
 همکاری  بنیاد روایت فتح و اوج 
در رویدادهاي هنري

نشست همکاري مشترک رؤس�ای بنیاد فرهنگی روایت 
فتح و س�ازمان هنری رس�انه ای اوج با تأكید بر همکاری  
در برپایی رویدادهای هنری انقاب اس�امی برگزار شد.

به گزارش جوان به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، 
نشست سیدمحمد نادری رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و احسان 
محمد حسنی رئیس سازمان هنری رسانه ای اوج در ساختمان مرکزی 
بنیاد فرهنگی روایت فتح با حضور تعدادی از مدی��ران این دو نهاد 
فرهنگی با تأکید بر همکاری های مشترک در برپایی رویدادهای هنری 
انقالب اسالمی برگزار شد. در این دیدار مدیران بنیاد فرهنگی روایت 
فتح و سازمان هنری رسانه ای اوج با تأکید بر هماهنگی و هم افزایی این 
دو نهاد مهم و مؤثر عالوه بر اعالم آمادگی برای همکاری های متقابل در 
تولیدات مشترک فرهنگی و هنری بر تشکیل کارگروه های مشترک 
در حوزه های مختلف و لزوم ایجاد زیرساخت های جدید برای اعتالی 

آثار انقالب و دفاع مقدس تأکید کردند.
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امام صادق علیه السام :

اس�راف كننده س�ه نش�انه 
دارد: آنچه در ش�أنش نیست 
خریداری می كن�د، آنچه در 
شأنش نیست می پوشد و آنچه 

در شأنش نیست می خورد. 

خص�ال، ص ۱۲۱- تفس�یر 
نورالثقلین، ج ۱، ص ۲۷۷

در محفل شعر عاشورایی »آستان مهر« عنوان شد

فرزدق چه اشعاری از امام حسین)ع( نقل كرده است؟
اولین شعر عاشورایی در آغاز سفر امام از مدینه سروده شد

امین فروغی، نویسنده و پژوهشگر، پیوند شعر با عاشورا 
را پیوند شگرفی دانست.

محفل شعر عاشورایی »آستان مهر« با حضور جمعی از شاعران 
پیشکسوت و جوان و اجرای امیرحسین مدرس برگزار شد.

در این مراسم محمدعلی مجاهدی متخلص به پروانه در این 
محفل دو شعر تقدیم کرد که بخشی از آن از این قرار است:

نیزه می سازد بلند اندازه  خورشید را
ارتفاع قامت آوازه  خورشید را

هرچه این طوفان نظام چرخ را از هم گسست
ذره ای برهم نزد شیرازه  خورشید را

در بخشی دیگر امین فروغی، نویسنده و پژوهشگر به اشعار 
سروده شده برای امام حسین)ع( پرداخت و با بیان اینکه پیوند 
شعر با عاشورا، پیوند شگرفی است، گفت: اشعار عاشورایی به 
سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول اشعاری هستند که پیش 
از عاشورا سروده شده اند، همانند اشعاری که امیرالمؤمنین 

حضرت علی)ع( در مورد عاشورا سروده اند.
فروغی افزود: دسته دیگر اشعاری هستند که بیشتر در قالب 
رجزهایی است که در روز عاشورا توسط اباعبداهلل الحسین و 
اصحابش در واقعه کربال سروده شده اند و دسته سوم اشعاری 

است که پس از شهادت امام حسین)ع( سروده شدند.
وی با اش��اره به اولین ش��عری که از امام حسین)ع( شنیده 
شده است، گفت: اولین شعری که از امام حسین)ع( شنیده 
شد در آغاز س��فر از مدینه به کربال بود. این موضوع از سوی 
»فرزدق«، شاعر معروف عرب روایت می شود. در این روایت 
گفته شده هنگامی که امام علیه السالم به سوی کوفه پیش 
می رفت، فرزدق را دید. فرزدق سالم کرد و گفت: »ای فرزند 
رسول خدا! چگونه به مردم کوفه اعتماد کردی با آنکه آنان 
پسرعمویت � مسلم بن عقیل � و پیروانش را کشتند؟« اشک 
از دیدگان امام جاری شد و فرمود: »َرِحَم اهللُ ُمْسلِماً َفلََقْد صاَر 
َُّه َقْد َقَضی ما َعلَْیِه  إِلی َرْوِح اهللِ َو َریْحانِِه َو َجنَِّتِه َو ِرْضوانِِه، أاَلَ إِن
َو بَِقَی ما َعلَْینا« )خداوند مسلم را رحمت کند، او به سوی روح 
و ریحان و بهشت و رضوان خداوند رهسپار شد، بدانید او به 
تکلیف خویش عمل کرد و هنوز تکلیف ما باقی مانده است(.

نْیا تَُعدُّ نَفیَسًة  امام سپس این اشعار را ایراد فرمود: »َفإِْن تَُکِن الدُّ
* َفداُر ثَواِب اهللِهّ أَْعلی َو أَنَْبُل

��ْیِف  َو إِْن تَُکِن االَبْداُن لِلُْموِت أُنِْش��َأْت * َفَقْتُل اْمِریء بِالسَّ
فِی اهللِهّ أَْفَضُل

ْزِق  راً * َفِقلَُّة ِحْرِص الَْمْرِء فِی الرِهّ َو إِْن تَُکِن االَْرزاُق قِْسماً ُمَقدَّ
أَْجَمُل

َو إِْن تَُکِن االَْمواُل لِلتَّْرِک َجْمُعها * َفما باُل َمْتُروک بِِه الُْحرُّ 
یَْبَخُل«

)اگر لّذات دنیوی باارزش به ش��مار آید، س��رای پاداش الهی 
)بهشت( از آن برتر و ارزشمندتر است و اگر بدن ها برای مرگ 
آفریده شده، شهادت در زیر ضربات شمشیر در راه خدا بهتر است 
و اگر روزی ها به تقدیر الهی تقسیم شده، حریص نبودن در طلب 
روزی زیباتر است و اگر اموال و دارایی برای واگذاشتن جمع آوری 

می شود، چرا آزادمردان )در بذل و بخشش آن( بخل بورزند(
فروغی در خصوص فضای ش��هر کوف��ه در آن زمان گفت: 
طبق نقلی دیگر هنگامی که فرزدق با کاروان امام حس��ین 
علیه الس��الم برخورد کرد امام)ع( از وضعی��ت مردم کوفه 
س��ؤال کرد و ف��رزدق پاس��خ داد: »دل های م��ردم با تو و 

شمشیرهایشان بر ضد توست!«
وی افزود: آخرین شعر از امام حسین)ع( هم لحظاتی پیش 
از شهادت ایشان بود. امام چند بیت شعر لحظاتی پیش از 

شهادت می خواند که فرمودند:
»قوٌم اذا نودوا لدفع ملّمة

و الخیل بین مدعس و مکردس
لبسوا القلوب علی الدروع فاقبلوا

یتهافتون الی ذهاب االنفس«
فروغی در پایان گفت: امام در این اش��عار می فرماید: »آنان 
گروهی هستند که در حالی که دش��من نیزه در دست و با 
آرایش نظامی در مقابل آنها صف آرایی کرده بود از آنان برای 
دفع گرفتاری کمک خواسته  می شد، آنان قلب  های خود را 
روی زره  ها می  پوش��یدند و در راه از دست دادن جان  های 

خود می  شتافتند.«

   تلویزیون

در گزارش معاون نظارت و ارزشیابي مطرح شد
بخشش بي مجوزها و معرفي فیلم هاي باتکلیف از سوي سازمان سینمایي

روایت جواد هاشمی از نمایش های نذری علی سلیمانی

كیانی: علی سلیمانی هیچ گاه نماز و روزه اش ترک نمی شد
نخس�تین س�الگرد درگذش�ت علی س�لیمانی، بازیگر و 
كارگردان با س�خنانی از حس�ن فتحی، قاس�م جعفری و 

حسین كیانی همراه شد.
سیدجواد هاشمی در نخستین سالگرد درگذشت مرحوم علی 
سلیمانی گفت: برای کس��انی که با علی سلیمانی آشنا بودند، 
یک سال گذشته بسیار سخت گذشت، زیرا رفتار و منش وی به 
اندازه ای نیکو بود که نمی شد او را بشناسید، اما دوستش نداشته 
باشید. وی افزود: سلیمانی س��ال ها نمایش هایی را به صورت 
نذری انجام می داد و دستمزد خود را هم از امیرالمؤمنین)ع( 
دریافت می ک��رد. اجرت کار وی، ماندگاری نامش اس��ت. این 
هنرمند به مدت ۲5س��ال، 40 ش��ب قبل از شهادت حضرت 
علی)ع( نمایشی با محوریت امیرالمؤمنین)ع( برگزار می کرد 
و در طول این 40 شب نیز همیشه اش��ک به چشم داشت. در 
بخشی دیگر حسن فتحی گفت: اولین بار علی سلیمانی را سال 
70 در سریال »روشن تر از خاموشی« مالقات کردم. او تنها یک 
بازیگر نبود، بلکه یک رفیق به تمام معنا ب��ود. اگر از هر فردی 
که علی سلیمانی را می شناسد، از اخالق این بازیگر بپرسیم به 
نیکویی از او یاد می کند. وی با اخالق خوش خود همیش��ه به 
دیگران انرژی می داد. در ضمن این هنرمند به شدت دست خیر 
داشت، برای همین هم نامش چنین ماندگار شده است. قاسم 
جعفری، کارگردان س��ینما و تلویزیون نیز با بیان اینکه علی 
سلیمانی همواره در همه امور گش��اده رو و خندان بود، گفت: 
من تنها در سریال »غریبانه« با علی سلیمانی همکاری داشتم 
و همیشه افس��وس می خورم چرا بیش��تر این موقعیت فراهم 

نشد تا بتوانم با او کار کنم. در همان یک کاری که با سلیمانی 
همکاری داشتم، خاطراتی برایم باقی ماند. ما در تمام طول کار 
با »علی« او را شاداب، بشاش و خندان می دیدیم و زمانی که آدم 
جلوی علی سلیمانی قرار می گرفت، نمی توانست نخندد و این 
واقعیت ماجراست. جعفری با اشاره به اینکه بارها به همسر علی 
سلیمانی تبریک گفته است که چنین همسر و چنین دختری 
دارد که نام و خاطره او را زنده نگاه داشته اند، خاطرنشان کرد: 
یک هنرمند مانند علی سلیمانی با کارها و خاطراتش سال های 
س��ال زنده می ماند، خصوصاً آدم خیری مانند علی سلیمانی 
که مهربانی او در دل همه ما باقی مانده اس��ت. حسین کیانی، 
کارگردان و نویسنده تئاتر نیز گفت: هیچگاه در بدترین شرایط 
روحی از علی سلیمانی بد اخالقی ندیدم. سلیمانی همچنین 
بسیار اخالق مدار بود. این ویژگی هم وام گرفته از اعتقادات و 
باورهای مذهبی اش بود. درباره این هنرمند باید اضافه کنم هیچ 

گاه نماز و روزه او ترک نشد.

معاون نظارت و ارزشیابي سازمان سینمایي به ارائه گزارشي درباره 
اقدامات انجام شده در حوزه نظارت بر عرضه و نمایش فیلم پرداخت. 
روح اهلل سهرابي با ارائه گزارش��ي درباره اقدامات انجام شده در حوزه 
نظارت بر عرض��ه و نمایش فیلم درب��اره تعداد پروان��ه نمایش هاي 
صادر ش��ده گفت: با وجود حساس��یت هاي موج��ود، مجوز نمایش 
بیش از 38 فیلم س��ینمایي صادر ش��ده که در می��ان آنها فیلم هاي 
حساس��یت برانگیز یا متوقف مانده اي چون »علفزار«، »مجبوریم«، 
»مالقات خصوص��ي«، »جن��گ جهان��ي س��وم«، »بانک زده ها«، 
»انفرادي«، »تفریق«  و »بي رؤیا« به چش��م مي خورد.  سهرابي در 
ادامه تأکید کرد: طبق گزارش کارشناس��ان این اداره کل، مش��کل 
فیلم هاي بالتکلیفي چون »روش��ن«، »س��ه کام حب��س«، »زنبور 
کارگر«، »رگ هاي آبي« نیز در حال حل شدن است و به نظر مي رسد 
طي یک ماه آینده تکلیف تعداد دیگري از فیلم ها که به دالیل مختلف 
اجازه اکران نداشته اند، مش��خص ش��ود.  وي درباره دیگر اقدامات 
صورت گرفته در این حوزه نیز گفت: در بخش آثار غیرسینمایي نیز 

طي چهار ماه اخیر ۱۲8 عنوان فیلم پروانه نمایش گرفته اند، این در 
حالي است که بیش از ۲0 عنوان از این ۱۲8 اثر، از سال ها قبل درگیر 
مشکالت مختلف و به  دالیل مختلف اعم از مضمون و محتوا یا عدم 
همکاري عوامل اصلي جهت انجام اصالحات، محروم از پروانه نمایش 
بوده اند.  سهرابي عنوان کرد: بخش دیگر فعالیت هاي اداره کل عرضه 
و نمایش، صدور پروانه مالکیت فیلم هاست که در طول چهار ماه اخیر 
در بخش سینمایي 55 عنوان فیلم و غیر سینمایي 35 عنوان فیلم 
مجموعاً بیش از 90 پرونده فیلم مورد مطالعه و بررس��ي دقیق قرار 
گرفته و پس از حسابرسي ها و مشخص ش��دن درصد سهام مالکان 
حقیقي و حقوقي، پروانه مالکیت آنها صادر شده است.  وي در ادامه به 
اعالم رئیس سازمان سینمایي مبني  بر بخشش آن گروه از فیلمسازان 
که به دالیل موجه، بدون اخذ پروانه س��اخت اقدام به س��اخت فیلم 
کرده اند، اشاره کرد و گفت: در این رابطه ۲9 اثر درخواست بازبیني و 
ارزیابي ارائه کردند که تا زمان آماده سازي این گزارش ۲۱ فیلم از آثار 
مذکور مورد بازبیني و ارزیابي قرار گرفته اند که آثار تأیید شده جهت 
تصمیم گیري نهایي به ش��وراي پروانه نمایش ویدئویي و سینمایي 
ارجاع شده اند.  سهرابي درباره تشکیل شوراي صنفي نمایش و شروع 
فعالیت این شورا نیز گفت: براي چینش صحیح اکران و ساماندهي 
پخش فیلم هاي سینمایي که پس از جلس��ات متعدد و رایزني هاي 
مداوم اتفاق افتاد، از جمله فعالیت هاي جدید اداره کل عرضه و نمایش 
است که در مقطعي که تعداد آثار در انتظار اکران از هر زمان بیشتر 
است، مهم و مؤثر واقع شده است. همچنین  وي از جلسات متعدد و 
مداوم با صاحبان آثار اعم از تهیه کنندگان و کارگردانان در جهت رفع 

موانع صدور پروانه نمایش خبر داد. 

گفت و گوي »جوان« با اشکان صادقي، صداپیشه و مدیر دوباژ

دوبله گرفتار مافياي پيرمردها است

مرضیه پیرنجم الدین      یادداشت

    بزرگداشت

     شعر

 مروری كوتاه بر كتاب 
»مترو، مخاطب، حركت«

شبکه ای با روزانه 2/5 ميليون مخاطب 
کتاب »مترو، مخاطب، حرکت«، نوشته محمد نیکدل، کتابی 
کاربردی با روایت های تجربی اس��ت. تجربه گر)نویسنده( با 
نوشتن این کتاب در ۱۲قسمت بی هیچ اضافه گویی، تجربیات 
و عملیات های فرهنگی  هن��ری خود را در مت��روی تهران با 
مخاطب روزانه ح��دود ۲/5 میلیون نفر نگارش کرده اس��ت. 
تجربه نگار اهمیت زیادی برای مخاطب مبتکر قائل شده است 
و می توان گف��ت به ابعاد مختلف��ی در عملیات های فرهنگی 
در مترو اندیش��یده و تا حد توان عملیات ها را به مرحله اجرا 

رسانده است.
در فصل اول؛ مسافر را زنده و زندگی او را جاری در مترو می داند. 
مخاطبی پرشمار که از روی اجبار روزانه باید با مترو مواجه شود. 
فضای مترو، ایستگاه ها، سالن ها و گیت ها، جاهایی که مسافر 
روزانه از آن چندین مرتبه عبور می کند، باید کار طراحی طوری 
باشد که مسافر را ش��فا دهد و حالش را خوب کند. فقط نباید 
با دید استفاده تجاری به مترو نظر کرد. مترو، رسانه ای زنده و 
جاری است. قالب های مختلفی مانند کتیبه های داخل قطار، 
نمایشگرها، دیوارنگاره ها، سامانه های صوتی و تابلوهای اعالنات 

از فضاهایی است که باید هنرمندانه ترسیم و تدبیر شود.
نویسنده در بخش چهارم کتاب به بررسی محیط ها و اجرای 
برنامه ها پرداخته است و بررسی و تجزیه و تحلیل روش های 
کارآمد را به خوبی نگاشته و در قسمت بعد قالب های محیطی را 
از نظر گذرانیده است. مانند اجرای سرود، تواشیح، جشن  های 

مناسبتی، همایش، موسیقی و تک نوازی.
در نظر گرفتن مناسبت ها و رخدادها برای تولید برنامه بسیار 
اهمیت دارد. اهمیت آن باید در اتاق فکر و ایده همراه با خالقیت، 
تعقل و برنامه ریزی به اوج عملیات برسد. ذائقه سنجی و البته 
بخش مهم برآوردهای مالی را تجربه فراموش نکرده است. کتاب 
در فصل های نهم و دهم به اوج خود می رسد، جایی که خواننده 
احس��اس می کند دردها و درمان ها به مخاطب بسیار نزدیک 
ش��ده اند. تجربه گر زندگی در مترو را خوب آموخته و درصدد 
هرچه زیباتر ش��دن این زندگی به خوبی تالش کرده است. به  
نظر می رسد اصل مهم و گمشده این روزگار، یعنی حال خوب 
مخاطب، هدف اصلی تجربه گر اس��ت. این کتاب را به مدیران 

فرهنگی و هنری توصیه می کنم.
به عنوان کس��ی که با گیاهان حال خوبی پیدا می کنم؛ شاید 
هزاران آدمی همانند من با دیدن گلی یا گیاهی حالشان بهتر 
شود. در خالل کتاب از فضاسازی یا استفاده از طبیعت مانند 
گیاهان و حیوانات آبزی خبری نبود. شاید بتوان با فناوری های 
پیشرفته در عمق زمین از گیاهان هوازی یا ماهیان زینتی برای 
چشم نوازی مخاطب استفاده کرد. از برنامه هایی مانند اذان یا 
کالم خدا به وس��یله قاریان خوش صدا می توان برای نوازش 

گوش ها و دل  ها استفاده کرد.
کتاب از جامعیت خوبی برخوردار است، می توان موانع و مشکالتی 
که تجربه گر را در مدیریت بسیار آزرده و کارها را سخت کرده برای 
خواننده بازگو کرد تا بهره  کافی از آن ببرد، هرچند فضای کتاب 

پرامید و پرتالش است و هدفمندی در آن شاخص.

 پخش فصل جدید »مامان ها«
 از شبکه 3 سیما

فص�ل جدی�د برنام�ه 
تلویزیوني »مامان ها« با 
اجراي عطیه عسگري در 
شبکه 3 سیما آغاز شد. 
فصل دوم برنامه تلویزیوني 
محص��ول  »مامان ه��ا« 
مشترک گروه اجتماعي شبکه 3 سیما و مرکز مستند و تلویزیوني سازمان 
سینمایي سوره از روز گذش��ته روي آنتن ش��بکه 3 رفت.  عطیه عسگري، 
دانش آموخته روانشناسي  در نخستین تجربه تلویزیوني، اجراي فصل جدید 
»مامان ها« را برعهده دارد. فصل دوم این برنامه در 50 قسمت تولید شده و هر 
روز حوالي ساعت ۱8:30 از شبکه3 سیما پخش خواهد شد. این برنامه ترکیبي 
عصرگاهي با تغییراتي در فرم و محتوا نسبت به فصل اول به موضوعات مادران و 
مسائل تربیتي در حوزه خانواده مي پردازد.  بخش زیادي از مهمانان فصل جدید 
»مامان ها« مانند فصل قبل از میان مادران معمولي به برنامه دعوت  شده اند. در 
کنار این مادرها، در بعضي از موضوعات کارشناسان نیز حضور خواهند داشت 
تا با ارائه راه حل هاي تخصصي، به آگاهي بیشتر مخاطبان این برنامه کمک 
کنند. از جمله مهم ترین نکات »مامان ها« در فصل دوم حضور مادراني از سایر 
استان هاي کشور است. قرار اس��ت برنامه »مامان ها« در قسمت اول خود به 
بررسي نسل جدید مادران و ویژگي  منحصر به فرد این نسل بپردازد و در ادامه 
سراغ موضوعاتي مهم و پرچالشي همچون ورزش مادران و مواجهه صحیح 
کودکان با مرگ اقوام برود.  عالوه بر این موضوعات، مسئله مواجهه فرزند اول 
با فرزند دوم و قواعد درست همدلي مادران با یکدیگر از جمله مباحثي است که 

برنامه مامان ها در قسمت هاي ابتدایي خود به آنها مي پردازد.

   محمدصادق عابدینی
هر ب�ار با ش�نیدن خب�ر درگذش�ت یکي از 
صداهاي ماندگار دوبله، این غصه و حس�رت 
به وج�ود مي آید كه چرا هیچ كس جانش�ین 
این صداي طایي از دست رفته نشده است؟ 
و جاي خالي هنرمند فقید چرا براي همیشه 
خالي مي مان�د! همیش�ه یك س�وي ماجرا 
دیده شده و آن از دست رفتن اساتیدي است 
كه به هنر دوبله در ایران اعتبار داده اند و سوي 
تاریك ماجرا را كمتر كسي دیده است، جایي 
كه نمي گذارد اس�تعدادهاي جوان كش�ف و 
پرورانده ش�وند و به مرحله استادي برسند! 
اش�کان صادقي، دوبل�ور و مدیر دوب�اژ، در 
گفت و گو با »جوان« به شرایط دوبله در ایران و 
جانشین نشدن صداهاي ماندگار پرداخته است. 

 این درست است كه مي گویند دوبله 
زیر زمیني ب�ه صنعت دوبله آس�یب 

مي زند؟
االن تقریباً چیزي به نام دوبله زیر زمیني نداریم. با 
مجوز هاي قانوني که گرفته شده االن چند انجمن 
دوبله داریم ک��ه دوبلورها در آن فعال هس��تند. 
مثل انجمن دوبله ش��هر تهران، اس��تان تهران و 
انجمن ایران  که انجمن ایران ش��امل دوبلورهاي 
قدیمي است که اغلب کارهاي صداوسیما را دوبله 
مي کنند، بچه هاي استان تهران هم معموالً کارهاي 
بیرون از سازمان را انجام مي دهند، مانند دوبله براي 
پلتفرم ها. شاید یکي دو نفر هم باشند که در خانه 
یک استودیو درست کرده باشند و براي شبکه هاي 
معاند کار انجام دهند، ولي عمالً بخش اصلي دوبله 
دارد کار قانوني مي کند و مجوز هایش را از ارشاد 
گرفته است. پلتفرم ها هم صرفاً با شرکت هاي داراي 

مجوز از ارشاد کار مي کنند. 
 شما هم براي پلتفرم ها و هم براي صدا 
و س�یما كار كرده اید، گفته ش�ده كه 
پلتفرم ها هم اكنون دوبله هاي بهتري 

دارند، این حرف درست است؟
االن ش��رایط این طور اس��ت که انجمن ایران با 
انجمن استان تهران همکاري ندارد و بالعکس ما 
هم با آنها همکاري نمي کنیم. نمي گویم که کار 
درستي است که این اتفاق افتاده است، اتفاقاً در 
حال مذاکره هستیم که کارهاي مشترک انجام 
دهیم، ولي این طرف در بی��رون از انجمن ایران، 
بچه هاي با استعدادي هستند که خیلي حرفه اي 
کار مي کنند. بسیاري از دوبلورهاي موفق مثل 

مهدي قناعت پیشه، محسن زرآبادي و محمدرضا 
علیمرداني خارج از انجمن ایران هستند. 

 انجمن دوبله ایران ش��امل هنرمنداني است که 
بعضاً در دهه هش��تم زندگي هستند و بعضي ها 
هیچ جایگزیني ندارند، چرا این انجمن نتوانسته 

صداهاي برجسته خود را جایگزین کند؟
به نظ��ر من به دلی��ل فضاي مافیایي اس��ت که 
همین اس��اتید ایجاد کرده اند و س��ال ها است 
اجازه ورود صداهاي جدی��د را نمي دهند. وقتي 
هم مي خواستند صداي نو بیاورند سراغ فرزندان 
یا خواهرزاده و برادرزاده خود رفته اند. در حالي که 
صداي دختر و پسر فالن استاد هیچ وقت به خوبي 
صداي پدرشان نبوده است، ولي همین مافیایي 
که ایجاد ش��ده به فرزندان خود کار مي دهد و به 

جوان هاي با استعداد کار نمي دهد. 
 همیشه گفته مي شود كه ما یك نسل 
طایي دوبله داریم كه تنها چند نفر از 
آنها مانده اند، چرا چند دهه فقط همین 
اسم ها باقي مانده اند و دایره دوبلورهاي 

برجسته بزرگ تر نشده است؟
یک��ي از ایرادها را باید به همی��ن صداهاي عزیز 
گرفت که این میکروفن دوبله را مانند یک شي 
مقدس در دست گرفته اند و ول کن آن نیستند! 
اگر انجمن دوبله خوب عمل مي کرد و صداهاي 
جدید را کش��ف و پرورش م��ي داد، االن ما باید 
جایگزیني براي صداي مرحوم حس��ین عرفاني 
داش��تیم یا براي آقاي مدقالچي یک جایگزین 
خوب بود، اما این کار نش��ده است، انگار دوست 
نداشته اند کسي جاي آنها را بگیرد. حتي افرادي 
که در انجمن پذیرفته شده  و سال ها در آن حضور 
داشته اند، اجازه گفتن رل هاي بلند و نقش اصلي 
را ندارند. بعضي از این افراد ب��ا خروج از انجمن 
ایران براي کار س��راغ من آمدند، از آنها خواستم 
نقش بگویند، دیدم نمي توانند، معتقد بودند که 
نقش هاي بلند فقط براي اساتید است، یعني حتي 

انجمن اعتماد به نفس آنها را گرفته است. 

كاس هاي آموزش دوبل�ه كمکي به 
كشف استعداد كرده است؟

برخي از اساتید انجمن دوبله ایران، کالس هاي 
دوبله مي گذارند، نزدیک ب��ه ۱0 میلیون تومان 
هم شهریه مي گیرند، اما در نهایت آن کسي که 
در کالس آمده و استعدادش کش��ف شده باید 
کار کند! ولي ب��ه او کار نمي دهند. چندین نفر از 
آنها مي آیند و از من کار مي خواهند، وقتي تست 
مي گیرم مي بین��م ابتدایي ترین مس��ائل دوبله 
را نمي دانن��د، نه فن بیان بلد هس��تند، نه کار با 
دیافراگم را آموخته اند، از آنها مي پرسم پس در 
کالس استاد چه کار مي کردید، مي گویند استاد 

براي ما خاطرات کارهایش را تعریف مي کرد!
اساتید فعلي دوبله، اكثراً در دهه 30 
یا 40 وارد دوبله شدند و دوران طایي 
را شکل دادند، چرا در آن دوره به آنها 
اعتماد شد، ولي امروز این اساتید به 

كسي اعتماد نمي كنند؟
آن زمان هم جمعیت کم بود، هم تعداد فیلم هایي که 
وارد مي شد کم بود. کارها با دقت انجام مي شد و یک 
گروه خوب کارهاي بي نقصي را تحویل مي داد. ولي 
االن دست زیاد شده اس��ت، کارها خیلي زیاد شده 
و کارها ممکن اس��ت با کیفیت الزم دوبله نشود، اما 
اینکه چرا آن نسل قدیمي که بعضاً توانایي انجام دوبله 
را هم از دست داده نمي گذارد سایرین کار کنند، براي 
این است که نمي خواهند موقعیتي را که داشته اند، 
از دس��ت بدهند. براي همین مي بینیم که اس��تاد 
پیشکس��وت دوبله که صدایش دیگر توانایي ندارد، 

هنوز تالش مي کند که جاي جوان ها حرف بزند!
چقدر فعالیت پلتفرم ها باعث مي شود 

استعدادهاي جوان كشف شود؟
کار دوبله با پلتفرم ها در دوره کرونا خوب بود، ولي از 
ابتداي امسال شاهد افت بوده ایم. قیمت دستمزد ها 
از سال گذشته تغییر نکرده است و کارها با حداقل 
قیمت دوبله مي شود. جالب است که پلتفرم ها براي 
ساخت سریالي مثل جیران براي هر قسمت ممکن 
است 4 میلیارد تومان خرج کنند، ولي کل پرداختي 
که براي دوبله در پلتفرم ها پرداخت مي ش��ود به 
۲ میلیارد تومان در س��ال برس��د. وقتي کارهاي 
جدید شامل سریال خارجي و انیمیشن براي دوبله 
سفارش داده و دستمزد مناس��ب پرداخت شود، 

قطعاً باعث رشد دوبله خواهد شد. 
وضعیت صدا و س�یما در مقایس�ه با 

پلتفرم ها چگونه است؟
در صدا و س��یما که واقعاً با حداقل دس��تمزد کار 
دوبله انجام مي شود؛ البته بیشتر شبکه هاي سیما 
کارهایشان را به انجمن ایران مي دهند، ولي برخي از 
شبکه ها هستند که با دوبلورهاي بیرون از سازمان 
هم کار مي کنند. سال پیش با یکي از شبکه ها یک 
کار دوبله انجام دادم، آنقدر دستمزدها کم بود که 
مجبور شدم حقوق بچه ها را از جیب خودم بدهم. 

به نظرت�ان براي اینکه دوبل�ه دوباره 
بتواند رشد كند باید چه كار كرد؟

براي کشف استعدادها باید فراخوان داد و حتي 
دوره هاي رایگان برگزار کرد. شاید یک نفر صداي 
خوبي داشته باشد، ولي توانایي پرداخت هزینه هاي 
میلیوني کالس هاي آموزشي را نداشته باشد. در 
کنار آن باید دستمزدها را باال برد، وقتي دستمزد 
پایین باشد هنرمند ترجیح مي دهد که کار نکند 

یا کیفیت کارش را باال نبرد.

اش��كان صادقي: سال پيش با 
يكي از شبكه ها يك كار دوبله 
انجام دادم، آنقدر دستمزدها 
كم بود كه مجبور شدم حقوق 
بچه ها را از جيب خودم بدهم

    سینما

مصطفي محمدي     دیده بان


