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گروه ادبیات هفته

همکالم با علی بندری درباره پادکست هایش؛ »َچِنل بی« و »بی پالس«

دنیا پر از قصه هایی است که حواس ما بهشان نیست
ادبیات

چنان که در منابع آمده، پادکست )به انگلیسی: Podcast( یا پادپخش یا تدوین 
صوتی انتشار مجموعه ای از پرونده های رسانه دیجیتال است که توزیع آن در اینترنت 
با استفاده از »فید« صورت می گیرد. برای دریافت آن، معموال از برنامه های پادخوان 
که از خدمات وب استفاده می کنند و به عمل دریافت پادکست پادکچینگ )به 
انگلیسی: Podcatching( می گویند. هم چنین واژه پادکست از درآمیزی واژه های 
iPod )آیپاد( و broadcasting )پخش( پدید آمده است. هرچند عده ای نیز پادکست 
واژه  که  می دانند   )Personal On-Demand Narrowcasting( »سرواژه«  را 
Narrow Casting به معنی ارسال محدود در مقابل broadcasting به معنی ارسال 
به صورت کالن به کار رفته است. واژه نامه جدید آمریکایی آکسفورد واژه پادکست را 

برترین واژه سال نامیده است.

در میان پادکست های فارسی، »َچِنل بی« قدیمی ترین نیست؛ اما به گواه اعداد ارقام 
محبوب ترین است. اولین اپیزود پادکست ChannelB با اسم اولیه »کانال بی« منتشر 
شد و هر سه هفته یک بار اپیزود جدیدی از آن عرضه شده است )کمابیش(. در هر 
اپیزوِد پادکست روایت علی بندری و همکارانش را از گزارش بلند یک ماجرای واقعی 
که در یک رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی می شنویم. به روایت 
»ناملیک« اولین پادکست »َچِنل بی« در روز ۲۹ اوت ۲۰۱۵ همرسان شده است. و 
اینک قسمت اول این گفت وگو تقریباً هم زمان )در نزدیک ترین پنجشنبه( سالگرد این 
تاریخ، منتشر می شود و خوشحالیم که پادکست های پرطرفدار او نمونه واضح و موفق 
استفاده بهینه و کاربردی از عناصر ادبی در سوژه هایی است که محتوای شان ادبی 
نیست )عناصری مانند: روایت، قصه داری، خالصه سازی و ارجاعات دقیق و خالقانه(.

لطفًا در ابتدا یک معرفی کوتاه از بدهید. و 
کجا  از  پادکست  ایده  که  بفرمایید  هم  بعد 

آمد؟
علی بندری متولد ۱۳۶۰ هستم. با همسر و دختر 
از  پادکست  می کنم.  زندگی  اسلو  در  سه ساله ام 
سایت »ناملیک« شروع شد. متوجه شدم بعضی 
 ۲۰۱۵ تابستان  در  می شناسم  که  بچه هایی  از 
از  من  کردند.  درست  پادکست  برای  را  سایتی 
من  بعد  می کنم.  گوش  پادکست   ۲۰۱۲-۲۰۱۱
ایده ای داشتم که با آن ها در میان گذاشتم. که 
درست  آن جا  چیزی  همچین  یک  بیایید  شما 
یک  را  خارجی  گزارش های  و  مقاله  که  کنید. 
گفتند  کند.  تعریف  را  آن  بیاید  بعد  بخواند.  نفر 
بخواند؟  دوباره  ترجمه  روی  از  این که  یعنی  که 
گفتم: نه. آن را بخواند بیاید تعریف کند. گفتند 
نمی فهمیم چه می گویید. اگر می شود یک نمونه 
یک  کردم  را  کار  این  من  و  بفرستید.  ما  برای 
اتود زدم و فرستادم و گفتم منظورم این هست. 
خودتان  چرا  است.  خوب  خیلی  اینکه  گفتند 
پادکست  برنامه  من  گفتم  نمی دهید.  انجام 
ببینیم  بیا  حاال  گفتند  ندارم.  را  کردن  درست 
یک  ناملیک  در  می خواهیم  ما  می شود.  چطور 
کانال  یک  بتواند  هرکسی  بدهیم  کانال شخصی 
و  کند  درست  چیزهایی  بتواند  و  باشد  داشته 
آن جا بگذارد. قبول کردم اولی را درست کردیم 

فامیلی ام  خاطر  به  هم  را  اسمش  گذاشتیم.  و 
آنجایی  از  آن هم  کانال  و  گذاشتم.  بی  کانال 
بگذارند.  کانال  آن جا  آن ها می خواستند  که  آمد 
دومی  بعد  آمد.  خوشم  خیلی  کار  این  از  خودم 
و  پنجمی  به  تا  ترتیب.  همین  به  و  سومی  و 
ششمی دیدم واقعاً دارم از این کار لذت می برم. 
لذت  این گونه  چیزی  از  مدت هاست  که  طوری 

نبرده ام. و بعد دیگر شیرجه زدم درونش.

از همین لذت بردن ادامه دهیم. حداقل در 
خیلی  می بینم  پادکست ها  از  شش تا  پنج  
که  مختلف  مناسبت های  به  می کنید  تأکید 
اما می بینم  این کار یک کار لذتبخش است 
می کنند  فکر  آدم ها  سنتی  شکل  به  که 
حرفه ای  باشد  لذتبخش  که  چیزی  هر  که 
فقط  بود  حرفه ای  اگر  برعکس  یا  نیست. 
باید مثل یک کار انجام بدهید و نمی توانید 
این مرزبندی  ببرید. ولی  از آن لذت  خیلی 
خیلی  هم  ندارد.  وجود  شما  کار  در  الاقل 
هم  و  می رود  پیش  دارد  حرفه ای  و  موفق 
این که برای شما خیلی لذتبخش است. این 

را می خواهم کمی بازش کنید لطفا؟
من نمی دانم »حرفه ای« را به چه معنی می گویید. 
آماتور  حرفه ای  کار  یک  می کنم  من  که  کاری 
به  داریم  که  هست  آماتور  کار  یک  یعنی  است؛ 
نمی دانم  واقعا  می دهیم.  انجام  حرفه ای  شکل 
معنی حرفه ای چه می شود؟ شما به من بگویید 

حرفه ای به چه معناست.

حرفه ای یعنی این که: چیزی تولید می شود 
کنند  هزینه  برایش  هستند  حاضر  بقیه  که 
پول  پرداخت  فقط  هزینه  از  منظور  البته  و 
انتخاب می کنند  نیست. هزینه یعنی آدم ها 
وقت بگذارند برای چیزی که شما می گویید. 
یا شما پیشنهاد می دهید که بروید ویکیپدیا 
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بسازید.  دیگری  چیزهای  یا 
برای  مختلف  شکل های  به  آدم ها 
هزینه  این  شما  پادکست های 
می شود  بستری  این ها  می کنند. 
کسب وکار  یک  که  کسی  برای 
با  که  است  حاضر  و  می آید  دارد، 
و خوشحال  کند  هزینه  میل  کمال 
را  کردنش  تبلیغ  شما  که  است 

بپذیرید. این یعنی حرفه ای؟
این معنا اآلن پادکست »چنل  به  بله؛ 
به معنای  و  بی« کامال  حرفه ای ست. 
را  آن  من  ست:  هم  حرفه ای  دیگری 
اولی  روز  از  می گیرم.  جدی  خیلی 
اپیزود  تعداد  وقتی که  هست  یادم  که 
 ۶-۵ بود.  کم  خیلی  هنوز  پادکست 

نبود. بیشتر  اپیزود 
پادکست  برای  حرفه ای  میزبان  من   
درستی  آمار  من  به  جا  هیچ  نداشتم. 
نمی داد. ولی من آمارم را دستی روی 
چارت  می کردم.  ثبت  اکسل  فایل 
روتین  من  جمعه  هر  می کشیدم. 
آپدیت  را  فایل  این  داشتم.  ثابتی 
می کردم  مقایسه  قبلی  با  می کردم؛ 
می شنوند.  دارند  را  چیزی  چه  ببینم 
تعداد شنونده ها خیلی پایین بود؛ ولی 

برای من مهم بود. مثل کسب وکار با آن برخورد 
نمی آوردم  در  پول  تنها  نه   این که  با  می کردم. 
پول  بخواهد  روزی  این که  چشم انداز  بلکه 
دربیاورد هم نداشتم. ولی نگاهم به آن حرفه ای 
بود. و کامل وارد شده بودم. یعنی برایش خیلی 

می گذاشتم. وقت 
که  را  کاری  حتی  که  می گرفتم  جدی  طوری   
جدی  این قدر  می رفتم  شب  تا  صبح  برایش 
بود.  حرفه ای  همیشه  معنا  این  به  نمی گرفتم. 
کار  که  هم  بچه هایی  بقیه  و  هست.  هم  اآلن 
هستند  آدم هایی  هستند.  همین طور  می کنند. 
است  ممکن  من هم سخت گیرتر هستند.  از  که 
گروه  در  ندانید.  هم  را  اسم شان  حتی  شما 
از من جدی تر هستند.  و  پادکست کار می کنند 
به  هست.  تر  پادکست  حرفه ای  با  برخوردشان 
می کند.  ویرایش  که  امید  مثال  که  معنی  این 
در  تا سوتی  دو  یکی  می گویم  من  مواقع  بعضی 

که  این  خاطر  به  است،  خوب  باشد  پادکست 
بماند.  چیزی  یک  بگذاریم  باشد.  بی نقص  نباید 
هر  دربیاورد.  می خواهد  را  همه چیز  نه  او  ولی 
بی نقص  می توانیم  که  جایی  تا  را  چیزی  دفعه 

ارائه بدهیم. به این معنا حرفه ایست.
کمی راجع به گروه تان بگویید. شنیدن این 
بخش از زبان شما شیرین تر است. و بعد این 
ربط،  ضمن  می کنم  احساس  من  که  ایده ای 
»چنل بی«  و  »بی پالس«  بین  تفاوتی  یک 
روشن تر،  خیلی  پالس«  »بی  یعنی  هست. 
زمان  و  چارچوب مـندتر،  و  مشخص تر 
قبل  از  و  است  نزدیک  هم  به  پادکست ها 
کار  می خواهید  را  چیزی  چه  می دانید  شما 
کنید. آن جا نه، یک تنوعی هست. یک جور 
بوده  جریان  در  کنترل شده  آزمون وخطای 
است. »بی پالس« خیلی مشخص هست که 
ایده  اینکه  ولی  بکنید  می خواهید  چه کار 
»چنل بی« از کجا آمد و آن چیزی که شما 

خوب  گزارش  معتبر،  مجله  آن  به 
از  من  می گویید  که  چیزی  آن  و 
توی آن ها درمی آورم؛ چیزی است 
بداند،  را  جزئیاتش  ما  مخاطب  که 

بهتر است. برایش 
شما دو تا حرف قشنگ زدید. در مورد 
گروه که االن پادکست را تولید می کند 
و  اصلی  عضو  نفر  سه  هستیم.  نفر   ۵
نفر   ۳ هستند.  جدیدالورود  که  نفر   ۲
صدیق فر.  امید  و  کعبی  هدیه  و  من 
هدیه کعبی در انتخاب گزارش کمک 
می کند و هم آن ها را ترجمه می کند. 
چند وقت پیش صفورا رهبری هم به 
ما اضافه شد. که ایشان هم در ترجمه 
هم  روانگرد  فاطمه  و  می کنند.  کمک 
االن یک  تا  ایشان هم  اضافه شد، که 
این  به جز  دادند.  انجام  ترجمه  کار 
راوی  که  من  و  مترجم  که  خانم ها 
هستم. امید صدیق فر که طراح صوتی 
از  که  معنی  این  به  است.  پادکست 
امید  می شود،  انتخاب  قصه  وقتی که 
در جریان قصه است و شروع می کنیم 
را  قصه  حاال  که  زدن  حرف  به  باهم 
الف  از  این گونه تعریف کرده  نویسنده 
جیم.  به  رسیده  بعد  و  ب  به  رسیده 
ما  این که  یا  کنیم؟  تعریف  ما هم همین طور  آیا 
بعد  بگذاریم  و  کنیم  قایم  را  از جیم  مقدار  یک 

از دال بگوییم. 
یا این مالحظات من می روم ضبط می کنم و بعد 
من این فایل خام را به امید می دهم. و این فایل 
است  ممکن  یک ساعته  پادکست  یک  برای  خام 
را  اینکه قصه  به  توجه  با  امید  باشد.  سه ساعت 
قباًل خوانده و فضا را می داند. در این مدت فکر 
حال  به  که  بگذاریم  چه  را  موزیک  که  می کند 

و هوا بیاید. 
یک  باالخره  اینکه  هم  کند  فضاسازی  هم 
وجود  به  اآلن  »چنل بی«  موزیک  از  شخصیتی 

آمده که می خواهد آن را رعایت کند.
موزیک  دارد.  دقیقی  خیلی  معیارهای  امید   
کات  و  می کند  ویرایش  بعد  کند،  می  انتخاب 
می زند و تدوین می کند و به این محصول نهایی 

می رسد که منتشر می شود.
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اما در این مسیر »مجله معتبر« چیست که 
تأکید  آن  بر  این همه  کارتان  شناسنامه  در 

دارید؟
اینجا  مجله های  است.  خوبی  سؤال  واقعا  این 

سبک شان با ما متفاوت است. 
من سعی می کنم که به یک یا دو مجله محدود 
»نیویورکر«  جنایی  حادثه  از  گفتن  برای  نمانم. 
مثاًل  و  کردنش  روایت  برای  دارد  سبک  یک 
»ونیتیفر« )Vanity Fair( سبک کامال متفاوتی.

ونیتی فر  از  عمدا  را  منندز  برادران  داستان  من 

قصه  این  ونیتیفر  که  ببینید  تا  کردم  انتخاب 
در  ونیتی فر  سبک  می کند.  تعریف  چگونه  را 
تعریف کردن یک داستان جنائِی به این خشنی 

چیست؟

َمسترمایند؟ حتی  یا 
آن قصه دیگری است. از همان اوایلی که شروع 
که  گزارش هایی  که  فهمیدم  کردم  کار  این  به 
من دوست دارم و آن ها را می خوانم گزارش هایی 
 long form journalism هستند که به آن ها

می گویند. )گزارش های طوالنی( 
اسم  به  سایتی  دریافتم  هم  زود  خیلی   
lonoform.org هست که من مشتری آن شدم. 
به شکلی که روزانه چک می کنم و پادکست شان 
را هم هفتگی و مرتب می شنوم. یکی از میزبانان 
این پادکست آقایی به اسم Evan Ratliff است. 

او بنیانگذار مجله ای است به اسم »آتاویست«.
چگونه  ملت  که  شد  موضوع  این  جذب  او   
بعد  و  می کنند  گم وگور  را  خودشان  و  می روند 
یک  گزارش،  این  کرد؟  پیدایشان  نمی شود 
چندین جا  را  داستانش  طوالنی ست  داستان 
و  کنید  پیدا  »وایرد«  در  می توانید  گفته، 
ببینید.  یوتیوب  در  را  سخترانی اش  یا  بخوانید 
این گزارش را وقتی توی »وایرد« نوشت، گفت 

نمی شود  ادا  مطلب  حق  کردم  احساس  من  که 
عکس  چند  و  بیاوری  متنی  یک  این که  متن.  با 
کنارش، من نمی توانم آن تجربه ای را که داشتم 

منتقل کنم.  خوب 
من  دارم.  الزم  گزارش  از  جدیدی  یک جور 
جدیدی  تجربه  یک  خواندن  تجربه  می خواهم 
ببیند برود  باشد. که خواننده نخواهد یک کلمه 
این چه شکلی ست؟  این کجاست؟  ببیند  گوگل 
همه اش توی متن باشد. این او را به این سمت 
گذاشتند  بنیاد  را  نرم افزاری  یک  بیاید  که  برد 
مواِد  از  پر  متنی  گزارش های  منتشرکردن  برای 
البه الی  در  لینک  و  هایپرلینک  و  چندرسانه ای 

متن.
                                          / ادامه دارد...

روز جهانی  مهر،   ۸ با  برابر  سی ام سپتامبر   .۱
واژه  این  و  است  شده  نام گذاری  پادکست 
چشمگیری  رشدی  گذشته  سال های  در  که 
است،  داشته  ایران  ازجمله  جهان  همه  در 
روز  این  نام گذاری  دلیل  اصلی ترین  همچنین 
آن است که با توجه به فزونی اوقات تلف شده 
هوشمند،  گوشی های  همه گیرشدن  کنار  در 
مطالعه  کمبود  جبران  راه  مهم ترین  پادکست 

است؛
روزافزون پخش کننده های صوتی  روند  در   .2
و تصویری، به آی پادها یک ویژگی افزوده شد 
استفاده  با  می داد  امکان  آن  کاربران  به  که 
)خواندن   RSS Feed نرم افزاری  قابلیت  از 
آدرس  یک  اطالعات  آخرین  از  فهرست  یک 
زیادی  تعداد  فهرست  مشخص(  اینترنتی 
رادیوهای اینترنتی را در اختیار داشته باشند، 
صوتی  برنامه های  آخرین  و  شوند  آن ها  عضو 
به  که  زمانی  حتی  را  محبوبشان  رادیوهای 

بشنود؛ نیستند،  وصل  اینترنت 
فروش  عالوه بر  »اپل«  خالقیت  این   .۳
رسانه های  دنیای  در  آی پاد،  زیاد  بسیار 

»کاربرمحور«، تحولی ژرف را ایجاد نمود و دنیا 
شاهد خلق واژه ای جدید برای فایل های صوتی 
رادیوهای اینترنتی بود: پادکست )pod cast(؛

به  بر اساس عالقه خود،  4. شنونده پادکست 
محتوا دسترسی دارد و به عکِس رادیو، مطالب 
به او تحویل داده نمی شود بلکه او آن ها را بر 
در  آن هم  می کند.  دریافت  خود  نیاز  اساس 
تمام دستگاه های دیجیتال و هوشمند تحویل 
نیازی  رایانه  به  نیازی  لزوماً  پس  می گیرد. 

نیست.
و  باحال  پادکست خوان ها  آساِن  امکانات   .۵
)برای  زمان سنج  مثل:  است؛  شگفت انگیز 
تنظیم گِر  خواب(،  وقت  در  خودکار  خاموشی 

سرعت شنیدن و…..
می دهد  را  اجازه  شنوندگان  به  پادکست   .۶
با:  که چندکاره )multitask( باشند. هم زمان 
کارهای  ورزش،  رانندگی،  در وب،  جست وجو 
و  مترو  فشرده  فضای  در  حضور  یا  منزل، 

پادکست گوش کنند. اتوبوس 
تهران پادکست  و  شنوتو  َکستا،  ناملیک،   .۷
ایران اند  در  پادکست  سرویس دهندگان  اهم 

ارائه  هم  آر.اس.اس.  سرویس  اول  دوتای  و 
می دهند.

پادکست  شنوندگان  جنسیت  و  سنی  رده   .۸
در ایران

و  وب  طریق  از  بیشتر  ایرانی،  کاربرهای   .۹
از  را  خود  و  می شنیدند  پادکست  تلگرام 
محروم   ios و  اندروید  اپلیکیشن های  مزایای 
با سرعت  روند  این  که خوشبختانه  می کردند 

خوبی در حال اصالح است.
پادکست  ما  از  خیلی  قبل  سال  چند  تا   .۱۰
موسیقی  میکس شده  فایل های  صرفاً  را 
 ۱۱ از  بیشتر  حاضر  در  اما  می دانستیم؛ 
پادکست های  برای  موضوعی  دسته بندی 
و  »مدیریت  موضوعات  و  شده  تعریف  فارسی 
»شعر  و  جامعه«  و  »روانشناسی  کارآفرینی«، 
در صدرند  ِشنوتو  مثل  در سایتی  داستان«  و 
شعر  به  عالقه مندان  اینکه  جالب توجه  نکته  و 
بیشتر  صبح  اوایل  و  نیمه شب  در  داستان  و 

می شنوند. پادکست 

)با تلخیص( منبع:  وبگاه های آی تی ایران و شنوتو 

ده نکته جذاب در باب »پادکست« که شاید ندانیم


