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ــاد ماندنى ترين و  ــتايش نثار يكى از به ي خروارها س
ــاى كارتونى كه نگاه  ــن صداها و تيپ ه تأثيرگذارتري
ــت (جمله  تلخش، بخواهيم يا نخواهيم، هنوز با ما اس
ــاپ زدم!). از خاطرة «بچه هاى  ــر ديگر ق ــك نف را از ي
ــداى خنده هاى تلخ  ــه والت» هرچه مانده، ص مدرس
ــس ايتاليايى و ملودى  ــيقى وال ــى و البته موس فرانچ
زيبايش است. بين تمام بچه هاى مدرسه كه هر كدام 
ــرِت داشتن يك خانوادة خوب و كامل  به طريقى حس
ــتند،  ــى را به دل داش ــتو ديراس ــل انريكو و ارنس مث
ــر» بود و دقيقا به همين  فرانچى از همه «بى فاميل ت
ــخصيت داستان شد. مهوش  دليل، محبوب ترين ش
افشارى راجع به اين كه چطور به كارهاى كودك در 
ــل از انقالب  ــش پيدا كرد مى گويد: «قب دوبله گراي
ــم، اما بعد از  ــتر رل دخترهاى جوان را مى گفت بيش
ــريال هاى تلويزيونى  ــن نقش ها در س انقالب كه اي
ــر  ــروع كردم و رل پس ــد، كار كودك را ش كمتر ش
بچه ها را مى گفتم. آقاى لطيف پور به ما آموخته بود 
كه يك گوينده هيچ وقت نبايد بگويد  نمى توانم. او به 
ما ياد داد كه چطورى تيپ بچه ها را مثل بزرگ تر ها 
ــارى،  ــم.» تيپ ماندگار ديگر مهوش افش اجرا كني
ــاى كاراكترهاى  ــى» اش به ج ــوك زبان ــة «ن لهج
كارتونى مثل پسر شجاع است كه اصطالحا «دندان 
خرگوشى» اند و حروفى مثل «سين» و «شين» يا 
ــكيپى،  ــزه اى تلفظ مى كنند. اس ــور بام «چ» را ج
ــك كارتون «رابين هود»، كه دلش  خرگوش كوچ
مى خواست مثل رابين باشد و رابين هود در جشن 
ــو، كاله و كمان خود را به او  تولد خرگوش كوچول
ــبيه به پسر شجاع و با  هديه مى دهد، با لهجه اي ش
صداى مهوش افشارى است. صدايش انگ دختران 
نوجوان و مغرور و تا اندازه اى خودخواه كارتون ها 
ــت. صداى فيليسيتى  ــريال هاى داستانى اس و س
ــره» به ياد  ــريال «قصه هاى جزي ــگ را در س كين
ــت مغرور  ــا پندلتون، دوس ــد. لحن جولي بياوري
جودى آبوت در «بابالنگ دراز» از تيپ هاى شبيه 
ــيتى است. ضمنا جيمبو را هم فراموش  به فيليس

نكنيد!
ــورش در اتاقك ضبط  ــن حض ــارة اولي او درب
ــتوديو (باكس) مى گويد: «اولين بار در  صداي اس
استوديو تلويزيون فيلم وارد «باكس» شدم. يك 
ــينما كه تصوير روبه روى  اتاق تاريك بود مثل س
ــود. آن قدر  ــون بزرگ تر ب ــة تلويزي آن، از صفح
ــردم وقتى چراغ  ــان زده بودم كه فكر مى ك هيج
براى ضبط صدا قرمز مى شود و مى گويند ديگر 
ــد، حتى نفس هم  ــى نبايد حرف اضافه بزن كس

نبايد كشيد!»

من همون پينوكيو 
هستم!

ــت ماجراهاى سندباد شركت  در ابتداى كاس
ــت داستان، يك تبليغ بود: موسيقى  چهل و هش
ــنيديم و  ــون «پينوكيو» را مى ش ــناى كارت آش
ــر مى رسيد، انگار كه توى  پينوكيو نفس زنان س
نوار هم از دست گربه نره و روباه مكار در امان نبود 
ــتالژى تمام  ــنايى كه حاال به نوس و با صداى آش
دوران بچگي مان تبديل شده، مى گفت:« اِ اين جا 
ــت، من كجام؟ تو شركت چهل و هشت  كجا اس
ــنگ  ــتاناى قش ــه داس ــا ك ــتان، همون ج داس
سوپراسكوپو درست مى كنه، اِ بچه ها شماهام كه 
ــن همون  ــين، م ــو كه ميشناس اينجايين...من
ــتم...» صداى نادره ساالرپور با آن  پينوكيو هس
ــا اداى خاص بچه ها  ــدنى كه ب لحن توصيف نش
پايان جمله هايش را مى كشيد، قند توى دلمان 
ــرد. تازه در مورد درس هايمان و قبولى  آب مى ك
ــال و اين كه نكند تجديدى  در امتحانات پايان س
ــيم و...حرف هايى مى زد و سؤال هايى  آورده باش
مى پرسيد و بعد قول مى داد براى اين كه از دست 
روباه مكار و گربه نره راحت شود و پيش ما ( توى 
نوار!) بماند، ماهى يك دفعه با برنامه هاى جديد 
ــرى به ما مى زند. نادره ساالرپور، همراه ناهيد  س
اميريان و مهوش افشارى از اولين صداپيشگانى 
ــة1350 رل بچه ها را  ــه در اوايل ده ــتند ك هس
ــفانه نادره ساالرپور، اوايل دهة  مى گفتند. متأس
1360 به خارج از كشور مهاجرت كرد و صدايش 
را در كارتون هاى بعد از انقالب كمتر شنيديم. او 
در «بلفى و لى لى بيت» به جاى لى لى بيت حرف 
مى زد و كاراكتر پسرشجاع در قسمت هاى اولية 
ــريال كارتونى، جزو آخرين كارهايش در  اين س
ــد. بعد از آن، مهوش افشارى با لهجه اي  دوبله ش

مادر كارتون ها 
در  ــادر»  «م ــخصيت هاى  ش از  ــيارى  بس
ــت. در «هاچ، زنبور  ــا، با صداى او اس كارتون ه
ــل» ديدن چهرة مادر هاچ، به دغدغة ازلى  عس
ــط گاهى در  ــده بود و فق ــان تبديل ش ابدي م
رؤياهاى هاچ مى ديديم اش. ناهيد شعشعانى به 
جاى مادر هاچ حرف مى زد، ضمن اين كه راوى 
داستان هم بود. در «بچه هاى كوه آلپ» به جاى 
ــين را  مادر آنت حرف مى زد و نقش خواهر لوس
ــت و در «حنا دخترى در مزرعه» به  هم مى گف
ــعانى،  جاى عمه خانم حرف مى زد. ناهيد شعش
همسر مرحوم مهدى آژير، در حال حاضر بيشتر 
ــت و مديريت دوبالژ بسيارى از  مدير دوبالژ اس
ــتاران» و  ــدار مثل «پرس ــريال هاى پرطرف س
«افسانه عقاب هاى مبارز» را به عهده دارد. او در 
ــوم آژير به  ــدى» به مديريت مرح «هادى و ه
جاى شخصيت مادر هادى و هدى حرف مى زد. 
ناهيد شعشعانى از معدود دوبلورهايى است كه 
مى گويد: «كيفيت دوبله نسبت به گذشته هيچ 
ــرده. مديران دوبالژ و گويندگان فعلى  فرقى نك
كارتون ها هم نسبت به گذشته تفاوتى نكرده اند 
و به همان اندازة سابق، وقت و انرژى براى دوبلة 
ــا آن موقع ها  ــود. ام ــته مى ش كارتون ها گذاش
ــد و  ــدارى مى ش ــترى خري ــاى بيش كارتون ه
ــان بازتر  گويندگان براى اجراى نقش ها دستش

بود.»

اَه اَه، چه غذاى 
خوشمزه اى!

به جاى تسوكه در «سفرهاى ميتى كمان» حرف به جاى تسوكه در «سفرهاى ميتى كمان» حرف 
ــق صحنه هاى اكشنى كه تسوكه با  مى زد. به عش
قدرت شمشيرزنى بى نظيرش در پايان هر قسمت قدرت شمشيرزنى بى نظيرش در پايان هر قسمت 
ــون را  ــتيم و كل كارت ــرد، مى نشس ايجاد مى ك
مى ديديم و قاعدتا اين جملة هميشگى تسوكه را 
ــنيديم: «اين عالمت مخصوص حاكم  هم مى ش
ــد.» محمد عبادى  ــت، احترام بگذاري ــد.» محمد عبادى بزرگ اس ــت، احترام بگذاري بزرگ اس
ــخة  ــة اين كارتون مى گويد: «در نس دربارة دوبل
ــراه داداش كايكو  ــوكه هم ــى، هر بار كه تس اصل
مبارزه ها را شروع مى كرد، يك ترانة حماسى ژاپنى مبارزه ها را شروع مى كرد، يك ترانة حماسى ژاپنى 
ــزى توى  ــد، چي ــا روى تصاوير پخش مى ش زيب
مايه هاى ترانه هاى «بيل رو بكش»، با اين تفاوت 
ــت چرا در  ــه خواننده اش مرد بود و معلوم نيس ــت چرا در ك ــه خواننده اش مرد بود و معلوم نيس ك
ــر قدرت  ــش مى كردند.» اگ ــخه دوبله حذف نس
ــازى هاى  ــخيص صدايش را با وجود  تيپ س تش
بى نظيرى كه انجام مى دهد داشته باشيد، حساب 
نقش هايى كه اجرا كرده از دستتان خارج مى شود. نقش هايى كه اجرا كرده از دستتان خارج مى شود. 
در «دهكده حيوانات» با صدايى بسيار زير به جاى 
روباه حرف مى زد. همان روباهى كه همراه دراگو و 
ــكيل  ــالف بچه هاى دهكده را تش ــه، تيم خ گرب
ــتان» به جاى  مى دادند. عبادى در «موش كوهس
ــه شالى  روباه قرمز حرف مى زد، همان كه هميش
دور گردنش بود و همراه مادرش (با صداى مرحوم 
ــى) زندگى مى كرد و روباه مادر بيشتر از  آذر دانش
ــد، دلش  ــان باش اين كه به فكر پر كردن شكمش
مى خواست پسرش از خرگوش زبر و زرنگ جنگل 
رودست نخورد. اما ماندگارترين تيپى كه عبادى با 
ــوگ در «لوك خوش  ــش خلق كرده، بوش صداي
ــت. او دربارة اين كه بوشوگ از ساير  ــانس» اس ش
تيپ هايش بيشتر طرفدار دارد مى گويد:« شايد به 
ــه از  ــا كارتون گوها هميش ــت كه م اين دليل اس
ــم. اما  ــتفاده مى كني ــبيه به هم اس تيپ هايى ش
ــت و آقاى  ــى داش ــه تازگ ــراى هم ــوگ ب بوش
ــاهى ( مدير دوبالژ اولين سرى لوك ) از  خسروش
جمله هاى بداهه اى كه مى گفتم استقبال مى كرد. 
اين سگ، خنگ بود و بايد جمله هاى غير طبيعى 
مى گفت. مثال وقتى غذايى مى خورد كه خوشش 
مى آمد، مى گفتم( با تيپ بوشوگ حرف مى زند ): 

«اَه اَه، چه غذاى خوشمزه اى!» 

گرزوج حيلهگرزوج حيلهگر
ــل  ــى مث ــالب در كارتون هاي ــش از انق پي
ــارلوت» و  ــر»، «باگزبانى»، «ش «عصر حج
ــيارى ديگر، حرف زده كه متأسفانه همة  بس
نقش ها در ذهن ايشان باقى نمانده است. اما 
ــكار در  ــر روباه م ــا كاراكت ــا صدايش را ب م
ــرور و  ــپ ش ــيم. تي ــو» مى شناس «پينوكي
ــوم كنعان  ــر او همراه با صداى مرح حيله گ
ــبز رنگ  كيانى در نقش گربه نره كه لباس س
ــك  ــك عين ــت و ي ــن داش ــه ت ــه اى ب كهن
زوج  ــود،  ب ــمش  چش ــه  ب ــه اى»(!)  «گرب
ــه به اين  ــود آوردند ك ــرى را به وج بى نظي
ــادگى ها از خاطره ها پاك نمى شود. البته  س
ــتر مرتضى  ــالب، بيش ــد از انق ــاى بع بچه ه
ــند  احمدى را به عنوان يك بازيگر مى شناس
ــناترند. او در ُجنگ هاى  ــره اش آش ــا چه و ب
ــتانى زيادى  ــريال هاى داس ــى و س تلويزيون
بازى كرده و اجراهاى راديويى زيادى داشته 

است.

انرانران ربانوى دوبله ايربانوى دوبله اي
ــدگان كارتون  ــن، نامش را ميان گوين ــدگارى را گفته و براى همي ــِى مان ــاى كارتون كاراكتره
ــخصيت حرفه اي اش به او «بانوى دوبله ايران»  ــتداران دوبله به خاطر ش مى آوريم. خيلى از دوس
ــتانى محبوب  ــريال داس ــتر از اين به مرحوم ژاله كاظمى دادند. در س مى گويند، عنوانى كه پيش
ــال هاى دور از خانه» به جاى اوشين حرف مى زد و در سريال «قصه هاى جزيره» نقش سارا  «س
ــتنلى (سارا پولى) را مى گويد. سال ها پيش، صدايش را روى مسافر كوچولو شنيديم و كلى با  اس
آن خاطره داريم. كاراكتر كارتونى اي كه باعث شد سال ها شازده كوچولوى مخلوق سنت اگزوپرى 
ــاير كاراكترهاى كارتونِى ساخت ژاپن تصور كنيم؛ و «گل  ــم هاى درشت و شبيه به س را با چش
سرخ» اش را - بخواهيم و نخواهيم - مثل همان دختركى مجسم كنيم كه كلى ادا در مى آورد 
ــرنديپيتى حرف  ــناخته» به جاى س ــيرزاد در «جزيره ناش تا از داخل گل بيرون بيايد! مريم ش
مى زد، همان مخلوق عجيب و مهربان دوست كنا كه در يك قسمت، از بزرگى اش استفاده كرد 
ــده بود و مرتب به سمت  ــان ش و بين خانة دو نفر از اهالى كوچك اندام جزيره كه با هم دعوايش

هم تير پرتاب مى كردند، قرار گرفت تا دعواى آن دو به اين ترتيب خاتمه يابد!

انتخاب است و «داگويل» با صداى او است.

منفورترين بدمن  كارتون ها!
كاپيتان ليچ بدجنس و شروِر «ماجراهاي گاليور» كه دائم گاليور و دوستانش را تعقيب 
ــمت يك طوري شكست مي خورد و حالش گرفته  مي كرد و بعد از اين كه در پايان هر قس
مي شد، تكرار مي كرد: «باالخره گيرت مي ندازم گاليور». شهروز ملك آرايي، منفورترين 
ــد، در هر  ــاي كارتوني آن موقع را با صدايش خلق مي كرد. اگر يادتان مانده باش بدمن ه
ــتان» يك كاراكتر منفي بود كه دردسرساز مي شد، مثل آقاي  ــمت از «يوگي و دوس قس
ــالح هايش يك جورايي وسايل پاكيزگي بود و به ما بچه ها ياد مي داد  نظافت كه تمام س
كه پاكيزگي بيش از حد هم دردسرساز است ! اما صداي ملك آرايي آن قدر انعطاف دارد 
كه بتواند تيپ هاي مثبت را همان طور جذاب دربياورد. مثال وزير معركه «سيندرال» را 
ــبيل مسخره اي داشت و از پادشاه (با صدا و اجراي  ــت؟ همان كه ريش و س يادتان هس
بي نظير مرحوم ايرج ناظريان) مثل سگ مي ترسيد و مرتب اطاعت مي كرد و «بب بل 
ــان...» مي گفت، يا جان كوچولو در «رابين  ــل بل بله قربان...» يا «نن ن نه نخير قرب ب
هود» كه دوست صميمي و وفادار رابين بود. او در مورد اهميت كارتون و دوبلة خوب 
ــرش روي بچه ها مي گويد: «كارتون تأثير زيادي روي بچه هاي يك دوره و  آن و تأثي
ــل مي گذارد و به آن ها بينش و تلقي اي نسبت به جامعة اطرافشان مي دهد. تازه  نس
وقتي بزرگ تر مي شوند، با نگاه جديدتري همان كارتون ها را مي بينند. كارتون روي 
ــر دوبالژ ماهر و  ــا بايد ترجمة خوب، مدي ــت، ام ــي افراد جامعه تأثيرگذار اس تمام
ــود. ولي االن كارتون گويي كالس  ــته باشد تا ماندگار ش گوينده هاي باتجربه داش
درسي شده براي كساني كه تازه مي خواهند دوبله را ياد بگيرند، اول مي گويند برو 
ــان  ــينما را در كارتون نش ــون بگو! آن موقع گوينده، پختگي اش در دوبلة س كارت
ــت  ــينما، كارتون مي گويند. ممكن اس مي داد. در تمام دنيا هم بازيگران بزرگ س

بوشوگ

مادرهاچ

كمپاني

 صداها!

نويد غضنفري

معموال  ليِد اين نوع مطالب كه نوستالژي دوراِن بچگي است، احساسي نوشته مي شود. اين كه آن خاطرات با صداهاي 
گرمشان مثل تمام چيزهاي زيباي خلقت فقط يك بار سراغمان آمدند و ديگر خبري ازشان نيست، نشد نگه شان داريم 

براي خودمان. ُخب اگر قرار است «چيزي» احساس شود، توي مطلب خواهيد خواند، واقعيت ها از االن مشخص شود، 
بهتر است:

1ـ  دوبله، مقوله اي است كه هيچ سند و مدرك و آماِر دقيقي از آن موجود نيست. هر از گاهي كه مطلبي دربارة اين حرفة 
مبهم چاپ مي شود و اطالعاتي داده مي شود، حاصل حافظة عالقه مندان به دوبله است. حتي به خاطره هاي خود 

دوبلورها نبايد اميد بست، چون آن ها ميان نقش هايي كه گفته اند غرق شده اند!
2ـ  دوبله، مقوله اي است كه فقط وقتي مطلبي درباره اش چاپ مي شود، متولي پيدا مي كند و تا قبل از آن هيچ كس به 

فكر نيست كه پا پيش بگذارد و روزنه اي نور به نقاط مبهم و گاهي كوِر اين شاخه از هنرپيشگي، بتاباند.
3ـ  اي آقا، حرفي است مي فرماييد، حتي فرهنگ فيلِم بهزاد رحيميان و بهروز دانشفر هم ناقصي دارد، اصوال اين 

فرهنگ ها درمي آيند كه ثابت كنند هنوز راه مانده تا تكميِل آماِر دقيِق آن مقوله! تازه بيلي وايلدِر عزيز هم گفته:«هيچ 
كس كامل نيست.»

4ـ  فرهنِگ صداپيشگان كارتون كه قصه اش از قبلي هم پيچيده تر است. بعضي از دوبلورها هم اين مقوله را جدي 
نمي گيرند غافل از اين كه بزرگ ترين بازيگران هاليوود براي انيميشن، صداپيشگي كرده اند و به آن افتخار 

مي كنند. خيلي از صداپيشگان دهة 1960 (مثل داس باتلر) كه اصال پايه هاي فرهنگ پاِپ 
تلويزيوني را بنا كردند. از اين كه باز هم ما براي آمار دادن در اين زمينه پيشقدم شده ايم به 

خود مي باليم و همة دردسرهاي بعدي اش را هم با كمال ميل به جان مي خريم.
5ـ  مجموعه اي كه پيش روي شما است، فقط صداپيشگاِن كارتون هايي را كه دهة 

1360 از تلويزيون پخش مي شدند پوشش مي دهد.
6ـ  اصوال بحث دوبلوري از صداپيشة تيپيك جدا است. هر دوبلوري الزاما تيپ گو نيست. 

شده كه دوبلوري آمده و با صداي زيبا و طبيعي خودش به جاي كاراكتري كارتوني حرف 
زده است، ولي اين جا (به جز يكي دو مورد استثنا) به تيپ گوها پرداخته شده و برايشان 

مدخل هست.

ناهيد شعشعاني

محمدعبادي

مرتضي احمدي

عكس ها:محمدرضا جان پناه،شهراد بانكي

همه چيز دربارة دوبله كارتون هاي 
قديمي و دوبلورهايشان
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ــد، حتى نفس هم  ــى نبايد حرف اضافه بزن كس
نبايد كشيد!»

8989
روباه مكار

شهروز ملك آرايي
جان كوچولو

مهوش افشاري
جيمبو،فرانچي

نادره ساالرپور
وپينوپينوكيو

ي جري جري ج رهمشهرهمشه

نوك زباني!
ــاد ماندنى ترين و  ــتايش نثار يكى از به ي خروارها س
ــاى كارتونى كه نگاه  ــن صداها و تيپ ه تأثيرگذارتري من همون پينوكيو 

ــيتى است. ضمنا جيمبو را هم فراموش  به فيليس
نكنيد!

ــتوديو (باكس) مى گويد: «اولين بار در  صداي اس
استوديو تلويزيون فيلم وارد «باكس» شدم. يك 
ــينما كه تصوير روبه روى  اتاق تاريك بود مثل س
ــود. آن قدر  ــون بزرگ تر ب ــة تلويزي آن، از صفح

ــد، حتى نفس هم  ــى نبايد حرف اضافه بزن كس

مشابه، دوبلة پسر شجاع را ادامه داد. ــبز رنگ  كيانى در نقش گربه نره كه لباس س
ــك  ــك عين ــت و ي ــن داش ــه ت ــه اى ب كهن
زوج  ــود،  ب ــمش  چش ــه  ب ــه اى»(!)  «گرب
ــه به اين  ــود آوردند ك ــرى را به وج بى نظي
ــادگى ها از خاطره ها پاك نمى شود. البته  س
ــتر مرتضى  ــالب، بيش ــد از انق ــاى بع بچه ه
ــند  احمدى را به عنوان يك بازيگر مى شناس
ــناترند. او در ُجنگ هاى  ــره اش آش ــا چه و ب
ــتانى زيادى  ــريال هاى داس ــى و س تلويزيون
بازى كرده و اجراهاى راديويى زيادى داشته 
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گ

مى آمد، مى گفتم( با تيپ بوشوگ حرف مى زند ): 
«اَه اَه، چه غذاى خوشمزه اى!» 

عده اي خاص به سينما بروند و فيلم ببينند، اما كارتون و برنامه هاي تلويزيوني را 
ميليون ها نفر خواهند ديد و بسيار تأثير گذار است.» آقاي ووپي هم كه با آن كمد 

ــراي بچه ها و  ــرت و پرتش، حاال ديگر ب پر از خ
ــل به يك اصطالح  ــاي آن دوره تبدي بزرگتره
ــت.  ــده، يكي ديگر از كارهاي ماندگار اوس ش
ــي و چاملي در  ــت تنس ــر وق ــه ه ــان ك هم
مأموريت هاشان با مشكلي مواجه مي شدند، با 

جان كوچولو

4ـ  فرهنِگ صداپيشگان كارتون كه قصه اش از قبلي هم پيچيده تر است. بعضي از دوبلورها هم اين مقوله را جدي 
نمي گيرند غافل از اين كه بزرگ ترين بازيگران هاليوود براي انيميشن، صداپيشگي كرده اند و به آن افتخار 

مي كنند. خيلي از صداپيشگان دهة 1960 (مثل داس باتلر) كه اصال پايه هاي فرهنگ پاِپ 
تلويزيوني را بنا كردند. از اين كه باز هم ما براي آمار دادن در اين زمينه پيشقدم شده ايم به 

خود مي باليم و همة دردسرهاي بعدي اش را هم با كمال ميل به جان مي خريم.
5ـ  مجموعه اي كه پيش روي شما است، فقط صداپيشگاِن كارتون هايي را كه دهة 

6ـ  اصوال بحث دوبلوري از صداپيشة تيپيك جدا است. هر دوبلوري الزاما تيپ گو نيست. 
شده كه دوبلوري آمده و با صداي زيبا و طبيعي خودش به جاي كاراكتري كارتوني حرف 
زده است، ولي اين جا (به جز يكي دو مورد استثنا) به تيپ گوها پرداخته شده و برايشان 

ــي و چاملي در  ــت تنس ــر وق ــه ه ــان ك هم
مأموريت هاشان با مشكلي مواجه مي شدند، با 

تخته سياه سه بعدي شگفت انگيزش همه 
چيز را برايشان توضيح مي داد و البته با 
تمام اين حرف ها دست آخر، تنسي و 
چاملي مأموريت را خراب مي كردند. 

ــده بود و مرتب به سمت  ــان ش و بين خانة دو نفر از اهالى كوچك اندام جزيره كه با هم دعوايش
هم تير پرتاب مى كردند، قرار گرفت تا دعواى آن دو به اين ترتيب خاتمه يابد!

ــيرزاد براى چهرة نيكول كيدمن، در اين فقدان صداى ژاله كاظمى، بهترين  صداى مريم ش
انتخاب است و «داگويل» با صداى او است.

منفورترين بدمن  كارتون ها!

مريم شيرزاد
سرندي پيتي

Saeedsun.ir

Saeedsun.ir

http://saeedsun.ir/blog
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كوچولو!مانكوچولو!مانكوچولو! مانرمانر رقهرقه
صدايش را مى شنويد و بالفاصله خاطرة بسيارى از قهرمان ها و نقش اول هاى كارتونى 
برايتان زنده مى شود. سندباد در «ماجراهاى سندباد»، سباستين در «بل و سباستين»، 
ــت»، نل در «دخترى به نام  ــل»، فلون در «خانواده دكتر ارنس هاچ در «هاچ زنبور عس
ــخصيت با صداى ناهيد  ــاى كوه آلپ»، بنر و بامزى، اين همه ش ــل»، آنت در «بچه ه ن
اميريان بودند و به همين دليل صدايش براى ما به اندازة صداى خواهر و برادر همسن 
و سالمان، آشنا است. اگر خورة مجموعه كاست هاى چهل و هشت داستان سوپراسكوپ 
ــد اميريان در ابتدا و انتهاى  ــد و آن ها را جمع مى كرديد، يادتان مى آيد كه ناهي بودي
كاست با همان تيپ آشناى سندباد يا مثال جينا در «پينوكيو»، ساير داستان هاى اين 
مجموعه را معرفى مى كرد و آدرس شركت انتشارش را مى داد و ما متحير مى مانديم 

كه چطور ممكن است سندباد از اين جور مسائل باخبر باشد! 
ناهيد اميريان دربارة كاهش ميزان عالقة مردم به كارتون و محبوبيت كاراكترهاى 
كارتونى نسبت به گذشته مى گويد: «آن موقع، فيلم هاى سينمايى به اندازة االن در 
دسترس نبود. ماهواره نبود و كامپيوتر وارد خانه ها نشده بود. حتى يادم مى آيد كه 
ــا  ــمى را با ولع تماش ــة اقتصادى مرحوم مندوب هاش ــتند و برنام ــردم مى نشس م
ــت و مردم  ــريال هاى كارتونى هم مضامين خانوادگى داش مى كردند. خب اين س
ــتر از كوچكترها ماجرا را دنبال مى كردند.  ــت داشتند. بزرگترها بيش آن ها را دوس
ــاد مى آورند.» راجع به دوبله هاى  ــوز هم مردم، ما را با آن كاراكترها به ي ــال هن اص
ــد: «آن موقع، حوصله براى ارائة كار  ــته مى گوي خوب و موفق كارتون ها در گذش
ــتند، چيزى كه در دوبله هاى فعلى  ــتر بود و دوبلورها وقت مى گذاش خوب، بيش

بروس لي كارتوني!
ــارزاده را نمى توان يك  ــين معم زنده ياد حس
كارتون گو دانست، اما در چند سريال كارتونى، 
ــه كه در حافظه ها باقى مانده  نقش هايى را گفت
است. او در «بارباپاپا» به سرپرستى اميرهوشنگ 
ــا را مى گفت و به همراه  قطعه اى، نقش بارباپاپ
ــى) والدين  ــداى مهين برزوي ــا (با ص باربامام
ــكلى را با  ــره اى بودند كه هر مش ــوادة 9 نف خان
تغيير در ظاهرشان قابل حل مى كردند. حسين 
ــل» نقش  ــه نام ن ــرى ب ــارزاده در «دخت معم
پدربزرگ يك دنده و سرسخت نل را مى گفت و 
در «خانواده دكتر ارنست» به جاى دكتر ارنست 
ــال ها پيش در نسخه هاى دوبله  حرف مى زد. س
ــى، مرحوم  ــروس ل ــاى ب ــرى فيلم ه ــدة س ش

معمارزاده نقش بروس لى را مى گفت.

خواهران دوبلور
هر دو از صداهاى آشناى بعد از انقالب هستند 
و كارشان را از اوايل دهه1360 شروع كرده اند. 
ــتيد،  ــه اى و قديمى هس ــناس حرف اگر صداش
ــه در كارتون ها گفته اند،  نقش هاى زيادى را ك
ــدى در «دهكده  ــده. آزيتا ياراحم ــان مان يادت
حيوانات» نقش ناتاشا را مى گويد. در مجموعه 
«لولك و بولك» به جاى لولك حرف مى زد و در 
«بلفى و لى لى بيت» به جاى ماكى حرف مى زد. 
ــرزمين كوچولوها»  ــدى در «س ــا ياراحم رزيت
ــاى  ــت و در «ماجراه ــول را مى گف ــش مم نق
هاكلبرى فين»، جاى هاك حرف مى زد. سالى، 
ــت و پاچلفتى جودى  ــاده لوح و دس دوست س
ــداى رزيتا  ــا ص ــگ دراز» ب ــا لن ــوت در «باب آب
ــت. محمد ياراحمدى، دوبلور و  ياراحمدى اس
ــا و رزيتا  ــوت، پدر آزيت ــر دوبالژ پيش كس مدي

ياراحمدى است.

ــريال هاى مختلف حرف زده، كارتون نگفته  س
است. در اولين سرى لوك خوش شانس به جاى 
يكى از دالتون ها حرف مى زد. دوبلورى است كه 
ــخت و خشنى مثل تلى  به جاى بازيگران سرس
ــاواالس و ارنست بورگناين حرف زده است و  س
ــپ كارتونى  ــود كه خالق تي ــايد باورتان نش ش
ــالب، هر تيپ  ــوده و بعد از انق ــى ماوس ب ميك
ــم، با صدايى  ــه از او در حافظه داري كارتونى ك
بسيار ريز گفته شده است. يكى از كاراكترهاى 
ــتان است؛  ماندگارش بابالويى در يوگى و دوس
ــه همراه  ــى كوچكى ك ــب مكزيك ــان اس هم
هميشگى كوييك درامك گرا بود و مى خواست 

شبيه او رفتار كند.
اگر با او هم صحبت شويد مى فهميد كه هنوز 
عاشق و شيفتة كار براى كودكان است. مى گويد 
ــل گوريل  ــاى قديمى مث ــق كارتون ه كه عاش
ــت كه صادق ماهرو روى آن  انگورى و تيپى اس
ــر» و زوج  ــا اين كه «معاون كالنت ــرف زده، ي ح
ــوى را چقدر  ــى و مينو غزن ــداى ايرج رضاي ص
دوست دارد. نظرش دربارة افت چشمگير دوبلة 
كارتون هاى فعلى، اين است: «در گذشته، تمام 
ــتادى  ــانى كه در دوبله به مقام و درجة اس كس
ــيدند، تازه جرأت مى كردند در كارتون  مى رس
ــس مى خواهد دورة  ــرف بزنند. اما حاال هرك ح
ــرو كارتون بگو! يعنى  دوبله ببيند، مى گويند ب
ــروز، درجة صفر  ــراى گوينده هاى ام كارتون ب
ــه تبديل  ــور كارتون ها به فاجع ــت و اين ط اس

شده اند.»

سرسرس تودماغي! باز
ــخصيت كارتوني را با صداي  فقط يكي دو ش
ــه داريم، اما  ــي در حافظ ــن عباس مرحوم حس
همان ها براي هفت پشتمان كافي است. او سال 
1359 درگذشت، اما دوبلة سري پلنگ صورتي 
(بازرس كلوزو/ مورچه و مورچه خوار) را براي ما 
ــت. او مديريت دوبالژ اين مجموعه را كه  گذاش
ــد، انجام داد و با  بارها بعد از انقالب پخش مي ش
نوع گويش تا حدي زير و كمي تودماغي به جاي 
ــي زد و در بخش هاي  ــر مورچه حرف م كاراكت
ــا صدايي بم تر و توگلو افتاده به  بازرس كلوزو، ب
جاي بازرس مي گفت. اين نوع صدايش را پيش 
از انقالب براي دوبلة تيپ هاي كمدي در سينما، 
مثل گروچو ماركس استفاده مي كرد. او تا پيش 
ــرار افتادة  ــاال به ورطة تك ــهور و ح از تيپ مش
ــط حميد  ــي» كه اولين بار توس «جري لوئيس
ــد، به جاي لوئيس حرف مي زد.  قنبري خلق ش
دوستداراِن حرفه اي دوبله، تيپ استن لورل اش 
ــداي مرحوم عزت اهللا مقبلي براي  را در كنار ص
ــا االن جايگزين  ــتند و ت اليور هاردي، مي پرس
ــاردي  ــورل و ه ــة ل ــراي دوبل ــبي را ب مناس

نپذيرفته اند.

دختل مهلبون!
ــپ بچه هاى بازيگوش و كمى تپل در  هر چه تي
ــاى مختلف در ذهنتان مانده كه با آن  كارتون ه
كلى حال كرده ايد، با صدا و تيپ سازى بى نظير 
شوكت حجت است. او جزو معدود دوبلورهايى 
است كه بعد از انقالب وارد دوبله شد و خالقيتش 
كامال اصيل بود. اگر «سفرهاى ميتى كومان» را 
ــى زد. اگر  ــگارو حرف م ــد، به جاى س مى ديدي
ــتاد روز»،  ــد در «دور دنيا در هش خاطرتان باش
ــم  ــت به اس آقاى ويلى فاگ خدمتگزارى داش
ريگودون و او هم يك موش داشت به اسم تيكو 
ــة كاله ريگودون  ــا روى لب ــتر وقت ه ــه بيش ك
ــوارى  ــى از او س ــك جورهاي ــت و ي مى نشس
ــوكت حجت حرف  ــت. به جاى تيكو ش مى گرف
ــارة گرايش اش به دوبله مى گويد:  مى زد. او درب
«در دبيرستان كار تئاتر مى كردم و نويسندگى 
و كارگردانى نمايش هاى طنز را انجام مى دادم. 
ــود و براى  ــر مال ما ب ــم جايزة تئات ــال ه هر س
همين، مجمع تئاتر عادت كرده بود به گروه ما. 
ــجويان صدا و سيما گفت  آن موقع يكى از دانش
كه مى خواهند از دانشجويان تست دوبله بگيرند 
ــت بده. من  و اگر مى خواهى برو به جاى من تس
ــغول درس خواندن بودم و از سينما  هم كه مش
ــك هفته  ــتم. در طول ي ــز نمى دانس هيچ چي
ــردم و رفتم براى  ــت، مطالب را مرورى ك فرص
امتحان. تست هاى چند گزينه اى را از شما چه 
پنهان، خوب جواب ندادم. اما در قسمت عملى، 
ــاد. خيلى اتفاقى به من گفتند  اتفاق جالبى افت
ــه از امتحان  ــو و من هم ك ــه تيپ كودك بگ ك
خسته بودم، چون آن جا خيلى شلوغ بود، يكهو 
مثل بچه ها گفتم:«بابا من گشنمه، مى خوام برم 
ــاى فليكس  ــى توى مايه ه ــذا بخورم.» (تيپ غ
ــه صدايش  ــاى جزيره» ب ــگ در «قصه ه كين
ــت هاى  مى دهد)، همه خنديدند و با اين كه تس
ــن را  ــوب نزدم، م ــاد خ ــه اى را زي ــد گزين چن
ــه در «ممول» يادتان  پذيرفتند. تندپا را هم ك
ــت:« دختل  ــدر بانمك مى گف ــت كه چق هس
مهلبون...دختل مهلبون !» او دربارة تيپ تند پا 
ــتم و  مى گويد:« من از بچگى تخيلى قوى داش
ــه فكر مى  كردم كه آدم كوچولوها وجود  هميش
دارند، و بين كارتون هاى قديمى، عاشق «بلفى 
و لى لى بيت» بودم. براى همين تند پا را با عشق 
ــى را كه با تمام  ــم. به طور كلى هر نقش مى گفت

وجودم گفتم به چشم همه آمده و از 

تندپا

بابالويي

ناتاشا،ممول

مورچه

گفتمهرچي دلم مي خواست ميگفتمهرچي دلم مي خواست ميگفتم!
به جاي مسؤول برج مراقبت در «جيمبو» حرف مي زد و هميشه جيمبو روي اعصابش بود. البد يادتان هست كه در تيتراژ، 
ــدت صدا خرد مي شد. اما شاهكار تورج نصر، تيپ شيپورچي در «پسر  ــه هاي برج از ش چطور يكهو جيمبو فرود مي آمد و شيش
شجاع» است. كاراكتر ظاهري شيپورچي اين بود: لباس مسخرة صورتي به تن داشت كه يك خط آبي (به شكل موج!) وسطش 
بود و هميشه يك شيپور با دهانة كج و معوج به گردنش آويزان بود. تورج نصر از همين شمايل ظاهري ساده به آن تيپ فراموش 
نشدني رسيد. در «دهكدة حيوانات» به جاي روباه پدر مي گفت، همان كه پاية هميشگي نقشه هاي پدر دراگو (ببر پدر) بود. او در 
ميان صداهاي آشنا، چهرة آشنايي هم دارد و در نمايش هاي طنز تلويزيوني، آقاي شهروندي را اجرا مي كرد و در ُجنگ هاي طنز 
مرحوم منوچهر نوذري حضور داشت. او دربارة زيبايي ها و جذابيت هاي كارتون مي گويد: «اگر كارتون، خوش ساخت باشد، بچه ها را 

جذب مي كند. چون آن ها شيطنت هاي خودشان را در شخصيت هاي كارتوني مي بينند.» تورج نصر از بچگي 
ــر كوچولوِي عشق فيلِم سينما پاراديزو) بوده:« آن موقع در خانه ها از تلويزيون  براي خودش توتويي(پس

خبري نبود و فقط راديو داشتيم و من عاشق سينما بودم، اما پدرم در ماه شايد فقط يكي دو بار من را به 
سينما مي برد. يك بار هم كه يواشكي، تنها به سينما رفتم، بعدش كتك حسابي اي از دست او خوردم... 
توي محل و مدرسه تئاتر اجرا مي كردم. معلم موسيقي ام از كارهاي من خوشش مي آمد و مشوق ام بود 
(تورج نصر، زماني نوازندة درامز بوده)، تا اين كه با دوبله آشنا شدم و فهميدم كه يكي از نزديكانمان (مرحوم 
محمود نوربخش) در اين كار است. يك سال مثل سايه تعقيبش كردم، هرجا مي رفت همراهش بودم تا 

باالخره توانستم دوبلور بشوم و البته موسيقي را به خاطرش رها كردم.» از نظر 
او يك كارتون گو بايد شيطنت هاي بچگي اش را داشته باشد: «اگر آن شيطنت ها 
ــد، االن تمام  ــخصيت هاي كارتوني آن قدر خوب نمي ش باقي نمانده بود كه ش

همكارانم مي دانند كه من هنوز هم چقدر شيطنت مي كنم.» او 
ــه حرف زده،  ــام كاراكترهاي كارتوني ك مي گويد كه بين تم
ــت دارد: «شيطنت عجيب و غريبي  شيپورچي را خيلي دوس
ــردم، هرچه دلم  ــتم خالي مي ك ــت و من هم هرچه داش داش

مي خواست مي گفتم!» 

لو!ولو!ولو! وچوچ چوچو
ــدة حيوانات»، دو تيپ كامال متفاوت روباه مادر و برادر ميال (از اعضاي خانوادة  در «دهك
خوك هاي دماغ دراز) با صداي مهين برزويي است و فقط با مقايسة همين دو تيپ متفاوت، 
ــن و سال ما با آن  ــتر كارتون هايي كه بچه هاي همس به انعطاف صدايش پي مي بريد. او در بيش
خاطره دارند، با صداي دلنشينش به جاي «مادر» هاي داستان حرف مي زد. 
ــان را مي گفت.  ــا پاپا» نقش باربا مام ــدني «بارب در كارتون فراموش نش
ــتند) و  ــكل بودند (گردن نداش خانوادة نه نفري بارباپاپا، تخم مرغي ش
ــدام يك رنگ بودند. اما خانم هاي خانواده، ظريف تر بودند و گردن  هرك
ــتند. باربا مامان، مشكي بود. و يك حلقه گل قرمز روي سرش بود.  داش
ــجاع» و روي چهرة خانم  ــر ش صداي مهين برزويي را اولين بار در «پس
ــنيديم و وارد آرشيو ذهني مان كرديم و بعيد مي دانم حاال كه  كوچولو ش
سال ها گذشته و آن تيپ روي كاراكترهاي كارتوني ديگري هم اجرا شده، 
ــخصيت ديگري در حافظه مان باشد. او راجع  صدا به نام ش
ــازي عالقة  به اين كه در دوبله به كارتون گويي و تيپ س
بيشتري دارد، مي گويد: «يكي از داليل مهم عالقه ام 
ــت كه بچه ها را بي نهايت  به كارتون گويي، اين اس
ــي  ــل و غش ــادگي و بي غ ــت دارم، س دوس
ــود و  ــظ مي ش ــون حف ــخصيت ها در كارت ش
كاراكترها، كودك صفت هستند. دليل ديگر 
اين كه طنز را خيلي دوست دارم. در كارتون 
بيشتر مي توان از تيپ هاي كميك استفاده 
كرد و دستت بازتر است». مهين برزويي، 
ــت كه مديريت دوبالژ  ده پانزده سالي اس
ــياري از كارتون هاي  مي كند و مديريت بس
اخير تلويزيون را به عهده داشته است.

حسن عباسي

آزيتا و رزيتا ياراحمدي

شوكت حجت

جوادبازياران
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حسين معمارزاده
بارباپاپا

زهرا آقارضا،احمد هاشمي
خاله ريزه،جغد پير

تورج نصر
شيپورچي

مرحوم منوچهر نوذري حضور داشت. او دربارة زيبايي ها و جذابيت هاي كارتون مي گويد: «اگر كارتون، خوش ساخت باشد، بچه ها را 
جذب مي كند. چون آن ها شيطنت هاي خودشان را در شخصيت هاي كارتوني مي بينند.» تورج نصر از بچگي 

ــر كوچولوِي عشق فيلِم سينما پاراديزو) بوده:« آن موقع در خانه ها از تلويزيون  براي خودش توتويي(پس
خبري نبود و فقط راديو داشتيم و من عاشق سينما بودم، اما پدرم در ماه شايد فقط يكي دو بار من را به 
سينما مي برد. يك بار هم كه يواشكي، تنها به سينما رفتم، بعدش كتك حسابي اي از دست او خوردم... 
توي محل و مدرسه تئاتر اجرا مي كردم. معلم موسيقي ام از كارهاي من خوشش مي آمد و مشوق ام بود 
(تورج نصر، زماني نوازندة درامز بوده)، تا اين كه با دوبله آشنا شدم و فهميدم كه يكي از نزديكانمان (مرحوم 
محمود نوربخش) در اين كار است. يك سال مثل سايه تعقيبش كردم، هرجا مي رفت همراهش بودم تا 

باالخره توانستم دوبلور بشوم و البته موسيقي را به خاطرش رها كردم.» از نظر 
او يك كارتون گو بايد شيطنت هاي بچگي اش را داشته باشد: «اگر آن شيطنت ها 
ــد، االن تمام  ــخصيت هاي كارتوني آن قدر خوب نمي ش باقي نمانده بود كه ش

همكارانم مي دانند كه من هنوز هم چقدر شيطنت مي كنم.» او 
ــه حرف زده،  ــام كاراكترهاي كارتوني ك مي گويد كه بين تم
ــت دارد: «شيطنت عجيب و غريبي  شيپورچي را خيلي دوس
ــردم، هرچه دلم  ــتم خالي مي ك ــت و من هم هرچه داش داش

محمود نوربخش) در اين كار است. يك سال مثل سايه تعقيبش كردم، هرجا مي رفت همراهش بودم تا 

آزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمدي

ــى را كه با تمام  ــم. به طور كلى هر نقش مى گفت
وجودم گفتم به چشم همه آمده و از 

ــر  آن ها راضى ام.» پپرو در «پس
كوهستان» و پنى در «كارآگاه 
ــاى  كاراكتره از  ــت»  گج
ــوكت  ــت كه ش ديگرى اس

ــان حرف  حجت به جايش

ــتند، چيزى كه در دوبله هاى فعلى  ــتر بود و دوبلورها وقت مى گذاش خوب، بيش
رعايت نمى شود و در مدت يكى دو روز بايد كار را تمام كنند. االن وقتى 
ــت به بچه ها مى گويم كه فقط  ــت دوبالژ كارى به عهدة من اس مديري
جمالت را فارسى نكنند. قشنگ حرف بزنند و حس داشته باشند.»

ــط صدا را موقع  ــتوديو ضب ــر روزى افتخار حضور در باكس اس اگ
ــتن اش پشت ميز  رل گويى ناهيد اميريان پيدا كرديد، به نحوة نشس
ــه) و حس وحال او موقع اجراى نقش  ــالژ (دو زانو و با پاى برهن دوب
ــى كوئين كامينگز» در  ــيرين زبانى «لوس دقت كنيد، تا دليل ش

«دختر خداحافظى» برايتان روشن شود.  

وجودم گفتم به چشم همه آمده و از 
ــر  آن ها راضى ام.» پپرو در «پس

كوهستان» و پنى در «كارآگاه 
ــاى  كاراكتره از  ــت»  گج
ــوكت  ــت كه ش ديگرى اس

ــان حرف  حجت به جايش
زده است. 

وجودم گفتم به چشم همه آمده و از جوادبازياران
ــر  آن ها راضى ام.» پپرو در «پس

كوهستان» و پنى در «كارآگاه 
ــاى  كاراكتره از  ــت»  گج
ــوكت  ــت كه ش ديگرى اس

ــان حرف  حجت به جايش

ــتر از كوچكترها ماجرا را دنبال مى كردند.  ــت داشتند. بزرگترها بيش آن ها را دوس
ــاد مى آورند.» راجع به دوبله هاى  ــوز هم مردم، ما را با آن كاراكترها به ي ــال هن اص
ــد: «آن موقع، حوصله براى ارائة كار  ــته مى گوي خوب و موفق كارتون ها در گذش
ــتند، چيزى كه در دوبله هاى فعلى  ــتر بود و دوبلورها وقت مى گذاش خوب، بيش
رعايت نمى شود و در مدت يكى دو روز بايد كار را تمام كنند. االن وقتى 
ــت به بچه ها مى گويم كه فقط  ــت دوبالژ كارى به عهدة من اس مديري
جمالت را فارسى نكنند. قشنگ حرف بزنند و حس داشته باشند.»

ــط صدا را موقع  ــتوديو ضب ــر روزى افتخار حضور در باكس اس اگ
ــتن اش پشت ميز  رل گويى ناهيد اميريان پيدا كرديد، به نحوة نشس
ــه) و حس وحال او موقع اجراى نقش  ــالژ (دو زانو و با پاى برهن دوب
ــى كوئين كامينگز» در  ــيرين زبانى «لوس دقت كنيد، تا دليل ش

«دختر خداحافظى» برايتان روشن شود.  

ــتند، چيزى كه در دوبله هاى فعلى  ــتر بود و دوبلورها وقت مى گذاش خوب، بيش
رعايت نمى شود و در مدت يكى دو روز بايد كار را تمام كنند. االن وقتى 
ــت به بچه ها مى گويم كه فقط  ــت دوبالژ كارى به عهدة من اس مديري
جمالت را فارسى نكنند. قشنگ حرف بزنند و حس داشته باشند.»

ــط صدا را موقع  ــتوديو ضب ــر روزى افتخار حضور در باكس اس اگ
ــتن اش پشت ميز  رل گويى ناهيد اميريان پيدا كرديد، به نحوة نشس
ــه) و حس وحال او موقع اجراى نقش  ــالژ (دو زانو و با پاى برهن دوب
ــى كوئين كامينگز» در  ــيرين زبانى «لوس دقت كنيد، تا دليل ش

«دختر خداحافظى» برايتان روشن شود.  

يكي از دالتون ها!
ــا و  ــه در فيلم ه ــدر ك ــالب آن ق ــد از انق بع
ــريال هاى مختلف حرف زده، كارتون نگفته  س

ــپ بچه هاى بازيگوش و كمى تپل در  هر چه تي
ــاى مختلف در ذهنتان مانده كه با آن  كارتون ه
كلى حال كرده ايد، با صدا و تيپ سازى بى نظير 

ــدة حيوانات»، دو تيپ كامال متفاوت روباه مادر و برادر ميال (از اعضاي خانوادة  در «دهك
خوك هاي دماغ دراز) با صداي مهين برزويي است و فقط با مقايسة همين دو تيپ متفاوت، 
ــن و سال ما با آن  ــتر كارتون هايي كه بچه هاي همس به انعطاف صدايش پي مي بريد. او در بيش
خاطره دارند، با صداي دلنشينش به جاي «مادر» هاي داستان حرف مي زد. 
ــان را مي گفت.  ــا پاپا» نقش باربا مام ــدني «بارب در كارتون فراموش نش
ــتند) و  ــكل بودند (گردن نداش خانوادة نه نفري بارباپاپا، تخم مرغي ش
ــدام يك رنگ بودند. اما خانم هاي خانواده، ظريف تر بودند و گردن  هرك
ــتند. باربا مامان، مشكي بود. و يك حلقه گل قرمز روي سرش بود.  داش
ــجاع» و روي چهرة خانم  ــر ش صداي مهين برزويي را اولين بار در «پس
ــنيديم و وارد آرشيو ذهني مان كرديم و بعيد مي دانم حاال كه  كوچولو ش
سال ها گذشته و آن تيپ روي كاراكترهاي كارتوني ديگري هم اجرا شده، 
ــخصيت ديگري در حافظه مان باشد. او راجع  صدا به نام ش
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ــدة حيوانات»، دو تيپ كامال متفاوت روباه مادر و برادر ميال (از اعضاي خانوادة  در «دهك
خوك هاي دماغ دراز) با صداي مهين برزويي است و فقط با مقايسة همين دو تيپ متفاوت، 
ــن و سال ما با آن  ــتر كارتون هايي كه بچه هاي همس به انعطاف صدايش پي مي بريد. او در بيش
خاطره دارند، با صداي دلنشينش به جاي «مادر» هاي داستان حرف مي زد. 
ــان را مي گفت.  ــا پاپا» نقش باربا مام ــدني «بارب در كارتون فراموش نش
ــتند) و  ــكل بودند (گردن نداش خانوادة نه نفري بارباپاپا، تخم مرغي ش
ــدام يك رنگ بودند. اما خانم هاي خانواده، ظريف تر بودند و گردن  هرك
ــتند. باربا مامان، مشكي بود. و يك حلقه گل قرمز روي سرش بود.  داش
ــجاع» و روي چهرة خانم  ــر ش صداي مهين برزويي را اولين بار در «پس
ــنيديم و وارد آرشيو ذهني مان كرديم و بعيد مي دانم حاال كه  كوچولو ش
سال ها گذشته و آن تيپ روي كاراكترهاي كارتوني ديگري هم اجرا شده، 
ــخصيت ديگري در حافظه مان باشد. او راجع  صدا به نام ش
ــازي عالقة  به اين كه در دوبله به كارتون گويي و تيپ س
بيشتري دارد، مي گويد: «يكي از داليل مهم عالقه ام 
ــت كه بچه ها را بي نهايت  به كارتون گويي، اين اس
ــي  ــل و غش ــادگي و بي غ ــت دارم، س دوس
ــود و  ــظ مي ش ــون حف ــخصيت ها در كارت ش
كاراكترها، كودك صفت هستند. دليل ديگر 
اين كه طنز را خيلي دوست دارم. در كارتون 
بيشتر مي توان از تيپ هاي كميك استفاده 
كرد و دستت بازتر است». مهين برزويي، 
ــت كه مديريت دوبالژ  ده پانزده سالي اس
ــياري از كارتون هاي  مي كند و مديريت بس

مهين برزويي
باربامامان
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آقاي اقتصادي و همسرشآقاي اقتصادي و همسرش
ــمى را مى شناسيد، همان «آقاى اقتصادى». برنامه «سيماى اقتصاد» زمانى پخش  زنده ياد احمد هاش
ــتن برنامه هاى جذاب رنج مى برد و آيتم هاى طنزش در آن برهوت برنامه،  ــد كه تلويزيون از نداش مى ش
ــيرى در اين آيتم ها بازى  ــت و پا كرده بود و بازيگرانى مثل محمد ش ــاچيان زيادى را براى خود دس تماش
مى كردند. شايد آن موقع كمتر كسى مى دانست كه «آقاى اقتصادى» با آن ظاهر جدى و «مجرى گونه » اش، 
ــمى  ــود، تيپ هاى مختلفى را اجرا مى كرد. مرحوم هاش ــاى همان دوره، با صداى خ ــاى زيب در كارتون ه
ــنجاب كوچولو» به جاى رييس  ــال و با تجربة كارتون ها را عالى مى گفت. در «بنر، س كاراكترهاى ميانس
ــش بود كه باقى سنجاب ها توى چه دردسرهايى  ــنجاب ها كه سبيل هاى پرپشتى داشت و دائم حواس س
افتاده اند، حرف مى زد و با تيپى مشابه در «موش كوهستان» نقش جغد پير را مى گفت. احمد هاشمى در 
ــتانى «سال هاى دور از خانه» با مديريت دوبالژ ژاله علو، نقش اجين را مى گفت. زهرا آقارضا،  ــريال داس س
ــت كه غير از تبحر در گفتن رل زن هاى  ــازى اس ــمى، از دوبلورهاى خالق و تيپ س ــر مرحوم هاش ــت كه غير از تبحر در گفتن رل زن هاى همس ــازى اس ــمى، از دوبلورهاى خالق و تيپ س ــر مرحوم هاش همس
ــيرين زبان، همراه احمد هاشمى تيپ هاى مختلفى اجرا كرده است. در «دهكدة  ــال و تا اندازه اى ش ــيرين زبان، همراه احمد هاشمى تيپ هاى مختلفى اجرا كرده است. در «دهكدة ميانس ــال و تا اندازه اى ش ميانس

ــا حرف مى زند و نقش بچه گربه اى كه در تيم خالف  ــا حرف مى زند و نقش بچه گربه اى كه در تيم خالف حيوانات» به جاى مادر ميش حيوانات» به جاى مادر ميش
ــازى مرحوم  ــت را هم اجرا مى كند و نقش دراگو با تيپ س ــو (بچه ببر) اس ــازى مرحوم دراگ ــت را هم اجرا مى كند و نقش دراگو با تيپ س ــو (بچه ببر) اس دراگ
هاشمى است. زهرا آقارضا در «بنر سنجاب كوچولو» به جاى يكى از سنجاب ها هاشمى است. زهرا آقارضا در «بنر سنجاب كوچولو» به جاى يكى از سنجاب ها 
حرف مي زد كه تى شرت راه راهى به تن داشت و هميشه با بنر لجبازى مى كرد. حرف مي زد كه تى شرت راه راهى به تن داشت و هميشه با بنر لجبازى مى كرد. 

ــابه در  ــحر آميز»  نقش خاله ريزه را مى گويد و با تيپى مش ــق س ــابه در او در «قاش ــحر آميز»  نقش خاله ريزه را مى گويد و با تيپى مش ــق س او در «قاش
ــوزان كاكس) و  ــريال «قصه هاى جزيره» به جاى خانم پگ بوون (س ــوزان كاكس) و س ــريال «قصه هاى جزيره» به جاى خانم پگ بوون (س س

موريل استيسى (مرلين اليت استون) حرف مى زند.موريل استيسى (مرلين اليت استون) حرف مى زند.

ــا و رزيتا  ــوت، پدر آزيت ــر دوبالژ پيش كس مدي

ناتاشا،ممول

ــه حرف زده،  ــام كاراكترهاي كارتوني ك مي گويد كه بين تم
ــت دارد: «شيطنت عجيب و غريبي  شيپورچي را خيلي دوس
ــردم، هرچه دلم  ــتم خالي مي ك ــت و من هم هرچه داش داش

مي خواست مي گفتم!»  آزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمديآزيتا و رزيتا ياراحمدي
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جواِن جسور
اگر با او هم صحبت شويد، خاطرة تمام نوجوان هاي 
ــان كارتون ها و فيلم هايي كه در عالم بچگي  قهرم
ــان  ــان بوده اند و دوستش ــك جورهايي الگويت ي
ــه دلتان مي خواست كه وقتي  داشته ايد و هميش
ــويد، يك مرتبه در  بزرگ تر شديد مثل آن ها بش
ذهنتان جان مي گيرد. جالب است كه هميشه در 
ــخصيت همسن آن  تمامي آن كارتون ها، يك ش
موقع ما در داستان بود كه وضعيت اش مثل ما بود. 
ــر» و كاراكتر  ــا منظورم كارتون «پانزده پس دقيق
محبوب (شايد آن موقع؟!) داناوان است. ظفرگرايي 
در «ماجراهاي گاليور» به جاي ادگار حرف مي زد، 
ــتيم با  يكي از آدم كوچولوها كه مثال ما نمي دانس
فلرتيشيا سر و سري دارد. بر و بچه هاي قديمي تر، 
«بتمن و رابين» را يادشان هست. گرايي به جاي 
رابين حرف مي زد. اما صداي علي بابا در «ماجراهاي 
ــندباد» از تمامي نقش هايي كه گفته، آشناتر  س
است. صداي او، همراه صداي آرشاك قوكاسيان و 
ــوان آن موقع  ــي، انگ قهرمان هاي ج ژرژ پطرس

بود.
 اين عالقة شما به كارتون، به زمان كودكي تان 

بر مي گردد؟
نه، چون آن موقع بيشتر خانواده ها وضعيت مالي 
خوبي نداشتند و تلويزيون و راديو در همة خانه ها 
وجود نداشت و ما هم نداشتيم. وقتي هم كه شروع 
به گويندگي كردم، هيچ تصوري از كارتون گويي 
نداشتم. بعدها كه به من نقش هاي كارتوني دادند 
ــه اين نوع  ــرف بزنم، ديدم ك ــان ح كه به جايش
ــت دارم و با عالقه حرف  گويندگي را بيشتر دوس

مي زنم.مي زنم.
 چـرا اهالي دوبله مثل گذشـته بـه دوبلة  چـرا اهالي دوبله مثل گذشـته بـه دوبلة 

كارتون بها نمي دهند؟
متأسفانه اين درست است. االن در خارج متأسفانه اين درست است. االن در خارج 
ــون اهميت  ــور، گويندگي كارت ــون اهميت از كش ــور، گويندگي كارت از كش
ــن كار حتي از  ــژه اي دارد و براي اي ــن كار حتي از وي ــژه اي دارد و براي اي وي
صداي بازيگران بزرگي چون داستين صداي بازيگران بزرگي چون داستين 
هافمن و تام هنكس استفاده مي شود. هافمن و تام هنكس استفاده مي شود. 
ــه آن ها  ــتمزد بااليي هم ب ــا دس ــه آن ها قطع ــتمزد بااليي هم ب ــا دس قطع
مي دهند. اما در ايران، اين گونه نيست و مي دهند. اما در ايران، اين گونه نيست و 
دوران اوج دوبلة كارتون، با عشق و عالقة خود 

انگوري انگوري!
ــادق ماهرو براي  ــدا و تيپي كه ص ــادآوري ص ي

انگوري انگوري!
ــادق ماهرو براي  ــدا و تيپي كه ص ــادآوري ص ي

انگوري انگوري!
ــان  ــوري خلق كرده، به تنهايي نش گوريل انگ
ــه كارتون ها و  ــان ب ــه چقدر آن زم ــد ك مي ده
دوبله شان بها داده مي شد. گوريِل بنفش پانزده 
ــتني كه يك كت سبز رنگ با  متري دوست داش
ــكي و يك كاله داشت و با يك سگ  پاپيون مش
ــمش جثة  ــه نام بيگلي بيگلي كه برخالف اس ب
ــي بودند و با  ــت صميم ــت، دوس كوچكي داش
ــي بيگلي  ــا كوچك بيگل ــن طبع ــس واگ فولك
ــافرت مي كردند و انگوري مجبور بود روي  مس
سقف فولكس بنشيند. ماهرو، تيپ هاي جذاب 
ــتان»  ديگري هم خلق كرده، در «يوگي و دوس
ــه كاراكتر محبوب كارتوني كمپاني  به جاي س
هاناـ  باربرا حرف زده كه به گفتة ماهرو پيش از 
ــدا و در قالِب  ــي، آن ها ج ــش يوگ ــه و پخ دوبل
ــدند و او با  ــري پخش مي ش ــتان هاي ديگ داس
ــي زد.  ــرف م ــان ح ــه جايش ــن ب ــان لح هم
ــود كه يك  ــب كابويي ب كوئيك درا مك گرا اس
ــش لول بند بود و  ــتمال گردن داشت و ش دس
ــت مي كنم!»  ــش اين بود: «كابونگ تكيه كالم
ــرو در كارتون  ــخصيت هاي ديگري كه ماه ش
ــا دارلينگ  ــناگلپوس و اُم ــي مي گفت اس يوگ
ــاوت. او دربارة  ــاي كامال متف ــد، با تيپ ه بودن
ــته نسبت به  تفاوت كيفيت كارتون هاي گذش
االن مي گويد: «كارتون هاي كمپاني هاي بزرگ 
آن موقع مثل والت ديزني و هاناـ  باربرا محصول 
نقاشي هاي دست انسان بودند و در آن ها حس 
ــت كامپيوتر همة  ــد از دخال ــت، بع وجود داش
اين ها از بين رفت.» يكي ديگر از تيپ هاي به ياد 
ــام در «رابين  ــرو، داروغه ناتينگه ــي ماه ماندن
ــه زور از اهالي فقير  ــه ب ــت، همان ك هود» اس
ناتينگهام ماليات مي گرفت. با همان تيپ هم به 
ــاب جنگل» حرف  ــر بالو در «كت ــاي كاراكت ج
ــياري از كارتون هاي  مي زد. مديريت دوبالژ بس
زيباي آن موقع مثل «تنسي تاكسيدو و چاملي 
ــادق ماهرو  ــه كارهاي ص ــران» از جمل و مهاج

است. 

هيييسس... هيييسس... هيييسس ! هيس
ــينما، صدايش را با چهرة وودي آلن تداعي مي كنند. اصغر افضلي به طور كلي در كارتون  عالقه مندهاي س

و سينما بيشتر تيپ هاي كميك ارائه مي كند. سگ ريز نقش و رفيق صميمي گوريل بنفش پانزده متري، 
يعني بيگلي بيگلي كه تفاوت بين اسم و جثه اش، ماجرا را بامزه تر مي كرد و اصغر افضلي با صدايي كوچك 

ــتادانه اجرايش  ــاده بم صادق ماهرو به جاي انگوري، اس ــد معمول، در مقابل صداي فوق الع ــر از ح و ريزت
مي كرد، از كارهاي اوست. دوبلة «گوريل انگوري و بيگلي بيگلي» قبل از انقالب و با مديريت امير قطعه اي 
ــابه به جاي كاراكتر روباه در «پسر شجاع» حرف زد،  ــد و افضلي مدتي بعد از انقالب، با تيپي مش انجام ش
ــري كه در غار زندگي  ــيپورچي بود و همگي از گرگ پي ــه در تيم خالف خرس قهوه اي و ش ــي ك روباه
ــاب مي بردند. طرفداران پر و پا قرص صداي افضلي، «ماجراهاي وروجك و آقاي نجار» و  مي كرد، حس
ــم اين انتخاب،  ــايد يكي از داليل مه ــاي وروجك را اوج كارهاي او مي دانند. ش ــازي اش به ج تيپ س
ــتاد افضلي موقع اجراي اين نقش باشد. اما جاودانه ترين كاراكتر كارتوني  بداهه پردازي هاي زياد اس
ــته با تغيير در نوع  ــت. او توانس كه اصغر افضلي به جاي آن حرف زده، پرنس جان در «رابين هود» اس
ــاه را اجرا كند. يادتان هست كه با چه لحني به  ــخصيت بزدل و «بچه ننة» پادش گويش و لحنش، ش

ــر او در «گربه هاي  ــس!» يكي ديگر از اجراهاي بي نظي ــر هيس» مي گفت: «هيس...هيييس «س
اشرافي» و به جاي خدمتكار شرور خانه، ادگار، است كه چشم اين را نداشت ببيند خانم صاحب 

ــد. يكي از  ــته و چيزي به او نمي رس ــش را براي گربه ها گذاش ــرافي، تمام ثروت ــاي اش گربه ه
ــلمان در «بامزي» است. همان  كاراكترهاي كارتوني به ياد ماندني با صداي اصغر افضلي، ش
ــمان به زمين مي آمد، كك اش هم نمي گزيد. در «بلفي و  ــت خونسردي كه اگر آس الك پش
لي لي بيت» به جاي ماجي پير حرف مي زد. ضمن اين كه مديريت دوبالژ كارتون هايي مثل 

«قلعة هزار اردك و كارآگاه گجت» (با گويندگي خود او) را انجام داده است. 

صداي پلنگ صورتي!
فكر نمي كنم كسي كارتون باز يا دوبله باز باشد 
ــد. او  و صداي مرحوم پرويز نارنجي ها را نشناس
ــز مجموعة «پلنگ صورتي»  راوي خاطره انگي
ــر به فردش روي  ــود و با صداي گرم و منحص ب
بعضي از اپيزودهاي اين مجموعه حرف مي زد. 
ــينمايي، بيشتر صدايش را روي  در فيلم هاي س
پرسوناژهاي متشخص و آداب دان مي شنيديم. 
ــه اي از قفس پريد»  ــي كه در «ديوان مثل نقش
ــيك حرف زد.  ــيدني الس اجرا كرد و به جاي س
ــر شجاع» به  مرحوم نارنجي ها در كارتون «پس
ــي زد. يادگارهاي  ــاي دكتر بز حرف م جاي آق
ــا مديريت او انجام  ــياري از دوبله هايي كه ب بس
شده به جا مانده است كه از ميان آن ها مي توان 
به «چوبين» و «اي كيوسان» اشاره كرد. پرويز 
ــاه و دريغ  ــي از اجراهاي كوت ــا در يك نارنجي ه
ــينمايي «بيلياردباز» به  ــزش، در فيلم س انگي
ــگاه  ــؤول دخل باش جاي همان «عموي» مس
بيليارد در ابتداي فيلم حرف مي زد كه در جواب 
ادِي تند دست و دوستش چارلي كه مي پرسند 
«اين جا نوشيدني نداريد؟» جواب مي دهد: «نه 
ــيدني داريم، نه ماشين بازي و نه بولينگ.  نوش
ــا چيزي كه داريم بيليارده، فقط بيليارد، به  تنه

اين جا مي گن ايمز آقا!»

دندانپزشك  آقاي 
پتي بل!

دكتر ِديتوِن بي رمق و خمودة كارتوِن مهاجران را 
كه توي كلبة كوچكي در مزرعة خانوادة لوسيمي 
ــت؟ او نا نداشت راه  زندگي مي كرد، يادتان هس
ــد به اين كه كيف دستي اش را كه  برود چه برس
ــكي تويش بود همراهش بكشاند. اين  لوازم پزش
كه دكتر ديتوِن فلك زده دچار چه درِد بي درماني 
ــت، دغدغة مان شده بود. چه مي دانستيم كه  اس
ــريف داشت! يك بار  دكتر در واقع دائم الخمر تش
هم كه حالش بدك نبود، دنداِن آقاي پتي بل را با 
ــيد! مرحوم عباس سعيدي با صدا و  گازانبر كش
ــه معموال آخر  ــر به فردي ك ــوة بيان منحص نح
كلمه هايش را مي كشيد، دكتر ديتون را گفت. او 
ــبزيجات به جاي پاسبان گِل گندم  در باغچة س
حرف مي زد، همان كاراكتري كه دائم مراقب بود 
ــوند و حتي ِشِود هم  ــناس وارد باغ نش افراد ناش
ــاوِن كالنتر به جاي  ــاب مي بُرد. در مع ازش حس
ــابي كار  ــي زد و از معاون، حس ــرف م كالنتر ح
ــتر گرم كارخانة  ــِر خودش بيش ــيد و س مي كش
يخ سازي اش بود. مرحوم سعيدي از سال 1381 
كه دچار يك حادثة رانندگي شد ديگر نتوانست كه دچار يك حادثة رانندگي شد ديگر نتوانست 
ــت،  ــتان 1384 درگذش ــه كند و در زمس ــت، دوبل ــتان 1384 درگذش ــه كند و در زمس دوبل

روحش شاد.

پدرپسرشجاع!
ــت و صدايش را بيشتر  با اين كه كارتون گو نيس
ــينما مثل  ــاي نقش مكمل هاي بزرگ س به ج
رابرت دووال و كلود رينز شنيده ايم، اما به جاي 
يكي از خاطره انگيزترين كاراكترهاي كارتوني 
ــت. پرويز ربيعي با تيپي  آن موقع حرف زده اس
ــاير كارهايش به جاي پت پستچي  متفاوت با س
حرف مي زد. هر روز پت همراه گربه اش جسي، 
ــت  ــؤول دفتر پس نامه ها را از خانم گاگينز، مس
دريافت مي كرد و با ماشين قرمز رنگش كه روي 
ــته شده بود Royal Mail، آن ها را در  ــته شده بود Royal Mailآن نوش Royal Mailآن نوش
ــش مي كرد. او  ــر دهكدة گرين ديل پخ سراس
ــان  ــارة كاراكترهاي كارتوني كه به جايش درب
ــه  ب ــادي  زي ــة  مي گويد:« عالق زده  ــرف  ح
كارتون گويي ندارم. اما نقش هاي كارتوني را كه 
گفتم دوست دارم، آن موقع آقاي افشاريه از من 
خواستند در كارتون «پسر شجاع» به جاي پدر 
ــال ها بعد هم در  ــجاع حرف بزنم و س ــر ش پس
سريال «وروجك و آقاي نجار»، نقش آقاي نجار 
ــم و هر دو نقش بين مردم و عالقه مندان  را گفت
ــا آقاي نجار  ــت، وروجك ب ــاب خوبي داش بازت
ــريع حرف مي زدند كه من فقط سعي  آن قدر س
مي كردم خودم را برسانم تا اين كه بخواهم مثال 
ــر شجاع  مزه اي، چيزي بپرانم. در مورد پدر پس
ــش را مي گويند،  ــتان، اصال جوك هم كه دوس
ــر شجاع به دنيا نمي آمد، اسم  ــر شجاع به دنيا نمي آمد، اسم همان كه اگر پس همان كه اگر پس
ــجاع چه مي شد؟». پرويز ربيعي در  ــجاع چه مي شد؟». پرويز ربيعي در پدِر پسر ش پدِر پسر ش
ــدة حيوانات» با مديريت دوبالژ ژاله علو،  ــدة حيوانات» با مديريت دوبالژ ژاله علو، «دهك «دهك
ــر  ــابه با پدر پس ــا با تيپي مش ــر به جاي پدر ميش ــابه با پدر پس ــا با تيپي مش به جاي پدر ميش
شجاع حرف مي زد. اما ميان دوستداران صداي شجاع حرف مي زد. اما ميان دوستداران صداي 
ــان هم كم نيست نقش پدر  ــان هم كم نيست نقش پدر ربيعي كه تعدادش ربيعي كه تعدادش
پسر شجاع، جايگاه ويژه اي دارد. او دربارة دوبلة پسر شجاع، جايگاه ويژه اي دارد. او دربارة دوبلة 
ــل  ــاي جديد كه به لهجه و ادا متوس ــل كارتون ه ــاي جديد كه به لهجه و ادا متوس كارتون ه
ــة آن ها با يك دوبلة خوب و  ــوند و مقايس ــة آن ها با يك دوبلة خوب و مي ش ــوند و مقايس مي ش
ــه كاراكترهاي  ــن ك ــد: «اي ــدگار، مي گوي ــه كاراكترهاي مان ــن ك ــد: «اي ــدگار، مي گوي مان
كارتوني با لهجه هاي مختلف شهرستاني دوبله كارتوني با لهجه هاي مختلف شهرستاني دوبله 
شوند يك بدعت نيست، يك دوبلور واقعي تمام شوند يك بدعت نيست، يك دوبلور واقعي تمام 
ــد انجام بدهد. كدام يك از  ــد انجام بدهد. كدام يك از اين كارها را مي توان اين كارها را مي توان
دوبله هاي عالي كارتون ها در گذشته، اين روش دوبله هاي عالي كارتون ها در گذشته، اين روش 
ــتفاده  ــود، اس ــند بش ــتفاده را براي اين كه مردم پس ــود، اس ــند بش را براي اين كه مردم پس
مي كردند؟ دوبله با لهجه، سال ها پيش امتحان مي كردند؟ دوبله با لهجه، سال ها پيش امتحان 
ــد. االن بايد به  ــش تمام ش ــد و تاريخ مصرف ــد. االن بايد به ش ــش تمام ش ــد و تاريخ مصرف ش
ــيم.  ــيم. دنبال چارة ديگري براي جذب بچه ها باش دنبال چارة ديگري براي جذب بچه ها باش
متأسفانه امروزه مردم ما هم ساده پسند شده اند، متأسفانه امروزه مردم ما هم ساده پسند شده اند، 
ــه كارتون هاي زيباي قديمي كمتر  ــه كارتون هاي زيباي قديمي كمتر براي اين ك براي اين ك

برايشان پخش مي شود.»برايشان پخش مي شود.»

علي بابا
بيگلي بيگلي

تنسي تاكسيدو

نابغه گويندگي كارتون
ــت نمي خوره!». ــي تاكسيدو هرگز شكس «تنس

ــت تيپي را كه زنده ياد مهدي آژير  غيرممكن اس
ــي در «تنسي  براي گفتن اين جملة معروف تنس
ــاخته بود،  ــا صدايش س ــيدو و چاملي» ب تاكس
ــخصيت هاي  ــتر ش ــيد. بيش فراموش كرده باش
كارتوني آن موقع كه صدايي زير داشتند، تيپشان 

با صداي مهدي آژير خلق شد. يادتان مي آيد 
ــيال در «ماجراهاي سندباد»، چطوري  كه ش

مي گفت: «سندباد ژونم!» يا آن موش كور 
ــر كار  ــاون كالنتر» كه براي س در «مع
گذاشتن و دست انداختن معاون كالنتر، 
پاية هميشگي ماسكي بود. مهدي آژير 

در ماجراهاي گاليور به جاي بانكو حرف 
ــي كه از همه  مي زد. يكي از لي لي پوتي هاي

قدش بلندتر بود و يك كاله سرش داشت. مرحوم 
ــتر سريال هاي عروسكي  آژير، مدير دوبالژِ بيش
ــل «هادي و  ــِع برنامة كودك مث ــوب آن موق خ
هدي» بود و به جاي پدر هادي و هدي هم حرف 
مي زد. اگر از بچه هاي برنامه كودك بين! قديمي تر 
ــريال عروسكي «نخودي» را مطمئنا  هستيد، س
ديده ايد. مهدي آژير عالوه بر مديريت دوبالژ اين 
ــز به جاي نخودي  ــه با صدايي خيلي ري مجموع
ــرف مي زد. او خالق تيپ هاي زيادي مثل دانلد  ح
ــز باني، وودي وودي بكر بوده و همه از او  داگ، باگ
ــه عنوان يكي از نابغه هاي گويندگي كارتون نام  ب
ــادي كه به كارتون و  ــد. به خاطر عالقة زي مي برن
شخصيت هايي كه به جايشان حرف زده داشت، 
نام يكي از دخترانش را شيال گذاشت. شيال آژير، 

گوينده است. 

پت پستچي

پرويز ربيعي

ظفر گرايي
اصغر افضلي

مهدي آژير
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دوبلورها

عباس سعيدي
پاسبان گل گندم

صادق ماهرو
گوريل انگوري

پرويز نارنجي ها
دكتر پسر شجاع

نابغه گويندگي كارتون
ــت نمي خوره!». ــي تاكسيدو هرگز شكس «تنس

ــت تيپي را كه زنده ياد مهدي آژير  غيرممكن اس
ــي در «تنسي  براي گفتن اين جملة معروف تنس
ــاخته بود،  ــا صدايش س ــيدو و چاملي» ب تاكس
ــخصيت هاي  ــتر ش ــيد. بيش فراموش كرده باش
كارتوني آن موقع كه صدايي زير داشتند، تيپشان 

با صداي مهدي آژير خلق شد. يادتان مي آيد 
ــيال در «ماجراهاي سندباد»، چطوري  كه ش

مي گفت: «سندباد ژونم!» يا آن موش كور 
ــر كار  ــاون كالنتر» كه براي س در «مع

در ماجراهاي گاليور به جاي بانكو حرف 
ــي كه از همه  مي زد. يكي از لي لي پوتي هاي

قدش بلندتر بود و يك كاله سرش داشت. مرحوم 
ــتر سريال هاي عروسكي  آژير، مدير دوبالژِ بيش
ــل «هادي و  ــِع برنامة كودك مث ــوب آن موق خ
هدي» بود و به جاي پدر هادي و هدي هم حرف 
مي زد. اگر از بچه هاي برنامه كودك بين! قديمي تر 
ــريال عروسكي «نخودي» را مطمئنا  هستيد، س
ديده ايد. مهدي آژير عالوه بر مديريت دوبالژ اين 
ــز به جاي نخودي  ــه با صدايي خيلي ري مجموع
ــرف مي زد. او خالق تيپ هاي زيادي مثل دانلد  ح
ــز باني، وودي وودي بكر بوده و همه از او  داگ، باگ
ــه عنوان يكي از نابغه هاي گويندگي كارتون نام  ب
ــادي كه به كارتون و  ــد. به خاطر عالقة زي مي برن
شخصيت هايي كه به جايشان حرف زده داشت، 
نام يكي از دخترانش را شيال گذاشت. شيال آژير، 
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ــينما، صدايش را با چهرة وودي آلن تداعي مي كنند. اصغر افضلي به طور كلي در كارتون  عالقه مندهاي س
و سينما بيشتر تيپ هاي كميك ارائه مي كند. سگ ريز نقش و رفيق صميمي گوريل بنفش پانزده متري، 
يعني بيگلي بيگلي كه تفاوت بين اسم و جثه اش، ماجرا را بامزه تر مي كرد و اصغر افضلي با صدايي كوچك 

ــتادانه اجرايش  ــاده بم صادق ماهرو به جاي انگوري، اس ــد معمول، در مقابل صداي فوق الع ــر از ح و ريزت
مي كرد، از كارهاي اوست. دوبلة «گوريل انگوري و بيگلي بيگلي» قبل از انقالب و با مديريت امير قطعه اي 
ــابه به جاي كاراكتر روباه در «پسر شجاع» حرف زد،  ــد و افضلي مدتي بعد از انقالب، با تيپي مش انجام ش
ــري كه در غار زندگي  ــيپورچي بود و همگي از گرگ پي ــه در تيم خالف خرس قهوه اي و ش ــي ك روباه
ــاب مي بردند. طرفداران پر و پا قرص صداي افضلي، «ماجراهاي وروجك و آقاي نجار» و  مي كرد، حس
ــم اين انتخاب،  ــايد يكي از داليل مه ــاي وروجك را اوج كارهاي او مي دانند. ش ــازي اش به ج تيپ س
ــتاد افضلي موقع اجراي اين نقش باشد. اما جاودانه ترين كاراكتر كارتوني  بداهه پردازي هاي زياد اس
ــته با تغيير در نوع  ــت. او توانس كه اصغر افضلي به جاي آن حرف زده، پرنس جان در «رابين هود» اس
ــاه را اجرا كند. يادتان هست كه با چه لحني به  ــخصيت بزدل و «بچه ننة» پادش گويش و لحنش، ش

ــر او در «گربه هاي  ــس!» يكي ديگر از اجراهاي بي نظي ــر هيس» مي گفت: «هيس...هيييس «س
اشرافي» و به جاي خدمتكار شرور خانه، ادگار، است كه چشم اين را نداشت ببيند خانم صاحب 

ــد. يكي از  ــته و چيزي به او نمي رس ــش را براي گربه ها گذاش ــرافي، تمام ثروت ــاي اش گربه ه
ــلمان در «بامزي» است. همان  كاراكترهاي كارتوني به ياد ماندني با صداي اصغر افضلي، ش
ــمان به زمين مي آمد، كك اش هم نمي گزيد. در «بلفي و  ــت خونسردي كه اگر آس الك پش
لي لي بيت» به جاي ماجي پير حرف مي زد. ضمن اين كه مديريت دوبالژ كارتون هايي مثل 

«قلعة هزار اردك و كارآگاه گجت» (با گويندگي خود او) را انجام داده است. 
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مي دهند. اما در ايران، اين گونه نيست و مي دهند. اما در ايران، اين گونه نيست و 
دوران اوج دوبلة كارتون، با عشق و عالقة خود دوران اوج دوبلة كارتون، با عشق و عالقة خود 

گويندگان حاصل شد.گويندگان حاصل شد.

9292 كمپاني خنده
پدر تاك را در «رابين هود» يادتان هست؟ يك بار كه 
داروغه مثل هميشه براي جمع كردن ماليات زوركي 
ــايش آمده بود، با شكم او  از مردم ناتينگهام به كليس
ــا هل داد و گفت: «از كليساي من  را به بيرون كليس
ــرو بيرون!» تيپ و صداي برونكا بين آن همه جيغ  ب
ــن تمام  ــت. اما بي ــه تابلو اس ــم ك ــن ه و داد چوبي
ــژاد  ــدي آرين ن ــي كه مه ــخصيت هاي كارتون ش
ــوار مفلوك و  ــرده، مورچه خ ــان را خلق ك صدايش
ــوار» در  ــه و مورچه خ ــانس كارتون «مورچ بدش
مجموعة «پلنگ صورتي»، چيز ديگري است. تكيه 
ــالم سوسيس!»  ــالم مورچه!» و «س كالم هاي «س
هنوز هم بين بر و بچه هاي خورة كارتون آن سال ها 
ــه كار مي رود. بازرس دودو هم كه با آن لباس فرم  ب
ــاهكاري بود. او  ــودش ش ــه براي خ ــس فرانس پلي
ــه در مأموريت ها به بازرس كلوزوي بيچاره  هميش
ــوت  ــتي فقط س مي گفت:«بازرس اگر كاري داش
ــوت زدن نداشت،  بزن.» و بازرس هم كه مهلت س

ناكار مي شد.
اولين تيپ سـازي اي كه در كارتون ها انجام 

داديد، كي بود؟ 
ــال1342  اولين  را كه فراموش كرده ام، چون از س
ــد، سريال هاي  ــتوديو كاسپين تأسيس ش كه اس
ــتاني زيادي براي دوبله و پخش از  كارتوني و داس
ــون به آن جا مي آمد و ما هم در آن ها حرف  تلويزي
مي زديم. فكر كنم كارتون «كمپاني خنده» جزو 
اولين كارهايي است كه در آن تيپ سازي كردم.

 در ميان تمام كاراكترهاي كارتوني كه حرف 
زده ايد، كدام يك را بيشتر دوست داريد؟

مورچه خوار را...
در همان مجموعه و در قسـمت هاي بازرس 
كلوزو بـا تيپي متفاوت به جـاي بازرس دودو 

حرف مي زديد.
ــاوت در اين مجموعه  ــپ كامال متف ــه با دو تي بل
ــم. صداي بم مورچه خوار را با صداي زير  مي گفت
دودو مقايسه كنيد. اين از ويژگي هاي تيپ گويي 

است.
 براي رسيدن به اين تيپ ها از صداي اصلي 

كمك گرفتيد؟
تا اندازه اي از صداي اصلي كمك گرفتم و يكي دو 
ــي كه مدير  ــن عباس ــپ را براي مرحوم حس تي
ــل ام را  ــود و نقش هاي مقاب ــون ب ــالژ كارت دوب
ــه او اين تيپ را انتخاب  ــت، اجرا كردم ك مي گف

كرد.
 تكيه كالم ها چطـور؟ در متن اصلي بود يا 

اضافه كرديد؟
عبارت ها همه در متن اصلي وجود داشت و من 
ــت مي كردم.  ــا را رعاي ــد نحوة گويش آن ه باي
ــت و  ــأله اس ــاختن يك تيپ خاص، يك مس س
ــت كه اگر  ــك چيز ديگر اس ــت بيان آن ي حال

رعايت نشود باز هم كارت را خراب مي كند.رعايت نشود باز هم كارت را خراب مي كند.

مهدي آرين نژاد
مورچه خوار

Saeedsun.ir
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معاون خيلي خوش تيپ 
هستي!

ــه  ــت اما دوبلة دو س مينو غزنوي كارتون گو نيس
ــان حرف زده،  ــي كه او به جايش ــر كارتون كاراكت
ماندگار شده است. با وجود اين كه مي دانستم، در 
مطبوعات مصاحبه اي از او به چاپ نرسيده و اصوال 
گفت وگو نمي كند، اما براي اين كه مطمئن شويم 
كه به جاي پرسوناژهاي كارتوني بيشتري حرف 
نزده، با ايشان تماس گرفتم و اصال تعجب نكردم 
ــه بين اين همه نقش هاي اصلي كه در فيلم ها و  ك
ــت، دو كاراكتر  ــه اس ــريال هاي مختلف گفت س
ــال ها زندگي كرديم،  ــي را كه ما با آن ها س كارتون
فراموش كرده بود. مينو غزنوي در «معاون كالنتر» 
به جاي ماسكي حرف مي زد و همراه آن موش كور 
ــر كار  (وينس)، معاون كالنتر(دپيوتي داگ) را س
ــمتش كه ماسكي و  ــتند. مثل آن قس مي گذاش
ــدا كردند و با اين  ــي پي وينس يك دوربين عكاس
ــتي» از او  حقه كه: «معاون خيلي خوش تيپ هس
ــت  wantedعكس گرفتند و از آن اعالمية wantedعكس گرفتند و از آن اعالمية wanted درس
ــه زندان انداخت.  ــد و كالنتر هم معاون را ب كردن
ــيا، دختر بلوندي كه موهايش را  به جاي فلرتيش
ــه  ــت و هميش ــرش داش بافته بود و كالهي به س
ــت كه مبادا باليي سرش  «ادگار» هواي او را داش
ــريال  ــت. همچنين در س بيايد نيز حرف زده اس
كارتوني «باخانمان» (داستان پرين) به جاي مادر 
ــريال جذاب «قصه هاي  پرين حرف مي زد. در س
جزيره» كه مدتي است شبكه 2 دوباره آن را نشان 
مي دهد، مينو غزنوي به جاي اليويا كينگ حرف 

مي زند.

پيرمرد و مارها!
ــي  ــفر هاي ميت ــان در «س ــداي ميتي كوم ص
ــت. در پايان هر قسمت، بعد از  كومان» كار اوس
ــتان به دست تسوكه و  اين كه آدم بد هاي داس
داداش كايكو گرفتار مي شدند، همگي بايد به او 
ــم  ــان ه ــتند و ميتي كوم ــرام مي گذاش احت
نقشه هاي شيطاني آن ها را رو مي كرد و خالصه 
حسابي حالشان را مي گرفت. جواد پزشكيان با 
ــاي مقتدر، در  ــداي پيرمرده ــن تيپ ص همي
ــاي آن پيرمرد  ــاراك» به ج ــاي كوه ت «بچه ه
سرخ پوست حرف مي زد و در «بل و سباستين» 
ــتين را مي گفت. اما هر چه مار  پدربزرگ سباس
معروف و دوست داشتني در كارتون ها داريم، با 
ــت. معروف ترينشان هم كه همان  صداي او اس
ــر هيس) است كه  مار كارتون «رابين هود» (س
ــه تري تامس، بازيگر  صداي اصلي آن متعلق ب
ــارة دوبلة رابين  ــت. او درب نقش هاي كمدي اس
هود مي گويد: «اين كارتون دو بار در ايران دوبله 
ــخصيت مار  ــر دو مرتبه به جاي ش ــده كه ه ش
حرف زده ام، اما معلوم نيست به چه دليل مدت 
ــد كه اين  ــش داده اند. يادم مي آي ــم را كاه فيل
ــه االن  ــود ك ــه ب ــدود 130 دقيق ــون، ح كارت
نزديك60 تا70 دقيقه از آن را پخش مي كنند، 
با اين كه صحنة نامناسب هم ندارد!» پزشكيان 
ــگ مگ و  ــس در «م ــر هي ــابه س با تيپي مش
ــش حرف مي زد. از  ــتان» به جاي نيش ني دوس
ــاي بامزه اي كه گفته، «خرس قهوه اي»  نقش ه
ــر بچه  ــه نف ــجاع. يكي از س ــر ش ــت در پس اس
خالف هاي داستان كه از آن هاي ديگر ترسوتر و 
ــر از بقيه  ــه زودت ــود و هميش ــر ب محافظه كارت
اعتراف مي كرد. چوب هايش را يادتان مانده كه 
در مواقعي كه خوشحال مي شد و يا هيجان زده 

صداپيشگانى كه در كارتون هاى تلويزيون
 «تك نقش» هاى ماندگار گفته اند

وي براي تمام فصوي براي تمام فصول ي براي تمام فصيكي براي تمام فصيك
گاهـى پيش آمده كه دوبلورهايى كه در عرصـة كارتون فعاليت دائمى ندارند، نقش 

كارتونـى را گفته انـد و به هزار و يك دليل مشـخص (گاهى نامشـخص!)، آن نقش ها 
جاودانه شده است و به قول اليوت گارفيلد (ريچارد دريفوس) در «دختر خداحافظى»: 

«...ديگه اون ها رو وارد دفتر خاطراتمون كرديم...»
ــب به جاى كاراكتر يوگى در «يوگى و دوستان» در اين دسته قرار  ــازى ناصر طهماس تيپ س
مى گيرد. ناگفته نماند كه طهماسب، سال ها قبل از انقالب، در استوديو كاسپين مديريت دوبالژ 

بسيارى از كارتون هاى آن موقع را به عهده داشته و به جاى كاراكتر باگزبانى تيپ گفته است. 
«يوگى و دوستان» نيز قبل از انقالب دوبله شده است. 

دوبلة دوم كارتون «رابين هود» به مديريت احمد رسول زاده و با صداى ژرژ پطرسى 
ــداى ژرژ انگ  ــت). ص ــين عرفانى اس ــه اول اين كارتون با صداى حس ــت (دوبل اس

ــتاخ است. در فيلم «رابين هود» هم به جاى رابين (ارول  قهرمان هاي جوان و گس
ــال ها بعد و قبل از رفتنش به خارج از ايران  ــى س فلين) حرف مى زند. ژرژ پطرس

ــك» حرف زد. كمبود صداهاي جوان و جسور اينچنينى، در  در كارتون «ماس

ــال ها پيش در  ــت. صدايش را س ــر به فرد ايرج رضايى اس منحص
ــرى» روى چهرة آلبر فوريه (برنارد هپتون)  سريال «ارتش س

مى شنيديم. كد شناسايى ديگرى هم براى تيپ سازى هاى 
ــت، در «بوچ كسيدى و ساندنس كيد» ، بوچ و  رضايى هس

ــاندنس تصميم مى گيرند كه دست از دزدى  برداشته و  س
ــتخدام مى كند و  باالخره كار كنند. پيرمرد «اَخ تفى» كه آن ها را اس
ــر  ــه چمن...» را س ــوار بر قاطرش آواز فولكلوريك «يه گلى گوش س

مى دهد، با صداى ايرج رضايى است.
صداى منوچهر والى زاده روى چهرة كارتونى لوك خوش شانس، يكى ديگر از تك 

ــالب در كارتون هاى  ــش از انق ــت. البته والى زاده پي ــدگار كارتونى اس ــاى مان نقش ه
ــارلوت» به مديريت منوچهر نوذرى و نسخه سينمايى كارتون «101 سگ خال دار»  «ش
ــزده، تا نقش لوك كه  ــودش در كارتون ديگرى حرف ن ــى كرده. اما به قول خ گويندگ

برايش ابدى شد.
ــكوفنده انجام شده و نكته اش اين  كارتون «بابالنگ دراز» به مديريت دوبالژ زهره ش
ــت كه صداى شكوفنده را بعد از مدت ها دوباره روى كاراكترهاى كارتونى شنيديم.  اس
او در دوبله هاى اوليه و ويديويى كارتون هاى والت ديزنى حضور دارد، در «سيندرال» به 
ــرافى» به  ــيندرال حرف مى زند و در «گربه هاى اش ــروانه به جاى س مديريت آقاى خس

مديريت ژاله علو نقش دوشس (گربه مادر) را مى گويد.
 تا جايى كه در ذهن داريم، صداى حسين عرفانى را به جز روى كاراكتر جالى جامپر 
ــرى اولش، در كارتون هاى تلويزيونى  ــانس» و آن هم در دوبلة س در «لوك خوش ش
ــنيديم. البته دوبله اول كارتون «رابين هود» كه قبل از انقالب در سينماها  ديگرى نش
ــهال ناظريان به جز نقش آنا همسر دكتر  ــد، با صداى عرفانى است. ش نمايش داده ش

ارنست در «خانواده دكتر ارنست» در هيچ كارتون ديگرى حرف نزده است. 
ــت دوبالژ مهدى  ــتاد روز» به مديري ــاگ را در «دور دنيا در هش ــى ف ــداى ويل ص
ــاگ، در كارتون  ــاى ف ــى به جز نقش آق ــد؟ ناصر نظام ــه ياد داري ــدى ب علي محم

«اى كيوسان» نقش شينسه را هم مى گويد. 
ــى از بارباها را  ــى زد و نقش يك ــم  در «بارباپاپا» حرف م ــيان ه ــاك قوكاس  آرش
ــعيد كنگرانى حرف زده  ــان ناپلئون» به جاى س ــريال «دايى ج ــت، او در س مى گف

است. 
ــخصا  ــش گاليور را مى گفت و ش ــاى گاليور» نق ــگرى در «ماجراه ــهاب عس ش

نقش هاى ديگرى را كه گفته در ذهن ندارم.
ــناتر است، شيوا  ــبت به نام او آش ــش براى ما نس گويندة ديگرى كه صدا و نقش
ــت. اين صداپيشه كه از چند سال قبل از انقالب، تا چند سال بعد از آن  گورانى اس
ــور است، در «بلفى و لى لى  ــت كه مقيم خارج از كش گويندگى كرد و مدت ها اس

بيت» به جاى بلفى حرف مى زد.
 بدرى نوراللهى كه نقش پيرزن ها را با صداى ريز عالى اجرا مى كرد و تا موقعى 
كه در ايران بود، كاراكترهاى پيرزن كارتونى زيادى را گفته است، در «بلفى و لى 
ــم «پابرهنه در  ــت را مى گفت. صداى او را در فيل ــى بيت» نقش مادر لى لى بي ل
پارك» در نقش مادر كورى اتل (ميلدرد نتويك )، با لحنى براى زن هاى ميانسال 

شنيده ايم.

دوبلور شرور
آن دسته از بچه هاى دهه 1360 كه زيادى 
ــمان به زمين  ــل كارتون بودند و اگر آس اه
مى رسيد يا هر اتفاق ديگرى كه مى افتاد بايد 
ــاى تلويزيون  ــش كارتون پ ــاعت هاى پخ در س
ــاى پينوكيو و  ــتند و به خصوص «ماجراه مى نشس
ــداى مرتضى  ــد، زوج ص ــال مى كردن ــندباد» را دنب س
ــدى و مرحوم كنعان كيانى به ترتيب به جاى روباه مكار و گربه  احم
ــت. آن موقع تازه نوار كاست چهل و هشت داستان  ــان هس نره مي گفتند را يادش
ــب موقع خواب يك دور كامل  ــكوپ» اش هم آمده بود بيرون و تا هر ش «سوپراس
ــن دليل، آن زوج  ــت، ول كن معامله نبوديم. به همي ــا درون ضبط نمى گش نواره
ــداى كنعان كيانى، بم بود و  ــت تو مايه هاى الاليى مادرها. ص صدايى، چيزى اس
طنين بسيار بااليى داشت و براى همين در بيشتر كارتون ها به جاى كاراكترهاى 
شرور مى گفت. او در «بامزى» به جاى گرگ حرف مى زد و از دشمنان درجه يك 
ــان بود. اما مرحوم كيانى جاى شخصيت هاى  بامزى و جامپى كوچولو و دوستانش
ــدر ميال حرف مى زد، همان  ــت هم گفته. او در «دهكده حيوانات» به جاى پ مثب
خوك دماغ درازى كه مخترع بود و دو عينك روى بينى اش مى گذاشت! او در يكى 
ــمت هاى داستان ادعا كرد دستگاهى اختراع كرده كه مى تواند ستاره ها را با  از قس
آن شكار كند، و همة اهالى ده را سر كار گذاشت. دست آخر هم براى اين كه پيرمرد 
ــه داد و كمى برگريز  ــا راه حلى ارائ ــود، ميش الاقل جلوى دخترش ميال، ضايع نش
ــت مى گفت و  ــتگاه ريخت و به ميال گفت كه بيا ببين پدرت راس طاليى درون دس
ميال هم خيلى خوشحال شد! او همچنين به جاى يكى از اهالى فقير ناتينگهام در 
«رابين هود» حرف مى زد، همان سگ پا شكسته اى كه پدر تاك هميشه كمكش 
ــت. يك بار هم كه سكه هايش را  ــترس داروغه دور نگهش مى داش مى كرد و از دس
در گچ پاى شكسته اش پنهان كرده بود، داروغه به زور، چند ضربه به كف گچ پايش 

زد و همان چند دانه سكه اش را به عنوان ماليات گرفت.

فلرتيشيا

من مي دونم!
تمام تيپ هايى كه خلق كرده و تكيه كالم هايى 
ــال ها است كه  ــته اند، س كه آن كاراكترها داش
ــاال ديگر به  ــده و ح ــان مان ــردم در خاطرش م
ــده اند. همين ويژگى، ارزش  اصطالح تبديل ش
كارهايش را مشخص مى كند. بيشتر كسانى كه 
جزو بزرگترها و حتى پا به سن گذاشته ها و البته 
ــه  ــد ك ــتند، مى دانن ــة 60 هس ــاى ده بچه ه
ــه به اش  ــخصيتي ك ــى ش ــات اخالق خصوصي
«زبل خان» مى گويند، چيست. شكارچى مثال 
ماهرى كه بيشتر از آن كه عمل كند، حرفش را 
مى زد و در واقع ترسوتر از خودش وجود نداشت، 
ــت».  ــا با اين حال مى گفت كه «همه جا هس ام
ــر گالم را در «ماجراهاى گاليور» به ياد  كاراكت
بياوريد، همان كه دائما موج منفى مى فرستاد و 
مى گفت: «من مى دونم ما موفق نمى شيم...من 
ــوز هم گاهى  ــون تمومه...» هن ــم كارم مى دون
ــان بدبينى ها و  ــن عبارت ها براى بي مردم از اي
ــد. اكبر  ــتفاده مى كنن ــان اس منفى بافى هايش
ــريال هاى كارتونى  ــة اولين س ــى در دوبل منان
تلويزيون حضور داشته است و در «عصر حجر» 
(فردى فلينستون و بارنى) بعد از چند قسمتى 
ــى را گفت،  ــى زاده نقش بارن ــر وال كه منوچه
ــى در كارتون  ــاى بارنى حرف مى زد. منان به ج
مشهور «گربه هاى اشرافى» چند تيپ مختلف 
ــورد (موش) را با  ــرا مى كند. او آقاى راترف را اج
ــيار زير و يكى از سگ هاى ولگرد را با  صداى بس
ــم مى گويد. اكبر منانى در دوبلة  صداى كامال ب
ــرى «لوك خوش شانس» با مديريت  اولين س
ــاهى، به جاى آوريل دالتون  ــرو خسروش خس
ــى كه پيشتر از آن در نسخه  حرف مى زد؛ نقش
ــارزاده  ــين معم ــوم حس ــينمايى اش مرح س
ــيارى از  ــالژ بس ــت دوب ــت. او مديري مى گف
كارتون هاى ماندگار قبل و بعد از انقالب را مثل 

«ماجراهاى گاليور» انجام داده است.

زبل خان
دختر پسر بچه!

نمى دانم به خاطر نقش هايى است كه گفته يا اين كه «پسرانگى» جزئى جدانشدنى از صداى او است. حتى موقعى كه به جاى دختران جوان حرف 
مى زند، اين ويژگى حفظ مى شود. صداى ماريان را در «رابين هود» به ياد بياوريد، ماريان بيشتر از اين كه براى رابين دلبرى كند، رگه اى 
ــربچه ها در صدايش است. ويژگى ديگر صداى فريبا شاهين مقدم، حس دل  گرم كننده و آرامش دهنده اى است كه  ــيطنت پس از ش
مى تواند در لحنش ايجاد كند. كافى است گالونه را در «بچه هاى مدرسه والت» مجسم كنيد و با يادآورى چهرة مهربان و هيكل 
تنومندش، به قدرت صداپيشگى و شخصيت پردازى شاهين مقدم پى ببريد. سو را در «بنر، سنجاب كوچولو» به ياد بياوريد، كه 
چطور حركات گاه انفجارى و غير قابل كنترل بنر را با حرف هايش تسلى مى داد. اين حس، موقعى بيشتر مى شود كه نقش مقابل 
شاهين مقدم، با صداى ناهيد اميريان است. يادتان مى آيد كه در «مهاجران»، كيت نسبت به لوسيمى چقدر دختر منطقى و 
آرامى بود. اگر احساسش را دربارة تيپ گويى و كارتون گويى در دوبله بدانيد، دستتان مى آيد كه چطور از پس گفتن نقش اليوت 
ــت. به همين دليل، بين كارهاى جدى سينمايى،  ــيار زنده و فعال اس   برآمده: «برخالف ظاهر جدى ام كودك درونم بس

ــد.» او در نيك و نيكو ( ــينمايى كار مى كنم تا من را به اصل خودم نزديك كن ــون يا فيلم هاى فانتزى س كار كارت
) به جاى موشى كه عينك درشتى به چشم داشت حرف مى زد؛ همان كه در يك قسمت، قطعه پنيرى را آن قدر 
نگه داشت كه بوى گنديدگى اش همه را كالفه كرده بود. پيالپيال را در «جزيره ناشناخته» با تيپ خاص «تودماغى» مى گفت 
و صدايش به جاى چوبين و اى كى يوسان در ذهن ها باقى مانده است. فريبا شاهين مقدم دوبله را از دورة نوجوانى شروع كرده 
ــتر فيلم هاى جشنواره ها را در كانون دوبله  ــده :«اوايل كارم در دوبله، بيش و در واقع در اتاقك خاطره انگيز ضبط صدا بزرگ ش
مى كرديم. حدود پنج سال پيش كه بعد از پانزده سال، دوباره براى دوبله به كانون رفتم اتاقى كه آن موقع برايم بزرگ و عجيب 
ــت! چون آدم وقتى كوچك است از ديد خودش  ــيد به نظرم كوچك آمد. با تعجب گفتم اين كه همان اتاق نيس به نظر مى رس
همه چيز را بزرگ مى بيند بعد كه بيشتر دقت كردم ديدم اين همان اتاقى است كه آن موقع ها وقتى براى دوبله مى آمديم، 

هر گوشه اش قايم مى شديم و كلى بازى مى كرديم.»

شهاب عسگري
«گاليور»

ناصرطهماسب
«يوگي»

زهره شكوفنده
«جودي»

ژرژ پطرسي
«رابين هود»

آرشاك قوكاسيان
يكي از«بارباها»

مينو غزنوي

اكبر مناني
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مار رابين هود

جوادپزشكيان

دوبلورها

كنعان كياني
گرگ بامزي

فريبا شاهين مقدم
گالونه،چوبين
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گاهـى پيش آمده كه دوبلورهايى كه در عرصـة كارتون فعاليت دائمى ندارند، نقش 
كارتونـى را گفته انـد و به هزار و يك دليل مشـخص (گاهى نامشـخص!)، آن نقش ها 

جاودانه شده است و به قول اليوت گارفيلد (ريچارد دريفوس) در «دختر خداحافظى»: 
«...ديگه اون ها رو وارد دفتر خاطراتمون كرديم...»

ــب به جاى كاراكتر يوگى در «يوگى و دوستان» در اين دسته قرار  ــازى ناصر طهماس تيپ س
مى گيرد. ناگفته نماند كه طهماسب، سال ها قبل از انقالب، در استوديو كاسپين مديريت دوبالژ 

بسيارى از كارتون هاى آن موقع را به عهده داشته و به جاى كاراكتر باگزبانى تيپ گفته است. 
«يوگى و دوستان» نيز قبل از انقالب دوبله شده است. 

دوبلة دوم كارتون «رابين هود» به مديريت احمد رسول زاده و با صداى ژرژ پطرسى 
ــداى ژرژ انگ  ــت). ص ــين عرفانى اس ــه اول اين كارتون با صداى حس ــت (دوبل اس

ــتاخ است. در فيلم «رابين هود» هم به جاى رابين (ارول  قهرمان هاي جوان و گس
ــال ها بعد و قبل از رفتنش به خارج از ايران  ــى س فلين) حرف مى زند. ژرژ پطرس

ــك» حرف زد. كمبود صداهاي جوان و جسور اينچنينى، در  در كارتون «ماس
ــاس مى شود. صداى كسرى كيانى ميان دوبلورهاى جوان،  دوبلة امروز احس

يادآور صداى ژرژ است.
ــازى  ــى داگ) با صدا و تيپ س ــاون كالنتر (دپيوت ــش مع نق

ــال ها پيش در  ــت. صدايش را س ــر به فرد ايرج رضايى اس منحص
ــرى» روى چهرة آلبر فوريه (برنارد هپتون)  سريال «ارتش س

مى شنيديم. كد شناسايى ديگرى هم براى تيپ سازى هاى 
ــت، در «بوچ كسيدى و ساندنس كيد» ، بوچ و  رضايى هس

ــاندنس تصميم مى گيرند كه دست از دزدى  برداشته و  س
ــتخدام مى كند و  باالخره كار كنند. پيرمرد «اَخ تفى» كه آن ها را اس
ــر  ــه چمن...» را س ــوار بر قاطرش آواز فولكلوريك «يه گلى گوش س

مى دهد، با صداى ايرج رضايى است.
صداى منوچهر والى زاده روى چهرة كارتونى لوك خوش شانس، يكى ديگر از تك 

ــالب در كارتون هاى  ــش از انق ــت. البته والى زاده پي ــدگار كارتونى اس ــاى مان نقش ه
ــارلوت» به مديريت منوچهر نوذرى و نسخه سينمايى كارتون «101 سگ خال دار»  «ش
ــزده، تا نقش لوك كه  ــودش در كارتون ديگرى حرف ن ــى كرده. اما به قول خ گويندگ

ــكوفنده انجام شده و نكته اش اين  كارتون «بابالنگ دراز» به مديريت دوبالژ زهره ش
ــت كه صداى شكوفنده را بعد از مدت ها دوباره روى كاراكترهاى كارتونى شنيديم.  اس
او در دوبله هاى اوليه و ويديويى كارتون هاى والت ديزنى حضور دارد، در «سيندرال» به 
ــرافى» به  ــيندرال حرف مى زند و در «گربه هاى اش ــروانه به جاى س مديريت آقاى خس

 تا جايى كه در ذهن داريم، صداى حسين عرفانى را به جز روى كاراكتر جالى جامپر 
ــرى اولش، در كارتون هاى تلويزيونى  ــانس» و آن هم در دوبلة س در «لوك خوش ش
ــنيديم. البته دوبله اول كارتون «رابين هود» كه قبل از انقالب در سينماها  ديگرى نش
ــهال ناظريان به جز نقش آنا همسر دكتر  ــد، با صداى عرفانى است. ش نمايش داده ش

ــت دوبالژ مهدى  ــتاد روز» به مديري ــاگ را در «دور دنيا در هش ــى ف ــداى ويل ص
ــاگ، در كارتون  ــاى ف ــى به جز نقش آق ــد؟ ناصر نظام ــه ياد داري ــدى ب علي محم

فلرتيشيا

مينو غزنوي

دوبلور شرور
آن دسته از بچه هاى دهه 1360 كه زيادى 
ــمان به زمين  ــل كارتون بودند و اگر آس اه
مى رسيد يا هر اتفاق ديگرى كه مى افتاد بايد 
ــاى تلويزيون  ــش كارتون پ ــاعت هاى پخ در س
ــاى پينوكيو و  ــتند و به خصوص «ماجراه مى نشس
ــداى مرتضى  ــد، زوج ص ــال مى كردن ــندباد» را دنب س
ــدى و مرحوم كنعان كيانى به ترتيب به جاى روباه مكار و گربه  احم
ــت. آن موقع تازه نوار كاست چهل و هشت داستان  ــان هس نره مي گفتند را يادش
ــب موقع خواب يك دور كامل  ــكوپ» اش هم آمده بود بيرون و تا هر ش «سوپراس
ــن دليل، آن زوج  ــت، ول كن معامله نبوديم. به همي ــا درون ضبط نمى گش نواره

رگرگر

اعتراف مي كرد. چوب هايش را يادتان مانده كه 
در مواقعي كه خوشحال مي شد و يا هيجان زده 

نمى دانم به خاطر نقش هايى است كه گفته يا اين كه «پسرانگى» جزئى جدانشدنى از صداى او است. حتى موقعى كه به جاى دختران جوان حرف 
مى زند، اين ويژگى حفظ مى شود. صداى ماريان را در «رابين هود» به ياد بياوريد، ماريان بيشتر از اين كه براى رابين دلبرى كند، رگه اى 
ــربچه ها در صدايش است. ويژگى ديگر صداى فريبا شاهين مقدم، حس دل  گرم كننده و آرامش دهنده اى است كه  ــيطنت پس از ش
مى تواند در لحنش ايجاد كند. كافى است گالونه را در «بچه هاى مدرسه والت» مجسم كنيد و با يادآورى چهرة مهربان و هيكل 
تنومندش، به قدرت صداپيشگى و شخصيت پردازى شاهين مقدم پى ببريد. سو را در «بنر، سنجاب كوچولو» به ياد بياوريد، كه 
چطور حركات گاه انفجارى و غير قابل كنترل بنر را با حرف هايش تسلى مى داد. اين حس، موقعى بيشتر مى شود كه نقش مقابل 
شاهين مقدم، با صداى ناهيد اميريان است. يادتان مى آيد كه در «مهاجران»، كيت نسبت به لوسيمى چقدر دختر منطقى و 
آرامى بود. اگر احساسش را دربارة تيپ گويى و كارتون گويى در دوبله بدانيد، دستتان مى آيد كه چطور از پس گفتن نقش اليوت 
ــت. به همين دليل، بين كارهاى جدى سينمايى،  ــيار زنده و فعال اس   برآمده: «برخالف ظاهر جدى ام كودك درونم بس
Maya The) ــد.» او در نيك و نيكو ــينمايى كار مى كنم تا من را به اصل خودم نزديك كن ــون يا فيلم هاى فانتزى س كار كارت

) به جاى موشى كه عينك درشتى به چشم داشت حرف مى زد؛ همان كه در يك قسمت، قطعه پنيرى را آن قدر 
نگه داشت كه بوى گنديدگى اش همه را كالفه كرده بود. پيالپيال را در «جزيره ناشناخته» با تيپ خاص «تودماغى» مى گفت 
و صدايش به جاى چوبين و اى كى يوسان در ذهن ها باقى مانده است. فريبا شاهين مقدم دوبله را از دورة نوجوانى شروع كرده 
ــتر فيلم هاى جشنواره ها را در كانون دوبله  ــده :«اوايل كارم در دوبله، بيش و در واقع در اتاقك خاطره انگيز ضبط صدا بزرگ ش
مى كرديم. حدود پنج سال پيش كه بعد از پانزده سال، دوباره براى دوبله به كانون رفتم اتاقى كه آن موقع برايم بزرگ و عجيب 
ــت! چون آدم وقتى كوچك است از ديد خودش  ــيد به نظرم كوچك آمد. با تعجب گفتم اين كه همان اتاق نيس به نظر مى رس
همه چيز را بزرگ مى بيند بعد كه بيشتر دقت كردم ديدم اين همان اتاقى است كه آن موقع ها وقتى براى دوبله مى آمديم، 
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نمى دانم به خاطر نقش هايى است كه گفته يا اين كه «پسرانگى» جزئى جدانشدنى از صداى او است. حتى موقعى كه به جاى دختران جوان حرف 

مى زند، اين ويژگى حفظ مى شود. صداى ماريان را در «رابين هود» به ياد بياوريد، ماريان بيشتر از اين كه براى رابين دلبرى كند، رگه اى 
ــربچه ها در صدايش است. ويژگى ديگر صداى فريبا شاهين مقدم، حس دل  گرم كننده و آرامش دهنده اى است كه  ــيطنت پس از ش
مى تواند در لحنش ايجاد كند. كافى است گالونه را در «بچه هاى مدرسه والت» مجسم كنيد و با يادآورى چهرة مهربان و هيكل 
تنومندش، به قدرت صداپيشگى و شخصيت پردازى شاهين مقدم پى ببريد. سو را در «بنر، سنجاب كوچولو» به ياد بياوريد، كه 
چطور حركات گاه انفجارى و غير قابل كنترل بنر را با حرف هايش تسلى مى داد. اين حس، موقعى بيشتر مى شود كه نقش مقابل 
شاهين مقدم، با صداى ناهيد اميريان است. يادتان مى آيد كه در «مهاجران»، كيت نسبت به لوسيمى چقدر دختر منطقى و 
آرامى بود. اگر احساسش را دربارة تيپ گويى و كارتون گويى در دوبله بدانيد، دستتان مى آيد كه چطور از پس گفتن نقش اليوت 
ــت. به همين دليل، بين كارهاى جدى سينمايى،  ــيار زنده و فعال اس Tدر Tدر E.T  برآمده: «برخالف ظاهر جدى ام كودك درونم بس

ــد.» او در نيك و نيكو ( ــينمايى كار مى كنم تا من را به اصل خودم نزديك كن ــون يا فيلم هاى فانتزى س كار كارت
Honey Bee) به جاى موشى كه عينك درشتى به چشم داشت حرف مى زد؛ همان كه در يك قسمت، قطعه پنيرى را آن قدر 
نگه داشت كه بوى گنديدگى اش همه را كالفه كرده بود. پيالپيال را در «جزيره ناشناخته» با تيپ خاص «تودماغى» مى گفت 
و صدايش به جاى چوبين و اى كى يوسان در ذهن ها باقى مانده است. فريبا شاهين مقدم دوبله را از دورة نوجوانى شروع كرده 
ــتر فيلم هاى جشنواره ها را در كانون دوبله  ــده :«اوايل كارم در دوبله، بيش و در واقع در اتاقك خاطره انگيز ضبط صدا بزرگ ش
مى كرديم. حدود پنج سال پيش كه بعد از پانزده سال، دوباره براى دوبله به كانون رفتم اتاقى كه آن موقع برايم بزرگ و عجيب 
ــت! چون آدم وقتى كوچك است از ديد خودش  ــيد به نظرم كوچك آمد. با تعجب گفتم اين كه همان اتاق نيس به نظر مى رس
همه چيز را بزرگ مى بيند بعد كه بيشتر دقت كردم ديدم اين همان اتاقى است كه آن موقع ها وقتى براى دوبله مى آمديم، 

هر گوشه اش قايم مى شديم و كلى بازى مى كرديم.»

فريبا شاهين مقدمفريبا شاهين مقدم
گالونه،چوبين

در مواقعي كه خوشحال مي شد و يا هيجان زده 
ــكيان در  ــد، به هم مي كوبيد؟ جواد پزش مي ش
سريال عروسكي «چاق و الغر» كه در ايام دهه 
ــاي آن دوره  ــد و براي بچه ه فجر پخش مي ش

خاطره انگيز است، الغر را مي گفت.

«ماجراهاى گاليور» انجام داده است.
در مواقعي كه خوشحال مي شد و يا هيجان زده 
ــكيان در  ــد، به هم مي كوبيد؟ جواد پزش مي ش
سريال عروسكي «چاق و الغر» كه در ايام دهه 
ــاي آن دوره  ــد و براي بچه ه فجر پخش مي ش

خاطره انگيز است، الغر را مي گفت.
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