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کودتایخوانندهها علیه شرایطکرونایی!

گفتوگویخراسان بامصطفی رحماندوست

شاعر«صددانهیاقوت» بهبهانهانتشارتازهترینکتابصوتیاش

الالییهایبهروزشده
برایبچههای1400

الهه آرانیان  -بعید اســت که یــادی از شعرهای
کتاب فــارســی دبستان کنیم و نــاخــودآگــاه شعر
«صد دانه یاقوت» را زیر لب زمزمه نکنیم .مصطفی
رحماندوست،شاعراینشعرمشهور،عمریرابرای
کودکان و نوجوانان این سرزمین صرف کرده است
تا با شعر و ترانه و الالیی بیگانه نباشند .این شاعر و
نویسنده برجسته حوزه ادبیات کودک و نوجوان
تابهحالبیشاز 300اثربرایبچههایایرانیسروده
یا نوشته اســت .قصهها و شعرهای رحماندوست
همیشه یکی از اولین انتخابهای مــادران ایرانی
کردن فرزندانشان است .به بهانه
برای کتابخوان
ِ
انتشار مجموعه قصه «درختهای تشنه» ،تازهترین
اثر مصطفی رحماندوست که هم به صورت مکتوب
منتشر شده و هم با صدای ِ
خود او و در قالب کتاب
صوتیدراختیارعالقهمندانقرارگرفتهاست،بااین
نویسندهوشاعرنامآشناگفتوگوییداشتهایمکهدر
یخوانید.
ادامهم 
▪قصههایدنبالهدارآذر

«درختهای تشنه» مجموعه قصهای بامحوریت
دخترکی به نام آذر است که با ماه دوست میشود
و هرشب پیش از خــواب بــرای ماه از بهترین
کارهایروزانهاشسخنمیگویدوماهنیز،او
رابهیکیازآرزوهایشمیرساند.مصطفی
رحماندوست در گفتوگو با خراسان،
با بیان اینکه کتاب «درختهای تشنه»
در گونه قصههای خواب جای میگیرد،
میگوید« :ایــن کتاب یک مجموعه قصه
دنبالهدار و خیالانگیز برای کودکان اوایل
دبستان است که از سوی نشر نیستان
منتشر شده و ابتکار ناشر این
بـــوده کــه نسخه صوتی
کتاب را هم با صدای
من همراه نسخه
مــکــتــوب عرضه

کردهاست .در پایان هر قصه یک الالیی آمدهاست
که در ابتدا قرار بود این الالییها در نسخه صوتی با
موسیقیوآهنگسازیهمراهباشد،امابهدلیلگران
تمامشدن کتاب و اینکه مخاطب نمیتوانست از
پسهزینهاشبربیاید،ازخیرشگذشتیم.امیدوارم
ایناوضاعاقتصادیهرچهزودتربهبودپیداکندوما
شرمندهمخاطباننباشیم».
▪توصیهایبهمادرانامروزی

الالیی یکی از انــواع ادبیات عامیانه و اولین کال م
ادب ـی اســت که به گــوش طفل میرسد و با آوازی
شــاد یا غمگین ،بــرای آرامکــــردن و خواباندن او
خوانده میشود .الالییها در گــذر از روزگ ــاران
قدیم ،سینه به سینه از مادری به مادر دیگر منتقل
مـیشــود .ام ــروزه شــاعــران ادبــیــات کــودک هم بر
وزن و آهنگ همین الالییهای قدیمی و عامیانه،
ترانههاوالالییهایتازهمیسرایندکهازجملهآنها
میتوان به آثار مصطفی رحماندوست در این زمینه
اشاره کرد .رحماندوست استاد سرودن الالییها
و ترانههای کودکانه است و عالوه بر آثار مکتوب در
این زمینه ،تاکنون دو مجموعه الالیی
از او به نامهای «دنیا دنیا الالیی»
و «خــواب قشنگ کجایی؟» در
قالب نسخه صوتی ،همراه با
موسیقی و اج ــرای کودکانه
منتشر شدهاست .این شاعر و
نویسندهدرپاسخبهاینپرسش
که الالیی بین مــادران امروزی
چهجایگاهیدارد،میگوید«:به
هر حال مــادران امــروزی هم باید
بچهشان را بخوابانند و چه بهتر که
بهسراغمحتواهایآرامکننده
و امروزی بروند که کم هم
نیستندوالالییهایشان
رابهروزرسانیکنند».
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تداوم شیوع کووید  19باعث شد فرزاد فرزین و بنیامین بهادری مجری شوند و علیرضا عصار و امید نعمتی داور استعدادیابی
اکرمانتصاری-بیشازیکسالازتعطیلیکنسرتهایموسیقیمیگذردوکرونادستبردارنیست.
درطولاینمدتبسیاریازخوانندهها،ناگزیربهشبکهنمایشخانگیودیگرپلتفرمهایمجازیکوچ
وشانسخودرادرزمین هبازیگری،اجرا،گرو هموسیقیزندهو...امتحانکردند؛اتفاقیکهممکناست

بستهبهعملکردهرخوانندهیاگروهباعثاضافهشدنیکویژگیخوببهکارنامهکاریاینچهرههاشود
یا برعکس ،یک نکته منفی در کارنامه کاری آنها به حساب آید .در ادامه این مطلب ،به بررسی حضور
پرتعدادخوانندههادراینبسترهاوعملکردشاندرکسوتیجزخوانندگیرویصحنهمیپردازیم.

فرزادفرزین

امیدحاجیلی

بنیامینبهادری

نــــوروز  1400بــــرای فـــرزاد
فرزین با برنامه «منو بشناس»
رقم خورد .این برنامه از چهارم
فــروردیـنمــاه امسال از طریق
دو اپلیکیشن خــصــوصــی در
دسترس مردم قرار گرفت .فرزاد
فرزین اجــرای این برنامه نــوروزی را برعهده داشت و میزبان
مهمانانی مانند رضا یزدانی ،نرگس محمدی ،لیندا کیانی و...
بود .شاید چهرهبودن مجری برای برنامههای اینچنینی الزم و
جذاب باشد ،اما کافی نیست .ارتباط گرفتن با دوربین و مدیریت
برنامه،باحضورچندمهمان،ازجملهشاخصههاییبودکهفرزین
در مورد آنها نتوانست خیلی موفق عمل کند که البته ،شاید
برای اجراهای اول قابل چشمپوشی باشد .فصل اول این برنامه،
بهتازگی به پایان رسیده و فرزین در صفحه شخصی خود اعالم
کرده که قرار است در فصلی کام ً
ال متفاوت ،دوباره با این برنامه
و به عنوان مجری دیده شود .این خواننده پاپ در طول سه سال
گذشته ،بازیگری را هم تجربه کرده است.

تــا قبل از شــیــوع کــرونــا ،امید
حاجیلی یکی از پرکارترین
خوانند ههای روی صحنه بود.
این خواننده تقریبا هر هفته با
کنسرت در شهرهای مختلف
کشور ،به روی صحنه میرفت
و در واقع خوانندگی برای او حکم جدیترین فعالیت هنری را
داشت .حاجیلی تا به حال آهنگسازی و تنظیم چند تکآهنگ
برای خوانندههایی مثل حمید حامی ،محسن چاوشی و سیروان
خسروی را هم برعهده داشته است .بهتازگی اعالم شد که قرار
است حاجیلی ،به عنوان مجری مسابقه استعدادیابی گروههای
موسیقی ،با عنوان «بندبازی» ،در شبکه نمایش خانگی حضور
یابد .سا لها فعالیت در زمینه خوانندگی و تسلط بر حوزه
موسیقی به واسطه تحصیالت ،میتواند نقطه مثبتی برای
اجرای حاجیلی در این برنامه باشد ،اما باید دید پرانرژی بودن
این خواننده و بذلهگویی و شوخطبعی او ،اجازه میدهد شاهد
یک اجرای خوب از حاجیلی در این برنامه باشیم یا نه؟

بــهــمـنمــاه ســـال  ،99برنامه
«مــیــزبــان» بــا اجـــرای بنیامین
بــهــادری به مــدت هفت شب از
کانالهمراهاولدرروبیکامنتشر
شد .بنیامین بهادری پیشتر تا
پای اجرای برنامه پربیننده «ماه
عسل» هم رفت ،اما به دالیلی حضور او در این برنامه منتفی شد.
چندیبعداعالمکردندکهقراراستبهادریبرنامهایبامحوریت
نمایش زندگی چهرههای مشهور ،با عنوان «خونهمون» بسازد؛
اما اطالعات دقیقتری از این برنامه منتشر نشد تا اینکه بنیامین
بهادری،بهعنوانمجریبرنامه«میزبان»دیدهشد.بهادریدراین
برنامه ،میزبان اکبر عبدی ،سحر قریشی ،بابک جهانبخش و...
بود؛مهمانانیکهبرخیازآنهاچهرههایپرسروصداییبودندو
میشدباهرکدامازآنها،یکگفتوگویچالشیوجذابداشت؛
اما این اتفاقات به دلیل کمتجربه بودن بنیامین بهادری در اجرا،
نیفتاد و این برنامه ،با طرح سؤالهای خنثی ،از یک برنامه بالقوه
جذاب،بهیکبرنامهمعمولیتبدیلشد.

علیرضاعصار-امیدنعمتی

گروهرستاک

گروهبمرانی

آهــنــگ «قــدســیــان آســمــان» با
صدایعلیرضاعصاربرایبیشتر
مردم خاطرهانگیز است .عصار
 9آلبوم در کارنامه دارد و جزو
خوانندههای کاربلد پاپ است.
اعالمشدهاستکهاوبهتازگیبه
همراه امید نعمتی ،خواننده گروه پالت ،به عنوان داور در مسابقه
استعدادیابیموسیقی«بندبازی»درشبکهنمایشخانگیحضور
خواهد داشت .بهروز صفاریان ،آهنگساز و مهراوه شریفینیا،
بازیگری که دستی در نوازندگی پیانو نیز دارد هم ،دیگر اعضای
این تیم داوری را تشکیل میدهند .حال باید دید علیرضا عصار
و امید نعمتی در داوری این برنامه استعدادیابی ،تا چه حد موفق
عملمیکنند.پیشتر،برنامهاستعدادیابیموسیقی«شبکوک»،
با داوری مهدی یغمایی ،فریدون آسرایی ،فرهاد برنجان و پوریا
حیدری ،یکی از پربینندهترین برنامههای صداوسیما بود که
نتوانستدنبالهموفقیرادرفصلهایجدیدارائهدهد.

رونق ساخت برنامههای مختلف
با محوریت گفتوگو در شبکه
نــمــایــش خــانــگــی و بسترهای
مجازی ،فضای جدیدی برای
گروههایموسیقیساختهاست.
گــروه رستاک که اغلب آن را با
بازخوانیآهنگهایمعروففولکلورمانند«بارونبارون»«،رعنا»
و «لیال» میشناسیم ،یکی از گروههایی است که امسال تجربه
متفاوتی را با حضور در برنامه «منو بشناس» ،با اجرای فرزاد
فرزین ،پشت سر گذاشت .حضور و اجرای آهنگهای مختلف
در این برنامه ،به عنوان گروه زنده موسیقی ،باعث تلطیف فضای
این برنامه گفتوگومحور شد و چهبسا در برخی قسمتهای
آن ،سببساز پوشاندن ضعفهای این برنامه هم شد .ضمن
اینکه حضور جدی سازها و نمایش آنها در این برنامه ،برخالف
برنامههای تلویزیونی باعث شدهاست گروههای موسیقی عالقه
بیشتری به حضور در پلتفرمهایی اینچنینی داشته باشند.

شاید برنامه خندوانه را بتوان
یکی از سکوهای پرتاب گروه
بمرانی دانست .بهزاد عمرانی
خواننده این گروه موسیقی ،با
اجــرای آهنگهای متفاوت و
متناسب با این برنامه شناخته
شد و حاال این گــروه در برنامه «همرفیق» ،با اجــرای شهاب
حسینی در شبکه نمایش خانگی حضور دارد .گروه بمرانی،
با سازهای خــود در تمام دقایق برنامه ،در گوشه استودیو
حاضر است و در شروع و پایان برنامه و در لحظات خاص ،مانند
ورود مهمان با بهترین دوستش ،به اجــرای موسیقی زنده
میپردازد .نمایش این گروه هنگام گفتوگو و واکنشهای
موسیقایی آن در برخی لحظهها ،باعث ایجاد فضایی گرم و
تعاملیبامهمانانبرنامهمیشود.هرچندحضورشهابحسینی
به عنوان مجری این برنامه ،خارج از نوع عملکردش ،به عقیده
برخی نقطهقوت این برنامه محسوب میشود.

