
محمدرضا لطفی 
منتقد و کارگردان سینما

چه بخواهیم و چــه نخواهیم 
و چه دوســت داشته باشیم و 
چه نداشته باشیم حاال  نمایش خانگی یکی از 
ارکان اصلی و پرمخاطب حوزه تصویر و حتی 

رسانه است.
شاید تا چند سال پیش، با وجود پیشینه باالی 
10سال شبکه نمایش خانگی، کسی آن را مثل 
امروز جدی نمی گرفت و به آن به چشــم یک 
مکمل تصویری نگاه می کرد اما با ساخته شدن 
سریال های پرمخاطب و گسترش شبکه های 
اینترنتی و خصوصا وی اودی ها، شبکه نمایش 
خانگی نه تنها تبدیل به یک رکن اصلی شــد 
که حتی در مواردی گوی سبقت را از سینما و 

تلویزیون هم ربود.
حاال دیگر نمی توانیم این مدیــوم را نادیده 
بگیریــم و حتی وظیفه داریــم در مقابل این 
اســتقبال مخاطب آن را به مسیر پیشرفت و 
بالندگی ســوق دهیم و از اعتماد مخاطبش 

حراست و پاسداری کنیم.
این همه را به عنوان مقدمه ای که تقریبا عموم 
آن را می دانند گفتم تا به اینجای ماجرا برسم؛ 
اینکه مدتی است اختالف میان وزارت ارشاد 
و تلویزیون بر ســر متولی برنامه سازی در این 
حوزه رخ داده است و بی شک هر کدام از ما نظر 
و اعتقاد و حتی انتقادی به این ماجرا داریم که 

شاید درست باشد و شاید هم اشتباه.
من اما قصد دارم به گوشه و زاویه ای از این ماجرا 
نگاه کنم که کمتر به آن پرداخته شده است و به 
همین جهت بدون اعالم نظر و اعتقاد شخصی ام 
بر سر این موضوع سعی می کنم تمرکزم را بر 

واژه اختالف بگذارم.
با یک جســت وجوی ســاده از دل اختالفات 
سینمایی، میان مدیران یا عوامل تولیدی و یا 
حتی ارگان ها به راحتی می توان به یاد آورد که 

همواره و همیشه دود این اختالفات در نهایت 
به چشــم حوزه تصویر و مخاطب رفته و باعث 

تضعیف شده تا قدرت و سامان.
اختالف میان تهیه کننــدگان یا اختالف میان 
سینماهای حوزه هنری و بعضی از فیلم ها و حتی 
اخیرا اختالفات صنف کارگردانان همه حکایت 
از این دارد که در نهایت تمام این دعواها منجر 
به تضعیف شده تا قدرت و پیشرفت. پس فارغ 
از هر نگاهی به وزارت ارشــاد یا تلویزیون و 
صداوسیما این را یقین دارم که حاصل ادامه این 
اختالف و حل نشدن آن و عدم توافق واقعی، از 
بین رفتن شبکه نمایش خانگی است؛ حوزه ای 
که حاال پس از ســال ها قادر به جذب مخاطب 
انبوه و مقابله با ماهواره هاســت و توانسته تا 

اندازه زیادی اعتماد تماشاگر را جلب نماید.
چه وزارت ارشــاد و چه تلویزیون باید این را 
خوب بدانند که بی شــک جذب مخاطب در 
هیچ کجای دنیا کار ســاده و راحتی نیست و 
به واقع حکم سرمایه و دستاورد را دارد، پس 
بیرحمی است که خیلی راحت چنین سرمایه و 
دستاوردی را بر سر یک اختالف از دست بدهیم 

و آن را فنا کنیم.
فکر می کنم وظیفه هم تلویزیون و هم وزارت 
ارشاد اتحاد و کمک به مسیر بالندگی این حوزه 
است و یقین داشته باشیم که در هرکجای دنیا 
وقتی حوزه یا مدیوم یا رسانه ای به چنین درجه 
باالیی می رسد، همه ارگان ها موظف به حمایت 
و پاسداری از این دســتاورد ملی می شوند اما 
عجیب است که در کشور ما این مسیر معکوس 

است.
ســخن کوتاه اینکه در نهایت حوزه نظارت بر 
این مدیوم چه به دســت ارشاد سپرده شود و 
چه به دســت تلویزیون، اگر اعتماد مخاطب 
دچار خدشه شــود همه ما بازنده و مقصر آن 
هستیم و دو دستی مخاطب را تقدیم برنامه های 

ماهواره ای کرده ایم. پس مواظب باشیم.
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