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جوابیه انجمن گویندگان جوان
به «وطن امروز»
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رئیس هیاتمدیره انجمن صنفی گویندگان جوان

اخبار

شریفینیا آنونس و تیزر ساخت

محمدرض��ا ش��ریفینیا ب��رای
فیلم س��ینمایی «آنچه مردان
درب��اره زنان نمیدانند» آنونس
و تیزر ساخت .حسن دادخواه،
تهیهکننده این فیلم سینمایی
به سوره سینما گفت :بعد از دریافت پروانه نمایش
پیگیر نمایش فیلم هستیم .با صحبتهایی که تا
االن مطرح ش��ده قرار است عید فطر یا نوبت دوم
عید فطر «آنچ��ه مردان درباره زن��ان نمیدانند»
س��اخته قربان محمدپور را اکران کنیم .وی افزود:
محمدرضا ش��ریفینیا تیزر و آنونس را آماده کرده
که میتوان گفت نس��بت به آثار س��الهای اخیر
متفاوت و جالب توجه است .ضمن اینکه چند روز
پیش برای پروانه ساخت فیلم «سالم بمبئی» اقدام
کردی��م و احتماال تا هفته آینده نتیجه مش��خص
خواهد شد.

جرمی رنر
به «مأموریت غیرممكن» میرود

جرم��ی رنر ،بازیگ��ر آمریكایی
اعالم ك��رد در فیلم «ماموریت
غیرممكن  »5حض��ور خواهد
داش��ت .به گزارش مهر به نقل
از هالیوودریپورتر ،در حالی كه
تاكنون حضور تام كروز و سیمون پگ برای بازی در
فیلم جدید «ماموریت غیرممكن» در سال 2015
قطعی شده است ،اكنون جرمی رنر نیز تایید كرده
كه در گ��روه بازیگران این فیلم خواهد بود .با این
حال هنوز به صورت رسمی چیزی درباره چگونگی
حضور وی اعالم نشده است .وی همچنین درباره
حضور در «كارآگاه واقعی» برای شبكه تلویزیونی
اچبیاو كه یك س��ریال تلویزیونی است ،گفت که
فكر نمیكند ب��ا این مجموعه همكاری داش��ته
باش��د .جرمی رنر درباره «انتق��ام جویان  »2نیز
گفت انتظار میرود این فیلم چیزی شبیه «بورن»
باش��د و به همین دلیل حتی اگر از وی بخواهند،
نمیتوان��د در این پروژه بازی كند .رنر به تازگی با
فیلم «مهاجرت» در كنار ماریون کوتیار ،خواکین
فونیکس و جرمی رنر دیده شده است .این فیلم كه
اواسط ماه مه اكران شد به کارگردانی جیمز گری
ساخته شده است.جرمی رنر که سال  2000برای
بازی در فیلم «مهلکه» نامزد جایزه اسکار بهترین
بازیگ��ر نقش اول مرد ش��د در فیلمهای مطرحی
چون «سرزمین شمالی»« ،شهر»« ،انتقامجویان»
و «ماموریت غیرممکن  »4ظاهر شد.درباره فیلم
«ماموریت غیرممكن  »5ابتدا شایعاتی مطرح شده
بود كه ممکن است شخصیت ایتان هانت دیگر به
فیلم بازنگردد و برنت (جرمی رنر) جای آن را بگیرد
اما سازندگان آن را رد کردند.

تازهها

گپوگفت با محمود قنبری مدیر دوبالژ ،گوینده و رئیس سابق انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

«لبه روشنایی» ،ناگفتههای زندگی
شهید احمدیروشن

یکفضلهموش ،ظرفدوبلهرا نجس میکند
علیرضا پورصباغ :محمود قنبری طی سالهای 82
تا  86که ریاس�ت انجمن گویندگان و سرپرستان
گفتار فیلم را برعهده داش�ت با انجمن گویندگان
جوان سرس�ختانه مخالفت میکرد و س�رانجامی
نهچندان خوش را برای این گروه که مجوز رسمی
برای فعالیت از وزارت ارش�اد نداش�ت پیشبینی
میکرد .پیوس�ت گفتوگوی منتش�ر شده دیروز
با اش�کان صادقی ،امروز گفتوگ�و با این گوینده
کهنهکار را منتشر میکنیم.
جناب قنبری! شما به عنوان رئیس انجمن گویندگان و
سرپرستان گفتار فیلم در بدو تأسیس انجمن  گویندگان
ج�وان  و فعالیتهای غیرقانونی آنان در ش�بکه مجازی
قاچاق ایستادید ،چرا؟

عكس:محمدرضامعینی،وطنامروز

سردبیر محترم روزنامه «وطنامروز»
باسالم
احتراما پیرو چاپ مطلبی ب��ا عنوان «تهران،
مرک��ز دوبله ش��بکههای ماهوارهای» در ش��ماره
دوشنبه  ۱۹خرداد ماه  ۱۳۹۳در صفحه فرهنگ و
هنر ،خواهشمند است طبق قانون مطبوعات نسبت
به درج جوابیه رسمی انجمن گویندگان جوان در
آن روزنامه دستور فرمایید.
انجمن صنفی گویندگان جوان تهران ،بهعنوان
یک مجموعه رسمی و مجاز با بیش از  250عضو
فعال در ارتباط با مطلب منتش��ره مورخ دوشنبه
 19خرداد ماه  1393در صفحه فرهنگ و هنر با
عنوان«تهران ،مرکز دوبله شبکههای ماهوارهای» با
اشاره به معلومالحالبودن شخص مصاحبهشونده
در ارتباط با همکاریش با شبکههای ماهوارهای و
داشتن پرونده باز قضایی در این رابطه و همچنین
س��ابقه دو بار اخ��راج از انجمن گویندگان جوان،
ضم��ن رد اتهام��ات و توهینهای منتش��ره در
مصاحبه نس��بت به فعالیت مجموعه با محفوظ
نگاهداشتن حق شکایت قانونی از ایشان و روزنامه
«وطنامروز» بهدلیل نشر اکاذیب و تهمت و افترا،
در ارتب��اط با فعالیت مثب��ت و متعالی مجموعه
جوان ،سالم و متعهدش به چند جملهای بسنده
مینماید که:
خوش��بختانه با وجود بخلورزی بیهنران و
کارش��کنی تنگنظران ،آنچه در توان داشتهایم
در راه خدم��ت به جامعه و مردم ش��ریف ایران
ب��هکار گرفت ه و بحم��داهلل با وجود مش��کالت
ف��راوان ،بهواس��طه دعای خیر م��ردم و تالش
جوان��ان به پیش��رفتهای بینظی��ری نیز نائل
گشتهایم.
قض��اوت در رابط��ه با فعالی��ت و کیفیت آثار
تولیدی انجمن را به مخاطبان واگذار مینماییم:
مشک آنست که خود ببوید
نه آنکه عطار بگوید
از روزنام��ه «وط��ن ام��روز» بهعن��وان ی��ک
روزنامه رس��می و مطلع از قانون انتظار میرود تا
با بررسیهای بیش��تر بهطور ناخواسته ،همسو با
افرادی که کمر به زدن تیش��ه به ریش��ه فرهنگ
این مرز و بوم بس��تهاند ،خدم��ات و فعالیتهای
مجموعهای رسمی ،جوان و خادم ملت و همچنین
دستگاههای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی
را اینگونه بیمنطق و اس��اس به باد انتقاد نگرفته
و قب��ل از هر چیز از رس��میت فعالی��ت اینگونه
افراد با درج ش��ماره ثبت و مجوز قانونی اطمینان
حاصل نماید.
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البته اس��م س��ندیکای این گروه «انجمن کارگری
گویندگان جوان فیلم» بود و اسم سندیکای ما «انجمن
گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم» است .چون وقتی
شما میگویید انجمن گویندگان ،سندیکای ما را با 50
سال سابقه شامل میشود.

شما با این گروه گلوری خیلی مخالفت کردید .در ابتدا
چگونه از شکلگیری گروه آگاه شدید؟

من از س��ال  82تا  87رئی��س انجمن گویندگان و
سرپرس��تان گفتار فیلم بودم .در آن زمان از طرف اداره
سمعی ـ بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  فیلمی
با عنوان «ش��ببخیر طوالنی» به انجمن داده ش��د که
به ش��یوه قاچاق دوبله و پخش ش��ده بود و ارشاد  از ما
خواست جستوجو کنیم که صداها متعلق به کیست و
چگونه پخش ش��ده است .ما فیلم را بررسی کردیم و به
ارشاد اعالم کردیم که این قضیه و گویندگانش ربطی به
سندیکای ما ندارد .البته برخی از آن صداها را  شناختیم
و در نامهای که به وزارت ارش��اد نوش��تیم فقط توضیح
دادیم که این افراد از سندیکای  ما نیستند و ما هم آنها
را نمیشناسیم ،چون اغلب  افراد را نمیشناختیم ،فقط
دو یا س��ه  صدای آشنا وجود داش��ت و در ضمن هیچ
آدرسی از آن دو ،سه نفر نداشتیم .به هر ترتیب کار این
افراد ادامه یافت.

پ�س از دوبله غیرقانونی فیلم ش�ببخیر طوالنی چرا  
وارد فاز دوبله انیمیش�ن ش�دند و در مقابل فعالیتهای
غیرقانونی ابتدایی چه اتفاقاتی افتاد؟  

در انجمن خودتان راه بدهید .من هم عین این جمله را
ب��ه او گفتم « :عزیزم! یک فضلهموش ،یک دیگ برنج را
نجس میکند!»

پس ش�ما معتقد بودید قصد و نیت آقای رئیس�ی به
عنوان رئیس انجمن گویندگان جوان خیر نیست و ممکن
است مسیر اشتباهی را طی کند؟

بله! کامال مشخص بود .برای اینکه آقای رئیسی اصال
نمیتوانس��ت گوینده باش��د .من به او گفتم« :تو با این
حالت فک و این وضعیت بیان ،چگونه میخواهی گوینده
بش��وی؟ این انجمن را به عنوان یک بازیچه و دکان باز
ک��ردهای اگرنه یک گوینده در ابتدا خودش باید صدای
شاخصی داشته باشد .صدا و استعداد و سواد باالیی نیاز
دارد ک��ه تو هیچ ی��ک را نداری ».ما در طول س��ال در
آزمونهایی که برگزار میکنیم فقط حدود  10-15نفر
را میپذیریم .چون حقیقتا از بین  500نفر فقط  10نفر
اس��تعداد این هنر را دارند .من همان زمان  برای وزارت
ارش��اد نوشتم که این گروه در حال فعالیت غیرقانونی و
قاچاق حتی برای مؤسسات تصویری خانگی است .برای
پلیس امنیت هم نامه فرستادم و گفتم که فعالیت این
گروه باعث بدنام شدن انجمن ما میشود .ما در انجمن
گویندگان س��ابقهای  70ساله داریم و از سال  1342آن
را افتتاح کردیم.

مش��خص بود که پس از انتش��ار دوبل��ه غیرقانونی
نخست ،توانایی دوبله کردن فیلم سینمایی را نداشتند
و وارد فاز دوبله انیمیش��ن شدند .البته در ابتدای دوران
شما به آموزشگاهی که این انجمن برای جذب صداهای
فعالیت رسما به عنوان انجمن اعالم حضور نکرده بودند
جدید راه انداخته بود اعتراضی نداشتید؟
چون وجاهت قانونی نداش��تند بلکه عمدتا مشغول به
به هم��ه این موارد اعتراض کردی��م .حتی در زمان
فعالی��ت در حوزه قاچاق بودند ،حت��ی در نامهای که از
طرف وزارت ارشاد برای سندیکای ما فرستاده شده بود مرگ خدابیامرز مهین بزرگی که به بهش��ت زهرا رفته
در آن قید شده بود گروهی به صورت قاچاق این فیلمها بودیم عدهای از جوانهایی که به کالسهای آموزش��ی
را دوبله میکنند .بعد از مدتی ما جدالی با رس��انههای این انجم��ن رفته بودند به من مراجع��ه کردند .به این
خانگ��ی درباره قیمتها پی��دا کردیم .ما در س��ال  81دوستان گفتم در مجموع رفتن شما به آن انجمن اشتباه
قراردادی با رسانههای خانگی داشتیم مبنی بر اینکه هر بوده است .اگر هم بخواهید وارد انجمن ما بشوید باید از
س��ال بر اساس نرخ  تورم به جدول دستمزد گویندگان طریق تلویزیون وارد شوید .تلویزیون را هم به این جهت
انتخاب کردهایم که اس��تودیوی
اضافه میشد .قرارداد را هم خودم
ب��ا رئیس مؤسس��ه رس��انههای این انجمن از طرف وزارت ارشاد مجوز مناسب جهت تست صدا گرفتن
تصویری نوشته بودم .این قرارداد قانونی اخذ نکرده است .تنها چیزی که از ش��ما در آن وجود دارد و پس
تا سال  81اجرا میشد اما ناگهان این اف�راد دارند همان مج�وز کارگری از آن ،از ط��رف تلویزیون ،کارتی
مجموعه موسس��ات رسانههای است که از وزارت کار گرفته بودند حاال ب��رای ورود و خروجت��ان ص��ادر
خانگی گفتن��د م��ا از این پس ،باید دید که وزارت کار بابت چه مسالهای میشود تا به تدریج وارد ماجرای
کار دوبل��ه ش��وید و پلهپله کار را
میزان دس��تمزد گویندگان را بر
به این افراد اجازه کار داده است؟!
ی��اد بگیرید ول��ی در آن انجمن
اساس نرخ تورم اضافه نمیکنیم.
ما خواهان برگزاری جلس��های در این باره شدیم اما آنها خیل��ی راحت با گرفتن پولی در حدود  700-800هزار
در این موضوع بسیار از موضع باال برخورد میکردند به توم��ان (آن زمان) این افراد را مس��تقیما وارد کار دوبله
نحوی که هرچه ما بگوییم همان است! ما هم بالفاصله میکردند .ما تمام این موارد را در نامههای متعدد به واحد
با دوستان جلسهای گذاشتیم و گفتیم چنین مشکلی س��معی ـ بصری  وزارت ارش��اد اطالع میدادیم .برای
ایجاد شده است .دوستان پس از شنیدن ماجرا گفتند ما من جای س��ؤال بود چرا وزارت ارش��اد جلوی این افراد
هم دیگر کار نمیکنیم .ما هم اطالعیهای منتشر کردیم را نمیگیرد بهرغم اینکه اولین نامه را خودشان برای ما
که تا اطالع ثانوی از همکاری با این مؤسسات معذوریم .فرستاده بودند که این گروه قاچاقی که فالن فیلم را دوبله
در همین فاصله این گروه که تا آن زمان زیرزمینی کار کردهاند چه کس��انی هستند؟ (یادم هست آقای فروتن
میکرد خود را نش��ان داد .در واق��ع برای آنها موقعیت این نامه را فرس��تاده بودند) ولی بع��د که ما این افراد را
فوقالعادهای بود .توانستند با کمک همان مؤسسات ،از شناسایی و معرفی کردیم جلوی آنها را نگرفتند و مانع
وزارت کار مجوزی با عنوان «انجمن کارگری گویندگان کارشان نشدند .همیشه ما میگفتیم اگر کسی بخواهد
ج��وان ای��ران» بگیرند .چند فیل��م کار کردند و نتیجه در ای��ن زمینه مجوزی ب��رای کار صادر کند باید وزارت
کارش��ان اصال خوب نبود .بنابراین دوب��اره از طرف آن ارش��اد آن مجوز را تایید کند .اصوال تمام اساسنامههای
مؤسس��ه به ما مراجعه کردند و آشتیکنانی انجام شد و انجمنها به تایید وزارت ارشاد میرسد.
آیا این مس�اله که سالها اساسنامه انجمن گویندگان
باالخ��ره پس از مدتی غائله پایان یافت .ولی آن انجمن
جوان به تایید ارش�اد نرس�یده است خود به عنوان یک
کارگری سرجای خود باقی ماند .حتی در این راه تعدادی
فیلم و انیمیش��ن دوبله میکند و به شبکه  5هم ظاهرا حفره قانونی قابل طرح نیس�ت برای انحالل انجمنی که
فعالیتهایششفافنیست؟
هدیه میدهد.
ای��ن فق��ط نوعی راه ف��رار بود .میگفتن��د ما اصال
آیا شما با وزارت ارشاد و تلویزیون مکاتبهای نکردید تا
از فعالیت غیرقانونی این افراد جلوگیری کنند؟
اساسنامه را تایید نکردهایم و این انجمن از طرف وزارت
طی آن س��الها نامههای فراوانی به وزارت ارش��اد و ارش��اد مجوز قانونی اخذ نکرده اس��ت  و درس��ت هم
اداره س��معی ـ بصری و حتی معاونت یعنی خود آقای میگفتند .تنها چیزی که ای��ن افراد دارند همان مجوز
جعفریجلوه ارسال کردم و توضیح دادم که فعالیت این کارگری است که از وزارت کار گرفته بودند حاال باید دید
گروه غیرقانونی است .آنها در جواب بهانههایی میآوردند که وزارت کار بابت چه مس��الهای به این افراد اجازه کار
مثل اینکه فعالیت این گروه بیشتر در زمینه انیمیشن داده اس��ت؟ وزارت کار که به یک کار هنری و فرهنگی
اس��ت و برخی از انیمیش��نها را به تلویزیون هم کادو نباید مجوز بدهد!
نکته بعدی این است که در سال  87طی  ۲الی  ۳سال
دادهاند .ما هم متوجه شدیم که ظاهرا همه دوست دارند
آموزش به نیروها ،پتانس�یلی جمع شده بود که در سال
این گروه به فعالیت خود ادامه بدهد .من حتی به پلیس
 87رس�ما کار دوبله برای ماهوارهها را آغاز کردند؛ خود
امنیت هم نامه دادم .من و آقای س��یامک اطلسی با هم
انجمن گویندگان گزارش کاری از این مساله نداد که کار
نامه را به دفتر پلیس امنیت بردیم اما دریغ از یک پاسخ
دوبله شبکههای ماهوارهای در تهران در حال انجام شدن
شفاف .بعدها تعداد زیادی از گویندگان این گروه با من
است؟
تماس گرفتن��د که در آن انجمن پول م��ا را خوردند و
ن��ه! چون به صورت زیرزمینی کار میکردند .پس از
دستمزدها را ندادند.
گویا رئیس این انجمن با شما مذاکراتی داشت تا جذب اینکه ما با مؤسس��ه رسانههای تصویری آشتی کردیم و
انجمن شما شود؟
مجددا قرار شد با آنها فعالیت کنیم ،گفتند چند نفر از
بله! چند جلس��ه نزد من آمدن��د و گفتند من همه افرادی که در انجمن کارگری گویندگان جوان فعالیت
دوستان انجمن خودمان را میاندازم بیرون ،فقط من را میکنند صدای خوبی دارند و از آنها استفاده شود بهتر

اس��ت .ما هم از آنها تست گرفتیم و در حال حاضر هم
 5-6نفر از آن افراد در انجمن ما مشغول به کار هستند.
اس��تعداد و صدای خوبی هم دارن��د  ولی پس از اینکه
هس��ته اصلی گویندگان موثر انجمن جذب سندیکای
اصلی ش��دند آموزش و جذب گوین��ده محلی از اعراب
ندارد.

این گروه انشعاباتی پیدا کرده است و هر گروه از افراد
آموزش دیده در حال همکاری با ماهوارهها هستند.

بله! مشغول هستند .اخبار فراوانی  در این زمینه هر
روز  میشنویم.

نظرت�ان درباره یکی ،دو نفر از همکاران خودتان که از
شما منشعب شدند مثل «م-ن» و با شبکههای ماهوارهای
همکاری کردند ،چیست؟

اتفاق��ا از ش��اگردان خود من بود و م��ن برای اولین
بار صدای او را ش��نیدم و انتخابش کردم .در کالس فن
بیان من شرکت میکرد و در کارهایی که انجام دادم از
جمله سریال فرار از زندان حضور داشت و توانست ترقی
کند .زمانی شنیدم که او در حال همکاری با یکی از این
شبکههای ماهوارهای است.
بله! ایشان در سریال «حریم سلطان» نقش سلطان را
میگفت.
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انجمن اصلی گویندگان هم زیاد شده است .مثال  15نفری
تاکنون از ایران رفتهاند و به این ش�بکهها پیوس�تهاند.
برای اینکه تعداد این افراد از  15نفر به  150نفر نرسد چه
توصیهای به مسؤوالن دارید؟ چون به هرحال دوبله بود
که در دهه  60سینمای ایران را روی پا نگ ه داشت .توصیه
ش�ما برای حفظ و حراست از این هنر صنعتی که موازی
سینما پیش میرود ،چیست؟

متأسفانه حرمت دوبله شکسته شده است .افرادی که
باید این احترام را نگه دارند به وظایفشان عمل نکردند.
از طرف��ی عالقهمندان زیادی به این هن��ر وجود دارد و
به چنین آموزشگاههای غیرمجازی پناه میبرند که اصال
اصولی نیستند یا سر از آن سوی آبها در میآورند البته
همه هم ناموفق هستند .مدتی هم میروند و تو ذوقشان
میخورد و بازمیگردند ،آتیهای برایشان ندارد .بزرگترین
اشتباه این افراد این است که آینده را نمیبینند .افرادی
هم که از قوم(سندیکا) ما رفتند کسانی بودند که از ابتدا
راهش��ان را اش��تباه طی کرده بودند .این افراد نباید وارد
دوبله میش��دند .حاال مدتی میروند و بردگی میکنند
و پس از مدتی س��رافکنده بازمیگردند .چون کسی که
مایه و استعداد کاری نداشته باشد نمیتواند در هیچ کجا
پیشرفتی حاصل کند.

وقتی ش��نیدم تعجب کردم و از او درباره آن س��ؤال
کردم اما خودش ادعا کرد من نیستم بلکه کسی از صدای
من تقلید کرده است .بعدها خودش با من تماس گرفت
که ما سریال حریم سلطان را دوبله میکنیم  و مجوز هم
داریم .گفتم عزیزم مجوزت را از کجا گرفتهای؟ گفت از
درب��اره دوبله در هرکجای ایران این اتفاقات میافتد
وزارت اطالعات .گفتم آن مجوزی که تو مطرح میکنی
باید نامهای باشد با س��ربرگ وزارت اطالعات که در آن باید سریعا اقدام کنند  .این به ضرر کسانی است که در
نوشته باشد آقای فالنی میتواند س��ریال فالن را برای این کشور با وجود تمام مشکالت مثل جنگ ،بیکاری و
فالن شبکه دوبله کند ،آن هم با مهر و امضا .بعد از گرفتن مصیبت ماندهاند و تحمل کردهاند و حال چنین افرادی
چنین نامهای تازه باید بیایی نزد من تا به تو بگویم چه به همین سادگی وارد کار شدهاند .هرچند به جایی هم
نمیرسند.
بکنی .من قصد داشتم اگر نامه را
سرحلقه افرادی که با شبکههای
نزد من آورد آن را به وزارت ارشاد
برای وزارت ارشاد نوشتم که این گروه
ماه�وارهای همکاری میکنند ،در
ببرم تا صحت آن را استعالم کنم.
در ح�ال فعالیت غیرقانون�ی و قاچاق
حال حاضر در کش�ور گرجستان
گفت من ش��نبه جلسهای دارم و
حتی برای مؤسسات تصویری خانگی
با ش�بکههای  ماهوارهای فعالیت
بعد از آن به دیدن ش��ما خواهم
است .برای پلیس امنیت ملی هم نامه
میکند.
آمد .هنوز یک هفتهای نگذشته
فرستادم و گفتم که فعالیت این گروه
وقتی این فرد شناسایی شده
بود که ش��نیدیم توس��ط وزارت
باعث بدنام شدن انجمن ما میشود
دیگر نباید ب��ه وی اجازه ورود به
اطالعات دستگیر شده است.
نظرتان درباره عدهای  از اعضای سندیکای اصلی که  به این مملکت داده شود یا اینکه باید جلوی فعالیتش گرفته
مالزی (مرکز استودیوهای شبکه  )GEMکوچ کردهاند ،ش��ود .واقعا از مصالح اطالعاتی و امنیتی کشور چندان
چیست؟
مطلع نیستم ،نمیدانم چرا این اتفاق نمیافتد.
آیا فک�ر میکردید نطفه انجمن کارگری گویندگان به
این افراد واخوردههای دوبله هس��تند که از ابتدا راه
اینجا برسد که برای شبکههای ماهوارهای کار کنند؟
خود را در دوبله اشتباه طی کردند .ما به آنها گفتیم شما
میدانستم از این پس کار قاچاق زیاد خواهد شد ولی
به درد این کار نمیخورید بهتر است دنبال کار دیگری
بروی��د ولی بازهم پیله میکردند و ب��ا انواع ترفندهایی فکر نمیکردم به اینجا کشیده شود که سر از کشورهای
که میزدند از جمل��ه نامهنگاری و توصیههای مختلف خارج درآورند و فیلمهای آنچنانی دوبله کنند.
آی�ا این خیان�ت نبود که آهنگهای لسآنجلس�ی را
توانس��تند وارد حرفه دوبله شوند .سالها هم گذشت و
چاش�نی دوبلهه�ای انیمیش�ن کردن�د و لهجههایی از
نتوانستند در این کار پیشرفتی کنند تا اینکه در جایی
قومیتهای مختلف ایرانی به فیلم اضافه کردند؟
مثل همین ش��بکه « »GEMتع��دادی وارد کار دوبله
بله! مثال در س��ال  86انیمیشنی را کار کرده بودند
ش��دند .اخباری هم که از آنها ش��نیدهام این اس��ت که
هیچکدام همدیگر را قبول ندارند و بین خودش��ان هم که در آن ب��ه طور مثال کرگدن را با لهجه ترکی دوبله
کرده بودند! این چه دوبلهای اس��ت؟ ولی توانس��تند به
دعواست!
دس�تمزدی ک�ه در مال�زی میگیرن�د بیش�تر از راحتی چنین دوبلهای را که توهین به قومیتها بود انجام
دستمزدشان در تهران است؟
دهند .من انیمیش��ن را به واحد سمعی ـ بصری وزارت
دستمزدشان  2500رینگیت است که  700رینگیت ارشاد بردم و گفتم این یک نمونه از کارهای این انجمن
را بابت اجاره منزلی که دو ،س��ه نفری س��کونت دارند اس��ت چرا جلوی فعالیت آنها گرفته نمیش��ود؟ وقتی
میپردازند و هزار و هشتصد رینگیت باقیمانده هم پول یک روزنامه کاریکاتور میکش��د و به قومیتها توهین
شام و ناهارشان است.
میکند توقیف میش��ود اما چنین توهینی به قومیتی
مث�ل اینکه    GEMدس�تبردار نیس�ت و همچنان خاص انجام میش��ود و ارشاد واکنشی نشان نمیدهد.
مشتاق است از سایر اعضای انجمن نیرو جذب کند.
دوبله یک زمانی در این مملکت به عنوان هنر شناخته
اتفاقا یکی ،دو نفر رفتند و نرفته ،بازگش��تند .حتی میش��د .آیا در حال حاضر چیزی از این هنر باقی مانده
پاسپورت این افراد را مدتی توقیف کرده بودند و به نوعی است؟ فقط یک روخوانی اس��ت .این افراد کارشان را با
از اینجا مانده و از آنجا رانده شده بودند .چون از انجمن زیرنویس کردن شروع کردند و بعد به سراغ فارسی کردن
هم اخراج ش��ده بودند .دیگر کسی به آنها کار نمیدهد .دیالوگهارفتند.
درب�اره سوءاس�تفادهای ک�ه از کارآم�وزان در انجمن
همی��ن آقای «م.ن»  گوینده حریم س��لطان بس��یار با
شده است؛ چه سوءاستفادههای مالی و ...آیا در این باره
استعداد بود و صدای قشنگی داشت .واقعا اشتباه بزرگی
اطالعاتی دارید؟
بود که در حریم سلطان گویندگی کرد.
بل��ه! خیلی از نیروهای آنها با من تماس میگرفتند
محمدرضا مؤمنی چطور؟
او صدای متوس��طی داش��ت و با خ��ودش فکر کرد که دستمزدهایشان پرداخت نمیشود و پولشان را باال
که آن طرف آب خبری هس��ت! در همین حد متوسط کش��یدهاند .من هم به آنها گفت��م وقتی در یک انجمن
همینجا میتوانست کار کند و تا همان حد هم تا ابدالدهر غیرقانونی فعالیت کنند مسلما این قبیل اتفاقات خواهد
میمان��د .اینکه فکر کرده با رفتن به خارج میتواند آدم افتاد .ولی به هرحال جوانها فریب میخورند .امیدوارم
دیگری ش��ود؛ اینطور نیست .وقتی درونمایه را نداشته به کمک رس��انهها  جلوی فعالیتهای قاچاق در دوبله
باشی همهجا آسمان برایت یک رنگ است.
گرفته ش��ود تا هنرصنعت دوبله در ایران بتواند ذرهای
االن تع�داد چنین پیش�نهاداتی ب�رای اعضای اصلی آرامش پیدا کند.
این مجموعهای که راهاندازی ش�ده و ش�عبات آن در
خارج از کشور با شبکه  next1و  AAA familyدر حال
همکاری هستند ،آیا زمان آن فرانرسیده است که وزارت
ارشاد بساط این گروههایی که موجب گسترش فساد در
جامعه  میشوند را جمع کند؟

مس��تند «لبه روشنایی» ساخته مجید آسودگان
 20خرداد ساعت  18در قالب «فانوس» از شبکه
مستند پخش میش��ود .این مستند  درباره ابعاد
زندگی این ش��هید و نیز نح��وه حضور و فعالیت
وی در صنعت هس��تهای و س��ایت غنیس��ازی
نطنز س��اخته شده اس��ت .در این مستند عالوه
بر بررس��ی متفاوت زندگی شهید احمدیروشن،
تصاویری پخش نشده از سایت غنیسازی نطنز
و فرآیند غنیسازی سوخت برای نخستینبار به
نمایش در میآید .همچنین جایگاه و موقعیت این
مهندس شهید در موفقیتهای هستهای کشور با
بی��ان همکاران و فعاالن این ح��وزه و علل ترور و
ش��هادت وی بررس��ی و نمایش داده خواهد شد.
در قسمتی از مستند آمده است« :خیلیها شاید
ندانند قهرمان مهار استاکسنت ،مصطفی است».
و در قس��متی دیگر آم��ده« :اینجا اتاق مصطفی
است و ما مس��تاجر مصطفیایم» .ابعاد مختلف
زندگی ش��خصی این شهید از دیگر قسمتهای
«لبه روشنایی» است که در آن خانواده ،دوستان
و نزدیکان وی به آن خواهند پرداخت .همچنین
پخش تصاویر حضور رهبر معظم انقالب در منزل
این ش��هید و سخنان ایشان از دیگر قسمتهای
این مستند است.

خاطرات اسارت معصومه آباد
به چاپ چهل و یکم رسید

خاطرات معصومه آباد از روزهای اس��ارتش در
اردوگاههای رژیم بعث در مدت کمتر از یکس��ال
از زم��ان انتش��ارش به چاپ چهل و یکم رس��ید.
مق��ام معظ��م رهبری درب��اره این کت��اب فرموده
بودند« :بنده این کت��اب را در  ۲روز خواندهام» .به
گزارش تس��نیم« ،من زندهام» مجموعه خاطرات
معصومه آباد از روزهای کودکی تا زمان اسارتش در
اردوگاههای رژیم بعث عراق است که سال گذشته
ب��رای اولینبار روانه بازار کتاب ش��د 116 .صفحه
نخس��ت این اثر به روایت روزهای کودکی ،ش��رح
خانواده و وقایع این دوران بر راوی میگذرد و پس از
آن رخدادهای جنگ از نگاه آباد و سپس اسارتش در
دست نیروهای بعثی روایت میشود .این کتاب در
 555صفحه منتشر شده که طی یکسال به چاپ
چهل و یکم رسیده است .از این نظر «من زندهام»
یک��ی از آثار پرمخاط��ب و جذاب در ح��وزه دفاع
مقدس در سال گذشته بوده است .این کتاب در 8
فصل با عناوین کودکی ،نوجوانی ،انقالب ،جنگ و
اسارت ،زندان الرشید بغداد ،انتظار ،اردوگاه موصل و
عنبر و عکس و اسناد به چاپ رسیده است.

تصویربرداری «شمعدونی» در بانک

مراح��ل تصویرب��رداری مجموع��ه تلویزیون��ی
«ش��معدونی» ب��ه کارگردانی س��روش صحت در
لوکیش��ن بانک ادامه دارد .عوامل و بازیگران سریال
«ش��معدونی» به تهیهکنندگی محسن چگینی در
ح��ال حاضر س��کانسهای مربوط به ی��ک بانک را
ضبط میکنند .همچنی��ن  13بازیگر اصلی این اثر
تلویزیونی نیز مقابل دوربین رفتهاند .نگارش فیلمنامه
«شمعدونی» نیز همزمان با تصویربرداری سریال ادامه
دارد .مجموعه تلویزیونی «شمعدونی» کاری از گروه
فیلم و سریال شبکه  3سیماست که در  40قسمت
 40دقیق��های تولید میش��ود و آتنه فقیهنصیری،
محمدرضا داوودنژاد ،محس��ن قاضیمرادی ،حسن
معجونی ،رویا میرعلمی ،نگار عابدی ،امیر کاظمی،
محمد نادری و ...در آن نقشآفرینی میکنند.

انتشار جدیدترین اثر رولینگ
تا پایان تابستان

ترجمه کتاب «کرم ابریش��م» ،جدیدترین اثر
جیک��ی رولینگ که تا پایان تیرماه در انگلس��تان
منتش��ر خواهد شد را ویدا اس�لامیه برعهده دارد.
قرار است ترجمه فارسی این کتاب تا پایان تابستان
سال جاری منتشر شود.به گزارش تسنیم ،جیکی
رولینگ ،نویسنده نامآشنا و خالق مجموعه داستانی
«هری پاتر» ،جدیدترین اثر خود را روانه بازار کتاب
میکند .رولینگ که اینبار هم با نام مستعار رابرت
گالبریت کتابش را نوش��ته ،س��راغ دومین کتاب
کارآگاهی از سری داستانهای کورومون استرایک
رفته اس��ت« .کرم ابریشم» داستان جدید رولینگ
اس��ت که ب��ا وجود اینک��ه در چن��د روز آینده در
بازارهای کتاب انگلس��تان و آمریکا منتشر و توزیع
خواهد شد ،بررسی و نظر منتقدان را به خود جلب
کرده است .برخی مخاطبان رولینگ بر این باورند
که او اخیرا ً به س��بک آگاتا کریس��تی مینویسد.
پیشبینی رسانهها این است که «کرم ابریشم» نیز
همانند دیگر آثار این نویسنده جوان مورد استقبال
مخاطبان زیادی قرار گیرد و همچنان کارهای او را
جزو پرفروشهای انگلستان قرار دهد .ترجمه این
اثر رولینگ نیز همانند دیگر کارهای او توسط ویدا
اسالمیه انجام خواهد شد.

