ﺗﻠﻮیﺰیﻮن

سال اول ،شماره 11

شنبه  ۲0مهر 1۳۹۲
روزنامه سینمایی

07

افتتاح شبكهی تلويزيونی نسيم از نگاه چهرههای طنز ايران
ﺷﺮﻁﺍﺻﻠﻰﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺩﻭﺭﻯ ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
ﺑﻬﻨﻮﺵ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ

چندهفتهیپيشبودكهشبكههایصداوسيماهنگامپخشفيلموسريالهايشان،بهشكل
زيرنويسازراهاندازیيكشبكهیتلويزيونیجديدبهنام«نسيم»خبردادند.شبكهایكهقرار
مايا شرفی
استبهشكلتخصصیبهطنزبﭙردازد.ايناقداماگرچهدرگاماولاتفاقخوبیبهنظرمیرسيداما
درادامهوقتیمعلومشدكهكاراينشبكهیتخصصیطنز،قراراستتكرارچندينبارهیمجموعههايیباشدكهنه
تنهاازشبكههایسراسریسيماپخششده،بلكهازطريقشبكههای«آیفيلم»«،تماشا»«،نمايش»و...همروی
آنتنرفتهاند،موجاميدیكهدردلدوستدارانآثارطنزبهوجودآمدهبود،راخاموشكرد.راهیكهدستاندركاران
شبكهینسيمپيشگرفتهانداينسوالرابهوجودمیآوردكهيكاثرطنزهرچقدرهمكهموفقعملكردهباشد،
تاچهاندازهمیتواندمحبوبيتاشرانزدمخاطبحفﻆكند؟دركناراينكهباوجودتغييرنگرشافرادواتفاقاتیكه
بهسرعتدرمسيرزندگیهایامروز رﺥمیدهدآياسوژهایكهبهطورمثالدردهههای 70يا 80برایتماشاگر
جذابيتداشته،امروزهممیتواندهمانويژگیراداشتهباشد؟موضوعديگریكهبايدبهآنپرداختهشود،اين
استكههزينهوبودجهیدرنظرگرفتهشدهبرایشبكهینسيم،بااينچشماندازبودهكهعمرفعاليتاينشبكه
محدودبهيكی،دوسالباشد؟زيرابانگاهیبهآرشيوآثارطنزتلويزيونوحتیسينمایايرانمتوجهمیشويمكه
تعداداينآثارآنقدرنيستكهبتوانديكشبكهرابرایمدتزيادیسرپانگهدارددركناراينكهبرنامههایروزانهاش
برایمخاطبجذابيتهمداشتهباشد.شايدنيازیبهگفتننداردكهاگرقرارباشدصرفااينسياستگذاریازسوی
مديرانشبكهینسيمدنبالشوددرهمينگاماولهمباشكستروبهروشدهزيراتكرارچندينبارهیمجموعههای
طنزازهمينابتدایامرنيزبرایمخاطبجاذبهایندارد.ونكتهیآخراينكهفراموشنكنيماگربهفكرجذبمخاطب
هستيمومیخواهيمبارديگرتوجهتماشاگرايرانیرابهشبكههایداخلیجلبكنيم،كيفيترافدایكميتنكنيم
مگرآنكهبرنامهريزیصحيحوبودجهیالزمرابرایاينكاردراختيارداشتهباشيم.درادامهیاينگزارش،گﭗ
كوتاهیباپنﺞنفرازچهرههایشناختهشدهدرعرصهیطنزانجامدادهايمونظرشانرادرموردشبكهینسيمو
بايدونبايدهايیكهبايدمدنظرقراردهد،جوياشديم:

يك��ﻰ از موضوعاتﻰ ك��ه غالبا از
س��وی متخصصان و اهالﻰ فرهنگ
و هنر مطرح مﻰش��ود اين است كه
زيادش��دن ش��بكههای تلويزيون��ﻰ
آن ه��م در جايﻰ كه همي��ن تعداد
شبكهی فعال هم نمﻰتوانند آنچنان
كه بايد مخاطب داش��ته باشند ،چه
لزوم��ﻰ دارد؟ وقت��ﻰ از مصطف��ﻰ
كيايﻰ در مورد راهاندازی ش��بكهی
«نسيم» س��وال مﻰكنيم ،مﻰگويد:
«من راهاندازی شبكهای را كه توليد
نداش��ته باش��د ،درك نمﻰكنم! آن هم در شرايطﻰ كه ش��بكههای فعلﻰ ما به
خاطر مش��كل بودجه ،سريالهايش��ان را تبديل به فيلم  90دقيقهای مﻰكنند
و فيلم 90دقيقهای را س��ريال و با تغيير ورژن آثار توليد ش��ده در اين سالها،
ساعت برنامههايش��ان را پر مﻰكنند .به نظرم در چنين شرايطﻰ اگر قرار باشد
برای راهاندازی يك شبكه ،بودجه و هزينه صرف شود و همان كارهای تكراری
بازپخش شوند ،كار بيهودهای است .اما اگر قرار باش��د به سمت توليد آثار طنز
برود و تبديل به يك شبكهی تخصصﻰ طنز با آثار توليدی شود تا جای خالﻰ طنز
در ميان خانوادهها را پر كند ،بحثاش فرق مﻰكند .اما صرف بازپخش آثار ديگر
فايدهای ندارد چراكه كار جديدی در اين فضا انجام نمﻰش��ود و برای مخاطب
جذاب نخواهد بود ».كيايﻰ در ادامه به مشكالت و موانعﻰ كه بر سر راه ساخت
طنز وجود دارد ،اش��اره كرد و يادآور شد« :برای س��اخت كار طنز به جسارت و
فضای باز نياز است كه متاس��فانه اين فضا بهخصوص در تلويزيون خيلﻰ كمتر
وجود دارد .اگر مﻰخواهيم كارهای طنز خوب بس��ازيم باي��د فضا را باز كنيم تا
خالقيت هنرمند بروز كند وگرنه در چارچوب بس��تهای كه امروز همه كارهای
طنز ما حول آن دور مﻰزند ،بهترينهايﻰ كه مﻰش��ده ،س��اخته شده و در اين
شرايط اتفاق خاصﻰ نمﻰافتد .در تمام دنيا شوخﻰ با سياست و فضای سياسﻰ
كشور ،موضوعﻰ است كه طنزپردازان به س��راغش مﻰروند ولﻰ ما اين امكان را
نداريم يا بسياری از موضوعات ديگر كه ظرفيت تبديلشدن به طنز را دارند ،ما
نمﻰتوانيم به آنها بپردازيم».

ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻛﻴﺎﻳﻰ

بهنوش بختي��اری تنها كس��ﻰ بود
كه وقتﻰ در مورد ش��بكهی نس��يم از او
پرسيديم ،با نگاه روش��ن و اميدوارانه در
مورد اين ش��بكه صحبت ك��رد و گفت:
«شبكهینسيم،كارخيلﻰخوبﻰمﻰكند
و من هم جزو كسانﻰ بودم كه سعﻰ كردم
تبليﻎاش كنم زيرا معتق��دم كار مهم و
مفيدی را برای مردم انجام مﻰدهد .اينكه
شبكهای به طور پيوس��ته بتواند فضای
روحﻰ افراد را ش��اد نگه دارد ،كار بزرگﻰ
است چون ديدن كارهای كمدی نوعﻰ
تراپﻰ و درمان است .شما وقتﻰ با انبوهﻰ از خس��تگﻰ و بعضا مشكالت از راه مﻰرسيد و
مﻰبينيد برنامهی طنزی در حال پخش است ناخودآگاه روحتان آرام مﻰگيرد .منتها اگر
بخواهيم صرفا به توليدات قديمﻰ تكيه كنيم باالخره تمام مﻰشود و معتقدم افرادی بايد
برای اين شبكه سرمايهگذاری كنند و با دست بازتر و خط قرمزهای كمتر ،اين شبكه در
عرصهی سريال شروع به توليد كند .فكر مﻰكنم اين فرصت خوبﻰ است كه ما بتوانيم يك
شبكهیكامالخصوصﻰمجازوبامحدوديتهایكمترداشتهباشيم.شبكهایكهبارعايت
تمام ضوابط كشورمان ،آزادتر باشد .به عقيدهی من ،شبكهی نسيم ،مانند جزيرهی كيش
است كه هم اسالمﻰ است و هم آزادی بيش��تری دارد ».بختياری در ادامه به نقش موثر
نويسندگان عرصهی طنز در اين موفقيت اشاره كرد و گفت« :نويسندگان ما بايد به روز
باشندوخوبمطالعهكنندزيرايكنويسنده،نبايدكاریجزمطالعهوتحقيقوفيلمديدن
داشته باشد .وقتﻰ اين موارد از سوی يك نويسنده رعايت شود ،نتيجهاش را در متنهای
خوب و قوی مﻰبينيم .اما متاسفانه به دليل مشكالتﻰ كه جامعهی ما دارد ،نويسندگان
مان از نظر مالﻰ دچار مشكل هستند و برای تﺄمين نيازهای زندگﻰشان مجبور مﻰشوند
كارهای ديگری انجام دهند كه آنها را از كار اصلﻰش��ان كه مطالعه و تحقيق است ،دور
مﻰكند و باعث مﻰشود روی شغلشان تمركز نداشته باشند .نتيجهی تمام اين اتفاقات هم
مﻰشود سوژههای تكراری و نﺦنماشده كه برای مخاطب جذابيت ندارند ».وی در ادامه به
لزوم تغيير نگرش مديران و هنرمندان عرصهی طنز نگاهﻰ داشت و عنوان كرد« :متاسفانه
مسئوالن ما اصال پابه پای آدمها حركت نكردهاند و تنها به سوژههای قديمﻰ چسبيدهاند و
غافلاند از اينكه جهان با سرعت نور در حال حركت و دنيای ما در حال رشد است و ما چه
بخواهيم،چهنخواهيم،مردمماهوارهمﻰبينندودراينترنتهستند،پسمابااينسوژههای
قديمﻰ نمﻰتوانيم سينما و تلويزيون را پيش ببريم .فكر مﻰكنم اگر قرار است هنرمندان و
مسئوالن ما سوژهها را به همين شكل دنبال كنند ،بايد به زودی شاهد تعطيلشدن سينما
و تلويزيونمان باشيم زيرا اين سوژهها ديگر نمﻰتوانند پاسخگوی نياز مخاطبان باشند».

بﻪﺷﮑﻠﯽنﻮبﺨﻨدانﻴﻢ
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يكﻰ از سواالتﻰ كه ذهن بيشتر افراد را به خود مشغول كرده ،اين است كه اين حجم از
شبكههايﻰ كه در حال حاضر فعال هستند و بازهم قرار است به تعداد آنها افزوده شود ،چه
كاری را مﻰخواهند انجام دهند آن هم در جايﻰ كه همين  6 ،5شبكهی سراسری نيز با
مشكالت فراوانﻰ در زمينهی بودجه و ساخت برنامه روبه رو هستند .رامين ناصرنصير كه
از بازيگران باسابقهی آثار طنز است و در دههی  70جزو گروهﻰ بود كه برنامههای طنز
روتين شبانه را به تلويزيون آورد ،دربارهی راهاندازی شبكهی نسيم و چگونگﻰ عملكرد آن
معتقداست«:منخيلﻰدركنمﻰكنمكهراهاندازیاينشبكهدرجايﻰكهقراراستهمان
برنامههای طنز ساليان گذشته را پخش كند ،چه دليلﻰ دارد .وقتﻰ قرار است توليد نداشته
باشد پس نام شبكه را هم نمﻰتوان روی آن گذاشت و از سوی ديگر ،وقتﻰ بناست تكرار
كارهای قبلﻰ باشد ديگر سياستگذاری برای آن معنا ندارد زيرا هرآنچه هست را استفاده
مﻰكند و كار خاصﻰ انجام نمﻰدهد .به نظرم اين كارها ،صوری و بيالن درست كردن است
كهبگوييممااينتعدادشبكهراهاندازیكردهايمدرحالﻰكهباتوجهبهمشكلبودجهایكهامروزتلويزيونباآنروبهروستوتوليددرآنمتوقف
شدهوتعدادكمﻰكار،ساختهمﻰشودوپرداختهاصورتنمﻰگيرد،اگرهمان 6شبكهراداشتهباشيم،بهتراست.شمانگاهكنيدشبكههایآی
فيلم،تماشاو...چهكاریراجزپخشسريالهایآرشيویانجاممﻰدهند؟نهايتتوليدیكهدارند،انجاممصاحبهوميزگرداست!باتوجهبهاين
موضوعاگراينشبكهتصميمبگيردتوليدبرنامهداشتهباشدآنزمانمﻰتوانيمحرفهایبسياریدرموردشبزنيمكهچهكارهايﻰانجامدهد
تا در جذب مخاطب موفق عمل كند ».از آنجايﻰ كه ناصرنصير به قولﻰ پيراهنهای زيادی در اين راه پاره كرده ،صاحب تجربيات مفيدی است و
دردها و مشكالت حوزهی طنز را در ايران بهخوبﻰ مﻰشناسد ،درخصوص عدم موفقيت برنامههای طنز در سالهای اخير از او سوال مﻰكنيم
و در پاسﺦ مﻰگويد« :وقتﻰ قرار است با بودجهی كم و خيلﻰ عجلهای كاری را در روز تصويربرداری كنيم و شب روی آنتن بفرستيم ،كيفيت
پايين مﻰآيد .در حالﻰ كه برای هر قسمت ،بايد يك هفته زمان صرف كرد كه اين هم مستلزم داشتن بودجه است .اما در كنار وقت و بودجه،
افرادیكهاينكارراانجاممﻰدهندبايدبااينحوزهآشنايﻰهمداشتهباشندكهمتاسفانهدراينزمينههممشكلداريم.من،همبهعنوانبازيگر
و هم به عنوان كارگردان در مقاطعﻰ با اين مشكل روبهرو شدهام .با افرادی كه طنز را نمﻰشناسند و سليقهی خوبﻰ نيز ندارند اما از آنجايﻰ كه
سفارشدهنده هستند بايد نظرشان در كار اعمال شود و با فشاری كه به وجود مﻰآيد ،كارها به سمت بﻰبو و بﻰخاصيت شدن مﻰروند .گاهﻰ
همپيشمﻰآيدكه 5،4نفربهاينشكلتصميمگيرندههستندكهباهمديگراتفاقنظرهمندارندوهركدامهممﻰخواهندسليقهشاناعمال
شود؛حالببينيددراينوضعيتچهكاریتوليدمﻰشود!»پرداختنبهسوژههایتكراریوخطقرمزهایمتعدد،مشكالتديگریهستندكه
ناصرنصير به آنها اشاره كرد و گفت« :پرداختن به موضوعات نﺦنماشده كه غالبا هم خانوادگﻰ هستند و حرف جديدی برای مخاطب ندارند يا
نگاهبهمسئلهبوروكراسﻰاداریآنهمبهشكلخيلﻰخفيف،نهايتانتخابهايﻰاستكهطنزپردازانمﻰتوانندبهسراغشانبروندزيرابقيهی
موضوعاتشاملخطقرمزهامﻰشودكهالبتهعمالهمخطقرمزنيستوصرفابهسليقهياترسوبودنبرخﻰمديرانﻰكهبرنامهسازیمﻰكنند،
بازمﻰگردد با اين توجيه كه چرا دردسر درست كنيم و به همين خاطر سراغ سوژههايﻰ مﻰروند كه تكراری و بﻰخاصيت شدهاند .اين اتفاق در
حالﻰمﻰافتدكهاطرافماموضوعاتبسياریوجودداردكهمﻰتواندسوژهیمناسبﻰبرایپرداختنطنزبهآنهاباشد.وقتﻰايناتفاقنمﻰافتد،
تماشاگر احساس مﻰكند آنچه نمايش داده مﻰشود ،ربطﻰ به زندگﻰ روزمرهاش ندارد و طبيعتا جذبش هم نمﻰشود .فكر مﻰكنم برای خارﺝ
شدن از اين وضعيت ،نياز است تا از باال تجديدنظری صورت گيرد ،فضا برای كار بازتر شود ،سليقهی بيشتری در ساخت آثار طنز به كار برود و
تعريفماازتوليدتغييركند.بههمهاينهااضافهكنيدكهدربودجهوزمانبندیبرایتوليدآثارطنزنيزنيازاستتاتغييراتﻰحاصلشود.واقعيت
ايناستكهيككارخوببهترازچندينكارعجلهایوبﻰخاصيتاست».

ﺭﺍﻣﻴﻦ ﻧﺎﺻﺮﻧﺼﻴﺮ

يك��ﻰ از اتفاقات��ﻰ كه ش��ايد در
شبكهی نس��يم ،ش��اهدش باشيم،
س��اخت و نماي��ش مجموع��ه ی
طن��زی اس��ت ك��ه اميرحس��ين
رس��تمﻰ كارگردان��ﻰ آن را بر عهده
دارد .رس��تمﻰ در توضيح اين اتفاق
غافلگيركننده مﻰگويد« :چند سالﻰ
مﻰشود كه س��وژهای ذهنم را درگير
كرده و دو س��ال پيش هم شبكهی
اول ،پيشنهاد ساخت آن را به من داد
اما از آنجايﻰ كه مش��غلهی كاریام
زياد بود ،نتوانستم اين كار را انجام دهم .اما اين روزها كه سرم خلوتتر شده ،به
شكل جدی به ساختش فكر مﻰكنم و جلسهای هم با مدير شبكهی نسيم داشتم.
اما هنوز نمﻰدانم كه اين سريال را برای شبكهی نسيم بسازم يا شبكه اول ».وی
در ادامه به نحوهی عملكرد شبكهی نسيم اشاره كرد و گفت« :اگر قرار باشد كه
اين شبكه هم فقط فيلمها و سريالهای طنز تكراری را پخش كند ،اقدام جديد
و جالبﻰ انجام نداده و نمﻰتواند برای مخاطب جذابيت داش��ته باشد .چراكه اين
آثار نه تنها از طريق شبكههايﻰ كه آنها را س��اختهاند پخش شده ،بلكه در يكﻰ،
دو سال اخير از ش��بكههای «آی فيلم»« ،تماش��ا» و ...هم بازپخش شدهاند! در
جايﻰ كه شبكهی نسيم با شعار ش��ادی آمده ،پس نياز است تا بودجه و پكيجﻰ
برای آن درنظر گرفته ش��ود تا خودش بتواند مجموعهس��ازی كند و برنامههای
شاد و سرگرمكننده بسازد .اما چنانچه اين ش��بكه صرفا بخواهد از كارهای طنز
پخششده استفاده كند ،مانند شبكهی كابلﻰ مﻰش��ود كه انگار مجموعهای از
 DVDهای متعدد را دراختيار دارد و از آنها استفاده مﻰكند و زنده نيست .زيرا
زنده بودن يك شبكه ،قائم به اين اس��ت كه خودش توليد و برنامهسازی داشته
باشد و در آن حالت است كه مﻰتوانيم نام «شبكه» روی آن بگذاريم ».رستمﻰ
در ادامه با بيان اينكه نظير اين اقدام در تمام دنيا انجام شده و خروجﻰهای قابل
قبولﻰ نيز داشته است ،يادآور شد« :شنيدهام در همين زمان پخش آزمايشﻰ هم
تعداد پيامكهايﻰ كه برای شبكهی نسيم ارسال شده ،بﻰنظير بوده و اين نشان
مﻰدهد بايد از اين پتانسيل استفاده شود و مديران سازمان ،بودجهی خاصﻰ را به
اين شبكه اختصاص دهند تا برنامهسازی كند و خودش نوآور و ايدهپرداز باشد.
واقعيت اين است كه كشور ما برای ساخت مجموعههای طنز و كمدی پتانسيل
خيلﻰ بااليﻰ دارد و از وجود نويسندگان چيرهدس��تﻰ همچون پيمان و مهرآب
قاسمخانﻰ ،اميرمهدی ژوله ،خش��ايار الوند و ...بهرهمند است كه مﻰتوانند اتاق
فكر خوبﻰ را تشكيل دهند و برنامههايﻰ بسازند كه برای جوانان جذاب باشد .به
نظرم هرچقدر بتوانيم برنامههايﻰ توليد كنيم كه متناسب با فرهنگ خودمان،
برای جوانان جذابيت داشته باشد ،بهتر است تا ديگر سراغ شبكههای ماهوارهای
نروند .البته اين را هم بگويم كه برای رسيدن به چنين هدفﻰ نياز است فضا برای
كار بازتر و مميزها كمتر شود».
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ظاهرا ش��بكهی نس��يم ب��ا آنكه
هنوز ش��روع به كار نكرده اما تا اينجا
نتوانس��ته رای مثبت اهال��ﻰ هنر را
كسب كند و همه آنها از اينكه پخش
چندين بارهی فيلمها و س��ريالهای
طنز هيچ اقدام مفي��د و موثری برای
حوزهی كمدی و طنز ايران نيس��ت،
از آن گلهمند هس��تند .اميرحسين
صديق نيز با انتقاد از نحوهی عملكرد
ش��بكه ی نس��يم مﻰ گوي��د« :فكر
مﻰكنم دوستان در نگاه اول بايد بررس��ﻰ كنند كه تعريفشان از طنز چيست؟
آيا برنامههای هر ش��به تلويزيون را كمدی مﻰدانند يا هر اثری كه در خود ،طنز
نهفتهای دارد نيز در اين دس��ته قرار مﻰگيرد و در گام بعدی بايد ببينند اينها را
چگونه با هم مقايس��ه مﻰكنند .اما جدای از اين مسئله در جايﻰ كه مديران اين
شبكه تصميم دارند از برنامههای توليدشده استفاده كنند چه راهكاری مﻰتوان
ارائه داد تا در جذب مخاطب موفق عمل كند ،زيرا اين افراد دستشان به اندازهی
برنامههای توليدش��ده باز است و وقتش��ان را با همين تعداد اثر ساختهشده پر
مﻰكنند .اين تنها شامل ش��بكهی نسيم نمﻰش��ود و وقتﻰ به ديگر شبكههای
ماهوارهای خودمان مانند آی فيلم ،تماشا ،مستند و ...هم نگاه مﻰكنم ،مﻰبينم
تمام س��اعت خود را با آرش��يو موجود پر مﻰكنند و در آنها توليد وجود ندارد».
نكتهای كه نبايد از نظر دور بماند اين است كه توليد به تنهايﻰ نمﻰتواند راهگشا
باش��د چراكه در اين س��الها همواره س��اخت مجموعههای طنز در تلويزيون و
شبكهی خانگﻰ ادامه داش��ته اما نتوانس��ته در جذب مخاطب موفق عمل كند.
اتفاقﻰ كه صديق دربارهی چرايﻰ آن معتقد است« :فكر مﻰكنم دليل اين موضوع،
عدم شناخت درست مخاطب ،سهلانگاشتن سليقهی او و عدم تالش و تخصص
الزم توسط سازندگان اين مجموعههاس��ت .به نظرم افرادی كه كامال با اين كار
آشنايﻰ ندارند ،اشتباه مﻰكنند كه اصال آن را انجام مﻰدهند .مسئلهی ديگری
كه در اين سالها با آن روبهرو ش��دهايم اين است كه مجموعههای طنز شبكهی
خانگﻰ در ابتدا با استقبال خوبﻰ از جانب مخاطب مواجه مﻰشوند اما از آنجايﻰ
كه اين دوس��تان مﻰخواهند همان تجربهی تلويزيون را در اين بخش نيز به كار
گيرند ،در ميانهی راه شكست مﻰخورند .فراموش نكنيم كه برای برنامهسازی به
نگاه تازهای نياز داريم و استفاده از روشهای قديمﻰ ديگر پاسخگوی نياز مخاطب
نيست ».راهاندازی شبكههايﻰ كه به شكل تخصصﻰ به مقولهی طنز مﻰپردازند
در تمام دنيا رايﺞ اس��ت و غالبا در جذب مخاطب هم بس��يار موفق هستند .در
حالﻰ كه ما در ايران هرچه پيش م��ﻰرود ،در اين حوزه ،عقبتر مﻰمانيم .وقتﻰ
از صديق ،دليلاش را مﻰپرس��يم ،مﻰگويد« :مجموعههای كمدی كه به شكل
روتين از تلويزيون آن كشورها پخش مﻰشوند دارای متنهای قوی ،كارگردانﻰ
خوب ،بازيگران حرفهای ،موسيقﻰ درست و ...هستند و همه اينها وقتﻰ كنار هم
جمع مﻰشوند ،يك كار خوب را ارائه مﻰدهند .به نظرم ما هم اگر مﻰخواهيم موفق
عمل كنيم بايد موضوعات جديدتری برای پرداختن به آنها در حوزهی طنز پيدا
كنيم و از طرف ديگر ،محدوديتها نيز كمتر شود؛ بهخصوص در تلويزيون كه اين
محدوديتها خيلﻰ بيشتر است .اگر اين فضا ايجاد نشود و به دنبال سوژههای بكر
نرويم ،موفق نخواهيم شد».

