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ادبی

«شازدهکوچولوبرایبزرگترها»
بهبازارآمد

درباره رقابت خوانندهها و ترانهسرایان در تیتراژهای نمایش خانگی

سبقت علی زند وکیلی با «خوابزده»

کتابخوانترینهاشناساییشدند
وبسایت «ویک» فهرستی از  ۱۵کشوری که مردم
آنعالقهزیادیبهکتابوکتابخوانیدارند،منتشر
کرد.بهگزارشایبنا،محققاندانشگاهملیاسترالیا
و دانشگاه نوادا در آمریکا ،تحقیقاتی را درباره سطح
کتابخوانی افراد کشورهای مختلف انجام دادند.
آنها این پژوهش را روی افراد بین  25تا  65سال
در  31کشور مختلف جهان انجام دادند و از آنها
درباره تعداد کتابهایی که در  16سالگی در خانه
خودداشتند،سوالکردند.نتایجاینپژوهشنشان
دادبهطورمیانگینمردماستونیدرهرخانه218،
کتاب داشتهاند و یک سوم پاسخ دهندگان استونی
هم اعالم کردهاند که در  16سالگی ،بیش از 350
کتاب در خانه خود داشتهاند .کشورهای نــروژ و
چکدررتبههایبعدیقرارمیگیرند.گفتنیاست
ایرانیها به طور متوسط در سال  2.14جلد کتاب
میخرندودرمنزل  ۲۴جلدکتابغیردرسی(بهجز
قرآنوکتابهایدینی)دارند.
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موسیقی

تنش در ارکستر سمفونیک تهران

داغ داغ است و هنوز یکی از راه نرسیده ،آن یکی مجوز پخش میگیرد .هم اکنون چهار
گروه ادب و هنر -این روزها بازار سریالهای شبکه نمایش خانگی ِ
مجموعه در این شبکه به مخاطبان عرضه میشود که عبارتند از :سریالهای «مانکن»« ،دل»« ،کرگدن» و «خوابزده» .سازندگان آثار نمایشی معمو ًال سعی
میکنند با استفاده از تمام امکانات و جذابیتهای بصری و شنیداری ،مخاطب بیشتری را به خود جذب کنند .یکی از عوامل جذابیت هر اثری هم ،تیتراژ
سریال حاضر در شبکه نمایش خانگی و
آن است و به همین دلیل انتخاب ترانه و خواننده آن از اهمیت باالیی برخوردار است .در ادامه به بررسی تیتراژ چهار
ِ
یپردازیم.
نها م 
اجرای خوانند ههای آ 
خوانندگی بازیگران
▪کرگدن-
ِ

کتاب «شازده کوچولو برای بزرگ ترها» اثر روبرتو
لیمانتو ،با ترجمه فــروغ کیانزاده منتشر شد .به
گزارش ایران آرت« ،شازده کوچولو» نوشته آنتوان
دوسنت اگزوپری را میتوان پرفروشترین کتاب
تاریخدانستکهنویسندگانزیادیراتحتتأثیرقرار
دادهاست.روبرتولیمانتودرباره«شازدهکوچولوبرای
بزرگترها»دروبالگشاینطورنوشتهاست«:هرقدر
پیرترمیشوم،میخواهمدرسهاییراکهزندگیبه
منآموختهاست،بهنسلجوانمنتقلکنم.بههمین
دلیل در دهه  70تصمیم گرفتم یک نویسنده تمام
وقت باشم .اولین کتاب من «شازده کوچولو برای
بزرگترها»،براساسکتابمعروف«شازدهکوچولو»
دوسنتاگزوپرینوشتهشدهاست».

۱۱

تیتراژانتهاییسریال«کرگدن»مانندخودسریال
که ساختاری متفاوت دارد ،به سبکی متفاوت
اجرا شده است و حداقل مشابه آن را به ویژه در
سالهایاخیرکمترشنیدهایم.مجموعبازیگران
اصلی سریال از پوریا رحیمی ،کاظم سیاحی،
بانیپال شومون ،مهدی کوشکی ،سارا بهرامی،
پانتهآ پناهیها و ...خوانندههای این قطعه
هستندکهباموسیقیسبک ِ
راکعلیشهبازی،
ترانهخاصآنرااجراکردهاندومیتوانگفت
از پسش برآمدهاند .اجــرای متفاوت تیتراژ
کرگدن با چند خواننده آقا و خانم ،نمادی از
کل این سریال پیچیده و پربازیگر هم
هست؛ خواننده-بازیگرهایی که
یک روح در چند بدن هستند و
پوستشان مثل کرگدن کلفت
است!

▪مانکن -فرزاد فرزین

دوم شهریور مــاه اولــیــن قسمت «مــانــکــن» به
کارگردانیحسینسهیلیزادهدرشبکهنمایش
خانگی عرضه شد .خواننده ،ترانهسرا و آهنگ
ساز تیتراژ ابتدایی فرزاد فرزین است .ترانه این
قطعه به سبک و سیاق ترانههایی است که فرزین
پیشازاینسرودهاست؛حاویواژهها،ترکیبها
و فعلهای خاص خودش« :اون ِ
مث مانکن بود،
همه اش توی زاویــه با من بــود ،حالتاش تغییر
نمیکرد،تکلیفعشقمونروشنبود.»...تیتراژ
انتهایی سریال اما ترانه نسبت ًا پخته و محکمتری
دارد که روزبــه بمانی ســروده است و باید گفت
فرزادفرزینهمآنراقویترازقطعهابتداییاجرا
کــرده اســت« :لحظهای که تو رو راهی
کردم /میدونستم چه گناهی کردم/
که عذابش جونمو میگیره /دوری تو
از خــودم دورم کــرد /این جدایی
بی تو مجبورم کــرد .»...در کل
فرزین خواننده
فــرزاد
ِ
سریال مانکن همان
همیشگی
خواننده
ِ
ِ
سبکخودشاست.

▪دل -بهرام و مظفری

سریال عاشقانه «دل» به کارگردانی منوچهر
هادی از  13آذر راهی شبکه نمایش خانگی شد
و متناسب با درونمایهاش ،دو تیتراژ ابتدایی و
انتهایی با صدای رضا بهرام و شهاب مظفری ،هر
دو از خوانندههای نوظهور پاپ در ایران ،دارد.
آهنگ ساز هر دو قطعه هم بابک زرین است که
پیشازاینهمموسیقیسریال«عاشقانه»منوچهر
هادیراساختهبود.بااینکهترانهدوتیتراژازنظر
ساختار و محتوا چندان برتری نسبت به یکدیگر
ندارنداما میتوان گفت شهاب مظفری در تیتراژ
انتهایی اجرای روانتری نسبت به رضا بهرام در
تیتراژابتداییدارد.درعین
حال،هردوقطعهفضای
مــلــودرام مجموعه را
برای مخاطب تشدید
میکنند.

▪ خواب زده -علی زندوکیلی

تــازهتــریــن مجموعه نمایش خانگی ،سریال
«خوابزده»بهکارگردانیسیروسمقدماستکه
ازنخستینروزبهمنماهعرضهشد.تیتراژانتهایی
باترانهسراییحسینغیاثی،آهنگسازیعلیرضا
افکاریوخوانندگیعلیزندوکیلی،فضاوحال
و هوایی ایرانی دارد و یادآور تصنیفهای قدیمی
است«.خوابزده»درونمایهایعاشقانهوماورایی
دارد و تقابل انسان و شیطان را روایت میکند و
ترانه تیتراژ به خوبی این درونمایه را در بردارد:
«بهشتمگمشده،بربادرفته،صدامکناسممن،از
یادرفته/صدامکن،بیصداتازدستمیرم،نذار
ازترستنهاییبمیرم/دلمآوازکولیوار میخواد،
دلمآغوشگندمزارمیخواد/منازدلبستگیها
زخمخوردم،دلمیهعشقبیآزارمیخواد/خواب
دیدم آسمون از چشم ماه افتاده
بود .» ...موسیقی ،سبک اجرا و
ترانهاینقطعه،آنرابااختالف،
بهترین تیترا ِژ مجموعههای
در حــال پخش شبکه
نمایشخانگیکرده
است.

ماجرای شعر مصطفی رحماندوست که با استفاده از کلیشه نخنمای عروس و مادرشوهر سروده شده است

جنجالیکترانهکودکانه

«گل پسرم رو قربون /تاج سرم رو قربون /میخواد بره مدرسه/
بخونه حساب و هندسه /بزرگ بشه زن بگیره /عروس برای من
بگیره /خودش کنارم میشینه /زنش برام میز میچینه /آب
میاره /نون میاره /پلو و فسنجون میاره» .پایین ترانه هم توصیه
نوازش کودکانه این ترانه را بخوانید»! شاید
شده« :هنگام بازی و
ِ
باورتان نشود ولی این سطرها را شاعر مشهور کودک و نوجوان،
مصطفی رحماندوست سروده است که در آن مادر یا پدری قربان
صدقه گلپس ِر اول دبستانیاش م ـیرود! شعری با محتوایی

جنسیتزده و به شدت زنستیز که در یکی دو روز گذشته در
فضای مجازی دست به دست میشود و انتقادات بسیاری را به
دنبال داشته است .این که رحماندوست کلیشهای نخنما مانند
رابطه عروس و مادرشوهر را دستمایه یک شعر کودکانه قرار
نقش
میدهد و از تأثیری که این ترانهها بر ذهن کودکان و ایفای ِ
آیندهشان در خانواده میگذارد ،بیخبر باشد ،جای تعجب
دارد .شعر مذکور در مجموعه ترانههایی مشابه در کتابی با نام
«ترانههای نــوازش» از سوی کانون پــرورش فکری کودکان و

نوجوانان در سال  85منتشر شده و به
تازگی در فضای مجازی انتشار یافته
است .کاربری در واکنش به این ترانه
نوشته اســت« :یــه زمانی فقط نشانه
کانون پــرورش فکری ،ضامن کیفیت
کتاب کودک بود .حاال شعری چاپ کرده که از نظر فرم مزخرفه و
محتواش هم درباره پسر ساالری و خدمت عروس به مادرشوهره.
دست مریزاد با این بچه تربیت کردنتون»!

تازهترینکنسرتارکسترسمفونیکتهراندرحالی
به رهبری منوچهر صهبایی در تاالر وحدت تهران
برگزارشدکهاینمجموعهیکیازشبهایپرحاشیه
خود را طی سالهای اخیر ،برای مخاطبان رقم زد.
به گزارش مهر ،بنیاد رودکی با انتشار اطالعیهای
اعالم کرده بود« :با توجه به مشکالت پزشکی و به
درخواست شهرداد روحانی ،رهبر دایم ارکستر
سمفونیک تهران ،تازهترین کنسرت این ارکستر به
رهبری منوچهر صهبایی اجرا میشود» .منوچهر
صهبایی قبل از شروع کنسرت گفت« :گویا رهبر
ارکستر سمفونیک تهران به دلیل مشکالتی که به
وجودآمدهبود،دوهفتهپیشبدوناینکهبامسئوالن
بنیادرودکیصحبتیکردهباشد،ازایرانفرارکرده
اســت! بنابراین ،اگر چیز دیگری همچون دالیل
پزشکینوشتهاند،منقبولندارم».بعدازبگومگوی
صهباییبایکتماشاگر،نوازندگانارکستردوقطعه
را بدون رهبر ارکستر اجرا کردند .آن چه در این
شرایط میتواند برای مدیران بنیاد رودکی حائز
اهمیت باشد ،لزوم اطالعرسانی شفاف و صادقانه
دربارهاینتغییربودکهاگرطیهفتههایاخیردرباره
دالیل کنارهگیری ،خروج ،انصراف یا غیبت موجه
شهردادروحانیاطالعرسانیمیشد،میتوانست
شرایط آرامتــری را برای این کنسرت فراهم کند.
در همین حــال ،شهرداد روحانی رهبر ارکستر
سمفونیک تهران پس از اتفاقات و حاشیههایی که
در کنسرت پنج شنبه شب این مجموعه رقم خورد،
توضیحاتی را در صفحه اینستاگرام خود منتشر
کرد« :مخاطبان محترم ارکستر سمفونیک تهران.
با درود .از آن چه در تاالر وحدت و در میانه اجرای
ارکستر سمفونیک تهران روی داد ،عمیق ًا متأسفم.
امیدوارمفضایموسیقیماهمچونگذشتهدرمسیر
صلحودوستیدرحرکتباشد.ازنوازندگانمحترم
ارکسترسمفونیکتهران،برایحمایتازمخاطبان
برنامه و نیز جایگاه رهبر ارکستر سمفونیک تهران
کمالتشکررادارم».

