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تلویزیون

چهره ها و خبر ها

استکههرکدامدرنقشخودشاندرخشیدند.
برایاینکهکاریاینقدرماندگارشود،بایدهمه
چیزدرستانتخابشودوسرجایخودشباشد.

مائده کاشیان

«دودکش» پربینندهترین شد
براساس نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از
سریالهای تلویزیونی نیمه اول تیر  ،1400هفت
قسمت ابتدایی فصل دوم سریال «دودکش» شبکه
یکسیمابا 43.4درصدمخاطبوبارضایت81.1
درصددرحدزیاددرصدرسریالهایدرحالپخش
سیماقرارگرفت.
بــه گـــزارش روابـــط عمومی رســانــه ملی ،سریال
«دودکش  »2که از شبکه یک سیما پخش میشود،
یک سریال  25قسمتی اســت .بعد از فصل دوم
«دودکش»«،کلبهایدرمه»ازشبکه 3سیمابا25.3
درصدمخاطبورضایت 78.1درصدیدرحدزیاد
دررتبهدومقرارگرفت«.کلبهایدرمه»سریالی34
قسمتیاستکهتازمانانجامایننظرسنجیحدود
 22قسمتازآنپخششدهاست.
«زندگی زیباست» از شبکه 2سیما هم با 10.1
درصدمخاطبورضایت 73.4درصدیدرحدزیاد
در رتبه سوم سریالهای نیمه اول تیر  1400قرار
گرفت.سریالکرهای«پزشکدربار»ازشبکه 5سیما
همدراینمدتتوانستهاست 8.4درصدمخاطبرا
باخودهمراهکند.

سینمای جهان

آنتونیوباندراسدر«ایندیاناجونز»۵
فیلمپنجم«ایندیاناجونز»،آنتونیوباندراسرابهگروه
بازیگرانشاضافهکرد.
بهگزارشمهر،آنتونیوباندراسجدیدترینبازیگری
اســت که بــرای بــازی در قسمت پنجم چندگانه
«ایندیاناجونز»انتخابشد.ویدر«ایندیاناجونز»۵
بههریسونفوردکهباردیگردرنقشاصلیفیلمبازی
میکندونیزفیبیوالر-بریج،مدسمیکلسون،بوید
هالبروک ،شونت رنی ویلسون و توماس کرچمان
پیوست.جزئیاتفیلمونقشیکهباندراسبایدبازی
کند،روشننشدهاست.
این فیلم را که قرار است  ۲۹جوالی  ۲۰۲۲راهی
پردههای سینماها شود ،جیمز منگولد کارگردانی
میکندکهنامزدیاسکاررابرای«لوگان»و«فورددر
برابرفراری»کسبکردهاست.

ســری جدید مستند مسابقه « 77ساعت»
کاری از سعید ابوطالب ،از  17تیر روی آنتن
شبکه آموزش رفته است و پنج شنبه و جمعه هر
هفته پخش میشود .نفیسه روشــن در سری
جدید مسابقه که با حضور شرکتکنندههای
مردمی ساخته شده ،اجرای آن را در کنار کاوه
خداشناس برعهده گرفته اســت .او بــازی در
سریالهای پرمخاطبی چون «اغما»« ،مانکن»
و «مثل هیچکس» را در کارنامه دارد .به بهانه
پخش « 77ساعت» ،با نفیسه روشــن دربــاره
تجربهتازهاشدراینمسابقهوفعالیتهایاخیر
اوگفتوگوکردهایم.

میکنند ،مثال استایل برنامهای مانند «نود» یا
«ماه عسل» مشخص است اما در رئالیتیشو
خیلی راحتتر و آزادتــر میتوانید اجرا کنید و
گاهیحتیمیتوانیددرآننقشبازیکنید.

▪اجرای مسابقه « 77ساعت» چه جذابیتی
برایشماداشتکه آنراپذیرفتید؟

▪اگر باز هم پیشنهاد اجــرا داشته باشید
میپذیرید؟

همه تیم و گــروه پشت صحنه ،همان عوامل
مسابقه«شبهایمافیا»بودندوکارگردانیآنرا
همآقایسعیدابوطالببرعهدهداشت.خاطره
خوب و شادی از همکاری با این گروه داشتم و از
نظرحرفهایواخالقیبرایمنبازیگر،امنیتی
در «شبهای مافیا» ایجاد کرده بودند بنابراین
وقتیدربارهمسابقه« 77ساعت»صحبتکردند
پذیرفتم .جذابیتش این است که با نخبههای
دانشگاههای برتر کشور در ارتباط هستی و
مسابقهدرفضایبکرجنگلاست.
▪بهطورخاصاجراهمبرایتانجذاببود؟

در این جا مانند کاری که مجریان متخصص و
حرفهایدرتلویزیونانجاممیدهند،اجراوجود
ندارد .در واقع نوعی اجرا و رئالیتیشو بود که
زندگیدرآنجریانداشت.منهمیشهمعتقدم
اجرامربوطبهمتخصصخودشاستاماوقتی
مجری-بازیگرالزماستوبهسمترئالیتیشو
میرود،موضوعمتفاوتاست.
▪دربارهاینتفاوتتوضیحمیدهید؟

مجریان خوب زیــادی مانند آقــای نیما کرمی
و آقای فرزاد حسنی داریم که بر برنامه تسلط
دارنــد ،کامال به موضوعات مشرف هستند و
در چارچوب و قواعد خاص خود برنامه اجرا

▪در فضای مــجــازی فعال هستید ،بعضی
حواشیوتیترهایصفحاتزردشماراناراحت
میکندوواکنشتانرابرمیانگیزد،چقدرپیش
از انتشار بعضی مطالب به حواشی احتمالی آن
فکرمیکنید؟

بستگی به نوع برنامه و ساختارش دارد ،مثال
برنامه«همرفیق»یا«پیشگو»یکجنبهسرگرمی
دارد که برایم جــذاب اســت یا «کــودکشــو» با
اجرای آقای بازغی هم خیلی بامزه بود .دنیای
بازیگریواجرامانندفوتبالوورزشاست،افراد
اول در تیمهای کوچک هستند بعد در تیمهای
بزرگسالوتیمملیوتیمکشورهایدیگربازی
میکنند .به نظر من بخشی از بعضی رشتهها و
شغلها،مکاشفهاست،یعنیمدامدوستداری
جلوتربروی،فضاومحیطتازهایراکشفکنی،
اینطورنیستکهبهصورتقطعیبگوییمنهاین
اتفاقنمیافتد!ممکناستاتفاقبیفتد،ممکن
استهیچوقتتکرارنشود.
▪چالشحضوردرمسابقهبرایشماچهبود؟

من همیشه ترس از ارتفاع داشتم و از «را ِپــل» و
«راپ سویینگ» (پرش با طناب) میترسیدم اما
وقتیدیدمدخترهاوپسرهایمانمثلشیرروی
دیوارسد،را ِپلسواریمیکنندترسمریختواز
آنها ممنونم .این قدر همه راپلسواری کردند
که به من جرئت دادنــد با ترسم مواجه شوم.
یک مقدار به دلیل خجالت کشیدن هم بود
که ترسم ریخت ،دیدم خیلی زشت است همه
شرکتکنندگان و برگزارکنندگان این کار را
انجاممیدهندامامنآنوسطایستادهام!

▪آخرین سریال تلویزیونیتان «شش قهرمان
ونصفی»بود؟

پس از آن در سریال «گیلدخت» به تهیهکنندگی
آقــای محمدرضا شفیعی بــازی کــردم که بنابه
دالیــلــی ادامـــه همکاری میسر نشد ،سریال
تاریخی بینظیری است .سال گذشته فیلمی
به نــام «زنهـــا» بــازی کــردم که به دلیل کرونا
اکــران نشده .همیشه حتما سالی دو تئاتر کار
میکردم اما متاسفانه تئاتر تعطیل شده است.
در نمایش خانگی هم تنها در مسابقه «شبهای
مافیا» حضور داشتم .چون بازیگر دهه  80و
اوایل 90تلویزیونبودم،بهدلیلاینکهناگهانبا
کارگردانهاییمانندآقایسیروسمقدم،مهدی
فخیمزاده ،مهدی کرمپور و مازیار میری که از
بتلویزیونهستندکارکردم،
کارگردانهایخو 
باعث شد سطح سلیقه من تغییر کند .کارهای
زیادی پیشنهاد میشود اما خیلی ترس دارم سر
کاربروم،یعنیترجیحمیدهمبدانمباکی،کجاو
چطورکارمیکنم،بیشتردوستدارماگرکارکنم
حالدلمخوبشودوخستگیازتنمدربرودتااین
کهخستهترشوم.
▪«اغما» یکی از آثــار موفق شما در دهه 80
است،بهنظرتانعلتمحبوبیتشچیست؟

بله ،علتش قصه خوب و بینظیر ،هوشمندی و
توانمندی آقای مقدم به عنوان کارگردان ،تیم
پشت صحنه فوقالعاده ماهر و حضور بازیگران
خوبیمانندآقایتارخ،خانمزنگنهوآقایکمیلی

قبلش خیلی فکر میکنم .در همه جــای دنیا
هنرمندانگاهیسبکزندگیشانرابهاشتراک
میگذارند و ما برخورد پیجهای زرد را در کار
پاپاراتزیها میبینیم که حاشیههایی را برای
هنرمندانمیسازنداماگاهیاینجامیبینمکه
خیلی مغرورانه تیتری را میزنند و خیلی جلوتر
از یک اتفاق میروند! مثال مدتی پیش عکسی
از سونوگرافی یکی از دوستانم منتشر کردم،
خیلی برایم هیجان داشــت ،صبح بیدار شدم
دیدم تیتر زدند «بارداری فالن شخص»! حاال بیا
مدام توضیح بده یا خیلی اوقات از حرفهایمان
سوءبرداشت میکنند .بخش غمانگیز ماجرا
ایناستکهکارهایخیروانسانی،تیترومنتشر
نمیشود 10 .روز پیش به عنوان سفیر برند یک
نشانتجاری،نتوانستمهمراهآنهابرایمشکل
آب سیستان و بلوچستان به آن جا بــروم .من
درصدیازقراردادسفیربرندیامرابهمشکلآب
ایناستاناختصاصدادمیاکارهایخیریبرای
ندوقلوهاوچندقلوهاانجاممیدهیم.فقط
انجم 
مسائلی را تیتر میکنند که دقیقا با آن تیتر می
توانند به شما ضربه بزنند ،مثال مراسمی دعوت
شدیمکهآقایحیاتیوبسیاریازهمکارانحضور
داشتند،دوستانتشریفاتبرجمیالدبامنعکس
گرفتند و در صفحاتشان منتشر کردند ،دیدم
تیتر خورده «نفیسه روشن و بادیگاردهایش»!
نمیدانیداشخاصیکورکورانهچقدرتهمتزدند
و الفاظ زشتی به کار بردند .وقتی من ناراحت
میشوم و دلم میشکند ،همین فرکانسها به
زندگی خودشان برمیگردد .گاهی یک سری
از این موارد دست خودمان است و یک سری از
آنهاهمنه.

مرجانهگلچینباانتشارویدئویی
در اینستاگرامش از ابتالی خود
به بیماری کووید 19-خبر داده
و نوشته اســت که ابتال به این
بیماریتجربهتلخیبرایاوبوده
کهپیشترتاایناندازهآنراجدینمیگرفتهاست.
نادر سلیمانی به جمع بازیگران
مجموعه «کلبه عموپورنگ»
ساخته احمد درویشعلیپور
اضافه شده و در این مجموعه
نقش یک زنبور عسل را بازی
کرده است .سپیده خداوردی نیز از چهرههای
جدید این مجموعه است.
پوریا پورسرخ از روز چهارشنبه
هفته جاری با فیلم «مدیترانه» به
کارگردانیهادیحاجتمند،روی
پردهسینماحضورخواهدداشت.
اواکنونکمدی«تکخال»ساخته
مجیدمافیرادرسینمایآنالیندرحالاکراندارد.
سعید نعمتا ...پس از حواشی
سریال«حکمرشد»،نوشتهبرای
اولین بار فیلم نامه سریالی را
مینویسد که بــرای تلویزیون
نیست .او نوشته شرایط طوری
شدهکهدیگرانگیزهایبرایکاردرتلویزیونندارد
ودلشبرایبینندگانآنتنگمیشود.
حسین ســهــیــل ـیزاده تولید
«ملکهگدایان»رابهدلیلابتالی
بعضی از بازیگران آن به بیماری
کووید،19-متوقفکردهاست.
تهیهکننده سریال در گفتوگو
با ایسنا توضیح داده بخش کمی از تولید سریال
باقی مانده است.
مهدی قربانی در سریال «خاتون»
ساخته تینا پاکروان ایفای نقش
کرده و در این مجموعه نقش یک
سرباز ارتــش را برعهده داشته
است .این اولین سریال نمایش
خانگیاستکهمهدیقربانیدرآنبازیکردهاست.

