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موسیقی

همخوانی  40خواننده پاپ
برای ایران

بررسیکالمگذاریبرموسیقی
در رادیو

یک رماناولی« ،بوکر» را ُبرد

دربارهخالقانتصاویرکتابهایدرسیقدیم،مانند«روباهوزاغ»و«خانوادهآقایهاشمی»چهمیدانید؟
اکرم انتصاری  -درسهای کتابهای دبستان ،برای دانشآموزان دهه  60تا اوایل دهه
 ،80با تصاویر خاطرهانگیزی عجین شده است .اص ً
ال برخی از این تصاویر ،مانند درس
سریالی خانواده آقای هاشمی در کتاب اجتماعی سوم دبستان ،به درس معنا داده بود .با
مرور کوتاهی بر کتابهای درسی پیشین و تکیه بر خاطرات دوران دانشآموزی نسلی که
امروز خود به کسوت پدر و مادر درآمده است ،میتوان تصاویر زیادی یافت که اغلب ما ،از
خالق آنها بیخبریم و نمیدانیم ،دست ظریف کدام هنرمند ،این چنین بر صفحه خاطرات
ما نقشهای نوستالژیک را رقم زدهاست .برخی از این تصاویر ،هنوز در کتابهای درسی
وجود دارد و برخی نیز با تصویرگریهای جدید جایگزین شدهاست .در ادامه این مطلب ،به
معرفی خالق برخی از این تصاویر خاطرهساز و مرور آنها میپردازیم.
صادق صندوقی و اصحاب فیل

منوچهر درفشه و خانواده آقای هاشمی

خــانــواده آقــای هاشمی را به خاطر داریــد؟
کارمندی که بعد از دریافت حکم انتقالی ،باید
از شهرستان کــازرون به نیشابور نقل مکان
میکرد و در طول این سفر و ضمن مطالعه

خاطرات و اتفاقات شیرین آن ،دانشآموزان
سوم دبستان ،با مسائل اجتماعی و تاریخی
ایــران بیشتر آشنا میشدند .تصویرگر این
داســتــان ،زنــد هیــاد منوچهر درفــشــه است
کــه شـشســال پیش درگــذشــت .ایــن نقاش
و تصویرگر ،عــاوه بر تصویرگری ماجرای
«خــانــواده آقــای هاشمی» ،تصویرگر درس
«اشــک یتیم» ،شعری از پــرویــن اعتصامی
کــه در کتاب فــارســی پنجم ابــتــدایــی قدیم
وجــود داشــت ،بــوده اســت .آخرین مجموعه
كتابهایی كه وی طرح جلد و تصویرسازیاش
را بــرعــهــده گــرفــت ،مجموعه كــتــا بهــای
انــتــشــارات مــدرســه بــود كــه چندسال پیش
منتشر شد.
پرویز کالنتری و ماجرای روباه و زاغ

شاید نام پرویز کالنتری برایتان آشنا نباشد،

صادق صندوقی

زندهیاد صادق صندوقی از تصویرگرانی است
که سهم پررنگی در خلق تصاویر نوستالژیک
درســی دارد .او عــاوه بر تصویرگری کتاب،
تصویرگر قصههای قرآنی کتابهای درسی
نیز بود که «اصحاب فیل» یکی از معروفترین
آنهاست .دامنه آثار صندوقی بسیار متفاوت
است؛مثالبیشترطرحهایرویجلدکتابهای
ترجمهشده ژول ورن ،نویسنده فرانسوی که
بعد از انقالب به چاپ رسید ،از تصویرگریهای
صادق صندوقی است .همچنین او با طراحی
کارتهای «صد آفرین» و «هزار آفرین» ،در یکی
از خاطرههای جمعی و شیرین دانشآموزان
دهه  60و  70حضور دارد؛ کارتهایی که به
دانشآموزان ممتاز اهدا میشد و اگر خاطرتان
باشد ،وقتی آنها را میگرفتید ،نمیدانستید
از شور و اشتیاق چه کنید؛ یادبودهای مانایی
که برخی از ما ،هنوز در صندوقچه خاطراتمان،
یکی دوتا از آنها را داریم و هر وقت چشممان به
آنها میافتد ،یاد آن دوران شیرین ،لبخندی
خوشایندرابرلبمانمینشاند.

بامرورکوتاهیبرکتابهایدرسی
پیشینوتکیهبرخاطراتدوران
دانشآموزینسلیکهامروزخودبه
کسوتپدرومادردرآمدهاست،میتوان
تصاویرزیادییافتکهاغلبما،ازخالق
آنهابیخبریمونمیدانیم،دستظریف
کدامهنرمند،آنهارارقمزدهاست

منوچهر درفشه

برنامه موسیقایی -رادیویی «عندلیب» ،این هفته
با موضوع کالمگذاری در موسیقیهای اجتماعی
پخش میشود .به گزارش ایسنا ،پایگاه رادیو ایران،
در توضیح این برنامه ،اعالم کردهاست« :یکی از
وظایف مهم موسیقی برقراری ارتباط با مخاطبان
در همه سطوح است که گاهی این موضوع در میان
اهالی موسیقی اصیل ،به اندازه کافی جدی گرفته
نمیشود .استفاده از کالم متناسب با فرهنگ و
ادبیاتعامه،میتوانددرپذیرفتهشدنملودیهایی
که بر اساس دستگاههای موسیقی ایرانی ساخته
شدهاند ،از سوی عموم مردم ،تاثیر بهسزایی داشته
باشد« ».عندلیب» با تهیهکنندگی و نویسندگی
سعیدمبشری،گویندگیداودحیدریوکارشناسی
علیرضا امینی ،جمعهها ساعت  ۲۳و تکرار آن
یکشنبههاساعت،۲۳ازرادیوایرانپخشمیشود.

ادبی

پرویز کالنتری

مرکزموسیقی«مأوا»،اسامیخوانندگانپروژه«منو
بشناس» را با ترانه احمد امیر خلیلی و آهنگسازی
فرزادفرزین،منتشرکرد.بهگزارشخبرگزاریمهر،
 ۴۰خوانندهپاپایران،درتجربهایکمنظیر،دریک
قطعهباموضوعصلحووحدتملیبامحوریتایرانو
عنوان«منوبشناس»همخوانیکردند.ایناتفاقکه
برایاولینباردرتاریخموسیقیایرانرقممیخورد،
با حضور چهرههای شاخص موسیقی پاپ تهیه
وتولید شده است و موزیک ویدئوی خوشساخت و
حرفهایایناثر،مراحلپایانیتولیدراطیمیکند.
از خوانندههای حاضر در این پروژه میتوان به رضا
صادقی،حجتاشرفزادهوخشایاراعتمادی ،اشاره
کرد.تنظیمکنندهایناثر،بهروزصفاریاناست.

نقشخاطره 3تصویرگر برای دههشصتیها

اما به احتمال زیاد «کوکب خانم»« ،چوپان
دروغــگــو»« ،روبـــاه و زاغ» و «مــرغــابـیهــا و
الکپشت» را میشناسید؛ شخصیتهایی که
به واسطه نویسندگان و البته تصویرگریهای
ساده ،اما دلنشین زند هیاد پرویز کالنتری
برای دانشآموزان چنددهه خاطر هسازی
کردند .این هنرمند زنجانی ،سهم بزرگی در
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خلق تصاویر نوستالژیک برای دبستانیها
داشت .تصاویر دیگری همچون تصویر متن
نوستالژیک «حسنک کجایی؟» نیز از آثار
بهیادماندنی این هنرمند فقید اســت .او از
کودکی به نقاشی و رنگها عالقه داشت و به
گفته خــودش ،نقاشی را با خطخطیکردن
دیوار و تمرین نقاشی انتزاعی شروع کرد.

با تصمیم هیئت داوران جایزه بوکر ،این جایزه
معتبر ادبـــی امــســال بــه رمـــان «شــاگــی بین»
( )Shuggie Bainاثر داگالس استوارت رسید .به
گزارشایرنا«،شاگیبین»نخستینرماناستوارت،
نویسنده  ۴۴ساله اسکاتلندی-آمریکایی ،درباره
داستانپسربچهایساکنگالسکویدهه۸۰است
که همراه با مادر معتادش ،در فقر زندگی میکند.
استوارتپساز«جیمزکلمن»،برندهجایزهبوکردر
سال ۱۹۹۴میالدی،دومیننویسندهاسکاتلندی
است که این جایزه  ۵۰هزار پوندی را از آن خود
میکند .سال گذشته مارگارت آتوود و برناردین
اواریستو ،به صورت مشترک ،برنده جایزه بوکر
شدندومبلغ ۵۰هزارپوندیاینجایزهرابایکدیگر
تقسیمکردند.

فریبا کوثری
سفیر کتاب کودک شد
فــریــبــا ک ــوث ــری سفیر
کــتــابهــای کــــودک و
نوجوان شد .به گزارش
خــبــرگــزاری مــهــر ،این
بازیگرسینماوتلویزیون،
با حضور در دپارتمان
تــخــصــصــی کـــــودک و
نـــوجـــوان انــتــشــارات
سیمای شرق(کتابهای زرافه) ،به عنوان سفیر
کتابهای کودک و نوجوان انتخاب شد .لزوم
توجهبیشتربهکتابهایکودکونوجوان،بهویژه
در دوران همهگیری ویروس کرونا ،بهانهای است
تا هنرمندان و چهرههای شناختهشده به حمایت
از این حــوزه بپردازند .بر همین اســاس ،فریبا
کوثری به عنوان نخستین «سفیر کتا بهای
کودک و نوجوان» وارد این عرصه شده است.
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