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 تارهای صوتی برای تولید صدا مکانیسمی مانند یک 
آلت موسیقی دارند. اگر بخواهیم گیتار را با سیستم صوتی انسان مقایسه کنیم، باید بگوییم 
حنجره در سیستم صوتی انسان به تارهای گیتار شباهت دارد. .. )صفحه 19(

چگونه از حنجره مان محافظت کنیم؟

هشت دلیل رايج تغییر صدا

برای بازی در »واليت عشق« 
دلهره عجیبی داشتم

شنبه 21 آذر مصادف است با 30 صفر، سالروز 
شهادت امام رضا )ع(. یادم است وقتی قرار شد 
در سریال »والیت عشق« در نقش امام رضا)ع( 
بازی کنم، اکثرا به من می گفتند که چه موهبتی 
نصیبم شده که انتخاب شده ام. طبیعی هم بود. 
خودم هم چنین حسی داشتم. در آن زمان، وقتی 
به گوش اطرافیانم رسید که من قرار است نقش 
امام رضا)ع( را ایفا کنم، می گفتند مگر می شود 
چهره امام رضا)ع( دیده شود؟ بعدها که کار 
پخش شد، به اعتقاد من، بازتاب ها نشان داد که 
ما تا حدود زیادی در افاده معنا در عین حفظ 
حریم ها موفق بوده ایم. از نکته هایی که می توانم 
درباره حس خودم در آن ایام بگویم، یکی این 
 است که در آن زمان، وقتی می خواستیم سریال 
»والیت عشق« را کار کنیم، به دلیل اینکه بخشی 
و  نبود  شناخته شده  برایمان  خیلی  کار  آن  از 
نمی دانستیم تا چه مرزی می توانیم در این زمینه 
نگرانی  و  دلهره  بازیگر  به عنوان  برویم،  پیش 
زیادی حس می کردم من معتقدم یک بازیگر 
همیشه مثل یک کودک کالس اولی می ماند که 
خودش را خالی از همه چیز و هر نوع پیش داوری 
در اختیار فردی به اسم کارگردان می گذارد و 
بنابراین طبیعی است که من برای ایفای چنین 
نقش بزرگی در سریال »والیت عشق« دلهره و 

نگرانی عجیبی داشتم.
در  بازی  خاطر  به  بازیگر  یک  به عنوان  البته 
»والیت عشق« به خودم می بالم؛ سریالی که اگرچه 
سال ها  از آن می گذرد، هنوز بازتاب های مثبتی 
از مردم دریافت می کند. ما با »والیت عشق« 
توانستیم در حد وسعمان به ساحت مقدسی 
که در مملکتمان بسیار زیبا و واالست، نزدیک 
شویم و گمانم این است که این اثر برای تمامی 
دست اندرکاران »والیت عشق« قدم بسیار بزرگی 
بوده به ویژه برای افرادی مثل مهدی فخیم زاده 
را  کار  و  داشتند  کار  در  عمده تری  نقش  که 

کارگردانی می کرده اند.
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