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فیلم روز

چهره ها و خبر ها

مصطفی قاسمیان

«شوالیهماه»ابرقهرمانجدیدمارول
مینیسریال تــازه جهان سینمایی مــارول به
نام «شوالیه ماه» ( )Moon Knightدر آستانه
انتشار قرار دارد .این سریال را جرمی اسلیتر
ساخته که نگارش آثار علمی تخیلی چون «چهار
شگفتانگیز» محصول « ،2015اثر الزاروس» و
«آکادمی آمبرال» را بر عهده داشته است.
«شوالیه ماه» درباره یک ابرقهرمان مارول به همین
نــام اســت که توسط الهههای مصر باستان ،به
قدرتهاییفرازمینینایلمیشود،درعینحالکه
بامشکلاختاللدوقطبیدستوپنجهنرممیکند.
در نخستین تریلر این سریال که به تازگی منتشر
شده ،از مبارزه این کاراکتر به عنوان ابرقهرمان
با تبهکاران خبری نیست و مشخص نیست مسیر
سریال دقیقا به کــدام سو اســت .این سریال 6
قسمتی نخستین حضور این کاراکتر در دنیای
سینما و تلویزیون به شمار میآید.

اسکار آیزاک ،ستاره این روزهای سینمای آمریکا
که به تازگی با مینیسریال «صحنههایی از یک
ازدواج» و فیلم «شمارنده کارت» با توجه بینندگان
مواجه شده ،در نقش اصلی این سریال به عنوان
«شوالیه مــاه» جلوی دوربین رفته اســت .ایتان
هاوک ،دیگر بازیگر شناختهشده سریال است و
گاسپار اولیل ،بازیگر فیلم فرانسوی «یک نامزدی
بسیار طوالنی» نیز در این مجموعه بازی میکند.
انتشار مجموعه «شوالیه ماه» در ژانر اکشن علمی
 تخیلی ،قرار است از چهارشنبه  10فروردین 1401به صورت اختصاصی در پلتفرم دیزنی
پالس آغاز شود.

مائده کاشیان

پنج شنبه هفته گذشته همزمان با پایان مرحله
مقدماتیمسابقه«خندانندهشو»3واعالمنتایج
آرای مردمی ،در گزارشی در این صفحه ،تعداد
آرایبرندگانفصلسهرادراینمرحله،باتعداد
رایهای برندگان مرحله اول «خندانندهشو»2
مقایسهکردیموطبقآمار،ازافتشدیدمشارکت
مردمدرانتخابنفراتبرترمسابقهنوشتیم.این
گزارش روزنامه خراسان بازتاب گستردهای در
رسانهها و فضای مجازی داشت ،واکنشهای
فراوانیرابرانگیختورامبدجواننیزدربرنامه
سهشنبهشب «خندوانه» به این موضوع واکنش
نشانداد«.خندوانه» و به ویژه بخش «خنداننده
شو» یکی از برنامههای جذاب چند سال اخیر
تلویزیون بوده و میزان توجه خراسان به این
برنامه و تعداد مطالب و تیترهایی که درباره
آن منتشر کرده ،از این حیث است .بنابراین
بدیهی است هرگونه نقدی نیز با هدف رفع
اشکاالت و جذابتر کردن این برنامه صورت
گرفته است.
▪انتقادرامبدجوانازنظراتغیرمنصفانه

رامبدجوانپسازاجرایمحمدحسینتوسلی
دوستانخبرنگار،روزنامهنگار
بااشارهبهاینکه
ِ
و منتقد او مطلبی نوشتهاند دربـــاره ایــن که
شرکتکنندگانایندورهنسبتبهاستعدادهای

مدیرعامل هلدینگ صباایده به اتفاقات و حواشی
اخیرسریال«جیران»واکنشنشانداد.
بــه گـــزارش صــبــا ،محمدجواد شکوریمقدم
مدیرعاملهلدینگصباایدهدرواکنشبهاتفاقات
اخیر این سریال در صفحه توئیتر خود واکنش
نشان داده است که به نظر میرسد طرف سخن
اوساتراست.
اودراینپیامنوشتهاست«:ایکاشمسئولیتیکه
در توانتان نبود نمیپذیرفتید!کاش پدر بودید،
صرفا مالحظات فرهنگی تان را توصیه و بالغانه،
مسئولیتمحتوارابهماواگذارمیکردید.شماچه
انگیزهای در دفاع از یک سال زحمت شبانه روزی
 ۱۰۰۰نفردارید؟جزماچهکسیانگیزهقبولاین
مسئولیترادارد؟»

▪قضاوت بر اساس اعداد و ارقام

همان طور که اشــاره کردیم ،گــزارش «افت
شدید آرای مردمی در «خندانندهشو  »»3که
پنج شنبه  23دی در همین صفحه منتشر
شد ،توسط رسانههای مختلف بازنشر شد .در
بخشی از این گزارش ،بر اساس «آمار» کیفیت
اجراها در «خندانندهشو  »3را به عنوان یکی

▪نادیدهگرفتناستعدادها؟

رامبد جوان در ادامه صحبتهای خود درباره
تحلیلهایغیرمنصفانهگفتهاستکهبایدبرای

▪زنگخطریبرای«خندانندهشو»

گذشته از همه تحلیلها و نظرات مختلف،
کاهش تعداد آرای مردمی در «خندانندهشو»3
زنگ خطری برای سازندگان «خندوانه» است
تا در ادامــه این مسابقه و احتماال فصلهای
بعدی آن ،نقطه ضعفها و ایرادات را برطرف
کنند.مقایسهابعادمختلف«خندانندهشو»3با
دو فصل قبلی ،میتواند نتایج خوبی برای گروه
سازنده «خندوانه» به همراه داشته باشد ،به این
ترتیب مخاطبان بیشتری به پیگیری مسابقه و
رای دادن به شرکتکنندگان منتخب ،ترغیب
میشوند و به موفقیت بیشتر مسابقه نیز کمک
مهمی خواهد شد.

گفت وگوی خراسان با عزت ا ...رمضانی فر بازیگر پیش کسوت تئاتر ،سینما و تلویزیون

گالیههای بازیگر«جزیره» از رقابت پلتفرمها

خبر

واکنشمدیرفیلیموبهتوقف«جیران»

دورهه ــای قبل ضعیف هستند ،توضیح داد:
یتوانم بگویم واقعا این تحلیل منصفانه
«االن م 
نیست .در برابر این موضوع سکوت کردم چون
همان طور که دیدهاید ،اصوال خیلی اهل جواب
دادننیستم،اماصادقانهمثلیکبرادرمیگویم
منصفانه نیست .به این میزان از هوش و تالشی
که دارند روی صحنه خرج میکنند و موفقیتی
کهبهدستمیآورند،ارزشبگذارید».

از عوامل مشارکت کمتر مردم در رای دادن
به استعدادها دانستیم .افــراد و رسانهها بر
اســاس آن چه در ایــن گــزارش آمــده بــود ،از
دیدگاه خودشان تحلیلهایی را درباره مسابقه
و شرکتکنندگان ارائه دادند .تحلیلهایی که
ممکن است گاهی همان طور که رامبد جوان
اشاره کرده غیرمنصفانه نیز بوده باشد ،اما آن
چه در گزارش روزنامه خراسان به عنوان منبع
این تحلیلها آمده ،بر اساس اعداد و ارقامی
بوده که در «خندوانه» اعالم شده ،نه تحلیل
و دیدگاه شخصی ،بنابراین نمیتوان آن را
غیرمنصفانه دانست.

هوشوتالشفراواناستعدادهاوموفقیتآنها
ارزش قائل شد .منطقی است که او از مخاطبان
«خندوانه» و مسابقه «خندانندهشو» بخواهد
برای حمایت از شرکتکنندگان مسابقه ،به
استعدادها رای بدهند و در انتخاب نفرات برتر
مشارکت کنند ،امــا بررسی ایــن موضوع که
تعداد آرای برگزیدگان «خندانندهشو» در فصل
سوم به شدت افت کرده به معنی نادیده گرفتن
شرکتکنندگان مستعد و ارزش قائل نشدن
برایتالشآنهانیست.بیشکدرهمینفصل
سوم «خندانندهشو» ،شرکتکنندگانی مانند
نیما سهرابی ،محمدحسین توسلی ،مصطفی
احمدی (مــازنــدران) ،هانا ستوهی و مهدی
داوودی بودهاند که با اجرای خوب خود موفق
شدندنظرداورانومخاطبانراجلبکنند.

مریم ضیغمی

عزت ا ...رمضانی فر بازیگر پیش کسوت سینما
وتلویزیون،در 77سالگیبسیارپرانرژیاست.
با او از هر بابی سخن می گوییم؛ از کاله گیس
«قاتلووحشی»وراهنیافتناشبهجشنوارهفجر
تابازیدرفیلمماندگار«گاو»داریوشمهرجویی
وحواشیآن.دراینگفتوگوبااینهنرپیشهبه
دوران کودکی اش سفر کردیم و به بازی اش در
سریال«جزیره»ومهمترینشانسزندگیاشکه
معتقداستازدستداده،پرداختیم.
▪اینروزهاچگونهمیگذرد؟

مهمان خانه ها و
با سریال خانگی «جــزیــره»
ِ
مشغول بــازی در سریال «داستان یک شهر»
محمدرضاآهنجهستمکهدرسهاپیزوددردست

سیاوش طهمورث در سریال
نــــــوروزی شــبــکــه دو بـــه نــام
«خداداد» ایفای نقش میکند.
او در ایــن مجموعه کمدی به
کارگردانی علی غفاری با رضا
ناجی ،پیام دهکردی ،سوسن پرور و علی صبوری
همبازی است.
علیرضا بیرانوند در روز رونمایی
از فیلم «بــیــرو» در چهلمین
جشنواره فجر حضور ندارد .او
به دلیل برنامه باز یهای تیم
ملی در دور سوم مقدماتی جام
جهانی به نمایش این فیلم که به زندگی خودش
پرداخته ،نمیرسد.
نازنین بیاتی فیلم «کاله قرمزی
و پسرخاله» اثر ایرج طهماسب
را ویــــژه مــخــاطــبــان نــابــیــنــا،
تــوضــی ـحدار ک ــرد .ایــن نسخه
از فیلم پس از ایــن که امشب
ساعت  19از رادیو سوینا منتشر شود ،در سایت
سوینا در دسترس قرار میگیرد.
افسانه بایگان به عنوان آخرین
فعالیت سینماییاش در فیلم
«پاکول» ساخته نوید اسماعیلی
بازی کرده است و این فیلم را
آم ــاده اک ــران دارد .ایــن فیلم
محصول مشترک ایران و افغانستان بوده و نادر
فالح نیز در آن بازی کرده است.
رضا یزدانی به جمع بازیگران
فیلم «دختری با لباس ارغوانی»
ساخته خــداداد جاللی اضافه
شــده و مشغول بـــازی در آن
اســت .سامان صــفــاری ،پوریا
پورسرخ ،علیرضا استادی و قربان نجفی از دیگر
بازیگران فیلمهستند.

تولید اســت .به تازگی هم مجوز تاسیس یک
موسسهچندمنظورهراگرفتهام.

رضـــا شــفــیــعــی ج ــم در فصل
سوم مسابقه «جوکر» کاری از
احسان علیخانی شرکت کرده
است .سیاوش چراغیپور دیگر
شرکتکننده این فصل است.
«جوکر» دوشنبهها ساعت  8صبح در پلتفرم
فیلیمو منتشر میشود.

▪از شکل گیری همکاری تــان بــا «جــزیــره»
بگویید.

تلویزیون

▪«قاتل و وحشی» را هم امسال به جشنواره
فجرراهندادند؟

بله،بهموهایلیالحاتمیگیردادندوبنابهدالیلی
جلوی نمایش فیلم را در جشنواره فجر گرفتند.
6-5فیلممندرحالخاکخوردنهستندوهنوز
اکراننشدهاند.

در گذشته در دو سریال سیروس مقدم بازی کرده
بودموازهمشناختکافیداشتیم.زمانیکهمی
خواستندبرایتصویربرداریبهجزیرهکیشبروند،
تکردندوگفتندکهچهارماهبازیشما
بامنصحب 
درتهرانطولمیکشدکهقراردادبازیبستهشد.
فصلدومسریالدرحالنگارشبانویسندهجدید
است و الحمدهلل هنوز پولم را ندادهاند ،یعنی از
چهار ماه بازیام فقط دستمزد یک ماه را پرداخت
کردهاند ،البته می دهند ،اما مشکل این است که
فیلیمو همزمان چند سریال را در دست می گیرد
که هرکدام از آن ها با هزینه هنگفتی تولید شده
است.فیلیموبایکیدیگررقیباستومیخواهد
از رقیب اش عقب نیفتد و دودش در چشم بازیگر
میرود.ازسویمنبهفیلیموتوصیهکنیدکهالزم
نیستهمزمانچندسریالباهزینههنگفترادر
دست بگیرد ،کمتر تولید داشته باشدو دستمزد
بازیگرانرابهموقعپرداختکند.
▪نقش تان را دوست داشتید که بازی در این
سریالراپذیرفتید؟

نقش من زمینه طنز داشت .سیروس مقدم گفت
که نقش من در فصل دوم خیلی پررنگتر می
شود،بهخاطراینکهوقتیبازیمیکردم،خیلی
از مخاطبان تماس گرفتند و گفتند که چرا نقش
آقایرمضانیفرکوتاهاست؟

▪سریال جزیره در مقایسه با سریال های
در حال پخش شبکه نمایش خانگی ،مخاطب

کمتریداردوانتقادهاییبهآنشدهاست.شاید
یکی از دالیلی که فیلیمو هنوز دستمزدتان را
پرداختنکرده،همینباشد.

بههرحالسریالبایدمحتواداشتهباشدوبیننده
را تکان دهــد و نباید همیشه زندگی شیک و
الکچری به تصویر کشیده شود .مردم برای این
از بازی من در سریال خوش شان آمد که یک مرد
کامیوندارامروزیهستم.
▪ «گاو» یکی از ماندگارترین فیلم های تاریخ
سینمای ایران است .اولین حضور حرفه ای تان
چگونهاتفاقافتاد؟

داریـــوش مهرجویی همه بازیگران فیلم را از
بازیگران تئاتر انتخاب کرد .یک روز به اداره تئاتر
آمدند و گفتند بــرای نقش پسر روستایی عقب
افتاده هنوز بازیگری را انتخاب نکرده ایم .زنده
یاد جعفر والی خیلی دوست داشت این نقش را
بازیکندوتستهمدادهبودولیمهرجوییقبول
نکرده بود .چند بازیگر که بازی ام را در تئاتر دیده
بودند ،مرا به مهرجویی معرفی کردند و در دقیقه
نودبهگروهاضافهشدم.
▪خاطره ای از بازی در این فیلم دارید؟

فیلم«گاو»رابرایاولینباردرسالنکوچکوزارت
فرهنگ و هنر سابق با حضور منتقدان ،ارباب
جراید و بازیگران اکران کردند .نقش من خیلی
بیشتر بود و بعد از اکران همه دورم جمع شدند و

بازیگران اصلی قهر کردند و رفتند .فردای آن روز
شنیدمبازیگرانزیرآبمرازدهوانتقادکردهاندکه
رمضانی فر قهرمان قصه شده در صورتی که مش
حسننقشاصلیاست.خالصهآنقدرگفتندکه
 3-2سکانسازبهترینبازیهایمرادرآوردند.

▪در عین حال دیــده شدید .به نظرتان چه
عاملیسببدیدهشدنیکهنرمندمیشود؟

اگر آدم های حسود نبودند ،دیده می شدم .قبل
از انقالب سوپراستارها در مونتاژ دخالت می
کردند و اگر بازیگر مقابل شان می درخشید،
مث ً
ال می گفتند کلوزآپ هایش را درآوریــد تا
خودشان دیده شوند .در فیلم «گاو» هم با من
همین کار را کردند .معتقدم رمز ماندگاری
یک هنرمند جلوی چشم بودن است ،یعنی اگر
جلوی چشم نباشی ،به فراموشی سپرده می
شوی .االن از شبکه های ماهواره ای و داخلی
فیلم هایم پخش می شود و فراموش نمی شوم.
همچنین بازی در نقش ها با کارگردان های
خوب ،رمز ماندگاری بازیگر است.
▪مردمشماراباچهنقشهاییبهیاددارند؟

هم نقش کمدی و هم جدی بازی کرده ام و می
گویند چقدر نقش جدی را خوب بازی می کنی.
بازی در نقش جدی برایم راحت تر و در کمدی
سخت تر است .خودم نقش های طنز را بیشتر
دوستدارم.

پاسخ رسانه ملی به ماجرای
کمک به «میدون»
در پی درج خبر و انتقاداتی در برخی رسانهها در
زمینه اختصاص «حمایت شش میلیارد تومانی از
یکبرنامهتلویزیونیتوسطوزارتتعاون،کارورفاه
اجتماعی» ،اداره کل روابط عمومی صدا و سیما،
برای تنویر افکار عمومی جوابیه ای صادر کرد .به
گزارشروابطعمومیرسانهملی،دربخشیازمتن
جوابیهآمدهاست:
«برنامه «میدون» گامی است در مسیر شناسایی و
معرفیصاحبانایدهونخبگانوکارآفرینان،ازاین
رو طبیعی است که یکی از بازوهای حمایتی این
برنامه،وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیمحسوب
شود .چنان که بسیاری از وزارتخانهها و سازمان
ها و نهادها نیز بنا به ماموریت و موضوع برنامهها،
در برنامهسازی ،یاریکننده رسانه ملی هستند.
بنابراین ،دریافت کمک یادشده امری غیرطبیعی
وبیرونازحدودفعالیترسانهملیووزارتتعاون،
کار و رفــاه اجتماعی به حساب نمیآید .بدیهی
اســت؛ یکی از وظایف کالن وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،تقویت اشتغال و کارآفرینی است.
ِ
کمک وزارت کار به شبکه سه و
در همین مسیر
برنامههدفنظردراینشبکه،منطقی،قانونیودر
راستایوظیفهذاتیوزارتخانهاست.مستندقانونی
کمکیادشده،دقیقابند«چ»ماده 37قانوناحکام
دایمیبرنامههای توسعه کشور مصوب سوم مهر
سال 1395هیئتوزیراناست.بندیادشدهتاکید
میکندکه«کلیهدستگاههایاجراییمشمولماده
()۵قانونمدیریتخدماتکشوریمکلفاندیک
درصد ازاعتباراتهزینهایخودبهاستثنایفصول
(۱و۴و )۶را طی قــرارداد مشخص با صدا و سیما
صرف تولید برنامه برای فرهنگسازی و آگاهی
بخشیواطالعرسانیکنند».

