
 

 

 1رو به ارِض امروز

 های اندرو وایتهای رایت موریس و نقایشیزرع در سیامنی مالیک، داس تانهای ملزمنی

 میثاق نعمت گرگاین

 

 
 ، ترنس مالیک(1978منایی از فیمل "روزهای هبشت" )

 

 ییوی ن غالت وجود دارد. ویل س یلوهای مرتفع یبرا مشخیص لیدل  یگرید زیمهچون هر چ

آ سامن  یلیخ  نجای آ سامن هستند. ا و نیعلت، زم علتِ یعین علت وجود دارد،  نیکه پشت ا

. اببت یانق ه چیه افق ی یانهتااسوووت. خ و  ی یبه شووودت افق زیمهه چ .حضوووور دارد

ست که چ نیمه ش ند. هر کس که در هپنهیاب یقامئ و معود یهازی ا شت نیا ید اب  ایها بدن د

 دم دس یت یهازی منبع آ ب و غالت، چ یهاکه برج داندیم آ مده و بزرگ شده ابشد به خوی

 .هستند ی"وجود" یمس ئهلیک ها آ ن ستند،ی ن  یاو ساده

 ؛ رایت موریس(1948) "رسزمنی مادری"رمان  -

                                                           
 به فارسی بیژن الهی ؛هولدرلین دریش؛ فرشعر رَن 1



 

 

 
 ؛ ترنس مالیک(1973) "یزرعهای ملزمنی"منایی از فیمل 

 

ساک، وایومینگ، مونتاان، داکواتی  وس یعی های( آ مریاک که خبشBadlandsیزرع )های ملزمنی از نربا

ی از زمینه و جغرافیا نقش پررنگ، فراتر از یک پساندشامیل و جنوی و ساساکچوان پراکنده شده

ترین هومنداین که این شوودهیکی از شوو ناخ ه کند.منظر مضووموین در هو و ادبیات آ مریاکیی ایفا می

 برد، ترنس مالیک است. آ اثر خود به اکر میجغرافیا را به عنوان موضوع و ابزار در 

لو نور البه یای نو" ات الی برگاز تلأ تدای فیمل "دن یا در اب های درخ ان مرتامک و شوووووواداب ویرجین

وفور افق و و زده گرف ه ات رسریز های پاایین فیمل در میان ابغ انگلییسوووو تراشوووو یده و قملسوووواکنس

ی ، گسوووورته(1978) "روزهای هبشووووت"و  (1973) "یزرعهای ملزمنی"اندازها در کرانگی چشوووو ی

 طبیعت و تعامل/تقابل آ ن اب انسان ]فرهنگ[ امضای مضموین آ اثر ترنس مالیک بوده است.



 

 
 ؛ ترنس مالیک(1973یزرع" )های ملمنایی از فیمل "زمنی

 

بند تفسووووی ترجیعانداز م افزییکی و فقدان جغرافیای رئالیسوووو یت، از این رو عبارایت مهچون چشوووو 

عت و چشووووو  ّیت و اکرکرد طبی یای فیمل "زمنیماه ندازهای جغراف بل یزرع" بودههای ملا قا ند. ت ا

کرانگی جغرافیا[ ها ]در قیاس اب یهای هپناور و یکنواخت فیمل و حضوووور ابریک ت ووویتدشوووت

. برای مثال در ای طوالین در ادبیات این جغرافیای آ مریاک برخوردار بوده اسوووووتویل از پیشوووووینه

کرانگی دشووووت و طبیعت، دوراف ادگی، و رایت موریس این ی 1رِت های ویال ک  ها و داسوووو تانرمان

 رساند:ها را به هنایت خود میانزوا و حیت یتمیی ت یت

ای ای مرتعی. به نظر هیچ چزی برای دیدن وجود نداشت. نه ح اری، نه هنری، نه درخیت، نه تپه»

انهتایش در دامن نور خورشووووو ید انپیدا بود. هیچ جز زمنی نبود، نه دشوووووت ای  ای بود،اگر جاده

                                                           
1 Willa Cather 



 

سازد. من این حس را داش مت که گوای هجان، سامان، بلکه فقط آ ن چزیی که دشت و سامان را می

 .«امی، جایی که خارج قلمرو قدرت انسان استی آ ن رس یدهرها شده است. گوای به لبه

 ویال کرت؛ آ نتونیای من-

 " رایت موریس: 1ابرشهر کسالتدر  شادنویشو مهچننی در داس تان " 

مراتعی خایل که گاهی جز  ی نبود، چزینگریسووتکه میبه هر سووو را نداشووت.  حتملدیگر توان او »

 «ماندمال در جاده آ ن ابیق میِگل هاییپس از ابرش برف ای ابراین کواته چاهل

 

 
Winter 1946 (1946); Andrew Wyeth 

 

سبت ت یت شامر زایدی از نقایشها اب چش چننی موقعییت در ن های اندرو وایت نزی اندازها در 

ست. ت  شاهده ا صل زم یکوچک جوهر یسان لکهبه ییهاتی  قابل م سامن که  نیدر حدفا و آ 

                                                           
1 Ceremony in Lone Tree 



 

 پناهی یاست برا یابزارافقی هپناور و  یهادشتدر آ اثر او پاک و زدوده شوند.  توانندیهر آ ن م

 یمس ئهل یجس تجو یبرا کنندیرا ارائه م نیادیبن  ییکه فضا کراینی یهاافق ها،تیگذاشنت ت  

 نیبودن ا یریانگز  ،قابدر  عتیانداز طب چشووو  کنواختی  یبودن هپنه ی. انم ناه"وجود"، "بودن"

 .گرددیجس تجو و مواهجه را موجب م

 
Christina's World (1948); Andrew Wyeth 

در دو فیمل  کنند.را تداعی می موریسهای و رمان ی مالیکهاهای فیملهای اندرو وایت، قهرمانها در قابت ووووویت

های ( و " زمنی1960" )ابرشهر کسالتشادنویش در های "یزرع" و "روزهای هبشت" مالیک و داس تانهای مل"زمنی

ویل برند. انهتای دشووت پناه میگویند و به دامان یها حمیط شووهری را ترک میت وویتموریس ( 1956در دیدرس" )

هایی که به مرور در بسرت این شوند. ت یتکران دشت، اب طبیعت بیگانه میهای یی سرتون افقخییل رسیع در هپنه

 ماند.انپذیر ابیق میکند. دشت )طبیعت( ویل بدون تغیی و ترصفشان تغیی میسفر، خود و روابط

 
 ؛ ترنس مالیک(1978فیمل "روزهای هبشت" ) منایی از



 

 

برای در  گردند در دل طبیعت برای فرار از طبیعت.ها در جسو تجوی پناهی میبه مرور ت ویت

 امان ماندن از افق.

 

سایهابد مهچون موج می» شدن وجود وزید و مهچون درای هیچ  ای در اکر نبود: جایی برای پهنان 

 «نداشت

 ؛ رایت موریسابرشهر کسالتشادنویش در  -

 

 شوووووود. جایی دربه هبرتین وجه ت وووووویر می (1973) "یزرعهای ملزمنی"پناهی در انهتای فیمل ی این

که هیچ ذهنییت از  شودمیای موجب درجه 18۰ها که تدوین مداوم ساکنس تعقیب و گریز اتومبیل

کران دشووت نداشوو ته ابشوو ج؛ اینجا که کیت که مابنی دو ی یدر هپنه "کیت"مسووی و هجت حرکت 

و جایی برای خمفی شووودن وجود ندارد، به غایت  کران( منگنه شووودههنایت )آ سوووامن و دشوووت یی

های رایت موریس اسووت و شوواید این وفور افق در جغرافیای فیمل ی فضووای داسوو تانکنندهتداعی

ست که موجب می شنی را م وقف کند و بر روی شود، کیت در ص ا شدن به پلیس، ما سلج  نه ت

 سقف آ ن ابیس تد. او در آ ن حلظه بلندترین چزی در طبیعت رسارس افقی فیمل است.

 نیخود در ا ایسووووعس بعد از فرار، گو کرد،یها را پرت مدر شووووهر آ شووووغال مل،یف  یدر ابتدا تیک 

 یزرعهای مل، زمنیایجغراف  نیا قتیپرت شووده اسووت، دور اف اده اسووت. در حق  نیها، بر زمدشووت

تفاوت رحامنه یی اسوووت. تفاوتشوووهر[، بلکه ی عتی]برخالف طب  سوووتی بد ن  ایخوب  تیدر هنا

 است.


