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امید اهالی شبکه سه به «#سرباز»
محصول مشترک سازندگان «وضعیت سفید» ،به  3ماه سریالهای بیرونق این شبکه پایان میدهد؟

مصطفی قاسمیان  -پخش سریال «#سرباز»،
امیدها را به احیای باکس سریال شبکه سه زنده
کــرده اســت .این در حالی است که اگرچه گروه
فیلموسریالشبکهسهسیماسال 98راباموفقیت
سپری کرد ،اما در سه ماه اخیر ،روزهــای خوبی
نداشته و قافیه را به شبکه یک باخته است .در سال
جدید ،شبکه یک «پایتخت» و«نون خ» را روی آنتن
فرستادهودرسالقبلهم«سرگذشت»راداشتکه
ازمجموعههمزماندرشبکهسه،پرمخاطبتربود.

▪شروعضعیفسالجدید

▪مروریبرسالگذشته

سال  98در مجموع برای سریالهای شبکه سه
سالخوبیبود.دراینسال،فصلسوم«ستایش»به
عنوانیکیازپربینندهترینمجموعههایسالهای
اخیر تلویزیون روی آنتن رفت و مخاطبان زیادی را
پایتلویزیوننشاند«.فوقلیسانسهها»و«وارش»دو
سریالدیگراینشبکهنیزازپربینندههایسال98
بود.درمرحلهبعد«،بانویسردار»«،گاندو»و«برادر
جان» نیز با کسب رضایت نسبی ،با واکنشهای
مثبتی مواجه شدند .همه اینها که البته از امتیاز

در جدول پخش قرار گرفت که کیفیت مناسبی
نداشت و با کمترین توجهات عمومی ،به کار خود
پایانداد«.مرددوهزارچهره»آخرینسریالشبکه
سه در باکس اصلی سریال بود که با پایان «روزگار»
به آنتن رسید .این مجموعه جذاب ،اگرچه برای
روزهــای قرنطینه گزینه مناسبی بود ،اما به هر
حال باز هم مشکل تکراری بودن را داشت.

پرمخاطب بــودن خــود ایــن شبکه نیز استفاده
میکردند ،سال خوبی را برای گروه فیلم و سریال
شبکهسهرقمزدند.
▪دوماهبیرونق

با ایــن حــال از ابــتــدای بهمن  98که «وارش»
جای خود را به مینیسریال تکراری «نامه آخر»
(اپیزودی از سریال «روزهای بهتر») داد ،دوران

خوب سریا لهای شبکه سه به پایان رسید .از
ابتدای دهه فجر ،سریال «کتونی زرنگی» به دلیل
حواشی مربوط به اظهارنظر نامتعارف کارگردان
اثر ،توقیف شد و مجموعه «پروانه» محصول سال
 92روی آنتن این شبکه رفت که بهرغم کیفیت
بــاال ،به دلیل آن که تکراری بــود ،بــرای باکس
اصلی سریال مناسب نبود و مورد استقبال هم
قرار نگرفت .از ابتدای اسفند هم سریال «روزگار»

شبکهسهبراینوروزسال،99سریال«دوپینگ»
را تدارک دیده بود که در سکوت خبری و با عوامل
شناختهشدهایکهعمدت ًادرسینماشاغلبودند،
جلوی دوربین رفــت .در حالی که حضور رضا
مقصودی نویسنده «لیلی با من است» در مقام
کارگردان و همچنین هادی حجازیفر ،شبنم
مقدمی ،نیما شعباننژاد ،الناز حبیبی و محمد
بحرانی ،گــروه بازیگران بسیار خوبی را برای
یک سریال تلویزیونی تشکیل داده بودند ،اما
«دوپینگ» بیشترین ضربه را ابتدا از فیلم نامه
و در وهله بعد از پایانبندی خورد و در حالی که
رقیب اصلیاش «پایتخت» با انتقادهای زیادی
مواجه شده بود ،نتوانست از فرصت استفاده کند
و عملکرد ضعیف باکس سریال شبکه سه را در
نوروز هم ادامه داد .مینیسریال تکراری «گشت
پلیس»انتخابشبکهسهبرایپرکردنفاصلهبین
«دوپینگ» و آغاز ماه رمضان بود که آن هم کیفیت

مناسبینداشت.
▪امیدبه«#سرباز»

«#سرباز» به عنوان مجموعه رمضانی شبکه سه
سیما ،از سریالهای پرامید امسال اســت .این
مجموعه با حضور هــادی مقدمدوست ،حمید
نعمتا...ومحمدرضاشفیعی،بازگشتسازندگان
ســریــال محبوب و مــوفــق «وضــعــیــت سفید» به
صداوسیما ،بعد از حدود  9سال به شمار می رود.
نعمتا ...و مقدمدوست به طورمشترک نگارش
فیلم نامه و مقدمدوست کارگردانی این مجموعه
رابرعهدهداشتهاند.سریال 50قسمتی«#سرباز»
کهپخشآنقراربودازدیشبشروعشود،تایکماه
بعد از رمضان هم ادامه خواهد داشت و اگر موفق
به جذب مخاطب شود ،برای حدود دو ماه باکس
سریال شبکه سه را احیا میکند .گروه بازیگران
این سریال هم از نامهای شناختهشدهای تشکیل
شده است :آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی ،رؤیا
تیموریان ،جمال اجاللی ،اسماعیل محرابی،
کوروشتهامی،نیماشعباننژاد،سیاوشخیرابی،
پدرامشریفی،افسانهکمالی،گلوریاهاردیوجواد
خواجوی#« .سرباز» از آخرین مجموعههای آماده
تولید رسانه ملی است که شرایط کرونا روی آن
تأثیرگذار نبوده و به طور کامل تصویربرداری شده
است؛موضوعیکهمیتواندبرگبرندهاینسریال
دررقابتبا«زیرخاکی»تلقیشود.

یوپرویزپرستوییعلیهکرونا!
تبانیساالرعقیل 
باحضورپررنگترمشاهیر،خونتازهای دررگهایپویش«مشاهنر»دویدهاست
پسازشیوعویروسکروناوتوقفهمهفعالیتهای
هنری،بسیاریازهنرمندانتالشکردندازفرصت
خانهنشینی استفاده کنند و در این دوران برای
همراهی با مردمی که در قرنطینه خانگی به سر
میبرند ،از طریق فضای مجازی فعالیتهایشان
را به نمایش بگذارند .یکی دیگر از حرکتهایی که
با این هدف اوایل فروردین به صورت دسته جمعی
آغازشد،پویشیبهنام«مشاهنر»بود.
▪همکاریشنیدنیعقیلیوپرستویی

پرویز پرستویی در طول سالهای گذشته ،عالوه
بر بازیگری ،در عرصه موسیقی هم فعالیت داشته
است و عالوه بر دکلمههایی که با صدای او منتشر
شده ،قطعاتی را هم با صدای خودش منتشر کرده
است .آخرین تجربه خوانندگی این بازیگر هم به

فیلم«مطرب»ساختهمصطفیکیاییبرمیگردد.
پرستویی در تازهترین فعالیت خــود در عرصه
موسیقی ،با پویش «مشاهنر» همراه شده و با ساالر
عقیلی همکاری کرده است .او در قطعهای به نام
«همدم» ،اشعاری را بر اساس بیتهایی از موالنا
دکلمهکردهکهمضمونآندربارهصبروامیدواری
است .او همچنین به عنوان خواننده نیز در کنار
ســاالر عقیلی و فاضل جمشیدی حضور داشته
است .جالب آن که طبق گفته ساالر عقیلی این
قطعهبهدلیلشرایطقرنطینه،باامکاناتحرفهای
در استودیو ساخته نشده و ساالر عقیلی با استفاده
از امکانات اولیهای برای ضبط یعنی ضبط صدا با
تلفنهمراه،آنرادرخانهضبطکردهاست.صدای
خوب پرویز پرستویی باعث شده همراهی او با
خوانندگان دیگر این قطعه ،شنیدنی از آب درآید.

آواز زیبای ساالر عقیلی ،شرایط خاص و متفاوت
ضبط این قطعه و هدف از انتشار آن ،همه و همه
تجربههمکاریپرویزپرستوییباساالرعقیلیرادر
روزهایبحرانکرونا،جذابومتفاوتکردهاست.
▪شعرخوانی رضــا بابک و توصیههای رضا
بنفشهخواه

چندصدهنرمنددرحوزههایمختلف،بیانیهپویش
«مشاهنر» را که هدف آن انتشار آثار هنری برای
عامه مردم و تشویق آنها به در خانه ماندن است
امضا کردهاند .از بازیگرانی که حمایت خود را از
اینپویشاعالمکردهاندمیتوانبهعلینصیریان،
فاطمهمعتمدآریا،گالبآدینه،هدیهتهرانی،پرویز
پورحسینی و ایرج راد اشاره کرد .بعضی عالوه بر
حمایت از این حرکت ،اقداماتی هم انجام دادند.

توضیحات«سیمافیلم»دربارهحواشی«زیرخاکی»
خبرآنالین  -پس از حاشیههای پیشآمده برای
مجموعه تلویزیونی «زیر خاکی» که منجر به تردید
سریال
و تأخیر در پخش آن شد ،مدیر گروه فیلم و
ِ
آنتن شبکه
سیما فیلم خبر داد که این سریال روی ِ
یک میرود و صداوسیما ،رفتار خارج از ِ
عرف گوهر
خیراندیش را به صورت حقوقی پیگیری خواهد
کرد.
مــلــکمــحــمــدی در گـــفـــتوگـــو بــــا روابـــــط
عــمــومــی سیمافیلم دربــــاره حــواشــی ســریــال
«زیــرخــاکــی»اظــهــارکــرد« :مجموعه تلویزیونی
«زیرخاکی»باتوجهبهمضمونیکهروایتمیکند،
با زبان شیرین طنز ،یکی از آثار قابلتوجه در حوزه

تاریخ معاصر و انقالب خواهد بود .این مجموعه به
نقد دوره پهلوی و ساواک با لحنی مفرح میپردازد
و حتم ًا توان جذب مخاطب را دارد .گروه سازنده
زحمت زیادی برای ساخت این مجموعه متحمل
شدند که نباید با رفتار غیرحرفهای و غیرمعمول
یک بازیگر آن را نادیده گرفت ».وی بدون نام بردن
از گوهر خیراندیش ،تاکید کرد« :خانم بازیگر چند
ماه بعد از پایان کارش در سریال «زیرخاکی» در
آن مهمانی حاضرشده است و نه قبل یا حین فیلم
برداری.اینعملاودراینمحفلراکهخالفشرع
وهنجارهایجامعهاست،محکوممیکنیم؛همان
طورکهپیشترتهیهکنندهوکارگردانمجموعهاین

کار وی را محکوم کردند و بر اساس قرارداد منعقد
شدهوتعهداتمطرحشده،سازمانصداوسیمااین
موضوع را از طریق حقوقی پیگیری خواهد کرد».
مدیر گروه فیلم و سریال سیما فیلم توضیح داد:
«تعهداتیکهعواملسازندهآثارنمایشیبهسازمان
میدهند تنها در جهت صیانت حرفهای و اخالقی
از هنرمندان شریف کشور و تالشهای هنرمندانه
آنان است و البته با معدود ساختارشکنیها حتم ًا
برخورد قانونی خواهد شد .همچنین به عنوان
مدیریت پیشگیرانه ،طبق آییننامههای سازمانی
که متمرکز بر رعایت حدود دینی و ملی است ،با
هنرمندانهمکاریخواهدشد».

رضا بابک با دکلمه شعری امیدبخش از یک شاعر
فرانسوی ،خطاب به پزشکان ،پرستاران و کادر
درمان،اینپویشراهمراهیکرد.رضابنفشهخواه
همویدئوهایکوتاهیمنتشرکردوخطاببهمردم
به آنها توصیه کرد در خانه بمانند ،از خود در برابر
ویروس کرونا مراقبت کنند و روزهای قرنطینه را
با فعالیتهای مفید سپری کنند .سعید ابوطالب
از قطعه «نــوروز حیرانی» که فاضل جمشیدی در
قالبهمینپویشمنتشرکردهبود،بهعنوانتیتراژ
«شام ایرانی» استفاده و از این طریق حمایت خود
را از پویش اعالم کرد .مجید مظفری نیز در برنامه
«به خانه برمیگردیم» ،پیشنهاد داد هنرمندان
کالسهایهنریدرفضایمجازیبرگزارکنند.

▪نوازندگیکیوانساکتواردشیرکامکار

تــعــدادی از نویسندگان ،اهــالــی موسیقی،
خوانندگان و نوازندگان ،حمایت خود را از
پویش «مشاهنر» اعالم کردند و کارهایی در
قالب این پویش انجام دادنــد .کیوان ساکت
با هدف حمایت از پویش «مشاهنر» ویدئویی
از سهتار نوازی خود در فضای مجازی منتشر
و آن را به مــردم تقدیم کــرد .اردشیر کامکار
نوازنده مشهور کمانچه نیز به این پویش پیوسته
اســت .او به همراه کامبیز گنجهای نوازنده
تنبک ،قطعهای ازساختههای داوود گنجهای
را اجرا و ویدئوی آن را در قالب این پویش منتشر
کرد.

چهره ها و خبر ها
سام درخشانی با انتشار پستی
در اینستاگرامش درباره انتقاد
به سحر قریشی نوشته هدفش
تلنگر زدن به این بازیگر بوده
است .او همچنین نوشته پست
انتقادیاش را پاک نمیکند ،چون توهینی در
آن وجود نداشته است.
امین حیایی پنج شنبه هفته
جاری با فیلم کمدی «چشم و
گوش بسته» اثر فرزاد موتمن،
به نمایش خانگی میآید .این
فیلم در واقع نسخه ایرانی فیلم
«شر نبین ،شر نشنو» محصول سال 1989است.
ســعــیــد آق ــاخ ــان ــی از مــیــزان
بینندههای 56درصدیسریال
«نونخ»2ابرازخوشحالیکرده
و ضمن تشکر از مسئوالنی که
با آنها شوخی کرده بودند ،از
آنهاخواستهشوخیهایسریالراجدیبگیرند.
ســـروش صحت قـــرار بـــوده از
دیشب بــا برنامه «کــتــا ببــاز»
ویژه ماه رمضان ،به شبکه نسیم
بیاید .این برنامه ماه رمضان
هرشب ساعت  ،19از شبکه
نسیمپخشمیشود.پیامدهکردیمهماناولین
قسمت برنامه بوده است.
هستی مهدویفر به زودی با
اکران آنالین فیلم «هفت و نیم»
بهکارگردانیبرادرانمحمودی
در فضای مجازی دیده خواهد
شــد .ایــن فیلم ق ــرار اســت در
سرویسهای ویاودی نمایش داده شود.
افشین هاشمی پنج شنبه و
جمعهشب ساعت  ،22نمایش
«آقــای شــادی» به کارگردانی
آریان رضایی را اجرا میکند.
ایــن نمایش از طــریــق سایت
تیوال قابل تماشاست و عواید آن صرف کمک به
کادر درمان میشود.

