مقدمهی مترجم
بنبستنویسـنده ( )writer’s blockیـا سـندرم کاغذ خالـی ،نـام
ترسـناکترین لحظـات و کابوسهـای زندگی یک نویسـنده اسـت.
لحظاتـی که بدون شـک هیچ نویسـندهای عالقهای بـه قرار گرفتن
در آن ندارد.
بنبستنویسندگی ،برای نویسندگان بسیاری بنبستزندگیشان
بوده ،آنچنان که منجر به خودکشی آنان شده است و حرفزدن از آن
هم معموالً لحظات جالبی را رقم نمیزند .البته در دنیای نویسندگان
اینطور است و اما وقتی قرار میشود برای مردم و جوامعی غیر از
جمـاعت تخصصـی نویسـندگان بازگـو شـود ،موضوع کام ً
ال متفاوت
و جذاب است.
جـذابیتش به حـدی اسـت کـه  Ruby Sparksو Adaptation,
 Barton finkساخته میشود و ایده و شرایط بحرانی لحظات جذاب
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و فانتزی نابی را برای مخاطب رقم میزند .اما آلن با تمام پیشینیان و
همعصران خود متفاوت است .به عنوان مثال وی در فیلم «ساختارشکنی
هری» در نقش تیپ نویسندهای که در سه نمایشنامهی پیش رویتان
حضور دارد بازی میکند ،و با پراکندهگوییها کمدی و شوخیهای
کالمی ـ موقعیتی خود را در فیلم قرار میدهد و بهعبارتی رنگ و بوی
آلنی به آنها میبخشد .رنگ و بویی که بدون شک نشئت گرفته از
کمدیهای مارکسی و شخصیت گروچو مارکس کمدین محبوب
آمریکایی است .کمدینی که تقریباً بهترین کمدی موزیکالهای قرن
گذشته را ساخته است.
«رز ارغوانی قاهره» شوخی دیگری با ناتمام
آلن پیش از این در ُ
ماندن بخشی از فیلم میکند ،وقتی که بازیگر نقش اصلی فیلم عاشق
تماشاگری میشود که هرشب به سینما میرود تا این فیلم را ببیند
و بازیگر تصمیم میگیرد از پردهی سینما بیرون بیاید تا با معشوقهی
حقیقیاش زندگی کند ،دنیای فیلم و دنیای واقعی دچار هرج و
مرجی دور از ذهن میشود و مسئله هر لحظه پیچیدهتر میشود.
پس از حدودا ً بیست و چند سال ،دوباره همین ایده در «اولدسیبروک»
پدیدار میشود ،اما این بار مخاطب در انتهای نمایش میفهمد که در
میان چه پیچیدگی و بههمریختگیای واقع شده است.
مجموعهی بن ِ
بست نویسنده تقریباً معاصرترین تکپردهایهای
ً
آلن را در خود جای میدهد که با یک موضوع و حدودا تم چند
کلمه را مورد نقد و بررسی قرار میدهد ،آلن همچنان در زی ِرالیهای از

یادداشت مترجم
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کمدی سیاه به مفهوم رابطه در دنیای امروز میپردازد ،مفهمومی که
او تمام زندگی خویش را صرف تحقیق و آزمایش درباب آن کرده است
و احتماالً برگهای زرد زندگی شخصیاش کام ً
ال نشانگر فعالیتهای
مستمر این آزمایشگاه باشد ،اما در کنار این کلمه آلن که دیگر بهتدریج
سالخوردهتر میشود بیشازپیش به مفهوم بخشش میپردازد .شاید
پاک کردن صورت مسئله بهترین یا حداقل انسانیترین راهحل برای
یک مسئلهی چند مجهولی است که ضابطهی خیلی خاص و دقیقی
را نمیپذیرد.
حضور تیپ و گرههای مشترک در این سه نمایشنامه ،نکتهی جالبی
است که موجب شده تا آنها در هر فستیوال به صورت سهگانه اجرا شوند.
در ترجمهی این اثر بسیار تالش شده است به متن اصلی وفادار
مانده و تا حد ممکن اصطالحات عامیانه که در بسیاری از قسمتهای
متن استفاده شده با معادل مناسب فارسیشان جایگزین شوند.
در انتها از انتشارات بیدگل بابت همکاری ،نظم ،و دقت و صد البته
صبر و تحملشان کمال سپاس را دارم.
اوزار

94/1/28

ریور ساید درایو
پردهها باال میروند ،یک روز دلگیر ابری در نیویورک .حتی ممکن

است کمی مهآلود باشد.

صحنهی پیشنهادی یک فضای دنج و آرام در کنار دیوارهی
رودخانهی هاودسون است ،جایی که میتوان به نردهاش تکیه
داد و قایقها و ساحل نیوجرسی را تماشا کرد .احتماالً خیابان

هفتادم یا هشتادم غربی.
جیم سوئِین ( ، )Jim Swainنویسنده ،چهل پنجاه ساله ،عصبانی
و منتظر است .ساعتش را نگاه میکند ،قدم میزند ،شمارهای

را روی تلفن همراه خود میگیرد که بیپاسخ میماند .معلوم
است که منتظر کسی است .دستهایش را به هم میمالد ،چک
ِ
رطوبت مه را
میکند باران میبارد یا نه ،و احتماالً وقتی که اندکی
احساس میکند ژاکت خود را باالتر میآورد.
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در همین موقع یک مرد ُگنده و بیخانمان با صورتی اصالح نشده
نزدیک میشود ،یک خیابانگرد که تقریب ًا هم سن و سال جیم است

و بفهمی نفهمی نیمنگاهی به جیم دارد .نامش فرد است.
باالخره فرد کام ً
ال به جیم نزدیک میشود .جیم هر لحظه بیشتر
توجهاش به او جلب میشود .هرچند اص ً
ال نترسیده ،اما از اینکه
ِ
بزرگ متروک است احساس نگرانی میکند.
در یک منطقهی

این نکته را اضافه کنید که جیم میخواهد قرار مالقات با کسی
که منتظرش است کام ً
ال خصوصی و محرمانه بماند .دست آخر

فرد:

فرد به جیم میگوید:

روز بارونی ایه.

(جیم بهنشانهی تایید سرتکان میدهد ،اما دلش نمیخواهد مکالمه
ادامه پیدا کند)

ریز بارون

(جیم با لبخند کم رنگی تایید می کند)
جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

شایدم باید بگم ریز بارون ـ مه و بارون.
امم
(مکث) ببین جریان آب چقدر سریعه ،کالهتو پرت
میکنی توی آب ،بیست دقیقه بعدش توی دریای آزاده.
(با اکراه اما محترمانه) اوهوم ...
(مکـث) رودخانـهی هادسـون  315مایلـه یعنـی از
آدیرونداکـس شـروع میشـه و آخـرش میریـزه بـه

ریور ساید درایو

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:
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اقیانـوس اطلـس (آتالنتیـک).
جالبه.
نه نیست .تا به حال به این فکر کردی اگه جریان آب
برعکس بود چی میشد؟
راستش فکر نکردم.
هرج و مرج ـ جهان همگامی خودشو از دست میداد.
تو کالهتو میندازی توی رود و به جای اینکه بره توی
دریا میره پوگکپسی.
بله  ...خب ...
تا حاال پوگکپسی بودی؟
چی؟
تا حاال پوگکپسی رفتی؟
من؟
(به اطراف نگاه میکند ،تنها هستند ).کس دیگهای هم مگه
اینجا هست؟
چرا می پرسی؟
این یه سؤال ساده ست.
که من تا حاال پوگکپسی بودم؟
بودی؟
(فکر میکند ،تصمیم میگیرد جواب بدهد ).نه نبودم ،خب؟
اگه نبودی پس چرا مثل مجرما رفتار می کنی؟
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جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

جیم:
فرد:

ببین من یک کم االن ذهنم درگیره.
زیاد این جا نمی آی ،می آی؟
چرا؟
جالبه.
چی می خوای؟ می خوای جیبم رو بزنی؟ بیا ،بیا اینم
یه دالر.
هی ،من فقط پرسیدم این جا زیاد می آی یا نه .همین.
(صبر خود را از دست میدهد) نه من با کسی قرار مالقات
دارم .خیلی ذهنم شلوغه.
چه روزی رو هم انتخاب کردی
نمی دونستم می تونه انقدر حال به هم زن باشه.
اخبار هواشناسی رو از تلویزیون پیگیری نمی کنی؟
یا مسیح ،چیزی که اونا راجع بهش حرف می زنن
آب و هوای کوفتیه .واقع ًا برای تو توی ریورساید
درایو اهمیت داره اگه یه موقعی یه سری باد طوفانی
از دره آپاالچین بلند بشه؟ منظورم اینه که ،تورو خدا
یک کم وقت بده بهم.
خب ،از هم صحبتی با شما خوشحال شدم.
ببین ـ به سختی می شه جرسی رو دید ـ چه مِهی!
خوبه .رحمته...
درسته ،برعکس تو من دوسش ندارم.

