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بيش  او  متفاوت  صداى 
از هر چيز ديگرى جلب 
هنوز  مى كند.  توجه 
و  متفاوت  صدايش  هم 
خاص است. خسرو خسروشاهى، دوبلور 
جاى  به  صحبت  با  كه  است  پيشكسوتى 
آلن دلون (بازيگر) بين مخاطبانش شناخته 
است.   1320 سال  متولد  او  است.  شده 
راهنمايى  با   1340 سال  در  خسروشاهى 
و معرفى مرحوم احمد رسول زاده (شوهر 
مى شود.  دوبالژ  حرفه  وارد  خواهرش) 
به  انقالب  از  قبل  ايرانى  فيلم هاى  در  او 
از  بعد  سينماى  در  و  دلجو  فرزان  جاى 
بيژن  مانند  بازيگرانى  جاى  به  انقالب 
جهانگير  پورعرب،  ابوالفضل  امكانيان، 
صحبت  و...  پورحسينى  پرويز  الماسى، 
در  پيشكسوت  دوبلور  اين  است.  كرده 
«چهره وسالمت» اين هفته از دنياى ديروز 
و امروزش اين گونه برايمان گفته است.

مى گذرانيد  كه  روزگارى  از   :
بگوييد. دنيا بر وفق مرادتان است؟

خوب است، خدا را شكر، در حال حاضر 
بيشتر وقتم را با تماشاى فيلم، خواندن كتاب 

و گوش دادن به موسيقى پر مى كنم.
: چرا ديگر در زمينه دوبله فعاليت 

نمى كنيد؟
وجود  كردن  دوبله  براى  خوبى  فيلم  چون 
دوبله هاى  گسترش  با  متاسفانه  ندارد. 
دور  خود  عظمت  از  حرفه  اين  زيرزمينى 
هم  كه  مى بينيم  را  فيلمى  كمتر  حاال  و  شد 
جذاب و هم از دوبله خوبى برخوردار باشد. 
كه  نشديد  كنجكاو  هيچ وقت   :
چه  گفتيد،  كه  را  كلمه اى  اولين  بدانيد 

بوده است؟
نه، هيچ وقت، واقعا نمى دانم، سوال سختى 

است.
: اين صداى خوش چگونه كشف 

شد؟
وقتى وارد كار دوبله شدم. شوهر خواهر من، 
مرحوم احمد رسول زاده بودند كه خودشان 
از دوبلور هاى باسابقه بودند. من به تشويق 
ايشان وارد كار دوبله شدم و مدت زيادى 
كارآموزى مى كردم. در گذشته مثل االن نبود 
كه بعد از 6 ماه مشغول به كار مى شوند. 2-3 
سالى اين گونه بودم تا اينكه آقاى كاملى كه 
كه  دماوند  استوديو  از  بودند  دوبالژ  مدير 
استوديوى معتبرى بود نقش اول فيلم آلمانى 
سياه و سفيدى كه اسمش «دخترى سنگسار 
مى شود» بود را به من دادند. بعد از اين كار 
دعوت  را  من  شرافت  سعيد  آقاى  مرحوم 
كرد به استوديو مهرگان براى فيلم ديگرى 
به نام «تار عنكبوت سرخ» كه فيلمى ترسناك 
بود و صدابردار استوديو، آقاى مغازه اى كه 
ضبط  را  من  صداى  بود  هم  آنجا  صاحب 
دوبله  كه  بود  اين گونه  حال  هر  به  كردند. 

حرفه اصلى من شد.
: غير از شما در خانواده تان فرد 
ديگرى هم هست كه صداى خوشى داشته 

باشد؟
خوبى  صداى  كال  ايرانى ها  من،  نظر  به 

و  شيرين  زبان  فارسى  زبان  چون  دارند 
دليل  همين  به  است.  دوست داشتنى اى 
نمى توانم بگويم بقيه اعضاى خانواده ام هم 
صداى خوبى داشته اند يا نه اما پسر كوچكم 
بسيار صدايش شبيه خودم است؛ طورى كه 
كسى  هر  كار  من  با  او  صداى  دادن  تمييز 
نيست، حتى گاهى همكارانم هم متوجه اين 

نمى شوند. تفاوت 
اعتقاد  كلمات  انرژى  به  چقدر   :

داريد؟
منفى  و  مثبت  انرژى  نظرم  به  زياد،  خيلى 
زيادى در كلمات وجود دارند كه باعث ايجاد 
حال خوب و بد در ما مى شود. مثال كسى 
كه دائم منفى حرف مى زند، طبعا كلماتش 
هم انرژى منفى اى دارد و برعكس صحبت 
دارد  مثبت  بار  كلماتش  كه  فردى  با  كردن 

حال آدم را خوب مى كند.
: كمى درباره محبوب ترين نقش 
شما يعنى صداى آلن دلون صحبت كنيم. 
خودتان آلن دلون را دوست داريد؟ چون 
به  صحبت  واسطه  به  شما  شهرت  بيشتر 

جاى اين بازيگر است؟
خيلى زياد، به نظرم شخصيت جذابى است.

: هيچ وقت آلن دلون را از نزديك 
نديده ايد؟

نه، آلن دلون سال ها پيش آمده بود ايران. قبل از 
انقالب بود. آقاى حميد قنبرى از طرف انجمن 
بازيگرها ميزبان ايشان بود. به تلويزيون رفته 
بودند و پرده اى از فيلم سامورايى را برايش 
گذاشته بودند. زمانى كه به من تلفن كردند 
ديگر خيلى دير بود چون من در خيابان سعدى 
بودم. ساعت 3/30 بود كه تماس گرفتند و 

گفتند اگر مى توانى خودت را تا ساعت 5 به 
تلويزيون برسان، آقاى آلن دلون اينجاست. 
گفتم من از خيابان سعدى جنوبى چطور خودم 
را تا ساعت 5 به تلويزيون در جام جم برسانم 
و ايشان را ببينم؟ چرا زودتر به من نگفتيد؟! 

به هر حال متاسفانه ايشان را نديدم.
: به نظر خودتان صداى شما در 
ديده شدن بيشتر اين بازيگر چقدر نقش 

داشته است؟
به هر حال، ايشان هم چهره خاصى بود و 
ويسكنتى  با  وقتى  چه  خاصى.  بازيگر  هم 
بازى كرد، چه با ديگران، هيچ از ارزش اين 
آدم كم نشد و در هر نقشى فوق العاده بود. 
كرد  بازى  باال  سن  در  كه  اواخر  اين  حتى 

باز با تمام آدم هاى اطرافش متفاوت بود.
: چرا دوبله ايران زمانى در اوج 
و در واقع يكى از برترين دوبله هاى دنيا 

بود، اما االن اين طور نيست؟
شما  ندارم.  اعتقاد  خيلى  مساله  اين  به  من 
يك فيلم خوب بياوريد و بدهيد همكاران 
متوجه  كه  است  موقع  آن  كنند،  دوبله  من 
اول  حرف  ايران  دوبله  هم  هنوز  مى شويد 
را مى زند اما متاسفانه ديگر نه فيلم خوب 
خريدارى و پخش مى شود و نه فيلم خوبى 
ساخته مى شود. مثال اگر فيلم نيرو برمى خيزد 
را در ايران بتوانيم دوبله كنيم يا حتى جنگ 
بيننده  چقدر  مى شويد  متوجه  را  ستارگان 
ديگر  دوبله  متاسفانه  اما  كرد  خواهد  پيدا 
براى كسى اهميت ندارد و از طرف ديگر، 
مترجمان هم مثل گذشته براى ترجمه فيلم ها 

نمى گذارند. وقت 
: اما مردم دوبلور ها را خيلى دوست 

عالقه مندى  با  را  فيلم ها  دوبله  و  دارند 
خاصى پيگيرى و تعقيب مى كنند.

با شما موافق هستم اما فقط اين موضوع كافى 
نيست. متاسفانه دوبلورها دغدغه مديران ما 
نيستند و به همين دليل حق آنها هرگز ادا 
نمى شود. مثال همكاران من تا وقتى صدا و 
سالمتى دارند فيلم ها را دوبله مى كنند اما به 
محض اينكه كمى به مشكل بربخورند هيچ 
نيست.  پاسخگو  هيچ كسى  و  ندارند  پناهى 
خب در اين شرايط آدم خيلى دلسرد مى شود.

: آشنايى دوبلورها با فوت و فن 
بازيگرى چقدر خوب و واجب است؟

سوال خوبى پرسيديد. قطعا وقتى يك دوبلور 
با فنون بازيگرى آشنا باشد،  راحت تر مى تواند 
به واسطه صدايش حس را به مخاطبش القا 
كند. البته دوبلورهاى باسابقه با بازيگرى آشنا 
هستند و به همين علت خيلى از دوبلورها 
مختلف  فيلم هاى  در  نيز  بازيگر  مقام  در 

ظاهر شده اند.
: نظرتان درباره دوبله سريال هاى 

چيست؟ تركيه اى 
باور كنيد من خيلى اتفاقى اين سريال ها را 
ديده ام چون به نظرم ارزش وقت گذاشتن 
و ديدن ندارند اما همين چند بارى هم كه 
اتفاقى ديده ام به نظرم هم از نظر داستان پردازى 
هم  و  هستند  ضعيف  خيلى  كارگردانى  و 
اين جور  دادن  نشان  با  واقعا  دوبله.  نظر  از 
كارها سليقه مخاطب ايرانى تنزل پيدا مى كند.

امروزى  انيميشن هاى  از  خيلى   :
بسيار  دوبله هاى  هستند،  هم  بازار  در  كه 

بدى دارند.
بله، قبول دارم چون متاسفانه هيچ نظارتى 

وجود ندارد و با نشان دادن اين گونه دوبله هاى 
سر  بر  چه  نيست  معلوم  لمپنى  و  ضعيف 
كودكان ما خواهد آمد و تربيت آنها چگونه 

خواهد شد.
: دوست دارم صحت يك ماجرا 
كه  است  درست  بشنوم.  شما  زبان  از  را 
مصطفى عقاد، كارگردان فقيد فيلم محمد 
رسول ا... وقتى كه به ايران آمده و آن را 
ديده از دوبله فيلم خوشش آمده است؟

من فقط مى دانم كه ايشان به ايران آمدند اما 
اينكه نظرى در مورد دوبله آن داده باشند را 

نشنيدم. هيچ وقت 
محمد  فيلم  دوبله  نظرتان  به   :

رسول ا... خوب بود؟
خوب  بسيار  صدا ها  انتخاب  نظرم  به  بله، 

و باورپذير بود.
كه  را  فيلم هايى  از  يك  كدام   :
دوبله كرده ايد، بيشتر از همه دوست داريد؟
باور كنيد همه آنها را دوست دارم. نمى توانم 

اسم فيلم خاصى را بگويم.
: مردم چقدر شما را از صدايتان 

مى دهند؟ تشخيص 
خيلى كم، البته برايشان خيلى جالب است. 
كوچك  بچه هايم  كه  زمانى  بار  يك  مثال 
بودند رفته بودم ويدئو كلوپ برايشان فيلم 
انيميشن بگيرم. چند روز تعطيلى بود. خانم 
و آقاى مسنى داشتند چند تا فيلم مى گرفتند، 
من هم داشتم با فروشنده صحبت مى كردم. 
خانم به زبان تركى رو به همسرش كرد و 
«امنه»!  مى گويد  كه  است  همان  اين  گفت 
(ديالوگى بود در فيلم ماراتن من). من چون 
خودم آذرى زبان هستم، صحبتشان را شنيدم! 

همسرش هم گفت: «نه بابا اون نيست». خانم 
است.»  خودش  مى بندم  شرط  «من  گفت: 
تا  رفتند  و  گرفتند  را  فيلم هايشان  خالصه 
دم آسانسور. مرد برگشت و گفت: «آقا! شما 
همانى هستيد كه مى گوييد امنه؟! اين خانم 
پدر ما را درآورد.» صاحب ويدئوكلوپ گفت: 
«بله، ايشان همانى هستند كه مى گويند امنه!»

كه  مى دانم  خسروشاهى!  آقاى   :
متولد دى ماه هستيد. مى خواهم بدانم از 
به  را  چيزهايى  چه  كودكى تان  سال هاى 

خاطر داريد؟
دنياى  ما  همه  براى  كودكى  دنياى  قطعا 
پرخاطره اى است و براى من هم بودن در 
كنار خانواده ام و همين طور مادربزرگ هايم 
پر از خاطره است چون از آنها خيلى چيزها 

آموختم. 
: كال آدم خاطره بازى هستيد يا نه؟
نه! خيلى در گذشته غوطه ور نيستم و سعى 
در  وقتى  اما  كنم  زندگى  حال  در  مى كنم 
كنار اعضاى خانواده ام باشم گاهى خاطرات 

گذشته را مرور مى كنيم.
: شادترين لحظه هاى زندگى تان چه 

زمانى است؟
شادترين لحظه هاى زندگى ام اوقاتى است كه 
با بچه هايم هستم، چون فرزندانم ايران نيستند 
و موقعى كه برمى گردند و كنارم هستند، خيلى 
شادترم. در اين لحظات انگار زندگى ام  رنگ 

ديگرى به خود مى گيرد. 
يا  است  سخت تر  كردن  دوبله   :

زندگى كردن؟
همرنگ  بگيريم،  ساده  اگر  چون  دو،  هر 
بقيه مى شويم و حرفى براى گفتن نداريم.

كه  كتابى  لذت بخش ترين   :
خوانده ايد؟

انتخابش سخت است اما جوان كه بودم، كتاب 
پر اثر «ماتيسن» خيلى روى من اثر گذاشت.

: بهترين فيلم؟
پدرخوانده.

شما  كار  در  زدن  تپق  راستى   :
هم وجود دارد؟

خيلى زياد. گاهى جمالت اشتباه ادا مى شوند. 
البته براى من كم پيش آمده به اين شكل كه 
جمله كم و زياد شود اما من به آن شكل كه 
تپق خيلى خنده دار بزنم، آن طور كه ديگران 
مى زنند كه خيلى خنده دار است، نداشته ام.

نمى توانيد  چيزهايى  چه  بدون   :
كنيد؟ زندگى 

اول از همه عشق است كه بدون آن نمى شود 
زندگى كرد. اميد و دلگرمى نباشد، نمى شود 
زندگى كرد. حاال آب و هوا بد باشد و... باعث 
بدون  اما  كند،  زندگى  نتواند  آدم  نمى شود 
عشق، اميد و دلگرمى نمى شود زندگى كرد.

دور  و  خوب  حال  ايجاد  براى   :
كردن استرس هاى زندگى چه مى كنيد؟

سعى مى كنم با ورزش كردن، گوش دادن به 
موسيقى و كتاب خواندن خودم را آرام كنم 
و خيلى به مسايلى كه آزارم مى دهد، فكر 
نكنم و از آنها دور بمانم و بيشتر خودم را با 
چيزهايى كه دوست دارم، سرگرم كنم چون 
غرق  استرس هايمان  در  دائم  بخواهيم  اگر 

باشيم، زود از پا خواهيم افتاد.

خسرو خسروشاهى دوبلور پيشكسوت مى گويد شادترين لحظات زندگى اش را وقتى تجربه مى كند كه فرزندانش به ايران مى آيند و كنارش هستند

شادى يعنى پدر در كنار فرزندانشادى يعنى پدر در كنار فرزندان
سعى مى كنم با سعى مى كنم با 
ورزش كردن، ورزش كردن، 

گوش دادن به گوش دادن به 
موسيقى و كتاب موسيقى و كتاب 
خواندن خودم را خواندن خودم را 
آرام كنم و خيلى آرام كنم و خيلى 

به مسايلى كه به مسايلى كه 
آزارم مى دهد، آزارم مى دهد، 
فكر نكنم و از فكر نكنم و از 
آنها دور بمانم آنها دور بمانم 
و بيشتر خودم و بيشتر خودم 
را با چيزهايى را با چيزهايى 

كه دوست كه دوست 
دارم، سرگرم دارم، سرگرم 

كنم چون كنم چون 
اگر بخواهيم اگر بخواهيم 

دائم در دائم در 
استرس هايمان استرس هايمان 

غرق باشيم، غرق باشيم، 
خيلى زود از پا خيلى زود از پا 
خواهيم افتادخواهيم افتاد

فيلم هاى خوب كمتر شده اند

: چرا دوبله ايران زمانى در اوج و در واقع يكى از برترين دوبله هاى 
دنيا بود، اما االن اين طور نيست؟

من به اين مساله خيلى اعتقاد ندارم. شما يك فيلم خوب بياوريد و بدهيد همكاران 
من دوبله كنند، آن موقع است كه متوجه مى شويد هنوز هم دوبله ايران حرف اول را 
مى زند اما متاسفانه ديگر نه فيلم خوب خريدارى و پخش مى شود و نه فيلم خوبى 
ساخته مى شود. مثال اگر فيلم نيرو برمى خيزد را در ايران بتوانيم دوبله كنيم يا حتى 
جنگ ستارگان را متوجه مى شويد چقدر بيننده پيدا خواهد كرد اما متاسفانه دوبله 
براى  گذشته  مثل  هم  مترجمان  ديگر،  طرف  از  و  ندارد  اهميت  كسى  براى  ديگر 

ترجمه فيلم ها وقت نمى گذارند.

محمد رسول اهللا يكى از فيلم هاى ماندگار است
: آيا مى شود گفت فيلم محمد رسول اهللا(ص) يك شاهكار در سينماى 

جهان است؟
نمى دانم در پاسخ به اين سوال چه بگويم چون اين يك مساله شخصى و سليقه اى 
است اما قطعا اين فيلم يكى از ماندگارترين كارهاى تاريخ سينما محسوب مى شود 

به خصوص اينكه بازيگران مطرحى هم در آن بازى كردند.

متاسفانه هيچ نظارتى روى دوبله انيميشن ها نيست

: خيلى از انيميشن هاى امروزى كه در بازار هم هستند دوبله هاى بسيار 
بدى دارند؟

اين گونه  دادن  نشان  با  و  ندارد  وجود  نظارتى  هيچ  متاسفانه  چون  دارم  قبول  بله، 
دوبله هاى ضعيف و لمپنى معلوم نيست چه بر سر كودكان ما خواهد آمد و تربيت 

آنها چگونه خواهد شد.
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