
همواره  ایران  موسیقی  هنر  بازار  محصوالت  مهمترین   
بر مدار دو کاالی اصلی آلبوم و کنسرت ها استوار بوده؛ 
اما کاهش روند ارائه آلبوم های موسیقی در کنار افزایش 
فزاینده کنسرت ها، زنگ خطر تک محصولی شدن این 

هنر در بازار فرهنگی کشور را به صدا درآورده است.
»تورستین  ایرنا،  فرهنگی  خبرنگار  شنبه  روز  گزارش  به 
 Institutional( نهادگرایی  اقتصاد  مکتب  بنیانگذار  وِبلن« 
economics( جمله زیرکانه ای دارد: خانه ای که تنها یک در 
برای خروج  دارد و معمارش فکری به حال در پشتی - دری 
اضطراری – نکرده، تنها می تواند منزل یک نفر باشد و آن خود 
معمار است! »اقتصاد تک محصولی« هم درست مانند همان 
خانه ای است که در صورت بروز حادثه ای راهی برای خروج از 

آن نیست... .
شاید در نگاه اول این جمله دارای بار طنز باشد؛ اما تنها با اندکی 
تامل، مفهوم گزنده ای از آن استنباط می شود که گوینده آن به 
سبب کاستن از معنای عمیق تلخ مفهومش، ناگزیر بوده که در 

بازگویی آن آسیب به طنز پناه ببرد.
آمار... آمار... آمار...

تمامی شواهد و قراین در بازتاب شریان حیات موسیقی در 
کشورمان، نشان دهنده حرکت اقتصاد این هنر سود ِده به سمت 
روند تک محصولی شدن است! این اتفاق در نگاهی ُخرد برای 
خانواده این هنر و در نگاهی کالن برای جامعه فرهنگی کشور نمی 
تواند خبری مسرت بخش باشد؛ چرا که در بدنه پویا و چندوجهی 
اقتصاد فعالیت های فرهنگی، حرکت یک شاخه هنری به سمت 
بازار تک محصولی نشان دهنده خروج ماشین اقتصادی آن هنر از 

جاده اصلی به سمت مسیری فرعی است.
ناگفته پیداست در صورت برطرف نشدن این آسیب، ممکن 
است جریان اقتصاد هنر یک کشور به جای نیل به قله موفقیت 
به سمت پرتگاهی هول انگیز و عمیق رهنمون شود... حال سوال 
اصلی اینجاست که آن تک محصول چیست؟... با مرور آمارهای 
منتشر شده در سال های 1395 و 1396 این نکته بیش از هر 
مساله دیگری به چشم می آید که روند نزولی افت تیراژ آلبوم ها 

با شتاب باالیی نسبت به سال های گذشته در حال وقوع است.
از آنجایی که مهمترین محصوالت بازار هنر موسیقی ایران 
همواره بر مدار دو کاالی اصلی آلبوم و کنسرت ها استوار و در 
جریان بوده؛ کاهش روند تولید و ارائه آلبوم های موسیقی در کنار 
افزایش فزاینده کنسرت ها در بدنه فعالیت های موسیقایی کشور 
نه تنها زنگ خطر تک محصولی شدن این هنر در بازار فرهنگی 
کشور را به صدا درآورده که موجب شده تا هنر موسیقی به عنوان 
هنری فراگیر از دسترس قاطبه مردم خارج شود و به محصولی 
برای طبقه مشخص )شما بخوانید متوسط رو به باالی جامعه( 

تبدیل شود.
beeptunes.( تونز  بیپ  سایت  شده  ارائه  آمارهای  مطابق 

com( در حالی آلبوم های »امیر بی گزند« )محسن چاوشی(، 
»طریق عشق« )محمد رضا شجریان و پرویز مشکاتیان(، »سی 
)اولین  اردیبهشت«  »گذر  امیری(،  خواجه  )احسان  سالگی« 
آلبوم گروه دال(، »گفتم نرو« )محمد علیزاده(، »ناگفته« )حافظ 
ناظری(، »دوباره عشق« )حامد همایون(، »آینه قدی« )مهدی 
)علی  بی تکرار«  »رویای  و  یغمایی(  )کاوه  »منشور«  یراحی(، 
زندوکیلی( به ترتیب در فهرست پرفروش ترین آلبوم های موسیقی 
طی سال های 1395 و 1396 قرار گرفته اند که از این میان دو اثر 
»ناگفته« و »طریق عشق« جزو دسته آثاری هستند که در سال 
های پیش تولید شده اند و تنها در سال 1395 به بازار موسیقی 
ارائه شده اند. همه اینها را به طور متوسط در کنار 55 آلبومی قرار 

دهید که در سال های ذکر شده منتشر شده اند.
نکته قابل تامل در این آمار متوجه این مساله است که از میان 
همان میانگین 55 آلبوم، همین 10 آلبوم پرفروش نامبرده شده 
تیراژی باالی یکصد هزار نسخه را به خود اختصاص داده اند و 
مابقی آثار نه تنها به سقف یکصد هزار نسخه نرسیده اند که اغلب 
بین 30 تا 50 هزار نسخه در نوسان هستند. حال تمامی این 

آمارها را در کنار جمعیت 80 میلیونی ایران قرار دهیم تا متوجه 
نکته تلخ ماجرا شویم... .

اما در کنار سال های خزان زده اخیر در زمینه تولید آلبوم های 
موسیقی و در کنار اخبار لغو کنسرت های موسیقی طی دو سال 
1395 و 1396 به جرات می توان ادعا کرد که منهای ماه های 
مذهبی موجود که مطابق عرف، رسم و سنت همیشگی در ایران 
شاهد اجرای کنسرت نیستیم، در مابقی روزها به طور میانگین 
شاهد اجرای روزانه دو کنسرت در سراسر کشور بودیم و بر همین 

اساس درسال 1395 بهار کنسرت ها را در کشور شاهد بودیم.
 تعریف وارونه در تولید آلبوم

خشایار اعتمادی خواننده شناخته شده موسیقی پاپ کشورمان 
در اینباره معتقد است: تولید آلبوم با هزینه  هایی که امروز در 
مارکت موسیقی وجود دارد، تقریبا برای خواننده توجیه اقتصادی 
ندارد و می  توان با قاطعیت گفت که درآمِد خواننده از کنسرت هایی 

است که برگزار می  کند.
خواننده آلبوم هایی چون »جسارت«، »خط قرمز« و »بسه 
دیگه« در ادامه با بیان آنکه میانگین تیراژ آلبوم های موسیقی در 
ایران 150 هزار نسخه است، می افزاید: این تعداد تنها مختص 
خوانندگان چهره و مشهور است و برای دیگر فعاالن این عرصه 
تیراژ آلبوم ها بسیار پایین تر از این آمار است. حال وقتی تمام 
این اعداد و ارقام را در کنار هزینه توزیع و تبلیغات و البته معضلی 
به نام کپی های غیرقانونی قراردهیم به راحتی می توان پی برد 
تولید و فروش آلبوم برای خوانندگان به هیچ وجه صرفه اقتصادی 
ندارد و تنها پلی برای ارتباط هر چه بیشتر خوانندگان به عنوان 
تولیدکنندگان این محصول هنری و عموم مردم به عنوان مصرف 

کنندگان آن به شمار می رود.
رضا خانزاده از تهیه کنندگان موفق موسیقی کشور در گفت وگو 
با ایرنا در زمینه کمرنگ شدن فضای تولید آلبوم ها در حوزه 
موسیقی به آسیب تبدیل شدن تولید آلبوم به فرصتی برای معرفی 
خوانندگان جوان اشاره می کند و می گوید: آنچه که امروز بیش 
از هر مساله ای به چشم می آید توجه خوانندگان تازه کار به 
تولید آلبوم است تا به واسطه آن بتوانند عالوه بر سنجش میزان 
مخاطبان خود، نظر برگزارکنندگان کنسرت  ها را به خود جلب 
کنند و با حضور آنها و جلب اسپانسر به سمت مساله درآمد و 

سودآوری حرکت کنند.

در حقیقت تعریفی که امروز برای تهیه و تولید آلبوم در بازار 
موسیقی کشور است، نوعی سرمایه گذاری برای هنرمندان این 
عرصه برای ورود به بازار داغ کنسرت هاست. مسلم است که 
با ادامه این روش بیشترین ضرر متوجه عموم مردم به عنوان 
مخاطبان اصلی بازار محصوالت موسیقی خواهد شد. چرا که 
بخش مهمی از مردم که در طبقه متوسط جامعه قرار می گیرند و 
هزینه تهیه بلیت کنسرت ها برای حضور خانواده آنها ممکن است 

میسر نباشد از این بازار حذف خواهند شد.
 سود امروز و زیان فردا

قیمت کنسرت ها در سال 1396  از  ارائه شده  آمار  مطابق 
حداقل قیمت برگزاری کنسرت ها در کشور 40 و حداکثر 130 
هزار تومان بوده است. البته در این میان کنسرت های استثنایی 
چون کنسرت روزبه نعمت اللهی با قیمت 180 هزار تومان یا 
تمامی اجراهای ارکستر سمفونیک و ملی با قیمت 150 هزار 

تومان به عنوان نمونه وجود داشته اند.
حال با میانگین قرار دادن قیمت 80 هزار تومان برای بلیت 
کنسرت ها و ظرفیت میانگین 500 نفره سالن ها برای هر سانس 
اجرا به اعداد و ارقامی می رسیم که در حوزه بازار محصوالت 
فرهنگی ایران به عنوان رکورد به شمار می رود. در کنار همه این 
مسائل فراموش نکنیم که اغلب کنسرت های خوانندگان در هر 
روز در دو سانس برگزار می شود و عموما هر خواننده به شکل 
میانگین دو یا سه روز در پایتخت و یک روز در دیگر استان ها به 
اجرای کنسرت می پردازد که می تواند سود سرشاری را در هر 
برنامه برای خواننده و البته کنسرت گزار با خود به همراه داشته 

باشد.
نباید فراموش کرد که طی چند سال اخیر دو مساله نبود راهکار 
مناسب و قانونی برای تدوین و تعیین سقف و کف قیمت بلیت 
های کنسرت از یک سو و از سویی دیگر انداختن تقصیر گرانی 
بلیت های کنسرت توسط خوانندگان برعهده برگزارکنندگان 
کنسرت و از سوی این افراد بر گردن صاحبان سالن ها، از جمله 
آسیب هایی بوده که بار دیگر مردم را به عنوان مصرف کنندگان 

اصلی بازار موسیقی متضرر ساخته است.
مدیرعامل  پارسیان  هوشیار  فرزاد  پیشتر  ارتباط  این  در 
پیشین برج میالد تهران با تاکید بر این مساله که از این صحبت 
برگزارکنندگان کنسرت ها که تقصیر گرانی بلیت ها را بر گردن 

مسئوالن و متولیان سالن های برگزاری برنامه های فرهنگی می 
اندازند بسیار متعجب است؛ خاطرنشان کرده بود: نمی  دانم چرا 
تهیه  کنندگان و برگزار کنندگان کنسرت  های موسیقی تنها به 
سودجویی لحظه  ای خود فکر می  کنند و گناه را به گردن دیگران 
می  اندازند و نرخ اجاره  بهای سالن را بهانه می  کنند. ما نه  تنها طی 
سال های 1394 و 1395 در برج میالد هزینه  ها را افزایش نداده 
 ایم، بلکه برای موسیقی  های فاخری که شورای تصمیم  گیری برج 
آن را مناسب تشخیص دهد اجاره  بهای هر  اجرا را به نصف کاهش 
داده و از آنها اجاره را به شکل نیم  بها دریافت می کنیم تا به این 
ترتیب اقتصاد فرهنگی خانواده  ها مورد حمایت قرار گیرد و بتوانند 

براحتی برای تماشای این برنامه ها به برج میالد بیایند.
البته در این میان برخی تهیه  کنندگان موسیقی با وجود آنکه 
به این مساله اشاره می کنند که اگرچه سالنی مانند برج میالد 
بابت کنسرت  های سنتی به آنها تخفیف می  دهد، اما خواننده 
 هایی هستند که دستمزدهای نجومی بابت هر اجرای خود از تهیه 
 کننده طلب می  کنند. در این شرایط طبیعی است که تهیه  کننده 
نتواند از جیب خود این مبالغ را بپردازد و بنابراین بهای بلیت 

کنسرت را باال می  برد.
 آسیبی به نام تهیه کننده های بی تجربه

در مقام پاسخگویی به این مساله، محسن رجب  پور یکی از 
قدیمی  ترین کنسرت  گزاران موسیقی در گفت وگو با ایرنا تصریح 
می کند: هزینه برگزاری کنسرت، وجوه مختلفی دارد که تنها یکی 
از بخش های آن اجاره سالن میزبان کنسرت است. به اینها باید 
موارد هزینه بَری چون دستمزد گروه اجرایی و به ویژه دستمزد 
سنگین خوانندگان را نیز اضافه کنیم. اگر نگاه حرفه ای داشته 
باشیم باید تمام هزینه های برگزاری یک کنسرت مانند هزینه های 
بخش های فنی چون صدا و نورپردازی و بخش های الزامی و 
حیاتی چون نیروی انتظامی برای برقرار امنیت کنسرت ها را نیز 
لحاظ کنیم. بر همین اساس است که به عنوان کسی که سابقه دو 
دهه کار اجرایی در حوزه برگزاری کنسرت را با خود به همراه دارد 
با صدای بلند اعالم می کنم اگر تهیه کننده ای دلیل گرانی بلیت 
کنسرتش را به اجاره بهای سالن مربوط بداند، نه تنها تهیه کننده 
ای حرفه ای نیست که نشان می دهد بسیار بی تجربه و ناپخته 
دست به پاسخ گویی زده و حرف هایش در بین حرفه ای های این 

حوزه محلی برای اتکا و ارجاع ندارد.

6فرهنگی

 افزایش مخاطبان سینما در 9 ماهه سال 97؛

ایرانی ها امسال با سینما آشتی کردند

بررسی آمار فروش فیلم ها در 9 ماهه اول سال 97 نشان می دهد که میزان 
فروش فیلم ها و تعداد مخاطبان سینما نسبت به مدت مشابه در سال 96 

افزایش داشته است.
به گزارش روز شنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، محمود اربابی معاون توسعه فناوری و 
مطالعات سینمایی درباره بررسی فروش سینما در 9 ماه نخست سال، گفت: سینمای 
ایران در 9 ماهه نخست سال 1397 به فروشی معادل 203 میلیارد و 704 میلیون 
و 37 هزار تومان رسیده است و در طی این مدت 23 میلیون و 86 هزار و 234 نفر 

به تماشای فیلم های درحال اکران نشستند.
وی ادامه داد: میزان فروش فیلم های سینمایی در 9 ماه نخست سال 96 نیز 
معادل 142 میلیارد و 474 میلیون و 171 هزار تومان و تعداد تماشاگران 18 میلیون 

و 30 هزار و 665 نفر بوده است.
اربابی با اشاره به افزایش مخاطبان و همچنین میزان فروش فیلم ها در سال 97 
عنوان کرد: بر اساس بررسی های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی میزان 
افزایش فروش فیلم ها در 9 ماهه ابتدایی سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال 96 
چهل و سه درصد و تعداد تماشاگران نیز در 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به همین 

مدت در سال گذشته 28 درصد رشد داشته است.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با اشاره به فروش آذر ماه نیز گفت: 
میزان فروش سینمای ایران در آذر ماه سال 97 معادل 18 میلیارد و 189 میلیون و 
897 هزار تومان بوده است و 2 میلیون و 85 هزار و 164 نفر به تماشای فیلم های 

اکران شده نشستند.
وی با مقایسه آذرماه با مدت زمان مشابه سال 96 اظهار کرد: این رقم در سال 
گذشته 16 میلیارد و 727 میلیون و 54 هزار تومان بوده و 2 میلیون و 123 هزار و 
74 نفر به تماشای فیلم ها نشستند که بر این اساس در آذر ماه 97 سینما 9 درصد 

افزایش فروش و 2 درصد کاهش بیننده را شاهد بوده است.
اربابی در پایان تاکید کرد: اطالعات از سامانه سینما شهر استخراج شده است و 
به علت به روز نشدن تمامی اطالعات تفاوت اندکی در فروش آذر ماه پس از تکمیل 

اطالعات دیده می شود.

مالک فیلمسازان برای انتخاب مدیران خوب و بد
دعوای فیلمسازان تازه کار یا پیشکسوت با مدیران سینمایی بحث تازه ای 
ما  هنرمندان  منظر  از  مدیران  بدی  یا  معیار خوبی  واقع  به  اما  نیست، 

چیست؟.
به گزارش روز شنبه خبرنگار سینمای ایرنا، ماجرای گالیه های یک فیلمساز 
پیشکسوت از مدیر بنیاد سینمایی فارابی به همین چند روز پیش باز می گردد آنجا 
که کیومرث پوراحمد وقتی در جشن منتقدان به عنوان بهترین کارگردان چهل سال 
سینمای کودک و نوجوان ایران انتخاب شد در سخنانی گالیه آمیز گفت که چند 
سال پیش در بنیاد فارابی به تهیه کننده فیلم او گفته بودند برای تامین بخشی از 

هزینه ساخت فیلمش باید سرمایه گذار داشته باشد.
این ماجرا وقتی بیشتر رسانه ای شد که صدا و سیما نیز در بخش خبری خود 
این گالیه ها را پخش و به نوعی یک طرفه به قاضی رفت که چرا فیلمساز کهنه کار 

سینمای ما باید به دنبال سرمایه گذرا باشد؟.
حتما نمی توانیم پوراحمد، روای قصه ها مجید را دوست نداشته باشیم چرا که در 
بخش مهمی از خاطرات کودکی ما با آثارش جای دارد اما به واقع خود مدیران صدا 
و سینما که با این دقت و ظرافت خبر گالیه های پوراحمد را پوشش داده اند چرا طی 

این سال ها خبری از این کارگردان نگرفته اند؟!.
البته پرداختن به این موضوع در این مقال نمی گنجد و حتما در فضایی متفاوت تر 

به مواجه مدیران صدا و سینما با کارگردانان خود خواهیم پرداخت.
پس از اظهارات گالیه آمیز پوراحمد، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در سخنانی 
عنوان کرد که آقای پوراحمد زادروزتان دو روز پیش بود که به شما و همسرتان 
تبریک می گویم، ما متولدین دهه 50 با فیلم ها و آثار شما در دوران نوجوانی مان 

خاطرات زیادی داریم، شما حق بزرگی به گردن همه  بچه ها دارید.
علیرضا تابش این را هم گفت که آقای پوراحمد شما جزو سرمایه های نمادین 
سینمای ایران هستید و اگر من )بطور مثال( تهیه کننده فیلم شما بودم حتما 
از سرمایه معنوی شما برای تامین بخشی از سرمایه فیلم تان به درستی استفاده 
می کردم؛ البته بنیاد سینمایی فارابی هم مثل سابق تمام همت خود را می گمارد 
که برای تولید فیلم جدید شما، در کنار شما باشد. اما گذشته از گالیه و پاسخ این 
کارگردان و مدیر سینمایی درباره حمایت کردن یا نکردن از هنرمندان این سوال 
بیشتر مطرح می شود که مالک فیلمسازان ما برای انتخاب مدیر خوب و بد چیست؟
آیا فضای هنری ما به شکلی پیش رفته است که اگر، فالن هنرمند موسیقی دان 

مجوز آلبومش صادر شود مدیران موسیقی ما خوب هستند و اگر نشود نه.
اگر سرمایه ای برای ساخت فیلم به کارگردانی داده شد همه خوبند و در غیر این 
صورت بَد؟ این نوع تحلیل ها که حاال هر روز بیشتر و بیشتر هم می شود قطعا برای 
هر مخاطبی رقت انگیز است که از دریچه هایی چنین شخصی و محدود به قضاوت 
بنشیم و شاید این طور هم بتوان برداشت کرد که سهم ما را بدهید تا ساکت شویم.

آخرین نقش آفرینی لوون هفتوان روی پرده سینما
فیلم سینمایی »اژدر« به کارگردانی رضا سبحانی آخرین نقش آفرینی زنده 

یاد لوون هفتوان آماده نمایش شد.
به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، فیلم سینمایی »اژدر« تازه ترین ساخته رضا 
سبحانی با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد. این اثر سینمایی که ششمین فیلم 
بلند سبحانی پس از آثاری نظیر »خاک سرد« و »زیستن« است، یک کمدی 
اجتماعی و خانوادگی است که تعداد زیادی بازیگر در آن مقابل دوربین رفته اند. 
فیلمبرداری این پروژه پس از یک پیش تولید نسبتا طوالنی در اواخر اسفند ماه 
96 پایان یافت. عالوه بر این »اژدر« یکی از آخرین آثاری است که زنده یاد لوون 
هفتوان در آن به نقش آفرینی پرداخته است. بهاره رهنما، میرطاهر مظلومی، علی 
انصاریان، نعیمه نظام دوست، شهره لرستانی، زنده یاد لوون هفتوان، نادر سلیمانی، 
نصراله رادش، محمد شیری، یوسف صیادی، آذین رئوف و آرش نوذری در این فیلم 
کمدی خانوادگی به ایفای نقش پرداختند. رضا پرستش )مشهور به بدل لیونل مسی( 
و دی جی حسین فسنغری نیز در »اژدر« حضور دارند. در خالصه داستان این فیلم 
آمده است: »اژدر« روایت مرد فقیر و تنگدستی است که به یکباره قدرت و توانمندی 

منحصر به فردی پیدا می کند.

اخبار
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پنجمین دوره مسابقه »افسانه ها« کلید خورد
فراخوان پنجمین دوره مسابقه ملی »افسانه ها« با محوریت گونه های فانتزی، علمی  تخیلی و وحشت منتشر شد.  به گزارش ایسنا، بر اساس خبر رسیده، این مسابقه به دبیری پوریا شرح دهی مقدم در دو بخش اصلی و جنبی برگزار خواهد شد.

 در بخش اصلی، آثار کوتاه و بلند در سه ژانر فانتزی، علمی تخیلی و وحشت برای دبیرخانه مسابقه ارسال می شود و درنهایت در هر شاخه یک نفر برگزیده اعالم خواهد شد. )اثر کوتاه فانتزی، اثر بلند فانتزی، اثر کوتاه وحشت، اثر بلند وحشت، اثر 
کوتاه علمی تخیلی و اثر بلند علمی تخیلی.( در بخش جنبی نیز  آثار در  این شاخه ها پذیرفته خواهد شد: فیلمنامه و نمایشنامه )درام(، در سه ژانر نام برده، که یک برنده خواهد داشت.

 واکاوی دالیل حرکت موسیقی به سمت تک محصولی شدن

حمله ریزگردها به آسمان بازار موسیقی

یک کارگردان تئاتر کودک مطرح کرد

این یک هشدار جدی قبل از یک اتفاق تلخ است!
محمد عاقبتی که به تازگی اجرای نمایشش را در تاالر هنر به پایان رسانده 
با انتقاد از شرایط و امکانات این تاالر بیان کرد: بعد از چندین شب اجرای 
نمایش در تاالر هنر می توانم بگویم از انتخاب این تاالر برای به صحنه بردن 
نمایشم بسیار ناراضی و پشیمان هستم. مطمئنم با این وضعیت هیچ گاه دیگر 

به این تاالر برنخواهم گشت.
این کارگردان تئاتر که نمایش "از کجا اومدیم" را در تاالر هنر روی صحنه برده 
است، در گفت وگویی با ایسنا درباره مشکالتی که در این تاالر با آن مواجه بوده بیان 
کرد: تاالر هنر چند مشکل اساسی دارد، یعنی هم امکانات سخت افزاری آن کم است 
و هم نرم افزاری. وقتی شما با تاالر هنر تماس می گیرید می شنوید که تخصصی ترین 
از غیرتخصصی ترین و  اما در واقع یکی  یا در تهران است،  ایران  تاالر کودک در 
غیراستانداردترین تاالرهای کشور از نظر شرایط خدمات دهی است، در صورتی که تاالر 
سالها پیش و با شرایط مطلوب ساخته شده. اول اینکه جز یک یا دو نفر هیچ نیروی 
متخصصی چه در حوزه کارهای هنری، فنی، تکنیکی، برنامه ریزی، ارتباطات، بازاریابی 
و … وجود ندارد. دوم اینکه برای تاالری که برای کودکان است باید امکاناتی فراهم 

شود که متناسب با این گروه سنی و حتی متناسب با تئاتر روز کشور خودمان باشد.
این کارگردان تئاتر با اشاره به اینکه امکانات زیر ساختی این تاالر اصال متناسب کار 
برای کودکان و نوجوانان نیست، اظهار کرد: نمایشی که ما به صحنه بردیم مخصوص 
کودکان بین چهار تا هشت سال بود اما در سالن سالیان است که حتی یک تشکچه 
وجود ندارد که کودک قدش کمی بلندتر شود و بتواند به طور مستقل نمایش را نگاه 
کنند. این اتفاق غم انگیزی است و نشان از بی تفاوتی ما نسبت به مخاطبان کودکمان 
دارد. قبل از شروع این نمایش خواهش کردم اگر می شود 30 یا 40 تشک فراهم 
شود که همیشه برای تاالر باقی بماند. اما در پروسه درخواست این امکانات و نامه بازی 
قرار گرفت و تا برآورد هزینه شود زمان زیادی برد و اینچنین کودکان مجبور بودند 
یا بر روی پای والدینشان بنشینند و یا آن که صندلی را ببندند و روی صندلی بسته 

بنشینند و گاهی ایستاده نمایش را ببینند.
عاقبتی درباره امکانات فنی و تکنیکی موجود در سالن هم گفت: از نظر امکانات 
تکنیکی حقیرانه ترین چیزی بود که من در سالن های دولتی دیده بودم به طور مثال 
پروژکتوری که در سالن وجود دارد شاید برای 40 سال پیش باشد. سرایط فنی 
و سیم کشی ها و تاسیسات و ساخت و ساز باالی دکور و قرقره ها همه نیاز به یک 
تعمیر اساسی دارند. من اکنون صراحتا برای تاالر هنر اعالم خطر می کنم. این یک 

هشدارجدی قبل از وقوع یک اتفاق تلخ است!
او اضافه کرد: مدیر این تاالر نمایشی فردی مثبت و با حسن نیت است اما کارشان 
و تخصصشان این نیست. اکنون بی تفاوتی عجیبی نسبت به این سالن و امکانات آن 
وجود دارد؛ آنجا به یک حیاط خلوت تبدیل شده که اگر میانگین کار، انرژی و زمانی 
که عوامل برای کار کردن در آنجا می گذارند حساب شود، از استاندارد کل کشور بسیار 
پایین تر است. در واقع این دوستان بدعادت شده اند. دلیل همه این اتفاقات می تواند 
نبود نظارت، ضعف مدیریت سالن و تخصیص نیافتن بودجه به این سالن توسط مرکز 
هنرهای نمایشی باشد. متاسفانه تاکنون یک سری کارهای معمولی با کمترین انتظار و 
تجهیزات توسط همکاران من در این سالن روی صحنه رفته که این برای کارکنان تاالر 

و البته مخاطب تبدیل به عادت شده و سطح توقع پایین آمده است.
کارگردان تئاتر کودک »از کجا اومدیم« ادامه داد: هرچند ما به صورت میانگین 
تماشاگر خوبی داشتم اما هیچ تبلیغات و اطالع رسانی مناسبی از طرف سالن انجام 
نمی شود، جز یک صفحه هشتصدنفری تلگرام. بعد از چند دهه و با چندین هزار 
تماشاگر هنوز مجموعه اطالعاتی از تماشاگران توسط سالن جمع آوری نشده. نکته 
دیگری که درباره مخاطبان وجود دارد این است که متاسفانه مخاطب را هم بدعادت 
کرده اند به این معنی که مخاطب حتما باید در سالن چیپس یا پفک بخورد و حتی اگر 
دیر هم در سالن حاضر شود می تواند وارد شود و نمایش را ببیند واز هر سنی می تواند 
وارد سالن شود. چرا به این سالن، مثل خود نمایش کودک اینقدر بی توجهی می شود؟ 
مگر فقط اجرای تئاتر در یک تاالر مالک خوب بودن و استاندارد سالن است؟ چرا 
دلمان برای بیت المال نمی سوزد؟ چرا به شان و ارزش جایگاه کودکان فکر نمی کنیم؟

این کارگردان تئاتر کودک با تاکید بر اینکه برای به اجرا رسیدن این نمایش و 
همچنین ارائه یک تصویر مناسب به مخاطب، هزینه بسیاری شد، گفت: چرا به عوامل 
تاالر برای اجراهای صبح کودکان باید هزینه پرداخت شود، آن هم در سالن دولتی؟ 
چرا وقتی المپ پروژکتور در زمان اجرا می سوزد، گروه باید هزینه آن را بپردازد؟ مگر 
ما چقدر درآمد داریم و کمک هزینه دریافت می کنیم آن هم با یک بلیط 20 هزار 
تومانی و کلی تخفیف؟ پس تکلیف سوبسید دولت به تاالر کودک چه می شود؟ این 

تماشاخانه به یک تاالر رهاشده شباهت دارد و این اتفاق شدیدا قابل اعتراض است!
او افزود: روزی که ما برای تحویل سالن به تاالر هنر رفتیم بعد از چندین ماه کف 
صندل یها را با وایتکس شستند آن هم با درخواست من و به دستور آقای کرمی این 
اتفاق افتاد. وضعیت سروس های بهداشتی و تاسیسات و نظافت سالن و حتی طراحی و 

رنگ دیوارها غم انگیز و خجالت بار است. متاسفانه در این تاالر تعدادی زیادی گربه و 
موش وجود دارد. چرا اقدامی برای بازسازی و تغییرات در این سالن صورت نمی گیرد؟ 

چرا وزیر و معاون وزیر پایشان را به این سالن نمی گذارند؟
عاقبتی درپایان صحبت هایش با بیان اینکه "من حاضرم در یک مناظره با هر مدیری 
این نکات را مطرح کنم و مدرک و سند نشان دهم" خاطرنشان شد: این تاالر برای 
سرپا شدن مجدد، به کسانی مانند بهروز غریب پور یا مرضیه برومند نیاز دارد. نیاز به 
کادری دارد که عمیقا درک و عشق نسبت به کار برای کودکان داشته باشند. تاالر 
هنر به شدت یک بازنگری در مدیریت و کارکنانش نیاز دارد، تا آن را از این شرایط 
بحرانی خارج کنند. من در این  زمینه و مشکالتی که وجود داشت، با آقای شهرام 
کرمی و هنرمندان تئاتر کودک، صحبت کردم، به من گفتند متاسفانه امکانات کافی و 
در دسترس وجود ندارد و بودجه نداریم. اما به نظر من مدیر باید بتواند بودجه الزم را 
برای اداره این تاالر تهیه کند، و برای آن تقال کند. در این کشور هیچ چیز به سادگی 
به دست نمی آید، اما همه چیز به سادگی از دست می رود؛ مثل همین تاالر که با این 

وضعیت به سوی نابودی خواهد رفت.


