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که صدا، آن پختگی و جذابیت و یونیک بودن را 
پیدا کند و به اصطالح به صیقل نیاز داشــت. اما 
در عین حال حضور مؤثــر وی را در نقش های 
کوچک در فیلم های بزرگ می بینیم من جمله 
حرف زدنش به جای ریتا توشــینگهام در دوبله 
ماندگار »دکتر ژیواگو« و یا مگی بالی در دوبله 
اول فیلم »مرد« )مارتین ریــت( که مدیر اولی 
زنده یاد علی کسمایی و دومی ابوالحسن تهامی 
بود و ما صدای ناظریان را در کنار بزرگانی چون 
ژاله کاظمی، جالل مقامی، منوچهر اسماعیلی، 
منوچهر زمانی و رفعت هاشم پور می شنویم که 

به جای دو کاراکتر زن نوجوان حرف زده است.
امــا در این بین نقــش محوری و بســیار 
تأثیرگذار اســتاد سعید شــرافت در پرورش و 
شکوفایی هنر ناظریان انکارنشدنی است. زنده یاد 
شرافت عالوه بر این که به توان و استعداد ناظریان 
اعتقاد داشت، به لحاظ عاطفی هم تعلق خاطر 
خامی به وی داشت که بعدها منجر به ازدواج اول 
ایشان شد و در این دوران یعنی نیمه اول دهه 40 
به واسطه اعتماد و حمایت استاد شرافت، ناظریان 
سه نقش اول یا به اصطالح اصلی زن می گوید که 
به ترتیب حرف زدن به جای کاترین دونوو در دوبله 
»مایرلینگ«، جین پیترز در فیلم »نیاگارا« در 
کنار نقش گویی خود شرافت، و دایان سیلنتو در 
فیلم »رنج و سرمستی« در کنار زنده یادان ایرج 

ناظریان و چنگیز جلیلوند است.
اما با ورود به نیمــه دوم دهه 40 و خصوصًا 
دهه 50 همزمان با تأسیس تلویزیون ملی ایران، 
سرعت پیشــرفت کاری ناظریان اوج می گیرد 
و وی با کســب تجربــه الزم و آبدیدگی موفق 
به دســتیابی به زنگ اصلی صــدا و پختگی در 
بیانش می شود. اگر نگاهی به دوره اول کاری وی 
بیاندازیم، صدایش به رغم زیبایی اندکی خام است 
ولی در عین حال معصومیت و شادابی ای دارد که 
زنگ دلنشینی به آن داده است و عالقمندان به 
دوبله به سختی می توانند صدایش را تشخیص 
دهند. اما گذر زمان، جنس صدا و فرکانس های 
آن را منعطف تر کرد و نوعی پختگِی دلپذیر هم به 
صدا افزوده شد که صدای شناخته شده و آرمانی 

ایشان شکل گرفت.
همزمان با این تحول، دوبله های تلویزیونی 
هم از راه می رســند و باز هم با حمایت بزرگانی 
همچون سعید شرافت، عطاءاهلل کاملی و احمد 
رسول زاده، دوران نوین و طالیی کاری ناظریان 

شروع می شود.
یکــی از سیاســت های دســت اندرکاران 
تلویزیون ملی در آن زمان، دوبله فیلم های دهه 
30 و 40 و 50 یعنی دوران درخشان سینمای 
کالسیک هالیوود برای تأمین برنامه تلویزیون بود. 
اکثر این آثار طبیعتًا تاریخ اکرانشان گذشته بود 
ولی تصمیم گرفته شد برای ارتقاء سطح فرهنگی 
مردم و سرگرمی شان دوبله و پخش شوند. در این 
حرکت ارزشمند سه نفر نقشی تعیین کننده و 
محوری داشتند که به ترتیب هوشنگ لطیف پور، 
پرویز بهرام و هوشــمند مهرآسا بودند که اغلب 
مدیــراِن دوبــالژ و نقش ها را آن ها مشــخص 
می کردنــد و همچنین بزرگانی چون ســعید 

شرافت، احمد رسول زاده، عطاءاهلل کاملی، مهدی 
علی محمدی و... در کار مدیریْت این فیلم ها را با 
کیفیتی آرمانی و با گروهی از بهترین گوینده ها 
که در اوج دوران کاری خود بودند دوبله کردند 
که در این بین نقش محوری ناظریان هم بسیار 
چشــمگیر بود. اگر نگاهی به نقش گویی های 
ایشــان در این زمان بیاندازیم از تنوع این آثار 
حیرت زده می شــویم. با هم نگاهی به بعضی از 
آن ها می اندازیم: جون فونتین در »ربه کا«، الیویا 
دهاویلند در »داج سیتی«، مورین اوهارا در »دره 
من چه سرســبز بود«، ریتا هیورث در »خون و 
شن«، مری آستور در »شاهین مالت«، جنیفر 
جونز در »جدال در آفتــاب« )دوبله دوم(، لورن 
باکال در »گذرگاه تاریک«، آلیدا والی در »مرد 
سوم«، جین وایمن در »باغ وحش شیشه ای«، 
ویرجینیا مایو در »کاپیتان هوراشیو«، لی رمیک 
در »رودخانه وحشی«، جین تیرنی در »لورا«، آن 
شریدان در »آن ها در شب راندند«، جون کالینز 
در »شجاعان« )دوبله سوم(، اینگرید برگمن در 
»کازابالنکا« )دوبلــه دوم( و »ژاندارک« و... که 
اغلب این آثار از نقش های برجسته کاراکترهای 

زن در تاریخ سینما بهره می برند.
خانم ناظریان در این برهه پس از شکل گیری 
زنگ اصلی صــدا در دوبله های ســینمایی هم 
حضور تعیین کننده ای داشته و رل های اساسی 
را گفته که برخی از آن ها از این قرارند: ســیلوانا 
منگانو )»باراباس«(، مریل استریپ )»کریمر علیه 
کریمر«(، روسانا پودستا )»هلن قهرمان تروا«(، 
آن مارگرت )»زمانی که دزد بودم«(، ناتالی دلون 
)»ســامورایی« – دوبله اول(، جنت مارگولین 
)»پول رو بــردار و فرار کن«(، جــوان وودوارد 
)»پیروزی«(، دایان کیتــون )»خواب آلود«(، 
تالیا شایر )»راکی«(، ماریســا برانسون )»بری 
لیندون«(، مارشا میسون )»دختر خداحافظی«(، 
مریل دارک )»شتابزده«(، اورنال موتی )»دایره 
خونین«(، بریت اکلند )»گاوباز خوشگذران«(، 
ژاکلین بیسه )»بولیت«(، جودی فاستر )»راننده 
تاکسی«( و... که تمامی این بازیگرها از زیباروهای 
تاریخ سینما بودند و لطافت زنانه صدای ناظریان 
به نحوی حق مطلب این چهره ها را ادا می کرد. 

در دوبله های سینمایی وی همکاری مستمری 
هم با استاد خســرو خسروشــاهی داشت که 
چند تا از آثار ذکرشده را شامل می شد. یکی از 
نقش های درخشان وی که به دلیل عدم پخش 
کافی زیاد دیده نشد، حرف زدن به جای ویوین لی 
در شاه نقش فیلم ماندگار رمانتیِک تاریخ سینما، 
»پل واترلو« )مروین لیروی( بود که برای اکران 
در سینماها کار شد و ناظریان با استفاده وسیعی 
از »معصومیــت« و »حجب« در صــدا، وجوه 
تراژیک این اثر را مضاعف کرد. از مدیران دوبالژ 
دیگری که در این برهه و در دوبله های سینمایی 
با ناظریان همکاری پیوسته ای داشت می توان به 
منوچهر زمانی هم اشاره کرد و به همین واسطه 
میزان زیادی در فیلم های ایتالیایی ما صدایش 
را روی چهره های معروفی چون سیلوا کوشینا، 

سیلوانا منگانو، مونیکا ویتی و... هم می شنویم.
این همکاری منجر به دو نقش ماندگار در آثار 
»جیمز باند« هم شد که وی نقش باندگرل اصلی 
این فیلم ها را گفت که به ترتیب بریت اکلند در 
نقش مری گودنایت در »مرد طپانچه طالیی« و 
باربارا باخ به نقش سرگرد آماسوا در »جاسوسه ای 
که دوستم داشت« بود. ناظریان در کنار منوچهر 
زمانی که به جای خود جیمز باند )با بازی راجر 
مور( سخن گفته، بسیار دلنشین حرف زده است 
و هنوز »جیمز« گفتن هایش با آن تشدید روی 

حرف »ز« در یادها مانده است.
اما کمــی روی ویژگی های اصلــی صدا و 
تکنیک های منحصربه فرد گویندگی ناظریان 
تمرکز می کنیم. صدای شهال ناظریان از لحاظ 
زیبایی شناسی جزء صداهای نسبتًا بم و گوشنواز 
محســوب می شــد. صدایی که به خودی خود 
آهنگی بســیار زیبا و ســرزنده داشت. صدایی 
شــفاف که لطافت خاصی هم داشــت و چون 
وی به ادبیات فارسی هم اشــراف کامل داشت 
به خوبی نحوه استفاده صحیح آن را می دانست 
و کاماًل درست و اصولی با حِس اندازه، کلمه ها و 
جمله ها را ادا می کرد. صدای ناظریان در ابتدا یک 
صدای دخترانه بم و بســیار محجوب بود که در 
اثر گذر زمان از حجب آن کاسته و به آن پختگی 
اضافه شــد. یکی از ویژگی های اصلی صدایش، 

چون وی به 
ادبیات فارسی هم 
اشراف کامل داشت 
به خوبی نحوه 
استفاده صحیح آن 
را می دانست و کاماًل 
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