
گزارش

 جشنواره چهل و یکم 
شور یا بی نمک ؟!

حدود هشــت ماه دیگر پایتخــت ، میزبان چهل و 
یکمیــن دوره جشــنواره فیلم فجــر خواهد بود . 
جشنواره ای که در چهل دوره گذشته هیچگاه ُفرم 
کامل و بی نقصی را از خود ارائه نداده است . بسیار 
بودند سینماگرانی که ضعف در برگزاری و همچنین 
داوری و قضاوت در این فســتیوال را بهانه ای برای 
کنار گذاشتن اثرهایشان از جشنواره فجر دانستند .

چهلمین دوره جشــنواره فجر که بهمن ماه ســال 
گذشــته در محل برج میالد برگزار شــد از همان 
روزهای اول به حاشــیه رفت . جایی که مسئوالن 
برگزاری ، بر ســر مکان این همایش با کشــمکش 
هایی روبرو شدند و در نهایت از میان پردیس ملت 
و برج میالد و پردیس چارســو ، قرعه به نام مرکز 
همایش های برج میالد که زیر مجموعه شهرداری 
تهران اســت ، افتاد . این انتخاب در حالی صورت 
گرفت که اکثر ســینماگران و کارگردانان نسبت به 
انتخاب بــرج میالد به عنوان محل نمایش اعتراض 
داشــتند و استانداردهای این مکان را مناسب برای 
برگزاری این فستیوال نمی دانستند . در هر صورت 
و با تمام حواشــی، جشنواره به مانند سی و نه سال 
قبل برگزار شد و آثار طبق جدول زمان بندی که از 
چند روز قبل آن منتشر شده بود بر روی پرده نقره 

ای برج میالد به نمایش گذاشته شد .
کلنگ افتتاحیه جشــنواره چهلم بــا فیلم »بیرو« 
ســاخته مرتضی علی عباس میرزایی زده شد و از 
همان ســاعات اولیه و با پایان یافتن فیلم و متعاقبا 
بازخورد آن در نشســت خبری ، مشــخص شد که 
هیات انتخاب گزینه مناســبی را برای شــرکت در 
بخش سودای سیمرغ جشنواره چهلم انتخاب نکرده 
اســت. انتخاب اشتباه ، مدیریت ضعیف در انتخاب 
محل مناسب برای نشست خبری و صد ها مشکل 
دیگر که با چشم غیر مســلح هم قابل رویت بود ، 
بی صدا فریاد می زد که قرار نیست جشنواره چهلم 

چنگی به دل بزند . 
جشــنواره فجر بزرگترین فســتیوال داخلی برای 
اهالــی سینماســت و انتظار مــی رود که همین 
فســتیوال به تنهایی بتواند حداقل سالی یکبار هم 
که شده جوابگوی مزاج سینماگران و منتقدان باشد 
ولی متاســفانه با اهمال از سوی مدیران ذی ربط و 
انتخاب های فرمایشــی و بعضا نادرست ، جشنواره 
هر ســاله به حاشیه کشــیده می شود تا جایی که 
دیگر هیچ یــک از منتقــدان دل و دماغ آمدن به 

جشنواره و پیگیری آن را نداشته باشند .
هیات انتخاب جشنواره چهلم سهوا یا عمدا آثاری را 
برای بخش رقابتی سودای سیمرغ انتخاب کرد که 
حتی به جرات می تــوان گفت که کارگردانان این 
آثــار پس از اینکه نام فیلم هــای خود را در بخش 

پایانی مسابقات دیدند ، شگفت زده شدند .
ِدرب ، نَمور ، الیه های دروغ ، بیرو ، شــب طالیی 
و ماهان جز آثاری بودند که به حق ، بیشترین نقد 
منفــی و کمترین امتیاز را از آن خود کردند . حال 
سوال اینجاســت ؟؟!! چرا هیات انتخابی که بهروز 
افخمی و پوران درخشــنده که جز با ســابقه ترین 
و بهتریــن کارگردان های ایران را در خود می بیند 
باید چنین فیلم هایی را برای ورود به بخش اصلی 

مسابقات ، انتخاب کند ؟؟
جواب این ســوال همچنان ابهــام دارد و به مانند 
بسیاری از مشکالِت سینمای ایران تابحال درست و 
حسابی به آن پاسخی داده نشده است و قطعا نباید 
هم امیدوار بود که به این زودی به جواِب این سوال 

مهم دست پیدا کنیم !
با نگاهی به جشــنواره های خارجی می توان پی برد 
که همیشه ســعی بر آن بوده که در بخش اصلی هر 
فستیوالی بهترین آثار به نمایش گذاشته شود ، حال 
برندگان عنوان کی و چه فیلمی اســت و آیا عادالنه 
انتخاب می شوند یا خیر ، بماند ! ولی در جشنواره فجر 
همیشه تصمیم گیری ها برعکس بوده و هیات انتخاب 

نتوانسته عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد.
برای جواب دادن به این پرسش می توان سوال دیگه 
ای را مطرح کرد ! چرا جشنواره فجر تنها یک هیات 
داوران ندارد ؟ چرا باید یک هیات فیلم ها را ببینند و 
انتخاب کنند و هیات دیگری وظیفه داوری آنها را بر 
عهده بگیرند ؟؟ چه الزامی است که دو هیات درگیر 

این کشمکش و انتخاب شوند ؟؟
اکثر اوقات مسئولین این حوزه نگاهی از باال به پایین 
داشته اند و دارند و بر خالف ذات سینما که نقد، عضو 
الینفک آن است ، هیچگاه نقدپذیر نبوده و نیستند . 
چرا از االن شروع نکنیم و جشنواره چهل و یکم فیلم 

فجر را تنها با یک هیات ، برگزار نکنیم ؟!
فضای مجازی اگرچــه مضراتی دارد ولی در خالل 
برگزاری اینگونه فستیوال ها همیشه مفید و مثمر 
ثمر بوده اســت . از گوشــه و کنار فضای مجازی 
خبــر می آمد که هیات داوران جشــنواره چهلم از 
بسیاری از آثار بخش اصلی راضی نیستند و نسبت 
به عملکرد هیات داروان نقد جدی دارند ولی به هر 
صورت جشنواره به پایان رســید و با آن اختتامیه 
بحث برانگیز باالخره ســیمرغ میان برندگان توزیع 

شد ولی تکرار خطا عین حماقت است .
یکبار جلوی ضرر را بگیریم منفعت است ، پیشنهاد 
این اســت ؛ هیات انتخاب را حــذف و به جای آن 
هیات داوران مسئول انتخاب و داوری بخش اصلی 
جشــنواره یا همان سودای سیمرغ بشوند . از قدیم 
گفته اند که آشــپز دوتا شد غذا یا شور میشه یا بی 
نمک. جشــنواره چهل و یکم را شــور یا بی نمک 
نکنید ! ادغام هیات داوران و هیات انتخاب می تواند 
گام بزرگی در جهت احقاق حقوق ســینماگران و 
همچنین جذاب تر شدن این فستیوال با ارزش در 

داخل کشورمان باشد .

یادداشت

تولیدکنندگان کیف مدارس معتقدند تولیدات ایرانی در 
ایــن حوزه به لحاظ کیفیت و قیمت، حرفی برای گفتن 

در منطقه دارند؛ البته اگر برخی موانع برطرف شود.
به گزارش تسنیم، نوشت افزار ایرانی که توانسته بود پس 
از یک دهه تالش، خالقیت و ارتقای کیفیت، جای خود 
را در ســبد خانواده ها باز و رقیبــان چینی و هندی را 
از میدان به در کند، پس از شــیوع کرونا با مشــکالت 
مختلفی روبروســت. تولیدکنندگان این محصوالت که 
عمده مشــتری آنها را دانش آموزان تشــکیل می دهند، 
عمــاًل پس از شــیوع کرونا و تعطیلی مــدارس میزان 
تولیــدات خود را بــه طور چشــم گیری کاهش دادند. 
این مســئله در برخی از اقــالم مانند کیف و جامدادی 
تاحدود 90 درصد نیز پیش رفت؛ مســئله ای که سبب 
شد برخی از تولیدکنندگان عطای کار تولید را به لقای 

آن بخشیده و به سراغ کارهای دیگری روند. 
زمزمه های بازگشــایی مدارس در سال جدید و احتمال 
ادامه آن، برای تولیدکنندگان نوشــت افزار بهترین خبر 
اســت. هرچند انتظار می رفت که پــس از این اقدام و 
اعــالم این سیاســت، تولید اقالم مختلف نوشــت افزار 
به رویه ســابق خود بازگشــته و بــازار از خمودگی و 
بیم و امیدهای این دو ســه ســال اخیر رها شــود، اما 
تولیدکنندگان کیف و جامدادی که بیشــترین کاهش 
میزان تولید در گروه های تولیدی نوشت افزار را داشتند، 

حرف دیگری می زنند. 
آنها این روزها درگیر تأمین مواد اولیه برای ارائه محصول 
در شهریورماه هستند. گذشته از آن، نبود کارگر از دیگر 
دغدغه های آنهاست. کارگرانی که در تولیدی های کیف 
و جامدادی کار می کردند، پس از شــیوع کرونا و رکود 
در تولید این محصوالت، بــه کار دیگری روی آوردند؛ 
مســئله ای که حاال پس از دو ســال در زمانی که باید 
میزان کار تولیدی ها به شکل سابق خود بازگردد، خود 

را نشان داده است. 
عمــده بازار نوشــت افزار ایران در 10 ســال گذشــته 
را کاالهــای چینی و بعضاً هنــدی تأمین می کرد. این 
موضوع در بخش کیــف و جامدادی نیز صدق می کرد. 
بنا به گفته فعاالن بــازار لوازم التحریر؛ گاه بازار از اقالم 
چینی پر می شد که مواد اولیه آن از نازل ترین پارچه ها 
و گاه بــا مواد بازیافتی تهیه شــده بــود. طی یک دهه 
گذشــته ایران توانسته با برندســازی و ارتقای کیفیت 
در حــوزه تولید کیف و جامــدادی، تاحدودی خألهای 

موجود در این زمینه را برطرف کند. 
سیداحمد محمدی موسوی، تولیدکننده کیف و صاحب 
برند کیان پارس، اســت. او که از کودکی در بازار کیف 
و جامدادی مشــغول به کار اســت، درباره وضعیت این 
بازار در دهه های گذشــته می گوید: پدرم ســراج بود و 
ما از کودکی، یعنی از ســن هفت - هشت سالگی وارد 
این بازار شــدیم و از ســال 86 جواز این کار را در شهر 
مشــهد دریافت کردیم. در دهــه 80، تولیدات چین به 
صورت گســترده وارد بازار می شد و بحث تولید چندان 

مطرح نبود. همــه تولیدکنندگانی که در این حوزه هم 
کار می کردند، اعم از چمــدان، کیف زنانه و ... همه به 
واسطه واردات، متضرر بودند. در آن زمان واردات ارزان 
بــود و همین موضوع همه را راغب کرده بود که به این 

سمت روی بیاورند. 
او ادامــه می دهــد: وقتی واردات گســترده بــود، ما 
تولیدکنندگان هیچ گاه به تنوع بخشــی، برندســازی و 
ارتقــای کیفیت کارهایمان فکر نمی کردیم. به نیاز بازار 
بی توجــه بودیم؛ در نتیجه عمده کارها در یک ســطح 
باقی می ماند. از ســال 92 که دالر از هزار تومان به سه 
هزار تومان رسید و پس از آن روند افزایشی یافت، دیگر 
واردات مقرون به صرفه نبود؛ به همین دلیل بسیاری به 
سمت تهیه جنس خام پیش رفتند. برخی از کارخانه ها، 
دســتگاه های مورد نظر را برای تهیــه این اجناس خام 

وارد کردند. 
محمدی موســوی با تأکید بر اینکه انحصارطلبی، مانع 
پاسخگویی شده اســت، می افزاید: درست همان اتفاقی 
که در کارخانه های خودروســازی رخ می دهد، در حوزه 
ســراجی و تولید کیف نیز شاهد هســتیم. در آنجا نیز 
محصــوالت آن دو کارخانه را پیش چشــم مشــتری 
می گذارنــد و اوج نقطه انتخاب یک مشــتری، کاالیی 
به کیفیت پراید اســت. در کنار کیفیت پایین برخی از 
مواد اولیــه، ما با کمبود عرضه نیز مواجه هســتیم. به 
عنــوان مثال، آنها در ماه 100 تــن مواد اولیه را عرضه 
می کنند؛ در صورتی که میزان مصرف ما هزار تن است. 

مابه التفاوت را باید به قیمت آزاد تأمین کنیم. 
به گفتــه این تولیدکننده؛ در حال حاضر کشــورهایی 
مانند چین که در عرصه تولید نوشت افزار، حرفی برای 
گفتن دارند، روی سبک سازی کیف کار می کنند؛ یعنی 
از پارچه و موادی اســتفاده می کننــد که وزن کیف را 
برای استفاده کودکان پایین بیاورد و بعد به لحاظ کردن 

آپشن هایی مانند جاعینکی و ... فکر می کنند. تولیدات 
ایرانی در صورت داشــتن مواد اولیه مناســب، قابلیت 
صادرات دارد، اما تا وقتی تولیدکننده درگیر تأمین مواد 
اولیه باشد، نمی تواند به خالقیت فکر کند. برای ارزیابی 
یک کیف، ابتدا رویه و پارچه کیف، ســپس یراق و بعد 

دوخت آن را بررسی می کنند.
صاحب برند کیان پارس که در مشــهد فعال است، یکی 
دیگــر از مشــکالت تولیدکنندگان در ســال جدید را 
کمبود نیروی انسانی عنوان می کند. به گفته او؛ امسال 
نیروی انسانی کافی در خط تولید سراجی حضور ندارند. 
در این دو ســال، پس از شــیوع کرونا، کارگرانی که به 
صورت اجرتی کار می کردند، نتوانستند به حق و حقوق 
خود برسند؛ به همین دلیل یا دست از این کار کشیدند 
و رفتند راننده اســنپ شــدند یا قیمت ها را چند برابر 

کردند.
محمدی موســوی معتقد است، با توجه به این تغییرات 
در بازار، ما با افزایش حداقل 30 درصدی در بازار کیف 
مدارس روبرو خواهیم بود. طی دو ســه ســال گذشته 
اقالم مختلفی از ســراجی ها ماننــد چمدان، کیف زنانه 
و کیف اداری با افزایش قیمت تدریجی مواجه بوده اند، 
اما کیف مدرســه به دلیل تعطیلی مدارس این امکان را 
نداشــته اســت که قیمت  خود را تغییر دهد؛ به همین 
دلیل برای بســیاری از خانواده ها قبول قیمت امســال 

سخت است. 
بخش دیگر صحبت های این تولیدکننده به تأثیر کرونا بر 
میزان تولیدی خود اختصاص داشت. او می گوید محصوالت 
تولیدی اش از سال 98 باقی مانده و در این مدت به فروش 
نرفته است. اگر طرح هایی مانند مشق احسان که به کمک 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره( برگزار شد، نبود تولیدکنندگان 

با مشکالت بیشتری مواجه می شدند. 
کرونا چرخ تولیــد بســیاری از تولیدکنندگان کیف و 

جامــدادی را از کار انداخت. ســیدناصر موســوی، از 
تولیدکننــدگان کیــف و مدیر برند »کوک«، با اشــاره 
بــه این موضــوع، می گویــد: طی این مــدت از حجم 
مراسم هایی مانند عروسی و ... کم شد و از سوی دیگر، 
تعطیلی مدارس نیز ســبب شد تا میزان تولید و فروش 
کیف های زنانه، مدارس و ... به طور چشم گیری کاهش 

پیدا کند. 
او هم مانند دیگر تولیدکنندگان، تأمین مواد اولیه برای 
تولید محصول در سال جاری را یکی از مشکالت عمده 
فعــاالن بازار کیــف مدارس می دانــد و تأکید می کند: 
میزان سهمیه ای که از سوی پتروشیمی به کارخانه های 
تولید مواد اولیه داده می شــود، با میزان مصرفی که در 
بازار وجود دارد، برابر نیســت؛ همین امر سبب شده تا 
سودجویان نیز از اوضاع استفاده کنند و در نهایت سود 
کار متوجه کسانی شود که در این بازار سهمی ندارند. 

موســوی با بیان اینکه بازار هنوز خودش را پیدا نکرده 
اســت، ادامه می دهد: برخالف تأکیــدات رهبر معظم 
انقــالب، تولیدکننده در چنین چرخــه ای جایگاه خود 
را پیدا نمی کند. چرا تولیدکننده ضعیف اســت؟ چون 
موانعی بر ســر راه تولید وجود دارد که باید به آن توجه 
کرد. یکی از دالیل این اســت که مواد خام پتروشیمی 
صادر می شود، اگر غیر از این صورت گیرد، کارخانه های 
متعــددی در داخل به منظور تولید مواد اولیه شــکل 
می گیرد؛ در نتیجه ما با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه 

نخواهیم بود. 
به گفته این تولیدکننده؛ موانعی که در گمرک بر سر راه 
واردات تجهیزات صنعتی وجود دارد، از دیگر موضوعاتی 
اســت که با درایت و توجه دولت می تواند حل شــود. 
در صورت نبــود تجهیزات روز دنیا، نمی توان به ارتقای 

کیفیت کار فکر کرد. 
مدیــر برند کوک از تجربیات خود طی این ســال ها در 
بحث صادرات به کشــورهای همســایه گفت. او با بیان 
اینکه جنس ایرانی به دالیل مختلف در منطقه می تواند 
حرفی برای گفتن داشــته باشد، ادامه می دهد: کیفیت 
محصوالت و از سوی دیگر، ارزان تر تمام شدن این اقالم 
ســبب شده تا جنس ایرانی در بازار منطقه حرفی برای 
گفتن داشــته باشــد. در حال حاضر، بازار عراق اقبال 
خوبی به ســمت تولیدات کیف ایران نشان داده است. 
اگر موانع موجود بر سر صادرات برداشته شود، مطمئناً 
محصوالت ایرانی می تواند به ورود به بازارهای جدیدی 

مانند کشورهای آفریقایی فکر کند.  
رهبــر معظم انقالب در چند ســال گذشــته با تأکید 
بــر حمایــت از نوشــت افزار ایرانــی، خواســتار رفع 
»ســنگ اندازی ها« در جریــان تولید ایــن محصوالت 
شده اند. نوشت افزار ایرانی که در یک دهه گذشته متولد 
شده، حاال به این ظرفیت رســیده است که با برداشته 
شدن موانع و رفع دغدغه های تولیدکنندگان آن، آماده 
ورود بــه بازارهای جدید و رقابت بــا محصوالت دیگر 

کشورها چون چین و هند شود.
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نوشت افزار ایرانی؛ رقیب جدید چین و هند در منطقه
علی کالنتری

از آغاز ســال جاری تاکنون 6 اثر نمایشی توقیف شــده اند. در چند ماه گذشته 
نمایش هایی مانند »خونین زار«، »آن ســوی آینــه«، »مخاطب«،»دختران بابا 
آنتون«،»و چند داستان دیگر« و »شب شک« برخی به صورت موقت و بعضی به 

صورت کامل توقیف شده اند.
به گزارش ایسنا، این ماجرا با نمایش »چاه باز کن« آغاز شد. روابط عمومی این 
نمایش اسفند سال گذشته اعالم کرد که این اثر نمایشی اسفند ماه به کارگردانی 
همایون غنی زاده و به عنوان اثری بدون بازیگر در سالن »شهرزاد« اجرا می شود.

از آنجا که نمایش نامبرده هنوز مجوز اجرا دریافت نکرده بود، درج این خبر نوعی 
شیطنت از جانب گروه اجرایی تلقی شد. اما شورای نظارت و ارزشیابی وقت نیز 
در اقدامی بی ســابقه از رسانه ها خواست تا خبر اجرای این نمایش را از خروجی 
خود بردارند. در حالیکه این شــورا به جای چنین اقدامی می بایســت توضیحی 
مبنی بر اینکه این نمایش مجوز اجرا ندارد و  انتشــار خبر اجرای آن از ســوی 
گروه اجرایی، کاری غیرقانونی بوده، در اختیار رســانه ها قرار می داد. به هر روی 
این نمایش هرگز به اجرا نرسید و انتشار آن خبر هم نوعی خبرسازی و شیطنت 

از سوی گروه اجرایی قلمداد شد.
امــا دور تــازه ممانعت از اجرای آثار نمایشــی از فروردین امســال و  با نمایش 
»خونین زار« به کارگردانی ســهراب حســینی آغاز شــد. نمایشی که در 6 سال 
گذشته در سه مقطع گوناگون و در قالب 1۵0 اجرا در سالن شهرزاد روی صحنه 
رفته بود. گروه اجرایی قصد داشــتند بار دیگر آن را همزمان با ماه رمضان اجرا 

کنند.اما این نمایش سرنوشت غریبی پیدا کرد.
»خونین زار« که نمایشی تک پرســوناژ با بازی نسیم ادبی است، تنها چند شب 
بعد از چهارمین دور اجراهای خود متوقف شــد. بعد از این اتفاق، کارگردان این 
اثر نمایشــی اعالم کرد از آنجا که این نمایش 9 بار بازبینی شــده اســت، دیگر 
بازبینــی نخواهد رفت. او البته برای حل مشــکل نمایش خــود بارها با مدیران 
اداره کل هنرهای نمایشی جلسه گذاشت و این نمایش رفع توقیف شد ولی این 
کامیابی دیری نپایید چراکه بعد از یک اجرا، بار دیگر ُمهر توقیف بر پیشانی این 
نمایش نشســت که هنوز هم ادامه دارد. گرچه از ماجراهای توقیف »خونین زار« 
چند ماهی می گذرد ولی هنوز مشخص نشد اجرای این نمایش چرا متوقف شد، 
بعد از آن چرا رفع توقیف شــد و چرا بار دیگر توقیف شد. ضمن اینکه در همان 
مقطع بارها گفته شــد که توقیف این نمایش از جانب اداره کل هنرهای نمایشی 
و مجموعه وزارت ارشــاد نبوده اســت. به طوری که سهراب حسینی، کارگردان 
نمایش گفته بود اگر قرار اســت افرادی خارج از ارشــاد درباره مجوز نمایش ها 

تصمیم گیرنده باشند، همان افراد هم نمایش ها را بازبینی کنند.
در همان زمان مدیر کل هنرهای نمایشــی در پاســخ به این پرسش که چرا این 
نمایش بعد از 1۵0 اجرا توقیف شــده است، اعالم کرد که چرا یک نمایش باید 
1۵0 اجرا داشــته باشــد چون این دور از عدالت است. این سخنان در وضعیتی 
گفته شــد که نمایش »خونین زار« در ســالنی خصوصــی و بدون کمک هزینه 

دولتی روی صحنه رفته بود.  

دیگر نمایشــی که اجــرای آن برای مدتی متوقف شــد، »آن ســوی آینه« به 
کارگردانی علی ســرابی بود. این نمایش که به عنوان اولین تئاتر تاالر وحدت در 
سال جاری روی صحنه رفت و چند روز بعد از اجرا سایت فروش بلیت آن بسته 
شــد. اجرای »آن سوی آینه« در آخرین ساعات کاری روز چهارم اردیبهشت ماه 

و در آستانه چند روز تعطیلی متوقف شد.
گــروه اجرایی این نمایش بار دیگر بازبینی رفتنــد و بعد از اعمال اصالحیه های 
مقرر، اجرای خود را از سر گرفتند. دیگر نمایشی که به مدت چند روز از اجرا باز 

ماند، »مخاطب« کار جابر رمضان بود.
این اثر نمایشــی هم از اواخر اردیبهشــت ماه اجرای خود را در تاالر سمندریان 
تماشــاخانه ایران شهر آغاز کرد و در آستانه تعطیالت نیمه خرداد و عصر آخرین 

روز کاری پیش از تعطیالت، به مدت چند شب متوقف شد.
گــروه اجرایی این نمایــش درباره دالیل این توقف صحبتــی نکردند اما رییس 
شورای سیاست گذاری تماشــاخانه ایرانشهر اعالم کرد که رییس مرکز هنرهای 
نمایشــی طی نامه ای مکتوب، خواستار توقف اجرای این نمایش شده بود. درباره 
ایــن تعطیلی هم هیچ توضیحی داده نشــد و گروه اجرایی بعــد از چند روز و 

پشت سر گذاشتن یک بازبینی دیگر، دوباره اجرای خود را از سر گرفتند.
در چند وقت اخیر انتشــار تیزر نمایش »دختران بابا آنتون« در فضای مجازی و 
شکایت بهشت زهرا سبب شد فروش بلیت این نمایش هم پیش از شروع اجرای 
آن متوقف شود. شورای نظارت و ارزشیابی اعالم کرد این تیزر هنجارشکن بوده و 
بدون مجوز منتشر شده است. این تیزر البته واکنش بهشت زهرا را در پی داشت 

و در بیانیه ای آن را توهین به شئونات دانست.
به هــر روی و بعد از این ماجرا و برگزاری جلســات گفتگــو در مرکز هنرهای 
نمایشــی که خروجی آن برای رســانه ها نامعلوم مانــد، صفحه فروش بلیت این 

نمایش بی سر و صدا باز شد.      
اما روز یکشــنبه، ۵ تیر ماه یک رکورد تازه در تعطیلی نمایش ها به ثبت رسید. 
در این روز دو نمایش دیگر از دو اســتان گوناگون به محاق توقیف رفتند؛ »شب 
شک«، نمایشی که تاکنون سه دور اجرای خود را در تاالر مولوی و سالن شهرزاد 
پشت سر گذاشته و بعد از اولین اجرای دور چهارم، فروش بلیت آن متوقف شد و 
نمایش»و چند داستان دیگر« در کرمانشاه که درست ساعاتی پیش از نخستین 

اجرای خود از حضور روی صحنه بازماند.
جامعه هنری البتــه حدس می زدند که حضور نوید محمــدزاده به عنوان تهیه 
 کننده این نمایش و زمزمه های ممنوع الفعالیتی او بعد از حواشــی جشنواره فیلم 
کن، »شب شــک« را دچار ناکامی در ادامه اجرا کرده است. با این حال شورای 
نظارت و ارزشــیابی در توضیحی که در اختیار رســانه ها گذاشت، دلیل توقیف 

نمایش »شــب شک« را نداشتن مجوز تمدید و نیز تبلیغات آن عنوان کرد. این 
اقدام البته بی پاســخ نماند. این بار ســالن »شــهرزاد« بود که بهتر دید به جای 
سکوت، شماره مجوز تمدید این نمایش را علنی کند و در جوابیه ای تصریح کرد 
که این نمایش هم مجوز تمدید اجرا داشته و هنوز هیچ گونه پوستر یا تبلیغی از 

آن منتشر نشده بوده که نیازمند مجوز باشد.
با این جوابیه، شائبه ممنوع الفعالیتی نوید محمدزاده قوت گرفت.

ماجرای ممانعت از اجرای نمایش »و چند داستان دیگر« هم از این قرار است که 
این نمایش ساعاتی پیش از اجرای افتتاحیه خود از حضور روی صحنه باز مانده 
اســت. زری طیوری کارگردان نمایش گفته است که این نمایش همه مجوزهای 
الزم را داشــته است. او توضیح داده که شــورای نظارت و ارزشیابی و مدیر کل 
هنرهای نمایشی، هر یک مسئولیت توقیف این نمایش را متوجه دیگری می داند.
او عنــوان کرده که بــرای پیگیری کارش به تهران آمده و شــکایتی هم تنظیم 

کرده است.
با این همه، مدیر کل ارشــاد کرمانشــاه مســاله را درون گروهی دانسته و گفته 
اســت که ماجرا از داخل گروه نشات می گیرد و کســی از بیرون برای این اجرا 

مانع ترشی نکرده است.
او البته معتقد است که این نمایش مشکل محتوایی دارد و هرچند در استان های 
تهران و اصفهان اجرا شده اما هر استانی شرایط خاص خود را دارد و اجرای یک 

اثر نمایشی در هر استانی حساسیت های ویژه ای می طلبد.
نکته قابل تامل در چند ماه اخیر این اســت کــه روند ماجرای توقیف نمایش ها 
تغییراتی داشــته است؛ ابتدا شــورای نظارت و ارزشیابی، بدون اطالع به گروه یا 
ســالن ، راسا به سایت فروش بلیت اعالم می کرد که جلوی فروش بلیت نمایش 
مورد نظرش گرفته شود. اما در ادامه و بعد از بازتاب این رویه در جامعه تئاتری، 
این روند تغییراتی کرد و حاال شــورای نظارت به ســالن هم اطالع می دهد که 

نمایشی خاص توقیف شده است.
با این حــال هنوز دلیل توقیف بعضی از نمایش ها و همینطور نهاد توقیف کننده 

برای خانواده تئاتر جای سئوال دارد.
برغم تغییراتی که در روند توقیف نمایش ها داشــته ایم، یک موضوع ثابت است؛ 
ضرر و زیان گروه های نمایشــی کــه با هزینه های باال، نمایــش خود را به اجرا 
رســانده اند و ناگهان با تعطیلی مواجه شــده اند. آنچنان که ســهراب حسینی، 
کارگردان »خونین زار« گفته بود هزینه باالیی برای تبلیغات پرداخته اســت آن 
هم در شــرایطی که نمایشــش از اجرا باز مانده و حتی اگر رفع توقیف می شد، 
بخشــی از اقالم تبلیغی را بایــد به روز می کرد که مســتلزم پرداخت هزینه ای 

مضاعف بود.
در پایان به این نکته هم باید اشــاره کــرد ، توقف این نمایش ها در حالی اتفاق 
افتاده است که برخی طیف های خاص اجتماعی نسبت به عملکرد مدیران هنری 
انتقــاد دارند که چرا به برخی اجراها مجوز دادند و معتقدند بیشــتر از این باید 

نظارت اتفاق بی افتد.

گزارشی از وضعیت این روزهای تئاتر

۶ توقیف در کمتر از ۴ ماه!


