
جدیدترین خبر از جشنواره 
سینمای ایران در فرانسه

آثار راه یافته به جشــنواره ســینمای ایران در 
شانتیئی فرانســه به زودی معرفی خواهند شد. به 
گزارش ایسنا، براساس اعالم دبیرخانه این رویداد 
سینمایی، همزمان با به پایان رسیدن زمان ارسال 
آثار به این جشنواره، بیش از 50 اثر به دبیرخانه ارسال 
شده است که به زودی این آثار توسط هیات پیش 
انتخاب، داوری و هفت فیلم برتر راهی جشــنواره 
می شوند. نتایج این داوری ها تا آخر اردیبهشت ماه 
سال جاری اعالم و هفت فیلم منتخب در روزهای 
برگزاری جشنواره نمایش داده می شود. هیات پیش 
انتخاب جشنواره سینمای ایران در شانتیئی فرانسه 
شامل ابوالفضل جلیلی ،کارگردان و سینماگر ایرانی، 
»کریستف تاردیو« مدیر کل مجموعه کاخ اعظم 
شانتیئی، »رود اسســوس« رئیس سینمای الیزه 
شهر شــانتیئی، »کارولین گدار« معاون فرهنگی 
شهرداری شانتیئی و سید وحید یعقوبی، کارشناس 
هنری »مرکز ایران و فرانســه« هستند. جشنواره 
ســینمای ایران در شــانتئی، در دوبخش رقابتی 
فیلم های بلند داستانی وغیر رقابتی فیلم های کوتاه 
با حضورکارگردانان فیلم های بلند در تاریخ چهارم 
تا هفتم نوامبر سال جاری میالدی برابر با 13 تا 16 
آبانماه 1400 در فرانسه و در شهر شانتیئی برگزار 

می شود.

 نمایش آثار هنرمندان ایرانی 
در یک گالری لس آنجلس

نمایشــگاه گروهی آثار هنرمنــدان ایرانی 
در لس آنجلــس آمریکا برپاســت. بــه گزارش 
هنرآنالین، نمایشگاه گروهی »چیزهای بسیار 
مورد عالقــه من« با آثــاری از هنرمندان ایرانی 
در گالری the lodge لس آنجلس برپاســت. 
این نمایشــگاه که ۲۲ آوریل افتتاح شــده و تا 
۲۲ می  ادامه دارد، توســط نرگس حمزیان پور 
گردآوری شــده و آثاری از آرمین امیریان، ناصر 
عزیزی، کامــران دیبا، حســین عدالتخواه، رنه 
فاکس، امیر حبیب آبادی، البرز کاظمی، حامد 
خسروی، فرشیدو الرمیان، نگین محزون، امید 
مجیدی نژاد، اردشــیر محصص، مانی مزینانی، 
ساناز مزینانی، نازنین پرویز، رضا رستم پیشه، بهار 
سبزواری، سمکو صالحی، کامران شریف، افسون، 
جاوید تفضلی، روژین شفیعی و تورج خامنه زاده 

در آن به نمایش درآمده است.
نرگس حمزیان پور مشاور بازار هنر، با تمرکز 
بر هنــر خاورمیانه اســت. او بــا چندین گالری 
بین المللی و نمایشــگاه های هنری کار کرده و 
به معرفی تعداد زیادی از هنرمنــدان نوظهور، 
میانه کار و مشهور خاورمیانه و ایران در موزه ها، 
گالری هــا و مجموعه داران خصوصــی متعدد 

پرداخته است.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: »طی 
سال گذشته به دلیل شیوع کرونا بسیاری از مردم 
فعالیت های خود را محدود کرده و خانه نشــین 
شــدند. خانه یا فضایی کــه در آن هــا زندگی 
می کنیم، ظرف جانشین روح است. معماری ما 
را محافظت و تغذیه می کند، اشــیاء داخلی، ما 
را متمایز و شناســایی می کنند. مجموعه ای که 
حمزیان پور گردآورده است محیطی صمیمی را 
در گالری ایجاد می کند و آثار این ۲1 هنرمند از 
چندین رشته هنری، بیننده را به ماندن و شاید 

کاوش به روشی غیرمعمول دعوت می کند«.
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در اردیبهشت 1370، جالل ستاری 
مقاله ای مفصل دربــاره وضعیت تئاتر 
ایران می نویسد. البته مقاله در انقیاد یک 
دهه خأل تئاتر نیست؛ بلکه نگاهی است 
اجمالی درباره وضعیت تئاتر در تاریخ 
ایران و مهمتــر از آن پیش بینی آینده 
تئاتر. جالل ستاری که رابطه قدرتمندی 
با بدنه تئاتر ایران چه پیشاانقالب و چه 
پســاانقالب دارد، با نگاهی به وضعیت 
تئاتر در آن سال ها از جمله اقتباس های 
وصله پینه ای به آثار مهم جهان و میل 
شدید به حضور در جشنواره ها، تالش 
می کند ریشــه این وضعیــت را بیابد، 
وضعیتی که او آن را خطیر می پندارد. 
پاسخ ستاری چنین است »تئاتر در ایران 

امری سیاسی است.« 
ســتاری در این مقاله از چند جبهه 
امری سیاسی و البته اجتماعی در تئاتر 
را ارزیابی می کند. نخست به شخصیت 
گریگوریقیکیــان، ارمنی سوســیال 
دموکرات اشاره می کند و تأکید می کند 
کارگزاران تئاتری ایــران عموماً اهل 
سیاســت بوده اند و جنبــه چپ گرای 

امثال گریگوریقیکیان »رنگ و صبغه 
اجتماعی هنر تئاتر را تندتر و غلیظ تر 
می کند.« ستاری به عنوان شاهد مثال 
به ســراغ کتاب »انقالب مشروطیت 
ایران و ریشه های اجتماعی و اقتصادی 
آن« نوشته پاولویچ و ایرانسکی می رود. 
مورخان روسی استناد می کنند حزب 
سیوسیال دموکرات وقت - مشهور به 
اجتماعیون عامیون - برای نشــر افکار 
خود اقدام به انتشــار ترجمه فارســی 
نمایشنامه »بازرس« گوگول با برگردان 
نادرمیرزا نامی می کنند. از قضا اجرای 
نمایش هــم موفقیت خوبی کســب 
می کند؛ چــرا که مفاهیــم مندرج در 
نمایشنامه کاماًل »با اوضاع دوره تاریک 
و سیاه اصول قدیمه ایران، قابل انطباق 

بود.«
به باور ستاری در بحبوحه دگرگونی 
و پیدایــش انقالب در کشــوری چون 
ایران، تئاتر دیگر یک هنر نیست و از دید 
مردم نیز تئاتر هنری صرف به حساب 
نمی آیــد. او در ســال 1370 باورش را 
تجدید می کند و می نویسد: »حتی به 
گمان من هنوز زمان آن فرا نرسیده که 
آن دو جنبه ]هنری و اجتماعی[ کاماًل 
از هم به طور نظری تفکیک شــوند یا 
جداگانه مورد بررسی قرار گیرند و شاید 

هم تحول چنین هنرهایی در شــرق، 
 همانند تحول آنها در غرب نباشــد.« 
از دید جالل ســتاری مردم در شــرق 
هنرپیشه را هنرمندی صرف نمی دانند 
و چشم انتظار کنشــگری اجتماعی و 
سیاســی از ســوی اویند. نگاه ستاری 
در دهــه 70، 30 ســال پیش کماکان 
پابرجاست، به عبارتی خواست عمومی 
جامعه از هنرپیشه در ایران کنشگری 
آغشته به جنبه های سیاسی و اجتماعی 
است. چشم بستن بازیگر به یک رویداد 
می توانــد به معنــای از دســت دادن 
محبوبیت باشد یا واکنش پذیری نسبت 
به مسائل حتی کوچک،  شرایطی برای 
شهرت. ســتاری در توجیه این مسأله 
می نویسد: »ممکن اســت که این امر 
ناشــی از قداستی باشــد که روزگاری 
ساحر و جادوگر و شمن... را دربرگرفته 
بود و هنرپیشه به اعتباری وارث همان 

مدعیان کرامت است.«
البته جالل ستاری در سال 1370 
معتقد بود چنین نقشــی در ســاحت 
هنرپیشــه آن روزی »زایل شده و از یاد 
رفته و شأن و منزلت و حیثیت اجتماعی 
هنرمند تئاتر جایگزین آن گشته است.« 
حال ستاری قلم انتقاد به دست می گیرد 
و مدعی می شود ترکیب تئاتر و جامعه 

هم مایه قدرت است و هم ضعف. قوت 
از آن جهــت که پشــتوانه نیرومندی 
برای تئاتــر مهیا می کنــد و موجب 
درخشــش این هنر می شود و ضعف از 
این رو که کاستی های تئاتر را »در لفاف 
دلیل تراشی های اجتماعی و مرامی و 
سیاسی مستور می دارد و حتی مانع از 

رشد تئاتر به عنوان هنر می شود.«
گام دیگر اثبات گزاره تئاتر سیاسی، 
ثمــرات رئالیســم سوسیالیســتی، 
پرولتکولت )ســازمان ادبی، هنری و 
فرهنگی، ارشادی پرولتاریا( و ژداتوویسم 
اســت که ســتاری محصوالتشان را 
اســف بار می داند. او نمونه ایرانی این 
وضعیــت را تئاتر نوشــین می داند. با 
تأیید نقش پررنگ نوشین در اعتالی 
تئاتر، تشخیص ســهم حزب توده در 
شــکل گیری تئاتر نوشــین را سخت 
می داند و از همین رو، اساســاً یکی از 
مشکالت بررســی تئاتر ایران، همین 
تشخیص رابطه سازوکارهای سیاسی 
و اجتماعی بــا اصل هنر تئاتر اســت. 
»آن چنان که گویی تاروپودشان را به هم 
تنیده اند و بدین گونه نسجی یافته اند که 
یکسان و به یک اندازه هم هنری است و 

هم اجتماعی.«
نقد ستاری در این هم پودگی تئاتر 
و سیاست بر این اســت که »این پیوند 
همواره اندام وار نیست و در حکم وصله 
اســت.« او تأکید می کند این موضوع 
تئاتر را سیاست زده و اغلب بدل به یک 
بیانیه سیاسی می کند. در جایی دیگر 
از مقاله، ستاری مدعی می شود تشکیل 
گروه هــای تئاتری در ایــران به جهت 
شــکوفایی طبع و قریحه دراماتیک 

نیســت؛ بلکه »بی انــدام کردن 
آنهاست.« 

استناد دیگر ستاری به تئاتر 
پساانقالب و ریشه های اهمیت 
جشنواره ای چون تئاتر فجر 
برای هنرمندان غیرتهرانی 
است، جایی که در تهران به 
یک انتقاد همیشــگی بدل 
شده است و البته ابزاری برای 
تداوم فجر از ســوی دولت. 
ستاری می نویســد: »به زعم 

من این هجوم ]توجه بسیار به تئاتر در 
شهرستان ها[ موجب دیگری نیز دارد 
که هنری نیست و شــاید هم از چشم 
خواستاران پوشیده می ماند و آن نیاز 
آمدن به میدان، شــوق حدیث نفس و 
بیان ما فی الضمیر و تحقق ذات خویشتن 
اســت. تئاتر، هنری اســت که به این 
خواست ها مجال نمود می دهد، چون 
از دیگر هنرها نمایشی تر و اجتماعی تر 

است.«
از دید ستاری تئاتر تنها جایی است 
که نسل جدید می تواند آرزوهایش را 
به تصویر بدل کند و جامعه را آن گونه ای 
بســازد که بدان می اندیشــد و از همه 
مهمتر آنکه تئاتر میدانی است مناسب 
برای زورآزمایی. با این حال این منتقد 
چنین تئاتری را تئاتــر نمی داند. »در 
قلمرو تئاتر، میان این جوش  و خروش 
شــوق انگیز کــه درواقــع مطالبه و 
درخواســتی بر حق است و کار تجربی 
یا حرفه ای فرق نهاد و تمیز داد و چنین 
پیداســت که همواره این تشــخیص 
به درســتی صورت نمی گیرد و از دیده 
پنهان می ماند یا حتــی به عمد نادیده 

گرفته می شود.«
در سال 1370، در اوایل فعالیت علی 

منتظری در تئاتر، هنر تئاتر هنوز هنر 
فراگیری نیست. تولیدات اندک است و 
فعاالن حوزه تئاتر محدود. با این حال 
جالل ســتاری در آن سال پیش بینی 
قابل تأملی می کند. او از خطر افزایش 
کّمی تئاتر می نویســد کــه برآمده از 
رونق بازار تئاتر است. می نویسد: »چه 
بسا کارهای خام که به صحنه می آیند و 
برخی که سهل انگارند و ساده اندیش، در 
کار شتاب می ورزند و گاه جسارت هایی 
از ایشان می بینیم که متأسفانه غالباً دال 
بر کاردانی و توانایی نیســت. این خطر 
شیفتگی به افزایش کمی، بی تناسب 
با بهبود اعتالی کیفی ... هیچگاه رقم 
جدا از معنی، معیار و مالک ســنجش 

درست نیست.«
ســتاری در پیش بینی دیگری از 
تمایل شــدید به تولید آمار برای تئاتر 
می نویســد و اینکه معیارهایی چون 
تعداد اجــرا، میزان ســاعت روی 
صحنــه، میــزان مطلب در 
رســانه ها و ... مــالک 
ارزیابی می شوند. 
ستاری امیدی 
به بهبود ندارد؛ 
اما پــس از 30 
ســال از نگارش 
این مقالــه، به نظر 
می رســد گزاره های 
او دربــاره تئاتر ایران 

کماکان صادق است.

نگاهی به مقاله ای از جالل ستاری و آنچه از آینده ترسیم می کند؛

هم پودگی تئاتر و سیاست در ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

پردهنقرهای

تجسمی

از دید جالل ستاری 
خواست عمومی جامعه 

از هنرپیشه در ایران 
کنشگری آغشته به 
جنبه های سیاسی و 

اجتماعی است. چشم 
بستن بازیگر به یک رویداد 
می تواند به معنای از دست 

دادن محبوبیت باشد یا 
واکنش پذیری نسبت 

به مسائل حتی کوچک،  
شرایطی برای شهرت
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ایرانســل با هدف حمایت از اشــتغال زایی و رشد و توسعۀ 
کســب وکارهای دیجیتــال، امــکان معرفی و حضــور این 
 )super application( کسب وکارها را در اَبَر اپلیکیشــن
ایرانسل من فراهم کرد.  به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی 
ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در راستای 
رویکرد کالن خود برای ایجاد زیرساخت و بستر حمایتی در جهت 
توسعۀ کسب وکارهای دیجیتال، با ایجاد بخش »سرویس های 

ویژه« در اپلیکیشن ایرانسل من، امکان معرفی این کسب وکارها 
به جامعۀ کاربران میلیونی اپلیکیشــن ایرانسل من را فراهم 
کرده است. کاربران اپلیکیشن ایرانسل من با مراجعه به بخش 
سرویس های ویژه در این اپلیکیشن، می توانند عالوه بر خدمات 
پایۀ موجود، به خدمات متنوع دیگری از جمله تاکسی آنالین، 
سفارش غذا، سوپرمارکت آنالین، خرید آنالین بیمه، تلویزیون 
اینترنتی و... دسترسی داشته باشند.  در بخش سرویس های ویژۀ 
اپلیکیشن ایرانسل من، این امکان وجود دارد تا کاربران با هر خرید 
موفق در این خدمات، از ایرانسل هدیه ای مانند بستۀ اینترنت 
دریافت کنند. در حال حاضر این امکان برای دو خدمت سفارش 
غذا و سوپر مارکت فعال بوده و در خدمات دیگر نیز به سرعت در 
حال پیاده سازی است. کسب وکارهای دیجیتال که تمایل دارند 
با حضور در این بخش، خدمات خود را در معرض دید مشترکان 

ایرانسل قرار دهند، می توانند درخواست خود را از طریق صفحۀ 
 ارسال درخواســت همکاری در وب ســایت ایرانسلبه نشانی
irancell.ir/p/16۲63/p  ثبــت کنند. کســب وکارهای 
دیجیتال متقاضی، از جمله کسب وکارهای ارائه دهندۀ خدمات 
و برنامه های کاربردی حوزه بازی و سرگرمی، موسیقی، پادکست 
و کتاب صوتی، آموزش، فروش آنالین و... می توانند اطالعات 
تماس و اطالعات مربوط به خدمات/محصول دیجیتال خود را 
وارد و درخواست خود را ثبت کنند. کارشناسان ایرانسل، از طریق 
ایمیل ثبت شــده در پرتال، با نمایندگان کسب وکار متقاضی 
تماس می گیرند تا مراحل بعدی طی شده و بر اساس توافق میان 
ایرانسل و شرکت متقاضی، محصول یا خدمت این شرکت، در 
ایرانسل من معرفی شود. ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور 
دیجیتال ایران و نخستین ارائه دهندۀ 5G در ایران، با طراحی 

و ارائۀ اپلیکیشن ایرانسل من، این امکان را در اختیار مشترکان 
خود قرار داده اســت تا نه تنها به صورت کاماًل شــفاف، میزان 
مصرف حساب خود را مشاهده و مدیریت کنند، بلکه به بسیاری 
از امکانات دیگر نیز دسترسی داشته باشند. بر اساس گزارش 
فروشگاه اپلیکیشن های موبایلی »کافه بازار«، ایرانسل من با 
بیش از 1۲ میلیون نصب، در رتبۀ دومین اپلیکیشن محبوب 
ایرانی ها قرار گرفته اســت. این اپلیکیشن، به  عنوان نخستین 
اپلیکیشن مدیریت حساب مشترکان یک اپراتور تلفن همراه 
در ایران، دارای امکانات متعددی اســت که موجب شده این 
اپلیکیشــن در جایگاه فوق قرار گیرد. اکنون نیز ایرانسل برای 
اولین بار در ایران، با ارائۀ امکان حضور و معرفی کسب وکارهای 
ایرانی در این اپلیکیشن محبوب، از رشد و توسعۀ اقتصاد دیجیتال 

حمایت می کند.

ایرانســل در راستای اهداف توســعۀ پایدار و با 
همکاری بنیاد علوی و گروه های مردمی، 1۲ هزار 
و 600 اصلــه نهال مثمر را در اســتان های فارس و 
لرستان کاشت.  به گزارش ایلنا، این اپراتور در سال 
تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها و در راستای 
اهداف مسؤولیت اجتماعی و با همکاری بنیاد علوی، 
در آستانۀ بهار 1400، 1۲ هزار و 600 اصله نهال به 
کشاورزان و باغداران مناطق دهبید استان فارس و 
کوهدشت استان لرستان اهدا کرد. اولین و بزرگترین 

اپراتور دیجیتال ایران، همگام با تولد طبیعت و در 
آستانۀ بهار 1400، با همکاری بنیاد علوی، 1۲ هزار 
و 600 اصله نهال مثمر، در مناطقی از اســتان های 
فارس و لرستان، در اختیار کشاورزان منطقه قرارداد 
تا عالوه بر نتایج مستمر توسعۀ پایدار و حفظ خاک، 
به اقتصاد و معیشت خانوارها نیز کمک کرده باشد. 
این پروژه با همکاری جهاد کشــاورزی و گروه های 
جهادی در مناطق دهبید استان فارس و کوهدشت 
استان لرستان، با تضمین نگهداری و به ثمر رسیدن 

نهال ها انجام شده اســت و در طی آن، نهال هایی از 
جمله گردو، بادام، آلو، زردآلو، پســته کوهی و... در 
اختیار کشاورزان و باغداران قرار گرفته است. روند 
اجرایی این پروژۀ بزرگ طبیعی، از جمله مراحل اهدا 
و کاشت نهال های اهدایی از سوی ایرانسل، همچنان 
ادامه خواهد داشت. ایرانسل همچنین در راستای 
اهداف مسؤولیت اجتماعی، ۲ اردیبهشت ماه 1400 
و همزمان با روز جهانی زمین، با هدف »مصرف کمتر 
پالستیک«، »تولید زباله کمتر« و »مصرف بهینه 

انرژی های تجدید ناپذیر« که منجر به »زمین پاک«، 
»طبیعتی ســالم« و »آینده ای روشن« می شود، 
همکاری مشترکی را با سازمان حفاظت محیط زیست 
آغاز کرده اســت. این همکاری در نخستین گام، با 
پیگیری اهداف آموزشی، ترویجی و فرهنگ سازی 

و اطالع رسانی بر بسترهای آمادۀ اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران آغاز شده است و در ادامه نیز 
فعالیت های دیگری را در بر خواهد گرفت. ایرانسل 
پیش از این نیز با هدف حفاظت از محیط زیســت، 
از اسفندماه 13۹6، پروژۀ مشارکتی درختکاری را 
با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور آغاز 
کرده و همچنین عالوه بر برگزاری کمپین »حذف 
قبض کاغذی« در ســال 13۹6، پروژه کاشــت و 
نگهداری 15هزار اصله نهال در فاصله سال 13۹6 
تا 13۹۹ را با موفقیت ۹5 درصد به اتمام رسانده و به 

سازمان منابع طبیعی تحویل داده است.

ایرانسل با »اَبَر اپلیکیشن ایرانسل من« از کسب وکارهای نوپا حمایت می کند 

کاشت ۱۲ هزار و 600 نهال از سوی ایرانسل در فارس و لرستان 

خبرویژه


