
پرونده »سالمت« برای یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های این روزهای تلویزیون

جادوی صداقت
چندان  روز  و  حال  تلویزیون  که  روزهایی  این  در 
خوشی ندارد، »جادوی صدا« یکی از آن برنامه هایی 
است که به واسطه صدا و صداقتش توانسته خیلی ها 
را با خودش همراه کند. بسیاری از آنهایی که دوست دارند وارد عرصه 
دوبله شوند، با ورود به این برنامه یا تماشای آن توانسته اند صدای خود را 
محک برنند یا به اطالعات حرفه ای خود در این زمینه بیفزایند. در »موضوع 
ویژه« این هفته برای اینکه با دنیای دوبلورها بیشتر آشنا شوید، با برخی 

از دوبلورها و عوامل این برنامه گفت وگو کرده ایم. با ما همراه شوید.

  محبوبه ریاستی 
 مریم محمدی

موضوع ویژه شماره پانصد وهفتادودو  شنبه یک خرداد نودوپنج6

می گوید همیشه صحبت به جای دیگران برایم 
جذاب بود و دوست داشتم دوبله را امتحان 
کنم. از آنجایی که او صدای خوشی هم دارد، 
این آرزو برایش محقق شده و حاال عالوه 
بر اینکه یک دوبلور موفق است، یک بازیگر 
خوب نیز هست. منوچهر زنده دل، هنرمندی 
است که هم با صدایش آشنا هستیم و هم با 
بازی هایش در کارهایی مانند عمارت فرنگی، 
مردان آنجلس، معمای شاه، شهرزاد و... او داوری 
برنامه جادوی صدا را نیز برعهده داشت. به 
همین بهانه سراغش رفتیم. این هنرمند از دنیایی 

که دارد این طور برایمان گفت.

دوبله  دنیای  به  ورودتان  از  لطفا   :
برایمان بگویید.

من برای اولین بار در سال73 برای گویندگی در 
رادیو تست دادم و قبول شدم. آن زمان تازه درسم 
تمام شده بود و باید به سربازی می رفتم. به همین 
دلیل نتوانستم آن طور که باید این کار را دنبال کنم، 
تا اینکه بعدها و در سال 76 دوباره جذب رادیو 

شده و در شبکه فرهنگ مشغول به کار شدم. 
: چرا سراغ گویندگی و دوبله رفتید 
چون معموال خیلی از افرادی که مایلند کار 

هنری کنند، بازیگری را انتخاب می کنند؟
من هم بازیگری را دوست داشتم اما گویندگی 
و دوبله برایم اولویت داشت و جذاب بود. من 
در کودکی خیلی  کارتون نگاه می کردم و بعد 
برایم توضیح می دادند که عده ای هستند که پشت 
میکروفون می نشینند و به جای شخصیت های 
کارتونی حرف می زنند. به همین دلیل همیشه 

دنیای دوبله برایم پر  رمز و راز بود. 

: این صدای خوش در شما ارثی است؟
بله، همه خانواده ام صدای خوبی دارند.

: بازیگری برای شما چگونه شکل 
گرفت و کلیدش زده شد؟

برای اولین بار در سریال مردان آنجلس بازی کردم. 
یادم است به یکی از دفاتر سینمایی مراجعه کردم و 
تست دادم و از طرف آن دفتر سینمایی برای بازی 
در این سریال پذیرفته شدم. بعدها به طور جدی تر 
در سریال عمارت فرنگی و زکریای رازی بازی 
کردم که به نظرم کارهای قابل قبولی هم بودند.

: بین گویندگی، بازیگری و دوبله به 
کدام یک وابسته تر هستید؟

متاسفانه به دلیل مشغله زیادی که در دوبله دارم، 
مدت هاست دیگر در رادیو حضور ندارم و بیشتر 
دوبله فیلم را انجام می دهم. احساس می کنم این 
کار ماندگار تر است. بازیگری را هم دوست دارم 
و فکر می کنم دوبله و بازیگری خیلی از یکدیگر 
جدا نیستند زیرا یک دوبلور باید با صدایش پشت 
میکروفون بازی کند که البته این کار به مراتب 
سخت تر است. از طرفی، باید به وسیله صدایت 
تمام حس بازیگر را به مخاطب القا کنی و این 

کار فشار زیادی به دوبلور وارد می کند.
: از بین کارهایی که تا به حال صحبت 

کرده اید، کدام کار را خیلی دوست دارید؟
12سال بردگی را خیلی دوست دارم و همین طور 
صحبت به جای حسین یاری در سریال روشن تر 
از خاموشی که به نظرم کار زیبا و ماندگاری بود. 
می توانم بگویم دوبله این سریال برای من یک 
نقطه عطف بود و موقعیت من را چه در دوبله 

و چه در بازیگری تغییر داد.
: شما چطور سعی می کنید صدایتان را 

حفظ کنید تا همیشه جذابیت خود را داشته باشد؟
کار خاصی نمی کنم و فکر می کنم دوبله خودش به 
تنهایی یک تمرین مفید است و صدا را ورزیده تر 

و پخته تر می کند.
: مثال تمرین خاصی برای بهتر شدن 

صدایتان نمی کنید؟
بیشتر سعی می کنم پیاده روی کنم و فلفل نخورم. 
البته فلفل و تندی را خیلی دوست دارم ولی سعی 

می کنم کمتر از آن استفاده کنم.
: وقتی به جای یک نقش سخت و 
مثال عصبانی صحبت می کنید، چقدر به خودتان 

فشار می آید؟
خیلی زیاد، واقعا خودم هم عصبی می شوم زیرا 
باید با صدایم درون نقش فرو بروم تا مخاطب 

هم او را باور کند.
: شیوه زندگی سالم برای شما چه 

معنایی دارد؟
سعی می کنم مواد خوراکی مضر نخورم. یک 
دوره چربی خونم باال رفته بود، آن هم به دلیل 

نوع غذایی که ما بیرون از خانه می خوریم بنابراین 
تصمیم گرفتم شیوه تغذیه ام را تغییر دهم، مثال 
در حال حاضر آب زیاد می خورم و تا جایی که 
بتوانم پیاده روی می کنم. ماشین بیرون نمی آورم و 
از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنم. به همین 
دلیل خوشبختانه مشکالت گذشته را دیگر ندارم.
: به سالمت روان چقدر اهمیت می دهید؟
خیلی زیاد، به نظر من این موضوع در دنیای 
امروز خیلی مهم است. فردی که عصبی است 
و نمی تواند خشمش را کنترل کند در درازمدت 
به خودش آسیب می رساند به خصوص این مساله 
در مورد آقایان بیشتر صادق است زیرا خانم ها 
معموال وقتی عصبانی هستند، حرف می زنند ولی 
آقایان این کار را نمی کنند و به همین دلیل فشار 
بیشتری روی آنهاست و شروع به خودخوری 
می کنند. آدم باید بتواند حرف بزند و مشکالتش 

را بگوید تا روانش به هم نریزد.
: سالمت روان را چگونه در خانه و 

بین خانواده تان فراهم مي کنید؟
من سعی می کنم با دخترانم زیاد حرف بزنم و 
همیشه به آنها گفته ام اگر مشکلی دارند حتما با 
من یا مادرشان مطرح کنند تا دغدغه ای برای 
آنها ایجاد نشود. اگر فرد سالمت روان نداشته 
باشد، زمینه خیلی مسائل برایش فراهم می شود 

به خصوص افسردگی.
از  بعضی  اخیر  سال های  در   :
دوبلورهای ما بیمار یا افسرده شده اند. فکر 
می کنید چرا این اتفاق برای همکاران شما 

افتاده است؟
البته بیماری هر کسی را ممکن است در گیر کند 
اما محیط تاریک و بی آفتاب دوبله می تواند دلیلی 

برای بروز این گونه مسائل باشد. ضمن اینکه 
گردو خاک زیادی در واحد دوبالژ وجود دارد و 
از آن طرف هم تهویه هوای خوبی هم نداریم. به 
هر حال همه این مسائل باعث بیماری می شود.

: داوری برنامه جادوی صدا چگونه 
به شما رسید؟

به هر حال این کار هم مثل همه کارهای دیگر 
به من پیشنهاد شد و از آن استقبال کردم زیرا هم 
به دوبله آن طور که باید بها داده نشده بود و هم 
این برنامه فرصتی بود برای اینکه افرادی که به 
دوبله عالقه دارند، بتوانند استعداد خود را نشان 

دهند وخودشان را محک بزنند.
: داور سختگیری بودید؟

سعی می کردم نباشم زیرا افرادی که در این مسابقه 
شرکت می کردند، حرفه ای این کار نبودند و از 
طرفی استرس زیادی هم داشتند. به همین دلیل 

انتظار باالیی از آنها نداشتم.
: به نظر شما یک صدای خوب چه 

ویژگی ای دارد؟
به نظرم همه صداها خوب هستند، به شرط اینکه 
تربیت شوند. صدایی جذاب است که شما با یک 
بار شنیدن آن جذبش شوید و کنجکاو شوید که 

این صدا متعلق به چه کسی است. 
: و اما سریال شهرزاد؛ از نقش سرهنگ 

برایمان بگویید.
همان طور که گفتم قبال در دوبله سریال روشن تر 
از خاموشی با حسن فتحی کار کرده بودم و 
ایشان را می شناختم و از آنجایی که می دانستم 
ایشان کارش را به خوبی بلد است، دوست داشتم 
به عنوان بازیگر نیز در خدمتشان باشم. به همین 

دلیل نقش سرهنگ را پذیرفتم.

با  که  بود  سالگی  در سن 13  سال 13۶۸ 
نقش آفرینی در سریال »آینه« پایش به وادی 
هنر باز شد. ذی نوری بعد از 4 سال مجری 
تلویزیون شد و در این عرصه هم خود را محک 
زد. البته او کنار اجرا و زیر نظر افشاریه دوبله 
را نیز آموخت. این هنرمند تاکنون به جای 
شخصیت های مهم و معرفی صحبت کرده 
است. او در حال حاضر با مسابقه »جادوی 
صدا« در مقام مجری در قاب شبکه سوم سیما 
حضور دارد. به همین بهانه گفت وگویی با 

ذی نوری انجام دادیم. 

: این روزهای افشین ذی نوری چگونه 
می گذرد؟

سال گذشته فیلمبرداری »جادوی صدا« انجام 
شد و در حال پخش است. اکنون مدیر دوبالژ 
سریال های »افسانه سه برادر« و »کبری 11« هستم. 
: چرا کمتر در قاب تصویر حضور 
دارید و بیشتر در حرفه دوبله فعالیت می کنید؟

سعی می کنم هر پیشنهادی را نپذیرم. 
نخستین بار  برای  »جادوی صدا«   :
به طور تخصصی به حرفه دوبله می پردازد، 
چطور شد به عنوان مجری این برنامه انتخاب 

شدید؟
 ابتدا قرار نبود اجرای برنامه برعهده من باشد 
زیرا جزو هیات داوران بودم، اما بعد مدیر شبکه، 
تهیه کننده و دوستان به این نتیجه رسیدند که فردی 
برنامه را اجرا کند که عالوه بر آشنایی با مقوله 
اجرا به کار دوبله هم اشراف داشته باشد و در 

نهایت اجرا را به من سپردند. من هم که دوبله 
حرفه تخصصی ام بود، این پیشنهاد را پذیرفتم.

: با توجه به اینکه سال هاست به عنوان 
مدیر دوبالژ و دوبلور فعالیت می کنید چه 
ارزیابی ای نسبت به شرکت کنندگان برنامه 

دارید؟
مسابقه استعدادیابی در همه جای دنیا وجود 
دارد. در تحقیقاتی که انجام دادم، متوجه شدم 
نمونه مسابقه »جادوی صدا« در هیچ کجای دنیا 
نبوده یا من ندیده ام زیرا نخستین مرتبه است 
که مسابقه ای در زمینه تخصصی دوبله برگزار 
می شود. مسابقه »جادوی صدا« نشان می دهد 
دوبله اینقدر هم آسان نیست و نمی توان یک 
میکروفون گذاشت و جای هر شخصیتی که 
دوست داشت، حرف زد. اکنون خروجی کار 
را که مشاهده می کنید، متوجه می شوید، کاری 
که یک گوینده حرفه ای انجام می دهد با کاری که 
یک عالقه مند و خوش صدا انجام می دهد، زمین 
تا آسمان تفاوت می کند. هیات داوران تا جایی که 
فرصت شود نکاتی را به شرکت کنندگان متذکر 
می شوند. خروجی کار باید قابل قبول باشد تا هم 
عوامل حرفه ای کار و هم بینندگان بپسندند، اما 
از بین شرکت کنندگان فردی انتخاب می شود که 
صاحب صدای خوب و بااستعداد باشد. همچنین 
در ذاتش هم این کار نهفته باشد تا اکنون به منصه 
ظهور برساند و به یک کار حرفه ای تبدیل کند و 
برنده مسابقه شود. افرادی که عالقه مند هستند و 
استعداد دارند می توانند در این مسابقه شرکت کنند 
و خود را محک بزنند. اگر خوب باشند، هیات 

داوران در آینده مشخص می کنند که مناسب این 
حرفه هستند یا نه ولی دوبله اینقدر که خیلی ها 
فکر می کنند، کار آسانی نیست بلکه مشکل و 

پیچیده است.
چه  شما  نظر  از  خوب  صدای   :

صدایی است؟
صدا باید سالمت و خاص باشد. البته خیلی ها 
ممکن است صاحب صدای خاصی نباشند اما 
آن دقت و استعداد را در خود می بینند. دوبله 
مانند سینماست، مثال می گویند هنرپیشه یک آنی 
در سینما دارد. در صدا هم باید این اتفاق بیفتد 
و باید آن را داشته باشید چون دوبله از خود 
بازیگر گرفتن و به خود او برگرداندن است، 
یعنی صدا را از بازیگر خارجی می گیرید و به 
خودش برمی گردانید، طوری که بیننده ای که 
فیلم را تماشا می کند، احساس نکند که بازیگر 
خارجی حرف می زند بلکه احساس کند فارسی 

صحبت می کند. اگر تمام ریزه کاری ها و حس و 
حالت هنرپیشه درست از کار درآید، آن زمان 

یک گوینده موفق است.
: برای حفظ صدای خود و سالمت 

صدایتان چه می کنید؟
کرد؛  مراقبت  باید  فقط  نیست،  سختی  کار 
تاحدامکان سعی کنم بیمار نشوم، صدایم نگیرد 
و سرما نخورم. البته این اتفاق ها پیش می آید 
اما بیشتر مراقب صدای خود هستم زیرا تنها 
منبع درآمد ما گوینده ها صدایمان است و اگر 
صدای خود را سالمت نگه نداریم، نمی توانیم 

کار دیگری انجام دهیم. 
: رژیم غذایی خاصی هم دارید؟

ما نباید سرخ کردنی و تندی زیاد بخوریم تا 
حنجره مان اذیت نشود.

به عنوان  را  ذی نوری  افشین  :مردم 
بازیگر می شناسند یا گوینده و مجری؟

دوبلوری که اجرا هم می کند. من زمانی سریال 
»آینه« را بازی می  کردم که تنها 2 شبکه داشتیم. 
اگر به خاطر داشته باشید، دوشنبه ها خیابان ها 
خلوت بود زیرا سریال پر مخاطبی بود. امروزه 
با وجود هجمه ماهواره ها و شبکه های مختلف، 
از مردم  خوشبختانه کامنت خوب و زیادی 
گرفتم و مسابقه »جادوی صدا« مورد استقبال 
قرار گرفته و خیلی ها گفته اند ماهواره تا تماشا 
نمی کنند و بیننده مسابقه ما هستند. این برگ 
برنامه ای  برنده ای برای رسانه ملی است که 
توانسته مردم را جذب کند، بنابراین می توان 

از این گونه برنامه ها تولید کرد. 

کارهایی  به چه  را  خلوت خود   :
می گذرانید؟

عاشق سفر هستم و دوست دارم کشورم را ببینم. 
تمام مراکز استان های ایران را به واسطه سفرها و 
برنامه هایی که داشتم، دیده ام. معتقدم کشورهای 
مختلف دنیا را هم باید دید و با فرهنگ و طبیعت 
دیگر کشورها آشنایی پیدا کرد. سعی می کنم در 
اوقات فراغت سفر بروم و به بدن و مغز خودم 
استراحت بدهم و با انرژی مضاعف سرکار برگردم.

: اهل کتاب خواندن و تماشای فیلم 
هستید؟

مطالعه نقش اساسی در زندگی ام دارد و حتما 
باید مطالعه داشته باشم. سعی می کنم خبرهای 
مختلف را پیگیری کنم. دنیا، دنیای اینترنت است. 
کتاب های مختلفی مانند رمان می خوانم. فیلم هم 
می بینم. البته ما هر روز به واسطه نوع کارمان یک 
فیلم جدید می بینیم بنابراین سریال های مختلف 
دنیا را دنبال می کنم. ما به واسطه کارمان باید به 

روز باشیم تا از دنیا عقب نیفتیم.
: دغدغه این روزهای شما چیست؟
 اینکه بتوانم چند کار خوب انجام دهم، کارهایی 
که از لحاظ معنوی برای خودم خوشایند باشد 
پتانسیلی که درخود می بینم،  انرژی و  و آن 
مرتبه شکر در  را صد هزار  پیاده کنم. خدا 
مسابقه »جادوی صدا« اتفاق خوشایندی افتاد 
و مردم اکشن واقعی افشین زی نوری و اندکی 
از توانایی هایش را دیدند. دغدغه ام این است 
که بتوانم کارهای مفید انجام دهم و برای مردم 

سرزمینم سودمند باشم.

گپی با منوچهر زنده دل دوبلور و بازیگر 

حفظ صدا با تمرین، پیاده روی و پرهیز از غذاهای چرب و تند

گپی با افشین ذی نوری مجری مسابقه »جادوی صدا« 

صدا باید سالم و خاص باشد

افرادی که نیاز مداوم به استفاده از 
گروه   2 به  دارند،  صدا  و  حنجره 
تقسیم می شوند؛ کسانی که به طور 
حرفه ای می خوانند مانند خوانندگان 
و مداحان و افرادی که به دلیل شغل 
و حرفه خود باید صدای خوب و 
رسایی داشته باشند و مدام صحبت 
کنند مانند دوبلورهاو معلمان. بروز 
چنین  در صدای  مشهود  اختالالت 
افرادی باعث افت سطح کاری و نزول 
شهرت آنان می شود. عالئمی وجود 
دارد که نشان می دهد حنجره در اثر 
خواندن یا صحبت کردن تحت فشار 
است و اولین آنها گرفتگی صداست. 
اغلب افراد قبل از بروز این عالمت 
احساس می کنند صدا توان قبلی را 
خستگی  دچار  اصطالحا  یا  ندارد 
افراد  بعضی  هستند. صدای  صوتی 
نیز واضح و صاف نیست، حتی لرزش 
دارد و مجبورند به طور مکرر با سرفه 

کردن گلوی خود را صاف کنند. 
قبل از اینکه تغییری در صدا ایجاد 
شود، چنین افرادی باید با متخصص 
گوش و حلق و بینی مشورت کنند 
زیرا در مراحل اولیه می توان با ارجاع 
بیمار به گفتاردرمانگر مشکل را خیلی 
اصلی  علت  کرد.  برطرف  زودتر 
برخی  که  است  این  صدا  گرفتگی 
از دوبلورها و خوانندگان در مورد 
صدا  و  حنجره  از  درست  استفاده 
آموزش ندیده اند اما همه افرادی که 
دارند،  نیاز  خود  حنجره  قدرت  به 
الزم است بایدها و نباید هایی که در 
زندگی روزمره خود برای حفظ صدا 

نیاز دارند را رعایت کنند:
1( مهم ترین توصیه برای افرادی که 
استفاده  به شکل تخصصی  از صدا 
می کنند این است که مصرف مایعات 
را زیاد کنند. حداقل باید روزانه 8 تا 
10 لیوان آب بنوشند. آب زیاد نوشیدن 
باعث تقویت تارهای صوتی می شود. 
2( این افراد نباید بدون آمادگی قبلی 
دوبله یا آواز خواندن را شروع کنند. 
درست مانند ورزشکاران که قبل از 
شروع به ورزش بدن خود را گرم 
می کنند، خوانندگان یا سخنوران نیز 

باید حنجره خود را آماده کنند. 
و  پرچرب  لبنیات  از  استفاده   )3
برای  چرب  و  سرخ کرده  غذاهای 
این  است.  مضر  صوتی  تارهای 
افراد باید غذاهای سالم مصرف کنند. 
است.  مهم  بسیار  نیز  ورزش   )4
حنجره،  اطراف  در  که  عضالتی 
گردن و قفسه سینه قرار دارند، هنگام 
صحبت کردن و آواز خواندن به کمک 
فرد می آیند. خوانندگان و دوبلورها 
هنگام فریاد کشیدن از عضالت گردن 
و قفسه سینه کمک می گیرند، بنابراین 
قوی تر کردن این عضالت مهم است. 
5( این افراد باید خواب خوبی داشته 
باشند زیرا افرادی که خسته هستند، 
خستگی در صدایشان هم به خوبی 

مشخص می شود. 
6( خوانندگان و دوبلورها اگر به هر 
دلیلی قرار باشد دارویی مصرف کنند، 
حتما باید پزشک خود را از شغلشان 
مطلع کنند زیرا مصرف بعضی داروها 

تاثیر بدی روی صدا دارد. 
7( سیگارکشیدن ممنوع است. دود و 
نیکوتین سیگار از همان ابتدای ورود 
به حلق و حنجره روی بافت مخاطی 
تاثیر می گذارد و آن را از بین می برد. 
زمان  است  ممکن  منفی  تاثیر  این 
گرچه  شود،  دیده  هم  هوا  آلودگی 
این مساله هنوز به شکل فرضیه است. 
در  موجود  تحریکی  مواد  کلیه   )8
مضر  صوتی  تارهای  برای  صنایع 
چنین  به  رفتن  هنگام  پس  هستند. 
اماکنی استفاده از ماسک برای همه 
به خصوص خوانندگان و دوبلورها 

الزامی است.
باعث  کافئینی  خوراکی  مواد   )9
وضعیت  صوتی  تارهای  می شوند 
چای،  است  بهتر  کنند.  پیدا  بدی 
کمتر  تلخ  شکالت  های  و  نوشابه 

استفاده شود.
10( الکل عالوه بر حرمت شرعی و 
عوارض متعددش، تارهای صوتی را 
نیز به شدت تخریب می کند.اکیدا از 

آن پرهیز کنید.

10 توصیه طبی 
به دوبلورها

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

 دکتر بابک ساعدی
عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

پرونده »سالمت« برای یکی از پرطرفدارترین 
برنامه های این روزهای تلویزیون

جادوی صداقت
چندان  روز  و  حال  تلویزیون  که  روزهایی  این  در 
خوشی ندارد، »جادوی صدا« یکی از آن برنامه هایی 
است که به واسطه صدا و صداقتش توانسته خیلی ها 
را با خودش همراه کند. بسیاری از آنهایی که دوست دارند وارد عرصه 
دوبله شوند، با ورود به این برنامه یا تماشای آن توانسته اند صدای خود را 
محک برنند یا به اطالعات حرفه ای خود در این زمینه بیفزایند. در »موضوع 
ویژه« این هفته برای اینکه با دنیای دوبلورها بیشتر آشنا شوید، با برخی 

از دوبلورها و عوامل این برنامه گفت وگو کرده ایم. با ما همراه شوید.
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»منوچهر والي زاده« گوینده اي تواناست که 
بازیگرانی مانند »جان  تا به حال به جای 
تراولتا«، »جان کاساوتیس«، »رایان اونیل«، 
»رابرت  کرتیس«،  »توني  کنراد«،  »رابرت 
»تام  کري«،  »جیم  موراي«،  »بیل  دنیرو«، 
او  است.از  کرده  صحبت  و...  هنکس« 
درباره چگونگی حفظ صدایش  خواستیم 

در این سال ها برایمان بگوید.

: چرا حرفه دوبله جذاب است؟
در همه جای دنیا فیلم دوبله می شود. جمعیت 
تهران از 2/5 میلیون به 16 میلیون نفر رسید و 
جمعیت زیادی از این آمار را جوانان تشکیل 
داده اند که عالقه مند به دوبله هستند. دوبله جذاب 
است زیرا به وسیله صدا باید بازی کنی و باید 
آنقدر خوب بازی کنی که بیننده جذب شود.
: شما چگونه وارد این حرفه شدید؟
هنگامی که دیپلم گرفتم در سال 1337 وارد 

رادیو شدم. در آن زمان در رادیو برنامه ای بود 
به نام »کارگران«، کارگردان این برنامه که یک 
آیتم 10دقیقه ای نمایش داشت، پرویز بهادر 
بودند و مدتی با او همکاری داشتم. سپس برای 
استخدام شدن در رادیو امتحان دادم. حدود 
12نفر امتحان دادیم که من در آن امتحان نفر 
اول شدم، اما از آنجایی که معافیت سربازی 

نداشتم نتوانستم وارد رادیو شوم.
فعالیت  به  این وجود چطور  با   :

خود ادامه دادید؟
در تئاتر الله زار مشغول به کار شدم و نقش 
یکی  متین«  »منصور  روزی  داشتم.  کوتاهی 
و  پسندید  را  من  تئاتر صدای  هنرمندان  از 
که  آنجایی  از  می کنی؟«  کار  »دوبله  پرسید: 
پذیرفتم.  بودم،  عالقه مند  گویندگی  کار  به 
به عنوان  و  رفتم  فیلم  شاهین  استودیوی  به 
به  سپس  کردم.  صحبت  جمله  چند  نمونه 

علی کسمایی معرفی شدم.

: نخستین نقشی را که دوبله کردید، 
به خاطر دارید؟

من در نخستین گویندگی ام آنقدر کارم را خوب 
شروع کردم که در سومین فیلم به جای نقش 
اول گویندگی کردم. به همین دلیل معتقدم 
خواست خداوند بود که به دلیل نداشتن معافیت 
سربازی آن موقع نتوانم وارد رادیو شوم که 
بعد از آن با اخذ معافیت وارد دوبله شدم و 
اکنون که در خدمت شما هستم، 54سال از 

شروع به کارم می گذرد.
: به نظر خودتان مردم شما را با 

دوبله چه شخصیت هایی می شناسند؟
من جای خیلی ها صحبت کرده ام. 54-53 سال 
است که در این حرفه فعالیت می کنم و همیشه 
دوبله نقش اول را داشته ام بنابراین صدایم بین 
مردم شناخته شده است. همیشه محبت مردم 
را دیده ام و تا یک کالم حرف می زنم به اسم 

صدایم می زنند و برایم افتخار است.

: از میان شخصیت هایی که تا به 
بیشتر  را  یک  کدام  کرده اید،  دوبله  حال 

دوست دارید؟
ادی  و  اسمیت  ویل  کروز،  تام  تام هنکس، 

مورفی را دوست دارم.
: نخستین مرتبه که با میکروفون و 
اتاق شیشه ای دوبله آشنا شدید، چه حسی 

داشتید؟
من از سن 9 سالگی در سینمایی در الله زار 
اعالم برنامه های فیلم را انجام می دادم و از 
آن زمان با میکروفون آشنایی دارم. از همان 
زمان دوبله را پیگیری کردم و وارد این حرفه 
شدم. اکنون بیش از 50 سال است که از راه 
دوبله گذران زندگی می کنم. با خوب و بدش 

هم همه جوره می سازم.
: دلتان برای آن دوران که در الله زار 

تئاتر بازی می کردید، تنگ می شود؟
آدم دلش تنگ می شود. هر انسانی با خاطره های 

گذشته اش زندگی می کند. خیلی ها این گونه 
هستند. من هم همیشه گذشته ام یادم هست 
که چه اتفاقی افتاده و چه کاری انجام داده ام.

: موفقیت خود را مدیون چه فردی 
هستید؟

مدیون خدا و سپس  ابتدا  را  موفقیت خود 
استادانم مانند زنده یادان علی کسمایی، احمد 
رسول زاده و خدا حفظش کند آقای هوشنگ 

لطیف پور و همت و تالش خودم هستم.
: صدایتان را چگونه در این سال ها 

حفظ کرده اید؟
به نظرم این مساله بیشتر خدادادی است اما 
سعی می کنم غذاهای چرب زیاد نخورم. ضمن 
اینکه تمرین و کار ما خودش باعث پخته تر 

شدن صدایمان می شود.
: ورزش خاصی هم برای بهتر شدن 

صدایتان می کنید؟
بله، اگر فرصت کنم حتما پیاده روی می کنم.

تورج نصر، یکی از دوبلورهای باسابقه است 
که بیشتر به جای شخصیت های انیمیشنی 
مانند شیپورچی، جیمبو، خرس مهربان و... 
صحبت کرده است. او از حرفه اش این طور 

برایمان گفت.

: تا به حال شده از کار خسته شوید 
و فکر کنید دیگر نیازی نیست مثل سابق 

تمام وقت برای دوبله وقت بگذارید؟
بارها شده که صبح از خواب بیدار شده ام و 
فکر کردم سرکار نروم. مدام با خودم کلنجار 
می روم و در آخر تسلیم همان عالقه همیشگی 

می شوم.
: آقای نصر! دقیقا از چه سالی وارد 

کار دوبله شدید؟
از سال 47 رسما کار دوبله را آغاز کردم.

: اولین نقشی که دوبله کردید را 
به خاطر دارید؟

اولین نقشی که دوبله کردم، با مدیریت دوبالژ 
آقای خسروشاهی بود. فیلم دیوید کاپرفیلد 
را دوبله کردم و تنها 3 خط دیالوگ داشتم، 
اما اولین فیلم فارسی که دوبله کردم، »قیصر« 
بود. خاطره دوبله این فیلم همیشه در ذهنم 
هست. نقشم بسیار کوتاه بود، جایی که بهمن 
مفید به قهوه خانه می آید و شروع می کند به 
خالی بستن، می گوید: »احمد چطوری؟« منم 
می گویم: »عزادار داداشتم.« دقیقا 3  روز از صبح 
تا شب برای دوبله این فیلم به استودیو رفتم. 
آقای کیمیایی هم نسبت به فیلمش حساسیت 
زیادی داشت، اما این فیلم همیشه برایم خاطره 

است.
: بهترین مدیر دوبالژی که در طول 

این سال ها با هم تجربه همکاری داشته اید؟
سعید مظفری و خسرو خسروشاهی، بدون 
اغراق بی نظیر ترین افرادی بودند که با آنها 
با وظایف مدیر  کار کرده ام. شاید بسیاری 
دوبالژ آشنایی نداشته باشند. طبعا تمامی هنر 
مدیر دوبالژ این نیست که چینش درستی از 
دوبلورها برای یک فیلم داشته باشد. یکی از 
وظایفش این است که دیالوگ های بازیگران 
را به اصطالح اندازه دهان دوبلورها کند، مثال 
فیلم های کره ای از آن  نوع فیلم هایی است 
که دوبله آنها به شدت سخت است، آن  هم 
به دلیل زبان خاصی که دارند. ممکن است 
فارسی  زبان  در  خط  یک  آنها  جمله  یک 
شود؛ اینکه این دیالوگ ها در دوبله درست 
ادا شود، ابتدا وظیفه مدیر دوبالژ و بعد گوینده 
مهمی  بسیار  عنصر  گوینده  انتخاب  است. 

گذشته  در  است.  دوبالژ  مدیر  وظایف  در 
که  بود  صورت  این  به  گویندگان  چینش 
برای یک فیلم سینمایی یا سریال، گویندگان 
با وسواس زیادی انتخاب می شدند و مثال 
اگر تورج نصر نمی توانست سر کار حاضر 
افرادی  انتخاب دوم یا سوم از  شود، قطعا 
بود که بتوانند کیفیت کار را به همان میزان 
وسواس  این  درحال حاضر  اما  کنند،  حفظ 

خیلی وجود ندارد.
: یک صدای خوب از نظر شما چه 

ویژگی ای دارد؟
باید قدرت داشته باشد و به اصطالح خش 
نداشته باشد. صدای خوب صدایی است که هر 
روز پخته تر شود و مخاطب را جذب خود کند.

: شما صدایتان را در این سال ها 
چطور حفظ کرده اید؟

با ورزش و سیگار نکشیدن. به نظر من، پرهیز 
از سیگار برای حفظ صدا خیلی مهم است.

: چرا دوبلورها در این سال ها بیشتر 
در معرض بیماری هستند؟

زیرا فشار کار و استرس در کار ما وجود دارد 
و از آن طرف هم بیمه و بازنشستگی در کار 
ما معنایی ندارد. همه این مسائل باعث دغدغه 
و فشار عصبی می شود. از سویی، محیط کار 
ما آنقدر بسته و خالی از نور و آفتاب است 
که همین موضوع در روحیه همکارانم نیز به 

مرور زمان تاثیر می گذارد.
: به خودمراقبتی چقدر اعتقاد دارید؟
خیلی زیاد، به خصوص با شرایط زندگی امروز 
خودمراقبتی بسیار مهم است و اگر به فکر 
سالمت روان و جسم خود نباشیم خیلی زود 

از پا درخواهیم آمد.

گپی با منوچهر والی زاده مدیر دوبالژ و بازیگر 

54سال است دوبله می کنم و با خوب و بدش می سازم

گپی با تورج نصر دوبلور و بازیگر 

صدا می خواهید؟ سیگار نکشید!


