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تعهداتی که برای جشنواره تئاتر کودک و 
نوجوان اجرایی نشد

جشــنواره بین المللی تئاتر کــودک و نوجوان 
19دوره اســت که در همدان برگزار می شود؛ 
جشنواره ای که قبل تر با نام تئاتر امید و موضوع 
کودک و نوجوان در این شهر برگزار می شد. هر 
چند این جشــنواره در طول برگزاری اش برای 
چند دوره به اصفهان رفت و حتی یک دوره در 
بم برگزار شد، اما خاســتگاهش همدان است. 
شهری که قرار بود به واســطه همین جشنواره 
زیرساخت ها و سالن هایش مجهز شود. اما حاال 
دبیر دوره بیســت و هفتم عنوان می کند شاید 
دوره بعد دیگــر در همدان برگزار نشــود. این 
جشنواره تیرماه امسال در همدان برگزار شد و 
به دلیل شرایط کرونا و تعویق برگزاری جشنواره 
در این شهر، گفته می شــود با مشکالت زیادی 

روبه رو شد. 
امیر مشــهدی عباس، دبیر ایــن دوره درباره 
این تصمیــم که هنــوز نهایی نشــده توضیح 
می دهد:»جشنواره بیست و هفتم، دوره سختی 
بود. بخش بین الملل را به خاطر کرونا از دســت 
دادیم و حجم باالیــی از آثــار، متقاضی برای 
شــرکت در این دوره بودنــد. گروه های زیادی 
پس از 2 سال وقفه ایجادشده بر اثر کرونا با اعالم 
تاریخ برگزاری این رویداد از ســوی دبیرخانه، 
آثارشــان را آماده کرده بودند و کارگردان ها با 
تغییر زمان برگزاری، مجبور بودند گروه را چند 
ماه برای حضور در جشنواره سرپا نگه  دارند که 
این موضوع کار را بــرای دبیرخانه و گروه های 
اجرایی ســخت تر کرده بود. تصمیماتی درباره 
جشنواره کودک و نوجوان گرفته شده که به نظر 
من برخی از آنها تصمیمات درستی نیست. شاید 
در گذشته تصمیمات درست و معقولی بوده اما 
هم اکنون اینطور نیســت. توافقنامه های قبل 
نیاز به تجدیدنظر و اصالح دارد چراکه کارهایی 
انجام شده است که شــاید برای سال بعد نباید 
انجام شود.« وی به ایسنا توضیح داد :»همدان 
بهترین تماشاگران تئاتر را دارد اما وقتی شهری 
به هر علتی ازجمله مدیریت، بودجه و امکانات 
نمی تواند به خوبی عمل کند، نباید برگزاری یک 
جشــنواره بین المللی را بر عهده بگیرد. به نظر 
من این اشتباه است که ما جشنواره ای را برای 
چندین سال به استانی واگذار کنیم که ممکن 
است اکنون، شرایط برگزاری آن را داشته باشد 
و در ســال های بعد از امکانــات الزم برخوردار 
نباشــد. درحالی که جشــنواره تئاتر کودک و 
نوجوان، جشــنواره ای بین المللــی با رنکینگ 
بسیار باالست و حساســیت های ویژه خودش 
را دارد.« این هنرمند تئاتــر کودک همچنین 
اضافه می کند:»همدان به دلیل تغییر و تحوالت 
مدیریتی و برگزاری جشنواره های دیگر آمادگی 
برگزاری را در اردیبهشــت ماه نداشت. تغییر و 
تحوالت مدیریتی لطمه بزرگی به جشــنواره 
زد. استانداری همدان امسال همکاری چندانی 
نداشــت. باید جشــنواره های بین المللی را به 
فضای مناسب و مطلوب بســپاریم. درحالی که 
طبق توافق پیش رفتیم امــا در همدان از نظر 
سخت افزاری و فنی بســتر مناسبی مهیا نشد. 
همواره تالش بر این بوده  که کیفیت در جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، حرف اول را 
بزند و این جشنواره مسئولیت انتقال فرهنگ ها 

را برعهده دارد.«
به گفتــه مشــهدی عباس، همــدان خیلی از 
تعهداتش را انجام نداده.حتی گروه های نمایش 
کودک و نوجوان همدان نیز شــاکی بودند که 
به علت برگزاری جشنواره در این شهر در طول 
یک ســال هیچ حمایتی از ســوی ارشاد انجام 
نمی شــود و همیشه مسئوالن اســتان عنوان 
می کنند که ما جشنواره را برگزار می کنیم. قطعاً 
برای برگزاری بیســت و هشتمین جشنواره هر 
شهر یا استانی از نظر اجرایی، بودجه، زیرساخت 
و عمل به توافقاتش توانایی بیشتری داشته باشد، 
در اولویت قرار خواهد گرفت. ما االن استان هایی 
داریم که آماده برگزاری جشــنواره هســتند. 
وی اضافه می کند: »زمانی یک اســتان قابلیت 
برگزاری جشنواره را دارد که مشکالتش در سال 
بعد تکرار نشود. در دنیا هر جشنواره ای به نام یک 
شهر برگزار می شود و این در حالی است که آن 
شهر قدر جشنواره را بداند، برایش اهمیت قائل 
باشد و هر ســال خودش را تکمیل کند و تمام 

سیستم شهر در خدمت جشنواره باشد.«
وی با بیان این مطلب که جشــنواره تئاتر کودک 
و نوجوان از لحاظ دایره مخاطب از جشــنواره فجر 
بزرگ تر اســت چرا که خانواده ها درگیر هســتند، 
یادآور می شود: »برای پیشــرفت کردن باید تغییر 
کرد و نگاه دوگانه سازی تهران و شهرستان را از بین 
برد. مدیران و مسئوالن همدان شاید گمان می کنند 
این جشــنواره باید مثل دیگر جشــنواره ها برگزار 
شود و اگر کمبودی هم هســت، همه جشنواره ها 
کمبود دارند. بــه همین دلیل نیز شــاید تاکنون 
تالشــی برای بهبود شــرایط نکرده اند.« مشهدی 
عبــاس از ارگان ها و نهادهایی که برای خودشــان 
جشــنواره های نوپایی راه اندازی می کنند، گالیه 
می کند: »برخی از ارگان ها و نهادها جشنواره های 
آماتوری، غیرتخصصی و نوپایــی برگزار می کنند 
و به جــای اینکه در کنار جشــنواره های باســابقه 
مثل جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان قرار بگیرند، 
یک دورهمی راه می اندازنــد. به راحتی می توانیم 
با همکاری چند ارگان و نهاد مرتبط جشــنواره را 
به بهترین شــکل برگزار کنیم. خیلی مهم اســت 
نهادهای دولتی که از نظــر موضوعی و محتوایی با 
 ما هم افزایی دارند پای کار جشنواره تئاتر کودک و 

نوجوان بیایند.«

تئاتر
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 روايت مظلومیت 
شهدای فوتبالیست

سازندگان فیلم تحسین شده »مستطیل قرمز« از جنایات 
رژیم بعثی در زمین فوتبال چوار، پرده برداشتند

انتخاب رهبری، به مثابه 
عامل امیدواری و دلگرمی

 اشاراتی در باب رویکردهای سیاسی
زنده یاد آیت اهلل العظمی محمدعلی اراکی

 جست وجوی آن چه 
به قلب اصابت کند

بخشی از کتاب در حال انتشار »کمی تاریکی برای 
خوب دیدن«؛ آخرین اثر کریستیان بوبن به فارسی

به کودکان فیلمنامه نویسی بیاموزید
وزیر آموزش و پرورش در افتتاحیه پنجاه و دومین دوره جشنواره فیلم رشد مطرح کرد:

جشنواره فیلم رشــد قدیمی ترین جشنواره 
تصاویر متحرک در کشــور اســت که امسال جشنواره

پنجاه و دومیــن دوره آن برگــزار می شــود. 
جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی رشد با نام 
»فستیوال فیلم های آموزنده« در سال 1342شروع به کار کرد. این 
جشنواره نخستین جشــنواره بین المللی فیلم در ایران است که 
مسئوالن اداره کل سمعی و بصری وزارت آموزش و پرورش وقت به 
لحاظ تبادل رویدادهای تصویری آموزشی در سطح جهانی اقدام به 
برگزاری آن کردنــد. هر چند در هر دوره، بــا توجه به صالحدید 
مسئوالن برگزاری جشنواره، محتوای فیلم های مورد پذیرش متغیر 
بوده، اما در نگاهی آماری، اغلب موضوعات »علمی، آموزشــی و 

تربیتی« اهمیت داشته است.
 بعد از پیروزی انقالب اســالمی و وقفه ای چندساله در برگزاری 
جشنواره، در سال 1364نخستین دوره آن پس از پیروزی انقالب 
اســالمیـ  که درواقع پانزدهمین دوره جشنواره بودـ  برگزار شد. 
تمرکز این جشنواره چه در بخش تولید آثار و چه در بخش نمایش 
روی دانش آموزان رده های مختلف و دست اندرکاران امور آموزشی 
است؛ به همین دلیل بحث های تربیتی و آموزشی در این جشنواره 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است. روز گذشــته مراسم افتتاحیه 
پنجاه ودومین دوره این جشنواره با حضور وزیر آموزش و پرورش 

در مدرسه دارالفنون برگزار شد.

توجه به موضوع ایثار 
در ابتدای این مراســم صادق یزدانی، دبیر جشــنواره با اشــاره به 
سابقه جشــنواره رشــد گفت: این جشــنواره رویدادی پرسابقه و 
قدیمی است. امســال ما در 3بخش بین الملل، معلمان فیلمساز و 
دانش آموزان فیلمساز آثار را دریافت کردیم. سال های گذشته هم به 
همین منوال بوده که در3قالب داستانی، مستند و پویانمایی آثار را 
دریافت می کردیم و امسال 2بخش وب سری و فیلمنامه هم اضافه 
شده است. در این دوره هیأت انتخاب و داوران تالش زیادی کردند. 
1۰4اثر در بخش بین الملل داوری می شوند و 6 فیلمنامه نیز با هم 
رقابت می کنند. در بخش دانش آموزی و معلمان هم حدود 3۰ اثر 
داوری می شوند. در برنامه ای که برای اکران فیلم ها خواهیم داشت، 

در بخش صبحگاهی، کودکان مخاطب جشــنواره خواهند بود که 
در سینما فلســطین میزبان دانش آموزان هســتیم و از ساعت 1۵ 
دانش آموزان دوره متوســطه فیلم های برگزیده را خواهند دید. در 
کنار اکران فیلم ها چندین کارگاه و نشست مختلف هم داریم. امسال 
چند بخش ویژه داریم؛ محوریت جشنواره بحث مدرسه بود و تالش 
شد که در انتخاب فیلم ها هم به فضای مدرسه توجه داشته باشیم. 
نکته دیگر جایگاه معلم است که به آن توجه داریم و نشان ویژه ای 
درنظر گرفته شده و در بخش دیگر به موضوع ایثار و از خودگذشتگی 
می پردازیم. دبیر پنجاه ودومین جشنواره فیلم رشد در ادامه گفت: 
مقرر شــده ســیمافیلم برای ســاخت یک فیلمنامه منتخب با ما 
همکاری کند. 3دستگاه و نهاد هم عمال از این اقدام حمایت کرده اند. 

جبهه فعاالن مردمی جمعیت هم فیلم منتخب خود را معرفی خواهد 
کرد. همچنین، در بخش کار و کارآفرینی هم از فیلمی تقدیر می شود 
و بخش ستاد اقامه نماز هم پیوند بین مسجد و نماز را مدنظر دارد و به 

فیلم منتخب در این بخش جوایزی تعلق می گیرد.

 ترکیب هنر و تربیت
در ادامه این مراسم، علی لطیفی، معاون برنامه ریزی و رئیس سازمان 
پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت: جشنواره رشد فرصتی است 
برای دور هم جمع شدن هنرمندان و فرهنگیان. ترکیب هنر با تربیت 
هم به هنر معنای دیگری می دهد و تربیت را اثرگذارتر می کند. تربیت 
بدون هنر معنایی ندارد و معلم اساسا هنرمند است و هنرمند هرگاه 
مشغول خلق اثری هنری است، به کاری تربیتی اشتغال دارد و ما باید 
اقرار کنیم در حوزه فیلم آموزشی و تربیتی ضعف های زیادی داریم. 
ذائقه عموم جامعه بسیار از فیلم تأثیرپذیر است که این نیاز و ضرورت 
را وقتی کنار آن فقــدان می گذاریم، نگرانمان می کنــد. ما نیازمند 
ایده پردازی هایی در آموزش و پرورش هستیم برای تولید آثار فاخر تا 
بتوانیم اثرگذاری پیام  خود را بیشتر کنیم. اگر ما از هویت سازی حرف 
می زنیم این شایسته ســازی ها زمانی اتفاق می افتد که ما از منابع و 

ظرفیت ها استفاده کنیم که فیلم یکی از آنهاست. 
این جشــنواره برای به خودآیی اهالی آموزش و 

پرورش و سینما فرصت مناسبی است.

2فیلم کودک با 2سرنوشت متفاوت در گیشــه؛ »لوپتو« در اکران 
عملکرد موفقیت آمیزی داشته و »بام باال« در گیشه شکست خورده اکران

است. بررسی دالیل موفقیت و ناکامی این فیلم ها سایه روشن های 
سینمای کودک و نوجوان ایران را هم نمایان می کند؛ سینمایی که کارشناسان معتقدند 
مدت هاســت از دوران اوجش فاصله گرفته اســت. لوپتو بعد از »پسر دلفینی« دومین 
انیمیشن موفق اکران 14۰1 است که در روزهای افول گیشه در مجموع، خوب فروخته 
است. بام باال که به عنوان برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره کودک و نوجوان، مدتی است 
روی پرده آمده، هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده سازد. سؤال اینجاست که چرا یک فیلم 
کودک که هم بازیگر شناخته شده دارد و هم از فضای شاد و مفرحی برخوردار است، فقط 
در روزهای پایانی هفته کمی با استقبال مواجه می شــود؟ در عوض انیمیشن لوپتو در 

همین روزها توانسته چراغ گیشه را روشن نگه دارد.

لوپتو؛ استقبال از انیمیشن ایرانی
انیمیشن ســینمایی لوپتو به کارگردانی عباس عسکری و تهیه کنندگی محمدحسین 
صادقی نخستین محصول سینمایی مرکز انیمیشن سازمان سینمایی سوره که اکران 
خود را از چهارشنبه 11آبان ماه در سینماهای سراسر کشــور آغاز کرده، باالترین رتبه 
را در فروش روزانه دارد. اســتقبال از فیلم کودک و به خصوص انیمیشن ها این روزها در 
حالی در سینمای ایران رخ می دهد که به نظر می رسد مخاطبان عالقه مندند تا آثار جدید 
انیمیشن سازان داخلی را در کنار کودکان خود تجربه کنند. پس از انیمیشن سینمایی 
»پسر دلفینی« که در گیشــه شهریور و مهرماه با اســتقبال خوب مخاطبان به فروش 
16میلیاردی رسید، اکنون شروع اکران انیمیشن سینمایی لوپتو، امیدواری ها به تداوم 
رونق گیشه کودک را در سینما باال برده است. لوپتو، یک انیمیشن سینمایی موزیکال با 
فضایی شاد و مهیج است که با تکنیک سه بعدی در استودیو فراسوی ابعاد توسط هنرمندان 
کرمانی تولید شده است. لوپتو این داستان را روایت می کند: »پدر علی در کارگاه لوپتو با 
یاد دادن ساخت اسباب بازی به بیمارانش، آنها را درمان می کند. کارگاه اسباب بازی های 
خالقانه لوپتو که بین کودکان ایرانی محبوبیت زیادی دارد با خرابکاری یک ناشــناس 
تعطیل می شود. علی تالش می کند پدرش را که ناامید شده است از این مخمصه نجات 
دهد و...«  یکی از دالیل موفقیت نسبی لوپتو پخش کننده قدرتمندش است. فیلم به عنوان 
محصولی از حوزه هنری که بیشترین سالن سینما را در کشور در اختیار دارد، در سالن 

اصلی تعدادی از مهم ترین پردیس های سینمایی کشور به نمایش درآمده است ؛ به عنوان 
مثال لوپتو سالن اصلی سینما آزادی را در اختیار دارد. نکته دیگر هوشمندی سازندگان 
فیلم در جلب حمایت وزارت آموزش و پرورش است. لوپتو همزمان با شروع سال تحصیلی 
تمرکز ویژه ای بر اکران های مدارس داشت و طبق آمار سهم دانش آموزان سراسر کشور 
از فروش این انیمیشــن 36هزار مخاطــب و 7میلیارد و 6۰۰میلیــون تومان بوده که 
به عبارتی برابر با 2۰ درصد مخاطبان و 16درصد فروش آن است. این انیمیشن، تاکنون 
1۵۰۰سانس اکران دانش آموزی در سراسر کشور داشته است. استان های تهران، مشهد، 

اصفهان و شهرکرد پیشتاز میزان استقبال مدارس از این انیمیشن بوده اند.

بام باال؛ امتداد مسیر شکست
اما فیلم بام باال در امتداد مسیری قرار دارد که اغلب فیلم های کودک و نوجوان سینمای 

ایران در این سال ها طی کرده اند؛ مسیری که انتهایش شکست در گیشه است.
فیلم »بام باال« با نام قبلی »نه سالگی« به کارگردانی و نویسندگی جمال سیدحاتمی و 
تهیه کنندگی بهروز مفید، از اواسط مهرماه در سینماهای کشور روی پرده رفته است. بام 
باال که در سال 99 جلوی دوربین رفته، در جشنواره کودک سال گذشته اصفهان، برگزیده 
4 جایزه دیپلم افتخار در بخش کسب وکار، جایزه زاون قوکاسیان، بهترین فیلمنامه در 
بخش سینمای ایران و پروانه زرین بهترین فیلم پخش شده در خانه های جشنواره از نظر 
داوران کودک و نوجوان شد. داستان فیلم درباره 2کودک است که به دلیل اختالف میان 
والدین، دچار نگرانی می شوند و درصدد هستند تا پدربزرگ را برای حل مشکل، به خانه 
بیاورند که در این میان عروسکی پیدا می شود که باعث پیدا شدن پدربزرگ می شود. در 
این فیلم، حمید لوالیی، حسین سلیمانی، امیر غفارمنش، مونا غمخوار، نیوشا علیپور، آریا 

نرج آبادی، آرمین جداخانی، آرشام ابری و علی دیده بان به ایفای نقش پرداخته اند.  این 
فیلم به دالیل مختلف، تاکنون نتوانسته مخاطب گسترده ای بیابد. این توضیحات بهروز 
مفید، تهیه کننده بام باال درباره وضعیت اکران فیلمش است:»از آنجایی که ما در شرایط 
بسیار بحرانی تن به اکران سینمایی فیلم های خود دادیم، مدیران سازمان سینمایی اعالم 
کردند تمام تالش خود را می کنند تا از حمایت های الزم برخوردار باشــیم. واقعیت هم 
این است که در بحث تیزرهای تلویزیونی این اتفاق رخ داده است و تلویزیون هم در این 
زمینه بسیار خوب عمل می کند و تیزرهای ما را در سطح بسیار خوبی پخش کرده است.« 
این تهیه کننده که با مهر گفت وگو می کرد با تأکید بر تخصیص تیزرهای رایگان وعده 
داده شده به این فیلم سینمایی افزود: »به نظرم تلویزیون تا به اینجا وظیفه خود را به نحو 
احسن انجام داده است؛ در عین حال مشکلی که االن وجود دارد این است که سینماها 
تقریباً خالی از مخاطب هستند و از این منظر کمکی به فیلم های در حال اکران شده و ما 
همچنان در وضعیت بحرانی قرار داریم. در مجموع و با وجود حمایتی که صورت می گیرد 
هنوز وضعیت مناسبی در اکران نداریم.«  تهیه کننده »بام باال« در ادامه گفت: متأسفانه 
در این شرایط، وزارت آموزش و پرورش، مطلقاً با فیلم های کودک همکاری نمی کند. من 
در 2فیلم قبلی خودم که آنها هم در فضای کودک و نوجوان بودند، بیشترین بازدهی را در 
فرایند اکران مدارس داشتم. آن زمان آموزش و پرورش شورایی داشت که به فیلم ها مجوز 
می داد و مدارس را هم تشویق می کرد تا دانش آموزان را برای تماشای فیلم های کودک 
به سینما ببرند. این شورا طی 2سال کرونا متوقف بود و هم اکنون هم آموزش و پرورش 
حاضر به فعال کردن مجدد این شورا نیست و این اتفاق لطمه زیادی به اکران فیلم های 
کودک زده است. تا زمانی که آموزش و پرورش وارد این میدان نشود، خیلی نمی توان به 

سرنوشت اکران فیلم های کودک امیدوار بود. 
وی با اشاره به شرایط بهتر فروش 2انیمیشن سینمایی »لوپتو« و »پسر دلفینی« که آنها 
هم مانند »بام باال« مخاطب کودک و نوجوان دارند، می گوید: »این دو انیمیشن 2سازمان 
قدرتمند را پشــت خود دارند و این دو نهاد به خوبی پشــت آثار خود در چرخه اکران 
ایستاده اند. بنیاد سینمایی فارابی به عنوان سرمایه گذار »بام باال« اما نقش خودش را در 
فرایند اکران به خوبی نمی تواند ایفا کند. این بنیاد جز سرمایه گذاری اولیه، در فرایند پخش 
حمایتی از آثارش ندارد. من از کیفیت پشتیبانی بنیاد فارابی از اکران فیلم بام باال گله مند 
هستم و معتقدم انرژی الزم را برای حمایت از این فیلم در چرخه اکران نگذاشته است.«  
نداشتن حمایت آموزش و پرورش و پخش کننده مقتدر و بانفوذ، از مهم ترین دالیلی است 
که تهیه کننده بام باال در توضیح ناکامی فیلمش به آنها اشاره می کند. همین 2نکته نشان 

می دهد سینمای کودک و نوجوان تا چه اندازه وابسته به پشتیبانی در 
اکران است و اینگونه است که یک فیلم کودک مخاطب می یابد و یک 

فیلم کودک دیگر در جذب تماشاگر شکست می خورد.

سایه روشن های سینمای کودک
چرا »لوپتو« فروخت و چرا »بام باال« شکست خورد؟ 

جایزه برای درب    

نماینده ســینمای ایران 
در جشنواره نانت فرانسه 
درخشــید. به گــزارش 
همشهری، چهل و چهارمین 
جشــنواره فیلــم 3قاره 
نانت فرانسه شب گذشته 
به کار خود پایان داد و فیلم 
سینمایی »درب« ساخته 
ســیدهادی محقق جایزه 
مونگلفیه نقره جشــنواره 
را به خود اختصــاص داد. 
جایــزه مونگلفیه طالیی 
بهترین فیلم جشنواره نیز 
به »خاکسترهای باشکوه« 
ســاخته بویی تاک چوین 
ویتنام/فرانسه/ محصول 

سنگاپور تعلق گرفت.
درب ،فیلمی به کارگردانی 
و نویســندگی سیدهادی 
تهیه کنندگی  و  محقــق 
محصول  محقق  سیدرضا 
سال ۱4۰۰ است. این فیلم در 
استان کهگیلویه و بویراحمد 
و در روســتاهای اطراف 
شهر ســوق فیلمبرداری 
شده اســت. این فیلم در 
چهلمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر موفق به دریافت 
دیپلم افتخار جایزه ویژه 

هیأت داوران شد.

مرگ اکشن کار    

آلبرت پایــون، کارگردان 
فیلم هــای رده ب هالیوود 

درگذشت.
به گزارش ورایتی، آلبرت 
پایون، فیلمساز فیلم های 
ارزان در ژانر اکشن در ۶۹ 

سالگی درگذشت.
پایون بیشــتر ســازنده 
فیلم هایی با بودجه پایین 
ویدئویی بود و با به کار گرفتن 
نورپردازی رویایی، ویرانی 
پســا آخرالزمانی و اکشن 
سوررئال در آثارش شناخته 
می شــد. او طرفــداران 
مشتاقی برای فیلم هایش 
داشــت و در طول 4 دهه 
فیلمســازی با چهره های 
مطرح نماد اکشن ازجمله 
ژان کلود ون دام، کریستوفر 
لمبرت، بــرت رینولدز و 
بازیگران دیگــری مانند 
اسنوپ داگ، چارلی شین، 
آیس تی، لنس هنریکسن، 
رونــی کاکــس، کریس 
کریستوفرســون، جیمز 
کابرن، روتگر هاوئر و دنیس 

هاپر همکاری کرده بود.

 شکست
دنیای عجیب   

»دنیای عجیب« جدیدترین 
فیلم انیمیشن بلند کمپانی 
دیزنی با ضرری باورنکردنی 

روبه رو شده است.
به گزارش ورایتی، »دنیای 
عجیب« دیزنی جدیدترین 
انیمیشن این کمپانی، در 
تعطیــالت ۵ روزه عیــد 
آمریکایی ها  شکرگزاری 
و با نمایش در 4۱۷4 سالن 
سینما تنها ۱۸.۶ میلیون 
دالر فروخت تا خیلی کمتر 
از پیش بینی فروش 3۰ تا 4۰ 

میلیون دالری ظاهر شود.
این فروش بدترین تجربه 
برای دیزنــی در افتتاحیه 
یکی از فیلم هایش است. 
»داستان غرب« نیز فروش 
۱۰.۵ میلیــون دالری را در 
افتتاحیه خود ثبت کرده بود 
اما آن فیلم در دوران کرونا 
راهی سینماها شده بود. این 
در حالی است که »انکانتو« 
با فروش 4۰ میلیون دالری 
و »الیت یر« بــا فروش ۵۱ 
میلیون دالری در تعطیالت 
شــکرگزاری کار خود را 

شروع کرده بودند.

بهترین ابزار،  القای پیام
در این مراسم، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، نیز طی سخنانی گفت: فیلم آنقدر مهم است که عنوان هنر هفتم را دارد. در 
زمینه القای سلطه، می توان هالیوود را مثال زد که از سینما در این راستا استفاده می کند و برای تحکیم هویت می توان سینمای 
بالیوود را مثال زد. این مقوله ارزش زیادی دارد، ولی در عرصه یادگیری و تنوع بخشی در این محیط بهترین ابزار،  القای پیام یا محیط 
یادگیری است. وقتی پس از ۱2سال تغییرات چشمگیر را  در قطر دیدیم، گفتیم چرا این کشور اینقدر تغییر کرده  و گفتند مدیا و فیلم 
است. فیلم می تواند بچه ها را در هر دو جنبه مثبت و منفی قرار دهد. وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: چند پیشنهاد دارم؛ اول 
اینکه ما فیلم ها را تولید می کنیم، اما پیش از آن باید سوژه یابی را بلد باشیم و این را باید به بچه هایمان یاد بدهیم. سناریونویسی را 
یاد بدهیم و اوج و فرود فیلمنامه را حتما بچه های ما باید بدانند. نکته سوم اینکه این آموزش ها برای مؤثر بودن باید مستمر باشند. 
به نظر من عالوه بر داوری انتخاب مردمی هم باید داشته باشیم تا رقابت جدی باشد.  کارها باید مشترک باشد و به کودکانمان باید 
مهارت ارتباط با دیگران و کار تیمی را یاد بدهیم که در آینده در هر عرصه که کار می کنند تولید و هم افزایی بیشتری داشته باشند.

مکث


