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نقد هفته

وجهی نادر از یک تقابل تاریخی

  بدیهی است که جایگاه تمام اعضای کادر بیمارستانی اعم از پزشک 
و غیر پزشــک در ارائه خدمات درمانی مقدس و محترم است  و باز هم 
بدیهی اســت که در صورت نبود پرســنل کارآمد هیچ گروه پزشکی یا 
پیراپزشکی هر چقدر هم با سواد در درمان بیماران راه به جایی نمی برد. 
اما بر این رابطه تنگاتنگ میان اعضای مختلف کادر درمان چالش هایی 
هم مترتب است. دو ســال قبل یک مقاله روسی به بررسی رابطه بین 
اعضای مختلف پرسنل چند بیمارستان پرداخت. نویسندگان این مقاله 
بر این باور بودند که مناقشــه اصلی در بین اعضای شاغل در یک مرکز 
درمانی مربوط به تقابل پزشــکان با سایر اعضا ست. به  عبارتی در یک 
جبهه پزشــکان قرار می گیرنــد و در جبهه دیگر اعضــای واحد اداری 
و پرســنل خدماتی. این تقابل خاموش و ســرد به عنوان یک آفت برای 
ارائه خدمات مناسب به بیماران معرفی شده و تقابل آنها با نام «تقابل 
تاریخی» در مقاله مزبور آورده شده است. علت اصلی نارضایتی اعضای 
غیر پزشک از پزشکان این موارد گزارش شده: رفتار نامناسب پزشکان توأم 
با غرور به علت مدرک تحصیلی باالتر و اختالف طبقاتی باال بین پزشکان 
و ســایر کادر درمان از نظر درآمدی که موجب بی انگیزگی سایر اعضای 
شاغل در بیمارستان می شود. در کشور ما برای تازه واردهای کادر درمان 
به نظر این تقابل برای همیشه ریشه کن شده است. در یک نگاه اجمالی 
به وضعیت درآمدی پرسنل مختلف بیمارستانی، متوجه می شویم که 
در حال حاضر درآمد مستقیم و غیرمستقیم اعضای غیرپزشک بیمارستان 
لزوما کمتر از درآمد قانونی (و با تأکید قانونی) بسیاری از پزشکان شاغل 
در همان بیمارســتان نیســت. بنابراین نگاه مغرورانه ســابق پزشکان 
به ســایر اعضا کادر درمان االن در بعضی مراکز جــای خود را داده به 
یک نگاه ترحم برانگیز از طرف ســایر اعضا به پزشــکان جوان  که البته 
با درونمایه این ترحم اتفاقا فضای حاکم بر بیمارســتان دوســتانه تر و 
آرام تر شده است. خاطرم هست یکی از همکاران پذیرش آخر درمانگاه 
به پزشــک همان درمانگاه می گفت: «نامردی اگر پول خواســتی نگی 
بهم!». از طرفی فاصله علمی-مدرکی ســابق هــم بین اعضای کادر 
درمان چندان ملموس نیست؛ چراکه با افزایش ظرفیت پزشکی و تنوع 
روزافزون سهمیه ها، برای پزشک شدن فقط صرف فعل خواستن کافی 
است؛ خواستم، خواستی، خواست... شاید زمانی این جمله که «خودم 
نخواستم پزشک بشــم» کمی شــک برانگیز بود اما تا چند سال آینده 
مطمئن باشید هر فردی پزشک نیست، خودش نخواسته پزشک شود. 
پس دیگر دلیلی برای غرور و نگاه بــاال به پایین هم وجود ندارد. البته 
متأســفانه در بعضی موارد زیاده روی صورت گرفته و از آن ســمت بام 
می افتیم؛ یعنی نگاه باال  به  پایین پرسنل به پزشکان دردسرساز می شود. 
مثال پرسنل اداری بیمارستان به پزشک طرحی که دو ماه حقوق نگرفته 
و پیگیر علت شده است، می گوید «دکتر برای ۹ تومن کچلمون کردی!!».  
یا طبق گزارش های دریافتی شــماره همراه تعدادی از پزشکان از طرف 
کادر اداری دانشــگاه ها بالک شده اند تا برای چند  میلیون کارانه این قدر 
مزاحم مســئوالن دانشگاه نشــوند! به هر حال درست و غلطش مهم 
نیست، چون تغییرش ممکن نیست. اما رابطه با همکاران بیشتر از آنکه 
مبتنی بر مراودات شــغلی باشد، بر پایه وجود تربیت و تعلیم مناسب 

است که آن هم تابع قانون صفر  و  یک است؛ یا هست یا نیست.

 امســال سیســتم رزرو بلیت چنگــی بــه دل نمی زند؛ زیرا 
با داشــتن کارت جشــنواره  هر کســی جداگانه صبــح زود باید 
حول و حوش ساعت ۶:۳۰ برای رزر وکردن بلیت ها تالش کند  تا 
شانس دیدن فیلم های نام آوران جهان سینما را که تعدادشان 
در این دوره کم نیســتند، از دســت ندهد! البته این به آن معنا 
نیست که کارگردانان یا بازیگران شهیر همیشه فیلم های موفق 
و مؤثر در کارنامه دارند؛ گاه تماشــاچیان با آثار ضعیفی مواجه 
می شــوند که ایده هایی تکراری و ناپخته  دارند که حتی بهترین 
بازیگــران و فیلم بــرداران نیز نمی توانند ایــن فیلم ها را نجات 
دهنــد. البته نباید تعجب کرد که بعضی از همین فیلم ها مورد 
تقدیر و توجه ویژه قرار می گیرند که انتخاب نشــدن آنها بستگی 

به جدیت، دانش و توانایی تیم های داوری جشنواره ها دارد.
 «Lido- جشنواره فیلم ونیز در جزیره کوچکی به نام «لیدو 
که در همســایگی ونیز است، برپا می شود. بافت و معماری این 
جزیره مدرن تر از جاهای دیگر منطقه است؛ از  این رو سالن های 
ســینما در این جزیره کوچک کنار هم قرار گرفته اند. هر کسی از 
هر جا هوس دیدن فیلمی به سرش بزند، یا باید سوار کشتی های 
کوچــک مخصوص مســافربری شــود یــا مجبور بــه گرفتن 
«قایق - تاکســی» اســت که هزینه پرداخت آن بــرای همگان 
مقد ور نیســت! تصور دیدن فیلمی در آخــر هفته که اغلب از 
ســاعت هشت شروع می شــوند، منوط به بیدار شدن صبح زود 
اســت وگرنه باید مکانی در خود لیدو رزرو کــرد که این روزها 

قیمت ها به طور عجیبی سر به فلک کشیده است.
سینمای ایران همان طوری که گفته شد، امسال با فیلم های 
«خرس نیست » آخرین ساخته «جعفر پناهی» که خود پیش  از 
 این با فیلم «دایره » یک بار برنده شــیر طالیی ونیز شــد، حضور 

دارد .
«شــب، داخلی، دیوار» به کارگردانــی «وحید جلیلوند » که 
او نیــز با فیلم قبلــی اش «بدون تاریخ بــدون امضا» در بخش 
افق های ونیز برنده جایزه کارگردانی شد، حاال نامزد گرفتن شیر 

طالیی جشنواره است.
« جنــگ جهانی ســوم » آخرین ســاخته «هومن ســیدی » 
در بخــش افق ها و «بی رؤیا » ســاخته «آریــن وزیر دفتری » که 
در جشــنواره فجــر برنده بهتریــن بازیگری زن شــد، در بخش 
«افق های اکســترا » حضور دارند، فیلم «تنها» ســاخته «جعفر 

نجفی» در بخش نمایش های ویژه حضور دارد .
اما فیلم «نویز سفید » آخرین ساخته «نوآ بامباک » در برنامه 
افتتاحیه درخشــش نسبی داشت. بخش عمده ای از مخاطبان 

جدی ســینما هم نظر هستند که فیلم های افتتاحیه جشنواره ها 
اصــوال قدرت تأثیر گــذاری الزم را ندارند، ایــن فیلم با توجه به 
ســتارگانی مانند «گرتا گروبگ» و «آدام درایور» نتوانســت نظر 
کارشناســان و منتقدان ســینمایی را به خــود خیلی جلب کند  
اما روز بعد کارگــردان شــهیر «مکزیکی - آمریکایی» که دو بار 
متوالی برنده جایزه اســکار بهتریــن کارگردانی برای فیلم های 
«بردمن » و «بازگشــته » شــد، یعنی «آلخندرو ایناریتو »، با فیلم 
باردو (یا وقایع نگاری نادرست یک مشت حقیقت) نفس تازه ای 
به جشــنواره داد؛ فیلم به نحوی اتوبیوگرافــی این کارگردان و 
دغدغه های او نسبت به اصالت مکزیکی اش است که در زیر متن 
آن چالش و دیدگاه او نسبت به مهاجرت و مجهول بودن وطن 
واقعی و نوســتالژی که به فرهنگ و نقد سیاست های مکزیک 
و ایالت متحده آمریکا دارد، به چشــم می خورد. او که پیش  از 
 این در ســال ۲۰۱۷ با فیلم «روما» برنده شــیر طالیی ونیز شد، 
ایــن  بار نیز با همکاری «نتفلیکس » توانســت نســبت به فیلم 
قبلی اش بهتر ظاهر شــود. فیلم از بیان تصویری و رنگ و لعاب 
خوبی در صحنه پردازی به ویژه جلوه های ویژه برخوردار اســت  
اما همچنان فیلمی نیســت که بتواند فروغ فیلم های «عشــق 

ســگی» یا «بابل» را تکرار کند  اما درد غربت به ویژه ســکانس 
فرودگاه و صحنه ورود به آمریکا از طراحی دراماتیک خوبی در 

این فیلم برخوردار است .
 «دارن آرنوفسکی» کارگران مطرح و چالش برانگیز فیلم های 
«مرثیــه ای برای یــک رؤیا» و «پی» با فیلــم جدیدش «نهنگ » 
نامزد گرفتن شــیر طالیی این دوره اســت. او که پیش از این در 
ســال ۲۰۰۸ با فیلم جنجالی «کشــتی گیر » برنده شیر طال شده 
بود، این  بار شــخصیتی عجیــب و خارق العاده به نام «چارلی» 
را با همکاری نویسنده ای همچون «ساموئل هانتر» خلق کرده 
که اضافــه وزن حیرت انگیزی دارد؛ طوری که نمی تواند روی دو  
پا بلند شــود و همواره احتیاج به عصا یــا نیرویی کمکی دارد ! 
در طول داســتان گاه دختر ۱۷ســاله و تندخویش، ســراغی از 
او می گیــرد و به کارهایش رســیدگی می کند  اما هیچ کس باب 
میــل او رفتــار نمی کند و همه در  حال نقد کردن او هســتند؛ از 
این  جهت با شــخصیتی تک افتاده مواجه می شویم که تنها در 
یک قلمر و روحی بی حاصل ســیر می کند ؛ او دنبال رســیدن به 
حقیقت است، از  این رو در پلتفرمی که به صورت آنالین تدریس 
می کنــد، یک روز چهره و هیــکل عظیم الجثه خــود را نمایان 
می کند! کارگردان ســتیز این شــخصیت با دختــرش و دیگران 
را در یــک فضای ثابت و داخلــی یعنی خانه ریچــارد روایت 
می کند و توانســته در سازماندهی و زنده کردن عناصر سینمایی 
به ریتم و تمپوی مناســبی در تدوین برســد. بــازی قابل  قبول 
«برندن فریزر» در شخصیت چارلی توانسته باورپذیر باشد و این 
بازیگر در کشف و جوهره نقش بســیار کوشا و توانا ظاهر شده 
و می تواند یکی از نامزدها  بــرای گرفتن جایزه بهترین بازیگر ی 
باشد. آرنوفسکی جدا از عالقه ای که به «مکتب فراواقع گرایی» 
دارد، دیدگاهی روان شناختی و سؤال برانگیز را در آثارش مطرح 
می کند که تماشاچی را برای پیدا کردن جواب تا انتها می کشاند. 
او متخصص در کشــف شخصیت هایی است که دور از اجتماع 
خشمگین، اغلب در الک خود فرو رفته اند و گاه به یأسی فلسفی 
مبتال شده اند، اما کورســویی از امید همچون شخصیت چارلی 
در آنها دیده می شــود. چارلی مشــتاق درک متقابل از دیگران 
است و گرنه به زودی به بزرگی یک «موبی دیک» یا همان نهنگ 

ســفید خواهد شد. در سکانســی از فیلم، وقتی این توجه برای 
اولین بار به او می شــود، می بینیم مشتاقانه و بدون کمک گرفتن 
از کسی روی پاهایش می ایستد؛ کاری که هیچ گاه نمی توانست 
انجــام دهد؛ زیرا فقط یک نفر در انتها به ندا و حرف های درون 
او گوش می دهد . آرنوفســکی با این فیلم دوباره نشــان داد که 
همچنــان یکی از کارگردانــان تأثیر گذار ســینمای امروز جهان 

به شمار می آید.
« آتنــا » به کارگردانــی «رومن گاوراس» یــک کپی ناپخته از 
فیلم تأثیرگذار «بینوایان » ســاخته «الج لی» اســت که فقط از 
فیلم بــرداری و جلوه هــای ویژه بهتری برخوردار اســت  اما در 

کارگردانی و بازیگری اثری قابل  قبول به نظر نمی رسد.
«فردریک وایزمن » مستند ساز ســالخورده و شهیر آمریکایی 
که پای ثابت جشــنواره های مختلف به ویژه ونیز اســت،  خالق 
آثــاری چون دبیرســتان، موشــک، نگارخانه ملــی و کتابخانه 
عمومــی نیویــورک اســت . او نوعی از ســینمای مســتقیم و 
مشــاهده گر را دنبال می کند و در مستند ســازی یکی از بزرگان 
این ژانر اســت که یک اســکار افتخاری نیز در کارنامه دارد و با 
فیلم یک ســاعته «یک زوج » پا به بخش رقابت اصلی گذاشته 
اســت . این فیلم مونولوگی با بازی «ناتالی بوتفو- سوفیا همسر 
تولستوی » دارد و نامه هایی را که برای یکدیگر می نوشتند، بیان 
می کند. نــگاه و دیدگاهی که «وایزمــن » از تأثیر پذیری دفترچه 
خاطرات تولســتوی گرفته، در این فیلــم تبدیل به اثری تخت و 
مونولوگی لطیف شــده  اســت که در رقابت با ســایر آثار حرف 
تازه ای برای گفتن نــدارد. «مارتین مک دونا» نمایش نامه نویس 
و فیلم ســاز انگلیســی کــه اصالتــی ایرلنــدی دارد و اجرای 
نمایش نامه «مرد بالشی» او توســط «محمد یعقوبی» سال ها 
پیش معرف خاطر مخاطبان تئاتر است، امسال با فیلم « ارواح 
اینشرین» در جشنواره ونیز حضور دارد. او دارای جوایز متعددی 
از جشــنواره های بزرگ جهانی مانند اسکار و بفتاست و یکی از 
نویســندگان زنده معروف جهان به شمار می رود. در سال ۲۰۰۸ 
بــا فیلم « در بــروژ » و  همکاری با دو بازیگــر توانا چون «کالین 
فارل » و «برندان گلیســون» بر سر زبان ها افتاد و در سال ۲۰۱۷ 
در جشــنواره ونیز نام او به عنوان یک کارگردان تأثیر گذار با فیلم 
«ســه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» در جهان سینما تثبیت 
شــد؛ این فیلم برنده دو جایزه بازیگری اســکار نیز شد. در فیلم 
جدید او، «ارواح اینشــرین»، همان دو بازیگر فارل و گلیســون 
حضور دارند. فیلم پایان غیرمنتظره یک دوستی دیرینه را نشان 
می دهد. شــخصیت «پادریک » با بازی «کالین فارل » از برخورد 
سرد دوستش «کولم» که هر  دو در جزیره ای به نام دامینیگ در 
ایرلند زندگی می کنند، به جنون می رســد و قطع شدن تدریجی 
انگشــتان «کولم » شــوک های دراماتیکی هســتند که مک دونا 
در روند داســتان تدریجا به مخاطب القا می کنــد. اتفاقا دلیل 
قطع شــدن تدریجی این انگشــتان برای تماشــاچی مجهول و 
باور پذیر نیســت، در واقع کارگردان یــک موقعیت دراماتیک نو 
و متفــاوت را از جهان تئاتر با خود به ســینما آورده اســت که 
با توجه به بازی های خوب، فضا ســازی و فیلم برداری شــایان 
تحســینی که دارد، نتوانسته به تحقق و هماهنگی در الیه های 
زیرین دســت یابد  اما مشــخص اســت که مک دونا با تجربیات 
ارزنده ای که دارد، در  حال تبدیل شــدن بــه یک کارگردان مهم 

و تأثیر گذار است.
«جشــنواره فیلم ونیز» قدیمی ترین جشنواره سینمای جهان 
به شــمار می آید و باید دید چه کســی امســال این شیر طالیی 

۹۰ساله را از قفس آزاد خواهد کرد .

شیرهای ۹۰ ساله ونیز

شکار - توماس وینتربرگ - ۲۰۱۲
 برون (مدس میکلسن): «بچه ها اغلب از خودشون یه جزئیاتی رو سر هم می کنن که در واقعیت وجود ندارن.

نمی دونم این به دلیل تخیالتشونه یا اینکه حرفای دوستان و والدینشون رو تکرار می کنن.
همیشه فرض بر اینه که بچه ها دروغ نمی گن  اما متأسفانه اونا اغلب دروغ می گن.

دیـالـوگ روز

راحمه یونسی: کتاب جامعه مصرفی نوشته ژان بودریار و ترجمه 
پیروز ایزدی از سوی نشر ثالث منتشر شده است. به گفته بودریار: 
«همان طور که جامعه قرون وسطی با خدا و شیطان تعادل خود 

را حفظ می کرد، جامعه مصرفی با مصرف و تقبیح 
آن تعادلش را حفظ می کند».

اصطالح جامعه مصرفی که  در دهه گذشــته 
کاربــرد عمومی پیدا کــرده، به جامعه ای اشــاره 
دارد کــه نــه بــر تولیــد کاال و خدمــات بلکه بر 
مصرف، آن هم به شــکلی نمایشی تأکید دارد. در 
چنین جوامعی از یک ســو معنــای مصرف کامال 
دســتخوش تغییر و تحول شــده و از ســوی دیگر 
مفهوم خوشــبختی با مصرف در هم تنیده شــده 

اســت. درواقع در یک جامعه مصرفی افراد در عصر اشیا زندگی 
می کنند، از دیگر انسان ها فاصله گرفته  و در عوض بیشترین زمان 
خود را با اشــیا ســپری می کنند. جامعه شناس و فیلسوف مدرن 
فرانســوی ژان بودریار با نگاهی انتقادی به تحلیل 
نظریه مصرف پرداخته و این کتاب را در سه فصل 

و ۳۲۹ صفحه نگاشته است.
نویسنده در فصل نخست با عنوان «در ستایش 
اشیا» تالش کرده روند زیاده روی در مصرف را برای 
مخاطب روشن کند. به صورت واقع بینانه امروزه ما 
شاهد مصرف افراطی اشیا در اطراف خود هستیم؛ 
انواع و اقســام اشــیا، خدمات و کاالهای مادی که 
پدیدآورنده نوعی جهش در ســبک زندگی بشرند. 

به عقیده نویسنده، ما در عصر اشــیا زندگی می کنیم؛ زیرا رابطه 
مصرف کننده با شــیء تغییر کرده اســت. مصرف بر تمام وجوه 
زندگی ما چنگ انداخته اســت. بدیهی است که جامعه امروزی 
با این مصرف صعودی و در اختیار داشــتن هر چه بیشتر کاالها و 
امکانات رفاهی فردی و جمعی دستخوش آسیب های متعددی 
خواهد شــد، از جمله آلودگی صوتی، آلودگی آب و هوا، ویرانی 

مناظر، آسیب های فرهنگی و... .
نمی توان جامعه مصرفی را بدون در نظر گرفتن نظریه مصرف 
مورد بررســی قــرار داد، از همین رو در فصــل دوم به این مورد 
پرداخته شده است. در دنیای مدرن، تعریف نیاز، تغییر شکل پیدا 
کرده و بسیاری برای رفع نیاز مصرف نمی کنند، بلکه برای لذت از 
فراوانی مصرف می کنند. به گونه ای که در حال حاضر مفهوم نیاز 
و مصرف با مفهوم رفاه و خوشبختی گره خورده است. زیاده روی 
در مصرف شــکاف ها را آشــکارتر می کند؛ این دقیقا همان چیزی 
اســت که در اختالف طبقاتی شــاهد آن هســتیم: اثبات خود از 
طریق اشــیا و مصرف بی انتهای هر آنچه کــه حتی نیازی به آن 
نداریم، برای رسیدن به طبقه اجتماعی باالتر. در ادامه برای درک 
بهتر نظریه مصرف، به کالبدشکافی انسان اقتصادی می پردازد تا 

مفهوم انتخاب و انگیزه برای مصرف را از دیدگاه انسان شــناختی 
شــرح دهد. به طور کلی محوریت موضوعات فصل دوم بر کسب 
پرســتیژ اجتماعی و شخصیت گذاری روی اشیا با مصرف بیش از 
اندازه اســت که حتی با تزریق این موضــوع در تبلیغات کاالهای 
جدید سعی بر به وجودآوردن نیاز کاذب در جامعه امروزی دارند. 
فصل ســوم با عنوان رســانه های گروهی آخرین فصل این کتاب 
است. نویسنده با مطرح کردن بازیافت فرهنگی در چرخه مصرف 
فصل را شــروع می کند. در جامعه مصرف گرای امروزی بازیافت 

به چرخه مــد تعبیر می شــود؛ بدین گونه که 
افــراد باید در جریان مد قرار گیرند و ســاالنه، 
ماهانه و فصل به فصل به لحاظ پوشاک، اشیا 
و اتومبیل فرایند بازیافت را پشت سر بگذارند. 
همچنین رعایت این چرخه مد الزامی است و 
در غیر این صورت فرد از جامعه طرد می شود. 
بــه عقیــده نویســنده در جامعــه مصرفی با 
فرایند اجتماعــی و غیرعقالنی مصرف مواجه 
هستیم که با ســبک زندگی بشر پیوند خورده 
است. رســانه ها به صورت نظام مند و متناوب، 

پیام های مشخصی را به ذهن مخاطب القا می کنند تا به فراوانی 
در مصرف دامن بزنند. مصرف، یک اســطوره است؛ یعنی جامعه 
ما به خــود به مثابه جامعه مصرفی می اندیشــد و از خود تحت 
عنوان جامعــه مصرفی صحبت می کند کــه در چنین جوامعی 

تبلیغات، سرود پیروزی این اسطوره است.
در پایــان بد نیســت اشــاره کنیــم که متون پســت مدرن و 
مخصوصا نوشته های بودریار به پیچیدگی نسبتا زیاد شهره اند. 
از همیــن رو ترجمه چنین آثاری باید با ظرافت بیشــتری انجام 
شود تا درک مفاهیم برای خواننده را آسان تر 
کند. برگردان فارســی کتاب حاضر اگرچه به 
خودی خود ارزشمند است، اما برخی واژه ها 
در برگردان به فارســی به گونــه ای انتخاب 
شــده اند که گویی متعلق به کتــاب نبوده و 
مخاطب بــرای هضم مفاهیم باید بارها متن 

را از نو بخواند.
برای خرید کتاب می توانید از طریق صفحه 
اینستاگرام برگ برگ اقدام کنید. با اسکن بارکد 

زیر به برگ برگ بپیوندید.

 جامعه مصرفی: در ستایش اشیا

نویسنده و کارگردان
مجید موثقی

امســال یکی از هیجان انگیزترین دوره های جشنواره فیلم  
ونیز به شــمار می آید؛ جدا از اینکه حضور پررنگ ســینمای 
ایران در بخش های مختلف جشــنواره به چشم می خورد  تا 
جایی که «لیال حاتمی» نیز به عنــوان یکی از داوران بخش 
اصلی ونیز برای قضاوت و اهدای شیر طالیی انتخاب شده 
است. تماشــای فیلم ها نیز بدون ماسک احساس رهایی  از 
کنترل های شــدید را به مخاطب می دهد ، اما هراس انتشار آن بخش عمده ای از تماشاچیان را ماسک دار کرده 

است. در ونیز هنوز داشتن ماسک در کشتی های مسافربری و حمل ونقل شهری اجباری است !

چشم پزشک
امیر عربی 


