
گزارش ویژه

با یک نگاه می فهمم که یک آقازاده با یک نگاه می فهمم که یک آقازاده 
»ژن خوک« است یا »ژن خوب« »ژن خوک« است یا »ژن خوب« 

مـــحـمــد تــاجیــک 
)روزنامه نگار(

 1( بــا توجــه به گســترش فضــای مجازی 
و پیشــرفت تکنولوژی، از یک جهت دشــواری  ها و 
محدودیت های کار رســانه ای کمتر شــده است و از 
سویی دیگر بیشتر! شاید سختی های کار خبرنگاری 
و روزنامه نگاری از لحاظ فیزیکی کمتر شــده باشــد 
ولی مشکالت دیگری اضافه شده که کار خبرنگاری را 
سخت تر کرده است. البته از همان سال های ابتدایی 
فعالیتم به عنــوان یک خبرنگار ســینمایی تا امروز، 
جنس مشکالت و محدودیت ها تقریبًا از جنس همان 
مشکالت و محدودیت های مثاًل بیست سال پیش بوده 
اســت ولی تهدیدها و تخریب ها و دلخوری ها و سایر 
حواشی متعدد مربوط به سینما سرعت بیشتری پیدا 

کرده است.
البته خود نگارنده، به عنوان کســی که نزدیک به 
دو دهه است خبرنگار ســینمایی ام، در این سال ها، 
شاید به خاطر بی حوصله گی و شــاید باال رفتن سن، 

محافظه کارتر و محتاط تر شده ام.
کاًل سینمای ایران فضای بسیار پرحاشیه ای است 
و کمتر حوزه ای آن قدر حاشیه و ســرو صدا و جیغ و 

داد دارد.
 2( در گذشته رسانه های مکتوب جایگاه بهتر و 
تأثیرگذارتری داشتند و اآلن جایشان را به رسانه های 
مجازی داده اند. البته یک سری رسانه های مکتوب که 
در فضای مجازی هم حضور قابل توجهی دارند جایگاه 

خود را هنوز حفظ کرده اند.
 3( نظریه ای وجود دارد که خــود من هم از 
طرفداران آن هستم و آن نظریه این است که خواندن 
کتاب و مجله و روزنامه، به عمیق تر شدن سواد انسان 
منجر می شــود و خواندن ســایت و مطالب تلگرام و 
اینستاگرام و... منجر به سطحی شدن سواد و اطالعات 

انسان می شود.
چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان فعال رسانه ای، 
معتقدم که نســل های قبل در زمینه ســینما بسیار 
باســوادتر بودند چون آن ها بیشــتر مجله و یا کتاب 
سینمایی می خواندند ولی اآلن بیشتر اطالعات درباره 

حواشی سینماست.
از سویی دیگر گسترش فضای مجازی باعث شده 
کمتر نقد جدی در بین رســانه ها دیده شــود و ما در 
این سال ها با پدیده بســیار بد رپرتاژ آگهی در نقدها 
و ســتایش های حال به هم زن از فیلم ها و بازیگرها در 

صفحات پربازدید مواجه بوده ایم.
 4( اکثر رسانه های ســینمایی اصواًل همیشه 
هدف هــای متعالی جهت رشــد و اعتالی ســینما 
داشته اند ولی اکثر آن ها خیلی نتوانسته اند به اهداف 
خود برسند و مشکالت اقتصادی و دیدگاه های باندی 
و جناحی و تطمیع شــدن از سوی محافل سینمایی، 

ضربه بزرگی را به این رسانه ها زده است.

مطالبه من اعتماد کردن به هنرمندان، آن ها را خودی 
دانستن و دســت و بالشــان را برای ارائه ی آنچه که در 
ذهنشان است، نبستن، مهم ترین مسئله ای است که این 
روزها به آن فکر می کنم. من احســاس می کنم اگر بپذیرند 
که این ها جزئی از آدم های همین جامعه هستند و دغدغه ی این 
جامعه را دارند و مهم ترین فیلم های سینمایی ما که در جهان حرف زده اند 
را همین  آدم ها ســاخته اند، به نظرم می شود که به آن ها اعتماد کرد و این 
امکان را به آن ها داد که با همه ی وجودشــان در خدمت هنر باشند و آثار 
ماندگاری را خلق کنند؛ مثل فیلم های بزرگ »گاو«، »طال و مس«، »آژانس 

شیشه ای« و ... . 

خـسـرو نـقیبـی )منتقد سینما، فیلمنامه نویس و سردبیر رسانه »آرت تاکس«(

 1 و 2( به دو سؤال اول با هم پاسخ می دهم. زمانی که من کارم را شروع کردم، رسانه های 
سینمایی معدود بودند. برای همین فیلترهای سختی برای عبور نویسندگان سینمایی وجود داشت 
و نیاز به یک جور دانش سینمایی قابل اثبات به سردبیرها و مدیران رسانه ها احساس می شد. امسال دو 
دهه می شود که در این فضا حضور دارم. در این مدت شرایط به واسطه ابزارهای دیجیتال و رسانه های حاصل 
از شبکه های اجتماعی )مثل اینستاگرام( تغییر کرده است. اآلن انگار همه چیز محدود به اینستاگرام شده و معنای رسانه 
سینمایی، شده رسانه ای که در اینستاگرام )یا، بسته به این که در آن دوره کدام فضا فیلتر نباشد یا کدام فضا مقبولیت جمعی 
داشته باشد، در فضاهای دیگری مثل تلگرام( حضور دارد. این فضا باعث شده که دایره خیلی باز شود و نتوان سره را از ناسره 
تشخیص داد. به نظرم همین باعث درگرفتن هرج ومرج در این فضا شده است. شرایط برای کسانی که زمانی می خواستند 
کار جدی انجام دهند خیلی دشوار شده است. اآلن میان این فضای تبلیغاتی که پر است از سفارش دهنده و سفارش گیرنده، 
کار جدی کردن بعضی جاها حتی قابل انجام نیست. رسانه هایی که با هدف کار جدی تأسیس می شوند، دائمًا بسته می شوند 

و دیگر تقریبًا رسانه ای وجود ندارد. اکثرشان انگار یا بنگاه های تبلیغاتی اند یا فقط اخبار زرد را پوشش می دهند.

 3( در پاسخ به سؤال قبلی عماًل به این سؤال هم جواب دادم. اما اگر بخواهم چیزی به حرف های قبلی ام اضافه کنم 
این است که حسرت امروز، از بین رفتن مرجع های مطبوعاتی است. زمانی بود که انتشار یک نقد فیلم هم مؤثر بود و هم از 
فیلترهایی می گذشت که مطمئن بودی آن مطلب به عنوان یک سند در تاریخ سینما ثبت خواهد شد. امروز با این شرایط 
تازه، عماًل مفهوم نقد فیلم یا تحلیل یا گزارش )به آن معنی که حتی تا حدود 15 سال پیش هم وجود داشت( از بین رفته 
است. اهمیت این مطالب از بین رفته و حتی انگار دیگر متر و معیاری هم برای آن وجود ندارد و همه چیز در کنار هم دیده 
می شود. مخاطِب عادت کرده به این فضای تازه هم ممکن است اهمیت آن نوشته با سندیت را نداند. حسرت بزرگ، از بین 

رفتن آن مرجع ها است.

 4( اولین ویدیوهای »آرت تاکس« در سال 1394 ساخته شد. در آن زمان، هدف اصلی ما تبدیل همان رسانه مرجع 
از متن به تصویر با استفاده از یک تیم حرفه ای و روزنامه نگارانی بود که قباًل خود را در آن حوزه اثبات کرده بودند. تقریبًا در 
چهار سال اول این هدف با قدرت، منابع مالی کاماًل خصوصی و آدمی که پشت ماجرا عالقه مند به انجام این کار بود )علی 
محمدزاده( دنبال شد. اما آن قدر فشارها زیاد شد و هزینه ها باال رفت که ادامه چنین مسیری در بخش خصوصی بدون 
هیچ حمایتی از هیچ کدام از بخش های دولتی و خصوصی دیگر، ممکن نبود. می توانم ادعا کنم که ما از اولین رسانه هایی 
بودیم که اهمیت ساخت ویدیو )در تمام حوزه های نقد، گزارش و گفت وگو( را فهمیدیم. امروز شاید تاک شوهای متعدد 
یا برنامه های نقد ساخته شوند. ما قبل از همه این ها شروع کردیم. کار ما تا حدی امتداد مسیری بود که فریدون جیرانی با 
برنامه »هفت« شروع کرده بود. فکر کردیم آن کار را می توان در حوزه مجازی ادامه داد. اما کار بعد از آن چهار سال تقریبًا 
غیرقابل ادامه شد. بنابراین در سیاست گذاری اصلی سعی کردم دوباره به تولید متن مکتوب برگردم. البته اگر ویدیوهای 
ترجمه ای زیاد شده به خاطر این هم هست که به کرونا خوردیم و به مدت دو سال نمی شد استودیو را اداره کرد. بعد از آن 
چهار سال اول، سعی کردیم حداقل به صورت متنی و با ویدیوهای کمتر، این ارتباط را با مخاطب جدی حفظ کنیم. اما امروز 
که دارم با شما صحبت می کنم، به نظر می رسد این تجربه هم کاماًل رو به شکست است. چون پلتفرم ها عماًل چنگال های 
خود را روی رسانه های سینمایی انداخته اند و رسانه هایی که تحت حمایت شان هستند با تبلیغات و با حجم دیده شدنی که 
دارد اتفاق می افتد مخاطب می گیرند. از این طرف رسانه های خصوصی و جمع وجور که هدف گذاری شان کار جدی تر است 
و از اخبار و یادداشت های زرد فرار می کنند، قطره چکانی می توانند مخاطب خود را جلب کنند. این، یک رابطه بده بستان 
با بخش آگهی و با بخش جذب سرمایه است. وقتی شما مخاطب انبوه نداشته باشی، این پروسه باعث می شود که تمام این 
رسانه ها محکوم به حذف و نابودی شوند. بنابراین دورنمای خیلی روشنی حتی برای رسانه خودم، رسانه ای که از سال 94 
پایش ایستادم، نمی بینم. اآلن هفتمین سال فعالیت »آرت تاکس« است. اما، با وضعیت کنونی که وجود دارد، خیلی بعید 

می دانم که این هفت به هشت و نه و ده برسد.

اکثر رسانه های 
سینمایی نتوانسته اند 
به اهداف خود برسند

حسرت امروز من، از بین رفتن مرجع های مطبوعاتی است


