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سفرهایی برای خونخواهی و حقخواهی
تراکتورسواران«خروج»،مسافراناتوبوس«قسم»وسرنشینانپاترول«قصرشیرین»چطورسفرشانرابهپایانمیرسانند؟

احتمال شکایت از سحر قریشی
عضو شورای شهر تهران با انتشار پستی در شبکه
اجتماعیاش از پیگیری شکایت مدیریت شهری
از یک بازیگر سینما خبر داد.
به گــزارش صبا ،مجید فراهانی عضو شورای
شهر تهران در واکنش به ویدئوی منتشرشده
از ســوی سحر قریشی بازیگر که بازتا بهای
منفی زیــادی هم داشته اســت ،نوشت« :روز
گذشته در ویدئوی توزیعشده در فضای مجازی،
بازیگر تلویزیون و سینما ،سحر قریشی با خنده
و مضحکه کنار رفتگری میرود و با تمسخر به
دوستانش میگوید ،لباسم را با او ست کردهام
و وقتی رفتگر بینوا به او واکنش نشان میدهد
با حالتی توهینآمیز به آن دیگری (رفیقش)
میگوید« :همین مانده بود که فقط این به ما
بگوید برو »...برخورد توهینآمیز سحر قریشی
با یک پاکبان فضای سبز شهرداری قابل پذیرش
نیست و در صورت برخورد نکردن مناسب با وی
بیمآن میرود که این ناهنجاری به عرف جامعه
تبدیل شود.
پاکبانان و کارگران امروز با حداقل حقوق و مزایا
بیشترین زحمت را برای رفت و روبو تمیزی
شهر و بوستا نها میکشند و حداقل انتظار
برخورد محترمانه و قدرشناسانه با این فداکاران
را داریم .بنابراین در صورت عذرخواهی نکردن
رسمی خانم سحر قریشی ،به عنوان نماینده
مردم قدرشناس تهرانی پیگیر شکایت مدیریت
حقوقی شهرداری تهران از خانم سحر قریشی
خواهم بود تا خدای ناکرده این گونه رفتارهای
ناپسند تبدیل به هنجارجامعه نشود».
این پاکبان در واکنش به برخورد نامناسب سحر
قریشی و این که چرا با خانم بازیگر عکس نگرفته
اســت ،به رکنا گفت« :بــه خاطر کرونا عکس
نگرفتم .باید فاصله را رعایت کنیم ».همچنین
معاون اجتماعی پلیس فتا در گفتوگو با تسنیم
در این باره گفت« :با توجه به اینکه استفاده
از فضاهای غیرخصوصی فضای سایبری ،به
منزله انظار عمومی اســت ،با استناد به ماده
 638قانون مجازات اسالمی «ارتکاب به هرگونه
عملی که نفس آن فعل یا عمل باعث جریحهدار
شدن عفت و احساسات عمومی جامعه شود
جــرم تلقی میشود» و با توجه به ضــرر و زیان
حاصل شده ،پلیس فتا در حکم ضابط قضایی
با هنجارشکنان برخورد قانونی میکند ».پرویز
پرستویی نیز در پستی اینستاگرامی با انتقاد از
رفتار سحر قریشی نوشت« :به نظرم ایشان باید
به اون منطقه مراجعه کنه و رسما پای این پاکبان
عزیز رو ببوسه».

سینمای جهان

شیوع کرونا ،به نفع نتفلیکس
در دوران شــیــوع کــرونــا قــــرار نــیــســت همه
کسبوکارها ضرر کنند ،برخی مثل نتفلیکس
خــدمــاتــی عــرضــه م ـیکــنــنــد ک ــه در دوران
گوشهنشینی انسانها ،مشتری زیادی دارد.
به گزارش خبرآنالین ،نتفلیکس اعالم کرد که
 ۱۶میلیون نفر در سه ماه نخست سال ۲۰۲۰
به جمع مشترکانش اضافه شدهاند .به این ترتیب
نتفلیکس همچنان حکمران سرویسهای
استریم ویدئو در جهان اســت .سه ماه نخست
سال  ۲۰۲۰همزمان شد با شیوع کرونا و در ماه
پایانی آن تقریبا در بسیاری از کشورها از جمله
آمریکا قرنطینههای اجباری و خودخواسته
برقرار شد .همین شرایط باعث شد که افزایش
مشترکان نتفلیکس دو برابر پیشبینیهای این
شرکت در آغاز سال شود .این میزان افزایش در
تعداد مشترکان این شرکت در  ۱۳سال گذشته
بیسابقه است.
بر اساس آماری که نتفلیکس منتشر کرد ،این
شرکت به رغم رکودی که پس از یک دهه رونق
بر اقتصاد آمریکا سایه افکنده ،در حال پیشرفت
است .همین آمارها و خو شبینی به آینده این
غــول دنیای سرگرمی سبب شد که بــار دیگر
قیمت سهام ایــن شرکت در بــورس افزایش
چشمگیری پیدا کند .نتفلیکس حاال با بیش از
 ۱۸۳میلیون مشترک در سراسر جهان در سه
ماه نخست سال نزدیک به  ۸۰۰میلیون دالر
سودآوری داشته است.

مائده کاشیان  -در سینمای ایران ،کمتر شاهد فیلمهای جادهای هستیم؛ فیلمهایی
که قصه آنها با سفر آغاز شــود ،در طول ســفر قصه پیش برود و لوکیشن اصلی آنها
جاده باشد .اما مرداد سال  ،98دو فیلم جادهای «قصر شیرین» و «قسم» با فاصله کمتر
از یک هفته ،روی پرده سینما رفتند و مخاطبان را با سفرهایی پرماجرا همراه کردند.

▪قصر شیرین

برخالف «خروج» و «قسم» ،سفر «قصر شیرین» با یک خانواده
چهار نفره شروع میشود که در ظاهر خانواده هستند اما جدایی
و اختالف آنها را تبدیل به آدمهایی کرده که با یکدیگر غریبهاند.
داستان «قصر شیرین» پیوند خوبی با اتفاقات طول مسیر دارد و
میتوان گفت عنصر جاده در فیلم کارکرد مؤثری دارد .شناخت
بهتر شخصیتها و پیشرفت داستان به اتفاقات بیرون از ماشین
در حال حرکت وابسته است و این همان انتظاری است که از
یک فیلم جادهای داریم .در این فیلم مانند «قسم» ،مخاطب در
ابتدا راجع به «جالل» سؤال مهمی در ذهن دارد ،اواخر فیلم
یک شخصیت بیرونی سراغ مسافران میآید و راز مهم یکی از
شخصیتهای قصه را برمال میکند .به این ترتیب ابهام اصلی
روشن میشود .در فیلم «قسم» نیز راز فیلم توسط برادر همسر
شخصیت اصلی آشکار میشود .ایــن یکی از شباهتهای
فیلم «قصر شیرین» و «قسم» است .در «قصر شیرین» برخالف
«خروج» ،انتهای داستان رابطه افراد خانواده تغییر میکند،
نزدیکی و صمیمیتی بین آنها ایجاد میشود و سفر طی شده
تأثیر عمیقی بر شخصیت «جالل» میگذارد .حامد بهداد که در
اینفیلمنقشکام ً
المتفاوتیبازیمیکند،بازیدرخشانیدارد
و این تغییر تدریجی را به خوبی نشان میدهد.

▪قسم

فیلم «خروج» نیز ســومین فیلم جادهای بود که در جشنواره فجر ســال گذشته از آن
رونمایی شد و این روزها در فضای مجازی در حال اکران است .شخصیتهای مرکزی
هر سه فیلم ،با یک هدف خاص پا در مسیر پرماجرایی گذاشتند و دل به جاده زدند.
به بهانه اکران «خروج» ،نگاهی داشتهایم به سه فیلم شاخص جادهای یک سال اخیر.

در فیلم «قسم» با تعداد زیادی شخصیت روبهرو هستیم که سوار
بر اتوبوسی به سوی مشهد ،برای شهادت دادن و اجرای قسامه،
سفر میکنند .در این فیلم مانند «قصر شیرین» ،شخصیتی که
قصه بر اساس آن شکل گرفته درگذشته و غایب است .در «قسم»
برخالف«خروج»و«قصرشیرین»،اینگفتوگووچالشهایمیان
مسافرانداخلاتوبوساستکهقصهراپیشمیبردوموقعیتهای
خارجازاتوبوسدرمسیرجادهکمترآنهارادرگیرمیکند.فیلمبه
طورکلیخوبپیشمیروداماگاهیریتمآنکمیافتمیکندو
حوصله مخاطب برای همراهی این سفر ،سر میرود .اواخر سفر
بعد از افشای راز فیلم ،آن تحول اتفاق میافتد .در پایان سفر،
آدمهایی که حاضر شده بودند به گناهکار بودن یک نفر در قتلی
قسمبخورند،نظرشانتغییرمیکندوتصمیمدیگریمیگیرند.
کاراکترهاییکهدرپایانسفرمیبینیم،دیگرآنآدمهایابتدای
سفرنیستند،میانبعضیازآنهابیاعتمادیشکلگرفتهوهمه
ماهیت واقعیشان را رو کردهاند .مهناز افشار در نقش شخصیت
اصلیقصه،زنداغدیدهایکهکشتهشدنخواهرشاوراعصبی
و بدبین کرده و حسن پورشیرازی در نقش راننده اتوبوس که با
مخفیکاریودورویینقشهاشراجلومیبرد،بازیبسیارخوبی
رابهنمایشمیگذارند.

▪خروج

هرچند که در «خروج» ،مسافر اصلی «رحمت» است اما گروهی
از کشاورزان با انگیزه اعتراض ،همراه او میشوند و شاهد
یک سفر دستهجمعی با چندین شخصیت با خلقوخو ،تفکر و
روحیات متنوع هستیم .اتفاقاتی که در این فیلم به تناسب راه
و جاده رخ میدهد ،سفر آنها را با فراز و فرود همراه میکند
و مخاطب درگیر سفری پرهیجان میشود .مشکالتی که
تراکتورهای کهنه ایجاد میکنند ،اختالف عقیده همسفران،
اتفاقاتی که تراکتور سواران در جاده با آنها مواجه میشوند و
موانعی که بر سر راهشان سبز میشود ،همه و همه به ریتم خوب
وپرهیجانسفرکمکمیکندواستفادهمؤثریازجادهمیشود.
بازی خوب فرامرز قریبیان و حضور او در نقش شخصیت مرکزی
قصه که جسارت و صالبت لذتبخشی دارد ،به همراهی بهتر
تماشاگر کمک میکند .البته فیلم میتوانست با استفاده از
موقعیتی که ایجاد کرده ،یعنی سفر عدهای کشاورز معترض به
قصد مالقات با رئیس جمهور ،عکسالعملهای مسئوالن را در
چنین موقعیتی نشان دهد و با نقد این موضوع جلوه دیگری از
حضور مسئوالن و واسطههای آنان را در جاده ببینیم .کارکرد
سیر سفر در فیلم هم راضیکننده نیست و مخاطب شاهد هیچ
تغییر و تحول خاصی ناشی از سفر در شخصیتها نیست.

احتمالحذف«زیرخاکی»ازکنداکتورشبکهیک
تنها دو روز مــانــده بــه آغـــاز مــاراتــن پخش
ســریــالهــای رمــضــانــی سیما ،زمــزمـههــای
مرتبط با احتمال حذف سریال «زیرخاکی» از
کنداکتور شبکه یک ،تلویزیون را در آستانه رقم
خوردن یک حاشیه عجیب قرار داده است!
به گزارش مهر ،تیزرهای سریال تلویزیونی
«زیر خاکی» تازهترین ساخته جلیل سامان از
چند شب قبل در کنداکتور پخش شبکه یک
قرار گرفته و مخاطبان این شبکه بارها شاهد
اطال عرسانی دربــاره پخش آن در شبهای
رمضان  ۹۹بود هاند؛ سریالی که بهواسطه
پخش همین تیزرها بسیاری آن را برگبرنده
شبکه یک در رقابت داغ شبکههای مختلف
سیما در شـبهــای رمــضــان میدانستند.
این سریال اما گویی گرفتار حاشیه شده و از
صبح دیروز زمزمههایی مبنی بر حذف آن از
کنداکتور شبکه یک به گوش میرسد.
سریال تازه جلیل سامان که اولین تجربه این
کــارگــردان در زمینه ساخت مجموعه طنز
محسوب میشود ،بهواسطه حضور بازیگرانی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

چون پژمان جمشیدی ،هادی حجازیفر ،ژاله
صامتی و گوهر خیراندیش از مجموعههای
کنجکاو یبرانگیز رمضان امسال محسوب
میشود که بیتردید ظرفیت باالیی را برای
استمرار شبنشینی خانوادهها ،پای تلویزیون
پس از دو تجربه موفق «پایتخت »۶و «نون.خ»۲
در شبکه یک تلویزیون دارد.

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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نکته عجیب ایــن کــه هــمــزمــان بــا انتشار
شایعه احتمال تغییر کنداکتور شبکه یک و
حذف «زیر خاکی» ،همه کانا لهای رسمی
صحتسنجی این خبر ،سیاست «سکوت»
در پیش گرفته و انتشار خبر قطعی را به «بعد»
موکول کردهاند.
پیگیریها از عوامل سریال هم نتیجهای مشابه

به همراه داشت و آ نها هم ترجیح دادند در
این زمینه اظهارنظر رسانهای نداشته باشند.
بهنظر میرسد تصمیم نهایی دربــاره قطعی
شدن وضعیت پخش «زیرخاکی» ،در جلسهای
با حضور عوامل سریال و مسئوالن سیما،
گرفته میشود.
هرچند هنوز اصل خبر رسم ًا تأیید نشده اما
بنابر شنیدههای غیررسمی موقعیت بهوجود
آمــده بــرای «زیــر خاکی» احتما ًال مربوط به
حواشی اخیر یکی از بازیگران این مجموعه
است و سریال از نظر محتوایی دچار ممیزی
نشده است .به همین دلیل پخش سریال پس
از کوتاه شدن برخی از سکانسهای مربوط به
این بازیگر بعید نیست.
در ص ــورت قطعی شــدن تغییر کنداکتور
رمــضــانــی شــبــکــه یــک و بــا حـــذف ســریــال
تبلیغشده ،آن هم تنها دو شب مانده به آغاز
پخش ،قطع ًا م ـیتــوان جد یترین حاشیه
تلویزیون در سال جدید را به نام «زیر خاکی»
ثبت کرد.

چهره ها و خبر ها
شــهــاب حسینی بــا همکاری
کــوروش آهــاری و الکس برتو
تهیهکننده هالیوودی ،شرکت
فیلم سازی جدیدی به نام «پل
مدیا» تأسیس کرده است .این
کمپانی قرار است فیلمهای ایرانی و بینالمللی
را در آمریکا و اروپا توزیع کند.
بهروز شعیبی در اینستاگرامش
از ســریــال «نـــون .خ» ساخته
سعید آقاخانی تمجید کرده و
طراحی و اجــرای شوخیها،
بازی بازیگران و انتخاب درست
چهر ههای تازه را از ویژگیهای مثبت سریال
دانسته است.
بهرام افــشــاری امــروز با تئاتر
کمدی «جوجه تیغی» به نمایش
خانگی م ـیآیــد .او ع ــاوه بر
بازیگر ،کارگردان و نویسنده
ایــن نمایش اســت .ایــن تئاتر
درباره جوانی شهرستانی است که برای بازیگر
شدن به تهران میآید.افشاری بازیگری را از تئاتر
آغاز کرده است.
الهام پــاو هنــژاد در واکنش به
پویش هنرمندان برای حمایت
از مردم و زنان سرپرست خانوار
در بحران کرونا ،در توئیترش
نوشته :عــوامــل پشت صحنه
فیلم و تئاتر یا بازیگران کمکار جزو مردم هستند
و نیاز به کمک دارند.
نسیم ادبــی در مینیسریال
«مرثیه» اثر بهادر اسدی بازی
کرده است .این مجموعه ویژه
شبهای قدر در صداوسیمای
مرکز خــراســان رضــوی تولید
شــده و بهرنگ عــلــوی ،علی انــصــاریــان و رویــا
میرعلمی از دیگر بازیگران آن هستند.
بــهــرام عظیمی ایـــن روزهـــا
مــشــغــول نــگــارش فیلم نامه
پویانمایی «پسری با ابروهای
ضخیم» است .این پویانمایی
بلند سینمایی ،دارای فضای
موزیکال اســت و کارگردانی آن را نیز بهرام
عظیمی برعهده دارد.
میالد کیمرام مدل تبلیغاتی
یک نشان تجاری تولیدکننده
ساعت شــده اســت .تا به حال
مــحــمــدرضــا گــلــزار نــیــز مــدل
تبلیغاتی این نشان تجاری بوده
است .کیمرام پیشتر تجربه تبلیغات پوشاک را
هم داشته است.
شهاب مظفری قطعه جدیدی
بــه نــام «شــنــاســنــامــه» را ویــژه
ســریــال «دل» بــه کارگردانی
منوچهر هادی خوانده است.
ایــن قطعه دیـــروز همزمان با
انتشار قسمت نــوزدهــم این
مجموعه ،منتشر شده است.

