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همیشه این بحث 
ممیزی که من 
بــه آن چارچوب 
تلویزیــون میگویم 
وجــود داشــته و 
هیچوقت هم خــط 
و ربط مشخصی 
نداشته اســت. برای 
مثال ما در یک برنامه 
میبینیم که موسیقی 
نواخته میشود و 
خواننــده می آید 
اما در شــبکه دیگر 
اجازه ندارد

نمی توانستند عرض اندام کنند و در سینما هم 
فیلم ها خیلی محدود بود اما در حال حاضر در 
شبکه  نمایش خانگی تا دلتان بخواهد سریال 
وجود دارد و هنرمندان جذب آن می شــوند. 
حتی خیلی از این افراد می توانند در خود فضای 
مجازی برنامه سازی کنند و دیگر تلویزیون آن 
دســت باال و دســت برتر را ندارد. علت دیگر 
این اســت که خیلی از هنرمندان شــاید به 
دلیل دلخــوری و یا برای مثال مســائل مالی 
که شاهدش بوده اند، در شبکه نمایش خانگی 
راحت تر و با فــراغ بال بیشــتر و با بحث های 
مالــی پررنگ تر کار میکنند. علــت دیگر این 
است که مردم با برنامه ها و ســریال های روز 
دنیا از طریق اینترنت آشــنا می شوند و وقتی 
برنامه ای مثــل »عصر جدیــد« را می بینند، 
متوجه می شوند که این برنامه طرح یک مسابقه  
مطرح امریکایی است. مخاطب به اصل جنس 
دسترســی دارد و مثل قبل نیست که هر چه 
تلویزیون پخش کنــد، او باید ببیند. به همین 
خاطر برنامه سازی های ما دچار افت شده است.

  در جهــان چــون بــه لحــاظ اجــرا 
محدودیت های مختلفی وجود ندارد، دستشان 
خیلی بازتر است و برنامه های جذابی از آب در 
می آید. ما وقتی می خواهیم آن ها را در کشور 
خودمان پیاده کنیم، بــه دالیل مختلفی اعم 
از فرهنگی، شــرع و قانونی که کشور ما دارد، 
برنامه بــه آن جذابیت نمی شــود. برای مثال 
در برنامه های تاک شــوی کشــورهای دیگر 
هنرمندان و چهره های شناخته شده به مراتب 
راحت تر از هنرمندان ما هستند؛ به همین دلیل 
تاک شوهای خارجی بســیار جذاب می شود 
اما در اینجــا تبدیل به یــک برنامه  گفت وگو 
محور می شود؛ یعنی میهمان راجع به خودش 
صحبت می کند و بعــد از مدتی آن جذابیت را 
برای مخاطب ندارد. به نظــر من مجموع این 
دالیل چه در حوزه  برنامه سازی و چه در حوزه  
مسابقه و سریال سازی باعث شده تا تلویزیون 
روز به روز دچــار کمبود مخاطــب و کمبود 
اثرگذاری شــود. این افت هــم برخالف نظر 
عده ای هیچ ارتباطی بــه کرونا ندارد. این یک 
روند دو، سه ماهه و یا یک ساله نیست. به نظر 
من یک روند شش، هفت ساله  است که در این 
روزها خودش را خیلی بیشــتر نشان می دهد. 
کرونا هیچ تاثیری در برنامه و سریال ســازی 
ندارد، کمااینکه به دالیل مختلف می توانست 

کمک هم کند. 

  مخاطب جدا از فرم )فرم به معنی ساختار؛ 
یعنی اینکه استودیو، کارگردان و مجری  وجود 
داشته باشد(، همیشه به دنبال این است که چه 
محتوایی ارائه می دهیم. بسیاری از الیوهای 
دو نفره که به دلیل کرونــا در فضای مجازی 
پیش آمد، برای مخاطبان جذاب بود؛ چرا که 
می دیدند افراد خیلی راحت تر با هم صحبت 
می کنند و آن خشک و رســمی بودنی که در 
تلویزیون به دلیل قواعد ســاختاری آن وجود 
دارد در این الیوهای دو نفره نیست و مخاطب 
بیشتر جذب آن شد. درواقع می خواهم بگویم 
این مساله نشان داد بسیاری از گفت وگوهایی 
که ما در تلویزیــون می بینیم خیلی راحت تر 
و با جذابیت و مخاطب بیشــتر می توانند در 
فضای مجازی پیگیری شــوند و اصال نیازی 
به آن تشکیالت نیست. به نظر من این مساله 
یکی از اتفاقاتی بود که کرونا رقم زد و نشان داد 
که برنامه سازی های ما چقدر توخالی و بدون 

ایده شده است. 

خطوط قرمز باید برای همه برنامه سازها 
روشن باشد

  بحث ممیــزی که من بــه آن چارچوب 
تلویزیــون می گویم هــم تاثیرگذار اســت 
و وجــود دارد. به هر حال تلویزیون و رســانه  
ملی ســاختاری دارد که متفاوت با ســاختار 
غیررســمی یعنی فضای مجــازی، ماهواره، 
یا رسانه های دیگر اســت. تلویزیون به دلیل 
شــیوه  حکومتی بودنش )در اینجا حکومتی 
را به معنای منفــی آن نمی گویم منظور این 
است که متولی این تلویزیون حاکمیت است( 
قاعدتا یک چارچوبی دارد که نمی تواند آنقدر 
راحت به همه  موضوعــات ورود کند. به طور 
مثال برای دعــوت از میهمان هــا و ورود به 
یک سری مباحث، دســتش خیلی باز نیست 
و سال هاســت که ســاختار تلویزیون به این 
شکل بوده و به دالیل مدیریتی دوز آن پررنگ 
و کمتر می شــود. به عنوان مثــال یک مدیر 
بعضی مواقع کوتاه می آمد و مدیر دیگر سخت 
می گرفته است اما همیشه این بحث ممیزی 
که من بــه آن چارچوب تلویزیــون می گویم 
وجــود داشــته و هیچوقت هم خــط و ربط 
مشخصی نداشته اســت. برای مثال ما در یک 
برنامه می بینیم که موسیقی نواخته می شود 
و خواننــده می آید اما در شــبکه  دیگر اجازه 

نمی دهند و یا در یک شبکه میهمانی می آید 
که در شبکه  دیگر به او اجازه نمی دهند. گاهی 
اوقات به یک سری از اشخاص اجازه نمی دهند 
که به تلویزیون وارد شوند و حتی راجع به آن ها 
حرف زده شود، کســانی که حتی شاید برای 
مردم شناخته شده باشند و موارد دیگری که 
همگی جزو چارچوب های تلویزیون است که 
واقعا نانوشته هســتند. گاهی این تصور پیش 
می آید که خود مدیران تلویزیون هم شــاید 
کلیه چارچوب ها را دقیقا نمی دانند ولی بعضی 
مدیران دست شان بازتر است و بعضی  هم  به 
دلیل ایجاد حاشــیه  یا چنین مسائلی سمت 

هیچ خطی نمیروند و خنثی عمل می کنند. 

نقش موثر تهیه کننده خالق 
من می گویم که این مساله وجود داشته، دارد 
و نمی  شــود با آن کاری کرد ولی نکته  مهم تر 
این است که ما در همین چارچوب و ساختار، 
برنامه های بســیار خوبی داشته ایم که به این 
مسائل کاری نداشته اند و شــاید به ندرت به 
آن ها ممیزی هایی وارد شــده اما برنامه ساز 
ســاختار را طوری چیده که همیشه توانسته 
موفق باشــد. اگر بخواهم به نمونه های موفق 
اشــاره کنم تعدادشان زیاد اســت و »نود« و 
»ماه عســل« از آن جمله  هستند. در گذشته 
هم برنامه های بســیاری را داشــته ایم که در 
همین چارچوب توانســته اند مخاطب خوبی 
را جذب کنند. نمی خواهــم منکر چارچوب 
خشک و رسمی تلویزیون بشوم اما ما در همین 
چارچوب هــم برنامه هایی را داشــته ایم که 
توانسته اند بسیار موفق عمل کنند و مخاطبان 
بسیار زیاد و وسیعی از همه ی طیف ها داشته 
باشــند. پس به نظر من نقش برنامه سازی و 
ایده  خوب، یعنی نقــش تهیه کننده  پر ایده، 
باهوش و کارکشــته خیلی پررنگ تر است تا 
اینکه بگوییم تلویزیون نگذاشــت ما کارمان 
را بکنیم. اگر اینطور باشــد همــه می توانند 
بگویند که ما می خواهیم این برنامه را بسازیم و 
تلویزیون نمی گذارد. به نظر من کسی باهوش 
است که بتواند در همین فضا برنامه  باکیفیتی 

ارائه دهد.

دست بسته خانم ها در تلویزیون 
  اگر بخواهیم تناسب هم بگیریم به هر حال 
زنان در دنیا و در همه  زمینه ها نصف بیشتری 


