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کودکان،سعدی را الیکبارانکردند!

درنگ

ممیزیترانهچاوشیبابوق!

منصورضابطیاندرگفتوگو باخراساندربارهاستقبالچشمگیر
ازمسابقهمجازی«ششبیتسعدی»سخنگفت

قطعه«االدختر»جدیدترینقطعهمحسنچاوشی
منتشر شد .او این قطعه را بر اساس یکی از قطعات
فولکلور با آهنگسازی و تنظیم خود برای سریال
نمایشخانگی«همگناه»ساختهاست.نکتهعجیب
دراینقطعهسانسورقسمتیازآنوجایگزینکردن
یک کلمه با صدای بوق است .اتفاقی که در قطعه
«حاللم کن» که برای فیلم سینمایی «ژن خوک»
ساخته بود نیز افتاد .بههرحال این یک بام و دو
هوا در مورد آثار چاوشی هنوز ادامه دارد و رویکرد
مشخصی در زمینه ممیزی وجود ندارد .اگر قرار
به حذف است ،بهتر است به جای پخش بوق روش
درستیدربارهآناثرانتخابشود.

لذت شعر
خرم آن بقعه که آرامگه یار آنجاست
راحت جان و شفای دل بیمار آنجاست
من در این جای همین صورت بیجانم و بس
دلم آنجاست که آن دلبر عیار آنجاست
سعدی
****
ای به عالم کرده پیدا راز پنهان مرا
من کیم کز چون تویی بویی رسد جان مرا
جان و دل پر درد دارم هم تو در من مینگر
چون تو پیدا کردهای این راز پنهان مرا
عطار
****
تا نقش خیال دوست با ماست
ما را همه عمر خود تماشاست
آنجا که جمال دلبر آمد
وا ...که میان خانه صحراست
سنایی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

اکرم انتصاری -سایه کرونا هنوز سنگین است ،اما نهآنقدر
که شور سعدیخوانی را از سر دوستدارانش بیندازد .ماجرا
ایــن اســت که منصور ضابطیان سفرنامهنویس و مجری
برنامههای تلویزیونی «رادیو هفت» و «صدبرگ» ،چندی پیش
مسابقهای را به نام «شش بیت سعدی» در فضای مجازی به
راه انداخت .مسابقهای که در آن افراد شرکتکننده باید
▪استقبال باور نکردنی از سعدی

پویش «شش بیت سعدی» با استقبال
خوبی در فضای مجازی ر وبـــهرو شد.
منصور ضابطیان دربــاره این که آیا این
پویش برای شاعران دیگر ادامه خواهد
یافت ،میگوید« :باالخره چون تجربه
موفقی بود ،فکر میکنم این فضا را در
مقاطع دیگر ،به شکلهای دیگری ایجاد
کنم تا تعاملی بین مردم و ادبیات شکل
بگیرد .ولی هنوز برای آن برنامهریزی
خاصی نــکــردم ،چــون پــروژه سعدی
خــیــلــی ســنــگــیــن بــــود و خیلی
وقــتــم را گــرفــت .راســتــش زمــان
طراحیاش فکر نمیکردم این
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پاسخهمایونشجریان
ینژاد
بهادعایاحمد 

تکذیبمیکنم!

شش بیت از یکی از غزلهای سعدی را انتخاب میکردند و
آن را مقابل دوربین تلفنهمراه خود میخواندند تا در نهایت،
هیئت داوران شش ویدئوی برتر را انتخاب کنند .در ادامه،
از منصور ضابطیان ،طراح و یکی از اعضای هیئت داوری
این پویش ،درباره جزئیات «شش بیت سعدی» و فعالیت این
روزهایش پرسیدیم.

قدر کار پرمشغله و سختی باشد؛ ولی
بههر حال مشارکت مردم در این پویش
خوشحالکننده بود».
▪خوانش درست و تاثیرگذاری خوب

نویسنده کتاب «مارکوپلو» در پاسخ به
اینکه چطور شد سعدی برای این پویش
انتخاب شد ،میگوید«:من معتقد نیستم
شعرهای سعدی سختخوان
اس ــت .اتــفــاقـ ًا اگــر قــرار
بــــاشــــد یــــک شــاعــر
کالسیک را انتخاب
کنم که زبانش به زبان
امروز ما خیلی نزدیک
بــاشــد ،ب ـیتــردیــد آن
شاعر سعدی است .ولی
بههرحال مالکهای
مـــا ایــــن بــــود که
شــرک ـتکــنــنــده
خوانش درست
و تاثیرگذاری
خ ــوب داشــتــه
باشد .جدا از
نکه نکات
ای 

فنی هم مدنظرمان بود .حضور بچهها در
این مسابقه غافلگیرمان کرد؛ اول اینکه
انتظار نداشتم  700نفر در این مسابقه
شرکت کنند و دوبــاره انتظار نداشتم
 70نفر از این شرکتکنند هها کودک
باشند».
▪در انتظار سفرنامه غذایی ایتالیا

منصور ضابطیان در پاسخ به این سوال که
آیابرایدوربعدیپویشهاییمانند«شش
بیت سعدی» به ســراغ شاعرانی مانند
فردوسی خواهد رفت ،میگوید «:چرا که
نه .شاید خودم به اندازهای که با شیخاجل
سعدی مانوسم ،با فردوسی نباشم ،ولی
خــب بخش دیــگــری از جامعه بهشدت
عالقهمند به فردوسی است ،باید برای
آن هم ســا زوکــاری پیدا کنم که بتواند
حق مطلب را ادا کند و شــان فردوسی
هم حفظ شود ».نویسنده سفرنامههای
«چای نعنا»« ،مــوآ» و «بیزمستان» این
روزها منتظر چاپ کتاب جدیدش است.
او درب ــاره ایــن کتاب میگوید«:کتاب
جدیدم «سه رنگ» نام دارد که سفرنامه
غذایی من به کشور ایتالیاست ».البته او
مشغول ساخت یک برنامه جدید نیز است
و درباره آن میگوید«:این روزها به همراه
تیم برنامه «رادیو هفت» مشغول تولید یک
برنامه مشابه «رادیو هفت» ،منتها به زبان
عربی برای یک شبکه عربی و عربزبانان
نیز هستم».

چندی پیش محمود احمدینژاد در گفتوگویی ،از
عملکرد دولتهای نهم و دهم در حوزه موسیقی دفاع
کرد .او در بخشی از سخنانش ،به ممنوعیت فعالیت
محمدرضا شجریان اشاره کرد؛ ممنوعیتی که اتفاقا در
زمان ریاست جمهوری خود او اتفاق افتاد .احمدینژاد
در این مصاحبه تصریح کرد« :شجریان را دوست دارم
و هرکس در انتخابات میتواند به هر کسی که دوست
دارد ،رای بدهد» .او در بخشی از سخنان خود به دیدار
اسفندیار رحیممشایی ،با محمدرضا شجریان اشاره
کرد .به گزارش ایسنا ،همایون شجریان در پاسخ به
این سخنان  ،اظهار کــرد«:دربــاره این موضوع ،پدر
در شرایطی نیستند که صحبت کنند .مالقاتی که
در مصاحبه به آن اشاره میکنند ،این تصور را پیش
م ـیآورد که پس از انتخابات  ،۸۸دیــداری با معاون
اول رئیس دولت نهم اتفاق افتاده و از سوی پدر هم
هیچگاه به آن اشارهای نشده است .در همینجا قویا
چنین مطلبی را تکذیب میکنم .به هیچ وجه اینگونه
صحت ندارد ».وی افزود« :خاطرم هست در سال ،۸۷
اواخر دوره اول دولت [آقای احمدی نژاد] و پیش از
انتخابات بعدی ،ماجرایی که به نظر پدر برنامهریزی
شده میتوانست باشد ،عصبانیشان کرده بود .پس
از عمل جراحی ریه که عدهای از هنرمندان و بازیگران
به دیــدار و عیادت پدر میروند ،یکی از هنرمندان
پیشکسوت ،با معاون یادشده سرزده وارد میشود
و پــدر متعجب از حضور ایــشــان ،بر خال فمیل و به
شر ط ادب ،سکوت میکنند و چیزی نمیگویند .از
جزئیات خواسته ایشان بیاطالع هستم ،همینقدر
میدانم که گویا پیشنهادهایی مطرح میشود که پدر
با بیاعتنایی ،با آنها مخالفت میکنند و ایشان جمع
را ترک میکند».
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پیک خبر

رونماییاز زندگینامه شهریار
درنخجوان
رئیس کتابخانه دانشگاه
دولتیجمهورینخجوان،
ازتهیهوگردآوریتازهترین
رمـــــان خــــود بـــا عــنــوان
«زندگینامهمحمدحسین
شهریار» خبر داد و گفت:
ایــن کتاب در مراسم صد
و پــانــزدهــمــیــن سالگرد
بزرگداشت شهریار رونمایی میشود .به گزارش
روابـــط عمومی ســازمــان فرهنگ و ارتباطات
اســامــی ،ابوالفضل ربیعی ،وابسته فرهنگی
جمهوریاسالمیایراندرنخجوان،بافارضاحمد
اف ،رئیس کتابخانه دانشگاه دولتی نخجوان در
همینزمینه،درمحلسرکنسولگریایراندیدارو
گفتوگوکرد.فارضهمدرسخنانخود،خواستار
همکاریوابستگیفرهنگیایراندرنخجوانبرای
ترجمهاینرمانبهزبانفارسیشد.

لبند»بازیگرشدند
خوانندگان«پاز 
عــلــی رهـــبـــری و آریـــن
بــــهــــاری ،خــوانــنــدگــان
گــروه پــازل ،اولین حضور
سینمایی خود را به عنوان
بازیگر در ُ
«گل بهخودی»
تــجــربــه مــیکــنــنــد .به
گزارش باشگاهخبرنگاران
جــوان ،فیلمبرداری ُ
«گل
بهخودی» در تهران ادامه دارد.ایــن فیلم در ژانر
کــودک و نوجوان ساخته میشود و گــروه پازل
عالوهبرحضورعلیرهبریوآرینبهاریبهعنوان
بازیگرانفیلم،ساختموسیقیمتنرانیزبرعهده
دارد .همچنین ،یکی از قطعات جدید این گروه در
ُ
«گل بهخودی» رونمایی میشود .فیلمنامه این اثر
نوشته مشترک احمد تجری و الله قهرمانی است
و فضایی عروسکی موزیکال دارد .داستان ُ
«گل
بهخودی» قصه آمال و آرزوهــای تعدادی کودک
است که در پرورشگاه زندگی میکنند و به کمک
چند عروسک وارد ماجراهایی فانتزی و جذاب
میشوند.فیلمبرداریایناثربهنیمهرسیدهاست.

