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صفحهآخر

شهر فرنگ

چنگیز جلیلوند اسطوره دوبله ایران

نامگذاری خیابان محمدرضا شجریان به
حناچی شهردار تهران ابالغ شد
نتفلیکس تیزر فیلم «زندگی پیش رو» را با
بازی «سوفیا لورن» ستاره  ۸۶ساله سینما
و بابک کریمی بازیگر ایرانی منتشر کرد
بعد از هفده سال فیلمبرداری سریال
«فرندز»در فروردین ٓ۱۴۰۰اغاز میشود
عوامل سریال ملکه گدایان ،برای ادامه
تصویربرداری وارد ترکیه شدند
تعویق پخش سریال قورباغه
هومن سیدی :زمان پخش جدید  24آذر
حجت االسالم راستگو مجری برنامه
کودکدردهه  60بهدلیل کرونادرگذشت
ریحانه پارسا و مهدی کوشکی برای
ِ
ازدواج نکرده۱۰۰ ،میلیون توماندر
فروردین ۹۹گرفتند و مهمان پانوراما
شدند تا بگویند کی اول گفت بیا با هم
ازدواج کنیم!
«پایتخت »۷در مسیر تولید /آغاز
مذاکرات جدی صداوسیما و سازندگان
برای نوروز ۱۴۰۰
شهاب حسینی برای فیلم «آن شب»
بهترین بازیگر جشنواره اسپانیایی شد
شبهای مافیا ،هر سهشنبه بهصورت
اختصاصیدر فیلیمو پخش میشود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :هیچکدام از
جشنوارهها تعطیل نخواهند شد
هدیه تهرانی محبوبترین بازیگر زن
سینمای ایراندر نظرسنجی
سینماتیک شد
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بدرود

اعتراض کارخانهداران
به دولت:

ﺧﺪای ﻓﻮﺗﺒﺎل

شیر را گران نکنید
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یكشنبه  9آذر  13  1399ربیعالثانی   1442سال هفتم  شماره  16  311صفحه  2000 تومان

سرمقاله

صدای فردین درگذشت
آقای صدای سینمای ایران نتوانست کرونا را تاب
بیاورد ودر سن هشتاد سالگیدرگذشت.
ویدر بیشتر فیلمهای محمد علی فردین ،بهجای او
صداپیشگی کرده بود.
چنگیز جلیلوند متولد آبانماه سال  ۱۳۱۹در شیراز
است.
او از بیست سالگی وارد عرصه دوبله شد و در بیش
از  2000فیلم خارجی به جای بازیگران نقش اول
صحبت کرد.
آقای صدای سینما فعالیت هنریاش را در سال
 ۱۳۳۶و با تئاتر به همراه ابوالحسن تهامی آغاز کرد.
جلیلوند از نسلی بود که در سالهای دهه  ۴۰و ۵۰
درخشش زیادی داشتند و کارهای بزرگی کرد.
از ویژگی هنر جلیلوند شاید تنها ذکر این نکته کافی
است که او همواره برای باوراندن شخصیت و ارتباط
بیشتر مخاطب با او بیان خود را به بیان بازیگر نزدیک
میکرد که صداپیشگی او به جای مارلون براندو در
فیلم «اتوبوسی به نام هوس» از جمله این آثار بود.
صدای چنگیز جلیلوند قابلیت گویندگی به جای
شخصیتهای نقش اول با صالبت و تأثیرگذار
سینمایی را فراهم میکرد.
جلیلوند در فیلمهای فارسی بهجای «محمدعلی
فردین»« ،ناصرملک مطیعی»،
«بهروز وثوقی»« ،ایرج قادری»؛ و
در فیلمهای خارجی بهجای «برت
النکستر»« ،پل نیومن»« ،یول
براینر»« ،مارلون براندو»« ،جک
نیکلسون»« ،جان وین» و  ...صحبت کرده است.
او پس از به جای گذاشتن یک کارنامه بینظیر کاری
پس از انقالب  ۱۳۵۷ایران مدت بیست سال را در
آمریکا به سر برد .اما سرانجام به کشور بازگشت و کار
دوبله را از سال  ۱۳۷۷سر گرفت.
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سیاه ،سفید ،خاکستری
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باید حق مردم را گرفت
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تصویرگراف
پاییز زیبای نیریز
عکس :سید سبحان طغرایی /مکان :قلعه خواجه
سوژههای خبری خود را برایمان ارسال کنید0917 731 5146 :

نقد نوشت

 35سال
بارندگی در
نیریز

محمد جاللی ،نیریزان فارس:

ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری در سفری که به نیریز داشت پتانسیلهای گردشگری این
شهرستان را مورد بررسی قرار داد.
در جلسهای که در روز پنجشنبه  ۲۲آبانماه برگزار شد فرماندار نیریز
با بیان مسائل و مشکالت میراث فرهنگی در نیریز گفت :مسجد جامع
کبیر نیریز یک اثر ثبت شده ملی میباشد و بناداریم آن را ثبت جهانی
کنیم و اگر در این ارتباط اقدامی برای مرمت آن نشود قطعاً پاسخگو
نخواهیم بود.

روی میز وزیر

ادامه در صفحه 4

حوادث

آمار فزاینده مرگ و میر در نیریز

مرگهایی که

2

عکس :زیبا بیگی

هفت

مدتی است مسابقه «سیم آخر»
با اجرای رضا رشیدپور و مسابقه
«زوجی نو» با اجرای باربد بابایی
از شبکه سه در حال پخش است و
متأسفانه در ادامه موج کپیسازی
این سالهای تلویزیون این برنامهها
هم یک کپی از مسابقههای
خارجی  boomو family feud
است.
اگر چه الگوبرداری از قالبهای
برنامهسازی امری رایج است و در
برخی موارد با موفقیت هم روبرو
بوده ،اما این کپی برداریها که در
برخی موارد حتی به دکور و رنگ
مبل و تیپ مجری هم کشیده،
بعضًا بدون توجه به لزوم بازنگری
محتواییدر آنها انجام شده است.

o

استوانههای فرهنگی نیریز

با مذاکره

جلیلوند در مصاحبهای درباره
جالی وطنش گفته بود« :من فکر میکنم
این بیست سالی که اینجا نبودم ،بیست سال
خواب بودم و بعد از بیست سال دوباره بیدار شدم و
چشمم را باز کردم دیدمای وای! من جایی نبودم،
اینها که بوده همهاش تو خواب بوده .من اآلن توی
وطن خودم هستم ودارم لذت میبرم .از رانندگیاش
لذت میبرم ،از کارش لذت میبرم ،از آدمهاش ،از
خیابانهاش ،از خاکاش ،از دودش لذت میبرم .به
هرحال ،چون وطنام است دوست دارم .معترض
هم نیستم میگویم همینی که هست ،اگر ایران را
دوست داری ،ایران این است ،دوست نداری؟ خوش
آمدی!»
او در چند سریال و فیلم سینمایی نیز نقش آفرینی
داشته است .با این حال جلیلوند را بیشتر با صدایش
میشناسند .چنگیز جلیلوند سالها به عنوان مدیر
دوبالژ استودیو قرن بیست یکم فعالیت کرد و آثار
دوبله زیادی را تولید کرد.
فیلمهای سینمایی که جلیلوند در آنها بازی کرده
عبارتند از:
ترمینال غرب ( ،)۱۳۹۵این سیب هم برای تو
( ،)۱۳۹۳قصه عشق پدرم ( ،)۱۳۹۱فیتیله و ماه
پیشونی ( ،)۱۳۹۰بندرگاه عشق ( ،)۱۳۴۶دختر
همسایه ( ،)۱۳۴۰آرشین ماالالن ( ،)۱۳۳۹آقای
شانس (.)۱۳۳۸
سریالها و مجموعههای تلویزیونی او نیز عبارتند
از :عبور از پاییز ،یلدا ،نوشدارو ،مسابقه ستاره بیست
(داور) ،جادوی صدا (داور) ،معمای شاه.
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با اوجگیری کرونا

میتوانست نباشد

بیمارستان دیگر جا ندارد
مردم به خودشان رحم کنند

موج جدید کپیکاری در سیما:

از «سیم آخر»
تا «زوجی نو»

خبر

10

5

درخشش فیلم پاکنژاد در

حکایاتی از ساکنین کوچه ایام هفته

حکایت میرزا جمال جمیل
جمالپرست رحمتا ...علیه
و بقیه قضایا...

جشنواره ژاپن

کنکوریهای موفق در میزگرد نیریزان فارس:
13

5

حکایت رنجها و گنجها

7

با پایان یافتن جشنواره  Rising Sunژاپن جایزه بهترین بازیگر مرد به
فیلم کوتاه «کدر» به نویسندگی و کارگردانی ابوذر پاکنژاد کارگردان
ادامه در صفحه2
		
نیریزی رسید.
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