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عکس اختصاصی «صبا»  :کوروش جوان

سرمقاله

درقاب رسانههاي برونمرزي

محمدپارسا نجفی
کارشناس رسانه

محمودکالری ،نرگس آبیار ،محمدمهدی عسگرپور و هومن بهمنش

از جشنواره بین المللی فیلم شهر به «صبا» میگویند

شهر را از دریچه سینما ببینیم !
محمود کالری  :در این جشنواره شاهد رشد هستیم
نرگس آبیار  :مستندهای بلند را موفقتر دیدم
محمدمهدی عسگرپور  :این جشنواره میتواند توجه الزم به مقوله شهر را ایجاد کند

هومن بهمنش  :مهم است که جشنواره سفارشی نشود

شاهین شرافتی؛ مجری«سعادتآباد» از این برنامه به «صبا» میگوید

حرفهای مگوییکه بایدگفت

زماني كه كشورهاي پيشرفته عالقه بسياري براي داشــتن شبكههاي برونمرزي،
آنهم به زبانهاي متعدد دارند ،بايد دنبال چرايي اين پديده بود.
در شبكههاي برونمرزي ميتوان قابليتهاي بومي يك كشور را به فضاي رسانهاي
جهان معرفي كرد ،مردم دنيا را با خود همراه ساخت و از تواناييها و پتانسيل عمومي
كشورهاي ديگر در راســتاي تقويت درآمدزايي و ارتقای امنيت ملي خود سود برد.
تصويري كه بيشتر مردم دنيا از كشورهاي غربي در ذهن دارند ،برآيندي از آن نماهايي
است كه در قاب شبكههاي برونمرزي آن كشورها تماشــا كردهاند ،حتي اگر به آن
كشورها سفر نكرده باشند.
زماني كه از رفاه ،آرامش و امنيت عمومي كشــورها صحبت میشــود بيشتر مردم،
شهرهايي را در فكر خود تجسم ميكنند كه آن را در آثار هنري در قاب یک رسانه به
چشم ديدهاند و آن موهبتها را در آن تصاوير به نظاره نشستهاند.
داشتن شبكهاي داستانمحور كه به دور از سختي خبرهاي ناگوار سياسي و اقتصادي
باشد در همين راســتا ميتواند براي يك كشــور قدرت رســانهاي ايجاد كند .اين
توانمندي زماني بيشــتر نمود مييابد كه به جذب ســرمايهگذار و گردشگر منتهي
شود .اگر دقت كرده باشيد بيشتر سرمايهها از كشورهاي فقیر و جهانسوم به سمت
كشورهاي توســعهيافته در قالب ســرمايهگذاري و مهاجرت نخبگان علمی منتقل
ميشود.
بعد ديگري كه ارایه فيلم و سريال براي كشــورهاي ديگر دارد اين است كه عالوه بر
فرهنگ ،قابليتهاي اقتصــادي و گاه تواناييهاي صنعتي در ايــن آثار به بينندگان
معرفي ميشوند .اين هم مسير ديگري اســت كه ميتواند فكر ملتهاي خارجي را با
كشور هدف آشنا كند.
دقيقا بر همين اساس است كه بنگاهي رســانهاي مانند بيبيسي ،يك شبكه براي
تكرار فيلم و سريالهاي خود براي كشورهاي ديگر دارد .جالبتر اینکه بخش بزرگي
از درآمد ملي انگلیس از خدمات بانکداری است که از سرمايهگذاري مردم كشورهای
دیگر در بانکهایش به دست میآورد.
برعکس کشوری مانند روســیه که در صنعت هوافضا از پیشــتازان است و بهجرات
میتوان گفت فناوری ســاخت موشکهای فضایی این کشــور بهویژه فضاپیماهای
سایوز در دنیا بینظیر است اما بیشتر مردم دنیا با این توانایی آشنایی ندارند ،برعکس
در فیلمهای بسیاری ،شاتلهای آمریکایی را بهعنوان قویترین محصول علم بشر در
عرصه فضایی میتوانید ببینید که دقیقا پرچم ایاالت متحده بر آن نقش بسته است.
حال با یک جستوجوی ســاده میتوانید به این حقیقت برســید که با انفجار شاتل
کلمبیا حدود بیستسال پیش ،نسل این شاتلها بازنشسته شده و دو دهه است که
سازمان فضایی آمریکا( )NASAاز سایوزهای روســی برای انتقال فضانوردان خود به
ایستگاه فضایی آلفا استفاده میکند.
آمریکا در عرصه فضایی از روسیه عقب افتاده اما در فضای رسانهای همچنان خود را
قدرتمند نشان میدهد و مردم آنچه را میبینند باور میکنند و دنبال کشف حقیقت
نمیروند .خود شما چند فیلم روسی دیدهاید؟ اصوال این کشور شبکهای برای نشان
دادن آثار هنری خود دارد که بهوسیله آن تواناییهای علمی و صنعتی خود را معرفی
کند؟
با همین رویکرد کشور فرانســه در مد و لباس تاثیرگذارترین کشــور است .بیشتر
لباسهای جهان نه در فرانســه که در هند ،چین ،کشورهای آمریکای التین و مانند
آنها دوخته و حتی به خود فرانسه صادر میشــود اما این فرانسه است که میداندار
عرصه مد و طراحی لباس است و درآمد کالنی هم به دست میآورد .شما در آثار هنری
در قالب فیلم و سریال کدام کشور را طالیهدار طراحی لباس میدانید؟
درنهایت میتوان گفت که مردم جهان با دیدن فیلم و سریال ،با تواناییهای کشورهای
سازنده آشنا میشوند ،ســپس برای انتقال فکر ،ایده ،تخصص و ســرمایه خود ،به
کشورهایی که در فکر خود جذب آن شدهاند اقدام میکنند .این تاثیری است که ارزش
سرمایهگذاری کالن برای داشتن رسانهای برونمرزی را نمایان میکند.

