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فرهنگی

فیلم مهران مدیری نوروز اکران میشود
«ساعت پنج عصر» به كارگردانى و تهيهكنندگى «مهران مدیری» به جمع گزینههای اکران
نوروزی پیوست .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،اولین ساخته بلند سینمایی «مهران
مدیری» در شرایطی آخرین مراحل تدوین را سپری می کند که گروه تالش داشتند فیلم
را به جشنواره برسانند ،اما طوالنی شدن مراحل فنی باعث شد این فیلم به جشنواره
سی و پنجم فیلم فجر نرسد.

گزارش

قصهگوهایجهان
به ایران می آیند

آفتاب یزد -گروه فرهنگی :نشست خبری
نوزدهمین جشــنواره بینالمللی قصهگویی
روز گذشــته با حضور علیرضا حاجیانزاده،
مدیرعامل کانون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان برگزار شد .در این نشست حاجیان زاده
با اشاره به شرکتکنندگان در این دوره گفت:
در سطح ملی  747قصهگو شرکت کردند که
پس از گذر از مرحله استانی سه نفر در بخش
نهایی برگزیده خواهند شــد همچنین 446
مادربزرگ و پدربزرگ در همین بخش شرکت
کردند که  10نفر از آنها به بخش بینالمللی
راه یافته که از میــان این  10نفر  2برگزیده
معرفی خواهد شد .وی افزود :در سال جاری
با افزودن بخش نوجوانان ســعی کردیم که از
حضور آنها نیز در قصهگویی استفاده کنیم که
در همین راستا  1736نوجوان قصهگو شرکت
کردند که  11نفر آنها از اســتانها به بخش
نهایی راه یافتند که در پایان جشــنواره از هر
 11نفر تقدیر به عمل خواهد آمد ،همچنین
در بخش قصهگویی رضوی  179نفر شرکت
کردند که  8نفر به بخش نهایی راه یافته که از
این بین  3نفر برگزیده خواهند شد .مدیرعامل
کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان در
ادامه گفت :در نوزدهمین جشنواره بینالمللی
قصهگویــی  72قصهگو از  38کشــور جهان
شرکت کردند که  13نفر آنها منتخب شده که
 11نفر آنها در بخش قصهگویی شرکت کرده
و  2نفر نیز در بخــش داوری همکاری دارند.
شــرکتکنندگان در این دوره از کشورهایی
نظیر کلمبیــا ،کاســتاریکا ،آرژانتین ،هند،
فرانسه و استرالیا بودهاند .او در بخش دیگری
از ســخنانش با اشاره به قصههای راه یافته به
بخش رقابتی گفت :هیئــت انتخاب از میان
قصههــا ،قصههایی که در مرحله اســتانی
شرکت کرده بودند  42قصه را در بخش ملی و
 15قصه را در بخش بینالمللی انتخاب کردند که
با یکدیگر رقابت خواهند کرد .وی با اشاره به
بخشهای دیگر جشنواره گفت :در طول زمان
برگزاری جشنواره قصهگوها به فرهنگسراها،
شــیرخوارگاهها ،بیمارستان کودکان ،مدارس
اتباع افغان و ایتالیایــی و  ...به منظور ترویج
قصهگویی رفتــه و در آنجا بــه اجرای قصه
میپردازند .در ایام جشنواره از سه کتاب ویژه
جشــنواره نیز رونمایی خواهد شد که یکی از
آنها کتاب خود جشــنواره با عنوان «آی قصه
قصه قصه» دیگری کتاب «مقاالت جشنواره»
و ســومین کتــاب «پانزدهمین جشــنواره
بینالمللی امام رضا (ع)» خواهد بود .او با اشاره
بــه اینکه تا پیش از این قصهگوییها منحصر
به بزرگترها بوده ،گفت :حضور نوجوانان در
این دوره ویژگی جشــنواره نوزدهم محسوب
میشود همانطور که در دوره هجدهم حضور
پدربزرگهــا و مادربزرگها را به جشــنواره
اضافه کردیــم تا به واســطه آنها قصهگویی
وارد خانوادهها شود .وی در بخش دیگری از
اظهاراتش در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه
فرهنگ قصهگویی به گسترش فرهنگ شفاهی
کمک میکنــد اما مانع گســترش فرهنگ
خواندن میشود ،گفت :ما در مراکز کانون در
سطح کشور به واسطه مربیان خود قصهها را
برای کودکان بیان میکنیم و پس از آن کتاب
آن قصه را معرفــی میکنیم تا کودکان قصه
را کامل بخوانند .ما راههــای گوناگونی برای
کتابخــوان کردن کــودکان داریم که یکی از
آنها استفاده از فرهنگ شفاهی است .گفتنی
است افتتاحیه نوزدهمین جشنواره بینالمللی
قصهگویــی از  27بهمن در تهران آغاز به کار
خواهد کرد.

سینمایجهان

بازگشت "صورت زخمی"
بههالیوود

فیلم ســینمایی "صورت زخمی" بار دیگر و
این بار توسط برادران فیلمساز کوئن بازسازی
خواهد شد .بر اســاس اخباری که کمپانی
فیلمسازی یونیورسال اعالم کرده اتان و جوئل
کوئن برای بازســازی فیلم "صورت زخمی"
اعالم آمادگی نموده و این فیلمنامه به زودی
آغاز می شــود" .صورت زخمــی" محصول
ســال  1983به کارگردانی "برایان دیپالما"
یکی از معروف ترین فیلمهای تاریخ ســینما
و بازی های "آل پاچینو" اســت .این دومین
بازسازی این فیلم کالسیک تاریخ سینماست.
فیلم "صورتزخمی" بــه کارگردانی "برایان
دی پالما" ،نویســندگی "الیور استون" خود
بازســازی فیلمی به همین نام محصول سال
 1932به كارگرداني "هاوارد هاكس" اســت.
این فیلم به داســتان زندگی "تونی مونتانا"
(آل پاچینو) یک پناهنده کوبایی و چگونگی
تبدیل شدن او به مهمترین گانگستر میامی
میپــردازد .به گزارش میــزان ،در ابتدا قرار
بود «آنتونی فاکوا» ،کارگردانی نسخه جدید
"صورت زخمــی" را بر عهده بگیــرد ،اما با
کنارهگیری او از این پروژه سینمایی ،کمپانی
یونیورسال اعالم کرد در مراحل نهایی انتخاب
کارگردان است.

سامان سالور ،کارگردان فیلم "تمشک" درخصوص عدم
حضور خود در جشــنواره امسال گفت :به هر صورت
هر هنرمندی دوســت دارد در سال تحویل سینمای
ایران شــرکت کند اما امسال خودم نخواستم در این
جشنواره حاضر شوم .در نیمه دوم سال ترافیک کاری
عمده ای در بین بازیگــران وجود دارد و به همین دلیل ترجیح
دادم در زمــان دیگری کار را آغاز کنــم .کارگردان «فیلم چند
کیلو خرما برای مراســم تدفین» ادامه داد :البته به صورت کلی،

با خوانندگان زن
مرجانه گلچین :

چون زن هستیم
باید بیشتر تالش کنیم

مرجانه گلچین ،بازیگر تلویزیون در روزهای
 15و  16آذرماه ســال جاری برای نخستین
بار به همراه خواهرش منیژه گلچین و تحت
عنوان گروه "نوای گلچین" در تاالر وحدت به
روی صحنه رفت و آثار برخی از آهنگســازان
برجســته قدیمی را اجرا کرد .استقبال خوب
از این کنسرت باعث شــد که گلچین قصد
ادامه حضور در عرصه موســیقی را داشــته
باشــد و برای آینده حضورش در موســیقی
برنامهریــزی کند .او دربــاره برنامههای آتی
خود گفت :گروه "نوای گلچین" به علت سفر
منیژه گلچین به خارج از کشور ،کمبود وقت
و در اختیار نداشتن سالن ،تا پایان سال جاری
کنسرتی را برگزار نخواهد کرد ،اما در تدارک
برای بــه روی صحنــه رفتن در ســال 96
اســت .این گروه قصد دارد در کنسرتهای
آتــی ،ضمــن حفظ ســبک موســیقیایی
خود ،در صــورت لزوم چنــد قطعه قدیمی
دیگــر نیز به رپرتوار کنســرتش اضافه کند.
به گزارش هنرآنالین ،این خواننده درباره تب
خوانندگی گفت :طبیعی است که هر فردی
تمایل دارد جنبههای مختلف و قابلیتهای
متفاوتــی از خود را به معرض نمایش بگذارد
و خوب است که هنرمند بتواند در عرصههای
مختلف فعالیت کند ،اما من اعتقاد دارم باید
توانایی این کار را نیز داشــته باشــد با اینکه
عالم هنر خطکشــی ندارد ،اما باید تخصص
در آن داشته باشید .از طرفی دیگر چون زن
هستیم باید بیشتر تالش کنیم و با ایجاد یک
فضای رفاقتی در این حوزه شــرایط را برای
حضور و فعالیت همه گروهها فراهم و از هم
حمایت کنیم.

حال سینمای ایران خوب نیست

حال سینمای ایران چندان خوب نیست و امسال هم
شور و شوق و استقبال چندانی در جشنواره ندیدم.
امسال بســیاری از فیلمسازان مهم فیلم نداشتند،
کارگــردان هایی که به هر صورت حضورشــان در
جشــنواره رونق بخش است .برنده جایزه بهترین
کارگردانی از فستیوال بینالمللی استپس برای فیلم "سیزده "59
تصریح کرد :جشنواره فیلم فجر مهم ترین رویداد فرهنگی کشور
است و حضور بزرگان فیلمسازی به این جشنواره وجهه می دهد.

امسال عدم حضور این فیلمسازان کمی از اعتبار جشنواره کاست.
به گزارش میزان ،این فیلمســاز صاحب سبک سینمای ایران در
ادامه سخنانش با اشاره به محافظه کارانه بودن جشنواره امسال
خاطرنشان کرد :جشنواره امسال کمی محافظه کارانه بود .آثاری
که در ســاخت و ایده جسارت داشتند از جشنواره بیرون ماندند
و به جای آنها آثاری به این دوره از جشــنواره رفتند که به نوعی
محافظه کارانه در سطحی کام ً
ال متوسط ساخته شدند .این اتفاق
برای سال تحویل سینمای فوق العاده خطرناک است.

پیمانقاسمخانی:

متعجبتانمیکنم
تصور من راجع به سینما این است که خودم آنقدر بیرون از سینما حالم بد است
و بدبختی دارم که دوست دارم دو ساعتی که در سینما هستم و فیلم میبینم؛
حالم بهتر شود
وقتی فیلم «خوب ،بد ،جلف» را ساختم؛ فهمیدم در کارگردانی چه کارهایی نباید
انجام میدادم
فیلم "خوب ،بد ،جلف" اولین تجربه سینمایی پیمان
قاســمخانی در حوزه کارگردانی بود که در سی و
پنجمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد .رسم
بر این بوده که فیلمهــای کمدی در ادوار مختلف
جشنواره فجر مورد اقبال جشنواره قرار نمیگرفتند
اما امســال جشــنواره دو فیلم کمدی را در بخش
مسابقه خود جای داد گرچه هیچ کدام هم توفیقی
کسب نکردند .ایلنا با این کارگردان فیلم اولی که
ســابقه نگارش فیلمنامه های زیادی را در کارنامه
خود دارد درباره آینده کاری اش به گفتگو نشسته
که در ادامه می خوانید.
قرار اســت چند ســال دیگر فیلم جدی
بسازید؟
جدی نیست کمدی است .اما کمدی سیاه.
فکر میکنید برای این فیلم کار سختتری
در پیش دارید؟
نــه ،مــن وقتی فیلــم «خــوب ،بد ،جلــف» را
ســاختم؛ فهمیــدم در کارگردانی چــه کارهایی
نبایــد انجام مــیدادم .خیلی خوشــحالم که این

فیلــم را ســاختم که انشــاءاله بعــد از این کار
فیلــم خوبم را خواهم ســاخت کــه متعجبتان
خواهد کرد.
اکران فیلم در جشنواره باعث نمیشود که
تعداد تماشاگران در اکران عمومی کم بشود به
ویژه در حوزه فیلمهای تجاری و کمیک؟
این را میگویند ولی شــاید کسی عالقه مند باشد
دو یا سه بار فیلم را ببیند.
همین اتفاق برای "بارکد" افتاد.
من تصور میکنم دوستانی این فیلم را میبینند و به
دوستان دیگرشان توصیه میکنند که آن را ببینند.
وسوســه نشدید یکی از نقشهای فیلم را
بازی کنید؟
نه؛ هرگز.
باتوجه به اینکه ســینمای تلخ درمیان قشر
روشنفکر و رسانهای بیشتر جدی گرفته میشود؛
فکر نمیکنید در اکران مظلوم بمانید؟
آنها مظلوم هستند نه ما .ما اینجا مظلومیم آنها در

اکران .آنجا از روی فیلمهای تلخ رد میشویم.
پس مطمئنید مردم استقبال میکنند؟
نه ،مطمئن نیســتم .به هرحال فیلمهای تلخ هم
آینهای از اجتماع هستند و طبعا مشتریان خود را
دارند.
آیا مردم االن حالشان خوب است و آیا آن
فیلمها حال مردم را بدتر نمیکند؟
تصور من راجع به سینما این است که خودم آنقدر
بیرون از ســینما حالم بد است و بدبختی دارم که
دوست دارم دو ساعتی که در سینما هستم و فیلم
میبینم؛ حالم بهتر شود .ولی آدم نمیتواند سینمای
جدی و واقعگرا و تلخ را نیز نادیده بگیرد و نقض کند.
احتمــاال محــک زدن کارگردانی برای
نویسندهها کمی سخت است .چه اتفاقی افتاد
که این ریســک را قبول کردید تا وارد وادی
کارگردانیشوید؟
من از بدو ورودم به ســینما عالقــه به کارگردانی
داشــتم .اگر مصاحبههای بیســت سال پیش من

را بخوانید متوجه میشــوید که به نیت کارگردانی
وارد سینما شدم .منتهی در طول راه تنبل شدم و
عقب افتادم و بهکلی ماجرا یادم رفت .درحال حاضر
قضاوتی که شما میگویید خیلی برایم مهم نیست.
هدف من این است که فیلمی بسازم که تماشاگر با
دیدنش حالش خوب شــود .فکر میکردم این حد
تواناییام است .البته میتوانســت بهتر از این هم
باشد .خوشبختانه تماشاگران هم بعد از دیدن فیلم
میگفتند حالمان خوب است.
و ممکن بود به برندتان آسیب جدی وارد

کند.
اگر آدم قرار باشــد به یک برند فکر کند اصال نباید
کار کند - .البته شــما لطف دارید  -اما درکل جزء
دغدغههای فکری من نبود که شاید کار قویتر باشد
یا ضعیفتر.
شوخیهایتان هم شامل ممیزی شد؟
هفت مورد کوتاه ممیزی شــد که در روند داستان
تاثیرگذار نبود ولی بعضیهایش خیلی بامزه بود و
دلم برایشان سوخت.

گوهرخیراندیش:

با خوانندگان مرد
کامران رسول زاده:

شاید آثارم را مخاطبان
دوستنداشتهباشند

کامران رســول زاده ،خواننده ،آهنگســاز و
ترانه ســرا گفت :برای آلبوم جدیدم در حال
گردآوری آثار هســتیم و در واقع هم اکنون
در مرحله تولید و انتخاب آثار به سر می بریم.
وی ادامــه داد :قطعه های آلبوم جدیدم را از
بین کارهایی ســاختم که انتخاب می کنیم
چرا که بســیاری از آثارم به صورت رســمی
ارائه نشــده اســت و به همین جهت از بین
آن هــا یــک مجموعه را انتخــاب کرده ام.
وی در ادامه صحبت هــای خود اظهار کرد:
آهنگسازی قطعه های آلبوم جدیدم را خودم
انجــام داده ام البته اگــر در این فاصله اتفاق
ویژه ای رخ بدهد و کار خوبی را از دوســتان
بشــنوم  ،امکان همکاری وجود دارد .رســول زاده
توضیــح داد :امــا به طــور کلی بــه دلیل
اینکه آثــار من از یک خــط محتوایی منحصر
به خودم برخوردار اســت و با فضای شعرها و
دیگر آثارم منطبق است،من خیلی به فضای
بازار توجهی ندارم و همچنین آن چیزی که
در ذائقــه مردم اتفاق می افتاد و موســیقی
بازار هدف من نیست .خواننده آلبوم"دستای
نامحرم" یادآور شد :هدف من در موسیقی و
در زمینه ترانه ایجاد یک جریان در اندیشــه
اســت چرا که فکر می کنم ممکن است این
جریان در گذشــت زمان به موسیقی کمک
کند و به گوش مخاطبان آگاهی بخشی داشته
باشد .وی همچنین گفت :فکر می کنم شاید
آثاری از جنس آثار مــن چندان مورد قبول
مخاطبان عام واقع نشود و شاید پس از مرگم
یک اتفاق تاثیر گذار در مســیری که ترسیم
کرده بــودم  ،رخ بدهد .به گــزارش میزان،
رسول زاده خاطرنشان کرد :قطعه "زمستون
زمستون به تو عاشقم" را آماده کرده بودم که
تصمیم داشتم پیش از کنسرت بهمن آن را
پخش کنم اما اتفاق تلخی که برای هموطنان
آتشنشانمادرساختمانپالسکورخداد،بهطور
کلــی نطق مرا کور کرد چرا که فکر می کنم
تلخی این حادثه همه چیز را تغییر داد.

گوهــر خیراندیش امســال بــا دو فیلم «خانه
دیگری» و «فصل نرگس» در جشنواره فیلم فجر
حضور داشت و دو نقش متفاوت را در هر یک از
این فیلمها ایفا کرد .او در کارنامه هنریاش بازی
در فیلم و سریالهای مختلفی را به ثبت رسانده و
شخصیتهای ماندگار زیادی از جمله جمیله گدا
در سریال «سفر سبز» ،شمسی پلنگ در سریال
«اشکها و لبخندها» و قدسی در مجموعه «میوه
ممنوعــه» را خلق کرده اســت .خیراندیش در
دو فیلمی که امسال در سی و پنجمین جشنواره
فیلم فجر داشــت نیز در دو نقش کامال متفاوت
ظاهر شده؛ یکی مادری مهربان و دلسوز و دیگری
زنی که راننده تاکسی است .این بازیگر با سابقه
که در «خانه دیگری» نقش محوریتری داشت
درباره حضورش در این فلیم که اولین ساخته بلند
کارگردانش بهنوش صادقی است ،گفت« :فضای
این فیلم را دوســت داشتم و به نظرم نقشی که
برای من در نظر گرفته شــده بــود جایی برای
تالش من به عنوان بازیگر داشــت .در این فیلم
بنا به اقتضای سن و سالم نقش یک مادر را بازی
کردم اما این مادر دغدغهها و نگرانیهای زیادی
درباره فرزندان و به خصوص یکی از پســرهایش
که بر اثر یک اتفاق در زندان گرفتار شــده است،
دارد ».خیراندیش در پاســخ به این ســوال که
نقش مــادر «خانه دیگری» چــه تفاوتهایی با
سایر شــخصیتهای مادری که تا به حال بازی
کرده است ،دارد نیز گفت «:مادر ذاتش مهربانی
و احساس مســئولیت برای فرزندانش است .این
ویژگیهــا در مادر قصه «خانــه دیگری» هم به

علیمحمدخانمحمدی
درگذشت

علی محمدخان محمدی ،دانشنامهنگار ،نویسنده
و مترجــم دار فانی را وداع گفــت .بنا بر اعالم
بنیاد فردوســی ،آیین تشییع پیکر مرحوم علی
محمدخان محمدی روز دوشــنبه ( ۲۵بهمن)
از ســاعت  ۸صبح در بهشت زهرا(س) با حضور
چهرههــای فرهنگی و علمی برگزار و مراســم
خاکســپاری در قطعه نامآوران انجام میشــود.
آیین یادبود ایــن چهره فرهنگی نیز روز جمعه
 ۲۹بهمن در مسجد رسول (ص) در میدان کاج
برگزار خواهد شــد .علی محمدخان محمدی
روز  ۱۱آبان مــاه  ۱۳۳۲در خانوادهای فرهنگی
در تهران چشم به جهان گشود و پس از عمری
تالش در عرصه پژوهش در  ۶۲سالگی به دلیل
بیماری سرطان ،دار فانی را وداع گفت .به گزارش
ایسنا ،از فعالیتهای پژوهشی و مسئولیتهای
اجرایــی وی میتوان به موارد ذیل اشــاره کرد:
عضو پیشین هیئت مدیره بنیاد فردوسی ،نگارنده
جامعترین دانشــنامههای علوم هوافضا به زبان
فارسی با نام «فرهنگ جامع هوافضا» و «فرهنگ
نوین صنایــع هوایی» ،نگارش و ترجمه چندین
کتاب و مقاله در زمینههای علمی و مفاخر پژوهی
به زبان های فارسی و انگلیسی و...

زنان کارگردان با وجود تبعیضها درخشیدند

وضوح دیده میشود .اما چالشهایی که برای این
مادر در مواجهه با فرزنــدش و تالش برای رفع
گرفتــاری او به وجود میآید یکی از ویژگیهای
جالبی بــود که من را قانع کرد تــا این نقش را
بپذیرم .بســیاری از دوستانی هم که این فیلم را
دیدند از قصه خوششــان آمده و شخصیت مادر
این داستان را نیز خیلی دوست داشته اند .من هم
تمام تالشم را کردم تا نقشم را به خوبی ایفا کنم.
خوشــحالم نظراتی که در چند شب جشنواره
شــنیدم همه حاکی از رضایت مخاطبان از فیلم
بود ».بازیگر فیلم ســینمایی «ارتفاع پست» در
ادامه درباره همــکاریاش با یک کارگردان فیلم
اولی تصریح کــرد« :این موضوع برای من از این
جهت اهمیت داشــت که بایــد جوانها هم برای
کار میــدان پیدا کنند .یعنی من به صرف اینکه
یک کارگــردان میخواهد کار اولش را بســازد
پیشنهادش را رد نمیکنم .باید فیلمنامه را خواند،
ابعاد و فراز و فرودهای نقش را بررســی کرد .من
هم همین کار را کردم وقتی فیلمنامه را خواندم
متوجه شدم داستان میتواند کشش و جذابیت
داشته باشد و نقش هم برای ویژگیهایی داشت
که دوستش داشتم و دلیلی نمیدیدم کار را به
صرف اینکه یک کارگردان فیلم اولی میخواهد
آن را بســازد ،رد کنــم ».او در ادامه تاکید کرد:
« مخصوصا خیلی خوشــحالم زنــان ما در همه
عرصهها از جمله سینما نیز خوش میدرخشند
و بــا وجود همه تبعیضها و محدودیتهایی که
وجــود دارد ،تالش میکنند تا خودشــان را به
اثبات برســانند .خانم بهنوش صادقی کارگردان

این فیلم نیز از جمله کســانی اســت که برای
حضور در عرصه سینما و فیلمسازی تالش زیادی
کرده است و من شخصا برایشان آرزوی موفقیت
میکنم ».خیراندیش همچنین در بخش دیگری
از صحبتهایش درباره کارگردانهای فیلم اولی
اظهار داشت« :چه بسا کارگردانهایی که در این
سالها با همان یکی ،دو کار اولشان درخشیدند و
موفق بودند .باید به جوانها اجازه کار داد ،میدان
داد تا بتوانند تواناییها و استعدادهایشان را بروز
دهند .اگــر چیزی را در صندوقچه نگه دارند که
نمیتوانند رشــد کنند و دیده شــوند .جوانها
هم باید از اســتعداد و خالقیتشان برای ساخت
آثار بهتر و با کیفیتتر اســتفاده کنند ».بازیگر
فیلم «دعوت» همچنین افــزود« :البته یکی از
فیلمهای من «خانه دیگری» امســال در بخش
مســابقه نبود و من خوشحالتر میشدم که این
فیلم نیز در این بخش شــرکت داشت اما بنا به
هر دلیلــی این اتفــاق نیفتاد .همــه عوامل و
علیالخصوصتهیهکنندهزحماتزیادیبرایحضور
این فیلم در بخش مســابقه جشنواره کشیدند
اما در نهایت «خانه دیگری» در بخش چشــم انداز
به نمایــش درآمد .امیــدوارم مــردم در زمان
اکران این فیلم از آن به خوبی استقبال کنند که
قصه این فیلم به نظرم جالب و دوســت داشتنی
است و تازگی دارد« ».فصل نرگس» فیلم دیگر
جشــنواره امسال در بخش مسابقه بود که گوهر
خیراندیــش نیز در آن بــه ایفای نقش پرداخته
بود .این بازیگر درباره تجربه حضور در این فیلم
به کارگردانی نگار آذربایجانی نیز گفت« :نقشی

که در «فصل نرگس» ایفا کردم تفاوت زیادی با
فیلم «خانه دیگری» داشت .اتفاقا دوست داشتم
داوران و مخاطبان این تفاوت بین دو شخصیت
و نــوع بازی که من برای ایفــای هر کدام از این
دو کاراکتر بــه کار گرفتم را ببینند ».به گزارش
خبرآنالیــن ،خیراندیش افــزود« :در فیلم خانم
آذربایجانی نقــش یک راننده تاکســی را بازی
کردم که در نوع خودش تجربه جالبی برایم بود.
این خانم راننده در طول روز به خاطر شغلش با
افــراد مختلفی برخورد میکند و از هر کدام آنها
تجربههایی میآموزد و شنونده قصه زندگی خیلی
از آنها نیز میشود .این هم ویژگیهای خوب این
نقش بود که من دوستش داشتم .خوشحالم که
امسال فرصت حضور در دو نقش متفاوت را پیدا
کردم ،امیدوارم در زمان اکران این فیلمها تفاوت
شخصیتها برای تماشاگران فیلمها نیز ملموس
باشد».

