
وقتی شروع کردیم به تهیۀ پرونده  ای  
درباره پادکســت و تحقیق و بررســی 
ایــن موضوع، با دوســتان پادکســتر 
زیادی آشنا شــدم که چند وقتی است 
)اکثراً کمتر از دو ســال( شروع به تهیۀ 
پادکست حرفه ای کرده اند و مخاطبانی 
یافته اند. در این میان، تقریبًا همه شان دائمًا یک نام را تکرار 
می کردند، »علی بندری«. بندری بیش از دو ســال است که 
با پادکسِت »چنل  بی« و بعدتر »بی پالس« )پادکست هایی 
که خالصه کتاب در آن ها معرفی می شود( رفته رفته تبدیل 
بــه یکی از پادکســترهای محبوب  ایرانــی و الهام بخِش 
بسیاری از کسانی شد که امروزه دست به تولید پادکست 
زده اند یا درصدد هســتند که پادکست تولید کنند. او در 
پادکست هایش یکی از میراث سنتی  ما، یعنی قصه گویی 
را با نوعی از روزنامه نگاری تحقیقاتی و گزارش نویســی 
بلند تلفیق کرده اســت. بندری اگرچه از عناصر داستانی 
در روایتش اســتفاده می کند، لحن  ساده اش همان چیزی 
است که قصه گویان حرفه ای شرقی داشته اند. این  در کنار 
فکت ها و منابع معتبر تحقیقاتی اش حاصل کار را بسیار 
شــنیدنی، بدیع و حرفه ای کرده اســت. همان طور که در 
ســایت چنل  بی و در قسمت دربارۀ ما هم گفته است، میل 
او به تعریف کردن، از کودکی درونش وجود داشته است، او 
خوش شانس بوده است که در زماِن حیاتش مدیوِم پادکست 
به  وجود آمده و توانســته اســت از میل و استعدادش به 
بهترین شــکل استفاده کند و این  بار تعریف کردن را برای 
مخاطبان گسترده تری انجام دهد. گفت وگو با علی بندری 
برای من از دو جهت بسیار جذاب بود، اول اینکه شخصیت 
ساده و فروتنش بسیار دل نشین بود و دوم بعد از صحبت با 
او، درباره شیوۀ کارش و در کل پادکست بسیار آموختم. این 

تجربه را در سطور پایین می توانید با من شریک شوید.

ازآشــناییخودتانباپادکستبرایمابگویید.ازچهزمانی
شــنوندۀحرفهایپادکستشدید؟باچهپادکستهاییآشنا
شدید؟وچهشــدکهبهایننتیجهرسیدیدکهخودتانهم
پادکســتتولیدکنید؟منیکجاییخواندمکهگفتهبودید
تعریفکردنراهمیشهدوستداشــتهاید.یکچیزیراکه
میشنویدوبرایشماجذاباستدوستداریدکهتعریفکنید.
من از سال ۲01۲ تقریباً شروع به شنیدن پادکست کردم. از اولین باری که 
تلفن هوشمند )آیفون( داشتم و دیدم اپلیکیشن پادکست روی آن هست. 
قبًا همیشه این را می گفتم، چند وقت پیش هم یادم افتاد که من قبل از آن 
هم، وقتی ایران بودم و می خواستم انگلیسی یاد بگیرم که به دانشگاه بروم 
و ثبت نام کنم هم من یک چیزهایی گوش می کردم که اسمش پادکست 
بود، ولی به شکل پادکســت گوش نمی کردم . دانلودش می کردم و روی 
فلش مموری می ریختم و بعد توی ماشــین گوش می کردم. پادکستی به 
اســم )English as Second Language )ESL بود. هنوز هم هست. 
پادکست های خیلی خوبی بود برای یاد گرفتن زبان انگلیسی. فایل هایی 
بود که من به شــکل فایل صوتی گوش می کردم. اسم پادکست را آنجا 
می شنیدم، ولی خیلی توجهی نمی کردم که این یعنی چه. هنوز هم هست و 
پادکست های خوبی درست می کنند و می شود با آن ها انگلیسی یاد گرفت، 
این پادکست ها به نحوی است که برای آموزش زبان، قصه تعریف می کنند. 
خوبــی آن هم همین نکته بود. مثل کتاب های دیگری که برای آموزش 
زبان بود، حوصله سربر نبود و هر دفعه  یک قصه تعریف می کرد. من بعضی 
از قصه هایش را هنوز یادم هست، چیزهایی را که در آن پادکست یاد گرفتم 
هنوز به  خاطر دارم. یادم نیســت که چه کلمه ای در آنجا یاد گرفتم، ولی 
کلیاتش را به یاد دارم. مثًا قصۀ ژاپنی هایی که در امریکا، در زمان جنگ 
جهانی دوم در اردوگاهی اسیر شده بودند و چه تبعیض  های نژادی ای علیه 

آن ها روا می داشتند و.... 
این به ســال ۲010 )۸۸-۸9( برمی گردد. ما ســال ۸9 از ایران بیرون 
آمدیم و من ۲01۲ در اینجا )نروژ( شروع به پادکست گوش کردن روی 
اپلیکیشن های پادکســت کردم. از همان ابتدا به فکرم رسید که خودم 
پادکست درست کنم، اما کار را خیلی دست پایین گرفته بودم و از طرف 

گپ و گفتی با »علی بندری« راوی محبوِب »چنل  بی«

همۀ دنیا اخبارهایی که می شنویم نیست
آدم ها را به چیزهایی کنجکاو می کنم که به آن کنجکاو نیستند

فكر می کردم 
پشت این 
پادکست های 
جذاب دو سه نفر 
هستند، می نشینند 
و میكروفون را 
روشن می کنند 
و حرف می زنند 
و ضبط می کنند 
و چنین بامزه 
می شود، خیلی 
هم طبیعی است 
و به  نظر می رسد 
کسی پشتش 
عرقی نریخته، 
پس من هم 
می توانم این کار 
را بكنم

علیورامینی
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دیگر توانایی خودم در بداهه و بامزه صحبت کردن را هم خیلی دست باال 
گرفته بودم. فکر می کردم پشــت این پادکســت های جذاب دو سه نفر 
هستند، می نشینند و میکروفون را روشن می کنند و حرف می زنند و ضبط 
می کنند و چنین بامزه می شود؛ خیلی هم طبیعی است و به  نظر می رسد 
که کســی پشتش عرقی نریخته پس من هم می توانم این کار را بکنم. 
به یکی از دوســتانم پیشنهاد دادم که ما هم همین کار را انجام بدهیم، 
گفتم ما هم خیلی بامزه ایم و خیلی چیزهای جالبی می خوانیم، پس بیایید 
هر از گاهی که با هم صحبت می کنیم، این ها را ضبط و منتشــر کنیم. 
طــرف مقابلم از من داناتر بود و گفت این طور که شــما خیال می کنید 
نیست، این ها تجربۀ سال ها نوشتن و فکر کردن و اجرا و... پشتش است 
و این چیزها هم هیچ کدام شان آن قدری که بداهه به  نظر می رسد،  بداهه 
نیســت. هنر تولیدکنندگان این است که وانمود کنند بداهه است. ما نه 
آن قدر بامزه ایم و نه آن قدر مســلط و اصًا کار ما نیســت، و این کار را 
نکردیم. باز من یک مقدار به فکر پادکســت درســت کردن بودم، چون 
اینجا وقت هم داشتم. مدام به این فکر می کردم که چه کاری انجام دهم 
و چه کاری انجام ندهم؟ برای آن فکری نداشتم؛ یعنی یادم نمی آید که 
آن موقع فکری داشته باشــم، اما دوست داشتم چیزی درست کنم. در 
ابتدا مرز ورودی تکنولوژی کار برایم  غیرممکن به  نظر می رســید. فکر 
می کردم باید یک سایتی پیدا کنم و نمی دانستم کجا باید آپلود کنم. موانع 
ورودی برای من مقداری ســنگین بود و از نظر تکنیکی فکر می کردم 
کار من نیست. تا اینکه در تابستان ۲015 )سال 95( متوجه شدم بعضی 
از دوســتان و آدم هایی که از قبل می شناختم، یک سایت ایرانی درست 
کردند و در آن دارند فایل های صوتی آپلود می کنند، آن موقع من دیگر 
مصرف کنندۀ پیگیر پادکســت بودم. از ۲01۲ شروع کرده بودم و خیلی 
پادکست انگلیسی گوش می کردم. دنبال پادکست فارسی هم گشته بودم 
و تقریبــاً هیچ چیزی پیدا نکرده بودم که گوش کنم. بعد از ۲015 دیدم 
دوستانی در ایران این کار را شــروع کرده اند و نامش را هم »ناملیک« 
گذاشته بودند. به هوای یافتن پادکست گشتم و دیدم که پادکست نیست. 
با آن ها تماس گرفتم و گفتم این خیلی چیز جالبی اســت که شــما راه 
انداخته اید، اما می شود چیزهای باحال تر و جذاب تری تولید کرد و یکی دو 
تا پیشنهاد به آن ها دادم. یکی از پیشنهادها همین کاری بود که بعداً در 
چنل بی  شروع کردم. گفتم شما مقاله ها و گزارش های جذاب موجود را 

می توانید به فارسی ترجمه و تعریف کنید.
من خودم زیاد مطالعه می کنم، مجله و کًا نشــریات را زیاد می خوانم. 
دوست داشتم و فکر می کردم این ها چیزهایی است که تعریف کردنش 
جذاب اســت. خودم هم تعریف می کردم؛ همین طوری ســر میز شام با 
دوســتان که جمع می شــدیم می گفتم  مثًا من گزارشی را خواندم که 
می گوید چنین و چنان، بعد می دیدم دوســتان هم خوش شــان می آید، 
یا دســت کم به من نمی گویند چقدر حــرف می زنی، می دیدم که جذب 
می شــدند. به دوستان ناملیک پیشــنهاد دادم که شما هم همین کار را 
بکنید. گفتند یعنی ما ترجمه کنیم و بعد از رو بخوانیم؟ گفتم نه، منظورم 
این نیست. منظورم این است که تعریف کنید، همین طوری که من برای 
شما تعریف می کنم. گفتند شما اتود بزن و به ما بده، ببینیم منظور شما 
چیست، چون ما متوجه نمی شــویم و من قبول کردم. من اتودی برای 
دوستم )حمید که از بچه های ناملیک بود( ضبط کردم و فرستادم. گفتم 
که منظورم همچنین چیزی اســت. گفت که بلــه من فهمیدم که چه 
می گویید. می شــود ما این را روی ســایت بگذاریم؟ قبول کردم و آن ها 
روی سایت گذاشتند. آن ها ایده شان این بود که به کاربران بگویند شما 
بیایید پادکســت های شخصی درست کنید. هرکسی بیاید برای خودش 
یک کانال اختصاصی داشته باشد. این را به عنوان نمونه روی سایت قرار 
دادند. بعد مشــاهده کردیم که مثًا اگر فایل های معمول شان را 10 نفر 
می شنیدند، این را ۲0 نفر  شنیدند. آمارش قابل توجه  بود. من هم خوشم 

آمد که همچنین پادکستی را تولید کردیم و این همه آدم شنیدند. چند روز 
بعد پادکســت دیگری درست کردم و در اختیار دوستان گذاشتم تا روی 
ســایت قرار دهند.  هنوز هم که هنوز است فاصلۀ بین اپیزود یک و دو 
چنل  بی، بین هیچ دو اپیزود دیگری تکرار نشــده است. به  خاطر اینکه 
خیلی هیجان زده بودیم و اولی را گذاشتیم و دومی هم آمد. کم کم دیدم 
پادکســت ها دارند مخاطب پیدا می کنند. همین طور ادامه دادیم تا اینکه 
دیــدم اصًا ماجرا برای خودم جدی اســت و دارم کیف می کنم و لذت 
می برم از اینکه روی آن کار می کنم، همچنین انگار کسانی هم می شنوند 
و خوش شان می آید. خوشایند مخاطبان و خودم باعث شد که این مسیر 

ادامه پیدا کند.  
مدیومپادکستبیشتربرایشماجذاببودیامحتواهمبرای
شمامهمبودکهحاالباچهمدیومیبهترمیتوانیدحرفتانرا

بزنید؟
هــر دو این ها به همدیگر رســیدند و در یک نقطه با هم تاقی کردند. 
راستش این اســت که االن هرچه فکر می کنم یادم نمی آید آن موقعی 
که من می خواستم پادکست درست کنم چه می خواستم بگویم و اصًا 
چه حرفی برای گفتن داشتم که می خواستم پادکست درست کنم. اولش 
گفتم که می خواستم پادکستی درست کنم و درباره اتفاقاتی که رخ می داد 
صحبت کنیم. االن اصًا نمی دانم آن زمان به چه فکر می کردم؛ در کل 
از وقتی یادم می آید چیزی را که می خواندم دوست داشتم برای دیگران 

تعریف کنم. 
مدتیکهزیادپادکســتگوشمیکردیــد،چهچیزهایی
برایخودتانجذاببود؟بهغیربحثآموزشزبانانگلیســی
کهبهاجبارگــوشکردیدوبهآنعالقهمندشــدید،بعدکه
میخواستیدانتخابکنید،چهپادکستیراانتخابمیکردید؟

همه چیز گوش می کردم. اواًل آن  زمان پادکســت به اندازۀ االن نبود، االن 
500 هزار پادکســت در آیتونز هست. رفتار من هم با پادکست چنین بود 
که مدتی پادکســتی را گوش می کردم و بعد خیلی گوش می کردم و بعد 
دیگر گوشــم خسته می شــد و می رفتم چیز دیگری گوش می کردم. یا 
 Stuff You مثًا پادکستی تاریخی گوش می کردم. پادکست هایی مانند
 Should Know، How stuff works، This American Life،
 Radio lab و Hardcore history ،WTF یــا Free Economics
فکر کنم آن زمان بود. اســم هایی که االن یادم است، این هاست. واقعاً آن 

زمان پادکست این قدر زیاد نبود که االن هست.
بهنظرمیرسدشماازآنشخصیتهاییهستیدکهدردوران
نوجوانیوقبلازفراگیرشدنپادکستزیادطرفداردانستنیها
ودایرهالمعارفوچنینکتابهاییبودید.انگاردوستداشتیداز

هرچیزیکمیبدانید؟
این چیز جالبی که شــما به آن رسیدی حرف درستی است؛ دایره المعارف 
را همیشه دوســت داشتم. در منزل هم داشــتیم؛ ضخیم ترین کتاب در 
کتابخانه  ام بود، به آن عاقه داشــتم و ورق می زدم. ولی بچه ای نبودم که 
مجلۀ دانستنی ها و دانشمند را داشته باشم، این ها هیچ وقت جزو مجله هایی 
نبود که در خانه مان بیاید یا من دوست داشته باشم یا حتی بعداً که خودم به 
سن مجله خواندن رسیدم، هیچ وقت از این کنجکاوعلمی ها نبودم. راستش 
سینما را بیشتر دوست داشتم؛ مجله هایی که می خواندم بیشتر سینمایی بود. 
از اولین مجله هایی که مشترک شدم، »گزارش فیلم« و مجلۀ »فیلم نگار« 

بود که تخصصی فیلم نامه بود. 
یک چیز مهم در این زمینــه االن به  خاطرم آمد، وقتی ما جوان بودیم، 
مجله ای به اسم »پیام امروز« چاپ می شد. فکر نمی کنم مجلۀ پیام  امروز 
در تاریخ روزنامه نگاری ایران خیلی نمونه داشــته باشد. من با آن مجله  
مفهوم گزارش نویسی را درک کردم. اینکه گزارش بلند چه چیزی است؟ 
فکر می کنم ســردبیر پیام امروز »عمید نائینی« بود که یک تیم بسیار 

جالب است که 
شما بدانید آن 
زمانی هم که 

چاپ آمد خیلی  ها 
از این قضیه 
می ترسیدند. 

می گفتند دیگر 
علم دست 

هرکسی افتاد. 
هرکسی از هر جا 

بیاید، می تواند یک 
چیزی چاپ بكند 

و بیرون بدهد و 
اصالً چه کسی 

می خواهد بفهمد 
این آدم دانشمند 
هست یا نیست؟

گفت وگو



حرفه ای داشــت. مجله ای تاریخی بود که همان دوران بهار مطبوعات 
اواخر دهۀ 70 منتشــر می شد و انتشــارش هم خیلی طول نکشید. این 
مجله من را با گزارش نوشــتن آشــنا کرد، اینکه گزارش بلند چند هزار 
کلمه است و یک مطلبی را موشکافانه و با مدرک و نقل قول بیان کردن 
چگونه اســت. وقتی شکل روایت داســتانی و دراماتیک است، درگیرت 
می کند. آن گزارش ها چند ساعت خواندنش طول می کشید، جنس همین 
چیزهایی بود که االن در چنل  بی داریم می خوانیم، فقط خاِف چنل بی 
که اجتماعی است، پیام امروز سیاسی بود. این را تا به  حال جای دیگری به  
خاطرم نیامده بود که بیان کنم. بعد که انگلیسی یاد گرفتم، خیلی دوست 
داشتم بتوانم کتاب های انگلیسی بخوانم. انگلیسی ای که یاد گرفته بودم 
هنوز آن قدری خوب نبود که بتوانم به ســرعت بخوانم و چون ســرعت 
فارسی خواندنم هم خیلی زیاد بود، حوصله ام سر می رفت. مثًا من یک 
صفحه  مجلۀ انگلیســی را که می گرفتم دستم، طول می کشید تا بتوانم 
بخوانم. باید وسطش کلمه ترجمه می کردم و... ولی وقتی این موانع اولیه 
را پشت ســر گذاشتم و سرعتم زیاد شد، دوباره انگار آن آشنای قدیمی را 
بازیافته بودم و همان ِکیفی که از خواندن گزارش های پیام امروز می کردم، 
 long form journalism ،حاال داشــتم در این گزارش های تحقیقی
تجربه می کردم. هیجان زده بودم از اینکه دوباره چنین چیزی پیدا کرده 

بودم و حتی وسیع تر از آن، چون آن گزارش ها فقط سیاسی بود دیگر. 
میتوانیدبگوییدچهمجالتیازمجالتخارجیرادیدیدکه

گزارشبود؟
با نیویورکر شــروع کردم. مــن اصًا یاد گرفتن در اینجــا را با نیویورکر 
شــروع کردم.  در کل منابعی که هم قبًا مطالعه می کردم و هم االن از 
 Longread.com، The wired، :آن ها اســتفاده می کنم این ها هستند
 Esquire، Buzzfeed ، Motherjones ، Rolling Stone ، Slate

.Vanity Fair  و
پسشماسعیکردهایدگزارشنویسیبلند،مکتوبوداستانی
رادرمدیومپادکستبیاورید.چراخوِدرسانۀمکتوبراانتخاب
نکردید؟مثالًمیتوانســتیدترجمهکنید.چهشدکهمدیوم
پادکسترابهترازنوشتنگزارشدانستید؟دالیلفردیداشتید

یابهبُعداجتماعیاشفکرمیکردید؟
راستش نه، کامًا فردی بود. ببینید، اواًل که این چیزی بود که خودش را به 
من عرضه کرد. می توانستم بنویسم، ولی هیچ وقت به این فکر نکردم که 
من وباگی داشته باشم که این گزارش ها را داخلش ترجمه کنم. چون به 

شکل کار به آن نگاه نمی کردم. 
پادکست هم چون می گویم کاری بود که من سر شام می کردم. من همین 
گزارش هایی را که در نیویورکر می خواندم، می نشستم سر شام برای دوستانم 
تعریف می کردم. می گفتم یک گزارش خواندم درباره کشتی دزدان دریایی 
سومالی و این طوری می دزدند و فان می کنند؛ یعنی ننشستم فکر کنم و 
بگویم من می خواهم این گزارش را به مخاطب فارسی زبان منتقل کنم و 
چه مدیومی برایش مناسب تر است. اگر چنین فکری می کردم، هرگز سراغ 
پادکســت نمی رفتم، چون آن موقع پادکست شنونده ای در ایران نداشت؛ 

یعنی اصًا برای پادکست مخاطبی وجود نداشت.
نــه، من آن کاری را که بلد بودم انجــام دادم و آن هم تعریف کردن بود. 
ترجمه کردن کاری نیست که من بلد باشم. ترجمه تخصصی می خواهد 
که من ندارم واقعاً. برای ترجمه، سطحی از هوش و تسلط به فارسی الزم 
است که من مطمئن نیستم داشته باشم. من از آنجا به این نرسیدم، ولی 
گفتم این کاری را که من دوست دارم انجام می دهم؛ واقعاً اوایل خیلی هم 
به فکر مخاطب و این ها نبودم. گفتم حاال کاری را که دوست دارم می کنم 

تا ببینیم چه می شود.
کم کم پادکست شــنو از آنجا درست شد؛ یعنی هم زمان و شانسی هم این 
اتفاق افتاد. به یک باره گوشــی های هوشمند دست مردم بسیار زیاد و بعد 

پوشش اینترنت مقداری در ایران بهتر شد، بچه های دیگر هم شروع کردند 
به پادکست درست کردن و جریان پادکست را به آدم های بسیاری معرفی 
کردند و کمک کردند که کلمۀ پادکست سر زبان ها بیفتد. این ها همه کمک 

کرد که فضای آن رشد کند.
اشارهکردیدکهپادکستهاییرابرایتقویتزبانانگلیسی
گوشمیکردید.بحثیوجودداردکهبینپادکستوچیزهای
دیگرخلطمبحثمیشود،مثالًکسیسلسلهدرسگفتاریرا
دربارهروانشناسیمیگذاردودردوساعتهرمبحثراتوضیح
میدهدودربازاربهصورتفایلصوتیپخشمیشود.بهاینهم
میشود»پادکست«گفت؟یاپادکستتعریفیعملیاتیداردکه

حدودوموضوعشمشخصاست؟
نه راستش. می شود گفت همان هم پادکست است، اصًا این چیزها دعوا 
ندارد. بحث بی فایده ای هم هست، اینکه این پادکست هست یا نیست،  نه 
چیزی به کســی اضافه می کند و نه هیچی. هرکسی هرچیزی می گوید 
خوب اســت. ولی از نظر تکنیکی آن چیزی را که با فید RSS توزیع شود 
و با اپلیکیشن های podcatcher می شود دریافت کرد و شنید، پادکست 
است. حاال شما ممکن است در آن موسیقی دستگاهی ایران را معرفی کنید، 
ممکن است بحث های روان شناسی انجام دهید، منطق درس بدهید، اصًا 
کاس های تان را ضبط کنید یا ســخنرانی هایی را در آن ضبط و پخش 
کنید؛ یعنی سخنرانی های کسی را که یک زمانی سخنرانی کرده شما ضبط 
کنید، بعد این ها را تکه تکه کنید و اپیزود اپیزود منتشر کنید، پادکست است. 
مادامی که این را با فید RSS توزیع کنید و بشود آن را روی اپلیکیشن های 
podcatcher شنید، از نظر فنی نامش پادکست است.  بقیۀ بحث ها به  

نظرم اهمیتی ندارد. 
ازروندانتخابتاترجمهوضبطپادکستهابرایمانبگویید.
تاجاییکهمیدانمشماکامالًبهصورتگروهیکارمیکنیدو
دوستانحرفهایدیگریدرتولیداینپادکستهابهشماکمک

میکنند.
از انتخاب شــروع می شــود. ما تعداد زیادی گــزارش می خوانیم. ما که 
می گویم،  من هســتم و همکارم »هدیه کعبی«. ما تعداد زیادی گزارش 
می خوانیم و از بین آن ها با سازوکاری که خودمان داریم یکی را انتخاب 
می کنیم و به یک گزارش می رسیم. برای یک گزارش ما حدود ۲0 تا 30 
مطلب را بررسی می کنیم تا به یک گزارش برسیم. آن ۲0-30 مورد را یا 
من انتخاب کردم یا هدیه یا به ما پیشنهاد داده اند. شنونده ها پادکست را 
گوش می کنند و ایمیل می زنند یا می گویند که  فان موضوع هم جالب 
است، فان ماجرا هم جالب است. ما همۀ این ها را توی سبدی می اندازیم 
و  یکی یکی می خوانیم. بعد یکی را انتخاب می کنیم و دوباره، ســه باره و 
چهارباره می خوانیم و آخرسر قطعی می گوییم که  این را می خواهیم کار 
کنیم. وقتی انتخاب شــد، این را یــا هدیه یا یکی دیگر از بچه هایی که 
برای پادکست ترجمه می کنند، به فارسی بر می گردانند. این متِن مثًا ۲0 
هزار کلمه ای به یک متن فارســی تبدیل می شود. بعد وقتی ترجمۀ  این 
متن انجام، ویرایش و  آماده شد، به دست من می رسد، یک متن فارسی 
تروتمیــز. من این را برمی دارم و به یک متن چنل  بی ای تبدیل می کنم 
)یعنی آن چیزی که بیان من است(، در آخر آن را از رو می خوانم یا اجرا 
می کنم و تبدیل به پادکســت می کنم. در واقع در تولید متن، من هستم 
و مترجم. ۸0 درصد ترجمه ها برای هدیه اســت و امســال چند تا را هم 
بچه های دیگر ترجمه کردند. تا قبل از امسال که همیشه هدیه بود. اوایل 
که فقط من بودم و فکر می کنم اگر اشتباه نکنم تا اپیزود 17-1۸ همه را 
خودم ترجمه کردم، ولی از 17-1۸ دیگر هدیه اضافه شده است، ترجمه 

می کند و بعد هم متن به دست من می رسد. 
درخصوصکپیرایتوبازنشرمطالبیکهاستفادهمیکنید

مشکلیندارید؟دچارنقضحقوقصاحباثرنمیشوید؟

ما 
پادکست های مان 
را کالً بر پایۀ 
یک منبع تعریف 
می کنیم. ممكن 
است جاهایی 
چیزهای کوچكی 
اضافه یا کم کرده 
باشیم که آن  را 
هم  به مخاطب 
می گوییم. بعضی 
از گزارش ها دو 
منبعی یا سه 
منبعی است که 
در پادکست به 
آن  هم اشاره 
می  کنیم. اما در 
کل خودمان را 
از محتوا بیرون 
می کشیم، به   دلیل 
اینكه فكر می کنیم 
من اگر هرچیزی 
بگویم بعداً توان 
دفاع کردن از آن 
را ندارم
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گزارشــاتی که ما می گیریم، اجازۀ حقوقی برای بازنشرشان نداریم. ولی 
چنین نیست که فکر کنند اجازۀ حقوقی لزوماً برای همۀ آن ها نیاز است. 
ما داریم این گزارش را تعریف می کنیم. بیشــتر ایــن گزارش ها را اگر 
شــما ترجمه کنید و  بخواهید جایی چاپ کنید، اجازۀ حقوقی الزم دارد. 
بعضی های شان نه، حقوق شان آزاد است. مثًا شما برای بازنشِر مطلبی 
از  مجلۀ نیویورکر باید به آن مجله یا صاحِب اثر نامه بنویســید. آن ها به 
شــما می گویند که روندش چگونه است. من یک بار قیمت هم گرفتم، 
اگر اشــتباه نکنم برای هر گزارش باید سه هزار دالر بدهید، بعد بررسی 
کنند و ببینند ترجمه تان چطور اســت، درســت است یا نه و اگر درست 
باشــد، اجازۀ نشــر بدهند. کاری که ما می کنیم این است که من این را 
تحویل می گیرم، فرایند هایی روی آن انجام می دهم و بعد دوباره تحویل 
می دهم. من آن محتوا را به شکل دیگری تحویل می دهم. مخاطبان فکر 
نکنند که ما مطلب دزدی و  به اصطاح کپی رایت را نقض می کنیم. اگر 
کسی می خواهد در خصوص این چیزها بداند، باید برود مقداری دقیق تر 
مطالعه کند. فارغ از این، به نویسنده هایی که گزارش های شان را تعریف 
کردم، خبر می دهم. وقتی گزارش را تعریف می کنیم و در پادکست شنیده 
می شود، می گویم ما چنین کاری کردیم. بااستثنا همۀ آن هایی که جواب 
دادند )بعضی های شان هم به پیغام من جواب ندادند( بسیار بسیار خوشحال 
شــدند. بعضی های شان شروع کردند گزارش های دیگرشان را برای من 
فرســتادند. هروقت چیزی می نویسند که فکر می کنند به درد مخاطبان 
چنل  بی می خورد، به من پیغام می دهند. می گویند ما یک گزارش جدید 
نوشــتیم، ببینید این هم شاید به درد کارتان بخورد و شاید این هم برای 

مخاطبان چنل  بی جالب باشد. 
مراحلفنیضبطونشرپادکستبرایشماچگونهاست؟خود
شماضبطشانمیکنید؟وسایلحرفهایبرایضبطاینهادارید؟
چیــزی که االن داریم دیگر خیلی هم آماتوری نیســت. من این ها را در 
منزل ضبط می کنم. در جاکفشــی منزل مان یک جایی را درســت کردم 
که استودیومانند است. فضای خیلی کوچکی است که  این ها را آنجا ضبط 
می کنم. االن میکروفون خوبی دارم و همچنین سعی کرده ام که پنل های 
آکوستیک بگذارم. در مقایسه با قبل خیلی بهتر شده. ولی این ها اتفاقاتی 
اســت که در یک ســال اخیر رخ داده است. تا قبل از این یک میکروفون 
خیلی معمولی تر داشتم و قبل از آن هم که شش هفت اپیزود اول را اصاً با 
موبایل ضبط  کردم. ولی االن این ها را در آن استودیو مانندم ضبط می کنم  و 
سعی داریم با کیفیت صدای بهتری پادکست تولید کنیم. االن بعد از ضبط، 

صدای ضبط شده را به »امید صدیق فر« می دهم که طراح صوتی پادکست 
اســت. اصطاح ساده تر آن این است که ادیتور و تدوینگر پادکست است. 
مثًا من یک فایل ســه ســاعته به او می دهم و از آن یک پادکست یک 
ساعته درمی آورد. ولی کاری که می کند یک مقدار بیش از فقط تدوین کردن 
است، به همین دلیل شاید الزم باشد وقتی دارم WorkFlowy تولید متن 
را می گویم، آنجا هم باز برگردم یک مقدار نقش امید را بگویم. وقتی متن 
فارســی آماده می شود و به دســت من می رسد، اولین بار که می بینمش، 
امیــد هم آن را می بیند. ما آنجا تصمیم می گیریم کــه آیا این گزارش را 
همان طوری که نویســنده تعریف کرده، تعریف کنیم؟ یا اینکه گزارش را 
برای رادیو، برای پادکست و برای صدا مقداری تغییر بدهیم، چینش روایت 
را عوض کنیم، یک چیزهایی را جلو بیاوریم و یک چیزهایی را عقب ببریم؟ 
یا مثًا توضیحاتی اضافه و توضیحاتی کم است. از وقتی متن فارسی آماده 
می شود، با امید شروع به سروکله زدن با آن می کنیم. در حقیقت آن  چیزی 
که شما می شنوید بیشتر محصول کار امید است تا من. او نظراتش را می دهد 
و من طبق صحبت های مان متن را تغییر می دهم، وقتی من ضبط کردم و 
به امید دادم، باز ممکن است امید بگوید نه، مثًا اینجا را برداریم و بیاوریم 
اول پادکست بهتر است، یا این تکه را کًا نگوییم و بگذاریم آخِر آخرش لو 
بدهیم،  بهتر است، یا اینکه طوالنی شده است و شنونده خط داستان را گم 

می کند و این شخصیت اضافه است و اصًا باید حذفش کنیم. 
پسآقایصدیقفردقیقاًمانندیکتدوینگرحرفهایسینمابه

پادکستشمامعنابخشیمیکند.
درست است. اگر پادکستی جذاب نمی شود، شما درگیر قصه نمی شوید یا 
گم می کنید، به خاطر این است که ما کارمان را در یک اپیزودی خوب انجام 
ندادیم، یا شــخصیت ها زیاد شدند و آدم ها گم می کنند کی به کی هست. 
چون باالخره طوالنی است و در حدود دوساعت ونیم است. از طرف دیگر، 
شما هیچ وقت در محیطی آرام و با تمرکز کامل پادکست گوش نمی دهید؛ 
معمواًل در مترو، اتوبوس و هنگام رانندگی به پادکســت گوش می کنید. 
همه اش باید حواس مان به این باشد که آن کسی که دارد گوش می کند، 
صددرصِد حواس و تمرکزش دست ما نیست یا تکرار الزم است. این ها را 
امید دائماً یادآوری می کند و مثًا می گوید شخصیت زیاد شد یا قصه تودرتو 

شد یا الزم است که اینجای قصه یادآوری شود.
درکلچنلبیروزیچقدروقتتانرامیگیرد؟

نمی شــود گفت روزی چقدر. من تقریباً تمام روز دارم به پادکســت فکر 
می کنم، جز در ساعت هایی که خواب هستم و  جز یکی دو ساعت از ساعت 

من دوست دارم 
آدم هایی که زبان 
من را می فهمند 
کنجكاو کنم به 
اینكه دنیا پر از 

چیزهای جذابی 
است که ما 

هیچ چیز از آن 
نمی دانیم. همۀ 

دنیا ترامپ و 
پوتین و امریكا و 
این جنگ و این 

درگیری و این 
خبرهایی که هر 

روز در رسانه 
می بینید نیست

گفت وگو



بیداری ام که به توصیۀ خانمم  دارم تمرین می کنم که اصًا به پادکست فکر 
نکنم و هیچ کار پادکستی ای نکنم. من دارم سعی می کنم یک چیزی بین 
یکی دو ســاعت تمرین کنم که حتماً ذهنم را از پادکست خالی کنم. ولی 
راستش بقیۀ روز تقریباً همه اش پادکست هست، یا پس ذهن است یا یک 

مقدار جلوتر یا کامًا جلوست. 
پادکستهایشماخیلیسادهورواناست،نهاداواطوارصدای
رادیوییرامیخواهیددربیاوریدونهباموزیکوقلقکدادن
احساساتســعیمیکنیدمخاطبرانگهدارید.اینسبکرا

چطورانتخابکردید؟ازابتدابودیارفتهرفتهبهآنرسیدید؟
این سبک ساده سلیقۀ من بوده است. چیزی که خودم دوست دارم چنین 
است. من آن کسی را که صداسازی می کند، صدا را در گلو می پیچاند یا 
مثًا از موزیک زیاد اســتفاده می کند یا  بار بزرگی از درام را به موسیقی 
می دهد، شــخصاً نمی پسندم. این ها را در رابطه با چیزهایی که می بینم 
و می شــنوم، نمی پسندم. امید هم در این قضیه خیلی با من هم سوست 
و  از وقتی هم که اضافه شد از این بابت برای من خیلی بهتر شد.  یک 
جاهایی اگر من حواسم نباشد و مثًا بگویم که امید، این صحنه می طلبد 
که موزیک درام بیاید چون می خواهد این شــخصیت وارد شــود و... او 
حواســش بیشتر جمع است و معمواًل می گوید نه، شاخ وبرگش ندهیم و 

گل درشــتش نکنیم، ما به همان سبک مینی مالیستی بچسبیم، هیجان 
زیادی وارد نکنیم، سعی نکنیم با لحن و موزیک دراماتیکش کنیم؛ قصه 
قصه اســت و داریم قصه تعریف می کنیم. من هم شخصاً وقتی حرف 
می زنم، همان طوری است که در پادکست ها تعریف می کنم. حتی وقتی 
قصه ای ناگوار برای شما تعریف می کنم، لحنم ممکن است خیلی باال و 
پایین نشود و مقداری خنثی است. خب طبیعی است یکی از این خوشش 
می آید و یکی بدش می آید، ولی سعی می کنم در پادکست چیزی که حفظ 
می کنم شــکل حرف زدن خودم باشد، یعنی صدا و حرف زدن پادکست 
عین من باشد. دوستانم می گویند وقتی پادکست را گوش می کنیم، واقعًا 
احســاس می کنیم جلوی شما نشستیم و دارید حرف می زنید. هدف من 
این اســت که این را حفظ کنم و هیچ وقت چنین نباشد که من به خاطر 
پادکســت به گونه ای دیگر حرف بزنم یا چون میکروفون روشــن است 
طور دیگری باشم. برعکس، سعی می کنم طوری باشد که انگارنه انگار 

میکروفون اینجا هست. 
قطعاًخودتانخیلیبیشــتروبهترمیدانیدکهمثالًمجلۀ
نیویورکر،یاحتیهرمجلۀضعیفتری،تاوقتیبهدستمخاطب
میرسد،ازچندینوچندفیلترردمیشود.ازخبرنگاربگیرید
تابعدشدبیر،سردبیرومدیرمسئول.ایندرستاستکهخیلی
جاهابهضررمتنمیشودونویسندهرامحدودمیکند،ولیاز
یکبابتهمباعثمیشوداعتبارسنجییکمتنباالبرود.این
یکمورداست.مورددیگراینکههرنشریهایکهداردهزینهای
میکند،قطعاًمیخواهدسیاستهاواصولخودشراپیشببرد،
بدوناینکهمااصالًداوریارزشــیکنیمکهآنهاچیست.این
دوتاراکناردستهمدیگرمیگذاریم،شمابهعنوانکسیکه
پادکستیتولیدمیکندومخاطبانزیادیهمداردکهبهاحتمال
زیاداکثرشانهمبهشمااطمینانکردند،ایندوموردراچطوری

حلمیکنید؟
خیلی ســؤال خوبی اســت. ببینید، این کاری که شما می گویید من واقعًا 
اســتطاعت انجامش را ندارم. ما نه می توانیم Fact Checking کنیم، نه 
می توانیم ببینیم انگیزۀ این مجله از منتشر کردن این گزارش چه بوده است، 
چون 90 درصد منابع  ما امریکایی است و آن 10 درصدی هم که امریکایی 
نیست، انگلیسی است. 10 درصدی فکر کنم از GQ Guardian داشتیم، 
بقیه اش همه امریکایی بود. خب، این دید مشخصی به دنیاست. از دست 
راستی امریکایی داشتیم و دست چپی  هم داشتیم یک مقدار، بیشتر ولی 
منابع ما لیبرال است. اما در کل، ایراِد واردی است. ما می دانیم که تک منبعی 
هستیم، ولی تاش نمی کنیم این را باالنس کنیم،  به خاطر اینکه امکاناتش 
را نداریم. من نه خودم سوادش را دارم و نه منابعش را دارم که بخواهم یک 
تشکیات ادیتوریال داشته باشم. کاری که می کنیم این است که آن موقع 

که گزارش انتخاب می کنیم، حواس مان به منبع مان هست.
یک  سری چیزها هم شخصی است. مثًا من گزارش رسانه های امریکایی 
دربــاره  جنگ عراق را تعریف نمی کنم )البته این را االن می گویم، ممکن 
اســت  فرداروز چنین گزارشــی کار کنیم و این حرف زیر سؤال برود، ولی 
االن که داریم گفت  وگو می کنیم، واقعاً هنوز صادق است(، حتی گزارشی 
که در رسانه های امریکایی از جنگ داعش یا از جنگ سوریه هست، من 
تعریف نمی کنم، به خاطر اینکه این ها به  نظرم ممکن است خیلی این َور و 
آن َور شده باشد. نه اینکه بخواهم Fact Checking آن را زیر سؤال ببرم، 
آن را زیر ســؤال نمی برم، ولی به  قول شما در تصویر بزرگ تر جایگاه این 
گزارش کجاست؟  اینکه این گزارش را با چه چیزی می شود باالنس کرد 
من امکانش را ندارم.  وقتی قصه ای انتخاب می کنم، سعی دارم از این نظر 
خنثی و از اتفاقات و اخبار سیاسی روز دور باشد. اساساً سعی می کنیم از خبر 
پرهیز کنیم، هرچه هم که بگویند االن این موضوع داغ اســت. مثًا االن 
تقریباً دو سال است که ترامپ رئیس جمهوری است. یک سال پیش از آن 

ما می دانیم که 
تک منبعی هستیم، 
ولی تالش نمی کنیم 
که این را باالنس 
کنیم،  به خاطر 
اینكه امكاناتش را 
نداریم. من نه خودم 
سوادش را دارم و 
نه منابعش را دارم 
که بخواهم یک 
تشكیالت ادیتوریال 
داشته باشم. کاری 
که می کنیم این 
است که آن موقع 
که گزارش انتخاب 
می کنیم، حواس مان 
به منبع مان هست

  استودیو جمع وجور علی بندری در منزلش 



شماره 104، د ی ماه 97

هم در کمپین انتخاباتی بود، من هم ماجرا را خیلی با عاقه دنبال می کردم، 
خیلی ها هم دنبال می کنند. اما ما یک گزارش درباره  ترامپ نرفتیم با اینکه 
واقعاً یک هفته درمیان یک نفر پیشنهاد می کند که  این یا آن گزارش خیلی 
عالی است. ولی ما نمی گوییم، به خاطر اینکه اواًل شما آن را در جای دیگر 
می شنوید و بعدش هم اینکه چنین قصه هایی هزار تا باال و پایین دارد. ما 
یک  سری رسانه ها را انتخاب کردیم و از این رسانه ها با اعتماد نقل می کنیم. 
ما در پادکســت های مان کًا بر پایۀ یک منبع تعریف می کنیم. ممکن 
است جاهایی چیزهای کوچکی اضافه یا کم کرده باشیم که آن  را هم  به 
مخاطب می گوییم. بعضی از گزارش ها دو منبعی یا سه منبعی است که 
در پادکست به آن  هم اشاره می  کنیم. اما در کل خودمان را از محتوا بیرون 
می کشیم، به   دلیل اینکه فکر می کنیم اگر هر چیزی بگوییم بعداً توان دفاع 
کردن از آن را نداریم. درصد زیادی از آدم هایی که پادکست را می شنوند از 
من باسوادتر هستند. در خصوص آن موضوع خاصی که صحبت می شود، 
آدم های بســیار زیادی هستند که دارند پادکســت را می شنوند و از من 
بیشتر می دانند. بنابراین، من اگر یک چیزهایی بگویم، ممکن است عدۀ 
زیادی خوش شــان بیاید، ولی خودم را جلــو آدم های دیگری که در آن 
موضوع واردتر هستند مسخره کرده ام. من یک بار درباره سیستم قضایی 
دادگاه ها در امریکا چیزی گفتم. خیلی ها هم خوش شــان آمد، خودم هم 
به  نظرم حرف جالبی بــود. حرف خودم هم نبود و جای دیگری خوانده 
بودم و تحویل دادم. ولی دو ســه نفری که سیستم های قضایی مختلف 
و سنت های مختلف حقوقی در جهان را به صورت تئوریک می شناختند، 
به من توضیح دادند که این ســخن شــما درست نیست و حرف خام و 
عوامانه ای است. من خیلی خجالت کشیدم، چون تا آن موقع ۲0-30 تا 
اپیزود پادکست درست کرده بودیم و یک بار از خودم حرفی نگفته بودم 
و در  آن یکی هم صدای آدم هایی که می فهمیدند چی به چی هســت، 
درآمد. بهتر است که دهنم بسته باشد و چیزی از خودم نگویم که پس فردا 
اگر کسی گفت اینجای حرف غلط است،  بگویم: »ممکن است. نویسنده 
در دســترس است. مجله در دسترس است. سایت در دسترس است. به 
نویسنده ایمیل بزنید، کامنت بگذارید و در توئیتر صدای شان کنید و بگویید 
اینجای حرف غلط است. به من لطفاً نگویید. کاری از دست من برنمی آید. 

من انتقال دهندۀ قصه هستم.« 
ایــنرویکردیکهاتخاذمیکنید،شــانهخالیکردنازبار
مسئولیتاخالقینیســت؟چونماهیچچیزبدونسوگیری
نداریم.حتیبتمنوکمیکاستریپیکهتولیدمیشودوهرچیز
دیگری،باالخرهدرراستاییکساختاریاست.بهنظرشمانباید
سازوکاریدرستکردکهصحتواعتبارمتنومسئولیتشبا

خودتانباشدوباچیزیکهمیگوییددرگیرشوید؟
نه. به  نظرم نباید درست کرد، به خاطر اینکه آن سازوکار هم اگر پدید آید، 
آخر همین حرف شما به آن وارد است دیگر. چون سازوکار من هم پشتش 

یک سوگیری  ای هست. این قصه تا ابد ادامه دارد. 
قطعاًبله.ولیخباینسوگیریبهگونهایاستکهخودتفکر
میکنیدرستاست.مثالًاینپادکستهایآخریکهدرباره
اوشــوبودومنهمکامالًباآنهمســوبودمازیکزاویۀدید
میآید.شایدبهمذاقخیلیهاهمخوشنیاید،اماوقتیکسی
خودشاینفکتهارااعتبارسنجیکردهباشدراحتمیتوانداز
آندفاعکند.اگرمنابعشماخیلیگستردهبود،خودتاندست

بهتولیدمحتوامیزدید؟
نه. کار من نیســت. اصًا به آن عاقه ای ندارم و تخصصش را هم ندارم. 
شــما کارتان این است و باالخره یک مجله تولید می کنید، آن طرف قصه 
را می بینید. ولــی من اصًا عاقه ای به این کار نــدارم. من می دانم که 
هرچیزی یک سوگیری ای دارد. چیز بی طرف نداریم. ما هم سر مثًا یکی دو 
تا اپیزودی که اپیزود مک آفی بود، عده ای گفتند که شــما سوگیری دارید. 

گفتم بله، سوگیری داریم. اصًا مشخص است. اگر کسی به شما گفت که 
سوگیری ندارم، معذرت می خواهم، سرتان کاه می گذارد. 

چنینفردیراشاالرتانمیخوانند.
بله. او شارالتان است. رسانه ها همه شان سوگیری دارند. این پنبه  را باید 
از گوش درآورد که رسانۀ بی طرف داریم. هرکسی یک طرفی دارد. ولی 
شما به آن فرایندی که دارد تولید می شود اعتماد دارید. از نظر شخصی 
هم کاری که من می کنم این اســت که رژیم مصرف محتوای خودم را 
متعادل نگه می دارم؛ یعنی ســعی می کنم اگر از این طرف می خوانم، از 
آن طرف هم بخوانم. اگر از این طرف مثًا پادکست سیاسی دست  راستی 
گوش می کنم، پادکست دست  چپی را هم گوش بدهم. آدم های مختلف 
را دنبال کنم. قصه های مختلف از جاهای مختلف بخوانم. نه اینکه فکر 
کنم قصه و گزارشی را که دارم انتخاب می کنم، گزارشی باشد که متعادل 
نوشته شده باشد. اتفاقاً من طرف دار این هستم که گزارش هایی بخوانم 
که با سوگیری عیان نوشته شده اند، چون آنجاست که اصل حرف معلوم 
می شــود. ولی دو تا بخوانم، یکی از چپ ها بخوانم و یکی از راست ها. 
اما کسی که از اول می گوید من می خواهم تعادل را حفظ کنم، احتمااًل 
آن قدر زهر مطلب را می گیرد که چیزی ازش نمی ماند. هر جمله اش را 
با ســه چهار تا قید مانند »اما می شود آن طور هم دید«، »اما این طرف 
هم هست« و »حاال این را که ما نمی دانیم« بیان می کند. آن قدر با این 
قیدها، عامت های مثبت و منفی را از حرفش گرفته که دیگر هیچ چیز 
در آن نمانده و متن را خنثی کرده است. من ترجیح می دهم که نه، بروم 
رسانۀ دست  راستی خیلی دست  راســتی را بخوانم و از آن طرف خیلی 
دســت چپی را بخوانم. بگذار آن باالنــس و تعادل برقرار کردن در مغز 

من اتفاق بیفتد. 
در خصوص مثًا پدیده ای مثل اوشو، بله، من متنی را که انتخاب کردم 
می دانم چیست. می دانم که اوشو فردی است که باالخره بعضی از مردم او 
را دوست دارند. اما در پادکست می گویم که منبعم کجاست و منبع من هم 
سوگیری دارد. اصًا اسمش مشخص است. هر قصه ای سوگیری دارد. 
شما این همه مدت قصۀ اوشو را از چه کسی شنیدید؟ همۀ این آدم ها دارند 
مقاومت می کنند درباره اینکه یک پرده دری در خصوص اوشــو بشنوند. 
مگر شــما این همه مدت کتابش را نخواندید و دوست داشتید؟ پس شما 
همیشه مثبتش را شنیدید دیگر. حاال من دارم می گویم یک دقیقه بیایید 
بنشینید، من هم یک قصه از آن طرف برای تان بگویم. اصًا نمی گویم 
خنثی و بی طرف هستم و نه می گویم دید منصفانه ای دارم. مخصوصاً در 
خود پادکست گفتم یک عدد کتاب او را نخوانده ام. کار من نیست اصًا. 
عاقه ای نداشــتم و نخواندم. ولی من به این داستان که یک نفر از آنجا 
بلند شد و با این قصه رفت جای دیگر و توانست این همه پول جمع کند، 
چنین سازماندهی کند و این همه در آن تشکیات سر ملت کاه گذاشته 
شد عاقه مندم. بعد از این همه مدت، این همه آدم هنوز همۀ این چیزها 
را می دانند و هنوز دل بستۀ آن تجربه هستند. توجه می کنید؟ این داستان، 
داســتان جذابی است. شما اوشو را دوست دارید، خوش به حال تان. واقعًا 
خوش  به  حال تان. این همه ســال هم چیزهای مثبت شنیدید و من هم 
یک قصه از آن طرفش تعریف کردم. در مقابل شنیدن قصه های مختلف 

نباید مقاومت داشت.
نمیدانمجدیداًبهانقالبرفتیدیانه،اوشوهمچنانیکیاز
پرفروشهایدستفروشاناستوحتینقلقولهایبسیاریاز

اودرشبکههایاجتماعیدستبهدستمیشود.
نمی دانستم که االن هم پرفروش است، ولی به  نظرم وقتی یک چیزی 
آن قدر مصرف می شــود، خوب است که آدم ها آن طرف قصه را هم یک 
مقداری بشنوند. من هنوز هم نمی گویم اگر کسی این پادکست را بشنود، 
دیگر نباید کتاب های اوشــو را بخواند. واقعاً ممکن است شما کتابی را 
بخوانید و چیزی داشته باشــد که به دردتان بخورد. من واقعاً چه کسی 

شنونده ها 
پادکست را 

گوش می کنند و 
ایمیل می زنند یا 
می گویند فالن 

موضوع هم جالب 
است، فالن 

ماجرا هم جالب 
است. ما همۀ 
این ها را داخل 

سبدی می اندازیم 
و یكی یكی 

می خوانیم. بعد 
یكی را انتخاب 

می کنیم، دوباره، 
سه باره و چهارباره 

می خوانیم و 
آخرسر قطعی 

می گوییم که  این 
را می خواهیم کار 

کنیم

گفت وگو



هستم که بخواهم بگویم حرف های او بد است یا مثًا همۀ آدم هایی که 
در دنیا حرف های خوبی زدند، خودشان بهترین آدم ها بودند؟ مگر این همه 
دندان پزشک نیستند که ســیگار می کشند؟ مگر دکترهای قلب سیگار 
نمی کشــند؟! اگر اوشو یا هرکس دیگری هم حرف خوبی بیان می کند، 

ولی خودش عامل به آن حرف نیست، باید حرف و عملش را جدا دید. 
کاراوشــویکیازبهترینکارهاییاستکهمیشددراین
زمینهودرزبانفارســیانجامداد.چرا؟چونقلقلکمیدهد
آنباورهایمتصلبیراکهتااالندستنخوردهبود.ازاینبحث
میخواستمبهاینبرسمکهماایرانیهاکهبهفرهنگشفاهی
همبیشتراقبالداریمتافرهنگمکتوب،تفکرانتقادینداریم.
درستاستجامعۀمخاطبپادکستاالنکماکانالیتهایی
هستندکهشایدباســطحعمومیجامعهفرقکنند،ولیاین
مدیومدرحالفراگیرشدناست.فراگیرشدنشاینمسئله
راداردکههرکسهرچیزیراتولیدکرد،مخاطبکامالًبهآن
استنادکند.بهنظرشمامیشودبهگونهایپیشرفتکهتفکر

انتقادینیزهمزمانبااینفراگیریتقویتشود؟
به نظرم جواب این سؤال از سطح سواد و فهم من خیلی باالتر است. من 
واقعاً نمی دانم. ولی این را می دانم که بله، ما باید عادت کنیم به اینکه هر 
چیزی که در کتاب نوشته شــده درست نیست، پادکست که دیگر جای 
خودش را دارد. در پادکســت، شما اصًا نمی دانید چه کسی هست که آن 
پشت مشغول حرف زدن است. هرکسی ممکن است میکروفونی دستش 
بگیرد و سخنی بگوید. کما اینکه هرکس ممکن است یک کتاب دستش 
بگیرد و یک چیزی بنویسد و منتشر کند. اوایل که اینترنت آمده بود، خیلی ها 
از این قضیه می ترسیدند. جالب این است که شما بدانید آن زمانی که چاپ 
هم آمد خیلی  ها از این قضیه می ترسیدند. می گفتند دیگر علم دست هرکسی 
افتاد. هرکسی از هر جا بیاید، می تواند یک چیزی چاپ بکند و بیرون بدهد 
و اصًا چه کســی می خواهد بفهمد که این آدم دانشمند هست یا نیست. 
اینترنت که آمد، گفتند هرکسی می تواند چیزی منتشر کند و در اینترنت به 
دست همۀ مردم دنیا برساند و چه کسی می خواهد بفهمد که این درست 
است یا نیست؟ این ها با رســانه ها و مدیوم و این چیزها تغییر نمی کنند. 

همین طوری که شما گفتید این چیزها باید در ذهن ما درست بشود. 
شماخودتانبرنامهایدراینزمینهندارید؟اصالًبهاینسویۀ
اجتماعیایرانتوجهکردهبودید؟مثالًنمیدانمشماچقدراطالع
داشتیدکهاوشودرایرانچقدرمخاطبداردیاندارد،ولیاین
حرکتخیلیخوبیبوددرزمینۀاســطورهزداییازکسانیو

چیزهاییکهچنیننیستند.
ناخودآگاه اســت. واقعیتش چنین نبود که بگویم می خواســتم از اوشو 
اسطوره زدایی کنم. اصًا فکر نمی کردم که اوشو هنوز در ایران همچنان 
زنده باشــد. دورادور یک چیزهایی می دانستم، ولی فکر می کردم اوشو 
یک چیزی اســت که برای جوانی های ما بود. آن  سال ها که با فرغون 
کتاب های اوشــو در انقاب همین طور می آمد و می رفت و همه تندوتند 
می خواندند. ولی پرس وجویی هم کردم از آدم هایی که االن فعال هستند و 
هم سن وسال آن زمان ما هستند، دیدم که نمی شناسند. احتمااًل تحقیقاتم 
درســت نبوده اســت. اگر هم می فهمیدم می شناسند، نه اینکه تصمیم 
دیگری می گرفتم، شــاید در تصمیمم برای انتخاب کردن قصه ُمصرتر 
می شدم. در کل چنین نبود که آگاهانه بنشینم و فکر کنم که می خواهم 

اسطوره زدایی کنم. 
اما در ناخودآگاه، در تربیت خانوادگی و در تربیت فرهنگی من این بوده است 
که باید سؤال کرد و چیزی را نباید به سادگی پذیرفت. حتی اگر کسی که 
می گوید، به  نظر برســد خیلی آدم معتبری است، یا حتی اگر کتاب درسی 
شما باشد. خاطرم هست سال اول راهنمایی معلم تاریخ و جغرافیا جلسۀ اول 
نشستند و گفتند که این کتاب شماست، خیلی چیزهایی هم که در آن نوشته 

اگر پادکستی 
جذاب نمی شود، 
شما درگیر قصه 
نمی شوید یا گم 
می کنید، به خاطر 
این است که ما 
کارمان را در یک 
اپیزودی خوب 
انجام ندادیم، یا 
شخصیت ها زیاد 
شدند و آدم ها گم 
می کنند کی به کی 
هست

شده غلط است و حاال ما می رسیم به آنجا که کجای آن غلط است و کجای 
آن درســت است. ولی این کتاب را باالخره باید بخوانید و امتحان بدهید. 
هیمنۀ کتاب برای من که بچه ای 13ساله بودم شکست. فهمیدم که کتاب 
درسی هرچه می گوید، درست نیست. در خانۀ ما هم همیشه همین طوری 
بود. من یک چیزی می گفتم، پدرم  همیشه به من می گفت این را چه کسی 
گفته؟ می گفتم توی کتاب نوشته است. می گفت مگر کتاب را چه کسی 
نوشته است؟ بعد من به این فکر می افتادم پس می شود یک چیزی در کتاب 
با حروف چاپی هم نوشته شده باشد و درست نباشد. این مطلب خیلی ساده 
اســت. ولی واقعیت این است که خیلی ها به سن من می رسند و هنوز این 
مطلب برای شــان جا نیفتاده است که هرچه منبع قدرت به شما می گوید، 
لزوماً درست نیست.  خاصه من آگاهانه نخواستم فکر کنم که می خواهم 
اســطوره زدایی کنم، ولی در درون من این هست که به راحتی می شود از 

همه چیز سؤال کرد. 
تابهحالبهپادکستانگلیسیدربارهایرانفکرکردید؟یعنی

برعکساینکاریراکهاالنانجاممیدهیدانجامبدهید؟
راستش نه. اگر بگویم فکر نکردم که دروغ است، چون اولش فکر کردم. ولی 
هیچ وقت به دقیقۀ دوم فکر کردن نرسید. همان دقیقۀ اول فهمیدم که کار 

من نیست. کار درستی نیست. 
ازچهبابت؟تــااالنمخاطبانتانراایرانیانتخابکردید،با
وجوداینکهچندسالیاستایراننیستید.چراهمچناندوست

داریددرفضایعمومیایرانباشید؟
اواًل به خاطر اینکه من هیچ زبانی را به اندازۀ فارسی بلد نیستم  و مزیت نسبی 
بنده در زبان فارسی است. دوم اینکه در زبان فارسی، من با چند تا پادکست 
باید برای گرفتن شنونده رقابت کنم؟ در زبان انگلیسی با چند تا پادکست باید 
رقابت کنم برای گرفتن شنونده؟ سوم، من  آن چیزی را که دارم می گویم، 
وقتی شما می گویید درباره ایران، مطلب از این مطلب ها می شود که دیگر 
نمی توانید هر چیزی را بردارید و بگویید. چون من یک رویکرد شــخصی 
)Personnel attachment( هم به قصه دارم. من محتوا را باید از کجا 

تهیه کنم؟  به کجا اعتماد کنم؟ سوادش را ندارم. 
رسالتی که من برای پادکستم تعریف کردم این است که آدم ها را به چیزهایی 
کنجکاو کنم که به آن کنجکاو نیستند. پادکست دیگری ممکن است بیاید 
با رسالت اینکه من می خواهم ایران را به کسانی که ایران را نمی شناسند 
معرفی کنم. من واقعاً این دغدغه و رسالتم نیست. برعکس، من دوست دارم 
آدم هایی که زبان من را می فهمند کنجکاو کنم به اینکه دنیا پر از چیزهای 
جذابی است که ما هیچ چیز از آن نمی دانیم. همۀ دنیا ترامپ و پوتین و امریکا 
و این جنگ و این درگیری و این خبرهایی که هر روز در رســانه می بینید 
نیست. دنیا پر از قصه های الچاپو، ویکت و پاول لرو و... است که تا وقتی به 
شما نگفتند، فکر نمی کنید که اصًا همچین چیزی وجود دارد و وقتی که 
می شنوی، فکر می کنید چطور همچنین قصه ای با این عظمت در دنیا بود 
و من نمی دانستم. من خودم قصۀ اوشو را که می گفتند فکر کردم این همه 
سال من درباره اوشو شنیدم، این گزارش هم که ۲0 سال پیش نوشته شده 
است و گزارش تازه ای نیست، چطور من اصًا این را نشنیده بودم! یک نفر 
به من نگفته بود می دانســتید که این آقا چه تشکیاتی داشته است؟ این 
از کجا بلند شــده آمده و چه کرده و چه کرده؟! یا آن »سیلک رود« و آن 
»مسترمایند« یا این همه قصه ای که ما تعریف کردیم. هدف من از کاری 
که دوست دارم بکنم این است که نشان بدهم دنیا پر از موضوع جالب برای 
کنجکاو شدن، سرگرم شدن و چیز یاد گرفتن است. اخبار را ول کنیم و به 

چیزهای جالب تر بچسبیم. 
فکرکنممتوجهشدمکهچرااسمچنلبیراانتخابکردید.

چنل  بی، B بندری اســت دیگر. نه. آن نیست که بگویم مثًا یک چنل 
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