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چکیده

تحقیق،  این  از  هدف  مى باشد.  پژوهش  این  دغدغه هاى  از  فیلمیک(انیمیشن)  امر  به  ادبى(شعر)  امر  از  اقتباس 
شناسایى مفهوم شعر و بررسى جنبش شعر سورئالیسم و چهار شاعر مطرح آن در اوایل قرن بیستم فرانسه براى 
تحلیل چگونگى انتقال کلمات و تعابیر ادبى آنها در شکل تصویرى آثار کمپانى «تانت میو» است. بررسى امر 
اقتباس در گذرگاه سینما و مؤلفه هاى کاربردى آن جهت درك بهتر موضوع و همچنین نقش کارگردان در این 
مسیر از اصلى ترین موارد مطرح شده مى باشند. بر طبق فرض اولیه، انیمیشن رسانه اى ارجح براى بازنمایى شعر 
است که دلیل آن قدرت خیال در خلق روایت هایى است که پیش از آن در شعر با زبانى فراتر از معنى معمول 
واژگان به زبان آمده است. در این پژوهش با تحقیق کتابخانه اى و دریافت چهار فصل از مجموعه انیمیشن هاى 
13 قسمتى کمپانى مذکور از تهیه کننده فرانسوى آن و همچنین ترجمه اشعار و مصاحبه ها از زبان فرانسه به 
آثار  تحلیل  به  و  کرده  برقرار  شعر  و  انیمیشن  میان  رابطه اى  که  است  شده  سعى  پژوهشگران،  توسط  فارسى 
مربوطه پرداخته شود. نتایج به دست آمده، نمایش خصوصیات منحصربه فرد انیمیشن و روند اقتباس بین دو رسانه 

است که در نهایت به ما تصویرى واضح تر از چگونگى اجراى موفق این روند مى دهد.
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مقدمه 
که  شد  متوجه  بیستم  قرن  اوایل  همان  از  و  زود  خیلى  سینما 
و  موقعیت ها  پرسوناژها،  چون  اولیه اى  مواد  نیازمند  سخت 
نظر  از  که  ابتدا  همان  از  که  شد  واجب  پس  است.  پیرنگ ها 
تجارى پیشرفت کرد دست به سوى قفسه ى کتاب هاى ادبى و تئاتر 
خطراتى مواجه بود: تحریف کردن  با  این کار غالبًا  اما  دراز کند. 
روایى  کدهاى  کاربردن  به  ساده کردنش،  خالصه کردنش،  اثر، 
انعطاف ناپذیر و محدودکننده همانطور که عمدتًا ادبیات آن دوره 

به شیوه ى خودش انجام مى داد(سابورو، 2006: 15).
فیلم هاى اقتباسى در صنعت سینما نقشى بسیار مهم بازى مى کنند و 
جریان هایى به وجود آمد چون اقتباس از آثار کالسیک(از شکسپیر 
ایدئولوژى هاى  و  فرهنگ ها  بیان  در  به سزایى  تأثیر  آستین)که  تا 
1 و  دوران هاى مختلف بشرى دارند تا اقتباس هایى چون 
2 که موتور تجارى سینما بوده اند. اقتباسى که از امر 

ادبى شکل گرفته است نیازمند بررسى دقیق و موشکافانه  اثر مبدأ 
مى باشد. بنابراین مى بایست زبان نوشتار را درك کرد و سپس در 

جستجوى تصویر آن زبان به شکل سینمایى بر آمد.
در  ادبى  امر  از  انتقال  روند  باب  در  جستجویى  پژوهش  این  در 

شمایل شعر به امر فیلم در قامت انیمیشن پرداخته شده است. 
دقیق  بررسى  نیازمند  ادبى،  امر  واالى  نمونه  یک  عنوان  به  شعر 
واژگان  از  معمول  شناخت  به  توجه  با  صرفًا  نمى توان  و  است 
دست به اقتباس از آن زد. از طرفى دیگر بسیار سخت خواهد بود 
که شعرى را بدون توجه به زمان سرودن و زندگى شاعر به نقد 
به  آن  تاریخچه  و  سورئالیسم  باید  ناگزیر  بدین ترتیب  گذاشت،   
بحث گذاشته شود تا بتوان درك درستى از مبدأ انتقال داشته باشیم. 
تنها با داشتن این شناخت کافى است که کارگردان مى تواند دست 
بر تئورى هاى  با تکیه  بنابراین  بزند.  آن  اجراى شکل سینمایى  به 
نظریه پردازان سینما به بررسى این زبان پرداخته شده است تا بتوان 

با آگاهى دقیق به اجراى اقتباس پرداخت.
 2014 سال  در  فرانسه،  تلویزیون  حمایت  میو»با  کمپانى«تانت 

اولین مجموعه انیمیشن هاى کوتاه اقتباسى خود را از اشعار 
با کمک افراد شاخص  روند،  این  کرد. در  پخش  و  معرفى   3
فرانسه  انیمیشن  مدارس  فارغ التحصیالن  از  مرتبط  زمینه هاى  در 
با  را  اثر  یک  بتوانند  خود  طرح  ارائه  با  تا  آمد  عمل  به  دعوت 
تکنیک مورد نظرشان کارگردانى و اجرا نمایند. بدین منظور براى 
شخصیت  با  رابطه  در  چند  مطالبى  ابتدا  مجموعه ها،  از  یک  هر 
با  بتوان  آن  از  بعد  تا  شد  خواهد  ارائه  آن  شاعر  پیش زمینه ى  و 
شده  انجام  پژوهشگران  توسط  که  شعرشان  ترجمه ى  به  نگاهى 
نهایت  در  و  بیاید  وجود  به  شعر  فضاى  از  کافى  شناخت  است، 

تحلیلى از آثار به دست آید.
عنوان  به  تا  مى دهد  را  امکان  این  ما  به  نمونه ها  این  بررسى 
محصولى نهایى، روند اقتباسى که در ابتدا روى آن بحث شده است 
چگونه  که  بسنجیم  بتوانیم  و  ببینیم  پرده  روى  بر  نهایت  در  را 

مى توان این روند را موفق نامید.
چیزى که بیش از هر زمان دیگرى دنیاى تصویر پویا و متحرك 
انیمیشن را تهدید مى کند، این است که سینماگر صرفًا با مهارت هاى 
و  انتقال  از سرچشمه  کافى  داشتن شناخت  بدون  و  خود  تکنیکى 
ابزارش، دست به اقتباس بزند. با توجه به نمونه هاى فراوان از این 
دست در دنیاى انیمیشن، به راحتى مى توان حدس زد که محصول 

نهایى داراى چه کاستى هایى است.
اختیار  در  را  فرصت  این  آثارى  چنین  با  مواجهه  امکان 
بر  تالش  و  بازخوردها  بررسى  با  تا  است  داده  قرار  پژوهشگران 
دادن راهکارهایى عملى، نمونه هایى که با الهام از این آثار در آینده 
ساخته خواهند شد به مراتب دچار نقصان کمترى باشد. از سوى 
مى توانند با بهره گیرى از  دیگر کمپانى هاى تهیه کننده داخلى نیز 
روش تلویزیون فرانسه با همکارى شرکت تانت میو، بهره برده و 
نمونه هاى بومى تولید نمایند و کار را به دست کارگردانان جوان 
صنعت  رونق  شاهد  نهایت  در  تا  بگذارند  کشور  فارغ التحصیل 

انیمیشن داخلى باشیم.
مفهوم شناسى شعر

در نظرگاه ادبا و شعراى مغرب زمین، شعر تعاریف بسیار وسیعى 
از گذشته تا کنون داشته است. از ثبت بهترین و شادترین لحظات تا 
بیان موسیقیایى عاطفه و اندیشه ى بشرى، این تعاریف متغیر هستند. 
واژه ها»(براتى،  در  زیبایى  آهنگین  «خلق  را  شعر   4

را«جوشش  شعر   5 مى داند.   (106 :1393 امامى، 
خود به خودى احساس هاى قوى»(همان) در نظر گرفته بود و 

6 به این نکته اشاره مى کند که شعر «عقده اى در گلو است و 

نوع کامل آن به شکلى است که عاطفه اندیشه اش را دریافته است 
و اندیشه واژه ها را. و سپس شعر را ترجمه ناپذیر مى نامد، چرا که 

بر این باور بود که شعر در ترجمه از بین مى رود»(همان). 
مسأله  شد،  بررسى  چنانچه  شاعران  اکثر  سخن  مشترك  نقطه ى 

الهام براى شاعران بوده است. از این جهت تحقیقات علمى 
به   8« کتاب« در  که  شعر  در  الهام  با  رابطه  در   7

علم  در  است.  توجه  درخور  و  اهمیت  حائز  بسیار  پرداخت،  آن 
عرصه  به  و  بر  مى خیزد  شاعران  ناخودآگاه  از  شعر  روانشناسى، 
عقده هاى  از  متأثر  مى تواند  ناخودآگاه  این  مى آید.  در  واژگان 
را  شاعر  دفاعى  مکانیزم  نوعى  به  و  باشد  شاعر  سرکوب شده 
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برانگیخته باشد و حتى در حاالتى نشان از روان پریشى و بیمارى 
باعث  ناخودآگاه شاعر  اینکه  به  علم  با  فروید  باشد.  داشته  شاعر 
زیادى  بسیار  احترام  ایشان  براى  آنهاست،  شعرگونه ى  تراوشات 
قائل بود و آنان را روانشناسان بزرگى مى دانست که به عمیق ترین 
مى رود  پیش  جایى  تا  حتى  او  یافته اند.  دست  بشر  ذهن  الیه هاى 
خود  از  قبل  است  گذاشته  پا  جایى  هر  به  که  مى شود  مدعى  که 
شناسایى  در  «شاعران  مى گوید:  و  است  یافته  آنجا  در  را  شاعران 
روح، استادان ما مردمان معمولى هستند زیرا آنان از سرچشمه هایى 
سیراب مى شوند که ما هنوز آنها را در دسترس علم قرار نداده ایم» 

(هنرمندى،1350: 534).
بیهوده مى داند و معتقد به  براى معنى کردن شعر را  شاملو تالش 
تعریفى  نمى توان  او  نظر  در  که  چرا  است،  شعر  تعریف ناپذیرى 
واحد از شعر ارائه کرد تا هم مفهوم کهن و هم جدید آن را در 
بر بگیرد و اینگونه اشاره مى کند: «نمى توان یک تعریف کلى از 
آن،  و  براساس  دست داد؛ تعریفى که  شعر به 

و  و   و   و    
یکجا شاعر شناخته شوند»(براتى، امامى، 1393: 112). او 
است  داشته  حریرى  ناصر  با  که  مفصلى  مصاحبه ى  در  همچنین 
از شعر خود مى پردازد که آن را نه برداشت هایى  به این تعریف 
شعرى  که  کسى  او،  دید  از  مى بیند.  زندگى  خود  که  زندگى،  از 
صادقانه را مى خواند با برشى از زندگى شاعر و بخشى از افکار و 
اعتقادات وى مواجه مى شود. در همین حال شفیعى کدکنى نیز که 
در جستجوى تعریف جامعى از شعر بود، به شکلى که هم بتواند 
قصاید ناصر خسرو و غزلیات شمس را در آن بگنجاند و همچنین 
شعرهاى نیما و شاملو، اینگونه در کالس هایش در دانشگاه تهران 
بیان مى کند که: «شعر گره خوردگى عاطفه و تخیل است که در 

زبانى آهنگین شکل گرفته است»(شفیعى کدکنى، 1387: 86).
شعر نوعى زبان است که بیان آن به نسبت زبان معمول از گیرایى 
بیان  براى  ادبى،  اثر  یک  عنوان  به  شعر  است.  برخوردار  بیشترى 
احساسات و درك زندگى و مسائل پیرامون آن گفته مى شود. این 
دقیقًا نقطه ى مقابل یک نامه با جمالت خبرى یا امرى است. هدف 
از شعر به اشتراك گذارى لحظاتى است که به گونه اى شاعر آن را 
در تصورات یا واقعیت دیده، لمس کرده و در نهایت آنها را زیسته 
معمول  معناى  از  فراتر  معنایى  با  را  خود  خوانندگان  حال  است. 
واژه ها دعوت به سهیم شدن در این تجربیات مى کند. این تجربیات 
و  دارند  خود  در  آشنایى زدایى  حس  هستند،  جدید  و  ناب  بسیار 
ما نشان مى دهند. این  به  مفاهیم جدیدى را از عناصر پیرامونمان 
نکته بسیار جذاب خواهد بود که بتوان از چشمان شاعر تصویرى 
بسیار  وکشمکش  کرد  جستجو  کلماتش  در  را  است  دیده  که 

هیجان انگیز خیال و واقیعت را در درون خود تجربه کرد.
»10، این تغییر فصل  9 در شعر« به عنوان نمونه، 

را چون مرگ تابستان به دستان پاییز مى بیند:
«Oh! l’automne, l’automne a fait mourir l’été» 

(Apollinaire, 2017 : 231)
(آه خزان، خزان تابستان را به کام مرگ کشانده است)11

یا شاملو براى بیان عمق دردى که از ناآگاهى مردم دارد و از آن 
بیان  را  رنج  این  نمى توانند  به سادگى  واژه ها  دیگر  و  مى برد  رنج 
چنین شگفت انگیز و در عین حال  این  خلق اثرى  به  کنند، دست 

اندوه ناك مى زند.
«من درد در رگانم

حسرت در استخوانم
چیزى نظیر آتش در جانم پیچید

سرتاسر وجود مرا گویى چیزى به هم فشرد
تا قطرهاى به تفتگى خورشید جوشید از دو چشمم

از تلخى تمامى دریاها در اشک ناتوانى خود ساغرى زدم»(شاملو، 
.(656 :1391

سخن  بیان  براى  واژگان  و  شاعر  رابط  که  است  خیال  قوه  این 
مى شود، و از این تخیل به گستره اى نوین از تجربیات دست مى یابیم. 
شعر به فهم و درك ما از زندگى وسعت مى بخشد و محدودیت ها 
از  استفاده  با  بیان آن  و  این کشف و شهود شاعر  کنار مى زند.  را 
روابط بین اشیا و کلمات، خواننده را به شگفتى وا مى دارد و این 
مواجهه لذتبخش است. شگفتى در زبان شعر چنانچه گفته شد در 
است و با این تعاریفى که داده شد، در  همچنان باقى  طول سالیان 
زبان  یک  خود  قوت  به  نیز شعر  مختلف  هنرى  جنبش هاى  طول 
درك  براى  مى بایست  این رو  از  است.  بوده  سفر  در  اعجازانگیز 
تفاوت هاى جامعه شناسى و فرهنگى هر گونه ى شعر به آن دوران 
سفر کرد تا بتوان به درستى حال و هواى شاعر و شعرش را درك 
کرد. جنبش سورئالیسم را باید به عنوان فرزندى پخته از گرایشات 
جهانى شکل  جنگ هاى  خالل  در  که  جنبشى  پذیرفت.  دادائیسم 

گرفت و دیدگاهى متفاوت به امر زیبایى شناسى داشت.
سورئالیسم12

«براى کسى که از بیرون ناظر است سوررئالیسم هیوالیى شگرف 
شود،  آن  وارد  باشد  توانسته  که  کسى  براى  اما  است.  نامعقول  و 
خارق العاده ترین کشف و شهود انسانى است. اولى گمان مى کند که 
انحصار عقل سلیم را در اختیار دارد، اما دومى از ورود در دنیاهاى 
نامکشوف فراواقعیت، یعنى نه در غیرواقعى، بلکه در قلب واقعیت 
سرمست مى شود. سورئالیسم در درجه ى اول نوعى گسستن است. 
ورود به آن نه از طریق تجارب،  بلکه به دنبال دگرگونى ناگهانى 
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روحى که همه ى شیوه هاى احساس کردن و اندیشیدن را زیر و رو 
کند، امکان مى یابد»(سیدحسینى، 1387: 782).

15 پس از همکارى با تریستان تزارا ، در سال 1924 

منتشر کرد و اصول این  مکتب «سوررئالیسم» را  نخستین بیانیه ى 
شیوه را روشن کرد. . براى سوررئالیست ها مفهوم «هنر» جاى خود 
بررسى  وسیله ى  چیز  هر  از  پیش  شعر،  مى سپارد.  «کشف»  به  را 

، سوررئالیسم را چنین تعریف مى کند: جهانست و
طرز  بیان  آن،  هدف  که  محض  روحى  خودکارى  «سورئالیسم- 
عمل واقعى قوه ى تخیل است با زبان یا نوشته یا هر وسیله ى دیگر. 
از  بیرون  و  عقل  بازرسى  هرگونه  نبود  در  است  اندیشه  امالى 
هرگونه توجه باصول زیباشناسى یا اخالقى. دائره المعارف فلسفى- 
سوررئالیسم برقبول واقعیت عالى تر برخى از شکل هاى تداعى تکیه 
بر  سوررئالیسم  است.  نشده  زیادى  توجه  آن  به  تاکنون  که  دارد 
گرایش  دارد.  تکیه  اندیشه  بى سود  بازى  و  رویا  مطلقه ى  قدرت 
سورئالیسم ویران ساختن قطعى هرگونه «مکانیسم» روحى دیگر و 
مهم زندگى است»  مسائل  بجاى آنها در حل  جانشین ساختن خود 

(هنرمندى، 1350: 533).
که  است  و سادگى  وارستگى روح،  حالت  همان  حالت شاعرانه 
به تخیل، که از بند منطق آزاد شده است، اجازه مى دهد در میان 
و  سازد  برقرار  غیرمنتظر  کامًال  و  تازه  نظمى  واقع،  عالم  عناصر 
برارزش شاعرانه ى اشیاء دست یابد. در واقع، هیچ چیز نیست که 
نتواند ارزش شعرى داشته باشد هم چنانکه چیزى نیست که ارزش 
بگوئیم  بود اگر  خواهد  نادرست  بسیار  باشد.  نداشته  بر  در  علمى 
گردد  دانشمندى  نظر  جلب  موجب  نمى تواند  پدیده اى  یا  و  شیئى 
دانشمند  یک  براى  ظاهر،  در  اشیاء  بیهوده ترین  که  حالى  در  و 
است  طریق  همین  به  باشد.  مى تواند  آنها  جالب ترین  اغلب  واقعى 
که  شعر در همه جا و در اشیائى وجود دارد که تاکنون بیش از 
در  آنچه  بنابراین  مى آمد.  نظر  به  بیگانه  شعر  به  نسبت  چیز  هر 
روحى شاعرانه است  آفریدن حالت  اهمیت دارد  مرحله  نخستین 
به  ناخودآگاه  در  که  شعرى  بتواند  که  تعقل  از  دور  حالت  یعنى 
سر مى برد را غافلگیر کند و بکارش گیرد. براى یک شاعر واقعى 
در  دنیا،  این  سؤال بردن  زیر  یعنى  «نگرانى،  است.  شعر  همه چیز 
قلب ماجراى سورئالیسم جاى مى گیرد و نیز جستجوى یک معنى 
پنهان و دید تازه اى از نظم جهانى. اگر کاربرد زبان پیوسته مورد 
توجه سورئالیست ها، بدون توجه به نوع تعهدشان، بوده است، از 
دنیا را افشا  که پوچى  دارند  اینرا  قدرت  پى برده اند  که  اینروست 
کنند - همانسان که دادا افشا کرده بود- و به آنچه امکان دارد، 
یعنى به دنیاى روزمره ى ما، از نو معنى دهند»(سیدحسینى، 1387: 
بزرگ ترین  از  یکى  تاکنون  پیدایش  آغاز  از  سوررئالیسم   .(808

جنبش هاى شعرى قرن بیستم به شمار رفته است و بیش از همه ى 
آن  از  پس  که  آنجا  تا  است  شده  ثمربخش  اخیر  کوشش هاى 

شیوه هاى درخور در شاعرى پیشنهاد نشده است 
نقش روایت

مسأله روایت و راوى در سینما، با توجه به آنکه سینما از روزهاى 
آغازین، خود را در بستر داستان هاى کالسیک مى دید، بسیار مورد 
بحث و تبادل نظر بوده است. این اصطالح قبًال به خاطر پیچیدگى 
نظر گاهى که با آن رابطه اى تنگاتنگ دارد در ادبیات مورد بحث 
قرار گرفته بود. براساس دو نگاه مى توان رابطه اى متفاوت با متن 
در پیش گرفت: «آیا کاراکتر داستان است که همزمان شرایط را 
درك و روایت مى کند یا این که با شخص نامشخصى سر و کار 
داریم که واقعه اى را روایت مى کند. اگر مورد دوم صدق کند حس 
مى کنیم که این شخص متغیر است، به افراد نزدیک مى شود و از 
آنها فاصله مى گیرد، از رابطه اى درونى و بیرونى استفاده مى کند، 
مى کند، شرح مى دهد، نقد  در گردش است، دور میشود، توصیف 

مى کند، دست به تفسیر مى زند»(سابورو، 2006 : 16).
مشهورترین  از  یکى  جبران  خلیل  جبران  نوشته  «پیامبر»  کتاب 
آثار ادبى قرن اخیر به حساب مى آید و    کتابى است در باب صلح، 
همین  به  انیمیشنى  در  کتاب  این  از  که  اقتباسى  برادرى.  و  عشق 
نام شکل گرفته است، داستان شاعرى به نام مصطفى را به تصویر 
مى کشد که به خاطر نوشته هایش در حصر خانگى به سر مى برد 
براى  مى کند.  ارائه  زندگى  براى  درس هایى  مانند  را  اشعارش  و 
عمل مى آید  به  دعوت  مطرحى  انیماتورهاى  از  اشعار،  این  نمایش 
را  اشعار  این  از  شخصى  تصویرپردازى  خود،  خاص  تکنیک  با  تا 
مصاحبه اى  14در  اثر،  این  کارگردان  بگذارند.  نمایش  به 
به توضیح اقتباس از این اثر مى پردازد و به دشوارى این امر اشاره 
محتواِى  که  است  شده  نوشته  کتابى  روى  از  «فیلمنامه  مى کند: 
داستانى چندانى ندارد. مشکل اصلى ما افزودن عناصر روایى به فیلم 
بود، و اینکه راهى پیدا کنیم تا اشعار را در متن روایت قرار دهیم، 
برخیزند«(روژه  روایت  متن  از  طبیعى  شکلى  به  که  گونه اى  به 
آلر، 2015). بدین ترتیب با روایت روبرو هستیم، و نه یک راوى 
میان  انعطاف پذیر  بازى  نوعى  با  بیشتر  شناسایى شده.  و  اعالم شده 
همدستانه  و  بیرونى  نگاهى  از  فاصله گیرى  و  پرسوناژها  درون 
مواجه ایم، به گونه اى که حس مى کنیم مانند یک همسفر نامرئى 

افراد را دنبال مى کنیم.
کارتون  کمپانى  انیمیشن هاى  در  گونه  مینیاتور  «تصویرگرى 

سالون16، نام تام مور را فریاد مى زند»(تصویر 1).
«خط هاى مدادرنگ و مورفه اى بى همتا، امضاى بیل پلیمتون در 

آثارش هستند»(تصویر 2).
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این نوع تصویر سازى را در تمامى آثار نینا پلى مى توان دید، مانند 
 20 کار مفتخر«این سرزمین از آن من است»19 (تصویر 3). 
»21 مرتبًا به صورت یک روایت مسجع و  در فیلم «
اما  مى کند.  بیان  مى دهد،  انجام  پرسوناژ  که  را  کارى  شعرگونه 
تنها  نه  به کاررفته  زیاد  مالحظه ى  با  که  تصمیم  این  حال  این  با 
به  متن  در  برابر  چند  نیرویى  دمیدن  با  بلکه  نیست،  حشوآلود 
عنوان نوعى نقطه گذارى عمل مى کند. او با مجسم کردن این نیرو 
برقرار  زمانمندى  را  دو  هم اندازى  روى  تصویر،  در  گنجاندنش  و 
مى سازد: زمانمندى کنش در زمان حال(عمل پرسوناژ) و زمانمندى 
مسجع)که  نثرى  به  رپورتاژ  تحلیلى(نوشتن  و  فاصله گذارى شده تر 
به  را  خود  پیچیده تر  و  عمیق تر  معناى  و  مى گردد  باز  کنش  به 
است  برخوردار  قدرتى  چنین  از  افکت  این  اگر  اما  مى دهد.  آن 
به خاطر کار طاقت فرساى نویسنده، شاعر و کارگردان اثر، ادى 

وایت(به همراهى آرى گیبسون) است که از همراهى صداى 
22(خواننده مشهور استرالیایى) بهره جسته است.

روایت  و  تصویر  در  که  اصلى  پرسوناژ  مجذوب شدن  «صحنه ى 
همزمان بر آن تأکید مى شود»(تصویر 4)

فیزیکى  از لحاظ  و  تحت اللفظى  معناى  در  دیدگاه  مفهوم  طبیعتًا 
ارجاع مى دهد به محلى که ما از آنجا، یعنى جایى که دوربین و 
دارد، چیزهایى را تماشا مى کنیم و مى شنویم که  میکروفون قرار 
مى بینیم و نمى بینیم(مطابق با ویژگى هاى فیزیولوژیکى مربوط به 
انسان)، چیزهایى که حدود کادر یا ردیفى از درختان از ما پنهان 
مى کنند، چیزهایى که مى شنویم و چیزهایى که در هیاهوى محیط 
اطراف گم مى شوند. همچنین براى آنکه مفهوم دیدگاه مختص به 
انیمیشن را بهتر دریابیم باید به مؤلفه هاى دیگرى هم توجه داشته 
باشیم: تکنیک هاى مورد استفاده، شیوه هاى به کاررفته ى برخاسته 
از تصمیمات زیبایى شناختى که ترکیبى هستند از نظرات مختلف، 
تجارب مختلف و منطقه اى متفاوت در تولید که همچنین بر روى 
نتیجه ى فیلم تأثیر تعیین کننده دارند و این تفاوت شگرف است با 

روى  بر  قلم  ویرگول ها  و  واژه ها  بر  تکیه  با  تنها  که  نویسنده اى 
کاغذ مى گذارد.

است:  مرتبط  مختلفى  چیزهاى  به  هم زمان  روایت  سینما،  در 
«داستان یک سرى از کنش ها که در این نکته به ادبیات تعلق دارد 
و نیز عمل نشان دادن بدن ها، فضاها، حاالت، ژست ها، مدت زمان، 
به گوش رساندن اصوات صداها، موسیقى، و کنار هم گذاشتن آنها 
که  وظایفى  همین طور  مى افتد.  اتفاق  تدوین  اتاق  در  معموًال  که 
است  تکنیسین هاى مختلف و بازیگرانى  عهده ى  به  مسئولیت شان 
که در خدمت کارگردان هستند، اما هرکدام نگرش خاص خود را 
دارند. در نتیجه واژه ى «راوى» مى تواند جاى خود را به اصطالح 
مفهوم  این  از  منظور  که  داشت  توجه  باید  اما  بدهد،  «نظرگاه» 
عبارت است از ترکیب کردن نگرش ها به منظور هدفى مشترك 
مى کند»(سابورو،  مشخص  کارگردان  را  اصلى اش  محورهاى  که 

.(22 :2006
دیدگاه خود را گفتن یعنى بیان کردن اندیشه و نقطه نظر خود. در 
سینما هم بیان کردن اندیشه تنها در مسأله ى فیلمنامه با دیالوگ ها 
خالصه نمى شود. این اظهارنظر همزمان به مؤلفه هاى مختلفى ربط 
دارد: «کاراکتر، رنگ لباس، زنگ صدا، ریتم طرزبیان، نورى که 
چهره اى را تعالى میبخشد یا خطوطش را خشک مى کند. اظهارنظر 
وابسته به انتخاب موسیقى، اجراى آن و انتخاب دکورهایى است تا 
احساسى را بیان کند که تماشاگر در آن سهیم خواهد شد»(همان).
در این لحظه است که تدوین نیز اهمیت خود را نشان مى دهد و 
به قسمتى اساسى از این روند تبدیل مى شود. چنانچه یک تدوینگر 
وظیفه ى حذف کردن و اضافه کردن صحنه ها را به شکلى در کنار 
هم دارد، که همواره یک نظرگاه وجود دارد، و از دریچه ى مونتاژ 
و تدوین است که نظرگاهى واحد در سرتاسر فیلم شکل مى گیرد.

از هم اکنون کامًال متوجه مى شویم که کار اقتباس به سیستم هاى 

تصویر 1. اثر کوتاه تام مور15 در انیمیشن پیامبر(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 2. اثر کوتاه بیل پلیمپتون17در انیمیشن پیامبر

تصویر 3. اثر کوتاه نینا پلى18 در انیمیشن پیامبر(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر The Cat Piano, 2017 .4  (تصویر کپشن شده از انیمیشن)  
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سیستم هاى  یعنى  مى شود،  متوسل  تصرف  و  جابه جاسازى  تبدیل، 
شده اند،  گسترده  فیلم  ساخت  مختلف  مراحل  در  که  پیچیده اى 
بازیگران مختلف را به کار مى گیرند و خصوصًا به یک رویارویى، 
یا بهتر بگوییم، به یک برخورد ارتباط دارند: «یعنى برخورد میان 
دو نظرگاه، نظرگاهى که در اثر ادبى جاى دارد و نظرگاه فیلمساز 
کارگردان  جایگاه  به  بعد  و  است  خواننده  عنوان  به  ابتدا  که 
استفاده کند(ابزارهاى  نه تنها از ابزارهاى مناسبش  باید  مى رود و 
با تصمیمات  را  اثر  از  خودش  خوانش  باید همچنین  سینما)، بلکه 
تنگاتنگ  رابطه اى  خوانش  آن  با  که  دارد  ابراز  سبک شناسى اش 

دارند»(همان، 23).
باورپذیرى در امر اقتباس نیز از اهمیت ویژهاى برخوردار است 
که باید به آن با دقت توجه داشت. سؤال اینجاست که آیا همان 
نیز  چیزى  درباره ى  مى توانیم  مى گوییم  دروغ  واژه ها  با  که  طور 
که به تماشاگر نشان مى دهیم دروغ پردازى کنیم؟ دروغ پردازى یا 
تقلب در اینجا به این مفهوم است که در اقتباس از متن به تصویر 

خالف آنچه گفته شده است نمایش داده شود یا بالعکس.
در این جا به مسأله اى مى رسیم که در اقتباس محوریت دارد، بدان 
معنا که تفاوتى اساسى میان ادبیات و سینما را آشکار مى کند. دیدن 

مانند خواندن نیست و نیز نوشتن مانند نشان دادن نیست.
درونیات کاراکتر

ازاحساسات و  داستانى اش مجموعه اى  هرکاراکتردر  شخصیت  
نظراتى است که تصمیماتش را شکل مى دهد و در خالل کلمات، 
بیان  کاراکتر،  ذهن  زبان  از  بى واسطه  را  احساسات  این  نویسنده 
و  سطرها  مى شود،  نوشته  که  شعرى  و  داستان  هر  در  مى دارد. 
اختصاص  گفتگو  و  داستان  پیشبرد  براى  موارد  این  به  صفحاتى 
مى یابند اما در سینما، این تصاویر هستند که نماینده ى این رفتارها 
که بر  کنش کاراکتر  باشند.  بدین ترتیب  و توصیف ها مى بایست 
روى پرده شکل مى گیرد چون تئاتر از اهمیت ویژه اى برخوردار 
مى گردد. مونولوگ ها نیز در همین بخش جاى مى گیرند و خبر از 
سر درون، نه تنها دیگر کلمات، که لحظه هاى پرتنش در میمیک 

صورت و زبان بدن کاراکتر مى دهد.
ضمیر  و  عواطفش  تفکراتش،  که  است  ظاهرى  فقط  «کاراکتر 
از  یا  بیابند  رمزگشایى  قابل  نشانه هایى  نمى توانند  ناخودآگاهش 
سوى تماشاگر دریافت شوند مگر از طریق اعمال ژست ها، کلمات 
واژه ها  با  چندانى  کار  بازیگرى  مى کند.  ابراز  او  که  حاالتى  و 
ندارد. واژه ها افکار را بیان مى کنند چیزى که در بازیگرى واقعا 
به دنبالش مى گردیم «هدف»، «انگیزه»، «احساس» است»(هوکس، 

.(91 :2003
تنها چیزى که در این تصویر از درونیات هوگارت   به ما مى گوید 

چیزى  آن  با  بازیگر  دیگر  عبارت  به  واژه ها  نه  و  اوست  ژست 
ژست  طریق  از  خصوصًا  دارد.  سروکار  است،  کلمات  زیر  که 
بلکه  دهد،  نشان  را  عواطفش  تنها  نه  مى تواند  کاراکتر  که  است 
معنایى را آشکار کند که از روانشناسى خودش فراتر مى رود(حتا 
وسیع تر  ابعاد  به  قادرند  که  بیابد  ابعادى  تا  مى کند)  محو  را  آن 
نیز  و  یابند.  بسط  دیگرى  همگانى  و  متافیزیکى  هستى شناختى 
را  وسعتش  تمام  به  پیچیده  بیان و  غیرقابل  چندشکلى،  معناى  این 
در  ژست  یک  تدوین.  نور،  کادر،  طریق  از  مگر  نمى یابد  دست 
از  است  مستقل  نیست.  ژست  یک  فقط  متحرك سازى شده  آثار 
موجودى که این ژست از آن بر مى خیزد تا داللتى بیابد برخاسته 
از جوهر خودش؛ این ژستى است که داستان خودش را تجربه کرده 
و مطیع میدان محرك ها یا آگاهى هاى تیز و موقتًا مستقل از باقى 
محل گذر تمام  انیمیشن  چیزهاست. پس تقلید و اغراق ژست در 
خودآگاه  ضمیر  از  است  انباشته  واقعیت هاست،  تمام  و  ترفندها 
محسوب  نیز  آنها  نمایش  که  حالى  درعین  ناخودآگاه  ضمیر  و 
شهیر  کالهان23(انیماتور  شیموس  مهم  مطلب  این  از  مى شود. 
اهمیت   دارد:  سه    چیز  انیمیشن  در  که  مى گیرد  نتیجه  آمریکایى) 
(5 شخصیت پردازى»(تصویر  «شخصیت پردازى،  شخصیت پردازى  و 

(هوکس، 2003 : 39).
تیم برتون و خوانش شخصى در اقتباس

و تحت تأثیر پرده ى  عالقه داشت  به سینما  به شدت  که  برتون 
سینما قرار گرفته بود «با پناه بردن به سالن هاى سینما، از دنیاى واقعى 

به  شدت  به  که  او  مى گریخت»(همان).  خویش،  اطراف 
مخترع  عنوان  به  او  از  کارهایش  در  مى کرد  ستایش  را   24

ادوارد دست قیچى و یا خود کاراکتر وینسنت در انیمیشن کوتاهش 
بهره مى برد و پس از آن با تأثیر گرفتن از دنیاى 

نکته  اما  مى آورد.  وجود  به  را  متفاوتى  هیوالهاى  دنیاى   ،25

اینجاست که در کارهاى تیم برتون، این هیوالها الزامًا اقتباسى از 
زندگى هستند و او منکر نمى شود که واقعیت انسان ها و داستان ها 
نشان  را  اطرافش  دنیاى  به  او  حس  این  و  هستند  هیوالها  همین 
داده است و خود نیز مى گوید: «مردم از من مى پرسند چه موقعى 

تصویر Iron Giant (1999) .5 (تصویر کپشن شده از انیمیشن)
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مى خواهم فیلمى دربارهى آدم هاى واقعى بسازم؟ اما أصال واقعیت 
چیست؟»(همان)

26در سال  اگر این خوانش فانتزى تیم برتون را با اثر
سال هاى  «در  که  کنیم  مقایسه   27 محاکمه  رمان  از   1962
نازى  کمپ هاى  کشف  و  مک  کارتیسم  پرتو  در  آمریکا  شصت 
 (85  :2006 بود»(سابورو،  داده  انجام  کافکا  از  دیگر  برداشتى 
کامال متفاوت قدم  دو رویه  در  مى توان  دید  وضوح  (تصویر5). به 
گذاشته ایم. «زمانه عوض شده رابطه ى ما با امر واقع و تصاویر نیز 
به همین ترتیب، سینما و شیوه اش براى اقتباس کردن متأثر از اینها 
هر صورت  در  با تماشاگر یا بیننده ى تلویزیون(که  رابطه  هستند. 
طرفدار این سینماست) دیگر به شکل سابق نیست، بلکه نمایانگر 
در  است»(همان).  مالیخولیایى  و  ُپست مدرن  فاصله گذارى  این 
نتیجه تکلیف مسأله ى وفادارى و خیانت چگونه قابل پاسخ دادن 
واقعیت  یک  سینما،  بزرگ  دگرگونى هاى  این  وراى  بود.  خواهد 
پرسش هایى  تمام  نمى تواند  وفادارى  مسأله ى  است:  باقى  همچنان 
کند.  خالصه  و  شود  شامل  است  مطرح  اقتباس  درباره ى  که  را 
آن  اقتباس،  مسأله  به  منعطف تر  نگاهى  با  مى توان  نظر،  این  از 
امروزه  که  «چیزى  که  گفت  و  کرد  آزاد  وفادارى  زنجیر  از  را 
وفادارى اش  از  ناشى  چندان  مى کند  متمایز  را  موفق  اقتباس  یک 
اثر  شیوه ى  به  بیشتر  بلکه  نیست،  واژه  محدودکننده ى  معناى  در 
تولید  منطق  فشار  برابر  در  ایستادگى  با  که  است  مربوط  اقتباسى 
به  مى شود  موفق  معنا  از  خالى  و  استاندارد  شکل،  یک  تصاویر 
داشته  فرد  به  منحصر  نگارشى  باور،  مختلف  طریقه هاى  وسیله ى 
باشد که متکى است بر خوانشى شخصى از اثر مورد اقتباس و نیز 
متکى بر آگاهى اى دقیق از زمان حال که این اثر در آن مى گنجد: 
قرار دادن اثر در زمان حال، تماشاگر را مورد خطاب قرار مى دهد 
که خودش متناقض بوده و آگاه است که با میل متغیرش به سینما 
این گونه است، شاید این امروزه پیامد ماندگار و پیچیده ى اقتباس 

سینمایى باشد»(همان، 86).
زبان سینما و شعر

چون تصاویر تغذیه مى شود،  که در حقیقت از جوهره اى  سینما 
معرفى  که  شکلى  به  را  تصاویر  که  مى سازد  وادار  را  مخاطب 
مى کند به تماشا بنشیند. «تصویر سینمایى نمى تواند حاوى مفهومى 
جز مفهومى که در اشیاء بازنمایى شده نهفته است، باشد. ماده اولیه 
سینما همان تصویر است که به ما درك از جهان مى دهد. تصویر 
سینما در کنار جهانى که بازنمایى مى کند، هستى پیدا مى کند. هیچ 
به سطوح  این سطح  در  را  نمى تواند تصویر  انسانى  یا  هنرى  عنصر 
باالترى از معنى ارتقاء دهد. تصویر سینمایى(بى شباهت به «واژه» 
که غالبًا به خطا با آن مقایسه شده) معنادهنده چیزى نیست؛ بلکه 

همان  جنس تصویرى  از  و  خارجى  جهان  متشابه  سینمایى  تصویر 
جهان است، که خود را بر ما نمودار مى کند»(آندرو، 1976: 310).
این  است.  شده  داده  قرار  آنجا  کسى  توسط  پرده  روى  تصاویر 
توجه ما نیست که باعث مى شود که این یا آن تصویر را مورد نظر 
چاپ  کرده،  عکاسى  این تصاویر را  دیگر  که فردى  قرار مى دهیم 
کرده و آنها را روى پرده نمایش مى دهد. واقعیت براى انسان، منبع 
با قبول روبرویى  که  هستیم  این ما  است.  از مفاهیم  پایان ناپذیرى 
با این تصاویر به این یا آن روش، به آن مفهوم مى بخشیم. در سالن 
جهان  از  بخش  کدام  به  که  مى گوید  ما  به  همواره  فردى  سینما، 
هستى نگاه کنیم و همچنین مى گوید به آن چهره ى معنى دارى نیز 
بدهیم. از یک جهت این جهان است که هنوز به روش معمول با 
ما سخن مى گوید، از جهت دیگر در سینما، اینکه شخص دیگرى 
این ارتباط را تحقق داده، کافى است که ما را متقاعد کند که ما 
نه در واقعیت بلکه در برداشت شخص دیگرى از واقعیت به سر 

مى بریم.
نظر  به  معنى دار  هرچند  قاب بندى  یا  ترکیب بندى  که  سینما  در 
به  نگرش  یک گونه  تنها  این  که  مى گوید  ما  به  تصویر  مى رسد، 
اما  مى شویم،  نما  قاب بندى  متوجه  ما  است.  شده  بازنمایى  جهان 
تصویر  که  نمى دهیم، دنیایى  دست  دنیاى واقعى از  را با  تماس مان 
قاب  دادن  با  سینمایى  تصویر  آنست.  کامل  نمایش  از  ناتوان 
زیبایى شناسى به جهان(با واقعیت بخشیدن به یک جنبه از آن)، بر 
واقعیت غالب مى شود، اما جهان با یادآورى اینکه راه هاى بى شمار 
دیگرى براى نگریستن به آن وجود دارد، برترى نهایى خود را به 

اثبات مى رساند و به ما چیزهاى زیادى مى گوید. 
مهم ترین ویژگى تصویر سینمایى این است که تصویر را بى شباهت 
به جهانى که بازنماى آن است مى توان به بازى گرفت و بر طبق 
طرح هاى ذهنى سینماگر به آن نظم بخشید. مى توان آن را با سایر 
یک  تنها  نه  هربار  و  کرد،  بى شمار ترکیب  روش هاى  به  تصاویر 
نقاشى هاى  مجموعه  جدید(مانند  زیبایى شناسانه ى  مجموعه ى 
مى کنند)  بازگو  را  داستانى  که  شده  نقاشى  شیشه هاى  یا  دیوارى 
نیروى  داد.  ارائه  جدیدى  واقعى  دنیاى  روانشناختى،  نظر  از  که 
سینمایى شان  تصویر  در  را  اشیاء  مى شود،  باعث  که  روانشناختى 
درك کنیم، ایجاب مى کند که پشت هم قرارگیرى تصاویر را هم 
به عنوان مراحل مختلف یک تداوم به شمار آوریم. به همین علت 
کریستین متز«با اعمال آنالیز سینتاگماتیک[برأساس ایده ى روالن 
خاصى  مفهوم  خود  شاید  تنهایى  به  که  اشیا  مجموعه  به  بارت، 
نداشته باشند اما در کنار هم به یک مفهوم کلى مى انجامند] در 
ردیف قرارگیرى شاتها، دست به بررسى یک ساختار غالب روایى 

.(Collington, 2016: 38)«مى زند
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ما جریان تصاویر را به صورت جهانى پیوسته درك مى کنیم. نه 
تنها حواس ما با واقعى تلقى کردن اشیایى که درك مى کنند، عمًال 
به آن ها هستى مى دهند، بلکه این اشیاء را در مکان و زمان قرار 
مى دهند تا جهانى خلق کنند که در آن این اشیاء با هم مرتبطند. 
فرایند تدوین مشابه سینمایى این عمل ذهنى است.  بدین ترتیب این 
معنى  یک  به  هم  کنار  در  مى توانند  که  هستند  تصاویر  مجموعه 
کلى تر ارتقا یابند و دیدى نوین از جهان و داستان ارایه دهند. این 
سطح از معنى که گامى وراى تک تصویر سینمایى قاب بندى شده 
است همیشه با روایت مرتبط است. بشر با بخشیدن رابطه ى متقابل 
و  نظم  واقعیت،  به  مى کند،  خلق  را  آن ها  حواسش  که  اشیایى  به 
منطق مى بخشد. مکان، زمان و رابطه ى علیت، که دنیا را براى او 
بلکه  کند،  فقط درك  نه  دنیا را  که  مى شوند  باعث  کرده  مفهوم 
بفهمد. اشیاء نقش هایى دارند و این نقش ها هم چنان که نیازها و 

تمایالت بشر تغییر مى کند، عوض مى شوند.
فیلم خود دریغ کند.  از  کارگردان نمى تواند این مفهوم انسانى را 
فیلم ساز با کنار هم گذاشتن مجموعه اى تصاویر از ما مى خواهد به 
دنبال انگیزه اى در آن ها باشیم. چرا این نماها و نماهاى دیگر نه؟ 
خود  اراده  به  بیننده  مى آید؟  دیگرى  آن  دنبال  به  تصویر  این  چرا 
از  وى  بدهد.  انسانى  مفهوم  و  معنى  تصاویر  این  به  مى کند  تالش 
از  که  انسانى  درام  در  سینمایى  تمام تصاویر  تا  نمى ایستد  کار  این 
دنیاى ادراکى خلق شده، نقشى بازى کنند. این به این معنى نیست 
مجموعه اى  داده شوند.  داستان سوق  به سوى  باید  فیلم ها  همه  که 
انگیزه اى  از  مى تواند  صحرا،  درباره ى  مستندى  فیلم  در  تصویر 
انسانى مملو باشد تا ما را به شناخت جنبه اى از طبیعت برساند، یا 
مجموعه اى از تصاویر دریا و شن که تصورات شاعرانه ى فیلم ساز 
غالب اوقات داستان، انگیزه  مى تواند آن ها را انگیخته باشد. البته 
اصلى تصاویر است که طى آن، هر تصویر با باالبردن شناخت ما از 
داستان، جاى درست خود را در آن منظومه پیدا مى کند. ما از میان 
تصاویر سینمایى به واقعیت مى نگریم و مى فهمیم این تصویرها و آن 
واقعیت به زبان متعالى ترى با ما گفتگو دارند، زبانى انسانى و نه 
زیانى طبیعى. فیلم ساز نمى تواند خود را از واقعیت رها کند، گرچه 
کند(آندرو،  تأکید  آن  از  خود  شخص  تفسیر  بر  باید  و  مى تواند 

.(1976
اما سینما فراتر از خلق جهانى جدید، توانایى مرحله ى باالترى در 
معنى بخشى هم دارد. از آنجا که هر مجموعه تصاویر(از فیلمى که 
یک بچه ده ساله مى سازد تا یک آگهى تجارتى و تا آخرین فیلم 
کمپانى پیکسار) باید متصل کننده دنیاى خود به ما باشد. فیلم هاى 
که  داستانى  مفهوم  از  فراتر  انتزاعى  طریقى  به  هنرى،  و  بزرگ 
مى کنند.  خلق  هم  دیگرى  مفهوم  مى دهد،  پیوند  هم  به  را  آن ها 

طور  همان  و  ساده  ادراکات  رابطه  از  فیلم  انتزاع،  سطح  این  در 
از قید داستانى که بیان مى کند، رها مى شود و مى تواند به آزادى، 

متعالى ترین قدرت هاى ذهنى ما را به یارى گیرد.
است،  شعر  مفهوم شناسى  در  انجام گرفته  بحث  همان  دقیقًا  این 
که شاعر نه به دنبال گفتن یک جمله ى خبرى در مفهوم ساده ى 
و  کلمات  از  جدید  رابطه ى  یک  جست و جوى  در  که  است،  آن 
جمله هاى  مى تواند  کودکى  هر  آنکه  با  است.  آنها  معرف  جهان 
بامعنى بسازد و داستانى با معنى را بیان کند، این فقط شاعر است 
نیروهاى  زبده ترین  و  کند  چیره  داستان  بر  را  زبان  مى تواند  که 
طریق  از  اساس  در  را  کار  این  شاعر  گیرد.  کار  به  را  ما  ذهنى 
مى دهد.  انجام  گوناگون  ذهنى  تداعى هاى  و  شکل ها  ضرباهنگ، 
ماده  از  دنیاى سینمایى شان  خلق  هنگام  در  نیز  سینماگران بزرگ 
اینرو،  از  مى پردازند.  اثرات شاعرانه  خلق  به  سینما،  خام تصاویر 
و  مى نامند  روسیه  سینماى  شعر  قله ى  را  تارکوفسکى  سینماى 
سینماى هیچکاك در القاى ترس همچون شعرى کوبنده تماشاگر 
را میخکوب مى کند. تاریخ هنر سینما، تاریخ موضوع ها و یا حتى 
تاریخ داستان هاى سینمایى نیست که تاریخ تکنیک هاى شاعرانه اى 
مى گیرند،  سرچشمه  آن ها  از  که  داستان هایى  وراى  به  که  است 

دست مى یابند.
انیمیشن

که  دارد  وجود  فراوانى  بسیار  تکنیک هاى  انیمیشن  دنیاى  در 
که  هستند  برخوردار  خاصى  محدودیت هاى  و  مزایا  از  کدام  هر 
مفهوم  با  را  خود  مى توانند  متفاوت  کامال  گونه اى  به  نهایت  در 
فیلم بیامیزند. بحث درباره ى دوربین متحرك، عمق میدان، سینما 
تصویر،  در  ذهنیت  مختلف  درجات  خلق  روش هاى  سکوپ، 
امکانات گفتگو، موسیقى، رنگ و ریتم در در مورد هر کدام از 
این تکنیک ها وجود دارد. فلسفه ى حاکم در بحث باید مخالفت 
هم  طرفى  از  باشد.  تکنیک ها  این  از  یک  هر  به  اولویت دادن  با 
این دنیاها به طور کامل بر داستان و اقتباس  از  نمى شود هیچ یک 
چیره شود. چنانچه بازن سبک نو واقع گرایى را سبکى نزدیک به 
کاربردى  مدلى  نمى تواند  فلسفه اش  حقیقت  در  مى داند،  واقعیت 
براى سینما باشد. واقعیت فقط داراى آن مفاهیمى است که ما به 
معروف فرانسوى: «واقعیت  جمله ى  مى دهیم یا به قول  آن نسبت 
است  انسانى  تالش هایى  واقعیت،  نسخه هاى  تمام  ندارد.»28  وجود 
آن ها  با  که  ما  ناقص  ادراك هاى  به  انسانى  مفاهیم  تاباندن  براى 
«ماده  که  است  این  گفت  مى توان  که  چیزى  اما  مى شویم.  روبرو 
اصلى سینما، ربطى به زبان ندارد. اگر سینما زبان مى شود، منظور 
نه زبانى است که از طریق آن صحبت مى کنیم که مقصود زبان هنر 

یا شعر است»(همان، 336).
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به عنوان نمونه، واژه هایى که با آن ها مفهوم «عشق»را بیان مى کنیم. 
این واژه ها در اصل قراردادى هستند که کارکردشان، تصور «عشق» 
را در ذهن ما ایجاد مى کنند. شاعر با استفاده از این واژه هاى انتزاعى، 
با توجه به کیفیت اصواتشان و تصاویرى که در ذهن ایجاد مى کنند، 
زبان دومى برروى زبان اول بنا مى کند که از روابط نوینى در جهان 
خیال شاعر بهره مى برند. اما سینماگر کارش برعکس است. تصاویر 
سینمایى «عشق» ربطى به زبان روزمره ندارد. این تصاویر به صورت 
مى دهند.  نشان  ما  به  را  «عشق»  یک  از  جوانبى  مادى  و  مستقیم 
مادیت  و  جسمیت  واژه،  با  تضاد  در  که  را  تصاویر  این  سینماگر 
دارند، از طریق فرآیند نیمه شاعرانه به بیان واالترى مى رساند. به 
این شکل که کارگردان در انیمیشن کوتاه«آنقدر خوابت را دیده ام» 
چون  تعبیرى  از  دسنوس،  دست نیافتنى  عشق  نشان دادن  براى  حتى 
تصویر افق و ناممکن بودن وصال مسافرى که سوار بر قایق به سمت 
مى کند. این فرآیند تقویت طبیعت را مى توان  مى رود استفاده  افق 
زبان نامید، زیرا به ظاهر تحت قواعدى عمل مى کند و حاصل آن 

هم مفهوم است.
مى دهند  اجازه  وقتى  ضعیف،  نمونه هاى  حتى  حقیقى،  فیلم هاى 
که  تصاویرى  و  سینماگر  دنیاى  طریق  از  شعر،  طریق  از  بیننده 
تشکیل  را  زندگیمان  بنیان  که  برهنه اى  ادراکات  به  برگزیده  او 
مى دهند، بنگرند، در حقیقت تماشاگر را از مضامین احتمالى جهان 
آگاه مى کنند. به این ترتیب هر فیلم به ما یک دنیاى تازه را معرفى 
کرده و باعث مى شود که مفاهیم تازه اى به واقعیتى که روزانه با 
آن زندگى مى کنیم، نسبت دهیم. از اینرو، واقعیت هر بار سرشارتر 

مى شود.
فرآیند  زیبایى شناسى سینما با  واقعیت رابطه اى روانشناسانه و عمیق 
به  دنیایمان  و  یکدیگر  شناخت  در  را  ما  درونى  میل  زیرا  دارد، 
سینما  زیبایى شناسى  مى کند.  برآورده  نسبى  اما  مستحکم  شیوه اى 
در  است.  گرفته  شکل  روانشناسانه  نیاز  و  حقیقت  این  براساس 
چه  آنان  براى  واقعیت  که  مى گویند  یکدیگر  به  انسان ها  سینما 
امر را از طریق اصل واقعیت که آنان را  مفهومى دارد، آن ها این 

مانند اقیانوسى فرا گرفته است، عملى مى کنند.
اینکه  با  زیرا  مى آید،  شمار  به  انسان  ابزار  بزرگ ترین  «سینما 
در  گیراترى  دنیاى  اما  دارد،  جریان  طبیعى  ادراکات  مانند  سینما 
امکان  ما  به  سینما  این رو  از  مى کند.  خلق  طبیعى  ادراکات  کنار 
شیوه ى  با  را  خود  واقعیت  ارزیابى  و  مشاهده  شیوه  که  مى دهد 
نوینى  مفاهیم  ما  که  مى دهد  امکان  سینما  کنیم.  مقایسه  سایرین 
کرده  را سرشار  ما  زندگى  که  مفاهیمى  بازتابانیم،  واقعیت  به  را 
و ستایشى از دنیاى پایان ناپذیرى است که در آن زندگى مى کنیم» 
(همان، 339). به همین شکل درك و دریافت از یک واقعیت که 

از طریق شعرى با کشف ارتباطات جدید میان عناصر اطراف شاعر 
بیان شده است، به خودى خود از دو واقعیت مجازى مى گذرد و 
آنچه بر ما نمایان مى شود تصویرى از درك تصاویر شاعر است که 

توسط شاعرى در زبان دیگر (سینماگر) بیان شده است.
معرفى کمپانى«تانت میو پرودوکسیون»29

براى   30 ابتکار  به  سال2012  در  میو»  کمپانى«تانت 
جانبخشى به مجموعه آثار کوتاه انیمیشنى اقتباسى از اشعار ژاك 
پرور در فرانسه بنا نهاده شد. این مجموعه آثار که در قالب13 اثر 
3 دقیقه اى منتشر شدند، براساس یکى از ترانه هاى کودکانه ژاك 
پرور با نام «در حال ترك مدرسه»31 نامگذارى شدند. در ساخت 
این مجموعه کمپانى تانت میو از همکارى با تلویزیون فرانسه32و 
33 بهره برد تا یه یاد ژاك پرور در برنامه ى  همچنین کمپانى 
بهار شاعران که هر ساله در ماه مارس برگزار مى شود، این آثار به 
نمایش گذاشته شوند. این برنامه با الهام از روحیه ى آزادى طلب و 
جستجوگر خود ژاك پرور، به 15 کارگردان جوان، 15 استعداد 
انیمیشن فرانسه اعتماد مى کند. هر یک از آنها شعرى از پرور را 

انتخاب و سپس آن را طراحى و تفسیر کردند.
این  سرى  اولین  اجراى  روند  توضیح  به  اینگونه  مورى  دلفین 
مجموعه مى پردازد: «این پروژه کامال اصیل و متفاوت، اول از همه 
مدارس  لطف شبکه  به  گرفت.  شکل  فرانسه  انیمیشن  مدارس  در 
انیمیشن فرانسوى34 من توانستم به 19 مدرسه بروم و این پروژه را 
معرفى کنم. به این شکل بود که کسانى به دنبال این ماجراجویى 
بودند، یک شعر از50 شعر ژاك پرور که در لیست ارائه شده بود 
را مى بایست انتخاب مى کردند و نوشته اى مکتوب در مورد علت 
عالقه مندى براى شرکت در این پروژه تهیه مى کردند. همچنین به 
خود از نوع تصویرى  از تصورات  پیوست توضیحات نسبتًا کاملى 
اقتباس به همراه گرافیک اثر و موسیقى آن باید ارائه مى شد. دو 
ماه پس از این مالقات ها، کمپانى تانت میو، گروه تولیدى که براى 
کرد که هر یک  منظور من بنا نهادم،91 درخواست دریافت  این 
بیش از دیگرى شگفت انگیز بودند. با همکارى با نوه ژاك پرور و 
افرادى از تلویزیون فرانسه در جلساتى بسیار سخت، در نهایت 30 
اثر که بیش از همه ما را تحت تأثیر قرار دادند انتخاب شد. پس از 
 ،35 این مرحله در جلساتى که با این افراد مستعد داشتیم، 
»36 در کنار ما بود تا بتوانیم  کارگردان انیمیشن«
کنیم.  انتخاب  نفره)  دو  گروه  جوان (دو  کارگردان  نهایت 15  در 
سن آنها بین 19 تا 29 سال بود و 13 نفر از آنها دختر بودند. این 
پروژه از ابتدا به شدت مورد حمایت قرار گرفت، تلویزیون فرانسه 
همکاران، بهترین  بایار سایر  کمپانى  کرد،  پیش خرید  را  مجموعه 
افراد خود و شرکاى خود را براى کمک در ساخت آثار در اختیار 
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و  37(تاریخ شناس  حال،  همین  در  دادند.  قرار  ما 
در  فرانسه)  در  متفاوت  فرهنگى  مسئولیت هاى  داراى  نویسنده 
»38(صومعه اى که متعلق به قرن 12 میالدى و به  »
سبک معمارى گوتیک است) در در تمام ماه اوت براى انجام دادن 

.(Maury, 2014)«استورى بورد و انیماتیک از ما میزبانى کرد
«همه ى گروه در کنار هم مشغول کار بر روى اثر خود هستند و 

سرپرست ها به آنان سر مى زنند»(تصویر 6).
و  مواجه  مناسبى  بسیار  بازخوردهاى  با  پرور  ژاك  مجموعه 
مى شود.  بدین ترتیب این  کمپانى تانت میو  باعث شکوفایى  این امر 
پروژه دنباله دار شده و در قسمت هاى آتى هر سال به یک شاعر 
فرانسوى مى پردازد. چنانچه در فصل دوم این مجموعه به 13 شعر 
آپولینر  گیوم  به  نوبت  آن  از  پس  و  39مى پردازد  از 

مى رسد و در قسمت چهارم آن در سال 2017 به 13 شعر از 
40مى پردازد.

با نگاهى به اسامى این شاعران، نقطه ى اشتراك بزرگى بین آنان 
در نظر مى آید. گیوم آپولینر را خالق واژه ى سورئالیسم مى دانند. 
زندگى  اشعارش  و  بود  جنبش  این  با  همراه  ابتدا  از  پرور  ژاك 
روبر  مى نماید.  توجه  قابل  اعجاب انگیز  شکلى  به  را  روزمره 
دسنوس که آندره برتون او را پیامبر شعر سورئال مى داند از عشق 
به شکلى خارق العاده سخن مى گوید. پل الوار نیز در همین مجموعه 
شاعران سورئالیست اسم بزرگى به شمار مى آید. به این ترتیب این 
پیشتر  نیز  چنانکه شرح شعر مکتب سورئالیسم  اشتراك،  نقطه ى 
در این پژوهش به بحث گذاشته شد، مى تواند بسیار حائز اهمیت 
باشد. چرا که پیشتر دیدیم در فرانسه و مکتب هاى هنرى پس از 

سورئالیسم، به شدت تحت تأثیر این مکتب قرار دارند.
ژاك پرور

پرور بین سال هاى1925 تا 1929، از فعاالن گروه سورئالیست ها 
محسوب مى شد. این خود آموخته که بعد از مدرسه ادامه تحصیل 
نمى دهد، حدود 15 سالگى نه معلم را دوست داشت نه امتحانات 
را، در عوض تحت تأثیر آن چه مى خواند، و گفت وگوى فیلم هایى 
مى گرفت.  قرار  مى کرد،  کشف  که  نقاشى هایى  و  مى دید  که 
مذهب،  ارتش،  کرد:  حمله  مقدس»  بزرگ  «دروغ هاى  به  و 

پلیس(رییس دانا، 1387: 20). 
او که عالقمند به بحث و گفتگو است و به ضرورت مبارزه طلب، 

دوستان جدیدش مانند خود یاغى، سرکش، کنجکاو و به همه چیز 
معترض اند. زمانى که برتون از گروه منشعب مى شود، پرور را نیز 
ترغیب به این جدایى مى کند. در این سال ها گرچه کم مى نویسد، 
مجذوب  بسیار  او  مى آید.  حساب  به  او  شکل گیرى  سال هاى  اما 
همین  وصف  در  را  اشعارش  و  مى شود  انسان  ساده ى  زندگى 
چون  انسانى  به  فرهنگى  هر  در  که  تناقضاتى  مى گوید.  تناقضات 
پرور  اشعار  کند.  گوشزد  جامعه  آن  به  تا  دارد  نیاز  پرور  ژاك 
است  ممکن  که  دارد  عامیانه  گفتارى  در  فلسفى  تفکرى  از  سخن 
و  ساده  زبان  اما  شوند،  یافت  نیز  دیگر  شاعران  اشعار  در  بارها 
عامیانه ى ژاك پرور، او را به تمامى متمایز مى سازد. براى نمونه 
کنید:  توجه  مى باشد  نیز  خیام  سخن  مغز  که  این شعر  به سادگى 
خواهند  شما  روى  علفا  هم  روزى  یه  علفا!  رو  بخورید  «بشتابید! 

خورد!»(پژمان، 1390: 10).
شعر «چه جنگل ها»41 از ژاك پرور

چه جنگل ها از روى زمین کنده
قتل عام
نابود

و حلقه حلقه شده اند
چه جنگل ها قربانى شده اند

براى خمیر کاغذ میلیاردها روزنامه.
که هر سال توجه خوانندگان خود را به   خطرات تخریب بیشه ها 

و جنگل ها جلب مى کنند»(عسکرى خانقاه، 1389: 58).
تحلیل انیمیشن«چه جنگل ها» براساس شعرى از ژاك پرور

انیمیشن  مدرسه  فارغ التحصیالن  از  نفر  دو  توسط  اثر  این 
و   43 است. شده  42 کارگردانى 

44 پس از ساخت این فیلم، آنچنان مورد تحصین قرار گرفتند 

هم همکارى کردند. همانگونه  با  دوباره  که در فیلم بعدى خود، 
قطع  و  جنگل  موضوع،  پرور،  ژاك  شعر  این  در  شد،  بررسى  که 
ذکر  قتل  عام  این  اصلى  علت  شعر  پایان  در  چون  است.  درختان 
که  است  ممکن  حالتى  در  تنها  انیمیشن  این  موفقیت  پس  مى شود 
بر  خورشید  طلوع  با  فیلم  باشد.  تحسین برانگیز  ابتدایى  مظلومیت 
فراز جنگلى زیبا آغاز مى شود. از همان ابتدا جلوه بصرى متفاوت 
زندگى  از  سرشاز  جنگل  مى دهد.  نوازش  را  چشم ها  انیمیشن، 
دل  در  نهفته  معصومیت  بودن و  این زنده  نشان دادن  براى  و  است 
جنگل، و همچنان براى تأثیرگذارى، نیمى از فیلم به معرفى جنگل 
پایین تا  از  موجودات  و  حشرات  با  دوربین  دریچه  از  مى پردازد. 
حرکات  و  رنگ ها  در  را  شادى  مى شویم.  همراه  جنگل  باالى 
یک  مانند  جنگل  این  از  فریم  هر  مى بینیم.  آن  جانداران  موزون 

Abbaye de Fontevraud تصویر 6. محل کار در
(ensortantdelecole-leblog.blogspot.com  تصویر از بالگ
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تابلوى نقاشى مى نیمال، با رعایت قاببندى هاى بسیار عالى، قابلیت 
چاپ و نگهدارى را دارند تا با دیدن آنها روز خود را شروع کنیم.
در  روزنامه،  چاپ  و  خمیر  به  جنگل  فرآیند تبدیل شدن  نمایش 
روندى پر پیچ وخم و صنعتى، به خوبى نمایش داده شده است اما 
را  برخوردیم  پرور  ژاك  شعر  در  که  خشونتى  آن  قطع،  طور  به 
در خود ندارند، که البته این از دیدگاه واقع  بینانه کارگردان هاى 
حقیقت،  در  ما  که  شکل  این  به  است.  گرفته  سرچشمه  اثر  این 
که  چنان  نه  و  مى بینیم،  را  کارخانه  یک  عملکرد  تصویرسازى 
برانگیخته شدن  در  سعى  جنگ  با  مرتبط  کلماتى  با  پرور  ژاك 
و  جنگل  تقابل  اما،  دیگر  سوى  از  داشت.  مخاطب  ترحم  حس 
صنعت با نشان دادن اولى بر روى پوسته ى زمین و دومى در داخل 
دایره زمین، این مفهوم که این اتفاق در خفا و پشت پرده مى افتد را 

به مخاطب گوشزد مى کند.
احجام هندسى ساده در این اثر از کیفیت بسیار باالیى برخوردار 
هستند و مشخصًا با میزان زمانى که روى بافت این آثار گذاشته 
شده است، قابل دستیابى مى تواند باشد. از این جهت این اثر بسیار 
با دقت و ظرافت انجام شده است تا بتواند تصویرى بسازد، به همان 
زیبایى که مى تواند در بهترین حالت در ذهن مخاطب شعر شکل 
بگیرد. ذکر این نکته که تصویرسازى این اثر بر روى جلد کتاب 
آرت بوك کمپانى تانت میو نقش بسته است، بیشک گواهى بر 

موفقیت این اثر در خلق تصویرسازى شعر ژاك پرور است.
را  بیننده  جنگل،  جانوران  و  گیاهان  چشم نواز  و  نرم  گرافیک 

مسحور مى کند.
«زمختى و زوایاى تند کارخانه صنعتى، خطر نابودى جنگل را در 

چشم ها عریان مى سازد»(تصویر 7).
«فریمى که به بهترین شکل در قامت مقایسه همه چیز را به بیننده 

هشدار مى دهد»(تصویرهاى 8 و 9).

روبر دسنوس
آندره برتون بسیار به روبر دسنوس اهمیت مى داد، به حدى که 
45 نیز از او نام برده است، او حتى در جایى مى گوید:  در کتاب 
«سوررئالیسم آیین روز است و دسنوس پیامبر آن»(کریمى، 1396: 

که  هنگامى  سال 1929  وجود،  این  با   .(23
46 سعى دارند فعالیت گروهى شان را مجدداً از سر بگیرند، 

از پذیرفتن آن  دسنوس نیز مانند
خوددارى مى کند. دسامبر همین سال وقتى دومین بیانیه سوررئالیسم 
منتشر مى شود، اختالفات برتون و دسنوس به نظر حل شده مى آید 
اختصاص  دسنوس  به  را  بیانیه  از  کامل  صفحه  شش  برتون  زیرا 
مى دهد. در این صفحات مى خوانیم: «لطفى بزرگ در حق خودش، 
این همان چیزى است که دسنوس را به خاطر آن مالمت مى کنم» 
یا «از روبر دسنوس بخوانید، کسى که شاید از همه ما به حقیقت 
سوررئالیسم نزدیک تر بوده است، در آثار بدیع و تجارب پرمایه اش 
که در خور شخصیت او هستند، انتظارى که از سوررئالیسم داشتم، 
برآورده ساخت و مرا بر آن داشت که باز هم چیزى بیشتر انتظار 
بکشم. امروز دسنوس به میل خود از سوررئالیسم سخن مى گوید. 
مهارت اعجاب آورش در بیان افکارى که از دست مى روند، چنان 
پر ارزش است که همچون درس گفتارهایى باشکوه ما همه را به 
خود جذب مى کند، دستوس افکارش را فی البداهه عرضه مى کند 
و براى حفظ اوراقى که در کوران زندگى اش به پرواز در مى آیند، 

هیچ کارى انجام نمى دهد»(همان).
شعر «آنقدر خوابت را دیده ام»51 از روبر دسنوس

«آنقدر خوابت را دیده ام که دیگر واقعى نیستى وقت آن نیست 
بر  زنم،  بوسه  لب ها  آن  بر  و  دست یابم  زنده  جسم  این  به  که 
سرچشمه ى صدایى که عزیز است برایم؟ آنقدر خوابت را دیده ام 
آنقدر بازوانم عادت کرده اند سایه ات را تنگ در آغوش بگیرند 
تا  جسمت  اصلى  خطوط  مقابل  در  شاید  که  بفشارند  سینه  بر  و 
که مرا تسخیر کرده و روزها  در برابر ظهور واقعى آن  نشوند و 
و سال هاست بر     من حاکم است، بدون شک سایه اى بیش نخواهم 
دیگر  که  دیده ام  را  خوابت  آنقدر  احساس!  میزان هاى  اى  بود. 
در  جسمم  و  خوابم  در  همواره  نیست  بیدارشدن  وقت  بى گمان 
معرض تمام ظواهر زندگى و عشق قرار دارد و تو، تنها کسى که 

تصویر 7. تک فریمى از انیمیشن چه جنگل ها(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 8. تک فریمى از انیمیشن چه جنگل ها(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 9. تک فریمى از انیمیشن چه جنگل ها(تصویر کپشن شده از انیمیشن)
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راحت تر مى توانم لب ها و پیشانى هر از  است،  امروز برایم مهم 
راه رسیده اى را لمس کنم تا لب ها و پیشانى ترا. آنقدر خوابت را 
دیده ام. آنقدر با تو راه رفته ام، حرف زده ام با روحت خوابیده ام 
که شاید دیگر چیزى برایم باقى نمانده جز اینکه روحى باشم در 
میان روح ها و صد بار سایه تر از سایه اى که مى چرخد و خواهد 
چرخید سرمست در صفحه ى خورشید هستى تو»(تعمیدى، 1389: 

.(14
تحلیل انیمیشن «آنقدر خوابت را دیده ام» بر اساس شعرى از 

روبر دسنوس
این انیمیشن، اثر انیماتور بلغارى االصل اما واکارلوا52 فارغ التحصیل 
دو  اثر  این  در  استفاده شده  تکنیک  است.  مدرسه«الپودریر»53  از 
ُبعدى است و فضا و رنگ بسیار وهم گونه کار شده اند. از همان 
ابتدا با صداى شاهدى که براى کار انتخاب شده است، حس عشق 
یک مرد را مى بینیم که در جایى در دوردست و گردى زمین پنهان 
شده است. دریایى بى انتها به سوى او حرکت مى کند اما بى حاصل. 
معشوق سوار بر قایق است و قایق به سمت افق مى رود، اما آیا به 
کرده  پیدا  دست  این شعر  از  کارگردان  که  تصورى  مى رسد؟  افق 
است در نوع خود بى نظیر است. عاشق را به افقى تشبیه کرده است 
که هر روز به آن خیره مى شویم و به سمت آن در حرکت هستیم، 

اما کامًال پذیرفته شده است که افق بى انتهاست.
فضاى رنگى غالب در این انیمیشن همچون تصویر پائین، کبود و 
تاریک است، و حزن تراژیک شعر به خوبى بیان شده است. فیلم 
عاشق  معرفى  در  مدت سعى  تمام  در  مى رود و  راه  با شعر  همراه 
دارد تا به ناممکن بودن این عشق برسیم. تالش هاى  به عنوان افق 
ابتدایى شاعر در ابتداى فیلم همراه با حس غمگین شاعر در پایان 
کاسته  دیگر  تالش  این  از  که  مى روند  سمتى  به  تصاویر  شعرش، 
مى شود و افق به نقش خود در زندگى پى مى برد و در خواستگاه 
مى توان  را  واکارلووا  متفاوت  نقاشى  سبک  مى گیرد.  قرار  خود 
سال  در  چنانکه  دانست.  انیمیشنى اش  پیشا  فعالیت هاى  مدیون 
به  را  سورئال  سبک  در  تصویرگرى شده اش  کتاب  اولین   2007
را  این شعر  او،  هوشمندانه  انتخاب  علت،  همین  به  رسانده.  چاپ 
با تصاویر شاعرانه اش گره زد. کنتراست رنگ ها مملو از عشق و 
کبود  و  تیره  رنگ ها  این  تمامى  نهایت  در  و  است  سرخوردگى 

مى شوند و فیلم به اتمام مى رسد. 
«فضاى بوم مانند این انیمشن بیننده را به سفرى در أعماق الیه هاى 

فکر و رویا مى برد»(تصویر 10).
«بیننده درگیر فضاى تاریک و غم انگیز انیمیشن مى شود و تکرار 

کلمات دسنوس، او را غرقه در خیال مى کند»(تصویر 11).

گیوم آپولینر
گیوم آپولینر در سبک شعر خود مى تواند به عنوان آخرین شاعر 
یک  عنوان  به  او  شود.  شناخته  مدرن  شاعر  نخستین  و  نمادگرا54 
انقالبى و نابودگر شناخته مى شود، اما بخش بزرگى از کارهاى وى 
تأثیرات عمیقى از نمادگرایى سنتى، به ویژه کتاب مقدس، افسانه ها 
در  که  سال هایى  دلیل  به  که  وى  مى دهد.  نشان  را  اسطوره ها  و 
موناکو و کن گذراند و آگاهى فراوانى در مورد مکتب کاتولیک 
رومى داشت، به طور گسترده اى از تصاویر مربوط به کتاب مقدس 
یک  شکل  به  روح القدس  و  مقدس  مریم  مسیح،  مى کند:  استفاده 

کبوتر.
به طور دقیق تحلیل  مذهبى آپولینر را  کوفیگنال تصاویر  رابرت 
کرده و درك او از کتاب مقدس را به عنوان «آبشارى از بافته هاى 
با  را  قضاوت»  «آخرین  بیتس  اسکات  مى گیرد.  نظر  در  سطحى» 
مفاهیم آخرالزمانى آن به عنوان اثر اصلى آپولینر در نظر مى گیرد. 
مفهوم اعتقاد به منجى و ظهور یک هزاره جدید هم در آثار اولیه 
و هم اشعار جنگ، که جهان جدیدى را پیش بینى مى کنند، مشهود 
است  جدید  پادشاهى  پیشگوى  شاعر  نمادگرایى،  سنت  در  است. 

.(Canfield Reisman, 2012 : 22)
شعر «پاییز»55 از گیوم آپولینر

(ترجمه از پژوهشگر)
دهقانى خسته و گاوش،  در مه گذر مى کنند

 آهسته و آرام، در مه پاییزى
که روستاییان مسکین و خجل را نهان مى سازد.

 در حالى که به آنجا مى رود
 دهقان آواز سر مى دهد

 آوازى از عشق و بى وفایى

تصویر 10 . تک فریمى از انیمیشن آنقدر خوابت را دیده ام
(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 11. تک فریمى از انیمیشن آنقدر خوابت را دیده ام
(تصویر کپشن شده از انیمیشن)
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 از انگشتر و قلبى که شکسته شده اند. 
آه  اى پاییز

 پاییز تابستان را به کام مرگ کشانده است
 در مه، دو سایه کبود، محو مى شوند. 

تحلیل انیمیشن«پاییز» بر اساس شعرى از گیوم آپولینر
شهرت مدرسه انیمیشن گوبلن56 به تربیت انیماتورهایى چیره در 
دورهاى  گذراندن  براى  آمریکایى  دانسجویان  چنانکه  اروپاست. 
خارج از آمریکا، به قلب پاریس و مدرسه گوبلن عزیمت مى کنند. 

است.  نماد انیمیشن فرانسه شده  به گونه اى  مدرسه  این 
57 انیماتور فارغ التحصیل از این مدرسه بوده است.

در  سعى  که  است،  دیجیتال  دوبُعدى  انیمشن،  این  در  او  تکنیک 
خلق نمونه هاى استودیو جیبلى دارد. البته در این کار بسیار موفق 
بوده است و تصاویرى که خلق کرده است، بسیار به کارهاى ژاپنى 

نزدیک است.
تا  دارد،  تابستان  تصویرکشیدن  به  سعى  ابتدا  همان  از  انیمیشن، 
نیز  ما  به  مى خوریم  تابستان  مرگ  از  که  ضربه اى  همان  بتواند 
یک  به شکل  تابستان  شخصیت پردازى  این ترتیب،  به  کند.  وارد 
گوى معلق است که به هر کجا مى رود باعث حاصل خیزى مى شود. 
از  پس  اینجا  هستند،  آغازین  نقطه  شعر  در  که  گاوش  و  دهقان 
کارگردان  اگرچه  مى کنند.  خودنمایى  تابستان،  تصویرکشیدن  به 
در جان بخشى  تابستان در انیمیشن به نسبت موفق ظاهر شده است، 
اما در پرسوناژ این اثر، چندان به خوبى به آن دست نیافته است. 
و  ستمدیده  مردمى  نماینده  شعر،  مانند  مى توانست  که  دهقانى 
چندانى  معنى  که  است  رهگذر  یک  تنها  اینجا  در  باشد،  کارگر 

را با خود حمل نمى کند.
کارگردان حتى درك درستى از به کام مرگ کشیده شدن تابستان 
ندارد و این شعر را در حد بیان تغییر فصلى نسبتًا ساده تنزل مى دهد. 
خورده  پیوند  پاییز  با  حزن انگیز  بسیار  آن  از  در شعر  که  عشقى 
دهقان  مى نماید.  زودگذر  هوس  یک  به  شبیه  بیشتر  اینجا  است، 
که دخترى را مى بیند، پس از گذشت چندى، او را به همراه مردى 

مى بیند تا اینگونه قلب شکسته دهقان بر ما نمایان شود.
و  جانبخشى  که  پاییز  رسیدن  از  بعد  تعجب آورى،  طرز  به 
در  سلول ها  رشد  است،  شده  انجام  استثنایى  آن  شخصیت پردازى 
آب نمایش داده مى شود که خودبه خود تصور بارورى را در ذهن 
متبادر مى کند. دقیقًا در نقطه اى مقابل چیزى که شاعر آن را بیان 

داشته است.
عشق  هم  آمیزى  که  سورئالى  شعر  از  تصویرى  اقتباس  نمونه  این 
انسانى و سازوکار طبیعت را بیان مى  کند، یادآور مشکلى بزرگ 
در عرصه انیمیشن است. عقیم بودن انیمیشنى که سرشار از جلوه  هاى 

بصرى است، اما در معنا و مفهوم، در جا مى زند و حرف چندانى 
براى گفتن ندارد. این معضل معموال در رابطه با افراد تکنیکى این 
صنعت رخ مى  دهد، جایى که کارگردان سرشار از ایده هاى نوین و 
زیبا در تصویر سازى است، تکنیک را به خوبى مى  شناسد و اجراى 
شگفت انگیز آن را، اما در مکاشفه شاعرانگى کلمات، به مفهوم 

نمى رسد و در ظاهر کلمات مى ماند.
تماشایى  بسیار  را  اثر  این  بصرى  جلوه هاى  شکل،  انیمه  «فضاى 

کرده است»(تصویر 12).
«نمى توان به سادگى از شخصیت پردازى خارق العاده کاراکتر پاییز 

در این انیمیشن گذشت»(تصویر 13).
پل الوار

شاعر  بزرگ ترین  عنوان  به  منتقدین  از  بسیارى  توسط  الوار  پل 
پرستار  عنوان  به  سوپو  توسط  که  او  مى شود.  مطرح  سوررئالیسم 
اساسى  نقشى  جنبش  این  ابتداى  از  بود،  شده  ملقب  ستارگان 
چیست؟»،  «سوررئالیسم  که  را  سؤال  این  بار  یک  برتون  داشت. 
است»  الوار  پل  درخشان  شیشه  خرده هاى  گفتن«سوررئالیسم  با 
پاسخ داد.  بدین ترتیب این کنایه آمیز است که وقتى کار پل الوار 
ستایش مى شود، عناصر غیر سوررئالیستى آن به طور کلى به عنوان 
جدا  مى کند،  بهتر  او  اطراف  شاعران  از  را  او  کار  که  عناصرى 
مى شوند. منتقدان به مضامین دائمى و جهانى او اشاره مى کنند، که 
حتى قبل از تولد سوررئالیسم حضور داشته اند. او به طور پیوسته 
به مضامین عشق، رنج انسان و مبارزه توده ها در برابر گرسنگى، 
خشونت،  از شوك و  او  محرومیت مى پردازد. اجتناب  بردگى و 
توسط بسیارى از سوررئالیست ها به صورت برنامه ر یزى شده به 
او  درونى  فاصله  از  عنوان شواهدى  به  همچنین  و  است  رفته  کار 
با جنبشى که در آن نقش اصلى را ایفا کرده است، در نظر گرفته 

تصویر 13. تک فریمى از انیمیشن پاییز (تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 12. تک فریمى از انیمیشن پاییز(تصویر کپشن شده از انیمیشن)



صفحات 92-77                                            90
نشریه رهپویه  هنر/ هنرهاى تجسمى

سوررئالیست  همکاران  از  بسیارى  خالف  بر  نهایت  در  مى شود. 
نظر  در  واالتر  واقعیت  یک  عنوان  به  را  رویاها  جهان  که  خود 
مى گرفتند، پل الوار به خود بسنده مى کند و از رویاها براى تفسیر 
تجربه خود استفاده مى کند: در شعر او، جهان رویایى، جهان واقعى 

.(Canfield Reisman, 2012: 157)را قابل فهم تر مى کند
شعر «ماهى»58 از پل الوار

(ترجمه از پژوهشگر)
ماهى ها، شناگرها، قایق ها؛
آب را دگرگون مى سازند.

آب آرام است و حرکت نمى کند
مگر براى کسى که او را لمس مى کند.

ماهى به پیش مى رود
بهسان انگشتى در دستکش
شناگرها آرام مى رقصند
و بادبان، نفس مى کشد.

اما آب آرام، تکان مى خورد
براى کسى که او را لمس مى کند

براى ماهى، براى شناگر، براى قایق؛
که به تن کرده

و به همراه مى برد.
تحلیل انیمیشن «ماهى» 

امیل  مدرسه  فارغ التحصیل  سوتو59  آرتور  ساخته  ماهى،  انیمیشن 
جلب  او نظرات را  رزومه  در  راحتى  که به  چیزى  است.  کول60 
در  حتى  او  است.  گرافیکس  موشن  بحث  در  او  تکنیک  مى کند، 
حرکت  جهت  این  از  و  است  بوده  فعال  نیز  تایپوگرافى  زمینه 
مى شناسد.  خوبى  به  انیمیشن  خلق  براى  را  گرافیکى  اِلِمان هاى 
بنابراین بى جهت نبوده است که او در وصف کلمات پل الوار به 
دنبال خلق اِلِمان هایى ساده برود. انیمیشن ماهى از این جهت قابل 
تقدیر است که سعى در وفادارى به سخنان الوار دارد، اما نگارهاى 
در  حاضر  حال  در  که  تکنیکى  مى دهد.  ارائه  ما  به  از آن  مدرن 
بسیارى از تبلیغات و پیام هاى بازرگانى استفاده مى شود، در اینجا 

دست به خلق اثر هنرى مى زند.
سخنان الوار مى تواند به گونه اى عمیق تر از ظاهر کلماتش باشد، 
همین  اما  رفته است،  او سخن  خاص شاعرى  از تکنیک  البته  که 
تصاویر ساده، روح کلمات الوار را در خود نگاه داشته اند و همواره 
ما را با خود همراه مى کشند. انیمیشن دقیقًا از روى کلمات خوانده 
مى شود اما این خاصه شعر سورئال است که کلمات تا حک شدن 
خوانده شدن،  محض  به  اما  دارند،  را  خود  مفهوم  کاغذ،  روى  بر 

دریایى از روابط و معانى را براى مخاطب به وجود مى آورند. اگر 
چه کلمه به کلمه با شعر همراه مى شویم، اما تصویرى که مى بینیم 

ما را با خود در دنیایى به رنگ سادگى شعر غرق مى کند.
تنش  است،  شده  تکرار  شعر  در  که  تصاویر  تکرر  از  فرار  براى 
کوچکى در میانه ى فیلم رخ مى دهد و به شکلى سؤال گونه همراه 
مى کند  لمسش  که  کسى  براى  آرام  آب  که  مى پرسد  نگرانى،  با 
تکان مى خورد؟ و موسیقى در این لحظه نقش خود را بازى مى کند 
جستجوى  در  نهایت  در  و  مى دهد  هل  نگرانى  ورطه  در  را  ما  و 

آرامش، ما را با سر بر آوردن ماهى ها از آب رها مى سازد.
بازى هاى  دستمایه  ساده  بسیار  گرافیکى  با  قایق  و  شناگر  ماهى، 

متحرك سازى شده اند.
فریم پایانى انیمیشن که به خوبى پایان شعر را در خود به همراه 

دارد.
نتیجه گیرى

در این پژوهش با مفهوم شناسى شعر، سینما از منظر شاعرانه آن 
دیدگاه  منظور با بررسى عمومى شعر از این  همین  به  بررسى شد. 
که شعر چه چیزى مى تواند باشد، تالشى در بهتر شناختن و داشتن 
درك بهترى از عالم خیال و روابط حاکم در شعر انجام شد. پس 
با بررسى عناصر سینمایى و روند اجراى اقتباس، جنبه هاى  از آن 
با شناخت  بدین ترتیب  گذاشته شد.   بحث  فرآیند به  مختلف این 
امر  به  ادبى  امر  یک  از  انتقال  فرآیند  انجام  چگونگى  از  کافى 
میسر  میو»  «تانت  کمپانى  انیمیشن هاى  تحلیل  امکان  فیلمیک 
موفقیت  تأکید  نشست،  ثمر  به  تحقیق  این  در  که  چیزى  گشت. 
چند شکل گرایى در اجراى تکنیک هاى انیمیشنى براى اقتباس بود. 
دیده  آن  از  پیش  پیامبر  چون  انیمیشن هایى  در  وضوح  به  چنانچه 
با  که  دادند  نشان  نیز  میو»  «تانت  کمپانى  اقتباسى  آثار  بود،  شده 
متناظر  روابط  کشف  با  مى توان  تصویر،  و  متن  از  درست  درك 
و انتقال به گونه اى مشخص، ترجمه ى آثار ادبى چون شعر را در 
انیمیشن بازنمایى کرد. میزان وفادارى به اشعار در این آثار، به علت 
اینکه هدف شناخت اشعار و شاعران آن به نسل جدید فرانسوى ها 
بود تا حد باالیى قابل پیش بینى بود اما این میزان با توجه به توانایى 
و چیره دستى کارگردانان در تکنیک خود، با یکدیگر تفاوت هایى 

داشتند.
در خالل تحلیل چهار اثر منتخب که هر یک از فصلى در مورد 
یکى از چهار شاعر مورد بحث انتخاب شده بود، با ترجمه اشعار از 
زبان فرانسه و امکان بررسى شعر و تصویر در امتداد هم، از تأثیر 

کلمات شعر بر روى تصاویر سخن رفت.
با توجه به گسترش آموزش دانشگاهى رشته انیمیشن و همچنین 
کشور،  هنرآموزان جوان در هنرستان هاى  طیف وسیعى از  عالقه 
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ایران همواره در سطح انیمیشن هاى کوتاه جشنواره اى به باالترین 
بسیار  اثر  چند  معموال  سال  هر  است.  کرده  پیدا  دست  مراتب 
آن  از  را  جایزه هایى  دنیا  جشنواره هاى  معتبرترین  تا  برجسته 
تعداد  جز  به  که  است  این  اما  توجه  قابل  نکته ى  مى کنند.  خود 
انگشت شمارى، در اکثر این آثار تهیه کنندگى اثر با خود دانشجو 
ساخت  کار  دشوارى هاى  و  مشقت ها  به  توجه  با  که  است  بوده 
از  مى سازد.  متحمل  دانشجو  بر  را  سنگینى  هزینه هاى  انیمیشن، 
این رو بسیارى از فارغ التحصیالن رشته ى انیمیشن در ایران به علت 
چنین مشکالتى، اقبالى براى ساخت آثار خود بعد از فارغ التحصیلى 

نداشته اند.
روى  از  اقتباسى  انیمیشن  ساخت  چشمگیر  موفقیت  به  توجه  با 
اشعار در کشور فرانسه، جاى تردید باقى نمى ماند که با مدیریت 
فرصت  این  از  مى توانند  بومى  کمپانى هاى  ابزار،  و  منابع  درست 
برتر  دانشجویان  طرح هاى  پذیرش  با  راحتى  به  و  کنند  استفاده 
همراه سازى  راستاى  در  انیمیشن،  عملى  حوزه  در  فارغ التحصیل 
دانشگاه و صنعت قدم بردارند و نتیجه را در اختیار عموم مردمى 
وجود  با  که  چرا  بگذارند.  شده اند  عجین  شاعرى  و  شعر  با  که 
مرز و بوم  این  کنار  در گوشه و  که  شاعران بسیار بلند مرتبه اى 
در ادوار مختلف زندگى کرده اند، بازشناسى آنها در رسانه اى چون 
کهن سراى  این  شاعران  بازشناسى  فرصت  جدید  نسل  به  انیمیشن، 
این  همه  از  بیشتر  که  چیزى  آخر  در  مى دهد.  را  و تصویر  خیال 
فکرى  مقدمات  مهیاکردن  سازد،  ثمربخش  مى تواند  را  پژوهش 

براى اجراى چنین روندى در ایران است(تصویرهاى 14 و 15).

پى نوشت
1. Harry Potter

2. Lord of The Rings

3. Jaqcues Prévert

4. Edgar Allan Poe

5. William Wordsworth

6. Robert Frost

7. Sigmund Freud

8. Interpretation of Dreams

9. Guillaume Apollinaire

10. Automne

11 . ترجمه از پژوهشگران
12. Surréalisme

13. André Breton

14. Roger Allers

15. Tomm Moore 

16. Cartoon Saloon

17. Bill Plympton

18. Nina Paley 

19. This Land Is Mine

20. Eddie White

21. The Cat Piano (2009)

22. Nick Cave

23. Shamus Culhane

24. Vincent Price

25. James Whale

26. Orson Wells

27. Le Procés de Kafka

28. La réalité n’existe pas

29. Tant Mieux Prod

30. Delphine Maury

31. En Sortant de l’École

32. France Télévision

33. Bayard Jeunesse Animation

34. RECA

35. Benjamin Renner

36. Ernest et Célestine

37. Xavier Kawa Topor

38. Abbaye de Fontevraud

39. Robert Desnos

40. Paul Éluard

41. Tant de Fôrets

تصویر 14 . تک فریمى از انیمیشن ماهى(تصویر کپشن شده از انیمیشن)

تصویر 15. تک فریمى از انیمیشن ماهى (تصویر کپشن شده از انیمیشن)
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42. Supinfocom

43. Burku Sankur

44. Geoffrey Godet

45. Nadja

46. Louis Aragon

47. Leiris

48. Masson

49. Georges Bataille

50. Limbour

51. J’ai Tant Rêvé de Toi

52. Emma Vakarelova

53. La Poudriére

54. Symbolist

55. Automne

56. Gobelins

57. Hugo de Foucompret

58. Poisson

59. Arthur Sotto

60. l’École Émile-Cohl
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The adaptation of literature in form of poetry to animation 
film is the main concern of this research. The purpose of 
this study is at first, to identify the concept of poetry and 
subsequently to examine the movement of surrealism po-
etry and its four outstanding poets, in the early 20th centu-
ry in France to analyze how their words are translated into 
the image in the works of the Tant Mieux Prod company. 
France Télévisions and Tant Mieux Prod have invested in 
this project by focusing on the work of Jacques Prévert, 
Robert Desnos, Guillaume Apollinaire and Paul Éluard.
An ode to poetry, the aim of the series En Sortant de 
l’École is to celebrate the prose of French poets who 
made an impact during their lifetime. Launching the first 
season with a tribute to the free and pioneering spirit of 
Jacques Prévert, En Sortant de l’École associated thirteen 
of his poems with the talents of young filmmakers, fresh 
out of French animation schools that generated short films 
embodying Prévert’s verses with their widely different ap-
proaches to the medium and with their own graphic cre-
ations.
Like other forms of literature, poetry may seek to tell a 
story, enact a drama, convey ideas, offer vivid, unique 
description or express our inward spiritual, emotional, or 
psychological states. Yet, poetry pays particularly close 
attention to words themselves: their sounds, textures, pat-
terns, and meanings. As a result, it would be difficult to 
analyze a poem’s words regardless of the poet’s period 
and life. That is necessary for the director to have a good 
understanding of this matter to be able to direct a movie in 
a way that would be comprehensible for the audience too.
In this research, with a library-based study in the theory 
of adaptation and film-making, and also the translation of 
poems and interviews from French to Persian, it has been 

attempted to find the relationship between animation and 
poetry.
According to the original assumption, animation medium 

is preferred to represent poetry, which is due to the power 
of imagination in the creation of narratives which pursue 
a structure different than the usual use of language. The 
other major discussions, are the director’s role and the 
process of adaptation in the cinema in order to make the 
readers able to understand this process better which will 
prepare a basis for the final section of this research.
To the purpose of analysis of the short animations of 

each collections, it would be quite inevitable to study and 
understand the period, life and background of the poet. 
Therefore, after reading the translation of the poem, one 
can adequately understand the atmosphere of the poem 
and its meaning.
Consequently, with these knowledges it would be less 

complicated to watch the final short animations and hav-
ing an opinion about the successfulness of the works. The 
results would give us a clearer picture of how the adapta-
tion process in animation from poetry could be done and 
what would be the real problems that should be taken into 
account.

Key words
 Short Animation, Surrealism, Poem, Adaptation, Tant 

Mieux
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