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 درآمدپیش

. 1۳۵1له به سال فریدون گ   ؛ ساختة1ردر ظاهر، تأملی است گشوده دربارة یک فیلم: کافَاین نوشته 

در  بودنم اما تالشی است برای آوردن خودم روی کاغذ، و درگیرشدن با کلمه برای فهم چندوچونِ ،در باطن

ه ابهامات وضعیتی باشد ک برخیگوی کم به سهم خود، پاسخمتن بتواند دستِ این . امید دارمجایی که هستم

 ند نکته الزم است:قبل از آغاز، ذکر چ بریم.در آن به سر می

 

 خودم هم در ابتدا راضی به ارائة آنها نبودم و بیشتر .ها در همین ابتدا شاید پرگویی به نظر برسداین توضیح -1

ه وضعیتی است ک، درآمددلیل نوشتن این پیشنویسنده بخواند.  خاموشیِ نوشته را در  ،خواستم مخاطبمی

 شدن هیچ کالمیو اجازة منعقد کندای را هم الل و گنگ مینوشتههر از اساس ، عالوه بر نویسندة چنین متنی

، تا شاید روزی دهدخواهد انجام کند که آدم کاری را که نمیایجاد می چنین وضعیتی، ضرورتیدهد. را نمی

از نظر دور داشت که درک هم هرچند نباید این را  انجام هم باشد.قابلخواستنی،  شرایطی مهیا شود که کارِ

 زند. هاست که مهیاشدن آن شرایط مطلوب را رقم میها و عمل بر مبنای آنهمین ضرورت

 

هایی را ادامه دهم؛ بنابراین، چیزی که در این له هم چنین نوشتههای دیگر فریدون گ دربارة فیلمبر آنم  -۲

های دیگر فیلمیا ( 1۳۵4) «کندو»با « کافر»یان توان ممی برای مثالوگویی است که افتد، گفتمتن جا می

های دیگر هم متنآن که  شودحاصل می، جایی «سخنِ پ ر»و به تعبیری  فرم نهایی سخن. ترتیب دادله گ 

وارم در اینجا امیددیگر، عبارتِضاوت نشست. بهبتوان دید و به ق هواررا در شکلی اندام شانهمهنوشته شوند و 

د و افتاز قلم می احیاناًکه  چیزی استگوید، چه نمیکافر شود، اما اینکه گوید روشن چه می« کافر»اینکه 

 نوشتن باشد.  توانگری و طاقتِ ها؛ آن هم تا جایی که در دیگر نوشتهشدن شود به مکتوبکول میمو

 

کافر ، ی کافرهاآدم، (در حال خواندن آنید)که  درآمدشود: پیشبخش تشکیل می چهاراز  ،متن حاضر -۳

نه های حاضر در صحشخصیت، مانند نمایشنامه که ابتدا «هاآدم»در بخش . ی کافرهانوشتو پی (نوشتة اصلی)

خش خواندن این ب ام.توضیحی دادهکند، دربارة هر شخصیت و بازیگری که آن نقش را ایفا می، شوندمعرفی می

هر جا ردّ حرفی دربارة کسی گم حین خواندن متن هم ضمناً  کنم.به نوشتة اصلی توصیه میرا قبل از ورود 

دربارة  ندی کوتاهکه توضیحات هستهایی پانوشت کل متن،در  .حال خواننده باشدتواند کمکشد، می

 توضیحات افزونی ،هانوشتپیاند. که در متن مورد بحث قرار گرفته ها و مباحثیم، موقعیتهای فیلدیالوگ

توان آنها را بعد از اتمام متن اصلی خواند، اما اگر رشتة کالم می ؛وگویم با شماگفت بهترِ  منعقدشدنِاست برای 

باید و  هانوشتوبرگشتی است میان متن و پی، رفتاز نظر خودم از دستتان در نرود، بهترین فرم خوانش متن

رار ق و اعدادی که باالی کلمات هانوشتپیاند، به داخل پرانتز قرار گرفته اعدادی که .شودگونه خوانده این

 های همان صفحه ارجاع دارند. اند، به پانوشتگرفته

                                                           
 شود.ضرورتاً دیدن فیلم قبل از خواندن متن توصیه میتحلیلم بر پایة آن بوده است.  نسخة موجود فیلم که؛ کافر. 1

https://t.me/cafeshoo/13871
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است:  دقیقاً معلوم ؛ چون مخاطب نامه۲نگاری باشدعلی، نامهدر وضعیت فچیزنوشتن  شاید فرم آرمانیِ  -4

ا آن است که هر دو ب بوده مطرح میانمانمسائلی  ایم وردهشناسیمش، با او زندگی ککه می به فالن اسم کسی

خاطب مای به کسی نوشته باشم و ها، نامهاین است که در این نوشته مسائل، نسبت شخصی داریم. تالشم بر

یر. برداشتن در این مسها در تمامیتشان سرآغازی باشند برای گامهرحال خود این نوشتهبهبم، یا بیا نیز راآن 

 یو بنابراین، حتماً کسی که پا به راه از جایی به جایی دیگر؛کردن راه است طیاالخره بهم هر مسیری 

سد به جایی بر تات هایی دیده است و در این طی طریق، امیدش به این اسدر جایی که بوده کاستی ،گذاردمی

طوالنی بدون حرف  آید که راهِاز اینجا می« همراه» داشتنو لزوم ها را نداشته باشد. کم آن کاستیکه دستِ 

ا صحبتی بماحصلِ همنوشته هم  اینچنانچه  گویی؛وگو باشد، نه تکباید گفت و حرف هم شود؛کوتاه نمی

جایی نیست  ،کنممقصدی که من از آن صحبت می هم مدنظر نیست؛ شدنیکوتاههر البته و . انم استدوست

یک بهالزم باشد، بلکه هر گام از این مسیر، نسبت یکباشد و تنها پیمودن راه تا آنجا الحال وجود داشته فیکه 

پس چه بهتر که نگاهمان  ۳حیث، هر گام باید بنا به ضرورتی برداشته شود.زاینشدن آن مقصد و ارد با ساختهدا

مان و رؤیاپردازی ایم پیش چشم داشته باشیماز سر گذراندهرا نگر باشد و هر لحظه در این مسیر، آنچه پس

 نسبتش با واقعیت قطع شود. قدر پیش نبریم که برای آن جای بهتر را هم آن

 گوید:صائب تبریزی، در غزلی می

 «باشدنمی تنهاهایی/ به خود هرکس که گردید آشنا ز خود بیگانگان را الزم افتاده است تن»

ی ؛ یعن«باشدنمی هاتنبه خود هرکس که گردید آشنا »دادم: می یکوچک تغییرمن اگر بودم، در مصراع دوم 

 ه تنها. شوی، ن هاتنبا او همراه شوی تا کند؛ باید کسی باشد که آشنایی با خود برای تنهانبودن کفایت نمی

 

1401مرداد  11شنبه؛ سه  

 

 

                                                           
گو با طرفش را از دست وامکان گفت سد،ینویم یگرید یبرا یاکه نامهاضافه کنم که معموالً آن م،یگویم «یفرم آرمان» نیاز ا یگرچه بهتر است وقت. ۲

 محصول «امهن»آنکه خودِ نشانده است؛ حال «یفرم آرمان» یگسست آن را در جا نیگسست است و ازقضا هم ینوع امدینوشتن، پنامه یعنیداده است. 

ل مث یزیچ یپا نکهینوشت. ضمناً ا یانامه دیحرکت درجهتِ آن است. والّا که اصالً چرا با یبرا یراه ةنقش ةکنندمیترس رونیشدن آن آرمان و ازاربوده

 یاند. متن در سطحو افسوس ساخته شده غیاما در زند،یچاست که درواقع خود همه ظاهراً ساده ییزهایخاطرِ حذف چبه شود،یم دهیکش انیبه م« آرمان»

 .اند، بپردازدحذف بوده نیاندرکار ادست «یبزرگ یزهایچ»چه  نکهیهم بنا دارد به ا

اید در خالل متن، همگی بکشیدن فالن و بهمان موضوع در این یا آن بازیگر و پیشسرگذشت  بیان، «کافر»گ له و همین فیلم  سینماینسبت من با . ۳

در این رنگ و دبازنگری لزوم  بر باشد تأکیدیه کام اساس برگزیدههم براین را «بازنویسی کافر»یعنی متن،  عنوانِ؛ ضرورت بازخوانی شود با این ارتباط

اگر درمورد بازیگری  ضمناً .امداشته« کافر»های گ له، خاصه فیلمبه ها سالای که عالقه کمالِوتمام پذیرشیا  توجیهش ش،آوردن در آن، رد، قیدنسبت

  ها. بماند برای باقی متندیگر  وجوه پرداختن بهدست بگذارم،  هابرخی امکان بر در تالشم تاو  توصیفی استبیشتر گویم، سخنم چیزی می
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 (۱) رهای کافَآدم

 

 سفیدهایا لباس 4هاریوَناو

 «الط حسن  »زیردست  یعمرمِهدی(: ترش را در نظر بگیریم: مِیتی؛ همان یا اگر تلفظ غلیظکافر ) مِهتی   -1

خداحافظ »که این فیلم، در کنار  «سعید راد» ، به او پشت کرده است. با بازیِبوده و حاال، در قامت یک کافر

ی او را در سینمای ایران که کاراکتر بعد های جدی استمن، از اولین فیلم زعمِبه(، 1۳۵0امیر نادری )« رفیقِ

 «. یک نوع جدید، قهرمان»قول گویندة آنونس فیلم: سازد؛ بهمی

، قطع یترین رفیق کافر. لقبش واقعی است؛ یکی از دستانش طی اتفاقی در کودکنزدیکدست: یه بهمن  -۲

دل »نگ . آهقبل از انقالب ؛ خواننده و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیونِ «باشیحسن خیاط» با بازیِ شده است. 

، ساختة محمد حیدری، از آثار ماندگار او در قامت خواننده است که بعداً داریوش اقبالی آن را با کمی «من

  تغییر، اجرا کرد.

داشت رفیق مِیتی کافر باشد و  اش، خوشای که برخالف داییپسربچهمرتضی: خواهرزادة رضا سمسار.  -۳

؛ از کودکی وارد «فریدفر مجید»با بازیِ  ها. او تنها کسی است که بین رفقای کافر، سواد دارد.وَریاون جزو

در سکانسی از آفرینی کرد. هایی نقشدر فیلم ۵0و  40دنیای هنرپیشگی، آکروبات و موسیقی شد و در دهة 

این توصیه  فریدفر بهانگار بقیة زندگی «. !اصاف وایس نشکون... انقذه خودت و  »گوید: کافر به او میمِیتی فیلم، 

فر و فریدبعد از انقالب، شود. های سیاسی علیه رژیم پهلوی میدر بحبوحة انقالب، وارد فعالیت خورد!گره می

طفی با مص در لبنان د.نبینهای چریکی بد که آموزشنروو لبنان میبه سوریه  ۵وه محمد منتظریبا گرهمسرش 

رود و در ایران و عراق، به جبهه می با بروز جنگ بینکند. رفات دیدار میبا یاسر عشود و آشنا می چمران

 شود. می شهیددر آبادان  1۳60خرداد 

وقت، وبیو سه ماه حبس کشیده بود. مادرش هم وقت ر، با مِیتی  کافر گیر افتادهباعلی  کریستال: اولین -4

ایفا  6نقش علی کریستال را ]...[ کرد، اما او تا آخِر به کافَر مؤمن بود و به حسن  طال، کافِر.کافر را نفرین می

 کند. می

                                                           
و « وَریاین»ای وجود ندارد، خب قاعدتًا ند و دودستگیطرف ضیح اینکه وقتی هنوز همه یکتو .اندپشت کرده« هاوَریاین»چون به  ؛اند«وَریاون». 4

دا تجسم پی« صف»، قاعدتاً باید میان دو «مصاف»گیرد و این در کار بیاورد، مصاف شکل می« نه»ای هم نیست، اما به محض اینکه یک نفر «وَریاون»

ه اند )هرچند نتری نسبت به صف مقابل ایستادهام نیز، دلیلش این است که این عده، در جای درسترا معرفی کرده« هاوَریاون»ند. اینکه چرا ابتدا ک

 توان یافت و من در پی آنجا هستم(.  تر از آن هم میترین جای ممکن؛ جایی درستدرست

 . فرزند ارشد حسینعلی منتظری.۵

گذارم تا شاید وقتی دیگر، بتوان این جاهای خالی را پر بازیگران را نتوانستم پیدا کنم. جایشان را خالی میوجویی که کردم، نام برخی جست رغمبه. 6

 هایی چون حسین اشراق، اشراق، نریمان و حمیدی پر کنند. طبق تیتراژ فیلم، این جاهای خالی را باید نامکرد. 
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پز حلیم )دآشای رحیم  حلیم یعنی دو برادری که پسران رحیمِ « رحیم  حلیم»دآشای رحیم  حلیم: پسران  -۵

دو  طور. نقش اینهم همین« اصغرآقا حلیم»بودند(. پدرشان قبل از اینکه بمیرد، با حسن  طال بود و عمویشان 

شهاب و حاجیان، . کنندبازی می «رضا حاجیان»و « حسین شهاب»معروف به « منشحسین شهاب»برادر را 

پور بیحذبیح ذهمراه شدند. این دو بهنامیده می «خورکتک» اصطالحفارسی بودند که بهبازیگران فیلم از خیل

هم در  شمسی 80تا دهة شهاب آمد )شهاب، حاجیان، ذبیح(. ها کنار هم میمعموالً نامشان در تیتراژ فیلم

حذف شد و در گمنامی  بعد از انقالب تقریباً از سینمارد، اما حاجیان آفرینی کهای متعددی نقشفیلم

شاپور قریب  ، اثر(1۳۵۳« )آمریکاییممل» در« حسن پپه»ین نقش حاجیان، همان تردرگذشت. پردیالوگ

سایت ماهنامة فیلم نوشته بود، یادداشتی در سوگ حاجیان در  1۳91در سال  . به قول علی شیرازی کهاست

نمای زندگی واقعی این بازیگران در آخر آن فیلم، شاید آینة تمام« آمریکاییممل»به « پپهحسن »دیالوگ 

ش همه»باقی نماند: ا گذشت و نامی هم از آنها شهرت سوپراستارهکسب در حسرت شان زندگیگمنام بود که 

 !«دروغ بود ممل

چیزیِ عبداهلل کوکی وقتی از آبادان به تهران رو شد، از بیطال هنگامی که با او روبه عبداهلل  کوکی: حسن   -6

آمده بود گفت و منت گذاشت که زیرِ دست خودش از آن فقر نجات یافته است. جواب عبداهلل  کوکی این بود 

کار لدَر و بَ؛ بازیگ«ییحسن رضا»با بازی «. زنهتری میای قشنگهاون دِیروز بود، امروز مِیتی کافر حرف»که 

« هاآبادانی»( و 1۳6۵« )شبح کژدم»توان به هم می 1۳۵۷های درخشان او بعد از که از بازیقبل از انقالب 

 ، اشاره کرد. هردو به کارگردانی کیانوش عیاری ،(1۳۷0)

ا بکرد، نه برای حسن  طال. ایبیش: کاسب )نانوا( بود و سه دهنه دکان داشت، اما برای مِیتی کافر پخته می -۷

در وزن  ( و قهرمان کشتی1۳۵0« )داش آکَل»( و 1۳۵1« )دشنه»های ؛ هنرپیشة فیلم«ابراهیم نادری»بازی 

  کیلوگرم. ۷۲

کرد؛ قبالً برای حسن  طال و حاال برای مِیتی  ودند جمع میهایی را که برای دزدی مناسب بغلوم: خبر مکان -8

 شد.شناخته می« محسن آراسته» که با نام هنریِ « پورپرویز روحانی»با بازی کافر. 

 

 هاسیاهیا لباس 7هاریوَاین

اند. دهاند، اما حاال علیه او شوریطال: مِهتی کافر و رفقایش، از بچگی زیر پَروبال او بزرگ شده حسن   -1

مسعود « قیصر»در « رحیم آب منگ ل»همان ، «رضا سرکوبغالم»با بازی ای دارد و ب روبیایی. خانهحوض

                                                           
 

دیگر، وقتی کالً یک دسته داشته باشیم، خب عبارتاند. بهای نبوده است، بودهاند؛ زیرا انگار از اول که هنوز مصافی و دودستگی«وَریاین»ها هم این. ۷

 گیرد. شکل می« این»ی در برابر یک «آن»؛ یعنی هر «اون»یا « آن»کنیم، نه استفاده می« این»قاعدتاً از ضمیر 
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در سینمای ایران  ماندگاری های منفی، نقش«حسین گیل»و « جالل پیشواییان»، که مانند (1۳48کیمیایی )

 . ایفا کرد

حسن »با بازی . خان داده استبه مِیتیرا او « کافر»های حسن  طال که لقب رضا سمسار: از دوروبَری -۲

 «.صمد»های در فیلم« اهلل باقرزادهعین»؛ همان «رضیانی

اند؛ گفتند عمویی نامردتر از او ندیدههایش میکه برادرزاده« حلیم دآشای رحیم»اصغرآقا حلیم: عموی  -۳

ید چسبآمد، هر چیزی دمِ دستش بود، میشان میپزی باال کشیده بود و هروقت هم به خانهرا از حلیمسهم آنها 

 با بازیِ ]...[.  به دستش!

و در رفته  بار سر کار او را قال گذاشتهگفت چند های حسن  طال که غلوم میامیر زغالی: یکی دیگر از آدم -4

 کند. می نقش امیر زغالی را هم ]...[ ایفابود. 

 

 دیگران

. از همان عکس معلوم شودمی تداعیمِهتی کافر  برایدو بار  مات، یکی تصویریمادرِ مِهتی کافر: در قالب  -1

 با بازیِ ]...[. است که رنج کشیده است و شاید همین رنج، یکی از دالیل نفرت کافر از پدرش باشد. 

هایش خوش است. کافر هر ریسد و با قناریشکند، نخ میمیپدرِ مِهتی کافر: در خانه نشسته است، قند  -۲

 در نمایی لهود. دوربین فریدون گ شنکند و البته جوابی نمیاش را بر سر او آوار میآید، کینهبار که به خانه می

 مدهد که در برابر این کینه، یک گوش پدر در است و گوش دیگرش دروازه. در آخر هنشان میاز فیلم، دقیقاً 

 این نقش را ]...[ ایفا کرده است. ریزد. البته زهرش را به پسرش می

زنند و اتفاقاً دفترچة خاطرات سوری را هم که رفقای کافر به آن دستبرد می ای اعیانیسوری: کلفت خانه -۳

وزد سلش مییابد، داند میها دزدیدهدزدند. مرتضی، این دفترچه را میان وسایلی که بچههمراه وسایل خانه می

ها، سبیل به سبیل، در زیرزمینی  خواهد که بگذارد آن را برایش بخواند. چند شب کافر و بچهو از کافر می

آنها را  یکیخواند. کافر بعد از شنیدن آرزوهای سوری در همان دفترچه، یکینشینند و مرتضی برایشان میمی

 کرده است. بازیانندة قدیمی ، بازیگر و خو«پونه»را،  کند. نقش سوریبرآورده می

کند. یکی از آرزوهای سوری را به خواهش مِهتی کافر ای که سوری، کلفَتی خانة آنها را می: آقازادهفرّخ -4

هایش لمترین فیی، که از معروفالتحصیل هنرپیشگی از آلمان غرب، فارغ«ساجدی فرّخ»کند. با بازی برآورده می

 (، به کارگردانی خسرو یحیایی اشاره کرد. 1۳۵۲« )زنجیری»توان به می

ا بازی زنند. بکند و دارودستة کافر، به آنجا دستبرد میای که سوری در آن کلفَتی می: صاحبِ خانهفرّخ. مادر ۵

 خودمان. « نادرة»؛ همان «حمیده خیرآبادی»
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اش خانهگردد که سوری را به عقد صاحبای میال بهانهدنب ،دلیلهمینندار است و به. مادربزرگ سوری: 6

کند؛ همان ایفا می« فرفاطمه قادری»خانه راحت شود. این نقش را  خان( درآورد تا خیالش از بابت اجارة)تقی

 «. ایران قادری»

 عقدکردن سوریخانة مادربزرگ سوری که به بهانة دیرکرد اجاره، شکمش را برای خان: پیرمرد صاحب. تقی۷

   «. رازیجنتی شیاکبر »با بازی  گذارد.زند و کافر او را ناکام میصابون می
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 (۲کافَر )

 

 ها چی؟ پس بچه -»

 تَرن.شناسم بِهایی که من میها از خیلیهناو -

 ا رو تنها بذاری؟ هخوای اونتو می -

 8«.ان و هیشکی با هیشکی نیستباهم تنهاست؟ همها رو تنها بذاره؟ اصالً کی هخواد اونمیکی  -

برخی  حذفِها. اما سیاهسفیدها و لباسمرزها مشخص است؛ لباسگویا از همان ابتدا، در کافر، 

 ، در«دستیه بهمن »نمایاند. برای همین است که قدر پوالدین میست که این مرزها را اینا چیزهای اساسی

. پس «ست«طال حسن »این حرفِ »گوید ، می«کافَر مِیتی  » «کی با هیشکی نیستِان و هیشهمه باهم»جوابِ 

 حسن طالست. نیست، بلکه همین هم حرفِ کسی با کسیو  اندتنها همه باهمنه

رود و معلوم نیست خواب است یا خان رژه میبار جلوی چشمان مِیتیکه چندین تصویر مات مادر

ه که سربسته و ناگفت خان با پدرشوچونِ اختالف مِیتیکشد یا اینکه اصالً م رده است، چندمریض یا درد می

 اماد ه باشو اگر کسی فقط فیلم را دید آیدوار از زبان پسر خطاب به پدر میگویی سلسلهدر قالب چند تک

تونستم با تهِ همون نخ دارِت خواست، میدلم می»، حتی این جملة کلیدی را هم نخواهد شنید که نهآنونس را 

بزرگ  -سرِ سفرة او-آنجا « هابچه»خان و که مِیتی طال حسن نة خا، خاطرات گذشتة حوض(۳) «زدممی

ضا ف ،رسدکسی میکسی به چهسرِ اینکه حقِ چههای اول  حسابیهند، سرعت و سرسامی که از همان تسواشده

که در دنیای کافَر  است هاییبرخی از مثالنوازندة کور، فقط  خان با صدای تارِ های مِیتیکند و گریهرا پر می

سازند که در آن وقتی کفتری ها، جهانی را میباشند. همین غیاب حذف برخی چیزهاانند مصداق همان تومی

کافر کم شده باشد، الّاوبلّا باید تا فردا بعدازظهر پسش بیاورند و اگر نیاورند، دزد مجبور  یتی  از کفترخانة مِ

، از ترس، 9«بَندر اِبرام »مع کند. فردا هم که پسرِ ها جدرمان خودش را از درِ مسجدپول دوا و  خواهد شد

حق هم ندارد که نَدار باشد، و  ن بدهد و البتهافرستد، بایستی صد تومرا به دست پدرش پس می« قاقی»

رده، ره کبا کفتره زده، ب رده عشقش و  با کفت و   واروهاشپشتک»ای ندارد جز اینکه گیر بیاورد. چرا؟ چون چاره

 ... .و 10«تو غربت ذِلیلش کرده

                                                           
ش، بهمن  بار به زبان بهترین رفیقدر اواخر فیلم. مخالفت با کار بزرگی که کافر کمر به انجام آن بسته است، اولین «دستیه بهمن »با  «کافر»دیالوگ از . 8

 شود. ترین نقاط تمرکز من در فیلم است، منعکس میآید و در همین بگومگو، که از اصلیدست، مییه

  بینیم؛ فقط حرفش هست. وقتی کافر در زندان بود، پسرِ ابرام  بندر، قاقی )کفترِ مهتی کافر( را دزدیده بود.لم نمیرا در فی «ابرام  بندر. »9

آید و جوابش همین است که )صد تومان(، زیاد است؛ کافر کوتاه نمیاست  ای که برای دزدِ قاقی تعیین کردهگوید جریمهدست به کافر میبهمن  یه. 10

 «.  با کفتره زده... و  اشواروهپشتک»
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طال  به حسن  مِیتی کافَربه او داده؛ چون « سِمساررضا »ر است اما به چه؟ این لقب را خان، کافَمِیتی

ها را او به بچه 11«گمرم و نمیتونم و نمینمی»ت و درآمده اس کافَر مِیتی از دهان « نَه»پشت کرده است، اولین 

دارد که از قرار  روزیریختن، جایی و خونش حالل است، منتها این خون خاطر همین همو بهیاد داده است، 

، 1۲«خونة من و  دوس نَئِری؟تو حوض» پرسدطال از او می همه، وقتی حسن اینیم تا روزش. بامعلوم باید بشمار

 چراکه، اندازد، اما هنگام گفتن این جمله با حسرت  سرش را پایین می«خراب شه» جوابش این است که

خانه سرِ شورش برداشته است، اما در همان جا نان و نمک خورده، بزرگ شده و هرچند در برابر همان حوض

اهد وال، هر حرفی را که نخط حسن . البته شکی نیست که است بچة خاکقول حسن  طال، و به قد کشیده است

سار، سِم شک ندارم که رضادر این هم خوانَد؛ اما بزند، کافَر می داند و هرکس را که چنین حرفیبشنود کفر می

 اشته است. اصالً اینجا حسن  جهی ندبه این چیزها تو ه،دیدخان تدارک میهنگامی که این لقب را برای مِیتی

کردنِ یکی از جای او بودند، قدعلمهم اگر به« برنز حسن  »یا حتی « نقره حسن »بسا طال مطرح نیست، چه

خواهد، اما داند چه مینمی مِیتی کافَردار، چیزی جز کفران نعمت نبود. خانههای خاک در برابر حوضبچه

ت وقفصل زندانی شود، آنفصل خواهد جان بکَند وداند که نمیمیرا  خواهد. اینست چیزهایی را نمیمطمئن ا

هایش برایش بخوانند. آن ندانستن، یک دودِ نشاط هوا کند و چلچله باشد، اش نشستهخانهطال در حوض حسن 

در آن  هَچَلی کهعصیانی متناسب با -بیان عجزی است که به عصیان او دنیا حرف دارد ولی این دانستن، فقط 

 انجامد.می -گرفتاریترین فرد در همان در برابر قویناچار، گرفتار است و به

ای دزدیده شود، دفترچة خاطرات همراه وسایل خانهیک  کافی است که اگر اتفاقاً روزی همین عجز

 مِیتی  زوهای ، جای خالی تمام آراست نوشته، دختر کلفَتی که گاهی چیزهایی در آن می«سوری»آرزوهای 

 سِ کبوپنجههای زیر ضربه« کریستال علی  »که وقتی  قدرآن د.نخواه کراستی خاطرو او را راست ررا پ  کافَر

« زغالی امیر»، و دیگری را «حلیم اصغرآقا»را عمویشان « حلیم شای رحیم  دآ»میرد و یکی از طال می حسن 

 ه  شدن نداشت، همان گوشة کفترخانافتاده بود و نای بلندد، کافَر که شب قبلش در میخانه تک نکنناکار می

هتر روبال عمویشان بگشتند زیر پَلیم، که شاید اگر برمیح شای رحیم  کز کرده باشد. دآ و قاقی 1۳«قرقی»کنار 

ر بود؛ زن هم متنف« عسکِ»ریستال، که از علی کو  گفته بودند؛« دآش»خان ون به مِیتی، اما برنگشتند، چبود

 خان را نفرین کند. وقت مِیتیوبیطال پر کرده بود که وقت زیرا مادرش را حسن از مادرش، حتی 

رف ح های عشقیزنخان تمام عمرش فقط با شاید مثل خودِ کافَر، کسی بگوید درست است که مِیتی

د گویدست، مییه کشیِ بهمن ، ولی خب مگر مالِ او دل نیست؟ ولی وقتی خودش، در جواب به حساباست زده

                                                           
رو تو « نه»آره، کفر و  تو ما، اون آورد؛ »گوید: حسن طال که از آزادشدن کافر از زندان نگران است، به رضا سمسار، امیر زغالی و اصغرآقا حلیم می. 11

 «.  ها داد...و  اون یادِ بچه« گمرم و  نمیتونم و  نمینمی»ما، اون گفت؛ 

حکم اتمام حجت حسن طال با مِیتی کافر است. در اوایل فیلم، حسن طال بعد از مراسم سرتراشونِ مِیتی کافر بعد از آزادشدنش از این سؤال، در . 1۲

 شنود. ظاهراً حسن هایی میخواند و جوابآید تا خودش با کافر حرف بزند. رََجزی برای کافر و رفقایش میزندان، در میدانگاهی محله به دیدن کافر می

 خورد. ها را از کافر به سمت خودش برگرداند اما تیرش به سنگ میطال تالش دارد بچه

 . نام کفتر دیگر مِهتی  کافر. 1۳
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تر تر باشه اون و  میگن، هر کاری آسونچی راحتتو حرفِ همه رو گوش نکن. همه هر دونن.همه هیچی نمی»

توانم به خودم حق بدهم ، می«ذارنتر باشه، تو اون راه قدم میشون خوشکنن، هر راهی واسهباشه اون و  می

ویژه اگر مانند بهمن، پدر من هم روز اول مدرسه تَم نرود؛ بهها توی کَ دست، من هم این حرفیه که مثل بهمن 

، و فرستاده باشدم دنبال کاسبی، و هفتة بعد در حال فرار گویندکفر میقصدِ ک شت کتکم زده باشد که آنجا به

 انبار شکستة پدرم راها، افتاده باشم و دستم رفته باشد زیر ماشین، و حاال فقط همان آباز دست آجودان

رو م در خیابان روبهیهاکشی شده باشند( و اگر اتفاقاً با دوست دوران بچگیها هم لولهداشته باشم )تازه آب

 .14«پسر! بیا ماشینِ من و  بشور»گوید می شوم، حتماً

 

 :(4) سخنِ آخَر

ها بیفتد، اما صادقانه بگویم، برای من هم گاهی پیش آمده که به آسمان نگاه کنم و چشمم به ستاره

ال شود که آن باالها چه کس یا کسانی و به چه که فکر کنم یا برایم سؤ است گاه نشدههیچ مدهاپیشادر این 

لی ا هستند یا تنها؟ اگر بخواهم دلیدوتدوتا شک هم باشم که اگر باشند، کنند؛ یا مثالً دوبهشکلی زندگی می

توانم حجم تنهایی موجود در این پایین را دستاویز کنم. اما دستی برای این فقدان در خودم بیایم، میدمِ 

یکی از اون باال داره نگاه »ها، یک چیز  مشترک بوده است، حس اینکه تکِ این نگاهمطمئنم که در تک

ها را بدخواه ای پشت آدم نباشد که الستیک«کوکی عبداهلل » تا وقتی کهحال، این پایین . درعین1۵«کنهمی

 کم خبرها را بیاورد، آن نگاهِ که دستِ  «غلوم»یا  ،که برای آدم پ خته کند« ایبیش»یا حتی  ،جایش آجر بگذارد

مارِ زخمی از دَواگ لی شود با فهمم که نمیبار. این را هم میشود و بر دیگر بارها تلنباری می از باال هم فقط

ما ا ،زِبون داشته باشه ما نَشن فه.ا ،گوش داشته باشه رسه.آدم جونِش به لبِش می» حرف زد؛ اما چه کنم که:

 .16«حرف نزنه...

 

 

*** 

 

 

                                                           
داند، کند؛ البته نه به این خاطر که کافر این چیزها را نمیاش را تعریف میدست در همان بگومگوی اواخر فیلم، برای کافر داستان زندگیبهمن  یه. 14

 دانیم. خاطر اینکه ما خیلی چیزها را نمی بلکه به

 یکی از جمالتی بود که سوری، در دفترچة خاطراتش نوشته بود.  . 1۵

 کند. هایش با پدرش را با همین جمالت آغاز میکافر، آخرین صحبت. 16
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 کند:توصیف می گونهاینقبل از انقالب را  فریدون گ له در جایی، فضای تهرانِ

های فراوان، دیسکوهای فراوان و مراکز تجمع کالببیدار بود. با نایترو، مستقبِل و دائماًران، گشادهته»

جانِ اما  و تبعیضات. فواصل ]مکث[زیاد. چهرة عبوسی هم داشت؛ در ارتباط با برخوردها و تضادها و 

ای نطفههای خودش و  داشت، ]مکث[ داشت، گرفتاریحاال معضالتِ خودش و   .]لبخند[ داشت ایرانی

  .(۵) «رفتن بودگدر حال شکل

رفت؟ اگر به عناصری که به قولِ گ له، چهرة عبوس تهران را چیزی میاین شهر به پیشواز چه

الب که در ق خبری،از مقصدش خبری نداشت. این بیشهر ساختند توجه کنیم، شاید پاسخ این باشد که می

 ویرَپیشاش تبِ ستاند و نتیجه(، میآدم)شما بخوانید  شهرکند، قرار را از خوابی تظاهر میرویی و بیگشاده

خوابد، خوشحال مانیک، که نمی آدمِ درست مثل حالِ .ویپیشرَفقط  مشخص باشد. است؛ بی اینکه مقصد 

حال، درعینِ لیو ندترش کندت درنتیجه، تر و سبکتا  تراشدمی. انگار زمان را کندنفر کار می دهاست، اندازة 

که ایمانش از دست  ،یا مثل حالِ انسان عصر رنسانس خوب است؛خیلی کند حالش میگمان  خبر است،بی

ا ب دانست هستند یا خیر؛ا که هیچ نمیخواست کشف کند، حتی چیزهایی ررفته بود و درنتیجه، فقط می

از ای م تفسیر طبیعت را در چنته دارد، نگارهبر پیشانی کتابی که ادعا داشت مسیرهای مستقی ،خوشحالی

عدة زیادی عبور خواهند کرد و علم گسترش »نوشت: می ذیل آنزد و را نقش می (6) «های هرکولستون»

آنجا را با آنچه در  ،هابرد، تا سالوقتی هم که این عطش پیشرفت راهی به دهی می؛ (۷) «خواهد یافت

انسان اخیر، هنوز هم هست و  . البته این(8) م ردخبری میگرفت و در همین بیتخیالتش داشت، اشتباه می

 وردیدهتمامی درنرا هم بههای آن تبِ کشف و پیشرفت، زندگی ما فقط مربوط به چند قرن پیش نیست؛ ترکش

 (.9است )

کند. کافَر وقت ندارد. از همان را درگیر فیلم می، اولین چیزی است که مسراسیمگیهمین شتاب و 

این»خرجِ معرفی  ،از تیتراژ چیزی بیشعقب است.  کار گویی شود، از زندان آزاد می مِیتی کافَرکه  ایلحظه

ه ، جا مانداگر خودش تقالیی نکندبنگرد،  هاآدمشود و کسی که از بیرون به این نمی« هاوَریاون»و « هاوَری

اند و وسوسة یا از چیزی جا مانده ،را دارند پیداکردنشها م خم خة چیزی گم شده است و این آدم گویی است؛

درست مانند  .(10) «قراریاست به بی ، جایش را دادهقرار» واسطهاینبهو  ،دهددارد آزارشان می سیدن به آنر

 آگاهی از اینهرگونه ضمناً اند. بیند چه چیزها که از دست نرفتهآید میخودِ زندگی، که آدم تا به خودش می

گشاید، بلکه تنها مسئولیت برد و راهی نمیخود کاری از پیش نمیخودیِ هم به شدهچیزهای نیست

و ما خود را در  به چشم بیایندخود دهند تا بیشتر صیقل می ها راها، آن فقدانچه این آگاهیآفریند. و هرمی

کند می بسا تبدیلشند و چهکتر میآن مسئولیت را خورنده مان،بودنو تنها ما عملیِ، بیها بهتر ببینیمآینة آن

ی باشند، رفتگها، واقعاً فقدان باشند یا اینکه ازدستالبته اگر کمی دقیق بشویم، اینکه این فقدان به رخوت.

دیگر، آیا چیزی بوده و االن نیست یا اینکه ما فقط احساس نیاز عبارتِدر نگاه اول متفاوت است. به کمدستِ
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 فرصت، همین اوضاعی که جانمان را به لبمان رسانده است هرچندکنیم؟ میبه بودن چیزی )یا چیزهایی( 

و آگاه باشی،  دهد؛ یعنی انگار از همان اول، هرچه هم که داناها نمیکشیدنچندانی برای این مو از ماست 

 گفت:افتم که میمی های رسول خادماینجاست که یادِ آن صحبتای. چون کاری نکرده هیچ عقبی؛-سه

تسلیم  و تونه بکنهمیگیریم... کسی که تحمل بیشتری در نقطة مرگ شتی میما در نقطة مرگ ک »

و  رو د شَک، باید واقعاً ک شت تا تسلیمش کرد...  ]حریف[ تونه فردِ پیروز ]باشه[... اونشه، اون مینمی

تِ فشار هستی، در بینی و تو نهای... جایی که دیگه جایی رو نمی۲40نقطة مرگ یعنی ضربان باالی 

ونی ... باید تو اون نقطه بتخوای تسلیم بشیشه و نه تو مییک رقابتی که نه حریف داره تسلیم می

تی شآرامشت و  حفظ کنی، فکر کنی، ببینی، موقعیت رو تشخیص بدی، امتیازت رو بگیری و بعد، از ک 

 (11) «...بیای بیرون

شته شود(، را )که باید ک « اون»رسول خادم، مرجع ضمیر  اول این را بگویم که در متن، طبق سیاق سخنِ

ام، اما یکی از رفقا در صحبتی، مرجع دیگری پیشنهاد داد: خودِ نقطة مرگ. با این در نظر گرفته« حریف»

شک، ت( باید روی در فضای تمثیل ما باشیمهمان گیر )که حساب، اگر این مرجع دوم را معتبر بدانیم، کشتی

شد، زیرا هر تعریفی که از انسان ارائه دهیم، بدون خودش را بک  باید عبارتی،یعنی به را بک شد؛« نقطة مرگ»

ارجاع به این لحظه )لحظة مرگ( ابتر است. بنگرید به ص غرا و کبرای متداولی که در منطق ارسطویی بعد از 

 آید:می« حیوان ناطق»تعریف انسان به 

  «.فانی است؛ پس سقراط هم فانی است سقراط انسان است. هر انسانی»

نی، تشک را ببوسی و سجده کیکی اینکه  بیرون بیایی، دو حالت دارد:که شتی از ک  ؛بعدو اما 

مثالً برای المپیک بعدی یا مسابقات جهانی. با کمی مسامحه و  ،و دیگری اینکه آماده شوی خداحافظی کنی؛

توان گفت معادلِ حالت اول در زندگی، همان غزلِ خداحافظی است؛ یعنی دیگر زندگی نیست. اغماض، می

تر، هستند و ما هم هستیم، هرچه بغرنج ها، هرچهحالت دوم هم که خودِ زندگی است دیگر. همان مسئله

 تر.تر و آزردهخسته

ها . همان مناسبات لوطیشودشهر دیده نمیپایینهای هیچ ارجاعی به بیرون از محلهدر فیلم، تقریباً 

کشیدند؛ هرچند همین تمایز زدند و از پشت خنجر نمیکه نارو نمی لی قدیمهای قدیم )البته نه خیو جاهل

و  و زیرِ بازارچه های کاهگلیخانه (، همانهم شاید توهم باشد و نوستالژی «قدیم خیلی»و  «قدیم»بین 

دنظر م جانِ ایرانیهایی از همان البد اینها جلوه... ؛ که جمعی، کفترخانه، میخانه ودسته یاپوچِ، گلگاهیمیدان

شود؛ یک جور البته در دل همة این عناصر آشنا، چیز دیگری هم برای من تداعی می. انددر آن مصاحبه گ له

اند، بقیة چیزهایی که فیلم را باید ای که به خون هم تشنهدستهزمانی؛ انگار جز همین دو دارومکانی و بیبی

اش آید؛ نمونهیی به چشم نمفیلم خیل ویةر  امر، در این اما  اند.کند، زیرکانه و بدونِ ردّپا حذف شده نماواقع

ی و یک چینندرا می ایو نقشة دزدی انددر طبقة باالی اتوبوس شهری نشسته کوکی عبداهلل  جایی که کافر و 
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، فیلم خیلی بنابراین«. توپخونه !خانیتیمِ»کند که مثالً ها را اعالم میآید و ایستگاههِی از پایین به باال می

کند و برای مثال، مخاطب را به این فکر بگیرد اما جایی که الزم باشد، کارش را میخواهد ژست فلسفی نمی

« چنین گفت زرتشتِ »که عبارتی از  همان ابتدادر جز فیلم،  جهانِ . (1۲) «اینجا پلیس نداره؟»اندازد که می

 :ودشخود کامل است و چیزی از بیرون به آن اضافه نمی شود، درنیچه نقل میفردریک ویلهلم 

قطعی ناگهانی با گذشته، با اعتمادی طوالنی، تنفر و باکی، بیچقدر سخت است، که شجاعت و بی»

 .  1۷«آیدست که حقیقت به دنیا میجا جمع شوند؛ ولی از چنین بذریهم یک

 ک ند. با لبخندی آن را از سر وا می ،دهد و مانند خودِ گ لهاما گویی کالبد فضا، اجازة جوالن به جانش نمی

 حقّی اگر داشته باشی و کسانی، طبیعی هم هست که شتابی در کار باشد. است ناحق شدهوقتی حقّی 

تنفری کنی، شوی، به چشمان خودت هم اعتماد نمیباک و جسور میهم باشند که آن را خورده باشند، بی

ات، تنها آن روزهایی یادت یابد و شاید از گذشتهپرورش می «نسبت به آن نامردها»فزاینده در تو دائمی و 

 ،کندها استناد میو گ له بدان گفته استیعنی تمام عناصری که نیچه  که حقت کف دستت بوده است؛بماند 

کافر، در خود و برای خود،  گویم جهانِجا، وجود توست. اما اینکه میشوند و این یکجا جمع میبا هم یک

نجا ایاز  (،باشدای ناجور وصلهشاید  ،فیلم درآمدعنوانِ پیشبه)و حتی سخن فیلسوف بزرگ هم  کامل است

دو مورد  الاقلشمرد، ای که نیچه برمی، از چهار ویژگیدرواقع؟ «کدام نامردها»شود که بپرسیم معلوم می

دیگر، بارتعها هستند. بهاعتمادی( را باید مستقیم به کسانی ربط داد که باعث و بانی این ویژگی)تنفر و بی

رسانندش که روی بازویش کنند و به جایی میوجور میعناصری هستند که با هم، زندگی فرد را طوری جفت

که توان در قالب یک شخص )یا چند نفر؛ طوریآیا میاین عناصر را . اما (1۳) «رحم، یعنی گناه»خالکوبی کند 

دن یم تقصیر را گررسد به مجرد اینکه بخواهاصالً به نظر می بتوانند مصداق آن نامردها باشند( خالصه کرد؟

 یرکسهاین قبا را به قامت  افتد.خورد و از کف میمی ندازیم، مسئله مثل صابون لیزی، س رکس یا کسانی بی

یچه شرایط ناز آن حقیقتی باشد که تری کافر توصیف دقیقیتی شاید دیالوگ خودِ مِ گشاد است.، بپوشانیم

 :را بیان کرده است ش بذرشرویِ

 . 18«مردم و  درمیارن م پدرِه عاقبت ندارن. اول پدرشون درمیاد، بعدها آخرکِسبی»

د. جملة کافر، فاعل مشخصی ندارد. ؛ نه اینکه کسانی باشند که پدرشان را دربیاورن«اول پدرشون درمیاد»

کشد و س میفَحقیقتی )یا شاید واقعیتی؛ تمایز بین دو مفهوم خیلی محل بحث نیست( را که کافر در آن نَ 

                                                           
کند و بعد از آن دیگر اثری از راوی در فیلم میشود( نقل راوی فیلم، فقط همین سخن نیچه را در ابتدای فیلم )جایی که کافر از زندان آزاد می. 1۷

که  ای از رضا درستکاردر مقالهام. جملة کامل را از آنونس فیلم آوردهشود و شنیده می نیمهنصفهضمنًا در نسخة موجود فیلم، همین جمله هم  بینیم.نمی

  ل شده است. نق نیمهنصفهطور شود، جمله همانای به آن میاشاره ۲۳نوشت شمارة پیدر 

 گوید. دست به کارش میهایی است که مِهتی  کافر در همان بحث اواخر فیلم، در پاسخ به اعتراض بهمن  یه. یکی از حرف18
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عنوان خان را بهعدی مِیتیتوانم جملة بانداخت. حتی می« کَس» گردنِ  ،سادگیتوان بهطلبد، نمیکش میسفَنَ

 مطلوب کنم:بهمصادره ،برای استداللم مثالیشاهد

خوام جلو هرکی رسیدم راست وایستَم. از ترحم بدم اما من خوش ندارم فردا محتاجِ کَس باشم. می»

 «. ترسممیاد، می

شان چون خود ،ترسنداند که مثل کافر از ترحم میشان کسانیآیند، بعضیجایی بار می جورافرادی که در این

 یک دوهزاری از دستشان به دست مستحقی افتاده باشد؛است و کسی ندیده  اندگاه به کسی رحم نکردههیچ

و سد رالً دستشان به مغزشان نمیکه اص، ی کیمیایی«هاگوزن» «رسولِ سید»اند مثل کسانیهم شان بقیه

 است.امکان روایت ندارند، چون غ صه برشان داشته اما  ؛روایت دارند .توانند حالِ خودشان را بیان کنندنمی

 شان این است:حال دانند، اما زبانِرا هم می خودشان ایینباال و پ که گویندمی هرچند

وِل کردم، اگه قرار باشه چیزی داشته باشم بدم فاطی رو  و   دِ من کسی و  جلوم ندیدم که خودم»

 19«...م کردنتم، اگه عملی شدم، عملیم هسه خوشحال کنه، نوکرش

کس هم که برای خودش کسی شده باشد، از برد، هرسید در آن به سر میای که یدر شرایط حدّ

اند رسیدهدورانبهتازه اند. و همین ناکِسانو میدان را خالی کرده آن کسانی است که نبوده جای خالی سرصدقه

، بگیریم شانجدیکه بخواهیم ها کسی نیستند و اصالً این اند.ا به عملیِ امروز تبدیل کردهکه پهلوانِ گذشته ر

سی هر ناکنیست آدم را بگیرد، بلکه وارزد هستمی لزومی ندارد حتماً کسی که سرش به تنش اما در واقعیت

هم  -۲0«خورخالیغالم نون»و  «ناصر چاقه» ،«اصغر»مثل  هاییآدم– هاخودِ همین این کار را بکند.تواند می

اینکه  شدند.جای اینکه موادفروش بشوند، عملی میبه مرام نبودند،یعنی اگر بی داشتند،اگر مرامِ سید را می

قرار نیست ما هم ، اما که فعالً محل بحث نیست دارد یدالیل مشخص «نمایندة شر»اند ها شدهچرا این آدم

 کنیم.واگذار « مرام»مسئله را به فهم مانند سید، 

ها نیست. سادگیاینیافت، خیلی خوب بود. اما مسئله به جورشدنِ این دنیا راشد مسبب ایناگر می

ساعتی از  ، فقط(14) «گانة فاروسه»اولین فیلم از است؛ چه مانند برگمان در « زمانة گرگ»این دوره و زمانه، 

د چند سال پیش ناپدی« یوهان بورگ»هنرمندی به نام  و در ابتدا هم بگوییم را به نمایش بگذاریم این زمانه

های همسر روایت خود را بر این دفترچه و صحبت کارگردان، که منِ است و از او دفترچة خاطراتی مانده  شده

ه نوان مؤلف از این زمانعخود را به -ناخواهخواه-صحنه را بگنجانیم تا ژ صدای پشتِدر تیترا ،امنهاده هنرمند بنا

اند دور هم جمع کنیم و واقعی شده ونشان را در قالب رؤیاهای هنرمند کهنامهای بیآدم برخی جدا کنیم،

و  در ظاهر امر کمدستِرنج جهان را هم ) و حال، دردترین امور اتفاق بیفتند و درعینکاری کنیم وحشتناک

                                                           
 )با بازی فرامرز قریبیان( «قدرت»این دیالوگ را خطاب به دوستش  کند،( که بهروز وثوقی ایفایش می1۳۵۳« )هاگوزن». سید رسول، نقش اول 19

 وید.  گمی

وی وگرود تا مواد بگیرد و دوتای دیگر، بین گفتاش میهمانی است که سید ِهی به خانه« اصغر»زند. ه میکلّسید با آنها سَروهایی که . موادفروش۲0

 آید. اصغر و سید، حرفشان پیش می
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به ، کهو چه مانند میشائیل هانه ندازیم؛ها بیهمین آدمیکی از ( شخصی کنیم و به گردن در قالب یک دیالوگ

ت برگزار کنیم و در عرض چند دقیقة را روایت کنیم، تیتراژ را در سکو «زمانِ گرگ»، «ساعتِ گرگ»جای 

د خوررا به منجالبی بکشانیم که در آن دوچرخه و فندک بیشتر از جواهرات و ساعت به درد می مخاطب گذرا،

ن جوربودنِ ایکل بار این انون برای زندگی متمدنانه شک کند،ضرورت قو خیلی بدیهی است اگر کسی در 

همان  نمایاند،وجودشان را مسخره می شان  ، که صِرف توصیف«منزوی»نفر  ۳6روی دوش  مندازییزمانه را هم ب

گر احتی  کهشکلیم، بهترین شکل ممکن نشان بدهیها را، به عادیتر از آنبسا دهشتناکها را، و چهاتفاق

ویسند پدیا بنکه در ویکیتا جایی هم دستِ آدم به معنایی بند نشود، شد، بازای هم خود را بک پیری یا بچه

ها طرفی، باید دو صورت، پایت را که از خانه بیرون بگذاری با گرگ در هر !(1۵)است « پساآخرالزمانی» فیلم 

ومیش است و حتی آن دو چشم باز هم گرهی از کارت حال، هوا هم هوای گرگبا چشم باز بخوابی و درعین

حتی اگر در این ایل غریب، تفنگ پدری هم هنوز برجا باشد و در گهوارة چوبین، پسری در حال گشایند. نمی

ای برای دانستن امیدهای ما ندارند؛ دل دریایی و و قوة فاهمه ها گوشی برای شنیدنین گرگشد نیز، ارشد با

کند، اما کم بروز و ظهور درد را نمایان میجای خود ارزشمند است و دستِ  چشمان تر هم هرچند در

 (. 16کند )ر این اوضاع دردی را دوا نمیخود، دخودیبه

خواهیم یعنی ما نتوانیم یا ن تمام این چیزهایی که گفتیم نادیده گرفته شود.حال بیایید فرض کنیم  

فیای هه از تاریخ و این جغرایا اصالً به صرافت نیفتاده باشیم که دودوتا چهارتایی از چندوچونِ بودنمان در این بر

بح وقتی صدر این صورت، من ؟ چیستنتیجه  داشته باشیم. -وپاشکستهغلوط و دستهرچند غلط-مشخص 

م دانام را سراسر متعلق به خودم میاحساس سرخوشی انگارم؛فرد میم خودم را منحصربهشواز خواب بیدار می

دارم چیزی جدید  کنمروم فکر میسر کار یا دانشگاه که می طور؛ام را هم همینحوصلگیت و بیو احیاناً رخو

بار لینکنم جهان اویدر رابطه با رفقایم پیش بیاید فکر مام یا اگر مشکلی در رابطة عاطفی کنم؛را تجربه می

ه براینکبینم و عالوهرنج شخصی خودم را واقعاً شخصی می و درد بیند؛که چنین چیزی را به خود می است

قدمی  چند ،حالکس تابهپندارم که هیچای میکنم، جنس آن را هم از نوع ویژهبرآورد میمیزان آن را بیش

، اما حوصله ندارم ردّ آن را بگیرم که از کجا بینمیا اصالً درد و رنجم را شخصی هم نمی فته است،آن هم نر

کنم و سبک زندگی شخصی دارم، دوستان و آشنایانم کنم طبق سلیقة خودم زیست میگمان میکشم؛ درد می

ای اندازم، نهایتاً بهانهوتا نمیکاگر نداشته باشم نیز خود را از تپندارم و را )اگر داشته باشم( رفیق راه می

آورم که فعالً حوصلة کسی را ندارم، به خیالم چیزهایی را دوست دارم و از چیزهایی دستی برای خودم میدمِ 

موفق بشوم یا مفید باشم یا هر چیز دیگر. آیا تمامی این آید، هدفی هم برای خودم دارم، اینکه دیگر بدم می

 تواند پوشالیها نیست، نمیچیزی جز همین« ما»و این  «سازندمی»عنای واقعی کلمه مجزئیاتی که ما را به 

 بار برای همیشه باید یک باالخرهین است که این پردة پندار را باشد؟ حداقل چیزی که برایم روشن است ا

 تری نگریست.  و خود را از منظر فراخ درید
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*** 

 

 

به یکی از آن  «فرّخ»، با ایشب جمعه ، همین بود کهخاطراتیکی از آرزوهای سوری در آن دفترچة 

ضیه کند بدون اینکه بداند قدهد و قبول میکاری، با کافر دست میبعد از یک کتک فرّخهای باالشهر برود. کافه

 ردیم.بازگا داشته باشید تا بدان این را اینجشب جمعه، سوری را با خود به کافه ببرد.  دقیقاً از چه قرار است،

این دو نفر  تلقیسوری دارند،  درموردِو مادرش  فرّخالخمر است. در صحبتی که ، زنی دائمفرّخمادر 

 رود:گیرد و میشده است، اجازه می. سوری کارش تمام استدر چند دیالوگ نمایان  از وضعیت سوری

 مامان، کیفِ اون و  که دیشب بردن... شاید پول نداشته باشه.  -»

 نشنیدی که گفت تو کیفش فقط یه دفترچه داشته؟ مگه -

 شون؟رفته خونهجوری میهپس چ -

 «شده.ش میالبد سوار دفترچه -

طور توجیه است؛ یعنی اینمدنظر نیست، این دیالوگ در پوشش مستی او قابل فرّخدر اینجا دیالوگ آخر مادر 

احساس ترتیب، هیوالیی بیهم نیست که این اظهارنظر تمسخرآمیز آخر، در حالت عادی گفته شده باشد و بدین

اسی نکتة اسای وحشتناک بعد از ادای دیالوگ( ساخته شود؛ بلکه و تصنعی از این خانم مرفه )احیاناً با قهقهه

عد رود، بشان میاینکه سوری، امروز چگونه و با چه پولی به خانه درموردِ در اینجا نهفته است که اوالً صحبت 

گیرد و ثانیاً کالً تا وقتی کیف سوری گم نشده بود، این پسر و دو شکل میاز اینکه سوری رفته است بین این

کیف سوری، پول هم هست و فقط االن که کیفش گم شده بوده است که البد در  گونهاینشان مادر تلقی

 . که پول برای کرایه نداشته باشد است، احتمال دارد

، یعنی یک باالشهری و اندحال یکدیگر را ندیدهکه اصالً تابه متفاوت طبقةدو نفر از دو  چطورحال 

ه دست مرد و مردانکاری مفصل، توانند بعد از یک کتکمی باشند، فرّخکافر و  مِیتی شهری که همان یک پایین

مِیتی و اش بیطوری برآورده کند، اما کسی که خماریبدهند و یکی قبول کند خواستة دیگری را همین

 دانم کهمی ؟۲۲«تی! این کار ما نیستبگذر مِی»را قانع کند که کافر تواند مِیتی ، نمی۲1اش با اوستسرحالی

ها تن فرّخعالوه مقایسه کرد، به فرّختوان با رابطة کافر و دست و کافر را نمییه میان بهمن مناسبات مجموعة

 و در اینجا قصد ندارم اتفاق نیفتدکند و این امری نیست که در واقعیت هم یک خواستة کافر را برآورده می

مسئلة اصلی در اینجا این است که چرا بهمن  را تبیین علّی کنم. فرّخ وسیلةبهبرآوردن خواست مِیتی کافر 

                                                           
بار خطاب قرار دهد، اما رضا سمسار خواهد او را هم یکرسد، میدست که میخواند، به بهمن  یهدر رَجَزی که برای دارودستة کافر می . حسن طال۲1

 «. اونه و سرحالیش با اوندست هم که معلومه، اون مثل ج فِت مِیتی کافره. خماریش بیتکلیف بهمن  یه»گوید: می

تر از دهان آنهاست و سر این کار، ممکن است گندهای لقمهآخر که کافر قصد آن را دارد،  است که این دزدیِ ، اینافردست به کاعتراض بهمن  یه. ۲۲

 افتد. میبعدش اتفاق بد هم  ،قاعدتاً و زننداز آنها، حرف خودشان را میگیرد اما هر کدام های بدی بیفتد. بحث درمیاتفاق



Tajrishcircle.org 

نوعی مصداق همان فهمند؛ یعنی این هم بهاند، حرف هم را نمیستادهظاهر در یک جا ایدست و کافر که بهیه

  است؟« ان و هیشکی با هیشکی نیستمهمه با ه»

 توجه به آنه کند کاز نمایی استفاده می ،دستله برای نمایش پاسخ کافر به بهمن یهفریدون گ 

 شود کهدیده می (1۷) دیوار فخر و مَد یَن ای درروزنهکافر از  چهرة. تواند در فهم موقعیت راهگشا باشدمی

در یک  (18) قهرمان شمایلشدن محاط«. من و  نداری رفتنِترسی، تو طاقت زندونتو از تنهایی می: »گویدمی

اما در  ،زند، آن هم حرفی که زبان حال خود اوستهایش را میترین حرفیکی از کلیدی ، وقتی(19) روزنه

ه های قبلی کگردم به بحثبازمیتواند داشته باشد؟ آید، چه معنایی میعالم قال  رو به دیگری به زبان می

: شتاب و شودمی اعیتد. وضعیت کافر در انتهای ماجرا بیشتر با دو عنصر برای من رشتة تسبیح از هم نگسلد

 و... در اصل کسی« خورخالینون غالم »، «اصغر»، «طال حسن »مثل  هاییآدمبا اینکه  . قبالً گفته بودمناچاری

ها کسی جز همین کوتوله ،آید همشان گرفت، اما ضمناً، آدم از خانه که بیرون مینیستند و نباید خیلی جدی

های جورواجور پنهان شان، پشت نقابو درنتیجه، کوتولگی «اندافعی شدهو  مار خورده» که ،بیندرا نمی( ۲0)

 ،کند دستتواند دستحال اگر کسی مثل کافر بخواهد در این وضعیت، دست به عصیانی بزند، اوالً نمیاست. 

خورد؛  ها خواهدمحکمی از همین کوتوله ، سیلیِ بخواهد درنگی بکند و ببیند کجا ایستاده استاینکه محضبه

طال  حسن پای خورد و پایش را جای ها را مییک عمر است نونِ بچه چراکهثانیاً ناچار است کاری بکند، 

شود؛  ای احساسشود که دقیقاً مسئولیتی و تنهاییوقتی معلوم میبودنشان پوشالی ،کارهااما این  گذارد.می

 سمت بحرانای مردافکن و خورنده که هرلحظه بهو تنهایی ،کندآدمی را ماالمال می وجود که ظرفمسئولیتی 

کند تنهاست و از این تنهایی دست و بلکه بیشتر، احساس مییه اندازة بهمن رود. مِیتی کافر هم بهپیش می

 خرهباال را نگاهی بکند. دوروبَرشد و گذارد چشمی بگرداننمی و دهداو را به جلو ه ل می شتاب کافر،ترسد. می

ها به بیند که چشم همة بچهوقتی می . اوسنگی روی سنگی بند باشد، اما نیست ایستیهمه سال، ببعد از این

ام ؛ انجآخر( )دزدیِ  گیرد کمر به کاری بزرگ ببنددآید، تصمیم میو کاری هم از دستش برنمی اوستدست 

رسد باز بگذاریم، کار به سرمنزل مقصود میاگر افسار آرزو و خیال را  تواند داشته باشد:ار دو نتیجه میاین ک

د شد! اگر هم نه، که دیگر مِیتی کافری نیست که کمرش زیر این بار خم و همة مشکالت ناگهان حل خواه

 دارد. آرمان را زنده نگه میکم دستِ شود؛گذارد و چراغ راهی میجای می شود. نامی هم از خود به

تنهاست، اما او برای خواندنِ دستِ ج فتش دست خودش دست ندارد و دستیه درست است که بهمن 

 ،تو وقتی م ردی»کند که: خواند و به او گوشزد میکافر را می او همان ابتدا دستِ میتی   نیازی به دست ندارد.

 «دست»عنصر  دست در همینفرق کافر و بهمن  یهبرای من، در این نقطه از ماجرا، «. خوریدیگه به درد نمی

 ،درواقع .اش مشغول کاری استدستِ کافر همهوگوی بین دو رفیق، در این آخرین گفتشود. مشخص می

ی کند و این یعنرا آماده میخود دارد وسایل کار دستش خودبه تواند بهمن را قانع کند، امانمیبا زبانش  کافر

 تر شود:نم تا شاید منظور روشنکای میمقایسهنیست.  در او کارگرهم دست حرف بهمن  یه
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ها و سخنخواهد اسفندیار میشود که آغاز میدر شاهنامه از اینجا « رستم و اسفندیار»داستان 

شاه را پلهراسکین اسفندیار . گشتاسپ قول داده بود که اگر را به او یادآوری کند ،ش، گشتاسپپدر وقرارقول

را در جهان بلند کند،  پدرو نام  را از بند بیاورد آفرید()همای و به خود ، خواهرانبخواهد تورانی از ارجاسپ

یک انجام داده بهارها را یکخان را گذرانده و تمام این کاسفندیار هم هفتتاج و تخت را به او خواهد بخشید. 

، و همسر گشتاسپ کتایون، مادر اسفندیار .(۲1) «خَو کرده استرا از بدان پاک بیجهان »قول خودش است؛ به

بر تاج  گشتاسپکه داند می ، زیراوگوی پدر و پسریک بار قبل از گفتدارد؛ دو بار اسفندیار را از این کار بازمی

و بار دیگر بعد از اینکه اسفندیار با گشتاسپ  ها آن را از کف نخواهد داد،م فتیاینبهو تخت حریص است و 

فندیار اس. دهدبهای تاج و تخت قرار میبسته را رستمِ دست ،شتاسپشود که گکند و نتیجه این میسخن می

؛ دلیلش هم چیزی شبیه به این که دخوانَرا بیهوده میوگو با زنان کند و گفتار اول بر مادرش پرخاش میب

ند، کنکنی و میگوید همة این تعاریفی که از رستم میبه مادرش می بار دوم هم«. زنهرگز نبینی زنی رای»

ادشاه که پ ،نبوددست رستم شایسته  آورد که اگر بستنِ؛ بهانه می«ولیکن نباید شکستن دلم»، است تدرس

گ رنبینم. دو کافر میاسفندیار  کاردر اینجا، شباهتی میان کرد. فرهمند است چنین درخواستی را مطرح نمی

البته  .رسانند و گوششان بدهکار حرف نیستشتاب دارند که کار را به انجام بدو  در کار این دو جایی ندارد، هر

 آید،می چشماول به در نگاه که  هاییرغم تمام تضادها و اختالفبه اما ،یکی دزدیکی پهلوان است و ایننآ

 اسفندیار و کافر، کسانی هستند که. کار استهر دو دستشان به اینجا دقیقاً محل اشتراکشان مدنظر است: 

 امدر نیمانند شمشیری را  آگاهی آنایستند تا نمی ،حرفش را زده بودم که قبالً  آگاهی از فقدانبر سر آن 

 . که برق بزند یا نهایتاً درش بیاورند و صیقلش بدهند ،تنها بر نیام آن دست بکشنددارند و نگه 

ست، دطور به نظر برسد که کتایون و بهمن  یهکنیم، شاید ایندر ابتدا و از دور که به ماجرا نگاه می

ندیار و کافر است. اند؛ اما من دلم بیشتر با اسفتری ایستادهدر موضع محکمزنند و تری میحرف درست

شود میید کاری را صورت دهند. باکنند احساس میاند که ای رساندههای متعدد، این دو را به نقطهغیاب

، ریاریشهاعتقاد او مبنی بر ضرورت فرمانبَری از پادشاه و لزوم حفظ نظام  تفاسیری چون بهدربارة اسفندیار 

ا ی وچرا به دست آورد،چونبماند تا گشتاسپ بمیرد و او تاج و تخت را بیتواند منتظر طلبی او که نمیقدرت

و درموردِ  ،متوسل شد، (۲۲) گیردقرار میاینکه او نماد پیوند دین و دولت است که در برابر رستم )نماد مردم( 

 ره به چنین جمالتی ببرد: برای مثالکافر هم در سطحی از تحلیل ایستاد که 

عانی دغدغه و متناسب با میافتن به زندگی کمقهرمان نوخاستة فیلمساز نواندیش ما در تکاپوی دست»

ای کسی در دنیای خود باشد و تصویرگر عاطفهتوانست گواهی بر آن تنهایی و بیاش، تنها میزندگی

 .«کردندطرد می واسطة همین لقب،کافر گرفته بود و اطرافیانش او را به مردی که لقبِشده از دریغ

(۲۳) 

دست توانم توضیح دهم چرا دلم با کافر و اسفندیار است، نه با بهمن  یهنمیها بسنده کنم، اما اگر به این تحلیل

را زمین ایرانتاج و تخت اوالً گشتاسپ لیاقت درموردِ اسفندیار این نکته برایم چشمگیر است که و کتایون. 
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آن را در ازای کارهایی به ، ثانیاً به فرض محال که لیاقتش را هم داشته باشد، خودش قول داده است که ندارد

اعده پس قاز پس کارها برآمد و نشان داد که به مردی، سزاوار تاج است. اسفندیار  البته شد، واسفندیار ببخ

زاوارتر سکسی چه باشد، و ه لیاقت داشتهاین است که تاج و تخت ایرانِ شاهنامه، باید در اختیار کسی باشد ک

 همهنپس از ایزعم خودش، کم بهدستِ درموردِ کافر هم که گفتم، از گشتاسپ؟  ترناالیقکسی از اسفندیار و چه

اش، سنگی رو سنگی بند باشد، اما نیست. سال که بدبختی کشیده است، انصاف این است که در زندگی

تد افنمی« باید»روی آن ، دقیقاً «هست»این ی؛ که البته «باید»ی داریم و «هست »بنابراین، در هر دو مورد، 

در  ود.شَنَحتی یک نقطة اشتراک بین این دو، یافت میبسا چهزند و گیرد، بلکه بیرون میو آن را قاب نمی

 نیستند.سر جای خودشان  ییچیزها انگار ؛شوددرک می «انصافیبی»یک جور ها، زندگی هردوی این آدم

بودن بسنده «ی معذبجانِ زیبا»به  حقی، شدنِپایمالدر مواجهه با چنین  حال، کسانی مثل این دو قهرمان،

زمخت،  ترین وجه واقعیتِ فهمند که کاری باید صورت پذیرد، یعنی در انضمامیشهود میبه .(۲4) کنندنمی

، بینند کسی نیستطوری، طور دیگر شود. از سوی دیگر، چون میباید چیزی تغییر کند، راهی عوض شود و 

اسفندیار، گشتاسپ را مورد خطاب  ،که در آن دیگر، این بیت شاهنامهعبارتِبهشوند. می کاربهدستخودشان 

 هاست:آنهر دوی نقطة آغاز تکاپوی  دهد،قرار می

 (۲۵) «نجها بکردی به گنج/ مرا مایه خون آمد و سود رهمه نیک وِی» 

 پرسد:اسفندیار، از گشتاسپ )و شاید از خود( می

 (۲6« )ام؟ام؟/ پر از رنج، پویان ز بهرِ کیبهانه کنون چیست؟ من بر چی» 

... ذارمپام و  جای پای حسن  طال می خورم...ها رو میمن نونِ بچه»گوید دست میکافر هم وقتی به بهمن  یه

در  اسفندیار، «ام؟من بر چی. »گردددنبال پاسخ همین سؤال می زعمِ من،به ،«ها آخر عاقبت ندارن...کِسبی

کسانی مثل زبان است؛ منتها، تفاوت دارد که این سؤال را از « تکلیف من چیست؟»همان  بیان امروزی ما،

ه تفاوتی که چ تر بگویمبگذارید روشندست. بهمن  یهکسی مثل ، یا اینکه از زبان اسفندیار و کافر بشنویم

 ای است که باید انجام داد و آنها دنبال این«وظیفه»برابر با « تکلیف»، اسفندیار و کافردر بیان ؛ مدّنظرم است

ی میچپس تکلیف من »پرسد دست از کافر میشان چیست. اما وقتی بهمن  یهگردند که بفهمند وظیفهمی

بنابراین، سؤال را «. خوایهنوز نم ردم تو تکلیفت و  می من که»کند: ، جوابِ کافر، تفاوت را عیان می«شه؟

ی بر که انتظاری مبن پررنگ استتکلیفی در آن بودن و بیپرسد، نوعی فرار از معلقدست میوقتی بهمن  یه

ش ادانستن وظیفهبرای ، (اسفندیار )یاکافر ، اما شودشدن تکلیف از سوی کسی دیگر چاشنی آن میمحول

توان پس می. ۲۳داردد و در راستای آن گام برمیکنرا خود  خلق می ر نیست، بلکه وظیفة خودمعطل کسی دیگ

 شود،از کسی دیگر طلب می« تکلیف»دلیل که همین، بهدستبهمن  یه خواستنِای گرفت: در تکلیفنتیجه

                                                           
ال . این سؤاست معلوم مخاطب سؤال اسفندیار، درواقعفهمم که میاین را خواهم معنای بیت فردوسی را بیان کنم و تصریح کنم که در اینجا، نمی. ۲۳

ر کسی نتظشان مگویم او و کافر، برای دانستن وظیفهپرسد. اینکه میتکلیف خودش را از کسی میشود و اسفندیار هم میرو به کسی )گشتاسپ( بیان 

 طور باشد. گویم بهتر است اینگیرم. شاید هم اصالً دارم میاعمال این دو مینیستند، حسی است که از احوال و 
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به  ی پادوار،به شکل در سخن او، «تکلیف»شود و بنابراین، اصالً شاید خواهی و طلبکاری دیده مینوعی حق

که شخص را بدهکار  است «وظیفه»دهد؛ اما در بیان اسفندیار و کافر، وظیفه همان تغییر معنا می« حق»

ر بسا اگبودنش را جا انداخت و چهدستتوان یکدست، نمیهرچند در طلبکاری بهمن  یه .کند، نه طلبکارمی

 . کار شودبهدستگذارد و توقعِ صرف را کنار بتوانست او هم دست داشت، می

ازایی، و هنوز این است که نام و ننگ در آن ارزشی دارند و مابهدر  و حماسی ایخوبیِ جهان اسطوره

 زبان حال پهلوان این است:، فضای حماسهدر . اندهرزه نشده گونهاینها واژه مثل امروز

 (۲۷)« به نام نکو گر بمیرم رواست/ مرا نام باید که تن مرگ راست»

جویی پهلوان در شاهنامه تأملی در باب نام ،199۲در آخرین یادداشت سال  ،«روزها در راه»شاهرخ مسکوب در 

ان تواند آزادگی را به ارمغای است که برای پهلوان میگوید و اینکه سنجهمی« نام»بودن از مطلق و متعالیدارد. 

توان گفت هرچه در عطف به نوشتة مسکوب، میاو را از بندگی زمان رهایی بخشد. بیاورد و از این رهگذر، 

 وضعیت کافرکننده است، در تعیین «چشمداشت نام و تشویش ننگ»و برای پهلوان شاهنامه جهان حماسه 

ز دست ارزش و اعتبار خود را ااین موارد (، اینکه افسانه را وانهیم و به واقعیت بنگریممحض به بسا)و چه

ها را چیز دیگری تعیین دیگری است که همان وزن را دارد؛ یعنی ارزش ارزش انگار اینجا چیزد. ندهمی

واند با تاو اگر بخواهد نیز نمیشود. آنی فراموش می وقتی بمیرد دیگر ارزشی ندارد، به در اینجا کافرکند. می

ضمن تغییر دهد.  -هامحلدود همان بچهحتی در ح- کندمرگش، مناسبات جهانی را که در آن زیست می

ار، کافر، برخالف اسفندیدر مقام یک نماد هم ارزشی قائل نیستند. « مِیتی کافر»برای  ،اینکه این مناسبات

 نهگواینتوان بعد از مرگ او نمیو حتی  حتی امکان این را ندارد که خودش را در حد کشتة تراژدی بربکشد

 : که سرود

 «. روان تو بادا میان بهشت/ بداندیش تو بدرود هرچه کشت»

نفله » به معنای واقعی کلمهبلکه  تنها مانند اسفندیار، پهلوان نیست و مرگش هم مرگ تراژیک نیست،کافر نه

 میرد، نه برای مقصدی. شود و میفایدتی تلف میقول دهخدا، بی؛ یعنی به«شودمی

 

 

 

*** 
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 آخِر:  سخنِ

را تغییر دهد. او خاطرخواه شده بود و همین سرنوشتش توانست کنم که کافر چطور میبه این فکر می 

تواند خواهد. نمیکه خاطرش را میآنخاطرخواه باید به خودش فکر کند و  آدمِممنوع بود. چرا؟ چون  ،عشق

کافر، ه ک وضعیتی داده شده است درحکم کلی درمورد آدم عاشق، بیش از این بر گردة خود بار کند. البته این 

 هرکسآمد؛ هاست که در انتهای بخش دوم متن این وضعیت همان های. ویژگیدر آنیم به طریق اولی، ماو 

اط ارتبام بیموفقیت من به موفقیت نفر کناریدارد و هدفی برای خودش مدنظر دارد. زندگی شخصی  سبک

توانم یک نفر را در این غوغای خاموش، من فقط میاست.  بسا موفقیت دیگری، مخل موفقیت مناست و چه

ا اما آی. و خودم هم با او سعادتمند شوم دوست داشته باشم و اگر خیلی کار کنم، همان فرد را خوشبخت کنم

خاطرخواهی همان است و مشکل این است که برای کافر، توان خوشبختی و سعادت نام نهاد؟ این را می

من »وشانه بکشد که خوردن، باز هم شاخهمان؛ هرچند بعد از کتک، در میخانة حسن طال ششدنوالشآش

رود بکافر اگر عاشق شود، الزم است  «.خرینای صد تومن میآب و  دونهراهگردم. وقتی هم برگردم، سوراخبرمی

وش ی از پشت در خانه به گاش کنار قرقی و قاقی کز کند، و اگر این اتفاق بیفتد، همیشه صداهایدر کفترخانه

 رسد:می

 .ت پیغام دادهحسن طال واسهخان! بیا مِیتی -»

 ها کارت دارن.خان! بیا بچهمِیتی -

رضا  امیر زغالی و   عموش و   ،خان! در و  رو خودت بستی که چی؟ دیشب دآش کوچیکة رحیم  حلیم و مِیتی -

 ن.وپار کردهش شوما رو هم... شوما رو هم لتکافهچو انداخته که تو سمسار ناکار کردن. حسن طال 

. تا نها اینجا و اونجا کز کردهخوردهغربا و توسریها مثل غریبخان. بچهبهتره خودت و  نشون بدی مِیتی -

 «خان. خود دانی.ده. دیگه خود دانی مِیتیبودنشون شهادت نمیسس به کَدادت نباشه کَ

تصویر کافر در کفترخانه بعد از این صداها، صدای سوری را روی بالفاصله که  نجاستله در ایگ فریدون هنر 

 آورد:می

شه؟ دیگه این شه؟ زندگیم بهتر میجوری باشه چی میشاید دوباره خدا من و  یادش اومده باشه. اگه این»

کنه. با اینکه پیداست میآدم و  امیدوار کنه؟ این مرد هرکی هست، هول و هراس، شب و روز دلم و  آشوب نمی

 «گه...دونه چی میسواده، اما معلومه که میبی

 برایش )احتماالً به خط مرتضی( اینامه، برآورده کرد ت ناشناس آرزوهای سوری راصورکافر بعد از اینکه به

شده )خانة مادربزرگش( درش خرد و از آن خرابای برایش میکه حلقه دهددر آن به او قول می فرستد ومی
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ومالین از کافة حسن طال برگشته و به کافر خونینبیند که آورد. اما سوری نامه را دقیقاً وقتی میمی

محله، قراری گذاشته  گاهیای با سوری در میدانبرای ظهر جمعهدر نامه، کافر اش پناه برده است. کفترخانه

بود، او داشت انتقام خون علی کریستال را از حسن طال  سوری در میدانگاهی منتظر دیدنش بود، اما ظهر که

 . گرفتهایش میو نوچه

تا چشم به هم  شود سر قرار عاشقانه حاضر شد، زیرار جنگ نمید شرایط کافر شرایط جنگی است.

شود نس بیاوری و خودت جای رفیقت نباشی. نمی؛ تازه اگر شاای کشته شده استبزنی، رفیقت به ضرب گلوله

این  بیشتر از ، بلکهزن هم خوشش نیاید« عسک»چ، از تو عاشق شوی ولی رفیقت از زن که خوشش نیاید هی

  د. کسانش باش تواند همراهاو دیگر نمی اینکه شدن یک نفر در این شرایط، یعنیعاشقاصالً بمیرد!  ها،حرف

بین دو دسته،  این مرزبندی اند،گرفته اش قرارروی حسن طال و دارودستهروبهها اینکه کافر و بچه

اند. گونه تأملی در کار خود نداشتهفرصت هیچو  وجود سر برآوردهمازپیش یوضعیتدر  الساعه نیست؛ آنهاخلق

دیگر، چاقویی که در عبارتِاست. به تربزرگنمایندة حذف چیزی هم  بین دو دسته آراییضمناً همین صف

یرون ب کافر را نشانه رفته است، باید در جای درستش مقابل کسان، چیزها و مناسباتیطالست و  دست حسن

ت که شرایطی استجمیع تنش بین حسن طال و مِیتی کافر، نتیجة . اندمسبب ساخت این وضعیتبیاید که 

وپار کنند. اند جز اینکه همدیگر را لتای ندیدهچاره و این دو هم است روی هم قرار دادهدو را روبه این

اما  ،آن باشدحیث، کل جهان کافر محصول غیاب آن شر اصلی است که هرچند تمام این وضعیت نتیجة ازاین

دهد و شتاب می های دوروبَرشکافر و آدمهمین است که به کار  الظاهر ظهور و بروزی ندارد.علی خودش

اگر هرکدامشان دست از پا خطا کند، سرنوشتش سرنوشت علی کریستال است.  کند کهرا ایجاد میشرایطی 

براساس منافع آنی است و هیچ افقی از این دورتر  و نیز مقابلِ هم بودنشان، هاوَریها و اونوَریبودن اینباهم

تاب دیگر، شعبارتِنیست. به یداند وقت کارش کِی است و کِمطرح نیست. در این اوضاع است که کسی نمی

سانی ک حتماًوقت هم همانالبته  نشده است. با آن مقابلهوجود دارد و  است که در وضعیتشتابی محصول  کافر

 شانعلفاما نتیجة  موضوع کارشان بوده است، کرد، شودمیچه  اینکه با آن درافتادن با این شتاب واند که بوده

یا در جایی که باید نبوده است، عموماً ورجوع این شتاب، در زندگی کافر غایب است؛ یعنی درگیری آنها با رفع

د . هرچنمجسم نیستها برای کافر د به ثمر ننشسته است و باالخره حاصل کار این آدمیا در جایی که بای

ت وو زمانة آن کسان قضا زندگی حدودِباید در باز  ،کاروبار آنها در زندگی کافر ثمریبیاین  چرایی و چگونگیِ

 شود. 

اند و همگی از حد خود فراتر رفته کردند،برای ما، عناصری که در جهان کافر، کفر را نهادینه می

ا ماند. است. فاجعه از حد گذشته است و مرزهای تراژدی و کمدی بارها درنوردیده شده ترپیشوضعیت خیلی 

( ۲00۳) نگدولی چانگ« واحة»در « وژگونگ»مثل کسانی مختصات زیست با بیشتر شاید بهتر باشد خود را 

با بخواهد  و کسی را دوست داشته باشدشنود، اما اگر میم، که اگر قربانی تجاوز باشد کسی صدایش را نمیبفه

عشقش را در قامت حامی او، و ر برسد ، حتماً برادری دارد که در آنی سدر چیزی به نام عشق سهیم شوداو 
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برای که ، در همین فیلم« دوهونگ جونگ»؛ یا مثل بدنش، عقیم بگذارد ماننداش، تمام زندگی مانندهم 

برگ درختی را ببرد تا ترس را از وشاخ آید این است کهکاری که از دستش برمیماندگاری عشقش، تنها 

دار وجود او شان را وامبرادرانی دارد که هرچند تمام زندگی هم دوجونگ؛ زیرا دور کند ،ژوگونگمعشوقش، 

ر خالف قانون برادرشان از کاشوند که عنوان کسانی حاضر میادارة پلیس و بهفقط در  باشند، اما همیشه

کار ، ددهدو را مجرم و متخلف جلوه میگی که جونقانون و عرفهمین ابر اند و غیر از شرمندگی در برکالفه

ل ای موحش روی دیوار تقلیش تهی شود، کارکرد درخت هم به سایهایوقتی برادر از برادر د نیستند.دیگری بل

کار تو دیگر چهو از آبادی وسط برهوت )واحه( خیره شوی  (۲8) ایباسمه تصویری گذارد بهکه نمییابد می

به امید اینکه شاید روزی درختی در وسط  درخت واقعی را قطع کنی،های توانی بکنی جز اینکه شاخهمی

  پا بگیرد. تبیابان

ترین چیزها هستند. دستیشوند و دمِ همین است که در اطراف ما، کفر و سلب خیلی راحت نهادینه می

 این است منظور کشیم.د و راحت رویشان خط مین، نباید باشندفهمیم خیلی از چیزهایی که هستخوب می

اش تهی شود، برادری از معنیایدة الساعه باشد و از رهگذر همین اضطرار، هایمان خلقدر جهانی که برادریکه 

بودنش ، برای کسی که بخواهد و کافرشدن ذ و نادری نیستچیز شا عصیان و نپذیرفتن، ،مخالفت

ست کافی نیما کافی نیست. . این ابه شمار آورد شود آن را کاراولین کاری است که می هرجهت نباشد،بهباری

واندی سال پیش، طغیانی کرده است و دویستدو، خود را از نسل هجدهم ژنرالی بدانیم که مانند جونگکه 

(. فرق ما با آن ژنرال این است که نام او بعد از دو قرن، هنوز ۲9) ای بهتر، جانش را فدا کرده استبرای جامعه

گیرد، اما ما دقیقاً درمیبودنش هنوز بحثی، هرچند کوتاه، بودن یا ژنرالکم بر سر خائنه است و دستِ ماند

از کاری است که تمام  تربزرگاین است که از نسل هجدهم هستیم و کاری که پیشِ رو داریم،  مشکلمان

کر کنیم و ف« نه»شود فقط بگوییم براین، نمیاند؛ بنایا سودای انجام آن را داشتهاند هفده نسل گذشته کرده

کافر،  برای. فر و کافری برای خود متصور نیستجز کهیچ شأنی  شود ولب میص  ،ای هستیم. سلب خالیکاره

شدن از آسمان به زمین در بر ای جز پرتشود، نتیجهایدة سعادت جمعی چون با ناتوانی یک فرد مواجه می

فقط شود ایجاد شود. نمی «هابچه»داند که اگر قرار است تغییری ایجاد شود، باید برای همة او می ندارد.

ه کرا خودش دست سوری را بگیرد و برود. مشکل کار اینجاست که وقتی تنهایی بخواهی بار همة آنهایی 

 شود. نیستند به دوش بکشی، کمرت زیر این بار خم می

هایش زدندوگشای تمام سگای است که گرهشتم آن ساختمان، نقطهکرد طبقة همی گمانکافر  

، لحظة مرگ کافر. فریدون گ له تصویر مادر را دوباره در م ردجا به زمین افتاد و از همانخواهد بود، اما 

 اگرگمانم به، گردددانم، اما تا آنجا که به من برمینمی است را در نظر داشتهاینکه گ له چه. خواندفرامی

افر تمام فکر کنیم کبیفتیم که اوالً این دام  پنداری با کافر را تا منتهایش پیش ببریم، ممکن است بهذاتهم

ازای و ثانیاً خود را کافری ببینیم که این رؤیایش عقیم مانده است؛ مابه خاطر مادرش انجام دادهاین کارها را به

آنکه داشتن چنین . حالاوتحقق آرزوی  درمِیتی کافر  انگیِمرداز مورد اول این است که مادر بشود تمثیلی 
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ز، چیهمهنه اگر دیگر است؛ زمینی که در آن مِیتی کافر، مستلزم زیستن در مختصات زمینی تصویری از

جز این  .معشوق معشوق و رفیق رفیق باشد در،ما مادر ؛چیزهایی در جای درست خودشان باشندکم دستِ

در  و که بایسته نیست دهیممیگفته چیزی را به مِیتی کافر نسبت پنداری پیشذاتدر ورطة آن همباشد، 

ز این پیش اکه ریزیم اشک میبر گوری  و کنیممیاین نوستالژی  خوشِدلفراخوانی تصویر مادر خود را صرفاً 

 و االناست اش قبالً پر بوده س نبهدرون خودمان که کدام سوراخ گردیممی المحاله وقتآن ؛اندبردهاش را مرده

. نتیجة مورد کندنمیبه بیرون از دیوارهای پیرامون خودمان تسری  قدریهم، خالی است و نقطة ارجاعمان 

یانًا احاش رسید، حاصل زندگیدوم هم این است که بر این امر چشم ببندیم که خب کافر اگر هم به سوری می

پنداری ذاتن همای بنابراین،بود؛  دق دادهبسا یری با زندگی پدرش نداشت که مادرش را بدبخت کرده و چهتوف

 نیافتنش مویه کرد، رؤیایی استتوان برای تحققجا باید متوقف شود. اصالً رؤیایی که واقعاً میبا کافر در همین

که  که باز، کافری دیگر پیدا نشودنحویسوری به که مادر برای کافر مدنظر داشته است، یعنی امکان زندگی با

« هاچهب»های خودِ کافر از پدرش را، عیناً بر سر خود مِیتی کافر آوار کند و ضمناً این وسط جایی هم برای کینه

 باز بماند.  با همین شدت و حدت و امیدشان که به مِیتی کافر بود،

؛ پدرش کاری کرده است که تصویر رنج مادر همواره کینة کافر از پدرش برای خودِ کافر واقعی است

ی و انصافی، بدبختی است که در زندگی کافر هم به بی«روند»همان  «نتیجة»جلوی چشم کافر باشد، اما این 

افر طور که ک. همانفهمید «نتیجه»دیگر، کینة کافر را باید در بستر همین عبارتِبهشود، و مرگ منتهی می

توانسته است در میاحیاناً تواند، پدر کافر هم ری را از خانة مادربزرگش نجات دهد و نمیخواهد سودلش می

خواسته است برای مادر کافر زندگی خوبی رقم جایی دیگر و بنا به شرایطی، کسی باشد با همین نیت که می

 حسرتوری که بزند و البته او هم شکست خورده است. و شاید مادر کافر هم دختری بوده است مانند س

کرده است. پدر کافر حرف هایش را پر مینداشتهخالی کرده، جای ای که برایش کلفَتی میخانهزندگی صاحب

رفت، اما کسی را فرستاده بود مالقات پسرش و برایش پیغام زد، وقتی پسرش زندانی بود به مالقاتش نمینمی

نخیر... »دهد: روست که جواب میروبه -اشمادرِ مرده-کافر با نتیجة زندگی پدرش «. بَد بَده»بود که  داده

فارغ از قصد گ له در فراخوانی تصویر مادر، اگر ما هم بخواهیم این تصویر «. هرچی رو تو بگی بَده، کلی هم خوبه

رای ما ایم و کینة او از پدر، باند نادیده گرفتهرا دقیقاً مانند کافر تفسیر کنیم، باز چیزهای بزرگی را که غایب

باشیم. چیزهایی  کردهمداقه آورد، را بار می «نتایج»ی که این «روند» در، بدون اینکه چیز خواهد بودهمههم 

م گرفت و پدرش هروی پدرش قرار نمیکرد، کافر روبهمادر کافر دق نمیشاید اگر بودند، گیریم که فرض می

، «روند»نقطة این ز ق کند. انگار نقطهر بگیرد و از ناخن پا تا مغز سرش ز قالزم نبود یاد دیروزش که بیفتد، گ 

حال  ۲4شوند.حذف می نتیجههایی که در مقدمات قیاس منطقی حاضرند، اما در حدوسطهمان شود مانند می

یران ح ایبردم و در مسئلهگوید هروقت به حدوسط قیاسی راه نمیاش مینامهسینا در زندگیکسی مانند ابن

                                                           
« انانس»فانی است؛ پس سقراط فانی است. در اینجا  انسانیاست. هر  انسان: سقراط آورده بودم از شکل اول قیاس در منطق ارسطوییمثالی قبالً . ۲4

 است که در نتیجه غایب است.  همان حدوسط قیاس
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کردم تا آنکه بر من اردم و نزد مبدِع کل، زاری و تضرع میگزرفتم و نماز میه مسجد جامع میماندم، بمی

ریختن باید طوری آنچه معلوم است، اشک را باید ریخت، و البته این اشکگردید؛ ما چه کنیم؟ آشکار می

 ای نبودنشان کاری کرد. بتوان دید و بر «نتیجه»آن چیزهای غایب را در سامان یابد که 

 خود، کردنِ ما کافر نیستیم و نباید هم باشیم، پس باید روایت خود را داشته باشیم و قبل از روایت

برای فهم  غایت باشد، بلکه نبایدامکان روایت را محقق کنیم. البته این روایت و قصه خودش  بجنگیم تا بایست

ایم الزم است، وگرنه قصه هم اگر فقط قصه باشد و در خود بماند، دردی را دوا احوالمان و اینکه کجا ایستاده

ی را هایدیگر، اولین قدم این است که غیابعبارتِمساوی با رفع آن نیست؛ به روایت فقدانضمناً کند. نمی

گفتن و «نه»شدن به حضور تبدیل نخواهند شد. واسطة دیدها صرفاً بهها امپذیر کنیم، این غیابرؤیت

کردن شاید منجر به این شود که بفهمیم چیزهایی نیست، اما پرشدن جاهای خالی با چیزهای درست، متهم

م، یدادرس شده است، اما ما هم نباید از زیر بار شانه خالی کنپذیر نیست. جهان ما بیبا کفر و نفیِ صرف امکان

ح از سطراه نجات جمعی است. تا بلکه باید وظیفة خود را تا سرحد ممکن انجام دهیم تا دادرسی ممکن شود. 

ه هایی بگردیم که هرزه نشدتوان داد را برپا کرد و به داد کسی رسید. باید دنبال واژه، نمیسلب فراتر نرویم

عنایی هایمان رضایت دهیم و باید بر سر مرفتن واژههرز باشند و بتوانند روایتمان کنند؛ یا بهتر بگویم، نباید به

ود شرود پافشاری کنیم؛ وگرنه هر بار که مصیبتی بر سرمان آوار شود، میشدنش میکه هر لحظه بیم محو

که نه جشنی افتد، درصورتیکه ناگهان از آسمان جلوی پای کسی می ۲۵مثل همان کاله مکزیکیِ رمان براتیگان

پتری ای و هلیکوبرپا بوده است که کسی از سر شادی کالهش را به هوا پرتاب کرده باشد، نه پرندهدر آن اطراف 

دست از آن باال رد شده است و نه هیچ دستاویز دیگری برای فهمِ افتادنِ این کاله و آوارشدن و چیزی ازاین

 توان یافت.آن مصیبت بر سرمان می

 

 

 

 

 

                                                           
 اثر ریچارد براتیگان است. « بارش کاله مکزیکی»منظور رمان .  ۲۵
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 رهای کافَنوشتپی

اقاً آید که اتفهایی میاز گمنامی نام ای بنویسم،کم جملهدستِ  اینکه اصرار دارم در مورد هر بازیگرضرورت . 1

: در )کبری امین سعیدی(« شهرزاد»های دریتوانستند شناخته شوند. نگاهی بیندازید به سرگذشت و دربهمی

( مسعود کیمیایی 1۳48« )قیصر»در  ایزار شروع کرد. در کافهسالگی از رقاصی در کافه جمشید اللهسیزده

ف های مختلهای کوتاه متعددی در فیلمآفرینیرا خواند. در قامت رقاص، نقش« زنة عینکیویولون»رقصید و 

( داشت که جای تأمل دارند. یک 1۳۵۲« )تنگنا»( و 1۳۵1« )صبح روز چهارم»های خوبی در داشت. بازی

 گفت:( ساخت و شعر می1۳۵1« )مریم و مانی»ی بلند به نام فیلم کوتاه )آرزوهای بزرگ مریم( و فیلم

 یرعد/ عشق جگاهیبر گ یتلنگر/ شنودیآن را م آسمان/ شنودیآن را م نیکه زم یساز/ بر آب زدم یتلنگر»

کامل بر دهانِ  یتلنگر/ است گونهاین یزندگ/ خواندیو م دیگشایبال م مهاجر تنم ةپرند/ ردیگیسخت درم

 «.آغاز شورش ای و/ آرامش انیپا/ انسان نیتر

بازیگر  عنوانرغم شهرتی که قبل از انقالب کسب کرده بود، فعالیتش در  تئاتر و سینما بهشهرزاد به

اش نسبت به سینمای آن دوره در گروه سینمای آزاد و چاپ سه کتاب شعر )از و کارگردان، فعالیت اعتراضی

دهد. چند سالی چیزش را از دست میباره همهبعد از انقالب یک ،«(یمشوبا تشنگی پیر می»جمله مجموعة 

های شمال تا ماند و سقفی که آسمان است. از جنگلکند و در بازگشت، خودش میبه آلمان مهاجرت می

برد؛ در حسرت جایی که بتواند دمی آرام بگیرد و بعد از آن شاید روستایی در طبس، آوارگی را با خود می

ها نوشته بود، فکر کند. آخرین هایی که در این سالها و داستاننامهها، شعرها، فیلماپ سفرنامهبتواند به چ

سال آوارگی در یکی از شهرهای ، بعد از هفده1۳8۷دانم این است که در شهریور اش میچیزی که درباره

و  در سر داشت، محقق شدهی آن را شمال، سرپناهی پیدا کرده است. معلوم نیست چقدر از آنچه شهرزاد هوا

 ، شده باشد.  است خواستهدانم آنچه او میبعید هم می

ای از ابراهیم گلستان را منتشر بعد از مرگ اخوان ثالث، در سوگ اخوان نامه« دنیای سخن»مجلة 

وان را به اخ «شویمبا تشنگی پیر می»هایی که گفتم، ربطی دارد. گلستان کتاب کرده است که به گمنامی نام

 گیرد؛ گلستان نوشته است:وگویی میان این دو درمیدهد و گفتمی

که عاقبت نتوانست. افتاد  د،ینگر گرفتیها خواندم. شعر کار خود را کرد. خود را متکه شیاز آن برا»

 . بهمیهست خبری. بگرید نیگفتم: هم ست؟یاز کجا آمد، ک نیهق. بلند شد رفت. بعد که آمد گفت: ابه هق

 یگیکه در همسا ییایاز دن میشویپرت غافل م یاهویدر داالن تنگ ه میگویم شهیخود گفتم و همچنان هم

. گفت اسمش هم به گوش گرید نی. گفتم: همختیریزنده ازش م خونِ ،دهیبر دارد. گفت: مثل رگِ یزندگ

اسم چه  ی. از رودیآیمبا اسم  یی. اشکال از اسم و آشناگرید نیگفتم: هم ست؟یمن نخورده بود، اسمش چ

 «.تاس «شهرزاد» ،اسمش بنا به آنچه معروف است م؟یفهمیم
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ای از شهاب میرزایی دربارة زندگی شهرزاد نقل و نوشته 1۳8۷)مطالب فوق را از مصاحبة شهرزاد در سال 

 سپارم.(کردم و مسئولیت صحت و سقم آنها را هم به خودش می

 

شود. شکل )با فتحه( تلفظ میهمینهای بازیگران، به، در آنونس و نیز در دیالوگلهعنوان دومین فیلم گ  . ۲

جا هم، دانسته یا نادانسته، تخلف باک؟ اتفاقاً در همین است بر وزن فاعل؛ اما چه« کافِر»تلفظ صحیح کلمه، 

 کم، من این تخلف وگیرد. اگر هم نادانسته باشد، دستِای )مثالً در برابر قواعد تلفظ( شکل میو سرکشی

زعم من، زبان عامیانه، خصوصاً ین دلیل است بر وجود آن. بهتربزرگ؛ دیدن چیزی هم «بینممی»سرکشی را 

هم  نهد. ایندهد و فتحه را بیشتر ارج میهای این فیلم، به کسره کمتر میدان میدر فضای زیست شخصیت

فرسود؛ هرچند خبر از نوعی عصیان گیری، دسترهگذر این همهاند و از گیر شدهست که همهاز همان کفرهایی

 بدهند.

 

انی اند. اخیراً کسشده به دست ما رسیدهتکه و م ثلههای ایرانی قبل از انقالب، جز تعدادی، همگی تکه. فیلم۳

هنوز هم بسیاری اند، اما کرده« ترمیم»اصطالح ها را بهو برخی از این فیلم اینجا و آنجای جهان پیدا شده در

د که خودِ ی باشتواند بازگوکنندة چیزهایهمین مثلگی، ازقضا میاند. تکهکیفیت و تکهطور بیها، هماناز فیلم

نمود  اش،اند و نتیجههایی که از همین فیلم کافر حذف شدهها و پالن؛ مثل سکانساست نسخة اصلی فاقدش

رود. ها هم چیزهای زیادی از دست میخیلی وقتبدیهی است که البته بیشتر و بهتر سراسیمگی در فیلم است. 

ن در ای از فیلم که مکند، در نسخهریسی را بیان میدیالوگی که آرزوی کافر مبنی بر دارزدن پدرش با نخِ نخ

گری بگذارید مثال دیدر مثل که مناقشه نیست؛ ام. دست دارم، نیست. این دیالوگ را از آنونس فیلم نقل کرده

 1۳6۷رساند. در تابستان درستی نمیوپیک اثر، منظور و معنی را بهاز اینکه لزوماً، فرم کامل و شیک بیاورم

د. رونهای ایران اعدام شده بودند، با یک دوربین عکاسی به خاوران میای از بازماندگان افرادی که در زندانعده

در نظر بگیرید و تصور کنید دگان وجود داشت، شمحل دفن کشتهکه در اوج کشتارها در را وواَلیی هول

ب باید مواظ رسی.پا، یک دست یا یک سر کبود میزنی و به یک آیند. خاک را کنار میها چه از آب درمیعکس

نظر است، ضمناً باید در این وضعیت عکس بگیری و واقعه را ثبت کنی. بهار چون منطقه کامالً تحت ؛باشی

 بر همین« شدگان در خاورانهای دفنتأملی بر عکس –به دورتر بفرستید »حت عنوان ای تمجدزاده در مقاله

های این گروه خالی از عناصر زیباشناختی مرسوم ترس و هول در کار این گروه تمرکز کرده است. اکثر عکس

ایاند. نمبودن، حقیقت موضوعی را که از آن عکاسی شده است بهتر میاو، همین خالی زعمِبهاند و در کار عکاسی

ارتی، عبدارد و به یمناسب یکی از آنها که محو نیست و کادر ها، تنهااما مسئله این است که از میان این عکس

کون آی»ا کرده و به شدن پیدبا تصویر )به آن معنا که ما عادت داریم( مطابقت بیشتری دارد، توفیق دیده

توان گفت این حذف، دقیقاً اند و میو کمتر دیده شده ها عمالً حذف شدهت. بقیة عکستبدیل شده اس« کشتار
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 اینقطه اگر بخواهم این دو مثال را در زدگی محصول خفقان را با خود حذف کرده است. حالفوریت و شتاب

و  تکه یا محوطور تکهتواند همینیت خودمان داریم نیز، میتوان گفت درکی که ما از وضعبه هم برسانم، می

آلود باشد. باید راهی جست تا از شتاب کلی وضعیت جا نمانیم، وگرنه هر دفعه که بخواهیم درنگی بکنیم، مه

 شمار محدود کند. شود که درنگ را به لحظه یا لحظاتی انگشتچیزی پیدا می

  

 شد!« آخَر»باشد اما سخن « آخِر»این بند قرار بود سخن «. دیگری»یعنی « آخَر»یعنی پایانی و « آخِر. »4

 

(، اثر نادر تکمیل همایون. ۲006« )ایران: یک انقالب سینمایی»ای از مصاحبة فریدون گ له در مستند . بریده۵

آمریکا ساخت(، به نامِ فیلمی که امیر نادری بعد از انقالب، در )هم« ساختِ ایران»این مستند ابتدا با نام 

ساخته شده بود که بعدها، به دالیلی، نامش تغییر کرده است. البته در عنوان « آرته»سفارش شبکة تلویزیونی 

، IMDB در تیتراژ پایانی و سایت اما ،حک شده است« سیر تحول سینمای ایران»ابتدای فیلم، نام فارسی 

 گلیسی آمده است.به فرانسه و ان« ایران: یک انقالب سینمایی»همان 

 

شوند. هرکول )هراکلس( در خان طارق به این نام خوانده می. در اساطیر یونان، ارتفاعات دو سوی تنگة جبلِ 6

خاطر کشتن خانوادة خود در اثر جنون، مجبور بود بگذراند، ای که به روایتی، بهگانههای دوازدهدهم از خان

 ای داشت. مکان اینهای اروتئا، گلّ سر، در جزیرة افسانهن، غول سهقرار بود به انتهای زمین سفر کند. گروئو

به  دزدید وه را میاند. هراکلس باید این گلّسوی ایبریا )اسپانیا( دانستهجزیره را در بحرالمحیط غربی و آن

به گشت، برد. طی ماجرایی، هلیوس، جام زرین خود را که خودش درون آن هر شب به شرق بازمیآرگوس می

طارق هراکلس داد و هراکلس با این جام در بحرالمحیط پیش رفت تا به اروتئا رسید و موقعی که از تنگة جبلِ 

ها ستون سوی اینهای دوگانه را بنا کرد. به گفتة افالطون، سرزمین گمشدة آتالنتیس آنگذشت، این ستونمی

ه ها عبارتی نوشته شدبر روی این ستون بود. ها نقطة پایانی جهانن ستونبود و طبق عقاید قرون وسطی، ای

 اطیرفرهنگ اس»برای اطالعات بیشتر نگاهی بیندازید به  «.از این پس چیزی وجود ندارد»بود با این مضمون: 

 مایکل گرانت و جان هیزل؛ ترجمة رضا رضایی. « کالسیک

 

بیعت بی را برای تفسیر طاز اولین کسانی بود که روش تجر بیکن، از فیلسوفان دورة رنسانس،. فرانسیس ۷

به  ای داردنام این کتاب، کنایه«. ا رگانون جدید»یا « نوارغنون )نوا رگانون(»کتابی دارد به نام  او پیش نهاد.

نوعی، شامل پارادایم اصلی علم قبل از رنسانس بود. زیرعنوان کتاب ارسطو که به« منطق )ا رگانون(»کتاب 

های ستون ای ازطرح جلد این کتاب، نگاره«. مسیرهای واقعی مربوط به تفسیر طبیعت»بیکن بدین شرح است: 
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عدة زیادی عبور »شود: اند و زیر این نگاره، عبارت زیر دیده میها گذشتههایی از آنهرکول است که کشتی

 «.خواهند کرد و علم گسترش خواهد یافت

 

دشاهی کاستیل اسپانیا مأموریت داشت که از سمت غرب، به هندوستان برسد. . کریستف کلمب، از طرف پا8

مریکا آ کردن آمریکا بود، اما گمان میید که همامیالدی به قارة جدیدی رس 149۲او در سفر خود به سال 

در زبان « Indian»همان هندوستان است و تا پایان عمرش هم از این اشتباه خود آگاه نشد. ریشة واژة 

مریکایی که قبل از ورود اروپاییان در آنجا شود و هم به بومیان آها اطالق میگلیسی، که هم به هندیان

کاییان مریریکا را هندوستان پنداشته بود و آمگردد که کلمب، آباه تاریخی بازمیزیستند، به همین اشتمی

 بومی را هندی.

 

را به ایدة کشف و پیشرفت گره بزنم،  ۵۷که انقالب وجه قصدم این نیست هیچ. تصریح کنم که در اینجا به9

بعد در تاریخ ایران آشکارا دید،  های گرایش به ایدة پیشرفت را حداقل از دورة پهلوی بهتوان نشانههرچند می

و « کشف»تمامی بازنمایی و تبیین کند. هرکدام از عناصر تواند وضعیت قبل از انقالب را بهاما این عنصر نمی

توان پرسید اگر هم چنین چیزهایی هم معنایی یکه برای تمامی اقشار جامعه ندارند؛ یعنی می« فتپیشر»

 اند؟  شدهگر میشکلی جلوهچه اند، برای کدام طبقه و به مطرح بوده

 

 محمد مختاری:« خوابیِبی»ام به . گریزی زده10

رگ/ دنبالت کرده است تا این بهسایه/ رگبهیهوقت/ ساقراری که وقت و بیسپارد به بیقرار، جایش را می»

 «خواب...

 

، با اجرای صدرالدین کاظمی، که به تاریخ «روح پهلوانی»های رسول خادم در برنامة ای بود از صحبت. بریده11

 از شبکة ورزش صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد. 1۳9۵شهریور  ۲۳

 

کس جلودارشان نیست. البته، کافر کنند، هیچاواخر فیلم، هر کاری که می . دارودستة کافر و حسن  طال تا1۲

شود، اما نتهایی فیلم دیده میهای ادر سکانس باالخرهشود و پلیس هم در همان اول فیلم از زندان آزاد می

ی در فیلم نیست. با یک هاسیاهسفیدها و لباسجز همین دو گروه لباسین، هیچ اثری از دخالت نیرویی بدراین

 «اینجا پلیس نداره؟»دیدیم، این سؤال برایش پیش آمد که: که فیلم را می از رفقا
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در زندان بود، این بود که یکی برایش این جمله را به انگلیسی ترجمه کند  آشنایانم، وقتی. خواستة یکی از 1۳

 تا وقتی آزاد شد، جمله را روی بازویش خال بکوبد.

 

ها، های بسیاری را در جزیرة فارو ساخت که اولین آنقرن بیستم میالدی، فیلم 60مار برگمان در دهة . اینگ14

)این عنوان ترجمة عنوان سوئدی فیلم است که امیدوارم صحیح بود ( 1961« )همچون در یک آینه» فیلم

ان جایی است که برگمان . این جزیره، هماند(نامیده Through a Glass Darklyباشد؛ در انگلیسی آن را 

در آنجا از دنیا رفت و طی یک مراسم تدفین خصوصی و تقریباً محرمانه، در محوطة کلیسای این جزیره به 

مصائب »( و 1968« )شرم»(، 1968« )ساعت گرگ»، سه فیلم «گانة فاروسه»خاک سپرده شد. منظورم از 

و « ماکس فون سیدو»ها در همة آن .است خته شدهکوتاه در این جزیره سا ایکه در بازه است( 1969)« آنا

 ها یافت.هایی مفهومی هم در آنتوان قرابتکنند و میآفرینی مینقش« لیو اولمان»

 

که. الزم است بگویم که اوالً در این بند، ( اثر میشائیل هانه۲00۳« )زمانِ گرگ». اشاره دارم به فیلم 1۵

الً مثشان نیستم؛ یا اینکه بخواهم که و حتی این دو فیلممان و هانهبرگوجه در مقام مقایسة کامل هیچبه

ناوی در اساطیر اسکاندی هاییکه اشاره دارد به گرگه بفهمم اسم فیلم هانهک بخوانمهای اسکاندیناوی را اسطوره

یان کار جهان سخن مورد پا و در زنندجهان( را کلید می بلعند و دورة رگناروک )پایانماه و خورشید را میکه 

م و... ؛ بلکه فقط ای تحلیلی از کارهایش فراهم آورهم و تاریخچبیایم به برگمان بپردازو بعد  بگویم

ام که در هوا حرف نزنم و البته اولین چیزی که نظرم را جلب هایی از هر فیلم گرفتههایی و لحظهمایهدست

بالزاک، « دهقانان»ثانیاً لوکاچ در تحلیل خود از «. زمان گرگ»و « ساعت گرگ»کرد، نام این دو فیلم بود: 

های سیاسی و داوریپیش رغمبهداند؛ اینکه بالزاک می« یدرک ژرف وضعیت واقع»عظمت هنر بالزاک را در 

ضادهای د، تمام تکنمالکی اشرافی تبدیل میبزرگ طلبِنوعی او را به ستایشگر سلطنتفلسفی خود که به

وعی ها را، نشوند بالزاک نتیجة این تضادها باعث میداوریکند. اما همین پیشبیند و ترسیم میموجود را می

ن نظریة پایان جهان و پایا»ربط به بحث حاضر نیست: دهد که بیجهان بداند. لوکاچ در اینجا حکمی میپایان 

نستن فیلم داپساآخرالزمانی«. بینی پایان یک طبقه استآمیز پیشفرهنگ، همواره شکل ایدئالیستی و مبالغه

محمد « خوابیِبی»ثالثاً باز هم از  دهد.آمیزترش نشان مینوعی همین خطا را در شکل مبالغهکه هم بههانه

 :اممختاری مدد گرفته

ای که خود را شوند/ پیری یا بچهچین میها که نقطهکند/ جملهشکند/ حرف که چرک میصدا که می»

 «شود...ک شد/ تازه معنا روشن میمی
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معنای به ،«ها نیستیسادگمسئله به این »ضمناً عطف به ابتدای پاراگراف در متن اصلی، این را هم بگویم که 

ست ه حتماً دالیل مشخصیبا مسئله به عجز برساند.  مواجههما را در نباید و  جابازکردن برای رازوارگی نیست

عنایی دست آدم به م ای خود را بکشد کهتا هر بار الزم نباشد پیری یا بچه بود وجویشاندر جست بایستمیکه 

  بند شود. 

 

 گریزی است به شعر زهرا رهنورد:. این جمالت هم 16

 / گر پدر مرد، تفنگ پدری هست هنوزها خوب بدانند، در این ایل غریبگرگ»

 / توی گهوارة چوبی پسری هست هنوزگرچه مردان قبیله همگی کشته شدند

 «/ دل دریایی و چشمان تری هست هنوز...مانگر نیست، نترسید که در قافلهآب 

 

در عماری ایرانی، روشی برای چیدن مصالح، خصوصاً آجر، در ساخت دیوار است که . فخر و مَد یَن، در م1۷

به گل پخته، سفال یا آجر اشاره دارد و « فخر». در این اصطالح، آیدمیآن، نوعی دیوار مشبک پدید  نتیجة

وضیح بیشتر در آمده است. برای تهایی است که میان آجرهای دیوار پدید می، مادگی و روزنه«مَد یَن»مراد از 

( اشاره کرد که خدا 14 –)الرّحمن « خَلقَ االنسانَ مِن صَلصالٍ کَالفَخّار»توان به آیة مورد عنوان این شیوه می

گران وزهک شده یعنی همان سفالداند که مانند گل پختهدر آن، مادة آفرینش انسان را گلِ خشکی )صلصال( می

. رود(هم به کار می« پزپز و کورهسفال»نامه، در معنای خدا در لغتطبق یادداشت دهو سفالگران است )فخّار 

توان به مسجد و مدرسة آقابزرگ کاشان، مسجد جامع یزد و خانة های عالی کاربرد این شیوه میاز نمونه

ر، وروشن و تلطیف ن، برای ایجاد سایهاشر وجه زیباشناختیب عباسیان کاشان اشاره کرد. فخر و مدیَن، عالوه

کار  های خانه و نیز ایجاد نوعی تعامل بصری میان فضای درون و بیرون، بهها و ایوانتهویه، حفاظت از مهتابی

شود و آن مسئلة حریم خانه و رفته است. در استفاده از این شیوه، توجه به عنصر دیگری هم دیده میمی

فرد از  ، اماشوددیده می به راحتی بیرونش ار فخر و مدین،محرمیت است؛ در طول روز، از سمت داخلی دیو

یک عنصر معماری را که فقط در  همه توضیح درموردِبیرون معموالً دید اندکی به درون دارد. اگر بخواهم این

توانم به این نکته اشاره کنم که همین کارکرد فخر و مَدیَن شود توجیه کنم، میفیلم دیده می ی کوتاه ازنمای

له نقض شده است؛ کافر را در یکی از یت و حفظ حریم درونی خانه، در این نمای فریدون گ در راستای محرم

بینیم و اینکه ما از بیرون فخر و مدیَن به درون خانه، یعنی به خلوت هایش میترین چهرهترین و سستضعیف

 نگریم، دقیقاً تجاوزی است به حریم کافر. ترین رفیقش میکافر و صمیمی
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و « قهرمان»هایی مثل برم و منظورم همان کافر است؛ تفکیکرا به معنای عام آن به کار می« مانقهر. »18

ها در نقد، در جایی که سنت انتقادی وجود اوالً در اینجا محل بحث نیست و ثانیاً خیلی وقت« ضدقهرمان»

آورند و اصالً روی سیاهی میندارد، همین ابزارهایی که قرار است کار را روی روال بیندازند، بیشتر سیاهی 

تر و اینکه تفسیر و بازخوانی شود، انتزاعیجایطرف، و بهماند آنشوند؛ اثر هم میخود محل نزاع می

 شود.تر مینافهمیدنی

 

دادن نویسد: روزن + ه تصغیر . قصدم از کاربرد این واژه، دقیقاً نشانمی« روزنه»روی نامه روبه. دهخدا در لغت19

اش( از یک سو، و تحقیر و تصغیر او از رهگذر جادادن میان بزرگی کافر در ظاهر )کافربودن و عصیانگری تضاد

 او در یک روزنه )روزن کوچک( از سوی دیگر بود. 

 

ها ها را در قامت کسانی پذیرفت که واقعاً باید با آنتوان آناند و نمیها چرا کوتوله. توضیح اینکه این آدم۲0

بنابراین، شر اصلی را باید در جای دیگری جست، کاری است که متن در پی آن است. قصدم این  طرف شد و

ق ام. گرچه مطابق منطها را متافیزیکی و غیرتاریخی کنم؛ زبان فیلم را به کار بستهاین« کوتولگی»نیست که 

خی ها نتیجة وضعیتی تاریها نسبت به آن شر بنیادین و اینکه اینبودن وجود این کوتولهپسینی ،«کافر»

ند. ژرژ کتوانند هست و نیست کسی را از او بگیرند، تفاوتی ایجاد نمیها میهرحال همینهستند، در اینکه به

میانة جنگ هم افقی ورای جنگ کند و حتی در گوید که نویسنده به پیش از جنگ فکر میباتای در جایی می

 باقی بگذارد.  « ورایی»دارد؛ اما اگر این جنگ 

 

 خوانیم:. در شاهنامه به تصحیح جالل خالقی مطلق می۲1

 چنین گفت با مادر اسفندیار/ که با من همی بد کند شهریار»

 شاهشاه/ بخواهی به مردی ز ارجاسپمرا گفت چون کین لهراسپ

 ز بند/ کنی نام ما را به گیتی بلند همان خواهران را بیاری

 خَو کنی/ بکوشی و آرایشی نَو کنیجهان از بدان پاک بی

 «همه پادشاهی و لشکر تراست/ همان گنج با تخت و افسر تراست

 نویسد:در اینجا همان است که دهخدا در توضیحش می« خَو»
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غله و زراعت قوت بهم نرساند و چنانچه باید  ،نندتا آن را نکَ .دها رویَزارها و باغگیاه خودروی که در میان غله»

 «. دنشو و نما نکن

 

« فکن(: شاخ سرو سایه۲شاهنامه )»عنوان ای که از چند داستان شاهنامه تحتِ. سجاد آیدنلو در گزیده۲۲

م سیرهای داستان رستهایی از تفعنوان نمونهها را در کنار چند تحلیل دیگر، بهفراهم آورده است، این تحلیل

نمایندة  عنوانعنوان نماد پیوند دین و دولت و رستم بهکند که تفسیر آخر )اسفندیار بهو اسفندیار مطرح می

م وجه قصد ندارهیچاثر محمدعلی اسالمی ندوشن است. در اینجا به« هاداستان داستان»مردم( مربوط به کتاب 

ها وارد کنم. شاید منظورم از طرح این تفاسیر، فقط این ای بدانهها بکنم یا حتی خدشمخالفتی با این نظر

 خواهم بزنم. باشد که بگویم از آنها آگاهم، ولی حرف دیگری می

 

له؛ گ  فریدون»که از کتاب « له، ...تا قلّهیک دهه با فریدون گ ». بخشی است از مقالة رضا درستکار با عنوان ۲۳

پرداخته است و فیلم را تنها « کافر»تکار در این مقاله کمتر از دو صفحه به ام. درسنقل کرده« زندگی و آثار

یلم شدن در خود فمیقکند. بدیهی است که این نگاه، مانع از عله معرفی میای در مسیر تعالی فریدون گ پله

اید گذشت که رود. هرچند از این نبشود و نهایتاً از سطح معرفی فراتر نمیمستقل و مهم میی اثرعنوان به

 له منتشر شده است.  کتاب درستکار شاید تنها کتابی است که بعد از چند دهه دربارة فریدون گ 

 

 ی. آگاهردیپذ یبدل سازد و هست یزیتواند خود را به چیاست و نم یگانگیازخودب یرویفاقد ن یآگاه. »۲4

 یآلوده سازد، و برا نیمتع یِ خود را با عمل و با هست یبودگبرد که مبادا شکوه درونیاضطراب به سر م نیدر ا

در  یورزد: ناتوانیم یپافشار یانهلجوجا یو در ناتوان زدیگریم تیتماس با واقع از ش،یقلب خو یِ حفظ پاک

دهد،  تیشده است، دست بردارد، به خود جوهر دهیانتزاع کش ةدرج نیخود که به برتر شتنِیاز خو نکهیا

 نیرا که ا یایالخموضوع تو ،نیبنابرا بدل سازد و خود را به تفاوت مطلق بسپارد. یبه هستاش را شهیاند

است که جز  یزیآمغیانتظار در آن، تیکند؛ فعالیر مپوچ پ  از امرِ یآگاهبا  فقط ند،یآفریخود م یبرا یآگاه

 نیا یکه فراسو یدد، و هنگامگریم دیشود و ناپدیاساس بدل میب یکند که همواره به موضوعینم یکار نیا

به همان  عناصرش، شفافِ  یِپاک نیدر ا ابد؛ییرفته مخود را ازدست گردد،یباز م شیخو یسوبه ،یدیناپد

و  دیگرایم یاندک در درونش به خاموشمعذب نام دارد. نورش اندک ی«بایز جانِ»گردد که یبدل م یزیچ

 «. شودیدر هوا حل مگردد که یم دیناپد یشکلیب بخارِ همانندِ

 ، ترجمة محمدجعفر پوینده. «درآمدی بر هگل»هگل؛ برگرفته از کتاب « پدیدارشناسی روح»قسمتی بود از 
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را عالوه بر « نیکوی»معرفی شد، در توضیح این بیت،  ۲۲نوشت . سجاد آیدنلو در همان گزیده که در پی۲۵

داند؛ اگر معنای هم صحیح می« نعمت و چیزهای خوب»پهلوی، به معنای « نیکیِ»معنای متداولش، بر مبنای 

اما  آیدشود که با عقل من جور نمیرا صحیح بدانیم، گشتاسپ، نیکوکار و بخشنده می« نیکوی»متداول 

ها نگمی را که من )اسفندیار( در جگوید غنائاسفندیار به گشتاسپ می ،«نیکوی»ی برای به معنای پهلوباتوجه

ها ریختم )و به دست آورده بودم، تو )گشتاسپ( در خزانة خویش نهادی و برای من، خونی ماند که در جنگ

 از من ریخته شد( و رنجی ماند که بردم. 

 

آورد که خیلی دقیق، به منظور ام؟( را میفندیار )من بر چی. در همان کتاب، آیدنلو بیان امروزی سخن اس۲6

نظور بگذارید، مشابهتی که با م« وظیفه»را برابر با « تکلیف»اگر « تکلیف من چیست؟»من در متن اشاره دارد: 

 شود. تر میدیدم، برای شما هم روشنخودم می

 

جالل خالقی مطلق این بیت را در پاورقی «. رستم و اسفندیار». از سخن رستم خطاب به سیمرغ در داستان ۲۷

های ونهکه البته نم ،کندشاهنامه ذکر کرده و احتماالً الحاقی دانسته است. اما اینجا محتوای بیت ما را کفایت می

خداوند نام و خداوند »توان یافت؛ فردوسی در همان ابتدای شاهنامه، خداوند را زیادی برای آن در شاهنامه می

 خواند.  می« جای

 

عنوان یکی از معانی را هم به« چاپ روی پارچه»محمد معین البته که  ،همان تصویر چاپی است« باسمه. »۲8

ای چاپ شده بود؛ چیزی شبیه تابلوفرش. دونگ روی پارچهکند. تصویر واحه در فیلم لی چانگآن ذکر می

بنیاد باشد. در متن هر اصل و بییبا، اما بیهم مجاز یا کنایه از چیزی است که ظاهرش خوب و فر« ایباسمه»

 دو معنای حقیقی و مجازی مدنظر است. 

 

شاهزاده و »کند که معنای ژو اشاره میدو به اسم گونگ(، جونگOasis« )واحه»ای از فیلم . در صحنه۲9

 181۲ال در سال کند. این ژنرمعرفی می« راهونگ گیونگ»دهد و خودش را از نسل ژنرالی به نام می« پرنسس

طغیانی را علیه پادشاهی چوسان در کره سازماندهی کرده و خود در جنگی که در پی آن رخ داده، کشته شده 

جز همین دو ه ژنرال، اما نکته اینجاست که داند و نرا را خائن میژو در جواب، هونگ گیونگاست. گونگ

ژو کند و گونگخطاب می« پرنسس»ژو را پس گونگدو ازاینشود؛ جونگدیالوگ کوتاه، چیز دیگری مطرح نمی

   خواند. می« ژنرال»هم او را 

 


