12

سهش��ــــنبه  19خردادمـــــ��اه 1394
 21ش��عبان  9 1436ژوئ��ن 2015

ایــــــتای
پـرده نقــــره
رو

نسل جوان در سریالها و برنامه های تلویزیون چقدر واقعیاند؟

چهره جوانان در آینه سیما

مریم داوریان

از تنهایی و خانهنش�ینی در یک عصر طوالنی بهاری خس�ته ش�دهایم ،برای پرک�ردن لحظههای باقی مانده
روز ،گزینهه�ای تفریحی پرهیجانی که به پول تو جیبی ما بخورند ،نداریم .از طرف دیگر ایده دس�ته جمعی
با بیرون رفتن با دوس�تانم هم برایمان تکراری اس�ت .با دیدن کنترل تلویزیون ،فکر دیدن فیلم یا سریالی به
ذهن میرس�د ،اما مدت های زیادی اس�ت که جعبه جادویي اوقاتمان را به سختی پر میکند؛ همیشه از خود
میپرسیم چرا شخصیت جوانان در تلویزیون از دنیا و شخصیت واقعیمان دور است؟ معموالً وقتی تلویزیون سریال ،فیلم یا
برنامهای پخش میکند حس میکنیم ،تا به حال جوان های جام جم پایش�ان را به خیابان های شهر نگذاشتهاند یا نهایت ًا بین
امواج و آنتنها گیر کردهاند! در پی پاس�خ دادن به این س�والها قدری در ماجرای فاصله میان ما و شخصیتهای غیرواقعی
تلویزیونی عمیق شدیم.
گم شدن کنترل اتفاق مهمینیست
به نظر میرس��د رس��انه ملی در تلویزیون یا رادیو باید
مخاطبان دورههای س��نی مختلف را در نظ��ر بگیرد و به
فراخور س��ن ،س��لیقه و نیاز آنها برایش��ان برنامه بسازد.
ظاهرا ً دش��واری این کار آنقدر بر روی رسانه ملی بیرقیب
ما تاثیر گذاش��ته که راه ارتباط گرفتن با نسل مورد نظر ما
یعنی جوانان را گم کرده اس��ت .این روزها برای یک جوان
هم نسل گم ش��دن کنترل تلویزیون در خانه اتفاق مهمی
نیست ،چون اعتقاد دارد بدون آنکه ما را بشناسند برایمان
برنامه میس��ازند ،پس چه لزومیدارد جل��وی تلویزیونی
بنشینیم که تولید کنندهاش پشت به مخاطب است!
س��عیده  23ساله دانش��جوی ارتباطات با اش��اره به وجود
فضاهای مجازی و رس��انههای فرام��رزی غیربومی ،میگوید:
« رسانه ملی با برنامههای موجود که همگی در یک خط فکریاند
و همدیگر را بدون کم و کاست تکرار میکنند ،خودش را به انزوا
برده است .تعداد شبکهها زیاد شده اما تولیدات به روز ندارند ،من
وقتی که سریال یا برنامهای میبینم حس نمیکنم با شخصیت
جوان بازیگر یا مجری همس��نم ش��باهتی دارم ،چرا که او افکار و
دغدغههایی دارد که در زندگی واقعی من چندان جایی ندارد».
همه به یک سبک!
یک کارشناس رسانه میگوید« :نوع
س��بک زندگی ی��ک جوان
نش��ان میدهد او از
چه س��طحی،

آدمه�ای خاکس�تری گم
شدهاند

ش�خصیتهای ج�وان در فیلمه�ای
تلویزیون�ی ی�ا س�ریالها از دو قال�ب خ�ارج
نیس�تند؛ یا سفید س�فیدند یا سیاه س�یاه .یعنی
تیپسازی میشوند و مدیران رسانه اجازه نمیدهند
ش�خصیتهای واقعی با خوبیها و بدیهای خود رنگ
خاکس�تری داش�ته باش�ند .صادق عبدالله�ی یکی از
نویس�ندههای قدیمی تلویزی�ون و رادیو اعتق�اد دارد:
« همی�ن رنگ خاکس�تری واقعیت ش�خصیتی و رفتاری
یک جوان است که در دنیای واقعی زندگی میکند ،جوان
فردی اس�ت که در دنی�ای واقعی در کن�ار خوبیهایش،
بدیهای�ی هم دارد و من به او حق میدهم که با تولیدات
رس�انه ارتباط نگیرد ،زیرا دو بع�د خوب و بد وجودش
 که ه�ر ثانیه با ه�م درگیر و در ح�ال رقابتند -درس�ریالها از هم جدا ش�دهاند .به معنای دیگر اگر
جوان�ی یک صفت بد داش�ته باش�د که صفت
شخصیت منفی سریال است ،حس میکند
توسط رسانهای که باید پناهگاه و امید
دهندهاش باش�د؛ به چش�م یک
طرد شده دیده میشود».

چـ��ه انـدیش��ـهای،
چ��ه اعتق��ادات و باورهای��ی
برخوردار اس��ت .اما در برنامههای رسانه
ملی همه جوانها یک س��بک زندگی دارند ،در واقع برای فهمیدن
اندیش��ه و باورهایش باید به دیالوگ ه��ای او توجه کرد ،تازه زمانی
که با ش��نیدن دیالوگها تصویری از او در ذهن شکل میگیرد یک
تناقض فکری به وجود میآید که اگر این جوان دارای این اندیش��ه
اس��ت چرا اینگونه میپوش��د در صورتی که گروههای همفکر او در
جه��ان واقعی با س��بک متفاوتت��ری از او زندگ��ی میکنند ،یعنی
حرف با عمل نمیخواند و باورپذیری ش��خصیت جوان سریال پایین
میآید .از س��وی دیگر گاهی س��بک زندگی جوانی که در روس��تا یا
شهرستان زندگی میکند همانگونه نشان داده میشود که یک جوان

در کالنش��هر .در واقع به یک سمت و سوی خاص سوق دادن مخاطب کار
درستی نیست زیرا رسانه باید در بستر طبیعی جامعه بدون حداقل دخالت
به حل مس��أله جوان بپردازد نه اینکه برایش مسألهسازی کند .مث ً
ال او را از
فرهنگ و نگرش بومیاش جدا میکند در نتیجه او تالش میکند ظاهر و
رفتارش را با جوان یک کالنشهر هماهنگ کند».
زاویه دید جوان غایب است
به نظر میرس��د هر کس زاویه دیدی دارد و از یک منظر به جهان نگاه
میکن��د .فرهنگ جوالی��ی تهیه کننده تلویزیون و رادی��و درباره تفاوت
منظرها به ما میگوید« :خود ش��ما االن به عنوان یک نویسنده جوان در
حال نوشتن در ویژهنامه جوان هستی ،همانطور که به دنیای بیرونی نگاه
و درک میکنی برای مخاطب جوانت مینویس��ی که ش��اید زاویه دید او
نباشد و تا جایی که میتوانی ،از زبان روان ،بینصیحت استفاده میکنی
تا مخاطب جذب ش��ود ،چون در رس��انهای با قالب گفتاری مینویسی.
پس بیش��تر حواس��ت به امانتداری ،حفظ بیطرفی و واقع بینی است،
یک نکته مهمتر اینکه روزنامه نگار نگران برگش��ت سرمایه روزنامه هم
نیست .اما رس��انه دیداری بیشتر و ش��نیداری کمتر دنبال واقعگرایی
اس��ت و به علت داشتن یکس��ری امتیازات بیشتر ،مخاطب خودش را
با س��لیقه رسانه هماهنگ میکند چون برگ برنده دست رسانه است و
بازگش��ت سرمایه در تولید اهمیت زیادی دارد .در نتیجه بعد از نوشتن
س��ناریو یک بار دیگر اغل��ب تهیه کنندگان یا کارگردانان به س��لیقه
خودش��ان -آنطور که فکر میکنند برای جذب مخاطب و بازگش��ت
سرمایه بهتر اس��ت -دوباره متن را بازنویسی میکنند؛ نباید فراموش
کرد رس��انه در جهان یک تجارت است ».جوالیی در آخر حرفهایش
ی هم هس��تند که دغدغه جوان و
تاکید میکن��د تولیدکنندگان کم 
اس��تفاده از بس��تر رس��انه برای همزبانی با او را دارند و س��پس تاکید
میکند « :اثری در دلها جا باز میکند که بر آمده از خود مردم باش��د
و از دل زندگی آنها روایت شود».
باید و نبایدهای سلیقهای
بررسیهای ما نش��ان میدهد وقتی طرحی برای تولید در رسانه
ارائه میشود دیگر ارائه دهنده طرح تنها صاحبنظر نیست و مدیران
رسانه که کارشان مدیریت و اجرای قوانین مکتوب سازمان است روی
طرح ،نظرها و تغییرهایی اعمال میکنند و به قول رامتین شهبازی
مدرس و منتقد س��ینما « پل بین مخاطب و صاحب اثر» میشوند.
آنه��ا در اصل یک کار تولیدی را با قوانین هماهنگ میکنند .اینکه
این قوانین از کجا برخاسته و با چه اصولی نوشته شدهاند مساله مهم
رسانه ملی است .ش��هبازی میگوید« :همه رسانههای دنیا قوانین
تعریف ش��ده دارند و داشتن قانون چیز بدی نیست ،اگر این قوانین
بر پایه یک آسیبشناسی اجتماعی به وجود بیاید و در تدوینشان
از متخصصان جامعهش��ناس و فرهنگشناس با توجه به تحقیقات
و پژوهشهایشان کمک گرفته شود تاثیر زیادی در ارتقای تولید و
بهبود جامعه هم میگذارد .اما اعمال قوانین سلیقهای و شخصی بر
پایه تصورات مدیران باعث به وجود آمدن یک چارچوب گسیخته
میش��ود که صاحب هنر برای گرفتن مجوز و به نمایش درآمدن
اثرش براساس تجربیاتش عمل میکند و کارها تکراری میشود و
خالقیت زیر سایه باید و نبایدها میرود».
او اضاف��ه میکند« :خلق کردن اثر هن��ری برای جوان در هر
دوره س��ختیهای خ��ودش را دارد ،چون هر نس��ل جوان در هر
دوره از تاریخ ذائقه خاص خودش را داش��ته است و ذائقه با نسل
بعد تغییر میکند و این پویایی دائم اس��ت؛ به خصوص ساختن
اثر هنری ،برای جوانی که در عصر پس��ت مدرن زندگی میکند
س��ختتر اس��ت زیرا در عصر هزاره با جوان روبرو نیستیم بلکه
ب��ا جوانها روبروییم .این نس��ل در دل خودش طیف وس��یعی
از گروههای ج��وان با هدفها ،نگرشها و س��بک زندگیهای
مختل��ف دارد و ت��ا متخصص��ان میخواهند آس��یبهای این
جوانها را شناس��ایی کنند زمان گذشته و گروه جدیدی خلق
ش��ده و آن گروه ،دیگر جوان دیروز اس��ت که چه خوب ،چه بد
دوران جوانیاش را س��پری کرده است .انگار باید به سرعت نور
تحلیل کنیم و بشناسیم که زود دیر میشود.

