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یادداشت

مسافران چادرنشین 
 

 
خاطرات شمال محاله یادم بره...

این خط از ترانه قدیمی اشــاره ای است به بخش مهمی از حافظه جمعی 
چند نســل ایرانیان، شمال کشور دهه هاست در صدر مقاصد گردشگری کشور 
قرار دارد و هنوز هم تابســتان ها و نوروزها و تعطیالت مناسبتی با تراکم شدید 

و حتی بسته شدن جاده های منتهی به استان های شمالی روبه رو می شویم.
ســفر از اصلی ترین تفریحات جمعی انسانی اســت و فرصتی است برای 
آرامش و تفریح، زیبایی های طبیعی بی نظیر و امکان اســتفاده از ســواحل و 
جنگل های زیبا و تفریحات خاص در دسترسی در این مناطق، آزمودن غذاهای 
ســنتی و امــکان خرید لباس  و مصنوعــات و دست ســازهای محلی و موارد 
پرشــمار دیگر از جمله جذابیت های مناطق شــمالی کشــور است که باعث 
می شود بســیاری از ایرانیان سختی  ســفرهای طوالنی و ترافیک های اعصاب 

خردکن جاده های زیبا اما خطرناک قدیمی را به جان بخرند.
از کودکی یکی از نمادهای شمال برایم مردان و کودکان تابلوبه دستی بود 
که در دوران بچگی ام نوشــته روی آن تابلوها  «اتاق» بود و بزرگ تر که شــدم 

این نوشته شد؛ «ویال».
در ســفر اخیر باز هم همان داستان همیشگی سفر به شمال را شاهد بودم: 
به رغم سفر در یکی از روزهای میان هفته، جاده همچنان قفل بود و استفاده 
از دستشــویی ها در بســیاری از مناطــق پولی و قیمت غذا در رســتوران های 
بین راهــی همچنان در محدوده «ســرگردنه ای»  اما با دیــدن تابلوهای دلنواز 
«ویال» در دســتان مردانی که حاال اتاقک های ســیمانی برای کارشــان دارند، 
غصه هــا موقت فراموش شــد و هجوم خاطــرات دور و نزدیک و تالش برای 

ساختن خاطراتی جدید آغاز.
اما... تعداد چادرهای برپاشــده در ســواحل، پارک هــا، جنگل ها و میادین 
آن قدر زیاد بود که به پررنگ  ترین تصویر ســفر بدل شــد، هیچ جای خط کناره 
از چادرها خالی نبود و صف های طویل دستشــویی های عمومی و شــیرهای 
آب شــرب، آن قدر خودنمایی می کرد که نمی شــد نادیده گرفت شان، طبیعی 
اســت که اولین توضیح این چادرنشینی گسترده، هزینه گران اقامت در ویالها 
و ســوئیت ها و حتی اتاق هایی باشد که قیمت های شان برای بسیاری از مردم 

کشورم نه گران که نجومی است.
طبیعی اســت که اولین پاســخ به انتقادات درباب سختی های شرایط این 
گروه از مسافران پاسخ مشهور و معروف برخی مسئوالن و مدیران باشد: «پول 
ندارند، ســفر نروند!» اما مگر نه اینکه «زندگــی آبرومند و دارای حداقل های 
استانداردهای زندگی، حق هر انسان است» و مگر سفر رفتن داخلی با حداقل 
هزینه ها یکی از حداقل های اســتاندارد زندگی نیست؟ و مگر چنین سفرهایی 

حق هر انسانی نیست؟
مطمئنم که هیچ مدیر و مســئولی حال آن مسافران مانده در ترافیک های 
وحشتناک جاده های قفل شــده قدیمی را که بعدا ساکن چادرهای کوچک در 
شب های گرم و شرجی می شوند، درک نمی کند و حکایت افراد اسیر صف های 
طوالنی دستشویی را که خرید آب معدنی و نان و پنیر و تخم مرغ هم برایشان 
بســیار گران اســت، واقعا درک نخواهد کرد، من هم درک نمی کنم؛ چراکه در 
آن شرایط زندگی نکرده ام و فقط یک تماشاگر از دور بوده ام؛ اما حتی به عنوان 
تماشــاگر هم وقتی باران های ناگهانی و سیل آسای شمالی سررسیدند، از فکر 
هزاران ســاکن آن چادرهای یک الیه رهاشــده به حال خود، درد در سرتاســر 

وجودم دوید.
ســاده اســت بگوییم «نان ندارید، بیســکوئیت بخورید» یــا اینکه بگوییم 
«شلوغی جاده های کشور نشان می دهد که وضع مردم آن قدرها هم بد نیست» 
اما سخت است فراهم کردن حداقل های یک زندگی آبرومند و شرافتمندانه که 
بتواند حال آدم ها را خوب کند، نه بد، ســخت اســت فراهم کردن حداقل های 

زندگی که برای انسان ها امید بیافریند نه ناامیدی، شادی بیافریند، نه درد.

پزشک و روزنامه نگار
دکتر امیر صدری

سردرگمی بازیگران در جشنواره های جهانی
سوژه چند روز گذشــته فضای مجازی لباس و 
اســتایل بازیگران و کارگردانان ایرانی حاضر در 
جشــنواره فیلم ونیز بود. همیــن چندماه پیش 
هم لباس بازیگران ایرانی در رویداد های خارجی 
همیــن نقل محافل مختلف شــد، به خصوص 
هنگامی که ترانه علیدوستی با بلوزی مشکی و 
دامنی طوسی بر روی فرش قرمز جشنواره کن ظاهر شد. تضاد رنگ ژپون با دامن طوسی ترانه 
علیدوســتی باعث شوخی کاربران در فضای مجازی شــد  اما با نگاهی گذرا به لباس بازیگران 
ایرانی در اغلب جشــنواره های ایرانی و جشــنواره فیلم ونیز، درمی یابیم اغلب بازیگران ایرانی 
استایلیســت ندارند؛ اما استایلیســت ها چه کسانی هستند؟ همان کســانی که به چهره های 
شناخته شــده یا هرکســی که عالقه مند باشد، مشــاوره می دهند، چه لباســی را با چه لباسی 
هماهنگ کند و در هر مراســمی چگونه ظاهر شــود. در واقع وظیفه استایلیست  این است که 
لباس به تن افراد خوب به نظر برســد. ممکن اســت آنها برای یک برند خاص کار کنند، در این 
صورت وظیفه دارند مدل ها را به بهترین نحو بر روی صحنه  ی یا فرش قرمز بفرســتند. طوری 
که انتخاب نحوه  آرایش صورت و مدل مو متناسب با لباس و اکسسوری، بر عهده   اوست. تعیین 
اینکه هر لباس به تن چه مدلی بهتر می نشیند، توسط او صورت می گیرد. درست است که آنها 
فروشــنده نیستند  اما قطعا حضور یک استایلیســت در فروشگاه های برندهای لوکس ضروری 
است، تا به مشتریان مشهور و ثروتمند خود مشاوره بدهند. آنها در میزان فروش یک برند، نقش 
بســیار مهمی دارند. استایلیست  خوب هنر «مد» را می شناســد و می داند که چگونه می توان 
ویژگی های مثبت افراد را با لباس پوشیدن به نمایش بگذارد. در واقع انتخاب لباس فرد که برای 
رویداد مورد نظر او مناســب باشد و قانع کردن مشتری با مشاوره صحیح برای پوشیدن انتخاب 
استایلیست، یک هنر است و این همان مهارت و هنری است که یک استایلیست  حرفه ای دارد. 
شاید باور کردنی نباشد حتی برای لباسی که قرار است بروند سر کوچه «نان» بخرند، استایلیست 
تصمیم می گیرد. آنها مســئول خرید هستند و تصمیم می گیرند سلبریتی ها چه لباسی را با چه 
آیتمی کجا بپوشند. پس هرکس خوش لباس تر است به این مفهوم است که استایلیست بهتری 
اســتخدام کرده است. با این موارد معلوم اســت که برای انتخاب لباس سلبریتی ها در مراسم 

فرش قرمز مانند اسکار، گلدن گالب و... چه پروسه طوالنی ای صورت می گیرد.
اما برگردیم به استایل بازیگران ایرانی در جشنواره فیلم ونیز، نکته پررنگ امسال این بود که 
اغلب بازیگران چه مرد و چه زن از پالت رنگ های مشکی با خنثی استفاده کرده اند؛ به طوری که 
تعداد زیادی از کاربران فضای مجــازی با طنازی گفته اند بازیگران ایرانی به خاطر مرگ ملکه 
الیزابت سیاه پوشــیده اند. اما شاید دلیل اصلی اســتفاده از رنگ مشکی این است که معموال 
این رنگ برای همه مناســب است و ایرادهای اندامی و اشــکاالت دوخت و برش در آن کمتر 
نمایان است. موضوع بعدی که مشخص می کند بازیگران ایرانی به استایلست اعتقادی ندارند، 
اســتفاده طراح ها از پارچه های لینن، کتان و تافته خشک بوده است. این نوع پارچه ها به دلیل 
چروک پذیری زیاد، زود از سر و شکل می افتد و مناسب مراسم رسمی با این میزان جنب و جوش 
زیاد مانند جشــنواره های کن و ونیز نیســت. داشتن آرایش یکســان بازیگران ایرانی حاال کم یا 
زیاد از دیگر ویژگی های نداشــتن مشاور حرفه ای است و اغلب بازیگران با تم آرایشی مشابه در 

مراسم های مختلف جشنواره ونیز از جمله فتوکال یا فرش قرمز دیده می شوند.
همچنیــن بازیگران ایرانی به دالیلی از اهمیت زیورآالت نظیر گوشــواره، گردنبند و... غافل 
شوند اما نداشــتن اکسسوری های متناســب با لباس یکی دیگر از معایب لباس های بازیگران 
محسوب می شود، برای مثال بهتر اســت با لباسی که تم سوز ن دوزی بلوچ دارد از گوشواره یا 
گردنبند مشابه تم لباس استفاده کرد. تنها نقطه قوت لباس بازیگران ایرانی این دوره از جشنواره 
ونیز شاید لباس تم آبرنگی لیال حاتمی باشد که البته روسری یک رنگ از خود لباس کمی سبب 
ضعف در هماهنگی این بازیگر شــده بود. با توجه به قامت بلند لیال حاتمی استفاده از توربان 
تک رنگ و کمربند تک رنگ با گوشواره بلند آویزان می توانست ظاهر او را بدون نقص رقم بزند. 
بسیاری در فضای مجازی نوشته بودند که لباس او یادآوری لباس زنان عربی یا هندی پاکستانی 
است. درمجموع می توان لباس بازیگران ایرانی شرکت کننده این دوره از جشنواره فیلم ونیز را 
کپی برداری از مد ۵۰ ســال پیش ایران، بدون هیچ نوآوری ارزیابی کرد یا کپی ناشــیانه و بدون 

وسواس از لباس های سلبریتی جنجالی بین المللی.

خبرخوانى

مری و مکس - آدام الیوت - ۲۰۰۹
مکس: «مردم اغلب اوقات فکر می کنن که من بی نزاکت و گستاخم.

 من نمی تونم بفهمم که چطور صداقت می تونه ناشایست تلقی بشه.
 شاید این دلیلش باشه که من هیچ دوستی ندارم».

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

هفتــه گذشــته نجواهایی شــنیده شــد در 
مقابله با مهاجرت پزشــکان. متأسفانه اینها 
گفته هایی از جنس همان سیاست هایی بود 
که علت اساسی مهاجرت پزشکان به شمار 
می روند. راه حل نجواشــده آن قدر سطحي 
اســت که حتی نمی توان آن را بر زبان آورد. 
این نوع برخوردها می تواند ســرعت مهاجرت پزشــکان را تسلسلی سرگیجه آور ببخشد. 
نفتی اســت که بر آتش پوشیده می شــود؛ بنابراین این یادداشت تالشی است برای بستن 
راهی با بیل که در آینده با پیل هم نمی توان گرفت. به  نظر می رســد کاربه دستان ما دارند 
در مورد نحوه مقابله با مهاجرت پزشــکان اندیشــه می کنند؛ این بــه خودی خود اتفاق 
بدیع و مهمی اســت  اما باید گفت اگر هدف تخلیه هرچه بیشتر کشور از منابع استراتژیک 
خود باشــد، این راه حل نجوایی قطعا به ثمر خواهد رسید  اما اگر عالج مهاجرت پزشکان 
مورد نظر باشد، باید گفت چاره ای نیست جز آنکه بحران موجود در سیستم سالمت کشور 
با تمام ابعاد آن رؤیت شده، به رسمیت شناخته شود و نقش پزشکان در سیستم سالمت 
و حل آن به رسمیت شناخته شود. این راه حلی آسان و بدیهی است  اما پذیرش آن توسط 
ذهنیت حاکم به غایت دشــوار است. پزشــکان فی ذاته و بنا بر اصول آموزشی شان برای 
کارهای سخت، پرمخاطره و مرگبار ساخته شده اند؛ دشواری هایی بدون تضمین موفقیت. 
گاه یک شب کشیک، ماجرای ترسناک و پرهیجانی است که در هیچ فیلم و سریال ترسناکی 
یافت نمی شــود. به عالوه هیچ کس جز پزشــکان به ابعاد مختلف مشــکالت سیســتم 
ســالمت آگاه نیست؛ بنابراین اشکال از جایی آغاز می شــود که اختیار و مسئولیت ایشان 

و سازمان هایشان بر سیستم اجتماعی سالمت محدود می شود، نظرات شان نادیده گرفته 
می شود، کوچک ترین روزنه برای پذیرفتن نقش ایشان در حل بحران سالمت باز نمی شود 
و در ایفای وظیفه اجتماعی پزشکان (وظیفه ای که برای آن سوگند خورده اند)، مانع ایجاد 
می کنند. این حالتی اســت که جز محدودیت بر آن نامــی نمی توان نهاد؛ محدودیتي که 

رنج های پزشکان در آن اهمیتی هزار بار کمتر از تأثیر آن بر سیستم سالمت دارد.
وقتی تمام مناصب دانشــگاهی مستقل از اراده دانشــگاهیان و بدون توجه به تمام 
سیســتم های ارتقای آکادمیک دنیا از باال و شــبیه انتصابات در بانک و... انجام می شود 
و رئیس منصوب هیچ دســتورالعملی برای اداره امور با نظر دانشــگاهیان ندارد و حتی 
بــا فــراغ بال می تواند بــا رفتار و گفتار تند و غریب خود به شــکل دلیــل موجهی برای 
مهاجرت دربیاید، وقتی مجامع پزشــکی تحت قوانین رسمی کشور و حتی با تحدیداتی 
انتخاب می شــوند  اما کوچک ترین نقشی در تصمیمات ســالمت از قبیل تعرفه ندارند و 
رئیس سازمان نظام پزشــکی در مسائل کالن تنها قادر به صدور بیانیه است و نه بیشتر، 
وقتی مدیران گروه ها و بخش ها هیچ نقشــی در تقســیم منابع مالی، دریافتی پزشــکان 
گروه و حتی خرید وســایل ندارند، وقتی استادان هیچ نقشی در پذیرش و فارغ التحصیلی 

دستیاران شــان ندارند، وقتی این همه یادداشــت و بیانیه و رهنمــود کوچک ترین تأثیری 
در تصمیم گیری هایی مثل نســخه الکترونیک (که عواقب ســوء رخ داده آن هم به چشم 
نمی آید)، طرح جوانی و ظرفیت ها نداشت؛ تنها احساسی که حاصل می شود محدودیت 
اســت و فریاد در چاه! آری پزشــکان جوان از مشــکل نمی گریزند، آنها مــرد این میدان 
هستند. از این جهت می گریزند که احساس می کنند نه حاال و نه آینده کوچک ترین نقشی 
در اصــالح امور نخواهند داشــت. وگرنه می مانند و مثل بیماری کــه تا صبح به پایش 
می نشینند، هر چقدر دشوار باشد، اصالحش می کنند. در سیستم سالمت هیچ کس بیناتر 
از خود پزشــکان نیســت. اگر خود تصمیم بگیرند، اگر تعامل اجتماعی ایشان ثمربخش 
باشــد؛ ولو به شکست منجر شود، دوباره تالش می کنند. کافی است بدانند ذره ای اختیار 
از طریق انتخاب خود دارند؛ در چنین حالتی با ذره ای امید گام در مســیری دور و دشــوار 
خواهند گذاشت. مهاجرت پزشکان زمانی رو به  کاهش می گذارد که همه پزشکان شرکت 
در انتخابات نظام پزشــکی و انجمن های خود را راه صالح ببینند و در آنها شرکت کنند. 
آنکه مشفقانه نقد می کند ولو تند، ممکن است امید بیافریند و از مهاجرت بکاهد  اما آنکه 

تنها پرخاش می کند، قطعا بر کوره مهاجرت می دمد.

آمن خادمی

نورولوژیست
نفت بر آتشبابک زمانی


