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گوهر خیراندیش با بیان اینکه »ارتفاع پســت« برای ام 
یک ســکوی پرتاب بود، ادامه داد: بعد از»بانو« هیچ نقشی 

توجهم را مثل »رسم عاشق کشی« جلب نکرد.
در ادامــه سلســله نشســت های تاریخ شــفاهی، موزه 
سینمای ایران گفتگوی تفصیلی »گوهر خیراندیش « بازیگر 
پیشکســوت سینما، تئاتر و تلویزیون در گفتگو با »فریدون 
جیرانــی« از چهره های ماندگار و نامدار ســینمای ایران را 
منتشر کرده اســت که در زیر می خوانید. به گزارش ایسنا 
به نقل از روابط عمومی موزه ســینما، گوهر خیراندیش در 
ابتدا با تبریک روز ملی ســینما به ســینماگران و فریدون 
جیرانی، گفت: یاد اســتادم عــزت اهلل انتظامی و همچنین 
جمشید مشایخی، محمد علی کشــاورز و داود رشیدی را 

گرامی می دارم.
وی بــا بیان اینکه یکی از اولین فیلم هایش در ســینما 
»شب حادثه« نوشته فریدون جیرانی بوده است، افزود: در 
این فیلم زنده یاد »پرویز پورحسینی« نقش همسرم را بازی 
می کرد، سیروس الوند کارگردان و حسین فرح بخش تهیه 

کنندگی فیلم را برعهده داشتند.
خیراندیش درباره فیلم» روزباشــکوه« ساخته کیانوش 
عیــاری نیز گفت: اصغر هاشــمی که در آن فیلم دســتیار 
کارگردان بود من را برای حضور در»روز باشــکوه« معرفی 
کرد. در این فیلم آقای نصیریان نقش همســر من را بازی 
می کرد. در خانه ای که ما بــرای فیلمبرداری در آن حضور 
داشتیم ســرداب و جاهای مختلفی وجود داشت که برایم 
جالــب بود و من هر جایــی را در آن خانه می دیدیم بداهه 
جمالتی را می گفتم و آقای عیاری می گفت؛ همین جمله ها 

را جلوی دوربین فیلمبرداری هم بگویم.
وی ادامه داد: کیانوش عیاری در»روز باشــکوه« طوری 
من را آزاد گذاشــت که حس راحتی خوبی داشتم و بیشتر 

صحنه ها را بداهه می گفتم و ایشان می پسندید. یکی دیگر 
از خاطــرات زیبــا در فیلم این بود که زنــده یاد »ولی اهلل 
خاکدان« طراح صحنه و لبــاس بود و من و علی نصیریان 
که بازیگران فیلم بودیم و زمانیکه به مهمانســرای سمنان 
رســیدیم، کیانوش عیاری به ما خوشــامد گفت و پرسید 
خســته که نشــدید و من در پاســخ به او گفتــم »من در 
معیشــت آقای نصیریان خســته نمی شــوم و آقای عیاری 
گفت البته َمعیــت. همانجا به خودم گفتم گوهر اگر کتابی 
را چاپ کردند فقط همین یــک تیراژ در نیامده که تو آنرا 
بخوانــی ، تیراژهای مختلف دارد و بهتر اســت کتاب زیاد 
بخوانم و همین موضوع موجب شــد تــا توجهم به ادبیات 
جلب شود.)با خنده( در ادامه فریدون جیرانی با بیان اینکه 
گوهرخیراندیش در فیلم »زیر بام های شــهر« بازی خوبی 
داشــته و برای همین نقش در جشــنواره کاندید شده بود 
و زنده یاد جمشــید اسماعیل خانی نیز در آن فیلم حضور 
داشــته است اشــاره کرد و در ادامه خیراندیش نیز توضیح 
داد: من تمام مدت سعی کردم، نقش هایم را باورپذیر بازی 
کنم و عاشق نقشم در »زیر بام های شهر« هستم و زمانیکه 
در ســینما فیلم را دیدم، برای بازیگر فیلم گریه کردم. زنده 
یاد جمشید اسماعیل خانی در »زیر بام های شهر« درخشان 

بازی کرد.
وی بــا بیان اینکه از فیلم »بانــو« خاطرات زیادی دارد، 
گفت: زمانیکه توسط داریوش مهرجویی برای »بانو« انتخاب 
شدم اسماعیل خلج قصه های تاریخی می نوشت که من در 
آنجا نقش یک زن قدیمی با لباس های تاریخی را داشتم که 
هیچ شــباهتی به نقش هاجر در فیلم بانو نداشت. داریوش 
مهرجویــی بازی من را در آن تئاتر دیده بود و به من گفت 
تو بازیگر خوبی هســتی. البته رخشــان بنی اعتماد هم به 
مــن گفته بود که بازی های من در تئاتر را دیده بود و برای 
حضور در فیلم هایش من را انتخــاب کرده بود اما زمانیکه 
در ســینما من را دیده بود که بینــی ام را جراحی کرده ام 

منصرف شده بود.
خیراندیش درباره فیلم »بانو« خاطرنشان کرد: داریوش 
مهرجویی نقش هاجر را در این فیلم برای من درنظر گرفت 
و عبداهلل اسکندری گریم صورت من که یک صورت سوخته 
بود را انجام داد. جالب اســت بدانیــد که من در این نقش 
اصال به دنبال زیبایی نبودم و ســعی می کردم زشت تر شوم 
زیرا باید صورت ســوخته، موهای وزوزی و دندان های زرد 
می داشــتم. داریوش مهرجویی وقتی گریم را دید خوشش 

آمد. یادم می آید عکس گریــم من را روی دیوار زده بودند 
و زنده یاد جمشــید اسماعیل خانی وقتی دید به مهرجویی 
گفت گوهر خیلی زیبا اســت و نمی توانید او را زشت کنید 

)با خنده(.
وی بــا بیان اینکه قرار بــود در بانو به جز»هاجر« نقش 
دیگری هم داشــته باشد، خاطرنشــان کرد: زنده یاد ژیال 
مهرجویی برای نقــش دیگر من در »بانــو« مخالفت کرد 
و می گفت نقش دیگر می شــود همیــن گوهر خیراندیش 
فعلی درحالیکه ما می خواهیم متفاوت باشــد. در این فیلم 
تورج منصوری فیلمبردار و عزیز ســاعتی به عنوان عکاس 
نیز حضور داشــتند. زمانیکه فیلمبرداری شروع شد و زنده 
یاد عزت اهلل انتظامی بــا لهجه ترکی صحبت کرد با خودم 
گفتم من حتــی نمی توانم یک جوک ترکــی تعریف کنم 
و بــه آقای مهرجویی گفتم من می توانم با لهجه شــیرازی 
صحبت کنم و او پذیرفت. درباره نقش و لهجه شــیرازی از 
آدم های مختلف و حتی مادرم هم پرسیده بودم. شعرهایی 
شیرازی محلی می خواندم و داریوش مهرجویی قبول کرد. 
یادم می آید زمان فیلمبرداری همین که شــروع به خواندن 
کردم ، داریــوش مهرجویی و تورج منصوری خنده شــان 
گرفت و بیرون رفتند و یک لحظه متوجه شــدم هیچ کسی 
پشت دوربین نیست. وی درباره فیلم» شیدا« ساخته کمال 
تبریــزی نیز گفت: یادم می آید کــه جایزه بازیگری من در 
فیلم »بانو« ســفر به مکه بود که در این سفر کمال تبریزی 
هم همراه ما بود. برای حضور درفیلم »شیدا« آقای تبریزی 
از من و اسماعیل خانی دعوت کرد به دفترش رفتیم و گفت 
نقش کوتاهی دارم، اما شــما به خوبی می توانید آن را بازی 
کنید که من هم پذیرفتم. نقش مادرزن پارســا پیروزفر را 
داشتم و کمند امیرسلیمانی نقش دخترم را بازی می کرد و 
زنده یاد نادیا دلدار گلچین هم در آن فیلم حضور داشت. با 
اینکه نقش کوتاه بود اما خاطرات خوبی دارم و آقای تبریزی 

از من و همسرم در این فیلم خیلی راضی بود.
خیراندیــش درباره نقش خود در فیلم »ارتفاع پســت« 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا نیز توضیح داد: جمشید اسماعیل 
خانی سر سریال »کت جادویی« رفته بود و من هم با تهیه 
کننده آن سریال قرارداد بسته بودم و درست در همان زمان 
فیلمنامه »ارتفاع پست« را برای من آوردند. حبیب رضایی 
من را در تئاتــر »چرخه آتش« که نقش یک زن جنوبی را 
بازی کرده بودم دیده بودند و انتخاب کرده بود. جمشــید 
اســماعیل خانی با من دعوا کرد کــه چرا می خواهم »کت 

جادویی« را کنسل کنم و در »ارتفاع پست« بازی کنم و من 
به او گفتم این نقش را خیلی دوســت دارم و از تهیه کننده 
»کت جادویــی« می خواهم به من اجازه بدهد که ابتدا این 

فیلم را بازی کنم که در نهایت رفتم و بازی کردم.
وی ادامه داد: ابراهیم حاتمی کیا من و لیال حاتمی را به 
عنوان نقش اول زن برای فیلم »ارتفاع پست« معرفی کرده 
بود زیرا حضور من بــه عنوان مادر در فیلم، نقش پر رنگی 
بود. یادم می آید در جشــنواره فیلم فجر برای نقش اول زن 
به من دیپلم افتخار و ســیمرغ را به ترانه علیدوستی برای 
فیلم »من ترانه 15 ســال دارم« دادند که ترانه علیدوستی 
تواضع نشــان داد و بعد از جشنواره برای من یک یادداشت 
نوشــت و به من تبریک گفت و تا به امروز هم نشــان داده 
که دختر بااســتعداد و با کماالتی است. بعد از فیلم »ارتفاع 
پست« جمشید اسماعیل خانی پذیرفت که من در انتخابم 
اشتباه نکردم و او فیلمنامه و بازی من را هم دوست داشت. 
درواقع »ارتفاع پســت« برای من ســکوی پرتاب بود. وی 
درباره دریافت سیمرغ برای نقش خود در فیلم »رسم عاشق 
کشــی« نیز گفت: برای ارتفاع پســت به من دیپلم افتخار 
دادند و درست سال بعد برای »رسم عاشق کشی« سیمرغ 
گرفتم. زمانیکه روی سن رفتم خطاب به جمشید اسماعیل 
خانی گفتم » جمشــید جان باالخره سیمرغ را گرفتم« و 
زمانیکه از سن پایین آمدم ناصر تقوایی و منوچهر اسماعیلی 

گفتند که از این جمله من گریه شان گرفته بود.
خیراندیش در پایان بیان داشت: بعد از»بانو« هیچ نقشی 
توجهم را مثل »رســم عاشق کشــی« جلب نکرد. خسرو 
معصومی در ابتدا فکر می کرد که شاید من از عهده نقش بر 
نیایــم. یکی از صدابرداران به او گفته بود، گوهر خیراندیش 
در تلویزیون دیده شده اما خسرو معصومی من را برای نقش 

درنظر گرفت.
گوهر خیراندیش دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش اول 
زن برای »ارتفاع پســت« در بیستمین دوره جشنواره فیلم 
فجــر، تندیس زرین بهترین بازیگــر نقش مکمل زن برای 
»واکنش پنجم« در بیســت و یکمین جشنواره فیلم فجر، 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن برای »رســم 
عاشــق کشی« در بیســت و دومین دوره جشــنواره فیلم 
فجــر، تندیس زرین بهترین بازیگر نقش اول زن برای فیلم 
»دعوت« در دوازدهمین جشن خانه سینما و تندیس زرین 
 بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای فیلم »دنیا« را در کارنامه 

هنری خود دارد.
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گرچه اعالم شد تمام ســهم فیلم »مست 
عشــق« به طرف ایرانی واگذار شــده و دیگر 
خطری برای پخش سریالی از شبکه ماهواره ای 
وجود ندارد اما در واقعیت طرف ترکیه ای از این 
پــروژه انصراف داده و دیگر نمی توان »مســت 
عشق« را تولید مشــترک معرفی کرد؛ اتفاقی 
کــه پخش جهانی آن را با چالش جدی مواجه 

می کند.
بــه گزراش هنــر آنالین، فیلم ســینمایی 
»مســت عشــق« به کارگردانی حسن فتحی 
ابتــدا با این مضمــون که قرار اســت فیلمی 
دربــاره شــمس و موالنا به صورت مشــترک 
در ایران و ترکیه ســاخته شــود، وارد چرخه 
تولید شد. همین موضوع سبب شد امیدواری 
زیادی به اکران جهانی فیلمی درباره موالنا که 
می توانست موجب شناخته شدن بیشتر یکی 
از شــاعران بزرگ ایرانی باشد، شکل بگیرد. اما 
اکنون بــا کناره گیری طرف ترک از این پروژه، 
شــرایط تازه ای ایجاد شده است. برای بررسی 
بیشتر آنچه رخ داده است، سعی کردیم حواشی 
یک  ســال اخیر این پروژه سینمایی را بررسی 
کنیم. فیلم ســینمایی »مست عشق« قرار بود 
در سال ۲۰۲۰ اکران شود اما به دالیلی نامعلوم 
فیلمبرداری ســکانس هایی از آن ناتمام ماند و 
حســن فتحی مشغول تولید سریالی در شبکه 
نمایش خانگــی با عنوان »جیران« شــد. در 
همین حین ۳۰ مهرماه سال گذشته، ویدیویی 
در فضای مجازی منتشــر شد با این مضمون 
که قرار است »مســت عشق« آذرماه همزمان 
با هفته بزرگداشــت موالنا اکران جهانی شود. 
ضمن اینکه ســریالی هشت قسمتی هم از آن 
ساخته می شود. این خبر آغازی بر حواشی تازه 
»مست عشق« بود، به صورتی که فتحی ابتدا 

خبر را شایعه خواند و گفت هنوز سکانس های 
مهمی از فیلم گرفته نشــده اســت. در نتیجه 
امــکان اکران جهانی وجود ندارد و طرف ترک 
هم نمی تواند کار را با کارگردان دیگری نهایی 

کند.
این اظهار نظر خیلی سریع با واکنش مواجه 
شد و طرف ترک در پاسخ گفت که سازندگان 
ایرانی فیلم، در ده ماه گذشــته پــروژه را رها 
کرده  و تالشی برای به ســرانجام رساندن آن 
نداشته اند. ضمن اینکه مدت زمان فیلمبرداری 

1۶ هفته بــه طول انجامیده و عــالوه بر آن، 
راش های متعددی که از ایــن اثر وجود دارد، 
بسیار بیشتر از مقدار مورد نیاز برای یک نسخه 

سینمایی است.
بعــد از انتشــار این خبر، مهــران برومند، 
تهیه کننده ایرانی »مســت عشق« بیانیه ای در 
رســانه های رسمی منتشــر کرد و با قدردانی 
از تــالش ســازندگان ایرانی فیلــم گفت که 
اختالف نظر نباید ســبب پایمال شدن حقوق 
قانونی ســازندگان ایرانی شــود و اگر چنین 

اتفاقی رخ دهد، قطعا پیامدهای سنگینی در پی 
خواهد داشت. پس از چند ماه سکوت، ناگهان 
خبری منتشر شد مبنی بر اینکه فیلم »مست 
عشق« به صورت سریال به یکی از شبکه های 
فارسی زبان ماهواره ای فروخته شده و قرار است 
از این شــبکه پخش شــود. این خبر واکنش 
تندی فتحی را در پی داشت. به صورتی که او 
به شبکه ماهواره ای هشدار داد و گفت که طرف 
ترک تنها در ۳۰ درصد پروژه شــریک است و 
این اقدام با عواقبی ســخت مواجه خواهد شد. 

در ادامه همچنین سازندگان ایرانی اعالم کردند 
در صورت نیاز این موضــوع را از طرف وزارت 

خارجه نیز دنبال خواهند کرد.
حال اما با گذشت نزدیک به یک سال کش 
و قوس میان طرف تــرک و ایرانی، در نهایت 
این طور اعالم شــد که با وساطت کنسولگری 
ایران در اســتانبول تمام ســهم فیلم »مست 
عشق« به ایران منتقل شده و دیگر نگرانی برای 
پخش فیلم »مست عشق« وجود ندارد. این در 
حالی اســت که اخبار ابتدایی این فیلم با این 
مضمون همراه بود که قرار است تولید مشترکی 
درباره موالنا شاعر بزرگ ایرانی اتفاق بیفتد اما 
در نهایت و در حالی که به گفته ســازندگان ۸ 
ســکانس مهم فیلم تصویربرداری نشده است، 
به نوعی طرف ترک از پروژه جدا شــده است. 
این مسئله نشان می دهد که دست سازندگان 
»مست عشق« برای پخش جهانی فیلم آنچنان 
که باید باز نیست و احتماال باید تنها به اکران 

در ایران راضی باشند.
اما از طرفی با توجه به مشغول بودن فتحی 
که در حال آماده کردن سریال »جیران« است 
و ناتمام ماندن برخی سکانس های خارجی در 
قونیه و پس تولید طوالنی فیلم، به نظر نمی رسد 
این اثر برای پخش به جشــنواره فجر امســال 
برســد. اخبار حاکی از آن است که سازندگان 
در تالش هستند با گذر از شرایط کرونا فیلم را 
برای اکران نوروز آماده کنند. این در حالی است 
که باتوجه به شــرایطی که دامنگیر سینماها 
شده، بســیاری از فیلم های سینمای ایران در 
نوبت اکران بعد از کرونا هستند. بنابراین اکران 
نوروز سال آینده نیز شرایط پیچیده ای دارد و 
هنوز مشخص نیست کدام فیلم ها می توانند به 

پرده سینماها برسند.

پخشجهانیفیلمحسنفتحیدرابهام!

حاشیه های »مست عشق« تمام نمی شود 
شهابحسینیبرندهقدیمیترینجوایزفیلماروپاشد

شهاب حسینی برای بازی در فیلم »اولین 
برف«  بهترین بازیگر مرد جوایز ســاالنه 

سینمای فنالند )یوسی( شد.
به گزارش ایســنا، برندگان جوایز ساالنه 
ســینمای فنالند )یوســی( اعالم شد و 
شهاب حســینی برای نقش آفرینی در 
فیلم  »اولین برف« ساخته حامی رمضان، 
موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر مرد 

این رویداد شد. »اولین برف« اولین ساخته بلند حامی رمضان کارگردان ایرانی 
- فنالندی که پیش از این در بخش نســل جشــنواره فیلم برلین رونمایی شد 
و داســتان آن درباره زندگی پســربچه ای 1۳ ساله در یکی از روستاهای فنالند 
است که زندگی اش با عدم پذیرش درخواست پناهندگی خانواده اش دگرگون 
می شــود.  شبنم قربانی، آران-سینا کشــوری و کیمیا اسکندی دیگر بازیگران 
این فیلم هستند. جوایز فیلم یوسی که مهم ترین جوایز ساالنه سینمای فنالند 
اســت، از سال 1۹۴۴ اعطا می شود و به عنوان قدیمی ترین جوایز فیلم در اروپا 

شناخته  می شود.

نقاشیهایناصرالدینشاهرونماییشد
نقاشی ها و طراحی های ناصرالدین شاه در نمایشگاهی 

مجازی در کاخ جهانی گلستان رونمایی شد.
بــه گزارش ایســنا، 1۳ اثــر انتخابــی از طراحی ها و 
نقاشی های ناصرالدین شاه در حوضخانه میراث جهانی 
گلســتان به صورت مجازی به نمایش گذاشــته شده 
اســت. برخی از این آثار برای نخستین بار نمایش داده 
می شود. بیشتر طراحی ها ســیاه قلم بوده که در میان 
آن هــا، تابلوهای رنــگ روغن و آبرنگ هم مشــاهده 

می شــود. پرتره درباریان، زنان حرمســرا، شــکارها و طبیعت، از جمله مشق و 
طرح های به جامانده از ناصرالدین شــاه اســت. ویژگی این تصاویر، سوای هنر و 
استعداد شــاه قاجار، حاشیه نگاری و دست خطی است که در کنار هر اثر به جا 
گذاشته و خالصه وضعیتی را از شرایط آن طراحی، تاریخ و موقعیت جغرافیای 
آن ثبت کرده اســت. مثال در حاشیه نقاشی یکی از خادمان دربار، به دست خط 
ناصرالدین شاه نوشته شده که در 5 دقیقه مشق شده که گویای سرعت عمل او 
در طراحی بوده اســت. نمایشگاه مجازی مشق های ناصری را می توان از صفحه 
 @golestanpalace رسمی اینستاگرام مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

مشاهده کرد.

آثارآویشخبرهزادهدرکاخکراموللندن
بهنمایشدرآمد

نمایشگاه آثار آویش خبره زاده 
با عنوان »آیا کســی می تواند 
زمــان را روایت کنــد؟« در 
 Cromwell Palace
هنر  گــزارش  به  برپاســت. 
آنالیــن،  در ایــن مجموعه 
۲۳ اثــر به نمایــش درآمده 
است که بخشی از آن شامل 
نقاشــی های الهــام گرفته از 
فیلم های آندری تارکوفسکی، 

اینگمار برگمان و لوکینو ویسکونتی است. همچنین یکی از انیمیشن های دستی 
خبره زاده به نمایش درمی آید. این نمایشــگاه با منتخبی از 1۲ نقاشی تکمیل 
می شود که موضوعاتی از جمله زمان، هویت و رابطه بین بشریت و جهان طبیعی 
را مورد بررســی قرار می دهد.  خبره زاده درباره آثار خود گفته است: »گذراندن 
دوران کودکی در نقاط مختلف جهان، تجربه روزهای اولیه انقالب و جنگ ایران 
و عراق، احساس ناآرامی جغرافیایی و بی قراری به الیه های کار من بخشیده است. 
من در آثار خود دالیل، ایده ها و تأثیرات این زندگی عشــایری مدرن را بررسی 
کرده ام. دوســت دارم در کارهایم آشفتگی های کوچکی در تجربیات متداول و 
معمولی ایجاد کنم که همراه با اختالل جزئی در ارائه، چیزی به شدت متفاوت 
در ذهن بیننده ایجاد می کند واحساســات ناشناخته عمیقاً دفن شده آن ها را 

تحریک می کند.« 

»گربههایکپنهاگ«جیمزجویسبهبازارکتابآمد
کتاب »گربه های کپنهاگ« نوشــته جیمز جویس 
با ترجمه غالمرضا امامی منتشــر شــد. به گزراش 
هنر آنالیــن، »گربه های کپنهاگ« قصه ای اســت 
که جیمز جویس سال 1۹۳۶ از دانمارک برای نوه 
چهارساله اش فرســتاد. این داستان سال های اخیر 
پیدا و منتشــر شده است. داســتانی که گذشته از 
جنبه طنزآمیزش، از یک قصه کودکانه سرگرم کننده 
فراتر می رود و صورت تندوتیز ضداستبدادی به خود 
می گیــرد. راوی در گربه های کپنهــاگ، پایتخت 
دانمارک را برای نوه اش توصیف می کند و افسوس 

می خورد که نمی تواند برای او گربه ای بفرستد چون در کپنهاگ اصال خبری از 
گربه نیســت. او پیش تر گربه ای عروســکی که داخلش پر از شکالت بوده برای 
نوه اش پســت کرده اســت. واژه ها و تصویرهای این کتــاب مخاطب را به تفکر 
وامی دارند. جیمز جویس )1۸۸۲ دوبلین-1۹۴1 زوریخ( مشهورترین نویسنده 
جهانی معاصر به شمار می آید که همه داســتان هایش به زبان انگلیسی انتشار 
یافته انــد. او پس از گذران تحصیالت دانشــگاهی به اروپــا مهاجرت کرد و در 

کشورهای ایتالیا، سوئیس، فرانسه و دانمارک به نوشتن پرداخت.

درگفتوگوبامحمودبرآبادیبررسیشد

جایگاههیچانههادردنیایامروز
محمــود برآبــادی با بیان این کــه زندگی و 
فرهنگ جامعه دستخوش تغییر شده است، 
می گوید: هیچانه ها هم مانند افسانه ها دیگر 
آن جایــگاه و نفوذ خود را در جامعه ندارند و 
به  زور هم نمی شــود آن ها را به مردم جامعه 
تلقیــن کرد. این نویســنده ادبیات کودک و 

نوجوان در گفت وگو با ایســنا درباره اهمیت و کارکرد »هیچانه« ها در ادبیات، 
اظهار کرد: »هیچانه «ها نامی است که بعد از انقالب بر روی اشعار فولکلوریکی 
که به صورت شفاهی در بین مردم رایج بود و اغلب بچه ها می خوانند و یا مادران 
برای فرزندانش می خوانند، گذاشته شده است. قبال این ها را به اسم »اتل متل« 
می شــناختیم و بعدها نظریه پردازان ادبی در ایران عنوان »هیچانه« را بر آن ها  
نهادند. علت هم این بود که با منطق روایی، نه داســتان و نه شــعر، سازگاری 
ندارد اما ریتمیک و آهنگین بوده و بچه ها با کلمات آشنایی داشتند و استقبال 
می کردند.  او در ادامه گفت: هیچانه ها تنوع بســیار زیادی دارند؛ از هیچانه های 
مربوط به بازی و ســرگرمی شروع می شوند تا آن هایی که جنبه آموزشی دارند 
و دانشــی در آن ها نهفته اســت. قبل از این که ادبیات مکتوب در ایران معمول 
شــود به صورت شفاهی در بین مردم رواج داشت. اما به تدریج هیچانه ها مانند 
افســانه ها کم کم مکتوب شــدند و عده ای آن ها را جمع آوری و تدوین کردند، 
برخی را بازآفرینی و تصویرســازی کردند و بر مبنــای آن ها کتاب های زیادی 
منتشر شــد. حتی برخی از شاعران بر سبک و ســیاق هیچانه ها، هیچانه های 
جدیدی هم ساختند. برآبادی درباره این که کودکان امروزی چقدر با هیچانه ها 
می توانند ارتباط برقرار کنند و جایگاه هیچانه ها در ادبیات امروزی بیان کرد: در 
واقع زندگی و فرهنگ که روبنای زندگی ماســت در سال های اخیر تغییر کرده 
و چیزهای دیگری جای آن  را گرفته است؛ مانند بازی های کامپیوتری. طبیعی 
اســت هیچانه ها هم مانند افســانه ها دیگر آن جایگاه و نفوذ خود را در جامعه 
ندارند، به زور هم نمی شود آنها را به مردم جامعه تلقین کرد یعنی ما بخواهیم با 
بازنویسی افسانه ها و هیچانه ها و انتشار و ترویج شان فکر کنیم این اتفاق می افتد، 
این طور نیست. نویسنده »عاقبت لوطی صالح«، »سامسون« و »افسانه های مردم 
ایران« افزود: روند تغییرات فرهنگی در جامعه به قدری سریع است که همه چیز 
را تحت شــعاع خود قرار داده اســت. این ها جزء فرهنگ و سنت های بومی ما 
هستند. فقط ایران هم دستخوش این تغییرات نشده بلکه همه جوامع دستخوش 

تغییراتی هستند که نظم نوین جهانی دارد برقرار می کند. 

خبر 

گفت و گو

فیلم ســینمایی »کشــتن خواجه« به کارگردانی عبد 
آبســت و تهیه کنندگی شهرزاد سیفی به عنوان تنها فیلم 
ایرانی در بخش مســابقه اصلی بیســت و پنجمین دوره 

فستیوال »شب های سیاه تالین« حضور دارد.
به گزار ش ایسنا، این فستیوال از ۲1 آبان تا ۷ آذر در 

شهر تالین کشور استونی برگزار می شود.
»شب های ســیاه تالین« در رده جشنواره های کالس 
الف دنیــا قرار دارد و یکــی از مهم ترین فســتیوال های 
سینمایی دنیا اســت. در دوره های گذشته این جشنواره 
پائولــو ســورنتینو برای فیلــم »زیبایی بزرگ«، اســتیو 
مک کوئین برای فیلم »گرســنگی« و ســرگئی لوزنیتسا 

برای فیلم »شــادی من« موفق به دریافت جایزه بهترین 
فیلم از این جشنواره شده اند.

»کشتن خواجه« دومین فیلم آبست بعد از »تمارض« 
اســت که پاییز ۹۸ مقابل دوربین رفت. فیلمبرداری این 
فیلم توسط حمید خضوعی ابیانه در بیش از 5۰ لوکشین 
در تهران پس از ۹۰ جلســه به پایان رسید. در نهایت این 
اثر، اواخر بهار 1۴۰۰ بعد از حدود یک ســال و نیم پست 
پروداکشــن آماده نمایش شــد. هایده صفی یاری تدوین 
»کشتن خواجه« و کریستف رضاعی ساخت موسیقی آن 
را برعهده داشت. داستان این فیلم درباره قاتل زنجیره ای 

است که مقتوالن را توسط مقتوالن به قتل می رساند.

آبســت مانند اولین فیلم خــود از بازیگــران تئاتر و 
چهره های جدید اســتفاده کــرده؛ ابراهیم عزیزی، وحید 
راد، میثاق زارع، ایمان بســیم، ســارا محمدی، مه  سیما 

کباری بازیگران این فیلم هستند.
»کشتن خواجه« محصول شرکت »هیچ فیلم« است و 
پخش و فروش بین المللی آن را محمد اطبایی در کمپانی 

»مستقل های ایرانی« برعهده دارد.
لیســت برخی از عوامل این فیلم عبارتند از: نویسنده 
و کارگردان: عبد آبست، تهیه کننده: شهرزاد سیفی، مدیر 
فیلمبرداری: حمیــد خضوعی ابیانه، طراح صحنه و دکور: 

پیمان محمدی، موسیقی: کریستف رضاعی

انتخابفیلمایرانیبرای»شبهایسیاهتالین«

روابط عمومی فیلم »روزی روزگاری آبادان« 
ســاخته حمیدضا آذرنگ با اعالم اینکه فیلم 
شــان پروانه نمایش گرفته است خبر داد که 

بزودی این فیلم در سینماها اکران می شود.
به گزارش ایســنا به نقل از روابط عمومی 
فیلــم، »روزی روزگاری آبادان« به کارگردانی 
حمیدرضا آذرنــگ و تهیه کنندگــی عبداهلل 
اسکندری و علی اوجی به زودی در سینماهای 

سراسر کشور نمایش داده می شود.
الهام  تنابنده،  فاطمه معتمدآریا، محســن 
شــفیعی، هیــراد آذرنگ، ســهیل جمالی و 
امیرحسین ابراهیمی در این فیلم نقش آفرینی 

کرده اند.
در خالصه داســتان فیلم آمده اســت: در 

آبادان، سال 1۳۸1 خانواده پنج نفری مصیب 
چرخیده در آخرین روز ســال مشغول خرید 
شب عید هســتند اما به دلیل حال بد مصیب 
که ناشــی از گرفتاری اش به مواد مخدر است 
کشمکشــی میان آنها در می گیــرد و در اوج 
تالش خیری مــادر خانواده بــرای به آرامش 
رساندن خانواده به ناگاه اتفاقی غیرمنتظره همه 

آنها را غافلگیر می کند و…
اولیــن نمایش این فیلم در ســی و نهمین 

جشنواره فیلم فجر بوده است.
عوامل فیلم »روزی روزگاری آبادان« عبارتند 
از: کارگردان: حمیدرضا آذرنگ، تهیه کنندگان: 
عبداهلل اسکندری، علی اوجی، فیلمنامه نویس: 
حمیدرضا آذرنگ، مدیر فیلمبرداری: مســعود 

سالمی، چهره پرداز: عبداهلل اسکندری، طراح 
صحنه و لباس: ســهیل دانش اشراقی، تدوین: 
سپیده عبدالوهاب، صدابردار: بابک بنی اردالن، 
مجری طرح: محمدرضــا منصوری، صداگذار: 
بهمن بنی اردالن، موســیقی: حسام ناصری، 
جلوه هــای ویــژه میدانی: علیرضا موســوی، 
جلوه هــای ویژه بصری: فریــد ناظر فصیحی، 
منشی صحنه: ساناز هرندی، برنامه ریز: حمید 

شوریده 
آذرنگ، جانشین  دستیار کارگردان: مجید 
تولید : اســماعیل کلبی آبادی پشــت صحنه: 
مهتا محدث، امور اداری: ساره زرآبادی، عکاس: 
سارا ایوانی، روابط عمومی: سپیده حیدرآبادی، 

محصول: فیلم مارکت.
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