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داس��تان س��ريال »پرگار« روايت كننده 
خانواده اي اس��ت كه براي ادامه تحصيل 
دختر بزرگش��ان در مقطع دكتري راهي 
تهران مي شوند، اما خواسته يا ناخواسته 
درگير موضوعاتي مي شوند كه دستمايه 
ماجراهاي اين س��ريال است. مخاطب در 
اين س��ريال قصه س��ه خانواده را به طور 
موازي مي بيند ك��ه در مقطعي از روزگار، 
سرگذش��ت آنها با هم  گره خورده است و 
به دليل برخي اتفاق��ات عجيب و غريب 
خواس��ته يا ناخواس��ته در زندگ��ي آنها 

كنش هايي ايجاد مي كند. 
فرازوفرودهايبينتيجه

سريال »پرگار« با نام اوليه »آسمان هواي 
باران دارد« پس از ف��راز و فرودهايي كه 
در مس��ير توليدش ايجاد ش��د زمستان 
سال گذش��ته قرار بود روي آنتن برود اما 
برخالف اعالم خبر پخش اين س��ريال از 
شبكه يك سيما، مديران اين شبكه بدون 
ارائه هيچ توضيحي اثر ديگري را جايگزين 
آن كردند و پخش پ��رگار به تعويق افتاد. 
بعد از گذش��ت چندين ماه جابه جايي و 
انتشار اخبار ضد و نقيض درباره علت عدم 
پخش اين سريال نهايتاً ابتداي خردادماه 
سال جاري خبر پخش پرگار از شبكه يك 
منتشر شد كه بعد از گذشت بيش از يك 
ماه آخرين قس��مت آن چند شب پيش 

روي آنتن رفت. 
دردورباطل

در قسمت هاي اوليه اين سريال كه در حكم 

فضايي براي معرفي قصه و پي رنگ اصلي 
آن و نيز ارائه شناسنامه اي از شخصيت هاي 
اصلي و فرعي داستان است، برخالف ديگر 
ملودرام هاي مرسوم، بيننده در يك فضاي 
س��ترون محتوايي قرار داده مي شود كه 
احتماالً به بهانه تعليق و تهييج مخاطب 
براي دنبال كردن سريال اتخاذ شده است. 
پيچيدگي و ارتباطات برخي كاراكترهاي 
اين س��ريال، در كنار پنهان كاري عمدي 
كارگردان و نويسنده و خّست به خرج دادن 
غيرقابل قبول كه احتم��االً براي افزودن 
عنصر جذابيت اعمال شده با پايان گرفتن 
سريال هيچ عايدي ای براي مخاطب ندارد 
به جز اينكه بيننده فك��ر مي كند وقتش 
را با ديدن اين س��ريال هدر داده اس��ت. 
جانمايي ضعيف برخي اتفاقات و حوادث 
در اين سريال حتي از فيلم هاي هندي هم 

جلوتر مي زند. 

علي عمران��ي بازيگر نقش حميد پارس��ا 
كه ش��وهر س��ابق محبوبه و پدر دختري 
با نام زهره اس��ت، جانبازي اهل تدريس 
هنر و طراحي اس��ت اما هر چقدر سريال 
و اتفاقاتش جلو مي رود، جانباز بودن اين 
شخصيت از حد يك اطالق و عنوان باالتر 
نمي رود و اگر به طور مثال حميد پارسا به 
عنوان يك شخص غيرجانباز هم معرفي 
مي شد هيچ ثلمه اي به درام و مسير اتفاقات 
آن وارد نمي شد، چه اينكه لفظ جانبازي 
براي حميد پارسا صرفاً در حد يك كلمه يا 

صفت به سناريو الصاق شده است. 
تحولمعجزهآسايشخصيتهاي

سريال 
بيننده در اغلب قس��مت هاي سريال29 
قسمتي با كاراكترهايي مواجه است كه هر 
كدامشان به نوعي ساز خود را مي زنند و به 
فكر منافع خود هستند، مانند شخصيت 

محبوبه، منعم، فراز و فرزانه اما به يكباره 
و در قسمت پاياني به شكل معجزه آسايي 
همه چي��ز در نهايت خوبي و خوش��ي به 
اتمام مي رس��د. مخاطب به يكباره شاهد 
تحول اخالقي و رفت��اري در بين افرادي 
است كه در 28قسمت گذشته منافعشان 
بر هر كس��ي و چي��زي اولوي��ت دارد اما 
در قسمت پاياني س��كانس هايي از ايثار 
و گذش��ت مي بيند كه با توجه ب��ه ابعاد 
شخصيتي ارائه شده از كاراكترها، امري 
به شدت »اگزجره« و غيرقابل باور است. 
حميد پارسا در اين سريال در قامت يك 
عارف واصل تصوير ش��ده ك��ه برخالف 
پنهاري كاري اف��راد پيرامون��ش از همه 
واقعيات مطلع است، همينقدر بي منطق و 

بدون عقبه دراماتيكي و داستاني. 
نويس��نده و كارگردان ب��ا مطول گويي و 
شاخ و برگ تراشيدن هاي بالوجه و بدون 

منطق سعي كرده اند به هر شكل ممكن 
اين س��ريال را ب��ه عدد29 برس��انند، در 
حالي كه تمام مس��يري كه مخاطب در 
اين سريال دنبال مي كند مي توانست در 
يك ميني سريال چهار يا پنج قسمتي يا 
اينكه در قالب يك تله فيلم توليد و پخش 
شود. شايد خالي بودن دست تلويزيون يا 
عدم ارائه آثار قابل قبولي كه مخاطب را با 
تلويزيون همراه كن��د، باعث بروز چنين 
اتفاقاتي شده اس��ت كه نمي تواند توجيه 
خوبي براي اتالف وقت مخاطب باش��د، 
چه اينكه مخاطب بايد بعد از تماشاي يك 
سريال 29قسمتي احساس كند نه فقط 
وقتش را هدر نداده بلكه نكات اخالقي و 
معرفتي تازه اي را از طريق تماشاي آن اثر 
كسب كرده است كه اتفاقاً كسب چنين 
نتيجه اي، وجه تمايز اصل��ي تلويزيون با 

ديگر مديوم هاي متناظر است.

بليتفروشيكنسرت۴خوانندهمتوقفشد اهداي جايزه »مهدي آذريزدي« به بهترين كتاب كودك
پشت پرده يك گران فروشي عجيب! جزئياتجايزه»كتابماهوسالكودكونوجوان«اعالمشد

اهدايجايزهويژه»سپهبدشهيدسليماني«
درجشنوارهتئاترمقاومت

دبيرهفدهمينجش�نوارهسراس�ريتئاترمقاوم�تازاه�دايجايزهويژه
سپهبدشهيدحاجقاسمسليمانيدرمراسماختتاميهاينجشنوارهخبرداد.
حميد نيلي، دبير هفدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت گفت: با توجه به اهميت 
موضوع مقاومت و ضرورت ترويج سيره و روش چهره محبوب فرهنگ پايداري ايران 
و سيدالشهداي جبهه مقاومت سپهبد شهيد حاج قاسم سليماني، در نظر داريم در 
آيين پاياني و اختتاميه جشنواره امسال با اهداي جايزه حاج قاسم سليماني، از يك 
اثر برجسته و برگزيده تقدير به عمل آوريم.  مديرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع 
مقدس افزود: تصميم داريم اين جايزه را براي دوره هاي بعدي جشنواره تئاتر مقاومت 
نيز نهادينه و تثبيت كنيم و پس از اين، در پايان هر دوره از جشنواره، اين جايزه ويژه 
به يك اثر برگزيده تعلق گيرد تا به نوعي اداي دين، تعلق خاطر و همبستگي جامعه 

متعهد و فرهيخته تئاتر كشور با اين سردار آسماني ابدي شود. 
هفدهمين جشنواره سراسري تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 
بنياد فرهنگي روايت فتح، آذرماه سال جاري با دبيري حميد نيلي برگزار خواهد شد. 

پخشسريال»پرگار«ازشبكهيكسيمابهپايانرسيد.
پرونده»جوان«رادراينبارهمیخوانيد.

هادیخدادوست
سريال »پرگار« اولين سريال ملودرام شبكه اول سيما در سال اخير بود. 
شبكه اول بعد از سه س��ريال كمدي كه اغلب مخاطب پسند هم بودند، 
»پرگار« را روي آنتن فرستاد ولي اين سريال نتوانست به اندازه سه سريال 

قبلي اين شبكه جلب توجه كند. 
مش��كل »پرگار« نه فقط ضعف در متن كه ضعف در شخصيت پردازي و 
جدي نگرفتن مديوم سريال سازي است. خط داستاني تكراري سريال در 
ورود پدر به زندگي دختري كه سال ها از او دور بوده و به  دنبالش رخداد 
تصادف براي باال ب��ردن بحران هيچ كدام في نفس��ه مؤلفه هايي مطلوب 
براي سريال سازي نيستند. مشكل جايي حادث مي شود كه با حداقل بار 
داستاني، به توسعه سناريو دست مي زنند و نتيجه اش مي شود كندي بيش 
از حد اپيزودهاي سريال، البته كارگردان سريال به گمان خود كوشيده 
براي عبور از تكرار با بستن قاب هاي كارت پستالي، مجالي ايجاد كند ولي 
قاب زيبا فقط يك پاي قضيه است و داستان كه نباشد، زيباترين قاب ها نيز 
به جايي نمي رسد. فقر داس��تاني »پرگار« و مكث هاي بيهوده دوربين بر 

رفتارهاي كاراكترهايي كه از شخصيت پردازي بهره اي نبرده اند، سريال را 
بيش از هر چيز به نوعي آثار روشنفكرنمايانه شبيه مي كند، البته محصولي 
شبه روشنفكر كه به  جاي نمادگرايي هاي متداول اين جريان با خط و ربط 
فيلمفارسي هدايت شده است. »پرگار« تيم بازيگران بدي ندارد و از علي 

عمراني تا فريبا كوث��ري و مرجان گلچين و بابك كريمي س��عي زيادي 
كرده اند حس و حال تلخ داستان را القا كنند ولي از آنجا كه تلخي در دل 
درام ايجاد نشده است و بناست به زور رنگ بندي كدر و ديالوگ هاي تلخ و 
موسيقي حزين ايجاد شود، به عكس خود بدل مي شود. شهرام شاه حسيني 
كارگردان »پرگار« نشان داده از تجربيات مختلفي كه داشته فقط در جهت 
تكنيكي درس گرفته و حاال حاالها جا دارد تا به كارگرداني بدل شود كه با 

متن هاي نيمه  آماده هم بتواند سريالي مخاطب پسند بسازد. 
تلويزي��ون در ادوار مختلف خود ش��اهد حضور كارگرداناني در مس��ند 
سريال ساز بوده كه فقر متن را با بداهه هاي سرصحنه پيش برده اند ولي 
شاه حسيني اساس��اً چون بر داستان پردازي اش��راف ندارد، نتيجه اينكه 
همه وسواس هايي كه براي كارگرداني داشته نيز به نتيجه اي در خور ختم 
نشده است.  متن سريال »پرگار« اگر توسط يك فيلمنامه نويس حرفه اي 
بازنويسي مي شد، مي توانس��ت به لطف قاب بندي هايش به سريالي قابل 
قبول بدل ش��ود ولي صدحيف كه قافيه متن، تنگ آمده و س��ريال را به 

محصولي مطلوب مخاطب عام بدل نمي كند. 

بليتفروش�يكنس�رتچهارخوانندهموس�يقيپاپكهاز
روزهايگذش�تهباافزايشغيرمنتظرهقيمتدرسامانههاي
اينترنت�يآغازش�دهب�ود،درپ�ياعتراضاتمتوقفش�د.
پس از واكنش هاي تندي كه درباره ميزان قيمت بليت كنسرت 
اميد حاجيلي و سه خواننده ديگر از جمله فرزاد فرزين، محسن 
ابراهيم زاده و مهدي احمدوند در فضاي رسانه اي و مجازي كشور 
صورت گرفت، ابتدا بليت فروشي كنسرت اميد حاجيلي به بخش 
»به زودي« سامانه انتقال يافت و بليت فروشي كنسرت فرزاد فرزين، 
مهدي احمدوند و محسن ابراهيم زاده نيز كه در بخش »به زودي« 
سامانه قرار داشت به طور كامل حذف شد. از نكات عجيب برگزاري 
اولين كنسرت هاي دوران كرونايي افزايش فاحش قيمت بليت ها 
نسبت به سال قبل بود كه بر اين اساس براي اولين كنسرت قيمت 
بليت از ۷۰هزار تومان براي قسمت هاي با ديد نامناسب تماشاگر 
آغاز مي شد و تا مبلغ 2۶۵هزار تومان نيز ادامه پيدا مي كرد، اين در 
حالي است كه در برخي از اخبار و نقل قول ها گفته شده بود صنف 
تهيه كنندگان موس��يقي از اين افزايش قيمت آگاهي داشته اند 
و موضوع ياد ش��ده مربوط به روزهاي گذشته نيست. در همين 
حال محسن رجب پور مديرعامل مجمع صنفي توليدكنندگان 
و تهيه كنندگان آثار ش��نيداري در گفت وگو با مه��ر ضمن ارائه 
توضيحاتي درباره اتفاقات و حاشيه هاي پيش آمده پس از شروع 
بليت فروشي كنسرت ها بيان كرد: طي هفته هاي گذشته جلساتي 
ميان صنف تهيه كنندگان موسيقي، مديريت دفتر موسيقي وزارت 
ارشاد، برگزاركنندگان كنسرت ها و نمايندگان سالن هاي برگزاري 
كنسرت برگزار ش��د كه طي آن توافقي انجام گرفت تا با توجه به 

كاهش ۵۰درصدي ظرفيت بليت فروش��ي، از ميزان اجاره بهاي 
سالن ها به همان ميزان كسر ش��ود تا در پي ماجراي كرونا هيچ 
گونه افزايش قيمتي از بابت بليت ها نداش��ته باش��يم. رجب پور 
ادامه داد: اين نكته را مدنظر داشته باش��يم كه با توجه به اوضاع 
بسيار بد اقتصادي و افزايش همه قيمت ها، براي تهيه كنندگان 
و برگزاركنندگان كنسرت ها، برگزاري كنسرت توجيه اقتصادي 
ندارد، كما اينكه در حوزه تبليغات از پيج هاي اينستاگرامي گرفته 
تا بيلبوردها ما شاهد افزايش بسيار زياد تعرفه ها هستيم كه همين 
روند نيز ماجرا را تحت الشعاع قرار داده اس��ت. ما در جلسات ياد 
شده به ش��رط اينكه از ميزان اجاره بهاي سالن ها كم شود، هيچ 
گونه توافقي براي افزايش قيمت بليت ها نداشتيم چراكه تصميم 
بر اين بود براي شكسته شدن فضاي رخوت انگيز و سكوت حاكم 
بر موسيقي كشور و صدالبته به راه افتادن چرخه اقتصادي حوزه 
موسيقي كه موجب بيكاري بسياري از فعاالن اين عرصه شده، به 

موضوع افزايش قيمت بليت در زمان ديگري توجه شود.

جايزهمه�ديآذري�زدیب�هبهتري�نكتاببازنويس�ي
ش�دهدرحوزهادبي�اتك�ودكونوجواناهداميش�ود.
مصطفي رحماندوس��ت دبير جايزه »ماه و سال كتاب كودك و 
نوجوان« در نشست رسانه اي اين رخداد گفت: انتخاب كتاب سال 
در كانون قدمتي به اندازه عمر اين مجموعه دارد و همواره از آغاز 
فعاليت كانون، كتاب هاي منتشر شده در طول سال در كميته اي 
بررسي و برترين ها انتخاب مي ش��د و به مراكز و كتابخانه ها راه 
مي يافت.  رحماندوس��ت ادامه داد: كمي بعدت��ر اين رويداد به 
شكل دوساالنه برگزار و تعداد جايزه هاي بيشتري در بخش هاي 
مختلف به پديدآورندگان اهدا مي شد تا اينكه از جشنواره كتاب 
كودك و نوجوان فرزندي به  نام فهرست كتاب هاي مناسب متولد 
شد و سازمان هاي فرهنگي دولتي و انجمن هاي غيردولتي هر 
سال اقدام به انتشار فهرس��تي از كتاب هاي مناسب مي كردند.  
دبير جايزه »ماه و س��ال كتاب كودك و نوج��وان« اضافه كرد: 
متأسفانه در هفت سال اخير اين چراغ خاموش شد و امروز بسيار 

خوش��حاليم كه دوباره اين رويداد به شكلي تازه تر قرار است در 
كانون- كه مجموعه اي م��ورد اعتماد خانواده هاس��ت- برگزار 
شود و اطمينان داريم نويسندگان، شاعران، ناشران، كودكان و 
نوجوانان و... نيز از اين اتفاق خرسند خواهند شد.  رحماندوست 
در ادامه اين نشست رسانه اي به بيان مراحل و چگونگي برگزاري 
اين رويداد پرداخت و گفت: ه��ر ماه كتاب هايي كه به دبيرخانه 
مي رسد از سوي هيئت انتخاب بررسي و برترين ها براي داوري 
انتخاب مي شود و در نهايت هيئت داوران يك كتاب را به عنوان 
برتر ماه معرفي مي كنند.  وي افزود: تمام نويسندگان فارسي زبان 
در جغرافياي فارسي زبانان هم مي توانند در اين جايزه شركت و 
آثار خود را به دبيرخانه رويداد ارسال كنند. در پايان هر فصل از 
ميان كتاب هاي برگزيده هر ماه كتاب فصل و در پايان هر سال از 
ميان كتاب هاي فصل، كتاب سال انتخاب مي شود كه به ترتيب 

جايزه مرغك سيمين و زرين دريافت مي كنند.  
اهداي جايزه »خالقيت« در هر ماه به يك فرد براي خالقيت در 
حوزه تأليف يا نشر و اهداي جايزه »مهدي آذريزدي« به كتاب 
بازنويس��ي منتخب از ديگر خبرهايي بود كه رحماندوست در 
اين نشست به آن اشاره كرد.  اين شاعر كودك و نوجوان با بيان 
اينكه كتاب هاي تمام رش��ته ها در هيئت انتخاب مورد بررسي 
قرار مي گيرد، يادآور شد: امس��ال اين جايزه تنها به كتاب هاي 
شعر و داستان )ترجمه و تأليف( كودك و نوجوان اهدا مي شود 
اما فهرستي از كتاب هاي مناسب براي آگاهي مخاطبان و خريد 
براي كتابخانه ها و مراكز فرهنگي-  هنري كانون از سوي دبيرخانه 

جايزه كتاب ماه و سال كودك و نوجوان منتشر مي شود.

محمدصادقعابديني
مجموعه ضعيف »پرگار« باعث شد تا موفقيت شبكه يك 
سيما در پخش پرمخاطب ترين سريال هاي تلويزيوني به 

مخاطره بيفتد. 
شبكه اول سيما، سال 99 را با صدرنشيني بي چون و چرا در 

عرصه مجموعه هاي نمايشي آغاز كرد. 
»پايتخت ۶« با وجود آنكه در مسير اجرا با حواشي روبه رو شد 
و پايان بحث برانگيزي داشت، توانست عنوان پربيننده ترين 
مجموعه نوروزي تلويزيون را براي شبكه اول سيما به ارمغان 
بياورد. اين سريال بيش از ۷9درصد بيننده براي شبكه به 
ارمغان آورد، اين در حالي بود كه »دوپينگ« سريال شبكه3 
فقط 33درص��د بينن��ده و »كاميون« ش��بكه2 هم فقط 
22درصد مخاطب داشت. با ناتمام ماندن پخش پايتخت، 
شبكه يك سراغ مجموعه پرمخاطب ديگري رفت و فصل 
دوم مجموعه »نون. خ« را روي آنتن برد. »نون. خ« در سال 
98 توانس��ته بود جاي خالي پايتخت را پر كند و در نوروز 
آن س��ال با پخش از تلويزيون، نمايي از يك طنز فاخر را به 
نمايش بگذارد. همان طور كه پيش بيني مي شد قسمت دوم 
از سريال »نون. خ« با استقبال خوبي مواجه شد، به طوري كه 
پايان آن به سرعت با وعده ادامه ساخت در فصل سوم همراه 
بود. »نون. خ« كه بعد از پايان تعطيالت نوروز روي آنتن رفته 
بود، ۵۶درصد مخاطب داشت و از اين حجم مخاطب بيش از 
81درصد از تماشاي آن رضايت داشتند. شبكه اول سيما باز 
هم در روند موفقيت هايش در عرصه سريال هاي تلويزيوني، 
سراغ مجموعه »زيرخاكي« رفت. زير خاكي به كارگرداني 
جليل سامان و بازي پژمان جمشيدي و ژاله صامتي يك سر 
و گردن از ديگر سريال هاي مناسبتي ماه رمضان باالتر بود. 
پخش »زير خاكي« توانس��ت به صدرنشيني سريال هاي 
ماه رمضان شبكه3 س��يما پايان دهد و س��ريال ضعيف و 
كم مخاطب »سرباز« را با فاصله پشت سر بگذارد. در آخرين 
نظرسنجي كه صداوسيما براي سنجش ميزان بيننده هاي 
س��ريال هاي ماه رمضان داشت،  زيرخاكي ش��بكه يك با 
۵1درصد بيننده وارد باشگاه سريال هاي باالي ۵۰درصد 
ش��ده و بيننده  »بچه مهندس3« ش��بكه2 به ۴2درصد، 
» سرباز« شبكه3 به 3۰درصد و  »پدرپسري« شبكه۵ هم 
1۰درصد اعالم شد؛ روندي كه شبكه يك سيما از نوروز آغاز 
كرده بود و اميد مي رفت در اواخر بهار و ابتداي تابستان نيز 
ادامه داشته باشد، ولي با انتخاب يك سريال ضعيف، متوقف 
شد. سريال »پرگار« برخالف سريال هاي قبلي شبكه يك 
سيما، محتوايي تلخ داشت. شايد اين اولين دليلي باشد كه 
براي شكست سريال مي توان در نظر گرفت؛ مجموعه اي به 

دختر« را در سينما  كارگرداني شهرام شاه حسيني كه »خانه 
ساخته بود و صرفاً با حذف سكانس هاي بحث انگيزش به 
بر پرده س��ينماها نقش بس��ت، البته تلخ بودن به خودي 
خود دليل كم مخاطب بودن نمي تواند باشد اما يك تلخي 
س��ردرگم در داس��تان مخاطب را فراري مي دهد. فضاي 
مغموم آثار اجتماعي سينماي ايران كه كارگرداناني مانند 
شاه حسيني در آثارشان به آن دامن مي زنند، باعث شد تا 
بينندگان تلويزيون ترجيح دهند به جاي نگاه به سرگذشت 
تراژيك يك م��رد كه با م��رگ فاصله چنداني ن��دارد، در 
ش��ب هاي خرداد و تير، خ��ود را به گونه ديگري س��رگرم 
كنند، البته كارگردان »پرگار« در مصاحبه اي اعالم كرد: 
»به دليل اينكه در فضاي عمومي جامعه، هم به  دليل شيوع 
ويروس و هم به  دليل مس��ائل اقتصادي و خيلي چيزهاي 
ديگر، قدري حال  و هواي مردم خوش نيست.  صداوسيما 
سياست تازه اي را در نظر گرفته است كه بر مقدار اين غم  و 
غصه اضافه نشود، براي همين از تلخي سريال گرفته شد!« 
اين موضوع نش��ان مي دهد كه قرار بود تلخي و غم و غصه 
حاكم بر»پرگار« بيشتر از چيزي باشد كه مردم نگاه كردند. 
ريزش چش��مگير مخاطبان ش��بكه يك به خاطر پخش 
س��ريال »پرگار« در اعالم روابط عمومي صداوسيما كاماًل 
به چش��م مي آيد. روابط عمومي رسانه ملي در نظرسنجي 
سراسري مخاطب س��ريال »پرگار« را 19/9درصد اعالم 
كرد، اين در حالي است كه سريال »سرباز« شبكه3 با وجود 
ريزش 1۰درصدي مخاطب از زمان ماه رمضان 2۰درصد 
مخاطب داشت. اين در شرايطي رخ داد كه پخش تكراري 
سريال »ستايش3«، از ش��بكه آی فيلم بيش از 2۴درصد 
بيننده داشت. سقوط ميزان مخاطبان سريال هاي شبكه 
يك سيما از ۵1درصد بيننده »زيرخاكي« به زير 2۰درصد 
در »پرگار« نشان دهنده ذائقه مردم است. انتخاب اشتباه در 
نمايش »پرگار« باعث شد تا شبكه3 با فاصله اندكي شبكه 
يك را پشت سر بگذارد و اين براي شبكه يك كه مي خواهد 

»شبكه هر ايراني« باشد، زنگ خطر است.

نما | حسين  كشتكار

»پرگار« زحمت شبكه يك را به باد داد
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پرونده

چراسريال»پرگار«نتوانستجلبتوجهكند؟

دايره اي به شعاع  صفر!


