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عکس اختصاصی «صبا»   :سحاف زری باف

هاتف علیمردانی از «کلمبوس»  و دغدغه های سینمایی اش  به «صبا»  میگوید

طرمردم !

ب هخا
سرمقاله

منصف باشیم

گزارش«صبا»     از  ترانههای   خاطر هانگیز  قدیمی

عاشقانه هایخزان زده

اهالی«  خونهزندگی»   از  این  برنامه  به  «صبا»    میگویند

روی خط سالمت با پنجهزارپال ک

راضیه جباری
دبیرتحریریه خبرگزاری

این شبها سریال تاریخی پرمخاطبی از شبکه سه سیما در حال پخش
است که توانسته بینندگان ناامید از سریالهای مختلف تلویزیونی را
مجذوب این جعبه جادویی کند« .بانویعمارت» روایتگر داســتان
عاشــقانهای تاریخی اســت که با قصهای جذاب ،دیالوگهای ناب،
بازیهای درخشان و کارگردانی قابل دفاع ،جای خود را دل مخاطبان
رسانهملی باز کرد.
جای بسی خوشحالی اســت که در حین مشکالت بودجهای که این
روزها گریبانگیر سازمان صداوسیماســت و مخاطبانی که ترجیح
میدهند با پرداختن هزینه ،آثار شبکههای نمایش خانگی را ببینند،
سریالهای جدید و بعضاً جذاب روی آنتن شبکههای مختلف میرود.
بیانصافی است که اشتباهات سهوی این سریال را چنان درشت جلوه
دهیم که خستگی آن بر تن عوامل سازندگان «بانوی عمارت» بماند.
میتوانیم منصفانهتر و بیحب و بغض این سریال را نقد کنیم؛ نه اینکه
در میان این همه دیالوگهای نو و غیرکلیشهای به یک اشتباه ادبی که
بهخاطر بیدقتی و سهوا ً رخ داده اســت ،پیله کنیم و چنان در فضای
مجازی آن اشتباه را دست به دســت بچرخانیم که همه نکات خوب
سریال زیر سوال رود.
کاش برگردیم به دورانی که اصطالح «خیابــان خلوت کن» را برای
سریالهای تلویزیونی به کار میبردیم .دورانی که بینندگان برای تماشا
کردن سریال محبوبشان یک هفته تمام را صبر میکردند .سریالهایی
ت جادویی»،
مثل «نرگس»« ،مسافر»« ،تا ثریا»« ،خانهبهدوش»« ،ک 
«صاحبدالن»« ،شبهای برره»« ،خط قرمز»« ،فاصلهها»« ،رویای
شیرین دریا» و خیلی از سریالهای ماندگار آن دوران .برای رسیدن به
این مهم باید مدیران رسانهملی در تصویب فیلمنامهها ،تمرکز و دقت
بیشتری خرج دهند تا باز هم شاهد خروجیهای باکیفیت باشیم نه
اینکه صرفا سریالهایی پخش شود که برای پر کردن کنداکتور باشد.

