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فیلم روز

چهره ها و خبر ها
جــــواد عــزتــی در فیلم «مــرد
بـــازنـــده» اثـــر محمدحسین
مهدویان نقش شخصیتی به
نــام «احمد خسروی» را بازی
کرده که مسئولیت رسیدگی به
پروندهای رازآلود را دارد و این موضوع زندگیاش
را تحت تاثیر قرار میدهد.

پایانماجراهای«کشتنایو»
مجموعه تلویزیونی «کشتن ایو» ()Killing Eve
کمتر از دو ماه دیگر به پایان خواهد رسید .این
سریالمحصولشبکهبیبیسیآمریکاکهازسال
 2018پخش میشود ،بر اســاس رمــان جنایی
«نــام مستعار ویالنل» ساخته میشود .شورانر
( )Showrunnerمجموعه«کشتنایو»فیبیوالر
بریج است که بیش از هرچیز برای نگارش و بازی
در نقش اصلی سریال محبوب «فلیبگ» شناخته
میشود.
«کشتن ایــو» یک ماجرای پلیسی جنایی دارد و
درباره کارآگاهی به نام «ایو پوالستری» است که
براییافتنیکقاتلخونسردبهنام«ویالنل»جست
وجو میکند« .ویالنل» شخصیتهای بانفوذ و
مهماروپارادرکشورهایمختلفمیکشد«.ایو»و
«ویالنل»بهنوعیرقابتدونفرهشخصیبرایشکار
یکدیگردستمیزنندکهماجراهایاینسریالرا
شکلمیدهد.آنهادرعینآنکهدوقطبمخالف
داستانهستند،یکدیگرراتحسینمیکنند.
ساندرا اوه بازیگر کانادایی کرهایتبار نقش «ایو»،
بــرای بــازی در سریال «آناتومی گــری» شناخته
میشود و جودی کامر هنرپیشه نقش «ویالنل» در
سالهایاخیردرفیلمهایمتعددیچون«آخرین
دوئــل» بازی کرده است .بازی هــردوی آنها در
فصولقبلیاینسریالموردتحسینمنتقدانقرار
گرفتهوبرایآننامزدجایزهامیشدهاند.جایزهای
کهیکباردرفصلدوم،بهجودیکامررسید.فیونا
شاودیگرهنرپیشهشناختهشدهسریالاست.

«کشتن ایــو» یک مجموعه بسیار خوشساخت
است که اگرچهدر ژانر اکشن و جنایی دستهبندی
م ـیشــود ،امــا از نظر مضمون و قــصــه ،نسبت ًا
غیرمعمول و متفاوت است .طنز خاص فیبی والر
بریج سازنده این سریال که پیشتر در مجموعه
«فلیبگ» دیــده شده بــود ،در «کشتن ایــو» نیز به
چشم میآید .این سریال اثری کامال زنانه است
و شخصیت هــای مذکر کمی دارد .روشهــای
خالقانه و سبعانه «ویالنل» در قتل« ،کشتن ایو» را
به مجموعهای نسبتا خشن ،اما با لحنی نهچندان
جدیتبدیلکردهاست.
سریال «کشتن ایو» که از نظر کاربران آیامدیبی
امتیاز 8/2گرفته ،در فصول مختلف از منتقدان
متاکریتیک نمرات خوب به ترتیب  86 ،63و 83
را گرفته است .این سریال تاکنون  19نامزدی
و یک جایزه امی کسب کرده است .جالب است
بدانید موفقیتهای سریال «کشتن ایو» ،باعث
شده ساندرا اوه به عنوان یکی از  100شخصیت
تأثیرگذار سال  2018از دید مجله معتبر تایم
انتخابشود.
هرکدام از سه فصل نخست این سریال هشت
قسمت داشــت و فصل چهارم آن نیز در هشت
قسمتتولیدشدهاست.اولینقسمتفصلچهارم
وپایانیسریال«کشتنایو»،یکشنبه 8اسفندماه
پخش میشود .همه قسمتهای فصول قبلی در
پلتفرمهای فیلیمو و نماوا و سایتهای دانلود در
دسترسقراردارد.

مائده کاشیان

ســهشــنــبــهشــب ن ــت ــای ــج آرای م ــردم ــی
شرکتکنندگان مسابقه «خندانندهشو  »3در
مرحله اول اعالم شد .هشت شرکتکننده به
مرحله دوم راه پیدا کردند و چهار شرکتکننده
نیز از دور مسابقه حذف شدند .برندگان آرای
مردمی به جمع چهار شرکتکنند های که با
رای داوران مستقیم به مرحله دوم صعود کرده
بودند ،اضافه شدند .تعداد آرای مردمی در
فصل دوم «خندانندهشو» نشان میدهد میزان
مشارکت مردم در «خندانندهشو  ،»3افت قابل
توجهی داشته است.
▪مشارکت کمتر مخاطبان

مسابقه «خندانند هشو  »2پس از استقبال
مخاطبان از فصل اول ،سال  97روی آنتن
رفت .این فصل نیز مانند «خندانند هشو »1
مورد توجه قرار گرفت و مخاطبان «خندوانه»
مشارکت باالیی در انتخاب برگزیدگان مسابقه
داشتند .مردم در مرحله اول «خندانندهشو
 »2بــرای  16شرکتکننده 18 ،میلیون و
 523هزار و  428رای ارســال کرده بودند.
در حالی که در مرحله اول فصل سوم ،برای
 12شرکتکننده 2 ،میلیون و  938هزار

مصطفی قاسمیان

در روزهــای گذشته هومن حاجیعبداللهی
بازیگر و صداپیشه تلویزیون و شبکه پنج سیما
بر سر حقوق عروسک «پنگول» دچار اختالف
شــد هانــد .حاجیعبداللهی دو روز پیش در
گفتوگویی تصویری با تیوی پالس ،درباره
این عروسک گفت« :مالکیت فکری و معنوی
آن مال ما بود ،من و امیررضا کاوه تهیهکننده
«رنگین کــمــان» ».او همچنین بــا اش ــاره به
بازگشت پنگول به شبکه پنج سیما بدون
حضور او به عنوان صداپیشه اظهار کرد« :آنها
(صداوسیما) میتوانند این کار را بکنند .این
کار را هم کردند و هیچ اتفاقی هم نیفتاد .آب از
آب تکان نخورد و هیچ کس نفهمید که پنگول
برگشت ».هومن حاجیعبداللهی در بخشی
دیگر از این گفت وگو در پاسخ به پرسش مجری
مبنی بر این که آیا به وی پیشنهادی مبنی بر
صداپیشگی «پنگول» داده شده یا نه ،بیان
کرد« :ما [این] پیشنهاد [را] دادیم .چون من و
امیررضا کاوه تهیهکننده «رنگین کمان» با هم
کار میکردیم ،سالهاست دوست و شریکیم،
میخواستیم با هم کار کنیم ،اما آنها گفتند
نه و من هم با کسی جز امیررضا کاوه نخواستم
کار کنم».

«تکتیرانداز»رایگانپخشمیشود
تلوبیون پالس از روز پنج شنبه  ۲۳دی میزبان
اکــران آنالین و رایــگــان فیلم سینمایی «تک
تیرانداز» ساخته علی غفاری است.
به گزارش مهر ،فیلمسینمایی «تک تیرانداز»
ساخته علی غــفــاری بــا بــازی کامبیز دیرباز

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

از روز پنج شنبه  ۲۳دی به صــورت آنالین و
رایگان در تلوبیون پالس اکران میشود .این
فیلم سینمایی نخستین بار در جشنواره سی
نامزدی
و نهم فجر به نمایش درآمد و موفق به
ِ
پنج سیمرغ بلورین جشنواره شد و در نهایت
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و  87نفر به شرکتکنندگان مسابقه رای
داد هانــــد؛ یکششم ســری قبل مسابقه .با
توجه به اختالف فــراوان تعداد آرا در فصل
سوم «خندوانه» ،احتماال مخاطبان کمتری
پیگیر رقابت استعدادها در «خندانندهشو »3
بود هاند .از طرفی هم رقابت «خندانند هشو
 »3و کیفیت اجراها به اندازه کافی ،مخاطبان
را ترغیب به ارســال رای نکرده اســت .البته
در مرحله مقدماتی «خندانند هشو 16 ،»2
شرکتکننده با یکدیگر رقابت میکردند
و در فــصــل س ــوم مــســابــقــه ،مـــردم ک ــار 12
شرکتکننده را داوری کردند ،اما طبیعتا
اختالف کم تعداد استعدادها در مرحله آرای
مردمی«خندانندهشو»3نسبتبهفصلقبلی،
نمیتواند تنها دلیل کاهش میزان مشارکت
مردم باشد.
▪رای چند هزار نفری برندگان

در شرایطی که تعداد کل آرای مردمی کمتر
شده اســت ،طبیعی است که نفرات برتر در
مرحله اول مسابقه نیز مانند فصل قبل،
را یهــای میلیونی نداشته باشند .به عنوان
مثال ،در «خندانندهشو  »3نیما سهرابی که با
بیشترین رای نفر اول شده 496 ،هزار و 609
رای داشته است ،اما علی صبوری به عنوان نفر
اول آرای مردمی در «خندانند هشو  ،»2یک
میلیون و  614هزار رای ،یعنی بیش از سه

▪شبکه  :5جلوی سرقت را گرفتیم

صبح دیروز روابط عمومی شبکه پنج سیما در
پاسخ به سخنان هومن حاجیعبداللهی ،در
اطالعیهای از یک اتفاق عجیب پرده برداشت
و نوشت« :مالکیت حقوقی ،فکری و معنوی
تمام شخصیتهای
تــلــویــزیــونــی،
کـــارتـــونـــی،
عــــامــــتهــــا،
نــام ،نشان ،لوگو
و ...بــرنــام ـههــای
شبکه پنج سیما
بــــه ســـازمـــان
صــداوســیــمــا
تــعــلــق دارد
و طــــــــرف
قـــرارداد اعــم از
تهیهکننده و
مجری طرح
و ...حــق
ثـــــبـــــت و
استفاده
عنوان عالمت یا
از آن را به
نام تجاری و دامنه ندارد .بهرغم
تعهداتفوق،متاسفانهصداپیشه
بــا هــمــراهــی فـــردی دیــگــر طی
سیمرغ بلورین بهترین جلوههای ویژه میدانی
و همچنین سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه
ملی را کسب کرد« .تک تیرانداز» درباره زندگی
شهید عبدالرسول زرین ،تکتیرانداز ایرانی
است که در سالهای دفاع مقدس ،غوغا به پا
کرد .در خالصه داستان این فیلم آمده« :تمام
عراقیها دنبال او هستند تا او را از پا دربیاورند.

امیر جــدیــدی در گفتوگو با
هالیوود ریپورتر توضیح داده
اســت کــه بــرای نــزدیــک شدن
ظاهر و اندامش به شخصیت
«رحیم» در «قهرمان» ،با رژیم
غذایی سخت و کاهش توده عضالنی بدن10 ،
کیلو وزن کم کرده است.
برابر سهرابی رای کسب کرده بود .نفر دوم با
یک میلیون و  559هزار رای و نفر سوم نیز با
یک میلیون و 486هزار رای به مرحله دوم رفته
بود .در «خندانندهشو  ،»3نفر دوم  305هزار
و  33رای و نفر سوم  276هزار و  734رای به
دست آوردند.
▪ادامه اعتراض به داوری

با اتفاقی که بــرای نیما سهرابی در مرحله
اول «خندانند هشو  »3افتاد ،پیروزی او در
آرای مــردمــی حتمی بــود .داوران تصمیم
گرفتند با اطمینان به این که سهرابی توسط
مردم انتخاب خواهد شد ،انتخاب دو مشان

رفتاری سرقتگونه نسبت به ثبت و تصاحب
شخصیت عروسک پنگول اقدام کردند که با
کنش دقیق معاونت حقوقی و مجلس رسانه
ملیازتضییعحقوقعامهجلوگیری
به عمل آمد .شبکه پنج در مقطع
فوق با هدف آبــروداری و حفظ
شأن این افراد از شکایت صرف
نظر ک ــرد ،امــا تاکید میشود
در صــــورت ت ــک ــرار ادع ــاه ــای
بیاساس و پافشاری بر خطای
پیشین ،قطعا پیگیر یهای
جدیتری در دستور کار
قرار خواهد گرفت».
بـــه نــظــر مــیرســد
در ایـــن اطــاعــیــه،
ف ــرد هــمــراه هومن
حا جیعبد ا للهی ،
همان امیررضا کــاوه
تــهــیــهکــنــنــده ســابــق
«رنگین کمان» است که
حاجیعبداللهی او را به
عنوان یکی از صاحبان
عروسک «پنگول» معرفی
مــیکــنــد ،اگـــرچـــه در
اطالعیهشبکهپنجنامی
از وی برده نشده است.
سرهنگ راشد خمیس داوطلب میشود تا او را
از پا درآورد». ...
تلوبیونپالسمیزباناکرانآنالینورایگانفیلم
سینمایی «تک تیرانداز» است که تا پیش از این به
صورت سراسری در سینماها ،اکران شده است.
مخاطبان از روز پنجشنبه میتوانند با مراجعه به
تلوبیون ،به صورت رایگان و با اینترنت نیمبها،

یعنی مصطفی احمدی را مستقیم به مرحله
بعد بفرستند .داوری داوران در باره این دو
شرکتکننده ،از ســوی مخاطبان به شدت
مورد انتقاد قرار گرفت و واکنشهای فراوانی
را به دنبال داشت .هرچند که نیما سهرابی با
رای مردم به مرحله بعد صعود کرد ،اما حواشی
این داوری همچنان ادامــه دارد .تعدادی از
کاربران معتقدند اگر احمدی به جای سهرابی،
به مرحله آرای مردمی رفته بود ،اکنون این
احتمال وجود داشت که او حذف شود و یکی
از استعدادهایی که نتوانسته رای مــردم را
کسب کند و حاال از دور مسابقه کنار رفته ،آرای
مخاطبان را جذب کند و به مرحله بعد برود.

▪واکنش هومن حاجیعبداللهی

بعد از ظهر دیروز حاجیعبداللهی به اطالعیه
شبکه پنج پاسخ داد و پاسخش در شبکههای
اجتماعی بسیار پربازدید شد .او با انتشار متن
اطالعیه این شبکه ،نوشت« :هر بچهای هرجا
جــاش نباشه ،پیش بابا ننه اش جا داره...
وقتی یــه بابا بــه بــچـهاش بگه دزد و ســارق،
از بقیه توقعی نیست .دلــم خــوش بــود بچه
تلویزیونم ...ولــی حیف ».نکته جالب این
که حاجیعبداللهی ،اگرچه از اتهام سرقت
ناراحت به نظر میرسد ،اما آن را رد نکرده و
درباره حقوق مادی عروسک «پنگول» اظهار
نظر نکرده است .این در حالی است که حقوق
مادی عروسکهایی مثل «پنگول» و «کاله
قرمزی» که اولین بار در یک برنامه تلویزیونی
دیده شدند ،به سازمان صداوسیما تعلق دارد و
از این لحاظ ،با «جناب خان» که برای نخستین
بار در برنامههای شبکه خانگی حاضر شد و
حقوق آن پیش از قــرارداد با صداوسیما ،به
تهیهکننده آن تعلق داشــت ،متفاوت است.
هومن حاجیعبداللهی در عین حال به عنوان
بازیگر و صداپیشه باسابقه تلویزیون همچنان
بر نظر خود مبنی بر تعلق حقوق این عروسک
به خودش و تهیهکننده برنامه اصرار دارد و از
اقدامش برای ثبت عروسک «پنگول» پشیمان
نیست.
این فیلم سینمایی را تماشا کنند.
همچنین طبق برنامهریز یهای انجا مشده،
ایــن سرویس به زودی میزبان اکــران آنالین
فیلمهای سینمایی دیگری از جمله «درخت
گردو»« ،یدو» و «منصور» خواهد بود و آثار روز
سینمای ایران ،به صورت رایگان در این پلتفرم
اکران خواهند شد.

سعید پورصمیمی بــه عنوان
اولین تجربه همکار یاش با
ســعــیــد روســتــایــی ،در فیلم
«برادران لیال» بازی کرده و در
ایــن فیلم با ترانه علیدوستی
همبازی شــده اســت .ایــن بازیگر اکنون فیلم
«دوزیست» را آماده اکران دارد.
سیما تــیــرانــداز بــرای بــازی در
سریال «نیکان» جلوی دوربین
رفته و با پژمان بازغی همبازی
شده اســت .مجموعه «نیکان»
ویژه پخش از شبکه پنج ساخته
میشودوزمانپخشآنمشخصنیست.
نصرا ...مدقالچی گوینده پیش
کسوت روز شنبه در مراسمی
مــورد تجلیل قــرار میگیرد.
فیلم «پــدر» اثر فلوریان زلر که
مدقالچی گوینده آن است ،در
این مراسم به نمایش درمیآید و نشست نقد و
بررسی فیلم نیز برگزار میشود.
آشا محرابی از یک شنبه هفته
آیــنــده بـــرای اجــــرای نمایش
«رادیکال هفت ممیز هفت» به
کارگردانی محمد حاتمی روی
صحنه میرود .بهگزارش ایسنا،
حاتمی عالوه بر کارگردان ،به عنوان بازیگر نیز در
این تئاتر حضور دارد.

خبر

پاسداشتمسعودجعفریجوزانی
دراختتامیهعمار
در مراسم اختتامیه جشنواره «عــمــار» ،آیین
پاسداشت مسعود جعفری جوزانی ،نویسنده،
کارگردان و فیلم ساز باسابقه کشورمان برگزار
مــیشــود .بــه گـــزارش مــهــر ،بــر اســـاس اعــام
دبیرخانه دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم
عمار در مراسم اختتامیه این جشنواره ،آیین
پاسداشت مسعود جعفری جوزانی ،نویسنده،
کارگردان و فیلم ساز باسابقه کشورمان با حضور
اهالی فرهنگ و هنر و اقشار مختلف مردم برگزار
م ـیشــود .بنابراین گـــزارش ،آیین اختتامیه
دوازدهمین جشنواره مردمی فیلم «عمار» ،روز
جمعه  ۲۴دی ماه ،ساعت  ۱۸در تاالر اندیشه
حوزه هنری برگزار میشود.

