
 

 

 

  



 

 

 

 

هبا و  جنبش اریجوش هنرهبا و لوبوب ببودس ا به  سبه بسب و من پرجنب أ م ربازیفرانسه از د ی جامعه

 نیباند  گبرر روزگبار از تبد  و  بد  ا کشبور براا ب ه نیبکبه از ا یو لوم یو هنر  یادب یها  بک

 جوش نکا  ه ا ه  و جن 

مانند هر ذهن  ،تود یم میبه تما تقد «فرنگ دف ر»با لنوان مرور من شر و  بهکه  ها زسیوج نیا ی نگارندس

را ببا  ش یکبه تبادمان دیبتر آن د به تعف آمبدس و ابوش ییایپو  نیا دنیاز د ی،جوگر و  مش اق و جسه

 تود  کیتر رانیجوگر در او  مش اق و جسه تمار یب یها ذهن

و هنرهبا  و  ا یبو ادب یلوبوب انسبان ی نهیدر زم ش ریها )ب ها، ک اب رمان یبه اا صار به معرف ها نوت ه

 کیبدر قالب   ومیفب کیک اب و  کی ایسند ک اب  ایمش رک دو  یها   گاس به نک هپردازند یم ها ومیف

 ی  مهبم و ا ا ب یهبا م ن  فظ تود اما نک به موارد کوتش تدس تا اا صار   ی نوت ه اتارس تدس  در همه

ترجمه نشدس باتد امبا  یبه فار  تود یم یمعرف نجایآنچه در ا ش ر  یکه ب رود ی  گمان مف ندیآثار از قوم ن

از  یکبیفرهنبگ در  ی با نبض تپندس یرانیا ی اوانندس یی  سراکه هدف آتنا ،دهد ینم رییرا تغ یز یس نیا

  زدیبرانگ یدر جان یتوق ای یدر ذهن یی ک هرهگرر ن نی  سه بسا از اا هیامروز دن یفرهنگ یها کانون

 به آنجا من قل تود که سه به ر! نجایا یفضا ییایپو از یاگر اندک
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 (دیوی)دی فیلم

نمایش خشوننی  ستوک  وی  یوس  نتوک  *سروصدای رسیففیلم 

شهسهای بزرگ در جسیان ستک )رتیف مس ز سیالک  سنوامون ن در 

نمادین؛ چیزی  وی سلویی بیشیس خشننک  ،(ستکشسق  بس یل شمال

 نو.  در هوس شناخی  س  فیلم با  م های جامعیجا رس بسسی تحلیل

لحظووی س  فوویلم،  ووحنی بووی  ووحنی در سنیظووار دیوو.ن خشووننک 

دسنیم  وی رز ی آیو. مو گسچی  ویش نم  مهارگسیخیی هسییم  ی

جا جواری جای  بیسزن س   مان فیلم رخ خنسهو. دسد چسس وی هموی

مسیاجسش، در تنش میان خیابان ز  ار ی منجس ز ستک: در رسبطی

 ...ها س  یک.یگس زز خانی، در دزری ذهن  همسایی

های  لووس من.زتوا فیلهون توخک ز خشو  هسچن.  ی میزسنسن

های فیلمش نسم نماین. سما سز در نمایان.ن رزح ز ذهن شخصیکم 

 .ز منعطف ستک، سمسی  ی فیلم رس سثسگذسر ز دی.ن   سده ستک

 

 

* Les Bruits de Recife, Kleber Mendoça Filho, Survivance, La 

 Madeleine, 2015, 131 min.



 

 

 

 (کتاب )تئاتر مستند

 

 نی ر   له  ر  دهین آ  ه کارها ا ر  هت ؤ که  یه ا  ب ی  ه    تئاتر مستندکتاب 

ا   هور  ر    هآ کتهاب یه     ه  ا دخصصی خور  ثهیا  یعهم  و هوب  ی ب  ن 

یا گهانی   ۔کاا  تعهیر   نب فزنه کا گیر ناه ی   ستفاره  ب  سنار ن  هی    ر   هر 

کها ی یها  وعهوی س اسهی  ها  ر  ناا ا ۔ کها ن     گو کین ی و  دصهو ی   صهاه،   

ا یی سهی  ثها  یه    نوها ن   نی  گ هتیه کها دوی ه   هیه  عتاا ی   ا ه ن   هآ ناا ا

گون  دئادی ر    ی رهاا عنهویی ن  کا ی  ب   آ   ی راا  االی  وینر ن    ن ناون 

  گ یر خان   ان     کم ر  یی  ی

عنه  رن  عاهانی اکا کههاا کها و کهی نی    ن ههآ  ب  کتهاب  ب نرهی ب هانی  ب وهه 

رکهی او تهی  و  رادو   و تی یین    لر انی  دید اکوف( دها یه    هینب    وو ها  ی

 ( ننر   اوا د ادی    ا نی ویندر   کاپانی  ودوی ن غ یه ن     عوه ل ت 
Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin (sous la direction de), Les 

théâtres documentaires, Deuxième époque, Montpellier, 2019. 

 

Erica Magris et Béatrice Picon-Vallin (sous la direction 

de), Les théâtres documentaires, Deuxième époque, 

Montpellier, 2019. 



 

 

 (شناسی کتاب )جامعه

لیف مشترک با استتاا  أ )ت بازگشت به وضعیت کارگری ،میشل پیالو که با اثر مهمش

ی  زمان گوش دادن، پژوهشی دربارهشناخته شده است در این کتاب تازه با عنوا   ،بو(

، به دنبال هما  مضمو  همیشگی خود است: مسائلی کته بته ی کارگر دگرگونی طبقه

و با هما  روش منحصر به فترد ختودش:  ،اند حال خود رها یا به فراموشی سپرده شده

ند ا ها در کار او عبارت شا . این مضمو  لئاگوش فرادادا  به افراد و به وضعیت و مس

تت  های مستوونی اتتمتاعی پرولتر، ساکنا  مجتمعت  ی فرو ی طبقه از: پژوهش درباره

ند(، توانا  تویای کار ناماهر که به ا معروف HLM ام ال دولتی )که در فرانسه به اش

یتتا وگتتونگی تضتتعیف ( intérim زننتتد )انتتتری  کارهتتای مو تتت و فصتتلی دستتت می

 ...، نقش الول در کار و۱۹۸۰ی  های کارگری در دهه تنبش

هتای فرودستت  او در کتاب حاضر با بررسی فرآینِد بدتر شد  اوضاع ا تصتادِی بشش

ستت  یی وو  ژانتریایواسیو ، در پتی آ  ی پدیده واسطهه ویژه به های مردمی ب طبقه

و او  ،ت آنهتاشا  را با زبا  خود آنها بسنجد: زبا  محرومیزدایی از وضعیت تا سیاست

 .ی خوبی است البته پژوهشگِر شنونده
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 رمان

دوورا اا او قایت وو  »موضوو  مموورا ما دورشو  اوووو اشالصووم د: وو   و و  

 یی دورا اا شور حتو هری احسرسرِا واوه .  ترب پ  اس  او  حال «ت نو غالی

شور  ه گو  ؤاگو  نوووو م »مسالو؛ چ ا    هرشی       مقشرهری مهر الالوه می توهم

 «.وانست م    مقح وامشم نمی

دو و او  شی می سو  درنو  شی وم  خرمس   و  او دوشلن نرماضی متلم مومس 

آشو(  ورم  جر می شی )سولالوش و  نرم ممرا او هم ن لول  مهالوسی    وم درن  س م

الی ماه وامو    آنجور مو  ر ت اسی       ماه قی  تگذادت . سردتمرا   جکی وا

پ دوکی. ضاوری واسوترا  هم چ   عج ب وشگ ی اسو   شوص  والولی ونواا

هوور غ شووب ق دخ وو     اووو. مکرا س سووخترن  قایت وو  ما  وو  چوورلن می

شور ق ؤهر  عالر   قایت   ما    ام ی دالرقم وم ذهن   و  م پ ا اس . اشال حواس

 سوب ق »گوشوو  و ای  م    یه مورا واسوترا می الالو ق آنصو  توهم ن وشص می

نو. گوشی متلم واسوترا مور او ومورنی  و  وشگو   ورم  ما ا الوم «حفظ حرضظ 

وقس  نوامو  دوو ما او جرمت  وقم   وه ق  و  ومقا دووو پالوره  و وه اسو   

هرشم  الوشسم... وم ونوگی ترمشکی    ضقو  واسوترا وم آا    رشو او نرهالجرمی»

آشالو ن  وم ونووگی ق  انو    متموال پ ن نمی چ  هرشی مخ واوه الو.  جر پ وا می

 «.هر ن  وم واسترا

چالرا دواهرا وامو    چالوو    ترب ۳۰ی   ن او  م  چر  رمترمسکو  نوشسالوه

 .ی احتمرلی نو ل او  را مص ح دوه اس   رمی اسمن    عالواا   نوه
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 رمان

وقتی جووان بووب بو   ،موقع و صربستان امروز متولد یوگوسالوی آن ،استیو ِتسیچ

همراه خانوابه ب  امریکا مهاجرت کرب. پدرش ک  بر جنگ جهانی بوم ستوان 

کنود و ابتودا بو   با رژیم مارشال تیتو مخالفو  و از کووور اورار موی ،ارتش بوب

برب. استویان یا استیو بعدی آنجا بوا شوور و  کا پناه میانگلستان و سپس ب  امری

گیور و  آموزب. او ک  ورزشکار مجربی اس  )ابتدا کووتی شوق زبان انگلیسی می

نوویس بوووب.  پرورب ک  روزی رمان یا را میؤبر سر این ر  ،سوار( سپس بوچرخ 

تس کو  بر ی او برای ایلم پیتر یی نوشت  شوب و اولین سناریِو  وارب بنیای نوشتن می

آورب. سوپس شوش  * ترجم  شده برایش اسکار ب  همراه مویجدا شدنایران ب  

ی  جهان به  فتهه شوند از آن میان  بیگرش یکی پس از بیگری ایلم می سناریِو 

 ،پهااس *** اثور آرتوور پون. چهار دوستو  ،ی جرج روی هیل ** ساخت فارپ

نوشوت  شوده بلکو  از ن ور  تچههار دوسهن  تنها همزمان با  ،اولین رمان تسیچ

بانلو پروزور ب  صربی یا هموان  ،محتوا نیز ب  آن نزبیک اس : قهرمان باستان

ناپوییر  بو بوسو  جودایی ،پسر مهاجری یوگوسوالو ،بانیل پرایس ب  انگلیسی

هایش  باز ک  منبع اولین احساسات و پویمانی بختری جواِن هوس بارب و بوس 

 .اس 

ی  تی و کارگری آلووبه و بوی نوام و نووانی کو  بر سوای ی صنع باستان بر حوم 

بانیول  ،ی شصو  بر اوایول بهو  ،گیرب. تابستان اسو  کند می شیکاگو رشد می

هیکل پدرش و قام  رعنای مابرش را بارب  پرایس هژبه سال  ک  پرهیب خوش
Steve Tesich, Price, Monsieur Toussaint Louverture, Toulouse, 2014. 



ی کوتی بستگی  گریزب. هم  چیز ب  مسابق  خواهد بید ک  زندگی از بستش می

اگر او بر آن پیروز شوب مواق خواهد شد بورس وروب ب  بانوگاه را بو  بارب ک  

بس  بیاورب و ب  این ترتیب از سرنوشتی ک  برایش مقودر اسو  یعنوی کوار بر 

هنگام و زندگی یکنواخو  ازبواج زوب ،کارخان  یا بر اضای سبز برای شهرباری

ارب حریو  ک  ب حالیمابرش بگریزب. اما بر کمال تعجب بر و  برس  مثل پدر

کواره رهوا  بهد ناگهوان و بر حوالتی از کرختوی مسوابق  را نیمو  را شکس  می

شووب و بوا هموان شوور و شویفتگی و  ورور  کند. همان شب با راشل آشنا می می

ااتد. اگر او چنان شیدای راشل اس  ک   معمول هژبه سالگی بر بام عوق او می

بالیول بو  ایون خوامر هوم شوب از میان تمامی  اش بور می از بو بوس  صمیمی

از اضوای  ؛جوی راهی اس  تا از واقعی  جودایش بکنودو  هس  ک  بر جس 

واوایی موابرش  انگیزی ک  بر خان  وجوب بارب و حاصل بیماری پدرش و بوی  م

 .اس 

بهود  ها از زبان پدری ک  تومور عیابش موی تصورش را بکنید شنیدن این جمل 

 ،توش خون بلمو  بسوت »آور باشد: جر تواند ز  برای پسری هژبه سال  چقدر می

موون  یاهای پژمربه و از بین رات . همو ؤچیزای مربه و ااسد شده اس  توش. ر 

وِر ؤاز این ر 
ُ
ره. مال مون کو  هسو . پ

ُ
پوره. اموا یو   یاها باریم. سرمون ازشون پ

خوند بوا  خوند... می تمیز و پاکیزه ک  توش ی  بلبل می ،وقتی... قفس پرنده بوب

و چقودر  «خونود. آواز زنودگیمو موی خونود... ای هم می اب و تازهچ  صدای ن

ی بیگوران خسوت  و  آور اس  بیدن اینک  مابرش از کوار شوبان  بر خانو زجر 

 .آید نمیهم  از پس مخارج بیمارستان شوهرش بر  اینکوات  اس  و با 

هوایی کو  بر حاشوی   سوال ،تصویرگر سال های تواوانی نوجووانی اسو  پااس 

وار برونوی  ب و آ وت  اس  ب  سربرگمی و خیان  و خوم. سوفر ابیسو گیر  می

شوب ب  بنیای بوی رحوم و  کند ک  با خوون  پرتاب می یی را روای  می بچ پسر 

تننود.  خوربی بر هوم موی منطوق و بوی ،جایی ک  راس  و بروغ ،شفق  جوانی

یوک با قودرت برامات ،رمانی اس  پر از تنش و سر زبن از پییرش وضع موجوب

ی برونی همراه بوا نومیودی پسوری جووان را  ن یری بر شرح ماوقع ک  مبارزه بی

 .کود اش صابقان  ب  تصویر می برای ب  بس  آوربن آزابی

ک  بر ارانس  پویش از پورایس منتوور  ،کارواستیو تسیچ رمان بومی هم نوش : 

ورب ،ی منتقد ارانسوی شد و ب  مواقی  بزرگی رسید. ب  گفت 
ر
او بر  ،وکوارلوس پ

نویسوی سورخوربه و  واِر ایلمنامو  این اثر از ورای جریان زنودگی شویلی کوابوس

اثور  کهاروبهود.  مان می رحمی از صنع  سینما را نوان تصویر بی ،مسلک کلبی

 پهااس هایش را چویده اس . اموا  لفی اس  ک  معم مواقی  و سرخوربگیؤ م

وووان سوو  و استخوانیووای آمریکووایی اسوو  کوو  مهوواجران بووا پو ؤآرامگوواه ر 

 ...کنند ش میا هاس  لمس مدت

 .بر سن پنجاه و چهار سالگی از بنیا را  ۱۹۹۶استیو تسیچ بر سال 

 

 

 

*      Breaking Away, directed by Peter Yates, written by Steve Tesich. 

**   The World According Garp, directed by George Roy Hill. 

*** Four Friends, directed by Arthur Penn. 


