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«نوری» ،مثبت تر و اصیلتر از «نقی»
ت های اصلی دو سریال «نون خ» و «پایتخت» چه شباهتها و تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟
شخصی 

ادریسالبا،کروناراشکستداد
بازیگربریتانیاییکهبهویروسکرونامبتالشدهبود،
توانست دوران بهبودی را پشت سر بگذارد و حاال
با ایجاد صندوق کمک  ۴۰میلیون دالری به کمک
یرود.
مبتالیانم 
به گــزارش مهر ،ادریــس البا میگوید گرچه وی و
همسرش عالیم تقریب ًا خفیفی از این ویــروس را
تجربه کردند ،اما زندگی آنها پس از این دوره به
طور کل از این رو به آن رو شده است و آنها دوره
ترسناک ،پرفشار و عصبی را پشت سر گذاشتند.
وی گفت« :همه همین حس را دارنــد و این حس
واقع ًادگرگونکنندهاست».الباوهمسرشسابرینا
پس از پشت سر گذاشتن این دوره با سازمان ملل
وارد همکاری شدند تا درسهایی درباره چگونگی
انتقال ویروس کرونا به کشاورزان و تولیدکنندگان
موادغذاییدرمناطقروستاییبدهند.

قطعپاییکبازیگربهدلیلکرونا
پایراستنیککوردرو،بازیگرتئاتربرادویبهسبب
عوارضجانبیابتالبهویروسکروناقطعشد.
به گزارش ایسنا ،این بازیگر  ۴۱ساله تئاتر از اواخر
مــاه مــارس و پیش از مثبت شــدن تست کرونا در
بیمارستانی در لسآنجلس و با تشخیص ذاتالریه
بستری بود و هماکنون در کما و با دستگاه تنفس
مصنوعی تحت نظر است .همسر این بازیگر تئاتر
بــرادوی با ارائه اطالعات دربــاره وضعیت سالمت
نیککوردرواعالمکرد،پایراستاودریکجراحی
بزرگ قطع شده و این کار به سبب ایجاد لخته خون
انجام شده است .این بازیگر نامزد جایزه تونی برای
بازیدرنمایش«راکعصرها»بههمراهخانوادهاش
بهکالیفرنیانقلمکانکردهاست.

پسازسریال«پایتخت»«،نونخ»دومینسریالی
بودکهبامحوریتیکخانواده،درلوکیشنهایی
درخطهخاصیازایران،قصهخودرابهزبانطنز
روایتمیکرد.اینسریالهممانند«پایتخت»،
درفصلاولمورداستقبالمخاطبانقرارگرفت
وبههمیندلیلبهفصلدومکشیدهشد.هرچند
که این دو سریال شباهتهایی کلی در ساختار
و قصه با یکدیگر دارنــد ،ولی نمیتوان «نون
خ» را کپی «پایتخت» دانست .سعید آقاخانی
سبک خاص خودش را دارد .البته نمیتوان
انکار کرد که به جهت همان شباهتهای کلی
این دو سریال ،خواه ناخواه با یکدیگر مقایسه
میشوند ،به همین دلیل از زوایــای مختلف،
شخصیتهایاصلیایندومجموعهرابایکدیگر
مقایسهکردهایم.
▪وضعیتمالی

«نوری»و«نقی»هردووضعیتمالیزیرمتوسطی
داشتند اما «نقی» در فصل ششم که پخش شد،
راننده نماینده مجلس بود و وضعیت مالی بدی
نداشت« .نــوری» در فصل اول سریال ،کارگاه
فراوریتخمهداشتودرکارتجارتتخمهشکست
خورد و به اهالی روستا که محصول تخمه
زمینهای خود را به «نوری» داده بودند
بدهکار شد .در فصل دوم میبینیم که
با فروش خانه خود بخشی از بدهیها
را تسویه میکند و با مشکالت مالی
درگیراست«.نقی»همدرفصلهای
ابتداییسریال،وضعیتمالی
خوبی نداشت و حتی
در بــرهــه زمانی
خــــاصــــی هــم
بــیــکــار ب ــود،
امــــا هــرچــه
داســـتـــان
جــــــلــــــو
رفــت ،او
همکمی
پیشرفت
کرد.

▪ویژگیهایشخصیتی

کــلــیــت شخصیت «نـــورالـــدیـــن خـــانـــزاده»
شباهتهایی به «نقی معمولی» دارد؛ «نوری»
مانند «نقی» فرد آبــروداری است که با شرافت
زندگی خود را در کنار خانوادهاش میگذراند
و بین فامیل و آشنا فرد موجهی اســت ،اما او
برخالف نقی که بیشتر رفتارهای احساسی
انجام میداد و چندان توانایی مدیریت مسائل
مختلف را نداشت ،مغز متفکر روستا به حساب
میآید ،میان اهالی روستا ارج و قرب خاصی
دارد و تصمیمهای منطقی میگیرد .البته
کاراکتر «نـــوری» از نظر سن و تجربه هم در
مقایسهبا«نقی»جایگاهمتفاوتیداردوبخشیاز
رفتارهایعقالنیومغزمتفکربودناو،اقتضای
سنوتجربهبیشتریاستکهدارد.
▪خانواده دوستی

از مهمترین ویژگیهایی که باعث محبوبیت
کاراکترهای «ن ــوری» و «نقی» شــده ،یکی
از ویـــژگـــیهـــای مــشــتــرک آ نهـــــا یعنی
خانوادهدوستی است« .نوری» که سالهاست
همسر خود را از دست داده ارتباط صمیمانه
و محترمانهای با دختران خود دارد،
از آنــان حمایت میکند و متقابال
فرزندان او هم احترامش را حفظ
میکنند« .نقی» نیز به خاطر رفاه
همسرش «هما» و دخترانش تالش
میکند ،با وجود بعضی حسادتها
و بداخالقیهایش امــا از پیشرفت
همسرش خوشحال میشود
و او نیز رابطه عاشقانهای
با همسر و فرزندانش
دارد .از جــنــبــه
خــانــوادهدوســتــی
نــمــیتــوان هیچ
کـــــدام از ایــن
دو شخصیت
را در جایگاه
بــاالتــری قــرار
داد.

▪لهجه

«نوری» متعلق به خطه کردستان است و «نقی»
که در «علیآباد» زندگی میکرد ،مازندرانی
بود .کاراکتر «نوری» مانند کردهایی که به زبان
فارسی امــا با لهجه کــردی صحبت میکنند
حــرف م ـیزنــد و اکــثــر کــاراکــتــرهــای سریال
لهجه کرمانشاهی دارنــد« .نقی» و تقریب ًا همه
شخصیتهای«پایتخت»همبالهجهمازندرانی
صحبت میکردند .بنابراین هــردو کاراکتر
«نوری» و «نقی» کامال لهجه خود را به درستی
حفظ کردهاند و روی اصالتشان تاکید دارند.
از جهت ظاهری چون «نوری» لباس کردی به
تنداردوبقیهشخصیتهایمردوزنسریالهم
لباس محلی میپوشند ،میتوان گفت «نوری»
درپوششظاهریاصیلتراست.
▪سیاه ،سفید یا خاکستری

«نــــوری» و «نــقــی» هـــردو از نــظــر اخــاقــی
ویژگیهای منفی و مثبت مختلفی دارنــد
امــا اگــر در جزئیات رفــتــارهــای آنــان دقیق
شویم« ،نوری» در مقایسه با «نقی» شخصیت
سفیدتری دارد .او آدم مهربان ،درستکار و
خوبی اســت که به طــور کلی
بــا اطــرافــیــانــش ســازگــار
اســت و بــه آنه ــا کمک
م ـیکــنــد ،امـــا «نــقــی»
ویژگیهای منفی مانند
حسادت ،منفعتطلبی
و غرور داشت و حتی گاهی
در ارت ــب ــاط بــا هــمــســر خــود
ای ــن ویــژگــیهــای منفیاش
دردســرســاز میشد .البته
هـــردو کــاراکــتــر ســیــاه و
سفید مطلق نیستند
اما بنابر آن چه در قصه
دیــــد هایــــم ،شخصیت
«نقی» بیشتر صفتهای
منفی خود را نشان داده
و در شخصیتپردازی او
روی آ نها تأکید وجود
داشته است.

▪جایگاهاجتماعی

از نظر جایگاه اجتماعی ،میتوان «نوری» را فرد
معمولیتریاشبیهتربهعامهمردمجامعهوجایگاه
«نقی» را از این جهت کمی متفاوتتر دانست.
«نــوری» در فصل اول تخمه آفتابگردان تولید
میکرد و در فصل دوم بنابر اشاره کوتاهی که در
سریال شد بعد از تجربه ورشکستگی ،مشغول
تولید رب انار است« .نقی» در فصل اول سریال
«پایتخت»،گچکاربودامادرادامهسریالتغییراتی
در وضعیت خانوادهاش اتفاق افتاد .او قهرمان
کشتیبودوهمسرشدرمقطعخاصیازداستان
عضوشورایشهرودرفصلششمهمگویندهاخبار
تلویزیون بود .شاید اگر «نون خ» هم فصل سوم و
چهارموپنجمیداشتهباشد«،نوری»همبهتناسب
داستان،جایگاهاجتماعیمتفاوتیپیداکند.
▪ارتباط با فامیل و آشنایان

کاراکتر «نــوری» مانند «نقی معمولی» در
ارتــبــاط و تــعــامــل بــا دیــگــران مــشــکــات و
اختالفاتی دارد که همین مسئله ماجراهایی
را در قصه رقــم م ـیزنــد« .نــقــی» در فصول
مختلف سریال «پایتخت» با پسرخاله ،همسر
خواهر خود و فرزند او اختالف داشت و روابط
حسنهای میانشان برقرار نبود .در فصل اول
سریال «نون خ» هم «نوری» با پسرعمویش
«خلیل» اختالف داشت و در فصل دوم با
پیدا شدن سروکله بــرادر همسر «نوری»
یعنی «شــفــیــع» ،اخــتــاف او بــا فامیل و
بستگانش بیشتر شــده اســت .اگرچه
کــه هـــردو کــاراکــتــر با
شــخــصــی ـتهــای
دیگر خصومت
دارنــــد امـــا در
لــــحــــظــــات
حـــســـاس بــا
یـــکـــدیـــگـــر
هــمــدلــی و
هــمــراهــی
هـــــــــــــــم
داشتهاند.

چهره ها و خبر ها
جــواد عزتی با فیلم «ماجرای
نیمروز :رد خون» حضور موفقی
در نمایش خانگی دارد .این اثر
درسهروزاولانتشار،باثبت۱۷
میلیون و صد هزار دقیقه تماشا
درسهروز،پربازدیدترینفیلمسیاسیشدهاست.
نوید محمدزاده ایــن روزهــا در
اولــیــن تجربه خــود در زمینه
گویندگیکتابصوتی،مشغول
خوانش کتاب «هیچ دوستی جز
کوهستان»نوشتهبهروزبوچانی
است.اینکتابصوتیبهزودیمنتشرخواهدشد.
جمال شــورجــه کــه مدتی است
درگیر بیماری شده ،در قرنطینه
خانگی به سر میبرد و وضعیت
جسمیاش رو به بهبود است .در
صورتی که شرایط به حالت عادی
بازگردداوساختسریال«موسی(ع)»راآغازمیکند.
پــــژمــــان بــــازغــــی مــشــغــول
اجــــرای س ــری جــدیــد برنامه
«کودکشو» ،ویژه ماه رمضان
اســــت .ســـری جــدیــد بــرنــامــه
تغییرات تازهای خواهد داشت
و ضمن رعایت اقدامات بهداشتی ،همچنان
بدون حضور تماشاگران ضبط میشود.
گــلــوریــا هــــاردی م ــاه رمــضــان
سریال «سرباز» به کارگردانی
هادی مقدمدوست را از شبکه
سه روی آنتن خواهد داشت.
او پیش از ایــن ســال  94برای
اولین بار با سریال «کیمیا» ساخته جواد افشار در
تلویزیون دیده شد.
حسین قناعت کــه بــه تازگی
فیلم برداری فیلم «شپلوتکا» را
از سر گرفته بود ،به دلیل تذکر
ستاد مدیریت کرونا در سینما،
فیلم برداری آن را متوقف کرد.
این اقدام او مورد تحسین ستاد نیز قرار گرفته
است.

