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روند، در این سفر کوتاه : دو زوج به تعطیالت میشمشیرهای چوبی حکایتی با فرم و روساختی ساده و روان

 شود.های هر شخصیت در زوج مقابل میوجوی خواستهجست ها، وتفریحی مخاطب متوجه سوتفاهم

ها را از طریق روابطی غیر از روابط عاطفی و متعهدانه پیگیری کرد؟ آدمی در دنیایی زیست شود خالءچرا نمی

گذرد. کند که بسیاری از اتفاقات آن برایش جالب است و بسیاری اهمیتی ندارد، و به راحتی از کنارش میمی

 کند.فرض وجود دارد ولی کمتر کسی در روابطش به آن توجه می این پیش

-دهد. زن نمیشود زن)راوی( را در مقابل شوهر قرار میتقابل تنش و آرامش، داستان با خبری که بیان نمی

 خواهد آرامش حفظ شود، اولیت خوش بودن در چند روز پیش رو است. تواند آرام بگیرد و مرد می

شوند بلکه کوبیده شوند تنها بسته نمیدهد. وقتی درها بسته میه شدن را بازتاب میراوی)زن( حس کوبید

رسد؛ لحظه رسیدن به مقصد و آغاز تفریح، دلیلی موجه برای ساکت شدن. شوهر، شوند. خبر بدموقع میمی

شود می واکشخواهیم چند روزی خوش بگذرانیم، پس کند، با توجه به اینکه میزن را به آرامش دعوت می

شان تلخ نشود و پی به حس درونی آنها نبرند، رفتار رفتار تصنعی، لبخندی زورکی برای همسفرها که اوقات

 ساختگی خود سرکوبی برعلیه واکنشی که باید بروز داد.

ها و حوادث ساز موثری بر تمامی صحنهتواند مقدمه و پیش ذهنیتآرایی و رفتارها میپرداخت لحن، صحنه

ای شد به صحنهبود شاید تبدیل میماشینی پر از عروسک، اگر فارغ از مقدمه می دیدن صحنهباشد. پیش رو 

بچگانه و با کمی گذشت؛ بامزه، اما پیش ذهنیت سازی در مقدمه حس دیدن این تصویر را تا حد انزجار باال 

 برد.می

یشتری به دست آید و از نیمی آگاهی ها اطالعات بشود از نیمی از شخصیتراوی و زاویه دید باعث مینوع 

تراند. چرا یزدان خونسرد و سرخوش است؟ چرا مهتاب به خود توجه ای ظاهری و نیمه دیگر درونیکمتر؛ نیمه

دوتا از بزرگترین سبدها را »کند از خود مراقبت کند آن هم با حالتی اغراق آمیز. و اما راوی دارد و سعی می



، انگار در پی به رخ کشیدن و اظهار وجود است، و یا خالی کردن خود از «افتماه میدارم و دنبال یزدان ر برمی

 اند.گر؛ توانش را دارد ولی نیروهای بازدارنده روانی در ناخودآگاهش رسوخ کردهنیروهای سرکوب

ویژگی  ها، و مورد پسند واقع شدن، در زن)راوی( اینزن)راوی(، قرار گرفته میان ابراز اعتقادات، خواسته

خواهد از شود که باید خوددار باشد، به هر شکلی، مطیع بودن در هر موقعیتی. زن)راوی( مینهادینه می

های داشته و نداشته خود برای ابراز کند از قابلیتزند، تالش میمخمصه رها شود، دست به اقداماتی می

یستم. اما تمامی انرژی خود را در راستای کند که من آن زن نوجود استفاده کند. اقدامات خود را پیگیری می

بندد نه در راستای وجود خود و تعریفی از خود ارائه دهد، پس تنها مقابله با دیگر زن داستان به کار می

 شود بر علیه زن دیگر.واکنشی می

 گیرد،کند دنیا)ویال( رنگ میدهد. یزدان حرکت میهمراه با صحنه آرایی شخصیت پردازی نیز رخ می

تاباند، سرخوشی خود را با دیگران ها را شسته و نور را میگستراند، میوهها را میفضاسازی، یزدان نعمت

گیرد و مهتاب همچنان غلوآمیز از خود ها را میگر است، آمار اتاقکند. عماد همچنان حسابقسمت می

 شود.کند و جلوه لوس بودنش تشدید میمحافظت می

آیند دیگر اندیشان گرد هم میگیرد و وقتی همدی راسخ شود خودکامگی شکل میمسلکی که در آن اعتقا

هایش را هزارباره در ماند. زن)راوی( از شوهر خود شناخت دارد. داستان و قصهمجالی برای کسی باقی نمی

د و گیر فکری قرار میجا شنیده و خوانده، شناختش در گذر زمان کسب شده است، و حاال در کنار همهمه

کند، حال که تمامی کنند، پس زن)راوی( با یک چشم به هر دو نگاه میافسار سخن را به یکدیگر تعارف می

عقیده اوست مثل اوست و حس تنفر را به سمت او گیرد پس هر کسی که همهای منفی را از شوهر میحس

 شود.نیز روانه می

هایی هستند که بعضی معضالت شخصیتی دارند، آموزه هایی که ریشه در دنیاهای ناشناخته و انتزاعیاندیشه

مانند. سرخوشی که از سر نادیده گرفتن بوجود برند ولی در حد همان شخصی بودن باقی میرا از بین می

کنند، پس وقتی تاثیرگذاری آیند، نادیده گرفتن هر آنچه که انرژی منفی؛ یا به تمثیلی ویروس، منتقل میمی

کند که هر آن کسی که شود چنان همه کیفیات و حاالت فراواقعی عادی جلوه میآن موجب سرخوشی می

 شود.این حاالت برایش غریب بیاید ترد می

خواهد نادیده گرفته شود. او شخصیتی دارد ترد شدن برای زن)راوی( داستان خسارت سنگینی است. او نمی

ر برای زن)راوی( نه در حد مرموز شدن که در خرافه گهای سلطه تقابل دارد. سطح فراواقعی سلطهکه با اندیشه

شود نتواند نه از خود دفاع کند و نه راه گریزی داشته باشدپایبند بودن به ساختاری است، اما آنچه موجب می

زند، از عماد به زوج همسفر، گروهی که چهار نفر را زیر تر است، ساختاری که او را به عماد پیوند میهنگفت



تر که در روابط ای گستردهکند، نخ نامرئی از احساسات و نیازها و ساختارها در جامعهد مییک سقف گر 

خواهد از زبان زن)راوی( تک کلماتی که میهای پیشین روی تکشود. آگاهیشخصی این گروه پدیدار می

 «.گوید آبروریزی نکنحتما اخم هم کرده و دارد توی دلش می»گذارد؛ خارج شود تاثیر می

شود؛ خواب دیدن زن)راوی(، و از خواب بیدار شدن، ناگهان ای وارد مرحله جدیدی میداستان در نقطه

ها شود، خواستهتر مییابد، دنیایش شیرینگیرد. از آنجا زن ناخودآگاه راهکاری میدنیای زن رنگ دیگری می

شود. مرد دیگری که شکل دیگری یشود قابل نادیده گرفتن متر و هر آنچه باعث ناراحتیش میدست یافتنی

ای بر آن حاکم باشد. پس پا به جهانی پسندد هر چند در ظاهر باشد و هر چند وضعیت رویاگونهاز زن را می

گذارد و چنان رویایش واقعی است که تصاویر به همان اندازه پیش از رویا واقعی است، تنها رویایی خود می

 شود.یشادابی و سرخوشی زن)راوی( اضافه م

های ماورایی که از راه حلشود و نه از راهرو میهای واقعی روبهرود، با تمامی ترستا سر حد مرگ پیش می

شود، رویای دست یافتن به وجود، وجود ای که باعث افسار گسیختگی در عمل میمقابله جسمانی. انگیزه

های دیگر خواهد شکلدهد و میرائه میداشتن، وجودی فارغ از وجودهای دیگر؛ وجودی که تعریفی جدید ا

اند و رهایی از را پشت سر بگذارد. اما زنجیرهای بزرگ نادیده گرفته شدن در ناخودآگاه زن)راوی( رسوخ کرده

-ای همه ساکت و بیپرسد. کباب،جوجه. لحظهخوری؟ یزدان از من میشما چی می»ها راحت نیست. آن

هایش پاسخی دریافت و وقتی از تالش«. رستوران ساکت شده است کنم همهشوند و من فکر میحرکت می

ای توجه به زن)راوی( حالت او را چنان دگرگون شود. لحظهکند توان این همه توجه را ندارد، شکننده میمی

 دهد.کند که درد تنهاییش را چند چندان نشان میمی

دهد. هایش را بروز میکند، تمامی رویا و خواستهدارد، گذشته خود را ترمیم میزن)راوی( قدم بعدی را برمی

تواند از گذشته خود برد، با این روش میگیرد در واقعیت گذشته خود دست میحال که مورد توجه قرار می

اند و زن)راوی( هیچ نگفته ولی بگوید، تا اینجای داستان سه شخصیت دیگر از اعقاید و خاطرات خود گفته

ام. یه بار اومدم کنی؟ چهارده سال ... اوه، آره، چقدر دروغگو شدهچند ساله شنا می: »اکنون مجلش را میابد

 «.و با یه ناجی مرد که مال کرمانشاه بود دو کیلومتر شنا کردم

آورد. دنیایی که در خیال هم گریزی از آن نیست، بندی مواجه خیال و واقعیت ناسازگاری بوجود میدر پایان

شود. شکلی اتفاق افتد باز باید به نقطه اول بازگشت. رویا در بخش پایانی تبدیل به کابوس میهر اقدامی و هر 

  شود از روی کراهت و بیزاری است.دهد و اگر جلب توجهی میدر جایی که هیچ کس زن)راوی( را یاری نمی


