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اين هفته در «شهر فرنگ» به مناســبت آغاز فصل جديد «کتاب باز» درباره اين برنامه نوشته ايم. فصل  چهارم شهر فرنگ

«کتاب باز» همچون فصل های گذشته ميزبان ميهمانان در حوزه های مختلف خواهد بود و سروش  صحت با آنها درباره 
موضوع محوری برنامه يعنی کتاب و کتابخوانی به گفت وگو خواهد نشست.  حضور کارشناسان جديد و دکور تازه 
برنامه از ديگر ويژگی های فصل چهارم «کتاب باز» است .   «کتاب باز» به تهيه کنندگی محمدرضا رضاييان و اجرای 
سروش صحت، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۰  از شبکه نسيم پخش می شود .   بهرام شاه محمدلو، کارگردان و بازيگر 
تئاتر و تلويزيون به عنوان نخستين  ميهمان فصل چهارم برنامه «کتاب باز» به گفت وگو با سروش صحت پرداخت. ما 
در اين دوصفحه،  سراغ محمدرضا رضاييان تهيه کننده برنامه، احسان رضايی داستان نويس و کارشناس «کتاب باز» 

فصل چهارم

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۰۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

هـر کسـى کـه در خانـه شـما 
بدانـد  بایـد  دارد  حضـور 
چـه  زلزلـه  وقـوع  هنـگام 
اقدامـى انجام دهـد حتى اگر 
شـما موقع وقـوع حادثه آنجا 

نباشـید.

دى
وور

 

ريما محمدزاده| «چيزی که من طی اين ســال ها 
کمتر ديده ام، خوانش کتاب توسط مخاطبان عادی 
اســت.  االن مردم دوســت دارند که ديده شوند. 
ما مســابقه های مختلفی مثل عصر جديد برگزار 
می کنيم که مردم  در آن نقــش ايفا می کنند. يا در 
برنامه هايی مثل خندوانه و دورهمی مردم مشارکت 
دارند. اما هيچ وقت  نديده ام که برنامه سازان بتوانند 
از مخاطبان عام برای خوانش کتاب استفاده کنند.» 
اينها را هوشنگ  صدفی منتقد و کارشناس رسانه 
می گويد. او در ادامه با «شهروند» همراه شده و سابقه برنامه سازی  تلويزيونی در حوزه کتاب 
را بررسی کرده است. صدفی همچنين پيشنهادهايی هم برای عوامل «کتاب  باز» مطرح 

کرده. 
     

  سابقه برنامه هايی با مضمون کتاب در صداوسيما به کجا بر می گردد؟
به اعتقاد من، به برخی برنامه هايی بر می گردد که به اســتناد رمان ها يا قصه ها ساخته شده. قبل از 
 انقالب «دايی جان ناپلئون» را در کتابخوانی موثر می دانم. بعد از انقالب هم «قصه های مجيد»  توانست 
فرهنگ خواندن بين کودکان و نوجوانان را ترويج دهد. حتی اگر بخواهيم در آن سال ها  ارزيابی ای از تيراژ 
کتاب های آقای مرادی کرمانی داشته باشيم، متوجه افزايش قابل مالحظه آن می  شويم. اغلب رمان هايی 
که در قالب فيلم های سينمايی يا برنامه های تلويزيونی انعکاس داشته اند، به  نوعی به بحث معرفی همان 
کتاب يا نوشتار پرداخته اند. اين برنامه ها توانستند شرايطی را فراهم  کنند که مخاطبان در عين ديدن 
همان فيلم که احتماال يک روايت جديدی از نگاه کارگردان سينما يا  تلويزيونی است، دوباره به همان 
کتاب مراجعه کنند و آن را بخوانند. قصه های بسياری از کارگردانان  معروف  هاليوودی را ديده ايم؛ بينوايان 
و دکتر ژيواگو يا حتی پيرمرد دريا. رمان هايی بوده اند که آدم ها  را به فرهنگ کتابخوانی و مطالعه عالقه مند 

کرده اند. 
  برنامه های صداوسيما در اين حوزه توانسته اند موفق عمل کنند؟

صداوسيما در دهه ٩٠ رويکرد خوبی نسبت به ساخت برنامه های کتابخوانی داشته است. ما دو گونه 
 پرداخت در برنامه های تلويزيون داريم؛ يکی برنامه های مناسبتی که مثال به مناسبت برپايی  نمايشگاه 
بين المللی کتاب يا ساير مناسبت هايی که با مجوز کتاب و کتابخوانی است، تلويزيون با  پخش گزارش ها و 
رپرتاژها به معرفی آن نمايشگاه می پردازد. گونه ديگر هم برنامه منظمی است که  در شبکه های تلويزيونی 
با محور کتاب ساخته شده است. مثال در شبکه های يک تا ٥، مستند، سالمت،  آموزش و افق، به نوعی به 
برنامه هايی با محور کتاب پرداخته شده است. در شبکه اول روايت کتاب «دا»  را داشتيم که بازيگران در 
صداوسيما به خوانش آن پرداختند. يا کتاب نورالدين پسر ايران که به همين  شکل اجرا شد. اينها در اوايل 

دهه ٩٠ بود. 
  و در ديگر شبکه ها؟

در شبکه دو برنامه هايی مثل يار مهربان پخش شــد که رويکرد آن کودک محور بود. اخيرا قصه های 
 مجيد هم از شبکه دو پخش می شــود. يا برنامه هايی مثل کتابخانه عمو پورنگ،  ويژه برنامه کتاب باز  در 
نمايشگاه کتاب، مراسم رونمايی کتاب دختران آفتاب در سال ٩٤ يا حتی محله گل و بلبل هم در حوزه 

 کتاب عرض اندام کرد. 
  شبکه سه چطور؟

شبکه سه هم زمانی با موضوع کتاب در دهه٨٠ با کارگردانی مرضيه برومند کتابفروشی هدهد را در  قالب 
يک برنامه تلويزيونی ارايه کرد که برنامه موفقی هم بود. جزو برنامه هايی بود که بهتر هم ديده شد؛  با همان 
ظرافت کاری هايی که خانم برومند در برنامه سازی دارند. نردبان آسمان هم به کتاب ارزشمند  نهج البالغه 

پرداخت يا به کتاب هايی که جا ماند با موضوع آزادگان. 
  معموال بيشتر چنين برنامه هايی از شبکه چهار پخش می شود... 

بله. در بين شبکه هايی که بيش از همه به موضوع کتاب و کتابخوانی توجه داشته، شبکه چهار است. 

چرا مــردم در اوقات فراغتشــان و 
به عنوان تفريح، به رستوران می روند، احسان رضایى

اما سراغ کتابفروشی نمی روند؟ برای 
اين ســوال، حتما آدم های مختلف 
جواب های متفاوتی دارند، يکی از گرانی کتاب می گويــد، ديگری از اين که کتاب خوبی گيرش 
نيامده، آن يکی هم می گويد وقت کو وقت و حوصله کتابخوانــی؟! درباره هر کدام از اين نکات 
می شود کلی بحث کرد، اما بگذاريد من هم جواب خودم را بدهم و بگويم که يکی از داليل کتاب 
نخواندن جامعه ما در اين نکته است که مردم می توانند درباره رستورانی که به آن جا رفته اند، با هم 
حرف بزنند و از کيفيت غذا و خدمات يا خوراک های منحصربه فرد آن رستوران با آب و تاب تعريف 
کنند، اما حرف زدن درباره کتاب بين ما اصال مرسوم و معمول نيست. يعنی اگر روزی برسد که ما 
ضمن ميهمانی ها، داخل گپ وگعده های دوســتانه يا اصال ســرکار و در جواب «خب ديگه چه 
خبر؟»های بقيه از کتاب و کتابفروشی حرف بزنيم، آن وقت بخش مهمی از مشکل کتاب نخواندن ما 
حل خواهد شد. اين، تجربه ای شخصی است که طی سال ها خبرنگاری کتاب و اجرای برنامه های 
مختلف کتابی در راديو و تلويزيون نتايجش را به چشم ديده ام. همين که برای حرف زدن درباره 
کتاب بايد به مخاطب سوژه بدهيم. بايد به مخاطب نشان بدهيم که گفتن درباره کتاب، کار خيلی 

محمدرضا رضاییان، تهیه کننده «کتاب باز» در گفت وگو با «شهروند»:  

مى خواهیم مخاطب عام را پله  پله حرفه اى کنیم
  از مشهد تا سیستان وبلوچستان. مخاطبان کتابى خیلى حرفه اى داشته ایم، اما نمى خواهیم برنامه تخصصى کتاب باشیم

کتاب باز براى مخاطب عام ساخته مى شود
  ما با جامعه اى روبه رو هستیم که جامعه کتابخوانى نیست و در آن فرهنگ مطالعه نهادینه نشده است
  درنظر داریم گروه کتابخوان ها را از سراسر کشور با عنوان «باشگاه کتاب بازها» دور هم جمع کنیم 

آرزو مدنی| محمدرضا رضاييان، تهيه کننده برنامه 
«کتاب باز» اســت. او می گويد «چيزهای عجيبی از 
دورترين مناطق کشور می شنويم که بچه هايی که از 
سواد خاصی هم بهره مند نيستند، با يک کتاب کوچک 
دنيای متفاوتی پيدا می کنند و روياهايشــان شکل 
می گيرد. اگر اين اتفاق بيفتد، خيلی از مشکالت مان 
حل می شود. اگر فرهنگ مطالعه جا بيفتد، مشکالت 
اقتصادی حل و کار قوه قضائی هم سبک تر می شود.» 
رضاييان در گفت وگو با «شــهروند» از تغييرات فصل 
جديد «کتاب باز» و نگاه تلويزيون و به ويژه شبکه نسيم 

درباره برنامه سازی حوزه کتاب می گويد. 
  

  عملکرد صداوسيما در حوزه برنامه سازی در زمينه 
کتاب را چطور می بينيد؟

چيزی که شايد عموم مخاطبان برنامه های تلويزيونی يادشان 
باشد، بيشتر به برنامه های تخصصی ای برمی گردد که شبکه ای 
مثل شبکه چهار کار کرده است. مخاطب آن برنامه ها مخاطب 
خاص و فرهيخته بوده است. حتی برای مخاطب های حرفه ای 
هم در همان برنامه های شــبکه چهار حوزه ها خيلی خاص تر 
می شود. البته در شبکه های ديگر هم برنامه هايی ساخته شده؛ 
مثال شايک از شــبکه سه پخش می شــد. يا مثال در خندوانه 
مســابقه بزرگ کتابخوانی اتفاق افتاده بود. اين برنامه ها خيلی 
مهم اند و الزم. تا حدی هم خوب اند. اما واقعيت آن اســت که ما 
با جامعه ای روبه رو هستيم که جامعه کتابخوانی نيست و در آن 
فرهنگ مطالعه نهادينه نشده است و مردم درگير کتاب نيستند 
و در سبد فرهنگی شان کتاب جای خاصی ندارد. مردم برای حل 
مسائل شــان خيلی به کتاب مراجعه نمی کنند. با اين که ما در 
حوزه های مختلف کتاب داريم و تعدد کتاب وجود دارد، اما مسأله 
جامعه ما اين نبوده است. با اين که در مقايسه با غرب که  مديوم 
آنها مديوم تصوير است، و مديوم ما همواره مديوم شعر و ادبيات 
بوده است، متاســفانه در اين روزگار فرهنگ مطالعه ما خيلی 
فرهنگ غنی نيست. طبيعتا وقتی اين اتفاق می افتد، سابقه اين 
برنامه ها سابقه چندان درخشانی نبوده است و جريان ساز نبوده. 
عمر برنامه ها به درازا نکشيده و همين نشان از عدم اثرگذاری آنها 
و عدم پيگيری و رضايت مخاطب ها بوده است. همه شان البته نه. 
من خودم برنامه کاغذرنگی را از شبکه چهار می ديدم. اين برنامه 
با اين که از شبکه چهار پخش می شد، اما خيلی از جاها مخاطب 
عام می توانســت آن را ببيند. اما در مجموع برنامه هايی در اين 

حوزه سابقه درخشانی ندارند.
  به کتاب باز برسيم. آمار مشخصی در زمينه ميزان 

استقبال مخاطبان از اين برنامه به  دست آمده؟
نظرسنجی هايی در سازمان شده است. آمارهای کتاب باز هم 
در فصول مختلف وجود دارد و به اطالع ما هم رسيده است. روند 
رو به رشــد و رضايت بخشی داشته است. ما از جاهای مختلفی 
مثل پيج اينستاگرام يا پيامک ها و برخوردهای ميدانی و رودررو با 
افراد مختلف جامعه که آقای صحت يا ديگران را می بينند، به اين 
نتيجه رسيده ايم که تا اين جای کار مسير را به شکل قابل قبولی 

طی کرده ايم و جا دارد که بهتر هم شود.
  معموال اين برنامه ها از شبکه چهار پخش می شد. به 
 نظرشما پخش «کتاب باز» از شبکه نسيم چه نتيجه ای 

داشته؟
بله؛ معموال از شبکه چهار پخش می شد. اين خيلی خوب 
است که کتاب باز از شبکه نسيم پخش می شود.  ای کاش همه 
شبکه ها، مخصوصا شبکه های پربيننده ای مثل يک، دو و سه 
برنامه هايی از جنس کتاب باز که به فرهنگ مطالعه اختصاص 
پيدا می کند، داشته باشند. اين يک نگاه پيشرو است که شبکه 
نسيم که شعارش نشاط و سرگرمی است و مخاطب مشخصی 
دارد، در کنار همه برنامه های سرگرم کننده اش، به اين نتيجه 
رسيده اند که کنار اين برنامه ها به فرهنگ مطالعه هم احتياج 
داريم. و می شود با کتاب هم سرگرم شد و فضای نشاط آوری را 
به وجود آورد. همان لذتی که از سرگرمی های مختلف می توان 
به دست آورد، از کتاب هم می توان به شکل عميق تر و ماندگارتر 
به دست آورد. به نظرم می آيد اين حرکت خيلی هوشمندانه 
بوده و آرزويم اين است که شبکه های پربيننده اين کار را انجام 
دهند و در کنار برنامه های بزرگ شان برنامه هايی مثل کتاب 
باز را بسازند که مخاطب به سمت کتابخوانی برود. ما در کتاب 
باز درباره فرهنگ مطالعه صحبت می کنيم؛ اما صرفا مطالعه 
را کتاب خواندن نمی دانيم. يعنی فيلم خوب ديدن، مســتند 
خوب ديدن، تئاتر خوب ديدن، سفررفتن، گفت وگوی عميق 
بين دونفر... همه اينها را جزيی از مطالعه می دانيم و معتقديم 
که کتاب خواندن می تواند همه اينها را با خودش همراه کند و 
برای فرد کتابخوان هديه بياورد. اين برنامه ها اگر در شبکه های 
مختلف شــکل بگيرد، به راحتی تلويزيون می تواند بخش 

جدی ای از اين معضل فرهنگی را در جامعه حل کند. آن 
هم با تمام مشکالتی مثل گرانی کاغذ که وجود دارد. ما در 
اين برنامه عهد کرده ايم که درباره مشکالت اين حوزه حرف 

نزنيم. سرانه پايين مطالعه همواره سر مخاطب 
کوبيده شــده و حس ناخوشايندی در ذهن او 
ايجاد می کند. ما به اينها کاری نداريم و همان 

يک کتابی که در کتابخانه فرد وجود دارد 
و می تواند خوانده شود، يک اتفاق خوب 
برای شخص اســت. مهمترين آرزوی 
ما اين اســت که مردم ما اهل مطالعه و 

گفت وگو شوند.
  مهمترين تغييــر فصل جديد 

کتاب  باز؟
مهمترين تغيير در چهارشــنبه ها به 
چشــم می آيد. می خواهيم بــه مرور به 

باشگاه کتاب بازها برسيم. می خواهيم جمع کتابی 

از سراسر کشور دور هم جمع شود؛ با عنوان باشگاه کتاب بازها. 
برای رسيدن به اين باشگاه داريم زمينه ای ايجاد می کنيم که 
چهارشنبه ها اتفاق می افتد. اين بخش ميزبان های مختلفی دارد 
که الزاما سروش صحت نيست. چهره های مختلفی از حوزه های 
مختلف دور هم می نشــينند و با محوريت يک موضوع با هم 
کتاب بازی می کنند و لذت های کتاب شان را با هم به اشتراک 
می گذارند. فصل های مختلف ما همواره تغييرات ســاختاری 
داشته اند و فکر می کنم با اســتقبال مخاطب هم مواجه شده 
است. آيتم های متنوع و متعددی هم در برنامه خواهيم داشت. 
کارشناس کودک به برنامه اضافه شده است و کتاب کودک جزو 
سياست های اصلی ما خواهد بود. ميهمان های عمومی تر هم 

مثل هميشه حضور خواهند داشت.
  مخاطبان «کتاب  باز» را می توانيم مخاطبان حرفه ای 

کتابخوان بدانيم؟
قطعا يکسری از آنها مخاطبان حرفه ای کتاب اند. ما با آنها قرار 
گذاشته ايم و ارتباط گرفته ايم؛ از مشهد تا سيستان وبلوچستان. 
مخاطبان کتابی خيلی حرفه ای داشــته ايم، اما نمی خواهيم 
برنامه تخصصی کتاب باشيم. کتاب باز برای مخاطب عام ساخته 
می شــود. مخاطبان عام وفاداری که در کتاب باز وجود دارند را 

می خواهيم پله به پله حرفه ای تر کنيم. 
  می توان گفت که «کتاب  باز» در باالبردن فرهنگ 

کتابخوانی تأثيرگذار بوده؟
قطعا بوده اســت. من ايــن را به گواه مشــاهده هايی که در 
نمايشگاه کتاب يا تماس هايی که با ناشران داشته ام، می گويم. 
اما حيف که فقط کتاب باز است. اميدوارم که تلويزيون و ديگر 

رسانه ها در اين زمينه تالش بيشتری کنند.
  صداوسيما در اين ميان چقدر موثر است؟

واقعا با يک برنامه تلويزيونی نمی شود اين مسأله را حل کرد. 
ده ها برنامه تلويزيونی الزم است و از همه مهمتر الزم است که 
از دوره کودکی اين فرهنگ سازی شروع شود و بچه ها از همان 
اول با کتاب خواندن آشنا شوند. در مدارس و سيستم آموزشی 
هم بايد ايــن نکته جدی گرفته شــود و زنگ های کتابخوانی 
جدی و با خالقيت انجام شــود.  ای کاش در نظام آموزشی مان 
در دانشگاه ها تدبيری انديشيده می شد که فقط در فضای 
تخصصی خالصه نشود و آدم ها با ابعاد مختلف تحصيل 
کنند. همه و همه بايد دســت به دســت هم دهند تا 
اتفاق مبارکی در اين حوزه بيفتد. پتانسيل اين ماجرا 
وجود دارد. پس از ٣٠٠ قســمت از کتاب باز 
می توانيم بگوييم که می شود اين کار را کرد. 
مردم نياز به نيروی محرکه و آشنايی دارند. 
در شهرســتان های دورمان بچه ها تشنه 
کتاب اند. چيزهای عجيبــی از دورترين 
مناطق کشور می شــنويم که بچه هايی 
که از سواد خاصی هم بهره مند نيستند، 
با يک کتاب کوچک دنيای متفاوتی پيدا 
می کنند و روياهايشــان شکل می گيرد. 
اگر اين اتفاق بيفتد، خيلی از مشکالت مان 
حل می شود. اگر فرهنگ مطالعه جا بيفتد، 
مشــکالت اقتصادی ما حل و کار قوه قضائی 

هم سبک تر می شود.

اين يک نگاه پيشرو است که شبکه نسيم 
که شعارش نشاط و سرگرمی است و مخاطب 

مشخصی دارد، در کنار همه برنامه های 
سرگرم کننده اش، به اين نتيجه رسيده اند که 
به فرهنگ مطالعه هم احتياج داريم. می شود 
با کتاب هم سرگرم شد و فضای نشاط آوری را 

به وجود آورد

گاه
ن

ساز
مه 

رنا
ف ب

حر

قد
 منت

ف
حر

شبکه یک| روایت 120 قسمتى 
کتاب «دا» در تلویزیون به شیوه 
تصویرســازى؛ روایت ایــن اثر با 
پریــوش نظریه آغاز شــد و افــرادى مثل بهناز 
جعفرى، افسانه بایگان، شــقایق فراهانى، نیوشا 
ضیغمى و… در آن حضور داشتند. در سال 90 
این برنامه 4 شب در هفته قبل از خبر ساعت 21 

روى آنتن مى رفت.
   روایت تلویزیونى از کتاب «نوارالدین پسر ایران» 
در 30 قسمت، از روز سى ویکم شهریور ماه 1392، 
همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس، از شبکه اول سیما 
روى آنتن رفت. محمدصالح عال، آتیال پســیانى،  

مسعود فروتن و پژمان بازغى از جمله هنرمندانى 
بودند که در نخستین قسمت هاى «نورالدین پسر 

ایران» حضور پیدا کردند.
 شبکه دو | برنامه «یار مهربان» در 
راستاى گسترش فرهنگ کتاب و 
کتابخوانى در بین مخاطبان به ویژه 

مخاطبان کودك و نوجوان تولید شد. 
   برنامــه «کتابخانــه عموپورنگ» هم در ســال 
92 با پرداختن به بحث کتاب و کتابخوانى در فضا 
و دکورى شبیه به کتابخانه سعى کرد که فرهنگ 
کتابخوانى را در میان جامعه بــه ویژه کودکان جا 

بیندازد.

8 شبکه، 14برنامه

میزبان برنامه کتاب باز


