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مطالعه بینارشتهای اقتباس سینمایی «تکدرختها» از هوشنگ مرادیکرمانی
مریم اسماعیلی

1

چکیده
یکــی از حوزههــای پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی ،مطالعـ ه ارتبــاط میــان ادبیــات و سینماســت.
ایــن پژوهــش از منظــر ادبیــات تطبیقــی و بــا رویکــردی بینارشــتهای بــه بررســی چگونگــی
(نوشــته هوشــنگ مرادیکرمانــی) و اقتبــاس

فراینــد اقتبــاس از داســتان «تکدرختهــا»
فیلمــیِ ایــن داســتان (بــه کارگردانــی ســعید ابراهیمیفــر) میپــردازد .هــدف مقالــه ،بررســی
و تحلیــل تغییراتــی اســت کــه در فراینــد اقتبــاس رخ دادهاســت .چارچــوب نظــری ایــن تحقیق
براســاس نظریـه اقتباســی از لینــدا هاچــن اســت .از نظــر هاچــن اقتبــاس فراینــدی کنشگرانــه
و معناآفریــن اســت کــه اقتباسگــر در جایــگاه خواننــده بــا متــن وارد تعامــل میشــود.
براینــد ایــن خوانــش ،تفســیری خالقانــه اســت کــه برســاخته ذهنیــت اقتباسگــر اســت.
برایــن اســاس ،معیــار ارزیابــی اقتبــاس ســینمایی ،وفــاداری نیســت .در ایــن مقالــه نشــان
میدهیــم چرايــي و چگونگــي روایــت خــاص ســعید ابراهیمیفــر در مقــام کارگــردان و
اقتباسگــر ،اثــری مســتقل از داســتان «تکدرختهــا»ی مــرادی میآفرینــد کــه تفاوتهــای
چشــمگیری بــا متــن نوشــتاری مبــدأ دارد.
واژههــای کلیــدی :ادبیــات تطبیقــی ،مطالعــات بینارشــتهای ،اقتبــاس ،لینــدا هاچــن،
«تکدرختهــا» ،مــرادی کرمانــی ،خالقیــت.
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مقدمه
از مطالعـ ِ
ـات اقتبــاس میتــوان بهمثابــه یکــی از حوزههــای پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی
نــام بــرد .ادبیــات تطبیقــی در چنــد دهـه اخیــر بــا ارائـ ه خوانشــی نــو از اقتبــاس 2و بازتعریـ ِ
ـف
مفاهیـ ِم اقتبــاس ،در حــوزه بینارشــتهای ،ســه ِم بســزایی در شناســاندن جایــگاه واقعی و رســالت
فرهنگســاز اقتباسهــا ،بــهدور از هرگونــه یکســویهنگری و رفتارهــای ســوگیرانه
داشتهاســت.
1

مطالعـ ِ
ـات اقتبــاس بهعنــوان یکــی از حوزههــای پژوهــش( )1در ادبیــات تطبیقــی «بــا ســایر
حوزههــای پژوهــش ایــن رشــته مشــترکات بســیار دارد و درنتیجــه ترســیم مرزهــای متمایــز
میــان آنهــا ناممکــن اســت» (انوشــیروانی)23 :1389 ،؛ بهطوریکــه مطالعــات اقتبــاس ،هــم
از حیــث تأثیرپذیــری از آثــار دیگــر ،شــاخهای از پژوهشهــای تطبیقــی محســوب میشــود
و هــم از ایــن نظــر کــه ادبیــات را در ارتبــاط و پیونــد بــا ســایر شــاخههای دانــش و هنــر
بشــری از جملــه ســینما قــرار میدهــد ،بهعنــوان حــوزهای جدیــد و اینبــار بــا رویکــردی
عرصــه پژوهشهــای ادبیــات تطبیقــی نــو مطــرح میشــود و «مطالعــه

بینارشــتهای 3در
حــوزه پژوهشــی جدیــدی در ادبیــات تطبیقــی نــو

اقتباسهــای ســینمایی آثــار ادبــی کــه
اســت ،بــا ســرعت فزاینــدهای در مراکــز آکادمیــک دنیــا در حــال رشــد اســت» (همــان:1392 ،
.)6
امــروزه ماهیــت بینارشــتهای ادبیــات تطبیقــی همــگام بــا پیشــرفتهای روزافــزون
الکترونیکــی ،منجــر بــه گســترش حوزههــای پژوهشــی جدیــد و بســزایی شــده اســت؛چراکه
«در عصــر جهانیشــدن و فناوریهــای رو بــه رشــد دیجیتالــی ،ادبیــات تطبیقــی بــا ایجــاد
ارتبــاط بــا ســایر رشــتههای علــوم انســانی؛ ماننــد ســینما ،تلویزیــون ، ...نقاشــی ،موســیقی،...
بــار دیگــر بــر اهمیــت و نقــش بنیادیــن علــوم انســانی در پیشــرفت و توســعه پایــدار صحــه
میگــذارد» (همــان.)17 :1389 ،
در حقیقــت ،همســو بــا تحــوالت نظــری ده ـه  1960بــه اینســو کــه رویکردهــای نــو
بــا تشــکیک دربــار ه مرزهــای ســنتی میــان متــون ،مفهومــی تــازه از متــن بــه مثاب ـه «متنیـ ِ
ـت
همهجانبــه یــا نوشــتار جامــع» (ایبرمــز )347 :1387،ارائهدادنــد ،ادبیــات تطبیقــی نیــز در
چارچــوب مکتــب آمریکایــی ،مفهــوم فرامرزنگــری در مطالعــه ادبیــات را توســعه بخشــید.
از ایــنرو ایــن نحلــ ه نویــن ادبیــات تطبیقــی بــا ماهیتــی فراملــی ،فرازبانــی و فرافرهنگــی
و ایســتاری بینارشــتهای مبتنــی بــر نظریــ ه هنــری رمــاک ،چشــمانداز تــازهای را در مقابــل
تطبیقگرایــان گشــود و حوزههــای پژوهشــی جدیــدی را فراســوی حــدود و ثغــور ادبیــات
4
و در ارتبــاط بــا ســایر هنرهــا از جملــه ســینما ایجــاد کــرد .چنانکــه در تعریــف رمــاک
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Henry Remak, Comparative Literature, Its Definition and Function
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از ادبیــات تطبیقــی ،ادبیــات را در کنــار «ســایر قلمروهــای دانــش و معرفــت ماننــد هنرهــا
(فیالمثــل :فلســفه ،نقاشــی ،مجسمهســازی ،موســیقی و معمــاری) و جــز اینهــا »...
میبینیــم (.)55: 1391
در ایــن میــان کســانی چــون لینــدا هاچــن بــا ورود بــه حــوزه ادبیــات و ســایر هنرهــا،
ابعــاد ایــن حــوزه را گســترش دادنــد و بــه تئوریســازی پرداختنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه
اینکــه یکــی از حوزههــای پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی بررســی ارتبــاط میــان ادبیــات
و ســایر هنرهاســت ،ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا بــا رویکــردی بینارشــتهای و از منظــر
ادبیــات تطبیقــی ارتبــاط میــان داســتان "تکدرختهــا" را بهمثابــ ه یــک متــن نوشــتاری بــا
اقتبــاس ســینمایی ایــن داســتانها بهمثابــه متنــی دیــداری در طــی فراینــدی بهنــام اقتبــاس
مــورد بررســی قــرار دهــد.
هدف ،اهمیت و محدوده پژوهش
هــدف از تألیــف ایــن مقالــه ،بررســی چرایــی و چگونگــی روایــت خــاص ابراهیمیفــر
از داســتان "تکدرختهــا"ی مــرادی کرمانــی در قالــب فیلــم و از منظــر ادبیــات تطبیقــی
اســت .نگارنــده بــر آن اســت تــا از منظــر ادبیــات تطبیقــی و خــارج از روشهــای تطبیــق بــه
معنــای مقایســه و ارزشگذاریهــای گفتمــان وفــاداری ،چگونگــی فراینــد اقتبــاس از متنــی
نوشــتاری (داســتان "تکدرختهــا" از مرادیکرمانــی) را بــه متنــی دیــداریـ شــنیداری
(فیلــم اقتباســی "تکدرختهــا") بررســی کنــد؛ بنابرایــن بیــش از آنکــه ارزشگــذاری
وفادارانــه و تطبیقهــای سلســلهمراتبی و برتریجویانــه اهمیــت یابــد؛ چرايــي و چگونگــي
تفســیر ســعید ابراهیمیفــر از چهــار داســتان کوتــاه "تکدرختهــا" در کانــون توجــه ایــن
مقالــه قــرار میگیــرد و مــا در ایــن چهارچــوب نظــری بــرای تحلیــل تطبیقــی فیل ـم اقتباســی
از موضــوع وفــاداری صرف ـ ًا بهعنــوان ابــزار و وســیلهای بــرای کشــف فراینــد اقتبــاس بهــره
میگیریــم.
ابراهیمیفــر بــرای اقتبــاس بــه ســراغ مــرادی کرمانــی بهعنــوان مــوردِ توجهتریــن
نویســنده در حــوزه اقتباسهــای ســینمایی مــیرود کــه توانســته اســت در طــول تاریــخ
ســینماي ایــران ،یکــی از پررنگتریــن نقــاط پیونــد میــان ادبیــات و ســینما را رقــم بزنــد.
مــرادی کرمانــی نویســندهای مطــرح و شناختهشــده در ســطح ایــران و جهــان اســت و قلمــرو
مخاطبــان ایــن نویســنده از مرزهــاي جغرافیایــي ایــران فراتــر رفتــه و آثــار او بــه زبانهــاي
بســیاری ترجمــه شدهاســت و جوایــز متعــدد داخلــی و بینالمللــی را بــه خــود اختصــاص
دادهاســت و میتــوان از او بهعنــوان اولیــن نويســنده ايرانــي نــام بــرد كــه جايــز ه بزرگــي
همچــون "هانــس کریســتین اندرســن" را در ســال  2014از آ ِن خــود کردهاســت و بــه تازگــی
بــار دیگــر از ســوی مؤسســ ه پژوهشــی تاریــخ ادبیــات کــودکان ،نامــزد جایــزه "آســترید
لیندگــرن" (  2021) Almaشدهاســت.
دســتمایه بســیاری از اقتباسهــای

او از جملــه نویســندگانی اســت کــه داســتانهایش
ســینمایی و تلویزیونــی قــرار گرفتــه و توانستهاســت پــل ارتباطــی میــان ادبیــات و ســینما
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را علیرغــم تمامــی بُعــد و فاصلــهای کــه میــان ایــن دو رســانه افتادهاســت ،حفــظ کنــد و
همــواره داســتانهایش بهمثابــه نقطــه عطفــی در تاریــخ مشــترک میــان ادبیــات و ســینمای
ایــران مــورد توجــه ســینماگران بــوده و هســت .اقبــال زیــاد کارگردانــان مختلــف بــه آثــار
او بــرای اقتبــاس تــا جایــی اســت کــه مــا شــاهد  19فیلــم ســینمایی و  3ســریال تلویزیونــی
و  2اقتبــاس انیمیشــنی از روی آثــار او هســتیم و میتــوان از دهــ ه هفتــاد بــا  10اقتبــاس
ســینمایی ،بهعنــوان پُراقتباستریــن دهــه نــام بــرد کــه اقتبــاس ســعید ابراهیمیفــر ()1379
هــم از جمل ـه ایــن اقتباسهــا در ایــن ده ـه پــرکار بهشــمار م ـیرود .عــاوه بــر مقبولیــت و
اقبــال آثــار مرادیکرمانــی در میــان کارگردانــان ،پذیــرش آثــار مرادیکرمانــی در میــان جمــع
کثیــری از مخاطبــان عــاوه بــر آنکــه مســیر اقتبــاس را پرچالــش میســازد ،ضمانــت خوبــی
بــرای پذیــرش از ســوی مخاطبــان اســت.
پیشینه تحقیق
آثــار مقتبــس از داســتانهای مرادیکرمانــی بهعنــوان تالق ـیگاه ِ ادبیــات و ســینما همــواره
موضــوع پژوهشهــای بســیاری از جملــه پژوهشهــای تطبیقــی قــرار گرفتهاســت؛ امــا آنچــه
در ایــن میــان ،تحقیــق حاضــر را متمایــز میکنــد ،یکــی بهلحــاظ موضــوع و دیگــری از نظــر
روش تحقیــق اســت؛ بهطوریکــه در میــان اقتباسهــای فیلمــی از آثــار مرادیکرمانــی،
تحلیــل داســتان «تکدرختهــا» و اقتبــاس ســینمایی مأخــوذ از ایــن داســتان ،بــرای اولینبــار
اســت کــه موضــوع پژوهــش قــرار میگیــرد و همچنیــن موضــوع ایــن پژوهــش بــرای
اولینبــار بــا رویکــردی بینارشــتهای و مبتنــی بــر روش تحقیــق در ادبیــات تطبیقــی بررســی
میشــود؛ امــاآنچــه در تحلیــل فیلمهــای اقتباســی بســیار حائــز اهمیــت اســت و البتــه اغلــب
در پژوهشهــای تطبیقــی در حاشــیه میمانــد ،عبــور از مرحل ـه مقایســه و تحلیــل فیلــم بــر
اســاس معیارهــای نقــد وفادارانــه اســت؛ چراکــه در غیــر ایــن صــورت آنچــه ارائــه میشــود
چیــزی جــز داوری و نقــد جانبدارانــه و ارزشگــذاری بــدون داشــتن معیــاری مشــخص و
نهایت ـ ًا اکتفاکــردن بــه تطبیــق در مفهــوم مقایســه و تقلیــل پژوهشهــای اقتباســی تــا ســرحد
مطالعــات رقابتــی و منازعــات بینارســانهای نخواهــد بــود.
چارچوب نظری و روش تحقیق پژوهش
ـوزه پژوهشهــای ادبیــات تطبیقــی بــا گرهخــوردن بــه مطالعــات بینارشــتهای وســعت
حـ 
قابــل مالحظــهای یافتــه و خــارج از هرگونــه نگرشهــای سلســهمراتبی توانستهاســت
قلمروهــای جدیــدی را بــرای پژوهشهــای تطبیقــی بــه ارمغــان آورد کــه از ایــن میــان
میتــوان بــه بررســی اقتباسهــای ســینما از ادبیــات اشــاره کــرد .روش تحقیــق در ایــن مقالــه
مبنــی بــر چهارچــوب نظــری ادبیــات تطبیقــی بهعنــوان شــاخهای از مطالعــات بینارشــتهای
تعریــف میشــود و نگارنــده در ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا از منظــر ادبیــات تطبیقــی،
چرایــی و چگونگــی فراینــد اقتبــاس را بررســی کنــد؛ چراکــه آنچــه اهمیــت دارد تفســیر
کارگــردان اســت؛ زیــرا «خــود تفاســیر درســت هماننــد متــن مــورد تفســیر خالقانــه و
مهمانــد» (برســلر )146 :1389 ،بــر ایــن اســاس آنچــه کــه در یــک فراینــد اقتبــاس اتفــاق

مطالعه بینارشتهای اقتباس سینمایی «تکدرختها» از هوشنگ مرادیکرمانی 187 /

میافتــد ایــن اســت کــه اقتباسگــر در طــی خوانشــی تنگاتنــگ از متــن و بــه دور از هرگونــه
رفتارهــای منفعالنــه و مصرفــی مبنــی بــر ارائــه بازتــاب و رونوشــتی از متــن اولیــه ،فعاالنــه
بــا متــن وارد تعامــل میشــود و دســت بــه تفســیر متــن میبــرد؛ از ایــنرو اقتبــاس «دیگــر
بهعنــوان تکــرار اثــر دیگــری تلقــی نمیشــود ...و مــا بــا یــک بازخوانــی یــا رونوشــت و
بازنویســی روبـهرو نیســتیم» ( )Casetti, 2008: 82و اقتبــاس بهعنــوان فرامتنــی متأثــر امــا مؤثــر
و خالقانــه معرفــی میشــود کــه بهعنــوان یــک بینامتــن و بــا ســاختاری از «تکــرار همــراه
بــا تغییــر» ( (Hutcheon, 2006: 142اســت و تغییــر ،بخــش ناگزیــر اقتبــاس اســت چــرا کــه
«تطبیــقدادن و اقتباسکــردن هــم در ســینما و هــم در ابعــاد بیولوژیکــی ایــن کلمــه بــه معنــای
تغییــر میباشــد» ( (Boozer, 2006:176و میتــوان از آن بهعنــوان یــک تکــرار خالقانــه و
یــا بنابــر تعبیــر دادلــی انــدرو 1بهعنــوان یــک «آفریــده زیباییشــناختی جدیــد)192 :2008(»2
نــام بــرد کــه براینــد تعامــل اقتباسگــر بــا متــن در بافــت گفتمانهــای فرهنگــی و اجتماعــی
اســت .همســو بــا همیــن دیــدگاه ،اســتم 3نیــز اقتبــاس را «مجموعــهای از مفاهیمــی همچــون
خوانــش ،4ازنونــگاری ،5نقــد، 6ترجمــه ،7تغییــر ،8اســتحاله ،9بازآفرینــی 10و احیــا.)25 :2005( »11
معرفــی میکنــد.
بدینترتیــب آنچــه در ایــن میــان بهعنــوان امــری مغفــول دوبــاره احیــا میشــود نقــش
اقتباسگــر بهعنــوان ادارککننــده متــن اســت کــه همانطــور کــه هاچــن مینویســد «ابتــدا
مفســر و ســپس خالــق» ( )18 :2006اســت .بــه تعبیــر اســنایدر« 12اقتبــاس ،رابطه پــدرـ فرزندی
اس��ت یاــ رابطـ 
ـه م��ادرـ فرزندــی ،بچهــ فرات��ر از والدینــش حرک��ت میکن�دـ از وج��ود آنهــا
نشــأت گرفتــه و ممکــن اســت آنهــا را قبــول نداشــته باشــد» ()150 :2011؛ بنابرایــن موضــوع
بحــث ایــن مقالــه انطبــاق مابهازایــی تصویــری بــا متــن نوشــتاری نیســت؛ بلکــه تحلیــل و
چرایــی فیلمــی اســت کــه از صافــی ذهــن کارگــردان در جایــگاه خواننــده متــن عبورکــرده و
بــه عرصــهای بــرای نمایــش تفســیر او بــدل شدهاســت.
اقتباسگر /کارگردان
مطابــق نظریــه هاچــن« ،دالیــل عمیقـ ًا شــخصی ،فرهنگــی ،یــا حتــی تاریخــیِ اقتباسگــران در
انتخــاب یــک اثــر خــاص ،بــرای اقتبــاس و نیــز انتخــاب روشــی معیــن بــرای انجــام آن ،بایــد
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از طریــق نظریــه اقتبــاس ،بهطــور جــدی مــورد توجــه و واکاوی قرارگیــرد» (Hutcheon,
)2006: 95؛ از ایــنرو بررســی کارنامــه هنــری کارگــردان و بررســی چرایــی اقبــال او بــه

داســتانهای مرادیکرمانــی میتوانــد اولیــن گام در بررســی چرایــی و چگونگــی روایــت
خــاص ســعید ابراهیمیفــر در مقــام اقتباسگــر باشــد.

در ابتــدا بایــد بدانیــم هاچــن بــا درنظرگرفتــن اقتبــاس بهعنــوان فراین ـ ِد خوانــش ،نقــش
ـه کســی کــه قرائــت و تفســیری نــو از متــن
قابــل توجــه و بســزایی را بــرای اقتباسگــر بهمثابـ 
ارائــه میدهــد ،قائــل میشــود .او فعــل اقتباسکــردن را منســوب بــه یــک نفــر نمیدانــد و
بــر ایــن بــاور اســت کــه اقتبــاس براینــد فعالیــت مجموعــهای از نقشهــای مختلفــی اســت
کــه توســط یــک نفــر؛ یعنــی کارگــردان مدیریــت میشــود .او در اینبــاره مینویســد:
ایــن کارگــردان اســت کــه بیشــترین مســئولیت را بــرای شــکل و تأثیــر کلــیِ کار دارد؛ چراکه در
تولیــدات نمایشــی ماننــد :ســینما ،عالیــق ،ســایق و ســبکهای موردنظــر کارگــردان چیزهایــی
هســتند کــه در کار برجســتهاند .احتمــاال ًهمــه کارگردانهــا بایــد حداقــل اقتباسکنندههــای
بالقــوه درنظرگرفتــه شــوند (همــان.) 84 :
ـه ایــن زنجیــره ،کارگــردان اســت کــه طــی فراینــد
بدینترتیــب آخریــن و مؤثرتریــن حلقـ 
خوانــش از متــن منبــع ،تفســیری خالقانــه از متــن ارائــه میدهــد و میتــوان از او بهعنــوان
«نیــروی خــاق فیلــم» ( )Snyder, 2011: 74نــام بــرد؛ بهطوریکــه «در پایــان ممکــن اســت
کــه فیلــم از لحــاظ تأکیــد و تمرکــز ،هــم از فیلمنامــه و هــم از متنــی کــه مــورد اقتبــاس قــرار
گرفتــه خیلــی متفاوتتــر باشــد» ( (Hutcheon, 2006: 83و اینجاســت کــه نقــش کارگــردان
ـه یــک اقتباسگــر ،برجســته خواهــد شــد؛ زیــرا کارگــردان همــان فــردی اســت کــه
بهمثابـ 
طــی فراینــد خوانــش از متــن منبــع بــا دخالــت زاویــه دیــد خــود ،اثــر اقتبــاس را از آن
خــود میکنــد و هــر کارگــردان در جایــگاه خواننــده متــن اقتباسشــده ،بســته بــه ذهنیــت
و پیشمتنهــای خــاص خــود میتوانــد اجراهــای متفاوتــی را بهنمایــش بگــذارد؛ پــس
اقتباسگــر بــر مبنــای نقــش کنشگرانــه و معناســازی کــه ایفــا میکنــد ،متــن منبــع را
تحــت تمکــن خــود مــیآورد و اثــر اقتباســی ،دیگــر یــک بازگویــی مقلدانــه نیســت؛ بلکــه
بهعنــوان «تفســیری خالقانــه /خالقیتــی تفســیری( »1همــان) از متــن منبــع بهشــمار مــیرود
و ایــن خالقیــت در اقتبــاس تــا انــدازه زیــادی متأثــر از «روحیــات و مهــارت اقتباسکننــده»
(همــان )84 :اســت و کشــف ایــن روحیــات و مهارتهــای کارگــردان در پذیــرش اثــر از
ســوی مخاطبــان ،نقــش مهمــی خواهــد داشــت« .اگــر مخاطــب بدانــد کــه هنرپیشــهای قب ـ ً
ا
در انــواع خاصــی از فیلمهــا بــازی میکــرده یــا کارگردانــی انــواع خاصــی از فیلمهــا را
میساختهاســت ،ایــن آگاهــی بینامتنــی او ،ممکــن اســت در تفســیرش از اقتباســی کــه
میبینــد تأثیــر بگــذارد» (.(Hutcheon, 2006: 126
کارنام ـ ه هنــری ابراهیمیفــر مبیــن دو موضــوع اســت :اول ســبک و ســیاق روایتگــری
Cerative Interpretation/ Interpretive Creation
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او کــه کام ـ ً
ا نمادگرایانــه و شــاعرانه اســت و دوم فیلمنامههایــی کــه ارائــه داده از دو حالــت
خــارج نشدهاســت؛ یعنــی فیلمنامههــا یــا بــه مرحلــه ســاخت نمیرســیدند و یــا اگــر هــم
تولیــد میشــدند فرصــت اکــران پیــدا نمیکردنــد و یــا اگــر مثــل فیلــم "نــار و نــی( ")2فرصــت
اکــران میافتنــد ،جــز در بیــن مخاطبیــن خــاص ،اقبــال عمــوم مــردم را بــه همــراه نداشــت.
از نظــر هاچــن «اقتباسگــران وقتــی تصمیــم بــه اقتبــاس میگیرنــد دربــاره اینکــه چــه
اثــری یــا رســانهای را بــرای اقتبــاس برگزیننــد دالیــل شــخصی خودشــان را دارنــد» (:2006
.)92
ابراهیمیفــر در دهــه هفتــاد ،در میــان ایــن ســرخوردگیها و ناکامیهــای هنــری و
شــرایط نابســامان شــغلی ،بــا داســتانهایی از هوشــنگ مرادیکرمانــی روب ـهرو میشــود کــه
بهنوعــی همصــدای احــواالت و احساســات آن روزهــای اوســت و ایــن حــس نزدیکــی و
هماننــدی و البتــه نــام هوشــنگ مرادیکرمانــی بهعنــوان نویســندهای مطــرح و پرمخاطــب
کــه داســتانهایش پررنگتریــن نقطــه همــکاری میــان ادبیــات و فیلــم را شــکل دادهاســت
و اینکــه نویســنده ،آشــنا بــا لحــن و بیــان ســینما و تصویــر اســت و یــا اینکــه همــکاری
خوبــی بــا کارگردانهــا در پشــت صحنــه بــرای ســاخت فیلــم از داســتانش داشتهاســت و
مجموع ـهای از تمــام ایــن شــرایط کــه میتوانــد ضمانــت کار تولیــد فیلــم باشــد؛ پذیــرش و
اقبالــی را نســبت بــه ایــن داســتانها بــرای کارگــردان ایجــاد میکنــد کــه منجــر بــه ســاخت
فیلــم "تکدرختهــا" میشــود و کارگــردان در جایــگاه خواننــده ادراک خــود از متــن را،
صورتــی عینــی میبخشــد.
بحث
فیلــم «تکدرختهــا» اثــر ابراهیمیفــر بــر اســاس چهــار داســتان مجــزا ،امــا پیوســته و بــا
یــک خــط داســتانی از مجموعــه داســتان لبخنــد انــار تهیــه شدهاســت و نخســتین همــکاری
مشــترک میــان ابراهیمیفــر و مرادیکرمانــی اســت و دومیــن فیلــم بلنــد ایــن کارگــردان
بهحســاب میآیــد کــه پــس از پنــج ســال وقفــه در کار تولیــد ،بهدلیــل بحــران مالــی ،نهایت ـ ًا
در بیســتوپنجمین جشــنواره فیلــم فجــر روی پــرده رفــت و بعــد از آن هیــچگاه فرصتــی
بــرای اکــران عمومــی نیافــت.
فیلــم اقتباســیِ «تکدرختهــا» ایرانــی اســت و داســتانهای اقتباسشــده نیــز
داســتانهایی فارســی هســتند؛ از ایــنرو ایــن فیلــم در قالــب یــک اقتبــاس بینارســانهای تعریــف
میشــود و بررســی تغییــرات بینافرهنگــی از حــوزه تحلیــل مــا خــارج میشــود و موضوعیتــی
نــدارد .علیرغــم محدودشــدن گســتره تغییــرات ،شــاهد تفاوتهــای چشــمگیری نســبت بــه
متــن مبــدأ هســتیم.
در ابتــدای عنوانبنــدی ،بعــد از معرفــی شــخصیتهای اصلــی فیلــم ،نــام مرادیکرمانــی و
ابراهیمیفــر را بهعنــوان فیلمنامهنویســان فیلمــی کــه برگرفتــه از داســتانی از مرادیکرمانــی
اســت ،مشــاهده میکنیــم .او در جایــگاه یکــی از فیلمنامهنویســان ،تمــام دیالوگهــا را
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بــه لهجــه کرمانــی تنظیــم کردهاســت؛ از ایــنرو گفتوگــوی میــان شــخصیتها کامــ ً
ا
منطبــق و وفــادار بــه گفتوگوهــای متــن داســتان اســت و حضــور نویســنده از پشــت کالم
شــخصیتها بهخوبــی حــس میشــود.
مرادیکرمانــی در مصاحبــه بــا ایســنا میگویــد« :تكدرختهــا كار متفاوتــي شــده
و آن را دوســت دارم» ( :1385بنــد )2؛ امــا اکثریــت منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه فیلــم
"تکدرختهــا"« ،فیلمــی پرتکلــف ،مــالآور و خســتهکننده و اثــری ضدواقعگــرا ...و
سرشــار از نمادهــای ذهنــی کارگــردان اســت کــه در اثــر نویســنده وجــود نداشتهاســت»
(موســوی :1385 ،بنــد  )11و «زبــان فیلــم ...تاحــدودی الکــن و گنــگ شــده» (دژاکام:1385 ،
بنــد  .)3تواضعــی بــر ایــن بــاور اســت کــه «از ايــن فيلــم ،بههيچوجــه نبايــد شــيريني
و روانــي داســتانهاي مراديکرمانــي يــا فيلمهايــي را کــه پيــش از ايــن بــا اقتبــاس از
نوشــتههاي او ســاخته شــده ،انتظــار داشــته باشــيد» ( :1385بنــد  .)1بــا اســتناد بــه ایــن
ادعاهــا میتــوان نتیجــه گرفــت کــه فیلــم "تکدرختهــا" کام ـ ً
ا مشــمول خوانــش و تفســیر
کارگــردان از متــن مرادیکرمانــی شدهاســت و بهعنــوان یــک محصــول ،بــه ســاختاری از
"تکــرار همــراه بــا تغییــر" دســت یافتهاســت .مبتنــی بــر نظریـه هاچــن ،اقبــال ایــن کارگــردان
بــه داســتانهای مرادیکرمانــی بــا توجــه بــه ســبک و ســیاق و کارنام ـه هنــریاش نکت ـهای
اســت کــه میتوانــد در پذیــرش اثــر در بیــن مخاطبــان نقــش قابــل تأملــی داشــتهباشــد و
آمــدن نــام ابراهیمیفــر در کنــار مرادیکرمانــی میتوانــد یــک پیشآگاهــی بــرای مخاطــب
آگاه باشــد کــه بــا خوانشــی متفــاوت از روایــت مرادیکرمانــی روبــهرو خواهــد بــود و
مخاطــب ایــن تفــاوت را از فضاســازی و چیدمــان عناصــر دیــداری و شــنیداری در همــان
صحنــه آغازیــن فیلــم درمیابــد.
صحنه آغازین
از همــان ابتــدا کارگــردان بــا کاربســت یکســری تمهیــدات ،مخاطــب را متوجــه ســاخت
غیرِمتعــارف فیلــم میکنــد .صحنــه آغازیــن فیلــم بــا نمایــی متحــرک از بــازار کرمــان شــروع
میشــود و مــا در ایــن نمــا ،تصاویــری از ســبک معمــاری ایــن بــازار را مشــاهده میکنیــم و
فیلمبــردار تعمــدا ً ســر دوربیــن را بــه ســمت فروشــندگان و ویتریــن مغــازه و افــرادی کــه در
حــال رفتوآمــد هســتند ،میچرخانــد؛ درســت مثــل کســی کــه در حــال فیلمبــرداری بــا یــک
ِ
روی دســت( 1دقیقــه  )1القاکننــده فضایــی مســتندگونه
دوربیــن دســتی اســت و ایــن نمــای
ـه بــازار و صــدای چکــش مســگران اســت کــه
اســت .حاشــیه صوتــی ایــن نمــا ،صــدای همهمـ 
ایــن صــدای چکــش همــان صــدا و نغمــهای اســت کــه در داســتان نیــز بهگــوش میرســد:
«از بــازار مســگری صــدای چکــش میآمــد .تــق ...تــق تــق ...تــق تــق تــق» ( .)107دســت
مســگر از طریــق نمــای زوم شــتابدار ،2قــاب دوربیــن را پُــر میکنــد و تلفیــق ایــن نمــا بــا
موســیقی کابــوسواری کــه ضمیمــه ایــن صحنــه شــدهاســت ،فضایــی آکنــده از وهــم و
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رمــز را حاکمیــت میبخشــد و در ایــن زمــان ،عنــوان فیلــم بــر صفحــهای ســیاهرنگ ،نقــش
میبنــدد« :تکدرختهــا».
در ادامــ ه صحنهپــردازی ،ایــن فضــای وهمآلــود بهصــورت ســبک حاکــم بــر صحنــه
بــروز پیــدا میکنــد و از طریــق نمــای فیکــس فریــم از بــازار کرمــان و موســیقی وهمانگیــزی
کــه بهنوعــی مکمــل و تشــدیدکننده ایــن فضــا اســت ،وجهــی برجســته مییابــد .درواقــع
فیلمســاز از طریــق تــروکاژ ،چیدمانــی ســیال و معلــق میــان خیــال و واقعیــت ارائــه میدهــد و
در همــان دقایــق ابتدایــی (دقیقــه  )2مخاطــب را در تشــخیص دنیــای ذهنــی و واقعــی بهچالــش
میگیــرد و بــا ابهامافکنــی ،مخاطــب را از همــان ابتــدا متوجــه ســبک نمادگــرا و ذهنیــت
مبنــای فیلــم میکنــد .تــروکاژ ایــن صحنــه ،تصویــری از موزههــای مردمشناســی را تداعــی
میکنــد کــه بهنوعــی موضــوع فیلــم را بــه موضوعــات مســتندوار و در اینجــا مســتندهای
تاریخــی نزدیــک میکنــد و ایــن نــگاه در سراســر فیلــم جریــان دارد .درحقیقــت میــان فضــای
حاکــم بــر تیتــراژ و فضایــی کــه در سراســر فیلــم جریــان دارد یــک نــوع همگرایــی دیــده
میشــود .صادقــی ایــن همگرایــی را از ویژگیهــای یــک تیتــراژ خــوب میدانــد و در
اینبــاره مینویســد:
از ویژگیهــای یــک تیتــراژ خــوب ،هماهنگــی فضاســازی بصــری و موســیقایی آن بــا فیلــم
اســت .تیتــراژ بایســتی جنــس و ریخــت بصــری فیلــم را مصــور کنــد؛ بهطــوری کــه دیــدن
تیتــراژ ،تداعیگــر متــن فیلــم باشــد (.)28 :1387
کارگــردان از همــان صحنــه آغازیــن فیلــم ،مخاطبانــش را در جریــان ســبک خــاص و
نامتعــارف خــود در تفســیر از داســتان "تکدرختهــا"ی مرادیکرمانــی قــرار میدهــد و
میتــوان گفــت تیتــراژ بهوضــوح تداعیگــر بافــت بصــری و فضــای حاکــم در سراســر فیلــم
اســت.
زبان فیلم
همانطــور کــه اســتم یــادآور میشــود ،اقتبــاس «جابهجایــی در مــکان ،زمــان و زبــان اســت»
( .)250 :2008 ,Musserداســتان "تکدرختهــا" هــم ،بــا عبــور از صافــیِ ذهــن کارگــردان ،از
شــیوه روایتگــری و زبــان نویســنده کام ـ ً
ا فاصلــه میگیــرد و بــه لحــن و زبــان کارگــردان
نزدیــک میشــود؛ از ایــنرو در تفســیری کــه فیلمســاز از داســتان «تکدرختهــا» ارائــه
میدهــد صراحــت و ســادگی و طنــزی کــه خــاص قلــم کرمانــی اســت ،بــه فیلــم راه پیــدا
نمیکنــد؛ بهعنــوان نمونــه ،روایــت طنزگونــه مرادیکرمانــی دربــاره شــعر طوالنــیای کــه
روشــن بــرای حکاکــی روی ســنگ قبــرش ســروده و اصــرار فخــری و ایــرج بــرای برگردانــدن
ـوه روشــن ،از اینکــه قــرار
نظــر اعضــای انجمــن و شــوخی اعضــای انجمــن بــا علیرضــا نـ 
اســت در آینــده شــاعر شــود ،همــه از متــن فیلــم حــذف میشــود (134ـ  )137و جــای خــود
را بــه زبــان اســتعاری و ذهنــی کارگــردان میدهــد کــه بــه دیدگاهــی سمبولیســتی داللــت
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میکنــد کــه «تــا حــدامــکان بایــد از واقعیــت عینــی 1دور و بــه واقعیــت ذهنــی 2نزدیــک شــد»
(حســینی.)564 :1394،
در فیلــم «تکدرختهــا» ،اصالــت رمــز و نمــاد و ابهــام در روایــت کامــ ً
ا در خدمــت
ـه او از متــن داللــت دارد .زبــان مشــکل
نــگاه و تفســیر کارگــردان اســت و از قرائــت نمادگرایانـ 
و ســخت نمادگرایــان در تفســیر نمادگرایانــه کارگــردان هــم بــروز یافتهاســت و بــا حــذف
صحنههــا و دیالوگهــای طنزآمیــز نویســنده در روایــت فیلــم و جایگزینــی آن بــا زبــان رمــز
و اســتعاره ،بهمراتــب پیچیدهتــر و ســختتر هــم شدهاســت .همچنیــن تــا انــدازه زیــادی
تحــرک از روایــت ســلب شــده و ایســتایی و ریتــم ُکنــد و ابهامافکنــی در روایــت تقویــت
شدهاســت .اســتیالی ایــن روایتگــری را میتوانیــم در سراســر فیلــم ببینیــم کــه بــه دو
مــورد؛ یعنــی پیرنــگ و نمــاد «تکدرختهــا» اکتفــا میکنیــم.
الف .پیرنگ خوابگونه
پیرنــگ فیلــم تــا حــد زیــادی متأثــر از پیشفرضهــای ذهنــی کارگــردان و زبــان اســتعاری
فیلــم جلــو مــیرود و زنجیــره ع ّلــی و معلولــی داســتان از طریــق تکپالنهــا و سلســلهای
از نماهــای غیرمتجانــس تحتالشــعاع قــرار میگیــرد؛ زیــرا «بــه نظــر سمبولیســتها زبــان
نبایــد منطقــی باشــد .زبــان سمبولیســم مثــل زبــان خــواب اســت» (شمیســا .)123 :1390 ،ایــن
پیرنــگ خوابگونــه نیــز تالشــی در جهــت صراحتزدایــی و تمهیــدی در جهــت رســیدن
بــه ســاختاری نامتعــارف و ساختارشــکن بــرای شــکلگیری روایــت ذهنــی کارگــردان اســت.
بنابــر نقلــی از هاچــن «تدویــن میتوانــد بــا مونتــاژ تصاویــر نامتجانــس ،اســتعارات را
بهتصویــر کشــد .دوربیــن میتوانــد بــا اســتفاده از جداکــردن برخــی از عناصــر از یــک
ـه ســمبلیک بیافزایــد» (:2006
صحنــه ،نهتنهــا بــه آن معنــی خاصــی ببخشــد؛ بلکــه بــه آن جنبـ 
.)71
نمونــهای از ایــن پیرنــگ خوابگونــه را در تکپالنهایــی نامتجانــس در دقایــق (:19
 )52 :44 /16 :45 /41میتــوان دیــد کــه بــا ابهامافکنــی و قطــع زنجیــره ع ّلــی و معلولــی در
جهــت ساختارشــکنی ،در عیــن حــال قطعاتــی ارزشــمند از پــازل روایــت ذهنــی و اســتعاری
کارگــردان بهشــمار میرونــد و اینجاســت کــه فیلــم کام ـ ً
ا از روایــت مرادیکرمانــی فاصلــه
گرفتــه و بــه روایتگــری خــاص ابراهیمیفــر و تفســیر کارگــردان نزدیــک میشــود.
«در فیلــم ،اســتعاره میتوانــد در یــک نمــا یــا تعــدادی نمــا کــه موضــوع مشــترک و
وحــدت زمانــیـ مکانــی دارنــد ...ارائهشــود» (ضابطــی جهرمــی .)189 :1383 ،نمونــهای از
ایــن زبــان اســتعاری را در دقیقــه  32و  34شــاهد هســتیم .بعــد از جروبحــث روشــن بــا
پســرش ،در نمایــی بســته ،دســتهای فخــری ،خواهــر ایــرج را میبینیــم کــه ســعیمیکند
کالف در همپیچیــدهای از نخهــا را از هــم بــاز کنــد کــه اســتعارهای تصویــری از روابــط پــدر و
objectif
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پســر اســت و بــا آشــتی آن دو ،کالف نخهــا درحالیکــه کامــ ً
ا مرتــب و تفکیــک شــدهاند،
در نمایــی بســته مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد (تصویــر  1و )2؛ بنابرایــن در سراســر فیلــم،
مخاطــب بــا صحنههایــی مواجــه میشــود کــه آشناســت؛ امــا بــا زبانــی متفــاوت .درســت
همانطــور کــه ترنــس مکنالــی مینویســد« :علــت پیــروزی اُپراهــا و نمایشهــای موزیــکال
موفــق در ایــن اســت کــه چگونــه هــر پدیــده و تصوی ـ ِر آشــنا و مبتنــی بــر دریافـ ِ
ـت عــادت
مــا را از نــو میســازند و آنهــا را تــازه جلــوه میدهنــد» (19 :2009؛ بــه نقــل از Hutcheon,
.)2006: 115

تصویر 1

تصویر 2

ب .نماد تکدرخت
ِ
قطعــه هنرمنــدان (126

درخــت
نمــود لفظــی تکدرخــت در قالــب نــام داســتان و تک
و  )132و کتــاب شــعر آقــای روشــن بــا نــام تکدرختــی در ریگــزار و تصویــری کــه روی
جلــد ایــن دیــوان شــعر طراحــی و توصیــف شدهاســت؛ ( )105مقــوی مضمــون تنهایــی و
تکافتادگــی در داســتان اســت کــه ایــن مضمــون در فیلــم بــا ایمــاژ تکدرخــت پیونــد
میخــورد و مبنــای خوانــش نمادگرایانــه و ذهنیــت مبنــای کارگــردان در فیلــم قــرار میگیــرد
و هربــار تماشــاگر ترکیبــی از تصویــر تکدرخــت و موســیقی فیلــم را بهتماشــا مینشــیند ،بــا
روایــت کارگــردان همــراه میشــود کــه نهتنهــا در زندگــیِ شــخصیتهای داســتان بهنوعــی
جــاری و ســاری اســت؛ بلکــه روایتگــر انزوایــی اســت کــه کارگــردان نیــز در جایــگاه
خواننــدهای مفســر بــا آن همذاتپنــداری میکنــد.
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در روایــت داســتانی ،تطبیــق و مشــابهتی بیــن شــاعربودگی و درخــت و گیاهبودگــی
ایجــاد شدهاســت؛ چنانکــه در شــع ِر پایــان داســتان میخوانیــم« :زمیــن هرگــز از شــاعر
خالــی نمیمانــد /بگــو بــه دشــتهای خشــک /بگــو بــه نمنــم بــاران /هــر بامــداد گیاهــی
میرویــد /ســبز ،امیــدوار ،تنهــا ( .)137گیــاه ســبز ،امیــدوار و تنهــا بــا اســتفاده از صناعــت
انســانانگاری ،همــان شــاعر اســت و تفســیر کارگــردان از ایــن شــعر ،نقلــی از آقــای روشــن
در فیلــم اســت مبنــی بــر اینکــه «مــرگ بــرای یــه شــاعر زمانیــه کــه دیگــه نتونــه شــعر بگــه».
درواقــع حیــات شــاعر تــا جایــی اســت کــه ذهنــش ســترون نشــده و بــاروری فکــری داشــته
باشــد .اوج ایــن اتحــاد و تطبیــق را میتــوان در دقیقــه  01:06در قــاب تصویــر دوربیــن
ایــرج بیبینیــم کــه روشــن و تکدرخــت ،درحالیکــه روشــن بــه حالــت یــک جســد زیــر
درخــت دراز کشیدهاســت ،در یــک قــاب مــورد تأکیــد قــرار میگیرنــد و نکتــه قابــل توجــه
اینجاســت کــه تکدرخــت روایــت ابراهیمیفــر در فیلــم ،نیمــی ســبز و نیمــی خشــک اســت و
کارگــردان کارکــرد تکدرخــت و مشــابهتش بــا شــخصیت شــاعری آقــای روشــن را کــه حــاال
توانمنــدی و رونــق شــاعریاش رو بــه زوال رفتهاســت ،بهطــرزی نمادگرایانــه داللتمنــد
میســازد (تصویــر  .)3همســانی و تطبیــق بیــن شــاعر و درخــت ،در پوســتر تبلیغاتــی فیلــم هــم
دیــده میشــود و ایــن اتحــاد کام ـ ً
ا حفــظ شدهاســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن تکدرخــت
برخــاف تمــام درختــان ،بــه شــکلی غیرمتعــارف و خالفآمــد عــادت ،برگه ـای رنگارنــگ
دارد کــه بــه طــرزی نمادیــن ،گــواه نــگاه متفــاوت کارگــردان از نویســنده اســت و مؤکــد ایــن
اســت کــه ابراهیمیفــر در ایــن فیلــم ،تفســیر خــاص خــود از تکدرخــت را بهنمایــش
میگــذارد (تصویــر .)4
دوگانه سنت و تجدد
بنمایــه و مضمــون اصلــی روایــت رویارویــی مضمــون ســنت و تجــدد اســت کــه در الیـ 
ـه
زیریــن روایــت ،جــاری و ســاری اســت و رویارویــی ســنت و تجــدد را در فضاســازی ،کنــش
بازیگــران و کشمکشــی میــان پــدر و پســر شــاهد هســتیم .ایــرج پــس ازســالها بــرای دیــدار
پــدر و خواهــرش فخــری از فرانســه بــه ایــران برگشــته اســت .او میخواهــد از لحظهلحظــه
زندگــی پــدر ،از تمــام خانــه ،خانــواده و اقــوام ،کوچــه و بــازار و بناهــای تاریخــی کرمــان فیلم
بگیــرد تــا موقــع برگشــت ،بهعنــوان یــادگاری بــا خــودش ببــرد .آقــای روشــن در همــان آغــاز،
از اینکــه تمــام زندگــیاش در قــاب دوربیــن ایــرج نقــش بستهاســت ناراحــت و خشــمگین
میشــود و ایــن موضــوع را شــرمآور میدانــد و بهشــدت ایــرج را بــه خاطــر ایــن عمــل
بازخواســت میکنــد« :وقتــی تــو کوچکتریــن کار مــرا ،احســاس مــرا ،روی فیلــم ثبــت
میکنــی آدم حــس میکنــد مــال خــودش نیســت ،راحــت نیســت» ( .)111ایــن موضــوع در
فیلــم بســط پیــدا میکنــد و شــامل ســایر شــخصیتها نیــز میشــود و میبینیــم وقتــی ایــرج
لنــز دوربیــن را بهســمت صــورت خال ـهاش میگیــرد تــا از او فیلــم بگیــرد ،خالــه صورتــش
را بــا چــادر میپوشــاند .ایــرج بعــد از مدتهــا زندگــی در اروپــا ،از ایــن فرهنــگ فاصلــه
گرفتهاســت و بهعنــوان نماینــده فرهنــگ برونگــرای غــرب در مقابــل فرهنــگ درونگــرای
شــرقی و ســنتی ،از بهنمایــشدرآوردن روزمرگیهایــش در قالــب عکــس و فیلــم معــذب
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نمیشــود و بــه پــدر میگویــد« :دیدیــد کــه چقــدر ســاده از صبحانهخــوردن بچههــا؛ حتــی
بگومگــوی مادرشــان بــا آنهــا فیلــم گرفتــم ...چــرا مــا بایــد از زندگیکــردن خودمــان فیلــم
نداشــته باشــیم؟» (112ـ  )113امــا فرهنــگ ســنتی و درونگــرای ایرانــی کــه پــدر و خانــواده
ایــرج نماینــده آن هســتند ،پذیــرای ایــن موضــوع نیســت .در جایــی دیگــر از داســتان ،یکبــار
دیگــر ایــن دوگانــه ســنت و تجــدد ،موجــب تعــارض میشــود و ایــرج بهعنــوان نماینــده
تجــدد ،رفتــار و منــش و ظاهــر او بــا ارزشهــای فرهنــگ ســنتی در تبایــن قــرار میگیــرد:
«خواهــر ،ایــرج را نــگاه کــرد و گفــت :کراواتــت را بــاز کــن .ممکــن اســت دم در جلویمــان
را بگیرنــد» .علیرضــا گفــت" :داییجــان اگــر جلویمــان را هــم نگیرنــد ،کارکنــان اینجــا از
کــراوات خوششــان نمیآیــد .فکــر میکننــد تــو آدم بــدی هســتی" .خواهــر گفــت« :مــا اینجــا
زندگــی میکنیــم .اینجــا کــراوات ورافتــاده .تــو اداره مســخرهات میکننــد" .ایــرج حــرص
خــورد و کراواتــش را بــا خشــم بــازکــرد» (.)125
در اینجــا خشــم و عصبانیــت ایــرج ،درســت همــان رفتــاری اســت کــه پــدر در مقابــل
نشــانه تجــدد ،از خــود نشــان میدهــد و مســخره و طردشــدن

دوربیــن ایــرج ،بهعنــوان
ابــزار فشــار مشــترکی اســت کــه از ســوی فرهنگهــا بــر مخالفــان اعمــال میشــود .مبتنــی
بــر نظریــه اقتباســی هاچــن «بعضــی اوقــات اقتباسگــران عناصــری از متــن مــورد اقتبــاس را
کــه ممکــن اســت بــرای فرهنگشــان در زمــان و مــکان خــود ،جنجالبرانگیــز و ناهماهنــگ
باشــد ،کنــار میگذارنــد» ( .)Hutcheon, 2006: 147در اینجــا هــم بهواســطه اینکــه بافتــار
اجتماعــی ،پذیــرای نمایــش ایــن پاراگــراف در فیلــم نیســت ،تصمیــم کارگــردان بــر حــذف
ایــن پاراگــراف قــرار میگیــرد.
دوگانه عناصر فرهنگی بومی و غیرِبومی
ـه ســنت
روایــت کارگــردان در فضاســازی و صحنهپــردازی ،بهشــدت متأثــر از ایــن بنمایـ 
و تجــدد اســت .ایــن تقابــل ســنت و تجــدد را در دقیقــه  ،10بــا ادبیاتــی نمادیــن میبینیــم؛
درحالیکــه دوربیــن فیلمبــرداری بهعنــوان ابــزار تجــدد در کنــار عناصــر بومــی کرمــان در
نمایــی بســته ،از ســوی کارگــردان مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد (تصویــر.)5
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در جایجـ ِ
ـای فیلــم و بــه طــرق مختلــف شــاهد تأکیــدات فیلمســاز بــر عناصــر فرهنگــی
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و بومــی و در کل آدابورســوم و فرهنــگ ایرانــی هســتیم .معمــاری بومــی و خــاص خانههــای
شــهر کرمــان؛ شــامل حیــاط بــزرگ بــا حــوض و باغچــه و ایــوان ،ســکوی در ورودی،
دیوارهــای کاهگلــی و درهــای چوبــی و بــزرگ کوبــهای کــه جریــان خــاص زندگــی آن منطقــه
را بهتصویــر میکشــد و تعــداد زیــاد نماهــای نزدیــک از عناصــر فرهنگــی بومــی در دقایــق
مختلــف ( ،)35 ،19 ،17 16 ،15 42، 36 ،35 ،41مؤکــد ایــن نــگاه کارگــردان اســت (تصویــر
 )6کــه زمــان قابــل توجهــی از فیلــم را نیــز بهخــود اختصــاص میدهــد .از دقیقــه 12
تمــام مکانهایــی کــه ایــرج میتوانــد ســر بزنــد ،مبتنــی بــر انتخابهــای کارگــردان اســت.
انتخــاب کارگــردان از میــان آداب و رســومی کــه ایــرج در قــاب دوربینــش ثبــت میکنــد
و در داســتان غایــب اســت؛ تبرکجســتن و حاجتگرفتــن از آرامــگاه مشتاقعلیشــاه،
یکــی از عرفــای بنــام کرمانــی اســت ( )18کــه نامبــردن از "مشــتاق علیشــاه" و اشــاره بــه
ایــن بــاور ،موجــد بینامتنیتــی اســت کــه متــن فیلـ ِم اقتباســی را بــه عرصــهای بــرای تالقــی و
گفتوگــوی دو متــن و حضــور همزمــان و همجــوار دو روایــت بــدل کردهاســت و بنابــر
تعبیــر نامورمطلــق «بــا افزودهشــدن بینــا بــه متنیــت ،متــن دیگــر بهصــورت منفــرد و مجــزا
مــورد بررســی قــرار نمیگیــرد؛ بلکــه در پرتــو ارتبــاط بــا متنهــای دیگــر بــه آن توجــه
میشــود» (« .)77 :1388ایــن متــون لزومـ ًا مکتــوب نیســتند و میتواننــد شــامل منابــع شــفاهی
(یــا برآمــده از ســنتهای شــفاهی)؛ ماننــد اســطوره و باورهــای عامیانــه هــم بشــوند» (پاینــده،
 .)63 :1392داللتهایــی کــه بــا تلمیــح بــه ایــن ســنت و بــاور تبرکجســتن تداعــی میشــود،
بــا کنــش شــخصیت فخــری در فیلــم گــره میخــورد کــه در تفســیر کارگــردان ،کنــش او
تمامـ ًا تجســمی از فرهنــگ و آداب و رســوم مســلط در ایــن منطقــه تعریــف میشــود و مطابــق
ســنت و بــاور جامعــهای کــه خاســتگاه اوســت ،بــرای گرفتــن حاجتــش بــه بــارگاه ایــن عــارف
تبــرک میجویــد.
التــزام کارگــردان بــه تأکیــدات بصــری بــر عناصــر بومــی و فرهنگــی تــا جایــی اســت
کــه ابراهیمیفــر تشــخیص میدهــد دســت بــه تغییــر بزنــد و محــل کار شــاعران را کــه در
داســتان شــامل اداره اوقــاف و اداره آب و فاضــاب و هواشناســی اســت ،بــا کارگاه رنگــرزی
و قالیبافــی کــه بهنوعــی معــرف مشــاغل ســنتی کرمــان اســت ،جایگزیــن کنــد .در تمــام
طــول ایــن صحنههــا،گویــی کــه مخاطــب بــه تماشــای مســتندی تاریخــی از شــهر کرمــان
ـه کرمــان قــدم گذاشتهاســت (01:06ـ )01:09
نشســته و یــا اینکــه در مــوزه مردمشناســی منطقـ 
و تقدیــر از ایــن فیلــم در بخــش نــگاه ملــی جشــنواره میتوانــد حاکــی از ایــن فضاســازی
فرهنگــی و ملــی فیلــم باشــد .موســیقیای کــه در کنــار ایــن صحنهپردازیهــا در سراســر
فیلــم شــنیده میشــود ،موســیقی غربــی و غیرِبومــی اســت کــه بــه خواســت کارگــردان
توســط ســعید شــهرام( )3در آمریــکا تهیــه و تنظیــم شدهاســت .شــنیدن ایــن موســیقی در کنــار
تماشــای فرهنــگ بومــی و المانهــای فرهنگــیای کــه بنابــر انتخــاب کارگــردان ،بارهــا در
ـه ســنت و تجــدد اســت.
نمــای کلــوزآپ مــورد تأکیــد قــرار گرفتهانــد ،مقــوی دوگانـ 
شخصیتها
شــخصیتهای داســتان در رونــد خوانــش ابراهیمیفــر ابعــاد تــازهای یافتهانــد .دقتــی

مطالعه بینارشتهای اقتباس سینمایی «تکدرختها» از هوشنگ مرادیکرمانی 197 /

کــه کارگــردان در انتخــاب بازیگــران از خــود نشــان میدهــد و تبییــن رفتارهایــی جدیــد
بــرای شــخصیتها کــه متأثــر از جهانبینــی خــاص اوســت ،بــه شــخصیتهای داســتان
عمــق و معنــا میبخشــد .در ایــن خوانــش ،شــخصیت فخــری متأثــر از دغدغههــای فرهنگــی
کارگــردان ،حیاتــی نــو مییابــد و تمــام ابعــاد طنزآمیــز شــخصیت روشــن ،جــز در انتخــاب
ســعید پورصمیمــی( ،)4بهعنــوان بازیگــر نقــش روشــن ،حــذف میشــود و شــخصیت ایــرج
متأثــر از دغدغههــای ســینمای شــاعرانه و معناگــرای کارگــردان ،ابعــاد جدیــدی میابــد.
الف .شخصیت فخری
فخــری در فیلــم نســبت بــه داســتان حضــور پررنگتــر و باورپذیرتــری در جایــگاه
دختــر آقــای روشــن و خواهــر ایــرج دارد؛ دلســوز و حامــی پــدر و بــرادر اســت و نمونــه
یــک زن کامـ ً
ا کرمانــی در معنــای خــاص و یــک زن ایرانــی در معنــای عــام اســت .شــخصیت
او حتــی ظاهــر ،لبــاس و لهجــهاش بــا عناصــر فرهنگــی ایــن منطقــه گــره میخــورد .او
پیراهنهــای بلنــد و بــه رنــگ روشــن و گلــدار میپوشــد کــه یقــه و آســتین آن ســوزندوزی
شدهاســت و کامـ ً
ـه کرمــان اســت .همچنیــن
ا منطبــق بــا بافــت فرهنگــی و آبوهوایــی منطقـ 
کنــش او در طــول فیلــم تمام ـ ًا تجســمی از فرهنــگ و آداب و رســوم مســلط در ایــن منطقــه
اســت .او نیــز ماننــد اکثــر زنــان کرمانــی بــا هنــر پتــهدوزی آشناســت و در دقیقــه  41او را
در حــال دوخــت یــک رومیــزی بــرای ایــرج میبینیــم کــه بــا خــود بهعنــوان ســوغات
ببــرد؛ یــا وقتــی کــه ایــرج ســرما میخــورد انتخــاب او عرقیــات و جوشــاندههای گیاهــی
اســت؛ همچنیــن زمانــی کــه محمــود ،همســر او بــه ســفر مــیرود ،مبتنــی بــر آداب فرهنگــی
ایرانیــان در بدرقـه مســافر ،کاســهای آب کــه بــرگ ســبزی در آن شــناور اســت ،پشــت ســر او
میریــزد؛ درحالیکــه هیچکــدام از ایــن رفتارهــا بــرای شــخصیت فخــری در داســتان تعریــف
نشدهاســت .در حقیقــت میتوانیــم فخــری را نماینــده رفتارهــای فرهنگــی در فیلــم ببینیــم
کــه فیلمســاز توانستهاســت بســته بــه خاســتگاه ایــن شــخصیت در داســتان ،ابعــاد رفتــاری
تــازهای بــرای او تعریــف کنــد و بــه ایــن شــخصیت متناســب بــا بافــت اجتماعــیـ فرهنگــی
ـه کرمــان هویــت و اصالــت ببخشــد.
منطقـ 
ب .شخصیت ایرج
شــخصیت ایــرج ،هــم در فیلــم و هــم در داســتان ،بــا خاطــره و مــرور گذشــته و حســی
نوســتالژیک گــره میخــورد .در دقیقــه  10در نمایــی بســته ،دوربیــن فیلمبــرداری ایــرج
روی میــز و در کنــار عناصــر بومــی و فرهنگــی کرمــان کــه روی میــز چیــده شــدهاند ،دیــده
میشــود کــه رویارویــی دوگانــه ســنت و تجــدد ،یکبــار دیگــر در قــاب دوربیــن کارگــردان
مــورد تأکیــد قــرار میگیــرد (تصویــر .)3
تمــام آنچــه در قــاب دوربیــن ایــرج ثبــت میشــود ،رنــگ کهنگــی دارد .اشــتیاق ایــرج را
بــرای ثبــت و ضبــط آنهــا در ایــن جملــه از او میشــنویم .وقتــی آقــای روشــن میپرســد:
«از چــی میخــوای عکــس بــرداری»؟ و او پاســخ میدهــد« :از همــه چیــز» (دقیقــه .)20
ـه ســنت و تجــدد" ،همهچیــز" در ایــن ســنت
ایــرج بهعنــوان نماینــده فرهنــگ غربــی در دوگانـ 
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برایــش جالــب و دیدنــی اســت و میتوانــد موضــوع قــاب دوربینــش قــرار بگیــرد و آقــای
ـوژه اصلــی دوربیــن ایــرج بــرای ثبــت خاطــرات اســت؛ چراکــه پیرمــرد شــاعر،
روشــن ،سـ 
نهتنهــا غبــار پیــری و کهنگــی در چهــرهاش ،کــه در اتــاق و وســایل اتــاق او و هــر آنچــه در
ارتبــاط بــا اوســت نمایــان شــده (دقیقــه  )12و نــگاه ایــرج بــه پــدرش مثــل یــک اثــر تاریخــی
و باســتانیِ ارزشــمند اســت کــه میخواهــد تمام ـ ًا او را در قــاب دوربینــش جاودانــه ســازد.
ایــن کاوش در گذشــتهها در متــن فیلــم نســبت بــه داســتان کمــی بســط پیــدا میکنــد،
بهطوریکــه در فیلــم ،بخشــی از مــرور خاطــرات ایــرج بــه شــخصیتی بــه نــام نرگــس
بختیــاری پیونــد میخــورد و کارگــردان پیشــینهای احساســی بــرای ایــرج تعریــف میکنــد
کــه در داســتان وجــود نــدارد .ایــن پیشــینه در فیلــم از طریــق اصالتبخشــیدن بــه ادبیــات
نمادگرایانــه و از راه تداعــی خاطــرات عینیــت پیــدا میکنــد .جایــی در داســتان از زبــان ایــرج
میخوانیــم کــه« :ایــن شــهر و مردمــش و شــما مثــل آین ـهای هســتید کــه میتوانــم گذشــته
خــودم را در آن ببینــم» ( .)110ایــن جملــه از گفتوگــوی ایــرج و پــدر حــذف شدهاســت و
آینــه ،مبنــای تفســیر نمادگرایانــه کارگــردان قــرار گرفتــه و بهنحــوی داللتمنــد در خدمــت
نــگاه و ســبک کارگــردان درآمدهاســت .در دقیقــه  42ایــرج بــه محلــهای قدیمــی مـیرود کــه
در گذشــته خانــه نرگــس بختیــاری در آنجــا بودهاســت .ایــرج بــا چرخیــدن در ویرانههــای
ایــن خانــه ،خاطراتــی از احساســی کــه در گذشــته نســبت بــه دختــر ایــن خانــه ،نرگــس،
داشــته اســت ،برایــش تداعــی میشــود .در قابــی بســته ،آین ـهای را در طاقچــه میبینیــم کــه
تصویــر نرگــس بــا لبــاس ســفیدرنگ بــرای لحظــهای در آن نمــودار میشــود و ایــن درحالــی
اســت کــه موســیقیای وهمآلــود نیــز ضمیمــه تصویــر شــده کــه مقــوی فضــای صحنــه اســت.
پــس از آن ،از طریــق نمــای دیزالــو 1ایــن خاطــره محــو میشــود و آنچــه برجــای میمانــد،
خرابــهای از یــک طاقچــه اســت کــه ایــرج بــدان چشــم دوختهاســت .درواقــع در اینجــا آینــه
بــا کارکــردی نمادیــن و داللتمنــد نمایانگــر احساســات و خاطــرات تهنشینشــده در
ـه ذهــن ایــرج اســت .در کتــاب فرهنــگ نمادهــا دربــاره آینــه اینطــور آمدهاســت
پسزمینـ 
کــه آینــه ،امــکان «دیــدن گذشــته ،حــال و آینــده را میســور میســازد» ( )331 :1384و
فیلمســاز بــا ادبیاتــی ذهنــی و از راه تداعــی خاطــرات ،گذشــته و ابعــاد شــخصیتی او را
بهنحــوی نمادگرایانــه واکاوی میکنــد .ابراهیمیفــر بــا انتخــاب مهــدی احمــدی (بــا ســابقه
بازیگــری در فیلمهــای معناگــرا) دســت بــه تفســیر شــخصیت ایــرج میزنــد و بــه ابعــاد
شــخصیت عمــق و معنایــی تــازه میبخشــد.

محلــه
در دقیقــه  43: 40کارگــردان بــا تکــرار ایمــاژ تکدرخــت در ویرانههــای آن
قدیمــی ،بهطــرزی ناموفــق ســعی دارد مضمــون تکافتادگــی را توســعه دهــد و در ســطحی
نمادیــن ،بــه شــخصیت ایــرج نیــز تســری دهــد؛ امــا اشــاره منفــرد بــه نمــاد تکدرخــت
در پرداخــت شــخصیت ایــرج و قابــل حذفبــودن آن ،درحالیکــه خدشــهای بــه پیرنــگ
وارد نمیکنــد ،القــای ایــن معنــا را از طریــق ایــن نمــاد ،بــا مشــکل روبــهرو میکنــد؛ زیــرا
Dissolve
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ـاره منفــرد بــه چیــزی نمیتوانــد دلیــل
«نمــاد بنــا بــه تعریــف میبایســت تکــرار شــود .اشـ 
نمادینبــودن آن باشــد . ...دو دیگــر اینکــه نمــاد میبایســت در پیرنــگ داســتان نقــش داشــته
باشــد» (پاینــده.)135 :1389 ،
ج .شخصیت آقای روشن
روشــن ،کارمنــد بازنشســته اداره پســتوتلگراف اســت .شــخصیت او بــا مضمــون
تکافتادگــی و ســنت گــره میخــورد .او شــاعر پیــر و تنهایــی اســت کــه همســرش را از
دســت داده و تنهــا پســرش در فرانســه بــا همســر فرانســوی و دو فرزنــدش زندگــی میکنــد.
بیشــترین توصیفــات ظاهــری در داســتان ،مربــوط بــه آقــای روشــن اســت کــه ویژگیهــای
ظاهــری روشــن بــا انتخــاب مناســب ســعید پورصمیمــی در نقــش آقــای روشــن بهخوبــی
عینیــت یافتهاســت .روشــن ،مقبولیتــی بهلحــاظ شــخصیت شــاعری در میــان اعضــای انجمــن
و همکارانــش نــدارد« :بعضــی از آقایــان مــرا بــه شــاعری قبــول ندارنــد .خــب مــن هــم آنهــا
را قبــول نــدارم» (118ـ .)119
اعتــراض روشــن در انجمــن بیشــتر بهخاطــر ایــن اســت کــه نوبــت شــعرخوانی او را بــا
توجــه بــه پیشکســوتیاش رعایــت نکردهانــد؛ امــا در فیلــم ،اعتــراض او نســبت بــه اعضــای
انجمــن پررنگتــر میشــود و اعتراضــش دســتمایه تفســیر کارگــردان قــرار میگیــرد .او قبــل
از آنکــه شــعرش را در جلســه انجمــن بخوانــد ،بیتــی از اخــوان ثالــث میخوانــد:
«شاعر نیام و شعر ندانم که چه باشد

من مرثیهخوان دل دیوان ه خویشم»

و ســپس گلــه و شــکایت خــود را بــا بیتــی انتقــادی از حافــظ کــه در متــن داســتان وجــود
نــدارد ،بیــان میکنــد:
«آه از دست صرافان گوهر ناشناس

هر زمان خر ُمهره را با ُدر برابر میکنند» ()50: 56

در ادامــه جمــات و صحبتهــای دیگــری از جنــس اعتــراض در دقیقــه  48فیلــم از زبــان
روشــن اضافــه میشــود کــه در متــن داســتان وجــود نــدارد« :بهخاطــر اینکــه شــعر نــو را هــم
شــعر میدونــم نبایــد نســبت بــه مــن بیاحترامــی کننــد» یــا «بهخاطــر اینکــه میگــم نبایــد
ـلیقه بخصوصــی تــوی انجمــن حاکــم بشــه ،نبایــد بــه مــن توهیــن کننــد».
سـ 
در اینجــا اشــاره بــه ابیاتــی از اخــوان ثالــث و حافــظ موجــد بینامتنیــت شدهاســت و
داللتهایــی کــه از طریــق ایــن ابیــات تداعــی میشــود ،بــا شــخصیت روشــن و دغدغههــای
کارگــردان گــره میخــورد و راه را بــرای درک بیشــتر معانــی تلویحــی متــن هموارتــر میســازد.
میتــوان گفــت کارگــردان تمامقــد پشــت ایــن جمــات ایســتاده اســت و ایــن اعتراضــات
بیــش از آنکــه گلــه و شــکایت آقــای روشــن بــه اعضــای انجمــن باشــد ،زبــان حــال کارگــردان
و صــدای اعتــراض اوســت .حضــور ملمــوس کارگــردان در دو تعبیــر "شــعر نــو" و "ســلیقه
بخصــوص" ،بهوضــوح قابــل درک اســت .شــعر نــو نماینــده ساختارشــکنی در قالبهــای
ِ
غیرمتعــارف
ســنتی شــعر فارســی محســوب میشــود کــه بــا ســبک ساختارشــکنانه و
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ِ
ســازی کارگــردان مرتبــط اســت و حمایــت از ایــن ســبک ،صحهگــذاری بــر عالقــه و
فیلم
گرایــش کارگــردان بــه ســبکهای ســاختارزدایانه و تولیــد فیلمهــای معناگرایانــهای اســت
کــه چنــدان مــورد پذیــرش عمــوم نیســت و «حاکمشــدن ســلیق ه بخصوصــی در انجمــن»،
حاکــی از احســاس تبعیضــی اســت کــه کارگــردان همــواره نســبت بــه فیلمهــای خــودش
در موضــوع اکــران ســلیقهای فیلمهــا داشتهاســت؛ بنابرایــن مبتنــی بــر نقــدی روانکاوانــه،
حاصــل تعامــل اقتباسگــر بــا متــن ،معنایــی اســت کــه بــا ذهنیــت ،یــا بنابــر تعبیــر هالنــد بــا
ـت» 1خواننــده گــره خوردهاســت و «مضمــون هویـ ِ
«مضمــون هویـ ِ
ـت هــر خواننــدهای باعــث
حــذف بعضــی از عناصــر متــن یــا گاه افــزودن مطالبــی خــاص بــه متــن میشــود و ایــن هــر
دو عمــل (حذفکــردن و افــزودن) از ادراک انتخابــی خواننــده سرچشــمه میگیــرد» (پاینــده،
دهــه هفتــاد موجــب

 )277 :1390و ســرخوردگیها و ناکامیهــای هنــری کارگــردان در
میشــود تــا الگــوی همدلــی بــا شــخصیت داســتانی ،انتخــاب او بــرای ادراک متــن قــرار
گیــرد.
میتــوان گفــت تضــاد فیلترهــای سیاهوســفید و رنگــی در نماهــای مختلــف در دقایــق 48ـ
 ،55بهگونــهای داللتمنــد ،گویــای همیــن ســاختار غیرِمتعــارف فیلــم و رویکــرد فیلمســاز
در ارائــه نشــانههای دیــداری اســت کــه فیلمســاز بــا کاربســت فیلترهــای سیاهوســفید،
آنهــا را از ســایر صحنههــا و نماهــا متمایــز میکنــد و تفســیر خــود را ارائــه میدهــد و
سمتوســوی ســخنرانی روشــن را از موقعیتهــای طنــز در متــن داســتان ،بــه لحنــی شــاعرانه
و زبانــی ساختارشــکنانه تغییــر میدهــد؛ بهطوریکــه بــا تغییــر متنــاوب رنــگ صحنههــا در
حرکتــی ســیال و مــداوم ،بیــن رنگآفرینیهــای سیاهوســفید و رنگــی ،مخاطــب را در مــرزی
نامشــخص میــان واقعیــت و فراواقعیــت در حالــت تعلیــق و ابهــام نــگاه مــیدارد و بــار دیگــر
بــر ســبک و ســیاق ذهنیــت مبنــای خــود در فضاســازی و زبــان تأکیــد میکنــد (تصویــر .)6

تصویر 6

روشــن بــاور دارد کــه بهتریــن شــاعر شــهر اســت؛ امــا شــعرش مخاطبانــی در بیــرون نــدارد.
درواقــع از نظــر شــخصیتی ،روشــن ،پیرمــرد تنهــا و شــاعر مســلکی اســت کــه مــدام دچــار
ســوءِظن در ارتبــاط بــا خانــواده و اعضــای انجمــن شــاعران اســت .در جلســه شــب شــعر،
خطــاب بــه احمدپــور ،یکــی از اعضــای انجمــن ،میگویــد« :شــما هیچوقــت بــا مــن خــوب
نبودیــد .همــه اهــل شــهر میداننــد کــه شــما از مــن و شــعرم خوشــتان نمیآیــد» ()117
identity theme
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و درنهایــت وقتــی در شــب شــعر نمیدانــد کــه شــعر تــازهای سرودهاســت یــا نــه ،بــاز
خطــاب بــه احمدپــور میگویــد« :گمــش کــردم احمدپــور .گمــش کــردم .تــو چشــمم زدی.
نفرینــم کــردی کــه شــعرم را گــم کنــم» ( .)122او حتــی بــا ایــن تصــور کــه دوربیــن ایــرج
در تماممــدت در تعقیــب اوســت و از او فیلمبــرداری میکنــد ،بهشــدت ایــرج را مــورد
بازخواســت قــرار میدهــد؛ چنانکــه در روایــت کرمانــی اینطــور میخوانیــم کــه هروقــت
میخواســت بخوابــد ،چیــزی بخــورد ،بــا کســی دعــوا کنــد ، ...،شــعر بگویــد ...،خیــال
میکــرد دوربیــن ایــرج دارد از او فیلــم میگیــرد ()110؛ ایــن درحالــی اســت کــه ایــرج بــه
او میگویــد کــه ایــن تنهــا تصــور اوســت کــه در تمــام لحظــات از او فیلــم گرفتــه شدهاســت
و رو بــه پــدر میگویــد« :داریــد اغــراق میکنیــد .مــن بیشــتر ایــن چیزهایــی کــه شــما
میگوییــد نگرفتــم .فکــر کردهایــد گرفتــهام» ( ،111 : 1391دقیقــه 26ـ .)32
میتــوان بیــن شــخصیت روشــن در متــن داســتان و فیلــم ،مــرزی مشــخص و تأملبرانگیــز
قائــل شــد؛ زیــرا شــخصیت روشــن در داســتان مشــمول تفســیر کارگــردان قــرار گرفتــه و ابعــاد
متفاوتــی یافتهاســت .درحقیقــت میتــوان گفــت در فیلــم ،شــخصیت زودرنــج ،حســاس و
بیثبــات آقــای روشــن و تصــورات او مبنــی بــر ســوءِظن و حــس تعقیــب و حضــور چشــم
دوربینــی کــه زندگــی او را زیــر نظــر گرفتــه و هذیانــات و تصوراتــی کــه مــرز خیــال و واقعیت
را بــرای ذهــن او نامشــخص کردهاســت ،از وی شــخصیتی روانرنجــور ارائــه میدهــد کــه
بهنوعــی مشــمول خوانشــی روانشناســانه میشــود کــه اصطالحــ ًا نوعــی اســکیزوفرنی
ـه وهــم و هذیــان بــر واقعیــت همــراه اســت .هیلــگارد 1یکــی از
پارانوییــدی اســت کــه بــا غلبـ 
ایــن هذیانهــا را «هذیــان توطئــه» مینامــد و در اینبــاره مینویســد:
اصطــاح پارانوییــدی بــرای بیمارانــی بــهکار مــیرود کــه هذیــان توطئــه دارنــد .شــخص
ممکــن اســت بــه دوســتان و وابســتگان خــود ،بــه ایــن معنــا مشــکوک باشــد کــه میخواهنــد
او را مســموم کننــد یــا او را زیــر نظــر دارنــد ،تعقیبــش میکننــد یــا پشــت ســرش حــرف
میزننــد ( .)544 :1384
در فیلــم ایــن خوانــش بــا بازیگــری پورصمیمــی کــه بــه نحــو قابــل مالحظــهای عینیــت
یافتــه اســت؛ محتمــل بهنظــر مــی رســد .در دقیقــه  28پورصمیمــی را در وضعیتــی میبینیــم
کــه پشــت بــه دوربیــن ،لبــه صندلــی و بــا حالتــی جمــع و مچالــه نشســته کــه حاکــی از
حــس تــرس و اضطرابــی اســت کــه بــر تمــام وجــودش حاکــم شدهاســت .ایــن تــرس
زمانــی کــه ایــرج بــا دوربینــش ،درحالیکــه خامــوش اســت وارد قــاب دوربیــن میشــود،
بیشــتر میشــود؛ بهطوریکــه هرچــه ایــرج بــه آقــای روشــن نزدیکتــر میشــود ،او بــا
رفتــاری آمیختــه بــا تــرس و توهــم ،درحالیکــه ســعی میکنــد خــود را از چشــم دوربیــن
پنهــان کنــد و ســریع و بــه ســختی نفــس میکشــد ،از ایــرج فاصلــه میگیــرد و بیشــتر
در خــود فــرومــیرود (تصویــر  .)7امــا نکتــه قابــل تأمــل دربــاره شــخصیتپردازی آقــای
روشــن اینجاســت کــه ایــن خوانــش روانشناســانه فقــط در روایــت خــاص ابراهیمیفــر و بــا
Ernest Hilgard
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بازیگــری پورصمیمــی خوانشــی محتمــل بهنظــر میرســد .در داســتان ،اگرچــه شــخصیت
آقــای روشــن بــا داشــتن ویژگیهایــی چــون ســوءِظن ،حساســیت و زودرنجــی و تــا حــدی
خودشــیفتگی ،معرفــی میشــود ()128 ،123 ،114؛ امــا ایــن ویژگیهــای شــخصیتی در
داســتان تمامــ ًا در خدمــت شــیوه روایتگــری و طنــز خــاص قلــم مرادیکرمانــی اســت و
مــرز مشــخصی بــا روایــت ابراهیمیفــر از شــخصیت روشــن ،پیــدا میکنــد.

تصویر 7

نتیجه
مطالعــات اقتبــاس ،بهعنــوان شــاخهای از ادبیــات تطبیقــی ،حــوزهای بینارشــتهای محســوب
میشــود و ادبیــات تطبیقــی در ســالهای اخیــر بــه روششناســیهای جدیــدی در حــوزه
اقتبــاس رسیدهاســت کــه ظرفیتهــای اقتبــاس را بــرای تبدیلشــدن بــه بزرگتریــن
ابــزار تولیــد فرهنــگ در هــر جامعــهای دوچنــدان ساختهاســت .مبتنــی بــر رهیافتهــای
جدیــد ادبیــات تطبیقــی نــو ،اقتبــاس اگرچــه مأخــوذ و ملهــم از اثــری دیگــر اســت؛ امــا
یــک همتاســازی و تقلیــد و تکــرار صــرف از معنایــی متعیــن و ازپیــش تعیینشــده نیســت.
ادبیــات تطبیقــی پیــرو رویکردهــای نظــری نــو بــا صحهگذاشــتن بــر اهمیــت نقــش پویــا و
کنشگرانــه اقتباسگــر در جایــگاه خواننــده متــن مبــدأ ،مفهــوم اقتبــاس را از یــک بازنمایــی
صرف ـ ًا مقلدانــه ،فراتــر میبــرد و امــکان تولیــد و تبدیلشــدن بــه یــک اثــر خالقانــه را بــرای
اقتبــاس فراهــم مــیآورد؛ بهطوریکــه مطابــق روششناســیهای جدیــد ،اقتبــاس اگرچــه
برگرفتــه از اثــر یــا آثــاری دیگــر اســت؛ امــا بهعنــوان روایــت و خوانشــی نــو و خالقانــه از
متــن منبــع و ترکیــب و تلفیقــی مؤثــر و مبتکرانــه از حضــور همزمــان روایتهــای کهنــه و
نــو بــا مختصاتــی مســتقل ،قائــم بالــذات و همطــراز و همجــوار بــا متــن پیشــین ،هویــت
خــود را بازیابــی میکنــد.
فیلــم «تکدرختهــا» تفســیری نــو از متــن داســتان مرادیکرمانــی ارائــه میدهــد
و تأثیــر پیشفرضهــا و پیشمتنهــای کارگــردان را میتــوان در زبــان متفــاوت فیلــم
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نســبت بــه داســتان ،پرداخــت شــخصیتها ،پیرنــگ و چیدمــان عناصــر دیــداریـ شــنیداری،
بهخوبــی مشــاهده کنیــم؛ بهطوریکــه فیلــم بیــش از آنکــه داســتان مرادیکرمانــی را
بهتصویــر بکشــد ،ذهنیــت و منویــات ابراهیمیفــر را عینیــت بخشیدهاســت.
ابراهیمیفــر بهعنــوان کارگــردان "نــارونــی" و بــا پیشفرضهــای ذهنــی مشــخص،
بــه ســراغ متنــی از مرادیکرمانــی مــیرود و متأثــر از ایــن متــن ،فیلمــی میســازد کــه بــا
دکوپــاژی نمادگرایانــه کــه تابعــی از انتخابهــا و پیشســاختههای ذهنــی و جهانبینــی
اوســت؛ روایتــی خالقانــه از متــن مبــدأ بهنمایــش میگــذارد کــه تفاوتهــای چشــمگیری
بــا متــن نوشــتاری مبــدأ دارد و ایــن تفــاوت و تغییــر؛ بهمعنــای فاصلــه ســبکی و تضــاد ذهنــی
میــان نویســنده و کارگــردان و یــا عــدم توانایــی کارگــردان در اقتبــاس نیســت؛ بلکــه براینــد
تفســیر و روایــت خــاص ابراهیمیفــر در جایــگاه خواننــده از متــن داســتان مرادیکرمانــی
اســت؛ چراکــه مــا در اقتبــاس ،نــه بــا یــک بازتولیــد؛ بلکــه بــا خوانشــی جدیــد روبــهرو
هســتیم کــه محصــول ادراک خواننــده /اقتباسگــر اســت.
اگرچــه کارگــردان از رویکــرد وفادارانــه فاصلــهگرفتــه و بــه رویکــرد خالقانــه نزدیــک
شدهاســت ،نکتــه قابــل تأمــل اینجاســت کــه مفهــوم خالقیــت در اینجــا نبایــد مــا را بــه اشــتباه
انــدازد؛ چراکــه منظــور از خالقیــت در همــه جــا بــه یــک مفهــوم و انــدازه و درجــه نیســت؛
از ایــنرو وقتــی از خالقیــت در روایــت ابراهیمیفــر در ســینمای اقتباســی ایــران صحبــت
2
بهمیــان میآوریــم ،بــا وقتــی کــه از خالقیــت در روایــت فوردکاپــوال 1از رمــان جوزفکنــراد
یــا مدرنیزهســازی نمایشــنامههای شکســپیر در ســینمای اقتباســی غــرب ســخن میگوییــم،
تفــاوت زیــادی وجــود دارد .رویکــرد خالقانــه در فیلــم "تکدرختهــا" منجــر بــه تغییــرات
گســترده زمانــی و مکانــی و فرهنگــی نمیشــود و از ســویی دیگــر فیلمنامــه بهصــورت
مشــترک بیــن نویســنده و کارگــردان نوشــته شدهاســت و نویســنده دخالــت مســتقیم در فیلــم
دارد؛ بنابرایــن "تکدرختهــا" برســاختهای از بینامتنهــای مرادیکرمانــی و ابراهیمیفــر
در جایــگاه مؤلفــان ایــن فیلــم محســوب میشــود کــه اگرچــه متأثــر از متــن مبــدأ اســت،
ِ
تصویری نویســنده
تفســیری مؤثــر و خالقانــه از متــن داســتان مــرادی ارائــه میدهــد و حضــور
و کارگــردان در فیلــم بهنحــوی نمادیــن و داللتمنــد بــر ایــن موضــوع صحــه میگــذارد.
پینوشتها
ک .علیرضــا انوشــیروانی« .)1389( .ضــرورت ادبیــات
( )1جهــت آشــنایی بــا قلمــرو پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی ر .
ـماره 3 ،1ـ .17
دوره اول ،شـ 
تطبیقــی در ایــران» .ویژهنامــۀ ادبیــات تطبیقــی ،فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،
( )2اولیــن فیلــم ابراهیمیفــر ،فیلــم نــار و نــی در ســال  ۱۳۶۷بــود کــه بهعنــوان دومیــن فیلــم ســینمای عرفانــی
بعــد از انقــاب؛ فیلمــی کامــ ً
ا نمادگرایانــه و شــاعرانه و متأثــر از ســینمای دهــه هفتــاد بــه اکــران درآمــد.
ابراهیمیفــر بــا ســاخت فیلــم نــار و نــی توانســت جوایــز داخلــی و خارجــی زیــادی را کســب کنــد .نــار و
Francis Ford Coppola
Joseph Conrad
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نــی نامــزد نُــه ســیمرغ بلوریــن شــد و درنهایــت ســه جایــزه بهتریــن فیلــم اول کارگــردان ،بهتریــن تدویــن
و بهتریــن صداگــذاری را از آن خــود کــرد؛ امــا نهایت ـ ًا سرنوشــتی مشــابه فیلمهــای بعــدی او داشــت و دو
ســال بعــد از ســاخت؛ یعنــی در ســال  1367فرصــت اکــران پیــدا کــرد.
( )3ســعید شــهرام ،تحصیلکــرده رشــتۀ موســیقی از کالــج بوســتون آمریکاســت و از دهــه شــصت ،ســاخت
موســیقی بــرای فیلــم را آغــاز کــرده و تاکنــون بــرای فیلمهــای بســیاری در داخــل و خــارج از کشــور
موســیقی متــن ساختهاســت.
( )4ســعید پورصمیمــی ،بازیگــر و کارگــردان ســینما و تئاتــر ایرانــی اســت .او بازیگــری را بــا تئاتــر و از ســال
 1340آغــاز کــرد و در ســینما کارش را بــا بازیگــری در فیلــم ناخــدا خورشــید در ســال  1365شــروع کــرد .از
او در دومیــن جشــنوارۀ کمــدی گلآقــا بهعنــوان پیشکســوت ســینمای کمــدی تقدیــر بهعمــل آمــده اســت.
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An Interdisciplinary Study of the Cinematic Adaptation of "Lonesome
Trees" by Houshang Moradi Kermani

Maryam Esmaili1

Abstract
One of the areas of research in comparative literature is the study of the relationship
between literature and cinema. This research analyses the adaptation process of
"Lonesome Trees" (by Houshang Moradi Kermani) in its cinematic adaptation
(directed by Saeed Ebrahimifar), from the perspective of literary adaptation. The
goal of this paper is to study and analyze the changes that have taken place during the
adaptation process. The theoretical framework of this research is based on A Theory
of Adaptation by Linda Hutcheon. Hutcheon believes that adaptation is an active
and meaning making process in which the adapter interacts with the text as a reader.
The result of this reading is a creative interpretation which is the product of the
adapter’s mindset. Therefore, loyalty is not the evaluation criterion for a cinematic
adaptation. In this paper, we demonstrate how and why, as a director and an adaptor,
Saeed Ebrahimifar creates a unique narrative independent from Moradi Kermani’s
"Lonesome Trees" a work which has significant differences from the original text.
Keywords: Adaptation, Comparative Literature, Creativity, Interdisciplinary Studies,
Linda Hutcheon, "Lonesome Trees", Modari Kermani.
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