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 چکیده

کند و در ت تمرکز میاز واقعیت است که روی جزئیا هاییری از موقعیتی خاص یا بیان لحظهفیلم کوتاه، تصوی

های موجز و کوتاه با استفاده از پردازد. روایت داستانی تصویری عمیق مییک مقطع کوتاه زمانی به یک ایده

 نیس ریتسوسیاتاه کوابزارهای شاعرانه و ایماژها از تمهیدات تولید فیلم کوتاه است و این ویژگی در شعرهای 

ها عنصر برجسته و ناگسستنی شعرهای او است. روایتروایت و وجود خردهل قابل تأملی وجود دارد. نیز به شک

ای خواننده با خواندن شعره. فضاهایی که اغلب سوررئالیستی استهای سینمایی است. او استاد فضاسازی

که در ظاهر  بیندای میهای کوتاه و رؤیاگونهای نشسته است و فیلمخانهکند در تاریکریتسوس احساس می

اندک بیننده را وارد دنیای پر ها وجود دارد که اندکای نامرئی در میان این فیلمارتباطی با هم ندارند، اما رشته

بخشد. او زند بلکه تجسم مییحرف نم او در شعر. کندهای شاعر میها و زشتیها و زیباییاز امیدها و هراس

ها نیز در آثار او دارای تضاد، کنش چیند. شخصیتحنه با میزانسنی دقیق میعناصر شعر را همچون طراحی ص

های هایی از مجموعه شعرهای ریتسوس از منظر جلوهدر این پژوهش تالش شده تا نمونهو واکنش هستند. 

های ها و شواهدی مبتنی بر وجود جنبهی آن، طرح شاخصسینمای کوتاه مورد بررسی قرار گیرد و مسأله

و از اهای داستانی کوتاه و غیر منتظره و توصیف سینمایی در شعرهای او است. روایت ریتسوس از موقعیت

ی دید و صداهای محیطی از مواردی است که گمان ی نماها، حاالت شخصیت، نقطهبندی و اندازهصحنه، قاب

 کند.سینمایی شعرهای او را تأیید می هایقابلیت

 

، فیلم کوتاه، شعر، یانیس ریتسوسهای کلیدی: سینماواژه  
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 مقدمه

ات مکاری ادبیهاورت و به جز خویشاوندی ذاتی بین ادبیات و هنر، عامل مج"بین ادبیات و هنر، خویشاوندی ذاتی وجود دارد. 

شاعر سروده، کند. برای نمونه، شعری را که تر میدیگر نزدیکبا هنر، برای ایجاد یک اثر هنری واحد، نیز آنها را به یک

آمیزند و های زیبا درمیدانان و آوازخوانان با نغمهو موسیقی کشندنویسند، نقاشان به تصویر میخطاطان با خط خوش می

فیلم  –ر سینما و ادبیات این نزدیکی و خویشاوندی میان هن (.204 .، ص1384امینی، ) "آورند.هنرپیشگان به نمایش درمی

ر دژگی یکی را توان از همکاری آنها اثر هنری واحدی خلق کرد و یا کاربرد ویز وجود دارد و مینی -کوتاه و داستان کوتاه

ن شابه آن میامهایی به فیلم کوتاه دارد که داستان کوتاه به عنوان فرم داستانی خاص خود، شباهت" .دیگری جست و جو نمود

فت و ، فضاسازی، اداستان کوتاه از حال و هوا فیلم کوتاه و هم خورد. همنامه به چشم نمیفیلم کوتاه و رمان بلند یا نمایش

گیرند. در هر دوی آنها هر کلمه حساب و کتاب خاص خود را دارد و باید توجیهی برای آن ی خاصی میها بهرهخیزها و کنش

 (.93.، ص1392، )تورلو"موجود باشد.

نامه و عناصر ساخت فیلم  تقسیم ی عناصر فیلمبه دودستهطور کلی عناصر سینمای کوتاه های کوتاه بهدر بررسی فیلم

ها(، زمان، دیالوگ و ...به مثابه تأکیدات )ها(، صحنه)هایی مانند داستان، شخصیتنامه مؤلفهمنظور از عناصر فیلم شود.می

بود و پرداخت درست به هر یک، ای وابسته به وجود آنها خواهد نامهگیری هر فیلمنامه است که شکلاصلی و زیربنایی در فیلم

پردازی و گری، کارگردانی، صحنههایی مانند بازیرود. مؤلفهنامه به شمار میعاملی مهم در اعتال بخشیدن و موفقیت آن فیلم

 ه ازآورد. اما زمانی کی الزم برای ساخت فیلم را فراهم می... نیز مواردی هستند که در کنار هم قرار گرفتن آنها زمینه

 حیث وجود برخی از عواملی است ور بررسی آن متن ازآید، در واقع، منظهای سینمایی یک متن ادبی سخن به میان میویژگی

 به آنها اشاره شد. که

بسیاری از شعرهای ریتسوس به نظر است.  1های سینمای کوتاه در شعرهای یانیس ریتسوسجلوهی حاضر نیز در مورد مقاله

هدف از این پژوهش در فیلم نیز عبارت است از تعریف داستان به زبان تصویر. هایی کوتاه و تصویری هستند. رسد داستانمی

طور مشخص شعرهای و به جا شعردر این–در ادبیات  -جا سینمای کوتاهدر این–واکاوی احتمال حضور عناصر سینمایی واقع 

 است.  -ریتسوسیانیس دار داستان

کوشش  و وجود دارد هایی از فیلم کوتاه در آنهاجلوهکند که استدالل می بررسی برخی از شعرهای ریتسوساین پژوهش با 

ها و هایی معدود، برخی از جلوهن نمونهو به دست دادی کوتاه نامهنگارش فیلمکرده که از طریق تعمق در مبانی نظری 

در  یتسوسر رسدستدر  شعرهای ترجمه شده وبه این منظور، از میان  سینمای کوتاه را در این شعرها نشان دهد. هایجنبه

 داده شد تا تسریرها شعبه خوانش  اهیم، این مففیلم کوتاهدر اهیم سینمایی ایران، مواردی برگزیده شد و با وام گرفتن مف

نامه از داستان و صحنه و ارش فیلمعناصر نگتواند خوانده شود. می سینمایی، عنصر شعربررسی شود که چگونه در بافت 

 ملموس دارد در این نوع خوانش مد نظر است.سینمایی و هر آنچه قابلیت  شخصیت گرفته

داشتن تصویر از حیث  داستانی بودن وهای مطالعاتی، ب نمونهمعیار انتخا ای انجام شده است.ی کتابخانهاین تحقیق به شیوه

... ارگری و کصبح، گرما، زیبایی ، سیرک تعطیل، سلمانی، رشعو، گرد و دیگریخوابهای سینمایی بوده است. دارا بودن مؤلفه

ه بتوان کخاب شد انت شعرهاییدر نهایت  و ندمورد مطالعه و بررسی قرار گرفت شده در این مقاله هستند کهمطرح  شعرهای

های ن نمونهتوان مدعی شد که ایرا کمابیش در آنها مورد خوانش قرار داد. به هرحال هرگز نمی عناصر فیلم کوتاهدپای ر

ا یز این ادعندارند و  های فیلم کوتاه را در خودخوانش مؤلفههستند که پتانسیل  شعرهای ریتسوسمطالعاتی تنها مواردی از 

ال به نظر در هر ح اما دارد سینماییقابلیت  کاملبه طور  مای کوتاه در این شعرهاسینباطل است که بگوئیم خوانش عناصر 

 است. کوتاه ینامهفیلم و فیلمی ی حوزهرسانندهیاری رسدمی
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ی مطالعاتیپیشینه  

از  -چه در ایران و چه در سایر کشورها–است که تا امروز ای مقوله های سینمایی در ادبیاتها و جنبهی جلوهبررسی و مطالعه

در ، به عنوان نمونه ارائه گشته است. جوییانشدهای نامهبه صورت مقاله یا پایانو منظرهای گوناگون کمابیش انجام شده 

ی هایی بنیادین دربارهنگاشته شده، پرسش (1388) که توسط پیمان حمیدی فعال از ادبیات تا سینما؛ از رمان تا فیلمی مقاله

 .شودمطرح و به آنها پاسخ داده می -طور خاصبه–و رمان و فیلم  -طور عامبه–ی ادبیات و سینما رابطه

، تأثیر هنر سینما بر شعر های سینمایی در شعرهای سهراب سپهریبررسی جلوهدر ( 1390)اهلل ربیعی و فرشید باقری حجت

 اند.را مورد کاوش قرار دادهسهراب سپهری 

ای از علی نوری و مجید نیز عنوان مقاله ی فردوسیهای سینمایی داستان رستم و اسفندیار از شاهنامهها و جلوهبررسی جنبه

های ی فردوسی از نظر کم و کیف تصویرپردازی و ظرافتهای شاهنامهاست که در آن یکی از داستان (1393) عزیزی هابیل

 پرداخت هنری، بررسی شده است.

توسط زهرا حیاتی در های ادب غنایی در بازآفرینی سینمایی بررسی ظرفیتای با عنوان نامهپایان 1382همچنین در سال 

 کار شده است. مقطع ارشد در دانشگاه تربیت مدرس

در آن به ( 2008) در آمریکا نگاشته شده و بائو بو های خارجی است کهای از مقالهنیز نمونه های میان رمان و فیلمتفاوت

 پردازد.ی روایت در سینما و ادبیات میمقایسه

به فیلم کوتاه و بررسی عناصر آن طور ویژه توان موردی یافت که بهتر میهای دیگری نیز از این دست وجود دارد اما کمنمونه

 ای نوین باشد.تواند نمونهی حاضر از این حیث میدر اثری ادبی پرداخته باشد. بنابراین، مقاله

 

 های آنفیلم کوتاه و ویژگی

شناسی اولین ویژگی فیلم کوتاه، زمان کوتاه آن است که نوعی ساختار و خصوصیات زیبائیسینما با فیلم کوتاه زاده شد. 

یک فیلم "شود. عث ایجاد فشردگی در زمان میترین عامل است و باایجاز و ایهام در فیلم کوتاه مهمدهد. خاصی را به فیلم می

باید یک یا دو کاراکتر و یک یا دو لوکیشن داشته باشد و  کوتاه باید دارای فقط یک تم یا مفهوم و یک تعارض باشد. این فیلم

)سالیوان، شومر و  "ها را به خوبی پر کند و داستان را جلو ببرد.ای باشد که صحنهکاراکترها و جزئیات فرعی آن نیز تا اندازه

شود. هیچ چیز زائد حضور هر چیز برای یک کارکرد یا ایجاد یک مفهوم و حس وارد صحنه می(. 32 .، ص1391الکساندر، 

، 1390)فیلیپس،  "دهند.هایی با اهداف و مشکالت خاصی را نشان میاند. شخصیتی زندگیهای کوتاه خوب آینهفیلم"ندارد. 

 (.106 .صهمان، ) "ه شکل مرسوم داشته باشد.های کوتاضرورتی ندارد که تمام فیلم"فیلیپس اما به بیان (. 116 .ص

 "گیری، طنز، کشمکش و جذابیت زناشویی.های جذاب، تعلیق، غافلهای موفق بعضی موارد زیر را دارند: شخصیتنامهفیلم"

گیری نتیجههای احساسی و ی هر فیلم کوتاه باید شامل تضاد و تقابل، درگیرینامهفیلم" تورلوی به گفته(. 116 .صهمان، )

توانند برای نشان دادن های سوررآل یا تجربی می. قالب فیلمها باید ظرف مدت کوتاهی گفته شودی این حرفباشد و همه

ای دارند و معموالً شامل این سه عنصر های کوتاه درام، خط داستانی سادهسبک روایی یا تصویری جدیدی مفید افتند. اما فیلم

 فیلیپس(. 69 .ص، 1392) "گیری یا تضمین تکلیف نهایی.یک داستان یا تضاد. یک نتیجه هستند: یک شخصیت اصلی.

(. همه چیز به اختصار و در قدرت کامل 145 .ص، 1390) "کند.بیش از یک مسأله را حل نمیی کوتاه نامهفیلم" گویدمی

 "نویس هستند.ی مهم در اختیار فیلمنامهجنبهمایه چهار صحنه، شخصیت، ساختار و درون"فیلیپسبه بیان شود. بیان می

کند. حال و هوای اصلی هر چه که باشد: طنز، پرتحرک، ی خوب مدام حال و هوایش تغییر مینامهفیلم"(. 141 .صهمان، )

در اکثر ی طنزآمیز دارد و طلبد. معمواًل هر داستان جدی، یک صحنهای نیز تنوع میانگیز یا... حتی فیلم بیست دقیقهغم

فاقد  -های کوتاهنامهویژه فیلمبه–های مؤثر نامهاکثر فیلم". (147 .ص همان،) "اند.ها جدیهای طنزآمیز بعضی صحنهداستان



ای است که مخاطب را با نامهی خوب کوتاه اساساً فیلمنامهیک فیلم"(. 148 .ص، 1390فیلیپس،) "اند.بازگشت به گذشته

 (.Kooperman,2010, p3) ".کنداشاره دارد، درگیر می احساسی که فیلم به آن

افتند اما داستانی درون خود دارند؛ مانند کشمکشی که باید هایی هستند که به طور عادی اتفاق میهای کوتاه اغلب لحظهفیلم

های کوتاه، طبق فیلماستان اکثر د" ی زمانی انتخاب کند.ید آن را در محدودهای که شخصیتی باحل شود و یا وجود مسأله

داستان آنها (. 103 .ص، 1390)فیلیپس، "توان تعیین کرد.ن را نمیآشود و مدت زمان ]واقعی[ توالی زمان تعریف می

ای متفاوت قولهرسد. طراحی داستان برای فیلم کوتاه آشکارا مدر زمانی محدود به سرانجام میو پرداختی موجز و خالصه دارد 

عات فشرده التر باشند و در آنها اطها باید سادهتر از روایت بلند سینمایی است. داستانتر و متفاوتخاص و نیازمند حساسیتی

شود. بنابراین برای به سامان رساندن تر میگو کمدر سینمای کوتاه، تکیه به تمهیدات سینمای داستانو متراکم عرضه شوند. 

شود؛ ابزارهای شاعرانه، تر استفاده میاز است که گاه در عالم ادبیات بیشگذرد، به ابزارهای دیگری نیچه در ذهن میآن

گونه ر ایندی تصویری خیلی عمیق که در یک مقطع کوتاه زمانی قابل پرداخت باشد. و یک ایده "آن"ایماژها، یک لحظه یا 

 .خوردار استسزایی بریت بههای تازه از اهمفیلم، غیر منتظره بودن و نوآوری تصویری و دیدگاه

پذیر های ذهن یک شخصیت امکانی گوشههای کوتاه بسیار محدود است و حتی پرداختن به همهها در فیلمشمار شخصیت

تری نیاز پردازی به تمهیدات انتزاعیها وجود ندارد و برای شخصیتزمان کافی برای پرداخت قصه و معرفی شخصیتنیست. 

پردازی در مورد شخصیت ی کوتاهنامهنگارش فیلمرسد. او در کتاب زمینه مفید به نظر میهای فیلیپس در این نقل گفتهاست. 

جا که در فیلم کوتاه زمان بسیار فشرده است و از آن–های کوتاه موفق یک شخصیت اصلی د ارند اکثر فیلم"کند که بیان می

شخصیت "(. 144 .صهمان، ) "واحد متمرکز شد.پرداخت شخصیت هم نیاز به زمان دارد، معموالً باید روی یک شخصیت 

نامه عمدتاً از طریق کنش و گفتگوی نامه و نمایشدر فیلم"(. 111.صهمان، ) "های کوتاه یک هدف واحد دارد.اکثر فیلم

دهد، بلکه از کنش و واکنش او شناخت شویم. نه صرفاً با چیزی که خودش توضیح میشخصیت با خصوصیات وی آشنا می

کنش فقط به معنی نبرد و "آمده که  ثگریفیدیوید نقل از  به ی رابین کلیدر جزوه ( و143. صهمان، ) "کنیم.میپیدا 

خواهد برسد. اعمالی چه میدهد تا به آنتعقیب و گریزهای متوالی نیست؛ به معنی اعمالی است که شخصیت اصلی انجام می

ی کوتاه باید بداند که نامهخواننده از ابتدای فیلم"گوید میفیلیپس  .(Kelly,2009, p. 5) "که موانعی بر سر راهش قرار دارد.

کند که نویس ماهر پس از معرفی شخصیت اصلی و اهدافش، موانعی خلق میخواهد. فیلمنامهشخصیت اصلی کیست و چه می

ها به کار برمال کردن شخصیتها غالبًا برای کشمکش شخصیت"(. 148. ص، 1390) "گیرند.رفت شخصیت را میجلوی پیش

اش موجود باشد( چیزی نما باشد )یعنی در زندگی واقعی مشابهاگر شخصیت اصلی واقع"(. 109. صهمان، ) "رود.می

کند. کشمکش و مشکالت توجه مند میشود و تماشاگر را عالقهخواهد که برای به دست آوردنش با مشکالتی مواجه میمی

مان را زنیم و خود واقعیجا که ماسک میاز آن» 1دارد. به قول الجوس اگریمند نگه میو او را عالقه کندتماشاگر را جلب می

شوند افتد که طی آن مجبور میمند به دیدن اتفاقاتی هستیم که برای شخص یا اشخاصی میکنیم، عالقهاز دیگران پنهان می

در فیلم کوتاه، " سالیوان و همکارانی به گفته(. 144. صهمان، ) "«زیر فشار کشمکش شخصیت واقعی خود را بر مال کنند.

آموزد، کاراکتر دچار تحول خواهد شد؛ یعنی از نظر عاطفی از ابتدا تا انتهای فیلم تغییر خواهد کرد. اما او همیشه نمی

دف، درک محیط یابی به یک هتصمیمات مهمی نخواهد گرفت و حتی لزومًا همیشه پیروز هم نخواهد شد. گاهی دست

تواند به کوتاهی یک خط یا یک پیرامون، فاش کردن یک راز یا کشف چیزهای جدید کافی خواهد بود. فیلم کوتاه می

 (.32.ص، 1391سالیوان، شومر و الکساندر، ) "کاری باشد.شیرین

معموالً تصویر به یاد "تواند از سکوت مفهوم بسازد. نویسی پیوسته نیاز چندانی ندارد و میهمچنین فیلم کوتاه به دیالوگ

گفتگو وقتی "(. 132. صهمان، ) "م ضرورتاً نباید گفتگودار باشد.داستان فیل"(. 119. ص، 1390فیلیپس، ) "ماند نه کالم.می

 "حس و حال و اطالعاتی کمک کند که عناصر بصری به تنهایی قادر به انتقال آنها نیستند.باید به کار رود که به انتقال 

توانی چیزی را نشان دهی، بر زبان نیاور. گویی بصری این است که اگر میی ناگفته در مورد داستانقاعده"(. 138. صهمان، )
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بنابراین به لحاظ سرشت و (. 61. ص، 1390ا و ایروینگ،ری) "گوید.ای سخن میمعموالً تصویر بلندتر و گویاتر از هر کلمه

ی استداللی نیست. مال ملزم به توضیح دادن یا شکل دادن یک شبکهادبیات مینیمال نزدیک است. جوهر به ادبیات مینی

لفاظ را انتخاب شود که به درستی اتواند معنای مورد نظر خود را القا کند و این زمانی محقق میی تصویر میادیب به واسطه

 نماید و به زیبایی بچیند. 

های شروع فیلم(. 108. ص، 1390فیلیپس، ) "های مختلف ببرد.به مکان تواند تماشاگر را سریعبر خالف تئاتر، سینما می"

ای است که مخاطب در کند. شکل پرداخت به گونهترین زمان ممکن وارد فضا و داستان اثر میکوتاه معموالً مخاطب را در کم

ی است. لم کوتاه حیاتپایان مؤثر برای فی"به بیان فیلیپس از طرفی، ند. داند چه خطی در داستان را باید دنبال کدقایق اول می

در برخی از " که از گریفیث نقل شده(. 148. صهمان، ) "باشد. ها و ماجراهای قبلی باید با معنیبه شخصیت پایان با توجه

گیری بندی آنها با غافلها که پایانکند. این نوع داستانی اصلی ماجرا را در پایان فاش میهای کوتاه، نویسنده نکتهداستان

 پایان این آثار معموالً اوج روایت است.  و (Kelly,2009, p. 5) "سازند.های کوتاه را مؤثرتر میهمراه است، فیلم

 

 ریتسوس و شعرهایشی مختصری درباره

گاهی در خور آور یونانی، نامی آشنا و جایی شعر، یانیس ریتسوس، شاعر نامویژه در زمینهی ادبیات جهانی و بهدر عرصه

که باید نانحال در بین شاعران مطرح جهان شاید او تنها شاعری باشد که در نشریات ادبی ایران چتحسین دارد و با این

 ش سخن گفته نشده و آثارش مورد دقت و بررسی قرار نگرفته است.ی او و آثاردرباره

های سالی، به دلیل گرایشترین شهرهای یونان زاده شد. در بزرگدر یکی از جنوبی 1909یانیس ریتسوس در اول ماه مه 

پرکارترین شاعران ی که از جملههای متعدد کشید. ریتسوس، گذشته از اینسیاسی، کارش به حبس و بعد تبعید به جزیره

، 1شاهد پایان زندگی شاعری بود که لوئی آراگون 1990کرد. روز یازدهم نوامبر آزمایی میی نقاشی نیز طبعبود، در عرصه

خورم که ی دوران ماست، قسم میترین شاعر زندهدانستم که او بزرگنخست نمی"اش گفته بود دار فرانسوی، دربارهشاعر نام

ی نوبل در ، شاعر بزرگ شیلی، هنگام دریافت جایزه2و پابلو نرودا "را مرحله به مرحله، شعر به شعر او فهمیدم. دانستم. ایننمی

ی دریافت این جایزه است و او یانیس ریتسوس نام در این جهان شاعری هست که بسی بیش از من شایسته"گوید می 1971

ی زندگی و وقایع روزمره، زندگی اشیاء و تنهایی حاالت ه و نتیجهشعر ریتسوس ساد(. 39و3و1 .، ص1394تبریزی،) "دارد.

های شعر ریتسوس حضور یکی از بارزترین ویژگی"باشد که آغشته به مسائل جهانی قابل لمس و عینی بیرون هستند. آنها می

، 1380قانی،)قره "آفریند.می دهد و از ترکیب آنها تصاویری بس جذابروح جان میگیر اشیاء است. شاعر به این اشیاء بیچشم

 80بخشد. او بیش از زند و تجسم میکند بلکه دست به عمل میزند، توصیف نمیاو در شعر حرف نمی(. 54-55 ص.ص

بریده که هایی بریدهسازد. توصیفمجموعه شعر برای جهان به ارث گذاشت. ریتسوس نقاشی است توانا که تابلوهای کالمی می

زنند: جایی که شاعر دیده، یا تصویری از درون تصورات درست مانند قطعات یک پازل، تصویری کامل را نقش میدر کنار هم، 

 (. 3.،ص1394تبریزی،)مید و سیاهی. زندگی و دیکتاتوریشق و زجر. ایب غم و شادی. تباهی و آبادانی. عپایان ذهنی او. ترکبی

 (.22، ص1394تبریزی، ست و مانند گوش فرادادن به صداها )نقاشی ا گاهمایشنمانند تماشای یک  ریتسوسخوانش شعرهای 

های نو، با ی هر گونه تحول زبانی است، گریزان از تکرار و جویای شکلی اول مطلقًا آزاد و گشوده و آمادهشعر او در درجه"

خواننده با  (.78. ، ص1346یر، )الکاری "جوید.کمک فعلی که در آن به کار رفته اساس ماجراهای آزموده یا تخیلی را می

های کوتاه گشاید: این تصاویر همه داستانها و رؤیاهای شاعر میویر دری به سرزمین کابوسها و تصاایجاد ارتباط میان واژه

روند. خواننده با خواندن این اشعار احساس آیند و در تاریکی فرو میواری هستند که چون رؤیایی از تاریکی برمیکابوس

ای بیند که در ظاهر ارتباطی با هم ندارند، اما رشتهای میهای کوتاه و رؤیاگونهای نشسته است و فیلمخانهکند در تاریکمی

های شاعر ها و زشتیها و زیباییاندک بیننده را وارد دنیای پر از امیدها و هراسها است که اندکنامرئی در میان این فیلم
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فراواقعی بین تصاویر را پیدا  یاز این رو است که سادگی در شعر ریتسوس بسیار فریبنده است. خواننده باید رابطه کند.می

 ی ریتسوس است.بیند. سوررآلیسمی که ویژهرو میکند و این جا است که خود را با اشعار سوررآلیستی روبه

گاه خود را در عمق دریایی نگرد. آنکشد و در آن میآویزد و روی تخت دراز میمردی لنگری را از سقف می

ی کشتی ویولون ر دل شب لنگر انداخته است و مردی بر عرشهبیند که بر روی آن کشتی کوچکی دمی

 زند.می

ی باز خود رود. مرد از پنجرهگردی است که بر باالی اتاق او هر شب در خواب راه مییا مردی نگران خواب

پایین ها گرد از پلهافتد و خوابگرد افتاد او را بگیرد و یک شب خود او از پنجره میمواظب است تا اگر خواب

 آید تا جسد او را ببیند.می

گیران در رود و زندگی ماهیخورند و همه چیز به کام دریا میهای کنار دریا را میذره خانهو یا امواج دریا ذره

 دریا ادامه دارد.

 ریتسوس استاد فضاسازی است: 

کشد. مرد از نظر می ای در الی درختان صیحهشود، پرندهخیابان خالی، شب، مردی در انتهای آن گم می

  شود.ی بزرگی از خون دیده میشود و میان دو تیر چراغ برق در خیابان لکهپنهان می

اش را به او ساعت و کمربند و شناسنامهشود. و یا مردی که در بازجویی شکنجه شده است آزاد می

 شناسد.گردانند اما او خود را نمیبازمی

گاه روی پتویی که برای زندانی آورده آمده است و در سالن بازداشت و یا زنی برای مالقات یک زندانی

بیند که خود را به دیوانگی زده و در نشیند و شاهد فضای پر از رعب و وحشت زندان است و مردی را میمی

 گذارد.رود به دهان میمقابل اصرار بازجو به اعتراف، عنکبوتی را که روی دیوار راه می

 (.13-14.صص، 1384)ریتسوس، 

تر اشاره شد در داستان این شعرها بررسی هایی از شعرهای ریتسوس، عناصر سینمای کوتاه را که پیشدر ادامه با تحلیل نمونه

 کنیم.می

 

 عناصر فیلم کوتاه در نمونه شعرهایی از ریتسوسبحث اصلی؛ خوانش 

و  های کوتاه و خطی دارند، به بررسیرسد داستانمیهایی از شعرهای ریتسوس که به نظر در این بخش با انتخاب نمونه

در  ،ای فرضی نگاشته شده و در نهایتنامهی کوتاه پرداخته شده و نیز از برخی از آنها فیلمنامهآنها از لحاظ عناصر فیلم تحلیل

 های سینمای کوتاه در آنها مورد مقایسه قرار گرفته است.ویژگیقالب یک جدول، 

 "دیگریگرد و خواب" -

گرد را بر سقف باالی سرش شنید. / هر گامی پژواکی بی انتها، های خوابتمام شب را نخوابید. / صدای قدم

سنگین و خفه، در تهی درونش. / در کنار پنجره ایستاد با دستانی باز / تا اگر او افتاد بگیردش. / اما اگر 

ای؟ او؟ دستانش؟ / صدای ای روی دیوار؟ / ستارهپرنده یاش او را هم با خود به پایین کشید چه؟ / سایهسنگینی

های گرد / با عجله از پلهها پایین دویدند. خوابها باز شدند. همسایهدم. / پنجرهرو. سپیدهافتادنی روی پیاده

 (.21 .، ص1384ریتسوس، اضطراری پایین رفت / تا مردی را ببیند که از پنجره سقوط کرده است )

 کند. سراسر شعر )فیلم فرضی( تصویر است و صدا.ین شعر از گفت و گو استفاده نمیریتسوس در ا



 گرد و دیگریساختار فرضی خواب -1شکل 

کند که از ها را وارد داستان میرو، همسایهکند. پس از صدای افتادن مرد روی پیادههای فرعی نیز خلق میشاعر، شخصیت

 روند.رو میدوند و به سمت پیادهها پایین میپله

کند. مثاًل، ف کنش و شخصیت، تلف نمیکند و کلمات را برای توصیای خلق میهای زندهودی صحنههای معدریتسوس با کلمه

اندیشد، سقوط را به گرد و چگونگی نجات او میدر همان حال که شخصیت اصلی با خود در مورد افتادن احتمالی خواب

دار در زمان افتادن شروع و ایجاد تعلیق کشتوانست صحنه را با توصیف جزئیات سقوط کند. ریتسوس میسرعت برمال می

 تواند حدس بزند. های اولیه میکند، اما الزم نیست، چون خواننده )تماشاگر( این موضوع را پس از خواندن )دیدن( صحنه

شود که مرد از صدای کند. صحنه وقتی شروع میی آغازین نیز نظر خواننده )تماشاگر( را جلب میریتسوس در صحنه

 کند.تواند بخوابد و ما کنجکاویم ببینیم بعد از این چه میرسد، نمیهایی که از سقف به گوش میقدم

گرد یا ای روی دیوار یا خوابی پرندهدهد. سایههای بصری ویژه نشان میی سقوط را با جلوهسرانجام، ریتسوس صحنه

دهد. ریتسوس در ی بعد به این پرسش پاسخ میبوده! صحنهچه دیده چه کند که آندستانش؟ او تماشاگر را پرسان رها می

 دهد.ی بعد به خوبی به آن پاسخ میآورد که در صحنهپایان این صحنه اشتیاقی در تماشاگر به وجود می

 رو.پله. پیادهگرد. راهبرداری )لوکیشن( دارد. آپارتمان مرد. آپارتمان خوابگرد و دیگری، چهار مکان فیلمخواب

شویم و نیت او را راه میهای کوتاه فقط یک شخصیت اصلی دارد که با او همنامهگرد و دیگری مثل بسیاری از فیلمبخوا

خوابی، مشکلی بی گردش را نجات دهد و دلش در پی کار درستی است.ی خوابمرد )دیگری( نیت دارد همسایه شناسیم.می

او  گرد در صورت افتادن.است و هدف مشخصی دارد: نجات جان خواباو شخصیتی باورپذیر  گذراند.است که از سر می

 شود.اش میمغلوب انجام نیت سرانجام

 تا او را ببیند. "های اضطراری پایین رفتپلهبا عجله از "گرد اوج احساسی در پایان داستان است. مرد، سقوط کرده و خواب

 هدف:

 گردی را نجات دهد.خواهد خوابمردی می

 کندها از پنجره سقوط میمرد با دیدن سایه 

 رودمرد برای نجات کنار پنجره می رودگرد به دیدن مرد سقوط کرده میخواب

 ها بر سقفقدمصدای  

 

 

 

 

 گردای نامعلوم خوابهگام های خیالی و فریب سایه شنودگرد صدای سقوط را میخواب

 شوند.های خیالی موانع رسیدن مرد به هدف میسایه



 هاصحنه تعداد                                     مکان            

 

    1              ق مرد                                                  اتا

 1   های اضطراری(                              راهرو آپارتمان )پله

 1            رو                                                      پیاده

 1     گرد )فرضی(                                          اتاق خواب

 4            جمع                                                       

 گرد و دیگریهای خوابمکان -1جدول 

 "زیبایی کارگری" -

های شلوارش را باال زده اش بود پُر از بار / پاچهپیمود / مواظب کامیون لکنتهی خاکی را میدهآلود و کالفه جاعرق

شد وزید، میهای پر پیچ بر بازوانش. / باد که میسوخته، / ماهیچهبود مثل پاروزنان قدیمی / پاهایش پهن، آفتاب

ای درنگ کردند در روزان / لحظهزیر پیراهن دید. / دختران در بازگشت از ساحل، نیم مندش را ازهای قدرتشانه

ها یا محکم کردن کمربندها، / و او از بار هندوانه باال رفت. شانه را از ای از خیابان، / برای بستن بندِ کفشگوشه

 (.35. ، ص1384ریتسوس، جیب درآورد و موهایش را شانه زد )

 است.  -ی خاکی کنار آنخیابان و جاده–های این شعر، خارجی صحنه

 گردند به حساب نیاوریم، شعر فقط یک شخصیت دارد. اگر دخترانی را که از ساحل برمی

شنویم. اما نماها به دقت فهمیم، گرچه از زبان او هیچ کالمی نمیی کوتاه( چیزهایی از شخصیت مرد میدر این شعر )صحنه

ی واضح است که او مرد نیرومندی است و رانندهشویم. که از موقعیت و فردیت شخصیت آگاه میو منظم شده چنان انتخاب

رو شدن کش است. مردی صبور، با پشتکار و همچنین مغرور و حساس است. هنگام روبهبار هندوانه است. او زحمتیک کامیون

بریم چه فکری در سر دارد اما مردی است که احتماالً تب کند. پی نمیآورد تا خودش را مربا دختران جوان شانه را درمی

 تنهاست.

 دهند.روز رخ میها در یک نیمشود. صحنههای کوتاه، طبق توالی زمان تعریف مینامهتر فیلمداستان این شعر مثل بیش

کنند اما میل به یلی خوب زندگی نمیکش و کارگر در شهرها خگوید افراد زحمتپردازی و ماجرای داستان شاید میشخصیت

 شود.آن زندگی دارند. در تصویر پایانی، کوشش مرد برای جلب توجه دختران و میل به زندگی و شور زندگی دیده می

 

 "مراتب احساس" -

 یکی  /. سیاه جنبان عالمت یک  / -قایقی ،دورادور /. نیلی سبز ،تیره ،دریا /. نارنجی ،صورتی ،فرونشست خورشید

ها را ترک گفتند / نگاه کردند. / به صندلی/  خانه قهوه در ،دیگران . /«قایق یک ،قایق یک»  / :زد فریاد و شد پا

های اما آن که فریاد کشیده بود، / حال چنان که گویی قصوری کرده ست، / زیر نگاه جا بود. /راستی قایقی آن

 (.26 .، ص1353، )ریتسوس "به شما دروغ گفتم."سخت دیگران، / چشم پایین انداخت و زیر لب گفت: / 



 نامه فرضیفیلم

 کند.تصویر طلوع می

 غروب-خارجی. ساحل دریا

شود. در نمای بسیار دور دریا ]اکستریم رنگ خورشید بر ساحل دریای تیره و سبز نیلی باز میتصویر به غروب صورتی و نارنجی

 خورد.النگ شات[ عالمت جنبان سیاهی به چشم می

 خانهقهوه-داخلی. روز

 زند:شود و با نگاه به دوردست دریا فریاد میاش بلند میمردی از صندلیاند(. خانه نشستهای در قهوه)عده

 قایق، یک قایق.

 گردد. او که فریادشان به سوی مرد برمیکنند و سپس نگاهشوند و به دریا نگاه میها بلند میخانه از صندلیدیگران درون قهوه

 گوید:اندازد و زیر لب میاش را پایین میهای سخت دیگران، چشمکشیده بود ]در نمایی نزدیک[ زیر نگاه

 به شما دروغ گفتم.

 پایان

 

ها که تماشاگر ی آدمکند. نماهای دور از دریا و نمای درشت از چهرهبرداری را مشخص میخوبی نماهای فیلماین شعر به

کس رسد هیچ. به نظر میمبینیها را در آنها بفهمد. یک شخصیت واحد را زیاد نمیاحساس شخصیتتواند فکر و خیال یا می

آیند و گویی های خاص خود به تصویر درمیها با کنش و واکنششاد نیست. البته غمگین هم نیست. گروهی از شخصیت

 توان دید.ی درشت میهایشان در نماهای نگاه و چهرهها را در حالتی شخصیتشناسی تودهروان

 

 "شعور" -

گذارد / آب را پشت و رو کند، / لیوانش را وارونه میهایش را پشت و رو میگوید. نه، نه / لباسدوباره می –نه  نه،

گویند ها را به پا، / میکشکند / دستهایش را به دستانش میکند / کفشکند، مرگ را پشت و رو میمی

ماند. / مگس حرکت میدهد. بیخندند. / او پاسخی نمیشوند. / سه زن روی بالکن میو عصبانی می "بازیحقه"

روند / و او این را خندند / هر سه جوان هستند، هر سه ریسه مینشیند / سه زن روی بالکن میاش میروی گونه

 (.93 .، ص1384خواهد )ریتسوس،می

 

 فرضی نامهفیلم

 طلوع تصویر

 روز-سایهاندازی مشرف به بالکن همآپارتمان مرد با چشمداخلی/خارجی. 

سه زن جوان روی بالکن هستند. مرد، برای جلب توجه، رو به آنها با خود حرف  [از پشت پنجرهی دید مردشات از زاویهالنگ]

 زند.می

 مرد

 نه، نه.



 گوید:دوباره می

 نه، نه.

هایش را به گذارد، کفشبعد، لیوانش را وارونه می [تصاویر اینسرت]کند. هایش را پشت و رو میمرد در همان حال لباس

 ]صدا روی تصویر[ گویند:کند. در این زمان، صداهایی خشمگین از بیرون به او میهایش را به پا میکشدستانش و دست

 باز!حقه

)مرد به آنها نگاه خندند. بالکن میسه زن روی کند(. ی صداها را نگاه میبرد و گوینده)مرد سرش را از پنجره بیرون می

های نشیند و زنی مرد میماند. در همین لحظه یک مگس روی گونهحرکت میدهد و بیبه صداها پاسخی نمی کند(. اومی

 زند(.که جلب توجه کرده( راضی است ]کلوزآپ[ )و لبخند میاین ی آنها )و ازروند. مرد از خندهروی بالکن از خنده ریسه می

 پایان

 

 "سیرک تعطیل" -

ی ما عذاب تر از همهکسی نیامد. / سیرک تعطیل بیشماه اول، آمد و شد را ممنوع کردند و تفریحات را هم. هیچ

های حتی گشادتر از روزهای نمایش. / با نقش قد بیرون آمدند. / با لباسکشید. / یک روز، دو دلقک کوتاه

رنگارنگ، دماغ پودرزده، / اشک نقاشی شده بر چهره. / در وسط خیابان نمایش های های بر روی آن، لوزیلوزی

ها از ته دل گریه کردند. / روغن روی وقت آنشان جمع کردند. / اما کسی نخندید، آنها را در کالهدادند، سکه

ختمانی بزرگ هایشان را بستند و به ساگیرشان کردند، دستشان با اشک در هم آمیخت. / یک روز دستصورت

ای ها در میدان نبود. / پسربچهها و واگنبردندشان. / روز بعد / وقتی چشم گشودیم، هوا ابری بود. چادرها، قفس

گذارمش می"ریش مصنوعی و خیسی را زیر درختی پیدا کرد. / با تردید آن را بر صورت گذاشت و با خود گفت: / 

 (.66. ، ص1384 )ریتسوس، "برای بابا نوئل.
 

 نامه فرضیفیلم

 گذرد.های آن در روز و طی چند روز و ماه میگویی دارد. تمام صحنهسیرک تعطیل، فاقد گفت و گو است اما در پایان یک تک

 روز-خارجی. خیابان

 شود.شود. خیابان خلوت میکنند(. سیرک تعطیل می)مأموران از رفت و آمد مردم جلوگیری می

 بعد(روز )یک ماه -خارجی. خیابان

آیند. قد با دماغ پودرزده و اشک نقاشی شده بر چهره از سیرک بیرون می)مردم در خیابان در رفت و آمدند(. دو دلقک کوتاه

آیند( و در های رنگارنگ نقش بسته است. آنها )به وسط خیابان میها نقش لوزیهای آنها بسیار گشاد است و روی لباسلباس

نشینند( و از ته دل گریه ها )غمگین میخندد. دلقکاندازند اما کسی نمیدر کاله آنها سکه میدهند. مردم جا نمایش میآن

 شود. شان با اشک آمیخته میکنند و در این حال، روغن روی صورتمی

 روز )چند روز بعد(-خارجی. خیابان

زنند. و آنها را با خود بند میآنها دست رسند و به دستها در وسط خیابان در حال نمایش هستند. مأموران از راه میدلقک

 برند.می

 روز )روز بعد( -خارجی. خیابان



رود. او از زیر درخت ریش مصنوعی و ای به سمت یک درخت میهوا ابری است. چادرهای سیرک در میدان نیست. پسربچه

 گوید:حال با خود میگذارد و در همان کند. پسربچه ریش را با تردید روی صورتش میخیسی را پیدا می

 ذارمش برای بابانوئل.می

 غروب تصویر

 پایان

 

 های کوتاه نیز مصداق دارد. فیلم، تصاویر متحرک است نه کلمات متحرک. این قاعده در مورد فیلم

مکان، زمان، غالباً کند. عناصر بصری، های فیلم کوتاه القاء و ارائه میفت و گو، اطالعات بسیاری را در صحنهگتصویر در غیاب 

 کنند.شخصیت، موقعیت و حال و هوای فیلم را بنا می

از آوردن گیرند اما قرار می قیاسسایر عناصر در شعرهای منتخب ریتسوس در جدولی مورد نیز در ادامه، تصاویر ماندگار و 

در شعرهای صبح، گرما، سلمانی، و غریق نجات به برای درک بهتر جدول مقایسه، متن کامل این شعرها خودداری شده است. 

 بع در فهرست منابع آورده شده است.تر منمراجعه شود. ذکر دقیق (Ritsos,1993 )شعرهای یانیس ریتسوس مجموعه

 تعداد مکان تعداد شخصیت اصلی های تصویرداده تصویر ماندگار شعر

مرد موفق به جلب توجه  خندند.سه زن روی بالکن می شعور

 )هدف( شده.

1 3 

در کنار پنجره ایستاد با  گرد و دیگریخواب

 دستانی باز.

 4 1 نیت کمک در شخصیت اصلی

ای در چشمانش خیره پرنده صبح

 شد.

تصمیم شخصیت به زندگی یا 

 مرگ

1 1 

 1 فاقد شخصیت اصلی منفرد حس خنکی در گرما هایی سیاه.گوشتی قرمز، دانه گرما

از جیب درآورد و  شانه را زیبایی کارگری

 موهایش را شانه زد.

غرور و میل به زندگی در 

 شخصیت اصلی

1 1 

با تردید آن را بر صورت  سیرک تعطیل

 گذاشت...

/ پایان گذشته و  آغاز فراموشی

 شروع آینده

 1 دلقک (دو) 2

ها را با مقوا پوشاندند. پنجره سلمانی

 روی آن نوشتند سلمانی.

 1 اصلی منفردفاقد شخصیت  معرفی مکان

شان سومی از عمق دریا نگاه غریق نجات

 کرد.می

 2 فاقد شخصیت اصلی منفرد غریق واقعی

چشم پایین انداخت و زیر لب  مراتب احساس

 گفت...

قبول خطا زیر سنگینی نگاه 

 دیگران

 2 فاقد شخصیت اصلی منفرد

 ی ریتسوسگزیده. تصویر، اطالعات تصویر، شخصیت اصلی، مکان در شعرهای 2جدول 

 هاینامههای فیلمهای کوتاهی با ویژگیی ریتسوس که داستانشود در هر یک از شعرهای گزیدهطور که مالحظه میهمان

ی داستان و یا ویژگی مایهترین اطالعات داستان و درونمهم -بدون دیالوگ-کوتاه هستند، یک تصویر ماندگار وجود دارد که 

های کوتاه، این آثار، یک شخصیت اصلی و نهایتاً دو شخصیت اصلی دارند و تر فیلمکند. همانند بیشها را آشکار میشخصیت

ها برای اعمال انها و تعداد مکچنین تعداد صحنهها نقش محوری نسبت به دیگران ندارد. همیک از شخصیتگاه هیچ

شود. بنابراین آنچه موجز بودن و ها، به طور معمول یک یا دو مکان است و تنها در یک مورد چهار مکان دیده میشخصیت

 ی ریتسوس نیز قابل مشاهده است. در آثار گزیدهرسد به نظر میطلبد، مختصر بودن فیلم کوتاه می



رسد، اما حتی در همین های کوتاه به نظر میترین فیلمی کوتاهوالً به اندازهکه زمان ماجرا در شعرهای ریتسوس معمبا این

خورد. آورد، به چشم میتر جدی که لبخند بر لب میهای جدی و غیر جدی یا کمهای تصویری فشرده هم تنوع لحظهداستان

ی سه زن در بالکن یا در ن خندهزماوجود عصبانیت و یا نشستن مگس بر صورت و هم "شعور"به عنوان نمونه، در شعر 

های کاهد و این طنز موجود در صحنه، کنش رفتن بر باالی بار هندوانه و شانه زدن از جدیت صحنه می"زیبایی کارگری"

 ی کوتاه است.نامهنامه و از جمله فیلمهای نگارش هر فیلماز ویژگی -طور که در بحث مقاله اشاره شدهمان–جدی نیز 

 
 گیرینتیجهو بندی جمع

سازان به این ای دارند. وقتی چشم فیلمشدههای به دقت طراحیاند و شخصیتریف و معموالً رازگونههای کوتاه، ظداستان

هایی بسیار موفق در های کوتاه. نمونهافتند، نه فیلمهای بلند داستانی میافتد، معموالً به فکر ساختن فیلمها میداستان

ای داستان کوتاه نام برد که توان از نمونههای کوتاه وجود دارد. چندان نمیداستانی از روی داستان اقتباس فیلم بلند

ی ساختن فیلم کوتاه موفقی بوده باشد اما شاید بتوان روزی این نوع تولیدات اقتباسی سینمای کوتاه را افزایش داد. مایهدست

تر به آنها اشاره شد، ای برای سینمای کوتاه است. با وجود مطالبی که پیشهها و مکتوبات ناشناختنامهشعرهای ریتسوس، فیلم

های سینمای کوتاه را ها و جلوههای کوتاه شود زیرا جنبهنامهی خلق فیلممایهای دستتواند به عنوان گنجینهآثار ریتسوس می

کدام از لید فیلم کوتاه نسروده و به همین دلیل، هیچدر خود نهفته دارد. بدیهی است که ریتسوس، آثار خود را هرگز به قصد تو

ی کوتاه کامل نیست و در بهترین مورد )از این لحاظ( این شعرها تنها قابلیت نامهیک فیلم برده و بررسی شدهشعرهای نام

 ی کوتاه و به دنبال آن فیلم کوتاه را دارد.تبدیل شدن به فیلمنامه
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