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کاله قرمزی ،در به در دنبال «علیقلی»!

ادبی

برخی میخواهند
به هر قیمتی دیده شوند

چرا آهنگ ساز فیلم های «شهر موشها» و «دزد عروسک ها» دیگر برای کودکان موسیقی نمیسازد؟

۱۱
موسیقی

رونماییازپوستر
جشنوارهموسیقیفجر

گروه ادب و هنر  -این بار فرق نمیکند متولد کدام دهه باشید .هر نسلی به نوعی در پستوی ذهنش با موسیقی «کاله قرمزی و پسرخاله»« ،خونه
مادربزرگه» و «شهر موش ها» خاطره دارد و با مرور آن لبخندی روی لبش مینشیند .تا به حال درباره عروسکگردانها ،بازیگران و کارگردانهای این
مجموعه و فیلمهای سینمایی ،گفته شده است؛ اما کمتر درباره آهنگ سازهای آنها خواندهایم .محمدرضا علیقلی آهنگ ساز مطرح و نامزد بیش از
 15سیمرغ بلورین بهترین موسیقی جشنواره فیلم فجر ،یکی از خاطرهسازترین و پرکارترین آهنگ سازهای حوزه موسیقی کودک است که در ادامه
مطلب بیشتر درباره او و بهرام دهقانیار ،دیگر آهنگ ساز این حوزه و آثارشان نوشتهایم.

بهروز جاللی ،معاون بنیاد شعر و ادبیات داستانی
ایرانیان در گفتوگو با ایبنا به حواشی چند وقت
اخیر جشنواره شعر فجر پرداخته و گفته است:
آن موضوعی که دوستان دربــاره آن در فضای
مجازی صحبت میکنند و از آن اتفاق ناراحت و
اندوهگین هستند ،طبیعتا موضوعی است که
آحاد مردم نیز از آن ناراحت هستند و آن نگرانی
در سایر مردم نیز وجود دارد و این غمی نیست
که فقط مختص عدهای از هنرمندان یا اهل قلم
باشد .اینکه گروهی بخواهند بیایند و از اتفاقی
که رخ داده برای مو جسواری روی احساسات
مردم سوءاستفاده کنند ،کار چندان درست و
اخالقی نیست .تسلیت گفتن یک موضوع است
اما این که ما بیاییم و از اندوه عدهای برای منافع
جناحی خود سوءاستفاده کنیم ،موضوع دیگری
است .وی میافزاید :رفتار برخی دوستان که
دانسته یا ندانسته در این چند روز اسیر حاشیه و
جوسازی فضای مجازی شدند ،به آن معناست که
من میخواهم از این حادثه دلخراشی که اتفاق
افتاده است ،به نفع دیده شدن خودم استفاده
کنم .حاال بهای این موج سواری در فضای مجازی
را کدام بخش از جامعه قرار است بپردازد ،مهم
نیست.

اثر «دانیل استیل»
دوباره در صدر پرفروشها

نام جدیدترین اثر «دانیل استیل» در فهرست
هفتگی جدید آثــار داستانی پــرفــروش نشریه
نیویور کتایمز قــرار گرفت .به گــزارش ایسنا،
«دانیل استیل» بــار دیگر موفق شد با انتشار
رمان جدید خود با عنوان «قطبنمای اخالقی»،
در فهرست نویسندگان کتا بهای داستانی
پرفروش نشریه نیویورکتایمز حضور پیدا کند.
«استیل» به تازگی موفق شده بود برای نگارش
رما نهای «توفیق اجباری» و «قسمت اشیای
گمشده» ،به این فهرست راهیابد« .قطبنمای
معنوی» ،در نخستین هفته از حــضــورش ،در
جایگاه سوم این فهرست قرار گرفت.

درنگ

معادل سازی واژه ها در رسانه ملی
و انکار فرهنگستان

سوال محمدرضا یزدانپرست مجری برنامه «از
من بپرس» از معاون رئیس فرهنگستان زبان و
ادب فارسی جنجالی شد .او در ابتدای این برنامه
با رجوع به پیشینه کلمه «هواپیما» گفت :همین
توگوهایمان از آن استفاده
هواپیما که االن در گف 
میکنیم  ،در گذشته «بالو» گفته میشد و بعدتر
هم از «طیاره» که یک کلمه عربی است برای آن
استفاده میشد ،تا این که فرهنگستان «هواپیما»
را به جای اینها معادلسازی کرد .در ادامه این
برنامه ،نسرین پرویزی عضو فرهنگستان زبان
و ادب فارسی که مهمان این برنامه بود ،درباره
چرایی معادلسازی کلمات انگلیسی گفت«:ما
بیشتر به دنبال معادلسازی بــرای واژههــای
انگلیسی هستیم چون االن هجوم این زبان نه
تنها به زبان فارسی که به همه زبانهای دیگر
مطرح اســت .فرهنگستان به واژههـــای عربی
موجود در زبان فارسی که در بافت زبان فارسی
جای گرفتند ،کاری نــدارد اما با الفاظی مانند
حقالتحقیق و حقالتدریس که معادلهای
تصویب شده «آموزانه» و «پژوهانه» دارد ،چرا».
وی در ادامــه ضمن رد تصویب معادل شگفتانه
بــه جــای «ســورپــرایــز» در فرهنگستان گفت:
کشلقمه نیز یک معادل جعلی اســت .عجیب
این که مدتهاست یک برنامه تبلیغی برای یک
فروشگاه زنجیرهای در کشور روی آنتن شبکه 3
میرود و بارها در آن از واژه «شگفتانه» و یک واژه
ساختگی به نام «حراجستون» استفاده میشود!

▪محمدرضاعلیقلی؛آهنگسازکودکانههای
شیرین

محمدرضا علیقلی  59ساله و اهل تهران است.
او 14ســالــگ ـیاش را بــه یادگیری نوازندگی
ترومبون(یک ســاز بــادی برنجی) زیــر نظر یک
استاد بلغاری گذراند و در  21سالگی ،آهنگ
سازیمجموعهتلویزیونیبهیادماندنی«مثلآباد»
رابرعهدهگرفت.درهرقسمتازاینمجموعهیک
ضربالمثل در قالب داستان به تصویر کشیده
میشد.اودرسال،90مشغولساختموسیقی
فیلمسینمایی«کالهقرمزیوبچهننه»شدواکنون
هشتسالازآخرینفعالیتاودرحوزهموسیقی
کودکمیگذرد.علیقلیبعدازسالهاتجربهدر
حوزهآهنگسازیفیلموسریال،بهگونهجدیدی
رویآوردهومشغولآهنگسازیمجموعه«حیات
وحشایران»بهکارگردانیمانیمیرصادقیبرای
شبکهمستندسیماست.
▪گوشهایازخاطرهسازیهایعلیقلی

فیلم سینمایی «کــاه قرمزی و پسرخاله» که
یکی از رکـــوردداران فــروش فیلم سینمایی در
کشور نیز هست و چندی پیش موسیقی آن در
مراسم اختتامیه جشنواره قصهگویی و تجلیل از
ایرج طهماسب پخش شد و دیگر سریهای این
مجموعه ،یعنی «کاله قرمزی و سروناز» و «کاله
قرمزی و بچهننه» ،از دیگر آهنگ سازیهای
خاطرهسازعلیقلیاست.موسیقیفیلمسینمایی
«شهر موشها» و مجموعه تلویزیونی «مدرسه
موشها» ،با تیتراژ خاطرهانگیز «ک مثل کپل/
صحراشدهپرزگل»باشعرابوالقاسمحسینیژرفا

نیز از دیگر آثاری است که کودکان چند نسل را با
خود همراه کرده و از ساختههای این آهنگ ساز
است .البته اگر جزو آن دسته از دانشآموزانی
بوده باشید که به اردوهــای سینمایی مدرسه نه
نمیگفتید ،باید با موسیقی زیبا و محلی فیلم
سینمایی «گلنار» و سرود «گلنار مثل گلی بود
که گفتند پرپرگشته /شکر خدا دوبــاره به ده ما
برگشته» آشنایید .فهرست خاطرهسازیهای
علیقلیدرسینمایکودکاینجاتمامنمیشود،
آهنگ سازی «پاتال و آرزوهــای کوچک»« ،دزد
عروسکها» و «مریم و میتیل» که بیشتر جزو
فیلمهای موزیکال کودکانه محسوب می شوند و
مبتنی بر موسیقی هستند ،از دیگر آثار موسیقی
این آهنگ ساز در دهه  60محسوب می شود که
بارهابهبهانههایمختلفازشبکههایسیماروی
آنتنرفتهاست.انگارغیبتچنددههایفیلمهای
عروسکیوخوشساختکودکانهباعثشدهاست
این آهنگ ساز باتجربه در حوزه ساخت موسیقی
کودک،دیگرتمایلیبهآهنگسازیدراینحوزه
نداشته باشد و در سالهای اخیر نام او را تنها به
عنوان آهنگ ساز سایر ژانرهای سینمایی روی
پردهنقرهایببینیم.
▪بهرام دهقانیار؛ از «خونه مادربزرگه» تا
«قصههایتابهتا»

بعید است کسی موسیقی «خونه مادربزرگه» را
نشنیده باشد .بهرام دهقانیار ،آهنگ ساز 54
ساله کشورمان ،سازنده موسیقی این مجموعه
به یاد ماندنی است .او به تازگی به عنوان رئیس
انجمن سرود کانون پــرورش فکری کودکان و

نوجوانان نیز انتخاب شده است .دهقانیار جدا
از آهنگ سازیهای ماندگار سریال «خانه سبز»،
«همسران» و «پدرساالر» ،در حوزه کودک هم
آثار قابل ذکری از خود باقی گذاشته است .او
در دهه  ،60دو تجربه موفق موسیقایی در زمینه
کــودک دارد« ،زیــر گنبد کبود» یا همان آقای
حکایتی خودمان که سری اول آن با نویسندگی
ایرج طهماسب ،در سال  66کلید خورد و «خونه
مادربزرگه» که شاید بتوان آن را درخشانترین
آهنگ سازی کودکانه دهقانیار دانست .این
مجموعه ،در همان سال به کارگردانی مرضیه
برومند ساخته شد و از شبکه  2سیما روی آنتن
رفــت .او بعد از آهنگ ســازی بــرای ایــن دو
مجموعه ،مشغول ساخت موسیقی
در ژانــرهــای دیگر شد تا ایــن که در
سال  73دوباره با ساخت موسیقی
یک مجموعه تلویزیونی و یک فیلم
سینمایی ،بــه دنــیــای کــودکــان
بازگشت .دهقانیار در این سال
بــا ســاخــت موسیقی «قصههای
تا به تــا» به یک موفقیت دیگر در
ایــن ح ــوزه رســیــد .ایــن مجموعه
را اغلب با آن عروسک صورتی و
کارهای خارقالعادهاش ،با ورد
«زی زی گولو آسی پاسی درا کوتا
(دراز کوتاه) تا به تا» به یاد میآوریم.
همچنین ،موسیقی خاطرهانگیز
فیلم سینمایی «الو الو من جوجو
ام» نیز در همان سال تبدیل به
یکی از آثار ماندگار او شد .ساخت

موسیقی مجموعه «آب پریا» در سال 92و«شهر
موشها »2در سال  ،93آخرین گام او در حوزه
ساخت موسیقی کودک بوده است .میتوان
گفت او نیز پنج سال از این حوزه دور مانده و شاید
بزرگترین علت آن ،ساخته نشدن مجموعه ها
و فیلمهای موثر کودکانه و به این ترتیب ،دوری
آهنگ سازان باتجربه کودک از این حوزه باشد.

بدشانسی خوانندههای راک از زبان «آفاق»

رونمایی پازلبند از قطعه «حریص»

کــاوه آفــاق معتقد است در موسیقی راک ،هنرمندان
چهره ها
گمنامیفعالهستنداماازنظرتعدادهواداربهحدنصاب
خواننده راک
برایاجرادرسالنهایمیالدنمیرسند.اودراینبارهبه
هنرآنالینگفت:بیشکبرخیازاینعزیزانهنرمندگمنام،بدشانسهم
بودهاند.قدمتموسیقیراکدرایرانباقدمتموسیقیپاپقابلمقایسه
نیستوموسیقیتلفیقیهمریشههاییازموسیقیسنتیداردکهتوانسته
فع ً
الآرامآرامعامهپسندشود.موسیقیراکتازهچندسالاستدرایرانکار
میشودوطبیعت ًازمانالزمداردتابتواندبهدلمردمبنشیند.

تاز هترین تک آهنگ «پــازل بند» به خوانندگی علی
چهره ها
رهبری با نام «حریص» منتشر شد .این گروه فعالیت
خواننده
خود را از سال  90با علی رهبری ،آرین بهاری و مهران
عباسی شروع کرد و در ادامه مهران عباسی از این گروه جدا شد .پازلبند
در سال  95اولین آلبوم خود را به نام «قایق کاغذی» منتشر کرد و بعد از
آن به ساخت تک آهنگ روی آورد؛ به طوری که تا به حال بیشتر از 30
قطعه از این گروه در قالب تک آهنگ منتشر شده است و این گروه با
اجرای همین قطعهها روی صحنه کنسرت رفتهاند.
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در هیاهوی اخبار جشنواره فیلم فجر ،دیــروز از
پوستر جشنواره موسیقی فجر هم رونمایی شد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،روابط عمومی
سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر ،پوستر
ایــن دوره جشنواره را با طراحی خانه طراحی
«آچهار»منتشرکردهاست.سیوپنجمینجشنواره
موسیقی فجر بــا اجـــرای گــروههــای موسیقی
دستگاهی ،نــواحــی ،کــاســیــک ،ارکــســتــرال،
تلفیقی ،کودک و نوجوان و بانوان برگزار میشود
و نشستهای تخصصی ،جایزه موسیقی و رسانه و
جایزه ترانه ،از بخشهای دیگر این دوره جشنواره
است که مخاطبان میتوانند از آن استفاده کنند.
این جشنواره به دبیری شاهین فرهت ،از ۲۴تا۳۰
بهمن برگزار میشود.

مرگناگهانیرویصحنهکنسرت!
دیوید اولنی ،خواننده و
آهنگ ساز  ۷۱ساله اهل
نشویل آمریکا روز شنبه
هنگام اجرا در جشنواره
آهنگ سازان در فلوریدا،
ناگهان روی صحنه افتاد
و از دنیا رفت .به گزارش
همشهریآنالین،اولنیکهبابسیاریازخوانندگان
و شــرکـتهــای موسیقی همکاری م ـیکــرد ،در
میانههای اجرای سومین آهنگ خود بود که ظاهر ًا
بهدلیلحملهقلبی،دیگرنتوانستبهکارادامهدهد.
او خیلی آرام از همه حاضران در سالن عذرخواهی
کرد،چشمهایشرابستوبرایهمیشهازدنیارفت.
جشنواره آهنگ سازان در سانتا رزا بیچ در ایالت
فلوریدابرگزارشد.اینخوانندهگروهموسیقیراک
ایکس-ریزرابنیاننهاد.

