




                                                                               فهرست

۱۱ مقدمه ی مترجم 
۱۹ تراس 
۱2۹ روال عادی 
۱6۹ گفت و گو با ژان کلود کری یر 



ژان کلود کری یر۱در یکی از روستاهای جنوب فرانسه در خانواده ای موکار 
به دنیا آمده است. در دانش سرای عالی، ادبیات خواند و در رشته ی تاریخ 
کارشناسی ارشد گرفت، اما خودش را وقف نوشتن کرد و اولین رمانش 
مارمولک2 را در سال ۱۹5۷ منتشر ساخت. آشنایی با دو فیلمساز آن زمان، 
ژاک تاتی۳ و پی یر اتکس۴ باعث شد به سینما و به ویژه فیلمنامه نویسی روی 
بیاورد. فیلمنامه های تعطیالت آقای اولو5 )۱۹58( و دايی من6 )۱۹60( را 
برای ژاک تاتی و فیلمنامه جان برلب7 )۱۹62( را برای پی یر اتکس نوشت 

و جایگاه خود را به عنوان فیلمنامه نویس تثبیت کرد.
کری یر در سال ۱۹6۳ با فیلمساز بزرگ سینمای جهان، لوئیس بونوئل 
مالقات کرد و این آغاز یک همکاری بیست ساله بود برای خلق فیلم هایی 

1. Jean-Claude Carrière
2 . Lézard
3. Jacques Tati
4. Pierre Étaix
5. Les Vacances de Monsieur Hulot
6. Mon oncle
7. Le Soupirant 
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، بِل دو ژور2 )۱۹6۷(، جذابیت  نظیر خاطرات يک خدمتکار1 )۱۹6۴( 
پنهان بورژوازی3 )۱۹۷2( و میل مبهم هوس4 )۱۹۷۷(. در این بین کری یر 
برای فیلمسازان دیگری هم فیلمنامه می نوشت و یا در نوشتن فیلمنامه 
همکاری می کرد، کاری که تا امروز ادامه یافته است. از میان فیلمنامه های 
متعددی که او نوشته است می توان به این ها اشاره کرد: زنده باد ماريا! 5 
)پاتریس شرو، ۱۹۷5(، پروانه ای روی  )لویی مال، ۱۹65(، گل اركیده 6 
شانه7 )ژاک دری، ۱۹۷8(، طبل8 )فولکر شلندروف، ۱۹۷۹(، دانتون9 )آنده 
وایدا، ۱۹82(، سبکی تحمل ناپذير هستی10 )فیلیپ کافمن، ۱۹88(، سیرانو 
دو برژو راک11 )ژان پل راپانو، ۱۹۹۱(، اشباح گويا12)میلوش فورمن، 200۷( 
و روبان سفید13 )میشل هانتکه، 200۹(. کری یر فیلمنامه های زیادی هم 

برای تلویزیون نوشته است. 
ژان کلـود کری یـر نوشـتن بـرای تئاتـر را در سـال ۱۹6۷ بـا نـگارش 
نمایشـنامه ی دفترچـه ی یادداشـت14 بـرای کارگـردان فرانسـوی ، آنـدره 
بارسـاک۱5، آغـاز کـرد. در سـال های بعد بـا ژان لویی بارو همـکاری کرد و 
نمایشـنامه های هارولـد و مود16 )۱۹۷۱( و شـب های پاريـس17 )۱۹۷۴( 

1 .Diary of a Chambermaid
2 . Belle de Jour
3.The Discreet Charm of the Bourgeoisie 
4 .That obscure object of Desire
5 .Viva Maria!
6 . Le Chair de l�orchidée
7 .Un Popollon sur l�épaule
8 .The Tin Drum
9 . Danton
10 .The Unbearable Lightness of Being
11 . Cyrano de Bergerac
12 . Goya�s Ghosts
13 . Le ruban blanc
14 . L�Aide - mémoire
15 .André Barsacq
16. Harold et Maude 
17. Les nuits de paris
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را بـرای او نوشـت. همـکاری با کارگردان بـزرگ تئاتر پیتر بـروک جایگاه 
ویـژه ای در کارنامـه ی تئاتری کری یر دارد که با اقتباس او از نمایشـنامه ی 
تیمـون آتنـی1 )۱۹۷۴( آغاز شـد و بـا نمایشـنامه ها و اقتباس هایی چون 
ماهابهاراتـا4   ،)۱۹85( تـراژدی كارمـن3    ،)۱۹80( مجمـع مرغـان2 
)۱۹8۹(، توفـان5 )۱۹۹۳( و غیـره ادامـه پیـدا کرد. دیگر نمایشـنامه های 
کری یـر عبارتنـد از تـراس )۱۹۹۷( ، مشـاجره ی واالدولیـد6 )۱۹۹۹(، 
شـاهزاده ی جـوان و حقیقـت7 )200۱(، روال عادی8 )2002( و تسـت 

بازیگـری۹ )20۱0(.
عالوه بر چاپ پنج رمان و برخی از فیلمنامه ها و نمایشنامه ها، کری یر 
کتاب های دیگری هم منتشر کرده است که ژانرهای مختلفی نظیر مجموعه 
مقاله، سفرنامه، خاطرات و گفت وگو را در برمی گیرند که از میان آن ها می توان 
به این آثار اشاره کرد: آخرين نفس هايم10 )گفت وگو با بونوئل،۱۹80(، واژه ها 
و اشیا 11)مجموعه مقاله، ۱۹86(، قدرت مذهب بودا 12)با همکاری داالی الما، 
۱۹۹5(، شراب خام13 )2000(، فرهنگ عاشقانه ی هند14 )یادداشت های 
سفر، 2005(، همه روی صحنه15 )خاطرات همکاری با پیتر بروک،200۷(، 
فرهنگ عاشقانه ی مکزيک16 )200۹( امیدوار نباشید كه كتاب ها دست 

1. Timon d�Athènes
2. La Conférence des oiseaux 
3. La Tragédie de Carmen d�après
4. Le Mahabharata
5. La tempéte
6. La Controverse de Valladolid
7. Le Jeune prince et la vérite
8. Le Circuit ordinaire 
9. L' Audition
10. Mon dernier Soupir
11. Les Mots et la Chose
12. La Force du Bouddhisme
13. Le Vin bourru
14. Dictionnaire amoureux de l�Inde
15. Tous en scène
16. Dictionnaireamoureux de Mexique
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از سرتان برمی دارند1 )گفت وگو با امبرتو اکو، 200۹(.
طنز گزنده، توجه به پوچی های زندگی و نوعی سوءظن به اشخاص 
صاحب قدرت از جمله ویژگی های آثار ژان کلود کری یر هستند. تراژدی 
اما  است،  کری یر  عالقه ی  مورد  موضوع  بورژوازی،  فضاهای  در  موجود 
او این تراژدی را طنزآمیز، سوررئال و غیرمنتظره نمایان می کند. او در 

آثارش عطش سیری ناپذیری برای کشف دارد.
ژان کلـود کری یـر در کنـار نوشـتن، بـه تدریـس فیلمنامه نویسـی هـم 
می پـردازد. او مؤسـس مدرسـه ی ملـی سـینما )FEMIS( بـود و بـه مدت 
ده سـال ریاسـت آن را بـر عهـده داشـت. فیلمنامه هـا و نمایشـنامه های 
او تاکنـون جوایـز زیـادی را برایـش بـه ارمغـان آورده و او را بـه یکـی از 

چهره هـای مهـم سـینما و تئاتـر جهـان بـدل کرده انـد. 
در آخر باید از دو دوست نازنین تشکر کنم که در کار این کتاب یاري ام 
کردند: لیلیان آنژو که نمایشنامه ي تراس را در اختیارم گذاشت و هاشم 

محمود که گفت وگوي کري یر را برایم فرستاد.

اصغر نوري
20 مرداد ۹0

1. N�espérez pas vous débarrasser des livres
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   شخصیت ها

كميسر
خبرچين



)مردی جلوی یك ميز، روی صندلی نشسته است. چند لحظه  
منتظر مي ماند. او را خبرچين می ناميم. كميسر وارد می شود و 
پشت ميز می نشيند. بی آن كه چيزی بگوید بادقت به كاغذهای 
دیگر جوان تر  مرد  از  به  طرز محسوسی  نگاه می كند.  مختلفی 
است. یك دفعه سرش را بلند می كند و از مردِ نشسته می پرسد:(

چی دارین بهم بگين؟ كمیسر: 

)خبرچين جا می خورد، بعد می پرسد:(
درباره ی چی؟ خبرچین: 

درباره ي همه چی. كمیسر: 

چيز خاصی نيست. وقتی چيزی واسه گفتن داشته  خبرچین: 

باشم، طبِق روال این كار رو می كنم.
كدوم روال؟ كمیسر: 

روال عادی. تغييری به وجود اومده؟ خبرچین: 

نمی دونم. كمیسر: 
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من مثل اون های دیگه عمل می كنم. از اسم رمزم استفاده  خبرچین: 

می كنم و اطالعاتم رو طبق روال انتقال می دم. چند ساله 
كه این كار رو می كنم. نزدیك به پونزده ساله.

و این  بار؟ كمیسر: 

این بار چی؟ خبرچین: 

چی شده كه شخصًا این جا اومده ین؟ كمیسر: 

چون شما احضارم كردین. خبرچین: 

)كميسر لحظه ای سكوت می كند و بعد می پرسد:(
بار اوله؟ كمیسر: 

كه احضارم می كنن؟ معلومه كه نه. خبرچین: 

نمی دونستم. كمیسر: 

)كميسر دوباره با كاغذها مشغول می شود. مرد حرف می زند.(
از پونزده سال پيش، این كار به یه روش جلو می ره. به  خبرچین: 

هر حال، طبِق روال عادی. هر چيزی رو كه خطرناک، 
گزارش  كنم،  ارزیابی  مشكوک  و  نامطلوب  فقط  یا 
می دم. به محض این كه یه رفتار، یه حركت یا یه حرف 
به  نظرم مخالف منافع عمومی باشه، گزارشش می دم. 
پونزده ساله این طوری عمل می كنم. همه ي چيزهایی 
كه گزارش داده م، الزاماً زیاد مهم نبوده ن. حتی گاهی 
می دونم.  رو  این  كرده م.  هم  اشتباه  احتماالً  وقت ها 
ولی هميشه بهم گفته ن: قضاوت نهایی كار تو نيست. 
تو اتفاق ها رو به بهترین نحوی كه می تونی گزارش 

می دی، و این ما هستيم كه این جا تصميم می گيریم.
كی این ها رو بهتون گفت؟ كمیسر: 
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از شما بود. همين جا، رو همين مبل.  اونی كه قبل  خبرچین: 

كميسر اُرتوگ1 . من فقط با اون در ارتباط بودم، و 
هميشه به هرچی می گفت عمل می كردم.

اون شما رو دعوت می كرد؟ كمیسر: 

معلومه، پس كی؟ خبرچین: 

زیاد پيش مي اومد؟ كمیسر: 

دو یا سه بار در سال. بيشتر... بيشتر مخفيانه. خبرچین: 

این جا؟ كمیسر: 

بله، این جا، شب. وقتی نامه ي شما دستم رسيد، فكر  خبرچین: 

كردم می خواین همين كار رو بكنين.
چرا شما رو دعوت می كرد؟ كمیسر: 

بعضی وقت ها، اطالعات متناقضی درباره ي یه شخص  خبرچین: 

دریافت می كرد. مثاًل من از اون شخص بد می گفتم و 
یه نفر دیگه ازش خوب می گفت. كميسر می خواست 
باهام صحبت كنه و راجع به این موضوع بيشتر بدونه. 
همه چی براش روشن بشه. پيش خودم خيال مي كردم 
كه  درسته  بكنين.  رو  همين كار  می خواین  هم  شما 

ساعِت دعوت كمی برام عجيب بود، ولی خب.
پس، احتماالً اشتباه هم می كردین؟ كمیسر: 

تو اطالعاتم؟ طبيعتًا. هيچ كس عاری از خطا نيست.  خبرچین: 

بله، احتماالً اشتباه هم كرده م. معلومه.
از این بابت، متأسفين؟ كمیسر: 

چرا؟ خبرچین: 

1. Hortog 
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متوجه نيستين كه با افشاگری های نسنجيده تون احتماالً  كمیسر: 

زندگی یه همشهری بی گناه رو به باد داده ین؟ كسی 
كه ممكنه دستگير و زندانی شده باشه و دست آخر 

كارش به یأس و خودكشی كشيده باشه؟
من هيچ كس رو نسنجيده لو نداده م! برعكس هميشه  خبرچین: 

كارم رو خيلی جدی انجام مي دادم. از طرفی، كميسر 
ارتوگ هروقت من رو می دید، بهم می گفت: كارِ تو 
تو  فراموش نكن!  این رو هيچ وقت  نيست!  قضاوت 
اطالعات رو در نهایِت بی تفاوتی برای ما می فرستی و 

تصميم ها این جا گرفته می شه.
پس شما هميشه بی طرف بوده ین؟ كمیسر: 

بی طرف و بی تفاوت؛ و دقيق. تا حد امكان. هميشه  خبرچین: 

كاری رو كه بهم می گفتن انجام می دادم نه بيشتر.
چرا این كار رو می كردین؟ كمیسر: 

از سر فداكاری. مسلمًا. هيچ وقت انگيزه ی دیگه ای  خبرچین: 

نداشته م. از روی ایمان. از همون اول.
و پول؟ كمیسر: 

و  بيشتر شكر  نامرتب.  اون  هم  می دادن.  كم  خيلی  خبرچین: 

قهوه و اسباب بازی واسه بچه ها دریافت می كردم. یه 
بار هم یه رادیو. سه بار، هيچی.

پس این كار رو از روی ایمان انجام می دادین؟ طي  كمیسر: 

پونزده سال؟
بله، طي پونزده سال. خيلی ساده ست. هر چيزی رو كه  خبرچین: 

به نظرم بد می اومد، لو می دادم. هرچيز غيرمعمول. مضر. 
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هر چيزی كه تو مسير بدی بود. البته به نظر من.
می دونيد كه شما تنها نيستين. كمیسر: 

اميدوارم. خبرچین: 

كرده،  دریافت  مدیریت  كه  اطالعاتی  نامه های  حجم  كمیسر: 

باور نكردنی یه. به ویژه تو سال های اخير. بيشتر از شصت 
هزار اسم رمز وجود داشته.

شصت هزار! خبرچین: 

بله این رقم من رو هم متعجب كرد. كمیسر: 

و همه ی این نامه ها خونده شده ن؟ خبرچین: 

طبيعتًا. گرچه همه شون، یا تقریبًا همه شون، كمابيش  كمیسر: 

یه چيز می گن.
می شه حدس زد. خبرچین: 

خوندن این نامه ها كار بی نهایت یك نواختی یه. كمیسر: 

به  طور حتم.  خبرچین: 

به جز چند مورد. بله. بعضی هاشون خيلی عجيب ان.  كمیسر: 

خيلی غيرمنتظره. مثاًل، این  یكی. )نامه ی تایپ شده ای را 
بر می دارد.( می دونيد تو این نامه، كی مورد اتهام واقع شده؟

نه. خبرچین: 

شما. شما متهم شده ین. این تو. كمیسر: 

من؟ خبرچین: 

بله. كمیسر: 

)خبرچين زیاد متعجب به نظر نمی رسد.(
خب؟ خبرچین: 

این موضوع باعث تعجبتون نمی شه؟ كمیسر: 
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