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فروردین
امروز پیش از شروع هر پروژه ی جدیدی خوب فکر کرده و همه جوانب را 
در نظر بگیرید، متأسفانه ممکن است ظاهر قضیه با حقیقت آن تفاوت های 
قابل توجهی داشته باشد که در حال حاضر شما قادر به دیدن آن ها نیستید.

اردیبهشت
امروز یک نفر با اخبار و اطالعات غیر معتبری به دیدن شما خواهد آمد. 
نکنید هر چیزی که  این شخص را خیلی جدی نگیرید و فکر  گفته های 

بگوید واقعیت محض است.
خرداد

امروز دل تان می خواهد در مورد جاه طلبی ها و رویاهای بلند پروازانه خود 
با اطرافیان تان حرف بزنید، ولی انتقادهای سرسختانه دیگران ممکن است 

ذوق تان را کور کند. 
تیر

را  آن  به درستی  هنوز  که  است  نهفته  شما  وجود  در  هنری  استعدادی 
نشناخته اید، اما امروز اتفاقی روی خواهد داد که شما را به امتحان کردن 

توانایی های تان در این زمینه تشویق خواهند کرد.
مرداد

آن  با  و  داشت  کنترل  زندگی تان  کاش  که ای  کنید  آرزو  شاید  امروز 
بگذارید و هر چه  تند  را روی دور  زندگی تان  از  بخش  این  می توانستید 

زودتر از شر این همه سختی و پستی و بلندی راحت شوید.
شهریور

اگر پله های ترقی را به سرعتی که انتظار داشته اید طی نکنید، ممکن است 
فکر کنید که یک جای راه را اشتباه رفته اید و تصمیم اشتباهی گرفته اید. 
با این حال با همان نظم و اراده همیشگی به تالش تان ادامه دهید، شما به 

زودی ثمره زحمات خود را خواهید چشید.
مهر

یکی از اهدافی که دارید برای رسیدن به آن تالش می کنید امروز با مانعی 
مواجه خواهد شد. سعی نکنید همین امروز و به هر زور و تقالیی که شده 
این مشکل را حل کنید. کمی به خودتان فرصت بدهید و اطالعات الزم 
را جمع آوری کنید. فردا برای شما روز بهتری خواهد بود و می توانید به 

مشکل تان غلبه کنید.
آبان

شما دیگران را دوست دارید، اما گاهی نگاه تان نسبت به آن ها نقادانه است 
و کوچک ترین اشتباهات شان را هم برای خودتان بزرگ می کنید. امروز 
هم یکی از آن روزهایی است که به هیچ عنوان نمی توانید خودتان را با 

هیچ شخص و گروهی به راحتی هماهنگ کنید.
آذر

امروز شما برخی درگیری های ذهنی در رابطه با مسائل معنوی دارید که 
دهید.  انجام  رابطه  این  در  را  تحقیقاتی  بگیرید  تصمیم  شوند  باعث  شاید 
صحبت کردن در رابطه با این موضوع با دوستا ن تان می تواند کمک هایی 

به شما بکند.
دی

بگیرید و  فاصله  از دیگران  اگر احساس می کنید که دوست دارید  حتی 
با خودتان تنها باشید هم طوری رفتار کنید که عزیزان تان حس کنند در 

صورت نیاز در دسترس آن ها خواهید بود. 
بهمن

تغییر  دارد  است  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمیت  از  شما  برای  که  چیزی 
می کند. شما نگران این هستید که مبادا این تغییرات آینده ای برای تان به 

همراه نداشته باشند.  
اسفند 

در پایان روز سعی کنید کمی زودتر به خانه بروید و تا جای ممکن کاری 
انجام ندهید و فقط استراحت کنید. موضوع دیگری هم که باعث ناراحتی 
بسیار  شما  برای  حال  به  تا  که  است  از شخصی  نا امیدی  شد  خواهد  شما 

ارزشمند بوده و به عنوان الگو به او نگاه می کرده اید.

به تازگی یک سیاستمدار نروژی، عکسی را از خود در اینترنت منتشر 
کرده است که برخی معتقدند به رهبر کره شمالی شباهت دارد.

سیاستمدار  یک  خبرنگاران،  باشگاه  از  آنالین  جم  جام  گزارش  به 
نروژی با انتشار یک عکس از خود در صفحه فیس بوک که تا حدودی 
به »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی شباهت دارد، جنجال به پا کرد.
وی در این تصویر یک کت بلند بر تن کرده و یک کاله خزدار روی 
سرش گذاشته است که شباهت بسیار زیادی به لباس های رهبر کره 

شمالی دریکی از عکس هایش دارد.
کاربران نروژی به دلیل شباهت این سیاستمدار با رهبر کره شمالی، نام 

او را »کیم جونگ ویگدنز« گذاشتند.
این در حالی است که برخی دیگر از کاربران اعالم کردند که این دو 

نفر شباهت چندانی به یکدیگر ندارند.

    شکوفه بادام در باغات شهرستان نی ریزاز نگاه دوربین

خواندنیامروِز شما

عکاس: علیرضا مقدسی

گفت وگو با سعید مظفری، دوبلور پیشکسوت:

تشویق ها باعث شد در دوبله بمانم

بدل نروژی رهبر کره شمالی!

صدایش آن قدر لطیف و جوان است که باور نمی کنی این روزها حدود 
هفتادوچند سال سن دارد.

سعید مظفری بیش از پنج دهه است که به عنوان دوبلور و مدیر دوبالژ 
فعالیت می کند و در این سال ها صدایش را در آثار سینمایی و تلویزیونی 
خاطره انگیز و ماندگاری شنیده ایم. آثار خارجی و داخلی مانند »به خاطر 
یک مشت دالر«، »خوب، بد، زشت«، »محمد رسول اهلل«، »مورد عجیب 
بنجامین باتن« و »تیغ و ابریشم« که نام هرکدام برای درخشان کردن 
یک کارنامه هنری کافی به نظر می رسد. با او گفت وگو کردیم تا از 
گذشته و نحوه ورودش به این حرفه تا امروز و حال این روزهای دوبله 

برایمان بگوید.
از سال 1343 در دوبالژ فعالیت دارید و جزو پیشکسوتان این عرصه 
این  چقدر  می شود.  محول  شما  به  جوان  نقش های  هنوز  اما  هستید، 

موضوع برایتان جذاب است؟
تناسب  شخصیت  آن  با  صدایم  که  است  این  مهمتر  اما  هست،  جذاب 

داشته باشد.
دوست ندارید نقش های هم سن و سال خود را هم تجربه کنید؟

ممکن است که من عالقه مند باشم، اما این موضوع به تصمیم مدیر دوبالژ 
بستگی دارد. او باید تشخیص دهد که صدای من مناسب کدام کاراکتر 
است. مسلمًا این صدا به یک پیرمرد 80 ساله نمی خورد و زیاد باورپذیر 

از کار درنمی آید.
پس از گذشت سال ها وقتی وارد استودیو می شوید و پشت میکروفن 

قرار می گیرید همان شور و هیجان اولیه رادارید؟
ازآنجاکه به کارم عالقه مندم، سعی می کنم نقشم را درست اجرا کنم ولی 
مشخصًا در مورد سؤال شما باید بگویم که آن شور و عشق جوانی دیگر 
وجود ندارد. این موضوع فقط مختص من نیست. میان بعضی از همکارانم 
یا در دیگر مشاغل هم این مسئله ایجادشده است. هیجانی که در سال های 
دارد؛  گوناگونی  دالیل  امر  این  و  می شود  کمرنگ  دارد،  وجود  اولیه 

ازجمله تغییر شرایط که بر روحیه و رفتار هم تأثیر می گذارد.
با توجه به این موضوع، اگر به گذشته برگردید دوباره همین حرفه را 

انتخاب می کنید؟
نه گمان نمی کنم.

این سمت  به  باز  باعث می شد  به نظر می رسد صدای متفاوت شما  اما 
کشیده شوید.

من با توصیه یک عزیز وارد این کار شدم و پیش از آن هیچگاه پیگیر 
دوبله نبودم. حال بر این باورم که اگر خداوند فرصت بازگشت به جوانی 
را به من می داد و می دانستم در آینده شرایط چنین می شود، دوباره در این 
راه پا نمی گذاشتم. اشاره کردم، شرایطی که از آن حرف می زنم نه تنها 
از آن دل بستگی و  دارد. دیگر خبری  برای همه وجود  بلکه  برای من 
تشویق ها نیست. وقتی دیگر در سینما و شبکه نمایش خانگی فیلم های 
از  کار  به  نسبت  عِرق  و  عشق  کم کم  ندارد،  وجود  دوبله  برای  خوب 

دست می رود.
گفتید که با پیشنهاد کسی وارد کار دوبله شدید.

به توصیه یکی از دوستان پسرعمه ام به نام محمدعلی زرندی وارد 
دوبلورهای  و  گویندگان  از  زرندی  مرحوم  شدم.  کار  این 

را  اغلب رل های کمدی  بودند و  بسیار خوب و قدیمی 
را  دوبله  اصرار می کردند که  به من  می گفتند. همیشه 

تجربه کنم. 
از  تا قبل  در آن زمان من سال اول دانشگاه بودم و 
این پیشنهاد، هرگز به این موضوع فکر نکرده بودم 
و  درنمی آورم  سر  کار  این  از  من  گفتم  ایشان  به  و 

گفتند  زرندی  مرحوم  اما  ندارم،  را  توانایی اش  اصاًل 
ایشان  به درخواست  بنا  از پسش برمی آیی.  مطمئنم که 
نکردم.  کار  ماه  دو  بعدازآن  و  رفتم  برای ضبط  یک بار 

این بار هم باز ایشان تماس گرفتند و گفتند چرا 
دیگر نمی آیی؟ گفتم: احساس می کنم 

و  می توانی  گفتند:  نمی توانم. 
موفق می شوی، فقط بیا و بمان.

یعنی پیش از آن هیچ کس به شما نگفته بود که صدای خوبی دارید؟
آقای  اصرار  به  فقط  نبودم.  آشنا  گویندهای  هیچ  با  آن  از  قبل  من  نه 
زرندی آمدم و کمکم ماندگار شدم. روحشان شاد، مرد بسیار خوبی بودند 

و کمک های زیادی به من کردند.
در کار دوبله بیشتر تحت تأثیر چه کسی بودید؟

تحت تأثیر شخص خاصی نبودم. پس از ورود، با نگاه کردن و گوش 
دادن کمکم یاد گرفتم. به یاد دارم روز اولی که برای ضبط رفتم، وقتی 
اشتباه کردم و  نقشم را گفتم، بالفاصله چراغ ها روشن شد. فکر کردم 
می خواهند تذکر بدهند، اما آقای زرندی آمدند و گفتند: »پسر چگونه 
این را گفتی؟ دیگران بعد از دو سه سال می توانند اینقدر راحت حرف 
بزنند. بی خود نبود که اصرار داشتم بیایی. تو استعدادش را داری«. این 

تشویق ها و شاید تعارف ها باعث شد که من در دوبله بمانم.
هیچ وقت پیشنهاد بازی داشته اید؟

بله. زمان جوانی پیشنهادهای زیادی داشتم و هنوز هم گاهی پیشنهاد هایی 
مطرح می شود.

چرا به آن سمت نرفتید؟
اما  شدم  بهتر  گذشت،  چه  هر  البته  هستم؛  خجالتی  آدم  بی نهایت  من 
درنهایت هیچ وقت نتوانستم این مسئله را برای خودم حل کنم. خجالت 
یک حالت روانی است و قطعًا از تربیت خانوادگی نشئت می گیرد. همیشه 
دوست داشتم یک گوشه ای پنهان شوم. برای کارهایی مثل بازیگری و 
گویندگی باید شجاعت داشته باشی؛ نباید از اینکه ممکن است دیگران 
بهتر از تو باشند، بترسی. کم رویی در این حرفه ها جلوی رشد را می گیرد. 
این  کسب  مانع  خجالت  همیشه  اما  باشم،  خوبی  بازیگر  شاید  نمی دانم 
تجربه شده است. ناصر تقوایی از کسانی بود که خیلی اصرار داشت من 
در فیلم هایش بازی کنم و می گفت فکر می کنی دیگران ازنظر سواد و 

قیافه از تو سرترند؟ چرا اینقدر خودت را قایم می کنی؟
با دوبله هم زیاد جور درنمی آید. به هرحال شما در دوبله هم  خجالت 

برای طبیعی درآوردن احساس، اکت هایی دارید.
درست می فرمایید، اما فضایی که ما در آن کار می کنیم تاریک است 
و حاالت دوبلور هنگام ضبط آن چنان دیده نمی شود. در ضمن کمکم 
به یکدیگر عادت می کنیم و این میزان دیده شدن بسیار کمتر از بازی 

جلوی دوربین است.
شما  دختر  شدند.  حرفه  این  وارد  شما  همکاران  فرزندان  از  بسیاری 

عالقه ای به این کار نداشت؟
خودش دوست داشت، اما من مانع شدم. محیط را مناسب نمی دیدم و در 
ضمن اعتقاد ندارم که چون خودم دوبلور هستم، فرزندم هم باید راه مرا 

ادامه دهد.
کرده اید.  صحبت  آسیا  و  آمریکا  اروپا،  از  زیادی  بازیگران  به جای 

کدامیک از آن ها را بیشتر می پسندید؟
نقش، قصه و ساختار فیلم و بازی بازیگر باید خوب باشد، وگرنه برای 
از  هم  من  است.  کشوری  چه  محصول  فیلم  که  نمی کند  فرقی  دوبلور 
به خاطر  را  نام تک تک شان  متأسفانه  اما  دارم،  زیاد  این کارهای خوب 

نمی آورم.
و در آخر، کار دوبلورهای جوان را چگونه می بینید؟

که  شدند  دوبله  وارد  صداهایی  پیش  سال   60 حدود  از 
اغلب شان منحصربه فرد و متمایز از یکدیگر بودند. یکی 
بود. مردم  تازگی آن ها  این صداها  ماندگاری  از دالیل 
خاطر  به  را  آن  بیاید  خوششان  صدایی  از  که  زمانی 
می سپارند و در آثار دیگر هم دنبالش می کنند، اما امروز 
کمتر صدایی در نسل جوان می شنویم که خاص و متفاوت 
باشد و به همین دلیل کسی موقع دیدن یک سریال جذب 
که  نمی شود  کنجکاو  کسی  نمی شود.  دوبلور  یک  صدای 

صاحب آن صدا را بشناسد. 
دلیلش می تواند این باشد که بسیاری از بچه های تازه 
و  ندارند  را  ما  نسل  عالقه  و  وارد، عشق 
مساعد  برایشان  هم  شرایط  همچنین 

نیست.


