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روکمکنیگندهالتها
از پژمان و سام!

چهره ها و خبر ها

چرا «شنای پروانه» با بازی جواد عزتی و امیر آقایی
دو برابر «خوب ،بد ،جلف  »2فروخته است؟
بازگشت«روزگارجوانی»پساز 2دهه
بعد از گذشت حدود 20سال از نسخه اولیه سریال
«روزگار جوانی» نسخه جدید این سریال در دست
نگارشاست.
حمیدطاهریکهبهتازگینویسندگیفصلجدیدی
از این سریال را عهده دار شده است ،در گفتوگو با
فارسدراینبارهاظهارکرد«:بهتازگیسیناپسهای
این سریال به پایان رسیده است و مرحله نگارش را
آغازکردیم».
ایننویسندهبابیانشباهتهاییبیننسخهجدیدو
قدیمیاینسریالنیزافزود«:قصهایکهمابهتصویر
میکشیم،ادامهداستانهمانشخصیتهایقبلی
نیست ،چراکه دیگر  ۲۰سال از آن زمان میگذرد،
اما باید بگویم که قصهای که در دست داریم قرابت
جنسی دارد با نسخه «روزگار جوانی» در فصل یک
و دو که در سال  ۷۷پخش شد ».طاهری همچنین
افــزود« :ما در قصهمان چند جوان دانشجوی 20
ساله داریــم که از شهرستان به تهران آمده و برای
ادامهتحصیل،پیداکردنکاروخانهو...بامشکالتی
مواجهاند .تم جذابی که آن کــار داشــت ،حضور
دانشجوها در تهران و رابطه آنهــا با یکدیگر بود
اما خب به دلیل تغییر زمانه و شرایط جدید و تغییر
سبکزندگیدهههفتادوهشتادیهابادههپنجاهو
شصتیها،ماهمبایداینتغییراترانسبتبهسریالی
کهدردهه هفتادپخششد،درقصهمیگنجاندیم».
ایننویسندهدربارهانتخاببازیگراناینسریالنیز
مطرح کرد« :بالطبع باید از افراد جدید در بازیگری
استفاده کنیم که بین رده سنی  ۲۰تا  ۳۰سال
باشند و با نقش هماهنگی داشته باشند .با این کار
میتوانیمتعدادیبازیگرجدیدرابهسینماوتلویزیون
کشور معرفی کنیم ».وی در پایان گفت« :طبق
صحبتهای انجام شده ،قرار بر این است که یکی
از پنج بازیگر اصلی «روزگار جوانی» در نسخه جدید
این سریال نیز حضور داشته باشد اما هنوز قطعی
نشدهاست کهکدامیکازایندوستاندراینسریال
بازیمیکنند».

از ح ــدود  10روز پــیــش ،اکـــران فیلمهای
سینمایی در سال  99رسم ًا آغــاز شده و دو
فیلم «خوب ،بد ،جلف :ارتش سری» و «شنای
پــروانــه» بــراســاس توافق انــجــامشــده ،اغلب
سینماها و سئانسها را در اختیار گرفتهاند.
پیش از آغاز اکران ،به نظر میرسید با توجه به
هجوم کرونا ،احتما ًال فیلمهای کمدی فروش
باالیی داشته باشند و مخاطبان برای ساعتی
فــارغ شــدن از گرفتاریهای روزانـــه ،برای
دیدن این گونه آثار به سینماها مراجعه کنند.
با این حال آمارهای اعالمشده فروش نشان
میدهد در این مدت ،فروش «شنای پروانه»
که یک درام تلخ اجتماعی است ،بیشتر از دو
برابر کمدی «خوب ،بد ،جلف  »2بوده است.
▪ 2فیلم خوب

حــدود یک دهــه اســت که فیلمهای کمدی
در سینمای ایــران ،یکهتاز گیشه شده و
موفقیتها و رکوردهای فو قالعاد های
را برای این ژانر ثبت کردهاند« .خوب،
بــد ،جلف  »2هم کمدی اســت و اتفاق ًا
مخاطبان را حسابی میخنداند .این
فیلم در جشنواره فجر نیز مورد
اقبال تماشاگران بود و از
آن جا که قسمت اول آن
هم فیلم موفقی بوده،
بــه طورمنطقی باید
مورد استقبال باالیی
قـــرار م ـیگــرفــت .در
مقابل شنای پروانه
هــم ادامـــه ژانـــر تــازه
«جنو بشهری» در
سینمای ایران است
که با «ابــد و یک روز»
شروعشد،با«مغزهای
کوچک زنگزده» ادامه
یافت و رگههایی از این ژانر

را میتوان در «متری شیشونیم» هم مشاهده
کرد .همه این آثار در گیشه موفق بود هاند و
با این وضعیت ،ادامــه ساخت آثــاری در این
ژانر ،قطعی است .صحبتهای زیادی درباره
مقایسه این آثار شده و هرکدام طرفداران و
منتقدانی دارد ،اما به هر حال «شنای پروانه»
فیلم خو شساخت و باکیفیتی است و کسی
منکر این نیست.
▪آسیب کرونا برای «خوب ،بد ،جلف»

به نظر میرسد جا ماندن «خــوب ،بد ،جلف
 »2از «شنای پروانه» ،ناشی از وضعیتی است
که کرونا به سینمای ایران تحمیل کرده .در
شرایط کنونی که مخاطبان سینمای کمدی،
مخاطبان سهلپسندتر سینمای ایــران به
شمار میروند و کمتر به خوشساخت بودن
اینگونه آثــار توجه دارنــد و بــرای بسیاری از
آنــان تفاوتی بین «خــوب ،بــد ،جلف» و
آثار کمکیفیتتر نیست  ،این دسته از
مخاطبان نیاز خود را به سرگرمی ،با
کمد یهایی که در نمایش خانگی و
پلتفر مهای و یاودی وجود دارد،
برطرف میکنند و دردسر
رفتن به سینما و رعایت
پروتکلهای بهداشتی
را به جان نمیخرند.
این در حالی است که
مخاطبان سینمارو و
عالقهمندان پیگیر
ســیــنــمــای ایــــران،
مـــیدانـــنـــد آثــــاری
بـــا کــیــفــیــت «شــنــای
پــروانــه» ،در هــر ســال از
 3-2عنوان تجاوز نمیکند
و حاضرند در شرایط سخت
کرونا نیز بــرای تماشای آن به
سینما بروند.

حادثهدر«عصرجدید»

نگاهی به کیفیت بازنمایی تلویزیون از نخستین سانحه جدی
روی صحنه مسابقه استعدادیابی شبکه3
یک شنبه شب در آخرین قسمت مرحله اول
فصل دوم «عصر جدید» ،برای نخستین بار یک
شرکتکننده ایــن مسابقه روی صحنه دچار
سانحه نسبت ًا جدی شد و به بیمارستان انتقال
یافت .این اتفاق برای گروه «پارسوماش» افتاد
که حرکات نمایشی با طناب اجرا میکردند.
کیفیت این حادثه و مواجهه «عصر جدید» با آن
چگونهبود؟
▪ماجراچهبود؟

از اجــرای گــروه «پارسوماش» حــدود  2دقیقه
گذشتهبودکهسانحهرخداد.در 2دقیقهابتدایی،
تنهایکنفررویصحنهبهاجرایحرکاتنمایشی
میپرداختوباتوجهبهآنکهاینشرکتکنندهها
در قالب یک «گروه» به «عصر جدید» آمده بودند،
به نظر میرسد« ،رضا» که دچار سانحه شده ،در
جاییباالیدکورصحنهمنتظرآغازاجرایخودو
ملحقشدنبههمگروهیاشبودکهپیشازاین
اتفاق ،سقوط کرد .در نهایت اجرا بههم ریخت و
شرکتکنندهمصدومبهبیمارستانانتقالیافت.
▪کیفیتنمایشچگونهبود؟

قاب «عصر جدید» از یکی دو ثانیه پیش از واقعه
سقوط«رضا»،رویداوران،تماشاگرانومجری
ثابت ماند و هیچ بخشی از اصل سانحه را نشان
نــداد .به نظر میرسد مجری و داوره ــا ابتدا
شک کردند که آیا این اتفاق ،برنامهریزیشده و
بخشیازاجرایگروه«پارسوماش»استیاواقعا
سانحهای رخ داده .بعد آن ها به همراه مربی و
گروهاورژانسحاضر،بهباالیسرمصدومرفتند
و بقیه ماجرا که روی آنتن رفت .یک شنبهشب و
همچنین دیروز ،بحث بر سر نمایش یا نمایش
ندادن اصل واقعه ،در فضای مجازی داغ شد و
اغلبکاربرانشبکههایاجتماعیمیخواستند
ویدئویاصلماجراراببینند.باتوجهبهاینکهاز
چگونگیوقوعسانحهاطالعیدردستنیست،
بالطبع نمیتوان در این باره اظهارنظر کرد ،اما
مرور موارد مشابه در مسابقات استعدادیابی

مشابه ،نشان میدهد رویهای که «عصر جدید»
درنمایشواکنشهایداورانوتماشاگرانپیش
گرفت ،اقدامی غیرعادی نبود .به هر حال باید
احواالتمخاطبانراهمدرنظرداشتوباتوجه
به این موضوع ،تصمیم گرفت .هرچند تاکید
دوباره الزم است که با توجه به نامشخص بودن
ابعادحادثه،نمیتوانحکمقطعی داد.
▪تقصیرچهکسیبود؟

بالطبع اظهارنظر درباره مسئولیت این سانحه،
نیازمند اطــاعــات کارشناسی اســت و این
احتمال که شرکتکننده با بیدقتی موجبات
سقوط خودش را فراهم کرده ،زیاد است؛ به
خصوص وقتی به این مسئله توجه کنیم که
تاکنونبیشتراز 40-30گروهحرکاتنمایشی
و ورزشی در دو فصل روی صحنه «عصر جدید»
حاضرشدهاندوایننخستینسانحهرویصحنه
است اما نکته مهمی که نباید فراموش کرد ،این
است که معمو ًال به دلیل طوالنی بودن جلسات
ضبط برنامه «عصر جــدیــد» ،گاهی بعضی
اجراها تا زمانی نزدیک سحر یا صبح به طول
میانجامد .در همین برنامه نیز امین حیایی
به این موضوع اشاره کرد .بنابراین خستگی و
فرسودگی ناشی از انتظار برای اجرا ،از عواملی
است که احتمال دارد در این سانحه بیتقصیر
نبوده باشد .با این حال «شفافیت» همچنان
مطالبه اصلی از برنامهسازان تلویزیون است.
در این مــورد خــاص ،گــروه «پارسوماش» تنها
گروهی بود که صفحه اینستاگرام آن در صفحه
«عصر جدید» تگ نشده و به نوعی راه ارتباطی
با دستاندرکاران این گــروه موجود نیست.
بنابراین هرگونه ادعایی دربــاره ایــن حادثه
که از سوی عوامل برنامه گفته شود ،قابلیت
راستیآزمایی ندارد .همچنان که علیخانی و
حتی شخص شرکتکننده مصدوم دقایقی
بعد از حادثه اعالم کردند که فقط دست «رضا»
شکسته است بنابراین امکان سنجش صحت
این ادعا وجود ندارد.

طناز طباطبایی این روزها فیلم
سینمایی «شنای پــروانــه» به
کارگردانی محمد کارت را روی
پــرده سینماها دارد .او برای
نخستین بار به خاطر بازی در
این فیلم به جایزه سیمرغ بلورین جشنواره فجر
دست یافت.
فـــریـــدون جــیــرانــی یــکــی از
گزینههای اجرای سری جدید
برنامه تلویزیونی «سینما یک»
است .این برنامه که  17سال
سابقه دارد ،قرار است در فصل
تازه ،پنج شنبهها و جمعهها روی آنتن برود.
رعنا آزادیور بــازی در فیلم
سینمایی «لــحــظـهای و دیگر
هــیــچ» بــه کــارگــردانــی کــاوه
قهرمان را به پایان رساند .او در
اینفیلمبامهدیپاکدل،سروش
صحت و نازنین فراهانی همبازی شده است.
محمودپاکنیتازیکشنبهشب
با مجموعه تلویزیونی «دخترم
نرگس» به شبکه یک سیما آمده
است .او در این مجموعه همراه
با همسرش مهوش صبرکن در
نقشهایاصلیسریالبازیکردهاست.
جـــــواد شــمــقــدری مــشــغــول
آمادهسازی آخرین قسمتهای
مجموعه تلویزیونی «نفوذ»
اســــت .تــصــویــربــرداری ایــن
ســریــال  42قسمتی کــه به
موضوع انقالب اسالمی میپردازد ،به تازگی
پایان یافته است.
سوگل قالتیان بــازی در فیلم
سینمایی «روزی روزگـــاری
ایــــــران» مــحــصــول مشترک
سینمای ایران و افغانستان را
آغاز کرد .وی در سالهای اخیر
در دو مجموعه «لیسانسهها» و «شرایط خاص»
دیده شده است.
ســعــیــد آلــبــوعــبــادی بــازیــگــر
خوزستانی که با ایفای نقش
«مــاصــالــح قــــاری» در فیلم
سینمایی « 23نفر» شناخته
میشود ،در «یدو» نقشآفرینی
خواهد کــرد .کارگردانی این
فیلم بر عهده مهدی جعفری است که کارگردان
« 23نفر» هم بود.
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