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اقبال ستاره های 
سینما جایگاهی خیلی 
خوب و شیرین نزد 
مخاطبان خود داشتند 
که آن جایگاه در حال 
حاضر شــیرینی و 
حالوت خودش را از 
دست داده و تبدیل 
به یک نگاه چرک، 
برخورنده و در یــک 
جاهایی خیلی تنــد 
 و عصبی کننده 
شده است

بــه ضدقهرمان می شــود و یــا در بخش هایی 
ضدقهرمان عمــل نیکی را انجــام می دهد. در 
ســریال های دیگر هم تقریبا به همین شــکل 
است و در »ســیاوش« و »ملکه ی گدایان« هم 
این را می بینیم. جایــگاه قهرمان و ضدقهرمان 
مثل جریان سینمای کالسیک و یا سریال های 
کالسیک آنقدر پررنگ و خط کشی شده نیست و 
جای آن ها مدام عوض شده و تصویر خاکستری 
و دوگانه ای از آن ها داده می شود. بنابراین اینطور 
نیست که فکر کنیم اساس و اصول درام در این  
آثار رعایت می شود و یا به لحاظ زیبایی شناسی 
واجد ارزشی هستند. به نظر من این آثار به لحاظ 
زیبایی شناسی هنوز ارزشی باالتر از سریال های 
تلویزیونی پیدا نکرده اند و شاید اشکالشان این 
است که زیبایی شناســی را فقط در »شکل« و 
ظاهر کاراکترها ترجمه می کنند. درواقع می توان 
گفت که فاقد زیبایی شناسی هنری مورد انتظار 
هستند. البته در شخصیت پردازی گاهی به تاچ 
خاکستری جالبی رسیده اند، ولی در آثاری که 
نام بردم، من درام هــای خیلی قوی ندیدم. این 
روند از منظر نقد آرتیســتیک، نمی تواند دوام و 
بقا پیدا کند چون نیاز به یک متن فوق العاده در 
همه ی آن ها حس می شود. راجع به شگفتی ها 
هم باید بگویم که برای مثال در »قورباغه« یک 
شگفتی وجود دارد اما این شگفتی فاقد منطق 
روایی است و تماشــاگر آن را باور نمی کند و یا 
به ســختی آن را می پذیرد. فــرض بگیریم که 
مخاطب در لحظه آن را بپذیرد، اما وقتی عطف 
زیبایی شناســی را در نظر نمی گیــری؛ اثر آن 
ماندگاری الزم را پیدا نمی کند. درواقع داستان 
از یک جایی به لنگیدن می افتد و اثربخشی هم 
آنقدر قدرتمند نیست که مخاطب را همین طور 
پای ســریال نگاه دارد. راجع به ماندگاری هم، 
حداقل تا این لحظه، هیچکدام از این آثار حتی 
به گرد پای یک قسمت از »هزار دستان« و یک 
سری از سریال های خوب تلویزیون مثل »روزی 

روزگاری« نرسیده اند و نمی رسند. 

تنوع گونه، ژانر و قصه به واسطه ی 
اینکــه ســریال با زمــان پخش 
طوالنی تری روایت می شــود چقدر 

تاثیر دارد؟
مساله ای با عنوان منطق روایی و قالب بیانی در 
روایت و در قصه پردازی وجود دارد. ممکن است 
منطق یک قصه  اقتضا کند که قالب بیانی  آن 
برای مثال یک فیلم کوتاه سی دقیقه ای باشد و 
یا تبدیل به یک فیلم سینمایی شود و یا آنقدر 
داستان پر از حوادث مختلف است که به آن فرم 
سریال می دهند. این مساله را منطق داستان و 
منطق روایی تعریف می کند اما آن چیزی که 
ما در حال حاضر مشــاهده می کنیم این است 
که مجموعه ها بی خود و بی جهت کش می آیند 
و به نظر مــن بی علت و بی دلیــل کش آمدن 
صحنه ها و یا قسمت های آثار هم بالی همان 
سریال ها است. یادم هست قدیم ها یک سریالی 
از تلویزیون خودمان با نام »روزهای زندگی« 
پخش می شد که آن را از تلویزیون امریکا گرفته 

بودند؛ دویست، سیصد قسمت بود اما شما با 
اشتیاق می نشستی و آن را می دیدی چرا که 
در اینجا شخصیت ها مطابق قصه کنش واقعی 
داشتند. یعنی برای مثال اگر یک شخصیتی 
می آمد و زندگی او پررنگ می شــد، در فصل 
بعد یک شخصیت جدید می آمد و داستان این 
شخصیت جدید در نسبت با شخصیت قدیمی 
روایت می شد. شــخصیت قدیمی ممکن بود 
کم رنگ تر باشد و شــخصیت جدید پررنگ تر 
شود و این تسلسلی هم که در سریال به وجود 
می آمد دربــاره منطقی بود کــه من در حال 
حاضر در آثار نمی بینم. االن منطق این است 
که پانزده قسمت بسازیم و آن را کش بدهیم. 
برای مثال در مجموعه ی »دل« شخصیت با 
کت و شلوار، ژیله و کراوات از رختخواب بیرون 
می آید! این  که دیگر منطقی ندارد. درنتیجه 
به نظر من این  مسائل برخاسته از درون قصه و 
داستان نیست، بلکه برخاسته از سفارشی است 
که یک پلتفرم مثل نماوا، فیلیمو و فیلم نت به 
کارگــردان داده و او هم ســریال را در پانزده 

قسمت کش می دهد.

گروه بازیگران متفــاوت و کنار هم 
قرار گرفتن آدم هایــی که پیش  از 
این، کمتر کنار هــم بوده اند، برای 
مثال پرویز پرستویی و افسانه چهره 
آزاد، پانته آ پناهی ها و مصطفی زمانی 
و درواقع این تنوع کســتینگ چه 

تاثیری داشته است؟
قبال ستاره های سینما جایگاهی خیلی خوب 
و شــیرین نزد مخاطبان خود داشتند که آن 
جایگاه در حــال حاضر شــیرینی و حالوت 
خودش را از دســت داده و تبدیل به یک نگاه 
چرک، برخورنده و در یک جاهایی خیلی تند و 
عصبی کننده شده است. دایره ی بازیگرانی که 
هنوز آن شــیرینی و حالوت را حفظ کرده اند 
خیلی محدود شده و شعاع آن بسیار کوچک 

شده است. یکی از دالیل این قضیه، حضورهای 
بی موقع، بی دلیل و یا با دلیــل همین آدم ها 
در این ســریال ها اســت. درواقع تا می آییم 
شخصیتی را در یک ســریال تشخیص دهیم 
به یک ســریال دیگر می رود و یک دل زدگی 
خیلی زیادی در حــوزه ی بازیگری به وجود 
آمده اســت. به همین دلیل یک سریالی مثل 
»می خواهم زنده بمانم« که دو، سه شخصیت 
جدید وارد داستانش کرده و نسبتا بازیگرهای 
خوبی را به کســتینگ افزوده و به آن ها فضا و 
میدان کار داده، جلوه ی بیشتر و بهتری پیدا 
کرده اند. به نظر من آرمان درویش در »ملکه ی 
گدایان« از ســه زن آن ســریال یعنی باران 
کوثری، پانته آ بهرام و رویا نونهالی کیلومترها 
جلوتر است. واقعا دیدن بعضی بازیگرها گاهی 
اوقات آدم را اذیت می کند. بنابراین کســت 
این  آثار بیش از اینکه نشأت گرفته از یک کار 
فرهنگی و یا هنری باشــد برآمده از نیازهای 
مالی آقایان و یا خانم هاست. پول های خیلی 
خوبی هم بــه آن ها می دهنــد و درآمدهای 
خیلی خوبی دارند، بــه همین خاطر آن تعهد 
بازیگری در جایی که می خواهند یک چیزی 
خلق کنند دیگر در اهمیت اول نیست. کدام 
بازی در یادمان می ماند؟ کدامشان دلنشین 
هستند؟ کدامشان برای نقشش طراحی دارد؟ 
کدامشان می توانند ادعا کنند که ما برای این 
نقش  زحمت کشــیده ایم؟ این دوستان چه 
فرقی با یک بازیگر تازه کار دارند؟ اما ســابق 
بر این تفاوت داشت. وقتی خسرو شکیبایی با 
فیلم »هامون« در قله ی بازیگری قرار گرفت 
و بعد از آن در یک سریالی مثل »خانه  سبز« 
در تلویزیون بازی کرد، سطح سریال را آنقدر 
باال برد که هر قســمت آن تبدیل به یک فیلم 
سینمایی شده  بود. یعنی بازیگر تا این اندازه 
تاثیر داشته و سطح هنری و خروجی سریال را 
افزایش داده است. در حال حاضر هر شبکه ای را 
می بینی همه ی این بازیگران حضور دارند و در 


