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بازیگران همیشگی فیلمهای خانوادگی!
کدام ستاره ها پای ثابت آثار پدر،برادر یا همسرشان هستند؟

شرط اعطای تیزر تلویزیونی
به «خروج»
مدیر حفاظت از مالکیت فکری و صیانت از داده
ساترا،ضمنتأکیدبرجلوگیریازهرگونهانحصار
تأکید کرد  :اگر «خــروج» در سه پلتفرم اکران
اینترنتیمیشد،مشکلیبرایتبلیغدرتلویزیون
نداشت.
محمدباقر اصغری مدیر حفاظت از مالکیت
فکری و صیانت از داده سازمان تنظیم مقررات
صوت و تصویر فراگیر (ساترا) در گفتوگو با
مهر ،با اشاره به بیانیه اخیر ساترا مبنی بر اعطای
تسهیالت تبلیغاتی به اکران اینترنتی و نیز شایعه
مطرحشده درباره نقش «روبیکا» در محرومیت
فیلم «خروج» از تبلیغات تلویزیونی ،اظهار کرد:
«در بیانیه ساترا آمده است اگر فیلمها روی چند
پلتفرم به نمایش در بیایند ،از تسهیالت تبلیغاتی
میتوانند استفاده کنند .کلمه «چند» در ادبیات
حقوقی دو معنی دارد؛ برخی از حقوق دانان آن
را شامل دو مورد و برخی شامل سه مورد به باال
میدانند .بنابراین اگر «خروج» روی سه ویاودی
اکران میشد از این امکان بهرهمند میشد .حتی
اگر روبیکا بین پلتفرمهای اکران کننده آن نبود،
باز هم از این تسهیالت بهره میبرد .بنابراین
باید اعالم کنم که اگر حتی روبیکا حق اکران
یک فیلم را به صورت انحصاری خریداری کند،
باز هم ما به آن فیلم تبلیغات نمیدهیم یعنی ما
به عنوان ویاودی نگاه نمیکنیم بلکه به شرایط
توجه داریم».

سینمای جهان

تعویق تاریخ اکران «بتمن»
شرکت بــرادران وارنــر تاریخ اکــران چند پروژه
جدید خــود را اعــام کــرده اســت کــه نــام فیلم
سینمایی «بتمن» نیز در بین آنها به چشم می
خورد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،فیلم «بتمن»
با نقش آفرینی رابرت پتینسون و کارگردانی مت
ریوز ،ابتدا قرار بود در تاریخ  ۲۵ژوئن ۲۰۲۱
اکران شود ،اما حاال این فیلم نخستین نمایش
خود را اول اکتبر  ۹( ۲۰۲۱مهر  )۱۴۰۰تجربه
خواهد کــرد .در بخشی دیگر از اعالمیه روز
دوشنبه شرکت برادران وارنر تاریخ نمایش فیلم
«آمرزیدگان فــراوان شهر نــیــوآرک» نیز از ۲۵
سپتامبر  ۲۰۲۰به مــارس  ۲۰۲۱تغییر داده
شده است.
این استودیو تاریخ اکــران دو فیلم ابرقهرمانی
خود را نیز تغییر داده است« .فلش» یک ماه عقب
افتاده است و به جای یکم ژوئیه در تاریخ  ۲ژوئن
 ۲۰۲۲اکــران میشود .فیلم سینمایی «شزم
 »۲هم هفت ماه دیرتر از آن که انتظار میرفت به
جای یکم نوامبر در  ۴آوریل  ۲۰۲۲اکران خواهد
شد .دیگر عناوینی که تحت تاثیر این تغییر و
تحوالت قرار گرفته  ،شامل فیلم بیوگرافی الویس
پریسلی هم میشود که نقشهای اول آن آستین
باتلر و تام هنکس هستند« .کینگ ریچارد» درام
ورزشی این شرکت با نقش آفرینی ویل اسمیت
هم یک سال به تعویق افتاد و  ۱۹نوامبر ۲۰۲۱
تاریخ اکران این فیلم اعالم شده است .تا کنون
شرکت برادران وارنر هنوز به تاریخ اکران فیلم
سینمایی «انگاشته» کریستوفر نوالن ( ۱۷ژوئیه)
و همچنین دنباله فیلم «زن شگفت انگیز» (۱۴
اوت) دست نزده است.

مائده کاشیان  -بعضی بازیگران به واسطه نسبت خانوادگی که با یک کارگردان سینما و
تلویزیون دارند ،همیشه در گروه بازیگران آثار آن کارگردان دیده میشوند و معمو ً
ال پای
ثابت فیلم و سریالهای آن فیلم ساز هســتند .دســتهای از این بازیگران پس از مدتی راه
خودشان را پیدا میکنند و در فیلم و سریالهای کارگردانان دیگر هم دیده میشوند ،اما

الناز شاکردوست احتما ًال با
اکران آنالین دو فیلم «سراسر
شـــب» و «مـــن م ـیتــرســم» در
سرویس های و ی اودی دیده
خــواهــد شــد .اکـــران «سراسر
شب» قطعیاست و بهنام بهزادی برای اکران
«منمیترسم» مذاکراتی داشته است.
لــیــا زارع دیــــــروز بـــا فیلم
«معکوس» به کارگردانی پوالد
کیمیایی ،به نمایش خانگی
آمــده اســت .ایــن فیلم فضایی
اکشن دارد و اکبر زنجا نپور،
بابک حمیدیان و شهرام حقیقتدوست دیگر
بازیگران آن هستند.

▪سحر جعفری جوزانی

سحر جعفری جوزانی با بازی در فیلم «شیر
سنگی» به کارگردانی پدرش مسعود جعفری
جوزانی وارد عرصه بازیگری شد و فعالیت
خود را در سینما آغاز کرد .البته او در این فیلم
محصول سال  65حضور کوتاهی داشــت و
پس از آن در سینما بیشتر در فیلمهایی که
پدرش ساخته بود ایفای نقش کرد .از میان
هشت فیلم سینمایی که این بازیگر در آ نها
حضور داشــتــه ،پنج فیلم را پــدرش ساخته
است و از زمانی که فعالیت رسمی این بازیگر
در عرصه بازیگری آغاز شده ،پدر وی در همه
آثارش نقشی برای او در نظر گرفته است .سحر
جعفری جوزانی در تلویزیون با کارگردانانی
مانند مهران مدیری ،مرضیه برومند و سعید
سلطانی همکاری داشته و در تنها سریالی که
پدرش ویژه تلویزیون ساخته نیز بازی کرده
است .نمیتوان گفت این بازیگر در نقشهای
تکراری و با ویژگیهای مشخصی در کارهای
پــدرش بــازی کــرده اما نقش های او چندان
متنوع هم نبوده است .سحر جعفری جوزانی
در سالهای اخیر بسیار کمکار بوده و فقط در
فیلمهای پدر بازی کرده است .او نتوانسته در
طول این سالها در سینما جای خودش را به
عنوان یک بازیگر مستقل باز کند.

▪محسن کیایی

محسن کیایی سال  ،88با بازی در فیلم «بعد
از ظهر سگی سگی» به کارگردانی برادرش
مصطفی کیایی وارد سینما شد و فعالیت اش
را در عرصه بازیگری شروع کرد و با پنجمین
ساخته برادرش یعنی «بارکد» شناخته شد.
مصطفی کیایی تا به حال هفت فیلم سینمایی
ساخته و سریال «همگناه» را هم ویژه نمایش
خانگی تولید کرده است ،او در همه هشت اثر
خود از حضور محسن کیایی استفاده کرده
است .البته محسن کیایی در کنار بازیگری
فیلم نامهنویسی را هم پیگیری کــرده و تا به
حال فیلم نامه دو سریال «مهمانان ویــژه»،
«خوب بد زشت» و فیلم «لونه زنبور» را نوشته
است .حضور او به عنوان بازیگر در سینما ،تا
سال  94تنها محدود به فیلمهای بــرادرش
بود اما پس از آن در کنار فیلمهای او ،در آثار
کارگردانان دیگری هم بازی کرد و نقشهای
خوب و بازیهای موفقی در کارنامهاش دارد.
شخصیت محسن کیایی در اکثر آثار برادرش
یعنی «بارکد»« ،چهارراه استانبول»« ،مطرب»
و اکنون «همگناه» ویژگیهای مشخص و
یکسانی داشته اســت .او معمو ًال نقش پسر
جوان بیتعهد و شوخطبعی را بازی کرده که
چندان درگیر مسائل جدی اطرافش نمی شود
و با جنس مخالف ارتباط دارد.

▪پوالد کیمیایی

پــوالد کیمیایی سال  67در کودکی با فیلم
«سرب» به کارگردانی پدرش وارد سینما شد و
پس از آن تا سال  ،82جز فیلم «شمعی در باد»
فقط در فیلمهای مسعود کیمیایی دیده شد.
پوالد کیمیایی از سال  75تا  95به استثنای
فیلم «مرسدس» ،در هر  10فیلم سینمایی
که پــدرش ساخته بــود ،بــازی کــرده و بازیگر
ثابت آثارش بوده .او سال  ،98پس از سالها
بازی در آثار پدر ،در جدیدترین ساخته مسعود
کیمیایی «خون شد» بازی نکرد و اولین فیلم
سینماییاش یعنی «معکوس» را ساخت که
البتهتهیهکنندهاینفیلمهمپدرشبود.البتهاو
در طول این مدت با کارگردانانی مانند فریدون
جیرانی و سعید سهیلی نیز همکاری کرده
اما بیشتر فیلمهایی که در کارنامهاش دیده
میشود را پدرش ساخته است .او به واسطه
نام پدر ،شناختهشده بود اما با فیلمهایی مانند
«حکم» و «جرم» که آثار پدرش بودند مشهورتر
شد .پوالد کیمیایی در فیلمهای پدر معموال در
نقش قهرمان قصه ظاهر شده ،قهرمانهایی
زخمخورده که غربت ،تنهایی و سختیهایی را
متحمل شدهاند و فکر انتقام در سر دارند .پوالد
کیمیاییتالشکردهیادقهرمانانبهیادماندنی
آثار پدر را زنده کند اما در این تالش به اندازه
کافی موفق نبوده است.

▪یکتا ناصر

یکتا ناصر اواخــر دهه  70فعالیت خود را در
عرصه بازیگری آغــاز کرد و با سریال «با من
بمان» اثر حمید لبخنده شناخته شد .او سال
 80اولین فیلم سینماییاش را بازی کرد و
وارد سینما شد .یکتا ناصر پیش از ازدواج با
منوچهر هادی پا به دنیای بازیگری گذاشته
بود بنابراین تجربه همکاری با کارگردانان
مختلفی را داشــتــه .او ســال  94با منوچهر
هــادی ازدواج کرد و قبل از آن در فیلمهای
«یکی میخواد باهات حرف بزنه» و «زندگی
جــای دیــگــری اســت» ساخته او بــازی کــرده
بود .ناصر در آستانه ازدواج با منوچهر هادی
در «کارگر ساده نیازمندیم» و «من سالوادور
نیستم» بازی کرد و بعد از ازدواج با او ،به بازیگر
ثابت ساختههای همسرش تبدیل شد .یکتا
ناصر در چهار ســال گذشته در سه ساخته
منوچهر هادی نقش مکمل را برعهده داشته و
تنها در سریال «عاشقانه» بود که حضور بسیار
کوتاهی داشت .این بازیگر در همان سال 94
با سه کارگردان مختلف همکاری کرد و پس از
آن تنها در ساختههای همسرش بازی کرده
است .یکتا ناصر در این آثار نقشهای چندان
متنوعی نداشته اما شخصیت هایی که در نقش
آنها ظاهر شده از لحاظ سن ،طبقه اجتماعی
و لهجه تفاوتهایی با یکدیگر داشتهاند.

عیشمدامفوتبالیها در قرنطینه

شهره سلطانی دربـــاره علت
نپذیرفتن بـــازی در ســریــال
«میانبر» ساخته یزدان فتوحی
گفته اســت کــه بــه علت خطر
شیوع ویــروس کرونا پیشنهاد
بازی در این مجموعه و یک سریال دیگر اثر بهادر
اسدی را نپذیرفته است.
حــســیــن رفــیــعــی بـــا بــرنــامــه
«کرومات» به تلویزیون میآید.
این برنامه که قرار است هر روز
ساعت  18از شبکه سه پخش
شــود ،به همدلی میان مردم
در بحران کرونا میپردازد و ویدئوهای مردم از
روزهای قرنطینه را نمایش میدهد.
محمدرضا گلزار پس از افشای
رقم دستمزد  80میلیونیاش
برای هر قسمت «برنده باش»،
مــورد انتقادات فــراوانــی قرار
گرفته است .در فضای مجازی
این احتمال مطرح شده است که مدیران شبکه
سه در این باره نیز شفافسازی کنند.
هــومــن ســیــدی احــتــمــا ًال به
زودی ضمن رعایت اقدامات
بــهــداشــتــی ،تــصــویــربــرداری
ســــریــــال ن ــم ــای ــش خــانــگــی
«قورباغه» را از سر میگیرد.
او جزو اولین کارگردانانی بود که پس از شیوع
ویروس کرونا تولید سریال خود را متوقف کرد.

تلویزیون با برنامههای فوتبالی «مثبت گزارش ورزشی» و «لذت فوتبال» ،واکنش مناسبی به روزهای کرونایی داشته است
مصطفی قاسمیان  -ای ــن روزهــــا که
شیوع ویروس کرونا تقریب ًا همه مسابقات
ورزشی در سراسر جهان را تعطیل کرده،
عالقهمندان به فوتبال ،بسیار دلتنگ
ورزش محبو بشان شــد هانــد و مــدام در
شبکههای اجتماعی ،درباره این دلتنگی
مینویسند .شبکههای سه و ورزش سیما
هرکدام با یک برنامه ،واکنش مناسبی به
این روزها داشتهاند.

مجموعهای از گزارشهایی درباره اتفاقات
فوتبال در این روزهای شیوع بیماری بود.
قهرمانی آرژانتین در جام جهانی ،1986
خاطرات فیگو از فینال جام جهانی،۲۰۰۲
گزارشی از سرمربیهای مهم تاریخ لیگ
قهرمانان اروپا و ...بخشی از گزارشهای
«مثبت گزارش ورزشی» در دو قسمت اول
بوده است .اگرچه «مثبت گزارش ورزشی»
هنوز کامل جا نیفتاده و میتواند بهتر
شود ،اما جایگزین نسبت ًا مناسبی برای این
روزهای بیفوتبال شبکه سه است.

▪فوتبا لهای خــاطــره انگیز بــا «لــذت
فوتبال»

ایــام تعطیالت نــوروزی  ،99بــرای شبکه
ورزش خوب نگذشت .با توجه به تعطیلی
مسابقات ورزشــی از اواخــر سال گذشته،
انتظار میرفت شبکه ورزش با خأل محتوا
مواجه شود ،زیرا بخش زیادی از آنتن این
شبکه بــه پخش زنــده مسابقات ورزشــی
خصوص ًا فوتبال اختصاص دارد .بسیاری
در فضای مجازی پیشنهاد دادنــد شبکه
ورزش در این ایام ،مسابقات خاطرهانگیز
و قدیمی فوتبال را پخش کند ،اما در نهایت
تصمیم مدیران این شبکه ،پر کردن آنتن
با برنامه بیکیفیت «نــوروز فوتبالی» بود
که در روزهــای پایانی تعطیالت ،با پخش
تاریخچههای ناقص سرخابیهای پایتخت،
با انتقادهای بیشتری نیز مواجه شد .با این
حال این شبکه باالخره بعد از یک نوروز
مـــا لآور ،از هفته گذشته در تصمیمی

پیشنهادهایدلتوروبرایقرنطینه
کارگردان نامدار برنده اسکار ،فهرستی از بهترین
فیلمهارابرایتماشادرروزهایقرنطینهارائهکرده
وازکارگردانهایدیگرهمخواستهاستاینکاررا
انجامدهند.
به گزارش مهر ،با فهرستهایی که کارگردانها
ارائه کردهاند ،میشود دریافت آنها در روزهای
قرنطینهچهفیلمهاییراتماشامیکنند.گییرمو
دلتوروکهدرروزهایقرنطینهبهشکلغیرمعمولی
در رسانههای اجتماعی ساکت بــوده ،به تازگی
در صفحه توئیترش فهرست مفصلی از کتابها و
فیلمهایی را که با متوقف شدن کار ساخت «کوچه
کابوس»خواندهودیده،منتشرکردهاست.دلتورو
از همکاران و دیگر کارگردانها خواسته است

بعضی از آنها تنها زمانی که همسر ،برادر یا پدرشان فیلم یا سریالی میسازد ،در سینما
یا نمایش خانگی دیده میشوند .این گزارش به بهانه حضور یکتا ناصر در سریال «دل» به
کارگردانی همســرش منوچهر هادی و بازی محسن کیایی در ســریال «همگناه» ساخته
برادرش مصطفی کیایی ،تهیه شده است.

چهره ها و خبر ها

تا آنهــا هم فهرست فیلمهای مــورد عالقهشان
بــرای روزهــای قرنطینه را ارائــه کنند و شماری
از کارگردانها از جمله دارن آرونوفسکی ،آری
آستر ،ایوا دوورنی ،سارا پولی ،ادگار رایت ،رایان
جانسون ،بــرد بــرد ،اسکات دریکسون ،جیمز
منگولدوشماریدیگرپاسخدادهاند.
جایتعجبندارداگردرفهرستدلتوروفیلمهایی
متفاوتراببینیم؛از«چهرهیکزن»بهکارگردانی
گوستاف موالندر تا «مکان» ساخته ارمانو اولمی
و «دخترانگی» و «تام بوی» ساخته سلین سیاما.
از برنامههای تلویزیونی نیز وی از سریالهای
«اوزارک» و «بهتر است با سال تماس بگیرید» یاد
کردهاست.

▪در انتظار آغاز لیگ جزیره

درســت ،فوتبا لهای خاطر هانگیز را در
قالب برنامه «لذت فوتبال» در کنداکتور
گذاشت؛ از مسابقه آرژانتین و انگلیس
در جام جهانی  1986که با گل تاریخی
موسوم به «دســت خــدا» مشهور اســت ،تا
فینال لیگ قهرمانان اروپــا  2005میان
مــیــان و لــیــورپــول کــه بــه خــاطــر کامبک
فوقالعاده تیم انگلیسی شناخته میشود.
آرشیو شبکه سه و ورزش پر است از انبوه
مسابقات فوتبال خاطرهانگیز که در طول
سه دهه پخش زنده مسابقات فوتبال در
سیمای جمهوری اسالمی ،روی هم جمع
شدهاند .حتی صدای گزارشگران مشهور
امــروز که در آن سا لها جوا نتر بود هاند،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

یکی دیگر از دالیل جذابیت این مسابقات
است .با توجه به این آرشیو ،شبکه ورزش
حداقل تا  6ماه دیگر هیچ نگرانی بابت آغاز
نشدن مسابقات ورزشی نخواهد داشت.
▪«مثبت گزارش ورزشی» در شبکه سه

شبکه سه نیز هفته گذشته محل پخش
برنامهای تــازه با عنوان «مثبت گــزارش
ورزشــی» بود که با اجــرای رضا جاودانی
و محمدرضا احمدی ،به نوعی به حاشیه
هــای فوتبال در خــارج از مرزهای ایــران
م ـیپــرداخــت .ایــن برنامه کــه بــر اســاس
اعالم مجری قرار است جایگزین «گزارش
ورزشــــی» در روزهــــای کــرونــایــی باشد،

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰
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دی ــروز اخــبــاری مخابره شــد دربـــاره آغــاز
احــتــمــالــی لــیــگ بــرتــر فــوتــبــال انگلیس
تا یک مــاه آیــنــده .گفته شــده در صورتی
که ایــن اتفاق بیفتد ،به احتمال فــراوان
مسابقات این لیگ بدون حضور تماشاگران
برگزار و بــرای پخش گسترده مسابقات
در شبکههای تلویزیونی و اینترنتی
بــرنــام ـهریــزی خــواهــد شــد .ایــن فرصت
مناسبی است برای شبکه ورزش سیما که
این روزهــا ،به جز مسابقات خاطر هانگیز
آخر شب ،تقریب ًا کنداکتور بیرمقی دارد.
لیگ انگلیس با وجود تیمها و ستار ههای
محبوب ،از جمله لیگهایی اســت که
طـــرفـــداران ف ــراوان ــی در ایــــران دارد و
عالقهمندان پرشمار آن بیصبرانه منتظر
آغاز مجدد مسابقات آن هستند.

خبر

محمد معتمدی
برای «#سرباز» خواند
محمد معتمدی ،خواننده ســریــال رمضانی
«#سرباز» به کارگردانی هادی مقدمدوست شد.
به گزارش ایلنا ،پس از پیوستن ناصر طهماسب
راوی سریال «#سرباز» که شبهای ماه
به عنوان ِ
مبارک رمضان از شبکه سه روی آنتن میرود،
محمد معتمدی بــه عــنــوان خــوانــنــده بــه این
پروژه تلویزیونی پیوست .سریال «#سرباز» به
کارگردانی هادی مقدمدوست و تهیهکنندگی
محمدرضا شفیعی که در  ۵۰قسمت ساخته
شده ،پس از اتمام شبهای ماه مبارک رمضان
نیز به پخش خود در شبکه سه سیما ادامه خواهد
داد.
آرش مجیدی ،الیکا عبدالرزاقی ،پدرام شریفی،
روی ــا تــیــمــوریــان ،نیما شــعــبــاننــژاد ،سیاوش
خیرابی ،علی عامل هاشمی ،جمال اجاللی،
اسماعیل محرابی ،گلوریا هـــاردی ،افسانه
کمالی ،جواد خواجوی ،فرحناز منافی ظاهر،
کاوه آهنگر ،مهتاب ثروتی ،محبوبه صادقی،
مهدی مستبصری و دریــا بخشنده از جمله
بازیگران این مجموعه هستند#« .سرباز» حکایت
سرباز وظیفهای به نام «یحیی»  ،همسرش «یلدا»
و رفــقــای هــم خــدمــتـیاش اس ــت .در خالصه
داستان «ســربــاز» آمــده اســت :در وفــای عشق
تو مشهور خوبانم چو شمع ،شبنشین کوی
سربازان و رندانم چو شمع. ...

