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امروزشما
فروردین 

امروز رؤیاها و خیال پردازی هایتان ایده جالبی برای شروع یک پروژه جدید 
به شما الهام می کنند. این پروژه ها ممکن است شروع یک ماجراجویی جدید 

برای شما باشد. 
اردیبهشت 

محبت و دوستی می تواند نقش تعیین کننده ای در کیفیت روابط نزدیکی که با 
اطرافیانتان دارید، داشته باشد. هر چه احساسات، عقاید و نیازهای شما با دوستان 

و آشنایانتان همسان تر باشد، روابطتان نیز محکم تر می شوند. 
خرداد 

به سبب فعالیت های فیزیکی مناسب و رژیم سالمی که دارید امروز سالمتی تان 
این  و  کرده اید  حفظ  را  تناسب اندامتان  دارد.  قرار  خوبی  بسیار  وضعیت  در 

موضوع را هرکسی با نگاه کردن به شما خواهد فهمید. 
تیر 

صحبت هایتان با نزدیکانتان آزادانه پیش می روند و عشق و محبت در روابطتان 
موج می زند. کائنات اطالعات را به شما الهام می کنند و معمواًل با دیگران ارتباط 
ذهنی دارید ولی امروز به طور عجیبی از احساسات، عقاید و نیازهای دیگران با 

خبر هستید و احساس می کنید با آنها همخوانی دارید. 
مرداد 

با همکاری یکدیگر مشکالت موجود در خانه را حل کنید. کسانی ممکن است 
به دیدن تان بیایند و یا با شما تلفنی تماس بگیرند و خبرهایی برای شما داشته 

باشند که برای شما بااهمیت و حیاتی باشد.
شهریور 

یک  امروز  اما  نمی آید،  خوشتان  محله ای  دورهمی های  و  مهمانی ها  از  شما 
دورهمی در محله بر پا می شود که بهتر است در آن شرکت کنید. برخالف 

آنچه انتظار دارید این مهمانی برای شما بسیار جالب خواهد بود.
مهر 

امروز دریافت یک هدیه و یا مبلغی هرچند اندک شما را بسیار خوشحال خواهد 
کرد. شاید یک نفر بدهی اش را به شما پس بدهد و یا کسی بخواهد لطفی که 

در حق او کرده اید را با یک هدیه کوچک جبران کند. 
آبان 

مکالماتی که امروز دارید گرم و صمیمانه، حاوی اطالعاتی مفید و سرگرم کننده 
خواهند بود و رابطه شما با افرادی که در کنارتان هستند به لطف این مکالمات 

نزدیک تر خواهد شد. 
آذر 

اگر اهل هنر و موسیقی هستید امروز ایده های بی نظیری به ذهن تان می رسند 
که اگر آنها را عملی کنید و از ایده هایتان بهره ببرید نتیجه حتمًا یک شاهکار 

خواهد بود. 
دی 

امروز برای شما روز نسبتًا شلوغی خواهد بود و تماس های زیادی با شما گرفته 
خواهند شد. در میان تماس های تلفنی و ایمیل و پیام هایی که از نزدیکان و 
عزیزان تان دریافت می کنید به احتمال زیاد به یک مهمانی دعوت خواهید شد یا 

شاید کسی بخواهد به دیدن تان بیاید. 
بهمن 

امروز ممکن است در طول روز در یک دورهمی و یا جلسه ای شرکت کنید که 
به مکالمات بسیار جالب و خوشایندی خواهد انجامید که احتمااًل فلسفه، مسائل 
معنوی و هنر را در برمی گیرند. مکالماتی که دارید خیلی خوب پیش خواهند 

رفت و می توانید حرف هایتان را به وضوح بیان کنید. 
اسفند 

از شما زندگی  از شخص عزیزی که دور  تلفنی  یا تماس  پیام و  امروز یک 
می کند دریافت خواهید کرد. شما برای مدتی به فکر او بوده اید و حاال تعجبی 
ندارد اگر پیام یا خبری از جانب او دریافت کنید. شما در حال حاضر درک 
باالیی از افکار و احساسات دیگران دارید و می توانید خیلی خوب با آنها ارتباط 

برقرار کنید.

عکس از:                 تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در شیرازنام گذاری روزهای محرم
میالد پناهی

چاپخانه: خلیج فارس

هنـرم را از محـرم دارم

محمد معتمدی:   

محرم  شب های  از  یک  هر 
واقعه  شهیدان  از  یکی  نام  به 
کربال و یا افراد مرتبط به آن 

نام گذاری شده است.
آنالین،  جم  جام  گزارش  به 
از  یک  هر  نام گذاری  فلسفه 
منابع  طبق  بر  محرم  روزهای 
تاریخی  و  خبری  مختلف 

مشخص نیست.
و تالش  زمان  درواقع گذشت 
باعث  دینی  مبلغان  و  مداحان 
شد تا خط به خط وقایع کربال 
یادآوری  مدام  تاریخ  طول  در 
شوند که از این ره هر یک از 
شب های دهه اول محرم بنا بر 
نام های  به  روایت  شده،  آنچه 

مختلفی نام گذاری شده اند.
اساس  بر  یا  نام گذاری  این 
در  که  است  بزرگواری  شهید 
و  رسیده  شهادت  به  روز  آن 
می شود  افرادی  به  مربوط  یا 

مشارکت  کربال  واقعه  در  که 
را  خود  بزرگی  و  داشته اند 

ثابت کرده اند.
نام گذاری  دیگر  سویی  از 
شب های دهه نخست محرم نیز 
ممکن است نه به شخص که به 
ایام  این  به  مربوط  واقعه  یک 

داللت داشته باشد.
آنچه در ادامه می آید نام گذاری 
هر یک از شب های محرم در 

طول تاریخ است.
شب اول: مسلم بن عقیل
شب دوم: ورود به کربال

شب سوم: حضرت رقیه )س(
شب چهارم: اصحاب )ع(

شب پنجم: حضرت عبداهلل )ع(
شب ششم: حضرت قاسم )ع(

شب هفتم: حضرت علی اصغر)ع(
شب هشتم: حضرت علی اکبر)ع(

شب نهم: حضرت عباس )ع(
شب دهم: شب عاشورا.

محمد معتمدی از جمله خوانندگان شاخص این روزهای موسیقی سنتی 
کشور است. خواننده ای که گرچه جوان است و سن زیادی ندارد، اما 
توانسته در کنار دیگر چهره هایی چون همایون شجریان، حافظ ناظری 
و پرواز همای به عنوان نسل جدید موسیقی سنتی همپای استادان این 
برای  آثارش حرف هایی  مضمون  و  طنین صدا  در  و  بدرخشد  حوزه 

گفتن داشته باشد.
را  متفاوتی  آثار  حرفه ای اش  فعالیت  دوران  طول  در  خواننده  این 
خوانندگی و آلبوم های مختلفی را روانه بازار موسیقی کرده است. با 
این حال نکته  قابل توجه این که در سال های اخیر نسبت به خوانندگی 
تیتراژ آثار هم اقبال نشان داده و اتفاقًا آثار درخشانی را به عنوان تیتراژ 
آثار تلویزیونی و فیلم های سینمایی با صدای گرمش خوانده است. او 
سال گذشته موسیقی تیتراژ مجموعه »گشت ویژه« را با شعری از بهمن 
محمدزاده و مطلع »وقتی از شهر به پرواز درآمد تن تو...« هنرمندانه 

خواند و صدایش از این رسانه شنیده شد.
از  کلمات  عتبات  مناسبتی  برنامه  خواننده  شب ها  این  معتمدی  حاال 
شبکه چهار سیماست و اشعار آیینی و مناسبتی شاعران شاخص پیر و 
جوان را با محوریت محرم و عاشورا می خواند. همین حضور او بهانه ای 
شد تا به گفت وگو با این هنرمند که البته چندان هم اهل گفت وگو 
نیست، بنشینیم و به مناسبت فرارسیدن ماه محرم از تأثیرات این ماه بر 

فعالیت های حرفه ای اش بپرسیم.
این شب ها صدای شما را در قالب تیتراژ عتبات کلمات که برنامه ای 
برای  انتخابتان  مالک  می شنویم.  است،  محرم  ماه  اول  دهه  ویژه 
برای خوانندگی  که  پیشنهادهایی  بین  از  بود؟  اثر چه  این  خواندن 
تیتراژ آثار تلویزیونی به شما می شود، بر چه اساسی آنها را انتخاب 

می کنید؟
هر کاری را که پیشنهاد می شود بررسی می کنم. برایم مهم است ببینم 
آن اثر و برنامه به لحاظ شأنیت چه جایگاهی دارد. در خصوص انتخاب 
عتبات کلمات، این برنامه از چند جنبه برایم حائز اهمیت بود. در وهله 
اول این برنامه موضوعی دارد که متناسب با اعتقادات جامعه است و 
در واقع به چیزی پرداخته که در نهایت بخش عمده و حداکثری جامعه 
ارادت نشان می دهند. دیگر  به آن  دل در گروی آن دارند و نسبت 
ویژگی این برنامه این است که موضوع محرم و عاشورا را با رویکردی 
جدید، از منظر ادبی مورد توجه قرار می دهد و نگاه خاصی به آیین های 
عاشورایی دارد که تاکنون شبیه آن را در تلویزیون ندیده بودیم. وقتی 

راش های برنامه را می دیدم، این قضیه برایم بسیار جالب بود.
از منظر هنری چطور؟ خوانندگی این اثر چه ویژگی های متمایزی 

در کارنامه کاری تان دارد؟
از این منظر عتبات کلمات به نظرم کاری بود که من به عنوان یک 
هنرمند می توانستم با توجه به زمانی که در اختیارم قرار گرفته، آن را 
برنامه هم  این  موارد،  باقی  بدهم. همچون  ارائه  اثری هنری  قالب  در 
مجالی برایم فراهم کرد تا اثری به جامعه ارائه کنم که متناسب با حال 
و هوای این روزهایش باشد و در بین مردم دیده و شنیده شود. فکر 

می کنم در مجموع کار قابل قبولی از آب درآمد.
را  تیتراژش  شما  که  هم  ویژه  گشت  مجموعه  گذشته  سال  اتفاقًا 
نوعی  به  و  رفت  آنتن  روی  محرم  ماه  در  خواندید  هنرمندانه 
مجموعه ای مناسبتی محسوب می شد... بر این اساس فکر می کنم شما 
از آن  این ماه دارید و  با  ارتباطی ویژه  ایرانیان،  هم همچون دیگر 
برای تان چه حس و حالی  به طور کلی ماه محرم  تاثیر می پذیرید. 

دارد؟
ما  حکومتی  مبانی  چون  که  می کنند  برداشت  چنین  عده ای  متأسفانه 
براساس دین شکل گرفته و با آن گره خورده، پس هر آنچه اساس 
در  است؛  رسمی  نهادهای  پایگاهش  و  آبشخور  هم  دارد  دینی  مبانی 
نتیجه به محرم هم دولتی نگاه می کنند و نه دینی و اعتقادی. در صورتی 
که این طور نیست. آیین های عاشورایی 1400سال است که نزد مردم 
ایران برگزار می شود و حتی طبق تجربه ثابت شده هر چند سال های 
مردم  بین  و  پررنگ تر شده  تأثیرش  اما  واقعه گذشته،  این  از  زیادی 

عزیزتر شده است. محرم برای من هم همین حس و حال را دارد. من 
هم در یک جامعه ایرانی اصیل به دنیا آمده و بزرگ شده ام. شهری 
که من در آن به دنیا آمدم، نواها و صداهای محرمی همواره در آن 
به  شدنم  کشیده  و  سنتی  موسیقی  به  عالقه مندی ام  و  بوده  طنین انداز 
در  بود که  مداحانی  نواهای  شنیدن  از  اولیه اش  آن سمت، جرقه های 
کودکی صدای شان را می شنیدم. نکته جالب توجه این بود که مداحان، 
براساس آواز اصیل ایرانی اشعارشان را می خواندند و مداحی می کردند. 
در آن دوران شهر کاشان آموزشگاه موسیقی نداشت و کنسرتی هم 
در آن برگزار نمی شد؛ آن چیزی که من را با نغمه های آوازی اصیل 
آشنا کرد، همین ترجیع ها و مداحان ردیف و دستگاه دان حاضر در 
این که حکومت  از  فارغ  لذا من فکر می کنم  بود.  تکیه های عزاداری 
و دولت چه نگاهی به مقوله های عاشورایی دارد، کودکی همه مان با 

چنین موضوعی گره خورده و در ما عجین شده است.
با  از محرم  اشاره کردید، بخش عمده ای  همان طور که خودتان هم 
همین نواها و آوازها و به نوعی با موسیقی اصیل و سنتی کشورمان 
گره خورده و مداحانی که در گذشته در مراسم عزاداری و تعزیه ها 
می خواندند، هیچ کدامشان آموزش حرفه ای ندیده بودند، اما صدایی 

حرفه ای داشتند و این اتفاق این روزها کمتر دیده می شود.
با  و  می آموختند  سینه  به  سینه  و  گوش  به  گوش  صورت  به  بله؛ 
و  جامعه  از  کسی  هر  می شدند.  آشنا  سنتی  موسیقی  ردیف های 
 محیط خودش نغمه ها را در سینه حفظ می کرد و نسل به نسل منتقل

می شد.
حرفه ای تان  فعالیت  شروع  از  قبل  و  کودکی  دوران  در  شما  خود 

تجربه ای از مداحی کردن و خواندن در هیئت ها را داشتید؟
در هیئت محله مان گاهی می خواندم. بعد از آن در دوران مدرسه هم در 
گروه سرود مدرسه مان عضویت داشتم و سرودهای عاشورایی و مراسم 
سینه زنی را تمرین می کردیم. به خصوص این که در دوران کودکی ما، 
گروه سرود معروفی به اسم گروه آباده وجود داشت که آثارشان از 
تلویزیون زیاد پخش می شد. لذا مسئوالن مدرسه ما هم به تکاپو افتادند، 
سرودهایی آماده کردیم و در صدا و سیمای مرکز کاشان ضبط شدند 

که نمی دانم هنوز در آرشیو تلویزیون موجود هست یا نه.
در تعزیه ها چطور؟ حضور داشته اید؟

فرزندان  نقش  می گفتند  که  داشت  وجود  اعتقادی  گذشته  در  بله، 
آنجا  از  هم  من  و  کنند  ایفا  سیدها  باید  را  تعزیه  در  حسین)ع(  امام 
یادم  بازی می کردم.  را  امام حسین)ع(  نقش کودکان  بودم،  که سید 
هست دیالوگ هایی را که حضرت سکینه در بارگاه یزید می گفت در 

تعزیه ها می خواندم و با یزید دیالوگ می گفتم!
متفاوتی  تجربه های  کرده،  اجرا  مختلفی  آثار  سال ها  این  در  شما 
کسب کرده و در کشورهای زیادی روی صحنه رفته اید. هیچ وقت 
به این قضیه فکر نکرده اید که براساس همین تم محرم یا با اقتباس 

از آن، آلبومی داشته باشید یا روی صحنه بروید؟
من اعتقاد دارم جایگاه اصلی آثار عاشورایی و محرمی، در همان دهه 
محرم و در دسته ها و تکایاست. اگر هم قرار است کاری انجام پذیرد، 
و  تولید  متولیان  اولین  واقع  در  بگیرد.  صورت  رسانه ها  توسط  باید 
پرداختن به آثار عاشورایی، رسانه ها هستند. خب از شبکه های فارسی 
آثار و  آهنگ های عاشورایی  توقع داشت که  نمی شود  زبان خارجی 
پخش کنند؛ رسانه های ما باید به این تولیدات بها بدهند و دستگاه های 
فرهنگی چون صداوسیما سراغ این آثار بروند و آنهایی را که در وهله 

اول درجه و عیار هنری دارند، از میانشان برگزینند.
بیشتر توضیح بدهید. به طور ویژه تأثیر رسانه صدا و سیما را در این 
میان برای تولید، پخش و ترویج آثار موسیقایی محرمی چه می دانید؟
اپرای  نام  به  اثری  پیش  سال  چند  بزنم.  برای تان  مثالی  بدهید  اجازه 
عروسکی عاشورا تولید شد که من هم در آن نقش حر)ع( را داشتم. 
اثری باکیفیت و قوی که انتظار داشتم تلویزیون آن را تبلیغ کرده و 
پخش کند. بخش هایی از این اثر از شبکه های تلویزیونی چند کشور 
شد.  واقع  غریب  خودمان  کشور  در  ولی  رفت،  آنتن  روی  خارجی 

من اعتقاد دارم پرچم آثار آیینی و عاشورایی را باید فارغ از مسائل 
دینی و مذهبی هم برافراشت. مثال دیگری می زنم. مسجد شیخ لطف ا... 
اصفهان یک اثر باشکوه معماری است. اثری که برای امور اعتقادی 
مذهبی ساخته شده ولی ساختارش به قدری هنرمندانه است که هزاران 
گردشگر خارجی که نه اعتقادات دینی ما را دارند و نه اصاًل مشترکات 
مذهبی داریم، به دیدنش می آیند و لب به تحسین باز می کنند. دیگر 
آثار آیینی هم باید حائز چنین ویژگی هایی باشند که در تمام دنیا به 
لحاظ زیبایی شناسی و نقاط قوت هنری مورد توجه قرار گیرند. در این 
قدری  اعتقادی،  و  مذهبی  مسائل  به  تلویزیون  نگاه  اولویت  موضوع 
بیشتر از مسائل هنری است. اگر من به جای مسئوالن بودم، توجه به 
بحث هنری آثار را در ساحت عاشورا پررنگ تر جلوه می دادم تا پیام و 
مضمون این آثار هم بیشتر دیده شود. فکر می کنم آثار عاشورایی که 
در سال های اخیر در رسانه های داخلی ما تولید شده اند، به لحاظ اصالت 
هنری قدری کمرنگ هستند و نوحه ها و سرودهای تولید شده به لحاظ 
شعر و ملودی و تنظیم، چندان متناسب با اصالت های ایرانی ما نیستند. 

رسانه می تواند در این بخش قوی تر عمل کند.
به  خوانده اید،  تلویزیونی  آثار  برای  مدت  این  در  که  تیتراژهایی 

لحاظ بازخورد چطور بوده و چه واکنش هایی داشته اند؟
تعداد خیلی  لحاظ  به  تلویزیون خوانده ام،  تیتراژهایی که من در  خب 
برابر من موسیقی  نبوده اند و دوستان دیگری می شناسم که شاید 40 

تیتراژ خوانده باشند!
دلیل این که پیشنهاد این آثار را کمتر قبول می کنید، به خاطر عدم 
تمایل خودتان است یا باز همان قضیه ضعف هنری را مدنظر دارید؟

رسانه  این  با  مراوده ام  صرفًا  و  نبوده  اینها  از  هیچ کدام  دلیلش  نه، 
دانشگاه  دانش آموخته  اصل  در  خودم  وگرنه  است؛  بوده  کمرنگ 

صداوسیما هستم.
و اتفاق خوب اینجا بود که حضورتان را در قالب مهمان برنامه هایی 
چون خندوانه و دورهمی دیدیم. حضوری که متفاوت بود و اتفاقًا 

هر دو برنامه گرم و تماشایی از کار درآمدند.
برای حضور در این برنامه ها بارها از من دعوت شده بود و به دالیلی 
دلم نمی خواست حضور پیدا کنم. نگاه کلی برنامه سازان به خواننده ها 
این است که آنها را به منزله دستگاه پخش صوت می بینند که هروقت 
چنین  من  برود.  بعد  و  بخواند  خواننده  بزنند،  را  دکمه شان  خواستند 
برنامه ای حاضر شوم،  باشد در  نداشتم و معتقد بودم اگر قرار  نگاهی 
باید امکانی داشته باشم که با مردم حرف بزنم و از اصالت ها، اعتقادات، 
ریشه ها و هنر ملی و بومی ایران بگویم و به مخاطبان آموزش بدهم. 

اگر حرف نزنیم، نمی توانیم از حق خودمان هم دفاع کنیم.


