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سرچشمه ادبیکارتونهای خاطرهانگیز

موسیقی

انتشار بینالمللی موسیقی یک
پویانمایی با صدای شهرام ناظری

خالق «آن شرلی» و «سفرهای گالیور» چه کسانی بودند؟

گروهادبوهنر-دورانکودکیخیلیازمابادیدنپویانماییوکارتونهاگذشتهاست.ماباشخصیتهاییمثل«پرین»«،دکترارنست»« ،دخترمهربون»«،پسرشجاع»«،بچههایآلپ»
و...زندگی وبارهاوبارهاخودمانرادردنیایآنهاتصورکردهایم.ممکناستخیلیهاندانندبعضیازهمینشخصیتهایمحبوبکارتونیازدلیکرمانیاداستانبیرونآمد هوبه
تصویرکشیدهشدهاند.درادامهازچندپویانماییمحبوبوپرطرفداروشخصیتهایاصلیشانمیخوانیدکهاصالتشانبهیککتاببرمیگردد.

زانن کوچک
تصویر چهار دختر
کوچکوبزرگکه
بــه ترتیب قــد کنار
هــم مـیایــســتــادنــد،
بــــرای خــیــلــی از دهــه
شصتیهاخاطرهانگیزاست.
پویانمایی ژاپنی «زنــان کوچک» توسط استودیو نیپون
انیمیشن در  48قسمت ساخته و در سال  1987از تلویزیون
این کشور پخش شد و بعدها به کشورهای دیگر از جمله ایران
هم آمد .این پویانمایی بر اساس رمان بلندی از لوییزا می
الکات ،نویسنده آمریکایی ساخته شده است .جالب این که
رمان «زنان کوچک» هم به اندازه پویانمایی آن موفق بوده و به
بیش از  50زبان ترجمه شده است.

اباب لنگ دراز
سایهای روی دیــوار با
پــاهــای دراز ،اولــیــن
خــاطــرۀ مــا از کــارتــون
«بــابــا لنگ دراز» اســت.
«جودی ابوت» با آن موهای
وز ک ــرده کــه هــر شــب پشت میز
مینشست و اتفاقات روزانهاش را مینوشت و آقای «پندلتون»
ی ِهمیشگیاش ،دو شخصیت اصلی یکی
با آرامش و خونسرد 
از محبوبترین پویانمایی های دوران بچگیمان بودند .این
مجموعه پویانمایی ژاپنی در سال  1990بر اساس رمان «بابا
لنگ دراز» اثر جین وبستر ساخته شد .این داستان در ابتدا به
شکلدنبالهداردرمجلهآمریکایی«خانهبانوان»منتشرمیشدو
درسال،1912بهشکلیککتابدرآمد.

ماجراهای
سندابد

آن رشیل
«آنــه تــکــرار غریبانه
روزهـــایـــت چگونه
گذشتوقتیروشنی
چشمهایت در پشت
پــردههــای م ـهآلــود انــدوه
پنهان بـــود» .ایــن جملهها با
ِ
پررنگ روزهای
صدای نصرا ...مدقالچی ،یکی از بخشهای
جوانان این روزهاست .آن شرلی ،دختری کک ومکی
نوجوانی
ِ
ِ
با موهای قرمز است که خواهر و برادری به نامهای ماریا و متیو
کاتبرت سرپرستیاش را قبول میکنند و او را به گرین گیبلز
در روستای اونلی میبرند .این شخصیت محبوب کارتونی از
رمان «آن شرلی در گرین گیبلز» ،نوشته لوسی ماد مونتگمری،
نویسندۀ کانادایی بیرون آمده است.

حنا ،دخرتی
در مزرعه

شــایــد کمتر کسی
بــــدانــــد شخصیت
ســنــدبــاد ،کــــودک پر
دل و جرئتی که به همراه
«شـــیـــا» ،پ ــرن ــده سخنگویش
ـی
جهانگردی و ماجراجویی میکند ،از دل یک اثــر ادبـ ِ
ایرانی ،یعنی «هــزار و یک شب» بیرون آمــده باشد .گفته
میشود داستان سندباد ،دریانورد ایرانی در خلیج فارس
و اقیانوس هند ،به دورۀ ساسانیها برمیگردد که بعدها به
هزار و یک شب راه پیدا کرده و در قرن حاضر ،سوژه چند فیلم
سینمایی و پویانمایی شده است .سندباد یکی از محبوبترین
شخصیتهای پویانمایی دهههای  ۵۰و  ۶۰در ایران بود.

یـــک دخـــتـــر بچه
کــــه پـــشـــت چـــرخ
مــین ــش ــس ــت و نــخ
میریسید؛ ایــن یکی از
تصاویر به یادماندنی کارتون
«حنا ،دختری در مزرعه» است .حنا در یک مزرعه سخت
کار میکرد؛ به عبارتی از هر انگشتش یک هنر میبارید؛
بچهداری ،کشاورزی ،دامداری ،آشپزی ،بافندگی و . ...این
مجموعه پویانمایی معروف هم بر اساس یک رمان فنالندی
نوشته آاونی نولیوارا ساخته شده است .جالب این که این
پویانمایی در خود کشور فنالند که روایتش در آن میگذشت،
پخش نشد! این پویانمایی در ایران طرفداران زیادی داشت.

پینوکیو
هــمــیــشــه تــهــدیــد
مــیشــدیــم کـــه اگــر
دروغ بگوییم دماغمان
مثل دمــاغ پینوکیو بزرگ
میشود! «پینوکیو» و «پدر ژپتو» دو
شخصیتمحبوبدورانکودکیخیلیهابودند.پدرژپتوینجار
که تنها بود و بچهای نداشت ،یک عروسک چوبی درست کرد و
از تنهایی درآمد .نقطه ضعف پینوکیو دروغ گفتنش بود کهباعث
میشددماغچوبیاشبزرگشود.ماجراهایپینوکیوبراساس
رمانینوشتۀکارلوکلودی،نویسندۀایتالیاییساختهشدهاست.
این داستان برای اولین بار در سال 1881در یک مجله کودکان
درایتالیاچاپشد.

پیک خبر

جای سعدی در کتابهای درسی
خالی است

مقبرة الشعرای تبریز
همچنان در انتظار رسیدگی

پیش افتادن کره جنوبی و تایوان
از ایران در آینه کاری

یک استاد دانشگاه و
سعدیپژوه با اشاره به
استفاده از اندیشهها
و آمــوزههــای اخالقی
سعدی در کتابهای
شآمــوزان
درســی دان ـ 
ایــرانــی در گذشته،
تاکید کرد که امــروز جای خالی این اندیشهها
در کتابهای درســی بـهشــدت مشهود اســت.
محمدرضا خالصی این موضوع را زنگ خطری
برای فراموشی آرامآرام سبک زندگی اسالمی -
ایرانی دانست و به ایسنا گفت :آنچه ممکن است
جایگزین این فرهنگ پربار شود ،فرهنگ سود
اِنگاری است .وی تاکید کرد برای رهایی از این
باتالق اخالقی ،الزم است کودکان ما همچون
گذشته با حکمت عملی اسالمی  -ایرانی آشنا
شوند و دستیابی به ایــن مهم ،از راه آمــوزش و
ترویج اندیشههای سعدی ،مولوی ،فردوسی،
ناصرخسرو،حافظودیگربزرگان،بادرنظرگرفتن
کاربردامروزیآن،امکانپذیرخواهدبود.

علیاصغر شعردوست ،رئیس کمیته فرهنگی
مجمعمشورتیاستانآذربایجانشرقی،وضعیت
مقبرةالشعرا را بسیار اسف انگیز خواند و گفت:
مجموعهای با این عظمت را چنان کوبیدهاند که
معلوم نیست چطور میخواهند جمع کنند .به
گزارشفارس،مقبرهشاعرانیاگورستانتاریخی
سرخاب ،مدفن بیش از 400شاعر ،عارف و رجل
نامی کشور ،همچون خاقانی شروانی ،اسدی
توسی و ثقةاالسالم شهید صــدر مشروطیت و
باالخص،شاعرشیرینسخنمعاصرمحمدحسین
بهجت،متخلصبهشهریاراست.قراربوداینمقبره
از  45سال پیش به پردیس فرهنگی ،همچون
حافظیه و سعدیه تبدیل شود اما متاسفانه هنوز
خبری از پردیس نیست و با گذشت زمان شاهد
تخریب این یادمان زیبا هستیم .مقبرةالشعرای
تبریز ،سال  ،92بدون پایه مالی و بدون پشتوانه
کارشناسی ،در طرحی با عنوان «بازآفرینی
مقبرةالشعرا»بهشهرداریتبریزواگذارشدوبافت
تاریخی و فرهنگی آن ،پس از شش سال عملیات
حجیموسردرگم،آسیبهایجدیدید هاست.

«ســـیـــاوش طـــرزی»
هنرمند آیــنـهکــاری
کـــه ایــــن روزهــــــا با
نــمــایــشــگــاه «هــنــر
آیـــــنـــــهکـــــاری در
معماری ایـــران» در
حــوزه هنری حضور
دارد ،از نبود متولی
مشخص بـــرای این
رشته هنری گلهمند
است .به گــزارش تسنیم ،وی با یــادآوری این
نکته ،افزود :متاسفانه هیچ سازمانی ،حتی
یک کتاب برای این هنر گردآوری نکرده است.
اگر به شما بگویم حجم منابع مکتوب موجود
درباره این هنر،بیش از  10صفحه است ،اغراق
کردهام .هنرمندان باید به میدان بیایند؛ در غیر
اینصورت ما از سایر رقبایمان عقب خواهیم
ماند؛ همانگونه که اکنون کره جنوبی و تایوان
به واسطه تمرکز و سازمان دهی مناسب ،در
آینهکاری از ما جلو افتادهاند.

اظهار نظر عجیب همای درباره همایون شجریان

«ترور خاموش»؛ تیتراژ جدید مازیار فالحی

پروازهمایمعتقداستهیچکسبهتنهاییطالیهدارآواز
چهره ها
در این نسل نیست .او به موسیقی ما گفت :اگر عالقه
خواننده سنتی
دارید من اعتراف کنم «همایون شجریان» طالیهدار آواز
این نسل است ،من همچنان بر این اعتقادم که او در کنار دیگران ،در این
سالها تالش کردهاست .او در ادامه افزود :من تمام تولیدات موسیقی
کشور را گوش میدهم و فکر میکنم بسیاری از آنان خوب هستند.بهتر
است دیگران به جای انتقاد در حد وسع خود در این زمینه تالشهایی را
انجام دهند و به این نکته توجه داشته باشند که ذهن کودکان و نوجوانان
قابلیت هضم شعرهای سنگین را ندارد و به گروهها و خوانندگان پاپ هم
نیاز است.

مازیارفالحیخوانندهتیتراژپایانیسریال«ترورخاموش»
چهره ها
به کارگردانی احمد معظمی و تهیهکنندگی ابوالفضل
خواننده پاپ
صفری شد .این قطعه« ،ترور خاموش» نام دارد و شعر و
موسیقی آن نیز متعلق به مازیار فالحی اســت .موضوع این سریال به
نویسندگی حسین تراب نژاد و هومان فاضل ،امنیت نرم است و با هدف
کاهشآسیبهایاجتماعیتولیدشدهاست؛معضالتوناهنجاریهایی
که از جمله آن میتوان به طالق و اعتیاد به مواد مخدر اشاره کرد .این
خواننده به تازگی تیتراژ پایانی سریال «مینو» را که از شبکه یک روی آنتن
میرفت ،خوانده است .قرار بود این سریال در سه فصل ساخته شود اما در
نهایت ،در یک فصل ساخته شد.

۱۱

سفرهای گالیور
«مـــن مـــیدونـــم .ما
کارمون تمومه» .این
جملهها آشناترین
دیــالــوگهــای کارتون
پـــرطـــرفـــدار و قــدیــمــی
«ســفــرهــای گــالــیــور» اســت که
همیشه از دهان یکی از شخصیتها به نام «گلوم» بیرون میآمد.
گالیور یک ناخدای کشتی است که در یکی از سفرها ،گرفتار
توفانمیشودوامواجاورابهساحلمیبرند.وقتیگالیوربههوش
میآید خود را در میان آدم کوچولوها میبیند .این پویانمایی بر
اساسداستانیتخیلینوشتۀجاناتانسوئیفت،نویسندۀایرلندی
ساختهشدهاست.کتاب«سفرهایگالیور»یکیازآثارمهمادبیات
کالسیکانگلیسیاست.

هاکلربی فین
پسر تنهای رودخانه
مــی ســی ســی پــی را
خیلیهابهخاطردارند؛
این پسر نوجوان «هاکلبری
فین»نامداشتکهبههمراهبردهای
سیاهپوستبهنام«جیم»یککلکساختوبهرودخانهانداخت.
ماجراهای هاکلبری فین بر اساس رمان مشهوری به همین نام
از نویسنده مطرح آمریکایی ،مارک تواین ساخته شد .میگویند
تمامادبیاتمدرنآمریکاازیککتابشروعمیشود«:هاکلبری
فین» مارک تواین .ارنست همینگوی دربارۀ این کتاب نوشته
است«:ماجراهایهاکلبریفینبهترینکتابیاستکهتابهحال
داشتهایم.تمامداستانهایآمریکاییازآنبیرونآمدهاند».

شرکت سوئدی مووی ُ
اسکرمدیا آلبوم موسیقی
پویانمایی«آخرینداستان»باآهنگسازیکریستف
رضاعی و صدای شهرام ناظری را در سایتهای
آمــازون ،آیتیونز و اسپاتیفای منتشر میکند .به
گزارش مهر ،این آلبوم دارای ۲۷قطعه بیکالم و با
کالم است که از موسیقی متن پویانمایی سینمایی
«آخرینداستان»،بهنویسندگیوکارگردانیاشکان
رهگذرانتخابشدهاست.اینپویانمایی،بابرداشتی
آزاد از شاهنامه  ،به روایت قصه ضحاک ماردوش و
کاوهآهنگرمیپردازد.ارکستربزرگمقدونیه،قطعه
ارکسترال «آخرین داستان» را در این کشور ضبط و
مارکبلنس،میکسرفیلمهایهالیوودی،موسیقی
این پویانمایی را در اسپانیا میکس کــرده است.
پویانماییسینمایی«آخرینداستان»،تاکنونموفق
بهدریافت ۹جایزهملیوبینالمللیشدهکهیکیاز
اینجوایز،مربوطبهموسیقیفیلماست.

ثبت یک رکورد عجیب
توسط ماکانبند
رکورد برگزاری تعداد
کــنــســرت بــا اج ــرای
اخـــیـــر مــاکــانبــنــد
شکسته شــد .بهمن
بــــــابــــــازاده ،فــعــال
موسیقی کشور ،در
ص ــف ــح ــه شــخــصــی
خــــود ،ضــمــن بــیــان
ای ــن مطلب افـــزود:
گروه رهام هادیان و امیر مقاره ،بعد از انتشار
آلــبــوم «دیــوون ـهبــازی» در دو ســال گذشته ،با
 433سئانس اجــرا در تهران ،شهرستا نها و
خــارج از کشور ،رکــورد قبلی را که در اختیار
حامد همایون بود ،شکست .پیش از این ،حامد
همایون با برگزاری  ۱۲نوبت اجــرای زنــده در
تاالر وزارت کشور ،میزبان  ۳۶هزار مخاطب بود.
این در حالی است که قبل از این ،گروه «آریان» به
تهیهکنندگی شرکت «ترانه شرقی» با  ۱۰نوبت
اجرای متوالی ،رکورد اجرای پاپ در این سالن
بزرگ را در اختیار داشت.

