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تلویزیون

گزارش «صبا» از«کتابباز» و جایگاهش درتلویزیون

غذایروح
با چاشنیکتاب

فاطمه رستمی
گزارش

اگر تا امروز پس از گذشت سه فصل ،هنوز تماشاگر برنامه تلویزیونی «کتاب باز» نبودهاید ،با خرده هوشی و
سرسوزن ذوقی میتوانید از اسم برنامه به ماهیت آن پی ببرید .در «کتاب باز» که برنامهای گفتوگومحور
اســت ،مجری و مهمان از هر دری که صحبت میکنند ،درنهایت به کتاب میرســند و هرچه میگویند و
میشنوند از کتاب است و بس! واقعا چه ایدهای میتوانست بهتر از این باشد که در جامعه تشنه فرهنگ و ادب
کشورمان ،تلویزیون دست به تولید برنامهای بزند که با کاملترین غذای روح از بینندگانش پذیرایی میکند؟!
«کتاب باز» به تهیهکنندگی محمدرضا رضائیان یکی از برنامههای پرمخاطب شــبکه نسیم ،فصل اول را با
اجرای امیرحسین صدیق پشت سر گذاشت و از فصل دوم ،سروش صحت جای او را گرفت .انصافاً هر دو مجری
باتوجه به تفاوتهای فردی در اجرا ،خیلی خوب از پس این کار برآمدهاند .اجرای برنامهای مختص به کتاب و
کتابخوانی قطعا نیاز به یک مجری کتابخوان دارد؛ کسی که در این زمینه دغدغهمند باشد و سروش صحت
یکی از آن کتاببازهای بسیار حرفهای است .برنامهای که امروز تحت عنوان «کتاب باز» شاهدش هستیم،
درواقع برآمده از یازده قسمت برنامهای بود که به بهانه نمایشگاه کتاب توسط رضائیان تولید شد« .کتاب باز»
درحال حاضر شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰از شبکه نسیم پخش میشود و تکرار آن ساعت ۱بامداد۸ ،صبح
و  ۱۳است.

خطر کتاب بازی!
«کتاب باز» ازجمله برنامههای بیحاشیه تلویزیون بوده و هست،
البته منظور این نیست که بیحاشــیه باش تا کامروا شوی! یکی
از مســائلی که پیرامون این برنامه مطرح شده ،این بود که گاهی
نمیتوان نام برخی از نویسندهها یا کتابهایشان را در برنامه عنوان
کرد و درواقع مجری یا مهمان مجبور به خودسانسوری هستند.
صحت در گفتوگویی که با خبرگزاری ایمنا داشته این مسئله را
تأیید کرده و ما هم امیدواریم مسئوالن ،در مورد کتابهای بیزبان
دید زاویهدار نداشته باشند و با آن بهعنوان کاالیی فرهنگی ،موثر
و نشانگر پیشرفت برخورد کنند.

کتاب بهانه است
محتوای «کتاب باز» اولین پیامی که برای ما دارد این است که بیننده محترم ما سازندگان «کتاب باز» در
گروه سرگرمی شبکه نسیم قرار نیست که دو ساعتی سرتان را گرم کرده بعد برویم ،بلکه کتاب بهانهای برای
ورود دستهجمعی ما به مباحث فرهنگی اساسی است .با نگاه به
بخشــی از موضوعاتی که بین مجری و مهمان رد و بدل میشود
خیلی زود میتوان متوجه رویکرد برنامه شد .بیان ساده مهمترین
مسائل فرهنگی بدون پز روشــنفکری در پی معرفی یا بحث در
مورد کتابها راهی است که «کتاب باز» برای رسیدن به هدفش
طی میکند .خواندن شناسنامه یک کتاب بدون هیچ خالقیتی،
بیان جمالت ثقیل برای معرفی نویسندهها ،تعارفات بیهوده و...
راه بن بستی است که شبکه نســیم با جدا کردن مسیر خودش
از این اندیشههای قدیمی برخی تولیدکنندگان و رفتن به سوی
جوانپسندانه شدن برنامهها ،توانسته یا حداقل میتواند تبدیل به
مرجع پاسخگویی به خواستههای فرهنگی جامعه شود.

«کتاب باز» صرفا میزبان چهره ها نیست
در اجرای اول که امیرحسین صدیق مجری آن بود ،تا همین
حاال که ســروش صحت «کتاب باز» را اجرا میکند و البته
با نیم نگاهی به صفحه اینستاگرام برنامه ،بهراحتی متوجه
میشوید که تنها سلبریتیها و چهرههای شناختهشده برای
بیشتر اجتماع ،مهمانان «کتاب باز» نیستند و این نگاه شاید
دلیل ادامه یافتن برنامه برای سه فصل پشت سرهم باشد.
میزبانی «کتاب باز» از پژوهشگران ،نویسندگان و مفاخری
که هنوزبرای مردم آشنا نیســتند ،درواقع تلویزیون را به
رسالت خودش نزدیکتر کرده است چراکه دقیقا همین
روشنفکران باسواد هستند که باید برای اجتماع ذائقهسازی
کنند و با گفتهها و تجربیات ارزشمندشــان که از مطالعه
بسیار میآید ،در بهبود و سازماندهی بهتر مقوله فرهنگ
در کشور قدم بردارند.

کتاب باز نوپا
هرچند در بین نظرات صفحه مجازی برنامه نقد چندانی به چشم نمیخورد ،اما عدهای معتقدند بحثهای
تخصصی درمورد کتاب و کتابخوانی از میزان مخاطبان برنامه کم میکند و همه دوست ندارند یا متوجه
بحثهای ادبی تخصصی نمیشوند .اگر قرار باشد با این دیدگاه همه مسیر را طی کنیم و بگوییم به این دلیل
که نقد و بحثهای ادبی برای همه افراد جامعه قابل هضم نیست ،به آن نمیپردازیم درواقع به این مسئله
که میتوان اسمش را کمبود یا مشکل گذاشت دامن زدهایم .در «کتاب باز» سعی شده دست مخاطب نوپا
در کتابخوانی را بگیرند و او را آرام و در حد توانش وارد دنیای ادبیات و بحثهای فرهنگی پیرامون کتاب
و کتابخوانی کنند .در همین راستا برنامه گهگاهی به معرفی کتابهایی میپردازد که نوپای عالقهمند یا
حتی نوپای بیعالقه را به سمت خودش جذب میکند و بیننده برنامه حتی از روی کنجکاوی هم که شده،
شاید کتاب را خریده و مطالعه کند و همین اتفاق میتواند زمینهســاز کتابباز شدن او شود .انعکاس این
همراهی هم در نظرسنجیهای تلویزیون در مورد برنامه هم در صفحه مجازی «کتاب باز» دیده میشود
و در این خشکسالی کتابخوانی ،باید قدردان کوچکترین قدمهای تولیدکنندگانی که چنین اندیشهای
دارند ،باشــیم .در این برنامه تصمیم درست دیگری که گرفته شــده ،حضور کارشناسان در بخشهای
مخصوص به خودشان در روزهای مختلف هفته است؛ مثال در بخش دوم (بخش ثابت شنبهشبها) دکتر
رشید کاکاوند درخصوص شیرینیهای شعر و ادبیات فارسی صحبت میکند یا یکشنبهشبها در بخش
دوم احسان رضایی ضمن معرفی کتاب درخصوص
قصهگوییهای قدیمــی مباحثی را مطرح میکند،
همچنین در برنامههای دوشنبهشــب ،مســعود
فراستی با معرفی کتاب ،درباره اهمیت نویسندگان
شــاخص ادبیات ایران و جهان و فرمهای ادبی که
بهدرستی در خدمت محتوا قرار میگیرند ،صحبت
میکند و چهارشنبهشــبها در بخش ثابتی دکتر
مجتبی شکوری با صحبت درخصوص حال خوب و
سبک زندگی با مخاطبان همراه است .تبادلنظرات
مختلف از جانب کارشناسانی که هرکدام در بستر
مشــخصی ،متخصص هســتند ،به جذابیتهای
«کتاب باز» افزوده است.

نقد وتحلیلبرنامه«کتابباز» شبکه نسیم

فرهنگکتابخوانی
مهدیه سادات نقیبی

همان طــور که همــه ما
میدانیم ایــن روزها قطعا
خیلــی از افــراد بهدلیل
مشــغله کاری و درگیری
روزمرگیهــای اجتماعی،
فرصت مطالعــه ندارند و یا
بهنوعی حرکت به سمت و سوی خواندن کتاب باتوجه
به پیشرفتهای سریع شبکههای اینترنتی و صفحات
مجازی به گونهای سختتر و دسترسی به کتابهای
صوتی و اینترنتی آســانتر شده اســت ،اما در این
حین چه خوب اســت تا بیشتر به ســمت مطالعه و
مطالعهنگــری از جنبه مثبت و دید بــاز نگاه کنیم.
فرهنگ کتابخوانی و مطالعهنگری در سالهای قبل
بسیار پایین بوده ،ولی رســانهها ،شبکههای مجازی
و نشــریات مختلف این فرهنگ را روزبهروز در میان
قشرهای مختلف جامعه به گونهای رواج دادهاند که
نهتنها مردم دلزده و دلسرد نمیشوند بلکه مشتاق
کتاب خواندن و در جســتوجوی فرهیختگی خود
و جامعه نیز هســتند« .کتاب باز» یکی از مهمترین
و به عقیده مــن تاثیرگذارترین برنامههای رســانه
است در طیف آشنایی و معرفی کتابهای مختلف و
جذاب و همچنین معرفی افراد باسواد و تحصیلکرده
تولید شده اســت .برنامه «کتاب باز» به کارگردانی
و تهیهکنندگی بســیارخوب محمدرضا رضاییان از
شبکه نســیم اســت ،ولی درعین حال ریزبینانه به
سمت روشنفکری و آشنایی با فرهنگ مطالعهنگری
و ترویج این ســبک از مطالعه را نشان میدهد .البته
سخت است مردم را به سمتی که برایشان کسالتآور
باشد هل دهید و این کار بسیار دشوار است ،ولی در
عین حال با نگاه دقیق و بــاز میتوانید جواب مثبت
و قابل قبولی بدهید .بارهــا مهمانان ،منتقدان و افراد
سرشــناس و یا حتی کســانی که بهتنهایی صاحب
کسب مطالعه و در جســتوجوی بهتر اندیشنیدن
هستند ،در این برنامه صرفا سخن از مطالعه و خواندن
خط به خط کتابها نکردهانــد بلکه آنها نگاه خوب
و حتی فکر مثبت ،جســتوجو کردن ،ســفر و ...را
جزو مطالعه میدانند و این ترویج فرهنگ آســانتر
کردن مطالعه ،ولی تیزبینانه و دقیــق از موارد قبل
تحسین این برنامه به شــمار میآید و از همه مهمتر،
ترویج مطالعه در کنار کتابهای کاغذی ،نقطه عطف
این برنامه است که البته مطالعه از طریق شبکههای
مجازی و خواندن و دریافت کتابهای صوتی بهنوعی
یک سبک جدید و تاثیرگذار اســت .کارگردان ،این
برنامه را با تمام انتقادات مثبــت و بازخوردهایی که
قطعا بسیارخوب بوده ،متوقف نکرده است و همواره در
تکتک قسمتهای این برنامه بهخوبی توانسته است
مردم را تشویق به خواندن ،خریدن کتاب ،خوب دیدن
و خوب فکر کردن درمورد آنچه در زندگی رخ میدهد
سوق دهد ،به گونهای میتوان گفت یکی از موفقترین
برنامههای رســانهای در قبال ترویــج کتابخوانی،
فرهنگ و هنر در حیطه روشنگری و منطق و پیوسته
در حرکت با اطالعات روز جامعه بســیار موثر بوده
است؛ ازجمله مواردی که به عقیده من باید قابل طرح
باشد دکوراسیون و یا طراحی صحنه این برنامه است
که با ریزترین جزییات مخاطب را به ســمت و سویی
هدایت میکند که مجبور باشــد زندگیاش در سایه
کتابخوانی ،مطالعهنگری ،شنیدن و گفتوگو ایجاد
کند و این بسیار تحسینبرانگیز است.

