
نمایش بینوایان با تمام توانمندی بازیگرانش در فرم اما به 
نظر می رسد نتوانست در اجرای دیالوگ موزیکال توفیق 

چندانی کسب کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، بعد از تحمل ترافیک و شلوغی پیش 
از اجرای نمایش »بینوایان« در خیابان های سعادت آباد تهران با 
راهنمایی های ماموران اطراف هتل »اسپیناس پاالس« به سالن 
رویال هال می رسید و پا به سالنی می گذارید که صحنه ای کامال 
چوبی را به نمایش گذاشته است که در نگاه اول تصویر یک کشتی 

را در ذهن مخاطب تداعی می کند.
با  نمایش  اجرای  از  بخش  هر  در  که  طبقه  سه  صحنه ای 
جابه جایی برخی از دکورها یا باز و بسته کردن درب های کوچک 

چوبی به فضایی جدید تبدیل می شود.
همچنین از سطح صحنه تا باالی آن از دو طرف پله هایی دیده 
می شود که اگر آنها را دنبال کنید به طبقه ای از صحنه می رسید 
که کامال در اختیار گروه موسیقی 150 نفره نمایش موزیکال قرار 
گرفته است بازیگران هم در طول نمایش از آن استفاده می کنند.

برای  که  فضایی  و  امکانات  تجهیزات،  با  هال  رویال  سالن 
هنرمندان و مخاطبان فراهم کرده این روزها می تواند جای خالی 
سالن های مجهز و ایمن تئاتری را پر کند و مخاطب را در آرامش 

و رفاه به تماشای نمایشی 120 دقیقه ای بنشاند.
امکانات  تمامی  از  نمایش  این  کارگردان  پارسایی  حسین 
موجود در سالن رویال هال بهره برده است و حتی دیوار روبه روی 
مخاطبان را با ال سی دی هایی پوشانده که در وهله اول صحنه ای 
از بندر را به نمایش می گذارد و با صدای آکوستیک شده موج های 

دریا فضایی آماده آغاز نمایش در این مکان ایجاد کرده است.
نمایش راس ساعت هشت با حضور بردیا کیارس به عنوان رهبر 
ارکستر در میان تشویق حضار آغاز می شود و این هنرمند از همان 
صحنه نخستین کار خود را شروع می  کند و در طول نمایش بار 

120 دقیقه اجرا را به دوش می کشد.
پارسا پیروزفر در نقش ژان والژان با لباس زندانیان به صحنه 
می آید و نامه خود را مبنی بر آزادی مشروط از نوید محمد زاده در 

نقش بازرس ژاور دریافت می کند.
این صحنه آغازین نمایش بینوایان است نمایشی موزیکال تنها 
چند صحنه بدون اجرای موسیقی در خود جای داده است. نمایش 
پر است از زرق و برق، نور، حرکت و بازیگر. ال سی دی ها برای 
فضاسازی بهتر صحنه هایی را به صورت انیمیشن از شهر یا فضایی 
که اجرا در آن قرار دارد به نمایش می گذارند که با بازی هنرمندانه 
برخی از بازیگران که ایفای شخصیت های اصلی نمایش بینوایان را 

برعهده دارند تکمیل می شود.
تمامی این موارد از نقاط مثبت نمایش محسوب می شود که 
بیشتر به استفاده هوشمندانه کارگردان از امکانات مربوط می شود 
اما مشکل از آنجایی شروع می شود که مخاطب در برابر فضایی 

خسته کننده و تکراری از آوازهایی گاه نامفهوم قرار می گیرد.
متن نمایش تماما به نظم است که در بیشتر مواقع شعر برای 
مخاطبی که تنها ثانیه ای فرصت شنیدن دارد، قابل فهم نیست 

یا بدتر از آن حتی وزنی هم در آن احساس نمی شود و در برخی 
موارد این رعایت نشدن وزن در اشعار ذوق مخاطب را کور می کند.

اجرای منظوم در قسمت هایی از نمایش تناسب میان موقعیت ها 
را به هم می زند؛ به عنوان مثال در صحنه های پایانی نمایش 
که ژان والژان در انتظار مرگ نشسته است نوع خواندن شعرها 

موقعیتی حتی مضحک را رقم می زند.
اگر  که  طوری  به  می شود  روایت  گسسته  و  کوتاه  داستان 
تماشاگری داستان بینوایان را نخوانده یا آن را بعد از سال ها به 
فراموشی سپرده باشد به سختی می تواند با شخصیت ها آشنایی 
پیدا کرده، واقعیت داستان را دریابد یا آنها را در ذهن بازیابی کند.

زمان 120 دقیقه ای برای روایت کامل داستان بینوایان کافی 
نیست اما کارگردان به جای بهره برداری مناسب از همین زمان 
نیز بیشتر به شلوغی صحنه و اضافه کردن فضاهایی سرگرم کننده 
توجه نشان داده و تالش کرده است تا با رنگ و آهنگ توجه 

تماشاگر را به خود جذب کند.
صحنه پر از حرکت است از سویی این تحرک صحنه جذاب 

و از سوی دیگر آزار دهنده است زیرا مخاطب مدام باید چشم 
بگرداند و بسته به اینکه عالقه به کدام شخصیت دارد از هر گوشه 
صحنه اتفاقی را دنبال کند؛ مساله مهم تر اینجاست که در برخی از 
صحنه ها دو گروه از بازیگران اشعار خود را همزمان می خوانند که 
این همخوانی دو متن متفاوت باعث می شود مخاطب متوجه هیچ 
کدام از اشعار نشده و حتی گاهی در موقعیت هایی سردرگم نیز 
بشود؛ در حالی که هیچ لزومی برای این نوع همخوانی ها و صحنه 

آرایی ها دیده نمی شود.
وجود  و  طنز  دیالوگ های  از  استفاده  برای  کارگردان  تالش 
نقش های پرداخت نشده و گاه بچه گانه این سوال پیش می آورد 
که آیا انتخاب مخاطب بزرگسال برای این نمایش انتخابی مناسب 

بوده است یا خیر؟
نمایش پر است از صحنه های شلوغ و پر بازیگری که هیچ کمکی 
به پیشبرد داستان اصلی نمی  کنند و حتی اگر پیش از این اجرای 
نمایش موزیکال الیورتوئیست به کارگردانی پارسایی را دیده باشید 
متوجه خواهید شد که محمد شاکری کودک خردسال نمایش، 

همان بازی تکراری را تنها با دیالوگی متفاوت در این اجرا به 
نمایش می گذارد.

البته نباید فراموش کنیم کودکی خردسال اما توانمند را بر 
صحنه تئاتر می بینیم و این انتخاب بازیگران شایسته اقدامی است 
که کارگردان از آن بهره برداری کرده تا بتواند ضعف های فراوان 
نمایش را در جزئیات بپوشاند؛ بازیگرانی همچون هوتن شکیبا، 
سحر دولتشاهی و پارسا پیروزفر که همانند همیشه از پس اجرایی 
کم نظیر بر آمده اند و نمایش را از واژه سخیف دور کرده اند. اما در 
این میان بودند بازیگرانی چهره ای که به دلیل نداشتن توانایی در 

زمینه آواز به تضعیف نمایش کمک کردند.
بینوایان نمایشی موزیکال است که با همه ضعف ها و قوت های 
بازی، کارگردانی، تجهیزات، سالن مناسب و استاندارد این روزها 
بر صحنه نمایش رویال هال اسپیناس پاالس خودنمایی می کند 
و موفق شده با استفاده از هنرمندان توانمند برخی از ضعف های 
فراوان خود را بپوشاند و مخاطبانی که را که به نمایش، نگاهی 

سرگرم کننده و تفریحی دارند را به خود جذب کند.

6فرهنگی

مشکل بی جایی انجمن نویسندگان پس از ۲۱ سال

در جشن سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان بار دیگر 
موضوع بی جایی این تشکل غیردولتی مورد تأکید دست اندرکاران آن قرار 

گرفت.
به گزارش ایسنا، جشن بیست و یکمین سالگرد تأسیس انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان همراه با نکوداشت جعفر ابراهیمی، شاعر و نویسنده کودکان و 

نوجوانان و شب یلدا با تأخیری چندروزه سه شنبه )11 دی ماه( برگزار شد.
در این مراسم فریدون عموزاده خلیلی - رییس هیئت مدیره این تشکل غیردولتی 
- اظهار کرد: ما 20 سال است که در این فضا بوده ایم، اما ممکن است هر لحظه از 
شهرداری بیایند و بخواهند این جا را بگیرند، این در حالی  است که شهرداری باید 
نهادهای مدنی را تقویت کند؛ نهادی که طی 21 سال گذشته بانی جشنواره های 
مختلفی بوده است و امروز به خود می بالد که توانسته نکوداشت مرد دیگری از این 

دیار را برگزار کند.
او سپس خاطرنشان کرد: از این که ناچار شدیم در جای کوچکی مانند انجمن 
نویسندگان کودک و نوجوان نکوداشت فردی همچون جعفر ابراهیمی را برگزار کنیم 
هم خوشحال هستیم و هم اندوهگین؛ چرا برای چنین افرادی در چنین فضاهایی 
نکوداشت برگزار شود؟ با این حال این افراد با سادگی و صداقت خود آمده اند تا 
مراسم جشن و تقدیری را برای شما که سایه تان سال هاست بر سر کودکان این مرز 

و بوم است، داشته باشند.
در ادامه مراسم الهام فخاری - عضو شورای اسالمی شهر تهران - گفت: یکی 
از برنامه هایی که ما درصدد تامین آن هستیم، راه اندازی »خانه کودک ایران« در 
شهرهای دوستدار کودک است. می توان برای این منظور برخی از خانه های میراث 
فرهنگی را مد نظر قرار داد. البته این فعال یک ایده شخصی است اما می توان روی 

آن کار کرد.
او افزود: بزرگداشت شخصی همچون جعفر ابراهیمی را می توان در پنج نقطه 
شهر تهران با توجه به این که او از نویسندگان مطرح این شهر است، در پارک ها و 
فرهنگسرا اجرا کرد. اگر قرار است کسی به داد تهران برسد بچه ها و دوستداران آن ها 

هستند و این برنامه می تواند به صورت فصلی اجرا شود.
سپس اسداهلل شعبانی - شاعر کودکان و نوجوانان - در این مراسم اظهار کرد: امروز 
سالگرد میالد مسیح )ع( است و ما این روز را به همه مردم دنیا شادباش می گوییم. 
من به شدت مخالف نگاه تفکیکی و تبعیض گرایی در جامعه هستم. باید به دور از 

جنگ و در کمال صلح برای شادی همه مردم در همه نقاط جهان آرزو کرد.
او درباره جعفر ابراهیمی نیز گفت: من و جعفر 25 سال تمام با هم بودیم و 
خیلی از کارها و ارزش های مان مشابه همدیگر است. ما برای ساختن دنیای رنگارنگ 
تالش کرده ایم. سلوک روحی ابراهیمی موضوعی است که می تواند الگو باشد. جعفر 
ابراهیمی فردی است که خود خود خودش است. بسیاری مصلحتی به دنیا نگاه 
می کنند و اصرار دارند پیراهن امپراتور را نگه دارند، اما او همیشه خودش بوده است 
و این موضوعی قابل تقدیر است. شعبانی افزود: ابراهیمی را می توان با کارهایش 
شناخت. او قانع، ساده و راحت است و حس عاطفی شدید را می توان در آثار او دید؛ 
اگرچه  نقاط ضعفی هم دارد. از جمله وقتی واژه کم می آورد یک شادمانه وسط 
کارهایش قرار می دهد و همچنین از ضمیر »من« استفاده زیادی می کند. به  هر 
حال او شاعری است که شعرهای زیادی را سروده و همه شعرهایش دلنشین است.

جعفر ابراهیمی هم در این مراسم گفت: 21 سال از تاسیس انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان گذشت. نسل ما که شروع کننده ادبیات کودک و نوجوان بود امروز 
رو به پیری است، اما بعد از 21 سال تالش این انجمن، افرادی همچون من و انجمن 
ما همچنان دغدغه  جا دارد. رویای من و هم نسالنم این است که  روزی کسی خواهد 

آمد که همه چیز را درست می کند، همان طور که فروغ فرخزاد می گفت.
این شاعر تاکید کرد: ان شاء اهلل در سال های آتی خبرهای خوبی پیش روی انجمن 
باشد و جایی داشته باشد که بتواند بر آن تابلویی نصب کند که همگان بتوانند آن 
را ببینند. در پایان این مراسم جوایزی به این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان 

اهدا شد.

ثابت ماندن قیمت صنایع دستی با حذف دالالن

اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اسفراین گفت:  رئیس 
روستای رویین ساالنه ۱۵۰ هزار متر مربع تولیدات نساجی دارد.

»محمد محمدی« در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به این که روستای 
روئین در اسفراین یکی از مناطق هدف گردشگری در خراسان شمالی است که به 
لحاظ تولید دست بافته ها به عنوان دهکده نساجی در این نام قرار گرفته است، اظهار 
کرد: ۴50 هنرمند در حوزه نساجی در روستای روئین فعالیت می کنند که ساالنه 
150هزار مترمربع تولید دارند. وی افزود: امسال 5 میلیارد ریال تسهیالت با نرخ 6 
به 25 نفر از هنرمندان نساجی پرداخت شده است تا بتوانند در کنار خود افرادی را 
بکار گرفته و درآمدزایی کنند. رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اسفراین با اشاره به این که حذف واسطه ها در فروش محصوالت نساجی به عدم 
افزایش نرخ تولیدات و ثبات قیمت ها منجر شده است گفت: راه اندازی بازارچه های 
نوروزی از اقداماتی است که توسط سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته در این ایام 
بازارچه ها رونق بیشتری پیدا می کنند. محمدی ادامه داد: هر خانه در این دهکده 
حکم یک مرکز فروش صنایع دستی سنتی و محصوالت خانگی را دارد که پیگیر 

ایجاد یک بازارچه صنایع دستی در این روستا هستیم.
وی با بیان این که یکی از مشکالت موجود در حوزه نساجی طی چند سال گذشته، 
محدود شدن تولیدات به بافت های چادر شب و حوله بود، یادآور شد: با اقدامات 
صورت گرفته و با توجه به کاربرد پارچه های سنتی در پوشاک بانوان و تغییر کاربری 
و نفوذ سنت ها به تزئینات منازل این ضعف برطرف شده و نساجان روئین به تولید 

پارچه های متنوع ورود پیدا کرده اند.
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معرفی هیات انتخاب جشنواره ی تئاتر دانشگاهی
ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی هیات ارزیابی و انتخاب مرحله اول این دوره از جشنواره را اعالم کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی 

ایران،  ستاد برگزاری بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران اسامی هیات ارزیابی و انتخاب مرحله اول آثار شرکت کننده در این دوره از جشنواره را اعالم کرد. سوگل قالتیان ، مهدی مشهور، باقر سروش، سیاوش قائدی و 
سعدی محمدی عبد هنرمندانی هستند که کار ارزیابی و انتخاب مرحله اول بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران را به عهده دارند.

 نقد تئاتر

بینوایانی جذاب با موزیکالیته َنچسب

 رد پای 50 ساله قیمت بلیت سینما در جاده اقتصاد هنر
»سینمای بدنه«، »سینمای گیشه«، »گیشه داغ سینما« و صد البته »سینمای 
تجاری«؛ دیگر واژه های ناشناخته برای عموم مردم و مختص ادبیات سینماگران 

و دست اندرکاران این هنر نیست.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا، امروز میزان فروش گیشه آثار سینمایی 
از آن دست اطالعاتی است که خود به محرک حضور مردم در سالن های سینما بدل شده 
است. نخستین منبع برای شناسایی میزان فروش آثار سینمایی کجاست؟ پر واضح است 

که گیشه سالن های سینما!
حاال برای یک مسافرت آماده هستید؟... در حقیقت در این گزارش با یک سفر متفاوت و 
از نوع نوشتاری سر و کار داریم. برای این مسافرت نیازی به انتخاب مقصد، نوع وسیله سفر، 
شیوه اسکان و البته بستن چمدان ها نیست... در این سفر شما با واژه ها و کلمات به درازنای 

تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران سفر خواهید کرد.
البته مقصد این سفر یکی از داغ ترین بخش های هنر هفتم در ایران یعنی گیشه های 
سینماست. هدف از این سفر همگن شده با جیب و قدرت اقتصادی ایرانیان، درنگ و 
نظری بر قیمت بلیت آثار سینمایی طی نیم قرن اخیر در ایران و تطبیق آن با تورم موجود 
در جامعه است؛ پنجاه سالی که به فراخور فراز و فرودهای اقتصادی خود بارها باعث قهر 
و آشتی مخاطبان با سالن های سینما و گرم و سرد شدن گیشه آثار سینمایی شده است.

 سالم سینما
برای جذاب تر شدن این سفر با این گزاره خبری از مقدمه فاصله می گیریم و برای 
سفرمان آماده می شویم و آن اینکه از سال 13۴5 خورشیدی که متوسط قیمت بلیت 
آثار سینمایی ۴0 ریال )چهار تومان( بوده تا امروز که متوسط قیمت بلیت آثار سینمایی 
یکصدهزار ریال )10 هزار تومان( است، تنها در مدت پنجاه سال، شاهد رشد 2500 
درصدی در قیمت بلیت آثار سینمایی در ایران بودیم... عددی چنان شگفت آور که به 
تنهایی رتبه نخست رشد قیمت یک محصول هنری )سینما به عنوان یک کاال( در جهان 

را به ایران اختصاص داده است.
خب اگر حاال آماده اید، محکم سر جای خود بنشینید تا سفرمان را آغاز کنیم...

»جمال امید« پژوهشگر و منتقد نام آشنای سینمای کشورمان در کتاب تاریخ سینمای 
ایران آورده است: »سینما زمانی که به سرزمین ما ایران رسید، اسباب بازی ملوکانه ای 
در دست شاه قاجار بود و اگر سفر مظفرالدین شاه به فرنگ مصادف با نمایش »برادران 
لومیر« )به عنوان مخترعان سینما( نمی شد، سینما در ایران چه سرنوشتی پیدا می کرد؟ 
مظفرالدین شاه سینماتوگراف را می بیند و دستور خرید آن را می دهد و به ایران می آورد 
تا از آن به طور خصوصی استفاده کند و سینما در پس دیوارهای کاخ باقی می ماند. سینما 
را مظفرالدین شاه وارد مملکت کرد؛ اما نه به قصد خدمت به ملتش؛ بلکه در جهت ارضای 
ذهن تنوع طلب و نوجویش! در سال 1285 خورشیدی اولین تماشاخانه در تهران با هدف 
اکران آثار صامت سینمایی برای طبقه اشراف تاسیس شد. اما »عبدالحسین سپنتا« و 
»اردشیر ایرانی« اولین ایرانیانی بودند که در سال 1312 خورشیدی فیلم »دختر لَر« را 
به عنوان نخستین فیلم ناطق ایرانی تولید کردند تا به وسیله آن سینما را از اسباب بازی 
ملوکانه و کاالیی انحصاری برای طبقه اشراف جامعه به کاالیی هنری و مردمی بدل کنند 
و برای این مهم حتی ُمهر عدم اجازه کار در داخل ایران را به جان خریدند و در هندوستان 
از پس این مهم برآمدند. در حقیقت تولید و نمایش این فیلم در میادین، کوی و برزن ها 
برای عموم مردم بود که نه تنها نمایش دوره اقبال از فیلم های صامت آن زمان را از رونق 
انداخت که به عموم مردم این اجازه را داد تا با بلیتی با قیمتی بسیار پایین از نزدیک با این 
هنر به عنوان کاالیی عمومی آشنا شوند و به ستون اصلی حفظ هویت و استمرار تولید این 

هنر به عنوان مصرف کنندگان دائمی آن بدل شوند.
اتفاق و انقالبی که تا به امروز نیز مانند تمام نقاط جهان در ایران نیز ادامه داشته و دارد. 
حمایت مردم از این کاالی هنری با خرید بلیت و دیگر محصوالت همراه آن به چنان 
جایگاهی در عرصه اقتصادی کشورها بدل شده است که امروزه و با علم اقتصاد نوین، یکی 

از مهم ترین شاخصه های سودآوری در عرصه کالن اقتصاد هنر کشورها بی شک به آثار و 
محصوالت هنر هفتم وابسته است.

 گیشه سینما در ایران به روایت تاریخ
جمال امید همچنین در ادامه مرور تاریخ سینمای ایران در کتابش به این مبحث اشاره 
کرده است: از سال 1300 خورشیدی یعنی سال های ابتدایی قرن حاضر شمسی تا حال 
حاضر بیش از 150 سینما تنها در تهران تأسیس شده است. طبق آمار در دهه اول قرن 
حاضر شمسی 10 سینما در تهران در حال فعالیت بوده و از سال 1310 به بعد در طول 
یک دهه 16 سینمای جدید ساخته شده است. دهه 1320 جهان شاهد جنگ جهانی 
دوم بود که در این مدت به ساختار اقتصادی و سیاسی کشورها لطمه های بسیاری وارد 
شد. این موضوع خود یکی از دالیل اصلی رکود صنعت سینما در جهان و البته در ایران 
بود. در این سال ها تنها 10 سینمای جدید در تهران افتتاح شد. در طول دو دهه 30 و 
۴0 جمعا 10۴ سینمای جدید برای استفاده مخاطبان در تهران افتتاح شد که به نوعی 
اوج شکوفایی صنعت سینما در ایران به شمار می رود. نرخ تورم اقتصادی در این دو دهه 
بین 10 تا 13 درصد در نوسان بود و پیرو آن قیمت بلیت سینما بین 1 تا ۴ تومان )10 

تا ۴0 ریال( ثبت شده است.
در سال 13۴5 خورشیدی سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران تاسیس شد ولی سینما 
همچنان جایگاه خود را حفظ کرد و فیلم »قیصر« )مسعود کیمیایی( توانست رکورد فروش 
18 میلیون ریال )یک میلیون و هشتصدهزار تومان( با قیمت بلیت ۴0 ریال )چهار تومان( 
از خود به جا گذاشت. اما در سال 1358، درست بعد از انقالب شکوهمند اسالمی و تاکید 
نگرش مسئوالن نظام به جایگاه هنر اصیل و تکیه بر یکی از مهم ترین ویژگی های سینما 
یعنی »تاثیر این کاالی هنری بر روند تحوالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه« شاهد 
شکوه اقتصادی سینما و ورود رسمی آن به عنوان مهم ترین کاالی موثر در رشد بهره وری 
اقتصاد هنر در کشور بودیم. در دهه 60 با نمایش فیلم های موفقی مانند »عقاب ها«، 
»دونده«، و »اجاره نشین ها«، مسیر فیلم های ایرانی برای حضور در جشنواره های خارجی 
هموار شد. البته در کنار کاهش عوارض فروش فیلم ایرانی در سال 1363، قیمت بلیت 
سینماها افزایش یافت که این خود آغازی بود برای حذف سوبسید دولتی در صنعت 
سینمای ایران و به طبع آن افزایش سرسام آور قیمت بلیت ها که به کاهش مخاطب منتج 
شد. اما برای پوست انداختن سینما و تجربه ورود آن به شکل رسمی در بازار محصوالت 

هنری و تاثیر مستقیم آن در رشد اقتصاد هنر جامعه این امری اجنتاب ناپذیر بود.
همزمان با این اتفاق و به استناد آمار و اسناد تاریخی، رواج استفاده از فیلم های ویدیو 
کلوب ها و تولید آثار یکسان از نظر داستانی و موضوعی، باعث شد سینمای ایران در طول 
تاریخ خود با شدیدترین ریزش مخاطب )نزدیک به 50 درصد( مواجه شود. تا آنکه در سال 
137۴ مجلس شورای اسالمی قانون ممنوعیت استفاده خانگی از ماهواره را تصویب کرد و 
مجددا نرخ بلیت های سینماها افزایش یافت. در اواخر دهه 70 حضور بازیگران پول ساز در 
سینمای ایران و همچنین کاربرد ژانرهای متفاوت در کنار باال بودن قیمت بلیت، باالخره 
سینمای ایران را تکان داد. قیمت بلیت ۴50 تومانی سینما در سال 80 به چهار هزار تومان 

در سال 89 رسید.
 تعابیر متفاوت دهه 9۰

بعد از این مسافرت نوشتاری، حال این سوال مطرح می شود که آیا افزایش 2500 
درصدی نرخ بلیت سینماها در ایران از سال 13۴5 تا 1395 )از ۴0 ریال به یکصد هزار 
ریال( توانسته به همین میزان به توسعه اقتصاد این هنر در شاخص کالن اقتصاد هنر ایران 

منتج شود؟ صادقانه باید گفت: »پاسخ یک خیر مطلق است« اما چرا؟...
»ابوالحسن داوودی« کارگردان و تهیه کننده شناخته شده و مدیرعامل پیشین خانه 
سینما در گفت وگو با ایرنا مهم ترین دلیل عدم تطبیق افزایش نرخ بیلت سینماها طی 50 
سال اخیر با شاخص رشد اقتصاد هنر در ایران را تغییر ماهیت تولید کاالیی به نام سینما 
در ایران می داند و می گوید: سینما شاید کمتر از یک دهه است که در ایران از کاالیی صد 

در صد دولتی به کاالیی صنعتی، تجاری و هنری با حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی 
بدل شده است. این البته تنها یک روی سکه است! روی دیگر آن این است که در دهه های 
۴0 تا 60 خورشیدی، سینما تنها و مهم ترین کاالی هنری بود که با مساله فراغت و 
سرگرم کنندگی مردم در ارتباط بود اما امروزه کاالها و محصوالت متعددی از شبکه های 
ماهواره ای تا شبکه نمایش خانگی برای سرگرم کنندگی وجود دارند. مساله بعدی آن است 
امروزه ریال ریال بودجه تولید اغلب آثار سینمایی توسط تهیه کننده بخش خصوصی تامین 
می شود و دیگر امکانات صفر تا صدی بخش دولتی در اختیار تولیدکنندگان قرار ندارد. 
مسلم است که با این شیوه تولید نمی توان شاخص های رشد را با تاریخچه افزایش قیمت 

بلیت سینما در ایران مقایسه کرد.
کارگردان فیلم هایی چون »زادبوم«، »تقاطع« و »رخ دیوانه« می افزاید: همچنین در این 
میان یکی دیگر از مهم ترین شاخصه های موثر در رشد اقتصاد هنر در جوامع، یعنی تورم را 
نیز باید مدنظر داشت. چرا که حدود و ثغور نرخ تورم در قرار گرفتن محصولی مانند سینما 
در سبد کاالهای فرهنگی خانواده های ایرانی بسیار موثر است. بنا بر آمار بانک مرکزی در 
دولت های نهم و دهم که جامعه ایرانی نرخ تورم کمرشکن 30 تا 35 درصدی را تجربه 
کردند شاهد بودیم که فروش آثار سینمایی در ایران تا 60 درصد کاهش داشت اما با اصالح 
و اثبات نرخ تورم در چهار سال دولت یازدهم با رشد غیرقابل توصیف فروش گیشه های 
آثار سینمایی مواجه بودیم. همچنین »امیرحسین علم الهدی« دبیرشورای سیاستگذاری 
سینمای »هنر و تجربه« و کارشناس ممتاز حوزه اقتصاد هنر هفتم با تایید صحبت های 
داوودی نیز در گفت وگو با ایرنا یادآور می شود: وقتی فیلمی مثل »عقاب ها« ساخته زنده یاد 
ساموئل خاچیکیان در سال 136۴ فروش 7۴0 میلیون تومانی را در ایران تجربه می کند 
که این مبلغ با توجه به هزینه تولید، قیمت بلیت و میزان فروش، این اثر سینمایی را به 
پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران بدل می کند، انگاره هایی مانند حمایت صد در 
صدی دولت، نبوِد سرگرمی های متنوع در جامعه و سینما به عنوان در دسترس ترین کاال 
برای مردم، در این مهم دخیل بودند. وی می افزاید: اما با متر و معیارهای جامعه امروز و 
هزینه های سرسام آور تولید، توزیع، اکران، تبلیغات و کیفیت متفاوت سالن های سینمایی 
و در دسترس بودن کاالها و اسباب های سرگرم ساز متنوع از یک سو؛ و از سوی دیگر 
میانگین نرخ رشد تورم 12 درصدی چهار سال اخیر در قیاس با نرخ میانگین تورم شش 
درصدی سال های میانه دهه 60 و نرخ میانگین هشت دهم درصدی )0.8 درصدی( دهه 
50 خورشیدی مسلم است که دستیابی به رشدی همگن با نرخ تورم و متناسب با رشد 
قیمت بلیت های سینما به بستری مستمر و توازنی متعادل آن هم در بازه زمانی حداقل 
یک دهه ای نیازمندیم. خوشبختانه با آغاز روزها و سال های پسا برجام و تجربه دولت 
یازدهم و استمرار آن در دولت دوازدهم، کشتی سینمای ایران می تواند با عبور از توفان های 
سال های 138۴ تا 1392، خود را برای پهلو گرفتن در اسکله آرام رشد اقتصادی متوازن 
آماده کند و توانایی هایش را در تاثیرگذاری هر چه بیشتر در رشد کالن اقتصاد هنر در 

جامعه به رخ بکشد.


