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آنچه بي�ش از هر چي�ز درباره 
امتم نگران كننده اس�ت، سه 
چيز است: لغزش عالم، مجادله 
منافق به وسيله قرآن و دنيايی 
كه گردن هاى ش�ما را می زند. 
پس، از دنيا بر خويش بترسيد. 

الخصال: ص ٣٦١ ح ٤١٢

سلبريتي ها را سركالس سواد رسانه اي ببريد
   جواد محرمي

 سردار ايراني را وقتي ترامپ به آن طرز ناجوانمردانه ترور 
كرد مردم يكي از بي س��ابقه ترين تشییع پیكر هاي تاريخ 
را برگزار كردند، اما سلبريتي هاي دوتابعیتي از ترس لغو 
تابعیت ش��ان تقريباً الل ماندند، در آن مقطع به زعم آنها 
مردمي كه همه نظرسنجي ها نشان مي داد ژنرال نظامي 
ايران پیش چشم ش��ان از همه سیاستمداران محبوب تر 
است، مهم نبودند! ژنرالي كه مقابل داعش ايستاده بود و داغ 
ترورش روي دل مردم سنگیني مي كرد به زعم سلبريتي ها 
شايسته يك پیام تسلیت نبود، او كه ترور ناجوانمردانه اش 
دل آنها را ذره اي به درد نی��اورد، رفت تا ايران بماند و آنها 
در امنی��ت كامل روز ب��ه روز پولدارتر ش��وند براي مرگ 
مشكوك مهسا امیني كه تا مقام رياست جمهور از خانواده 
او دلجويي كرد، آنچنان احس��اس مس��ئولیت كردند كه 
يكي پس از ديگري خونخواه وي ش��دند تا بار ديگر نقشه 
ايران را سیاهپوش كنند و به زمین و زمان تسلیت بگويند. 
البته نتیجه اي��ن افراط گرايي در فض��اي مجازي جوالن 
اراذل و اوباش در چند ش��هر و به آتش كش��یدن امنیت 
مردم بود، وقتي عقل بر احساس غلبه كند و فضاسازي در 
فضاي مجازي به واسطه انتشار مدام يك خبر طوري رقم 
بخورد كه قوه تحلیل ساقط شود، نتیجه اي جز اثرگذاري 
منفي روي بخش��ي از مخاطب بي س��واد و آشوب طلب 
فضاي مجازي نخواهد داشت. س��لبريتي هايي كه سواد 
رسانه اي نحیفي دارند، قطعاً در خس��ارات مالي و جاني 
اين چند روز به مردم بیش��ترين س��هم را دارند. آنها در 
ريختن خون تك تك خدمه حافظ امنیت و پرسنل نیروي 
انتظامي شريكند و بايد پاسخگو باشند، به طور قطع اگر 
در مرگ مهسا امیني قصور يا تقصیري متوجه مأموران و 
تیم گشت امنیت اجتماعي باشد، همانطور كه مسئوالن 
وعده پیگیري داده اند و تا همین حاال نیز پاسخگو بوده اند، 
سلبريتي ها نیز بايد پاسخگو باشند و اين مطالبه از سوي 
جامعه جدي است. چهره هاي مش��هوري كه بدون هیچ 
توجیهي در فضاي مجازي س��بب تحريك اراذل و اوباش 
شدند تا خسارت به جامعه وارد شود و چند روز فضاي رعب 
و وحشت در بخشي از خیابان هاي كشور مستولي شود، 
قطعاً بايد پاسخگو باشند. امنیت بزرگ ترين نعمتي است 
كه در هر كشوري مي تواند وجود داشته باشد و بخشي از 
مشاهیر فضاي مجازي پس از هر حادثه كوچك و بزرگ 
به ش��كلي غیر مس��ئوالنه به خود اج��ازه مي دهند آن را 
خدشه دار كنند! اين اختالل در امنیت رواني برخي مواقع 

منجر به حوادث تلخي مانند سوء استفاده اراذل و اوباش 
در ايجاد آشوب و بستن خیابان ها و بي حرمتي به ناموس 
مردم مي شود و جالب است كه برخي از همین چهره هاي 
مشهور در مس��ئله فوت مهس��ا امیني با به كار بردن واژه 
ناموس دس��ت به انتش��ار و غلیان افكار عمومي زدند در 
حالي كه از درك اين موضوع قاص��ر بودند كه اگر در يك 
اشتباه يا قصور، يك ش��هروند از دست  رفته است، اشتباه 
آنها مي تواند جان و مال تعداد بسیار بیشتري از شهروندان 
را با خطر روبه رو كند، ولي به نظر مي رسد براي اغلب اين 
چهره ها به رغم ژس��تي كه مي گیرند، امنیت جاني مردم 
مالك نیست، بلكه عقب نماندن از قافله نمايش سريالي 
در مسابقه با هم صنفانشان موضوعیت اصلي را دارد. جالب 
اس��ت كه در اين میان برخي از اين چهره ها به جاي آرام 
كردن فضا، آتش بیار معركه شده اند و با انتشار ويدئو و بیان 
مباحثي غیرمسئوالنه بر آتش فتنه مي دمند. براي مثال 
مهران مديري طوري با انتشار يك ويدئو درباره مرگ مهسا 
امیني صحبت مي كند كه گويي از همه جوانب ماجرايي 
تا اين حد مشكوك اطالع پیدا كرده است و بهترين كار را 
در اين ديده تا با مردم صحبت كند! كه البد خدايي نكرده 
روش��نگري او به عقب نیفتد! كدام روشنگري؟ دوستان 
عزير ش��ما خودتان نیاز به روشنگري داريد، نظام موظف 
است براي ش��ما كالس سواد رس��انه اي برگزار كند تا در 
چنین مواقعي به جاي جوگیری و احساساتي ش��دن اگر 
نمي توانید در حل مس��ئله ياري كنید، دست كم ساكت 
بمانید تا لطم��ه كمتري به مردم وارد ش��ود. به خدا الزم 
نیست درباره هر چیزي كه تخصص نداريد، نظر بدهید. 
مردم روز گذشته در راهپیمايي علیه اغتشاشگران شعار 
مي دادند »مرگ بر س��لبريتي خائن« عزيزان اگر دوست 
نداريد علیه تان شعار بدهند، در كالس هاي سواد رسانه اي 
شركت كنید و توان فكري و روحي تان را براي مسئوالنه تر 

عمل كردن باال ببريد.

   شعر

در نشست خبري كنسرت بزرگداشت 8 سال دفاع مقدس مطرح شد
راه اندازى ظرفيت هاى ملی و بين المللی اركستر سمفونيک صداوسيما

واكنش تهيه كننده »دورهمی« به اظهارات مهران مديرى

مديرى پولش را گرفته و ادامه دورهمی پس از ماه صفر پخش می  شود
تهيه كننده مجموعه »دورهمی« اعالم كرد اين مسابقه به صداوسيما 
تعلق دارد و س�ازمان ادامه آن را بع�د از ماه صفر پخش می كند.
ناصر قديركاش��انی، تهیه كنن��ده فصل پنج��م »دورهمی« در 
توضیحی درباره تعداد قس��مت های باقی مانده اين برنامه برای 
پخش و وضعیت آن به مهر گفت: س��ری پنج��م از »دورهمی« 
در ۱۲5 قس��مت تولید و همانطور كه می دانید از قسمت 34 به 
بعد از حضور چهره ها در مسابقه استفاده شده تا برنامه جذاب تر 
باشد و حالت دورهمی های قبل را حفظ كند. خدا را شكر برنامه 
بسیار جذاب تر شد و مورد توجه و استقبال بیشتر بینندگان قرار 
گرفت. وی درباره فرايند پس از تولید اين برنامه هم توضیح داد: 
تولید سری پنجم دورهمی دو ماه پیش تمام شد و همه قسمت ها 
تحويل سازمان شده است. تا قبل از ايام محرم 8۰ قسمت پخش 
شده و آنطور كه اطالع دارم سازمان صداوسیما تصمیم دارد 45 
قس��مت باقی مانده را از بعد از ماه صفر، يعن��ی همزمان با اعیاد 
ربیع االول پخش كند كه تا عید نوروز ادامه دارد. اين تهیه كننده 
درباره اظهارنظر اخیر مهران مدي��ری و تغییر در وضعیت پخش 
برنامه مطرح كرد: مالكیت اينگونه برنامه ها متعلق به س��ازمان 
صداوسیماست. روال قرارداد با س��ازمان هم به اين صورت است 
كه سازمان هزينه تولید برنامه را می پردازد، تهیه كننده برنامه را 
تولید می كند و در نهايت تحويل سازمان می شود. تصمیم گیرنده 
در رابطه با پخش يا عدم پخش برنامه، سازمان صداوسیماست. وی 
تصريح كرد: همانطور كه گفته ام ما ۱۲۰ برنامه تولید كرده ايم و دو 
ماه پیش به طور كامل به سازمان و شبكه نسیم تحويل داده ايم. در 
حال حاضر هم مالكیت و تصمیم پخش برنامه در اختیار سازمان 

صداوسیماست و نظر اعالم شده توسط آقای مديری نظر شخصی 
ايشان اس��ت و براس��اس قراردادی كه ما با س��ازمان صداوسیما 
داري��م، نمی توانیم تصمیمی برای پخش نك��ردن بگیريم يا اين 
تصمیم را به سازمان تكلیف كنیم. قديركاشانی درباره رقم های 
چندين میلیاردی كه نسبت به دستمزد مهران مديری برای اجرا 
و كارگردانی هر فصل از اين برنامه مطرح شده است نیز پاسخ داد: 
در حال حاضر پرداختی ها بابت فیلم و سريال و اجرای برنامه های 
شاخص توسط افراد شاخص مثل آقای مديری همین حدود و با 
همین مبالغ اس��ت. وی درباره اينكه اين دستمزد كامل دريافت 
شده يا خیر، بیان كرد: بله، ايشان دستمزدش را بابت تولید سری 
پنجم برنامه دورهمی به طور كامل دريافت كرده است و مطالبه ای 
از تهیه كننده يا سازمان صداوسیما برای اين فصل ندارد. مهران 
مديری، كارگ��ردان و مجری برنامه »دورهمی« اخیراً با انتش��ار 
ويدئويی در فضای مجازی اعالم كرد در اعتراض به حوادث اخیر 

حاضر به پخش اين برنامه از صداوسیما نیست.

   سيدمرتضي ذاكر
مدي�ر دفتر موس�يقی و ش�عر و س�رود س�ازمان صدا و س�يما 
ضمن اش�اره به اينكه كنس�رت دف�اع مقدس حاص�ل فعاليت 
مش�ترک دس�تگاه هاى مختل�ف فرهنگ�ی اس�ت، می گويد: 
برنامه هاي آتي اركس�تر سمفونيک س�ازمان صداوسيما براي 
توليد قطع�ات مختلفي به مناس�بت پيروزى انقالب اس�المی 
و سالروز ش�هادت سردار ش�هيد حاج قاسم س�ليمانی است.

علیرضا قزوه، مدير دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما درباره 
برگزاری كنسرت بزرگداشت هشت سال دفاع مقدس در باغ موزه دفاع 
مقدس گفت: جريان دفاع مقدس اتفاق بزرگی در ايران اسالمی است كه 
ما به عنوان اهالی سرود، شعر و موسیقی در رسانه ملی وظیفه كوچكی 
داريم تا كارهايی را در اين حوزه انجام دهیم. كارهايی كه يكی از آنها همین 
كنسرت گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس توسط اركستر سمفونیك 
س��ازمان صداوس��یما به رهبری آرش امینی و خوانندگی امیرحسین 
س��میعی اس��ت كه در باغ موزه دفاع مقدس پیش روی مخاطبان قرار 

گرفت. اين پروژه دربرگیرنده يك فعالیت مش��ترك بین دستگاه های 
مختلف فرهنگی اس��ت كه نبايد زحمت های بزرگوارانی را كه در اين 
حوزه حضور دارند بی پاسخ گذاشت. قزوه درباره ديگر فعالیت های دفتر 
موسیقی و سرود سازمان صداوسیما هم توضیح داد: در هر ماه يك اجرای 
ملی دارند كه بر همین اساس تالش می كنیم در آينده ای نزديك عالوه  بر 
اجراهای ملی، اجراهای جهانی هم داشته باشیم، چون اركستر سمفونیك 
صداوسیما از قابلیت خوبی برخوردار است و شايد پركارترين اركستر كشور 
باشد.  مدير دفتر موسیقی و شعر و سرود سازمان صداوسیما افزود: براي 
مناسبت های ديگر برنامه های مختلفی تدارك ديده ايم كه از جمله آنها 
می توان به تولید قطعه ای برای جزيره كیش اشاره داشت. در اين چارچوب 
تولید قطعات مختلف به مناسبت پیروزی انقالب اسالمی، سالروز شهادت 
سردار شهید حاج قاسم س��لیمانی، بهار و نوروز س��ال ۱4۰۲ از ديگر 
برنامه های ماست كه اركستر سمفونیك سازمان صداوسیما را تبديل به 
يكی از فعال ترين اركسترهای كشور كرده كه امیدوارم با برنامه ريزی هايی 
كه در اين زمینه صورت داده ايم، شرايطی را برای درخشش اركستر در 
ابعاد جهانی مهیا كنیم. وي با اشاره به تازه ترين فعالیت های انجام گرفته 
در حوزه فعالیتی خود بیان كرد: بر اساس برنامه ريزی های انجام گرفته، 
طی روزهای چهارم، پنجم و ششم آبان ماه سال جاری بزرگ ترين اجتماع 
شعر و موسیقی كشور توس��ط دفتر موسیقی و ش��عر و سرود سازمان 
صداوسیما برگزار می شود. در اين همايش ۲۰۰ شاعر از سراسر كشور به 
همراه تعدادی از هنرمندان موسیقی، مسئوالن موسیقی صداوسیمای 
استان ها، شاعران فارسی زبان برخی از كش��ورها و اركستر سمفونیك 
سازمان صداوسیما حضور ويژه ای خواهند داشت كه طی روزهای آينده 

جزئیات بیشتری از آن اعالم می شود.

فروش همه بليت  ها براي اجراي آثار برگزيده مجيد انتظامي

مردممشتاقودرانتظار»همراهباخاطرهها«
 انتظامی: براي من سال هاي جنگ، مقدس بوده و هست 

براي همين تالش كردم تاريخ وقايع دفاع مقدس را به زبان موسيقي روايت كنم

مصطفي محمدي     دیده بان

    تلویزیون

     رسانه

تعطیلیسالنهايسینماوتئاترکشور
درروزهایپایانیماهصفر

مطابق با سال هاى گذشته سينماهاى كشور همزمان با ايام 
س�وگوارى روزهاى پايانی ماه صفر تعطيل خواهند ش�د.

با توجه به فرارس��یدن روزه��ای پايانی ماه صفر و ش��روع ايام 
سوگواری، سینماهای كشور مطابق با گذشته تعطیل خواهند 
شد. بر همین اساس تمامی سینماهای كشور هفته آينده و از 
س��اعت ۱8 امروز ش��نبه دوم مهرماه مصادف با رحلت رسول 
گرامی اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( تا پايان روز 
يك شنبه سوم مهرماه و همچنین در نوبت بعدازظهر از ساعت 
۱8 روز دوشنبه چهارم مهرماه، همزمان با شهادت امام رضا)ع( 
تا پايان روز سه شنبه پنجم مهرماه به طور كامل تعطیل خواهند 
بود. همچنین روابط عمومی مجموعه تئاترشهر نیز اعالم كرد، 
تمامی آثار نمايشی كه در تاالرهای مختلف مجموعه تئاترشهر 
روی صحنه هستند از امروز پنج ش��نبه 3۱ شهريور ۱4۰۱ تا 
پايان روز سه شنبه پنجم مهر ماه ۱4۰۱ اجرايی ندارند. الزم به 
ذكر است از صبح چهارشنبه ششم مهرماه فعالیت سالن هاي 
سینما و تئاتر به حالت عادی برمی گردد و فیلم های روی پرده 

اكران خود را از سر می گیرند.
----------------------------------------------------

تماشایماندگارترینآثارسینمای
دفاعمقدسازتلویزیون

همزمان با آغاز هفته گراميداش�ت دف�اع مقدس چندين 
اث�ر س�ينمايی و تلويزيون�ی ك�ه ج�زو ماندگارتري�ن 
آث�ار اي�ن عرص�ه محس�وب مي ش�وند از ش�بكه هاى 
مختل�ف س�يما پي�ش روى مخاطب�ان ق�رار می گيرن�د.

به گ��زارش جوان ب��ه نقل از رواب��ط عمومی معاونت س��یما، 
فیلم ه��ای س��ینمايی، تلويزيون��ی و انیمیش��ن »منصور«، 
»پرواز در شب«، »تپه عقاب ها«، »ايستاده در غبار«، »آوان«، 
»تنگه ابوقريب«، »س��جاده آتش«، »اينجا خانه من است«، 
»مركز تنش«، »عقاب ها«، »لبه تیغ«، »س��رزمین آواره ها«، 
»نجات يافتگان«، »يك پلیس و نصفی«، »پاندای قهرمان«، 
»كانی مان��گا«، »جنگل تخته س��یاه«، »گل برف��ی و بادبزن 
س��ری«، »قهرمان«، »چرخ��ه«، »تمهی��دات فوق العاده«، 
»كودكی در زم��ان«، »مكانی��ك«، »پیمان فرار«، »ش��ین«، 
»س��ربلند«، »كماندو ۲«، »حقیقت محض«، »مكانیك۲«، 
»آبادان يازده 6۰«، »دوچ«، »زرافه كوچك من«، »بچه های 
طوف��ان«، »ي��دو«، »توطئه گ��ران«، »س��فر ب��ه چزابه« و 
»روزهای زندگی« پنج ش��نبه 3۱ شهريور و جمعه يكم مهر از 

شبكه های سیما روی آنتن می رود.
----------------------------------------------------

»دزدوشاهزاده«بهکتابفروشیهارسید
رم�ان »دزد و ش�اهزاده« نوش�ته مجي�د مالمحم�دى 
از  عاش�ورا  واقع�ه  از  بع�د  اتفاق�ات  موض�وع  ب�ا 
ش�د. منتش�ر  جمك�ران  كت�اب  انتش�ارات  س�وى 

انتش��ارات كتاب جمكران به تازگی رمان »دزد و ش��اهزاده« 
نوشته مجید مالمحمدی را كه تاكنون بیش از 5۰ اثر در زمینه 
داستان، شعر و پژوهش منتش��ر كرده است با موضوع اتفاقات 
بعد از واقعه عاشورا منتشر كرد.  »دزد و شاهزاده«، رمان جديد 
اين نويسنده كه شخصیت اصلی آن پسری نوجوان به نام پیمان 
است، در مورد افرادی است كه در واقعه عاشورا در مقابل امام 
حس��ین)ع( قرار گرفتند و با ايش��ان جنگیدند. رمان »دزد و 
شاهزاده« در ۲9۲ صفحه و به قیمت ۱۰۰ هزار تومان توسط 

انتشارات كتاب جمكران وارد بازار نشر شده است.
----------------------------------------------------

پخشسریال»عملیاترعد«
ازاواسطمهرماه

سريال »عمليات رعد« اواسط مهرماه و همزمان با شروع هفته 
فرماندهی انتظامی از ش�بكه يک سيما پخش خواهد شد.

س��ريال »عملی��ات رع��د« ب��ه كارگردان��ی اصغ��ر نعیمی و 
تهیه كنندگی علی ياور از ش��بكه يك پخش خواهد ش��د. اين 
س��ريال كه از اوايل مردادماه در س��كوت خبری و با مشاركت 
مؤسسه فرهنگی هنری ناجی هنر و سازمان صداوسیما كلید 
زده شده است، همزمان با هفته فرماندهی انتظامی جمهوری 
اسالمی ايران در اواسط مهرماه از شبكه يك سیما آماده پخش 
می شود. مجید واش��قانی، مهدی زمین پرداز، هادی ديباجی، 
ارسطو خوش فرم، شهروز ابراهیمی، مهشید جوادی و معصومه 
بافنده بازيگران اين سريال هستند. تصويربرداری اين مجموعه 
در تهران ادامه دارد و به ص��ورت همزمان تدوين و صداگذاری 
توس��ط عوامل تولید در حال انجام اس��ت. »عملیات رعد« با 
موضوع روايت پرونده های مهیج عملیات يگان ويژه فراجاست 
كه در ۱۰ قسمت از شبكه يك س��یما پخش خواهد شد و در 
خالصه داستان آن آمده اس��ت: يك گروهك تروريستی قصد 
تخريب و ايجاد ناامنی در ايران را دارد كه يك تیم ويژه از نوپو 
برای مقابله با آن وارد عمل می شود. سريال »عملیات رعد« يكی 

از محصوالت مؤسسه ناجی هنر برای هفته فراجاست.

تازه ترين گزيده از اشعار نزار قباني 
منتشر شد

»جمهوري زنان« نام تازه ترين 
كت�اب از س�روده هاي نزار 
توفيق القباني، شاعر نامدار و 
محبوب عرب  است كه توسط 
يداهلل گودرزي ترجمه و در 
خانه فرهن�گ و هنر گويا به 
بازار كتاب عرضه شده است. 
»جمهوري زنان« نام تازه ترين كتاب از سروده هاي نزار توفیق القباني، 
شاعر نامدار و محبوب عرب است كه توسط يداهلل گودرزي ترجمه و در 
خانه فرهنگ و هنر گويا به بازار كتاب عرضه شده است. اين شاعر اقبال 
ويژه اي در میان ايرانیان پیدا كرده و طرفداران بسیاري دارد.  نزار قباني 
در عین پیشرو بودن و تالش براي بیان مضامین و انديشه هاي امروزين، 
مشربي صوفیانه داشت و به عرفان ايراني بس��یار عشق مي ورزيد. او به 
مذاهب مختلف احترام مي گذاشت و در شعرش از نمادهاي شیعي نیز 
بهره مي برد. نزار قباني در آثارش عشق به انديشه هاي عطار، موالنا و ابن 
عربي را نشان مي دهد و با آنكه ديپلمات بوده و سال ها در كشورهاي غربي 
زيسته است، اما بر خاستگاه شرقي خود تأكید زيادي دارد. او به حقوق 
زنان توجه داش��ت و يكي از مضمون هاي ثابت شعري وي توجه به اين 
امر است.  او يكي از تأثیرگذارترين اديبان بر شعر معاصر عرب است. وي 
كوشیده است میان زبان اديبانه و آركائیك و زبان كوچه و بازار پیوندي 
ايجاد كند و از مزاياي آنها به نفع شعرش بهره ببرد. شمار مجموعه هاي 
شعر و نثر نزار قباني به بیش از 5۰ كتاب مي رسد كه نشان از پركاري و 

تالش بي وقفه وي در زمینه آفرينش ادبي است.

   محمدصادق عابدينی
نزدي�ک به ي�ک هفت�ه باقي مان�ده ت�ا آغاز 
اج�راي آث�ار برگزي�ده مجي�د انتظام�ي 
در قال�ب »هم�راه ب�ا خاطره ه�ا«، تمام�ي 
بليت ه�اي اين كنس�رت به فروش رف�ت و به 
اصط�الح »س�ولد اوت« )sold out( ش�د. 
مجید انتظام��ي قرار اس��ت با اج��راي »همراه با 
خاطره ها« بخش هاي��ي از خاطره انگیزترين آثار 
خود را دوباره اجرا كند. اين هنرمند قرار بود ابتدا 
در روزهاي 6 تا 8 مهرماه در تاالر وحدت اجرا داشته 
باشد، ولي با استقبال خوب مردمي اين اجرا براي 
روزهاي نهم و دهم 4مهرماه نیز تمديد شد و همه 

بلیت هاي آن به فروش رفت. 
در هفته دفاع مقدس، ي��ادآوري برخي از كارهاي 
موسیقايي ارزشمندي كه يادآور دوران دفاع مقدس 
است، مي تواند خاطره انگیز باشد. اين اقدام در قالب 
برنامه »همراه با خاطره ها«، با همكاري اركستر ملي 
ايران و گروه كر بنیاد رودكي برگزار خواهد شد و قرار 
است طي آن قطعاتي همچون »سمفوني حماسه 
خرمشهر«، »از كرخه تا راين«، »آژانس شیشه اي«، 
»بوي پیراهن يوسف«، »ديوانه اي از قفس پريد«،  
»آرزوي بزرگ«، »جاي��ي براي زندگي«، »ش��یخ 

بهايي« و »دوئل«  اجرا شود. 
   بازگشت پس از ١0 سال دوري

مجید انتظامي از شناخته شده ترين موسیقیدانان 
معاصر فرزند عزت  اهلل انتظامي، بازيگر فقید سینما، 
تئاتر و تلويزيون است كه برخالف راه پدر در هنر 
به سراغ موسیقي رفت. انتظامي كه متولد ۱3۲6 
است، موسیقي را به صورت علمي در تهران و برلین 
آموخت. وي در بازگش��ت از آلمان ب��ه ايران، كار 
ساخت موسیقي فیلم را با تولید موسیقي براي فیلم 
كوتاه »زال و سیمرغ« آغاز كرد و سپس براي فیلم 
»سفر سنگ« موسیقي نوشت. اين فعالیت حرفه اي 
در سال هاي پس از انقالب گسترش يافت به طوري 
كه بخش عمده اي از آثار برجسته سینماي ايران به 
خصوص آثار سینماي دفاع مقدس با موسیقي كه 

انتظامي براي آنها نوشته است، ماندگار شدند. 
از مهم ترين كارهاي اين موس��یقیدان در زمینه 
موس��یقي فیلم مي توان ب��ه فیلم ه��اي »ترن«، 
»عقاب ها«، »بايسیكل ران«، »از كرخه تا راين«، 
»راه افتخار«، »روز واقعه«، »آژانس شیش��ه اي«، 

»بوي پیراهن يوسف« و »دوئل« اشاره كرد. 
انتظامي تا به حال پنج سیمرغ بلورين و لوح زرين 

بهترين موسیقي متن فیلم را از جشنواره فیلم فجر 
كسب كرده است. 

وي همچنی��ن در زمینه س��مفوني نی��ز فعالیت 
گسترده اي داشته اس��ت. اين موس��یقیدان، آثار 
ماندگاري در قالب س��مفوني خلق كرده است كه 
از آن جمله مي ت��وان به س��مفوني هاي »صلح«، 
»خرمش��هر«، »ايث��ار«، »انق��الب اس��المي« و 
»مقاومت« اشاره كرد.  انتظامي در سال هاي اخیر به 
داليلي از جمله نگهداري از پدرش، استاد عزت اهلل 
انتظامي كه سال 97 ديده از جهان فروبست، از تولید 
موسیقي دور شده بود. آخرين حضور وي پیش از 
اجراي قطعات��ي خاطره انگیز در قال��ب »همراه با 
خاطره ها« مربوط به حدود يك دهه گذشته است. 

   انتظامي و مرور خاطرات 
به بهانه اجراي »همراه با خاطره ها«، استاد انتظامي 
چند مصاحبه مطبوعاتي داش��ته است كه در آنها به 
روند تولید برخي از آثار برجسته اشاره كرده و در آن آن 
نقبي به خاطرات گذشته زده است.  اين موسیقیدان 
برجسته مي گويد: » وقتي در راديو اعالم شد: توجه، 
توجه، خرمشهر آزاد شد. من بي اختیار اشك مي ريختم 
و اين فقط احساسات من نبود كه سرريز مي شد؛ مردم 
در خیابان ها بوق مي زدند و شیريني پخش مي كردند و 
اين يكي از حس هاي به يادماندني آن هشت سال بود. 
براي من سال هاي جنگ، مقدس بوده و هست. براي 
همین تالش كردم تاريخ وقايع دفاع مقدس را به زبان 

موسیقي روايت كنم.«
انتظامي كه سمفوني خرمش��هر را براي آزاد سازي 
خرمشهر خلق كرده اس��ت، مي افزايد: » سمفوني 
خرمشهر، روايتي اس��ت از مردم يك شهر يا مردم 
يك كشور كه در آرامش روزگار مي گذرانند. شروع 
سمفوني آرام است و بعد ناگهان شیپور جنگ به صدا 
در مي آيد و بدون اينكه كسي آمادگي داشته باشد، به 
مردم حمله مي شود؛ عده اي شهید مي شوند، عده اي 

مجروح و معلول مي ش��وند، عده اي از شهر بیرون 
مي زنند و شهر تسخیر مي شود. آنهايي كه از شهر 
بیرون زده بودند با كمك گرفتن از بقیه برمي گردند 
و به دشمن حمله مي كنند و شهر را پس مي گیرند 
و هلهله، شور، نشاط و شادي به شهر برمي گردد، اما 
قصه اينجا تمام نمي شود و همچنان رنج هاي مردم 

شهر روايت مي شود؛ دردها  و ويراني ها «.
استاد انتظامي كه مدت ها است از ناحیه پا دچار 
كسالت است و ايس��تادن براي وي سخت است، 
تصمیم گرفته است كه در اجراي قطعات » همراه 
با خاطره ها « خودش رهبري اركستر را انجام دهد. 
وي درباره اين تصمیم كه فش��ار سنگیني را به او 
تحمیل خواهد كرد، مي گوي��د: »يكي از همین 
دوستان موزيس��ین به من گفت كه چرا خودت 
آثارت را رهبري مي كني. ب��ده به يك نفر ديگر تا 
اركستر را رهبري كند. خودت هم بنشین و گوش 
كن. گفتم آخر حسي را كه من دارم، هیچ رهبري 
ندارد. من اين نت ها را با پوست و گوشت و خونم 
نوشته ام. مي دانم چطور بايد اجرا شود. ولي رهبر 
ديگري اگر جلوي اركستر بايستد، مي آيد و قطعه 
را اجرا مي كند و خیلي خوب ه��م اجرا مي كند. 
ولي ممكن است اين حس در اجرايش نباشد. اين 
حس ها در وجود من هست و مي توانم به اعضاي 
اركستر بگويم تو كه ش��یپور مي زني؛ اين شیپور 
جنگ است. تو كه ني انبان مي زني؛ اين آرامش قبل 
از طوفان است؛ عده اي در خرمشهر آرام نشسته اند 
و غذا مي خورند و با بچه هايشان بازي مي كنند و به 
يكباره به آنها حمله مي كنند. اين توضیحات رنگ 

موسیقي را عوض مي كند. «
   ماجراي پسر سوت زن

در ويدئوي منتش��ر ش��ده از تمرين اركستر براي 
اجراي قطعات »همراه ب��ا خاطره ها«، تصوير يك 
جوان كه بخش��ي از بوي پیراهن يوسف را با سوت 
مي زند، وايرال شده است. استاد انتظامي درخصوص 
به كارگیري اين پس��ر جوان در كنار حرفه اي هاي 
اركستر ملي  مي گويد: »اين پسر )علي جعفري( از 
شهرستان آمده است. به تهران آمده و سرباز است. 
در اينترنت صداي سوت زدن او را شنیدم، تنم لرزيد. 
ويدئويي كه از او ديديم داشت آهنگ »بوي پیراهن 
يوسف« را مي زد. پسرم با او تماس گرفت. وقتي آمد 
گفت، آرزويم اين بود كه ش��ما را از نزديك ببینم. 
گفتم مي خواهم برايم سوت بزني. گفت تنم مي لرزد 
و نمي توانم. گفتم نه! بزن. شروع به زدن كرد و تنم 
مي لرزيد. گفتم خیلي خوب است و همین را بیا و 
در دل اركستر بزن. به او گفتم كه از تعداد نوازندگان 
اركستر نترسي! تو فقط من را نگاه كن. او هم براي 
نواختن منتظر اشاره  من بود و من هم اشاره نكردم، 
اما خودش به موقع شروع به سوت زدن كرد. شما 
ببینید چقدر استعداد در اين مملكت خوابیده است 

كه هرز مي رود و به مقصد نمي رسد.«
   توليد اثري براي سردار سليماني

سال گذش��ته در ديدار وزير ارشاد با استاد انتظامي 
موضوع س��اخت اثري براي شهید سلیماني مطرح 
شد. استاد اخیراً نیز در مصاحبه اي از عالقه خود براي 
ساخت چنین اثري خبر داده است. به نظر مي رسد در 
صورت مساعد بودن حال جسماني استاد انتظامي، 
احتم��االً وي در آينده نزدي��ك كار روي يك قطعه 
اركسترال براي شهید سلیماني را شروع خواهد كرد. 

انتظام��ی آثار مان��دگاري در 
قالب سمفوني خلق كرده است 
ك��ه از آن جمل��ه مي ت��وان 
به س��مفوني هاي »صل��ح«، 
»خرمشهر«، »ايثار«، »انقالب 
اسالمي« و »مقاومت«  اشاره كرد

     موسیقی


