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دردرسهایعطا
و نیک نژاد( دوزیست )برز

»دوزیســت« را بــرزو نیک نژاد نوشــته و 
کارگردانی کرده است. سعید خانی تهیه کننده 
کار است و جواد عزتی، هادی حجازی فر، ستاره 
پسیانی و پژمان جمشــیدی از بازیگران اصلی 
فیلم هستند. داستان فیلم در جنوب شهر روایت 
می شــود: پســری به نام عطا با پدرش زندگی 
می کند و دو تن از دوســتان خود را هم به خانه 
راه داده است. کلفتی که برای همسایه شان کار 
می کند، دلبســتگی خاصی به عطا دارد اما عطا 
چیزی از این موضوع نمی داند. روزی این کلفت 
دختری را به خانه عطــا آورده و ادعا می کند که 
دخترخاله اش است و از عطا می خواهد برای چند 
روزی مخفیانه او را در منزل خود نگه دارد. عطا 
این موضوع را می پذیــرد و ماجراها با ورود این 

دختر به خانه شروع می شود.
»دوزیست« در بخش مسابقه سی وهشتمین 
دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته شد اما نتوانست 
نظر هیئت داوران را جلب کند و در هیچ رشته ای 

نامزد دریافت سیمرغ بلورین نشد.

دیگران چه گفته اند؟ 
بهمن عبدالهی: فیلم جدید برزو نیک نژاد 
گرچه ظاهری اجتماعــی دارد یا حداقل تالش 
می کند رابطه چند جوان جنوب شــهری را در 
قالب یک قصه اجتماعی تعریف کند، عماًل یک 

فیلمفارسی است که رابطه سه پسر و دو دختر در 
تالقی چند عشق کمرنگ را پیش روی تماشاگر 
می گذارد... بازی جواد عزتی، همان است که در 
»جان دار« و »شنای پروانه« بود. ستاره پسیانی 
هم که نقش کلفت را بازی می کند، قباًل مشابه 
همین نقش را بازی کرده است. »دوزیست« چند 
ایده و دیالوگ خوب هــم دارد اما در عرض اندام 

فیلمفارسی رنگ می بازند.
علی مالصالحی: می توانست ایده سریال 
کمدی جدید نیک نژاد باشد و یا یک سیت کام 
تلویزیونی شود که در آن شخصیت های مختلفی 
وجود دارند. مشــکل از جایی شــروع می شود 
که فیلمســازی که ذهنش با کمدی تلویزیونی 
عجین شده اســت می خواهد با آوردن یک زن، 
ماجرا را به درام هــای اجتماعی تبدیل کند که 
نمی تواند. شخصیتی که شــاید بعد از تماشای 
فیلم در ذهنتان بماند، یک شــعبده باز با بازی 
هادی حجازی فر است که با گریمی کامالً متفاوت 
در حضــور طنازانی مثل جواد عزتــی و پژمان 
جمشــیدی، بخش زیادی از بار کمدی فیلم را 

به دوش دارد.
امید ذاکرنیا: ترکیــب جواد عزتی، پژمان 
جمشیدی، هادی حجازی فر و مانی حقیقی، این 
ذهنیت را به وجود می آورد که باید شاهد یک فیلم 
شوخ وشنگ باشیم؛ اما فیلم سعی می کند در کنار 

بداهه پردازی های طنازانــه، موضوعی جدی را 
مطرح کند. البته که داستان و اتفاقات فیلم خیلی 
امروزی نیستند و انگار از البه الی صفحات سنگ 
صبور مجله جوانان دهه ۵۰ بیرون آمده و به غیر 
از شوخی های اندک بازیگران، بعید است بتواند 
با مخاطب سال 2۰2۰ ارتباط برقرار کند. )منبع: 

فیلیموشات(

نظر عوامل 
پژمان جمشیدی )بازیگر(: خوشحالم که 
در این نقش بازی کردم. پیشنهاداتی که در سال 
به من  می  شود اکثراً ژانر کمدی است و حضور در 
این نقش و فیلم برای مــن تجربه متفاوتی بود. 
بازی در تئاتر بسیار سخت است. تجربه حضور در 
۳۰ تئاتر را داشته ام و این تجربه از من آدم و بازیگر 

دیگری ساخت.
برزو نیک نژاد )کارگردان(: از نتیجه کار 
راضیم و سعی کردم در این فیلم خیلی از واقعیت 
ها را نگویم. همه ما حرف های نزده زیادی داریم و 
جبر زندگی آدم ها را مجبور می  کند دوزیست وار 
زندگی کنند... همه بازیگر ها انتخاب اول ما بودند.
هادی حجازی فر )بازیگر(: از شانس خوب 
من است که نقش های مختلفی به من پیشنهاد 
می شود. تجربه های دوست داشتنی را در کنار 
این تیم خوب داشتم. در بازیگری جرئت ریسک 
زیــادی دارم و همچنان در ایــن حیطه تجربه 

می کنم. )منبع: خبرگزاری موج(

نظر شخصی 
»دوزیست« برزو نیک نژاد مؤلفه های الزم 
برای موفقیت در گیشه ســینمای ایران را دارا 
است: حضور جواد عزتی، سینمای فقر و فالکت و 
التهابی که در قصه اش جاری است. این که چقدر 
این مؤلفه ها هنــوز می توانند موفق عمل کنند 
سؤال بزرگی است. به نظر می آید سینمای ایران 
در ســال های اخیر از چنین موضوعاتی اشباع 
شده است. دیگر ساختن فیلمی صرفاً اجتماعی 
و ســیاه نمی تواند مخاطب جدی تر ســینما را 
راضی کند. »دوزیســت« از همان قســم فیلم 
های کلیشه ای سالیان اخیر سینمای کشورمان 
اســت. فیلمی که به مدد حضور نیک نژاد روی 
صندلی کارگردانی، گاه شوخ و بذله گو نیز هست. 
نیک نژاد را از تلویزیون می شناســیم. نیک نژاد 
در سینما، همان عظیِم ســریال »دردسرهای 
عظیم« را این بار جدی تر کرده است. جایی که 
عطا )جواد عزتی( باید به دختری پناه بدهد. فیلم 
با یک سرقت نافرجام شــروع می شود. امیدوار 
می شویم که با فیلمی مواجه هستیم که قرار است 
در آن یک سرقت هیجان انگیز رخ بدهد اما نومید 
خواهیم شد چرا که فیلم مسیر عوض می کند و 
تنها پایانش می تواند کمــی رضایت مخاطب را 

جلب کند.

چهره شاخص
جواد عزتی؛ بازیگری که این روزها چهره اش 
روی پوستر هر فیلمی تضمین فروش آن فیلم 

است.

به نظر می آید 
سینمای ایران در 
سال های اخیر از 
چنین موضوعاتی 
اشباع شده است. 
دیگر ساختن فیلمی 
صرفاً اجتماعی 
و سیاه نمی تواند 
مخاطب جدی تر 
سینما را راضی 
کند. »دوزیست« 
از همان قسم فیلم 
های کلیشه ای 
سالیان اخیر سینمای 
کشورمان است. 
فیلمی که به مدد 
حضور نیک نژاد روی 
صندلی کارگردانی، 
گاه شوخ و بذله گو نیز 
هست


