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دغـدغـه هـاى طبیـبـانه

در گیرودار نوشتن مطلبی در مورد نامه اخیر وزیر محترم 
کار درمــورد پزشــکان و اینکه افزایش تعرفه های پزشــکی 
سبب گسترش فقر می شــود، بودم که خبر درگذشت استاد 
بزرگ جناب آقای دکتر «مســلم بهادری» همه ما را در بهت 
فرو برد. اینکه درســت دوباره در زمانــی که هجمه ها علیه 
پزشــکان شروع شده و سیســتمي که ناتوان از بهبود شرایط 
اســت می خواهد بار دیگر پزشکان را به خون مردم خوردن 
و هزار تهمت دیگر متهم کند یکی از اســوه های این رشته را 
از دســت دادیم، نه تنها خسران بزرگی برای جامعه پزشکی 
ایران و جهان محســوب می شــود بلکه جوانان ما نیز یکی 
از بهترین الگوهای درست زیســتن را و کسی که می توانست 
به وزیر محترم کار مفهوم پزشــک بودن را خاطرنشان کند، از 

دست دادند. 

هر کسی که استاد بهادری را از نزدیک می شناخت بر این 
موضوع صحه می گذارد که اســتاد الگویی کامل برای ایجاد 
انگیــزه در زمانه ای بود که پزشــکان بیــش از پیش و از هر 
لحاظ تحت فشار و توهین و افترا بودند. شاید باید به عزیزان 
دولت نشــین خاطرنشان کرد که بد نیســت به دریافتی های 
پزشــکان توجه کنند تا بدانند که چه تعداد از پزشــکان زیر 
خــط فقر بوده و در برابر کاری که انجام می دهند دســتمزد 
آنها تا چه اندازه ناچیز اســت. شــاید بد نباشد ببینند که در 
همین دو ســال گذشته چه تعداد پزشــک این کشور را ترک 
کردند زیرا دولت ما نتوانست شرایطی که پزشکان استحقاق 
آن را دارند فراهم کنند و حاال با این نامه ها و دستورالعمل ها 
فقط دارند شــرایط را بر پزشکان و بالطبع وضعیت سالمت 

کشور تنگ و تنگ تر می کنند.
 اســتاد بهادری عزیز برای تمام دانشــجویان پزشکی به 
دلیل تألیفات و کتاب هایشان شناخته شده است، اما از زمانی 
که وارد دوره دســتیاری در بیمارستان ســینا شدم شناخت 
بســیار بهتری از این اســتاد فرزانه به دست آوردم و به دلیل 
مســئولیتی که در مراسم های مختلف این بیمارستان داشتم 
ارتباطم با اســتاد بیشتر و بیشتر شــد. اینکه ایشان با کهولت 
ســن در جلسات آموزشــی شــرکت می کردند و چقدر زیبا 
جلســات را پیش می بردند، اینکه بر خود واجب می دانستند 
که در حوزه های مختلف در عرصه دانشگاهی کماکان فعال 
باشند نه تنها جای تحسین بسیاری داشت بلکه بیش از پیش 
به من دانشــجو خاطرنشان می کرد که استادبودن یعنی چه 
و یک استاد می تواند چه نقش مهمی در تربیت دانشجویان 
داشته باشــد و به آنها درست زیســتن و درست اندیشیدن را 

بیاموزد.
 اســتاد در این خاک ماند و در این خاک رفت. یادم هست 
در مراســمی متنی خواندم با این عنوان کــه «کجا دارم که 

بروم؟ 
من بــرادرم را در این خاک دفن کرده ام، بــرادرزاده ام در 
کوچه پس کوچه های این خاک بزرگ می شــود، کجا دارم که 

بروم؟».
 پس از پایان مراســم اســتاد از من خواست تا این متن را 
با صدای خودم دوباره بخوانم و تقدیم شــان کنم. من هم با 

افتخار این کار را کردم. 
حاال که اســتاد در این خاک آرمیده اســت دوباره همان 
صدا در گوشم می پیچد که: «من استادم را در این خاک دفن 

کرده ام، کجا دارم که بروم؟».

بدرود استاد «بهادری» عزیز

متخصص  مغز  و  اعصاب
«من دیگه نمی تونم بجنگــم، نمی تونم یه عبدالرضا  ناصرمقدسی

بــار دیگه ازت فــرار کنم، من دیگــه نمی تونم 
تشــخیص بدم چی درســته و چی غلط. تو به 
جای هر دوی ما فکر می کنی، به جای همه ما».
 یکــی از دیالوگ هــای معروفــی بود که 
«شــهال ناظریان» در نقش «الــزا الند» فیلم 
«کازابالنکا» خطاب بــه «همفری بوگارت» با 
صدای حســین عرفانیان، گفت و در خاطره ها 
ماندگار شد. او در شــب چهارم اردیبهشت با 
ســکته قلبی از بین ما رفت؛ امــا با صدای او 
بســیاری از شخصیت ها و بازیگرهای سینمای 
جهان بــه مردم ایــران معرفی شــدند. او با 
صدای ســوفیا لورن، اینگرید برگمان، الیزابت 
تیلور، کاترین دنوو، دایان کیتون، راکوئل ولش، 
فی داناوی، آن مارگر، مریل اســتریپ، آنجلینا 
جولی، شارون اســتون و... در خاطره جمعی 
ما ثبت شد. صدای شهال ناظریان بود که زنان 
نقش اول فیلم های خاطره انگیزی نظیر ربه کا، 
شاهین مالت، درخت اعدام، باراباس، ال سید، 
مردی بــرای تمام فصــول، پدرخوانــده دو، 
بی خوابی، ممنتو و مسیر ســبز و... را برای ما 
دوست داشتنی کرد. حاال او در میان ما نیست 
و به گفته دخترش مهســا قرار است پیکر این 
هنرمند چهارشنبه ۷ اردیبهشت ساعت ۱۰ در 
قطعه هنرمندان تشییع  شــود. شهال ناظریان 
یکــی از زنان عصــر طالیی دوبله اســت. در 
اواخر ســال ۱۳۴۱ او دختــری نوجوان بود که 
هنوز دبیرســتانش پایــان نیافته بــود؛ اما به 
تشویق مادر سعی کرد وارد این حرفه شود. او 
با کمک عمویش ایرج ناظریان در این راه قدم 
برداشت. او در ابتدا با نقش های کوتاه زیر نظر 
عطاءاهللا کاملی، ســعید شرافت و محمدعلی 
زرنــدی گویندگــی را آغــاز کرد و ســپس به 
پیشنهاد روبیک در اســتودیو دماوند به  مدت 
پنج ســال حضور فعال تری داشت؛ اما خیلی 
زود موفق شــد صدای بازیگران سرشناس را 
دوبله کند؛ از فیلم های هالیوودی تا فیلم های 
بالیوودی، از کارتون ها و سریال های مهم مثل 
فوتبالیست ها تا سریال های از سرزمین شمالی 
و دور از خانــه. کمتر فیلمی بود که صدای او 
بر لب های یکی از شــخصیت هایش ننشسته 
باشــد. همچنین به جای برخــی از بازیگران 

ایرانی نیز ســخن گفت و صــدای پوری بنایی، 
مرجــان، شــورانگیز، کتایون، گوگــوش، ژاله 
کریمــی، پروانه معصومی، ســپیده، افســانه 
بایگان و... بود. در ســال ۱۳۶۰ ازدواج کرد با 

حســین عرفانی مردی از تبار دوبله، که او نیز 
در کارش موفق بود. این همراهی ۳۷ســاله، 
ســبب شــد در فعالیت های شــان اســتمرار 
بیشــتری داشته باشــند. آنها  یک زوج هنری 

در دوبله بودند مانند  خســرو خسروشاهی و 
خانــم کاتبی ، مانند جــالل مقامی و  مرحوم 
رفعت هاشــم پور ، مانند علیرضا شــایگان و  
مریم نوری درخشــان، مانند قای باشکندی و 
همســرش رزیتا یاراحمدی.  هرچند  «حسین 
عرفانی»  دوبلور پیشکســوت عرصه تلویزیون 
و ســینما در ۲۱ شــهریور ۹۷ در ۷۶ ســالگی 
با  بیماری ســرطان ریه  درگذشــت؛ اما زوج 
عرفانی و ناظریان ۳۷ ســال باهم در  فیلم ها 
و ســریال های مختلف همکاری داشتند. آنان  
در  فیلم ها و سریال های متعددی بازی کردند؛ 
یکــی از فعالیت های غیردوبلــه آنها اجرای 
مسابقه تلویزیونی «تالش» بود. تئاتر «ازدواج 
غیابی » یکی دیگر از فعالیت های مشترک آنها 
بود. این تنها بخش فعالیت ناظریان به عنوان 
یــک دوبلور نبــود. او پس از مدتــی مدیریت 
دوبالژ حداقل ۶۰، ۷۰ فیلم را ب عهده داشت 
و به عنــوان مدیر دوبــالژ باید جمــالت متن 
ترجمه شــده را به اندازه لب و دهان هنرپیشه 
فیلــم، کوتاه یا بلند بکند که به اصطالح به آن 
ســینک کند و بعد در محیط دوبالژ باید حدود 
۲۰، ۳۰ نفر را مدیریــت کنند. او در مقام مدیر 
دوبالژی تمام تالشــش را می کرد که همه کار 
به صورت عالی انجام شــود و می گوید: «من 
دوست دارم تمام کارهایم از عالی ترین نمودار 
برخوردار باشد». او در «صبح جمعه با شما» 
هم خوش درخشید و بسیار در خاطره و ذهن 
بســیاری از مردم ماند. شهال ناظریان در یکی 
از آخرین گفت وگوهایش با یکی از سایت های 
دوبله درباره دیگــر فعالیت هایش از بازیگری 
در تئاتر و ســریال و فیلــم می گوید: «در فیلم 
ســینمایی «پر پرواز» بازی کردم. با همســرم 
در ســریال هم بازی کرده ایم که معروف ترین 
آن ســریال «ایــن خانه دور اســت» بود. چند 
بار هم با هم فیلم ســینمایی بــازی کرده ایم. 
در فیلم هــای «خوش خیــال» و «شــمارش 
معکــوس». تئاتر هم بازی کــرده ام، یک تئاتر 
با آقــای نوذری داشــتیم به اســم «توی این 
خونه چه خبــره؟» که برای اولیــن بار ۹ ماه 
روی صحنه بســیار موفق بود که در آن آقای 
هرنــدی، جاویدنیا، من، عرفانی و آقای نوذری 

بازی کردیم». یاد و نامش ماندگار.

شهال ناظریان

صدای افسون و طغیان درگذشت

گاردین گزارشــی از وضعیت پناهنده های انگلیســی که حاال 
ناگزیرنــد روانه «رواندا» و چند کشــور آفریقایی بشــوند منتشــر 
کرده اســت. در این گزارش با چند رواندایی که پس از نسل کشی، 
توانســته اند جان ســالم به در ببرند گفت وگو شــده است. ساسا 
بــوگاری از آنها می گوید: «ضرب المثلی وجــود دارد که همه ما 
یک پدر داریم. میهمان نوازی بخشــی از این رســم است، بازتابی 
طبیعی از زندگی مشــترک و نه یک اجبــار. در کلبه ای که پس از 
تبعید ناگزیر شــدیم زندگی کنیم، مادرم بالفاصله دســت به کار 
شــد تا برای میهمانانی که ممکن است به آنجا بیایند، دو حصیر 
ببافــد. پدرم نیز هم زمــان با بانگ خروس، قبــل از طلوع فجر از 
خواب بیدار می شــد و در جســت وجوی زمین حاصلخیزتر برای 
رشــد محصول بعدی به ساوانا می رفت. در حالی که می دانست 
وقتی خورشــید پشــت تپه ها غروب می کند، زنی در جایی امکان 

خوشامدگویی برای مسافر در حال گذر را آماده کرده است».
همان طــور کــه روانــدا دوباره از خاکســتر نسل کشــی علیه 
توتسی ها برمی خیزد، بسیاری از کســانی که اکنون کشور را اداره 
می کنند، مانند نویسنده این مطلب، تبعید را تجربه کرده اند. تقریبا 
در سراسر جهان می توان پناهندگان رواندایی را دید. پس چگونه 
می توان همه کســانی را که به همان انــدازه رنج می برند نادیده 

گرفت؟ به نظر می رســد که طبیعت به ســراغ کسانی می رود که 
اکنون در شرایط مشابه هستند. آیا رواندا با پذیرش پناه جویانی که 
امیدوارانه به بریتانیا رســیده اند، به دنبال نوعی غرامت است؟ آیا 
رواندا با میزبانی و نجات دیگران از تبعید به دنبال اثبات این است 
که تبعید خودش تمام شده است؟ آیا استقبال از رانده شدگان به 

التیام زخم های مردم این کشور کمک می کند؟
روانــدا تاکنون ۱۳۰ هزار پناه جو را در خود جای داده اســت 
که عمدتا از کشورهای همســایه - جمهوری دموکراتیک کنگو 
و بورونــدی - و همچنین مهاجران لیبیایی و حتی دانش آموزان 
یک مدرسه متوســطه دخترانه در افغانستان هستند. این کشور 
همچنیــن در زمینــه همکاری های بین المللــی تحت حمایت 
ســازمان ملل قرار دارد و نهادهای بین المللی ارتش خود را که 
به دلیل کارآمدی و نظم و انضباط مشهور هستند، فراخوانده اند 
تا در دارفــور، جمهوری آفریقای مرکــزی و موزامبیک خدمت 
کننــد. امــا حتی همین ســازمان ها در مورد طرحی که توســط 
بریتانیــا و رواندا طراحی شــده اســت، تردید دارند. وینســنت 
بیروتــا، وزیر امــور خارجه و همــکاری بین المللــی رواندا این 
نکته را یادآوری کرده اســت که «باید برای تســکین رنج دیگری 
تالش کنیم» شــاید هم باید این اعالم آمادگــی را حرکتی برای 

تغییر چهره کشــور «رواندا» و آن تصور همیشگی فقر و نداری 
دانســت. انگار می توانند ســهم خود را برای کمک به مهاجران 
ایفا کننــد و حتی به یکی از مرفه ترین کشــورهای جهان کمک 
کنند. بر اســاس طنز عجیب تاریخ، رواندا در مــاه ژوئن میزبان 
نشست سران کشورهای مشترک المنافع خواهد بود که یادگاری 
از یک امپراتوری منقرض شده است. نویسنده این مطلب گاردین 
هم نویســنده مشهوری اســت (خالق دو رمان بانوی ما از نیل 
و زن پابرهنــه) و هم یک مددکار اجتماعی، او در فرانســه و در 
ســاحل نرماندی زندگی می کنــد. او اخیرا بــا مهاجرانی که به 
ســختی توانسته اند زنده به سواحل برســند دیدار داشته است. 
یکــی از دانشــجویان آفریقایی گفته اســت مــن قطعا به جای 
کشورم ســودان، رواندا را انتخاب می کنم. ولی مهاجران افغان 
معتقدند این انتخاب یک «تله» است و طرح بریتانیا «در تضاد با 
حق پناهندگی» اســت. پناه جو کسی است که یک زندگی را رها 
می کند و تصمیم می گیرد برای شروع یک زندگی جدید به کشور 
دیگری برود. اکنون آنها را به کشور دیگری -که نمی خواهند در 
آن زندگی کنند- تبعید خواهند کرد. ایده پناهندگی این است که 
به دنبال مکانی امن بروید، هرچند رواندا اکنون روزهای امنی را 

تجربه می کند، اما جایی برای تحقق رؤیاهای مهاجران نیست.

مهـاجـرت

درخت گالبی- داریوش مهرجویی - ۱۳۷۶
محمود شایان (همایون ارشــادی): به هر جا می نگرم، درختی رنگین می بینم که چون شاهزاده خانمی آینه به دست، محو تماشای خودش 
ایستاده و آن پرسش اساسی ابدی را تکرار می کند: «آینه! بگو زیباترین زن دنیا کیست؟! بهترین، بزرگ ترین، هنرمندترین...» باغ انباشته از 
تپش و نجوا و زمزمه است. لبریز از هیاهوی حیاتی مغرور! همه، جز درخت گالبی، که با بدنی خاموش و دست های خالی میان آن همه ولوله 

و رشد و رویش ایستاده و گوشش بدهکار به مالمت این و آن نیست! انگار شیخ پیری است نشسته در خلوت! متواضع، شکرگزار و شکیبا!

دیـالـوگ روز

تـحلیـل

خشونت شهری و زوال رواداری

خشــونت بیداد می کند. در تهران برخی راننده ها، چوب دستی 
یا وســیله تهاجمی دیگری را در کنار صندلی خود می گذارند. ُرشد 
فزاینده خشــونت های شهری، چشــم آنها را ترسانده که یک موقع 
اگر دعوا شــد، دســت خالی نباشــند. بر اســاس آمارهای پزشکی 
قانونی کشــور، روزانه به طور میانگین هزارو ۶۰۰ شهروند به دلیل 
نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و تشکیل پرونده می دهند 
که شــهر تهران باالترین آمار را دارد؛ یعنی هر ساعت حدود ۶۶ نفر 
با هم درگیر می شــوند، البته درگیری ای که با ضرب و جرح همراه 
است. در سالی که گذشت، در پایتخت، حدود ۱۰۰ هزار نفر به دلیل 
آســیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده اند 
که در مقایســه با سال قبل، باز افزایش یافته است. آمارهای رسمی 
نشان می دهد در ۱۰ ســال، بیش از ۱۱ هزار نفر در درگیری با سالح 

سرد کشته شده اند.
چرا مردم کم حوصله شــده اند؟ برای چه درگیری های خشــن 
بر سر مسائل کم اهمیت، مدام بیشــتر می شود؟ به چه دلیل دامنه  
استفاده از سالح سرد در نزاع های خیابانی، نگران کننده  شده است؟ 
اثرات اقتصادی تحریم ها و مشکالت دردناک معیشتی مردم، چقدر 

در تنگ ُخلقی ایرانیان نقش داشته است؟
جامعه شناســان باید خشــونت شــهری را به عنوان یک پدیده 
اجتماعی بررســی کنند و به قانون گــذاران و مجریان قانون، راهکار 
نشــان دهند. جای نگرانی اســت، هر ســال نســبت به قبل مردم 
کم حوصله تر و ُتندخوتر می شوند. نسل جدید هم که جای خود دارد، 
همه هنجارهای جامعه را به چالش می کشد و رگ گردن را به جای 

منطق، در بحث و جدل ترجیح می دهد.
نباید چنین می شــد و انتظار طبیعی این بود، نســلی که بخش 
بزرگــی از آموزه های ابتدایــی، راهنمایی و متوســطه آن تعلیمات 
اخالقی و دینی بوده و رسانه ها آن همه داد اخالقیات می زنند، نسل 
فکور و فرهیخته ای باشــد؛ اما چرا چنین شــده است؟ چرا اختالف 
بین نسلی، به معضلی برای خانواده ها تبدیل شده است؟ کجای کار 
می لنگــد؟ چه باید کرد؟ آیا ندیدن و از کنــار آن عبورکردن چاره کار 

است؟
بخش اقتصــادی و تأمین حداقل رفاهیــات جامعه، همان قدر 
اهمیت دارد کــه بخش آموزش عملی مهارت هــای زندگی مانند 
مهارت کنترل خشــم به خانواده ها حائز اهمیت است. در شهرهای 
بزرگ به جهت کنار هم قرارگرفتن افراد با فرهنگ ها و خاستگاه های 
مختلف، کنترل اجتماعی ضعیف شــده و خشــونت افزایش یافته 

است.
بــرای بهبود وضعیت، رســانه ها مخصوصا رســانه ملی نقش 
ممتازی دارند. این رســانه مهم و تأثیرگــذار می تواند با کم کردن از 
برنامه های پروپاگانــدا و تلطیف ارتباط با مــردم، برنامه هایی را در 
قالب فیلم و ســریال بســازد و مهارت های زندگی را آموزش دهد. 
مهارت های زندگی، توانایی هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش 
می یابند و شــخص را برای روبه روشــدن با مســائل روزانه زندگی، 

افزایش توانایی های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می کنند.
«مهارت های زندگی»، شــامل توانایی تصمیم گیری، توانایی حل 
مســئله، توانایی تفکر خالق، توانایی تفکر نقادانه، توانایی برقراری 
ارتباط مؤثر با دیگران، توانایی برقراری روابط بین فردی ســازگارانه، 
توانایی آگاهی از خود، توانایی همدلی با دیگران، توانایی رویارویی با 
هیجان ها (غم، خشــم، شادی) و توانایی رویارویی با استرس هاست 
که با وجود هیاهوی بسیار، فعال جای چندانی در برنامه های درسی 

و رسانه ای ندارد.
مردم ایــران در طول تاریخ به رواداری و حوصله و ملت شــعر 
و غزل و افســانه های عاشــقانه شــهره بوده اند، پس روا نیست که 
بگذاریم، جامعه شریعت مدار و اخالقی ایران، به نحو دیگری شهرت 
پیدا کند. اساس کار هم خانواده ها هستند که باید احساس مسئولیت 
کنند و به تربیت کودک در نظام آموزشــی و فضای رسانه ای بسنده 
نکنند. مهربانی، صداقت و روراستی، گوهرهای گمشده امروز جامعه 
ما هســتند. با هم مهربانی کنیم. بــه دور از هر تعلقی، به همدیگر 

عشق بورزیم و دوست بداریم.
محبــت را تبلیغ کنیم. از یاد نبریم بعثت پیامبر عظیم الشــأن  ما 
برای مکارم اخالقی بوده، پس نفرت و کینه ورزی و عناد را با مهربانی 
عوض کنیم. البته راهکار اساســی همان اســت که جامعه شناسان 
مستقل، موضوع را کالبدشکافی کنند و راهکار نشان بدهند. آمارهای 

پزشکی قانونی، زیبنده جامعه اسالمی ما نیست.

نابودی یک رؤیا

متأســفم که خانم شــهال ناظریان را از دست 
دادیم. البته چند ســال پیش خانــم ناظریان 
ســکته کردند و دچــار لکنت شــدند و حتی 
دیگر مدیــر دوبالژی هــم نمی کردنــد. البته 
می توانســتند به کار مدیریت دوبالژ مشــغول 
باشند، چون نیازی نبود پشت میکروفن بنشینند 
و حرف بزنند. اما بسیار مظلومانه روی صندلی چرخ دار در خانه ماندند. روحشان که سال ها مرده بود و 
در نهایت جسمشان این کره خاکی را ترک کرد. در سال های بیماری خانم ناظریان هیچ اعتنایی به سابقه 
درخشان او نشد و دلجویی از او صورت نگرفت. خانم ها ناظریان و کاظمی ستاره های دوبله بودند و هر 
دو بار سفر را بستند و در۱۰، ۱۲ سال اخیر تنها تعداد محدودی شاید یک یا دو خانم به هنر دوبله اضافه 
شدند که صدای تأثیرگذاری دارند. اما باید بگویم که به نظر من دوبله کاری بی در و پیکر است و متأسفم 
باید بگویم کسانی که باید متولی این کار باشند و گوشه چشمی به این هنر داشته باشند، پشت آن را خالی 
کردند. هنر دوبله به یقین کاری فرهنگی اســت و بیش از هر هنر دیگری در معرض دید اســت. حتی 
ممکن اســت فردی ســال ها تئاتر نرود اما وقتی تلویزیون را روشن می کند، فیلم دوبله شده می بیند. اما 
سال هاست مخاطب با فیلم هایی روبه رو می شود که اصال مشخص نیست مترجم و مدیر دوبالژ آن چه 
کسی است. با این شرایط به نظرم دوبله کاری ازدست رفته است و فکر می کنم هرکدام از قدیمی ها که از 
این دنیا می روند، به آرامش می رسند، چراکه دیگر شاهد افول و نابودی این کار به دست یک مشت دالل 
و بی ســواد نیستند. متأسفانه چند سالی است که شاهد اتفاقات دردناکی در هنر دوبله هستیم. تکلیف 
تلویزیون که مشــخص اســت و ما کاری به آن نداریم اما زمانی این هنر و خروجی کارها برای عده ای 
مهم بود. در حال حاضر می بینیم که فیلمی هشت جا دوبله می شود و وقتی حساب و کتاب می کنید و 
لیست گوینده ها را کنار هم می گذارید، می بینید یک فیلم در هشت جا دوبله شده، یک جا با ۳۷ و جای 
دیگر با هشت و یک جا با ۱۳ گوینده دوبله شده است. فساد سراسر این کار را گرفته و جز فساد هیچ چیز 
نیست. جوان هایی وارد این حرفه شده اند که فیلمی ۳۰۰ تومان می گیرد و در ماه دو تا فیلم هم به آنها 
نمی رســد و آن قدر استودیوهای آشپرخانه ای ایجاد شده که در آن به زور میز و دو صندلی جا می شود. 
اما با همین شرایط فیلم دوبله می کنند و در تمام دوران کرونا هم مشغول کار بودند و کسی هم نیست 
که جلوی آنها را بگیرد. زمانی وقتی فیلمی برای گرفتن پروانه به وزارت ارشاد می رفت، ذکر نام مترجم، 
مدیر دوبالژ، اســم استودیو، تاریخ دوبله و... الزامی بود و کوچک ترین تخطی باعث توقیف فیلم می شد 
یا اگر کوچک ترین خطایی به لحاظ دوبله در فیلم دیده می شد، وزارت ارشاد فیلم را پس می فرستاد. اما 
االن ماهانه ۳۰۰، ۴۰۰ فیلم هنگ کنگی دوبله می شــود و چشممان به فیلم های بنگالدشی هم روشن 
شده و از کشورهایی فیلم دوبله می شود که گاهی با خودم فکر می کنم چه کسی اینها را نگاه می کند؟ 
متأسفانه رفتار خوبی با پیشکسوتان این حرفه نمی شود و به همین ترتیب با جوان تر ها و به راحتی حق 
آدم ها خورده می شود و نمی توان حق خواهی کرد. به جرئت می توانم بگویم که دوبله عاقبت ندارد و 

من چند سالی است که دیگر کار نمی کنم مگر در موارد معدودی شاید سالی دو فیلم.

هیچ دلجویی ای از خانم ناظریان نشد

پژوهشگر  ارتباطات  اجتماعی
قادر   باستانی

خسرو  خسروشاهی


