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نادر مشایخی در گفت و گو با «صبا»:

یخواهند
نم 
وضعیت موسیقیتغییرکند
سرمقاله

نگاهيبهحواشياخيرتئاتركشورپیرامون  استفاده   ازكالهگيسدرنمايشها    :

تئاترد رد ديگري ندارد؟

شهرامگيلآبادي   :

بسياريازاينحمالت بيانصافياست
ميكائيلشهرستاني    :

استفادهازپوششايرانيبرايآثارغيرايرانيمضحك است

كورشنريماني    :

ديوارتئاتربسياركوتاهاست
طيبهسياوشي    :

مباحث حول محورحجا ب بايد رعا يت شود
فریدوننجفیاز«اسکیباز»به«صبا»میگوید

هیچوقتب هگیشهفکرنکردم

ضد فجر!

ملیکا مومنی راد
دبیرسینما

خیلی دور نیســت زمانی که خیلیها ،هنرمندان و برخی کنشها و
واکنشهایشان را عامل حواشی فجر میدانستند اما امروز فیلمسازانی
به صراحت از حواشی که فجر میتواند برای آثارشان به همراه داشته
باشد میگویند و چندان رغبتی برای شرکت ونمایش فیلمهای خود
در جشنواره فجر ندارند .کمال تبریزی چندی پیش در افتتاحیه فیلم
جدید خود «مارموز» با جســارت تمام توصیهای کرد مبنی بر ندادن
فیلمهای حساس به جشــنواره در جهت جلوگیری از بروز حواشی.
او صراحتا عنوان کرد جشــنواره فیلم فجر تبدیل شده به محلی که
دوستان دیگر و افرادی دیگر از نهادهایی بهجز وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به تماشای فیلمها مینشینند و بعد گزارش فیلم و آثار آن را
به جاهای دیگر و نهادهای دیگر ارائه میکنند و بعد آن نهادها با وزارت
ارشاد نامهنگاری میکنند چرا مث ً
ال فالن فیلم به یک مسئله حساس
اشــاره کرده و یا فالن صحنه چرا در فیلمی وجود دارد .این مســئله
فیلمسازان را دچار سختی و مشکالت میکند و در راه گرفتن پروانه
نمایش دچار مشکل میشوند .اما بهجز تبریزی ،سعید سهیلی که قرار
م «ژن خوک» را راهی جشنواره فجر کند چندی پیش ضمن
بود فیل 
اعالم اینکه احتمال میرود این فیلم به جشــنواره فجر نرسد گفت:
نگران حاشیهسازی برای «ژن خوک» هستم .انگار این نگرانی کمکم
میان فیلمسازان شکل جدی پیدا کرده است و همین مسئله میتواند
در صورت بروز بیشتر آن ،آسیب بسیاری به ماهیت جشنواره فجر بزند.
بازگ و شدن این اتفاق و نگاهی به ریشههای آن قطعا اتفاق قابل توجه
و حتی موثری برای اهالی این سینما است و میتواند علنی شدن آن
بستری باشد برای بازنگری در اتفاقات پشت پرده جشنواره ،اما این در
صورتی است که متولیان امر این موضوع را که گله و اعتراضی در خود
نهفته ،مهم و جدی تلقی کنند و بهدنبال حل کردن مسائل اهالی سینما
در درون همین خانه باشــند بیآنکه قرار باشد کسی یا کسانی غیر از
اهالی آن در مورد سرنوشت این سینما تصمیم نابجا بگیرند.

