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منوچهر والیزاده از راز و رمز سالمت و جوانی جسم و جانش می گوید

مثبت شصت

صدایملطفخدابودهاست
والیزاده در میان همکاران و شــنوندگان رادیو به صدایی جوان معروف
است .از او درباره رازهای جوان ماندن صدا در دوران سالمندی میپرسم
که میگوید« :این دیگر لطف خدا بوده است .یک علتش هم از کار مستمر و
مداوم است .شاید اگر دو سه سال کار نمیکردم ،صدا و تارهای صوتیام
فرسوده میشدند .ببینید خداوند به هیچ شخصی صدای بد نداده است
ولی کمخوابی و پرخوری به صدا ضرر میرساند .با شکم پر که نمیشود
خوب گویندگی کرد .از طرفی هم سعی کردهام غذاهای تند نخورم».

صادق جهانی| خبرنگار
کلکســیونی از صداهــای مختلــف کــودک
و جــوان تا میــان ســال و کهــن ســال را در
کارنامــهاش دارد .منوچهــر والــیزاده
را بیشــترمان میشناســیم ،هنرمنــدی
ســرزنده ،بانشــاط و مهربان که با بیش از
60ســال فعالیت از مفاخر عرصه دوبله به
شمارمیرود.بهگفتهخودشمردمباصدایش
یــاد شــخصیت کارتونــی «لوک خوششــانس»
میافتند .در صفحه مثبت شصت امروز سراغی از وی
گرفتیموازحالوهواوسبکزندگیاینروزهایشپرسیدیم.
سرگرمیازجنسکتابوروزنامه
والی زاده که پدر یک دختر و یک پســر است ،میگوید« :دخترم به همراه
ی میکند .پسرم مجید هم
فرزندان دوستداشــتنیاش در کانادا زندگ 
دارای تحصیالت معماری و در تهران مشــغول کار اســت ».او در ادامه به
اوقات فراغت روزانهاش اشاره میکند و میگوید«:بیشتر اوقاتم را صرف
مطالعه کتاب و همچنین خواندن روزنامه میکنم .به عالقهمندان کتاب
توصیه میکنم کتاب «دوریان گری» را حتما بخوانند ،آنقدر ترجمهاش
خوب است که وقتی خواندم فقط تصویر در ذهنم مجسم میشد».

لذتواهمیتکارگروهیدراینسن
والیزاده از مشکالت این روزهای کرونایی میگوید« :پیش از تعطیالت
در تهران مشــغول کارکردن بودم و همیشه به همکارانم میگویم خدا را
شکر کنید که کار ما تعطیل نشد و حوصلهمان سر نرفت .اما فعالیتمان
بهخاطر کرونا تکنفره انجام میشود ،یعنی دورهمبودن و تعامل خودش
را از دســت داد .زمانی با همه همکاران دســتهجمعی داخل اتاق ضبط
میرفتیــم و در دیالوگها بدهبســتان داشــتیم .کار جمعــی و گروهی و
مشــارکت و تعاملی که موج مــیزد ،لذتبخش ،جذابتر و خاطرهســاز
بود .من که واقعا عذاب میکشم ،باالخره حدود  65سال است که در این
کار همیشه در کنار دوستان و همکارانم بودم اما بهخاطر کرونا از توفیق
دیدارشان محروم شدم .متاســفانه سال گذشــته هم یکی از پشتوانهها
و شگفتیهای دوبله کشورمان ،اســتاد چنگیز جلیلوند را بر اثر کرونا از
دست دادیم».
نرمشوسیبرافراموشنکنید!
توصیههای والیزاده به خوانندگان صفحه مثبت شــصت ،پایانبخش
گفتوگویش با ماســت« :اول بگویــم که در زندگی هیــچ چیزی بهتر از
صداقت ،راستی و درستی نیست .نکته دیگر این که از دوران جوانیام
هر روز صبح تــا نرمش نکنــم از خانــه بیرون نمــیروم و به همــه افراد،
بهخصــوص همســن و ســاالنم توصیــه میکنم نرمــش کننــد .صبحها
بهصورت ناشتا و بعد از مســواکزدن هم یک عدد سیب بخورند ،چون
بدنشان را ســالم نگه میدارد 40 .سال اســت که مرتب هر روز صبح
سیب میخورم».

سالمت

کی باید وقت معاینه
گوش بگیریم؟
الهه توانا| روزنامه نگار
وقتی پا به سن میگذاریم ،کاهش شنوایی،
اتفاق نادری نیست .فشار خون باال ،دیابت و
مصرف داروهای خــاص میتوانند بر میزان
شــنوایی تأثیر بگذارند .گاهی پذیرش این
مسئلهبرایافرادسختمیشود.مثالممکن
استفکرکنددشواریاشدرشنیدنبهاین
دلیلاستکهدیگرانزیادیآهستهصحبت
میکنند یــا گوشهایش صرفا جــرم گرفته
استوبایکشستوشویساده،مسئلهحل
میشــود .در ادامــه تعدادی ســوال از شــما
میکنیم .اگر به سه یا تعداد بیشتری از این
سواالتجوابمثبتبدهید،یعنیمشکلی
در شــنواییتان وجود دارد و باید به پزشک
مراجعهکنید.

 -1گاهیاوقــات هنــگام مالقات بــا افــراد جدیــد ،خجالتزده میشــوید چــون برای شــنیدن
حرفهایشان با مشکل مواجه هستید؟ بله خیر
 -2هنــگام حــرف زدن بــا اعضــای خانوادهتــان ،احســاس خســتگی و ناامیــدی میکنید چون
حرفهایشان را بهدشواری میفهمید؟ بله خیر
 -3اگر مشغولکار هستید ،در شنیدن صدا و فهمیدن حرفهای همکاران و مشتری و اربابرجوع
با مشکل مواجه هستید؟ بله خیر
 -4بهدلیل ضعف در شنواییتان احساس محدودیت و درمضیقه بودن میکنید؟ بله خیر
 -5هنگام مالقات با دوستان ،آشنایان و همسایهها مشکلی در شنیدن احساس میکنید؟
بله خیر
 -6در سالن سینما یا تئاتر ،حرفهای هنرپیشهها را بهسختی میشنوید؟بله خیر
 -7تا حاال بهدلیل دشواری در شنیدن با یکی از اعضای خانواده بحثتان شدهاست؟ بله خیر
 -8تلویزیون و رادیو را با صدایی میبینید و میشنوید که معموال برای بقیه زیادی بلند است؟
بله خیر
 -9احســاس میکنیــد مشــکلتان در شــنوایی ،زندگــی شــخصی یــا اجتماعیتــان را محدود
کردهاست؟ بله خیر
 -10وقتــی بــا جمعــی از
دوســتان یــا خانــواده در
رستوراننشستهاید،مشکلی
در شــنیدن صــدای دیگران
احساس میکنید؟
بله خیر

مسابقه

برای اولین مسابقه در سال
جدید ،عکس کودکی یک
بازیگر جوان کشورمون رو
انتخاب کردیم .راهنمایی
این که تولد ایشون همین
روزها بوده و یک ســریال
مطرح هم ازش در شبکه
نمایــش خانگــی پخــش
میشــد کــه بــه تازگــی
تمــام شــد .ببینیــم چه
میکنید!
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کاربــری بــا انتشــار این
عکــس کــه خــودش
گرفته ،نوشت« :پیرمرد
و پیــرزن تمــام طــول
مســیر دستشــون
تــوی دســت هم بــود.
تماشــا کرد نشــون
اینقــدر لذت داشــت
کــه وقتی مســیرمون
جدا شــد هم ازشــون
چشم برنداشــتم و تا
جایی که جا داشــت
نگاهشون کردم».
امیدواریــم همه زوجهــا به پای
هــم پیر بشــن .شــما هــم عکسهــای جــذاب خودتــون رو برامون
بفرستین.

پیشنهاد

بازیشانسوتصادف
تا حاال همه بازیهایی که در این صفحه پیشنهاد
کردهایــم ،انفــرادی یــا تکنفــره
دهاند اما حواسمان هست که
بو 
ی از شما کنار بچهها و نوهها
بعض 
زندگی میکنید .بــرای همین
این هفتــه یک بازی پیشــنهاد
میکنیــم مخصــوص آنهایی که
دوروبرشان شــلوغ است و البته
پروتکلهــای بهداشــتی را هم
رعایتمیکنند.

اسم بازی :دبرنا ،دبلنا ،بینگو
تعداد بازیکنان :بیشتر از  4نفر
قیمت :از 30هزار تا 200هزار تومان
احتماال تعجب کردهاید کــه این بازی چرا اینهمه اســم دارد و چرا تفاوت
قیمتش از زمین تا آســمان اســت« .دبرنا» و «دبلنا» دو تلفظ متفاوت از یک
بازی واحد هستند.
ِ
«بینگو» هم همان بازی آشــنای قدیمی اســت فقط کمی شکلوشمایلش
عوض شدهاســت .اختالف قیمت هم به همین دلیل است که شما بازی را
مدل دبرنا با یک کیسه
از چه برندی و با چه ریختوقیافهای انتخاب کنیدِ :
پر از مهره یا مدل بینگو با چرخی پالستیکی شبیه چرخهای قرعهکشی که
انتخــاب تصادفی مهرههــا را انجام میدهد؛ اما در اصــل بازی تفاوتی
کار
ِ
وجود ندارد .شما 21کارت و  90مهره عددگذاریشده دارید.
ابتــدا کار تهــا را بهطور مســاوی بیــن بازیکنها تقســیم میکنیــد .بعد
چــرخ قرعه را
یک نفر مهر ههــا را بهطور تصادفی از کیســه درمیآورد (یا
ِ
میچرخاند) و عدد روی آ نها را اعالم میکند .هر بازیکن باید براســاس
ِ
اعداد خواند هشــده ،خانههــای روی کارتــش را پر کند .واضح اســت که
هرکس ســریعتر این کار را انجام بدهد ،برنده است.
البته باید یادش باشد در این لحظه حساس فورا «دبرنا» یا «دبلنا» را اعالم
کند .عنصر شانس در این بازی خیلی پررنگ است و به مهارت ویژهای نیاز
ندارد؛ برای همین هم هســت که همه افراد خانواده را فارغ از سنوســال
دورهم جمع میکند.

