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سینما و ادبیات؛ شانه به شانه هم در شبکه نمایش خانگی
جپــور ،شــهروند| در هفت ههــای اخیر رســانههای هنری
امیــن فر 
از اقبــال مخاطبــان از ســریال «یاغــی» نوشــتهاند کــه ظاهــرا از رمان
«ســالتو»ی مهدی افروزمنش اقتباس شــده اســت .چند ماه پیش
هم این اتفاق برای ســریال «زخــم کاری» روی داده بود که اقتباســی
بود از رمانی به نام «بیســت زخم کاری» نوشته محمود حسینیزاد.
ســریالی کهبیراهنیســتا گــر آنراپرهوادارترینســریالدو ســهســال
اخیــر در شــبکهنمایشخانگــیبنامیم.همزمانبــاایندو ســریال؛
در نشــریاتســینماییو هنــرینامســریالهایدیگرینیز شــنیده
میشود که ظاهرا با اقتباس از ادبیات داستانی این سرزمین جلوی
دوربیــنخواهندرفت.یکــیاز اینســریالها«خونخورده»اســت،
بر اســاسرمانیبههمینناماز مهدییزدانیخرم.دیگریســریالی
اســت که میگوینــد نرگــس آبیار بــا اقتباس از «سووشــون» ســیمین
دانشــور در تدارکساخت آناســتو آندیگریهمسریالیاست که
یشــود مســعود کیمیایی به احتمال زیــاد با اقتبــاس از رمان
گفته م 
«جسدهای شیش ـهای» خودش خواهد نوشــت و خواهد ساخت.
«خونخورده»نوشتهمهدییزدانیخرمیکیاز رمانهایی
است کهدر سالهایاخیر بهعنوانمنبعاقتباسسریالهای
شــبکه نمایش خانگی نامش ســر زبانها افتاده .داستانی در
بســتر تاریخ معاصر کــه قرار بود موفقیــت «زخــمکاری» را تکرار
کنــد .اما فعــا متوقــف مانــده و آنطور کــه مهــدی یزدانیخرم
میگویدهفتماهاست کسیپاسخیب هآنهانمیدهد.
آنچه به دنبال میآید ،گفتوگوی «شهروند» است با مهدی
یزدانیخرم،نویسندهرمانهای«به گزارشادارههواشناسی:
این خورشید لعنتی»« ،من منچستر یونایتد را دوست دارم»،
«ســرخ ســپید» و «خونخورده» دربــاره جریانی که میشــد با
اقتبــاس ادبی در ســینما و دنیــای سریالســازی ایــران ایجاد
شود.
بــه نظر شــما اینکــه چندیــن و چند ســریال همزمــان با
اقتبــاس از آثــار داســتانی معاصر جلــوی دوربیــن بروند -یا
در شــرف آغاز باشــند -حکایت از یــک جریان فکر شــده و
درســت در این زمینــه میکند یــا اینکه ایــن نیز ماننــد تمام
کوشــشهایی کــه در ایــن زمینه در ســینمای ایران شــاهد
بودهایــم ،مجموعــهای از تالشهــای منفــرد اســت کــه بــه
تصادفهمزمانشدهاند؟
قطعــا حکایــت از یــک جریــان میکنــد .البتــه بهتــر اســت
بگویــم حکایت از یــک جریــان میکرد و میشــد ایــن اتفاقات
پشتســرهم را بهعنــوان نقطــه آغــاز یک جریــان تعریــف کرد.
ولــی حاال با اتفاقاتــی که افتــاده ،میتوان گفت کــه این جریان
در همــان نقطــه آغاز قطــع خواهد شــد کــه البته همیــن االن
هم قطــع شــده اســت .در واقــع شــورای نظــارت ســاترا -یا هر
نام دیگری کــه دارد -کامــا و با تمام قدرت جلــوی این قضیه
ایستادهواز پیشرفتامور جلوگیریمیکند.
بــا این حال طبــق اخبار همین حاال حداقل پنج ســریال
مختلف که همگــی از آثار ادبی اقتباس شــدهاند ،در مراحل
مختلفپیشتولیدوحتیبرخیهمفیلمبرداریقرار دارند.
درســت اســت ،ولی به این موضوع توجه کنید که ســرمایه و
ســرمایهگذار در هر عرصهای بهخصــوص در فضای فرهنگ و
هنر دنبــال ثبات و برنامهریــزی میگردد .یا اینکــه بتواند برای
ماهها و ســالهای آیندهاش برنامه داشــته باشــد و مثال بداند
فــان کار را چــه زمانــی و بــرای توزیــع و نمایــش در چــه زمانــی
میخواهــد تولیــد کنــد .در وضعیــت بیثبــات فعلــی اما هیچ
اتفاقی در این زمینه نخواهد افتاد و همین است که میبینیم
این جریانی که آغاز شده بود و داشت
به جاهــای خوبی هم میرســید،
کامالمتوقفشدهاست.
ولــی اخبــاری کــه در
ماههای اخیر درباره فروش
حق اقتباس یکســری رمان

نشــده کــه تاکنــون  ٢٦بار تجدید چاپ شــده اســت و
رمانی تحسی 
داســتانی جذاب را در همان دنیای مألوف مســعود کیمیایی روایت
میکند.البته کیمیاییتنهانویســندهو کارگــردانقدیمیاینعرصه
نیستوبهمنفرمانآراهمظاهرارویایسالیاندرازشیعنیساخت
ســریالبراســاسرمان«داســتانجاوید»اســماعیلفصیحرادست
گرفتهو اینروزهاباجدیتدنبالاین کار است.ا گر رویایهمیشگی
داریوشمهرجوییبرایســاختســریالیبراساس«همسایهها»ی
احمــدمحمــودراهم کنــار اینمــواردبگذاریــم-کهظاهرادر شــبکه
نمایش خانگی نزدیکتر و در دســترستر از هر زمان دیگری شــده-
یعنی یک موج جدیدی در راه اســت که همانقدر که برای هواداران
ســینماخبرینویدبخشاســت،برایهوادارانادبیاتو ســینمای
اقتباسیهمکنجکاویبرانگیزمیتواندباشد.موجتسخیرخانههای
مخاطبانباسریالیهایی کهدر خطاصلیداستانیشاناز شماری
از بهتریــنو پرخوانندهترینرمانهایادبیاتمعاصر اینســرزمین
الهامگرفتهاند.

سقوط دردنا ک جذابیت در دعوای
«ساترا» و «ویاودی»ها!
جریان نا کام اقتباس از آثار داستانی
در گفتوگوی «شهروند » با نویسنده رمان «خون خورده»

به پلتفرمهــای عرضه آنالین محصوالت نمایشــی منتشــر
میشد،حکایتاز رونققابلتوجهیدر اینفضامیکرد.
کامال آن رونق در دســترس بود ،ولی حاال در پی برخوردهای
اخیر و بیثباتی حاصل از آن ،هم رونــد فروش کتابها -برای
اقتباس -که شــروع شــده بــود ،بهخصوص در نشــر چشــمه،
دچــار توقــف کامــل شــده و در واقــع بــه صفــر رســیده اســت.
دلیلش هم بیمیلی تهیهکنندگان به ادامه این روند است که
همانطور که گفتمطبیعیهمهست.
یعنی حتی تهیهکنندگانی هم که بارها شرایط مشابهی
را دیدهانــد و خــوب آ گاهانــد که این فشــارها موقتی اســت
و باالخــره بعــد از چند وقتی دوبــاره فضا باز خواهد شــد وآن کنترل ســفت و ســخت کاهش خواهد یافت -در مقابل
فشــارها کوتــاه آمدهانــد و جریانــی نویدبخــش ماننــد ایــن
جریانجدیداقتباسرابیپشتو پناهرها کردهاند؟
بــه هر حــال تهیهکننده بهخصــوص در زمینه سریالســازی
که با سرمایه بهمراتب بیشــتری در قیاس با فیلم سروکار دارد،
بهدنبال فضای شــفاف و باثبات اســت و در شــرایطی که هیچ
کس از فــردای خــود خبــر نــدارد و نمیداند امــروز چه اثــری را
میشــود ســاخت و کدام را نه و البته ساختهشــدهها را هم
فردا روزی آیا میشــود به نمایش گذاشت یا نه ،طبیعی
ت و دلش بلــرزد و نخواهد
اســت که تهیهکننده دســ 
دنبالاین کار رابگیرد.
پــس بــا ایــن حســاب جریانــی کــه بــه نظــر
میرســید میتوانــد بســیاری از معضــات و
کاســتیهای محصوالت نمایشــی این سرزمین
را رفع کند ،خود درگیر یک بحران تمامعیار شده
است .درست است؟
حتی شــاید بدتــر .یعنی اینهــا همه باعث شــده که
مســائل از اقتبــاس و جریــان جدیــد اقتبــاس در
سریالســازی فراتــر رود .بــه عبــارت بهتــر دیگــر
بحــران این روزهــای ما مســأله اقتباس نیســت،

بســیار بســیار فراتر از این موضوع اســت .چیزی مثــل بودن یا
نبودن .چنانچه میبینیــم در همین چنــد روز اخیر کار خانم
برومند را ممنوع کردهاند ،خیلی از کارها در مرحله پیشتولید
یشــود و
خوابیده ،هیچ مجوز جدیدی برای ســریال صادر نم 
در کلشاهدفعالیتچندانیدر اینعرصهنیستیم.
چرا؟
شــاید بشــود گفــت هــدف اصلــی ایــن رونــد از بیــن بــردن یا
تضعیف ویاودیها و تقویت تلویزیونی است که نمیخواهد
باور کند بــا ادامه این رویکــرد دیگر هیچ جذابیتی بــرای مردم
ندارد .برای همین هم در شــرایطی که مثال «یاغــی» این روزها
ب هشــدت مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفته یا «زخم کاری»
پربینندهتریــن ســریال شــبکه نمایــش خانگــی در یکــی دو
تهــای عریانی با ایــن جریان
ســال اخیر بــوده ،شــاهد مخالف 
یشــویم و میآیند مثال جلوی کارهایی را که قرار بوده از روی
م 
نخــورده» خودم-
رمانها تولید شــوند -از جملــه رمان «خو 
میگیرنــد .رویکــردی کــه باعــث شــده در ایــن چنــد مــاه اخیر
تهیهکنندگان تقریبا همه مردد شده باشند و با هر کدام از آنها
که صحبتمیکنیم ،بگویند که نمیخواهند کار کنند و اینکه
اینفضاخوابیده.پسبرمیگردمبهپرسشاولشماوباتا کید
و صراحت بیشــتری میگویم کــه بلــه ،آن جریان واقعا داشــت
شکل میگرفت ،ولی کامال جلویش را گرفتند و به هیچ کس هم
پاسخگونیستند.
شــما خودتــان بهعنــوان یــک نویســنده و البتــه منتقد
و روزنام هنــگاری کــه ســالیان ســال در فضــای هنــری ایــن
تهــای موجــود
ســرزمین بودهایــد ،چــه تحلیلــی از مخالف 
بــا ایــن جریــان داریــد؟ آیا بــه نظرتــان ایــن یــک مخالفت و
عگــذاری ســختگیرانه عمومــی اســت یا اینکه مشــکلی
مان 
خاص با عــرض اندام ادبیــات و نویســندگان در محصوالت
نمایشیوجوددارد؟
اوضاع جوری اســت که آدم فکر میکند کسانی که این روزها
درباره مســائلی از این دســت در فضای فرهنگی و هنری کشور

تصمیم میگیرند ،نه شــناختی از ادبیات دارند ،نه از ســینما و
نهحتیاز مخاطب .کسانی کهآمدهاندنسقکشی کنندو کاری
کنند که حســاب کار دســت فعــاالن هنری بیایــد و بفهمند که
رئیس کیســت! این رویکرد البته منحصر به امروز نیســت و در
دورههای مختلفی در گذشته هم شاهد این جریان بودهایم.
با این تفاوت که در موارد قبلی باالخره بعد از گذشت چند ماه
اوضاع عادی میشد ،ولی اینبار ظاهرا قدرتنمایی دوستان
تمامشدنینیستو هنوز و همچنانادامهدارد.
ماجرای سختگیریهای ماههای اخیر البته تنها شامل
یشــود و باعــث توقیــف تقریبــا
ایــن جریــان اقتباســی نم 
همزمــان «شــهرک کلیلهودمنــه»« ،بــرادران لیــا» و تئاتــر
«مخاطب» در یــک بازه زمانی کوتــاه و در ســه عرصه کامال
متفاوتشدهاست.اینرا قبولدارید؟
ایــن بحــث دو بخــش مختلــف را شــامل اســت .اول اینکــه
بــه هــر حــال بخشــی در ســینما و تلویزیــون کــه پیــش از ایــن
فیلمنامهنویســی را در اختیــار داشــتند ،زیــاد مایــل بــه ورود
نویســندگان به این وادی نیســتند .با این حــال ،این را کتمان
یتــوان کــرد کــه حداقــل از ســوی برخــی از تهیهکننــدگان
نم 
فرهیختهتر و البته شــاید هم باهوشتر ایــن میل به همکاری
وجود داشت .ولی حاال دیگر چون سیاست کلی مقابله با این
جریان تعیین شده ،ظاهرا باید پایان این روند را اعالم کرد که از
«خون خورده» مــن آغاز و بعدتر با «زخــم کاری» و «یاغی» و…
ادامهپیدا کردهبود.
ظاهــرا نــگاه حســرتخوار و ناامیدان ـهای بــه جریــان
اقتباسدر سریالسازیدارید.
چــون موفقیت خیلــی نزدیک بــود کــه جلویش گرفته شــد.
حتی میتوانم بگویم که در فاز اول کامال موفق شده بودیم که
البته بخش عمدهای از آن هم مدیون استقبال فوقالعادهای
بود که از ســریال «زخم کاری» به عمل آمد .ســریالی که با تمام
فهــا و قوتهایــش بســیار محبــوب و پربیننــده شــد کــه
ضع 
دلیلش هم ســاده بود :به هر حال یک خط داســتانی درســت
داشت ،قصهای داشت ،درام درســتی داشت .همه اینها را اما
درگیــری داخلی صداوســیما و ویاودیها از بین بــرد و حاال با
برخوردهایی که پیش آمده ،بســیاری از تهیهکنندگان به این
نتیجه رسیدهاند که خود را از این دعوایی که برای بیرونکردن
یهــا از عرصه رقابت با صداوســیما در گرفتــه ،دور نگه
ویاود 
دارنــد و ایــن ناراحتکننــده اســت .البته نــه بهخاطــر کارهای
خودم .نه .چون من به هــر حال در وهله اول نویســندهام .اما
ا گر اندکی ،فقط اندکی خرد وجود داشــت ،ایــن موانع موجود
یشــد و اجازه میدادنــد قصههای خوب
ب هســرعت برطرف م 
ســاخته شــود که هم به نفع ســاختار حا کمیت اســت ،هم به
نفع مردم اســت و هــم به نفع هنرمنــدان و سریالســازان .ولی
حاال به جایی رســیدهایم که هم کار روی سریالهای اقتباسی
متوقف شــده ،هــم خریــد کتاب بــرای اقتبــاس متوقف شــده
و هم کال سریالســازی در توقف قــرار دارد .آن هــم در حالی که
وضعیت واقعا داشــت خوب پیش میرفت .یعنی فقط هفت
کتاب ،فقط در نشــر چشــمه در آســتانه انعقاد قرارداد بودند و
پیشقراردادشــان امضا شــده بــود .اما هــر هفت قــرارداد االن
معلق هســتند ،چــون تهیهکننــده هیچ چش ـماندازی نــدارد.
اما مســأله این است که نه گوش شــنوایی وجود دارد و نه نهاد
پاســخگویی .چنــان که میبینیــم در حــال حاضر چهــار نهاد
مختلف مــوازی با هــم تصمیمگیــری میکننــد و در عین حال
همدیگــر را نقد هــم میکنند و علیه هــم بیانیه میدهنــد و در
ادامههمفضاراامنیتیمیکنند.
خب چه باید کرد؟
هیچ .تاریخ نشــان داده وقتــی اوضاع چنین بحرانی اســت،
تنهابایدسکوت کرد ،کار کردو منتظر بود.

