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نوستالژیکترینتیتراژهای رمضانی

طی دهههای  80و  ،90علیرضا افتخاری ،محمد اصفهانی ،رضا صادقی ،محسن چاوشی ،احسان خواجهامیری و ...
با خواندن تیتراژ کدام سریالها ،خاطرهساز شدند؟
اکرم انتصاری  -بیش از دو دهه است که سریا لهای مناسبتی ماه رمضان تولید میشود و
روی آنتن میرود .اولین سریال مناسبتی ماه رمضان ،به نام «مهمان» ،به کارگردانی خسرو
ملکان در سال  70روی آنتن رفت و این سریالها کمکم پای ثابت ماه مبارک رمضان شد .در

میان سریالهایی که طی این دو دهه روی آنتن رفته ،تیتراژ برخی از آنها ،به تیتراژی ماندگار
و خاطرهانگیز تبدیل شدهاست که در ادامه این مطلب ،به مرور و معرفی بخشی از این تیتراژها و
عوامل سازنده آن خواهیم پرداخت.

دهه هشتادیها؛ پرمحتوا و شنیدنی

گمگشته
مجیداخشابی

میوهممنوعه
احسانخواجهامیری

شکرانه
محمداصفهانی

پنجمینخورشید
علیرضاافتخاری

سریال «گمگشته» یکی از موفقترین سریالهای
مــاه رمــضــان اســت کــه بــه کــارگــردانــی رامبد
جوان ،در سال  80روی آنتن رفت .تیتراژ این
سریال با صــدای مجید اخشابی نیز ،یکی از
تیتراژهای موفق این دهه بود که عالوه بر کسب
شهرت بــرای ایــن خواننده پــاپ ،نقش مهمی
در شکل گرفتن تیتراژخوانی مناسبتی توسط
دیگر خوانند هها داشــت .ترانه این تیتراژ ،اثر
محمدعلی معلمدامغانی و آهنگساز آن مجید
اخشابی است.

سریال «میوه ممنوعه» به کــارگــردانــی حسن
فتحی ،یکی دیگر از سریا لهای پربیننده ماه
مبارک رمضان در دهــه  80بــود .ایــن سریال
محصول سال  86است .احسان خواجهامیری،
خواننده پاپ در این سریال عالوه بر تیتراژخوانی
و بازی در چند سکانس ،ساخت موسیقی متن
را نیز برعهده داشــت کــه م ـیتــوان آن را جزو
درخشانترین آثارش دانست .شعر درجه یک این
تیتراژ اثر زندهیاد افشین یداللهی و آهنگساز آن
احسان خواجهامیری است.

سریال «شکرانه» به کارگردانی سعید سلطانی،
همزمان با پخش سریال «میوه ممنوعه» در سال
 ،86از شبکه پنج سیما روی آنتن رفت .هرچند
تیتراژ این سریال به اندازه میوه ممنوعه در آن
سال شنیده نشد ،اما نمیتوان از صدای ناب
محمد اصفهانی در این تیتراژ چشمپوشی کرد.
«بــاور نکن» با شعر اهــورا ایمان و آهنگسازی
حمیدرضا آداب و علیرضا کــه ـندیــری ،در
یازدهمین جشن حافظ ،نامزد عنوان بهترین
خواننده تیتراژ هم شد.

ســال  88و  ،89جــزو پــرچــهــرهتــریــن ســالهــای
تیتراژخوانی در ماه رمضان بود .علیرضا افتخاری
در این سال «خوشه دنیا» را با آهنگسازی پیروز
ارجمند ،بــرای سریال پنجمین خورشید خواند و
«چی میمونه توی دنیا غیر یه بدی یه خوبی /دو تا
گلدون ،یه گالبپاش ،یه کتاب رو رحل چوبی» جزو
شنیدنیترینتیتراژهایاینسالشد.یکسالبعد،
رضا صادقی تیتراژ سریال «ملکوت» ،خواجهامیری
تیتراژ «در مسیر زاینده رود» ،آریا عظیمینژاد تیتراژ
«جراحت»راخواندند.

دهه نودیها؛ مخلوط درهم تیتراژها

دودکش
رضاصادقی

خداحافظبچه
علیلهراسبی

دردسرهایعظیم
میثمابراهیمی

دلدار
محسنچاوشی

ســـریـــال طــنــز «دودکـــــــش» بـــه ک ــارگ ــردان ــی
محمدحسین لطیفی یکی از فراگیرترین
سریالهای ماه رمضان دهه  90بود .این سریال
در ماه رمضان سال  92از شبکه یک پخش شد.
آریــا عظیمینژاد آهنگساز ایــن سریال برای
تیتراژ به سراغ رضا صادقی ،خواننده محبوب پاپ
رفت .حاصل آهنگسازی عظیمینژاد ،صدای
رضا صادقی و ترانه روزبه بمانی ،آهنگ شنیدنی
«همین کافیه» شد که بیشتر آن را با مصرع «مثل
کوه پشت و پناه همیم» میشناسند.

علی لهراسبی جزو خوانندههایی است که چند
اثرش در پایان دهه  80گل کرد .تیتراژ سریال
«فاصلهها» و «دلــنــوازان» در دسته همین آثار
است .او در سال  ،91با خواندن تیتراژ سریال
«خداحافظ بچه» به کارگردانی منوچهر هادی
به تلویزیون برگشت .آهنگساز ایــن سریال،
موسی قربانپور و ترانهسرای آن حدیث دهقان
است .البته این آهنگ نتوانست موفقیتی شبیه
تیتراژ دلنوازان و فاصلهها را برای لهراسبی در
تیتراژخوانی به ارمغان بیاورد.

ســریــال طــنــز «دردســـرهـــای عــظــیــم» یــکــی از
پربینندهترین سریالهای ماه رمضان در دهه 90
بود و البته تیتراژ آن ،به اندازه خود سریال دیده
ش از آن ،تیتراژ برنامه
نشد .میثم ابراهیمی که پی 
«امــروز هنوز تموم نشده» و «خانه فیروزهای» را
خوانده بود ،آهنگ «چشمامو بستم» را برای تیتراژ
پایانی این سریال خواند .ترانهسرای این آهنگ،
حدیث دهقان و آهنگساز یاش بر عهده فواد
غفاری بود.کارهای میثم ابراهیمی در عرصه
موسیقی همواره مورد توجه بوده است.

تیتراژ سریال «دلــدار» ،فرمول همه تیتراژها و
سریالهایی را که از آنها گفتیم ،بر هم میزند.
این سریال جزو آثاری بود که تیتراژ آن بارها بیشتر
از خود سریال دیده شد .حضور محسن چاوشی
در تیتراژ پایانی این سریال ،به نام «جورچین»،
با شعر حسین صفا و آهنگسازی خود چاوشی،
کافی بود تا چند روزی این آهنگ با مطلع «توی
تاریکی شب ماه در جریان بود /زل زدم به آسمون،
عینکم دودی شد» ورد زبان هواداران سرسخت
چاوشی شود.
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در حاشیه واکنش استاد شفیعی کدکنی به اشعار جعلی منسوب به او

ویروس «جعلیات ادبی» را قطع کنید
زنجیره
ِ

الهه آرانــیــان  -انگار قــرار نیست دســت از
سرمانبردارند،همهجاهستند؛دریکبرنامه
تلویزیونیپرمخاطبازنوعدورهمی،درصفحه
شخصی چهرهها ،در کانالها و گروههای
تلگرامی و وات ـساپــی ،حتی در کتابهای
درســی و کمک آموزشی! قــرار نیست اشعار
و نوشتههای جعلی منتسب به شــاعــران و
نویسندههای ادبیات فارسی ،حاالحاالها به
نام خالقان اصلیشان شناخته شوند و هنوز
ِ
هم این افراد باید برای بر س ِر زبانها افتادن
اثرشان ،دست به دامان شاعر و نویسندهای
مشهوروتأثیرگذارشوند.تفاوتیهمنمیکند
کهشاعرونویسندهمعاصرباشدیاکالسیک.
▪صدایاستادشفیعیکدکنیهمبلندشد

آش نشر جعلیات آنقدر شور شده که صدای
اســتــاد مــحــمــدرضــا شفیعیکدکنی هم
درآمدهاست .بهتازگی صفحه اینستاگرامی
و کــانــال تلگرامی ایــن اســتــاد و پژوهشگر
برجسته(که البته ادمین آن را اداره میکند)
در مطلبی ،به اشعار و نوشتهها و خاطرههای
جعلیای که به نام او در فضای مجازی منتشر
میشوند،واکنشنشاندادهاست.یکیازاین
مطالب ،نقلقولی منسوب به ایشان در یکی
از کالسهاست« :دانشکده ادبیات دانشگاه
تهران بــود و بهار بــود و پنجره بــاز  ...استاد
شفیعیروبهمادانشجوهاگفتند:خاکبرسر
دانشجویی که عاشق نشود  ...همین»! استاد
همدرواکنشبهایننقلقولگفتهاست«:بنده
همچه چیزی نگفتم .بنابراین این نقلقول
یاست».دیگریشعریسستونااستوار
جعل 
است از این قــرار« :گیریم خنجر حرف تو بر
پهلوی باورها نشست ،نوشدارویی ،شرابی،
شیونی ،شعری به کــارش میکنیم ،دل که
چرکین شد ،چه کارش میکنیم؟»؛ از همه
معروفتر ،خاطرهای است که حتی پایش به
کتاب ریاضی دوم دبستان(چاپ  ،91ص
 )72هم باز شده بود« :من بیستویک ساله
معلم بودم در مشهد .پدرم گریه میکرد که ما
پول عیدی نداریم به بچهها بدهیم .مادرم او را
آرام میکرد .من فهمیدم .دست کردم در
جیبموکلپولمعلمیامرا

گذاشتم روی گیوههای پدرم .آن سال نوروز،
خواهرها و برادرهایم آمدند مشهد و پدر به
همه آنها عیدی داد»! این در حالی است که
استاد شفیعیکدکنی خواهر و بــرادر ندارد
و مــادرش هم وقتی او  13ساله بــود ،از دنیا
میرود .خوشبختانه این خاطره غیرواقعی در
چاپجدیداینکتابحذفشدهاست.
▪آنچهوظیفهماست

البتهانتسابجعلیاتدرادبیاتایرانوجهان
پدید ه تازهای نیست و نمونهاش را میتوان در
انبوهی از رباعیاتی دید که به خیام نیشابوری
نسبت داده میشود یا ابیات الحاقی و بدون
اصالتی که به شاهنامه فردوسی منسوب
شدهاست .اما نکته اینجاست که مصححان
آثــار ادبــی با روشه ــای گوناگون تحقیقی،
اصالت جزء به جزء این آثار را بررسی میکنند
و به همت آنهــا ،اثــری منتشر میشود که
شبیهترین متن بــه زمــان شاعر و نویسنده
است.درحالیکهکسینمیتواندجلوینشر
یدروپیکر
جعلیاتیراکهاینروزهادرفضایب 
مجازیدستبهدستمیچرخند،بگیرد؛تنها
راه موجود ،آگاهکردن مخاطبان از بیریشه
بودن این مطالب اســت .این روزها
و جعلی
ِ
وظیفهاجتماعیمان،قطعکردنزنجیرهابتال
به ویروس کرونا و وظیفه فرهنگیمان ،قطع
زنجیرهنشرویروسجعلیاتاست.

