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گزارش

خروج از فضای کرونایی
با تیتراژهای رمضانی
اکــرم انتصاری  -ماه رمضان فرصت ویــژهای
بــرای بازگشت خوانند هها به قــاب تلویزیون
است .امسال نیز تیتراژ سریالهای ماه رمضان
بهانهای شده است تا خوانندهها که به خاطر کرونا
ماههاست از صحنه اجرا دور ماندهاند ،بخوانند.
درمیان ویــژه برنامههای این ماه نیز ،محسن
چاوشی که انگار پای ثابت تیتراژهای تلویزیونی
شده است ،تیتراژ ویژه برنامه «مثل ماه» را خوانده
است؛ برنامه ای که از شبکه سه سیما به روی آنتن
میرود .او برای ساخت قطعه «ضمیر خودسر»،
مانند قطعه قبلی جنجالیاش ،یعنی «شرح
الــف» ،از شعر ،تنظیم و آهنگسازی خودش
استفاده کرده است .رضا صادقی نیز که قطعه «یه
چیزی میشه» او در ایام قرنطینه گل کرد ،تیتراژ
ابتدایی برنامه «دعوت» را خوانده است.
▪بازگشت خواجهامیری با «بچه مهندس»3

استاد بهاءالدین خرمشاهی با اهدای 2رباعی به خراسان ،یاد ایام نویسندگی در «گل آقا» را زنده کرد

ایجانپدر!نیابهدیدارپدر

الهه آرانــیــان -کمتر کسی از اهــل ادب را
میتوانیدپیداکنیدکه«حافظنامه»راورقنزدهو
نخواندهباشد.بعیداستاهلطنزپردازیباشید
و طنازیهای او را در مطبوعات یا مقدمههایش
را بر آثار طنزپردازان ایرانی نخوانده باشید.
استاد بهاءالدین خرمشاهی را نمیتوان در
یک حــوزه خــاص محصور کــرد .او نویسنده،
مترجم،روزنامهنگار،طنزپرداز،فرهنگنویس،
حافظپژوهوشاعرایرانیاستکهدر 75سالگی
همخودرابینیازازآموختنودانستننمیداند.
در این روزهای کرونایی به سراغ استاد رفتیم تا
احوال این روزهایش را جویا شویم .او نیز
حال و
ِ
دو رباعیتازهاشراکهبهمناسبتایامشیوعکرونا
سرودهاستبرایماخواندویاددورانطنزنویسی
در «گل آقا» را زنده کرد .آن چه در پی میآید ،ما
حصلاینگفتوگوست.

گشتیممحاطجملهازبیمخطر
ترسیمکهتاجمانگذارندبهسر
ترسضرر
ماندیمبهکنجخانهاز ِ
ایجانپدرنیابهدیدارپدر!

تیتراژ سریال «آنام» در سال  ،96آخرین حضور
احسان خواجهامیری به عنوان خواننده تیتراژ
سریال تلویزیونی بود .این خواننده که از قضا
خود چند تیتراژ معروف و ماندگار را مانند تیتراژ
سریال غریبانه (هرچی آرزوی خوبه مال تو)،
برای آخرین بار و میوه ممنوعه در کارنامه دارد
که عموم ًا سریال ویژه ماه رمضان بودند ،حال با
تیتراژ فصل سوم سریال «بچه مهندس» از قاب
شبکه دوم سیما مهمان خانههای مــردم شده
است.
▪محمد معتمدی با «دستم را بگیر» در «سرباز»

محمد معتمدی از خــوانــنــد ههــای پــرکــار این
روزهــاســت .او در چند ســال گذشته ،به طور
میانگین ،دو تا سه تیتراژ تلویزیونی و سینمایی در
سال داشته است .معتمدی پرونده تیتراژخوانی
سال گذشته را با تیتراژ سریال «ملکاوان» که از
شبکه آی فیلم به روی آنتن میرفت ،بست و سال
جدید را با تیتراژ سریال ویژه ماه رمضانی شبکه
یک ،به نام «سرباز» آغاز کرده است .این قطعه
«دستم را بگیر» نام دارد.

***
هیهاتمباداشویازخانهبهدر
درجایتوبندهمیخورمخونجگر
گردیدنمافتدبهتأخیرالحق
بهترکهشویمیکعدددرخندق!

 23رمان را با صدای
بازیگران سینما بشنوید

▪به خاطر زندگی ،به مرگ فکر کنیم

استاد خرمشاهی سخنش را با یاد و نام خدا
شروع کرد و درباره حال و احوال این روزهایش
گفت« :با نام خدا که اگر این بیماری عالمگیر از
او نباشد ،ولی شفا از اوست ،من هم مثل همه
مشکل دارم؛ البته کمتر .چون من عمری در
خانه کار کردهام و حدود  100کتاب و 1300
مقاله نوشتهام .در این ایام هم زبان شکر دارم.
من هم مصونیتی نــدارم و در واقع هیچ کس
مصونیتی نــدارد؛ مگر این که احتیاط کند».
او در ادامه اشاره کرد که شیوع این ویروس،
فرصتی را فراهم کرد که همه به مرگ فکر
کنیم« :ما به دنیا آمدهایم که برویم .هیچ کس
ماندنی نیست .در جایی نوشتهام مرگ تغییر
ناپذیر است و استثنا هم ندارد ،اما بهتر است
نگاه ما به مرگ تغییر کند و به خاطر زندگیمان
به آن فکر کنیم و بــرای سفرمان ،توشه تهیه
کنیم؛ وگرنه همه میرویم .من هم در برابر
مرگ حالت تسلیم دارم».
▪«کوته گویه»ها هر  2ماه در «بخارا»

این حافظپژوه برجسته درباره پیشنهادهایش
برای مطالعه در این روزهــا و اینکه مشغول
خواندن چه کتابهایی است ،گفت« :پیشنهاد
میکنم این ماه مبارک را با ترجمه قرآن سر
کنید .مــا اگــر معانی را ندانیم ،هیچ وقت
تحت تأثیر قــرار نمیگیریم .من خــودم 60
سال است که قرآن را از  1تا  4صفحه هر روز
میخوانم و در معانیاش تدبر میکنم و گاهی
در یادداشتهایم در مجله ادبی بخارا با ترجمه

منصورضابطیانازانتشار23عنوانکتابصوتی
ازبهترینرمانهایکانونپرورشفکریکودکان
ونوجوانانباصدایبازیگرانسینماوتلویزیونو
گویندگان حرفهای رادیو در سال  99خبر داد.
ب صوتی کانون ،با
به گزارش ایبنا ،مجموع ه کتا 
عنوان«کتابآوا»کهدرنخستینگام ۲۰عنواناز
کتابهایکودکونوجوانرادراختیارمخاطبان

منظوم میآورم .البته خیلی کم ترجمه قرآن
را به شعر درمیآورم و معتقدم این کار فقط از
حافظ ،سعدی و موالنا برمیآید .به جز این،
مجلهها را هم بیشتر از کتابها دنبال میکنم و
میخوانم .به تازگی یک مجموعه حدیث
به نام «کشف الخفاء» اثر دانشمندی از
قرن دهم به نام ِعجلونی یافتهام که
شامل حدود  3000حدیث است و
در آن درباره راویان احادیث و صحت
و ساختگی بودنشان بحث شده
است .».خرمشاهی در ادامه
از دوره جدید نوشتههایش
در مجله بخارا خبر داد و
گفت« :هر دو ماه یک
بار یک مقاله در بخارا
به نام «کوته گویه» از
من منتشر میشود.
یـــک ســــوم تـــا نصف
این نوشتهها حدیث و
ترجمه آنها به شعر است
تا بیشتر در ذهن بماند».

یکی از آخرین آثــارش در این زمینه مجموعه
«دلرباعیها» است که  200رباعی طنزآمیز
را در برمیگیرد و از سوی انتشارات مروارید به
چاپرسیدهاست.ازاستادپرسیدیمآیامیشود
در این روزهــا حالمان را با طنز خوب
کنیم که گفتند چرا که نه و فوری دو
داغ داغ از سرودههایشان را
رباعی ِ
درباره ویروس لعنتی کرونا برایمان
خواندند که از این قرارند« :گشتیم
محاط جمله از بیم خطر/
تــرســیــم کـــه تــاجــمــان
گذارندبهسر/ماندیم
ترس
به کنج خانه از ِ
ضرر /ای جان پدر
نیابهدیدارپدر!»،
«هیهات مبادا
ش ــوی از خانه
به در /در جای
تــو بنده میخورم
خــون جــگــر /گــر دیــدن
ما فتد به تأخیر الحق/
بهتر که شویم یک عدد
درخندق»!
استاد خرمشاهی در
پایان گفتوگو با ذکر
حدیثی ناب آرزو کرد که
طاعات همه در ایــن ماه
ضیافت الهی مورد قبول
بــاشــد« :خــدا را بجویید؛
البته پیدا میکنید».

خودقراردادهبود،دردومینگام ۱۰عنوانرمان
ایرانی و  ۱۳عنوان رمان خارجی را به نوجوانان
بــاالی  ۱۲ســال معرفی خواهد کــرد .منصور
ضابطیان ،مدیر پروژ ه بخش نوجوان «کتاب آوا»
گفت« :در این مرحله نیز همچون دور ه گذشته،
آثاریمدنظرقرارگرفتکهشمارگانباالیآنها
بیانگر میزان استقبال مخاطبان طی چند دهه

بودهاست» .ضابطیان،مخاطبان این کتابها را
نوجوانانگروهسنی ۱۲سالبهباالبیانکردواز
سهگان هجانکریستوفر(«برکهآتش»«،شهرطال
و سرب» و «کوههای سفید»)« ،فریاد آقاویلی»،
«عاشقانههاییونسدرشکمماهی»«،تورانتور»،
«وقتیمژیگمشد»و«شناگر»بهعنوانبرخیاز
اینآثارنامبرد.

ِ
وصف ویروس تاجدار!
▪در

شاید کمتر کسی بداند «بخ
بخ میرزا» معروف در نشریه
«گل آقــا» ،استاد بهاءالدین
خــرمــشــاهــی ،حــاف ـظپــژوه
برجسته باشد .این نویسنده
و مترجم سالها در حوزه نثر
و شعر طنز فعالیت کـــرده و

7
پیک خبر

چکناواریان2 :ماه است زندانیام

لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و آهنگساز،
از فعالیتهای خود در روزهای قرنطینه گفت.
به گــزارش ایسنا ،او طی گفتوگویی با آرش
امینی (رهبر ارکستر) بیان کرد :بیشتر از دو ماه
است که در آپارتمانم زندانی هستم ،ولی آنقدر
سرگرمساختآهنگامکهاصالمتوجهنمیشوم
روزم چگونه میگذرد .این هنرمند که شعر هم
میگوید و اشعار عاشقانه میسراید ،درباره آنها
توضیح داد :من افتخار میکنم که همیشه عاشق
هستم و عشق برایم خیلی مهم است .اگر نباشد
حس میکنم که مردهام .او همچنین درباره کار
اخیر خود که برای ایام کرونا نوشته بود ،گفت:
زبان موسیقایی این اثر با دیگر کارهایم متفاوت
است؛ چون هر هنرمندی رشد میکند و کمکم
خط خود را پیدا و حس خود را منتقل میکند.
این اثر یک آبستره بود و برای فضایی که کرونا
ایجاد کرده مناسب است.

بهرام توکلی فیلم
«اقبال الهوری» را میسازد
حبیب ایلبیگی ،قائم مقام بنیاد فارابی از ساخت
پروژه مشترک «اقبال الهوری» با پاکستان ،به
کارگردانی بهرام توکلی خبر داد .به گزارش
سینما دیلی ،وی گفت« :بهرام توکلی بهویژه
تجربه ساخت فیلم موفق «تنگه ابوقریب» و
همکاری با سعید ملکان در ساخت فیلم «روز
صفر» را دارد؛ ضمن آن که معتقدم ساخت فیلم
«غالمرضا تختی» از نظر شرایط تولید ،تجربهای
جدید بــرای سینمای ایــران بــود که به تجارب
«بهرام توکلی» اضافه کرد .البته ما میتوانستیم
برای ساخت این فیلم از کارگردانان مجرب و
ی دعوت به کار کنیم ،اما واقعیت این بود که
قدیم 
جوان بودن و به روز بودن ،یکی از نکات مهمی بود
که برای ما اولویت داشت».

