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در گفت وگو با »جوان« مطرح شد

روايت دوبلور نسل جوان از دوبله انفرادي فيلم ها در كرونا

انتقاد قاسم افشار از وضعيت خوانندگي

موسيقي پر شده از صداهاي بد و اشعار ضعيف
   محمد صادقي

خواننده موس�يقي پ�اپ كه از ده�ه70 به ص�ورت جدي 
وارد عرصه موس�يقی ش�ده، معتقد اس�ت در س�ال هاي 
اخي�ر هر ص�داي خ�وب يا ب�دي فرصت ش�نيده ش�دن 
پيدا ك�رده و اي�ن موضوع ب�ه موس�يقي ضرب�ه مي زند. 
وضعیت موس��یقي كش��ور باعث انتقاد خوانندگان قديمي تر 
موس��یقي پاپ از نابس��اماني هاي موجود در فضاي موسیقي 

شده است. 
قاسم افشار از خوانندگان موس��یقي پاپ در گفت وگو با برنامه 
راديويي »اس��توديو هش��ت« گف��ت: در زمان هاي گذش��ته 
خوانندگان زحمات زيادي مي كشیدند، بي مهري هايي در آن 
موقع مانند ممیزي هاي س��ختگیرانه و امثال آن وجود داشت 
كه اگر كاري قرار بود شنیده شود، بايد از هزاران فیلتر رد مي شد 

تا مجوز بگیرد. 
افشار ادامه داد: در آن زمان موس��یقي ها و شعرها بسیار سالم 
بودند اما االن بخش كوچكي از موسیقي ما حالش خوب است 
و بخش اعظم آن ح��ال خوبي ندارد. از نظر م��ن هر چیزي به 
زماِن خوبش، خوب است و يك صدا، يك خواننده و حتي يك 
بازيگر، هیچ وقت قديمي نمي شود اما متأسفانه در اين روزگار، 
مخصوصاً اين شش،  هفت سال اخیر در كشور ما به راحتي هر 
صدايي با جنس خوب يا بد، شنیده مي شود، حتي بعضي اوقات 
كِل پكیج بد است، يعني صدا خوب نیست، شعر و ملودي هم 
بسیار ضعیف هستند و همین مي شود كه امروز، موسیقي ما به 

نقطه اي مي رسد كه انگار سرطان گرفته است. 

وي در مورد ترانه »وقف پرنده ها« كه اولین كارش بود، افزود: 
من در آن زمان در واحد موس��یقي تست صدا دادم و بعد از آن 
11ماه طول كش��ید تا به من اجازه خواندن دادن��د، بنابراين 
توانس��تم ترانه وقف پرنده ها را كه ش��عري از آقاي محمدعلي 
ش��یرازي، ملودي اكبر آزاد و تنظیم بهروز صفاريان بود، اجرا 
كنم. افشار افزود: براي اجراي اين ترانه كه اولین كاِر حرفه اي 
و جدي ام بود، هم خیلي اس��ترس داش��تم و هم اينكه بسیار 
خوشحال بودم و آن روز برايم روز خیلي قش��نگي بود و از آن 
قشنگ تر اين بود كه فرداي آن روز كارم از شبكه هاي تلويزيوني 

و راديويي پخش مي شد. 
افشار در مورد عاليق پنهانش گفت: حنجره و بافت صداي من، 
گرايش سنتي نداش��ت و از همان ابتدا در سن 16، 1۷سالگي 
كه شروع به خواندن كردم، همیشه فكر مي كردم كه صدايم به 
موسیقي پاپ گرايش دارد، البته در آن زمان تصور نمي كردم 

روزي خواننده پاپ شوم.

     موسيقي

     دوبله

ش�يوع كرونا بر ميزان و تعداد آثار دوبله شده تأثيري 
نداش�ته اما باعث تغيير در ش�يوه دوبله ش�ده است. 
شروين قطعه اي، دوبلور نسل جوان كه در سال هاي اخیر 
در بسیاري س��ريال ها و فیلم هاي خارجي جاي بازيگران 
مطرح گويندگي كرده است به »جوان« گفت: در گذشته 
تمام دوبلورهاي يك فیلم در كن��ار هم دوبله فیلم را انجام 
مي دادند و حاال كه كرونا آمده هر دوبلور به تنهايي كارش را 
انجام مي دهد و به همین دلیل مدير دوبالژي بسیار سخت 

شده و زمان زيادي صرف آن مي شود. 
وی گفت: كار دوبله همچنان ادامه دارد و صداوسیما نیز در 
اين حیطه همچنان پركار است ولي مدتي است كه به دلیل 

خطرات كرونا قید همكاري طوالني با سازمان را زده ام. 
دوبلور »پیتر پارك��ر« در »مرد عنكبوت��ي« گفت: صدا و 
سیما اسفند سال قبل فشار زيادي به مديران دوبالژ وارد 
كرد كه براي تعطیالت عید به تعداد زيادي فیلم نیاز دارد 
و بعد از آن تقريباً با صدا و سیما قطع همكاري كردم، زيرا 
تمايلي نداش��تم بدون رعايت پروتكل ه��ا دوبله فیلم ها را 
با تعدادي دوبل��ور در يك اتاق انجام بدهم و درخواس��ت 
كرايه اس��توديوهاي دوبله بی��رون از س��ازمان را دادم كه 

پذيرفته نشد. 
 قطعه اي تأكید كرد: در ماه هاي اخیر فقط در چند سريال 
به عنوان گوين��ده و خیلي محدود براي صدا و س��یما كار 
كرده ام. شرايط موجود براي تمام هنرمندان بسیار سخت و 

دشوار است و براي دوبلورها هم فرق چنداني با بقیه ندارد. 
همان طور كه دوبلورها مي توانند ب��ا رعايت پروتكل ها به 
فعالیتش��ان ادامه بدهند، بقیه هنرمن��دان هم كم و بیش 

كار مي كنند. 
اين دوبلور درباره زمانبر شدن دوبله به خاطر كرونا گفت: 
به جهت جلوگیري از حضور همزمان دوبلورها در استوديو 
و ضبط انفرادي، دوبله يك فیلم يا س��ريال زمان بس��یار 
بیشتري مي گیرد ولي دستمزدها چندان تغییري نداشته 
است. اين دوبلور كه اخیراً مديريت دوبله »الك پشت هاي 
نینجا« را بر عهده گرفته و دوبله س��ريال »حرفه اي ها« را 
پشت سر گذاشته است، اضافه كرد:  اي كاش به همان اندازه 
كه دوبلورها وقت مي گذارند، به آنها دستمزد بدهند و اين 
طور نباشد كه دستمزد دوبله يك روزه قبلي كه حاال يك 

هفته زمان مي برد، يكي باشد.

وزير ارشاد امروز نخستين نمايشگاه 
مجازي كتاب را افتتاح مي  كند 

نخستين نمايشگاه مجازي كتاب تهران با حضور هزارو732 
ناش�ر داخلي و ۱00هزار عن�وان كتاب در كنار ۱۸0 ناش�ر 
خارجي با 20هزار عنوان كتاب امروز رسماً افتتاح مي شود. 
آيین افتتاحیه نخستین نمايشگاه مجازي كتاب تهران صبح 
امروز و از ساعت9 با حضور سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمي افتتاح مي ش��ود. اين افتتاحیه يك روز پیش 
از آغاز رسمي نمايشگاه انجام مي شود. در نخستین نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران، هزارو۷32 ناشر داخلي ثبت نام كردند كه 

از اين میان، هزارو153 ناشر، عضو سامانه ملي پست شدند.

     كتاب

امام علي)ع( :

براي انسان عيب نيست كه حقش 

تأخير افت�د، عيب آن اس�ت كه 

چيزي را كه حقش نيست، بگيرد.
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شانس فيلم اولي ها براي ديده شدن در فجر39 
فيلم هاي اول در فجر39 در همه رشته ها داوري مي شوند و اين شانس را دارند در صورت دارا بودن قابليت هاي كيفي »سيمرغ« بگيرند

   فرزين ماندگار
از ميان 62 فيلمي كه در جش�نواره فجر امس�ال 
حضور دارند 23 فيلم متعلق به فيلم اولي هاست 
و غافلگيري ای كه برخي فيلم اولي ها در سال هاي 
پيش رق�م زدند، باع�ث ش�ده اميدواري ها براي 
پديده شدن برخي از اين آثار دور از ذهن نباشد. 
جشنواره سي و نهم فیلم فجر امسال با وجود ويروس 
كرونا قرار است در همان تاريخ 11 تا22 بهمن برگزار 
ش��ود و در اي��ن دوره برخالف ادوار گذش��ته كمیت 
آثار دو تا سه برابر اس��ت و احتماالً كار داوري آثار نیز 
س��خت تر از قبل خواهد بود. امسال از هیئت انتخاب 
خبري نیست و همه آثار به طور مستقیم تحت داوري 

قرار مي گیرند. 
    اقبال فيلم اولي ها براي ديده شدن

از تفاوت هاي اين دوره با ادوار گذش��ته اين است كه 
فیلم هاي اول در همه رش��ته ها داوري مي ش��وند و 
فیلمسازان اين ش��انس را دارند در صورت دارا بودن 
قابلیت هاي كیفي در بخش هاي مختلف زير ذره بین 
و نقد ق��رار بگیرند و س��یمرغ ها را ب��ه تصاحب خود 
درآورند. در واقع اين دوره از جشنواره فرصت خوبي 
براي بهتر ديده شدن فیلمس��ازان اول است و از اين 
جهت بايد كرونا را به نفع اين گ��روه بدانیم. پیش از 
اين به فیلم اولي ها فقط يك س��یمرغ در بخش نگاه 

نو اهدا مي شد. 
»پس��ر دلفیني« ب��ه كارگرداني محم��د خیرانديش 
و تهیه كنندگ��ي محمدامی��ن همدان��ي، »مام��ان« 
ب��ه كارگردان��ي آرش انیس��ي و تهیه كنندگي مجید 
برزگر، »خط فرضي« ب��ه كارگرداني فرنوش صمدي 
و تهیه كنندگ��ي عل��ي مصف��ا، »مصلحت نظ��ام« يا 
»پدري« به كارگرداني حسین دارابي و تهیه كنندگي 
محمدرضا ش��فاه، »بعد از اتفاق« به كارگرداني پوريا 
حیدري اوره و تهیه كنندگي شهاب حسیني، »آهو« 
ب��ه كارگرداني هوش��نگ گلمكان��ي و تهیه كنندگي 
ج��واد نوروزبیگي، »گل ب��ه خودي« ب��ه كارگرداني 
احمد تجري و تهیه كنندگي علي قائم مقامي، »سیاه 
باز« به كارگرداني حمید همتي و تهیه كنندگي علي 
قائم مقامي، »لحظه اي و ديگر هیچ« با نام جديد »تارا« 
به كارگرداني كاوه قهرم��ان و تهیه كنندگي غالمرضا 
موس��وي، »ورود و خروج ممنوع« به كارگرداني امید 
آقايي و تهیه كنندگي مرتضي شايسته، »حكم تجديد 
نظر« به كارگرداني محمدامین كريم پور و تهیه كنندگي 
رضا كريمي، »خورشید آن ماه« به كارگرداني ستاره 
اسكندري و تهیه كنندگي منوچهر محمدي، »روزي 

روزگاري آبادان« به كارگردان��ي حمیدرضا آذرنگ و 
تهیه كنندگي علي اوجي و عبداهلل اسكندري، »زاواال« 
به كارگرداني ارسالن امیري و تهیه كنندگي روح اهلل و 
سمیرا برادري، »نارگیل« به كارگرداني داوود اطیابي 
و تهیه كنندگي ابراهیم عامريان، »طبقه يك ونیم« به 
كارگرداني نويد اس��ماعیلي و تهیه كنندگي غالمرضا 
آزادي، »بابا سیبیلو« به كارگرداني ادوين خاچیكیان و 
تهیه كنندگي احمد احمدي »بي آبان« به كارگرداني 
مه��رداد كوروش نی��ا و تهیه كنندگ��ي عل��ي محمد 
قاس��مي، »حرف آخر« به كارگرداني ابراهیم شفیعي 
و تهیه كنندگي علي ش��اه حاتمي، »خانه ماهرخ« به 
كارگرداني شهرام ابراهیمي و تهیه كنندگي محمدرضا 
محمدي، »الك پش��ت و حلزون« به كارگرداني رضا 
حماسي و تهیه كنندگي هوش��نگ نوراللهي، »لیپار« 
به كارگرداني حس��ین ريگي و تهیه كنندگي س��عید 
خاني و »نیلگون« به كارگرداني حس��ین سهیلي زاده 
و تهیه كنندگي ايرج محمدي 23 فیلمي هس��تند كه 
به  عنوان اولین تجربه س��ینمايي كارگردانان شان در 

جشنواره سي ونهم قضاوت مي شوند. 
    چهره هايي كه فيلم اولي هستند

در می��ان فیلم اولي ه��ا مي توان ش��اهد چهره هايي 
بود كه ب��ه نحوي س��ابقه اي س��ینمايي دارند و اگر 
چه اولین تجربه فیلمس��ازي بلند و داستاني خود را 
تجربه مي كنند اما افراد گمنامي در عرصه سینما نیز 
محسوب نمي ش��وند. از اين میان هوشنگ گلمكاني 
منتقد مش��هور مجل��ه فیلم به چش��م مي خورد كه 
امس��ال با فیلم آهو در جش��نواره فجر به عنوان يك 
فیلمس��از اول حضور دارد. اين فیلم حكايت انزواي 

خودخواسته دختري است كه آرزوهايش را بربادرفته 
مي بیند اما هنوز امیدش را از دس��ت نداده است. در 
اين فیلم بازيگراني چون رض��ا كیانیان، علي مصفا، 
حامد كمیلي، سهیال رضوي، رضا يزداني و با معرفي 
سپیده آرمان حضور دارند. حس��ین سهیلي زاده اما 
سابقه كارگرداني س��ريال هاي تلويزيوني را دارد و با 
فیلم »نیلگون« بخت خود را در اين دوره از جشنواره 
مي آزمايد. سهیلي زاده اين روزها »ملكه گدايان« را 
در حال پخش از ش��بكه نمايش خانگ��ي دارد و اين 
بار در اولین تجربه كارگرداني س��ینمايي خود سراغ 
داستاني عاشقانه درباره زندگي دختر و پسري جوان 
رفته است كه در مواجهه با مسائل مختلف خانوادگي 
و اجتماعي قرار مي گیرند. در اي��ن فیلم محمدرضا 
فروتن، میترا حجار، همايون ارشادي، سام درخشاني 
و آناهیتا درگاهي بازي كرده اند. اما حمید رضا آذرنگ 
نام آشنايي در عرصه بازيگري است كه امسال با فیلم 

»روزي روزگاري آبادان« در اين رويداد س��ینمايي 
حضور دارد. در فیلم آذرن��گ بازيگراني چون فاطمه 
معتمدآريا و محسن تنابنده حضور دارند. در خالصه 
داس��تان اين فیلم آمده اس��ت: خان��واده پنج نفري 
مصیب چرخیده در آخرين روز س��ال مشغول خريد 
شب عید هستند، اما به دلیل حال بد مصیب كه ناشي 
از گرفتاري اش به مواد مخدر است، كشمكشي میان 
آنها درمي گی��رد و در اوج تالش خیري مادر خانواده 
براي به آرامش رس��اندن خانواده به ن��اگاه با اتفاقي 
غیرمنتظ��ره همه آنه��ا را غافلگیر مي كند. س��تاره 
اسكندي نیز بازيگر مشهور ديگري است كه امسال با 

فیلم خورشید آن ماه مورد قضاوت قرار مي گیرد. 
    فيلم اولي هايي كه كار كودك كرده اند 

 از اتفاق هاي جالب توجه و مثبت اين دوره از جشنواره 
فجر حضور چهار فیلم اولي است كه با موضوع كودك 
و نوجوان وارد اين عرصه شده اند؛ اتفاقي كه بايد آن 
را به فال نیك گرفت چراكه دس��ت س��ینماي ايران 
در س��ال هاي اخیر و در جش��نواره فجر خالي از آثار 
كودك بوده اس��ت. »گل به خودي« ب��ه كارگرداني 
احمد تجري و تهیه كنندگي علي قائم مقامي ساخته 
شده است؛ فیلمي كه در ژانر كودك و نوجوان تولید 
شده و بازيگران بسیاري در آن حضور دارند. يكي از 
نكات جالب اين اثر س��ینمايي حض��ور علي رهبري 
و آرين بهاري از اعضاي گروه پازل بند اس��ت كه در 
كنار س��اخت موس��یقي اين فیلم، به عنوان بازيگر 

حضور دارند. 
»نارگیل« اولین فیلم بلند س��ینمايي داوود اطیابي 
است كه تهیه كنندگي آن را ابراهیم عامريان برعهده 
داشته است؛ يك اثر براي كودك و نوجوان كه مي تواند 
براي مخاطبان كودك جذاب باشد. داستان اين فیلم 
از جايي شروع مي شود كه نقشه يك گنج جادويي پیدا 

مي شود و اتفاقاتي را رقم مي زند. 
ادوين خاچیكیان فرزند ساموئل خاچیكیان با فیلم بابا 

سیبیلو در جشنواره سي و نهم حضور دارد. 
پسر دلفیني تازه ترين محصول سازمان هنري رسانه اي 
اوج است كه پس از طي حدود دو سال از تولید آماده 
نمايش شد. مسئله مهم اين است كه اين فیلم تنها اثر 
انیمیشن شركت كننده در اين دوره از جشنواره است 
و به همی��ن دلیل اين امكان وجود دارد كه س��یمرغ 
بلورين بهترين انیمیشن جشنواره به دلیل اينكه تنها 
پروژه انیمیشن حاضر در فجر است به اين فیلم تعلق 
نگیرد، البته اين را بايد بگويیم كه اين انیمیش��ن در 

رشته هاي مختلف داوري خواهد شد.

از اتفاق هاي جالب توجه و مثبت اين 
دوره از جشنواره فجر حضور چهار 
فيلم اولي است كه با موضوع كودك 
و نوجوان وارد اين عرصه شده اند؛ 
اتفاق��ي كه باي��د آن را به ف��ال نيك 
گرفت چراكه دس��ت سينماي ايران 
در س��ال هاي اخير و در جش��نواره 
فجر خالي از آثار كودك بوده است

    افشين عليار
حامد تهراني در ساخت فیلم »شب اول هجده سالگي« 
سعي كرده اثري اخالقي يا انساني بسازد اما آنچه شكل 
گرفته برداشتي تكراري از مضموني است كه نمونه اش 
را بارها در سینماي ايران با محوريت  مختلف ديده ايم، 
به طوري كه ايده و هسته اصلي درام بر اساس اتفاقي 
شكل گرفته و ايجاد بحران كرده كه تكراري محسوب 
مي شود. فیلمساز با تأكید رئالیستي و با بهره گیري از 
يك اتفاق خیلي ساده سعي بر ايجاد چالِش اخالقي 
داشته اس��ت، همین اتفاق و چالش مخاطب را به ياد 
ديگر آثار اينچنیني مي اندازد؛ دختري كه با يك پرتاب 
ساده مي میرد و حاال در ادامه بايد رفتار و نگرش انساني 
مادِر دختر را در برابر قصاص يا بخشش تماشا كنیم. 
به نظر مي رسد فیلمنامه كمبود شخصیت پردازي و 
چگونگي رواي��ت دارد. وقوع اتفاق زود اس��ت چراكه 

هدي به بیننده به طور كامل معرفي نمي شود. 
هدی يك تیپ تمام عیار از يك دختر نوجوان باهوش 
اس��ت كه دوس��تانش او را در اخ��الق و درس قبول 
دارند اما اين معرفي كوتاه به ش��دت تیپیكال است. 

نه هدي بلكه مادرش هم تعلیق رفتاري دارد و اصاًل 
نمي توانیم قالب ش��خصیتي او را تش��خیص دهیم. 
»شب اول هجده س��الگي« نمي تواند داستانش را با 
تمركز روايت كند. بود و نبود موضوع قانوني پرداخت 
ديه از يك سو و وجود آقاي سلیمي به عنوان طلبكار 
س��امان چه تفاوتي مي كند؛ كسي كه از اواسط فیلم 
وارد مي شود و كاراكتر خاكستري است اما در اواخر 
فیلم بخشنده مي شود. اين حجم از ساده انگاري در 
تقابل با موضوعي كه قرار بوده انس��اني باشد به هیچ 
وجه متقاعد كننده نیست، يعني فیلم سعي دارد رعنا 
را وارد مسائل اخالقي و گذش��ت كند و بعد از مرگ 
هدي مادر سعي بر قصاص دارد اما يك باره همه چیز 

تغییر مي كند. اين تحول از كجا مي آيد؟
 آيا استخاره و سلیمي باعث اين تغییر رفتار مي شود 
يا بروز يكباره بیماري ساسان؟ سرطاني شدن ساسان 
از كجا مي آي��د؟ اگر او بیماري داش��ت چرا در همان 
اواسط فیلم به آن اشاره نشد؟ به نظر مي رسد فیلمساز 
روي عنصر غافلگیري حساب ويژه اي باز كرده است 
و به همی��ن منظور تا دقاي��ق پاياني م��ا و رعنا هیچ 

چیز از بیماري ساس��ان نمي دانیم، چقدر عجیب كه 
وكیل منفعل رعنا هم چیزي ب��ه او نمي گويد! اين را 
اضافه كنید كه رعنا در سكانس بیمارستان زماني كه 
مي خواهد سفته ها را به ساس��ان بدهد با كینه ورزي 
بس��یار مي گويد )میش��ه زود خوب بش��ي( تكلیف 
فیلمساز با كاراكترش مش��خص نیست كه آيا رعنا از 
قصاص گذشته است يا مي خواهد ساسان حالش براي 
قصاص شدن خوب شود! اساساً ساخت فیلم با مضمون 
انس��اني بايد داراي پارامترهاي استانداردي باشد، به 
طوري كه رفتار و تحول انسان در برابر يك رخداد بايد 
منطقي جلوه كند اما در اين فیلم رعنا به عنوان يك 

مادر در بالتكلیفي مانده است. 
مادري كه در تنهايي دخترش را بزرگ كرده حاال همه 
او را به گذشت تشويق مي كنند اما او به قصاص راضي 
است، اگر چه فیلمساز س��عي كرده گذشت را نشان 
بدهد ولي به شدت مسیر را اشتباه پیموده است و اگر 
خواسته گذش��ت نكردن را به تصوير بكشد، باز هم به 
شكل درستي به مخاطبش ارائه نداده است، پس ما با 
اثري بالتكلیف مواجهیم كه نمي دانیم گرايش انساني 
اثر در كجاي آن نهادينه ش��ده و در ش��رايط كنوني 

منطق دقیقي درباره يك موضوع انساني ندارد. 
اين فیلم در ساختار هم نمي تواند موفق باشد چراكه 
بیش از حد نماهاي اضافي مي بینیم كه ريتم را كند و 
تدوين هم كمكي به آن نمي كند. دوربین لرزان ربط 
منطقي با جهان اثر ندارد، موقعیت ها بیشتر از آنكه 
باعث پیشروي داستان باشند، شباهت به خرده روايت 
دارند، مثل همان مشتري بانك كه سروصدا مي كند. 
بود و نبود پدر ساسان هم براي فیلم فرقي نمي كند، 
او هی��چ كنش يا تغیی��ري در ماحصل فیل��م ندارد. 
بازي باورپذير ژاله صامتي مي توان��د تنها نكته مهم 
فیلم باشد. تهراني مي توانست با تمركز بیشتري در 
فیلمنامه اثري قابل تأمل بسازد اما »شب اول هجده 
سالگي« در بهترين حالت يك فیلم خنثي با موضوعي 

تكراري است.

سردرگم در پرداخت يك مسئله انساني 
 فيلمساز مي توانست با تمركز بيشتري در فيلمنامه اثري قابل تأمل بسازد

اما »شب اول هجده سالگي« در بهترين حالت يك فيلم خنثي با موضوعي تكراري است

نقد  فیلم


