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حمید نعمت ا...
فیلم کنسرت « سی » را میسازد
ِ

...
گزارش

آمار  87درصدی بیننده های تلویزیون از
کجا می آید؟
« 83درصد مردم تلویزیون ایران را تماشــا می کنند»؛ این
آماری اســت که عبدالعلی علی عســکری ،رئیس سازمان
صداوســیما روی آن تأکیــد دارد و در مراســم تجلیــل از
برترین های مراکز استان ها در جشنواره های بین المللی
بیان کرد 21.تیرماه هم مرتضی میرباقری معاون سیما در
حاشیه بازدید از پشت صحنه ســریال «گمشدگان» از آمار
 87درصدی بیننــدگان تلویزیون خبر داده بــود .روزنامه
هفت صبح دیروز در گزارشی این آمار را بررسی کرده بود.
بخشی از گزارش این رسانه را بخوانید:
▪مالک اول نظرسنجی :سن باالی  15سال

با مرکز سنجش افکار سازمان صداوسیما تماس گرفتیم.
خانم مسئول نظرسنجی این بخش ،خیلی دوست نداشت
مصاحبه کنــد ،بــرای همیــن جواب هایش در چنــد کلمه
خالصه می شــد و جمالت خیلی کوتاه بود .اولین نکته ای
که درباره نظرسنجی و این که چرا هرچند وقت یک بار این
اعداد باال و پایین می شود بیان کرد ،نکات جالبی داشت:
«دلیل این که هرچند وقت یک بار میــزان مخاطبان تغییر
می کند ،این اســت که مرکز افکارســنجی هر نــود روز یک
بار این نظرســنجی ها را انجام می دهد ،نظرســنجی های
میدانی که در سراســر کشــور انجــام و فرد به فرد پرســیده
می شــود ».طبــق گفته مســئول ایــن نظرســنجی ،مالک
سنی ،افراد باالی  15سال در کل کشور هستند« :ما عالوه
بر تهران در  30استان دیگر هم نمایندگانی را به در منازل
فرســتادیم و از هر فرد باالی  15ســالی که حضور داشــت
ســوال کردیم که تلویزیون می بیند یا نه ».این سوال اصلی
این نظرســنجی اســت ،یعنی تصور کنید که شــما در خانه
نشســته اید و یک نفر زنگ در را می زند و از شــما می پرسد
شــما تلویزیون می بینید؟ و اگر شــما بگویید بلــه به عنوان
بیننده تلقی میشوید.
▪یک از  20هزار

نکته جالب بعدی میزان افرادی است که در این نظرسنجی
حضور داشتهاند .خانم مسئول این طور روایت میکند« :در
کل کشــور حدود چهار هزار نفر در این نظرسنجی بررسی
شدند .میزان افرادی که در تهران در این نظرسنجی حضور
داشــتند هم  800نفر بوده اســت ».طبق سرشماری سال
 1395جمعیت تهران بیشاز 13میلیون نفر بوده و از این
تعداد فقط  800نفر مورد سوال قرار گرفتند و جواب های
آن ها به همه تعمیم داده شــده .این مســئله را هــم با خانم
مســئول در میان می گذاریــم« :طبیعتــا مــا نمی توانیم از
همه مردم ســوال کنیم ،برای همین از روش خوشه ای سه
مرحله ای اســتفاده و یک واحد نمونه گیــری از یک منطقه
خاص را انتخــاب می کنیم و پرسشــگران را بــه آن مناطق
میفرستیم ».اگر بخواهیم در مقیاس بزرگتری این ماجرا
را ببینیم ،به ازای هر 20هزار نفر یک نفر در این نظرسنجی
شرکت کرده است .عددی که واقعا عجیب و غریب است و
برای چنین نظرســنجی خیلی رقم مناســبی نیست .نکته
جالب توجه این اســت که هر بار در این نظرســنجی ها یک
بخش خاص از شــهر های مختلف کشور انتخاب می شود:
«مثال در تهران بلوک هایی از هرچنــد منطقه ای که وجود
دارد انتخاب می شــود ،کوچه ها و ســاختمان ها مشخص
میشوند و طبق فهرست پی میبریم که در آن بلوک خاص
چند ساختمان وجود دارد و در هر ساختمان چند نفر ساکن
هستند و از آن میزان چند نفر می توانند در این نظرسنجی
شــرکت کنند ».اگر از بیرون به این ماجرا نگاه شود ،خیلی
راحت می توان گفت که دوستان نظرســنج می توانند این
نظرســنجی ها را که هر ســه مــاه یک بــار انجــام می دهند
منتشــر نکنند ،نگه دارند و فاصله بین آن هــا را کمتر کنند
تا بتوانند آمار بهتری ارائه دهند کــه جامعه آماری باالتری
را شامل شود.
▪بینندههای یک دقیقهای در نظرسنجی

اما شــاید جذاب ترین بخش گزارش همیــن پاراگراف آخر
باشــد .از خانم مســئول نظرســنجی پرســیدیم با توجه به
آمــار  83درصدی بیننده هــای تلویزیون پس کســی نباید
ماهواره ببیند و به شبکه های مجازی ســر بزند« :مالک ما
در این نظرسنجی این نیســت که کسانی که تلویزیون نگاه
میکنند رسانه دیگری رادنبال نمیکنند ،ما از افراد باالی
 15سال در هر خانه سوال کردیم که آیا تلویزیون میبینند
یا نه و هرکــس در طول روز فقط یک دقیقــه هم تلویزیون را
نگاه کند به عنوان بیننده تلویزیون به حساب می آید ».نیاز
به توضیح هست؟ بیننده یک دقیقهای میتواند مالک آمار
مرکز پژوهش و ســنجش افکار صدا و سیما باشد؟ یعنی در
این نظرسنجی مســائلی مثل این که کدام شبکه را بیشتر
دنبال می کنید ،کدام برنامه شما را بیشتر جذب می کند،
وقت تان را بیشتر برای کدام برنامه صرف می کنید و کدام
ســریال و برنامه روی شــما اثرگذاری بیشــتری دارد اصال
مهم نیســت .مهم این است که شــما در طول روز حتی یک
دقیقــه تلویزیون می بینید یــا نه؟ یعنی مثال وقتی شــما در
خانه نشســتید و بی حوصله شــبکه های تلویزیــون را باال و
پایین می کنید ،اگر در شبکه ای در حد پنج ثانیه هم توقف
کنید ،به عنوان بیننده تلویزیون به حساب میآیید .پربیراه
نیست اگر بگوییم با هیچ مالک دیگری به جز این استدالل
که نظرسنجی بر پایه آن برگزار شده ،بیننده های تلویزیون
نمیتوانند به آمار بین  80تا  90درصد برسند.

...

قاب روز

مهر -حمید نعمتا ...که این روزها فیلم تحسینشده «رگ خواب» را روی پرده سینما دارد ،فیلمی براساس کنسرت-نمایش «سی» خواهد
ساخت.پروژهموسیقایی«سی»کاریمشترکازهمایونشجریانوسهرابپورناظریاستکه بهتازگیرویصحنهرفتهوبااستقبالفوقالعاده
مخاطبانمواجهشدهاست.

...

▪متانت در اجرا ،آرامش در فضا

اجرای ســری جدیــد «کتاب باز» را ســروش صحت
بر عهده گرفته کــه تجربــه چندانی در اجــرا ندارد.
پیشــتر در رادیــو مجری گــری و در مــاه رمضان هم
اجــرای یــک قســمت از «هــزار داســتان» را تجربــه
کرده اســت .صحــت لحــن پرهیجانــی نــدارد ،تن
صدایــش را زیاد بــاال و پاییــن نمی بــرد و از حرکات
دســت و بدن هــم اســتفاده چندانی نمی کنــد؛ اما
آرام و متین مقابــل مخاطب و مهمانش می نشــیند
و چنانکــه از یــک مجــری فرهیخته و کتــاب خوان
انتظار میرود ،فضایی آرام و صمیمی را با مخاطبش
شــریک می شــود .او کــه گاهــی شــوخی می کند و
خاطره میگوید ،معمو ًال از چالش با مهمانش پرهیز
میکند.
دکور برنامــه با هــدف القــای آرامش به بیننــده ،به
ســبکی فانتــزی و آپارتمانــی طراحــی شــده و پر از
نماد های مربوط به موضوع برنامه ،یعنی کتابخانه،
کتاب ،میز و ...است .این تغییر دکور حاکی از نوعی
پیشرفت و پختگی فکری طراحان «کتابباز» است؛
چرا که دکور فصل قبلی بسیار شلوغتر از دکور فعلی
بــود و در برخی مواقــع ،آرامــش را از فضــای برنامه
می گرفت .در بخشــی از دکور فصل اول ،یک اوپن
آشپزخانه وجود داشت که بیشتر فضای برنامه های
آشــپزی را یادآوری می کرد! گفت و گــوی صدیق با
مخاطب در حالت ایســتاده نیز ،متناســب با فضای
برنامه نبود .سری جدید اما فضای آرام تری را پیش
چشــم بیننــده اش می گــذارد و مجری هــم با طرح
ســوال تکراری «چای یــا دمنوش؟» ســعی می کند
آرامش حاصل از مطالعه را به مخاطبش القا کند.
▪موضوع ثابت با محورهای متنوع

از اسم برنامه معلوم است که موضوعش رواج فرهنگ
کتاب و کتاب خوانی اســت که مهم ترین نقطه قوت
آن هم به شمار می رود .در نگاه اول به نظر می رسد
پرداختن به موضوع کتاب و کتاب خوانی ،در بیش از
 120برنامه ،حسابی خستهکننده باشد ،اما عوامل
«کتاب باز» در این پنج قســمت ،طــرح موضوعات را
به خوبی مدیریــت کرده اند تا برنامــه برای مخاطب
تکراری نشــود .روال برنامه به این صورت اســت که
در هر قســمت با توجه به مهمان ،به یکــی از نتایج و
موضوعات مرتبط با کتاب خوانی هدایت می شود.
در فصــل جدید دیدیــم که کــوروش تهامــی درباره
قصهها ،تصویرسازی و تخیل در کتابهای داستانی
حــرف زد و لینــدا کیانــی بــه کتاب هــای فلســفی
پرداخت .همچنین جمشید مشایخی از شاهنامه و
ترویج جوانمردی در داســتان ها صحبت کرد ،رضا
کیانیان به موضــوع تاثیر کتاب در تربیــت فرزندان
پرداخت و مسعود دهنمکی هم از دفاع مقدس گفت.
اینشکلطرحموضوعاتباعثمیشودکهمخاطب
احســاس نکند مدام حرف های شعاری می شنود و
دلزده نشــود .حامی مالی و جوایز برنامه هم مرتبط
با موضوع کتاب خوانی انتخاب شــده اند و مخاطب
با شنیدن تبلیغات نامرتبط بین یک بحث فرهنگی
جدی ،آزرده خاطر نمیشود.
▪مهمان؛ سلبریتی یا فرهیخته؟

هنــوز بــرای اظهارنظــر دربــاره مهمان هــای فصل
جدیــد «کتاب باز» زود اســت؛ امــا تا این جــای کار،
تمــام مهمان هــا بازیگــر بوده انــد .فصــل قبلی که
مهمانان متنوع تری داشــت و عالوه بر سلبریتی ها،
از نویسندگان و متولیان فرهنگ هم دعوت میشد،
نشــان داد که هرکدام از این دو روش مزایا و معایب
خــودش را دارد .دعوت از ســلبریتی ها باعث جلب
توجه به «کتاب باز» و فرهنگ کتاب خوانی می شود
اما مخاطــب را با طرز فکر قشــر های دیگــر جامعه و
کتاب های حوزه های دیگر آشنا نمی کند .از سوی
دیگر ،دعوت از افراد فرهیخته ،اگرچه ممکن است
باعــث ریــزش بخشــی از مخاطبان شــود ،بــه طرح
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چــیــنــی« .تــاج وتــخــت
فروش :
الف ها» پویانمایی درام
 23.4میلیونیوان
چینی اســت که در ماه
اوت ســال  2016در
«پکن» به نمایش عمومی درآمد .فیلم در واقع دنباله ای
است برپویانمایی «آشیانه اژدها :طلوع جنگجویان» که خود
این فیلم نیز اقتباسی از بازی رایانهای است به همین نام.
«تاج وتخـــت الف هـــا» داســـتانی تکـــراری و کلیشـــه ای
دارد؛ نبـــرد خیـــر و شـــر کـــه پیش بینـــی پایـــان داســـتان
هـــم کار چنـــدان ســـختی نیســـت امـــا شـــخصیت های
ن ــه چن ــدان خالقان ــه فیل ــم ،آن ق ــدر ج ــذاب هس ــتند ک ــه
مخاط ــب را ت ــا انته ــای فیل ــم ب ــا خ ــود هم ــراه می کنن ــد.
از طرفـــی فیلم برداری هـــا و فضا ســـازی های فیلـــم
می تواننـــد خاطـــرات آثـــاری ماننـــد «آواتـــار» یـــا
«پیترپـــن» را یـــادآوری
کارتون هـــای قدیمی تـــری ماننـــد
َ
کنن ــد .ع ــاوه بر هم ــه این ه ــا در پای ــان فیل ــم می توانی ــد از
تماش ــای ی ــک پویانمای ــی خوش س ــاخت و خوش پرداخ ــت
غیرهالیـــوودی احســـاس رضایـــت داشـــته باشـــید.
صنعـــت پویانمایـــی چیـــن ،ســـال ها تحـــت تأثیـــر آثـــار
آمریکایـــی و ژاپنـــی نـــه در جهـــان مـــورد توجـــه قـــرار
می گرفتنــد و نــه حتــی در منطقــه خــود مخاطــب چندانــی
داش ــتند .ب ــه همی ــن ترتی ــب در داخ ــل کش ــور ه ــم واض ــح
ب ــود ک ــه مخاطب ــان ترجی ــح می دادن ــد پویانمایی ه ــای روز
دنیــا را روی پــرده بــزرگ تماشــا کننــد .اکنــون حــدود یــک
قــرن از ســاخت اولیــن فیلم هــای پویانمایــی در ایــن کشــور
پهن ــاور می گ ــذرد و حکوم ــت چی ــن در کنت ــرل آث ــار هن ــری
ســـخت گیری های گذشـــته را نـــدارد ،از طرفـــی اقتصـــاد
هن ــر ،دای ــره اش گس ــترده ش ــده و ق ــدرت س ــرمایه اج ــازه
نمی دهـــد همـــه ایـــن ثـــروت بـــه راحتـــی از کشـــور خـــارج
ش ــود .در همی ــن راس ــتا و در س ــال  16 ،2016پویانمای ــی
مســـتقل در ایـــن کشـــور ســـاخته و ســـه فیلـــم هالیـــوودی
نیـــز در ایـــن ســـال بـــا مشـــارکت چشـــم بادامی ها تولیـــد
شـــد .ایـــن میـــزان تولیـــد ،چیـــن را در میـــان کشـــور های
تولیدکننـــده پویانمایـــی در رتبه هـــای ابتدایـــی قـــرار
می ده ــد« .تاج وتخ ــت الف ه ــا» نمون ــه ای اس ــت از رش ــد
ای ــن صنع ــت در ای ــن کش ــور و البت ــه آس ــیا.
اگـــر از تماشـــای ایـــن فیلـــم لـــذت برده ایـــد ،ایـــن
پویانمایی هـــا هـــم احتمـــا ًال بـــرای شـــما جـــذاب باشـــد:
ماهـــی بـــزرگ و بگونیـــا ( ،)2015میمـــون قهرمـــان:
بازگشـــت قهرمـــان ( ،)2016آشـــیانه اژدهـــا :طلـــوع
جنگجویـــان ()2016
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بیهیاهوبرایکتاب

نگاهی به سری جدید برنامه «کتاب باز» شبکه نسیم

محمد عنبرسوز  -شبکه نسیم مدتی است که به یکی از ستونهای اصلی رسانه ملی در عرصه برنامهسازی تبدیل
شده است .این شبکه پساز تولید موفق و ادامهدار برنامههای سرگرمکنندهای مثل «خندوانه» و «دورهمی» ،حاال
مخاطب خودش را جذب کرده و به پشــتوانه همین اقبال عمومــی ،تولید برنامه های دیگری را هم در دســتور کار
قرارداده است« .کتابباز» هم یکی از همین برنامههاست که اگرچه نسبت به دیگر برنامههای سرگرمکننده مخاطب
کمتری دارد ،مخاطب خودش را پیدا کرده .حدود یک سال پساز پایان فصل اول که با اجرای امیرحسین صدیق روی
آنتن میرفت ،فصل دوم «کتابباز» از  11شهریور آغاز شده و ساعت  20روزهای زوج روی آنتن شبکه نسیم میرود.

دیدگاه هــای مختلــف در ایــن حــوزه و دغدغه های
نویســندگان ،ناشــران و ...منجــر می شــود و فایده
خودش را دارد.
▪ از جسارت نوشتن تا معرفی مشاهیر

فرهنگ ســازی در عرصه کتــاب و کتــاب خوانی از
مهم تریــن محور هــای «کتاب باز» اســت .مســابقه
نوشتن داستان براساس تصاویر ،یکی از روشهایی
است که موجب تقویت روحیه نویسندگی می شود.
می دانیم که متأســفانه بخش زیــادی از ایرانیان در
نوشتن حتی یکنامه اداری ساده هم مشکل دارند.
«کتاب باز» بــا روش هایــی مانند برگزاری مســابقه
و گفت وگو با نویســنده ها دربــاره روز هــای آغازین
نویسندگی ،میکوشد جسارت دستبهقلم شدن را
به مردم بدهد و روحیه نگارش را تقویت کند.
«کتاب باز» که توجه ویژه ای به ترویج فرهنگ کتاب
خوانی دارد ،گاهی به کسانی که ادای اندیشمندان
را درمی آورند گیــر می دهد و گاهی هم به کســانی
کــه اصــ ً
ا کتــاب نمی خواننــد توصیــه می کنــد با
داســتان های کوتاه شــروع کنند تا خســته نشوند و
بدین ترتیب رسالت فرهنگیاش را پیش میبرد.
▪ از دیرین دیرین تا متنهای ادبی

میان برنامه هــای «کتاب بــاز» از تنوع قابــل قبولی
برخوردارنــد .ســازندگان پویانمایی هــای محبوب
«دیریــن دیریــن» ،میان برنامه هایی را بــا محوریت
کتــاب و کتاب خوانی بــرای این برنامه می ســازند.
نویســندگان برنامه هم متن های ادبی را در یادبود
مشــاهیر یا معرفــی کتاب هــا به زبــان ســاده و زیبا
می نویســند که تلفیق شــان با موســیقی و تصاویر،

توجه مخاطب را جلب میکند .گاهی گزارشهایی
پخش می شــود که به فعالیت های مردمی مرتبط با
فرهنگ کتاب خوانی می پردازد؛ مانند گزارشی از
پدیده «بوکتاب»  .گاهی هم مصاحبه با مردم درباره
تجربه هایشــان از مطالعه یک کتاب معــروف مانند
«بابالنگ دراز» پخش می شود و هرکس چند خطی
از آن را میخواند« .کتابباز» معمو ًال از مصاحبههای
کلی و کلیشهای با مردم پرهیز میکند و توجه زیادی
به این موضوع دارد که لحن برنامه حالت نصیحت به
خودش نگیرد.
▪پیشنهاد موضوعات فراموش شده

در مجمــوع «کتاب بــاز» را بایــد گام مثبــت و قابــل
احترامی در زمینه ترویج فرهنگ مطالعه در کشــور
دانســت؛ اما به نظر می رســد کــه این
برنامه تمرکز بیش از حدی برجنبه
فردی این موضوع دارد.

«کتابباز» از برخی موضوعات مهم و مرتبط با حوزه
کتاب ،ماننــد افزایش قیمت کتاب و نیز شــمارگان
پاییــن آن در مقایســه با شــمارگان جهانــی ،حرفی
نمی زند .اشــاره ای به حقوق نویسندگان و ناشران
ندارد و مســئوالن فرهنگی را درباره برنامه هایشان
بــرای ترویــج فرهنــگ کتــاب خوانــی بــه چالــش
نمی کشــد« .کتاب بــاز» را دوســت داریــم ،چون به
فکر از بین بردن یکی از مهم ترین نقاط ضعف امروز
ســبک زندگی ایرانی اســت؛ اما کاش بــه جای این
که از مهمانانش بپرســد چقدر کتــاب دارند و آن ها
را کجــا نگهداری می کننــد ،انــواع کتاب ها را به
مردم معرفــی کنــد ،اســتفاده از فرهنگ ها را
آمــوزش دهد یــا دربــاره شــکل های مختلف
طبقهبندی کتابها در کتابخانههای عمومی
و شــخصی بحث هایــی را مطــرح کند .بــا این
همه ،امیدواریم «کتابباز» در رسانه ملی
جرقــه ای نباشــد کــه زود فراموش
شــود بلکه این راه تا رســیدن به
مقصود ادامه پیدا کند.

سروش صحت مجری فصل دوم ،در یک قسمت فصل اول
مهمان امیرحسین صدیق مجری فصل اول برنامه بود

...

سینمای ایران
طرح نیم بها باعث افزایش مخاطب و
کاهش فروش شده است
فارس  -رضا ســعیدیپور مدیر پردیس ســینما آزادی
دربارهاجرایطرحسههفتهایبلیتنیمبهاگفت«:طرح
نیمبها باعث شده تعداد مخاطب در سالنهای سینما
آزادی افزایش یابــد اما فروش فیلمها نســبت به هفته
گذشتهکاهشیافتهاست.ایننشانازاینمهمداردکه
تبلیغاتدرستیصورتنگرفتهاست».ویادامهداد«:با
حمایتسینمادارانوپشتیبانیشورایصنفینمایش
اینطرحاجراییشدامانکتهحائزاهمیتدراجرایاین
گونهطرحها،تبلیغاتدرستاست.تازمانیکهتبلیغات
در رســانه ملی و شــهرداری صــورت نگیــرد نمیتواند
مخاطب را از اجرای طرح بلیت نیمبها آگاه کند ».مدیر
پردیس ســینما آزادی گفت« :موفقیــت در طرح بلیت
نیمبها ،مستلزمآگاهسازیمخاطباستوبایدحداقل
شهرداری بیلبوردهای جلوی در ســینماها را با هدف
اطالعرسانیبهمخاطبازطرحنیمبهاتغییرمیداداما
جلویدرسینماآزادیایناتفاقنیفتادهاست.تازمانی
که مخاطب از اجرای طرح آگاهی نداشته باشد امکان
موفقیتدرطرحوجودندارد».

به مناسبت روز ملی سینما
ســینما «آســیا»ی مراغــه کــه مدت هاســت بــه
میوهفروشی تبدیل شده است!
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