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 از را مانحافظه ما اگر: »نویسدمی "پراگ روح" نام به خود هاینگارهزندگی/مقاالت مجموعه در کلیما ایوان

 اصالً دیگر نداری، حافظه وقتی. است مرگ هاینشانه از یکی فراموشی. ایمداده دست از را خودمان بدهیم، دست

 ( نی نشر دیهیمی، خشایار یترجمه از نقل به) «نیستی انسان

 . 

 پذیرش در است ممکن که گویدمی را ملتی دارد. است تاریخی و عمومی یحافظه اشاره، این در کلیما مقصود

 فیزیکی اندکی را او تمثیلی یاشاره اگر حال، عین در ولی. باشد برده یاد از را خویشتن توتالیتر، حکومت یسلطه

 آن با آلزایمر که این: آوردمی یاد به نیز را انسان زیست در و پزشکی علم در عجیبی واقعیت دارد کنیم، برداشت

 آدمی بیشتری قطعیت با جسمی، هایبیماری و جراحات بسیاری از حتی نیست، جسمانی ظاهربه ایعارضه که

 بَرَدمی محتوم مرگی سوی به را

 . 

 شاید. امبوده پیگیرشان پیش هاسال از خودآزارانه، شاید و ویژه شکلی به. بسیارند آلزایمر، به مربوط هایداستان

 مدتی شد، منها خاطراتش از کسی وقتی که این: هاستداستان شبیه خود، ماهیت در بیماری این که دلیل این به

 نویسرمان یک کار ماجرا کل انگار که بخشدمی ارزشی چنان آدمی خاطرات به برود، راه مرگ سمت به بعد

 !طبیعی علوم نه بوده، رمانتیک

. 

 سهمگین کین جرمی ینوشته "شب سیاه آسمان" داستان تأثیر هنوز ام،خوانده زمینه این در چه آن تمام بین از 

 این اما. شودنمی پیدا او از روشنی نشان و رد بگردید، چه هر و نیست مشهوری چندان ینویسنده کِین. است

 ترجمه نیلوفر نشر برای "اندجوریاین هاآدم یهمه اینجا" نام به ایمجموعه در دقیقی مژده خانم که داستانش

 المللبین بخش در آن مسن بازیگر ساخت، کانادا در ٢٠١٣ سال افخمی بهروز که گرفت قرار فیلمی مبنای کرده،

 مرد احوال و وضع یدرباره  داستان. است داشته نمایش جایی ندرتبه آن، از بعد و گرفت جایزه فجر جشنواره
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 با را پرستارها است، زنده همسرش هنوز کندمی تصور آلزایمر، به شدن دچار روزهای اولین در که است پیری

 ندارد خوشی دل هم دامادش از البته و گیردمی یکی او، کودکی در دخترش یمدرسه معلمان

. 

 او خود که فیلمی و فرانسوی ینویسنده زلر فلورین ینوشته "پدر" ینمایشنامه یاد توصیف، چند همین با شاید

 ینمایشنامه. نیست هاشباهت ردیابی حقیر یمنتقدانه بازی درگیر اساساً من بحث اما. باشید افتاده ساخت، پارسال

 بیش دهد، شکل را او بلند فیلم اولین یزمینه که این زا پیش تا و شده نوشته کانادایی مهجور فیلم آن از قبل زلر

 اندکرده اجرایش گوناگون کشورهای در نمایشی گروه ۴۵ از

. 

 یک و جلیلوند چنگیز یادزنده بار یک. امندیده متأسفانه که رفته صحنه بر ایران در ایحرفه اجرای دو متن، این از

 ایران در زلر از متعددی هایمتن هاسال این در کلی طور به. اندکرده بازی را پیر مرد نقش کرامتی مسعود هم بار

 سمانه کار "بمیری اگه" یدرگیرکننده اجرای ام،دیده که هایینمایش  ِبین که اندشده اجرا و چاپ و ترجمه

 عواطف از عمیق و نو درکی که اینویسنده عنوان به: کنم ثبت ذهنم در را زلر فلورین نام شد باعث نژاد،زندی

 دارد  حافظه و ذهن به آنها ربط و انسانی

. 

 را آسایشگاه به پیر مرد انتقال بار اولین ماجرای کین داستان اگر: گفتممی داشتم که بازگردیم اینکته آن به اما

 شخصیت/راوی جای را مخاطب تا دهدمی امکان شخص اول روایت داستانی، ادبیات در اگر و کندمی روایت

 یدریچه از را جهان یهمه بیننده، که رسید اینقطه به سادگی به تواننمی دراماتیک ادبیات در بگذاریم، اصلی

 برخی او و کنیم استفاده آلزایمر دچار شخصیت  صدای و نریشن از که این اتفاقاً. ببیند اصلی شخصیت ذهن

 POV /نظرنقطه نمای به را تصویرها از خیلی همزمان و بپرسد، خود از هاموقعیت در را اشذهنی هایسؤال
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 رفته کار به هم افخمی Black Noise فیلم در که است الوصولیسهل بیش و کم اما مؤثر روش کنیم، محدود

 بود

. 

 

 دامادش و دختر توسط آسایشگاه یه پیر مرد انتقال نوبت نخستین با روشنیبه ما کین جرمی کوتاه داستان در

 روزگار آنجا در هاستمدت پیر مرد که کرد فرض گونه این توانمی زلر فلورین ینمایشنامه در اما ستیمه روروبه

 مثل چیز همه خودش دید از که آن با. بیندمی دیگری هایموقعیت و هاخانه ها،سال در را او ذهنش و گذراندمی

 ترینسخت از یکی غیرقطعی، عمداً هاییمکان و هازمان درآمیختن با ذهنی کیفیت این به دستیابی. است اول بار

 و رؤیاگون ذهنی، کیفیت این تمام وجود با که است این دیگر بدیع و بزرگ دستاورد. است زلر کار دستاوردهای

 زلر، فیلم تماشای فرآیند تمام در اساساً. برود دست از عاطفی پیوستگی گذاردنمی ایلحظه حتی وار،کابوس

 گذرد،می پرده روی دارد چه آن توالی و ترتیب دریافت برای تالش در او هوش و عقل  بر بیننده ایهاحساس

 هااحساس آن همواره و دارد غلبه معمول، اطالعات یبقیه... و کیست به متعلق خانه است، واقعی داماد کدام که این

 ایتجربه "پدر" فیلم تماشای. اندمحاسبات این از ترمهم( نمایشنامه در آندره و) فیلم  ِآنتونی احوال درک در

 آیدنمی در نقد به هم فیلم خود و است نشدنیتوصیف کامالً

. 

. 

 رفتنی،قربان شمایل این دیدن با را "هابره سکوت" مخوف  ِهاپکینز آنتونی جهان چگونه که گفت این از شودمی

 دیدار فرآیند در او اشک آمدندر و تماشاگر هوش فعالیت همزمانی ترینعجیب شودمی. بردمی یاد از کلی به

 در فقط باید. نیست نقد قابل بردن، یاد از و آوردن یاد به میان مرز در معلق کیفیت این اما. کرد روایت را فیلم

 شد شریک آن تلخ یخلسه
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. 

. است همراه مبتال فرد کامل ناآگاهی با ذهنی، هایعارضه بسیاری مانند هم آلزایمر که امکرده فکر این به همیشه

. اوست اطرافیان  ِآن از دانستنش رنج و است شرایطی چه در داندنمی خودش شود،می دچارش که کسی یعنی

 عارضه، نهایی چیرگی روزهای نخستین در کمدست جهت، این از "پدر" فیلم شدن ساخته از بعد دنیای شاید

. گویممی پرت دارم که دانممی! ایمشده فیلم این در پیر مرد این شبیه بیاید یادمان که باشد داشته را تفاوت این

 اما آوریم؟ یاد به را تماشایش یتجربه و فیلم این باید چرا باشد، رفته یادمان ایم،زیسته که چیزها همه این وقتی

 دارم نیاز شدنش ممکن باور به عینیت، و رؤیا کابوس، بین مرز در فیلم، خود مانند

 . 

 

 

 

 

 


