
گزارش

 فداکاری عاشورا 
مصداق حکمت و عقالنیت است

غالمحســین ابراهیمی دینانی در نخستین نشست 
حسینیه حکمت که به مناسبت دهه محرم برگزار 
شــد در ســخنرانی به طرح مبانی معرفتی عاشور 

پرداخت.  
در نخستین نشست از سلسله نشست  های »حسینه 
حکمت« که به  صورت مجازی و به مناســبت دهه 
محرم توسط موسسه پژوهشــی حکمت و فلسفه 
ایران برگزار می  شود،  غالمحسین ابراهیمی دینانی، 
بــا عنوان »عشــق و عقل در مکتب عاشــورا«، به 
ایراد ســخنرانی پرداخت. در این جلســه دینانی، 
عشق و عقل را از جمله خصایِص مختص به آدمی 
دانســتند؛ به طوری که نه فرشتگان و نه حیوانات 
بهره  ای از آن ندارند. عشق، عالی  ترین درجه محبت 
است، و هر چند حیوانات هم از محبت برخوردارند، 
اما هرگز به مرتبه عشــق دســت نمی  یابند. ایشان 
همچنین افزودند که عشــق از ویژگی  های خاص 

انسان است که سایر موجودات از آن بی  بهره  اند.
به بــاور وی، برخی عرفا و شــعرا نوعی تنازع بین 
عشــق و عقل دیده  اند که هرچند این گونه هســت 
ولی آن عقلی که در تنازعِ با عشــق قرار می  گیرد، 
عقل دنیوی و کاسبکارانه است، ولی عقل واقعی و 
رحمانی در اتحاد با عشــق است. چراکه هم عشق 
و هم عقــل از جلوه  های نفسِ ناطقــه آدمی   اند، و 
نفس در عیِن حال که شامل نیروها و قوای مختلف 
درون انســان است، اما در کل، واحد و یگانه  است. 
همچنین،  از منظر این اســتاد فلسفه حق و باطل 
نیز در طول تاریخ، همواره در سراســرِ  عالم، مطرح 
بوده  اند؛ از داستان هابیل و قابیل گرفته تا منازعاتِ  
میان انبیاء و کفار، اما اوِج تنازع میان حق و باطل 
در صحرای کربال به ظهور می  رسد. و حضرت امام 
حســین علیه  الســالم، به عنوان یکــی از اولیاءاهللِ 
راســتین و انسانی کامل، در حالی که امتزاِج عشق 
و عقل را به کمالِ آن می  رســاند، در اوِج عقالنیت، 
خالصانه و عاشقانه اصحاب،   یاران،   و حتی خانواده  
و فرزندانِ  خردسال شان را نیز فدا کردند. به اعتقاد 
اســتاد دینانی، در این فداکاری شورمندانه سید و 
ســاالر شــهیدان، منتهای حکمت را نیز شاهدیم؛ 
به این معنا حکیم کســی اســت که همــواره در 
جستجوی حق و حقیقت است و صحرای کربال نیز 
اوج حق  طلبی است. همچنین، واقعه عاشورا کماِل 
زیبایی اســت، چراکه زیبایی معنوی همان عشق و 
حقیقت اســت. در پایان، این فیلسوِف بزرگ برای 
تمامی پیرواِن حســینی، در عینِ  شــور و عاشقی، 

شعور و عاقلی، آرزو داشت.  ایسنا

»رخ مادر« زندگی مادران شهدا را 
روایت می کند

مجموعه مســتند »رخ مــادر« کــه روایت هایی 
شنیدنی از زندگی مادران شهدا است از شبکه یک 

سیما پخش می شود.
مجموعه مســتند »رخ مــادر« به نویســندگی و 
تهیه کنندگی امیرحسین اکاتی که به زندگی مادران 
شــهدا می پردازد، روی آنتن رفت. »رخ مادر« از روز  
۸ مردادماه پخش خود را از شــبکه یک سیما آغاز 
کرده اســت و روز های زوج یعنی شــنبه، دوشنبه 
و چهارشــنبه ســاعت ۱۸:۳۰ روی آنتــن می رود. 
همچنین بازپخش آن روز بعد ساعت ۱۲:۴۵ است.
قسمت اول این مجموعه مستند با نام »نشان طوبی« 
به کارگردانی محمدامین قزاق داستان زندگی مادر 
ســیدرضا میرفاضلی، یکی از ۱۷۵ غواص شــهید 

عملیات کربالی ۴، بوده است.  صدا و سیما

عراقی ها »حسین موالنا« را به سبک 
»سالم فرمانده« خواندند 

عراقی ها نماهنگ »حســین موالنا« را به ســبک 
ســرود مشهور »سالم فرمانده« در ایام ماه محرم و 

برای عزای سیدالشهدا)ع( منتشر کردند.
 عراقی ها نماهنگ »حســین موالنا« را به ســبک 
سرود مشهور »ســالم فرمانده« در ایام ماه محرم 
و برای عزای سیدالشــهدا)ع( منتشــر کردند.این 
نماهنگ طبق ملودی »سالم فرمانده« منتشر شده 
است که در گوشواره آن خوانده می شود: »حسین 
موالنــا، فی هذه الدنیا تظل عنوانا/ ما غبت فی یوم 
عنا ال لســت تنسانا؛ حسین موالی ما، در این دنیا 
نماد ما باقی می مانی/ آنچه در یک روز از ما گرفته 
شــد، فراموش نمی کنیم« .سرود »سالم فرمانده« 
کاری از گروه »ماح« »ملت امام حســین )ع(« در 
لنگرود است که با شعری از سیدمهدی بنی هاشمی 
لنگرودی و اجرای ابوذر روحی برای نخســتین بار 
در شهر لنگرود استان گیالن پخش شد.  فارس

 تجمع زنان عاشورایی 
در موزه ملی انقالب اسالمی 

اجتماع زنان عاشورایی در موزه ملی انقالب اسالمی 
و دفاع مقدس برگزار می شود.

در جهت تبیین حماسه و نقش حضرت زینب سالم 
اهلل علیها و بانوان عاشورایی و الگوپذیری زنان ایران 
اسالمی، معاونت فرهنگی موزه ملی انقالب اسالمی و 
دفاع مقدس با همکاری امور بانوان موزه و با مشارکت 
سازمان بسیج شهرداری تهران اجتماع زنان عاشورایی 
را در مسجد جامع خرمشهر موزه برگزار می کند. این 
اجتماع روز سه شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۱ از ساعت 
۹ الی ۱۱ صبح در مسجد جامع خرمشهر موزه ملی 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس واقع در میدان ونک، 
بزرگراه شــهید حقانی، ضلع جنوبی ایســتگاه مترو 

شهید حقانی برگزار می شود.  میزان

نگـاه

پیکر پاک و مطهر سردار شــهید عبداهلل اسکندری که به 
سردار بی سر معروف است، صبح امروز و پس از گذشت ۸ 

سال از شهادتش به آغوش میهن بازگشت.
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی صبح امروز با انتشــار 
اطالعیه ای از بازگشــت پیکر مطهر پنج شهید مدافع حرم 
با نام های ســردار شهید عبداهلل اســکندری، سردار شهید 
رحیم کابلی، شهید واالمقام مصطفی تاش موسوی، شهید 
واالمقام محمــد امین کریمیان و شــهید واالمقام عباس 

آسمیه به کشور خبر داد.
در اطالعیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به دستور 
سردار سرافراز سپاه اسالم شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی 
بر پیگیری ویژه مفقودین محور خان طومان، اعالم شــده 
که پیکر این شــهدا از طریق تطبیق نمونه DNA در مرکز 

ژنتیک سپاه شناسایی و هویت آنها تایید شده است.
در میان این پنج شــهید بزرگوار، ســردار شــهید عبداهلل 
اســکندری که به »ســردار بی سر« شــناخته می شود در 

خردادماه سال ۱۳۹۳ در محور حلب به شهادت رسید.
ســردار شــهید حاج عبداهلل اســکندری که متولد ســال 
۱۳۳۷ در محله قصرالدشــت شــیراز بود، در سال ۱۳۵۸ 
به پاســداران انقالب اسالمی در ســپاه پیوست و در طول 
هشت سال دفاع مقدس به طور مستمر در جبهه های حق 
علیــه باطل در قالب تک تیرانداز، نیروی اطالعات عملیات، 
تیربارچی و بعدها در ســمت های فرماندهی حضور داشت. 
این شــهید بزرگوار در عملیات خیبر بعنوان فرمانده سپاه 
الر، در عملیــات بدر بعنوان جانشــین یکی از گردان های 
تیپ الهادی، در عملیات والفجر ۸ بعنوان جانشــین ستاد 
تیپ الهادی و در سلســله عملیات های کربالی ۱، کربالی 
۳، کربالی ۴، کربالی ۵ و کربالی ۸ بعنوان رئیس ســتاد 

تیپ الهادی مشغول به خدمت بود.
شهید اســکندری مچنین در عملیات بیت المقدس ۴ نیز 
فرماندهی تیپ مهندسی را بر عهده داشت و پس از جنگ 
نیــز در مناصب دیگری چون فرماندهی مهندســی رزمی 
۴۶ امام هــادی )ع(، فرماندهی مهندســی رزمی قرارگاه 
مدینه منوره نیروی زمینی ســپاه، فرماندهی مهندســی 
تیپ ۴۲ قدر و فرماندهی مهندســی رزمی جبهه مقاومت 
را در سوریه بر عهده داشت.این شهید بزرگوار همچنین از 
ســال های پایانی دهه هشــتاد تا ابتدای دهه ۹۰ مدیریت 
بنیاد شــهید استان فارس را بر عهده داشت تا آنکه پس از 
شدت یافتن فتنه تروریست های تکفیری در سوریه دوباره 
لباس رزم به تن کرد و در جبهه های مقاومت در ســوریه 
حضور یافت، حضوری که در نهایت منجر به شــهادت این 
ســردار سرافراز سپاه اســالم در خردادماه سال ۱۳۹۳ در 

حلب ســوریه شــد. به فاصله چند روز پس از شهادت این 
سردار عالیقدر، تصاویری توسط گروهک های تروریستی و 
تفکیری در ســوریه منتشر شد که حاکی از جدا کردن سر 
شهید از بدن به دســت یکی از فرماندهان گروهک اجناد 
الشــام و جسارت به سر این شــهید بزرگوار بود و پس از 
آن بود که شــهید حاج عبداهلل اسکندری به سردار بی سر 

شهرت یافت.
فرزند این ســردار شهید در خاطره ای نقل می کند که پس 
از شهادت پدر، صحبت هایی مطرح بود که با مبادله برخی 
اســرای تکفیری ها یا پرداخت هزینه ای، بتوانیم پیکر پدر 
را بازپــس بگیریم. اما ما به مادرمــان گفتیم مادر جان به 
کســانی که می خواهند پیکر پدر را باز گردانند، بگویید ما 
راضی نیســتیم که یک ریال از بیت المال صرف این گروه 
خبیث شــود. حتی یک اسیر هم نباید آزاد شود. پدر رفته 
بود تا آن ها را به درک واصل کند. ما برای آنچه در راه خدا 
داده ایــم توقعی نداریم و حاضر نیســتیم که در ازای پیکر 
پدرمــان ریالی از بیت المال هزینه شــود؛ زیرا هر اقدامی 

کمک به آن ها محسوب می شود.
در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ مقبره نمادینی برای شهید مدافع 
حرم سردار بی ســر حاج عبداهلل اسکندری در گلزار مطهر 
شهدای شیراز و در کنار مقبره شهید عباس دوران ساخته 
شــد که در آن زمان با حضور ســردار شــهید حاج قاسم 

سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه رونمایی شد.
در همین باره خانم اعظم ســاالری، همســر سردار شهید 
عبداهلل اســکندری صبح امروز و پس از منتشر شدن این 
خبر، در گفت وگو با خبرنگار فارس گفت: از خرداد ســال 
۹۳ که همسرم شهید شــد، در همه این چند سال چشم 
انتظاری، همیشــه دلم را سپردم به خدا و گفتم هر چه او 
بخواهد من هم می خواهم. با اینکه نبود همســرم بســیار 
ســخت بود. اما چنــد روزی بی تاب عبــداهلل بودم. حس 
می کردم قرار اســت اتفاقی بیفتد؛ خصوصــا در روزهایی 
که به محرم نزدیک تر می شدیم.همســر شهید اسکندری 
در ســال ۱۳۹۴ نیــز در گفت وگویــی به نــکات جالبی 
درباره زندگی نامه و نحوه شــهادت این سردار اسالم اشاره 

کرده بود. وی به روزنامه جوان می گوید: شــهید در ســال 
۱۳۵۸ وارد ســپاه شدند و در کردســتان و مریوان حاضر 
بودنــد. اولیــن حضور ایشــان در جبهه سوســنگرد بود. 
همســرم همرزم ســردار جاویداالثر حاج احمد متوسلیان 
بودند. سردار اســکندری در مدت حضورشان در جبهه ها 
تک تیرانداز، تیربارچی، نیروی اطالعات شناسایی و... بودند. 
در عملیات خیبر فرمانده ســپاه الر بودند. در عملیات بدر 
جانشین فرمانده گردان، در والفجر ۸ جانشین رئیس ستاد 
تیپ الهادی بودند و در عملیات های کربالی ۱، ۳، ۴، ۵ و 
۸ رئیس ســتاد تیپ الهادی بود. شهید در عملیات والفجر 
۱۰ جانشین تیپ مهندســی و در عملیات بیت المقدس۴ 
فرماندهــی تیپ مهندســی را بر عهده داشــتند. از دیگر 
مسئولیت های ایشــان، فرماندهی مهندسی رزمی ۴۶ امام 
هادی )ع(، فرماندهی تیــپ ۴۶ امام هادی)ع(، فرماندهی 
مهندسی رزمی قرارگاه مدینه منوره، فرماندهی مهندسی 
تیپ ۴۲ قدر و فرماندهی مهندســی رزمی جبهه مقاومت 
بود. همســرم در عرصه های سازندگی هم فعالیت داشتند 
کــه در احداث ســد کرخه احداث جاده نیریز در اســتان 
فارس، طرح توسعه نیشکر، اجرای طرح های سد و بسیاری 
دیگر از فعالیت های جهادی ســهیم بودند. طی سال های 
جنگ نیز کمتر فرصت می کرد به ما ســربزند و مرتب در 

مناطق عملیاتی بودند. 
وی درباره حضور شــهید اسکندری در جبهه دفاع از حرم 
بیان می کند: کمی قبل از اعزامشان به سوریه به من گفتند 
که احتماالً ســفری به لبنان داشــته باشند. من هم ساک 
ایشــان را آماده کرده بودم. مأموریت های ایشان همیشگی 
بود اما این بار همه چیز رنگ و شــکلی دیگر داشت. کمی 
بعد یعنی نزدیک مراســم اعتکاف بود کــه به من گفتند 
دوســت دارند در این اعتکاف شــرکت کنند و بعد راهی 
شــوند. هنوز دستور اعزام ایشان صادر نشده بود که شهید 
به مراســم اعتــکاف رفتند. روز دوازدهم ماه رجب ســال 
۱۳۹۳ بود، خیلی خوشــحال بود که می تواند در اعتکاف 
شــرکت کند. زمانی کــه در اعتکاف بودند، دلتنگشــان 
می شــدم و چند باری گوشی را بر داشتم تا زنگ بزنم، اما 

پشیمان شدم گفتم مزاحم نشوم.
همسر شهید اسکندری درباره تماس آخر خود با همسرش 
می گوید: آخرین جمله ایشــان را همیشه به یاد دارم، در 
همان تماس آخــر به من گفت تصدقت شــوم برایم دعا 
کــن، اتفاقاً همرزمانش هم خندیدنــد. من با خنده گفتم: 
دوســتانت می خندند !گفت اشــکال ندارد بگذار بخندند. 
آخرین جمله ایشان به من همین بود؛)تصدقت شوم برایم 

دعا کن.(  ایرنا
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حجت االسالم و المسلمین قرائتی گفت: استفاده از ریتم و آهنگ تند در اشعار ماه 
محرم روح گریه را کمرنگ می کند.

حجت االسالم و المســلمین قرائتی، اســتاد حوزه علمیه درباره برکات عزاداری 
گفت: گاهی می بینیم در اشــعار ماه محرم ریتم و آهنگی تند قرار می دهند که 
روح گریه در اشــعار را کمرنگ می کند. اصل عزاداری اشــک است؛ چون ما دو 
موتــور در داخلمان داریم و دو چــراغ در بیرون. این دو موتور یکی عقل و دیگر 

احساس است. 
قرائتی با بیان اینکه شــرف عقل بیان اســت، ادامه داد: یعنی اگر انسانی خوب 
حرف بزند، نشــان می دهد که انســان عاقلی است. شرف احساسات اشک است؛ 

بنابراین المپ عقل زبان است. همینکه یوسف سخنرانی کرد، گفتند با این بیان 
حکومت مال تو باشــد. پس کسی که اشــک ندارد، حکایت از سنگدلی او دارد. 

انسان باید اشک داشته باشد.
این مفســر قرآن در ادامه گفت: در عاشــورا دل مردم به سمت امام حسین )ع( 
هل پیدا می کند. کســانی هســتند که در ماه محرم و عاشورا در کنار جاده ها و 
فضا های عمومی داربست آهنی نصب می کنند. اگرچه در طول سال روغن نباتی 
می خورند، ولی اگر دو کیلو روغن خوب داشته باشند، به عاشورا می دهند. گوشت 

یخی می خورند، ولی گوسفند تازه را به عاشورا می دهند. 
قرائتــی بــا بیان اینکه حضــرت امام حســین )ع( در خطرناک تریــن زمان به 

یــاران و اصحابش آزادی داد، گفت: کســی که یک لیتر بنزین دارد، هرکســی 
را ســوار نمی کند. یاران امام حســین ۷۲ نفر بودند و آزادی دادن به این تعداد 
از یاران خیلی مهم اســت. این اســتاد حوزه علمیه با بیان اینکه در روز عاشورا 
۱۰ ســخنرانی شــد، افزود: در بحبوهه جنگ ۱۰ ســخنرانی کوتاه برای مردم 
شــد تا بعد ها مــردم نگویند که ایــن روز را نفهمیدیم و غافل شــدیم. قرائتی 
با اشــاره به نماز روز عاشــورا هم گفت: نماز ظهر عاشــورا نــکات فراوانی دارد. 
ما هر مســئله ای که برایمــان پیش میاید، از نمازمــان صرف نظر می کنیم. این 
 درحالی اســت که یکی تمام وجودش را در ظهر عاشــورا گذاشت تا امام حسین 

تیر نخورد.  صدا و سیما

حجت االسالم و المسلمین قرائتی:

اشعار محرمی با ریتم تند روح گریه را در عاشورا کمرنگ می کند

شهید عبدهللا اسکندری نامی که در تاریخ جاودانه شد 

بازگشت»سرداربیسر«

اخبـــار

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی اظهار کرد با حمایت از اســتعدادهای جوان و 
استفاده از ظرفیت عظیم آنان برای تقویت بخش تولید محتوا، تغییر ریل گذاری 

تئاتر کشور تسهیل می شود.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نخستین جلسه شورای 
سیاستگذاری چهل و یکمین دوره جشــنواره تئاتر فجر به اهتمام جدی وزارت 
فرهنــگ در دولت مردمی مبنی بر اعتالی حوزه تئاتر اشــاره کرد و افزود: بنای 
وزارت فرهنگ ایجاد تحولی جدی در حوزه تئاتر کشــور اســت که در راستای 
دستیابی به این تحول باید عالوه بر توجه جدی به مقوله زیرساخت ها می بایست 
اقدامات و فعالیت های مناســبی نیز تدارک دیده شود.وی با اشاره به بازدیدهای 
اخیر خود از مجموعه تئاتر شــهر و تاالر ســنگلج در راســتای اهمیت به مقوله 
زیرســاخت های حوزه تئاتر گفت: بازســازی و نگهداری مجموعه های باســابقه 

و احداث تاالرهای فرهنگی و هنری پیشــرفته در شــهرهای مختلف کشــور از 
رویکردهای اصلی وزارت فرهنگ به شمار می رود.

ریس شــورای هنر کشور با تاکید بر تقویت بخش »تولید محتوا« در حوزه تئاتر 
یادآور شــد: تحول اساســی که در این حوزه به دنبال آن هستیم مستلزم توجه 
ویژه بر تقویت بخش »تولید محتوا« اســت که با حمایت از استعدادهای جوان و 
استفاده از ظرفیت عظیم آنان برای تقویت بخش تولید محتوا، تغییر ریل گذاری 
تئاتر کشور تســهیل می شود.اسماعیلی با بیان اینکه حضور دو تن از نمایندگان 

مجلس در شــورای سیاســتگذاری جشــنواره تئاتر فجر می تواند منشأ اتفاقات 
مثمرثمر برای تقویت حوزه تئاتر کشور باشد گفت: جلسات شورای سیاستگذاری 
تئاتر فجر نه تنها جنبه فرمایشــی ندارد بلکه با برپایی جلســات منظم به دنبال 

تقویت نقش نظارتی و تحولی این شورا هستیم.
در نخستین جلسه شورای سیاستگذاری چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر 
که با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و محمود ساالری معاون هنری 
برگزار شد، احکام اعضای این شورا از سوی وزیر فرهنگ اهدا شد.بر همین اساس 
غالمرضا منتظری و بیژن نوباوه از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، ایرج راد، مینا 
باقری، کاظم نظری، حسین مسافر آستانه، تاجبخش فناییان، کوروش زارعی و علی 
منتظری از اعضای شورای سیاستگذاری چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر به 

شمار می روند.  روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح کرد؛

به دنبال تحول جدی در حوزه تئاتر هستیم

 بازگشت مجید انتظامی 
با ارکستر ملی پس از ۱۰ سال

در نشسـت خبـری »رویـداد خاطره هـا« دربـاره جزئیـات 
برگـزاری ایـن رویـداد صحبت و مطرح شـد که ایـن رویداد 
هفتـم و هشـتم مهرمـاه در تـاالر وحـدت بـه روی صحنـه 
مـی رود. همچنیـن در ایـن برنامـه انتظامـی اعـالم کرد که 
نصیـر حیدریـان به عنـوان رهبر ثابت ارکسـتر سـمفونیک 

تهـران انتخاب شـده اسـت.
بـا حضـور نصیـر   نشسـت خبـری »رویـداد خاطره هـا« 
حیدریـان )رهبـر ارکسـتر( و مجیـد انتظامـی )آهنگسـاز( 
دیـروز در تـاالر وحـدت برگـزار شـد. ایـن کنسـرت قـرار 
اسـت بـا آثـار انتظامـی بـه روی صحنه بـرود کـه انتظامی 
در ابتـدا در پاسـخ به سـوال ایسـنا دربـاره رپرتـوار انتخابی 
گفـت: بـه خاطر ضعف جسـمانی کـه دارم، آقـای حیدریان 
در برگـزاری ایـن کنسـرت بـه کمکـم آمـده و تـا اینجـای 
ایشـان  اسـت  قـرار  اسـت.  کشـیده  زیـادی  زحمـت  کار 
ارکسـتر را آمـاده کننـد و سـپس بـه من تحویـل دهند که 
ادامـه تمرینـات بـا خود من باشـد. هنـوز رپرتوار کنسـرت 
مشـخص نشـده ولـی از بیـن ۲۰۰ سـاعت موسـیقی که تا 
کنون نوشـته ام، قرار شـده موسـیقی متن فیلـم کانی مانگا، 
جایـی بـرای زندگـی، مردان آنجلس، شـیخ بهایـی و روایت 
خرمشـهر اجـرا شـود. البتـه تایـم هم محـدود اسـت و اگر 
بتوانیـم دو قطعـه بـا خواننـده هـم اجـرا خواهیـم کـرد که 

هنوز مشـخص نیسـت.

او دربـاره ۱۰ سـال غیبت خـود در عرصه فعالیت موسـیقی 
توضیـح داد: حـدود ۱۰ سـال اسـت کـه غیبـت داشـته ام و 
شـرایط آمـاده نبـود کـه کار کنـم امـا اکنـون شـرایط بهتر 
شـده و کنسـرت های بیشـتری برگـزار می شـود بـه همین 
جهـت فکـر کـردم شـاید بتوانم کمکـی کنـم. همچنین در 
ایـن ۱۰ سـال درگیـر پـدرم بـودم که بیمـار بود و مـن از او 
نگهـداری کـردم. در ایـن مـدت کارهایـی کـردم ولـی هیچ 
کـدام بـه سـرانجام نرسـید و امیـدوارم اگـر خدا یـاری کند 
بتوانـم آنهـا را تمـام کنـم. انتطامـی همچنین دربـاره علت 
اجـرای این کنسـرت با ارکسـتر ملی بیـان کرد: قـرار بود با 
ارکسـتر سـمفونیک تهران کار کنیم، منتهی ارکسـتر تا ۱۸ 
شـهریور بـه مـدت پنـج شـب کنسـرت دارد و اینگونه تنها 
می شـد هفـت جلسـه تمرین کـرد که بـرای این کنسـرت 
کـم بـود. در نهایـت قرار شـد بـا ارکسـتر ملی با تعـداد ۱۲ 

جلسـه تمرین بـا روی صحنـه برویم.
ایـن هنرمنـد دربـاره فضـای ایـن کنسـرت و البتـه قطعـه 
»»خرمشـهر«، گفت: همیشـه دوسـت داشـتم بین نوازنده 
و تماشـاچی بـده بسـتان باشـد؛ دوسـت نـدارم تماشـاچی 
بـه کنسـرت بیایـد، اجـرا را ببینـد، سـاکت بنشـیند و در 
انتهـا تشـویق کند و برود. همیشـه سـعی کـرده ام در ذهن 
خـودم فانتزی هایـی داشـته باشـم و تـا حـدی آنهـا را اجرا 
کنـم. بـرای ایـن کنسـرت هـم فانتزی هایـی در نظـر دارم 
کـه نمی دانـم در می آیـد یـا نـه و بایـد دیـد کـه آیا سـالن 
اجـازه می دهد؟ او ادامه داد: در سـاخت قطعه »خرمشـهر«، 
شـهری بـه تصویـر کشـیده شـده کـه در آرامـش اسـت و 
بـه یـک بـاره عـراق بـه آن حملـه می کند، شـهر را اشـغال 

بـه  بـا دسـت خالـی شـروع می کننـد  می کنـد و مـردم 
جنگیـدن و شـهر را پـس می گیرنـد. ایـن قطعـه شـش یـا 
هفـت قسـمت دارد کـه هـر بخـش روایتـی جداگانـه دارد 
و در ایـن کنسـرت بـه طـور کامـل اجـرا می شـود.انتظامی 
همچنیـن دربـاره سـاخت قطعه »خرمشـهر« توضیـح داد: 
خرمشـهر را زمانـی سـاختم کـه در جنـگ بود ولـی دقیقا 
نمی دانـم بعـد جنـگ تمام شـد یـا نه؟ البتـه گویـا اثر یک 

سـال بعـد از جنـگ اجرا شـد.
او همچنیـن درباره فضای این کنسـرت توضیـح داد: فضای 
کلی کار موسـیقی کالسـیک اسـت کـه رنگ و بـوی ایرانی 
دارد و بـا سـازهای سـنتی رنـگ آمیزی شـده اسـت؛ مانند 

اینکـه یک سـطل رنگ را روی بوم نقاشـی بپاشـیم.
انتظامـی همچنیـن در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا قرار 
اسـت به عنوان رهبر ارکسـتر با ارکسـتر سـمفونیک تهران 
همـکاری داشـته باشـد؟ گفت: مـن که رهبر نیسـتم. مردم 
گمـان می کننـد هر فردی که به روی سـن برود و ارکسـتر 
را هدایـت کنـد، رهبـر اسـت. مـن تنهـا کارهای خـودم را 
رهبـری می کنـم. رهبـری یـک تخصـص اسـت. یکـی از 
دالیلـی هـم کـه اکنـون این کنسـرت را بـا رهبـری خودم 
بـه روی صحنـه می بـرم ایـن اسـت کـه خیلی هـا روی اثـر 
»حماسـه خرمشـهر« کار کردنـد ولـی وقتی که خـودم آن 
را رهبـری می کنـم، حـس متفاوتـی از آن بیرون می کشـم.  
از او سـوال شـد کـه آیـا برنامـه ای بـرای اجرا در خرمشـهر 
دارد؟ کـه گفـت: آرزو دارم ایـن اتفـاق بیفتد بـا اینکه مثل 

سـابق توان جسـمی ندارم.
شـورای  در  حضـورش  دربـاره  همچنیـن  هنرمنـد  ایـن 

هنـری ارکسـتر سـمفونیک تهـران بیـان کـرد: در شـورا 
بـه اصـرار آقـای حیدریـان حضـور پیـدا کـردم و گرنه که 
خـودم کارهای اداری را دوسـت نـدارم. امروز بـرای اولین 
بـار در  جلسـات ایـن شـورا خواهم بـود. ایده هـای زیادی 
دارم کـه راه بـرای نوازنده هـا باز شـود و یک مقـدار درآمد 

آنها بیشـتر شـود.
انتظامـی دربـاره وضعیت کنونی ارکسـتر سـمفونیک تهران 
گفـت: آن بچه های حرفـه ای که قبال بودنـد، االن هیچکدام 
نیسـتند؛ یا بازنشسـته شـده اند یـا کارهای دیگـر می کنند. 
نوازنـدگان کنونـی مسـتعد و خـوب هسـتند امـا تـا حـاال 
دلسـوز نداشـته اند. هـر کسـی آمده جیـب خود را پـر کرده 

و رفتـه. ایـن بچه ها شـده اند پلـه ترقـی دیگران.
انتظامـی در ایـن نشسـت اعـالم کـرد حیدریان رهبـر ثابت 
ارکسـتر سـمفونیک تهـران شـده اسـت و در حـال حاضـر 
ارکسـتری را بـا بچه هـای هنرسـتان تشـکیل داده که پیش 
از ورود بـه ارکسـترهای حرفـه ای هـم نـوازی در ارکسـتر را 
یـاد بگیرنـد. در همین راسـتا حیدریـان توضیـح داد: زمانی 
که سـه سـال پیـش به ایـران آمـدم متوجه شـدم در برخی 
زمینه ها کوتاهی شـده بود و تصمیم گرفتیم ارکسـتری را از 
زهی و بادی با نوازندگان ۱۴ تا ۱۵ سـاله تشـکیل دهیم که 
اینها بتوانند در ارکسـتر سـاز زدن را یاد بگیرند. کشـورهایی 
که ارکسـتر پیشـرفته دارنـد نوازندگان را برای هـم نوازی در 
ارکسـتر آمـوزش می دهنـد.او ادامـه داد: هنـوز نمی دانم که 
قرار اسـت رهبر شـوم یا نـه که بخواهم توضیحـی دهم ولی 
خوشـحال می شـوم اگر بتوانم خدمتی به موسـیقی مملکت 

خـودم بکنـم و آن را در باالترین سـطح ببینم.  ایسـنا


