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  چكيده

ام بيضايي است كـه در آن، زن از نقشـي   نامة پرده خانه از آثار نمايشي بهرنمايش
اين اثر بازگوكنندة زنـدگي زنـاني اسـت كـه در چنبـرة نظـامي       . محوري برخوردار است

هـاي  در اين اثـر، افـزون بـر تحليـل شـماري از ويژگـي      . اندخشن و مستبد گرفتار آمده
 هاي گوناگون زن در چنين نظامي برجسته شـده شخصيتي زنان در نظام مردساالر، نقش

  هـاي گسـتردة نظـام مردسـاالر بـراي مسـخ هويـت زنـان، كشـتن          با وجود تالش. است
مـداري  هاي ايشان و تاراج جسم و روح آنان، زنان در پرتو آگاهي، خرد و سياسـت انديشه

  شـوند و آزادي و ديگـر حقـوق از دسـت رفتـة خـويش را بـاز        بر چنين نظامي پيروز مي
نامـه،  دهد؛ زن در اين نمايشبĤساني تن به تأويل مينامه، چنين اين نمايشهم. يابندمي

  افــزون بــر بــازي كــردن نقــش واقعــي و طبيعــي خــود در نظــام مردســاالر، شــماري از 
در ايـن مقالـه، تـالش    . اي را نيز به وام گرفته استهاي آناهيتا، الهة اسطورهكاريخويش

  .حليل و بررسي شودهاي زن در چنين نظامي تگاه و كنش و واكنششده تا نقش، جاي
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  درآمد

از آثار نمايشي بهرام بيضايي است، كه در ) 1382بيضايي، (نامة پرده خانه نمايش
گـر زنـدگي دشـوار زنـان در يـك      اين اثر روايت. آن، زن از نقشي محوري برخوردار است

اي ديگر از مرگ طبيعي يك نامه، چهرهبيضايي در اين نمايش. سلطنتي استسراي حرم
ــه مــرگ طبيعــي مــرده، امــا آوازة زخــم : دهــدســلطان را نشــان مــي   هــاي ســلطاني ب

: اي را به دنبـال داشـته اسـت   شماري كه در بستر مرگ بر پيكر او پديدار شده، افسانهبي
هايي كه در نبردها به ايـن و آن زده  زخم! سلطان در ساعتي نحس به مرگ طبيعي مرد«

حـال آن كـه واقعيـت شـكلي      1.»بود، بر تنش ناگهان شـكفت؛ او آرام سـرنهاد و خُفـت   
زنان ستم كشيده و محروميت ديدة سلطان، او را كشته و ايـن افسـانه را   : ديگرگونه دارد

قربانيـان   براسـتي تنهـا ايـن زنـان    . اندها انداختهبراي در امان ماندن خويش بر سر زبان
هـاي  اند و زخـم خوردگـان راسـتين ميـدان    هاي مردان بودهها و جدالراستين كشاكش

  .جنگ، همين گروه هستند
: هاي ديگـر بيضـايي، از جملـه   نامههاي نمايشچون شخصيتزنان اين اثر نيز هم

اسـير دنيـايي هسـتند كـه حاكميـت خشـن       » ديوانِ بلخ«و » شب هزار و يكم«، »ندبه«
اي از نـور  براي آنان ساخته است؛ دنيايي سرتاسر تاريكي و ستم كه هيچ روزنـه مردساالر 

در چنين نظامي كه زنـان حتـي از حـق حيـات محرومنـد، تنهـا       . سازدآن را روشن نمي
  هـا  مداري اسـت كـه زن بـه يـاري آن    هاي نجات، آگاهي، خرد، دانش و سياستريسمان

  .قوق مردة خويش را از نو زنده كندتواند از بند شرايط موجود رها شود و حمي
نامـه،  ، زنِ نقش اول نمايش»گلتن«دهد بازخواني نقش زن در اين متن نشان مي

در اصـل، زن در اثـر   . گاه نمادي براي آناهيتـا، االهـة مـادر، قـرار گيـرد     تواند در جايمي
كـه   يادشده از دو الية شخصيتي برخوردار است؛ يكي زن با شخصيتي انساني و طبيعـي 

شـود و از  ايـن رو   هايي است كه بر جسـم و روح او وارد مـي  پيوسته دست خوش آسيب
اي زن واره با شرايط موجود در كشمكش و پيكـار اسـت و ديگـر، شخصـيت اسـطوره     هم

در اين مقاله تنها وجه نخست . دهدگاه نمادي براي آناهيتا قرار مياست كه او را در جاي
  .استدر كانون توجه قرار گرفته 

  نامهخالصة نمايش

در بازي خانة يكـي از حـرم سـراهاي سـلطنتي، شـماري از زنـان، بـا مـذاهب و         
اين زنان كه هر يك بغضي از انـدوه در  . گري اشتغال دارندنژادهاي گوناگون، به كارِ بازي
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يكي را به خـون بهـا بـه    . مانند تا همسران سلطانتر به اسيران دربار ميگلو دارند، بيش

انـد و آن  اند،  ديگري را پس از غارت و تخته قاپوكردن ايل به اسـارت گرفتـه  آورده دربار
اي است كه براي استوار ساختن موقعيت خاندان وزارت، به اجبار به عقد ديگري وزيرزاده

در اين ميان، گلتن كه سمت مربي زنان را دارد، فرزند مادري اسير . سلطان درآمده است
در حرم سراي سلطنتي زيسته و پس از مـادر بـه عقـد سـلطان      است كه از شش سالگي

ها شنيده، پيوسته آرزوي رهايي را در او كه وصف دنيا را تنها از زبانِ كتاب. درآمده است
آزارنـد و  زنان در چنبرة خواجگان دربار كه به طرزي بيمارگونه آنان را مي. پروراندسر مي

  در ايـن ميـان، خبـر    . كشـند اي را انتظـار مـي  هسازند، اسيرند و هر روز فاجعـ محدود مي
كـه  ) ريكا جان(رسد عروسي تازه در راه حرم خانة شاهي است و برادر، پدر و نامزد او مي

زنـان از سـرِ   . انداند تا با قتلِ سلطان عروس را برهانند، به مرگ محكوم شدهكمين كرده
پـذيرد و  سـلطان مـي  . ان وانهدخواهند تا قتل آن سه خوني را به آنشوخي از سلطان مي

-مي) نوسال(زنان در حلقة غالمان و خواجگان دربار، سه مرد را در برابرِ چشمانِ عروس 
برد تا بيش از ايـن شـاهد   گيرد و در قلب ريكاجان فرومينوسال خنجر آنان را مي. كشند

  .دردكشيدن وي نباشد
دار و آگاه است، از جنايت مدر اين ميان، تنها دامنِ گلتن كه زني باسواد، سياست

ـ از زنان بـازي خانـه ـ را بـه     » صدگيس«او پس از اين كه . ماندبيمارگونة زنان پاك مي
  ــ دشـمن ديـروز و چـاكر  امـروز سـلطان ـ        » غـانم خـان  «عنوان پيشكش ملوكانـه بـه   

در  .كنداي را كه به مهر سلطنتي تأييد شده است، براي زنان افشا ميبخشند، رازِ نامهمي
آن نامه، سلطان به غالمان فرمان داده تا پس از مرگ او همة زنان و فرزندان دختـر را از  

  زنـان بـه تكـاپو    . دم تيغ بگذرانند و فرزندان پسر را بر مركبـي سـوار كننـد و بگريزاننـد    
سلطان به پيشنهاد حكمايِ دربـار قـرار   . گيردافتند و گلتن رهبري آنان را بدست ميمي

. ازدواج كنـد » نوسـال «ي سعد كه چهاردهم ماه تشـخيص داده شـده، بـا    است در ساعت
خواهـد تـا در شـب    اند تا او را آداب بياموزد و او از نوسال مـي دخترك را به گلتن سپرده

ايـن خنجـر را گلـتن در شـب     . عروسي خنجري با خود ببرد و سلطان را به قتل برسـاند 
نوسـال از انجـام   . آن را بكـار گيـرد  عروسي خود دزديده بوده اسـت تـا در چنـين روزي    

كوشد تـا بـا دسـتاويز قـراردادنِ قتـل فجيـعِ       زند و هرچه گلتن ميخواستة او سر باز مي
  او همـه روزه بـه آمـوزش نوسـال     . توانـد كـاري وادارد، نمـي  بستگانِ نوسال او را بـه هـم  

را » سـوگل «در اين فاصـله،  . چون خود بسازدكوشد تا از او شخصيتي همپردازد و ميمي
  اش را در جامـة زنانـه بـه حـرم سـرا آورده اسـت       به اتهام اين كه معشوق دوران گذشته

را نيز به » شادي«. كَنَندرا به جرم هم دستي با او پوست مي» خواجه كافور«كشند و مي
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كننـد كـه زنـان،    اندازند و امر ميگفتنِ ساده به سلطان، به تون حمام مي» نه«جرم يك 

در اين ميان سلطان از . آبي كه با سوختنِ پيكر شادي گرم شده است، بشويندخود را در 
هنگـام بـه مجلـسِ    او بـي . او را به نمـايش درآورنـد  » فتح«خواهد تا زنان بازي خانه مي

گيرد مراسـم عروسـي را زودتـر برگـزار     رود و با ديدن نوسال، تصميم ميتمرينِ زنان مي
انديشـد، بـيش از ديگـران در    لتن كه تنها به رهـايي مـي  افتند و گزنان به تكاپو مي. كند

عروس را با تهديد به قتل در سحرگاه عروسـي، بـه اتـاق مشـاطه     . جوش و خروش است
كند و از زني كه ريش به صورت خودبسته بـوده و  سلطان با گلتن درد و دل مي. برندمي

، كـه يـك سـر و چنـد     بر سر راه سلطان نشسته و او را از مرگ به دست زني بيدخت نام
خواهد براي آزمودن زنـان حـرم   گلتن از او مي. گويدپيكر دارد، بيم داده است، سخن مي

ها به ميـان آنـان بررسـي    سرا، خود را به مردن بزند و واكنش زنان را با فرستادن كوتوله
 شـود؛ زنـان  پذيرد، اما اين بسترِ نمايشيِ مرگ، براستي بستر مرگ او ميسلطان مي. كند

پس از افشاي رازِ نامة سـلطان، گلـتن از   . كنشدتازند و وي را به زخم خنجر ميبر او مي
خواهد تا در همه جا آوازه بيفكنند كه سـلطان بـه مـرگ طبيعـي مـرده      خدمة دربار مي

كنـد تـا خدمـه در    هاي پيكر او را نيز توجيه كند، امر مـي اما براي اين كه اثرِ زخم. است
ايي كه سلطان در ميدان نبرد به ديگران زده اسـت، در بسـتر مـرگ    هادامه بگويند زخم

گشـايند و گلـتن   هـا را مـي  سپس زنان با استفاده از مهر سلطنتي، دروازه. اندسرباز كرده
  آن سـوي ديـوار   «: تواند ـ هر چنـد بـا ترديـد ـ بـه آن سـوي ديوارهـا گـام بگـذارد          مي

  2.»ايست؛ حتي اگر شب باشدجاده

  نامه در پيوند با زناندان نمايشهاي مرويژگي

  نامه بـازنموده شـده اسـت، نمونـة كامـل خشـونت و       وضعيتي  كه در اين نمايش
نمود روشن اين خشونت، وجود سلطان است كه با بازشناسـي شخصـيت   . مهري استبي

از اين رو، در اين بخش هرگـاه  . ترِ مردان اجتماع يادشده را ارزيابي كردتوان بيشوي مي
توان او را نماد جريان مردساالري دانست كه بر دنياي شود، ميسلطان سخن گفته مياز 

  .نامه حاكميت داردنمايش
تر اسـت و از  از خدا پايين«: آميز سلطان از زبان زنان اين گونه استتوصيف طعنه

 3.»...مردمان برتر؛ بر سران سر است و به سروران سرور؛ زرش از زور اسـت و زورش از زر 
 4.اند كه هر چه دارند از اوسـت به زنان آموخته. لطان سرتاپا غرور و خودفريفتگي استس

كند، زنان وقتي دستش را براي بوسيدن عرضه مي 5.شودپيوسته تاج سرِ زنان خوانده مي
بـراي   7.زنان بايد خود را از پيوند با او شاد و مفتخر نشـان دهنـد   6.بايد پاي او را ببوسند
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شناسد و براي اجراي بهتر آن، همـة تالشـش را بكـار    تحِ خود، سر از پا نميديدنِ بازيِ ف

غرور و تعصب جاهالنة نظـام مردسـاالر در قالـب فرمـان محرمانـة سـلطان بـه        . گيردمي
غالمان زنگي براي كشتار زنان و فرزندان دختر، پس از مرگ او يا پيروزي دشـمن نمـود   

او همان رود كه بر اهلِ حرمِ دشـمن روا داشـته    ترسد بر خاندانيابد، زيرا سلطان ميمي
رنجِ داشتنِ زنانِ زيادي را تنها براي وانمود شكوه دستگاه سلطاني برخود پذيرفته  7.است

از سـرِ غـرورِ شـاهانه     8.تـر اسـت  است؛ مبادا دربارهاي ديگر بگويند، سلطان از ايشان كم
  ن هديـة خـود را پـس    كشد تـا نشـان دهـد سـلطا    حتي صدگيس ـ همسر خود ـ را مي  

را كـه بـا چشـم نـامحرم بـه صـدگيس       » غـانم خـان  «كند تـا  گيرد و نيز تالش مينمي
انـد نقـش   پرسد كه چگونه توانسـته با تعصب جاهالنه از زنان مي 9.نگريسته، از پا درآورد

ورزي ورزي به زنان را عشـق عشق 10.برداري كنند حال آن كه از آنان دورندمردان را گرته
با اين همه، اين غـرور و نخـوت او اصـالت     12.زندبا خودستايي الف مي 11.داندد ميبه خو

  كنـد تـا   ريشـه، تنهـا وانمـود بـه بزرگـي مـي      چون همة ديگر افراد بـي ندارد و او نيز هم
هايِ  درون را بپوشاند، يكي از موضوعاتي كـه گلـتن بـراي نمـايش مجلـس فـتح       ضعف

داستان عوض شدن سر غالمي سياه با اربـابي سـفيد    كند،سلطان به صندل پيشنهاد مي
اصالت سلطان نظر دارد كه هرچند به تـن  گلتن گويي به منشِ تنگ نظرانه و بي 13.است

  اي آشـكار  ايـن طعنـه بـه انـدازه    . سلطان است اما انديشه و نگرش او پست و حقير است
سـواد و  سـلطان بـي   14»!ستاي ادر اين طعنه«: بردنمايد كه صندل را به فكر فرو ميمي

ها كه چه جاها سـوزاندم و تـو   چه كتاب«: و يا 15.»امهرگز سطري نخوانده«: جاهل است
بـا  . رودمهري بشـمار مـي  خودرأي و مستبد و نمونة كامل بي 16»گويي آن گنجيست؟مي

شك و ترديد همه جا را زير نفوذ و كنترل دارد و در اين راه، كنيزان و خواجگان، چشـم  
تـرين و  به وسـيلة خواجگـان حـرم سـرا، از جزيـي     . هاي هميشه بيدار او هستندگوش و

و همان گونه كـه گفتـه خواهـد شـد، حتـي در       17.ترين مسايل زنان آگاه استخصوصي
. گري و ستم پيشگي او را اندازه و نهايتي نيسـت ويران! زندها نيز پرسه ميهاي آنخواب

و پيوند آنان جدا كرده و بـه پـرده خانـة خـويش آورده     زنان را به ستم از همسر و فرزند 
آيين كريه اخته كردن غالمان از جمله نكاتي است كه در اين اثر بطور گسترده بـه  . است

هايي از دامنِ تاريخِ ايران را به خود آلوده اي شوم كه گوشهآن پرداخته شده است؛ پديده
شـود؛ از جملـه   نايات سلطان برشمرده مي، شماري از ج18نامهدر پايانِ اين نمايش. است

كـه  ... تخته قاپو كردن ايل، به غالمي و كنيزي گرفتن زنان و مردان ايل، غـارت امـوال و  
سـلطان در ايـن   . در بخش مربوط به نقش اجتماعي زن از آن سخن گفتـه خواهـد شـد   

تـرين مخـارج زنـان را بـه دقـت      خواجگان دربار جزيـي . نظام، خسيس و نظر تنگ است
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  هـا منـت   هـا بـه خودشـان، بـر آن    هاي آنكنند و حتي براي بخشيدن لباسمحاسبه مي

كننـد، صـندل حسـاب گرانـه     وقتي صدگيس را روانة حرم خانة غانم خان مي. گذارندمي
نگـين  . هايت مـال خـود توسـت   رخت. اي كه داري مال خود توستذخيره... «: گويدمي

زنان براي ايـن كـه نشـان دهنـد هرچـه دارنـد از        19»...گرددات به خزانه بر ميانگشتري
صندل حساب و كتابِ  20.گردانندهايش را به خزانة خودش باز ميسلطان است، پيشكش

  مخارجي را كه مطبخ سلطنتي براي پذيرايي از دايـة سـوگل هزينـه كـرده، بـدقت نگـه       
كنيـد  ب مـي اي چنـد حسـا  لقمـه «: از اين رو پرسش زنان از او بسيار بجاست 21.داردمي

دل جويي او از زنـانِ بـازي   . مرام سوداگر سلطان در اين اثر نمودي ويژه دارد 22»خواجه؟
هاي عقدي او و ديگر همسرانش به وي خانه، تنها از آن روست كه اين زنان بيش از خانم

ترين گـنج دولـت   بازي خانه نيز بزرگ. ها تن آسان نيستندچون آنرسانند و همبهره مي
س طبيعي است كه منزلت زنانِ بازي خانه كه پاسداران اين گنج هسـتند، برتـر   اوست، پ

هاي قدرناشناسي اي پوچ بيش نيست و نمونهاما همين گفتة او نيز وعده. از ديگران است
. توان در قتل صدگيس و شادي، كه از زنان با استعداد بازي خانه هستند، ديـد وي را مي

بـازي خانـه درش   «تنها در صورتي اندوهگين خواهد شد كه از مرگ زنان بازي خانه نيز 
و كمبـود عشـق را در    24استبهره با اين حال، سلطان از آسايشِ خيال بي 23.»بسته باشد

اما مردانگي اين سلطان كه تنها در ميان خواجگان دربـار   25.كندزندگي خود احساس مي
  ا نوســال ـ آن عقــاب كــه   بيــ: گلــتن«، طبلــي توخاليســت؛ 26و خيــلِ زنــان نمــود دارد

كنـد؛ ورنـه جـز كـودكي ريـش      هيبتش را دشنة خواجگان حفـظ مـي  . گويند اوستمي
همه ساله آن چه ريكا جـان بـه كوشـش سـاخت، او     . اي مرصع نيستدرآورده، در جامه

در جايي ديگر نيـز گلـتن او را هيبتـي بادشـده توصـيف       27»...چنان كه تو رادزديد ـ هم 
هـاي بـرق افتـاده و محافظـان چشـم      به خاطر مقربان اوسـت و تيـغ   كند كه قدرتشمي

مانند كه براي نمـايش، آيـا خـود سـلطان را در     وقتي زنانِ بازي خانه مردد مي 28.دارنده
بستر بخوابانند يا يكي از زنانِ بازي خانه يا يكي از غالمان را، گلتن به تعريض از سـلطان  

اي؟ زيرا تنها مرد ه جاي مردي بخوابد يا خواجهچه دستور است قربان؟ زني ب«: پرسدمي
  29.»!اين ميدان سلطان است

  هاي فردي زنانويژگي

شـماري فـراوان   ... هاي گوناگونِ زن در نظامِ اجتماعي ودر اين اثر، افزون بر نقش
  :از آن جمله است. هاي فردي زنان بازتاب داده شده استاز ويژگي
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  زن و گريه

اين رابطه در اثـر  . خانه، زن و گريه پيوندي پيچ در پيچ دارندنامة پرده در نمايش
نامه،  وقتي به صـدگيس  در صحنة آغازين نمايش. يادشده به شكلي تازه نموديافته است

دهند كه به عنـوان پيشـكش سـلطان بـه غـانم خـان بخشـيده شـده اسـت، او          خبر مي
گـر اوج  توانـد نشـان  ش مـي گريـه از راه گـو   30.گريدسرخورده و درمانده از راه گوش مي

اي محدوديت زن در نظام مردساالر باشد، زيرا زن محكـوم اسـت بـه نشـان دادن چهـره     
  در ايـن جاسـت كـه گريـة زن تغييـر مسـير       . رودهايي كه بر او ميخرسند در برابر ستم

گريد؛ مبادا گريـة وي سـرباززدن از فرمـان و سركشـي در برابـر      دهد و او با گوش ميمي
مـرگ او كـاري   «: دهـد داري ميگلتن در لحظة وداع او را دل. دساالر تعبير شودنظام مر

دعوت صدگيس بـه صـبر    31.»!رسد صدگيسصدا نيست؛ هرجا باشي خبرش به تو ميبي
  .هاي گريان صدگيس باشدتواند تسكيني براي گوشبراي شنيدنِ خبرِ مرگ سلطان مي

  ايـن پيشـامد زمـاني رخ    . كنـد ميغير از صدگيس، گلتن نيز گاهي با گوش گريه 
گريد تا نداننـد بـه چـه    او از راه گوش مي. رسددهد كه خبرِ مرگ صدگيس به او ميمي
زنانِ بازي خانه نيز نبايـد بـا  ديـدن    . وار مرگ صدگيس استانديشد؛ تا ندانند سوگمي

چشمان گريان او از مرگ صـدگيس آگـاه شـوند، زيـرا در ايـن صـورت روحيـة خـود را         
زنان بازي ! واي«: واهندباخت و به شايستگي از عهدة نقشة قتل سلطان برنخواهند آمدخ

حاال ما همه با گوش گريـه  . صدگيس بهترينِ ما بود. بازندخانه نفهمند وگرنه خود را مي
پديـدة گريسـتن بـا     32»!تر بخنـد بخند؛ بيش! ـ بايد سنگدل شوي گلتن! آه نه. كنيممي

در اين صـحنه، زنـانِ بـازي خانـه،     . شودنامه هم ديده ميايشگوش در صحنة آغازين نم
  33.گريدهايش ميكنند كه در آن مردي نابينا با گوشنمايشي را اجرا مي

داند اي براي روزها و حوادث خاص مياو گرية خود را اندوخته. گريدگلتن كم مي
گريـه  «: فتـه بـود  گلتن كه پيش از ايـن گ . ها قتل شادي استترين آنكه يكي از مخوف

پس از امرشدن به قتل سوگل، وقتي كه شـادي را نيـز بـه     34»!هيچ زمان به دادم نرسيد
كنند همة اندازند و سپس امر ميگفتنِ ساده به سلطان، به تون حمام مي» نه«جرم يك 

گاه كه گلـتن از  آن. گريدزنان خود را در آبي كه از سوختن شادي گرم شده بشويند، مي
دهـد، زيـرا در   گيرند، گريه سر ميگردد و زنان او را به باد ريشخند مين باز مينزد سلطا

  هـاي سـوگل را نيـز    كـرده، صـداي جيـغ   لحظاتي كه محبت خويش را نثار سـلطان مـي  
  شــنيده اســت و ســپس از آب حمــام كــه از پيكــر شــادي گــرم شــده بــوده ســخن مــي
  35.گويدمي
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زيـرا گريـة نوسـال    . داردگريستن بـاز مـي   ، او را از»نوسال«گلتن به عنوان معلمِ 

گر وفاداري او به نامزد، برادر و پدرش است و اين چيزي است كـه هسـتي او را بـه    نشان
: و يـا  36»اياشك نه؛ بايد گمان كنند ريكاجان را فرامـوش كـرده  «: خطر خواهد انداخت

  37.»دار؛ بعد الزمش داريمنه، گريه را نگه«
  ي سلطان داسـتانِ دختركـانِ يـك روسـپي خانـه را بـاز       در جايي ديگر، گلتن برا

كننـد، امـا   اي بر مرگ او زاري ميميرد و دختران هفتهها ميگويد كه خانم رئيس آنمي
  هـا،  پـس از مـدتي در مراسـم عروسـي يكـي از آن     . گرينـد پس از يك هفته برخود مـي 

  38.دانندن چيزي نميهاي عزاست؛ زيرا جز آخوانند سوگ مويهيابند كه هرچه ميدرمي
انگيز، وضعيت رقت بار زن را در نظامي خشن و در شرايطي كه اين داستانِ عبرت

زنـان بـا درك   . دهـد ترين شكل نشان ميتابد، به روشنهيچ نور اميدي بر زندگي او نمي
ترِ آنـان  گريند و بيشتأمين خود، بر حال تباه خويش ميوضعيت حقارت بار و زندگي بي

  .شناسنديه، راهي ديگر نميجز گر

  هاي درونها و عقدهزن، زخم

هايي عدالتيها و بينامة پرده خانه، شماري از زنان، زير فشار محروميتدر نمايش
هاي درونش را اين زخم» لولي«. اند، دچار اختالالت رفتاري و شخصيتي هستندكه ديده

هـايي داريـم ـ ايـن جـا؛ در      زخـم  هاي فاخرما همه زير اين جامه«: كندگونه توصيف مي
واره اين زنـان هـم   39.»بينمهاي قلب تو را ميمن از پشت اين شارة زربفت، زخم! قلبمان

در . »ميريم؛ بـا گرهـي از رنـج در گلـو    همه همين طور مي«: گرهي از بغض در گلو دارند
به مردان  زنان. كندهاي مردستيزانه بشدت در درون زنان رشد ميچنين شرايطي، انگاره

اين زنـان بـا خـودآزاري و    . گراينداعتماد ندارند و گروهي از آنان در اين راه به افراط مي
هـاي مخـوف و   از نمونه. هاي درون خويش را بهبود بخشندكوشند تا زخمديگرآزاري مي

زنـان  . اسـت ) پدر، برادر و نامزد نوسال(ها قتل سه مرد زنداني گشاييناك اين عقدههول
سرا براي بدست آوردن اجازة قتل اين سه لي بيمارگونه با غالمان و خواجگان حرمبه شك

هـاي  سرا، اين كـار زنـان را گشـودن عقـده    صندل، خواجة بزرگ حرم. زنندمرد چانه مي
تشـنه بـه   «خـود را  » صـنم «و  40.دانـد درون و بازتابي از تمايالت سركوب شدة آنان مـي 

   41.كندمعرفي مي» خوردن خون ايشان
در نظامي كه زنان به اجبار سلطان از همسر، معشوق، فرزندان و خاندان خـويش  

گذراننـد،  تنگي مـي مهري، حسرت و دلاند و در اندرونيِ دربارِ او روزگار را با بيدورافتاده
بينند زند، چيزي نميها در حياط غالمان قدم مياي كم رنگ كه شباز سلطان جز سايه
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كنند و با وجود همة دردها، حتي حق گريستن بـر حـال و   نمي و گرمي محبتي احساس

هاي منفي و ويران گر در ذهـن و روح  گونه انديشهروز خود را هم ندارند، نيرو گرفتن اين
  .رسدزنان، طبيعي بنظر مي

بندنـد و  آزارند، طلسـم مـي  ديگر را به عنوان هوو ميدر اين اثر، زنان پيوسته يك
دانند هيچ يك از آنان سرنوشت خـويش  ند، حال آن كه خوب ميدهدوا به خورد هم مي

ايـن   42.انـد را خود رقم نزده است و همگي از بد حادثه، در اندروني سلطان گرفتـار آمـده  
تـر دارد  گونه رفتارها در ميان زنان عقدي شاه و در رفتار آنان با ديگر زنان، نمودي بـيش 

اش را در وقتي سوگل، معشوق دوران گذشـته . خانه تا در ميان زنانِ پركار و با سواد بازي
ايـن زنـان   . زننـد برد، زنان سلطان وحشيانه او را كتك ميجامة داية خود به اندروني مي

بيش از آن كه به ناشايستگي رفتار او توجه كنند و او را بـه ايـن دليـل تنبيـه كننـد، بـا       
دهنـد كـه چـرا او    سـر مـي  هاي دروني آنان اسـت، شـكوه   لحني كه بازتاب دهندة عقده

در ميـان زنـانِ بـازي     43...توانسته معشوقش را به اندروني ببرد، با او نقل و قصه بگويـد و 
  او . منـد اسـت  كه وزيرزاده است، بيش از ديگـران از وضـعيت خـود گلـه    » ريحان«خانه، 

وقتـي گلـتن از آزادي آينـده و پنـاه بـردن بـه خانـة        . كوشد كه بد جلوه كندواره ميهم
. مـن بـدم  . خـورم نه، فريب نمـي «: دهدگويد، ريحان لجوجانه پاسخ ميريحان سخن مي

صنم در روياهاي خـود آرزو   44»!بنديدخود به من اميد ميخود، بيبي. خواهم بد باشممي
-مهري را در پرتوِ كم فـروغِ محبـت  اي باز كند؛ شايد ساليانِ درازِ بيكند عشرت خانهمي

  45.آيند، جبران كندكساني كه به عشرت خانة او ميهايِ زودگذر و آنيِ 
صـندل بـه   . غير از زنان سلطان، خواجگان حرم سرا نيز اندروني پـر عقـده دارنـد   

ها را، تنهـا  حال است كه پشت صحنة نمايش خانمو كافور خوش 46ورزدسلطان حسد مي
ما غالمـان اختـه   ا 47»!هاه، چه بختي براي تو كافور كه سلطان هم نداشت«: او ديده است

اند، به مرد آرماني روياهاي زنـان حسـادت   بيش از سلطان كه زنان او را به اجبار پذيرفته
كوشند تا او را در ذهن زنـان بكشـند و   خواجگان پيوسته مي. كنند و از او نفرت دارندمي

از  چون زنانِ محدود و محرومِ حرم خانه، با گرهـي خواجگان نيز هم. از وي انتقام بگيرند
رنج و محروميت و سرخوردگي در گلو و با لحنـي تـأثربرانگيز، از دنيـاي سـياه و تاريـك      

گرفتار بوده، بـه  » نارگل«چنين يكي از خواجگان كه به عشق هم 48.گويندخود سخن مي
  49.كشدانگيز و دردناك، ناتوان از ابراز عشق به نارگل، خود را ميشكلي غم
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  زن و مرد آرماني

مة پرده خانه، زنانِ سرخورده و دل آزرده از سرنوشت خويش، هر يك نادر نمايش
هايي خاص دارنـد؛ از  پرورانند؛ اين مردان ويژگيدر ذهن خود روياي مردي آرماني را مي

و امـا شـما   : صـندل «جمله اين كه از جنس رويا هستند و تار و پود آنان از خيال اسـت  
انـد؛ مردانـي   از شـما خـواب مردانـي را ديـده    ها، چه بگويم از شما ـ ديشب كساني  خانم

چـون بـاد و نسـيم    ... اندنديدني؛ از جنس و ماية تاريكي، قباي افسانه بر تنِ خود دوخته
نظـام   50»!...ها نه كـارگر گر شبند؛ از خون و گرما لبالبند؛ ـ و تيغ ما به آن وزند؛ غارتمي

ة ذهن زنان كه با سلطان دشـمن  مردساالر از اين مردان بشدت بيم دارد؛ مردي بر ساخت
در خيال هر يك از آنـان مـردي اسـت كـه پـاورچين از       «: به  گفتة خواجه صندل. است

مـردي از جـنس آه و نفـس، حـرارت و تـب،      . گذرداز  ديوارها مي. رسددنياي خواب مي
ي هـا را پهلـو  هاي خانمهوه ـ اگر خواب ... «: و يا» ...آنان دشمنان سلطانند. شبنم و عرق

اي بـه دسـت، پنهـاني    هر يك دشـنه ... شود از مردانديگر بچسبانيم، چه جنگلي مييك
! زبـانم الل «: پرسـد صندل سپس در پاسخِ نارگل كـه مـي  . »آيندبراي كشتن سلطان مي

زنـم  ها پرسه ميوقتي در اين خواب«: گويدمي» چسبانيد؟ها را به هم ميپس چرا خواب
وقتـي   51.»آورنـد كه مرداني دشنه بـه دسـت در خـاطر مـي    ها هستند بينم اين خانممي

هـا كشـته شـوند،    صندل و ديگر غالمان، گرد زنان و مردان خوني كه بايد بـه دسـت آن  
زنند تا زنان را از آن مردان غربيه در امان دارنـد، صـنم از مـرد روياهـاي خـود      حلقه مي
بتـرس از آن كـه در خيـال    كشم؛ اي كه پيش روي تو مينترس از غريبه«: زندحرف مي

  52»!دارم و با ياد روي او خوشم
اين زنـان نيـز   . هاي زنان، داستانِ زنانِ سنگ شده در قلعة جادوستيكي از بازي

بايـد برسـد؛ تيـر بـر كمـان بنهـد و نجاتشـان        «: پرورانند كهروياي سواري را در سر مي
هاي زنان و روياهـاي  خواباز اين رو، خواجگانِ حرم سرا و غالمان هر شب در  53.»بدهد

هـاي  بـرق تيـغ  . زنند؛ مبادا خيال مردي در خوابِ آنـان گـام نهـاده باشـد    آنان پرسه مي
خواهند از مردان رويايي انتقـام  آنان مي. زندهاي زنان را برهم ميخواجگان، آرامشِ شب

ايـن   54.بگيرند، به همين سبب خواب زنان پيوسته آشفته و پر از آه و ناله و ضـجه اسـت  
كنـيم؛ نظـر   شب را با شياهي خود رنـگ مـي  «: گاه زناناست زمزمة غالمان بر درِ خواب

. كنـيم در خيال اگر گذرد مردي، شرش را بر دار آونگ مـي . كنيمفرشنگ تا فرشنگ مي
از عشق اگر برشـد بـويي؛   . كنيمخيالي ربوده خواب از چشمي؟ خوابش با كمك بنگ مي

گويـد و گـذر از   گلتن پيوسته با نوسال از رهايي مـي  55.»م؟كنيبا تيغ، پاك اين ننگ مي
اي در بازار، به اين اميد كه مردي زرشناس كـه ارزش  چون سكهها و گُم شدن همدروازه
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وقتـي  . گلتن به مرد آرماني خود بسيار اميدوار است 56.داند، او را پيدا كندآن سكه را مي

  گمانـت مردانـي كـه بيـرون از ايـن      ... «: گويـد ريحان از مـردان بـا بـدبيني سـخن مـي     
هر مـردي تقليـدي   . همه چيز همين اما فقيرتر! هاي اين سلطاناند؟ نسخه بدلدژندكي

نـه،  «: گويـد ، گلتن از مرد آرماني خود مـي »!خواهد اين باشداست از اين و در ته دل مي
مـن  ! سير كندمردي كه نخواهد مرا ا! بايد جايي مردي به جز اين باشد. گوييراست نمي

شناسم، حتي اگر مردي كه اگر ببينمش مي. امبه عشق مردي كه شايد هرگز نباشد زنده
و از آن جا كه گلتن بيش از  ديگران به مرد آرمانيِ خـود دل بسـته و    57»!او مرا نشناسد

او قـداره را  . شـود به آن خوش بين است، دستانش به خون سه مرد زنـداني آلـوده نمـي   
بـر  » ايلنـاز «و » عسـل «شـايد تأكيـد   . آاليـد دست به خـون سـه مـرد نمـي    گيرد و نمي

  58.سپيدبودن دستان گلتن از همين روست

  زن و آزادي

در مجموع، در . سرتاسر اين اثر، عرصة پيكار زنان براي بدست آوردن آزادي است
اين اثر زنان كه حتي از حق حيـات محرومنـد، آزادي تعيـين سرنوشـت خـويش را نيـز       

خواجگـان حتـي بـراي آن    . شوندگري وادار ميآنان به اجبار فروخته يا به روسپي. ندارند
ها بگيرنـد،  هاي آزادي و وسيلة ارتباط آنان را با دنياي بيرون از آنترين روزنهكه كوچك

خواهد هر يك بـه بنـد   نامه، صندل از زنان ميدر آغازِ نمايش 59.گيرندها را گل ميپنجره
به جاي حجره، اتاق يا هر چيـز ديگـري كـه در آن دوران    » بند«كاربرد  60.خود بازگردند

گر زندان و سلول است، انديشـة اسـارت را نيـز    مرسوم بوده است، افزون براين كه تداعي
وقتي زنان داستان قلعة جادو را كـه گروهـي زنِ سـنگ    . كندبسادگي در ذهن تداعي مي

كنند و از اسب سواري كه بايد بيايـد و  زگو مياند، براي صندل باشده در آن گرفتار آمده
كوشد داسـتان را كـه بـراي مجلـس فـتح      گويند، صندل ميزنان را نجات دهد سخن مي

ها سنگ تمام بگذارند ولي نه خانم«: ريزي شده است، اين گونه سانسور كندسلطان طرح
را در ذهـن   كوشد تـا انديشـة رهـايي   گويي صندل بطور پوشيده مي 61»!از جادو و نجات

  .زنان خاموش كند
ديگـر اسـت؛   ديدگاه زنانِ بازي خانه دربارة آزادي، گوناگون و گاهي مخـالف يـك  

از جملـه كسـاني   . گروهي آرزومند رهايي هستند، گروهي ديگر ديد خوشي به آن ندارند
كه با شناخت دنيايِ واقعيِ بيرونِ حصارِ كاخ سـلطنتي، بـه آزادي ديـدي مثبـت نـدارد،      

از بيرون چه خبر دارد؟ اين  ]گلتن[اين عزيز من . بافدبله او خيال مي«: است» نمتترخا«
دوشند، زني، تو را نميروي، سگ دو نميجا اقالً گرسنگي نيست؛ دم به دم به اجاره نمي



 
        ����  71 يي ضاياثر بهرام ب» پرده خانه« نامةشيزن در نما تيشخص ليتحل

  

 
باري، بـراي پشـيزي كـه    كني، جاي اشك از ديده خون نميسروپا نميالتماس به هر بي

و » !خبـري تو از بيرون بي. اندازيد را به پاي هر ناكسي نمينان بخري با دست دراز، خو
خواهـد بـا حقيقـت جهـان آن گونـه كـه       مي. خواهد جهان را تجربه كندگلتن، خود مي

آزادي در نظر گلتن كه زني روشـن  . رو شود و رمز سرنوشت خويش را دريابدهست، روبه
د مشـغول داشـته، دارد و گـاه    فكر است، مفهومي فراتر از آن چه ذهن ديگران را به خـو 

خواهم جهاني را تنفس كـنم كـه در آن   مي... «: گيردرنگي آرماني و شاعرانه به خود مي
  62»...بخشند؛ جهاني كه شاديش را از اندوه مطربان داردچهارفصل را به رايگان به تو مي

ي صندل گلتن برا 63.دانندگروهي ديگر از زنان، تنها راه فرار خود را گورستان مي
دهـد  كشد نه دانه مـي تاجري چند پرنده در قفس كرده؛ نه مي«: كندتمثيلي را بازگو مي

  اي توجهي صـاحبِ تـردامنِ خـود، هـر روز بـه گونـه      پرندگان براثر بي. »كندو نه آزاد مي
هـا را از قفـس   دهند و هر غروب، مرد تـاجر يكـي از آن  انگيز در گوشة قفس جان ميغم

صـندل از داسـتان   . »اند و جاي پريدن نيستها پرندهكنند؛ آندق مي«زد؛ اندابيرون مي
اين تمثيل  64»هوم ـ بايد مرده باشي تا خالص شوي نه؟ «: كندگيري مياين گونه نتيجه

وضعيت حاكم بر حرم سرا، هم آزاديِ خيال و هم خيـالِ  . گوياي كشتن آزادي زنان است
ــت؛   ــه اس ــان گرفت ــندل«آزادي را از زن ــور ـ     :ص ــن ط ــه اي ــوه ك ــوز[ه ــه ت ــا  ]كين   آي

نـه از وقتـي   : عسـل / بيننـد؟ ها هنوز هم وقت تماشا، رفت و آمد مردان را از دور ميخانم
آزادي زنـان   65»!منظورم اين است؛ در خيال! در خيال: صندل./ ايدها را گل گرفتهپنجره

مـا  : گلتن«: ازگو كنندتوانند اسارت خود را بها حتي نمياي محدود است كه آنبه اندازه
گلتن حتـي   66.»دانيم در زندانيمرا مواظبند و ما فقط با لبخند بايد نشان بدهيم كه نمي

ــده  ــرهاي بري ــه س ــره ب ــراز كنگ ــه برف ــي اي ك ــاخ م ــاي ك ــي ه ــك م ــد، رش ــردبين   : ب
و صـنم بـه آزادي روسـپيان     66»!بيننـد هرچه باشد از آن باال بيرون قلعه را مي! شكبي«

شان بـه چهـارطرف   پنجرة خانه! هاي عشق فروشخوشا به حال زنَك«: ردخوحسرت مي
  �٧»!باز است، نه در قفسي گل گرفته اما بزك شده

اند، از اين رو بشـدت از  گاه آزاد نبودهغير از زنان سلطان، خواجگانِ دربار نيز هيچ
را ايـن گونـه    اي به يكي از خواجگان حـرم سـرا، خواجـه   زنان در نامه. اندآزادي بيم زده

در بـه در  . چاره شـوي نـداني چـه خـاك بـه شـر كنـي       آژادت كنم بي«: كنندتهديد مي
حاال با اين آژادي چه كنيم؟ چه «: پرسدمبارك نيز پس از آزادي درمانده مي 68»...شوي

در چنـين شـرايطي، رهـايي و     69.»ايـم طوري بدانم؟ اين چيژيشت كه هيچ وقت نداشته
تي مردان، تنها آرزويي دست نيافتني است كه پيوسـته در حسـرت   آزادي براي زنان و ح

زنـان هميشـه بـا    . گذرانند و يا همان طور كه گفته شـد، از آن بـيم دارنـد   آن روزگار مي
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فرستند، گويند؛ وقتي صدگيس را به حرم سراي غانم خان ميحسرت از آزادي سخن مي

: گوينـد وي بـا حسـرت سـخن مـي    خواهند جاي او باشند، اما از رفـتن  زنان هرچند نمي
: گلـتن « 70.»برند مگر در تابوتروي؛ ما را نميشكر خدا كه از اين جا زنده مي: تترخانم«

خـواهم جـاي   نمي. روي و من محكوم ماندماي در قفس كنند؟ تو ميهرگز باد را ديده... 
را به جنبش ترين آرزوي گلتن كه او بزرگ 71.»برمتو باشم، نه ـ ولي به رفتنت رشك مي 

گويـد؛  گلتن پيوسته از كوه و جنگل و صحرا سـخن مـي  . دارد، آزادي استو تكاپو وا مي
هـا  ها را از راه مطالعة كتـاب اند و گلتن تنها توانسته آنهمة آن چيزهايي كه از او گرفته

  .در ذهن خود بازسازي كند
ة اسـارت زنـان و   شود، گوياي تقابل پيوستنمادهايي كه در اين اثر بكار گرفته مي

چون پنجره، محلة دردار، پرنده، بال، اسـب و بـاد،   نمادهايي هم. انديشة آزادي آنان است
هاي گل گرفتـه، ديـوار،   در اين اثر براي بيان آرزوي آزادي زنان و نمادهايي مانند پنجره

د و گلتن هميشه از پرنـده و بـا  . گوياي اسارت آنان است... قفس، زندان، دژ، حصار، بند و
خواهد از طبيعت آن سـوي  گويد و از نوسال ميسخن مي... دشت و صحرا و كوه و رود و

او در آرزوي داشتن تكه زميني است كه بادها از آن بگذرد؛ زميني كـه  . حصار با او بگويد
 72.او آرزو دارد روزي بر مركب باد سوار شـود . زندگي، عشق و مرگش هر سه در آن باشد

نوسال كه روزگاري بر مركب باد سوار بوده است، هنوز . اد آزادي دانستتوان نمباد را مي
آه نفسـم تنـگ   «: جويداي ميبه زندگي در ميان حصارها خوگر نيست، از اين رو، پنجره

گـر اوج آزاديسـت   سوار باد بودن نشان 73.»شديمدريچه كو؟ در واليت سوار باد مي! است
هاي دوران گذشته، همه چيـز  ايلناز از داشته. ستكه نوسال روزگاري آن را تجربه كرده ا

را بخشيده و تنها اسبِ آيينه بندش را با خود از ايل آورده و نگه داشـته اسـت، بـه ايـن     
اينك . شناسداميد كه براي بازگشت به ايل بر آن سوار شود، زيرا اسب راه بازگشت را مي

كـنم حتـي اگـر اسـب هـم مـرا       برد؟ چـه  اگر بر اسب بنشينم مرا به ايل مي«: پرسدمي
توانـد نمـادي از   در اين جا، اسب با توجه به پيوندي كه بـا رفـتن دارد مـي    74»نشناسد؟

: لـولي «: كندمحلة در دار نيز راه و آزاديِ گذر را در ذهن تداعي مي. آزادي و رهايي باشد
  بـه   مـواردي كـه   75.»خـورم روم به ديـوار مـي  آه كجايي محلة دردار؟ از هر طرف كه مي

  .اي اندك از نمادهايِ اين اثر استها اشاره شد، تنها نمونهآن
  در فضاي بستة پرده خانه، زنـان از آزادي، تنهـا رويـايي دسـت نيـافتني در سـر       

مانـد و بـه رويـاپردازي بسـنده     با اين حال گلتن تنها در آرزوي آزادي نمـي . پرورانندمي
ديوارهـا، هرچنـد آن را نديـده اسـت، قطـع      او پيوند خود را با دنياي آن سوي . كندنمي
او با  76.خواهد تا پيامش را به آن سوي ديوارها برساندكند؛ از اين رو از صدگيس مينمي
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گيرد، گلتن بـا هنـر خـود    ها را شب فرا ميكند؛ وقتي نگاه پنجرههنر، آزادي را خلق مي

ـ حـاال ببـين و بگـو      اي بشـود هـركس پرنـده  . اي بسـازيد زود پنجره«: آفريندپنجره مي
گويد، گلتن افـزون بـر   وقتي نوسال از طبيعت مي 77.»گفتيها بگو كه مينوسال؛ از پرنده

زنـد و  رود، به خاطر رسيدن به آزادي به هر دري مياي شاعرانه فرو مياين كه در خلسه
ا، مـن بايـد جنگـل را ببيـنم؛ پرنـده ر     «: گيـرد براي مبارزه در راه رسيدن به آن نيرو مي

او زنـدان   78.»كنم، در شب چهـارده اي در دست تو فكر ميمن فقط به دشنه. رودخانه را
! ُنه دروازه مثل اين«: كندهاي آزادي را براي نوسال اين گونه توصيف مياسارت و دروازه

!... هاي پياز، گردمان ُنه حياط و نه ديوارچون پرّه. ُنه كاسة تو در توست و ما اين وسطيم
خواهـد از نوسـال   او مي 79.»بينم؛ گذشتن از آن رادرك، من آخرين دروازه را مي همه به

مـن  «: هايي كه او را به دنياي آن سـوي ديوارهـا برسـاند   براي پروازِ خود بال بسازد؛ بال
گلتن براي رسيدن به  80.»سازمدهم نوسال و از تو براي خود بال ميهايم را به تو ميبال

او براي بدست آوردن حـق طبيعـي خـود    . پرهيزدسلطان نيز نمي آزادي از ريختن خون
هاي رفته بر زنان و او با كشتن سلطان انتقام همة ستم. آوردجنگد و آن را بدست ميمي

هـايي  ديگر به پنجـره «: يا 81»!درها گشوده شود... «: زندگيرد و فرياد ميخواجگان را مي
مـا را بـه كـاروان    «: خواهـد و از صـندل مـي  » يـم رونياز نيست كه بر ما بستيد؛ از در مي

كاروان سرايي كـه   82.»رودكه شش قافله هر روز از آن به شش سو مي! سرايي ببر صندل
رود، زن را در آستانة برخورد با همة جهان قـرار  هر روز شش قافله از آن به شش سو مي

ند و در انديشة پيوستن به بيراه و در نقطة تقاطع همة دنيا ميدهد؛ او خود را در شاهمي
خواهـد  گلتن مي. ماندهمة جهان است و در انحصار يك نقطه و يا نظامِ محدود باقي نمي

هـايي كـه همـه سـوي     راه گذر كاروانآزادي را در كمالِ آن تجربه كند، از اين رو در شاه
او . كندود نگاه مياما باز با ترديد به آزاديِ تازه يافتة خ. ايستدنوردند، ميجهان را در مي

ها را تا رسيدن به جـايي امـن بـا    ترين بار بسنده كنند و قدارهخواهد به اندكاز زنان مي
شناسـد و بـه آن   زيرا گلتن هنوز دنياي آن سـوي ديوارهـا را نمـي    83.خود داشته باشند

آن سوي «: كنددر پايان براي بدست آوردن و تجربه كردن آزادي خطر مي. اعتماد ندارد
  84»!ايست؛ حتي اگر شب باشدديوار جاده

  زن و غرور

او كه در . تجسم غرور و بزرگ منشي زنانه است) نامهنقش اول اين نمايش(گلتن 
توانـد همـة   قالب نمادي براي آناهيتا، داراي اوصاف بلند خداگونگي اسـت، بĤسـاني نمـي   

هاي عمر خـويش را  ها و شبرود برتابد، از اين رو روزها و تحقيرهايي را كه بر او ميستم
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خواري و حقـارت ـ بـه    براي بدست آوردنِ حق انساني و طبيعي خود ـ زندگي آزاد و بي 

او بيش از مرگ، از حقارت . كندهاي آزادي سپري ميبرنامه ريختن و تجزيه و تحليل راه
دانـد هـدف سـلطان از پرسـيدن     او از محبت سلطان نفرت دارد، زيرا مـي  84.آزرده است

او تنها براي . وال وي، در اصل احوال پرسي از عروسي است كه به او سپرده شده استاح
وقتي هم كه براي نوسال از دست بـوس و پـابوس و    85.سازدحفظ ظاهر با سلطان در مي

  او  86.گويـد، لحـن سـخنش آكنـده از نفـرت اسـت      يابي نزد سـلطان مـي  تشريفات شرف
او كـه مسـؤول   . ر بـراي نوسـال تشـريح كنـد    كوشد حقارت زن را در نظـام مردسـاال  مي

  آموختن آداب خدمت به نوسال است، در جايي، از كـرنش كـردن نوسـال بـا كينـه يـاد       
از ايـن رو،   87.»بچرخ نوسال، حاال خم شو؛ چيزي كه يادگرفتـه تعظـيم  اسـت   «: كندمي

بـه آينـه    اين تعظيم. دارد به آينه تعظيم كندگلتن براي تعليم دادن نوسال وي را وا مي
شـايد  . تواند معنايي فراتر از يك كاربرد آموزشي براي يادگيري تعظـيم داشـته باشـد   مي

. خواهد نوسال را بـه شـأن انسـاني و مـنش بلنـد او آشـنا سـازد       گلتن به اين وسيله مي
پس از قتل سلطان نيز به نوسـال  . عظمت و بزرگيي انساني كه خود شايستة كرنش است

بهتـر  . گيـريم سـرمان را بـاال مـي   ! ازي نيست سر خَم كنـيم نوسـال  ني... «: دهدمژده مي
او ضربة آخر را با خنجري بر ساخته از غرور خود بـه قلـب سـلطان ـ تجسـم       88»نيست؟

  89»!ام براي ضربة آخرخنجري از غرور ساخته«: آوردنظام مردساالر ـ فرود مي

  زن و عقيده

هـاي گوناگوننـد   ادها، مذاهب و آيـين نامة پرده خانه، هر يك از نژزنان در نمايش
اعتقادات مذهبي اين زنان به تناسب مـذهب هـر   . اندكه در حرم خانة سلطنتي گردآمده

خواند و دور عسل كه مسلمان است، هر شب در خواب دعا مي. يابديك، نمودي ويژه مي
آيـينِ  نارگلِ زرتشتي، پيوسـته اورادي مربـوط بـه     90.كندسر شوهر و فرزندانش فوت مي

اين عقايد  92.دهدو صنمِ ترسا، خدا، پسرش و روح القدس را سوگند مي 91خواندخود مي
ــت        ــايي رواي ــره گش ــترش و گ ــازنده در گس ــال و س ــي فع ــاه نقش ــان، گ ــذهبي زن   م

از جملـه، وقتـي نارگـل براسـاسِ كـيشِ زردشـتي، شخصـيت        . كندنامه بازي مينمايش
ناساندن هويـت واقعـي گلـتن ـ قهرمـان اثـر ـ        كند، در شرا معرفي مي) آناهيتا(بيدخت 

بانوي آتش پرسـت بـاران   . ها جداستاين نامِ دخترِ خداست؛ از نام«: افتدبسيار مؤثر مي
در . اش ناهيد اسـت؛ مهـر كـاله خورشـيد اسـت     نامِ نامي. پوش؛ با مهرِ مهربان هم دوش

ديدگان بباراند؛ به سينة تا ژاله از . زندزند؛ آسمان را آبي رنگ ميسپهر آسمان چنگ مي
گيرد و با تمسخر از ايـن  هاي نارگل را جدي نميسلطان اما، گفته 93.»زندخود سنگ مي
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! زنِ افسـانه ! پس در آسـمان، زنـي دشـمن ماسـت     ]خندان[«: كنداسطورة مرده ياد مي

او كسي نيازي بـه سـوي   ! ها مرده؛ جا به ديگران اسپردهخدايي به سال! خندة هر ديوانه
گيـرد، امـا   سلطان اين باور را به مسـخره مـي   94»!نبرد؛ بهشتش را مفت هم كسي نخرد

تواند جاني دوباره يابـد و  ها ميزيرا اسطوره. آوردسرانجام همين غفلت، وي را از پا در مي
هاي مذهبي نارگـل،  در جايي ديگر نيز انگاره. در هر عصر و نسلي، باز زندگي از سر گيرد

آن . كنـد اند، بروشني توصيف و بازگو مـي بار را كه زنان در آن گرفتار آمدهتوضعيتي رّق
مهري ديدن از سلطان، محبت او صحنه، صحنة خودكشي زناني است كه بر اثرِ عمري بي

امـا بـا   . كشـند كاه، جام زهرِ گلتن را سر مـي پندارند و از بيم مرگي جانرا نيز غضب مي
ان فرستاده است و دريـافتن ايـن نكتـه كـه گلـتن بـا       رسيدن خلعتي كه سلطان براي آن

دعوت آنان به نوشيدن جامي كه در اصل چيـزي جـز آب و سـركه نبـوده اسـت، قصـد       
اي تعبيـر  روند و هر يك وضعيت تازه را بـه گونـه  آزمودن آنان را داشته، در خود فرو مي

بـه زمـين   [رگـل  نا«: ترين توصيف از اين وضعيت اسـت اما تعبير نارگل، روشن. كنندمي
در آن بدترين روزِ بَتر، ِبهدين چون بِنگرد، ديوِ خشـم از  : ]خواندافتد و گويي اوراد ميمي

اين توصيف، همان بدترين  95.»مهر نشناسد و اين، آن و آن، اين به نَگرآيد و راه گم شود
د را انـد قهـر و لطـف همسـر خـو     دهد كـه در آن، زنـان نتوانسـته   روزِ بتري را نشان مي

هرچند نارگل نيز مانند ديگر زنانِ بازي خانه به آيـينِ خـود، بـا شـرايط     . تشخيص دهند
هـاي مـذهبي   موجود در چالشي پيوسته است و تنها گريزگاه وي تعلقـات و دل بسـتگي  

برد، اصطالحات و نمادهايي متعلـق بـه كـيش    هايي كه بكار ميتر جملهاوست و در بيش
اي اين اثـر برمبنـاي اسـطورة    از آن جا كه ژرف ساخت اسطورهزرتشتي بازتاب دارد، اما 

   آناهيتا كه متعلق به كيش زرتشتي است، بنانهاده شده، نقش كيشِ نارگل در پـيش بـرد
  .تر استتر و فعالروايت، از مذهب ديگر زنان برجسته

از موارد ديگر كه در اين اثر بـازنمودي ويـژه دارد، كـاربرد نمادهـاي مـذهبي در      
هاي چاپلوسانة زنانِ ديگرِ سلطان است كه براي توصيف و سـتايش او بكـار گرفتـه    هگفت
ستايد و اميـد سـالمت   هر يك از زنان، سلطان را براساس كيش و آيين خود مي. شودمي

ها، زنان، مـرد را برتـر و   ها و نژادها و آيينگويي در همة فرهنگ 96.و كامراني وي را دارد
دانند و تنها راهي كه زن براي برقـراري ارتبـاط   شخصيت خود مي شخصيت او را فراتر از

تواند در پيش بگيرد همان توصيف و تمجيدها و دعاي طول عمرهاسـت كـه   با مردان مي
هـا  هـا و نژادهـا و آيـين   در اين جا بطور نمادين، وجه اشتراك همة زنان از همة فرهنـگ 

  .نشان داده شده است
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توان در اين اثر جست، آميختگـي خرافـه   با عقيده مياز نكاتي ديگر كه در پيوند 

هـاي خـود اشـراف كامـل     برخالف زنانِ بازي خانه كه بر آيـين . با اعتقادات مذهبي است
يكـي  «: گيـرد دارند، عقيده در نزد زنان ديگرِ سلطان، رنگي از خرافه پستي به خـود مـي  

گروهي از اين زنـان دوا بـه    97»!خواهند، مطلوب نظر باشنددهد؛ همه ميخود را آزار مي
بـه نوبـت؛ گـاهي    «و  98كنندمي» چيزخور«ديگر را دهند و به اصطالح يكخورد هم مي

  99.»بندد و گاهي آن بر ايناين بر آن طلسم مي

  زن و آگاهي

زنـانِ  . ترين تفاوت زنانِ بازي خانه با ديگر زنانِ سـلطان، آگـاهي آنـان اسـت    مهم
ق و هنرند و همين پديده در نگرش و دريافت آنان از محـيط  بازي خانه با سواد و اهل ذو

تا آن جا كه حتي سلطان نيز پي به ارزشِ وجـود  . گاهي تعيين كننده داردپيرامون، جاي
سـوگيري  . گـزار اسـت  برد و از آنان ـ هر چند به ظاهر ـ سپاس  اين زنان، بويژه گلتن مي

ـ   سلطان در برابر آگاهي زنان نيـز هـم     اي زيـاد  ان، سـودجويانه و تـا انـدازه   چـون هنـرِ آن
بهترين تفسيرِ اين سوگيري را در تمثيل گلتن دربارة مردي محتشـم  . گيرانه استسخت

در نظـام  . تـوان ديـد  باخـت، مـي  كشت و به الشة آنان عشـق مـي  كه زنان خويش را مي
-جه قرار ميرسانند، مورد تواي بيشتر به مردان ميمردساالر، زنان آگاه از آن رو كه بهره

-انديشـه مـي  جـان و بـي  هايي بيافتند كه به الشهگيرند، اما عمالً زناني پسند خاطر مي

-آگاهي زن نيز ماننـد هنـر او مـورد بهـره    . شوندمانند؛ زناني كه صرفاً در تن خالصه مي

گلتن كه زني باسواد و روشن فكر اسـت،  . گيردبرداري سودجويانة نظام مردساالر قرار مي
او بايـد آنـان را آداب   .پرورش دختركاني است كه بايد به همسري سلطان درآيندمسؤول 

گلتن كه هم آگاه اسـت و هـم آگـاهي    . خواه سلطان را بسازدبياموزد و از ايشان زنانِ دل
بـا  » تـو كـي هسـتي؟   «: پرسدنهد، آن جا كه نوسال، درمانده، از او ميخويش را ارج مي

معلمي كه از شـرف روزگـار، بـه    «: دهدشم پاسخ ميلحني سرشار از حسرت و دريغ و خ
در چنين نظامي زنان آگاه و پرسش گـر بـه رنـج و مـرگ      100»!پااندزاي سلطان مفتخرم

 محكومند، اما زنانِ جاهل و دل خوش به عروسك و بادبادك و فرفره يا زنانِ چشم بر راه
ان زنانِ بازي خانه را سلط. كنندواره در آسايش خيال زندگي ميگوشه چشمِ سلطان، هم

از ايـن رو  . داند، اما اين گروه بيش از همة زنانِ ديگر در معرض بال هسـتند گنج خود مي
هـاي زنـانِ   هـا و انديشـه  ها، گفتهدر سرتاسر اثر، كارگزاران پيوسته سرگرم واكاوي خواب

  .بازي خانه هستند
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يعنـي زنـان   . يابـد آگاهي زنانِ بازي خانه، گاهي با مفهومِ خودآگـاهي پيونـد مـي   

يابي بـه چرايـي سرنوشـت    دهد به دنبال دستكنند كه نشان ميهايي مطرح ميپرسش
گاه خود را به عنوان يك زن در گسـترة جهـان، بازشناسـي    كوشند تا جايخويشند و مي

كرده، آن را در نظام بستة حاكم از نو ارزيابي نمايند و از اين راه به مفهوم واقعـي وجـود   
هـاي ايـن   نخستين زمزمه. ها بكوشندها را بازشناسند و در رفع آنبرند، كاستيبخود پي
: يـا  101»نبايد بدانم به كـي؟ «: گيردهايِ خود آگاهانه در ذهن صدگيس شكل ميواكاوي

هـا تنهـا در   اما اين واگويـه  102»!من همسرش هستم نه مخلوقش. كشتن حق او نيست«
ماند و از محدودة انديشه پـا فراتـر   كار باقي ميراه پاسخ و بدون ارايةهايي بيحد پرسش

گفتم؛ نه بـه  . من اسب نيستم يا تكه زميني. گفتم من كاال نيستم كه ببخشند«: نهدنمي
غير از صدگيس و زنان بازي خانه، كنيزكان سياه آنـان نيـز    103.»او؛ فقط به خودم گفتم
 104.پروراننـد دكاوانه در ذهن ميهاي خوانديشند و اين گونه پرسشبه چنين مسايلي مي

زنان ديگرِ بازي خانه نيز پس از قتلِ سه مرد خوني، در مجلس رقـص، انـدك انـدك بـه     
اين مرحله، يكي از مراحلِ مهـم  . كنندروند، گويي رفتارِ خود را بازبيني ميخلسه فرو مي
معلم يـا   گلتن در اين جا، در نقش يك. گيريِ آگاهي و شخصيت زنان استدر سيرِ شكل

ترين گام را در راه آگاه سـازي زنـان   كند و مهميك مرشد، وجدانِ خفتة زنان را بيدار مي
او . كنـد گلتن تنها به پرسيدن از سرنوشت و ناليدن از جبر محتوم بسنده نمي. داردبرمي

ها هاي جهان را موشپيش از آن كه همة دانش«: معلمي آگاه است كه به ادعاي خودش
تنها پلِ . گويداو با زبان كتاب و مطالعه سخن مي 105.»اي آموخته بودمد كلمهبجوند، چن

-پيوند ميانِ او و دنيايِ بيرون حصارها كتاب بوده است؛ او خواستارِ تجربه كردن شـنيده 

خواهد دنيايي را كه هرگز تجربه نكرده، به ياري كساني كـه روزگـاري بـا آن    مي. هاست
بايـد جهـاني را   . رو شـويم گذرد روبهبگذار همه با آن چه مي«: كنداند، تجربه درگير بوده

هـا را  مدارانـة خـود، عينيـت   او بـا تيزهوشـي سياسـت    106»...دريابم كه مادرم تجربه كرد
از ايـن  . نگـرد هاي پيرامون خود به ديدة درنگ مـي كند و در همة پديدهبخوبي درك مي

اگـر ايـن   «: گويـد مة سلطان، اين گونه پاسخ ميرو، ترديد زنان را در باور كردنِ وصيت نا
هايشـان، چـرا زنگيـان    زند؛ تيغخواني، خطي را بخوان كه روز و شب برق ميخط را نمي

سواد كه هرگز در زندگي خطـي نخوانـده،   سرانجام نيز سلطانِ بي 107»تيغ به كف دارند؟
ـ     راي او نوشـته  پيوسته و در كارِ كتاب سوزي بوده و هر خط كـه خواسـته، شميشـرش ب

. فـتحِ گلـتن غلبـة  آگاهيسـت بـر شمشـير      . شوداست، فريفته و قربانيِ آگاهيِ گلتن مي
گـر و مـرگ   آگاهي گلتن كه رو در زندگي و سازندگي دارد، در فرجام بر شمشـيرِ ويـران  

  .شودآفرينِ سلطان چيره مي



 

 78 نامه فرهنگ و ادب پژوهش 

  
  زن و مرگ

مـرگ گـره خـورده    زندگي زنان در اثر يادشده به شكلي پيچيده و درهم تنيده با 
نخستين عامل برانگيزانندة زنان در برپاخاسـتن بـراي دگرگـون كـردن سرنوشـت      . است

پـيش از   108.خود، آگاهي آنان از مرگ دردناكي است كه سلطان براي آنان رقم زده است
اند و زنـان، امـروز درگيـر خـاطرة     هاي دروني زنان شدهاين، سه مرد خوني، قربانيِ عقده

همـه جـا بـوي مـرگ     . انـد اين كردة خود، با سلطان سر ناسازگاري برداشتهانگيزِ وحشت
در گوشِ صـدگيس پيوسـته صـداي    . اي رو در مرگ دارددهد و همة تحوالت به گونهمي

: ... شـادي «: ترين شخص در زندگي زنان استو گاهي مرگ نزديك 109.آيدكندن قبر مي
و  ي بـه دنبـال آن نيـز رفتـه    كسـاني ماننـد صـدگيس حتـ     110.»نام شوهرم مرگ اسـت 

ايـن همـه راه الزم   . كشاني مـرگ؟ دنبـال تـو رفـتم و برگشـتم     مرا كجا مي«: اندبرگشته
هاي آن تمثيل مرغان در قفـس اسـت   از نمونه. تنها راه آزادي زنان، مرگ است 111»بود؟

مـرگ   زندگي زنان بـه  112.اندازدها را از قفس بيرون ميكه هر روز تاجر الشة يكي از آن
وقتي زنانِ سلطان، سوگل را كه تا به امروز هميشه خود را در اتـاق انتظـار   . آميخته است

غالمـان  «: شودگيرند، صندل ميانجي ميبه باد كتك مي 113ديده استو منتظر مرگ مي
حتـي مـرگ    114»!ايشان را براي مرگ زنده نگه داريـد ! سوا كنيد؛ خانم را بيرون بكشيد

دانسـتند  آه اگر مـي : گلتن«: ة تفرج خاطر سلطان و نظام مردساالر باشدزنان نيز بايد ماي
مرگ زنـان ماننـد خـود     115.»كشتندبراي تفريح سلطان مناسب نيست البته خود را نمي

! لعنـت بـه روزگـار   . ترسـيدم هميشه از مرگي گمنام مـي : ريحان«: ماندها در پرده ميآن
هاي آگـاهي در  ظام مردساالر با ميراندن شعلهن! ماند؛ چون خودشانمرگ زنان پنهان مي

از ايـن نمونـه اسـت    . سـازد وجود زن توجه خود را صرفاً به جسمانيات آنان معطوف مـي 
زنـان افـزون    116.ورزدها عشق ميكشد و سپس به كشتة آنتمثيل مردي كه زنان را مي

ه بـار رسـالت   گلتن با ايـن كـ  . شوندبر نقش زايندگي و هستي بخشي، نماد مرگ نيز مي
كـاري  قتل سلطان از خـويش . كشد، قاتل راستين سلطان نيز هستآناهيتا را بردوش مي
گـري،  سلطان نماد ويران: جدا نيست بلكه مكمل آن است) بيدخت(زندگي بخشي گلتن 

شخصـيت سـلطان   . ستم و مرگ است و كشتن او پاسداري از زندگي، حيات و آزاديسـت 
گر است؛ تا زنـده اسـت بـا    و هم مرگ او براي زنان ويران اي است كه هم زندگيبه گونه

كشـاند و بـا مـرگ خـود نيـز زنـان و       هاي بيمارگونه، زنان را به كامِ مرگ ميجوييبهانه
  .سپارددريغ غالمان ميدخترانش را براي مرگ به تيغ بي



 
        ����  79 يي ضاياثر بهرام ب» پرده خانه« نامةشيزن در نما تيشخص ليتحل

  

 
گلتن براي كشاندن سلطان در بازي مرگ و زندگي، از انگارة مردن پيش از مردن 

خواهد براي زندگي جاودانه يافتن و فريـب دادن مـرگ،   او از سلطان مي. كنداستفاده مي
ها توجه مرگ را از زنده بودن خـود منحـرف   خود را به مردن بزند و بدين وسيله تا سال

  117.سازد
اميد زنان به بازخوانده شدن داستان زندگيشان نيـز از جملـه موارديسـت كـه در     

انـد، از  اند زنـده به نظر گلتن، مردگان تا فراموش نشده. داشته است اين اثر بازتابي روشن
: گويـد همين رو به نوسال كه مصرانه معتقد است كه ريكاجان زير خاك زنده است، مـي 

  118.»ميردراحتش كن؛ فراموشش كني مي«

  )آرايش(َزَك  زن و ب

تـوان  نمـي  .به بزك و آرايش زنان با نگاهي تازه نگريسـته شـده اسـت    در اين اثر
ها، بويژه زنان وجـود  ناديده انگاشت كه ميل به زيبايي و آراستگي در سرشت همة انسان

نمونة روشن اين گرايش را در صحنة بيرون آمدن زنان شاهان پيشين از زيرِ زمـين  . دارد
سلطان، مادر و زنانِ حرم خانة پادشاه و بزرگانِ دولت پيشين را بـه شـكلي   . توان ديدمي

حتي اين زنان نيز كه بـه گفتـة گلـتن بـه     . نگيز، در زير زمين زنداني كرده استاوحشت
دغدغة شانه و آينه دارنـد؛ زنـاني ماننـد َشـبه مردگـان بـا        119زنجير و زندگي محكومند

  زنجيرهايِ گران بر دست و پا و آزرده از نـور كـه بـا لحنـي آميختـه بـه انـدوه و جنـون         
خان سلطانم كـه بيايـد از شـكار    «: و يا» ...خواهمآينه ميبه خدا فقط شانه و «: نالندمي

نامـه هـدف   با اين حال، در اين نمـايش  120»!چه بهانه كنم؟ آينه ندارم سرم را شانه كنم
نامة پـرده  زنانِ نمايش. زنان از بزك، ارتباطي چندان با تمايل به زيبايي و آراستگي ندارد

اي براي پنهان داشتن شخصيت واقعـي خـود   لهواره آرايش و بزك را چونان وسيخانه هم
گويي آنان صورتكي با نقش خنده از سرخاب و سـفيداب و وسـمه و سـرمه    . برندبكار مي

  از ايـن رو،  . هاي خود را با تغييـر چهـره، نهـان سـازند    اند تا انديشهبر چهره نقاشي كرده
خود را از سـرِ بـيم يـا    گاهي پريدگي رنگ  121.واره از نداشتن بزك بر چهره هراسانندهم

كوشـد پريـدگي رنـگ    پس از قتل صدگيس، گلتن مي. كننداندوه، پشت بزك پنهان مي
آيـا رنگـم پريـده؟    ! كنيزان«: خود را از زنانِ بازي خانه بپوشاند؛ مبادا زنان خود را ببازند

خواجگان نيز هميشه پـيش از ورود سـلطان، بـه زنـان      122»!كسي به من سرخابي بدهد
اين بزك كـه چهـرة    123»!هاها؛ دستي بكشيد به چهرهآه بدويد به غرفه«: كنندمياعالم 

واره بيم و هراسي شـگرف در  پوشاند، همگير و شكاك ميراستين زنان را از مردانِ سخت
از يـك سـو، از   . اي در برابر اين پديـده دارد سلطان سوگيري دوگانه. افكنددل مردان مي
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داند در پسِ اين نقابِ رنگين كه بر چهرة زنـان اسـت چـه    يهراسد زيرا نمآن سخت مي

و همـة ايـن   ! شـك دارم  ]خواجگان[ريش به همة اين مردانِ بي«: اي نهفته استانديشه
  هاشـان گـواهي   شـان و ايـن رخسـار عاريـه از دل    زنان كه بـزك نقـابي اسـت بـر چهـره     

راسته چه كسي دل به مـا  هاي هفت آدانيم پشت چهرهما چه مي«: و نيز 124»...دهدنمي
  از ســويي ديگــر، ســلطان بــه بــزك زنــان  125»...بســته، چــه كســي دلــش از مــا خســته

برند، گلتن انـدوه زده،  وقتي كنيزان نوسال را به اجبار به اتاق مشاطه مي. مند استعالقه
خودت . كنيتا غروب در اتاق مشاطه، اندك اندك تغيير مي! برو«: كندبا خود واگويه مي

و براسـتي سـلطان   126»اند از تو، برابـري بيني كه ديگري؛ با آن چه خواستهدر آينه مي را
زيرا اين . زنندپسندد كه به ميل خود و براي دلِ خود بر چهرة نوسال مينيز رنگي را مي

از ايـن رو هربـار كـه    . هاي ديگر به دل خـواه خـود زنـان   رنگ به دل خواه اوست و رنگ
آورند و با برشمردن و توصيف مراحل كامل شدنِ بزك عروس م ميكنيزكان به اتاق هجو

خواهنـد،  ـ و به گفتة گلتن تغيير تدريجي او به دل خواه سلطان ـ از سلطان شاباش مـي  
  .نوازدپاشد و ايشان را مياو با شادي و سرمستي، بر سرِ آنان سكه مي

ايـش نيسـتند و همـان    اما زنانِ پركار و باسواد بازي خانه، چندان اهل بـزك و آر 
گيرنـد؛ بـرخالف   هاي خود بكار مـي گونه كه گفته شد، بزك را براي نهان داشتن انديشه

  .خبر از سرنوشت شوم خود، سرگرم بازي و سرگرميندزنان ديگر سلطان كه بي

  زن و هنر

... نامة پرده خانه، زنانِ بازي خانه موسيقي، رقص، خـط، نقاشـي، آواز و  در نمايش
امـا  . گلتن معلم گروه است و همـة ايـن هنرهـا را او بـه زنـان آموختـه اسـت         .دانندمي

گـر ديـدگاه   گري دوگانه است و اين امـر نشـان  سوگيري زنان دربرابر هنر نمايش و بازي
خواهند صدگيس را به حرم سراي غـانم خـان   اجتماع نسبت به اين هنر است؛ وقتي مي

: دهـد گـري نـدارد، بـه او هشـدار مـي     ازيگاه ديدي خوش به ببفرستند، ريحان كه هيچ
گري را هم معنـاي لـوده   ريحان بازي 127.»بگذار محترم بماني. اينگويي اهل بازي خانه«

او از . داند و بيزار است از انجام كاري كه نيازمند تماشاي ديگران باشـد گري و دلقكي مي
گلتن دلقكي را بهتـر از   با اين حال 128.بازي خانه كه ابزار تجمل سلطان است نفرت دارد

آه اگر اين بـراي او تجمـل اسـت بـراي مـن مثـل       «: و مدعي است 129داندكارگي ميبي
وقتي بازي خانه را زير نگاه تمسخرآميز ديگران، بـويژه   130.»زنمهواست كه در آن دم مي
گـاه  تر لباس بپوشند تا نخواهد آراستهبيند، از زنانِ بازي خانه ميزنان عقدي سلطان مي

اين نگاه زني روشن فكر و باسواد است بـه هنـر و   . تمسخر آنان را به خودشان بازگردانند
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گـري شـگرفي برخـوردار    گلتن در پرتو هنر، از نيـروي آفـرينش  . گرياز جمله هنر بازي

هـا را  نگـاه پنجـره  «سازد؛ وقتي نارگل از شـبي كـه   هاي خود را مياست؛ او همة نداشته
سازد و از نوسـال كـه تـازه از دشـت و     اي ميگلتن، خالقانه پنجره كند،گاليه مي» بسته

كنـد و از ايـن   گلتن پيوسته نقش بازي مي 131.ها بگويدخواهد تا از پرندهبيابان آمده مي
در اين جا، هنـر نيـز ماننـد    . گيرد و حتي سوگلي اوسترو، طرف اعتماد سلطان قرار مي

ايست براي پنهان داشتن شخصيت واقعي آنان هبزك و آرايش، در دست زنان مانند وسيل
  هــاي تيـــزبين خواجگـــان دربــار و كنيزانـــي كــه در واقـــع چشـــم و    از زيــر نگـــاه 

نامه هميشه جاسوسان خود را دچـار  زنان اين نمايش. اندهاي سلطان در پرده خانهگوش
 دارنـد؛ هـيچ يـك از خواجگـان و كنيـزان بدرسـتي      كنند و در تعليق نگه ميشگفتي مي

  .كنند و چه وقت در قالب واقعي خود هستنددانند كه زنان چه وقت بازي مينمي
به ادعاي گلـتن،  . سوگيري سلطان در برابر هنر زن، سوداگرانه و سودجويانه است

سلطان هيچ گاه او را به كسي نخواهد بخشيد، زيـرا او معلـمِ زنـانِ بـازي خانـه اسـت و       
در ايـن جـا، زنِ هنرمنـد اگـر      132.پرداختـه اسـت   اي گزافسلطان براي تربيت او هزينه

سلطان بازي خانـه را بهتـرين   . رساندايست كه به مرد ميبيند، به خاطر بهرهحرمتي مي
دانـد كـه   داند و سرهاي زنان بازي خانه را ارزشمندترين سرهايي ميگنج دولت خود مي

: و معتقـد اسـت   133خوانـد او زنان بازي خانه را منظور لطف خـود مـي  . بر تني قرار دارند
  گردنـد و  زنـانِ ديگـر بيهـوده مـي    ... راستي كه شما تنها زنانيد كـه بـا مـن يـك دليـد     «

  جويند و فقـط شـماييد كـه شـادي مـا را بـه رنـج خـود         چرخند و شادي خود را ميمي
  134»...سازيدمي

كوشـد بـه   او مـي . بخشـد اي كاربرديي نيرومند مـي گلتن در اين اثر به هنر جنبه
ياري قصه ـ كه قاعدتاً بايد كودكان را در خـواب كنـد ـ خـواب نوسـالِ خردسـال را بـر         

ايـن   135.»به صدا درآييد؛ كودكي اين جاست كه با قصه بايد خواب او را آشـفت «: آشوبد
دهد كه گلتن براي هنر رسالت قايل است و كـاركرد آن را از حـد ابـزاري    نكته نشان مي

نوسال هرچند كودكي بيش نيست . داندآيد، فراتر ميسايش ميكه تنها به كار تخدير و آ
توانـد  اما بارِ سنگين رسالتي را بر دوش دارد كه تنها به ياري هنرِ برانگيزانندة گلتن مـي 

گلتن در جايي ديگر، به بهانـة فـراهم آوردن ابـزارِ نمـايشِ فـتح      . آن را به مقصد برساند
دهد هستند، در نقش دشمنان سلطان قرار مي سلطان، غالمان را كه در بازي گري ناشي

هاي بران آنـان بـراي بـازيِ نقـش     ها و گرفتن تيغو با دادن شمشير چوبين به دست آن
  او  136.كنـد سپاه ماهر و چيره دست سلطان، آنـان را خلـع سـالح و خـود را مسـلح مـي      

و اعم از سـردار،  گري، ديدگاه سلطان را نسبت به زيردستان اچنين به ياري هنر بازيهم
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 137.كنـد آشوبد و او را در راستي و صداقت آنان دچار تزلزل ميبر مي... دار ومنجم، خزانه

كشـاند و سـپس   يابد كه گلتن او را به بازي ميتوطئة قتل سلطان نيز آن گاه سامان مي
  در فرجام نيز زنـان هنـر خـويش را كفـنِ تـنِ سـلطان       . كشددستي زنان، او را ميبه هم

ِ كار، نااميدانه و بيم زده، همة هنر خود را صرف دوختن كفني   عسل كه در آغاز. كنندمي
  138.پوشاندكرد، سرانجام همين كفن را بر تن سلطان ميبراي خويش مي

  زن و صبر

انـد،  نامه در چنبرة آن گرفتار آمدهبا توجه به وضعيت خشني كه زنان اين نمايش
در محيطي كه حتي زنان حق گريه و . صبر و تحمل ندارند اي جزآنان براي زيستن چاره

. توانـد دسـتگير آنـان باشـد    مويه بر دوست از دست رفتة خويش را ندارند، تنها صبر مي
گر صبر و تحمل درد و رنج و محروميت اسـت و در ايـن ميـان سـهم     سرتاسر اثر، روايت

دي را كـه در آتـش   هاي شـا گلتن سرتاسر شب صداي ضجه. گلتن بيش از ديگران است
شنيده و با اين حال سـلطان  گاه سلطان ميسوخته، از پس درهاي بستة خوابگلخن مي

شبِ گلـتن بـه   . از او چيزي جز خنده نديده  است؛ مبادا بداند گلتن در انديشة شاديست
در  139.تر از شب همـة زنـان پـرده خانـه    اعتراف ايلناز شبي بوده است به مراتب دردناك

دهـد تـا زنـان روحيـة خـود را      گ صدگيس نيز گلتن صبورانه خنده سر مـي ماجراي مر
  يابـد،  نارگل در توصيف شخصيت بيـدخت كـه بـر شخصـيت گلـتن انطبـاق مـي       . نبازند

  ايـن عبـارت    140.»زنـد تا ژاله از ديدگان ببارانـد؛ بـه سـينة خـود سـنگ مـي      «: گويدمي
سـداريِ حيـات، زنـدگي، آزادي،    هاي گلتن براي پاتواند بر صبر و سنگ بر سينه زدنمي

  .رويش و آباداني داللت داشته باشد

  زن و عشق

نامة پرده خانه، پيوسته در جست و جوي محبت و عشق، بـه هـر   زنان در نمايش
دنياي اين زنان دنيايي تهي از روابط انساني اسـت كـه هـيچ كورسـويي از     . زننددري مي

  گلـتن مسـير   . كنـد برطـرف نمـي   محبت و عاطفـه، تـاريكي و سـرماي جـان كـاه آن را     
اين راهيست كه تو از آن به شبستان «: كندگاه نوسال را با اين عبارات توصيف ميحجله

گذري؛ سوار تخت روان؛ بر دوش غالمـان و پـيش   روي، آن دري كه از آن ميسلطان مي
عشـق   141...اي؛ در هاي و هـويِ چراغـان  كنند مانند برهبيني عشق را قربان ميپايت مي

آالينـد و  تنهـا مـي  «: براي زنان مترادف با آلوده شـدن و سـپس فرامـوش گشـتن اسـت     
  142.»كنندفراموش مي
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: پرسـد صدگيس پيش از رفتن به حرم سراي غانم خان، حسرت زده از گلتن مـي 

احساسِ گلتن بـه ايـن پرسـشِ كوتـاه امـا زيربنـاييِ       پاسخ سرد و بي» ولي محبت چه؟«
احساس و محبت و روابط انساني حاكم بـر زنـدگي زنـان حـرم     صدگيس، دنياي تهي از 

عاقل باش صدگيس؛ اين در : ]سرد[گلتن «: كشدخانه را به شيواترين شكل به تصوير مي
مثـل عـوض   . كنـد اي نه كسي تو را ياد مـي كه پشت سرت بسته شود نه تو اين جا بوده

   143»!كنيفهميدي؟ لباس است كه عوض مي. كردن لباس
انـد،  ازي خانه حتي احساس حسادت از سرِ هوو بودن را نيـز از دسـت داده  زنان ب

خواهـد تـا از او و زنـان بـازي     گلتن از صدگيس مـي . اندزيرا از شوهر خود محبتي نديده
هـا  تواند از زنان بيـزار باشـد و از آن  خانه به حكم هوو بودن بيزار باشد، اما صدگيس نمي

  بـوديم كـه هنـوز او در     ]هـوو [روزي «: دانـد ها نمـي آن او ديگر خود را هووي. دل بِكَند
   144.»هاي ما نمرده بوددل

گرايش زنان بـه پـروردن مـردان آرمـاني در روياهايشـان و يـادكردن پرحسـرت        
اند، محروميت شديد آنـان  ها جدا افتادهها و وفاداري به شوهراني كه به زور از آنگذشته

صدگيس زنان را تابوت عشق مـردان پيشـين   . دهدياز عشق و عاطفة سلطان را بازتاب م
اي او را به دشمن ديرين و چـاكر امـروزش، غـانم خـان     سلطان نيز در بازي تازه. داندمي
روح در پرده خانة سلطان بخشد و صدگيس كه تجربة تلخ يك دوره زندگي سرد و بيمي

. عاطفه بيم ناك اسـت عشق و را از سر گذرانده است، از تجربه كردن يك زندگي تازة بي
اي دهشـتناك و  گويـاي فاصـله   145»نام شوهرم مرگ اسـت ... «تعبير شادي از شوهرش 

شده؛ امـا  اي كه بايد با عشق و محبت پر ميپرناشدني است ميان سلطان و شادي؛ فاصله
در . اينك انباشته از مرگ و نيستي است؛ تنها حلقة پيوند شادي و سـلطان مـرگ اسـت   

گاه كه بنابر فرمان سـلطان  شود؛ آنز پندار شادي از نام شوهرش گزارده ميفرجامِ كار ني
شود تا محبت خود را به قهر و اجبار و تهديد، نثـار سـلطان كنـد و    از شادي خواسته مي

وارِ قتل وحشيانة سوگل و پوست كندن و گچ گرفتن خواجه كافور، از فرمان سوگ  شاديِ
گلـتن نيـز   . سوزدزند، به آتش سياست سلطان ميميسلطان در انجام اين وظيفه سرباز 

همگي در آغـاز  «: آورددر تمثيلِ قلعة جادو، داستان زنان سنگ شده را به نمايش در مي
كننـد؛ از عـادات و از ناچـار؛ تـا در پايـان      كم حسي نميسراپا حسند و پس از چندي كم

عشق و محبت خـود زنـان   ياي از زندگي باين تمثيل كنايه 146»...شوندهمگي سنگ مي
دهنـد و  است كه در گوشة حرم خانه، اندك اندك شور و نشاط زنـدگي را از دسـت مـي   

  .شوندروح ميحس و بيهايي بيوارهها و سنگتبديل به فسيل
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هاي زنانِ ديگرِ سلطان را در جلب توجه او، به ها و لودگيشايد بتوان سبك سري

كوشـند  هر يك از اين زنان مي. عشق و محبت سلطان دانستاي بازتابِ نياز آنان به گونه
آميـز از سـلطان،   هاي اغـراق لطف، رفتارهاي سبك سرانه، ستايشهاي بيبا جلوه فروشي

بزك كردن و حتي به ياري جادو و دعا و طلسم، به چشـم سـلطان بياينـد و توجـه او را     
رند و تنها حسي كـه در سـلطان   باي نميبا اين حال، از اين شگردها نيز بهره. جلب كنند
  147»!چه قدر نزديكيد! كنار كنار«: آورند شك و بدبيني استبوجود مي

  زن، اميد و نااميدي

با توجه به شيوة زيست زنان و نيز ماهيت نظام مردساالر، دور از ذهن نيست اگـر  
هـاي  ره سـايه وابار زنان را روشن نسازد و هماي از نور، زندگي نكبتدر اين اثر هيچ روزنه

با اين حال، زنان گـويي پـيش از   . مرگ و نااميدي و بدبيني بر روزگار آنان سنگيني كند
آنـان تنهـا بـا آگـاهي از     . انـد آگاهي از وضعيت خود چندان در بند اميد و نااميدي نبوده

برند كه رهايي از سلطة چنين وضعيتي ممكن ميسرنوشت خويش در شرايط موجود پي
  اي تباهنـد و از ايـن رو يـا كفـن     اي موهـوم و آينـده  وسته درگيـر آينـده  زنان پي. نيست

بيم دارند كه حتي پس از آزادي نيز از ايل و تبـار و  . دهنددوزند يا آه و افغان سر ميمي
هـا را بخـاطر نيـاورد يـا ايشـان را كـه براسـتي قربانيـان واقعـي          اهل واليتشان كسي آن

گيريِ سـيرِ  با اين حال، با شكل. اند، از خود برانندههاي ميان مردان و قبايل بودكشاكش
ايلناز كه بيم داشت اسـبِ آينـه    148هاآگاهيِ زنان و در كنارِ آن، اميدبخشيِ نوسال به آن

بندانش نيز او را نشناسد و يا خان برادرش كه او را به عنوان خـون بهـا بـه حـرم سـراي      
دانـم شـايد   چـه مـي  «: گويداميدوارانه ميسلطان فرستاده وي را بخاطر نياورد، با لحني 

و يا تترخانم كـه   149»اسبم مرا به ايل برگرداند؛ شايد آينه بندان كند برادرم اگر كه بداند
كيست كه بگويد اين از ما گروگـان  ! مانمسرپناه مينه، من آن جا زير باران بي«: ناليدمي

شايد در داغستان كسي ايـن  «: رايدگبه اميد مي 150»بود، زندگيمان را خون او ضمان بود
ام را بـه چشـم ديـده    اش اشك روز اسـيري شايد يكي در خاطره. گروگان را شنيده باشد

پـاكي  «: شـود گلتن خود نيز در آغاز گاهي دچـار احسـاس تلـخ نااميـدي مـي      151»باشد
 بـال آرزوي ! براي ما آخرين حد جهان اين جاست... «: و يا 152.»بازدهميشه به ترس مي

بـال  «: يابداما اين نااميدي گلتن بسيار گذراست و او بزودي خود را بازمي» ...اندمرا چيده
كوشـد تـا از   تر گفته شـد، مـي  و همان گونه كه پيش 153.»نو بايد كه از سر ديوارها بپرد

  .نوسال براي خود بالِ پرواز و رهايي بسازد
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  گري زناصالح

صالح گرنـد و از بـرانگيختن آتـش فتنـه     نامه همگي ازنان روشن فكر اين نمايش
صدگيس پس از بازگردانده شدن از نزد غانم خان، با اين كه غرور و حيثيت . پرهيزندمي

كوشد آبي باشد بر آتش خشـم سـلطان كـه ممكـن     بيند، اما ميخود را لگدمال شده مي
نزد سلطان گلتن . رفتار اصالح گرانة گلتن دوگانه است 154.گير غانم خان شوداست دامن

ــاد مــي ــان او بــه نيكــي ي ــا ايــن حــال، گــاه اصــالح و مصــالحه را فــرو   155.كنــداز زن   ب
نمونـة آن،  . آشـوبد گذارد و آن جا كـه ضـرورت دارد، سـلطان را بـر گروهـي بـر مـي       مي

  ...برانگيختن سلطان بر چاكران دربار است اعم از منجم و سردار و

  در حسرت روزگار كودكي

كودكي نوسـال   156.كنندي از روزگار كودكي با حسرت ياد ميزنان بازي خانه گاه
گلـتن   157.هايي ناب از طبيعت و نيز احساس مـادري و زاينـدگي آميختـه اسـت    با جلوه

از وقتـي خـود را شـناخته اسـت، پشـت      . گاه نتوانسته است كودكي را تجربـه كنـد  هيچ
م آزادي و پـاكي گـره   كودكي گلتن با مفهو. حصارهاي تو بر توي كاخ سلطان بوده است

ــورده اســت ــي . خ ــتن م ــلطان گل ــس از كشــتن س ــودكي  پ ــاك ك ــاي پ ــه دني ــد ب   توان
  158.خويش ـ روزگار غارت نشدگي ـ بازگردد و رهايي را با همة وجود احساس كند

  نيروي تأثيرگذار زن

نامة پرده خانه، از نيروي تأثيرگذاري شگرفي گلتن به عنوان نقش محوري نمايش
هـا آشناسـت و از   از همين رو، بـا همـة آن  . او معلم زنانِ بازي خانه است. برخوردار است

گيري از همين پديده، زنـان را متحـد   گلتن با بهره. نقاط ضعف و قوت هر يك آگاه است
. كنـد هـا دسـت پيـدا مـي    آورد و به فـتح دروازه كند و در قالبِ يك پيكر واحد در ميمي

او بـه يـاري نيـروي تأثيرگـذار خـود، نوسـال را        همان گونه كه پيش از اين گفتـه شـد،  
كند و او را از دختركي ايلياتي به زني آگاه از دردهاي اجتماع و محيط خـود  دگرگون مي

توان ادعـاكرد  مي. كندو حتي شخصيتي تأثيرگذار در سرنوشت خود و ديگران تبديل مي
ي كه به صدگيس بخشـيده  اي زير تأثير و نفوذ گلتن هستند؛ تارِ مويكه همة زنان بگونه

و نيـز نوشـاندن    159كنـد است و صدگيس آن را نگه داشته و حتي به آن سوگند ياد مـي 
او بـا عواطـف   . دهـد ، عمق تأثير و نفوذ گلتن را بر زنان نشان مـي 160شير خود به نوسال

كند و در تر، خواجه صندل را نيز رامِ خويش ميزنانة خود، حتي غالمان را و از همه مهم
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او در پرتو اين نيـروي   161.سازداين راه ديگر زنانِ بازي خانه را هم با خود هم داستان مي

تواند با وجود دشمنيِ عميق با سـلطان، حتـي سـوگلي او و طـرف اعتمـاد و      شگرف، مي
جويي از همين نقطه ضعف سلطان، او را از پـا در  مشورت وي باشد و سرانجام نيز با بهره

  .آوردمي

  گاه مادريزن در جا

در اين اثر، تكية عمده بر نيروي تأثيرگذاري مادران و تأثيرپذيري دختران از آنان 
پـيش  . هاي مادران خويشندها و محنتنامة پرده خانه، وارث رنجهمة زنان نمايش. است
هـا را بـراي   اند و سپس همان رنـج هاي امروز ايشان را تجربه كردهها مادرانشان رنجاز آن

انـد در  زنان از سرنوشت شومي كه از مادران به ارث بـرده . اندبه مرده ريگ نهادهدختران 
  .كشندهايي تلخ آن را به چالش ميرنج و اندوهند و پيوسته با پرسش

بـا در آغـوش   . بيندصدگيس پيش از رفتن به حرم سراي غانم خان، نوسال را مي
رود ستمي كـه بـر نوسـال مـي     رنج و. برد كه دخترك هووي اوستكشيدن او، از ياد مي

. انـد همان رنج و ستمي است كه پيش از اين صدگيس و ديگر زنـان آن را تجربـه كـرده   
  اي انـدازد و صـدگيس بـراي دختـر خـود آينـده      نوسال صدگيس را به ياد دختـرش مـي  

  بينـي  چون امروز نوسال و بطـور كلـي امـروز همـة زنـان دردمنـد حـرم خانـه پـيش         هم
همة رنج امروز خود را از مادر به ارث برده است؛ حتي ازدواج با سلطان گلتن  162.كندمي
توانـد مفهـومي فراتـر از    رسـد، مـي  اين پديده كه در نگاه نخست امري بعيد بنظر مي. را

شايد بتوان با آن، تأثير شگرف مادر را بر دختـر توجيـه   . مفهوم ظاهري خود داشته باشد
ــ    ــات ف ــه و حي ــاي انديش ــة زواي ــه هم ــرد ك ــران،  ك ــاطفي  دخت ــاعي و ع   ردي و اجتم

  .گيردهاي زندگي زناشويي و محدوديت و اسارت زنان را در نظام مردساالر دربر ميشيوه
. شـوند هاي خود دست به دامان مادران ميزنان پيوسته براي يافتن پاسخ پرسش

هـاي عميـق را   تـوان پاسـخ همـة ايـن پرسـش     گويي تنها در دامان مادران است كه مي
چـه،  . افت و تنها مادرانند كه از فلسفة وجود و سرنوشت مقدر دختران خـود آگاهنـد  دري

هـاي تجربـه   اند و سپس همة دردها و رنجهاي امروز دختران را زيستهمادران همة لحظه
با اين همـه، قلـبِ مـادر تنهـا قلبـي اسـت كـه بـراي         . اندها وانهادهشدة خود را براي آن

ن اين دل دردمند را حتي از زير خروارها خـاك سـرد و در   تپد و صداي تپيددختران مي
چندباري سر خاكش رفـتم؛ مـادر   «: توان شنيدهاي پاييزي نيز ميميان خش خش برگ

هاي پاييز است زير پايم يا اوست كـه از زيـر خـاك    پچ برگفهميدم پچنمي. جوان مرگم
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  گـويي تنهـا    164»!ي مـن تپـد ـ بـرا   زند مرا گلتن، گلتن ـ چون دلي كه هنوز مي صدا مي

  .كينة مادر استگاه امن او آغوش بيپناه
او بـا  . نگرش گلتن به مسألة تأثيرپذيري دختر از مادر با ديگـران متفـاوت اسـت   

تالش براي تجربه كردن و شناختن دنيايي كه مادرش پيش از او تجربه كـرده و زيسـته   
فته است كه آن چه امـروز بـر او   زيرا دريا. خواهد راز سرنوشت خويش را دريابداست، مي

تـالش او بـراي   . رود همان است كه ديروز و ديروزها بر مادر و مادران وي رفته اسـت مي
كوشـد بـا درك   درك اين مسأله تنها يك گالية عاجزانه از تقدير نيسـت، بلكـه وي مـي   

سرنوشت درهم تنيدة خود و مادرش، ميراثي جز آن چه مادر بـراي وي بـه مـرده ريـگ     
داند در دايه خانه چه نـامي بـر   نمي او كه امروز حتي. گذاردده، براي فرزندانش برجاينها

بـه فرداهـايي    165زنـد، اند و دربارة سن او نيز با حدس و گمان حرف ميفرزندش گذاشته
خواهم براي فرزنـدي كـه شـايد    مي... «: انديشد؛ به كودكاني كه خواهد داشتروشن مي

كـش؛  گـر باشـد و نـه سـتم    خواهم كه نه ستمفرزندي مي. بكنم روزي بدنيا بياورم كاري
  و از او انسـاني   167.»خنـدد دهـد، ده بـار مـي   اي كه سر مـي فرزندي كه در برابر هر گريه

-در اين جا تأثير مادر بر دختر از آن شكلِ شناخته شده و كليشه. سازدچون خود ميهم

اي كه آيد و انگارهداد، بيرون ميمي اي كهن كه پس زمينة تصورات همة زنان را تشكيل
كند، بـه  هاي مادر معرفي ميواره وارث اشك و آه و درد و رنج و شوربختيدختران را هم

شود؛ از اين پس، دختران وارثان غرور، آزادگي و شخصيت انسـاني  شكلي تازه پديدار مي
در . انـد تـه هستند و اين از آن روست كه مادران بـراي خـود چنـين حقـي در نظـر گرف     

گـر  مجموع، در سرتاسر اين اثر، گويي روح مادر، مجـروح و زخـم ديـده و نگـران، نظـاره     
  سرنوشت دختران است؛ دختراني كه به خاطر بخت و طـالع نگـون خـود بـر وي خـرده      

خواننـد و سـرانجام   كنند، او را به فرياد و ضجه به ياري ميگيرند، او را بازخواست ميمي
ــده  ــده و درمان ــي   ران ــاز م ــم ب ــوش ه ــه آغ ــا، ب ــه ج ــداز هم ــاني . گردن ــحنة پاي   در ص

حـاال  :... گلـتن «: رسـد نامه، با پيروزي زنان، روحِ دردمند اين مادر به آرامـش مـي  نمايش
خانة كودكيم اينك بروشني مثل صبح پـيش از غـارت   . خوابدمادرم زير خاك آسوده مي

  168»!...تابددرسرم مي

  شك و ترديد زنانه

نامة پرده خانـه، بروشـني بازتـاب يافتـه اسـت،      هايي كه در نمايشديدهاز جمله پ
در . هاي اين اثر استها و نيروگرفتن شك و تزلزل در انديشة شخصيتفروپاشي قاطعيت

ها دچار شك و ترديـد اسـت، از خواجـه صـندل كـه بـه       نامه، همة شخصيتاين نمايش
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ها گذشته باشد كه او را از منزلـت  خواجگان زيردست خود شك دارد تا مبادا از ذهن آن

خود فروكشند گرفته تا سلطان كه به همة زيردستان خود؛ چاكران دربار، زنـان و حتـي   
هاي بزك كـردة آنـان نيـز وحشـت     مردان خيالي روياهاي آنان مشكوك است و از چهره

امن دنياي زنان حرم خانه، دنيايي بسـيار نـا  . سوزنددارد، همه و همه، در آتش ترديد مي
و از بـادگير و در و   169پيوسته كنيزكاني گوش به در و چشم به سوراخ كليد دارنـد . است

هـا را  بينند كـه آن از اين رو، زنان بادگير را چشمي مي. اندپنجره، زنان را زير نظر گرفته
كننـد كـه سـراپا گـوش، در پـي      پايد و يا در پس هر ديوار، موشي را جست و جو ميمي

  . نداختن بنيان زندگي آنان استخبري براي برا
روند و بطور طبيعي بايد از هم ديگر ـ كه هووي هم بشمار مي زنان نه تنها به يك

گريزان باشند ـ مشكوك و بدبين هستند، بلكه به مرد خود نيز با ديدة شـك و ترديـد و    
ا در هـايي ر پيوسـته سـايه  . ها از ساية خويش نيـز بـيم دارنـد   آن. نگرندبيم و هراس مي
وحشت از اين كه بـه سـبب   . ها هراسان باشندبينند كه بايد سخت از آنتعقيب خود مي

هـا را  خبرچينيِ كنيزان يا يكي از زنان سلطان، به سياست سلطان گرفتارشان سـازد، آن 
اند و بـا  كه بر اثرِ زيستن در محيط خشن و بستة حرم سراي سلطان، عاداتي زشت يافته

. اند، نسبت به هم بدبين كرده اسـت ديل به موجوداتي شرانگيز شدهاي منفي، تباستحاله
ديگـر و  رنگ شدن روابط انساني زنان در برخـورد بـا يـك   ره آورد اين بدبيني، سرد و بي

واره دنيـاي درون ايشـان را دسـت    هاسـت كـه هـم   تشويش و اضطراب و شك دروني آن
آموزند كه براي درامـان  زنان ميكند تا آن جا كه گر ميخوش تالطمي جان كاه و ويران

   170.ماندن از ديگران، بايد خطر را بوبكشند
سوگل هميشه خود را در ميانِ انبوهي از دشمنان و در اتاقِ انتظـارِ مـرگ ديـده    

ترسند كه نوسال راز آنان را بـر سـلطان   واره ميزنان به نوسال شك دارند و هم 171.است
نه نيز به هم مشكوكند و پيوسته برسر اين مسأله نـزاع  ديگر زنانِ بازي خا 172.آشكار كند

  173.كنندمي
مداري آنـان  ديگر و به محيط پيرامون، از سياستگاهي شك و ترديد زنان به يك

مداري زنانه بروشني در افكار گلـتن تبلـور   اين پيوند شك با سياست. گيردسرچشمه مي
بـازي  . كنـد جد و آنـان را امتحـان مـي   سـن واره زنان را به محك آزمون مياو هم. يابدمي

هـا را محـك بزنـد و بـه     خودكشي گلتن و ديگر زنان نيز برساختة خود گلتن است تا آن
سوگيري او در برابر  174.تعبير خود او قماري بوده كه براي بدست آوردن زنان كرده است

بـا او در  وقتي زنـان انديشـة قتـل سـلطان را     . رخ دادها نيز هميشه محافظه كارانه است
  مـداري و محافظـه كـاري او سرچشـمه     گذارند، گلتن با لحنـي كـه از سياسـت   ميان مي
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ولـي  ! من خيالي نداشـتم . شاهد باشيد؛ شما خيالتان را به من داديد«: گويدگيرد ميمي

اين شك و ترديد براي فـاش نشـدن رازي    175.»اگر همه هستيد، من هم كنارتان هستم
گردند، گلـتن بـا   ؛ وقتي زنان سراسيمه از نزد سلطان باز ميكه در دل دارد ضروري است

چـه  . بگوييد«: پرسدگر شك و ترديد او نسبت به دنياي پيرامون است ميبياني كه نشان
گلتن بـا   176.»دانداز كه شنيديد؟ كسي كه رازي پنهان دارد، همه را بدگمان به خود مي

وسال، بدبين و شـكاك اسـت، هـم    اين كه خود به همة محيط پيرامون خويش و حتي ن
او معتقد است كه . كوشد تا شك و ترديد سلطان و خواجگان او را نيز برنينگيزدزمان مي

مـداري خـود شـك    از ايـن رو بـا سياسـت    177.شك سلطان نبايد آرزوهايش را تباه كنـد 
  . كندسلطان را برطرف مي

بـه سـلطان   . آشوبدمياند، بر گلتن با شنيدن وصف زني كه در طالع سلطان ديده
  گلـتن بـا زيركـي يـك     . گفته شـده زنـي بـا يـك سـر و چنـد تـن او را خواهـد كشـت         

خواهـد تـا آن را بيابـد و او را    كشد و از سلطان ميپيشة كهنه كار، خطر را بو ميسياست
-بـازي خانـه، مـي    و با زدودن غبار شك و ترديد سلطان از دامنِ زنانِ 178.بازخواست كند

  نســبت بــه زيردســتانش دچــار شــك و ترديــد كنــد و از ايــن راه،         كوشــد وي را
هاي حكومت جبارانة سلطان را كه به پشتيباني كـارگزاران فاسـد او اسـتوار اسـت،     بنيان

  179.متزلزل سازد

  غبار عادت بر انديشة زنان

از آن جا كه در نظام مرد ساالر هيچ دگرگوني و تحولي رو به كمال نـدارد، زنـان   
هاي خوشايند خويش را نيز در نگاه نخست مثبت ارزيابي كنند يا بـه آن  ديده توانندنمي

هاي زنان پرده خانه نشسته است كه هاي تلخ آن چنان بر انديشهغبار عادت. باور بياورند
هاي روشن اين پديده، واكنش زنان به مرحمت ملوكانـة  از نمونه. شودبĤساني زدوده نمي

آميـز او  يدة سلطان كـه هـيچ ذهنيتـي از گفتـار محبـت     زنان محروميت د. سلطان است
هـا را ماننـد دو چشـم زيـر نظـر دارد و از همـة       ندارند، با شـنيدن ايـن كـه سـلطان آن    

 180...هـا غافـل اسـت و   كارهايشان با خبر است و زنان نبايد گمان كنند كه سلطان از آن
انگيز سـلطان، تصـميم   تپندارند و از بيم گرفتار آمدن به سياست وحشوعده را وعيد مي

  . گيرند با نوشيدن جام زهري از آنِ گلتن، خودكشي كنندمي
: شـوند با رسيدن خلعتي كه سلطان براي زنان فرستاده است، همه در شگفت مي

ريحان به بدي كردن  181»!گاه غريب از مهر بود و ما هيچ يك نفهميديمپس آن! خلعت«
تواند بـا  يشة وي را در تسخير دارد كه ديگر نميعادت به بدي تا جايي اند. خوكرده است
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هاي خود ارتباط برقرار كند و خوبي ذاتي خود را به نمـايش بگـذارد و   منِ واقعي گذشته

تمثيـل گلـتن دربـارة     182.كوشد غبـار ايـن عـادت را از ذهـن و روح او بزدايـد     گلتن مي
گرينـد و سـرانجام   دختركان يك روسپي خانه كه روزها بر مرگ رئيسة روسپي خانه مـي 

هاي عـزا  مويهيابند كه جز مرثيه خواندن و سوگدر روز عروسيِ يكي از دختركان در مي
تواند نيـروي ايـن عـادت زدگـي را در نـاتواني زنـان از درك       نيز مي 183دانندچيزي نمي

هاي پيرامون نشان دهد؛ نظام موجود تـا بـه آن روز بـراي زن چيـزي جـز      درست پديده
هـا و  هـا و شـنيده  ندوه و مرثيه رقم نزده است، از اين رو، زنان جز همـين ديـده  مويه و ا

از  184چاكرانِ دربار نيز هـيچ گونـه ذهنيتـي از آزادي ندارنـد    . شناسندعادات چيزي نمي
  .دانند با وضعيت تازه چگونه كنار بيايند و به آن خو كنندهمين رو نمي

  زن و نظام مردساالر

  زن و محدوديت

هـاي فـاخر و   دن نام پرده خانه و زنان حرم سراي سلطنتي، زناني در جامهبا شني
نامـة  شود؛ اما نمايشغرق در لذات يك زندگيِ مرفه و آسوده در ذهن خواننده تداعي مي

هاي زناني از طبقة باالي اجتماع است كـه  ها و محدوديتگر محروميتپرده خانه، روايت
اند، آن گونه كـه بـه زنـدگي زنـان روسـپي و عشـق       هدر قفسي زيبا و آراسته گرفتار آمد

در اين نظام ـ همان گونه كه در بخش زن و آزادي گفته شد ـ   . برندفروش نيز رشك مي
زنان از حق انتخابِ راه و مسير زندگي خود محرومند و اگر هـم انتخـابي كـرده باشـند،     

هم خيـال كـنم راهـم را    خـوا مـي «: اندتنها راهي را كه پيش پايشان قرار داشته برگزيده
  انـد و  بهـا بـه دشـمن سـپرده شـده     زنان بـه عنـوان تـاوان و خـون     185»امخودم برگزيده

خورنـد و هـيچ گسـترة    از همـه سـو بـه ديـوار مـي      186.گونه حـق اعتراضـي ندارنـد   هيچ
فرزنـدان   188. واري و گريه را نيز ندارنـد حق سوگ 187. ها نيستنامحدودي بر سر راه آن

 189.دانند نام فرزندشـان چيسـت  گيرند تا آن جا كه مادران حتي نميز ايشان ميآنان را ا
بيننـد  حتي بادگير سقف را به شكل چشـمي مـي  . دانندهمه را چشم و گوش سلطان مي

گويي نه تنها زنان پادشاه پيشين، بلكه همـة زنـان حـرم     190.پايدها را ميكه پيوسته آن
هـاي شـطرنجي،   گـل گـرفتن دريچـه    191.ومنـد سراي سلطان به زنجيـر و زنـدگي محك  

هـايي در تـاريكي،   به خاطر پچ پچه 192.آوردمحدوديت روزافزون زنان را به نمايش در مي
هـايي خـالف ميـل    شوند؛ مبادا دور از چشم و گـوش جاسوسـان، انديشـه   بازخواست مي

ز چالـه بـه   تحوالت زندگيِ زنان در چنين فضـايي ا  193.سلطان از ذهن آنان گذشته باشد
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شنوند كه خواجه صندل كنيزان را به بريـدن زبـان   زنان پيوسته مي 194.چاه افتادن است

  شــمع و كشــتن روشــنايي و وارســي كــردن همــة زوايــاي پــرده خانــه فرمــان          
زن در چنـين  . بيننـد واره ساية سياه او را بر لحظات خـويش گسـترده مـي   دهد و هممي

او كه پيوسته از سوي نظـام  . سازدرا پيشه مي وضعيتي پرهيز از صراحت در سخن گفتن
بـراي  [گفتنـد  آن عيـب كـه مـي   : صندل«: شودمردساالر وادار به خاموشي و سكوت مي

! اين حرف يادتان باشـد ئـوپ ويـس تسـووي    «: و يا 195.»همين تند زبانيست ]صدگيس
ده مانـدن  آموزد كه براي زنـ مي 196.»اند كه خاموش چون بتان باشيدشما را صنم خوانده

و يا اين كـه سـخن    197»...خاموش باش صدگيس تا زنده بماني: گلتن«: بايد خاموش بود
كـاربرد  . »هـا ها حرف بزن نـه بـا لـب   از پشت دندان«: اي ديگر بازگو كندخود را به گونه

چنين آوردن تمثيل براي روشن و هم 198گستردة ضرب المثل در گفتار زنان، بويژه گلتن
  وقتـي صـنم   . گيـرد د و ديگر زنـان نيـز از همـين جـا سرچشـمه مـي      كردن وضعيت خو

پروا در نمايشي كه در حال اجراست از وضعيت تأسف بار خود گاليه كند و خواهد بيمي
  دهـد تـا   ، گلـتن محتاطانـه او را پنـد مـي    »كـنم من حرفم را عوض نمي«: كندتأكيد مي

جـوري بگـو كـه گفتـه     ! ش كنعوضش نكن، بزك«: هايش را جوري ديگر بازگو كندگفته
اي ديگر بـراي گفـت و گـو    كوشند وسيلهيا مي 199.»...باشي، نه كه آخرين حرف تو باشد

آيد و ما جـز نمـايش راهـي ديگـر بـراي حـرف زدن بـا هـم         بزودي سلطان مي«: بيابند
  زنان گـاهي بـراي نشـان دادن وفـاداري بـه سـلطان، تظـاهر بـه فراموشـي           200.»نداريم

خواهد براي زنده ماندن، وانمـود كنـد ريكاجـان را فرامـوش     لتن از نوسال ميگ. كنندمي
   201.اش زنده نگه داردخواهد ريكاجان را در انديشهكرده است، حال آن كه نوسال مي

هـاي  هاي صندل كه از دليل پچ پچـه در جايي ديگر گلتن در پاسخ به بازخواست
ه در حال پاك كـردن انديشـة ريكاجـان از    كند ككند، ادعا مياو و نوسال پرس و جو مي

يا اين كـه زنـان راه تظـاهر    202.ذهن نوسال است تا او را براي ازدواج با سلطان آماده كند
  گلتن و تحت تـأثير او ديگـر زنـانِ بـازي خانـه، از      . گيرندبرداري را در پيش ميبه فرمان

  ا بـه خـاطر پركـاري و    هـا ر دارترين زنان سلطان هسـتند كـه سـلطان بارهـا آن    برفرمان
شود تا سـلطان  اي ميهمين شايستگي آنان پرده. كشي و هنر ايشان ستوده استزحمت
و گـاهي پشـت   . ها مشكوك نشود و آنان با آزادي نقشة خـود را بسـامان برسـانند   به آن

گلتن هميشه حتي در بدترين شرايط . جويندصورتكي از خندة رضايت ساختگي پناه مي
چنين نوسال را كه از ازدواج با سلطان سـرباز  او هم. از چهره نيفكنده استنقاب خنده را 

و آن جا پنجه نشان  ]آهسته[رفتي بايد با لبخند مي ]بلند[... «: كندنمايي ميزند، راهمي
  203»...حماقت نكن؛ شادي يادت نيست؟! داديمي
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  تالش براي مسخ هويت زن

اي زيربنـايي بـا   و هويت زن بـه گونـه  نامة پرده خانه شخصيت هرچند در نمايش
ديگـر  شخصيت الهة آناهيتا درهم آميختـه و جـداكردن ايـن دو اليـة شخصـيتي از يـك      

توان هويت و شخصيت زنان اين اثـر را در سـاختار و   نمايد، اما بطور گذرا ميناممكن مي
  :پيكرة انساني آن، اين گونه بازشناسي كرد

ده خانه نيز ماننـد ديگـر آثـار بيضـايي، از جملـه      نامة پرنظام مردساالر در نمايش
كوشد تـا بـا تغييـر نـامِ زنـان، آنـان را از هويـت        ، مي205»شب هزار و يكم«و  204»ندبه«

راستينشان تهي كند و داغ و نشانِ سليقه و خواست خود را بر كـردار و شخصـيت آنـان    
يرويي تهديد كننـده بشـمار   توانند نهاي خطر آفرينِ زنان را ـ كه مي سلطان، نام. بنشاند

كنـد و  بـدل مـي  ... گرِ سكوت و افتادگي و رامـش و دردسر و تداعيهايي بيآيند ـ به نام 
  بـراي نمونـه  . سازدهاي خويش را از نوع و جنسِ زن آشكار ميبدين وسيله، چشم داشت

گـامي  با اين حال، هن. كندنام مي» ايل ناز«را » خون بس خانم«و » صنم«را » تندربانو«
خواهد يكي از زنان خود را به دشمن واگذار كند، وي را به هويت پيشين خود بـاز  كه مي

در اين جـا،  . دارداش را از او بر ميگرداند و گويي با اين كار مهرِ مالكيت خودخواهانهمي
آن چه به دشمن واگذار شده، همسر سلطان نيست بلكه همان زنـي اسـت كـه پـيش از     

ايست كه مردان هرگـاه بخواهنـد و بـه    سراي سلطان بوده است؛ بازيچه درآمدن به حرم
كنند و هرگاه او را نخواهند، بـه همـان   سود آنان باشد، او را از هويت راستينش خالي مي

  .سازندوضعيت پيشين رهايش مي
گلـتن را كـه در   . ترين شكل اين تغيير نام در مورد گلتن اعمال شـده اسـت  مهم

اين دو نـام   دقت در تفاوت . اندنام داشته است، گلتن ناميده) ر خدادخت(» بيدخت«اصل 
نظـامِ  . هـا جـدايي و تفـاوت وجـود دارد    دهد كه تا چه ميزان ميـانِ معـانيِ آن  نشان مي

گنجـد،  مردساالر، نامِ فراگير و مقدسِ بيدخت را كه همة صفات بلند خداگونه در آن مـي 
كنـد و  هايِ زنانة وجود زن تبديل مـي د َتن و جنبهبه نامي محدود و محصور در قيد و بن

  .دهدكشد و نزل ميبدين وسيله شخصيت و هويت زن را از آسمان به زمين فرو مي
دهـد زنـانِ   نامه نشـان مـي  دقت در ساختار شخصيتي و هويت زن در اين نمايش

ر از هـم  هايي از يك پيكر منسجم هستند كه به خواسـت نظـام مردسـاال   بازي خانه، پاره
ژاد، عقيـده،   اين زنـان هـر يـك بـر ن    . اندگسيخته و وحدت اندام وار خود را از دست داده

سان ندارند؛ يكي وزيـرزاده اسـت،   اند و حتي طبقة اجتماعيي يكآيين و طرز فكري ويژه
  . ديگري خنياگر يا كنيزكي به اسارت آمده
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آوردن آگـاهي از   نامـه، بـا بدسـت   دادهـاي نمـايش  زنان در جريانِ گسترش روي

محيط پيرامون خود، شناخت ماهيت مردساالرانة حرم خانه كـه تـا ديـروز از آن آگـاهي     
اند و نيز از راه آشناييِ تدريجي با وظايف و نقش خويش در نظام جهـاني، مرحلـه   نداشته

شوند كه از مغـز و انديشـة   پيوندند و سرانجام تبديل به يك پيكر ميبه مرحله به هم مي
توان ادعا كـرد پـس زمينـة انديشـه و     مي. گيردكند و نيرو ميتغذيه مي) بيدخت(گلتن 

روح و جان زنان، از هر ايل و تبار و مليت و مذهب و قوم و نژاد كـه باشـند، دختـر خـدا     
بودن است كه اين دختر خدا بودن، همان گونه كه پيش از اين دربارة گلتن گفتـه شـد،   

-شأن و خداگونگي را به روح و شخصيت زن فرا مـي نيروهاي مقدسِ خدايي و عظمت و 

دهد كه خداونـد بـه وسـيلة او مهـر     خواند و وجود زن را بازتابي از وجود خداوند قرار مي
نشـاند و گـاهي نيـز خشـم مقـدس      روياند، آتش فتنه را فرو مـي آفريند، ميورزد، ميمي

  .نمايدباز ميخويش را در خاموش كردن شعله و لهيب سركشي و جنايت و عصيان 
گيـري شخصـيت منسـجم زنـان در قالـب      همان گونه كه گفته شد، سـير شـكل  

زنان زيرِ نظر گلتن كه پرده از اسـرار مخـوف سـلطنتي برداشـته     . بيدخت تدريجي است
هايي تـازه از شخصـيت خـود را    درپي، جنبههايِ پيآيند و در اين واكاوياست، بخود مي

  .كنندكشف مي
تـرين كـارگزار   صـندل ـ مهـم   . برابر اتحاد زنان منفـي اسـت  سوگيري سلطان در 

كوشد تا ميان زنان تفرقه سلطان ـ مجري اين انديشه است كه به ترفندهاي گوناگون مي 
صـحنة معرفـي نوسـال بـه عنـوان      . تر بر ايشان حكومت كندايجاد كند و از اين رو آسان

!/ هووي شما: ]كندي كرنش ميبا خرسند[صندل «: شودهووي زنان، اين گونه برگزار مي
گلـتن بـا تيزبينـي، از     206»!ات را بردارسايه. ما را به جان هم نينداز خواجه صندل: گلتن

دارد و در قالب يك مرشـد، زنـان را بـه    شگرد صندل براي تضعيف اتحاد زنان پرده برمي
 چنان كه زنان را به سوي وحـدت شخصـيت پـيش   گلتن هم. راندسوي وحدت پيش مي

آورد، زيرا نوسـال بـا پـاكي امـروزين خـود،      برد، نوسال را به شكل و قالب خود در ميمي
گلـتن بـا شسـت و شـوي نمـادينِ      . كنددامني از دست رفتة همة زنان را تداعي ميپاك

و نيز نوشاندن شـير خـود    207ها و شخصيت پيشين وينوسال و پاك كردن او از گذشته
-چـون خـود مـي   دمد و از وي موجودي هـم كالبد او ميروح خويش را در  208به نوسال 

  .آوردسرانجام اين  نوسال است كه آخرين ضربه را بر پيكرة سلطان وارد مي. سازد
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  زنان آينة مردان

نامه بدان پرداخته شده، ايـن اسـت كـه زنـان     از ديگر مواردي كه در اين  نمايش
ها بازتابيست از آن چه مـردان  هاي آناي هستند فرارويِ مردان و رفتارواره مانند آينههم

كنـد،  هايِ بد خود از زنان عذرخواهي ميوقتي ريحان به خاطر كرده. اندبر آنان رواداشته
نه؛ تو آن بدي را كه به  تـو شـده بـه مـا     . تو به ما بد نكردي«: دهدنارگل به او پاسخ مي

نه مانندي زنـان در بازتابانـدن   از ديگر نكاتي كه در پيوند با ويژگي آي 209.»...نشان دادي
  هاي مردان بايـد مـورد توجـه قـرار گيـرد ايـن اسـت كـه زنـان  تنهـا مجازنـد آن            كرده

از آن جـا كـه پيشـة ايـن     . هايي را بازتاب دهند كه به مذاق مردان خوشايند استويژگي
ينـه  رود ـ ويژگي آ هايِ ديگران بشمار ميگري است ـ كه اساس آن تقليد كرده زنان بازي

انـد كـه تقليـد    بويژه اين كه زنان موظف شـده . بودن در زنان بازي خانه نيرومندتر است
نكتة مهم اين كه، زنان مجبورند ايـن نقـش را   . مجلس فتح سلطان را به نمايش درآورند

اي كه از روي آن بتوانند يك فتح را بنمـايش درآورنـد، بـازي    هيچ الگو و هيچ پيشينهبي
هـاي  ته بودن فتح مردان بـراي زنـان اسـت كـه آنـان را بـه تعريـف       همين ناشناخ. كنند

گاه معلم زنان و مسؤول اجراي گلتن در جاي. انگيزدخطرآفرين از فتوحات سلطان بر مي
بـراي تعريـف معنـاي فـتح از     . ، در تكاپوست تا نخست معناي فتح مردان را دريابـد  بازي

در . ت و در نتيجـه بـا سياسـت آشناسـت    كند زيرا او از خاندان وزارت اسريحان آغاز مي
اما هـيچ يـك از زنـان تفسـير و تعريفـي       210.قتل سه مرد نيز هم او پيش گام بوده است

امـا مـن چگونـه بـدانم كـه فـتح       «: درست از پيروزي و فتح ندارند، زيرا به گفتـة گلـتن  
شـهري  هرگز . امدر هيچ غارتي كيسه نينباشته. امچيست؟ من هرگز جنگي راه نينداخته

با اين همه . دستم هرگز آلوده به قتل عامي نيست و نيز آلوده به فتحي. امرا ويران نكرده
خواهيـد ايـن   نمـي «: اما در همان حال از ترسِ اين كـه  214»...بايد اين بازي را در بياورم

، به او اجـازة ايـن كـار را    215»بدلِ ما را بخشند؟ ]فريفتن مرگ و عمر  دراز يافتن[بخت 
، بـه   سلطان هنگام مرگ. آيدها از پا در ميدهد و در فرجام كار به دست  همين آينهنمي

هاي مـن پـاك بـود؛    دست«: دهدكند و گلتن پاسخ ميدستان خون آلود گلتن  نگاه مي
  و صـحنة قتـل سـلطان را مجلـس فـتح معرفـي        216»!هـا را تـو بـه مـن دادي    اين دشنه

  218.»فهممتح را ميحاال ف«: كشدو فرياد مي 217.كندمي
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  هانوشتپي

  .245: 1382  ،بيضايي .1
 .247،  همان .2
 .9همان،  .3
 .66همان،  .4
 .13و  12همان،  .5
 .66همان،  .6
 .66همان،  .7
 .43همان،  .8
 .179همان،  .9

 .244همان،  .10
 .233همان،  .11
 .197همان،  .12
 .127همان،  .13
 .127همان،  .14
 .127همان،  .15
 .229همان،  .16
 .76همان،  .17
 .24همان،  .18
 .13همان،  .19
 .66همان،  .20
 .76همان،  .21
 .107همان،  .22
 .137همان،  .23
 .186همان،  .24
 .23همان،  .25
 .43همان،  .26
 .84همان،  .27
 .177همان،  .28
 .234همان،  .29
 .12همان،  .30

 .19همان،  .31
 .182همان،  .32
 .8همان،  .33
 .83همان،  .34
 .101همان،  .35
 .119همان،  .36
 .121همان،  .37
 .207و  206همان،  .38
 .147همان،  .39
 .18همان،  .40
 .19همان،  .41
 .62همان،  .42
 .80همان،  .43
 .148همان،  .44
 .157همان،  .45
 .183همان،  .46
 .74همان،  .47
 .182همان،  .48
 .156همان،  .49
 .81همان،  .50
 .124همان،  .51
 .29همان،  .52
 .123همان،  .53
 .59همان،  .54
 .98همان،  .55
 .112همان،  .56
 .146همان،  .57
 .36همان،  .58
 .95همان،  .59
 .10همان،  .60
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 .125همان،  .61
 .147همان،  .62
 .154همان،  .63
 .126همان،  .64
 .123همان،  .65
 .115همان،  .66
 .145همان،  .67
 .170همان،  .68
 .245همان،  .69
 .15همان،  .70
 .21همان،  .71
 .148همان،  .72
 .118همان،  .73
 .158همان،  .74
 .158.90همان،  .75
 .22همان،  .76
 .84همان،  .77
 .85همان،  .78
 .112و  111همان،  .79
 .51همان،  .80
 .241همان،  .81
 .246همان،  .82
 .246همان،  .83
 .247همان،  .84
 .48همان،  .85
 .66همان،  .86
 .127همان،  .87
 .243همان،  .88
 .243همان،  .89
 .16همان،  .90
 .74و  27همان،  .91
 .27همان،  .92

 .213همان،  .93
 .214همان،  .94
 .143همان،  .95
 .41-40همان،  .96
 .106همان،  .97
 .107همان،  .98
 .107همان،  .99

 .112همان،  .100
 .11همان،  .101
 .14همان،  .102
 .172همان،  .103
 .171همان،  .104
 .229همان،  .105
 .147همان،  .106
 .37همان،  .107
 .54همان،  .108
 .15و  16همان،  .109
 .57همان،  .110
 .181همان،  .111
 .126همان،  .112
 .81همان،  .113
 .80همان،  .114
 .142ن، هما .115
 .125همان،  .116
 .138همان،  .117
 .119همان،  .118
 .118همان،  .119
 .118همان،  .120
 .38همان،  .121
 .182همان،  .122
 .81همان،  .123
 .44همان،  .124
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 .230همان،  .125
 .198همان،  .126
 .15همان،  .127
 .146همان،  .128
 .146همان،  .129
 .146همان،  .130
 .84همان،  .131
 .21همان،  .132
 .125همان،  .133
 .112همان،  .134
 .86همان،  .135
 .225همان،  .136
 .217همان،  .137
 .234همان،  .138
 .101ان، هم .139
 .214همان،  .140
 .110همان،  .141
 .63همان،  .142
 .13همان،  .143
 .20همان،  .144
 .57همان،  .145
 .122همان،  .146
 .44همان،  .147
 .158همان،  .148
 .159همان،  .149
 .151همان،  .150
 .159همان،  .151
 .104همان،  .152
 .112همان،  .153
 .179همان،  .154
 .212همان،  .155
 .86همان،  .156
 .139همان،  .157

 .241همان،  .158
 .20همان،  .159
 .62همان،  .160
 .222و  220همان،  .161
 .24همان،  .162
 .159همان،  .163
 .70همان،  .164
 .110همان،  .165
 .147همان، .166
 .62همان،  .167
 .241همان،  .168
 .115و  113همان،  .169
 .25همان،  .170
 .81همان،  .171
 .104همان،  .172
 .71همان،  .173
 .143همان،  .174
 .64همان،  .175
 .133همان،  .176
 .22همان،  .177
 .215همان،  .178
 .217همان،  .179
 .133همان،  .180
 .143همان،  .181
 .148همان،  .182
 .207همان،  .183
 .245همان،  .184
 .153همان،  .185
 .153مان، ه .186
 .117و  90همان،  .187
 .97همان،  .188
 .110همان،  .189
 .115همان،  .190
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 .118همان،  .191
 .124همان،  .192
 .129همان،  .193
 .20همان،  .194
 .14همان،  .195
 .29همان،  .196
 .14همان،  .197
 .130همان،  .198
 .145همان،  .199
 .175همان،  .200
 .119همان،  .201
 .129همان،  .202
 .197همان،  .203
 .1382: بيضايي .204

 .1385: بيضايي .205
 .28همان،  .206
 .62همان،  .207
 .61همان،  .208
 .148مان، ه .209
 .151همان،  .210
 .151همان،  .211
 .153-151همان،  .212
 .233همان،  .213
 .233همان،  .214
 .233همان،  .215
 .241همان،  .216
 .243همان،  .217
 .245همان،  .218

  

  نامهكتاب

  .گران و مطالعات زنانانتشارات روشن: پرده خانه، تهران). 1382(بيضايي، بهرام،  - 
گــران و روشــن انتشــارات: ، تهــران2ديــوان نمــايش، ج). 1382(بيضــايي، بهــرام،  - 

 .مطالعات زنان
گـران و مطالعـات   انتشارات روشن: شب هزار و يكم، تهران). 1385(بيضايي، بهرام،  - 

 .زنان
ــرام،  ــران). 1382(بيضــايي، به ــه، ته ــن: ندب ــان انتشــارات روش ــات زن ــران و مطالع .گ


