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تلویزیون

سیاستگذاری مناظرهها در
اختیار کمیسیون تبلیغات است
دبیرشوراینظارتبرصداوسیمادربارهپرسشهای
مناظرهفرهنگینامزدهایریاستجمهوریتوضیح
داد.
محمد صوفی دبیر شــورای نظارت بر صداوسیما
در این باره به تسنیم گفت« :کیفیت ،تعداد ،زمان،
سواالت و اداره مناظره منحصر ًا در اختیار سازمان
صداوسیما نیست .کمیسیون بررسی تبلیغات
انتخابات ریاست جمهوری بر همه این اتفاقات
نظارتداردوتصمیمگیرندهاستکهصداوسیماهم
عضویازاینکمیسیوناست.بنابراینهرگونهانتقاد
واعتراضبایدبهآنکمیسیونبشودوصداوسیمابه
طورمستقلمسئولیتیندارد.صداوسیماامکانات
و زمینه را فراهم میکند اما سیاست گذاری با آن
کمیسیوناست».
اودرپاسخبهاینسؤالکهبسیاریمیگویندمرتضی
حیدریمجریاینمناظرهمنفعالنهرفتارمیکندو
بسیار حضور کم رنگی در مناظره دارد ،تأکید کرد:
«آقای حیدری اص ً
ال مقصر نیست؛ در سناریویی که
طراحیشدهخیلینقشبرجستهایبرایاونوشته
نشده و بیشتر تنظیم وقــت ،زمــان ،نوبت و قرائت
سؤاالتبرعهدهایشاناست.اینجاهمتقصیررسانه
م ّلینیستوآن راکمیسیونطراحیکردهاست».

سینمای جهان

جشنواره ترایبکا چندمنظوره شد
پــس از وقــف ـهای کــه شیوع کــرونــا در بــرگــزاری
جشنواره ترایبکا به صورت فیزیکی ایجاد کرد،
این جشنواره امسال بازگشته است و میزبان
نشستها ،پنلها و برنامههای متنوع نمایش
فیلم در قلب شهر نیویورک است.
به گزارش مهر ،دوره امسال این جشنواره که از
دیروز آغاز شد و تا  ۲۰ژوئن ادامه خواهد یافت،
در بیستمین دوره برگزار یاش واژه فیلم را از
نــام خــود حــذف کــرده اســت .ایــن دوره کمی با
دور ههـــای قبلی متفاوت اســت و دلیل آن هم
این است که شهر به آرامی دارد از ماهها فاصله
اجتماعی و ایجاد محدودیتهای شدید ،به
زندگی عادی بازمیگردد .این جشنواره امسال
قصد دارد تا در پنج منطقه نیویورک و به صورت
برگزاری در فضاهای باز کار خود را دنبال کند.
جین رزنتال از بنیا نگذاران این جشنواره ،از
این دوره به عنوان اولین تجربه برگزاری یک
جشنواره بزرگ به صورت حضوری در آمریکا در
دوره پس از شیوع کرونا یاد کرد؛ ویروسی که همه
چیز را به هم ریخت و ایجاد تجربههای مشترک
را غیرممکن ساخت .وی تاکید کرد که حذف
واژه فیلم از جشنواره ترایبکا به این معناست که
این جشنواره فقط مختص فیلم نیست و اکنون
از پادکست گرفته تا بازیهای متنوع و واقعیت
مجازی بخشی از ماهیت آن را تشکیل میدهند.

چهره ها و خبر ها

سریال «زیرخاکی  »2به کارگردانی جلیل
سامان ،تا پایان خرداد تمام میشود و پس از آن
فصل سوم سریال کمدی «دودکش» جایگزین
این مجموعه خواهد شد .دو فصل قبلی این
سریال به ویژه فصل اول ،با استقبال مخاطبان
مواجهشدواینسریالجزوآثارمحبوبتلویزیون
است،بنابراینپساز«نونخ»3و«زیرخاکی،»2
«دودکش »3سومین سریال کمدی پرمخاطب
خواهدبودکهشبکهیکرویآنتنمیفرستد.
▪خانوادهمحبوب«دودکش»

سریال «دودکش» اولین بار رمضان  92پخش
شد .این مجموعه ماجرای خانواده «مشتاق» را
روایت میکرد .این خانواده جزو طبقه متوسط
جامعهبودندکهمشکالتمالیواختالفاتشان
با یکدیگر ماجراهای بامزهای را در قصه رقم
میزد .در هر قسمت به یکی از اعضای خانواده
پرداخته میشد و موقعیتهای کمدی جذاب
سریال ،رقابت دو شخصیت «فیروز» و «نصرت»
با بازی هومن برقنورد و بهنام تشکر ،باعث شد
«دودکــش» رضایت مخاطبان را جلب کند و به
عنوان سریالی شیرین در خاطر مردم ماندگار
شود .زوج بهنام تشکر و هومن برقنورد ،پس از
«ساختمانپزشکان»و«دزدوپلیس»بااینسریال
درنقشهایمتفاوتیدیدهشدندوتک هکالمهای
آنهابرسرزبانهاافتاد.ادامهسریالبانامجدید
«پادری»ساختهشدوسال 95رویآنتنرفت.
▪برزو نیکنژاد جایگزین لطیفی

یکی از تغییرات سریال «دودکــش» در فصل
سوم ،تغییر کارگردان آن است .محمدحسین
لطیفی فصل اول و دوم سریال «دودکش» را

کارگردانی کرد و در فصل سوم برزو نیکنژاد
جایگزین او شده است .نیکنژاد در فصل اول
سریال به همراه حسن وارسته نویسندگی
فیلم نامه آن را برعهده داشــت .او در فصل
دوم از این پــروژه جدا شد و اکنون در فصل
سوم عــاوه بر کــارگــردان ،نویسنده سریال
هم بــوده اســت .ایــن کــارگــردان به خوبی با
شخصیتهایی که در فصل اول همراه حسن
وارسته خلق کــرده آشناست ،کاراکترها و
فضای قصه را میشناسد ،بنابراین غیبت
لطیفی در فصل سوم نمیتواند نگرانکننده
باشد.
▪پر شدن جای خالی «عالیه»

معموال ســریــا لهــای دنــبــال ـهدار بــا حضور
بازیگران اصلی ساخته میشود و متناسب

▪بازی بیاغراق در «همگناه» و «بیهمه چیز»

مائده کاشیان

پدرام شریفی یکی از بازیگران جوان است که
در دهه  90وارد سینما شد و در آثــاری مانند
«ماهی و گربه»« ،متولد « ،»65سیانور»« ،سال
دوم دانشکده من» و «شبی که ماه کامل شد»
ایفای نقش کرد .این بازیگر در یک سال و نیم
گذشته با دو سریال «همگناه» و «میخواهم
زنده بمانم» در نمایش خانگی ،بیشتر از قبل
شناختهشدوبا«بیهمهچیز»نیزدر
جشنوارهفجر99حضورموفقی
داشت .پدرام شریفی در این
دو سریال و فیلم سینمایی
نقش جوان عاشقپیشه قصه
را بــازی کــرده ،امــا خــودش را
تکرار نکرده و بازی خوبی در این
آثارداشتهاست.

سریال وونگ کار وای منتشر میشود
اولین تیزر سریال تلویزیونی «شکوفه ها» نخستین
ساخته تلویزیونی وونگ کار وای کارگردان مؤلف
هنگکنگیمنتشرشد.بهگزارشصبا،اینمجموعه
اولین کار وونگ کار وای کارگردان مؤلف سینما
در نزدیک به یک دهه گذشته است .او آخرین بار در

▪بازیگرانکودکسریالدرنوجوانی

یکی از نکات جالب «دودکــش  »3تغییر چهره
بــازیــگــران کــودک ســریــال اســت .محمدرضا
شیرخانلو و یاس نوروزی که در فصل اول و دوم
سریالنقشفرزندان«فیروز»رابازیمیکردند،
به سن نوجوانی رسیدهاند و تغییر چهره آنها،
گذر زمان را در قصه باورپذیر میکند .آنها از
کودکیتجربهبازیگریداشتهاند،بنابراینبعید
است بازیشان نقطه ضعفی برای سریال باشد
یا مانند سارا و نیکا در «پایتخت» به حاشیه بروند
و به عنوان تکمیلکننده اعضای خانوادهای
که میشناسیم ،فقط در سریال حضور داشته
باشند.آنطورکهازتیزر«دودکش»3پیداست،
اینمجموعههماشارههاییبهشیوعکرونادارد.

سال ۲۰۱۳بافیلم«استادبزرگ»بهسینماهاآمده
بود.وونگکاروایباوجودآنکهبیشتربهعنوانیک
کارگردانهنگکنگیشناختهمیشود،زادهشهر
شانگهای چین است« .شکوفه ها» اولین اقتباس
وونگ کار وای از دو اثر جین یوچنگ رماننویس

پــدرام شریفی در سریال «همگناه» ،نقش
«پیمان» را بازی میکرد که از بیماری روحی و
روانی رنج میبرد ،به همین دلیل در خیاالتش
با مادرش زندگی میکرد« .پیمان» در نقش
یک فرد عاشق و آرام وارد زندگی
دخترعمویش شــد تــا از او
انتقام بگیرد .پدرام شریفی
با بازی خوب و دور ازاغراق
خـــود ،حــضــور بــاورپــذیــری
در نقش «پیمان» داشــت.
او در نیمه اول قصه نقاب
«پیمان» عاشق
و مـــهـــربـــان
را داشــــــت
و هــــرچــــه بــه
افشای حقیقت
نزدیک شدیم،
آرا م آرام در
مشهور است که به گونه ای یک نامه عاشقانه به
زادگاهش شانگهای نوشته است .اگرچه قسمت
ابتدایی این مجموعه را وونگ کار وای کارگردانی و
تهیهکردهاست،بااینحالاعالمشدهاینکارگردان
در بقیه اپیزودها تنها به عنوان تهیه کننده حضور
دارد.جزئیاتبقیهاپیزودهامشخصنیست.

با قصه ،کاراکترهای جدیدی به آن اضافه
میشود .سریال «دودکش» هم طبق همین
فرمول در فصل دوم با حضور بازیگران اصلی
دو خانواده «مشتاق» و «سوزنچیان» ادامه
پیدا کرد ،اما شخصیت «عالیه» با بازی الناز
حبیبی در این فصل حذف شد .این کاراکتر
همچنان در فصل سوم نیز حضور نــدارد اما
بازیگر جدیدی جایگزین آن شده است .الهام
اخــوان که در دو فصل قبلی سریال حضور
نداشت ،در فصل سوم ایفای نقش میکند.
او مشخصا نقش «عالیه» را بــازی نمیکند،
اما با توجه به سن و سالی که دارد ،به عنوان
جایگزینی برای این شخصیت در نظر گرفته
شده تا ماجرای آشنایی و ارتباط او با «بهروز»
با بازی امیرحسین رستمی ،بخشی از قصه
باشد.

جلد «پیمان» دیوانه فرو رفت .او از همان ابتدا
نفوذناپذیری ،مرموز بودن و ناشناخته بودن
کاراکتر را به درستی در رفتارها و حالتهای
چــهــر هاش نشان داد و در انتها مخاطب را
غافلگیر کرد .پدرام شریفی پس از این سریال
در فیلم «بیهمهچیز» هم در نقش شخصیت
عاشق قصه دیــده شد .او در این فیلم نقش
معلم جوانی در دهه  40را بازی میکند که
به دختر یکی از افــراد معتمد روستا عالقه
مند است .این شخصیت برخالف «پیمان»،
کاراکتر پیچیدهای نیست و پدرام شریفی هم
به واسطه بازی خوب خود همان طور که باید
او را بشناسیم ،یعنی مهربان ،عاشق و قربانی
بدخواهیهای دیگران جلوه و احساسات
کاراکتر را کامال به مخاطب منتقل میکند.
▪حضور باورپذیر در «میخواهم زنده بمانم»

پدرام شریفی این روزها سریال «میخواهم
زنــده بمانم» را در حال انتشار دارد و با این

▪سبقت شبکه یک در پخش کمدیهای
پرمخاطب

سریال «نون خ  »3که در نوروز  1400از شبکه
یکرویآنتنرفت،پربینندهترینسریالنوروزی
شــد .مجموعه «زیرخاکی  »2دومین سریال
کمدی بود که شبکه یک روی آنتن برد و اکنون
«دودکش»3نیزدرراهاست.باتوجهبهاستقبال
مخاطبان از فصل اول «زیرخاکی» و محبوبیت
این مجموعه ،احتماال «زیرخاکی »2هم درصد
قابل توجهی مخاطب داشته باشد« .دودکش
 »3نیز به دلیل خاطره خوبی که برای مخاطبان
ساختهاست،شانسزیادیبرایپربینندهشدن
دارد ،بنابراین شبکه یک در مقایسه با شبکه 3
که کمدی «بوتیمار» و «چوبخط» را درماههای
گذشته روی آنتن فرستاده ،عملکرد موفقتری
داشته و کمدیهای پرمخاطبی پخش کرده
است.

مجموعه هم یکی از بهترین نقشهای خود
را تجربه کــرده اســت .او در ایــن سریال هم
نقش معلمی عاشق را بازی کرده که به دلیل
از دست دادن «هما» دختری که قصد دارد
با او ازدواج کند ،به شخصیت دیگری تبدیل
م ـیشــود .هرچند کــه بعضی ویژگیهای
ایــن نقش با شخصیت او در «بیهمهچیز»
بیشباهت نیست ،امــا او در ســریــال بــازی
متفاوتی دارد و خــودش را تکرار نمیکند.
او هنگام دیــدن «هما» در کنار همسرش،
به خوبی احساساتی مانند خشم ،کینه و
حسرت را در چشمها و رفتارهای کنترل
نشدهاش نشان میدهد و تحول «نادر» عاشق
ابتدای قصه را به درستی به نمایش میگذارد.
شریفی در قسمتهای اخیر سریال هم وجهه
منفی شخصیت اش را پررنگتر از قبل نشان
میدهد و در نقش فردی که سرشار از نفرت
و انتقام اس ــت ،مخاطب را بــا خــود همراه
میکند.

امین حیایی این روزها مشغول
بــــازی در فــیــلــم «غـــریـــزه» به
کارگردانی سیاوش اسعدی
اســت و در ایــن فیلم بــا پانتهآ
پناهیها ،ژاله صامتی و پردیس
پورعابدینی همبازی شده .این دومین تجربه
همکاری حیایی با اسعدی است.
هــوتــن شکیبا فــیــلــم کمدی
«اجارهنشینها» به کارگردانی
داریــــوش مهرجویی را ویــژه
مخاطبان نابینا توضیحدار کرد.
عزتا ...انتظامی ،اکبر عبدی،
ایــرج راد و رضا رویگری از بازیگران این فیلم
محصول سال  65هستند.
محمدرضافروتنقطعهجدیدیبه
نام «تصادفی» را از آلبوم «ژنتیک»
منتشر کرده است .این بازیگر که
در عرصه خوانندگی هم فعالیت
میکند ،این روزها مشغول بازی
درسریالنمایشخانگی«جزیره»است.
فریدون آسرایی قطعهای به نام
« ِمه» رابرای تیتراژ پایانیسریال
«کلبهای در مه» به کارگردانی
حسن لفافیان خــوانــد .این
سریال از  13خرداد روی آنتن
رفته و تا به حال چهار قسمت آن پخش شده است.
سپند امیرسلیمانی از ابتالی
خــود بــه بیماری کــوویــد19-
خبر داده و در قرنطینه به سر
میبرد .او در اینستاگرامش
نوشته« :وقتی مجبوری بدون
ماسک کــار کنی ،خطر گرفتن کرونا همیشه
باهاته .منم کرونا گرفتم».
شــقــایــق فــراهــانــی ب ــه جمع
بــازیــگــران فیلم «مهمانی از
کارائیب» به کارگردانی پدرش
بهزاد فراهانی اضافه و در این
فیلم با رضــا بابک و بــرادرش
آذرخش فراهانی همبازی شده است .این اولین
ساخته بهزاد فراهانی است.
ســیــاوش خــیــرابــی داوطــلــب
دریــافــت واکــســن کــوو ایــران
برکت شده و در فاز آزمایشی
این واکسن شرکت کرده است.
او نوشته بــدون هیچ گرایش
سیاسی ،بــه جــای تــزریــق واکــســن خــارجــی به
دانشمندان ایرانی اعتماد کرده است.
سعید آقاخانی فصل چهارم
مجموعه «نـــون خ» را بــرای
پخش در نوروز  1401خواهد
ســاخــت .بــه گـــزارش فــارس،
پیشتولید ایــن ســریــال آغــاز
شده است« .نون خ» پربینندهترین سریال نوروز
 1400تلویزیون بود.

