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درباره نقش آفرینی متفاوت نوید محمدزاده در تازه ترین فیلمش

عبورازتکراربا « سرخپوست »

سینمای ایران

علی میرزایی:
نسخه سینمایی «نیوجرسی»
را من نوشته ام
مهدی علیمیرزایی ،فیلم نامهنویس ،از
ثبت فیلم نامه سینمایی «نیوجرسی» خبر
داد و ساخت فیلم نامهای با همین نام و
موقعیت داستانی مشابه را ،قابل پیگیری
قانونی دانست.
روز چهارشنبه ۲۹خــرداد ،جواد رضویان
با حضور در برنامه «سالم صبح بخیر» ،از
ساخت سریال «نیوجرسی» به کارگردانی
خود و سیامک انصاری خبر داد که قرار
است شهریور امسال ،در چهار فصل 25
قسمتی ساخته شود.
پیرو ایــن خبر و انتشار آن در شبکههای
اجتماعی ،مهدی علیمیرزایی نویسنده
فیلم نامهای سینمایی به همین نام ،به صبا
گفت« :دو سال پیش ،فیلم نامهای با عنوان
«نیوجرسی» بــرای سینما نوشتم که پس
از ثبت ،آن را در اختیار محسن شایانفر،
تهیهکننده گذاشتم».
وی ادامــه داد« :خط اصلی فیلم نامه من
گذاشته شدن بلوک سیمانی جلوی ورودی
یک مجتمع آپارتمانی و بعد انواع مشکالت
کمیک و خرده داستانهای مربوط به آن و
تحوالت در روابط آدمهای ساختمان بود».
او در پایان با اشــاره به اینکه قــرار بوده
مسعود اطیابی کارگردان این اثر باشد،
بــیــان کـــرد« :فیلم نــامــه در مسیر جذب
سرمایه قرار گرفت که اخبار آن در اینترنت
در دسترس است ،اما به تازگی شنید هام
سریالی با همان نام و موقعیتها ،در دستور
کــار تلویزیون قــرار گرفته اســت کــه حق
پیگیری حقوقی آن را برای خود محفوظ
میدانم».
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مــائــده کاشیان  -نــویــد مــحــمــدزاده یکی از
ستارگان این روزهای سینمای ایران است که
باوجود توانایی فوقالعادهاش در بازیگری ،به
علت نقشهای مشابهی که در فیلمها داشته،
مــورد انتقاد منتقدان و تعدادی از مخاطبان
بوده است .او ،این روزها فیلم «سرخپوست» را
روی پرده سینما دارد؛ در نقش سرگرد «نعمت
جاهد» که در آن بسیار خوش درخشیده است؛
شخصیتی که سرشار از تضاد و مــدام با خود
در جنگ است .کار سخت نوید محمدزاده در
نقشآفرینی این شخصیت چیست؟ آیا او پس
از این فیلم ،در آثار متفاوتی دیده خواهد شد؟
▪«نعمتجاهد»جمعتضادها

سرگرد «نعمت جاهد» ،فردی است که ذاتا آدم
خبیثی نیست و البته مجموع تضادهاست .او
از طرفی میخواهد ابهت خود را به عنوان یک
شخصیت نظامی و مغرور حفظ کند ،از طرفی
وقتی به دختری عالقهمند میشود ،باید غرور
خود را کنار بگذارد و بیشتر به احساساتش بها
بدهد.سرگرد«جاهد»همانآدمیاستکهوقتی
پای آبروی شغلیاش در خطر باشد ،خشمگین
میشود ،فریاد میزند و قدرتش را به رخ یک
کودکمیکشد؛امادرکسریازثانیه،وقتیپیش
وجدانش ،خود را محاکمه میکند ،حاضر است
دستمهربانیرویسرکودکبکشد.اوبهشدت
درونگراست؛پشتصورتسنگیوبیاحساس
وی،عشق،شوقوغمنهفتهاست.نویدمحمدزاده
در«سرخپوست»بهخوبیاینتضادهاراهماهنگ
بایکدیگرپیشمیبرد؛بههمیندلیل،هموارهدر

پس شخصیت سرگرد «جاهد» ،ما آن آدم خوش
ذات،امانهبدونخطارا،میبینیم.
▪بازگشتبهنقشهایتکراری

نوید محمدزاده در نقش شخصیت «مسعود
سازگار» در فیلم «خفهگی» ،تعادل روانی ندارد و
پرخاشگراست،امااومانند«ابدویکروز»«،بدون
تاریخ بــدون امضا» و «سیزده» ،نقش جوانی
مبتال به اعتیاد و از طبقه فرودست جامعه را
هم بازی نمیکند .بنابراین ،نوید محمدزاده
پیش از «سرخپوست» ،در فیلم «خفهگی» به
کارگردانی فریدون جیرانی نیز نقش نسبت ًا
متفاوتیرابازیکردهبود،امااوبعدازاینفیلم،با
آثاری مانند «بدون تاریخ ،بدون امضا»،
«مغزهای کوچک زنــگ زده» و
«متری شیش و نیم» روی پرده
سینما دیده شد و در واقع ،در
هرکدامازآنها،مشابههمان
نقشهایی را بــازی کرد که
به خاطرشان مــورد انتقاد
قــرار میگرفت .به همین
دلیل« ،خفهگی» نادیده
گرفته میشد و انتقادها
همچنانپابرجابود.

بـــازی مــحــمــدزاده
در نــقــش ســرگــرد
«جـــاهـــد» بــاعــث

ممیزی،مسیر«گاندو»را عوضمیکند؟
در حالی که سریال «گاندو» به کارگردانی جواد افشار به بخش
حساسی از قصه رسیده است ،قرار بود پنج شنبهشب ،قسمت
 13سریال روی آنتن برود؛ اما به جای آن تکرار قسمت 12
سریال پخش شد و پس از لحظاتی ،شبکه  3به صورت زیرنویس
اعالم کرد که به علت آماده نبودن قسمت  13مجموعه «گاندو»،
قسمت  12بازپخش میشود .این در حالی است که بخشی از
این قسمت سریال مورد ممیزی قرار گرفته بود.
چهارشنبهشب در بخش «آنچه خواهید دید» سریال «گاندو»
دیدیم که شخصیت «محمد» خطاب به رئیس خود میگوید:
«داریــم میرسیم به آدمهــای بسیار نزدیک به مقامات ارشد
کشوری» و بعد در پاسخ به رئیس خود که میپرسد« :مثال؟»

پوشش نامتعارف ستاره
اسکندری در خارج از کشور

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

مهناز افشار به زودی با فیلم «ناگهان
درخت» اثر صفی یزدانیان ،روی پرده سینما
دیده خواهد شد .او فیلم «قسم»
و «مهمانخانه ماه نو» را که
محصول مشترک ایران و
ژاپن است ،آماده نمایش
دارد.
امیر آقایی مردادماه با فیلم «روســی» ،به
کارگردانی امیرحسین ثقفی به سینماها
مـــیآیـــد .ص ــاب ــر ابـــــر ،طــنــاز
طباطبایی و میالد کیمرام از
دیگر بازیگران فیلم هستند
که با گریم خاصی در این
فیلم حضور دارند.
سام درخشانی به عنوان یکی از نقشهای
اصــلــی فــیــلــم «خــــوب ،بـــد ،جــلــف  »2به
کارگردانی پیمان قاسمخانی،
مشغول بـــازی در ایــن فیلم
کــمــدی اســـت .عـــاوه بــر او،
پژمان جمشیدی نیز در
این اثر حضور دارد.

▪مسیرحساسنوید
پساز«سرخپوست»

خبر

انتشار ویدئوی کوتاهی از ستاره اسکندری
بــا پوششی نــامــتــعــارف ،واکــنــش ف ــراوان
کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته
است.
روزگذشتهویدئوییدرفضایمجازیمنتشر
شد که این بازیگر را در حالی که با پوشش
نامتعارفی در خارج از ایران ظاهر شده بود،
نشان مـیداد .انتشار این ویدئو باعث شد
کاربران فضای مجازی واکنشهای منفی
زیادی در این باره نشان دهند و از او انتقاد
کنند.

شد که او بار دیگر به منتقدان خود ثابت کند
که تواناییاش در بازیگری ،بسیار بیشتر از
ایفای نقش یک معتاد ،فقیر ،عصبانی و برون
گراست .او میتواند نقش آدمی با ویژگیهای
بسیار متفاوت از آثــار پیشین و حتی نقش
فردی  10سال مسنتر از خودش
را هم بازی کند و در آن
اثــر نیز ،بدرخشد.
بــه همین دلــیــل،
نــویــد مــحــمــدزاده
اکــنــون در مقطع
بــســیــار حساسی
قرار دارد .میتواند
از ایـــــن پـــس،

دست به انتخا بهای متفاوتی بزند و اجازه
ندهد برچسب بازی در نقشهای تکراری به
او بچسبد ،میتواند دوبــاره در قالب بیشتر
نقشهایی که تا به حال در آ نهــا دیــده شده
است ،فرو برود و بازگشتی به همان نقشها
داشته باشد .جدیدترین اثــر او بعد
از «ســــرخپـــوســـت» ،ســریــال
«قــوربــاغــه» بــه کــارگــردانــی
هومن سیدی است؛ باید تا
اتمام تصویربرداری سریال
و تــوزیــع آن صــبــر کــنــیــم و
ببینیم که او برای ادامه مسیر
بازیگری خود ،چه خوابی دیده
است.

چهره ها و خبر ها

میگوید« :دولــت»! در بازپخش قسمت  ،12دیالوگ محمد
یعنی کلمه «دولــت» حذف شده و مــورد ممیزی قــرار گرفته
است .مجید نــوروزی یکی از بازیگران سریال ،در واکنش به
این اتفاق ،در صفحه اینستاگرام خود نوشت که از علت پخش
نشدن قسمت جدید بیاطالع است و باتوجه به اینکه کار
تصویربرداری «گاندو» شش ماه پیش به پایان رسیده ،این
سریال آماده پخش است .مشخص نبودن برخی خطوط قرمز
و ممیزی سریال در حین پخش ،باعث میشود مخاطبان از
تماشای ادامــه سریال دلسرد شوند .اتفاقی که ماه رمضان
درباره سریال «از یادها رفته» و پس از آن در سریال «پایتخت»5
هم ،چندبار تکرار شده بود.

پگاه آهنگرانی پس از سه سال دوری از بازی
در فیلمهای سینمایی ،در فیلم «زنبور
کارگر» به ایفای نقش پرداخته و
همچنین مستندی با موضوع
انتخابات سال  88را در کنار
سهیل کریمی کارگردانی
کرده است.
احمد مهرانفر برای بازی در نمایش «مولن
روژ» به کارگردانی حسین پارسایی به روی
صحنه رفته است .احمد مهرانفر
و مــحــســن تــنــابــنــده تنها
بازیگران این تئاتر هستند که
با گریم متفاوتی در آن ظاهر
شدهاند.

