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گفتگو با سارا ساالر نویسنده درباره نبود تعامل سینما و ادبیات

مشکل ما تکروی آدمهاست

سارا ساالر از جمله نویسندگانی است که پیچیدگی ذهن و دنیای درون را در نوشتههایش لحاظ
کیارش
میکند .اولین کتاب وی با نام «احتماالً گم شدهام» توسط نشر چشمه به چاپ رسید که با استقبال
وفایی
خوبی روبهرو شد .این کتاب پس از مدتی چاپ چهارمش در  10هزار نسخه روانه بازار شد .کتاب
جدید سارا ساالر (هست یا نیست؟) اکنون در کتابفروشیها وجود دارد .به دلیل نویسنده بودن و از جنس ادبیاتی
بودنش با او در مورد نقش رمانهای ایرانی در اقتباسهای سینمایی به گفتگو پرداختهایم.

جامعهشناسی ،روانشناسی ،فلسفه ،نقاشی ،سینما و ادبیات
و غیره .این یک شبکه اســت که همه به هم برای رشد و نمو
کمک میکنند ،اما متأسفانه در کشــور ما این زنجیر پیوسته
نیست .تکه تکه و پراکنده است .ارتباطها قطع شده است .دیگر
صحبت از یک مجموعه نیست صحبت از یکی دو نفر است که
حاال یکی دو تا کار نوشتهاند یا یکی دو تا فیلم ساختهاند و مورد
توجه قرار گرفتهاند .این موقتی است و اصولی نیست.

علت حضور کمرنگ ادبیات ملی در سینمای ایران
چیست؟

بسیاری اتفاق افتاده که نویسنده کتاب و کارگردان
با اقتباس صحیح به شهرت جهانی رسیدهاند .علت آنکه
نویسندگان و کارگردانهای ما در این امر کم کار هستند
را در چه میدانید؟

اصوالً فکر میکنم در جامعهای زندگــی میکنیم که دیگر
نمیشــود به چیزی اعتماد کرد .مثالش همین ســینما و
ادبیات اســت .ســینماییها به ادبیاتیها اعتمــاد ندارند و
ادبیاتیها هم به ســینماییها .در حالی که هم سینما کام ً
ال
به ادبیات نیازمند است و هم ادبیات کام ً
ال به سینما احتیاج
ً
دارد .سینماییها تصویر دارند و ادبیاتیها داستان .واقعا آنچه
نمیگذارد این ارتباط شکل بگیرد فقط بیاعتمادی است.
مؤلفههــای اقتبــاس در ادبیــات معاصر چطور
میبایست ارائه شود که مورد اســتقبال سینماگران
قرار بگیرد؟

ادبیات و سینما باید همزمان با هم خودشان را جلو بکشند.
اگر ادبیات جلو برود و ســینما عقب بماند و یا برعکس دیگر
به درد هم نمیخورند .بنابراین باید هم ادبیات کالســیک و
هم ادبیات مدرن و هم ادبیات پست مدرن ما به گونهای باشد
که به درد سینما بخورد و برعکس باید سینمای کالسیک و
سینمای مدرن و سینمای پست مدرن به گونهای باشد که
به درد ادبیات بخورد.
آیا میتوان از مشکالت اقتباس نشدن آثار ادبی به
نداشتن شــخصیتپردازی دقیق و انسجام نداشتن خط
سیر قصه اشاره کرد؟ چرا؟

یک بخش از ســینما اقتباس از آثار ادبــی و بخش دیگر آن
مســتقل و وابســته به خودش اســت .پس اگر مشکلی در
قصهگویی در ســینمای ایــران وجود دارد فقــط مربوط به
اقتباس اشــتباه از آثار ادبی نیســت .چون چندان اقتباسی
هم انجام نمیشــود ،بلکه در کل ،مشکل در فیلمنامهنویسی
است .مشکل این است که ما جریان واقعی از فیلمنامهنویسی
نداریــم .فیلمنامهنویسها اکثرا ً کارگردانها هســتند .آنها
نمیخواهند داستان تعریف کنند فقط میخواهند خودشان
را در فیلمهایشان بیان کنند .این اشکال در مورد نویسندههای

بهنظرمنمشکلیکهمادرحال
حاضرباآنروبهروهستیمتکروی
آدمهاست.نمیدانمشایدحق
دارندوشایدحقندارند.بهآدمها
نمیشودخردهگرفتوقتیتمام
جامعهایکهدرآنزندگیمیکنیم
دچاراینتکرویشدهاست.
هیچکسهیچکسدیگرراقبول
ندارد.داستاننویسکارگردانرا
قبولندارد
ایرانی هم هست ،از جمله خود من .ما میخواهیم خودمان را
بیان کنیم نه داستان را و واقعیتش به نظرم خیلی هم اشکالی
ندارد .ما باید اینقدر بنوســیم و بنوســیم که این مرحله را رد
کنیم و به مرحله دیگری برســیم که جدا از ماســت و کام ً
ال
حرفهای است.
ساختار و راهکارهایی که میتوان برای ایجاد رابطه
بین سینما و ادبیات ترتیب داد چگونه است؟

به نظرم ،ما یعنی هم ســینماییها و هــم ادبیاتیها اینقدر
باید با ســر به زمین بخوریم که آخرش متوجه شــویم به هم
نیازمند هستیم .این ممکن است اص ً
ال رو نباشد .ممکن است
هیچکس حتی خودمان هم نفهمیــم که یک جامعه وقتی به
موفقیت نسبی میرسد که همه چیزش در ارتباط با هم باشد،

متأسفانه به نظر من مشکلی که ما در حال حاضر با آن روبهرو
هســتیم تکروی آدمهاســت .نمیدانم شــاید حق دارند و
شــاید حق ندارند .به آدمها نمیشود خرده گرفت وقتی تمام
جامعهای که در آن زندگی میکنیم دچار این تک روی شده
اســت .هیچکس هیچکس دیگر را قبول ندارد .داستاننویس
کارگردان را قبول ندارد .کارگردان نه داســتاننویس را قبول
دارد و نه فیلمنامهنویس را .بــرای همین باید فیلمنامههایش
را خودش بنویســید و جز یکی دو مورد که فیلمنامههایشان
را خوب نوشــتند بقیه بد نوشــتهاند و کاری در جهت رشد
ســینمای ما انجام ندادهاند .ســینما به تنهایی مهم نیســت
نیست ،همانطور که نقاشی

همانطور که ادبیات به تنهایی مهم
و مجسمهسازی و خیلی هنرهای دیگر به تنهایی مهم نیستند.
مهم یک مجموعه اســت .مجموعهای که باعث اعتال و رشــد
جامعهاش میشود .اگر این مجموعه سالم باشد کمک میکند
به ایجاد یک جامعه سالم.
هنر را به جرئت میتوان تشــکلی از جهان هستی
نامید .حاال علت اینکه در چند دهه اخیر این تشــکل را
نمیتوان در ادبیات و سینمای ایران دید چیست؟

به نظرم تمام کارهایی که اسمشان را میگذاریم کارهای هنری
به هم مربوط میشوند .کلمه ،تصویر ،نقاشی و مجسمهسازی
و غیره همه به هم وابسته هستند و به هم کمک میکنند که
به جلو حرکت کنند و همدیگــر را یک جورهایی کامل کنند.
اساس سینما تصویر است اما هر گز نمیتواند از داستان خودش
را جدا کند .حتی در آوانگاردترین فیلمها هم که میخواهند
از داستان فرار کنند باز داســتانی حتی کمرنگ وجود دارد.
در مورد داستان هم که اســاس قصهپردازی است نمیشود از
تصویرها فرار کرد .این تصویرها هستند که به داستان اهمیت
و ابهت میدهند.

