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اتفاق

ژان لوک گدار، از پیشگامان موج نو 
فرانسه درگذشت

بهنار شیربانی: مرگ فیلم ساز و از پیشگامان جنبش سینمایی 
موج نو فرانسه، ژان لوک گدار حتی در ۹۱ سالگی هم باورپذیر 
نیست. کارگردان و فیلم نامه نویسی با کارنامه ای پربار و متنوع 
که الهام بخش بســیاری از فیلم ســازان در سراسر جهان شد. 
تسلط کامل او بر قواعد سینمای کالسیک از جمله ویژگی هایی 
بود که او را از دیگر فیلم ســازان متمایز می کرد. بی شــک او از 
مهم ترین فیلم سازان مؤلف سینمای مدرن دنیا است. گدار در 
جایی درباره چرایی فیلم ســاز شــدنش می گوید: «من در یک 
خانــواده بورژوا بزرگ شــدم و یک روز از آنجا فــرار کردم؛ اما 
به  جای رفتن به مســیر ماری جوانا و ال اس دی، فیلم سازی را 
انتخاب کردم. آن  هنگام بود که متوجه شــدم دنیای ســینما، 

بیشتر از هر خانواده ای بورژواست».
در دهه ۱۹۵۰ گدار چندین فیلم کوتاه داســتانی ســاخت. 
نخســتین فیلم بلند داســتانی گدار، فیلم جریان ساز «از نفس 
افتاده» بود که بر پایه داستانی از تروفو که کار اصلی پرداخت 
داســتانی آن را کارگردان بزرگ ژان پیر ملویل برعهده داشت، 
ســاخته شد. «تحقیر»، «یک زن یک زن است»، «پی یرو خله»، 
«دو ســه چیزی که از او می دانم»، «تعطیــالت آخر هفته» و 
«چینــی» فیلم هایی کــه هریک جهان بینی خــاص گدار را به 
نمایش می گذاشــت. «کتاب تصویر» آخرین اثر ســینمایی او 

موفق به دریافت جایزه نخل افتخاری کن شد.
یاشــار نورایی، منتقد ســینما، یکی از مقاطع مهم زندگی 
گــدار را زمانــی می داند کــه به عنوان تحلیلگــر و منتقد به 
ســینما نگاه می کرد. نورایی به «شرق» می گوید: «او در مقام 
منتقد طوری به سینما نگاه می کرد تا بتواند راهکاری نسبت 
به ســینمای فرانســه ارائه بدهد تــا از چارچوب های قبلی 
که به نظر می رســید برای شــان کهنه شــده، خارج شوند و 
شکل جدیدی از ســینما را تجربه کنند و فیلم های مهم تری 
بســازند یا دســت کم فیلم هایی بســازند که ارادت خودشان 
را به ســینمای نابی که مد نظر داشــتند که عمدتا فیلم های 

آمریکایی بود، ابراز کنند».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «مقطع مهم 
دیگر در طول زندگی گدار مربوط به زمانی است که تجربه های 
ابتدایی خودش را در سینما داشت و طبیعی است که به دلیل 
پشتوانه ذهنی یا شاید به دلیل دانشی که از فیلم دیدن حاصل 
کرده بود و زمان زیادی را صرف تماشــا و تحلیل ســینما کرد، 
فکــر کرد که عمال قواعد ســینما را می تواند از نــو بنیان کند. 
طبیعی اســت که بســیاری از مواردی که امروز بدیهی شده، 
به خصــوص درباره مونتاژ و تدوین، مدیــون «از نفس افتاده» 
گدار اســت. او حتی نگرش ما درباره مفهوم زمان در ســینما 

را هم تغییر داد».
نورایی ادامــه داد: «به نظر من او بیــش از هر چیز مروج 
نوعی از سینما است که در عین اینکه به شدت کمینه گرا است؛ 
اما دارای بیانی قوی اســت و صراحت لهجــه دارد. در فیلم 
های او یک نوع موضع گیری می بینیم که معموال در ســینمای 
داســتان گو به ویژه وقتی عنصر سرگرم کنندگی آن تقویت شده 
باشــد، معموال از آن پرهیز می کنند. اینکه در یک فیلم موضع 
اجتماعی و سیاســی صریح داشته باشی یا حتی به عنوان یک 
بیانیه در فیلم اســتفاده کنید، اتفاقی کم نظیر اســت که گدار 
همــه این موارد را عادی کرد و نشــان داد فیلم در عین اینکه 
می تواند یک ابراز سیاسی باشد، در حد یک بیانیه تقلیل یا ارتقا 
پیدا می کند و می تواند ســرگرم کننده و جذاب هم باشد. البته 
بــه نظر من تجربه های اخیر او فیلم هایی از جنس پایان تاریخ 
سینما است. همان طور که خودش هم احساس می کرد سینما 
به حدی از تکامل رسیده و شاید در سراشیبی نزول قرار گرفته 
است و امکان این را ندارد که دیگر تجربه ای کرد. برای همین 
می بینید حتی اگر برای جلب تماشــاگر به سینمای سه بعدی 
رو می آوردنــد، گــدار هم عمــال یکی از فیلم هــای آخرش را 
ســه بعدی می ســازد. این تجربه گدار به این دلیل نیســت که 
ســعی دارد از این امکان و پدیده نو استفاده کند؛ بلکه به نظر 
من به دنبال این اســت تا بگوید سینما یک هنر مفهومی است 
که می تواند تأثیرگذار باشــد و عناصــر تکنیکال فنی، عنصری 
ثانویه محســوب می شــوند. با مــرگ گدار یکــی ازغول های 
ســینما را از دســت دادیم. فردی که ســینما را متحول کرد و 
خوشــبختانه خوب عمر کرد و در سن باال هم نوجویی اش را 
از دســت نداد و تا ۹۱ ســالگی کماکان جوان ماند. او بی تردید 
امیدبخش فیلم سازان مختلفی بوده و خواهد بود و نشان داد 
با محدودترین عناصر می توان تجربه های درخشــان داشت و 

راه گشا بود».

احســان آجورلو: صحنه مملو از بازیگر است؛ شــش نفر درگیر با یکدیگر برای آنکه چگونه امری را 
یادآوری کنند. داســتان نمایش ســفید به کارگردانی صادق برقعی آنچنان پیچیده نیســت. داستان 
سرراســت و ســاده است. مادری دچار فراموشی شــده است. چیزی از گذشــته را به یاد ندارد و باید 
چیستی هر امری و کیستی هر فردی برای او روشن شود. فرزندان در شوری دور هم اجماع کرده اند تا 
برای آداب و کنش هایی آنچه تاریخ زندگی مادر را شکل داده است، اهم و فی االهم کنند. چه بگویند 
و چه نگویند. شــخصیت مادر را چگونه بسازند؟ داســتان در نگاه نخست می تواند مضمونی گیرا و 
اخالقی به خود بگیرد. اما هر چه از داستان می گذرد، مضمون آنچنان اهمیتی نمی یابد. پیرنگ همان 
الگو قابل پیش بینی چرخش انگشت اتهام به سوی فرزندان برای روشن کردن پیش داستان هر کدام را 
پی می گیرد. ســاده ترین راه حل برای سرگرم کردن مخاطب و در این بین چه خوب که لحظاتی کمیک 
هم به وجود آید تا مخاطب در صندلی خود خسته نشود و طبق پیش بینی همان نیز می شود. فرزندان 
نیز هرکدام نماینده یک نوع تفکر مشــخص هســتند؛ از مذهبی منضبط تا هنری روشــنفکر و راننده 
اســنپ کف خیابان. در این بین باید یک فرزند شاکی هم وجود داشته باشد که مطرود خانواده باشد. 
در یک ســوم پایانی اجزای این عنصر هم اضافه می شود تا جمع کلیشه های تلویزیونی در سالن تئاتر 
ایرانشــهر جمع شود. نمایش ســفید در تمام طول مدت خود از جمع این عناصر فراتر نمی رود. اما با 

تمام این نکات منفی که در خور یک تئاتر بدون سلبریتی و شبه دانشجویی نیست، نکته ای که نمایش 
سفید را تا حدودی قابل تأمل می کند، پرسشی است که در مضمون خود مطرح می کند. هر چند خود 
نمایش حتی تالش نمی کند این پرسش را بیشتر بسط دهد و الیه های عمیق تری از شخصیت های خود 
را بکاود، اما در همین اندازه که پرسش مهمی طرح می کند نیز در وضعیت تئاتری این روزها غنیمت 
اســت. پرسش این است: چگونه باید با یک انسان که دچار آلزایمر حاد است، برخورد کرد؟ قطعا به 
خاطر داریم فیلم پدر که همین چند ســال قبل جایزه اســکار را برای آنتونی هاپکینز به ارمغان آورد، 
موضوعی نزدیک به همین نمایش سفید داشت. پیرمردی که حافظه خود را از دست می دهد. داستان 
در آنجا این بود که انسان چگونه با چنین امری که هویت او را سلب می کند، مواجه می شود. یا چند 
ســال قبل تر فیلم هنوز آلیس نیز همین موضوع را دنبال می کرد. زنی میانسال که با بیماری هولناک 
آلزایمر روبه رو بود. از قضا آنجا نیز مواجهه شــخصیت با بیماری مورد مداقه قرار می گرفت. نمایش 
ســفید اما هوشــمندی درخور توجهی به خرج می دهد. نمایش دیگر سراغ شخصیت آلزایمر گرفته 
نمی رود. مواجهه او با بیماری مســئله اصلی نیست، بلکه برخورد اطرافیان شخص بیمار با بیماری 
مســئله اصلی اســت. اطرافیان در این مواجهه بیشتر از آنکه نگران شــخص بیمار باشند، دچار یک 
سرگشتگی و سردرگمی شده اند. آنان با موجودی مواجه خواهند شد که دیگر هویتی ندارد. گذشته ای 

ندارد و این امر کار روبه رو شــدن و ارتباط برقرار کردن را برای آنان مشــکل کرده اســت. گویی باید یک 
هویت شورایی برای مادر خود بیافرینند. مسئله اصلی نمایش سفید همین است. حتی اگر این مسئله 
تا این حد واپس گرایانه باشــد باز مورد و موقعیتی دراماتیک و فلســفی است. اینکه چگونه با فردی 
بدون هویت و گذشته باید ارتباط برقرار کرد. شاید نخستین دستاویز این باشد که باید برای او گذشته ای 
بســازیم که شــخصیت های نمایش از ابتدا تا انتها همین کار را انجام می دهند و دیگر وارد زیرالیه ها 
و موقعیت های مناســب تری نمی شوند. اما در واقع برساخت یک گذشته برای هویت بخشی به بیمار 
باب ورود را به مسائل حیاتی تری نظیر وجود و کنش انسانی در دوره های مختلف زندگی باز می کند. 
این همان مسیری است که نمایش سفید برعکس طی می کند. نمایش به جای آنکه باب ورود را به 
زندگی بیمار باز کند و از شخصیتی که حضور ندارد یک شخصیت محوری اصلی بسازد، بیشتر متمرکز 
بر پیش داستان شخصیت های حاضر می شود و شاید با بی مباالتی ایده و پرسش بسیار با اهمیت خود 
را نادیده می گیرد. هر چند اعتقاد دارم این روند تا حدودی به خاطر جلب تماشــاگر اســت، اما این نوع 
باج دادن به تماشاگر و از دست دادن ایده ای که توانایی باز کردن یک بحث عمیق انسانی را دارد آنچنان 
زیبنده یک تئاتر شبه دانشــجویی نیســت. هر چند وجود چنین نمایشی در فضای مسموم این روزهای 

تئاترهای سلبریتی محور و عاشقانه های سست پیرنگ غنیمتی است.

هویت شوراییدر باب نمایش سفید که در سالن سمندریان اجرا می شود

مورد عجیب بنجامین باتن - دیوید فینچر-۲۰۰۸
بنجامین باتن (برد پیت) :«برای انجام کاری که ارزش داره، هیچ وقت دیر نیســت. برای شــروِع دوباره هیچ محدودیت زمانی  وجود نداره... می تونی متحول 
بشی، یا همونجور که هستی باقی بمونی. این انتخاب هیچ قاعده ای نداره... ما می تونیم بهترین یا بدترین چیزها رو بسازیم. امیدوارم تو بهترین هاش رو بسازی، 
و با چیزهایی روبه رو بشــی که بهت انگیزه بده... امیدوارم چیزهایی رو حس کنی که هرگز حس نکرده بودی و با آدم هایی روبه رو بشی که زاویه دید متفاوتی 

دارن... امیدوارم طوری زندگی کنی که بهش افتخار کنی. اگه فهمیدی که این طور نیست، امیدوارم قدرتش رو داشته باشی که همه چیز رو از اول شروع کنی».

دیـالـوگ روز

 مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق» نخستین دوره فعالیت خود را آغاز می کند. برای دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ هایی طراحی شده است که بتواند 
هم برای این مدرسه نقطه آغاز مطلوبی را ایجاد کند و هم پیش درآمد مناسبی برای آینده مدرسه شرق باشد. در دوره نخست کارگاه ها و ورک شاپ های مد نظر در 
جلســات متناوب و به مدت زمان دو   یا سه ساعت برگزار می شود. سعی بر آن شده است که مدرسان هر کارگاه از میان متخصصانی انتخاب شوند که دانش خود را 
به صورت میدانی یا میدانی- آکادمیک فرا گرفته اند. برخی از مدرســان، روزنامه نگاران «شرق» هستند و سایر مدرسان نیز بعضا با روزنامه «شرق» و فعالیت های 
آن ارتباط کاری تعیین کننده ای داشــته اند. کالس ها از هفته سوم مهر ماه آغاز می شــود. یک هفته قبل از برگزاری هر کارگاه یا ورک شاپ با متقاضیانی که ثبت نام 

کرده اند، تماس گرفته می شود و زمان دقیق جلسات به آنها اعالم خواهد شد. در کنار آن به هنرجویان سر فصل های آموزشی و رزومه هر مدرس ارائه می شود.  
برای ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر و آگاهی از شهریه های هر کارگاه با شماره ۸۸۹۴۲۰۳۵  و ۰۹۱۲۳۰۸۵۰۲۳ تماس حاصل فرمایید.

آغاز فعالیت و ثبت نام آغاز فعالیت و ثبت نام 
در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»در مدرسه کاربردی علوم ارتباطات «شرق»

ثبت نام در مدرسه «شرق» از تاریخ ۲۰ شهریور ماه شروع می شود و تا تاریخ نهم مهرماه  ادامه دارد.
در این مدت هر روز  به استثنای روزهای پنجشنبه و تعطیل از ساعت ۱۰  تا   ۱۸ ثبت نام به عمل خواهد آمد

نام کارگاه
روزنامه نگاری اقتصادی

تولید بر مبنای حرکت/ روزنامه نگاری میدانی*
(آموزش کاربردی در محل تولید - روزنامه نگاری مولد)*

تکنولوژی و نوآوری در رسانه
(شناخت فناوری های مدرن ارتباطی)

ویدئو ژورنالیسم در اتمسفر ایران
صفر تا صد تولید در یک رسانه مولتی مدیا
(خبر، گزارش، تصویر و ساخت تصویر ...)

روزنامه نگاری بحران و بعد از بحران
روایت نویسی و قصه پردازی به زبان رسانه

 تکنیک های توییتر نویسی خبری
روزنامه نگاری ورزشی و ضرورت های آن

روزنامه نگاری ورزشی از منظر تاریخ و جامعه
روابط عمومی پلت فرمی
روابط عمومی تجاری**

آموزش کاربردی ایندیزاین
و نکات راهبردی فتوشاپ و ایلوستریتور

فیلمسازی و ارتباطات تصویری
(در محدوده امکانات)

نام مدرس
دکتر محسن ایلچی

  شهرزاد همتی نیلوفر حامدی
دکتر نفیسه زارع کهن

  سینا رحیم پور

دکتر کتایون مصری
علی دهقان

مریم شکرانی
سجاد فیروزی

امیرحسین ناصری
دکتر حسین امامی

دکتر احمد یحیایی ایله ای
علی شهرابی

سعید نبی

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

 گزارش نویس شرق
دبیر سرویس اجتماعی شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

سردبیر شبکه شرق

روزنامه نگار و مدرس دانشگاه
سردبیر روزنامه شرق

روزنامه نگار و فعال توییتری
دبیر سرویس ورزشی شرق 

دبیر تحریریه شرق
مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه

گرافیست روزنامه شرق

مستندساز

جلسات، حضوری یا آنالین
۱۲ جلسه/ حضوری

۶ جلسه حضوری/ میدانی

۶ جلسه/ حضوری

۸ جلسه/ حضوری و آنالین

۸جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۳ جلسه/ حضوری
۵ جلسه/ حضوری 
۵ جلسه/ حضوری

۲ جلسه/ آنالین
یک جلسه/ حضوری

۱۴ جلسه حضوری/ عملیاتی

۱۰ جلسه حضوری
* زمان هر جلســه بستگی به کار و تشخیص مدرس دارد )دو کالس و دو مدرس(

است ساعت  چهار  جلسه  زمان   **
نام ورکشاپ

فرهنگ سازمانی رسانه
بازخوانی کاربردی تجربه های رسانه ای

روانشناسی ارتباطات
فرا رسانه/ مالتی مدیاچطور یک رسانه مولتی مدیا راه اندازی کنیم؟روزنامه نگاری در فضای چند رسانه ای

درباره مدرس
روزنامه نگار و مدرس دانشگاه

روزنامه نگار پیشکسوت
سردبیر روزنامه شرق

سردبیر شبکه شرق

نام  مدرس
دکتر کتابون مصری
جالل خوش چهره

علی دهقان

سینا رحیم پور

ساعت/ حضوری
 یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری
یک جلسه/ حضوری 

توضیحات
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت
زمان جلسه سه ساعت

زمان جلسه سه ساعت

خاندان بیت کوین 
در شلوغی تالش برای حل چالش های گوناگون جامعه پزشکی 
و رد و بدل شدن اخبار واقعی یا غیرواقعی، در اظهارنظری جذاب 
و رسانه پسند اعالم شد که پزشکان از مریض بیت کوین می گیرند. 
جمله ای که بدون نیاز به راستی آزمایی و تأیید و اثبات، کار خود 
را کرد. هم برای گوینده اش آب داشت هم برای قلم به دستان و 
جراید نان. یکی دیده شــد برای روز مبادا و دیگری خوانده شــد 
برای جذب مزایا. با بررســی ســیر اتهامات وارد بر جامعه پزشــکی از شش، هفت ســال قبل تا االن متوجه 
خالقیت روزافزون در این زمینه هستیم. به شکلی که سیر این اخبار از دریافت زیرمیزی ساده و تراول شروع شد 
و بعد به شکل دریافت دالر و یورو ادامه پیدا کرد، اکنون به رمزارز رسید و احتماال سال بعد این موقع بشنویم 
که بعضی پزشکان از مریض درخواست یک عضو بدن مثل کلیه کرده اند تا سرماخوردگی اش را درمان کنند یا 
یک دست و یک پا از مریض گرفته اند تا سردردش را خوب کنند. شاید هم دیر یا زود پای معامالت میلیاردی 
کوکایین و قاچاق انســان در مطب ها سوژه اخبار شود. هرچه خالقیت سخنگو بیشتر جذابیت خبر باالتر. در 
روزهایی که فیلم هایی با محوریت دنیای خیالی ســرزمین میانه و هفت اقلیم و جنگ ستارگان و هری پاتر و 
ماجراهایشان توجهات جهانی را به سمت خود جلب کرده اند، شاهد هدررفت استعدادهای داخلی بعضی 
صاحبان تریبون در زمینه خلق جهان های خیالی هســتیم. درحالی که درصد بســیار باالیی از پزشکان از کل 
قضیه بیت کوین فقط قطعی برق تابســتان ســال قبل را به خاطر می آورند و چیز بیشــتری از آن نمی دانند و 
مردم هم از عالم دیجیتال به کشــف پشــت و رو بودن فلش هنگام گذاشتن آن در پورت کامپیوترشان بسنده 
کرده اند، خلق دنیایی از رد و بدل شدن بیت کوین در درمانگاه ها و بیمارستان ها اوج خالقیت ذهن یک روایتگر 
اســت. البته تا نباشد چیزکی مسئول نگوید چیزها! شــاید واقعا جایی رمزارزی رد و بدل شده ولی یا دکترش 
دکتر معمولی نبوده یا مریضش مریض عادی نبوده اســت. یعنی پزشک مورد اتهام احتماال از همان تعداد 
کم پزشکان معروف و قدرتمند ساکن مناطق خوش آب وهوای شهرهای بزرگ بوده که همه کار می کنند، این 
هم اضافه بر قبلی ها. یا مریض ثروتمند و باالنشین، بنده خدا پول خرد نداشته از سر ناگزیری بیت کوین داده 
و حاال شــده سوژه اخبار! به هر حال نظر به عالقه بعضی افراد به خلق داستان های تخیلی، باید خاطرنشان 
کرد صرف بیان واقعیت های پزشکی در کشور کافی است تا برای دیگران یک دنیای غیرقابل باور و مهیج خلق 
کنیم، دیگر الزم نیســت از خالقیت خود اســتفاده کنیم. تأسیس دانشــگاه علوم پزشکی در منطقه ای که نه 
مریضش هست نه استادش و نه امکاناتش، تبدیل شدن قیف معکوس پذیرش دانشگاه ها به استوانه ای بزرگ 
برای ورود و خروج راحت، تالش برای اخذ پذیرش از هنگ کنگ، لزوم نصب دوربین در اتاق عمل ها، یا جنگ 
قدرت برای تســهیل صدور پروانه مطب برای خودی ها و در عین حال غیرممکن کردن آن برای غیرخودی ها، 
همه از نظر جذابیت چیزی کم از سریال های پرفروش این روزهای شبکه های جهانی ندارند. فقط کافی است 

واقعیت را بگوییم.

کارگردان فیلم «ائو» درگذشت
حاال دیگر می توان گفت اصغر یوســفی  نژاد از جمله کارگردان های 
ناکام ســینمای ایران اســت که اگر فرصت بیشــتری برای زندگی و 
تجربه کردن در سینما را داشت، به یقین از او فیلم های درخشان تری 
می دیدیم. کارگردان و نویسنده ای که در دومین تجربه سینمایی اش 
«خانــه» یا «ائو» توجه بســیاری از منتقــدان و مخاطبان داخلی و 
خارجی را جلب کــرد و با اینکه فیلم «اِئو» به زبان آذری ســاخته 
شــده بود و گاهی مخاطبانی که به این زبان مســلط نبودند، باید با 
دقت بیشــتری فیلم را دنبال می کردند، اما کشش قصه و کارگرانی 
یوســفی نژاد باعث شــد تا در مدت زمان کوتاهی به یکی از فیلم های محبوب منتقدان ســینمایی تبدیل شــود. اصغر 
یوســفی نژاد مدتی قبل بر اثر خون ریزی مغزی در بیمارستان بستری شده بود و تحت عمل جراحی قرار گرفت. عمل 
جراحی که موفقیت آمیز عنوان شده بود. اما صبح روز گذشته ۲۲ شهریور اعالم شد که یوسفی نژاد در بیمارستان تبریز 
از دنیا رفت. او که تألیف کتاب شناسی سینما در ایران را در کارنامه دارد، فیلم سینمایی «عروسک» را مقابل دوربین برد 
که هنوز به نمایش درنیامده اســت. مراسم تشییع پیکر این سینماگر، چهارشنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۰ صبح از مقابل 

سینما ناجی تبریز انجام و در «وادی رحمت» این شهر به خاک سپرده خواهد شد.

یاد

نقد هفته

چشم پزشک
امیر عربی


