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گزارش

محدثه واعظیپور

یک .در سالی که بهدلیل مشکالت اقتصادی
و تحریمها ،سینمای ایران یکی از سختترین
ســالها را پشت ســر میگذارد ،در تولید فیلم
شــاهد یک رکورد عجیب و بیسابقه هستیم.
طبق آمار رســمی امســال به  140پروژه پروانه
ســاخت ســینمایی داده شــده ،از ایــن تعداد
 100فیلــم تــا دی ماه به مرحلــه فیلمبرداری
رســیده بودند 38 .فیلــم متقاضی حضور در
یوهشــتمین جشــنواره فیلم فجر شــدند و
س 
در نهایــت  28فیلــم در بخشهــای ســودای
سیمرغ و نگاه نو روی پرده میروند .این آمار،
از رکود و مشــکالت مالی در حوزه سینما خبر
نمیدهــد ،حتی در مقایســه با دو ســال پیش
بهنظــر میرســد حال ســینمای ایــران خوب
است و چرخ تولید ،خوب میچرخد.
ســال  97در ســینمای ایــران  112فیلــم تولید
شــده ،ایــن رقــم نســبت به ســال  96رشــدی
مختصــر را نشــان میدهــد .در این ســال107
فیلم تولید شده بود .در مقایسه این سه سال،
امســال از منظــر اقتصادی نوســان بیشــتری
را شــاهد بودیــم ،بــه همیــن دلیــل افزایــش
قابــل توجــه آمــار تولیــدات ،دور از انتظــار
اســت .اگرچه افزایش قیمتها ،هزینه تولید
فیلــم و ســینماداری را به شــکلی محســوس
افزایش داده ،اما شــاید مسکنهایی همچون
معافیــت مالیاتی عاملی اســت تا روند تولید
فیلم یا ســریال در شــبکه نمایــش خانگی نه
تنها متوقف نشــود که رونق بگیرد .ســینمای
ایران محصــول دو بخش دولتی و خصوصی
اســت .در این سالها با ضعیف شدن بخش
خصوصــی بســیاری از تهیهکننــدگان فعــال
دهــه شــصتوهفتاد بــه حاشــیه رانده شــده
و در عــوض ،یکــی دو دفتــر در حــوزه تولیــد،
پخش ،اکــران و ســینماداری بهطور گســترده
فعالیــت میکننــد .اغلــب تولیــدات ایــن
بخــش ،در فیلمهــای شــهری و آپارتمانی یا
کمدیهای عامهپســند خالصه شــده و کمتر
شــاهد جاهطلبی بخش خصوصــی در تولید
فیلمهایی هســتیم که هزینه یا امکانات ویژه
طلبمیکنند.
دو .معادالت مؤثر و اساسی سینما در بخش
دولتــی و در قلمــرو چنــد نهــاد و ارگان رقم
خورده اســت .حوزه هنری چند سال گذشته
در بخــش تولیــد کمکار بوده ،امــا تمرکز این
نهاد روی موضوع سینماداری و اکران ،قوت
گرفتــه و باعث شــده حوزه هنــری در بخش
نمایش و فــروش فیلمهای ارگانی ،نقشــی
مؤثر بازی کند .ســال  96حوزه هنری با فیلم

2

ایرنا

گزارش

افراد بسیاری به من
گفتند ما «وارونگی»
را زمان جشنواره
درستندیدیم.
من فکر میکنم این
بخشی از فضایی
است که من در
آن کار میکنم.
یعنی در یک
قیاس دور ترجیح
میدهمفیلمم
شبیه کتاب باشد،
نه یک روزنامه که
جذاب باشد ،همان
روز خوانده و فردا
فراموش شود .در
زیست خودم این
طور هستم و در
فیلمهایمهمین
دیدگاه را دنبال
میکنم.همیشه
برایم به طور کلی
مسائل انسانها و
به شکل جزئیتر
مسأله زنان مهم
است

روزهایخاکستری

«ســرو زیر آب» (مشارکت با بنیاد سینمایی
فارابی) در جشنواره حضور داشت ،سال 97
«دیدن این فیلم جرم است» تنها محصول
این نهاد بود و امســال هیچ فیلمی در حوزه
هنری تولید نشــده اســت .این ســالها ،آثار
بــزرگ ،پــر هزینــه و اســتراتژیک ســینمای
ایــران در «اوج» تولیــد شــدهاند .فیلمهــای
سینمایی «به وقت شام» و «تنگه ابوقریب»
محصــول این ســازمان در ســی و ششــمین
جشــنواره فیلم فجــر روی پــرده رفتند .یک
ســال بعد 23« ،نفــر» تنها فیلــم «اوج» در
ســیوهفتمین جشــنواره فیلــم فجــر بــود،
فیلمــی کــه در حــد و اندازههــای «بــه وقت
شــام» و «تنگــه ابوقریــب» نبــود ،امــا تولید
آن در بخــش خصوصــی توجیــه اقتصادی
نداشــت .ســازمان «اوج» اوایــل امســال
اعــام کــرد بــا  10فیلم در ســی و هشــتمین
جشــنواره فیلم فجر حضور خواهد داشــت،
اما در نهایت سهم این سازمان در جشنواره
ســه فیلــم بــود .تنــوع مضمونی که یکــی از
امتیازهــای «اوج» در بخش تولید اســت در
این سه فیلم هم ،مشاهده میشود .ابراهیم
حاتمیکیــا کارگــردان بیگ پروداکشــنهای
ســالهای اخیر کــه مضامینــی ایدئولوژیک
دارنــد بــا «خــروج» در ســی و هشــتمین
جشنواره فیلم فجر و بخش سودای سیمرغ
حضور دارد .جنس ســینمایی که حاتمیکیا
در این سالها ،دنبال کرده بهدلیل ماهیت،
ابعــاد و هزینههــای باالیــش نه تنهــا امکان
تولیــد در بخــش خصوصــی را نــدارد ،بلکه
بخــش دولتی ســینما یعنــی حــوزه هنری و
بنیاد ســینمایی فارابی هم نمیتوانند سراغ

چنیــن پروژههایی برونــد .همــکاری «اوج»
و حاتمیکیــا در ایــن ســالها ،باعــث شــده
ســینمای ایران صاحب آثاری استراتژیک و
مهایی که
حیاتی بــرای حاکمیت شــود .فیل 
از نظــر فنــی و ســاختار ،تجربههایی تــازه در
سینمای ایران هستند.
«لباس شــخصی» بهکارگردانــی امیرعباس
ربیعــی کــه دربــاره فعالیــت حــزب تــوده در
ایــران اســت دیگر محصــول ســازمان «اوج»
اســت که هم از نظر مضمون و هم شکل کار،
بخش خصوصی امکان سرمایهگذاری در این
جنس ســینما را ندارد .این درامهای سیاسی
که محمدحسین مهدویان در پنج سال اخیر
چنــد نمونــه جــذاب آن را ســاخته ،نیازمنــد
فضاســازی و امکانات گســترده و بودجه قابل
توجهی هســتند که بخش خصوصی قدرت و
تمایلی برای تأمین آن ندارد .این آثار معموالً
در اکران عمومی نمیتوانند هزینههای تولید
را برگردانند و ســرمایهگذاری در ساخت آنها،
در محدوده وظایف ارگانهای خاص تعریف
شــده و توجیه پیدا میکند« .روز بلوا» ساخته
بهروز شــعیبی دیگر فیلم «اوج» است که در
جشنواره روی پرده میرود.
بنیــاد ســینمایی فارابــی بــا حمایــت از تولید
شش فیلم ،که اغلب آنها متعلق به سینمای
هنری و دور از جریان اصلی هستند ،در سی و
هشتمین جشنواره فجر حضور دارد .حمایت
فارابی در اعطای وام و تقبل بخشــی از هزینه
تولیــد خالصــه میشــود .نکتــه قابــل توجــه
ایــن اســت کــه پارســال  12فیلــم از ســینمای
ایران از این حمایــت بهرهمند بودند .کاهش
تعداد فیلمهای تحــت حمایت بنیاد فارابی

نشــاندهنده وضعیــت نامطلــوب مالی این
نهاد است.
ســه .بخش خصوصیوســینمای مســتقل از
ش و درخشش فیلمسازانی
دیرباز محل جوش 
بوده که نوع نگاهشان به سینما ،معموالً مورد
پســند نهادهــا و ارگانهــا نبــوده اســت .البته
بخش خصوصی در سالهای اخیر با موضوع
پولهای آلوده و سرمایههای مشکوک روبهرو
بــوده و این بحــران ،ماهیت هنــری فیلمها و
اســتقالل آنها را زیر ســؤال برده است .در یک
دهه اخیر سرمایهگذارانی وارد سینما شدهاند
که ســابقه و پیشــینه هنــری نداشــتهاند اما در
زمانــی کوتاه ،بــا ســرمایهگذاری در پروژههای
مختلــف صاحب نام و اعتبار شــدهاند .از این
نکته که بگذریم ،بخش خصوصی ســینمای
ایــران همچنــان در مضمــون جســارت و
نــوآوری دارد و در تولید ،محافظهکار و دســت
بــه عصاســت .درامهــای شــهری ،فیلمهای
آپارتمانی و پروژههایی که هر چقدر اســتقالل
مالی بیشــتری دارنــد ،با بودجــه محدودتری
ســاخته شــدهاند ،در بخش خصوصــی کلید
میخورنــد و تنهــا چند نهــاد و ارگان هســتند
که میتوانند بســتر تولید فیلمهــای خاص و
جاهطلبانــه را فراهــم کنند .ایــن پروژهها هم
اغلب نصیب معدود فیلمسازانی میشود.
نکتــه اینجاســت کــه پروژههایــی ماننــد «روز
صفــر» در ایــن دوره« ،ماجــرای نیمــروز  »2و
«شــبی که ماه کامل شــد» در جشــنواره ســال
گذشــته و «التاری» در جشــنواره سی و ششم
اگر چــه متعلق به بخش خصوصی هســتند
امــا توســط تهیهکنندگانــی تولید شــدهاند که
امکانات و روابط ویژه دارند.
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حاشیه قوی تر از متن
احسان زیورعالم

ســی و هشــتمین دوره جشــنواره تئاتر فجر به
پایان خود رســیده است و شــاید به جد بتوان
گفــت عجیبتریــن دوره خــود را پشــت ســر
گذاشــته اســت .شــاید اگر هماننــد دورههایی
چــون دوره مرحوم کشــنفالح ،جشــنواره در
انقیاد نیروهای دولت وقت میبود ،حواشــی
چنین نمیشــد .جشــنواره به یک گعده برای
گروهــی خاص بدل میشــد و تمــام .مثل آن
اختتامیــه عجیــب و غریــب؛ اما این بــار دبیر
ی مرند بود .کســی که در
جشــنواره نادر برهان 
انتخابات خانه تئاتر باالترین رأی را آورده بود
و ســرمایه اندوختــهاش در  30ســال فعالیت
هنریــش ،جلــب اعتمــاد عمومــی جامعــه
تئاتــری بــود .او یک دوره کم افــت و خیز را در
دوره سی و هفتم تجربه کرده بود و با توجه به
جلســات آسیبشناســی و نقادیهای بسیار،
قصد پوســتاندازی بــرای فجر داشــت؛ ولی
یک اتفاق تمام معادالت را برهم ریخت.
اتفاقاتی کــه بههیچ عنــوان بهدبیرخانه فجر
ارتباطی نداشــت ،دامنگیر جشنواره میشود.
آن هم زمانی که جدول جشــنواره بسته شده
بــود و برای نخســتین بار ،قرار بــود چند هفته
پیش از شروع جشــنواره ،برنامه تئاتر فجر در
اختیــار مخاطبانش قــرار گیــرد .یک فرصت
خــوب برای آنکــه بدانیم چگونه میبایســت
نمایشها را ببینیم .حتــی با وجود وضعیت
مالــی نهچندان مناســب جشــنواره ،نامهایی
چــون کاســتلوچی و باربا نشــان مــیداد هنوز
بخش بینالملل برای جشنواره اهمیت دارد.
دانشــجویان منتظــر کالسهــا و کارگاههــای
اســتادان بنــام ایتالیایی بودند؛ ولی همیشــه
در ،آنگونــه کــه مــا میخواهیــم بــر پاشــنه
نمیچرخد .برای نادر برهانی مرند همه چیز
بــه یک ملودرام شــباهت داشــت .از یک ســو
بچههای غیرتهرانی پای جشــنواره ایســتادند
و از ســوی دیگــر بــزرگان دعــوت شــده پا پس
کشیدند.
همین مســأله موجب شد تا بدانیم جشنواره
تئاتــر فجر چقــدر بیخود و بیجهــت بزرگ
شــده اســت و مدیریــت ایــن همــه بخــش از
راندمــان آن کاســته اســت .میشــود بــا یــک
جدول کوچکتر ســالنهای کمتــری را درگیر

ایران تئاتر

و بازار اســت .سینمای ایران هر چقدر بیشتر
به سمت مشتری مداری رفته و پیرو جامعه
ســرمایه زده مــا بــوده ،جشــنواره هــم ،ایــن
مســیر را دنبال کرده است .دســتاندرکاران
جشنواره هم دنبال این نیستند که آن جنس
ســینما مطرح و دیده شــود .سالهاســت که
هیجان فــروش ،هیجان رســانهای و هیجان
جشــنوارهای به یک نقطه مشــترک رســیده
و برخــاف همــه جشــنوارهها کــه وظیفــه و
کارکردشان کشف استعدادهای هنری است،
جشنواره ما محملی برای رونمایی از آخرین
دســتاوردهای بــازار عرضــه و تقاضــا اســت.
در چنین شــرایطی امــکان حضور فیلمهای
هنری و فرهنگی وجود دارد ،اما فرصتی برای
درخشش و دیده شدن آنها نیست.
« ëëوارونگــی» در بخــش نوعــی نــگاه روی
پــرده رفــت ،فکر میکنیــد «من میترســم»
برای مخاطب خارجی و جشــنوارهها جذاب
است؟
«مــن میترســم» بومیترین فیلمی اســت
کــه ســاختهام .نمیدانم مخاطــب خارجی
میتوانــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد یــا نــه.
نمیدانم مخاطــب خارجی چقدر میتواند
متــن و زیــر متن ایــن فیلــم را متوجه شــود.
نکتــهای کــه مهم اســت و دربــاره هر فیلمی
صــدق میکنــد این اســت که اصوالً داشــتن
دایــره وســیعتری از مخاطــب خیلــی خوب
اســت و اگــر فیلــم مــن نماینــده شایســته
ســینمای ایران در محافل بینالمللی باشد،
باعث افتخار است.
 ëëواکنشــی کــه تماشــاگران در جشــنواره کن
دربــاره «وارونگی» داشــتند چقــدر با واکنش
تماشاگر،منتقدوروزنامهنگارانایرانیتفاوت
داشت؟
ایــن اتفــاق از همــان مرحلــه انتخــاب فیلم
برای کن شــروع شد .بسیاری از آنها که فیلم
را ندیده بودند ،یا آنهایی که دیده و از کنارش
گذشــته بودند بعد از پذیرفته شدن فیلم در
کن ،نســبت به آن دقیقتر شــدند .این مسیر
بعد از جشنواره و در زمان اکرانهای خارجی
ادامــه یافت .شــاید یکی از دالیلــی که موقع
اکــران عمومــی بیشــتر از زمان جشــنواره به
«وارونگی» توجه شد ،همین بود.
 ëëمعموالًهردورهتعدادیازفیلمهادرفضای
جشنواره دچار موقعیتهای عجیبی شدند.
بــهبعضیازفیلمهابیشــترازحــدالزمتوجه
شدهوبعضیفیلمهانادیدهگرفتهشدهاند.
ما با ماجرایی مواجهیم که خارج از جشنواره
مدیریت میشود .شاهد یک نظام تبلیغاتی
و رســانهای و ارتباطات خــاص برای بعضی
فیلمها هســتیم .بــه نظرم وظیفــه منتقد و
نویســنده ســینمایی این اســت که دور از این
جنجالها ،کشف و نظر خود را داشته باشد.
 ëëدوستداریدفیلمکدامفیلمسازرادرسیو
هشتمینجشنوارهفجرببینید؟
دوســت دارم فیلــم کارگردانهــای جــوان و
مستقلراببینم.

رضا معطریان /ایران

ëëکریملوژی
نویسنده :مهران رنجبر
کارگردان :رضا بهرامی
مکان :تئاترشهر-چهارسو
زمان ۱۸:۳۰ :و ۲۰:۳۰
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۵۵ :دقیقه
ëëهمه فرزندان مکبث
نویسنده :مهدی شفیعی زرگر
کارگردان :مجتبی رستمیفر
مکان :تئاترشهر-سالن اصلی
زمان۱۹ :
شهر :اهواز
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۱۰۰ :دقیقه
ëëتنهــا خرچنــگ خانگــی الی مالفهها
خانه میکند اتللو
نویسنده :ابراهیم پشتکوهی
کارگردان :ابراهیم پشتکوهی
مکان :تئاترشهر-قشقایی
زمان ۱۷:۳۰ :و ۱۹:۳۰
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۱۰۰ :دقیقه
ëëمارلون براندو
نویسنده :مهران رنجبر
کارگردان :مهران رنجبر
مکان :ایرانشهر
زمان ۱۸ :و ۲۰:۴۵
شهر :تهران
بخش :مسابقه صحنه
مدت زمان اجرا ۸۵ :دقیقه
 ëëسرباز
نویسنده :امیرحسین شفیعی
کارگردان :پژمان شاهوردی
مکان :تئاترشهر
زمان۱۸ :
شهر :بروجرد
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۲۵ :دقیقه
 ëëزندگی کنسروشده
نویسنده :حمیدرضا نعیمی
کارگردان :حامد هادوی
مکان :ایران تماشا
زمان۱۹ :
شهر :البرز
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۴۵ :دقیقه
ëëرهایی از شائولین
نویسنده :متین اوجانی
کارگردان :متین اوجانی
مکان :دیوار چهارم
زمان۱۹:۳۰ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۵۵ :دقیقه
 ëëزری سلطان
نویسنده :کرامت یزدان
کارگردان :فرید همدانی
مکان :شانو
زمان۱۷ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۶۵ :دقیقه
ëëویرانههای زیبا
نویسنده :حسین زنگنه
کارگردان :علیاصغر کیاثالثی
مکان :خانه نمایش دا
زمان۲۱ :
شهر :تهران
بخش+ :فجر
مدت زمان اجرا ۵۰ :دقیقه
ëëدست...کاری
نویسنده :احمد صمیمی
کارگردان :مهدی ضیاییانپور
مکان :تئاترشهر
زمان۱۶ :
شهر :تهران
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۲۰ :دقیقه
 ëëمیمونکشی
نویسنده :سعید خیراللهی
کارگردان :سعید خیراللهی
مکان :تئاترشهر
زمان۱۶:۳۰ :
شهر :دهلران
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۳۰ :دقیقه
ëëگلپری
نویسنده :سعید بادینی
کارگردان :سعید بادینی
مکان :تئاترشهر
زمان۱۷ :
شهر :زاهدان
بخش :خیابانی
مدت زمان اجرا ۳۵ :دقیقه
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در جستوجوی نسبت میان شرایط اقتصادی با تولیدات سینمای ایران

کرد و فرصت را برای دیده شدن نمایشهای
منتخــب فراهم کرد .بســیاری از نمایشهای
جشــنواره امســال دو روز روی صحنــه رفتنــد
تــا نقلقولهــا و تمجیدهــا شــرایط اجراها را
دگرگــون کند .هرچند هنوز شــرایط جشــنواره
تحتالشعاع وضعیت رسانهای پیش از آغاز
جشنواره قرار دارد .این وضعیت خود نشانگر
آن اســت کــه ســهم تئاتر فجــر از رســانههای
فراگیر اندک اســت .جــز روزنامههــای ایران،
همشــهری و فرهیختــگان هیــچ رســانهای
بهصورت ویژ ه بهجشنواره تئاتر فجر نپرداخته
اســت .حتی رســانههایی که به انتقــاد از رفتار
هنرمنــدان پرداختنــد ،پــای هنرمنــدان باقی
مانــده در تئاتــر فجــر نماندنــد .وضعیت در
تلویزیــون فاجعهبارتــر اســت و جــور ســردی
مدیران تلویزیون را رادیو کشید .جشنواره 38
تئاتر فجر نشان داد که در فضاهای اینچنینی
در نهایــت رادیو مأمنی اســت بــرای خانواده
تئاتر.
رســانهها بــا عقــب کشــیدن از جشــنواره حق
هنرمندان غیرتهرانی را ضایع کردند .امسال
از جذابتریــن ســالهای بــرای نمایشهای
غیرتهرانی بود .با توجه به قوانین وضع شــده
در انتخــاب آثــار غیرتهرانــی تنــوع جذابی از
اســتانهای مختلــف در جشــنواره پدید آمد.
نمایشهــا عموماً با توجه به زیســت و اقلیم
منطقــه تولید شــدهاند و به شــدت بر مواضع

اجتماعــی روز آن اقلیــم ایســتادگی کردهاند.
خالقیــت ،تولید و اجرای آثار نشــان از کاهش
فاصلــه میان آثــار در تهــران و اســتانها خبر
میدهد .به نحوی که میتوان مدعی شــد در
صورت امکانات در برخی از استانها میتوان
فرصت آفرینشگری بــرای تولید آثار عظیم
بــه جوانان دیگر اســتانها داد .البته نبود یک
داور غیرتهرانی در میان داوران فجر میتواند
یک آسیب به حساب آید .فرصتی که میشد
بــرای جلوگیــری از ارعــاب داوران نســبت به
برخی اسمها استفاده شود.
در حــوزه بینالملــل امــا فجــر حرفــی بــرای
گفتن نداشــت .حذف بخش مســابقه فجر و
در نهایت ریزش یکشبه اجراها شرایط را به
سویی برد که فجر از آن حال و هوای چند ساله
خود فاصله بگیرد .هرچنــد با دیدن آثار روی
صحنــه رفتــه کاش هزینه بخــش بینالملل
صــرف آثــار غیرتهرانــی میشــد و بــه نوعــی
دولــت بودجه فجــر را به یک ســرمایهگذاری
بــرای تولیــدات آینــده کارگردانــان حاضر در
جشــنواره میکرد .مهمی که رخ نداده اســت
و ایــن احتمال وجــود دارد با پایان جشــنواره،
سیل انتقادات به ســوی دبیر جشنواره و اداره
کل هنرهــای نمایشــی ســوق یابــد .انصــراف
چنــد هنرمنــد و گــروه از فجــر نیــز موضوعی
بود که شاید رســانهها بیش از خود فجر بدان
پرداختند .بماند که ریشــه ماجــرای انصراف

گویا به داخل کشــور بازمیگــردد؛ اما نگارنده
انتظار داشت بخش بینالملل حذف میشد
و به همان بازار تئاتر تقلیل مییافت.
بــازار تئاتر امســال کمی متفــاوت از دورههای
قبل برگزار شــد .برخالف رویه کمتر رسانهای
شــده ،در ایــن دوره دو پنــل خبــری بــرای
مدعوین طراحی شد و مخاطبان بازار در یک
جلسه معارفه با میهمانان و شرکتکنندگان
آشــنا شــدند .هرچند آماری از وضعیت بازار
تئاتر منتشــر نشده اســت؛ اما بهنظر میرسد
شــرایط از ســال پیش بهتر پیش رفته اســت.
البته این صرفاً یک حدس اســت که مستلزم
شفافسازی عوامل این بخش میباشد.
جشــنواره تئاتر فجر در دوره ســی وهشــتم خود
نشــان داد آییننامــه مصوبش چنــدان کارآیی
نــدارد .خألهای قانونی آن نســبت بهجشــنواره
فیلم فجر آشــکار شــد .نبود قراردادهای رسمی
در میــان گروههــا و البته میان فجر و اثر منتخب
نیــز از خألهایــی اســت کــه میبایســت مدیران
فجــر بــدان اهمیــت دهنــد؛ هــر چنــد بــا توجه
بهســیر خصوصیســازی تئاتــر در ایــران شــاید
وقت آن رسیده باشد که درباره مشارکت بخش
خصوصــی در جشــنواره تئاتــر فجــر نیز بیشــتر
اندیشــه کــرد .کمــا اینکه هیــچ اسپانســری پای
جشنواره تئاتر فجر نمیآید ؛ چرا که این جشنواره
دولتــی جذابیتی برای بخــش خصوصی ایجاد
نمیکند که دالیل آن روشن است.

