
مدیر شبکه مستند با بیان این که اگر می خواهیم اصالحات نامأنوس بیگانه وارد زبان ما نشود، باید اهمیت بیشتری به دوبله بدهیم، افزود: 
دوبله همان طور که به بهتر دیده شدن فیلم ها کمک می کند به حفظ زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ایرانی می پردازد.

به گزارش »صبا«؛ مراسم بزرگداشت ســعید مظفری؛ پیشکســوت دوبله، همزمان با آیین رونمایی از مســتند »نامه های شنیدنی« به 
تهیه کنندگی و کارگردانی ابوالفضل توکلی شامگاه دوشنبه 28مرداد در فرهنگسرای ابن سینا برگزار شد. سلیم غفوری؛ مدیر شبکه مستند، 
با بیان این که زحمات پنجاه-شصت ساله پیشکسوتان دوبله با یک مراســم و یک فیلم جبران نمی شود، افزود: این دورهمی ها برگ سبزی 
است تحفه درویش. ما در شبکه مستند با تولید این مجموعه ها به نوبه خود تالش می کنیم مردم هنر و هنرمندان دوبله را بهتر بشناسند. لذت 
فیلم دیدن با هنر دوبله محقق می شود؛ چه فیلم خارجی باشد و چه داخلی. دوبله باعث می شود که فیلم را روان تر و شیواتر ببینیم و قدر زبان 
مادری مان را بهتر بدانیم. مدیر شبکه مستند ادامه داد: متأســفانه در سال های اخیر با گسترش فضای مجازی و رشد شبکه های اجتماعی 
اصالحات نامأنوس غیرفارسی بسیار زیادی وارد زبان ما شده اســت و هنر دوبله می تواند کمک کند تا زبان فارسی حفظ  شده و درست تر 
بتوانیم از فیلم ها بهره ببریم. او ادامه داد: اگر می خواهیم اصالحات نامأنوس بیگانه وارد زبان ما نشود، باید اهمیت بیشتری به دوبله بدهیم. 
باالخره زبان فارسی، بخشی از هویت ملی ماست و صداوسیما به عنوان بزرگ ترین دستگاه فرهنگی کشور تالش می کند تا زبان فارسی را 
پاســداری کند و دوبله نقش مهمی در این زمینه دارد. بنابراین همان طور که دوبله به بهتر دیده شدن فیلم ها کمک می کند به حفظ زبان 
فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ایرانی می پردازد. غفوری گفت: در سال های اخیر، تالش بنده و همکارانم در شبکه مستند این بوده 

است که فیلم های مستند با بهترین کیفیت و با بهترین هنرمندان دوبله روانه آنتن شود. امیدوارم بتوانیم این روند را ادامه بدهیم و با بهره گیری از تجربه های پیشکسوتان و انتقال آن به جوان ترها، بهترین بهره را ببریم. او در پایان تأکید 
کرد: به نوبه خودم به آقای مظفری، مقامی و سایر دوستان قول می دهم که به اندازه بضاعت خود در شبکه مســتند از هر کمکی که بتوانیم انجام بدهیم دریغ نخواهیم کرد. سعید مظفری؛ پیشکسوت عرصه دوبله هم در این مراسم از 
وضعیت موجود این حرفه گالیه کرد و گفت: حرفه دوبله با »وضع موجود« از بین می رود. مظفری گفت: من عمرم را در کار دوبله و با بچه های دوبله گذراندم خوب یا بد بسته به قضاوت افراد دارد؛ اما به عقیده من وجه اشتراک من و همه 
هم دوره ای هایم این است که قشنگ ترین لحظات عمرمان را در این حرفه از دست  داده ایم. باید بگویم دوبلورها بسیار زحمت می کشند و عمر خود را در این حرفه گذاشته اند. فکر می کنم که این کار احتیاج به اسپانسر دارد که بتوان آن 
را نگه داشت. اگر عرصه دوبله به همین منوال جلو برود، چیزی از این حرفه باقی نمی ماند. این دوبلور پیشکسوت افزود: می دانم که اینجا جای گالیه نیست، اما تازه کارهای این حرفه باید بدانند، دوبله حرفه بسیار سختی است و با توجه 
به همه سختی های این حرفه و ساعت کاری باالی آن نباید تصور کنند بعد از یک سال می توانند حتی برای خود خانه کرایه کنند؛ ما را عالقه در این حرفه نگه  داشته و فقط باید عاشق باشید تا بتوانید دوام بیاورید. در بخش پایانی این 
مراسم، ابوالفضل توکلی؛ کارگردان مستند »نامه های شنیدنی«، صحبت کرد و گفت: خاطرم هست که در سال های 72-71 دانشجو بودم و پیمان شریعتی که هم کالسی ما بود برای بازی در فیلم »آخرین شناسایی« انتخاب شد. این 

فیلم دوبله شد و همه ما از بازی خوب پیمان صحبت می کردیم اما هیچ گاه از خود نپرسیدیم که آن صدای زیبا، صدای چه کسی بود؟

دوبله به حفظ زبان فارسی به عنوان یکی از مؤلفه های هویت ایرانی می پردازد 

عزت اهلل مهرآوران؛ بازیگر سینما و تلویزیون و کارگردان و بازیگر تئاتر در گفت وگو با »صبا« درباره جدیدترین کارهای خود در تلویزیون بیان 
کرد: سریال »زیر همکف« به کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه کنندگی رضا جودی را آماده پخش از شبکه یک سیما دارم که احتماال پس از ماه 
محرم و صفر روی آنتن می رود. همچنین در حال حاضر مشغول بازی در سریال »فوق لیسانسه ها« به کارگردانی سروش صحت و تهیه کنندگی 
رضا جودی هستم. او درباره نقش خود در سریال »زیر همکف« توضیح داد: من نقش پدر یکی از خانواده ها را ایفا می کنم که دخترم می خواهد 
با فردی که مجهول الهویه و مجهول الکار است، ازدواج کند و ماجراهایی که در طول داستان اتفاق می افتد، مجموعه طنزی را برای دو خانواده 
به وجود می آورد. بازیگر سریال »زیر همکف« افزود: از آنجا که موضوع این سریال به معضالت امروز جامعه می پردازد، از همکاری خود با بهمن 
گودرزی که کارگردان این سریال است و کار خودش را خوب بلد است، راضی بوده ام و نقشم را دوســت داشتم. مهرآوران که در حال حاضر 
جلوی دوربین سریال »فوق لیسانسه ها« رفته اســت و نقش پدر »حبیب« را در این ســریال ایفا می کند، درباره آن عنوان کرد: نقش من در 
سریال »فوق لیسانسه ها« نسبت به سریال »لیسانسه ها« بانمک تر 
است. او با اشاره به این که آداب خنداندن فرق کرده است، ادامه داد: 
در سریال »فوق لیسانسه ها« ســوژه ها به روز شده اند و فکر می کنم 
این سریال جذاب تر و زیباتر از ســریال »لیسانسه ها« باشد چراکه 
فکر درستی برای آن به کار برده شــده و نگاهی که سروش صحت 
به طنز دارد، باعث شــده پربارتر از قبل ظاهر شــود. بازیگر سریال 
»فوق لیسانســه ها« درباره تجربه همکاری با خود با سروش صحت 
نیز اظهار کرد: ســروش صحت مردی طناز، ادیب و باسواد است و 
خالقیت های عجیبی دارد که بازیگر را در مقابل آن خالقیت های آنی 
که به ذهنش می رسد، دستپاچه می کند. همکاری با او این توانایی را 
به ما به عنوان بازیگر می دهد که آنچه بالفعل در ما بوده است، بالقوه 
دیده شود. او این توانایی را دارد که استعدادها و خالقیت های نهفته 
را به راحتی از وجود ما بگیرد و رنگ و بوی تازه و قابل قبولی به آن ها 
بدهد. مهرآوران معتقد است همکاری با سروش صحت لذت بخش 
اســت چراکه او کار خودش را می داند و در طنز فردی غنی است و 

نگاه بسیار درستی به آن دارد.

»فوق لیسانسه ها« جذاب تر از »لیسانسه ها«

مصطفي امامي مجري جوان تلویزیون که پیش از این با برنامه »شما و آي فیلم« و »نمودار« 
شبکه چهار سیما، نام خود را به عنوان یکي از مجریان جوان و آینده دار تلویزیون مطرح کرده 
بود به برنامه »سالم صبح بخیر« شبکه سه سیما پیوست تا این برنامه که چند ماهي است 

جایگزین »حاال خورشید« رضا رشیدپور شده، جان تازه اي بگیرد. 
به گزارش »صبا«؛ باتوجه به گفت وگوهاي رک و بي پرده اي که در گذشته از این مجري جوان 
به یاد داریم احتماال باید منتظر اتفاقات جدیدي در برنامه صبحگاهي شبکه سه سیما باشیم.

مصطفی امامی مجری برنامه صبحگاهی شبكه سه شد

دبیر ویراستار دبیر تحریریه معاون سردبیر سردبیر صفحه آرا ساعت پایان  ساعت شروع
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2خـبـر   تلویزیون

ش

مهــر: پرویــز شــیخ طادی 
کارگــردان ســریال »بانــوی 

ســردار« و پانته آ سیروس؛ بازیگر این ســریال، سه شنبه 
2۹مردادماه در آستانه آغاز پخش این سریال از شبکه سه 
به برنامه »ســالم صبح بخیر« آمدند و درباره این سریال 
و شخصیت اصلی آن توضیحاتی ارایه کردند. شیخ طادی 
درباره سریال »بانوی سردار« که به یکی از شخصیت های 
مبارز بختیاری ها می پردازد اشــاره و بیان کرد: ســریال 
»بانوی ســردار« اثر پرزحمت و پرکاری بود که با عواملی 
مظلوم و حرفه ای ساخته شد. قصه این سریال در ارتباط 
با زندگینامــه »بی بی مریم بختیاری« اســت که فراتر از 
بختیاری بودنش یک اســطوره ملی اســت. شیخ طادی 
نیز در ادامه در پاســخ به پرسشی درباره ایده شکل گیری 
این ســریال عنوان کرد: عبدالعلی علی عســگری؛ رئیس 
صداوســیما، زمانی به بختیاری ها برای ســاخت سریالی 
قولی داده بود. زمانی که این پیشــنهاد به من ارایه شــد 
دست نوشــته های خود »بی بی مریم« را مطالعه کردم و 
غرق در این کار شــدم. او اضافه کرد: »بی بی مریم« اهل 
رمان بود برادرش اولین مترجم ایران است و داستان های 
فرانسوی را ترجمه می کرده است. او در چنین خانواده ای 
بزرگ شده است. وقتی نامه های او را می خوانید می گویید 
او قطعا اهل ادبیات بوده است. کارگردان »بانوی سردار« 
در پایان اظهار کرد: بــه نظرم قصه »بی بــی مریم« این 
ظرفیت را دارد که یکی از رمان هــای برتر تاریخی جهان 
شود و ده ها شعر و رمان و قصه می توان از زندگی او نوشت.

فارس :  از خیابان پامنار به سمت 
مسجد کاشانی که بروید، با ورود به بن بست مؤتمن خانه ای 
را می بینید که ناخودآگاه شــما را به یاد سکانس های بازی 
»شهرزاد« و »فرهاد« در سریال »شهرزاد« می اندازد. ورودی 
خانه با آن داالن سفید آجری و نمای فیروزه عمارت روبه رو، 
عاشــقانه های »فرهاد« و »شــهرزاد« را یادآوری می کند و 
تب وتاب مهدی سلطانی را که در نقش »هاشم خان دماوندی« 
چهره یک پدر را به زیبایــی به تصویر کشــید. اینجا خانه 
مؤتمن االطبا، پزشــک دربار ناصرالدین شاه است، جایی که 
کیانوش عیاری در آن »خانه پدری« را ساخت و کمال تبریزی 
»ســرزمین کهن« را، اما هیچ کدام از این ها به اندازه سریال 
»شــهرزاد« این خانه قدیمی را معروف نکرد. خانه ای که در 
حدود سال1۳۰۰ قمری )12۶1شمسی( با مساحتی حدود 
هشتصد مترمربع بنا شده و در تاریخ 2۵اسفند7۹ با شماره 
ثبت ۳1۰۴ به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت رســیده است. 
وارد حیاط خانه که می شــوید حوض آبی رنگی را می بینید 
که »شهرزاد« قصه در کنار آن عکس داشته و حاال خیلی ها 
مشتاق هستند تا تصویر خود را در کنار این حوض قدیمی با 
پس زمینه فیروزه ای رنگش ثبت کنند. با توجه به این که قرار 
است این خانه مرمت شود، امکان بازدید از آن محدود است، 
به همین جهت سه شنبه 2۹مردادماه و همزمان با عید غدیر 
امکان بازدید از این خانه قدیمی فراهم شــد، اگر در این روز 
موفق به بازدید نشدید می توانید در دو روز باقی مانده یعنی 
پنج شنبه و جمعه از خانه »هاشم خان دماوندی« دیدن کنید.

مالحظات مدیری برای 

»شب نشینی«

سریالی که رئیس صداوسیما 
قولش را داده بود

مهر: امیر وفایی؛ نویسنده متن برنامه 
»شب نشــینی«که قرار است در شکل 
و شــمایلی مشــابه برنامه تلویزیونی 

»دورهمی« با اجرا و کارگردانی مهران مدیــری به صورت اینترنتی 
عرضه شود درباره مختصات این برنامه گفت: هنوز ابتدای راه تولید 
این برنامه اســت و فقط یک قســمت از آن ضبط شــده و نمی توان 
شــرح دقیقی از جزییات پالتوهای برنامه داد. او درباره این که عرضه 
اینترنتی برنامه و نبودش در محدودیت های تلویزیون چقدر به آزادتر 
شدن فضای پالتوها منجر خواهد شــد، عنوان کرد: زمانی هم که در 
تلویزیون و برنامه »دورهمی« مشــغول به کار بــودم، آنچه را که به 
ذهنم می رسید، می نوشتم و خودسانســوری نمی کردم. البته برای 
خودم یک چارچوب قائل هســتم و این گونه نیست که بگویم اکنون 
خوشــحالم که فضا آزادتر اســت، چون آن زمان هم کاری به این که 
برنامه برای مدیوم تلویزیون اســت، نداشــتم و خیلی وقت ها خیلی 
چیزها نوشتیم و اتفاقا از تلویزیون هم پخش شد. وفایی درباره این که 
چه نکاتی را در بــرای برنامه اینترنتی »شب نشــینی« در نظر دارد 
در پالتوها بنویسد، اظهار کرد: من بیشــتر از دویست قسمت پالتو 
برای »دورهمی« نوشــتم و گاهی فکر می کنم برای هر فصل جدید 
چه مانده است که بگوییم و شوخی تکراری نداشته باشیم اما چیزی 
که برایم مهم است و مهران مدیری روی آن تاکید دارد این است که 
روی جریانی که همه جا اتفاق می افتد، نیفتیم. این نویسنده یادآور 
شد: سعی ما در »شب نشینی« این اســت که موضوعات کوچک را 
پیدا کنیم و به آن ها بپردازیم و همه این گونه متوجه موضوعی شوند.

امکان بازدید از لوکیشن رسیال 

»شهرزاد« در تعطیالت آخر هفته

کیــوسک

ساخت سریال »ساهره«
 متوقف شد

»حامد« سریال »پدر«
 به »آقازاده« پیوست

ستاره اسکندری
 به تلویزیون می آید 

شهرک های غیرقانونی
 اهرم استعمار صهیونیست

صبا:  برنامــه »رژیم تحمیلی« )El Estado Impuesto( شــبکه هیســپان تی وی 
فعالیت های شهرک های غیرقانونی مناطق اشــغالی فلسطین را بررسی می کند. 
برنامه »رژیم تحمیلی« با اجرای یائیر سیِبل) Yair Cybel(  در این قسمت به مسئله 
شهرک های غیرقانونی ســرزمین های اشغالی فلســطین می پردازد. سیبل این 
هفته تفسیر وضعیت شهرک های غیر قانونی را که به عنوان اهرمی برای استعمار 
و آپارتاید اعمال شده در سرزمین های اشغالی عمل می کنند در دستور کار برنامه 
دارد. شــهرک هایی که معموال تصویر های شــگفت انگیزی را از هم زیستی میان 
مهاجران و نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی قرار می دهند، اما حقیقت این است 
که این ساختارها بدون داشتن کســی برای تامین مالی به هیچ کاری نمی آیند و 
فساد شرکت های بانکی و ساختمانی دیگر گوشه های کمتر رسانه ای شده این نقض 
حقوق بشر هستند. برنامه »رژیم تحمیلی« سه شــنبه ها ساعت۰۵:۳۰ بامداد و 
بازپخش آن در روزهای چهارشنبه ۰۴:۳۰بامداد، پنج شنبه 1۰:۴۵، جمعه 1۳:۳۰ 

و شنبه ۰1:۳۰ بامداد از شبکه هیسپان تی وی روی آنتن می رود.

برنا:  با وجود این که پیش از این قرار بود مجموعه تلویزیونی »گیله وا« از 
شبکه سه سیما پخش شود، جدیدترین محصول سازمان هنری رسانه ای 
اوج به کارگردانی اردالن عاشوری و تهیه کنندگی امیر بنان از شنبه دوم 
شهریور به روی آنتن شبکه افق می رود. به نظر می رسد حواشی اخیری 
که برای ستاره اسکندری پیش آمده بود منجر به این تغییر شده است. 
این مینی سریال در هفت قسمت و در شــهرهای سیاهکل، کیاشهر و 
تهران تصویربرداری شــده اســت. از بازیگران اصلی این مینی سریال 
می توان به حمیدرضا پگاه، ســتاره اســکندری، امیرحسین صدیق، 
مهدی زمین پرداز، امیرحسین هاشمی، مهران رجبی و پریا مردانیان 
اشاره کرد. از نکات قابل توجه این سریال ایفای نقش »میرزاکوچک خان 

جنگلی« توسط بهروز شعیبی است.

صبا:  سینا مهراد که پیش از این در نقش »حامد« در سریال »پدر« 
به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی حامد عنقا حضور داشت، 
در همکاری تازه خود با حامد عنقا، دوباره نقشــی با همین نام را در 
»آقازاده« ایفا می کند. سینا مهراد فرزند ســعید سهیلی کارگردان 
سینمای ایران، عالوه بر سریال »پدر« در نقش های کوچکی در آثار 
قبلی پدر خود نیز حضور داشــت و در ســریال دیگری هم در شبکه 
دو سیما ایفای نقش کرده بود. او بناست نقشــی با نام »حامد« را در 
»آقازاده« ایفا کند. امین تارخ، مهدی سلطانی، امین حیایی، جمشید 
هاشــم پور و کامبیز دیرباز دیگر بازیگرانی هستند که تاکنون حضور 
آن ها در»آقــازاده« با طراحی، نــگارش و تهیه کنندگی حامد عنقا و 

کارگردانی بهرنگ توفیقی قطعی شده است.

صبا: مهدی همایونفر درباره آخرین وضعیت ساخت مجموعه تلویزیونی سی قسمتی 
»ساهره« بیان کرد: طرح این سریال که قرار بود با موضوع مرگ و مسائل ماورایی 
ساخته شود و تهیه کنندگی آن برعهده من بود در زمان امیرحسین آشتیانی پور؛ 
مدیر سابق گروه فیلم و سریال شبکه یک سیما، تصویب شده بود و ما به این نتیجه 
رسیده بودیم که ســریال تولید شــود و در مرحله ثبت قرارداد بودیم. او افزود: با 
وجود آنکه کارهای الزم برای ســاخت سریال »ســاهره« در مرحله اجرا بود اما با 
تغییر مدیر گروه فیلم و سریال شبکه یک ســیما که غالمرضا الماسی مسئولیت 
آن را برعهده گرفته است، سریال را متوقف کردند. تهیه کننده سریال »ساهره« در 
پایان درباره دلیل توقف این ســریال نیز عنوان کرد: آن گونه که به ما اعالم کردند، 
فعال ساخت سریال »ساهره« در اولویت شبکه یک سیما نیست و به همین دلیل آن 
را متوقف کرده اند. طرح مجموعه تلویزیونی »ساهره« به نویسندگی مینا خدیوی 

و تهیه کنندگی مهدی همایونفر در سی قسمت به شبکه یک سیما ارایه شده بود.


