ادب و هنر

ک شنبه  24شهریور 1398
ی 
 15محرم .1441شماره 20195

ادبی

زندگی شهریار سریال
رادیویی میشود

داستان زندگی «شهریار» ،شاعر معاصر ایرانی
در قالب سریال رادیویی «طبیب دل» از رادیو
نمایش پخش میشود .به گزارش ایسنا ،به نقل
از روابــط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی
رادیــویــی ،نمایش «طبیب دل» را علی دنیوی
ساروی بر اساس زندگی استاد شهریار ،به رشته
تحریر درآورده اســت .این سریال رادیویی ،به
کارگردانی رضا عمرانی ،تهیهکنندگی محمد
مهاجر و با هنرمندی مهین نثری ،علی زرینی،
احمد گنجی و نورالدین جوادیان ،هر روز ساعت
 ۱۳:۳۰از رادیو نمایش پخش میشود.

به مناسبت سالروز درگذشت دکتر عبدالحسین زرینکوب

هنری

چرا «پله پله تا مالقات خدا» جاودانه شد؟
گروه ادب و هنر -وقتی نام او به میان میآید،
اسم دو کتاب به ذهن اهالی ادبیات خطور
میکند؛ «با کاروان حله» و «پله پله تا مالقات
خــدا» .اولــی از نقد ادبــی میگوید و دومی
زندگی و اندیشه موالنا را روایت میکند .امروز،
 24شهریور مــاه ،سالروز درگذشت استاد
عبدالحسین زریـنکــوب ،چهر های آشنا در
ادبیات و تاریخ ایران است .کتابها و مقاالت
دکتر زرینکوب در زمینه
نقد ادبی ،با گذشت
ســا لهــا همچنان
جــزو منابع دست
اول دانشجویان
و استادان زبــان و
ادبـــیـــات فــارســی
است.

تجدید چاپ «پیاده»
بلقیس سلیمانی

▪ 30سالهای که به  50سالهها میخورد

استاد زرینکوب متولد  27اسفند 1301
در بروجرد لرستان بود .او در سال 1327
کــارشــنــاس زبـــان و ادبــیــات فــارســی شد
و در ســال  1334از رساله دکترایش که
با راهنمایی و نظارت استاد بدیع الزمان
فــروزانــفــر نوشته بـــود ،دفـــاع کـــرد .دکتر
زرینکوب با قمر آریان که او هم نویسنده و
پژوهشگر برجسته ادبیات است ،در دانشگاه
آشنا شد و با او ازدواج کرد .آریــان در سال
 83در گفتوگو با جام جم ،تعریف کرده
بود که آشناییشان حــدود  9سال طول
کشیده است تا این که زرینکوب  30ساله
میشود و از او خواستگاری میکند .وقتی
خانم آریان این موضوع را با پدرش مطرح
میکند ،متوجه میشود که پدر با زرینکوب
به خوبی آشناست و مقاالت او را خوانده
است و جالب این که فکر میکرده نویسنده
آن مقاالت مردی  50ساله است!
پیر گنجه
▪با کاروان حله به دنبال ِ

نام کتابهایش برای اهالی شعر و
ادبیات ،دلنشین و یادآور بیت
و مصرعی از شاعران بزرگ
زبان فارسی است .استاد
زریـــنکـــوب «از کــوچــه

رنــدان» با حافظ میگذرد و با مولوی «پله
پله تا مالقات خــدا» میرسد ،او «با کــاروان
«سر نی» به دنبال نظامی« ،پیر گنجه»
حله» و ّ
مــیرود و با «حدیث خــوش سعدی» همراه
میشود .روایت دکتر زرینکوب در هر کدام
از کتابهایش شیرین و جذاب است و تاریخ
و ادبیات را در ترکیب با یکدیگر و به شکل یک
داستان ،به خورد مخاطب اش میدهد .استاد
زرینکوب در میان شاعران بزرگ فارسی،
بیشترین کار پژوهشی را روی مولوی و آثارش
انجام داده است که شاید معروفترین آنها،
«پله پله تا مالقات خدا» باشد؛ کتابی که در
سال  1370منتشر شد و همچنان یکی از
آثار محبوب در میان دوستداران موالناست.
طبق نوشته دکتر زرینکوب در مقدمه کتاب،
این نام از آن جهت انتخاب شده است که خط
سیر زندگی موالنا را در سلوک روحانی تمام
عمر او نشان میدهد .از ویژگیهای «پله پله
تا مالقات خدا» میتوان به زبان ساده و روان
و داستانی بودن آن اشاره کرد به طوری که
مخاطب عام هم میتواند با آن همراه شود و
زندگی شورانگیز مولوی را از زاویه ای کام ً
ال
قابل درک و دلپذیر ،مرور کند .این کتاب در
سال  1386به درخواست دکتر قمر آریان،
توسط مجدالدین کیوانی به انگلیسی ترجمه
شد و بر شهرت دکتر زرین کوب در خارج از

رونمایی از نقاشی جدید
روحاالمین در پاریس
ایران نیز افزود .دیگر کتابهای زرینکوب
با موضوع موالنا عبارت اند از« :بحر در کوزه»
«سر نی» ،و «از نینامه».
ّ
▪سرنوشت مبهم آثار منتشر نشده

بــیــش از  30تــألــیــف و تــرجــمــه از دکــتــر
عبدالحسین زرینکوب به یادگار مانده است،
اما این استاد برجسته آثار منتشر نشد های
هم دارد که سرنوشت شــان با گذشت 20
سال از درگذشت او ،همچنان مبهم است.
عظیم زری ـنکــوب ،ب ــرادر ایــشــان ،چند ماه
پیش به خبرگزاری ایسنا گفته بود« :تعدادی
از کــتــا بهــای زریــنکــوب پیش از انتشار
گم یا دزدیــده شد هاست .در کتا بشناسی
که عــنــایـتا ...مجیدی نوشته ،عنوان این
کتابها اینگونه آمده است« :ادبیات فرانسه
در دوران کالسیک» ترجمه از مجموعه چه
م ـیدانــم« ،انــســان الــهــی» دربـــاره زنــدگــی و
شخصیت علیبن اب ـیطــالــب(ع)« ،اســام
در نقش فرهنگ و سیاست» دربــاره زندگی
سیدجمالالدین اسدآبادی« ،نردبان آسمان»
شامل سه مجلد که نسخه خطی آن نزد ناشر
مفقود شد و اکنون در اختیار فرد دیگری است
و برای تحویل دادنش مبلغی هنگفت مطالبه
کرده است و از قراین پیداست ترجیح میدهد
آن را به نام خود منتشر کند».

به بهانه پخش نشدن تیتراژ مازیار فالحی برای سریال «ترور خاموش»

رمان«پیاده»بلقیسسلیمانیبهچاپسومرسید.
بهگزارشهنرآنالین،رمان«پیاده»کهازسوینشر
چشمه منتشر شده ،داستان یک زن است که به
همراه همسرش در سالهای ابتدایی انقالب از
روستایی از کرمان به تهران آمدهاند .همسر این
زنبهزندانمیافتد؛اومیماندبافرزندیکههنوز
به دنیا نیامده است و فقری که تاب و توان زندگی
را از او میگیرد و اتفاقاتی غیرمنتظره که در پیش
است .کتاب «بیریشه» با ترجمه محمد قاضی
هم ،توسط نشر کتاب پنجره به چاپ دوم رسیده
است .این مجموعه داستان کوتاه ،شامل آثاری
از نویسندگان مطرح جهان است.

بهترین کتابی که فصیحی ترجمه
کرده است

قربانیان تیتراژ؛ازمرتضی پاشایی تا علیرضا قربانی
نسترن کاشف -مازیار فالحی کارت تعویض
گرفت و به جای او رضا یزدانی به میدان آمد.
اولین قسمت سریال «ترور خاموش» ،جمعه
شب گذشته با صدای رضا یزدانی روی آنتن
شبکه یک رفت ،در حالی که قرار بود مازیار
فالحی خواننده تیتراژ پایانی ایــن سریال
باشد .فالحی پیش از پخش این سریال ،خبر
این اتفاق را در صفحه شخصیاش به اشتراک
گذاشت .این اتفاق در گذشته نیز سابقه داشته
است و در ادامه از چند خواننده خواهیم گفت
که تیتراژشان به دالیــل متفاوتی ،قربانی
شرایط شده و معموال در دقیقه نــود ،تیتراژ
ن را گرفته است.
دیگری جای آ 

مجوز پخش از تلویزیون نخواهد داشت ».جالب
این که اکنون ،قطعه «ارث اجدادی» با صدای
رضا یزدانی جایگزین تیتراژ قبلی شده است.
این قطعه در سال  93منتشر و پیشتر ،برای
اولین بار در کنسرت خــرداد ماه همان سال
فالحی و یزدانی که ویژه جانبازان ،در مرکز
همایش های برج میالد روی صحنه رفت ،به
صورت زنده اجرا شده بود.

اوایل شهریور ماه خبر رسید که تیتراژ سریال
«ترور خاموش» با شعر ،موسیقی و صدای مازیار
فالحی روی آنتن خواهد رفت .دیگر از تیتراژ
این سریال خبری نبود تا این که عصر جمعه
گذشته ،مازیار فالحی در صفحه شخصی
خود با اشاره به تغییراتی که بر خالف میلش در
قطعه مد نظر داده است ،نوشت« :پس از انجام
اصالحات متعدد ،خبر رسید کل این قطعه

تهیهکننده این تصمیم را گرفته است و در
قسمتهای مختلف ،از هنرمندان مختلف
استفاده میشود.

تعویضهای سریال شهرزاد آدم را یاد بازی
بزرگان میاندازد .این سریال در قسمتهای
ابتدایی با صدای علیرضا قربانی در شبکه
نمایش خانگی توزیع شد ،اما با ورود محسن
چاوشی و موج طرفدارانش ،ماجرا به طور
کلی تغییر کــرد .استقبال زیــاد از صــدای او
باعث شــد سید محمدهادی رضــوی یکی
از تهیهکنندگان «شــهــرزاد» اعــام کند که
آلبوم موسیقی این مجموعه شامل موسیقی
قسمت پنجم بــه بعد و قطعههای محسن
چاوشی خواهد بود .جالب این که یکی دیگر
از عوامل این سریال ،گفته بود برای این که
ما بتوانیم جامعه هدفمان را متنوعتر کنیم،

▪«پاییز دلتنگی» نعمتاللهی جایگزین
«عصر پاییزی» پاشایی

به همه حاشیههای سریال «گــانــدو» ،قصه
تیتراژ آن را هم اضافه کنید .قبل از شروع
پخش این سریال ،مجتبی امینی تهیهکننده
آن ،اعالم کرد که خواننده تیتراژ این سریال،
محمد علیزاده خواهد بــود .جالب ایــن که
سریال «گاندو»در حالی که در تیتراژ آن نام
محمد علیزاده به عنوان خواننده ذکر شده
بود ،با قطعهای بیکالم روی آنتن رفت .این
عالمت سوال بزرگ که چرا تیتراژ با صدای
علیزاده پخش نمیشود ،ادامه داشت تا این
که این خواننده با انتشار ویدئویی در صفحه
خود گفت«:زمانی که سریال به پخش نزدیک
میشد ،به همراه جــواد افشار (کــارگــردان
ســریــال) ،به ایــن نتیجه رسیدیم که تیتراژ
بدون ُوکال (صدای خواننده) پخش شود .در
ضمن ،این تیتراژ را برای یک سریال دیگر نگه
داشتهایم که آن جا کار خواهد شد ».همین
قدر عجیب و مرموز!

دومین نمایشگاه نقاشیهای حسن روحاالمین،
در خانه فرهنگ ایران در پاریس با عنوان «کشتی
نجات؛ عشق واقــعــی» بــرگــزار خواهد شــد .به
گزارش فارس ،نمایشگاه آثار نقاشی روحاالمین،
از روز دوشنبه  ۲۵شهریور تا چهارشنبه ۲۷
شهریور برگزار و یک تابلوی جدید از او رونمایی
خواهد شد .رو حاالمین اسفندماه  ۱۳۹۶هم
به دعوت «مرکز اسالمی فرانسه» در این کشور،
نمایشگاهی از آثار خود برپا و اثری با عنوان «بهانه
خلقت» را رونمایی کرد .این نقاش  ۳۴ساله،
چهارمین نمایشگاه انفرادی خود را زمستان
سال گذشته در فرهنگ سرای نیاوران برپا کرد.

بازگشت مجسمه «قیصر»درمهر ماه

سردیس قیصر امینپور که اوایل شهریور در تهران
ربوده شد ،در مهر ماه به پایتخت برمیگردد .به
گزارش فارس ،رسول کشتپور ،شهردار منطقه
 2تهران با تأکید بر این که برای سرقت سردیس
به آگاهی شکایت کــرد هایــم ،گفت« :پلیس در
حال پیگیری موضوع است» .او با بیان این که در
بسیاری از نقاط کانالها و دریچه ها نیز به سرقت
میروند ،افزود« :چند سال است که این کار به یک
رویه تبدیل شده است و برخی افراد اقدام به سرقت
تأسیسات شهری میکنند» .وی گفت« :سفارش
ساخت سردیس قیصر داده شده است و تا مهر ماه،
دوباره به مکان اصلی خود باز میگردد».

موسیقی

▪یک قطعه بیکالم به جای صدای محمد
علیزاده

▪بر و بیای محسن چاوشی و علیرضا قربانی
در «شهرزاد»

▪یک قطعه تکراری و قدیمی تیتراژ سریال
«ترور خاموش»

ارسالن فصیحی مترجم زبان ترکی استانبولی،
در صفحه اینستاگرامش نوشت« :در زندگی با
نویسندههای زیادی نشست و برخاست داشتهام
و معاشرت کردهام .هیچ کدام شان اِنیس باتور
نشد هاند برایم .از بس این آدم فروتن و فاضل
و آگاه و از همه مهمتر ،انسان است .در زندگی
کتابهای زیادی خوانده و ترجمه کردهام .هیچ
کدام شان «معرفت تلخ» نشده برایم .از بس این
کتاب شیرین و جذاب و اندیشهورزانه و فاضالنه
اســت .معتقدم اگر هیچ کتاب دیگری ترجمه
نکرده بودم و در کارنامه حرفهایام همین یک
کتاب بود ،مرا بس بود».

۱۱

اعتمادی :حاضر نیستم خودم را
تحمیل کنم
سریال «عصر پاییزی» ،سریال بعدی ژانر
تعویض خواننده تیتراژ است.
زنــد هیــاد مرتضی پاشایی قبل از پیشرفت
بیماری خود ،ترانهای را برای تیتراژ پایانی
ایــن سریال ساخته بــود که نتوانست نظر
مسئوالن وقت مرکز موسیقی صد اوسیما
را جــلــب کــنــد و «پــایــیــز دلــتــنــگــی»روزبــه
نعمتاللهی جای آن را گرفت.
هرچند مرتضی پاشایی بعد از این اتفاق،
این قطعه را در فضای مجازی منتشر کرد و
از قضا به یکی از محبو بترین قطعههای او
نیز تبدیل شد.
تیتراژی که اصغر نعیمی ،کــارگــردان این
ســریــال ،اســتــفــاده نــشــدن از آن را یکی از
حسرتهای بزرگ خود دانست و گفت«:مرکز
موسیقی صداوسیما از این کار ایرادهایی
گرفت که بیشتر به شعر آن برمیگشت ،این
ایرادها را به مرتضی پاشایی منتقل کردیم و
گفتیم با توجه به کار خوبی که خلق کردهای،
اگر ممکن است اصالحاتی را در متن ترانه
بــه وجــود بــیــاور ،امــا او گفت کــه ایــن کــار را
نمیکند».

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

خشایار اعتمادی
دربــاره جدیدترین
فعالیتهای خود
بــــه ه ــن ــرآن ــای ــن
گفت « :اکنون هیچ
ان ــگ ــی ــزهای ب ــرای
فعالیت در عرصه
موسیقی نــدارم .به
تهیهکنندگان هم این موضوع را اعالم کردهام.
واقعیتایناستکهدیگربااینشرایطنمیخواهم
وارد موسیقی شوم» .او ادامه داد« :فضای کنونی
موسیقی ،محترمانه نیست و من حرمتم را بسیار
بیشتر از هنرم دوست دارم و بههیچوجه حاضر
نیستم خودم را به مردم تحمیل کنم .بخشی از این
موضوع ،بحث مافیایی است و این نگاه گیشههای
انحصاری را دوست نــدارم».وی همچنین گفت:
«بــحــث شبیهخوانی مــن بــه یــک خــوانــنــده لس
آنجلسی را همین مدیران به راه انداختند که مردم
را روبهروی من قرار دهند و مردم ما هم متأسفانه
عاشق این شایعات و حاشیهها هستند ،اما آنقدر
با هوش و ذکاوت این کارها را انجام میدادند که
امروز نتیجه آن را ببینند».
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ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

