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علت ارائه «هزارپا»
یدی
در 2دیو 

از «دورهمی» نوروزی تا مذاکره
با «کالهقرمزی»

...
تلویزیون

آغازمینیسریالطنزازامشب
مینیسریالطنز«زندگیشگفتانگیزاست»
بهکارگردانیمجتبیچراغعلیازامشب۱۹
اسفندماهبهرویآنتنشبکهدوسیمامیرود.
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،عبدالرضا
فیروزان تهیهکننده «زندگی شگفتانگیز
است» دربــاره زمان پخش این مجموعه طنز
تلویزیونی گفت :طبق اعالم مدیران شبکه
 2سیما ،با پایان پخش سریال «تاریکی شب،
روشنایی روز» ،این مینی سریال از یک شنبه
 ۱۹اسفند ماه ساعت  ۲۱:۳۰از شبکه دو
سیما پخش میشود« .زندگی شگفتانگیز
اســت» یــک کمدی اجتماعی اســت کــه به
مشکالت خانواده از نگاه طنز میپردازد .در
ایــن مجموعه قصه زندگی زوج جوانی به
نامهای «روزبه» و «سیمین» روایت میشود.
آنها قصد جدایى از هم را دارند ،اما طولی
نمیکشد که برخی اتفاقات شگفتانگیز آن
دورادرمسیرتازهایقرارمیدهد.

پخش«ستارهساز»درنوروز98
تهیهکنندهمسابقهاستعدادیابی«ستارهساز»
ازآغازپخشاینبرنامهدرنوروز ۹۸خبرداد.
جــواد فرحانی در گفتوگو با مهر در این
بــاره گفت« :بعد از فراخوان عمومی برای
شناسایی استعدادها ،بیش از چند هزار
نفر متقاضی شرکت در مسابقه شدند که با
حضور چهرههای شناخته شده فوتبال ایران
مانند مجتبی جباری ،خداداد عزیزی ،فیروز
کریمی و ادموند بزیک به عنوان کارشناسان
ما ،در نقاط مختلف کشور کار استعدادیابی
از متقاضیان انجام شده و مجموع ًا  ۱۶۸نفر
بهمسابقهراهیافتند».فرحانیدرپایانگفت:
«مسابقه بزرگ «ستاره ساز» از نوروز  ۹۸آغاز
میشود و بعد از آن نیز به صورت هفتگی روی
آنتنشبکهسهمیرود».
مسابقه استعدادیابی «ستاره ساز» به تهیه
کنندگیجوادفرحانیوکارگردانینیمابانک
تازهترین مسابقه شبکه سه تلویزیون است
که با اجرای امیرعلی دانایی و محمدحسین
میثاقیازنوروز ۹۸رویآنتنخواهدرفت.

ایسنا -ابوالحسن داوودی درباره علت ارائه فیلم «هزارپا» در 2دیویدی گفت« :ارائه فیلم با کیفیت خوب همراه با پشت
صحنه در یک دیویدی امکانپذیر نبود .البته بهتر این بود که این فیلم در یک پک دوتایی و در یک زمان عرضه میشد اما
مقررات نمایش خانگی این پک را به رسمیت نمیشناسد و مجوز مینی سریال را به نسخه کامل فیلم میدهد».

کمبود بودجه پرونده سریال های الف ویژه را بست

چرا گفتوگوی رامبد با دندان پزشک مشهور
از چارچوب «خندوانه» خارج است؟

خدشه رامبد بر چهره «خندوانه

»

مائده کاشیان  -جمعهشب فرزین سرکارات جراح فک و صورت و همسر شیال خداداد ،در
«خندوانه» حضور داشت .حضور او در این برنامه و صحبتهایی که در جریان گفتوگو مطرح
شد ،باعث تعجب مخاطبان شده و واکنش منفی تماشاگران را به دنبال داشته است .به گفته
برخی رسانهها سرکارات نامزد انتخابات انجمن دندان پزشکان است که  23اسفند برگزار
میشود و همین بر ابهامهای چگونگی حضور وی در «خندوانه» میافزاید.
توجه به زیبایی به جای سالمت
تــا بــه حــال پزشکان مختلفی به
برنامه «خندوانه» دعوت شدهاند،
اما تفاوت همه آنها حتی مسعود
صابری با فرزین سرکارات این است که محتوای
صحبتهای آنان در حوزه سالمت بوده یا کامال
با اهداف برنامه یعنی زندگی سالم و شاد بودن
همسو بوده است .ولی درباره فرزین سرکارات
وضع فرق میکند ،تخصص او بیشتر در حوزه
زیبایی است و در «خندوانه» نیز بیشتر به همین
جنبه از جراحی صــورت پرداخته شــد .ترویج
جراحی الکچری زیبایی ،بدون تردید با اهداف و
رویکرد معمول «خندوانه» در تضاد است.
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استفاده بــد از حضور فرزین
سرکارات
در روزگاری که بسیاری از افراد به
هر دلیلی احساس میکنند باید
چهره طبیعی و مناسب خود را دستکاری کنند،
بهتر نبود طبق سیاست کلی برنامه «خندوانه»
در جا انداختن فرهنگهای مثبت ،به جای ایراد

۲

گرفتن از چهره مهدی شاهحسینی ،اتفاق بهتری
در این برنامه میافتاد؟ رامبد جوان باید از فرصت
حضور فرزین سرکارات در این برنامه استفاده
بهتری میکرد  ،مث ً
ال روی جنبه سالمتی جراحی
صورت تمرکز میکرد یا افزایش احساس اعتماد
به نفس را ترویج میکرد ،نه تشویق غیرمستقیم
به انجام عمل زیبایی.
«خندوانه» یا مطب دکتر؟
نشان دادن چهره تماشاگرانی که
به صورت داوطلبانه خواستهاند
نظر دکتر سرکارات درباره این که
آیا به جراحی نیاز دارند یا خیر را بدانند ،بیشتر از
این که شبیه یک برنامه تلویزیونی باشد ،بیشتر
شبیه به فضای مطب یک پزشک است و جمعیتی
را که پشت درهــای اتــاق دکتر بــرای معاینه در
انتظار نشستهاند ،برای مخاطب تداعی میکند!
اگرچه سرکارات درباره تعداد کمی از چهرههای
نمایشدادهشده ،جراحی را توصیه کرد ،اما به هر
حال نفس این اظهارنظر ،بیشتر شبیه به ترویج
عمل زیبایی بود تا تقبیح آن.
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نشست خبری مرتضی میرباقری معاون سیما به
منظوراعالمبرنامههاینوروز ۹۸تلویزیونصبح
دیروز در مرکز همایشهای سازمان صداوسیما
برگزارشد.
بهگزارشایسنا،میرباقریدرابتدایایننشست
دربارهعمدهاتفاقاتسال ۹۷درتلویزیوننکاتیرا
مطرحکردوازسریالهای«پدر»و«بانویعمارت»
به عنوان مجموعههای جریانساز سال  ۹۷نام
برد .وی در ادامه توجه به بحث جوانگرایی در
صداوسیمارامطرحکردوگفت«:درسطحمدیران
اصلی جوانگرایی صورت گرفت .همچنین در
شوراهای برنامهسازی این رویکرد را داشتیم.
امسال در ایــن زمینه به شکل جدیتری وارد
عرصهشدیم».
▪«موسی(ع)»و«سلمانفارسی»تراز
سریالسازیتلویزیونراباالمیبرند

م ــع ــاون ســیــمــا هــمــچــنــیــن گــفــت« :صنعت
سریالسازیدچاررکودشدهبودکهحرکتخود
را ادامه داد و دو ثمره آن سریالهای موسی(ع) و
سلمان فارسی بود که بعد از  ۲۰سال وارد پیش
تولید شدند .سریالهایی که تراز سریالسازی
ایران را باال خواهند برد ».معاون سیما درباره
سریالهای فاخر تلویزیون گفت« :اگر بنا باشد
سریالالفویژهبسازیمبایدکلسازمانراتعطیل
کنیم.دوسریالموسی(ع)وسلمانفارسیچند
صد میلیارد هزینه دارد .شاید به غیر از این دو
سریال ،دیگر نتوانیم بدون حامی مالی سریال
الــف ویــژه بسازیم .سریالهای فاخر دیگری
که در نظر گرفتیم ،دربــاره خواجه نصیرالدین
توسی،شهیدباکریوشهیدهمتاست.سریالی
دربــاره مجموعه حــوادث بعد از شهادت امام
رضا(ع) را داریم ،سریال صیاد شیرازی را داریم
کهباموافقتارتشساختهخواهدشد».اودرباره
همکاری شهاب حسینی با تلویزیون گفت:
«پیشنهادهای مختلفی برای شهاب حسینی
بود؛ قرار بود یک برنامه ترکیبی در شبکه نسیم
داشته باشند .قــرار شد در «شکرستان» برای
صداپیشگی حضور داشته باشند .امیدواریم این

همکاری در سال ۹۸بیشتر باشد».
▪ابراز امیدواری برای پخش نوروزی
«کال هقرمزی»

معاون سیما درباره سریالهای سال  98گفت:
«سال  ۹۸را با سریالهای طنز کلید می زنیم.
دوستان مان آقایان مدیری ،رضویان و انصاری
اعالمآمادگیکردهاندوطرحدادهاند».میرباقری
ابراز امیدواری کرد که مجموعه «کالهقرمزی» به
پخشنوروزیبرسدواینگونهگفتکهتمهیداتی
دراینخصوصاندیشیدهشدهاست.اوگفت«:از
شش ماه پیش مذاکراتی برای مجموعه جدید
«کالهقرمزی» داشتیم که در  ۴۰قسمت و اعیاد
دیگرقراراستتولیدشود.هماکنونبرایسریال
«کالهقرمزی»لوکیشن راانتخابکردند ،قصه را
نهایی کردند و قرار است که کار را جلوی دوربین
ببرند ».وی درباره مجموعه «پایتخت» و تولید و
پخشیکاپیزودازآندرنوروز،۹۸گفت«:اپیزود
«پایتخت» بنا شد ساخته شود و کلیات قصه هم
مطرح شد .مرحوم خشایار الوند نیمی از قصه
را ارسال کرد .قرار بود  ۱۵اسفند ماه کار کلید
بخوردکهآقایالونددرگذشتوخداوندایشانرا
بیامرزد.تیمبعدازاینماجرااعالمکردندکهبرای
نوروزشدنینیست.ازقبلقراربودکارسینمایی
بسازند اما قــراردادی که با ما بستند تلویزیونی
است .یکی از پیشنهادها برای عید فطر است.
قــرارداد دیگری هم برای نــوروز  ۹۹بسته شده
است.برایناساسنوروز«،۹۸پایتخت»نداریم».
▪پخشنوروزی«خندوانه»و«دورهمی»

به گفته میرباقری در ایام نوروز ،پنج روز در هفته
برنامه «خندوانه» و دو روز در هفته «دورهمی»
پخشمیشود.اوتوضیحداد«:رویکرد«دورهمی»
نقادانه است .آقای مدیری و سبکی که انتقادات
اجتماعی را مطرح میکند خالقانه است و صرف ًا
کپی از برنامههای خارجی نیست .برنامهای
که بیش از  ۵۰درصد مردم ایران آن را میبینند
مطمئن ًا خالقانه است« .خندوانه» و «دورهمی»
دوبرنامهخالقبا ۶۵درصدمخاطبهستند».

...

چهره ها و خبر ها
سحر دولتشاهی از روز چهارشنبه فیلم
«رضــا» را در گــروه هنر و تجربه روی پرده
سینما خــواهــد داشــــت .او
امسال در فیلم جدیدی بازی
نــکــرده و تنها در نمایش
«بینوایان» ایفای نقش
کرده است.
آتیال پسیانی دوم فروردین سال  98برای
بازی در نمایش «برخالف میل باطنی» در
تورنتو به روی صحنه میرود.
عالوه بر او پژمان جمشیدی
و نازنین کریمی هم در این
نمایش حضور دارند.
پردیس احمدیه این روزهــا در حال ایفای
نقش در فیلم «مجبوریم» به کارگردانی رضا
درمیشیان اســت .بــه تازگی
هــمــایــون ارشـــــادی ،مریم
بوبانی و ژاله علو هم به جمع
بــازیــگــران ایــن اثــر اضافه
شدهاند.
مهران غفوریان این روزها مشغول بازی در
سریال طنز «زوج یا فــرد» به کارگردانی
مــحــمــدحــســیــن لطیفی
اســت .نام این مجموعه
ابتدا «مر قانون» بود که
به «زوج یا فــرد» تغییر
کرده است.
سارا بهرامی روزهای پایانی سال  97را با
ایفای نقش در فیلم جدیدش یعنی «لتیان»
سپری میکند .او در این فیلم با
امیر جدیدی ،پریناز ایزدیار
و ستاره پسیانی همبازی
شده است.

