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جواد فتحی:
 پاسخ به دروغ های بدیهی

برنامه »پاورقی« به تهیه کنندگــی و کارگردانی جواد فتحی و 
اجرای محمدرضا شهبازی یکی از تولیدات شبکه دو سیماست که با 
هدف روشن شدن ابعاد اخبار منتشر شده در فضای مجازی با زبان 
طنز چند ماهی است که شنبه تا پنج شنبه حوالی ساعت 20 روانه 
آنتن می شود. این برنامه که نویسندگی اش با محمدامین میمندیان 
و محمدرضا شهبازی است، با استفاده از زبان طنز سعی در نمایان 
کردن الیه های پشت پرده اخبار و افراد مرتبط با اتفاقات در فضای 
مجازی دارد و سعی می کند بدون پیچیدگی های فرمی و زبانی، اخبار 

و اتفاقات روزانه را مرور کند.
جواد فتحی، نویسنده، تهیه کننده سینما و تلویزیون، در آثاری 
همچون برنامه تلویزیونی »کاربرانه« فعالیت داشته است. وی درباره 
ایده اصلی و شکل گیری برنامه »پاورقی« گفت: اگر قرار باشد چیزی 
به عنوان پیش تولید برای ایــن برنامه در نظر بگیریم »پاورقی« در 
زمان بســیار اندکی از مرحله پیش تولید روی آنتن رفت و از زمان 
شــکل گیری ایده تا ضبط اولین قسمت خیلی سریع شکل گرفت. 
یعنی از زمان پیشــنهاد طرح برنامه و صحبت کردن درباره این که 
چگونه این برنامه تولید شود و عوامل آن جمع شوند تا وقتی که ضبط 

و تهیه شود تقریبا دو هفته زمان برد.
وی دلیل این همه شتاب را فضای رسانه ای جامعه دانسته و افزود: 
اوایل مهر ماه با شــروع ناآرامی ها و پمپاژ اخبار دروغین به جامعه، 
رسانه باید کاری می کرد و اول از همه با برمال کردن دروغ ها از شتاب 
رسانه های بیگانه برای گسترش نا آرامی ها جلوگیری می کرد. برای 
همین روشنگری مردم و برمال کردن چهره واقعی شبکه  های خبری 
معاند را در دستور کار قرار دادیم. به گفته تهیه کننده »پاورقی« خط 
اصلی برنامه حضور یک مجری توانمند برای بیان واقعیت های موجود 

با زبان طنز شکل گرفت.
فتحی با اشــاره به محتوای برنامه عنوان کــرد: فضایی که در 
رسانه ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی شکل گرفت و هنوز 
هم ادامه دارد سرشار از ابهام و دروغ است به طوری که برخی موارد 
دروغ بودن شان بدیهی است و باید یک نفر می آمد و به این ها جواب 

می داد. 
پاورقی متن 

وی درباره وجه تســمیه نام برنامه گفت: کلمه پاورقی به معنی 
تکمله هایی است که به متن اصلی زده می شود و ما نیز با رصد اخبار 
اشارات تکمیلی و توضیحاتی درباره این اتفاقات و ماجراها می دهیم. 
به این معنی که متن خبرها و اتفاقات یک چیز دیگری است و ما در 
پاورقی داریم آنها را گویاتر و واضح تر می کنیم تا مخاطب وجه دیگر 

ماجرا را هم ببیند و بشنود.
فتحی درباره دکور برنامه پاورقی که در فضایی ساده رقم خورده 
بیان کرد: سوای عالقه مندی خودمان به دکوری ساده و بدون هیاهو 
بی شک یکی از دالیل سادگی این دکور نبود وقت کافی برای تهیه 
دکوری شلوغ و با جزئیات زیاد بود. چرا که از زمان شکل گیری ایده تا 
ضبط و پخش برنامه، کمتر از یک هفته وقت داشتیم به همین دلیل 
از دکور نیمه آماده ای که بود استفاده کردیم و کمی دست بردیم و 

بعد از رتوش و تغییر رنگ از آن استفاده کردیم.

نگاه طنز ژورنالیستی
این تهیه کننده با اشاره به ساختار برنامه توضیح داد: وقتی قرار 
اســت یک برنامه با یک مجری آن هم در زمانی محدود تولید شود 
پس باید ساختار ساده و البته عمیقی داشــته باشد. طنز سیاسی 
نهفته در این برنامه کامال با نگاه ژورنالیست تحقیقی همخوانی دارد 
و نمی خواســتیم خیلی پیچیدگی های فرمی، نمایشی و... داشته 
باشیم. می خواستیم ســاده حرف بزنیم و بیشتر به طنز مطبوعاتی 

نزدیک شویم.
وی در مورد سوژه یابی و انتخاب خبرهایی که مبنای طنزپردازی 
و هجو قرار می گیرند بیان کــرد: محمدامین میمندیان و مرتضی 
قربانی نویسندگان برنامه هستند که با تهیه متن، سوژه ها، ویدئوها 
و عکس ها خط اصلی برنامه را شکل می دهند. ضمن اینکه همه ما 
مدام در حال رصد اخبار از شبکه های خارجی هستیم و خط فکری 

آن  ها را دنبال می کنیم.
فتحی درباره منابع خبری و نحوه صحت سنجی اخبار و فیلم هایی 
که در رسانه  های معاند منتشر می شــود گفت: چندین منابع برای 
این صحت سنجی داریم. ضمن اینکه به حد کافی فیلم و خبر موثق 
وجود دارد که دروغ این رسانه ها برمال شود. به طوری که هر فرد با 
یک جستجوی ساده در فضای مجازی متوجه تناقض در اخبار این 

رسانه ها می شود.
یک سوزن؛ یک جوالدوز

تهیه کننده »پاورقی« درباره این که چقدر این نگاه انتقادی به 
درون جامعه و موضوعات روز نزدیک است، اظهار داشت: بخشی به 
نام جوالدوز را راه انداختیم که به موضوعات روز اقتصادی و سیاسی 
داخلی می پردازیم و انتقاداتی هم می کنیم. از اسم این بخش مشخص 
است که قرار است یک سوزن هم به مسئولین و مدیران ارشد بزنیم. با 
این حال محور اصلی برنامه همان موضوعاتی است که در رصد اخبار 
رسانه های بیگانه می بینیم. وی درباره انتخاب مجری برای چنین 
برنامه ای بیان کرد: با محمدرضا شــهبازی پیــش از این در فضای 
مجازی کار کرده  بودیم و نگاه طنزآمیز او را می پسندیدم. با او درمیان 
گذاشتم که از اجرای در این برنامه اســتقبال و پذیرفت که اجرای 

چنین برنامه ای را بر عهده بگیرد.

محمدرضا شهبازی:
 از برنامه دفاع می کنم

محمدرضا شــهبازی، مجری برنامه »پاورقی«، عــالوه بر اجرا 
در تلویزیون، طنزپرداز و مدیر ســایت راه راه، هم هست. او تاکنون 
برنامه های مختلفی در شبکه های افق و شبکه دو سیما اجرا کرده 
است. اولین مسابقه سیاسی تلویزیون به نام »رخداد« و همچنین 
برنامه طنز »حرفشم نزن« با تهیه کنندگی و اجرای شهبازی از شبکه 

افق سیما به روی آنتن رفته  است.
شهبازی با اشاره به مهمترین ویژگی این برنامه گفت: »پاورقی« 
می خواهد الیه های پشــت پرده اخباری که بــرای مخاطبان مهم 
و تاثیرگذار است و ممکن اســت آن ها را به اشتباه بیاندازد، نمایان 
کند. ما در این برنامه تالش می کنیم مخاطبان به این درک برسند 
که اخباری که شبکه های معاند با سرعت و شتاب به خورد مخاطب 
می دهند و یا در فضای مجازی می بینند و می شــنوند تا چه میزان 

سندیت دارد و چه اندازه صحت ندارد.
وی یکی از اهداف این برنامه را تقویت سواد رسانه ای مخاطبان 
دانسته و افزود: گروه نویسندگان این برنامه به دنبال آگاهی بخشی به 
مخاطب است و تالش می کند متناسب با اخباری که منتشر می شود 
مخاطب را برای پذیرش خبر، شناسایی منبع، زمان تاریخ انتشار و 

اهداف پشت پرده آن آماده کند. 
مجری »پاورقی« پیدا کردن گاف های شبکه های فارسی زبان و 
اجتماعی را خیلی سخت ندانسته و می گوید: با کمی دقت و مقایسه 
میان اخبار واقعی و جعلی گاف های رســانه های غربی مشــخص 
می شود. رسانه های غربی تعمداً اشتباهات خود را بازگو نمی کنند 
و با شــلوغ کاری، هوچی گری و تکرار،یک مفهوم را به مخاطب القا 
می کنند. شــهبازی از ورودش به این برنامه گفت: ایده برنامه بین 
خودمان شکل گرفت و حس کردیم سرعت عمل رسانه های معاند 

 همراه با برنامه طنز »پاورقی« در شبکه دو سیما

حرفمـان را بـی تعـارف می زنیـم!
این شب ها شاهد برنامه ای طنز و البته بســیار گویا، تحلیلی و متنوع از شبکه دو سیما 
هستیم که می خواهد مسائل و موضوعات مرتبط با وقایع اخیر سیاسی کشور را با زبان طنز 
به مخاطبانش منتقل کند. سبک و ســیاق این برنامه شاید از برخی جهات شبیه به دیگر 
برنامه های طنز صداوسیما در سال های اخیر باشد، اما به نظر می آید »پاورقی« به عنوان یک برنامه طنز از 
یک نگاه جدید به مسائل و اخبار روز کشور و جهان بهره می برد و سعی کرده با بررسی دقیق و موشکافانه از 
حوادث و وقایع روز دنیا به خصوص از منظر سیاسی از مسائل و موضوعات پشت پرده اتفاقات و رویدادهای 

جهان، به زبان طنز اطالع رسانی کند. خبرنگار صبا با عوامل این برنامه به گفت و گو نشسته است.

گفت و گو

نیره رضایی مطلق


