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   محمد صادقي
برخالف س��ينما كه قيمت گذاري بلي��ت داراي 
آيين نامه و راهكارهاي خاصي است، در تئاتر قانوني 
براي قيمت گذاري وجود ندارد و افزايش ناگهاني 
قيمت بليت تئاتر عالوه بر ايجاد فضاي رواني عليه 
اين هنر مردمي، باعث مي ش��ود در اين ش��رايط 
نامناسب اقتصادي بسياري از مردم ديگر توانايي 

مالي تماشاي تئاتر را نداشته باشند. 
اجراي دو تئات��ر با قيمت بليت ب��االي 100 هزار 
تومان، انتقاد هاي زيادي را درباره باال بودن قيمت 
بليت هاي تئاتر در پي داشت. اگرچه دست اندركاران 
اين نمايش ها تالش كرده اند تا براي قيمت باالي 
بليت ها توجيه هاي��ي را بيان كنند، ب��ا اين وجود 
هنوز جامعه نسبت به اين افزايش قيمت، متقاعد 
نشده است. در اين شرايط صحبت از ايجاد نظامي 
براي قانونمند شدن تعيين قيمت بليت سالن هاي 

نمايش مطرح شده است. 
   توجه به شرايط اقتصادي مخاطب تئاتر

فاطمه ذوالقدر، نايب رئيس كميسيون فرهنگي 
مجلس، درباره باال رفتن قيمت بليت تئاتر مي گويد: 
»واقعيت هنر تئاتر، بودن آن در ميان مردم است اما 
هزينه هاي باالي آن و بودجه هاي محدود دولتي 
امكان رونق را براي هنر تئاتر مهيا نكرد و امروز با 
ورود بخش خصوصي به عرصه تئاتر شاهد برگزاري 
نمايش هايي هستيم كه برخي از آنها با هزينه هاي 
هنگفتي تهيه ش��ده اند و براي تأمين هزينه هاي 

خود به افزايش قيمت  بليت رو آورده اند.«
ذوالقدر با اش��اره به اينكه م��ردم مخاطب تئاتر 
هستند، مي افزايد: »نبايد فراموش كنيم كه اين 
تئاتر را براي چه كسي س��اخته ايم. اگر مخاطب 
تئاتر ما مردم هستند بايد شرايط اقتصادي امروز 
جامعه و كشور را در نظر بگيريم و با كاهش برخي 
هزينه هاي جانبي يك اثر بتوانيم مديريت هزينه ها 
را انجام دهيم و آن را روي بليت ها اعمال نكنيم.«
ذوالقدر مي گوي��د: »قبول دارم ك��ه هزينه هاي 
تئات��ر و زحماتي ك��ه اين قش��ر هنرمند متقبل 
مي شوند بسيار زياد است اما از آنجايي كه هنر و 
هنرمند همواره همراه مردم بوده اند بايد در شرايط 
اقتصادي امروز نيز به گونه اي عمل شود كه امكان 
استقبال از تئاتر به عنوان يك سرگرمي آموزنده و 
سالم براي جوانان، دانشجويان و خانواده ها از تمام 

اقشار فراهم شود.« 
   قيمت بليت نبايد دلبخواهي باشد

بليت تئاتر هميشه گران تر از قيمت بليت فيلم هاي 
سينمايي بوده است. دليل آن هم محدوديت تعداد 
مخاطب اس��ت كه الزاماً باعث مي شود نمايش ها 
براي بازگرداندن سرمايه توليد، گران تر از فيلم به 
مخاطب عرضه شود، اما اين گراني تا چه حد معقول 
است؟ مسعود دلخواه، رئيس كانون كارگردانان خانه 
تئاتر ازجمله منتقدان قيمت هاي باالي بليت تئاتر، 
مي گويد: »تئاتر اساساً فعاليتي فرهنگي است اما جدا 
از قوانين اجتماعي نيست. به هرحال ما همانطور كه 
تجارت خصوصي داريم، تئاتر خصوصي هم داريم 

اما آيا در همين بازار خصوصي هر كسي بايد به هر 
قيمتي كه دلش بخواهد، تجارت كند؟«

اين كارگردان تأكيد مي كند: »مس��ائل فرهنگي 
خيلي حس��اس هس��تند و همانطور ك��ه براي 
قيمت گذاري بليت هاي سينما نظارت وجود دارد، 
براي بليت هاي تئاتر هم بايد چنين باشد و فعاليت 
خصوصي در عرصه تئاتر به معناي اين نيست كه 
هر كسي هر كاري دلش بخواهد انجام دهد و هيچ 
كنترلي هم نباشد. به نام تئاتر نبايد چيز ديگري به 

خورد اذهان مردم داد!«
   افزايش قيمت طبيعي اس�ت ام�ا نبايد 

جهشي باشد
افزايش هزينه ه��اي نگهداري س��الن هاي تئاتر 
يكي از داليلي اس��ت كه براي باال رفتن طبيعي 
قيمت بلي��ت نمايش ه��ا عنوان مي ش��ود، ولي 
افزايش هاي ناگهاني قيمت بلي��ت تا چه حد به 
س��ير طبيعي افزاي��ش هزينه ها مربوط اس��ت؟ 
اميرحسين حريري، مدير تاالر مولوي كه اغلب 
ميزب��ان نمايش هاي دانش��جويي اس��ت درباره 
باال رفتن قيمت بليت مي گويد: »طبيعي اس��ت 
كه روند تولي��د نمايش در اين چند س��ال اخير 
نسبت به سال هاي گذشته در همه زمينه ها تغيير 
كرده است. باالخص بخشي از اين تغيير به نحوه 
آماده س��ازي و افزايش هزينه هاي توليد نمايش 
برمي گردد. با توجه به افزاي��ش قيمت هايي كه 
وجود دارد، گروه ها هم براي آنكه بتوانند نمايش 
خودشان را با كيفيت مطلوب آماده سازي كنند، 
مجبور به تحميل هزينه هاي زيادي مي شوند كه 

آنها را به لحاظ اقتصادي دچار مش��كل مي كند. 
طبيعي اس��ت كه يكي از راهكارها براي جبران 

هزينه ها افزايش قيمت بليت است.«
مدير تئاتر مولوي با بيان اينكه با افزايش جهشي 
قيمت بليت ب��ه هيچ عنوان موافق نبوده اس��ت، 
مي گويد: »بايد دولت يا شهرداري يا دستگاه هايي 
كه متولي هستند اين افزايش را خيلي منطقي و 
پلكاني صورت بدهند، به طوري كه نه به گروه ها و 

نه به مخاطبان تحميلي صورت گيرد.« 
حدادي معتقد است مي توان با دادن يارانه به بليت 
نمايش، از باال رفتن قيمت ها جلوگيري كرد. اين 
راهكار از س��وي برخي ديگر از فعاالن حوزه تئاتر 
نيز به عنوان روش��ي براي جلوگي��ري از افزايش 
قيمت ها بيان شده است. البته اين روش به دليل بار 
مالي اي كه به دولت و نهاد ها وارد مي كند احتماالً با 

استقبال روبه رو نمي شود. 
   تشكيل شوراي صنفي براي قيمت گذاري 

منطقي
دوستداران تئاتر الكچري تنها در چند دقيقه همه 
بليت هاي يك تئاتر الكچري را كه قرار است از 20 
آبان م��اه روي صحنه برود، پيش خري��د كرده اند. 
اين هم جزئي از عجايب تئاتر كش��ور است كه در 
زماني ك��ه حرفه اي هاي هنر نماي��ش از باال رفتن 
قيمت ها اب��راز نگراني مي كنند و ب��ه دنبال راهي 
براي تعديل قيمت ها به نفع مردم هستند، عده اي 
هم پيدا مي ش��وند كه بليت هاي گران قيمت يك 
نمايش را از حدود يك ماه قبل پيش خريد كنند. 
در اين شرايط شايد پيدا كردن راهي براي قانونمند 

شدن قيمت گذاري بليت ها كمي سخت شود، ولي 
تئاتري ها هم مي خواهند همه چيز را از طريق صنوف 
پيش ببرند براي همين زمزمه ايجاد شوراي صنفي 
نمايش به گوش مي رسد. شهرام كرمي، مديركل 
هنرهاي نمايشي وزارت ارشاد، درباره ايجاد اين شورا 
مي گويد: »ضرورت تشكيل ش��وراي صنفي براي 
تعيين سقف و كف بهاي بليت آثار نمايشي احساس 
مي شود. روز ش��نبه 7 مهر و با مطرح شدن بهاي 
بليت نمايش »مي سي س��ي پي...« با دكتر شهرام 
گيل آبادي، مديرعامل خانه تئاتر صحبت كردم كه 
هرچه سريع تر اين شوراي صنفي را تشكيل دهيم. 
همچنين با چند حقوقدان نيز ب��راي راهكارهاي 

قانوني راه اندازي اين شورا گفت وگو داشتم.«
كرمي درب��اره اي��ن موضوع كه تش��كيل چنين 
شورايي تنها توسط خانه تئاتر نمي تواند تأثيرگذار 
باشد و بايد به مانند شوراي صنفي نمايش سازمان 
سينمايي متشكل از بدنه دولتي و همچنين نهاد 
صنفي باشد، بيان مي كند: »تنها صنف نمي تواند 
اين ش��ورا را تش��كيل ده��د و اداره كل هنرهاي 
نمايشي و خانه تئاتر بايد در كنار هم داراي چنين 
شورايي ش��وند. ضرورت ايجاد اين شورا احساس 

شده و اميدوارم هرچه زودتر شكل بگيرد.«
با ايجاد ش��وراي صنفي و قانونمند ش��دن روند 
قيمت گذاري بليت هاي تئات��ر، حداقل مي توان 
اميدوار بود بخشي از طبقه متوسط جامعه كه اين 
روز ها شرايط بد اقتصادي به آنها فشار مي آورد، از 
تئاتر ديدن دور نشوند و عنوان هنر مردمي بودن 

براي تئاتر حفظ شود.
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دبير جايزه كتاب سال دفاع مقدس خبر داد

تجليل از آثار برتر استاني جايزه 
كتاب دفاع مقدس

دبير جايزه كتاب س�ال دفاع مقدس گفت: استان ها مأموريت 
يافته اند تا در حوزه انتخاب كتاب سال دفاع مقدس آثاري كه 
در استان در حوزه خاطره، مس�تند نگاري و شعر منتشر شده 
اس�ت را بررس�ي كنند. پس از جمع آوري آثار چاپ ش�ده در 
استان، گروه داوري تشكيل مي شود و آثار برتر تجليل مي شوند. 
محمدقاس��م فروغي، دبير جايزه كتاب س��ال دف��اع مقدس در 
گفت وگو با فارس درباره اين جايزه اظهار داش��ت: داوري ها هنوز 
به پايان نرسيده، اما قرار است تا سه هفته آينده جمع بندي انجام 
شود.  وي در ادامه با اشاره به بحث اس��تاني در اين دوره از جايزه 
بيان داشت: در اين دوره برگزيده بخش استاني معرفي و تجليل 
خواهد شد. روند كار اينگونه است كه استان ها مأموريت يافته اند در 
حوزه انتخاب كتاب سال دفاع مقدس آثاري كه در استان در حوزه 
خاطره، مستند نگاري و شعر منتشر شده است را بررسي كنند.  دبير 
جايزه كتاب سال دفاع مقدس افزود: پس از جمع آوري آثار چاپ 
شده در استان، گروه داوري تشكيل مي شود و آثار برتر معرفي  و 
برترين ها در استان تجليل مي شوند.  فروغي در ادامه ضمن بيان 
اينكه پنج كانديدا ك��ه به مرحله نهاي��ي راه يافته اند به دبيرخانه 
مركزي تهران معرفي مي شوند تا از آن ميان آثار برتر انتخاب شوند، 
گفت: در نهايت رقابت ميان منتخبان استاني صورت مي گيرد.  وي 
در پايان انتخاب اثر ملي شاخص را برعهده دبيرخانه تهران دانست 

و افزود: اثر شاخص ملي هم در اين دوره معرفي مي شود. 

حجت االسالم والمسلمين محسن حسينيان:
جشنواره هنر مقاومت آوردگاه  

دغدغه هاي رهبري در عرصه فرهنگ است
   عليرضا ثابتي

پنجمين جشنواره هنر مقاومت به همت گروه هنرهاي تجسمي روايت 
فتح دي و بهمن سال جاري و به مناسبت چهلمين سالگشت پيروزي 
شكوهمند انقالب اسالمي ايران برگزار مي شود.  به بهانه برگزاري 
اين جشنواره با حجت االسالم محسن حس�ينيان، مدير مؤسسه 
بوي سيب حسيني قم و مسئول تيم گفتمان سازي و تهيه محتواي 
جشنواره هنر مقاومت به گفت وگو نشستيم كه در ادامه مي خوانيد.

    
درباره نح�وه توليد اي�ن موضوعات و س�رفصل ها براي 

جشنواره هنر مقاومت توضيح دهيد. 
استاد مسعود نجابتي از بنده خواست براي تعيين خطوط فكري و راهبردي 
كالن جشنواره هنر مقاومت از ظرفيت و توانمندي بچه هاي خوشفكر، 
معتقد و واليتمدار مجموعه بوي سيب حسيني در شهر مقدس قم استفاده 
كنيم كه بحمداهلل پس از برگزاري جلسات مكرر با حضور كارشناسان و 
اساتيد خبره فن چندين مدل پيش��نهادي ارائه گرديد و طرح نهايي با 
موضوعاتي كه در حال حاضر در بخش هاي مختلف جشنواره منتشر شده 

است نهايي و تصويب گرديد و در اختيار عالقه مندان قرار گرفت. 
هدف و معيار اين كار گروهي چه بود؟

بنا بر سياست ها و ريل گذاري هايي كه از طرف گروه هنرهاي تجسمي به 
عنوان خط سير اصلي اين جشنواره مشخص شده بود ما دامنه وسيعي 
از عناوين و موضوعاتي را داشتيم كه مي توانستيم روي آن مداقه و دقت 

عمل بيشتري در جلسات سنگين كارشناسي داشته باشيم. 
نهايتاً به اين نتيجه رس��يديم كه به عنوان يك مجموعه ارزش��ي بايد به 
فرامين و دغدغه هاي حضرت آقا كه در چندين مورد و در سخنراني هاي 
ايشان به كرات و مكرراً اشاره شده بود، بپردازيم و موضوعاتي از قبيل ارزش 
كارگر ايران��ي و تقويت توليدات داخلي، زن ايراني و ارزش��مندي حضور 
زنان در امور مختلف جامعه، چهلمين سالگرد انقالب و دستاوردهاي آن 
در همه زمينه ها، اتكا و خودباوري به اقتصاد ملي و نفي تسلط بيگانگان، 
آرمان خواهي نس��ل جديد، استقالل كش��ور، مطالبه گري از مسئوالن و 
موضوعاتي را كه در فراخوان آمده است به عنوان سرفصل هاي محتوايي و 

گفتمان رسمي اين جشنواره احصا و گزينش نماييم. 
چه مواردي از صحبت هاي مقام معظم رهبري را برگزيديد 

و چرا به اين موضوعات منتخب توجه ويژه اي شد؟
يكي از داليلي كه در فرمايشات حضرت آقا مطرح شده است و ما هم به 
تبع ايشان و به عنوان سربازان واليت در عرصه جنگ نرم و كار فرهنگي 
پيرو ايشان بوديم و هس��تيم اين بود كه امروزه هم ما در حال جنگ 
هستيم، اما نه جنگ كاماًل نظامي بلكه در حال مبارزه در ميدان هايي 
از جنگ هستيم كه ممكن است شكل اقتصادي فرهنگي، سياسي و... 

به خود گرفته باشد. 
ما در موضوع گفتمان سازي براي جشنواره حرفمان حرف رهبر معظم 
انقالب ب��ود و در تالش بوديم ك��ه حرف ها و دغدغه ه��اي مورد نظر 
رهبري با زبان فاخر و دستان توانمند دوستان هنرمند در حوزه هاي 
عكس،خط، گرافيك ، نقاشي ، پوس��تر و امثالهم برجسته سازي شود 
و پس از پااليش و ترجمه به زبان فاخر هنر در دسترس عموم مردم و 

اقشار مختلف جامعه قرار گيرد. 
برگزاري اين قبيل جش�نواره هاي موضوعي را در فضاي 
حال حاضر فرهنگ و هنر كشور چطور ارزيابي مي كنيد؟

به نظرم اينگونه اتفاقات بس��يار ميمون و مبارك است، چراكه آوردگاه 
هنر، فرهنگ و ادبيات عرصه تجلي فكر و انديشه است. چه بهتر كه فكر و 
انديشه ماناي انقالب در آستانه چهلمين سال پيروزي آن - كه اتفاقاً عدد 
40 در فرهنگ و ادب ديني ما از قداس��ت و ارزش ويژه اي هم برخوردار 

است - در قالب محصوالت هنري و فرهنگي بروز پيدا كند. 
اين موضوع و برگزاري جشنوار ه هاي در تقارن با چهلمين سال پيروزي 
انقالب اتفاق مباركي است و بسيار موضوع زنده و پر كاربردي است. بسيار 
بجاست كه متوليان امر و سياستگذاران اصلي اينگونه جشنواره ها از قبل 
به فكر تعيين چارچوب ها و خط كلي اين جشنواره ها باشند و از تعجيل و 

ساده برگزار كردن و عدم تعمق در اين جشنواره ها جداً بپرهيزند. 
عدد 40 و تناس��ب آن با پيروزي انقالب به ما ي��ادآوري مي كند كه 
انقالب به مرز پختگي و بلوغ رسيده اس��ت و ما نيز بايد در توان خود 

همسنگ شأن انقالب اسالمي قدم برداريم. 

88498436سرويس فرهنگي

همصدايي بازيگران زن امريكايي 
عليه محصوالت ديزني 

كريس�تن بل در ادامه اظهارات كايرا نايتلي كه گفته بود اجازه 
نمي دهد فرزندانش محصوالت كمپاني ديزني را تماشا كنند، گفت: 
كارتون »سفيد برفي« پيام اشتباهي به كودكان منتقل مي كند. 
به گزارش تسنيم، اين بازيگر هاليوود در آخرين گفت وگوي خود از 
تم هاي مشكل ساز برخي انيميشن هاي كالسيك ديزني گفته است. 
او كه 38 سال سن دارد نس��بت به »سفيد برفي« محصول 1937 
اعتراض كرده و گفته است به طور منظم خواهان فيلم هاي مناسب 
 Parents. com براي دو دخترش است.  وي در پاس��خ به سايت
اشاره كرد: »فكر نمي كنيد عجيب است كه يك شاهزاده بدون هيچ 

تعهد و اجازه اي از سفيد برفي سوءاستفاده مي كند؟!«
اين بازيگر كه با دكس ش��پرد، بازيگر س��ينما ازدواج كرده است 
مي گويد براي آگاهي دادن به فرزندانش به طور منظم از داستان ها 
اس��تفاده مي كند تا دزدي، غريبه ها و رضايت را برايشان توضيح 
بدهد يا به چالش بكش��د.  بل گفته اس��ت:»هر زمان كتاب را باز 
مي كنيم به دخترانم نگاهي مي اندازم و مي پرس��م فكر نمي كني 
خيلي عجيب است سفيد برفي از جادوگر پير نمي پرسد چرا بايد 

سيب را بخورد؟ يا سيب را از كجا آورده است؟«
وي بيان داشت:»من ميگم هيچ وقت از غريبه هاي غذايي نگيريد، 
 مي گيريد؟ بچه هاي من اين جوري هستند. نه! و من اين جوري 
هستم، اينه. من كار درست را انجام ميدم.« اين اظهارنظر بل پس 
آن منتشر شده است كه كايرا نايتلي در برنامه الن شو گفته است 
ديدن كالس��يك هاي ديزني براي كودكش ممنوع است؛چراكه 

پيام هاي اشتباهي را انتقال مي دهند.

مديرعامل انجمن موسيقي از تالش براي تغيير 
شيوه انتخاب مديران انجمن موسيقي استان ها، 
برگزاري يك گردهمايي و برپايي جشنواره هاي 
گف�ت.  فج�ر س�خن  موس�يقي  اس�تاني 
علي ثابت نيا مديرعامل انجمن موس��يقي ايران 
در باره تازه تري��ن فعاليت ه��اي انجمن توضيح 
داد: انجمن موسيقي ايران در حال بررسي امكان 
تغيير نحوه  انتخاب مديران شعب انجمن موسيقي 
استان هاست تا مكانيسمي اتخاذ شود كه تا قبل 
از صدور حكم نهايي آنها هم��ه  هنرمندان فعاِل 
استاني با اكثريت آرا تيم اجرايي انجمن موسيقي 
استانشان را انتخاب كنند.  وي در توضيح بيشتر 
صحبت هايش عنوان كرد: يعني ش��يوه  معرفي 

مدير برآيند نظرات هنرمندان فعال آن اس��تان 
باش��د و مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان 
بعد از طي اين فرآيند، مدير انتخاب شده را به دفتر 

مركزي انجمن موسيقي ايران معرفي كند. 
مديرعامل انجمن موسيقي ايران ادامه داد: فرآيند 
فعلي انتخاب اعضاي هيئت مديره و سپس مدير 
شعب استاني انجمن موسيقي به اين ترتيب است 
كه از س��وي ادارات  كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان هشت نفر به انجمن موسيقي ايران معرفي 
مي ش��وند و همكارانم در انجمن، ضمن بررسي 
رزومه  افراد، چهار نفر از آنه��ا را به عنوان اعضاي 
اصلي هيئت مديره انتخاب مي كنند و پس از طي 
اين فرآيند، افراد انتخاب شده در اولين جلسه كه 

با حضور نماينده  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي 
استان  برگزار مي شود، مدير شعبه  استاني انجمن 
موسيقي را انتخاب و او را براي صدور حكم به دفتر 
مركزي معرفي مي كنند.  ثابت نيا با اعالم اينكه در 
حال بررسي امكان تغيير اين شيوه هستند، بيان 
كرد: احكام هيئت مديره ها از مرداد 97 تا مرداد 
98 صادر شده اس��ت و اميدواريم شرايطي براي 
تغيير زيرساخت ها مهيا ش��ود تا شيوه  انتخاباتي 

جديدي براي دوره هاي بعدي اعمال گردد. 
مديرعامل انجمن موس��يقي اي��ران از برگزاري 
يك گردهمايي سراس��ري در آبان ماه امسال با 
حضور مديران ش��عب انجمن موسيقي استان ها 
در ته��ران يا يكي از ش��هرهاي كش��ور خبر داد 

و گفت: قرار اس��ت در اي��ن گردهمايي به بحث 
»آماي��ش س��رزميني موس��يقي« و جمع آوري 
اطالعات هنرمندان فعال اس��تان ها و راه اندازي 
بانك اطالعاتي كه يكي از مهم ترين موارد مورد 

تمركز اين گردهمايي است، بپردازيم. 
ثابت نيا در بخش پاياني صحبت هاي خود اظهار 
كرد: چندي پيش از سوي دفتر موسيقي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمي برگزاري جشنواره هاي 
استاني موس��يقي فجر به انجمن موسيقي ايران 
واگذار ش��د كه اميدوارم با هم��كاري هنرمندان 
و ادارات كل فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان ها 
شاهد برگزاري برنامه هايي شاخص در چهلمين 

سال پيروزي انقالب اسالمي باشيم. 

جشنوارهموسيقيفجراستانيميشود

باالرفتنقيمتبليتمردمراازتئاتردورميكند
لزوم نظارت بر قيمت گذاري بليت نمايش ها


