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اخبار

مائده کاشیان  -در طول سال  ،99اتفاقات مهم و بحثبرانگیز مختلفی در تلویزیون رخ
داد که حاشــیههایی را به وجود آورد و نام برنامهها یا چهرههای خاصی را بر سر زبانها
انداخت .اظهارات کارشناســان بعضــی برنامههــای تلویزیونی ،گافهــای تعدادی از
چهرهها ،اشتباه بخش خبری ،توقیف سریال ،خروج قسمتهایی از برنامه «دورهمی»
از کنداکتــور ،حاشــیههای «پایتخــت» ،تولید «عصــر جدید» و ســاخت ادامه ســریال
«زیرخاکی» نمونههایی از اتفاقات پرسروصدای تلویزیون در سال  99هستند .در ادامه
مروری داشتیم بر  12ماجرای پرحاشیه تلویزیون در سالی که گذشت.

سریال رامبد نوروز میآید
با اعالم برنامههای نوروزی فیلیمو ،مشخص شد
پخش فصل دوم سریال «هیوال» دو روز به تعویق
افتاده است.
به گــزارش صبا ،پخش سریا لهای ایــرانــی و
خارجی و برنامههای متنوع ترکیبی در نوروز
 ۱۴۰۰بخشی از فعالیتهای فیلیمو برای
مخاطبانش است.
پــخــش ســریــال کــمــدی «مــــردم مــعــمــولــی» به
کارگردانی رامبد جوان در نوروز  ۱۴۰۰آغاز
م ـیشــود« .م ــردم معمولی» نخستین تجربه
کارگردانی رامبد جوان در شبکه نمایش خانگی
بــوده کــه یــک کمدی موقعیت اســت« .مــردم
معمولی» یک مجموعه دنبالهدار کمدی است
که در  ۱۰۰قسمت با میانگین زمان هر قسمت
 ۲۰تا  ۲۵دقیقه تولید میشود .مجموعههای
دنبالهدار سالهاست که در کشورهای متعدد
و متناسب با فرهنگ هر کشور تولید و عرضه
میشود .این مجموعهها در قالبهای طنز،
داستانهای خانوادگی ،پلیسی و ...مخاطبان
بسیاری را در سراسر جهان به خود جذب کرده
است« .مردم معمولی» پنج شنبهها ساعت  ۲۰از
فیلیمو پخش میشود.
دیگر سریال کمدی که قرار است در ایام نوروز
پخش شــود «دراکـــوال» به کــارگــردانــی مهران
مدیری اســت .این سریال که در ادامــه سریال
«هیوال» ساخته شده  ،جدیدترین تجربه مهران
مدیری در مقام کارگردان بوده که قرار است
پخش آن با آغــاز بهار در فیلیمو شــروع شود.
«دراکــوال» قرار است سه شنبهها ساعت  ۲۰از
فیلیمو پخش شود.

▪جنجال «پایتخت »6

حواشی سریال «پایتخت  »6از اولین اتفاقات
جنجالی تلویزیون در سال  99بود .اعتراض
و واکنش محسن تنابنده و احمد مهرانفر به
ممیزی سریال ،سکانس بحثبرانگیز پایانی،
ناتمام ماندن این مجموعه در تعطیالت نوروز
و نامه رئیس صداوسیما خطاب به معاون سیما
بــرای پیگیری نفوذ «ستون پنجم فرهنگی
دشمن» در حواشی قسمت آخر ،از مهمترین
حاشیههای سریال بود.

▪شاهنامهخوانی مسعود فراستی

مسعود فراستی چهره پرحاشیهای است،
بنابراین معموال اظهارنظر و نقدهایش در
تلویزیون ،جنجا ل بــه پــا میکند امــا اتفاق
متفاوتی که امسال نــام او را بر سر زبا نها
انداخت ،شاهنامهخوانی او در «کتا بباز»
و مــورد انتقاد قــرار گرفتن خــودش به عنوان
«منتقد» بود .فراستی در این برنامه ،بیتهایی
از شاهنامه را با غلطهای زیــادی خواند و
کلماتی را اشتباه تلفظ کرد.

▪بازگشت ممنوعالتصویرها

بازیگران «گاندو  »2معرفی شدند
تصویربرداری سریال «گاندو  »2به کارگردانی
جواد افشار به نیمه رسید.
به گزارش روابط عمومی پروژه ،تصویربرداری
سریال «گاندو  »۲به کارگردانی جــواد افشار
و تهیه کنندگی مجتبی امینی که مدتی پیش
در سکوت خبری کــار خــود را آغــاز کــرده بود،
ایــن روزهــا در لوکیشن هــای مختلف در حال
پیگیری است .داریوش فرهنگ ،خسرو شهراز،
مجید نــــوروزی ،پــنــدار اکــبــری ،علی افشار،
اشکان دالوری و وحید رهبانی به اتفاق سوگل
طهماسبی ،نسرین نکیسا و ...از بازیگران ثابت
گاندو هستند.
در«گاندو  »2بازیگران جدیدی همچون شهرام
قــائــدی ،حسن میرباقری ،محمد مختاری،
امیریل ارجمند ،شهرزاد کمال زاده ،بهمن دان،
حسن اسدی ،سارا منجزی پور ،رضا هاشمی،
سیدمحمد نصر ،عارفه لک ،ستاره قطبی ،کامو
آبــرام ،امیر آرام ،بهنود محمدی ،مرتضی علی
آبادی و پیمان دارابی با هنرمندی شاهد احمدلو،
حسین پارسایی و با معرفی بیاینا محمودی در
نقش شارلوت و پیام دهکردی در نقش مایکل
هاشمیان به ایفای نقش پرداختهاند.

سحر قریشی و امیرمهدی ژوله ،دو چهرهای
هستند که در ســال  ،99پس از چند سال
ممنوعالتصویر بودن ،دوباره اجازه فعالیت در
تلویزیون را پیدا کردند و به تلویزیون برگشتند.
بازگشت سحر قریشی با سریال «دادستان»
و بــازگــشــت امــیــرمــهــدی ژولـــه بــا مجموعه
«چوب خط» رقم خــورد .ژوله بعضی قصور و
بیتوجهیها از طرف خودش را علت دوری از
تلویزیون دانست.

▪توصیههای عجیب کارشناسان

امــســال نیز برنامههای مختلف بــه واسطه
اظهارات عجیب کارشناسان خود ،حاشیهساز
شدهاند .توصیه کارشناس برنامه شبکه قرآن
دربــاره خــوردن کلهپاچه به جای لبنیات به
عنوان عامل پوکی استخوان ،نظر کارشناس
«طبیب» دربــاره تاثیر نیش زنبور در درمان
کــوویــد 19-و توصیه کارشناس «زنــده باد
زندگی» درباره کمتر خوردن گوشت و میوه ،از
پرسروصداترین نمونهها هستند.

▪گاف شبکه خبر در معرفی راجر واترز

یکی از گا فهای بخش خبری در سال ،99
مــربــوط بــه مــاجــرای معرفی یــک خواننده و
موزیسین مشهور انگلیسی به عنوان تحلیلگر
سیاسی بود .شبکه خبر ،راجر واترز را به عنوان
کارشناسمسائلسیاسیمعرفیکردوبخشی
از مصاحبه این خواننده درباره غیرقابل اعتماد
بودن جو بایدن را پخش کرد .این اتفاق واکنش
گسترده کاربران فضای مجازی را به دنبال
داشت.

یهای «دورهمی»
▪ممیز 

بعضی از قسمتهای سری چهارم «دورهمی»،
به دالیلی که رسما اعالم نشد در موعد مقرر و
اصلی پخش ،روی آنتن نرفت« .دورهمی» با
حضور امیر آقایی و مجید صالحی ،دو برنامهای
بودند که از کنداکتور بیرون کشیده شدند و
مدتی بعد ،بدون اطالعسانی قبلی که روال
همیشگی «دورهمی» است ،روی آنتن رفتند.
سازندگان «دورهــمــی» دربــاره ایــن موضوع
توضیحی ندادند.

نوالنبازهمبلیتسینماخرید

کــارگــردان «تنت» پس از ش ــروع کــار دوبــاره
سینماهای لسآنجلس یکی از اولین افرادی
بود که در صف خرید بلیت ایستاد تا به تماشای
فیلمبرود.
بهگزارشمهر،درحالیکهعالقهمندانسینما
در لسآنجلس بار دیگر تجربه تماشای فیلم
در سالن سینما را تکرار میکنند ،کریستوفر
نــوالن هم یکی از اولین افــرادی بود که راهی
سالنسینماشد.کارگردان«تنت»و«دانکرک»
یکی از اولین مشتریان سالنهای سینما در
لسآنجلسشد.
لسآنجلس در کنار نیویورک دو بازار کلیدی
سینمایآمریکابهشمارمیروند.نیویورکپس

ازماههاازماهفوریهبهنمایشفیلمبازگشت.
بازگشایی سینماهای لسآنجلس میتواند
عاملی برای شــروع کار دوبــاره صنعت سینما
باشد و توزیعکنندگان را به تحرک وادارد تا
فیلمهایمهمتریراراهیسالنهایسینماها
کنند.
ایننخستینبارنیستکهنوالندرطولپاندمی
بهسالنسینمامیرودتامردمرابهاینکارتشویق
کند.ویماهسپتامبرهمراههمسرشاماتوماس
کهتهیهکنندهاست،برایتماشایفیلم«گالری
دلهایشکسته»راهیسینماشدهبود.وییک
بار هم برای تماشای «تاریخچه شخصی دیوید
کاپرفیلد»سینمارفتهبود.

▪ماجرای دستمزد نجومی گلزار

وحید یامینپور مجری تلویزیون در گفتوگوی
زنده خود با دنبالکنندگانش در اینستاگرام
ادعا کرد ،محمدرضا گلزار برای اجــرای هر
قسمت از مسابقه «برنده باش» 80 ،میلیون
تومان دستمزد گرفته است .ادعای او باعث شد
موج انتقادات مردم در شبکههای اجتماعی به
سمت این بازیگر روانه شود اما این موضوع از
سوی مدیران صداوسیما واکنشی به دنبال
نداشت.

▪قهر و آشتی جلیل سامان

جلیل سامان با سریال «زیرخاکی» بازگشت
پرحاشیهای به تلویزیون داشت .ابتدا در زمان
پخش سریال ،این کارگردان توضیح داد که
فیلم نامه سریال مورد ممیزی قرار گرفته و به
همین دلیل تعداد قسمتهای آن کمتر شده
است .آذرماه نیز ممیزی سریال در بازپخش
باعث شد سامان اعالم کند ،ادامه «زیرخاکی»
را نمیسازد .در نهایت مشکالت حل شد و این
مجموعه در حال ساخت است.

▪مناظره داغ زیباکالم و خسرو معتضد

یکی از جذابترین اتفاقات در تلویزیون پخش
مناظره چهر ههای مختلف در حــوز ههــای
گوناگون با یکدیگر اســت .برنامه «قبل از
انقالب» با اجرای بهروز افخمی ،به مناسبت
صدمین سال کودتای رضاخان میزبان صادق
زیباکالم و خسرو معتضد بود و مخاطبان شاهد
بحث داغی میان آ نها بودند .این مناظره و
صحبتهایی که در آن مطرح شد ،اتفاق نسبتا
تازهای در تلویزیون بود که به خوبی دیده شد.

▪اعتراف اکبر عبدی در «چهل تیکه»

معموال پـــرد هبـــرداری چــهــر ههــا از زندگی
خصوصیشان بــرای مخاطب جالب است،
بنابراین اعــتــرافــات آ نه ــا در برنامههای
تلویزیونی ،خیلی زود در فضای مجازی وایرال
میشود .یکی از مثالهای این اتفاق در سال
 ،99صحبتهای اکبر عبدی دربــاره اعتیاد
 25سالهاش است .او در برنامه «چهل تیکه»
این موضوع را مطرح و از تاثیرات مثبت تجربه
ترک اعتیاد صحبت کرد.

▪کنار گذاشتن مجریان به خاطر مهمانان

از آخرین حاشیههای تلویزیون در روزهــای
پایانی سال مربوط به کنار گذاشتن دو مجری
به دلیل صحبتهای مهمانان برنامه بود .رزیتا
قبادی مجری «عصر خانواده» پس از اظهارنظر
کارشناس برنامه ،ممنوعالتصویر شد و مجری
دیگری جایگزین او شــد .حبیب رحیمپور
ازغدی مجری و سردبیر برنامه «زاویه» پس از
اهانت مهمان برنامه به رئیس جمهور ،از برنامه
اخراج شد.

▪طوالنی شدن ضبط «عصر جدید»

تغییرات در ضبط «عصر جدید» و طوالنی
شــدن تولید ســری دوم آن هم یکی دیگر از
اتفاقات مهم تلویزیون در سال  99است .موج
تازه شیوع کرونا و اعالم محدودیتهای سفر
و ممنوعیتها باعث شد هر قسمت از این
مسابقه در نــوروز  ،99طی  2قسمت پخش
شــود و وقفههای طوالنی بین ادامــه ضبط
مسابقه نیز تولید «عصر جدید» را تا پایان سال
ادام هدار کرد.

چهره ها و خبر ها
پرویز پرستویی فیلم «هامون»
اثر داریــوش مهرجویی را ویژه
مخاطبان نابینا ،توضیحدار
کرد .این فیلم سال  68ساخته
شده و بازیگرانی مانند زندهیاد
خسرو شکیبایی ،عزتا ...انتظامی و بیتا فرهی
در آن بازی کردهاند.
لیال حاتمی برای بازی در فیلم
ِ
«هرمان» به کارگردانی علی
بهراد جلوی دوربین رفته است.
عالوه بر او ،مهرداد صدیقیان
نیز یکی از نقشهای اصلی
فیلم را ایفا میکندِ .
«هــرمــان» اولین ساخته
سینمایی بهراد است.
احسان علیخانی  30اسفند
در آخرین قسمت «دورهمی»
عالوه بر مهمان ،میزبان مدیری
نیز خواهد شد و با او در مقام
مجری گفتوگو خواهد کرد .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،او از امشب تا
روز سال تحویل سه قسمت «عصر جدید» را روی
آنتن خواهد داشت.
پــروانــه معصومی در سریال
«پروانهها» کــاری از داریــوش
یـــاری ،بــازی میکند .بهروز
مفید تهیهکننده ســریــال در
گفتوگو با تسنیم توضیح داده
این مجموعه ویژه محرم  1400ساخته میشود
و نگار عابدی دیگر بازیگر آن است.
رضا صادقی قرار بوده از دیشب
اجرای برنامه «نوروزترین نوروز»
را در شبکه پنج برعهده بگیرد.
محیا اســنــاونــدی در اولــیــن
قسمت برنامه که صادقی به
عنوان مهمان حضور داشت،
پیشنهاد اجرای او را روی آنتن زنده مطرح کرد.
خشایار راد به جمع بازیگران
مجموعه «دســــتانــــداز» اثــر
شــهــاب عــبــاســی اضــافــه شــد.
این مجموعه در نــوروز هرشب
ســاعــت  ،20از شبکه نسیم
پخش م ـیشــود .بهنوش بختیاری و افشین
سنگچاپ هم از بازیگران جدید آن هستند.
ماهور الوند در سریال نمایش
خانگی «ح ــرفـ ـهای» ساخته
مصطفی تـــقـــیزاده ،ایــفــای
نقش میکند و در این مجموعه
نمایش خانگی با سارا بهرامی،
علی مصفا ،سیروان و زانیار خسروی و المیرا
دهقانی همبازی شده است.

