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زده است که خیلی از این بازیگران را گوینده های 
دیگری مثل بانو ژاله کاظمی و رفعت هاشم پور هم 

جایشان گفته بودند.
با ورود به دهه 60 و دوبله های ویدیویی هم 
که بیشتر توسط خسرو خسروشاهی، فریدون 
دائمی، ایرج ناظریان، امیرهوشنگ قطعه ای و... 
کار می شــد باز هم ناظریان که هنوز در دوران 
اوج بود بسیار فعال و از ارکان اساسی بود. سوفیا 
لورن )در دوبله دوم »ال ســید«(، سوزانا یورک 
)»مردی برای تمام فصول« – دوبله دوم(، ناتالی 
وود )»مســابقه بزرگ« – دوبله دوم(، سیلویا 
منگانو )»برنج تلخ« – دوبله دوم(، سوزان بلکلی 
)»کنکورد«(، و البته شاه بیت تمام این آثار یعنی 
دوبله دوم »المرگنتری« بــه مدیریت فریدون 
دائمی که ناظریان به جای جین سیمونز در نقش 

خواهر شارون به واقع می درخشد.
امــا وی در دهه هــای 60 و 70 در دوبلــه 
ســریال های تلویزیونی و فیلم های ایرانی هم 
حضوری پررنگ و مؤثــر دارد که بعضی از آن ها 
در خاطر عالقه مندان باقی مانده است که پروانه 
معصومی )»گل هــای داودی«(، محبوبه بیات 
)»مادر«(، هما روســتا )»دو همسفر«(، افسانه 
بایگان )»حریــم مهرورزی«(، و ســریال های 
خارجی »از ســرزمین شــمالی« و »رودخانه 

برفی« از این جمله اند.
ناظریان در ســال 1363 در 37 سالگی با 
زنده یاد حسین عرفانی ازدواج کرد که این ازدواج 
دوم وی محسوب می شد. در چند تا از بهترین 
دوبله های ناظریان، نقش مقابلش را حســین 
عرفانی که خود از وزنه های بزرگ و صداهای بم 
ماندگار دوبله بود گفته است: فیلم های ماندگار 
»شاهین مالت« و »کازابالنکا« از این جمله اند. در 
اولی به مدیریت زنده یاد عطاءاهلل کاملی ناظریان 
به جای مری آستور در نقش بریجیت اوشانسی 
حرف زده است و حسین عرفانی به جای همفری 
بوگارت به نقش کارآگاه سام اسپید. و در فیلم دوم 
به مدیریت سعید شرافت، ناظریان به نقش الیزا 
الند با بازی اینگرید برگمن و زنده نام عرفانی باز 
هم به جای همفری بوگارت در نقش ریچارد بلین 
که شــیمی این دو صدا خصوصًا در صحنه های 
عاطفی و مغازله های دونفره غوغا به پا می کند و 
ازیادنرفتنی است و کاماًل مکمل همدیگر هستند.

می توان بــه این مجموعه فیلــم »گذرگاه 
تاریک« را هم افزود که از نوآرهای ماندگار تاریخ 
سینماســت و باز هم حســین عرفانی به جای 
بوگارت و ناظریان به جای لورن باکال رودرروی 
هم دیالوگ گفته اند و یک زوج استثنایی در دوبله 

پدید آوردند.
در وادی دوبله آثار انیمیشن بعد از انقالب 
هم، ناظریان یــک کار فوق العاده در کارنامه اش 
دارد و آن حرف زدن در سریال کارتونی »خانواده 
دکتر ارنست« به جای شخصیت مادر به مدیریت 
مهدی علی محمدی اســت. لحن آرام، منطقی 
و صدای مادرانــه و پرعطوفت ناظریان هنوز در 
خاطر عالقه مندان به انیمیشن باقی مانده است.

شاید یکی از نقاط ضعف کارنامه ناظریان این 
است که به رغم این که وی به جای کاراکترهای 

متفاوتی حرف زده ولی گوینده ثابت یا »آنگاژه« 
یک بازیگر نشــد، درحالی که در کارنامه بانوان 
بزرگ دیگر دوبله این ویژگی به چشم می خورد. 
کما این که زنده یادان ژاله کاظمی روی سوفیا 
لورن، رفعت هاشم پور روی سوزان هیوارد، نیکو 
خردمند روی کلودیا کاردیناله، ایران بزرگمهر 
روی دوریس دی، و مهین کسمایی روی آدری 

هپبورن صدایشان حک شده است.
شاید تنها بازیگری که بانو ناظریان تقریبًا 
در چند فیلم جایش حرف زده مریل استریپ 
باشد که انصافًا صدای زنانه پخته و پراحساس 
و مهربان ناظریان بسیار خوش هم روی چهره 
باشخصیت و کاریزماتیک این بازیگر می نشست. 
از جمله این آثار می توان به این موارد اشاره کرد: 
»اتاق ماروین«، »آوای قلب«، »ســاعت ها«، 
»اقتباس«، »خانــه ارواح« که خیلــی از این 
فیلم ها برای ویدیو رسانه ها در دهه 70 و نیمه 

اول دهه 80 شمسی دوبله شد.
ناظریان به دلیل داشتن چهره ای مناسب در 
حیطه بازیگری و اجرا هم در دهه 70 و 80 فعال 
بود و به همین واسطه خیلی ها او را می شناسند. 
وی در مقطع زیادی در برنامه رادیویی »صبح 
جمعه با شما« همراه با همسرش حسین عرفانی 
در نمایشنامه های طنز رادیویی حضوری پررنگ 
داشت. بازی در سریال های تلویزیونی »این خانه 
دور است« و »داســتان یک شهر« و همچنین 
فیلم های »شــب به خیر غریبه«، »پر پرواز« و 
»خوش خیال« بخشی از فعالیت های تصویری 
وی می باشد و مســابقه معروف »تالش« که به 

همراه همسرش حسین عرفانی آن را اجرا کرد.
وی در اواسط دهه 80 به دلیل سکته مغزی 
متأسفانه بخش عمده ای از توان حنجره اش را از 
دست داد و از آن به بعد با افت صدا مواجه شد و 
به ندرت گویندگی کرد و تا اوایل دهه 90 بیشتر 
به عنوان مدیر دوبالژ در تلویزیون و رســانه ها 

مشغول به کار بود.
همســرش حســین عرفانی در شهریور 
1397 در 76 سالگی بر اثر ابتال به سرطان ریه 

درگذشت.

در نیمه دوم دهــه 70 و نیمه اول دهه 
80 شمسی و قبل از سکته مغزی، ناظریان 
جای بازیگران نســل جدیــد هالیوودی 
در دوبله های تلویزیونی و برای رســانه ها 
چند نقش برجســته دیگر هم می گوید که 
این موارد قابل اشــاره اند: لیندا همیلتون 
)»نابودگر 2« – دوبله اول(، شارون استون 
)»قهرمــان«(، آنجلینا جولی )»مهاجمین 
مقبره«(، جنیفر کانلی )»یک ذهن زیبا«(، 
هیالری سوانک )»بی خوابی«(، مود آدامز 
)»اختاپوس« – دوبله دوم( که بعضی از این 
دوبله ها در اســتودیو قرن 21 شکل گرفته 
بود و صدای ناظریان به رغم کمی افتادگی و 

نشستِن گرد پیری همچنان مؤثر بود.
ســرانجام این چهره ماندگار و شاخص 
دوبله که متعلق به نســل طالیی آن هم بود 
پس از مدت ها تحمل بیماری و خانه نشینی 
به دلیل ایست قلبی در 4 اردیبهشت 1401 
روی در نقاب خــاک کشــید. از زوج وی و 
زنده یاد حسین عرفانی، دخترشان خانم مهسا 
عرفانی به یادگار مانده است که مدتی است 
در وادی دوبله فعالیت کرده و از گویندگان و 

مدیران دوبالژ نسل جدید می باشد.
قطار مرگ با ســرعت سرســام آوری 
آخریــن یادگاری های نســل طالیی دوبله 
را هم با خود می برد. چنــدی پیش زنده یاد 
رفعت هاشــم پور هم به دیار باقی شتافت. 
این جبر زمانه اجتناب ناپذیر اســت. بانک 
صدای دوبله در »انجمن سرپرســتان گفتار 
فیلم« یا همان بدنه اصلی سندیکا روزبه روز 
ضعیف تر می شود ولی متأســفانه مدیران و 
متولیان، دست از سیاســت های منسوخ و 
محدودکننده خود برنداشته اند و هنوز درها 
را به روی عالقه مندان، خصوصًا نسل توانمند 

خارج از این وادی، بسته نگه داشته اند.
از خانــم ناظریان، میــراث گرانبهایی 
از آثارش به جا مانده که می تواند ره توشــه 

مناسبی برای عالقه مندان به این هنر باشد.
روحش شاد و یادش گرامی.

جبر زمانه 
اجتناب ناپذیر است. 
بانک صدای دوبله در 
»انجمن سرپرستان 
گفتار فیلم« یا 
همان بدنه اصلی 
سندیکا روزبه روز 
ضعیف تر می شود 
ولی متأسفانه مدیران 
و متولیان، دست از 
سیاست های منسوخ 
و محدودکننده 
خود برنداشته اند و 
هنوز درها را به روی 
عالقه مندان، خصوصاً 
نسل توانمند خارج از 
این وادی، بسته نگه 
داشته اند


