
 ی آشپزخانهپنجره
 (4)ورسیون 

 آرش اخوت

 

ی ی خانهزخانهلحظه چراغِ آشپاست. باید به برادرم زنگ بزنم اگر خانه باشد یک  خاموشی آشپزخانه پنجره

 50که  ،ایهای رشتهالمپِ پرمصرف است؛ از همان المپ آن چراغ که هنوز که هنوز است ؛را روشن کند مادر/پدری

ن سال است یکی پس از دیگری، لخت و نمایان، بدون هیچ لوستر و حباب و پوششی، فقط با یک سرپیچ، پشتِ ای

 بستِ تاریک، روشن و خاموش شده است.پنجره در انتهای آن بن

اند، از این وقت به این خانه آمدهوبیها، وقتساله، شب 50همه آدم که در این همه، آنکدام از آنوقت هیچچرا هیچ

 ننوشته است؟ نگفته و بست چیزیی بنکوچه این ی روشن با المپِ نوِر زرد در انتهای تاریکیِپنجره

های زردِ در امنِ چراغ سوتر،کمی آن ی روشن ودر طرِف گرم و امنِ پنجرهام؛ بوده پنجرهطرِف من که اغلب آنما، 

و  خواندندمی مطلب آمدند وهمه آدم که میسال، از آن 20ی ما که بیش از ؛ همان اتاقِ عمومیِ خانه«اتاقِ پذیرایی»

های اواسط سال خصوص در آنبه 1شد.شد و خالی میرفتند، پر میگفتند و میو می شنیدندو می نواختندسازی می

از  شهرهایی در تاریکیِ آدم، وقتی جورهایی دورافتاده بودی شهر و یککه آن خانه در حاشیه 50ی و اواخرِ دهه

توانست باشد البد از ی روشنِ آشپزخانه، چیزی بود یا میپیچیدند، پنجرهبست که میرسیدند و به بنراه می

ایم و مادر در داد ما خانهشارت میهای سرزده ببه مهمانوحالِ فانوسِ دریایی یا تنها چراغِ کوچه که جنس

ریزد یا اسبابِ شامِ گرم را از های اتاقِ پذیرایی چای میآشپزخانه است یا یکی دارد در آشپزخانه برای مهمان

 مرکزِ خانه پهن است. ست دربرند که درای میآشپزخانه به سفره

 ،؛ امابستِ تاریک ننوشتبن یکوچه در انتهای ی روشنی این پنجرههمه آدم از تجربههمه، آنحتا یک نفر از آن

خانه  این بست بههمه سال، هربار که در تاریکیِ شب و تاریکیِ آن بندر تمامِ این ی مندر تجربه ،اغراقبدون 

ی آشپزخانه روشن بوده ام، اگر پنجرهرسیده

چیزی مثل کورسوی  ست، حسِ غریبِ شعفی یاا

 وجودمدر  ست(کمی لوس ا شاید امید )که البته

های امیدهای گوناگون در دوره لرزیده است.

گوناگون: امیدِ مهمان و مهمانی در نوجوانی و 

اوانِ جوانی )و دیرتر رسیدنم از مهمان که 

همیشه برایم حسِ غریبی داشت.(؛ امیدِ 

ی روشن و اجاقِ روشن و مادرِ آشپزخانه

ی گرم؛ امیدِ ؛ امیِد سفرهدر جوانی سرحال

 و...رسیدن 
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 شده است.



 

های از پنجره ،ست. چند سال پیشپنجره دنیاییهر 

در این  2گرفتم.های شهر فیلم میتاریک/روشنِ خانه

چرانی و کاوِش مستقیم در فضاهای ها، از چشمفیلم

. خبری نیست چندان ها و زندگیِ مردمپشتِ پنجره

ها را، از بیرون و با فاصله، تر شمایلِ پنجرهبیش

ها و سایه ،ایه هرازگاهی در پنجرهو البت گرفتممی

باوجود این،  های مبهم و تار.انعکاس

های دوربین، ها و مکثرفتنجلو/عقب 

من  پردازیِچیزی از جنسِ نوعی خیال

ها بود؛ های پشتِ این پنجرهزندگی از

برای  استهر پنجره مثل یک متن 

چه در ؛ خواندن یا تخیلِ آن«خواندن»

و خواندنِ  ردگذمیها پشتِ آن پنجره

ای حتا اگر پنجره .خیلی چیزهای دیگر

، باز هم باشد و خاموش کلی تاریکبه

توان فهمید که این پنجره، کاراکتری دارد و با کمی )فقط کمی( دقت میهر پنجره  .رددا« خواندن»چیزهایی برای 

خانه است یا اداره/دفتر یا ، پشتِ آن پنجره، جاآنست: آشپزخانه یا اتاق یا سالن؛ و این که ی چه نوع فضاییپنجره

شود، بعد می ها و معناها و اشاراتِ خود را دارد.ها هم که در کانتکستِ این شهر و این زمانه، داللتی اینهمه چی؟

 : مافزاییدیگری بی شناختیِروایی و نشانه ترِهای خاصهای عام، الیهمان، به این داللتپردازیبسته به استعداِد خیال

ای که تا نیمه کنار رفته؛ فرم و پرده

های مشجرِ شیشه ها؛جنسِ پرده

 ها؛های محافظِ پنجرهقدیمی؛ نرده

های دیگر در کورسوی نوِر اتاق

ها و ی تاریک؛ و اشیا و چراغاپنجره

ها هایی که در پنجرهکمدها و کابینت

پیداست و هرکدام به هزار زبان در 

لوسترِ بزرگِ روشن  ت.سخن اس

تواند حکایت از یک مهمانی در می

کند که اگر اوِل شب خوابی را نقل میسالنِ پذیرایی داشته باشد. چراغِ تک وسطِ یک سقفِ ساده، احتمالن اتاق
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البد مثلن اتاقِ چراغش روشن است، 

جور اتاقِ کارِ یک محصل است یا یک

حواسیِ گی یا شاید اصلن از بیخانه

خانه حکایت دارد که چراغِ اتاق بصاح

. و را یادش رفته خاموش کند

در فضایی که چراغش  هاکابینت

خاموش است و کورسویی از نورِ 

های دیگر آن را یک نموره روشن اتاق

خصوص اگر آخرِ شب کرده است، به

و ی شامِ خورده تواند قصهباشد، می

و ول شدِن آخرِ ی تعطیل آشپزخانه

 و... یزیون باشد.وشب پای تله

 ست.وحسابی هر پنجره متنیدرست

ها ست. پنجرههر پنجره چشمی و 

هاند. به بیرون های ساختمانچشم

ها از طریقِ این کنند و بیرونینگاه می

ها، ها، درست مثلِ چشمپنجره گیرند.ها، با درون ارتباط میروزنه

 ها را خواند.باید آنکنند. فقط چیزی از درون را به بیرون ارایه می

ها و ی هریک از نشانهپردازی دربارهیعنی ذهن را برای خیال

ها، قولِ قدیمیها باز گذاشت یا، بهها و پشتِ پنجرههای پنجرهابژه

 بتازد. کهتوسنِ خیال را رها کرد 
 

ی استانبول از اورهان پاموک خواندم درباره جستاریمدتی پیش 

مروری  (آیدقدر که در خاطرم میآن) جا، در آن مطلب، اوو آن

واسطه یا با ی معاصرِ شهر بهکرده بود به توسعه

و  متاسفانه نشانیِ این مطلب) ها.مدیای رنگِ المپ

گردم آید؛ هرچه هم مییادم نمی حتا عنوانش را

ی نورِ زرِد با دوگانه جا،موک آن( پاکنم.پیداش نمی

های مدرن، های قدیمی و نوِر سفیدِ المپگرمِ المپ

از  نقادانه وبیش نوستالژیک و البتهروایتی کم

قول بودلر( تغییر یا )به ی معاصرِ شهریتوسعه



خور از رنگِ سفیدِ سردِ تر بود و دلهای قبلهای نسلتنگِ گرمای رنگِ نورِ المپاو دل داد.ارایه می ،ی شهرهاچهره

خوانی خوان نیست و همین ناهمبا مشخصاتِ فنی و مهندسیِ این دو نسل المپ هم ،پاموکی دوگانه های مدرن.المپ

 ی روایتِ اوست.نکتهشاید 

هایی المپی تنگستن بود، رشته التهابِشان از ای بودند و رنگِ گرمهای رشتهکه اغلب المپ ،های نسلِ قدیمالمپ

ای که مصرف، و حرارتی که تولید شان به انرژی نوری ِ)یعنی نسبتِ بازده بازدهتر: کمیا درست «پرمصرف»بودند 

کنند به روشنی یا ها مصرف میای که این المپعبارتِ دیگر، درصِد خیلی کوچکی از انرژی؛ یا بهاستد ناچیز ننکمی

چندان شود(، با طوِل عمِر نهصورتِ حرارت درواقع تلف میاعظمِ این انرژی بهشود و سهمِ روشناییِ المپ تبدیل می

ای، به تر از المپِ رشتهاست، با صرفِ انرژیِ خیلی کم LEDهای که اغلب المپ ،های نسلِ جدیدزیاد. برعکس، المپ

های نسلِ قبل است؛ حرارتِ خیلی ها چندین برابِر المپرسند؛ طولِ عمرِ اینتر میهای نوری یا حتا بیشهمان بازده

این مقایسه که  از ای دارند.العادهکه بخواهیم قابلیتِ فوق کنند و در ساختنِ تقریبن هر رنگِ نوریمی تولید میک

مالحظه دارد و این تفاوت، یک داور یا ی قابلبگذریم، رنگِ نورِ المپ و تفاوتِ آن در نسلِ قدیم و جدید، یک نکته

خیلی خالصه و ساده در حِد این یادداشت بخواهم بگویم، در  معتبر دارد که همانا نورِ خورشید باشد.محکِ مهم و 

)هرچند نورِ خورشید  نماییِرنگ شاخصِ با LEDهای نوِر سفید المپ وای های رشتهرنگِ تقریبن زردِ المپ یمقایسه

 LEDهای ، المپهای نسلِ جدید دارد(فِ متنوعی در المپهم طی« سفید»ها نیست و همین نورِ سفید، تنها نورِ این المپ

 یاها ها و گیاهان یا رنگِ ماشیناشیا )مثلن رنگِ برگعبارتِ دیگر، ما رنگِ به 3اند.رندهمالحظه ب  ی قابلبا فاصله

ها ها )یعنی رنگِ آنآن« واقعیِ »به رنگِ  ترخیلی نزدیک های نسلِ جدید،زیِر نورِ سفیِد المپ ( راهاخوراکیا  هالباس

 ای.المپِ رشتهبینیم تا نورِ می در نوِر طبیعیِ روز(

اما ست. ی«بهتر»ای، نوِر های رشتهبه نوِر المپ، نسبتLEDهای مپاللحاظِ فنی نورِ سفیِد بههمه گفتم که بگویم این

ها نگاه تر و سوبژکتیوتر به نوِر المپاز موضعی حسی که بسا برای بسیاری از مردم(برای اورهان پاموک )و چه

 وحالِ بهتری دارد.ای، حسهای رشتهنورِ زردِ المپ کنند،می

لحاظِ حسی(، )به LEDهای ی شخصی هم، با طیفِ خاصی از نوِر سفیِد المپمن اگرچه، فارغ از بحثِ فنی، در تجربه

ی ی خانهایِ چراغِ آشپزخانهکنم اگر آن المپِ رشتهبا خودم فکر می اما ،ایهای رشتهتا المپ ی بهتری دارمتجربه

بخش را کننده و اطمینانگرمدل گیِخانه چنان آن حسِض شود آیا هممادری/پدری، با یک المپِ سفیدِ نسلِ جدید عو

ی ی خانهه پنجرهگرمی را بدیگر آن حسِ دل ،وِر سفیددانم. احتمالن بخشی از این که من با نبعید می دارد؟

ی بر سالیانِ سال دیدن و تجربهای که عالوهی زیستهی من است؛ تجربهی زیستهعادت یا تجربه مادر/پدری ندارم،

ی جمعی یا قومی هم مربوط باشد و آن، همان بستِ تاریک، احتمالن به نوعی خاطرهی گرم در انتهای بناین پنجره

« نوع»ی این همه در بیابانِ تاریک است. افتادهی تک یک خانه روشنِشکلِهای مربعپنجره«ِ ایماژ»تصویر یا درواقع 

جور آیکون تبدیل شده است( با نوِر گرمِ زرد روشن بودند به این دلیل که نورشان از آتش ها )که دیگر به یکپنجره

طوالنی، هر روشنی، غیِر  خیلی یانِی جمعِی آدمی، برای سالو این که در خاطره بود؛ یا آتشِ چراغ یا آتشِ هیزم.

 ی ملتهبِ تنگستن.روشنیِ روز، روشنیِ آتش بوده است که نوری گرم و زرد دارد؛ خیلی شبیِه نوِر رشته

                                                           
، LEDهای های فلورسنت است که هرچند سفیدند اما در مقایسه با نورِ المپها از انواعِ المپهای نسل جدید خیلی وقت. البته نورِ سفیدِ المپ 3

 نماییِ چندان خوبی ندارد.رنگ



آید اورهان یادم نمی

پاموک در آن جستارش به 

ی معنادارِ رنگِ رابطه

های قدیمی با نورِ المپ

ای کرده باشد. آتش اشاره

شاید موضوع همین است: 

نورِ گرم، حسِ خوشِ آتشِ 

را در ناخودآگاهِ فروزان 

افروزد و این حسِ ما برمی

شده در نشینباستانیِ ته

ناخودآگاهی جمعی، این 

راحتی زیسته، به یتجربه

های نوِر سفیدِ المپ بر واقعیتِ فنی و فیزیکیِ 

و حاالحاالها، احتمالن هنوز  آید.مدرن فایق می

نقاشی « خانه»خواهند یک کودکان وقتی می

را هم  هابر دودکشِ روشن، پنجرهکنند، عالوه

کنند حتا اگر روزی، هیچ المپی با نوِر زرد می

 .زرد در شهرها روشن نباشد

 

ی خانه یآشپزخانه یبرگردم به پنجره

گِی ای که شاید تنها ویژهپنجرهمادر/پدری. 

و  چندان طوالنی.بستِ نهیک بن درست در محور و انتهای :استبست بارزش، موقعیتِ خیلی خاصش نسبت به بن

تبدیل  بست!(جورهایی انگار به چشمِ آن بن)و یک وحسابی این پنجره را به چشمِ آن خانهاین موقعیت، درست

بست را رصد کِل طوِل بن ،و فقط هم از این پنجره به یک نگاه توانستیمای بودیم که میکرد. درواقع ما تنها خانهمی

های های آن سالکردند؛ یا شبها وسطِ کوچه دعوا میهایی که همسایهوقتآن :کردیم(تر چنین میکنیم )هرچند کم

 بست را رصد کنند و...وآمدهای مشکوکِ بنخواستند رفتکه مادر و پدر می 60یملتهبِ اوایلِ دهه

وحوشِ وقتِ آمدنش که شد، از همین دخترم را به آن خانه دعوت کردم، حولبار که در اوانِ جوانی، دوستاولین

حتمن سه نفرِ دیگِر ما  راه را ایفا کرد.و پنجره، خیلی خوب نقشِ چشمِ به که دیر آمد راه ماندم تا آمدبهچشمپنجره 

 مان دیگر نیستند.دو نفر . افسوس کهاین پنجره خاطراتِ خود را دارندگِی دوربینیِ ، از این ویژههم نفری 4ی خانواده

کرد که به بیرون نگاه تبدیل می ی مادر/پدری، روزها آن را به چشمیی خانهی آشپزخانهی پنجرهاین موقعیتِ ویژه

این  اسال ب 50 این هایشب داند چند نفر درکردند و خدا میچشمی که از بیرون نگاهش میها، به کرد، و شبمی

 اند.چشم در چشم شده ی روشنپنجره



های معمولیِ خانهمعمولیِ های ی پنجرهای بود مثلِ همهلحاظِ فرم و جزییات، پنجرهگی، آن پنجره، بهغیر از این ویژه

و سه لتِ یکی ثابت در وسط، و دوتا بازشو  ی شفاف،و شیشه ی باریکای فلزی با یک کتبیه: پنجره60و  50ی دهه

های باریک که کاِر حفاظِ شیشه و های مشجر و آن قوطیبا شیشه شد.(وقت باز نمیدر دو طرف )که البته یکی هیچ

چه در این یادداشت سعی کردم دلیلِ همه آنبا وجودِ این، این پنجره، بهتر، خودش! پنجره است. از این کارکردی

« او»مند و معنادار که چون ست بس الیهایوجه معمولی نیست. پدیدههیچی من، بهبگویم، حداقل برای من و در تجربه

 دارد. هاداستانگوش بسپاریم، « او»را به سخن درآوریم و به 

 

های زیادی اند. آدممادر و پدرم برای همیشه رفته بستِ تاریک.روی بنام روبهایستادهگی، ساله 51در  حاال، امشب،

جا نیامده هاست به ایناند یا سالاند، مردهبست و به این خانه آمدهساله به این بن 50همه که در این حدودِ هم از آن

رمقی از نورِ سفیِد ؛ هرچند تاریکِ تاریک که نه: کورسوی کماست یکتار ی آشپزخانهپنجره بسا دیگر هم نیایند.و چه

، در است چنان روشنبعد از رفتنش هم هم حاال بود و روز روشناصراِر پدرم شبانهکریدور، که بهمهتابیِ 

 .انگیز استوهمناک و حتا کمی بیش از آن که مثلن امیدبخش باشد، غمالبته های مشجرِ این پنجره تابیده و هشیش

امیدوارم المپش را با یکی از این  فقط ست، چراغِ آشپزخانه را روشن کند.باید زنگ بزنم برادرم اگر در خانه ا

 سفیدهای امروزی عوض نکرده باشد.المپ
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