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 بخش دوبله هاو انیمیشن هافیلم متن
 سومین جشنواره دوبله و تولیدات رادیویی گریش بانگ

 1399شهرستان گراش بهمن ماه 
 

 آقایان - یک شماره انیمیشن

 «کوکو» انیمیشن از بخشی

 
 شد؟ چی ببینم وایسا: میگل

 مرگ میگیم بهش ما .میشی محو دنیا این از ،یارهب خاطرت به نباشه کسی هازنده دنیای تو وقتی .شد سپرده فراموشی به: هکتور

 .نهایی

 میره؟ کجا اونوقت: میگل

 .دونهنمی کسی: هکتور

 .گردونممی برش هازنده دنیای برگشتم وقتی .دیدمش االن من: میگل

 ازمون که خاطراتی با .بیارن جا به شناختنمونمی واقعی دنیای تو که اونایی باید رو ما یاد !جونبچه نیستش اینجوریا نه: هکتور

 .همینه مونهمه عاقبت !بیخیال !هه. کنه تعریف اون از ایخاطره که نمونده زنده کسی دیگه ولی. کننمی تعریف

 .منتظرمونه مسابقه که بریم !کوچولو دالکروز بیا: هکتور

 داری؟ اضطراب انقد اجرا قبل همیشه: هکتور

 .نکردم اجرا حاال تا .دونمنمی: میگل

 !اینوازنده گفتی که تو چی؟: ورهکت

 !بخ شممی یعنی ،هستم: میگل

 !وای ای: هکتور

 .ببرم که وقتی: میگل

 اینه؟ تو ینقشه: هکتور

 نکردی؟ اجرا بارم یه حاال تا .بشی برنده که داره بستگی این به رسما زندگیت .میگل ببری باید تو نه نه نه: هکتور

 برم من بزار: هکتور

 .بکنم اینکارو خودم باید !نه نه نه نه: میگل

 چرا؟: هکتور

 نوازنده؟ بگم خودم به تونممی چطوری ،بزنم آهنگ یه و صحنه رو برم نتونم اکه: میگل

 داره؟ اهمیتی چه این: هکتور

 .دارم لیاقتشو که کنم ثابت خواممی. خوامنمی رو دالکروز خیر دعای فقط من چون: میگل

 !نیست وقتش االن ولی !ایافتمندانهشر احساس عجب !اوه اوه: هکتور
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 اضطرابو .کنی شلش باید اول .کنی اجرا واقعا باید پس ،کنی اجرا خوایمی تو !بخ خیلی !باشه باشه باشه باشه !عییی: هکتور

  ...الال ال اینطوری .بره بتکون

 !کن رو فریادتو بهترین حاال: هکتور

 فریادم؟ بهترین: میگل

 ...تو حاال حاال !داد یخوب خیلی حال چه !وای ای !هه. بیرون بریز خودتو ،نبز داد ،باش زود: هکتور

 !کنی؟می محوم کی خدایاهکتور: 
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 آقایان - ۲ شماره انیمیشن

 «قلقلی کوفته بارش احتمال با ابری» انیمیشن از بخشی

 
 .گذرونیمی تنهایی رو زیادی وقت واقعا تو !رو اینجا: سم

 ...خارج پایین از غذا و شهمی وارد باال از آب :شکلیه این ارشک طرز ااااِ، چی: فلینت

 ...شده نتامی زاباران ابر یالیه از هم آب بخار و شده ایجاد الکتریکی فاز تغییر یه جو به رفته دستگاه اون وقتی پس: سم

 بود ایحرفه فوق کارشناسی نظر یه گفتی االن که اینی: فلینت

 نه؟ مگه ،باال اون فرستادی رو دستگاهت که بوده خاطر همین به هم تو و هست آب ابرها یتو احتماال اِاِاِ خب: سم

 ژنتیکی جهش اساس بر دستگاه این. دیگه اره !هه هه هه ،کنممی فکر بهش که االن !دیگه اینیم ما ،کرد میشه چه ،آره: فلینت

 باشی کرده مشخص که غذایی هر به نهایت در و شنمی بارانبم ماکروویو هایاشعه با آب هایمولکول .کنهمی کار آب بر مبتنی

 .شنمی تبدیل

 پیتزا؟ مثال: سم

 .آره: فلینت

 زمینی؟سیب یپوره: سم

 .آره: فلینت

 پنیر؟: سم

 .ستصبحونه جز اون ،بخ رهآ: فلینت

 ؟ استیک: سم

 .اوهوم :فلینت

 سیب؟ سس: سم

 .آره: فلینت

 ؟پلو لوبیا: سم

 ...غذایی هر مگفت یادمه ،بخ: فلینت

 ؟سوخاری بال: سم

 ...مثبته جوابت ،باشه غذا اگه ،کن فکر بپرسی اینکه از قبل: فلینت

 ؟ماکارونی: سم

 ...بخ غذاست اینم ،ماکارونی: فلینت

 ؟چطور ژله ببینم: سم

 داری؟ دوست ژله شمافلینت: 

 !امژله عاشق من: سم

 ها؟ چی؟ یزمین بادوم کره. دارم دوست منم .داری حق خوب: فلینت

 .دارم حساسیت زمینی ماباد کره به شدت به من ،نه نه ه!او: سم
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 !همینطور منم جالب چه: فلینت

 بود؟ چی اسمش: سم

 .زمینی بادوم آلرژی: فلینت

 .گممی رو دستگاهت ،نه: سم

 «.فوول ده داژ حق» :اختصار به یا .الکووده فلینت دیاتونیک جهشی ابر دینامیک غذایی سازهمسان اسمش اون: فلینت

 فلفور؟ امالج: سم

 .فوول ده داژ حق: فلینت

 ؟بلبرد همبرگرد: سم

 .فوول ...ده ...داژ ...حق: فلینت

 .نیاوردم در سر ازش که من .بگیر مفیل ازش !مندی ،اه: سم

 !هه هه هه ...کنم پخش ویدیو موزیک یه براتون ارینبذ .تونمنمی اِاِاِ... ...االن من ؟چیه دونیمی ،بخ ه،اِ: فلینت
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 آقایان - 1 شماره فیلم

 «شاو و هابز» فیلم از بخشی

 
 

 .ماهه چند .ندیدمت که وقته خیلی راستش هابز، ربکا لوکاس: الک

 ؟!ربکا: سم

 دیدمت؟ کی .نشدی پیر اصالّ: الک

 !پیش ماه شش: هابز

 !گذشت سریع چه: الک

 !آره تو بدون:  هابز

 ...ور اون برو برو برو !شدی تنپل شرلی جوونیای شبیه چون ؟یزنمی چی پوستت به بگو خدایی: الک

 کیه؟ آقا این بابا: سم

 .کننمی کار یاِ آی سی سازمان برای و .هستن الک آقای ایشون خوب: هابز

 .هستیم قدیمی هایدوست: الک

 یم.نیست نه: هابز

 ...نشونش اینم .دوستشم بهترین واقع در: الک

 ؟کوفتیه چه دیگه اون: هابز

 .همدیگه با کردیم، هم خالکوبی تازه: الک

 .گهمی چرند داره: هابز

 .کردیم خالکوبی بدنمون رو و طرح یه دوتامون هر یادمه دقیقا من ولی .شد جالب اوه: الک

 !خدا یا: هابز

 .شده تنگ بازیامون جنگولک برا دلم: الک

 .نبز رو حرفت پس .بیرون کشممی رو جیگرت دیگه دیقه یه تا: هابز

 .دانهبرف گذاشتن اسمشو ریزیهبرنامه قابل بیولوژی یاسلحه یه .کن سالم هفده سیتی ویروس به .چیزیم یه دنبال جفتمون: الک

 کنه؟می چیکار دانهبرف: سم

 !شهمی جو سوپ قابلمه یه شبیه داخل از و کنهمی ذوب رو داخلیت هایارگان فقط .کنهنمی خاصی کار: الک

 !سالشه نه اون: هابز

 .دیدم رو بدترش: سم

 کجا؟: هابز

 .جَنِت ی خونه دیدم رو ترونز اف گیم: سم

 ...هیچوقت من ولی: هابز

 !کنهمی صاف رو بدهیش همیشه همستر یه: الک
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 .شونخونه بری نداری اجازه دیگه: هابز

 .شده رگبز دیگه دخترت .بفرمایید .ستپرونده داخل جزئیاتش، .ربکا کردیم پیدا نخ سر یه: الک

 !سالشه نه ،نشده: هابز

 .لندنه در سیکس آی ام سرکش مامورهای از یکی دست اونم داره، وجود هفده سیتی دونه یه همین فقط دنیا تو: الک

 ؟خوشکلن انقدر جاسوسا ی همه بابا: سم

 .تصادفی جذابه و خوشکل یکی این نه: هابز

. کشته هاشوتیمیهم زدن هم به چشم یه تو ولی ،کنن ضبط رو یروسو داشتن وظیفه سیکس آی ام تیم دیشب ،خطرناک و: الک

 !کنی نفله آجر با رو یکی سخته خیلی دونینمی .کوبیده آجر با یکیشون یسینه یقفسه

 .بزن رو حرفت: هابز

 طرف اینکه یا قویه خیلی دختره یا ؟کرده فرو طرف یسینه تو رو آجر اون چطوری اونوقت .نیست تیز آجر که اینه حرفم: الک

 ...نداشته استخوان و بوده تننرم مقابل

 !مطلب اصل سر برو: هابز
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 :آقایان – ۲ شماره فیلم

 «ایاره تیغ سه» فیلم از بخشی

 
 ؟شده چیزیتون: دورتی

 .خانم پرسیدین که مرسی ،خوبم من ،نیست خودم خون نه اوه: دزموند

 ؟خواینمی چیزی: دورتی

 !ایستهنمیوای باال شلوارم که اونم بدون ،بخ .کرده تصادف که پسره اون پای به بستمش .کمربندم: دزموند

 !نیست من پیش کمربندتون ،اَه ،خوب: دورتی

 .ستهپسر اون پای رو هنوز ،اونجاست .دونممی خودم ،نه: دزموند

 .گیرممی خون فقط اینجا من َ م ،طوراین که ...اِاِاِ:  ورتید

 .دممی خون منم: دزموند

 اون اتاق. .اتاق اون برید باید .کنممی صداتون شید منتظر بقیه مثل و اتاق اون تو برید ،باشه: دورتی

 ؟...آقای دادین خون قبالّ هیچوقتدوروتی: 

 .نخوندم درس زیاد ...اَ ،ولی .بشم دکتر داشتم آرزو همیشه .لمهاو بار ،خانم نه .دزموند گنمی بهم دوستام ولی .«داس»: دزموند

 ؟دنبالتون میاد کسی .بره گیج سرتون یکم بعدش شاید: دورتی

 .رممی پیاده ،خانم نه: دزموند

 ؟کجاست خونتون: دورتی

 .خانم هیل فورت: دزموند

 .راهه خیلی: دورتی

 !کیلومتر شونزده میشه .زنممی برمیون جنگل از .کیلومتره چهارده سیزده همش: دزموند

 ؟جنگلید عاشق البد ...اِاِ:  دورتی

 .خیلی ،خانم بله: دزموند

 ؟خوبین .بدین فشار رو اینجا .بخ خیله: دورتی

 .آره: دزموند
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 هاخانم – 1 شماره میشنانی

 «هامینیون»  انیمیشن از بخشی

 
 

 زمونهخب،  .بزنن دستبرد بانک به تونننمی مردا مثل عمرا هازن گفتنمی همه کردم شروع رو کارم وقتی ،اَه ،خوب خیله: اسکارلت

 هایآرزو مونهمه. هست اشتراک وجه یه ولی .داریم فرق کلی هم با همه .کنین نگاه برتون و دور هایآدم یچهره به .شده عوض

 ،خوب اِاِاِاِ ؟ها ؟کنه کار هاشرور ترینشرور واسه که آرزوشه شما از یکی کدوم .کنیممی کاری هر بهشون رسیدن برای و داریم بزرگ

. داره رو شرارت یواسه نوکری استعداد که هست نفر یه بینتون طمئنمم .امنوچه یه دنبال من االن که کنم اعالم که وقتشه دیگه

 و کوین کار این واسه الیق افراد تنها واقعا .نزنیم گول رو خودمون بهتره که البته .باشه تونهمی هاشما از کدوم هر هم نفر یه اون

 شقبیله داد به که کوین افتخار به. مبهوتم یعنی .ماست یهمه برابر ده بدجنسیشون ،قدشون نیمچه این با .هاشننوچه نیمچه

 باشه مرد کی هر ؟بینینمی رو کوچولو بدل این !اوه ،موممما ؟کنیم انتخاب جوری چه رو طرف حاال .بخ ،اخی .هو اوه اوه .رسید

 کارم .بقاپین رو جواهر .نداره برتون ترس! بیخیال ،اوه .خوردنه آب عین .نیست سخت اصال .شهمی نوچم ،رهدرآ چنگم از رو این

 .بیاین .پشتشه
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 هاخانم – ۲ شماره انیمیشن

 «کمندگیسو» انیمیشن از بخشی

 
 

 برو .عقب برو .حیوون آروم .نداریم باهات کاری ما .بگیر آروم دیقه یه ؟کنیمی داری چیکار .باش آروم ...اِاِ ،نه نه نه ،ها: راپانزل

 حسابی !کنگوش حرف چه !خوبی اسب چه ،اوه .بندازش .بنداز رو چکمه حاال .بشین .بشین حاال .نههمی آره .آفرین .ترعقب .عقب

 ؟درسته ؟درسته ،ندارن دوستت اونا ؟نه کردی تعقیب رو بده آقا این بس از شدی خسته

 !خله اسبه این !بردار دست: فلین

 ؟ماکسیموس، نه مگه  .خوبه خیلی که این ؟میاد دلت ،اوه: راپانزل

 .دادی دست از رو عقلت درصد شصت: فلین

 چهار و بیست تا فقط .نکنی بازداشت ایشونو خواممی ازت همین واسه .زندگیمه روز ترینمهم جورایی یه امروز ببین ؟ها: راپانزل

 !اطالع محض هست ها، تولدمم امروز ؟باشه .کنی دستگیر ایشونو تونیمی راحت خیال با بعدش .ساعت
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 هاخانم – 1 شماره یلمف

 «۲ هزارتو دونده» فیلم از بخشی

 
 ،شد بیمار وقتی .داشتم که بود چیزی تنها ویکد از قبل .داشتن دوستش همه .بود زیبایی زن اون .یادمه رو مادرم منم: تریسا

 سر جهض مثل ترسناکی هایصدا ،شب هر .شهمی بهتر کردممی فکر اخه .کردم مخفیش و زندانی طفق .کنم چیکار دونستمنمی

 .بود نشسته آروم اونجا اون اما .بود پخش جا همه خون. اتاقش تو رفتم من .گرفت آروم باالخره .شد ساکت یهو شب یه بعد .دادمی

 دارن بیرون اون نفر هامیلیون .تامس بود آورده در رو چشماش. نداره نگرانی دیگه و رفتن بین از اوهام .شده بهتر حالش دیگه گفت

 تونیم...ینم .کنیم پشت ونبهش تونیمنمی .من مال مثل داستان هامیلیون .برنمی رنج

 ؟تریسا بگی خوایمی چی: تامس

 .کنی درک که خواممی گممی: تریسا

 ؟کنم درک رو چی: تامس

 .کردم رو ارک این چرا که: تریسا

 !تریسا: تامس

 !تامس نجنگ باهاشون لطفا: تریسا
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 هاخانم – ۲ شماره فیلم

 «ایستارهمیان» فیلم از بخشی

 
 

 بخش. بده هابچه یبقیه نشون آورده رو این .داشته لمشک کمی اواخر این ولی .زرنگه واقعا .العادیهفوق یبچه مورف :هانلی خانم

 .ماه روی فرود به مربوط

 .بود هاشعکس عاشق مورف .منه قدیمی درسی ایهکتاب از یکی این: کوپر

 .کردیم جایگزین شدهاصالح هاینسخه با رو هااین ما .فدراله قدیمی درسی کتاب یه این: هانلی انمخ

 ؟شده اصالح: رکوپ

 .بوده شوروی جماهیر اتحاد کردن ورشکسته برای و جعلی آپولو ماموریت داده توضیح که: انلیه خانم

 ؟رفتیم ماه به ما که ندارین باور یعنی: کوپر

 هایدستگاه یبقیه و هاراکت روی گذاریسرمایه با رو خودش شوروی تا بوده عالی سیاسی تبلیغ یه که من نظر به: هانلی خانم

 .کنه ورشکسته ضاییف مصرفبی

 !مصرفبی هایدستگاه: کوپر

 زمین یدرباره هامونبچه به باید ،کنیم تکرار رو بیستم قرن هایولخرجی و هارویزیاده دوباره خوایمنمی ما اگه و: هانلی خانم

 .اون ترک یدرباره هایداستان نه ،بدیم درس

 ،بود مونده باقی هااون از یکی اگه که بود .یآ .آر. ام اسمش ساختنمی قبال که مصرفیبی هایدستگاه از یکی ،دونیمی: کوپر

 جانای اون ،من جای به االن اونوقت .بدن نجاتش و کنن پیدا رو مغزش داخل یغده ،همسرم مرگ از قبل تونستنمی هادکتر

 .بود من از رتآروم همیشه اون چون ،شدمی خوب هم خیلی که .دادمی گوش رو هاحرف این داشت و بود نشسته

 کاریکتک هاشکالسیهم از تا چند با آپولو مزخرفات این خاطر به مورف ولی .کوپر آقای متاسفم همسرتون بابت: هانلی خانم

 دارین. یایده چه رفتارش این با برخورد برای ببینیم که اینجا بیاین شما بهتره کردیم فکر خاطر همین به .کرده


