
بیلبوردهای خیابان هم همه هستند. درواقع 
به نظر من عنصر »نگهداری« را که یک بازیگر 
باید داشته باشــد، وا نهاده اند. کال این روزها 
بازیگرهای خوب مان در خــط پول درآوردن 
افتاده اند و این واقعــا در رابطه با مجموعه ی 
بازیگران در حوزه ی سینما و تلویزیون ایران 
نگران کننده و آسیب زننده و شاید هم جبری 

است برای خاتمه این وضع اسفناک.

پس به نظر شــما دیگــر از جانب 
طرفداران بازیگــران ولعی برای 

تماشای آنها وجود ندارد؟
بله، ولعی برای دیدن هیچکدام از این آدم های 
تکراری وجود نــدارد. من می گویــم به دلیل 
خط کشی های تلویزیون است که این سریال ها 
دیده می شوند. تماشاگر عادی طبیعتا با عنوان 
کارگــردان و یا فیلمنامه نویس که ســراغ یک 
سریال نمی رود، بازیگرها را می بیند و انتخابش 
را می کند. اما الزاما معنای حضور این  بازیگرها، 
موفقیت آن مجموعه نیست. مثال مهران مدیری 
با »دراکوال« هــم کارنامه ی خودش و هم تمام 
سریال های پیشینش را زیر سوال  برده است. اگر 
کسی این سریال را به خاطر مدیری انتخاب کند 
و آن را ببیند، اشتباه کرده است. اما در این بین 
یک دفعه یک بازی خوب هم از حامد بهداد در 
»می خواهم زنده بمانم« کشف می کنیم. به نظر 
من به طور کلی چیز درخشانی در این سریال ها 

وجود ندارد.
می توانیم بگوییم یکی از دالیلی که باعث شده تا 
مردم از شبکه ی نمایش خانگی استقبال کنند 
کیفیت نه چندان خوب سریال های تلویزیونی در 
سال های اخیر است. از طرفی در این آثار دست 

سازنده هم برای جذب مخاطب بازتر است. 
چرا که در شبکه نمایش خانگی خانم ها راحت تر 
هســتند، دیالوگ هــا رهاتر بیان می شــوند، 
روابط کمی آزادتر اســت و یــک مقدار رنگ و 

لعاب واضح تر و قشنگ تر اســت. بنابراین این 
مسائل باعث شده تا نسبت به آثار تلویزیونی با 
جذابیت هایی روبه رو باشیم. شما ببینید در حال 
حاضر ساخته شدن اثری مثل »هزاردستان« در 
تلویزیون ایران مثل یک رویای غیرممکن شده 
است. جمع شدن آن همه آدم درجه یک و ممتاز 
در یک سریال و کیفیتی که وجود داشته، مثل 
یک رویا شده اســت. در حال حاضر به کیفیت 
ســریال هایی که در تلویزیون ساخته می شوند 

نگاه کنید، چقدر تفاوت وجود دارد. 

ابداع سبک، فرم و حتی فیلمبرداری 
و موســیقی جدید مثل سریال های 
»قورباغه« و »کرگدن« مخاطب را 
پس نزد و نشــان داد که مخاطب 
سریال سازی غربی را هم می پسندد. 

نظر شما چیست؟
من این نگاه را قبول ندارم و می گویم که ذائقه ی 
بیننده های ما توســط تلویزیون و رســانه های 
نازل ضعیف شــده اما مفهومش این نیست که 
تماشاگرهای ما به طور کامل از دست رفته اند. 
وقتی موسیقی سریال »قورباغه« را می شنوند و 
یک عده ای آن را دوست  دارند نشان دهنده ی این 
است که مردم نمی ایستند تا تلویزیون برای آن ها 
تصمیم بگیرد. مردم راه خودشان را می روند، پس 
باید خوراک الزم را برای آن ها تهیه کنی و اگر این 
کار را نکردی، می رونــد. برای مثال خود من در 
این مدت سریال های خارجی را تماشا می کردم 
چرا که بهره ی بیشتری می بردم، صبر نمی کردم 
تا تلویزیون برای من یک برنامه بسازد و به عنوان 
تماشاگر کار خودم را می کردم. بنابراین نمی شود 
با قاطعیت گفت که ذائقه ی تماشاگر ایرانی نازل 
شده چون اگر اثر خوب به او بدهی از آن استقبال 
می کند. وظیفه ی جریــان هنری در تلویزیون، 
در پلتفرم و هر جای دیگری این اســت که در 
کنار جذابیت آفرینی و موارد این چنینی، سطح 

یکی از بزرگترین 
مشکالت جریان 
های اصیل فرهنگی 
و هنری ما، فقدان 
قانون کپی رایت 
است. ما مردمی 
هستیم که وضعیت 
مالی ضعیف تری به 
نسبت کشورهای 
دیگر داریم

سلیقه ی عمومی مردم را ارتقا دهد. این رسالت 
اصلی تلویزیون اســت اما وقتی یک دستگاهی 
خودش کیفیــت فرهنگی نازلی پیــدا کرده و 
مدیرانش مقصد و شناخت حرفه ای هنری ندارند، 

طبیعتا دیگر نمی توانند چیزی را ارتقا دهند. 

اگر بپذیریم که عده ای سریال ها را از 
طریق کانال ها و مواردی از این دست 
و به صورت رایگان دانلود می کنند، 
این دسترسی آســان تر به نسبت 

سینما چقدر تاثیر دارد؟
یکــی از بزرگ ترین مشــکالت جریان های 
اصیل فرهنگی و هنری ما، فقدان قانون کپی 
رایت است. ما مردمی هســتیم که وضعیت 
مالی ضعیف تری به نســبت کشورهای دیگر 
داریم، بنابراین اینکه تحت قانون کپی رایت 
نیستیم از یک نظر خوب اســت و می توانیم 
هر آن چیزی را که دلمان می خواهد رایگان 
رایت و تماشــا کنیم. اما از این نظر که به طور 
کلی جریــان اقتصادی مجموعــه ی هنری 
ما تقویت نمی شــود و مدام در عســر و حرج 
هستیم، بد است. در نظر بگیرید که برای مثال 
مِن نویسنده، کارگردان، مولف و سرمایه گذار 
با هزار بدبختی یک ســریال تهیه می کنم که 
هنوز روی پلتفرم قــرار نگرفته و هنوز پولش 
درنیامده، از فالن شبکه پخش می شود . این 
مساله باعث می شــود تا جنبه ی اقتصاد هنر 
ما ضعیف شود و ضعیف هم باقی بماند. فاصله 
مالی نجومی نیروهای متفکر و بازیگرها را در 
همین زمینه ببینید! بخشــی مهم از معضل 
مربوط به همین قانون کپی رایت اســت که 
برای بازیگر با دفعات دیده شدنش آورده دارد 
و برای نیروی مولدش هیــچ! وقتی جنبه ی 
اقتصاد هنر ما ضعیف می شــود الجرم رشد و 
ارتقای کیفی آن هم ضعیف می شود. سازنده 
هم می گوید من دیگر برای کار بعدی زحمت 
نمی کشــم، مطالعه نمی کنــم و یا تجهیزات 
جدید نمــی آورم و همین باعث می شــود تا  
این حرفه روز به روز ضعیف تر شود. چرا این 
احساس می شــود که تلویزیون افت داشته؟ 
چون نویسنده هایش یا سریال های یکسویه 
سیاسی قالبی می نویســند که از ابتدا معلوم 
است که پایانش چه می شود و یا برای هزارمین 
بار پسر پولداری عاشق دختر فقیر می شود و 
یا بالعکس. خانواده ها ی جنوب شهری محترم  
هستند اما مشــکل دارند، خانوادهای پولدار، 
شمال شهر سکونت دارند اما بد هستند و ...! 
این مسائل به طور کلی نشان می دهد که ما در 
کار خودمان ِسیر، تدبر و ارتقا نداریم. منهای 
مشکالت مدیریتی کالن، یکی هم این است 
که عضو کنوانســیون کپی رایت نیســتیم و 
آثارمان رایگان است و اقتصاد این چرخه را تا 
توانسته ایم ضعیف کرده ایم. در حالی که این 
حرفه هم ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری 
خیلی زیاد دارد و در همین کرونا و ایســتایی 
جریان های فرهنگی هــم دیدیم که می تواند 

پول سازی کند و موقعیت آفرین باشد. 

نقد ویژه


