
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پالك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

پنجشنبه 29 دى 1401    26 جمادى الثانى 1444    19 ژانویه 2023    سال بیستم     شماره  4476    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:12    اذان مغرب 17:31
اذان  صبح  فردا 5:45    طلوع آفتاب 7:14

  به مناسبت ۲۷ دی، سالروز  تصویب قانون ملی شدن جنگل ها؛ عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است  .
عکس: غالمرضا شمس ناتری ، فارس

بهناز شــیربانی: «من یك روز گرم تابستان، دقیقا یك روز ۱۳ مرداد حدود ساعت سه 
ربع کم بعدازظهر عاشــق شدم، درســت مثل اینکه پسر چرچیل عاشق دختر هیتلر 
بشــه...»؛ تصور ادای این جمالت غیر از صــدای نرم و آرام و اطمینان بخش زنده یاد 

هوشــنگ لطیف پور ممکن نیست. چهره شاخص هنردوبله و مدیر دوبالژی بی مانند 
که ۲۶ دی ماه چشــم از جهان فرو بســت. دوبله ایران بار دیگر یکی از بزرگانش را از 

دست داد و صدایی تکرارناشدنی که خاطرات بسیاری به یادگار گذاشت.
هوشــنگ لطیف پور در هنرستان هنرپیشگی تحصیل کرد و فعالیت در تئاتر را در 
دانشــکده هنرهای زیبا و انجمن ایران و آمریکا فرا گرفت. در گروه تئاتری به همراه 
علــی نصیریان، پرویــز بهرام، جعفر والی و فهیمه راســتکار فعالیت می کرد. در آن 
زمــان مدیر دوبالژ هم بود و تمامی اعضای گــروه تئاتر را به دوبله دعوت کرد. او از 
نخســتین مدیر دوبالژهای تلویزیون ملی ایران بود کــه کار دوبله و مدیریت دوبالژ 
را از ســال ۱۳۳۲ با فیلم «شــنل» آغاز کرد. تعداد زیادی از گویندگان مطرح عرصه 
دوبله مانند پرویز بهرام، ژاله کاظمی، فهیمه راستکار و زهره شکوفنده کار خود را با 

هوشنگ لطیف پور آغاز کرده اند.
گویندگی در فیلم های مستند «راز بقا»، فیلم سینمایی «پیرمرد و دریا» و مجموعه 
انیمیشن «جیمز گربه» که در ایران با نام «باغ گل ها» پخش شد، از جمله آثار مطرح 
او است. لطیف پور مدیریت دوبالژ آثاری همچون «گاو» ساخته داریوش مهرجویی، 

او یك روز سرد زمستانی رفت

طالبان و تیک آبی  ۸ دالری
همه کاربران از جمله ســرکردگان طالبان می توانند بــا پرداخت ماهانه ۷.۹۹ دالر 
تیک آبی توییتر داشــته باشند. این اتفاق از تصمیمات جدید ایالن ماسک است که در 
تاریخ ۱۴ آبان اعالم کرد و تعدادی از اعضای طالبان که پیش تر در توییتر حساب داشتند 

از این موضوع استقبال کردند و وارد عمل شدند.
بــه گزارش ایندیپندنت، هدایت اهللا هدایت، رئیس اداره دسترســی به اطالعات در 
رژیم طالبان، نخســتین فردی بود که اوایل دی ماه با پرداخت پول به توییتر، تیک آبی 
گرفت. شــماری از کاربران حساب او را به توییتر گزارش (ریپورت) کردند و نوشتند که 
دادن تیک آبی به اعضای طالبان، به آنان در پخش و انتشــار اخبار غیرواقعی جرئت 
بیشتری می دهد و جلو این کار باید گرفته شود. در نتیجه اعتراض کاربران، توییتر تیک 
آبی را از هدایت اهللا هدایت پس گرفت، اما در روزهای اخیر، شــماری دیگر از اعضای 
طالبان که مدام در وصف رهبران این گروه و علیه ارزش های حقوق بشری، دموکراسی 
و آزادی های مدنی مطلب منتشر می کنند،  تیک آبی دریافت کرده اند. یکی از چهره های 
پرمخاطب طالبان در توییتر، «مبین خان» اســت. نام حقیقی این شــخص هنوز فاش 
نشــده، اما او در فضای مجازی خود را دارای رتبه نظامی ارشــد که معادل سپهبد در 
ارتش است، معرفی می کند. مبین خان در توییتر ۴۱۰ هزار دنبال کننده دارد و در یوتیوب 

و اینستاگرام نیز فعال است.
حضور طالبان در توییتر به چند ســال قبل برمی گردد؛ زمانی که دفتر سیاســی این 
گروه در ســال ۲۰۱۲ در دوحه، پایتخت قطر، ایجاد شــد، اعضای آن و نیز سخنگویان 
این گروه در پاکســتان و افغانســتان به توییتر پیوســتند. از آنجا که توییتر در پخش و 
انتشار محتوا و عکس های خشن محدودیت چندانی ندارد، اعضای طالبان بدون هیچ 
محدودیتی در آن فعالیت می کنند. هرچند هیچ یک از رهبران و چهره های شناخته شده 
طالبــان در فیس بوک حســاب کاربری ندارند؛ چون فیس بــوک محتوایی را که در آن 
درباره طالبان تبلیغ شــود، حذف می کنــد. مبین خان پس از دریافت تیک آبی  خود در 
روز سه شنبه ۲۷ دی، به طنز گفت: «ایالن ماسک به همه اعضای طالبان که در توییتر 
فعالیــت دارند، تیک آبی می دهــد». در روزهای اخیر، ده ها نفــر از اعضای طالبان با 
هــزاران دنبال کننده تیک آبی خریده اند. احمد یاســر، رئیس دفتر مال  عبدالغنی برادر، 
معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، از جمله این افراد است که با ۳۷ هزار دنبال کننده 
در توییتر، برای حساب کاربری خود تیک آبی خریده است. در حالی که اعضای طالبان 
با پرداخت پول برای حساب های کاربری خود در توییتر عالمت تأیید دریافت می کنند، 
حســاب کاربری امراهللا صالح، معاون اول دولت پیشــین افغانســتان، روز دوشنبه با 
بیش از یک میلیون دنبال کننده از دسترس خارج شد. گفته می شود اعضای طالبان و 
مخالفان او در پی انتشار چند توییت واکنش  برانگیز در پاسخ به اظهارات مایک پمپئو 

درباره توافق نامه صلح دوحه، حساب کاربری او را به توییتر ریپورت کرده اند.

شبکه خوانى

۱۲ سال بردگی - استیو مک کوئین - ۲۰۱۲
سالموون نورثاب (چیویتل اجیوفور): من نمی خوام زنده بمونم.

من می خوام زندگی کنم.
بیشتر وقت ها فکر می کنم اونقدر دارم برای زندگی می جنگم

که وقتی برای زندگی کردن ندارم.

دیـالـوگ روز

شاهنامه خوانى

بازگشت افراسیاب به توران

در پی شکســت افراسیاب از خســرو و فروریختن دیوارهاى گنگ دژ، افراسیاب با اندك یاران 
نزدیك خود راه گریز در پیش گرفت و کوشــش خســرو براى یافتن نیاى ناپدیدشــده، بیهوده 
گردید. خسرو در توران زمین بماند به شهریارى و سپاهیان بی سر شده و درهم شکسته تورانی به 
زنهارخواهی نزد او آمدند. شهریار ایران که اکنون بر توران نیز شهریارى داشت، آنان را زنهار داد. 
خســرو در توران بماند تا بهار با همه سرسبزى و زیبایی و شکوهش از راه رسید. در این هنگام، 
در میان تورانیان این سخن پراکنده گشت که افراسیاب به نزد فغفور چین رفته، با وى انباز گشته 
و لشکرى که از چین تا گلزریون را فرا گرفته به فرماندهی خاقان چین براى بازپس گیرى توران 
در راه اســت، کســی نمی داند این لشکر تا چه اندازه سترگ است و تا چه اندازه گنج و خواسته 
دارد و چه بسیار اســبان آراسته در زیر ران سپاهیانش است. چون سپاهیان تورانی از این سپاه 
لشکرشــکن آگاه شدند، همه از ایرانیان بازگشــتند و کمر به خون ریختن بستند و در میان خود 
گفتند افراســیاب از ختن لشکرى آورده که زمین تاب سم ستوران آنان را ندارد و ستارگان توان 
شــمارش آنها را و این لشکر همه خشــم است و کین. خسرو با آگاهی از این سخنان، پیشتازان 
ســپاه خویش چون گودرز کشواد، گرگین و فرهاد را فراخواند و به گودرز فرمان داد از ترکان هر 
کس از افراســیاب یاد کرد، زنده بر دارش کند و اگر کســی رنجی نرســاند، او نیز بی رنج باشد و 
نیازاردش. از پرده سراى خسرو آواى تبیره برخاست و سپاهی از گنگ به فرماندهی گودرز آماده 

نبرد شد تا آنجا که خورشید از آن فرازجاى آرزوى دیدن نبرد یک چنین سپاهی کرد.
سپاه ایران از شهر بیرون رفته، در کوه ها رده برکشید و سپاه توران نیز دو فرسنگ دورتر آماده 
روبارویی شد. شهریار ایران سپاه را گفت: «امشب هیچ از جاى خود مجنبید و تنها آماده باشید». 
سپس پیشتازان سپاه را به پیرامون دشت گسیل داشت تا از یك سوى از شبیخون دشمن سپاه 

را آگاه گردانند و از دیگرسوى آرایش سپاه را نگاه دارند.
یك هفته دو ســپاه بی هیچ جنبشی در برابر یکدیگر رده برکشیدند و در روز هشتم پیشتازان 

سپاه ایران به خسرو آگاهی دادند که تورانیان به جنبش آمده اند.
افراسیاب یاران خود را گفت که بر آن است به نبردى تناتن با خسرو بپردازد، شاید بر او پیروز 
گردد و شــاید که مرگ او به دســت نواده اش باشد. یاران افراسیاب خواه آنان که از خویشانش 
بودند و خواه از بیگانگان به او گفتند اگر می خواســتی به نبرد تناتن روى آورى، پس این همه 
ســپاه چرا گرد آورده اى، همه سپاه چین و توران در کنار تو هستند و همه آنان آماده اند تا خون 
خویش را در راه تو بر زمین ریزند. هر اندازه که از ســپاه ما کشــته شود، آنان را اندك شمار و تو 

تن خویش را خوار مشمار.
بدو گفت هر کس که فرزانه بود/ گر از خویش بود ار ز بیگانه بود

که گر شاه را جست باید نبرد/ چرا باید این لشکر و دار و برد
اگر صد شود کشته گر صد هزار/ تن خویش را خوارمایه مدار

افراســیاب اگرچه اندرز یاران خود را بشنید، ســر آن نداشت که دو سپاه درهم آویزند از این 
روى دو تن از مردان آزموده را برگزید و آنان را نزد خسرو فرستاد با این پیام که: «تو هزار فرسنگ 
راه را درنوردیده اى تا به گنگ آیی و دو ســپاه را که بیش از ریگ هاى بیابان هستند، چون مور و 
ملخ در برابر یکدیگر به ستیزه افکنی و خاك را از خون کشتگان چون دریا کنی و اگر خون هاى 
ریخته شــده در جایی گرد می آمد، دو لشکر در خون گم می شــدند. اگر از من گنج می خواهی 
یا ســپاه، اگر ســرزمین می خواهی یا تخت و کاله، همه را به تو می سپارم و ناپدید می شوم. این 
کین جویی را بگذار و بگذر که من پدر مادر تو و از پشت فریدون هستم، از من بپذیر که سیاوش 
نیز بی گناه نبود و دل من از او پر از درد و تیمار بود. اکنون من ســالیان شــصت را نیز پشت سر 
گذارده ام و تاکنون به نبرد تناتن روى نیاورده ام و تو فرزند من و شاه ایران هستی و در جنگ چون 
شیران. آماده ام در رزمگاهی دور از دو سپاه با یکدیگر نبرد کنیم. اگر من به دست تو کشته شوم، 
تو با خویش و پیوند مادر خود دیگر مکوش و دســت از کین بشوى و اگر تو به دست من کشته 

شوى، به یزدان سوگند که یك تن از سپاه تو از درد به خود نخواهد پیچید».
خســرو سخن پیام آوران را بشــنید و آن پیام را با پور دستان در میان گذاشت که این تورانی 
بدسرشــت باز هم در اندیشــه نیرنگ است و ننگی نمی داند که با نبیره فریدون و پور پشنگ به 

نبرد روى آورد.
رستم در پاسخ گفت: «در این راه گام نگذار که ننگ است شاه به نبرد تناتن روى آورد هرچند 
که هم نبرد تو فرزند پشنگ باشد و اینکه می گوید با لشکریان من جنگ نکن، پس چرا یك چنین 

لشکرى را با خود آورده است، تو تنها به همان جنگ میان دو سپاه بیندیش».
خسرو چون سخن رستم را بشنید، پیام آوران افراسیاب را گفت: «این بداندیش مرد، هرگز به 
پیمان خویش پایدار نیست، چنان که با سیاوش پیش از اینها پیمان کرده بود؛ او زبانی پرفسون 
و دلی پرجفا دارد. اگر در اندیشــه جنگ تناتن است، تهمتن و گیو آماده پیکار با اویند. اگر بر آن 

است که شاه با شاه به نبرد بپردازد، چرا چنین سپاهی را با خود آورده است».
فرســتادگان افراسیاب بازگشتند و پیام خسرو بگزاشتند و جان افراسیاب پر از درد شد، با این 
حال باز هم در جنگ شتاب نورزید و چون سپاه خسرو به جنبش آمد، به ناگزیر سپاه افراسیاب 
نیز آماده روبارویی شد، یکی با شتاب و دیگرى با درنگ و از باریدن تیر، گفتی که از ابر ژاله باریدن 
گرفته است بر کالهخودها و زره هاى سپاهیان. از بامدادان تا شبانگاهان دو سپاه خون یکدیگر 
بریختند و چون خورشید لعل گونه شد، هر یك به جایگاه خود بازگشت. خسرو چون به لشکرگاه 
خویش بازآمد، توس را گفت: «افراسیاب امروز به آرزوى خود نرسید و چه بسا امشب دست به 
شبیخون بزند، دورادور سپاه را کنده کنید تا راه بر سپاه توران بسته شود و هرگز آتش روشن نکنید 

و خروش جرس نیز به آسمان برنخیزد».
چنین گفت با توس کامروز جنگ/ نه بر آرزو کرد پور پشنگ
گمانم که امشب شبیخون کند/ ز دل درد دیرینه بیرون کند

یکی کنده فرمود کردن به راه/ بر آن سو که ُبد شاه توران سپاه.

«دلیران تنگستان» و ســریال «دایی جان ناپلئون» را نیز بر عهده داشت و بدون شك 
نمی توان صدای ماندگار او را به جای شــخصیت های مهمی همچون «اورسن ولز» 

در «جدال در آفتاب»، «یاگو» در «اتللو» از یاد برد.
ژرژ پطروسی از دوبلورهای باسابقه، هوشنگ لطیف پور را به عنوان یکی از نوابغ 
هنر دوبله معرفی می کند که از بنیان گذاران دوبالژ در ایران بوده اســت. پطروســی 
دربــاره زنده یاد لطیف پور به «شــرق» گفــت: «او یکی از معتبرترین و ســازنده ترین 
مدیــران دوبالژی بوده که تا بــه امروز در این حرفه فعالیت کــرده و می توان گفت 
ازجمله چهره هایی بود که این حرفه را بنیان گذاری کرد. نمی توان آثار شاخص او در 

هنر دوبله را به راحتی از یاد برد».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «هوشــنگ لطیف پور ســابقه قابل 
توجهــی در بازیگری داشــت و یکی از دانشــجویان هنرســتان هنرپیشــگی بود؛ از 
معتبرترین مراکزی که هنرمندان بســیاری را تربیت کرد. او ســه ســال در دانشکده 
هنرهای زیبا در رشــته تئاتر مشغول به تحصیل شــد و در آنجا با زنده یاد لطیف پور 

هم کالسی بودم».
مردی آرام، دوست داشــتنی، باســواد و مطلع توصیف پطروســی از شخصیت 
زنده یاد لطیف پور است. پطروسی ادامه داد: «او به جز عرصه دوبله سال ها در مقام 
مجــری در تلویزیون فعال بود و می توان از او به عنــوان یکی از هنرمندان تأثیرگذار 
این کشــور یــاد کرد. اما به یقین بهتریــن خاطره من از دوران کاری او راوی ســریال 
خاطره انگیــز «دایی جان ناپلئون» اســت. صدای نافذ او هر بیننــده ای را میخکوب 
می کــرد و قصه را طــوری تعریف می کرد که انگار یکــی از نزدیك ترین اقوام برایت 

قصه تعریف می کند».
او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «یکی از آثار موفق زنده یاد لطیف پور 
گویندگی و نریشــن گویی بود که یکی دیگر از مطرح ترین آنها مستند «راز بقا» بود. او 

از جمله چهره هایی بود که راهی در گفتار فیلم گشود».
زنده یاد لطیف پور ســال ۱۳۶۵ به انگلستان و ســپس کانادا رفت، برای مدتی به 
ایران بازگشت. پطروسی درباره مهاجرت او گفت: «به دلیل مسائل شخصی از ایران 
رفــت و در تمــام این مدت رفت وآمدی به ایران داشــت. اما بــه هر حال وضعیت 
جســمی او اجازه نداد این اواخر سفری به ایران داشته باشد. عالوه بر اینکه بیماری 
او را ضعیــف و ناتوان کرده بود و همین موضوع ســفر را برایش ســخت کرده بود. 
متأسفانه این شانس را نداشــتم که این اواخر او را ببینم اما هوشنگ لطیف پور عمر 

پرباری داشت و آثار درخشانی به یادگار گذاشت».
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