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در چند ماه اخير ،ه�ر اتفاقی كه درخصوص
فيلم «گذش�ته»ی اصغر فره�ادی افتاده،
محمدصادق
شايسته
موافقان و مخالفان خاص خودش را داش�ته
است.هنگاماعطایجوايزجشنوارهیكن،خيلیهامیگفتند
حق«گذشته»،نخلطالبوده.خيلیهامیگفتندنه،خيلیها
میگوينداينفيلمچندپلهعقبتراز«جدايینادرازسيمين»
اس�ت و خيلیه�ا میگويند چند پل�ه جلوتر ،حت�ی زمان
معرفی نمايندهی ايران به اسكار هم يك عده ،موافق معرفی
«گذشته»بودندويكعدهمخالﻒ.امادوبلهیفيلم«گذشته»
باعﺚ ش�ده برای اولين بار هم�ه ،نظر واح�دی درخصوص
تازهترين اثر اصغر فرهادی داش�ته باش�ند .در حال حاضر
هيچكس را نمیتوانيد پي�دا كنيد كه دوبل�هی اين فيلم را
پسنديدهباشد.واكنشهایمنفیزيادیدرخصوصدوبلهی
فيلم «گذشته» در اين مدت به وجود آمده ،فرهادی فيلم را
بدون حضور دوبلورهای حرفهای و حتی بدون اس�تفاده از
مديردوبالژدوبلهكردهونتيجهاش،دوبلهایشدهكهخيلیها
معتقدند در حد و اندازههای دوبلهی سريالهای شبكههای
ماهوارهای فارسیزبان است .صدای خشك و بیروح ساره
بيات ،سحر دولتش�اهی ،علی س�رابی ،آزاده صمدی ،مانی
حقيقی و حتی مسعود رايگان باعﺚ ش�ده دوبلهی فارسی
«گذشته»ضعيﻒازكاردرآيدوشايدفقطعلیمصفاتوانسته
از پس دوبلهی كار برآيد .آن هم دليل عمدهاش ،اين بوده كه
مصفا خودش ايفاگر يكی از نقشهای اصلی اين فيلم است.
اما بدون ش�ك ،نظر متخصصان دوبلهی كشور درخصوص
ايناتفاقمیتواندجالبباشد،بههميندليلبهسراغچنگيز
جليلوندومنوچهروالیزادهبهعنواندونمايندهازدوبلورهای
قديمی و نيما رﺋيسی به عنوان نمايندهی دوبلورهای نسل
جوان رفتيم تا نظر آنها دربارهی دوبلهی «گذشته» و تاثيرات
منفیدوبلهیبداينفيلمرویمخاطبراجوياشويم.

اصغر فرهادی ،دوبلهی فيلم «گذشته» را به تعدادی از بازيگران
خود فيلم و چند بازيگر ديگر كه آنها هم سابقهی دوبلور نداشتهاند
سﭙرده،نظرشمادرخصوصچنيناتفاقيچيست؟
به هر حال كاری است كه انجام شده ولي خب اگر دوبلهی بهتری نسبت به
اين فيلم انجام مﻰشد قطعا ميزان تاثيرگذارياش خيلي بهتر بود .كار دوبلهی
درس��ت به فيلم ،روح و جان تازهای مﻰدهد و دوبلهی بد دقيقا برعكس اين
قضيهعملميكند.
دوبلهی «گذشته» بر عهدهی دوبلورهای حرفهای نبوده ،حتی كار
بدون مدير دوبالژ انجام ش�ده و صرفا خود آقای فرهادی باالی سر
دوبلهیاينفيلمبودهاند.نظرشمادرخصوصكيفيتكارچيست؟
من كه فيلم دوبله ش��ده را نديدم ولﻰ دوس��تان مورد وثوق و باتجربهاي
كه فيلم را مش��اهده كردهاند مﻰگويند كار خيلي ضعيف و پيش پا افتاده و
ابتدايﻰ درآمده.
باتوجهبهسابقهیشما،آيادرسينماقبلوبعدازانقالب،كارگردانی
بوده كه با حض�ور چند بازيگر و ب�دون مدير دوب�الژ و گويندههای

شما  50سال اس�ت كه هم دوبلور هستيد و هم
مديردوبالژ.آياسابقهداشتهاستدراينمدتیكه
شماكارهارادوبلهكردهايد،كارگردانی،چندبازيگر
رابگذاردوفيلمشرادوبلهكند؟
تا آن جايي كه خبر دارم فقط يك��ﻰ دوتا فيلم بوده.
مثال آقای كيميايﻰ ،فيلم «جرم» را دوبلهی كامل كرده
ولﻰ همه ،دوبلورهاي حرفهاي بودند كه به جای بازيگران
صحبتكردهاند!
آيا اينكه بازيگران بخواهند اثري را دوبله كنند،
ذاتااشكاليدارد؟
اينكه مثال «علﻰ مصفا» به ج��ای خودش صحبت
كند كه مشكلﻰ ندارد .شهاب حسينﻰ هم در «مدار صفر
درجه» به جای خودش صحبت كرده بود و اتفاقا خيلﻰ
هم خوب كارش را انجام داده بود .نمونههاي زيادي داريم
كه بازيگران به جاي خودشان كاري را دوبله كردهاند ولﻰ
در «گذشته» آدمهاي ديگري جای شخصيتهای فيلم
حرفزدهاندوآنآدمهامتاسفانهتكنيكدوبلهرانمﻰدانند.
دوبله يك كار تكنيكﻰ است! اينكه مثال به آنها گفته شود
سر لب شروع كنيد به گفتن ديالوگ و بعد با دستگاههای
ديجيتال آنها را سينك كنند كه اسمش دوبله نميشود.
دردوبله،مسئلهیحسگفتاروبيانخيلﻰتاثيرگذاراست.
خب اگر بازيگر حس و بيان خوبی داشته باشد،
نميتوانيمبگوييممیتوانددوبلورخوبیهمباشد؟
به طور كلي نه ،ولﻰ مﻰتواند نقشي كه خودش بازي
كرده را دوبلوری كند چون وقتﻰ جای خودش صحبت
مﻰكند ،مﻰداند كه در تمام جملههاي��ش ،چه حس و
حالي وجود دارد ،ولﻰ تكنيك پشت ميكروفن نشستن
از ظرافتهای دوبلوری است كه گاهي بهترين بازيگران
هم فاقد آن هستند ،مثال من با اكبر عبدی يك همكاری
مشترك داش��تيم كه در آن ،عبدی جای خودش حرف
مﻰزد .به هر حال ،عبدی هنرپيشهی قدرتمندي است
ولﻰ زماني كه ميخواست نقشي كه بازي كرده را دوبله
كند ،دركل خودش را نگاه مﻰكرد و توجهاش به خودش
بود تا ببيند صورتش در چه حسﻰ قرار دارد .من هم به او
مﻰگفتم«:اكبرجان!فرضكناينيكهنرپيشهیديگر
است كه تو جای آن حرف مﻰزنﻰ و آنقدر به فكر قيافهات
نباش».قرارنيستفقطمنتظرباشيمكهديالوگ،سينك
ش��ود .در دوبله ،حس و صدا و بيان را بايد در يك لحظه
حفﻆ كرد .اين تكنيك است ،مس��لما بازيگري كه قرار
است جاي يك نفر ديگر صحبت كند و قبال هم تجربهی
دوبله نداشته ،نميتواند حس و بيان خوبي داشته باشد و
اينطبيعياست.

حرفهای ،دوبلهی فيلمي را انجام دهد؟
خير ،تمام فيلمهايﻰ كه دوبله مﻰشد ،مدير دوبالژ داشت ولﻰ بعضﻰ از
فيلمفارسﻰهايﻰ كه ما دوبله مﻰكرديم ،كارگردان نظراتﻰ داشت و دوست
داشت با مدير دوبالژ همكاری كند ولي در فضای صميمانه و كامال حرفهاي،
نه اينكه بخواهد فشاري وارد كرده و نظرات خود را به مدير
دوبالژ تحميل كند .مثال مرحوم علﻰ حاتمﻰ هميشه هنگام
دوبلهی فيلمهايش حضور داشت .مدير دوبالژ كار خودش را
انجام مﻰداد و او هم نظرات خود را به مدير دوبالژ مﻰگفت.
حتﻰ سيامك ياسمﻰ كارگردان «گنﺞ قارون» كه خودش
دوبلور بود وقتي دوبلهی فيلمش ،دس��ت مدير دوبالژ بود
فقط نظراتش را به مدير دوبالژ ابراز مﻰكرد و تصميمگيري
نهايي را بر عهدهی مدير دوبالژ ميگذاشت چون ميدانست
درنهايت مدير دوبالژ است كه ميداند چه كار بايد انجام دهد
و تنها اوست كه ميتواند كاري كند تا دوبلهی اثر ،آبرومند و
درست از كار درآيد .اما دركل فيلم بايد مدير دوبالژ داشته باشد .مدير دوبالژ
عضو ناگسستنﻰ فيلمهايﻰ است كه دوبله روی آنها گذاشته مﻰشود .مدير
دوبالژ كس��ي اس��ت كه چيدمان گويندگان نقشهاي مختلف يك فيلم را
بر اس��اس جنس صدايي كه دارند و جنس فيلمي كه قرار است دوبله شود،
مشخص ميكند .اين كار براي كيفيت داشتن دوبلهی يك اثر بسيار حياتي
و مهم است ولي متاس��فانه در فيلم «گذشته» ،اش��خاص درستي به جای
شخصيتهاياصليفيلمصحبتنكردهاند.
بهنظرشما!تاثيراتمنفیچنينكاريچهميتواندباشد؟

االن همه مﻰگويند حيف اين فيلم كه گويندگان ،آن را دوبله نكردهاند.
معتقدم حتﻰ اگر نميخواس��تند كار را در ايران دوبله كنند ،مﻰتوانستند از
گويندگان خوبﻰ كه خارﺝ از كشور هستند ،استفاده كنند .تمام سريالها يا
فيلمهای برخي شبكههاي ماهوارهاي زبان را همين بچهها انجام مﻰدهند كه
جدا از كارهاي بد و س��طحي در بعضي موارد انصافا كارهای
خوبﻰ هم انج��ام مﻰدهند .حت��ﻰ در لسآنجلس هم آقای
فيروزكار يا آقای همايونﻰ هس��تند كه خيل��ﻰ خوب دوبله
مﻰكنند .اميدوارم در مورد «گذشته» هم نداشتن فرصت
كافي برای دوبله يا مشكل مالي علت اصلي اين كار بوده باشد.
هر چند معتقدم مشكل مالي نميتوانست خيلي تاثيرگذار
باشد .به هر حال «گذشته» ،يك فيلم بسيار خوب و جهانﻰ
است و همهی ما حاضر بوديم همه جوره ،همكاریهای الزم
را براي يك دوبلهی خوب روي فيلم انجام دهيم .اصال شايد
همه ،افتخاری مﻰآمدند .حداق��ل در مورد خودم ميتوانم
بگويم اگر براي انجام چنين كاري دعوت ميشدم ،افتخاری دوبلهی اين كار را
انجام ميدادم .به هر حال ،آقاي فرهادي از مفاخر سينماي ما به حساب ميآيد
و آثاري كه ساختهاند ،منفعتهاي زيادي براي سينماي ايران داشته و شايد
كمك ما براي اين دوبلهی درست و جذاب اين فيلم ميتوانست يك درصد از
همهی اين افتخاراتي كه ايشان براي سينماي ايران كسب كرده را جبران كند،
ما هم افتخار ميكرديم كه اين كار را انجام دهيم ولﻰ متاسفانه از ما نخواستند
و نتيجهاش هم چيزي شده كه تا همين امروز حتي يك نفر بازخورد خوبي
نسبت به آن نداشته است.

منوچهر واليزاده

نﺒﻮﺩمديرﺩﻭبﻼﮊبﺰﺭﮔتريﻦاﺷتﺒاﻩ
«گذشته» مدير دوبالژ هم نداشته است .حضور
مديردوبالژچقدرموثراست؟
مدي��ر دوبالژ مث��ل كارگردان اس��ت .مث��ال بازيگر
ميخواهد سكانس��ي را بازی كند وقتﻰ كارگردان باالی
سر بازيگر است بر اجراي بازيگر نظارت كامل دارد .اينكه
اكتهاي او چگونه است يا به چه شكل حرف ميزند .اين
نظارتالزماستچونبازيگرهميشهفكرميكندبهترين
بازی را انجام مﻰدهد در حالﻰ كه كارگردان به عنوان يك
متخصص و در عين حال يك شنونده و بينندهی بيروني
ميتواند اشكاالت بازي بازيگر را ببيند و آنها را رفع و رجوع
كند .مدير دوبالژ هم نقش كارگردان را در كار دوبله دارد.
وقتﻰ باالی سر كار باش��د به دوبلور مﻰگويد اين جمله
آكسان اش چگونه است يا اين جمله را سينك نگفتي و
حالتبيانشطورديگریاست،اينهاوظيفهیمديردوبالژ
است كه به دوبلور تذكر دهد.
پس اگر حت�ی طرف مقابل دوبلور هم نباش�د،
حضور مدير دوبالژ میتواند كاری كند كه كيفيت
كارباالتربرود؟يابهعبارتديگراگرما دوبلورهای
حرفهای نداشته باش�يم ،تاثير مدير دوبالژ آنقدر
هستكهبتوانددوبلهراخوبازآبدربياورد؟
صددرصد ،اصال جای بحث ن��دارد .همهی ما ،آقای

نيما رﺋيسي

ازبﻴﻦﺭفتﻦﺭﻭحﮔﺬﺷتﻪ
در بسياری از كش��ورهای جهان ،مرسوم اس��ت كه فيلمها و سريالهای
خارجﻰزبان دوبله ش��وند .در ايران تجربه ثابت كرده اس��ت  -به خصوص به
واسطهی كانالهای فارسﻰزبان ماهوارهای  -كه اگر دوبلهها از كيفيت بسيار
پايينﻰ برخوردار باشند ،باز هم تماشاگر رايﺞ سينما و تلويزيون ترجيح مﻰدهد
نسخهی دوبلهشده را تماش��ا كند ،تا اينكه بخواهد خود را به خاطر خواندن
زيرنويس فيلم به زحمت بيندازد .البته اين شامل شمار بسيار اندك تماشاگران
وفاداربهنسخهیاصلﻰاثرنمﻰشود،كهمﻰتوانندبيشترازطيفهنرمندجامعه
باشند .به اين ترتيب دوبله ،بهترين راه برای همهگير و همهبين كردن فيلمﻰ
است كه بازيگران آن به زبان ديگری سخن مﻰگويند .در واقع اين تنها دليل
يا بهتر بگويم تنها اجباری بود كه پای «گذشته» را به دوبله كشاند .همين ابتدا
بگويم كه دوبله ،خواه نا خواه  ،ذاتا به اين فيلم و بازی بازيگرانش ضربه مﻰزند.
شايد بارزترين ويژگﻰ «گذشته» ،جاری بودن روح زندگﻰ در لحظه لحظهی
فيلم باشد ،صحنههايﻰ بﻰنهايت نزديك به واقعيت و بازيگرانﻰ كه بيشتر در
لحظههای فيلم زندگﻰ مﻰكنند تا بازی .اصغر فرهادی به عنوان پديدآورندهی

فرهادی را قب��ول داريم .او خيلﻰ در كارش موفق اس��ت
و صددرصد فيلم «گذش��ته» هم خيلﻰ خوب است ولﻰ
االن خيليها به هم ميگويند «گذشته» را با زيرنويس
ببينواينبداست.
اين عدم استفاده از مدير دوبالژ چه تاثير منفی
میتواندبرمخاطببگذارد؟
االن مﻰبينيم كه تاثيرش را گذاشته
ومنخيليمﻰشنومكهمخاطبانعادي
مﻰگويند دوبلهی فيلم اصال خوب نبوده
است .ببينيد وضعيت دوبله در مملكت
ما به درجاتﻰ رسيده كه خيلﻰها به اين
شغل عالقهمند هستند نه اينكه داخل
اين كار باشند ،دورادور خيلﻰ اين كار را
دوست دارند .مثال چند جوان  20ساله
به من و امثال من مﻰگويند من عاشق
صدای شما هستم ،چقدرصدای تام كروز يا ويل اسميت را
خوب گفتهايد .چرا اين جمله را مﻰگويند؟ چون به دلش
نشسته است .حاال چرا به دلش نشسته است؟ برای اينكه
منِ با تجربه كار مﻰكنم ،من تجربه دارم ،من بلد هستم
كه به چه شكل ،حس تام كروز را از او بگيرم و به خودش
پس بدهم ولﻰ شما يك شخصﻰ را تازه مﻰآوريد پشت

اين اثر بيش از هر كسﻰ مﻰداند كه دوبله چطور مﻰتواند در
چشم برهمزدنﻰ اين فضای ملموس و طبيعﻰ را به يك فضای
س��اختگﻰ و تصنعﻰ بدل كند .حاال او بايد ي��ك بار ديگر آن
بازیهای ظريف و طبيعﻰ را ك��ه در موقعيت و فضای خاص
تمرينها و هنگام فيلمبرداری اتفاق افتاده دوباره در استوديو
بازسازی كند .و اين همان موقعيتﻰ است كه در آن ،اهميت
بازيگربودن كس��انﻰ كه قرار اس��ت به ج��ای بازيگران فيلم
حرف بزنند و در واقع بازی كنند ،مشخص مﻰشود .استفاده
از بازيگ��ران حرفهای كه برخﻰ هم پيش��تر تجرب��هی كار با
فرهادی را داش��تهاند ،بهترين گزينهی ممكن است .به حتم
برای او ،زيبايﻰ ص��دا يا رنگ و جنس و تُن بهخصوص ص��دا كه البته غالبا در
مورد گويندگان حرفهای دوبله صادق است ،كمترين اهميت ممكن را داشته
و در ميان گزينهها ،خبری از صداهای به اصطالح آشنا نيست .حتﻰ آن حس
بامزهی نوستالژيكﻰ كه با ديدن نسخهی دوبلهی فيلم «جرم» آقای كيميايﻰ و
شنيدن صداهای زيبا و دوستداشتنﻰ گويندگان قديمﻰ دوبله ،كه ما را از وسط
دههی  80به سالهای پيش از دههی 60خورشيدی مﻰبرد ،اينجا محلﻰ از
اعراب ندارد .در واقع برای فيلم «گذشته» آن تعريف هميشگﻰ و بهتر بگويم
كليشهای كه از دوبله داريم مﻰشكند و با موقعيت تازهای برای دوبلهی يك فيلم
روبه رو مﻰشويم .بازيگرانﻰ كه برای دوبلهی فيلم انتخاب شدند ،نهايت تالش

ميز ،يك تكنيك كوچك را به او مﻰگوييد كه مثال اينجا
بهتواشارهكردمشروعكنبهگفتنديالوگ،گفتنهمين
كه«مناشارهميكنمتوشروعكن»يا«تامننگفتمنبايد
شروع كنﻰ» ،ذهن دوبلور را به هم مﻰريزد ،غلبه بر اين
مشكل و اينكه دوبلور كﻰ و كجا شروع به گفتن ديالوگ
كند ،با تجربه و تمرين زياد بدست ميآيد .حاال «گذشته»
به كنار ،ميدانيد چرا دوبلهی س��ريالهای ش��بكههاي
ماهوارهیفارسيزبانهمخوبنيستبرایاينكهاشخاص
بالفاصله پس از دانش��گاه رفتهاند داخل اس��توديو تا در
پول ،صداهايش��ان را در بياورند ،االن هم متاسفانه با اين
دس��تگاههاي ديجيتالي جديد ،دورهم��ي دوبلورها از
بين رفته و همهی دوبلورها تنها تنها مينشينند و دوبله
ميكنند.ولﻰ در «گذش��ته» همين طوری نشستهاند
و صحبت كردهان��د و آقای فرهادی هم دلش��ان خوش
است كه دوبلور نياوردهاند مثال ش��ايد فكر كردهاند اگر
آقای جليلوند را بياورند به جای يكﻰ از ش��خصيتهای
فيلم حرف بزند ،ممكن است مردم داخل سينما بگويند
اينكه صدای فردين اس��ت يا اگر به جای س��اره بيات از
مينو غزنوی براي نقش «برنيس بژو» استفاده ميكردند
چه اتفاقﻰ مﻰافتاد؟ ممكن بود مردم بگويند اين صدای
يانگوماست؟(باخنده)
يعني ممكن اس�ت از ترس شناخته شده بودن
ص�داي دوبلورهاي حرف�هاي« ،گذش�ته» بدون
استفادهی دوبلورهاي شناخته شده ،دوبله شده
باشد؟
بله قول مﻰدهم كه همين قضيه بوده .آقاي فرهادي
ميخواس��ته صداه��ای كاراكترها در
فيلمشصداهایشناختهشدهدردنيای
دوبله نباشد و خب ديديم با اين كارش
ضرر كرده .مﻰتوانست دوبلوری را بياورد
كه صدای شناخته شدهای نداشته باشد
مثل همين بچههايﻰ كه  15سال است
كه در تلويزيون كار كردهاند و صدايشان
همزيادشناختهشدهنيستولﻰتكنيك
اين كار را بلد هستند ،حاال درست است
كه آن آقا يا خانوم كه در «گذشته» حرف
زده ،هنرپيش��ه اس��ت ولي همانگونه كه گفتم دوبله با
هنرپيشهگﻰ تفاوت دارد ،دوبلور ،يك هنرپيشه پشت
ميكروفن اس��ت ولي بايد تمام حالتهای هنرپيشهی
اصلﻰ را داشته باش��د .ما چون داخل اتاق هستيم نبايد
حتي كت و ش��لوارمان ص��دا بدهد به همي��ن علت ،ما
هنرپيشههای فضاي بستهايم ولﻰ تجربه داريم.

خود را برای بازسازی درست و بجای بازیهای ظريف و واقعﻰ
فيلم انجام دادند .با اين حال ،حضور آنها در فضای استوديو و
شيوهی ضبط صدا در استوديو كه زندگﻰ و حركت را از بازی
و صدای آنها مﻰگيرد باعث شد در مواقعﻰ جدا بودن صداها
از بازيگران فيلم بارز شود .خامﻰ بازیها ،هنگام دوبله نسبت
به بازيگران فيلم ،البته قابل درك اس��ت و نمﻰتوانيم حس
و حال بازيگران را هنگام فيلمبرداری ،و پس از تمرينهای
فراوان ،با هنگام دوبله در استوديو و وقت وتمرين محدود آن
مقايسه كنيم .هنگام ديدن نسخهی دوبلهی فيلم به نكتهی
جالبﻰ برمﻰخوريم؛ بازيگران دوبله ،حتﻰ آنهايﻰ كه تجربهی
كار با فرهادی را داش��تهاند دچار نوعﻰ هيجانزدگﻰاند ،به جز علﻰ مصفا و
بابك كريمﻰ و همينطور آزاده صمدی كه از تسلط خوبﻰ برخوردارند ،بقيهی
بازيگران دوبله ،هر يك به نوعﻰ دچار اين هيجانند ،انگار به فرصت بيشتری
برای نزديك شدن به شخصيتها نياز داش��تند .و همينطور بازيگری كه به
جای «طاها رحيم» حرف مﻰزند با صدا و بازی تخت و بﻰخاصيتش در طول
فيلم به بازی رحيم لطمه زده و نشان مﻰدهد كه انتخاب نامناسبﻰ است .به
هر تقدير ،باز هم بايد اين را گفت كه دوبله خواه ناخ��واه ذاتا به اين اثر و بازی
بازيگرانش ضربه مﻰزند اما اصغر فرهادی با درايت توانس��ته اين آسيب را به
حداقل ممكن برساند.

