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چکیده
در ســـا های اخیر ،اقتباس بهعنوان شـــاخهای جدید در نقد ادبی مورد توجه منتقدین
قرارگرفته است .در ایران نیز اقتباسهای مختلفی از آثار ادبی ایرانی و خارجی در چند دهة
اخیر انجامگرفته اســت .پلّه آخر ( )5931به کارگردانی علی مصــفا یکی از جدیدترین آثار
اقتباســی و برگرفته از داســتان معروف «مردگان» ( )5351اثر جیمز جویس ()5315-5881
است .در این مطالعه ،با استفاده از تئوری کانون دید ژرار ژِنِت ،بهدنبا بررسی تغییر روایت
از متن نوشـتاری به فیلم و پیامدهای آن خواهیم بود .تئوری کانون دید ژِنِت ،با معرفی سه
نوع کانون دید بیرونی ،درونی و صـــفر و همننین چ ار نوع روایت با توجه به ســـط و
رابطة راوی با داســـتان ،ابزار مناســـبی برای مقایســـة اثر ادبی و فیلم اقتباســـی در قالبی
روایتشـناسـانه اسـت .بنابراین ،مطالعة حاضر سعی دارد با بررسی این تغییرات در روایت
«مردگان» و پلّه آخر و با تکیه بر تئوری کانون دید ،دربارة علل و نتایج آنها به بحث و
نتیجـهگیری بپردازد .یـافتـههـای این مطـالعه نشـــان میدهد که تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه
اقتباسکننده مذکر بر نوع روایت ،باعث کمرنگشـــدن نقی لیلی و همذاتپنداری بیشـ ـتر
مخاطبان با ق رمان منفعل این فیلم ،یعنی خسرو شده است .علیرغم روایت پینیدة داستان
فیلم ،قضـاوت در مورد شخصیتهای فیلم برای مخاطب توسط این تغییر در روایت آسان
شده است.
کلیدواژهها :اقتباس ،تحلیل روایت ،کانون دید ،پلّه آخر« ،مردگان»

____________________________
تاريخ دريافت 7931/80/71 :تاريخ پذيرش7931/77/70 :
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 .1مقدمه

با اینکه طی سـا های اخیر ،تعداد فیلمهای اقتباسی ایرانی از آثار ادبی داخلی و خارجی رو
به رشـد بوده ،برداشـت منفی نسبت به اقتباس همننان در بین کارگردانان ایرانی وجود دارد .با
این حا  ،برخی از کارگردانان ایرانی حتی دســت به اقتباس آثار ادبی مش ـ ور خارجی زدهاند،
بهطوریکه در ســا  ،5931یک کارگردان جوان ایرانی ،دومین فیلم خود را به اقتباس دو اثر

کانونی غربی یعنی مردگان )5351( 5اثر جیمز جویس ( )5315-5881و مرگ ایوان ایلیچ
( )5881اثر لئو تولســتوی ( )5350-5818اختصــا

1

میدهد .با این حا  ،پیرنگ در فیلم پلة

آخر ،بیشـتر بر داسـتان کوتاه جویس تمرکز دارد و «مرگ ایوان ایلیچ» نقشـی حاشیهای در این
اقتباس ایفا میکند .بنابراین ،مقالة حاضـــر به بررســـی تغییر روایت در این فیلم در مقایســـه با
داسـتان جویس میپردازد .پلّه آخر سـاخته علی مصـفا داستان زندگی زناشویی سرد و بیروح
یک زوج جوان به نامهای خسـرو و لیلی را روایت میکند .لیلی بازیگر و خسـرو معمار است.
این فیلم با خندههای غیر معمو لیلی سـر صـحنه فیلمبرداری شـروع شده و بهتدریج بیینده از
دلیل رفتار نامتعاد لیلی و رابطة سرد این زوج آگاه میشود.
رابطة نابسـامان این زوج نهتن ا در عدم توانایی آنها در گفتگو و حرفههای ناهمسان آنها،
بلکه در شـیوة روایتگری داستان فیلم نیز ،ن ادینه شده است .مصفا بهجای استفاده از دیالوگ،
تکنیکِ بازگشت به گذشته 9و ج ی روایت 1را بهعنوان شیوة روایتگری اثر خود برمیگزیند.

1

فیلم زمانی روایت میشـود که خسـرو مرده اسـت زیرا لیلی با ضـربهای ناخواسـته به سـر او،
موجب مرگی میشــود .نکتة قابلتوجه در اقتباس اثر جویس ،وجود شــخصــیت دکتر امین یا
همان معشـوقة پیشـین زن داستان است .روایت داستان بهگونهای است که عالقة شخصیت زن
اصلی به معشوقهای غیر از همسر خود ،تقریباً در اواخر فیلم ،برای بیننده آشکار میشود.

1. The Dead
2. Death of Ivan Ilych
3. Flashback
4. Flashforward

 .1تمامی اصطالحات ادبی و نظریهای این مطالعه بر اساس کتاب فرهنگ نظریه و نقد ادبی (واژگان ادبیات و حوزه های
وابسته) تألیف سبزیان و کزازی معاد یابی شدهاند.
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«مردگان» داســتان زندگی مرد جوانی به نام گابریل 5اســت که در مجلس رقصــی به میزبانی
خالههای خود دعوت شـده است .او پس از پایان جشن به عدم عالقة همسرش گِرِتا 1نسبت به
خود و حضــور مَرد دیگری در ذهن و قلب او پی میبرد .در انت ای داســتان ،گابریل در یک
تکگویی درونی ،9به حضور پررنگ مردگان در زندگی خود و پوچی عشق او نسبت به همسر،
اشــاره میکند .این داســتان کوتاه ،یکی از مش ـ ورترین بخیهای موجود در مجموعة داســتان
کوتاه جیمز جویس یعنی دوبلینیها )5351( 1محســوب میشــود .خواندن این داســتان بهمثابة
خوانـدن تمـامی داســـتـانهـای کوتاه در مجموعة دوبلینیها اســـت و بنابراین« ،مردگان»،
منعکسکنندة بنمایههای اصلی این مجموعه است (اتریج،1001 ،

.)19 .

دو شـخصیت اصلی این فیلم و داستان جویس شباهت زیادی به هم دارند همانند گِرِتا در
داســتان «مردگان» ،لیلی نیز به مردی غیر از همســر خود عالقه دارد اما تفاوت اصــلی بین
شـخصیتهای این دو اثر به سومین شخصیت بر میگردد .درحالیکه مایکل فوری دلدادة گِرِتا
در هفدهسالگی و بهخاطر عشق به گِرِتا مرده است ،معشوق لیلی یعنی امین ،همننان زنده بوده
و در تمامی این سـا ها در کنار زنی دیگر زندگی میکرده اسـت .در عوض ،خسـرو میمیرد و
روح او بهتدریج به شــرح ماجرا و چگونگی دخالت غیرمســتقیم همســرش در مرگ خود
میپردازد .شخصیت مثبت مایکل فوری در داستان جویس به شخصیت نسبتاً منفی امین در این
فیلم اقتباسـی تبدیل شده تا حدی که یکی از شخصیتها او را فردی ناخوشایند مینامد که تن ا
برای گرفتن ارثیة خود به نزد مادر پیر خود در ایران برگشته است.
بنا به گفتة بسـیاری از منتقدین ،آثار مددرن (مثل آثار جویس) بهدلیل استفاده از تکنیکهایی
مانند جریان سـیا ذهن 1که بر ابعاد درونی انسانها تأکید دارند« ،قابلیت تبدیل به فیلم اقتباسی
را ندارند» (گرونسـتاد،1001 ،

 .)11 .اما مصـفا این داستان کوتاه را بیست و چ ار سا پس

از پخی تن ا اقتباس آمریکایی آن به کارگردانی جان هیوسـتون )5381-5301( 1بهصورت فیلم
1. Gabriel
2. Gretta
3. Internal Monologue
4. Dubliners
5. Stream of Consciousness
6. John Huston
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اقتباسـی در آورد .عالوه بر پیرنگ اصلی این فیلم که اقتباسی آزاد از داستان جویس محسوب
میشـود ،این اثر اقتباسی ،پیرنگهایی فرعی نیز دارد که هریک به شناخت ب تر شخصیتهای
اصـلی و پییبدرد درونمایة اصـلی داستان کمک میکند .داستان مادر امین و تایپکردن داستان
«مردگان» در لپتاپ توسـط او برای فرار از ابتال به آلزایمر و داسـتان فیلمی که لیلی بازیگر آن
اســت جزو پیرنگهای فرعی این فیلم محســوب میشــوند .داســتان فیلمی که لیلی نقی
شـخصـیت اصلی آن را ایفا میکند با داستان زندگی خود لیلی قرابت دارد ،بهگونهای که او نیز
زن جوانی اسـت که همسـر خود را از دست داده است اما روح همسرش به سراغ او میآید .با
اینکه این پیرنگهای فرعی چندان از نظر شــخصــیتها و حکایتهایشــان به داســتان جویس
نزدیک نیسـتند ،درونمایة آنها در خدمت مضمونهای اصلی داستان «مردگان» یعنی فناپذیری،
مرگ ،بیگانگی ،تن ایی و گذر زمان اسـت .این مطالعه با اسـتفاده از تقسـیمبندی سهگانة کانون
دید و سـط روایت ژرار ژِنِت ،به بررسـی چگونگی و چرایی تغییر روایت در این اثر اقتباسی
میپردازد .بنا به گفتة بسیاری از منتقدین ،ایدههای ژِنِت راهکارهای مناسبی برای تحلیل فیلم و
اقتباس در اختیار محققین قرار میدهد (اس ـت،م،1000 ،
 .)10بخی بعدی به معرفی این چارچوب نظری اختصا

 11 .فولتون و همکاران،1001 ،

.

دارد.

 .1 .1روش پژوهش
 .1 .1 .1کانون دید

زاویة دید را میتوان بهعنوان «زاویة بازگویی یک روایت یا چشــماندازی که از طریق آن،
وقایع و/یا افکارِ شــخصــیتها بازگو میشــوند» تعریف کرد (نیِری،1051 ،

 .)511 .یکی از

صـاحبنظران در زمینة روایتشــناســی ،ژرار ژِنِت ،نظریهپرداز ادبی و نشـانهشــناس فرانســوی
اسـت .اصطالح کانون دید بهجای زاویة دید اولینبار توسط ژِنِت در کتاب آرایهها ( 5)1مطرح
شـد (هورسـتکات و پِدری،1055 ،

 )83 .و بعدها توسـط بسیاری از محققین مورد پذیرش

قرار گرفت .با این حا  ،ژِنِت با بســیاری از تغییرات و اصــالحات پیشــن ادی منتقدین و
نظریهپردازان مختلف تئوری خود مخالف بوده اســت (هورســتکات و پِدری،1055 ،

.)11 .

)1. Figures (II

سا چ ل و ن م

503

بازآفرینی یک روایت در دو اثر :داستان «مردگان»....

در بحث زاویة دید ،ابتدا او بین «کســی که ســخن میگوید» و «کســی که میبیند» تمایز قائل
میشود (هورستکات و پِدری،1055 ،

.)511 .

این نظریهپرداز فرانســوی ،دو مف وم روایت همگوی و دیگرگوی 5را تعریف میکند .در
روایت همگوی ،راوی یکی از شـخصـیتهای حاضر در داستان است و در روایت دیگرگوی،
راوی نقشــی در داســتان ندارد (نیِری،1051 ،

 .)518 .ســپس او این نوع روایت را به ســه

مف وم مختلف توســـعه داده و در بحث زاویه دید آن را اینگونه مطرح میکند :کانون دید
بیرونی ،درونی و صـــفر .1کـانون دیـد بیرونی زمـانی رخ می دهد که راوی «تن ا ا،عما و
صحبتهای شخصیتها را روایت میکند» در حالیکه کانون دید درونی مربوط به زمانی است
که راوی اطالعات و دانسـتههای یکی از شـخصیتها را میداند زیرا او یکی از شخصیتهای
داستان است که از طریق ذهن خود به روایت داستان میپردازد (ژِنِت،5380 ،

 .)55-50 .اما

اصطالح کانون دید صفر (یا روایت فاقد کانون دید) زمانی استفاده میشود که «راوی اطالعات
بیشتری نسبت به کل شخصیتهای داستان دارد» (وایت،5335 ،

.)13 .

کانون دید صـفر بیشـتر در روایتهای کالسیک دیده میشود که راوی آنها همنون دانای
کُل ،اطالعات بیشـتری نسـبت به تمامی شخصیتها دارد (نیِری،1051 ،

 .)518 .کانون دید

درونی نیز میتواند سـه نوع مختلف داشـته باشد :ثابت (یا محدود به دانستههای یک شخصیت
از داسـتان) ،متغیر (تغییر روایت بین زاویة دید دو یا چند شخصیت) و چندگانه (توصیف چند
دیدگاه مختلف دربارة یک اتفاق توسط راوی) (نیِری .)513 -518 ،1051 ،با این حا  ،در گذر
زمان ،منتقدان این تئوری را تغییر داده و سعی در حل کاستیهای آن داشتهاند.
ژِنِت سـطوح مختلف روایت را به دو نوع برونداسـتان یا درونداستان 9تقسیم کرده و دلیل
این تقسـیمبندی را به فاصـله هر روایت از اتفاقی که در آن شـرح داده میشود نسبت میدهد.
بدینترتیب ،اولین و برجسـتهترین روایت ،برونداستان و دومین روایت ،درونداستان محسوب
میشـود (ژِنِت،5380 ،

 .)113-118 .یعنی ،راوی او  ،داسـتانی را روایت میکند که در آن،

یک راوی دیگر ممکن اســت داســتان دیگری را نیز روایت کند .در این صــورت اولین راوی،
1. Homodiegetic and Heterodiegetic Narratives
2. External, Internal, and Zero Focalization
3. Extradiegetic or Intradiegetic
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 .)81 .اگر بخواهیم

جایگاه راوی هر اثر را بهوسیلة سط روایت (درونداستان یا برونداستان) و رابطة آن با داستان
(همگوی یــا دیگرگوی) تعریف کنیم ،می توانیم چ ــار نوع جــایگــاه راوی را مطرح کنیم.5 :
الگوی برونداسـتان دیگرگوی :وقتی راوی درجهاو  ،داستانی را روایت میکند که خود در آن
نقشــی ندارد  .1الگوی برونداســتان همگوی :وقتی راوی درجهاو  ،داســتان زندگی خود را
روایت میکند  .9الگوی درونداستان دیگرگوی :راوی درجهدوم که داستان شخصیتهایی غیر
از خود را روایت میکند  .1الگوی درونداســتان همگوی :راوی درجهدوم که داســتان زندگی
خود را روایـت میکند (ژِنِت،5380 ،

 .)118 .بر اســـاس آننه از دیدگاههای ژِنِت پیرامون

کانون دید و روایت گفته شـد ،در بخی بعدی به بررسی تغییرات ایجاد شده در روایت این اثر
اقتباسی میپردازیم.
 .2بحث و بررسی
 .1 .2بررسی شیوههای متفاوت بازنمایی

مصفا شیوهای از روایتگری را در پلّه آخر بر میگزیند که بیننده بهتدریج بهعلت بیتفاوتی
لیلی نسـبت به همسرش و مرگ او ،پی ببرد .اینجاست که ماهیت رابطة لیلی با شخصیت سوم،
یعنی امین روشـن میشـود .در یک صحنه ،لیلی همانند گِرِتا ،به عالقه نسبت به معشوق جوان
خود اعتراف میکند این صـحنه تقریباً همانند زمانی است که گِرِتا در اتاق هتل ،راز اشکهای
خود را برای همسرش گابریل بازگو میکند.
مباحث پیرامون تغییر در شـیوههای بازنمایی اثر اقتباسـی ،گریزناپذیر است .به طور معمو ،
انتظار میرود که وقتی اثری نوشـتاری به فیلم تبدیل میشود ،بدعد تصویری آن افزایی یابد .اما
بر خالف آننه انتظار میرود ،در فیلم اقتباســی مصــفا ،دو راوی با گفتارهای خارج از قاب 5به
شـرح وقایع ،احسـاسـات و عالیق شـخصـیتها میپردازند .روایت خارج از قاب نشاندهنده
تأکید کارگردان بر بدعد شــنیداری اســت .نکتة قابل توجه دیگر این اســت که چنین گفتارهای
خارج از قابی در داستان جیمز جویس وجود نداشته و راویِ دانای کل 1با کانون دید صفر ،این
1. Voice-over
2. Omniscient Narrator
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اطالعات را در اختیار خواننده قرار میدهد .با این حا  ،در پلّه آخر ،خســـرو و لیلی (دو
شخصیت اصلی داستان) با گفتار خارج از قاب به شرح داستان و عواطف یکدیگر میپردازند.
برای مثا  ،در ابتدای فیلم ،صـدای خارج از قاب خسـرو ،شرح مختصری از داستان فیلم را
ارائه داده و با بیان این مسئله که همواره با توالی رویدادها مشکل داشته است ،بهنوعی بیننده را
از یک روایت پینیده و فاقد ترتیب زمانی آگاه میکند (دقیقة  )1:10که با شــیوة روایتگری
جویس قرابت زیادی دارد .البته در داســتان «مردگان» ،گابریل زنده اســت و نقشــی کلیدی ایفا
میکند اما در پلّه آخر ،خسرو مرده است .اینجاست که کارگردان با استفاده از شیوة روایتگری،
قدرت و اهمیت شـخصیت خسرو را به بیننده ثابت میکند .قدرت چیرة راوی داستان که همان
صــدای خارج از قاب خســرو اســت ،بر فیلم ســیطره دارد .روایت لیلی نیز بیشــتر مربوط به
شـخصـیت خسرو میشود تا خواستهها و آرزوهای خودش .تقریباً در اواسط فیلم ،لیلی نیز در
روایت داسـتان شرکت میکند .معموالً ،صدای خارج از قاب خسرو ،بر صدای لیلی چیره شده
و خود به شــرح ماجرا میپردازد .لیلی نیز بهطور غیرمســتقیم در مقابل صــدای خارج از قاب
خسرو واکنی نشان میدهد .مثالً در صحنة فیلمبرداری ،وقتی لیلی بهدلیل خندههای ناگ انی از
ایفای نقی خود باز میماند ،صـدای خارج از قاب خسرو از او میخواهد با امین تماس گرفته
تا مطمئن شـود در مرگ همسـرش ،خسـرو ،تقصـیری نداشـته است (دقیقة  .)1:10حتی وقتی
خسرو در بستر مرگ افتاده ،صدای خارج از قاب او ،امین را در ابراز تأسف و همدردی با لیلی
راهنمایی میکند (دقیقة  .)51:18لحن طعنهآمیز خســرو در این صــحنه ،خواننده را برای درک
نقی احتمالی امین در پایان داستان آماده میکند.
بنابراین ،میتوان گفت در فیلم اقتباسـی مصفا ،بدعد کالمی در کنار بدعد تصویری افزایی می
یابد .در نگاه او  ،ممکن اســت وجود این گفتارهای خارج از قاب را به عدم توانایی مصــفا در
رساندن مف وم اثر به شیوة تصویری و درک آسانتر پیرنگ غیرخطی فیلم نسبت دهیم .علیرضا
آقاخانی ،بازیگر نقی امین ،در مصاحبههای خود اذعان داشته این صداهای خارج از قاب بهنظر
تداعیکنندة عدم توانایی مصــفا در نمایی بدعد تصــویری فیلم بوده اســت البته پس از خواندن
فیلمنامه ،او به نقی م م صداهای خارج از قاب در پیشبرد تدریجی پیرنگ داستان ،پی میبرد
(شیربانی.)5935 ،
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گرچه زندگی زناشویی خسرو و لیلی همواره پر از تنی بوده ،بیننده تن ا از طریق گفتارهای
خارج از قاب به این مســـئله پی میبرد .همننین ،یکی از م مترین درونمایههای داســـتان
«مردگان» نیز از طریق صـدای خارج از قاب خسرو بیان میشود« :من یه آدم ناجوریام یعنی با
لیلی که جور نیسـتم اصالً به دردش نمیخورم .چند شب دیگه تو مجلس سا مامانجون تازه
میف مم که خیلی وقته از فکرش پاک شدم» (دقیقة  .)19:55این مراسم سالگرد ،بهمثابة مجلس
رقص داستان «مردگان» است که در آن ،گابریل از فاصلة روحی و عاطفی بین خود و همسرش
آگاه میشـود .خسـرو نیز همانند گابریل ،لحظاتی به همسـر خود خیره میشود که به یک آواز
قدیمی گوش ســپرده و اشــک میریزد (جویس،1000 ،

 110 .دقیقة  .)11:11همانطور که

مســئلة گذر زمان ،مرگ و زندگی ،فکر گابریل را در پایان داســتان ،بهخود مشــغو میکند
(جویس،1000 ،

 ،)111 -111 .خبر مرگ زودهنگام خســرو نیز او را به آرامی رســانده و

پس از آن ،خســرو با مصــائب و مشــکالت خود کنار میآید .بنابراین ،صــدای خارج از قاب
خسـرو نشـان میدهد که چگونه او با خبر مرگ خود به آرامی رسیده و سعی میکند با توسل
به سرگرمیها و عالیق کودکی ،به تعاد روحی دست یابد (دقیقة .)91
اسـتفاده از صـداهای خارج از قاب ،نشاندهندة دو نکتة م م است :نخست ،مصفا با آوردن
صـداهای خارج از قابِ شـخصـیتها ،بهجای نشـاندادن گفتگوهای صـمیمانة آنها ،مضمون
بیگانگی و تن ایی را بهطور غیرمســتقیم القا میکند .ثانیاً ،پلّه آخر که عمدتاً از طریقِ صــداهای
خارج از قاب روایت میشـود ،ریتم کُند و منفعلی دارد .این امر نشان میدهد که احتماالً مصفا
با آگاهی از فضــا و ریتم اثر اصــلی ،ســعی کرده اســت تا حا و هوای فیلم خود را به داســتان
«مردگان» نزدیکتر کند.
« .2 .2مردگان» و پلّه آخر :تحلیل یک روایت در دو اثر

ابتدا این دو اثر را بر اسـاس تقسـیمبندی اولیة روایت توسط ژِنِت ،یعنی روایت همگوی و
دیگرگوی ،بررســی میکنیم .راوی جویس دخالتی در جریان داســتان نداشــته زیرا او خارج از
داسـتان به روایت آن میپردازد .اطالعات او بیشـتر از تمامی شـخصیتها بوده و این اطالعات
منحصــر به شــخصــیت خاصــی نیســت .بنابراین ،روایت این داســتان کوتاه به نوع دیگرگوی
نزدیکتر اسـت .اما در اثر اقتباسـی مصفا دو شخصیت اصلی به روایت داستان میپردازند .این
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دو راوی عمدتاً دربارة عالیق ،احساسات ،گذشته و تمایالت خسرو سخن میگویند و در مورد
درونیات سایر شخصیتها اطالعاتی نمیدهند .به همین دلیل بیننده از احساسات لیلی و امین و
دالیل جدایی آنها بیخبر میماند .بنابراین میتوان گفت این فیلم دارای یک روایت همگوی
است.
اکنون به تقســیمبندی ســهگانة ژِنِت از کانون دید بر میگردیم و به تحلیل دقیقتر این دو
روایت میپردازیم .با توجه به نظریة ژِنِت ،بهنظر میرســد که روایت داســتان جویس ،به کانون
دید صـفر نزدیک باشـد چراکه از همان ابتدای داسـتان ،راوی دربارة تجربیات گذشتة خانواده
گابریل در رابطه با مراسم سالیانة رقص سخن میگوید:
رقص سـاالنه دوشیزگان مورکان ،همواره امر م می بود .هر کس آن دو را
میشــناخت به این رقص میآمد .افراد خانواده ،دوســتان قدیم خانواده،
اعضای دسته سرودخوانان جولیا ،هر یک از شاگردان کیت که به حد کافی
بزرگ شــده بودند ،و حتی بعضــی از شــاگردان ماری جین هم میآمدند.
حتی یک بار هم نشــده بود که این مجلس رقص برگزار نشــود .ســا های
سـا  .همه به یاد داشـتند از وقتی که جولیا و کیت بعد از مرگ برادرشــان
پات ،خانهای را که در اســـتونی باتر داشـــتند رها کرده و ماری جین ،تن ا
دختر برادرشـــان را به فرزندی پذیرفتند ،به خانة تاریک و رفیع واقع در
آسـترزآیلند آمده و این مجلس را برگزار کردند . . . .این مجلس ،هر سا ،
با شــکوه و جال خاصــی تکرار شــده بود( .جویس،1000/5915 ،
)151 -151

.

5

در جایی دیگر از این داسـتان ،راوی احساسات خالههای گابریل را دربارة یکی از می مانان
اینگونه شــرح میدهد« :آن ها وحشــت داشــتند که فِرِدی مالینز عصــبانی شــود» (

.)151 .

همننین در اوج داستان ،صحنة م م راهپلّه ،که در آن گِرِتا اشکریزان به موسیقی سنتی ایرلندی

 .1این مطالعه از ترجمه پرویز داریوش برای قسمتهای مربوط به داستان جویس استفاده کرده است .اما بنا به تشخیص نویسندگان
اصالحاتی در ترجمه نیز ایجاد شده است.
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که یادآور د دادة قدیمی او اســت گوش میدهد ،راوی احســاســات گابریل را شــرح داده و
تضادهای درونی او را با دیدن چنین صحنهای ،توصیف میکند:
زنی نزدیک طبقه او ایسـتاده بود .در آرامی سـایه اشک میریخت .گابریل
صـورتی را نمی دید اما رنگ خاکی و نقی صورتی دامن او را که در سایه،
سیاه مینمود ،میدید  . . .در هوای حزنانگیز دهلیز ایستاد ،و کوشید آهنگی
را کـه آن مرد میخوانـد درک کنـد  . . .در حالت زنی ،حقیقتی مرموز و
بااب ت ن فته بود ،مثل اینکه گِرِتا نماد و دلیل چیزی باشــد .گابریل از خود
پرسـید یک زن که روی پلّه در تاریکی بایستد و گوش به موسیقی دوردست
بدهد ،نشــانه چیســت اگر گابریل نقاش میبود ،تصــویر زنی در آن حا
میکشید( .جویس،1000/5915 ،

)538 .

بهطور کلی ،در تمام متن این اثر ادبی ،نمونههای زیادی از آگاهی راوی نسبت به احساسات
درونی شــخصــیتها دیده میشــود .بنابراین ،ایدة کانون دید صــفر برای راوی داســتان کوتاه
«مردگان» تأیید میشود .البته ،مصفا از این شیوة روایتگری استفاده نمیکند .همانطور که پیی
از این نیز گفته شــد ،تفاوتها و ویژگیهای منحصــربهفرد هر شــیوة بازنمایی ،باعث میشــود
اقتباسکننده از روشهای مختلفی برای نشــان دادن یک اثر در قالبی دیگر اســتفاده کند تا
مشـکالت و نقصهای قالب اقتباسـی را رفع کرده یا کاهی دهد .بهنظر میرسـد مصفا با شیوة
روایتگری خود ،عالوه بر حل مشکالت ناشی از تغییر رسانه نوشتاری به فیلم ،احساس بیننده
نسـبت به شـخصیت های اصلی داستان را نیز دگرگون کرده و خوانی متفاوتی از جویس ارائه
میدهد.
در نگاه او  ،ممکن است تصور کنیم انتقا متن از نوع نوشتاری به نوع فیلم ،مصفا را وادار
کرده تا با افزودن گفتار خارج از قاب ،مشــکل کاهی بدعد کالمی در فیلم را پوشــی دهد .اما
روایت این اثر اقتباسـی ،همان روایت کانون دید صـفر موجود در داستان جویس نیست .راوی
دانای کل «مردگان» ،در پلّه آخر دیده نمیشود .در عوض ،کارگردان از گفتار خارج از قاب دو
تن از شـخصـیتهای اصلی فیلم ،برای روایت داستان ب ره میبرد تا نقی بیننده را در قضاوت
راجع به شـخصـیتها پررنگتر کند .خسـرو و لیلی به توصیف احساسات ،تمایالت و زندگی
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گذشتة خود یا دیگری میپردازند .اما بهطور عمده ،این فیلم بهصورت گفتارهای خارج از قاب
خســرو ،یعنی یک راوی مرده ،روایت میشــود .لیلی و امین به این گفتارهای خارج از قاب
خسـرو ،واکنی نشان میدهند ،مثل زمانی که خسرو به امین پیشن اد میدهد چگونه برای مرگ
او عزاداری کند (دقیقة .)50:53
گفتار خارج از قاب خسرو ،به شرح وقایع مختلف زندگی گذشته میپردازد .او تجربیات و
خاطرات مشترک کودکیاش را با لیلی و امین در تفرش شرح میدهد:
خسرررو :غصــه نخور الزم نیســت چیزی بگی .لیلی که غریبه نیســت
میتونی هینی نگی .همینطوری سـرتو بنداز پایین ،میشه همون تاسف
و همدردی .میخوای به بنگیامون فکر کن .اون وقتا که تو تفرش با
هم االغ سواری میکردیم .یه وقت دیدی یه اشکی هم تو چشات جمع
شــد .میخوای به ســوزش دســتت فکر کن .تازه قراره یه بار دیگه هم
بسوزی .اصال همینطور وایسا بروبر منو نگاه کن از همه ب تره .اولی یه
چند ثانیه دلت میریزه پایین اما بعد حالت جا میاد( .دقیقة )51:11
تقریباً در اواســط فیلم ،لیلی نیز در روایت داســتان شــرکت کرده و برای چند ثانیه ،صـدای
خارج از قاب خسـرو را میشـنویم« :دلی میخواست بره توی بغل مادرش سرشو تو لباسی
فشـار بده و بهجای درس و مشـق[ ،خسرو ادامه می دهد] تن ا تکلیفم مطالعه پیچ و خم لباس
مادرم باشـه یا جزئیات در و دیوار و پنجرهها» (دقیقة  .)91:91اما صدای خارج از قاب لیلی در
این صــحنه متوقف شــده و با صــدای خســرو ادامه مییابد .بنابراین ،اولین گفتار خارج از قاب
لیلی ،توسـط گفتار خارج از قاب خســرو متوقف و با صــدای خسـرو ادامه داده میشـود .لیلی
مجالی برای ادامه سخنهای خود نمییابد.
صـدای خارج از قاب لیلی ،باز هم راوی داسـتان مصـفا میشود و در دیالوگی همانند گِرِتا
توضــی میدهد که چگونه دلدادة جوان او در هفدهســالگی برای او جان داده اســت (دقیقة
 .)11:19این تن ا زمانی است که در آن صدای خارج از قاب لیلی ،دربارة موضوعی که مستقیماً
به خود او مربوط میشــود حرف میزند .اما بیننده در انت ای داســتان متوجه میشــود که این
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صـحنه یک دروغ بوده و دلدادة لیلی همان دکتر امین است که در تمام این سا ها در کنار زنی
دیگر زندگی میکرده است.
از این صـحنه به بَعد ،صـدای خارج از قاب لیلی ،باز هم روایتگر داسـتان میشـود ،اما او
همانند قبل ،تن ا در مورد خسـرو و احسـاسـات و عالیق او سـخن میگوید .این شیوه نشانگر
قدرت و سـیطرة شـخصـیت خسـرو در روند داسـتان است .بنابراین ،تن ا صحنهای که در آن،
صــدای روایتگر لیلی در مورد زندگی خودش صــحبت میکند ،همان صــحنهای اســت که از
کتاب جویس گرفته شـده است .جالب اینجاست که تن ا دروغی که لیلی میگوید نیز در همین
صحنه ن فته است (دقیقة .)11:11
گِرِتا نیز همنون لیلی ،اما با صراحتی بیشتر ،به عالقة خود اعتراف میکند:
گابریل با طعنه پرسید« :پس تو قبالً عاشق کسی بودی »
گِرِتـا جواب داد« :پســـر جوانی بود بـه اســـم مـایکل فوری .همدیگر را
می شـــنــاختیم .او نیز همین آواز دخترک اوگریمی را می خوانــد .خیلی
زودرنج بود».
گـابریل ســـاکت بود .نمیخواســـت گِرِتا خیا کند که او توج ی به این
جوانک زودرنج دارد( ».جویس،1000/5915 ،

)108 .

صحنة اعتراف گِرِتا بهصورت یک مکالمة دو نفره بین او و همسرش رخ میدهد ،اما صحنة
اعتراف لیلی بهصورت گفتار خارج از قاب روایت میشود و خسرو چندان نقشی در این صحنه
ندارد .تن ا نقی خسرو در زمان این اعتراف ،ز زدن به بیرون از پنجرة اتاق است صحنهای که
برای گابریل در انت ای داســتان و در لحظة کشــف و ش ـ ود 5رخ میدهد .یک دلیل این مســئله
ممکن اسـت تابو بودن پرداختن به موضوع عالقة زن به مرد دیگری غیر از همسر قانونی خود
در ســینمای ایران باشــد .بنابراین دلیل دیگر اســتفاده از چنین روایتی ،پرداختن غیرمســتقیم به
موضــوع ممنوعة داســتان اســت .به همین دلیل ،مصــفا از گفتار خارج از قاب بهجای مکالمات
شـخصـیتها اسـتفاده میکند .بهعالوه ،این شیوة روایتگری ،بر بیاهمیت بودن نقی لیلی نیز
صحه میگذارد .او هیچ وقت داستان خود را روایت نمیکند و تن ا از خسرو سخن میگوید.
1. Epiphany
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بهطور کلی ،میتوان گفت روایت پلّه آخر ،به کانون دید درونی نزدیک اســـت چرا که
اغلب صـداهای خارج از قاب به شــرح عواطف و امیا یک شـخصــیت داسـتان یعنی خســرو
میپردازنـد .نوع این کانون دید درونی نیز بنا به آننه از تئوری ژِنِت در قســـمتهای قبل این
مقاله گفته شـد ،متغیر اسـت .یعنی روایت از زاویة دید یک شـخصـیت (خسـرو) به زاویة دید
شـــخصـــیتی دیگر (لیلی) تغییر میکند و بالعکس .گاهی اوقات ،حتی صـــدای خارج از قاب
خسرو ،صدای خارج از قاب لیلی را متوقف کرده و خود به بیان ادامة سخن میپردازد.
روایت کانون دید صــفر در داســتان جویس باعث میشــود مخاطب به ضــعف و ناتوانی
گابریل پی برده و تا حدی احساس عصبانیت و سرخوردگی داشته باشد اما مخاطب فیلم مصفا
بیشــتر با خســرو احســاس همذاتپنداری کرده و به او ترحم میکند .این احســاس ضــعف و
سستی بهویژه پس از اعتراف گِرِتا آشکار میشود:
هشــیاری شــرمآوری به درون گابریل رخنه کرده بود .خود را موجودی
مســـخره میدید که برای خالههایی پادویی میکرد .آدم احســـاســـی
خوشنیت ولی عصـبی که برای عوام نطق میکرد و احسـاسات دلقکوار
خود را م م تصور میکرد ( . . .جویس،1000/5915 ،

)103 .

جویس با اســتفاده از تکنیک روایت کانون دید صــفر که در آن معموالً راوی بهطور تقریباً
یکسـانی به بررسـی افکار و احساسات تمامی شخصیتها میپردازد با نشان دادن ناتوانی او در
برقراری ارتباط مؤثر با دوستان و حتی همسر خود ،بیننده را از ضعف شخصیتی او آگاه میکند.
این در حالی اسـت که مصفا با استفاده از کانون دید درونی و بهکارگیری دو راوی که عمدتاً به
شــرح عواطف ،افکار و احســاســات خســرو میپردازند ،او را در مرکز توجه بیننده قرار داده و
امین و لیلی را به حاشیه میراند .هر گفتار خارج از قاب لیلی نیز ،با گفتار خارج از قاب خسرو
متوقف شـده و ادامه مییابد و قدرت این شخصیت را بهطور غیرمستقیم بازتاب میدهد .عالوه
بر این ،در داستان جویس ،گابریل تن ا دربارة مرگ اطرافیان خود و بشر در معنای عام تأمل می
کند اما در فیلم مصفا ،خسرو خود میمیرد و این مسئله به همذاتپنداری بیننده با این شخصیت
کمک میکند.
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بهنظر میرسـد که قدرت خسـرو در تظاهر به نداشتن قدرت ،ن فته است و این نوع روایت
به قدرت گرفتن او دامن می زند .امین نیز هیچ صدای خارج از قابی ندارد و بیننده از شخصیت
او بهویژه احســاســاتی مربوط به لیلی آگاه نیســت .بدین ترتیب ،خوانندگان جویس با مایکل
فوری همذاتپنداری میکنند ،اما بینندگان فیلم مصـفا علیه امین و لیلی موضع میگیرند .برخی
منتقدان تا آنجا پیی میروند که از رابطة لیلی و امین با نام «آخرین پلّه روشنفکری» یاد میکنند
(گروه فرهنگی مشـرق .)5935 ،همننین شخصیت گِرِتا شرایط ب تری نسبت به لیلی دارد .او با
یـاد و خاطرة مایکل زندگی می کند ،اما امین و لیلی در تمام این ســـا ها در کنار افراد دیگری
زندگی میکردهاند.
در بحث پیرامون ســطوح مختلف روایت (برونداســتان یا درونداســتان) ،صــدای خارج از
قاب خســرو پس از مرگ که راوی او این فیلم محســوب میشــود ،در همان ابتدای داســتان
اعالم می کند که قرار اسـت داسـتان زندگی و مرگ خود را به سمع و نظر بیننده برساند (دقیقة
 .)1:51در جریان این داســتان ،راوی مرده به توصــیف داســتانی میپردازد که صــدای خارج از
قاب لیلی نیز بعضـاً راوی آن میشود .یک نمونه از چنین لحظهای را میتوان در داستان خسرو
و زمانی یافت که صدای خارج از قاب لیلی به روایت عشق د دادة خود برای خسرو میپردازد:
آخرای تعطیالت بود خونـه مـامـان جون تو تفرش .داشـــتم چمـدونامو
میبسـتم برگردم ت رون .پسرک ناخوش بود از سرما میلرزید .ب ی گفتم
از سرما میمیری برو خونهتون .گفت دیگه نمی خواد زنده بمونه .منم زدم
زیر خنده .دلشـــو شـــکســـتم .دوباره که از پنجره نگاه کردم دیدم هنوز
اونجـاســـت  . . .یـه هفته بعد از اینکه اومدیم ت ران گفتن مرده .همونجا
خاکی کردن( .دقیقة )11:11
بنابراین میتوان چنین ادعا کرد که ســط روایت خســرو باالتر از ســط روایت لیلی قرار
گرفته اسـت .چون خسـرو داستان زندگی خود را روایت میکند ،الگوی روایت او برونداستان
همگوی اســت .راوی ســط دوم پلّه آخر ،یعنی لیلی نیز بهجز صــحنة اعتراف به د دادة خود،
بهطور عمده به شرح احساسات ،عواطف و خاطرات خسرو میپردازد .پس الگوی روایت او را
میتوان درونداسـتان دیگرگوی دانسـت .بنابراین ،گرچه بهنظر میرسد دو شخصیت مرد و زن
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اصلی داستان دارای صدایی روایی هستند ،خسرو با سط روایت او و همگوی ،نقی محوری
و پررنگتری در داستان دارد .او علی رغم ضعف و انفعا شخصیتی ،با در دست داشتن موضع
برتر روایی ،بیننده را به همذاتپنداری وا میدارد.
 .3نتیجهگیری

بر اسـاس آننه در مقاله گفته شـد و علیرغم انتظار بینندگان ،علی مصفا همزمان با افزایی
بدعد تصــویری این اثر ،بر بدعد کالمی آن نیز افزوده اســت اما روایت این فیلم با روایت منبع
اقتباسـی آن متفاوت اسـت .راوی داسـتان «مردگان» از زندگی و عواطف شـخصیتها ،آگاهی
نسبتاً کاملی داشته و در جایجای داستان به شرح احساسات و تمایالت آنها میپردازد اما دو
صـدای خارج از قاب در فیلم مصفا عمدتاً به شرح و توصیف احساسات و تمایالت شخصیت
مذکر اصــلی داســتان یعنی خســرو میپردازند .بر اســاس تقســیمبندی کانون دید ژِنِت ،روایت
کانون دید صفر داستان جویس در پلّه آخر ،تبدیل به روایت کانون دید درونی شخصیت خسرو
میشـود ،اما تن ا متنی که صـدای خارج از قاب لیلی در آن به توصیف موضوعی درمورد خود
میپردازد ،دیالوگی اسـت که مسـتقیماً از داستان جویس گرفته شده است .بعدها بیننده از عدم
صــحت این گفته مطلع میشــود .همننین ،در بحث الگوی روایت ،خســرو راوی او داســتان
زندگی خود و لیلی محســوب شــده و در داســتانی که روایت آن را بر ع ده دارد ،لیلی نیز به
روایت احساسات و عواطف وی میپردازد .بدین ترتیب ،روایت برونداستان همگوی خسرو و
روایت درونداسـتان دیگرگوی لیلی بهطور غیرمسـتقیم ،خسرو را در موضع قدرت قرار داده و
خواننده را به همذاتپنداری با این شــخصــیت وا میدارد .با این حا  ،لیلی در هیچ زمانی،
مجا بروز احســاســات واقعی خود را از طریق این صــداهای خارج از قاب نمییابد و بدین
ترتیب ،احســاســات واقعی و حرفهای نگفتة لیلی همننان از بیننده پن ان میمانند .این امر
طبیعتاً منجر به همذاتپنداری بیننده با خســرو و مت مکردن لیلی به خیانت ،دروغ و ناراســتی
میشـود .بنابراین ،تأثیر آگاهانه یا ناخودآگاه اقتباسکنندة مذکر ،بر نوع روایت باعث شده است
تا بینندهها و حتی برخی از منتقدان مختلف ایرانی بدون در اختیار داشــتن صــحبتهای هر دو
شــخصــیت ،لیلی را مورد نقد و هجمه قرار دهند .در نتیجه ،این امر ،برداشــت بینندگان از
شــخصــیتهای داســتان را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .با این حا  ،تغییر کانون دید به مخاطب
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 هماهنگکردن فیلم با ذائقة، ســعی در آســانتر کردن شــناخت شــخصــیتها و در نتیجه،تغییر
 با این تغییر در، گرچه روایت داســتان فیلم پینیده اســت، رویهمرفته.مخاطب ایرانی دارد
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