
دیگران چه گفته اند؟
روزنامه قــدس: »اســتفاده از نیروهای 
تازه نفس و کار اولی در کنار افراد باتجربه به الگویی 
موفق در تولید فیلم و ســریال های تلویزیونی 
منجر خواهد شد. تا پیش از این سریال سازی در 
تلویزیون در انحصار گروه های تولیدی معدودی 
بود که فقط با تیم خودشان کار می کردند اما ورود 
نیروهای جدید ســبب شکستن انحصارگرایی 
شده، نگاه های نو و جدیدی را به تلویزیون تزریق 
کرده و منتج به تربیت نیرو می شــود اما آن چه 
اهمیت دارد بهره گیری از تجربیات کارگردان های 
باسابقه و پیشکسوت است که بهتر بود در ساخت 
»تازه وارد« این موضوع لحاظ می شــد اما این 
سریال اپیزودیک نشان داد که می توان قدم های 
خوبی در تولیدات گروهی برداشــت و ساخت 
ســریال های اپیزودیک با موضوعات روز را در 
کنار تولید ســریال های الــف و فاخر تلویزیون 

جدی گرفت.«
روزنامه هفت صبح: »»تازه وارد« سر و شکلی 
قابل قبول دارد. یعنی نمی توان به عنوان تجربه 
اول ســازندگان، ایرادی گل درشت از اپیزودها 
گرفت. کارگردان ها دنبال بازیگوشی های بی مورد 
نبوده اند و هدف شــان قرار دادن کارگردانی در 

خدمت داستان بوده است. بازیگران هم عملکرد 
قابل قبولی دارند و بازی های شان به اندازه است. 
طبعاً دست گذاشتن روی مسأله ای مهم به نام 
فرزند آوری هم امتیاز سریال محسوب می شود. 
این یک دغدغه جهانی است و فیلم و سریال های 
خارجی هم به شکل مستقیم و غیر مستقیم به این 
مسئله ورود می کنند... مهم ترین ایراد »تازه وارد« 
به گره گشایی ها برمی گردد. داستان ها ، ملموس 
هستند و مثالً وقتی از بیکاری یک خانم به دلیل 
بارداری حرف می زند، مخاطب با گوشت و پوست 
نگرانی او را درک می کند. یا اشاراتی مثل مشکل 
مردی که دستفروشی می کند، دغدغه روز جامعه 
است. با این حال گره گشایی ها به دم دستی ترین 
حالت ممکن انجام می شــود. در همه اپیزودها، 
بعد از یک بحــران که حاصــل نگرانی زوجین 
درباره فرزندآوری اســت، اتفاقاتی رخ می دهد 
که اصطالحاً از آن ها بــا عنوان »هندی بازی« یا 
»هپی اند« یاد می شود... بدتر این که، سریال پر 
است از شعار. مثالً در اپیزود اول، وقتی دختربچه 
دانش آموز صاحب برادر می شود، گویی انقالبی رخ 
داده! حال این که چنین اتفاقی طبیعی و معمول 
اســت .»تازه وارد« اما با این اتفاق همچون فیلم 
»فرزندان بشر« ساخته آلفونسو کوارون برخورد 

می کند. واقعیت این است که تلویزیون باید از 
طریق قصه هایی جذاب به معضل فرزندآوری 
بپردازد اما این شیوه مستقیم، نتیجه ای به همراه 
ندارد. شاید نتیجه مقطعی به دست آید اما در 

درازمدت اثر خود را از دست می دهد.«
نظر عوامل

محمدجــواد موحــد )تهیه کننده(: 
»کارگردانان از کســانی انتخاب شدند که در 
باشــگاه فیلم ســوره به مدت یک یا دو سال 
مسیر فیلمســازی را انتخاب کرده بودند. بعد 
از صحبت های نهایی قرار شــد یــازده اپیزود 
تک قسمتی ساخته شود که هر قسمت 4۵دقیقه 
باشد. گرچه شروع کار ریسک بود اما در مجموع 
می توانم بگویم کاری قابل قبول با استانداردهای 
شبکه سه روانه آنتن می شود... ما به کسی هشدار 
نمی دهیم، بلکه قصه هایی را انتخاب کرده ایم که 
فراوانی آن در جامعه زیاد است. در قالب قصه به 
داستان زوجین می پردازیم که به دنبال روش 
آی وی اف برای بچه دار شدن هستند اما مسائل 
مالی، نوبت دهی های طوالنی و.. این روند را با 
معضل رو به رو کرده اســت. تالش کرده ایم به 
مسائلی از این دست، نگاه جدی داشته باشیم 
تا مســئوالن هم این موضوع را جدی تر دنبال 

کنند.« )منبع: روزنامه جام جم(
میالد محمدی )کارگــردان(: »من به 
دنبال تجربــه قصه گفتن بــودم و »تازه وارد« 
فرصت خوبی را فراهم کرد تا بتوانم دو قصه با دو 
حال و هوای متفاوت را تجربه کنم که هرکدام 
اقتضائات داستان گویی خودشان را دارند... این 
اثر روی یکی از بحران های آتی کشــور یعنی 
بحران پیری جمعیت تمرکز کرده اســت. به 
هرحال ما باید با بحران ها و مشکالت کشور از 
جمله حاشیه نشینی، محیط زیست، بحران آب، 
نداشتن ثبات اقتصادی و... مواجه شویم و درباره 
آن ها کار بســازیم تا گفت و گو شکل بگیرد.« 

)منبع: روزنامه ایران(
نظر شخصی

سپردن ســاخت تازه وارد به تازه واردهای 
عرصه کارگردانی و فیلمســازی چه کار خوبی 
بود. باالخره در جایی بایــد به آن ها میدان داد. 
در باب رویکرد افزایش جمعیت و تبلیغ فرزند 
بیشــتر، زندگی بهتر نیز چه جایگاه و بستری 
بهتر از فضای فرهنگی و رســانه ای؟ اما نباید 
فراموش کرد که تولید سفارشی تنها وقتی ختم 
به محصول مطلوب می شود که به چهره هایی 
آشنا با این حوزه و افرادی سپرده شود که مسئله 
و دغدغه اش را دارند تا حداقل نتیجه کار بیش 
از یک تیزر تبلیغــی و زیرنویس آگاهی بخش 
تأثیرگذار باشــد. روایت چند منظر متفاوت از 
اقشــار مختلف جامعه و طراحی کلی مسئله 
بی جواب یا با جواب هایی که از قدرت قانع کردن 
الزم برخوردار نیستند، نهایتاً کار را به اثری ضد 
خودش تبدیل می کند. حال اینکه سریال در 
کدام طرف ایستاده با بیننده ای است که آن را 

تماشا کرده است.
چهره شاخص

ندارد.

معضل پرسش های بی پاسخ

تـــازه وارد

»تازه وارد« مجموعه ای اپیزودیک به تهیه کنندگی محمدجواد موحد و محصول باشگاه فیلم سوره است که اپیزودهای 
مختلف آن را هشت کارگردان جوان به نام های محسن امانی، حسن حبیب زاده، احمد حیدریان، محمدجواد صالحی، رضا 
کشاورز، رضا محبی، میالد محمدی و سجاد معارفی ساخته اند. همین حرکت را می توان یکی از ابداعات جالب این سریال 
دانست. در حالی که در سال های اخیر شاهد تالش برخی از فیلمسازان و تهیه کنندگان برای کشف بازیگران مستعد و تازه کار 
هستند، به نظر می رسد که محمدجواد موحد در »تازه وارد« تصمیم گرفته همین کار را با فیلمسازان جوان انجام داده و پایگاهی 
برای آنان ایجاد کند. محور مشترک اپیزودهای مختلف این سریال که از شبکه سه پخش شد، بحث فرزندآوری است. داستان 
این اپیزودها پیرامون نگرانی خانواده ها از داشتن فرزند می گذرد. مهم ترین عامل این نگرانی، مشکالت مالی است اما در برخی 
از اپیزودها به مسائل دیگری هم پرداخته شده از جمله آدم هایی که با بحران مالی دست وپنجه نرم نمی کنند اما به دلیل شرایط 
دیگری تمایلی به داشتن فرزند ندارند. به گفته تهیه کننده »تازه وارد«، این سریال برای 11 اپیزود 33 بازیگر برای نقش های 
اصلی و حدود 130 بازیگر برای نقش های فرعی دارد. این چهره ها، تعدادی از بازیگران اپیزودهای این مجموعه هستند: رضا 
بنفشه خواه، محمد نادری، آشا محرابی، سپیده خداوری، علی عامل هاشمی، شیوا خنیاگر، امیرمحمد زند، سونیا سنجری، 

زهرا داودنژاد، مهدیه نساج، سهی بانو ذوالقدر، هادی دیباجی، ناهید عساکره.
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