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فرهنگ و هنر-  دهه شصت دوران 
بی تکراری است. پای جعبه جادو تازه 
به خانه ها باز شــده بود و پخش برنامه 
های کودک برای کودکان جایگاه ویژه 
ای داشت. هرچند که تلویزیون ها اغلب 
ســیاه و سفید بودند و زمان برنامه های 
کودک کم. اما هنــوز طعم و مزه لذت 
بخش این کارتون ها زیر دندان کودکان 
دهه شصتی هست. از جمله این کارتون 
ها که هنوز هم گاهی اوقات از تلویزیون 
پخش می شود، »پســر شجاع« است. 
داستان یک سگ آبی که با دوستان خود 

در یک دهکده زندگی می کند.
باز هم پای چشــم بادامی ها 

درمیان است
این انیمیشــن دو بعدی در سال 
1973 میالدی اواخر دهه چهل شمسی 
در اســتودیو Knack ساخته شد و تا 
پایش به ایران باز شود، چند سالی طول 
کشید. جالب اینجاست که این کارتون 
نام اصلی اش دون چوک مونوگاتاری 
است و اولین بار در سال 1975 از کانال 
12توکیو پخش شد و تا پایش به ایران 
برسد چند سالی از تولدش گذشته بود 
و اوایل دهه60 باالخره روی آنتن رفت. 
این کارتون 26 قسمت داشت که هرکدام 
40 دقیقه زمان داشــت اما از آنجایی که 
تلویزیون ما هیچ وقت قسمت های 40 
دقیقه ای پخش نمی کرد تقریبا هر اپیزود 
آن با ممیزی در دو قسمت به مدت یک 

ربع از تلویزیون پخش می شد.
باالخره اسم پدر پسر شجاع 

چه بود؟
طراحــی اولیه شــخصیت های 
کارتون پســر شــجاع در بهار 1973 
شــکل گرفت و در نهایت پدر و پسر 
که شــخصیت های اصلی کار بودند، 
طراحی شــدند. پسر »دان چاک« و پدر 
چاک »دون ارسطو« نام گذاری شدند. 
برای کارتون هم نام »دوســتان جنگلی 

زاوازاوا« انتخاب شد. در جنگل زواواوا 
کــه همــان صحنه اســت، اتفاقات و 
حوادث مختلفی رخ می دهد و داستان 
های زیــادی وجــود دارد که چاک و 
دوســتانش آن ها را حل می کنند. پسر 
شــجاع و پــدرش در کنــار رودخانه 
جابجاب در مرکز جنگل زاواوا زندگی 
می کنند. در نسخه ژاپنی خرس مهربون 
دایگو نام دارد. خانم کوچولو اســمش 
الرا اســت. یک خرگــوش هم بود که 
نامش میمی است. اسم شیپورچی هم 
ترومپت نام دارد که احتماال نام فارسی 
او هم برگرفته از همین موضوع است. 
روباه اسمش کانتور است و خرس قهوه 

ای هم clapperboard نام دارد.
جهانگردی پسر شجاع پیش 

از ورود به ایران
نام »پسر شجاع« را ایرانی ها روی 
این کارتون گذاشــتندکه شــخصیت 
اصلی آن یک ســگ آبی بود. اما جالب 
اســت بدانید کــه این انیمــه پیش از 
ورود بــه ایران و در دهه 80 میالدی در 
کشورهای عربی هم پخش شده بود و 
آنجا هم حسابی گرفته بود. البته آنها این 
کارتون را با دوبله و اســم »سنان« روانه 

آنتن تلویزیون هایشان کردند. 
ایــن انیمیشــن بــرای اولین بار 

در خاورمیانــه در ســال 1982 از 
تلویزیــون عراق و ســپس در 
تلویزیون کویت و الجزایر در 
ســال 1984 پخش شد. شاید 
جالب باشد که بدانید، در دوبله 
عربی هم اسامی شخصیت ها 
کامال تغییر یافته بود و در نسخه 
عربی نام پسر شجاع سنان نام 

داشــت. پدر او رحمان نام دارد. 
به پزشک دهکده نعمان می گویند 

و خانم کوچولو نامش الال است. برای 
خرس مهربون نام بنان را انتخاب کرده 
اند و شیپورچی نامش زبور است. روباه 

کوســه روباه و خرس قهوه ای فورفور 
نام دارد.

نام فرانسوی پسر شجاع و 
خانم کوچولو

پســر شــجاع حتی در کانادا هم 
شهرت دارد و به زبان فرانسوی و با نام 
»بیور کوچولو« روانه آنتن شــده است. 
این نمایش همچنین به زبان فرانسوی 
Radio- در کبــک کانــادا توســط

Canada در دهه 1970 پخش شد.
از نــکات قابل توجه این اســت 
که همان طــور که در ایران نام پســر 
شــجاع برای این ســگ آبی انتخاب 
شــده، در فرانسه هم نام های متفاوتی 
برای شــخصیت های این انیمیشــن 
انتخاب شــده است. به عنوان مثال نام 
جنگلی که آنها در آن زندگی می کنند، 
کلرفونتین نام دارد و به پسر شجاع، بیور 
کوچولو می گویند. نام خرس مهربون 
که دوست صمیمی پسر شجاع بود نیز، 

نانورس است. خانم کوچولو همبازی 
پسر شجاع و خرس مهربون نیز لی لی 
نام دارد. همه کسانی که این کارتون را 
دیده اند می دانند که پســر شجاع یک 
پدر داشت که بیشتر اوقات خود را در 
خانه سپری می کرد. او اغلب پیپ می 
کشید، کتاب می خواند و به علوم طبیعی 
و نقاشــی روی بوم عالقه مند بود. پدر 
پسر شجاع همسر خود را سالها قبل از 
دست داده بود و به تنهایی فرزندش را 
بزرگ می کرد. جالب اینجاست که در 
دوبله فرانسوی هم این شخصیت که در 
نسخه ژاپنی دون ارسطو نام دارد، اسم 
خاصی ندارد و به نام آقای بیور شناخته 
می شود. البته مادر خرس مهربون هم با 
نام مادر نانورس و مادر خانم کوچولو 
هم با نام مادر لی لی شناخته می شوند. 
دکتر بز هم پزشــک دهکده بود که در 
نســخه غیرفارســی با نام دکتر بوک 

شناخته می شود و 70 سال سن دارد.

بدمــن هایی به نــام های 
شــیپورچی، خرس قهــوه ای و 

روباه
امــا همان طــور که مــی دانید 
محوریت قصه پســر شــجاع داستان 

هایی بود که در جنگل می گذشــت و 
دردســرهایی که یک گرگ، روباه و 
خرس برای او ایجاد می کردند. ما 
در نسخه فارسی آنها را به نام های 
شــیپورچی، روباه و خرس قهوه 

ای می شناختیم.
اما جالب است که بدانیم در 
دوبله فرانســوی نام شیپورچی، گرو 
است. او باهوش ترین عضو این گروه 
اســت و اغلب ایده هایی برای خنثی 
کردن نقشه های بیور کوچولو یا اخاذی 
غذا از ساکنان جنگل کلرفونتین یا حتی 
ایجاد اختالف بــه منظور از بین بردن 
رقیبش مطرح می کند. بد نیست بدانیم 
که خرس قهوه ای هم که در کارتون می 

بینیم، اصال خرس نیست! او یک گورکن 
است که لوردود نام دارد و خدمتکار گرو 
یا همان شیپورچی است. اسم روباه هم 
فاینود است. موسیقی متن جذاب این 
کارتون ساخته هیروشی یامازاکی بود 

که البته ترانه روی تیتراژش برای پخش 
از تلویزیون حذف شد.

دوبله ای که به سریال جان 
داد

این ســریال را غالمعلی افشاریه 
در اوایل دهه شصت خورشیدی برای 
شبکه اول سیما دوبله کرد. صداپیشگان 
نقش پسرشــجاع، نادره ســاالری و 
مهوش افشاری بودند. ناهید امیریان به 
جای خرس مهربون و مهین برزویی به 
جای خانم کوچولو صحبت می کردند. 
از بین دوبلورها صدای پرویز نارنجی ها 
برای نقش دکتر )بز(، اصغر افضلی برای 
نقش روباه و جواد پزشکیان برای نقش 

خرس قهوه ای مشهور شدند.

افشــاری: برای دوبله پسر 
شجاع حالت فکم را تغییر می دادم
مهــوش افشــاری در گفــت و 
گویی درباره دوبله کارتون پسر شجاع 
گفته اســت: من اول خرس مهربون را 

می گفتــم و بعد از آن که بــرای خانم 
ساالرپور سفری پیش آمد، دوبله پسر 
شــجاع را هم بعد از چند جلسه اول به 
عهده گرفتم. به همین دلیل آن پدر گفتن 
معروف را هم در همان قســمت های 
اول خانم ســاالرپور عنوان کرده بود و 
در ادامه من ســعی کــردم آن را طوری 
پیش ببرم که کسی متوجه تغییر صدای 
او نشــود. به همین خاطر همان تیپ را 
ادامه دادم. آن موقع ها ما سعی می کردیم 
برای هر شخصیتی تیپ ویژه ای بسازیم، 
موضوعی که همیشه به بچه هایی که با 
آن ها کار می کنم، توصیه می کنم. مثال ما 
برای نقش خرگوش یا همان خرس ها 
و پسر شــجاع حالت فک مان را تغییر 

می دادیــم و دندان های مــان را جلوتر 
می آوردیم. 

همین باعث می شــد که آن فرم 
پدر گفتن شکل بگیرد و برای خیلی ها 
جالب باشد. در زمان صداپیشگی این 
شــخصیت و برخی دیگــر از کارها، 
آن قــدر تیپ ویژه ای برای آن ســاخته 
بودم که اغلب مردم با صدای عادی هم 
نمی توانستند حدس بزنند که من مثال 
پسر شجاع هستم. ما شنبه ها برای این 
مجموعه کار می کردیم و به یاد دارم که 
آقای افشــار مدیر دوبالژ بودند. از آن 
جا که تعداد زیادی در اســتودیو جمع 
می شــدیم یادم است که فضای شادی 
داشتیم و خیلی شــوخی می کردیم و 
خوش حال بودیم. همین پشت صحنه 
و حس و حال خوبی که وجود داشــت 
هم باعث می شد که هر کس نقشش را 

با بیشترین انرژی ایفا کند.
تورج نصر: شــیطنت های 

شیپورچی همچنان ادامه دارد
تورج نصر دوبلور شیپورچی نیز 
در مصاحبــه ای راجع به دوبله کارتون 
پســر شــجاع عنوان کرده است: اگر 
بخواهم برای شــیپورچی اسم بگذارم 
بــه آن تورج نصر می گفتــم، چون او 
بچگی من اســت. زمانی که بیشــتر از 
پنج بار مدرســه عوض کردم و هر بار 
با مادرم پرونده به دســت به دنبال جای 
تازه ای بودیم. این شیطنت ها همچنان 
ادامه دارد، برای همین اغلب نقش های 
پرشیطنت به من پیشنهاد داده می شود. 
در مورد این مجموعه خاطرات زیادی 
وجود دارد که در آن لحظه خیلی جالب 
بــود، اما با گذر زمان قدیمی شــده و 
تعریفش لطف چندانی نــدارد. با این 
حال به گفته او فضای شاد پشت صحنه 
باعث می شــد تا گذشت زمان را حس 
نکنند و این اتفاقی بود که در کمتر کاری 

رخ می داد.

بازخوانی از کارتون های نوستالژیک؛

چیزهایی که درباره 
»پسر شجاع« نمی دانیم
کارتون های بسیاری در دهه شصت از تلویزیون پخش می شدند که یکی از آنها »پسر شجاع« نام داشت.

معرفی بازیگران تازه فیلم »نابازیگر«

انتخاب جایگزین هیو جکمن در »ولورین«؛مذاکره با تارون اجرتون

فرهنگ و هنر-بازیگران تازه فیلم 
»نابازیگر« به نویسندگی و کارگردانی 
حمیدرضــا ســنگیان و تهیه کنندگی 
مشترک السا فیروز آذر، محمد حسین 
حسینی معرفی شــدند.زهره صفوی، 
منظر لشگری، حســین پرستار، جواد 
زیتونی، ســتاره اسدی، سام حسینی از 
جمله بازیگران تازه ای هستند که برای 
ایفــای نقش در فیلم »نابازیگر« جلوی 
دوربین حمیدرضا ســنگیان رفته اند. 
کتایون امیــر ابراهیمــی، فرهاد جم، 
زهرا داوود نژاد، رامین پرچمی، هایده 
حائری، گیتی معینی، لیال بوشــهری، 
آتــش تقی پور، مهســا ایرانیان، احمد 
رضا اسعدی، هوشــنگ قوانلو، شبیر 
پرســتار، داریوش اســقائی و محمد 
حسین حســینی نیز دیگر بازیگرانی 
هستند که پیش از این به عنوان بازیگران 
فیلم »نابازیگر« معرفی شــده بودند.  به 
گفته ســنگیان فیلم »نابازیگر« پروژه 
پربازیگری اســت که تالش شده تا در 

آن ستاره های فعال دهه های قبل سینما 
و تلویزیون به ایفای نقش بپردازند.  این 
فیلم روایتی از زندگی یک نویســنده و 
کارگردان سینماســت که در پنج سال 
گذشته نتوانسته فیلمنامه ای بنویسید و 
فیلمــی را کارگردانی کند.  در خالصه 
داســتان این اثر آمده اســت: آریا پنج 
ســال است که هیچ فیلمنامه ای ننوشته 
و فیلمــی را کارگردانی نکرده اســت. 
او کــه در روابط زناشــویی خود دچار 
چالش شــده است، قبول می کند تا بعد 
از مدت ها به کمک یکی از شاگردانش 
فیلمنامه ای سفارشی برای یک نابازیگر 
را بنویسد که قرار است سرمایه گذار فیلم 
باشد. آریا باید فیلمنامه ای بنویسید که 
هم به دل خودش بنشیند هم نابازیگر را 
راضی نگه دارد.  محمد حسین حسینی 
ســرمایه گذار، الیاد فیروز آذر مجری 
طرح، السا فیروز آذر مشاور کارگردان، 
اشــکان محمدی مدیر تصویربرداری، 
امین ســرتیپی طراح تولید، حمیدرضا 

ســنگیان طراح صحنه و لباس، سعید 
کوهی صدابردار، سپیده و پریا حسینی 
طراح گریم، علیرضا نصرتی نورپرداز، 
محمدمهدی ســجادی دســتیار اول 
کارگردان و برنامه ریز، امیر شاه حسینی 
دســتیار دوم کارگردان، میالد آزادی و 
سجاد صباغ دستیاران نورپرداز، نازنین 
هندی، پروانه حقی وند و حسین تبریزی 

اجراگران گریم، مهسا قلی زاده دستیار 
لباس، داریوش اسقایی منشی صحنه، 
امیــر خدامی )عکاس(، امیرحســین 
نوری زاده )دســتیار عــکاس( و حامد 
قریب مدیرروابط عمومی و مشــاور 
رســانه ای عوامل این فیلم را تشــکیل 
می دهند.  بــه زودی عوامل دیگر این 

فیلم نیز معرفی می شوند.

فرهنگ و هنر- تارون اجرتون 
که یک بار در نقش سر التون جان بازی 
کرده، احتماال در فیلم بعدی اش یک 
شخصیت نمادین دیگر یعنی »لوگان« 

را تصویر خواهد کرد.
تــارون اجرتون تاییــد کرد در 
حال مذاکره با مارول است تا در نقش 
»ولورین« ظاهر شود.تارون اجرتون 
در حالی کــه برای معرفی ســریال 
»پرنده ســیاه« مصاحبه می کرد گفت 
شاید جانشین احتمالی هیو جکمن در 

نقش »ولورین« باشد.
وی در مصاحبــه ای آنالیــن با 
نیویورک تایمز گفت با مدیران مارول 
اســتودیو از جمله رییــس آن کوین 
فایگی مالقات کرده تا راه هیو جکن 
را بــه عنوان ولورین بعدی دنبال کند.
اجرتون 32 ســاله کــه در 2 فیلم اول 
»کینگزمن« در نقش اِگزی بازی کرده 
گفــت: هم هیجان زده هســتم و هم 
می ترســم زیرا هیو جکمن آن قدر با 
این نقــش ارتباط دارد که انجام آن را 
برای هر بازیگر دیگری واقعا سخت 

می کند.
وی تاکید کرد امیدوار است این 
اتفاق بیفتد و امکان بازی در این فیلم 

را به وی بدهند.
هیــو جکمن که ســال 2016 با 
اجرتون در »ادی عقاب« هم بازی بود، 
آخرین بار سال 2017 در فیلم »لوگان« 
در نقش یکــی از اعضای ایکس من 
بــازی کرد. وی نزدیــک به 2 دهه در 

این نقش ظاهر شد.
تارون اجرتــون که بازیگر فیلم 
»راکتمن« هم بوده اولین بار نیســت 
که به صورت مســتقیم در مورد این 
شــخصیت صحبت می کند و ســال 
2019 هــم در مصاحبــه ای تلویحا 
گفته بود برخــی از طرفداران مارول 

می خواهند او ولورین بعدی باشد.
وی در مصاحبه اخیرش بازی در 
فیلم های »رابین هود« و »باشگاه پسران 
میلیاردر« در سال 2018 را زیر سوال 
برد و گفت انگیزه درســتی برای این 
فیلم ها نداشــته و به دلیل این که پول 
زیادی به وی پیشنهاد شده بود در این 

2 فیلم بازی کرده است.
در درام جنایی آمریکایی »پرنده 
سیاه« که به زودی پخش می شود، ری 
لیوتا هم از دیگر بازیگران اســت و با 
اقتباس از رمان زندگینامه ای »رفاقت 
با شیطان: یک قهرمان در حال سقوط، 
یــک قاتل ســریالی و یــک معامله 
خطرناک برای رستگای« نوشته جیمز 
کین در سال 2010 ساخته شده است. 
ایــن ســریال آخریــن پروژه 
تلویزیونی لیوتا است که چندی پیش 

از دنیا رفت.
تــارون اجرتون که متولد ولز در 
بریتانیاست یک جایزه گلدن گلوب 
در کارنامــه اش دارد و نامزدی گرمی 
و آکادمی فیلم بریتانیا را هم کســب 
کرده اســت. وی بازیگــری را از 15 
سالگی شــروع کرد و ســال 2012 
بــا فارغ التحصیل شــدن از آکادمی 
هنرهای نمایشــی سلطنتی بریتانیا به 
صــورت جدی به دنیــای بازیگری 

پیوست.

فرهنــگ و هنر-همزمان با آغاز 
تصویربــرداری مجموعه تلویزیونی 
»سلمان فارســی« به کارگردانی داوود 
میرباقری در شــهرک دفاع مقدس، از 
تصویر علیرضا شــجاع نوری بازیگر 

نقش »سلمان فارسی« رونمایی شد. 
نقــش ســلمان فارســی را در 
مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی سه 
بازیگر در سه مقطع کودکی و نوجوانی، 
جوانی و میانسالی و پیری ایفا می کنند 
که علیرضا شجاع نوری در این سریال 
نقش دوران میانســالی و پیری سلمان 
فارســی را بازی می کند. پروژه سلمان 
فارســی که نگارش اولیه آن در 1378 

به پایان رسیده بود، پس از وقفه  ای 20 
ســاله در دی ماه 1398 در کرمان کلید 
خورد. قشــم، شــاهرود، جلفا و رود 
اََرس؛ شهرک غزالی، سواحل مازندران، 
شهرک سینمایی نور و... از مکان هایی 
بودند که ظرف دو سال گذشته فیلم

برداری در آن صورت گرفت. 
در ابتدای سال جاری، تمرکز گروه 
بر ساخت دکورهای دیر عموریه؛ کاخ 
ســناتور خاروس و بخش  های داخلی 
کلیســا بود و پس از وقفه  ای یک ماهه، 
فیلم برداری در شهرک دفاع مقدس آغاز 

شد. ادامه این سکانس  ها که مربوط به 
قصر خاروس است، در شهرک غزالی 
تصویربرداری خواهد شد. طبق زمان

بندی، فیلم برداری سکانس  های مربوط 
به کلیسا و کاروان سرای عقیق در دستور 
کار آتی گروه قرار دارد. تاکنون، کشور 
ارمنستان، اصلی  ترین مقصد برای ضبط 
بخش  هــای باقی مانده از فصل بیزانس 

است. 
اگر فرآیند تولید مطابق با برنامه

 ریــزی کنونی پیش برود، بیزانس پس 
از کوششــی 36 ماهه، در اواخر پاییز 

1401 به پایان می  رســد و گروه تولید 
از زمستان، فصل ایران را آغاز خواهند 
کرد. تاکنون بیش از 19 قســمت از این 
مجموعه تلویزیونی تصویربرداری و 

تدوین شده است.
بازیگرانی همچون فرهاد اصالنی، 
داریوش فرهنگ، محمدرضا هدایتی، 
احتــرام برومنــد، رامونا شــاه، علی 
دهکردی، مرحــوم چنگیز جلیلوند، 
مهدی فقیه، محمدجــواد جعفرپور، 
علیرضا مهران و چند بازیگر خارجی  
و حدود یکهزار و 500 بازیگر تئاتری 

و بومــی جلوی دوربین این ســریال 
رفته اند. متأسفانه چند روز پیش یکی 
از بازیگران خارجی این پروژه، هشام 
رستم، درگذشت. سکانس  های سلمان 
فارسی، واپسین یادگارهای تصویری 
ایــن هنرمند اهل تونس بود. نقش این 
بازیگر فقید در ســریال به پایان رسیده 
بود و نیازی به حذف بخش  های آتی، 
ضبط دوباره یا ادامــه کار با بازیگری 
دیگر و تمهیداتی از این دست نیست. 

کارگــردان  میرباقــری  داوود 
مجموعه تلویزیونی سلمان فارسی در 

یادداشــتی، ضمن تسلیت به مناسبت 
درگذشت هشام رستم از زحمات این 
هنرمند تقدیر کرد. هم زمان با تولید این 
سه فصل، نگارش سری دوم این پروژه 

در جریان است. 
سلمان فارسی با تمرکز بر زندگی 
و زمانه این صحابــه گران قدر، روایتی  
اســت از ایران عهد ساسانی، جست  
و جو در عالم مســیحیت )بیزانس( و 
درک محضر حضرت رســول)ص(، 
سری دوم این پروژه عظیم، وقایع پس 
از رحلت حضرت خاتم تا درگذشت 
ســلمان فارســی را دربرمی  گیرد. این 
پروژه از زوایایی همچون در برگرفتن 

چند دوره تاریخیتمدنی و پرداختن 
به زمانی طوالنــی )حیات تا ممات(، 

بزرگ ترین ســریال تاریخ تلویزیون به 
شمار می  آید.

نخستین تصویر از بازیگر نقش »سلمان فارسی«

نام »پســر شــجاع« را ایرانی هــا روی این کارتون گذاشــتندکه شــخصیت اصلی آن یک 
ســگ آبــی بود. اما جالب اســت بدانید کــه این انیمه پیــش از ورود به ایــران و در دهه 80 
میــادی در کشــورهای عربی هم پخش شــده بود و آنجا هم حســابی گرفته بــود. البته 
آنهــا این کارتــون را با دوبله و اســم »ســنان« روانه آنتــن تلویزیون هایشــان کردند.

فرهنگ و هنر
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