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آن : مانصدای منوچهر اسماعیلی، طنین و تصویر قهر"با تیتر ) ای دربارۀ آقای اسماعیلیمقدمه: در نوشته 

شد طنین میکاش ، آروزی محال کرده بودم که (1393نیمۀ دی  ،485شمارۀ  ماهنامۀ فیلم،، "البت ِ لرزانص

ای و توصیف حالت و لحن گفتن آن، به گوش خوانندۀ های صدای ایشان را همزمان با نقل جملهو تَرَک

 مگو با ایشان که خود آرزوی دیرینند. این آرزو و حسرت ِ برآمده از برآورده نشدن آن، در گفتمجله رسا

توصیف  های خود ایشان وواژه آوردن ِ شود. عین به عینماند، طبعاً بیشتر میش به جادو میبوده و تحقق

لی است که وقتی در برای انتقال آن احوا شان در حین صحبت، تالشصورت هایها و واکنشحسبرخی 

نرفتنی تاریخ یادن ازی، داری. میان انبوه گویندگاانشسته« کاریزما»پیشگاه این مصداق عینی و شنیداری 

اند: خانم ژاله کاظمی و خساری همپای تأثیر صدایشان داشتهو ر« حضور»دوبالژ ما، دو نفر بیش از همه 

ی هاشان را کنار صورت ستارهاند که اگر عکسونهآقای منوچهر اسماعیلی. این دو بیش از همه، این گ

، از الیزابت تیلور و سوفیا لورن تا اندها که اینان به جایشان حرف زدهکنار همان -سینمای دنیا بگذاری

از آیند. سطح اعتبار و وزن اثرشان، تفاوت ندارد. این، هیچ به هم می -گریگوری پِک و چارلتون هستون

دوبلورها نیست. ولی خب؛ وقتی محضر آدم صاحب این صدا و صورت را دَریابی،  ویژگی های الزم کار

 ای.دُر یافته

 

 

 

 
 

ر شود، دآقای اسماعیلی عزیز و بزرگ، امسال بزرگداشت شما در جشنوارۀ فجر برگزار میپوریا:  -

حالی که اوایل دهۀ هفتاد وقتی از آقای خسروشاهی تقدیر شد شما آن عبارت معروف را فرمودید 

هم علی معلم فقید ما در جشن حافظ  88سال «. مجله فیلم با این کار دلجویی تاریخی کرد»که 

ها نوع و میزان قدردانی از دوبله و دوبلورها دههبرگزار کرد. به نظرتان در این شما  ی برایبزرگداشت

 کافی بوده؟ 
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. ترسند این کار مسئولیت ایجاد کندنه. به هیچ وجه. شاید دلیلش ترس بوده. میاسماعیلی: آقای منوچهر  -

شوند. افراد مورد کنند؛ نه آنها که تقدیر میبرای خودشان. مسئولیت برای همان ها که دارند تقدیر می

اند و برای همین تقدیر میپذیری انجام دادهتقدیر که عمری کارشان را با بیشترین تالش و مسئولیت

قدر قدردان : شما که ایناه دارداند، چون قدردانی سؤال به همرکمتر تقدیر کرده شوند. اما مسئوالن، نه.

ی کدام کنید، براها را تحریص میقدر جوانهستید پس چرا به فکر آیندة این افراد نیستید؟ شما که این

آور است. شرمم دهند واقعاً خجالتآینده؟ برای آیندة واهی؟ دستمزد شنیعی که امروز به همکاران من می

کنند. امروز ممکن است تب این کار اجازه ندهد ه زندگی میگونشود که واقعاً با این حقوق چهمی

شان به جایی فهمند که صدایشوند و زمانی میکم متوجه میها متوجه شرایط شوند، اما بعداً کمجوان

رسانم. اند بشان گذاشتهها را به گوش کسانی که پنبه در گوشدانم که صدای آنرسد. وظیفة خودم مینمی

 نیست گوش شنوایی وجود داشته باشد. متأسفانه قرار

 کنید.تر کار میشما این روزها کمپوریا:  -

پذیرم. تا وقتی شرایط همکارانم ها را نمیشوم اما خیلیبه کار دعوت میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

ها باید از این حالت خارج شوند و دستمزدشان تغییر کند. حاال گیرم. آنسروسامان نگیرد، آرام نمی

 عملی شود.اند، اگر هایی به من دادهقول

ضعیت صنف تر نگران وتان مطرح شد بیشپس می توانیم بگوییم حتی وقتی مسألۀ بزرگداشتپوریا:  -

 ها هستید.و جوان

خواستم این بزرگداشت را قبول کنم. اگر اصرار همسرم و تشویق اصالً نمیآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 پذیرفتم. حتی همین گفت و گو را. فرداشب هم باید به تلویزیون برم...دخترم نبود نمی

 شبکۀ خبر.« شهر فرنگ»ی گفت و گوی برنامۀ براپوریا:  -

نم؛ نه این کبله. خب اگر افتخاری در این بزرگداشت باشد باید با رفقایم تقسیم آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 نیستیم.« من»خودم ببرم. ما همه با هم هستیم؛ هیچ وقت  که به تنهایی به خانة

 ؟یعنی در قبال پذیرفتن این بزرگداشت سعی کردید امتیازاتی برای صنف بگیریدپوریا:  -

 )بعد از کمی مکث و با نارضایتی از آشکار شدن این قرار(: بله. آقای منوچهر اسماعیلی:  -
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 : در کار ما رقابت، رکن اول استجدیت، کاریزما و صدای فارسی قهرمان ها

 

مهر وقتی از شما شجاعی اجرای هرمزحدود ده سال پیش در یک برنامۀ زندۀ تلویزیونی با پوریا:  -

برای بیننده های برنامه دوباره  را "زاردستانه"شخصیت های دیالوگی از  آیا امکان دارد  پرسید

پردازیم اما االن های دیگری از این پاسخ، بعدتر میبه جنبه به صراحت و کمی تند، گفتید نه. بگویید

که روی صدا اتفاق بخشی از شهرت شما سوای کاری  و در شروع، این جنبه برایم مهم است:

ز ترسند. اها کمی از شما میحتی خیلیگردد. رمیو کاریزمای شما ب به مغناطیس حضورافتد، می

  ؟برداشت حس خوبی داریداین 

، من چنین خصوصیتی ندارم که کسی از من این برداشتی است که شما داریدآقای منوچهر اسماعیلی:  -

. خارج از امدارد. من در کارم خیلی جدی هر کسی جایگاه خودش راام؟! رهرخُمگر من لولو خُ بترسد.

، دروغ و دغل در . در غیر این صورتدهمه در وسع و توانم باشد پاسخ میجایی کوگو تا در گفت ،کار

 کار ما نیست.

 اش را مرهونجایگاه فعلیآقای منوچهر اسماعیلی  همین که می فرمایید، نشان می دهد کهپوریا:  -

رده، کعمل  بلکه وقتی به تعهدی که داشته، به خالقانه ترین شکل ممکن داند.نمی هاتعریف و تمجید

 . است درست پیش رفته که کردهیاحساس م

ه نظرم بکارگردان آورد، اما تحسین غیرتحسین کارگردان من را به وجد میالبته آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ند و به نشیچه که به تن من می. آنحسی و واقعاً قابل اعتناست ،تحسین کارگردان. تحسین صوری است

اگر کارگردان رضایت نداشته باشد  .آورد این است که آثار رضایت را در چهرة کارگردان ببینموجدم می

 این اساس کار ماست. شود.دنیا روی سرم خراب می

ردم ای که جسارت کمقالهدر اتفاقاً  کند.های ایرانی معنا پیدا میاین در مورد کارگردانطبیعتاً پوریا:  -

ای دصخیلی از ما با  شروع کردم کهبا این موضوع  دربارۀ تأثیرات کار شما نوشتم، 93و در دی ماه 

بازیگران بزرگی در سینمای کالسیک و بعد از آن بودند و صدای  .مند شدیمعالقهبه سینما  شما

ه سینما بنسبت فارسی خیلی از آنها شما بودید. مگر آدم از اول با چیزی غیر از عالقه به بازیگرها، 

 نندبیستی میها این موضوع را دم دبعضیاین اتفاق بزرگی است. کند؟ و جادوی آن کشش پیدا می
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 صدای شما و آن نسل طالیی شوند. اما ما از طریقمی "دوبله"مند به عالقه طریق این از نهایتاً و

صدای شما روی بازیگران فرنگی، تحسین توسط بازیگر  . در موردشدیم "سینما"خود مند به عالقه

 ، ورای هر تحسینی است...اما این تأثیر. افتدیا کارگردان اتفاق نمی

 به این تأثیر یا به احتمال اش فکر نمی. ا هیچ وقت چنین توقعی نداشتیمخود مآقای منوچهر اسماعیلی:  -

رقابتی  .شاید کمبود رقیبالبته و  سینما بودهتأثیرات خود محدودة افتاده روی  اگر همچین اتفاقیکردیم. 

ن ورقیب درست؛ نه یک حسود. در کار ما رقابت، رکن اول است. بد البته سازد وکه از میان ما قهرمان می

دف هکنیم ای که به جایش صحبت میبدانیم یا کسی را هدف قرار بدهیم، خود هنرپیشه این که خودمان

شود در چهرة مردم این را خواند و ایم و میدهد. اگر موفق شدیم، بیننده را راضی کردهما را تشکیل می

 مجموعة کار ماکنند. یاد میشان از این دلتنگی همه کننداز سینمای قدیم صحبت میهایی که دید. این

 .های خوبو راهنمایی خوب ژمدیران دوبال ،های خوببا فیلم ؛ای بوده که دلتنگی آوردهیک مجموعه

، راهنمایی کردند و ها بودند که ما را ساختند. آنرسیدیمها به جایی نمیهای آنچون ما بدون راهنمایی

 از انحراف جلوگیری کردند. 

تا سِر توماس  "کرامول"و  "بن هور"و  "ال سید"رمان ها را گفته اید. از شما بسیاری از قهپوریا:  -

 ."قیصر"و  "ناخدا خورشید"و  "اسب کهر را بنگر" و مانوئل آرتیگز "مردی برای تمام فصول"مور 

دلتنگی  هشود برود و تبدیل میکه در موردش اشاره کردید کمی فراتر می دلتنگی برای سینمای قدیم

. اندفهمد که ارزشدیگر کسی نمیهایی که وجود ندارد و ارزش یگرکه دبرای نوعی از انسانیت 

و باورها،  هااند و الگوی قیام بزرگ بودهیی که هابا آدم صوتی و بصری قدر مجاورت و همنشینیاین

 شما هم اثر داشته؟ در فردیت آیا

ر وططور بوده و اینقطعاً اینانتظاری نداشتم، ولی قطعاً اثر داشته. من چنین آقای منوچهر اسماعیلی:  -

فتم. از متر یاد گرمتر به میلیمیلیجا نرسیدم. ... من ناگهان و یک شبه به اینکمآهسته و کم. آهستهشده

، بدون این که خودم بخواهم در تم یاد بگیرم و جزو پیشتازهای این کار باشمآن جایی که دوست داش

کم در این کار و خودم را کم ها شدم، از جمله خودم.خیلی اول افتادم و در نتیجه باعث رضایت سکور

 رکارها د با این که االن ی رویم اثر گذاشت و هنوز هم اثرگذار است.البته رضایت مردم خیل شناختم.

ه ب عرصة دوبله را به نمایش گذاشت، اماتوانایی های بشود با آن و کاری نیست که  ورطة سقوط است

کنیم. به شرط نیم گذشته را به نوعی تداعی و زنده تواهر حال هنوز که ما نفس داریم و جان داریم، می
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ه جان این کار ترین آفتی است که بمسئوالن بزرگتوجهی این که فیلمش باشد و البته متأسفانه نیست. بی

 افتاده. از مسئولین دولتی گرفته تا مسئولین خصوصی.

 شود؟ح کاری که انجام مییا به سط توجهی به کلیت دوبالژبیپوریا:  -

 چیزی اگر شود.بها داده نمی، ما جزو کوچکی از آن هستیمکه ینما بدنة سبه آقای منوچهر اسماعیلی:  -

اما زیربنای علمی ندارد. گفته شود فقط برای خالی نبودن عریضه و رفع معضل در آن لحظات است، 

ط فقهیچ دانشی در مورد کار ما ندارد.  کندبا من راجع به کارم صحبت میدر جایگاه مسئول کسی که 

گویند ما رفتیم و معضل را پیدا کردیم. میل کند و بگوید من این کار را کردم. مبَسَجوری خواهد یکمی

 ؟ ما به شما گفتیم، شما چه کردید؟ گونهاز کجا و چه خب؛ درمانش چه؟

ها را گوییم قهرمانهای شما مرا برمی گرداند به آن نکته: اگر ما میهمین دیگر. همین اعتراضپوریا:  -

ایم، بخشی از این منش و آداب در خود ایشان هم بزرگ داشته از طریق صدای آقای اسماعیلی،

اش، در صمیمیتش با وجود داشته. فقط کار تکنیکی نیست. صدای سِر توماس مور را در موعظه

 اش کهخانواده، در طعنۀ مهربانانه به پیشخدمتش، در فریاد اعتراضش در دادگاه، در خودداری

ایم منوچهر لوص و نگاه انسان بوده. همیشه احساس کردهخ شنویم، برای ما یادآور نهایتمی

 شان صحبت کرده. هایی است که جایاسماعیلی خیلی شبیه آدم

ها شان بروم. در پوست این شخصیتشبیه که نیستم اما سعی کردم در پوستآقای منوچهر اسماعیلی:  -

ی خودمان آییم و سر جارفتن، شباهتی را هم در پی دارد. اما بعد از پایان کار ما از این پوست درمی

گردیم. باید منتظر کار بعدی باشیم تا ببینیم از این به بعد باید وارد چه نقشی بشویم. هر نقشی برمی

اش را در های دیگر، باید لنگهکه گفتید یا خیلی از نقش "هزاردستان"ویژگی خودش را دارد. همین 

یم، زیاد زحمتی نبود، چون کردم. برای آقای علی کسمایی مدیر دوبالژ آن سریال عظجامعه پیدا می

هایش را برایم کشیده بود. حاال من بودم که باید پیدا کنم و بدانم این آدم کجای جامعه قرار زحمت

شود، کجای آن تاریخ و جامعه بوده، آن خان حاکم چه ای که عامل ترورهای سیاسی میتفنگچیگرفته. 

 عبون استخونی(...شی دارد، آن آدم النتوری چه جوری است )اشاره به شنِمَ

زبانی و حتی آن مأمور آمار که مرحوم جمشید الیق بازی می کرد و جور خیلی خاصی تُکپوریا:  -

 تند به جای او گفتید...
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بله؛ آن مأمور آمار که در بخش های کوتاهی از سریال حاضر است؛ ولی برای آقای منوچهر اسماعیلی:  -

کردیم که کیست و از میهایی... باید هر آدمی را پیدا شود و دنیایی دارد و حرفخودش کاراکتری می

 های کمدی و مضحک.ای جدی و چه نقشهچه نقشکجای جامعه آمده؛ 

 

 

 شودها میها و شوخی آقای کیمیایی: مردی جدی که صدای کمدین«صداکُلُفت»استادان قدیم، 

 

 ؟ توانیم بشنویمچه میهای شما کشف کردند، از توانایی و آن چهآقای علی کسمایی دربارۀ پوریا:  -

آموز دبیرستان دانشمدیر دوبالژ بود من که  علی کسمایی آن موقعشادروان آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ما را برای فیلمی که اسمش کی هستم. متوجه شده بود که من دارای استعدادَ ایشان به اصطالح بودم.

، همین جایی که حاال خانة در استودیوی ایران فیلمفیلم را  بود دعوت کرد. "پاریس هایدروازه"

ه کسی ک پوش لودة بیکار استیک آدم ژندهبه من گفت نقش تو  .شت و دیدیمبرای ما گذا سینماست،

که صدایش را مرحوم سعید شرافت برد کرد. در خالل فیلم کسی به این آدم پناه میبه او توجهی نمی

ود که دارای منشأ متوجه شده بای بیش نبود و حاال همیشه لودهاش این مرد در طول زندگیگفت. می

ة وارد عرصگی کند، دلواو و  ها با او بازی کنندو به جای این که بچه کسی به او پناه آورده ،ری شدهاث

. «وقت ندارم»گفت: مدند سراغش برای بازی و شوخی، میهایی که می آکاراکتر باید به بچه دیگری شده.

زد. فقط قدم میو آقای کسمایی  کردمتمرین می نقش را بگویم. م اینتوانکردم که نمیآن موقع حس می

ا با ر« وقت ندارم»جملة  و شدم یرفتم. به جایی رسیدم که دیگر عاصام دیر شده بود و باید میمدرسه

ست دای گفت که خوب یادم است. جمله حالتی که می خواهم بگویم و بروم، گفتم. مرحوم کسمایی هم

کار این فیلم طول کشید. پانزده روز -ده. «تحاال پاشو برو مدرسه همینه.»: ندام و گفتروی شانه ندگذاشت

آقای این نقش شدم و به قول معروف هم خودم را نجات دادم و هم نقش را. البته تا متوجه کم کممن 

 با رضایت کامل ایشان این نقش گفته شد. داشتم.ای را برنمیکرد صحنهکسمایی تأیید نمی

 "انهزاردست"کارهای مختلفی مثل سریال ، آقای کسمایی در تان باال رفتبعدها که جایگاهپوریا:  -

پنج نقش مختلف که سه تای آن )مشایخی، انتظامی، . مسئولیت سنگینی را به دوش شما گذاشت

های با این که خودتان مدیر دوبالژ شدید و مسئولیت در طول چند دهه ها بود.کشاورز( از اصلی
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ای ما در فضدر حالی که تقاد داشتند. کسمایی همچنان به شما اع آقایمختلفی را به عهده گرفتید، 

  .نمی ایستد «اوستاکار» زیر چتردیگر شود بزرگ میبه اصطالح  وقتی کسیخیلی اوقات 

من حق دارند، اما ایشان جایگاه  ها بر گردنخیلی غیر از شادروان آقای کسماییآقای منوچهر اسماعیلی:  -

د از اندکی مکث( از این آوردیم... )بعگردی را به جا میخب، بله. ما همیشه آداب شا. ای دارندویژه

 ها...صحبت

؟ را الگو کنید اندر نظر بگیرید و صدایشاهل این بودید که افرادی را در کوچه و خیابان پوریا:  -

 یعنی اهل مشاهدۀ زیاد در سطح مردم و جامعه بودید؟ 

کردم. به خصوص در مورد نقش. خیلی صداها را همین طوری پیدا میقطعاًبله.  آقای منوچهر اسماعیلی: -

معما را جواب خودم کردم. شود این کار را مینظر متوجه شخص موردین که بدون ا های کمیک. باید

تفاق افتاد؛ مثل های کمدی بارها ادر مورد فیلماین کردم. در چهره و حرف زدن آن شخص پیدا می

را از  چوپیتر فالک با آن طرز حرف زدن. چیو صدای  "ستوان کلمبو"چو یا حتی سریال های چیفیلم

طر نانوایی و پیتر فالک را از یک مکانیک گرفتم و البته وَرز دادم و عوض کردم و به حرف زدن یک شا

 کشیده شد به سینما. آن حرف زدن پیتر فالک بعد دیگرکه  .یک شکل بیان و لحن تبدیل کردم

نوشته بودم  مطلبیدر وردی منجر شد. ایمانو البته به همان شکل حرف زدن جای مرحوم بیکپوریا:  -

ای از جانب شما بود. بی آن «نمک ِ خودساخته و خودریخته»وی صورت بیک صدای شما رکه 

اسند شنخود شما را میها وقتی آدم .قدر مناسب کمدی نبوداینخشن با آن صورت اساساً بیک  صدا،

حتی  روراست بگویم، آدماست؟  کجای وجود این آدم  ،طبعیکنند این میزان از شوخفکر می

همان جوابی که به مجری تلویزیون  مثلند. ِ درآوردن این صداها تجسم ک یتد شما در موقعتواننمی

جاست که افتد و فقط در آندر اتاق دوبله میاین اتفاق  ر، انگادادید و اول بهش اشاره کردیم

  و صدای مضحک درآورید. شیطنت کنید ،رها باشیدتوانید می

شود. بیرون اریک انجام میاق تمان در همان اتما کارهایطور است. بله، همینآقای منوچهر اسماعیلی:  -

کنیم کند و بسته به فیلمی که دوبله میالبته ضرورت کار این را ایجاب می کنیم.از اتاق از این کارها نمی

 .مزنیجذب نکند، پس میاگر  کند.جذب می از دورن ما به سمت خودش بیر شما شیطنت رابه تع این

 کنیم.کند که ما مبادرت به این کار میتماً جذب میح
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های جدیدتر و تلویزیونی شاهکارهای گفتید و دوبلهحتی آن گروچو مارکسی که شما میپوریا:  -

زدید و شعرهای شد، وقتی به جای گروچو فریاد می برادران مارکس بود و در دهۀ هشتاد پخش

توانم تصور کنم حتی فرزند آقای اسماعیلی هم م نمیتگفخواندید، به شوخی میبازاری میکوچه

 ها تجسم کند...د او را در لحظۀ گفتن این دیالوگبتوان

 )می خندد( حتماً نمی تواند...آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 و هیچ وقت هم در خود زندگی، آن حرکات را از شما ندیده؟پوریا:  -

به هیچ وجه. اینها مال کار ماست. محدود به همان اتاق تاریک است. آن جاست آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 فیلم باشد، برسد. که راه پیش روی ما باز است تا برود و به هدف که خود کاراکتر

 .درآوریدرو به دوستان دوستانه هم هیچ وقت نشده صدای خاصی را های یعنی مثالً در جمعپوریا:  -

  .ابداًآقای منوچهر اسماعیلی:  -

عی در طباین شوخ کهکسی  پرسم:، شاید کمی روانشناسانه این سؤال را میک وجه دیگراز یپوریا:  -

گاهی  ألخرهاب طبعی را کجا ممکن بود بروز بدهد؟شد این شوخاگر دوبلور نمی وجودش هست

اش این است که آن را بیرون رونیی داوقات طنزی که در یک آدم وجود دارد بخشی از نیازها

 . بریزد

 شد.طبعی در من ایجاد میشدم معلوم نبود این شوخاگر دوبلور نمیآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 طبعی شما شده باشند؟شوخباعث ها یعنی ممکن است خود نقشپوریا:  -

 بله.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

خودتان را به این حرفه وصل و وقف ِ آن کردید، حتی نوعی که شما  . پسخیلی جالب استپوریا:  -

 یک جاهایی شخصیت دیگری از شما ساخت.

 آن هم در محدودة خود ِ کار. آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 ها،مردی با این کارها و آدم شناسیاین است که  سته بهبخشی از چیزی که عرض کردم، ب پوریا: -

مسائل پیچیده را تجربه و قدر همه جور رفاقت و مردانگی و چه است ای«کردهزندگی»آدم قدر چه

با کارگردان هایی مثل آقایان کیمیایی، حاتمی، تقوایی و دیگرانی که در  . در مسیر زندگیکرده

  فضای روشنفکری دهه های چهل و پنجاه، حاضر و ناظر و مهم بودند، همنشینی داشتید؟
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 .وبرخاستی نداشتیمهیچ وقت با این آقایان نشست ما غیر از زمان صدابرداریآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 بازی نبودید؟یعنی آدم رفیقپوریا:  -

ی کیمیایی امثال آقاخارج از کار رفاقت داشته باشیم. نداشتیم که  شانس و فرصتیآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 سرگرم ترمان بود، بیشهمان موقع که رونق کاری رسند.شغلی دارند که به امثال من نمیقدر گرفتاری این

 در نقش اکردیم تشد افتخار پیدا میمیاگر فیلمی از ایشان عرضه . دوبله بودیم، در استودیوهای مختلف

 برای فیلم ایشان صحبت کنیم.  هاییشخصیت یا شخصیت

اتفاق  به مثالً چندی پیشد. ای به شما دارنحرفهکار یک اعتقاد فراتر از  آقای کیمیایی اماپوریا:  -

یو اناظریان  ایرج آقای ( را می دیدیم که زنده یاد"ترور")در ایران:  "آی مثل ایکاروس"ایشان فیلم 

 بعد از این که کار و صدای منوچهر اسماعیلی گرفت، گفتند، آقای کیمیایی میه بودمونتان را گفت

با  و زدندآقای ناظریان و نصراهلل مدقالچی را مثال می که – یک سری صداکلفت وارد سینما شدند

کسی  هر دکردنمی و فکر – نظر ایشان بود باارزش می دانم، آن که بنده کار این دو دوبلور را بسیار

 گوید. صدایش کلفت است خیلی خوب می

خیلی خوب و  )با خنده ای که آمیزه ای است از شوق و خجلت( آقای کیمیاییآقای منوچهر اسماعیلی:  -

ها خیلی بعضی وقت .حت کردهاو کار ما را ر گویدچه می داندمی . طبیعتاًگویدن را میکاریکاتوری ای

 واقعیت است.ولی این یک  سازد.کاتوری هم میگوید، کاریو وقتی می زندخصوصی این حرف را می

ستگی به سلیقة که این ب از سینما را فتح کنندبخشی توانند کنند با داشتن چنین ابزاری میها فکر میبعضی

 و کار شدههایی از این دست ها با صداگو این که خیلی از فیلم پذیرند یا نه.دارند که این را میمردم 

حالم که امثال آقای کیمیایی این خیلی خوشبه هر حال رانی و چه غیر ایرانی. ؛ چه ایموفق هم بوده

و برایم از  دهدامتیازی به من می. این برایم امتیاز باالیی است که چنین شخصیتی را دارندتفکیک ذهنی 

  هر گوهری باالتر است.

ست که ا ین شایعه اییا ا داشته شماها پیشنهاد بازی هم برای در طول این سالآقای کیمیایی پوریا:  -

 اشتباه به ما رسیده؟ ،دهان به دهان

ام. را داشته "رودهای زایندهشب" ام. فیلمچندتایی کار بازیگری داشتهمن آقای منوچهر اسماعیلی:  -

. اما در کل عرصة کار ما " میرزا کوچک خان" ورا داشته ام که ناتمام ماند؛  "اندپیر و خسته هاتوتن"
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ه ایم تا این کبستهدل های تاریک دوبلهتر به اتاق. چون ما بیشدهداجازة بازی جلوی دوربین را نمی

  ایم.جلوی دوربین باشیم. به این چیزها خو نکرده

 تر بوده.پیشنهادها بیشاحتماالً قبالً اید؟ به وسوسۀ این کار هم تن ندادهپوریا:  -

را  من شرایط خواسته بسازد وچه کسی چه چیزی می بستگی به این داشته کهآقای منوچهر اسماعیلی:  -

و خیلی برایم سخت است. اگر  من االن دیگر آن حافظه را ندارم که دیالوگی را حفظ کنم. هدانستمی

اما موقع  خوانم.نوشته و با تمرین متن را میاز روی کنم به این خاطر است که هنور در دوبله کار می

 . ق بزند کار بقیه خراب استاگر کسی تُپُ شود این کار را کرد.برداری نمیفیلم

 

 ها وجود ندارندعی بازیگری: امروز آن قهرمانۀ نوه به منزلدوبل

 

فع نقشش مداباید وکیلبازیگر  گویندبحثی در مکاتب و سبک بازیگری مطرح است که میپوریا:  -

نین صدای در ط )برت لنکستر( رینتالمر گَ کاراکتر . وقتیحتی اگر نقش قاتل را بازی کند، باشد

شما در مورد سِر توماس مور،  .کندمیم باورش را باور د، آزندشبیه یک مؤمن واقعی حرف می شما

شخصیت  حکنم خودتان را مثل شارتصور می نشانید.باورهای او را در جان تماشاگر میقداست و 

ا دوباره ر مثل این است که نقش ها ها داشتید؟را با شخصیتاین مراودۀ عاطفی و اعتقادی  .بینیدمی

 .کنیدبازی 

 که مثال زدید، "فصولمردی برای تمام "در تواند باشد. نمیقطعاً غیر از این آقای منوچهر اسماعیلی:  -

رست ها دالعملکه با عکس گفتمجا میو بههای متنوع را باید با تنوع دیالوگکردم. این کار را می باید

در بازی پل اسکافیلد، آن خلوص بود و من  .ها زحمت کشیده شدهالعملروی این عکس. چون دربیاید

م. درست است؛ شبیه خود بازیگری است. تمام آن مراحل درک شخصیت، توی کار شدباید صدایش می

طور آن مرد آرام به در آن دادگاه آخر، اگر کشف نکرده باشید که چه  شود.ما هم هست. بدون این نمی

م حتی در فیلتوانید حس و دلیل فریادش را به باور تماشاگر بنشانید؟ رسد، چه طور میاین فریاد می

این خیلی مهم است. . کشد، قاضی را به چالش میاست متهم او با آن که در جایگاه هم "وندانت"

 بود. اجرا کرده ش ژرار دوپاردیوطور که بازیگر، هماندادمانجام می بایستی این کار را بدون اغراقمی
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بیه ش .از صالبت و شکنندگیترکیبی  با همان حسی که در خیلی کارهای شما جاری است:پوریا:  -

را  صدایش )آنتونی کوئین( حمزه که جایی و" اهللمحمد رسول"مثل فیلم بینی است؛ جهانی نوعی

 کند.کند که فرمان جنگ بدهیم و بعداً ابراز شرمساری میبرای پیغمبر بلند می

 شوند. خلق نمی. هایی وجود ندارندبله، متأسفانه االن چنین قهرمانآقای منوچهر اسماعیلی:  -

ای دربارۀ تصور کلیشهکنید... برای همین بر خالف رای همین این سال ها کمتر کار میبپوریا:  -

تر به یاد دارید. چون بخشی از وجودتان تر را دقیقمدت و درازمدت، شما کارهای قدیم حافظۀ کوتاه

 شده اند.

 )مکث و فکر می کند( بله...آقای منوچهر اسماعیلی:  -

بازیگرانی که دوبلور ثابت آنها بودید، سرجایشان. اما برخی بازیگران بودند که نقش های پوریا:  -

فکر ... "کوئیمادا"خواهم از آنها بگوییم. مثالً مارلون براندو در ازه میمعدودی از آنها را گفتید. اج

 می کنید برای براندو مناسب بودید؟

 این نقش را اصالً یادم نیست.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 آید؟یادتان می "ساعات ناامیدی"همفری بوگارت را در پوریا:  -

 بله. آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 تان بود؟کنید جزو کارهای خوبفکر میپوریا:  -

 بله، حتماً.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ون دارد. بوگارت همیشه کاراکترهای سرد و صورت سنگی صدای شما گرم است و رگ و خپوریا:  -

 را بازی می کرد...

فتم. آدمی بود که از چیزی جا نمیش گآن نقش را با همان خونسردی الزمبله، آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 خورد. دستپاچگی توی کارش نبود.

طور؟ این صدا از شما بسیار عجیب بود و هیچ روح پدر هملت در نسخۀ کوزینتسف را چهوریا: پ -

های کند با دستگاهگری چنین صدایی از شما نشنیدیم. طنینی دارد که آدم فکر میوقت جای دی

 دیجیتال امروزی گرفته شده. 

 رود.روفی است. آدم اینها را یادش نمیبله، به یاد دارم. در تاریخ درام، نقش معآقای منوچهر اسماعیلی:  -
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یش ارا شما نگفتید و چنگیز جلیلوند به ج "زوربای یونانی"برخالف همیشه، آنتونی کویین در پوریا:  -

 صحبت کرد. دلیلش چه بود؟ آیا همزمان مشغول کار دیگری بودید؟

 طور تصمیم گرفته باشد. ای است. ممکن است مدیر دوبالژ اینها سلیقهاینآقای منوچهر اسماعیلی:  -

رسد از همان الگوی شما پیروی کرده و به روش شما جای آنتونی کویین صحبت به نظرم میپوریا:  -

 بریده.کردن عمدی و همان طور بریدهپتهبا کمی تته کرده.

 ام. این فیلم را ندیدهآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 که تلویزیون ما در دهه شصت در قالب "بینوایان"دقیقه ای  200فیلم جای لینو ونتورا در پوریا:  -

 . ژان والژان ِ او با صدای شما دردمندی خاصی داشت.حرف زدید همسریال پخش کرد مینی 

دانی برای والژان، عالی بود. صورت اش در هر دو دو دورة والژان به عنوان زنآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 طور جیمزام. همینجای لینو ونتورا زیاد صحبت کردهو به عنوان شهردار، تناسب داشت. عمق داشت... 

 ام.کاگنی، درک بوگارد، گریگوری پک هم زیاد گفته

 

 گردنی: هیچ چیز مطلق نیست-های پسگی به انیمیشن و دیالوگجدیدترها، بی عالقه

 

اید. هرچند های بدطینت هم گویندگی کردهی نقشهایی که نام بردیم، جادر کنار قهرمانپوریا:  -

 "شیرینی شانسی"خورده. مثل والتر ماتئو در به آنها می« بدجنس»اند و بیشتر صفت گاهی کمیک بوده

 . "ایرما خوشگله"یا سیبیل در 

کنند. ما چیزی به نقش اضافه ها کمک میتر خود هنرپیشهدر این موارد بیشآقای منوچهر اسماعیلی:  -

فته، نقش های مثبتی که گافتخاری است؛ این که آدم بتواند در مقابل نقشکنیم. نقش منفی گفتن هم نمی

مسیر "م کننده باشد. در فیلمنفی هم اجرا کند. مهم این است که بتوانید نقش را به خوبی اجرا کنید تا قانع

های زندان را گفتم. اما از طرفی دیگر اشک تمام آدمنقش جان کافی که آدمی منفی بود را می "سبز

 کرد. رفت به مثبت گرایش پیدا میآورد. در واقع یک شخصیت منفی بود که هر چه فیلم جلو میرمید

شد... آن فیلم با مدیریت آقای خسروشاهی، دوبلۀ ممتازی حتی در انتها مثل یک قدیس میپوریا:  -

قالب نداشت. با این که فیلم جدیدتر بود، آدم یاد کارهای ماندگار پیش از انقالب یا اوایل بعد از ا

 می افتاد...
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گذارد. با چون آقای خسروشاهی بیشتر از شتاب معمول، روی کار وقت میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

وسواس تمام هر گوینده ای را انتخاب کرد. خود فیلم هم البته تفاوت داشت. با جریان سینمای روز، 

 یکی نبود. 

که شما  میبرداشت کن کردید، قاعدتاً بایدکه چیزی به نقش اضافه نمیوقتی اشاره کردید پوریا:  -

 اید. ولی به نظرم این طور نبوده.گردنی بوده-های پسپرانیان مزههمیشه از مخالف

د. طلبهای فانتزی و کمدی این را مینقشمخالف نیستم. جا باشد، نه. اگر بهآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 ام. خود من هم گاهی این کار را کرده

-س، این پ«پُروکچروک، »جایی که پیتر فالک به آن دربان می گوید  معجزه سیبمثالً در پوریا:  -

 گردنی است. از خودتان است.

 های جری لوییسقنبری در گفتن نقشحمید ام. مرحوم از این چیزها زیاد گفتهآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 صحبتکه هم روی جان وین  مرحوم ایرج دوستدار گردنی بود.-هایش پستمام دیالوگ العاده بود.فوق

بله نداریم که بتوانند مردم را بخندانند ها دیگر کسی را در دوتر از این. بامزهگفت، همین طور میکردمی

 جا باشد. و در عین حال به

های عمیق و جدی توانند نقشمی های بامزهگویند آدمتقادی دارند که میآقای طهماسب اعپوریا:  -

 در عین حال طنز را هم درک کنند. نظرتان دربارۀ این تئوری چیست؟  خوب بگویند. آدم هایی کهرا 

ش پذیرم و قبولان یک گویندة بسیار خوب و مسلط میآقای طهماسب را به عنوآقای منوچهر اسماعیلی:  -

تواند جا باشد، اما نمیتواند بهاش میهای مختلفی بوده که واقعاً همتا ندارند. بنابراین عقیدهدارم. در نقش

ها درست است. ها و در کار خیلیاین نظر خیلی وقت گویی کمی تردید وجود دارد.مطلق باشد. در مطلق

 داند که همیشگی نیست. مطلق نیست. اما مطمئن هستم خود ایشان هم میکند. صدق می

 های بامزه توانا بود؟گونه بود؟ به نظرتان فقط در نقشدر این مورد آقای نوذری چهپوریا:  -

 کرد.تر طنز کار میآقای نوذری اصوالً بیشآقای منوچهر اسماعیلی:  -

جیب طور ع و نقش فالک را به شما دادند و آن در کار پیتر فالک، ایشان مدیر دوبالژ بودندپوریا:  -

 ؟و غریب آن را گفتید
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معجزۀ "فیلم  ها دوباره همیننه، مرحوم زرندی مدیر دوبالژ بودند. بعد از سالآقای منوچهر اسماعیلی:  -

را به من دادند تا دوبله کنم که از آقای نوذری دعوت کردم تا نقش گلن فورد را بگوید. خودم  "سیب

 ه این نسخه است.این نقل قولی که شما کردید، متعلق ب نقش پیتر فالک را گفتم.باز هم 

پیتر سلرز در فیلم  ..م. پس دوبلۀ دومش بوده.اپوریا: دقیقاً. من فقط همین نسخه را دیده -

 طور؟چه "/بودنحضور"

بله، این را خوب به یاد دارم. چنسی گاردنر یا باغبان. چندین بار به جای ایشان آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 ام. صحبت کرده

 ترکیبی از نبوغ و سفاهت بود. آن کاراکتر،پوریا:  -

 "الودکتر استرنج"بود که برای کار کردن جا داشت. در  بازیگریپیتر سلرز آقای منوچهر اسماعیلی:  -

شان را در نقش بازی کرده بود و خیلی متفاوت با هم بودند. من هم سعی کردم تفاوت کوبریک در سه

اند با سه صدا و بیان که هر کدام هم غیرمعمولی است و عجیب دوبله حفظ کنم. انگار سه بازیگر مختلف

 و غریب است. 

که قبالً شما  گفتند، مدلی بودرا  "هودرابین"انیمیشن مار  آقای جواد پزشکیانمدلی که بعداً پوریا:  -

به  که متعلق "هودرابین"گفتید و بعدها در دوبلۀ سوم میجای دوبلور همان مار یعنی تری توماس 

اند کسانی که دوبلۀ آقای پزشکیان را شنیدهاما گفتید. به همان شیوه خودتان ، شبکۀ خانگی بود

 .را گفته ان نقشمثل پزشکی اسماعیلی از آن ِ شما بوده. ممکن است بگویند دانند این مدل گفتن،نمی

 روم، بهتر است شما هم نروید!افتد. اما زیاد سمتش نمیها زیاد میاز این اتفاقآقای منوچهر اسماعیلی:  -

اید خیلی استثنایی هایی که کار کردهاید، اما بعضی از نمونهخیلی کم کار کرده در کارتونپوریا:  -

ین امهم است. خرگوشی است که نقشش خیلی  "آلیس در سرزمین عجایب"است. در نسخۀ قدیمی 

و ساعت و تقویم حرکت آلیس به آن جهان را در  ش همیشه عجله دارد و خیلی هول استخرگو

 انگیز است. اید و واقعاً حیرت. شما جای این خرگوش صحبت کردهدست دارد

)لبخندی می زند(: این نقش یادم نیست. این کارتونی که می گویید مال چه آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 سالی بوده؟

تر است. هم شش سال قبل "های پاریسدروازه" از اولین دوبلۀ شما یعنی که زمان تولیدشپوریا:  -

 بعداً دوبله شده.است.  1951محصول 
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گویم. اش را میبه هر حال خیلی قدیمی است. دوبلهقطعاً دیرتر دوبله شده. ولی آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 باید متعلق به دورة اولیة کارم باشد. از آن خاطره ای ندارم. 

 چیست؟ اید،انیمیشن نکردهکار زیاد دلیل کلی این که پوریا:  -

آورم. شخصیت ها را به جا نمی چون شخصیت ندارد. کارتون را دوست ندارم،آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ش ندارم. رابطه برقرار کنم. راهی به درونتوانم جان ندارند. با موجود مصنوع نمی پوست و خون ندارند.

 کنم حضورم اضافه است.احساس می ربطی بهش ندارم.

ید و طعم و رنگی از لذت برده باش گفتن آنهااند که از بوده یبازیگرهای جدیدها این دههدر پوریا:  -

 بازیگرهای کالسیک داشته باشند؟

 نه، متأسفانه بازیگری را به خاطر ندارم. آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 تر به یاد دارید.های قدیمی را بیشکنم نقشاحساس میباز همان تعبیر: پوریا:  -

 شان داشت.آنها هستند که باید خوب نگهمانند. آرشیو می درقدیمی هستند که  تمبرهایبله. کارهای قدیمی مثل 

 .شوندهیچ وقت از خاطر آدم دور نمی هاا که هستند خب. قدیمیجدیدتره

 

 ن تقوایی و حاتمی تا یک تجربه با آقای کیارستمی: داغی بر دلااز آقای

 

ژ کارتان با جایی که مدیر دوبال. تان به عنوان مدیر دوبالژ بگوییدو جایگاه هاکمی از تجربهپوریا:  -

 هاقشدر تقسیم ن هاجنس این تفاوت قدر تفاوت داشت؟هبودید با جایی که فقط گوینده بودید چ

 گونه بود؟چه

زمان . گرفتها با مشورت کارگردان صورت میهای ایرانی همة دوبلهدر فیلمآقای منوچهر اسماعیلی:  -

دگی برای گوین. وقتی رسید که این نقش را فالن شخص بگویدها به ذهنم میآماده شدن خیلی از فیلم

تمام  دانم وموردی خودم را شرمسار نمیبختانه تا االن در هیچ وشخ ام.دیدم که خطا نکردهآمد میمی

م حتی در همین فیل جا انتخاب شده.درست و بهکامالً . شاید نقشی کوتاه بوده اما جا بودهها بهانتخاب

  ، گفتند و چه زیبا گفتند.اما آمدند های کوتاهی داشتندها نقشخیلی از آدم "اهللمحمد رسول"

حکایت "گفت و فقط مدیر دوبالژ بود؟ در فیلم مرحوم کسمایی چرا خودش نمی کنیدفکر میپوریا:  -

 شد.با پرویز پرستویی بازی کرد، ولی به عنوان دوبلور شناخته نمی "آن مرد خوشبخت
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 آید ایشان یک کلمه گفته باشد.من هم یادم نمیآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 نگفته باشد.د فن، خودش هیچ نقشی ک استاخیلی جالب است که یپوریا:  -

نما تر عشقش به کارگردانی سیبیش نویسنده و مترجم زبان فرانسه بود.ایشان آقای منوچهر اسماعیلی:  -

هایی تر فیلمهای فرانسوی شروع کرد. به همین خاطر در بیشتر با فیلمبعد که دوبله رونق گرفت بیش بود.

 گرفت.دادند مدیریت دوبالژ را به عهده میکه به ایشان می

 نامۀگویم کسانی که نمایشدانید. همیشه میمهم می ها را هم قطعاً در کارتانشما نقش مترجمپوریا:  -

اند و چاپ شده، کارشان به قدرت ترجمۀ حسین شایگان را ترجمه کرده "فصولتمام مردی برای "

 اش ترکیبی از فخامت و وقار و در عین حال صمیمیت بود. برای فیلم نبود. ترجمه

د عاشق باشد، بلکه بایطلبد. نباید تنها مترجم بله، این کار مترجم هنرمندی را میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 سینما باشد. 

 کردند کسی را به یاد دارید؟ها کار میاز مترجمان قابلی که در آن سالپوریا:  -

 مترجم بزرگ، زیاد داشتیم. مثالً نجف دریابندری.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 بردید؟قدر در ترجمه دست میبه عنوان مدیر دوبالژ برای خوراندن دیالوگ به دهان بازیگر چهپوریا:  -

را بکنیم. اصالً بخشی از کلمات را خودمان انتخاب همیشه الزم بود این کار آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ها کردیم لیپ سینک و با دیالوگ هماهنگ باشد. خیلی وقتشد سعی میکردیم. تا جایی که میمی

ا کردیم. مترجم فقط یک بار فیلم رکلماتی را که مترجم انتخاب کرده بود با کلمة دیگری جایگزین می

رصت داشتیم بنشینیم پشت موویال و فیلم را پالن به پالن ببینیم و دیده و ترجمه کرده بود. اما ما ف

   ها را با لب و دهان هنرپیشه هماهنگ کنیم.دیالوگ

 

 

 منهای غنای "ناخداخورشید"میان یادگارهای شما در مدیریت دوبالژ فیلم های ایرانی، فیلم پوریا:  -

اتاق لهجه »ودیوی دوبالژش را ای استدر مقالهخصوصی بود. کار بهاش، به لحاظ دوبله هم سینمایی

 تان این بود که خودتان جای ناخدا صحبت کنید؟از اول تصمیماسم گذاشته بودم. « و خشونت

من معلم دیگری . چون ناصر خودش جنوبی است بله. البته با کمک ناصر،آقای منوچهر اسماعیلی:  -

فتن لهجة گ بنابراین مشکلی در همسرم هم جنوبی هستند و اهل تنگستان بوشهرند. ةنداشتم. البته خانواد
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 ماند سعیدفقط می لهجه آشنا بودم و یادگیری هم برایم مشکل نبود.با این  اولاز  جنوبی نداشتم.

آقای کاملی صحبت  فتحعلی اویسیجای العاده بود. و فوق کردپورصمیمی که جای خودش صحبت 

 ی آقای نصیریان هم ژرژ پطرسی بود.صدا. جای خودش گفت. آقای نقشینه کرد

 را خیلی خوب درآورده بود. مستر فرهانبازی کاراکتر نیرنگپوریا:  -

 بله، بسیار عالی بود.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

  و شخصیت ناخدا را خیلی دوست دارید. "ناخدا خورشید"فیلم همیشه احساسم این است که پوریا:  -

 مثل ناصر تقوایی کم داریم. نداریم.بله، قطعاً. آقای منوچهر اسماعیلی:  -

ای یک دون قدر کافی برگفتند پرویز صیاد به ها میایشان خیلی "دایی جان ناپلئون"سر سریال پوریا:  -

آمیزی ها معتقد بودند صدای شما بوده که تشخص شیطنتقیافه نیست. خیلیژوان دیپلمات، خوش

 به این شخصیت داده. 

ست. اکنید، این شخصیت نقطة عطفی در این خانواده غیر از توصیفی که شما میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

رفته تا شود گاده که متوسل به ائمه میزس کتاب یا فیلم است. از مرحوم فنیدر واقع اسداهلل میرزا پانوی

آبادی و آن کمیسر و دیگران، هر کدام شناسنامه دارند بجز این یکی. شیرعلی قصاب و آسپیران غیاث

کند، چون عضو وزارت امور خود دایی جان با بازی مرحوم نقشینه روی این شخصیت خیلی حساب می

خواهد به سعید دیکته ضعفش همین است و این را می باره هم هست! یکی از نقاطخارجه است، البته زن

رود و بلد هم نیست. خیلی جالب است که شنیدم کند. اما در عین حال این چیزها توی کَتِ سعید نمی

ان کردند اگر خودشاند. فکر میام احساس نارضایتی کردهشان صحبت کردهچند تا از بازیگرانی که جای

ین که ناصر گفتند با اشان همین پرویز صیاد بود. اگر همان موقع به من مییگفتند خیلی بهتر بود. یکمی

کنم اشتباه کردم جای حسن کچل که کردم. حتی االن فکر میتقوایی عزیز من بود اما کار را ترک می

 صیاد بازی می کرد، صحبت کردم. 

 سختی هم بوده.با آن همه شعرخوانی در اولین تجربۀ موزیکال سینمای ایران، کار خیلی پوریا:  -

بله. خدا علی حاتمی را رحمت کند. یک ماه مرا در استودیوی طنین با امیر آقای منوچهر اسماعیلی:  -

خواندم. من و ناصر طهماسب. فقط ما بودیم و می خواندیم زد و من میبیداریان نگه داشت. او ضرب می

 د. شیتا کار و ضرب و آهنگ هایش درست شود. داستانی داشت این فیلم... صدابرداری یک ماه طول ک
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ه ها او را بساخت. با این که خیلیکالً مرحوم حاتمی بخشی از فیلم را در اتاق دوبالژ میپوریا:  -

شناختند، جالب است که خیلی اوقات دیالوگ را سر صحنه عنوان یک دیالوگ ادیب و مسلط می

د. کنمیجا تکمیل ها را آنهایی در اتاق دوبالژ دارد که دیالوگدانست ستارهنوشت. در واقع میمی

 فقط یک فرایند فنی نبود، فرایند خالقه بود.برایش یعنی دوبالژ کرد. خیلی با دوبله عیش می

د. یعنی لولیکردیم. با ما غریبه نبود، بین ما میاو عیش می کار بله، واقعاً. ما هم باآقای منوچهر اسماعیلی:  -

خیلی  ما را آلوده و آغشتة خودش کرده بود. وقتی حضور داشت بخشی از وجود ما علی حاتمی بود.

طور بود. با ما کند، مسعود کیمیایی هم همینفرق نمی گذاشت.کرد و به ما احترام میما حساب می روی

 قاطی بود.

هایی را آقای کیمیایی خیلی به دوبله متکی است. اکت برای گفتیم بازیگریهمیشه میپوریا:  -

ه همیش شد، از وقتی صدابرداری سر صحنه رایج گرفت که قرار بود طنین دوبلوری رویش باشد.می

ها صدای خوبی کشد. چون خیلی از جوانکردیم آقای کیمیایی خیلی سر صحنه عذاب میفکر می

دو نسخه کار کرد. انگار دلش برای دوبله تنگ  "جرم"شان طنین ندارد. و بعد سر ندارند یا صدای

 شده بود. 

 هر دو نسخه را هم اکران کرد. خواسته دوباره تستی بزند.ها میشاید بعد سالآقای منوچهر اسماعیلی:  -

یت صرا دوست دارید و معلوم است به این شخ "دالنسوته" مجید ظروفچی ۀ شخصیتتجربپوریا:  -

 اید. دل داده

بود. خیلی آن شخصیت را  شمعلی حاتمی هم خیلی عاشق این فیل بله. مرحومآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 دوست داست.

 هیچ وقت فکر نکرده بود خود وثوقی جای خودش صحبت کند؟پوریا:  -

 اش نبود. در مخیلهکنم اصالً چنین فکری به من نگفت، ولی فکر میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

 کنم این فیلم را به اتکای دوبله ساخته بود.فکر میپوریا:  -

خواهم از روی نمی کنم. مثل خیلی کارهای دیگرش.همین طور فکر میآقای منوچهر اسماعیلی:  -

با صدای خود بازیگر، این  دانمهایی که فیلم خورده بود بعید میخودخواهی حرف بزنم، ولی با قیچی

خواهد دربیاوریم. اگر او رضایت جور که او میفتاده را همانا. ما هم سعی کردیم آدم عقبشدطور می
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طور بود. بدون هم همین "مادر"داشتیم؛ حتی یک کلمه را. در فیلم ای را برنمیداد هیچ صحنهنمی

 داشتیم. ای را برنمیرضایت و تأیید ایشان هیچ صحنه

طور شد کنید چهکر میآمد فبا این که آقای کیمیایی همیشه برای نقش وثوقی سراغ شما میپوریا:  -

 بگوید؟ نقش را تصمیم گرفت خودش "هاگوزن"که در 

 این تصمیم هیچ اطالعی ندارم. دلیل از آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 ای دارید؟خود این فیلم را دوست دارید و از آن خاطرهپوریا:  -

ست که آدم دو قدر تلخ استآن حادثه این نه، چون آن فیلم با سینما رکس رفت.آقای منوچهر اسماعیلی:  -

 شده به خاطر بیاورد.یندارد فیلمی را که در زمان حادثه اکران م

 ربط نبود.خیلی هم عجیب بود و انگار حادثه به این فیلم بیپوریا:  -

ای بود برای این که بیندازند گردن شما. بگویند شما این شیرینی را آوردید جرقهآقای منوچهر اسماعیلی:  -

رانه این اتفاق افتاد. سینمایی که همیشه بوده و کار و باعث مسمومیت این آقا شد. در حالی که مزوّ

 شود درش از پشت قفل شود؟ درهای سینما همیشه باز بوده.طور میکرده، چهمی

شان ایران را که به سادگی و به خاطر اهمال از دستیک نمونۀ دیگر از بزرگان قدیمی سینمای پوریا:  -

 ار کردیدک "شیرین"شان بازیگر نداشت، اما شما در فیلم قای کیارستمی بود. جنس سینمایآدادیم، 

د. این کنیتان را بیان میدرونیات و وجودتان، ام که با تمام احساسدهیو تصاویری از پشت صحنه د

 دیدید؟طور میشخصیت ایشان را چه تصویر خلوت عجیبی دارد.

اما خود آدم ها گاهی می، شویمما مرعوب عکس و تصویر و پروپاگاندا نمیآقای منوچهر اسماعیلی:  -

ت. یکی دیگر است، شوند. ایشان از آن دست نبود. انگار اصالً آن نامی که در سینمای دنیا از بزرگان اس

توانند از این در تو بیایند. همه نبود که به خاطر این عناوین نمی آورد. مثل کسانیآن را با خودش نمی

یلی صاحب آن اسم نبود. خاصالً  انگار قدر واال و افتاده بود کهاین شیفتة شخصیت واالی ایشان شدیم.

 راحت داغ به دل ما گذاشت و رفت...
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