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در آستانه سالگرد آزادسازی خرمشهر

قصه غافلگیرکنندهترین سرود جنگ چه بود؟
زمان خیلی زود گذشت ،خیلی؛ انگار همین دیروز بود که موتورسوارهای
پایتخت روزنامه را باالی دستشان گرفته بودند و با تیتر خیلی درشت
«خرمشهرآزاد شد» تمام تالششان را میکردند که در خیابانهای شهر
خودنمایی کنند .این خودنمایی جذاب و با شکوه ادامه داشت و تا زیر پل
سیدخندان تهران ،آن هتل زیر پل که پس از پیروزی انقالب اسالمی و ایام
جنگ در اختیار هم وطنان جنگ زده از خوزستان ِ عزیز ،از خرمشهر زیبا قرار
گرفته بود ،برسانند تا شکوه پیروزی را به آنها تبریک بگویند .تبریک برای فتح
غیورمردانه یک شهر که جهانی شد .شهری که خرمی اش عطراگین شد به
خون پاک رزمندگانی که از ارتش و سپاه در کنار مردمان نازنینش خرمشهر را
تبدیل به یکی از مهمترین شهرهای جهان کردند.
و این روزها فتح خرمشهر چهل ساله میشود؛ چهل سال گذشت؛ چهل
سال از  ۵۷۶روز زیر توپ و تانک بودن و خلق یک حماسه به معنا و مفهوم
مطلق کلمه گذشت .گرچه آن دوران ما و نسل ما طفلی بیش نبودیم که
عملیات «بیت المقدس» مقدمه خلق حماسه پیروزی شد .گرچه هنوز قصهها
و داستانها و ناگفتههای فراوانی از این مقطع تاریخی فوق ماندگار باقی
مانده که بخواهیم آنها را بفهمیم .اما همین چهل سال فراموش نشدن به
ما نشان داده که قصه فتح خرمشهر انقدر ظرفیت دارد که بازهم بتوانیم با
نگاهی متفاوتتر ،تازهتر و جذابتر از این واقعه ماندنی حرف بزنیم ،حاال
فرقی نمیکند این حرف زدن با موسیقی باشد یا نمایش ،با سینما باشد یا
ادبیات ،با هنرهای تجسمی باشد یا رسانه مهم این است که تازه است ،خیلی
تازهتر از قبل؛ انگار در نگاه استعاری اش مانند آنچه در کربال و حضرت سید
الشهدا گذشت ،قصدی برای فراموش شدن از نگاه تاریخی ما ایرانیها ندارد،
فرقی هم ندارد در خاطرمان چگونه ثبت شده؛ مهم فراموش نشدن است که
در قالبی سحرانگیز و الهی این چنین باقی مانده و حداقل در روزهای منتهی
به سوم خرداد یادمان میاندازد که روزی روزگاری در ایران ،در خرمشهر عزیز
چه اتفاقی افتاد که حماسه اش مزین شد به روز مقاومت ،ایثار و پیروزی در
تقویم رسمی کشور.
در این چهل سال برای اینکه بدانیم و آگاه باشیم چرا خرمشهر ماند و
میماند ،تا آنجا که در توان اهلش بود ،کتاب و روایت و فیلم و موسیقی
ساخته شد تا ببینیم ،بخوانیم و بشنویم از مقاومتی که یادگاری مهمی برای
ماست و چه زیباست زمانی که فرصتش پیداشد سری بزنیم به کوچه پس
کوچههای شهری که در کنار رزمندگانش ،هنرمندان هم روایتهای جذابی
از فتحش دارند ،پیروزی که این بار بهتر است دنبال روایتهای کمتر
خوانده شده و دیده شدهای از آنها باشیم که میتواند ابعاد متفاوتتری از
آن را برایمان نمایان کند .نمایشی که حتی اگر به قصههای تکراری اش هم
رجوع کنیم همچنان شیرین و جذاب و ماندنی اند .کما اینکه یک بار هم در
جایی گفته بودم چون خرمشهر موسیقی دارد ،پس از این قصهها میتوانند
یادگاریهای جذابی برای تک تک ما آدمها باشند .اصال ً هم فرقی نمیکند که
در چه گرایش و اندیشه سیاسی فرو رفتهایم .مهم ماندگاری یادگاری است که
مانده و میماند و خواهد ماند.
«بانگ آزادی» و یک دنیا خاطره شنیده شده از موسیقی انقالب
در البه الی انبوه خاطرات و موسیقیهای ماندگاری که هست و اتفاقا ً هم
درباره آنها نوشتهها و روایتهای زیادی موجود است ،قصه اهالی موسیقی
به ویژه آنهایی که به دور از هیاهوهای رسانهای سرمنشا خدمات ارزشمندی
در حوزه موسیقی انقالب و دفاع مقدس بودند ،میتواند دربرگیرنده قصههای
متفاوت و کمتر شنیده شدهای باشد که برخی از آدمهای دغدغه مند تالش
کردند با تدوین و گردآوری آنها سهمی برای متفاوت نگاه کردن داشته باشند،
یکی از از همین آدمها احمدعلی راغب آهنگساز و نوازنده پیشکسوت موسیقی
کشورمان بود که در زمان حیات پربارش سهم بسیار زیادی در حوزه موسیقی
انقالب بود که برخی از روایتها و قصههایش از موسیقی انقالب و دفاع

یکی از متفاوت ترین سرودها و آثار موسیقایی مرتبط با موسیقی انقالب و دفاع مقدس که همچنان از آن به عنوان ماندگارترین اثر موسیقایی این ژانر یاد
میشود ،در آستانه فتح خرمشهر خلق شد.
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مقدس در کتاب خاطرات شفاهی اش با عنوان «بانگ آزادی» با تحقیق مهدی
چیت سازو مرتضی قاضی و تدوین محسن صفایی فرد توسط دفتر مطالعات
جبهه فرهنگی انقالب اسالمی پیش روی خوانندگان قرار گرفته است.
این آهنگساز در بخشی از این کتاب که با کلید واژه «غافلگیرکننده ترین سرود
جنگ» به نگارش آمده ،درباره فتح خرمشهر نوشته است :تقریبا ًاوایل اردیبهشت
سال  ۱۳۶۱که یک روز من و آقای سبزواری را دعوت کردند و گفتند باید سرود
بسازید ،چون ما در آستانه بزرگترین پیروزی نیروی نظامی ایران هستیم .اصال ً
باید در شهر این اثر ،از همه نیروها اسم برده شود ،پرسیدیم این اتفاق در کدام
جبهه و کجاست؟ گفتند ما چیز بیشتری نمیدانیم .به ما این جوری گفتهاند
که باید سرود خاصی بسازید که در تاریخ بماند .اگر این پیروزی ان شاءالله
اتفاق بیفتدف سرود شما هم جزو تاریخ میشود .حتی در جبههها هم رزمندگان
نمیدانستند که قرار است عملیاتی در کار باشد .ما نمیدانستیم در جبهه چه
میگذرد و هیچکس هم چیزی نمیگفت .اصال ًهیچ بحثی راجع به خرمشهرنبود؛
فقط تا این اندازه میگفتند که تبادل آتش بین سپاه ایران و ارتش عراق در جبه
جنوب ادامه دارد .عملیات کامال ًمحرمانه و مخفی بود».
گفتند نمیشود ،نمیتوانیم بگوییم!
راغب در ادامه چنین روایت کرده است« :کامال ناگهانی به فرماندهان گفته
شد و نیروها هم از مناطق خاصی ،یک باره حمله کردند و  ۱۹هزار نفر اسیر
گرفتند .یعنی این قدروسعت حمله ایران زیاد بود که حتی نتوانسته بودند
فرار کنند .حتی ماشین روشن را جا گذاشته بودند که فرار کنند ،ولی نتوانسته
بودند و اسیر شده بودند .تلویزیون اسرای عراقی را نشان میداد؛ از سرتیپ
و درجه دار گرفته تا افسر جزء .اصال ً ایران اکثر اسرای جنگ را در همین
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مریم قربانی ،خبرنگار یاسوج-نشست مدیرکل گردشگری میراث فرهنگی و
صنایع دستی استان کهگیلویه و بویراحمد به مناسبت هفته میراث فرهنگی و
همچنین روز موزه در محل هتل آزادی یاسوج برگزار شد.
سعید طالبی پور گفت :سهمیه استان از اعتبارات تبصره ، 18در بخش
گردشگری  ۷۵میلیارد تومان برای طرحهای نیمه تمامی است که از  ۵۰درصد
به باال پیشرفت دارند ,و همچنین  ۲۰میلیارد تومان تسهیالت برای صنایع
دستی استان از این محل در نظر گرفته شده است.
در این نشست طالبی پور به برخی از مشکالتی که حفاران و افراد سودجو
برای استان ایجاد کرده اند اشاره کرد و گفت :برخی افراد آگاهی از میراث
فرهنگی ندارند جاهایی را خراب می کنند غافل از اینکه اهمیت این جاها در
خودشان نهفته است و اصوال گنجی در آنجا وجود ندارد.
طالبیپور به بیان یک مصداق در همین زمینه پرداخت و گفت :در منطقه
خان احمد باشت لوحی کاهگلی از سودجویان کشف شد و یک باستان
شناس آلمانی روی آن کار کرد تا اینکه فهمیدند این لوح مربوط به ۲۵۰۰
سال پیش بوده و حواله علوفه است که با آن در مییابیم  ۲۵۰۰سال پیش
نیز در این کشور و در این استان و این منطقه مدیریت کشاورزی وجود
داشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت  :دو ماه پیش طرح
جامع گردشگری در دستور کار قرار گرفت و با حمایت های معاونت عمرانی
استانداری دردستور در حال انجام است چند مشاور نیز در کنار مشاور طرح
قرار دادهایم تا نقطه نظرات اصلی ما اعمال شود.
طالبی پور در ادامه در خصوص وضعیت تله کابین شهر یاسوج و راکد
ماندن این پروژه گفت :دولت در بحث آن کوتاهی نکرده چون سرمایه گذار
دارای مشکالت شخصی است.
این مسئول افزود :زمین در اختیار سرمایه گذار قرار گرفت و تسهیالتی که
برای آن روز در نظر گرفته شده بود کافی بود تجهیزات را هم خریداری کرد
که این یک گام بزرگ برای ساخت تله کابین یاسوج است.
وی گفت :چون  ۵میلیارد تسهیالت گرفته بود باید در حوزه ابنیه کار
انجام میداد که مشکالت شخصی سرمایه گذار موجب روند کنونی شد.
این مسئول با تاکید بر این که میتوانستیم قرارداد را فسخ کنیم اما به دلیل
هزینه بر بودن آن این کار انجام نشد افزود :چرا که هزینه قابل توجهی انجام
شده و وسایل مورد نیاز نیز خریداری شده بود.
وی با بیان اینکه سه جلسه تاکنون به همراه دستگاههای نظارتی و اقتصادی
برگزار کردهایم گفت :دنبال راهکار هستیم تا به عقب برنگردیم هر چند قانون
دستور داده که موضوع را از طریق دستگاههای نظارتی حل کنیم و برای
آزاد کردن تسهیالت سرمایه گذار محدودیتی نداریم اما این نافی آن نیست
که فرصت دیگری به او بدهیم و عموم مردم حق مطالبهگری از ما در این
خصوص را دارند.
این مسئول گفت :نکته دیگر به دلیل قدمت استان اهمیت موزه در شهر
یاسوج است موزه قدیمی در شان استان نبود و موزه باستان شناسی جدید
مد نظر قرار گرفت و مجموعا  ۵میلیارد تومان اعتبار دارد که با اعتبارات
تکمیلی تا  ۳ماه آینده راه اندازی کامل خواهد شد.
وی به پارک آبی خضوعی در شهر یاسوج اشاره کرد و گفت :پارک آبی یا
سرزمین موج های خروشان کار بسیار شاخصی توسط سرمایه گذار بود که از

تبصره  ۱۸مبلغ  ۱۳میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده و تا پایان
هفته قرارداد انعقاد میشود پروژهای که  ۹۲درصد پیشرفت فیزیکی دارد و
می بایست ظرف دو تا سه ماه آینده به سرانجام برسد.
طالبیپور به جاذبه های شهر سی سخت و اقداماتی که در آن انجام
میشود اشاره کرد و گفت در سیسخت جاده دسترسی بندان به کوه گل
شرایط سختی داشت و امکان سقوط خود در آن بود که حدود  ۳.۵میلیارد
تومان به جاده کوه گل تخصیص یافت و سه میلیون تومان دیگر نیز مد نظر
قرار گرفت.
جشنواره ملی «کوچ عشایر» در یاسوج برگزار می شود
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد
گفت :جشنواره ملی «کوچ عشایر» از  ۳٠خرداد تا سوم تیر ماه در یاسوج
برگزار می شود.
سعید طالبی پور عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران ،افزود :جشنواره
ملی کوچ عشایر با دعوت از تمام استانهای کشور به میزبانی شهر یاسوج به
مدت سه روز از  ۳٠خرداد برگزار خواهد شد.
طالبی پور با بیان اینکه طرح جامع گردشگری استان نیز در دست اقدام
بوده و تا دو ماه آینده نهایی میشود ،ابراز داشت :کارهای مناسبی در
زیرساختهای گردشگری استان شکل گرفته ،اما هنوز جای کار دارد.
طالبی پور با اشاره به ظرفیت اکوتوریسم استان ،عنوان داشت :برخی از
روستا توانستهاند از این پتانسیل برای ایجاد درآمد و اشتغال استفاده کنند و
توسعه این مهم ضرورت دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از
اشتغال روستایی است ،ابراز داشت :کارگاههای تولیدی صنایع دستی استان
نیز حمایت میشود.
وی از حمایت جامعه هدف و رشد زیرساختها خبر دهد و عنوان کرد:
صدور  ۳۳۲موافقت اصولی طرح انجام و  ۱۸مورد مجوز احداث در بخشهای
مختلف صادر شد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان از تخصیص  ۴۸میلیارد ریال برای مرمت و
احیای بالدشاپور خبر داد و تصریح کرد :در بخش تملک نیز  ۱۰میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است.
طالبی پور گفت :بعضیها تحت عنوان ساخت اردوگاههای گردشگری
نسبت به تملک اراضی ملی اقدام میکردند که لیست این موارد در اختیار
امور اراضی استان قرار گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به ظرفیتهای استان ،تصریح کرد:
کشور ما به دلیل پتانسیلهای باالی گردشگری ،از جمله ده کشور برتر جهان
در این محور است .وی با بیان اینکه گردشگری میتواند در کنار صنایع بزرگ
خروجی مناسبی داشته باشد ،اظهار داشت :کهگیلویه و بویراحمد کلکسیون
پتانسیلهای طبیعی است.
طالبی پور گردشگری زمستانی را یک ظرفیت مناسب دانست و ابراز
داشت :باید از پتانسیل پیست اسکی کاکان به شکل مطلوبی استفاده شود و
در مناطق گرمسیری نیز ظرفیتهای مناسبی داریم.
طالبی پور با بیان اینکه موزه یاسوج در شأن ظرفیتها و پتانسیل استان
نبود ،اظهار کرد :موزه جدید یاسوج به بهره برداری رسیده و تا سه ماه آینده
فاز تکمیل آن به بهره برداری میرسد.

عملیات بیت المقدس گرفت .تاقبل از آن ،در حین ساخت سرود ،من و آقای
سبزواری نمیدانستیم که این پیروزی چیست و چگونه است؟ فقط به ما گفته
شده بود این پیروزی کمتر از پیروزی خود انقالب نیست .ما گفتیم اگر ممکن
است کمی این ماجرا را باز کنید ،چون به دردمان میخورد و باید بدانیم.
گفتند نمیشود ،نمیتوانیم بگوییم .شما خودتان دیگر بهترین و کاملترین
پیروزی را در ذهنتان تجسم کنید.
سفارش این سرود را رادیو به ما داد ،دفتر آقا سید احمد خمینی هم به خود
رادیو سفارش داده بود؛ یعنی از رادیو ارتباط گرفتند و به ما اعالم کردند .از
قبل انتخاب کرده بودندکه من ،آهنگساز و آقای سبزواری هم شاعرش باشد.
به همین دلیل ،فقط از ما دو نفر در دفتر رادیو دعوت کرده بودند .دست
آخر هم گفتند وقتی از اینجا بیرون رفتید ،تمام این حرفها را فراموش کنید.
یکی دو روز خیلی فکر کردم که باالخره چطور آهنگی بسازم که مردم آن را
در زمزمههای خودشان بخوانند .با خودم میگفتم خدایا من چه بسازم؟ من
در موسیقی جنگ ،مثل مرغ زخمی هستم و هنوز التیام نیافتهام .االن من
اصال ً نمی دانم که کجا هستم .شعرای ما در آن مقطع ،شعرهای حماسی
میگفتند.
کارشان هم مهم بود و خیلی راحت شعر میگفتند .اما من مانده بودم که
چه کار باید بکنم .ما هر روز به رادیو میرفتیم .آقای سبزواری هم میآمد که
اشعار را بررسی کند .خالصه آقای سبزواری دو سه روز بعد گفت باالخره چه
کار کردی؟ گفتم فعال ً مغزم کار نمیکند .ایشان گفت خب من مغز من کار
کرده است! بیا اینها را بگیر و بخوان .آن شعر تقریبا ً چیزی نزدیک به همین
شعری بود که االن در سالروز فتح خرمشهر پخش میشود».

در تماس تلفنی با آقای سبزواری چه گذشت؟
آهنگساز نواهای ماندگار انقالبی در ادامه روایت خود در دیدار با مرحوم
سبزواری نیز چنین آورده است« :آن لحظه با خواندن آن اشعار گفتم آقای
سبزواری ،میخواهید من یک تم موسیقایی به شما بدهم و شما شعرتان بر
مبنای آن بسرایید و ادامه بدهید؟ ایشان گفتند خب بگو ،ببینیم چه میشود.
من همان جا ملودی ترجیع بند ابتدای سرود خجسته باد این پیروزی را با
همین کالم برای ایشان خواندم و پرسیدم شما میتوانید بر این مبنا ادامه
بدهید؟ ایشان گفتند حاال اگر کمی هم تغییر کرد که عیبی ندارد .شما
دستتان باز است که آهنگ را تغییر بدهید .گفتم بسیار خوب ،شما شروعتان
این شکلی باشد.
دوبار دیگر ،همین کالم خجسته باید این پیروزی را با آهنگ فعلی برای
ایشان خواندم .سبزواری همیشه ضبط کوچکی در جیبش بود .صدای مرا
ضبط کرد .همان شب ساعت یک دو نیمه شب به خانهام زنگ زد و گفت این
شعر را بنویس .تلفنی شعر سرود خجسته باد فعلی را گفت و من هم نوشتم.
من فقط همان تم اولی که به ایشان داده بودم ،در خاطرم بود و دیگر ادامه
نداده و چیزی نساخته بودم .دقیقا ً با کمک همان تم ،این پیروزی خجسته باد
را ساختم و فکر میکنم ساعت  ۹و  ۱۰صبح بود که ساختن این ملودی تمام
شد .آن شب تا صبح نخوابیدم .االن که فکر میکنم ،نمی دانم چه طور این
خلق میشد و از کجا به ذهنم میآمد».
حتی در این سرود ،اسمی از خرمشهر نیامده است؛ ولی...
خالصه وقتی که آقای سبزواری گفت ملودی خوب است ،گفتم حاال بیایید
برویم برای شخص سومی هم بخوانیم .همان موقع آقایان معلم و شاهرخی با
تهیه کننده ها جلسه گذاشته بودند .وقتی جلسه تمام شد ،پیش شان رفتیم
و به همان شکل برایشان خواندم .آقای سبزواری هم کنار دستم بودند .گفتند
بله ،بسیار تاثیرگذار است و اگر خوب ضبط شود ،بین مردم جا میافتد .به طرز
عجیبی روان است .اگر مردم دو بار بشنوند ،حتما ًزمزمهاش میکنند .مخصوصا ً
قسمت خجسته باد این پیروزی خیلی مهم است و زود یاد میگیرند .سرانجام ما
این نت و شعر را به دست مرحوم مجتبی میرزاده دادیم ،البته من به او چیزی
درباره نحوه سفارش گرفتن نگفتم؛ فقط گفتم همین طوری به ما الهام شده است
که شاید پیروزی در راه باشد .این همه پیروزی داریم و این هم شاید یکی از آنها
باشد .البته واقعا ًخود ِ من هم نمیدانستم که این سرود برای کدام پیروزی و کدام
جبهه و شهر است .حتی در این سرود ،اسمی از خرمشهر نیامده است .ایشان
هم کار را قشنگ تنظیم کرد .تنظیم ایشان مارش گونه و با ملودی «بیات ترک»
که زمینهاش تغزلی و آوازی است انجام شد .نوعی مارش در موسیقی بیات ترک
ساخته بودم که تا آن زمان سابقه نداشت.
این هنرمند فقط موسیقی کشورمان درباره نحوه انتخاب محمد گلریز برای
خوانندگی این قطعه گفته است« :دوشب بعد از تنظیم اثر ،به گلریز زنگ
زدم و گفتم محمد ،بلند شو بیا خانهام .میخواهیم سرودی را تمرین کنیم .او
هم سریع آمد و سرود را برایش خواندم .ملودی را به او یاد دادم .متن شعر
را هم با دستخط خودش از روی شعر اصلی نوشت و رفت .یادم هست که ما
بعدازظهر روز بعد ،ارکستر این سرود را ضبط کردیم و یک روز بعد آقای گلریز
آن را خواند .برای قسمت کُرش هم از خود ِ بچههای نوازنده در رادیو کمک
گرفتیم و از گروه کُر دعوت نکردیم.
این اثر همین طور ضبط شده باقی ماند .به گمانم  ۲۹یا  ۳۰اردیبهشت بود
که تحویلش دادیم و دیگر نفهمیدیم چه شد .با خودم میگفتم چرا پخش
نشد؟ به نتیجهای نمیرسیدم و خودم را قانع میکردم که خُب به موقع
خودش پخش خواهد شد .به همین منوال گذشت تا روز سوم خرداد .صبح
زود ،گوینده خبر بیانیه داد و گفت« :شنوندگان عزیز توجه فرمایید؛ خونین
شهر ،شهر خون آزاد شد» گوینده این چند بار پشت سرهم گفت و بعد
ناگهان دیدم که برای اولین بار این سرود از رادیو پخش شد.

ونجلیس آهنگساز یونانی برنده اسکار درگذشت

ونجلیس آهنگساز برنده اسکار و سازنده موسیقی متن فیلمهایی چون
«ارابههای آتش» و «بلید رانر» در  ۷۹سالگی از دنیا رفت.
به گزارش مهر به نقل از ورایتی ،ونجلیس پیشگام موسیقی الکترونیک که
برای ساخت موسیقی متن فیلم «ارابههای آتش» برنده جایزه اسکار شده
بود در  ۷۹سالگی از دنیا رفت.
به گزارش رسانههای یونانی وی در حالی که برای ابتال به کرونا در
بیمارستانی در فرانسه بستری بود ،درگذشت.
این نوازنده و موسیقیدان خودآموخته که از سابقه طوالنی در ساخت
موسیقی در اروپا برخوردار بود با بافتها و رنگهای جادویی آلبومهای
انفرادیاش شناخته شد و یکی از آهنگهای آلبوم سال  ۱۹۷۵وی
به نام «جهنم و بهشت» که سال  ۱۹۸۰برای سریال «کهکشان» شبکه
«پیبیاس» مورد استفاده قرار گرفت او را به آمریکاییها هم معرفی کرد .اما
موسیقی فیلم «ارابههای آتش» بود که نام وی را جهانی ساخت .در بیشتر
موارد ونجلیس تمامی سازها از جمله سینتیسایزر ،پیانو ،درام و پرکاشن را
خودش مینواخت .وی با آهنگ بهیادماندنی این فیلم نه تنها به این فیلم
سینمایی رنگ و بویی خاص بخشید بلکه آلبوم موسیقی این فیلم نیز در
بیلبورد به جایگاه نخست رسید و وی نامزد دریافت جایزه گرمی هم شد.
با این حال این آهنگساز یونانی در مارس  ۱۹۸۲که برنده اسکار شد از

حضور در مراسم خودداری کرد و در مصاحبه با یک روزنامهنگار انگلیسی
گفت :آنها فشار زیادی به من آوردند تا برای حضور در اسکار به آمریکا
بروم ،اما دوست ندارم با فشار کاری انجام دهم و از رقابت هم بیزارم.
کسب اسکار برای «ارابههای آتش» بالفاصله وی را مورد توجه
کارگردانهای آمریکایی قرار داد و ریدلی اسکات وی را برای ساخت موسیقی
فیلم علمی-تخیلی «بلید رانر» استخدام کرد و کوستا گاوراس او را برای
درامی با بازی جک لمون در سال  ۱۹۸۲با نام «گمشده» به کار گرفت که هر
دو فیلم نامزد جوایز بفتا شدند .ونجلیس سازنده موسیقی فیلمهای «:۱۴۹۲
فتح بهشت» ریدلی اسکات در سال « ،۱۹۹۲اسکندر «الیور استون در سال
 ۲۰۰۴و «ماه تلخ «رومن پوالنسکی در سال  ۱۹۹۲هم بود.
اوانگلوس اودیسئاس پاپاتاناسیو با نام هنری ونجلیس مارس  ۱۹۴۳در
شهر ولس یونان به دنیا آمده بود و در آتن بزرگ شده بود .وی از سال ۱۹۶۳
با تشکیل یک گروه راک به ساخت موسیقی پاپ پرداخت و سال  ۱۹۶۸با
مهاجرت به پاریس با تشکیل یک گروه کوارتت پراگرسیو راک از مهاجران
یونانی از جمله دمیس روسس کارش را ادامه داد .پس از انحالل این گروه
وی به ساخت کارهای انفرادی و موسیقی فیلم تمرکز کرد و سال  ۱۹۷۵پس
از نقل مکان به لندن کارش را توسعه داد و  ۴آلبوم در دهه  ۱۹۸۰منتشر
کرد که یکی از آنها عنوان  ۵آلبوم برتر بریتانیا را از آن خود کرد.
این موسیقیدان بسیار گوشهگیر بود و مصاحبههای کمی در طول زندگی
اش انجام داده است؛ با این حال در مصاحبهای در دهه  ۱۹۸۰وی گفته
بود :مردم میگویند سینتی سایزر یک ماشین است نه یک صدای طبیعی.
همه چیز طبیعی است .سازهای معمولی آکوستیک فوق العاده هستند اما
محدوداند و همیشه صدای یکسانی ایجاد میکنند اما ساز الکترونیکی طیف
وسیعی از صداها را با تغییرات بیپایان ایجاد میکند.
هر چند قبل از به شهرت رسیدن ونجلیس موسیقی الکترونیک وجود
داشت اما موفقیت عظیم «ارابههای آتش» و «بلید رانر» تضمینی برای
آینده چنین آهنگسازی در صنعت فیلم و تلویزیون شد.
ونجلیس با روحیه بیقرارش برای تئاتر یونانی و باله لندن و فیلمهای
مستند طبیعت و رویدادهای ورزشی نیز موسیقی ساخته بود.
وی سازنده موسیقی مراسم خاکسپاری استیون هاوکینگ در سال ۲۰۱۸
بود و تولید موسیقی اختتامیه المپیک سیدنی  ۲۰۰۰و سرود رسمی جام
جهانی فوتبال  ۲۰۰۲را نیز برعهده داشت .آخرین آلبوم استودیویی او با نام
«جونو به مشتری» سال  ۲۰۲۱ساخته شد که از کاوشگر فضایی جونو ناسا
الهام گرفته بود.

عثمان محمدپرست درگذشت
عثمان محمدپرست دوتار نواز شهیر امروز درگذشت.
شمسالله پونه برادرزاده و شاگرد استاد در گفتوگو با ایسنا با تایید خبر درگذشت عثمان محمدپرست عنوان کرد :حال
ایشان از دو شب پیش رو به وخامت گذاشت و در بیمارستات خواف بستری شدند.
وی ادامه داد :صبح پنجشنبه ایشان در همین بیمارستان فوت کردند.
عثمان محمدپرست در سال  ۱۳۰۷زاده شد .او از کودکی با دوتار مأنوس بود ه است .این دوتار نواز شهیر در
کارهای خیریه و مدرسهسازی فعالیت بسیاری داشت و در این زمینه نشان سفیر مدرسهساز از سوی رییس
جامعه خیرین مدرسهساز کشور به عثمان محمدپرست اهدا شد .نخستین کاشی ماندگار خراسانرضوی نیز
در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی سردر منزل عثمان
محمدپرست نصب شد.
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عثمان محمدپرست در
ِ
اهل موسیقی مطرب میگفتند و آزرده خاطرش میکردند؛ اما عثمان از آنها ناراحتیای به دل ندارد و آن توهینها را به
حساب فضای فرهنگی آن زمان میگذارد.
برای ساز زدنش استادی نداشته؛ صدای ساز را شنیده و ابزارش را در دست دیگران دیده و به آن عالقهمند شده و شروع به ساز زدن کرده؛ به گفته خودش
ساز زدن را از خدا یاد گرفته و لطف خدا بوده است.
پدر عثمان مخالفت جدی با ساز زدن او داشته و به همسرش گفته که این پسر غربتی است و او را به خانه راه ندهد؛ اما در روزی که صدای موسیقی عثمان
که در وصف پیامبر اسالم(ص) آواز میخوانده را میشنود ،نظرش تغییر میکند .عثمان با بغض و دلتنگی برای پدرش گفت :در یکی از روزها در حال ساز زدن
بودم که ناگهان پدرم درب اتاق را باز کرد ،ناگهان از جا پریدم ،آن زمان بچهها از پدرهایشان حساب بیشتری میبردند و مثل االن نبود .پدرم وقتی ترس ِ من را
دید گفت نترس نترس من اطالع نداشتم که تو چنین پسری هستی که درباره پیغمبر آواز میخوانی ،هر چه تا االن خرج کردهای حاللت و از این پس هم هرچه
دارم را خرج موسیقیات کن .از نظر استاد محمد پرست ،تمام دوتار ذکر خدا است و مدام از خدا یاد میشود.

