
وعده و تقاضا برانــد و بماند و نهایتــاً بی هیچ 
دستاوردی و گاهی زودتر از موعد جای خود را 
به مدیر بعدی دهد. این وسط 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 شــبی و تله فیلم سازی و از این 
قبیل، قربانی صندلی های لرزان و نگاه های غیر 
عمیقی می شــود که جلوه گری قابلیت هایش 
را تنها با حــذف و اضافه امکان پذیــر می داند. 
هر چند در ابتدای امر هــر گونه اقدامی، تقریباً 
خیالی بیش نیســت وقتی تا مدت ها مجبور به 
بهره برداری ناگزیر و ناگریز از دســتپخت مدیر 
پیشین هســتی. با عبور از آن دوره اجباری نیز 
ترسیم هر نقشه بلند مدتی نیز نه قابلیت های او 
را به چشم مدیران باالدستی می آورد و نه شاید 
عمر مدیریتی اش کفاف می دهد تا ثمره کارش را 
به چشم خود ببیند. پس گزینه های دیربازده را 
از اولویت خارج می کند و می گذارد برای زمانی 
که جای پایش محکم شــد. ســریال های بلند 
که عموماً پروژه هایی بــا پیش تولیداتی بلند و 
طوالنی و مراحل صحت سنجی و اطمینان یابی 
از خروجی کار می باشند احتماالً به واسطه همین 
دغدغه های مدیریتی و ســازمانی از دستور کار 
خارج می شوند. در چنین شرایطی سازمان صدا 
و سیما نیز در گذر این سال ها قیم و سرپرست 
دیگری برای آثار بلند دســت و پا کــرد به نام 

»ســیما فیلم« که البته در هر دوره بنا بر نگاه 
مدیران وقت، سهمش در سریال سازی کم و زیاد 
شد. گاهی چنان ترفیع گرفت که تا حد پایگاهی 
برای تولید تمام سریال های نمایشی تلویزیون 
نیز باال رفت و اعتبار یافــت و گاهی چنان از آن 
سلب مسئولیت شد که به شکلی نیمه تعطیل و 
با کمترین عالئم حیاتی محدود به همان لوگوی 
معروف به حضورش ادامه داد و در ســال های 
اخیر نیز با مسئولیتی کنترل شــده و محدود، 
مجری ساخت سریالهای بلند و همچنین الف 
تلویزیونی زیرنظر ســازمان صدا و سیما شده 
است تا همچنان چراغش روشن بماند و با آمد 
و شدهای مدیریتی، ساخت آثار متوقف نشود و 
کار روی زمین نماند. سیما فیلم به عنوان سمبل 
همیشگی سریال ســازی در اذهان عمومی، هر 
چند در بدو امر در ســال هفتاد و سه، به عنوان 
مؤسســه ای غیرانتفاعی شــروع به کار کرد اما 
در گذر ســال های متمادی بــا بازتعریف مدام 
مســئولیت ها هیچگاه جایگاهی مستقل پیدا 
نکرد و بیشــتر به یک عنوان اداری و رسانه ای 

زیرمجموعه صدا و سیما تبدیل شد.

فصل بندی سریال ها
 سیاست ناپایدار و نامنظم تولید سریال های 
بلند در سال های اخیر را از طرفی می توان ناشی 
از همگامی خواسته یا ناخواسته تلویزیون با روند 
رایج و جهانی سریال ســازی و الهــام از الگوی 
سریال سازی به صورت فصل بندی شده دانست، 
که توجیــه اقتصادی در آن از درجــه باالیی از 
اهمیت برخوردار بوده اســت. رونــدی که در 
گذر ســال های اخیر از شــکلی تصادفی و غیر 
پیش بینی شــده به یک پیش زمینــه ذهنی و 
همچنین قراردادی نانوشته فی مابین مدیران 
و عوامل تولید هر ســریالی بدل شده تا تداوم و 
بی انتهایی مانند آن چه نصیب سریال »پایتخت« 
شــده، جایزه پنهان و ضمانتی باشــد برای هر 
فیلمنامه نویس و کارگردانی، تا برای ارتقاء کیفی 
محصولشان نهایت دقت و تالش را به کار برده 
و از هیچ عملی فروگذار نکنند. رویکردی قابل 
ستایش در حرف و ناکام در عمل ناشی از نگاهی 
سهل انگارانه به موضوع در نزد مدیران هر دوره 
کــه در مواجهه با یک اقبــال حداکثری، دچار 
یک ذوق و دســتپاچگی حداکثری نیز شدند 
تا در کویر آثار قابل توجه، از ســر تعجیل و نیاز، 
زمینه ساز دنباله هایی شکست خورده شوند که 
تمام آن هدف گذاری های شاید تشویقی را بی اثر 
کنند. کنکاش در باب علت این امر شاید دوباره 
ارتباط مدیر و صندلی لرزان و نیاز به رزومه سازی 
پر و پیمان تر و آســیب هایی که در ســال های 
اخیر متوجه تلویزیون شده و گریبان بخش آثار 
نمایشی تلویزیون را گرفته را به ذهن متبادر کند.

مدیران ناآشنا به کار
با به بن بست خوردن و ســرانجام نامعلوم 
روند تولید ســریال های بلند و عدم توفیق در 
قالب سریال سازی به شکل فصلی، به نوعی پای 
ناتوانی و ناآشنایی بسیاری از مدیران سال های 

اخیر تلویزیون هم وسط کشیده می شود که با 
وجود داشتن فرصت های زمانی زیاد و نشستن 
طوالنی مدت بر صندلی های مدیریتی حوزه های 
مختلف، باز هم کاری از پیش نبردند و نتوانستند 
از پس سر و سامان دادن به اوضاع رو به افول آثار 
نمایشــی برآمده و از روند رو به سقوط اهمیت 
مجموعه های نمایشی در نزد مخاطب جلوگیری 
کنند. در واقع با در نظر داشــتن رونق شــبکه 
نمایش خانگــی و کوچ بســیاری از هنرمندان 
مختلف در یک دهه اخیر به این شــبکه نوپا و 
نوظهور، چه در عصر لوح های فشــرده و چه در 
سال های اخیر به شکل پلتفرم های مختلف در 
فضای مجازی، یک مقایســه آمــاری و گذرا از 
چرایی توفیق سریال های دهه هفتاد و هشتاد 
تلویزیون به نسبت دهه نود، باز هم نوک پیکان 
انتقادات را متوجه مدیران ناآشنا و ناکارآمدی 
می کند که در استعدادیابی و تولید اثر شاخص 
در ســال های اخیر ناتوان بودند. چرا که، مگر 
غیر از این اســت که چهره های شاخصی مثل 
مهران مدیری، ســیروس مقدم، رضا عطاران و 
حسن فتحی و بســیاری از افراد دیگر از همین 
تلویزیون و به واســطه آگاهی مدیــران وقت، 
اســتعدادیابی و بانی کلی آثار درخور و بالنده 
شدند؟ گواهش آن جا که پیمان قاسم خانی در 
یک مصاحبه و در باب توانمندی های شناختی 
اصغر پورمحمدی به عرصه رسانه، به روزهایی 
اشــاره کرد که مشــورت های این مدیر بسیار 
کمک حال شکل گیری و تشــخیص درست و 
غلط محتوایی آثاری بود که او نویسندگی شان را 
برعهده داشت. شاید همین موضوعات مصداق و 
مبنای خوبی باشد برای ارزیابی جایگاه مدیریتی 
و یافتن ردپای مدیران وقت در دهه های پیشین، 
به عنوان عاملین اولیه توفیق بدون توقف ساخت 
آثار موفق. مدیرانی صاحب شــناختی عمیق 
و آشنا به حوزه رســانه، که ضمن استعدادیابی 
انسانی، توانایی فراوانی نیز در استعدادیابی آثار 
درخشان در مرحله ایده پردازی و بعد تولیدشان 
در قالب سریال هایی بلند یا کوتاه موفق داشتند.
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