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هرمان کارل هسه

هسه تحت تأثیر حرفه پدر و مادر با جهانبینی و اندیشههای فلسفی هند آشنا شد ،اما روحیه حساس او در برابر نابرابریهای جامعه و تضاد درونی با پدر و مادر سبب شد تا
در  15سالگی از مدرسه کلیسایی که در آن بورس تحصیلی در رشته الهیات پورتستانیسم داشت ،بگریزد .هسه بعد از این فرار به کارآموزی در یک کارگاه ساعتسازی روی
آورد و بعد از آن در شهر «توبینگن» در رشته کتابفروشی شروع به کارآموزی کرد و سه سال تمام در این حرفه مشغول به کار بود.

سال دوم

شماره 65

گزارش خبری

چهارشنبه11تیر۱۳۹3

4رمضان ١٤٣5

هاتف علیمردانی«مردن به وقت شهریور»
را هم آماده اکــران دارد که درباره زمان
نمایش آن به «صبا» میگوید« :اکران دوم
فطر زمان مناسبی برای نمایش این فیلم
است .من سال گذشته هم «ب ه خاطرپونه»
را در همین زمان اکران کردم چون اکران
فرهنگی و مناسب فیلم است ».بد نیست
بدانید در «مردن به وقت شهریور» حمید
فرخنژاد ،هانیه توسلی ،نوید الیقیمقدم،
صبا گرگینپور ،نازنیــن بیاتی ،مارتین
شمعونپور و ...ایفای نقش میکنند .این
فیلم داستان سیناست که چند ماه بیشتر
برای قبولی در کنکــور فرصت ندارد .از
یک سو بنیاد متزلزل خانوادگی و از سوی
خیابانی
دیگر آشــنایی او با یک جوان
ِ
عاشق موسیقی ماجراهایی را برای او رقم
میزند و...

گزارش «صبا» از سه فیلمی
که در مرحله پیشتولید به سر میبرند

علیمردانیدرجستوجوی
بازیگر،خاکیدرانتظار
سرمایهگذار
با اعالم پروانه ســاخت ســه فیلم اواخر
خردادماه و گذشت  10روز از این اعالم با عوامل
این سه فیلم تماس گرفتیم تا از آخرین مرحله
پیشتولید آن باخبر شویم« .مشرف به کوچه
بینام»« ،ســرقت مردان خاکستری» و
«تصویرم در آینه نیست» سه فیلمی
هســتند که امروز وضعیتشــان را
پیگیری کردیم .در روزهای آینده
از فیلمهــای دیگری که مرحله
پیشتولیــد را میگذرانند،
آخرین اخبار را منتشــر
خواهیم کرد.

ادامه نگاه ناتورالیستی در «مشرفبهکوچ ه بینام»

هاتف علیمردانی این روزهــا درگیر پیش تولید فیلم
جدیدش بــه نام «مشــرف به کوچه بینام» اســت.
این فیلم ســومین تجربه جــدی علیمردانی در مقام
کارگردان است و قرار اســت به زودی تولید آن آغاز
شود .علیمردانی درباره این فیلم به «صبا» میگوید:
«این فیلم بــرای من به نوعی ادامــه «مردن به وقت
شــهریور» و «به خاطر پونه» اســت و قصد دارم نگاه
ناتورالیســتی که در دو فیلم قبلیام داشــتم را ادامه
ش از این درباره داستان فیلم جدیدش
بدهم ».او که پی 
توضیح خاصی به رســانهها ارائه نداده بــود ،درباره
داســتان و دغدغه اصلیاش برای ســاخت «مشرف
به کوچــه بینــام» میگوید« :مــن در جامعه نفس
میکشم و دوست دارم مســائلی را تصویر کنم که در
بطن جامعهام رخ میدهد .در این فیلم هم قصد دارم
با همین دغدغه پشت دوربین بایســتم« .مشرف به
کوچه بینام» داســتان یک خانواده 5نفره است که
حرف هم را نمیفهمند و عدم ارتباط درست اعضای آن
با هم اتفاقاتی را به وجود میآورد که داستان این فیلم
است ».او میگوید کل فیلمبرداری این فیلم در تهران
و در یکی از مناطق جنوبی تهران است .علیمردانی که
در دو کار قبلی از بازیگران مطرحی جلوی دوربینش
استفاده کرده درباره  castاحتمالی «مشرف به کوچه
بینام» به «صبا» میگوید« :در این فیلم هم میخواهم
از بازیگران نامدار سینمای ایران استفاده کنم .من قب ً
ال
به گروهی از بازیگران فکر میکردم که متأســفانه به
دلیل همزمانی با کارهای دیگر یا درگیریهایشــان
نشــد که با هم همکاری کنیم .در حال حاضر به 4-3
نفر از بازیگران شــاخص ســینما فکر کردم و با آنها
صحبتهای جدی انجــام دادم .در روزهای آینده با
قطعی شدن حضور آنها نامشان را رسانهای خواهم

کرد .همچنین قصد دارم از یکــی ،دو نفر از بازیگران
فیلمهای قبلیام که بازیگــران جوان و تازهکاری هم
هستند استفاده کنم .عالوه بر آن در نظر دارم برخی از
بازیگران مؤسسههای بازیگری مثل کارنامه یا جاهای
دیگر را هم در این فیلم همراهم داشته باشم».
«سرقت مردان خاکســتری» ادامه «سفر مردان
خاکستری»؟!

امیرشهاب رضویان دیگر فیلمســازی است که قصد
دارد پیشتولید فیلم جدیدش به نام «سرقت مردان
خاکســتری» را پس از ماه مبارک رمضان آغاز کند.
این را خودش و ناهیــد دلآگاه تهیهکننده این فیلم
به «صبا» میگویند .دلآگاه حاضر نیســت خالصه
داســتانی از این فیلم به مــا ارائه بدهــد و میگوید
که فع ً
ال قرار نیســت داســتان این فیلم لو برود .اما از
آنجایی که آشــنایی ایــن دو در «ســینما چهار» به
تهیهکنندگی دلآگاه و با مســتندی از فیلم «ســفر
مردان خاکســتری» به کارگردانــی رضویان صورت
گرفته ،شاید بتوان گفت «سرقت مردان خاکستری»
ادامه «سفر مردان خاکستری» است .رضویان آخرین
تولید جدی سینماییاش« ،مینای شهر خاموش» در
ســال  1385بود و پس از آن در سال  88به سفارش
گروه تولید شبکه یک ،فیلمی به نام «تابستانعزیز»
در ژانر کودک ساخت ،اما «سرقت مردان خاکستری»
تازهترین تولید احتمالی این کارگــردان ،بنا به گفته
تهیهکنندهاش به «صبا» قرار است اولین نمایش آن در
جشنواره فجر پیشرو رقم بخورد .همچنین او پیش
از این در گفتگویی عنوان کرده بود« :اوایل مرداد ماه
پیشتولید را آغاز خواهیم کــرد تا مقدمات کار برای
فیلمبرداری از اوایل شــهریور آماده شود .بخشی از
فیلمبرداری در تهران و بخشــی دیگر در شهرستان

محمدرضا خاکی اعالم کرده
کــه ســرمایهگذاری برای
«تصویرمدرآینهنیست»پیدا
کرده و قصد دارد حتماً آن را
بسازد .به همین خاطر من
به عنوان تهیهکننده در این
فیلم حضور خواهم داشت.
ایــن در حالی اســت که
خاکی ،برادریاش را ثابت
کند و حضور سرمایهگذار را
قطعیکند

جلوی دوربین خواهد رفت کــه احتماالً بین همدان
یا خراسان جنوبی یک شــهر را انتخاب خواهیم کرد.
 ۵۰جلســه فیلمبرداری خواهیم داشت و قصد داریم
بازیگرانمان را از بین چهرههــای مطرح و حرفهای

ســینما انتخاب کنیم .این فیلم ،پربازیگر نیست و ۳
کاراکتر نقشهای اصلی را ایفا خواهند کرد».
منتفی شدن حضور حمید گودرزی در«تصویرم
در آینه نیست»

«تصویرم در آینه نیســت» نوشــته مهرنوش عبدی
به تهیهکنندگــی داریوش باباییان و بــه کارگردانی
محمدرضا خاکی یکــی از فیلمهایی اســت که 13
اردیبهشت پروانه ســاخت آن صادر شد .گویا در آن
زمان ارشاد از تهیهکننده خواسته بود تا اشکاالت در
متن برطرف شود اما نویسنده آنها را برطرف نکرده
اســت .پس از آن داریوش باباییان در گفتگویی اعالم
کرد« :متأســفانه بعد از چند بار بازنویســی توسط
نویســنده ،به آن نتیجه مورد نظر ارشــاد نرسیدیم و
به همین دلیل برای تولید «تصویرم در آینه نیست»
به کارگردانی محمدرضا خاکــی توافق نهایی صورت
نگرفت و از ســاخت آن منصرف شــدم .بــه عنوان
تهیهکننده به شــورای پروانه ساخت تعهد داده بودم
که اصالحیهها انجام شود اما فیلمنامهنویس هر چقدر
تالش کرد از موضوع خیانت دور نشد ».اما با باباییان
تماس گرفتیم تا ببینیم وضعیت ساخت این فیلم به
کجا رسید که او در پاسخ به «صبا» گفت« :محمدرضا
خاکی اعالم کرده که سرمایهگذاری برای این فیلم پیدا
کرده و قصد دارد حتماً آن را بسازد .به همین خاطر من
به عنوان تهیهکننده در این فیلم حضور خواهم داشت.
این در حالی است که خاکی ،برادریاش را ثابت کند و
حضور سرمایهگذار را قطعی کند ».او درباره بازیگران
این کار هم اضافه کرد« :حضــور حمید گودرزی در
این پروژه منتفی شده اســت و با آمدن سرمایهگذار،
قرار اســت گروه بازیگران جدیدی در این کار حضور
داشته باشند».

