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مرد باید گریه هم بلد 
باشه  

عادت،تعارفواحتراممعمولومتداولدر
چنینمواقعی،اینبارواقعامصداقندارد؛1

»بیجایگزین«صفتیاستکامالموجهکهبدون
ذرهایاغــراقدربارهمنوچهراســماعیلیصدق
میکند.انبوهدوستدارانصدایش،میلیونهاایرانی
کهتعدادیازبهترینوخاطرهانگیزترینفیلمهای
زندگیشــانباصدایاودرذهنشانثبتشده،
تأییدمیکننــدکهدوبلــهفارســی،چهرهای

بیجایگزینراازدستداد.
دربارهاشبسیارنوشــتهاند)بهخصوصدر10،
15سالاخیر(وخواهندنوشت)چطورمیتوان
نسبتبهدرگذشتاســماعیلیبیتفاوتبود؟(
گفتوگوهایشبازنشرمیشودوتکهفیلمهایی
کهدوبلهکــردهوتصاویریکهازپشــتصحنه
دوبلههایشموجوداست،ازصبحدیروزکهخبر
تلخرسید،فضایمجازیرابهتسخیرخوددرآورده
است.همهاســماعیلیرادوستداشتند؛چطور

میشدومیشودکهاورادوستنداشت؟ 

فقطبایدمنوچهراسماعیلیمیبودیکه
همزمانهمصدایقیصرباشــیوهم2

دوبلورثابتبیکایمانوردی؛ازتراژدیتاکمدیو
مرثیهایبرایارزشهایازدســترفتهتادوبله
معروفبهپیترفالکی.هنرشدر»هزاردستان«را
بهیادبیاوریمکهچگونهجایبیشترشخصیتهای
اصلیسریالحرفزدودرفیلمهایخارجیاشکه
تعدادشانبسیاراستوخیلیهایشانبادوبلهاودر
ذهنمانثبتشدهاســت؛همهآنروشنفکران
ضددوبلههم»مردیبرایتمامفصول«زینهمانرا
بادوبلهاسماعیلیبهیادمیآورند.چگونهمیشود
توماسمور)پلاســکافیلد(رادراینســاخته

زینهمانبدوندوبلهاشبهخاطرآورد؟ 

»سرمنرابهمردمنشاندهید؛زیراکه
دیدنیاست!«شنیدناینجملهمعروف3

دانتون)ژراردپاردیو(درفیلمآندرهوایدا،درسینما
عصرجدیدباصدایمنوچهراسماعیلیضیافتمان
راکاملمیکرد؛جاییکــهدانتونرازیرگیوتین
میبردندوصحنهتلخمــرگقهرمان،باجادوی
دوبلهوگویشخاصاســماعیلی،جلوهایخاص

مییافت.

ویکدلیلشخصیبرایارادتبیشتر
بــهاســتاداســماعیلی؛بهترینو4

مناسبترینصدابرایقهرمانانکیمیایی؛با
آنصدایمردانهوگویش»تهرونی«واجرایی
درکشــدهازدیالوگهایــیکهبخشــیاز
گوشنــوازیوتأثیرگذاریشــانبــاهنراو
بهدســتآمدهاســت.آنچهبرخیبازیگران
فیلمهایمتاخرکیمیایــیدرفهمواجرای
درستدیالوگهاازآنبیبهرهبودند،دردوبله
اسماعیلیبهبهترینشــکلجلوهمییافت.
صدایــشارزشافــزودههرفیلمــیبودکه
دوبلهاشمیکــرد.تکگوییهــایطوالنی
»قیصر«و»رضاموتوری«اگردرذهنهامانده
جزهنرمولفشاندرنوشــتنوکارگردانی،
حاصلدرکعمیقاسماعیلیازجهانتالیفی
کیمیاییاست.صدایشدر»سرب«پایانیبر
یکدوراناست؛پایانعصردوبارهفیلمهای
شاخصایرانیدرانتهایدهه۶0،پایانیک
دورانهمبود.آخرینهمکاریباکیمیاییدر
»جرم«همعکسییادگاریازبزرگاندوبلهبه
جاگذاشت؛جاییکهاســماعیلی،جلیلوندو
خسروشاهیکنارمسعودکیمیاییدریکقاب
قرارگرفتند؛احتماالآخرینقابمشترکاز
صاحبانصداهایماندگار؛تکرارنخواهندشد.

*دیالوگمعروففیلمسرب
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صدایی برای تمام چهره ها
منوچهراسماعیلی،دوبلوراسطورهایسینماوتلویزیون،دیروزدر83سالگیدرگذشت

در»کتابسالســینمایایران،ویژهدوبله«که
ماهنامهســینماییفیلمدراسفند1384منتشر
کرد،منتقداناینمجلهمنوچهراســماعیلیرا
بهعنوانبهتریندوبلورمردانتخابکردند.معموال
ســرانتخاببهتریِنهررشــتهای،مخصوصادر
سینما،اختالفنظرزیاداست،اماانتخابمنوچهر
اسماعیلیکهدیروزبراثرایستقلبیدر83سالگی

درگذشت،اختالفنظرینداشت.
نــهفقــطبهنظــرمنتقــدانمجلهفیلــمدر
سال1384بلکهبهعقیدهبسیاریازسینمادوستان
ودوبلهبازانحرفهای-کهسینمابادوبلهبرایشان
معنادارد-منوچهــراســماعیلیبیهمتاترین
دوبلورتاریخسینماوتلویزیونایرانبودواحتماال
همینطورهمخواهدمانــد.درآنرأیگیری،در
جایگاهدومناممرحــومچنگیزجلیلوندآمدهبود
کههرگزقبولنداشــتنفردومباشدودرهمان
کتابســالهمدرمصاحبهایگفتــهبود:»من
»نامبروان«هستم؛هنوزوهمیشه«.اسماعیلی
وجلیلوندسالهاباهمپشتمیکروفننشستند

وصدایشانرابهستارههایبزرگسینماوامدادند
وهمیشــههمرقیببودند.شــایدهمینرقابت
باعثمیشــدازهمهتبحرواستعدادشانبرای
کاریمایهبگذارندکهبهآنازصمیمقلبعشــق
میورزیدند.بادرگذشتمنوچهراسماعیلی،دوبله
ایرانبزرگتریندوبلورخودراازدســتداد،ولی
فوتاوبهمعنایفراموششدنشنیست؛گنجینهای
ازدوبلههایدرخشــاناودرفیلمهاوسریالهای
ایرانیوخارجی،میراثارزندهایاستکهازاوبه

جاماندهاست.

آغاز یک اسطوره
منوچهراسماعیلیمتولدسال1318درکرمانشاه
بود.از14،13سالگیبهفراخورآندورانکهاوالد
ذکوردراینسنوســالبهدنبالکسبدرآمدو
استقاللازخانوادهمیرفتند،باتوجهبهعالقهای
کهبهتئاترداشت،سعیکردروزنهایبهدنیایپر
زرقوبرقنمایشپیداکند.دستبرقضا،بهعنوان
پالکاردنویسدرســینماییدرنزدیکیشهربانی
اهوازکارپیداکرد.خوشخوشــانشبودکهاوهم
جزو»فامیلسینما«بهحسابمیآید.آنروزها
روحشهمخبرنداشــتکهروزیجزوبزرگانو

نامدارانسینمایایرانخواهدشــد.درآنایام،
آنقدرجذابوشنیدنیداســتانفیلمهارابرای
بقیهتعریفمیکردکهدســتآخربعدازچندبار
بهدربستهخوردن،درتهراندرمؤسسهایتست
دوبلهدادوقرارشدبرایدوبلهراهیایتالیاشودکه
درنهایتباکارشکنیکسیکههیچوقتنامشرابه
زباننیاورد،ازسفرجاماند.همانجاباخودشعهد
بستبهجایاینکهبرایدوبلهبهایتالیابرود،دوبله
راازایتالیابهایرانبیاورد.واقعاهمچنینکرد.البته
نهبهتنهاییبلکهباهدایتوتالشاستادشعلی
کسماییوجمعیازمســتعدتریندوبلورانزنو
مردایرانی.باالخرهسال1338درفیلم»دروازههای
پاریس«بامدیریتدوبالژعلیکســمایینقش
اصلیگفتوبعددر»قایقرانانولگا«دوبارهنقش
اصلیرابهاودادندودورهپربارکارحرفهاییکیاز

اسطورههایدوبلهایرانآغازشد.

صدای پازل وار
اسماعیلیدرطولسالهافعالیتدردوبلهآثاری
ازخودبرجایگذاشتکهبهمترومعیاریبرای
قضاوتدربارهکاردوبلورانبدلشدند.اودردوبله
بازیگرانیهمچونچارلتنهســتنیاگریگوری

پکویژگیهایصدایآنهارابازتولیدمیکرد.به
جایآنتونیکویینمثلخودشکهلکنتداشت،
بالکنتصحبتمیکرد.برایهربازیگریهمان
صداییراکهبهشخصیتاوبیاید،میساخت.یکی
دیگرازویژگیهایاسماعیلیاینبودکهصدایش
رویهربازیگریمینشســت.خودشدربارهاین
خصیصهگفتهبود:»فکــرمیکنمصدایمناین
خاصیتپازلوارراداردکهمیشودهمهجورباآن
کنارآمد.«همینخاصیتپــازلواربودکهباعث
میشدمرحوماسماعیلیبتوانددرتیپسازیهم
موفقباشد.تیپستوانکلمبوبابازیپیترفالک
کهبعدابهرضابیکایمانوردیرسید،نمونهایاز
تیپسازیهایجذابوهوشمندانهاسماعیلیبود.
یکیدیگرازتواناییهایپرشمارِاسماعیلی،گفتن
چندنقشدریکفیلمبود.نخســتینباردرفیلم
»فانی«بهمدیریتدوبالژمحمدعلیزرندی2نقش
رامقابلهــمگفت،آنهمنهبهصــورتجداجدا.
نمونهدیگریازایندونقشگفتنهادریکفیلم،
»شورزندگی«وینسنتمینلیاستکههمبهجای
کرکداگالسوهمبهجایآنتونیکویینحرف
زد.درفیلمهــایایرانیدر»مــادر«علیحاتمی
بهجای3نفر)محمدعلیکشــاورز،اکبرعبدیو

جمشیدهاشمپور(،همچنین»قیصر«و»سرب«
مســعودکیمیاییبهجای2نفرحرفزدهبود.در
»هزاردستان«نیز،بهجایبزرگانفقیدسینمای
ایران،محمدعلیکشــاورز،جمشــیدمشایخی،
عزتاهللانتظامیوجمشیدالیق،حرفزد.حتی
فهرستکردنخشکوخالیشاهکارهایدرخشان
اودردوبلهبیشترازاینچندخطفضامیخواهد.
فقطحیفاســتاگرنگوییماسماعیلیچناندر
کارشمتبحربودکهگاهتشخیصصدایاوحتی
برایحرفهایتریندوبلهبازهاهمکارشاقیمینمود.
درفیلمهــای»پدرخوانــده2«،»درســواوزاال«،
»بیلیاردباز«و»ایرماخوشــگله«تشخیصاینکه
منوچهــراســماعیلیحرفزدهبهراحتیممکن
نیست.اسماعیلیبهجایبازیگرانبزرگسینمای
ایرانوجهاندرفیلمهایدرخشانبسیاریحرف
زدوتلقیچندنسلازســینماباصدایاووسایر
همکارانششکلگرفتهاست.اوصدایشرامتناسب
باشخصیتفیلمهاباالوپایینمیکرد،حجممیداد
ولطیفمیکرد،درماندگیوشکوهمیبخشیدو

درنهایتنهفقطدوبلهمیکرد،
بلکههنرمیآفرید.روحششاد

ویادشگرامی.

 بانوی رکورددار 
اهدای خون

»مانداناحجاریان«بهتوصیهپدرشتاکنون
192بارخوناهداکردهاست

نظریه استخدام و اسباب 
اختالف و رفع آن

مروریاجمالیبرنظریاتعالمهطباطبایی
دربابعدالتاجتماعی

 افت سلیقه مخاطب؛
مثل نفوذ موریانه

گفتوگوباحجتقاسمزادهاصل؛کارگردان
فیلم»روزششم«

صدای بی نظیری 
که از دست رفت

منوچهر والی زاده در واکنش 
بــه درگذشــت منوچهر 
اسماعیلی می گوید: »با رفتن 
او دوبله یکــی از صداهای 
بی نظیرش را از دست داد.« 
والی زاده در گفت وگویی با 
همشهری آنالین می گوید: 
»سال های خیلی زیادی او را 
می شناختم و افتخار داشتم 
در فیلم های متعددی کنار 
او کار کنم. نمی توانم دقیقا 
بگویم چند فیلم کنار او کار 
کرده ام، ولی تعدادش زیاد 
اســت.« والی زاده درباره 
منوچهر  ویژه  خصوصیت 
اسماعیلی تصریح می کند: 
»او کارش را بسیار خوب بلد 
بود و به معنای واقعی استاد 
بود. برایش فرقی نمی کرد 
نقش اول را بگوید یا نه. پیش 
آمده بود کــه در کاری من 
نقش اول گفته ام و او مثال 
نقش ســوم را. برای اینکه 
کار را می شناخت و برایش 
مهم بود. او از آنتونی کوئین 
و الرنس اولیویه تا بسیاری 
از بازیگران ایرانی را دوبله 
کرد و اصال خیلی از بازیگران 
ایرانی شهرتشان را به  خاطر 

او به  دست آوردند.«

نقش های برجسته ای با 
صدای منوچهر اسماعیلی 

پیترسلرز/رئیسجمهور،کاپیتانماندریکو
دکتراسترنجالو/دکتراسترنجالو)19۶4(

مارچلوماستریانی/گوییدوآنسلمی/هشت
ونیم)19۶3(

پلاسکافیلد/سرتامسمور/مردیبرایتمام
فصول)19۶۶(

چارلتونهستون/السید/السید)19۶1(
پیترفالک/جویبوی/معجزهسیب)19۶1(
الکگینس/فیصلاول/لورنسعربســتان

)19۶2(
ایومونتان/جانسن/دایرهسرخ)1970(

استیومککویین/آنریپاپیونشاریر/پاپیون
)1973(

آنتونیکویین/حمزه)ع(/محمدرســولاهلل
)197۶(

ژراردپاردیو/ژرژدانتون/دانتون)1983(
جمشــیدمشــایخی،محمدعلیکشــاورز،
عزتاهللانتظامی،جمشیدالیق/رضاخوشنویس،
شعباناستخوانی،خانحاکم،جعفرخاننشاط/

هزاردستان)13۶7(
داریوشارجمند/مالکاشــتر/امامعلی)ع(

)1375(
احمدنجفی/کارآگاهعلوی/کارآگاه)1375(
جعفردهقان/هرود/مریممقدس)1380(

جمشیدمشــایخی/پهلوانخلیل/پهلوانان
نمیمیرند)1374(

خسروشکیبایی/احمد/شکار)13۶۶(
جمشیدهاشمپور/زینالبندری/تاراج)13۶3(
فرامرزقریبیان/استوارحقگو/سناتور)13۶2(
مهدیفتحی/مرادمیرشکار/دستمزد)13۶8(

هادیاسالمی/نوری/سرب)13۶7(

دغدغه هایی از جنس ایرانی- اسالمی
هشتمیننمایشگاهنوشتافزارتا18شهریوردرکانونپرورشفکریبرگزارمیشود

مراسمافتتاحیههشتمیننمایشگاهنوشتافزار
ایرانــیدرکانونپــرورشفکریکــودکانونمایشگاه

نوجوانانافتتاحشــد؛نمایشگاهیکههرسال
شهریورماهبرگزارمیشد،امادرسالهایشیوعکرونابرگزاریاش

بهوقفهافتاد.
درمراسمافتتاحیهعالوهبرمحمدمهدیاسماعیلی،وزیرفرهنگو
ارشاداسالمی،یوسفنوری،وزیرآموزشوپرورشهمحضورداشت
وحامدعالمتی،مدیرجدیدکانونهمبهعنوانمیزباننمایشگاه
یکیازسخنرانانمراسمبود.دراینمراسمپیامرهبرمعظمانقالب
اسالمیپخششد.این اسالمیبهمجمعنوشتافزارهایایرانیـ

پیاممربوطبههشتمبهمنماهسال1400بود.
محمدمهدیاســماعیلی،وزیرارشاددراینمراســمبااشارهبه
حمایتدولتازمجموعــهکارخانههایتولیــدکاغذگفت:»در
اینزمینهوزارتآموزشوپرورشقدماولرابرداشــتوازسال
آینده45هزارتنکاغذموردنیازکتابهایدرسیازتولیدداخلی
تأمینخواهدشد.درحوزهکاغذصنعتنشرونشریاتهمپیگیر
قراردادهایجدیدهســتیمکهبهانجامبرسد.قدمهایمهمیدر
زمینهکاغذبرداشتهشدهوسالآیندهشاهدخواهیمبودکهنیازمان
درحوزهکتابمدارس،مطبوعاتونشریاتباکاغذداخلیتأمین

میشــود.اینموضوعبایدباکارهایفرهنگیوهنرینیزپیوند
بخوردکهنمایشگاهایراننوشــتیکنمونهخوبآناست.«وزیر
دربخشدیگریازصحبتهایشبهشروعکارمجمعنوشتافزار
ایرانی-اســالمیاشــارهکردوآنرابهعنواننمادمهمدرحوزه
استقاللفرهنگیکشوردانست.اســماعیلیتوضیحداد:»یکیاز
نیازهایجامعهماخلقکاراکترهاییاســتکهمورداقبالجامعه
کودکونوجوانباشدواینموضوعهنوزجایکاردارد.متأسفانه
شخصیتهایمحبوبانیمیشنوبازیها،شخصیتهاییهستند
کهمتعلقبهفرهنگمانیستند.اینکارمجموعهایازهمکاریهای
مشترکبینبخشهایمختلفدردولترامیطلبد.وزارتخانههای
آموزشوپرورش،فرهنگ،صمت3رکناساسیبرایتغییروضعیت
فعلیهستند.حوزهفیلم،سریالوپویانماییهمهبایدبایکدیگر
باشندتامجموعهایازنمادهایفرهنگیوایرانیرابهصنعتیسازی
برسانیموبهاقتصادفرهنگکمککنیم.ازابتدایسالجاریاین
مهمراباحرکتمضاعفیآغازکردیم.سازمانسینمایی،معاونت
فرهنگی،بنیادبازیهاییارانهای،ســازمانفرهنگوارتباطات
اسالمیوبخشهایدیگرمکلفشدنداینمسیرراباهماهنگیبین
وزارتخانههایمختلفطیکنند.«ازدیگرسخنراناناینمراسم،
نوری،وزیرآموزشوپرورشبودکهدرصحبتهایخودگفت:»در

اسالمیو15درصد بازارنوشتافزار،50درصدنوشتافزارایرانیـ
محتوایایرانیراداریمکهبایدگسترشیابد.«ویدرادامهتوضیح
داد:»ازکسانیکهدغدغهبرایتحکیمهویتملیدارند،استقبال
میکنیم.هماکنوندربازارنوشتافزار،50درصدنوشتافزارایرانی
-اسالمیو15درصدمحتوایایرانیراداریمکهبایدگسترشیابد.
درگذشته5هزارتنکاغذراازداخلو40تا42هزارتنراازخارج
تهیهمیکردیمکهامسالتاکنون30هزارتنراازداخلخریدهایم
وامروزهمبرایقرارداد5هزارتندیگراقداممیکنیم.کاغذداخلی
هویتملیاستودانشآموزاحساسغرورمیکندودرسالآینده

درتهیهکاغذ100درصدتولیدداخلیاســتفادهمیشود.«مدیر
جدیدکانونهمبهعنوانمیزبانایننمایشگاهتوضیحداد:»روزی
اسالمیمطرح کهبراینخستینباردغدغهتولیدنوشتافزارایرانیـ
میشد،خیلیهاباورنمیکردندکهاینکاربهنتیجهبرسد،اماامروز
شاهدهستیمکههشتمیننمایشگاهدرحالافتتاحاست.«یقینی،
مدیرعاملمجمعنوشتافزارایرانیهمدرمراسمافتتاحیهعنوان
کرد:»امسالنمایشگاهایراننوشــتباحضور۶0تولیدکنندهاز
میان100تولیدکنندهحضورخواهندداشتوبخشهایمختلف
خیریهتاآزمایشگاهنوشتافزار،پردهخوانیشاهنامه،ماهمحرمو
اجرایتئاترراخواهیمداشت.همچنیننمایشپویانمایی»پسر
دلفینی«،اجرایسرودهایدستهجمعی،جشناهداینوشتافزار،
بازیهایمحیطیوکارگاههایآموزشی،ازجملهبرنامههایجنبی
اسالمی ایندورهازنمایشگاهاست.«مجمعنوشــتافزارایرانیـ
ازســال92فعالیتخودراآغازکردهوهماکنونباعضویتبیش
از100تولیدکننــدهبهعنوانیکــیازمهمتریــنواثرگذارترین
تشکلهایفرهنگیحوزهکودکونوجوانشناختهمیشود.این

نمایشگاهتاهجدهمشــهریورازساعت10تا
22درمحلکانونپرورشفکــریکودکانو

نوجوانانبرگزارمیشود.

بازنشستگی به 
ما تحمیل شد

بهمــن ســال96 مرحوم 
منوچهر اسماعیلی مهمان 
روزنامه همشهری بود. وی در 
گفت وگویی از دوبلوری گفت 
از صدای سوپراستارهایی 
که فراموش شدنی نیستند. 
مرحــوم اســماعیلی از 
روزگاری گالیــه کرد که 
حرفه دوبلوری را به تعطیلی 
کشاند. حرفه ای که زمانی برو 

و بیایی داشت.
 در بخشی از این گفت وگو 
مرحوم اسماعیلی در باره 
کمرنگ شــدن دوبله در 
ایران عنوان کرد:»من از این 
موضوع اطالعی ندارم که 
نیتی پشت این قضیه هست 
یا نه! تقدیر اینطور بوده که 
کار ما با خطر مواجه شود. 
تهدید همیشــگی عرصه 
کار ما البتــه عمدی نبوده 
است. در واقع عمد در حوزه 
عمومی آن و به معنای غیبت 
فیلم های خارجی بوده است. 
ما چشمداشــت زیادی  به 
محصوالت داخلی نداریم؛ 
اگر باشد که فبها، می رویم 
و روی آن فیلم هــا هم کار 
می کنیم. البته ادعایی نداریم 
که بهتر از آن هنرپیشه ها 
می توانیم نقش ایفا کنیم. 
ولی به اندازه خودمان تالش 
می کنیم. خیلی از همکاران 
من می خواهنــد این را به 
طریقی به گوش مسئوالن 
برســانند که بعضی از این 
فیلم هــای ایرانی قابلیت 
صداگــذاری دارنــد و بد 
نیست مسئوالن، بعضی از 
این فیلم ها را به اهالی دوبالژ 
برسانند تا دوباره صداگذاری 
شوند و جای پرسوناژها افراد 
دیگــری را انتخاب کنند. 
هنرپیشه هایی که مناسب 
هستند خودشان صحبت 
کنند اما بعضی هنرپیشه ها 
هستند که صدای خودشان 
پاسخگوی نقش شان نیست 
و صدای آنها را بهتر اســت 
بعضی از همکاران ما قبول 
زحمت کنند و اگر بتوانند، 
آن نقش هــا را ایفا کنند تا 
شاید یک حرکت و نشاطی 
ایجاد شــود. اینکه اشاره 
کردید در خارج از کشــور، 
آنجا همه  چیز روی برنامه 
است؛ همه چیز؛ از دستمزد 
گرفته تا ورود و خروج آدم ها. 
امــروزه آدم هایی مثل من 
و آقای پرویز بهــرام باید 
خودمان با اختیار خودمان 
خداحافظی کنیم و برویم 
کسی  بنشینیم.  خانه مان 
نیست که به ما پناه بدهد و 
ما بازنشسته به اختیاریم ؛ 

ناخواسته!«
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