
سینمای ایران

از نظر شــما به عنوان یک کارشناس 
حوزه رسانه و اجتماع آیا آثار باید آیینه ی 
تمام نمای واقعیت باشند یا خیر؟ در واقع 
برگردان واقعیت های موجود در جامعه 
باید در درام باشــد یا لزومی ندارد و یا 
اینکه شما تبصره و شرطی در تحلیلتان 

دارید؟
به یقین هنرمند تحت تاثیر جامعه ای است که در 
آن زندگی می کند و اگــر از آن فضا و موقعیت دور 
باشــد اثر او نمی تواند با جامعه اش ارتباط جدی 
برقرار کند. پس یک اثر هنــری ملهم از جامعه ی 
خودش است و نمی تواند از جامعه ی خودش الهام 
نگیرد اما نحوه ی بروز این الهام در آثار هنری متعدد 
به نســبت آن آدمی که دارد کار هنری می کند با 
یکدیگر متفاوت  هستند. آدم ها در نگاهشان به عالم 
سه دسته یعنی واقع گرا، واقعیت گرا   و حقیقت گرا 
هستند. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اثر هنری 
همه ی آدم ها یا همه ی هنرمندان به یک فرم و یک 
مدل رقم بخورد و جامعه شان را با یک فرم ببینند و با 
یک فرم انتقال دهند. پس در این شکی نیست که اثر 
هنری ملهم از جامعه و ملهم از محیط اطراف خودش 
است. اینکه چطور یک هنرمند از آن الهام برای خلق 
اثر هنری خود بهره می گیرد، در این مورد است که 
هنرمندان از نگاه اول تا انتقال آن با همدیگر تفاوت 

ماهوی پیدا می کنند. 

تکلیف صاحــب اثری که بــا نمایش 
واقعیت، عنوان سیاه نمایی به او الصاق 
می شود چیست؟ در واقع این کارگردان 
معموالً از جانب طبقه ی تصمیم گیرنده 

 نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که اثر 
هنری همه ی آدم ها 
یا همه ی هنرمندان 
به یک فرم و یک 
مدل رقم بخورد و 
جامعه شان را با یک 
فرم ببینند و با یک 
فرم انتقال دهند. 
پس در این شکی 
نیست که اثر هنری 
ملهم از جامعه و 
ملهم از محیط اطراف 
خودش است. اینکه 
چطور یک هنرمند از 
آن الهام برای خلق 
اثر هنری خود بهره 
می گیرد، در این مورد 
است که هنرمندان 
از نگاه اول تا انتقال 
آن با همدیگر تفاوت 
ماهوی پیدا می کنند.

دنیا خمامی - پریسا سادات خضرایی:
بــــا رونــــق گرفتن شبکه 
تولید  شاهد  خانگی  نمایش 
سریال های بسیاری در پلتفرم ها بودیم که 
نیز با خود  اکثر آن ها مخاطبان بسیاری را 
همراه کردند. سریال هایی که سعی داشتند 
آموزش هایی  نو  نگاهی  ارائه ی  ضمن  تا 
را نیز در خود داشته باشند. آثاری که طبق 
سنت سریال سازی و سریال نویسی که در 
سال های گذشته مرسوم بود پیش نرفتند 
فاصله  کلیشه ها  از  عبرت آموزی  برای  و 
گرفتند. به علت توفیقی که سریال هایی مثل 
»قورباغه«، »می خواهم زنده بمانم« و »زخم 
کاری« در نزد مردم داشتند و همچنین آثاری 
سینمایی مثل »متری شیش و نیم« و »شنای 
پروانه« که در زمان اکران تماشاگران زیادی 
را با خود همراه کردند، بر آن شدیم تا به 
بررسی تصویر جرایم و بزه در آثار سینمایی 
و پلتفرم ها بپردازیم که تا چه میزان راهگشا 
شهرام  دکتر  با  بوده اند.  آسیب شناسانه  و 
گیل آبادی که سابقه ی حضور در شهرداری، 
سابقه ی روی صحنه بردن کار اجتماعی و 
همچنین دغدغه ی کنش اجتماعی در هنر 
را دارند، درباره ی این موضوع به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید. 


