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  زبان ادبیات، زبان سینما
  2موشت و فیلم 1داستان نوین موشتمقابلۀ متنِِ 

  رؤیا لطافتی
  استادیار دانشگاه تربیت مدرس

 16/3/85: تاریخ وصول
  4/6/85: تاریخ تأیید نهایی

  ...زبان ادبیات، زبان سینماچکیده 
اثـر   داستان نـوین موشـت  ان در برگرد. باید به روح اثر پی برداي راستین، می یابی به ترجمه  براي دست 
 به شکلی آرمانی موفق به دستیابی به روح اثر شده و این اتفاق در شکل 4 به فیلم، روبر برسون3ژرژ برنانوس

برسون بیان هاي ادبی خاص اثر را تبدیل به بیان سینمایی کرده     . و مضمون، به صورتی توامان رخ داده است       
جستجوي خداوند از فراسوي دردها و . رنانوس را در نظر داشته استبینی بها، جهانو در تمامی این موقعیت

هـاي روانـشناختی در     هاي آدمی، مضمون مشترك نویسنده و فیلمساز بوده است و همچنین نبود سـویه             رنج
بدین گونه، اثري در سینما پدید آمد که اقتباسـی  . کنش و گفت وگوها، جهان ساختاري مشترك آن دو است    

  .دبیات استشاخص از جهان ا

  .اي راستین، ادبیات و سینما موشت، برنانوس، برسون، ترجمه:هاي کلیديواژه

                                                        
1- La nouvelle histoire de Mouchette, 1937 
2- Mouchette, 1967 
3- Georges Bernanos 
4- Robert Bresson 
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  مقدمه
دهـد و  جهان واژگان چه هنگام به تصویر راه مـی . موضوع این نوشته است، رخداد مقابلۀ تصویر و واژه است   

اژه و هر عبارت ادبی تبـاري دارد  هاست و هر و فروشد؟ ادبیــات سرشار از واژه    چه هنگام رازش را به تصویر نمی      
تبار در سوي دیگر، تصویر، بی. شناسد و در عین حال، نمود کــــامل تجریـــد است  که جایگزینی براي خود نمی    

هـر چـه   . بسیار کم پیش آمده که اقتباسی سینمایی اثري موفق جلـوه کـرده باشـد           . اي از عینیت کامل است    با جامه 
) 1871ــ 1922(5اثر سترگ پروسـت . از هنر جاي گیرد، تبدیل آن به سینما دشوارتر استتر ادبیات در کالبدي کامل  

  .وقتی مورد اقتباس سینمایی قرار گرفت، دیگر اثري از بزرگی در آن نبود
ژرژ . انـد هاي عدم موفقیت اقتباس ادبی آثار سینمایی بسیارند؛ اما نام بـردن از آثـار موفـق بـسیار انـدك           نمونه
) 1901ــ  1998( روبـــر برسـون      داستان نـوین موشـت،    نــویسنده،  اثــري دارد به نام       ) 1888ـ1948(برنــانوسِ

با این یادآوري که فیلم موشت نه .  که اقتباسی از داستان نوین موشت اوست    موشتفیلمساز هم اثري ساخته به نام       
مبارك دالیل چندي دارد که بـستري را  این اتفاق . تنها از اثر ادبی اش کم ندارد که بسی هم زیباتر و ژرف تر است          

شود در این نوشتار فراهم آورده تا به این پرسش پاسخ دهیم، که چه گونه اقتباسی سینمایی از اثري ادبی ممکن می                 
  .این نوشتار پاسخی به این پرسش است. آیدتر پدید میو در این انتقال، اثري بزرگتر و عمیق

  بحث و بررسی
 ژرژ برنانوس دربارة دختر نوجوانی است به نام موشـت کـه در شـبی توفـانی در مـاه        اثر داستان نوین موشت  

شود و این  آشنـا میآرسنمارس، پس از فرار از مدرسه، به دلیل بدرفتاري معلمش، در جنگل با مردي الکلی به نام    
ی و مستی، به موشت آرسن در لحظۀ دیوانگ. آوردآشنایی در موشت احساس ترحم و عشق را نسبت به او پدید می    

هاي خانواده و اهالی دهکده را ندارد، دسـت بـه   موشت ناامید و تحقیر شده که دیگر تحمل سرزنش     . کندتجاوز می 
  . زندخودکشی می

 نویسندة فرانسوي بـا تفکـرات مـذهبی ـ     (6ۀ تبار فکري شارل پگیاش دلبستژرژ برنانوس با دیدگاه کاتولیکی
ترام به حرمت انسانی و شرافت مسیحیت، در قلب آثار او جاي داشته و بخشندگی و اح. است) 1873ـ1914 عرفانی

  .اندعطوفت مسیحی نیز بخشی از باورهاي اصلی و همیشگی او بوده
هر . ام سال داشتم که شروع به نوشتــن کرده    40من بیش از    «: گویدخودش می . برنانوس دیر وارد ادبیات شد    

اي شـده  اي حرفـه کنند که نویـسنده ها متقاعدم نمی  ل از من استقبال کردند، اما این       سا 11چند که مردم در طی این       
. او که در ابتدا خبرنگار بود، در جنگ جهانی اول شرکت کـرد و زخمـی شـد         ) 642-3، ص   1980برونل،  (» .باشم

اي هاي عمـدهدرونمایهاز آن تاریخ به بعد مرگ و کودکی . پیش از آن و در جریان جنگ داخلی اسپانیا، در آنجا بود
خواهم تا پایان زنـدگی همـان   زندگی من چه اهمیتی دارد؟ تنها می«: گـویداو می. بودند که در آثار او متجلی شدند    

 در واقع خشم برنانوس در برابـر جنـگ داخلـی    داستان نوینِِ موشت«). 644همان، ص   (» امکودکی باشم که بـوده   
ایـن تجـاوز،    . گیرداي مورد تجاوز قرارمی   خواره در منجالب فقر که توسط می      قصۀ دخترکی هراسان  .  اسپانیا است 

اي است داستان موشت، نماد آن گروه از آوارگـان جنگ زده. تنها به جسم موشت نیست بل به اعتماد و امید اوست    
معنـایی پـاك و   برنانوس در تمامی آثارش در جستجوي مفاهیمی بود که به ایـن جهـان،           . اندکه قربانی قدرت شده   

تـصویر دخترکـی میـان پناهنـدگان     . سرچشمۀ پیدایش این اثر، یک تـصویر بـود  «). 646همان، ص   (» انسانی بدهد 
خانمان ـ همه روزه تعداد زیادي از این مردم بی. اسپانیایی که جنگ داخلی کشورشان، آنها را راهی فرانسه کرده بود

                                                        
5- M. Proust 
6- Charles Péguy  
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برنانوس موشـت  . بردندگذشتند و به فرانسه پناه میهاي پیرنه می کوهکه بسیاري نیز از هواداران جمهوري بودندـ از 
  ).70، ص 1364احمدي، (» را میان آنها یافت
عـدالتی  هاي انسان دوستانۀ برنانوس در رمانی تبلور یافت که درباره جنگ نبود؛ دربارة انـدوه و بـی           حساسیت

  .بود
  :منتشر شد، گفت) 1937 ژوئن17(کاندید برنانوس در گفت و گویی با آندره روسو که در نشریۀ 

دخترك در کامیونی میـان  . من نگارش داستان نوین موشت را با دیدن آن موجود کوچک تیره روز آغاز کردم     «
بـه  . اش از گرد زغال سیاه شده بود، اما زیبا بود، به راستی زیبا بـود   هایش بر زنوان و چهره    مردان نشسته بود، دست   
، ص 1364 ،احمـدي (» .عـدالتی ه را به دخترکی خواهم بخشید در هم شکسته از اندوه و بی      خود گفتم که این چهر    

70.(  
خرنـد تـا بـه فـیض     ها را به جـان میعدالتی، رنجهـاي بـرنانوس براي مقابله با این همه اندوه و بی شخصیت

ینان مرگ را راهی براي مقابلـه بـا   براي آنان، زیستن در این جهان، درد و اندوه به همراه دارد، ا      . خدایی دست یابند  
  .داننداین همه اندوه می

-آنان مـی  . آیـندبه جستجوي خداونـد بر می    . هایی فرا زمینی رودررویند   با پرسش ) برنانوس( قهرمانان او ... «
  ).64همان، ص (» ها، سعادت و فیض خدایی را دریابندکوشند تا از فراسوي دردها و رنج

همـین ویژگـی،   . مانـد برداري دقیقی از یـک عکـس مـی   ویري است که به مانند نسخهنثر برنانوس آنچنان تص 
  .هایی شاعرانه به متن او داده استسویه
شناسـانه و یـا   هایی ساده ـ با گریز از هر گونـه بیـان روان   برنانوس با زبانی شاعرانه و قدرتمند از راه داستان«

تین از باورهاي سخت جان و دیرپایی بدهـد کـه اسـاس آیـات     کوشد تفسیري این جهانی و راسایجاد هیجان ـ می 
  ).64همان، ص (» اندکتاب مقدس

اش به کودکی، چون ابزاري در راه مبـارزه  وفاداري. برنانوس همیشه نگاهی حسرت بار به کودکی داشته است        
ناهگاهی امن است و به یـاري  براي او کودکی، پ. آید، دنیایی که غروراش را نادیده گرفته است  با این دنیا به کار می     

در آثار او درونمایۀ فقر، با دنیاي کودکی پیونـد      . پوشانداش جامۀ عمل می   هاي آثارش به رؤیاهاي کودکی    شخصیت
خودکـشی موشـت حـضوري      . هاسـت تـرین آن  هاي کودك برنانوس، موشت منقلب کننده     بین تمام شخصیت  . دارد
شخـصیت موشـت در   (دراولین داسـتان موشـت   . وزي شیطان نیستمرگی که پیر. العاده در جهان مرگ است خارق

درونمایـۀ فقـر در تمـامی آثـار         . اما در اینجا، مرگ فقیـران اسـت       . مرگ، پیروزي شیطان بود   ) ستارة شیطان داستان  
درونمایۀ دیگري که گردادگرد فقـر و کـودکی تنیـده    . هاي اصلی او همگی فقیرند برنانوس جریان دارد و شخصیت    

همـه  ... «: کند، باید از میـان بـرود  هر آن چیزي که راه رسیدن به خدا را طوالنی یا سد می . مسئولیت است شود،  می
 داستان نــوین موشـت  برنانوس در اولین صفحات رمان ). ، مقدمه1937برنانوس، (» چیز براي رسیدن به خداست 

 دارد، همـان تنهـایی      اره شـیطان  سـت ، تنها نقطۀ مـشترکی کـه بـا موشـت            داستان نوین موشت  موشتِ  «: نویسدمی
  ).همان، مقدمه(» اماندوهباري ست که من در زندگی و مرگشان دیده

 توسط روبر برسون فیلمساز، تبدیل به اثري سینمایی شد، یا بهتر است که بگوییم تبدیل              داستان نوین موشت  
اي بیـانی،  است؛ اما سینما شـیوه برسون اعتقاد داشت که سینما توگراف هنري مستقل و کامل       . به سینماتوگراف شد  

گرایی است کـه  برسون از آن دست فیلمسازان ناب. نویسی ـ است  به ویـژه تـاتر و داسـتان-استوار بر سایر هنرها 
هـا را اثـري مـستقل در    توان آناند که میآثار اقتباسی وي از ادبیات آن گونه   . اندبدیلتمامی آثارش شاهکارهایی بی   

اگـر  . ن به طور قطع یکی از استادان سینما است که توانسته سینماي خودش را دوباره اختـراع کنـد          برسو. نظر آورد 
برسون همیشه در پی به انجام رسـاندن       . مانداي هنر سینما، نامکشوف باقی می     هاي پایه برسون نبود، یکی از قابلیت    
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  .ه دنیاي ژرژ برنانوس نزدیک استهاي زیادي بدنیاي برسون از جنبه. فیلمی دربارة خلقت جهان بوده است
. هاي من است آثار او و فیلم  ةنبود سویۀ روانشناختی و تحلیل در آثار برنانوس، نقطۀ تالقی عمد          «: گویداو می 

ام که متافیزیک همـان واقعیـت محـض         و من همیشه فکر کرده    . افکار متافیزیکی برنانوس بسیار برایم دلپسند است      
  ).183، ص 1986آرنود، (» است

در هر جسم، احساس و کنش، نیروي متفاوتی وجـود         «: گویدهمچنین او دربارة جهان عینی و مجاز چنین می        
). 133همان، ص (» آفریندآمیزد، اما جهان واقعی خود را میسینماتوگراف با قطعیت جهان رویاروي ما در نمی. دارد

هـا، تمهیـدي اسـت کـه فیلمـساز را از         ش آن ها و حتی کـن    هاي برسون، نبود احساس در سیماي شخصیت      در فیلم 
  .واقعیت موجود رها کند تا او جهان واقعی خود را بیافریند

هاي هر دو آنان تمایل دارند که از کنش. سینماتوگراف مورد نظر برسون، به جهان برنانوس بسیار نزدیک است
  .تواند در همین نکته نهفته باشدازها میراز نزدیکی آن دو و شاید یکی از ر. روانشناختی در آثارشان پرهیز کنند

. کنـد اي تهیدسـت زندگــی مـی   موشت دختر جوانی ست که در خانواده:  این چنین است  موشتروایت فیلم   
در مدرسه خـانم معلمـش بـا او رفتـاري بـسیار      . اندمادرش در حال احتضار است و پدر و برادرانش در کار قاچاق    

میرد و موشت به قصد مادر موشت مـی. کندلگردي مست به موشت تجاوز می    در شبی توفانی آرسن، و    . خشن دارد 
  .میردکند و میخودکشی خود را در آبگیـري غرق می

بینـی برنـانوس در    وفادار است و هم در انتقال جهان      داستان نوین موشت   هم در طرح روایت به       موشتفیلم  
تار ادبی و سینمایی این دو اثر با یکدیگر است که رسانۀ نکتۀ بسیار حایز اهمیت، نزدیکی ساخ. داستان نوین موشت
  :گویددر این زمینه می) 1370(احمدي . نمایاندها، برگردانی صادقانه از متن میمقصد را در همۀ سویه

بیـشتر  . شـود آوریم، مفهوم روشنی از ادبیات ارائـه نمـی     وقتی از مناسبت ادبیات و سینما سخن به میان می         ...«
کنند، سویۀ روایی متن ادبی را در نظر دارند؛ یعنی در مرکز توجه آنـان    از مناسبت سینما و ادبیات یاد می      کسانی که   

هاي طوالنی تولیـد متـون ادبـی، مفهــوم  در قیاس با سـده. و از این رو رمان و نمایشنامه قرار دارد    » طرح داستانی «
اش صـرفاً در پایـان      به معناي گستردة امـروزي     littératureهاي اروپایی واژة    در زبان . نکتۀ جدیدي است  » ادبیات«

به هر رو، از دیدگاه تاریخی، در بحث از مناسبات ادبیات با سینما و تاتر، همواره عنـصر             .... سدة هجدهم طرح شد   
از همان آغاز پیدایش سینماتوگراف ضـرورت بیـان داسـتان، سـینماگران را بـه      . اصلی، سویۀ روایی متن بوده است 

  ).109ص (» را آزموده بود» گوییقصه«هاي بسیار، شگردهاي متفاوت کشاند که در طول سدهي هنري میسو
بسیارند کسانی که در اقتباس از یک اثر ادبی، همۀ نگاه خود را به روایت دارند و تصاویر، تنها محملی اسـت              

در . ها در واقع تصویري کردن ادبیات استتوان گفت این برگردان   اندازد و به شکلی، می    که روایت را به جریان می     
هـاي روانـشناسانه،    هاي کامالً استودیویی به همراه بـازي      هاي چهل و پنجاه فرانسه، شگرد     هاي سینمایی دهه  اقتباس

. و به ویژه برنانوس پدید آورد     ) 1783ـ1842 (8استاندالو   )1869ـ1951( 7ژیدهایی قابل قبول ازآثار     نتوانست فیلم 
برسون با کاستن از . وار و از نظر تصویري تیره و تاریک برسون، بیشتر به داستان برنانوس نزدیک است       دهاقتباس بر 

هاي دهد که شباهتی به سایر فیلمها، فیلمی ارائه میهاي روانی شخصیتحرکات بازیگران به حداقل، و حذف کنش
  .آن وفادار بماند؛ یعنی واقعیت داستان برنانوسخواسته به فرانسوي ندارد؛ این فیلم همانند واقعیتی است که می

اما چنین دریافتی تنها آغاز راه .  کلید راهیابی به اقتباس از این اثر است    موشت،بینی برنانوس در    دریافت جهان 
اي مواجهیم که ادبیات تنها بخشی از آن است و صـرف انتقـال روایـت داسـتان در فـیلم،      است؛ چرا که ما با رسانه     

بینـی  اي باشد که رسانۀ مقصد، همان بـار معنـایی و جهـان       باید این انتقال به گونه    . دهداقتباس را شکل نمی   جریان  

                                                        
7- Andre Gide 
8- Stendhal 
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هاي خالق گیرد و به کمک شیوهشکل می) ساختار و مضمون( بار معنایی در کل اثر. رسانۀ مبدأ را در بر داشته باشد
 .شودتصویري، پرداخته می

اند و در عین حال هم پیوسته به آن، باید به دبی که جدا از روایت یک اثر ادبی     هاي بیان ا  در کار اقتباس، شکل   
-این شکل بیانی در روند انتقال خود از متن به فیلم، ضـرورتاً داراي موقعیـت  . هاي بیان سینمایی تبدیل شوند    شکل

توانـد  عیت است که میانگیزه و هدف کنش در موق. ها هم چندان اهمیتی ندارد ظواهر موقعیت . هاي یکسانی نیست  
در متن برنانوس، موشت به هنگام خودکشی، توري به همراه خود ندارد، اما در فـیلم  . در موقعیتی دیگر نمایان شود    

  . توري همراه موشت استموشت
  :خوانیمدر متن این چنین می. خودکشی موشت در فیلم، به شکلی متفاوت از کتاب به تصویر در آمده است

آب سرد را بر . گیرداي که آب او را به دندان میکند، تا لحظهز پهلو در شیب خاکریز رها میموشت خود را ا «
هایش را از همهمـۀ   آب گوش]...[.شودموشت خود را در آب رها کرده، تسلیم آب می   . کندپهلوهایش احساس می  

ی، او را در بر گرفته، درهمـان   کند که زندگگیرد، احساس می آب که جسمش را فرا می    و […]. کندضیافتی پر می  
  ).181برنانوس، ص (» .رسدحال، بوي قبر به مشامش می

  :آرایی فیلم اینچنین استو صحنه
چند بار غلتیدنش را به سوي پایین همراه . پیچدتور سفید گرد او می. غلتدموشت از روي خاکریز به پایین می   

. رودغلتد و پیچیده در تور سفید از قاب تصویر بیرون میپایین میآخرین بار موشت دوباره به . بینیمبا تور سفید می
. تور سـفید بـه خارهـاي کنـار آبگیـر چـسبیده اسـت       . نماي ثابت آبگیر. شنویمصداي افتادن جسمی را در آب می     

  .شود همراه با دور شدن دوربین شنیده می9موسیقی مونته وردي
اجراي صحنۀ ارائه شده در متن، مستلزم تمهیـداتی اسـت   . آوردتوان براي این تفاوت در نظر دالیل چندي می  

کنش آب و گوش موشت و در هم آمیزي آن با احساس او  .نمایدکه در جهان ساختاري سینماي برسون غریب می
  آرایی متن با فیلم در چیست؟اما مناسبت صحنه.... و

. گیـرد گونه فـیلم پایـان مـی   هاي او و بدین   شود یادآور رنج  میرد، تور او شخصیتی می    آن هنگام که موشت می    
رسـاند،  اي بـه اوج مـی  صحنۀ مرگ موشت، نقطۀ قوت و در بردارنده پیام فیلم است، مرگی که او را در حد قدیسه        

-صحنۀ مرگ موشت در فیلم برسون این گونـه رخ مـی   . مرگی خود خواسته در آرامشی یگانه و در آغوش طبیعت         
شود، چون گر میبا این مفهوم که کنش بیش از هدف جلوه    . آن که مکرر بنماید   شود، بی نماید که چند بار تکرار می     

که مرگ خود خواسته موشت، موحش نیست؛ او به مانند عارفی است که وابسته به این جهان نیـست و بـه هنگـام               
میـان طبیعت است و کنش پیش از مرگ موشت، تفرجی سـرخوشانه در . مرگ، تنها باید سر بر بالین گذارد تا بمیرد

رسـانۀ مقـصد در ایـن    . گیرد، درست همچون یک قدیسه این گونه موشت به هنگامـۀ مـرگ، مرگ را به سخره می          
چنین برگردانی در واقع زایش دوبارة متن در بلوغ فهم . تاباندبینی خالق اثر را باز می     هنگام بسی بیش از متن، جهان     

توري که برون از چمبرة مرگ بـه  ! ماند، در خود بوي مرگ را دارد  از می اثر است و چقدر تور موشت که از مرگ ب         
در متن همین گونه است؛ زندگی فقر . نمایاندجاي مانده، نمادي از مرگ است و مرگ موشت، رهایی از مرگ را می
  .یابدزدة موشت، مرگی هر روزه است که موشت با مرگش از آن خالصی می

صداي افتادن جسمی . دارند ون قابِ تصویر، اهمیتی برابر با وقایع داخل قابهاي بیردر سینماي برسون کنش
مناسبت صداي بیرون قـاب و  . بینیم که نشانی از جسم موشت داردشود، در حالی که ما تور را می   در آب شنیده می   

ي از اوچون یـک صـداي مـشخص، حـوزة گـسترده      . تصویر درون قاب به مانند مناسبت دو نماي پی در پی است           
تـوانیم از صـداي افتـادن موشـت در آب بـه یـاري          آفریند، پس اکنون مـی    تصاویر مرتبط با آن صدا را در ذهن می        
                                                        

9- Claudio Monteverdi آهنگساز ایتالیایی   
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  :موسیقی مونته وردي، ببینیم که
و . کندهایش را از همهمۀ ضیافتی پر می آب گوش]... [شودموشت خود را در آب رها کرده، تسلیم آب می...«

کند که زندگی او را در بر گرفته، در همان حال بوي قبـر بـه مـشامش             احساس می  گیرد،آب که جسمش را فرا می     
  ).181برنانوس، ص (» رسدمی

نثر برنانوس بسیار تصویري است؛ اگر تعریف تصویري بودن یک متن را منطبق بر ایـن بـدانیم کـه موقعیـت              
  .آفریده شده با واژگان را بتوان به سرعت با جهان بیرون متن تطبیق داد

اي که جلو آمده، چون گربۀ موشت دو زانو نشسته با پاهاي جدا از هم و دستانی آویزان از دو سو و با باالتنه          «
   ).55همان، ص (» جوانی که آمادة خیز برداشتن است

دهد موقعیت را فراتـر از آنچـه     رود که به خود اجازه نمی     طرفانۀ برنانوس تا به آن حد پیش می       نگاري بی واقع
  .دهدگویی او هر موقعیتی را درست از روي عکسی شرح می. ت، شرح دهددیده اس

. کنـد در داستان برنانوس، طرح جزییات، نه به برانگیخته شدن احساسات خواننده، که به نگاه او کمـک مــی                
م نیست مه. دهد که درست و دقیق ببینددهد، بلکه به او امکان میبرنانوس خواننده را در مجراي احساسی قرار نمی 

  .اي باشندکه دو خواننده، دو شکل متفاوت را تجسم کنند؛ مهم آن است که هر دو، روي به دریافت یگانه
بینم که چه گونه ممکن است بیان ادبی متنی فراتر از روایت جریان یابد و برگردان را به مرزهاي نـاممکن                می
 بیان سینمایی تبدیل شود، که ایـن امـري نـاممکن    هیچ ضرورتی نیست که هر بیان ادبی با همان ویژگی به          . برساند
اما فیلمسازي که جوهرة ساختار ذهنی نویسنده متن را در یافت کرده، ویژگی بیان ادبی را در جاي جاي فیلم . است

  .در نظر خواهد آورد
ـ    با نگاه به جهان. دهد تا موشت تفریح کندزنی به موشت پول می    ه ماننـد  بینی برنـانوس در فـیلم، رفتـار زن ب

هـاي یک اثــر سـینمایی      واژه. بینداي از سوي زن که موشت محبتی در آن نمی         ماهیت زندگی موشت است، صدقه    
کند که هـر  شود و برسون در تقطیع نماها آنچنان عمل میگر میگوید در قالب نما جلوه می10آنچنان که نورمن میلر  

برسـون بـا طـرح ایـن صـحنه      . کندرا کامالً حــذف میکنش به شکلی منفصل از هم، ارتباط عاطفی زن و موشت    
متن . هاي ماهوي متن و فیلم، در نوع ارائه است      یکی از تفاوت  . تاباندآرایی، کودکی از دست رفتۀ موشت را باز می        

خوانیم و اندوه موشت را به خاطرات دردناك خویش پیوند خوانیم، دوباره میرا در سکوت و در تنهایی خویش می    
یم و مجال آن را داریم که مصیبت را ذره ذره احساس کنیـم؛ اما فیلم باید در زمانی محدود، تماشاگر خود را               دهمی

  .گرایی سطحی استآرایی برسون در این فصل، صریح و فاقد احساستردید صحنهبی. با عمق فاجعه آشنا کند
 نگاه کند و فیلمساز به این شکل روایـت  دهد که به چه چیزهایی از واقعیت   تقطیع نماها به مخاطب فرمان می     
  :آفریند، روایتی که حاصل کند و کاو در ژرفاي شخصیت موشت استساخته و پرداختۀ ذهن خویش را می

این دست اینجاسـت، زیـر چـشمانم، در مقابـل     . اي با انگشتانی که هنوز پر از خاك است        این دست قهوه  ... «
آمد و در یک آن، نیمه باز، انگشتان خم شده، این دست، مرده به نظر می         دست  . به این زودي پیر شده است     . نگاهم

انگار دسـت  . و موشت شروع به متنفر شدن از دستش کرد. گونه که در زیر خاك سیاه    حقیقتاً آن را مرده دید؛ همان     
  ). 169-170همان، ص (» آورخودش نیست، به مانند چیزي نفرت

کنش ذهنی موشت، یعنی همـان جریـان    . اه راوي در متن جریان دارد     نگاه عکس گونۀ موشت هم به مانند نگ       
ها ابزارهاي پنداشت که دستبرسون درست به مانند برنانوس می. متنفر شدن از دستش، اهمیتی همپاي روایت دارد       

                                                        
10- Norman Mailer 

بخشند، اما در سینما ا میشوند به آن معنمی اي که کنار هم گذاشتهکنید و شیوهاي از کلمات شروع میدر رمان شما کار خود را با مجموعه«
  .»اندبا واژگان دیگري سروکار دارید، قطعات کوچکی از نوار فیلم که هر یک در حکم تعدادي لغت
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هـاي پـدر، پـدر بـزرگ و     هاي موشت، دست  دست. ها زیاد پرداخته است   هاي شخصیت اند و در متن به دست     روح
  :رهاي موشتبراد
این دست براي او تنهـا یـادآور تحقیرهـاي    . هایی است کـه نشان فالکت استچنین دستی از همان دست   ... «
  ).همانجا(» شمار بودبی

اي حتی تشنج آرسن به شیوه. در متن و فیلم، هیچ روانکاوي و یا تالشی براي متأثر کردن خواننده وجود ندارد
ف شده است و در پایان آرسن براي آن که نقطۀ پایانی بر اندك احساس پدید آمـده             آمیز توصی ناتورالیستی و اغراق  

  ).54همان، ص (»  دکتر به اینا میگه غیب شدن]...[ها اینجوري میشمگاهی وقت«: گویدبگذارد، می
آور و امیـدبخش بـراي   در کل متن برنانوس و فیلم برسون، تنها کنش عمدة روانی موشت کـه نیرویـی شـوق         

ــت ــت    اوســـ ــم اســـ ــانم معلـــ ــرت از خـــ ــساس نفـــ ــا احـــ ــه  . ، همانـــ ــی کـــ ــانم معلمـــ   خـــ
. تواند حضور مادي دشمنی باشد که همان فقر و ظلم زندگی است و زیستن را براي موشت ناممکن کرده است                 می

انگار این تنفر، نیرویی است که موشت . شودپایان موشت نسبت به خانم معلم احساس میدر سراسر رمان نفرت بی
اگـه خانم معلم بفهمه که مـن   ... «کند که   او در لحظات ناامیدي و تنهایی به این فکـر مـی         . داردت وا می  را به حرک  

و این گونه است کـه موشـت   ). 64همان، ص (» خندمکنه؟ اما من بهش میچه کار غیر اخالقی انجام دادم، چی می  
 .یابدتسلی می

- و ناگهـان مـی.گیرد موشت سر او را در میان دستانش میزمانـی که آرسـن مصروع از تشنج، بر زمین افتاده،
انگـار در  . خواندخوانده، اما حاال با شوق میخواند که با اکــراه در کالس درس میمـوشت سـرودي را می . خواند

ن دهـد، آ گیرد و تنها چیزي که موشـت را تـسلی مـی    او از زندگی انتقام می    . صدد گرفتن انتقام از خانم معلم است      
  .معلمش» خانم«خاصه . کس از آن آگاه نیستداند، رازي که هیچرازي است که می

گوهـا، رازي در دل موشـت   هاي آورده شده نشان از آن دارد که به رغم نبود روانکاوي در کنش و گفت              نمونه
 خوشبختی و هیچ چیز امید بخشی در این راز نهفته نیست، اما براي موشت که        . نهفته است که نیروي حیات اوست     

این راز که براي برسون آفتابی شده است، همپاي مـتن در فـیلم جریـان            . شناسد، در مقام حقیقت است    امید را نمی  
  :دارد
اندیـشد کـه بـه    موشت بـه مـرگ همانگونـه مـی    . هیـچ چیـز بـراي موشت تهـدیدآمیز نیست، حتـی مـرگ      «

  ).24همان، ص (» اندهر دو به یک اندازه نامحتمل. خوشبختی
هر دو بـه صـداي      . مرگی مرموز دارد  ) داستان نوین موشت  (موشت برسون همچون دومین موشت برنانوس       «

شوند و از قید زنـدگی دردبـار رهـایی      هر دو در صافی آب تطهیر می      . دهندتر از هر چیز، گوش می     هزاران بار آرام  
است، انسان را از تمامی مـشقتی کـه زیـر    همه چیز باطل «: دردي که در کتاب مقدس از آن یاد شده است     . یابندمی

-3عهد عتیق، کتاب جامعه، باب نخست       (» در زیر آفتاب، هیچ چیز تازه نیست      ... کشد، چه حاصل است   آسمان می 
چـرا  » چه سود؟«: روز و زیباي اسپانیایی، از خویش پرسیدهبرنانوس گفته است که پس از مشاهدة دخترك تیره      ). 1

 تحمل کرد؟ چرا به زندگی پایبند باشیم، آنگاه که چیزي جز مصیبت و رنـج برایمـان بـه     باید دردهاي این جهان را    
آورد و جز سد و مانع در راه آرامش مرموز خدایی، نیست؟ این پرسش انـدوهبار، امـا کلیـدي و تعیـین     ارمغان نمی 

تباس خیره کنندة برسـون  کننده، در قلب برسون نیز نهفته است، این همه درد و رنج را چه سود است؟ راز روش اق            
  ).71، ص 1370احمدي، (» باید پیام نهایی را دریافت. این است

مرگی که از . دانداي است که مرگ را تنها را ه گریز از ناامیدي میتوان پذیرفت که موشت قدیسهاین گونه می 
ي خـدایی اسـت کـه    مرگ موشت به صورتی که در داستان و فیلم آمده، رفـتن او بـه سـو            . معناي مرگ تهی است   
 .ناامیدان را پذیراست
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حـوادث کمتـر از بیـست    «: در داسـتان برنـانوس  . هایی شکل گرفته که در متن نیست   موقعیت موشتدر فیلم   
داستان برنـانوس در پادوکالـه   . اي به گذر زمان حوادث ندارد     برسون در فیلم خود اشاره    . انجامندساعت به طول می   

خواسـت  تهیه کـرد، زیـرا مـی   ) جنوب فرانسه( اما برسون فیلم خود را در وکلوس    گذرد،می) جنوب غربی فرانسه  (
تـر بـا   براي هر فیلمسازي، تصاویري وجود دارند که راحت     ). 71همان، ص   (» ...اي جنگلی بگذرد  داستان در منطقه  

. داستان وفادار بمانـد تري دارد تا بتواند به کمک آن به       براي برسون، جنگل مواد تصویري مناسب     . آیدها کنار می  آن
جایی در زمان و مکان در نزد فیلمساز، نزدیک کردن اثر به خویش است، تا احساس غرابت آن را بزداید و قادر جابه

  در این فیلم،. به شکل دادن آن باشد
با حفظ . ها و حتی چند شخصیت داستان در فیلم حضور ندارند   هاي اجتماعی، برانگیختن هیجان   برخی نشانه «
ها که روسـتا را   همچون گذر کامیون  . گرایی داستان، برسون عناصر نوینی را در فیلم وارد کرده است          دگی و واقع  سا

کشش من به این داستان برنانوس بسیار زیاد بود، چرا که در داسـتان          : برسون خود گفته است   . پیوندندبه شهرها می  
موشت را همه جـا  : آورم گوهر داستان را به دست میمن،. عناصر روانکاوي و تجزیه و تحلیل حوادث وجود ندارد 

  ).72همان، ص (» توان یافت، هر جا که جنگ، اردوگاه، شکنجه و کشتار وجود داشته باشدمی

  گیرينتیجه
باید بـه   . گیري یک اقتباس است   اي از مضمون و ساختار، نقطۀ آغازین شکل       فراچنگ آوردن گوهر متن، آمیزه    

توان را باور داشته باشیم، می) نظریۀ حیات مستقل اثر پس از آفرینش اثر  ( نظریۀ مرگ مؤلف     اگر. ژرفاي اثر پی برد   
هاي نویـسنده و  اي از اندیشهگفت فیلمی که اقتباسی وفادار و ارزشمند است، خود خلقی دوباره خواهد بود و آمیزه 

ص خود را دارد که ممکن است فراتر بینی خافیلمساز است، که پس از تولید، دیگر خود اثري مستقل است و جهان  
فیلم پس . هاي متن در روند اقتباس، راز ماندگاري فیلم استوفاداري فیلمساز به همۀ سویه. و متفاوت از متن باشد    

ارتبـاطی کـه   . از آفرینش، مستقل از متن است و تنها در این صورت است که اقتباسی موفق صـورت گرفتـه اسـت           
-دیگر نباید وجود داشته باشد؛ چون با هنري دیگر روبروییم که به رغم داشـتن اندیـشه  اقتباس را ممکن کرده بود،    

حقیقـت  . هاستآفریند که جهانی متفاوت از جهان واژههاي متن، جریان بصري دیگري را در احساس مخاطب می         
  .در این تناقض نهفته است
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