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کاوه گلستان w w w . s a b a n e w s p a p e r . i r
سال  1353آغاز همکاری او با روزنامه آیندگان بود .از همان زمان بود که کاوه به گزارشهای تصویری اجتماعی روی آورد و گزارشهای ماندگاری با سوژههایی مثل کارگرهای
ن گزارشها دستمایه نمایشگاهی قرار گرفت؛ نمایشگاهی که همان سال در دانشگاه تهران برگزار شد و به یک هفته نکشید
ساختمانی ،کودکان عقبافتاده خلق کرد .همی 
که توقیف شد.

 9رمضان ١٤٣5

صدایش همتا ندارد و این تنها ویژگی خسرو خسروشاهی نیست .تجربه ،سواد و اطالعات به روزش،
خیلیها را حیرتزده میکند .با آن صدای شیک و تراشخورده ،روبهرویمان مینشیند و درباره دوبله
و شرایط کنونی کار در این حوزه و مشکالتش میگوید .مافیای دوبله ،کار حرفهایها را دشوار کرده
و خسروشاهی با تمام گالیههایی که از این فضا دارد باز هم امیدوار است که دوبله راه خودش را ادامه
دهد و بینفس نشود .با او از همین حال و هوا حرف زدهایم؛ گفتگویی که برای صبا یک افتخار است.
آقای خسروشــاهی بگذارید کمی به عقب
برویم و ریشــهایتر دوبله و شرایطش را بررسی
کنیم .شــرایط دوبله ،قبل و بعــد از انقالب چه
تفاوتهایی کرده؟ آیا رونق دوبله در آن زمان به
دلیل دوبله فیلمهای ایرانی با حضور ســتارههای
ک ایمانوردی و...
بزرگی مثل فردین و بهــروز و بی 
بوده؟ یعنی توجه مردم به دوبلــه از این موضوع
نشــئت میگیرد؟ بعد از انقالب دوبله چه روندی
را طی کرد؟

چرا امروز ،با دوبله مثل یک دورچین اضافی
برخورد میشود؟

چند سالی اســت که خیلی از بزرگان دوبله
ایران از جمله خود شما خانهنشین شدهاید .چرا؟
به دلیل شرایط ترجیح دادهاید در چنین اتمسفری
کار نکنید یا در اصل شما را خانهنشین کردهاند؟

نمیتوانم بگويــم فیلم خوب نیســت .فیلم خوب در
دوبله هست ولي به دســت من و امثال من نمیرسد.
متأسفانه داللهايي هســتند كه به خريد فيلم خوب
توجه نميكنند .شــايد يكي ،دو نفر باشند كه توجه
داشــته باشــند ،حتماً فيلم خوب بخرند .کسانی هم
هســتند كه مجوز نمایش خانگی را دارند و فیلمهای
خارجــی را میآورند و دوبله میکننــد .آدمی در اين
فضا هست که آنقدر جســارت دارد ،با تمام بیسوادی
یک فیلم را دوبله میکنــد و نقش مدیر دوبالژ را بازی
میکند .در واقع كســي كه باید فیلم را بخرد و به تيم
دوبله بســپارد و پخش كند ،خودش هم فيلم را دوبله
میکند .دوبله به ایناندازه بیدر و پیکر شده است يا در
یک سازمانی هزار جور برای شما قید و بند میگذارند
که بايد این مشخصات و سوابق را داشته باشید تا بتوانید
کاری را انجام دهید ولی وقتی همان فیلمها در وزارت
ارشاد مجوز نمایش پیدا میکند ،عدم اعتماد را به وجود
ميآورد .از طرفي این دوبله خیلی بد و با انتخابهای
بد و دیالوگهای غلط میرود و مجــوز میگیرد و در
شبکه خانگی میآید .حاال چون آن فرد فیلم را خیلی

درباره انتخاب فیلمها قسمت برون مرزي بايد بگويد.
ما اکران نداریم و من هم خبر ندارم که چطور خریداری
میشــود ولی انتخاب مدیــر دوبالژ هم پروســهای
ندارد و هرکس دستش خالی باشــد در تلویزیون كار
ميگيرد .این متأســفانه باعث همین نارســاییها و
کمبودها میشود .شــما میبینید در یک فیلم خوب
همه گویندگان خوب و درجه یــک حضور دارند ولی
حاصل کار اص ً
ال به چشــم نمیآید به ایــن علت که
سلیقه اعمال نشده ،دقت نشده و وقت کافی برای یک
فیلم نگذاشتهاند .علتش این است که فیلم برای دوبله
دیر میآید قبل از اینکه دوبله شــود ،زمان پخش آن
مشخص ميشود .در نتیجه همکاران من در یک پروسه
خیلی ســختی گیر میکنند که در عرض سه روز یک
فیلم را باید دوبله کنند و تحويــل دهند و نتیجهاش
همین میشود که میبینید.
عم ً
ال در چند سال گذشته دوبله خصوص ًا در
صدا و سیما ،تبدیل به یک امر مکانیکی شده است.
دوبلورها باید سر ساعاتی بیایند و بدون برقراری
ارتباط با آثار ،جای کاراکترها صرف ًا حرف بزنند و
بروند .این اتفاق ناشی از چه نگاهی است؟

ماجرا این است که کسانی که پشت تريبون نشستهاند
و گویندگان را انتخاب میکنند ،دست به انتخابهاي
اشــتباه ميزنند .جوانــان نازنین زیــادی میآیند و
عمرشان در تلویزیون تلف میشــود و به قول معروف
هیچی هم نمیشــوند جز اینکه یک تــورم گوینده
ایجاد میشــود و مث ً
ال اعضای ما بــه  260–200نفر
میرســند .اين تعداد هم براي تلويزيــون و هم براي
كار بيرون كافي اســت .برخي از اين جوانان ،باســواد
هستند و از مراحلي رد شــدهاند .آنها براي حضور در
اين حرفه سختي كشيدهاند .اما در نهایت آن چیزی که
باید داشته باشند ،ندارند .اینها فقط عالقه دارند ولی
داشتن عالقه برای یک دوبلور خوب شدن کافی نیست.
مطالعه میخواهد ،هزار و یک رمز دارد .شما ميبينيد
كه تعداد زيادي به حرفه ما اضافه شدند .علتش انتخاب
ماشینی است و از روی یک برنامه از پیش تعیین شده
که عدهای بایــد بیایند و وارد اين كار شــوند ،ولی هر
شغلی یک شــاخصههایی برای خودش دارد .اگر من
به خلبانی عالقه دارم ،شاید از نظر فیزیکی قبول شوم
ولی آیا ذهنم آمادگی این را دارد؟ زمانی ما در انجمن
از جوانها تســت ميگرفتيم كه كار بســيار موفقي
بود اما این اختیار را از انجمن مــا گرفتند و تلویزیون
خودش پذيرش را در اختيار گرفت .اگر روزی روزگاری
مثل بازیگران که آزاد هستند و جوانها میتوانند در
فیلمها بازی کنند ،براي دوبله هم این اتفاق
بيافتد ،بسيار خوب است .اگر ديگر اين
مراحل سخت و طاقتفرسا نباشد
كه گويندگان طي كنند ،شــايد
روح تازهاي در دوبله دمیدهشود.
فرد حرفهاي كه از كار نميترسد،
نميترســد كه درها باز شــود و
جوانهاي مســتعد بيايند .چون
اين شرايط در دوبله نيست .اينطور
ميشود كه بايد لباسمان را بپوشیم
و مثل یک کارمند ســر کارمان در
تلويزیون برویم ،آنجــا گويندگي
كنيم و به جاي يك شخصيت حرف
بزنیم ،بدون اینکــه بفهمیم این
شخصیت کیســت .وظيفهمان را
انجام ميدهيم و در پايان ماه پرينت
حقوق را ميگيريم .این شــده كه دوبله
قابل پسند و خوب نیست و چنين موضوعي
پایان کار دوبله است و هیچ فردي نمیماند
که راه کســانی که در این کار بودند و زحمت
کشیدند را ادامه دهد .االن هیچ احترامی برای
این کار قائل نیستند و حتی در خلوتشان هم

مافیای دوبله چرا شکل گرفته است؟ مدتی
است مدیریت دوبله به افراد خاصی واگذار میشود.
کسانی که تجربه بزرگان را ندارند.

صبا با حضور صدای بزرگ
ایرانبررسیمیکند:
وضعیت،مافیا،دستمزدو
معضالت دوبله در ایران

در تلویزیون به این شکل نیست .در تلویزیون آنقدر فيلم
زياد هست كه به قول معروف به همه ميرسد .در شبکه
خانگی تنها هدف ،ارزان دوبله کردن فیلمهاست و هر
چقدر ارزانتر دوبله کنید ،مدیر دوبالژ بهتری هستید.
شما با عدهاي جمع ميشويد ،سلسله مراتب را رعايت
نميكنيد و بــا  8نفر ،فیلمی را که باید  32پرســوناژ
داشته باشد ،دوبله میکنید و متأســفانه فيلم پروانه
نمایش میگیرد .قب ً
ال خیلی از فیلمها بودند که وزارت
ارشاد به خاطر دوبله بد پس میفرستاد و میگفت این
دوبله و این صدابرداری و مسائل فنی فيلم خوب نیست،
اما متأسفانه این دقت ،فراموش شــد .براي كودكان
فيلمهاي انيميشني دوبله ميشــود كه توهينآمیز
است اما باز هم پروانه نمايش ميگيرند .االن متأسفانه
مدیر دوبالژ خوب ،مدیر دوبالژ خانهنشین است .شما
میخواهید فیلم را درست دوبله کنید ،با فرصت دوبله
کنید اما امكانش نيست.

االن مؤسساتی هســتند که همزمان دست
میگذارند روی یک انیمیشــن خوب که در دنیا
نمایش داده میشود و ما حتي نمیدانيم که اینها
چه طور رایت این فیلــم را خریدند یا اينكه اص ً
ال
نخریدند و هزار و یک کلک در كارشــان است.
گاهي اوقات در يك اســتوديو 3 ،فيلم در حال
دوبله است .من به یاد میآوردم که وقتی آخرین
فیلم بتمن را دوبله میکردیم ،همزمان این فیلم
در استودیوي دیگری در حال دوبله بود .مسابقه
اين بود که کدام یک از این استوديوها این فیلم را
زودتر دوبله میکند؟ چون هر کدام زودتر دوبله
میکردند ،میرفتند وزارت ارشاد و پروانه نمایش
را میگرفتند .اینجا يك حلقه گمشده وجود دارد.
چطور ممکن است یک فیلمی در چند استوديو به
طور همزمان دوبله شود؟ مث ً
ال زماني براي رسانهها
فيلم دوبله ميكرديم بچهها ميآمدند و ميگفتند
ما اين فيلم را در تلويزيون دوبله كرديم.

مریم رضازاده

شــما وقتي ابزاري در اختيار نداشته باشيد ،چه كاري
ميتوانيد انجام دهيد؟ مث ً
ال یک فیلم و ســريال درجه
چندم كرهاي چه چيزي به یــک خانواده ایرانی اضافه
ميکند؟ چنيــن آثاري جاي هنرنمايي براي كســي
نميگذارند .از داليل آن ،بیسرپرســت ماندن دوبله
است و بد سلیقه شدن آدمهایی که زمانی به کار دوبله
عالقه داشــتند .آنونس یک فیلم ،شاخصه یک فیلم و
اعتبارش اســت .یک صدا به یک فیلم اعتبار میدهد
و معرفیاش میکند و میگويد فيلمي كه قرار است،
ببينيداين اســت اما متأســفانه ميبينيم كه آنونس
فيلم مثل دیالــوگ گفتن و صحبت کــردن در یک
کافیشاپ است .طبيعي است براي تماشاچي ،دافعه
ايجاد ميشود ،وقتي صدايي را ميشنود كه گويي از ته
چاه میآید و اص ً
ال هیچ خاصیتی ندارد .در اين صورت
تهاجم از هر طرف شــروع شود و کســانی که به طور
حرفهاي آنونس فیلمها را میگفتند و معرفی میکردند
مثل آقای تهامی ،منوچهر انــور ،آقاي رضوی و ...باید
بروند کنار و صدایی که از ته چاه در میآید ،اين كار را
انجام بدهد .حتی بعضی وقتها این موضوع تسری پیدا
کرده بين كارگردانانی كه آنونس فيلمشان را ميگويند.
ممکن است چهرهشــان را بشناسند ،عكسشان را در
روزنامه بياندازند ولی این صدا و بیان نمیتواند کمکی
به فیلم کند و كمكي به حرفه من يعني دوبله داشــته
باشد .زمانی بود كه دوستاني آنونس ميگفتند و شور و
هيجان براي تماشاي اثر در مردم ایجاد میکردند ،در
حالي كه االن اينگونه نيست.

در حال حاضر فیلمها به صورت انبوه و بدون
دقت به واحد دوبالژ سرازیر میشود و بدون هیچ
دقتی فقط میگویند دوبلــه کنید و وقت و دقت و
نگاه تخصصی در این زمینه وجود ندارد .این فیلمها
از کجا میآیند؟ مدیریت دوبالژ هر فیلمی چگونه
انتخاب میشود؟

فکر نمیکنند
که یک روزی اگر دوبله
نباشــد کانالهای مختلف به چه
زبانی باید فیلم پخش کنند؟

مدیر دوبالژ خوب ،مدیر
دوبالژ خانهنشین است

آن زمان رونق دوبله به هیچ کدام از اینها ارتباط نداشته
اســت .دلیل توجه مردم این بود که کمپانیهايي كه
به ايران فیلم میآوردند آخرین فیلمهایی که در دنیا
نمایش داده میشد را براي دوبله در نظر ميگرفتند .در
واقع آن فيلمها همزمان با دنیا در ایران نيز نمایش داده
میشد و گاهی هم زودتر .علتش این بود که فیلمهای
خوبی بود و درها به روی سینمای جهان باز بود .اينطور
نبود كه در و پنجرهها را ببندند که فیلم خارجی به ایران
نیاید .دليلش هم اين اســت كه وقتي فیلم خارجی به
ایران بیاید دیگر فیلمهای فارســی تماشاچی ندارد و
دیگر کسی قصههای تکراری و کسالتآور و فیلمهایی
را که به عبارت دیگر قصه ندارند ،نميبينند .از فيلمهاي
پر فروش این یکی ،دو ســال اخیر ،معلوم میشود که
سینمای ایران سینمای ورشکسته است .دلیل نمیشود
که در سینماهای ایران به روی فیلمهای خوب خارجی
بسته شود چون دســتاندركاران مايل هستند به هر
طريقي فيلمشان بفروشد .فراز و نشيب دوبله زیاد بوده
است .چند سال پیش بنیاد سینمایی فارابی فیلمهای
خیلی خوبی را میآورد و اکران میکرد و این کمبود ،به
این شدت نبود که تمام روزنهها بسته شود .جای خوبی
به نام فارابی ،فیلمهای بسیار خوب و آثار بزرگ دنیا را
میآورد و دوبله و اکران میکرد که االن همان فارابي نيز
بسنده کرده به همین که فیلم را بیاورد و در انبارش نگه
دارد و کهنه شود .من چند سالی است که فیلم خارجی
ندیدم اکران شــود .البته گاهي در يك سينما ساعت
 12شــب با یک زیرنویس غلط اكرانهایی ميكردند.
كدام عالقهمند سينما حاضر است ساعت  12شب از
منزلش بيرون برود و به تماشاي فيلمي بنشيند كه به
قول معروف سر و ته ندارد؟ فليم  120دقيقهاي تبديل
شده به  72دقیقه .به هر حال سینمای جهان در ایران،
منزوی و فراموش شد و عدم اعتمادی که مردم به این
فیلمها دارند يكي از داليل آن است .اولین عاملش هم
تلويزیون اســت .تلويزیون زمانی که فیلمهای بزرگ
دنیا را دوبله میکند  30-20دقیقه از فيلم کم میکند
و اثر ناقص ميشــود ،البته آنها هم چــارهای ندارند
و باید قوانین مربوطه را رعایــت کنند ،حتی قوانینی
که میتواند دســت و پاگیر فیلم نباشد .در واقع همان
مشــکالتی که گریبانگیر کتاب و موســیقی است
بیشترش درگير دوبله است چون با تصوير سروكار دارد
و برخي مواقع رفتارهاي ســليقهاي هم در مورد كوتاه
كردن فيلمها انجام ميدهند.

ارزان خریده مث ً
ال  1000دالر و نهایتاً  1میلیون تومان
هم خرج دوبلهاش میکند 4 ،میلیون تومان ميشود.
اســتودیو هم که مال خودش است و به همين راحتي
سود كالني نصيبش ميشــود .زمانی وزارت ارشاد در
مورد دوبله سختگیری میکرد و کنجكاو بود و اسم
مدیر دوبالژ برای آنها خیلی مهم بود که چه کســی
فیلم را دوبله کرده و با چه كيفيتي ،حتی گاهی اســم
مترجم را هم میخواســتند که از یک فيلتر درســت
و حسابی رد شــده باشــد و در بازار توزيع شود .االن
متأسفانه اینطور نیست و کار به تلویزیون محدود شده
و هر آنچه تلويزيون در اختيارمــان بگذارد بايد دوبله
كنيم ،البته فیلمهای خوبی در تلويزیون دوبله میشود
ولی نمیدانم که چرا حاصل کارشان به چشم نمیآيد.
بهترین گویندگان در تلویزیون فعالیت و کار میکنند
و هیچ مانعی هم در تلويزیون نیست که شما از گوینده
کم استفاده کنید و مثل فیلمهایی که در شبکه خانگی
دوبله میشود ،نيست که صاحبانشان بخواهند فیلم
خیلی ارزان تمام شود و برایشــان فرقی نمیکند که
این هنرپیشــه  30یا  40میلیون دالری است یا یک
هنرپیشه درجه  5آن هم در فيلمي كه فوقش با 1000
دالر خریدهاند .شــاید اين ديده نشدن در تلويزيون به
علت افت ریزش تماشاگر باشد .نوروز امسال فیلمهای
فوقالعادهاي در تلويزیون نمایش داده شد .اگر دوبله
را نگاه میکردید میدیدید همه هستند ولی جابهجا
شدهاند ،در واقع انتخابها اشتباه است .مث ً
ال كسي كه
نقش اول ميگويد ،بايد رل سوم بگويد و برعكس .اگر
شما قرار است از خانهنشینی من و امثال من بدانيد باید
دنبال چیز دیگري بگردید .آن سلیقه و حس فيلم بازي
و دیدن فیلم و تعقیب کردن فیلم ،دیگر فراموش شده و
کسی دنبال فیلم خوب با دوبله خوب نيست.

وقتي ما موضوع را به شــبكه خانگي اطالع ميداديم
ميگفتند موردي ندارد ،شــما دوبله كنيد 25 .فیلم
را دوبله کردیم که حــدود  90درصدش به بازار نیامد.
يكســري موازيكاريهايي وجود دارد .هم تلویزیون
فیلمها را خریده بود و هم رسانههای تصویری خریداری
میکرد و تلویزیون فیلمها را دوبلــه میکرد و ما نیز
فیلمها را بیرون دوبله میکردیم و تلویزیون دســتش
برای نمایش فیلم باز بود ولی رسانه دستش باز نبود که
فیلم را به بازار عرضه کند ،در نتیجه تلویزیون فیلمها
را نمایش میداد و آن فیلمهایی که رسانهها با دقت و با
سرمایهگذاریهای زیاد دوبله کرده بود در پشت پرده
میماند به دلیل اینکه خریدار نداشت و نمیتوانست به
بازار برود .فیلمی که  20روز یا  6ماه پیش در تلویزیون
نمایش داده است چطور میتواند به بازار عرضه شود و
فردی با پرداخت مبلغی مجددا ً آن فیلم را ببیند .اين
ناهماهنگيها هم بخشي از مشكل است.

آقای ضرغامی که ســالها
پیــش معاونت ســينمايي
وزارت ارشاد بودند ،زیر و بم
کار را خیلی خوب میدانند.
ایشان ميدانند مشخصات
فيلم و سريال خوب چيست.
هر وقت که بــا او نیز در این
رابطه صحبت کردیم با خنده
و شــوخی میگفت که همه
چیز درست میشود اما هنوز
درست نشده است.

تلویزيون بهترین فیلمها را خریداری میکند
اما نظارت کافی به مراحل دوبلهاش نمیشود برای
اینکه کسی که باید باالی سر کار باشد و از مدیر
دوبالژ یک کار خوب بخواهد در تلویزيون نیست
و نمیدانم اين آدمها کجا رفتنــد .در تلويزيون
فقط كساني هستند كه روي ديالو گها ،سانسور
و ...نظارت ميكنند و ما آنها را نميشناسيم .آن
دیالوگ به دست مدیر دوبالژ میرسد و مدیر دوبالژ
نیز بدون هیچگونه مطالعه و مســئولیتی همان
جمالتی را که آقايان نوشتهاند و حتی گاهی نیز با
تصویر نیز همخوانی ندارد ،توسط گويندگانشان
اجرا ميكنند.

در نتیجه عدم اعتماد در جامعه سرایت میکند و شما
حتی اگر بهترين فیلم را هم دوبله کنید و در فروشگاهها
بگذارید ،آن را نمیخرند .بــه عنوان مثال فیلم جاذبه
که فیلم بسیار جذابی اســت و در هر خانهای میتوان
این فیلم را نگه داشــت ،این فیلم حدود  20دقیقه در
تلویزیون سانسور شد .کدام یک از ما حاضر است این
فیلم را خارج از تلویزيون خریــداری و دوبله کند و در
فروشگاهها به فروش برســاند؟ در حقیقت این اقدام
آتش زدن سرمایه است.
دوبلورهای زیادی از ایران رفتهاند .نظر شما
درباره فرار دوبلورها چیست؟

عکس :رضا جاللی

تعداد دوبلورهايي كه به خارج از کشور رفتند ،خيلی کم
بود و اکثر کسانی که رفتند به کشور بازگشتند و هیچ
کدام از آنها نماندند جز یکی دو نفر از دوستان که برای
ابد ماندنی شدند و بقیه بچههایی که از ایران رفتند بعد
از  9-8سال و یا بعضاً  27سال به ایران بازگشتند ،مثل
آقای جلیلوند که در حال حاضر کار میکنند و فیلم هم
بازی میکنند .بودهاند دوبلورهاي ديگري كه به كشور
بازگشتند جز کسانی که آنجا ماندگار شدند البته زیاد
فرقی هم نمیکرد و دوبلــه راه خود را ادامه داد ،مانند
سینما که خیلیها را از دست داد دوبله هم راه خود را
ادامه داد.
از طرفي اطالع داشــتیم فیلمهایی بــرای کانالهای
مختلف ماهوارهای در ایران دوبله میشود و این موضوع
مشخص شد و عدهای نیز دستگیر شدند و جواب پس
دادند و عدهای نیز در ایران ممنوعالکار شدند ،از جمله
برخی از همکاران ما نیز از ایران رفتند و در کشورهایی
که فیلم را دوبله میکنند ،مشغول به کار شدند و برای
ابد از کار دوبله اسمشــان خط خورد .من میتوانستم
خیلی راحت کالس و کار عملــی انجام دهم اما مجوز
وزارت ارشــاد را گرفتم و با مجوز وزارت ارشاد كالسم
را داير كردم و تعدادي شاگرد دارم .براي اولين بار این
حرفه را در استودیو آوردم و کسی که قصد داشت حرفه
دوبله را یاد بگیرد بعد از دو جلســه با فیلم و دیالوگ
مواجه میشــد .ميخواهم بگويم حتي من نيز با اين
سابقه رفتم و مجوز گرفتم .در کل شما نمیتوانید کار
خالف انجام دهید و برای کار به این سادگی که برای من

هیچ مانعی وزارت ارشاد نمیتراشید و خودشان گفته
بودند که شما باید کالس داشته باشید ،رفتم و مجوز
گرفتم .این کار زیر زمینی برای بچههای ما نیســت.
شايد بچههايي كه عضو انجمن ما نيستند ،انيميشن
دوبله كنند اما فيلم غير اخالقــي دوبله نميكنند .در
کل در ایران نمیتوانیم فیلمها را به صورت زیر زمینی
دوبله کنیم و در ایران نیز هیچ کس جرئت نکرده است
که چنیــن فیلمهایی را دوبله و به بــازار عرضه کند و
اکثر این افراد کسانی هســتند که مجوز دارند و حتی
روی دســت هم بلند میشــوند مث ً
ال گاهی مشاهده
میکنیم یک انیمیشــن با  2دوبله همزمــان به بازار
میآید .البته میدانم یک نفــر از همکاران ما که با اين
شبكهها همکاری نیز میكرد ،گرفتار شد .در حالی که
میتوانست کار خود را انجام دهد و صدای خیلی خوبی
نیز داشت ولی متأسفانه آن کار را خودش انتخاب کرد
و پاسخش را نیز باید خودش بدهد.
کار دوبلورهای جوان را دنبال میکنید؟ فکر
میکنید از میانشــان کدامها کارشان را بلدند و
درست در جایگاه دوبلور قرار گرفتهاند؟

هســتند بچههایی که کارشــان خوب اســت البته
نمیتوانیم بگوییم نيروهاي جدید هستند چون بين
 16تا  20سال اســت كه كار ميكنند .با تجربیاتی که
دارم و کالسهایی که برگزار کردم شاگردان با استعداد
بسیاری داشــتم .برایم خیلی جالب بود که راديو سه،
چهار نفر از آنها را ميخواســت .اولین شــرط آمدن
در کالس من مصاحبه اســت چون من جز یاد دادن
نمیتوانم چیزی به آنها عرضه کنم یا برایشان بازاریابی
کنم يا آنها را به تلویزیون بفرستم ،یا به انجمن بیاورم.
با علم اینکه فقــط میتوانند این حرفــه را از من یاد
بگیرند به کالسهایم میآیند البتــه تعدادي از آنها
خوب بودند و شرايط همكاري در راديو برايشان پيش
آمد حتی از رادیو نیز با من تماس گرفتند که آیا از نظر
شما بالمانع است و من هم گفتم آنها آدمهای عاقل و
بالغی هستند و من نیز پدرشان نیستم .گفتند آیا شما
مايل هستيد چنين اتفاقي بيافتد و من هم گفتم صد
درصد دوست دارم چنین اتفاقی بیافتد .قرار شد برنامه
جديدي داشته باشند و از من دعوت كردند كارگردان
برنامه باشــم كه نپذيرفتم .اگر اجازه بدهند این حرفه
به این شکل شکوفا شــود دیگر انتخاب همکاران من
محدود بــه انجمن گویندگان نمیشــود و ميتوانيم
ازاستعدادهاي ديگري هم استفاده كنيم.
جوانهايي بودند كه دنبــال كار را گرفتند.
زماني كه از انجمن ما جواب منفی شنیدند ،برای
خودشان انجمن را ه انداختند و شروع به کار کردند
ولی هنوز تلویزیون و جاهای مختلف با آنها کار
نمیکند و فقط برخي استودیوها با آنها همكاري
ميكنند.

بچههای ما با تمام زحماتی که کشیدند ،بسیار دلزده
و افسرده هستند به دلیل اینکه بهایی به کارشان داده
نمیشود و زیر خط فقر زندگی میکنند .کسی با 15
سال ســابقه كار در اين حرفه با من تماس گرفت و در
رابطه با کار با من صحبت کرد .جوان بسیار با استعداد و
تحصیلکردهاي است اما ميگفت ،زندگیام نمیچرخد
و من نیز گفتم که در روز اول به شما گفتم که با این کار
به جایی نمیرسی و این کار نهايتش همین است .خیلی
جای درد دارد ،هنوز هم تلویزیون دستمزد  10الی 18
سال پیش را میپردازد و دستمزد گویندگی را بین 110
الی  120تومان متوقف کرده است .همچنین در بیرون
گویندهاي که نتواند برای خودش ،طبق تعرفه مبلغی
تعیین کند باید  180الی  200تومان براي گویندگی
نقش اول بگیرد و اگر دو سه روز هم بیاید ،خیلی لطف
کنند نهایتاً  250تومان میگیرد.

هر چقدر هم از اين بچهها دلجويي شود ،قابل
حل نيست ،چون دلجویی تنها و خشک و خالی که
فایدهای ندارد و باید یک بازنگری در دستمزد این
بچهها صورت بگیرد و باید دستمزدی باشد که این
بچهها بتوانند زندگی کننــد و فکر کنند که با این
پولی که از تلویزيون و دوبله میگیرند آیا میتوان
زندگی خیلی معمولی را داشــته باشند یا خیر.
بچههای ما واقع ًا با آبروداری زندگی میکنند .اگر
یک بازنگری در دستمزد بچههای ما صورت بگیرد،
خيلي بهتر ميشود .اص ً
ال به هر راهی بچههای ما
رفتند تا دستمزدشان را باال ببرند ،نشد و هر مدیری
آمد وعده و وعيد داد اما باز هم نشد.

آقای ضرغامی که ســالها پیش معاونت ســينمايي
وزارت ارشاد بودند ،زیر و بم کار را خیلی خوب میدانند.
ایشان ميدانند مشخصات فيلم و سريال خوب چيست.
هر وقت که با او نیز در این رابطه صحبت کردیم با خنده
و شوخی میگفت که همه چیز درست میشود اما هنوز
درست نشده است.
در کل دســتمزدها بر همان مبنای  15الی  20سال
گذشــته اســت و حداکثر  10الي  15درصد در طول
این سالها به دستمزدها اضافه شده است .من  5سالي
ميشود كه در تلويزيون كار نميكنم ،بنابراین دقیقاً
نمیدانم آخرین دستمزدی که میپردازند چقدر است
ولي آن زمانی که کار میکردم بیــن  77تا  100هزار
تومان و حداكثر  103هزار تومان بود ،مدیر دوبالژ نیز به
همین صورت .در نظر داشته باشيد كه این مبلغ را نیز
به همه نمیدادند بلكه به کسانی که سابقه كاري بااليي
دارند ،پرداخت ميكنند.

