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فیلم روز
مصطفی قاسمیان

ابرقهرمان مهاجر در
«شانگ چی و افسانه  10حلقه»
فیلم سینمایی «شانگ چی و افسانه  10حلقه»

()Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

تازهترین فیلم ابرقهرمانی دنیای سینمایی مارول
است که برای اولین بار ،به ماجرایی حول یک
ابرقهرمان آسیایی میپردازد .کمی بیشتر از سه
هفتهپیش،درهمینستونبهمعرفیاینفیلمکه
در آن زمان ،هنوز منتشر نشده بود ،پرداختیم.
یادداشت پیش رو ،ریویو (مرور) این فیلم است.
«شانگ چی و افسانه  10حلقه» به کارگردانی
دستین دنیل کرتون که پیشتر «فقط بخشش»
را ساخته بود ،ماجرای یک جوان چینی است
که سالها پیش به آمریکا مهاجرت کرده .او در
عین سادگی و انسانیت ،فرزند مردی است که
قدرتهای مافوق بشری دارد و قدرت خود را در
مسیر پلیدی به کار گرفته است« .شانگ چی» که
در یک هتل آمریکایی کار میکند و زندگی آرامی
دارد ،به دلیلی مجبور میشود به کشور چین
بازگردد و با گذشته خود روبهرو شود.
فیلم «شانگ چـــی »...بنا به ذات محصوالت
ابرقهرمانی ،یک فیلم اکشن ماجراجویانه است.

اکشن فیلم در عین حال که قواعد محصوالت
ابرقهرمانی را رعایت کرده ،هویت کاراکترهای
اصلی خــود را که اصلیت چینی دارنــد ،حفظ
کرده است .بنابراین در مبارزههای فیلم «شانگ
چـــی ،»...معجونی از فیلمهای ابرقهرمانی
هالیوودی و فیلمهای رزمی شرق آسیایی دیده
میشود .بخش زیادی از مبارزهها با ورزشهای
رزمی است ،در عین این که ویژگیهای فانتزی
آن نیز حفظ شده است .بر همین اساس اکشن
فیلم گاهی از سقف تخیل محصوالت ابرقهرمانی
بیرون میزند و به نظر تخیلی میرسد .نقطه
ضعف بزرگ فیلم نیز همین است.
در مقابـل اکشـن اثـر ،درام آن بسـیار بهتـر اسـت
و اگرچـه تکـراری بـه نظـر میرسـد ،امـا محکـم
و جالـب توجـه از آب درآمـده .رابطـه شـخصیت
اصلی «شـانگ چی» با خواهر ،پدر و نامزدش که
در فیلم حضوری جدی دارند ،قابل قبول اسـت.
شـوخیهای فیلـم نیـز کـه در آثـار ابرقهرمانی به
طور معمـول دیـده میشـود ،در این فیلـم جذاب
و بامـزه اسـت و بـه سـرگرمکنندگی اثـر افـزوده
اسـت .ایـن فیلـم محصـول  2021آمریـکا و
اسـترالیا ،امتیـاز  7.6را از کاربـران آیامدیبی
و نمـره  71را از منتقـدان متاکریتیـک گرفتـه
اسـت .فیلـم  132دقیقـهای «شـانگ چـی»...
را میتوانیـد در پلتفر مهـای فیلیمـو ،نمـاوا و
سـایتهای دانلـود پیـدا کنیـد.

خبر

ادعای ساترا درباره گفت وگوی
خراسان و طرح یک پرسش
پــس از انتشار گفتوگوی خــراســان بــا سلیم
کریمزاده به عنوان سرپرست اداره رقابت ساترا
در روز سهشنبه  9آذرمـــاه ،علی سعد معاون
کــاربــران و تنظیمگری اجتماعی ســاتــرا در
رشتهتوئیتیکهچهارشنبه 10آذرماهمنتشرشد،
به این گفتوگو واکنش نشان داد .او با بیان این
که «مواضع بیانشده در مصاحبه مذکور موضع
رسمی ساترا نیست» ،در بخشی از نوشته خود
آورد« :فرد مصاحبهشونده عضو یکی از تیمهای
مشاور هدهنده به ساتراست و اکنون ارتباط
استخدامی و سمت رسمی در ساترا ندارد».
در پاسخ به ایــن ادعــا ،صفحه رسمی روزنامه
خــراســان در توئیتر ،ایــن نکته را مطرح کرد:
«شــفــاف شــود کــه چگونه ایــشــان هیچ سمتی
نداشته ،اما در خبر روابط عمومی ساترا ،از ایشان
با سمت سرپرست اداره رقابت ساترا یاد شده
است ».در کنار این نوشته ،تصویری از خبر سایت
رسمی ساترا منتشر شد که در آن ،مسئولیت
سلیم کریمزاده ،سرپرست اداره رقابت ساترا
ذکر شده بود .با این حال این نکته از سوی معاون
ساترا بیپاسخ ماند.
البته سایت رسمی ساترا روز پنجشنبه در ویرایش
جدید ،خبر اولیه خود را تغییر داده و سمت آقای
کریمزادهرا«مشاوررقابتساترا»اعالمکردهاست.
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گفتوگو با حامد وکیلی ،بازیگر خراسانی که از ماجرای پیوستن به «خندوانه» و تجربه همکاری با مهران مدیری میگوید
دست من برای بداههگویی باز است .چارچوب
اصلیتوسطامیرعزیزطراحیمیشودوتاجایی
که امکان داشته باشد ،چیزهایی را اضافه کنم
که شیرینتر شود ،با هماهنگی دوستان اضافه
میکنم .من کال در کارهایم زیاد بداهه میگویم
و سرکار آقای مدیری هم بخشی از دیالوگها را
به صورت بداهه میگفتم.

مائده کاشیان

یکی از تغییرات «خندوانه» در فصل هشتم
اضافه شدن یک شخصیت جدید به نام «جمشید
رکنی» اســت .این شخصیت پیشتر در «حاال
برعکس» نیز دیــده و اکــنــون بــا تغییراتی به
«خندوانه» اضافه شــده اســت .حامد وکیلی
بازیگر ایــن شخصیت اســت که مدتی پیش با
دو سریال کمدی «دراکــوال» و «دودکش  »2در
تلویزیون و نمایش خانگی دیده شده بود .او پیش
از این تجربه حضور در قاب تلویزیون را داشته و
در عرصه تئاتر نیز فعالیت کرده است .به بهانه
حضور حامد وکیلی در «خندوانه» با این هنرمند
خراسانی گفتوگو کردهایم.

شما سالها در عرصه تئاتر فعالیت
کردید .درست است؟

بله .من در تربت حیدریه متولد شدم و تئاتر را از
همان جا شروع کردم .با استاد حسنزاده شروع
به کار کردیم ،در جشنوارههای مختلف حضور
داشتیم و جوایزی هم کسب کردیم .سپس به
تهران آمــدم و اولین سریالی که بــازی کردم،
«تهران پالک  »1به کارگردانی آقــای مهدی
مظلومی بود که در آن نقش اصلی را برعهده
داشتم .تا آن زمان آقای مظلومی را ندیده بودم و
از طریق یکی از دوستانم اشکان اشتیاق و آقای
افشاری به ایشان معرفی شدم .چند تئاتر هم
در مشهد اجرا کردهام .دو تا از دوستانم هستند
که خیلی به آ نهــا مدیونم ،مهدی مظلومی و
امیر بــرادران .امیر بــرادران نویسنده «هیوال»،
«دراکــوال» و «باخانمان» ،نویسنده درجه یک
ایــران است و االن هم در «خندوانه» به عنوان
سرپرست نویسندگان فعالیت میکند .مهدی
مظلومی هم از دوستان بسیار خوب ماست که
خیلی به من کمک کردند.

پیش از «خندوانه» ابتدا در «حاال
برعکس» با گروه «خندوانه» همکاری کردید،
این همکاری چطور اتفاق افتاد؟

آقای مهدی مظلومی در فصل قبلی «خندوانه»
کــارگــردان تلویزیونی برنامه بود و در فصل
جدید به دلیل پیشتولید سریال جدیدشان

در سریال «دراکوال» هم بازی کردید،
تجربه همکاری با آقای مدیری چطور بود؟

که انشاءا ...قرار است من هم در آن با ایشان
همکاری کنم ،نتوانستند در «خندوانه» حضور
داشته باشند .آقــای مظلومی من را معرفی
کردند و در «حاال برعکس» اتفاق خوبی افتاد،
اما من ،تعدادی از عوامل و حتی آقای جوان
کرونا گرفتیم و متاسفانه کــار خوابید .در
فصل هشتم «خــنــدوانــه» ،دنبال شخصیت
جدیدی برای بخش نمایشی برنامه بودند،
آقای مظلومی و بــرادران پیشنهاد حضور من
در «خندوانه» را مطرح کردند ،آقای جوان هم
با من کار کرده بودند و با توجه به شناختی که
از من داشتند پذیرفتند و خدا را شکر همه چیز
خوب پیش میرود .خیلیها میگویند من به
جای آقای شعباننژاد آمدهام ،اما واقعا این طور
نیست ،کاری که من انجام میدهم ارتباطی
به کار ایشان ندارد ،یعنی اگر االن ایشان هم
در برنامه حضور داشتند میتوانستند کار
خودشان را انجام دهند.
با توجه به حضور طوالنی مدت آقای
شعبا ننژاد در «خندوانه» و شخصیتهای
محبو بشان ،نــگــران نبودید کــه مــردم با
شخصیت «رکنی» ارتباط برقرار نکنند؟

بــاالخــره آقـــای شــعــبــاننــژاد هفت ســال در
«خندوانه» حضور داشتند ،کارشان هم خوب
و شیرین بود و مردم هم او را دوست داشتند،
وقتی ناگهان تغییری ایجاد شــود ،بهترین

کمدین ایران هم که جایگزین او شود ،خیلی
سخت از طرف مردم پذیرفته میشود و شاید
ایــن دغــدغــه دوســتــان «خــنــدوانــه» هــم بــوده
است .به لطف خدا نمایشهای من همیشه
جزو پرفرو شترینها بــوده ،در کارهایی که
بازی کردم هم بد نبودم و کارگردانها راضی
بودند .من اصوال اعتماد به نفس دارم و فکر
میکنم وقتی در کاری وارد میشوم ،میتوانم
موفق شــوم .خیلی نگران نبودم ،اما به این
قضیه فکر میکردم که باید کاری کنم تا در
همان قسمتهای اول قالب گیر کند و بتوانم
تماشاگر را در دست بگیرم .وقتی شخصیتی
عوض میشود ،مردم گارد میگیرند و این گارد
باید شکسته شود .خدا را شکر بازخوردهایی
که گرفتم خیلی خوب و مثبت بوده است.
امـــا مــــردم تــصــور مـیکــنــنــد شما
جایگزین نیما شعباننژاد هستید.

بله ،دقیقا چنین احساسی دارند ،به نظرم مرور
زمان این قضیه را حل میکند.

شخصیت «رکــنــی» کــامــا حاصل
کار نویسندگان برنامه است یا خودتان هم
چیزهایی به آن اضافه کردید؟

امیر برادران به عنوان سرپرست نویسندگان از
منشناختدارد،باتوجهبهاینشناختمیداند
من چه میخواهم و اصوال خیلی خوب و طناز
مینویسد ،اما به لطف دوستان و رامبد عزیز

در این کار هم همه چیز بسیار حرفهای ،خوب و
درجهیک بود .فضای خیلی خوبی وجود داشت
و برداشتهای مختلفی که میرفتیم ،فقط به
خاطر خنده بازیگران بود ،نه مشکالت دیگر.
آقای مدیری اگر کارت را دوست نداشته باشد،
قطعا میگوید و آقای جوان هم همین طور است،
میگوید در «خندوانه» با هیچ کس تعارف ندارم
و روی کارشان حساسیت دارند.

فــکــر میکنید بــیــن «دودکـــــش»،
«دراکـــوال» و «خندوانه» بیشتر با کــدام کار
شناخته میشوید؟

قبل از ایــن هــم در ســریــال «تــهــران پــاک »1
بــازی کــرده بــودم ،اولین بار بود که مــردم من
را میدیدند و بازخورد بسیار خوبی داشت.
خیلیها هنوز آن سریال را یادشان هست و
دربــاره آن صحبت میکنند .در «دراکــوال» هم
همین طور بود ،با این که نقشم کم بود اما مردم
آن را بسیار دوست داشتند .اولین سکانسی
که با خانم آسایش بازی داشتم ،آقای مدیری
خیلی خــوش شــان آمــد ،قــرار بــود سریال 26
قسمتباشدوشخصیتمنهمبیشتردرسریال
حضور داشته باشد اما متاسفانه کار در 15-16
قسمت تمام شد .به طور کلی نمایش خانگی
در بعضی جاها و بعضی شهرستا نها بیننده
کمتری دارد ،اما «خندوانه» هفت سال است که
روی آنتن میرود ،مردم حتی در روستاها آن را
تماشا میکنند و چهار شب در هفته روی آنتن
است ،مسلما دیده شدن در «خندوانه» بیشتر
است .قطعا کار آقای مدیری هم برای من بسیار
خوب بود و خیلیها تماشا کردند ،کارهای آقای
مدیری بسیار خاص است و من خودم شخصیتم
در «دراکوال» را خیلی دوست داشتم.

چهره ها و خبر ها
اصغر فرهادی در جوایز ساالنه
هیئت ملی نقد آمریکا ،دو جایزه
بهترین فیلم خارجی و بهترین
فیلم نامه غیراقتباسی را برای
فیلم «قهرمان» از آن خود کرد.
مراسم اهدای جوایز 21دیماه برگزار خواهد شد.
پــــوران درخــشــنــده در جمع
هــیــئــت انــتــخــاب فــیــلـمهــای
چــهــلــمــیــن جـــشـــنـــواره فجر
حضور دارد .بــهــروز افخمی،
اسماعیل بنیاردالن ،حسین
زندباف ،مجید شاهحسینی ،اسفندیار شهیدی و
محمدحسیننیرومنددیگراعضایاینهیئتاند.
مــــهــــدی فـــــخـــــیـــــمزاده از
دوشنبهشب سریال «اپیدمی»
ساخته امیرسجاد حسینی را
از شبکه سه روی آنتن خواهد
داشت .او آخرین بار سال ،95
با مجموعه «علیالبدل» در تلویزیون دیده شد.
محسنچاووشیقطعهعاشقانه
جدیدی به نام «باب دلمی» را
ویژه سریال «خسوف» خوانده
است .این قطعه با ترانهای از
پدرام پاریزی ،دیروز همزمان با
انتشار قسمت هشتم سریال منتشر شد.
محمدرضا علیمردانی درباره
جدایی از «شبهای مافیا» به
ایسنا گفته ،مسابقه اجازه ادامه
تولید نداشت و او مشغول بازی
در یک سریال شد .پس از مدتی
مجوز صادر شد ،اما بازی در سریال اجازه اجرای
مسابقه را به او نداد.
نــجــمــه ج ــودک ــی در ســریــال
پلیسی «نوار زرد  »2اثر سروش
مــحــمــدزاده بــازی ک ــرده .این
مجری تلویزیون مدتی پیش از
خداحافظی با اجرا در تلویزیون
خبر داد و توضیح داد که قصد دارد فعالیت اش را
در دیگر حوزهها ادامه دهد.

