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چهره ها و خبر ها

فیلم روز

رخــشــان بــنـیاعــتــمــاد مجوز
ساخت فیلم جدید خود با نام
«مه گرفتگی» را دریافت نکرد.
به گزارش سینمادیلی ،وزارت
ارشاد اجازه ساخت این فیلم به
نویسندگیاسماعیلمنصفراصادرنکردهاست.

مصطفی قاسمیان
info@khorasannews.com

شمرغی»
یهای «خرگو 
آغازماجراجوی 
پویانمایی بلند «خرگوشمرغی و همستر تاریکی»
(Chickenhare and the Hamster of
 )Darknessمحصول  2022بلژیک و فرانسه،
اثریدرژانرکمدیوماجراجویانهاستکهبهتازگی
منتشر شده است .این فیلم را که در شرکت فیلم
سازی بلژیکی  nWaveتولید شده ،بن استیسن
کارگردانیکردهاستکهپیشتردرهمیناستودیو،
مجموعهفیلمهای«پسرپاگنده»راساختهبود.
«خرگوشمرغی و همستر تاریکی» ماجرای یک
موجود عجیبالخلقه به نام «خرگوشمرغی» را
روایــت میکند .یک بچه سرراهی که ترکیبی از
خرگوش و مرغ است و به صورت تصادفی توسط
وارث تاجوتخت سرزمین قصه فیلم ،پیدا میشود.
اوکههمیشهازظاهرخودخجالتمیکشد،دوست
دارد به یک ماجراجو تبدیل شود ،اما موفق نمی
شود .تا این که تاجوتخت پدرش توسط عموی او
تهدیدمیشودو«خرگوشمرغی»برایکمکبهپدر
پادشاهخود،سفریخطرناکرابراییافتن«همستر
تاریکی»آغازمیکند.

اینپویانماییدرزیرمتنقصهایماجراجویانه،اثری
آموزندهاستکهبهمفاهیمیچوناعتمادبهنفسو
یپردازد.
هویتم 
«خرگوشمرغی و همستر تاریکی» اثری شیرین
و مناسب برای همه سنین است که از کلیشههای
رایــج ژانــر ماجراجویانه پیروی میکند و با ریتم
مناسب ،سرگرمکننده و دوستداشتنی از آب
درآمدهاست.ایناثراگرچهازکیفیتساختباالیی
برخورداراست،امافیلمنامهاینسبت ًاسهلگیرانهو
پرحفرهدارد.اینپویانماییامتیاز 6.3راازکاربران
آیامدیبیدریافتکردهاست.
این اثر که به تازگی توسط نتفلیکس پخشکننده
جهانیآنمنتشرشده،درپلتفرمفیلیمووسایتهای
دانلوددردسترسقراردارد.

سعید روستایی در جشنواره
مونیخ ضمن اشـــاره بــه تاثیر
تحریمها بــر زنــدگــی مـــردم و
کمیاب شدن دارو ،گفته است
بخش زیادی از فیلم «برادران
لیال» دربـــاره تحریمهاست و مـیشــود از این
موضوع یک سریال ساخت.

مائده کاشیان

یکی از امتیازهای مسابقه «جوکر» استفاده از
حضور چهرههای پیش کسوت در مقام مهمان
ویژه است .عالوه بر این که حضور کمدینهای
پیش کسوت باعث میشد یاد و خاطره آنها
زنده شود ،تنوع خوبی هم در مسابقه به وجود
میآورد و جذابیت رقابت شرکتکنندگان با
یکدیگر نیز بیشتر میشد .هرچند که بعضی از
مهمانان موفق نشدند شرکتکنندگان را به
خنده بیندازند و در واقع این ایده در باره بعضی
از هنرمندان کار نکرد ،اما در هر صورت صرف
دعــوت از این کمدینها در «جوکر» موضوع
قابل تقدیری است و حکم ادای احترام به آنان
را دارد .ایرج ملکی ،مجید شاپوری ،منوچهر
آذری ،اصغر ســمــســارزاده و عباس محبوب
پنج مهمان ویــژه فصول قبلی «جوکر» و رضا
بنفشهخواه ،محمد شیری ،پیمان قاسم خانی
و اکبر عبدی مهمانان این مسابقه در فصل
فینال بودهاند .مهمانان ویژه فینال در «جوکر»
چه کردند و کدام یک از آنان حضور موفقی در
مسابقه داشتند؟
▪رضا بنفشهخواه

اولینمهمانانویژه«جوکر»درفصلاولفینال،
رضا بنفشهخواه و محمد شیری بودند که همراه
یکدیگر به مسابقه آمدند .رضــا بنفشهخواه

نیز مانند پسرش بیژن بنفشهخواه ،چهرهای
جدی دارد و همین جدیت او باعث میشود
شوخیهایش بامزه باشند .او در ابتدای ورود
خود به «جوکر» ،از حضور فرزندش در مسابقه
استفاده و با برخورد شرکتکنندگان با بیژن
بنفشهخواه شوخی کــرد .هرچند که تقابل
بامزه این پدر و پسر میتوانست اسباب خنده
شرکتکنندگان را فراهم کند ،اما این اتفاق
نیفتاد و رضا بنفشهخواه شروع به تعریف کردن
لطیفه و خاطره کرد .بیژن بنفشهخواه که از
دور رقابت حذف شده بود ،آزادانه خندید و با
خندههای خود از شوخیهای پدرش استقبال
کرد،امارقبایاوبرایمقاومتدربرابرخندیدن
چندان کار سختی در پیش نداشتند.
▪محمدشیری

محمد شیری دیگر مهمان ویــژه مسابقه بود
که در کنار رضا بنفشهخواه حضور داشت .او
سعی کرد با روایت خاطرهای از دوران کاری
خود شرکتکنندگان را به خنده بیندازد ،اما
در کل ترفند خاصی برای خنداندن چهرههای
حاضر در مسابقه نداشت .این بازیگر هم مانند
رضا بنفشهخواه باعث خنده شرکتکنندگان
نشد ،اما در این بخش شهرام قائدی نتوانست
خودش را در برابر شوخی یوسف تیموری با
بیژن بنفشهخواه نگه دارد و کارت زرد دریافت
کــرد .حضور کوتاه رضا بنفشهخواه و محمد
شیریدرقسمتسومفینال،باواکنشخاصی
از سوی مخاطبان مواجه نشد.

▪پیمانقاسمخانی

یکی دیگر از کمدینهایی که در مقام مهمان
ویژه فینال به «جوکر» آمد ،پیمان قاسم خانی
بود .او در قسمت دوم فینال دوم ،مهمان این
مسابقهشد.قاسمخانیهیچتالشویژهایبرای
خنداندنشرکتکنندگاننکردوبرنامهخاصی
بــرای حذف آنهــا نداشت .او بیشتر نظارهگر
شوخیهای بیوقفه حامد آهنگی بود و مدام به
شوخیهایحاضراندرمسابقهمیخندید،اما
موضوعی که باعث شد حضور این نویسنده در
«جوکر» مورد توجه قرار بگیرد صحبتهای او
دربارهکیفیتمسابقه،اجرایشرکتکنندگان
و همچنین مشکالت و سختیهای تولید آثار
کمدی در ایــران بود .قاسم خانی توضیح داد
که از ابتدا در جریان ساخت این مسابقه بوده و
میدانسته نتیجه موفقیتآمیز خواهد بود .به
واسطه حضور این نویسنده در «جوکر» بحثی
جدیمیاناو،شرکتکنندگانمسابقهوسیامک
انصاریشکلگرفت،بنابراینحضورپیمانقاسم
خانیدر«جوکر»درمقایسهبادیگرمهمانانویژه
متفاوت بود .با توجه به آن چه دیدیم ،دعوت از
ایننویسندهبیشتربرایتقدیروقدردانیازاوبه
عنوان یکی از مهمترین نویسندگان آثار کمدی
انجامشدهبود،نهخنداندنشرکتکنندگان.با
توجه به آن چه در نظرات و واکنشهای کاربران
دیده میشود ،بسیاری از آنها به فعال نبودن
پیمان قاسم خانی بــرای به خنده انداختن
چهرههاوهمچنیناحتمالممیزیبخشهایی
ازحضوراودراینمسابقهاشارهکردهاند.

▪اکبرعبدی

آخرین مهمان ویژه «جوکر» اکبر عبدی است.
حضور این بازیگر پیش کسوت در مسابقه با
استقبال فراوان شرکتکنندگان و مخاطبان
مواجه شد .او ابتدا صحبتهایی کامال جدی
را درباره خندیدن و سختی آن مطرح کرد ،اما
طولینکشیدکهاینکمدینباهمانلحنبامزه
و صراحت خاصی که از او سراغ داریم شروع به
روایت خاطرات خود کرد و مخاطب متوجه شد
شوخیهای او خطری جدی برای خنداندن
شرکتکنندگان است .شخصیت شوخ طبع
اکبرعبدیوتواناییاشدربیانبامزهموضوعات
باعثشدهمانطورکهانتظارمیرفتلحظات
خندهدار فراوانی ایجاد شود و شرکتکنندگان
بهسختیدربرابرخندیدنمقاومتکنند.زمان
زیــادی نگذشت که علیرضا استادی به خنده
افتاد و کارت زرد دریافت کرد .خاطرهگویی
بامزه اکبر عبدی کار خودش را کرد و یک کارت
زردهمنصیبغالمرضانیکخواهشدکهمقاومت
خوبی در برابر خندیدن از خود نشان داده بود.
سیروس میمنت هم سومین شرکتکنندهای
بود که به خنده افتاد و از دور رقابت حذف شد.
اکبر عبدی در قسمت سوم و چهارم مسابقه
حضور داشت و دعوت از او واکنشهای مثبت
مخاطبان را برانگیخت .شیرینی اکبر عبدی و
شیوه بامزه خاطرهگوییاش در فضای مجازی
موردتوجهقرارگرفتهاست.اینبازیگربهمعنای
واقعیمهمانی«ویژه»برایآخرینفصلمسابقه
«جوکر»بود.

پــژمــان بــازغــی بــه زودی بــا فیلم
«بــازیــوو» ک ــاری از امیرحسین
قهرایی به سینما میآید .لیندا
کیانی ،محمدرضا هدایتی ،برزو
ارجمند و رضا شفیعیجم دیگر
بازیگران این فیلم ویژه مخاطب کودک و نوجوان
هستند.
حــمــیــد ل ــوالی ــی از پــنــج شنبه
ساعت  ،21بازپخش مجموعه
«خوشنشینها» ساخته سعید
آقاخانی را از شبکه تماشا روی
آنتن خواهد داشــت .این سریال
کمدیاولینبارسال 89ازشبکهسهپخششد.
مریم مومن با مسابقه فینال
فینالیستهای «ش ـبهــای
مــافــیــا» ب ــه نــمــایــش خانگی
آمـــد .حــامــد آهــنــگــی ،ایــمــان
صــفــا ،حسین مــهــری ،کمند
امیرسلیمانی ،مجید واشقانی و پوریا پورسرخ از
دیگر شرکتکنندگان این فصل هستند.
آرش عدلپرور خواننده بازی در
سریال «پدر گواردیوال» ساخته
سعیدنعمتا...رابهپایانرساند.
او در ای ــن مجموعه بــا مهران
مدیری ،حمید فرخنژاد ،هنگامه
قاضیانیومهدیسلطانیهمبازیبودهاست.
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