
زیر ذره بین

پس از دوره ای که هر چه ســرمایه گذاری 
بلندمــدت بود ســمت آثار کمــدی می رفت، 
به یکبــاره تلویزیون تصمیم بــه ترک عادتش 
گرفت و ریسک ساخت آثاری جدی در این قالب 
را پذیرفت تا مگر کارگر بیفتد و، در شــرایطی 
که مناســبت های آیینی ســاالنه اجازه پخش 
مدام آثار کمــدی را نمی داد، بشــود رویه ای 
جدید. و چه جایگزینی بهتر از ســریالی جدی 
با قابلیت جلب توجــه در مدت زمانی طوالنی؟ 
ســراغ افراد قابل اعتمادی هم رفتند و ترکیب 
ســیروس مقدم و مســعود بهبهانی نیــا برای 
انجامش انتخاب شد و حاصل شد »نرگس«ی 
که حســابی جلب توجه کرد و در شــب  های 
تابستان خیابان خلوت کرد و حتی کار تا جایی 
پیش رفت که پارک  ها و بوستان های شهرهای 
مختلف برای اینکه از حضور مردم محروم نشوند، 
مجهز به تلویزیون های بزرگی شــدند تا مردم 
ضمن بازنماندن از تفرج های تابستانی، از روند 
ماجراهای ســریال »نرگس« نیز بازنمانند. از 
طرفی این رویکــرد، به نوعی آیین تماشــای 

دســته جمعی را نیز که تا پیش از این مرسوم 
نبود، راه انداخت که تا روزهای پایانی ســریال 
نیز بر مشتاقانش افزوده شــد و بعدها سر چند 
سریال دیگر ایرانی و کره ای هم تکرار شد. سریال 
»نرگس«، پیشگام رویه ای شد که تا سال ها و به 
شکل پیوسته در قالب آثار مختلف تداوم یافت، 
هر چند پس از چندی مثل تمام سیاست های 
دیگر، کمرنگ و کمرنگ تر و تبدیل به سیاست 
ساخت سریالهای چند فصلی شد که اغلبشان، 
صرفاً در فصل اول روی توفیق را به خود دیدند. 
روند رو به تقلیل ساخت آثار بلند و سیاست های 
متغیر در قبال ساخت این آثار، اما رویکردی بود 
که می توان آن را به عوامل مختلفی نسبت داد 
و ســهم آن را از زوایای گوناگون مورد بررسی 

قرار داد.

صندلی لرزان مدیران
 از آن جایی که با یک سازمان و رسانه دولتی 
طرفیم و نه یک شــبکه خصوصــی با مدیریت 
ثابت، در نتیجه با جایــگاه و موقعیتی ناپایدار و 
متزلزل طرفیم که طبعاً بــا هر تغییر مدیریتی 
در سطوح کالن، می تواند بســتر انواع و اقسام 

تغییرات رویکردی و ســاختاری ریز و درشت 
باشــد. البته این حــرف به معنی لــزوم حفظ 
صندلی هــای مدیریتی به هر قیمتی نیســت. 
تجربه تاریخی نشــان داده که ثبــات دائم در 
سطح مدیریت رســانه ها، آن هم در دورانی که 
فضای رســانه ای روزبه روز در حال تغییر است، 
آن رسانه را همچون یک مرداب راکد می کند. 
در چنین شرایطی تغییرات هدفمند می تواند 
به شکل گیری یک فضای پویای رسانه ای منجر 
شود. اما پرسش اصلی این است: آیا این تغییرات 
با هدف اصالح، پیشــرفت و به روز شدن انجام 
می شــوند یا صرفاً برای نفس تغییر؟ در حالت 
دوم، به نظر می رسد که مخاطرات این تغییرات 
از مزایای آن بیشتر اســت چون فرصت را برای 

برنامه ریزی های بلندمدت از مدیران می گیرد.
وقتی تقریباً در تمام رفت وآمدهای مدیریتی 
در ســال های اخیر، تحول مثبت فاحشی دیده 
نشــده و بیشــتر تغییرات صرفاً به جابه جایی 
ســکان داران ختم شــده، می توان حدس زد 
که، الاقل در یک دهه اخیر، ســمت مثبت این 
تلقی برای گروه کثیری از آحاد مردم، بیشتر به 
فرضیه ای خوش بینانه تبدیل شده که هر دفعه 
بیشتر به سمت صفر میل می  کند. در این میان، 
امید و کاشتن بذر انتظار نیز نهایتاً به یک هیجان 
و هیاهوی رسانه ای و کاذب تبدیل می شود، تا 
طبق عادت مرسوم این چند ساله، مدیر تکیه زده 
بر مسند کار، چند صباحی، سوار بر موج انتظار، 

دیـوارکوتـاهرسیالهایبلنـد

حسن حقیقی
از آن جا که به 
زعم بسیاری از 
مدیران، معموالً 
تحول از مسیر تغییر 
می گذرد و نه تداوم 
و اصالح، متأسفانه 
بسیاری از ایده های 
به ثمر رسیده مثل 
سریال های بلند، 
کمدی های نود شبی 
و تله فیلم سازی و 
از این قبیل، قربانی 
صندلی های لرزان و 
نگاه های غیر عمیقی 
می شود که جلوه گری 
قابلیت هایش را تنها 
با حذف و اضافه 
امکان پذیر می داند
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