
 

مة
لنا

ص
ف

 
ةی

عل
- 

ی 
هش

ژو
پ

 
بی
 اد
قد
ن

 
 .

3
ش

 .
 

02 
ان

سن
شم

 
40

90
 

ص
)ص

30-
10)

 

 

 
 
 

  متن در پرده:

  سال بلواو اثرپذيري آن از رمان  گوهر كمالمالموعة تلويزيونی 

 

 *پور پیمان دهقان

 الدين جةشاد کااانی ت فا سیت مؤسسة آم شش عالی غااثمد   شبان و ا باا
 

   چکیده
هايی ب   که     هة هفنا  به ن يسندگی و  ( اش سريال4077) گوهر كمالمجة عة تل ياي نی 

هايی اد. اين سريال    لیظهکا گر انی عبا   نجبر اش ابكة اول ساةا نةايز  ا ه می
  معروفی است؛ اما باننده    تانراژ ابندايی و اننهايی ( ن انة عبا4074) سال بلوايا آو   مان 

ها و نةاهايی اش آن که    سكانس  باند؛   حالی هاچ نشانی اش اقنبا  يا اقنبا  آشا  نةی
 بلوا سالاش  گوهر كمالنامة مجة عة تل ياي نی آاكا  است که عبا   نجبر    نگا ش فالم

و به   وم يكديگر نشانده ا  وبه گوهر كمال و بلوا سالتأثار پذيرفنه است.    اين ن انا ت 
ايم  و يا آو  اده هايی اش اثرپذيرم احنةالی عبا   نجبر اش عبا  معروفی ااا ه کر هنة نه

 ا بر شبان باشيگران جا م  سال بلواهايی اش تنها جةلهنه گوهر كمالکه ن يسنده و کا گر ان 
« حاتم خانپ  »)اارين بانا(ت «  اضاه ن بخت»ويژه ها به کر ه است؛ حنی برخی اش اخصات

ت «ن اافرين نال فرم»اد  ) ضا فاض ن  وشم( برابرساشم« قبا »)جهانگار الةاسی( و 
هام مشنرک ماان  و اند. ناا بر بعضی اش مضامان و م تاف« کنر معص  »و « گرحسانام ک شه»

خ اند؛ شيرا ا منطق آن مجة عة تل ياي نی نةیايم که منطق  مان بو يا آو  اده اثر تأکاد کر ه
 اده است.  منناسب با هنجا هام ساشمان صداوساةا تغاار  ا ه 

                                                                                                                  
 peymandehghanpour@yahoo.comن يسند  مسئ ل:  *

 47/44/4090تا يخ پذيرش:   2/1/4090تا يخ   يافت: 
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ت  مانت مجة عة تل ياي نیت عبا  معروفیت عبا  گوهر كمالت سال بلوا :كلیديهاي  واژه
   نجبرت اقنبا  آشا ت اثرپذيرم.

 . مقدمه و بیان مسئله 1
هام تل ياي نی  ايت    ت لاد مجة عه  عايت نكر ن کپیهام اخارت م ض ع    سال

( که 4090) جادة قديم( و 4090) سنگهف هام است؛ مانندسريالهم مطرح اده 
 بريکینگ بدو  (-Modern Family, 2009) خانوادة مدرنهام ترتاب براسا  سريال به

(Breaking Bad, 2008-2013) ال ت لاد و شمان بر ا م اده ب  ند. اش آنجا که س کپی
کا م آن  اان بساا  نا يک ب  ت کپی هام آمريكايیهام ايرانی با نة نهپخز اين سريال

صیرا افنا ؛ اما آاكا گی آن  ها بساا  شو  بهها و کا گر انن يسنامهاصطالح فالم به
وانة   اد و گناه « طلبانهيک نگاه سااسی و فرصت»هام سااسی ها با نارنگکا مکپی

 آن به گر ن کسانی افنا  که اين م ض ع  ا يا آو  اده ب  ند: 
ها به ماجرام اين سريال  ش نبرخی اش  امن ةمجلس با سااسی  انسنن  يش  اين نةايند
بر ا م است و به هةان  لال  کپی سنگهف به نظر من اين نگاه که سريال »ا امه  ا : 

که   ام است.   حالی لبانه برام عدهطيک نگاه سااسی و فرصت تهم م    اننقا  است
ترت  هام جدم ت انام به بیث می تاگر نگاهی تخصصی به مسائل فرهنگی  اانه بااام

له که آيا اين سريال قصد اننقال ئمثل بر سی اين مس ؛ترم و و  کنام تر و حسا   قاق
  خ  خ  م بهاقنبا   ةلئمس تفرهنگی غارخ  م  ا  ا   يا نه؟    غار اين ص  ت

 (.4090)ن باوهت « ا   وجه يک تخلف میس   نةیهاچ به

اشت اقنبا  امرم معة ل است «نگاه تخصصی»هم با اش نظر اين نةايند  مجلست آن
« غارخ  م»و تنها چاام که اهةات  ا  ت اين است که مین ام سريال اش نظر فرهنگی 

ت. اعضام ا  ام ناست و با هنجا هام فرهنگی  ايج    جامعة ايرانی هةخ ان اس
 مخالفنی ندا ند: « الگ بر ا م»نظا ت بر ساشمان صداوساةا هم با 

ت اعضام ا  ا الگ بر ا م اش صداوساةاطبق اعال  پايگاه ا  ام نظا ت بر ساشمان 
فرهنگی تفاوت بساا م با کش    اش لیاظا   که  سريالی که ت سط کش  م ت لاد می

هام اكلی  که اعضام ا  ا مخالفنی با الگ بر ا م   حالی ؛ما  ا    ا مناسب ندانسنه
ولی اگر اين  ؛و ساخنا م مناسب   جهت باال بر ن کافات و جذ  مخاطب ندا ند
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خالف ض ابطت   لال مغايرت فرهنگی به تمین ايی ص  ت پذير  اش لیاظالگ بر ا م 
 4.ملی است ةاهداف و معاا هام  سان

ا  بنگريمت نا  آن نه اقنبا  است و نه   حالی که اگر بخ اهام با وجدان باد
سلاقگی    ساشمان صداوساةا برام کا م و بیالگ بر ا م؛ بلكه چاام جا کپی

ناست. نكنة منناقض    اينجاست که اش يک س  پا سنه بر طبل « جذ  مخاطب»
ک بند و اش س م  يگرت خ    ام می هام ماه ا ه پُرهااه م تهاجم فرهنگی اش  اه ابكه

ام برام هام ماه ا ههام مخنلف ابكههايی اش  وم برنامهانه و عامدانه برنامهآگاه
بانند.    اين ن انا ت قصد پر اخنن به اين م ض ع  ا جذ  مخاطب تدا ک می

 نداانام؛ اما ناگاير ب  يم به آن ااا ه کنام. 
ي نی    مجة عة تل يا سال بلواتاکن نت   با   اثرپذيرم عبا   نجبر اش  مان 

ها پاز اش ابكة اول ساةات سريالی بانا   هاچ سخنی گفنه نشده است. سال گوهر كمال
اد که     و    ن يسندگی و کا گر انی عبا   نجبر نةايز  ا ه می  به كمال گوهر

خ   مجة عة م فقی ب  . حاال يا مان نةانده است اين سريال    چه  وشم اش هفنه و 
بانک »ت «خانة سانةا»ت «ابكة اول ساةا»   آ اا   اد. چه ساعنی اش اب پخز می
وج  کر يم تا اطالعاتی اش اين  هم جست« IMDB»و « جامع اطالعات سانةام ايران

 ام   با   آن     سنر  نب  .   ست بااو يم؛ اما هاچ نكنهنامة آن بهسريال و فالم
سال الی آن اش  مان    اين ن انا ت آنچه اش اين سريال تل ياي نی و اثرپذيرم احنة

    -که کافات مطل بی هم نداات -ام اش سريال ن يسامت براسا   يدن نسخه می بلوا
آفرينی کنندگی میةد ناجی و با نقزتهاه  قسةت به 20اين سريال     2ي تا   است.

اارين بانا ) اضاه ن بخت(ت جهانگار الةاسی )حاتم خانپ  ( و  ضا فاض ن  وشم 
هاست؛ اما    اين مجال امكان ايفا اده است. اةا  باشيگران باز اش اين)قبا ( تهاه و 

ها ناست و    ا امهت براسا  هةان براةر ن و پر اخنن به هةة اخصات
 هام اصلیت اثرپذيرم عبا   نجبر  ا آينگی خ اهام کر .  اخصات

ا عبا  آن مجة عه  « ن يسنده و کا گر انِ»باننده    تانراژ آغاشين و فرجامانت 
ست که منناسب اسال بلو ا ِ  مان  هايی وا نامة آن    لیظهاناسد؛ اما فالم  نجبر می

 ا با  سال بلواام  اده است؛ اما اگر خ اننده با هنجا هام  ايج    صداوساةا تغاار  ا ه 
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هاچ تر يدم بر اين نكنه تأکاد خ اهد    نگ بخ اند و سپس اين سريال  ا بباندت بی
ام ن انه و اش  وم آن  نامهفالم سال بلواهايی با نظر به با   نجبر لیظهکر  که ع

کمت  سريالی ساخنه است. اگر هم آن خ انندگان و بانندگان چنان اباهنی نبانندت  ست
  ايم.  ما  يده

 گوهر كمالايم که ن يسنده و کا گر ان تاکن ن ناا   جايی نخ اندهت نديده و نشناده

سخنی گفنه بااد.    تانراژ ابندايی و اننهايی  سال بلواقنبا  اش  مان اش اثرپذيرم يا ا
   ماان ناست و  سال بلوايا براسا ِ  مان  0«اقنبا  آشا »ت «0اقنبا »ناا هاچ حرفی اش 

ت ان اين احنةال  ا ناا  اناسند. میبانندگان عبا   نجبر  ا ن يسند  آن مجة عه می
 ا به عبا   نجبر پاشنها   ا ه بااند که  سال بلوان   نظر گرفت که کس يا کسانی  ما

که اين احنةال ناا وج    ا    ام اش  وم آن بن يسد و سريالی بساش  )هةچنان نامهفالم
بر ا م ها پاشنها  کپیها و کا گر انن يسنامهاصطالح فالم که کس يا کسانی به آن به

خ اهام با اين احنةال  بااند(.   واقعت میهام تل ياي نی آمريكايی  ا  ا ه اش آن سريال
هام سانةايی براسا  هام تل ياي نی و فالم بر اين نكنه تأکاد کنام که ت لاد سريال

هايی که هم    بانگاههام فرهنگِ سفا ای و سفا شِ فرهنگی است؛ آنگذا مسااست
به  مان و  ا  . اين مهم با اسنشعا  هايی احسا  میاش نگر آن مسئ النت نگرانی

گذا ان   يافننی است و اين  ويكر م  هام ايدئال آن سااستناهةن ايی آن با آ مان
-و تبديل آن به کااليی عامه« ذهن  مان»است کامالً آگاهانه برام ايسنا ن   برابر 

پسندانهت  ايگان و     سنر  هةگان که با  گر يسی    فر  و مین ام آن ص  ت 
ها چندان مسئله ناست؛ بلكه مین ا  غدغه يا رام آن نگرانگار . البنهت فر  ب می
 هاست.  غدغة اصلی آن ابه

گوهر و سريال  سال بلوات انام اش يک س   مان  برام   ک بهنر اين م ض ع می
) هة  سالگی چهلو فالم سانةايی  سالگی چهل) هة هفنا ( و اش س م  يگر  مان  كمال

رهنگی   با   برخی بايدها و نبايدهام اجنةاعی هشنا (  ا    نظر به  ويكر هام ف
وفايی يا خاانت هةسران( و  ويژه عشق مثلثت اش واج و بی)مثالً   با   عشق و به

پاامدهام آن  ا    بناا هام خان ا ه و جامعه بر سی کنام و ناهةن ايی صدام  مان با 
ان خ اهد ب  ؛ شيرا ها  ا بشن يم. به نگر مات ننايج اين بر سی يكسصدام آن  سانه
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گاه به ذهن کند و هاچ گ نه اعننايی نةیهاچ« صدام  مان»هرگا به « صدام غالب»
ام منناسب با اايست و نااايست م    نظر  مان وفا ا  نخ اهد ب   و    هر  و ه

خ  ت آن  ا تغاار خ اهد  ا . تنها تفاوت    اينجاست که بانندگان مةكن است    
اند: براسا   مان يا  اسنانی يا اننهايی يک فالم يا سريال ببانند که ن انهتانراژ ابندايی 

اش فالنی ساخنه اد و    فالم يا سريالی که کامالً براسا   مان يا  اسنانی اش فالنی 
ادهت مةكن است نن انند ببانند و طباعی هم است که نن انند و ندانند.   ن انه و ساخنه

 هد تا تانراژ و م ساقی انةا که به باننده حنی اجاشه نةیاسم س بگذ يم اش مكانی به
اند. اين  پايانی فالم  ا بباند و بشن   و بداند که ع امل ت لاد فالم چه کسانی ب  ه

ام  ا   که هن ش تانراژ فالم سانةايی يا برنامه  ويكر  گاهی    تل ياي ن هم  يده می
« آو  جا وم فرنگ جعبه»ر انندگان آن چاا اش نظر گ پايان نرساده استت اما هةه به

 ا  . اده فرض می تةا 

 . پیشینة بحث۸
ايم تا نشان  هام چه   وم يكديگر نشانده  ا  وبه گوهر كمالو  سال بلوا   اين ن انا ت 

اش آن  مان برام نگا ش و ت لاد سريال تل ياي نی اسنفا ه اده است. ما    مااان 
ام کر ه بااد؛ اما که کسی به اين م ض ع ااا ه ايم هجايی نخ اندهت نشناده و نديد

هايز تر يدآماا و منناقض ادن فالم اش  وم  مان گ يا نگاه عبا  معروفی به ساخنه 
 باند:  ن عی حنی منطق سانةا  ا   برابر منطق  مان میاست و به

 ام جةلهبه چنان  آدينه ةهام مجل تان    پاسخ به پرسز ن انه يكنا:     ست
  .[...] سانةا -4ن يس اش سه طرف    فشا  و سخنی است:   مان برخ    :

گذا   که خال عظاةی اش مر    ا  معروفی: سانةا اش اين لیاظ ن يسنده  ا    فشا  می
 ا بخ انندت بروند فالةز  ا  بینوايانکند؛ يعنی مر    يگر ناايند  مان  خ   می آسان

انگاا است   ا نخ اندت برو  فالةز  ا بباند. اين غم جناي  و مکافا ببانند.  يگر کسی 
 .(4074)يكنا و معروفیت 
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 ا ي ش مهرج يی برآن ب  ه است تا  م کهيگ  خ انده ب  وگفت تر    چند پاز
   او  وقت اين اتفاق نافنا . اما هاچ ؛بساش  سمفونی مردگانفالم و سريالی با اقنبا  اش 

   يد:گ می 1فیلم ةماهنامگ  با وگفت
 [ بساشيد؟سمفونی مردگانفالم: وس سه نشديد فالةی براسا  آن ]

به هةان م ض ع هم صیبت اش آانا اد  و  اجع چرا. اتفاقاً سال گذانه با ن يسنده
است که    يک فالم  هايی کنا  اشجةلهاساسی هست. اينكه اين  ةکر يمت اما يک نكن

 ةا ا کر  و باشنر مناسب مجة عت ان حق مطلب  ا  با شمان میدو   و ساعت نةی
شو م با تل ياي ن مذاکره تل ياي نی است که اتفاقاً به فكرش هم هسنم. قرا  است به

  (.42: 4074)مهرج يیت  کنام

  خ انام: با الها  يكنا می وگ م ن يسندههةچنانت    گفت
 اشند؟فالم بس -سمفونی مردگان - ماننانيكنا: ولی چرا خ  تان م افقت کر يد اش 
 خ اهد کا   فالم ا  . معروفی: من اصالً م افق ناسنم.  لم نةی

 ا  ت چه؟ يكنا: حاال که  ا   می
که بن انم  جايیکنند. من هم تا  معروفی: هن ش هم نشده است.  ا ند  ويز کا  می

تكه  ن عی تهديد اد  اگر نگذا م  مانت فالم ا  ت تكهبه من   واقع کنم. مقاومت می
له ئت انی بكنی؟ برام پاشگارم اش اين مس  وقت چه می  ش يده خ اهد اد. آن اش کنابت

)يكنا و  اد کدا  اش اين کا ها فالم نةی اد هاچ به اين کا  تن  ا  . ولی کاش می
  (.4074ت معروفی

پاسخ به اين پرسزِ  و    1ار بنانا انهگ  با و   گفت سمفونی مردگان  ن يسندناا 
  گ يد: می«  برابر اين  مان    ايران چط   ب  ؟ها   واکنز»او که 

با ها قرا  ب  ه فالةی اش آن ساخنه ا  ت )مثالً  ا ي ش مهرج يی چند سال  وم اين 
نامه آن  ا بساش ت يعنی اش  وم کنا  بگار ت هم  مان کا  کر ت و قرا  ب   بدون فالم

 (.ب  ند و اجاشه ندا ندبرام سريال و هم برام فالم سانةايی اما به اسم من حسا  
 (.4037 تار )معروفی و انه

اهلل  هم اش شبان عات «(سمفونی مردگان»رمان  كاوي درونازل تا ابد ) کنا    
  خ انام: ( می4074خر ا   43اننظامی )
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ها اصالً به  قصد اجرا خ اند . اخصات مهرج يی و به ةاين کنا   ا با   و  به ت صا
کندت  تر می ها  ا برام فالم غنی م   هايی کا گر ان اخصات ترمام احنااج ندا ند.   

بندم  بايد سكانس به چنان کا م نااش ندا   و کا گر ان صرفاً می سمفونی مردگاناما 
  (.249: 4030)يكنات کند 

«    تئاتر هامب  گ سمفونی مردگاننةايز »باگذات چند سال و با اجرام 
  خ انام: می

را  ب   که  ا ي ش مهرج يی يک فالم سانةايی و يک سريال ها پاز    ايران ق سال
و حرف ش يم  کا  کر يم با همبساش ت مدتی ط النی  سمفونی مردگاناش  قسةنی  ه

خ است  )برام نقز او هان مهدم فنیی  ا   نظر  ااتت و آقام اننظامی  لز می
بگار . و م ض ع  ساخت فالم  ا ةنقز پد   ا باشم کند(ت اما مهرج يی نن انست پروان

گذا   جل   و هةان  گفت کنا   ا می اايد    ذهن هر  ومان ماند. مهرج يی می
خ اهد  يک کا گر ان س ئاسی حاال می کنم. و نشد.می جريان ساال ذهن  ا ضبط

 با هم ا    لبنان بساش . چند نامه به من و ناار  ن انهت چندبا م  سمفونی مردگان
خ اهد اول    ايران ساخنه  ا ت  لم می ن ش ج ا  قطعی به او ندا هايمت اما ه ه  يدا  کر 

 .(4030 ت)معروفیا   
«  ش يده»تكه اش کنابز  نگران است که تكه 4074   سال  سمفونی مردگان  ن يسند

-و    اين ن انا ت به برخی اش آن تكه چنان بپندا  (که خ اهد اد )و حق هم  ا   

هام ما بايد اين نكنه  ا ناا   نظر بگاريم که برخی اش  مانها ااا ه خ اهام کر ؛ اتكه
سمفونی هام  يگران است و اگر ن يسند  پا ه برگرفنه اش مننعبا  معروفی پا ه

س يه است و  هام خ   استت بايد بپرسام که چرا اين نگرانی يکنگران مننمردگان 
  7  ندا  ؟هام  يگران    منن خ ام به مننمشغ لین يسنده هاچ  ل

اگرچه  ا ي ش  به فالم تبديل نشده است. تتا اين شمانت سمفونی مردگان هةهت با اين 
 ؛به هر  لالی نن انست تبساش  یفالم و سريالآنت  با اقنبا  اش خ است مهرج يی می

 اينجا    3.ش ه است سمفونی مردگان( گرياهايی به 4070) پري   فالم او ولی 
يكی به  کنام. چند م    اش اين گرياهام بانامننی  ا باان میفقط  ص  ت بساا  فشر ه به

   نةايی  است.« تص ير    تص ير»که خ    کنام ر ااا ه میتص ييک  فقط با ها اش آن
سمفونی ها  ا   که يكی اش آن ت چند کنا   يده می«اا  آخر»شيرِ تابل م  اش فالمت

http://www.mediafire.com/view/ofr0c6f4k3la2gh/Pari%20%281995%29.JPG
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ها هم  کنا  است و براسا  ترتابِ قرا  گرفننِ آن کنا  اولاناست؛   واقعت  مردگان
هام  يگر چاست  اش اين است که بدانی نا  کنا  اما الشمه ؛پر اشم کر  ت ان خاال می

ها  ا چاده و بن انی آن لیظه  ا   م( و بدانی چه کسی آن کناام بخ انانن انسن ا)که م
  9اتفاق. ها    کا  ب  ه است يا اش سر پاز چشم بااو م که آيا   نگی    چانز کنا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ت اصرا  باز اش حدم    نشان  ا نِ 4013) هامونت هةچ ن پريالبنه    فالم 
هر  و  مان  .ابلهاست و  يگرم  سلوکها يكی ترين آنا   که اصلی يده می« کنا »

هام مرکام آن )اسدت صفات  ا اای و پرم(    ناا با کلات فالم و اخصات
باشنر     44ابلهبا فالم بساا  آاكا  است؛ اما  44سلوکوگ م گ ست. گفت و گفت
نةاياند. اسد سهرابی )خسرو اكابايیت هةان وگ  با اسد )و صفا( چهره می گفت

هايی هم ت    لیظه« ي انة شنجارم ناست»گ يند که ت اگرچه می«(ساة   گال »
)که  سمفونی مردگانام اش آيدين و س جی    است و هم قرينه« پرنس ماشكان»يا آو  

و    «(  ي انة شنجارم ناست»گ يد که هاف  میاو هان هم   با   او به پارمر  هاف
ها    جةله آو  ؛ مانند ايناطیناک بر شبان میهايی ااعرانه و گاه ابهفالم جةله

بكز کنا ت انقد نچسب به اون. بذا  آفنا  باا . با ت أ . نه با اون »خطا  به ابر: 
 «. قلنبهه
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سمفونی گار  و     اعنناست يا آن  ا نا يده میهةان  ويكر  کالنی که يا به هنر بی
هم  يده  پري    42اده ب  ت مطرح « برا   ااعر»و « برا   باشا م»   تقابل  مردگان

 «.خبت برام اينا مثل هةه کا ِ هنر يه چااِ شيا يهت به     نخ  ه»ا  :  می
است؛  سمفونی مردگانباز اش هةه يا آو  خ  س شم آيدا     40اما خ  س شم اسد

ن عی با ا   و بهکه با خ  س شم آيدا لطةة اديدم به  وح آيدين وا   می هةچنان
ناا خ  س شم اسد آساب  پري  فالم س ش ؛  س خنن هةاا شت او ناا اش   ون می

 «. بعد اش مرگ اسد انگا  منم آتاز گرفنه ب   »شند: شيا م به  يگران می
 اده  ش ه سمفونی مردگان ی بههايهم گريا (4034پ  ت  )مهدم کر  جايی ديگر   فالم 

اما کنابی ب    وم ماام و  40اش آن فالم ندا يم تا پا ست کنام؛ ب  . حاال تص يرم
ت م اين مةلكت پاز اش اينكه به »گشت:  ها برمی گ يز با  مان گ يا به اين پا هوفتگ

 )که« اين خانه  ا بر شيسنن ايةن نديد »يا اين مصراع: « ا يم برسام تباه می سالگی سی
 وايی مرکب )با نشان  ا ن   تضةانی است اش اعرِ  يگران اش شبان آيدين(. اين اا 

 -هام ژان خ انی( باز اش هةه    فالم ش ن کنا  يا کنا   و ق خ   ن يا  کنا  يا و ق
و  هام  يگران ها و فالم کنا سراا  است اش هام او  ا  . فالم  يده می 41ل ک گدا 

 است.  47يا فراسانةا 41آثا  او فالم    فالم و فرافالم
هام اش نة نه گوهر كمالو  سال بلوا وم هم نشاندن اگر بخ اهام پاز اش  وبه

 سالگی چهلاندت بايد اش فالم سانةايی ب  ه سال بلوان عی منأثر اش  يگرم نا  ببريم که به
يا  کنام که ( 4034)حسن فنییت  شب دهمو مجة عة تل ياي نی ( 4033 ضا  ئاساانت )علی

 ست. سال بلواطرشم يا آو  هريک به
 ا ( 4073)ناهاد طباطبايیت  یسالگ چهل ا  يده ب  يم؛ اما  مان  سالگی چهلتر فالم  پاز

حكايت کنااک و » لال اصلی برام  ج ع به  مانت ااا اتی به  43نخ انده ب  يم.
 اسنانی ناست. آن     فالم ب  ؛ اما     مان هاچ نشانی اش چنان ماان« پا ااه

ن ن يس ب  ه است؛ با آ نامه هات اش قلم فالم مانند بساا م اش افاو وکاست  اسنانت به ماان
 ا  .    « ذهن  مان»هام بساا م با  وغريب که فاصله هام عجاب ساشم  نگپی

 خ انام:  ن يس می نامه هام مطب عاتی اش شبان فالم مصاحبه
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اين فالم  ا يک اقنبا  مد ن و امروشم اش  سالگی چهلن يس فالم سانةايی  نامه فالم
نامه به مهر گفت: لم انست. مصطفی  سنگا م   با   نگا ش اين فا مثنوي معنوي

ن انة ناهاد   سالگی چهلنامة اقنباسی اش  مان علارضا  ئاساان پاشنها   ا  يک فالم»
نامه خ است من اش خط  اسنان الها  بگار  و بعد يک فالم طباطبايی بن يسم. او می

بن يسم. وقنی  مان  ا خ اند  به نظر  جذا  آمد به هةان  لال اروع به نگا ش 
ماه شمان بر  و   واقع   از سالگی چهلن انن »وم    ا امه افاو : «. ه کر  نامفالم

هايی اش فالم  ا بعد اش تدوين  است. البنه بخز مثنوي معنوياقنبا  مد ن و امروشم اش 
 (.44: 4033) سنگا مت «  يد  و به نظر  فالم خ بی اده است

گرفت که کس يا کسانی  مان ت ان اين احنةال  و  يا نا يک  ا ناا   نظر  آيا نةی
 ضا  ئاساان پاشنها   ا ه بااند تا آن  ا مثالً به فالم تبديل کند؟   ا به علی سالگی چهل

ن يس برام ا ائة اا    وايت نامهاما هنگا   يدن فالمت اين احسا  با ما ب   که فالم
كايت ح»ت باز و پاز اش آنكه الگ م «عشق مثلث»   اسنانت با می  يت   اسنان

م    نظرش ب  ه باادت الگ م  مثنوي معنوياش  فنر اول « کنااک و پا ااه
اش عبا  معروفی و اسالاب  وايی اوت خاصه سال بلوا ام هةچ ن  مان  اده تجربه
 ا پاز چشم  اانه که اين افسانه    « افسانة  خنر پا ااه و مر  ش گر» اسنان  ماان

با « گر نال فرم و حسانام ک شه نان ن اات  خنر سرهنگ اس»پام  پا هت پابهت پا هاسال بلو
ام و  ن عی ن يسنده بانزِ افسانهاده که به ان هام منعد م  وايت  گ ها و افسانه افسانه

 بانزِ  مانی    نگر به هسنی  ا  ويا وم يكديگر قرا   ا ه است. 
اش  شب دهمست. سال بلواهام بساا م يا آو  ( ناا    لیظه4034) شب دهمسريال 
 49قسةت 22ست؛ بدين ترتاب که آن مجة عه    سال بلوابندم يا آو ِ نظر فصل

ا   و    تأکاد می«( اب  هم»تا « اب يكم»اب )اش  44اده و    آن بر  ساخنه 
اب »تا « اب يكم» ا  ا   )اش « اب»بر هفت فصل که هر فصل عن انِ  سال بلوا

هم بااد. ناا اين مجة عه  شب يک هزاروه اش ؛ البنهت اين مةكن است برگرفن«(هفنم
ست و عبا  معروفی    اين  مان به ايا  عاا  ا ناا گريا سال بلوااشنظر مین ا يا آو  

شمان يا  اما   ش ه و عشق شمانی و آسةانی  ا با يكديگر پا ند  ا ه و    مراثی ن اات هم
حسان حسان حسان »ه و حسانا  ا شمامه کر ه است و    ن حة  يگران ک )ع(حسان
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کند. حسانا  ا     وشهام میر  و می« حسان حسان حسانا»گ يندت او می« وام
شب کند و     ا باشم می )ع(اکبر اما  حسانبانام يا    تعايه نقز علیعاا ا م می

بانام که هةان عب    ا ن مذهب    بافنی عااقانه است. هايی اش آن  ا میهم جل هدهم 
هام آماام اسط  ه ا  اا   ساةان  انش      هم وا  سال بلوا  معروفی    البنهت عبا

الگ هام بالگر انی )سااواانت حسانا و  سووشوناها ت است و    اين  مان مانند 
مانند ااراش     سال بلوااسةاعال(  ا با يكديگر آماخنه است. اقلام سنگسر هم    

« سااوش»جام  ين تفاوت که معروفی بهاده است؛ با ا تبديل « ک فه»به  سووشون
 ا « اسةاعال»ت بدون تةهاد اسن ا ت «يیای»و    جام الگ م « سااواان»ن يسد  می
 ترم ااا ه کر (. نشاند )به اين م ض ع بايد    گنجام فرا  می

 وم هم  ت ان اين م ض ع  ا با  وبه ست و میسال بلوا ا   وا  شب دهمنظر مات  اش
 سال بلواآگاهی ما اش اثرپذيرم احنةالی حسن فنیی اش  24اثر نشان  ا .نشاندن اين  و 

 شب دهمهام آانايی اش ن اا و حسانا  ا اش شبان باشيگران کامالً اتفاقی ب  ه و جةله

اش آن « اب پنجم»ب   به  اسال بلوکه يا آو   شب دهمهام آانا     ايم. آن جةله اناده
 ست ماان حسانا و ن اا: وگ يی اگر   که گفت مان باشمی

طرف  ام  ويدت با لبخندم که يک هاش برق ک  کانه  ست به م ها  بر ت    چشم
 «.اند  انی مر هات هةة مر ها بچه هاچ می»انداخت گفت:  ص  تز  ا چان می

 «اند؟ چرا؟ بچه»
 «ها هةاشه ما  ند و مر ها بچه. شن»
 «رم به اين حرف معنقد بااد.کنم کس  يگ حال نشناده ب   ت خاال هم نةی تابه»
ايم.  خ اهام بگ يام که بچه آو يم يا اايد نةی ايم اما به شبان نةی ما مر ها هةاشه بچه»

گ يدت حنةاً خ  ش  ا پشت يک ص  تک  اگر هم کسی حرف مرا    کند   وغ می
 «مخفی کر ه.

 «اين فكر هةان حاال به مغات خط   کر ؟»
کنم. مثالً فرها ت مجن نت  ر  است به اين چااها فكر مینهت  وشها وقنی سر  به کا  گ»

خ اهد يک شن    شندگاز بااد  پا ااهت ااعرت منت هرکس که بااد هةاشه  لز می
گ يند پشت سر هر مر  با گی يک  که مدا  بهز  سادگی کند و مراقبز بااد. می

 « شن ايسنا هت اما پشت سر هاچ شنیت هرگا مر م ناست.
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 «گذا م؟ سر  می سربه»
 « ترين احساسم  ا گفنم. نه باو  کن که واقعی»
 «ت  بچة منی؟»
 «ت  ما   منی؟»
 «من عشق ت أ .»
 (. 213-217 :  4030)معروفیت  «من بچة ت أ .»
 «:مرضاه خانم»و «  فعت»وگ يی ماان تبديل اده است به گفت شب دهمکه    

اندت اش اون بابام لاچا بافم ريبیيا  که اين مر ها هةه م ج  ات غ ] فعت:[ به نظر  می
 م ننت نه؟ ها می ا ن يه قسم عان بچه گرفنه تا آق ياو ؛ انگا م هةه

گیت جائی اش جنم هر مر يه.  ام که می ]مرضاه خانم:[   ست فهةادم! اين پسربچه
 و ج  م تر و خشكز بكنه  که اين پسربچه  وقت بالغ نةاشن. هنر شن اينه مر ا هاز

خ ان ج شِ قنديه غريبه سر اش جام  يگه   ناا ه. مر ا هةاشه ما   میکه به ه   
 (. 4034)فنییت که گر  پارم  و سرا ن نشسنه بااه  حنی وقنی

ها بخشی اش فرهنگ  ها و سخن ام بگ يد که اين قسم انديشه مةكن است خ اننده
 نه ناست که گ عة می يا عاماانه يا مرب ط به حافظة مشنرک بشرم است و الااماً اين

گ نه هم بااد؛  گ يام بله مةكن است اين بااد. می سال بلوامنأثر اش  شب دهمن يسند  
ا   که گ يام اثرپذيرم  هام بساا م    آن مجة عة تل ياي نی  يده می ولی نشانه
هاي  باغاكلی  يگر     ها  ا به هايی اباه به هةان جةله ست. جةلهسال بلوامسنقام اش 
سال منأثر اش  هاي كندلوس باغگ يام  ان يم؛ اما نةی هم می( 4030ج کريةیت )اير كندلوس

 24کنام. اين  ا مكر  می شب دهمست؛ ولی   با   بلوا

 . بحث و بررسی4
اده است و باشيگران بساا م هم      قسةت تهاه 20    گوهر كمالتر گفنام که پاز

عبا   نجبر اش عبا  معروفی به  آن حض    ا ند. برام تباان اثرپذيرم پادا و پنهان
ها  ا  چند اخصات اش آن مجة عة تل ياي نی بسنده خ اهام کر  و  فنا  و گفنا  آن

اند اش:  ها هم عبا تترين اخصاتبا برابرهايشان     مان خ اهام سنجاد. اصلی
 «. قبا »و « حاتم»ت « اضاه»
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 سال بلواا   مان هايی که براسترين اخصاتپر اشمت اصلی   شمانة اخصات
ام اش ن اا و حسانايند.  و قرينه اندت  اضاه و حاتم هسنند و اينو پر اخنه اده ساخنه 

خ انامت هةراه با  ام که     مان   با   عشق ن اا و حسانا میهةان ماجرام عااقانه
 گرم. اگربانام؛    هةان کا گاه ک شهماان  اضاه و حاتم می گوهر كمالتغااراتی    
بافندت عجاب  سمفونی مردگانيا   هايی بهلیظه گوهر كمالام با  يدن هم خ اننده

ا  . تكرا  می سال بلوا    سمفونی مردگانهام بساا م نخ اهد ب  ؛ شيرا    لیظه
ساشم    اند و آن کا گاه قا ن اا و حسانا    م ا  م يا آو  س  ملانا و آيدين

هام س  ملانا گرم و گاهی ن اا حرفبه کا گاه ک شهاده است  شيرشمان کلاسا تبديل 
ام برام آن     مان انديشاده نشده و  شمانهکه هاچ پاز کند؛   حالی  ا تكرا  می

فاصله بگار  )البنهت  سمفونی مردگانپاداست که ن يسنده هن ش نن انسنه است اش فضام 
 ا  (.  یهام عبا  معروفی  يده م تكرا  و يكن اخنی    سراسر  مان

خاطر خ اهران کهنرش )مرضاه   اضاه ن بخت  خنرم است که بهت گوهر كمال   
و مريم( و مطابق با پاةانی که با ما  ش بسنه استت تا شمانی که خ اهرانز اش واج 

هام هام ت لاد پ ااک نااشمندمکند و با خااطی و کا     کا گاهاندت اش واج نةی نكر ه
ک اد تا به شندگی آنان سروسامان کند و می ا فراهم میشندگی خ   و خ اهرانز 

ا ند: يكی آقاکرامت و  يگرم حاتم؛ اما ببخشد؛    هةان اثنات  و مر  عااق او می
بانام و هم  ترين م ض عاتی که هم     مان می  اضاه  ل    گرو حاتم  ا  . اش اصلی
مضة ن     مان بساا  است. اين « عشق مثلث»   مجة عة تل ياي نیت طرح مضة ن 

 اسنان » اسنان اصلیت اش کالن اده است؛ تا آنجا که گذانه گسنر ه و انديشاده مطرح 
تكةال « معص  »گانگی آن با  کنر که سه« گرن اافرين نال فرم و حسانام ک شه

افسانة »ا  ؛ مانند  اد   يگرم اين مضة ن تكرا  میهام   برگرفنها  ت     وايت می
 اسنان »سال (ت  )و ابن«  اسنان لالی و مجن ن»)و پسر وشير(ت « ا ااه و مر  ش گر خنر پ

خاطر  وست  اانن  عةة ن اا که به« افسر»)و خسرو( يا  اسنان « اارين و فرها 
اده  ضر  گل له کشنه  نال فرمت به  ست برا  شت سرهنگ مت به«گر تا شن  و ه»

کند شنز با تةا   ا  قشنگ )مر م که فكر میت شن اسفندي«شي  »است.  اسنان افسر و 
سمفونی جر  عشق است. اگر       آمدم برام قنل ن اا بهمر ها  ابطه  ا  ( پاز
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باشنر بر  سال بلواخ يشاوندکشی با برا  کشی برجسنه اده ب  ت     مردگان
 هام خان ا گی پر اخنه اده است. عن ان قنلهةسرکشی به

ا    هم يا  می« ام به آن   اشمافسانه»اصلی )که اش آن با ت يک افسانة سال بلوا   
ن يسی ترکابی عبا  معروفی( گنجانده اده ام است برام نةايز اسل    مانو آينه
افسانه اش آغاش تا انجا   مانت اش است. اين کالن« افسانة  خنر پا ااه و مر  ش گر»و آن 

پام  وايت اصلی حض    ا   و     ل هبپا هت پاص  ت پا ه اب يكم تا اب هفنمت به
ا  . عبا  معروفی برام باشگ يی افسانة اصلیت هام  يگرم هم  وايت میآن افسانه

گ  برنگايده است؛ بلكه بخشی اش افسانه اش شبان ن اافرين و حسانام فقط يک افسانه
رشاحسن  ئاس فروش و ماپ   میخانمت کی هايی اش افسانه اش شبان عالاهگر و پا هک شه

يابام که آيند   وايت    قلم آيندگان ا امه ا  .    اب هفنم ناا   می وايت می
عن ان خ اهد يافت. آنچه  ا مارشاحسن  ئاس )که نةايند  پد با گ ن يسنده است( به

اشت سانه به ن ه به چشم ناظر و حافظة   خشان اش منن شندگی تجربه کر ه استت سانه
ت ان  گر يسی  هد. اين اننقال  ا میاست( اننقال می« عبا »باسیت )که مخفف 

 وايت اش ساحت افاهی به ساحت مكن     اةا  آو  ؛ اننقال اش انسان افاهی به 
سال  ا    « افسانه»با «  مان»وگ م ن ع ا بی انسان مكن  . فراتر اش اين جريانت گفت

  بانام.می بلوا
گر و ن اافرين نال فرم  ا اينجا    سريال  هةان ماجرام عااقانة حسانام ک شه

ها  ها و گلدان چرخدت به ک شه گرم حاتم می بانام.  اضاه هم    پاچاپاچ کا گاه ک شه می
بسنه بر  ي ا  اشت فرها   ا نقز نگر ت حاتم يا هةان قرينه هام سفالی می و مجسةه

« پر ه»چه ب  ه و    « منن»حاال ببانام  ا  . چهره می به باند و با سر يس خ   چهره می
  به چه تبديل اده است:

کر   تا سقف خةره   ااتت و به هر طرف که نگاه می وتا  پاچهام قديةی  مثل ک چه
 .«ايد؟ ها  ا اةا ساخنه هةة اين»و ک شه و گلدان ب  . گفنم: 

ام که  وانايی اش آن باال  ته کا گاه باش  و سن ن ب   و يک طاق گنبدمت و  وشنه
  فت.  یم

 «.ا  ها  ا هم من ساخنه ببانادت اين»گفت: 
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کا هت و اكسنه.  هايی ناقصت ناةه چند کله  وم  ف کنا  هم چاده اده ب  ؛ کله
ام قرا  گرفنه ب   و چقد  اباه  طرف يک کلة شنانه با م هام سااه و بلند  وم نااه آن

 اند  وم نااه. اند و گذاانه من ب  ت انگا  سر مرا بريده
 «اين کلة کاست؟»
 «اارين.»
 «اارين؟ اارين  يگر کاست؟»
 « ]...[مگر اسم اةا اارين ناست؟»

 «ام؟ ها ساخنه چند تا اش اين کله»]...[ 
 « و تا.»
 «اش کی ب  ؟ اولی»
 «اارين.»
 «اارين؟ اارين  يگر کاست؟»
 «هم فرها  است. آن»

 ا  آ می  ا  وم صخره ساخنه ب   که خ  ش صخره اده ب  ت ص  تز
معص مانه به ک ه چسبانده ب  ت يكدست     ل سنگت با  ست  يگر تاشه  ا 

-492 :  4030)معروفیت چنان به سر خ   ش ه ب   که ک ه اكاف بر اانه ب   

491.)22 

تص ير کشاده اده  ها هةراه با تغااراتی    آن مجة عة تل ياي نی بههةان واژه
 است: 
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کند و  ا مؤکد می سال بلوااثرپذيرم عبا   نجبر اش  هايی که يكی  يگر اش لیظه
ام اش  و ان ان يمت به خاطرهمی گوهر كمالن عی صدام عبا  معروفی  ا    به

 خ انام:میسال بلوا گر  .    اشت  اضاه( باشمیک  کی ن اا )و قرينه

ب  ندت آو    که اعدا  اده  يا  می هايی  ا اش  و ان ک  کی به و من ماهی]...[ 
 د.هايی که قربانی تشنگی شمان اده ب  ن ماهی

 «. چقد  صدام اين مر که ا   است»گفت:   انست که می ما   اايد اشپاز می
 «.دماهیت ماهی عا»پاچاد: فروش ت م میله می صدام مر  ماهی 
 «.ها اگ ن ندا ند  ياه اين ماهی»گفت: ما   می 

 «.ت عاد ن  وشماهی عاد»آمد:  فروش می صدام مر  ماهی
 «.ما خ  مان ماهی قرما  ا يم: »گفت میما    
 ةيک با ي انداش  بههايی  هام مر ه ب  ت    گ  ال صبح  وش عاد ک چه پر اش ماهی 

 کر  . میمسی. و من گريه 
 «.کنی؟ ما که ماهی قرما  ا يم هام سااه گريه می برام اين ماهی»پد  گفت:  

اارينی  و ان ک  کی    من  ةو  ا گم کر ه ب   . هةها  ا و حاال من    يا  ک  کی
س خت که  وشم     هايی می ت انسنم گريه نكنم.  لم برام ماهی شنده اده ب   و نةی

خاطر عاد ن  وش مر ه ب  ند. بعد که به ک چه  فنمت  يد  چند  اند و به چشةه شنده ب  ه
قره از ماهی  ا بسنه ب  ند و اند. با نخ قر ها  ا به   خنی  ا  ش ه تا اش اين ماهی

 (.499-493)هةانت  ا   می   ختت و با  باشيشان ةآويخنه ب  ند به ااخ

وگ يی ماان حاتم و  اضاه    گفت گوهر كمالاش سريال « قسةت هشنم»   
 ان يم که:  بانام و می می

]حاتم:[  اسنز  و بگ  حاال ت  اين م قعات ت  چط   اد که به اسنخر و ماهی و 
 مند ادم؟ ج   چااا عالقه ينا

خ اسنم  آقاستت خدا باامرش شت نةی يه  لالز حسان 20] اضاه:[  اسنز  و بخ ام
اه به  و ان بچگی؛ ايا  عادت ش هم مرب ط می تةا  بة نه. يه  لال  يگه کا ش ناةه
ها  م قع تر ماهی قرما. اون هام ن  الم قرآنت اش هةه مهم سانت اسكنا سفر  هفت

ها نگاه  ها به ماهیاديم و مدت فرواا    می من و مرضاه اش جل م ماهی هر وش
خريديم؛   ونه ماهی میگذاانام و اريكی يه هام ن   و هم می کر يم تا اينكه پ ل می
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 فنام  و تا  اد اون خت میآخه پ ل نداانام  و تا ماهی بخريم سر ماهاه  ع ام ن می
ج  م  گذاانام وسط  و تا آينه اين  و می قرماآينه گار مااو  يم و تنگ ماهی

 (. 4077) نجبرت ادند  اد تكثار می ماهاام ن شيا  می

 تص ير کشاده اده است: خاطر  ن اا     ؤيام  اضاه به« قسةت پانا هم»و    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ا   که اش آن باعن ان ام تأکاد میوگ م  اضاه و حاتم بر نكنه   ا امة گفت
 کنام: ك   يا وا ونه يا  میاثرپذيرم مع

کر  و   ساد و اش م قعات س ءاسنفا ه می [ آخرام يه گربة لعننی اش  اه می:] اضاه
 خ   . ماهاا  و می

 يا . ]حاتم:[ آه! حاال فهةاد  چرا انقد اش گربه بدت می
 (.4077) نجبرت ترسم ... نه اشا ن مننفر  يا  ... اشا ن می ها بد  نةی[ اش گربه:] اضاه

ها  ا  ها مننفر استت ن اا گربه ترسد يا اش آن ها می برخالف  اضاه که اش گربه
( 410 :  4030)معروفیت « ک چ ل » وست  ا   و حنی گربة ش   نگی  ا   که اسةز 

 ها  ا  : ام با گربهاست و   کلت ن اا نگاه و  فنا  مهربانانه
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افنا   سنی به  ما می ةخان هام اهر  ا  وست  اانمت اگر گذ اان بهمن گربه
 ا   که گرسنه نروندت هةاشه هم يک گربه  کشاد  و چاام بهشان می می سروگ اشان

کر ند و يا  می ک چ ل  جارجار گربة بچهآاپاخانه يا شاياده ب   و چها تا  ة   گ ا
 د. شايا ام  اات می گربه

 «.بانی؟ هام باالم  ي ا   ا می گربه»گفت:  معص   می

 «آ ه.»
گ يد خ  ت  ا . گربه سفاده می گ يد حامله گ يد؟ می  انی آن گربه سااهه چی می می» 

 «اند. هشايشگاه  اير کر  ت کنر معص   ةباا خان

 (.211)هةانت   فكر کر  ها گربهمن خنديد  و باش به 

ها مننفر است و هاچ يابد که چرا  اضاه اش گربه   آن مجة عهت باننده هرگا   نةی
 نگی برام آن انديشاده نشده و حنی اارين بانا  بانام.   واقعت پیم هم نةیاگربه

هايی که خ بی باشم کند و جةلهنن انسنه است    آن سكانس بدآمد و تنفرش  ا به
ن يس نامهآو  ت آافنه است و به هةان  لالت آن  ا اثرپذيرم معك   فالمشبان می به

ها  ا  آويخنن ماهیبه سال بلواوا ونه بدانام. اما    ت انام  ون يسی  انسنام و حنی می
 ا  آويخنن حسانات سااواان و اسةاعال؛ يعنی هةان اولاام   آمدم است برام به پاز

کا  گرفنه ( که با   يگر     مان به20«ماهاان بیر پاک کبريا»يا « ماهی اللهی)» يروش 
 هد: می« ب م ماهی». حسانا هم شونسوواا   ساةان  انش      اند؛ البنهت به اده 
ها مر ندت يا به ااخة   ختها میهام سااهی که اب عاد    گ  الب م ماهی»

 (. 212)هةانت «  لالادندت بیآويخنه می

ام اش معص   و او هان است؛ او آمااه گوهر كمالاما قبا  اخصات منفی سريال 
ت باست سال است که    «بن ل»هةسرشت شا  و  و . او و ها عقام و بیاست و مثل آن

خانم ب  ه است؛ اما  آقا و ک کب ااگر  حسانس شند. قبا  خانهحسرت  اانن بچه می
 ساند. بر اين باو  قنل می آقا  ا به هام کهنرمت حسانسبب ماخ لاام مهنرم و عقده به

نة ام است اش خااست که با عرق پاشانی آن باغ    ساوجبالغ  ا )که قرينه
بعد همت  به« قسةت هفنم»نال فرم    سنگسر( آباا م و آبا  کر ه است. اش  سرهنگ

من »آو  : هايی مانند او هان بر شبان می هد و جةله چهر  قابالی خ    ا نشان می
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و مانند او هان که بر اين باو  « خ ا  من عةرم ت م اون باغ ج ن کند حقة  می
 ت(044ج:  4030)معروفیت «  اند    اين باشا   وا  بااو  آ   بايد گرگ بااد که بن»است: 

که هةسرشت بن ل  و هنگامی« يه عده گرگ چشم طةع به مال اةا  وخنن»گ يد:  می
)که يا آو  نا  « ن اان»نا  ت هةسر او هان( برام  خنرکی به«آذ »ام است اش )که قرينه
« آقاگرگه»کندت وقنی ماجرا به ی ا تعريف م« شنکدو قلقله»ست( قصة سال بلوان اا    

هام گ يیگ يی يا آو  افسانها  . اين قصه سدت قبا  )آقاگرگه( اش    وا   می می
يابد. به گرگ پاكرگر انی می سمفونی مردگانست و او هان    سال بلواپا ه    پا ه

کا  خ  اند و مشاعرش  ا اش که او هان به برا  شت آيدينت مغا چلچله می هةچنان
خ ايان ما نكنه می»ا  : ام به اين ماجرا ااا ه میگ نهناا بهگوهر كمال انداش ت    می

بند  تا حاتم  ا به جن ن بكشاند. کا  میو قبا  هةة ت ان خ    ا به«  و چااخ   کنان
اده  او ناا مانند او هان اشنظر ساةا و سارت بد تص ير اده است؛ با م هام  يخنه

کج انديشی او بااد يا کةب  ش(ت  هان ناةهکنند  کجکه اايد باان )وسط سر کچل
 هند  اين است که  هام او   وغ است( و پام لنگ )لنگادن پام او نشان)باشنر حرف

 پاةايد     اه  است و   ست ناست(. مسارم که می
ام. کن ااا ه می گوهر كمالو  سال بلوا   ا امهت به چند م تاف و تص ير مشنرک    

تأکاد بر عناصر ا بعه )آ ت آتزت خاک و با ( است.  سال بلواهام اصلی    اش م تاف
 مان شندگی و  سال بلوا»کند:  وگ يی بر اين نكنه تأکاد میعبا  معروفی    گفت

.  مان نگاه ش تشنی به آتز و آ  و است یبالگر انعشق و وحدت وج   است.  مان 
 ینگاهپرستت و اين پرستت گلرست ب  ت آتزپاسب و هر چاا  يگر. ش تشت آ 

 (. 4032)معروفیت « عااقانه به شندگی است

قرا  گرفنن معص      کنا  ن اات امكانی استت بترام تقابتل  و نگترش و باتنز؛      
اااتد و     آستانی    آ  حت ض متی    ا   و به ا گرامی نةی وخاک آ معص   پاکی 
ن اات حسانا و جاويتد آ  و بتا  و ختاک و     انداش . اش س م  يگرت برامباغچه تف می

گترت  ات  . حستانام کت شه    متی « خاک»ام بر آتز گرامی است.     مان ناا تأکاد ويژه
 باش و ن اا عااق خاک: باش است و پاکخاک



   02 / اةا   3 سال                                                                                       72

ايستند   آيدت مدا  جل  آتز میشنی است که به ب  حسا  استت و اش آتز خ از می
خاطر ب م چ   باادت اايد هم نه. اوايل مدا   بها  ت اايد و اش تةااام آن سار نةی

کنتد و  خ   ت مهر جانةاش مرا با ها خ   ه ب  ت گتچ  يت ا   ا بتا نتاخن متی     خاک می
 (.07-01 :  4030)معروفیت « خ   ت و ما اش  سنز ذله اده ب  يمت عااق خاک ب   می

  (.490)هةانت  کر   ا ت انگا  خاک ب  ت و انگا  من با خاک باشم میب م خاک می
 چستب   لخت   ه و  گرم مرا ساخنه ب   و    من  وح  ماده ب  ت با خاکی با انک شه

  (. 493)هةانت 
    اشونااشهام ن اات حسانا برام او فراتر اش معش ق شمانی استت و پا نتدم ماتان    

هام حسانا و عشق ن اا به باشم ا  . خاک يده می« سرمآن»و عشق « سرماين»عشق 
ت العبلاد  مرصلاد التدين  اشم     کت يا آو  ااا ات عا فان )برام نة نهت  وايت نجتم خا

هام حضرت  وستت و  باشم  با   خاک«(    بدايت خلقت قالب انسان»فصل چها   
انتد:    ست    گل انسان  اانن است. هةچنانت بهرا  مقدا م بر اين نكنته تأکاتد کتر ه   

ا   و مايتة اصتلی    کا  بر ه می سراسر  مان بهبندم     که چ نان ترجاع "خاک"واژ  »
(Leitmotif )ية  اسنان و يگانگی  وحی ن اا و حسانا  ا بته  ما   ونآيدت  اةا  می آن به

 (.244: 4074)«  هد خاک ماهن پا ند می
که مر م ش تشنی استت     مان برجستنه اتده   « جاويد»با حض   « آتز»تأکاد بر 

ام اش سه اخصتات   نظتر بگاتريم؛    اايد بن انام مجة عه گوهر كمالو قرينة او  ا    
)که پسرعةة عةا  استت و اهتل آبتا ان و بتاز اش هةته يتا آو        « غف  »ت «عةا »يعنی 

ن عی عبتا   نجبتر اتةال و جنت       به«. کاوه»است( و  باشو غريبة كوچک   « باا »
کش  ند و غفت   اش  آو   )عةا  و پد شت کاوهت اش اةال ايران  ا    آن باغ گر  هم می

 21نال فرم  مام اش ايران است. ناا خانة سرهنگ سال بلواجن   است(.    

مطترح   -يابتد  ام متی که     مان ستاةايی افستانه   -ناا هةراه با حسانا« با »عنصر  
گار  و گاهی خ ایالی ن اا اش با   م هام او وشيدن می خاطر بها  ؛ مر م که با   می

فقتط   گوهر كملال ا   و بل است. اش ماان عناصر يا ادهت    است و گاهی  مام اش آ
گترم استت. ستفالگرم حتاتم ناتا      هم برام ک شها   که آنتأکاد می« خاک»بر عنصر 

ا   و فقط  اضاه است کته بته    ک  کانه تعبار می« باشمگل»پا سنه اش س م  يگران به 
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يابتد و  هنر حاتم  ا   متی بر  و  می اش آن  ست    گل  اانن و پام    گل ماندن پی 
کنه  اضتاه فقتط بايستنی عااتق بااتی تتا       ب م گل مسنم می»هام او به  اضاه:  حرف

 ست. سال بلوات يا آو  «بفهةی گل و سفال يعنی چی؟
   آن مجة عه ناا حاتم مانند حسانا مر م اهل اتعر و ا   تصت ير اتده استت.     

خةستة نظتامی  ا اشبتر    »ش  متانت  تعباترم ا هام نظامی آاناستت و بته  حسانا با منظ مه
کنتد   ا شمامه می «نامهنی»اش گرم  باعاات خاا  يا ابااتی و حاتم هنگا  ک شه« خ اند می

هايی اش مسةط نعتام اصتفهانی  ا    وصتف انتا      يا منناسب با م قعات و مجلست بات
می گر استت باشنر ا جاعات او بر نگترش و باتنز خاتا   خ اند؛ اما چ ن حاتم ک شه می

 «.  اند ها اش جنس ک شهآ  »اسن ا  است: 
پتی بتر       هتام مشتنرک     متان و ستريالت تأکاتدهام پتی       يكی  يگر اش م تاتف 

و گاتاه  ا   ختاک  و  آ که معص  ت برخالف نامزت عصتةت   است. هةچنان« اةعدانی»
آاليد يتا گلتدان اتةعدانی  ا بتا لگتد    حت ض        ا می خاک و  آ  ا   و گرامی نةی

هتام اتةعدانی  ا   کَندت    سريال ناا قبتا  گلتدان  هام اةعدانی  ا میفكند يا برگا می
هام اتةعدانی  متام   گل گوهر كمالکند.    اكند و    شير پا لگدمال میعامدانه می

اش سا گیت صداقت و پاکی است و برام حاتم اةعدانی يا گتا  متا   استت و يتا آو      
هتر وقتت اتةعدونی    »ات  (:  او بساا  ااا ه می  اضاه )که به س ية فرانگی يا اثارم

که يا گتا  حساناستت و   « سبا نگگر ن اال»ن اا ناا اش ب م «. افنمبانم يا  ت  میمی
« هام پتد  ب م اةعدانی»يا  ب م خاک و  بهعاياترين چاام است که    شندگی  ا  ت 

ب م »گ يام « کب م خا»کنند  حساناست و    ذهن معص   تداعی« خاک»افند. اما می
  هد. ؛ شيرا ن اا ب م خاک می«خاانت

ا   که يا آو    يده می گوهر كمالاش م ا   براةر هت نةاهام  يگرم     گذانه
ت اند نقز کا کر م ندا ندت می گوهر كمالها    ست. اگرچه برخی اش اينسال بلوا

ة نهت حاتم اش  و  و اش باانگر اثرپذيرم آگاهانه يا ناآگاهانة عبا   نجبر بااد؛ برام ن
ام ها پشت پنجر  بخا گرفنهسال»گر  اضاه است و حسانا  پشت پنجره نظا ه

ام ن اا  ا بباند يا    سكانسی  اضاه و خ اهرشت مريمت به اماد اينكه لیظه« نشسنه می
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گر ان  ا آتز»چنان است:  سال بلواکر ن قلاان هسنند که قرينة آن      مشغ ل آما ه
 (.410 :  4030)معروفیت « ها اروع کر   به چرخاندنشغال کر   و شير   ختپر اش 

 

 
اده و    جام  و ترم اش آن مجة عه   هام اثرپذيرم بساا  تغاار  ا هگاهی نة نه

ام اش آن برگار  ام کنابی  ا بگشايد و پا هتص ير   آمده است )فرض کناد ن يسنده به
ها ت ان به اين نة نه است بگنجاند(؛ اش آن جةله میو آن  ا    هرکجا اش مننز که خ

«( بانه ولی  لز  وانههاش نةیچشم)»فروای ناباناست که فال« آقام نس»ااا ه کر : 
گرم حاتم نال فرم و نابانايی اوست. سكانسی که  اضاه به کا گاه ک شه يا آو  سرهنگ

ست که سال بلواام    ا آو  صینهآو  ت يا مغان می ا   و برام او پاراهنی بهوا   می
خانه اش خانه بارون بهانة  فنن به خااط گار  و به ست میبه« پا چة آبی حريرم»ن اا 

نبز خاابان »شند تا حسانا  ا بباند. ا امة اين ماجرا و  يدا  حسانا و ن اا    می
  اش کر ه  طرفم پا چه  ا به»ت يا آو   يدا  حاتم و  اضاه    خاابان است: «خسروم

 که يا آو  اين نةاست:( 21)هةانت « ش ه به من شل ش ه ب  ب   و حارت
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سال ام     اسنانی افسانهگرم حاتم يا آو  مااناسا ت  اضاه    کا گاه ک شه
ست. مراسم خ اسنگا م حاتم اش اکر  يا آو  خ اسنگا م حسانا اش ن ااست. بلوا

ی اننخا  حاتم يا کرامت ماندهت يا آو  ن اا و تر يد او    تر يد  اضاه که     و اه
گر يا  کنر معص   است. حال  اضاه پس اش جدايی اش حاتم اننخا  حسانام ک شه

 سال بلوايا آو  ن اا     وشهايی است که اش حسانا هاچ خبرم ندا  . ا اهد اعرم 

اده   نا يک به آن برگايده اده؛ اما اعرهايی با مضامان هايی تغاار  ا ه هم    لیظه
کند و  ا شمامه می« ام خدا اين وصل  ا هجران مكن»است؛ برام نة نهت ن اا مصراع 
 «:فراق» اضاه غالی اش حافظ با   يف 

 کسی مبا  چ  من خسنه مبنالم فراق
 

 که عةر من هةه بگذات    بالم فراق 
هام بساا م ها تفاوتاان آنيا آو م ذهنی  اضاه هنگا  فراق يا آو  ن ااست؛ اما م 

اده و  اليلی  و  افنا ه؛ اما ن اا شنی است غا تهست؛  اضاه اش ا هرش بنابه
کند که او  ا  وست ندا  ؛ اما  اضاه عااق حاتم   حال مرگ و با مر م شندگی می

 است. 
سرانجا   شیرين و فرهادو  لیلی و مالنونمانند  اسنان  سال بلواعشق مثلث    

هام عبا  معروفی است که اگر اش عشق کی  ا   و اين اا   مرس می     مانس گنا
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 سندت گ يدت باشنر برام تبديل آن به هجران است و اگر معاااق به وصال میسخن می
اگرچه  گوهر كمالاين وصل برام فصل است تا بر با  غةگنانة  اسنان بافاايد؛ اما    

گار ت اين هجران برام ن  اضاه و حاتم اكل میمدتی مااپس اش اش واجت هجران ک تاه
ت اند بپذير  که معص   نةی سال بلواها    فراق کةال يابد.    اين است تا گ هر آن

نا  حسانا  ا  وست  اانه و  ل    او بسنه و پا سنه به  تر مر م بههةسرش پاز
« كاتة کثافل»يا « پد وما   لكاتة بی»اعنةا  است و هةسرش  ا وفا ا م او بی

هام قنداق خ اند و باشنر تأکاد او بر س ية لكاتگی ن ااست و او  ا شير ضربه می
ک اد؛   واقعت او بر چهر  عشق جذا  )به انداش  و      مان او نةیم ش  اش پام می

- گوهر كمال؛ اما    «عشقت جذا  است» سال بلواپراکند و    می«( اساد»شبان امروش 
منناسب با هنجا هام  ايج    صداوساةا تغااراتی  -تر يا آو م کر يمکه پاز هةچنان

هام  وان يا مثبت شندگی ن   تابانده ا  ؛ بنابراينت بر اده تا بر س يه    منن اِعةال 
خ ايام وفام شنام ن  و   اسنز ما مر ا چرا نةی»وفايی: ا   تا بیوفا ا م اصرا  می
 يم هر ااط نی مثل ر لا ان  و ببانام چرا اجاشه میخ ايام نصفة پقب ل کنام چرا نةی

ها عبا   نجبر اش  و گ يی    اين لیظه (4077) نجبرت « قبا  پاش ت  شندگاة ن باش بشه
هام  گ يد که نبايد به حرف کند و به او می گ  می و شبان کرامت با  کنر معص   گفت

 گ ش بسپا  . « آ ا  ش »امثال 
وگ ست؛ بدين قرا  که    گفت سال بلواة آن ناا با تسةا نا  سريال و وجه 

يافنه ااا ه  ا   و سل ک به سرات يا گِل وج  م کةال« گ هر کةال»اش اينكه  گذانه
کندت  اضاه و حاتم با گذات ها  ا    مسارم  وان و امادبخز تص ير می اخصات

صاحب  و  اان ادتاش آن تصا ف که تصا فی نب   و م جب مرگ بچه شمان و پس 
ن اا و هةسرشت «. کةال»گار  و  يگرم نا  می« گ هر»ا ند که يكی بچة هةاا  می

اند و اجاقشان ک   استت ن اا    معص  ت ناا اگرچه     مان عقام تص ير اده
نا  نها ه و « هةا»اش  ا ام يک  خنر و پسر  وقل ست که يكی  ا خااالت شنانه

  آن مجة عه و مكالةة آن جاء با کلت گ يا عبا     گاينز نا«. هةاي ن» يگرم  ا 
ت ان گفت منطق  مان با منطق سريال ط   کلی می  نجبر م فق ب  ه است؛ اما به
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فريبدت فريبد و اگر نگ يام سريال باننده  ا میکم  مان خ اننده  ا نةیخ اند؛  ست نةی
 پسندانه. ام است و عامهبندم آن کلاشهبايد بگ يام پايان

  . نتیاله3
ام به اقنبا  نشدهت باننده هاچ ااا ه گوهر كمالاگرچه    تانراژ مجة عة تل ياي نی 

اثر پذيرفنه  سال بلواکند که ن يسنده و کا گر ان آن اش  مان  احسا  می  هايی لیظه
 انست که با تغاار و تبديل هةراه اده « اقنبا  آشا »ت ان  است. اين تأثارپذيرم  ا می

گ نه اقنبا  آشا   گ نه وفا ا م به ذهن  مان ندا  . با  عايت احنةالت ايناچاست و ه
گار  و هاچ نامی اش  مان و ن يسند  آن  ونشان ص  ت می نا  اكل پنهان و بی که به - ا

ساشم مین ام  مان با   ويكر م آگاهانه  انسنام که سعی اصلی آن هةخ ان -بر  نةی
امعه است و طباعی است که    بسنرم کالنت هام فرهنگی يا ا اا م جآ مان

ان يم و آاكا  است که هام بساا م ماان صدام غالب و صدام  مان میناهةن ايی
بر  و برام جذ  ها و آمال خ   س   میصدام غالب اش ان اع  سانه برام اننقال آ مان

خ  م  شعم خ  ت به فرهنگکا م ساسنةاتاک فرهنگ غارخ  م  ات بهمخاطب با کپی
 کند.تبديل می

ها و  فنا  و گفنا  آن گوهر كمالهام    اين ن انا ت با تةرکا بر برخی اخصات
اان     مان سنجاديم و نشان  ا يم هايشان  ا با برابرهام احنةالیها و تفاوتاباهت

هايی اش ن اا و حسانا هسنند که    بافنی  يگرگ نت  اسنان که  اضاه و حاتم قرينه
ترين تص ير کشاده اده است. اما اصلی گرم بهها    هةان کا گاه ک شهنة آنعااقا

 ا  اصلی ت ان شنان  اسنان  انست؛  اضاه و ن اا مادان اخصات    هر  و منن  ا می
 سال بلوا هام عبا  معروفی فقط    ا م شنان     ماناند. البنهت مادان سريال و  مان

اند؛ مانند س  ملانا  ا  اصلی عشقهام او شنان مادانمانماند و    باشنر  منیصر نةی
ت شن سال بلوات ن اا )و قرينة او  خنر پا ااه     وايت افسانه(    سمفونی مردگان   

 ا م  اضاه ناا مادان گوهر كمالهام  يگر.    و نة نه پیکر فرهادجلد قلةدان    
هام شنان ن يسنده ام که    باشنر  مان ا مآيد؛ هةان مادانچشم می باز اش  يگران به

 بانام.  می
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ها و تصاوير مشنرک     مان و مجة عة  هةچنانت به برخی مضامانت م تاف
 انسنام و يا آو  اديم « عشق مثلث»ترين مضة ن  ا تل ياي نی ااا ه کر يم و اصلی

گريسنه است و  ا ت اما منفاوت با  مانت به مق لة عشق نکه عبا   نجبر با نگاهی وا 
ها نظر  ا ندت اعنةا ند و بر س ية لكاتگی آنمر ها به وفا ا م شنان بی سال بلوااگر    

ها  ا  ترين م تافا  . اصلیبر وفا ا م و س ية اثارم شنان تأکاد می گوهر كمال   
سال ها      انسنام و بر اين باو يم که به اين نة نه« ماهی»و « خاک»ت «اةعدانی»هم 
ها    آن مجة عه با   نگ باشنرم پر اخنه اده و آنچه عبا   نجبر اش اين نة نه وابل
  نگ اسن ا  است.هايیت بدون پیتص ير کشادهت    لیظه به

   پايان ناا بايد به اين نكنه اعنراف کنام که    اين ن انا  اش آنجا که به منن 
 گوهرهام احنةالی ن يسند   پذيرمايمت بساا م اش اثرنامه  سنرسی نداانهمكن   فالم

ناگفنه و ناتةا  باقی ماند؛ البنهت بر سی اين اثرپذيرم بدون نظر به  سال بلوااش  كمال
اد به سبک ن يسندهت  تر میمراتب  ا ا تر ب  ؛ شيرا با نظر به مننت آسان نامه بهفالم

ی و چرايی اد چگ نگتر میها و گاينز واژگان  ساد و   نناجه آسان نی  جةله
ت انند آن  ا مندندت میاثرپذيرم آن  ا سنجاد. اگر  يگرانی به اين م ض ع عالقه

 تر اش اين ن انا  پاگارم کنند. گسنر ه

 هانوش پی
 ./http://www.tabnak.ir/fa/news  : « الةالسنگ با باتباشم هفت».  ج ع کناد به: 4

 .http://nostalgiktv.coت اناد بباناد:  .    اين نشانی ناا می2
3. adaptation 
4. loose adaptation 

ايم و آنچه نقل کر يمت برگرفنه اش سايت (  ا نديده447ت اةا   9)سال « ماهنامة فالم». اين اةا ه اش 1
 ست. هاآينه

6. Bettina Stecher 

 . برام نة نه  ج ع کناد به:7

ت «سةف نی مر گان    مان   اانمبا   يگر اهرم که  وست میباشتا   مان »پ  ت  ن ن  هقاپاةا -
 .442-39(ت صص4092)تابسنان  22ت ش1ت  فصلنامة نقد ادبی

http://nostalgiktv.co/
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    مان  ا  بال    گذ گاه تا يخ: باشتا  کنا  سةف نی مر گانمنن پنهان    »تتتتتتتتتتتتت  -
 .432-417(ت صص4090)پاياا  27ت ش7ت  فصلنامة نقد ادبیت «عبا  معروفی

اش ج. . سالانجر ساخنه است و     فرانی و زويی ا با اقنبا  آشا  اش  پري.  ا ي ش مهرج يی فالم 3
اما    اين «. بر اات آشا  اش سه  اسنان ج. . سالانجر»ا  :  تانراژ پايانی هم به اين نكنه ااا ه می

خ اسنام منناسب  نبا  آشا  آاكا  ااا ه کنام و فقط مین انه مقص   اين نب  ه است که به اين اق
هايی اش اقنبا  آشا  پنهان بپر اشيم )که البنه چندان هم پنهان ناست(؛ اما با م ض ع ن انا ت به جل ه

 قاقاً چاست؟ کدا  سه  اسنان؟ « بر اات آشا  اش سه  اسنان ج. . سالانجر»منظ   مهرج يی اش 
 اسم ندا ند؟ 

ها آگاهانه ب  ه بسا چانز کنا  گار  که چهاين احنةال ق ّت می پريام  يگرم اش فالم .    نةاه9
 است:
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است «  عات  و »که ن انة يک «  اه يک شائر»کنابی است با نا   فرانی و زويی    سلوک. قرينة 44

اناسانده « يه  هاتی اهل خراسان»   فالم  سلوک( و ن يسند  444و  92ت 04: 4034)سالانجرت 

 ا  .می

 ا  . هم ااا ه می ابله( به 443)هةانت  فرانی و زويی.    44

 . برام نة نه  ج ع کناد به: 42

)تهران: نال فرت  0ت چ4ت جباغ در باغ   « چه کسی ااعر  ا کشنه است؟»ه انگ گلشارمت  -
 .073-077و  011-010(ت صص4033

ت « اانم     مان سةف نی مر گانباشتا   مان با   يگر اهرم که  وست می»پ  ت  ن پاةان  هقا -
 .93-91(ت صص4092)تابسنان  22ت ش1ت  فصلنامة نقد ادبی

وقنی با شنز برام تعطاالت به فل  يدا »است که « ساة   گال »ت فرانی و زويی. قرينة اسد    40
 فرانی و زويی   باشنر م ا  ت مهرج يی براسا   (.14: 4034)سالانجرت «  فنه ب   خ  کشی کر 

   اتاق هنلی خ  ش  ا » و ؛ اما خ  کشی اسد مطابق با  وايت سالانجر ناست. ساة   پاز می
است( تنها کسی ب  ه که اش «  ا اای» پري( و شويی )برابرش    19است )هةانت « با تار ش ه
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اش بخشاده است خاطر خ  کشی قعاً او  ا بهخ  کشی ساة   آش  ه اده و تنها کسی ب  ه که وا
 (. 12)هةانت 

   آن برجسنه اده استت پس اش ا سال مقاله به  سمفونی مردگان. تص ير م    نظر  ا که  مان 40
ا  . آنچه   يده می سمفونی مردگانکه گ يا  خنرم ااعر استت « غال»فصلنامه يافنام.  وم ماا 

تر تص ير او  ا بر ت باشنر يا آو  فروغ فرخاا  است )که پازآو  غال   با   خ   بر شبان می
ساشندت/ غافالن/ هم»است: « خطابة تدفان»خ اند برگرفنه اش ايم( و اعرم که می  ي ا  اتاق  يده

ها هم با اين جةلهآن - انام چاستکه نةی -و ااعرانگی او« شايد.تنها ت فان/ ک  کانِ ناهةگ ن می
يا آو  آيدين « گم... حنی انگااه نداانم قابش ن کنم. ه من چندساله اعر می ونست ک حنی نةی»

اعننا ب  ت اينجا ما   به ااعرم غال است. اگر     مانت پد  به اعر و ااعرم آيدين بی
بر اين نكنه  سمفونی مردگانو  پرياعنناست و سرگر  کا هام خ يشنن.    اين فالم هم مانند  بی

 (. 4034پ  ت )کر «  ونن فقط اينجاست که قد  هنر  و نةی»ا   که:  تأکاد می

 

 
عن ان ایء يا فراتر اش ایء( برام اننقال معنا يا  )به« کنا »   سانةا اين امرم  ايج است که گاهی با 

ام اش آن  ا   و گاه اگرچه  مان خام ش است و هاچ جةله باان عاليق کا گر ان اسنفا ه می
 کند.هام بانامننی با فالم برقرا  می   ت نسبتا خ انده يا اناده نةی

15. Jean-Luc Godard 
16. metafilm          
17. metacinema 
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( اش ن ئل La Dame en Blue) پوش بانوي آبیيا   مان ناخ  آگاه بهسالگی  چهل. هنگا  خ اندن 43
 ا بخ انام.     پوش بانوي آبیااتله افنا يم. هةان باعث اد پس اش گذات چند سالت  وبا ه 

خ انی م اجهام.    اين  ام ب   که احسا  کر يم با ن عی وا ونه گ نهها به هايی اباهتلیظه
خ   گی    آهنگِ آهسنگیِ هسنی: نگرم به مضة ن سال»ايم باعن ان شمانه مطلبی ناا ن انه

 «. سالگی پ ش و چهل بان م آبی

قسةت  40    شب دهما   که سريال  كنه تأکاد می) وناک جعفرم( بر اين ن تعزية عشق.    49
 قسةت ب  . 22ام که    ي تا    يديمت     ساخنه اده است؛ اما نسخه

منن    پر ه: مجة عة تل ياي نی اب »ام باعن ان ص  ت مسنقل    ن انه. ما اين م ض ع  ا به24
هام  انام بگ يام که اةا  اثرپذيرمت  ايم. اينجا می پی گرفنه«  هم و اثرپذيرم آن اش  مان سال بل ا

( هم 4090-4090) شهرزادبساا  گسنر ه است و حنی   پام آن  ا     سال بلواحسن فنیی اش 
 ت ان  يد. می

)تهران: جاويدانت  خانم علويهبانام.  .ک: صا ق هدايتت هم می خانم علويه. هةان قسم انديشه  ا    24
 . 20(ت ص2101

نگاهی به صخره انداخناد که فرها  تاشه  ا بر فرق »ا  : هم تكرا  می کر فرهادپی. هةان تص ير    22
« خ   ک فنه ب   و با ص  ت  وم صخره فرو آمده ب  ؛ با م هام پريشانت و آ ا  خفنه ب  

 (. 420الف:  4030)معروفیت 

 . اين هم حكةنی است اش امارخسرو  هل م:20

 گ يمهر که گ يد که  است می
 

 گ يد يم   وغ می است گ 
 بنگريد به:« ماهاان و اولاا». برام پا ند ماان 20 

(ت 4039)تهران: مروا يدت  (هاي دريا )بوطیقاي رواي  در مثنوياز اشار حةاد ضا ت کلیت 
 .101-129صص

 . برام آگاهی باشنر  ج ع کناد به:21

)بهةن و اسفند  01و  01ش  تماللة كلکت «سال بل ا؛ اسط    مصابت ق می    مند»بهرا  مقدا مت 

 .240-242(ت صص4074

 منابع
روزنامة . «سالگی اقنبا  مد ن اش مثن م معن م است چهل(. »4033 سنگا مت مصطفی ) -

  .44(. ص4033خر ا   24) 2114. شآفتاب يزد
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]مجة عة تل ياي نی[. ابكة اول  گوهر كمال(. 4077 نجبرت عبا  )ن يسنده و کا گر ان( ) -
 ا. ايران.ساةام ج.

 . تهران: نشر مرکا.0. ترجةة ماال  شکريا. چفرانی و زويی(. 4034سالانجرت ج. . ) -
. آخرين باشنگرم خوابگرد«. گ  با عبا  معروفیو منن کامل گفت(. »4032اكراللهیت  ضا ) -

 .   :4090تار  04
 http://www.khabgard.com/?id=-232231770. 

  قاقه. 30]فالم سانةايی[.  جايی ديگر(. 4034ا گر ان( )پ  ت مهدم )ن يسنده و ککر  -
 . تهران: ققن  .0. چپیکر فرهادالف(.  4030معروفیت عبا  ) -
 . تهران: ققن  .1. چسال بلوا (.  4030تتتتتتتتتتتتت ) -
 . تهران: ققن  .9. چسمفونی مردگانج(.  4030تتتتتتتتتتتتتت )-
. آخرين حضور خلو  انس«. هةاشه فصل آخر(. »4037ار )معروفیت عبا  و بنانا انه -

 .   :4090تار  04باشنگرم 
 .http://maroufi.malakut.org/archives/2008/12/post_356.shtml 

. حضور خلو  انس«. نةايز سةف نی مر گان    تئاتر هامب  گ(. »4030معروفیت عبا  ) -
 .   : 4090تار  04آخرين باشنگرم 

.http://maroufi.malakut.org/archives/2004/06 
. 01و  01. شكلک ماللة«. سال بل ا؛ اسط    مصابت ق می    مند(. »4074مقدا مت بهرا  ) -

 .247-499صص
  قاقه. 441]فالم سانةايی[.  پري(. 4070مهرج يیت  ا ي ش )ن يسنده و کا گر ان(. ) -
. خبرگزاري فارس«. اسی استسنگ سا يشة برخی اننقا ات به هفت(. »4090ن باوهت باژن ) -
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http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930423000569. 
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