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  )جهان برگمان(برگمانوراما 
  لوك گدار - ژان

  وحیداله موسوي: مترجم
  

  
  

شش فیلم است که آدم یا در تاریخ سینما، پنج 
ها یاد کند  ها از آن دوست دارد تنها با این واژه

چون دیگر » .این زیباترین فیلم سینما است«
: تابوهایی مانند  فیلم. ستایشی باالتر از این نیست
دبلیو . از اف) 193( داستانی از دریاهاي جنوبی

 سفر به ایتالیامورنائو و رابرت فالهرتی، 
)Viaggioin Italia,1954 ( از روبرتو روسلینی

 ,Le Carrosse d’or( طالیی ي هکالسکو 
ها هیچ حرف و  این فیلم. از ژان رنوار) 1953

ها مانند عروسی دریایی که  آن. حدیثی الزم ندارند
دانند چگونه باز شوند، بعد  شود، می باز و بسته می
ها دارند  که فقط آن را مخفی کنند رازهاي دنیایی

. و در عین حال، به شکلی جذاب بازتاب دهند
این دنیا عمیقاً . ها حقیقت محض است دنیاي آن

وقفه در دنیاي  ها متبلور شده، حتی اگر بی در آن
  .اي ظاهر شوند نقره ي  روي پرده

همین » !این زیباترین فیلم تاریخ سینماست«
فقط سینما . چرا؟ این گونه است دیگر. کافی است

اي بیان  تواند خود را با چنان سادگی کودکانه می
سینما  چرا؟ چون. کند؛ بدون تواضعی دروغین

براي ستایش از . است، و سینما خود بسنده است

رسن ولز، ماکس افولس، کارل هاي اُ شایستگی
تئودور درایر، هاوارد هاکس، جرج کیوکر و حتی 

این «ست این جمله را بگوییم  روژه وادیم، کافی ا
ها را با هنرهاي بزرگ  ما وقتی آن» .سینما است

مین جمله کنیم نیز ه در قرون گذشته مقایسه می
  .گوییم را می

توان منتقدي را تصور  از سوي دیگر، دشوار می
کرد که در ستایش از جدیدترین رمان ویلیام 

ي  یا درباره» این ادبیات است«فاکنر، بگوید 
این موسیقی «لی بگوید استراوینسکی یا پل ک

حتی تصورکردنی » .این نقاشی است«یا » است
رافائل چنین نیست که در اشاره به شکسپیر یا 

در بین ناشران کتاب، براي کسی . چیزي بگویند
نیامده براي   مانند برنارد گراسه تا به حال پیش

معرفی یک شاعر به چنین شعاري متوسل شود؛ 
حتی ژان ویالر هم اگر روي » .این شعر است«

از » این تئاتر است«نوشت  پوستري براي تئاتر می
» استاین سینما «ولی . شد خجالت سرخ می

ا و ه صرفاً شعار نیست، بلکه رجزي براي بازاري
که وقتی سخن از  خالصه این. فیلمسازان است

هایی که  آید، یکی از موهبت فیلم به میان می
ي آن بحث شده این است که فیلم  ندرت درباره به

صرفاً با وجود داشتن بر هستی خودش گواهی 
شناسی خود  دهد و از این رهگذر، اصول زیبایی می

ي  گفتم پنج شش فیلم به عالوه. نهد را بنا می
) 1951( ي تابستانی پرده میانیکی دیگر، چون 

  .زیباترین فیلم سینما است
شوند که  گ وقتی متمایز میاحتماالً هنرمندان بزر

شما بتوانید در کارهایشان به دلیل بسیاري از شور 
ا و احساساتتان پی ببرید که تحت ه و هیجان

شرایطی کامالً استثنایی بر شما غلبه کرده یا در 
اي نامنتظر با  اي شگرف از واقعه مواجه با صحنه
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اید، وگرنه پیش از آن شما  ها مواجه شده آن
  .آورید ها را به زبان می آنندرت نام  به
ها  اي که موج بتهوون زیر ستارگان، روي صخره«

کوبند، بالزاك وقتی که مونتمارت به  بر آن می
نگریست گویی مقام پاریس زیر پاهایش  پایین می

ي محبوب خود، بازي  بنابراین اگر در چهره» است
بینید، اگر وقتی  موشک حال و گذشته را می قایم

دار شده، مرگ به  ا روحتان جریحهتحقیر شدید ی
کند تا به  شکلی کنایی و سرد به شما اصرار می

تان ادامه دهید، شما آن پرسش برتر را  زندگی
، »تابستان شیرین«هاي  اگر واژه. پرسید می

بر لبانتان جاري » سراب ابدي«، »آخرین سفر«
که به آن بیندیشید، نام مردي  شد، پس بدون این

در طی  ـفرانسه   اید که سینماتک هرا به زبان آورد
هایی که فقط چند  دومین مرور بر آثار براي آن

او را  ـاند  فیلم معدود از نوزده فیلم او را دیده
ترین فیلمساز در اروپا شناخته؛  عنوان بااصالت به

  .اینگمار برگمان

  
 اره و زرق و برق خاكو  مهر هفتماصالت؟ 
لبخندهاي یک ي این عنوانند، همچنین  شایسته

و  رؤیاها، تابستان با مونیکاولی . شب تابستانی
موپاسان ] گی دو[توانند خویشاوندان  می لذت

ي تکنیکی، زوایاي دوربین، ژرمن  از جنبه. باشند

ها در آب،  ي، بازتابها، مان رِ دوالك، جلوه
کنند و  دیمیتري کرسانف را در ذهن تداعی می

بیش و کم ها را  بک توان فالش امروز می
آیا زمان آن گذشته؟ . شده محسوب کرد منسوخ

خیر، سینما متفاوت است، طرفداران تکنیک 
تعجب خواهند کرد، فراتر از همه چیز، سینما یک 

  .صنعت است
 کار. فیلم صنعت نیست؛ هنر است! اصالً و ابداً

آدم همیشه تنها است، چه در . گروهی نیست
و براي  خالی اي استودیو و چه در جلوي صفحه

ها  برگمان، تنها بودن براي مطرح کردن پرسش
. ها است و فیلم ساختن جواب دادن به آن پرسش

امکان ندارد بتوان بیش از این به تعریف کالسیک 
  . رمانتیسیسم نزدیک شد

البته او تنها فیلمساز معاصر ما بود که آشکارا زیر 
ي  ي آوانگاردها در دهه هاي مورد استفاده بار روش

هایی که حتی امروز در  نرفت؛ روش سی
ها به وفور  هاي تجربی یا آماتور جشنواره فیلمنامه

ولی در مورد استفاده از این . شوند دیده می
باید آن را ) 1949( تشنگیها در فیلم  روش

فیلمی جسورانه از کارگردانش دانست، چون 
هاي کامالً  برگمان این معجون را با توجه به فیلم

در . در ذهن داشت بکار بردمتفاوتی که 
ها،  چه هایی از دریا شناسی برگمان صحنه زیبایی
  ظاهر بااصالت ها، علفزارها و ابرها، زوایاي به جنگل

هاي بسیار هنرمندانه از پشت،  دوربین و نورپردازي
هایی مجرد حاکی از مهارت فیلمبردار  نشانه

ها بعد جسمی کاراکترهاي او را در  نیست، بلکه آن
وقتی برگمان . دهند اي خاص بازتاب می ظهلح
خواهد احساس کامالً خاصی را بیان کند،  می
عنوان نمونه، شور و وجد مونیکا را، وقتی او در  به

کند و  سحرگاه سرتاسر استکهلم را با قایق طی می
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گردد  غم و اندوهش را وقتی که او راه رفته را برمی
  .گذرد و از کنار شهري خوابیده می

اینگمار برگمان فیلمساز . اي خاص ظهدر لح
هاي او از تأمالت  فیلم. هاي خاص است لحظه

گیرند  ي زمان حال شکل می کاراکتر اصلی درباره
شوند؛ به  تر می ي شکست زمان ژرف واسطه و به
تر،  پروست، ولی بسیار پرقدرت] مارسل[ ي هشیو

س یجو] جیمز[گویی پروست در یک آن از طریق 
اي  وسو تکثر شده و به مکاشفهر] ژان ژاك[و 

العاده بر اساس یک لحظه منجر  سترگ و فوق
اصطالح، یک بیست  یک فیلم برگمانی، به. اند شده

و چهارم ثانیه است که به یک ساعت و نیم تبدیل 
دنیایی است که بین دو . بسط داده شده است

زدن فشرده شده، اندوهی بین دو  مه چشم به
و . ین دو کف زدن استضربان قلب، لذت زندگی ب

ها در این  بک اهمیت ازلی فالش اند همین گونه
هاي یکه و تنها در سرتاسر  روي پیاده
در . اندازهاي رؤیایی اسکاندیناوي چشم
فقط کافی است ماژبریت  ي تابستانی پرده میان

نیلسون در آیینه نگاهی به خود بیندازد تا مانند 
گمشده و رفیوس یا النسلوت در طلب بهشت اُ

از این رو . زمان بازیافته از زمین برخیزد
تر کارهایش،  هایی که برگمان در بیش بک فالش

ها استفاده کرده،  مند از آن تقریباً به شکلی نظام
. نیستند» هاي نازلی حقه«رسن ولز دیگر به قول اُ

ها اگرچه موضوع واقعی یک فیلم نیستند، ولی  آن
عالوه . شوند ل مینیاز مطلق آن بد دستکم به پیش

نظیر این تکنیک سبکی در آن  بر این، مزیت بی
اي  است که به فیلمنامه ریتمی درونی و هسته

دهند و به این شیوه، به آن استحکام  دراماتیک می
هاي برگمان که نگاه  به هر یک از فیلم. بخشند می
کنید، متوجه خواهید شد که هر یک از  می

مناسب شروع و به  ها همواره در مکانی  بک فالش

مهارت او . رسند، یا به کل در دو مکان پایان می
در این واقعیت نهفته است که تغییر صحنه، عیناً 
همان گونه که در بهترین آثار هیچکاك دیده 

شود، همواره به احساسات کاراکتر اصلی  می
به عبارت دیگر، پیرنگ را جلو . وابسته است

. ز بزرگ استي یک فیلمسا برد و این نشانه می
کنیم، در  عنوان چیزي ساده فرض می آنچه ما به
از این منظر، . قاطعیتی عظیم است ي واقع، نشانه

نرفته، آن گونه  اینگمار برگمان خودآموز و مکتب
با قاطعیت او را » اي حرفه«که برخی فیلمسازان 

کنند، به بهترین  چنین خطاب می
و دهد  هاي ما درسی بزرگ می نویس فیلمنامه

همان گونه خواهیم دید که این اولین و آخرین 
  . درس او نخواهد بود

  
وقتی وادیم شاهکارش را ساخت، برایش کف زدیم 
و او را مرد زمان حال نامیدیم، در حالی که 
. بسیاري از همکارانش بسیار از او جا مانده بودند

ي جولیتا ماسینا را دیدیم،  ما ادا و اصول شاعرانه
فدریکو فلینی کف زدیم، براي تر و ولی براي 

ولی . ماند وارش که به فصل بهار می تازگی باروك
تر، به  این رنسانس سینماي مدرن پنج سال پیش

رفیعش  ي هیمن پسر یک کشیش سوئدي، به قل
  .رسیده بود
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هاي سینماهاي  ه بر پرد تابستان با مونیکاوقتی 

پاریس به نمایش درآمد، چه بر ما گذشت؟ هر 
مان را براي انجام  ري که ما فیلمسازان فرانسويکا

ندادنش سرزنش کرده بودیم، اینگمار برگمان 
دار فیلم و  طالیه تابستان با مونیکا. انجام داده بود

عیب و  خدا زن را آفرید بود، ولی فیلمی بود بی
 هاي کابیریا شبپایانی  ي هو صحن. نقص

)Lenotti de cabiria/1957 ( با جولیتا
شد؛ آیا  ماسینا که با شگفتی به دوربین خیره می

ي مانده به  فراموش کرده بودیم که در یک صحنه
چنین چیزي  تابستان با مونیکاي پایانی  صحنه

  وجود داشت؟

  
مشارکت بین بیننده و هنرپیشه، همانی که آندره 

ما فراموش کرده بودیم که . بازن عاشقش بود
اندرسون قدرتمندتر و همین کار را هریت 

اي که او با  تر انجام داده بود، در صحنه شاعرانه
کند  چشمانی سردرگم مستقیم به دوربین نگاه می

گر یأس و آزردگی او باشیم،  گذارد ما نظاره و می
  .جاي بهشت از جهنم سر درآورده است زیرا به

هایی که سري  تمام آن. هر گردي گردو نیست
یک مؤلف . ، نوآور نیستنداند بین سرها درآورده

 ي هاورجینالِ راستین هیچ وقت براي جامع
دهد  برگمان به ما نشان می. کند خودش خلق نمی

. اندیشی که نوآوري یعنی دقت و دقت در ژرف
، تابستانی ي هپرد میانهایی مانند  آنچه در فیلم

عمیقاً تازه  مهر هفتمو  تشنگی، تابستان با مونیکا
دیگر، لحن دقیق و است، وراي چیزهاي 

برگمان صاف و . برانگیزشان است تحسین
زند، ولی بقیه هم همین  کنده حرف می پوست

ي  طورند و این نکته اهمیت چندانی ندارد، نکته
مهم این است که برگمان با برخوردي از ظرافت 

رو شود،  تواند با هر حقیقتی روبه راسخ اخالقی می
ي پایانی  نهمانند صح(حتی اگر برخورنده باشند 

  ).زنان منتظر
عمیقاً جالب توجه این است که او غیرقابل  ي هنکت

بینی است و هر فیلم جدید از این مؤلف،  پیش
کند؛  ترین طرفداران او را غافلگیر می حتی مشتاق

اگر انتظار دیدن کمدي را داشته باشید، سر از 
. آورید ي معمایی و قرون وسطایی درمی یک قصه

هاي برگمان، آرامش  ي مشترك اغلب فیلم نکته
ها، که او حتی  انگیز او در ترسیم موقعیت تشگف

زند، اعتبار و قابل قبول  فیدو را کتک می) جرج(
] هنري دو[هاي  بودن دیالوگش، که از دیالوگ

گیرد و تواضع و اعتدال او  مونثرالنت پیشی می
جیراردو را ] ژان[آمیزي  است که به شکل تناقض

نیازي به بیان این نکته نیست . نهد پشت سر می
عیار او در اجراي  که عالوه بر آرامش تمام

ها، برگمان مهارت و استادي مطلقی در  فیلمنامه
در این . ها در جلوي دوربین دارد هدایت هنرپیشه

زمینه، اینگمار برگمان همتراز کیوکر یا رنوار قرار 
  .گیرد می

تر  این نکته ارزش ذکر کردن را دارد که بیش
شان  ي در حرفها هاي برجسته بازیگران او آدم

ها به گروه تئاتري او تعلق  بسیاري از آن. هستند
اندیشم  ویژه به ماژبریت نیلسون می من به. دارند

هایی حاکی  اي حاکی از خودرأیی و لب که با چانه
. اندازد از تحقیر، آدم را به یاد اینگرید برگمن می

ولی با دیدن بریگر مالستن در نقش جوانی رؤیایی 
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و بعد در نقش  ي تابستانی پرده نمیادر فیلم 
، که تشنگیبورژوایی با موهاي لَخت و مجلل در 

شد او را شناخت، گونار بیورنستراند و هریت  نمی
و بعد با  رؤیاهااندرسون در تحسین اپیزودهاي 

هاي  هایی تازه و ریتم ظاهري کامالً متفاوت، تیک
، لبخندهاي یک شب تابستانیمتفاوت جسمی در 

به نبوغ ذاتی برگمان در شکل دادن به توان  می
ها را خطاب  آن گونه که هیچکاك آن ـاش  »گله«

  .پی برد ـکرد  می

  
  

آیا کامالً مشخص است که فیلمنامه در تعارض با 
کارگردان است؟ الکس جافی و رنه کلمان، 

عنوان نمونه، از نظر استعداد کامالً با هم قابل  به
زند،  ولی وقتی استعداد با نبوغ پهلو می. اند مقایسه

هاي  شبو ي تابستانی  پرده میانمانند آنچه در 
لوچیو ) Lenotti bianch/1957( سپید

شود، آیا بهتر نیست وقتمان را  ی دیده میتویسکون
که چه  پایان تلف نکنیم و از این بحث و جدل بی

کسی از دیگري برتر است، دست بکشیم؟ مؤلف 

عیار یا کارگردان ناب؟ شاید خیر، چون در  تمام
اینجا داریم از دو رویکرد متفاوت نسبت به سینما 

ها برتر از دیگري  کنیم، شاید یکی از آن بحث می
  .باشد

هایی که در  آن. اساساً دو نوع فیلمساز وجود دارد
به زمین را چشمانشان زنند و  خیابان قدم می

. زنند باال قدم می هایی که با سر و آن دوزند می
گیرند،  اول جاي می ي هکسانی که در مقول

مجبورند سرشان را باال بگیرند تا ببینند در 
گذرد، بگذارند چشمانشان به  اطرافشان چه می

چب و راست حرکت کند و مجموعه تصاویري از 
ها  آن. آورند آنچه پیش رویشان است، گرد

کنند  نگاه می. بینند دیگران چیزي نمی. بینند می
کنند  ي خاصی ثابت می و نگاهشان را روي نکته

ها فیلم  وقتی آن. که نظرشان را جلب کرده
ي اول تصاویري تولید  هاي مقوله سازند، آدم می
هاي  ، آدم)روسلینی(کنند که خیالی و سیالند  می

متري تولید  میلی ي دوم تصاویري دقیقاً مقوله
توان  از بین اولین مقوله، می). هیچکاك(کنند  می

بدون تردید تصاویري یافت که بسیار ناهمخوان، 
ولی به شکل هولناکی نسبت به وقایع جاري در 

ي دوم،  در بین مقوله) ولز(لحظه حساسند 
خورد که در  دقیق دوربین به چشم می هاي حرکت

. النگ] ستیفر. [فضا ارزش مجرد خود را دارند
ي اول تعلق دارد، فیلمسازان  برگمان به مقوله

ي دوم، فیلمسازان  آزاد، ویسکونتی به مقوله
  .موشکاف

) 1954( سنسوبه را  من تابستان با مونیکاخود 
کارگردان آن  ي دهم و رویکرد مولفانه ترجیح می

جز رنوار، برگمان بدون شک بارزترین . را
اگر زندان . ي این رویکرد در اروپا است نماینده

سندي کافی براي این واقعیت نباشد، دستکم 
یک : مضمون آشنا است. نمادي بارز که هست
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از معلم  ي شیطان دربارهاي  نوشته کارگردان دست
ه گیرد، ولی او کسی نیست ک ریاضیات خود می

قربانی تمام پیشامدهاي ناگوار و اهریمنی ناشی از 
نویسی است که  شود، بلکه فیلمنامه آن می

خواهد دستی به سر و شکل  کارگردان از او می
  .داستان بکشد
عنوان آدمی تئاتري مایل است  برگمان به

هاي دیگران را کارگردانی کند، ولی  نمایشنامه
منازع آنچه عنوان فیلمساز دوست دارد ارباب بال به

برگمان برخالف روبر . در اختیارش است باشد
ندرت شخصی  برسون یا ویسکونتی که چیزهاي به

ها و کاراکترهاي  دهند، داستان را دوباره شکل می
  .کند خودش را خلق می

از لحاظ  مهر هفتمتواند انکار کند که  کسی نمی
. رسد نمی هاي سپید شبکارگردانی به پاي 

تر و زوایاي  سنجیده پیدهاي س شبتصاویر 
جا تمایز  و در این ـولی . ترند دوربین موشکافانه

براي چنان استعداد شگرفی چون  ـبزرگی نهفته 
سکونتی، کافی است که براي ساختن فیلمی یو

او . ي خوبش تکیه کند خوب به ذوق و قریحه
کند و به شکل خاصی، آن را  کار می داند چه می

اگر کسی بداند که . کند براي خودش آسان می
چنان نبوغی دارد، مشکلی از بابت انتخاب 

نقص و  ي بی هاي زیبا، اسباب و اثاثیه پرده
ي دوربین نخواهد  صحیح و یکه هاي حرکت
شناسد،  هنرمندي که خوب خودش را می. داشت

ترین راه را انتخاب  شود آسان اغلب وسوسه می
در مقابل، آنچه دشوار است حرکت به سمت . کند

اي ناشناخته، کشف خطرها، ریسک کردن و  مینهز
اي که  ، صحنههاي سپید شبدر . ترسیدن است

هاي برف در اطراف قایق حامل ماریا شل و  دانه
انگیز  افتند، اعجاب مارچلو ماسترویانی فرو می

انگیز قابل قیاس با  ي اعجاب است، ولی این صحنه

رهبر ارکستر روي (نیست که  لذتاي در  صحنه
نگرد که  چمن دراز کشیده و به استیگ اُلین می

داده را تماشا  لم یت نیلسونِردارد عاشقانه ماژب
چگونه کسی «اندیشد که  کند، و آدم به این می می

  »اي با چنان زیبایی شگرفی تصویر کرده؟ صحنه
ستایم، ولی به  را میهاي سپید  شب من

  .ورزم عشق می یي تابستان پرده میان
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  پاسخ برگمان
» کایه دو سینما«گدار در  :استیگ بیورکمن

ي  پرده میاني  آمیزي درباره ي بسیار تحسین مقاله
او به . نوشت» برگمانوراما«با عنوان  تابستانی

حمله کرد که سنگ تکنیک را به ي کسانی  همه
زنند و فیلم را صنعت و نه شکلی هنري  سینه می
سینما صنعت نیست؛ هنر «. کنند میمحسوب 

آدم همیشه . گروهی نیست به معنی کار. است
روي  تنها است، روي صحنه، مثل وقتی روبه

و براي برگمان، تنها بودن . اي خالی نشسته صفحه
ها و ساختن فیلم یعنی  یعنی مطرح کردن پرسش

ها؛ هیچ چیزي از نظر کالسیک  پاسخ به آن
  . لطفاً نظرتان را بگویید ».تر از این نیست رمانتیک

من چیزهایی که گدار گفته : اینگمار برگمان
این دقیقاً کاري است که . دانم سحرآمیز می

او ! دهد و خودش قربانی آن شده خودش انجام می
  .خودش نوشته ي هدربار

 
نباید فراموش کنید که عمر من در تئاتر گذشته و 

 ـشده باشد  حتی اگر دنیایی محفوظ ـتئاتر 
وقتی نمایشی را . همواره مستلزم کار جمعی است

کنید، آدم بسیار زیاد به گروه وابسته  تهیه می
ها هیچ وقت حتی براي  در تئاتر هنرپیشه. است

. گیرند کننده موضع نمی یک لحظه علیه تهیه

در . هاي مؤثر قوي براي مقابله با او بلدند ها راه آن
ایم که  دیدههاي بسیاري  کننده هاي اخیر تهیه سال

ها به خاك  روي هنرپیشه خاطر قرار گرفتن روبه به
  .اند سیاه نشسته

هاي دیگري احساس تنهایی مفرط  من در جنبه
من . اي هرگز حرفه ي هام، ولی در یک زمین کرده

شناسم که مالقاتش  یک رهبر ارکستر محشر می
او از تنهایی مطلقش در برابر ارکستر حرف . کردم

اش  ست که من هیچ وقت تجربهاین چیزي ا. زد
ام، چه در تئاتر با بازیگرها و چه با  نکرده

آنچه من . ها در یک فیلم استودیویی تکنسین
عمیقاً از آن آگاهم این است که با استفاده از 
کلمات نامفهوم و ادا و اصول و با توجه اکید به 

ام از  وار، همواره سعی کرده قوانین خاص مناسک
این واقعیت . ایمان خالص شومه جویی شر ستیزه

دارد، صرفاً تصوري نیست که از خودم ساخته 
  .باشم

گروه، خشمی فروخورده و قوي علیه آدم مسئول 
تواند خشم شدیدي  دارد و آن آدم مسئول می

  .نسبت به گروه داشته باشد
گذارید؛  اي تنگ و محدود پا می بر سر صحنه

هیچ . آدم در اطرافتان مشغول کارند 25جایی که 
بینید که پاهاي دیگري را له  وقت کسی را نمی

هیچ وقت دنیایی زمخت . کند یا به کسی تنه بزند
. بینید اي عبوس نمی ه و خشن، هیچ وقت چهر

. خورد اي گستاخانه به گوشتان نمی هیچ وقت واژه
ندرت کسی صدایش را روي دیگري بلند  به

که  اگر اوضاع این گونه است، به این دلیل. کند می
دانند  همه می. اند دانند به دیگري وابسته همه می

در نتیجه، هر کسی . که باید با هم جلو بروند
کار باشد و نسبت به  داند که باید مالحظه می

 120دیگري مؤدب، حتی اگر دماي استودیو 
نه، من . درجه باشد و همه از رمق افتاده باشند
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در  من. ام هیچ وقت آنچنان احساس تنهایی نکرده
ام و به همین  دنیاي بیرون احساس تنهایی کرده

ام،  ها پناه برده دلیل به جمع کوچکی از آدم
  هرچند خیالی باشند

  وحیداله موسوي: مترجم


