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جنبه های طنزآمیز کرونا

بخش فرهنگی- داوود امیریان با اشاره به جنبه های تلخ 
کرونا، به جنبه های طنز آن اشاره کرد و از لزوم نوشتن 

درباره این دوران گفت.
این نویسنده در گفت وگو با ایسنا، درباره مواجهه ادبیات 
با بحران ها از جمله جنگ، بالیای طبیعی و بیماری های 
همه گیر از جمله کرونا، اظهار کرد: این ها جدا از زندگی 
از  یکی  ترس.  و  محبت  و  عشق  مانند  نیستند،  مردم 
بالیا می تواند جنگ باشد. بارها گفته ام می توانیم جنگ 
آرامی  زندگی  بدهیم؛ فکر کنید  قرار  ژانر وحشت  را در 
دارید و یک دفعه مغول ها حمله می کنند، مثال در دوره 
خوارزمشاهیان هستید که اوج وحشت است یا در سوریه 
یا عراق زندگی می کنید و داعش حمله می کند، مردان 
را می کشد و زنان و دختران را به اسارت می برد، این ها 
همه می تواند در ژانر وحشت باشد و این ها بالیای طبیعی 
نیست،  انسان  از  طبیعی تر  بالیی  هیچ  نظرم  به  است. 
انسان می تواند بالهای زیادی سر جامعه، همنوعان خود 

و حیوانات دیگر بیاورد.
انجام  بیماری های همه گیر هم کارهایی  افزود: درباره  او 
شده؛ مثال رمان »کوری« ساراماگو که کار درخشانی است؛ 
در یک شهر همه مردم نابینا می شوند و پرده سفیدی جلو 
چشمان شان را می گیرد و فقط یک دکتر بینا است. در ژانر 
علمی تخیلی هم کارهای بسیاری در این زمینه وجود دارد. 
از این ژانر و کتاب های آخرالزمانی خوشم نمی آید، چه در 
ادبیات و چه در فیلم، این که بیماری ای آمده و  همه به 

زامبی یا خون آشام تبدیل می شوند و یکدیگر را می درند.
منفک  از جامعه  ادبیات هیچ گاه  این که  بیان  با  امیریان 
و  مشغله ها  جزء  ادبیات  کرد:  خاطرنشان  است،  نبوده 
مسئله هاست و قطعا آثاری در زمینه کرونا خلق می شود. 
اپیدمی بوده و  با کرونا درگیر است، زیرا یک  تمام دنیا 
چیزی نیست که عده محدودی با آن درگیر شده باشند؛ 
فرزند من هم به لحاظ درس و مدرسه، زندانی شدن در 
خانه و نداشتن ارتباط با فامیل با کرونا درگیر شده است. 
فرزند من یک سال است عمه های خود را ندیده است، 
رفت؛  خود  خانه  سر  مراسم،  گرفتن  بدون  خواهرزاده ام 
چاره ای نبود. همه این ها وارد ادبیات می شود. البته این 
موضوع گاه جنبه طنزآمیز هم داشت؛ مثال امتحان بچه ها 
به صورت مجازی طنز بامزه ای است. یا در کلیپ هایی که 
منتشر می شود، خانمی در حال صحبت است، همسرش 
دارد  آقایی  یا  می شود،  ظاهر  دوربین  جلو  زیر  لباس  با 
کنفرانس می دهد و بعد بلند می شود، شلوارک به پا دارد و 
یک کت تنش کرده، بچه  امتحان می دهد و فامیل پشت 
دوربین جمع شده و به او تقلب می رسانند، یا خواهرزاده 
این ها  امتحان می داد.  او  من می خوابید و خواهرم جای 
سوژه های طنزآمیزی است که دست مایه طنزها می شود. 
خودم درباره این موضوع خواهم نوشت، سوژه و موضوع 
دارم، در حال زدن طرح هستم. نمی شود از آن گذشت؛ 

مانند سیل و زلزله ای که به یک باره می آید.
در  آن  نقش  و  بحران ها  به  ادبیات  پرداختن  درباره  او 
روحیه بخشی و آگاهی دهی به مخاطبان گفت: قطعا تاثیر 
دارد، شما باید آن شور و شوق را بگویید تا بعدها بدانند 
مردم چطور  توانستند با این مشکالت مقابله کنند؛ مانند 
جنگ می ماند، کسانی که جنگ را ندیده اند، چطور باید آن 
را درک کنند؟ اگر من نوعی درباره جنگ ننوشته بودم و 
شور و شعف یا ترس و وحشت بچه های آن زمان را نگفته 
بودم،  شما چطور می توانستید درک کنید دختر بچه شش 
هفت ساله در شب های بمباران چه بر سرش آمده؟ وقتی 
خانه تاریک می شد، وقتی بمب می خورد و خانه ای منفجر 
می شد و خانواده ای از بین می رفت. داستان نویسان این ها 
را آفریده اند و زمانی که به دست شما می رسند، در واقع 
به شما یادآوری می کنند. باید برای آیندگان نوشت و این 
یک وظیفه است، اما بعضا این وظیفه را فراموش می کنیم. 
همه می گویند انقالب مصادره شده است؛ حزب اللهی ها 
اما وظیفه  ننوشته اند، چپ ها و توده ای ها هم ننوشته اند 
همه بوده بنویسند، ما فقط »لحظه های انقالب« محمود 
گالبدره ای را داریم که درخشان است. تنبلی کرده و شاید 
به خاطر مشی فکری خود ننوشته اند و این قضاوت ها برای 

آیندگان مانده است.
نویسنده »گردان قاطرچی ها« و »برادر من تویی« درباره 
زمان پرداختن به موضوعاتی مانند کرونا که برخی معتقدند 
االن زمان مناسبی نیست و باید زمان بگذرد و ته نشین 
شود، اظهار کرد: این مسئله همیشه وجود داشته، اما به 
نظرم بیشتر یک بهانه است. زمان انقالب هم همین را 
مدتی  باید  و  نیست  زمانش  برخی می گفتند  و  داشتیم 
بگذرد و آن قدر مدتی گذشت که دیگر کسی ننوشت یا 
خیلی کم نوشتند و برخی هم دیگر مسئله شان نبود. در 
جنگ هم همین طور است، خیلی ها می گفتند االن زود 
است. البته این که زمان بگذرد، درست هم هست. در واقع 
از دو منظر باید به این قضیه نگاه کرد؛ از منظر کسی که 
هنوز در بطن ماجرا است و از ماجرا فاصله نگرفته ، مانند 
کسانی که عزادار می شوند و هنوز نمی دانند چه بر سرشان 
آمده است، دوروبرشان آدم هست که به آن ها تسلی بدهد 
و وقتی تنها می شوند تازه می فهمند چه عزیزی را از دست 
داده اند. اگر زمان بگذرد هم می توانید از دور به ماجرا نگاه 

کنید و بدون جانبداری و شعار بنویسید.  
امیریان در ادامه گفت: به نظرم نمی شود برای نوشتن زمان 
گذاشت؛ هنرمند باید در لحظه کار را بیافریند، مانند این 
می ماند که به یک شاعر الهام می شود و باید بنویسد وگرنه 
ممکن است از ذهنش بپرد و جذابیت و زیبایی و طعم 
شیرینش از بین برود. اگر مثاًل  به سوریه رفته و با داعش 
مواجه شدم، باید همان  لحظه حسم را بنویسم وگرنه حس 
من بیات می شود. البته همان طور که گفتم زمان که بگذرد 
می توانید از دور به ماجرا نگاه کنید و بدون جانبداری و 
شعار بنویسید. هر دو آن ها لطف خودش را دارد و هنرمند 
باید به سلیقه خودش باشد، من نوعی زمانی حس می کنم 
باید االن بنویسم، پس می نویسم و بعدا در آن دست می برم 
و یا با نگاه انتقادی به آن نگاه می کنم. همه این ها به سلیقه 

هنرمند بستگی دارد.

از هر دری در مراسم تشییع علی مرادخانی مطرح شد

در شرایطی که منجنیق فلک صد فتنه می بارید مرادخانی از پس کارهای شجاعانه برآمد
بخش فرهنگی - علی مرادخانی )معاون امور هنری اسبق وزارت ارشاد و رییس 

موزه موسیقی( صبح دیروز با حضور مسئوالن و هنرمندان به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم تشییع و خاکسپاری علی مرادخانی )معاون امور 
هنری اسبق وزارت ارشاد و رییس موزه موسیقی( صبح امروز چهارشنبه نوزدهم 
خردادماه، با حضور تعدادی از هنرمندان و مسئوالن در بهشت زهرا)س( برگزار شد. 
سیدعباس صالحی )وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، علی جنتی )وزیر اسبق فرهنگ 
و ارشاد اسالمی(، مجتبی حسینی )معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی(، 

منوچهر شاهسواری )مدیرعامل خانه 
)دبیرکل  ایوبی  حجت اهلل  سینما(، 
ایران(،  در  یونسکو  ملی  کمیسیون 
محمدمهدی  مسجدجامعی،  احمد 
دعایی  محمود  حیدریان، 
اطالعات(،  روزنامه  )مدیرمسئول 
عباس  مسجدجامعی،  احمد 
حیدریان،  مهدی  محمد  آخوندی، 
ابوذر ابراهیمی ترکمان، سیدحسین 
محمد  گنجه ای،  داود  شاهمرادی، 
سریر، حمید شاه آبادی )معاون صدا(، 
مرتضی کاظمی، محمدرضا نوروزپور، 
عارف نیا،  امین  شفیعی،  مهدی 
مهدی افضلی، حمیدرضا نوربخش و 
سیدعباس عظیمی برخی از حاضران 

در مراسم بودند.
در ابتدای مراسم سیدعباس صالحی 
به  تسلیت  ضمن  ارشاد(  )وزیر 
خانواده، هنرمندان و دوستداران علی 
مرادخانی درباره این مدیر فرهنگی 
سردی  و  تلخ  و  سنگین  غم  گفت: 
آقای  است و غربت عزیزمان جناب 

مرادخانی برای همه ما سنگین است. ایشان با بیش از چهار دهه فعالیت در حوزه 
فرهنگ و هنر ایران و بیش از سه دهه مدیریت در این حوزه چهره ای از یاد نارفتنی 

در فضای فرهنگ و هنر ایران خواهد بود.
صالحی با اشاره به اینکه زنده یاد مرادخانی از چند جهت خاص و متمایز بوده، گفت: 
نکته اول در حوزه زیست فردی ایشان است که در اینباره موارد زیادی می توان گفت. 
آقای مرادخانی از افرادی بود که زندگی مجسم بود و شور و زندگی در گفتار و رفتار 

او کامال نمایان بود. او یک چهره نداشت و همه صورتش لبخند بود. 
صالحی گفت: در دوره بیماری ایشان دوبار توفیق گفتگوی تلفنی داشتم. بر همین 
اساس می توانم بگویم او هرگز بیمار نبود و صدایش سرشار از زندگی بود و در هر 
جمع وارد می شد شور را به آن جمع می آورد. علی مرادخانی زندگی جاری بود. 
ویژگی دیگر ایشان ترکیب هنر و تدین بود. آنهایی که با او زیسته بودند، می دانند 
این تلفیق را با هم داشت. او قاری قرآن و مداح اهل بیت)ع( بود. او با تمام وجود 
شوریده و شیفته هنر بود. برای هرکدام از این تیترها می توان ساعت ها صحبت کرد. 
وزیر ارشاد در ادامه توضیحاتش گفت: نکته سوم اخالق انسانی بود که انبیا و اولیا 
ما را به آن توصیه کرده اند و این مورد به وضوح در علی مرادخانی وجود داشت. او 
مودب و متواضع بود و متانت و حسن خلق و ادمی بسیار صمیمی بود. بی تعارف 
و بی تکلف بود. همه این موارد نکاتی است که الزم نبود زمان زیادی بگذرد تا این 
متوجه آن ها شویم. در کوتاه مدت و در مجالست های مختصر نیز می توانستیم این 

نکات مثبت اخالقی و انسانی را در زنده یاد مرادخانی ببینیم. 
سیدعباس صالحی در ادامه بیان کرد: علی ما زیست انسانی مسلمانی داشت و این 
چیز کمی نیست، آنهم در این روزگار که بسیار غریب و غریب است. نکته بعدی 
اخالق حرفه ای ایشان است. انسان در هر شغلی که وارد می شود آن شغل اخاق 
حرفه ای خاص خودش را الزم دارد. اخالق یک مدیر فرهنگی هنری باید خاص باشد 
و مرادخانی دارای این ویژگی را در حوزه های مختلف داشت. صعه صدر فراوانش 
مثال زدنی است که برای یک مدیر فرهنگی بسیار الزم است. او تحمل باالیی داشت. 
او گفت: علی مرادخانی در فراز و نشیب زندگی اش، حامی و همراه اهل هنر بود 
و تک تک هنرمندان خاطرات زیادی از ایشان دارند. آن ها می دانند که علی ما در 
تنگاناها و خوشی ها و ناخوشی ها از آن ها سراغ گرفته است و همراهشان بوده است. 
او برای اصحاب فرهنگ و هنر مشاوری امین و بی منت بود و داشته هایش را یه 

راحتی در کفه اخالص می گذاشت و عرضه می کرد. 
صالحی توضیح داد: محور دیگر اینکه، مرادخانی دستاوردها و ره آوردهای مدیریتی 
بسیار داشت. او از نسل اول انقالب بود و از خانواده روحانیت به فضای هنر آمد و 
را  این حوزه توجه کرد و ۴ دهه عمر خودش  انقالب اسالمی در  به دغدغه های 
در این میدان گذاشت. او در طول بیش از سه دهه مدیریت در جای جای حوزه 
فرهنگ و هنر ایران بخصوص در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که من به عنوان 
کوچکترین به نمایندگی از عزیزانمان جناب دکتر علی جنتی و دیگر وزرای محترم 

این وزارتخانه در طول این چهل سال صحبت می کنم، وگرنه عزیزان برای صحبت 
درباره علی مرادخانی شایسته تر بودند. 

صالحی اذعان داشت: مرادخانی در معرفی فرهنگ و هنر ایران به دیگر کشورهای 
منطقه سهم به سزایی داشت. او دغدغه این را داشت که نکته کانونی هویت ایران 
که فرهنگ و هنر است را به دیگران معرفی کند و در این سی سال موفق هم بود. 

سیدعباس صالحی در پایان گفت: میدان دیگری که مرادخانی در آن حضور داشت 
حوزه موسیقی است. او با تعلق به این حوزه و نقش های مدیریتش در میراث بانی 

موسیقی و هم در خلق آثار تازه و اثرگذار و هم برای ایجاد پناهگاهی برای اهالی 
موسیقی نقش به سزایی داشت. او در حافظه تاریخی همکاران ما در وزارت ارشاد 
زنده خواهد بود. یاد عزیزانی چون زنده یاد سیف اله داد، مرحوم قربانی و در سالهای 
اخیر مرحوم شعایی را نیز گرامی می داریم و حال علی مرادخانی هم به آن ها پیوسته 

است. 
در ادامه مراسم احمد مسجدجامعی خطاب به خانواده و حاضران در مراسم درگذشت 
علی مرادخانی را تسلیت گفت و ادامه داد: باعث تاسف است که ما این شخصیت 
گرانقدر را از دست دادیم. ما از فعاالن حوزه بهداشت و درمان بیشتر انتظار تالش و 
کار داریم. تا در این شرایط افرادی چون مرادخانی یا آقای محتشمی پورو را از دست 
ندهیم. امروز یکی از علمای تهران نیز به نام آقای شریعتمداری به دلیل ابتال به کرونا 

فوت کرده اند و مراسم ایشان هم همزمان در حال برگزاری است. 
از  برخی  و  گرفته اند  کرونا  هنر  و  فرهنگ  جامعه  از  بخشی  افزود:  مسجدجامعی 
آن ها فوت کرده اند. اتفاقا یکی از موضوعاتی که علی مرادخانی حتی در روزهای 
آخر پیگیری می کرد، مسئله واکسن ویژه هنرمندان بود و با تماس هایی که برقرار 

می کرد پیگیر مسائل بود. 
وی گفت: رفتار و اخالق مرداخانی تشریفاتی و قراردادی یا بر اساس تکلیف اداری 
به کارهای  را  او  بود که  نبود. اساس ویژگی های اخالقی مرادخانی دلی و درونی 
انسانی وا می داشت. ایشان اگر پستی و مسئولیتی داشت یا نداشت همچنان پیگیر 
حال احوال هنرمندان بود. چنین رفتارهایی از یکسو به روحیه فرهنگ و هنر دوستی 

او برمی گشت و از طرفی بر مسئولیت اداری و مدیریتی او بستگی داشت.
پایی در حاکمیت  اینگونه اند که  بیان کرد: کمتر کسانی  ادامه  در  مسجدجامعی 
داشته باشند و از آن طرف نیز فضای مدنی و مدیریتی را در جامعه بسط دهند. 
مرداخانی به تنهایی یک اداره کل بود. مرداخانی حتی اگر پستی هم نداشت بازهم 
در انجام امور هنرمندان موثر بود. او به بخشنامه کردن موارد و بیان قواعد نیازی 

نداشت زیرا با گفتگو بسیاری از مسائل را حل می کرد. 
مسجدجامعی ادامه داد: استاد شجریان می گفت موسیقی ایرانی روایت گر حال مردم 
است و به همین دلیل تلخ است، زیرا روایت حال مردم این سرزمین تلخ است. حال 
گوشه هایی شادیی هایی وجود دارد که لبخندهایی را به لب می آورد. مرداخانی از 
آن دسته افراد بود که در فضای تلخ هم می توانست کار کند و لبخند بزند و بر لب 
دیگران هم لبخند بنشاند. هم دلی و لبخند مربوط به شخصیت علی و خانواده 

مرادخانی بود. 
او افزود: خانواده مرادخانی را همه می شناسند و از ویژگی های اخالقی اعضای آن 
و  مرادخانی شجاعت  ویژگی های  از  دیگر  یکی  قائلند.  احترام  برایشان  و  باخبرند 
ورود  می کرد.  پرداخت  هم  را  آن  هزینه  که  بود  دشوار  در شرایط  اقدام  جسارت 
به برخی مسائل شجاعت می خواهد و زنده یاد مرادخانی چنین شجاعتی داشت. 
نمونه اش اجرای سمفونی »خسوف« است. االن را در نظر نگیرید که سمفونی امام 

رضا )ع( و سمفونی پیامبر اعظم)ص( و دیگر سمفونی ها را داریم. در دوره مرادخانی 
تازه قرار بود سمفونی آیینه در کشور اجرا شود، آنهم در حالی که منجنیق فلک صد 
فتنه می بارید. ما االن می توانیم همچین کاری انجام دهیم و اثری را ۵ شب روی 
صحنه ببریم؟ انجام چنین کارهایی شجاعت می خواهد و مرادخانی از پس آن برآمد. 
مسجدجامعی در پایان گفت: حوزه فرهنگ و فعالیت های فرهنگی موثر شجاعت 
می خواهد زیرا مدیر باید راه های جدیدی باز کند و چهارچوب های جدیدی ایجاد 

کند. علی این ویژگی را داشت. 
نوربخش  حمیدرضا  مراسم  ادامه  در 
حضار  با  موسیقی(  خانه  )مدیرعامل 
عرض  از  پس  او  کرد.  صحبت 
تسلیت به خانواده زنده یاد مرادخانی، 
هنرمندان، مسئوالن و دیگر حاضران، 
چنین  در  نمی کردم  باور  گفت: 
چون  شخصیتی  درباره  مراسمی 
به  من  کنم.  صحبت  مرادخانی  علی 
اینجا  موسیقی  جامعه  از  نمایندگی 
این  فاصله  در  بگویم  باید  و  هستم 
سال ها دوتا پناهگاه داشتیم که یکی 
از آن ها داود گنجه ای است و دیگری 

علی مرادخانی بود که رفت. 
اهالی  دیگر  و  من  افزود:  نوربخش 
سال  از  را  مرادخانی  علی  موسیقی 
سی  حدود  که  می شناسم   ۱۳۶۹
آمد  که  روزی  از  داشت.  و یک سال 
آمدنش حکایتی داشت و اینجا مجال 
بیان همه موارد نیست. قبل از ایشان 
به  ما  بزرگ  برای هنرمندان  مشکلی 
شدن  طرف  بر  که  بود  آمده  وجود 
و  مرادخانی  آقای  آمدن  با  آن ها 
معاونت جناب آقای خوشخو مصادف شد. می خواهم بگویم مرادخانی از همان روز 

که به عرصه مدیریت آمد قدمش برای اهالی موسیقی خیر و مبارک بود. 
نوربخش ادامه داد: همه اهالی موسیقی زنده یاد علی مرادخانی را عضوی از خانواده 
خود می دانستند و می دانند و این اغراق نیست. نکاتی که برادرم مسجد جامعی و 
دیگر عزیران بیان کردند حرف های درستی است. بعید می دانم فرد دیگری مانند 

علی مرادخانی باشد. 
حمیدرضا نوربخش در ادامه گفت: زمانی فکر می کردیم علی مرادخانی مال ماست 
اما در مراحلی با مواردی مواجه شدیم و فهمیدیم جامعه سینما مرادخانی را بیشتر 
از ما دوست دارد. سپس دیدیم جامعه تئاتر نیز مرادخانی را دوست دارد. در ادامه 
دیدیم اهالی هنرهای تجسمی هم در همه بخش ها همینطور هستند. مگر می شود 

فردی اینگونه زندگی کند که همه او را دوست بدارند.
نوربخش گفت: علی مرادخانی یک نام بود و منصب نبود. ایشان برای همه قابل 
با تدبیر بود  انسانی  او  احترام بود و هرجا حرفی می زد آن حرف شنیده می شد. 
و واقعا برای ما تکیه گاه محسوب می شد و حال او را از دست داده ایم. انشاله آقای 
گنجه ای که یکی از تکیه گاه هاست سالمت باشد به این دلیل که در تمام سی و یک 
سال گذشته برای حل مشکالت موسیقی هم نفس و همراه علی مرادخانی بود. خدا 
می داند که طی چند روز گذشته نگران این مرد بوده ام و هرچه از ایشان خواستم 
به مراسم نیایند اما با اصرار آمدند و از ایشان ممنونم و انشاهلل خداوند سایه اش را 

مستدام بدارد.
نوربخش در ادامه صحبت هایش گفت: آقای مرادخانی از سال ۱۳8۳ دیگر در مرکز 
موسیقی نبود و سمتی هم نداشت و هشت،  نه سال در گوشه ای،  در موزه موسیقی 
حضور داشت. در همه این هشت، نه سال جامعه موسیقی برای انجام همه امورشان 
به علی مرادخانی مراجعه می کردند که اتفاق جالبی است. از عاشیق های آذربایجان 
بی اغراق  کشور،  موسیقی  اهالی  همه  تا  لرستان  و  کردستان  هنرمندان  تا  گرفته 

هیچکس نمی دانست علی مرادخانی چه کاره است؟
مدیرعامل خانه موسیقی با اشاره به اینکه آقای مسجد جامعی به شجاعت مرداخانی 
یا عزیز دیگری گفتند  آقای سجادی  اخیرا  اشاره کرده،  گفت: همین  به درستی 
چندی پیش یکی از عاشیق های آذربایجان پرسیده که هنوز مرادخانی وزیر است. 
در کل نگاه اهالی موسیقی به علی مرادخانی اینگونه بود. روزی که همایون خرم به 
رحمت خدا رفت،  در دولت دهم نمی گذاشتند استاد شجریان جایی حضور یابد یا 
بخواند. شب پیش از تشییع زنده یاد خرم با مرادخانی صحبت می کردم و به او گفتم 
آقای شجریان فردا می خواهد در مراسم تشییع آواز بخواند. مرادخانی موافقت کرد 
و گفت بیاید و بخواند. این اتفاق افتاد و پس از آن آقایان گنجه ای و مرادخانی را 

بردند و بازخواست کردند.
نوربخش در پایان گفت: آقای مسجدجامعی درست گفتند، زنده یاد علی مرادخانی 

شجاعت داشت و تاوانش را هم می داد.

چرا این مناظره ها واقعی نیست؟
از تلویزیون در حال  بخش فرهنگی - به اعتقاد مازیار ناظمی مناظره هایی که 
پخش هستند در حقیقت مناظره نیستند و در ساختار و محتوا مشخصه های یک 

مناظره  واقعی را ندارند.
این گوینده سابق خبر در صداوسیما، همچنین با تمجید از عملکرد کلی مرتضی 
حیدری در اجرای برنامه های تلویزیونی، در عین حال در این مناظره ها از او به 
عنوان یک »صورت سنگی« یاد می کند که ایفاگر نقشی است که صداوسیما از وی 

خواسته است.
دومین مناظره انتخاباتی نامزدها در حالی با موضوع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی 
سه شنبه )۱8 خرداد ماه( برگزار شد که با انتقادهایی از نحوه برگزاری و طراحی 

پرسش ها، حتی از سوی خود نامزدها همراه بود.
نقد  در  ـ  باسابقه صداوسیما  گوینده  و  مجری  ـ  ناظمی  مازیار  زمینه،  همین  در 
مناظره های تلویزیونی، با تاکید بر اینکه برنامه هایی که هم اکنون با عنوان مناظره از 
تلویزیون پخش می شود، در واقع مناظره نیست، به ایسنا گفت: این فرم تلویزیونی 
که االن شاهدش هستیم، اصال مناظره نیست. یک کار کادربندی شده است. نامزدها 
قبال چند دقیقه زمان داشتند االن یک تکنیک فنی هم اضافه شده است و بعد از 
زمان تعیین شده صدا کامال قطع می شود؛ یعنی کامال باید در همان قاب قرار بگیرند. 
نامزدها اصال با هم روبه رو نیستند؛ مناظره یعنی مواجه فرد با فرد. در مناظره افراد 
در مقابل همدیگر بحث و جدل می کنند. این در حالی است که در این مناظره ها، 
نامزدها حتی ارتباط چشمی هم با هم برقرار نمی کنند و همه دارند مجری را نگاه 

می کنند.
او تصریح کرد: این نوع برنامه سازی، به شکل فنی، محتوایی و فرمی اصال به مناظره 
نزدیک نیست. هر شکلی که به آن نگاه کنیم تقریبا و تحقیقا کامال کنترل شده و 
خیلی شسته و رفته پیش می رود. در واقع مناظره نیست و بیشتر یک دورهمی است 
و به گفته خود دوستان در خود مناظره، یک جور مسابقه هفتگی است؛ هر چند در 
مسابقه هفتگی هم مرحوم نوذری می گفتند از کی بپرسم که اینجا این هم نیست. 
شاید بد نبود اینطور باشد تا شور و حال و جذابیتی به برنامه بدهد؛ مثال از یک نامزد 

بخواهند برای دیگری سوالی طرح کند که البته کمی لوس می شود.
مرتضی حیدری با صورت سنگی نقشی را که صداوسیما 

می خواهد ایفا می کند
ناظمی درباره اجرای مرتضی حیدری ضمن تمجید از سابقه او در اجرا، گفت: من 
سال ها افتخار همکاری با مرتضی حیدری را داشته ام. تیزنگری و تاکتیکی که ایشان 
در مصاحبه دارد را دیده ام. مرتضی حیدری بسیار باهوش و نکته سنج است؛ بلد 
است چطور سوال کند و در عین آرامش مصاحبه را پیش ببرد و نتیجه را هم ببرد. 
من دیده ام که او چطور مصاحبه های سخت را پشت سر گذاشته و مورد اقبال جامعه 
نخبگان در حوزه اقتصادی و سیاسی بوده است. آقای حیدری چندین سال اجرای 
گفت وگوی ویژه خبری را پشت سر گذاشته و تجربه بسیار وسیع و خوبی از مواجهه 

با مسووالن و آداب جناح های مختلف دارد که فوق العاده ارزشمند است. در حوزه 
گفت وگوهای انتخاباتی هم همین طور است.

زمینه  در  و  بازگشت  انتخاباتی ۱۴۰۰  های  مناظره  به  دیگر  بار  در عین حال  او 
اجرای این مناظره ها، گفت: در این شکل برنامه، تهیه کننده اصلی خود سازمان 
صداوسیما است و آقای حیدری هم بخشی از جریان کارِ تولید است. تهیه کننده 
تعیین می کند که چطور نقشش را ایفا کند. نقشی که برای ایشان تعریف شده کامال 
یک کار کادربندی شده است. نامزدها فقط به مجری نگاه می کنند و ارتباط بصری 
هم ندارند. در دوره های گذشته حداقل نیم نگاهی بهم داشتند و به یاد دارم که آقای 
روحانی کاغذی را از آقای  قالیباف گرفت و گفت بده ببینم اما امسال انگار دیوارهایی 
نامریی میان نامزدها کشیده شده و هرکس دارد در فضای خودش صحبت می کند. 
طبیعتا اجرای آقای حیدری هم متاثر از این فضا است. حتی هیچ حرکتی هم در 
صورتش دیده نمی شود نه تعجب و نه لبخند؛ کامال صورت سنگی است که آنجا 
ایفا  را  نقشی  زیرا  ایرادی گرفت  آقای حیدری  از  نمی توان  این جهت  از  نشسته؛ 
می کند که شاید برای خودش هم سخت است اما خب برای اینکه حاشیه ای برای 
صداوسیما و خودش به وجود نیاید و صحبتی پیش نیاید همانطور که در گذشته به 

وجود آمده است، این کار را انجام می دهد.
قرعه کشی، مناظره را به فضای مسابقه و سرگرمی  می برد

این گوینده درباره نحوه سوال پرسیدن در مناظره ها با بیان اینکه قرعه کشی کردن 
برای  کرد:  عنوان  است،  داده  مناظره  به  را  تلویزیونی  مسابقه   سواالت حالت یک 
طراحی پرسش ها سازمان صداوسیما، تیم فکری و ستاد انتخابات را دارد و این ها 
در موضوعات مختلف سواالتی را طرح کردند و در اختیار نامزدها گذاشتند. سواالت 
را قرعه کشی می کنند و نفس قرعه کشی برنامه را به فضای مسابقه و سرگرمی  

می برد و بیشتر به صورت سرگرمی دیده می شود تا یک بحث جدی؛ گوی ها به 
هم می خورد و برای مخاطب قرعه کشی را تداعی می کند تا یک مباحثه جدی، 

جاندار و نفس گیر.
همه چیز سرد است!

آرایش هایی که  داد: همه  ادامه  اینگونه  ها  مناظره  درباره  به صحبتهایش  ناظمی 
کارگردان فکر کرده و حتی نماهایی که گرفته می شود و حتی رنگ هایی که به کار 
رفته، کامال سرد است؛ یعنی از هر جهت هیچ جوش و خروشی نیست و چند ساعتی 
را می گذارانید. مخصوصا مناظره دوم را که نگاه کردم دیگر از همان جدل کالمی 
که در مناظره اول بود، هم تهی شده بود و کامال صحبت بود. چند باری هم یکی 
از نامزدها گفت مناظره یعنی اینکه روبه روی هم بنشینیم و صحبت کنیم و حرف 
ایشان به نظرم درست است. وقتی سه دقیقه به هر نامزد زمان داده می شود، حتی 

در حد طرح موضوع هم نمی تواند صحبت کند و نکته ای را بگوید.
به صداوسیما حق می دهم اما این مناظره ها آدم ها را تکان نمی دهد

او خاطرنشان کرد: باید بینیم اهداف تیم فکری که روی سواالت کار کردند چه بوده 
است. موضوعاتی در حوزه فرهنگ، هنر و ورزش مباحثه برانگیز است و اگر موضوعی 
در این حوزه ها مطرح شود خود به خود می تواند زمینه ساز جریان های دیگر باشد. 
به نظرم از هر جهت مناظره ها خیلی آرام و راحت دارد برگزار می شود؛ در واقع به 
صورت یک مناسکی دارد برگزار می شود.  ناظمی در عین حال سازمان صداوسیما 
را ناچار به در پیش گرفتن این شیوه دانست و عنوان کرد: با تمام این نقدها، من 
هیچ ایرادی به صداوسیما نمی گیرم؛ زیرا باالخره تامین همه سلیقه ها، فرمایش ها، 
بایدها و نبایدها و تاکیدهای جریان هایی که در کشور هستند و حوزه های تصمیم 
گیری و غیرتصمیم گیری برای سازمان کار مشکلی است. از این جهت به سازمان 
حق می دهم و در سال هایی که همکارشان بوده ام دیده ام که کار ساده ای نیست. اما 
آن چیزی که ما منتظرش هستیم که این مناظره ها محرکی باشد برای کسانی که 
منتظر هستند انتخابی کنند و تکانی بخورند، آنطور نیست و در این حوزه نتوانسته 
موفق باشد؛ زیرا طبیعتش این است که با این فرم نمی شود زیرا اصال مناظره نیست.

مناظره های واقعی سال ۸۸ شکل گرفت
او با یادی از نخستین دوره مناظرات تلویزیونی عنوان کرد: چیزی که در سال 88 
دیدیم تقریبا در تاریخ تلویزیون ایران کم نظیر بود. واقعا مناظره هایی جان دار و 
کم نظیر شاید هم بی نظیر بود. میلیون ها بیننده در داخل و خارج کشور داشت و 
توسط شبکه های مختلف پوشش داده می شد، بازپخش هایش هم تیغ نمی خورد 

که کم و زیاد شود.
ناظمی در پایان گفت: امیدوارم در این روزهای باقی مانده، مجاری بهتری برای 
انتخاب مردم و شناخت بیشتر نامزدها به وجود بیاید زیرا مهم همین است. دلم 
نمی خواهد رسانه رسمی مثل صدا و سیمای جمهوری اسالمی عظیم که در حوزه 

خاورمیانه یکی از رسانه های پرکمیت است، از شبکه های غیررسمی عقب بماند.


