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حذف سریالهای طنز از آنتن تلویزیون در ماه رمضان هم ادامه یافت

لبخند نزنید

بیــش از دو دهــه از تولیــد ســریالهای مــاه
رمضانــی میگــذرد و تجربــه قابــل قبــول
فرهنگ ســریالها در گونههــای مختلــف طنــز (خانــه
بــه دوش ،متهــم گریخــت ،بزنــگاه و،)...
اخالقــی و اجتماعــی (میــوه ممنوعــه ،بــرای آخریــن بــار،
مثــل هیچکــس و )...و ماورایــی (او یــک فرشــته بــود ،اغمــا
و )...ســریالهای مــاه رمضــان را تبدیــل بــه بخشــی از
آییــن ایــن ایــام کــرده اســت .ســاعات پــس از افطــار تایــم
طالیــی تلویزیــون محســوب میشــود و انتظــار میرفــت در
روزهایــی کــه محدودیتهــای کرونایــی رســالت تلویزیــون
در سرگرمیســازی را ســنگینتر کــرده اســت ایــن فرصــت
از دســت نــرود .از زمــان اعــام ترکیــب ســریالهای مــاه
رمضانــی امســال امــا میشــد پیشبینــی کــرد کــه بــا
ایــن چینــش امیــد بســتن بــه جلــب رضایــت مخاطــب

«بچــه مهنــدس» ،محمدرضــا رهبر نشــان داد کــه جایگزین
مناســبی بــرای ایــن نقــش اســت امــا ایــن ســریال در همیــن
چنــد قســمت ابتدایــی از روایــت کنــد ،قصــه گنــگ و باورپذیر
نبــودن روابــط ضربــه خــورده اســت کــه در دو فصــل قبلــی
ســریال هــم دیــده میشــد .ســریال شــبکه  3ســیما «یــاور» بــا
وجــود تســلط ســعید مطلبــی (نویســنده) در روایــت قصــه،
ت رفتــار و گفتــار شــخصیت اصلــی قصــه
بــه خاطــر شــباه 
و رابطــه بــا پســرش ســریال «ســتایش» ســعید ســلطانی را
تداعــی میکنــد .شــخصیت اصلــی قصــه «یــاور» بــا بــازی
داریــوش ارجمنــد همــان «حشــمت فــردوس» اســت و نــوع
رابطــهاش بــا فرزنــدش یــادآور رابطــه حشــمت و صابــر.
مؤلفــه مشــترک ســریالهای در حــال پخــش تلویزیــون
بیتوجهــی بــه شــیوع کروناســت .بــه جــز ســریال شــبکه
یــک ســیما کــه در برخــی ســکانسها شــخصیتها ماســک

نمایی از پشت صحنه سریال «رعد و برق» که از کنداکتور حذف شد

خوشبینانــه اســت .در نــگاه کلــی و از همــان ابتــدای امــر
جــای خالــی ســریال طنــز در ایــن فهرســت جــای ســؤال بــود.
در حالــی کــه تجربههــای موفــق و خاطرهانگیــز کارنامــه
تلویزیــون در ایــن ایــام ،عمومــاً مربــوط بــه ســریالهای طنــز
بخصــوص آثــار رضا عطــاران اســت و فضــای اجتماعی این
روزهــا قــرار گرفتــن ســریال طنــز در میــان آثــار مــاه رمضــان
را میطلبیــد و بــا وجــود مطــرح شــدن نــام ســریالهای
«دودکــش» بــرزو نیکنــژاد و «زیــر خاکــی» جلیــل ســامان
بهعنــوان گزینههــای رمضانــی تلویزیــون؛ هیچکــدام از ایــن
آثــار بــه آنتن پخش نرســید .فــارغ از جای خالی ســریال طنز،
در ایــن میــان کیفیــت چند قســمت پخش شــده از ســریالها
گواهــی میدهــد کــه پیشبینیهــا راجــع بــه کارنامــه کاری
تلویزیــون در ایــام مــاه رمضان چندان شــتابزده نبوده اســت.
اگــر چــه قضــاوت درســت دربــاره یــک اثــر نمایشــی در حــال
پخــش بــه زمــان نیــاز دارد امــا چنــد مؤلفــه در ســریالهای
مــاه رمضــان امســال آنقــدر مشــهود و گل درشــت اســت کــه
از همیــن ابتــدای کار بــه چشــم میآیــد .کار تــازه علیرضــا
افخمــی کــه برگرفتــه از ســریال شــبکه نمایــش خانگــی
«احضــار» نــام گرفتــه بــا وجــود قصهای نســبتاً ســرگرمکننده
بــه خاطــر ضعــف در مایههــای ماورایــی و بــازی تصنعــی
و بــیروح بازیگــران اصلــی کــه عمومــاً بــرای اولیــن بــار
بازیگــری را تجربــه میکننــد نتوانســت انتظــار مخاطــب را
بــرآورده کنــد .برخــاف نگرانیهــا بابــت بــه توافــق نرســیدن
روزبــه حصــاری بازیگــر نقــش جــواد جــوادی در فصــل چهــار

دارنــد در دو ســریال دیگر(یــاور و بچــه مهنــدس) کــه اتفاقــاً
همزمــان بــا پخــش ،مراحــل تصویربــرداری را پشــت ســر
میگذارنــد نــه اشــارهای بــه بحــران کرونــا شــده اســت و نــه
اثــری از رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی دیــده میشــود .در
ایــن میــان عجیبتریــن اتفــاق حــذف ســریال «رعــد و بــرق»
از کنداکتــور شــبکه تهــران و جایگزیــن شــدن یــک ســریال
چینــی اســت .ســریالی کــه از اردیبهشــت مــاه ســال  98خبــر
تولیــد آن بــا موضــوع روز آن ایــام یعنــی ســیلهای نــوروز بــه
کارگردانــی بهــروز افخمــی رســانهای شــد ،اواســط زمســتان
 98کلیــد خــورد و در نهایــت ســال  1400چنــد هفتــه قبــل از
مــاه رمضــان تبلیــغ و پخــش تیــزر آن آغــاز شــد امــا اولیــن
قســمت آن بــا یــک روز تأخیــر (دوم مــاه رمضــان) روی آنتن
رفــت ،قســمت دوم بــا توجیــه مســائل فنــی بــه آنتــن نرســید
و بــه روز بعــد موکــول شــد و در نهایــت در چهارمیــن روز مــاه
رمضــان و ســاعاتی قبــل از پخــش در خبــری به نقــل از روابط
عمومــی ایــن شــبکه اعــام شــد کــه بهدلیل ســنگینی مراحل
پــس تولیــد پخــش آن متوقــف شــده اســت .اگــر چــه عوامــل
ســریال در بیانیــهای نــگاه ایدهالیســتی ســازندگان ســریال
بــه کیفیــت را عامــل توقــف پخــش عنــوان کردهانــد و عــدم
موفقیــت در رســاندن بــه پخــش را غیرمنصفانــه خواندهانــد
امــا نکتــه اصلــی اینجاســت کــه بــا وجــود آگاهــی ســازندگان
ســریال بــه وســواس خودشــان و مدیــران شــبکه از کــم و کیــف
مراحــل تولیــد چــرا چنیــن ســریالی در کنداکتــور پخــش قــرار
گرفتــه بــود؟
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کوتاه از کرونــا
چهــار عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــدند .عفــت
شــریعتی نماینــده زرنــد ،ســمیه محمــودی نماینــده شــهرضا و مهــدی طغیانــی
نماینــده اصفهــان بــه کرونــا مبتــا شــده و در قرنطینــه بســر میبرنــد .اصغــر
ســلیمی نماینــده مــردم ســمیرم در مجلــس شــورای اســامی نیــز ب ـه دلیــل ابتــا
بــه ویــروس کرونــا در بیمارســتان بســتری شــده است.ایســنا
ســیما ســادات الری ســخنگوی وزارت بهداشــت خبــر داد :در هفتــه گذشــته
اســتانهای ایــام ،همــدان ،چهارمحــال و بختیــاری و مازنــدران دارای بیشــترین
میــزان بــروز مــوارد بســتری و اســتانهای البــرز ،همــدان ،خوزســتان ،کهگیلویــه
و بویــر احمــد و مرکــزی دارای بیشــترین میــزان بــروز مــوارد مــرگ و میــر ناشــی
از بیمــاری بودهاند.بــه گفتــه وی ،بیشــترین میــزان اخطــار و معرفــی بــه مراجــع
قضایــی در اماکــن عمومــی بــ ه دلیــل عــدم رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی
همچنــان مربــوط بــه نانواییهــا بــوده و رســتورانها و پاســاژها بــه ترتیــب در
ردههــای بعــدی قــرار دارند.ایرنــا
حجــت نیکــی ملکــی رئیــس مرکــز اطالعرســانی ســتاد اجرایــی فرمــان امــام
بــه انتشــار یــک شــایعه در فضــای مجــازی درخصــوص واکســن کــوو ایــران برکــت
پاســخ داد و گفــت کــه شــایعه «مهاجــرت عضــو کلیــدی تولیــد واکســن کــوو ایــران
برکــت» از اســاس کــذب اســت و صحــت ندارد.توئیتــر
فرنــوش نوبخــت مدیرعامــل شــرکت بهرهبــرداری متــرو تهــران و حومــه خبــر
داد :در ایــام نــوروز متــرو تهــران روزانــه بــه طــور میانگیــن بیــش از  ۲۸۰هــزار مســافر
را جابهجــا کــرد و پــس از تعطیــات نــوروزی در اولیــن روز کاری میــزان مســافران
بــه  ۴۴۱هــزار و  ۴۸۱مســافر رســید کــه نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از  ۶۳درصــد
افزایــش داشــته است.ایســنا
ســردار محمدحســین حمیــدی رئیــس پلیــس راهنمایــی ورانندگــی تهــران بــزرگ
اعــام کــرد کــه بیشــترین تخلفــی کــه در ایــام ســاعات منــع تــردد شــبانه رخ میدهــد
مربــوط بــه پوشــش پالک است.ایســنا
محمدحســن ذیبخــش ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــام کــرد :قــرار
نیســت بــا پایــان کرونــا و حــذف فاصلهگــذاری اجتماعــی قیمــت بلیــت هواپیمــا
کاهــش یابــد .بــه گفتــه وی افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا در ســال گذشــته
ارتباطــی بــا اجبــاری بــودن رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــرای مبــارزه بــا کرونــا
نــدارد .انتخــاب
علــی خســروی داور پیشکســوت فوتبــال ایــران بــه ویــروس کرونــا مبتــا شــده
اســت؛ پــس از معاینــه پزشــکان مشــخص شــد ریــه خســروی  ۳۵درصــد درگیــر
شــده و بــه همیــن دلیــل بایــد در  ICUبســتری شــود .فــارس
کیریــل دیمیتــروف رئیــس «صنــدوق ســرمایهگذاری مســتقیم روســیه» اعــام
کــرد کــه تولیــد واکســن ضــد کرونــا «اســپوتنیک وی» روســی بــزودی در ایــران و
صربســتان آغــاز میشــود.انتخاب
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 ۱۳میلیون
و  ۹۰۰هزار و ۱۳۴نفر
پنج میلیون
و  ۲۶۰هزار و ۱۸۲نفر
چهار میلیون
و  ۶۹۳هزار و ۴۶۹نفر

بهبودیافتگان

 ۱۱۹میلیون
و  ۹۲۷هزار و ۶۹۱نفر
قربانیان

 ۵۸۰هزار و ۷۵۶نفر
 ۱۷۷هزار و ۱۶۸نفر
 ۳۷۱هزار و ۸۸۹نفر
 ۱۰۰هزار و ۵۹۳نفر
 ۱۰۵هزار و ۱۹۳نفر

