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اخبار

مائده کاشیان

این روزها چهار سریال «قورباغه»« ،ملکه گدایان» و «سیاوش» و «خوب ،بد ،جلف :رادیواکتیو»
در نمایش خانگی در حال انتشار هستند .از میان بازیگرانی که در این مجموعهها بازی
کردهاند ،چهار چهره با ایفای یک نقش ویژه ،حضور متفاوتی در سریال داشتهاند و بعضی
از آنها برخالف کلیشه احتمالی که نقشهای آنان در ذهن مخاطب وجود دارد ،ظاهر
شدهاند .نوید محمدزاده ،باران کوثری ،مجید صالحی و فرزاد فرزین چهرههایی هستند که
فارغ از کیفیت بازی ،فرصت ایفای نقش متفاوتی را در این سریالها داشتهاند.

«مصلحت»فاتحجایزهققنوسشد
بهگزارشباشگاهخبرنگارانجوان،جمعهشبآیین
اختتامیهجایزهسینماییققنوسازشبکهافقسیما
پخششد.دراینمراسم«،مصلحت»بهکارگردانی
حسیندارابیبهعنوانبرترینفیلمجایزهسینمایی
ققنوسمعرفیشد.اینفیلمباسرمایهگذاریحوزه
هنریوسازماناوجساختهشدهاست.
دراینمراسمتلویزیونیهمچنینازعواملفیلمهای
سینمایی«منصور»بهکارگردانیسیاوشسرمدی،
«یدو»بهکارگردانیمحمدجعفریو«تکتیرانداز»به
کارگردانیعلیغفاریتجلیلشد.

جوایزفیلممستقلبریتانیا اهداشد
«راکــس»« ،خانه او» و «پــدر» بیشترین جوایز فیلم
مستقلبریتانیا ۲۰۲۱راازآنخودکردند.
بهگزارشمهر،دراینمراسم«راکس»عنوانبهترین
فیلم را از جوایز فیلم مستقل بریتانیا دریافت کرد.
کوثرعلیبازیگراینفیلمنیزهمجایزهبهترینبازیگر
زن نقش مکمل را برد و هم به عنوان بازیگر نوظهور
جوان شناخته شد .دیگر بازیگر این فیلم دانجلو
اوسی کیسیدو نیز بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
شد .جایزه بهترین گروه بازیگران نیز به این فیلم
اهداشدتامجموعجوایزشرابهپنججایزهبرساند.
ِرمی ویکس جایزه بهترین کارگردان را برای فیلم
ترسناک «خانه او» برد و وونمی موساکو برای همین
فیلم به عنوان بهترین بازیگر زن انتخاب شد .این
فیلمهمچنینجایزهبهترینطراحیتولیدوبهترین
جلوههای ویژه را نیز از آن خود کرد .آنتونی هاپکینز
برای تصویر چهره پدری سالخورده در فیلم «پدر» به
عنوانبهترینبازیگرمردانتخابشدواینفیلمجایزه
بهترینفیلمنامهرانیزبرایفلوریانزلروکریستوفر
همپتوننویسندهوکارگردانآنبهارمغانآورد.

چهره ها و خبر ها
شــهــاب حسینی در واکنش
تلویحی بــه مــوج انتقادها از
واکسن زدن او در آمریکا ،این
بیت شعر را بدون توضیح دیگر
در اینستاگرام منتشر کــرده
است« :دال خو کن به تنهایی که از تنها بال خیزد،
سعادت آن کسی یابد که از تنها بپرهیزد»
رضــا رشیدپور در واکــنــش به
دلخوری سرهنگ علیفر از او
بابت شوخی با گافش دربــاره
ماجرای امیر دوالب ،از علیفر
دلجویی کــرده و نوشته قصد
تمسخر یا قضاوت او را نداشته و فقط به خاطر این
گاف ،خندیده است.

▪مجید صالحی

مجید صالحی در سینما و تلویزیون بیشتر با
فیلم ها و سریا لهای کمدی دیده شده و در
مقام کــارگــردان نیز آثــاری را در ژانــر کمدی
جلوی دوربین برده است .او سال  99حضور
پررنگی در فیلمهای غیرکمدی داشــتــه و
در سریال نمایش خانگی «ســیــاوش» ،فیلم
«صحنهزنی» و به تازگی «برف آخر» بازی کرده
است .معلوم نیست مجید صالحی قصد دارد
در بازیگری تغییر مسیر بدهد یا همچنان به
پیشنهادهای کمدی هم فکر میکند ،اما بازی
در این سه اثر نشان میدهد که او به تازگی
بیشتر از قبل توجه ویــژ های به پیشنهادهای
غیرکمدی داشته است .این بازیگر در مجموعه
«سیاوش» با گریم و شخصیت کامال متفاوتی
ظاهر شده است .کاراکتر «صابر» شخصیتی
منفی ،الت ،اهل دعوا و عصبی است که مدام
التبازی در میآورد و شر به پا میکند .گریم
مجید صالحی در نقش این شخصیت به قابل
باور شدن او کمک کرده و این بازیگر هم بازی
قابل توجهی داشته اســت .او در لحظههای
جنون و خشم با تغییر حالت چهره و لحن خود،
دیوانگی «صابر» را نمایان میکند و حضور
متفاوتی در مقایسه با دیگر باز یهای خود
داشته است .مجید صالحی برای ایفای نقش
اش در این سریال تالش خوبی کرده است.

▪فرزاد فرزین

فــرزاد فرزین در عرصه بازیگری تجربیاتی
داشته است .این خواننده دهه  80در دو فیلم
«پسران آجری» و «کنسرت روی آب» بازی کرد
و پس از آن با ایفای نقش در فیلم «سگهای
پوشالی» و امسال «آهنگ دونــفــره» حضور
خود را در سینما ادامه داد ،اما هیچ کدام از
این آثار جایگاه او را به عنوان بازیگر تثبیت
نکرد .فرزین به استثنای «سگهای پوشالی»،
نقشهایی را بازی کرد که به خود واقعیاش
به عنوان خواننده بیارتباط نبود و در سریال
«عاشقانه» هم نقش بدل خودش را بازی کرد.
او پس از این مجموعه در «مانکن» نقش پسری
ســاد ه و لوتی را بــازی کرد که بیشباهت به
«تورج» در «عاشقانه» نبود .اکنون او با «ملکه
گــدایــان» فرصت بــازی در نقش متفاوتی را
که دنبالش بــوده ،پیدا کــرده اســت« .پارسا
پارسا» مرد ثروتمندی است که دست راست
شخصی به نام «ملکه» است و وظیفه عملی
کــردن بسیاری از نقشههای این کاراکتر با
اوســت« .پارسا» آشپرخانه تولید مواد مخدر
دارد و شخصیتی منفی است .فرزاد فرزین در
نقش این شخصیت بازی چندان خوبی نداشته
و نتوانسته است با ایفای این نقش متفاوت،
باعث شود که مخاطب به توانایی او در بازیگری
ایمان بیاورد.

▪باران کوثری

باران کوثری تا به حال نقش زنان و دختران
مختلفی بــا طبقه اجــتــمــاعــی مــتــفــاوت و
ویژگیهای شخصیتی متنوع بــازی کرده
است و نمیتوان گفت در نقش خاصی خودش
را تکرار کــرده ،اما نقش او در سریال «ملکه
گدایان» از جهت ادبیات ،لحن صحبت کردن
و ویژگیهایی که دارد ،با دیگر نقشهایش
متفاوت اســت« .افـــرا» از کــودکــی در میان
بچههایی که برای تکد یگری به خیابا نها
فرستادهمیشوندبزرگشدهاستومسئولیت
هدایت کودکان «مفت آباد» را برعهده دارد.
«افرا» به دلیل رنجهایی که در زندگی تحمل
کرده ،دختری سرسخت و جدی است .او به
دلیل زندگی در «مفت آبــاد» و شرایطی که
در آن بزرگ شده ،مانند شخصیتهای الت
صحبت میکند و تکیهکالمهای خاصی دارد.
این شخصیت کاراکتر مثبت و خوبی دارد.
باران کوثری سعی کرده با تغییر لحن خود،
حالت نشستن ،راه رفتن و دیالوگهایش در
نقش دختری مانند «افــرا» باورپذیر باشد و
در مجموع میتوان گفت بازی خوبی در این
نقش داشته است .او در جشنواره امسال با
فیلم «بی همه چیز» در نقش یک دختر کمی
عجیبوغریب دیده شد و آخرین حضور او در
سینما هم متفاوت بوده است.

▪نوید محمدزاده

یکی از ویژگیهای مشترکی که در بسیاری از
نقشهای نوید محمدزاده وجود دارد ،برون
گرایی و عصبی بودن است .هرچند که او این
ویژگی را در هرکدام از فیلمها متناسب با نقش
خود به نمایش گذاشته ،اما بعضی از منتقدان
او بازی در نقش چنین کاراکترهایی را نقطه
ضعف او دانستهاند و کلیشهای از این بازیگر
در ذهـنشــان نقش بسته اســت .محمدزاده
با بازی در فیلمهایی مانند «خشم و هیاهو»،
«خفهگی» و مهمتر از همه «سرخپوست» تالش
کرده است نقشهای درون گرا ،آرام و مرموزی
رابازیکند.سریال«قورباغه»وکاراکتر«نوری»،
جدیدترین گام نوید محمدزاده برای شکستن
آنکلیشهاست.اینشخصیتبااستفادهازماده
مخصوصیمیتواندآدمهارابرایمدتکوتاهی
مسخ کند و آنهــا را به فرمان خود دربیاورد،
اما اطرافیان او از وجود این ماده خبر ندارند و
تصور میکنند «نــوری» قــدرت خاصی دارد.
این شخصیت بسیار بیرحم ،جدی ،عجیب و
کمحرف است .نوید محمدزاده با بازی خوب
خوددرسریالموفقشدهاینشخصیتراهمان
طور که قرار است به نظر برسد غیرقابل کشف،
ســرد ،بیاحساس و کنجکاویبرانگیز نشان
بدهد و تالش جدید او برای نمایش تواناییاش
درچنیننقشهایینتیجهبخشبودهاست.

مــائــده طهماسبی در سریال
«مـیخــواهــم زنــده بمانم» اثر
شهرام شا ه حسینی بازی کرده
است .عالوه بر او ،فرید سجادی
حسینی ،افسانه چــهــر هآزاد و
عزتا ...مهرآوران نیز دیگر بازیگرانی هستند که
نامشان اعالم شده است.
بهنام تشکر امروز با چهارمین
قسمت مسابقه «شام ایرانی»
کــاری از سعید ابــوطــالــب ،به
شبکه نمایش خانگی میآید.
این بازیگر آخرین میزبان این
مسابقه است و در این قسمت برنده مشخص
خواهد شد.
نــادر سلیمانی مشغول بازی
در ســریــال کــمــدی «روزهـــای
آبـــــی» ســاخــتــه مــحــمــدرضــا
حــاج ـیغــامــی اســــت .اکبر
عبدی ،فریبا متخصص ،ویدا
جــوان ،رامین ناصرنصیر و مهران رجبی نیز از
دیگر بازیگران این مجموعه هستند.
ابراهیم عامریان در گفتوگو
با فارس خبر از ساخت سریال
«آنتن» ویژه نمایش خانگی داده
و گفته اســت که ایــن مجموعه
در مرحله پیشتولید اســت.
او کمدی «دینامیت» را آمــاده اکــران دارد که
تصمیمی برای نمایش آن ندارد.

