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 وقت نامساعد

 يعبدي کالنتر
 

ي عشق من است، آنچه که وسوسه است و خواهش ِناب، در »اُبژه«ز که یآن چ
» زیچ«ز که ید مهار شود، از آن ِمن شود؟ آن چیت ِکامل ِخود چگونه بایماد

اي گونهي بُتقاً تجّسم همان هستییاست، اما دق» انسان«ک یست بلکه خود ین
ال ِتصاحبش را یداري خیده بودمش و در بیخواب داست که من سالها در 

اش پروردم: حال او آنجاست، در برابر من! چگونه او را صاحب شوم، مالکمی
 يهن ابژین مانع بزرگ براي تصرف و تصاحب ایبرم نخستشوم؟ چرا گمان می

 خواهم، رام و دستاموز؛ اما نه خودآگاهیِ می را اشخود اوست؟ بدن تمنا، آگاهیِ
 ورشگرش را!  ش
 

شد، چگونه بر وحشت ِاز دست دادنش غلبه کنم؟ چگونه باور » مال من«و اگر او 
ماند؟ می من باقی يهست، همچنان در قلمرو ارادیشِ چشم من نیکنم وقتی که پ

ن تن هرگز یت ِایزد که مادیش ِمکرر بگرین تشویتواند از اچگونه فکر من می
 شد؟ گري نخواهدیعطش د يهراب کنندیس
 

م یسر خواهد شد که موضوع عشق، در تسلیکامل زمانی م» تملک«نکه یمگر نه ا
د یار کامل بدن و خودآگاهی را به سرورش که من باشم واسپرد، شایمطلق، اخت
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 ا حتا مرگ پهلو زند؟یهوشی ي ناشی از دارو یتا بدان اندازه که با ب
 

ماند ال مییافت، همواره خینمی » تیماد«د کاش هرگز آن وسوسه یکنآرزو می
ما و تنی لمس کردنی در برابر شما ظاهر نمی شد، و هرگز نگاه یگاه در سچیو ه

، ییدوخت. اگر در محل آن آشناباز به شما نمیمهیهاي نرا با لب اشکنندهدعوت
آمد که رتر مییقی دیا او دقاید که او آنجا نبود، یدیرسمی قه زودتریشما چند دق

د، اگر وقت، از یگر کرده، مهمانی را ترك کرده بودیتان را به جانب دشما روي
 بود!نمی» مساعد«ن یها، چن، در آن لحظه تالقی نگاه»بخت خوش«

 مساعد؟ يهبخت خوش؟ لحظ
 شروع ِسقوط؟ وقت ِبدشگون؟ يها لحظی
 

 لم:ینام ف
 ک وسوسهیـ داستان  وقت نامساعد

Bad Timing – A Sensual Obsession 
 1980محصول 

کالس روگ ــ با شرکت: آرت گارفانکل درنقش دکتر یسنده و کارگردان: نینو
تل در نقش کارآگاه ی؛ هاروي کاینا فالهرتیزا راسل در نقش ملیندن؛ تریآلکس ل

 یوت در نقش ستفان فالهرتیل، دنهولوم الینتوس
 
 ست؟یک بوسه چی

ک زن یک مرد و یم: وقتی یکنمی لم مکثیعنوانگذاري ف يهاي بر صحنلحظه
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 لهیگون شیاثر ا» مرگ و زن جوان«ا یمنت یي گوستاو کل»بوسه«همزمان به 
ن دو هنرمند نقاش یا زوجی که اینند؟ آیبمی ز رایک چیا هردو ینگرند، آمی

قی یا دقایکنند می را زندگی» یخوشبخت«اي از ش چشم ما گذاشته اند، لحظهیپ
ن یک و آخریاروت يهک بوسیان یاي است ممرگ؟ چه رابطه يهرا در آستان

 نفس؟
 

 نیو
ن شهر را با یکالس روگ این است.  نیشهر و» وقت نامساعد«لم یداد فیمحل رو

محوري  يهعاشقان يهت رابطیفیدهد که هرسه به کوند مییا موضوع پی» تِم«سه 
له، دو هنرمندي یگون شیمنت و ایاو کللم مربوطند. نخست، هنر  نقاشی گوستیف

استادي بی همتاست و هردو  هاريِ کشش تب آلود بدنیان تصویک در بیکه هر
رمتعارف یوي در سکس ِغرادهیک و زیخود به نگارگري ِپورنوگراف يهدر زمان

، هاو راز و رمزهاي روان» دیگموند فرویز«متهم شده بودند؛ دوم، روانکاوي 
د فهم شان را به دست داد؛ و ین بار کلیاي که او نخستعادات جنسیرفتارها و 

ان شرق و غرب. یتجسّس و جاسوسی در جنگ سرد م يهاي شبح گونیسوم، دن
د، با یکارول ر يه(ساخت» مرد سوم«لم یر، دست کم از زمان فیر اخین تصویا

سه و یدسنِما به مکانی ناامن و لبالب از یرا در س» نیو«شرکت اورسون ولز) 
تی و جاسوسی ی، بخش امن»وقت نامساعد«لم یل کرده است. در فیپوشی تبدپرده

در دو سوي » مشکوك«، براي شهروندان ییکایان آمریدر قرارگاه نظام» ناتو«
، روانکاو »ندنیآلکس ل«ل داده است. دکتر یل روانکاوانه تشکیمرز، پرونده و پروفا

ن آمده، موظف است در مقام مشاور یس به ویی که براي تدریکایجوان آمر
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، دو نفر براي هان پروندهیان ایرا مرور کند. در م هان پروندهی، برخی از ایتیامن
ست و پنج یي ب»نایمل«ش یباي تازه آشنایز يهژه دارند، معشوقیت ویاو اهم

 نا.  یانسال ملیشوهر م» استفان«ساله، و 

 یتجسس و جاسوس
ی یمعشوق و بازجو ، جاسوسیِ یکنترل ِموضوع کشش جنسل به یسؤظن و تما

ذهنی ِمدام  يهانش، باعث شکنجیهاي پنهان او، رفت و آمدها و آشنازهیاز انگ
» تجسّس«ن است و یی ِمعشوق عجیوفاندن است. عشق او با وحشت بییدکتر ل

نا: یجنسی ِمل يهدان جاذبیگمگشتگی در م يهر از وسوسیی ناپذیبخشی جدا
له)، یگون شیک کتاب (کتاب آثار ایچند قطعه عکس در البالي اوراق  کشف

، اشییاي از مردان زندگی گذشته و حال او، علل ازدواج و جداردّي و نشانه
اري یها و کورتاژها و بسماريیي رفت و آمدش، داروها و بهاو محل هاپاتوق

ا یر یبرد به تصورا میما » نیو« يهن زن جوان. انگاریگر از زندگی ایات دییجز
ي نامتعادل، چشمان نظاره گر، سؤظن، ها، روانیراب نشدنیتصوّر تمناهاي س

ي ها. (که از جمله تميبکاریفتگی و فری،  فری، ناامنيد، پنهانکاریحسادت، تهد
شی هم هست که ماکس افولس و استانلی یاطر يهسندیتسلر نویآثار  آرتور شن

و » الروند«را در  »گونهرمان خواب«و  »و فلکچرخ «معروف او  ارثآک یکوبر
نِما خود ین سیگر دوربلم درآوردند. چشم نظارهیبه ف» گشاده چشمان فروبسته«

سم ــ در یوریما  ــ و يهمارگون نزد همیل ِچشم چرانی ي بیبارها همچون تمث
 ی مطرح شده است. )ینمایهاي سنوشته

 
ي داستان ِآن از لحاظ زمانی هاک معما است که تکه پارهیلم همانند یساختار ف
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تواند می هان پارهیا يهخته است و کنارهم گذاشتن ِبقاعدیو مکانی به هم ر
ک از یت پورنوگرافیک روایا یک، یرمانت يهک قصی، ییک داستان جنایهمزمان 

شود به جاي کاوش مارگونه را بسازد. تماشاگر مجبور مییب يهک وسوسی
ر معناي ی، و تفسی، تداعی معانها»تیموقع«و حال ، به حس یهاي روانزهیانگ

ز رفتارها یک و عقل گریهاي آنارشدي قصه، بروز جنبهیر بپردازد. تم فرویتصاو
ی یر نقاب خردگرای، زییوندهاي بورژوایپ يهر ظاهر آرام و متمدنانیدر ز

فتگی بهنجار یان شیی که مرز می، و نهادهاي نظم و قانون است؛ جایدانشگاه
 زد.یرمی قانه و پاتولوژي تجاوز جنسی به همعاش

 

 نایمل
ل شهوانی یم: تمایشناسمی لمیق اول فینا را در همان دقایت ملیدو وجه شخص

آن به مردي که توجهش را جلب کرده؛ و  يهي آشکار همراه با جسارت عرض
اسارت  هاها دشمنخو باشد و عاشقیل به ترك زندگی اگر که جهانِ رابطهیتما

نا با رنگ یسالوا)، ملیی روي پل (مرز براتیلم، در سکانس جدایبار. در ابتداي ف
ک تند، رنگ یشود، رنگ شال قرمزي که به گردن دارد، ماتمی سرخ معرفی

نا رنگ آنارشی و یي سرد. ملهااي از خاکسترينهیلش، همه در پس زمیاتوموب
چ یه يهمارستان). او رام و اهلی شدیهاي بآتش دارد؛ و رنگ خون (در صحنه

ز هست. ین نینا در ویمردي نخواهد شد. سرخ، رنگ غالب ِآپارتمان کوچک مل
دهد که لم در حالی روي میین گفتگوي او و آلکس در مهمانی ابتداي فینخست

نا است که سر صحبت را باز یها گلدانی پر از گلهاي سرخ نشسته. ملان آنیم
تلفن به  يهتی را که با شماریفهماند. کبرمی به آلکس به او لش رایکند و تمامی
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 ن شده است.یر قلب قرمز کوچکی مزیدهد، به تصومی دست آلکس

ک ینا آلکس را در ینا زنی است آزاد و آزاده، در رفتار ِتن و در طرز تفکر. ملیمل
را کند، و هنگام خداحافظی آلکس می ند، سرصحبت را بازیبمی مهمانی شبانه

نا عبور یان دو پاي ملیم يیهک زاویکند که خم شود و سرش را از نزدمجبور می
ی را یز ابزارهایهاي نخست ندر بگذرد. در همان صحنه يهدهد تا بتواند از آستان

ک چاقوي کوچک یکنند: می م بدن او  را هتکیم که به نحوي خشن حرینیبمی
ش یتشو يهحرکتی تکرار شونده نشاندهندشه در دست آلکس با ینی که همییتز

مارستان در دهان و یو ابزاري که در ب هااست. و لوله اشر ظاهر آرامیروانی او ز
ش سپرم، در واژن او) که همه یکنند (و کمی بعدتر براي آزمانا فرو مییبدن مل

 هاي تب آلود ِعشق بازي او با آلکس.ان صحنهیاند منترکات شدهیا

گري یزدینا که سرمیکافه، آلکس راجع به گروهی از دوستان مل کیوقتی در 
وونه یک مشت آدم دیاونا فقط «دهد: می نا پاسخیپرسد، ملمی اندنشسته
ب یکارهاي عج«د، یگومی »چه جوري؟«پرسد، ، و وقتی که آلکس می»هستن.

نا یبداند ملخواهد دهد: او میمی آلکس بالفاصله ترسش را نشان» کنن.می بیغر
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نا یا نه؟ که البته پاسخ روشن است. ملیسکس داشته و دارد » وونهیآدماي د«با 
کنترل آلکس  يهکند از حوزکند؛ و آنچه در مستی میمی مست است و مستی

 به دور است.

 ندنیدکتر آلکس ل
م که   ینیبس در کالس درس مییآلکس آرام و منطقی است. او را به هنگام تدر

م یی داریدهایکند. اسالمی حیها را به کنترل و تجسس تشررخی انسانش بیگرا
تر یهاي توتالدئولوژيیکتاتورهاي محبوب القلوب و قسی القلب. اشاره به ایاز د

م ین و تنظیر نظارت آهنیز زید همه چیمرخ مردانی که بایم نیهمراه است با ترس
ي »)نِوروز(«ها و اختالل هاشیشده شان باشد تا احساس آرامش کنند. تشو

نی یبشین، چشمِ نظاره گر، و نظم ِقابل ِپیپلیسیر ظاهري از دیها زروانی آن
ا آنارشی یکند. آزادي می ها را متوحشپنهان شده است. بی نظمی و آنارشی آن

ن مردان را به یندن ایها را برمی آشوبد. دکتر آلکس لاي روانی آنیي جنسی دن
 پندارد.می شاوندیو در خفا آنان را خوکند خوبی درك می

 
ک طفل ین جاسوس، یان کالس : نخستیندن خطاب به دانشجویدکتر آلکس ل

د} عشقبازي پدر و مادر، ی، {اسالین موضوع جاسوسیخردسال است. نخست
 سکس!

 
» طفل/چشم نظاره گر/سکس«پی ي یر آرکه تاین تصویان ایاي است مچه رابطه 

ن؟ (چشم چرانهاي ید، و استالیگموند فرویادگار هوور، زی چون یو کاراکترها
ن نوع جاسوسی {بر یکسی که از ا«)؟ آلکس: یاسیسکسی و چشم چرانهاي س
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اسی یکاري سگران} احساس خجلت و گناه کند، غالباً به محافظهیرفتار جنسی د
 »کند!می دایش پیگرا

ا کنجکاوي به نیبعد آلکس به خاطر آنکه در زندگی خصوصی مل يهدر صحن
ن فقط الپوشانی یخواهد، اما امی ، معذرت»ادیفضولی ز«خرج داده، به خاطر 

تئاتر قرار  يهشیا هنوز با اون هنرپیآ«خواهد بداند، قه بعد مییاست. چند دق
نا، یی سکسیِ ملیپرواا بییی یوفاکنترل و ترس از بی يهوسوس» ؟يگذارمی مدار

ن یکند. نخستمی نا را روي نوار ضبطیمحاورات تلفنی خود و ملاو را نگران کرده، 
نا نزد او نقل مکان کند. چندي بعد از ینا آن است که ملیدرخواست الکس از مل

، من هم یستیتو صاحب من ن«د: یگومی نایکند. ملمی نا تقاضاي ازدواجیمل
 ود.خواهد بشنزي است که آلکس هرگز نمیین همان چیا» ستم.یمالک تو ن

 
گذارد. می شین دو کاراکتر را بهتر به نمایقا تضاد اینا به آفریسفر کوتاه آلکس و مل

کند در ب شروع به بده بستان  مییطی غریزده و خوشحال با محجانینا هیمل
د و انزجار دارد؛ او از یان احساس تهدیکه آلکس در برابر رفتار و آداب بومیحال
پا » یوحش«ا یبه مکانی ناامن و بدوي  اشییبورژوا يهاي آشنا و بقاعدیدن

تواند براي خود طی نمیین محیرا در چن اشکند که معشوقهال مییگذاشته و خ
اي از را از امور ناآشنا و نامنتظره، با قصه اشنگه دارد. آلکس احساس ناامنی

 کند.می ورك مؤکدیویدر ن اشدوران نوجوانی
 
زي که آلکس از او انتظار یباشد و همزمان آنچ» خودش«اره تواند همونا مییا ملیآ

رد، خود را یشنهاد ازدواج او را جدي نمی گینا پینکه ملیدارد؟ آلکس از ا



عد                                                                                                   9 سا عبدي کالنتري : وقت نام  

 ند.یبمی خوردهشکست

 لیکارآگاه نتوس
نه، و مرتب قرار گرفته یز، قرید تمیوار، قابها بایل عادات آلکس را دارد، بر دینتوس

ن، یپوشند، کت و شلوار و کراوات. در قاب دوربمی فورمال لباسباشند. هردو 
تواند افکار آلکس را رسد نتوسل میرند. به نظر مییگمی نه روبروي هم قراریقر

ندن است. اوست که سرانجام نشان یبخواند. کارآگاه نتوسل المثناي دکتر آلکس ل
ر به همدردي و فهمد و با تظاهت را  مییي جنا»زهیانگ«دهد به خوبی می

 خواهد.می ا اعترافید ییهمفکري با آلکس، از او تأ

سی است: به نحوي عقالنی منطق یي پلهاک کارآگاه قصهیپیت يهل نمونینتوس
ي هاهیند تا معما را کشف کند. الیچمی گریکدیها را کنار زهیاعمال، زمان، و انگ

در زمان » سی حل معماي قتلیپل يهقص«و » جاسوسی و جنگ سرد يهقص«
 تردادهاي گذشته آرام آرام جلو برده و روشنیحال و در مرور ذهنی ي رو

نا یآلکس و مل  يهعاشقان يهلم، مرور و بازسازي ي قصیف يهانیشوند. در ممی
ل. ینتوسشود به ذهن ِکارآکاه می ندن منتقلیبه آرامی از ذهن دکتر آلکس ل
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 شود!می کیین دو یي اهاتیذهن

! یست، بی نظمی کامل، آنارشیز سر جاي خودش نیچ چینا هیدر آپارتمان مل
. اما او روح یده، پدر و برادر مرده؛ چندبار اقدام به خودکشیاي از هم پاشخانواده

کند که دوست دارد  بکند. او ی را مییناآرامی دارد و حاال درست همان کارها
ن را بی پرده و با پرخاش به آلکس یباشد. و ا» نشانده«و » یخانگ«خواهد نمی

جه تنها راه یست و در نتین آزادي نیکند. اما آلکس قادر به قبول امی حالی
خواهد ی مییاست به نحوي که گو اشبدن يهنا، عرضیبازگرداندن آلکس براي مل

پش و سکس خشن و تب ن شور و تیرد؛ همیتوسط آلکس مورد تجاوز قرار گ
کاهد می نا را از درونیدارد و همزمان ملها را کنار هم نگه میکرده است که آن

گري براي حفظ عشق یراه د اشم بدنیی او جز تسلیدهد. گومی اشو شکنجه
ل کارآگاه یتخ»ِچشم نظاره گر«سکس روي پلکان، جلوي  يهآلکس ندارد. صحن

ز در یفهماند که ما (مردان تماشاگر) نمی لم،یتماشاگر ف» سمیوریو«ل، و ینتوس
 م!یک هستیندن شریی ِدکتر آلکس لیت/تجاوز نهایلذت و جنا

 
 يههم يهپی مردانیتال است که ترس ِآرکهین کارآگاه نتوسیو سرانجام ا

زند به روشنی و سم پهلو مییدئولوژي فاشیره را که با ایي تلخ و تهارمانس
نا را یی مثل ملیهاتوانم آدممن می«کند: می زمزمهصراحت در گوش آلکس 

ها در کنند؛ آنمی نظمی زندگیط آشفته و بیین محیدرك کنم که در چن
ماري یک بین بی بندوباري را مثل یاند و  همفاضالب جسمی و اخالقی فرو رفته

کنند. مخلوقات خطرناك! خطرناك براي می ردار در اطراف خودشان پخشیواگ
ف هستند و  نسبت به توان و استقامت یها ضعگران . . . آنیو براي د خودشان
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ما براي سلطه  يهدن، ارادیت ما براي جنگیکنند، نسبت به ظرفمی ما حسادت
کنند ما را هم با خودشان به درون جه سعی مییبرند! در نتمی ت رشکیبر واقع

 »ن آشفتگی و هرج و مرج روزانه بکشانند.یا

م قطعی به آنچه قصدش یش از تصمیاي پبا: درست لحظهیمعنادار و زک نماي ی
نا کج یوار آپارتمان ملیکند قاب عکسی را که روي درا کرده، آلکس سعی می

خورد. تالش آلکس می ستاند، ولی قاب عکس سرجاي اولش سُریشده صاف با
اشد، با توانست بر کنترل او نمییجاد نظم در رابطه با زنی که هرگز زیبراي ا

ن یگري نمانده جز آنکه ایچ راه دیشکست کامل روبرو شده؛ و براي او اکنون ه
مه یناي نین ملیرا بر بال اششه جبران کند. او رقص مرگیشکست را براي هم

کی از تلخ یکند تا ک شدگی جنسی آغاز مییمدهوش با حالتی از خلسه و تحر
 ک را بسازد.یاي اروتنمیي سهان سکانسین، و خشن تریی ترین، غنایتر
 

 استفان
تنها ». استفان، متأسفم«ن است: یشود الم ادا مییاي که در فن جملهینخست

ی داشته باشد استفان یتواند معنافهمد و پوزش از او مینا را مییکسی که مل
سالوا، روي پُل، استفان یک روز ابري و گرفته در مرز براتیلم، یاست.  در ابتداي ف

رد و آرام یگنا را مییزند، دست ملمی گاري آتشینا، سیی از ملیهنگام جدابه 
ان انگشتان او ینا اما حلقه را از میازدواج را از انگشت او درمی آورد. مل يهحلق

 گر را دركیدکیقاً ین دو عمیدارد. امی کشد و آنرا براي خودش نگهرون مییب
 تر؟قیوندي عمیا آغاز پیی است یجدا يهن لحظیا ایکنند.  آمی



عد                                                                                                   12 سا عبدي کالنتري : وقت نام  

ک زن یلم: وقتی یان فیاستفان خطاب به آلکس است در پا يهن گفتیآخر
ست که فقط عاشق او باشی بلکه یباشد، کافی ن» مشکل و مشکل ساز«طور نیا

 ه بگذاري و خفّت بکشی.یات ماتیثید آماده باشی از حیبا
 

ابد، او  با خودخواهی ینا را دریملر شده که ارزش عشق یار دیگر بسیبراي آلکس د
توانست اي که میبا را به نابودي کشانده است؛ رابطهیاي ز، رابطهاشانهیگراتملک
اهاي یها و فوباتِ متعارفِ سکس، ترسیاو از بندهاي اخالق يهدهندنجات

 باشد. /// اشجنسی
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