
ندا زندیسینما
روزنامهنگار

احتماال اصفهان 
جشنوارهفیلمهایکودکانونوجوانانظاهرا

بازهمدرنصفجهانبرگزارمیشود

جشــنوارهایکهاخیراانتقادهایزیادیبهرویکرد
وشیوهبرگزاریاشواردشــده،احتماالبازهمبه
میزبانیاصفهانبرگزارمیشــود.دبیرجشــنواره
بینالمللیفیلمهایکــودکانونوجوانانخبرداد
کهشرایطســازمانســینماییبرایمیزبانیاین
رویدادتوسطشــهرداریاصفهانوسایرشهرهای
متقاضیاعالمشــدهوفعالشهرداراصفهانکلیات
اینشــرایطاعالمیراپذیرفتهاســت.چندیقبل
نشستهاییتخصصیبرایآسیبشناسیجشنواره
فیلمهایکودکانونوجوانــانونیزمحلبرگزاری
اینرویــدادبینالمللیدربنیادســینماییفارابی
برگزارشــدهبود.جوادهاشــمیبهعنوانیکیاز
حاضرانایننشستهانســبتبهمیزبانیاصفهان
دردورههــایاخیرانتقادداشــت.ایــنموضوع
گمانهزنیتغییرشــهرمحلبرگزاریجشــنواره
فیلــمکودکونوجــوانراکــهبههرحــالبانام
اصفهانگرهخورده،بیشــترکرد.بــامذاکرههای
اخیربهنظرمیرســدفعالخبریازجابهجاییاین
جشــنوارهنیســت،هرچندشــروطاعالمشدهاز
طرفســازمانســینماییهمخبرینشدهاست.
ســیدمهــدیجــوادیدرجلســههماهنگــی
سیوپنجمینجشنوارهبینالمللیفیلمهایکودکان
ونوجوانانکهباحضورنمایندهشهرداریاصفهان
برگزارشد،ضمنتشــریحمدلبرگزاریجشنواره
سیوپنجمبرلزومحمایتهمهدستگاههاونهادهااز
سینمایکودکتأکیدکردهوگفتهاست:برایدوره
سیوپنجم،ناظربهاتمامدوره4سالهتفاهمنامهبا
شــهرداریاصفهانوهمچنینرویکردهایجدید
سازمانسینمایی،شــرایطیبرایمیزبانیداشتیم
کهبهشهرداریاصفهانوسایرشهرهایمتقاضی
اعالمشد،امابهعلتسبقهبرگزاریاینجشنوارهدر
اصفهانبیشکتمایلداشتیماینجایگاهواولویت
برایاصفهانحفظشود.شهرداراصفهانهمکلیات

اینشرایطاعالمیراپذیرفتهاست.

جشنواره ای که خودش فیلم می سازد
جشنوارهفیلمهایکودکانونوجوانانکهصفت
بینالمللیهمداردیکیازفستیوالهایسینمایی
منحصربهفرددرجهاناســتکهمســتقیمیا
غیرمستقیمتولیدکنندهفیلمهاییاستکهآنهارا
بهنمایشمیگذارد.بنیادسینماییفارابیبهعنوان
متولیجشــنواره،درغیبتبخشخصوصیکه
انگیزهایبرایســاختفیلمکودکندارد،برای
روشنماندنچراغفســتیوال،مهمترینمتولی
فیلمکودکنیزهســت.سالهاستکهتعدادی
فیلمباســرمایهگذاریفارابیتولیدمیشودکه
جشنوارهفیلمهایکودکانونوجوانانآثاریبرای
نمایشداشتهباشد؛دریکسالاخیروباتوجهبه
تغییروتحوالترخدادهدرمدیریتارشادوفارابی،
دراینداســتانتأخیربهوجودآمدکهنتیجهاش
کمبودفیلمکودکبرایحضوردرجشنوارهبود؛
کاربهجاییرسیدکهصحبتبرگزاریغیررقابتی
فســتیوالبهمیانآمد.پیشازآنحتیدرمورد
برگزاریساالنهجشنوارههمتردیدهاییمطرح
شد.)ظاهراپیشنهاددوســاالنهشدنجشنواره
بهصورتجدیدرجلســاتهماندیشیمدیران
فارابیوسینماگران،طرحشــدهبود(.جشنواره
فیلمهایکــودکانونوجوانــانمحصولدوران
اوجسینمایکودکاست؛دورانیکهاینسینما
مخاطبودرنتیجهگیشهداشــت.ازآندوران
سالهایزیادیگذشتهودستکم۲دههاست
کهبخــشخصوصیرغبتوانگیــزهاشرابرای
حضوردراینعرصهازدســتدادهاست.درواقع
فیلمکودکبیشاز۲۰سالاستکهبهبیماررو
بهموتیمیماندکهباتنفسمصنوعیفارابیزنده
ماندهاست.نهادبرگزارکنندهجشنواره،برایاینکه
ویترینشخالینباشد،ســاالنهبهتدارکوتولید

فیلمکودکمیپردازد.
فیلمهاییکهمعموالهمپروانههایزرینفستیوال
رابهدستمیآورندومعموالهمیااکراننمیشوند
یابهبدترینشکلرویپردهمیآیند.اینسرنوشت
محتومســینماییاستکهبهواســطهبرگزاری
جشنوارهزندهماندهوبهتعبیردقیقتر،بهزندگی

نباتیاشادامهدادهاست.

فارابی؛ همچنان متولی تولید فیلم کودک
حتــیتغییرمدیریتهــاهمتزلزلــیدرزمینه
سیاســتحمایتــیفارابــیازفیلــمکــودک
بهوجــودنمــیآورد.تفــاوتدرمصادیــقو
مضامیناســتوگرنهدررویکردکلــیتفاوتی

بهچشمنمیآید.
طبقگزارشروابطعمومیبنیادسینماییفارابی،
مدیرعاملاینبنیادبااشارهبهفیلمنامههاییکهدر
حوزهکودکونوجوانبهاینبنیادارائهشدهاست
گفت:ازابتدایسالجاریمجموعفیلمنامههای
قبلیوتازهارائهشــدهدراینحــوزهرابادقتو
توسطکارشناســانومشــاورانمتعددبررسی
کردهایمکهازمجموعحــدود۲۰فیلمنامه،تنها
کمتراز5فیلمنامهموفقبهکسبشاخصهای
فارابیشدند.اوبابیاناینکهدربررسیفیلمنامهها،
همساختاروهممحتوامهماســت،افزود:مادر
سینمایکودکونوجوانعالوهبراینکهباضعف
فیلمنامهمواجههستیم،کارگردانانباسابقههم
بهنسبتگذشته،دیگرکمترتمایلبهفیلمسازی

دراینحوزهدارند.

شهاب مهدوی جشنواره
روزنامهنگار

222324

  چهارشــنبه     9 شــهریور  1401     3 صفر  1444       سال سی ام          شـــماره  8580

دارو دسته ایرانی ها در ونیز
ازامروزهفتادونهمیندورهقدیمیترینجشنوارهسینماییجهانآغازمیشود

جشنوارهفیلمونیزقدیمیترینجشــنوارهفیلمدنیاستکهاز
امروزهفتادونهمیندورهآنآغازبهکارمیکندوبهمدت1۰روز
پذیرایآثارکارگردانانبرجســتهخواهدبود.ســینمایایران
امسالحضورپررنگیدراینجشنوارهدارد؛چهدربخشمسابقه
اصلیوبخشهایجانبیآنوچهدرهیأتداوریاینجشنواره.
البتهپسازاینکهحضورفیلم»برادرانلیال«درجشنوارهکنبا
حاشیههمراهشد،سازمانسینماییاعالمکردفیلمهایمتقاضی
شرکتدرجشنوارههایخارجیبایدپروانهنمایشداشتهباشند.
بایددیداینتدبیرمیتواندجلویحواشیایجادشدهپیرامون

فیلمهایایرانیحاضردرجشنوارههایخارجیرابگیردیابودو
نبودمجوز،تأثیریدرشکلگیریاتمسفریکهحولوحوش

فیلمهاراهمیافتد،ندارد.

شروع با »برفک«
دربخشمسابقهاصلیهفتادونهمینجشــنوارهفیلمونیز
آثاریاز۲۳ســینماگرازجملــهآلخاندروگونزالــزایناریتو،
دارنآرونوفســکی،تادفیلد،لوکاگوادانینو،مارتینمکدونا،
ســانتیاگومیتروکوجیفوکودابهنمایشدرمیآیدکهبرای
کسبجایزهنخستجشنوارهیعنیشیرطالییبهترینفیلم،
شیرنقرهای)جایزهبزرگهیأتداوران(،شیرنقرهای)بهترین
کارگردانی(،جامولپیبــرایبهترینبازیگــرزنوبهترین
بازیگرمرد،جایزههیــأتداوران،جایــزهبهترینفیلمنامه،

جایزه»مارچلوماســترویانی«برایبهتریــنبازیگرنوظهور
جشــنوارهرقابتمیکنند.فیلمافتتاحیهجشنواره»برفک/
نویزسفید«ســاختهنوآبامباکاســتکهدربخشمسابقه
اصلیحضورداردوبازیگرانیچونآدامدرایور،گرتاگرویگو
دانچیدلدرآنایفاینقشمیکنند.ایندومینحضورنوآ
بامباکدرافتتاحیهونیزاست.پیشازاین،اودرسال۲۰1۹با
فیلم»داستانازدواج«درجشنوارهفیلمونیزحاضرشدهبود.
»برفک«فیلمیدرمذمتمصرفگراییاستوخانوادهایرا

بهتصویرمیکشدکهدردهه8۰میالدیدرمواجهه
بــامصرفگراییوتکنولوژیدچــارپوچیو

شکوتردیدهایبنیادیمیشود.اینفیلم
کهازرماننوشــته»داندلیلو«اقتباس
شــده،اثربدیع،جاهطلبانهوقانعکننده
توصیفشدهکهشاملمولفههایمتعدد

دراماتیک،کنایهآمیزوطنزاست.

»شب، داخلی، دیوار«
 در مسیر »برادران لیال«؟

ســینمایایراننیزبافیلمهای»شــب،داخلی،دیوار«
ســاختهوحیدجلیلوندو»بدونخرس«ازجعفرپناهی،در

بخشمسابقهاصلیجشنوارهامسالونیزحضوردارد.
همچنیندربخشافقهانیزفیلم»جنگجهانیســوم«به
کارگردانیهومنســیدیحضورخواهدداشــتودربخش
افقهااِکسترانیزفیلم»بیرویا«ازآرینوزیردفتریبهنمایش
درخواهدآمــد.فیلم»تنها«بهکارگردانــیجعفرنجفیهم
دربخشخارجازمســابقهنوزدهمیندورهبخشمســتقل
»روزهایونیز«بهنمایشگذاشــتهمیشود.دربخشبینال
کالجســینمانیزفیلم»بانو«بهکارگردانی»تهمینارافائال«

محصولجمهوریآذربایجانوبهتهیهکنندگیکتایونشهابی
پذیرفتهشدهوداریوشخنجیبهعنوانمدیرفیلمبرداریدر
فیلم»باردو«ســاخته»آلخاندروگونزالزایناریتو«همکاری

کردهاست.
چندیپیش،روحاهللســهرابی،مدیرکلدفترنظارتبرعرضه
ونمایشفیلمدربارهحضورفیلمهایایرانیدرجشــنوارهونیز
گفتهبود:»دربیــنفیلمهایایرانیحاضردرجشــنوارهونیز
۲فیلم»جنگجهانیسوم«و»بیرویا«مشکلیبرایحضور
درجشــنوارههاندارندچراکــهازچندماهپیش
درخواســتخودراثبتکردهودرتعاملبا
سازمانسینماییوشورایپروانهنمایش
پیشرفتهاند،امافیلم»شــب،داخلی،
دیوار«جهتاخذپروانــهنمایشدیرتر
اقدامکردهوطبقاعــالمتهیهکنندهبا
توجهبهآمادهنبودنفیلم،نسخهنهایی
راارائهندادهاســت.«البتهسینمایایران
درهیأتداوراناینجشنوارهنیزنمایندهای
دارد.لیالحاتمیدرکنارچهرههایسرشــناس
سینمایجهانبهداوریفیلمهاخواهدنشست.امسال
جولینمــور،بازیگرآمریکایی،ریاســتهیــأتداورانبخش
مسابقهبینالمللجشــنوارهفیلمونیزرابرعهدهداردودرکنار
لیالحاتمی،کازوئوایشــیگورونویســندهبرندهنوبلادبیات
ژاپنی،ماریانــوکانکارگردان،فیلمنامهنویــسوتهیهکننده
آرژانتینی،لئوناردودیکاســتانزوکارگردانوفیلمنامهنویس
ایتالیایی،آدریدیوانکارگردانفرانسویورودریگوسوروگوین

کارگــردان،فیلمنامهنویــسوتهیهکننده
اســپانیاییســایراعضایهیــأتداورانرا

تشکیلمیدهند.

 مادری
 به وسعت آفتاب
بهبهانهتقریظرهبرانقالب

برکتاب»مهاجرسرزمینآفتاب«

 وحدت، انواع اختالف 
و راهکار قرآن

مروریبربیاناتمرحومآیتاهللمصباحیزدی
پیرامونحقیقتوحدتواختالفآسیبزننده

 ادبیات فارسی
مهم ترین منبع هنرمند ایرانی

گفتوگوباعمادتوحیدی
آهنگسازپیراموناثرتازهاش

 از بلیت شناور 
تا جام جهانی 
در سینماها  

درحالی که مجوز شــناور 
شدن قیمت بلیت سینما تا 
3ماه صادرشده  قرار است 
ســینماها بازی های جام 
جهانی قطر را نمایش دهند.

همشــهری،  به گزارش 
در ســیزدهمین جلسه 
شورای راهبردی اکران که 
با ریاست محمد خزاعی ، 
رئیس سازمان سینمایی و 
با حضور اعضای این شورا 
برگزار شد بازنگری قیمت 
بلیت سینماها، صیانت از 
فیلم ها و برخورد جدی تر 
با قاچاق فیلــم و موضوع 
پخش فوتبال جام جهانی 
در سالن های سینما مورد 
بحث و گفت وگو قرار گرفت.

با پیشنهاد شورای صنفی 
نمایش و تأیید شــورای 
راهبردی اکــران، مجوز 
شناور کردن قیمت بلیت 
سینماها به مدت 3ماه صادر 

شد.
درباره پیشــنهاد شورای 
صنفــی نمایــش برای 
نمایش بازی های فوتبال 
جام جهانی در سینماها، 
مقرر شد پس از هماهنگی 
معاونت ارزشیابی و نظارت 
ســازمان با مراجع ذیربط 
با نظر مســاعد شورای 
راهبــردی اکــران، این 

موضوع پیگیری شود.
درباره طرح پیشــنهادی 
تبلیغات و جذب آگهی در 
سینماهای کشورهم مقرر 
شــد کمیته کارشناسی 
متشکل از نماینده انجمن 
سینماداران، حوزه هنری، 
کنندگان،  تهیه  اتحادیه 
سازمان سینمایی و نماینده 
شــورای صنفی به منظور 
ایجاد فرصت های تبلیغاتی 
و جذب آگهی نســبت به 
تهیه نظامنامــه ای برای 
تاسیس واحدی در مؤسسه 
سینماشهر اقدام کرده و 
نتیجه را در جلسه بعدی 
به شورای راهبردی اکران 
ارائه دهند. اکران فیلم های 
»هنروتجربه« و آنالین از 
دیگر موضوعات مطرح شده 
در این جلســه بوده است 
که پس از طرح در شورای 
راهبردی، جهت بررسی 
و ارائه نظرات کارشناسی 
بیشتر به کارگروه مربوطه 

واگذار شد.
در این جلســه مقرر شد 
هرگونه محرومیت و جریمه 
سالن های خاطی که قاچاق 
فیلم ها درآن انجام می شود، 
از جانب انجمن سینماداران 
اطالع رســانی شــده و 
برخورد جــدی صورت 
گیرد. همچنین مقرر شد 
جلسات کمیته صیانت از 
فیلم ها به صورت پیوسته 
ســینمایی  سازمان   در 

برگزار شود.

خالق »داستان 
اسباب بازی ها« 

درگذشت  

رالف اگلســتون، انیماتور 
پیکســار، خالق »داستان 
اســباب بازی ها« و برنده 
اســکار در ۵۶ســالگی 

درگذشت.
به گــزارش ورایتی، رالف 
اگلســتون، انیماتــور، 
کارگردان هنــری و طراح 
انیمیشن  استودیو  تولید 
پیکسار، برنده جایزه اسکار، 
روز دوشنبه پس از مبارزه 
طوالنی با سرطان پانکراس 

درگذشت.
اگلســتون برنده اسکار 
انیمیشــن کوتــاه برای 
نویســندگی و کارگردانی 
فیلــم پیکســار »برای 
پرندگان« در سال2۰۰۱ شد.

پیکســار در توییتی به او 
ادای احترام کرد و نوشت: 
»پیکســار و جهان برای 
همیشــه از او سپاسگزار 

خواهند بود.«
همچنین  انیماتــور  این 
به عنوان کارگردان هنری 
در فیلم اصلی »داســتان 
اسباب بازی ها« فعالیت کرد 
و کار او به عنوان یک هنرمند 
در فیلم هــای پیکســار 
متعددی ازجمله »هیوالها«، 
»در جســت وجوی نمو«، 
»وال-ای«، »ماشــین ها«، 
»شگفت انگیزان« و »درون 
بیرون« برجسته بود. »روح« 
آخرین اثر معتبــر او در 

سال2۰2۰ بود.

پروندهبستهشهرککلیلهودمنه
مرضیهبرومندمیگوید»سریالبنابهدالیلینیمهکارهرهاشد«

برخیازسریالهاوبرنامههایرئالیتیشودر
شبکهنمایشخانگیدرجذبمخاطبموفق
نیســتند،موفقیتیکهبرایسازندگانشیک
شکستتلقیوبرایپلتفرمیکناکامیبزرگ
محسوبمیشــود.بعضیازاینبرنامههادر
همانقسمتهایاولبهخاطرمحتواینازل
وکیفیتپایین،نمیتوانندمخاطبانخودرا
همراهداشتهباشندوبعضیازآنهاهمبهخاطر
مشکالتشانباپلتفرمهاویااختالفپلتفرمها
باساتراوحتیدربرخیمواردسازندگانشدر

برنامهسازیناکامماندند.
یازدهقســمتازســریال»شــهرککلیلهو
دمنه«پخششد؛ســریالیکهسازندگانش
آنرابراینوجوانانباالی15ســالساختند
امابهنظرمیرســداینســریالنتوانستهدر

جذبمخاطبشموفقشــود.دیگرخبریاز
قسمت1۲اینسریالنیست.هرچندمرضیه
برومندبهعنوانکارگردانومصطفیاحمدی
بهعنوانتهیهکنندهپاسخمبسوطیبهتعطیلی
آنی»شهرککلیلهودمنه«ندادندامامرضیه
برومنــددرگفتوگوییکوتاهبههمشــهری
میگوید:»بنابهدالیلیتولیــدوپخشاین
سریالنیمهکارهماندهاستوهماکنونتمایلی

بهگفتنایندالیلندارم.«
هرچندمصطفــیاحمــدی،تهیهکننده»
شــهرککلیلهودمنه«درگفتوگوییکوتاه
عنوانکردهکهقراراستاینسریالادامهپیدا
کندامامرضیهبرومند،کارگرداناینسریال
میگویدخبریازادامهســاختاینسریال
نیســت!ازهمانموقعکهســریال»شهرک
کلیلهودمنه«درپلتفرمفیلمنتپخششد،
همیشهبادشواریهاییدرپخشهمراهبود.
چندبارپخشســریالمتوقفشدوحاالبعد
از11قســمتاینســریالدرنیمهراهتمام

شــد.تناقضهادرصحبتهایتهیهکنندهو
کارگرداناینمجموعهنمایشــیوهمچنین
عدمپاسخگوییازسویمدیرانفیلمنتشاید
بهایندلیلاستکهاختالفاتیدرپروسهتولید
اینسریالایجادشدهاســت.مرضیهبرومند
کارگردانمجموعههایعروسکیکهپیشتر
نیزتولیدسریالهاییچونخونهمادربزرگه،
قصههایتابهتاومدرســهموشهارابرعهده
داشــتهوعمدتادراینپروژههاموفقبودهاما
اکنونایــنموفقیتهادر»شــهرککلیلهو

دمنه«نصیبشنشدهاست.
»شــهرککلیلــهودمنــه«یــکمجموعه
نمایشــیایرانیدرژانرعروسکیوخانوادگی
بهنویســندگیکورشنریمانــی،کارگردانی
مرضیهبرومندوتهیهکنندگیسیدمصطفی
احمدیاست.اینمجموعهروزهایجمعهاز
اردیبهشــت14۰1درپلتفرمفیلمنتمنتشر
میشد.اینسریالنخستینپروژهایبودکه
مرضیهبرومندبرایشبکهنمایشخانگیکار

کرد.درمقطعیپویشــیباعنوان»مجموعه
نمایشیشــهرککلیلهودمنهبازبینیشود«
ازسویبرخیکاربراندرفضایمجازیبهراه
افتادکهبهدلیلآنچهارائهمحتواهایآموزشی
نادرســتدرایــنمجموعهبــرایکودکان
میخواندند،خواستارجلوگیریازپخششده
بودند.درپلتفرمموردنظربرایتماشایاین
سریالکهعروسکیاستتوصیهشدهکهحتی

نوجوانانمیتوانندبهصالحدیدپدرومادربه
تماشایاینسریالبنشــینند.دراینسریال
هنرمندانیچونمسعودکرامتی،امیرحسین
صدیق،ژالهصامتــی،مریمســعادت،فریبا
جدیکار،فرزادحسنی،نادربرهانیمرند،رامین

ناصرنصیر،علیپاکدســتو
محمداعلمیبهعنوانگوینده

بابرومندهمکاریداشتند.

تجلیل از کارگردان »عملیات مرداب«
جشنواره فیلم ونیز به روال معمول امسال هم برنامه های مختلفی را تدارک 
دیده است. از کاترین ِدنو با اعطای جایزه شیر طالیی از یک عمر دستاورد 
ســینمایی این بازیگر بزرگ فرانسوی قدردانی می شــود. دنو در سال 
۱998برای بازی در فیلم »میدان واندوم« به کارگردانی »نیکول گارسیا« 
برنده جایزه بهترین بازیگر زن ونیز شد و در سال 2۰۰۶ رئیس هیأت داوران 

این جشنواره سینمایی بود.
همچنین، از والتر هیل، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی، با اعطای جایزه 
افتخار یک فیلمساز تجلیل خواهد شد. این جایزه هر ساله به شخصیتی 
تقدیم می شود که سهم ویژه ای در صنعت سینمای معاصر داشته و امسال 
والتر هیل دریافت کننده این جایزه پیش از نمایش وسترن جدیدش »مرگ 
برای یک دالر« در بخش غیررقابتی خواهد بود. والتر هیل را در ایران   برای 

فیلم »عملیات مرداب« می شناسند  .
 عالوه بر اینها، بخش کالسیک این جشــنواره با پخش نسخه ترمیم شده
 ۱8 فیلم از آثار شاخص تاریخ سینما از فیلمســازانی همچون پیر پائولو پازولینی و ژان رنوآر تا ساتیاجیت رأی و 

یاسوجیرو اوزو ضیافتی را برای دوستداران سینمای کالسیک فراهم کرده است.
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