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پوالد امین- شهروند| در سال های اخیر بیشتر 
انرژی تئاتر این مرزوبوم را حرکت به سمت و سوی 
تئاتر خصوصی و البته تئاتر تجاری به خود معطوف 
کرده اســت و تمام دســتاوردهای چند وقت اخیر 
این عرصه از احداث و تأســیس سالن های گوناگون 
خصوصی تا ایجاد تنوع مضمونــی در نمایش های 
روی صحنه در راستای رســیدن به این هدف اولیه 
بوده است. شــاید به این دلیل است وقتی در خبری 
می خوانیم که براســاس آمــار ارایه شــده در ۶ماه 
گذشته چرخه مالی تئاتر بیش از ۴۰ میلیارد بوده و 
درآمد گروه های تئاتری به آستانه ۲۰ میلیارد تومان 
نزدیک شده است؛ حسی از نزدیکی به مقصد را حس 
می کنیم. انگار که این موفقیت می تواند الگویی باشد 
برای درآمدن دیگر هنرها و دیگر حیطه ها از نفوذ و 
دخالت و به اصطالح هدایت دولت؛ با این که خیلی ها 
در این میان می کوشند این دستاورد را ناچیز جلوه 
دهند. نمونه اش یکی از خبرگزاری های رسمی کشور 
متعلق به طیفی خاص که روز گذشته در گزارشش 

این آمارها را زیر سوال برد.
آمارهای گویا

آمارها اما گویا به نظر می رســند. گفته می شود 
براساس آمار در  سال 9۴ گردش مالی تئاتر در تهران 
بیش از 3۰ میلیارد تومان تخمین زده شده بود؛ و این 
رقم در  سال 95 نیز، همین میزان ثابت باقی ماند، اما 
فروش تئاترهای امسال با توجه به این که چند نمونه 
تئاتری وجود داشت که رقم های قابل توجهی فروش 
داشتند، بسیار بیش از این مبالغ خواهد بود و رشد 
قابل توجهی را نشان خواهد داد که گاه گفته می شود 
می تواند بالغ بر صددرصد باشــد و البته می دانیم و 
می دانید که رشــد صددر صدی با هر متر و معیاری 
می تواند به معنای یک رشد حیرت انگیز و قابل اتکا 

به شمار آید.
سیل تماشاگران

آمار رســمی ارایه شــده که حاکی از سود حدودا 
5۰ درصــدی گروه ها از کل گــردش مالی تئاتر در 
۶ ماهه اول امسال است؛ نه تنها ســود گروه ها را در 
رقمی نزدیک به کل گردش مالی دو سال اخیر قرار 
می دهد- و از این نظر دســتاورد درخوری به شمار 
می آید- بلکه این حقیقت عریان که از البه الی سطور 
آمارها خود را نشان می دهد، نشان از حقیقتی دیگر 
و امیدوارکننده دارد. به عبارت ســاده تر؛ از گردش 
3۰میلیاردی دو ســال اخیر، اگر 15میلیاردش به 
معنای درآمد تئاتر باشد، نشان دهنده بیش از ۲8۰ 
تا 3۰۰ هزار مخاطب تئاتر در پایتخت اســت؛ و این 
یک واقعیت امیدوارکننده و دلخوش کننده اســت 
که شــاید اگر سه ســال پیش گفته می شد، کسی 
حتی خود تئاتری ها نیز در باورشان نمی گنجید. در 
اشتیاق و عالقه مردم نسبت به تئاتر همین بس که در 
روزهای اوج اجرای این نمایش گفته می شد که بلیت 
این نمایش در بازار سیاه بیش از یک میلیون تومان به 

فروش رسیده بود که البته این خبر تکذیب شد.
بازار در سایه

وضعیت اقتصادی تئاتر امروز از جهات دیگری نیز 
خوشحال کننده است. یکی از این جهت که به تعبیر 
آمار تئاتر این روزها اگر نه به همان اندازه؛ اما حداقل 
با فاصله خیلی کمی از ســینما فروخته و رشد قابل 
توجهی کرده است. این را البته به نقل از خود گروه ها 
و البته مرکز هنرهای نمایشی عنوان می کنند؛ وگرنه 

متاسفانه آمار دقیقی از سالن های خصوصی و فروش 
نمایش ها اعالم نمی شود یا دقیق نیست و البته ارایه 
آماری مثل فروش فیلم هــا و اکران ها هم برای تئاتر 
وجود ندارد. شاید بشود گفت، فقط برخی از نمایش ها 
خودشان فروش شان را اعالم می کنند؛ اما با این حال 
شرایط استقبال از بسیاری از نمایش ها به ویژه آنها که 
یا سوپراستارها ساخته یا در آن بازی کرده اند، نشان 

می دهد که بازار تئاتر چندان هم کم رونق نیست.
عظمت می فروشد

درباره استقبال از تئاتر امسال نباید نقش شماری 
از تئاترهای بزرگی را که روی صحنه آمده اند، نادیده 
گرفت. در حقیقت در  ســال 9۶ چنــد پروژه بزرگ 
تئاتری روی صحنه رفته که توانست مخاطبان زیادی 
را جلب کند؛ ازجمله نمایش اعتراف به کارگردانی 
شهاب حسینی که چندی پیش بیش از 7۰ اجرا با 
فروش بیش از دو میلیارد در سالن اصلی تئاتر شهر 
داشت. عالوه بر اعتراف، باید به کنسرت- نمایش سی 
به کارگردانی سهراب پورناظری و همایون شجریان 
و بازی سوپراستارهای سینما هم اشاره کرد؛ که به 
اذعان گــروه در مدت زمان اجرای همه شبه شــان 
بیش از 1۲۰ هزار تماشــاگر داشــته اند و در گیشه 
بلیت فروشی توانسته اند فروشی حدود 11 میلیارد 
داشته باشند. همچنین در جدول اجراهای امسال 
پروژه عروســکی اُپرای خیام را هم داشتیم که مورد 
استقبال عجیبی قرار گرفت و گفته شد که یک ماه 

مانده به اجرای نمایش بلیت هایش تمام شده است.
در آماری کــه از گردش مالی تئاتــر در نیمه اول 
امسال ارایه  ، به چرخه مالی بیش از ۴۰ میلیارد اشاره 
شده و گفته شده که درآمد گروه های تئاتری نیز به 

آستانه ۲۰ میلیارد تومان رسیده است. 
تردیدها

آمار فروش تئاتر ایران اگرچه نویدبخش اســت؛ 
اما این حقیقت که این مبالغ بزرگ تمام نمایش ها 
را شامل نمی شود و بیشتر با اتکا به اجرای یک سری 
پروژه های بــزرگ از قبیــل نمایش هایی با حضور 
سوپراستارهای سینما یا کنســرت- نمایش ها به 
دســت آمده؛ این تردید را ایجاد می کند که آیا این 

ارقام قابل ذکر به درد ارتقای کیفیت و البته معیشت 
قشر عظیمی از تئاتری ها خواهد خورد؛ یا این که به 
دلیل پیش بینی پذیربــودن نمایش های پرفروش 
در بازار تئاتــر ایران همه چیز صرف تولید و بازتولید 
یک سری کار عظیم خواهد شــد و بدنه تئاتر سهم 
چندانی از این رونق مالی نخواهد داشت؟ شاید محمد 
عمروآبادی مدیر سایت فروش بلیت تیوال دراین باره 
بتواند پاسخی قانع کننده داشته باشد. پاسخ او را به 
فارس می خوانیم: امروز خوشبختانه با رشد و افزایش 
مخاطب تئاتر و هنر روبه رو هستیم و علتش فضای 
مجازی و افزایش آگاهی مردم هــم از وجود و هم از 
کیفیت آثار هست. فضاهایی که افراد از آثار به سادگی 
مطلع می شــوند و همچنین با صحبت درباره آثار، 
همدیگر را برای تماشــا تشویق می کنند، فضاهای 

مجازی در این مسیر تأثیر جدی داشته است.
آماری که محمدعمروآبادی می دهد، حکایت از 
استمراری شگفت دارد: تئاتر در پنج سال گذشته از 
آغاز فعالیت تیوال هر  ســال رشد حدود 5۰درصد و 
در یک سال گذشته رشد صددرصدی داشته است. 
سیدشهاب الدین حسین پور کارگردان تئاتر و مدیر 
سایت فروش بلیت تیک ایت اما معتقد است که وضع 
اقتصاد تئاتر نابسامان است و علتش را هم برنامه ریزی 
نادرست در مسائل اقتصادی و قوانینی که هیچ گاه به 
جز عرف درجایی درج نشده اند، می داند. به باور این 
کارگردان تئاتر درنظرنگرفتن آسیب ها و نقاط ضعف 
و قدرت و صرفا توجه به آمار و خلق رزومه از ســوی 
عده ای باعث شــده حرمت ها در تئاتر زیرپا گذاشته 
شود: خیلی ها امروز درآمد مناسب برای تئاتر دارند اما 
تهیه کنندگان و کارگردان های همین ها ورشکست 
شــده اند، به دلیل برخی فرهنگ های نادرســت به 
تعبیری داللی و پول هایی که جابه جا می شود، همه 
اینها نویــد اتفاقات خــوب را نمی دهد. پس صریح 
می گویم که نمایش ها می فروشــند؛ اما سایر افراد 
مشکل اقتصادی دارند. این آســیب باید رفع شود. 
خیلی از بازیگران هستند که ادعا دارند برای یک کار 
باید 3۰ تا ۴۰ میلیون در تئاتر بگیرند، درحالی  که در 

همه کارها چنین شرایطی فراهم نیست!

چه باید کرد؟
اما آیا راهی نیســت که حضور سوپراســتارها 
قاعده مند بوده و به رغم باالبردن آمارها، معیشت و 
امنیت کاری تئاتری های حرفه ای را تحت الشعاع 
قرار ندهد؟ در مفیدبودن حضور ســتارگان سینما 
در گیشه حرفی نیســت و فراموش نباید کرد که 
عالوه بر پرفروش های امسال در سال های گذشته 
نیز نمایش هایی مانند »می سی ســی پی نشسته 
می میرد« به کارگردانــی همایون غنی زاده با بازی 
ویشکا آسایش و سجاد افشاریان، بابک حمیدیان و 
سیامک صفری با فروش بیش از دو میلیارد فروش 
جور عدم استقبال از دیگر نمایش ها را کشیده اند، 
اما به اعتقاد برخی از کارشناسان و اهالی تئاتر برای 
این که همه طیف های تئاتری بتوانند در این عرصه 
به راحتی و با فراغت بال بــه فعالیت بپردازند، نیاز 
است که یک دســته بندی و طبقه بندی مشخصی 
برای حضور سوپراســتارها انجام شــود؛ یعنی نه 
این که آنها در تئاتر حضور نداشته باشند بلکه میزان 
حضورشان مشخص شــده و به طور مثال، در طول  

سال یک میزان مشخص باشد.
چه نباید کرد؟

اما این نظر مخالفانــی دارد و برخی از معتقدان 
آزادی اقتصــادی و بازار رقابتی بــر این باورند که 
قاعده مند کردن مــواردی از قبیــل بازیگران و... 
امکان پذیر نیســت و هر فرد آزاد است که بتواند 
هر زمانی که شــرایطش را داشــت، با هر گروهی 
در سالن ها اجرا داشته باشــد. این گروه مشکل را 
از این جــا می دانند که تئاتری ها عــادت کرده اند 
مرکز هنرهای نمایشی کاری برایشان انجام دهد؛ 
درحالی  که ساختار تئاتر از مرکز شروع نمی شود، 
از کارگردان و گروه شروع می شود. یک کارگردان 
پــس از انتخاب افراد، ســالن و  متن آمــاده اجرا 
می شــود و این که مرکز بخواهد برای حضور افراد 
مختلف تصمیم گیری کند و دستورالعملی بدهد، 
مرتبط به زمانی بود که مرکز هنرهای نمایشــی 
تهیه کننده کارها بود و بودجــه تولید را پرداخت 

می کرد، از آن دوره سال ها گذشته است.  

 لوور ابوظبی 
با تأخیر 5 ساله افتتاح شد

شهروند| موزه لــوور ابوظبی باالخره پس از 
5  سال تأخیر افتتاح شد. این موزه که در امارات 
متحده عربی واقع شده 1۰  سال پیش، مراحل 
ساخت خود را آغاز کرده است. قرار بود این موزه 
5 سال پیش افتتاح شــود اما حاال با یک تأخیر 
5 ساله با حضور امانوئل مکرون، رئیس جمهوری 
فرانسه و شــیخ محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
افتتاح شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری 
افغانستان و محمد ششم، پادشاه مراکش ازجمله 
میهمانان ویژه افتتاح این پروژه »بلندپروازانه« 

فرهنگی بودند.
به گزارش یورو نیوز، رئیس جمهوری فرانسه در 
سخنرانی خود به مناسبت افتتاح این موزه گفت: 
»به هیچ چیزی ســریع تر و مهمتر از گسترش 

فرهنگ، آموزش و زیبایی نیاز نداریم.«
از زمان ریاســت جمهوری نیکال سارکوزی، 
فرانســه، پادشاهی  ها و امیرنشــین های عرب 
خلیج فارس را جایگزین جمهوری های عربی در 

روابط استراتژیک منطقه ای خود کرده است.
موزه های فرانسوی 3۰۰ قطعه هنری/ تاریخی 
خود را برای نمایش به طور موقت در اختیار موزه 
لوور ابوظبی قرار داده اند و شاهکارهایی از فرانسه 
و دیگر نقاط جهان در خانه  جدیدشان در امارات 

متحده عربی به نمایش در خواهند آمد.
موزه لوور ابوظبی توســط معمار فرانسوی ژان 
نوول )Jean Nouvel( طراحی شــده اســت و 
اولین موسسه از موسسات متعددی ا ست که قرار 
است در این منطقه افتتاح شود، موسساتی ازجمله 
گوگنگهایم فرانک گهری، مرکز هنرهای اجرایی 
زاها حدید، مــوزه دریانوردی تادائو آنــدو و موزه  
نورمن فاستر که به تاریخ امارت متحده عربی و شیخ 
زاید بن سلطان آل نهیان، حاکم ابوظبی و بنیانگذار 

امارات متحده عربی خواهد پرداخت. 

 فوق لیسانسه ها
 سروش صحت هم می آید

همزمان با اعــالم زمان پخــش فصل دوم 
ســریال لیسانســه ها عوامل ایــن مجموعه 
تلویزیونی، از نام فصل ســوم ایــن مجموعه 
رونمایی کردند: فوق لیسانسه ها. دومین فصل 
این مجموعه قرار اســت اوایل آذرماه به روی 
آنتن بــرود و پخش آن تا پایان امســال ادامه 
پیدا کند و ســپس تولید فوق لیسانسه ها در 

 سال آینده آغاز شود.
در فاصله کمتر از ســه هفته تا آغاز پخش 
فصــل دوم مجموعه تلویزیونی لیسانســه ها، 
زمینــه تولیــد فصل ســوم این ســریال به 
کارگردانــی ســروش صحت فراهــم و زمان 

کلید خوردن آن مشخص شده است.
آی ســینما گزارش می دهد که لیسانسه ها 
از ســریال های موفق و پربیننده سال گذشته 
تلویزیون بود کــه فصل زمســتان در حدود 
3۰ قســمت روي آنتن شــبکه ســه رفت. از 
همان زمان زمزمه های تولید ادامه سریال به 
گوش می رسید و فصل دوم آن جلوی دوربین 
رفت. تولید فصل دوم لیسانسه ها در ادامه ۲8 
قسمت فصل اول اســت و تا ۶۰ قسمت ادامه 
خواهد داشت. قرار است پخش این مجموعه 

از شنبه چهارم آذرماه آغاز شود.
از سوی دیگر گفته مي شود تهیه کنندگان 
این ســریال براي تولید فصل ســوم آن هم با 
مدیــران تلویزیون به توافق رســیده اند و اگر 
قرار به پخش شــبانه باشــد، فصــل دوم تا 
روزهای پایانی  ســال ادامه خواهد داشــت. 
فوق لیسانسه ها نام فصل سوم است که تولید 
آن برای  ســال آینده برنامه ریزی شــده و به 
احتمال زیاد سروش صحت کارگردانی آن را 

انجام خواهد داد.

دریچه اتفاق

شهروند| تصویرگران نقاشی های خود را در 
نخستین سالروز درگذشت »توران میرهادی« 
عصر جمعه، نوزدهم آبان ماه در گالری ویستا به 

تماشا گذاشتند. 
پریسا پهلوان، مدیر گالری ویستا با اعالم این که 
این حرکت به یاد خانم میرهادی انجام شــده و 
نمایشــگاه دایر »یادگاری« نام دارد، گفت: »من 
از دانش آموزان مدرسه »فرهاد« بودم که حدود 
نیم قرن پیش با روش های نوین تربیتی، توسط 
خانم میرهادی بنیان نهاده شــد. ایشان اعتقاد 
داشت ســال های اولیه کودکی نقش مهمی در 
آنچه انسان به  عنوان توشه آینده خود برمی دارد، 
ایفا می کند و بــه همین دلیل در این مدرســه 
شیوه های متفاوتی برای تربیت دانش آموزان به 

کار می گرفت.«
پهلوان ادامه داد: »همچنین توران میرهادی 
بنیانگذار شــورای کتاب کــودک و فرهنگنامه 
کــودکان و نوجوانان بــود. شــکل گیری این 

فرهنگنامه کار بســیار بزرگی اســت که 
عده زیادی به صــورت داوطلبانه در 

آن کار می کننــد و دیدگاه هــای 
انسان دوســتانه خانم میرهادی 
باعث شــد این دو موسسه رشد 
کنند.« مدیر گالری ویستا افزود: 

»من هم ســال ها عضو شــورای 
کتاب کودک بودم و از نزدیک شــاهد 

بودم هنرمندان تصویرگر چه ارتباط صمیمانه 
و نزدیکی با زنده یاد میرهادی داشــتند از این رو 
تصمیم گرفتیم با حضور تصویرگران نمایشگاه 

متفاوتی به یاد توران خانم برگزار کنیم.« 
او افزود: »از تصویرگران خواستیم به جای آثار 
تصویرگری، آثار نقاشی خود را در این نمایشگاه 

ارایه کنند تا تصویر متفاوتی از آنها را شاهد 
باشیم.«

پهلوان خاطرنشان کرد: »گالری 
ویســتا از بدو تولــدش، تالش 
کرده نشــان دهد به اعتالی هنر 
عالقه مند اســت و بــرای تحقق 
رویکردهای کالن فرهنگی دغدغه 
دارد، برپایی مســتمر نمایشگاه های 
هنرهای جدیــد ازجمله ویدیــو آرت یا جایزه 
ویستا و توجه دادن جامعه به اهمیت ایده هنری 
از این جمله است، در همین راستا خواهیم کوشید 
نمایشــگاه »یادگاری« به صورت ساالنه برگزار 
شــود. مدیر گالری ویستا خبر داد: 1۶ تصویرگر 
که از هنرمندان فعال و پرکار شورا و عالقه مند به 

خانم میرهادی هستند، آثار خود را در نخستین 
مجموعه یادگاری نمایــش داده اند. همچنین 
قصد داریم با مشــارکت هنرمندان، بخشــی از 
عواید فروش این آثار را به شورای کتاب کودک و 

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان اهدا کنیم. 
به گفتــه او آثاری از مهشــید آســوده خواه، 
نگین احتســابیان، بنفشــه احمدزاده، عطیه 
بزرگ سهرابی، مرجان ثابتی، هدا حدادی، پژمان 
رحیمی زاده، فرشید شفیعی، مریم طباطبایی، 
کمال طباطبایی، حسن عامه کن، نجوا عرفانی، 
کیوان عسگری، عطیه مرکزی، مانلی منوچهری و 
مرجان وفاییان، به کوشش کیوان عسگری در این 

مجموعه به نمایش درآمده است.
نمایشــگاه »یادگاری« همزمان با نخستین 
سالگرد درگذشــت توران میرهادی، از 19 تا ۲9 
آبان ماه در گالری ویستا به نشانی خیابان مطهری، 
خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم ، پالک 11 برقرار 

است.

 نمایشگاه »یادگاری« 
به افتخار »توران میرهادی« افتتاح شد

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

 شکست
 به روایت فریدون جیرانی

فریدون جیرانــی می گوید وقتی آدم 
شکست می خورد به شرط آن که بپذیرد 
شکست خورده است و تصمیم بگیرد که 

آن را جبران کند، موفق می شود.
او معتقد اســت: به نظر من باید برای 
فیلم های متوسطی که از قبل روی آنها 
حساب باز نمی کنند، تبلیغات انجام شود. 
خیلی از فیلم ها پیش از اکرانشان معروف 
هستند؛ مثال بازیگر مطرحی مثل رضا 
عطاران در آن حضــور دارد یا کارگردان 
مطرحی فیلم را ساخته و به این ترتیب 
به اندازه کافی تبلیغ اولیــه دارد، ولی 
فیلم های متوسط که حدود ۸۰ درصد از 
سینمای ما را تشکیل می دهند نیاز به جا 

انداختن به واسطه تبلیغات دارند.
او گفت: آقای شمقدری در مقطع اول 
حضورشان در معاونت امور سینمایی نگاه 
باز و بهتری داشتند، ولی در مقطع دوم که 

فشارها به آنها وارد شد، این طور نبود. 
جیرانی در پاســخ به این که »به نظر 
خودتــان در کارنامــه هنری تان چند 
شکست وجود دارد«، خاطرنشان کرد: 
به غیــراز »خواب زده هــا« و »صعود«؛ 
»ستاره ها« و »پارک وی« با این که فروخت 
ولی به نظر من شکســت بــود و نباید 
»ستاره ها« را به صورت فیلم می ساختم و 
»پارک وی« هم آن چیزی که من انتظار آن 

را داشتم، نشد.
بــه زودی  اســت  قرار  »خفه گی« 
در نخســتین حضــور جهانی اش در 
جشنواره »شب های ســیاه تالین« به 
نمایش درآید. فریدون جیرانی درباره 
این موضــوع گفت: من فیلمســازی 
نیستم که به برخوردهای جهانی توجه 
داشته باشم. من فیلمساز تنه سینما، 
درواقع »بدنه سینما« و فیلمساز مردم 
و مخاطب عام هستم ولی برای ساخت 
این فیلم تصورم این بــود که به گونه 

دیگری نگاه کنم.

گروه »کیانیان« ویزا ندارد
شــهروند| نمایش »حرفــه ای« به 
کارگردانی رضا کیانیان که قرار بود اواخر 
آبان ماه در کانادا اجرا شــود، به احتمال 
نزدیک به یقین، دیگر اجرا نخواهد شد. 
دلیل اصلی اجرا نشدن نمایش »حرفه ای« 
این است که پس از دو ماه، هنوز خبری از 
ویزای اعضای گروه نیامده است به همین 
دلیل اجرای این نمایش در کانادا منتفی 

است.
رضا کیانیان با تأیید این خبر و منتفی 
شدن سفرش به کانادا گفته است: مدتی 
است روی نوشــته هایم کار می کنم و 
این فرصت را برای تمرکز بیشتر مغتنم 

می دانم.
او که چندی اســت در فضای مجازی 
هم کم کار شده و به ویژه در اینستاگرام 
و صفحه شخصی اش خبری از او نیست، 
علت را پناه بردن به تنهایی اش می داند. 
به گفته این بازیگر ســینما و تلویزیون؛ 
هرازچندگاهی الزم دارم تنها باشــم تا 
بتوانم درون خودم را ساماندهی کنم و با 
نوشتن به سواالت بی شمار خودم پاسخ 
بدهم. هر وقت پر از سوال می شوم، تنها 
راه برایم خواندن و نوشتن درباره آنهاست 
و در این روند است که می توانم به پاسخ 

برسم.
کیانیان معتقد اســت »نوشتن مثل 
جن زدایی ست!« او به ایسنا گفته است: 
اگر جن را بــا مراســم زار از تن بیرون 
می کنند، سواالت را هم می توان با نوشتن 
در موردشان یعنی بیرون ریزی سواالت 
از ذهن به روی کاغذ بیرون راند و با پیدا 
کردن پاسخ، جا برای سواالت بعدی باز 

کرد.
رضا کیانیان در کارنامه  هنری اش بازی 
در فیلم هایی چــون »کیمیا«، »آژانس 
شیشــه ای«، »مادرم گیسو«، »خانه ای 
روی آب«، »دلم می خــواد« و... را دارد و 
اخیرا در سری دوم سریال »شهرزاد« نیز 

به ایفای نقش پرداخت.
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»شهروند« بررسی می کند 

آیا بازار تئاتر امروز ایران رونق بی سابقه ای دارد؟!
 براساس آمار ارایه شده در ۶ماه گذشته چرخه مالی تئاتر بیش از ۴۰ میلیارد بوده و درآمد گروه های تئاتری به آستانه ۲۰ میلیارد تومان نزدیک شده است 

 با گفته هایی از دکتر محمود عزیزی، نعیمه نظام دوست، محمد عمروآبادی مدیر سایت فروش بلیت تیوال و سیدشهاب الدین حسین پور مدیر سایت فروش بلیت تیک ایت

سالن های پر از جمعیت...
نعیمه نظام دوست بازیگر| درحال حاضر شرایط تئاتر بسیار خوب است. در گذشته 
افراد بسیار کمی تئاتر تماشا می کردند و بیشتر تئاترهای کمدی مورد توجه قرار می گرفت 
ولی االن، سالن ها مملو از جمعیت است و جای خوشحالی است. من بابت این وضع خوب 
تئاتر خوشحالم و خدا را شــکر می کنم. درباره فروش خوب نمایش ها باید گفت که شاید 
حضور چهره ها در تئاتر بسیار اثرگذار بوده است. البته کار در کنار اهالی تئاتر که سال های 
بسیاری در این عرصه تالش کرده اند، بسیار حس خوبی است اما حضور چهره های سینمایی 
در تئاتر بسیار یاری دهنده است و به تئاتر ما کمک می کند. این قضیه باعث می شود زحمت 
اهالی تئاتر که سال های بسیاری است فعالیت می کنند، دیده شود. این اتفاق باعث می شود 
که اهالی خوب تئاتر هم شناخته شوند و به عرصه های باالتر راه پیدا کنند و در مدیوم سینما 
و تلویزیون فعالیت کنند. مطمئنا کسانی که کار تئاتر می کنند، بین خودشان اهالی معروفی 
هستند و مردم هم از آنها اســتقبال می کنند. حضور هر دو طیف بازیگران در عرصه های 
سینما و تئاتر و تعامل آنها با یکدیگر، یک چرخه است و ما نباید نسبت به آن موضع بگیریم 

بلکه باید نسبت به این موضوع حس خوبی داشته باشیم.

نگاه تئاتری ها عوض شده
محمود عزیزی بازیگر و کارگردان| متاســفانه امروز ما در شرایطی کار تئاتر انجام 
می دهیم که الگوها جابه جا شده و نوع نگاه، یک نگاه دوراندیش نیست، سرمایه گذار است که 
در فاصله کم می خواهد سود ببرد. در این اوضاع و احوال بحرانی تئاتر جوان هم اگر می خواهد 
آینده خود را رقم بزند، باید کار کند؛ و الگوهایی مثل مشایخی، رشیدی یا زنده یاد سمندریان 
را درنظر داشته باشد. اما درباره ورود ستاره های سینما به تئاتر باید گفت؛ خیلی از ستاره هایی 
که امروز می بینیم، گل خانه ای هســتند. اینها همین که از گلخانه بیرون می آیند، پژمرده 
می شوند، اما ستاره های ماندگار آنهایی هستند که راه درازی را باید طی کنند تا به عرصه تئاتر 

برسند. ما قبل و بعد از انقالب هم نمونه چنین افرادی را داشتیم.
درباره پیشکسوتان و بزرگانی که در عرصه تئاتر پا به سن گذاشته اند؛ و در شرایطی نابسامان 
به سر می برند، درحالی  که همین ها، سال ها و دهه ها با حضور خود چرخ های تئاتر کشور را به 
حرکت درآورده اند نیز، مدیران و مسئوالن باید کمک کنند تا این افراد در زندگی شان دچار 
مشکل نباشند و برای تأمین مایحتاج نیاز مالی نداشته باشند. آینده تئاتر به چنین مواردی 

بستگی بسیار دارد.


