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یادداشتمترجم

کتابفیلمنامهنویسیدیگر؟ چرایک

کهدربابفیلمنامهنویسیبهزبانفارسیترجمه کتابهایی باوجودتعدادقابلتوجه
کتابدیگر؟چنین کهچرایک یابهندرتتألیفشدهانداینپرسشبهذهنمیآید
مطرح انگلیسیزبان حوزۀ در بهویژه بینالمللی، درسطح هرچیز از پیش پرسشی
کتابهایموجودبهزبانفارسینیستو کتابهایآنقابلمقایسهبا کهآمار است
کتابهایی بااینحالهمهسالهحجمقابلتوجهیبرآنافزودهمیشودودرآنمیان
کارمیبرندبااقبال کهرویکردجدیدیبهفیلمنامهدارندیاشیوۀآموزشیجدیدیبه
کتابحاضر ـمواجهمیشوند. ـچهتازهکاروچهحرفهایهایاینحوزهــــ مخاطبانــــ
کهویژگیهایخاصشآنرامتمایز کرد کتابهاتلقی رانیزمیتواندرزمرۀایندست

میکندونگارندۀاینسطور،نمونۀمشابهیبرایآندرزبانفارسیسراغندارد.
کتابآموزشی کهازیک کتابشکلآموزشآناست مهمترینویژگیممیزۀاین
پاسخدادن برای درست زمانبندی میکند. پیدا کارگاهگونه کیفیتی و میرود فراتر
موضوِع جاافتادن برای تمرینهایی دقیق و درست طرح احتمالی، سؤالهای به
کهخوانندهدر موردبحثولحنروانوصمیمینویسندهدرطرحمطالبچناناست
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کارگاهنویسندگی کهدر کتابمیتواندحضورنویسندهراهمچوناستادی تمامطول
کند. کنارخوداحساس حاضراست،در

نظریهپردازیها از غ فار که است آن کاربردی بسیار کیفیت کتاب دیگر ویژگی
کاربردیترینوجه به آن وعناصر فیلمنامه کلیگوییهایمعمولدربابماهیت و
با بصری داستان یک روایت در میتوانند که میپردازد چیزهایی به صرفًا ممکن
کتابطرحمیشود کهدر ساختاریمنسجممفیدباشند.افزونبراین،پرسشهایی
اجزای آنها به پاسخ که ابزارهاییاند درواقع، بلکه نیستند، آموزشی تمرینهایی

مختلففیلمنامهرامشخصمیکند.
تجربهای هیچ تابهحال که کسی یا باشد حرفهای نویسندهای خواه خواننده،
دنبالکردن و نویسنده پرسشهای به پاسخدادن با میتواند ندارد، اینحیطه در
کاملبنویسد.هرچهپاسخهادقیقتر کتابدرنهایتیکفیلمنامۀ شیوۀاودراین
کتاب وباموضوعمرتبطترباشدفیلمنامۀنهاییمنسجمترخواهدشد.بهاینمعنا،
است راهنما کتاب نوعی بلکه نیست، فیلمنامهنویسی آموزش کتاب صرفًا حاضر
میتوانند پروژه هر نوشتن برای که حرفهای نیز و تازهکار فیلمنامهنویسان برای

کنندوبهفیلمنامهایمنسجمدستیابند. دستورالعملهایآنرادنبال
نویسندهتمامجنبههایمختلففیلمنامهنویسیرامدنظردارد)داستان،ساختار،
مراحلمختلف، در بازنویسی دیالوگها، اولیه، طرحکلی،شخصیتها،پیشنویس
پرداختوویرایشنهایی،وحتیمعرفیوفروشفیلمنامه(وبرایغنابخشیدنبههر
کار گامپیشمیرودوتمهیداتیپیشنهادمیکند.امامخاطببرایبه گامبه عنصر
کهبهشیوۀعملکردوماهیتآنتمهیداتتسلطتامو بستنآنتمهیداتالزمنیست
مستلزمسالهامطالعهوتجربهدراینحوزهاست.تنها کهاحتمااًل تمامبیابد،امری
کاریکهمخاطب)یانویسندۀبعدازاین(الزماستانجامدهدپاسخدادنبهپرسشها
گنجاندهاست. کتاب کهنویسندهدراین کردنجاهایخالیدرجدولهاییاست وپر
کتابنهطرحپرسشهاونهسادهسازیو بااینحالمنحصربهفردترینجنبۀاین
کردنروندفیلمنامهنویسی،بلکهاستفادهازشیوۀنشستهایدهدقیقهای همهفهم
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کار است.درواقعنویسندهمدعیاست)ودرعملهمبابرنامهریزیدقیقبرایاین
گرنویسندۀفرضیروزانهیکیادوفرصتدهدقیقهایدراختیار کها نشانمیدهد(
داشتهباشد)کهتقریبًادراختیارهرکسیاست(میتواندظرفچندماهیکفیلمنامۀ

کاملبنویسد.
برنامهریزیدقیقنویسندهودرنظرگرفتنپرسشهاییکهواقعًابتواندردهدقیقه
که ـخانمپیالرالساندرا کاررابرایمخاطبسادهمیکند.نویسندهــــ بهآنهاپاسخداد
ازجهتیدیگرهممفید را ـایندهدقیقهها مدرسومشاورفیلمنامهنویسیاستــــ
کهازنظراوبرایهرفیلمنامهنویسیامریضروری میداندوآنایجادچیزیاست
است،یعنیضرباالجل.اومعتقداستوقتینویسندهایمحدودیتزمانیداردبا
رادرلحظهبه الهاماتدرونیاش گاه خالقیتبیشتریمینویسدوبهشکلیناخودآ
کارمیگیردوبهترینعملکردرامیتواندداشتهباشد.بههررویهموارهبههرروشی

کردوایرادهایآنراازنظرگاههایمختلفبرشمرد. میتواننقدهاییوارد
و نیست خنثی امری هیچگاه روش آن آموزش شیوۀ نیز و کار هر انجام روش
کلیترباشد.بهبیاندیگر،درپسهرشیوۀ غازاستلزاماتوتضّمنات نمیتواندفار
و عالیق از انبوهی با است، نهفته جهانبینی یک حتی گاه و کلی دید یک عمْل
است. تنیده آن ترویج و انجام نحوۀ و کار آن با که نادانستهای یا دانسته منافع
که کتابنیزازاینامرمستثنانیست.صرفنظرازهرقضاوتی روشپیشنهادیاین
کتابداشتهباشیم،اینروشدهدقیقهای درخصوصروشآموزشدادهشدهدراین
کهبیشازحرفهایهامستقیمًاآماتورهاوعالقهمندانفیلمنامهنویسیراخطابقرار
ـنگاه کهدرآننگاهیخاصبهسینماوفرهنگــــ گرفتهاست داده،دربسترینضج
نیز و گفتسازنده،مرّوج بتوان کهشاید ـغلبهدارد،بستری بهاصطالحهالیوودیــــ
کهزمانیبهآنرؤیایآمریکاییمیگفتندوامروزهبیراه نقطۀاوجتحققچیزیاست
گررؤیاییجهانیدانستهشود.امروزهدیگردرهرنقطهازجهاناینباوروجود نیستا
کرده،او کهورودبهدنیایسینمامیتواندزندگییکفردعادیجامعهرازیروزبر دارد
کهاین راازهمۀمواهبماّدی،وچهبسامعنوِیزندگیبرخوردارسازد.بدیهیاست
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نوعنگاه،نوعخاصیازسینمارانیزمدنظرداردوبهطورغیرمستقیمترویجمیکند،
کهعمدتاًبخشیازصنعتیاجهانسرگرمیسازیاستونزدهمگاننیز سینمایی
و مطلوب فیلمنامهنویسانٔه روش دیگر، عبارت به میشود. شناخته عنوان این به
کههرچنددر گرفته کتابنوعیازداستانگوییوروایتگریرافرض ترویجشدهدراین
نگاهبرخیبهعنوانروشوشیوۀ»کالسیک«،»غالب«وحتی»جهانشمول«،شناخته
کنارسایرروشهاوشیوههاست. میشودامادرنهایتخودفقطیکیازشیوههادر
به کار انجام نحوۀ و هنری ذوق ازحیث که کسانی یعنی اخیر، گروه این حتی اما
روشها،شیوهها،روندهاونیزقراردادهای»بدیل«باوردارندونوعدیگریازسینما
کتاببهرههاییببرندوباتمرکزبرتکنیکهای رادرسرمیپرورند،نیزمیتوانندازاین
منسجمترکردنداستانوساختاروشخصیتهایفیلمنامه،بهنحویازانحا،حتی

چهبسابهگونهایسلبی،بهسینمایمطلوبخودبپردازند.
نکتۀ جذابترین شیوه، این تکنیکی جذابیتهای و فنی مفید نکات کنار در
بهطورمعمول  ـکه راــــ عادی افراد میتواند که است این مترجم نظر از آن فرهنگی
کهتوانایینوشتنفیلمنامهرا جاییدراینحوزهندارندوخودنیزچنیننمیپندارند
کندوبهآناننیزراهیبرایورودبهجهان،یارؤیاِی کاردخیل ـدراین داشتهباشندــــ
گزیراستدوشیفت کهنا کارگری که پیشگفتهبگشاید.بسیارهیجانانگیزخواهدبود
سرپرست ـشاید مادریــــ یا اسنپ، شام تا صبح رانندۀ یا کند، کار روز بیشتردر یا
کند،با ـکهبهزورمیتواندنشستهایدهدقیقهایدرروزبرایخودشمهیا خانوارــــ
کند کهصدایخودرادرآنمنعکس کتابفیلمنامهایبنویسد استفادهازروشاین
کاربتواندمقدمهای وتجربۀزیستهاشرابازتابدهد.رؤیاپردازیاست؛اماشایداین
کههموارهرؤیاییالزم باشدبراینوعدیگریازسینما.دوستدارانسینمامیدانند

است؛هرچندنوعیدیگر.



دهدقیقهداری.نه،واقعًا،فقطهمینقدروقتداری.بههرحالوقتناهاربایدغذا
کنی. بخوری.بایدبهفالنجلسهبرسی.بایدفالنتلفنرابزنی.بایدبچههاراحمام

کهبایدانجامبدهیووقتیبرایشاننداری. کارهاییهست
کهاصاًلنمیدانیچراازاولقبولش اماحاالناهارتراتندتندخوردهای،جلسهات
نفس حاال گرفتهای تصمیم  احتمااًل کردهای. حمام را بچهها و شده، تمام کردی
کامل،شایدرویفیلمنامهات. کنی...شایددهدقیقۀ عمیقیبکشیوبنشینیوتمرکز
کـهجانـت فیلمنامـهاترایـادتهسـت؟همـانداسـتانتصویـریفوقالعـادهای
کـههروقـتازسـالنسـینما درمـیرودبـرایتمامکردنـش...یـاشـروعکردنش.همـان
کـه»مـنهـم خـارجمیشـویبـهخـودتهـزارجـورغـِرنوشـتنشرامیزنـیومیگویـی

کاررابکنـم!« میتوانـمایـن
کـهتـونـداری.فکـر کارروزهـا،هفتههـا،وسـالهاوقـتالزمدارد فکـرمیکنـیایـن
کلمهرا،پیش میکنیالزماستیکعالمنظریهبخوانیوطرحهایطوالنیبریزیوهر
که کـهتواصـاًلوقتنـداری کنـی.فکـرمیکنـی کاغـذبیایـد،بـادقـتانتخـاب ازآنکـهروی
 حتیبهیکایدهفکرکنی،چهبرسدبهاینکهبخواهیآنرابنویسی.وتوفقطدهدقیقه

وقتداری.دهدقیقۀِزِپرتی.
کافیاست. خب،همین

مقدمه
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»اجبار برایت دقیقه ده این بود. تو بهخوششانسی فیلمنامهنویسی هر کاش
کههرفیلمنامهنویسیبهطورمخفیانهنیاز زمانی«ایجادمیکندواینچیزیاست

دارد:ضرباالجل.
کالسهسـتم مـن،درمقـامیـکمعلـمفیلمنامهنویسـی،مدافـعشـیوۀنوشـتندر
کـه کـهآدمهـاراوامـیدارددرلحظـهبنویسـند.بـهدانشـجوهادهدقیقـهوقـتمیدهـم
کـهوقتـیبـه شـاهکارخلـقمیکننـد.ودیـدهام کلصحنههـارابنویسـندوآنهـامعمـواًل
کـهطلـبمیکننـد،میدهـمچـهمیکننـد:زیـادی نویسـندههاآنپنـجدقیقـۀاضافـهرا
و کننـد رادرسـت فکـرمیکننـد.میخواهنـدچیزهـایسـالم بیشازحـد مینویسـند.

گیـرمیاندازنـد. خودشـانرادرمتـن
خوشـبختانهتـوفقـطدهدقیقـهوقـتداری.هیـچانتخابـینـداریجـزاینکـهاثـری
کـهاززمانـتبهخوبـی کمـکنیـازداری کمـی کنـیخودانگیختـهوتـازه.فقـطبـه خلـق

کنی. اسـتفاده




