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از پشت «در نمايشنامة » زن«نمادپردازي اكبر رادي با تقابل دو 

  »ها شيشه

�
لي كاووس حسن 

 *  

    زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيرازگروه استاد

  شهين حقيقي

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  چكيده

 از سـبك،    ست كه در پردازش آثار هنري خود         ا آشناي ايراني نويسان نام اكبر رادي از نمايشنامه   

 ؛بردار بـوده    ادب نمايشي نام   گرايي در به واقع او  از ديرباز،   .  برخوردار است  اي  ژهيزبان و بيان و   

 آن،  برايند كه    بهره برده  ، از زبان و بيان نمادين      اجتماعي خود  هاي در طرح ديدگاه   ي نيز گاهاما  

اي  تواننـد نمونـه    بودن، مي  واقعي است كه با وجود ملموس و        نييها و فضاهاي نماد   خلق تيپ 

هـاي   ويـل أثـار رادي تـن بـه ت      رو، برخـي آ     ازاين .هاي مشابه و شرايط همسان باشند     براي تيپ 

جمله آثار رادي كه از     از. ها نگريست ردهاي مختلف به آن   توان از رويك   دهند و مي  گوناگون مي 

بـا  رادي   در ايـن اثـر،       .سـت »هـا از پـشت شيـشه    «اسـت، نمايـشنامة      چنين قابليتي برخـوردار   

فكـر امـروز   شنناپذير روامان و آشتيتا چالش بي است   مدرن، كوشيده    هاي  تكارگيري صنع  هب

  . ريشه به نمايش درآوردبا جريانِ نوگراييِ بيرا 

 در شهـاي تـا شـگرد رادي بـراي بيـان نمـادين ديـدگاه       است  در اين پژوهش، تالش شده      

دهد، نويسنده اين بيـان نمـادين را بـا            پژوهش نشان مي    نتيجة .مايشنامة يادشده واكاوي شود   ن

در ايـن   . يت بر دوش او خلـق كـرده اسـت         پردازش شخصيت زن و وانهادن نقش اساسي روا       

سازي، دو تيپ زن را در كنار و دراصـل، در برابـر             كارگرفتن شگرد قرينه   سنده با به  يروايت، نو 

اصالت و ديگري، زنـي معمـولي    ست متجددمĤب با تجددي بي  ا داده است؛ يكي، زني    هم قرار 
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 ،هـا  ، هريك از شخـصيت گاهيداز اين د  . هاي فكري و رواني    آن با همان دغدغه    از نوع امروزيِ  

 باشـند كـه     يتوانند نمايندة يك تيپ يا مرام فكري و فرهنگي خاص         ويژه زنان نمايشنامه، مي    به

  . كنند آفريني و دراصل، طرح ديدگاه ميدر فضاي اثر، در كنار هم نقش

  .، زن، نمادپردازي»هااز پشت شيشه«نمايشنامه، اكبر رادي، نمايشنامة  :هاي كليديواژه

  درآمد. 1

هـاي اجتمـاعي    ، بـه پديـده    اش  ي است كه در آثار نمايش     نويسانيهاكبر رادي از نمايشنام   

   .نگرد تحليلي ميوپيرامون خود با نگاهي انتقادي 

. است) گرايي واقعيت( و رئاليسم ) گراييطبيعت( اي از ناتوراليسم  سبك رادي آميزه  

 پيرامـون خـويش و شـرايط        هاي ظاهري محـيط    نويسد و واقعيت  او از زندگي مي   

گرا بـه تحليـل و نقـد دورة    كند و گاه چون نويسندگان واقع     دوران خود را بيان مي    

بـرد   مـي  سـر اي كـه در آن بـه      تاريخي، شرايط اجتماعي و وضـعيت انـساني دوره        

  .)160: 1381 خلج،( پردازد مي

وران  از مباحـث بنيـادين د  -دت و تجـد  از آثارش، بـه جـدال سـنّ     بسياريرادي در   

 به پيامدهاي اين جريان در ايران، او را          رادي با اين حال، نگاه علمي    . زدپردا مي -معاصر

رادي جريان مدرنيسم را در     . ندك نمي  وادار يقيد و شرط از مرام خاص     داري بي به جانب 

نگـرد و دسـتاوردهاي خـود را بـا بيـاني      هاي متفاوت ميهاي گوناگون و از زاويه   زمينه

نوس و أهـاي جانـدار و رخـدادهايي مـ     بـا شخـصيت  هـايي مايـشنامه ب نهنري، در قال 

هـاي فكـري و      مايـه  گيري آثار رادي بر اساس بـن      شكل. آورددرمي نگارش   ملموس به 

ها   كه شخصيت  دانجام مير آثار نمايشي    دابي او به نوعي بيان نمادين       يفلسفي، به دست  

 .بـرد  وزمـره بـاالتر مـي     اي عـادي و ر    هـ و رخدادها را از سطح رخـدادها و شخـصيت         

شـود،  ها ديده مـي   اي كه در آن    كننده گرايي خيره  هاي رادي با وجود واقع    رو، نوشته  ازاين

بـه همـين دليـل، بررسـي و         . دهندميتن  شناسانه  هاي جامعه انگاره  مانند ييهاويلأبه ت 

لـب  اغ ،هاگيري آن  تحليل آثار رادي بدون درنظر گرفتن بستر تاريخي و اجتماعي شكل          

  .رسد نظر نمي ماند و چندان علمي بهعقيم مي
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 گـاه  و متفـاوت  مدرنيـسم،  برابـر  در مختلف هايمرام و هاگروه سوگيري ايران، در

 از سـنت  پـذيرفتن  و خـودي  اصـيل  فرهنگ بر تكيه با گروهي .هست و بوده متعارض

 خوب هايهجنب همة با مدرنيسم نفي به آن، منفي و مثبت هايجنبه همة با و ابعاد همة

 خويش آثار از شماري در را آن و بوده آشنا تفكر طرز اين با رادي. اندپرداخته آن بد و

 امـان  بـي  جدال است كوشيده» آبي روزنة «نمايشنامة در نمونه، براي. است داده بازتاب

 و ايـستايي  آن، تـداوم  الزمـة  كـه  رعيتي ارباب نظام با مبارزه قالب در را دتجد و تسنّ

 تسنّ برزخ در نيز دهد   نشان مي  او كه ايجامعه. درآورد تصوير به ت اس جتماعيا ركود

 شخـصيتي اسـت     ،كنـد   مـي  زندگي نظامي چنين در كه زني .زندمي پا و دست دتجد و

 مبـاد  اين «يا ،»آن هم و اين هم «يا ،»آن نه و اين نه «برزخِ اين ميانه؛ حد اين در گرفتار

ت امان سـنّ  نيز كشاكش و جدال بي    » افول«در نمايشنامة    .)127-9/ 1: 1386 رادي،(! »باد آن

تي و مدرن و سـپس      هايي از هر دو تيپ مختلف سنّ      و مدرنيته از راه پردازش شخصيت     

  .)247-127 ،همان(ها به تصوير كشيده شده است  تشريح تعامالت ميان آن

 و هويـت   كننـدة فرهنـگ    ي نفـ   كه -ي ديگر هت و مدرنيته، گرو   امان سنّ در چالش بي  

سـازهاي  و  بـه سـاخت     فقـط  -اند  اصيل خودي و خيره در مظاهر فريبندة فرهنگ بيگانه        

هـاي  ان دادن سـراب   اند و شگفت اينكه با شعارهاي فريبنـده و نـش          كرده ظاهري بسنده 

ظـاهر، موفـق هـم       بـه   و هرفتـ  سرعت در مراتب اجتماعي پيش     انگيز، به  فرهنگي وسوسه 

، در قالـب    »منجـي در صـبح نمنـاك      «از آثار خود مانند      يرادي در شمار ديگر   . اندبوده

گرا و متجددمĤب است و سرانجام باعث افول و          تجمل  كه زني كامالً   -شخصيت كتايون 

 ريشه و گاه خشن انتقاد كرده اسـت       ين تجدد بي  ز ا  ا -شودحتي خودكشي همسرش مي   

ب پــردازش نيــز در قالــ» ملــت بــا ســاالد فــصلاه « نمايــشنامة در.)643-413 /2همــان، (

 طنزآميز بـه ايـن پديـده نگريـسته اسـت            سيما و سروناز، با نگرشي كامالً     شخصيت ماه 

  .)351-285، همان(

گـرا بـه     انتقـادي و واقـع     گاهي بـا ديـد     فكـران اجتمـاعي    روشـن  فقطدر اين ميان،    

نگـر و گـاه     چيـز را از پالونـة نگـاه واقـع         نگرنـد و همـه    هاي پيرامـون خـود مـي       پديده

هـاي   زبـان، بـا ديـدن اخـتالف        هـم  شده و بي  اين نسل كنده  . بينند   مي دساختارشكن خو 

شـوند و   مي اساسي خود با سنت و جريان متجددمĤب، از نظر شخصيتي به درون رانده            
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ك از دو گـروه     يـ گزينند؛ زيـرا در ميـان هـيچ       از بعد بيروني و اجتماعي گوشة انزوا مي       

 ،هاي متضاد و متنـاقض  ميان اين گروهاما هميشه در كشاكش . زباني ندارند همفكر و هم  

گروه ديگري هم وجود دارد كه زيرِ دست و پاي شعارهاي اين چند تيپ فكري قرباني                

نگرنـد؛   هـاي آن مـي     به نفس زندگي و زيبايي     فقطاين دسته كساني هستند كه      . شود مي

همـه مـرام و عقيـدة متـضاد، بـه           يگانه حقيقت مهمي كه گويي در جـدال نـابرابر ايـن           

 در شـعارها    كه صدايشان شنيده شود يا اصالً     آن    اين گروه بي  . فراموشي سپرده شده است   

 وذره در انزوايي تحميلي پيـر        خوردهاي مرامي محلي از اعراب داشته باشند، ذره       و زدو 

هـا مـرده اسـت، از تكـاپو          درحالي كه شور زنـدگي در آن       ،شوند و سرانجام  افسرده مي 

اسـاس  » هـا از پـشت شيـشه    «ست كه در نمايشنامة       ا  مضاميني مايه از اين درون . افتند مي

  .گرفته است پردازش روايت قرار

دهـد در تمـام ايـن مـوارد، زن در            مـي  ، نـشان  شـده    نوشـته  هـاي بررسي نمايـشنامه  

 دارد و شخصيت او در جايگاه نمـادي بـراي يـك تيـپ و                يها حضور پررنگ  نمايشنامه

فـرد   بهر منحـص اما با توجه بـه نگـرش  . ت اس و تحليل شدهي پردازش مرام فكري خاص  

پـژوهش  در اين زمينـه     ل زنان در ادبيات نمايشي امروز، تا به حال،          ئرادي به زن و مسا    

هاي مربـوط بـه      ها و سايت  با اين حال، در شماري از وبالگ      .  انجام نشده است   يمستقل

 بـه زن و     يرهاي بسيار محدود و مختـص     توان اشاره  تئاتر و سينما و ادبيات نمايشي، مي      

  :  ازجملهمشاهده كرد؛ل زنان در آثار رادي ئمسا

، »تـصوير زن در ادبيـات نمايـشي       «اي كوتاه با عنوان      در مقاله ) 1387(چيستا يثربي   

 بررسـي    و نيـز    گذراي تصوير زن در ادب نمايشي ايران از آغاز تا امروز           ضمن بررسيِ 

ويژة رادي را به اين مقولـه نيـز         نويسان به زن، نگرش      هاي متفاوت ديگر نمايشنامه    نگاه

پـردازي رئـال رادي بـراي نـشان دادن چهـرة زن              معرفي كرده و از شخـصيت     وار    اشاره

   .سخن گفته است

، »هـا نقـد نمايـشنامة از پـشت شيـشه        « نيز در مقالة     )1388 (سيدعلي تدين صدوقي  

 بررسـي   شـده در ايـن نمايـشنامه را        كارگرفته  برخي نمادهاي به   فقطضمن نقد اين اثر،     

  . داشته استيينگاه بسيار گذرا به قهرمان زن اثر كرده و
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ماننـد   (ها آنجا كه بـه بررسـي آثـار رادي         ها و وبالگ   سايت  مندرج در  هاياما مقاله 

اند، اغلب در حد ارائة گزارش      پرداخته) ...هاي علمي، فرهنگي، هنري و    ديگر شخصيت 

 بـه گـزارش مراسـمي كـه در          فقـط انـد يـا      از اجراي برخي آثار رادي مانـده       يمختصر

 يا به معرفي اثري از رادي كه روي صحنه است، بسنده            شده و برگزار  رادي  بزرگداشت  

كـه بيـشتر    است  زده  شتاباغلب  هايي   نقد و تحليل   ها  محتواي اغلب اين مقاله   . اندكرده

  مطالـب  هـا هـم       ؛ البتـه تعـداد انـدكي از آن        انـد   و در حد يك معرفـي سـاده        تمجيدآميز

دارند اي زندهار
1

.  

بـه   چگـونگي پـردازش شخـصيت زن         گاهطور مستقل از ديـد      پژوهشي كه به   يگانه

تحليـل شخـصيت زن در    « عنـوان  بـا اي اسـت ، مقالهپرداختهبررسي يكي از آثار رادي     

 نگارنـدگان   .لي و شهين حقيقي   از كاووس حسن  »  اثر اكبر رادي   "روزنة آبي "نمايشنامة  

 در پردازش شخصيت زن در جايگاه نمـادي بـراي تقابـل              شگردهاي رادي را   اين مقاله 

  .)1390 لي و حقيقي،حسن(اند د واكاويدهت و تجدسنّ

ست،  ا نيز زن از نقش محوري برخوردار     » هااز پشت شيشه  «از آنجا كه در نمايشنامة      

بـه زن در ايـن اثـر        را   تـا نگـرش رادي       انـد   كرده تالش    نيز نويسندگان  در اين پژوهش  

هاي نويـسنده   در طرح ديدگاه  را  آفريني او   متني اثر، ميزان نقش   ا تحليل درون   و ب  بكاوند

  .كنندبازنمايي 

  خالصة نمايشنامه. 2

ايـن نكتـه از نخـستين       . دهد هاي صبح را نشان مي    نخستين طليعه زمان آغاز نمايشنامه،    

اي تنظيم شـود كـه حركـت         گونه نور بايد به  [«: شودنه دريافت مي  توضيحات شرح صح  

 از  .)70/ 1: 1386 رادي،( »].سوي غـروب اسـت     مان را ثبت كند و نوسان آن از بامداد به         ز

  .ست اشود كه نمايشنامه روايتگر طلوع تا افول زندگيهمين نكته دريافت مي

تـازگي در آپارتمـان      است كه بـا همـسرش، مـريم، بـه         ي  فكر روشن ةبامداد نويسند 

او تـوان  . انـد زندگي خود را آغاز كـرده  از شهر تهران ي در جاي ساكت و آرام    يكوچك

بامـداد در انـزوا و تنهـايي،        . شودراه رفتن ندارد و پيوسته با چوب زيربغل توصيف مي         
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او . اينكه احساس خستگي كند يا متوجه گـذر زمـان باشـد، سـرگرم نوشـتن اسـت                 بي

  .كند نويسد و تصوير ميگونه كه هست، مين درجريان خود را همازندگيِ

كوشـد بامـداد را از پيلـة        ست شاداب و سرزنده كه گاه مي       ا  مريم، معلمي  همسر او، 

 امـا بامـداد     .تنهايي و انزوا بيرون بكشد و او را با زندگي درجريانِ بيـرون آشـتي دهـد                

هـا و     خـارج آشـتي كنـد؛ دنيـايي كـه بـا سـوءتفاهم              توانـد بـا جهـان     روي نمـي   هيچ به

بامداد در پاسخ به خواستة مـريم       . نده است هايش او را طرد كرده و به درون را         نابرابري

هـا را بـه آينـده       هايش را براي او بخواند، كار خواندن نوشـته        خواهد نوشته كه از او مي   

در ايـن تنهـايي     .  هنـوز شـكل نگرفتـه اسـت        - به تعبير او   -دهد؛ زيرا داستان  حواله مي 

او زنـي   . سـت ، خـانم درخـشان مـدير مدرسـة او          دارد  مريم ي كه انگيز، تنها دوست   مالل

در او  بـا هربـار حـضور       كـه   اسـت   طلـب   متجدد، سرزنده، فعال، جسور، مقتدر و جـاه       

 اعـالم   ريـشه  بـي  هاي جناح متجددِ    تحوالت اجتماعي و پيشرفت     و گذر ساليان  ،صحنه

  . شود مي

خـانم  نويسد،  را مي » هااز پشت شيشه  «گيري نمايشنامة    روند شكل  واقعبامداد كه در  

  گنـدابي زندگي   ،در انديشة او  . كشدتصوير مي  به شكل دو مگس به    را  و مريم    درخشان

انديـشه و   هـاي بـي   ست پر از موش و مگس كـه تنهـا قهرمانـان فعـالِ آن، همـين آدم                 ا

   .ندرا د پيوسته رو به ترقيند كه با شعارهاي پرآب و رنگا طلب فرصت

 دارد تا ي عميق جايگاهگل ،در انديشة او. مريم سرشار از روح سادة زيستن است      اما  

زباني، به گردآوري گل از همة كـشورهاي         هم  براي فرار از بحران تنهايي و بي       جايي كه 

جونـد و او را بـيش از         هاي مـريم را مـي      گل ها آلبوم همه، موش  با اين . پردازدجهان مي 

  . كنندافسرده ميپيش دل

از پـشت   «ة   بامداد نسخة نمايشنام   ها،  آنپس از گذشت سي سال از زندگي مشترك         

كند و بـراي بـه انجـام         مي هديهتقديم شده است، به او      » شهيدمريم  «را كه به    » هاشيشه

 غافل از اينكه مريم ديگـر آن        ؛كندروع به خواندن از روي متن مي       ش ،اش  هرساندن وعد 

ين درحالي است كـه    ا  روزگاري مشتاق شنيدن بود نيست؛     موجود شاداب و سرزنده كه    

و اين صحنه، غروب داستان     ...  فروبرده است  ي عميق را به خواب  خستگي و پيري مريم     

 . است
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  »ها از پشت شيشه«تحليل شخصيت زن در نمايشنامة . 3

جي زوال خانوادة بامداد از راه نمايشِ پير شدن و تـالش تـدريجي      ياز آنجا كه سير تدر    

گانـة زنـدگي    هـاي شـش    بـر اسـاسِ دوره      را  شخـصيت مـريم    ،مريم نـشان داده شـده     

، نقـش مقابـل      چون شخصيت خانم درخشان    اما. ايم   كرده معرفي و بررسي   اش  اشوييزن

 بـر اسـاس      را گذرد، شخـصيت او    مريم، تا پايان اثر ثابت است و گويي زمان بر او نمي           

   .ايم  كردهمعرفي، در جايگاه نقطة مقابل مريم، اش هاي شخصيتيويژگي

  مريم. 1-3

اش بررسـي و    اشوييگانة زندگي زن  اي شش ه در دوره   را ، شخصيت مريم  اين بخش در  

  .ايم  كردهتحليل

  آغاز جواني. 1-1-3

 بـه    او .سـت  ا  و سـرزندگي   پويـايي سرشار از   و  جوان و شاداب      دختري  مريم در آغاز، 

 .كنـد خطـاب مـي  » بـامي «كند و او را شـ شيوة جواني، اسـم كوچـك شـوهرش را مـي     

ـ       ترين ممه  مربـوط   هـا از زنـدگي    اشـت آن  وع نگـرش و برد     اختالف مريم و بامداد، به ن

ست كه در عرصـة مناسـبات و روابـط اجتمـاعي شكـست               ا فكريبامداد روشن . است

 تنهـا   ، او خـود را تنهـا تافتـة جدابافتـه          .)390 ،همان( خورده و به درون رانده شده است      

خواهد بـه    مي بامداد .)391،  همان( كند استثنا و تنها انسان نيالوده به اين لشاب معرفي مي         

نـد و ماننـد يـك موميـايي بـراي           يروي قلم و هنر دست، وضعيت خـودش را ثبـت ك           ن

ه يه وقتي مردي هم بـا يـه         براي اينكه آينده هم بدون    «:  ديگر به يادگار بگذارد    روزگاران

ه نفس بزنه يا تكـوني      كبغل بوده، مرده و منجمد، تو يه شيشة الكل، بدون اين          چوب زير 

   .)390 ،همان( » ....بخوره

هـا، بـه روح روشـن زنـدگي نظـر           بافي ها و فلسفه  پردازيلئا از اين ايد   ه دور بمريم  

 امـا   ،ن اسـت، كودكانـه    هاي متعفّ ها و لشاب   او به بامداد كه مجذوب دنياي مگس      . دارد

اما بامداد نـاتواني     .)392 ،همان( ».كنيم كاري نداره، باش مبارزه مي    «: گويدبسيار عميق مي  

  :كندبهانه ميخود را از تحرك و پويايي 
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تـو از بابـت پـات       :  مـريم  ...حالي كه اين  رتو مبارزه آدم بايد خيلي چاالك باشه؛ د       

عوض دستم، اين، رابطة منو با آينده حفـظ  اگه پام معيوبه، در  ...نه:  بامداد ناراحتي؟

آرم كـه    اي درمـي  اي خشكيده هصورت حشره  من با همين دستا اونا رو به      ... كنهمي

   .)391، همان( اين همون ثبت كردنه.  بشهبعد روشون مطالعه

هـاي   ن آينده يا حتي از ميان بردن مگـس        تواند در دگرگون كرد    امروزي را كه مي    بامداد

كند كه سرانجام نيز با خوابيدن مـريم هنگـام    ميي موهومةثر باشد، فداي آيند  ؤذهنش م 

  .رسد ت مياثبا  وهوم بودن و شكست آن بهخواندن بامداد از روي نمايشنامه، م

بـا اتوبوسـاي دوطبقـه و       ... هـر روز  «: سـت  ا در اين دوره، مريم از روزمرگي بيـزار       

دســت، ماللــت او را از  هــايي از ايــن جمــع بـستن واژه .»...قرمــزا هــا و چــراغچهـارراه 

هـا  گـذر فـصل    مريم،   نديشةدر ا  .دهدنشان مي ي روزمره   ها سمج اين پديده   تكرارشدنِ

 هـيچ   هـا   اما براي بامـداد، گويـا تغييـر فـصل         .  دارد يگاه خاص ويژه آمدن تابستان جاي    به

هـا كـار معلمـي،      تابستان براي مريم فصل تعطيالت، استراحت بعد از ماه        . اهميتي ندارد 

تابستان يعني شام خوردن تـوي مهتـابي، پوشـيدن          در نظر او،    . تحرك و مسافرت است   

مـا زبـان و احـساس شـوهرش      ا.)380 ،همان(ترين لباس و بستن تلِ سبز به موها   قشنگ

 هـاي آن  گفته،رو ازاين .كند رو ميها روبههميشه مريم را با جنبة منفي رخدادها و پديده

ست؛ در اين ميـان، مـريم    ابرانگيز، تفسير مثبت و منفي سخن ديگري      ملأدو به شكلي ت   

  .بيننگرست و بامداد تيرههميشه روشن

خواهـد    او بـه زيبـاترين شـكل مـي         .ست ا حواس مريم بسيار قوي    در آغاز جواني،  

هـاي طبيعـت را      خواهد زيبايي  او مي . مند و تيز را برآورده كند     نيازهاي اين حواس نيرو   

. شـود گويد، به زيان احساسات مريم تمام مي      كند و هرچه مي   اما بامداد هرچه مي   . ببيند

ن ديدگاه  با چني اما   ؛)383،  همان( داشته است    ي صداي قشنگ  ست در گذشته   ا مريم مدعي 

   .)جا همان(و در چنين محيطي، حنجرة او نيز از نوا افتاده است 

زبـاني در وجـود مـريم        هـم  گيري احساس عميق تنهايي و بـي      شكلآغاز  ،  اين دوره 

او بـه هـر     . زبـان باشـد   هـم و  صحبت  وجوي هم است كه باعث شده پيوسته در جست      

 كوتـاه   هـاي   ها بـا افـزودن جملـ      اين كـار ر   . آوردحرف در   خواهد بامداد را به   سيله مي و

ـ بيـشتر   . دهدخود انجام مي   هاي  هجملپرسشي و نظرخواهانه در پايان       او در   هـاي   هجمل
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، )380 ،همـان ( »شـه، نـه؟   عـالي مـي    «:پذيردپرسشي پايان مي  » نه؟« با   وگو با بامداد  گفت

د است بـه قـص     در قالب نظرخواهي   اي  پرسشي هاي  هجمل و يا    )381،  همان( »خوبه، نه؟ «

 »گـي؟ چي مي  ... «،)382،  همان( »خواد كجا بريم؟  تو دلت مي  «: حرف درآوردن بامداد    به

هاي بامداد، بسيار كوتاه، اغلب در حد يـك واژه و بـه قـصد                اما پاسخ . ...  و )382 ،همان(

رحـالي كـه مـريم بـا         د ؛»هيچـي «يا  » كنهبراي من فرقي نمي   «: پايان دادن به بحث است    

 بحـث را  دسـت، دراصـل قـصد دارد    هايي از اين   و پرسش  )380 ،نهمـا (» طور مگه؟  هچ«

  .ادامه دهد

در . سـت  ا مـريم و بامـداد    هاي  هبرانگيز در اين متن، طول نابرابر جمل      ملأاز نكات ت  

شود كه طـول آن از      اي از زبان بامداد شنيده و خوانده مي       ندرت جمله  اين نمايشنامه، به  

هاي مريم ها يا پرسش   درحالي كه پاسخ   ؛شتر باشد يك سطر و گاه از سه تا چهار واژه بي         

 بلند بامداد   هاي  لهجم. دهدر را به خود اختصاص مي     وگو با او، اغلب چند سط     در گفت 

گويـد؛ هرگـاه مـريم از دنيـاي     شود كه صداي ذهن او سخن مي   هنگامي شنيده مي   فقط

راي ناشـنيده   ب بامداد   گويد، سخن مي  اش  خود و آرزوهاي غرق در گل و عطر و زندگي         

  لـب   فقـط  در ايـن حالـت، مـريم      . بـرد   مي كار بهاين تكنيك را     هاي او جلوه دادن بحث  

در . شـود  هايش با صداي بلند بازگو مـي      زند و افكار بامداد در قالب بازخواني نوشته        مي

  حالـت  ايـن . ندارنـد هـيچ تناسـبي      بامداد بلندند و با دنياي مريم        هاي  لهجم اين حالت، 

در ايـن   .  از مـريم اسـت     شهاي خود و غفلت    دن بامداد در عمق انديشه     غرق ش   از نشان

كـه  است  هايي   با ديگران و آمدورفت با آدم      ارتباطمضمون سخنان مريم آرزوي     موارد،  

سـر و صـدا و شـور و نـشاط بيـرون او را               . بودن كند  ها احساس زنده  انسان در كنار آن   

كنـد،  تنهايي بيمارگونة خودشان گاليه مي    با اين حال، هرگاه از انزوا و        . آوردوجد مي  به

كـار گرفتـه شـده،       ده با تكنيكي كه در نمايـشنامه بـه        اين پدي . ماندسخنان او ناشنيده مي   

اين براي آن اسـت  . جنبد شود؛ اما لبانش ميصدايش ناگهان بريده مي «: نمود يافته است  

بـراي  . ستا اي بيزار رابطه  اما بامداد از هرگونه    .)383،  همـان ( ».شنودكه بامداد ديگر نمي   

كـرده و دودگرفتـه بـا        يك گوشة امـن وجـود دارد؛ همـان اتـاق خاكـستري دم             فقط  او  

هاي بسته و پردة خاكستري، ميز تحرير و كتابخانه و سيگارهايي كه يكي پـس از                 پنجره

  .كندديگري دود مي
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آيد و آن يدست م ها نتيجة ديگري نيز به و فرم پرسشي آنهاهاز طول نابرابر جمل

گاه  ست و چشم به دهان او دارد و هيچا وابسته مريم از همه نظر به بامداد:  استاين

گاه رنگي  ِمريم هيچ»من« در اين اثر، .هايش را پيش ببرد برنامه،كوشد بدون او نمي

او حتي به جذابيت . يابدمنِ مريم در كنار بامداد و در پيوند با او معنا مي. نداشته است

  به نگاهفقطو است اد براي خودش يا جذابيت خودش براي خودش نيز نينديشيده بامد

 گويي .)385، همان(» .ت جذاب باشمواسه... خواد خيلي دلم مي«: بامداد توجه دارد

با اينكه از راه رفتن ناتوان است، خانة او .  بريده استعمد به هاي ارتباطي رابامداد راه

.  نداردهاي زياد، آسانسوراي كه با داشتن پله خانه؛ار دارددر طبقة باالي آپارتمان قر

 درحالي كه خودش براي برآوردن ؛خواهد مريم را به خود منحصر كندبامداد مي

  . كند نميهيچ كاري نيازهاي روحي او 

آفتـاب و روشـن بـا     با حياطي غـرق گـل، روبـه     است  اي  مريم آرزومند داشتن خانه   

  : نگي داشته باشدهاي رهايي كه شيشه پنجره

 جاي باصـفايي كـه آدم واقعـاً         تكه زمين داشتيم پونصد متر؛ يه       خواست يه دلم مي 

دويست مترشو بـا سـليقة خودمـون سـاختمون          ... بعدش ...طبيعتو اونجا حس كنه   

هاي رنگي كه بوي درخـت      ساختموني كه پر از پنجره باشه، با شيشه         كرديم؛ يه  مي

. كرديم، گالي مريم و اطلـسي      كاري مي قية زمينمونم گل  بعد ب . بده، بوي آفتاب بده   

   .)381 ،همان( ...شد مي يه جوي آبم از ميون گال رد

كـرده و سرشـار از دود سـيگار         ، گرفته و دم   بدبو ها حال آنكه هواي خانة خاكستري آن     

  .اند و پردة خاكستري هميشه كشيده استها بستهپنجره. شودتوصيف مي

: خـوبي نمايـان اسـت       از توضيحات شـرح صـحنه، بـه        ، رنگ مرگِدر زندگي مريم    

جلـو  . رو اي روبـه  دري سمت چپ، دري سمت راست، پنجره      . ست خاكستري اتاقي ا [«

روي ما پشت    به بامداد رو [« و   )377،  همان( »...]رنگ افتاده است   اي خاكستري پنجره، پرده 

 ...رنگـي پوشـيده اسـت      لباس خاكستري . نويسداده، چيز مي  ميز نشسته، سرش پايين افت    

لباس خاكستري پوشـيده، جـوان، ظريـف و شـاداب        . شودمريم از سمت چپ وارد مي     

 اين دنيايي نيست كه مريم در آن        .)379،  همان( »]ست و يك گلدان چيني در دست دارد       ا

 ش عالقه دارد و پيوسته در سخنان      بسيار به گل  او. مجال رشدكردن و باليدن داشته باشد     
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. »بوي آفتـاب   «،»بوي درخت  «:چيز بو دارد و رنگ    براي او همه  . كنده مي از رنگ استفاد  

  .)382، همان( براي او هواي تازه نيز يكي از آرزوهاي بزرگ است

او همـواره در حـسرت بيـرون        .  دارد اي  جايگـاه ويـژه   رفتن   ،در انديشة جوان مريم   

: نبيدن اهميـت دارد    رفتن و ج   سِ نفْ ؛ براي او  كند كجا  فرقي نمي  .استرفتن و قدم زدن     

! دونم، هرجـا شـد    چه مي  ...ريم پارك، يا  خوريم، مي اي مي زنيم، يه بستني ميوه   قدم مي «

گويـد،    هرگاه مريم از رفتن، گردش يا سفر سخن مـي          .)386،  همان( »آي؟خونة مهين مي  

نشاند و    شور مريم را فرومي    ست كه عمالً  ا پاسخ بامداد محدود به چند واژة منفي كوتاه       

بـراي مـن فرقـي      «،  »امكـم خـسته     مـن يـه   «،  »تونمنمي« ماننداندازد؛  و را از تحرك مي    ا

 او را از ادامة     ،انجامديا با انحراف ذهن مريم از بحثي كه به حركت و رفتن مي            » كنه نمي

و » ولـي « كـه بـا    ي ناتمام هاي  ه بامداد پيوسته با جمل    .)381،  همـان ( كندبحث منصرف مي  

، همـان ( كـشاند نوعي ذهن او را به انفعال مي       شكند، به ي مريم را مي   قطعيت باورها » اما«

اي رو به تحرك    گونه ها و آرزوهاي او به     در دورة جواني مريم، همة گفته      ،رو ازاين .)382

  .كشددرون او ميمداد هميشه اين روح پرنشاط را و پويايي دارد؛ اما با

  ميانة جواني. 2-1-3

او گنـاه سـردي روابـط       . كنـد دك احساس جذاب نبودن مـي     ان در دورة بعد، مريم اندك    

كوشد توجـه بامـداد را بـه خـود          شود و مي  خودآرا مي . نويسدبامداد را به پاي خود مي     

. اين روند با گل سرخي كه مريم به موهايش زده، به نمـايش درآمـده اسـت   . جلب كند 

، همـان ( بينـد را مـي هاي مـريم آن      با راهنمايي  فقطشود و   بامداد نخست متوجه گل نمي    

385(.  

كنـد يـا    گاه از آنچه مـي    كند؛ زيرا هيچ  مي اندك شوهرش براي او مرموز جلوه      اندك

براي او بامـداد    .  را غرق ديده است    شاو همواره شوهر  . گويدنويسد با او سخن نمي    مي

 او معتقـد  . وقت نتوانسته عمـق آن را كـشف كنـد          موج كه هيچ   ست بي  ا ايمانند چشمه 

  .كنداد خود را از او پنهان ميست بامدا

زننـد، حـضور مـريم در       گاهي كه آقا و خانم درخـشان بـه مـريم و بامـداد سـرمي               

مـريم بـا يكـي دو جملـة         اغلـب   . رنگ اسـت  وگوها و دركل، در صحنه بسيار كم       گفت
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خـالي  صـحنه را     ،آمد، براي فراهم كردن اسـباب پـذيرايي از مهمانـان          تعارف و خوش  

، فـضا غـرق گـل يـاس     اونيز با حضور ناگهاني و كوتـاه   ها  ن صحنه اما در همي   .كند مي

 درحالي كه از حضور بامداد، جز دود سيگاري كـه حتـي در درزهـاي مبـل و                   ؛شود مي

  .)401، همان( رسدهاي خانه هم نفوذ كرده، بويي به مشام نميصندلي

  ساليپايان جواني تا ميان. 3-1-3

هـاي او    تغيير مشخص لحن كالم و نـوع گفتـه         دورة سوم زندگي مريم با دو موشدن و       

در اين دوره، مـريم      .ستاوسالي  ، حدفاصل جواني تا ميان    اين دوره . آيدنمايش درمي  به

روشـني    بـه  است كه لحن كالم او اين تغيير و دگرگـوني را             يرديگر زن جاافتاده و موقّ    

؛ بلكه او را با نام كامل       كند صدا نمي » بامي«براي نمونه، او ديگر بامداد را       . دهدنشان مي 

 .)405 ،همـان (» .منزل خانم درخشان بـودم    «: نامدرا منزل مي  » خونه« يا   خواند مي »بامداد«

اي اومده بـود    امروز رتبة يه عده   «: گو شده است  پراكندهطور روشن     بههايش  او در بحث  

بـه  . ي سـوپ  يادم باشه يه خورده قارچ بگيرم برا      . رم بخش فردا مي  ...دونم چرا اما نمي 

رم منـزل خـانم      ما هروقـت مـي    بندش بدله؛ ا   دونستم گردن آره من مي  : گفت. فتمهما گ 

: رودحافظـة او رو بـه تحليـل مـي          .)جا  همان(» شونو ديده بودي، نه؟   تو خونه ... درخشان

چـي؟ يـه اسـم خـوبي          چـي  .خواد يه شركت مرغداري واكنـه       آقاي درخشان مي   فعالً«

   .)406 ،همان(» .گفت

 مآنچـه در اصـطالح عـوا       -جويانههاي سطحي و عيب   به بحث مريم  ين مرحله،   در ا 

آره مـن   : گفـت . بـه همـا گفـتم     «: دهـد  عالقه نـشان مـي     -شود خوانده مي » زنكي خاله«

 به روابط مربوط به محيط كـاري و اداري خـود            .)جا  همان( ».بندش بدله دونستم گردن  مي

دونم چـرا رتبـة منـو        مين«: د حساس است  ها و رتبة اداري خو    پردازد و نسبت به آن    مي

   .... و)جا همان( ».ن صادر نكرده

كـردن    رفتن و سـفر    و هاي آن  طبيعت و زيبايي   بهوار  با اين حال، مريم هنوز ديوانه     

گويـد؛   هاي خانم درخشان چيزي نمـي    از دارايي و امالك و پيشرفت      او. مند است  عالقه

ها و به نور و      باغ آن  حياطِ خانه  ها و درختان   گل ،ان به دور دنيا    سفرهاي آن  بلكه بيشتر به  

همه،  با اين . دهددهد توجه نشان مي   رخ مي روشني و تحولي كه پيوسته در زندگي آنان         
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 حـواس او    .)404 ،همـان ( اين مرحله براي مـريم آغـاز زوال و دردهـاي جـسمي اسـت              

هـاي   واكـنش  هـاي بيرونـي     صداها و محـرك    رابردر ب . پذير شده است    تحريك شدت به

: چيـز اسـت     يـك  فقـط  راهكار بامداد براي درمـان او        .)407 ،همان( دهدعصبي نشان مي  

 گويي بامـداد    ، با اين پيشنهاد   .)405 ،همان(كند  بامداد او را به نشستن دعوت مي      . نشستن

  .كوشد مريم را از تكاپو به انفعال بكشاندباز هم مي

سـت و   ادگي سرشار از نور و روشني     مريم هنوز در حسرت قدم زدن با بامداد و زن         

  :كشدهاي گوناگون، اين روح را در او ميبامداد هنوز به شكل

: بامداد/ آي بريم بيرون يه خورده قدم بزنيم؟      مي: مريم/ هان؟: بامداد!/ بامداد: مريم

!... قـدر عاليـه   دونـي چـه   قدم زدن تو هواي بهار، دو نفري، نمي       : مريم/ قدم بزنيم؟ 

تـو  ! بـريم ] مـشتاق [ !چـه خـوب   : مـريم ./ آدداره بـارون مـي    :  بامداد !/خيلي عاليه 

چه لطفي  ... هاي باروني شب: بامداد.../ گيره دستش آدم چتر مي  ... خيابوناي خلوت 

  .)407 ،همان( داره؟

صـحبتي بـا    رود، هـم   مـي  نابودياندك رو به زوال و       كند اندك مريم كه احساس مي   

رانـد و دسـت     او را از خـود مـي      ا بامداد بـا سرسـختي       كند؛ ام بامداد را از او گدايي مي     

 ،نوسأدر آن فـضاي نامـ   د وگـذر هـا مـي  روزها و سال. كندغ ميگرش را از او دري    ياري

  .رودشود و فرومي غرق ميترلحظه بيش به مريم لحظه

 از ي تلخــ رابطــه رســيده اســت؛ احــساساو بــه احــساس عميــق بريــدگي و قطــع

هـا بـه او دسـت داده        زواي تحميلي و بريدن از دنيـا و آدم        زدگي و اندوه كه از ان      غربت

 ي امـا منـزو    ،وارد هجدهمين سال زنـدگي مـشترك      كم   كمها    آن .)408-407 ،همان( است

 اين تغيير زمان را به تناسـب انگـارة افـول تـدريجي درون               شرح صحنه . شوندخود مي 

حـسوسي رو بـه     نـور بـه طـرز نام      [«: دهـد متن، با كاهش تدريجي نور صحنه نشان مي       

تغييـر  شود كه دنبالة بـي     مي اي  ة تازه و زندگي بامداد و مريم وارد مرحل      » ]نهدتيرگي مي 

  . ستا مراحل ديگر

  ساليميان. 4-1-3

 كه نگران سـالمتي     يدر اين مرحله، محبت مريم به بامداد به مهر و محبت مادر دلسوز            

سـپس  . دم يك. ايستدر او ميآيد باالي س  مريم مي [«: فرزندش است، استحاله يافته است    
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 با ايـن حـال،   .)409 ،همان( »].كشداي به موهايش دست مي  با مهرباني و عطوفت مادرانه    

 او و  بـه ،»اما«و » اگر«و » ولي«ست و بامداد هنوز با    ا مريم هنوز سرشار از روح زندگي     

بـه بيـرون   انديشد؛ بـه جمـع و   مريم هنوز به رابطه مي. كند اعتنايي مي   بي هايشخواسته

جـشن كـوچكي بـراي سـالگرد        تـا   كنـد بامـداد را وادارد       او تـالش مـي    . آمدن از انزوا  

/ مايلي شب سالگرد ازدواجمونو يـه جـشن مختـصر بگيـريم؟      ...«: كند ازدواجشان برپا 

رو دور خودمـون      ايعـده : مـريم !/ دوني كه مـري جـان     مي ...اشكالي نداره ولي  : بامداد

آنكـه   او بـي  » !ي سبك و يه موزيك ماليم، بعدشـم رقـص         كنيم؛ بعدش يه غذا   جمع مي 

 يرود و ناگهان به كشف بزرگـ      هاي خود فرومي  دنبال پيشنهاد خود را بگيرد، در خاطره      

او . رسد؛ كشفي كه حاصل شناخت و جاافتادن احساسات او بر اثر گذر زمان اسـت               مي

. رسـد ي و بامداد م    از موقعيت خود   اي  درپي، به شناخت تازه    در خالل اين مرورهاي پي    

   : بود، با بامداد آشنا شدهي مجلس رقصانديشد كه دربه شبي مي

همه  ما ميون اون  . رقصيدنشون مي همه. شون سرگرم بودن  يادته؟ همه ... اون رقص 

يادتـه؟ تـو     ...رقصيدنجور مي اونا همين  ...رو نشون كرده بوديم     جمعيت همديگه 

جور  از اين : من گفتم . كردوخيز مي فلفل، جست اونا يه پيرمرد شيطوني بود كه مثل        

رم قبول دارن؛ رقصو، عشقو، مـشكالت        چين، راحتن، همه  آد؛ زنده شم مي آدما خو 

معـذرت  : وقت تو يه نگاهي بهم كردي و گفتي        اون... كوچك و حتي اشتباهاتشونو   

ه رسد كـ  و ناگهان به كشف مي    [ ...گفتي. خورهخوام، صفراي من داره به هم مي      مي

آره، بايـد   . فهميـدم بايد مـي  ] بامداد از يك دنياي ديگر، با يك طرز نگاه ديگرست         

   .)410 ،همان( كردي تو داشتي خودتو معرفي مي. فهميدممي

در . شـود روشني ديـده مـي     وگوي كوتاه، اختالف نگاه بامداد و مريم به       در اين گفت  

 تقـديرگرايي و فاصـله      ،كـشد  تصوير مـي   خوردة مريم را به   اين مرحله، آنچه دنياي سال    

 چيـزي  ؛دانـد   تقـدير مـي  نتيجـة  را با بامـداد،      اش  او آشنايي .  است گرفتن از تفكر عقلي   

  عقلـي  هـاي   هندة آغاز انفعال او در استدالل     داين پديده نشان  . خارج از ارادة او و بامداد     

 پـاي    بـه مـاورا،    نگاهي معطـوف  كند و با    او اختيار و حتي ميل خود را انكار مي        . ست ا

  .)409 ،همان( كشد تقدير و قسمت را به ميان مي
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پس از گذشت هجده سال از زندگي مشترك مريم و بامداد، با رسيدن به اين درجه                

  هم، ، يعني همسان نبودن آن دو با      اي   تازه ژمردگي و نيز رسيدن مريم به نگاه      از زوال و پ   

 اصرار، او   زند و با  دا مي ص» مري«بامداد مريم را    . شود  جاي زن و مرد عوض مي      ناگهان

كوشد از باور انفعال و يائـسگي روح خـود          نوعي مي  شايد به . برد را براي شام بيرون مي    

تش در نظر مريمي كه روزگـاري بـه         ترسد ب  گويي مي . شود ثيرگذاري بر مريم رها   أدر ت 

 كـه   يانگيـز ، جـاي خـاطره    »گلـف  مينـي «او مريم را به     . او ايمان داشته است، فروبريزد    

كند تا احـساس جـواني را از نـو بازيابـد و             يادگار دوران جواني آنان است، دعوت مي      

شوق زندگي و جواني را در جان مريم زنده كند؛ امـا مـريم بـا ايـن دعـوت بـه گريـه                        

 را دنبال كرده و از آن آگـاه         اش  افتد؛ زيرا تنها اوست كه روند تدريجي زوال و پيري          مي

بـا  . گوي نيازهاي عاطفي مردش باشد    تواند پاسخ گر نمي مريم دي  .)412-411 ،همان( است

زوال جسم، شور زندگي در او مرده است و تنها چيزي كه در خاطر او زنده مانده، گل                  

 از  اي    مجموعـه  تا   گيرد  تصميم مي رو، مريم    ازاين. دهد است كه او را با زندگي پيوند مي       

  . هاي دنيا فراهم بياوردتمام گل

  پيري. 5-1-3

هـايش  كرده است و مريم كه ديگـر چـشم          سال، هنوز همان خانة دم     22 ز گذشت پس ا 

ايـن  . اي ممسك شده است   خلق و تا اندازه    و از نظر اخالقي نيز كج      )417 ،همان(ضعيف  

جـو و بـدبين     مـريم عيـب    در اين مرحله،  . توان دريافت هاي كلفت خانه مي   را از گاليه  

بيند، از  رفتة خود را در وجود كلفت خانه مي         جواني ازدست   به اين دليل كه     شايد .است

 به زايمان خـواهرزادة خـود بـا شـك و ترديـد              وا .)436 ،همان( رفتن او خوشحال است   

دونستم دختـره گوشـه پـسله،     من مي ... شيش ماه بعد از عقدش    ! فكرشو بكن «: نگرد مي

ـ      خودشو لو داده و با شكم پر رفته؛ اما مهين مـي             ،همـان ( ».هخواسـت ازم الپوشـوني كن

گرايانـه   بينيِ واقـع  نگري و مصلحت   به آينده  نگري رمانتيك و شاعرانه   از گذشته  او. )439

سـت بـراي خـانم درخـشان كـه           ا قـرار . و سرشار از حساب سود و زيان رسيده است        

بر مناسـبات    بار افزون  اين. تازگي مديركل ادارة رفاه شده، پيام تبريك به روزنامه بدهد          به
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واسه مام بد نيس يه همچـه آدمـايي رو   «:  دارد براي اين كار    نيز جيه ديگري دوستانه، تو 

  .)440 ،همان( ».خورنيه روزي به دردمون مي. زير سر داشته باشيم

كه باغ  اي  خانه ؛هاستست كه چشمش دنبال خانة جديد درخشان       ا او ديگر پيرزني  

ي او را موذيانـه     هـا  گـل  مجموعـة هـايي كـه      براي مـوش   .و فواره و استخر و گل دارد      

موش نمادي باشـد بـراي نـشان دادن         ممكن است   . موش هم خريده است    جوند، تله  مي

هـاي   كـه گلبـرگ    ييهـا مريم از دست موش   . جريان سريع فروپاشي زندگي او و بامداد      

بـا ايـن   . آورده اسـت  هايش را خشك كرده و در آلبـومي گـرد        ، گل ندجو نازكش را مي  

همـان مـسيري را     مـريم   در اين ميـان،     . اندو نيز دستبرد زده   هاي ا ها به آلبوم  حال، موش 

ريزي شده است؛ همان شگرد موميـايي       پيمايد كه از ساليان پيش، به دست بامداد پي        مي

چنـان كـه بامـداد خـودش را موميـايي           خواهـد آن  او نيز مـي   . كردن خود براي ثبت آن    

: جونـد چيز را مي   ها همه  ين موش اما به گفتة بامداد، ا    . هايش را موميايي كند   كند، گل  مي

توانـد    مـي  سخن بامـداد   .)439 ،همان( ».هاي من اونا كارشون جويدنه؛ گالي تو يا كتاب      «

اي گويا از زوال و فروپاشي پرشتاب هر دو باشد؛ هم مريم كه گويي وجود شاد و                 كنايه

 تحميلي، هايها و افسردگيها ريزش كرده و اينك با پژمردگي    باطراوت او در قالب گل    

ـ هـاي بامـداد كـه جز      ديگر اثري از آن نمانده است و هم كتاب         ي از هويـت و اسـاس       ئ

  .هاي او و دراصل، خود او هستندانديشه

 بـه مجلـس     .دهنـد هاي او ديگر بوي قبرستان مـي      گل. انديش شده است  مريم مرگ 

 مانـد   نمياين مطلب از نگاه بامداد نيز دور.  پيدا كرده است  اي  توجه ويژه روضه و گريه    

 .)جـا  همـان (شود كه شـايد بامـداد حرفـي زده اسـت      دچار توهم مي   ي گاه .)438همـان،   (

ست؛ مبادا نگهداري از او نيـز سـربار نـاتواني خـودش            ا  بامداد  سالمت نگران ،همچنين

ها ازت مواظبت كنم؛ اونم حاال كه خودم احتياج بـه اسـتراحت             من بايد مثل بچه   «: شود

  .)439 ،همان(» .دارم

  فرتوتي و ازكارافتادگي. 6-1-3

 كـه از فرزنـد      مادر پيـري شـده اسـت      ام زندگي مريم و بامداد، مريم ديگر         در سال سي  

امـشب بايـد يـه چيـز گـرم          . بندتم شـستم  شكم... «: كند  نگهداري و پرستاري مي    يپير
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او ديگـر در آفتـاب زمـستاني    .  مريم بازنشست شده اسـت   .)451 ،همـان ( ».بندازي روت 

 ارتباط او به پنجره محدود شده است؛ از پشت پنجره           .)جا  نهما( د تا غروب شود   نشين مي

 .)جـا   همـان (سازد   ها داستان مي   گيرد و بر پاية رفتارشان، براي آن       ها را زيرنظر مي   همسايه

و » بـامي « ست و نه بـه روال سـاليان جـواني و پختگـي             ا »جليلي« ديگر بامداد براي او   

 شكلي آشكار تحليـل رفتـه اسـت        حافظة او به  .  و خسته است   پيوسته تب دارد  . »بامداد«

  .)455  و452، همان(

گويـد؛ امـا بامـداد بـا ذهـن          ميانديشد و از بهار     با اين حال، او هنوز هم بهاري مي       

مـريم هنـوز بـه شـروع        . دهـد پاسـخ مـي   بـه مـريم     اش، با زبان پاييزي خـود        زده خزان

هـاي   طرحـي از خانـه     اش فقـط    ه زنگاربـست  بامداد در ذهن دودگرفته و    ؛ ولي   انديشد مي

بـي كـه از     چيز رو به هبوط دارد حتي قطـرة آ        همه ،در نگاه او  . كنددودگرفته مجسم مي  

  .ست اسنگين و باوقارهبوط  او، ظردر ن. چكدسر شاخه مي

هـاي درخـت    ست كه سال پيش، روي شـاخه       ا هاييمريم اميدوار به بازگشت پرنده    

اما بامداد همين كورسوي مختصر اميد را نيز در دل او خاموش            ها النه ساخته بودند؛      آن

تمـام   : ...مـريم «: بنـدد گاه كه تنها روزنة پيوند مريم را با جهـان بيـرون مـي              آن ؛كندمي

» .پـرده رو بكـش    : بامـداد / كني اونـا بـازم بيـان؟      تو فكر مي  . رو برف پوشونده   ها شاخه

  .)452، همان(

از ايـن پـس، گـل را بـراي قبـرش        . دهـد ان مـي  مرگ بيش از پيش توجه نـش      او به   

ها را جويده است، در دنيـاي پـس         ش موش انزوا آن   ا هايي كه در زندگي   گل. خواهد مي

. مريم در سرشت خود، توان پروراندن را باور دارد        . اندازه رشد خواهند كرد    از مرگ، بي  

ود ا بـا د   هـا ر  كند و حتـي گـل     خالف شوهرش كه هر استعدادي را در نطفه خفه مي         بر

هـاي  تـرين اطلـسي   هاي گورگاه او بزرگ    ايمان دارد گل   اوپژمراند،  سيگارهاي خود مي  

او بـار   . هاي سمج زوال، تنهايي و سـكون      هايي در امان از موش    جهان خواهند بود؛ گل   

  :حسرت خويش را با خود به گور خواهد برد

/ آري؟ه مـن گـل مـي      واسـ ... وقتي من رفتم  : مريم/ چيه؟: بامداد!/ جليلي...  :مريم

حـسابي  ... جا، باالي سر من   اون. خواد فقط اطلسي باشه   دلم مي : مريم/ گل؟: بامداد
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اونجـا  . شـه ترين اطلسي دنيا مـي     درشت. شه اندازة يه كاسه   گلش مي . كنهرشد مي 

  .)453 ،همان( ي منو بجوئنتونن گالديگه موشا نمي

هاي مريم و    داد جليلي تا آلبوم گل    هاي بام  ند؛ از كتاب  ا  ها هنوز در كار جويدن    موش

خواهد يكي   مي  و به ستوه آمده   خود   نابودياو از دنياي رو به      . حتي آفتاب و جواني او    

  :زنده بسوزاند هايي را كه به تله انداخته است، زنده موشاز آن

وقت مام بـشينيم و تماشـات كنـيم         بايد روت نفت بريزيم كه، كه جيغ بكشي؛ اون        

تـو  . تو كلكسيون منـو جوييـدي     . شيكني، داري زغال مي   جز مي كه، كه داري جز   

هاي سـاله كـه دنبـال تـو         من سال . تو زندگي منو ضايع كردي    . آفتاب منو خوردي  

بـده بـده،    : خوام زندگيمو ازت بگيرم   خب، حاال مي  . آخرش پيدات كردم  . گردممي

 ...رسم دمتت ميماتت برده، هان؟ االن، االن خ!... زندگي منو قي كن! گالي منو بده

   .)454 ،همان(

او كه جواني، گـل، نـور،   . تواند تعبيري نمادين از خود بامداد نيز باشد   اين موش مي  

همـه را   گرفتـه تـا سـرانجام عـصارة آن        انـدك    انـدك آفتاب و روشني زندگي مـريم را        

  بامـداد مـريم را آرام      ،سرانجام. اي در قالب يك نمايشنامه قي كند      نامه صورت زندگي  به

اي كوچك از اوراق نمايـشنامة      سالش را براي او بخواند؛ دسته      نامة سي كند تا زندگي   مي

نامـه   مريم مبهوت اين زنـدگي     .تقديم شده است  » مريم شهيد «كه به   » هااز پشت شيشه  «

  : است

/ همينـه؟ ... شهمـه : مريم./ كتاب منه؛ باالخره تموم شد    : بامداد/ چيه؟... اون: مريم

تـو ايـن اتـاق، تـو        ! سـال  سي: مريم./ سال زندگي ماس    عصارة سي  آره اين : بامداد

مـن  : بامداد/ از هوا، از زندگي، خودتو محروم كردي؛ فقط همين؟         ...همه موش  اين

ايـن  ... هـق كـردم و نوشـتم       م؛ تو اين اتاقك دربسته، مـن فقـط هـق          زندگي نكرده 

  . )456، همان( روزگار منه

كند، مريم از سر خستگي و ناتواني         خواندن مي  اما در همان حال كه بامداد شروع به       

در .  او ديگر نـه شـور شـنيدن دارد و نـه تـوان آن را                .دنز ميآهسته چرت    پيري، آهسته 

در آخـر نمايـشنامه، وقتـي       . كنـد  اينجا تكنيك بريدن صدا در جهت عكـس عمـل مـي           

  تـا روح    اسـت   صـداي مـريم را نـشنيده        بـوده و   كه يك عمر غرق افكار خود      -بامداد

 شـروع بـه خوانـدن از روي         - در قالب يك نمايشنامه تقطير كنـد       زندگي مشتركشان را  
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از پـشت   «كند، پس از خواندن چند سطر آغازين نمايـشنامة           سال زندگي مي   عصارة سي 

مـريم  . جنبـد  آيد؛ درحالي كـه لبـانش همچنـان مـي          مي ناگهان صدايش بند  [«: »ها شيشه

نور نـور غـروب     . زند آهسته چرت مي    آهسته طور كه دستش را زير چانه گذاشته،       همان

 اين پايان زندگي مريم و بامداد است كه از طلـوع، رو بـه               درواقع،. )457 ،همان(» ].است

  . افول داشت

او با اينكه از آغاز تـا پايـان نمايـشنامه           .  دارد ييدر اين تحليل، مريم شخصيت پويا     

اي شناخت  ر ميانة راه، به گونه    كند، د  حفظ مي بسياري از ذهنيات دوران جواني خود را        

توانند با هـم در يـك   و از هم دورند و نمي د آن:يابداز شخصيت همسر خود دست مي     

.  بسيار نامناسـب اسـت     هاي مريم  لئاگيري ايد با اين حال، بستر شكل    . بگيرند خط قرار 

نيـا  جلو در ذهنيت بامداد وجود داشـت، د        يقين اگر اندكي درك متقابل و انديشة روبه        به

ـ  شـد؛ دنيـايي رو     به گلستاني سرشار از گل، سبزه، آب و موسيقي تبديل مي           تحـول،    هب

ـ  تحـت . شوندبديل آن از نو زاده مي     هاي بي تغيير و پيشرفت كه هر دم زيبايي       ثير ايـن   أت

  موجـب  سـت، شـناخت مـريم     ا بستر نامناسب كه همان خانة غرق دود و موش بامـداد          

گويي او كه در آغاز داعية مبـارزه        . شود   نمي ط زندگي او  ت بنيادين در شراي   ايجاد تغييرا 

 شبيه به فلج پاهـاي      -اي فلج ذهني  هاي ذهن بامداد را داشت، خود نيز به گونه        با مگس 

هـاي   او همـة دوره   . مانـد شـود و از هرگونـه تـالش و تكـاپو وامـي             دچار مـي   -بامداد

وره، تحوالتي را كـه الزمـة       گذراند و در هر د     را از جواني تا پيري از سر مي        اش  زندگي

پذيرد كه شـرايط زنـدگي       كند و سرانجام مي    تجربه مي  - مثبت يا منفي   -آن دوران است  

خـورده و   او در كنار بامداد چنين است كه هست؛ مادري فرتوت در كنار فرزندي سـال              

  .عليل

  )خانم درخشان(خانم . 2-3

 همـه نظـر، نقطـة مقابـل          او از  دهدم درخشان در اين اثر نشان مي      تحليل شخصيت خان  

. هـا و آرزوهـاي مـريم باشـد        تواند تجلـي ايـده    نحوي مي  خانم درخشان به  . مريم است 

آيند، فضا آكنده از طنزي عـصبي و          مي مريم و بامداد   به خانة    شهرگاه اين زن و شوهر    

هاي سمج فاضـالب و لـشاب       همان مگس اين زن و شوهر     از ديد بامداد،    . شود تلخ مي 
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 هااين صحنه . يابندحضور مي » مگس« با نقاب     در صحنه، اغلب    و  هستند هاي او انديشه

هـاي  مايـه   بـن  به تقابل دو ديدگاه بامداد و خانوادة درخـشان اختـصاص دارد و اساسـاً              

تـصوير كـشيده     هـا بـه   خـورده در آن    فكر شكست فكري دو جناح متجددمĤب و روشن     

امداد اسـت كـه آن رويِ چهـرة         بفقط   غايب است؛ زيرا      مريم ها  ؛ در اين صحنه   شود مي

ماية يادشـده را  بر اينكه درون   غياب مريم از صحنه، افزون    . بيندموفق آن دو را مي     هميشه

مريم كه چشم به ظاهر     :  است  و آن اين   دهد  را هم نشان مي   پروراند، واقعيت ديگري    مي

ـ  هـا را دنبـال مـي      رونـد پيـشرفت آن    فقط  ها دارد،   زندگي شاد و خرسند درخشان     د، كن

مثبت اين  زندگي   مريم به . فت يا حسادت ديده شود    نشاني از سركو  در كالم او    آنكه   بي

هـاي روشـن، بـاغ، گـل، فرزنـد و روابـط             كند كه پر است از سفر، خانـه       زوج نگاه مي  

در . مراتب اجتماعي و در عرض جغرافيايي      اجتماعي و حركت؛ حركت در طول سلسله      

  بلكـه  ، حوزة جغرافيا  ررفتن و تحول د   فقط   نهفتن؛  ها پر است از ر    زندگي آن  نظر مريم، 

  . مراتب اجتماعي و حتي در سطح روابط خانوادگي  سلسلهدگرگوني و پيشرفت در

 كـه از جـواني رو   -دهد، او برخالف مريمتحليل شخصيت خانم درخشان نشان مي     

وان خـط سـير     ترو نمي  كند؛ ازاين  از آغاز تا پايان نمايشنامه تغيير نمي       -رودبه زوال مي  

به همين دليـل در  . ش از جواني تا پيري دنبال كرد ازندگي او را بر اساس دوران زندگي      

ت شخصيت خانم درخشان سخن     هاي خانوادة درخشان با محوري    اين بخش، از ويژگي   

اي  گونه  شده است؛ عواملي كه به     پردازششود كه در نقطة مقابل خانوادة بامداد         گفته مي 

  .و چهرة خانم درخشان در گذر ساليان شده استباعث ثبات شخصيت 

  حن غالب و شخصيت مسلطل. 1-2-3

بـاقي  هـيچ ردپـايي   درخـشان  گونه كه گفته شد، گذر زمان در ظاهر آقـا و خـانم             همان

روز   با تغييـر لحـن كـالم خـانم كـه روزبـه             فقطها، گذر زمان    در زندگي آن  . دگذار نمي

برخالف مريم كه در هر مرحلـه از        . يابدتاب مي شود، باز تر مي منشانهتر و رياست   جدي

شـود، خـانم    تـر مـي   تر و افتاده   افسرده شيابد و لحن   بيشتر به ناله گرايش مي     اش  زندگي

هـاي بـاال و   رفت او در رده پيشدهندة اقتدار نشان اين   .زندتر و مقتدرتر حرف مي    محكم

گـذارد، سـبيل درآوردن     تنها تحولي كه خـانم از سـرمي       . ست ا باالتر اجتماعي و شغلي   
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وضعيت يادشده در ظاهر خـانم      . است و اين به معناي رسيدن او به جايي است كه بايد           

هـاي   هـا و ظرافـت   بـا جـذابيت  يفريبگاه زن دل او هيچ.دهد نه در شخصيت او    رخ مي 

او . شـده باشـد   تبديل   به مردي با سبيلي مهيب       ناگهانزنانه نبوده كه بر اثر گذر ساليان،        

 كه ظرافت به    -ظرافت و پيكري درشت و رفتاري خشن      از با منِشي ضمخت و بي     از آغ 

   . در صحنه حضور داشته است-دهد آن را كميك نشان مي فقطخرج دادن

گر و حاضرجواب از موقعيت      به شكلي چشمگير، پرخاش    خانم درخشان  ،در اين اثر  

سـرعت   نيـز بـه    در همـان حـال       د؛كن شدت سركوب مي   را به شوهرش   كرده،خود دفاع   

ايـن اسـت كـه    . گيـرد دهد و زهر كالم خود را با محبت و دلسوزي مي     نرمش نشان مي  

تواند خود را از زير سيطرة او نجات دهـد؛ زيـرا خـشم و محبـت خـانم                   درخشان نمي 

  .)396، همان( رودپاي هم پيش ميپيوسته پابه

ده بگيـرد؛ وقتـي     دهد كسي به او خـر     خانم حتي در مناسبات دوستانه نيز اجازه نمي       

 با خنده پاسـخ     ،»طرفا تشريف ميارين   ولي شما خيلي دير اين    «: گويد تعارف مي  همريم ب 

 از نظـر    .)393،  همـان (» ]خنـدد مـي [ كنـين خـانم؟   داريـن مـا رو محاكمـه مـي        « :دهدمي

بـراي نمونـه، در بررسـي       . طلبي، براي او مرزي ميان خانه و اداره وجود نـدارد           رياست

منشانه است؛ گـويي يـك گـزارش كتبـي          يسئ ر كامالًلحن او   اي آقا،   هگزارش آزمايش 

فـشارتم  . شما هيچ به فكر خودت نيـستي      ! وزوز گوشِتِه جانم  «: كنداداري را بررسي مي   

، همـان ( »...مطابق اين گزارش  . گزارش كتبي دكترت امروز بهم رسيد     ... كه يكي باال رفته   

422(.   

او حتـي   . زنـد  در روابط او حـرف اول را مـي         چيز سيطره دارد و   خانم بر همه  » منِ«

چـون و چـراي      در انحصار و تحت تابعيـت بـي         و ،»من«آقاي درخشان را نيز متعلق به       

اي  بهترين خانـه  . ل است ئت كه خانم براي خود حق مالكيت قا       روس داند؛ ازاين  مي »من«

ـ      به نام خود مي   راحتي   بهتواند بخرد،   را كه آقا مي    در شنامه، همـواره    كند و تا پايـان نماي

ناپـذير گـاه در      طلبي سيري  اين جاه  . است  چيزهاي ديگر  حال به نام خود زدن ماشين و      

قالب احساسات مادرانة او براي تسلط و نفوذ بهتر روي شخـصيت درخـشان و ايجـاد                 

 يآقـا بـراي او جـز طفـل حقيـر و ذليلـ             . وابستگي هرچه بيشتر در او نمود داشته است       

ويتامين «كند، مراقب است قرص      توالت رفتن او را نيز تنظيم مي       نيست كه خانم پيوسته   
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 مزاجش با خوردن غذاهاي غيرملين به هـم         ،اش را بمكد، باد سرد به سرش نخورد        »ث

 و  402 ،397 -396،  همـان (... نريزد يا در صورت بروز بواسير، چگونه بنشيند و برخيـزد و           

420.(  

جـايِ مـتن، هرگـاه آقـا        در جاي . كندار مي هاي اخطار مه  سرفه او اغلب آقا را با تك     

كنـد و   هاي اخطار، او را كنترل مـي      گذارد، خانم با سرفه   اندكي پا از گليم خود فراتر مي      

» امـا «و » ولـي « آقـا بـا   هـاي  هدر برخورد با خانم، گاه جمل    .دهدمي موقعيتش را هشدار  

شـود، متفـاوت    يـده مـي   دشود؛ اما اين پديده با آنچه دربارة بامداد و مـريم            شكسته مي 

  :دهد پاسخ ميبا صراحت هاي او را»ولي«و » اما«جا، خانم در اين. است

: آقا/ فقط چي؟ : خانم/ ...اي ندارم بتول جان، نظر منم نظر توئه؛ فقط         من عقيده : آقا

پس ماشين  : خانم./ كم دوره   ي داره؛ اونم اينه كه ونك به بانك من يه         ئيه عيب جز  

: آقـا ./ وانگهي تو كـه مـرد سـحرخيزي هـستي         : خانم.../ له؛ ولي ب: آقا/ واسه چيه؟ 

   .)401همان، ( !...اوه، ديگه اما ولي نكن عزيزم: خانم.../ درسته؛ اما

نـشاند و حتـي قـدمي هـم از           رود كه حرفش را بـه كرسـي مـي          تا جايي پيش مي    خانم

م قـول داده    بهـ . خواد خونه رو به اسم مـن كنـي        دلم مي «: گذاردمي خواستة خود فراتر  

» !اوخ جـون ... كنم اين كلبه رو به تو هديه كنم   مي من افتخار : آقا/ دوني كجا؟ بودي؛ مي 

   .)401-400، همان(

توانـد روي پـاي      يابـد، مـي    نفسي كه از سوي او مي       در كنار او و با اعتمادبه      فقطآقا  

 از شـوهرش    ، روحية بدبيني و نااميـدي را      اي  او به هر وسيله   . خود بايستد و موفق باشد    

 بـا بيـاني      اسـت   درحالي كـه مـريم هميـشه كوشـيده         ؛دهدكند و به او اميد مي     پاك مي 

 كه تا خرخره در لجنزاري كه از دنيا بـراي خـود در   - رااي رسيده پوچي رمانتيك، مرد به 

.  از آن گنداب عميق فلسفي و فكري نجات دهد         -ذهنش ساخته و در آن فرورفته است      

شود، خـانم     مي ي رقيق سأدچار احساس ي  ناگهان  ط شغلي خود    وقتي آقا در عرصة رواب    

  :كندمي مقتدرانه اين حس بد را از او دور

آقـا  [ !كـشي؟ پاشـو پاشـو جـانم        ايه؟ جلوي من خجالت نمـي     حبيب اين چه قيافه   

. معلومـه كـه نيـستي   ... نه، نـه ! قد بدبين نبودي عزيزم   نآتو كه   .] كندخيز مي  چابك

كنه؛ مثـل اون طـاعوني كـه تـو          درمانيه كه نابود مي   ض بي س، مر بدبيني مثل خوره  

   .)430،همان( مرغات افتاده بود
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  تحرك و پوياييِ شيوة زيست. 2-2-3

 با سرعت   چيزهمه هادر زندگي آن  . ست ا زندگي خانم و آقا سرشار از تحرك و پويايي        

 او هـاي وقـت . دارد خانم در هستة مركـزي ايـن تحـرك و پويـايي قـرار            . رودپيش مي 

  : بردها را با هم پيش ميهمة برنامه. هميشه پر است و اغلب وقت ندارد

 كه يـه سـخنراني      شدم؛ مخصوصاً سر ساعت هشت بايد در انجمن زنان حاضر مي        

درخـشان  : دونين خانم امروز چه حرصـي خـوردم       نمي. هم براي من گذاشته بودن    

هاي مـنم  گوديبي! نحاال فكرشو بكني. واسه من زنگ زد كه ماشين هنوز رو جكه        

منم كه  . خواداي مي از اون طرف كاوه هم افتاده رو دندة لج كه نون خامه           . گم شده 

بدم؟ هرجـوري   چه دردسرتون   ... خدايا ديگه كالفه شده بودم    ! دونين، وسواسي مي

  .)394، همان( ...بود خودمو رسوندم

پديـدة پيـري    ول  مشمبودن است كه اين زوج را        گويي همين تحرك و پيوسته درجنبش     

  . كند و گذر زمان نمي

ترين وقفة زماني وجود ندارد     در سير صعودي زندگي اين زوج خوشبخت، كوچك       

رو خـانم    شان رو به افزايش مقام يـا ثـروت آنـان دارد؛ ازايـن             هاي زندگي و همة لحظه  

از جايگـاه   ماشـين    در ذهنيـت پرتكـاپوي او،        مند است و اصـوالً     بسيار به ماشين عالقه   

 ماشـين   در فضاي نمايشنامه،    به همين دليل است كه     .)393،  همان( ست ا  برخوردار يممه

.  نمادي براي سرعت، تكاپو، حركت و پيـشرفت        :كندمي  پيدا ي نمادين اندك مفهوم  اندك

سـت  ا اين پديده با ذهنيت خانم و آقا كه به همة ابعاد زندگي خود توجه دارند، سازگار  

كـنم  گاهي فكر مـي   : خانم«: بخشدها را نيز شتاب مي    نو در عين حال، روند پيشرفت آ      

از : [آقـا ./ آداگه يه روز، فقط يه روز ماشين زير پاي آدم نباشه چه مـصيبتي پـيش مـي                 

جـا رو داره؛ امـا كـسي كـه          به نظر من كسي كه ماشين داشته باشه همه        ]: پشت روزنامه 

   .)395، همان( ».خونه داره فقط يه جا رو داره

  ها در عين تضادهم زوجتفا. 3-2-3

از نظر ظاهري نيز از آغاز تا پايان نمايـشنامه، ايـن زوج خوشـبخت را در يـك شـكل                     

خانم گنده  . آقا سراسر سياه  . خانم سراسر سفيد  [«:  متضاد با هم   تي كامالً ئبينيم؛ در هي   مي
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آقـا  . شـود خانم به محض ورود، روي صـحنه جـاري مـي   . آقا ريزه و مكيده  . و بادكرده 

هـاي ظـاهري    با وجود تفاوتاما  .)392، همان( ».]ايستد  و نوكرباب، جلوي در مي    دبؤم

هـاي  د، در روابـط اجتمـاعي و برنامـه        انكش  به درگيري با هم مي     يكه كار آن دو را گاه     

 شانشـود كـه بـه تفـاهم عميقـ         دو ديـده مـي     در ميـان آن    دوسـويه نوعي درك   زندگي  

 شانهايـ  حتي رنگ خاكـستري لبـاس      همه نظر الف بامداد و مريم كه از       برخ. انجامد مي

 خاكـستري زنـدگي      يعنـي  رنـگ خودشـان   ند، زير سقفي با ديوارهاي هم     ا   همسان كامالً

 و دربـارة آن، از پـشت يـك پـردة            نگرنـد   مـي  اي   دنيا را از پشت دريچة بـسته       ،كنند مي

سـت؛  ا اد با هم متفـاوت و گـاه متـض         ها كامالً  اما دنياي آن   .كنندافتاده داوري مي   هميشه

  .گيردهايي كه از دو شيوة نگاه به زندگي سرچشمه ميتفاوت

  چهرة ساختگي و نگرش سطحي. 4-2-3

نظـر   عمق بـه  چيز ساختگي و ظاهري و بي     در روابط خانم و آقا با هم و با ديگران، همه          

سـن خـانم يـا سـر          ماننـد  ي پوچ لئدعواها بر سر مسا   . چيز قطعيت ندارد   چهي. رسدمي

هـاي خـانم يـا      گـودي ها بـه سـرويس ماشـين و گـم شـدن بـي             دغدغه.  آقاست طاس

رصـة  كـه در ع   خـانم بـا اين     .شان محـدود اسـت     هاي صورت عروس خارجي    مك و كك

 ،يابـد، بـاز از درون  افتـه و مـي  ي  دسـت  چـشمگيري هـاي روابط اجتماعي بـه پيـشرفت    

مي و اداري    از لهجة رس   اي  آميزهشيوة گفتار او    .  است يمنشنيافته و عوام    كمال شخصيت

روسـت كـه     ايـن  ست؛ از  ا بازاري زنكي و كوچه    خاله - در اصطالحِ عوام   -با لحن و زبانِ   

 بـه   توانـد نـي شخـصيت خـانم و آقـا نمـي          بامداد با درك ايـن تنـاقض درونـي و بيرو          

  .  داشته باشدي و به آنان نظر خوشايندبا نگاه مثبتي بنگردها هاي آن پيشرفت

زند كه شخصيت او را از زني       اي از خانم سرمي   دبانهؤآور غيرم گاه رفتارهاي چندش  

بـسياري  . كاهـد   ميفرونشده   نيافته و تربيت   هاي باالي اجتماعي به زني كمال      در موقعيت 

 زنيهاي زنانه است و روند دگرديسي او را از           فاقد ظرافت  طور عميق   بهاز رفتارهاي او    

براي نمونـه، او  . كشد تصوير مي ب بهه مردي با سبيلي مهيهاي زنانه ببا رفتارها و نرمش 

آور   بـه شـكلي چنـدش   ؛)396، همـان ( گيـرد پيوسته بينـي خـود را بـا صـداي بلنـد مـي             

 .)جـا  همان( كندهاي پايش را با موچين مي يا مو؛)416، همان( كندهايش را خالل مي   دندان
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زنـد   مي د خودش را با   يزند يا با بادبزن ظريف    در همان حال، از رانندگي خود حرف مي       

در سـمينارهاي تربيتـي     . كنـد مي و اغلب هم براي مسافرت، به كشورهاي اروپايي سفر        

 يـر نـور پرژكتـور و غـرق تجمـل          ، ز كند و غذايش را در هتل مجلل هيلتون        مي شركت

يك تغار ترشي ليتـه بـا       « از خوردن    تواند  نميحالي كه در هتل هيلتون هم        در ؛خورد مي

  .)418، همان( داردا آنجا كه آقا را به اعتراض واميت! كند  خودداري»سير فراوان

هاي برگرفتـه از لهجـة كوچـه و    در سطح زباني، اصطالحات فرنگي را در كنار واژه     

» .بـراي مـن كـه سـورپريز بـود         !...گين؟ قايم زدم به ديـوار     منو مي «: دگيركار مي  بازار به 

   .)403، همان(

 به طور ناخودآگاه در كـالم       ر و عوامانه  ثر، هميشه دو لحن فاخ    در اين ا  به هر روي،    

كه بامـداد   روست    از اين . گذاردبه نمايش مي   او    از  و دو چهرة متفاوت    آميزد   درمي خانم

اي بـا   انم و آقا چهره   هاي متجدد ايمان داشته باشد و پيوسته براي خ        تواند به جنبش  نمي

ـ    ظرافت خانم اس  شايد سرشت مردانه و بي    . كند  تصور مي صورتك مگس    ه دور  ت كـه ب

دهد افسردگيِ حاصـل از      از جنس باورهاي مريم، اجازه نمي      هاي باريك زنانه  از انديشه 

  .كند تفكرات عميق فلسفي او را از پا درآورد و به پيري دچار

ست كه به    ا  و به تناسب چيزي    شان  ها نيز مطابق با دنياي ذهني     گذاري آن نوع ارزش 

ـ   از اهميـت   اعـداد و ارقـام     ،درخـشان در نگـاه خـانوادة      . دهنـد آن اهميت مي    ي فراوان

زمان يا مهر پدري را نيز با ارقام مالي يا پيونـد بـا     مانند   مفاهيم انتزاعي    .ست ا برخوردار

 تـشويق  دار شـدن   وقتي بامداد و مريم را به بچـه       . كنند مي مفهوم تحول و پيشرفت معنا    

بـاور  «: كننـد عين مـي  هاي لذت بردن از حضور كودك خود، نرخ م        كنند، براي لحظه  مي

ارزه، مك حقوق يـك مـاه       بفرمايين يه پِدل گفتنش دوهزار و هفتصد هشتصد تومن مي         

چيـز   است كه در باور بامداد، آن زوج خوشبخت همه      به همين دليل     .)403،  همـان ( »!بنده

  .انداز قدرت و موقعيتبينند يا از چشمرا يا از دريچة پول مي

  گسترده با جهان بيرونگرايي و پيوند جمع. 5-2-3

هـاي    روزنامـه، فرصـت    وسـيلة   به آشنا هستند و     خانوادة درخشان با حوادث روز كامالً     

كنـد   مـي  خانم آقـا را وادار    حتي  . كنندبرداري مي خوبي كشف و از آن بهره      مناسب را به  
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هـاي خـانم     طلبـي   فرصـت  .)416-415،  همـان ( بشنودروزنامه را طوري بخواند كه او هم        

. دهد تا به نتيجـة دلخـواه برسـد        به هر جريان موافق و مناسب توجه نشان مي        است كه   

هـاي ذهنـي     هايي كه شايد اندوخته   ؛ كتاب دارد به كتاب گرايش     فقطبرخالف بامداد كه    

ـ  شخص را باال ببرند، اما به تعبير خود بامداد،            و   سـرگرمي نيـستند    يش از يـك   چيزي ب

شدن  هاي مريم، به جويده    همراه با آلبوم گل    ،ساز، سرانجام هاي جريان برخالف روزنامه 

  . شوندميمحكوم ها به نيش موش

كننـد  هايي كه انتخـاب مـي      از نوع خانه   ها   درخشان  و پرحركت  گرا   جمع ،منشِ آزاد 

هـا را نـشان     مـنش آن كننـد، كـامالً  اي كه به بامداد پيـشنهاد مـي   خانه. شود مشخص مي 

رو، تلفـن، موكـت، حيـاطي پـر از كـاج و             اي مـستقل، همكـف، ماشـين       دهد؛ خانـه   مي

راحتي، سرسبزي  به تكاپو،   چيز اين خانه رو       همه .)399-398،  همان( انگيز هايي دل  غروب

 خانة هركس جلد اوست و اينكـه         كه  بامداد شعار داده بود    ،پيش از اين  . و روشني دارد  

خب ديگه، اينم   «: ستا هاي دراز و تاريك، جلد بامداد     افتادة بامداد، با آن پله     خانة پرت 

 -كننـد  هايي كه خانوادة درخشان تا پايان كار عوض مـي    اما خانه  .)398،  همان( ».جلد منه 

 بـا ديـدة      آن سـت كـه مـريم بـه ظـاهرِ          ا  چيـزي  -دهندتعبيري جلدهايي كه تغيير مي     به

 هاي شـاداب رها و گلها و استخها، با آن باغهاي درخشانگويي خانه. نگرد حسرت مي 

از آغاز تـا پايـان نمايـشنامه،        . رسدها نمي گاه به آن  آرزوهاي مريم است كه هيچ    م  تجس

ها را زير چانه زده و به سـتوه آمـده از            شود كه دست  هميشه درحالي توصيف مي   مريم  

هاي سال  تنهايي، در آرزوي رسيدن مهمان است تا جايي كه نگران است مبادا گنجشك            

 صـداي زنـگ تلفـن او را از جـا          . ا النـه نـسازند    ههاي آن پيش، بهار امسال روي شاخه    

امـا خـانم    . زنـد ها سر نمي   كس به خانة آن   هيچ. ست ا ها اشتباهي كند؛ اما اغلب تلفن    مي

شـود تـا    غرق در هياهوي جمع، پيوسته از اين سمينار به آن انجمن تربيتي دعـوت مـي        

 تـوان او را پيـدا       با نوبت قبلـي مـي      فقطجايي كه پس از رسيدن به مقام معاونت وزير،          

هـا از نـژاد بلونـد       اي گـسترده اسـت كـه نـوة آن         انـدازه  ها به دايرة روابط درخشان  . كرد

ها پـسري دارنـد كـه او هـم مثـل            آن. زندگي خانم و آقا سترون نيست     . ست ا انگليسي

 - كه خانم را نگران كـرده      -پرواي او رانندگي بي . خودشان شيفتة سرعت است و رابطه     

دهندة دوام و بقاي     دارشدنش، نشان   دختر بلوند انگليسي و حتي بچه       با يك  شو ازدواج 
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خانم و آقا در عرصة روابـط خـود،         . ست ا نسل خانم و آقا در برابر افكار سترون بامداد        

  . اند المللي شدهاز سطح ميهن فراتر رفته و وارد عرصة روابط بين

  گيري نتيجه. 4

...  شـرايط اجتمـاعي، فرهنگـي، سياسـي و         ،»هااز پشت شيشه  «اكبر رادي در نمايشنامة     

فكري ايـران    كشيده و وضعيت جامعة روشن     تصوير اي از تاريخ معاصر ايران را به      دوره

؛  بـازنموده اسـت   و ملمـوس واقعـي  را در برخورد با اين شرايط ويژه، به شكلي كـامالً         

خلـق   ييهـا  توانسته به بياني نمادين و هنري دست يابد و فضا و شخصيت            ضمن اينكه 

  . ثر بوده استؤهاي او بسيار مترِ ديدگاهكند كه در نمايش هرچه هنري

روايتگـر چـالش عميـق دو بـاورِ هميـشه در جـدالِ مدرنيـسمِ         » هـا از پشت شيشه  «

خزيده از عرصة روابـط     فكران واپس فكران نسل شكست است؛ روشن     ريشه با روشن   بي

هاي دودگرفتة خويش و پـشت      انه در قاف آشي    عنقاي مغرب  ماننداجتماعي كه خود را     

 براي نـوكردن دنيـا      ها بدون اينكه    آن. اندافتاده حبس كرده   هاي هميشه هايي با پرده  پنجره

 به موميايي كردن    فقط،  ي موجود عليل و منفعل    مانندداشته باشند،   هيچ تالش و تكاپويي     

 بـراي   فقـط پردازند كه شـايد     هايي مي هاي عصر خود در قالب نوشته      شخصيتخود و   

در اين ميان، روح زندگي و نشاطِ هـستي در قالـب            . خودشان معنا و ارزش داشته باشد     

 در -شـود  تلخـي شـهيد مـي    ها به زني كه به تعبير خود نويسنده، در اين كشاكش       -مريم

 دودكـردن   آنفكري كه الزمة هميشگيِ اي روشن هانزواي خودخواهانه و در ميان ژست     

  .ميرد پژمرَد و مي ميآرامي  بهشناسانه است،  هستيسنگينهاي سيگار و بحث

هـا    در پـشت شيـشه     ،گيرنـد  در انزوا شكل مـي      ستروني هاي   انديشه چنين باورها و  

 زير زرق و بـرق ظـاهرِ فريبنـدة هـر            ها  ؛ آن كنندميرشد  بالند و در ميان دود سيگار        مي

 شـوند و    ميكند، گيج   آساني به خود جذب مي     فريبي كه اذهان را به     و دل  ؤلجريانِ پرتأل 

روسـت كـه تـاريخ       ازايـن . شوند  گم مي  سرعت   به در ميان هياهوي تبليغاتي كركنندة آن     

 شود و درسـت وقتـي بـه ايـن بـاور            تمام مي  شانفكران با مرگ  دست روشن  مصرف اين 

هـا و    براي شـنيدن نالـه      ديگر ،اند   يافته  دست يكشف تازه يا خلقت نوين    به   رسند كه   مي

  .وجود نداردهيچ گوش شنوايي ها آنهق تنهايي هق
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 از همكـاري و پيونـد ايـن نمادهـا، فـضا و         . دارد اي  كاربرد گسترده نماد  در اين اثر،    

 روايـت تـاريخي صـرف      خلق شده است كه اثر را از حـد يـك             نييهاي نماد شخصيت

در . بخـشيده اسـت   به آن   اي هنري   گيري فراوان از زبان طنز، وجهه     برده و با بهره    فراتر

هـاي  هـاي بلنـد، خانـه     بسته، پلـه   هاي افتاده، پنجرة هميشه   ا، پرده هين نمايشنامه، شيشه  ا

دودگرفته، گُل، كلكسيون گل خشك، رنگ خاكـستري، مگـس، رنـگ سـياه و سـفيد،                 

 زنـان   .بخشندنمادهايي هستند كه بافت نمادين اثر را نيرو مي        ... ماشين، فرزند، موش و   

 مـريم   .هـاي نويـسنده   هستند براي طرح هنري ديدگاه     ابزاري    هم آفرين در روايت  نقش

نگرنـد؛ يگانـه حقيقـت      هاي آن مـي    به نفس زندگي و زيبايي     فقطنماد كساني است كه     

همه مرام و عقيدة متضاد، به فراموشي سپرده شـده          مهمي كه گويي در جدال نابرابر اين      

وند و سـرانجام    شـ ذره در انزوايي تحميلـي پيـر مـي         او نماد گروهي است كه ذره     . است

  .افتندها مرده است، از تكاپو ميدرحالي كه شور زندگي در آن

سـت كـه هرچنـد       ا ايريـشه  اما بـي   ، پيشرفت  در حال  خانم درخشان نماد مدرنيسم   

هـاي او، او را     ها و شعارهاي دلفريب و ظاهرسازي     زرق و برق  . ريشه ندارد، دنباله دارد   

 ، بـا هيـاهوي تبليغـاتي   فقـط كنـد كـه   رفي مينمايندة گروهي از سوداگران اجتماعي مع    

پاگرفتن . رسند اجتماعي مي  هاي  مرتبهن  ياصالت، به باالتر  هاي بي طلبي و نمايش  فرصت

فرزند و بلكه نوادگاني از اين گروه، گواه ايـن واقعيـت اسـت كـه ايـن ايـده در برابـر                       

فكري شـكل   روشنكرده و دودگرفتةاي كه در مجامع دمكشيدهگرا و نم هاي ذهنيت  ايده

  .گرفته، به پيروزي و بقا رسيده است

  نوشت پي

 پژوهش دست يافت؛ از آن جمله     بارة موضوع  در اي  توان به نكات ارزنده   ها نيز مي  در برخي مصاحبه  . 1

بـا اينكـه بيـضايي از       . نويسان برجستة معاصر است   وگو با بهرام بيضايي كه از نمايشنامه      است گفت 

 در معرفـي    ،اي كه بـا وي انجـام شـده        در مصاحبه  است،   ب نمايشي فارسي  گراي اد نويسندگان زن 

امه اي گذرا در حد سه سطر بسنده كرده و در آن، شخصيت زن نمايشن              به اشاره  قهرمان زن روايت،  

  .)1388، منتظري(معرفي كرده است » قرباني «را
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