
 
 

 فیلم  ةاز پست و بلند ترجم
 

 گریو دیلماج ینویس میان
 در سینمای ایران   

 
 1سعید عامری

 
 به ایران سینما. ورود 1

در آن داری یا همان دستگاه سینماتوگراف، یک نمونه از ربفیلم  با اختراع دوربین زمانهم
در در بازگشت از فرانسه شاه  را مظفرالدین این چراغ جادوعصر قاجار به ایران وارد شد. 

اولین  باشی صحافخان   ابراهیم امیرز 1283در سال  به ایران آورد.شمسی  1280 ةدهاوایل 
. کند افتتاح می فیلم نمایش عمومی و تجاریبرای  تهران در خیابان چراغ گاز را سالن نمایش

ند بود( هدقیق 10کمدی یا خبری کوتاه )کمتر از صامت های  فیلمدرآمده  نمایش بههای  فیلم
 باالی جامعه بودندات افرادی از طبق ها نوعاً فیلمتماشاچیان این  و شدند که از روسیه وارد می

ی بود و کف آن هم با زیلو بلند سالن بسیار خان ابراهیم نمایش میرزا مکان. (1363)مهرابی، 
 نمایش  ةپردفردی در کنار نشستند.  روی زمین میفرش شده بود و مردم به هنگام تماشا 

ها یا نقاالن  خوان شبیه پردهدرست ، کندداستان فیلم را برای مردم روایت تا گرفت  قرار می
نوری  اهلل فضل شیخچون عمر نکرد بیش از دوماه سینما  سالناین . (1979)ایثاری،  هاخانهقهوه

 ،کرد. دلیل دیگر بود مخالفتنامناسب  در آن های غربی که پوشش زنان با پخش فیلم
اصالحات در حکومت انجام در انجمن مخفی و تالش برای خان   ابراهیمعضویت 

د نکن تعطیل می راماشاخانه تسیاسی و مذهبی ل ئسادلیل م به ،درنهایتبود. ( خواهی مشروطه)
 (. 2011 ی،نفیس)کنند او را به هند تبعید میخود و 

 چندمعنای پایان کار سینما در ایران نبود و  به باشی صحاف سینمای نشدن سال اما بسته
به پخش شروع ویدیو پروژکتور دستگاه  دوبا خرید مهدی روسی خان ، 1286یعنی بعد  سال
های  فیلمو سپس پخش عمومی و تجاری کرد.  ثروتمندان ةهای خارجی در دربار و خان فیلم
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های  تماشاخانهپس از آن  های فرانسوی بودند. مورد نمایش در سینمای وی بیشتر کمدی
بیش از  توانستاردشیرخان باتماگریان های متولد روسیه افتتاح شد.  بیشتری توسط ایرانی

نمایش اردشیرخان صندلی و سالن  نسال. ی فیلم بپردازدبه پخش و نمایش عموم هیک ده
 برای پخش عمومی های نمایش سالن ةتثبیت و توسعدر جهت ورودی داشت و قدم مهمی 

محصوالت  کردمیوارد  خاناردشیرکه  یهای فیلم. (1979)ایثاری،  یددگر محسوب می
با های صامت  صامت روسیه و فرانسه بودند. وی برای ایجاد تنوع بیشتر در پخش فیلم

( به پخش موسیقی زنده قبل یا هنگام نمایش فیلم نالووی پیانو و) نوازندگانة دستاستفاده از 
ز پخش اما به دالیلی نامعلوم ا خود بود ةوی همچنین مترجم فیلم در تماشاخان کرد. اقدام 

 (.2011نفیسی، )د ز سربازهای خارجی  فیلم
بود و  سیس شدهأپخش فیلم در تهران ت نپهلوی اول غریب به هشت سالدوران  اوایلتا 

یافت )دانیال و زایش ها اف در سایر شهرستان 11در تهران و  15به سالن این تعداد  1310تا 
 (.2006مهدی، 

 نویسی میان. 2
او که خان معتضدی جستجو کرد.  بابا ای را باید در کارهای خان های ترجمه فعالیت ترین مهم
ز بود، ا با سینما و فیلم آشنا خوبی بهداشت و را فیلم در فرانسه  یاستودیوکار در  ةتجرب

های صامت خارجی استفاده  های فیلم نویس خوانی( میان )پرده خوانیبلندبرای  زمانهممترجم 
به فارسی توسط  ها نویس میان ةترجمدوران ای در این  تحول ترجمه ترین مهمکرد. می

های فیلم را به فارسی ترجمه و  نویس میان شخصی خوداستودیوی  در وی .معتضدی بود
ث شد به تعداد این شیوه باعداد.  کرد و در درون فیلم قرار می می برداریفیلم هاآناز  مجدداً

یعنی تا زمان آغاز  1330 دهه تافیلم  ةترجم ةشیواین . درصد افزوده شود20بینندگان تا 
 (. 2011 ی،)نفیس باقی مانددوبله 

بود متداول نویس در دوران قاجار بسیار  ، استفاده از میان(1392فر )اریاحمد ژ به نقل از
بار  برای اولینشدند. اصلی وارد مینویس  ا زیرو ببودند صامت خارجی های  چون تمامی فیلم

اگرچه د. نویس فارسی پخش کر میانی با زار فیلم اللهدر ، سینما خورشید 1296در آذرماه 
در و این شیوه قبل از اولی است کرده  عخان معتضدی ابدا بابا این شیوه را خانگفتند می

سینما کرده بود. پس از آن، پیدا ن ادامهشده بود ولی به دالیلی گرفته  کار سینما به چندین
سینما فاروس نیز در  1302سال گرفت.  کار به( را گری)دیلماج زمانهم ةترجم ةالس شیواپ

 گزارشهمچنین ردند. ک پخش مینویس  میان ةها را به شیو فیلمای شش ساله پس از وقفه
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 سینما خورشیدکه در های جنگی  فیلم مخصوصاًها  فارسی بعضی فیلم  است که زیرنویس شده
 کردند. دنبال میفی تبلیغاتی ها هد فیلماین چون ها به عهده داشتند آمد را روسمی در نمایش به

مرکب کند. او با حیا میانویسی را  میان ةشیو 1305سال در دی خان معتض بابا خان
کرده و در جای  برداریفیلمنویسد و از روی آن  کادر میداخل ها را در  دیالوگ

برای فهم سواد بودند  چون اکثر مردم بی وجود باایند. ده قرار می فیلمهای  نویس میان
 (.1392  شد )ژیرافر، دیلماج هم کمک گرفته میها از  نویس میان

رونق  مجدداًها و دیلماج  نویس های ناطق خارجی به ایران، استفاده از میان با ورود فیلم
های ناطق  فیلمپانگرفته بود. در ایران  گذاری زیرنویسچون هنوز صنعت دوبله یا پیدا کرد 

با (. 1979ها در آمریکا به ایران وارد شدند )ایثاری،  نمونه  سه سال بعد از تولید اولین تقریباً
. این درآمدبه نمایش  ریوریتام ناطق بار فیل برای اولین، 1309در سال  سینما پاالسافتتاح 

خاصی نداشت چون با زبان فیلم آشنایی  مفهوم ایرانی یانچبرای تماشا زبان انگلیسیفیلم 
گری و دیلماج ینویس ی میاندیمق ةکردن معنی فیلم از شیو برای مفهوم درنتیجهنداشتند. 

محصول کمپانی اوفای آلمان نخستین فیلم ناطقی بود  نظام پیادهچهار فیلم ناطق استفاده شد. 
در فواصل زمانی  نویسی میان ةشیو در (.1392)ژیرافر، نویس استفاده شد  در آن از میان که

 ةاین شیوشد. ظاهر می نمایش  ةپردروی  هتوصیفی از صحنه ب ةپنج تا ده دقیقه یک ترجم
شد  نبود هرچند باعث می زمانهمچون دیگر نیاز به مترجم صرفه بود  به نویسی مقرونمیان
 ازحد بیشاین شیوه، زمان نمایش فیلم  در عالوه بهاز فیلم لذت ببرند.  باسوادافراد  فقط که

این شیوه  کردند.فیلم اضافه میزمان پخش به  ساعت ها نیم نویس چون میان شد میطوالنی 
نامناسبی از فیلم جای ترجمه را در  ممکن بود کرد. مثالًمی ایجادهم دیگری  مشکالت
فیلم را درک بقیه یا اینکه بینندگانی که با زبان اصلی فیلم آشنایی داشتند زودتر از بگذارند 

 یو نوع دندخندی از گروه دیگر میزودتر بود گروهی  که طنز  ای صحنه در مثالًکنند. 
 (.1979 ری،ایثا)شد  یان بینندگان ایجاد میناهماهنگی م

 گریماجدیل ةوبودند شی سواد بیبینندگان فیلم در آن زمان بیشتر که با توجه به این 
سواد فاده از افراد باجالب دیگر است ةشیو (.2006مهدی، و  دانیال) رسید میتر به نظر  جذاب

ها را بخوانند  نویس توانستند میان که نمی سوادی یا بی بود. افراد پیرها نویس یانبرای خواندن م
بخواند. ها ها را برای آن نویس ردند که میانآو میبه سینما ا و باسوادی ر با خود فرد جوان

تماشای فیلم کرد و لذا درست میزیادی در سینما  سروصدایبود که این ین شیوه شکال اا
شد. همچنین دهنده میبودند آزار  نویس میانافراد باسوادی که خود قادر به خواندن برای 
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که با کردند میجریان داستان عریف بودند شروع به تبار دیده  یکبینندگانی که فیلم را 
 مورد استقبال های ناطق در غرب فیلم(. 2011 شد )نفیسی، بینندگان دیگر مواجه میاعتراض 

های  مردم فیلمرو نشد.  هاستقبال روبچندان با در ایران  ها ین فیلمگرفتند اما اقرار زیادی
دلیل  سهاری ایث محمد علی دادند. ترجیح میرا نویس مختصر  با چند توضیح یا میان صامت

های  تمسسی ازحد بیش ضعف (الفکند: ذکر میهای ناطق در ایران  یلممحبوبیت فبرای عدم 
 ةبدون مقدمجایگزینی فوری و  (صدا و آکوستیک سینماهای ایران در آن زمان. ب

مردم  (داشتند. ج پایینیو گروه موسیقی با اسپیکرهای صدا که کیفیت صدای  مترجمان
 دلسردیاین دالیل باعث را بفهمند.  های خارجی های فیلم توانستند دیالوگ می بسیار کمی 

تنها یک اتفاق کاهش یافت.  شدت بهینندگان سینما مردم از سینمای ناطق شد و تعداد ب
نبود جز  آن چیزیبرتر از فیلم صامت است و ناطق   فیلمت مردم را متقاعد کند که سنتوا می

در وقت  ةوزیر امور خارج یفروغ محمدعلیاین فرصت را زبان فارسی. نمایش فیلمی به 
بود چند  شده گرفتهترکیه  ش بهخبری که از سفرفیلمی  در اختیار ایرانیان قرار داد. وی

بینند که فیلم ناطقی را می بار رای اولینکند. تماشاگران ایرانی بصحبت می فارسیکالمی به 
 (.1979 اری،)ایثکنند در آن به زبان فارسی صحبت می

اند که در اینجا تعدادی از آنها نویسی فیلم نقل کردهی از دوران میانخاطراتافراد بسیاری 
در  شغلش ةدربار (1389) محمد مینوسینمایی فیلم،  ةگو با مجلو در گفتکنیم. را ذکر می

  نویسد: ی میدسینما سع ةمجموع
 

زمانی بود که  ی افتتاح شد،دوقتی سینما سعکردم.  مدتی هم در سینما سعدی کار می
کردند.  استفاده می نویس میانداستان از  و برای توضیح کردند ها را دوبله نمی هنوز فیلم

که یک استودیو فیلم هم داشت. مکانیک سینما سعدی، آقایی بود به نام هاراطون 
گفتند مکانیک سینما.  اصطالح به او می داد و به هاراطون امور فنی سینما را انجام می

بعضی داد...  از روی کاتالوگ فیلم کار ترجمه را انجام میباصری  اسمبه بود آقایی 
د یا ش ها هم نه. فیلمی که از خود کمپانی خریده می ها کاتالوگ داشت و خیلی فیلم

کرد، کاتالوگ داشت. وقتی این آقای باصری  اش در ایران آن را وارد می نمایندگی
سینما  آپاراتچیباش که  نام یکه دادیم به آقایی به را میترجمه داد،  ترجمه را انجام می

گرفت و  ای یک قران یا سه شاهی می دانه باش یکه .داشتزیبایی خط خیلی زهره بود و 
آوردند،  را می خط خوشهای  نوشت. دوباره این نوشته را روی کاغذ سفید میها ترجمه

هندلی( برداری دستی )یک دستگاه فیلم که)مکانیک سینما( طون ااردادند به ه می
این هاراطون  جاهمانبام کوچکی بود که  پشتسینما سعدی   ةخان آپاراتکنار داشت. 
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 بردیم ها را می آنوقت این فیلم گرفت. فیلم میگذاشت و ازشان  زیر آفتاب میها را  نوشته
 کردند. و آنجا چاپ می که گفتم ظفر خیابانهمان به 

 
 نقلها  نویس میان ةدربار( 1389روبیک زادوریان )سینمایی فیلم خاطراتی از  ةنامماهدر 

 است:  شده
 

ها به زبان  فیلم ةشد و هم ها دوبله نمی فیلم. آن زمان مسالگی در کار سینما بود از سیزده
بریدند،  های مختلف فیلم را می . صحنهآمد درمینویس فارسی به نمایش  اصلی با میان

کردند و پس از  می برداریفیلمها  نوشتند و از نوشته ها را روی کاغذی می صحنه ةترجم
رداری و چاپ این ب. برادرم سیمون کار فیلمچسباندند میهای مختلف  چاپ، وسط صحنه

معتضدی قبل از ما این کار را  خان بابا خانداد.  را در البراتوار خودش انجام می ها نوشته
ت کرد و وقتی ما شروع کردیم، او پیر شده بود. به همین دلیل نتوانست با ما رقاب می

 .کرد رم با مترجمان زیادی کار میادگذاشتیم. بر نویس می ها را ما میان تر فیلمکند. بیش
  دانست. بعدها هندی کرد که هشت زبان می یادم هست که یک هندی با برادرم کار می

ها را روی  برای ترجمه، مترجم باید فیلمکرد.  دیگری به نام آهوجا با برادرم کار می
های آن زمان صددرصد  البته ترجمهکرد.  ها را ترجمه می دیالوگ زمانهمو دید میپرده 

ها هم ترجمه  دیالوگ ةضمن اینکه همگرفتند.  خیلی سرسری میکار را زیرا دقیق نبود 
توسط آقایی  18در  13 ةهای سفید یا سیاه به انداز ورقههای فارسی روی  شد. جمله نمی

شد. او بعدها خودش با  می  چی سینما خورشید بود نوشته به نام فریدون که سرکنترل
ها میزی درست کرده  برداری از این ورقهسینما تابان را خرید. برای فیلم آقای امامی

گذاشتیم.  میرا ها  برداری بود و طرف دیگرش نوشتهبین فیلمربودیم که یک طرفش دو
ا ها ر برداری، نوشتهیلمفمدت شد. برای تعیین  صفحه می 80تا  60های هر فیلم بین  نوشته

در شد.  انجام می یاری در هوای آزاد و با نور طبیعبردخواندیم. فیلم با صدای بلند می
بود. مترجم نه اخ بودیم و خود زنگ در آپارات کرده نصبسالن نمایش دکمه زنگی را 

. آورد درمینویس داشته باشد، زنگ را به صدا  ای که باید میان پس از دیدن صحنه
گذاشت. مترجم به  عالمت میزنگ، روی فیلم در آپارات  یبا شنیدن صدا آپاراتچی

 آپاراتچیاساس عالمتی که  بر برداریکرد و بعد از فیلم ترجمه میها  تعداد این زنگ
  شد. مونتاژ می ها صحنهوسط به   روی فیلم گذاشته بود نوشته

 
های آغاز  عطااهلل زاهد سندی زنده از سال عنوانای با  ( نیز در مصاحبه1366) عطااهلل زاهد
   کند: بیان می گونهاین را ینویس میان ازخود  ةخاطر ،سینمایی فیلم ةنامماهدر  سینما در ایران
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این  قبالًای داشت و  شماره هرکدامآمد که  هایی می های مختلف نوشته در بین صحنه
 ازآنجاکهخواند.  و شخصی در سالن بود که آن را با صدای بلند می شده ترجمهها  نوشته
کردند.  دریایی استفاده می فانوسها از  ، برای خواندن ترجمهنیامده بود قوه چراغهنوز 

در کردند.  و بعد از خواندن آن شعله را کم می کشیدند موقع خواندن متن فتیله را باال می
آورده بودند که را محمدخان نکومندیان  علی ینما پارس، شخصی به نام میرزاس

 شب یکداد.  ها را انجام می هندوستان بود و کار ترجمه و خواندن این متن ةردکتحصیل
ها را بخواند. همان شب محمدخان از من  وشتهد نتوان نمیسکته کرده و دیگر  خبر دادند

از حفظم و  رابله چون همه   ها را برای مردم بخوانم یا نه؟ گفتم: توانم نوشته پرسید که می
 احتیاجی هم به چراغ ندارم. 

  
 گری. دیلماج3

داران برای جلب هرچه بیشتر سینما، 1300های رسمی سینما در اوایل دهه  سالن تأسیسبا 
است که  شده گزارش مثالًهای مختلفی رو آوردند.  به شیوه های صامت مشتری برای فیلم
کرده است یا  برای جلب مشتری چای مجانی عرضه می سینما ایران مؤسسآرنولد یاکوبسن 

عموم اما ند. ددا را نمایش می پری رقص ماداممثل  یخاص های فیلم ،دیگر دارانسینما
برای جذب بیشتر مشتری موقع تا کردند استفاده میویالون یک نوازنده پیانو و دارها از ینماس

برای جذب هرچه  که دبه فکر افتادن دارانسینمااینجا بود که بنوازند.   آهنگپخش فیلم 
لماج نام های فیلم استخدام کنند. این افراد دی نویس میان ةبیشتر مشتری افرادی را برای ترجم

 نوعی بهها کار دیلماج ةشیو(. 1392)ژیرافر،  رتباطی میان بیننده و فیلم بودندداشتند که پل ا
 ةشاهنامها ) خانه خوانی در ایران بود که قبل از سینما در قهوه پرده ةسنت دیرین ةادام

خود را ند شیوه کار به چ ها دیلماجشد.  ها )شهادت امام حسین( اجرا می فردوسی( یا تعزیه
د یا اینکه در وسط سالن ندایستا سینما می ةبالکن یا بلندی یا کنار پرد یرویا  .کردند اجرا می

 (. 2011ی، سد )نفیندکر و ترجمه میرفته ریکی راه نمایش و در تا
با  مثالًشد. میتوجهی  قابلاتفاقات باعث بروز بودن سالن در هنگام نمایش فیلم  نامنظم

و  شدهمنصب و یا قلدرهای محله به سالن سینما، نمایش فیلم قطع  ورود افراد بانفوذ و صاحب
در حال شرح  وتاب با آبدیلماج  زمانی که. شد از ابتدا شروع میفیلم نمایش  هابا نشستن آن
بود، با  کارمشغول  فیلم هم فروش سینما که در زمان نمایش بود، آجیل وقایع فیلم و توصیف

 بیمار دیلماجافتاد که  . گاهی هم اتفاق میرساند به فروش میصدای بلند اجناس خود را 
بر عهده کار ترجمه را  سواد بود، سواد یا بی فردی کم غالباًو دستیار دیلماج که  گردید می
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در سالن کسی رد یا ک ها اشتباه می نویس میان ةترجمدستیارش در  دیلماج یا اگر. گرفت می
احتمال اعتراض های فیلم را بخواند  توانست نوشته میو  اشراف داشتزبان خارجی  به بود که

را که حفظ  ها و توضیحاتی ترجمهای از مواقع دیلماج  پاره. بسیار بودبین این دو و درگیری 
 صورت را به فیلم گرفت و قدرت تخیل خود کمک میاز  درنتیجهبرد  می یادکرده بود، از 

شبی سه تا چهار ریال، در سه   در سینماهای درجه هادیلماج کرد. می روایتدیگری 
بی یک تومان مزد ، شیک درجهسینماهای ا شش ریال و در تشبی پنج  دو  درجهسینماهای 

 (.1363رابی، ه)م کردند میدریافت 
 اصلی های نویس میان ةشده یا ترجم ترجمه های نویس میانخواندن به  کار دیلماج ظاهراً

 ةشیویا کرده  بازگو میهم خالقی فیلم را نکات ا فیلم در پایانمحدود نبوده بلکه در مواردی 
ها  دیلماجدر میان تماشاگران بیشتر شود.  تعلیقحس تا کرده می پیچیدهروایت داستان را 

برای مخاطب بیشتر  فرهنگیمنظر زبانی و کردند تا از میسازی  ها را بومی همچنین فیلم
 زبان آذریکرد برای مخاطبین  آقای افتخاری که در شهر تبریز کار می مثالًفهم باشد.  قابل

 (. 2011ی، سکرد )نفی می منطقه از انگلیسی و فارسی به ترکی آذری ترجمه
 گوید:  خود میگری از خاطرات دیلماج (1366) عطااهلل زاهد

 
قان سینما بود برای بستن ناطاز مترجمان و  ها وقت آنچندی پیش، اسحاق زنجانی که 

را صحبت کرده بود.  پسر تارزانقرارداد فیلم به شیراز آمده بود و یکی دو شب هم فیلم 
محمدخان  میرزاعلیلحن صدای او را یاد گرفته بودم موقع خواندن متن به سبک که من 

تئاتر  قبالًنکومندیان نخواندم بلکه به سبک اسحاق زنجانی خواندم. از طرفی چون 
این شد . دانستم چطور صحبت کنم که صدایم به همه جای سالن برسد بودم، می کارکرده

از کردم.  ناطق سینما پیش پسرعموی پدرم محمدخان کار می عنوان بهکه از آن شب 
معمای کردم  میان فیلم صحبت میناطق و مترجم در  عنوان بهها که در آنی یها سریال

 12) پسر تارزانسری(،  7) اسرار نیویورکسری(،  7) معمای باراباس، چهار کلید
  و ... بود. مقصر کیستسری(، 

 
 کار ةشیو ش بهایدر خاطرات سینمای (1372، میانیدر رح شده نقل) چی بهرامیان نظمیه

 دیلماج اشاراتی دارد: 
 

روی بانک  هروب دوطبقهقسمتی از ساختمان و شخصی تنومند و ارمنی بود  اردشیرخان
و غیره  فروشی کتابهای  ه مغاز  زیر را به ةدر خیابان فردوسی متعلق به وی بود. طبقملی 

داشته و در آنجا یک سینمای کوچکی  دوم را برای خود نگه ةاجاره داده بود ولی طبق
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مطابق مقررات  .خیلی کمی از مرد و بچه ةبود. تماشاچیان منحصر بودند به عد کرده تهیه
 سالنیک به به چنین محلی را نداشتند. از آن اتاق کوچک حق ورود  ها زن وقت آن

منظم  طور بهواردین شدند و در آنجا دو صف صندلی نهاده بودند.  بزرگی وارد می نسبتاً
ها  شدن عکس و ظاهر اتاقشدن  صبری در انتظار تاریک ها نشسته و با بی دور صندلی

برای اینکه مجلس شکستند.  می صحبت کرده یا تخمه باهمسفید بودند و بلند  ةروی پرد
با هیکل بزرگ هر نیم ربع ساعت وارد  اردشیرخاننشود خود  کننده کسلسرد و  کلی به

کشید که الاقل  انتظار می ضمناً .داد که الساعه تماشا شروع خواهد شد شده و مژده می
طول   این انتظار تا یک ساعت به .جمع شده باشد سالندر  نفری بیست ةیک عد

ها و درهای  پنجره وقت آن .رسید حضار به یک چنین عددی می ةعد تقریباًانجامید تا  می
یک نفر تارزن و یک نفر  .کشید های ضخیم آن را پایین می را محکم بسته و پرده سالن

ی شنیدن های وطنی و تماشاچیان را مهیا کردند به نواختن آهنگ هم با دنبک شروع می
نمودند. خود اردشیرخان با یک حالت جدی و موقر در باالی  می مهیجهای و دیدن صحنه

خان جمالت  اردشیر ...بدهدرا به بازی و اشخاص آن توضیحات الزم  اتاق ایستاده تا راجع
من  .شد میمستمعین کرد که خودش اسباب تفریح  ادا می... خاص ارمنی ةرا با لهج

با شرحی که گذشت  .ها به آنجا رفته بودم ای همشاگردی برای تماشا با عده  دفعه یک
بود که خیلی  ای سادهنمایش فیلم آن شب و روی صندلی قرار گرفتم. شده  سالنوارد 

گفت آقایان خوب نگاه کنید تا یادتان نرود.  با صدای بلند می اردشیرخانزود تمام شد. 
کند یک نفر مرد از  این شخص که پشت در ایستاده و از سوراخ کلید به اتاق نگاه می

. بیچاره هاست اهل بازار و خیلی خوب آدمی است، اما زنش... چه عرض کنم از آن زن
دیگر  یک نفربیند که  گشته میکه رفته زیارت حاال که این وقت شب به خانه بر مرد

بیند که نه  کند اما می ها دراز کشیده است. اول باور نمیآن رختخوابجای او در  هب
چاره یدرست است زیرا که این شخص خود او نیست البد کس دیگری است. حاال ب

نشود. اگر  اش آبرویی بیمتحیر است که چه بکند و چه خاکی برسر بریزد که اسباب 
برای او در بازار آبرویی باقی  دیگرها بیدار شده و قضیه فاش گردیده و  همسایهداد بزند 

باشد و و قوی  کلفت گردنصدا جلو رود ممکن است آن مرد شخصی  ماند و اگر بی نمی
 تکلیف بیاین بیچاره بینید  که می طور همین .از جا بلند شده او را یک کتک حسابی بزند

کند. ما تماشاچیان هم با  گویم نگاه می که اسمش را نمیا از سوراخ این کارها ر .مانده
 قدری بهکردیم ولی چون پرده  جلو آورده و بادقت نظاره میا شنیدن این مقدمه سرها ر

فقط یک زن و مرد و بعد همان  .دیدیم تاریک و مبهم بود که این کارها را درست نمی
اما اردشیرخان با بیانات شود. میم که سطل آب در دست دارد و وارد اتاق یشوهر را دید
از رود میزده از طرف نترسیده و  به دریااظهار داشت که باالخره شوهر دل شیرین خود 
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وی آن ریزد ره و میسریع وارد اتاق شددارد و میآشپزخانه یک سطل آب کثیف بر
 اردشیرخانآخر،  ةجملاین گفتن با است. مرد که با زنش در رختخواب دراز کشیده 

ها  دنبال او قهقهه زدند. بعد چراغبهم نمود و چند از تماشاچیان  پرصدایی ةخودش خند
هم  ها اینگفت  تشکر از تماشاچیان می عنوان بهاردشیرخان  .شد و مجلس تمام شدروشن 

 د.یانشاهلل شما هم موفق باش .به مرادشان رسیدند
 

بودن صدا  نبوده است بلکه رسا ادارها زیبایی صداعیار اصلی انتخاب دیلماج توسط سینمم
گری نیز نویسی و دیلماج میان عمر، 1320 ةدهدر  صنعت دوبله رشتگسبا اهمیت داشت. 

 . (1392)ژیرافر،  آمد سر
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