پشت نقابهای بیآفتاب
تاریخ انتشار 18-09-1395:
تشصای ػضیض ( ٚثمی ٝی سفمب)

ػزسخٛاٞی ٘ىٗ .ضبیذ ٞشاص ٘فش تب ث ٝحبَ آسص ٚداضتٗ و ٝایٗ سٛاَٞب س ٚاص ٔنٗ ثرشسنٗا أنب ٞشٌنض ضنب٘
پشسیذٖ س ٚثٟط٘ ٖٛذادْ .دس ٚالنغا تٟٙنب فشغنتی ون ٝدس ٔنٛلؼیتی ثنٛدْ ون ٝدس ٔنٛسد Sans Soleil
(ثیآفتبة )غحجت ؤ( ٓٙتٛج ٝضذْ و ٝػّیشغٓ ایٙى ٝتٛی خٛد فیّٓ ػٛٙاٖ ٔٙظٝٔٛی آٚاصی ٔٛسٛسٌسىی
سا ث ٝس ٝصثبٖ سٚسی] ٚ [Без Солнцаاٍّ٘یسی ] ٚ [Sunlessفشا٘سٛی ] [Sans Soleilآٚسدْ أب
دس آٔشیىب ٕٞیط ٝتشجیح ٔیدادٖ اص آخشیا یؼٙی  ٖٕٛٞػٛٙاٖ فشا٘سٛیص استفبد ٜو - ٗٙحبال دس ػٛؼ ٔٗ
ی ٝسٛاِی داسْ :چشا؟ ػٛٙاٖ فشا٘سٛیص ا٘ٚمذس اٌضٚتیه ث٘ ٝظش ٔیسسٝ؟) دس جطٛٙاسٜی سب٘فشا٘سیسى ٚ ٛثؼذ
اص ٕ٘بیص فیّٓ ثٛدا ِٚی ٔٛفك ضذْ اص صیش سؤاَٞبی خیّی ٔستمیٓ دس ثشْ .لػذ ثذی ٘ذاضنتٓا فمنع ػٕنذا
ٔی خٛاستٓ و ٝفیّٓ س ٚتٛی یه اثٟبْ سٞب و ٓٙتب تٕبضبٌشٞبا ٕٞب٘طٛس وٌ ٝشٕٞ ٜٚسشایبٖ دس ٕ٘بیص ٙٞنشی

پٙجٓ ٔیٌٗا ثزاسٖ" لٜٛی تخیّط ٖٛوبس و". ٝٙضبیذ االٖ ٔٛلؼص ثبض ٝو ٝی ٝسش٘خٞبیی دس ٔٛسد ایٗ فیّٓ
ثٟت ثذِْٚ .ی ٕٝٞی ایٙبیی ؤ ٝیٌٓ لشاس ٜفمع ثیٗ ٔب دٚتب ثٕ ٝ٘ٛدیٍٝا ٘ٝ؟
تٟٙب سٛاِی و ٝاػتشاف ٔیو ٓٙوٕ٘ ٝیت ٓ٘ٛاص پ ِ جنٛاة دادٖ ثٟنص ثشثینبْ سنٛاَ آخشِتن: "ٝچنشا؟ ".اٌنش
ٔید٘ٚستٓ (یب اٌش ٔید٘ٚستیٓ) چشا ایٗ چیضٞب اتفبق ٔیفتٝا ایٗ د٘یب وبّٔٗ ٔتفبٚت اص ایٙی وٞ ٝست ث٘ ٝظش
ٔیسسیذ .فمع سؼی ٔیو ٓٙث ٝسٛاَ" چطٛس؟ "ثرشداصْ ٚ .ثشای جٛاة ث ٝایٗ سٛاَا ضبیذ ثٟتشیٗ ونبس ایٙنٝ
و ٝیٌ ٝضاسضی اص اتفبلبت ٔشثٛط ٝثٟت ثذْ .ثب ٕ٘بیص فیّٓ ضشٚع ٔیو .ٓٙاثتذاا ٔتٙی و ٝدس اختیبس ٔطجٛػبت
 ٚاٞبِی سیٕٙب لشاس دادْ:

داستان
ی ٝصٖ ٘بضٙبس ٘بٔٞٝبیی س ٚو ٝاص دٚستص ثٟص سسیذٔ ٜیخ ٚ ٝ٘ٛتفسیش ٔیوٙن .ٝدٚسنتص ین ٝفیّٕجنشداس
ٔستمّ ٝو ٝدٚس د٘یب سفش ٔیؤ ٚ ٝٙخػٛغنٗ دِجسنتٝی ا "ٖٚدٚستنشیٗ لطنتٞنبی ثمنب "ا یؼٙنی طاپنٗ ٚ
آفشیمبست (و ٝدس ایٗ داستبٖا آفشیمب ثب د ٚتب اص فمیشتشیٗ  ٚفشأٛش ضذٜتشیٗ وطٛسٞبش ٘ط ٖٛدادٔ ٜیضٝ
و ٝثب ٚجٛد ایٗ ی٘ ٝمص تبسیخی س ٚایفب وشدٌٖ :ی ٝٙثیسبئ ٚ ٛجضایش ویپ ٚسد) .ایٗ فیّٕجشداس (ٔثنُ ٕٞنٝی

فیّٕجشداسٞبا یب دست وٓ ا٘ٚبیی و ٝتٛی فیّٓٞب ٔیثیٙی) دس ضٍفتی د٘ٚستٗ ٔؼٙبی ایٗ ثبصٕ٘بیی د٘ینبسنت
و ٝخٛدش دس حىٓ ٚسیّ ٚ ٝاثضاس اٝ٘ٚا ٕٞ ٚیٙطٛس د٘ٚستٗ ٘مص حبفظٝای و ٝا ٖٚث ٝخّكاش وٕه ٔیوٝٙ؛
ی ٝدٚست طاپٙیشا ؤ ٝؼّ ٝٔٛی ٝوٓ خُٚچُ  ٚػجیتغشیجٝا ثب حّٕٚٝس ضذٖ ث ٝتػبٚیش حبفظٝا ثب تىٝتىٝ
وشدِٖ  ٚخشدوشدِٖ آٟ٘ب سٚی سیٙتسبیضس ث ٝایٗ سؤاَ پبسخ ٔید .ٜی ٝفیّٕسبص ایٗ ٔٛلؼیت سٔ ٚیلبپ ٚ ٝینٝ
فیّٓ دس ایٗ ٔٛسد ٔیسبصٜا أب ث ٝجبی ٕ٘بیص دادٖ وبساوتشٞب  ٚساثطٞٝبی ٚالؼنی ینب فش نیضنٖٛا تنشجیح
ٔی د ٜػٙبغش پش٘ٚذ ٜس ٚث ٝسجه  ٚسیبق یه تػنٙی ٔٛسنیمبییا ثنب تنٓٞنبی تىشاسضن٘ٛذٜا وٙتشپنٛاٖٞنب ٚ
فٛيٞبی آیٚٝٙاس اسائ ٝثذ٘ :ٜبٔٞٝبا یبدداضتٞبا تػبٚیش جٕغآٚسی ضذٜا تػبٚیش آفشیذ ٜضذٜا ٕٞشا ٜثب چٙذ تنب
تػٛیش ػبسی ٝای .ث ٝایٗ تشتیتا اص دَ ایٗ خبطشات وٙبس  ٓٞچیذ ٜضذٜا ی ٝخبطشٜی داستب٘ی ٔتِٛذ ٔیضٝا ٚ
 ٖٕٛٞطٛس وِٛ ٝسی] [1تبثّٛیی س٘ ٚػت ٔیو ٝٙو ٝسٚش ٘ٛضت ٝضذ "ٜدوتش تٔ ٛطج"ٝا ٔب ٔ ٓٞنبیّیٓ اینٗ
فیّٓ س ٚثب ی ٝپالوبسد آغبص وٙیٓ" :داستبٖ ثیش"- ٝ٘ٚی ٝجبیی ا ٖٚثیش.ٖٚ
ثؼذ ٘ٛثت ص٘ذٌی٘بٔٝی ٔفػُ ضخػیتٞبی اغّی ثٛد :ضب٘ذٚس وشاضٙبا فیّٕجشداسا صاد ٜی وِٛٛطٚاس ٔجبسستبٖ
دس سبَ 1932ا اِٚیٗ فیّٓ وٛتبٞص( سلع ٞبی تشا٘سیّٛا٘یب )سا دس ٔذسسٝی فنیّٓ ثٛداپسنت ٔنیسنبصٜا دس
سبَ  1956ا َٚاص ٔجبسستبٖ ثٚ ٝیٗ  ٚثؼذ ث ٝپبسی

 ٚآٔشیىب فشاس ٔیو ٚ ٝٙدس آخش دس طاپٗ سبوٗ ٔیضن.ٝ

ٔیطُ وشاضٙبا ثشادس ونٛچیىص (ٔتِٛنذ  1946دس ثٛداپسنت)ا دس ٔنذاسس ونٛداِی ٔٛسنیمی ٔنیخ٘ٛنٝا دس
وبِیفش٘یب ث ٝضب٘ذٚس ّٔحك ٔیضٝا أب دس آخش پبسی

س ٚا٘تخبة ٔیو ٝٙتب ا٘ٚجب ٔٛسیمی فیّٓ ثسنبصٞ .ٜبینبئٛ

یبٔب٘ىٛا ٚیذئٛآستیست (ٔتِٛذ  1948دس ٘بٌٛیب) دس ط َٛسبَٞبی  1960اوتیٛیست ٙٞشی ٔیضنٝا سنیٕٙب ٚ
اِىتش٘ٚیه س ٚدس ٘ی ٖٟٛتبیٍبوٛی تٛوی ٛیبد ٔیٌیشٜا ثؼذ اص فیّٓ وٛتبٞص Boku no shi wo kimeta

noha darekaث ٝػٛٙاٖ ٙٞشٔٙذ دس ثشوّی سبوٗ ٔیض٘ ٚ .ٝفش آخشا وشی

ٔبسوشا فیّٕسبص آٔنبتٛس .سٚی

جّذ دیٚیدی فیّٓ ٘ٛضت ٝضذ: "ٜدس ثشوّیا یب دلیكتش ثٍٛییٓا دس  PFAثٛد و ٝوشاضٙبا یبٔب٘ىٔ ٚ ٛبسوش ثب
 ٓٞدیذاس وشد٘ذ  ٚاص آٖ صٔبٖ ث ٝثؼذ پشٚطٜی  Sans Soleilآغبص ضذ".
ثٙبثشایٗ غحٟٔ ٝٙیبی ایجبد سشدسٌٕی  ٚآضنفتٍی ثنٛد ٚ ٚاونٙصٞنب ثن ٝطنشص جنبِجی دسٞنٓثنش ٓٞثنٛدٖ.
ٔید٘ٚستٓ و ٝثؼضی آدٔب تٛجٟی ٘طٕ٘ ٖٛیدادٖ :ا٘ٚب یه فیّٓ سٔ ٚیثی ٚ ٗٙإٞیتی ٕ٘یذٖ و ٝوی چیىبس
وشد .ٜثمیٝا یؼٙی ا٘ٚبیی و ٝثیطتش ثب وبسٞبی ٔٗ آضٙبیی داسٖا سنجىٓ س ٚدس ٘بٔنٞٝنب تطنخیع ٔنیدادٖ ٚ
ٌٕٔ ٖٛیوشدٖ و ٝفیّٕجشداسی اغّی س ٗٔ ٚا٘جبْ دادْ ( ضٕب دختشا دیٍ٘ ٝجبیذ ثرشسنیٗ ون ٝآینب" ٕٞنٝی
فٛتیجٞب "سٌ ٗٔ ٚشفتٓ یب ٘ .ٝدس تیتشاط پبیب٘ی فیّٓ وبّٔٗ ٚا ح ٝو ٝحذالُ وذٔٚب سٍ٘ ٗٔ ٚشفتٓ) .أنب ٔنٗ
ٔشوض ٞذف س٘ ٚطٌ ٝ٘ٛشفت ٝثٛدْ :یؼٙی ا٘ٚبیی و ٝث ٝا٘ذاصٜی وبفی ثب وبسٞبْ ٘بآضٙب ثٛدٖ و ٗٔ ٝس ٚثٝػٙنٛاٖ
یٍب٘ ِٛٔ ٝفیّٓ ٔسّٓ فشؼ ٘ىٗٙا  ٚدس ػیٗ حبَ ث ٝا٘ذاص ٜی وبفی ثنبٛٞش  ٚوٙجىنب ٚثنٛدٖ تنب دس ٔنٛسد
٘بٔٞ ٝب  ٚفیّٕجشداسی سؤاالتی ٔطشح و .ٗٙت ٛثبثت وشدی ؤ ٝتؼّك ث ٝایٗ ٌشٞ ٜٚستی .پ

فىنش ٔنیونٓٙ

ٔٙػفب٘ٝست و ٝی ٝجٛاة سشساست ثٟت ثذْ :ثّٝا تٕبْ ا ٖٚچٟبس تب" وبساوتش"ا حتی چٟنبسٔی ٞنٓا دس ٚالنغ
ٕٞط ٖٛی٘ ٝفشٖا یؼٙی ثٙذ ٜی حمیش .أب ٘جبیذ فىش وٙی وٕٝٞ ٝی ایٙىبسا فمع ی ٝثبصی ثٛدٜا ینب ین ٝسنشی
ضٛخیِ خٛدٔ٘ٛی .دالیُ خٛثی ثشای دسست وشدٖ ٕٞچیٗ ثش٘بٔٝی سبختٍیای داضتٓ-ینب حنذالُ تمنشیجٗ
ایٙجٛسی فىش ٔیوشدْ .ایٗ  ٓٞاص دالیّٓ:
دِیّٓ ثشای ا٘تخبة اسٓ ٔیطُ وشاضٙبی" ٔٛسیمیذاٖ"ا ٕ٘ٝ٘ٛی سبدٜای اص ادة  ٚتٛا غ ثٛدٔ .تٙفشْ اص ایٙىٝ
ی ٝاسٓ س ٚثیطتش اص ی ٝثبس دس ػٛٙاٖثٙذی  ٚپبیبٖثٙذی فیّٓ ثجیٔ( .ٓٙی د٘ٚیا ٔثُ ایٗ" :فیّٕنی اص جب٘بتنبٖ

سأجّفیصا ثشاسبس ایذٜای اص جب٘بتبٖ سأجّفیصا سٙبسی ٚ ٛدیبِٛي اص جب٘بتبٖ سأجّفنیصا تنذٚیٗ اص جب٘بتنبٖ
سأجّفیص  ٚاِخ ").ثٙظشْ ایٗ ضذیذٖ وسُ وٙٙذٜست .پ

ثبایٙى ٝاغّت خٛدْ ٔٛسیمی فیّٕٓ سٔ ٚیسبصْا

ث٘ ٝظشْ ٔضحه ٔی سس ٝو ٝاسٕٓ س ٚدٚثبس ٜث ٝػٛٙاٖ آٍٙٞسبص وٙبس اسٕٓ ث ٝػٛٙاٖ وبسٌشداٖ ثیبسْ .ثٙبثشایٗ
اسٓ ٔیطُ س ٚاص خٛدْ دسآٚسدْ  ٚی ٝساثطٝی خ٘ٛی  ٓٞثب ضب٘ذٚس ثشاش جفتٚجٛس وشدْ تب ج ٖٛثیطتشی ثٝ
ایٗ داستبٖ" ٔٛاصی " ثذْ.
اسٓ ٞبیبئ ٛیبٔب٘ى ٛپشٔؼٙبتش ثٛد ٗٔ .ثسنیبس ٚالن ثنٛدْ ثنش ٔحنذٚدیتٞنبیی ون ٝاِٚنیٗ تشوینتوٙٙنذٌبِٖ
][synthesizersتػٛیش س ٚث ٝستٔ ٜٛیآٚسدا ٕٞ ٚیٙجٛسی ٚاسدوشدٖ اینٗ تػنبٚیش دس ٔشحّنٝی تنذٚیٗ
ٔیت٘ٛست س ٛتفب ٓٞایجبد وٝٙا اٍ٘بس و ٝخٛاست ٝثبضنٓ فخشفشٚضنی ون ٓٙون "ٝثن ٝاینٗ ٔنیٍٗ ٔذس٘یتن"ٝا
دسحبِیى ٝاٟ٘ٚب اِٚیٗ لذْٞبی ٍِٙب٘ی ثٛدٖ دس ٔسیش طٛال٘یای و ٝث ٝد٘ینبی ونبٔریٛتشی ٔ ٚجنبصی ٔٙتٟنی
ٔیطذ .فمع ٔی خٛاستٓ سٚی ایٗ ٘ىت ٝتأویذ و ٓٙو ٝچٙیٗ تػٛیشٞبیی أىبٖپزیش ٞستٗ  ٚادسان ٔب اص أنش
دیذاسی س ٚتغییش خٛاٙٞذ داد-و ٝدس ایٗ ٔٛسد خیّی  ٓٞاضتجبٕ٘ ٜی وشدْ .پ

ث ٝین ٝونبساوتش خینبِی فىنش

وشدْٞ :بیبئ ٛیبٔب٘ىٛا یه خٛسٜی تىِٛٛٙطی و ٝضخػیتاش ثب وٕی طٙض  ٚوٙبی ٝپشداخت ضنذٜثنٛد تنب اینٗ
پیبْ س ٚثذٞ ٖٚیچ تطشیفبتی ا٘تمبَ ثذ ٚ .ٜدٚثبس ٜایٙى ٝطجیؼتٗ ا٘ٚبیی و ٝچیضی دس ٔٛسد طاپنٗ ٕٞ ٚچٙنیٗ
ٔٗ ٔید٘ٚستٗا اص ا٘ٚجبییى "ٝیبٔب٘ى" ٛدس طاپٙی ثٔ ٝؼٙبی" ٌشثٝی ٚحطی"ٜا ٔیت٘ٛسنتٗ ین ٝضنهٞنبیی
ثجشٖا أب ثیطتش ٔشدْ چیضی ث٘ ٛجشدٖ  .حتب چٙذتبیی  ٓٞاظٟبس خطٛٙدی دس ٔٛسد ٞنشد ٚونبساوتشْ دسیبفنت
وشدْٔ .شدْ ثبثت استفبد ٜاص ٔٛسیمی ٔیطُ وشاضٙب – وسی و ٝاص خیّی ٚلت پیص وطنفص ونشد ٜثنٛدٖ–

ث ٟٓتجشیه ٌفتٗ  ٚی ٝچٙذتبیی ٞنٓ ثخنٛثی یبدضن ٖٛثنٛد ون ٝوبسٞنبی ٞبینبئ ٛس ٚدس طاپنٗ دینذٖ .چٙنیٗ
ٔبجشاٞبیی ٞفت ٗٔ ٝسٔ ٚیسبصٖ.
فىش و ٓٙو ٝدس ٔٛسد ضب٘ذٚس وشاضٙب ایذ ٜسٌ ٚشفت ٝثبضی و ٝاستفبد ٜاص ٔیضا٘ی داستبٖ  ٚخیبَپنشداصی ثنشای
ا بف ٝوشدِٖ الیٝای اص ضبػشاٍ٘ی  ٚظشافت ث "ٝویفیتِ ٚالؼیتِثٙیبدِ "ث ٝاغطالح ٔسنتٙذ ثنٛدٔ .نٗ اص ٕٞنٖٛ
اَٚا ٕٞیط "ٝغنذای "ٕٞنٝچینضداٖ ٘ ٚبضنٙبسِ سنفش٘بٔٝی والسنیه س ٚسد ونشد ٜثنٛدْ  ٚثنب غنشاحت اص
اَٚضخع استفبد ٜوشد ٜثٛدٌْ .بٞی ث ٝایٗ دِیُ سشص٘صا ٔ ٚت ٟٓث ٝتظبٞش ٔیضذْ .اٌ ٝث ٟٓاجبص ٜثذی اص
خٛدْ ی٘ ٝمُ ل َٛثیبسْ .دس ٔػبحج ٝای ثب دِٛٚسس ٚافیص ثشای ثشوّی ِٙتشٖ[فب٘ٛس ثشوّی( ]ْ.چنی چنی؟
ثی خیبَا فىش و ٓٙاالٖ دیٍ ٝثب فب٘تضیٞبی ٔٗ آضٙب ضذ ٜثبضی) ایٙطٛس ٌفتٓ"  ٗٔ:اص چیضی و ٝدس اختینبس
داسْ استفبدٔ ٜیو .ٓٙخالف آٖ چیضی ؤ ٝشدْ ٔیٌٛیٙذا اسنتفبد ٜاص اَٚضنخع دس فنیّٓ ٞنب ٘طنب٘ٝای اص
فشٚتٙی است :تٕبْ آ٘چ ٝو ٝثشای پیطىصوشدٖ داسْ خٛدْ است ".فُشْ" ٘بٔن" ٝسٞ ٚنٓ دٚسنت داضنتٓا ثنٝ
خبطش آصادی  ٚا٘ؼطبفی و ٝداس٘ .ٜبٔٝای اص سیجشی ی٘ ٝبٔٝی ٚالؼی ثٛدا خطبة ث ٝی ٝضخع ٚالؼی .أب دٚست
٘ذاضتٓ خٛدْ س ٚتٛی ٕٞچیٗ سیستٕی ٔحجٛس و ٚ ٓٙث ٝایٗ فىش سسیذْ و ٝی ٝوبساوتش خیبِی ٔیت ٝ٘ٛثُؼذ
جبِت تشی س ٚثٕٞ ٝشا ٜثیبس .ٜثؼذ  ٓٞایذٜی داضتٗ ی ٝغذای دیٍٝا غنذای ٔخبطنتا سنبختٗ ین ٝفبغنّٝی
جذیذ .تٕبضبٌشٞب آصاد ثٛدٖ تب ٞشچیضی ٔیخٛاستٗ ثیٗ ا ٖٚد ٚتب (٘ٛیسٙذٌ ٚ ٜیش٘ذٜی ٘بٔ )ٝتػٛس وٗٙا ثٝ
سٚضی خاللب٘ ٝتش ٘سجت ث ٝایٙى ٝاٌش خٛدْ لػ ٝض ٖٛس ٚثشاض ٖٛتؼشی وشد ٜثٛدْ .جبِت ایٙى ٝدسٚالغ ٔبجشا
ثب یٔ ٝسئّٝی دستٛسی ضشٚع ضذ؛ یؼٙی ٚلتی فٕٟیذْ و ٝتشجیح ٔیدْ ث ٝجبی صٔبٖ حبَ اص صٔبٖ ٌزضنتٝ
استفبد ٜو. " ٓٙا ٚثشایٓ ٔی٘ٛیسذ...ا ٚثشایٓ ٔی٘ٛیسذ"...ا ا ٖٚسیتٕی ؤ ٝطنتبلص ثنٛدْ س ٚثٟنٓ ٕ٘نیداد.

ٚلتی ثشای اِٚیٗ ثبس ایٙطٛس جّٕٝثٙذی وشدْ و "ٝا ٚثشایٓ ٘ٛضت"...ا آخشیٗ ٔب٘غ اص سشسا ٜوٙبس سفت ٔ ٚتٗ
س ٖٚٚضذ  ٚایٗ ٘ؼٕت س ٚدس اختیبسْ لشاس داد و ٝدس آخشیٗ پبسٌشاف فیّٓ ث ٝصٔبٖ حبَ ثشٌشدْ  ٚثٙبثشایٗ ٔشص
جذیذی دس صٔبٖ ثسبصْا ٕٞ ٚیٙطٛس ایٗ أىبٖ س ٚث ٝتٕبضبٌش ( ٚیب ثّى ٝثشای ض٘ٛٙذ )ٜثذْ تب ثب غنذای ساٚی
و ٝاص ا ٖٚصٔبٖ ث ٝثؼذ غبحت ی ٝآیٙذٔ ٜیطٝا ثطٛس ٔتفبٚتی ایٕٟٙب٘ی و: "ٝٙآیب ٘بٔنٝی آخنشی ٞنٓ دس ونبس
خٛاٞذ ثٛد؟( "دس فیّٓ سطح پٙجا ثب ٔحمك وشدِٖ حضٛس فیضیىی یىی اص طشفٞبی ٔىبتجٝا یؼٙی صٖا ی ٝلذْ
جّٛتش سفتٓ .أب ایٗ ثبس ا ٖٚوسی ٝؤ "ٝی٘ٛیس ٚ"- ٝخٛدْ دس ٔمبْ ی ٝضبٞذ ثیش٘ٚی ٞستٓٔ .طٕئٗ ٘یسنتٓ
وٙٔ ٝظٛسْ وبُٔ فٕٟیذ ٜضذ ٜثبض.)ٝ
ٕ٘ید ٓ٘ٚآیب ایٗ ٚالؼٗ جٛاة سٛاَٞبت سٔ ٚید ٜیب ٘ٝا أب دستوٓ ی ٝاینذٜای اص فشآیٙنذ ونبس دس اختینبست
ٔیراس .ٜدس سطح ٚالؼیتش ٔٚبدیتشیا ٔیت ٓ٘ٛثٍٓ و ٝایٗ فیّٓ ثٙب ثٛد یٚ ٝیذئٛی خبٍ٘ی ثبض ٚ ٝچیضی جنض
ایٗ ٘ ٓٞیستٚ .الؼٗ فىش ٔی و ٓٙو ٝاستؼذاد اغّی ٔٗ پیذا وشدٖ آدٟٔبیی ثٛد ٜو ٝثشای ٚیذئٞٛبی خبٍ٘یٓ
پ َٛثرشداصٖ .اٌش ثشٚتٕٙذ ٔتِٛذ ٔیضذْا فىش ٔیو ٓٙو ٝوٓ  ٚثیص ٕٞیٗ فیّٓٞب سٔ ٚیسبختٓا دست ونٓ
فیّٓ ٞبی اص ٘ٛع سفشیِٚ .ی اٛ٘ٚلت ٞیچى

اصض ٖٛثبخجش ٕ٘یضذ جض دٚستبٖ  ٚآضٙبیب٘ٓ .دٚسثیٗ ایٗ فیّٓ

ی ٝثِٛیٛی] [2وٛچیه ٔ 16یّیٔتشی ثب حّم ٝفیّٓ  100فٛتی  ٚغبٔت ثٛد (و ٝیؼٙی خیّی ٘نٛیض داضنت)-
غذا جذاٌب٘ ٝسٚی یىی اص اِٚیٗ جع غٛت ٞبی وٛچیه (ٛٙٞص ٚاوٕٗ دس٘یٔٛذ ٜثٛد) نجع ضنذ .حتنب ینٝ
ثشداضت سیٙه  ٓٞدس ٚ San Solielجٛد ٘ذاس .ٜطجیؼتٗ اص ا َٚتب آخش فیّٓ تٟٙب ثٛدْا أب ث ٝاستثٙب چٙذ
ٔٛسدا سٚش وبس ٔؼٕٕٞ ِٓٛیٔ .ٝٙثالا ٕ٘ی ت٘ٛستٓ وّٕبت ٔٙبسجی پیذا و ٓٙتب ا ٖٚوبسٞنبیی س ٚثن ٝتنذٚیٍٙش
ت ٛیح ثذْ وٚ ٝلتی پطت ٔیض تذٚیٗ ٔیطی ٓٙثٝطٛس غشیضی ث ٝرٔ ٓٙٞیسسن٘ .ٝسنخ ٝتنذٚیٗ ضنذٜی 16

ٔیّیٔتشی ثشای ٕ٘بیص دس سیٕٙبٞب ثٔ 35 ٝیّیٔتشی تجذیُ ضذ .فیّٕجشداسی فیّٓ اص سبَ  1978تنب 1981
ط َٛوطیذا ثؼذ اص سفشٞبی ٔتٙبٚة ٔٗ ث ٝطاپٗ  ٚثیسبئ (ٛدس ثیسبئ ٛوٕه ونشدْ ون ٝینٔ ٝشونض آٔٛصضنی
سیٕٙبٚ/یذئ ٛسا ٜا٘ذاصی ثط ٝو ٝأسبَ ٘تبیجص ث ٝدِیُ ج ًٙداخّی وبّٔٗ ٚیشاٖ ضذِٚ .ی حبال ثٍزسیٓ ونٝ
ایٗ ی ٝداستبٖ دیٍٝستٕ٘ ٚ )...یت ٓ٘ٛثٍٓ و ٝدس چنِ ٝحظنٝای اینٗ رسٜٞنب  ٚلطؼنٞٝنب ضنشٚع ونشدٖ ثنٝ
ضىٌُشفتٗ تب ث ٝی ٝفیّٓ ٚالؼی ثذَ ثطٗا و ٝایٗ  ٓٞث ٝساص  ٚسٔضٞبی ٞستی ٔشثٛط.ٝ
اٜٚا  ٚایٙى ٝآیب ایٗ فیّٓ ٔٗ س ٚتغییش داد؟ ختا ضبیذ اِ ٖٚحظٝای [اص فیّٓ] س ٚیبدت ثبض ٝو ٝث ٝسبَ سً
اضبسٔ ٜیو .ٓٙاٛٔ ٖٚلغ  60سبَ داضتٓا و ٝیؼٙی تشویتٞبی ٔختّ ثیٗ  12حیٛاٖ سنبَ  ٚچٟنبس ػٙػنش
ثٙیبدی ث ٝپبیبٖ خٛدض ٖٛسسیذٖ  ٚآدْ ثشای ی ٝص٘ذٌی جذیذ آٔبدٜست .ایٗ س ٚدس آغبص وبس ٔتٛجن٘ ٝطنذْا
أب دس اِ ٖٚحظ ٝفٕٟیذْ و ٝوُ فیّٓ ی ٝجٛس جٌٗیشی ثشای ضػت سبَ ص٘ذٌی سٚی ایٗ سیبس ٜی ٔطىٛن
 ٚغیشلبثُاػتٕبدٜا  ٚساٞی ثشای خالظ ضذٖ اص ا ٖٚسبِٟبٔ .یت٘ٛی اسٓ ایٗ س ٚتغییش ثزاسی.
تشجٕٝای اص:
http://chrismarker.org/chris-marker/notes-to-theresa-on-sans-soleil-by-chris-marker
] [1یىی اص ضخػیتٞبی داستبٖ ٔػٛس ٔؼشٚفِ«Peanuts».
]Beaulieu [2

