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افسانه فرقدان

درســت از همان بــدو تولد هنر 
هفتم و پیش از سیطره اش بر جهان و 
اندیشه انسان مدرن و یکسویه کردن 
نگاه ساکنان دهکده جهانی؛ ادبیات 
و ساختارش ســنگ بنای نخستین 
روزها و ســال های جهان تصویر را 
گذاشــتند. تالش برای قصه سازی 
در چارچوب پرده سینما، از ادبیات 
شــفاهی شــروع شــد تا درنهایت 
نخســتین رمانس هــای جهان در 
ادبیات داستانی را وارد سینما کرد تا 
واقعی شدن و جان گرفتن آدم های 
قصه ها، انســان قرن بیستم را پای 
پرده بزرگ سینمای صامت بنشاند 
و پس از آن صدا و تصویر را به جادوی 
مسحورکننده مدرنیته تبدیل کند. 

بنابراین ضروری است که به جایگاه 
ادبیات و کتاب در این هنر قدرتمند 
در زندگی انسان قرن بیست و یکم 
بپردازیم و همچنین از تأثیر سینما و 
تصویر بر روند خوانده شدن کتاب ها 

غافل نشویم.  
بی شک بررســی تولد نخستین 
فیلم ها و جزئیات روند تأثیرگذاری 
ادبیات و کتاب ها در سینما، صفحات 
بســیاری را می طلبد که می شــود 
و باید کارشناســانه به آن پرداخت. 
در نتیجــه چنین امر مهمــی را به 
نشــریات تخصصی فیلم و سینما و 
وامی گذاریم. اکنــون در این مجال 
کوتاه به موجودیت کتاب در سینما 
و تأثیــر متقابل این دو بــر یکدیگر 
مــروری خواهیــم کرد تــا طرح 
مسئله ای باشــد برای پرداختن به 
آن توســط نویســندگان حرفه ای 

فیلم و سینما. 

ادبیات در تایخ سینمای غرب
نگاهی سرسری به تاریخچه سینما 
نیز می توانــد بر ما روشــن کند که 
فیلم نامه های اولیه جانمایه و حرف 
چندانی برای گفتن نداشته اند. زیرا در 
آغاز خود تصویر می توانست مخاطبان 
زیادی را تا ســاعت ها جلــوی پرده 
صامت ســینما میخکوب کند. اما از 
تاریخی به بعد فیلم هــا نیاز به قصه 
گفتن داشتند تا بتوانند جذابیت خود 
را حفظ کنند. این گونه بود که اندک 
اندک ادبیات مغــرب زمین به طور 
جدی وارد هنر هفتم شد تا کلمه ها 

روی صحنه و پرده سفید جادویی جان 
یابند و آدم ها از درون کتاب ها بیرون 
بیایند و جذابیت رمان های عاشقانه 
پرماجرا را برای مردم دوچندان کنند. 
بنابراین ادبیات عاشقانه پیش قراول 
حضور در سینمای سیاه و سفید شد، 
اما در واقع ادبیاتی بود که به تقلید از 
رمان ها، در قالب فیلم نامه فقط برای 
پرده سینما نوشته می شد. اما باالخره 
سینمای صدادار و رنگی امکانات الزم 
برای اقتبــاس از رمان های بزرگ را 
فراهم کــرد. در نتیجه فیلم ســازان 
غربی آگاهانه شــروع بــه اقتباس از 
رمان های پرفروش و موفقی همچون 
»بر باد رفته« کردنــد. تجربه موفق 
فیلم »بر باد رفته« که شخصیت های 
محبوب رمان را برای خوانندگانش 
زنده کرده بود، با اقتباس از رمان های 
دیگــر ادبیــات غربی ادامــه یافت. 
بنابراین ورود فیلم های اقتباســی از 
ادبیات، جان تازه ای به ســینما داد 
و آن را غنــا بخشــید. روند منطقی 
داستان هایی که نویسندگان حرفه ای 
می نوشتند، ایرادات ناشی از سرعت 
در نوشــتن فیلم نامه هــا و حرفه ای 
نبــودن فیلم نامه نویســان را از بین 
برد. پیونــد میان ادبیات و ســینما، 
فرخنده پیوندی بود کــه تا اکنون و 
امروز ادامه یافته و آثار درخشــانی 
را به ســینمای جهــان تحویل داده 
اســت. پس از آن، عالوه بر فیلم های 
سینمایی، انیمشن های والت دیزنی، 
پرفروش ترین کتاب سال های اخیر 
یعنی هری پاتر و حتی ســریال های 
پربیننده در ســطح جهانی همچون 
»بازی تاج و تخــت« حاصل همین 

پیوند بودند. 
پیوند سست ادبیات و سینما 

در ایران
اما این پیونــد در ایــران مانند 
بســیاری از اتفاقات دیگــر، پیوند 
محکم و جان داری نبود و نتوانست 
پابه پای ســینمای غــرب و حتی 
کشــورهای آسیای شــرقی پیش 
برود. سینما از بدو ورودش به ایران، 
با وجود این که به سرزمینی با ادبیات 
غنی هزارســاله قدم می گذاشــت، 
کمتریــن بهــره را از ادبیات کهن 
چه شــفاهی و چه مکتــوب و حتی 
ادبیــات مــدرن ایرانــی گرفت و 
بجز آثار درخشــانی چــون »گاو« 
غالمحسین ســاعدی و آثار دیگری 
چون »سنگ صبور« صادق چوبک، 
»داش آکل« صادق هدایت و »شازده 

احتجاب« هوشنگ گلشیری و چند 
اثر دیگــر و حتی با وجــود این که 
ابراهیم گلســتان ادبیات و سینما 
را در ذات خود هــم گام با هم پیش 
می برد، ســینمای ایــران چندان 
روی خوشــی به ادبیات نشان نداد. 
ادبیات شــفاهی، اســاطیر دیرپای 
هند و ایرانی، اســاطیر اوســتایی، 
نمایش نامه های عظیم شــاهنامه، 
داستان های بی بدیل مثنوی موالنا 
و داستان های شگفت انگیز سعدی 
و کلیله و دمنه و آثــار ماندگار دیگر 
شــاعران ایرانی، قصه هــای هزار و 
یک شب و تاریخ شــگفت انگیز و پر 
نشیب وفراز ایران، مملو از قصه های 
جذاب و حتــی فانتزی اســت که 
ســینمای ایران نتوانســته از آن ها 
آن طور که باید، اســتفاده کند تا به 
سینمای فیلمفارسی و داستان های 
آبکی عاشقانه دچار نشود. همچنین 
ادبیات داســتانی دهه 40 که ورود 
رمان و داستان مدرن را در نثر تجربه 
می کرد، آثار درخشانی را خلق کرد 
که ســینما و تلویزیون می توانست 
گام به گام با آن پیش برود و محتوای 
سینمای ایران را با پیچیدگی ادبیات 
شرقی ایرانی جذابیت بخشد. البته 
همان طور که گفته شد، اقباس های 
ادبی اتفاق افتاد، اما بســیار اندک و 
ناچیز بودند و در انبوه فیلمفارسی ها 
گم شــدند. اکنون حتی آن میزان 
اندک نیز به فراموشــی سپرده شده 
و فیلم ها بــه طنزهای ســطحی و 
ایده هــای نخ نمــای خانوادگی در 
فضاهایی خــوش آب و رنگ تقلیل 

پیدا کرده است. 
تأثر متقابل ادبیات و سینما 

روی یکدیگر
اما مســئله مهم درباره اهمیت 
فیلم های اقتباســی از رمان ها، این 
است که براســاس نظرسنجی ها، 
لذت بردن از خواندن کتاب و دریافت 
جان داستان در کتاب برای خواننده 
حرفه ای بیشتر اســت تا فیلمی که 
از آن اقتباس شده اســت، اما به هر 
حال ســاخت فیلم از یــک کتاب، 
در معرفی و شناســاندن آن کتاب 

تأثیرگذار اســت و میــزان فروش 
کتاب را تغییر می دهد. یعنی سینما 
نه تنها بــا اقتباس از ادبیــات، آن را 
کنار نزده اســت، بلکه کمک کرده 
که کنجکاوی مخاطبان فیلم برای 
خواندن کتاب مورد اقتباس تحریک 
شــود و در نتیجه به بقای آن یاری 
رساند. اما گویا همچنان تأثیر ادبیات 
بر ســینما هنوز برای فیلم ســازان 
ایرانی اثبات نشــده اســت و با آن 
مأنوس نیســتند. بنابراین کتاب ها 
یا در کتابخا نه  هایشان گوشه نشین 
می شــوند یا آن هــا تنها بــه توان 
فیلم نامه نویسی خود متکی هستند. 
این در حالی است که سینمای غرب 
از داســتان های هزار و یک شب تا 
اســاطیر ایرانی و حتی شاهنامه را 
مبنای بخشی از فیلم سازی خود قرار 
داده است. از این روست که سینمای 
ایران پایه و بدنه مستحکمی همچون 
ادبیات ایران ندارد و عدم همکاری 
نویسنده و فیلم ساز شکاف عمیقی 
بین کتاب و ســینمای ایران ایجاد 
کرده است. نگاه و کاووشی دقیق در 
سینمای غرب می تواند درس های 
زیادی درباره اهمیت کتاب در سینما 
برای ما داشــته باشــد. کما این که 
به تازگی نوعی تبلیغ کتاب خواندن 
در فیلم های ســینمایی باب شده 
است تا به مخاطب خود بیاموزد که 
قهرمان فیلم، قدرت خود را از دانش 
و کتاب خواندن به دست آورده است. 

مروری بر جایگاه ادبیات در فیلم سازی

شکاف میان کتاب و سینما در ایران

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 یادداشتی بر رمان زمستان 
جان اشتاین بک

آخرین فصل زندگی

آبان مصدق

»زمستان«، نوشته جان ارنست اشتاین بک، 
ترجمه شهرزاد لوالچی را نشــر مروارید منتشر 
کرده اســت. در نخســتین نگاه، روی جلد کتاب 
که نوشــته: »آخرین رمان جان اشــتاین بک«، 
کنجکاوی خواننده حرفه ای رمان را برمی نگیزد که 
این خالق شاهکار خوشه های خشم و برنده جایزه 
نوبل، در آخرین رمانش دست به خلق چه دنیایی 
و چه آدم  هایی زده است؟ و آخرین نگاه او به دنیا در 

عمر نه چندان بلندش چه بوده است؟
زمســتان رمان کم و بیش بلندی است که در 
22 فصل نوشته شده اســت. فصل ها بی عنوان و 
کامال پیوسته به هم هســتند. آغاز رمان بیشتر بر 
پایه دیالوگ است تا توصیف. به این خاطر رمان در 
ابتدا کمی سخت جلو می رود، اما کمی که با فضا و 
شخصیت ها و حال و هوای رمان چفت می شوی، 
شخصیت ها شناخته می شوند و ارتباط با این شیوه 
نوشتن آسان می شود. رمان درباره خانواده ای است 
که اجدادشان به آمریکا مهاجرت کرده اند و حاال 
جزء اصیل ترین مردم آمریکا محسوب می شوند، 
امــا از پس ســال ها، اکنون با وجود گذشــته ای 
درخشــان که بــه آن می بالند، درگیر مســائل 

اقتصادی هستند. 
راوی پدر خانواده است که با وجود مشکالت، 
عشق به همسر و فرزندانش را فراموش نمی کند. 
مذهــب را برنمی تابد و نگاهی متفــاوت البته 
گاه نهیلیســتی بــه دنیــا دارد. شــاگرد یک 
خواروبارفروشی است و بسیار درستکار و وفادار 
و خالصه مرد خوب خانواده. اما گره داســتان از 
آن جا شروع می شود که تصمیم می گیرد برای 
حل مشــکالت اقتصادی خانواده، کاری بکند 
تا هم عنوان گذشــته خاندانش را بازیابد و هم 
رضایت همسر و فرزندانش را جلب کرده باشد. با 
این تصمیم افراد جدیدی وارد زندگی او می شوند 
و کشش داستان از همین جا آغاز می شود. جان 
اشتاین بک نگاه موشکافانه و روانشناختی ای از 
این شخصیت به دست می دهد و نشان می دهد 
که شــرایط اقتصادی و جامعه چگونه آرام آرام، 
دست به تغییر انسان ها می زند و چگونه شرایط 
سخت و عنصر پول روح انسان ها را تحت تأثیر قرا 
می دهد. جان اشتاین بک درباره آنچه در درون 
شخصیت داستانش رخ می دهد که درواقع نقطه 
قوت این رمان نیز هست، کامال بی قضاوت است. 
او فقط می خواهد نشان دهد روح انسان ها با تمام 
باورهایشان در برابر شرایط پیش رویشان چگونه 
تغییر می کند بدون این که انگشت اتهامش را به 
سویشــان بگیرد. بدون این که بخواهم قضاوتی 
داشته باشم، باید بگویم که پرداخت شخصیت 
و سیر تغییر او با نگاه و پرداخت و نثر فوق العاده 
این نابغه آفرینش ادبی آن قدر قابل تحســین 
است که می توان بلند شــد و تمام قد در برابرش 
ایستاد. درباره این رمان یا باید بسیار گفت و گفت 
یا باید بی کالم بود و چیــزی نگفت. چرا که این 
رمان بدون این که بخواهد شــیوه های تکنیکی 
پیچیده در رمان نویسی، از آن دست که امروزه 
در ایران فراوان می بینیم را به رخ خواننده بکشد؛ 
خودش به ســادگی معرف قدرتش در پرداخت 
روح انسانی اســت. البته که ترجمه خوب خانم 
شــهرزاد لوالچی هم در درک نثر و فضای رمان 

بسیار کارآمد بوده است.
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کتاب »حاشیه ای بر مبانی داستان« 
از ابوتراب خســروی منتشر شد. این 
کتاب جزء آثار نظری ابوتراب خسروی 
درباره  داستان و داستان نویسی است 
که نشر نیماژ آن را منتشر کرده است. 

کتاب »حاشیه ای بر مبانی داستان« 
شامل یک مقدمه و ۱۵ فصل با نام هایی 
همچون »شکل نوشتن«، »خیال«، 
»ماهیت داستان«، »موضوع روایت«، 
»زاویه دید«، »چگونگی شکل گیری 
داستان«، »گفت وگو در داستان« و... 
است که می تواند برای عالقه مندان به 
داستان و داستان نویسی مفید باشد. 
ابوتراب خسروی بی اغراق رمان های 
تأثیرگــذاری را در کارنامه  ادبی خود 
دارد و توانســته فرم هــای بدیــع و 
روایت های خالقانه ای در داســتان ها 
و رمان هایش ارائه کند و چه کســی 
بهتر از نویسنده ای تا بدین پایه مجرب 
می تواند برای انتقــال تجربه های نغز 

داستان نویسی  مناسب باشد. باید بدانیم 
که خسروی صرفاً تئوری پرداز نیست 
که گزاره های غیرعملی و انتزاعی صادر 
کند؛ او رمان نویسی  است بسیار موفق و 
در عین حال مسلط بر نظریه های ادبی 
و اگر درخصوص مبانی داستان نویسی، 
حاشــیه پردازی و نظرورزی می کند، 
به طور دقیق مابه ازاهایش را می شناسد 
و می تواند خواننــده را پابه پا راهبری 
کند تا با مداقه هایش تصویری روشن، 
یگانه و راهگشــا از جهان داســتان و 
داستان نویسی به دست دهد... پیش تر 
هم کتاب دیگری در همین زمینه با نام 
»در حاشیه  داســتان« به قلم ابوتراب 
خسروی در همین نشر منتشر شده بود. 

کتــاب ســکوت بره هــا اثر 
درخشان توماس هریس، نویسنده 
آمریکایی در سال ۱988 منتشر 
شد که دنباله رمان اژدهای سرخ 
بود. رمان ســکوت بره هــا وقتی 

به اوج شهرت رســید که فیلمی 
با همین عنــوان از آن ســاخته 
شــد تا در رده بهترین کتاب های 
دلهره آور و وحشــت قــرار بگیرد 
و نویســنده کتاب را به شــهرتی 
جهانی برســاند. اکنــون پس از 
حدود 30 ســال نویســنده این 
اثر مانــدگار در ادبیات و ســینما 
دوباره اوج شهرت بازگشت و رمان 
»کاری مورا« در صــدر جدول پر 
فروش های ماه گذشته قرار گرفت. 
توماس هریس در کهنســالی به 
سر می برد، اما با گذشت 30 سال 
از اوج شــهرتش، همچنان به کار 
نوشــتن رمان پرداخت تا بتواند 

 مجــددا موفقیــت گذشــته اش 
را بازیابد. 

بــر اســاس اعــالم مجلــه 
»نیویورک تایمز«، توماس هریس، 
نویسنده »سکوت بره ها« با کتاب 
جدیــدش تحت عنــوان »کاری 
مورا« بــه فهرســت پرفروش ها 
برگشته اســت که در آن یکی از 
دیگر نویســندگان پرفــروش، با 
کتابی که ســریال »بازی و تاج و 
تخت« از آن اقتباس شــده است، 
در لیست کتاب های پرفروش قرار 
گرفت تا بار دیگر به اهمیت سینما 
و رابطه تنگاتنــگ آن با کتاب پی 

ببریم.

نگاهی به کتاب تازه ابوتراب خسروی؛

روایتی از تجربه نوشتن 
نویسنده ای که پس از 30 سال دوباره به دوران اوج خود بازگشت

خالق سکوت بره ها سکوتش را شکست

سینمای ایران پایه و بدنه 
مستحکمی همچون 
ادبیات ایران ندارد و 

عدم همکاری نویسنده و 
فیلم ساز شکاف عمیقی 

بین کتاب و سینمای کشور 
ایجاد کرده است

ورود فیلم های اقتباسی 
از ادبیات، جان تازه ای 

به سینما داد و آن را غنا 
بخشید

ساخت فیلم از یک کتاب، 
در معرفی و شناساندن آن 

کتاب تأثیرگذار است و 
میزان فروش کتاب را تغییر 

می دهد
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