 بهروزمقدمدربستربيماري

 كدام بيننده تلويزيون اس���ت كه بهروز مقدم ،مجري تواناي تلويزيون را نشناس���د؟
ها باقي است .چند صباحي است كه خبري از او
اجراهاي ش���يرين او همچنان در ياد
نيس���ت ،جالب اينكه خود صدا و سيما هم س���راغي از هنرمندان خود نميگيرد! اگر
تلويزيون به هنرمندان قديمي خود احترام نگذارد ،كدام نهاد و س���ازمان بايد اين كار
بكند؟
دختر بهروز مقدم درباره وضعیت این مجری پیشکس���وت که چند سالی است درگیر
های اشتباه روند درمان را طوالنی کرده است ،توضیح
درمان است و برخی تش���خیص
داد.
ندا مقدم دختر بهروز مقدم درباره وضعیت این مجری که چندی پیش در بیمارستان
بستری شده است ،گفت :پدرم وقتي بيمار شد ،به مدت دو سال به پزشكان مختلف مراجعه ميكرديم و تشخیص نمی دادند که بیماری
او چیست.
وی با اش���اره به مراجعات پدرش در این دو س���ال به پزشک عنوان کرد :او در این  ۲سال دائم به پزشک مراجعه می کرد و آزمایشهای
مختلفی از او گرفته می شد اما انواع بیماریهای مختلف را به اشتباه به او نسبت می دادند .یک نفر گفت سرطان پروستات است و یکی
گفت پوکی استخوان و یا تب مالت دارد و...
های زیادی انجام شد و پدرم آزمایشهای متعددی انجام داد .بعد
ندا مقدم اضافه کرد :پیگیری
از دو س���ال رفت و آمد به بیمارستانها که دائم تحت درمان بود یکی از پزشکان به او گفت که
آرتروز شدید دارد و حدود  ۹ماه پیش یکی از زانوان او را عمل کردند و پروتز گذاشتند.
دختر این مجری یادآور ش���د :با این عمل به ستون فقرات او فشار آمد و مشکالتی برایش پیدا
شد و حدود  ۹روز پیش در بیمارستان کسری بستری شد و پای دیگرش را هم عمل کرد.
وی درباره وضعیت روحی پدرش نیز توضیح داد :از آنجایی که حدود  ۲س���ال طول کشید تا
پزشکان تش���خیص دادند که بیماری پدرم چیس���ت و داروهای مختلفی را برای وی تجویز
کردند ،روحیه او به شدت آسیب دید چون مدتی داروهای تب مالت مصرف می کرد و یا دوره ای
می
گفتند سرطان پروستات دارد .اکنون هم هنوز دچار کالفگی است و حال روحی خوبی ندارد.
مقدم در پایان درباره زمان مرخصی پدرش از بیمارس���تان عنوان کرد :پدرم قرار بود سه روز
پیش از بیمارستان مرخص شود اما پای وی خونریزی کرد و حاال باید منتظر بمانیم تا ببینیم
وضعیت وی چه می شود.

اینکه انس��ان بتواند چیزهایی را که
سبب آزار دیگران است در خود از بین
ببرد هنر است.
گوگول

ارزش هنرمند را باید هنرشناس معین
کند نه مردم کوچه و ب��ازار ،بهتعریف
این و آن غره نشوید و خود را هنرمند
نش��مارید ،بگذارید مقام و شخصیت
آنکه به دیگران تحمیل گردد،
ش��ما بی
شناخته شود.
امیل زوال

فصلدومسریال"نفس"ساختهمیشود


نویسنده و کارگردان سریال ماه رمضانی شبکه سه سیما اعالم کرد "نفس" فصل دومی هم خواهد داشت
جاری تولید خواهد شد.
که احتماالً در سال
های "نفس" که پس از "ارمغان تاریکی" و
به گزارش روابط عمومی س���ریال ،ماجرای ش���خصیت
"پروانه" سه گانه جلیل سامان را تکمیل می کند ،ادامه خواهد داشت.
جلیل سامان در این باره عنوان کرد" :نفس" سومین سریالی است که من درباره دهه شصت ساختم.
این س���ریال و دوتای قبلی درعین حال که آثار مستقلی هستند اما در کنار هم مضامین مرتبطی
را طرح می کنند .نقطه عزیمت "نفس" مثل دو کار قبلی عش���ق و وابستگی عاطفی است اما عشق
ها کاری می کند .هرچه داستان جلوتر می رود وجه
سطوح مختلفی دارد و با هرکدام از شخصیت
ها رفتارهای پیچیده تری را از خودشان
تمایز "نفس" با کارهای قبلی بارزتر می ش���ود و شخصیت
ها به هم می ریزد.
بروز می دهند .بارها و بارها غافلگیر می شوید و تصوراتتان درباره شخصیت
وی در ادامه به مخاطبان خود توصیه کرد :قبل از تمام شدن آخرین قسمت سریال قضاوت نکنید
ها ،دیالوگها و رفتارهای شخصیتها با منظور
تا لذت تماشای آن را از دس���ت ندهید .تمام پالن
اند و منطق خاص خودشان را دارند .مقایسه "نفس" با "ارمغان تاریکي" و "پروانه" اشتباه است .به جای مقایسه بهتر
خاصی طراحی شده
است اطالعات "نفس" را تجزیه و تحلیل و نکات مشترکشان را با کارهای قبلی پیدا کنید چون آنها سرنخ رفتارهای شخصیتها هستند.
این کارگردان در پایان اعالم کرد :فصل اول "نفس" در  ٣٠قسمت تهیه شده است .داستان و مضمون در اینجا به اوج می رسد اما داستان ادامه
ها دنبال می شود.
دارد .فصل دوم "نفس" به احتمال زیاد اگر خدا بخواهد در سال جاری فیلمبرداری خواهد شد که در آن سرنوشت شخصیت

مهرانغفوریانباویلچریاعصابه"پنچری"برمیگردد

مهران مهام از پخش س���ریال "پنچری" پس از اتمام مجموعه "نفس" از ش���بکه سه سیما خبر داد و در عین حال توضیحاتی هم درباره
وضعیت جسمانی مهران غفوریان پس از عمل جراحی ارائه کرد.
این تهیهکننده سریالهای طنز تلویزیون درباره شرایط جسمانی مهران غفوریان اظهار کرد :مهران
غفوریان از بیمارستان مرخص شده و یک دوره یک ماهه نقاهت دارد اما نکتهای که وجود دارد با
توجه به اینکه پزشک او مطرح کرده است اصال نباید حرکتی بکند چرا که مجبور به جراحی دوباره
خواهد شد ،قرار اس���ت با شرایط جدید از حضور مهران غفوریان در سریال استفاده کنیم و برای
حضور این بازیگر از ویلچر و یا عصا در این مجموعه استفاده خواهیم کرد.
او سپس توضیح داد :مهران غفوریان طی روزهای آینده به گروه "پنچری" ملحق خواهد شد.
کننده در ادامه درباره جزئیات س���اخت "پنچری" و روند تولید آن توضیح داد :در حال حاضر
این تهیه
گذرانیم و  ۱۰درصد بیشتر به اتمام آن باقی نمانده است.
اواخر ساخت مجموعه "پنچری" را می
مه���ام همچنین درباره پخش "پنچری" پس از مجموعه "نفس" نیز اظهار کرد :آنونس "پنچری"
پس از ش���بهای احیا به روی آنتن خواهد رفت و این مجموعه قرار اس���ت پس از ماه رمضان و با
اتمام "نفس" به روی آنتن برود.

اگر مردم میدانستند برای احراز مقام
ام و چه روزها و
استادی چه رنجها برده
چه شبها جان کندهام هرگز از دیدن
شگفیهای هنریام متعجب نمیشدند.
میکل آنژ

اگر هنر داری بی��اور وگرنه هنرنمائی
بار خواهی آورد.
مکن که رسوائی به
گوته
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