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به بهانه پخش فصل جدید روزگار جوانی ،ماندگارترین سریالهای جوانانه تلویزیون
و جایگاه دغدغههای جوانان در آ ثار نمایشی را بررسی کردهایم

به امید یه هوای تازهتر
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هیچ جوان یا نوجوانی را پیدا نمیکنید که دوستی نداشته باشد.
رفاقتها که در دوران جوانی شکل میگیرد ،گاه تا سنین باال نیز ادامه
پیدا میکند که نظیر آن را در فیلمها و سریالها نیز دیدهایم .دوستی
و رفاقت از سادهترین چیزهایی است که میتواند پایه یک درام باشد

نگاهی به  7دغدغه مهم قشر جوان که میتواند در سریالهای تلویزیون بازتاب پیدا کند

دلمشغولیهای جوانی

کــردهانــد .با ایــن حــال تــردیــدی نیست که آمــوزش
و فرهنگسازی در زمینه ازدواج از وظایف رسانه
ملی است و در این مسیر ،سریال از بهترین ابزارها
به شمار میرود.

موفقیت از مسیر تستزنی
در کــشــور مــا بــا اهــمــیــت ف ــراوان ــی کــه دان ـش ـگــاه و
تحصیالت عالیه پیدا کرده ،دیگر کمتر خانوادهای
پیدا میشود که پیگیر ورود فرزندش به دانشگاه
نــبــاشــد .بــســیــاری از نــوجــوانهــا هــم ایــن اهمیت
را درک ک ــردهان ــد و ت ــاش بــســیــاری ب ــرای ورود به
بهترین دانشگا هها میکنند .حاصل ا یــن تالش
همهجانبه نوجوا نها و خانواد هها ،رقابتی به نام
کنکور است که گرچه اکنون مانع ورود به دانشگاه
نیست و حتی ب ــدون شــرکــت در آن هــم مـیتــوان
روی صندلی دا نــشــگــاه نشست امــا مسیر ورود
به برترین دانشگا هها و پرطرفدارترین رشتهها،
بسیار سخت و میلیمتری است .بنابراین کنکور
س ــراس ــری را مـ ـیت ــوان مــه ـمتــریــن دغ ــدغــه قشر
ج ــوان کــشــور دان ـســت ،کنکوری کــه ام ـتــداد آن در
تحصیالت تکمیلی هم عده بسیاری را درگیر خود
مـیکــنــد .هزینه ک ــاس ،کــتــاب و آزم ــون آزمایشی
از ی ــک س ــو و فــشــار روان ـ ــی نــاشــی از ی ــک رقــابــت
نفسگیر  ،همه جزئی از ماجرای بزرگ کنکور است.
پــس ای ــن یــک تــوقــع طبیعی و بــدیـهــی اس ــت که
از سیما بخواهیم در ســریــا لهــا بــه ا یــن مــا جــرای
مهم بـپــردازد و متقاضیان ورود به دانشگا هها را
فراموش نکند.

سریال خط قرمز در دوره خودش خرق عادتهای زیادی داشت

جوانان دیندارند یا نه؟

در روزهای اخیر  ،فصل ســوم مجموعه تلویزیونی «روزگار جوانی» بعد از حدود دو دهه ،به آنتن تلویزیون برگشته است .سریالی که در اواخر دهه 70با
همکاری شاپور قریب و اصغر فرهادی شــکل گرفت و پس از مدتی کارگردانی آن به اصغر توسلی رسید .توســلی با فیلمنامهای از علیاکبر محلوجیان
مصطفی قاسمیان
روزنامهنگار

و فرهــاد نقدعلــی ،روزگار جوانــی را در فصل دوم ادامــه داد اما فصل ســوم این ســریال دیگر ســاخته نشــد .روزگار جوانی در آن ســالها با حضــور بهزاد
خداویســی ،امین حیایی ،کیهان ملکی ،نصرا ...رادش و مهدی صبایی بســیار مورد اقبال قرار گرفت و به یکی از مجموعههای پربیننده ســیما تبدیل
شد .سری ســوم این مجموعه که این روزها روی آنتن شــبکه پنج رفته با کارگردانی اصغر توسلی و تهیهکنندگی ســپهر محمدی ساخته شده و از گروه
بازیگران جدیدی شــامل آریا توســلی ،ســعید زارعی ،ســینا کرمی ،عیســی حســینی و امیرمســعود واعظ تهرانی بهره برده اســت .روزگار جوانــی به علت

نمایش شــخصیتهای جوان و روایت دغدغه آنان همواره به عنوان یکی از تجربیات خوب رسانه ملی در پرداختن به مسائل قشــر جوان شناخته میشود و به نوعی در این
زمینه مثالزدنی است .امروز نیز جوانان دغدغههایی مهم دارند که انتظار میرود در سریالهای تلویزیون مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
بــه بهانــه پخــش فصــل ســوم روزگار جوانــی در ایــن شــماره از قــاب کوچــک دربــاره ســریالهای جوانانــه میخوانیــد .گــزارش پیــش رو هفــت دغدغــه مهــم قشــر جــوان را
در شرایط کنونی بررسی میکند.

در جستوجوی نیمه گمشده
نــه فقط در ا ی ــران بلکه در تـمــام ج ـهــان ،ازدواج از
مسائل همیشگی جــوا نهــا ســت؛ مــوضــو عــی که
در هــر جــا مـعــه متناسب بــا فــر هـنــگ و آداب آنها
بـ ــروز م ـیک ـنــد و در ه ـم ـهجــا ب ــه ی ــک ش ـکــل دی ــده
ن ـم ـیشــود .مـســائــل ز یـ ــادی نـیــز ر ی ـشــه در همین

ایــن مــورد از دغدغههایی اســت کــه شاید بــه نظر
برسد بــرای خانواد هها و مسؤوالن کشور  ،بیشتر
از جــوا نهــا اهمیت دارد؛ از نصیحتهای دینی
بسیاری از پدرها و مادرها گرفته تا ادارات ،طر حها
و بــودج ـههــایــی ک ــه تــقــویــت دی ــن ــداری را م ــد نظر
دار ن ــد .با ایــن حــال دغدغههای دینی ـ به اشکال
گــونــاگــون آن ــــ در خــود جــوانهــا هــم کــم نیست.
دربـ ـ ــاره دســت ـههــایــی از ج ــوانه ــا ک ــه ت ـع ـل ـقــات و
تظاهرات واضــح مذهبی دارن ــد ،حرفی نیست اما
حتی بسیاری از آنها که در ظاهر اینگونه نیستند،
ذی ــل مــبــاحــث هــویــتــی و اخ ــاق ــی ،در خ ــودآ گ ــاه یا
ناخودآ گاه به دینداری فکر میکنند .شاهد مثال
ایــن ســخــن ،محبوبیت اســتــادانــی چــون محسن
قــرائــتــی و عــبــدا ...فاطمینیا و دیــگــران در فضای
مجازی ا ســت .تلویزیون البته بــرای سریا لسازی
در ا یـ ــن حـ ـ ــوزه ،چ ــالـ ـشه ــای فـ ــراوا نـ ــی دارد که
ازجمله آن مـیتــوان بــه شــعــاری نــشــدن ،مطابقت
بــا نــظــرات علما و بعضی خــط قــرمــز هــای مختلف
اشاره کرد.

همرفیقانی برای همیشه
مــوضــوع دارد .بـسـیــاری از دوس ـت ـیهــای خ ــار ج از
عــرف ،فسادهای اخالقی و ...با ازدواج بههنگام،
مــوفــق و آ گــاهــانــه ،قــابــل حــل اس ــت .آنـچــه واضــح
است این که تقریبا همه جوا نها دغدغه ازدواج
دارن ــد امــا میل بــه ازدواج و آمــار آن از موضوعات
مختلفی تأثیر میپذیرد که مسائل اقتصادی در

صدر آنها قرار دارد .ازدواج از آن دست موضوعاتی
است که انصافا تلویزیون در آن کم نگذاشته و در
اغلب محصوالت نمایشی ،گریزی به آن داشته.
در همین هفتههای گذشته هم دو سریال «افــرا»
در شبکه یک و «همسایه» در شبکه سه در برخی
قصههای خــود ،ماجراهایی در ب ــاره ازدواج مطر ح

اگر هرکدام از مسائلی را که در بندهای باالتر آمد ،کنار
بگذاریم ،از یک چیز نمیشود گذشت که در زندگی
اجتماعی ،امــری مطلقا ناگزیر اســت :دوستی .هیچ
جوان یا نوجوانی را پیدا نمیکنید که دوست نداشته
باشد .رفاقتها که در دوران جوانی شکل میگیرد،
گاه تا سنین باال نیز ادامه پیدا میکند که نظیر آن
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مهاجران

پرویز پرستویی و چند بازیگر دیگر به عنوان بازیگر مهمان در روزگار جوانی

را در فیلمها و سریا لها نیز د یــد ها یــم .دوستی و
رفاقت ،از سادهترین چیزهایی است که میتواند
پایه یک درام باشد ،امــری که سا لهاست سهم
قــابـلتــوجـهــی از ســر یــالهــای جــوانــانــه تلویزیون
داشته و دارد.
دوستیابی بــه شــیــوه ســالــم ،رفـیــق نــابــاب و انــواع
گـ ــروههـ ــای دوسـ ـت ــی ،از م ـه ـمتــر یــن مــوضــوعــاتــی
اس ــت کــه همچنان م ـیتــوانــد دسـتـمــایــه ساخت
آ ثـ ــار نـمــایـشــی تــلــویــزیــونــی بــاشــد و ظــرفـیـتهــای
ز ی ـ ـ ــادی بـ ـ ــرای آن وجـ ـ ــود دارد .بـ ــا ا ی ـ ــن وجـ ــود
ســر یــا لهــای تــلــو یــزیــون تحت تأثیر خــط قرمزها،
بــه بعضی ان ــواع دو سـتـیهــای اجتماعی جدید که
چند سالی هست در میان بعضی جــوا نهــا دیده
مـیشــود ،ورود چندانی نـکــردهاســت .ساخت دور
تـ ــازهای از ســر یــالهــای جــوانــانــه و پــرداخــت دقیق
بــه ایــن م ــوارد ،مـیتــوانــد بــرای جــوانهــا راهگشا و
آگاهکننده باشد.

 2سال در لباس نظامی
پ ـســرهــا از حـ ــدود  ۱۸ســال ـگــی ،ب ــا م ـســألــه مهمی
یک ـن ـنــد :خ ــدم ــت وظـیـفــه
دسـ ــت وپ ـن ـجــه نـ ــرم م ـ 
عمومی یا به زبان سادهتر ،دوران سربازی .دورهای
دو ســا لــه ک ــه از ا غ ـلــب شــر ک ـتک ـن ـنــد گــان در آن،
فرصت حضور جــدی در اجتماع شامل تحصیل،
کار و حتی ازدواج را میگیرد .بر خالف آنچه که باید،
متاسفانه در ا ی ــران درآ م ــد ســر بــاز پایین ا ســت و
بسیاری از سربازها نمیتوانند به شکل تخصصی
خدمت کنند.
ایـنـهــا غـیــر از خ ـطــراتــی اس ــت کــه گ ــاه بـ ــرای ســربــاز
ایجاد میکند و حتی گاه تا درگیری با تروریستها
و ش ـهــادت هــم رس ـیــدهاســت .اگــر در شبکههای
اجتماعی جستوجو کنید ،میبینید که سربازی
س ــوژه بسیاری از بحثها مـیــان کــار بــران اســت و
گهــایــی مــث ــل #از_س ـ ــرب ـ ــازی_ب ـ ــگ ـ ــو هــم
ه ـش ـت ـ 
ب ــرای آن درس ــت ش ــده؛ ام ــری کــه نـشــان مـیدهــد
گ ـ ــذران ـ ــدن دوران خ ــدم ــت وظــیــف ــه ع ــم ــوم ــی و
ح ــواش ــی م ـخ ـت ـلــف مــرت ـبــط ب ــا آن ،ی ــک دغــدغــه

عــمــومــی بـیــن اغ ـلــب جــوانهــاســت و بــایــد جــدی
گرفته شود.
خ ـ ــدم ـ ــت وظ ـ ـی ـ ـفـ ــه عـ ــمـ ــومـ ــی گ ـ ــرچ ـ ــه ب ـ ـهطـ ــور
مستقیم فـقــط پـســر هــای ج ــوان را در گ ـیــر میکند
ا م ـ ــا از آ نـ ـج ــا کـ ــه بـ ـسـ ـی ــار یش ــان ازدواج کـ ــرده
ی ــا در آس ــت ــان ــه ازدواج ق ـ ــرار دارن ـ ـ ــد ،عــمــا روی
شرایط بسیاری از دخترها هم تاثیرگذار است.

اشتغال ،دوای درد جوانان
کمتر کسی شک دارد که اقتصاد ،مسأله اول کشور
ماست .مشکالت اقتصادی اعم از بیکاری ،گرانی،
تورم ،تحریمهای ظالمانه و ...از نمودهای مختلف
ایــن مسأله بــزرگ و مهم اســت ،ایــن روزه ــا اغلب
خــانــوادههــا را درگیر کــرده و بــرای خیلیها مشکل
ســاخـتــه اس ــت .بـیــن ای ــن مـ ــوارد ،آنـچــه کــه بیشتر
از بقیه بــه قشر ج ــوان مــربــوط مـیشــود و دغدغه
آنهاست ،بیکاری است.
بـســیــاری از جــوانهــای کــشــور مــا ،تحصیلکرده یا
سن ــخ ــوان ــده ،دخـتــر یــا پـســر ،مـتــأهــل یــا مـجــرد،
در 
ن ــانآور یــا نــانخــور و ...هــرچــه کــه باشند یــا بــا این
مشکل مواجهاند یا حداقل در برههای از جوانی
خــود ،با آن مواجه شــدهانــد .کمبود شغل ،بعضی
ج ــوانه ــا را ب ــه س ـمــت درآمـ ــدزایـ ــی از ب ــازار ی ــاب ــی
ش ـب ـک ـهای ،ارزهـ ــای دیـجـیـتــال و ...س ــوق داده که
هــر یــک حــواشــی دی ـگــری را رقــم زده اس ــت .جالب
آن کــه ه ـمــزمــان بــا شـکــایــت ج ــوانه ــا از مشکل
بیکاری ،بسیاری از صاحبان مشاغل نیز از کمبود
ن ـیــروی کــارآمــد مینالند .ایــن امــر نـشــان میدهد
که شاید با نوعی توانمندسازی نیروی کــار  ،حذف
عــاقــه بــه پـشــت میزنشینی در بعضی جــوا نهــا
و ح ـتــی ت ــوز ی ــع ف ــرصـ ـته ــای ش ـغ ـلــی پــای ـت ـخــت،
در ســرا ســر کــشــور  ،بخشی از ا یــن مشکل مرتفع
ش ــود .در عـیــن ح ــال چــه راه ـکــارهــای گفتهشده
مفید وا قــع شــود یا چه نشود ،آنچه در ا یــن میان
مشخص ا س ــت ،ا ی ـنکــه ســر یــا لهــای تلویزیونی
پــرتـعــدادی ســراغ نــدار یــم کــه بــه ایــن مــوضــوع مهم
پرداخته باشند.

امروزه دیگر کســی انــکار نمیکند کــه بعضــی از ایرانیان مایلنــد در کشــورهای دیگــر ،بهخصوص غرب
زندگی کننــد و در این بیــن ،جوانان نیز ســهم ویژهای دارنــد .بعضی مشــکالت داخلی کشــور ،همراه با
در باغ ســبز اغلب دانشــگاهها از عوامل اصلی اســت که بعضــی جوانــان ایرانی دغدغــه مهاجرت پیدا
میکننــد .از طرفــی هزینههــای مهاجــرت ،ســختیهای دلکنــدن از خانــواده به مــدت طوالنــی ،دوری از
خاک دوستداشــتنی ایران و  ...ازجملــه موانع آنهاســت و از طرف دیگــر ،رویاهای مختلفــی چون رفاه
اقتصادی ،تحصیل در دانشــگاههای معتبر دنیا ،بعضی آزادیهای فردی و اجتماعی که هریک ممکن
اســت برای هر فرد ،واقعی یا غیرواقعی باشــد ،از اصلیترین موتورهای محرکه آنها برای این کار اســت.
به نظر میرسد دغدغه مهاجرت در دانشــجویان و فار غالتحصیالن تحصیالتتکمیلی ،بهخصوص در
آنها که از دانشــگاههای معتبر کشــور مدرک گرفته یا میگیرند ،بیشــتر اســت؛ تا جایی کــه طی دو دهه
اخیر ،همواره کلیدواژه «فرار مغزها» در زبان رســانهها ،مســؤوالن و حتی مردم کوچه و بازار مطرح بوده
اســت .بااینحال در همین زمان ،کمتر ســریال تلویزیونی را بتوان یافت که دغدغــه اصلی کاراکترهای
جوان آن ،مهاجرت باشد .به نظر میرسد امروزه این سریالها کمتر از گذشته هم شده است.

سریالهای تلویزیون ،آینه روزگار جوانی
بر اساس اطالعات مرکز آمار در سال  ،1399کمی بیشــتر از 25درصد از مردم ایران در رده سنی  15تا  29سال
یشــود .جمعیت
یشــود ،ب هســر میبرنــد که رقمــی معادل 20میلیــون نفر را شــامل م 
که «جوان» نامیده م 
یشــوند ،دغدغههای زیادی دارند که
20میلیونی جوانان ایران که نیروی کار مهمی برای کشــور محسوب م 
در متن اصلی گزارش ،هفت مورد از مهمترین آنها توضیح داده شــد .طبعا تولید محتوا برای این جمعیت
عظیم که با انرژی فراوان خود میتوانند مسیر حرکت کشور را در سالهای آینده به هر سمتی تغییر دهند،
اهمیت فراوانــی دارد و در این راه ،تلویزیون بهعنوان فراگیرترین و مهمترین رســانه کشــور و ســریالهای
تلویزیونی بهعنوان پرمخاطبترین قالب رسانهای ،حساسیت باالیی پیدا میکنند .پرسش آن است که
آیا تلویزیون برای جوانها ،دغدغهها و مسائل آنها محصوالت نمایشی کافی تولید کرده است؟ با استناد
به ســریالهای پرمخاطب و شــاخص دهههای گذشــته کــه در صفحات بعــدی «قابکوچک» دربار هشــان
خواهید خواند ،ســابقه تلویزیون در این زمینــه را میتوان تا حدی قابل قبول دانســت اما به نظر میرســد
پرداخت به مشکالت و دلمشغولیهای قشر جوان در سریالهای سالهای اخیر تلویزیون کمی کمرنگ
یشــود که با تمرکز بر این مســائل
شــده اســت .در این ســالها کمتر ســریال تأثیرگذار و محبوبی یافت م 
لتــر و از خطوط قرمز
ســاخته شــده باشــد .بهخصوص آنکه فرهنگ حاکم بر جوامع جوان ،تا حدی رادیکا 
رســانه ملی دورتر شــده اســت .چرایی دور شــدن تدریجی تلویزیون و دغدغههای جوانــی از یکدیگر ،قابل
بررسی و آسیبشناســی اســت اما موضوع این گزارش نیســت .آنچه واضح اســت ،اینکه تلویزیون برای
تأثیرگــذاری بیشــتر روی قشــر جــوان ،نیازمنــد بازنگری در سیاس ـتهایی اســت کــه باعث شــده بعضی از
دغدغهها و مسائل جوانان بهسختی در البهالی برنامهها یا سریالهای تلویزیون دیده شود .جوانان باید
بتوانند خود را در تلویزیون پیدا کنند تا بیش از گذشته به آن اعتماد و عالقه داشته باشند.

3

جوانان در تلویزیون

کنکور سراسری را میتوان مهمترین دغدغههای قشر جوان کشور دانست
کنکوری که امتداد آن در تحصیالتتکمیلی هم عده بسیاری را درگیر خود
میکند .هزینه کالس ،کتاب و آزمون آزمایشی از یکسو و فشار روانی ناشی از
یک رقابت نفسگیر ،همه جزئی از ماجرای بزرگ کنکور است

خاطرهبازی

4

«خط قرمز » جزو سریالهای جذاب و پرسر و صدا در دوران خودش بود
که توانست زمان پخش که هر سهشنبه بود به قول معروف خیابانها
را خلوت کند .تنوع در بیان دغدغهها و گفتن تقریبا بیپرده مشکالت
جوانان در این سریال باعث شده بود هر روز به مخاطب آن اضافه شود
و بسیاری با آنها احساس همدردی داشته باشند

ویژهنامه رادیو و تلویزیون روزنامه جام جم
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روزگار جوانی
سال تولید1377 :
کارگردانها :شاپور قریب و اصغر توسلی
تهیهکننده :اصغر توسلی
نویسندهها :اصغر فرهادی ،علیاکبر محلوجیان ،فرهاد نقدعلی و فریبرز کامکاری
بازیگــران :بهــزاد خداویســی ،امیــن حیایــی ،کیهــان ملکــی ،نصــرا ...رادش ،مهــدی
صبایی ،سحر صباغسرشت و زهره فکورصبور
دغدغــه مطــر ح شــده در ســریال« :روزگار جوا نــی» دا ســتان پنــج جــوان شهر ســتانی
دانشــگاه قبولشــدهای را روایت میکرد کــه در یک خانه دانشــجویی بــا هم زندگــی میکردند
و هرکــدام داســتان و دغدغ ـهای داشــتند کــه بیربــط بــه دغدغههــای روز آن دوران و حتــی در ایــن دوران نبــود .تحصیــل،
ازدواج ،اشــتغال ،مســکن و مشــکالت مالــی ازجملــه مهمتریــن مســائلی بــود که بــه شــکلهای مختلــف و البته جــذاب و
دوستداشــتنی مطــرح میشــد و بینندههــا را مشــتاق بــه دیــدن آن در زمــان پخــش خــود میکــرد .محمدرضا عیوضــی نیز
خواننــده تیتــراژ پایانــی آن بــا متــن «مثــل یــک رنگینکمــون هفــت رنــگ /سرگذشــت زندگیمــون رنگرنــگ /ای صمیمــی،
ای قدیمی ،همقطار /در دل شــب شــبنم عشــقی بهکار» بود که اتفاقا در زمان خود با اســتقبال خوبی مواجه شد و بسیاری
زمان پخش با آن همخوانی میکردند.

خط قرمز
سال تولید1380 :
کارگردان و تهیهکننده :قاسم جعفری
نویسنده :علیرضا بذرافشان و شعله شریعتی
بازیگران :شــهرام حقیقتدوســت ،ســروش گودرزی ،پویــا امینی ،شــهرام عبدلی،
ایمان اشــراقی ،علی منصوری ،مجید مشــیری ،علی جاویدفر ،مهســا کرامتی ،ســاناز
کیهان ،زهرا اویسی و حسن اسدی
دغدغه مطــر ح شــده در ســریال« :خــط قرمز» جــزو ســریالهای جذاب و پرســر و صــدا در
دوران خــودش بــود کــه بــا واکنشهــای مثبــت و منفــی بســیاری هــم مواجه شــد؛ ســریالی که
محبــوب جوانان و نوجوانــان آن دوران بود و توانســت زمــان پخش خود که هر سهشــنبه بود بــه قول معــروف خیابانها را
خلوت کند و مشــتاقان دانســتن عاقبت جوانان این ســریال را تا پایان پخش آخرین قســمت با خود همراه ســازد؛ سریالی
که دغدغههــای جوانانــه فراوانــی در آن مطرح شــد و حتــی در ترانه محبــوب تیتــراژ که حســین ریاضیــان آن را خوانــده بود با
ترانه «به امید یه هــوای تازهتر /گفتیم از رفتن و خوندیم از ســفر /میخواســتیم مثل پرندهها باشــیم /آســمونو حس کنیم
رها باشــیم» نیز به بخش مهمی از دغدغه جوانان اشــاره داشــت .قصه این ســریال از تفاوت نس ـلها و فرار از خانه گرفته تا
قاچاق مواد مخــدر ،اعتیــاد و ازدواج و حتی مطرح شــدن بیماری ایدز گفــت و همین تنوع در بیــان دغدغههــا و گفتن تقریبا
بیپــرده مشــکالت جوانان در این ســریال باعث شــده بــود هــر روز به مخاطــب آن اضافه شــود و بســیاری با آنها احســاس
همدردی داشته باشند.

پشتکنکوریها
سال تولید1381:
کارگردان :پریسا بختآور
تهیهکننده :حسین مروی
نویسنده :اصغر فرهادی و محمدرضا فاضلی
بازیگــران :رضــا داوودنــژاد ،علــی صادقــی ،بــرزو ارجمنــد ،رامیــن ناصرنصیــر ،ســعید
آقاخا نــی ،ســیروس گرجســتانی ،ســحر ولدبیگــی ،محســن قاضیمــرادی ،ر ضــا و
محمودرضا بنفشهخواه ،مریم امیرجاللی و سیروس میمنت
دغدغــه مطر ح شــده در ســریال :همانطور که از نام ســریال هم مشــخص اســت داســتان این
ســریال به دغدغه بزرگ کنکور که بــرای جوانان آن زمان قبولی در آن و ورود به دانشــگاه به بزرگی شکســتن شــاخ غول بود،
میپرداخت .تعدادی جوان که در یک خانه بزرگ و قدیمی برای درس خواندن و ورود به دانشــگاه دورهم جمع شــده بودند
و همین موضوع نیز باعث شــکلگیری داستانهایی میشــد که در ماه رمضان سال  1381از شــبکه پنج سیما پخش شد و
موضوعاتی همچون ازدواج و اشــتغال نیز در این میان بهخوبی مطرح شــد .ترانه تیتراژ آن را هم که حمیدرضا صدری خواند
با ترانه «کی کالس بیشــتر میره؟ اون که پول بیشــتر داره /پول و کالس و تست و کنکور /من شــب و روز درس میخونم تا
پشتکنکور نمونم »...با استقبال خوبی مواجه شده بود.

ماندگارترین سریالهای جوانانه تلویزیون کدام

جوان ایران

آزاده باقری
خبرنگار

ســریالهایی کــه بــا محور یــت دغدغههــای جوانــان و دغدغههــای روز ماننــد

و

کنکــور  ،ازدواج ،اشــتغال ،مســکن و ...هســتند همیشــه محبــوب بــوده و در

پ

صورت خوشســاخت بودن ،مخاطــب بســیاری دارد .برای همین هــم میتوان

د

گفت اکثر ســریالهای موفق که در چند دهه اخیر دیده شــدهاند؛ سریالهایی

ک

با همین محوریت هستند؛ بهطوریکه هنوز هم بازپخش آنها مخاطب داشته

ب

من یک مستاجرم
سال تولید1383 :
کارگردان :پریسا بختآور
تهیهکننده :ایرج محمدی و مهران مهام
نویسنده :شادمهر راستین
بازیگران :امیر جعفری ،ســعید آقاخانی ،ریما
رامینفر ،کتایون امیرابراهیمی ،نگار فروزنده،
سپند امیرسلیمانی ،الهام چرخنده و نیما تارخ
دغدغــه مطــر ح شــده در ســریال :نــام این ســریال هم
کامــا نشــان میدهــد چــه دغدغــهای را قــرار بــود مطــر ح کنــد .دغدغــه مســکن و
اجارهنشــینی که تالش شــد در این ســریال به آن پرداخته شــود .داســتان آن درباره
زن مســنی اســت که چند آپارتمان دارد و میخواهد آنها را اجاره بدهــد .او برای اجاره
خانههایش شــرایطی دارد کــه همین شــرایط و ماجرای کســانی کــه برای اجــاره خانه
میآیند روایت و روند قصه را شکل دادهاند.

فاصلهها
سال تولید1389 :
کارگردان :حسین سهیلیزاده
تهیهکننده :محمدرضا شفیعی
نویسنده :مسعود بهبهانینیا
بـ ــازیـ ــگـ ــران :دانـ ــیـ ــال حــکــیــمــی ،شــاهــرخ
اس ــت ــخ ــری ،نــیــمــا ش ــاه ــر خش ــاه ــی ،ب ـهــاره
اف ــش ــاری ،فــاطــمــه گ ـ ــودرزی ،محمد ح ـمــزهای،
پندار اکبری ،سوگل طهماسبی ،رضــا توکلی ،مریم
کاویانی ،حسن جوهرچی ،ارسالن قاسمی ،حمید شریفزاده،
الناز حبیبی و شهرام عبدلی
دغــدغــه مطر ح شــده در ســریــال :ســریــال «فاصلهها» ســریــال ساخت شبکه سه
سیما در سال  89بود که به یک دغدغه مهم و آن هم تفاوت نسلها پرداخت؛
تفاوتی که بین پدر و مادرها و فرزندان آنها به شکل مشهودی قابل حس بوده و
همین موضوع سوژهای شد تا سازندگان به آن بپردازند .این سریال ،پدری مذهبی
را نشان م ـیداد که با پسرش از نظر رفتار و عقیده فاصله داشته و حتی پسرش
با دختری در این میان آشنا میشود که پدر رضایت به ارتباط و وصلت آنها ندارد
و همین موضوعات در پی هم ماجراهایی را پیش آورد که حتی در نهایت در این
سریال به موضوع تجاوز نیز میرسد که واکنشهای گوناگونی را نیز به همراه
داشــت« .اگــه فاصله افــتــاده /اگــه من با خــودم ســردم /تو کــاری با دلــم کــردی /که
فکرشم نمیکردم /چه آســون دل بریدی از دلی که پای تو گیره /که از این بدترم
باشی؛ واسه تو نفسش میره» با صدای علی سهرابی ترانه تیتراژ پایانی بود که با
روایت داستان همخوانی خوبی داشت.
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م آ ثار بودند و چه دغدغههایی را مطر ح کردند؟

نی سالم!

و بســیاری هنوز هم پای این ســریالها مینشینند .قاســم جعفری ،ســیروس مقدم ،سروش صحت،

پریســا بخــتآور و  ...ازجملــه کارگردانهایــی هســتند کــه سریالهایشــان اکثــرا حــول محــور همیــن

دغدغههــای جوانانــه میچرخــد و اتفاقــا هــم در زمــان پخششــان مخاطبــان را به ســمت خــود جلب

کردنــد .از ایــنرو در ایــن گــزارش مــروری داشــتهایم بــه برخــی از ایــن ســریالها و اشــارهای کردهایــم

به دغدغههایی که در آنها پرداخته شد و میتوانید در ادامه بخوانید.

بچههای نسبتا بد

سال تولید1392 :
کارگردان :سیروس مقدم
تهیهکننده :سیدکمال طباطبایی
ویسنده :پیمان عباسی
ازیگــران :حمیــد گــودرزی ،میــاد کیمــرام ،ا شــکان
خطیبی ،علی طباطبایی ،یوسف تیموری ،مجید مشیری،
شــهرزاد کمــالزاده ،مهســا کامیابــی ،نیکــی مظفــری ،مهرانه
مهینترابی و اکبر عبدی
دغدغــه مطــر ح شــده در ســریال :روایتی کــه در این ســریال مطــرح میشــود روایت چهــار جوان
خالفکاری اســت که در یک ســرقت با گاوصندوقی مواجه میشــوند که  2000ســکه بهار آزادی در
ن است؛ ســکههایی که برای یک موسســه خیریه بوده و برای زوجهای نیازمند جمعآوری شده
ود .همین اتفاقات چالشها و ماجراهای بســیاری را به همراه دارد و خردهداستانهایی در دل
ن بهوجود میآید که مخاطــب را مجاب به دنبال کــردن آن میکند .اشــتغال و ازدواج مهمترین
دغدغههایی اســت که ســروش مقدم بــه همراه پیمان عباســی تــاش کردند تا بتواننــد در این
ســریال آنها را مطرح کنند .یــه وقتایی که تنهایــی /خدا عاش ـقترت کرده /باید دلتنگ باش ـی /تا
فهمی باورت کرده /یه وقتهایی برات سخته /دلت لجبازه و مغرور /میخواد اما نمیتونه /تو
و عاشق کنه با زور» نیز تیتراژ پایانی سریال بود که توسط فریدون آسرایی خوانده شد.

لیسانسهها

سال تولید1395 :
کارگردان :سروش صحت
هیهکننده :رضا جودی
ویسندگان :سروش صحت و ایمان صفایی
ــاز ی ـگــران :امیرحسین رستمی ،هــو تــن شکیبا ،امیر
کــاظ ـمــی ،ب ـه ـنــام ت ـش ـکــر ،ب ـیــژن ب ـن ـف ـش ـهخــواه ،م ـهــران
جـبــی ،متین ســتــوده ،نیلوفر هوشمند ،رو ی ــا میرعلمی،
ک ــاظ ــم س ـیــاحــی ،ع ـ ـ ــزتا ...مـ ـ ـه ـ ــرآوران ،سـ ـی ــاوش چ ــراغــیپ ــور،
سام نوری و آتنه فقیهنصیری
دغدغه مطر ح شده در سریال :سریال «لیسانسهها» زمان پخش خود با استقبال قابلقبولی
مواجه شد و به یکی از اصلیترین دغدغههای جوانان این زمانه که تحصیلکرد ههای بیکار
هستند ،پــردا خــت؛ جــوا نــا نــی کــه در دا نـشـگــاه تحصیل ک ــرده و دارای م ــدرک کارشناسی در
شتههای گوناگون هستند اما با این حال در زمینههای اشتغال ،ازدواج ،مسکن و ...دچار
مشکل بوده و نمیتوانند از آنها بهسادگی عبور کنند .سریال لیسانسهها بهخوبی با نشان
دادن سه جوان لیسانسه توانست این دغدغهها را در قالب طنز به نمایش درآورد و اتفاقا
یتراژ پایانی آن نیز به خوانندگی امید نعمتی با ترانه «تمام کهکشان نشان از تو دارد /زمان
ــدون تو سر گــذر ن ــدارد /جهان به اعتبار خنده تو زیباست /بهشت من همین دقیقهها
همینجاست» توانست محبوبیت خوبی بهدست آورد.
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ترانه مادری
سال تولید1396:
کارگردان:حسینسهیلیزاده
تهیهکنندگان:ایرج محمدی ،مهران مهام
نویسنده:مسعود بهبهانینیا ،محمدرضا خالقیزاده ،علیاکبر بابالو و زهرا پارسافر
بازیگران :هما روســتا ،دانیال حکیمی ،فاطمه گودرزی ،سیاوش خیرآبی ،علی طباطبایی ،محمد
شادانی ،گالره عباسی ،مینا الکانی ،محمد حاتمی ،الهام پاوهنژاد و مهین شهابی
دغدغه مطرح شده در سریال :داســتان این ســریال به دوری  15ســاله خواهر و برادری برمیگردد که فرزندان پســر آنها در یک دانشگاه
همدوره میشوند و داستان اختالف این خواهر و مادر بر سر خانه مادری و طعمی که در این میان وجود دارد مطرح میشود .ماجراهای
پسردایی و پسرعمه که یکی از آنها اصطالحا بچهمثبت است و دیگری تا حدودی خردهشیشــه دارد و دغدغههایی همچون دسترسی
به مواد مخدر ،اعتیاد را به نمایش درآورد که بســیاری از بینندهها با آنهــا همذاتپنداری کردند ،ضمن اینکه در این ســریال به ماجرای
ازدواج و حتی ازدواج دختر و پسری که دختر چند سال از پسر بزرگتر است هم پرداخته شد که بازخوردهایی را نیز به همراه داشت.

پــدر

سال تولید1397:
کارگردان:بهرنگتوفیقی
نویسندهوتهیهکننده:حامد عنقا
بازیگران :مهدی ســلطانی ،ســینا مهراد ،ریحانه پارســا ،لعیا زنگنه ،بیژن امکانیان ،نیما رئیسی،
مسعود فروتن ،مجید مشیری و کاوه خداشناس
دغدغــه مطرح شــده در ســریال :داســتان این ســریال به آشــنایی پســری مذهبی بــا دختــری پولدار
و غیرمذهبــی در دانشــگاه برمیگردد و بهوجــود آمدن روابط عاشــقانه میــان آنها و درنهایت مرگ پســر و
ماجراهای بعد از آن روایتی متفــاوت از دغدغههای جوانانه و تفاوتهای طبقانی و دیدگاهــی و اعتقادی را مطرح میکند که بینندههای
تلویزیون را با خود همراه کرد« .کجایی ای که عمری /در هوایت نشستم زیر بارانها کجایی /اگر مجنون اگر غریبم در بیابانها کجایی»
تیتراژ پایانی سریال «پدر» با صدای علیرضا قربانی است که این ترانه نیز جزو ترانههای محبوب تیتراژ پایانی به حساب میآید.

بچه مهندس

سال تولید1397 :
کارگردان :علی غفاری
تهیهکننده :سعید سعدی
نویسنده :سجاد ابوالحسنی
بازیگران :یونــا تدین ،پرویز پورحســینی ،روزبــه حصاری ،بهناز جعفری ،ســاناز ســعیدی ،برزو
ارجمند ،عباس جمشیدیفر ،بهاره رهنما و اندیشه فوالدوند
دغدغه مطرح شده در ســریال :قصه این ســریال ،روایت نوزادی رها شــده در دوران جنگ در پرورشگاه
است که کودکی خود را در آنجا میگذراند و به انتظار روزی است که والدیناش سراغش بیایند .اتفاقاتی که در این سریال به نمایش
درمیآید به مسائل و دغدغههای دهههای  60و  70میپردازد که حالت نوستالژی داشــته و بسیاری از مخاطبان به خوبی میتوانند
با اتفاقات آن دوران همذاتپنداری کنند .بازیگر کودک آن یونا تدین نیز آنقدر خوب بازی کرد که این انتظار در او بهخوبی به نمایش
درآمد و از اینرو جزو سریالهای محبوبی شد که ماه رمضان سال  97از شبکه دو پخش شد.

سرباز
سال تولید1399 :
کارگردان و نویسنده :هادی مقدمدوست
تهیهکننده :محمدرضا شفیعی
بازیگران :آرش مجیــدی ،الیکا عبدالرزاقی ،رویا تیموریان ،جمال اجاللی ،اســماعیل محرابی،
نیما شعباننژاد ،سیاوش خیرابی ،پدرام شریفی ،افسانه کمالی و علی هاشمی
دغدغــه مطــرح شــده در ســریال :ایــن ســریال همانطــور کــه از نامش مشــخص اســت بــه یکی
یپــردازد .روایــت این ســریال هم روایت پزشــکی اســت
از مهمتریــن دغدغــه جوانــان یعنــی ســربازی م 
کــه دوره طــرح خــود را باید بــا خدمــت ســربازی بگذرانــد و دغدغههــای اشــتغال ،ازدواج و مســکن را نشــان میدهــد .در کنــار این
دغدغ ههــا ،روایتها و خردهداســتانهایی نیز وجــود دارد که دغدغههای برخی از ســربازان همدوره با شــخصیت اصلی ســریال را
نیز به نمایش درمیآورد .این سریال در ماه رمضان ســال  99روی آنتن شبکه سه رفت« .به تو دل ندهم /به که دل بدهم /تو بگو
چه کنم /دلتنگم /نه کنار توام /نه قرار توام و  » ...نیز تیتراژ پایانی سریال با صدای محمد معتمدی بود.

خاطرهبازی

همانطور که از نام «سرباز » مشخص است ،این سریال به یکی از مهمترین دغدغه جوانان
یعنی سربازی میپردازد .روایت این سریال هم ماجرای پزشکی است که دوره طرح خود را
باید با خدمت سربازی بگذراند و دغدغههای اشتغال و ازدواج و مسکن را نشان میدهد.
در کنار این دغدغهها ،روایتها و خردهداستانهایی نیز وجود دارد که دغدغههای
برخی از سربازان همدوره با شخصیت اصلی سریال را نیز به نمایش درمیآورد

پشت صحنه
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سعید زارعی که پیش از این در سریال «زندگی زیباست» به ایفای نقش پرداخته بود
و سینا کرمی ،امیرمسعود واعظ و عیسی حسینی که چهرههای جدیدی برای مخاطب
هستند دیگر ساکنان این خانهاند که از بیوک میرزایی اجاره شده است .بیوک میرزایی که
در فصلهای قبلی سریال «روزگار جوانی» هم صاحبخانه جوانانی مثل امین حیایی
کیهان ملکی و  ...بود ،دیگر نقطه اتصال فصل جدید سریال با قبلیهاست

در پشتصحنه نسخه دهه نودی روزگار جوانی چه میگذرد؟

مثل یه رنگین کمون هفت رنگ

  با این جمع فصل جدید روزگار جوانی پخش میشود

تیرماه سال گذشته بود که خبری مثل بمب در صدر اخبار سریالی قرار گرفت؛ «روزگار جوانی پس از  20ســال دوباره به تولید میرسد ».این خبر از همان ابتدا اما
و اگرهایی هم داشــت؛ فصــل اول این ســریال را اصغر فرهادی نوشــته بــود و بازیگران فصل یــک و دو برخیشــان دیگر بهراحتی در ســریالها ظاهر نمیشــدند.
عاطفه انوار
خبرنگار

با این حال نقطه اتصال فصل جدید با فصلهای قبلی خود کارگردان یعنی اصغر توســلی بود که حاال پس از  20ســال میخواســت این ســریال را بســازد و از سال
گذشــته که ابتدا بخشــی از فیلمنامه نوشــته شــد و بعد وارد پروســه پیشتولید و تولید شــد تا همین تابســتان امســال تصویربرداری ادامه داشــت .در یکی از
روزهای تصویربرداری (در تابستانی که گذشــت) سری به پشتصحنه ســریال و لوکیشــن آن در منطقه نیاوران زدیم تا ببینیم روزگار جوانهای جدید سریال با

 7ماه تولید
با  ۱۱۰۰هنرور !
در بــیــن ج ــابــهج ــایــیه ــا و شــلــو غ ـیهــا
دقایقی هــم بــا تهیهکننده حــرف میزنم
و از سختیهای ســریــا لســازی در دوره
کـ ــرونـ ــا م ـ ـیپـ ــرسـ ــم .ســپــهــر مــح ـمــدی،
تــهــی ـهکــنــنــده ســـریـــال در تــوض ـی ـحــاتــی
م ـیگــویــد :تــصــویــربــرداری ایــن ســر یــال با
ســخــتـیهــای زیـ ــادی هــمــراه شــد و مــا در
زمانی کــار را به تولید رساندیم که کرونا
چند بار به اوج خود رسید؛ بهویژه که این
سریال بازیگران مختلف و لوکیشنهای
متعددی داشت و همین هم ریسک کار
را باال میبرد.
محمدی عنوان کرد :ما نمیتوانستیم کار
را هم با بازیگران محدود جلو ببریم .آقای
توسلی در هر سکانس هم بازیگر دعوت
میکرد و در طول هفت ماه تصویربرداری
این سریال حدود  1100هنرور هم داشتیم
کــه همه اینها سختیها و چالشهای
خود را دارد.
مــحــمــدی ای ــن تــوضــیــحــات را در طبقه
پــایــیــنــی لــوک ـیــشــن م ـیگــویــد ،جــایــی که
بیشترین ام ــور تــدارکــاتــی و حــتــی گریم
و لــبــاسهــا و ...آنــجــا انــجــام م ـیشــود ،در
روزهایی که البته آخرین تصویربرداریها
در حــال انــجــام و تولید در مــراحــل پایانی
است.
گـ ــروه بــایــد بــه صـ ــورت فــشــرده ک ــار را به
پــایــان بــرســانــد و همین اس ــت کــه دیگر
نــمـیتــوان مصاحبه دیــگــری انــجــام داد و
صحبتهای تهیهکننده خاتمه گــزارش
میشود.

قدیمیها چقدر فرق دارد و این سریال در چه مولفههایی تفاوت کرده است.

آقا بیوک ،نقطه وصل
در ی ــک ع ـصــر تــاب ـس ـتــانــی ب ــه پـشـتصـحـنــه ســر یــال
میرسیم ،به یک خانه ویالیی بزرگ که در طبقه دوم آن
خانه نقش جوانهای سریال تدارک دیده شده است.
دکور طبقه دوم یک زندگی کامال دانشجویی و مجردی
را نشان میدهد.
پنج ج ــوان کــه هــر یــک ب ـه دلیلی در ایــن خــانــه حضور
دارنــد و با یکدیگر همخانه شــدهانــد .اولینشان آریا
توسلی فــرزنــد خــود اصـغــر توسلی کــارگــردان سریال
است.
سـعـیــد زارعـ ــی کــه پ ـیــش از ای ــن در ســر یــال «زنــدگــی
زیباست» به کارگردانی قاسم جعفری به ایفای نقش
پــردا خـتــه بــود و همچنین سینا کــر مــی ،امیرمسعود
وا عــظ و عیسی حسینی کــه چهر ههای جــد یــدی بــرای
مـخــاطــب هستند دی ـگــر ســاک ـنــان ای ــن خــان ـهانــد که
از بــیــوک مـیــرزایــی اج ــاره شــده اس ــت .بــیــوک میرزایی
کــه در فـصـلهــای قبلی ســر یــال «روزگـ ــار جــوانــی» هم
صاحبخانه جوانانی مثل امین حیایی ،کیهان ملکی
و ...بـ ــود ،دی ـگــر نـقـطــه ات ـصــال فـصــل جــدیــد ســر یــال
با قبلیهاست.
اصغر توسلی در حــال کارگردانی ا ســت و به بازیگران
همه جزئیات را توضیح میدهد و به اصطالح میزانسن

را هم برایشان مشخص میکند .این سریال عالوه بر
ا یــن پنج بازیگر اصلی ،بازیگران مهمان هم دارد که
بیشتر برای مخاطب شناخته شدهاند.
بیوک میرزایی ،رسول نجفیان ،زهرا داودنــژاد ،محمد
الهی ،ال لــه صبوری ،سیاوش چراغیپور  ،محمو درضا
قدیریان ،سولماز حصاری و الهام طهموری ازجمله
ایــن بــاز یـگــران مهمان هستند کــه ق ــرار اســت در هر
ق ـس ـمــت و ب ــه فـ ــراخـ ــور ق ـصــه وارد ش ــون ــد و امـ ــروز

محمد الـهــی مـهـمــان ای ــن بــچـههــاســت و در ســریــال
بازی دارد.

وسواسهای آقای کارگردان
در دیــالــوگهــایــی کــه هنگام تــصــویــربــرداری و بــا سایر
کاراکترها دارد مشخص ا ســت که با خــانــواد هاش به
تهران آمــده و در پی دی ــداری به خانه ایــن پنج جوان
آمده است .همه در یک اتاق نشیمن در همان طبقه

دوم خانه که یک آشپزخانه کوچک هم برایش تعبیه
شده است روی مبلها نشستهاند و دیالوگهایشان
را مــیگ ــوی ــن ــد .در ی ــک فــاصــلــه زم ــان ــی ک ــو ت ــاه بین
دو کــات میتوانم با محمد الهی حــرف بزنم .الهی در
سخنان کوتاهی ابتدا از تئاتر میگوید و مثل خیلی
تــئــاتــر یهــای دیــگــر معتقد اســت کسانی کــه از تئاتر
آمــد هانــد همچنان در تــلــویــزیــون و سینما موفقتر
هستند .ایــن بــازیــگــر بــا اش ــاره بــه حــضــورش در این
ســریــال توضیح مـیدهــد« :ایــن ســریــال کــه پیشنهاد
شــد بـهراحــتــی پذیرفتم و اگــر بــه کــارنــامــه آ ق ــای اصغر
توسلی توجه کنید کارهایی که ساخته است درخشان
بــودهانــد ولــی متاسفانه مــســالـهای کــه در کــشــور ما
بــاب شــده ایــن اســت خیلی از کسانی کــه درس ــت و
اســاســی ک ــار میکنند یــا خــودشــان بــعــدا کـنــارهگـیــری
میکنند یا کنار گذاشته میشوند و این خیلی رویکرد
ضعیفی است» .
بچهها در داخــل هستند و جلوی میزهایشان پــر از
خــوراکـیهــای مختلف اســت .هــر صحنه را چند بــاری
میگیرند و اصغر توسلی بعد از سا لها هنوز هم با
وســواس کامل کــار میکند و اگــر نکتهای باشد کات
میدهد ،توضیح داده ،میزانسن را بازتعریف میکند و
دوباره تصویربرداری را ادامه میدهد.
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رو در رو

50سال است در این تلویزیون کارکرده و یاد گرفتهام كه چقدر بگویم و چگونه
بگویم كه بهنوعی این دغدغهها بیان شود.البته نمیگویم تمام این دغدغهها
را میگوییم بلكه بنا داریم بخشی از دغدغههای اصلیتر آنها را بیان كنیم .تالش
كردیم حین گفتن این دغدغهها حال مخاطب را هم خوب كنیم

گفتوگو با اصغر توسلی  ،کارگردان فصل جدید روزگار جوانی

احتمال ساختهشدن
فصلهای بعد وجود دارد

اصغر توسلی را بســیاری با ســریال «روزگار جوانی» میشناسند؛ ســریالی كه در دوره خود بسیار پربیننده شــد و به دلیل ســاختار و محتوای خاص آن مورد

در جامعه وجود دارد در تلویزیون پرداخت؟

اقبال طیف جــوان و حتی مخاطب عام و خــاص قرار گرفت .توســلی ابتدا تهیهکننده ســریال روزگار جوانی بود و شــاپور قریــب ،اولین كارگردان ایــن اثر بود.

دغدغهها خیلی زیاد است اما 50سال اســت در این تلویزیون کارکرده و
یاد گرفتهام كه چقدر بگویــم و چگونه بگویم كه بهنوعــی این دغدغهها
بیــان شــود.البته نمیگویــم تمــام ایــن دغدغههــا را میگوییــم بلكــه بنا
داریــم بخشــی از دغدغههــای اصلیتــر آنهــا را بیــان كنیــم .تــاش كردیم
حین گفتن این دغدغهها حال مخاطب را هم خوب كنیم.

را به این جوانان اجــاره داده و حاال مــا قصههای این بچههــا را میبینیم.
این خط ارتباطــی فصلهــای قبلــی روزگار جوانی بــا فصل جدید اســت و
در فصلهای قبل هم بیوك میرزایی در ســریال حضور داشت .نریشنی
دار یــم كــه در فصلهای قبــل هم بــود و آنهــم نخ تســبیح دیگــری برای
ارتباط با فصلهای قبل است.

میتوانیــد بــه برخــی از ایــن محورهــا كــه هنــوز هــم پخــش نشــده،

در اولین فصــل اصغر فرهــادی نیز نویســنده این ســریال بــود و در فصلهــای بعــد علیاکبــر تحویلیان ،نویســندگی ســریال را بهعهده داشــت كــه ازجمله
نویسندگان فصل جدید هم است  .اصغر توسلی كه بعد از 13قســمت ادامه فصل اول روزگار جوانی و فصل دوم آن را ســاخت ،سریالی هم درباره دختران
جوان تولید كرد و بعد از یكی دو سریال تا سالها كاری به تولید نرساند و حاال با فصل جدید این سریال چند روزی است به تلویزیون برگشته است.
چرا بــا ایــن كــه بازیگــران فصلهــای قبــل نیســتند ،نــام ســریال روزگار
جوانی است؟

روزگار جوانــی همیشــه هســت پیــش از این هــم بــوده و  50ســال دیگر
برای جوانان همان زمــان هم روزگار جوانی خواهد بــود .آن زمان هم من
از  70نفر تســت گرفتم كه آن پنج نفــر درآمدند .در زمــان تولید این فصل
از بیشــتر از  100نفر تســت گرفتیم تا به این افراد رســیدیم .اینهــا كه برای
این فصــل انتخابشــدهاند ،بچههــای اهل دانــش و تحصیلكــرده این
رشــته هســتند .اینهــا تئاتریانــد و حتــی كارهای كوچــك ســینمایی هم
داشــتهاند .امیدوارم اندازه همان بازیگران فصلهای قبلی و حتی شاید
بیشتر دیده شوند.
آنچه باعث میشود نخ تسبیح این چند فصل در سریال باشد ،چیست؟

بیــوك میرزایی در این ســریال نقــش صاحبخان ـهای را دارد كــه خانهاش

میتوانیــد بــه محورهــای ایــن فصــل از ســریال هــم اشــارهکنید ،چــون
ســریالهای مرتبط با جوانان بیشــتر حــول ازدواج  ،اعتیاد و مســائل كلی و
كلیشهای ساخته میشود.

اتفاقا ســریال ما درباره این مســائل نیســت .در این فصل همه مسائل
بچههــای امــروز را میبینیــم از فضــای مجــازی تا دیگــر معضــات و همه
غمها و غصههایی كه جوانان امروز دارند.
فكر میكنید میتوان به دغدغههای جوانان امروز با واقعیتهایی كه

اشارهکنید؟

بچهها دریکــی از قصهها برای پخــش نذری میروند اما ســراغ مكانهای
معمــول نمیرونــد بلكــه زیر پــل پــارکوی و آنجــا كــه كــودكان كار وجود
دارنــد ،میروند .ســه تــا از قصههــای ما بــه بچههــای كار مرتبط میشــود
و همچنیــن در ادامــه میبینیــم برخی از ایــن بچههــای كار ،زندگیشــان
زندگــی همیــن شــخصیتهای اصلــی ســریال اســت .مــا بهاینترتیــب
داخل زندگی شخصیتها میرویم.
این سریال در چند قسمت پخش میشود؟

قــرار بــود ســریال را طوالنیتــر كنیــم ولــی فعــا فــاز اول را در 28قســمت
میبندیــم و اگــر الزم شــد و فكــر كردیــم مناســب اســت ،كار را ادامــه
میدهیم.

نگاه منتقد
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بعد از 22سال ،فصل سوم این سریال بدون حضور آن پنج بازیگر قبلی و فقط
با حضور اصغر توسلی ،کارگردان و چند بازیگر فرعی آن سریال مانند بیوک میرزایی
ساخته شده است .شاید در گام اول این کار شبیه بازسازی سریال «فرندز » باشد
اما نبود پنج بازیگر اصلی نشان میدهد مسیر سریال چیز دیگری است
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چالشها و مخاطرات فصل سوم روزگار جوانی

کجایی جوانی که یادت بخیر !

«مثل یک رنگین کمون هفــت رنگ »...اگر بعد از خواندن این مصر ع ،بالفاصله در ذهنتان این مصر ع نقش بســته شــود که «سرگذشــت زندگــی مون رنگ رنگ»
یشــد و آن زمان
مشــخص میشــود شــما هم از آن گروهید که با ســریال «روزگار جوانی» خاطره دارید .ســریالی که تیتراژ آن با صدای محمدرضا عیوضی شناخته م 

احسان ناظم بکایی

عیوضی را با این آهنگ میشناختند .روزگار جوانی ،یکی از برندهای شاخص شبکه تهران یا پنج بود که ســال  1377روی آنتن رفت .آن زمان شبکه تهران ،شبکهای

روزنامه نگار

نوپا بود که سه ســال از تاسیس آن میگذشــت اما در همان سه سال توانســته بود برندســازی خوبی انجام دهد و برنامهها و ســریال هایش را چنان جا بیندازد که
همچنان آناسامی،حواسمخاطبانراجلبکند.

بــه ایــن نامهــا دقــت کنیــد؛ تهــران بیســت ،درشــهر،
هشــدار بــرای کبــری ،11بــه خانــه برمیگردیــم ،مســابقه
بزرگ ،جشــن رمضان ،رنگین کمان و...تمــام این نامها،
بــرای مخاطبان آشناســت که همگــی روی آنتن شــبکه
تهران رفتهاند .روزگار جوانی هم با چنین نگاهی ساخته
شد .اســتقبال چشــمگیر از فصل اول آن ،فصل دوم را
در پی داشــت که ســال بعدش یعنی  1378ساخته شد
و روی آنتن رفت .چند مســاله در موفقیت این ســریال
مؤثــر بــود .یکــی از آنهــا فضــای عمومــی جامعــه بعــد از
انتخابات دوم خرداد  1376بود .تاکیــد بر حضور جوانان
در مناســبات مختلــف ،کلیــدواژه جریانــات سیاســی
شــده بــود و ظرفیــت بــزرگ جوانانــی کــه دبیرســتانی و
دانشــگاهی بودند ،مراکز دانشــگاهی را به میــدان بزرگ
اجتماعــی تبدیــل کــرده بــود چنانچــه رویدادهــای تیــر
طهــای دانشــگاهی رخ داد .نکته بعد
 1378نیــز در محی 
پوســت انــدازی جامعــه بــود کــه در حوز ههــای مختلف

فرهنگی و ورزشی نمود پیدا میکرد.
از ساخت فیلمهایی مثل «آژانس شیشهای» تا صعود
خاطــره انگیز تیــم ملــی فوتبال بــه جــام جهانــی در  8آذر
 1376و پیــروزی بر آمریــکا در جــام جهانی  1998فرانســه
در  30خــرداد  1377را میتــوان گوش ـههایی از تحــوالت
جوانانــه آن ســالها دانســت .عــاوه بــر اینها تهــران به
عنــوان پایتخــت کشــوری کــه در مســیر توســعه بــود،
پوست اندازی گستردهای داشت .شهر رو به گسترش
بــود .بزرگراههــا  ،پلهــا  ،پارکهــا و فضاهــای تــازهای در
یشــد کــه وضعیت ایــن شــهر را تغییر
تهران ســاخته م 
میداد .واژگانی مانند «فرهنگآپارتمان نشینی»« ،شهر
نهــا
مــا خانــه مــا»« ،حقــوق شــهروندی» و ...بــر ســر زبا 
افتــاده بــود و بــا رونــق فروشــگاههای زنجیــرهای رفــاه
و شــهروند و تاســیس نشــریات رنگــی همشــهری
و فرهنگســراها ،مســاله فرهنــگ در پایتخــت مــورد
توجــه قــرار میگرفــت .ایــن پوس ـتاندازی یکــی از علل

تاسیس شبکه تهران یا پنج بود تا با نگاهی تخصصی به
پایتختنشــینی نگاه کند .نکته مهم بعد ،حال و هوای
خــاص آن روزهای این شــبکه بود کــه با انــواع نوآوریها
و برنام ههــای جــذاب میکوشــید ضمن تثبیــت جایگاه
خــود بهعنــوان شــبکه اختصاصــی پایتخــت ،مخاطبان
فراشهری و استانی را هم جذب کند و در رقابت با شبکه
ســه ،دیگر شــبکه نوپا از تک و تا نیفتــد .تعداد زیــادی از
مجریان چهره این روزها در آن زمان از شبکه پنج شروع
کردنــد و کارگــردان نامــداری ماننــد اصغــر فرهــادی هــم
در گمنامــی «داســتانیک شــهر» را بــرای همین شــبکه
میساخت که از قضا نویســنده فصل اول روزگار جوانی
هم بود .در چنین اوضاعی ،این ســریال با نامی مناسب
و ریتمی جالب و از همه مهمتر ســوژه خانه دانشجویی
کــه خــاص و دغدغــه جوانان بــود ،ســاخته شــد .ترکیب
تهــای مختلــف ،پازلــی را ســاخت که
بازیگرانــی از قومی 
ایــن خانــه را بــه نمونــه کوچــک ایــران تبدیــل کــرد .پنج
بازیگر جوان ســریال بــه خوبی بــا هم هماهنگ شــدند
نکــه هرکــدام هــم بعدهــا در دنیــای واقعــی
و جالــب ای 
قصهای پیــدا کردنــد .امین حیایی ،ســتاره ســینما شــد
و درخشــید .نصــرا ...رادش بــه فضــای طنــز برگشــت و
بهزاد خداویسی ،آنچنان که باید دیده نشد.
کیهان ملکی بعد از چند سال درخشش ،خودخواسته
کنــار کشــید و مهــدی صبایــی بــه بــازی در ســریالهای
مختلــف ادامــه داد و مســیرش را همچنــان میپیماید.
روزگار جوانی در آن زمان ،ســریالی پیشــرو و مهم بود که
در همان اتمســفر دیدنــی و جالب بــه نظر میآمــد .حاال

بعد از 22سال ،فصل سوم این ســریال بدون حضور آن
پنج بازیگر قبلی و فقط با حضور اصغر توسلی ،کارگردان
و چنــد بازیگــر فرعــی آن ســریال ماننــد بیــوک میرزایــی
ســاخته شــده اســت .شــاید در گام اول ایــن کار شــبیه
بازسازی سریال «فرندز» باشد اما نبود پنج بازیگر اصلی
نشان میدهد مسیر سریال چیز دیگری است .در واقع
توسلی و سازندگان فصل سوم روزگارجوانی با استفاده
از خاطــره خــوش مخاطبــان از آن ســریال ،نــام ســریال را
عاریــت گرفتهانــد و ســریال جدیــدی را ظاهــرا در قالــب
حضور چنــد جــوان در محیط یــک خانــه ســاختهاند .کار
خطرناکی که هم میتواند آن خاطره خوش را تهدید کند
و هم موفقیت این ســریال را که ذاتا با آن سریال تفاوت
زیادی دارد ،تحتالشــعاع نام خاطره انگیز قــرار دهد .به
زبان ســاده اگر این ســریال با نام دیگری ساخته میشد
در صــورت موفقیت روی پــای خود میایســتاد و احتیاج
به وامگیــری از گذشــته نبــود .فصــل ســوم روزگارجوانی
که طبیعتا ربطی به دو فصل دیگر نــدارد ،طبعا مانند دو
فصل اول نخواهد بود ،چون شرایط و زمانه آن دو فصل
با آنچه امروز در آن هستیم ،تفاوت دارد.

