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 نقد دارد به سمت
 مافیای اقتصادی می رود

گفت و گو با محمود گبرلو درباره شرایط فعلی تحلیل و نقد در سینمای ایران

منتقدان با نگرش تهیه کننده دست به قلم می شوند

اکنون هر کسی که 
مایل باشد می تواند 
قلم دست بگیرد و در 
فضای مجازی مطلب 
بنویسد و اسمش 
را نقد سینمایی 
نیز بگذارد. کسی 
نیست که به عنوان 
کارشناس و صاحب 
نظر تشخیص بدهد 
این نقد است یا 
خیر! آیین نامه ای در 
این زمینه نمی بینیم 
که نظارت و کنترل 
داشته باشد تا افراد 
سوء استفاده گر وارد 
این جریان نشوند

به نظر شما نقد در سینما و تلویزیون 
ایران در چه جایگاهی اســت؟ چقدر 
برای مخاطب حائز یــا فاقد اهمیت 

است؟
به نظر من در حال حاضر نقد تأثیری در تماشاگر 
ایرانی ندارد و درصــد خیلی کمی از طرفداران 
سینمای ایران به سمت نقد گرایش دارند و کمتر 
از نقدهای منتقدین می آموزند، پیروی می کنند 
و یا شاید هم مطالعه ای در این باره داشته باشند. 
باید توجه شود که منظور از مخاطب و تماشاگر 
چه کسانی هستند؟ یک قشــر محدودی اهل 
مطالعــه و فیلم دیــدن هســتند و احتماالً به 
ســمت نقد فیلم گرایش پیدا و همچنین سعی 
می کنند در این زمینه مطالعــه کنند اما با این 
حال درصد کمی از جامعه مخاطبان را تشکیل 
می دهند. همیــن تعدادی که االن به ســینما 
می روند و نســبت به جمعیت ایران بسیار کم 
هســتند؛ همین تعداد هم گاهی به نقد توجه 
می کنند. متأســفانه، برخالف روال سال های 
قبل که مجالت ســینمایی تأثیرگذار بودند و 
برخی روزنامه ها منتقدین ثابت داشتند االن به 
دالیل متعدد مخاطب عالقه ای به مطالعه نقد 

منتقدین ندارد.

بله و شما فکر می کنید برای جذب نظر 
آنها مهم ترین مهارتی که یک منتقد 

باید داشته باشد چیست؟
مهم ترین مهارتی که یک منتقد باید داشته باشد 
آگاهی و دانش سینمای روز جهان است که بر 
اســاس آن بتواند اطالعات مفیدی به تماشاگر 
منتقل کند. وقتی یک منتقــد در فیلم دیدن 
کاهلی می کند یا جریان سینمای دنیا را دنبال 
نمی کنــد، نمی تواند در مورد ســینمای ایران 
تحلیلی داشته باشد چون منتقدان و فیلم سازان 
ایرانی از لحاظ فکر و دانش فاصله بسیار زیادی 
با یکدیگر دارند. در حال حاضر فیلم ســازان ما 
آپدیت و به روز هســتند یعنی فیلم های خوب 
روز جهان را می بینند و فیلم سازان خوب جهانی 
را می شناسند، فرم فیلم سازی جهانی را مورد 
توجه قرار می دهند و در فیلم هایشان هم لحاظ 
می کنند، امــا منتقدین به واســطه این فاصله 
فکری بین منتقد و فیلم ساز نمی توانند همراه او 
پیش بروند. من خیلی تأسف می خورم و تصورم 
این است که جریان منتقدان در حال شکست و 
نابودی است و دلیل عمده آن هم این است که 
منتقد از لحاظ فکــر، دانش وآگاهی به تکنیک 
و تسلط به سینمای جهان، هم سطح فیلم ساز 
نیســت. اتفاق بزرگی در جهان در حال وقوع 
اســت و آن هم فاصله گرفتن نسل جدیدی از 
فیلم سازان از ساختار کالسیک گذشته است؛ 
یعنی ســعی می کنند با الهام از درام قدرتمند 
گذشته، فرم و ســاختار خود را بسیار مدرن و 
جدید ارائه دهند و اگر فیلم ســازان و منتقدین 
این شناخت را نداشته باشــند در نقد و تحلیل 
یک فیلم ضعف جدی دارند. مــن معتقدم در 
حال حاضــر دیگر ما نمی توانیــم کلمه منتقد 
را خیلی به کار ببریم و تصــور کنیم منتقدین 

 نگین خسروی:  » پنهان ها را رو کردن !« این جمله تفسیری قابل تأمل از »نقد«است. نقد 
مسأله ای است که این روزها در فضای مجازی و تریبون مدعیانش تبدیل به دکانی جهت 
سرکوب اعتراضات و احساسات شده است؛ گاهی تا حد اعال تشویق و ترغیب و گاهی تا قعر و 
تخریب. این مسأله حساس یعنی نقد و منتقد در سینمای ایران گاهی معنی اش قلب شده است و حاال دیگر مدتی 
است در سراشیبی سقوط افتاده است. نقد جدی و بدون پشتوانه و حمایت کم نابود شده است و افراد با وابستگی ها 
دست به قلم می شوند خواه این وابستگی، رفاقت باشد و خواه وابستگی مالی. در این باره با »محمود گبرلو«، 

منتقد، نویسنده و روزنامه نگار سینمایی به گفت وگو نشسته ایم که ماحصل آن را می خوانید.


