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تاجشنواره

فیلمهایی برای آشتی مردم با کتاب ،در گفتوگو با اکتای برهانی

اقتباس از اثر قدیمی باید به روز شود

فيلمهاي کوتاه فقط
براي اصحاب رسان ه پخش ميشود

م کوتاه جشنواره ملي فيلم
وقايعاتفاقيه :چهار فيل 
فجر فقط در پرديس ملت و براي اصحاب رسانه
نمايش داده ميشود و اکران مردمي نخواهند
داشت؛ ابراهيم داروغهزاده ،معاون ارزشيابي و
يوششمين
نظارت سازمان سينمايي و دبير س 
جشنواره ملي فيلم فجر در گفتوگو با مهر اين
موضوع را بيان کرد .بخش فيلمهاي کوتاه ،يکي
از بخشهاي جشنواره ملي فيلم فجر بود که
بهشکل جداگانه به فيلمهاي کوتاه ميپرداخت.
چنانچه در بخش مستند هم فيلمهاي مستند
به نمايش درآمده و قضاوت ميشدند .اما امسال
که جشنواره ملي فيلم فجر فقط به نمايش
22فيلم بلند سينمايي ،دو فيلم مستند و چهار
فيلم کوتاه خالصه شده ،اين تقسيمبنديها
کنار گذاشته شده است؛ البته داروغهزاده گفته
که اين چهار فيلم کوتاه جداگانه قضاوت شده و
فيلم برگزيده يک سيمرغ بلورين خواهد گرفت
ولي با اينحال چند سوال مطرح ميشوند؛
بهنظر ميرسد که جشنواره فيلم فجر قرار است
ديگر ويترين سينماي ايران نباشد و صرفا به يک

ابراهيم داروغهزاده

چه نوع جشنوارهاي؟
جشنواره رقابتي با سليقهاي مشخص باشد،
کموبيش شبيه هر جشنواره جهاني ديگري و
نه ويتريني براي نمايش همه محصوالت يک
سال .بهاينترتيب کارکرد اين جشنواره تا حد
زيادي از کارکرد جشن خانه سينما جدا شده و
واجد هويتي مستقل ميشود .با اينحال در همه
جشنوارههاي مشابه ،بخش فيلمهاي کوتاه از
فيلمهاي بلند جداست .يا اگر بخش مستند
وجود دارد ،جدا از بخش فيلمهاي بلند قضاوت
ميشود و نه در کنار فيلمهاي بلند .هر چند
در جشنواره برلين شاهد حضور فيلم مستند
در بخش مسابق ه بودهايم ولي اين به معني
يک رويکرد کلي نيست .بهاينترتيب آيا بايد
منتظر تغيير رويکرد باشيم؟ بهاينترتيب هم
مفاهيم با هم خلط ميشوند و هم اينکه حق
مستندسازان ضايع ميشود .در ضمن آيا زمان
آن نرسيده که بخش مهمان به جشنواره اضافه
شود؟

ویترین
کتاب «مرده ريگ» نخستين
اثر تهمينه محمدي منتشر شد

جهان بيني
زندگي اشخاص

وقايعاتفاقيه :کتاب «مرده ريگ» نخستين اثر
تهمينه محمدي که پيشازاين نمايشي از اين
اثر بر صحنه رفته است ،منتشر شد« .مرده ريگ»
نمايشنامهاي اجتماعي است که به پيوستگي فقر
و جنايت اشاره ميکند .محور قصه حول زندگي
سه خواهر حومهنشين ميگذرد که مشغول فعاليت
در کارخانهاي هستند و با ورود يک مرد بيگانه به
زندگي آنها ،روابط و مسير زندگي تغيير ميکند.
تهمينه محمدي متولد سال  1357و کارشناس
ارشد ادبيات از دانشگاه تهران است .او از سال 1381

نمايشنامهنويسي را آغاز کرد .آثار او پيشازاين
چاپ نشده بود و «مرده ريگ» اولين نمايشنامه
انتشاريافته از آثار اين هنرمند است .اثر ديگر اين
هنرمند به نام «نجاتدهنده برميگردد» در جشنواره
تئاتر فجر امسال کانديداي دريافت جايزه بهترين
نمايشنامه شد .محمدي درحالحاضر در صدد
چاپ نمايشنامه ديگرش به نام «موزه خصوصي»
است و در جشنواره تئاتر فجر سالگذشته مورد
تقدير قرار گرفته است.تهمينه محمدي بهعنوان
نويسنده ،بهخوبي و بسيار زنده و واقعي با استفاده
از ديالوگهاي موجز و روان و خلق شخصيتهاي
باورپذير نمايشنامه را پرداخت کرده و اثر او ساختاري
منطقي و مناسب دارد .در ساختار نمايشنامه يکي از
مواردي که بهخوبي نمود دارد ،ايجاز و زبان تلگرافي
اثر است .مضمون نمايش در بستر يک موقعيت و
وضعيت سخت از زندگي معمولي چند خواهر ،يک
نگرش عميق مبتنيبر جهانبيني زندگي اشخاص
را شکل ميدهد .کتاب «مرده ريگ» در  56صفحه به
قيمت 6500تومان از نشر افراز منتشر ميشود.

چهره روز

علي رفيعي  79ساله شد

پنجشنبه21 ،دي،
حافظ روحانی
عـــلي رفيعي در
دبیر گروه ادب و هنر
کنار جمعي از
ي خود را جشن گرفت؛
شاگردانش تولد 79سالگ 
کارگردان تئاتر و سینما ،طراح صحن هولباس و
نمايشنامهنويسي که ميخواست دروازهبان
فوتبال شود اما چرخش روزگار او را راهي تئاتر
کرد .علي رفيعي را بيشتر بهواسطه اجراهاي
پرشکوهش ميشناسند ،با صحنههاي
چشمگير و بزرگ؛ از معدود کارگرداناني که
بارها تماشاگران را در تاالر وحدت يا تاالر اصلي
تئاتر شهر به وجد آورده است .او متخصص کار
بر روي صحنههاي بزرگ و وسيع و بهاصطالح
قابعکسي است .از معدود دفعاتي که نمايشي
را براي جعبه سياه طراحي کرد زماني بود که
تصميم گرفت «کلفتها»ي ژان ژنه را به روي
صحنه ببرد ،نتيجه آنچنان که بايد نشد ،شايد
چون نگاه تلخ و سياه ژنه ،با تصور او از نمايشهاي
پرشکوه صحنه قاب عکسي سنخيت نداشت.
تجربه «يرما» در تاالر حميد سمندريان مجموعه
ايرانشهر موفقتر بود؛ در آنجا او فرصت يافته

علی رفیعی

مردي که جهان را
زيبا ميخواهد
بود تا باز هم صحنههاي نظرگيرش را اينبار
بر صحنهاي عريض اجرا کند .پيشتر هم به
سراغ لورکا رفته بود ،نمايشنامهنويسي که
شايد به او فرصت ميداد تا توانايياش در اجراي
صحنههاي تغزلي و صحنهآرايي باشکوه و زيبا را
به اوج برساند ،جايي که تغزل متنهاي لورکا ،با
طراحي لباس و صحنه او و البته حرکات بازيگران
ترکيب ميشد ،بهويژه که او اصرار داشت تا
حرکات بازيگران کموبيش از رقص ملهم
شود ،بهدور از خشکي يا صلبي ،همراه با نوعي
شادابي انگار .کارگرداني او بيش از هر چيز با
لورکا همخوان ميشد و با ژنه ناهمخوان .لورکا
در همين ظرافتها در پي زيبايي بود و ژنه در
همين رفتار ژستي را ميجست.
وقتي فيلم ساخت ،واقعگرايي را کنار
گذاشت ،آنچه او ميخواست سليقه و زيبايي
بود .او در تهران در پي يک سليقه فراموش شده
بود ،سليقهاي که انگار از دل سينماي دهه 1950
فرانسه بيرون آمده بود تا از شهر دودزده ما .او
مرد سليقه بود و هست که در آستانه 80سالگي
هنوز کار ميکند تا جهان را زيبا کند.

در يک سال گذشته فيلمهاي اندک اما موفقي براساس
شهرزاد رویائی
آثار ادبي مکتوب ساخته شدهاند ،دراينزمينه ميتوان به
خبرنگارگروه ادب و هنر
«رگ خواب»« ،پل خواب» و «ايتاليا ايتاليا» اشاره کرد.
سينماي ايران از سالهاي دور با اقتباس از آثار ادبيات کهن مانند ،فيلم «ليلي و
مجنون» در سال  ،1316فيلم «شب قوزي» ساخته فرخ غفاري براساس داستاني از
هزا رويکشب و در دهههاي بعد با اقتباس از آثار معاصر ادبيات داخل کشور حرکت کرد.
عالوهبر رمانهاي فارسي ،آثار معتبر جهاني نيز مورد استقبال فيلمسازان قرار گرفت
که اکثرا فيلمهاي موفقي از نظر جلب مخاطب محسوب ميشوند .اغلب سينماگران
ضعف فيلمها را ناشي از ضعف قصه فيلمنامهها ميدانند و درچنينشرايطي ،اقتباس
از متن ادبي موفق فرصت مناسبي براي فيلمهاي سينما است .بههمينجهت به
گفتوگو با کارگردانهاي موفق در اين حوزه ميپردازيم.
مخاطب «شبهاي روشن» خاص نبود
يکي از موفقترين فيلمهاي کارنامه فرزاد مؤتمن «شبهاي روشن» با اقتباس از
کتابي به همين نام به نويسندگي فيودور داستايوفسکي ساخته شده است و او
علل موفقيت اين اقتباس را صرفا به توانايي خود نسبت نميدهد و بيان ميکند:
«بههرحال شبهاي روشن در بين ديگر آثار داستايوفسکي از جمله «قمارباز»« ،برادران
کارامازوف»« ،جنزدگان» و ...اثري ضعيف محسوب ميشود .اين نويسنده در ابتدا
رمانهاي بالزاک را به روسي ترجمه ميکرد و رمان «شبهاي روشن» را در همان
سالها ،در 26سالگي نوشت ،بههميندليل نوع ادبيات اين کتاب بوي نوشتههاي ساده
بالزاک را ميدهد و بههمينخاطر دايره مخاطبان اين اثر خاص نيستند و تعداد زيادي
از افراد را جذب ميکند».
تيراژ پايين کتاب ،اقتباس را عبث کرد
مؤتمن در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» معتقد است ،ميزان مطالعه در ايران بسيار
کم است و در اين صورت ،اقتباس از اثر ادبي کار عبثي است .او درباره اين موضوع
ميگويد« :اثر اقتباسي مستلزم درنظرگرفتن تماشاگران بالقوه است که باتوجه به
تيراژ پايين کتاب ،ساختن فيلمهايي براساس قصه رمانها با نساختن آن تفاوتي
ندارد و اين مشکل براي امروز و ديروز نيست و طي نيمقرن به اين وضع رسيديم».
سينماي دولتي حامي اقتباس نيست
اين کارگردان ،در آخر به عدمحمايت سينماي دولتي از ساخت فيلمهاي اقتباسي
اشاره ميکند« :وضعيت توليد فيلم ،افتضاح شده و ساخت فيلم سينمايي موفق
براساس آثار ادبي معتبر دنيا ،ناممکن شده است .من بارها براي اقتباس از چند
کتاب مانند «شب پيشگويي» اثر پل استر اقدام کردم اما سازوکار سينماي دولتي ايران
حمايتي دراينراستا انجام نداد».
گاهي ارشاد جرات اقتباس را از بين ميبرد
برخي کتابهايي که مورد استقبال مخاطب قرار ميگيرند تا حد زيادي بدون حادثه و
متکي به ديالوگ است و همين نکته مانع اقدام به ساخت فيلم بر پايه اين کتابهاي
بيقصه است .اکتاي براهني ،کارگردان جواني است که اولين فيلم سينمايياش
را با اقتباس آزاد از کتاب «جنايت و مکافات» اثرداستايوفسکي ساخته است .اين
فيلم بهتازگي اکران شده و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است .اين کارگردان
در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» درباره علل کاهش فيلمهاي سينمايي اقتباسي به تيراژ
پايين کتاب اشاره ميکند و عوامل ديگري را نيز موثر ميداند« :اکثر جمعيت کشور
با استناد به تيراژ کتابها و نحوه نوشتار رسمي و غيررسمي ،کتابخوان محسوب
نميشوند و جامعه از ادبيات دور است .کمبود مطالعه منجر به درک پايين و ارتباط
ضعيف بين هنرهاي مختلف ميشود .فرهنگ کلمه ،مهجور مانده است و اين درحالي
است که کشور ما ريشههاي ادبي قدرتمندي دارد .اقتباسهاي متعدد سينما از ادبيات
در دهه  40و  50بهدليل ارتباط قوي بين هنرمندان دو حوزه ادبيات و سينما اتفاق افتاد
و براي مثال ميتوان به رابطه نزديک داريوش مهرجويي با کانون نويسندگان و
بهطور خاص با غالمحسين ساعدي ،بهمن فرمانآرا با هوشنگ گلشيري و ...اشاره
کرد .متاسفانه امروز ارتباط بين هنرمندان حوزههاي مختلف هنر خراب شده است.
درباره کمبود مطالعه بايد بگويم که نويسندگان نيز از اين قاعده مستثني نيستند و
بههمينترتيب در دوران معاصر ،کمتر رماني را ميخوانيم که دو قشر روشنفکر و
عام ه را جذب کند .ازسويديگر ،برخي کتابها سالهاي زيادي در ارشاد بوده که کسي
جرات ندارد از روي آنها فيلمنامه بنويسد و همه اين موارد کوچک و بزرگ ،دليل توجه
کمتر سينماگران به ساخت آثار اقتباسي است».
«دايره مينا» اثري که فيلمنامه آن با همکاري داريوش مهرجويي و غالمحسين
ساعدي براساس قصه «آشغالدوني» اثر غالمحسين ساعي نوشته شده است.
پرويز صياد ،ملکساسان ويسي و بهمن فرمانآرا تهيهکنندگان اين فيلم
سينمايي بودهاند .اين فيلم بهمدت سه سال توقيف بود و سرانجام در ۱۳۵۶
پروانه نمايش گرفت.

اقتباس از آثار ادبي _ فلسفي وحشتي ندارد
ساخت فيلم سينمايي با برداشت از آثار موفق ادبي اغلب با ترس سازنده از عدم
مقبوليت اثر در نظر مخاطبان رمان همراه است و تا حدي مانع اين رويکرد ميشود.
براهني مخالف چنين نگاهي است و تاکيد ميکند« :نگاهي دانشجويي نسبت به آثار
برجسته ادبيات وجود دارد که مطالعه و درک اين کتابها را تبديل به غول بزرگي کرده
که مانع خواندن آنها ميشود .درحاليکه همه ميتوانند اين کتابها را بفهمند .بهطور
مثال ،داستان فيلم «پل خواب» درباره دانشجوي فقيري است که براي دستيابي به پول
مورد نيازش به فکر جنايت ميفتد .او باهوش است و به عواقب جنايتي که در سر دارد،
ميانديشد و داستايوفسکي نيز محور اصلي قصهاش بر همين ترتيب است ،مشکل
از تنبلي ذهن ايراني است وگرنه هيچ نکته غيرقابلفهمي وجود ندارد .متاسفانه اکثر
کساني که مدعي هستند «جنايت و مکافات» کتاب مهمي در زندگيشان محسوب
ميشود ،آنطور که بايد هسته اصلي فلسفه کتاب را درک نکردند .در اين مدت
بسياري از منتقدان به من گفتهاند که اين فيلم ،همان قصه «جنايت و مکافات» نيست
و اسمي از اين اثر در کار نیست يا برخي ديگر معتقدند اين داستان تصوير ندارد و
اقتباس خوبي بهدست نميآوري .من اين نگاه با ترس را اشتباه ميدانم و هرگز از آثار
ادبي و فلسفي وحشت ندارم زيرا در طول سالها خودم را بر ابزار الزم مسلط کردهام».
وفاداري به هسته اصلي داستان ارزشمند است
در نظر برخي ،اقتباس بايد عينا تکرار اثر يا همان اقتباس لفظ به لفظ باشد،
درحاليکه برداشت از هر کار هنري ميتواند در سه شکل آزاد ،لفظ به لفظ و وفادار
اتفاق بيفتد .براهني در پايان به مراحل اقتباس در فيلم «پل خواب» اشاره ميکند« :من
از ابتدا به هسته فلسفي و پيرنگ داستان متعهد بودم و اين ارزشمند است و لزومي
ندارد به دنبال اقتباس نعلبهنعل باشيم .در کار داستايوفسکي سه مرحله جنايت،
پشيماني از جنايت و تزکيه روح وجود دارد و در نهايت اين سوال را مطرح ميکند
که اخالق در زندگي بشر چه جايگاهي دارد؟ «پل خواب» مرحله سوم يعني تزکيه
روح را با تشبيه تصميمگيري پدر به تصميم حضرت ابراهيم(ع) در برابر اسماعيل،
بيان ميکند .در نهايت به نظرم هر قصهاي واکسني دارد و بايد هسته تفکر اصلي را
به واکسني تبديل کنيم و مهم نيست که تا چه اندازه به جزیيات اثر وفادار باشيم.
مکافات قصه داستايوفسکي از عذاب وجدان نشات ميگيرد درحاليکه بشر امروز
مکافات را از جهات مختلفي ميکشد و وجدان ،بهتنهايي چندان عذابي به او نميدهد؛
بنابراين اقتباس از اثري متعلق به 150سال گذشته ،بايد بهروز شود و اين بهروزشدن،
تبديل گاري قصه به ماشين نيست ،بلکه قرائت جديد فلسفه اثر است».
اقتباس در ديگر نقاط دنيا بيشتر از ايران است
خسرو معصومي کارگرداني است که چندي پيش ،در صدد ساخت اثري با اقتباس از
نيما يوشيج برآمد و هنوز بنابر معضالت مالي ،موفق به توليد اين فيلم نشده است.
معصومي در گفتوگو با «وقايعاتفاقيه» ارتباط بين کارگردان و نويسنده را در دو
ديدگاه متفاوت و مشارکت اين دو طيف را مشکل ميبيند .او ميگويد« :من بهصورت
مشارکتي با آقاي عباس معروفي همکاريهايي براي ساخت فيلم انجام داديم اما
ذهنيتمان با يکديگر همخواني نداشت .اين نوع همکاري براي تلفيق سينما و ادبيات
در دنيا زياد اتفاق ميافتد اما در ايران چنين نيست .يکبار ديگر درصدد ساخت فيلم از
روي کتاب «دزد سگها» نوشته نجيب محفوظ برآمدم اما اين نويسنده در مصر زندگي
ميکند و هماهنگي با او آسان نيست و اين کار بايد با اجازه نويسنده انجام گيرد».
نويسندگان و کارگردانها تعامل ندارند
اين کارگردان توضيح ميدهد« :متاسفانه برخي نويسندگان معاصر يا
خانوادههايشان ،نسبتبه اين همکاري سختگيري و وسواس زيادي نشان ميدهند
که انگيزه ساخت فيلم براساس کتابها را کم ميکند .با وجود اين شرايط سخت،
طي دو سال گذشته تعدادي فيلمهاي اقتباسي در جشنواره داشتهايم .در سالهاي
دورتر نيز نمونههاي ماندگار بسياري داشتيم که در نظر من ،دو فيلم «ناخدا خورشيد»
و «آرامش درحضور ديگران» بهعنوان اقتباسهاي فراموشنشدني محسوب
ميشوند».
به نظر ميرسد در جامعهاي که اکثر شهروندان آن کتاب نميخوانند ،نميتوان
توقع داشت که از آثار ادبي نقش موثري در ساختههاي فرهنگي آن کشور از جمله
سينما داشته باشد .بااينحال ،ميتوان اميدوار بود که توجه کارگردانان کاربلد به
برخي رمانهاي جذاب بهانهاي براي برخي مخاطبان ايجاد کند تا به متن اصلي اين
داستانها مراجعه کنند.
«گاو» از فيلمهاي موج نوي سينماي ايران
به کارگرداني داريوش مهرجويي است که از
داستاني در کتاب «عزاداران بيل» ساعدي
اقتباس شده است.

سال
۱۳۵۶

سال
۱۳۵۱

«هامون» اقتباس مهرجويي
از رمان هرتزوگ نوشت ه سال
بلو است که به فارسي هم
ترجمه شده است و خود اين
کارگردان ميگويد :اين اثر
اقتباس از بوف کور نوشته
صادق هدايت است .اين
فيلم اکران شد.

«آرامش در حضور ديگران» عنوان فيلم سينمايي
بهنويسندگي ،تهيهکنندگي و کارگرداني ناصر
تقوايي از «واهمههاي بينام و نشان» اقتباس
شده است.
ي است به کارگرداني فرزاد مؤتمن که فيلمنام ه آن را سعيد عقيقي
«شبهاي روشن» فيلم 
نوشته است .فيلمنامه اين اثر ،برداشتي آزاد از داستان «شبهاي روشن» اثر داستايوفسکي
است و در ساخته شد.

سال
۱۳۶۵

سال
1368

مهمترين فيلمهاي سينماي
ايران که از آثار ادبي اقتباس
شده است:

سال
1343

سال
1348

«شب قوزي» اثر فرخ غفاري براساس
توچهارم هزا رويکشب
قصه شب بيس 

سال
۱۳۷۳

ي است بهکارگرداني و
«پري» نام فيلم 
«ناخدا خورشيد» فيلمي جنايي
محصول سال  ۱۳۶۵بهنويسندگي نويسندگي داريوش مهرجويي ،ساختهشده
و کارگرداني ناصر تقوايي است که با در سال  .۱۳۷۳اين فيلم اقتباسي از رمان
برداشت از رمان «داشتن و نداشتن» «فراني و زويي» و داستانکوتا ِه «يک رو ِز
ارنست همينگوي ساخته شده است .خوب براي موزماهي» ،نوشته «جروم ديويد
سالينجر» است.

سال
1381

سال
1382

«مهمان مامان» يک فيلم کمدي خانوادگي
است که داريوش مهرجويي آن را کارگرداني
کرده است .اين فيلم براساس کتاب هوشنگ
مرادي کرماني و توسط سيما فيلم در توليد
شده است .از فيلم استقبال خوبي شد و در
تودومين دوره جشنواره فيلم فجر
بيس 
سيمرغ بلورين بهترين فيلم را دريافت کرد.

سال
1390

«پله آخر» علي مصفاست که با
تلفيق دو داستان مردگان جويس
و مرگ ايوان ايليچ تولستوي
توانسته فيلمي مستقل با داستاني
بومي و ايراني و روايت سينمايي
بسازد .اين فيلم اکران شد.
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