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بررسی رفتار صدا وسیما به بهانه حذف سروش صحت در گفت وگو با کارشناسان

چه چیزی مورد تأیید است؟

موســوی در بخشــی از یادداشــت خود درباره چرایی عدم حضور صحت در 
برنامه «کتاب باز» نوشته است: «ظاهرا هفت هشت ماهی است که برنامه «کتاب  
باز» پخش نمی شــود و آن طور که من شــنیده ام، به تواتر و از قول آدم های مورد 
اطمینان، مشــکل برنامه، ســروش صحت اســت. گیر داده اند به سروش صحت 
و باز آن طورکه دوســتان می گویند، ســروش صحت متهم است به روشنفکری و 
دوســتان می خواهند به جای ایشان کسی مثل آقای یامین پور را جایگزین کنند که 
در زمره نیروهای ارزشی محسوب می شود. من یک بار در برنامه «کتاب  باز» حضور 
پیدا کــرده ام و عالوه بر این چند باری هم برنامه های آقای ســروش را دیده ام. از 
خیلی هایی که به تلویزیون عالقه چندانی ندارند بارها و بارها شــنیده ام که برنامه 
«کتاب  باز» را دنبال می کنند و باز از قول همان ها شنیده ام که نقطه قوت برنامه را 
حضور صمیمی سروش صحت می دانند. چند نفر از دوستان من هم در این برنامه 
شرکت داشته اند. با این حال تا به امروز نشنیده ام کسی سروش صحت را روشنفکر 
خطاب کند. احتماال منظور دوســتان از روشــنفکر در این مورد خاص گرایش های 
سیاسی و فرهنگی سروش صحت باشد اما تا آنجا که من دیده ام و شناختی که از 

سروش صحت دارم این حرف ها در مورد او بی ربط است».
اما وحید یامین پور، نویســنده و مجری تلویزیون که احتمال حضورش به جای 
سروش صحت مطرح شده، در واکنش به این حواشی توییتی منتشر کرد و نوشت: 
«مزخرفه من از طرفداران اجرای ســروش هستم و پیگیر بودم که کتاب باز دوباره 
بــره روی آنتــن . تهیه کننده اش هم زنــگ زد و گفت نمی دونم ایــن دروغ رو کی 

رسانه ای کرد».
از ســوی دیگر، محمدرضا خوشرو مدیر شبکه نسیم در گفت وگو با ایسنا درباره 

علــت تعطیلی «کتاب باز» با اجرای ســروش صحت و بازگشــت ایــن برنامه به 
آنتن، گفت: «طبیعتا همه برندها و برنامه های پرمخاطب ســازمان ســرمایه های 
صداوســیما هســتند که هم برای حفظشــان برنامه ریزی خواهد شد و هم برای 
ارتقای فرمی و محتوایی شــان. اتاق فکرهایی در شــبکه وجــود دارند که تأمالت 
را انجــام می دهند که چگونه فرم و محتوای برنامــه ارتقا پیدا کند تا در این دوره 
جدید که در ســازمان هستیم هم کیفیت برنامه بهتر شود و هم از لحاظ محتوایی 
متفاوت تــر باشــد. این تأخیرها و تأمالت به این دلیل اســت و هیــچ اتفاقی برای 
هیچ کدام از برندهای ســازمان به ویژه برنامه «کتاب باز» در شــبکه نسیم نیفتاده 

است».
او ادامه داد: «برنامه «کتاب باز» به جهت اینکه فصل گذشــته ۲۲۰ قســمِت 
نفس گیر را داشــته، در حال حاضر در دوره اســتراحت به سر می برد. حال در این 
تایم اســتراحت، اتفاقاتی هم در ســازمان صداوســیما افتاده مبنی بر دوره تحول 
محتوایــی که آن را در پیش داریــم. یک برنامه، مجموعه ای از عوامل را شــامل 
می شــود. آقای صحت هم در چند فصل از برنامه حضور داشتند و زحمات زیادی 
کشــیدند و در حال حاضر نیز در فضای آثار نمایشــی مشــغول کار هستند. ایشان 
از ســرمایه های تلویزیون و سینما هســتند و از نظر حضور شخِص ایشان مشکلی 
نیست؛ بلکه بحث به لحاظ فرمی و محتوایی است که بررسی هایی اتفاق می افتد 
که بتوانیم برنامه را با کیفیت بیشــتر و محتوای غنی تر تولید کنیم. بر این اســاس 
همه عناصر برنامه ســازی در این تأمالتی که در اتاق فکــر صورت می گیرد، مورد 

ارزیابی قرار می گیرند که چگونه این برنامه بهتر از قبل ادامه پیدا کند».
او در بخشــی دیگر از صحبت هایش گفت: «برنامه «کتاب باز» مجموعه ای از 

بهناز شیربانی: سروش صحت از اجرای برنامه «کتاب باز» کنار گذاشته شد. سیدعبدالجواد موسوی، نویسنده و روزنامه نگار که خود نیز یک بار میهمان 
برنامه «کتاب باز» بوده، در یادداشتی که برای خبرآنالین نوشته، مدعی حذف سروش صحت از این برنامه تلویزیونی به دلیل روشنفکری شده است. 
«کتاب باز» برنامه ای اســت که پخش آن شش سال پیش از شبکه نسیم آغاز شد که اساس و ساختار آن درباره کتاب و کتابخوانی است. برنامه ای که 

در هر قسمت میزبان چهره ای از اهالی فرهنگ و هنر است و تاکنون پنج فصل از این برنامه پخش شده است.
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سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۳

عناصــر را دارد که مجری یکی از آن عناصر اســت. قطعا با همکاری تیم تولید و 
عناصر فعلی برنامه، بررســی و ارتقاها صورت خواهد گرفت. بررسی هم این گونه 
نیست که گروه دیگری آن را انجام دهند، بلکه با یک تعامل مشترک و توسط خود 

گروه؛ این اتفاق خواهد افتاد».
فــارغ از اینکه تصمیم تلویزیــون بر تحول محتوایی «کتــاب باز» چطور پیش 
خواهد رفت، اما این اولین بار نیســت که خبر حذف چهره ای از رسانه ملی بازتاب 
زیادی پیدا کرده اســت. در طی ســال های اخیر کنار گذاشته شدن چهره هایی که 
اساســا کارشان را با این رســانه آغاز کرده بودند، بســیاری را شوکه کرد. از جمله 
عادل فردوسی پور که کنار گذاشته شدنش، واکنش بسیاری از مخاطبان تلویزیون و 

دوستدارانش را به همراه داشت.
اگر حذف هم شود، تعجب نمی کنم

کیوان کثیریان منتقد ســینما، با اشــاره به عملکرد تلویزیون در سال های اخیر 
مبنی بر حذف چهره ها، به «شرق» گفت: «تلویزیون در سال های اخیر اصوال برای 
کسانی که در این مدیوم چهره شدند و فرزندان رسانه محسوب می شوند، از جمله 
عادل فردوســی پور و بســیاری از فیلم سازان که برای این رســانه کار می کردند و 
سریال می ساختند، به اصطالح شمشیر را از رو بسته و به نوعی در درون خودش، 
تســویه ضمنی انجام می دهد. مثال محبوبیت زیاد فــردی را برنمی تابد. البته این 
مورد نقیض هــم دارد. مثال مهران مدیری بارها حضــورش در تلویزیون محدود 
شــده و بار دیگر برگشــته و به این دلیل که او اسپانسر هم دارد، هنوز ارتباطش با 
تلویزیون وصل اســت، گرچه در ارتباطش با تلویزیــون بارها جدایی اتفاق افتاد و 
برگشت داشته است. ولی نهایتا گویا تلویزیون عالقه ای ندارد تا آدم ها از طیف های 
متنوع تری در آن حضور داشته باشند. این یکدست شدن که مدت هاست در ساختار 
مدیریتی کشــور از آن صحبت و البته به عنوان حسن و امتیاز از آن یاد می شود، در 
تلویزیون هم همواره به نوعی بوده و بیشــتر از قبل هم وجود دارد. نمی دانم که 
ســروش صحت از برنامه «کتاب باز» حذف شده یا خیر؟ و خبرهای ضد و نقیضی 
هــم وجود دارد. اما اگر حذف هم شــود، تعجب نمی کنــم. چراکه روند حرکتی 
تلویزیون به ســمت حذف آدم هاست. به خصوص برنامه هایی که با یک تعادلی و 
با شکل فراگیرتری در حال تهیه هستند و خیلی خط و ربط سیاسی مورد نظر آنها 
را منتقل نمی کنند. گرچه برنامه «کتاب باز» هم به نظرم برنامه محافظه کاری بود 
و در مورد بسیاری از شعرا و نویسندگان اجازه حرف زدن نداشت. ولی ما مجبوریم 

این سطح از محدودیت را درک کنیم».
او در بخش دیگــری از صحبت هایش گفت: «عمال ســروش صحت بازیگر و 
کتابخوان اســت و بــه هر حال خوب اجرا می کند و برای مخاطب جذاب اســت. 
مجموعه برنامه «کتاب باز» تاکنون توانسته در یک هماهنگی قابل توجه، کیفیتی 
قابــل قبول را بــه عنوان خروجی ارائــه بدهد و یک برنامه درباره کتاب ســاخته 
شــود که اتفاقا مخاطبان زیادی دارد و این مورد در این برهوت کتاب خوانی بسیار 
باارزش اســت». کثیریان ادامه داد: «فکر کنید سروش صحت هم از برنامه «کتاب 
باز» حذف شود، اتفاقی برای او نمی افتد. ولی مخاطبانی که با این برنامه به کتاب 
عالقه مند شدند و به کتاب خواندن روی آوردند و من به نظرم برنامه مؤثری است، 
قطعا راضی نخواهند بود. کما اینکه در مورد برنامه «نود» عادل فردوسی پور هم 
همین اتفاق افتاد و کنترل گری و تأثیر مثبت رسانه روی وقایع و حوادث در فوتبال 
از بین رفت و افرادی که تخلف می کنند و رانت و ســوء مدیریت دارند، خیالشــان 
راحت شــد و می دانند در نبود برنامه «نود» رســانه ای که دست به افشاگری بزند 
وجــود ندارد. در مورد «کتاب باز» هم همیــن موضوع صدق می کند و احتماال در 
مورد برنامه هایی که وزن کافی را در حوزه خودشــان دارند هم این موضوع تکرار 

خواهد شد».
او افــزود: «البته برنامه هایی که ســبک تر هســتند یا عمق کافــی را ندارند و 
میزان سرگرمی شــان زیاد اســت و بار اندیشگی در حوزه خودشــان ندارند، مورد 

تأیید آقایان هســتند. اغلب هم برنامه هایی هستند که از نمونه های خارجی کپی 
شــده اند. برنامه هایــی که بار آموزندگــی در هیچ حوزه ای ندارند، کســی به فکر 
منحل کردنشــان نیست. حتی برنامه هایی که شکل و شــمایل دیگری پیدا کردند، 
مثل برنامه «دورهمی» و عمال اخته شــدند و در حیطه سرگرمی و شوخی ساخته 
می شــوند، به نظرم از سمت آقایان مورد تأیید هستند. گرچه به نظرم «دورهمی» 
در گذشته برنامه قابل تأمل تری بود. اما برنامه «کتاب باز» یک برنامه پرمحتوا بود. 
میهمان ها و آیتم های خوبی داشــت. می بینید کــه همچنان آیتم های «کتاب باز» 
کامال در فضای مجازی می چرخد و دیده می شــود. ولی خب، آقایان این شکل از 
برنامه سازی را دوست ندارند و به نظرم رویکرد تلویزیون همین است. به هر حال 
اینکه برنامه های ســبک که یک قشر و ســطحی از توجه مردم را که خیلی جدی 
نیســت به خودت اختصاص بدهی، آن دانشگاهی نیســت که قرار بود تلویزیون 

باشد. اینکه آدم ها با دیدن تلویزیون، چیزی یاد بگیرند کمتر وجود دارد».
هر تغییری باید مبتنی بر خرد جمعی و مخاطب شناسی باشد

معصوم نصیری معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه ای یونسکو 
ایران نیز در این مورد به «شــرق» گفت: «آنچه در راستای تغییرات و تحوالت و یا 
بهتر است بگوییم با این عنوان صورت می گیرد، باید بر مبنای بررسی های مبتنی بر 
مخاطب شناسی و پیمایش صورت گرفته باشد که این تغییرات ذیل عنوان تحول، 
بر مبنای علم مخاطب شناســی و برنامه سازی صورت گرفته و از نگاه سلیقه ای و 
مبتنی بر منافع فاصله گرفته شود. آنچه امروز در قالب تغییرات چهره های موفق 
حوزه های مختلف رســانه ای که توانسته اند در میان مخاطب کسب اعتبار کرده و 
به ســرمایه اجتماعی رسانه مخصوصا رســانه ملی نیز یاری رسانند، اگر مبتنی بر 
خواست مخاطب و در عین حال دریافت بازخورد منفی در قالب های برنامه سازی 

نباشد، اشتباه محاسباتی در ساحت مدیریت رسانه است».
او ادامــه داد: «آنچه در نگاه به تجربه زیســته مدیریت برنامه ســازی در دنیا 
شــاهدیم، رسانه های مطرح سعی در ســاخت برند و البته حفظ آن برند دارند و 
مخاطب نیز در این میان احســاس ارزشــمندی کرده و در عین حال هر روز شاهد 
قرائت و روایت متفاوت فردی نیســت. بنابراین مالکان رسانه می دانند برندسازی 
و تالش برای حفظ ارزش برند چه فرد باشــد و چــه برنامه تا چه میزان منجر به 
جلب مخاطب شــده و موفقیت رسانه را نیز تضمین می کند. نکته دارای اهمیت 
این اســت که هر جایی کــه مخاطب آن برنــد و برنامه را پس زده یا نســبت به 
آن دارای زاویه شود، تغییر منشــأ مبتنی بر نظر جمعی و منطق برنامه سازی پیدا 
می کند و اساســا هم هیچ نقدی را متوجه این تصمیــم نمی کند. اما آنجا که پای 
نگاه سلیقه ای و مبتنی بر خواست فردی یا جریانی به میان می آید، قطعا منجر به 
مقاومت ذهنی مخاطبان خواهد شــد». او افزود: «تخریب برند ساخته و محبوب 
شــده در عصر تنوع رسانه و محتوا، نوعی خطای استراتژیک قلمداد شده و ریزش 
عمیق نگاه مخاطبان به عنوان اصلی ترین ســرمایه یک رســانه را رقم خواهد زد. 
امروز در عصر تنوع و تکثر رســانه و البته جامعه شــبکه ای که مخاطب و کاربر با 
یــک کلیک به راحتی می تواند در معرض انواع محتــوا قرار گرفته و حق انتخاب 
دارد، مدل های حذفی کارســاز نبوده و بیشــتر منجر به سوق دادن افراد به مراجع 
دیگر رسانه ای می شود که گاه آن رسانه ها اثرات فرهنگی مخرب نیز دارند و منجر 
به تغییر ســبک کنشــگری و ذائقه مخاطب نیز می شــود. اینجا ما به علت عدم 
صیانت از برند، خواســت و نیاز مخاطب و تخریب ســرمایه اجتماعی ایجادشده 

مقصر این کوچ سلیقه ای و محتوایی هستیم.
در عصر همه گیری و همه جایی بودن رســانه اولین خطــا می تواند آخرین نیز 
قلمداد شــود و مخاطب هزاره ســوم چندان منتظــر جهت دهی های یک یا چند 
رســانه باقی نخواهد ماند و از این روســت که حفظ مخاطب و جلب نظر و توجه 
مخاطب محل تنازع کمپانی های رسانه ای در دنیاست. پس هر تغییری باید مبتنی 

بر خرد جمعی و مخاطب شناسی باشد».

نگاهی به فیلم سینمایی «روز صفر» ساخته سعید ملکان
مأموریت دشوار

گزافه نیست اگر سعید ملکان را در ردیف یکی از بداقبال ترین سینماگران دهه های 
اخیر قلمداد کنیم؛ ســینماگری که پس از سال ها فعالیت و تجربه در عرصه های 
چهره پردازی و تهیه کنندگی که به خلق بســیاری از آثار ارزشــمند سینمای ایران 
انجامیده اســت، در اولین تجربه کارگردانی اش با معضلی به نام همه  گیری کرونا 
مواجه شد که نه سینمای ایران بلکه سینمای کل جهان را برای چند ماه از نفس 
انداخت. «روز صفر» ملکان در سی و  هشــتمین جشــنواره فیلم فجر که به اکران 
در آمد، توجه بســیاری از کارشناســان تا بینندگان عام سینماهای مردمی جشنواره 
را به خود جلب کرد. به هر حال فیلم، ســاخته اول یک چهره مقبول سینمایی در 
عرصه ای به جز کارگردانی به شــمار می آمــد و مثل هر تغییر عرصه کاری دیگری 

در میان هنرمندان، اشــتیاق های 
زیــادی را در میــان عالقه مندان 
بــه وجــود آورده بــود. تعــداد 
بســیاری از عالقه منــدان نیز که 
موفق به تماشــای اکران محدود 
جشــنواره ای نشــدند، بــه اکران 
عمومی امید بســته بودند که از 
بداقبالی ملــکان و البته تصمیم 
او و تیم سازنده فیلم در مخالفت 
با اکران آنالین، «روز صفر» با یک 
فاصله زمانی طوالنی دو ساله به 

پرده نقره ای رسید.
شاخص ترین نکته ای که پس 
از تماشای فیلم به ذهن نگارنده 

خطور کرد، تالش تحســین آمیز کارگردان برای ساخت فیلمی است که می توان 
به صراحــت از آن به عنوان یک اثر قابل قبول در حــوزه آثار امنیتی با مایه های 
پررنگ تعقیب و گریز ( اکشــن) یاد کرد. با صرف نظــر از برخی از فرازهای کوتاه 
و گذار، «روز صفر» از همان آغاز کار تکلیف خود را با تماشــاگر روشــن می کند؛ 
درســت بر خالف بسیاری از آثار دیگر سینمای ایران که ملغمه ای از رویکردهای 
مختلف امنیتی، سیاسی و ایدئولوژیک را در بطن خود دارند و یکدست نبودنشان 
به اغتشاش ذهن بیننده منجر می شود، ملکان در اولین ساخته بلندش، تا حدود 
زیادی بــه رعایت این مؤلفه مهم دقت کرده تا فیلمش فراتر از بســیاری از آثار 
مشــابه در ذهن بماند. البتــه نمی توان این نکته مهــم را نادیده گرفت که «روز 

صفــر» به هر حال فیلمی اســت که درام آن بر پایه یک رویــداد امنیتی و تقابل 
نیروهــای اطالعاتی (بــا محوریت رضا/  امیــر جدیدی) با یک گروه تروریســتی 
ایدئولوژیک محور (به ســرکردگی عبدالمالک ریگی/ ساعد سهیلی) استوار شده 
است؛ یکی از همان گروهک هایی که در یکی، دو دهه اخیر در خاورمیانه سر بلند 
کرده اند و با ادعای تقید سفت و سخت به اصول و مبانی به اسالم و کافر دانستن 
دیگــر مســلمانان، اقدامــات خشــن و افراطی بســیاری را مرتکب می شــوند. 
وجود چنین دســتمایه ای در فیلم، به خودی خــود جهت گیری ها و تقابل های 
ایدئولوژیک را در پی دارد که نه می توان از کنار آن گذشت و نه حتی نادیده گرفتن 
آن و جهت درام صرفا بر مبنای تقابل های امنیتی و مســلحانه گذاشتن، تصمیم 
درســتی می توانسته باشــد که ملکان و بهرام توکلی (در مقام نویسنده کار) هم 

به درستی این وجوه را در نظر گرفته اند.
امیر جدیدی در نقش مأمور امنیتی پرونده دستگیری ریگی، نقش آفرینی بسیار 
خوبــی دارد. بازی جدیدی هم درســت و به اندازه اســت و هم واجد ویژگی های 
منحصر به  خود اوســت؛ امتیازی شایان توجه برای بازیگر جوانی که بدون پیشینه 
تئاتــر و صحنه، اگــر دقت کافی 
را نداشــته باشــد، خیلی زود به 
الگوبــرداری از دیگر ســتاره های 
کنونی و پیشــین روی می آورد که 
خوشــبختانه در مــورد او اتفاق 
نیفتــاده اســت تا امیــر جدیدی 
پیش از درخشش فوق العاده اش 
در فیلــم «قهرمــان» فرهــادی، 
مقدمه ای برای ارائه قابلیت های 
تحســین آمیزش ارائه کرده باشد. 
در ســوی مقابــل، هــم انتخاب 
ساعد سهیلی از سوی تیم سازنده 
بازیگر  ایــن  و هــم نقش آفرینی 
باتجربه، یکی دیگر از نقاط قوت 
فیلم اســت. قرابت فیزیک این بازیگر به عبدالمالک ریگی، چهره پردازی و طراحی 
لباس فکر شــده، در کنار درک باالی ســهیلی به درآمدن این نقش کمک بسیاری 
کرده اســت. هر چند عده ای از صاحب نظران به کم بنیه بودن پیشــینه این کاراکتر 
(Back Story) او انتقــاد کرده اند که به نظر انتقاد بجایی اســت، ولی در ســوی 
مقابل نباید از این نکته هم غافل شد که به هر صورت، تماشای آثاری از این دست 
مبتنی بر حجمی از دانسته های قبلی مخاطبان است و در دقایق محدود یک فیلم 
سینمایی زمان زیادی برای این قبیل جزئیات در اختیار کارگردان نیست. اما فارغ از 
همه این مســائل، می توان با اطمینان خاطر «روز صفر» را یک فیلم جذاب و قابل 

قبول ارزیابی و عالقه مندان سینما را به تماشایش ترغیب کرد.
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