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چكیده
اشتراکات محتوایی و تاثیرپذیری در باب محتوا و مضمون در آثار ادبی ،امری رایج و انکار ناپذیر است .با توجه به تاثیرپذیری
ادبیات داستانی معاصر ایران از جریانهای داستان نویسی غرب و شرق میتوان نقاط شباهت بسییاری از حیی فیرم و محتیوا
بین این دو یافت .جایگاه ارنست همینگوی و آثار داستانی وی در ادبیات معاصر آمریکیا و جهیان بسییار وییژه اسیت .صیادق
چوبک نیز به عنوان یکی از پیشروان داستان کوتاه در ایران نخستین نویسنده ایرانی است که در ابعیادی از ارنسیت همینگیوی
تاثیر پذیرفته است .رمان تنگسیر و پیرمرد و دریا ،از حی جنبههای محتوایی شباهت زیادی دارند .در ایین فتتیار دو رمیان از
حی مشترکات برجسته شان مورد بررسی تطبیقی قرار میفیرند ،تا وجوه شباهت آنها مورد بازشناسی قرار فییرد .نتیایج ایین
پژوهش نشانفر این است که دو رمان از محتواهای برجسته مشترکی مانند؛ بح فردیت ،تحیو شخصییت ،جیدا درونیی-
بیرونی ،ارادهفرایی و نقش قهرمان به هم شبیهاند ،اما در نگاهی عمیقتر رمان پیرمرد و دریا از حی پرداخت فردیت ،جدا ها،
ارادهفرایی و قهرمانپروری نسبت به رمان تنگسیر از پرداختی هنرمندانه و توانمندتر برخوردار است.
کلیدواژه :مشترکات محتوایی ،رمان ،پیرمرد و دریا ،تنگسیر ،مقایسه و تطبیق

 .1مقدمه
مطالعات بینارشتهای زیرمجموعه ی ادبیات تطبیقی است که در میان تحقیقات ادبی با اقبا مواجه شده است .یکیی از
حوزههای تحقیقات بینارشتهای مقایسه ی بین متن داستانی و برفردان سینمایی آن است که به عنوان مطالعات اقتباسی
شناخته می شود.ادبیات و سینما از دیرباز با یکدیگر در ارتباط بوده و نخستین فیلمها با اقتبیا از آثیار بیزرد ادبیی
ساخته شدهاند .وجود اشتراکات بین این دو رسانه از طرفیی تعامی آنهیا را ممکین مییسیازد و از طرفیی زمینیهی
مقایسهی تطبیقی را فراهم می آورد.در کنار مشترکات ادبیات و سینما از جمله تصویر و روایت ابزار بیانی متتاوتی نیز
در اختیار هرکدام است که به فونهای معنا را منتق میکنند .ابزار بییانی سیینما نیور و رنیح ،صیحنهآراییی ،حرکیت
دوربین و زاویه ی آن ،موسیقی ،تدوین و ...است و ابزار بیانی ادبیات کنایه ،تشبیه ،استعاره ،تمثی و...
افر اثری اقتباسی را براسا میزان وفاداری آن به متن اصلی بسنجیم باید دیید کیه چیه مییزان فییلمسیاز مقصیود و
درونمایه متن ادبی را با ابزاری متتاوت بازفو میکند .درواقع کارفردان چه خالقیتی بیا توجیه بیه در دسیت داشیتن
رسانهای متتاوت برای ارائهی برجستگیهای متن مبدا به کار برده است.
 .1.1معرفی داستان و خالصه آن
شوهر آهو خانم نخستین اثر علی محمد افغانی است که با استقبا بینظیری در بازار کتاب ایران رو به رو شید .ایین
رمان که حجم زیادی دارد (حدود نهصد صتحه) در سا  1340وارد بازار کتاب شد.
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داستان در اواخر سا 1313که ایران با برنامههای رضا خان تجدد را تجربه میکرد ،در کرمانشاه رخ میدهید .نیانوای
سرشنا شهر به نام میران که  50سالگی را فذرانده و فردی میذهبی و دوسیتدار خیانوادهاش اسیت ،شییتتهی زنیی
جوان و زیبا به نام هما میشود و او را به عقد خود در میآورد .هما که زنی سرکش و خواهان تجدد است در تقابی
با آهو (همسر او میران) که زنی سنتی و پایبند به خانواده و همسر است ،قرار میفیرد .در مییان کشیمکش ایین دو
زن ،میران که شیتتهی زن جوان خود است رفتاری متتاوت با آهو پیش میفیرد .اما آهو که هنیوز امییدوار بیه تغیییر
اوضاع و رفتن هما از خانهاش است ،چاره را در صبر میبیند و خود را با رسیدفی با چهار فرزندش سرفرم میکنید.
در میانهی داستان کشمکش به اوج خود می رسد .میران آهو را به خاطر توهین به هما از خانه بیرون میکند امیا همیا
به طور پنهانی در خانه میماند .بعد از این ماجرا آهو دیگر توجه ای بیه روابیب بیین مییران و همیا نیدارد و رفتیاری
مسالمتآمیز پیش میفیرد و سعی می کند با نصییحت کیردن مییران اورا متوجیه اشیتباه خیود کنید .از طیر دیگیر
سرکشیها و بیبند و باریهای هما به اوج خود می رسد و میران که از سویی با عشق درفیر است و از سیوی دیگیر
تاب بی آبرویی ندارد ،در طی دعوایی او را از خانه بیرون میکند .امید در د خستهی آهو جوانه میزند و از زنیدفی
بدون هما چند روزی لذت می برد بعد از مدتی با وساطت دوست میران و اقوام هما او دوباره به خانیهی مییران بیاز
می فردد .پس از مدتی میران که به دلی ولخرجیهای هما دیگر اوضاع خوبی ندارد و ثروتش رو بیه نیابودی اسیت،
تصمیم میفیرد خانه و نانواییاش را بتروشد و به همراه هما شهر را ترک کند .هنگامی که هما و میران قصد خیروج
از شهر را دارند ،آهو (که چند روزی به همراه فرزندانش در خانهی دوستی بودند) توسب همسایهاش باخبر میشیود
و خود را به آنها میرساند .آهو ،میران را که در حا خودش نیست به خانه میبرد و هما با رانندهی جوان میرود.
.1.2معرفی فیلم شوهر آهو خانم
فیلم شوهر آهو خانم به کارفردانی داود مالپور در سا  1347با بازی مهری ودادیان ،حسین اشراق و عدیلیه اشیراق،
بر اسا رمانی به همین نام ساخته شده است .مردی متدین و میان سا به نام میران که همسر و فرزنید دارد ،شییتته
زن بیوه و جوانی به نام هما میشود و در مقاب این عشق و مسئولیتهیای خیانوادفیاش بیا نتیس خیویش مبیارزه
میکند اما موفق نمی شود .سرانجام آهو همسر او میران برای حتظ زندفیاش به مقابله بر میخییزد و هنگیامی کیه
میران همراه هما قصد ترک کردن شهر را دارند ،مانع رفتن همسرش می شود و هما با راننده ی اتومبی شهر را تیرک
میکند.
چهارچوب اصلی رویدادهای فیلم مانند داستان کتاب پیش مییرود امیا برخیی روییدادهای فرعیی داسیتان در فییلم
اقتباسی حذ شدهاند مانند توصیف سرفذشت میران و آهو و از خود فذشتگیهای آهو برای رسییدن بیه موقعییت
اجتماعی مناسب ،تالشهای آهو برای بیرون کردن هما از خانهاش با وساطت همسایهها و دوستان میران ،دیدار همیا
با فرزندانش ،طالق هما و میران و بازفشت هما به خانه.
 .2پیشینه تحقیق
عبدالرضا عطار در نوشتهای با عنوان «شوهر آهو خانم ،فیلمی تحسیین برانگییز»( )1347ضیمن برشیمردن معاییب و
محاسن فیلم ،این فیلم را اثری تحسین برانگیز و قاب توجه میداند .البته همان طور که فتته شید بیه ایراداتیی نظییر
استتاده محدود از النح شات و پرداخت نامناسب صحنهی رقص هما که نقطهی عطتی در احساسات میران اسیت و
در کتاب چندین صتحه به آن پرداخته شده ،اشاره میکند .اما تحسین برانگیز خواندن فیلم را در نقطهی عطف بیودن
آن در روزفار خودش( )1347میداند یعنی زمانی که ساخت فیلم فارسیهای بیمحتوا مطرح است .محاسن فییلم را
نیز در تمثی هایی می بیند که پیش پا افتاده هستند و در سطح سینمای جهانی نیستند .در این نوشته به اقتبا فییلم از
رمان و مقایسه ی این دو توجهی نشده و از دید سینمایی به اثر نگاه شده است.
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در مقالهی «موجها وجریانهای اصلی سینمای هتتاد سالهی ایران» ( )1379نوشتهی رضا درستکار ،فیلم به ایین دلیی
که الگوهای ملودرام را به درستی به کار فرفته ،اثری موفق تلقی میشود و از دیدفاه نویسنده مضمون فیلم کیه نتیی
تجدد است در آن به خوبی تصویر شده است.
سعید مستغاثی در مقالهی«ارتباط سینما با ادبیات در تاریخ یکصد سالهی سینمای ایران»( )1379این اثر نقطهی عطتی
در آثار اقتباسی میداند و نتیجه می فیرد که فیلم اثری کامال وفادار به متن است که بدون کمترین تغیییری در داسیتان
کتاب به فیلم در آمده است .مستغاثی در این نوشته به نظرات مخالتان مبنی بر عدم خالقییت فییلمسیاز و کیم شیدن
ارزش هنری اثر اشاره میکند.
«در پی دنیای خیالی یا نگاهی به اقتبا ادبی در سینمای ایران از آغاز تا )1383(»1357نام مقالهای اسیت کیه توسیب
شهرام اشر ابیانه نوشته شده است .اشر ابیانه این فیلم را از نظر تکنیکهای کارفردانی و فیلمنامیهنویسیی اثیری
غیرموفق می داند که کارفردان آن نتوانسته مضمون داستان را به درستی به تصویر بکشد و آن را اثری میدانید کیامال
متکی به متن که از شگردهای سینمایی دورمانده است .در عین حا فیلم را در زمان خودش موج تازهای در سینمای
ایران میداند.
شهناز مرادی کوچی در مقالهی«بررسی تطبیقی شاخصترین اقتبا های ادبیی سیینمای اییران»( ،)1388بیه مسیئلهی
اقتبا فیلم از رمان اشاره کرده و فیلم را در این امر ناموفق می داند .نویسنده به مواردی از جمله فقدان روابیب علیی
و معلولی بین رویدادهای داستان و شخصیتپردازی ضعیف اشاره میکند و دلی عدم موفقیت کیارفردان در اقتبیا
از اثری که در حیطهی رمان نویسی برجسته است را در ضعف صناعتی فیلم و عدم آشینایی مالپیور بیه اصیو فییلم
نامهنویسی و برفردان تصویری رمان میداند.
در این پژوهش با مقایسه ساختار داستان و فیلمنامه میزان خالقیت فیلمساز در ابالغ درون مایهی داستان بررسی شده
است.
.2چارچوب پژوهش :تحلیل ساختار سه پردهای
یکی از روشهایی که برای بررسی و مقایسه ی داستان و فیلم اقتباسی به کار میرود ،مقایسیه سیاختاری اسیت .هیر
فیلم از چند سکانس ساخته میشود که مجموع این سکانسها پردههای فیلم را تشکی میدهند .به طور معمیو هیر
فیلمنامه از سه پرده تشکی میشود که هریک از این پردهها کارکرد مشخصی دارد و در هر کدام اتتاقیاتی در جهیت
پیشبرد داستان و رسیدن به پایان آن رخ میدهد.
«در پردهی او فیلم مخاطب با شخصیتهای اصلی داستان آشنا میشود و دربارهی آنها اطالعاتی به دست مییآورد.
همچنین فضای کلی داستان را میشناسد و به تیدریج ییا فیاهی اوقیات بیا سیرعتی بیشیتر بیا کلییت داسیتان آشینا
میشود...در پردهی دوم ماجراها فسترش مییابند و عمدهتیرین حیوادد داسیتانی رخ مییدهنید ،کیه بیر کشیمکش
مبتنیاند و زمینه را برای رسیدن به پایان منطقی داستان شک میدهند .ایین قسیمت کیه طیوالنیتیر از دو بخیش ییا
پردهی دیگر است جان مایهی داستان را شک می دهد .این بخش جوالنگاه تقابی هیا و کشیمکش مییان شخصییت
اصلی با موانع دیگر است .پس از آشنایی مخاطب با شخصیت اصلی ،مسیئله اصیلی و تیا حیدی مسیائ پیرامیونی،
شخصیتها و طرحهای فرعی ظاهر میشوند؛ کنش و واکنش شخصیتها جدی میشود؛ پیچیدفیهای جدیید پییش
میآید؛ تنش دراماتیک افزایش پیدا میکند و ماجرا به مرحلهی بحرانی میرسد.
بخش پایانی کوتاهترین و مهیجترین بخش است که بعد از نقطهی عطف دوم فیلم آغاز مییشیود و بیر فیرهفشیایی
متمرکز است .بعد از  90دقیقه که اطالعات مخاطب کام شده است شخصیت باید اقدام نهیایی را انجیام دهید ،اوج
داستان باید جذاب باشد و بالفاصله فرهفشایی رخ دهد(».حیاتی)30 ،29 :1394 ،
 .1تحلیل رویدادهای فیلم در ساختار سهپردهای و مقایسه با کتاب
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 .1.1تحلیل رویدادهای پرده اول فیلم و مقایسه با کتاب
درپرده او شروع داستان فیلم رقم میخورد .آشنایی با شخصیتهای اصلی،مسئله داستان،نقطه عطف و رویدادی که
توجه مخاطب را برانگیزد ،از مسائلی است که در پرده او به آن پرداخته میشود.
«هد پردهی او  ،یعنی سی صتحه ی او  ،بنا کردن داستان است .در ده صتحه (ده دقیقیه) او  ،بایید بیه تماشیافر
بگوئید که شخصیت اصلی کیست ،داستان درباره ی چیست و شرایب دراماتیک پیرامون میاجرا کیدام اسیت(».بیرمن،
)1376:151
به طور کلی زمانبندی برای شروع پردهی او به این فونه مشخص شده است:
« ده دقیقه او  :معرفی شخصیت اصلی  ،پی ریزی مسئله داستان ،پی ریزی شرایب پیرامون ماجرا
ده دقیقه دوم  :تمرکز بر شخصیت اصلی
ده دقیقه سوم  :معرفی نقطه عطف او یعنی رویدادی که داستان را از یک مرحله به مرحله بعد میبرد »(حییاتی؛ :29
)1394
در فیلم « شوهر آهو خانم » حدود  28دقیقه از فیلم بیه معرفیی شخصییتهیای اصیلی و پییرییزی مسیئله داسیتان
اختصاص داده شده است.فیلم با مراح پخت نان و نمایش اسامی سازندفان و عوام فیلم آغاز میشود .در واقع بیه
نوعی تشبیه سینمایی در تیتراژ فیلم میبینیم که با درون مایه داستان متناسیب نیسیت .همیانطور کیه پختیه شیدن نیان
مراحلی دارد ،ساختن فیلم هم با فذشت مراح و به دست افراد مختلف ساخته و آماده میشود.
در ابتدای داستان در کتاب ،نویسنده ابیاتی از حافظ را آورده که با درون مایهی داستان همخوانی دارد :
وان راز که در د بنهتتم به در افتاد
پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد
ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد
از راه نظر مرغ دلم فشت هوا فیر
شاید کارفردان میتوانست با آوردن شگرد سینمایی پیش از شروع فیلم ،به براعت استهال سینمایی دست یابید و بیا
این مقدمهچینی زمینهی آشنایی مخاطب با داستان را فراهم بیاورد.
درصحنه آغازین فیلم،با نمایش نانوایی اطالعاتی درباره شغ و جایگاه شخصیت اصلی یعنی میران داده میشود.
در دقیقه 3:28شخصیت اصلی دیگر فیلم یعنی هما وارد دکان نانوایی میشود .در داستان مبدابا توصیف دقیق افغیانی
از رفتار هما توجه مخاطب برانگیخته میشود به ویژه که دو بار مورد خطاب میران قرار میفیرد.
«زن چادر ستید که برای بار دوم مورد خطاب صاحب دکان واقع میشد بی آنکه کامالً جلو بیاید ،با حالتی شرمآفین
که سادفی دلنشین آن از نجابت بزردزادفان نشان داشت،دست پیش آورد و سکهای یک ریالی روی سکو فیذارد و
با صدایی نرم و نیمشکسته که کوشش داشت ته لهجه کردی آن را بپوشاند چارکی نان خواست(».افغانی)12 :1372 ،
اما در فیلم ورود هما به نانوایی مانند دیگر مشتریان است و تالشی برای معرفیی او بیه مخاطیب بیه عنیوان یکیی از
شخصیتهای اصلی صورت نگرفته است.
در دقیقه  4:30دوربین خانه میران را نشان میدهد و با شخصیت دیگری که همسر میران است آشنا میشیویم.آهو در
فوشه کرسی نشسته و با کودک خود بازی میکند ومیران در فوشهای از خانه نماز میخوانید .توقیف چنید ثانییهای
دوربییین در نمییای نزدیییک(کلوزآد) در دقیقییه  5:35بییر روی مهییر و جانمییاز میییران ت کیییدی بییر مییذهبی بییودن
اوست.ویژفیای که افغانی با توصیف اعتقادات میران به آن میپردازد.
بازی کردن میران با کودکش ،چرخش دوربین به دور خانه و توقف چند ثانیهای بر سیر سیتره شیام خیانواده مییران،
نمایشی از وجود آرامش در این خانه و خانواده است ،کارفردان با بهرهفیری از این شگرد سینمایی متهوم آرامیش را
رسانده است .موسیقی آرام و سنتیکه در تمام این صحنه پخش میشود ،داللت بر این متهوم دارد.
در دقیقه  8:20تمرکز بر شخصیت اصلی و طرحریزی مسئله داستان آغاز میشود .میران در دکان نانوایی در حا نیان
دادن به مشتریان است که هما وارد میشود و مقداری نان میخواهد .رییحهیای نیان دسیت کیودک همیراه همیا را
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میسوزاند و این امر سبب میشود مکالمهای بین هما و میران شک بگیرد و هما از وضعیت خیود کیه مطلقیه اسیت
صحبت میکند.پیش از پایانبندی این صحنه نقطه عطف میانی اتتاق میافتد؛ میران نسبت به وضیعیت همیا کنجکیاو
شده و با لبخندی که بر لب دارد رفتن او را از نانوایی با نگاهش تعقیب میکند .این نگاه میران سرنخی برای آشینایی
مخاطب با شخصیت اصلی دیگر میدهد.
در کتاب این صحنه اینفونه توصیف شده است :
«پس بیآنکه حرفی بزند یا مطلب را به خود بگیرد برای آوردن نانی که میخواسیت تیکیه سیرترازو بکنید بیه درون
دکان رفت .حرکاتش وجد آمیز و از روی حوا پرتی بود( ».افغانی)31 :1372 ،
کارفردان با جایگزین کردن این نگاه به جای حرکات وجد آمیز ،مقصود را رسانده است.
تمرکز بر شخصیت اصلی و معرفی او همچنان ادامه دارد .در دقیقه  11:53با انتصاب میران بیه عنیوان ریییس صینف
نانوایان ،برخورداری وی از موقعیت اجتماعی عالی نمایش داده میشود.
در صحنه بعد مالقات دوباره هما و میران در کوچه رقم می خورد و میران بدون هیچ انگیزهای به دنبا همیا مییرود
اما افغانی در کتاب با پرداختن به حاالت درونی و روانی افراد کنش آنها را باورپذیر میکند.
«سرکوچه که رسید دودلی با تمام قدرت در مقابلش قد برافراشته بود که همچنان دنبالش برود ،یا او را به حا خیود
بگذارد و پی کار و زندفی خود باشد( » .افغانی)84 :1372 ،
هما از فردی به نام حسین خان که درخانهی او تعلیم رقص میبیند نام میبیرد و از مییران بیرای رهیایی از آن خانیه
کمک میخواهد و میران به او قو مساعدت میدهد.در صحنهی بعد میران به خانهی حسیین خیان رفتیه و خیود را
دوست شوهر سابق هما معرفی میکند تا زمینهی آشتی آن دو را فراهم کند اما هما نمیپذیرد و میفوید که دیگر بیه
آن خانه بازنخواهد فشت .میران از حسین خان می خواهید کیه در دکیان سازفروشیی او بیا هیم مالقیات کننید و او
می پذیرد .در این دقایق تعلیق در داستان شک می فیرد و تا رسیدن به نقطه عطف او فیلم ادامه دارد ،مخاطب منتظر
است سرانجام کار هما و میران با حسین خان را ببیند.
فردای آن روز میران به دکان حسین خان رفته و فتتوفویی با او میکند .حسین خان درباره حیلهفر بودن هما به او
هشدار میدهد وبا کنایهای از او می خواهد خود را تا حد یک محل تنز ندهد ،چیون شیوهر سیابق همیا او را سیه
طالقه کرده است .میران از صحبتهای حسین خان عصبانی می شود و این تشویش و پریشانی با فرداندن تسیبیح در
دستان او و باال رفتن صدایش بازنمایی شده است.در پایان این فتتگو حسین خان از میران مییخواهید کیه در منیز
خود بار دیگر هما را ببیند و میران موافقت میکند.
در دقیقه  19:20تعلیق همچنان ادامه دارد .میران به خانه حسین خان رفته .بعد از ورود میران به خانه حسین خان بیه
او فتته می شود که حسین خان در حا تعلیم دادن است و باید چند دقیقهای منتظر باشد .میران بعد از وارد شدن بیه
خانه ،هما را در اتاقی در حا رقصیدن میبینید  .افغیانی در کتیاب سیه صیتحه را بیه ایین رقیص اختصیاص داده و
چگونگی شیتته شدن میران نسبت به هما را به طور متص توضیح میدهد .در فیلم میران فقب چند ثانیهای به رقیص
هما نگاه میکند (دوربین در نمای نزدیک قرار دارد) و بعد صحنه تمام میشود .در واقیع ایین قسیمت نقطیه عطیف
اح ساسات میران به هماست ،از طرفی شیتته او شده است و از طر دیگر زن را به دلی این رفتار نکوهش میکند.
«تنها چیزی که در این موقع از ذهن مرد کاسب ما می فذشت این اندیشه بود کیه بیا خیود پیوسیته زییر لیب تکیرار
می کرد :نه او باید در این خانه بماند! این قدم خیر پیشکش آن مبارک! ...میران با رنح و رویی برافروخته و آزرمگین
و به سرعتی حیرتانگیز کوچه صنعتی را پشت سر نهاد(» .افغانی)137 ،136 :1372 ،
این صحنه با کلوزآد چهرهی میران پایان میرسد و مخاطب متوجه نمیشود که سرانجام این بخش چه شید و چیرا
در صحنهی بعد میران غمگین است .در واقع منطق روایی فیلم به هم میریزد و با سیر داستان در صحنهی بعید هیم-
خوانی ندارد.
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دردقیقه  21:10کشمکش میران با احساسات خود ادامه دارد و میران در نانوایی نشسته و غمگین است.موسیقی فییلم
با تمی محزون این معنا را می رساند .هما به نانوایی و قرار بر این میشود کیه در اتیاقی از خانیهی مییران بمانید .در
کتاب ماجرا به فونه ای دیگر است؛ این میران است که بعد از سه روز کشمکش فکری روزی حسین خان را میبینید
که مریض است و با همسرش به مریضخانه میروند .میران تصمیم میفیرد به خانه آنها رفته و با هما مالقات کند.
کشمکش روحی میران درشیتته شدنش نسبت به هما در همین رفتن به خانه حسین خان و مالقیات بیا همیا آشیکار
می شود که در فیلم حذ شده است و این خود هماست که به نانوایی و به سراغ میران میآید.در صحنهی دیگر نییز
میران که از بیوفاییهما غمگین است ،در راه بازفشت به خانهبه طور اتتاقی هما و دختر حسین خیان را مییبینید .در
صورتی که در داستان افغانی میران به کوچه ای که منز حسین خان است ،رفته و درفییر کشمکشیی درونیی اسیت.
نمی داند به خانه آن ها برود و سراغی از هما بگیرد و یا به خانه برود و دیگر فکر هما را از سر بیرون کند که نافهیان
او را به همراه دختر حسین خان میبیند .توصیتات افغانی از حاالت روحی شخصیتها و برجسته کردن ویژفیهیای
شخصیتی آنها مانند مرموز بودن هما و بیاعتمادی مخاطب به او و شیتتگی میران در عشق تاکید معنایی بیشتری بیه
درونمایه داستان میبخشد و از طرفی شخصیتپردازی عمیقتری را ارائه میدهید .بیه وییژه کیه ایین توصییتات بیا
ریزپردازی در رفتار شخصیتها همراه است.
«دست ها را در جیب کرده بود .آتش سیگار کنج لبش چهرهاش را کمی روشین کیرده بیود .حرکیاتش اندیشیهآلیود
قدمهایش روی هم رفته حاکی از بیتصمیمی و تردید بود(».افغانی)146 :1372 ،
در دقیقه  25:11تا  28:47نقطه عطف او اتتاق میافتد .میران باخبر می شیود کیه حسیین خیان میریض اسیت و بیه
بهانهی عیادت او به خانهاش میرود و فتتوفویی بین او و هما شک میفیرد و تا رسییدن بیه نقطیهی عطیف او
ادامه دارد .هما شروع به مقدمهچینیهایی می کند تا بتواند نظر میران برای به عقد درآوردن خود را جلیب کنید .ایین
بخش که باز هم تغییر دیگری در احساسات مییران نسیبت بیه هماسیت،در کتیاب بیا توصییف جزئییتیرین رفتیار
شخصیتهاو جای دادن دیالودهایی که داستان را به جلو پیش میبیرد و تعلییق را بیه وجیود مییآورد ،بییان شیده
است.اما در فیلم دیالودها بدون هیچ تغییری در صورت بازیگران رد و بد شیدهو ایین بخیش بیا سیرعت سیپری
میشود.
در پایان این صحنه میران به هما می فوید که دوست ندارد او را در این خانه ببیند و بایید چنید روزی صیبر کنید تیا
فکری کند .پایان بندی این صحنه با نگاه هما به میران که در حا رفتن از خانه حسین خان است ،صورت میفییرد و
نقطه عطف پرده او در دقیقه  28:47اتتاق میافتد .در کتاب نیز با جمله ای فص پایان میپذیرد که نشیان دهنیدهی
نقطهی عطف است:
«عشق هما کار خود را کرده بود( ».افغانی)184 :1372 ،
.2.2تحلیل رویدادهای پرده دوم فیلم و مقایسه با کتاب
در پردهی دوم شاهد تقاب و کشمکش شخصیت های اصیلی داسیتان هسیتیم .در ایین بخیش بیه تبیع کشیمکشهیا
بحرانهایی نیز شک میفیرد و تقاب بین شخصیتها پررنحتر میشود.
«زمان بندی معمو کارکردهای خطوط داستانی در بخش میانی به شرح زیر است :
  30دقیقه او شام دو بخش ،حدوداً  15دقیقهای /صتحهای : 15دقیقه او از ( 30تا  )45آغاز برخوردها و موانع با یک نقطیه عطیف و  15دقیقیه دوم از ( 45تیا ) 60برخوردهیا
پیش میرود و تکام مییابد تا نقطه عطف میانی فیلم.
  30دقیقه دوم نیز شام دو بخش  15دقیقهای  /صتحهای است : 15دقیقه او از ( 60تا  ) 75برخوردها ادامه دارد تا رسیدن به نقطه عطف میانی » (حیاتی)30 :1394 ،
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در پردهی دوم این کشمکش است که داستان را پیش میبرد و به مرحلهی بحرانی میرساند .با ح ییک تعیار
و بحران ،بحران دیگری رخ میدهد و تغییر شخصیت و وضعیت او را رقم میزند.
«کشمکش به طور طبیعی جزو ذاتی داستان نیز به حساب میآید و همین امر در مورد «کشمکشهای درونی» صیادق
است که ناشی از تالش شخصیت برای غلبه یا پرداختن به مشکالت شخصی است(».برمن)1376:154 ،
در فیلم «شوهر آهو خانم»حدود  8دقیقه به آغاز برخوردها اختصاص داده شده است.در دقیقه  28:49آهیو در حییاط
خانه مشغو به کار است و همسایه او از پسرش شکایت میی کنید ،وجهیی دیگیراز شخصییت آهیو بیا نصییحت و
راهنمایی کردن همسایه بازفو می شود.در این هنگام میران با هما وارد حیاط خانه میشود آهو بیا تعجیب ایین ورود
نافهانی را تماشا میکند ،میران سرش را به زیر انداخته و ف کتشش را با لبه باغچه تمیز میکند .رفتار مییران همیان
رفتار و حرکاتی است که در کتاب وصف شده است.
«مرد درحالی که پایش را برای پاک کردن ف کتش به چوب در آشپزخانه میمالید ،بییآنکیه ییارای نگیاه کیردن در
چشم زنش را داشته باشد فتت(»...افغانی)192 :1372 ،
آهو با دانستن مطلقه بودن هما رفتاری دلسوزانه با او را پیش میی فییرد و بیا مهربیانی او را در خانیهی خیود جیای
می دهد .چند روزی می فذرد و آهو رفته رفته به رفتار آن دو شک میکند و با پیدا کردن فیره زلتی هما این شک بیه
یقین تبدی میشود .در دقیقه  36:06آهو به اتاق خواب میران رفته و از او در مورد خویشان هما مییپرسید و مییران
اظهار بیاطالعی می کند .آهو در موردرفتار مشکوک هما و بیرون رفتنهای او به میران هشدار مییدهید و مییفویید
همسایهها در مورد روابب هما و میران صحبتهایی کردهاند .این حر آهو باع میشود میران موضوع عقید کیردن
هما را مط رح کند و بگوید که بهتر است مدتی هما را صیغه کند .آهو این حر را بیر نمییتابید از همسیرش فلیه
می کند که مهری نسبت به او ندارد.در داستان فتتوفو و توضیح اعما شخصیتها طوالنیتر و بیا جزئییات بیشیتر
آمده است .به طور مثا درپایان فتتوفوی میران و آهو در اتاق ،آهو از میران میپرسد که آیا هما را دوست دارد ییا
نه و میران ابتدا به چشمان آهو خیره میشود و بعد اتاق را ترک میکند.
«سید میران در چشمهای او که از اشک شتا شده بود خیره شد با بیصبری سرزنشآمیز و مالمتبار پلکهیایش را
به هم زد و رویش را به طر دیگر برفرداند .شیشهی در اتاق کامال سیتید شیده بیود .آوای صیبح در خاموشیی بیه
فوش میرسید واو در همان حا که زنش را منتظر جواب فذاشته بود نییمخییز فردیید .جلیقیه و کیتش را پوشیید.
پوستینش را بر سر دوش انداخت و با بیاعتنایی از اتاق بیرون رفت(» .افغانی)269 :1372 ،
کارفردان می توانست با پایان بندی این صحنه با استتاده از شگرد های داستان افغانی ،مقدمهچینی صحنه بعید را کیه
آغاز برخورد هاست ،تصویر کند.
در دقیقه  35:55آغاز برخورد و تقاب شخصیت ها را شاهد هسیتیم .آهیو در حییاط مشیغو کیار کیردن اسیت و از
همسایه خود سراغ هما را میفیرد .همسایه خبر میدهد که هما با همسرش بیرون رفتهانید .آهیو بیه همسیایه دیگیر
می فوید که در اتاق را قت کند و جای هما در این خانه نیست .حاالت درونی آهو با موسیقی محزون فیلمنشان داده
می شود .در این هنگام میران و هما وارد خانه میشوند هما که میخواهد به اتاق خود برود متوجه مییشیود در اتیاق
قت است .آهو از میران می پرسد که کجا رفته .پریشانی میران در این لحظیات بیا سییگار کشییدن او کیه در داسیتان
افغانی نیز به آن اشاره شده ،تصویر شده است .میران می فوید که از تر آبرویش هما را عقد کیرده اسیت .واکینش
آهو به صحبت های میران با تکیه دادن او به دیوار حیاط نشان داده میشود و آهو کلید را جلو ی میران مییانیدازد و
به او میفوید که به مراد دلت بر .
در کتاب این صحنه به این شک وصف شده است:
«خشمی که در درون زن زبانه می کشید با خاموشی و سالمت ظاهریش هیچ تناسبی نداشت .با این وصف یه سادفی
خوانده میشد که چه لحظه بحرانی را از سر می فذراند .از شدت نترت و بغضی که سر به جانش کرده بیود و بیرای
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انکه با درد خود تنها بماند به اتاقش رفت و آنجا در فوشه نزدیک به دیوار تکیه داد ،شقیقهاش را در دست فرفیت و
به فکر فرو رفت .دراین حالت دیری نپایید نیروی اندیشه از او فرفته شده بود .دوبیاره جلیوی در اتیاق ظیاهر شید.
شوهرش هنوز آنجا نشسته بود و سیگار میپیچید(».افغانی)272 :1372 ،
این تحو نافهانی آهو برای دادن کلید اتاق به میران در فیلم بیان نشده و مخاطب متوجه نمیشیود کیه چیرا آهیو از
تصمیم خود منصر شد .اما در کتاب با توصیتات افغانی تالطم روحی آهو را در مییابیم.کنش آهیو در تکییه دادن
به دیوار و فرفتن شقیقهاش در دست این دغدغهی درونی را بازتاب میدهد .کارفردان در این صحنه از درک روابیب
علّی و معلولی کاسته است و پایان بندی این صحنه که نقطه عطف میانی پرده دوم را بیان میکنید بیه خیوبی نمیایش
نداده است .به ویژه که میتوانست از این سکوت دراماتیک که افغانی به خوبی آن را وصف کرده بهره ببرد.
در صحنه بعد ضعف و ناتوانی آهو در برابر تصمیم میران را شاهد هستیم .آهو در فوشهای از کرسی نشسته و فرییه
میکند ،فرزندان که مادر را غمگین میبینند ،ساکت و غمزده بر جای خود نشستهاند .میران با خوشیحالی وارد اتیاق
میشود.خوشحالی او با فتت وفو با فرزندانش ،لحن شادمانه اوو قو خرید لبا عیید بیرای آنهیا و کیوک کیردن
ساعت خوابیده که در داستان به تمام این موارد اشاره شده است ،نشان داده میشود.
در کتاب اندوه آهو از ماجرای پیش آمده با برنخاستن از رختخواب تصویر شده است.
«بچهها هنوز به مدرسه نرفته بودند .در اتاق نیمباز بود و زن همین که صدای سرفه او را که بیه ایین سیمت مییآمید
شنید ،صورت خود را در متکا فرو برد( » .افغانی)279 :1372 ،
این عم آهو یعنی خوابیدن در رختخواب و بیتوجهی به آماده کردن فرزندانش و فرستادن آنها به مدرسه با توجیه
به اینکه وی زنی خانه دار است و این کار روتینی است که هر روز انجام میدهد ،ت کید معنایی بیشیتری در توصییف
حاالت روحی آهو دارد .در پایان این صحنه میران از آهو میخواهد رفتاری عاقالنه در پیش بگیرد و او میپذیرد .در
داستان اصلی این بخش با فریهی آهو و دلداری همسایهها به او پایان میپذیرد و در ادامه از دیگران میخواهد تا بیا
نصیحت کردن میران او را متوجه اشتباهش کرده تا هما را طالق دهد و بعد از مدتی با آمدن اقیوام همیا بیه خانیهی
آنها با میران و هما آشتی میکند .با حذ این رویداد در فیلم شخصیت منتع تری از آهوبه مخاطب ارائه میشود.
در دقیقه  39:55با بدفویی آهو از هما و توضیح بیبند و باریهای او مقدمهچینی برخوردها برای صحنهی بعد آغیاز
میشود .میران در واکنش به صحبتهای آهو اتاق را ترک میکندو به اتاق هما میرود و آهو به دنبیا او رفتیه و بیه
صحبتهای آنها که بدفویی او را میکنند ،فوش میدهد.در فیلم واکنش آهو به ایین اتتیاق بیا نگیاهی محیزون بیه
پنجره اتاق تصویر شده است و موسیقی فیلم که تمی محزون دارد این معنیا را تقوییت مییکنید .در داسیتان اصیلی،
افغانی با توصیف کوچکترین رفتار آهو نهایت درماندفی او را میرساند.
«زن سرفشته بیآنکه خود بداند به طور مرفباری می لرزیید .دسیت متشینجش بیا اراده مردفیان روی یقیه پییراهنش
فشت؛ دکمه اش را فشود و در همان حا که دست دیگرش به سوی آن ستاره بلند میشد زیر لب چیزی فتت هیو
حق کشید و به شدت به سینهاش کوفت( ».افغانی)329 :1372 ،
این اتتاق زمینهساز کشمکش بعدی است و با دعوای لتظی دو زن اوج میفیرد.در دقیقه  42:03آهو در حییاط آتیش
فردان را با عصبانیت میچرخاند .میران از اتاق خواب بیرون می آید و آهو بیا غرغیر کیردن زییر لیب دعیوا را آغیاز
میکند .دوربین در دقیقه  42:20روی چاه حو که آب از آن میجوشد توقف مییکنید و بیا تشیبیه سیینمایی ایین
کشمکش را تقویت می کند .بین دو زن دعوای لتظی اوج فرفته و فتتوفوهای دراماتیک کیه عینیاً در کتیاب آمیده،
شک میفیرد .دو زن با یکدیگر درفیر میشوند و میران در این حین سر میرسد و آن دو را جدا کرده و شیروع بیه
کتک زدن آهو میکند .با بگو مگوی آهو سرزنش میران برای آوردن زن بیبند و باری بیه خانیه خشیم مییران بیشیتر
می شود و با سماوری که در کنار دستش است سر آهو را میشکند .همسایهها برای کمک کردن به آهو سر میرسیند
و به مداوای او میپردازند .با توقف چند ثانیهای دوربیین بیر روی سیماور کیه اجیزای آن از هیم جیدا شیده اسیت
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پایان بندی این بخش صورت می فیرد و کارفردان با این تشبیه سینمایی بر درونمایه صحنه ت کید بیشتری میبخشید.
همچنین موسیقی حزنآوری که پخش میشود ،درونمایه این صحنه را تقویت میکند.
در صحنه بعد مشخص نمیشود که نتیجه و سرانجام دعوای بین میران ،هما و آهو به کجا میرسید .در کتیاب فتتیه
می شود که بعد از این ماجرا میران مدتی با آهو سرسنگین بوده و بعد با آمدن عمو و پسر عموی هما بیاب آشیتی بیا
آهو باز می شود .کارفردان بار دیگر در بیان روابب علی و معلولی و به هم پیوسیتگی داسیتان ضیعیف عمی کیرده و
سواالتی را در ذهن مخاطب بیپاسخ می فذارد .در صحنهی بعد از زبان زن همسایه متوجه میشویم کیه همیا سیقب
جنین کرده و دیگر باردار نمیشود .هما بیمار است و از میران میخواهد خانهی جدافانهای برای او تهیه کند و میران
به او قو میدهد که خانهای برای او بسازد .این صحنه با شرابنوشی هما به پاییان مییرسید و امتنیاع مییران بیرای
همراهی با او به پایان میرسد.
در دقیقه  55:11با اوج فرفتن بی بند و باریهای هما کشمکش بین او و میران را شاهد هستیم .هما با پیراهنی کوتیاه
قصد خرید رفتن دارد و یکی از همسایهها را با خود میبرد .چند دقیقهای نگذشته است که زن همسایه باز میفیردد
و از نگاه های مردان کوچه و خیابان هراسان است.هما در کوچهها راه میرود و مردان با نگاه او را تعقیب میکننید و
چند مرد به دنبا او راه میافتند تا اینکه هما فریزان به کوچهای میرسد و مردی جلوی او را میفیرد .این مرد همان
شوفر عاشق پیشه هماست که در ابتدا فیلم نامی از او برده شد .مرد جوان از بیوفایی هما شکایت میکنید و صیحنه
پایان می یابد.در داستان افغانی بعد از بازفشتن زن همسایه ،هما به خانه باز میفردد و اشارهای به جوان عاشق پیشیه
نمیشود .کارفردان در آخر فیلم از نقش این جوان استتاده میکند که به آن میپردازیم.در صحنهی بعد میران در اتاق
نشسته ،سیگاری روشن میکند و چهرهای مضطرب و عصبانی دارد .دوربین به روی جاسیگاری او توقف مییکنید و
تعداد سیگار های داخ آن را نشان می دهد .مالپور با استتاده از این ابزار سیینمایی بیر پریشیانی و عصیبانیت مییران
ت کید میکند .هما وارد اتاق می شود و میران با عصبانیت او را بازخواست میکند که تا این موقع کجا بوده است .بین
زن و مرد درفیری لتظی شک میفیرد و میران به صورت هما سیلی میزند .موسیقی با ریتم تند به درونمایه صیحنه
ت کید بیشتری میبخشد .در دقیقه  57:40کشمکش دیگری را میبینیم .میران که از دعوا با هما عصبانی است در اتیاق
آهو نشسته ،آهو از او می خواهد که هما را برای فردش و بیرون رفتن آزاد بگذارد .در این هنگام هما سر میرسید و
به آهو پرخاش میکند ،دعوای بین دو زن اوج میفیرد .میران بر زن او خود خشم میفیرد و با توهین آهو به همیا،
میران آهو را از خانه بیرون میکند .در دقیقه  59:43با حمله میران به آهو سینی برنج که در دست اوسیت بیه زمیین
میافتد .توقف چند ثانیهای دوربین بر روی سینی و برنجهای ریخته شده و استتاده از کارکرد تشیبیه فضیای زنیدفی
متالطم آنها را تقویت میکند .ضرب آهنح تند موسیقی شگرد سینمایی دیگری برای ت کید این معناست.
توصیتات این صحنه در کتاب به این شک آمده است:
«با سبعیت و بی آن که مهلتش بدهد او را جلو انداخت .نعره میزد ،مییخروشیید ،التمیا مییکیرد و زن نیامید
فرفته مث آفتابه دزد بدبخت و تو سری خوری که به چنح صاحب خانه افتاده باشد ،مقاومت نکرد .همسایهها خیرد
و درشت از فوشه و کنار حیاط ناظر این صحنه دلخراش بودند .او را به طر دهلیز خانه ه میداد و بیچاره حتیی
قادر نبود آهنح پای خود را نگه دارد .وسب حیاط چیادرش بیه سینح فییر کیرد و از سیرش افتیاد .ییک لنگیه از
جوراب های سیاه ساق بلندش ش شده و پایین آمده بود .فرصت پوشیدن کتش یا دمپاییهایش را نیز نیافته بود .مرد
او را با خشونت راند و از در حیاط بیرون کرد( ».افغانی)617 :1372 ،
در فیلم جزئیات توصیف کتاب پرداخت نشده است و میران زن را از خانه بیرون میکند .توجه بیه ایین جزئییات در
واقع نمایی و نشان دادن درماندفی آهو هنگام بیرون رفتن از خانه ،مؤثرتر است.در پاییان ایین صیحنه نقطیه عطیف
میانی رخ میدهد و کشمکش بین شخصیتهای اصلی به اوج خود میرسد.
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در صحنه بعد میران به اتاق هما میرود .هما درباره غذا نخوردن بچهها و شکستن شیشه اتاقش به میران خبر میدهد
و از میران می خواهد آهو را به خانه بازفرداند .میران با عصبانیت پیشنهاد هما را رد میکند .تغییر رفتیار و شخصییت
میران نسبت به آهو که در طو داستان شاهد آن بودیم به اوج خود میرسد .در کتاب توضیح داده میشیود کیه آهیو
بعد از رانده شدن از خانه ،با وجود تهدید همسایهها توسب میران ،در اتاق یکی از همسایهها ساکن مییشیود .میدتی
می فذرد ،هما و میران متوجه حضور او در خانه نمیشوند ،میران تصمیم میفیرد آهو را طیالق دهید .در حیالی کیه
قصد خرج از خانه برای رفتن به محض ر را دارد ،پاسبان به در خانه آمده و بعد از فشتن خانه اجنا قاچیاقی را کیه
میران به علت بیپولی آنها را خریده ،پیدا میکنند و میران به زندان میرود .بعد از این اتتاق که بحران ایین بخیش را
شام می شود ،میران از تصمیم خود برای طالق دادن آهو منصر شده و با قید وثیقه از زندان آزاد میشود .بخشیی
از دارایی میران به علت این اتتاق از دسیت مییرود و جرقیههیای ورشکسیتگی او زده مییشیود .در فییلم مالپیور
ورشکستگی میران در صحبتهای آهو و میران در صحنههای پایانی پرده دوم مطرح میشود .در حالی که در داسیتان
به زندان رفتن میران دلیلی می شود تا فکر طالق آهو را از سر بیرون کند و بعد از دییدن او در خانیه واکنشیی نشیان
ندهد .بار دیگر کارفردان از درک روابب علی و معلولی کاسته است زیرا مخاطب متوجه نمیشود که چیرا در صیحنه
بعد آهو که از خانه رانده شد دوباره در خانه است .چرا روابب او و میران بعد از آن دعوا سیخت خیوب اسیت و ییا
اینکه بعد از آن درفیری چه برسر آهو آمده است .عالوه برآن به زندان رفتن میران بحرانی مهم در داستان اسیت کیه
زمینههای ورشکستگی او را فراهم میکند و کارفردان فقب در یک دیالود آن را مطرح کرده است.
در دقیقه  1:01:51دوربین درختان و آواز فنجشکها را نشان می دهد .این میزانسن همراه با حرکت دوربین از پیایین
به باال ت کید بر فضای آرام خانه دارد .همان طور که فتته شد ابهامات فیلم برطر نمییشیود و نمییدانییم کیه چیرا
فضای خانه در آرامش سپری میشود .آهو به لب حو آمده و میران از اتاق دیگر بیرون مییآیید .نگیاهی بیه آهیو
میاندازد و با لبخندی که بر لب دارد از او می خواهد وسای خود را جمع کند تا فردا به باغ برونید .در راه رفیتن بیه
باغ شاد بودن خانواده با موسیقی غنایی تقویت میشود و معلوم میشود خیانواده روزهیای آرامیی را مییفذراننید و
کشمکش ها تا حدودی ح شده است .در باغ هرکس مشغو به کاری است میران با دو زن خود شوخی مییکنید و
هر سه آن ها روابب خوبی با یکدیگر دارند .موسیقی غنایی که در طو این صحنه پخش میشود این معنیا را تقوییت
میکند .زمینه چینی برای ورود به پرده سوم که بحران در داستان به اوج خود میرسد ،در دقیقه  1:09:05با فتتوفیو
بین میران و هما شروع میشود .میران از اوضاع بد مالی شکایت میکند و در حین صحبتهایش به آهو میفوید که
باغ و زمین را فروخته و ما زیادی مقرو است.
میران از ولخرجیهای هما شکایت میکند و به آهو می فوید که تصمیم فرفته تا او را طالق دهد .تغیییر وضیعیت و
شخصیت میران در دیالود او به آهو مشخص میشود ":حتی حالت غیرعادیم رو همکارامم فهمیدن .بدون اینکه بیه
روم بیارن کس دیگهای رو رئیس صنف کردن"  .وضعیت میران تغیییر بسییاری کیرده اسیت ،ثیروت و داراییی او از
دستش رفته و موقعیت اجتماعی او که زمانی رئیس صنف نانوایان بود خدشهدار شده اسیت .ایین تغیییر وضیعیت را
افغانی در داستان خود با بیان ولخرجیهای میران ،شرابنوشیهای شبانهی او با هما ،بیتوجهی به فرزندانش ،رفتیار
غیر متعار با همکارانش و  ...بیان میکند .اما در فیلم تنها در این صحنه این تغییر را میبینیم و بیشتر به تغییر رفتیار
میران با آهو تاکید شده است.در فیلم فتت وفو بین میران و آهو با آمدن نافهانی هما قطیع مییشیود امیا در داسیتان
افغانی این فتت و فو طوالنی تر است و در آن میران از وضعیت پیش آمده و عشقی که در تمام این سا ها درفیر آن
بوده با آهو صحبت میکند .آهو از او میخواهد که مدتی از هما فاصله بگیرد تا ببیند چه میشود و می توانید دوری
زن را تحم کند .میران که از موقعیت پیش آمده سخت ناامید و ناراحت است از پیشینهاد آهیو اسیتقبا مییکنید و
می فوید مدتی او را نزد اقوامش در ده میی فرسیتد و میدتی بعید او را طیالق خواهید داد .بیار دیگیر آهیو امییدوار
میشود.در کتاب تعلیقی به وجود میآید که آیا هما از خانه میران میرود یا نه ،تا فردای آن روزی که خانواده به باغ
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رفته بودند ،میران در راه بازفشت به خانه ،هما را با وضع نا مناسبی میبیند که از میان کوچهها مییفیذرد؛ بیه خانیه
رفته و هنگام برفشت هما به خانه درفیری شدیدی بین آن دو شک میفیرد .هما خانه را ترک میکنید و فیردای آن
روز میران او را طالق می دهد .دو روز بعد از دعوا ،هما که به خانه دوست میرانرفته است با وساطت او به خانیه بیاز
میفردد و عشق آن دو دوباره از سر فرفته میشود.
در فیلم مالپور وقایع به این فونه پیش نمیرود .میران با این که به آهو میفوید که قصد طالق هما را دارد اما وقتیی
هما برای آبتنی برخال می او به رودخانه می رود ،با در آغوش کشیدن او و نگاههای پر مهر معلوم میشود که ایین
عشق در قلب او به قدریست که با وجود تمام مرارتهای آن حاضر به جدا شیدن از آن نیسیت .حرکیت پیایین بیه
باالی دوربین از صحنه هم آغوشی این دو و نشان دادن درختانی که در هم تنییدهانید از دیگیر تشیبیهاتی اسیت کیه
مالپور در فیلم به کار برده است.این تغییر تعلیق موجود در کتاب را کمرنح کرده است و تغیییر رفتیار و احساسیات
میران نسبت به هما را به درستی بیان نمی کند .در کتاب بعد از این فص مخاطب منتظر است تا سرانجام صحبتهای
میران درباره طالق هما را ببیند اما در فیلم با پایانبندی این صحنه تعلیق در مدت کوتاهی از بین میرود.
در دقیقه  1:13:25با ورود نافهانی شافرد میران به خانه آنها وخبر این که دکانش را پلمی کردنید فییلم وارد پیرده
سوم می شود.آهودر حا انجام کارهای خانه است و میران در حیاط راه میرود .زن همسایه از آهو میپرسد که چیرا
میران چند روزی به دکان نمیرود و آهو اظهار بیاطالعی میکند.در این هنگام شافرد میران وارد مییشیود و اطیالع
میدهد که به دلی کمفروشی ،پاسبان به مغازه آمده است و میران میفوید که بعداً بیه دکیان خواهید آمید.این تغیییر
شخصیت و رفتار میران در دیالود آهو مشخص میشود«:نگاه کن انگار نه انگار خبری شده بیچاره مسیته ».همسیایه
در فوش هما می فوید که شنیده است هما و میران ،شبها شراب میخورند و آهو پاسخ میدهد که از آن زن هیچی
بعید نیست و قصد دارد با فرزندانش چند روزی به ده بروند .این دیالود در واقع تغییر بعد مذهبی شخصیت مییران
را نشان می دهد .در دیالود دیگر زن همسایه سرنخی درباره پایان داستان به بیننده داده میشود« :نخیرم این زنی کیه
من دیده ام اونو به متلسی میکشونه» با ورود دوباره شافرد به خانه میران و خبیر حیراج و پلمی دکیان ،مییران بیه
سرعت از خانه خارج می شود.با وقوع این اتتاق و پلم شدن دکان میران که نقطیه عطیف بخیش دوم از پیرده دوم
است داستان وارد پرده سوم میشود.
.2.3تحلیل رویدادهای پرده سوم فیلم و مقایسه با کتاب
در پرده سوم فیلم که کوتاهترین زمان را در بین سه پرده دیگر به خود اختصاص میدهید،وقایع بیا سیرعت بیشیتری
مطرح میشوند و نقطه اوج و فرهفشایی داستان رخ میدهد.
«در یک پردهی آخر ایدهآ  ،هد ما این است که به بیننده نوعی احسا شیتاب بیدهیم و کینش را بیا سیرعت بیه
نقطهی اوج برسانیم ،افر نویسنده بکوشد پردهی آخر را کش بدهد ،تقریبا میتوان مطمیئن بیود کیه شیتاب فییلم در
میانهی پرده کاهش مییابد .لذا پردهی آخرعموما کوتاه است ،بیست دقیقه یا کمتر(».مک کی)146 :1390،
در دقیقه  1:15:54فیلم وارد پرده سوم میشود .میران به دکان رفته و کاغذ پلم را که بیر در آن نصیب شیده ،نگیاه
می کند .موسیقی محزون حاالت میران را توصیف می کند.میران وارد دکان شده و بیا چهیرهای غمگیین بیه آن نگیاه
میکند .روی صندلی مینشیند و به یکی از شافردانش میفویید کیه قصید فیروش دکیان را دارد.در دقیقیه 1:16:30
دوربین در نمای نزدیک حو خانه میران را نشان میدهد .دو ماهی در حو دور خود مییچرخنید .فرفتیاری و
پریشانی میران با این تشبیه سینمایی بیان می شود و کارفردان با استتاده از این ابزار بیانی ،معنا را تقویت میکند.میران
در فوشهای نشسته و سیگار میکشد .بار دیگر موسیقی محزون ت کید معنا را میرساند .هما از میران مییخواهید کیه
فکری به حا اوضاع پیش آمده بکند .میران می فوید که فکرهایش را کرده و قصد فروش خانه و اثاثیه را دارد .همیا
ابتدا با این تصمیم موافق نیست اما بعد راضی میشیود .در داسیتان افغیانی مییران و همیا در حیا عشیرت شیبانه و
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شراب نوشی هستند که میران قصد خود را با هما در میان می فذارد و هما با این که چندان راضی به انجیام ایین کیار
نیست ،در این تصمیم با همسر خود موافقت می کند.در فیلم مالپور پریشانی و اضطراب میران از اتتاق پیش آمیده را
شاهد هستیم در حالی که در داستان افغانی بیتتاوتی او نسبت به قضایا را ،با رفتارش از قبی شرابنوشیی و بگیو و
بخندهایش با هما میبینیم.
در دقیقه  1:17:55فیلم وارد مرحله بحرانی میشود و به نقطه اوج نزدیک میشیویم .مییران در حیا فیروختن اثاثییه
خانه است و زن همسایه می رود تا به آهو خبر بدهد.در دقیقه  1:18:43دوربین روی دست زن همسایه کیه در حیا
درست کردن نان است و با چاقو نان را تکه تکه میکند ،توقتی چند ثانییهای دارد .بیار دیگیر کیارفردان بیا اسیتتاده
تشبیه ،این درون مایه که زندفی میران در حا متالشی شدن است را برجسته میکند.در ایین هنگیام زن همسیایه بیه
سراغ آهو رفته و او را خبر میکند .آهو با عجله به طر خانه راه میافتد .موسیقی دلهرهآورکه در طیو ایین صیحنه
پخش میشود ،با درون مایه صحنه متناسب است.افغانی با توصیف حاالت و رفتار آهیو از شینیدن ایین خبیر نهاییت
تالطم روحی زن را برای مخاطب مجسم میکند اما در فیلم آهو با شنیدن خبر به سرعت به راه مییافتید فیویی کیه
منتظر شنیدن این خبر بوده است.
« خود زن از شنیدن این خبر فویی تشتی پر از خلوار کردند و بر سرش ریختند .نگاهی به آورنده خبیر و نگیاهی بیه
هم صحبت یک لحظه پیش خود افکند و بیآنکه کلمه ای بر زبان آرد هر چه در دست داشت بر زمین رها کرد و بیه
سوی چادرش شتافت...چادرش را پشت و رو به سر انداخت و به راه افتاد؛ در همان حا با کلمات نامتهومی که بیر
زبانش جاری شد به آن زن ستارشاتی درباره بچهها کرد( ».افغانی)872 :1372 ،
در دقیقه  1:20:11دوربین با حرکت چرخشی اطرا خانه که خالی است را نشان میدهد .آهو وارد اتیاق شیده و بیا
خانه خالی مواجه میشود .دوربین نقش و نگارهای خانه و دیوارهای خالی را نشان میدهد .آهو نامیه مییران را پییدا
میکند و آن را به پسر همسایه میدهد تا بخواند .در نامه فتته شده که میران خانه و نانوایی را فروخته ،انیدکی پیو
برای آهو فذاشته است و به شهری دیگر میرود و زمانی که شغلی پیدا کند بر میفردد و آنهیا را بیا خیود مییبیرد.
واکنش آهو به اتتاق پیش آمده با توصیتات افغانی عمیق تر و باورپذیرتر است اما در فیلم این واکنش تنها در دیالود
آهو بیان میشود.
«یک لحظه در سرفردانی بین رفتن یا به خانه برفشتن و نشستن ،ماند و بالفاصله دوان دوان به سمت خیابیان بیه
راه افتاد...در منتهای بدبختی و در چنان حالتی که می دوید و پاشنه کتشش به سنح و سقب فیر میکرد و تپیق زنیان
پیش می رفت با خود اندیشید :این یکی را دیگر نمیتوانم تحم کنم .به هر کجا که برود من هم هستم .بچههای من
پدر میخواهند .نمیتوانم با دست خود زنده زنده آن را در فور کنم!» (افغانی)877 :1372 ،
در دقیقه  1:22:33داستان به سمت فرهفشایی میرود .میران بییرون از اتومبیی ایسیتاده وسییگار مییکشید ،همیا در
اتومبی نشسته است و به بیرون نگاه میاندازد ،در این هنگام نگاهی بین راننده و همیا ردوبید مییشیود .آهیو سیر
رسیده و به میران پرخاش کرده و او را همراه خود میبرد .هما در اتومبی را میبندد و بیا راننیده مییرود .مییران بیا
دیدن رفتن هما نگاهی به آهو میاندازد و هر دو به هم لبخند میزنند .در فیلم مالپور اضطراب و پریشانی میران را با
کشیدن سیگار و نگاههای او به اطرا نشان داده میشود در صورتی که در داسیتان افغیانی نشیانهای از اضیطراب و
پریشانی در چهره میران و هما نیست .همان طور که آورده شده ،آن دو نتر میزده بودهاند .این تغییر در حاالت میران
در توجیه رفتار بعدی او ناتوان است .زمانی که آهو به دنبا او میآید و او را به خانه میبرد ،میران بیه دلیی حالیت
میزدهاش ،از آهو اطاعت کرده و با او به خانه میرود ،اما در فیلم میران در صحت و سالمت روانی است و با فتیتن
دیالود«آهو تو که اینقدر دردو نبودی» به دنبا او می رود .پایان فیلم مالپور همان پایان داستان افغانی است بیا ایین
تتاوت که مالپور در صحنهای که در کتاب نیامده ،شوفری که هما با او میرود را معرفی میکند و آن را همان عاشیق
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دلباختهای که در ابتدای فیلم هما از آن صحبت میکند و در میانه داستان بر سر راه او قرار میفیرد ،میدانید .امیا در
کتاب شوفر فردی ناشنا است که هما همان جا با او آشنا میشود.
بدین ترتیب فره فشایی در دقیقه  1:24:30اتتاق میافتد و فیلم به پایان میرسد.
دریافتها و نتایج
با بررسی فیلم در ساختار سه پردهای و مقایسه آن با داستان اصلی میتوان بهنتیایجی کیه در زییر بیه توضییح آنهیا
میپردازیم ،دست یافت.
افغانی در داستان خود با استتاده از شگرد توصیف،روایت جزئیتری از داستان ارائه میدهیداما کیارفردان بیا حیذ
برخی رویدادها ،مخاطب را وادار میکند تا برای بازسازی جهان داستان بیشتر تالش کنید.در فییلم مالپیور بیه دلیی
طوالنی بودن داستان برخی رویدادها حذ و برخی دیگر خالصه شدهاند .انتخاب نادرست برخی روییدادهای مهیم
داستان و حذ نادرست آن ها (مانند طالق هما و میران،به زندان رفتن میران برای آوردن جنس قاچاق به خانیه و)...
و تغییر در شخصیتپردازی ،شدت القای درونمایه را کیم کیرده اسیت .حیذ برخیی کینشهیا و کشیمکشهیای
داستان(مانند درفیری لتظی مداوم آهو و هما ،انتظار مخاطب برای طالق میران و هما ،تصیمیم همیا بیرای رفیتن ییا
ماندن در خانه میران و )...میزان تعلیق در داستان فیلم را کم میکند .در حالی که در داسیتان اصیلی تعلییق رفیتن ییا
ماندن هما در آن خانه در سراسر داستان وجود دارد .از طرفی دیگر خب فرعی دیگری در داسیتان کیه در کنیار خیب
اصلی تا آخر ادامه دارد ،تقاب سنت و تجدد است که در فیلم با حذ برخی رویدادها(تغییر بزک آهو و کوتاه کردن
موهایش مانند هما ،رفتن هما به سینما و تئاتر و عالقه ی او برای کشف حجاب و )...و تغییر در شخصیتپیردازی از
میزان القای آن کم شده است.در متن اصلی بحران و کشمکشهای داستان در جای جای آن دیده میشیود و بیا حی
یک بحران ،بحران دیگر آغاز میشود اما در فیلم کشیمکش و بحیران کمتیری را مییبینییم .شیگرد سیینمایی تشیبیه
بیشترین کارکرد را برای ذکر درونمایه هرصحنه دارد و استتاده از کلوزآد در چند صحنه بیرای نشیان دادن حیاالت
چهره و درونیات بازیگراناز دیگر شگردهای مالپور است .موسیقی فیلم که تقریبا در تمام صحنهها پخش میشیود از
دیگر شگردهای سینمایی است که مالپور برای تقویت درونمایه هر صحنه از آن بهره میفیرد.اسیتتاده از توصییتات
دقیق و نمایشی افغانی میتوانست در ساخت بهتر فیلم مؤثر باشد .افرچه همین توصیتات زییاد مییتوانید خالقییت
فیلم ساز را محدود کند اما از آنجایی که سینما و ادبیات دو ابیزار بییانی متتیاوت دارنید کیارفردان بیا بهیرهفییری از
امکانات سینمایی میتوانست برفردان تصویری بهتری از فیلم ارائه دهد .در انتها میتوان فتت فیلم شوهر آهو خیانم
فیلمی وفادار به متن است اما با ایجاد تغییراتی در شخصیتپردازی و حذ رویدادهایی از داستان اصیلی ،از شیدت
القای درونمایه کاسته شده است.
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