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وضعیت معیشت هنرمندان تئاتر فاجعهبار است

مــراســم بیستمین ســالــروز تأسیس انجمن منتقدان و
نویسندگان تئاتر ای ـران با اهــدای تقدیرنامه عالی یونسکو
به علی نصیریان برگزار شد.نصیریان هنگام دریافت این
تقدیرنامه ،از وضعیت معیشتی هنرمندان تئاتر در دوران
کرونا ابراز تأسف کرد و گفت :بسیاری از بچههای تئاتری در
اینمدتبیکارشدند.مرکزهنرهاینمایشیکمکهاییکرده

خبر
روز

حسینترا 
بنژ دا

«فرزند صبح»
 15خرداد
روی پرده
میرود

بهروز افخمی خبر
داد :با دریافت پروانه
نمایش فیلم «فرزند
صبح» ،این فیلم از
خرداد ماه سال آینده
که مصادف با سالروز
قیام ۱۵خرداد و
همچنین ایام ارتحال
امام خمینی(ره)
است ،روی پرده
میرود.
این کارگردان گفت :با
توجه به اینکه اکران
این اثر در حیطه
اختیارات کارگردان
است و میخواهیم
اکران بینالمللی
داشته باشیم ،در
حال آمادهسازی
زیرنویسهای آن به
چند زبان زنده دنیا
هستیم.

فرهنگ
و هنر

ف

یلمنامهنویس

زهره کهندل فیلمنامهخوبسهممهمیدردرخشش
یکفیلمدارد.جایگاهفیلمنامهنویسیدرسینمایهالیوود
چناناستکهجزوگرانترینبخشهایتولیدفیلمبهشمار
میرود؛چونهمایدهراخوبمیخرندوهمفیلمنامهرا.
امادرسینماوتلویزیونمافیلمنامهجزوارزانترینبخشها

◾

◾چـ ــرا ات ــف ــاق ــات ت ـ ــازه در
فیلمها و سریالهای ایرانی کمتر
رخ میدهد ،آیا قصههای تکراری
و قابل پیشبینی در آثــار ایرانی
به ضعف فیلمنامه برمیگردد یا
دالیل دیگری دارد؟

پ ــاس ــخ ایــــن پ ــرس ــش چــنــد جــنــبــه دارد .هم
فیلمنامهنویسهای مــا اهــل مطالعه و تحقیق
نیستند ،هم تلویزیون و سینمای ما به سمتی
رفته که از نویسنده نمیخواهند موضوع نو و
بهروز بنویسد و شرایطش را هم فراهم نمیکنند.
اصوال ًتلویزیون به دنبال دردسر نمیگردد ،ترجیح
مـیدهــد س ــراغ مــوضــوعــات و خــطــوط داستانی
امتحان پس داده برود .دیگر اینکه تحقیق برای
نــگــارش فیلمنامه بــه بــودجــه مجزا نیاز دارد که
متأسفانه ایــن اتفاق در تلویزیون و سینمای ما
نمیافتد.

ولیکافینیست،وضعیتمعیشتهنرمندانتئاترفاجعهبار
است.نسلماکهتمامشد.ماخودساختهبودیمامابهجوانان
میگویم دستتان را بر زانــوی خود بگیرید و کار کنید چراکه
خالقیتبایددرنهادوجوهرهشماباشد.منتظردولتوپول
و کمک هیچ کس دیگری نباشید .اول خود را بشناسید و آن
جوهرهرابیابید؛درادامههمکالسواستادبهکمکتانمیآید.

دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران امروز افتتاح میشود
بهدلیل پیشگیری از ویــروس کرونا آیین افتتاحیه «دومین
نمایشگاهمجازیکتابتهران»ساعت ۱۴امروزبهصورتزنده
از آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی@ khaneketab
پخشمیشود.زمانآغازخریدمخاطباندردومیننمایشگاه
مجازیکتابتهرانازفرداخواهدبودوعالقهمندانمیتوانند
برای بازدید و خرید کتاب به  ketab.irمراجعه کنند .پایگاه

محسوبمیشود؛رقمهاییمانند120میلیونتومانبرای
فیلمنامهسینمایی۲۰،میلیونتومانبرایهرقسمتسریال
تلویزیونیو40میلیونتومانبرایشبکهنمایشخانگیاز
اینمنظررقمهایپایینیبرایتولیدیکاثرخوبهستند،
بهطوریکهیکفیلمنامهنویسبراینگارشمتنیجذابو

گفتوگو با حسین ترابنژاد در خصوصکلیشه «ضعف فیلمنام ه »
در سینما و تلویزیون ایران

مشکل اصلی تهیهکننده است

◾

توجه به اینکه مراجعهکننده برای فیلمنامهنویسی
زیاد داشتهام ،کسی را ندیدهام که توان و همتش
را داشته باشد ولی پشت درهــای ورود به جرگه
فیلمنامهنویسان مانده باشد.

◾

◾بهتازگی فیلم «ماشین مرا بــران» جایزه گلدن
گلوب را گرفت که یک اقتباس موفق از داستان کوتاه
موراکامی با همین نام بود؛ چرا اقتباسهای موفق در
فیلم و سریالهای ما کم است؟

◾
که متأسفانه به نتیجه نرسیده است .امیدوارم
در ساختار جدیدی که برای تولید سریال در دوره
جدید مدیریت تلویزیون در نظر گرفته شده به این
مسئله بها داده شود.

◾

◾آیــا فیلمنامهنویس و درامنــویــس خــوب بهقدر
کفایت داریم که از ظرفیتهایشان استفاده نشده یا
مشکل در کمبود درامنویس خوب است؟

بــرخــاف نظر بسیاری کــه تصور میکنند دایــره
فیلمنامهنویسی در سینما و تلویزیون بسته است

و فقط افــراد خاصی هستند که به آنهــا اعتماد
شده و سفارش فیلمنامه به آنها داده میشود،
در واقعیت چنین نیست .تلویزیون و سینما
مشتاق متن خوب هستند .چه این متن خوب
را یک نویسنده حــرفـهای نوشته باشد چه یک
نویسنده تازهکار .اگر یک نویسنده تازهکار متنی
نوشته باشد که ظرفیت تبدیل به یک اثر نمایشی
خوب را داشته باشد در شکل حرفهایاش یک
نویسنده حرفهای در کنارش قرار میگیرد و متن را
آماده تولید میکند .دستکم من در این سالها با

اینترنتی دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به منظور
تسهیل در روند خرید عالقهمندان و مخاطبان کتاب ،چهار
روز زودتراز تاریخ شروع نمایشگاه ،یعنی ازچهارشنبه۲۹دی
باز شد و مخاطبان میتوانند پس از نامنویسی در سایت،
کتابهای مــورد نیاز خود را جستوجو و آ نهــا را به بخش
عالقهمندیهایصفحهشخصیشاناضافهکنند.

قابلاعتنا،چندینسالازعمرشرابایدصرفنگارشاثرکند.
اماواقع ًاچنیناست؟با«حسینترابنژاد»فیلمنامهنویس
آثاری مانند «ماجرای نیمروز :ردخون»« ،آبادان یازده،»۶۰
«دارکوب» و سریالهای «خانه امن» و «پردهنشین» در این باره
گفتوگوکردیمکهمیخوانید.

مسئله اقتباس هــم دو جنبه دارد .یــک اینکه
اصــوال ًما فیلمنامهنویسها خیلی اهل خواندن
نیستیم؛ واقعیتی است که باید قبول کنیم و نکته
دیگر هم اینکه معدود رمانهای ایرانی قابلیت
اقتباس بــرای آثــار نمایشی را دارن ــد .رمــانهــای
ایــرانــی بهخصوص رمــانهــای قدیمیتر ،بیشتر
ذهنی و درونــی هستند و این مسئله ،کار را برای
اقتباس سخت میکند .البته در چند سال اخیر
نسل جدید رماننویسهای ایرانی ،تحولی در این
زمینه ایجاد کردهاند که میبینیم چند رمان برای
اقتباس در شبکه نمایش خانگی مورد استفاده
قرار گرفتهاند.

◾به نظر شما مسئله دستمزدهای پایین موجب
بیانگیزگی فیلمنامهنویسها شده یا شتابزدگی
در تولید ،دستشان را بــرای پژوهش و کــار بیشتر
بسته است؟

دستمزد فقط بخشی از مشکل فیلمنامهنویسان
اســت .در شکل فعلی و بــرآوردهــایــی کــه انجام
میشود ،همان دستمزدی که برای نگارش در نظر
گرفته میشود باید تحقیق را هم پوشش دهد.
همچنین شتا بزدگی در تولید بهخصوص در
تلویزیون دلیل مضاعف است .برای من تا بهحال
پیش نیامده بیش از نیمی از یک سریال را نوشته
باشم و کار وارد مرحله تولید شود ،این موضوع به
بیبرنامگی تلویزیون برمیگردد .دغدغه تلویزیون
پر کردن آنتن است و البته دغدغه بحقی است .در
این سالها سازوکاری برای پر کردن این خأل یعنی
تولید فیلمنامه فارغ از دغدغه آنتن ،ایجاد شده
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◾آی ــا مــشــکــل اســاســی سینما و تــلــویــزیــون ما
همانطور که بسیاری میگویند فیلمنامه است؟

به نظرم نــه .مدتی پیش جملهای از امیر عربی،
دوس ـ ــت خـ ــوب فــیــل ـمنــام ـهنــویــســم در یــکــی از
مصاحبههایش خواندم که به نظرم جمله بسیار
درستی است .نقل به این مضمون که مشکل اصلی
سینما و تلویزیون ما تهیهکننده است .ما میتوانیم
به ان ــدازه جمعیت ای ــران فیلمنامهنویس داشته
باشیم؛ یک صفحه سفید است و یک خودکار.
هــر کــس مـیتــوانــد متنی بنویسد و بــه عنوان
فــیــلـمنــامــه بــه تهیهکننده ارائـ ــه ده ــد ول ــی در
نهایت ایــن تهیهکننده اســت کــه بــا تــوجــه به

دانشش باید فیلمنامه خــوب را انتخاب کند.
تــوان فیلمنامهنویسان ما به هیچ وجه کمتر از
تهیهکنندگان ،کــارگــردانهــا ،بــازیــگــران و سایر
عوامل نیست .ولی متأسفانه مد شده ضعف
آثار نمایشی به فیلمنامه ضعیف نسبت داده
میشود .باز هم باید بگویم متأسفانه در روند
تولید آثار نمایشی ما اتفاقاتی میافتد که بعید
میدانم در هیچ کشور دیگری بیفتد .وقتی یک
کــارگــردان پــرکــار تلویزیون مبنایش ایــن است
کــه مــن متن ســریــال را میخوانم ولــی در زمــان
فیلمبرداری هر چه را تشخیص بدهم درست
است ضبط میکنم ،نمیدانم چرا باید انگشت
اتهام به سمت فیلمنامهنویس گرفته شود!

◾

◾به نظر شما کارگردان و فیلمنامهنویس در یک
فیلم سینمایی و یا سریال چطور میتوانند به زبان
مفاهمه مشترکی برای تولید اثر برسند؟

نخستین اصل برای تعامل و مفاهمه مشترک،
اشتراک سلیقه است .جنس روایــت و پرداخت
شخصیتها به نظرم از مهمترین نکاتی است
که نویسنده و کارگردان باید در موردشان توافق
داشته باشند .وقتی تو به عنوان نویسندهای که به
جزئیات عالقهمندی با کارگردانی کار میکنی که
برایش جزئیات مهم نیست و کلیت برداشتش از
یک سکانس را جلو دوربین میبرد قطعا ًمحصول
نهایی ،قابلاعتنا نخواهد بــود .اگر آن کارگردان
با نویسندهای همسو با خــودش کــار کند حتما ً
خروجی بهتری خواهد داشت.

◾

◾شما به عنوان یک فیلمنامهنویس ،تمایل به
فیلمسازی ندارید؟

نــه .هیچ تمایلی به فیلمسازی دستکم تا االن
نداشتهام .خیلی با روحیاتم سازگار نیست ،شاید
بعدا ًسازگار شود.

