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زهرا آقارضا
همان خاله ریزه معروف!

ذهــــــن مــــــــا پــر از
صداهـــــایی اســت که
زنان ماندگار
برایمــان خاطــره انگیــز و
دوســت داشــتنی هستند
و وقتــی دوبــاره آن را
میشــنویم هــزار خاطره
برایمــان زنــده میشــود.
صــدای زهــرا آقارضــا
از همــان صداهــای
بــه یادماندنــی اســت.
دوبلــوری کــه حتمــاً
صدایــش را به یاد دارید؛ خاله ریــزه آن کارتون معروف
و دوســت داشــتنی .زهرا آقارضا که ب ه نام پری هاشمی
هم شــناخته میشــود متولــد  ۱۳۲۵اســت .از نوجوانی
به گویندگی عالقه داشــت .چند بار هم بــه رادیو رفت و
تســت داد اما چون ســنش کم بود ،قبولش نمیکردند.
وقتــی  21ســاله بود به ســندیکای دوبلورها رفــت و آنجا
فرمی برای گویندگی پر کرد و این بار قرار شــد از او تست
بگیرند .تســتش را مندوب هاشمی گرفت .کسی که در
دهــه شــصت بهنام آقــای اقتصادی شــناخته میشــد.
ایــن تســت و آشــنایی باعــث ازدواج آنهــا شــد و ازدواج
باعــث شــد آقارضــا راحتتــر کارش را در دوبلــه دنبال
کند .ضمن اینکه از همســرش بسیاری از اصول دوبله و
گویندگــی را هم یاد میگرفت .صدای آقارضا را بهجای
بسیاری از بازیگران ایرانی و خارجی شنیدهایم .او یکی
از دوبلورهایی بود که در دوران طالیی دوبله ایران بسیار
فعال بود .یکی از کارهای او که بســیار هم ماندگار شــد
صحبــت کردن به جــای زنده یــاد حمیــده خیرآبادی
در ســریال پدرســاالر بود .او پیــش از این کار در ســریال
ســالهای دور از خانــه (اوشــین) بــه جای هیســا (مادر
بزرگ کایو) صحبت کرده بود و این کار باعث شد یکی
از گویندههــای اصلی ســریال پدرســاالر شــود .خودش
میگوید«:برای گویندگی این نقش چند دوبلور در نظر
گرفته شده بودند ،اما زنده یاد خانم خیرآبادی گفته بود
که دوست دارد گوینده خانم هیسا در سریال سالهای
دور از خانــه به جایش صحبت کند ،همین باعث شــد
تــا به جای خانم خیرآبــادی صحبت کنم .البته خودم
هم این نقش را دوســت داشتم ،شخصیت این نقش
هــم به روحیات خــودم نزدیــک بــود ».او در کارتونها
هم بســیار فعال بود و عالوه بر خالهریزه گوینده نقش
جولیتــا در کارتــون معــروف پینوکیو بــود .دربــاره خاله
ریــزه میگویــد« :خاله ریــزه از آن شــخصیتهایی بود
که خیلی دوســتش داشــتم و با همه انــرژی به جایش
صحبــت کردم ،راســتش را بخواهید شــانس با من یار
بــود که گویندگی او قســمتم شــد؛ از گویندههای زیادی
تست گرفتند اما قرعه بهنام من افتاد.کار پرزحمتی بود
و چند ماه برایش وقت گذاشتم ».عالوه بر اینها آقارضا
در سریال خاطره انگیز پهلوانان نمیمیرند هم حضور
داشت و صداپیشه نقش «اکرم خانم» با بازی صدیقه
کیانفر بود .او اکنون بازنشسته شده اما هنوز به کارش در
زمینه دوبله ادامه میدهد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :مستوره برادران نصیری
مدیر مسئول :محمد فاضلی
صفحه آرایی :محمد عباسپور
سردبیر :فائزه جمالی عالم

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :مانور «آمادگی برابر زلزله در خوابگاههای دانشجویی» در خوابگا ه دانشجویی دختران دانشگاه علوم پزشکی تهران
عکس :کیمیا نیک

هرس

شــاید نوال راســت گفته بود؛ گذشته ،از
زندگــی آنها پاک نمی شــد .رســول این
برشی از کتاب
همه ســال بیخــود با آن جنگیــده بود.
آن جــا ،زیر آن خاک که داشــت دفنش
میکرد ،دلش خواســت تمام آن روزها
برگردند و همهشــان را طوری که بودند
زندگی کنــد؛ طوری که واقعــاً بودند .نه
آن طــور تقلبی که خودش ســاخته بود.
خواست ســالها برای شرهان عزاداری
کند .آن قدر گریه کند که از چشمهایش
خون بیاید .خواســت قبل از مردن برود
خرمشــهر خانه خرابــش را ببیند ،مثل
همــه کــه رفتــه بودنــد و دیــده بودنــد.
خواســت حاال که قرار اســت بمیرد توی
خرمشــهر بمیرد .کنار شــرهان .کنار خانه اش .کنار زندگیاش با نوال؛ که
همان روز اول جنگ با پسرش خاک شد و از دست رفت.
نام کتاب :هرس
اسم نویسنده :نسیم مرعشی
ناشر:چشمه
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اين انار نيست  ،غزل است
بيت بيتش را
دانه به دانه
به ياد تو سرودهاند

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
شــاخصهای اصلــی
عدالت جنســیتی مشخص
شدند /معاون بررسیهای
راهبـــــــــردی معاونــــــــت
زنــان و خانــواده گفــت:
شاخـــــصهای اصلـــــــــی
عدالت جنســیتی مشخص شــدهاند که وزارتخانهها و
دستگاههای اصلی متولی آن وزارت آموزش و پرورش
و وزارت علوم هســتند که هرکدام مأموریت مشخصی
دارند .سوسن باستانی با اشاره به شاخصهای عدالت
جنســیتی بیان کرد :براســاس این قانون معاونت امور
زنان و خانواده و دســتگاهها مکلف هســتند این برنامه
را در دوره  ۴ســاله در دســتور کار خــود داشــته باشــند.
وی گفــت :ایــن قانون باتوجه به قانون اساســی ،ســند
چشمانداز و سیاستهای ابالغی رهبر معظم انقالب
تأکید به بحث عدالت جنسیتی دارد.

در  ۱۸دســتگاه کشور
تنهــا  ۲مدیرعالــی
«زن» وجــود دارد/

مشــــــــاور معـــــــاون
رئیسجمهــوری در
امــور زنــان و خانواده
با بیان اینکه در مجمــوع تعداد مدیران زن و
مرد در کشور  ۷۰هزار و  ۶۱۰نفر هستند ،گفت:
ســهم مدیــران زن از ایــن تعــداد هفــت هزار
و  ۲۵۵نفــر و ســهم مدیــران مــرد  ۶۳هــزار و
 ۳۵۵نفر اســت .زهرا جواهریان افزود :تعداد
مدیران زن در سال  ۹۶در همه سطوح از ۸.۸
بــه  ۱۰.۳درصــد در ســال  ۹۷افزایــش یافتــه
اســت .بهگفته وی در  ۱۸دســتگاه کشــور تنها
 ۲مدیرعالی «زن» وجود دارد.
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دو شرط قوه قضائیه برای
حضور زنان در ورزشگاهها/
معــاون فرهنگــی قــوه
قضائیهمعتقداستبانوان
نیــز مــی تواننــد همچــون
آقایان به ورزشگاهها بروند
و از دیــدن بازیهــا لــذت ببرند به شــرطی کــه اخالق
و مسائل شــرعی رعایت شــود .حجتاالســام هادی
صادقی افزود :ورود زنان به ورزشگاهها ممکن است دو
عارضه داشته باشد ،عارضه اول موضوع اخالق است.
یعنــی ممکن اســت در ورزشــگاهها فضای ناســالمی
وجود داشــته باشــد و کلمات اهانت آمیزی گفته شود
یا به بانوان توهینهایی شــود و در آن صورت حریمها
شکســته شــود.عارضه دوم مربوط به مســائل شــرعی
است که طبق فتوای مراجع تقلید دیدن بدن نامحرم
برای هر دو طرف اشکال دارد.

یــک میلیــون نفــر از
افــراد تحــت پوشــش
کمیتــه امــداد ،زنــان
سرپرســـــت خـــــانوار
هستند/معاونحمایت
و ســامت کمیته امداد
گفــت :تا ابتدای دیماه امســال ۲ ،میلیون و  ۱۹هزار
خانــوار تحت پوشــش کمیته امــداد بــرای دریافت
کمــک هزینه معیشــت هســتند کــه یک میلیــون و
 ۴۶۵هــزار نفــر از این تعــداد ،ســالمند و حدود یک
میلیون نفر از افراد تحت پوشــش ،زنان سرپرســت
خانوارهستند.فاطمهرهبربااشارهبهاینکهبیشترین
علت تحت پوشــش قرار گرفتــن مددجویان ،فوت
سرپرســت خانوار است ،افزود ۴۰ :درصد بهدنبال از
کار افتادگــی ۲۹ ،درصد بیماری سرپرســت خانوار و
 ۵درصد طالق و متارکه تحت پوشش قرار گرفتهاند.

