ناصرتقوایی

خبر

سال دوم

شماره72

یکشنبه 22تیر۱۳۹3

 15رمضان ١٤٣5

r

i

.

r

e

p

a

p

s

w

e

نظرسنجیاز هنرمندان

گفتگو با علی ،پسر مرحوم رسول مالقلیپور به
بهانه ساخت اولین فیلم سینماییاش

هنرمندانتاکنوندستبهکپی،اقتباسیا
براشت آزاد بدون ذکر منبع زدهاند یا نه؟

تالشمیکنماززیر
سایهپدرمبیرونبیایم!

شایداگرمستندسازانراکناربگذاریموفقطبخواهیمبهفیلمسینمایی
داستانیتوجهکنیمآنوقتاستکهبایدبگوییمعلیمالقلیپوراولین
پسریاستکهپسازپدرشکارگردانیسینماراتجربهمیکندوقرار
استبهنوعیجاپایپدرکارگردانشزندهیادرسولمالقلیپوربگذارد.
چندروزپیشکهسازمانسینمایینامششکارگرداناولیمجوزگرفته
برایساختاولینفیلمسینماییشانرااعالمکردبیشازهرچیزدیدن
نامعلیمالقلیپورجالبتوجهبود.مالقلیپورسالهاستکهسایهپدر
راباخودبهیدکمیکشد،امادرعینحالدوستداردمستقلعملکند.
اوبعدازسالهادستیاریوساختمستندهاوفیلمهایکوتاهتصمیمبه
ساختاولینفیلمبلندشکردهاست.فیلمبلندیکهبرخالفتصورهمه
یک نگاه اجتماعی دارد و رگههای دفاع مقدسی در آن دیده نمیشود.
یکیازقدمهایاوبرایبیرونآمدناززیرسایهپدرهمیناست،اینکه
شبیهپدرفکرنکندودلمشغولیهایخودشرابهتصویربکشد .بهبهانه
ساختاولینفیلمسینماییپسرکارگردانبزرگسینمایایرانبهسراغ
اورفتیموگفتگوییبااوانجامدادیمکهخواندنشخالیازلطفنیست.
از حال و هوای «قندون جهیزیه» بگویید؟

این یک ملودرام اجتماعی اســت و در مورد اجارهنشــینی و نگاه مستاجر و
صاحبخانه به هم را به تصویر کشیده است.
یعنی با موقعیتهای کمیک روبهرو میشویم؟

کمیک به معنای واقعی نیست .فضاهایی در فیلمایجاد شده است که مخاطب
را به خنده میاندازد .نمیتواناین فیلم را به عنوان یک فیلم طنز معرفی کرد.
این فیلم یک فیلم اجتماعی اســت که باایجاد موقعیتهای طنز مخاطب را با
خودش همراه میکند.
چطور شد به فکر ساخت فیلمی مستقل گرفتید؟

شباهتهای سریال مناسبتی شبکه سوم سیما« ،هفت سنگ» با سریال معروف «مدرن
فامیلی»موجیازحاشیهایجادکرد.رسانهها،مسئوالنوحتیمجلسنسبتبهاینموضوع
واکنش نشان دادند و عوامل این سریال را به کپیبرداری متهم کردند .اما سؤال اینجاست
که آیا کپیبرداری در عالم هنر کار غلطی است؟ آیا این اولین بار است که ردپای گرتهبرداری
از اثری دیگر در تلویزیون و سینمای ما دیده میشود؟ اساس ًا تیم «هفت سنگ» اولین
سدشکنانکپیبرداریبودهاند؟ترجیحدادیماززبانهنرمندانبشنویمکهتاکنوندستبه
کپی ،اقتباس یا براشت آزاد بدون ذکر منبع زدهاند یا نه؟ ما سؤالمان را صادقانه پرسیدهایم.
امیدواریمهنرمندانهمپاسخهایصادقانهایبهمابدهند.

بودم .هر کاری را قبول میکردم که هم تجربه برایم شود و هم آموزش ببینم،
چرا که تحصیالت آکادمیک نداشتم .تا همین امروز نزدیک به چهارده ،پانزده
سال میشود .چند فیلم کوتاه و مستند ساختم و در کنارش برای جبران کردن
ضعف تئوریکی که نداشتم ،کتابهایاین رشــته را میخواندم و با بچههای
دانشگاهی در ارتباط بودم که با آنها هماهنگ و البته به روز باشم.

شما تجربی خوانید ،در حالی که پدر به عنوان یک سینماگر در خانه
حضور داشت! چطور از همان ابتدا سینما را شروع نکردید؟

مسئلهاین است که در سن پایین آدمها خیلی نسبت به موقعیت شغلی وآینده
ش اشراف ندارد .تواناییها و استعدادهایش مشخص نشده است .نه
کار و عالقها 
اینکه بخواهم بگویم آدم بااستعدادی هستم ،اما دنبال کارهای زیادی رفتم و
شاخههای متفاوتی را تجربه کردم اما بعد از اتمام درس احساس کردم که پدر
میتواند در ورود به سینما کمکم کند ،جالب است که در ابتدا در فکر ماندن در
سینما نبودم .فکر میکردم عالقهام گذری است و در همان کار اولی که قبول
کردم ،اص ً
ال به ماندن در ســینما فکر نمیکردم ،بیشتر از روی کنجکاوی وارد
این حرفه شدم و دنبال تست کردن بودم .با مشورتهایی که از پدر میگرفتم
و او خیلی ناخواسته در عالقهمندی به سینما تأثیر داشت.
چطوراین تأثیر را در فیلمســازی نگرفتید و برای ســاخت اولین
فیلمتان سراغ یک موضوع اجتماعی رفتید و ژانر دفاع مقدس را انتخاب
نکردید؟

برای تولید یک فیلم باید به یک فیلمنامه مستقل رسید ،همان فکر و فیلم خوب
است که برای ساخت فیلم انگیزهایجاد میکند .قبل ازاین هم یکی ،دو فیلمنامه
نوشته بودم ،تا یک جایی جلو بردم اما موقعیت مورد نظر پیش نیامد .حاال یا
خامیو کم تجربگی من بود ،یا ناهموار بودن شرایط؛ به هر حال فرصت پیش
نیامد تا همین «قندون جهیزیه» فیلمنامه اجتماعی که دوستش دارم و فکری
است که میخواهم امسال عملیاش کنم .البته فیلمنامه را سال گذشته نوشتم
تا مجوز ساخت و پیدا کردن سرمایه گذار و  ...تهیه شد ،طول کشید.

پدر سینماگر زمان خودش بود و من هم یک سینمایی در همین زمانه هستم.
در حال حاضر نمیتوان یک پدر و پسر پیدا کرد که دقیقاً شبیه هم فکر کنند.
ممکن اســت با پدر و مادر در تضاد نباشــید ،اما به هر صورت شما آدم زمانه
خودتان هستید و پدر و مادرها هم متعلق به زمانه خودشان هستند.

من دیپلم تجربی دارم .از هجده سالگی با فیلم «سفر به فردا» کار محمد حسین
حقیقی وارد عرصه سینما شدم و به عنوان دســتیار سوم کار کردم .در انواع و
اقسام فیلم و سریالها به عنوان دستیار دو ،سه و یک کار کردم .مدتی برنامهریز

این همانی میشود که ما بتوانیم در فیلم نشان بدهیم .اختالف نسلها همیشه
وجود داشته و هر سری فیلمســازهای جدید یک نگاه تازهای دارند .آنها به
همین مسائل نگاه میکنند و باید دید که چطور آن را به تصویر میکشیم.

در فاصلهای که تحصیل را تمام کردید تا امروز چه کار میکردید؟
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مستندهای «مشهد اردهال»« ،فروغ فرخزاد»« ،اربعین» و «بادجن» از مهمترین مستندهای تقواییهستند .او بعد از انقالب مستند دیگری به نام «تمرین آخر» ()۱۳۸۳
ساخت و در آن به رسم و سنت تعزیه در ایران پرداخت .تقوایی در ساخت فیلم کوتاه هم بسیار توانمند است .فیلم کوتاه تحسینشده «رهایی» ( )۱۳۵۰که در هشت
جشنواره مهم جهانی از جمله جشنوارههای ونیز ،سانفرانسیسکو و جیفونی جایزه گرفت ،دلیل خوبی بر این ادعاست.

دغدغههای نسل پدر چه فرقی با دغدغههای نسل شما دارد؟

به عنوان یک ســینماگر فکر میکنید دغدغههای نسل خودتان
چیست؟

این یک سؤال کلی است و جوابهای طوالنی برای آن وجود دارد و باید از یک
جامعهشناس و فیلسوف پرسید ،اما به هر حال کسی که دوربین و قلم به دستش
میگیرد ،باید بهاین دست از مسائل فکر کند و با یک کنکاش درست قصهها را
تنظیم کند .میخواهم بگویم بخشی دغدغههای نسل امروز به حساب میآید و
بخش دیگرش چطور برخورد کردن است .نسل جدید دغدغههای زیادی دارد،
اما فیلمساز باید توجه کند که در قصههایش نباید تنها ازاین دغدغهها حرف
زد ،باید فکر کرد که چطور باید برخورد کرد .سینما و جشنواره پیش رو بخش
زیادی ازاین دغدغهها را نشــان میدهد و اگر من ازاین دغدغهها حرف بزنم،
بزرگنمایی است!
خاطرهای از پدر سر صحنه دارید؟

بله من دو یا سه کاری سر صحنه با او همکاری داشتم« .مزرعه پدری» و «قارچ
ســمی» .خاطره از آن دوران زیاد دارم و برای روزنامه خیلی طوالنی میشود.
اما کلیت تجربهایاین بود که هر کاری که از دستش بر میآمد انجام میداد
و از هیچ چیزی دریغ نمیکرد .میخواهم این را بگویم ممکن است هر کسی
یک تصور خاصی برای به تصویر در آمدن یک قصه داشته باشند و با خودشان
بگویند که با امکانات سینمایایران امکانپذیر نیست .اما پدر عقیده داشت که
با فکر کردن به کار وایمانی که نسبت به کار داشت ،میتوانست راه حل آن را
کشف کند و میدیدم که ناممکنها را ممکن میکرد.این را فقط من نمیگویم
او همیشه در فیلمهایش پالنهایی داشت که تأثیرگذار بود و کم تکرار شده.

علیرضا فرید (کارگردان):
نه واقعاً ،از اثری اقتباس نکردم ،متأســفانه این
موضوع رخ نداده است .خیلی سا ل پیش در زمان
دانشجویی از قصه «گلدستهها و فلک» جالل
آل احمد اقتباس نیمه بستهای داشتم .اتفاقاً در
ماههای گذشته به این مسئله فکر کردم و چند
بار کتاب «سیذارتا» نوشته هرمان هسه را خواندم .میتوانیم اقتباس وابسته
یا نیمه وابسته یا برداشتی آزاد از این کتاب داشته باشیم و میتواند راهگشا
هم باشد .احساسم این است که چقدر خوب اســت به این کتابها رجوع و
اقتباسی داشته باشیم و این کپیبرداری نیســت .اساساً در ادبیات داستانی
میتوان اقتباسی وابسته و نیمه وابســته و یا حتی برداشتی آزاد از اثر ادبی،
کالسیک و آکادمیک داشت که البته شرایط خاص خود را دارد که به سه گونه
است .برداشت آزاد که محور قصه مد نظر قرار میگیرد و تغییر بنیادی دارد.
اقتباس نیمه وابسته که بنیان و ساختمان اثر در نظر گرفته میشود و تغییرات
محدودتری اعمال میشود .اقتباس کام ً
ال وابسته که تغییرات زیادی صورت
نمیگیرد و بر اســاس رمان و قصه ،حوادث و شخصیتها به شکل تصویری
شکل میگیرد و به فیلمنامه برگردان میشود و به شدت نویسنده به اصل متن
وفادار است .متأسفانه در سینما کمتر از اقتباس یا برداشت آزاد بهره میبریم.
بهرام توکلی (کارگردان):
من دو فیلم اقتباسی ساختم .فیلم «اینجا بدون
من» از نمایشــنامه «باغ وحش شیشهای» اثر
تنسی ویلیامز و فیلم «بیگانه» نیز از نمایشنامه
«اتوبوســی به نام هوس» اثر تنســی ویلیامز
اقتباس شده است .بحث اقتباس مفصل است
و مانند هر کار دیگر ،در کارهای اقتباسی هم نمونه خوب و بد داریم .اقتباس
صرفاً یک راه است که میتواند منتهی به یک نتیجه خوب یا بد شود.

سایه کاری پدر همیشه باال سر شما هست؟

این دیگر گفتن ندارد و به طور قط ع اینطور است ،اسم بزرگی است ،اما من پانزده
سال است که دستیاری کردم که خیلی زیراین سایه نمانم یا حداقل با گذشت
زمان بزرگتر هم بشوم! پانزده سال دورخیز کردم که بتوانم با اوج بپرم .بتوانم
فیلم خوب بسازم و انگیزه اولیه من همین اســت .اگر فیلمیمیسازم ،موفق
باشد .با فکر درست و یک کار ارزشمند از آب دربیاید.

شما هم به این سوال پاسخ دهید :
هنرمندان تاکنون دست به کپی ،اقتباس یا
براشت آزاد بدون ذکر منبع زدهاند یا نه؟نه مورد
نظرتان را به شماره  20008080802پیامک بزنید.
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