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گروه فرهنگ و هنر
انتشارات مرکز کرمانشناسی با
کتاب
همکاری بنیاد ایرانشناسی،
ِ
اثر
جدیدترین
«ترانههای سیرجان»
ِ
«مهریمویدمحسنی» را در  534صفحه،
منتشر و روانهی بازار کتاب کرد .این
مکتوب مویدمحسنی
کتاب چهارمین اثر
ِ
ادبیات
و
فرهنگ
ی
ه
است که در زمین
ِ
عامهی مردم سیرجان گردآوری ،و در
دسترس عالقهمندان قرارگرفته است .او
ِ
در این کتاب سعی کرده تا مجموعهای
ازشرمهها ،الالییها ،آبادونها ،ترانههای
قول
بازی ،و ...را جمعآوری کند ،تا به ِ
بزاده ثابت کند؛ عشق او
محمدعل ی گال 
داشتن آثاری است که با کمال
زنده نگه
ِ
تاسف ،هر کس از هرجا رسیده ،ضربهای
بر سر و رویش زده و بر ناتوانیش افزوده
است .برای مهری مویدمحسنی حفظ
یک دوبیتو ،نگهداری یک اصطالح و
ضربالمثل ،الالیی و درکنار آن نمادهای
تیغ دالکی گرفته تا
روزگار پیشین از ِ
چراغتوری و شمعدان و چراغ پریموس و
رادیوی آندریا و ....که پیر ِان امروز هزاران
خاطره از آنها دارند ،یک فریضه به شمار
رهگذرسالها
میرود و چنین است که در
ِ
پژوهش ،هم سینهی خود را گنجخانهی
فرهنگعامه سرزمین خویش قرارداده و
هم خانهی خود را به صورت موزهای در
آورده که هرکس بخواهد با زندگی نیاکان
خویش آشنا شود ،میتواند با دیداری
چندساعتهوشنیدنتوضیحات اینبانوی
فرزانه ،به هدف خود دست یابد.
 ترانههایی برآمده از
پارهفرهنگهای عشیرهای ،روستایی و
شهری
باب اهمیت این اثر همین بس
در ِ
که استاد «علی بلوکباشی» نیز یادداشت
و مقدمهای بر این کتاب نوشته است.
دکتر علی بلوکباشی دارای مدرک دکترای
مردمشناسی از دانشگاه آکسفورد
انگلستان و از پیشگامان و بنیانگذاران
مطالعات فرهنگ مردم در ایران است که
شناسی آکادمیک
عنوان پدرمردم
ازوی به
ِ
ِ
ایران نیز یاد میشود .استاد بلوکباشی در
مقدمهی این کتاب نوشته است« :تا
آنجا که من میدانم در روزگار ما خانم
بانوان
مویدمحسنی یکی از انگشتشمار ِ
پژوهشگر ایرانی است که با شیفتگی و
عشق بسیارفراوان بهبررسی و جمعآوری
فرهنگ مردم سرزمین زادگاهی خود
ِ
پرداخته است .اینبانویفرهیختهدرچند
شو
نشر گوی 
دهه اخیر ،با تالش پیگیرو ِ
سنتی خطه
آداب و رسوم مردم جامعه
ِ
سیرجان ،ما را با فرهنگ و زبان و خلق و
مردم زادگاه خود
خوی و رفتار و باورهای ِ
کم و بیش آشنا کرده است.
خاطرات دوره کودکی این بانو و ارتباط
درونی و عاطفی خاصش با مادر از را ِه
الالییگویی و ترانهخوانیهای او و نقش

نگاهی به جدیدترین اثر مهری مویدمحسنی

ماندگار َ
ندخونه
نقش ُپررنگ و
ص ِ
ِ

کتاب «ترانههای سیرجان»
ِ

مهری مویدمحسنی

ُنی
پر رنگ و ماندگار صندوقخانه یا اتاق ب ِ
خانه پدری ،در ذهن و اندیشه او که در
مقدمه بر این مجموعه با قلمی ساده
و روان و شیرین و با زبان و کلمات و
اصطالحات دلچسب سیرجانی بازتاب
ِ
یافته ،گرایش و دلبستگی باطنی وی
را به فرهنگ عامه و شعر و ترانههای
مردم سرزمینش آشکارمیکند .با چنین
احساس لطیف و شور و شوق وارستهای
است که خانم مویدمحسنی میخواهد
با چاپ و نشر گونههای متنوع ترانهها و
اشعاری که از زبان مردم سرزمین شنیده
و در این دفتر گردآورده ،دیگران را هم با
شورو شوق خود ،سهیم و همراه کند.
ترانههای این دفتر برآمده از
پارهفرهنگهای عشیرهای ،روستایی و
فرهنگ
شهری هستند که در کلیت
ِ
مردم سیرجان بازنمود یافتهاند .مضمون
گر
و موضوع ترانهها به نحوی روایت ِ
کار و معیشت مردم در فرایند زندگی و
بینی آنان و نگرششان
بازتابنده نوع جهان ِ
به طبیعت و بومزیست خود و اشاراتی
اجتماعی
کوتاه برخی حوادث تاریخی و
ِ
اجتماعی جماعات
محلی در حیات
ِ
ترکیبدهندهی کلیت فرهنگ سیرجان
است .گفتنی است که شماری ازترانههای
این مجموعه صورت و مضمون مشابه و
مشترک با ترانه های رایج در فرهنگهای
نقاط دیگر ایران را دارند و به وضوح
تبادالت فرهنگی و نشرو اشاعهی ادبیات
فولکلوری را از نقطهای به نقطهی دیگر
نشان میدهند .برخی ازترانههای مشترک
نیز مطابق با فرهنگهای روستایی و
ضرورت مکانی و
عشیرهای سیرجان و
ِ
زمانی و نیز ذوق و سلیقه مردم محلی،
درلفظ و معنا تغییراتی یافتهاند و شماری
مردم
از واژههایشان ِ
باب طبع و فرهنگ ِ

 پاسارگاد
توقف چاپ نشریات کاغذی خبری بود
که در این هفتههای اخیر بحثبرانگیز بود.
عباس تق یزاده دكترای علوم ارتباطات در
یادداشتی ازچند منظربه این تصمیم دولت
پرداخته است که در ادامه میآید:
 -1به این موضوع از چند جنبه میتوان
نگاه کرد؛ یکی از منظر پزشکی است که
همهی ما باید دستورات پزشکی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بپذیریم،
فارغ از اینکه چه منافع و معایبی میتواند
برای ما داشته باشد .باالخره این تصمیم بر
پایه بحران کرونا و وضعیت موجود گرفته
شده است .همینطور که اصال سابقه
نداشت تجمعات مذهبی تعطیل شوند یا
رفتارهای اجتماعی مردم درنوروزتغییرکند.
این یک بحث است که به هرحال باید این را
باید بپذیریم .درهمین رابطه مثال میگویند
نسخهی کاغذی میتواند به انتقال یا شیوع
کرونا کمک کند حاال من تخصصی در این
حوزه ندارم که میتواند باعث شیوع شود یا
نه ،به هرحال همه ما میدانیم که روزنامه
دست به دست میشود .همان زمان قبل
از عید هم که روزنامهها منتشر میشد
برایمان نشریات را میآوردند همکاران به
روزنامهها دست نمیزدند چون به هرحال
توی پرواز ،جابهجاییها ،چاپخانه روزنامه
دست به دست میشود و میتواند این
ویروس را منتقل کند.
 -2جنبهی دیگر اینکه باید از منظر
صنفی به آن نگاه کنیم؛ روزنامهنگاران قشری
هستند که دارند از طریق چاپ روزنامه
ارتزاق میکنند و از نظر اقتصادی برایشان
مهم است و اینکه چاپخانههایی که روزنامه
را چاپ میکنند ،از این زیان در امان نیستند
و یک چرخهی بههمپیوسته است .از این
لحاظ اگر نگاه کنیم به هرحال اقتصاد
آنها به خطر افتاده است ،ممکن است
شغلشان را از دست بدهند ،چون بنیه
مالی روزنامهنگاران هم قوی نیست .خود
روزنامهها هم پیش از این با صدها مشکل
مواجه بودند و فروش چندانی نداشتند،

محل تغییر یافته و به صورت واژههای
گویشیمحلیدرآمدهاند.
ِ
 یک َسری هست که صدتا َسررا
نگه می داره...
خواندنی این
های
ش
بخ
از
یکی دیگر
ِ
شیرین «دکتر
و
زیبا
ی
ه
مقدم
کتاب،
ِ
بازخوانی
که
است
پورمختار»
ن
محس
ِ
بخشهایی از آن خالی از لطف نیست.
«یک مثل سیرجانی داریم که میگوید:
یک َسری هست که صدتا َسر را نگه
میداره ،یک َسری هم هست که خودش
را هم نگه نمیداره .قسمت نخست این
مثل یکی از بهترین مصداقهای خود را
در سرکار خانم مهری مویدمحسنی یافته
است .بانویی که به تنهایی و با عشقی
سرزمین اجدادی خود
پایانناپذیر که به
ِ
دارد کارهای گونهگون و مهمی کرده و
مردان مرد هم در انجام آنها
میکند که
ِ
درمی مانند .این خانم فرهیخته که همه
قبیلهی او عالمان دین بودهاند ،ازنوجوانی
مکتب فرهنگ عامه ایرانی و پیش
در
ِ
درخت پربارو برگ فرهنگ
به
عشق
ادیب
ِ
مردم دیار خویش دل و دخیل بسته و
عشق فزاینده او را واداشته تا
همین
ِ
گویش قدیمی مردم شهررا که رو به زوال
است جمعآوری کند و در کتاب «گویش
مردم سیرجان» به چاپ برساند ،آداب و
رسوم و آیینهای درحال احتضار را از
گنجینه خاطرات خود و کهنساالن شهرو
روستا گردآوری و مکتوب کند تا کتابی
بشود با عنوان «فرهنگ عامیانه مردم
سیرجان» کتابی که به نظر متخصصان
حوزه فرهنگ عامه از نمونههای عالی
نوع خویش است .افسانهها و قصههای
قدیمی دلنشین را برای آنکه از گزند
فراموشی در امان بمانند در کتابی با نام
«اُوسونه» جمع کند تا آیندگان را به زوایای

گذشتگان دیار خویش
ذهن و ضمیر
ِ
راهی بگشاید .از سوی دیگر اشیا و لوازم
و ملزومات زندگی مردمان قدیم را به
خون دل و صرف وقت و هزینه بسیار
یکی یکی از گوشه و کنار گردآوری کند
و مجموعهای فراهم آورَد کمنظیر تا
امروزیان و آیندگان را ساعتی به گذشته
ببرد و از دیدن آنهمه ذوق و ظرافت
نیاکان ،انگشت به دهان نگاه دارد.
خانممویدمحسنی،درزمینهتحقیقات
فرهنگی درحوزه فرهنگ عامه یک محقق
بزرگاست.گسترهتحقیقاتفرهنگعامه
سیرجان بدون کارهای او برهوتی خالی بود
اما امروزه به برکت کارهای او باغی است
خ ّرمبهار ،پر از نرگس و نار و سیب و َبهی.
امروزه به همّ ت او ما از آیین و آداب و
گویش قدیمی مردم سیرجان ،اطالعات
بسیارداریم .دقت و غنای تحقیقات او در
این زمینه باعث شده که محققان حوزه
فرهنگ عامه ایران کتابهای ایشان
ً
مخصوصا فرهنگ عامیانه مردم سیرجان
را قدر بدانند و بر صدر بنشانند .نگاهی به
مدخلهای دانشنامه فرهنگ مردم ایران
که پُر از ارجاع به آثار ایشان است ،گواه
این امر است.
اینک مهری مویدمحسنی درکتابی تازه
به جمع آوری «ترانههای مردم سیرجان»
پرداخته است .منظور او از ترانه در این
کتاب هر جمله و عبارت و متنی است
که موسیقایی ،آهنگین و قابل زمزمه
باشد .به همین دلیل در آن از شروههای
محلی هست تا ترانههای رخت بُرون
نوزاد که در کنار گهواره او زمزمه میشده
کنون» عروس و داماد
تا آوازهای «یکجا
ِ
در حجله خوانده میشده ،از رجزها
که بر ِ
و خودستاییهای یاغیان و دالور ِان
کوه و کمر گرفته تا مویههای عاشقان

دلسوختهی در کنج اندوه خزیده ،از ذمّ
مادر شوهر گرفته تا طعنه به مادرزن که
نمیارزه به یک ارزن ،حتی بالل فروشها
هم بینصیب نماندهاند و مدایحی که در
وصف شور بالل یا شیر بالل میخواندند
در این کتاب آمده است .این گستره
متنوع آوازها و ترانهها ،اجزای مختلف
زندگی گذشتگان ما را درخود دارند .اینها
آینه زندگی مردمان رَفتهاند ،با آنها میتوان
به گذشتهها سفر کرد و شاهد امیدها،
نومیدیها ،آرزوها ،حسرتها ،غمها،
شادیها ،گلهها ،آفرینها و نفرینهای
مردمان قدیم بود .مردمانی از جنس ما
که همچون ما چند صباحی در این سرای
غبارآلود چرخی به غم و شادی زدهاند و
رَفتهاند»...
موسیقی
تا
ها
ی
دوبیت
از
سفری

ِ
سیرجان
مطالب دیگری نیز
اما سوای ترانهها،
ِ
در این کتاب بهچشم میخورد .از جمله
یادداشتهایی درمورد زندگی «احمدرضا
هنرمند سیرجانی و جایگاه
مویدمحسنی»
ِ
موسیقیسیرجاندرپهنهیموسیقیایران.
ِ
یادداشتهایی از ابوذر خواجویینسب
باب «نقش وقایعتاریخی» در سرایش
در ِ
دوبیتیهاو«گلیمشیرکیپیچ»وهمچنین
مطالبی از محسنپورمختار در مورد
عشایر
مشهور
برخی از شخصیتهای
ِ
ِ
ندگی
ز
سرگذشت
سیرجان که اقدامات و
ِ
ِ
گیری برخی از
ل
شک
آنها ،دستمایهی
ِ
دوبیتیهای محلی شده است.
 حکایتهمچنانباقیاست...
کتاب ترانههای سیرجان بهزودی
طریق کتابخانههای معتبر ،در
و از
ِ
مردم سیرجان و عالقهمندان
دسترس
ِ
ِ
به حوزهی فرهنگ عامه خواهد بود .اثر
ارزشمند دیگری از بانویی خستگیناپذیر
ِ
که بهگفتهی خودش هنوز کارهای
اثر
انجامنشدهی بسیاری دارد .او در مورد ِ
جدیدش میگوید :مجموعهی ترانههای
سیرجان شامل دو بخش است .بخش
اول که ً
قبال در کتاب فرهنگ عامیانه
سیرجان به چاپ رسیده و تکراریاست
و بخش دیگری که حاصل تحقیقاتم
ً
نسبتا طوالنی است .در
در مدت زمانی
تحقیقات اخیروسواس و دقت بیشتری
به کاربردم و سعی کردم هرچه را میشنوم
را ً
عینا ثبت و ضبط کنم ،بدون اینکه
کلمهای تصحیح شود یا تغییر کند .پس
اگرواژه «لعنت» را «نعلت» و «مو» را «مود»
نوشتهام ،بههمین دلیل است .و اگرچند
دوبیتی را با اختالف یککلمه یا حداکثر
یک مصراع را تکرار کردهام ،نیز دلیلش
همین است .که البته ممکن است برای
خوانندگان جالب نباشد ،اما برای خودم
اهمیت دارد .بههرحال خوشحالم که این
مجموعه را به عالقهمندان تقدیم میکنم
و سپاسگزارم از همه عزیزانی که در این
زمینه یاریام کردند.

گزارش

افزایش قیمت اجناس در بحران کرونا

 گروه جامعه
«کال چهار تا مغازه جنس میفروشند.
آنها هم تا دو برابر گران کردهاند .میگویند
میخواهید بخرید ،میخواهید نخرید».
اینها بخشی از حرفهای یکی از
سوپرمارکتدارهای سطح شهر است.
قیمت برخی اجناس اعم از خوراکی تا
دخانیات در این مدت بسیار زیاد شده و
این افزایش قیمت با اعتراض خریداران
روبرو است .مغازهداران میگویند چارهای
ندارند زیرا مغازههای محیاشهر قیمتها را
باال بردهاند.
دلیل چیست؟ مغازهدار محیاشهری
میگوید« :از وقتی به خاطر کرونا ،مرزهای
کشورهای حاشیه خلیج فارس بسته شده،
جنس کمتر و گرانتر شده .ما هم ناچاریم
گرانتر بفروشیم .نمیشود که به قیمت
امروز بخریم و به قیمت دیروز بفروشیم».
محمدرضا خواجویی؛ رییس اداره
صنعت ،معدن و تجارت به پاسارگاد
میگوید« :نظارت بر کل اجناسی که در
سطح شهرستان توزیع میشود ،جز اقالم
دارویی بر عهده اداره صنعت ،معدن و
تجارت و اتاق اصناف است».
خواجویی در مورد مغازههای محیاشهر
میگوید« :براساس بخشنامهای که از سوی
ریاست جمهوری در مورد تعطیلی صنوف
ابالغ شده بود ،در تمام ایام نوروز و با
رعایت بحث حضور یک سوم نیروها بر
سرکار ،نظارت را انجام دادیم .محیاشهر
نیز هر روز بازدید میشد و تمام مغازهها
تعطیل بودند و هر مغازهای که باز بوده،
با آن برخورد شده است .مطابق قانون جز
صنوف  12گانه مجاز ،باقی اصناف باید در
ایام ممنوعیت تعطیل باشند».
پس در محیاشهر چگونه جنس به
فروش میرسد؟ پاسخ ساده است.
برخی مغازهداران یا داخل مغازه و یا در
خودرویی جلو و یا اطراف مغازه حضور
دارند .مشتریان شناخته شده هستند و
با مراجعه یا تماس ،قرار خرید و فروش

گذاشته میشود .از سویی برخی مغازهداران
نیز پاسخ خود را به این داستان دارند« :ما
عمده فروش هستیم و جزو صنوفی که
باید تعطیل شویم به حساب نمیآییم».
برخالف اظهارات خواجویی ،برخی از
مغازههای محیاشهر باز هستند و فروش
خود را دارند .این را هم از معتادانی که
برای خرید متادون مراجعه میکنند میتوان
متوجه شد و هم کاسبانی که خرید عمده
دارند .در این مغازهها بیشتر محصوالت
خارجی به چشم میخورند .محصوالتی که
از مغازههای محیاشهر به مغازههای سطح
شهر آورده میشوند و جزوی از سبد خرید
مردم هستند.
خواجویی در مورد محصوالت خارجی
محیاشهر میگوید« :هر محصولی که وارد
کشورمیشود ،اگرمراحل گمرکی را طی نکرده
باشد و اسناد گمرکی نداشته باشند ،قاچاق
محسوب میگردند .وقتی ما به مغازهها
مراجعه میکنیم ،مغازهها باید فاکتور خرید
ارایه کنند که این خرید غالبا از تهران است و
اگر فاکتور یا اسناد گمرکی نداشته باشند ،به
عنوان کاالی قاچاق تلقی میشود».
با تمام این احوال ،اجناس در محیاشهر
در حال خرید و فروش هستند و بسیار
گرانتر از آنچه تا پیش از اسفند بود.
مغازهداران سطح شهر میگویند اجناس
به اصطالح خارجی در محیاشهر بین 70
تا  100درصد افزایش قیمت داشتهاند .در
حین صحبت با مغازهدار ،مرد میانسالی
تقاضای یک بسته مارلبرو فیلترپالس
میکند .مغازهدار میگوید 48 :هزار تومان.
مرد میانسال خود را نمیشکند ،سیگار
را میخرد و ضمن دادن چند فحش به
مسئوالن مملکت از مغازه خارج میشود.
مغازهدار میگوید« :مردم فکر میکنند
ما اجناس را گران کردهایم اما خودمان
داریم گران میخریم .کرونا ذهن همه را
مشغول کرده .بگذار تمام شود ،تازه مردم
میفهمند در این مدت قیمتها چقدر
افزایش داشته است».

نگاهی به توقف چاپ نشریات کاغذی

شاید بهتربود دولت به این قضیه ورود نمیکرد
بعضیهایشان نمیتوانستند آگهی جذب
کنند .همهاین مشکالت االن دیگر با این
تصمیم خودشان را نشان دادهاند.
 -3بحث دیگر اینکه اساسا وقتی ما با
بحران مواجه میشویم نقش رسانه مهم
است و در زمان بحران خیلی میتواند به
مدیریت بحران کمک کند .رسانهای مثل
مطبوعات به خاطر اینکه در مقایسه با
رسانههای دیگر مثل رسانههای اجتماعی
معتبرترین مطالب درآن منتشرمیشود .چرا
که مدیرمسئول ،سردبیرو خبرنگارنسبت به
آن مسئولیت دارند و سعی میکنند ازمراجع
رسمی مطلب بزند و چون یک رسانهی
تحلیلی هستند خیلی میتوانند کمک کنند
و از این بابت هم اگر روزنامهها چاپ
نشوند ،ضربه وارد میشود .البته در حال
حاضر که نسخهی کاغذی منتشر نمیشود،
نسخهی الکترونیک منتشر میشود که آن
هم اگر از جنبهی صنفی به آن نگاه کنیم
ایراد دارد چون در کشور ما حقوق مولف
رعایت نمیشود .یعنی میبینی اگرنسخهی
الکترونیک هم منتشر میشود کسی بابت
دریافت آن نسخه ازطریق کامپیوتر ،لپتاپ
و گوشیاش پولی پرداخت نمیکند و درواقع
یک چیزرایگان را استفاده میکند و این ذائقه
شکل میگیرد که نشریات یک کاالی رایگان
هست و از این بابت این تصمیم اگرچه در
کوتاهمدت به سالمت کمک میکند اما در
درازمدت اثراتی روی حرفهی روزنامهنگاری
میگذارد چون یک عدهای قطعا ممکن
است از این حرفه جدا شوند و بازگشتشان
سخت میشود .چون نیاز مالی ،آنها را به
سمت و سوی دیگری میبرد و در درازمدت
میتواند روی جریان اطالعرسانی درکشوراثر
منفی داشته باشد.
 -4وقتی ما یک تصمیمی را میگیریم

عکس :ایرنا

باید به همهی جنبههای آن نگاه کنیم .اینکه
نسخهی کاغذی چاپ نشود که من از نظر
پزشکی این را میپذیرم ولی از آن سمت
باید ساختار فروش نسخهی الکترونیک
را از قبل ایجاد کرده باشیم .یعنی آثار
منفی اقتصادی این تصمیم را به حداقل
برسانیم .در عین حال هم بعضیها هنوز
به نسخهی الکترونیک خیلی رغبتی نشان
نمیدهند و دوست دارند نسخهی کاغذی
دستشان باشد .مثل بحث کتاب که
هیچوقت کتاب الکترونیک نتوانست جای
کتاب کاغذی را بگیرد .البته اگرما بخواهیم
به سمت روزنامهی الکترونیک برویم باید
مهارتهای تولید محتوی داشته باشیم
صرفا نسخهی پیدیاف جواب نمیدهد
ما باید روزنامههایمان چند رسانهای باشند.

یعنی یک تغییراتی درنوع روزنامهنگاریمان
بدهیم که آن اتفاق هم نیفتاده است .خود
روزنامهنگاران در این روزها مثل همهی
مردم مراعات میکنند که مبتال نشوند ،ناقل
نباشند ،همهی اینها هم تولید محتوی را
دچار مشکل کرده است حاال این تصمیم
که اخیرا گرفته شد باعث شده یک ذره
تمرکز و نگاهها به سمت قشر روزنامهنگار
بیشتر شود و مشکالت آنها بیشتر عیان
شود .من امیدوارم همینطور که میگویند
در هر تهدیدی فرصتهایی هم هست با
این وضعی که پیش آمده باعث شود که
مسئوالن واقعا برای حل مشکالت جامعهی
روزنامهنگارییکفکراساسیبکنند .اینکهبه
تدریج ما به سمت روزنامهنگاری الکترونیک
برویم البته ما مطبوعاتمان را باید حفظ

کنیم هیچ رسانهای قابل حذف شدن
نیست .رسانهها گاهی دوران طالیی دارند
و گاهی افت پیدا میکنند ،فراز و نشیب
دارند اما عادتهای رسانهای مردم از بین
نمیرود .حتی اگر امروز هم این دستور
برگردد و بگویند نه شما میتوانید نسخهی
کاغذی منتشرکنید بازهم مشکالت روزنامه
نگاران برطرف نمیشود .خیلی از مردم به
خاطرترسی که از کرونا و این ویروس دارند
نمیروند روزنامه را بخرند .ما باید چارهاندیشی
در خصوص مشکالت روزنامهنگاری داشته
باشیم که یکی از آنها این است در بحث
خرید و فروش نسخه الکترونیک و آنالین
یک اقداماتی را انجام دهیم؛ اشتراک آنالین
داشته باشیم تا آن خبرنگاریا روزنامهنگار از
لحاظ اقتصادی درخطرنیفتد ولی پیشبینی

میکنم اگراینپروسهتعطیلیطوالنیمدت
باشد بعد از برطرف شدن این اوضاع قطعا
با ریزشی جدی درچاپ مطبوعات و ادامهی
انتشارآنها مواجهایم.
 -5بحث دیگری وجود دارد اینکه ما
در مدیریت بحران میبینیم بیشتر تمرکز
روزنامهنگاران بر روی خبر است در حالی که
رسانههایی مثل مطبوعات میتواندعالوه بر
خبر با تحلیلهایی که ارایه میدهند بسیار
کمککننده باشند .چون کرونا فقط یک
مسئلهپزشکینیست.یکمسئله اقتصادی،
اجتماعی و حتی یک جاهایی امنیتی است.
داریم میبینیم همهی کشورها درگیرش
شدند .حکمرانیها دارد تغییرمیکند .ازاین
جنبههامطبوعاتبخاطرجنبهیتحلیلیشان
خیلی میتوانند کمک کنند و این روزها جای
خالی تحلیلها خیلی احساس میشود.
مثال االن در تولید محتوی در حوزهی کرونا
بیشترین سهم را خبردارد ولی سهم مطالب
تحلیلی و آموزش سبک زندگی کم است .ما
االن به یک آموزشهایی احتیاج داریم برای
اینکه این شرایط را چگونه مدیریت کنیم،
چگونه مسایل اقتصادیمان را حل کنیم،
چگونه ارتباطاتعاطفیمانراسامانبدهیم.
اما االن سهم خبربیشتراست و تنوع محتوا
در رسانههای ما تقریبا از بین رفته و اغلب
رسانههای ما دارند به اخبار کرونا میپردازند
و خیلی به بخشها و جنبههای دیگر این
موضوع نمیپردازند .در حوزهی خبر آنقدر
نشریات باهم رقابت دارند که امروز چند
نفر مبتال شدند تا حدی که به سایر حوزهها
توجه ندارند ما اگر بخواهیم کارمان تاثیر
داشته باشد باید این آمار را برای مردم معنا
و تفسیر کنیم و جای این مطالب خالی
است .مثال برخی از زوجین در این برهه در
خانهها دچارمشکل شدند یا بین فرزندان یا

فرزندان و والدین اختالفاتی به وجود آمده
است ،یا اینکه هرروزداریم میبینیم تعداد
زیادی افراد تستشان مثبت میشود و از
بینشان تعدادی فوت میکنند اما تا االن
نشریات هیچ راهکاری برای خانوادههای این
افراد ارایه ندادهاند .مثال گفتیم مراسم برگزار
نکنید اما چگونه برگزار کردن در این شرایط
را آموزش نمیدهیم .باید محتوایی تولید
کنیم که جامعه چگونه میتواند با این افراد
همدردی کنند .به هرحال دراین شرایط درد
اینها دوچندان میشود و جای همهی این
مطالب دررسانههای ما خالی است .درواقع
این انتظار را داریم که نشریات به سراغ
روانشناسان ،جامعهشناسان ،اقتصاددانان
و یا تخصصهای مختلف بروند تا در این
برهه به کمک مردم بیایند و تولید محتوا
کنند .مردم در این برهه نیاز به کمک دارند.
فقط به مردم گفتهایم این کاررا بکنید و این
کار را نکنید .چگونگی و درست انجام دادن
یک کارو همهی جنبهها را درنظر گرفتن تا
حدودی جایش خالی است.
به هرحال تعطیلی نشریات یک تاثیرات
کوتاهمدتی میگذارد اما هر تصمیمی
مخصوصا این تصمیم که بیسابقه بوده
است شاید به نظر من اگر دولت ورود
پیدا نمیکرد بهتر بود و این تصمیم را
واگذار میکرد .مثال در صنفهای مختلف
وقتی میخواهیم تصمیم به تعطیلیشان
بگیریم نظر مشورتی آنها را میگیریم .در
مورد رسانه هم شاید بهتربود ما میآمدیم
ستاد ملی کرونا با کمک وزارت بهداشت و
روزنامهنگاران یک شیوهی صحیح استفاده
از روزنامه را در این شرایط منتشر میکرد و
روزنامه هم میتوانست منتشرشود .یعنی
افرادی که از روزنامه میخواستند استفاده
کنند میگفتند این روزنامه را به این شکل
خریداری کنند ،و بعد از خواندن به این
شکل امحا کنند ،یا شیوهی توزیعاش را
تغییر میدادند .حذف نسخهی کاغذی
روزنامه یک مسئلهی چالشبرانگیز است
و بهتربود براساس واقعیت تصمیم گرفته
شود.

