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 :بلند برداشت

 یتارکفسک یآندر یاینوستالگ در ییحایمس زمان

 صالح نجفیجرارد الفلِن، ترجمه: 

 

 

( 2005) ماندیم یباق که یزمان ای ماندهیباق زمانِ کتاب در ییحایمس زمان بحث به استناد با کوشدیم مقاله نیا

 آگامبن. کند کندوکاو ،یتارکفسک یآندر آخرِ به مانده یکی لمِیف ،(1983) اینوستالگ لمیف در آگامبن، جورجو ۀنوشت

 یتارکفسک و یحیمس اتیاله در آگامبن است؛ سرگشته ب،یغر یارید در ،یخارج ینیسرزم در یتارکفسک مانند هم

 یمازاد است، خودش جنب در که یزمان ظهور: ابدییم سابقهیب یرخداد رسول پولس تیحکا در آگامبن. ایتالیا در

 آنات محضِ یتوال بر مشابه ینحوبه یتارکفسک .دیگشایم را امکان یدرها که( temporality)ی زمان مختصات بر

 یهابرداشت یِدرون زمان طول در را زمان خودِ که یینمایس یزمان به دنیبخشتیفعل با کند،یم غلبه یخط زمان

 دنیانتظارکش در که میهست یزیچ منتظر میکشیم لمیف یتماشا وقتبه که یانتظار در. سازدیم حاضر لمیف بلند

 زمانِ» آن در که یزمان یهوا در سوختن و ییبایشک ینوع است، نمازخواندن یقسم لمیف. رسدیم ظهور به ما

 .سازدیم شکوفان را اکنون کند،یم گرید را حاضر حال یمایس و رسدیم راه از «انیپا

 

 

 یشاعر است؛ ،(1983) اینوستالگ ،یتارکفسک یآندر آخرِ به ماندهی کی لمِیف یاصل تیشخص گورچاکف یآندر 

 پاول نام به یآهنگساز ۀنامیزندگ کند، دنبال را اقدم یروس مهاجر ۀنامیزندگ نگارش ۀپروژ تا آمده ایتالیا به که روس

-1745)ی برزُفسک میماکس نام به یهجدهم قرن یِنیاوکرا یِدیتبع آهنگسازیِ داستان نیجانش خود که ،یساسنُفسک

 خود را گورچاکف دیبا یحدود تا. کرده یخودکش هیروس به بازگشت از پس یساسنفسک که میدانیم. است( 1777

 یروس یاتیح یِپ ایتالیا در و بود وطن از دور لمیف نیا ساختن هنگامبه هم یتارکفسک رایز میکن یتلق یتارکفسک

 که است یتارکفسک شخص ۀنامیزندگ بری مبتن ثیح نای از فقط» لمیف نیا که کندیم گوشزد بِرْد رابرت. گشتیم

 است، دیتبع ۀتجرب تجربه آن یول( Bird 2008a, p. 190. )«سازد مجسم را کارگردان ۀتجرب یِزمان جوّ کوشدیم

 یاتجربه د،شمرَیم هاروس مختص یغربت غم یتارکفسک آنچه شوق خانواده، یاعضا و بیغا دوستان دارید اقیاشت
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 ایدن به یلمبرداریف نیدورب یِچشم با که یهنگام تجربه آن یگفت کرد، ضبطش اتفاق حسب بر او نیدورب که

 .کرد نشت دیسلولوئ نوار به ستینگریم

 

 دمیدیم آنچه نکهیا از خوردم کهی دمید را لمیف یبرا شدهیلمبرداریف یرهایتصو ۀهم بارنیاول یوقت

 لحاظبه هم بود، کدستی کامالً میبود گرفته که ییرهایتصو. بود نجات راه بدون و امانیب یاندوه شینما

 بدان داشتم نظر در که نبود یزیچ نیا. بود بسته نقش رهایتصو در که ییذهن حالت لحاظبه هم وهواحال

 نیدورب...  که بود تیواقع نیا بود نشانگر و همتایب دمیدیم برابرم در که یادهیپد در آنچه ابم؛ی دست

 از یدور اثر بر رفتهرفته من: بود کرده یرویپ یلمبرداریف طول در میباطن حال از همه از شیب و شیپ

 استفاده اثر بر یحت ناآشنا، کامالً یطیشرا در کارکردن اثر بر آمدم،یدرم پا از مألوفم یزندگ ۀویش و خانواده

 1( pp. 1996Tarkovsky ,203–204. )یخارج یزبان از

 

 به یشوخبه لمیف آغاز همان در. بداند یکی قتیحق در را شاعر و کارگردان که کندیم قیتشو را تماشاگر یتارکفسک

 جواب او. خواندیم چه پرسدیم مترجمش، ا،یائوجن از گورچاکف کهیزمان رودیم اشاره لمیف درون او یِابتین حضور

 پدر( 1989-1907)ی تارکفسک یآرسنــــ  «یآرسن» ،کندیم لیتکم را جوابش بعد اما. «یتارکفسک» ،دهدیم

 یرانیو یسایکل از که یهنگام را یتارکفسک اشعار کتاب گورچاکف لمیف در بعداً. یر[شه] شاعر کی و کارگردان

 با را یتارکفسک یشعرها از تا دو. سوزدیم و ردیگیم آتش کتاب جاآن در. بردیم خود با کندیم دیبازد گرفتهآب

                                                           
 که داشتم را یکس حالـــ ـ کنم شیتماشا دوباره خواستینم دلم راستش. بود من کردار است؛ من یذهن حالت قیدق بازچاپِ...  اینوستالگ. 1

 .کندیم نگاه اندگرفته کسیا پرتو با که را شیماریب عکسِ و است ماریب
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 یهابال با یدخترک بسته،دلمه یهالب با یاپسربچهــــ  شعر دو درون یرهایتصو و میشنویم رهایتصو یرو یصدا

 2.شوندیم انینما لمیف گرید ۀصحن چند و صحنه نیا درــــ  سوزان یشمع و شده،خیس

 

 تبعیدها

 ناخواسته، ای باشد خودخواسته موقت، خواه باشد یدائم دشیتبع خواه. بردینم سربه خود یجا در یدیتبع فرد

 لسوفیف. زادگاهش و خاستگاه جهان از دور کند،یم یزندگ ارید و اری از دور یدیتبع کی ،یاجبار ای باشد یاریاخت

( 2005) ماندهیباق زمان و انیروم به رسول پولس ۀنام ۀدربار تا شودیم برآن کهیزمان آگامبن، جورجو ،ییایتالیا

 پرسه یحیمس مانیا یهانیزم در که است ملحد یلسوفیف او. است سرگردان خانه از دور بس یافاصله در سد،یبنو

 واعظان قلمرو یروزگار که یقلمرو در دیبا هم را ژکیژ یاسالو و ویبد آلن. ستین تنها نهیزم نیا در او البته. زندیم

 اموزندیب دیجد یزبان کهآن از شیب شانیا قلمرو آن در. متألهان و عارفان قلمرو افت،ی بود مقدس کتاب شارحان و

. یحیمس-یالحاد ۀدورگ زبان [ای ییخدایب و تیحیمس وندیپ حاصل دورگه یزبان] آورند،یدرم خود از دیجد یزبان

 ینوع د،یجد چنداننه هم دیشا زمان، از یدیجد نوع ابند؛ییم یتعال یمنها یاسیس اتیاله ینوع متفکران نیا

ـ  افتهیتحقق ای منتظَر یِحاگرویمس  مستعد گورچاکف مانند هم لسوفانیف نیا. دنیانتظارکش مقام در یحاگرویمســـ

 رسول پولس به آوردنیرو در یول. امدهیدرن فعل به قوّه از یزمان ،افتهینتحقق یزمان غِیدر و ادی ند،یایماخول یقسم

 کنند،یم دنبال بود او تیهو منشأ که هودی نید درون و از را او دیتبع حالنیدرع شانیاــــ  او مکتوب آثار بهــــ 

                                                           
2. For the poems in translation see respectively Dunne 2008, p. 411 and Tarkovsky 1996, p. 215. The first is translated by 

Alexander Nemser and Nariman Skakov, the second by Kitty Hunter Blair. But the poems — ‘In Childhood I Fell Ill’ and ‘My 

Sight, My Strength, Grows Dim’ — are also translated by Virginia Rounding in Tarkovsky 2007, p. 70 and 73. For the originals 

see Tarkovsky 1991–93. 
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 از برخاسته ا]ی مصلوب( Christ) حیمس عنوان به( Jesus)ی سیع به که است ییحایمس جهتنیبد قاًیدق که یدیتبع

 (.Messiah) حایمس عنوان به آورد،یم یرو [گور

 ینام مانند یاریبس نظر از حیمس که علتنیبد کمدست دهد،یم حیترج حیمس به را حایمس آگامبن جورجو 

 رسول پولس به یسیع که یزمان و اتیح جسم، همان :کندیم پنهان را ییحایمس امر که است شده یخانوادگ

 اصطالح شودیم باعث سرآخر گذاشت ناکردهترجمه را( christos) ستوسیخر ۀواژ که یاهزاره یسنت». بخشدیم

 ،اینوستالگ یمرکز تیشخص نیسوم به فکرکردن یبرا و (Agamben 2005, p. 16« ).شود محو پولس متن از حایمس

 «لمیف و نید» یهاپژوهش محرز جینتا از یکی. باشد داشته تیارجح حیمس به است ممکن حایمس کو،یدومن یعنی

 یهاتفاوت و( identification)ی انگارهمسان اتیجزئ یمقدمات یهاکتاب از یاریبس. است وارحیمس تمثال افتنی

 نیش لمیف در نیشِ تیشخص از اند،برشمرده یینمایس یهالمیف از یروزافزون شمار در را ییهاتمثال نیچن انیم

 یلمیف نیدوم طورکههمان(. 1999) کسیماتر در وزیر انویک یباز با وین تیشخص تا الد آلن یِنیآفرنقش با( 1953)

 را یآدم است ممکن شتریب که باشد زین بزنبزن یلمیف قهرمان تواندیم وارحیمس تمثال دهد،یم نشان میگفت که

 تا نیزم هاتیشخص سنخ نیا 3.بگرداند او که سیلی زده یسو به هم را گرشید ۀگون کهآن تا بکشد گلوله ضرببه

 .ناتوانند و عرضهیب سرسختانه که ییهاتیشخص دارند، فرق یتارکفسک یهاقهرمان با آسمان

 کتابِ یِمتوال ۀصفح چهار باو دیلو اما ندارند، یتارکفسک به یتوجه غالباً نمایس و نید به مربوط یهاکتاب 

 هم که کندیم اشاره باو. است داده اختصاص لمسازیف نیا به را( 233-230. صص ،1997) خدا دنیرکشیتصوبه

 یقربان را خود یعن]ی رند،یمیم یثاریا ییهامرگ به دو هر» رایز وارندحیمس ییهاتمثال گورچاکف هم کویدومن

                                                           
 اگر. دیستینا شرور شخص برابر در م،یگویم شما به من اام 3۹« .دندان عوضبه دندان و چشم عوضبه چشم» شده، گفته که دیادهیشن زین 3۸. 3

 رد،یبگ تو از را تیقبا ده،یکش محکمه به را تو بخواهد یکس هرگاه و ۴۰.بگردان او یسوبه زین را گرید ۀگون زند، یلیس تو راست ۀگون به یکس

 و بده او به بخواهد، یزیچ تو از یکس اگر ۴۲. برو همراهش لیم دو ،یبرو او با لیم کی کند مجبورت یکس اگر ۴1. واگذار او به زین را تیعبا

 .مگردان یرو خواهد، قرض تو از که یکس از
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 پنج باو وی ــــ تارکفسک وارحیمس یهاتمثال البته« .دهند نجات هالک ۀورط در افتادن از را جهان تا ،[کنندیم

 فاصله شیخو مخالف پیت با شتریب قدم کی هموارهــــ  4کرده ییشناسا یتارکفسک یهالمیف در گونهنیاز تمثال

 اندکرده اقتدا حیمس به یزندگ در که یروس[ یها«اهللمجنونُ» یبیحب سروش ریتعب به ای] مقدس ابلهان پِیت ندارند،

 صدق ردیگیم سرمشق او از که گورچاکف مورد در و کویدومن مورد در قطعاً هیقض نیا. دارندی ناسازگار سر ایدن با و

 .کندیم

 استاکر لمیف در استاکر ای کو،یدومنی ــــ تارکفسک یهاابله. ندارد نیّتع وارحیمس تمثالۀ انداز به ابله تمثال 

 از و ندیجویم مشارکت ییحایمس امر در. شودینم یاثر منشأ شانعمل اما زنندیم عمل به دستــــ  (1979)

 از یتارکفسک. دهندیم انجام یسست و ضعف با را کار نیا اما نهند راه نیهم در یپا که کنندیم دعوت هم گرانید

 است، شانشکست قیتصد شانتیموفق نیتربزرگ که ییهاقهرمان به کندیم بسنده او دارد، ابا موفق یهاقهرمان

 که ییهاالؤس م،یشیاندیم کویدومن به کهیهنگام. آورند تاب را یزندگ یِروح ۀجنب خسران دیبا دانندیم که آنها

 ست،یچ حایمس در ستنیز یمعنا». شوند ما یهاالؤس به بدل توانندیم کشدیم رونیب پولس یهانوشته از آگامبن

 (Agamben 2005, p. 18) «دارد؟ یساختار چه ییحایمس زمان است؟ یزیچ چه ییحایمس یزندگ و

 

 زمان داستان

 همراهبه ،یانکفسکی اُلگ یِنیآفرنقش با روس، ۀسندینو گورچاکف، یآندر. است ساده نسبتاً اینوستالگ داستان

 پاوِل یزندگ ۀدربار پژوهش سرگرم او. کندیم سفر ایتالیا خاک در جوردانو، انایتسیدوم یباز با ا،یائوجن مترجمش

 فرانچسکا دال رویِپ اثر( 1467) پارتو دل مادونا ینقاش که رسندیم ییسایکل به لمیف آغاز در. است یساسنفسک

                                                           
 در الکساندر و( 1۹۸3) اینوستالگ در گورچاکف و کویدومن ،(1۹7۹) استاکر لمیف در استاکر ،(1۹6۹) روبلف یآندر لمیف در روبلف یآندر. ۴

 (.1۹۸6) ثاریا
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 بعد یکم. ندیبب را ینقاش آن تا شودیم سایکل داخل ایائوجن فقط اما است بسته نقش آن وارید بر( 1412-1492)

 روز آن یفردا. رندیگیم جداگانه ییهااتاق و کنندیم رزرو جا شانهتل در یونینیو گرم آب حمام ۀمنطق در دو نیا

 کنار در. کنندیم یآبتن داغ یِگوگرد یهاآب در شانهتل مسافران گرید. روندیم مقدس نیکاتر استخر سمت

 .خورندیبرم ،وزفسونی ارالند یباز با ،کویدومن به استخر

 یزمان او ندیگویم. گذردیم کنارشان از کویدومن یوقت یحت زنند،یم حرف کویدومن ۀدربار هم با کنندگانیآبتن 

 طول سال هفت انتظار نیا. برسد جهان انیپا تا بوده منتظر و بوده کرده حبس اشخانه در را اشخانواده و خودش

 ای که ییهاصحنه در د،ید میخواه شانیخانگ حبس از را کویدومن ۀخانواد ییرها ۀلحظ لمیف در بعداً. کشدیم

 در ار اشخانواده که یسالهفت در کویدومن. گورچاکف ذهن در واقعه نیا لِیتخ حاصل ای ندکوَیدومن یهاخاطره

 زمان فقط اما کند خلق رون،یب جهان زمان با متفاوت یزمان ل،یبد یزمان است کردهیم تالش بوده کرده حبس خانه

 یهاصحنه در. داشته آن از زیگر قصد که است رفتهیم شیپ ییایدن زمان کنار در که آورده وجود به یگرید یمواز

 که را یسیپل مأمور یهاچکمه و زندیم زانو کویدومن همسر اند،شده لیتخ ای اندآمده ادی به ای که خانواده یآزاد

 دست از کویدومن خردسال پسر و ؛(زندیم بوسه حیمس یپاها بر که است هیمجدل میمر انگار) بوسدیم داده نجاتش

 است یجهان انیپا نیا البته 5«است؟ نیهم جهان انیپا»: پرسدیم و گرداندیبرم یرو بعد اما کند،یم فرار پدرش

 بستندل رایز نهاده جهان انیپا در یپا پسرش کو،یدومن چشمبه اما. کند بنا اشخانه درون است دهیکوش کویدومن که

 از. است دهیبخش ما به را جهان که او کردنفراموش حکم در است، جهان کار انیپا حکم در کویدومن یبرا ایدن به

                                                           
 انیجر در دهیپوش ها،تپهرشته». دیآیم کودک زبان بر «آفتاب غروب از زیانگرتیح یمنظرها» به واکنش در الؤس نیا ،اینوستالگ ۀلمنامیف در. 5

 ۀپهن بر بستهنقش ۀستار نینخست با غروب سبز آسمان. زیمتما یرنگبه تابناک کی هر ا،یدر یهاموج چون یگرید از پس یکی ق،یرق یمِه الیس

 بر شب ۀآستان در روز زیسحرآم خاموش نور و ،ینیفرازم مهِ در زراندود ها،تپه میمال بیش بر درختان ساکن روشنِهیسا یرهایتصو آن، یشرق

 (Guerro & Tarkovsky 1999, pp. 491–492« )اندبوده حبس خانه در یطوالن یهامدت که ییهاآدم ۀباخترنگ یهاچهره
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 Agamben) 6اِسخاتون همان یعنی زمان، انِیپا نه و ان،یپا زمانِ است، ییحایمس زمان یقسم با ما سروکار ثیح نای

2005, p. 63). 

 هانیدارالمجان شدنِبسته یپ در ایتالیا در امروزه که است یمجنون مردان اریبس از یکی کویدومن ا،یائوجن چشمبه 

 مراقبت» ریتعب با نیتِیبر آنچه انیقربان از یکی گفت توانیم ،(Guerra & Tarkovsky 1999, p. 482) اندشده سرگردان

. باشد بوده درکار وقتچیه اگر تازهــــ  ستین درکار یمراقب جماعت گرید کهیزمان کند،یم ادی آن از «جماعت در

 & Guerra) «باشند ترکینزد قتیحق به ما از» است ممکن ینیمجان نیچن شدیاندیم خود با گورچاکف یول

Tarkovsky 1999, p. 482) .که برود کویدومن ۀخان به کندیم اصرار که شودیم کویدومن مجذوب چنان گورچاکف 

 روز، آن یفرداپس ای فردا یوقت(. Guerra & Tarkovsky 1999, p. 483) خوانندیم «جهان انیپا» را آن محل اهل

 .زندیم پدال کند حرکت آنکهیب و نشسته ساکن یادوچرخه بر او ابند،ییم اشخانه در را کویدومن مترجمش و شاعر

 ایائوجن. شود یانجیم ایائوجن خواهدیم و کندیم یپافشار گورچاکف یول شود دمخور دو آن با خواهدینم کویدومن

 نشان عالقه کویدومن به او از شیب که گورچاکف دست از خصوصبه است، سررفته مرد دو دست از اشحوصله که

 سراغبه اشوپاشکستهدست ییِایتالیا با شودیم مجبور گورچاکف بیترتنیبد و گرددیبرم هتل به ییتنها دهد،یم

 .برود کویدومن

 کرده یسع که بوده نیا اشتباهش دهدیم حیتوض کویدومن د،یآیم صحنه نیا از پس که ییگفتگو خالل در 

 انیم از دست در روشن یشمع با بتواند اگر کندیم گمان حاال و را، هاآدم ۀهم نه دهد نجات را اشخانواده است

 روشن را شمع کهنیهم» رایز بکند را کار نیا تواندینم یول. داد خواهد نجات را جهان بگذرد مقدس نیکاتر استخر

                                                           
 سلطنت یِخیمابعدتار عصر در جهان به ات،یاله در. بود نیواپس ای نیآخر یمعنابه ناسخاتو م،یقد یونانی در. عالم یاله طرح در یینها ۀواقع. 6

 .شودیم اطالق جهان، انیپا بر مقدم فاصلهیب یعنی خداوند، [یِآخرالزمان همان ای] آشکار
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 ,Guerra & Tarkovsky 1999) «اموانهید من که کشندیم هوار و آورندآب درم می از گذارم،یم آب در پا و کنمیم

p. 490). دهد عبور استخر طول از را شمع او یجابه که کندیم درخواست گورچاکف از کویدومن بعد. 

 داغ آب. است شیموها کردنخشک حال در که ابدییم اتاقش در را ایائوجن گرددیبرم هتل به گورچاکف یوقت 

 ایائوجن که است لحظه نیا در. است کرده استفاده گورچاکف حمام از نیهم یبرا و بوده شده قطع خودش اتاق

 چشمبه نه را او گورچاکف چرا که است یعصبان و ناراحت ایائوجن: کندیم ابراز گورچاکف از را خشمش و یدلسرد

 را او دارد قصد ایائوجن .نگردیم نوع،هم کی انسان، کی چشمبه صرفاً بلکه معشوق، کی یحت دیشا ای زن، کی

 .کشد رونیب آب از را مشیگل خودش دیبا گورچاکف. برگردد رُم به و بگذارد جاهمان

 سایکل داخل تا زده آب به گورچاکف. مینیبیم گرفتهآب ییسایکل یهارانهیو در تنها را گورچاکف بعد، ۀصحن در 

 کهآن حال کرده، دیام قطع ایدن از که دیگویم گورچاکف 7.آنجال نامش شود،یم مواجه یجوان دختر با جاآن در. شود

 یروحان عالم از یامیپ است، خداوند جانب از یآسمان یامیپ قطعبه آنجال. دیگویم یزندگ از خاطرش تیرضا از دختر

 ی[آسمان امیپ نیا] کهیهنگام یحت کند حس را آن تواندینم گورچاکف و ست،ین دنشید به قادر ایائوجن که

 دم کی توانیمــــ  ندینشیم سرش بر لمیف لیاوا ییاؤیر در که یپَر همان: کندیم گذر کنارش از یآهستگبه

 یسایکل ۀشکست سقف از گرید بار وــــ  زندیم قدم گورچاکف ۀخان اطراف در دورها آن که داد صیتشخ را یافرشته

 یگرید ۀسرزد ورود مورد نیرتریچشمگ. اندپوشانده را بالدار یسیتند شیهاآب که ییسایکل د،یآیم فرود گرفتهآب

 یهمراه رانیو یجامع یسایکل یهاخرابه در را گورچاکف رفتنراه ریتصو که است تگریروا یصدا آن لمیف یفضا به

: دهدیم جوابش یگرید و« ...بگو او به یزیچ ؟یکنینم رحم او به چرا خداوندا،»: دیگویم هاندهیگو از یکی. کندیم

 8(. p. 1999Guerra & Tarkovsky ,497) «شد؟یم چه حاصلش یکن تصور یتوانیم د،یشنیم را میصدا کن فکر»

                                                           
  (. pp. 1999Guerra & Tarkovsky ,494–495) مارکو نام به ندیبیم یجوان پسر گورچاکف لمنامهیف در. 7
 .است تریطوالن یاندک لمیف در گفتگو نیا. ۸
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. گورچاکف نه میشنویم را شانیصدا که میهست ما فقط زند،یم حرف خدا با دارد که است نیکاتر یصدا نیا اگر اما

. است سکنه ازی خال و متروک یکوچک شهر در که ندیبیم اؤیربه و برده خوابش گرفتهآب یسایکل در گورچاکف

 شودیم که داریب. ندیبیم خودش یجابه را کویدومن کندیم نگاه نهیآ به یوقت اما دار،نهیآ یکمد به افتدیم گذرش

 .شده خاکستر و است گرفته آتش خواندهیم داشته که یشعر دفتر مینیبیم

 یلیاتوموب منتظر. مینیبیم هتل رونیب را گورچاکفــــ  بعد هفته چند هم دیشا روز چند دیشاــــ  بعد یمدت 

 همراه یزودهب دیگویم او به ایائوجن. کندیم تلفن رم از ایائوجن اثنا نیهم در و برساند فرودگاه به را او که است

 و کرده برپا رم در یتظاهرات که است دهید را کویدومن دیگویم و. شد خواهد هندوستان یِراه و،یتوریو معشوقش،

 ازش کویدومن که را یکار گورچاکف ایآ بداند خواهدیم کویدومن. کاسترو دلیف مثل است، کرده یسخنران روز سه

 نداده، انجامش لمیف در اما. است داده انجام را کار آن گورچاکف لمنامهیف اصل در. نه ای است داده انجام بود خواسته

 .است داده انجام که دیگویم حالنیا با

 ییها«وانهید» از یاپراکنده تیجمع به رو که مینیبیم وسیاورل مارکوس ۀسوار سیتند یباال را کویدومن سپس 

 مناسبتبه ظاهراً و اندکرده شانیرها خود حال به خانواده و دولت که یزنان و مردان کند،یم یسخنران خودش چون

. کنندیم اعالم را جهان انیپا که دارند دستبه ییپالکاردها شانیا از یبعض. اندآمده هم گرد کویدومن یسخنران

 وانگانید فقط. «ما زمان یواقع بتیمص است نیا است، نمانده یباق یبزرگ استاد چیه»: کندیم اعالم کویدومن

 وانهید کی آن در که است یجهان چه نیا آخر...  ندینمایم دهیفایب که میبسپار گوش ییصداها به دیبا». اندمانده

 «د؟یبکش خجالت خودتان از دیبگو شما به دیبا

 یهاآدم با را سالم اصطالحبه یهاآدم دیبا. میده هم دست به دست دیبا رود، شیپبه جهان دیخواهیم اگر

 یگودال به بشر نوع چشمان دارد؟ ییمعنا چه شما سالمت! سالم یهاآدم یآ. میساز متحد ماریب اصطالحبه
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 راست که دیندار شهامت اگر خوردینم یدرد به یآزاد. میرویم فرو آن در میدار یهمگ که شده دوخته

 به را جهان که اندسالم اصطالحبه یهاآدم نیا! دیبخواب و دیاشامیب د،یبخور ما با که د،یبنگر ما چشمان در

. خاکستر در هااستخوان و خاکستر، و آتش، آب، تو، در که یا! انسان کن گوش. اندرسانده یرانیو ۀآستان

 !خاکستر و هااستخوان

 

 ین[زم] مدرسه، یوارهاید از پر فاضالب، دراز یهالوله از پر ییمغزها درون». میبسپار عتیطب یندا به گوش دیبا

 دینیبب تا دیانداز عتیطب به ینگاه است یکاف...  شود وارد حشرات وزوز که دیبا ،یرفاه ۀنیهزکمک اوراق و آسفالت

 میبرگرد دیبا. دیدیچیپ غلط راه به که یانقطه به م،یبود که میبرگرد ییجا به دیبا که دینیبب تا است، ساده چه یزندگ

 را گوشمان و چشم دیبا». میبپرور سر در عظمت یسودا باز دیبا 9«.میکن آلوده را آب آنکهیب ،یزندگ یهاشالوده به

 هم اگر. ساخت میخواه را اهرام ما دیبگو بلند بانگبه دیبا یکس. اندمیعظ ییاؤیر سرآغاز که ییزهایچ از میکن پر

 انیپا از پس کویدومن« .میبکش یکاغذ مثل را جان یهاگوشه دیبا. میکن احساس را آرزو آن دیبا. ستین مهم مینساز

 یکریپ با یاقهیدق چند. افتدیم نیزم بر و زند،یم یفندک خود به و زدیریم خود یرو نیبنز یمقدار یسخنران

 ۀنیزمیشپ در کرده، اقتدا او به مسلکشهم نیمجان از یکی حال همان در خزد،یم دانیم کف بر همچنان ورشعله

 .چدیپیم خود به ریتصو

 یخال را آبش حاال که مقدس، نیکاتر استخر و ،یونینیو ویبان به گرددیبرم و اندازدیم عقب را رفتنش گورچاکف 

 خوب گورچاکف حال که است معلوم. کندیم قسمت دو رم در را کویدومن یسخنران او دنِیرسازراه ۀصحن. اندکرده

                                                           
 زمین روی و افتدمی زمین بر حصار روی از( 1۹7۴) آینه فیلم آغاز در وقتی شنودمی را حشرات وزوز صدای( سولونیتسین آناتولی) پزشک. ۹

 سولونیتسین. دارد تارکفسکی شخصی نامۀزندگی با را پیوند تریننزدیک که فیلمی در «مادر» کنارــــ  کشدمی دراز( ترخوا مارگاریتا) ماشا کنار

 بحث برای. بشنود را حشرات صدای خواهدمی دلش که شخصیتی بود، نوستالگیا در گورچاکف نقش ایفای برای تارکفسکی اول انتخاب

 .Loughlin 2007, pp. 290–291, 298–299: به بنگرید آینه در صحنه آن دربارۀ
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 گذاردیم شدهخشک استخر درون پا هرحالبه اما. خوردیم ییهاقرص اشیقلب مشکل خاطربه که مینیبیم. ستین

 کویدومن مرگ ینما که شودیم آغاز آن از پس بالفاصله صحنه نیا. کندیم روشن داده او به کویدومن که را یشمع و

 گورچاکف. کندیم خاموش را شمع و وزدیم یباد اما استخر طول در رفتنراه به کندیم شروع گورچاکف. میادهید را

 ۀشعل کهیدرحال استخر، طول مودنیپ به کندیم شروع دوباره و کرده، روشن باز را شمع گردد،یبازم را آمده ریمس

 استخر، کنج به گرددیبرم گورچاکف. شودیم خاموش شمع دوباره یول. است گرفته دستش و کُت پناه در را شمع

 ماندیم روشن شمع بارنیا. کند عمل است داده که یقول به کوشدیم بار نیسوم یبرا و کندیم روشن باز را شمع

 استخر ۀلب بر را شمع دیایدرب پا از خود کهآن از شیپ شودیم موفق و رسدیم استخر مقابل ضلع به گورچاکف و

 گرد یتماشاچ یکوچک گروه جهان نجات یبرا او کوشش که مینیبیم و دود،یم طرفشبه اشراننده. دهد یجا

 .است آورده

 

 غربت غم

 عواطف که را یمرد ادوستْیدن یتاجرمسلک مرد با یزندگ یِماد رفاه و تیعاف خاطربه که میدار را یزن ۀقص ساننیبد

 روشن یشمع با ردیپذیم که یمرد کند،یم ترکش زن آن که یمرد ۀقص کند؛یم ترک کندیم رد را او زیآممحبت

 یعمل نیچن کندیم گمان که محل یاهال از یمجنون مرد درخواست به همآن بگذرد، یاستخر داخل از دستانش در

 جهان ییاعتنایب به اعتراض در جاآن و شودیم رُم رهسپار خود که یمجنون مرد ۀقص و داد؛ خواهد نجات را جهان

 شدنمیتسل و تنهاگذاشتن عمل، سه نیا حول یتارکفسک ۀدوساعت لمیف. کندیم یخودسوز شیخو یاخالق سقوط به

 یهاقصه است مهم آنچه. ندارد شیخو لمیف تیروا به یاعالقه چندان یتارکفسک اما. ابدییم ساختار ،یخودکش و

 .کنندیم اشباع را لمیف که ییهااحساس و ابندییم پژواک او ۀقص در که است یگرید
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 احساس لم،یف به لمیفــــ  نداشتم دادهایرو ۀریزنج و لمیف رنگیپ بردنشیپ و پروراندن به یاعالقه من

 اریبس من یبرا و داشتم، عالقه اشخاص درون یایدن به شهیهم. شد کمتر و کمتر زهایچ نیا به ازمین

 یزندگ به را داستان قهرمان نگرش که یروان ساختمان به کنم، سفر ایدن آن درونبه که بود تریعیطب

 .Tarkovsky 1996, p. )ندیاو یروح یایدن ۀشالود که ییفرهنگ و یادب یهاسنت درونبه داده، شکل

204)10 

 

 و حال نیا مشابهت به و است داده شکل را گورچاکف یزندگ که کنندیم اشاره یقیعم غربت غم به مفسران اکثر

 گورچاکف رنگِ-ایسِپ ۀخاطر نیچند از خاطره نیاول یرو لمیف یابتدا تراژیت نیعناو. هیروس با یتارکفسک خود ۀرابط

 و کویدومن و گورچاکف نیب که شودیم کامل ییگرگ سگِ حضور با که یریتصو د،یآیم هیروس در اشخانواده از

 یمرد ۀدربار یلمیف ساختن سرگرم ایتالیا در هیروس خاک از دور هافرسنگ یتارکفسک. است مشترک یتارکفسک

 هیروس به که یهنگام و بوده آمده ایتالیا به که کندیم قیتحق یروس یمرد ۀدربار ایتالیا در وطن از دور که بود روس

 که کردیم احساس موقع همان اما بود نکرده وطن یجال هنوز زمان آن یتارکفسک. کشته را خودش بازگشته

 را یخسران گورچاکف، یانجیمبه وقت، همان یتارکفسک. کرد نیچن زین 1984 در و کرد خواهد را کار نیا یزودبه

 خواببه اینوستالگ ساختن موقع». شدیم آغاز یزودبه که یوانهادن و کردنترک بود، درراهشچشم که کردیم تجربه

                                                           
 اینوستالگ یرو کارکردن با زمانهم یتارکفسک. اندازندنیطن لمیف نیا در ،(1۸6۸-1۸6۹) ابله ژهیوبه ،(1۸۲1-1۸۸1) یفسکیداستا یهارمان. 1۰

 شیهاسیروزنو در کهچنان له،أمس نیا و است لمیف دو ازمندین ابله از یینمایس اقتباس کردیم تصور واقع، در. نوشتیم ابله ۀدربار هم یمطالب

 ادداشتی)« .ستین لمیف ساختار مثل هرگز اتیادب در قصه ساختار چون کند،یم پاره را داستان حوادث و رنگیپ ۀریزنج» کند،یم اشاره

 .On The Idiot’ in Tarkovsky 1994, pp‘: به دیبنگر شتریب ۀمطالع یبرا(. Tarkovsky 1994, p. 264 ؛1۹۸۰ هیژوئ وپنجمستیب در یتارکفسک

371–377. 
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 یباق فال ۀقرع باشد قرار است آکنده را لمیف آن در رشدهیتصو یفضا که یاکنندهخفه اقیاشت حس دمیدینم هم

 رمیضم در را دردناک بتیمص نیا بار دیبا عمرم یروزها نیآخر تا دم آن از دمیدینم هم خواببه گردد؛ عمرم

 و زد دامن بدان یتارکفسک که بود یقرائت لمیف از محورنامهیزندگ قرائت نیا( Tarkovsky 1996, p. 202« ).بکشم

 ۀمنظر را آن نکهیا از خورد جا» دید را لمیف یهاراش نیاول یوقت نوشتــــ  میکرد اشاره ترشیپ کهچنانــــ 

 .افتی «نجات راهِ بدون و امانیب یاندوه

 

 یکیتار در بارنیاول حاال و بود بسته نقش لمیف نوار یرو آنچه رایز آمدم وجد به و خوردم جا واحد آن در

 قادر نمایس نکهیاــــ  نمایس هنر ۀدربار مالتمأت کردیم ثابت من به شدیم داریپد برابرم در نمایس سالن

ــــ  سازد منتقل را یانسان یکتای یهاتجربه و شود افراد جان یبرا یچارچوب است مکلف بساچه و است

 انکارش و شدیم انینما چشمانم برابر در که بود یتیواقع بلکه نبود، هودهیب یهاینظرپرداز حاصل صرفاً

 (Tarkovsky 1996, pp. 203–204. )کرد شدینم

 

. زندیم موج لمیف در که یژرف اندوه بر کرد،یم دیتأک لمیف نیا در یجار غربتِ غم یِروس وخمچیپ بر یتارکفسک

 به شان،فرهنگ به شان،گذشته به باشد، شانیملّ یهاشهیر به هاروس مرگبار یدلبستگ ۀدربار لمیف خواستمیم»

 گوشزد ما به را یتیواقع دیتأک نیا و(. Tarkovsky 1996, p. 202) «.شاندوستان و خانواده به شان،یبوم یهامکان

 یهالمیف ۀهم در یغربت غم نیچن چون. ستین و است یشخص ۀنامیزندگ بر یمبتن واحد آن در لمیف نکهیا کند،یم

 تیحیمس که هست او یهالمیف در زین یتریادیبن غربت غم. ستین هم هاروس مختص و دارد حضور یتارکفسک

 خاطر در یتارکفسک که یغربت غم. آوردیم ادی به ی[نیزم بهشت همان ا]ی عدن باغ رفتنازدست ۀقص قیطر از را آن
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 او یشخص ۀنامیزندگ از که قدرهمان شود،یم یمستول او یهالمیف تماشاگران و هاتیشخص بر و کندیم زنده ما

 .دارد هم یاتیاله یتیفیک است، برآمده

 لم،یف یابتدا تراژیت از پس. وارشبح یبتیه در اما شود،یم احساس لمیف سرتاسر در مقدس کتاب ۀقص پژواک 

 خودرو از دو هر. رسندیم پارتو دل مادونا یسایکل به یلیاتومب با که دهدیم نشان را ایائوجن و گورچاکف اول ۀصحن

 انیم از گورچاکف، از جلوتر است عذرا میمری[ وارید ینقاش] دنید مشتاق صبرانهیب که ایائوجن و شوندیم ادهیپ

 در که قاب وسط در یدرختتک با شود،یم داده نشان واحد یینما در هانیا ۀهم. گرددیم سایکل یراه کشتزارها،

 کهیدرحال کندیم دنبال را خودرو نیدورب و شده قاب وارد راست سمت از خودرو. شودیم دهید یدشواربه ظیغل مه

 مینیبینم دوباره هرگز را درخت. شود خارج ریتصو چپ سمت از سرانجام تا رودیم شیپ و گذردیم درخت کنار از

 بر افزون و یزندگ درخت: است رفتهازدست یزیچ اندازنیطن که میکن شک میتوانینم میادهید را آن کهنیهم اما

 11.درآورد هانسل زمانِ و ایدن درونبه را ما اشوهیم خوردن که شر، و ریخ معرفت درخت آن

 و هست درونش یاشانه که نسخه نیا. خوردیبرم هتلش اتاق در مقدس کتاب از یانسخه به گورچاکف بعداً 

 ادرفتهیاز یمانیا ۀماندیباق خود بردارد، رفته ادشی و گذاشته کتاب یال که باشد یقبل مسافران از یکی مالِ دیشا

 گرفته،آب یسایکل مقدس، نیکاتر استخر: کرده احاطه را لمیف یهاصحنه از یاریبس اشیماد یهارانهیو که است

 یاریبس در وــــ  دربرگرفته را درخت ییشوال چون که یظیغل مه انسن،ی گونالگر نظر از 12.رانیو جامع یسایکل

                                                           
 یکودک در مضمون نیا ۀدربار بحث یبرا. است یتارکفسک یکارها در مکرّر یهامضمون از یکی عدن باغ خسران و بهشت درخت ۀویم. 11
 .Óttarsson 2006, pp. 175–76: به دیبنگر ،(1۹6۲)وانیا

 که بود یکسان نینخست از یکی بلکه نیمتد و یمذهب چنداننه» که ییفسکیداستا دارد، حضور یتارکفسک یِفسکیداستا قلب در احساس نیا. 1۲

 اتیح رفتنِازدست یِتراژد با او. است رفته لیتحل وجودش در باورداشتن و دنیاعتقادورز اندام که ختندیر انیب قالب در را یانسان یماجرا

 و یروح خأل ۀدغدغ نیهم رسدیم نظرمبه و توانندینم یول اورندیب مانیا خواهندیم که اندییهاآدم او قهرمانان تمام. داشت سروکار یروح

 Tarkovsky to Ian Christie) «است توجه مورد همهنیا ن،یزممغرب در جا،نیا یفسکیداستا چرا دهدیم حیتوض که است یندارید بحران

[1981] in Gianvito 2006, p. 68). یهالمیف قهرمان وصف نیا حالنیدرع اما کندیم وصف را یفسکیداستا یهاقصه قهرمان دارد یتارکفسک 

 .است هم ،اینوستالگ گورچاکفِ ژهیوبه خودش،
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 و برآمد نیزم از» مقدس کتاب مزِیج نگیک ۀنسخ در که است ی«مِه» ادآورــــ ی دارد حضور لمیف یهاصحنه از

 بهشت از یتذکار هم لمیف آغازگر ۀصحن یِبامداد مه 13(6: 2 شیدایپ سفر)« .دیپوشان آب با را یخشک سطح کل

 ،(Jónsson 2006, p. 225) شماردیم لمیف یاصل مضمون را نیا یدرستبه انسنی. آن خسران ادآوری هم است ینیزم

 ا]ی خانه از او یدور ۀجینت صرفاً گورچاکف غربتِ غم دیگویم ما به یوقت کندیم اذعان نکته نیا به هم یتارکفسک و

 نیا(. Tarkovsky 1996, p. 205) است «سالمی[ اتیح و] یهست یبرا یهمگان یاقیاشت» عالمت بلکه ستین [وطن

 ییهماهنگ است، راه در هنوز که است یحاضر حال یبرا باشد گذشته در یزیچ یبرا کهآن از شیب سوزان اقیاشت

 باغ از مقدس، کتاب تیروا کل رد،یگیدربرم را بشر خیتار کل یتارکفسک ۀساد تیحکا. همگان یبرا و همگان انیم

 نینا هو) «اکنون زمانِ» د،ینام ییحایمس زمانــــ  آگامبن از یرویپ بهــــ  توانیم آنچه و آخرالزمان، تا عدن

 دل از و حاضر زمانِ دوشادوش که یزمان زمان، افتنیشدّت ینوع است؛ دهیرس یول ستین هنوز که یزمان ،(روسیکا

 .شودیم یجار آن

 قطع گریکدی در یحد تا که ابدییم انیپا آخرالزمان از صحنه دو با شود،یم آغاز عدن باغ از یریتصو با لمیف اگر 

 در روشن شمع حمل یبرا عام مالء در باز گورچاکف تالش و رُم، در عام مالء در کویدومن یخودکش: شوندیم

 اجرا [ندهیآ از یحاک و انهیشگویپ ای ]ینبو یانشانه چون را خود مرگ کویدومن. انددهیکش را آبش که یاستخر

 دست کنند، یزندگ هم با رندیبگ ادی دیبا ماریب اصطالحبه یهاآدم و سالم اصطالحبه یهاآدم داردیم اعالم و کندیم

 شانیا که دهند میتعل را نکته نیا سالم یهاآدم به دیبا مارانیب. سپارند گوش حشرات وزوز به دهند، هم دست به

 کویدومن لم،یف در ترشیپ باشد؟ نداشته ییمعنا شانیزندگ که اگر خوردیم یدرد چه به شانیا سالمت. مارندیب هم

 زنده شهیهم تا خواهندیم رندیگیم گرم آب حمام مقدس نیکاتر استخر در که یکسان بود کرده گوشزد خودش به

                                                           
 .زدیخیبرم نیزم دل از که رودیم سخن ی«بخار» از [مِه یجابه] مقدس، کتاب ۀستیبازنگر و دیجد اریمع ۀنسخ در. 13
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. کند ینف را شان،بودنچیه وجودشان، (contingency) بودنِخاصامکانِبهممکن که اندموهوم ینیقی یپ در. بمانند

 ییتو»: شودیم ادآوری شانیبرا را مقدس نیکاتر به خدا سخن ندیبیم را ایائوجن و گورچاکف بارنیاول کویدومن یوقت

 کهیهنگام پوشاند،یم را استخر که یبخار( Guerra & Tarkovsky 1999, p. 481« )!هست کهآن منم. ستین کهآن

 شدنیطوالن استخر آن در شانیا. اندازدیم عدن باغ مه ادی به را ما رد،یگیدربرم را کنندگانحمام ییشوال چون

 .رندیگیم اشتباه ینیزم بهشت در یزندگ با را [عمر]

 او رایز گردد،یم ییحایمس که است یآخرالزمان یحرکت ی[خودسوز انجام با] خود کردنیقربان به کویدومن اقدام 

 زمان وــــ  شهر در رامونشیپ یایدن یزندگ از یعنــــ ی ردیبگ یشیپ انیپا آورهراس ریتصو از کار نیا با کوشدیم

 تیأه به که است خرونوس. ماندیم یباق شهیهم که یزمان آورد، وجودبه شدهشکوفان «اکنونِ» ۀمثاببه را ییحایمس

 ظهور(. Agamben 2005, p. 69) است شده داده ،«آمدنچنگبه» یجابه که یخرونوس منتها درآمده، روسیکا

 تحقق به شده،داده زمانِ تِیأه به دنشیرس در را، حاضر حال که است شیخو جنبِ در زمانِ ظهور است، 14ایپارُئوس

. گرانید به زمان دادنِ یبرا است شده داده و ،(Agamben 2005, pp. 70–71 :با دیکن سهیمقا) رساندیم یینها

 در" آن...  است ممکن یدم هر» گفت توانیم کند،یم نقل را نیامیبن قول خود که آگامبن از نقل با سان،نیبد

                                                           
 رد،یگیم قرار خود کنار در ییحایمس زمانِ. خود کنار در بودن تر،قیدق ریتعب به و دستِ،بغل کنارِ، کِ،ینزد: شودیم ایپارئوس یلغو یمعنا. 1۴

 نه ییحایمس زمان. رساندیم انجام به را آن و دیربایدرم را لحظه د،یفزایب آن به را خود ای باشد یخرونوس ۀلحظ با مقارن هرگز آنکهیب رایز

 زمان انِیپا و زمان فاصل حد در که یزمان ابد،ی انیپا رفتهرفته تا کندیم منقبض و جمع را خود که است یزمان بلکه آخرالزمان، نه و نده،یآ

 یریتصو انسان ذهن کشدیم طول که یزمانمدت رد،یگیم وام را عملگر زمان مفهوم وم،یگ گوستاو ،یفرانسو شناسزبان از آگامبن. ماندیم

 یبعدسه بلکه یخط نه گرید که شودیم میترس زمان از تازه یبازنمود. دهدیم ارجاع بدان شهیهم شدهساخته ریتصو که یزمان بسازد، زمان از

 زمان از مانیذهن بازنمود به و میبر انیپا به را زمان تا کشدیم طول که است یزمان ییحایمس زمان. محض یبالقوگ تیوضع ۀمثاببه زمان است،

 آن. است آن درون. ستین هم آن مخالف. ستین شمارگاه زمان از رونیب ییحایمس زمان. رسد انیپا به زمان تا کشدیم طول که یزمان. میبرس

. ستین جهش زمان ییحایمس زمان. است جهش ۀآماد که ماندیم یوانیح عضالت انقباض به زمان انقباض. کندیم تمامش. کندیم منقبض را

 نیکاتر ۀنوشت ،آگامبن ۀفلسف: به دیبنگر. مانده مانیبرا انیپا از شیپ که است یزمان. سازدیم ممکن را جهش. ماندیم جهش از شیپ انقباض به

 .1۸5 تا 175. صص مرکز، نشر ،یمانیا ایپو ۀترجم لز،یم
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 کویدومن .(Agamben 2005, p. 71 quoting Benjamin 1999, p. 256)« "شودیم وارد آن از حایمس که باشد یکوچک

 استخر طول از گورچاکف عبور دادنِنشان با کوشد،یم یتارکفسک که یدر همان دهد، نشان ما به را در تا ردیمیم

 .دهد ماننشان مقدس، نیکاتر

 

 دررفتگی

 از درکش ،[است مکان از رونیب ا]ی ستین خود یجا سر گورچاکف که میابییدرم لمیف نیآغاز یهاصحنه همان از

 از که گذاردیم ییفضا در یپا کندیم دارید کویدومن با «جهان انیپا» در یوقت و. است گسسته هم از زمان و فضا

 زمان بیترت ای ]یشمارگاه تابع یتمامبه که گذاردیم یزمان در یپا آشفته، و است ختهیرهمبه است، رفته در جا

. رودیم رونیب زمان از گذاردیم کویدومن ۀخان در یپا گورچاکف که یالحظه از. ستین( chronological)ی[ خط

 جیتدربه ییفضا یهایوستگیناپ از یادنباله امتداد در نماها از یادنباله ،یتارکفسک یهالمیف در مألوف رسم مطابق

 خودِ. شودیم کیشر گورچاکف ۀتجرب در نماها از دنباله نیا قیطر از تماشاگر: آورندیم دیپد یعاطف یوستگیپ ینوع

 یبعض یصدا حذف مشابه ۀویشبه] که است( کندیم حرکت بغل به ای جلو به آرام همواره باًیتقر که) نیدورب حرکت

 اؤیر در که یانسجام همانند آورد،یم فراهم یبصر انسجام ینوع کرده، حذف را هاشکاف[ کلمه کی تلفظ در حروف

 از سرعتبه میشویم داریب خواب از کهنیهم اما ماندیم برقرار کردناؤیر طولِ در که یانسجام م،یکنیم احساس

 گذرگاه از که رودیم گورچاکف دهدیم نشان که یینما در ریتصو. شودیم منحل یادآوریبه هنگام و رودیم انیم

 یمکان در بزرگ در دو از یینما به خوردیم برش شود کویدومن ۀخان وارد دید شودینم را درونش که یادهیسرپوش

 نیدورب و ند،ینشیم قاب درون راست و شودیم بلند ای ستدیایم انگار شود،یم نما وارد نییپا از گورچاکف. کیتار

 یهنگام درها پشت از یمعکوس ینما به شودیم قطع ریتصو. کندیم دنبال پشت از شودیم کینزد در به یوقت را او



www.thesis11.com 

 نیا گفت توانیم و مینیبیم محوشونده یکریپ یۀسا او پشت وارید بر. شوند باز تا دهدیم هُل را آنها گورچاکف که

 .شده ساختمان وارد آن از او که ستین یادهیسرپوش گذرگاه با محورهم درها

 کند باز را در گورچاکف اگر گرفت فرض شودیم آنچه به شودیم قطع لمیف حاال و است، شده آغاز بهنغرآسمان 

 یمنظرها و خورند،یم تکان میمال یمینس اثر بر که یاپورهپاره یهاپرده باز، یپنجرها با یاتاق: ندیبب تواندیم

 از که یارودخانه و منظره نیا میشویم متوجه کندیم حرکت عمق طرفبه نیدورب یوقت نکهیا الّا. آنسوتر ییایتالیا

 اتاق کف در و شده ساخته چمن و گِل از و است ماکت قتیحق در رودیم باال و چدیپیم پوشجنگل یهاتپه انیم

 و است، شده قطع بهنغرآسمان است، رنگ-ایسپ نما نیا. افتهی ادامه رونیب در و شده رد پنجره از منتها گرفته، قرار

 ییصدا رفتهرفته شودیم کینزد پنجره به که نیدورب هرچند م،یشنویم آب دنیچک یصدا و پرنده آواز یصدا حاال

 از است یمعکوس ینما گرید بار و. است ساختمان گرید قسمت از که انگار شود،یم دهیشن زین یبرقارّه یصدا مثل

 شده رهیخ دقت با. یرنگ یینما در[ که رنگ-ایسپ یینما در نه] حاال اما کند،یم نگاه منظره نیا به که گورچاکف

 قاب رونیب از. رسدیم نظربه آشفته کندیم حرکت دورش به که نیدورب و دهدیم قورت که را دهانش آب یول

 ریتصو راست سمتبه تا چرخدیم گورچاکف. داخل دیایب که کندیم دعوتش سپس و کجاست، او پرسدیم کویدومن

 اتاق درونبه ینگاه و کرده باز را دولنگه یدر رفته، راه جلو به رو گورچاکف نما، چهار نیا در کجاست؟ او. کند نگاه

 است ممکن اما هستند کویدومن آنِ از وضوحبه که نهاده اهاؤیر و هاخاطره قلمرو در یپا ضمن در یول. است انداخته

 آن کند،یم یراحت احساس آن در ظاهراً او که است یمکان نیا گورچاکف، موقت شیتشو رغمبه. باشند هم او آن از

 .ابدییم راه یپردازالیخ عالم به زبانشیم ۀاندازبه آن در و انگارد،یم خود ۀخان مثل را

 میتوانینم که یقسمبه ک،یتار یوارید پشت از شود،یم قاب وارد ریتصو چپ سمت از گورچاکف بعد، ۀصحن در 

 یۀسا آنها، بر ییچندال نخ با خیم چند یۀسا است، انداخته وارید بر بلند ییهاهیسا که مینیبب را ینور منبع و درگاه
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 وارید سپس و رودیم جلو گورچاکف. وارید بر هتخیآو یباالپوش یۀسا ،یاشهیش یاخوردهترک قاب در یمیقد یعکس

 ۀقطع آغاز ینوا رفتهرفته رودیم راه که گورچاکف. افتدیم او یپ چپ از نیدورب و کندیم دنبال را راستش سمت

 یقو نور منابع با اتاق ورآمده، وارید یهاگچ است، دهیکش نم اتاق. میشنویم را بتهوون نهم یسمفون طربِ ۀچکام

ــــ  کندیم دنبال را وارید که گورچاکف. پوشانده هیسا را اتاق شتریب علت نیهم به و شده روشن دایناپ عمدتاً اما

 تونشسته ییهاقفسه کنار ازــــ  است خطرناک آن از ردشدن که دارد ییفضا ای ندارد، یمرکز ییفضا اتاق ییتوگو

 یاپنجره و آن، از زانیآو شکسته یچتر با ینردبان نان، یقرص و هست یبطر کی شانیرو که گذردیم وارید در

 یمحو نور با اما هست، پنجره یِتورفتگ در یعنکبوت تار. نمانخ یِتور ۀپرد داخلْ در برابرش و سبز ییهابرگ رونشیب

 هست یانهیآ آن در که روندیم اتاق از یاگوشه به چپ سمتبه همچنان نیدورب و گورچاکف. درخشدیم سبزفام

 و سپارد،یم یقیموس به گوش زند،یم هیتک وارید به پشت او. نگردیم آن در گورچاکف و کرده ماتش زمان گذر که

 به گورچاکف. دهدیم شینما تربسته یقاب در را او تعمق و شودیم ترکینزد او به رفتهرفته نیدورب انیم نیا در

. کندیم حرکت است وداغاندرب یائیاش شیرو که یاقفسه طول در چپ به همچنان نیدورب و کرده نگاه راست

 سمتبه باز. است کرده حرکت کند یحرکت آنکهیب رسدیم نظربه که رسدیم گورچاکف به باز حرکت نیا با نیدورب

 در گشتهگم یوارید به نگرد،یم چپش سمتبه سپس. بوده آن در قبالً که یکنج به اتاق، کنج به نگرد،یم راست

 به و گرداندیبرم یکیتار از یرو گورچاکف. رسدیم گوشبه دومرتبه ارّه یصدا. شودیم قطع ناگهان یقیموس. هیسا

 حرکت یکیتار طرفبه نیدورب یول. شودیم خارج ریتصو چپ ضلع از سپس سپارد،یم گوش و کندیم نگاه نیدورب

 نیتربیغر از یکی نیا. شودیم دایپ وارید به شدهسوزن محزون و یمیقد یعکس آنگاه و کند رییتغ نور تا کندیم

 دراز [تالیپاپ =] عشقه گل انیم در که شکسته و وپادستیب یعروسک است، یتارکفسک یهالمیف در رهایتصو

 یباز شیبرا را مادر نقش تا اندداده یابچه به که یابچهــــ  عروسک. فرورفته ییهاچشم و بزرگ یاکله با ده،یکش
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 یآوررعب و بیغر طرزبه را نندهیب نیا. مرگ از یریتصو میینگو اگر است، خسران از یریتصو جانیا درــــ  کند

 از یانشانه و درآمده گشتاپو یروهاین اسارت به که اندازدیمــــ  (1962) وانیا یکودک درــــ  وانیا عکس ادی به

 .گشتهرانیو یاندهیآ از یانشانه است؛ مرگش

 را آن و دارد یجا «جهان انیپا» قلب در که شودیم یاتاق وارد گورچاکف آن در که یاقهیدقسه یپالنسکانس 

 کویدومن که بارنیاول. کند حمل مقدس نیکاتر استخر در را شمع ردیپذیم آن در که است یاصحنه آغاز کاود،یم

 وارید در تونشسته ۀقفس کنار از و داردیبرم گام جلو به گورچاکف مثل سپس و ستادهیا اتاق یِورود در مینیبیم را

 دیشا. غیبش زده ،داشت هیتک وارید به شیپ ییهالحظه که ،نردبان و هست نما در روشن یشمع حاال یول. گذردیم

 از یادنباله دینمایم هاواکنش و هاحرکت از یاوستهیپ ۀریزنج اول نظر در که یزیچ. نبوده هم شیپ ییهالحظه

 همبه زمان یدرزها ۀلیوسبه فضا یهانیچ آن در» که هالغزه از یارهیزنج د،یآیدرم کار از وستهیناپ یهالحظه

 در که است گورچاکف از یمتحرک ینما هانیچ ای هالغزه نیا نِیآشکارتر(. Bird 2008a, p. 191) «شوندیم دوخته

 او مونس و سیان تنها و باردیم سقف از باران آن در که بزرگ یکارگاه زند،یم پرسه ساختمان از یگرید بخش

 شیگفتگو تا بازگشته حال و است بوده زده رونیب محصور اتاق نیا از یدم گورچاکف یپندار. است کویدومن سگ

 به اصالً ای شان،یگفتگو از بعد مال ای است اتاق به او ورود از قبل مال صحنه نیا هم دیشا. دهد ادامه کویدومن با را

 اکثرشان که لم،یف متعدد یهاانفصال مورد نیآشکارتر مگر ستین چیه نیا اما. دارد تعلق هم با گرشانید دارید کی

 حرکتِ. ستندین نیچن واقعبه اما ند،ینمایم یزمان بیترت و ییفضا ثبات یدارا اول نگاه در که شده واقع یینماها نیب

 انیجر یتارکفسک آنچه بخشند،یم وحدت را نماها که است نیدورب و شده،دهیچ دقتبه ییهاگام با ها،تیشخص

 زمان خود نیا گفته، نهیآ مورد در یتارکفسک طورکههمان. داندیم نماها نِیمابیف و درون زمانِ ضرباهنگ ای [الیس]
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 ,Tarkovsky 1996) کندیم وصل هم به را آنها و شودیم روروبه نماها با که ،«است یجار نماها دل در» که، است

p. 117). 

 اشتباه را عصر و صبح گورچاکف. است روز از یساعت چه داندیم ایوجنئا فقط معلوم قرار از لمیف سراسر در 

 خوردیم همبه ایوجنئا و او روابط که یروز درونبه هاخاطره چون ستین یقطع حال و گذشته زیتما او یبرا. کندیم

 اشتباه همسرش با را او یگاه که ایوجنئا با خاصه و کند برقرار رابطه انشیاطراف با تواندینم گورچاکف. کنندیم نشت

 مرگ ۀآستان در ــــ که یمرد با ابد؛ییم شیافزا دارید نیاول همان از کویدومن با او یگانگی احساس اما. ردیگیم

 خودش در انگار برد،یم سربه هایجا و زهایچ از یریکث در بلکه ندارد، واحد یمکان و واحد ینفس کندیم اعالمــــ 

 توانمینممن  د؟یگویم سخن منضمیر  در اکانین یک ازامکد» .است شیخو جنب در همواره بلکه ستین خودش با و

کنم همزمان احساس می. باشم نفر کی فقط توانمینم که است نیهم یبرا. کنم یزندگ مجسم در و سرم در همزمان

 البته او «ستم؟ین المیخ یایدن در ای یواقع یایدن در که یهنگام هستم کجا... شمار چیز در ضمیرم حضور دارند بی

 ای نیمابیف ییفضا در است، دو هر بر مازاد بلکه ،یالیخ کامالً نه و یواقع کامالً نه که ییفضا است، لمیف یفضا در

 .دو آن دوشادوش

 ۀواژ حیتوض در یتارکفسک خود ریتعب بهــــ  ای یهمدرد و یغمخوار از یصورت ۀمثاببه غربت غم قیطر از 

 یوجهبه گر،ید یانسان رنج کردناحساس قیطر از»ــــ  (Tarkovsky in Gianvito 2006, p. 80)  «ینوستالژ»

 زمان کیشر رفتهرفته کند،یم حلول وجودش در رفتهرفته کویدومن کهیهنگام گورچاکف، که است «پرشور

 در پولس میدانیم کهچنان و ،(apostle) رسول و( prophet)ی نب انیم گذاردیم فرق آگامبن. شودیم ییسحایم

. دهدیم خبر آمدنش از ینب که دیآیم ییحایمس از پس رسول. خواندیم رسول را خود انیغالط به نامه یابتدا

 کویدومن(. Agamben 2005, p. 61) کندیم ابالغ است، حاضر اکنون که را یاندهیآ است، دهیرس که را یاندهیآ رسول
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 پشت تشتّت به شوند، مجموع تا ندیبازآ تفرقه فکر از که کندیم دعوت رُم مردم از او دارد، نبوت از یابهره گمانیب

 هرچند حاضر نکیاهم یزیچ به بازگشت قاًیدق نیا یول. بازگردند زهایچ عیجم ۀشالود به و عتیطب به تا کنند

 یوقت آبش که گرفته،آب یسایکل در فرشته مغروق سیتند مانند شده،غرق اما شدهداده یزیچ است، شدهفراموش

 ترشیپ که را آنچه رسول، مانند کو،یدومن. شودیم آلودگل برسد سایکل یورود به تا کندیم عبور آن از گورچاکف

 .آوردیم ادی به است دهیرس

 کی کویدومن. کندیم تعارف شراب و نان او به کویدومن ند،یبیم «جهان انیپا» در را کویدومن گورچاکف یوقت 

 رفتنِیپذ با گورچاکف و است مودّت و استدعا یهانشانه هانیا. است یمحل ینانتکه دستش کی و شراب وانیل دستش

 ابالغ در] او مجاهدت در و گذاردیم کویدومن یایدن در یپاــــ  ردیگیم انجام سکوت در که یرفتنیپذــــ  آنها

 قاب از رونیب شراب وانیل رفتنیپذ. مینیبینم را مرد دو نیب غذا شدنردوبدل ما. دیجویم مشارکت [شیخو رسالت

 نیا و کند،یم وصل همبه را آن رفتنِیپذ و طعام کردنتعارف ینما دو که است گریکدی به مرد دو نگاه. دهدیم یرو

 متبرّک نان ۀکنندیتداع شراب و نان است، یربان یعشا جنس از یامبادله ضمن در نیا. است یینمایس وصال کی

 نیا رفتنیپذ با داندینم هنوز ،یسیع ارانی مثل گورچاکف، و است کرد تعارف ارانشی به یسیع که یاالهیپ و

 داد خواهد نشان خود از جهان نجات یبرا شیخو کوشش در کویدومن که ی[کردنیقربان ا]ی یثاریا در شکشیپ

 یاهیهد همان گذاردیم یگرید یبرا مرد هر که یزمان خورد،یم هبه مُهرِ ییحایمس زمان بر جانیا در. دارد مشارکت

 یزیچ او که است یبار تنها نیا و بخشد،یم زمان کویدومن به که است گورچاکف فقط. دهدیم او به که است

 است لمیف در ییحایمس [زمان] همانــــ  شودیم دهیبخش دنیبخش یبرا که یزمانــــ  زمان دنِیبخش. بخشدیم

 با گورچاکف ابِیکام تینها در اما دوارینوم گذرِ ۀصحن در ابد،ییم تحقق لمیف اوج ۀصحن در شدت حداکثر با نیا و

 .استخر از شمع
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 عبورکردن از زمان

 دیشا زمانِ ضمن در کند عبور مقدس نیکاتر ۀشد آب از یخال اکنون استخرِ از گورچاکف تا کشدیم طول که یزمان

. دهدیم قرار تماشاگرانش دسترس در لمیف که است یزمان ثیح نیا از و است یتارکفسک پالنِسکانس نیترمعروف

 یجا لمیف جهان ضرباهنگِ درون و مییجویم مشارکت ماندیم یباق که یزمان در تماشاکردن قیطر از زین ما

 از مرگش، قیطر از کویدومن که بدهد را یدرس همان ما به خواهدیم لمیف(. Tarkovsky 1996, p. 120) میریگیم

 .دهدیم میتعل شه،یهم یبرا شیزندگ دنِیبخش قیطر

 کند،یم اشاره آگامبن طورکههمان. کشدیم طول قهیدق نُه حدود و شده یلمبرداریف برداشت کی در صحنه نیا 

 که است[ خرونوس] سکوالر ای یویدن زمان از جزء آن». ستین یاگاهنامه زمان از ریغ یزیچ ییحایمس زمان

 را یتارکفسک ینما زمان طول همچنان ما(. Agamben 2005, p. 64) «گذراندیم سر از سازدگرگون کامالً یانقباض

 نیترپرشدت نیا همهنیا با و شودیم کُند زمان است بوده کُند هم نما نیا از شیپ که یلمیف در. میریگیم اندازه

 که یکسان ارندیبس وــــ  است آورده تاب دم نیا تا را لمیف یتماشا که یتماشاگر. است لمیف ۀصحن نیترفشرده ای

 «پرارزش ۀبالقو توان» ،یتارکفسک نظر از. دیمایبپ را استخر طول گورچاکف خواهدیم دلشــــ  آورندینم تاب

 ,Tarkovsky 1996) «دیسلولوئ نوار یرو زمان تِیواقع ای تیفعل زدنِنقش ای کردنچاپ امکانِ» از است عبارت نمایس

p. 63 .)ندیفرا در فقط و است، ءیش کی است، ییفضا یموجود دیسولولوئ رایز است اجماع خارق ابتدا از فکر نیا 

 در دیسلولوئ نوار که را یزمان انیجر حرکت نیا و شود،یم زمانمند پروژکتور قیطر از حرکتش در ای شدنخراب

آن محروم  از نمایس بدون که یزمان بخشد،یم ما به نمایس که است یاهیهد نیا و. سازدیم آزاد کرده حبس خود

 وسعت را اشخاص ۀتجرب نمایس: ستین ساخته گرید هنر چیه از هشیشب که کندیم یکار نمایس آخر» ؛بودیم
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 طرزبه سازد،یم ترشیطوالن که بخشدیم قوّت را آن فقطنه وــــ  بخشدیم تمرکز بخشد،یم قوّت بخشد،یم

 که یزمان ببخشد، ما به افتهیشدت ای مازاد یزمان تواندیم نمایس(. Tarkovsky 1996, p. 63) «تریطوالن یریچشمگ

 .رودیم شیپ آن انیم از و ما حاضر حال دوشادوش

 تیتقو را فکر نیا که هست یتیحکا. لمیف یرو یزندگ نقشِ انداختنِ از است یمصداق استخر از گورچاکف عبور 

 ی ــــانکُفسکی آلِگ ــــ گرشیباز یبرا صحنه نیا یلمبرداریف از شیپ یاندک یتارکفسک که است نقل. کندیم

 تا آغاز از ،یمونتاژ چیه بدون دهد، شینما نما کی در را انسان کی یزندگ تمام» خواهدیم او از که دهدیم حیتوض

 و ردّ یریتعب به و را انسان کی یزندگ بلکه را عمل زمان فقطنه نما نیا(. Yankovsky) «مرگ دمِ تا تولد از ان،یپا

 ,Bird 2008b) «یبازننمودن حالنیا با و وچراچونیب یحضور یپا ردّ» کند؛یم ضبط عمل آن در را زمان خودِ نشانِ

p. 229 .)یدیوید پخش دستگاه ای پروژکتور سرعتِ به وابسته تماشاکردن زمانمدت میباش نگران ستین یازین 

 در که است یزمان دهدیم ما به لمیف چارچوب در آنچه و است یشمارگاه زمان همان زمان نیا رایز بود، خواهد

. سازدیم حاضر را آن یِشدگداده و ترکاندیم را ما یزمان مختصات که یزمان رسد؛یم راه از ما تماشاکردن ۀتجرب

 ییبایشک نیا در آنچه یبرا از انتظار م،یبخش تیفعل را خود دنیانتظارکش ساننیبد و میباش گورچاکف منتظر دیبا

 .رسدیم فرا

 طول که است یمحض ۀبازنمود زمان نه میمرگ ساحت به گورچاکف گذر شاهد شودیم معلوم که نمایی در زمان 

 یابازنموده زمانِ یحت نه دیمایبپ را استخر یدرازا یلمبرداریف گروه و کارگردان همراهبه نقش نیا گریباز تا کشدیم

 یکی نما نیا .برساند مقصد به و کند حمل را کویدومن شمع لمیف یایدن در لمیف یاصل تیشخص تا کشدیم طول که

 افتی لمیف یطوالن ینماها گرید در که یزمان ای ییفضا یتا ای نیچ چیه بدون است، لمیف ینماها نیترسرراست از

 فقط هرچند است، تؤیر قابل بالفاصله ییفضا-یزمان یتا ای نیچ آن در که لمیف یانیپا ینما در یحت شود،یم
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 کنار نشسته گورچاکف، که دهد ماننشان تا کندیم حرکت عقب سمتبه لیر یرو نیدورب که شودیم انیع یزمان

 لمیف در ترشیپ که دارد قرار یرانیو ۀصومع درون واقع در ش،ی(یروس یالیو ای ییروستا ۀخان)=  داچا جلوِ ۀبرک

 .میادهید

 فلِچِر، پل و لِنید کلیما فیتعر اساس بر همه، از ترمهم و ستین شدهییبازنما زمان سکانسپالن ای یطوالن ینما 

 یرو ریتصو شدنِچاپ زمانِ منتظر یحت که است یعاجل ییِبازنما ۀوعد واقع در یواقع زمان. ستین «یواقع زمان»

 ۀخانزمان  ای هفت روز هفته ۀساعت24 اخبار زمان یواقع زمان. ماندینم ر،یتصو شدنساخته زمانِ د،یسلولوئ نوار

 به و است وساطت بدون زمانِ یواقع زمان. مداربسته یهانیدورب زمان است؛ 24 الیسر داستان ای 15بزرگهبرادر

 از را شیمعنا و واقعه انیم یزمان ۀفاصل» که است یعاجل گذر. زمان خودِ حسِ هرگونه از یعار یزمان سبب نیهم

 برعکس،(. Dillon & Fletcher 2008, p. 390) «است فهم و قیتحق یبرا الزم شرط همان ی کهافاصله برد،یم نیب

 مازاد ای خود جنب در یزمان شود؛یم زمان، دنِیرس یمعنا زمان، یمعنا از سیخ یتارکفسک پالنسکانس در هواقع

 .خود بر

 دیپایم چنان را اطرافش مدام هرچند کنند،یم تماشا استخر از را او عبور که ندارد ینندگانیب از خبر گورچاکف 

 نیا و شودیم انیع شانیا خود بر تماشاگران تماشاکردن فعل نما،یس در اما. کندیم شیتماشا دارد یکس انگار که

 مرگ ۀلحظ. رودیم نیب از گورچاکف یبرا زمان نیا کهیزمان یحت زمان، دنِیرس از یجزئ: است سیجسید از یجزئ

 قاب از رونیب او مرگ ۀلحظ: ماندیم شمع ریتصو یرو نیدورب افتدیم نیزم بر او یوقت چون شودینم داده نشان او

                                                           
 کنندگانشرکت انجامدیم طول به ماه سه حدود که دوره هر در آن در که است مشهور یونیزیتلو ۀمجموع کی نام برادربزرگهیا  ارشد برادر. 15

 نداشته یدسترس رونیب یایدن به خانه نیساکن. کنندیم یزندگ بزرگ برادر نۀخا در است نفر 15 از کمتر( زمانهم طوربه) هاآن تعداد معموالً که

 پخش یونیزیتلو یهاکانال قیطر از زنده صورتبه اوقات شتریب و ضبط مداربسته یهانیدورب توسط هاآن هایحرکت تمام مدت تمام در و

 م .دارد نظر ریز را ملت آحاد یزندگ اتیجزئ که مهربان یظاهر با یکتاتورید از ای استهیکنا چنینهم .شودیم
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 رسدیم فرا که یزمان یحت رودیم نیب از شود،یم پنهان نظر از حال، ۀلحظ همانند مرگ، ۀلحظ. دارد قرار نما نیا

 (.Dillon & Fletcher 2008, pp. 397–398: به یدبنگر)

 نماز

ــــ  گفت توانیم یحت ایآ. نبود نیا نظرش که یتارکفسک دهد؟یم نجات را جهان گورچاکف گفت توانیم ایآ

 زین ما تا بخشدیم ما به را گورچاکف سپردنِجان و مردن زمانِ یتارکفسک کهــــ  اندداشته اظهار یگروه کهچنان

 تا که میکن افتیدر یزمان ۀمثاببه است شده دهیبخش ما به که را یزمان و میکن حس را فرشتگان حضور میبتوان

 کردنحمل و کردنروشن: میده نشان گورچاکف فعل خود به یشتریب توجه دیبا جانیا در دیشا ماند؟یم شهیهم

 هاآب برــــ  پوشانندیم پرده و سازندیم انیع واحد آن در کهــــ  عدن باغ بخارات ای مِه یزمان که ییجا در شمع

 .داشتند هیتک

 یول کشدینم گاریس کویدومن. گارهایس کردنروشن در ژهیوبه شود،یم تکرار لمیف سراسر در هاشعله برافروختن 

 راز یبرا هاشمع و. سازدیم یشمع خود جسم از که است فندک با و. خواهدیم فندک دیبگو چه داندینم وقت هر

 ۀنمازخان در دهدیم نشان را ایائوجن مینکرد آن از یذکر جستار یجانیا تا که لمیف دوم ۀصحن. شوندیم روشن ازین و

 خواهندیم ای فرزندآوردنند ۀآستان در که یزنان ساخته، روشن را شیمایس نمازگزاران یهاشمع نور که پارتو دل مدونا

 از بوده نمانده یزیچ که دیآیم کویدومن زبان بر که یکلمات نیواپس 16.شوند داربچه ترسندیم ای شوند داربچه

 جهان به اشهیهد که یزن ح،یمس خداوندگارمان مادر دیشا اما خودش، مادر دیشا است؛ مادر از استدعا ببرد ادشانی

 یخندیم یوقت و جنبدیم سرت اطراف در که است یسبک زیچآن هوا! مادر آه! مادر آه». است مرگ خالل در یزندگ

 هیگر لیتبد یبرا استغاثه و دعاــــ  افشانندیم نور سیأ ظلمت در نمازخانه در روشن یهاشمع« .شودیم ترزالل

                                                           
 . a2008Loughlin :به دیبنگر صحنه نیا درباب یبحث ۀمطالع یبرا. 16
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 کیکُم یهاهیما میینگو اگر که است استغاثه نیهم جنس از یزیچ قاًیدق کویدومن یِنییآ یخودسوز و خنده؛ به

 .است( یمعنیب ای پوچ) ابسورد قطعاً دارد

 از یکم دست ییمعنایب و یپوچ در هم مقدس نیکاتر استخر در کویدومن شمع حمل یبرا گورچاکف تالش 

 اجابت و دارد نماز صورت هم شاعر فعل. دهدیم یرو آن با متفاوت یاهیما در هرچند ندارد، کویدومن یخودسوز

 شکل به که یزمان گران،ید به زمان دادنِ یبرا است یتالش؛ است استغاثه جنس از خود که است کویدومن خواست

 است دعا حالت به او یهادست مینیبیم گورچاکف وجود از که یزیچ نیواپس .شودیم هیهد گرانید به استغاثه

 استخر ۀلب بر را شمع که یهنگام ــــ دورر آلبرشت گراستغاثه یهادست سانبه ریتصو قاب در افتادهتکــــ 

 .گذاردیم

 نام نماز و ؛ش که هست، نیازش که هستنماز اما نباشد درکار ایدن نجات یبرا یراه یتارکفسک لمیف در دیشا 

 خود نماز. شودیم شکشیپ گرانید به که یزمان شده،هیهد و افتهیشدت زمانِ گرید نام است، ییحایمس زمان گرید

 در. «[را مانکفاف نان] بده ما به امروز»: شودیم هبه زمان درخواست یبرا که است یزمان ،ینماز به است جواب

 اینوستالگ ساننیبد. رسدیم فرا ماندنیانتظارکش در که میکشیم را یزیچ انتظار میکشیم لمیف یبرا که یانتظار

 یدنیانتظارکش نیچن خود در که یزیچ دنیرس انتظارِ و نیحَن اقترانِ ،ییدعا ای نماز باشد، ازین و راز ینوع دیشا

 شدنآبستن یبرا دنیانتظارکش با و کندیم تعمق مرگ در یزندگ مضمون بر که لمیف یوقت و. شودیم ظاهر رفتهرفته

 به ا،یتارکفسکا ایمار کارگردان، مادر به یاهیمیتقد با ش،ایانیپا سکانسپالن انیپا در شود،یم آغاز استغاثه و دعا و

 .است نیوالد طاعت یا یفرزند فیوظا یادا از فراتر یزیچ هیمیتقد نیا گفت دیبا رسد، یم انیپا
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