
 

  
  
  
  
  
  

بررسي نمايشنامة «خدا در آلتونا حرف ميزند»*****  
  

● فاطمه موالزاده  

  
محمد ابراهيميان، نمايشنامهنويس، رماننويسي، و منتقد در سال 1325 در شهرسـتان صـحنه از
استان کرمانشاه متولد شد. همزمان با تحصيل روانشناسي در دانشگاه تهران در مطبوعات، نقـدهاي
هنري مينوشت و پس از مدتي به نوشتن رمان و نمايشنامه روي آورد. از آثار او مـيتـوان بـه رمـان
کرشمة ليلي، نمايشنامههاي ديدار در دمشق، طوبي در جنـگ، ليلـي و مجنـون، قـزاقهـا، شمسـانا،
رستاخيز عشق، حرير سرخ صنوبر، خدا در آلتونا حرف ميزند، بدرود امپراطور و رودکي اشاره کرد کـه
نمايشنامة رودکي به عنوان نمايشنامه برگزيدة جشنواره بيست و ششم فجر نيز شناخته شده است.  

نقد زير به شيوه نئوفرماليستي نگاشته شده است. الزم است نخست اشارهاي به خود فرماليسـم از
جنبة تاريخي بيندازيم تا سپس معناي نئوفرماليسم يا فرماليسم نو مشخص شود.  

«رسـتاخيز واژه»  انتشـار کتـاب نخستين گام را در تاريخ فرماليسم ويکتور شکلوفسکي روسي بـا
برداشت که در سال 1914 به چاپ رسيد، و ارزندهترين اثر پژوهشي وي رساله «هنر به مثابة تمهيد» 

است که دگرگوني بزرگي را در چارچوب نظريههاي نقد ادبي پديد آورد.  
، بـه رياسـت    )1915 ولي بنيانگذاران فرماليسم، اعضاي دو انجمن مطالعات زبانشناسـي مسـکو
رومن ياکوبسن) و انجمن پژوهشهاي زبان شاعرانه (opoiaz) در سن پترزبورگ (کـه شکلوفسـکي

نيز يکي از اعضاي فعال اين انجمن به حساب ميآمد) بودند.  

                                                 
مـيزنـد؛ نوشـتة حرف آلتونا در خدا کتاب ماه ادبيات، ش 16، پياپي 130، مرداد 1387. نوشته حاضر نقدي است بر کتاب .*

محمد ابراهيميان؛ تهران: قطره، 1386. 
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فرماليستها معتقد بودند که ما بدون تجربه فرم نميتوانيم معنا يا محتـواي اثـر هنـري را درک
مـيدانسـتند؛ از آنجـا کـه هـدف اصـلي حملـههـاي  کنيم؛ به همين دليل فرم را مقـدم بـر محتـوا
فرماليستها نقد تأثيري و نقد تاريخي بود، از نظر آنها اثر هنري پديدهاي خودمختار محسوب ميشـد
که وراي فرايندهاي تاريخي و اجتماعي قرار داشت و منتقد براي پاسخ دادن به پرسشهاي انتقـادي،

«فقط» بايد به خود متن رجوع ميکرد.1  
در حوزة نمايشنامه، نظريههاي ارسطو در بوطيقا، از جهاتي نخستين اثر فرماليسـتي جهـان اسـت
که بر اهميت متن و تقدم فرم و بيتوجهي به مؤلـف از يـک سـو و مخاطـب از سـوي ديگـر تأکيـد

ميکند.2  
آثار فرگوسن (به خصوص کتاب the idea of a theatre)، اريک بنتلي، الدر السن، ريچارد هابني، 
و معلمان تئاتر ديگري چون الکساندر دين، هاردي آلبرايت، سـام اسـمايلي و فرانسـيس هـاج از آثـار

مطرح در زمينه نمايشنامه است.  
1930 شـروع بـه انتشـار کـرد و اين افراد غالباً اهل اياالت متحده هستند و آثارشان بعد از دهـه
تحت عنوان نقد نو (فرماليسم انگليسي ـ آمريکايي) در دهههاي 1940 و 50 به اوج شکوفايي رسيد.  
يکي از ويژگيهاي فرماليسم که دليل بقاي آن نيز بوده است، موهبت انعطافپـذيري آن اسـت، 
از آن  به طوري که به مرور زمان توانست بر ضعفها و ناتوانيهاي غيرقابـل دفـاع خـود غلبـه کنـد؛
جمله بيتوجهي مطلق به مؤلف و زمينههاي اجتماعي و تاريخي متن ادبي است که بـه خصـوص در 
اثر فرانيس هاج با نام کارگرداني نمايشنامه شاهد اين انعطافپذيري هستيم که اثر نئوفرماليسـتي بـه

حساب ميآيد.  
همانگونه که فرماليستهاي اوليه (روسي) به کشف «ادبيت» اثر به شيوه علمي عالقـة وافـري
داشتند و از اين رو به «تجزيه و تحليل» عناصر موجود در خود اثر ميپرداختند، ما نيـز در ايـن مـتن
نقـد شـکلي تالش کردهايم که هرکدام از عناصر نمايشنامه را به صورت جداگانـه بررسـي کنـيم تـا
عينيتر به خود بگيرد و به صورت جزئينگرتري بتوان در مورد فرم آن نگاهي به دست داد؛ در عـين

ـ تاريخي که در به وجود آمدن نمايشنامه بيتأثير  حال تالش کردهايم که از کنار زمينههاي اجتماعي
نبودهاند، بيتفاوت نگذريم.  

در مورد عناصر فوقالذکر بايد گفت که فرماليستها عموماً و جيمز توماس خصوصاً که عمده اين 
متن (پس از کتاب «نمايشنامهنويسي» اثر سام اسماعيلي) متکي بر اثر اوست، عناصري از اين قبيـل

را بررسي ميکنند.  
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1. شرايط مفروض: شامل زمان، مکان، جوامع، اقتصاد، سياست و قانون، خرد و فرهنگ، مسـائل
مذهبي، و جهان نمايشنامه  

2. داستان پيش آغازين (شامل اتفاقاتي که پيش از شروع نمايشنامه رخ داده بـه اضـافه تکنيـک
پخش اين اطالعات)  

3. طرح: شامل کنش فيزيکي و روانشناختي  
4. طرح: شامل بررسي پيشروي و ساختار  

5. شخصيت  
6. ايده يا فکر نمايشنامه (که در کلمات، شخصيتها و طرح ميتوان به دنبال آن گشت)  

7. ديالوگ (شامل بررسي کلمات، جمالت، گفتارها، تئاتربودن)  
8. سبک نمايشنامه  

9. تمپو، ريتم و حال و هوا  
البته در مواردي که احساس کرديم برخي از اين موارد بيش از آن که نيل بـه سـوي نقـد داشـته
بـراي اجـرا مـورد نيـاز اسـت، از آن مـورد باشند، رنگ «تحليل» صرف به خود ميگيرند کـه فقـط

صرفنظر کردهايم، مانند تمپو و ريتم.  
نمايشنامه، داستان مردي است که 15 سال پيش سرش را براي تحصيل راهي آلمان کدره اسـت
و اکنون پس از اين مدت طوالني به ديدار او ميرود، ولي متوجه ميشود پسر با او بسيار بيگانه است 
در ذهنيـات او غـرق و همه چيز از تفاوت اين دو نسل آغاز ميشود که پاياني جـز خودکشـي نـدارد.

شاعرانه و بيمارگونة خويش به استقبال مرگ ميرود.  
  

يک تفسير کوتاه بر دنياي نمايشنامه  
اين يک تراژدي درباره تنهايي انسان است ـ اثري که از درون متني ديگـر سـربرآورده اسـت؛ از

شاهنامة فردوسي ـ و مشخصاً از داستان رستم و سهراب؛ و يک آشناييزدايي و انتقادي از آن.  
سهرابي ديگر به نام برديا و رستمي ديگر به نام پدر، بعد از گذشت قرنها، بار ديگر رو در رو، بـار
ديگر ميدان جنگ، مرگ. ولي اين پدر با رستم تفاوتي دارد؛ رستم، بار نخسـتيني کـه از سـهراب بـر

زمين ميخورد به حيله خود را ميرهاند:  
رستم: رسم جوانمردي چي ميشه؟(55)3  
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ولي اين پدر شهامت آن را دارد که حيله به کار نبندد و برتري پسرش را بپذيرد، هرچنـد فقـط در
درون خود:  

حق با اونه (55)  
همانگونه که سهراب را بر رستم ارجح ميداند:  

پسر: به سالمتي رستم ميخوريد؟  
پدر: سهراب!  

پدر عاشق است، عشقي که در واقعيت (سواي دنياي ذهني او) نشانهها از آن سـخن مـيگوينـد:
لنگه کفش زنانه پاشنه بلند زنگاري؛ که در آن مينوشد:  

بقاي سهراب، بقاي عشق (16)  
«همـه مـردم : ساعتي که در 12/33 ايستاده و کوکش هم مفقود شده اسـت؛ dو رازي سر به مهر

دنيا نامحرمند» براي دانستن اين راز!  
اينکه بردياست و پدر، مردي بسيار پرمطالعه و عاشق کتاب که سالهاي عمرش را تنها بـا آنهـا

سپري کرده است؛ پسر: سي سال روزنامهنگاري.  
با همسري که حالش از هرچه کتاب است به هم ميخورد:  

بريز دور اين آت آشغاال رو ... خودتو حبس کردي تو اون اتاق الي اون کتابا که چي بشه؟  
بـا اينجا آلمان است، کيل، آلتونا. داستان از اين قرار است که پدر (که در سراسر نمايشـنامه تنهـا
همين عنوان از او ياد ميشود!) از ايران (تهران) براي ديدار پسرش، برديا که پانزده سال اسـت بـراي

تحصيل از ايران دور است، بدين جا آمده. با شاهنامهاي بسيار بزرگ که با چرخدستي حملش ميکند: 
مردي با بيست هزار جلد کتاب در قلب کوير.  

حوادث داستان از آنجا براي ما روايت ميشود که وي وارد فرودگـاه فرانکفـورت شـده و يکـي از
دوستان برديا به نام جواد که او هم به همراه «جاسم براق و جاويد جفنگ و حاجي فينيـک (برديـا)  » 

مقيم آلمان است، به استقبال او ميرود. برديا بيخير از همه دوستانش «يهو غيبش زده» است.  
علي ترکه: فکر ميکرد باباش اومده ورش داره ببره تهران.  

صـحنهاي هـم ولي به هر طريق ممکن او را مييابند و برديا با پدر قرار ميگذارد. در ايـن ميـان
هست که به مونولوگي از مادر اختصاص دارد و به زمان راهي شدن پدر به سوي آلمان برميگردد؛ در 
اين صحنه اطالعاتي از اين قبيل منتقل ميشود: پدر عاشقپيشه است، مادر از وضع مالي خانوادهاش 
در مقايسه با خواهرانش، راضي نيست. 15 سال است که پدر حتي يک بار هم بليطي بـه مـادر نـداده



خدا در آلتونا حرف ميزند  / فاطمه موالزاده  □   237  
 

که برود و پسرش را ببيند. مادر حالش از کتاب به هم ميخورد، ميل دارد که برديا بـا خـواهرزادهاش 
ازدواج کند، ولي پدر مخالف است، برادرهاي او ازدواجهاي غيرمعمولي يا دو غير ايراني داشتهاند، مادر 
در مورد خود خطاب به پدر ميگويد: «عين قسم ناحق چسبيدي به من که چي بشه؟» يا چنـد سـطر

بعدتر:  
«يه زن هم واسه خودت بگير... تو هم که عاشقپيشه»؛ پدر: ولي من دوستت داشتم.  

در اين ميان رستم و سهراب به طور مکرر در ذهن پدر حضور دارند، صحنه جنگ آن دو تا کشته 
شدن سهراب. زن زنگاري هم گاه ظاهر ميشود: «عشق اولم بود» بيست و سه سال عاشـقش بـوده

است. و برديا از اين عشق خبر دارد.  
و نيز بافنده (بافندگان)اي که در ذهن پدر حضور دارد و محرم راز وي است؛ آنها قالي ميبافند.  
پدر در کلن دوستي به نام فريدون دارد که قديميترين دوست اوست. فريـدون قصـد دارد بـراي
بـازي کنـد؛ آنهـا تمـرين پدر پناهندگي بگيرد و داستاني را به پدر آموخته که بايـد جلـوي مـأمورين
در نهايـت پـدر ميکنند، مثل روزهاي جوانيشان که در ايران در انتظار گودو اجرا ميکردهاند، ولـيکن

ميگويد که: «بهم بر ميخوره» او قصد ندارد بماند.  
در اين بين يک داستان فرعي نيز وجود دارد: منزل فريدون آتش ميگيرد و پدر جان خـود را بـه

خطر مياندازد و راهي بيمارستان ميشود.  
در صحنه بعد که صحنة حضور پدر در ايستگاه قطار آلتوناست، ناگهان با تعـدادي پلـيس مواجـه
ميشويم که تصور ميکنند او قصد دارد بمبي در آنجا منفجر کند، آنها از همـان لحظـه ورود وي بـه
در يـک فضـاي تجريـدي پـدر گوشـي را آلمان او را زير نظر داشتهاند، تلفن ايستگاه زنگ مـيزنـد،

برميدارد؛ صداي خداست: من نمردهام، او که مرد، نيچه بود، به زودي مرا خواهي ديد.  
پدر ساعتش را که بار اولي که از آلتونا رد ميشد، در ميان ريلها انداخته بـود، برمـيدارد و رأس 
ساعت 12/33 مقداري قرص ميخورد و در همانجا مرگ به سراغش ميآيد. سـپس ريـيس پلـيس

(مرد بارانيپوش) براي جلوگيري از انفجار احتمالي دستور ميدهد که قطار سريعالسير را متوقف کنند 
و قطار (!) را پيش بيندازند. قطار خانمها متوقف ميشـود و تصـادفاً همـان زن زنگـاري از آن بيـرون
بـدون نگـاه بـه ميآيد تا از لوکوموتيوران براي توقفشان توضيح بخواهد. از او ساعت را مـيپرسـند؛
ناگهـان متوجـه سـاعت پـدر ساعت ميگويد 12/33 (درست همانکاري که پدر هميشـه مـيکـرد)،
ميشود که مرد بارانيپوش آن را به طرزي اغراقآميز دور انگشتانش ميچرخاند. زن جيغي ميکشـد
مـيکنـد؛ و روي نيمکت ميافتد (بعد از مرگ سهراب؟!) ... و کوک ساعت پدر را درآورده و کـوکش
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همه ساعتها که در 12/33 دقيقه متوقف شده بودند به راه خود ادامـه مـيدهنـد: سـاعت راه آهـن،
ساعت مرد باراني پوش، دو مأمور پليس و ديگران.  

برديا نيز در آخر ميگويد: «من... برديا پسرش بودم» آيا مادر واقعي برديا اين زن اسـت؟ (مرجـع
ضمير مشخص نيست)  

در نهايت بافندگان دار قالي را پيش ميآورند؛ يک طرح اسليمي هفترنگ از يـک نيلـوفر رونـده
در يک متن زنگاري بافتهاند. آتشبازي تولد مسيح آغاز ميشود!  

در بررسي نمايشنامه، اگر بخواهيم با شرايط مفروض ـ که فرماليستها و خصوصاً فرانسيس هاج 
ـ آغاز کنيم و مشخصاً با عنصر «زمان» که در  آن را به شالوده و پايه محکم ساختمان تشبيه ميکند

اين نمايشنامه عنصر مهمي است، بايد بگوييم که:  
انقـالب ـ زمان کنش همعصر با ماست؛ چراکه فريدون، دوست پـدر از خـاطرات خـود در زمـان
ميگويد: وقتي انقالب شد، تو ميدان انقالب از بس قنداق تفنگ کوبيده بودن رو سر و کلـهام، هـيچ

کس رو نميشناختم(90)  
و «من از او (پدر) بزرگتر بودم. هفت سال»  

ايـام جوانيشـان را اينها به ما ميگويد که پدر فريدون به نسلي تعلق دارنـد کـه هنگـام انقـالب،
سپري ميکردهاند و برديا اکنون جوان است؛ «خيلي از هجده سالش گذشته».  

«مـي» (75) روز جهـاني کـار و ـ زمان دراماتيک کمي پيش از هفتماه است: از حدود اول مـاه
کارگر که براي پدر اهميت دارد (76) تا روز تولد مسيح (145) که در ماه دسامبر است.  

تمامي اين مدت نيز بين صحنة آخر و صحنة پيش از آن سپري شده است.  
ـ نمايشنامه حرکتي غيرخطي دارد و زمان در هم ريخته است. در واقع هـيچ قيـد و بنـدي بـراي
را، رسـتم و زمان روايت وجود ندارد. همه چيز به شيوه سيال ذهن است. ذهن پدر، بافندگان (بافنـده)
سهراب را در ميدان نبرد، پدر بزرگ، و زن زنگاري را براي ما مجسم ميکند. در اين مـورد نويسـنده

دست به افشاي فن نيز زده است:  
پدر (به بافنده): بکوب، خوب ميکوبيدي.  

بافنده: ميشنوه (البته مرجع ضمير اين فعل مشخص نيست)  
پدر: تو، توي ذهن مني مؤمن.  

بافنده: دستگام چي؟  
پدر: اونم همينطور (54)  
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و اين ذهني بودن روايت باعث ميشود که تغيير زمان و قطع بهنگام يا نابهنگـام آن و انتقـال از
صحنهاي به صحنه ديگر، کامالً آزادانه صورت گيرد.  

گاه نيز حضور مادر، ذهنيات پدر شامل رستم و سهراب و سپس حضور خود پدر، روي هم ميافتد 
(61 به بعد)؛ زمان در هم تنيده و مبهم ميشود.  

همانطور که اشاره شد، پسر (برديا) در انتهاي صحنة کوتاه دوم ديالوگ کوتاهي دارد:  
من...  

و جملهاش را ناتمام ميگذارد؛ و اين جمله را (طبق توضيح صحنه) در انتهاي نمايشنامه و آخرين 
ديالوگ آن تکميل ميکند:  

من ... برديا پسرش بودم.  
از آنجا که فقط توضيح صحنه بر اين مسأله اصرار ميورزد، آيا ميتوان گفت که با تکرار يک کلمه 

در لحظات آغازين متن و انتهاي آن زمان دايرهوار است؟ مگر نشانههاي اجرايي آن را پررنگ کند.  
حرکت غيرخطي و پس و پيش شدن زمان در کل متن، باعث مـيشـود کـه توجـه مـا بـه فـرم
نمايشنامه (نوع روايت) به خودي خود جلب شود؛ و اين وجه مشترکي است با شـعر کـه در آن توجـه
معطوف به فرم، به طور خاص است؛ و همانگونه که رومن ياکوبسن ميگويد: «اگر اثر هنري، توجـه
را به شکل خود جلب کند، آنگاه آن شکل به بخشي از محتواي آن تبديل ميشود!» شايد سير دنياي 
نمايشنامه در بيزمان و بيمکان ذهن پدر، حکايت از ذهن آشـفته خـود او دارد. ذهنـي کـه او را بـه

سوي خودکشي سوق ميدهد و شايد اين فرم نيز خود، به اين سو سوق داشته باشد.  
  

مکان(هاي) نمايشنامه  
1. نوازندة تنبور در بلندترين ارتفاع ممکن، نزديک ماه؛ 2. اتاقي که بالکني رو به دريـاي بالتيـک

دارد؛ 3. ايستگاه قطار؛ 4. اتاق فريدون، و مکانهاي نامعلوم ديگر.  
بيشتر اوقات در اتاق خانة برديا ميافتد که رو به درياي بالتيک است و در شهر کيل:  

پسر: (رو به بالکن ميرود) شانس آوردين اين چند روز هواي کيل خوبه (18)  
نام نمايشنامه از شهري به نام «آلتونا» سخن ميگويد در درون مـتن پـدر اشـاره بـه نمايشـنامة
«گوشهنشينان آلتونا» اثر سارتر کرده است. اين توجه خاص از محتواي متن سرچشمه گرفته. از نظـر

مشترکي که بين اين دو متن نمايشنامة سارتر وجود دارد که به آن خواهم پرداخت.  
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در بعضي صحنهها مکان، مشخص نيست و فقط توضيح صحنه به آن اشاره دارد، که گاه همـين
اشاره نيز وجود ندارد. از جمله صحنة حضور فريدون است؛ معلوم نيست اينجا کجاست، فقط توضـيح
صحنه گفته است که «اينجا اتاق فريدون است»، ولي تماشاگران قطعاً نميتوانند مطمئن باشـد کـه

اينجا جاي ديگري نيست، چرا که هيچ ديالوگي اشاره به اين مسأله ندارد.  
گروهها و جوامع دوستي و خانوادگي چندي در نمايشنامه وجود دارد. ولي از اين ميان، مهـمتـرين

و در عين حال پنهانترين گروه، گروه عاشقانة پدر و زن زنگاري است؛ چيزي کـه تنهـا از البـهالي 
ديالوگها و زيرمتن اتفاقاتي ميافتد (به طور خاص، حضور طوالني و پنهاني پدر در آلمان کـه گـويي
به دنبال اين زن است)، و البته چند صحنة ذهني از حضور وي نميتـوان بـه آن پـي بـرد، اشـارهاي 
ظريف ولي رابطهاي بسيار پر رنگ در کل نمايشنامه و کنش اصلي؛ چنانکه ستون فقرات شخصـيت

پدر را کيفيت همين رابطه بر ما مشخص ميسازد.  
  ***

حضور پررنگ عنصر خرد و مسائل فرهنگي نيز در اين بين جلب توجه ميکند. شخصيت اصـلي،
پدر؛ 30 سال روزنامهنگاري کرده است و بيشتر عمرش را با کتاب گذرانده، چنانکـه هـم بـا ادبيـات
ايران و هم ادبيات آلمان آشنايي عميقي دارد، گويي با آنها زندگي کرده است؛ ايـن مسـأله راحتـي در
نوع کلماتي که در سخن گفتن از آنها استفاده ميکند، اشعار و عباراتي از مشاهير، اشـاره بـه اتفاقـات
مهم تاريخي ادبي که در سرتاسر نمايشنامه خودنمايي ميکند و حال و هواي نمايشـنامه را از حضـور

تاريخ ادبيات پر ميکند، ميتوان مشاهده کرد؛ مثالً:  
آقاي شيللر، احترامات فائقة غريبانة مرا بپذيرد.  

همه ويلهلم تلها، به جاي سيب، قلب پسرانشان را نشانه گرفتهاند. زندهباد اسطورههاي فوتبال...  
حتي پسرش برديا هرچند که دانشجوي پزشکي است، ولي اطالعات ادبي خوبي دارد، بـه عنـوان

مثال آنجا که داستاني از مولوي نقل ميکند (93).  
اين اتفاق از نکات بسيار مثبت نمايشنامه است که اکنون در بررسي شخصيت پدر بيش از اين به 

آن خواهم پرداخت.  
  ***

واضح است که عنصر شخصيت پدر که شخصيت اصلي اسـت، در نمايشـنامه بـه وضـوح سـايه
افکنده است؛ دنياي نمايشنامه عميقاً تحتتأثير ذهنيات اوست. عنصر شخصـيت بـه همـراه طـرح دو

عنصر هستند که فرانسيس هاج ميگويد درونة واقعي نمايشنامه بر آنها استوارند.  
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پدر شخصيت پيچيدهاي است؛  
عاشق؛ هدف مهم او اين است که معشوق خود «زن زنگاري» را بيابد:  

اگه سوزني باشد تو انبار کاه: »من دونه دونه کاههاي اين انبارو ميخورم. سوزن را پيدا ميکنم.»  
ديالوگ مستقيمي مبني بر اينکه پدر به اين قصد به آلمان رفته وجود ندارد، ما ايـن مسـأله را از

زير متن و البهالي ديالوگها تشخيص ميدهيم. حتي پدر ادعا دارد که ميرود پسرش را ببيند.  
ولي مهمترين مسألهاي که در مورد او وجود دارد مشکالت روحي و رواني اوست؛ آن قـدر کتـاب

خوانده که دچار سوءهاضمة فکري شده است:  
بافنده (همان راوي مست غرق شعر و شور و عرفاني همچون پدر که زادة اوست):  

چقدر هذيان ميگي!  
و کشمکش اصلي نيز کشمکش دروني بين پدر و خويشتن اوست: در من مـا هـزار نفـر زنـدگي

ميکنه. او غرق در ذهن خويش است: از واقعيت بيزارم.  
اون خود را نمونهاي از ابراهيم ادهم ميداند که سوزن خود را بر هزار سوزن طال ترجيح ميدهد.  
با اين حال، نقطة ابهامي که در مورد او وجود دارد اين است که او هم در مـورد مـادر مـيگويـد،
دوستش دارد (76) و هم در مورد زن زنگاري(!) اين دو تا چه حد با هم قابل جمع در يـک شخصـيت

است؟ مگر اينکه اين مسأله را نيز روانپريشي او مربوط بدانيم.  
و نکتة ديگر اينکه نام پدر مشخص نيست (او شخصيت اصلي است!) فقط کلمة پدر را در مـورد

او ميدانيم.  
باورپـذير در اين ميان رقصهاي هستريک پدر، نشانه مسائل روانـي او و کاشـتي مناسـب بـراب

کردن کامل خودکشي وي است.  
از نمونة آشفتگيهاي روحي او، اين ديالوگها قابل توجه به نظر ميرسد:  

پسر: شما که اونقدر آهن داشتين، چرا باهاش ريل نساختين؟  
پدر: که اين انگليسيهاي پفيوز از روش رد شن، هرچي داريم ببرن!  

پسر: نه که نبردن؟  
پدر: اونقدر نفت به خوردشون مي ديم که بوي گند نفت بگيرن و ديگه کسـي نتونـه از بـوي بـد

تحملشون کنه.  
از ديالوگ انتهايي پدر ميتوان به عنوان گروتسک ياد کرد، چرا کـه هـم خنـده و هـم انزجـار و

اشمئزار را در خود دارد.  
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بدين ترتيب شخصيتپردازي پدر از نکات بسيار مثبت و موثر اين نمايشنامه است.  
رابطهاي بينامتني بين اين نمايشنامه، داستان رستم و سهراب و نمايشنامة «گوشهنشينان آلتونـا» 
اثر ژان پل ساتر وجود دارد. اگر در اين سه داستان به دنبال نقطة مشـترک بگـرديم، بـه مهـمتـرين

نقطهاي که ميرسيم اين است که در هر سه، کشمکش اصلي بين پدر و پسر است و پدر در حق پسر 
ظلمي روا داشته، هرچند که در هر کدام نتيجـه متفـاوت اسـت و عملکـرد پـدرها نيـز. در شـاهنامة
فردوسي، پدر پسر را ميکشد، در گوشهنشينان آلتونا پدر و پسر با هم خودکشي ميکنند، و در اينجـا
پدر به تنهايي؛ و معناي متن نيز شايد ناشي از همين نکته است. به غربت سپردن فرزند را چون سـم

کشندة سهراب ميداند؛ (71) اشارهاي به مسأله مهاجرت «مغزها».  
با توجه به چنين ديالوگي:  

پدر: مرتيکه قرمساق،ُ بهش ميگه تو رستمي زير باره نميره.  
بافنده: ناسيوناليسم آقا، ناسيوناليسم، پدر فداي وطن.  

ميتوان اين گونه تفسير کرد که نمايشنامه چيز در مخالفت يا حداقل عدم تأييـد وطـنپرسـتي و
فداکردن فرزند به خاطر وطن در خود دارد. او معتقد به آزادي است.  

حتي اشارات ديگري وجود دارد که گويي اعتراض است به بعضـي خصـائل بعضـي از ايرانـيهـا
(حداقل از نگاه برديا):  

برديا: کنگر خوردين و لنگر انداختين تو تختخواب تاريخ و هي چرت دو پهلو ميزنين.(22)  
برديا از اينکه شاهنامه مملو از کشت و کشتار است نيز شکايت دارد: از صـفحه اول همـين کـه

ميگه به نام خداوند جان و خرد، شمشير و ميکشه تا آخر.  
از ايرانيان در تاريخ هم ميگويد: آتن رو به آتيش نکشونديد؟ به مصر لشکر نکشيديد؟ کراسـوس
رو شما نکشتيد؟ مردم دهلي رو قتل عام نکرديد؟ هفدهبار خاک سومنات رو به توبره نکشيديد؟ طناب 
از شونة عـرب رد نکرديـد؟ هفتـاد مـن چشـم مـردم کرمـان رو رو تـرازو نگذاشـتيد؟ از کلـه منـاره

نساختيد؟(21)  
اينها نشان از جسارت اين قلم در انتقاد از خويش در مقام يک ايراني دارد که به قول ادوارد سعيد 
«در نقش روشنفکر»: روشنفکر آن نيست که «به هر طريق» از خـود يـا از چيـزي کـه منسـوب بـه

اوست به دفاع برخيزد (نقل به مضمون).  
البته در نيز پاسخي دارد.  

و نيز چنين ديالوگي: از اسکندر به اين ور هر کي اومد ما رو تکه پاره کرد و رفت.  
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پسر: براي همين هميشه ديکتاتورها بر شما ديکتاتوري کردهاند.  
اين ديالوگ ميتواند با نشانهاي که در صحنه گذاشته شود، تفسير امروزين و بسـيار سياسـي بـه

دست دهد.  
  ***

عنصر زبان:  
نويسنده از زبان غير رسمي استفاده کرده: دش دشهها ـ قلمدوش کردن ـ اين تتمة عمر ـ گـاف

دادن ـ ديگه آفتابه خرج لحيمه و بسياري مواد ديگر.  
در عين حال با توجه به شخصـيت غـرق در کتـاب و کلمـة پـدر، حضـور کلمـات و اشـاراتي از
کتابهاي مختلف بر فضاي نمايشنامه سـنگيني مـيکنـد: هرکـولس ـ هملـت ـ فلمينـگ پاولسـن

دانمارکي – زيگفريد ـ اُشيل ـ اسفنديار.  
آوردن عباراتي مستقيماً از شاهنامه و حافظ، مولوي، شيللر و ديگران نيز تأکيدي بر ادبيات حـاکم

بر فضاي متن دارد.  
مشخصاً در مورد پدر استفاده همزمان از اين زبان فاخر و زبان عاميانه که گهگاه به سوي آواز نيز 
ميرود (نه شير داره نه پستون، شيرشو بردن هندستون «101») نشان از همان آشفتگي روحي است؛ 

و اين همان تأثير مستقيم فرم بر محتواست.  
در مورد شخصيت مادر اگر بخواهيم فقط به يک صحنه اشاره کنيم، در صفحه 69 از عبارت: «يا 

قمر بني هاشم، زمين لرزه» استفاده شده.  
ميدانيم که «يا قمر بنيهاشم» اصطالحي عاميانه است و امروزه (با توجه به زمان کـنش) عـوام
هيچگاه به جاي زلزله از کلمة «زمين لرزه» استفاده نميکنند. بـه نظـر مـيرسـد همنشـيني ايـن دو
عبارت زمخت باشد، به خصوص اگر نگاهي به کلمات و عبارات مادر جاهاي ديگر متن هم بينـدازيم:
يه باريکه آب ـ هفت تا پادشاه را خواب ميديد ـ کشتيارت شدم ـ مثل ترقهاي، زود از کوه در ميري 

ـ چقولي کردن.  
ممکن است گفته شود در اينجا با توجه اينکه با کشتهشـدن سـهراب بـه دسـت رسـتم مواجـه
هستيم، اين همنشيني توجيهپذير است، ولي ميدانيم که تمامي اين اتفاقات در ذهن پدر رخ ميدهـد

و تا جايي که متن به ما اطالع (faet) ميدهد، مادر از اين ذهنيات آگاهي ندارد.  
ميدانيم که شخصيتها در نمايشنامه تنها هنگامي لب به سخن ميگشايند کـه نيـروي درونـي يـا
اجباري آنها را به اين کار وا دارد؛ در لحظاتي از نمايشنامه ديالوگهايي رد و بدل ميشود که شخصـيت
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به هيچوجه اجباري در به زبان آوردن آنها ندارد. مواردي همچون اينکه پسر ميپرسـد: «عاشـقي چيـه
بابا؟» و سپس پدر به بيان نظرات نويسنده در مورد عشق ميپردازد. اگر اين ديالوگ، يـا بـه طـور کلـي
اين واحد (unit)4 حذف شود، هيچ اتفاقي در متن نميافتد؛ و ميدانيم که ساختار نمايشنامه بايـد چنـان

باشد که اگر کلمهاي از آن حذف شود، نقصي به نمايشنامه در معنا يا فرم وارد آيد.  
البته ديالوگ در حالت کلي، احساسات را به خوبي منتقل ميکند و زير متن نيز به خوبي به عشق 

پنهان پدر اشاره دارد و وظيفه پيش بردن کنش را نيز انجام ميدهد.  
در پايان به بعضي نکات نيز اشاره ميکنم:  

ـ در مورد زمان دراماتيک نمايشنامه که کمي بيش از 7 ماه به طول ميانجامد، ما تنها از توضيح 
صحنه متوجه اين ميشويم که پدر چه مدت در آلمان بوده است. صفحه آخـر، هـيچ ديـالوگي وجـود
ندارد که به تماشاگري که امکان خواندن توضيح صحنه را نـدارد، بگويـد کـه پـدر مـاههـا در آلمـان

 مانده است.  
ـ حضور پليس آلمان و ورود مسأله سياست به طور پررنـگ بـه کـنش و معنـاي نمايشـنامه، بـه
صورتي ناگهاني اتفاق ميافتد و غافلگيري است. اين حضور در آخر صحنه است؛ آنجاست که متوجه 
ميشويم پدر از ابتداي ورود به آلمان تحتنظر بـوده اسـت. از پـيش هـيچ کاشـتي (اشـارهاي بـراي
باورپذير کردن اتفاقات بعدي) براي حضور مستقيم پليس وجود ندارد؛ فقط به مسأله پناهندگي اشـاره

شده است.  
ـ در صفحه (143) برديا هنگام مرگ پدر به طرزي غافلگيرکننده سر مـيرسـد، گـويي نويسـنده
دست او را گرفته و به اين صحنه کشانده است، و تصور کرده که اين غير قابل باور بودن، تنها با اين 
ديالوگ قابل حل است: پيدا کردن شما دانشجو ممتاز دانشگاه پزشـکي کيـل، بـا توجـه بـه دفترچـة

خاطرات پدرتون کار چندان دشواري نبود.  
با توجه به اينکه در صفحات پاياني نمايشنامه هستيم، به نظر ميرسد اين ديالوگ تنها از شـتاب

نويسنده براي جمع کردن متن حکايت دارد.  
ـ از عناصر تصادف استفاده فراواني شده است؛ قطاري که مرد بارانيپوش دستور پيش افتادن آن 
را صادر ميکند، تصادفاً همان قطاري است که حامل معشوق پدر است، و تصـادفاً از بـين تمـامي آن

زنان همين معشوق ما سر ميرسد و کوک ساعت را جا مياندازد تا زمان به راه خود ادامه دهد!  
ـ صحنه حضور خيالي پدربزرگ در کنار پسر و پدر به صورتي که هم پدر آن را مـيبينـد و بـا او

سخن ميگويد و هم پسر، غيرقابل باور است. (30 و بعد از آن)  
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پدربزرگ: کاش (برديا) اينجا بود و کمر منو معالجه ميکرد.   
ولي چند لحظه بعد پسر با پدربزرگ سخن ميگويد(!): حاجي عمو، بابامو چرا اينقدر ميزدين؟  

پدربزرگ هم پسر را ميبيند: پسرمه! تو چرا ميزنيش؟  
پسر: پدرمه.  

ـ از نکات مثبت نمايشنامه اين است که در صحنههاي رويارويي پدر و پسر، گاهگاهي اين دو بـا
رستم و سهراب همپوشاني پيدا ميکنند و گويي روي هم ميافتند. (85)  

پسر: خودتون تا حاال چرا نيومدين؟ وقتي خيلي ميخواستمتون؟  
پدر: حاال…  

پسر: نوشداروي بعد از مرگ.  
پدر: نتونستم.  

پسر: چرا.  
پدر: قفل کرده شده بود.  

پسر: يه جورايي وازش ميکردين، شما که بيژن رو از چاه ميکشيد بيرون يا هفتخوان رو واسـه
نجات کاووس پشت سر ميذارين و شاخ ديو سفيد رو ميشکونين.  

پدر: ما ياد گرفتيم که هميشه ديگرون رو نجات بديم.  
گويي سهراب و رستمند که بار ديگر مقابل يکديگر ايستادهاند.  

  
پينوشتها  

نمايشنامه، ترجمه منصور ابراهيمي و علياکبر عليزاده، سمت، 1381، ص ,5   کارگرداني 1. هاج، فرانيس،
2. همان، ص ,4  

3. اعداد داخل پرانتز به صفحات نمايشنامه اشاره دارد.  
4. اصطالح جيمز توماس.  



 

  


