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 ژهيآنها را از كتاب و به و گذارد، ينم شانيبرا يكه فراغت و آرامش يفراوان يعاجتما-ياقتصاد يها يگرفتار مردم و يشتيمع
خواننده، خود به -متن-سندهينو يدر سه ضلع) رندهيگ اي(نقص عملكرد خواننده نيا. كرده است گانهيدور و ب يداستان ياكتابه
  . ستيفرابطه كا نيا ياختالل و نابسامان يبرا ييتنها

نتوانند آنچه را كه  سندگانيتا نو شود يكه سبب م ميفراموش نكن  زيو سانسور  را ن يزيمم دكنندهيناام تيوضع حال،
كه به خواست و  يياز داستانها ياز مطالعه بخش قابل توجه زيو به دست مخاطب برسانند و خوانندگان ن سنديبنو خواهند يم
 تابند؛ يكه داستان و رمان را بر نم - ينظارت يو نهادها استگذارانيس يكار ةضرب نيو ا. شوند يتر است محروم م كينزد لشانيم
كه  ميباور كن ديو حاالست كه با. كند يرا سست تر م يداستان اتيتن كم رمق ادب نيا -كنند يحذف و رد م كنند؛ يم يزيمم
 نيا يكم كتابها راژياز ت توان يرا م نيا. كند يربه مرا تج يدر كشور ما مورد جفا واقع شده و روزگار سخت يداستان اتيادب

  .رسد به چاپ دوم خود برسد و غالباً نمي ديتا شا گذرد يكه سالها م يياز كتاب ها. ديفهم زيحوزه ن
 ياگر مثالً رسانه ها. بود نيما يقيناً بهتر از ا يداستان اتيدر خور بود، حال و روز ادب ييو همه كس در جا زيهمه چ اگر
 نيمناسب و مستمر به مخاطب يا وهيرا به ش يو آثار داستان دادند يخوش نشان م يرو شتريبه داستان و رمان ب ،يدولت يگروه
اگر  داشتند؛ ياهتمام م يو فرهنگ كتاب خوان يداستان اتيبه گسترش ادب زان،يو بودجه ر استگذارانيو اگر س كردند؛ يم يمعرف

از حركت رو به  ميتوانست يآن گاه م گر،يد يگرفتند؛ و اگرها داستاني مورد حمايت قرار مي نويسندگان و ناشران حوزه ادبيات
  .دواريام ندهيو به آ ميمسرور باش يداستان اتيادب يجلو

رمان و داستان ( نفوذ داستان زانيتا گستره و م ميبايد چنان كن -داستان يو اهال سندگانينو -خود ما ست،ين نيكه چن حاال
مدرن  يايدن يها تيو البته ظرف. ميكن ييخواننده، چاره جو-متن-سندهيرابطه مخدوش نو ميترم يبرا ديبا. ميا بسط دهر) كوتاه

تحقق مقصود . ميريبهره گ نهيبه ياز آن به شكل ديعمل فراهم آورده است و با يبرا گسترده يدانيم ،يمجاز يو وجود شبكه ها
  :  در دو عرصه است يشرويمنوط به پ باشد، يم يمشترك ما ،كه رونق داستان و داستان خوان

  انتشار و در معرض داوري قراردادن آثار نويسندگان و نهايتاً  ،يتخصص ينقد و گفتگو يبرا يفراهم آوردن محمل اول،
 يكاغذ اتينشر بتيتا در غ ميآورده ا ديجهت پد نيرا به هم» داستان نامه«و . جوان سندگانينو يارتقا سطح مهارت ها

داستان، آنچه را كه بر عهده گرفته ايم، به  يتخصص ينترنتيا اتيمعدود نشر نار، در ك!)رسد يكه عددشان به سه هم نم( يداستان
  .ميانجام برسان

 گردان يغيردانشگاهياني كه از كتاب رو زيو دانشجو، و ن لياعم از فارغ التحص ،يو دوم، جذب طبقه پرتعداد دانشگاه 
و فراهم آوردن زمينه آشتي ايشان با اين دو نوع ادبي، كه از روزگاران . القمندان به داستان كوتاه و رمانبه جرگه ع ستند،ين

كه اتفاق تازه  ميدار يشنهاديپ زيمنظور ن نيتخقق ا يبرا. توده مردم حتي داشته است زدكهن همواره جايگاهي در خور اعتنا ن
  .ميو هم اكنون در كار آن هست. خواهد بود اي در عرصه نشر و گسترش ادبيات داستاني ايران

 يرو شيشماره داستان نامه، قبل از شماره نخست آن، پ شياما حاال، پ... . گفت ميخواه شتريبعدها ب» اتفاق تازه« نيا از
  .شماست و تشنه  خوانده شدن

 
 

 6  شماره صفر -داستان نامه



    7

كنــد كــه وقتــي 
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   ». دلداري بده
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ي، چيني، سومري

گو اين ك ،ه است
هگونگي اجراي آن

نخستين سند دارند
بـمربـوط  ه اسـت،

ت 1300كه به  سند
خئ(وگويي خوفو

ــرايم قصــه هنــد ب

اعلـي«: د و گفت
   ».كنمقل مي

صري ديگر، از ج
  . شده است

ييگوه قصهورد ب
ياتو«شاره كرد كه

بـن ملـك، فرمانـ
  .گويداي ميه

شاراتي به هنر قص
3(نامه هراكلن ش

شماره صفر -

تجر«، ايــن »گــويي
ها و اقوام، به عنوا
ي از متون مصري
هاي داستاني آمده

ها و چگوينده قصه
دباور  ن متعددي

گويي اشاره شده
است اين س» تكار
وشود متن گفتي

ي هســت كــه بتوا
  يد؟ 

شاه خافوا پيش آمد
يات بنكا برايت نق

هاي مصر پاپيروس
گويي شهي به قصه

يق نيز در چند مو
اش» سفر داوران«ه 

 ايـن مـورد كـه اب
زند، قصهاكي مي

ستاني يوناني هم ا
، در نمايش» پيدس

شماره صفر 

-داستان نامه

  

 
 
 
 
 
 
 
 

گقصــه«از   
هفرهنگتاريخ 
در بسياري. است
هها و قطعهقصه
اي به گوياشاره
پژوهشگرا 

به نوعي به قصه
وست«معروف به 

ميالد مربوط مي
  : كندبيان مي

آيــا كســي«
جادوگران بگوي
پس پسر ش

از ايام ني ايقصه
  
چنين درهم
هاي مشابهاشاره

در عهد عتي
توان بهجمله مي

مردم شكيم در
كارهاي وحشتنا

متون باس در
اوري«جمله از 

  

-استان نامه

د

دا
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ديـث ترغيـب و    
ها را به طـرب  ل

ــان بــا        فرمانرواي
ـه فرمـان معتمـد    

  . نع شده بودند
گويـان را بـه   صـه  
هـايي دربـاره   ت     

ت اميـر، دسـتور      
خوانـان،  ت قصـه  

سـالم هـم رواج    
گويان نـام بـرده   
ً او پس از بنـاي  

گـويي   بـه قصـه     

ز روايتـي اسـت     
ويـان، گـاهي در   

پرداختنـد  هم مي
ي از اصل مطلب 

) اسـرائيليات (ي  

 در ذكـر سـابقه     
ر تعليم حديث و 
د كـه در مقابـل    
ين كـار تـا دوره   

خـواني رايـج   صـه 
كردنـد و قصـه   ي     

، المــومنينــه امير
ز مسـجد بيـرون    

گويـان، احادقصـه  
د بستند تا كار مي

   ».دند
ورد حاكمــان و

، بـ279در سـال  . 
ها و در مساجد منع

دهـد قصستور مي
مـذهبي نيـز روايـت

انـد كـه حضـرتـه  
در مـذمت. ن كننـد 
   .ست

خـواني، در صدراس
گترين قصه قديمي

ظاهراً. كرده است
كـه در آن مسـجد

 نگـرش، ناشـي ا
گوه برخـي قصـه    

 و روايات ديني ه
بان خود، چيزهاي
هي روايات يهـودي

هـاي ايرانـي،ستان
پس از پيامبر«: سد

ياني تربيت شـدند
اي.  را علم كردند

هرها بازارهاي قص
مـردم را گـرد مـي

ي آمــده اســت كــ
نـد و از تنبيـه كرد 

بعضـي ق«: گويـد ي 
ك دند و تدابيري به
ل تفنن و تنوع بو
ــو ــاريخي، از برخ

.شـده اسـت   گفتـه  
ه از نشستن در راه

لدوله د، عضدا36
در برخـي منـابع م

مـثالً گفتـ. ه است
را از مسجد بيرون
زي بازگو كرده ا

خ است كـه قصـه  
، به عنوان» سريع

مبر را هم درك ك
ين كسي اسـت ك

د كه اين اختالف
گويند؛ چـرا كـهي
ها، به حكاياتن

توجه بيشتر مخاطب
هكردند و حتي گا

ري، در كتاب داس
نويسن اسالمي مي
گوش شد و قصه
گوييدان او قصه

حتي در شه. اشت
هـاي خـود، مـكـه  

ل كــافي، روايتــي
سجد ديدند، او را

ن الجوزي هم مـي
كردهيب جعل مي

ورد و در سخن اهل
ــابع تــ ــي من  برخ

گويان سـخن گ صه
خواناناسي، قصه

67چنين در سال م
د. ساجد راه ندهنـد 

گويي نقل شده صه
گويي ردهد قصه ي

الجوباري هم ابن
اشاره شدهچنين م

اسودبن«شته و از 
ده كه خدمت پيام
سجد بصره، نخستين

   .داخته است
اندته مفسران گفته

گويان بازميه قصه
ار بازگويي داستا
شايد براي ايجاد ت
كم يا زياد هم مي

  . دادند نشر مي
داركتر احمد تميم

گويي در دورانصه
سير صحيح فراموش
ارف پيامبر و خاند
اسيان هم رواج دا
د و كسـاني در دك

   ».خواندند ي
دركتــاب اصــو

خواني را در مس صه
   .داختند

  
  
  
  
  
  

يـن
گر

» ابو
ري
 در
كـه
-انه

يقي

نامه
نامه

مده
ردم

شتر
 در
ته و

 راه
 ،ود
وظ

نت
كــه
ري

 
ا بـا
دي
ايي
شـان
ـان،
ـود

گـو
ش و

ابن
تزه
آو
در
قص
عبا
هم
مس
قص
مي
اخب
هم
داش
شد
مس
پرد
البت
كه
كنا
و ش
كم
را
دك
قص
تفس
معا
عبا
شد
مي

قص
اند

ايـران كهـن بـه اي
، بـه معنـاي خنيـا

اسـترا«. رتي اسـت
گـويي و خنيـاگره

گويد كـهت، مي
آموختنـد كن مـي
هـا و افسـاداسـتان

اه بـا نـواي موسـي

ب، از جملــه شــاهن
 پيشــگفتار شـاهن

ر منابع مختلف آم
ختلـف، بـراي مـر

است كه ظاهراً بيش
امـا. اندگفتهه مي

نشسـتهكرسـي مـي
  . اندوانده

من بــه مســاجد هــ
ي شـنوندگان خـو

گويان محفـو قصه

ند و با تكيه بر سن
ــد در حــالي ك. دن

ت خـود و بـا يـار
. كردندرگرم مي
شـان را، صـورت

زرد(تـا زرد شـود
هـا هـم چيزهـاآن

شـك از چشـمان
گويـات كـه قصـه

شدند كه جامه خـ

گقصـه «: گويـد ـي
ايي رسـا و خـوش

 ي

ر

در ا. كردنـد ه مي
ن در زبان پهلـوي

اي پـاروسان، واژه
 پارسيان كار حقه

 كه ارائه داده است
سـالگي بـه پارسـيا

ها با دوزگاران آن
 مردان نامي را گـا

در منــابع مكتــوب
 پيـر خراسـان در

  .  است
اند درص هم گفته

د كـه در معـابر مخ

اني آمده ان همد
كه براي مردم قصه
ني در معـابر بـر ك

خوي طوماري مي
گويــان ايــن قصــه

ر ميـان قصـه، بـراي
 جايگاه وعاظ و

ا دوران خود بوده
ــي ــازگو م كررا ب

سطحي و محفوظات
ندگان خود را سر
 بيشتر شـنوندگان،

دادنـد تخـور مـي
بعضي از آ ). است
بوييدند، اشـرا مي

كتوب آمـده اسـت
شخود مي خود بي

مـ» جـاحظ «ويـان
شـته باشـد و صـدا

  ».آستين

خويي ميرزا عليقلي
شماره صفر -

 مخاطبان را شيفته
گوسان. گفتندمي

اند كه گون گفته
ين باور است كه

او در سندي. انده
س 24تـا   5سـن  ز 

آمو. وبين بيندازند
كارهاي ايزدان و

  . گفتنداز مي
هــا دهــا وكــار آن

ع التـواريخ، مـاخ
هايي شدهاشاره.. 
را قصاص» گوقصه«
ها كساني بودندص
  . د

الزمابديع» مقامات
اند كگيران بودهكه

 گفتـه شـده كسـا
هي و گاهي از روي
 از اســالم، حتــي
گويـان گـاهي در

اما همواره .كردند

از علماي بزرگ
ــي ر ــي دين ، روايت
كيه بر معلومات س
و بيان فصيح، شنون
براي جلب توجه

دانه و زيره بخ سياه
داري رياضت ده

شتند كه وقتي آن ر
در بعضي منابع مك
ي گاهي چنان از

 
گو ظـاهري قصـه  

ش انبوه و سفيد داش
كيزه و اشكي در آ

، كتاب خمسه، اثر
-داستان نامه

ها،و دست
م» گوسان«افراد 
   .».است

البته محققان
نگار، بر ايتاريخ

را درهم آميخته
دوران باستان، ا
چگونه تير و زو
هاي سودمند، ك
براي كودكان با
از گوســان

ي، مجمعفردوس
..ابومنصوري و 
«پيشينيان ما

است كه قصاص
اندگفتهقصه مي

م«دركتاب 
گدايان و معركه
گ منابع ديگر هم

اي را شفاه قصه
در دوران پــس

گقصـه . انـد  يافته
كموعظه هم مي

  . بوده است
واعظان عموماً ا
ــاب خــدا، و كت

گويان با تك قصه
صداي خوش و
گاهي قصاص ب
روغن زيتون و

عالمت شب زند
همراه خود داش

د. شدجاري مي
گوييهنگام قصه

  .دريدندرا مي
هايدر ويژگي

بايست ريش مي
هيبتي زيبا و پاك

چاپ سنگي
د
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هـايي كـه   تـاب ك  
-سانه معرفي مي

-يان و نام كتاب

هـاي  وري قصـه 

هـاي خـود   خزانـه  
كردند  كايت مي

انـد، آن را بـه   ن   
هـا آن  ه و عرب

گويان  هاي قصه

و گروهـي  . بـود   
گفتنـد و او از  ي

وي محافظـت و   
  ».بكار بردند   را

ن، بـه ابوعبـداهللا    
كنـد و  شـاره مـي  

ــي  ــم روم و عرب
هـا كـه   حكايـت  

د، از عبـداهللا بـن   
  .بردام مي

ــاب   ــه كت ــه، ب مين
مشـك  «، »ليتـيم 

بهـرام  «، »ـفنديار  
كنـد   اشـاره مـي   

  . ه است

  9 

علمـا و نـام ك«ش 
كنندگان افسصنيف
گوي، افسانه)گويان
آاند، به جمعكرده

 درآورده و در خ
حيوانات نقل و حك
ومـين سلسـله ايـرا
چيزها بر آن افزود

ها، از قصهط عرب

ي كـرد، اسـكندر ب
ها برايش مي افسانه
خواسـت از وه مي

دشاهان اين رويه
سـرايانن و افسـانه  

اش» الـوزرا «كتـاب  
ــادي از  عجــي زي

كنندگان ايـن حري
هاي شفاهي زدند

نا... كاتب ربيده و 
ــن زم ســيان در اي

اروزبه«و » الثعلب
رسـتم و اسـ«، »ـل   

 كتي انوشـيروان
ان فراهم آمدهگوي

، در بخش»فهرست
رسيان را اولين تص

گقصه(بار سامران
ها تأليف ك افسانه
  : كند

به صورت كتـاب
و آن را از زبان ح
ان اشكاني كه دو
 درآورده و نيز چ

   ».داندند
تأليف شده توسط

  : كند اشاره مي
دارينه شب زنده

ساختند ودان مي
بلكهردن نداشت، 

پس از او،ساير پاد 
گويـانتاريخ قصـه

هشياري، مؤلف ك
ــا و قصــهت ــايه ه
آوراو از جمع. ت

ت به تدوين قصه
 و علي بن داود ك

پارس ـرين تأليفــات
الدب و ا«و نزهة، 

نمـرود ملـك بابـ
و» بهرام فرسي«، 

گهاي قصهي قصه

الف« نديم دركتاب 
، پار»انديف كرده

ابن نديم در اخب. 
ي كه در اسمار و

كگويان اشاره ميه
بها را سيان افسانه

كردند وداري ميه
س از آن، پادشاها

آميزيرت اغراق
ه زبان خود برگرد
ه نخستين كتاب ت

ني، به هزار افسانه
ل كسي كه با افسا
ت كه وي را خند
 كار قصد لذت بر
.ست داشته باشد
 نديم در بررسي ت
مدبن عبدوس جه

ــتي ــد، حكاي نويس
آوري كرده است ع

 از جهشياري دست
بن هارونع، سهل

ــديم از مهــم  ــرن ن ت
، خزانه و»ردستان

ن«، »ه و شـاه زنـان  
»خداي نامه«، »ش

آورياغلب يا جمع

يران
هـا و

دولـه
شاهان

زار و
وانـان

شـده
ـراي
شـتند

انـد  ه

خواني
آثـار
. سـت
ــراي

تعاره
هـا و
 ايـن

الـب
ي صـل  
-مـي

هـا و
ني و

ابن
تصني
كند
هايي
قصه

فار«
نگاه

و پس
صور
را به
او به

ايراني
اول«

داشت
اين

حراس
ابن
محم
ــي م
جمع
قبل
مقفع
ــن اب

هزا«
زنانه
شوش
كه ا

نروايان بـا
مان معتمد
منـع شـده

 هاي قصه 
گوياني  صه

 .دازند

امه، از ديرباز در ا
ه، روايـت مغـازي

  . شود ارد مي
ـدالدوله و فخرالد
يي مربوط به پادش

هـز(ف ليله و ليلـه
خوگويـان و قصـه

هـم سـخن گفتـه ش
هـاي بـان داسـتان

گش شهر به شهر مي
گويان، كساني بود

خو  فرهنگ داستان
او بـه آ i.كنـد مـي

شـده اسوشـته مـي
ــ داســتان خــواني ب

ش بـا تمثيـل و اسـت
ه»خردنامـه «. دانـد

 را نمونـه اعـالي

ري مناسب، در قا
غـرض اص. شدهي

ي اخالقـي ذكـر م
هخـي از حكايـت

هـاي سـريانمحـيط

حاكمان و فرما
، به فر279سال

و در مسـاجد م

يي به آموزش
 حاكمان، قص

گويي بپرد قصه

ر

هزار افسان و كارنا
ود اسالم به ايران،

ها هم واهاي آنت
خوان و نديم عضـ

هايياهنامه و كتاب
  . خواندهي

 كتاب مشهور الف
گقصـه ، در ميـان

گويـان هـت قصـه
كننـدگا، روايـت

گيراني بوده كه ش
گخي از اين قصه

  . اندگفته

ل خود از توسعه
اشـاره مهـا  ـي آن

ي شـاهزادگان نو
زشــي در دربــاره

  . ست
كـه شـيوه آمـوزش

داي كهن مـي ريشه
هـاي تمثيلـيستان

ها، الگوهاي رفتار
شاهزادگان بيان مي
هدايت و راهنمـايي
ـاني بـوده كـه برخ
تي كـه مناسـب مح

  . است

ي، از برخورد ح
در س. ده است

ها وستن در راه

هاي اشارهيخي
بارِ بسياري از
حافل رسمي به ق

شماره صفر -

هاي شاهنامه و هزن
اما پس از ورو .ت

ت صحابه و فضيلت
نخستين شاهنامه خ
سلطان محمود، شا

را مي» وك عجم
ر افسانه كه اساس
 نيز مثل شـاهنامه

  . ت
 از منابع، از طبقات

گويانز اين قصه
گها معركهاين. اند

برخ. اندگفتهصه مي
گبزرگان قصه مي

در تحليل» ارزلف 
هـاي آموزشـزش 
كند كه بـرايره مي
هــاي آموزز شــيوه

ميرزادگان بوده اس
خـواني را كسـتان  
مين داراي ررق ز

و به طور كلي داس
  . آوردب مي

 است در خردنامه
اي جذاب براي ش
 اين آثار را هم هد
ي هم از جمله كسـ
گويان را به صـورت

آوري كرده اجمع

ي منابع تاريخي
شد  سخن گفته

خوانان از نشسصه

رخي منابع تاري
در درب.  است

ديدند تا در مح

ماره صفر

-داستان نامه

نقل داستان
رواج داشته است
وصف شجاعت

ن كارآسي«
بوده كه براي س
قديم ايران و ملو
كتاب هزار

بوده) يك شب
متداول بوده است
در بسياري

گروهي ا. است
ادم بودهعامه مر

و براي مردم قص
كه در مجالس ب

اولريش ما«
در شرق، بـه ارز

اي اشارداستاني
ظــاهراً يكــي از
شاهزادگان و ام
او اين رسـم داس

نامد، در مشر مي
و» كليله و دمنه«

ها به حساكتاب
مارزلف معتقد

هاها و قصهمثال
پديدآورندگان

ابن عبري. كنند
گهاي قصهقصه

مسيحي باشد، ج

 در برخي
گويان قصه

عباسي، قصه
 . بودند

 البته در بر
گويي شده
د آموزش مي

شم-تان نامه

د

داست



 

 

1. 
2. 

3. 

5. 

 

 

  10

گـويي  عي قصـه  
، »افسـانه اطفـال  «

هاي كليله و ستان
و آنـدر زدنـد و        

و بزرگ  خُردن 

 فسانه اطفالن ما، 
ه طـور خـاص    بـ    

  :وشته است
. شـود منقسم مـي 

ست كه جوانان و 
قرائت آن توجـه  

westcar 
a-"Tales fo t
by Epiphani
Golenischef

Lysistrata 
 سروش

ي محمـدي، زهـره   

55 

 51ه 

 م

. 1366ات فرهنگي 

 255، ص 
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دهد نـوع نشان مي
«عبـارت  . ه اسـت  

داس[اين نامه «: ت
كسـي دسـت بـد
له و دمنه اندر زبان

شديم و شد سخن
و قصـه بـوده كـه

  . ه است
در مقدمه كتاب نو
بر چهار مقصود م

نات، براي اين است
و مزاح باشند، به ق

the mogiciuns."
us Wilson 

ff. 

سحمد ابراهيم اقليدي، 
، نوشته محمد هاد)ول

 68هي، ص 

8، ص 1366 خطيبي 

، صفحه1377ه هنري 

امه بخارا، شماره هفتم
 540جدد، صفحه 

ن يوسفي، نشر تحقيقا
 78 ص 

 598، صفحه 13

 60حه 

اهيم اقليدي، سروش،

       

 داليلي هست كه
 هم وجود داشـته

  . فهوم باشد
منصوري آمده است
ن انـدرافتاد و هرك

كليل. به نظم آورد

  : گفته است
ش/ بودني،همه بود

كه نوعي افسانه و
شدهن خوانده مي

ب كليله و دمنه، د
داند كه اين نامه ب
تاب به زبان حيوان

ه مايل به هزل وك

" In Egyption L

 

پلودسكي، ترجمه مح
جلد او( ن در ايران

اصغر فقيه نقل از علي
، حسين)جلد اول(ي 
 433 

72 

داري، حوزهحمد تميم

، گاهنابين مذاهب
ق نديم، ترجمه رضا تج

ن، تصحيح غالمحسين
آبي،را مهاجري، خانه

363مرتضي راوندي  
، صفح1344 بيضايي 

پلودسكي، ترجمه ابر
 ان رِپيكا

                  

 در برخي متون،
ص براي كودكان
د داللتي بر اين مف
قدمه شاهنامه ابوم

ت مردمـابه دس] ه
دكي را فرمود تا ب

  ».د
ايي مروزي هم گ
شتيم وگذشتيم و
گوياي آن است ك
ي اطفال و كودكان
مقفع، مترجم كتاب
واننده اين كتاب بد
 اين كه تأليف كت
دساالن و كساني ك

   ».د
  :وشت

Litrature. Ed. An

ي پيدس اثر هراكلس

، آن پگوييي قصه
خ ادبيات كودكان

 14ي، صفحه 

، بهصص و القصاص
نثر در ادب فارسي

، ص)2ج( نه البحار
2، ص )1ج ( دعاب

ح، اهاي ايرانيتان
 263، ص )7ج( ي

هاي تعليمي ب قصه
، محمد اسحاقرست

 جان

ابن بطالنيم الصحة، 
، زهريگوي و قصه

خ اجتماعي ايران
، بهرامش در ايران

، آن پگوييي قصه
، ياخ ادبيات ايران

                 

ربرد
ــه در
ران،

: سـت
ـل و
ده را
ـون،

شـده
د تـا

ه نـام
د جـو
-رفـه

تفاده
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ي گويـايي بـه كـا
انــد كــملــه گفتــه

ــا واي بعضــي بيم

، آمـده اس)ق.هــ 
طريـق قطـع و وصـ

تا شنوند[...] ي بود
ـم شـود و هـم خـ

گويي شهاي قصهش
ديدنـد آموزش مـي

 نقل از محققي بـه
مـاني در ايـران وج

نقاالن حر. ه است
نقـاالن چينـي اسـت

گنقـال را افسـانه  .
 و بـرزن، بـراي مـ

عبـارت اسـت از
ت و بيـان مناسـب
هرانگيختن هيجـان

امي كــه بــه توصــ
ن اسباب تماشا بس
ن رسم است، ندار
ت ـ نقالي ـ به اقتض

دهند؛ به طوريي
همـه در شـخ...  و

ر ايران، باعث شه
چنين در ست و هم

سـت آمـده در مـ
گو شده استصه

گـمـومي بـه قصـه
ز كوچـك و بـزر

ر

هايجتماعي، اشاره
از آن جم. ه اســت

ــداو ــراي م ـتاران ب

458(بطـالن    ابن
رف آن دانـد و ط
سخن و نوادرگوي
جـه خـويش هضـ

 
هايي به آموزشره

گوياني آان، قصه
  . پردازند

ن  ادبيات ايران، به
گـويي زمس قصـه

ندكي به جا نمانده
هـاي نقشبيه كتابچه

.يي، نقـالي اسـت
هـا و كـويخانـه

نقـالي ع«: گويـد ي
 حركـات و حـاال
سرگرم كردن و بر

   ».ست
ريخ ايــران، هنگــا

ايرانيا«: نويسد مي
تĤتر ـ در فرنگستان
ين تقدير حكايات
دگرگون جلوه مي
ق، سـرور و غـم

خواني دفت قصه
ه در حضور است

بـار و اسـناد بـه د
تري به مخاطبان قص

هـاي عم و مكـان
 كه عموم مردم از

شماره صفر -

تون تاريخي و اج
مــردم ايــران شــده

ــاپور، پرســدي ش
  . اندگفتهمي

م المصحة، نوشته
بايست صـر] گوصه

س شناسد و خوش
آن گاه غذا بـر وج

  ».و هم دل، فارغ
اشارمنابع تاريخي 

 بسياري از حاكما
گويي بپي به قصه

سنده كتاب تاريخ
مـدارس«: ده اسـت 

اينك جز شمار اند
هاي آماده شتابچه

گــويهـاي قصـه  ت  
خاند نقال در قهوه

  . كرده است
ر تعريف نقالي مي
ه شعر يا به نثر بـا
منظور از نقالي، س
گان و بينندگان اس

، در كتــاب تــار»م
پردازد، ايران مي

Ĥوعي كه تقليد ـ ت
ن ايشان كه در حي
ت، وضع خود را د
 حلم، عقل و عشق

حر[...] شود ه مي
هميشه. ممتاز است

«   
جه اين كـه در اخب

تهاي كمي، اشاره
گويان در معابرصه

اند، روشن است
  . اندكردهي

شماره صفر -

-داستان نامه

در بسياري از مت
قصــه در ميــان م
ــد ــتان جن بيمارس

شان قصه م براي
در كتاب تقويم

قص[سمرگوي «
اختصار و بسط
شاد گرداند و آ
صافي گرداند و
البته در برخي م

در دربارِ. است
در محافل رسمي
يان ريپكا، نويس

، آورد»پيچك«
داشته است اما ا
اي ايراني از كتا

  ».كنندمي
يكـي از صـورت
سمرگوي گفته
كداستان نقل مي
بهرام بيضايي در
واقعه يا قصه، به

م[...] برابر جمع 
عواطف شنوندگ

ان ملكــمســرج«
تفريحات مردم

لكن به نو. دارند
خوانانمگر قصه
حاالتشرايط و 

حالت غضب و
واحد نقال ديده
و مايه منفعت م

»...ملتزم ركاب 
وجنكته جالب ت
گوييسابقه قصه

جا كه قصاز آن
شدهمشغول مي

از آن استفاده مي

-داستان نامه

د

د
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 سه شب پيش 
 را نشانه گرفت، 

گلوله . دا كرديم
اگر تير به .  بود

. گذارد لنگي مي
وقع ماشين، تله 
قبل توي همين 

هاي   ه از دستگا

، چشم. ميها بزن 
.  از طرفي ديگر

 زير چادرهاي 
تعطيالت  ها از س

ها  طراف دستگاه
تب است و هيچ 

توانيم  مرضا نمي

سياهي ز داخل 
پشت بندش . ده

شود و  ها قايم مي
اي  داوود لوله. د

. ندك  مخفي مي
اي فلز تو خالي 

ما «: زند د داد مي

  

دو.  پنهان بماند
خورد ق تكان مي

هاي بلدزر پيد نده
 را از پا درآورده

  .اديمافت مي
كند و زير پتو پل 

هاي بد مو  رفتن
سال ق. ها دستگاه

تا ن زدند و دو

ي اطراف دستگاه
رود و من ف مي

ها  روشن دستگاه
تا مهندس. ماند مي

عتي بي هدف اط
همه چيز مرت. نيم

 تا برگشتن غالم

از يهاي سنگين م
 هم صدا را شنيد
شت صفحه لودره

شو ها متوقف مي 
ميون خودش را

خورد و صد  مي
لرزد ه از ترس مي

  

ماني از چشم
زديك ترانس برق
ل را الي چرخ دن
 بود و زبان بسته

توي دردسر م ،ود
ها را جمع مي رق

 اين آمدن و
ر كردنمان از د
كه دزدها به معدن

م كه چرخييافت ي
وود از يك طرف

سايه. كار نيست
ي به خواب رفته م

نيم ساع. مين است
كن يز را كنترل مي

اما . كار نيست
  .يم

صداي قد ،گذرد
داوود. روم د مي

پش. شنويم وتاه مي
صداي قدم. ييك

 بين تايرهاي كام
ها يكي از دستگاه

وود با صدايي كه

  
  

ايچكترين جنبنده
كه نز يمرضا چيز

ح الشه يك شغال
شانه چپش نشسته
س برق خورده بو
ود با كالفگي ور

كند ود فكر مي
هاست براي دو
يالت عيد بود ك

  . ري را بردند
ي تاريكي راه مي

داو. بيند م را نمي
اي درك چ جنبنده

هاي نتي، مثل غول
گردند، اوضاع هم
چرخيم و همه چي
ز مشكوكي در

را روشن كنيها  غ
گ د دقيقه كه مي

سمت داوود. آيد
اي چند سوت كو

بنديم به تار م مي
دارد و تاه بر مي

اي به ي ضربهدفعه
داو. كندمان جا مي

 

 از
تا 
مه
يد
 را
اما
دن
كه

ند
 و
. د
ره
 از
  نم
. ود
ون
ت
دن
دن
تر
. رد

رام

  
  
  

  
  
  
  
  

كوچ
غالم
صبح
به ش

ترانس
داوو
داوو
دزد
تعطي
حفا
توي

چشم 
هيچ
برزن
برگر
چ مي
چيز
چراغ
چند
آ مي
صد
چشم
كوت
يكد
از ج

با چراغ روشن. د
.زند سه غيبش مي

زند و يكباره هم ي
اشين دوباره ناپدي
 گم شدن ماشين

بينيم اماشين را مي
مترها اطراف معد

آيد ك مسير مي م

ه فال از روي باربن
خورد ها سر مي ق

دهد ه غالمرضا مي
كند و دوبار ع مي

را نزده كه دوباره
زن داد مي. شود ي

شو ين ناپديد مي
سلحه گوشه كاميو

دود سمت ن و مي
 و بعد از دور زد
به هواي پيدا كرد

درازدست از پا
اي ندار ست، فايده

وراك مان را حر
  ، نبايد حركت

ر

  دولتشاه

شود اشين پيدا مي
نه معدن شماره س
 شاسي فيوز را مي

ما اي بعد لحظه. د
ون و مسيريد كام

كه پشت سرهم ما
تا كيلوم. شود  مي

م ماشين از كدام

المرضا براي ادامه
المرضا روي ورق

شود و فحشي به ي
ها را جمع  ورق

داوود فيوز برق ر
ي ماشين پيدا مي
ه كه دوباره ماشي

ون و اسكف كامي
پرد پايين ميون مي

رسد شين سر مي
 است غالمرضا به
دو ساعت بعد، د
گردد خطرناك اس

نتي خواب و خو
برند را از اينجا مي

شماره صفر -

تيآ

  
  
  
  
  
  
  

وباره سر و كله ما
آيد و پشت دها ي

داوود» ن ماشين
رود مطلق فرو مي

رويم روي باربند ي
دمين شبي است ك

م دوباره ناپديدي
دانم  نيست و نمي

  . ش كنيم
داوود و غال ،شود ي

ي تاريكي پاي غال
داوود كفري مي. د

يكيور توي تار
هنوز د. كند ن مي
هاي چراغ دو تپه،

حرفم تمام نشده 
كند ك را پرت مي

 به سرعت از كام
ها ماش مين ساعت

چند شب. شود ي
كي ديرود و   مي

زنيم برگ ه داد مي
  .زند ش مي

كه اين ماشين لعن
ي ابزار و وسايل ر

-داستان نامه

 
 
 
 

 
وسط فال ورق دو

زار ميپايين نمك
ماشين«: زنم داد مي

چيز در تاريكي م
هر سه مي. شودمي

چند. ميكن نگاه مي
ييتا به خودمان بيا
جاده اي دركار

توانيم پيدايش نمي
ماشين كه گم مي

توي. پرند پايين مي
ريزد فال به هم مي

جو غالمرضا همان
شروع به بر زدنشا
بريدگي وسط د
.دوباره برگشت
ها ر غالمرضا ورق

دارد و را بر مي
هر شب هم. ها تپه

ها ناپديد مي معدن
ردي از ماشين،

هر چه. گردد برمي
توي تاريكي غيبش
چند شب است ك

تا وقتي. است كرده

د

و
پ
د
چ
م
ن
ت
ج
ن
م
م
ف
غ
ش
ب
د
غ
ر
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م
ر
ب
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اولين اسمي كه  
» !شيش حرفيه« 

ها  چند بار ورق 
فال . چيندشان مي

داوود با . ه بوده
حتمأ باز هم غم 

قبأل رابطه . سمش
اما بعد از جدا  .

بالفاصله » سرباز؟
زند و شروع  مي

: زند وود داد مي
م به شكاف بين 
 ، خالي دو تپه

خورد   تكان نمي
. كنم نگاه ميضا 
داوود داد » .ست
» !دوني بگو؟ مي

ر از چند گاهي 
  . چيند م مي

 چيزي بگويم، 
گذرد،  ه كه مي

ي باقي مانده را 
شود به   خيره مي

دارين از « : گويد
. هاي غالمرضا ف

گرده تا  و بر مي
ما خودت باعث 

دونم با   چه مي
. ت اطمينان داري

اما داره  .عاشقشي
ون باشه، اما زياد 

عني اينكه اون ي 
يعني  .كنه ه مي

ها  را از بين ورق
صلي اين چهارلو 
 شيشه از طرف 

.گويد ر من را مي
:گويم مي. فسانه

.گذارم  دست مي
تايي روي هم م ش

فايد  بگيرم اما بي
ح. رود كاميون مي

شناسم شود كه مي 
ودابه دوست بود

 .  
طه شاه باشي يا س
ويم، پوزخندي م

نچيده كه داوا را 
بندم  و چشم مي

 از بين فضاي
المرضا از جايش

گردم و به غالمرض
كفش غالمرضا اس
ه؟ اگه چيزي م

هر.  عجيب شده
د و بقيه را روي هم
 اما بدون اينكه

چند دقيقه. رق ها
ورق ها. اندازد مي

چيندشان و م مي
گ مقدمه مي بعد بي

تيز كرده به حرف
ست كه البته به تو
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بي به سمت اين  و همين چهارلو گشنيز باعث شده كه سر بي .شاهه
  » !تونه هر چيزي باشه اين سربازه مي. سربازه باشه

ام توي اين اوضاع و احوال  مانده. ام حسابي گرفته جا هم نقشهتا همين
ها را فراموش كند و با اين آرامش حرف از  تواند ماشين چطور مي

منتظرم جايي بحث را تمام كند كه با صداي بلند . عاشقي بزندعشق و 
برايش يك شيشكي بكشم و بخندم اما روي منبر رفته و به اين 

اما داوود متوجه  .كنم ام را كنترل مي خنده. ها كوتاه بيا نيست زودي
زند، داوود از  همزمان كه غالمرضا دارد حرف مي. شود لبخندم مي
-هيچ. كند ها نگاه مي نشيند و به ورق كنارمان مي آيد پايين و باربند مي

بدجور قاطي  ،اگر بفهمد سر كار رفته است. زنيم كداممان حرفي نمي
اما داوود  .خواهد يكي دو ساعتي سر كارش بگذارم دلم مي. كند مي

  . اي ندارم جز تمام كردن بازي چاره ،كند كه خودش را قاطي مي
روم  و مي» !خيلي كارت درسته«: گويم مي ،شوم همزمان كه بلند مي

كار ورقا «: گويد مي. كنم سمت باربند كاميون و سيگاري روشن مي
مث اينكه تو هم بدت نيومده پاي يكي «: گويد كهو داوود ميي» !درسته

نگاه پرسشگرش را دوخته » ديگه بياد وسط، چرا ككت هم نگزيد؟
ين شيش فال هم«گويد  مي» ككم از چي؟«: گويم مي. توي صورتم
با جديتي كه توي صدايش است . گويد افسانه را مي» !گم حرفيه رو مي

حاال هر . شوخي بود و تو خودت را قاطي نكن كه كالًبگويم  ترسم مي
اند و يك شيطنت بدجنسانه سراغم آمده كه دوست  دو سر كار رفته

آدمي كه بخواد چشش «: گويم مي. دارم همينطور به داستان آب ببندم
چه ككم بگزه چه  .ره يه روزي بالخره مي ،يكي ديگه باشهدنبال 
. چرخانم سرم را سمت بيابان مي ،ام را نبينند براي اينكه خنده» نگزه
هنوز . دنكن نشيند و رفتار من را تحليل مي ها مي تا ساعت  هر دو، حاال

 اًعني چي؟ اگه واقعي« :گويد ام كه غالمرضا مي پايم را زمين نگذاشته
، تا دير نشده بايد دست يه كاري بكنيبايد  ،زندگيت برات مهمه

آورد و خنده گوشه لبم را  اي داوود سرش را باال مي لحظه» !بجنبوني
آدمي كه «گويم  نم و ميك  تند خنده را به پوزخند تبديل مي. يندب  مي

» داره ها هواي يكي ديگه ورش نمي تيحيكي رو دوس داره به اين را
بي بي و شاه كنار هم بودند، يعني ! كني اشتباه مي« : گويد ميبالفاصله 

 .بي و شاه فقط يه چهار لو گشنيز بود اينكه هنوز دوست داره، بين بي
اين  .بي فاصله بيفته شه كه بين شاه و بي همين چهارلو گيشنيز باعث مي

پس تا هنوز دير نشده يه  .نه اون ،هئده كه مشكل از طرف تو نشون مي
ت ندارم مستقيم اام اما جر با اينكه عذاب وجدان گرفته» .بكن كاري
كه بحث را عوض كنم، بدون اينكه چيزي ديده  آنبراي . تمام بگويم

زند و  داوود بالفاصله فيوز برق را مي» ماشين ماشين«: زنم باشم داد مي
 رفك. خورد نمي ندود سمت باربند اما غالمرضا از جايش تكا مي
به بهانه . دهد را فهميده باشد اما چيزي بروز نمي كنم همه چيز مي

پرم پايين و كيفور از بازي امشب،  ها از كاميون مي سركشي به دستگاه
ها تنها  اتاقك لودر توي اين شب. افتم سمت لودر ك راست راه ميي

شود روي  جايي است كه بدون ترس از جك و جانورهاي بياباني مي
با اين دروغ . دورنماي بيابان نگاه كردها به  اش نشست و ساعت صندلي

  . چرخند حاال حاالها دور خودشان مي ،دوم
-هاي مهچراغ. شنوم ها صداي جار زدن داوود را مي اطراف دستگاه

. شود كنم، بيابان تا دوردست روشن مي شكن لودر را كه روشن مي
 كند اما هر از گاهي گويد اين كار باطري لودر را خالي مي داوود مي
كنم و زل  ها سرشان به كار خودشان است، چراغ را روشن مي كه بچه

كند تخت است زمين تا جايي كه چشم كار مي. هازنم به دوردست مي
هيچ  ،هاجز يكي دو برآمدگي كوچك نزديك دهانه معدن هو ب

ها و پره گذرد شب كي دو دقيقه كه ميي. اي در كار نيستبلندي
تا . آورند يهاي لودر هجوم مچراغ هاي عجيب و غريب سمتحشره

  .گيرد ام مي خنده. غالمرضا باشد و اين طور سرمان بازي در نياورد
داوود . پرد توي همين فكرها هستم كه يكهو چيزي جلوي لودر مي

دانم يكباره از كدام  نمي. قلبم از ترس شروع به تپيدن كرده. است
چشمش گرفته و ك دستش را جلوي ي. گوري جلوي لودر سبز شد
ها  شكن مه. ها را خاموش كنم كند كه چراغ با دست ديگرش اشاره مي

غالمرضا . رود كنم بيابان توي تاريكي مطلق فرو مي را كه خاموش مي
  .آيد افتد و به سختي باال مي هاي اتاقك لودر راه مي به كندي سمت پله

بگويد  بدون اينكه چيزي» .از ترس نزديك بود پس بيفتم«: گويم مي 
. كند نشيند و سيگاري روشن مي روي سكوي فلزي كنار در مي

خيال «: گويد يكباره مي. نفر دانم امشب چه مرگشان شده اين دو نمي
. خورم جا مي» .نكن نفهميدم به دروغ گفتي ماشين دوباره پيداش شده

بهت « : گويد خواهد داد و هوار راه بيندازد اما مي كنم كه مي فكر مي
بد اوضاعيه، اما تا دير نشده بايد يه كاري بكني، همين فردا . مد حق مي

: گويم مي. شوم پاچه مي دست» !برو و سعي كن همه چيزو درست كني
منظورم «: گويد كند و مي مكثي مي» چيو درست كنم؟ جاده رو؟« 

برو اون چهارلو گيشنيز و سربازه رو . قضيه فال شيش حرفيه است
خيره شده به بياباني كه حاال توي تاريكي  »!تا دير نشده. درست كن

 .داووداز نه  غالمرضا داشتم،انتظار اين حرف را از . فرو رفته است
كردم با حرف هايم فقط غالمرضا را سر كار گذاشته ام اما  مي فكر

خالي بندي بابا همش  آيم بگويم مي .گويا بنده خدا هم سر كار رفته
براي  .ترسم قاطي كند ما ميا بود براي سر كار گذاشتن غالمرضا،

راستش ديگه اصراري به موندنش ندارم، «: گويم ميكردن بحث  تمام
» !اي هم به درست شدن اوضاع ندارم كار ما از اين حرفا گذشته، عالقه

. اش كرد قانعها  چيزي است كه بشود با اين جواباز  تر لحنش جدي
دم فك كني ترسي مي پيش غالمرضا چيزي نگفتم چون« : گويد مي
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جاي خواهرم ! تون خوب بود اما شما كه رابطه. كنم دارم دخالت مي
حيف نيست به همين راحتي بذاري ! باشه، سودابه خانم خيلي باكماالته

با اين همه پدري كه تو اين بيابون داره  اونم! همه چيز از دست بره
. گويد سودابه را مي. شود مي قلبم يكباره از جا كنده» ؟!ازمون در مياد
؟ سري !شود چرا امشب اين طور دارد مي» افسانه«: گويم زير لب مي
زند و بعد با صدايي كه  مي دهد و پك عميقي به سيگارش تكان مي

من يه  .ياشتباه منو تكرار كن نبايد« :گويد مي آيد، انگار از ته چاه مي
هنوز  ات .خورم مي بار كله خر بازي درآورم، چوبشو يه عمره دارم

عكس ريحانه را از جيبش » آب رفته رو به جو برگردون ،فرصت داري
دير «: گويد مي زير لب .گذارد اش مي روي سينه و آورد بيرون مي
 .و بالم شل شدهنمي دانم چرا يكباره دست » خيلي دير !فهميدم

خواستم غالمرضا را سر كار بگذارم، حاال خودم توي مخمصه  مي
   .افتاده ام

شوم به  خيره ميبي هدف كنم و  مي خاموش روشنچراغ لودر را 
هايي كه توي  شود از شغال و گوركن اطراف معدن پر ميها  شب. بيابان
به روشن  بدون اينكه اعتراضي. گردند هاي معدن دنبال غذا مي نخاله

 .حرف زدم اين يارو غالمرضابا «: گويد كردن چراغ بكند مي
تو كه . اما نمي دونستم چي. دونستم ريگي تو كفش مردك هست مي

گفت چند شب پيش كه دنبال . رفتي مجبورش كردم حرف بزنه
گفت . هاي معدن همه چيز دستگيرش شده ماشين رفته، از باالي تپه

» شبه هر دو مون رو الكي سركار گذاشتهماشيني در كار نبوده و چند 

قبل از اينكه حرفي بزنم، . كنم گردم و با تعجب نگاهش مي برمي
اون نوري هم كه هر . درست شنيدي، ماشيني در كار نيست«: گويد مي

بال هواپيماهاييه كه از فرودگاه بلند  ايچراغ بينيم، نور مي شب اونجاها
ما نمي دونم چرا تابه حال بهش ا. گه فرودگاهو ديدم راس مي. شن مي

اش  و بعد با انگشت اشاره »فرودگاه درست اونجاست. فكر نكرده بودم
 با تعجب .كشد يك خط موازي روي شيشه ي اتاقك لودر مي

 رو زمين چيكار تو آسمونه، هواپيما!!! چراغاي بال هواپيما « :گويم مي
 هواپيما رو ما فقط تيكافنكته اينجاست كه « :گويد مي »!كنه؟ مي
تازه اوج  هش مي از تپه كه رد .ههنوز اوج نگرفت يم، وقتي كهبين مي
لحنش . كند شوخي نمي» شتونيم ببينيم نميديگه ما اما  .هگير مي

كند و  گرد مي بيند، عقب مي سكوت من را كه. خونسرد و آرام است
به حرف دوباره  قبل از اينكه پايين بپرد،. كند اتاقك را باز مي در
هاش رد اما فال. اي هست اين غالمرضا آدم عوضي« :گويد مي .آيد مي

فيلتر سيگارش را با  .»كاري بكني تا دير نشده، بهتره. خور ندارن
 با يك جست از لودر پايينكند و  مي فلزي لودر خاموش داشبورد

   .كند مي كج كاميونراهش را سمت  پرد و مي
. زند دلم شور خانه را مي .نمي دانم چرا يكباره ته دلم خالي شده

 يكنم چيز كنم، حس مي روشن ميخاموش هاي لودر را كه  چراغ
  .رود مي كنارلودر از جلوي نور براق 

  
12/4/90  

   

 مينو ظهوريان:طرح



 

 

  15

رفتن  ش وقت راه
. كنم ها را باز مي

  قرصي روي آن 
داي بلندي بسته 

ود روي صندلي 
. نگاهش كردم 

ساس كردم يك 
ب داشت پوزخند 

 دادنِ سيحالِ خ
ي خرمايي سارا 

 يكيك يِف بلور
شهاب  گفت يم

. شد مي تر  زرگ
آغا لبخند زد  س
 يها چشم يِاهيس

جوابم را . رستيم
آتش  يگاريس. 
 سوزد يم شيبرا

سارا  يانوشه برا
در  گردد يظه برم

  .اورنديبار ن  به 
عروسك را . ردد

  .ريم بازي  مي

اش موهاي خرمايي
ازكشوه يكي. ست
ها باز شده و رص

دهم، با صد هل مي

بو هاش، نشسته شانه
.كرد را تماشا مي
احس. تكان خورد

مهتاب. شود د مي
انگار در ح كند ي
دست به موهاي 

ظرف. كرد ه مي
من م يها  چشم

 هي بزرگ و بز
انيس. ه خواب رفت

و س يديسف» .ره
  . كردم يم يگ

به مهدكودك بفر
.هاش باشد وسال ن
دلم ب ميگو يم. م

ز مادر و خواهرِ ا
لحظه كي... تا  ي
يكار ها خراب مه

گر اش برمي موايي

بعد با هم. خونم

م وتابِ چيبه پ. ود
است دنير حالِ ترك

روكش تمام قر. م
به سمت داخل ه

رنگ روي ش  آبي
قابِ چوبي من ر
كت بالِ پروانه ت
ي سينه و گلويم با

يكار را م نيا ي
.زبانم است رِيز
شهاب نگا يها م
طرفش و تو اد

ام ك توي سينه
مهتاب به يبازوها

ر وي مادرش مي
گ احساسِ خفه. ورد

هتر است سارا را ب
سن با هم ديسارا با

زميبر يچا شيرا
سوز تر ا كس دل

يخودت مادر باش 
تا كلم كنم يت م

گ و عروسك كامو
  :گويد د و مي

 تا من درسمو بخ

ر طرف اتاقش مي
سرم در. كنم يه م
كشم يم رونيب يد
كشو را ب. نمانده ي

  .شود
ي با شالِ رشمه شه

تاني و از پشت ق
هاش به قدرِ حرك
كنك بزرگ توي

يورج شهيهم. زد
درشت ز يها مه

كشيد و به چشم
د يرا هل م يگ

بادكنك. ست دارد
رِشب، سارا ميان ب

بچه پي بو«: گفت
خو  يموج م آغا س

به ميگو يشهاب م
س ميگو يم. دهد ي

بر ديگو يو م زند
ك هيچ ديگو يم... 
ديبا ديگو يم. ت

سكوت... هم و بعد 
با دفتر زردرنگ ا

نشاند ي صندلي مي
ساكت باش يني
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  : گويد يسد، مي
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كشم؛ صداي تيز

كنم كه به پشت  مي

چكا زم روي آب
  .كف آشپزخانه

كند ست پاك مي
سرش را تكا ند
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 رشته نوبخت

 

شهيهاشان به ش بال
ها يخواندنِ قمر 

ورِ آفتاب بر سرِ س
 .سارا نترساندشان
  . راحت باشن

آخرين تكه كيك
لي ش را با زبان مي

گيرم، ان  آب مي
ك درون ليوان مي
م دردي را حس

انداز كشم و مي ي
هاي ك رو سراميك

ش را با پشت دس
كن يهام نگاه م م
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ب. اند نشسته ي قمر
.رو. رو. توك 
پر از نو يدر اتاق 
مراقبم س. داغ يِچا

بذار. زميعز ري بگ
آ. زيپشت م ندينش
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  دي عزيزم؟
  :وشد
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افتد ر ها مي ز لنگه
  !ف نزن، خب؟

دهانش. كشد يپر م
به چشم ي نگران

تو بگم   بيار، ديكته

-داستان نامه
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دست . اش را دوست دارم آبي وصورت گرد و موهاي نرم هاي چشم
  :بوسم اش را مي برم و گونه  موهايش مي يال
دم ساكت بنشينه تا تو  بهت قول مي ،ينيعزيزكم، من از طرف ت -

  .ت رو بنويسي ديكته
  :گويد دارد و با خوشحالي مي هاش موج برمي چشم آبيِ

ريم  تايي مي جون سه اگه دختر خوبي باشي، با زهره ينيت يديد -
  .بازي

  .كنم كتاب را باز مي. دوزد مداد در دست به صورتم چشم مي و
  .مادر آرام آمد: بنويس -

چرخاند و  دور مي كند و مداد را ميان انگشتانش يك را خم مي سرش
  . نويسد مي

  .مادر در باران آمد: بنويس -
سرش را باال . باز مانده باران، از حركت  ي مدادش روي كلمه نوك
هاش روشن و شفاف، و نگاهش آرام  چشم. كند يآورد و نگاهم م مي

و  افتاده  هاي نرم و بلندش روي گونه  ي مژه سايه. است بايز. است

طاقتم تمام .  هاي خيس و قرمز رنگش با ترديد بازمانده لب
ِ انگشت  صورتي ناخن. دهد مداد فشار مي يهاش را رو انگشت...شده
  ...و بعد دهد يار مهاش را فش لب. زند اش به سفيدي مي اشاره

جون مامانِ  من به خاله مهتاب گفتم كه فقط زهره. ماماني گريه نكن -
  .واقعيه منه

خورد و آرام روي  خورد، ليز مي در هوا چرخ مي» مامان« ي كلمه
ها را بر  نشيند، صداي برخورد موج آلود و نرمِ آب مي هاي كف موج

قابِ چوبيِ تاسيده صورت اَنوشه از توي . شنوم ي ساحل مي ديواره
هاي  پيچد و منگوله هاش مي شالِ آبي را محكم دور شانه. درخشد مي

نه به قدرِ حركت . خندد انگار مي. خورد مي تكان ريش آن تكان  ريش
: نويسد شود و مي سارا روي دفترش خم مي. خندم مي. ها بالِ پروانه

  »   .مادر در باران آمد«
1387پائيز 

زيبايي : توانيم از هنر به دست دهيم اين است رساترين تعريفي كه مي
به اين دليل ساده . هرجا زيبايي هست، دريغ هم هست. به اضافه دريغ

  .كه، زيبايي محكوم به فناست
 والدمير ناباكوف

www.DastanNameh.ir 
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آنجـا    شـما بـه    ي 

فرستاد   كرتسيگ
. 

كردنـد،    ريافـت 
   داشـتند مسـابقه   

دو . كنـد  مـي   ت 
  تولـد گرفتـه    ـن 
  كشـي  اسـباب   ت 
 .دند

باشـند، بـا     داشـته 
بعـد از     را يكـي 

هـا،   مغازه  به. شتند

جـاي  نفر را بـه   ك

ك  پاسبان  نگهباني 
ر را دستگير كنند

در  سـيم  بـي   طريـق 
گشـت،  مـأموران  

كـتتنـدتر حر   شـان 
جشـ  ميخانـه   حب 

داشـت  كـه   شـان  ن 
بود  خريد رفته  ي
د  ا خبـري ماجر  ت
ها خيابان  آنان. ند
ها را گشت خيابان  ي

 ور است؟

يك  بياوريد تا من  م

 تحت  منطقه  به  ي
قرمز شهر  ريش  ن
را از ط  فرمان  اين  ي
دو نفـر از م. بـود    

كدامش  د اتومبيـل
صـا  براي  ر ميخانه

از دوسـتا  يكي  به 
برا  هم  ردند و بقيه

از جزئيات  دقيقاً  كه
بردن  ز شهر هجوم

هاي و سنبه  سوراخ

چطو  حاال حالتان
 .بد حالم  كمي

دوام  اي چند دقيقه
 .تم
آمبوالنسي  پليس  س

مردا  ستور داد همه
وقتي  گشت  هاي س
شـلوغ  سرشـان   ت

شـو  ادند تا معلوم
در  ر ديگر گشت

 نفر از آنان  سه. د
كر مي  كرد، كمك

آنك بي  آنان  ر حال
مركز  به  هايشان يل

س  ري بستند و تمام

(Han 
  هرهاي
   هنري

نيز   تي

  سارت
و   ش
در   س

با   ريج
   وقايع
   كتاب
  ندگان

 .د

و   ست
  رجمه
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- 

چ -
بفرست
رئيس
و دس
پليس
سخت
دا مي

مأمور
بودند
كر مي
هر  به

اتومبي
ديگر

ns Ohl Simple

در شه. شد   زاده
منتقد  و در مقام  ت
بود و مدتي  آلمان  ي

در اس 1947د و تا
نقاش   قصد داشت

و سپس  ر مونيخد

تدر  داد، اما به  دامه
از  آكنده   جهاني

در  به ويژه  رگ
خوانن  كه  اي گونه

شدند  آبسورد نمي
اس  فرد و جذاب

تر  هاي گوناگون ن

  .داشت

ــ  ابري از اينجــا عب

پلي  به  كه  هر كس
نگ  چـپ   چـپ   س

 ». ميز است
.حقير برانداز كرد

بـود  زده   مـردك

ر

K) (مستعار  نامex 

(Gotebor سوئد
هنر پرداخت  تاريخ
هنري  معروف  ات
 .ت

كرد  خدمت  آلمان 
در آغاز  او كه  

آزاد، ابتدا د  سنده

اد  هنر مدرن  هربار
، هايش  در داستان

كوزنبر. آفريد  اي ه
 به  آميخت   درهم

و  طنز، گروتسك  ن
 بسيار منحصر به 
زبان  و به  يافته  ت

 رضا نجفي: ه

را بر  گوشي  ليس

حــاال عــا  همــين.  
 .انداخت  ن

ه  تقريباً. باشيد  رده
پلـيس  شـود و بـه   ـي 
تحقيرآم  نگاهش  ه
مرد مرا با تح  آن. 

خود آمـدم،  به  ي

 سيدش؟

 .داشت  قرمزي

شماره صفر -

Kurt Kusenber

 (rgبورگ ر گوته

ت  تحصيل  به  ورگ
نشريا  او نقدنويس 

گرفت  را برعهده  اله
 در ارتش 1945ا 
سپس. ماند  باقي 

نويس  عنوان  د، به
 .خت

د  مقاالتي  نوشتن  
او. مشهور شد  ش

و افسانه  روياگونه
را   طنز و شگفتي

جهان  ميان  تفاوت 
 كوزنبرگ  و شيوه

دست  بزرگ  هرتيش

ترجمه

  
  
  
  
  
  

پل  رئيس. ا درآمد

هســتم  كرتســيگ
من  به  حقيرآميزي

كر  شايد اشتباه«: ت
مـ  وجدان  ر عذاب

آيد كه نظر مي  به 
.طور نبود  خير، اين
 ».را  پايم  نوك
 نكرديد؟  ش

وقتي. بودم  ير شده

شناس و را ببينيد، مي
ق  او ريش  د، چون

-داستان نامه

rg(كوزنبرگ  ورت

د 1904اكتبر  24
و فرايبو  لين، مونيخ

.كرد  كسب  هرتي
كور  نشريه  ردبيري

تا 1943 از سال   ي
 آمريكايي  روهاي

شود  ريكاتوريست
كار پردا  به  مبورگ

به  او همچنان  رچه
كوتاهش  هاي ستان

وررئال، تخيلي، ر
خود،  »آبي  وياي

 رش، ديگر متوجه
و  سبك  هر حال،

ش  او به  هاي ستان
 .اندده
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خورد، دچار برمي
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  اسـت   كردنـد ممكـن   مي  حس  هر جا كه  ها و خالصه ها، خانه ميهمانخانه
قرمـز بـود گرفتنـد و بـا       ريـش   د، ريختند و هر چـه پيدا شو  قرمزي  ريش

تيــز   شــد و صــداي  جــا متوقــف  و آمــد در همــه  رفــت. بردنــد  خودشــان
  بـود كـه    جا چو افتاده  همه. انداخت  وحشت  را به  مردم  پليس  هاي سوت

 .گيرند را مي  آشام خون  قاتل  گله  دارند يك
از   درخشاني  نتايج  بود كه  گذشتهبگير و ببندها ن  از اين  هنوز چند ساعتي

  اداره  قرمـز را بـه   مـرد ريـش    و سـه   پنجاه: آمد  دست  به  شكار بزرگ  اين
  دو پرسـتار مـراقبش    كـه   كرتسيگ، در حالي  پاسبان. بودند  آورده  پليس

از تبهكـار    ديـد، امـا خبـري     سان  افراد مظنون  تك  تك  بودند، از جلوي
 .نبود  اصلي
  وضـع   بـه   را مربوط  تبهكار اصلي  در شناسايي  موفقيت  عدم  پليس  رئيس
ــتور داد، تــك  دانســت  كرتســيگ  روحــي  وخــيم ــدانيان  تــك  و دس   زن

 .شوند  بازجويي
  آنـان   شـود كـه    ثابـت   مورد خاص  اگر در اين  حتي«: گفت  پليس  رئيس

  شـان  كفـش در   ، ريگـي  نـدارد در مـورد ديگـري     هستند، امكـان   گناه بي
 ».است  بوده  ثمربخش  در هر موردي همواره  بازجويي. نباشد
. رسـيد  نظـر مـي    طور به  شهر اين  در آن  كم  دست. بود  طور هم  همين  بله
  چندان  آنان  به  شد و نسبت نمي  بدرفتاري  با متهمان  دانند كه مي  همه  البته

 .بردند كار نمي  به  خشونتي
  با پرسـش   مخفي  پليس  ها پيش از مدت. تر بود ستانههاي جديد، دو روش

كـرد،   مـي   شهروندان  و دشمن  و دوست  و فاميل  از فك  كه  هايي و پاسخ
. بـود   داده  تشكيل  اي پرونده  هر كس  كند، براي  توجه  جلب  اينكه  بدون

د ناخوشـايند و ناهنجـار ماننـ     هـاي  شـكنجه   ها با انواع پرونده  اين  محتواي
ــداي اره ــور    ص ــد و ك ــور تن ــي، ن ــوي  برق ــده، ب ــه   كنن ــود، تران ــاي ع   ه

  هـا و خالصـه   سگ  واق  كنده، واق  هاي پوست موش  شمالي، منظره محلي
آورد، از  مـي   را تـوي دهـانش    آدم  و روده   دل  كه  جور چيزهايي  از اين

  نگـاه   موضـوع   بـه   تـر كـه   دقيق. شد مي  كشيده  بيرون  شهروندان  زير زبان
جـواب    اوقـات   بردنـد، اغلـب   كـار مـي    به  آنان  كه  ابزاري  بينيم كنيم، مي

  آمد، با گرفتن مي  پيش  را هر طور كه  شان شوندگان  پرسش  آنان. داد مي
  هـا از ايـن   پلـيس . دادنـد  فشار قرار مي  تحت  يا درست  غلط  هاي اقرارنامه

  و سـه   پنجـاه   انتظـار ايـن    طيبسا  حاال هم چنين. آمد مي  كارها خوششان
  راه  به  خاطرش  بگير و ببندها به  اين  تمام  كه  و اما مردي. كشيد نفر را مي

در   هـا زنـگ   وقتـي پلـيس  . بـود   در آپارتمانش  قبلها  بود، از مدت  افتاده
  وان  شـير آب   را نشنيد، چون  زنگ  صدا درآوردند، صداي  او را به  خانه
را   پستچي  زنگ  صداي  وان  اما بعد از پر كردن. بود  گذاشتهرا باز   حمام

بـود،    او رسيده  به  كننده  خوشحال  خبري. را از او گرفت  شنيد و تلگرافي
  شـرطي   به  بودند، البته  او پيشنهاد كرده  از كشور به  در خارج  خوبي  شغل
 .جنبيد زود مي  كه

. دهـم   بايـد دو كـار انجـام     فقط حاال. خوبه. خوبه«: گفت  مرد با خودش
  اينكـه   و دوم  را نـدارم   اش ديگر حوصـله   چون. را بتراشم  بايد ريشم  اول

 ».ندارم  گذرنامه  بگيرم، چون  بايد گذرنامه
  مناسـبت   بـه   اينكـه   بـراي . پوشـيد   و لباس  گرفت  را با لذت  مرد حمامش
  از طريـق . زد  هم  يباييبسيار ز  باشد، كراوات  گرفته  جشن  كار جديدش

بعد . تواند پرواز كند مي  ساعتي  با هواپيما چه  كرد كه  اطالع  كسب  تلفن
برقـرار    آرامـش   در آنـان   مجـدداً   كه  كرد و از چند خيابان  را ترك  خانه
  شد به  تمام  كه  ريش  تراشيدن. رفت  سلماني  يك  و به  بود، گذشت  شده
  توانـد ظـرف   مـي   كـه   آنجاسـت   فقـط   دانسـت  را ميرفت، زي  پليس  اداره
 .بگيرد  گذرنامه  كوتاهي  مدت
  پلـيس   بـه   تحقيرآميـزي   نگـاه   مـرد واقعـاً    ايـن   كـه   بايد بگويم  را هم  اين

  اش پسـر خالـه    بـه   نهايـت  بـي   كرتسيگ  بود كه  اين  بود و دليلش  انداخته
آمـد و   نمي  از او خوشش  هيچ  را كه  اي خاله پسر  مرد اين. داشت  شباهت

  اينكـه   تحقيـر بـدون    احسـاس   كـرد و ايـن   او بدهكار بود، تحقيـر مـي    به
. بـود   داده  خود را نشـان   در نگاهش  كرتسيگ  بخواهد، با ديدن  خودش
  عليـه   توانسـت  بـود و كسـي نمـي     شـده   متوجه  درست  كرتسيگ  بنابراين
 .بگويد  او چيزي  گزارش
  بـار ديگـر بـه     پلـيس   اداره  ورود بـه   هنگـام   مرد به  شد كه  ثباع  تصادف
بـار    اما اين. انداخت، بر بخورد مي  اگون  اش او را ياد پسرخاله  كه  پليسي

  گفتنـي اسـت  . نشود  اش ناراحتي  از او برگرداند تا باعث  را فوراً  نگاهش
ــه ــال  ك ــاره  آن  ح ــدان  بيچ ــي  چن ــا  نداشــت  تعريف ــا   نو دو نگهب او را ت

 .كردند همراهي مي  آمبوالنس
  همـراه   به. نبود  گفتند راحت مي  كه  آنقدرها هم  گذرنامه  گرفتن  موضوع
از   دردي  كدام  هيچ  ارسالي،  تلگراف  و ارائه  مدارك  و اقسام  انواع  بودن

از   كننـده   دعـوت   شـركت   كـه   و غريبـي   عجيـب   شتاب. مرد را دوا نكرد
او . را مظنـون سـاخت    گذرنامـه   بـود، مـأمور تحويـل     داده  شانن  خودش
  الزم  زمـان   صـدورش   بـراي   اسـت   مهمـي   مدرك  گذرنامه«:داد  توضيح
 .»است

امــا هــر . طــور اســت  همــين  قاعــدتاً«:  داد و گفــت  را تكــان  مــرد ســرش
 ».دارد  هم  استثنائي  اي قاعده
  اين. نيستم  گيرنده تصميم  تنهايي  به  ، من قضيه  در مورد اين«: گفت  پليس

 ».دهد  تواند انجام مي  پليس  رئيس  كار را فقط
 .دهند  را انجام  آن  بگذاريد ايشان  بسيار خوب، پس -

بلند   و جور كرد و از جايش  مرد را جمع  كاغذها و مدارك  مأمور پليس
» .برويم  ار رييسدفتر ك  به  ممكن  راه  ترين بياييد از كوتاه«: او گفت. شد
بودنـد،    قرمز نشسـته   مرد ريش  در آنجا چندين  كه  چهار اتاق  از سه  آنان

  اين  دانستم نمي  هيچ. مضحك  چه«:فكر كرد  خودش  مرد پيش. گذشتند
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داد و وارد   كـان 
 .دند

  برخـي   به  ندامت
  مانـده   دند، فقـط 

را   ناهارش  كه  ت
  سـلماني   يـك . د

را   هـايش  شـتري 
  كند، اما يادش  ف
با   كراوتي«.شد ي

دو تـا  هـا را   پلـه  
پريـد،    آن  داخـل 

  عقـب   صـندلي   ي
گ، دو كبـوتر و   

شـد   رد مـي   رش 
و خميـر كـرد و    

  در حـال   سـتانبول 

تك  بـرايش   سري  ي
كرد مي  بازجويي  ن

كمتر شود با ابراز ن
كرد  دند، اعتراف

 .بودند  ده
و رفت» .دهيد  دامه

بود  رسيده   برايش
از مش  قرمـز يكـي     
مرد را توصيف  فه
مي  ديده  و غريبي 

 او با سرعت» .قم
د. بـود   آمـاده   ش

را روي  و خـودش 
دو سـگ. كـرد   مـل 

كنـاراز   رامـوا كـه  
را خـرد و  ذ باطلـه  

اس  گاه، هواپيماي

كرد، با مهرباني  هي
 از دستگيرشدگان

ك  عذابشان  اينكه  
بو  كرده  متهمشان

شد  متهم  آن  به  كه 
را اد  بازجويي«: د

گزارشي  رگشت،
ر، ريـشاز ظهـ   ش

قياف  و قادر نبود كه
 چيز عجيب  هايش

چقدر احمق  واي« 
اتومبيلش  اداره  حياط

و» .برو فرودگـاه «
عم  دستور رئيس  

تر  يك  بدنه  به. ت
كاغـذ  حـاوي   ـتي  

 . عابر شد
باند فرودگ  د، روي
 .بود  سمان

در همراه  را تا دم
در آنجا  شد كه  ي
براي  از متهمان  ي

م  آنان  به  هايي كه
 جرمي  يك  همان

دستور دا  پليس  س
بر  كه  هنگامي. رد

پيش  بود كه   كرده
او. است  كرده  ح

ها لباس  بين  مد كه
 ».شهر  يك

:فرياد زد  پليس  س
در ح. دويد  پايين 

«: داد كشيد  راننده
مطابق  راننده. خت

را زير گرفت  گربه
گـاري دسـ  يك. 
صدها  وحشت  ب

مقصد رسيدند  به  
آس  سوي  به  گرفتن

  نـان

  ـت
  يس
  ــده
  يس
  ـش
ند،
  رح

  فتن
  يـل
  .ت
  كـه
ــه   بـ
ـهر

: داد

مرد ر
اتاقي
بعضي
ه جرم
بود ه
رئيس
بخور
ك ادعا
اصالح

آم مي
 نقشه
رئيس
يكي
سر ر
انداخ
 يك
ماليد

موجب
وقتي
گ  اوج

جـزو آن  يگر مـن

داشـ  ستبد، دوسـت
مـأمور پلـي   اينكـه

كننــ  د و از مراجعــه
ريـي  نبـود، چـون  

خوشـ  از او هـم   ه
داد مي  شكل  تش
مطـر  گذرنامـه   وع

گـرف  و از تصـميم
را در جـا تحوي  ان

 مـا افتخـاري اسـت
 امضا كرد انگار ك

را ب  آن  اعتنـــايي ي
شـ  يك  ايد، نقشه 

د  فشرد، ادامه ا مي

ر

حاال د  خوشبختانه

مست  هاي حكومت 
بعـد از. دهـد   لوه

كــرد   را مــرخص
 اي كـار سـاده    دن
آرتور بود كه  رش

لبخند را بر صور  
ساندند، زيرا موضو

ء، ترسـو هسـتند و
تـا گـرد، گذرنامـه

شـهر  بـراي   انبول
را  زد و آن  ذرنامه
ــا بـــي. بـــود  لي بـ

زده  قشنگي  اوات

 ».است  بول
 . 

مرد را  شد و دست
 

شماره صفر -

خ. شود مز پيدا مي
 

 از سران  ضيد بع
و مهمي جل  تجربه

داد، او  توضــيح  ش
مرد لبخند زد  راي
ديگر  پسرخاله  شبيه
مرد كه  چهره  الت

رس  انجام  به  جاعانه

جزء  كارمندان«: ت
بـرو برگ  شما بي. د

استا  حضار شما به
گذ  به  او مهري» .
ــه  ــول  دفترچـ معمـ
كرا«: داد و گفت 
« 
شهر استانب  نقشه  له
. . .بسيار خوب. ت

ش بلند مي  كه  حالي
».كنم آرزو مي  ي

-داستان نامه

قر  ريش  آدم  همه
».شوم نمي  حساب
پليس، مانند  رئيس
بات  را آدم  خودش
را بــرايش  جريــان
بر. بنشيند  خواست
شب  نهايت بي  پليس
آمد اما عضال نمي

خود را شج  وظيفه
 .بود

گفت  پليس  رييس
كنند مي  خودداري

اح. خواهيد گرفت
گوييم مي  تبريك

 يـــك  گذرنامـــه
 اش كننده  مراجعه
»است، نه؟  رويش

بل«:داد  مرد جواب
است  فكر خوبي -

در ح  پليس  رئيس
خوبيسفر   برايتان«

د

ه
ح
ر
خ
ج
خ
پ
ن
و
ب
ر
خ
خ
ت
گ
م
ر
م
-
ر
»
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  »!يكمتر م

  . »رت

 

و ميكـرد  جمـع  
يخـال ي جاهـا  ، 

 گـاو  بـه . كـردم  
مـادر . يديـ د تـو 

يلـ يخ گـاو  از، م 

زه،يـ ت كـه ي نزن 

 دميـ د. بـروم  تم،
در. نـداد  جـواب 

تـا  اطيح تو دميو
.نفـره  دو تخـت  
خشك دهانش ر
بعـداً . نيزمـ ي و

داستان
خوانندگان

هم سگ از ،رپس«
  . م
مادر و من يباز ط
  . »م
  . خواسته دلم ،
 . هدادگا فردا و 

  »!نيبب رو نجا
را مـان  ليوسـا  مه
مانـدهي بـاق  كـه  ي

  . بود سته

كنگـاه  اطيـ ح به ره
ت آوردمـت ي وقتـ 
بـودم كه بچه. كرد

دست هاش شاخ ه

برداشت را لميوسا 
ج. زدم در. ديـ آ يـ 

دو. زد ينمي حرف
يرو اسـت  فتـاده 

دور. كند يم خر ر
رو دسـتش  از تـاده 

:گفت. زد در به م
ا كولهي تو ختمير

وسطي انداخت خود
بودمي باز وسط م

خواسته، دلم نمه،
امروز نيا از شده

  . ريپن و 
نيا. نيرفت ماه شيش

هم روز  كي مادر
يليوسـا  بـا  بود ده

نتوانس اما كند، پر 
 «  

  . شتيپ اميب ق
  . شده موم
پنجر از نشستم. م

و. زشيت يها شاخ
ك نصبش پدر. ش
  . بود زيت گاو

به. يكن يم گاهش

.زد را چشمم ،دم
نمـيي صـدا  چيه 
ح .زدم داد در، به م
ا كـه  دميـ د؛ نميبب

خر دارد و هواي 
افت هـم ي ا شهيش. 

محكم و در پشت
ر يم تند تند را لم
خ يب رو خودت«:ت
هم اولش از من«:م
زن نداره،ي ربط تو

ش خسته بده، القش
نان ظرف به زد د
ش .برگرده بگو«:ت

م و من. بود لخت
كردي سع پدر و م
را ها طاقچه و ها ه
.شه يم درست«:م
  . دم ي
طالق بعد دم يم ل
تم من با كارتون ه،
بستم را در رون،يب 
ش به. باغچه وسطي

بودش دهيخر آنجا
گي ها شاخ. دميرس

نگ فقط« :بود گفته
  ».خطرناكه

شد رهيخ گاو به س
و خودش اتاق به
زدم را خودم. بود

ب اتاقش پنجره از 
رو معلق دستش د
بود كرده كف و

 ديـ 
. دم

 باز 
 جـا
 را ر
 و د

 كند
 كتـر

. ين 
. نـد
 را ا

 و د
 و ه

 امـا
 كـه

 بـه  
 نيـ 
 و ت

 ودم
 و ن
 عيـا

 تـو

  
پ آمد
ليوسا

گفت
گفتم

ت به -
طال -
لگد با

گفت
خانه
ميبرد

گنجه
گفتم

ينم -
قول -
آره-

رفت
يفلز
يبرا
تر يم

گ پدر
خ كه
بس از

رفته
ب قفل
ديشا

ساعد
شده

يبگو خواهـد  يمـ 
كـر تماشـا  را ـدر
را سمانتير ترس
نجيا گـر يد كـه  ـت
پـدر هيسـا  و كنـد
كنـد يمـ  اشـاره  ان

ك اليخ هم مرگ
دكت نميبب تا ام آمده

بـدان را لشيدلـ  ـه
دارن ينمـ  بـر  سـرم
هـا پـرده  مـن . ـاقم

بـر يمـ  كيـ نزد را
شد جدا من از گر
ا ؛ديـ بگو پـدر  بـه
ك باالخره دانستم ي

و آورد يم در يه
عـ. آمد يم گوساله

جسـت دورشـان  و

بـو آمده. ميبود نه
پهـنيي رايپـذ  سـط
مـ بـا  هـم  شـه يش ك

ت رفـتم  عيسـر  ـد،

ر

 ضا شهبازين

 
 
 
 
 
 

دانم يم. برده پدر
پـي خودكشـ  ـره 

نت؛ يا گوشه اشتم
اسـ وقـت ي لـ يخ  

ك يمـ  روشـن  را ـا 
مـا سـمت ام بـه   هي
  نه؟ اي شان ينيب 

بعدي حت خواستم
آ و رفتم مارستاني

كـ توسـت  حـق  ،م 
س از دسـت  و نديآ
اتـ پنجـره  پشـت  ، 

ر دهنش گذارد، ي
گيد كه است وقت
ب دميترس يم لحظه

يمي ول .يا لحظه ا

اهيس ازيي چاقو ،م
گ يك دنيكش مو

و ديـ دو يمـ  نجـره

خان در تنها دو هر 
وسـ ختـه ير هـم  ـه 
كي يـ برآمدگ. 
شـ بلنـد  شيجـا  ز

شماره صفر -

علير

  
پ گوش كينزد را
پنجـ پشـت  از و م
گذ را كارد. اند ده
گرفتـه، خـاك  را
غبارهـ فقـط  كـه  م 
يسـا  كـن  نگـاه . ق
يم هم تو دانم يم
خ يم. بفهمدي زيچ
ميب راهرو در پشت 

ببـرم را سـرت  هم 
آ يم شب هر كه ت

هـم، دسـت  در ت 
  . نديدايپ م
يم پدر شانهي رو
وي ليخ من هيسا 
ل هر. نمشيب يم م

اي بودي زيچ نتظر

بروم شان سمت به
مي صدا بعد و ت
پن پشت. شد يم ك

 ،كشت را خودش
بـ رختخـوابش . رم
بود پخش شيجلو
از. زد يم رونيب ش

-داستان نامه

 
 

 
 
 
 
 

ر دهنش. كن گاه
ستاديا فقط من كه

ستاديا پنجره شت
ر جـا  همه. كنم يم
هـم نـور . مييآ يم
اتاق كف اندازد يم

نم. زند يم وزخند
چ پدر خواستم يم
. ام كرده هول كه
  . ديگو يم چه
خـواه يمـ  كه حاال
ستياديزي ها شب
دسـت ام هيسا و در
هم باز اما ،كشم يم
ر را دستش ام هيسا
.كند يم بسته و از

ميها خواب در فقط
من انگار. گفت يم
  . ديگو يم

ب خواستم يمي وقت
گرفت يم من سمت
كينزد گوساله و،
  . كرد يم زيخ

خ پدرم كهي روز
ببر را لميوساي اق

ج ريپن و نان ظرف
بالش ريز از داخلش
  . تاقم

د

نگ
ك
پش
م
نم
م
پو
نم
ك
چ
ح
ش
پد
م
س
با
فق
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م
و
س
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 زنـده  ديشـا  ديرسـ  يم زودتر اگر كه ؛است بودهي چ سم دانم ينم گفتند
  . اورژانس بزنم زنگ. بشكنم را در خواستم يم. تو دميدو. ماند يم

 ادميـ  خـانواده  دادگاهي ها كييموزا. بود در پشت پدرم. ستادميا در كنار
. قرمـز  و سـبز ي ها دانه ،يرانيا كييموزا. پنجاه در پنجاه نيزمي رو. افتاد

 وي سـ  يـا  تا وسهي س بودم شمرده !بود؟ تا چند راهرو كف !بود؟ تا چند
 آخـر  دفعـه  مادر ؟ربا چند !بود؟ رفته را راهرو نيا بار چند مادر. تا چهار

 شيپاهـا  ،گذاشـت  ينمـ  قـدم . گذاشـت  ينمـ  هـا  كييموزاي رو را شيپا
  . شد يم كييموزا جا همه. شد يم اديز ها كييموزا. شد يم دهيكش
 در. اطيـ ح تـو  آمـدم . شيجا سر گذاشتم و درآوردم فميك از را لميوسا

 ،دميـ د اطيح دري ال از كهي زيچ نيآخر. بستم را در. نبودي كس كوچه
 نرفتـه  خانـه  اصالً من گفتم همه به. افتادم راه. بود باغچه وسطي فلز گاو
  . بودم
 مـو  كـه ي وقتـ  از. ديكشـ  يم مو گوساله د،يكش يم مو گوساله ،خوابم در
 گريد، زميبر خون كنم،ي قربان را تو مثلي كي  اگر كردم فكر د،يكش يم

  . ديگو ينم پدر به ام هيگرسايد اتاقم، پنجره پشت نديآ ينم ها شب
 نيهمـ  در را خونـت  خواهم يم. ام برداشته مادر آشپزخانه از را چاقو نيبب

 را رتيـ ز ديـ با نكـن،  تقـال  بخـور،  آب. نكـن  نگـاهم  نطوريا. زميبر اتاق
 كـه  هـم ي جهتـ  نيا ازي فلز گاو كن نگاه. يبخواب قبله به رو ديبا. رميبگ
  . داستيپ پنجرهي تو ،ميستاديا

 را چشمانت. بكشم را كارد ديبا. يشو راحت زود تا ام كرده زيت را كارد
ـ  ينم انگار  اما. ببند مگـر  كـردم،  زيـ ت را كـارد . بـرد  ينمـ  كشـم،  يمـ . ردب 

 ديشا .نكردم هم ديشا. باشم نكرده زيت را كارد كه ديآ ينم يادم !نكردم؟
ـ  ينمـ  وامانـده  !بـود؟ ي رنگـ  چـه  اش دسـته . آوردمي اشتباه اصالً هم رد،ب 
  . ردب ينم
 ماي كارهاي برا پوزخندش. جنبد يم نشاده، پدر گوش كينزد ام هيسا

 ،كشـم  يمـ  خـودم  دسـت  بـه  كه را كارد. كن باز را چشمانت. است بوده

 ،يديـ د. زنـد  يمـ  بـرق  پنجـره  ور آن از انگاري فلز گاو شاخ دو. برد يم
 گفتـه  بهم ام هيسا. دانم يم را كارم مجازات. ندارد دهيفا هم ختنير خون
 مقدمـه  دارد. اطيـ ح تـو  دوم يمـ  كـه ي نـ يب يمـ  پنجـره ي تو از البد. است

 شيهـا  چشـم  . يفلـز  گـاو  سمت دوم يم. ديبگوي جور چه كه نديچ يم
 سـمت  به زيت و كلفت شاخش. كند يم نگاهم و است دهيكش

 چوقـت يه نـزنم،  دست«:بود گفته پدر. ستين تو مثل ،باالست
 هـم  اولـش  از كـه  مـن  امـا . ديـ گو يم دارد هيسا ». نزنم دست
 سـت يزيچ تنهـا  گـاو ي هـا  شاخي زيت. نبودم كن گوش حرف
 دو نيبـ  فاصـله . ديـ گو يمـ  دارد. نشـده  كهنـه  خانه نيا در كه

 را سـرم . ديـ گو يمـ . اسـت  آدم يك دماغ اندازه درست شاخ
 دوي خـال ي فضـا  نيب درست دماغم. ها شاخي تو كنم يم فرو
. آورم يمـ  باال را سرم. رود يم فرو شيزيت. رديگ يم قرار شاخ

 .شـده  لـزج  وي خون كشم، يم دست ها شاخ سر به دستم دو با
 و تـو  فقط دانم يم. ديآ ينميي صدا گريد. نيزمي رو افتم مي
  نه؟ اي ينيب يم دانم ينم. ديا ستادهيا تنها آنجا پدر

Bull Skull, Fruit, Pitcher" by Pablo Picasso 

  به روايت اديپ
  

داستان . طرح در داستان گاو خوني مبتني بر اسطوره پدركشي است
نگـر واقعـه را    پسر آغاز مي شود، با نگـاهي پـس  از عذاب وجدان 

. رسد دهد به پايان مي پسر مي-روايت مي كند و با تاواني كه راوي
در اين چينش بي عيب و نقص عناصر پيرنـگ، اشـاره ضـمني بـه     

بـه  . اي قرباني كردن براي تطهير گناه قابل تأمل است كنش اسطوره
بـر كنشـهاي   رسد كه اين اشـارات بـه خصـوص بـا تكيـه       نظر مي

 -انـد  آشنايي كه در اين داستان كـاركرد متفـاوتي بـه خـود گرفتـه     
نبريدن چاقو كه در داستان ابراهيم به نشانه پذيرفته شدن قربـاني و  
سربلند بيرون آمدن از آزمون الهي آمده است، در اينجـا بـه عنـوان    
مقبول نبودن قربـاني و گريزناپـذير بـودن مجـازات پدركشـي بـه       

. به نوعي از ساختمان منسجم پيرنگ بيرون ايستاده -كاررفته است
با اين حال مهارت نويسنده در خلق تصاوير زيبايي كه اطالعات را 

صحنه شمردن موزائيـك هـا در    -كنند به موجزترين شكل بيان مي
  .ست ستودني -دادگاه

 آزاده حسيني تنكابني 
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 )يالديم 1520 - 1483( نقاشي بزرگ ايتاليايي دوره رنسانس، رافائلمكتب آتن يا مدرسه آتن، اثر 

  شود، يدوران اوج رنسانس شناخته مكياز روح كالساريتمام عياثر به عنوان شاهكار رافائل و تجسمنيا
 يآن به بخش يخاص اجرا وهيش ليشود كه بدل يم دهينام) Fresco(فرسك  ينقاش وهيش. اپ قرار داردمحل اقامت پ ، كانيدر كاخ وات ينقاش نيا

 يتهايشخص گريباستان، دانشمندان و د ونانيفالسفه  نياز مشهورتر يمختلف يها اثر، چهره نيدر ا. ماند يم يمدتها باق يشده و برا ليتبد وارياز د
اما صاحب نظران بر حضور . است موجود در اثر اشاره نكرده يتهايبه نام شخص حيخود رافائل به طور صر  .اند شده دهيكش ريشناخته شده به تصو

  :نامهاي زير در اين اثر نقاشي اتفاق نظر دارند
  ...، ديوژن، اپيكور و زرتشت و ابن رشد دس،ياقل وس،يبطلم ثاغورث،يف ،ارسطو ،سقراط، افالطون

او  لياست از تما يا هياشاره كرده است كه كنا آسمان افالطون با دست به . قرار دارند) سمت راست(و ارسطو  )سمت چپ(افالطون  يدر مركز نقاش
در دست . است ياعتقادش به كسب دانش از راه تجرب اشاره كرده است كه نشان دهنده زميندر مقابل ارسطو با انگشت به . به امور فراتر از واقع

  .را به دست گرفته است يكوماخوسيارسطو كتاب اخالق ن. داردقرار  تيمائوسافالطون رساله 
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شاهدش ما بوديم،
ما را براي حمله

گفته شده قبال 
ن نقطه فرود آن
به شهرمان هجوم
 كجا به زمين

ها ها و االكلنگ ك
 جنگل در انتهاي
 حياط پاساژ كه

دند، يا شايد ازر
مي خيابان اصلي
ي دو طبقه باالي

كرد و آجر و ي
شايد در بزرگراه

چرخ چپ 18ي 
ائمهلت با زاويه ق

ت سر ماشين به
وردند و پايين

ي در آسمان ظاهر
بقيه هنوز.  بوديم

روها، ها و پياده
يستادهبه آسمان ا
ها رو  شد، دست

در آسمان. كرد
.درخشيد يزي مي
هاي منشي. يمش

م آوردند، مغازه
 كردند و بيرون

هاي زردشان مني
 دست را سايبان

اين برق. كردند

 آمده بود، تنها ش
آنسوي آسمان ما
رده بودند؛ چون

ترين هر ما محتمل
هاي تلويزيوني ب وه

دانستيم نمي. دند
 بين استخر اردك
 عمومي يا وسط
هر يا شايد در
كر ده كاري مي

زه بزرگ و قديم
هاي  و به آپارتمان

و كافه اصابت مي
فرستاد؛ ش  هوا مي

هاي ورد و تريلي
هاي بزرگ اسفال ه

د و ماشين پشت
خو ر جاده مي

اعت يك، چيزي
 ما هنوز سر ناهار
ه  و در خيابان

هاي باز رو به هان
 جيغ و فرياد بلند
 چيزي اشاره ك
ي تابستاني اش چي
وضوح كامل ديد

هجومها  ت پنجره
غازه شان را رها
ن راه با كاله ايم
لت برداشتند و
 باال را نگاه ك

  
  
  

  
  

به سوي ما
ها از آ آن

انتخاب كر
بود كه شه

گرو. است
آورده بود

خورد؛ مي
در پارك
شمالي شه
داشتند كند
باالي مغاز

شد رد مي
پيتزا فروشي و
خرده شيشه به
خو به زمين مي

كردند، تكه مي
زدند بيرون مي

گاردريل كنا
  .افتادند مي

كمي قبل از سا
بسياري از. شد

بيرون بودند
حركت با د بي

صداي. بودند
به آسمان به
باالسر، در آبي
هر چه بود، با و
دفاتر به سمت
داران دخل مغ

د، كارگرانزدن
سفاآچشم از 

چشم كرده،

مانيم و منتظر 
 "ضي از ما فورا

ه به خانه پيش 
ي ديگر كنار 
شان ماندند و 

  .زديم حرف مي
دم ديگر را در 
سمان را نگاه 

هايي كه  ل بچه
كنند، اخبار   مي

بيرون بود هنوز 
فق نشده بودند 
يه شده بود كه 
ي براي وحشت 
م اين است كه 

داريم   موج نگه
 اينكه نگران و 
صبي مانند موش 
م بزنيم بيرون و 
ر حال، آن چيز 

 كه در خانه بم
بعض.  بعدي باشيم

كرديم و با عجله
 برگشتيم، بعضي

ترهايشو و كامپيو
موبايل به دست، ح

هايمان، مرد نجره
ينيم كه باال؛ آس
 آن روز صبح مثل
عد و برق گوش

چه آن بآن. كرديم
نشمندان هنوز مو

توصي. يص بدهند
 گفتند كه دليلي
ري كه بايد بكنيم

هايمان را روي ه
با. اشيمي بعدي ب

 اينكه موجي عص
خواستيم شت، مي

يمش چون به هر

  
  

خونسرد باشيم،
هاي دستورالعمل

كارمان را رها ك
هايمان خانواده

تلويزيون، راديو
مان گوشي م همه
توانستيم از پن مي

هايشان ببي پنجره
آ. كردند مي تمام

در تاريكي به رع
را با دقت دنبال ك
ناشناخته بود، دان
ماهيتش را تشخي
احتياط كنيم اما
نيست و تنها كار
بنشينيم و فرستند
و منتظر خبرهاي
عصبي بوديم، با
گذ از بدنمان مي

هر آنچه بود ببيني

  
  
  
  

  ماره سوم
  سر

نستيم چه
 وضعيت

  ؟
 بارشان
كباره قطع
 به باال

كرد،   مي
واق   واق
هاي  كيسه

و آن چيز
ين گونه

 چون تقدير
ستيم كه دير و

در ميان . رد
اص، آرامش
ت چون همه
نتظاري از ما

 10ز ساعت
 "يزيون دقيقا
 داشتيم؛ در
شان مرتب،
را از احساس

همه چيز   كه
راي اين اتفاق
 جهت منتظر
 جاي بحث

اش به   درباره
جي تشخيص
ر زياد به جو
را از نزديك
ته بودند كه

شماره صفر -

ي داستان، شم
ون ميل هاوس

  فارسي نژاد

دان ماده بوديم، مي
صد بار بيشتر اين

نداده بودند؟نشان 
هر به كار و
هاي تلويزيون يك
ي جمعيت رو
ه به آسمان اشاره

ماند، سگ مي
آمد، ك  بند مي
وشدند  و ولو مي

ا... شد و تر مي ك
قعه اتفاق افتاد،

دانس دهد، همه مي
خت و سوز ندا
تمان، آرامشي خا
 را در بر گرفت
ين موقعيتي چه ان
را را كمي بعد ا

مجريان تلوي. ند
دند كه توقع

ر بود، موهايش
 و خشك، ما ر
ك ما اطمينان دادند
؛ چون آنها هم بر
، حتي از يك

منظره واقعه. ند
شد مان حال نمي

ي در فضاي خارج
 با سرعت بسيار
تاگون وضعيت ر

ما را وا داشت. 

-داستان نامه

همشهري: منبع
استيو: ويسنده
علي ف: مترجم

ا از همان ابتدا آم
مگر ص. يد بكنيم

ا به ما آموزش و ن
ردم خوب شه

ه رسيدند، برنامه ي
هاي شد، چهره ي
رفت، دختر بچه ي

ها گشاد م هان
كرد، ترافيك ي

رو خريد كف پياده
ر آسمان نزديك
قتي سرانجام واق
چنين بود كه رخ د
ود دارد اما سوخ
كنجكاوي و وحشت
ضعيتي آشنا ما

در چني دانستيم ي
خبر ماجر. رود ي

صبح اعالم كردن
همان شكلي بود

شان اضطرا چهره
هايشان سفت شانه

خطر پر كردند اما
حت كنترل است؛
ماده شده بودند،
چنين اتفاقي بودن
داشت اما در هما
قين رسيد؛ چيزي
اده شده بود كه

پنت. دش زديك مي
حت نظر داشت

د

م
نو
م 
 
ما
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ر
مر
مي
مي
مي
د

مي
خ
د
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مي
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 يك سلولش را
ي و به آن نور

شد كه  تكثير مي
اين. شد ش پر مي
هاي علمي  بندي

جهاتي شبيه خزه
شد كه غبار براي

  .د
هيچ بود؛ خالي،
م هيچ ويژگي

از ما. ش نداشت
سليم و تحقير ما
ز خطر، نجات ما

تنها كاري. ا نبود
ود كه راهي براي
جم ابتدايي پيدا

اين امكان.  كنيم
خوريم و شهرمان
.گبار دفن شود

ها را تعقيب ش
گرفت  قوت مي

تر، زي وحشتناك
م؛ چيزي كه مو
حد تقدير و روز
ديم كه دور يك
منتظريم درش باز

هايمان ويم از بچه
فضاييان را كه از

.قطع كنيماند،  ده
كرديم اين بود ي

 جارو كنيم،
هايمان ها و كتاني

با. يمان شده بود
را بسته بوديم، باز

ميزها، لبهروي 
صفحه مسطح و

.مان نشسته بود ته

اگر. كردند مي ه
گذاشتي يشي مي

قدر با نرخ بااليي
زمايشدقيقه لوله ا

هيچ يك از طبقه
فت؛ هر چند از ج
يچ مدركي پيدا نش
 مهلك بوده باشد
مله كرده بود، ه

مهاجم "ظاهرا. ر
بليت تكثير سريعش
 دنبال نابودي، تس
 در پي حفظ ما از
دگي جاودان به ما

ممكن بو. كثير بود
گسترش اين مها
آن را ريشه كن

ت كه شكست بخ
ر يك توده مرگ
 روزانه گزارش
ن احساس در ما
چيزي ديگر، چيز

ايم هتر بود  و خشن
 كند؛ چيزي در ح

كرد ن را تصور مي
ايم و من جمع شده

كرديم مجبور شو
هاي ف  و شاخك

كسته داخل خزيد
 كاري كه بايد مي

هايمان را  خانه
ه  بشوييم و كفش
هاي جم وارد خانه

ا كشيده و درها ر
 ضخيم غبار ر

هاي ص ي تلويزيون
هاي قاب گرفت ي

فوتوسنتز تغذيه
در لوله آزماي

دادي، آن ق مي
د 40در عرض 

ارگانيسم در ه
گرفت ما جا نمي
هيچ. دريايي بود

انسان يا حيوان
آنچه به ما حم
غباري جاندار
ديگري جز قاب
نفرت نداشت؛
نبود؛ همچنين
و تعليم راز زند

كرد، تك كه مي
جلوگيري از گ

آ "كنيم يا كال
هم وجود داشت
به تدريج زير
همانطور كه

كرديم، اين مي
كه ما مستحق چ
هيجان آورتر

ك به تنمان سيخ
خودمان. محشر

سفينه فضايي ج
ك فكر مي. شود

محافظت كنيم
هاي شك پنجره

جاي آن، تنها
كه جلوي

هايمان را ايوان
مها. را بتكانيم
ها را اينكه پرده
هاي هم اليه

ها، باالي پنجره
دي وي روي دي

حسي كه در ما 

نبود؛ ما خون، 
درد و مرگ را 

ها فرو  ساختمان
ها زبانه   ماشين

هاي  تيم، نسخه
يي گنده روي 
ايي صيقلي و 
 منتظر سروران 
ديم كه هدايت 
شكوه به عهده 
ترور و هيجان 
غير از اين غبار 
بود؟ همان بعد 
نشمندان توافق 
هاي غبار را با 
شنگتن دي سي 

خطر به نظر   بي
ادند كه به آن 

داريم و  ته نگه
ها با سرعتي  

. شدند تكثير مي
  .د

رد همه جا را 
 روي تيرهاي 

هاي زرد  خيابان
كاندند، پودري 

هاي  باره ماشين
ين روي جلوي 
به وجود آورد 

هنوز يك .  بود
ها و  ه چمن

 شدند و باز 
  .ي تلفن دويد
هاي  روارگانيسم

د و از طريق 

خته شده اما تنها ح
 .مان بود نوميدي

رش بوديم اين ن
هاي د كسته و ناله

انتظار داشتيم س. يم
خيابان، آتش از

 انتظارش را داشت
 خودمان با سرهاي
ها ي بود؛ روبوت
ما.  اشعه مرگبار

شماني مهربان بود
ي جديد و باش

اش بوديم ت ر پي
يزي را داشتيم غ
به ما حمله شده ب
شديم كه همه دا

ه نمونه. زنده است
ن، شيكاگو و واش
سم تك سلولي
 وجود هشدار دا

هايمان رابسته جره
سلول.  بشوييم

يق تقسيم شدن ت
ز تكثير بلد نبودند
 شديم، غبار زر

هايمان، وي فنس
هاي سياه در خ ك
كت ها كه پر مي نده

دوب. ريخت ن مي
چمن و راه ماشي. 

د و گل زردي ب
سياه زيرش معلوم
 بود كه دوبار
يه مزارعي زرد
هاي ور تيرها و سيم

خبار، اين ميكر
اي شكل بودند 

تك سلولي ساخ
گرفت ن قوت مي

چيزي كه منتظر
هاي شك ستخوانا

تصور كرده بودي
بريزند وسط خ

آنچه ما. بكشد
غول آسايي از

هاي قلمي گردن
هز بهرحم مج بي

نجيب دنيا با چش
ما را در دوراني

آنچه در. بگيرند
توقع هر چي. بود
"آيا اصال. زرد

ر شاز ظهر با خب
دارند كه غبار ز
هواپيما به بوستون

ارگانيس. فرستادند
با اين. رسيد مي

دست نزنيم، پنج
اهايمان ر دست

لگاريتمي از طري
كاري جز "ظاهرا

صبح كه بيدار
رو. پوشانده بود

رد الستيك. تلفن
پرند. ماند باقي مي

زرد از پرهايشان
غبارروب آمدند

ها شسته شد خانه
كه زمينه سبز و س
ساعت نشده

ها شبي پاركينگ
ردي دوخطوط ز

به گزارش اخ
سلولي ميله تك

طول دقيقه  4
. ك سكه شد
. ان را پر كرد
ي زرد پايين

روهايمان  ياده
ان و سقف

د با م چه باي

ز آسمان فرو
م آسمان را
وباره تابيد و
ش زرد به ما
 كه مواظب
 كه از فضاي
 بارش آنقدر
وي بيشترمان
هشدارها تمام
 خاطر دادند
شده كه غبار
نوز مشخص
 خورده بودند

وادارمان . ورد
و منتظر نتايج
ن زمان، غبار

هامان و  خانه
شسته بود و

آدم . انده بود
ز اولين برف

هاي سه  ماشين
كه آهسته در
 غبار زرد را

چمنمان، راه  
 ايوان را با

كرديم  گاه مي
تا به حال  -يم

ز ارگانيسمي

شماره صفر -

4يا  3 ،طه نوراني
 تر شد تا اندازه يك
 نوراني همه آسما
وراني مانند غباري

هايمان، روي پي ام
هايما ستين پيراهن

دانستيم نمي. وشاند

دقيقه از 13 "يبا
توانستيم مدت نمي

شد، خورشيد دو
در طول اين بارش
 در خانه بمانيم

اي ك اس با ماده
اما. دداري كنيم
ها يا مو روي لباس
هنوز ه. شسته بود

ط به ما اطمينان
ي اوليه معلوم ش
 اما ماهيتش هن
واناتي كه غبار را
خو  به چشم نمي

ر دوري كنيم و
در همين. ر باشيم

من جلوي خ
ها نش هاي خانه پله

تلفن را پوشاهاي 
 در صبح بعد از

هامان م از ايوان. ت
ديديم كه  را مي
كردند و كت مي
.مكيدند گشان مي
ث روين و اثا

باال به آسمان نگ. 
هاي بيشتري بوديم
د كه اين ماده از

-داستان نامه

دست، اين نقطرو
بعد بزرگ. كشيد

عد ناگهان نقاطي
سپس اين نقاط نو

بر شيب با. يخت
رود آمد و آس

هايمان را پو اشين
  .ن بكنيم

ن غبار زرد تقري
در آن م. يخت
بعد تمام ش. بينيم

د. سمان آبي شد
هشدار دادند كه
شيم، كه از تما
خارجي آمده خود
گهاني بود كه ر
گه هاي زرد نشس
شده بود، با احتيا
ها كه در آزمايش

رد سمي نيست
ر حيود. است شده

هيچ نشانه بيماري
كردند كه از غبار

هاي بيشتر زمايش
رد روي چم

روهامان و پل ياده
رختان افرا و تيره
ا ياد بيدار شدن

انداخت مستان مي
چرخ غبار روب

هايمان حرك خيابان
هاي بزرگ ر مخزن

هامان رودي خانه
شلنگ آب شستيم
 چشم به راه خبره
عالم كرده بودند

د
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 كه بر اساس 
اين . ي باشد 

(  پيش نگاه 
يش نگاه ان 
 يافت و اين 
 است كه از 

الي هاي احتم
 نوعي تعليق 
ه بايد بكنيم 

و شهر به كار 
 جمعي روند 
ي كند بدون 

ن در هنگام 

ن مي خورد ، 
ي شهر يا در 

( مراه هست 
جه مي شود 
ك ايست يا 

(  مي كاهد 
اي مرك را 

يتم يا همان 
هد كه وارد 
ظاهرا مهاجم 
ي ، تسليم و 
دان به ما نبود 

هادي داستان 
ست و به طور 

 

فاوت و مختلفي ك
 قابل بررسي مي

و)  اي قبل تر 
ا نوع پيان بيشتر ب

و مفرد مي توان
يت را عهده دار
داستان با  كنش ه
 قرار مي دهد كه
 ، مي دانستيم چه

؟  مردم خوب ش 
كاكرد راوي) . 

ن واقعه مشاهده مي

  . باشد گري مي
تان ، فضا و مكا

ستيم كجا به زمين
نگل در انتهاي ج

 جمله كوتاهي هم
طب با كنشي موا
كد و به نوعي با ي
طم ابتدائي داستان
ي شكسته و ناله ها

را با ري مخاطب 
ه تا انجا ادامه ده

ظ. غباري جاندار  
ديشت ، دنبال نابو

 راز زندگي جاود

سادگي زبان پيشنه
اس شنهاد درخوري
. اما با نگاهي نو

ي زماني متفش ها
صورت مي گيرد
ع روايت به نقطه

در اين داستا) .  
ل شخص جمع و
ر هدايت اين رواي
تند و در افتتاحيه د
 در برابر مخاطب
ابتدا آماده بوديم

..... نداده بودند 
.... قطع مي شد و

يت را در برابر اين

ين گونه روايت گ
ش نگاه هاي داست

   آورده 
نمي دانس. ( ( ست 

ك عموي يا وسط
اول داستان كه با

ناگهان مخا) خت 
يچ خوانائي ندارد
شود و از آن تالط
ن ، استخوان هاي

ر روائي همواره
 كند كه خوانند
.رده بود هيچ بود 

از ما نفرت نداش.  
 نجات ما و تعليم

د سر راستي و س
 آن اشاره شد پيشن
 اخرالزماني دارد

ره تا پايان ، با برش
ن نه در داستان ص

رجوع(  نگاه ها 
ش از وقوع شان
 را در راويان اول
معي از ابتداي اثر
دهاي  زردي هست
ولين پيش نگاه را

ما از همان ا(مايد
ت را به ما آموزش
 تلويزيون يكباره

ب انفعال اين جمعيت

كه از ضروريات اي
داستان و نيز پيش
خاطب به پيش نما
ن نقطه فرود آن اس
نگ ها در پارك
ر گذر از بخش ا
ز آسمان فرو ريخ

 ابتداي داستان هيچ
گاه روبه رو مي ش

ما خون. ين نبود 

پس نكاه و تاخير
تعليقي مواجه مي
چه به ما حمله كر
ت تكثير نداشت
حفظ ما از خطر ،

 به آن اشاره كرد
 كه در باال هم به
ضمون ، مضموني

ي خارجي هموار
 زماني در گفتمان
ي متشكل از پس

خدادها به زمان پيش
غالبا اين شيوه. 
ي جم "ما "ك

تظر بارش ريزگرد
 به آن مي رسند او
اطب ايجاد مي نم
يشتر اين وضعيت
سيدند برنامه هاي
عني اينكه مخاطب

تن با ايجاد لحن ك
سبات نيمه اول د
مان آينده براي مخ
هر ما محتمل ترين
ردك ها و االكلن

ولي د.......) پاساژ
دقيقه از 13 رنگ

ات تكان دهنده
 به طور ناخودآگا
 منتظرش بوديم ا

  .... ) رديم ما
 با همين شگرد پ
روني داستان با ت

آنچ(  داستان شود
 ديگري جز قباليت
 همچنين در پي ح

ردي كه مي توان
وجه به نوع راوي

است برا اساس مض

  
حمله از فضاي
اصل ترتيب

رويداد زماني
يادآوري رخ
روبرو هستيم

داستان هم يك
همان ابتدا منت
كه در آينده
هم براي مخا
مگر صدبار بي
بارشان مي س
مثبتي دارد يع

  هيچ 
دخالت در متن

ناباتوجه به م
رخداد در زما

شه( مي شود 
بين استخر ار
حياط وسط پ
آن غبار زرد
كه با توصيفا
تاخير روائي
چيزي كه ما
تصور مي كر
پس داستان

ضرباهنگ بير
بخش معنائي
هيچ ويژگي
تحقير ما نبود

 .  (  
از ديگر موار
است كه با تو
كل داستاني ا

  نقد

 رضا رحيمي

د را ببينيم كه
 هاي  و موج

شد ببيني كه
ها  عضي وقت

خورد و ما را
در . انداخت ي

  . ش بود

شماره صفر -

علير

هامان غبار زرد جره
پوشاند  را مي

ش مي. آورد د مي
بع. آيد رد ور مي

خ ايش آفتاب مي
د مزارع گندم مي
ش آرامش بخش

-داستان نامه

توانستيم از پنجر ي
اشت همه چيز
همواري به وجود

كم مثل نان دا كم
هم به بعضي جاها
راي يك لحظه يا
اقع به سبك خود

د

مي
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هم
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هم
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  ندا كاووسي فر: نويسنده
  10همشهري داستان، شماره : منبع

  
  

. سه روز پيش ناصر خان سه تا ماهي خريد
. گنده قرمز يك ماهي دم دراز آبي و يك كله

ديگه اينقدر بهونه بچه نگير، اينا  ": گويد مي
آب و غذاشون بدي، . شن بچه هامون مي

تازه، نق و نوق و دردسر . شن مي باهات اخت
حاال بشين بر دل اينا و تا . بچه رو هم ندارن

  ".خواد براشون قصه بگو مي دلت
هاي زپرتي  من اين ماهي ":گويم مي توي دلم

خوام كه سر پاش  مي ه بچهي. رو نمي خوام
   ".هاي چاقش رو زير آب بشورم بگيرم و ران

اما روي حرف ناصر خان نمي توانم حرف 
. بچه شهر است و حرفش دررو دارد. بزنم

اش آب  دكترهاي موسسه ، بي اجازه
اين آقايون  ":گويد خودش مي. خورند نمي

فقط يه مدرك چارخطي و يه گوشي بيشتر از 
شوخي نيست؛از . ته خط رفتممن تا . من دارن

وقتي دست چپ و راستم و شناختم آلوده 
يه نگاه به اينا بندازم صد تاي اين دكترها . بودم

اين بيچاره  ": گويد مي ".فهمم مي دردشون رو
بيني؟ يقين بدون دو سال بيشتر نمي  مي رو

بزاش  ": دهد يا آن يكي را نشانم مي ".مونه
تر مهمونمون بيشتر غذا ببر، چند روزي بيش

  ".نيست

اسمش سرايدار است، اما همه كاره اين 
يك خانه كوچك جمع و جور يك . جاست

اتاقه با يك حمام و دستشويي فسقلي، سهم ما 
و ها  زنها  صبح. از اين باغ درندشت است
سرنگ . كشند مي مردهاي عملي دم در صف

دهند و در ازايش پول  آلوده تحويل مي
باره خودشان را گيرند تا دو مختصري مي

  .بسازند
هاي موسسه  ناصر خان بعد از ظهرها به مريض

اند  هاي شهر پخش شده خانه كه توي مريض
گويد تا قبل از آمدن او، اين  مي. زند سر مي
هاي تنگ و تاريك نگه  را توي اتاقها  بيچاره
داشتند و پرستارها از ترس آلوده شدن،  مي

يك . حاضر نمي شدند دوا و درمانشان كنند
بعد از آلوده شدن با . كشد تنه جور همه را مي

. خدا عهد كرده خودش را وقف اينها كند
هاي گروه درماني  صبح تا شب يا توي جلسه

هاي  است يا سركشي، كه مبادا كسي به مريض
  .تر بگويد موسسه از گل نازك

را ها  سرنگ. من صبح تا غروب اينجا تنهام
يف معرفي گيرم، زنها را به قسمت تنظ مي
كنم، گاهي وردست خانم دكتر توي  مي

ام؛ حالم خوش باشد كنار باغبان  دندانپزشكي
توي خانه هم . كنم ها هم رسيدگي مي به گل

ها را  بافم، يا غذاي سگ كه باشم بافتني مي
شود در را از داخل قفل  غروب كه مي. دهم مي
زنيم، كنار جوي آب يك زيلو پهن  مي
. خوريم همان جا مي كنيم و شاممان را مي

ناصر خان سرحال كه باشد دنيايي نقل و 
هايش كه ميرسد  حكايت بلد است اما به وسط

ها كه آمده بودم  آن اول. گيرد خوابم مي
ها  ناصر خان، بايد همه اين عملي" :گفتم مي

رو، قبل از اينكه زناي بدبختي مثل من رو 
 ".آلوده هزار جور مرض كنن، بريزن تو دريا

كه  "حاج خانوم، اوال" :گفت مي خان ناصر
 عملي نه و ناهنجار، آقايون دكترها ناراحت

بعدش هم اينا پيش خداي خودشون . شن مي
مقبولن، شايد اوني كه اون باال نشسته با اين 
درد يك بندي به پاي اينا بسته تا از زير 

دونه؟ خود من  مي كسي چه. نگينش در نرن
 كي فكرش رو. كردم مي روزي هزار تا خالف

ها رو حمام  كرد يه روزي بيام اين بيچاره مي
كنم يا ظرف غذا بدم دستشون؟ اين طورياس 

  "...ديگه، حلقه اي بر گردنم افكنده دوست
 دارا را توي تنگ ماهي شب عيدمان

ها به  ما زن -اندازم، سارا را توي پارچ مي
ماهي آبي دور تنگ . سختي عادت داريم

اش از  هاي ورقلنبيده خورد و با چشم چرخ مي
شاه پسر است و احترامش . كند من تشكر مي

توي ده ما هيچ مردي براي زنش يا . واجب
خيلي كه . گيرد دخترش از اين چيزها نمي

خاطرخواه زنش باشد يك النگوي تراش يا 
آورد و  يك خلخال عربي سه رج برايش مي

اگر يك همچين چيزي توي  "اصال. خالص
ت، مردم به عقل مرد شك محل بپيچد، بالنسب

ها با كامواي قرمز و آبي،  براي بچه. كنند مي
 ناصر خان. ام دار بافته كت و كاله منگوله

به جاي اين كارا، به درد اين  ":گويد مي
كنم  بغض مي "بندگان خدا برسي بهتر نيست؟

 .شود و تا به خودم بيايم اشكم سرازير مي
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راستش رو بگو، اگه من پاك بودم، ":گويم مي
ن دوست نداشتي يه بچه دور و برمو

باز كه برگشتي ! اي دختر":گويد مي"بپلكه؟
مگه وقتي اومدم خواستگاريت، ! سر خونه اول

نگفتم اين فكر و خياالت رو در مورد بيماري 
و زندگي سابقت زير درخت كنارتون خاك 
كن بعد بيا اين جا؟ بعدشم اين مريضي اسم 

اينم . داره، بايد اسمش رو بگي تا ترست بريزه
   ".ريضياي ديگهيه مثل م يه مريضي

برد اما  توي ده ما كسي اسم اين مرض را نمي
آورند كه روزي صدبار  باليي به روزگارت مي

گوشي تلفن را از دستت . آرزوي مرگ كني
كنند؛  آورند و با الكل ضدعفوني مي در مي

كنند و به قول  ها را از سر راهت دور مي بچه
  ...خانم دكتر هزار جور كار غير اخالقي ديگر

با زن هاي موسسه  ": گويد مي اصر خانن
. دردتون يكيه. بيشتر نشست و برخاست كن

گين مثل غبار  هاتون رو كه براي هم مي غصه
اما من  ".شه از روي دلتون برداشته مي

انگار يك بغضي توي گلويم مانده . توانم نمي
كه اگر پاره شود بوي گندش همه جا را بر 

. روم نميخواهم و  گويم نمي مي. دارد مي
با خودم . كنم سردرد و خستگي را بهانه مي

هاي بيچاره چي  كنم اين ماهي فكر مي
توانستم همه  اگر بچه داشتم مي. فهمند مي

از چهار : هاي دلم را برايشان بگويم حرف
مان توي ده حبسي كشيدم  سالي كه توي خانه

تا بقيه آلوده نشوند، از روزي كه جواب 
هاي  پچ ها و پچ حرفآزمايشم را گرفتم، از 

هاي همسايه و فاميل و پرستارهاي مركز  زن
چهار سال پيش وقتي مسؤول مركز . بهداشت

بهداشت بخش، جواب آزمايش را داد دستم، 
شوهرت هم بايد بياد، ": گفت

   ".ست حتماآلوده
اقاي دكتر، اون بدبخت مادر مرده يا  ": گفتم

تونين از رخت خواب  اگه مي. خماره يا نشئه
  ".بيرونش بكشين، بسم اهللا

ايد، بهتره  درهرحال هر دوتاتون آلوده ": گفت
  ".با هم زندگي كنيد

  ".ام به رضاي تو بگو راضي ": ننم گفت
خدا هم . تونم ننه، راضي نيستم نمي ": گفتم

گناه پاسوز يكي ديگه  راضي نيست كه من بي
   ".بشم

تازه نوزده سالم بود و دكتر مركز بهداشت 
 ": ننم گفت. ام د كه امروز فردا رفتنيگفته بو

  ".شه مي هر چي خدا بخواد همون
پشت . باريد بيرون كه آمديم باران ريزي مي

وانت عمو نشستيم و من يك بند دماغم را باال 
بنده خاص  ":خادم امامزاده گفته بود. كشيدم

 ".شه بياد تو خدا هم كه باشه، با اين مرض نمي
همچين شفايي  من ": پيش خودم فكر كردم

چه معني ! خادم امامزاده باشه. خوام رو نمي
دو تا  "داره بندگان خدا رو خوب وبد كنه؟

. مان روشن كردم شمع توي سقاخانه سر كوچه

بستم مردك خمار و خراب  چمدانم را كه مي
يك لحظه پلكش را  ".من رفتم ": گفتم. بود

گفتند زير پل . ديگر نديدمش. باز كرد و بست
دلم برايش . شدهها  و خوراك مورچه افتاده

. گويم را جلوي ناصر خان نميها  اين. سوخت
هر چه باشد مرد از گفت و واگفت زن از 

اما براي شما . شود اش دلخور مي شوهر قبلي
  .توانم بگويم دوتا كه مي

هاي  هايي كه ناصر براي سركشي مريض شب
رود، من توي خانه  موسسه به بيمارستان مي

از . دهم و زنگ در را جواب مي مانم مي
دريچه ورودي سرنگ و غذا را توي يك 

. دهم هاي عملي مي كيسه تحويل آدم
هايشان همان پشت در، ايستاده خوابشان  بعضي
هايشان از درد به خودشان  بعضي. برد مي
كردم تا  اوايل در را برايشان باز مي. پيچند مي

 بتوانند بروند قسمت تنظيف، اما حاال ناصر
گفت . سه ماه آبله مرغان گرفتم. غدغن كرده

اند و  كارتن خواب. اند اينها پر از درد و مرض
گرد؛ با خودشان هزار جور كوفت و  زباله

بدن تو هم كه ديگر تسليم . آورند مرض مي
از اين بدتر كه ديگه به سرم  ": گويم مي. است
 "!خيلي عمر كنم سه چهار سال. آد نمي
من خودم، . و گاز بگيرزبونت ر ": گويد مي

سه . االن كم كمش هفت ساله كه پاك شدم
ببين سر و . سالم هست كه ويروسم فعال شده
: گويم مي ".مرو گنده در خدمت حاج خانومم
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شه خدا يه روز اين بنده  ناصر يعني مي "
  "خونه خودش قبول كنه؟ گناهكارش رو تو

چه گناهي؟ اون شوهر از  "اوال ": گويد مي
چرا  "خبرت تورو آلوده كرده، ثانيا خدا بي

هر وقت . مهريه، عندالمطالبه ست! نشه؟
موسسه پولمون رو بده دست حاج خانوم رو 

ايشاال با بچه  ":گويم مي ".پريم گيريم و مي مي
  ".ها

بهداشت ناصرخان آدرس و تلفن مرا از مركز 
خواست با كسي زندگي كند  مي. گرفته بود

اما همان وقت . كه هم درد خودش باشد
خواستگاري رك و پوست كنده به پدرم گفته 
بود به حاج خانم پيغام بدهيد كه من از همين 

يعني نه من . حاال تا ابداآلباد اهل بچه نيستم
  . شرايطش رو دارم نه حاج خانم

. بياندازي كنار همناصر گفنه مبادا اينها را 
. جوند و خالص گوشت تن همديگر را مي

درست است كه ناصر براي هر چيزي يك 
جوابي توي آستينش دارد، اما من حرفش را 

نر و ماده را خدا براي هم . كنم باور نمي
دو روز توي يك تنگ كنار هم باشند . آفريده

هر دو را . فهمند باالخره زبان هم را مي
. قچه، پشت شيشه رو به باغام روي طا گذاشته

گاهي، وقتي . فهمم معني دلتنگي را خوب مي
شود، از پشت  هاي سارا خيس اشك مي چشم

ها درد  ما زن. كنم شيشه سرش را نوازش مي
بينم با چه حسرتي به دارا  مي. فهميم هم را مي
دستم را روي باله قرمز سارا . كند نگاه مي

آبي كشم و آرام توي پارچ كنار ماهي  مي
خيال سارا به شيشه  دارا بي. كنم رهايش مي

ريزم و  غذايشان را توي تنگ مي. زند نوك مي
  .كنم رهايشان مي

با . كشم توي آيينه به پوست صورتم دست مي
كنم و با رژ لب  هايم را درشت مي مداد لب

موهايم را دو . اندازم مسي خوب برقشان مي
. بندم بافم و با روبان آبي و قرمز مي دسته مي

توانم مادر سه چهار  ام و مي بيست و سه ساله
گذارم توي باغ  مي. تا بچه قد و نيم قد باشم

. خواهد بازي كنند براي خودشان تا دلشان مي
دار  براي دخترها عروسك موطاليي پاچين

خرم و براي پسرها يك دوچرخه قرمز  مي
. رويم نانوايي يا پارك عصرها مي. زنگ دار

ن كه وارد جايي شدند سالم مواظب هستم همي
خيلي ها  ناصر خان روي تربيت بچه. كنند

يك بار از زبانش در رفت كه . حساس است
دانم كه خيلي دلش با  مي... اگر بچه داشتيم

هميشه توي جيبش آبنبات و . بچه هاست
  .شكالت دارد

كنم و سر  قرص هايم را توي شير حل مي
ير ز. شود ته دلم بدجوري آشوب مي. كشم مي

. رود كشد و سرم سياهي مي بغلم تير مي
كنم  را توي روغن سرخ و طاليي ميها  كوفته

پاشم تا  و رب و پيازداغشان را آرام رويشان مي
امروز ناصر خان براي دياليز . جا بيافتند

نشينم و انارهاي  توي آفتاب مي. اش رفته كليه
دو مزه را كه از دهمان آمده، توي سيني مسي، 

چك از  هاي عرق چك دانه. مكن دان مي
به خاطر . شود روي گردنم صورتم سرازير مي

گويد بعد از  خانم دكتر مي. هاست قرص
خوردن اين داروهاي كوفتي بايد اقل كم يك 

صداي . شود ساعتي دراز بكشم ولي مگر مي
: گذرد كه توي دلم مي. آيد موتور ناصر مي

تو اين مرد رو براي دوستي خودت ! خدايا"
  ".ديآفري

ناصر يك جعبه كفش را به طرفم دراز 
ها  سر راه، اين چكمه ": گويد مي. كند مي

و نگاهي به آسمان  ".چشمم رو گرفت
توي دلم  ".امسال زمستون پر برفيه ":كند مي
يعني من باالخره برف رو  ": گذرد كه مي

هاي  گفت دانه مان مي دختر همسايه "ميبينم؟
ل هندوانه ترد برف مثل پنبه، سبك و سرد و مث

افتم و  به ياد حرف ناصر مي. و آبدار است
كنم شايد خدا با اين مرض، طوقي هم  فكر مي

بر گردن من انداخته تا به زور و جبر هم كه 
شايد . شده از آن جهنم دره بكشاندم اينجا

. هاي بهشت باشد همين باغ هم يكي از غرفه
  .داند كسي چه مي

كنم و  گاه ميبه آسمان خاكستري باالي سرم ن
ام به رضاي  خدايا، راضي ": گويم زير لب مي

رود توي اتاق و بر  ناصر خان مي ".تو
هاي درهم، مشتي انار از  با سگرمه. گردد مي

گن  اين كه مي ":گويد مي. دارد سيني بر مي
مگه نگفته . ناقص العقلن، بي راه نيستها  زن

  "بودم اينا پيش هم نباشن بهتره؟
جسد دارا روي . روم پنجره ميسراسيمه كنار 
ماهي قرمز، باله ماهي آبي را . آب شناور است

زند و خيره به آسمان پشت پنجره نگاه  گاز مي
 .كند مي
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 مسـائل ديگـر     
ارد، بـه همـين     
 و دوست دارد 

بينيم كه اين  ي
كـه  ) هي مـاده  
ماهي (  از دارا
. سـتاند  ت مـي     

ــاه   ــتان نگـ اسـ
ه جنبه مجازي 

ـــا   تاً ســــاده امـ
  مار براي بچـه 

بـك    او  فلـش   
. كنــد طلــع مــي

ــمن   ـردد و ض
ــان    را در جري

در نهايـت، بـا    
بـه  . رسد ام مي

 و تـوازي بـين   
 قصـه داسـتان   

راوي . ه اسـت 
ود را بـر زبـان      
ن پرهيـز اشـاره     
ك ضـمن جنبـه      
ــم     ــل ه  در عم

هــاي  م تــالش
 .زده است شت

شـود و خيلـي ـي 
غضـي در گلـو دا

گير است و گوشه
در نهايت مي. گيرد

مـاه(پيونـد و سـارا  
ست انتقام خود را

ز مـرد ايرانـي اسـت
ــايي از دد ر جاهـ

ود را به آسمان كه
 

ي طــــرح نســــبتا
حسرت يك زن بيم
مرتب بـه گذشـته

اش مط  از گذشــته
ــال   ــي ه ح ــ برم گ

ــا زي ناصــرخان م
.دهـد  ن قرار مـي 

 از ماهي نر به اتما
بك تكنيك فلش
بين»  و زن ايراني

شدههايي ايجاد  ت
ن نـام بيمـاري خـو
دش به علّـت ايـن
ده از ايـن تكنيـك
ــا  ــده م باعــث ش

رغــم كــه زن علــي
ز اين بيماري وحش

پسر روا دانسته مـ
بغ. عصباني اسـت 

گرا و دليل درون
از مردها انتقام بگ
پي امر به وقوع مي

نماد زن ايراني اس
كه نمـادي از) نر

ــه د ــمن اينكـ ضـ
آميز خو اعتراض
. دوزد دارد، مي

داســــتان دارا    
با ح. است كاملي

م. شود شروع مي
زنــد و مــا را مــي

ــراز ــه ه ــاهي ب گ
ــرداز شخصــيت پ

شرايط كنوني زن
انتقام ماهي ماده
دليل استفاده از ت

مرد«با » ها ماهي«
با طرح آن تفاوت
در سراسر داستان

آورد و خود نمي
اسـتفاد. كنـد  مـي 

زيباشناســي آن ب
طممــئن شــويم ك
همسرش هنوز از

 رجان جامي

 يك قرباني 
ت استعاره اين 
سبت به مردي 

 . باشد

. ل توجه است
جتماعي آن و 
يت يك بيمار 

جامعه .خته است
 و يا حتي نگاه 
نسبت به زنده 
ت آنها توهين 
ليه زندگي در 
يل ناآگاهي از 
 افراد آلوده به 

شان  راند،حبس
كار  رادي گناه

ت وغيرانساني 
زاده كه  م امام

  . شود  صادرمي
ــاه فمنيســتي و   
ه در ارتباط بـا  

ر ايــدز يي نظيـ  
سـت مردهـا بـه      

ها، نقـش   ي زن
ن و مــثال مبــتال 
ك مثل ايـدز،  
ختر نسـبت بـه   

مر

زن به عنوان
توان گفت مي. ست

ابراز خشم زن نس«
ب مي»  شدن اوست

 ابعاد مختلف قابل
ين ابعاد وجه اج
 نويسنده به وضعي
رجامعه وارد ساخت
ي غلط، ناآگاهي

.دكن  را طرد مي
 است، به شخصيت
ت بهداشتي و اول

دهد، به دليل  نمي
هاي انتقال آن راه

ر ا از خود مي
افر آنها به چشم

ن رفتار نادرست
افرادي نظير خاد
وخوبي هستندهم
وجــه ديگــر، نگــ
به جريانات جامعه

هـا واده و بيمــاري
ي اسـت كـه از دس

هاي شان به خواسته
ت كــردن يــك زن

ك بيماري خطرناك
سيتي كه در حق د

اعتراض كرده اس
داستان شگفت
نيكه عامل قربا

داستان به لحاظ
ارزشمندترين اي
نقدي است كه
مبتال به ايدز در
به دليل باورهاي
سنتي، اين افراد
بودن آنها نااميد

امكانات كند،  مي
اختيار آنها قرار
بيماري ايدز و ر
اين بيماري ر

كند و يا به مي
اين.كند نگاه مي

حتي از جانب
الگوي انسانيت و

ــل تو     وجــه قاب
اعتراضي راوي ب
مقولـه زن، خـانو

راوي زني. است
ش توجهي دليل بي

آنهــا در بــدبخت
كردن آنها به يك

هاي جنس تبعيض

فر

زبان يك زن
» اول شخص« 

  سر دوم راوي،
ديگر به خاطر
نده به صورت
ز  همسر اولش
. ز گرفته است
گذشته به ايدز
ر و داراي
 و خود را به
. د آلوده كرده
ك جفت چكمه
و زماني كه به

گويا راوي . ود
ده را براي هم

ه و ماهي ماده، 

گراي اجتماعي
ي كه از طرف

» شگفت«هان
جنس نر توسط
ين خيره نگاه
پشت پنجره با
 نيست و امري
 ضمن انتقاد از
 افراد مبتال به
دز، به وضعيت

شماره صف -ه

  
  

  
  
  

از ز» ريزماهي« 
و به شيوه  له

، همس»خان ناصر«.
ماهي خريده تا د

خوانند. هانه نگيرد
شود كه زن از مي

ايدزته و مرده، 
يل اعتيادش در گ
 فردي اميدوا
ي انساني است
ف خدمت به افرا
ن ناصرخان با يك

آيد و ه خانه مي
شو زند ناراحت مي

كه خدا نر و ماد
ا پيش هم انداخته

 . ه است

 تا انتها واقع گ
يان با عمل عجيبي

زند، ناگه سر مي
كشتن و خوردن ج
 ماهي و همچني
ده  به آسمان پ
رخواننده سازگا

متن.  داده است
عي و مشكالت

ن افراد مبتال به ايد

   نقد

داستان نامه
 

داستان كوتاه
سا23روستايي 
.شود روايت مي

برايش دو تا م
نداشتن بچه بها
ضمني متوجه م
كه اعتياد داشت
ناصرخان به دلي

او. مبتالست
هاي قو خصلت

اتفاق راوي وقف
در پايان داستان
براي راوي  به

ز مي ها سر ماهي
با اين اعتقاد ك

ها ر آفريده، آن
ماهي نر را كشته

ژانر داستان    
است، اما در پاي
ماهي ماده س

زيرا ك. شود مي
جنس ماده در
كردن ماهي ما
خ تجربه زيستي

غيرمعمول رخ د
وضعيت اجتماع
اعتياد و به تبع آ



 

 30  شماره صفر -داستان نامه
 

محتـــــواي فمنيســـــتي آن داســـــتان از نظـــــر 
ايدئولوژيك و به لحاظ تأييد ناآگاهانه گفتمان 

  زن اسـت  غالب مردساالر در برخي موارد ضـد .
نويسنده با اعتراضي كه به وضعيت عمـومي زن  
در جامعه به ويژه روسـتاها دارد، مطـرح كـردن    

هاي جنسيتي، قرباني شـدن زن در ازاي   نابرابري
دار شـدن زن   زندگي نابهنجار مرد، حسرت بچه

و نيازهـــاي عـــاطفي و روانشـــناختي او، حـــس 
آميـز عناصـر مـاده بـه      انتقامجويي، نگاه اعتراض

ــدن،      ــدبختي زن دي ــل ب ــرد را عام ــمان و م آس
امــا در برخــي جاهــا بــه . رونــدي فمنيســتي دارد

ــه همــان گفتمــان ضــد زن را   صــورت ناآگاهان
مثال، خـود راوي بـه عنـوان يـك     . كند دنبال مي

عتـرض بـا ايـن توجيـه كـه مـا       زن خشمگين و م
ها به سـختي عـادت داريـم، مـاهي نـر را در       زن

دهـد و   تنگ بلوري كه جايي بهتر است قرار مي
بـه خصـوص   . انـدازد  ماهي ماده را در پارچ مـي 

پردازي زن در طول داستان از او زنـي   شخصيت
عــامي، شــيرين عقــل، ســطحي و بــدون قــدرت 

ادن توجيـه او بـراي يكجـا قـرار د    . تعقل سـاخته 
هــاي نــر و مــاده باعــث شــده صــفت       مــاهي

كه در پايان داستان از جانب مـرد  » العقل ناقص«
شود، مصداق عيني بيابـد و   به زن نسبت داده مي

متن در جهـت تأييـد گفتمـان غالـب و ضـد زن      
  . قرار بگيرد

داستان بيش از يك محور معنايي دارد امـا ايـن   
محور اصـلي  . محورها به يكديگر وابسته هستند

داستان حسرت يك زن مبتال به ايدز براي بچـه  
محورهاي فرعـي كـه عوامـل ايجـاد ايـن      . است

اند باعث طـرح مسـائل ديگـري از     حسرت بوده
بحث اعتيـاد و مبتاليـان بـه    : اين قرار شده است

آلوده، بحث رفتار  ايدز در اثر استفاده از سرنگ
نادرست، ناآگاهانه و عوامانه جامعه با فرد مبـتال  

ن بيمـاري، بحـث مظلوميـت زن و قربـاني     به ايـ 
ــث      ــاالر و بح ــه مردس ــك جامع ــدن او در ي ش
نيازهاي روانشناسي زن به فرزندآوري و محروم 
شدن او از اين امكـان بـه دليـل اشـتباهي كـه از      

 . سر زده است) همسر اول زن(جانب يك مرد

بيمـار   -هاي اصلي داستان تقابل ميان سالم تقابل
ن داسـتان افـراد سـالم    در ايـ . زن اسـت  –و مرد 

افراد بيمار را به دليل باورغلط يا ترس از انتقـال  
تنهـا خـود مبتاليـان هسـتند كـه      . كننـد  طرد مـي 

رغـم اينكـه    علـي . تواننـد بـه درد هـم برسـند     مي
همسر راوي مردي مهربـان و دلسـوز اسـت، در    
ــاني شــدن زنهــا   حالــت كلــي مردهــا عامــل قرب

هـاي   اينـده زن اند و سارا به عنوان نم دانسته شده
ايراني با كشتن دارا اين عصبانيت را ابراز كـرده  

 .  است

داســــتان در برخــــي جاهــــا داراي جزئيــــات  
از جمله اشاره غيرمستقيم بـه  . غيرضروري است

روســتايي بــودن راوي و اينكــه او هرگــز بــرف  
مضاف بـر اينكـه، معضـلي كـه در     . نديده است

ايي اين داستان مطرح شده، فراتر از جامعه روست
 . تواند در شهرها هم اتفاق بيفتد است و مي

ســازي خاصــي در اجــزاي داســتان ديــده  بيگانــه
سـازي   شود اما از نظر موضوع طـرح بيگانـه   نمي

حسرت يك زن قرباني و مبتال «شده است و آن 
تالش مردي مبتال به ايـدز  «و » به ايدز براي بچه

نگـاه زيبـا،   . است» براي كمك به قربانيان اعتياد
دوســتانه نويســنده بــه مقولــه  يدوارانــه و انســانام

  . اعتياد و بيماري ايدز قابل توجه است
هاي فرهنگـي هسـتند    اسامي سارا و دارا از نشانه

. كه بيانگر جامعـه مـورد نظـر در داسـتان اسـت     
ــه راوي از      ــت ك ــن اس ــانگر اي ــوا بي ــرف و ه ب

اي گرمسيري به شهر آمده و تا حاال برف  منطقه
اً از سرما و آسمان خاكسـتري  ضمن. نديده است

ــتان     ــازي داس ــده در فضاس ــعي ش ــتان س و زمس
 .استفاده شود ولي چندان موفق عمل نشده است

داســتان آخرزمــاني و . پايــان داســتان بــاز اســت
رسد تصوير گاز گرفتـه   به نظر مي. بدبينانه است

شدن ماهي نر توسط ماهي ماده كه بيانگر حس 
نس نر اسـت،  انتقامجويي جنس ماده نسبت به ج

تصوير مركـزي داسـتان اسـت كـه جالـب و بـه       
 . ماندني اما ايدئولوژيك است ياد

داستان داراي كانون روايت درونـي اسـت و در   
بيشتر داستان داراي مخاطب تلـويحي اسـت امـا    

ناگهان در بخشي كـه راجـع بـه همسـر سـابقش      
ــي ــد، مخاطــب خــاص   حــرف م ــاهي(زن ــا م ) ه

ها به عنـوان   ز ماهياگر از آغاز داستان ا.يابد مي
توانسـت بـر    شد، مـي  مخاطب خاص استفاده مي
 . نقاط قوت داستان بيفزايد

ــا   ــل درك و ب ــار، ســاده و قاب ــان داســتان معي زب
شخصــيت راوي و فضــاي داســتان هماهنــگ    

مكان داستان باغي درندشت است با اتاق . است
كـوچكي كـه محــل زنـدگي راوي و شــوهرش    

تان دارد، مثال حال و هوايي كه مكان داس. است
ارتبــاط راوي بــا گياهــان و حيوانــات، رفتــار     

خان با راوي و مراجعـان، حـال    آميز ناصر محبت
  . و هوايي انساني و لطيف است
توصيف اشيا . زمان داستان غيرخطي است

مكفي و الزم وزيبا است نسبت توصيف و 
روايت در داستان خوب و متناسب است اما 

هن و زبان ذ. پايان آن ايدئولژيك است
ها با گفتار و كردار آنها  همچنين با  شخصيت

  . خوان است فضاي توصيفي داستان هم
در يــك نگــاه كلــي، داســتان ريزمــاهي از نظــر  

جنبـه اجتمـاعي   . محتوايي بديع و جـذاب اسـت  
دوستانه آن به مبتاليان به اعتيـاد   آن و نگاه انسان

و ايدز ارزشمند و نگاه زنانه آن به وضـعيت زن  
از نظــر فــرم، داســتان داراي . ل تأمــل اســتقابــ

توان گفت كار فرمـي   مي. طرحي پيچيده نيست
ــه اســت   ــتان صــورت نگرفت . خاصــي روي داس

شخص از نقاط قـوت داسـتان    انتخاب راوي اول
بـا توجـه بـه نگـاه فمنيسـتي نويسـنده         است امـا، 
رفت شخصـيتي كـه از زن در داسـتان     انتظار مي

تــــر از  شــــود فراتــــر و كامــــل ســــاخته مــــي
بود كه توسط نويسـندگان   هايي مي زن شخصيت

داســتان از نظــر . شــود غيرفمنيســت ســاخته مــي
ــد   شخصــيت ــاره درجهــت تأيي ــردازي زن دوب پ

. گفتمان غالب  مردساالر حركـت كـرده اسـت   
بــه خصــوص بــا تــوجيهي كــه زن قربــاني و      

هـا   خشـمگين بـراي كنـار هـم قـرار دادن مـاهي      
ان نقل شده آورده و جمله آخري كه از ناصرخ
 .  اين گفتمان مصداق عيني يافته است
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بينيم ربه كا  رويم مي موفق است نزديك كند؛ولي هر چه پيش مي
همسر و فرزند (زني مهربان و احساساتي است كه تنها هم نيست

اين اصرارها . واز موقعيت خوب مالي هم برخوردار است)دارد
نامه هايش از ربه كا  يابد تا جايي كه فريدا در يكي از ادامه مي

ولي نيمه شب همان شب در . خواهد دست از سرش بردارد مي
اين اولين نامه ي اوست . نويسد حالت مستي براي ربه كا نامه مي

ما تا قبل از اين نامه از نوشته هاي او و ربه . كه لحني احساسي دارد
شود، از او  كا و اشاراتي كه به متن كتاب و سخنراني هاي او مي

فهميم  ولي از اين نامه مي. بينيم خصيتي سرد و بي احساس ميش
درون فريدا پر از غوغاست و نسبت به گذشته اش به شدت ضعف 

  . خواهد اين ضعف را بپوشاند دارد و با ظاهر آراسته و سردش مي
يابد؛تا اينكه  تالش هاي ربه كا براي ديدار با فريدا تا ژانويه ادامه مي

در اين نامه او حقيقتي را . نويسد تلخي مي فريدا نامه ي تند و
وسخنراني ها  فهميم انساني كه در كتاب ما مي. كند آشكار مي

. زند؛زياد صادق نيست هايش همه اش دم از حقيقت و صداقت مي

خواهم تو را ببينم، همان طور كه  نويسد كه نمي فريدا مي
خودي . تربه كا خود واقعي فريدا اس. خواهم خودم را ببينم نمي

خودي كه فريدا سالهاست كه از . زند كه او را به گذشته پيوند مي
دستش فراري است وحاال با نامه هاي ربه كا دارد خودش را از 

  . شود كند و عيان مي دست فريدا آزاد مي
برد، و از  فهميم او از سرطان رنج مي در نامه ي آخر ربه كا مي 

و اين فريدا است كه نامه  گردد اينجا تا آخر داستان ورق بر مي
ما در اين داستان با دو . خواهد ربه كا را ببيند نويسد و مي مي

شويم كه گذشته سختي داشته اند و در حال  شخصيت آشنا مي
حاضر و دردوران پيري هم مشكالتي دارند ولي طرز مواجهه يشان 

كند و همه  فريدا از حقيقت فرار مي. با زندگي كامال متفاوت است
با خودش مبارزه كرده ولي ربه كا حقيقت را پذيرفته ها  اين سالي 

   و با مريضي اش و زندگي اش كنار آمده است
  
  

  مژده دقيقي: ترجمه/  بخشي از داستان دخترخاله ها
با اين . كردم ام عوض شد و آن را با خودم برگرداندم چون احساس حقارت مي اي برايت آورده بودم ، ولي  عقيده هديه  ... 

البته از بزدلي خودم پشيمانم، ولي ديگر خيلي دير ! ام را از نزديك ديدم العاده بود، دخترخاله حال، آن سفر براي من فوق
  . است

جيكب « اسم. دانم توانم اين را به تو بگويم كه من هم اسم واقعي پدرم را نمي قط ميف. دربارة پدرم پرسيده بودي   
هاست كه فراموش  بودم، ولي آن اسم مدت» ربكا اشوارت« را براي خودش انتخاب كرده بود و در نتيجه من هم » اشوارت

ربكا « فقط تو، دخترخاله، مرا به اسم . هرمتر، به اضافة فاميلي شو من حاال اسم ديگري دارم، يك اسم امريكايي مناسب. شده
  . شناسي مي» اشوارت

خواست  پدرم، كه گوركن بود، خاله آناي تو را كشت و مي 1949در ماه مه : گويم خب، موضوع ديگري را هم به تو مي   
زده سالم من كه آن موقع سي. مرا هم بكشد، ولي تيرش خطا رفت، تفنگ را برگرداند  طرف خودش و خودش  را كشت

هاي آخر  ام از آن دوران صورت او در آن لحظه ترين خاطره بود، با او گالويز شده بودم تا تفنگ را از دستش بگيرم و واضح
هرگز اين را . اش و از مغزش باقي مانده بود و گرماي خونش كه روي من پاشيده بود چه از صورتش ، از جمجمه است و آن

  . كنم اگر باز هم برايم نامه نوشتي ، در اين مورد چيزي نگو خواهش مي. داام، فري براي كسي تعريف نكرده
  دختر خالة تو، 

 ربكا
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تي بـه اسـم     
. كند مي اده

. رود مـي  ش    
ت وســبك  
و مسلماً اين 
الت كـامال     

رو و در  تك
ـيت روشـن    
سـاله پهلـوان   
ي باشـد كـه      

كـه    صـورتي    
 پيام داستان 

مـه نگـاري    
پرسـي   حـوال   

ر تصـويري   
ورت طـرح  
 سياسـي بـه     
ضاي زندگي 

. نويسـد  مي 
  نويسـنده را  

 سـبزپناهنده   

مهـاجرت و   
اش  خـانواده  

ـب در نامـه   

مركز بـر شخصـيت
از من راوي استفا 

  . مشهود است
ورت مـوازي پـيش
ين كــردن جمــالت
ين داستان است و
كـاري شـدن جمـال

كنجكاو هستند و تك
مثـل شخصـ. ستند
و پسر نه س "نتظار

ـانش بـه گونـه اي
ه روبروسـت؛ درص

وه فريب خورده 

روايت با شـيوه نا
 با چنـد جملـه اح

شناساند و سعي بـر
ل داستان را به صو

اي بـه داليـل واده 
ط در توصيف فض
 براي خانواده اش

پـايرد . ور مبـدا     
جهـنم"به عنوان 

 چرا زن جريـان م
دهـد؟ مگرخ مي ح

يان اين مطالـند؟ ب

سوم شخص و متم
"سنگ انتظار"و 

دو داستان، كامال
متفاوت و بـه صـو
ـر قــوي و آهنگــي

هاي مثبت ا يژگي
ك شـده و چكـش  

ي غفارزادگان ك
ف يك راز هسكش

سنگ انت"غالم در
سعي دارد نوع بيـا
 با داسـتاني سـاده

شود كه مي متوجه
  .فته شده است

وانموده است كه ر
مان ابتدا، نويسنده

ش مي را به خواننده
بخواهيم كلاگر . 
خـانو: شـود  مي آن
بقيه فقط. همين. د

ب ت كه زن در نامه
فرهنـگ بـا كشـو
 از كشور ميزبان ب

جاست كه در اين
در نامه توضيح -ل

ان و دريافت نكرده

  "ي

با زاويه ديد س"بان
.شود مي  روايت

 روستايي در هر د
در دو زمان م"بان

ده نويســنده از نثــ
ري متفاوت، از وي
ن بارها بازنويسي ش

  .ت
ها در داستانها يت

ها در پي ك داستان
، دوست غ"گوربان
و نويسنده س. "الغ

ده ابتدا تصوركند
رسد، م مي به پايان

يه هاي زيرين گفت
يك متن و" جان

از هم. شده است 
  يي،

رها  يكي شخصيت
داردها   شخصيت

كنيم، يك خطي آ
ي پناهنده شده اند
ت پناهندگان است
ه وتقابل وتضـاد ف
ن در تشبيهي كه

  .د كرده، ديد
طه ضعف داستان د

از اول-گي اش را
اي از او ن هيچ نامه

برق فشارقوي

يسـي
وتــاه
ـرواز
 "ات
و  "ز

ه آن

قوي، 
ـي و
حـاظ

مجال
م بـه

 "و  "

گورب"
روشن
فضاي

گورب"
تفاداســ

نوشتار
داستان
پيداست
شخصي
بيشتر د

گ"در 
كال"در

خوانند
وقتي ب
در  الي

شفي"
انجام ش
روستاي
يكي ي
كردن
بيان كن
كشور

و اقامت
مقايسه

توان مي
ياد "ها

اما نقط
پناهندگ
تاكنون

تادن زيردكل ب

نوي الني در داسـتان
هــاي بلنــد و كو ن

ــوان ــ":ي نوجـ پـ
بي نام اعترافـا": ل
دختـران دلريـز"و
كه نشر چشمه "ي

دكـل بـرق فشـارق
هـا بـا زبـاني غنـ ن

عضي از آنها از لح

چون م. اند ته شده
كـنم مـي  ت، سـعي

"گوربـان "وعـه،

  .رفته اند

صفر

ايست"نداستا

ست با سابقه طوال
او داســتا. رگســال
ــاي. ود دارد كتابهـ

بزرگسال... و"بود
و " مـرگ آقـامير

دكل برق فشارقوي

 در ايسـتادن زيرد
داستان. پ رسانده

بع.  نوشته شده اند

ي بسيار روان نوشت
ايـن كتـاب نيسـت

  .شاره كنم
 داسـتانهاي مجمو

صفحه جا گر 13 
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مجموعه د  بر
 ر

دگان نويسنده ايس
ب نوجــوان و بزر
ــو ــه خـ در كارنامـ
گ اندازان غاركب

راز"و  "ر هسـتيم  
ايستادن زيرد"تان 

  . ده است
 داستان هايش را

صفحه به چا 86و 
مختلففرم هاي 

ان هستند و بعضي
تـك داسـتانهاي ا
ت اين مجموعه اش
ن و طوالني تـرين

هستند كه هردو "

 

داستان نا
 

 

 

 

 

 
يادداشتي
ويدا رهبر
داوود غفارزا

بــراي مخاطــب
فراوانـــي را د

سنگ"و"درناها
ما سه نفـر"و 

مجموعه داست
را منتظر نمود

غفارزادگان 
عنوان و 12با 

و ف ها  روايت

خو نثر سخت
بررسي تك ت

بارزترين نكات
شاخص ترين
"سنگ انتظار
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ن اول قصـه،  
ـل غـالم بـه    
 داده اسـت  
ابيـل كـامال   
بـرادرش در      

ــرس      ــي وت
رنــد كــه بــا  
ل استفاده از 
. ـرده اسـت      

ي اقليمـي و     
ـوان گفـت   
.  اشاره كنـد 

ستانهاي ايـن  
كــه از هــا  ل 

ـل ايسـتادن    

نيسـتند و يـا     
كه  "دوزنده

فه با روغـن  
وقتـي  ".شـد  

 هـيچ گونـه    

هـا بـا    سـتان 
. ــراه هســتند 

از شــيء و  "
در نهايت . د

تـوان   مي قط
د كار قـوي  
داستان هـاي  

  . د بود

و نويسنده از همان
ز شدن معماي قتـل
ك به مهتاب رخ
ي قصه هابيل و قا
غـالم بـه دسـت بـ

ـرگ و دل مردگـ
هــايي در اليــه دار

نويسنده به دليل. د
واننـده واگـذار كـ
 در حـال و هـواي

تـ هـا مـي   خ داسـتان 
ر كليت داستانها 

داس: ستان گفته كه
يي در طــول ســال
 وجـود آورده مثـ

و ديگـر داسـتان ني
تامالت يك د"ل 
نبايد بگذاريم پوف 

ز شرآن خـالص ش
رداشت شده كـه

دا. طبيعـت هسـتند  
ســب و لحــن همــ
" بــرق فشــارقوي

 در داستان ندارند
ر كه فقنهاي ديگ

جم كمي كه دارد
لي همان اندك د
 قابل قبول خواهد

و تو در تو دارد و
باز. كند ده القا مي

خاطر عشقي مشترك
بازگويي. لثي است

ده را به راز قتـل غ
  .كند ي

ــ ــايه م ــه س جموع
 از داســتانها حرفه
 پي به راز آنها برد
ي را بـه عهـده خو
ي اين مجموعـه را
و با توجه با تاريخ
ك وجه اشتراكي د

روديه داستدا و و
ي از تاريــك پيمــا
رارگرفته،حسي به

...  
ي بالتكليف اند و

مثل. م نشده اند ه
:وستانه است كه 
مي شود با پف از
خاطرات يونگ بر

  .  كتاب ندارد
 روستايي و در ط
ــيت پــردازي مناس
ســتادن زيردكــل
ه هيچ كاركردي
مه مجموعه داستا
ها تكيه كرد، با حج

ول. سوب نمي شود
نده داستان خوان

روايتي پيچيده و ن
ي قوي را به خوانند
 برادرش عباس بخ
 گوياي عشقي مثل
نندهاي داستان خوا
مي  داستان هدايت

ــتانهاي مج ــر داس ث
بعضــي.فرماســت 

توان ش دوباره مي
هايي اني سفيدخو

هاي ادگان داستان
وستالژيك نوشته و

خواسته به يك مي
ويسنده خود در ابت
عــه تجربــه هــايي
ق در كنار هم قر
كل برق فشارقوي

ها تا حدودي ستان
ه داستان نزديك
د يك نصيحت دو
 شود كه ديگر نم

كه از خ "شويم مي
گي با ديگر متون

در فضايت اكثراً 
ي خــاص، شخصــ

ايس"نده در داســتان
ي استفاده كرده كه
جموعه هم مثل هم
د كمي از داستانه
 غفارزادگان محس
جموعه براي خوانن

ه واز
از . (د

ـي و

. ســت
رآميز

راكـه
 عمـل
ت و
ده و
 ودش
  بيـان

 دهانـ  

ي در

ـه در
سـت

كـه  .ش

 31ز
قصـه
 ــرف
ـه بـا
هـاي
نـگ
شـينم
ورنـد

رد و
ـي از
ده را
مـود
ي بـه
  او را
شـود،
. هـد

داستان
تعليقي
دست
بازهم
در انته
انتهاي
در اكث
حكــم
خوانش
ايجاز،
غفارزا
گاه نو
م شايد

البته نو
مجموع
سراتفا
زير دك
بقيه دا
حتي به
در حد
آغشته
م بيدار

هماهنگ
اتفاقات
روايتــي
نويســند
ابزاري
اين مج
برتعداد
اي از
اين مج

نشسـتهها  ز پناهنده
ــد ــازگو كن  اول ب
گرفتن پـول هفتگـ

ل مجموعــه اسامــ
ست و اليـه اسـرار

ب توجـه اسـت چر
ـد و خودسـرانه ع

شود نام شخصـيت ي
الف انتظـار نويسـند

كنــد كــه خــو مــي
 پنـد اخالقـي را
ي نوجوانـان گنجا

ـي نـو از انسـانهاي
  .ن نشده

 روزمره مردي كـ
ش را به نحـوي بدس
و بـرادر مجـردش

يسـت كـه بعـد از
مـرد ق. ي و سـاده

 كــودكي اش حــ
و آزاد اسـت، بلكـ
ي هوا و يـا زبالـه ه
 كه هـر روز تـا لن
كه نمي خواهم بنش

خو مي چيپس لنگر

 فضاي جنـايي دا
ايـن داسـتان يكـي.

نامه نگاري خوانند
اطر دوسـتش محم
ستا عاشق دختـري
ــتهاي الم يادداش

ش مـي  ز مانند غالم
د مـي  مـه توضـيح

صفر

ف دركنار يكي از
گي اش را از روز
 به كمپ دوم و گ

 روان، ســالم و كا
 نويسي استوار اس
 .هان كرده است

ستان بسيار جالـب
 پيـروي نمـي كنـ
مي صه بارها مجبور

اما در پايان، خـال
م همــان كــاري را

اسـت كـه فقـط ي 
ر مجموعه اي براي

وي اسـت و روايتـ
 گفت حتي داستان
 است از زندگي
ست دل اطرافيانش
 خـانواده بـرادر و

  .هم در ستيزند
داسـتان مرد"قوي

بيان روايتـي خطـي
ــا صــداي گــاهي ب
ي اش خوشحال و
 بودنش ،آلودگي
به جايي نمي روم
ميزي نمي نشينم ك
چي خالي پفك و

  
اي گراهام گرين
عمـاي قتـل اسـت
ت كه با تكنيك ن

ه خـاپردازد كه بـ 
ي گردد و در روس
ــال ــل غ ــس از قت  پ
وشت خودش نيز

افتـد را بـا نام مـي    
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ين است كه مولف
ــدگ ــاجراي پناهن م
مهاجرت تا رفتن

  ...)ها و
ــي از داســتانهاي

برپايه ديالوگ"غ
 ماهرانه در آن پنه

نحوه بيان اين داس 
سـتان از نويسـنده

قصسنده براي بيان 
ا. ش را عوض كند

خصــيت داســتان ه
داسـتاني"موفرفري

بايست در مي صل
  .گسال

ك تك گويي قـو
گ مي ست كه توان

برش كوتاهي"ي
بايس مي دگي خود

اسر و دختـرش تـ  
كلي نامحسوس باه
ردكل برق فشـارق

با ب. بازنشسته شده
كنــد و گ مــي دي

بازنشستگي تنها از 
ي از دوران شاغل

ب.(كند مي آب ياد
پشت م-اهم بروم

گارها و پاكت هاي
).وپ آب آلوده

به مانند داستانها"ر
 دنبـال كشـف مع

نهاي مجموعه است
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شوند تازه راوي پرده از راز وحشت  مي تنهاييِ بيابان گرفتار
  .                                                        انگيزي برمي دارد 

ي بسته شهري زمينه داستان كه بيرون از شهر و متفاوت از فضا _
  .كند  مي است به ايجاد ترس در داستان كمك زيادي

. اندازد  مي شخصيت  راوي بيشترين ترس را به دل مخاطب _
خونسردي . شخصيتي كه هويت انساني اش را از دست داده  است 

راوي در تعريف قصه فاجعه ، مخاطب را بيشتر دچار اضطراب و 
 ها  پردازي در اين گونه داستانمطمئناً شخصيت . كند مي دلواپسي

  .                                                      كند  مي كار را عميق تر
درون مايه داستانِ مرض حيوان مثل بقيه داستان هاي مجموعه ، 

البته با نگاهي تازه و به . تنهايي ومرگ دارد, اشاره اي به ترس 
. هيچ وجه ترس را نمي گويد داستان به . شيوه آشنايي زدايي 

كند  مي طوري كه از همان اول ، خواننده را درگير. دهد  مي نشان
  .  تا با وحشت و اشتياق ماجرا  را دنبال كند

نكته قابل تأمل داستان همان ادغام باورهاي خرافي با واقعيات 
  :زندگي است كه در داستان هاي ديگر مجموعه نيز وجود دارد 

مثالً ؟ مثالً اين كه اگر كسي چيزي بخورد . دارند عقايد عجيبي « 
بسته به . گيرد  مي كه قبلش حيواني از آن خورده ، مرض حيوان

 اين كه آن حيوان چه خصلتي داشته باشد همان خصلت را
  »... نشنيده بودي ؟ . از اين جور خرافات ديگر . گيرد  مي

زبان راحت و  با جمع بندي تمامي اين نكات و با تأكيد بر داشتن 
توان گفت مرض حيوان يكي از بهترين هاي  مي لحن دار داستان

  .است » برف و سمفوني ابري « مجموعه 

   

 قطعه اي از داستان مرض حيوان،پيمان اسماعيلي

هنوز . نه. باالتر بگير شايد ديديمشاننور چراغ قوه را . جرات خوبي داري كه آمدي. توي شب اينجا آمدن خيلي خطرناك است
 .مانده

گرفت و  فقط هر دو سه ساعت يك بار تشنج مي. آمد از اصولي صدايي در نمي .ام كردم مرده فكر مي. خب، تا سه روز آنجا مانديم
آورد مثل  صدايي از خودش در مي. چيز سياهي آمد و ايستاد روي لبه گودال ،شب كه شد. بود كبود كبودپايش هم . لرزيد بدنش مي

كشيد  اي مي بعد هم خرناسه. كرد گرفت و ما را نگاه مي سرش را پايين مي. چرخيد همينطور دور لبه گودال مي. دار آرام و كش. زوزه
خيلي فرز . آيد كه آن چيز سياه جست زد توي گودال دم ميفقط يا. آيد كه داد زدم يا نه يادم نمي. ماليد روي خاك اش را مي و پوزه
. كشيده و درازي داشت با پاهايي الغر ةپوز. مثل كفتار بود. اش را ديدم پوزه ،كشيد وقتي صورتم را بو مي. انگار وزني نداشت. و تند

كمي دور و بر  زاد مانده باشدمثل بوي ماست فاسدي كه چند روز توي هواي آ. يك جور بوي ترشيدگي. داد بوي عجيبي هم مي
حيوان . خورد تكان نمي اصالً. بيهوش بود فكر كنم آن موقع بيهوشِ. بعد رفت طرف اصولي. من چرخيد و همه جا را بو كشيد

پنجه راستش را گذاشت روي سينه . اش را چسبيد بعد سرش را برد جلو و خرخره. اش را چند بار زير چانه اصولي كوبيد پوزه
بعدش را يادم . خيلي بزرگتر. از پنجه يك كفتار بزرگتر. پنجه بزرگي داشت. گردنش را محكم به چپ و راست تكان داداصولي و 

هاي  حيوان را ديدم كه نشسته بود گوشه گودال و دست ،آيد وقتي به هوش آمدم يادم مي. دانم نمي. شايد از هوش رفته بودم. نيست
مثل بوي لباس كثيفي كه خيس . آمد بدي ميبوي . پايش خوني بود تا سر. به گلوي اصولي بعد چشمم افتاد. زد الغرش را ليس مي

. بعد هم شروع كرد بين من و اصولي راه رفتن. كرد و گاهي هم به گلوي پاره شده اصولي حيوان گاهي به من نگاه مي. شده باشد
. ماليد اش را روي صورتم مي آرام خيسي پوزه. اند شدهديدم كه توي هم كالف  اش را مي موهاي خيس دور پوزه ،آمد جلو كه مي
 فهميدم چه مي. قدر رفت و آمد تا منظورش را فهميدم آخرش آن .ماليد اش را روي صورت و لبهايم مي شود؟ پوزه باورت مي

ه بود اگر فهميد. خواست ولي مطمئنم همين را مي ،قبول كردنش سخت است. خواست من هم گلوي اصولي را بچسبم مي. خواهد
وقت  اين جور چيزها را هيچ. خواست زنده نگهم دارد براي فردا شبش دانم، شايد هم مي نمي. كارم تمام است ،تشنه بمانم

 .شود به كسي ثابت كردنمي
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اين يك پيپ : ترجمه متن فرانسوي به قلم نقاش)/يالديم 1967 - 1898(، اثر رنه ماگريت، نقاش سورآليست بلژيكي»ستين پيپ كي نيا«   
 نيست

به زبان فرانسه نوشته  پيپ ريتصو نييدر پانقاش . خلق شده است1929است كه در سالتيماگريآثار نقاش نيتر يجنجالاين اثر، از 
 كي ،ينقاش نيا. است حياما به واقع، كامال صح ردب ياثر در تناقض به سر م يجمله در ظاهر با محتوا نيا .»ستين پيپ كي نيا« :است

سوررئال  يهنر يآثار و الگوها وار رهيزنج ريبود بر تاث ياثر آغاز نيا. دهد يرا نشان م »پيپ كياز  يريتصو«بلكه  ستين يواقع »پيپ«
  .ستاديمقابل آن ابود و همزمان در  جيكه خود نشات گرفته از فرهنگ را يريتاث ،ييكايو آمر ييبر هنرمندان اروپا

  :ديگو يخود م تيگرام
 يواقع پ،يشكل پ نيو دود كرد؟ بنابرا ختيتوان درون آن توتون ر ياست؛ پس چرا نم پيشده؛ همان پ ينقاش پِِياگر شكلِ پ "       

خود  تيبه واقع يچرا كه هر واژه ا ست؛يهم ن "واژه " كي نيو همچن. آن را خواند يتوان به هر نام يم ستين يو چون واقع ستين
 رييتغ ايتوان نام ها را نسبت به اش يم نيبنابرا. باشد حيتواند صح يهم نم پيپ ينقاش كيبه  پيپ كي يگذارنام  يداللت دارد؛ و حت

   ". داد
  :ديگو يم و در جايي ديگر

. است شينما كيفقط  نينه، ا ؟ينمرا پر ك پيپ يتوان يم ايو هنوز، آ! سرزنش خواهند كرد نيا يمعروف، چگونه مردم مرا برا پيپ «
  .، دروغگو بودم»است پيپ كي نيا«نوشته بودم  ريتصو يپس اگر من بر رو ست؟ين نطوريا
. نام نوشته است نيبه هم يكتاب تيگرارنه م يتابلو نيدر مورد ا سم،يپرداز پست مدرن هيو نظر يو متفكر فرانسو لسوفيفوكو، ف شليم

 .ترجمه شده است» اين يك چپق نيست«اين كتاب در ايران با عنوان 
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نويسي خ د داستان

.چون بايد بنويسند

 صابريسين

شم -تان نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
ارسط  

ش افالطون خرده
پرداز ي و داستان

ز اهل فلسفه وجو
آو فر(» و خيال 1

د. يگر قرار دارند
اي،  چنين فاصله

 مشكل و به بيان
دو، به جه  از اين

مايزهايي كه در
ها در ته بيان آن

ش از هر چيز، ي
ك و معرفت شنا

اما در جهت. ست
ن وجوه تمايز بي
صور نمود كه عبار

تما -2 در غايت، 
ت -4ز در سبك و 

در ناحيه غايت
پي پاسخگويي به

پر: كشند چالش مي
ود، پرسش از مبد
تر   اهدافي جزئي

هدفي را در فرآيند
ند كه بنويسند چ

حس

 

داست
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبييني استادش
اي بلكه اسطوره

ميان بسياري از
1خرد«عبارتي 

ناپذير با يكدي
خيال و علل

ها را بين آن ما
آنكه هر يك

وجه تم. 2دارد
و البت -است 
پيش -3باشد مي

مسائل متافيزيك
اين مجال نيس

باره، ميتوان اين
عنوان كلي تص

ـ تمايز1
تمايز -3

ـ تفاوت د1
كند، در پ مي

هستي را به چا
از مراتب وجو

نويسان داستان
حتي هر نوع ه

نويسن مي ها آن
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گونه كه هست، در قالبي عقالني و  كند تا جهان هستي را آن مي
از اين جهت محتواي داستان در تقابل جدي با . منسجم منعكس سازد

وماً به سوي گيري داستان عم جهت. محتواي فلسفه قرار دارد
در داستان، . و فاصله گرفتن از كليت و امور انتزاعي است 6انضماميت

 ترين صورت ممكن بروز ترين و ملموس اشخاص و جهان در جزئي
، خصوصيات )چه انساني و چه غير انساني(افراد داستان. يابند مي

ها در جهان  ها و نحوه نگرش و فعاليت آن عاطفي و فيزيكي خاص آن
شمول  نويس قوانين جهان داستان. دهد مي ه داستان محتوياست كه ب

را در داستان خويش نمي جويد، او نمي خواهد كه معناي شادي و 
غم، سعادت و شقاوت، روح و ماده و ميرايي و جاودانگي را در 

در . ترين شكل ممكن تعريف و روايت كند ترين و انتزاعي كلي
 مامي و خاص را به تصويرهايي جزئي و انض ها انسان عوض، داستان

كشند كه به صورتي ملموس دچار غم و شادي هستند و از زندگي  مي
  . يابند مي برند و يا آن را ناخوشايند مي لذت

از جهت ديگر در آثار فلسفي، ما در پي تبيين ضرورت هستيم و از 
 گريزيم و يا آن را به نحوي به ضرورتي پنهان تحويل مي امر تصادفي

. سازد هاي عام نمايان مي بريم؛ ضرورتي كه خود را در قالب قانون مي
ملو از امور تصادفي و اتفاقاتي است كه به در مقابل اما داستان م

همچنين . دهند مي نحوي جريان زندگي شخصيتهاي داستان را جهت
يك متن فلسفي به همان ميزان كه از تناقض و تضاد مبري باشد، به 

اما استفاده از عبارات و مفاهيم و . تر است همان ميزان موثق
وثاقت آن را  هاي متناقض نما در داستان، به هيچ وجه موقعيت

  .كاهد و چه بسا بر غناي محتوايي اثر بيفزايد نمي
مخلص كالم اينكه محتواي اثر فلسفي انتزاعي، كلي، ضرورت گرا و  

در صورتي كه محتواي اثر ). بايد باشد(خالي از تناقض و تضاد است
داستاني انضمامي، جزئي، در پي حوادث غير مترقبه و گاه تناقض 

 . باشد مي آميز

سبك مورد نظر فيلسوفان عموماً : ـ تفاوت در ناحيه سبك3
ن به دنبال نهايت وضوح و تمايز آنا. خشك و بدون انعطاف است

 كار هستند و از اين جهت حداكثر قدرت تحليل ذهني خويش را به

برند تا عناصر مركب را به اجزاء ساده آن تفكيك كنند و بدين  مي
ما در مواجهه با . طريق حقيقت موضوع مورد بررسي را روشن سازند

اي  در زنجيره ها مواجهيم كه اي از استدالل يك اثر فلسفي با مجموعه
آغازد و به  مي به هم متصل از مفروضات و مقدمات و تعاريف اوليه

براي مثال فيلسوف اگر از روح يا . انجامد مي نتايج ضروري خويش
جهان فرامادي سخن به ميان آورد، بنا بر مستلزمات روشي كه فلسفه 

و ها را مستدل سازد  بايست پيش از هر چيز وجود آن مي به دنبال دارد
. دهد مي در غير اين صورت آن متن اعتبار فلسفي خويش را از دست

در داستان . نويس در پي معما افكني است در مقابل اما يك داستان
كند نه وضوح و تمايز بلكه معماگون  آنچه نقش محوري را ايفاء مي

انگيزانندگي خيال را  وضوح و تمايز هيچ گونه بر. بودن داستان است
از اين جهت داستاني كه فاقد اين برانگيزانندگي باشد،  در پي ندارد و

ايجاد پيچيدگي و به . اصوالً داستان نيست و مخاطبي نيز نمي يابد
پرسش افكندن قوه خيال خواننده از عناصر تعيين كننده يك داستان 

نقطه شروع آن . داستان از بديهيات و تعاريف اوليه نمي آغازد. است
هايي ناشناخته نيز پايان  ناخته باشد و به ميانههايي ناش چه بسا ميانه

  .پذيرد
تواند مملو از موجودات  از همين جاست كه  يك متن داستاني مي 

ها در ميان  العاده باشد؛ بدون اينكه نيازي به اثبات وجود آن خارق
چنين تمايزي خود . چرا كه سبك بيان داستاني استداللي نيست. آيد

غايت يك متن فلسفي و محتوايي . فته داردريشه در تمايزهاي پيش گ
كه واجد آن است مستلزم سبكي انعطاف ناپذير، استداللي و واضح و 

در مقابل غايت و محتواي آثار داستاني ضرورتاً از چنين . متمايز است
 عدم انعطاف، خشكي، وضوح معما ستيزانه و استدالل گرايانه

به وسعت خيال، و با پرهيزد و در پي اين است كه در انعطافي  مي
استفاده از سبكهاي بياني تركيبي و گاه منطق گريزانه، آنچه را كه در 

  .پي آن است در بطن خويش منعكس سازد
تنها ابزاري كه از زاويه ديد فيلسوف :  ـ تفاوت در ناحيه ابزار4

هاي فلسفي  موثق است و از آن در پيش بردن و برساختن انديشه
» خرد«گره از كار فروبسته هستي بگشايد، گيرد تا  مي خويش مدد

رود اين است كه انعكاس  مي انتظاري كه از يك متن فلسفي. است

 فيلسوفان تصورات خيالي را بر نمي تابند و
دانند، عناصر  ها را رهزن انديشه مي آن

نامتناسبي كه عقل و عقالنيت را به تصورات 
كنند و از اصالت و   مغشوش و آشفته ملوث مي

 كاهند مي وثاقت آن

ضرورت،يكل،يانتزاعياثر فلسف يمحتوا
). باشد ديبا(از تناقض و تضاد است يگرا و خال
 ،يانضمام ياثر داستان يكه محتوا يدر صورت

مترقبه و گاه تناقض  ريحوادث غ يدر پ ،يجزئ
 .باشد يم زيآم
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 كلمه است؛ 
عي در قالب 

عنوان عي به 

ت بين جهان 
ه عالم خيال 
ين مرتبه نيز 

  .عقيده اند
 بدين شكل 
 صرف نشان 
حت خرد از 

آوريم  مي جا

دهد كه  مي ن
ظم منطقي را 
ساحتي ديگر 

 است كه به 
مر انتزاعي و 

خود را دارد 
 همان ابيات 

ي به معناي سنتي
يقات كلي و انتزا
هايي كلي و انتزاع

ن مسلمان، تفاوت
ست، بدين معنا كه
 داردو پايين تري

مالصدرا بر اين ع 
ت كه اين بحث
همت آنان بيشتر

خيال و زدودن ساح
چه كه ما در اينج

  ". للعالم العيني
ز اين جهت نشان
ست تا هر نوع نظ

تي به سر و از ساح

در زبان انگليسي
اشد و در مقابل ام

يز داليل خاص خ
موالنا در. داخت

 

خرد، عقل فلسفي
 تصورات و تصدي
ه غازد و به انديشه

  .رساند مي ل
برخي از فيلسوفان
ي و تشكيكي اس
عالم عقل تحقق

شيخ اشراق و. ت
ام مندي اين است

وجهه ه. ه است
 شناختي خرد و خ

آنچ.  بوده است
  . ايشان است

الما عقليا مضاهيا
 اهميت خود را ا

راي نويسنده هست
ني به زماني ديگر

د concreteژه 
با مي ني  و جزئي

  .ارد
هاي عرفاني نيز تن
ديگر بدان پردي 

:  
 /        "داستان" 

  ماست آن

  :شتها
 اينجا منظور از خ
كه به استعانت از

آغ مي ت، تفكر را
تفكر را به سرمنزل
ي مثال در نزد بر
و جهان عقل رتبي

اي پايينتر از ع تبه
ص به عالم ماده است
ت اين فقدان نظا

ها مطرح نبود آن
تفاوتهاي معرفت
 اندازيهاي خيال
ط از فحواي كالم
صيروره االنسان عا

وار بودن، ن سلسله
ستان اين مجال بر
 انگاشته و از زمان

  .ج كند
ضمامي معادل واژ
 امر ملموس و عين
س و كلي قرار دا

داشتن مت  داستاني
بايست در مجالي ي

گويد مي ي مثنوي
د اي دوستان اين
حقيقت نقد حال م

 نوع
در . د

ه در
. كند
 و با
ويش
 ايفاء
. ستند
رهزن
رات
  . هند

اصله
د، در

با » ل
جا از
د كه
كمي
متون
سفي
 و از
نهاي
 و يا

فلذا 

ن اين
كلمه
كرد؟
د، بر
خيال،
 و بر
كه ما
وفان
چنين

اما . ت
 اين
د كه
 بيان

 

پانوشت
ـ در1

عقلي ك
مقدمات
نتايج ت

ـ براي2
خيال و
در مر
مختص

ـ علت3
براي آ
دادن ت
دست

استنباط
ص" -4
ـ اين5

در داس
ناديده
خروج

انض -6
معناي

ناملموس
ـ تم7
مي كه

ابتدايي
بشنويد
خود ح

ظرش باشد و هر
متن فلسفي بكاهد

يالي كهست، خ
ك ويسنده تغذيه مي

آورد مي  تصور
دهد و داستان خو
 نقش مهمي را

ل پرّان نويسنده هس
ها را ر تابند و آن

قالنيت را به تصو
كاه مي وثاقت آن

كه حاكي از فا
باشند مي » داستان

اصيل« و تفلسف
در اينج» اصيل«ت

اي هستند ان سنتي
 ظاهر نقض محك
ن باشد كه اين م
ت، نه يك متن فلس

اخالقي است يا
چنين متن. ي روند

 ضمير نويسنده
.ي اخالقي هستند

  .  نهند
ش آمد كه بدانان
ناي تام و تمام ك
قاً فلسفي تلقي ك

نمود ناپيمودني مي
به رابطه خرد و خ
ب روايي داستان

 وثيقي فرا آورد ك
سفي و از فيلسو
ست كه وجود چ
 اين فاصله است
ش اين است كه
ين باور رسيده اند

به. ندستان بياراي
حاصل شده است؟

صفر

 موضوع مورد نظ
زش معرفتي آن م
س قوه خيال اس
ف و احساسات نو
و انضمامي را به

د مي ، آن را بسط
اس در اين ميان
ن منبع تغذيه خيال
خيالي را بر نمي ت
سبي كه عقل و عق
د و از اصالت و  و
ن استداللهايي ك

فلسفه و«و » خيال
تي پذيري فلسفه

صفت. نكر شوند
چرا كه فيلسوفا. ت

 برده اند و اين به
تواند اين مي آنان

 نوشته شده است
محتويات عرفاني

فته زير سئوال نمي
 غمنامه روح و
 نوعي از زندگي
 فلسفي را گردن

فه و فيلسوفان پيش
نويسند كه به معن
با محتواهاي عميق

زدودني و ن اهر نا
اي كدام نگرش ب
فاده از چارچوب
 چنين حلقه رابط

هاي فلس  داستان
پر واضح ا وريم؟

 بر پيموده شدن
پرسش. گر نيست

آمده است كه بدي
نامند به قالب دا 

چگونه حا» و خيال

شماره ص -مه

 فيلسوف درباره
تواند از ارز ي مي

نويس صلي داستان
يع از انبان عواطف
 موقعيتي جزئي و
رت خيال خويش

عاطفه و احسا. د
يك معنا مهمترين
سوفان تصورات خ
د، عناصر نا متناس

كنند شفته ملوث مي
ي با طرح چنين

خرد و خ« ساحت 
د تا هر گونه آشت
تان پردازي را من
ي برخوردار است
 نگارش داستان

توجيه آ. ه است
ز ناحيه فيلسوفان
شتر مكتوباتي با م
تداللهاي پيش گف
خالقي بيشتر يا
خاطبان به سوي
تلزامات يك متن

ويكردي در فلسفر
هايي بنو  تا داستان
هايي ب  را داستان

ايزهايي كه به ظا
تفكر و بر مبناسير 

را يافت تا با استف
ت آزاد خيال، اين
د تا امروز از
سخن به ميان آو

، خود دليل سفي
گ ين قرايني تبيين
خرد را چه پيش آ

مي ه را حقيقت
خرد و«وندي بين 

 

داستان نام
 

تفكر عقالني
اي عنصر اضافه

مقابل ابزار ا
اي وسيع گستره
نويس داستان

استفاده از قدر
بر مي را پيش

و به يكنند  مي
در مقابل فيلس

دانند مي انديشه
مغشوش و آشف
نتيفيلسوفان س

ناپيمودني بين
پي اين هستند
داستان و داست
اي اهميت ويژه

خود دست به
بر اين ديدگا
داستاني كه از
اصيل بلكه بيش
اين جهت استد

و اخ 7عرفاني
برانگيزاننده مخ
الزم نيست است
اما چه تغيير ر
مجال را داد

ها توان آن مي
ها و تما فاصله

اساس كدام س
اين توانايي ر
اساس حركت
را قادر ساز

نويس س داستان
هاي فلس داستان

تشبث به چني
سياحان بحر خ

توانند آنچه مي
ديگر چنين پيو
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 توجه قرار گيرد 
است نه » ل ادبي

هاي  كي از شيوه
. «  
گذاري وجود  ش

 ساختارگرايي يا 
ده و در نهايت 

حال آن كه . ند
و پوشيده متن بر 
ش درك و لذت 
ر مقاالت خود، 
يد توجه داشت 
موال در مقاالت 
 نياز به مطالعات 

توانيم  ما نمي. ت
نهايت داستان را 

. كند گذاري نمي
مثالً روايت (ي 

هاي بسيار بااليي 
از جمله داستان، 

كاوي،  يل روان
تواند  كند كه مي

، بايد اصول و 
مجموعه مقاالتي 
رح شده در علم 
 ناآگاه فرويدي، 
 نورتروپ فراي 
 ارتباط مصداقي 

جويي از   و لذت

ك متن ادبي مورد
تحليل«هاي   شيوه

  : عريف كرد
ي اثر بر اساس يك
ن بر پايه آن شيوه
بي به نوعي ارزش
نقدي خاص مثل
 ادبي را بيان كر

 خوب يا بد بداند
هاي پنهان و  جنبه

آن، براي افزايش
د منتقدان ادبي در

اما با. كنند ش مي
ه پردازي، كه معم

اند كه هر كدام نه

هاي تحليلي است 
رسي كنيم و در ن

گ كاوي ارزش وان
هاي نقدي  از شيوه

ه ي نباشد، قابليت
ر هنري و ادبي و ا

تحلي. گاه است
ك گاه داستان باز مي

  .ن كند
يلاي ديگر تحل

كنيم در م سعي مي
حث گوناگون مطر

ضمير(تا به حال 
شناسي سطورهي، ا

ر داده و با ايجاد
يگري از كنكاش

كاوانه يك ي روان
كاوانه، يكي از ن
توان اين گونه تع ي

خيص ارزش ادبي
ايب و محاسن متن

بينيم در نقد اد مي
صول يك مكتب نق
ف و قوت متن
يدگاه آن سبك

گري و يافتن شن
ي تحليلي و بيان آ
ر بسياري از موارد
ازند و هم تحليلش
يا تحليل يا نظريه

هايي جداگان مقوله
  . رد

ن، يكي از شيوه
برركاوي  ن روان

رو.  يا بد بدانيم
 بر اساس يكي

شد و داستان خوبي
هر اثر. اشداشته ب

آگاه و ناخودآگ
ستوهاي ناخودآگ
 مخاطب دوچندان
ها  همچون شيوه
سع. ناسيم و بدانيم

آمدشان بود، مباح
 از ابتداي ايجاد ت
ن الگوهاي يونگي

مورد بررسي قرار 
، بتوانيم با نوع دي

كه بايد در بررسي
ت كه بررسي روان

مي نقد ادبي را. »ي
 آثار ادبي و تشخ
دة نقد، و بيان معا

م فر كه در تعري
ني منتقد بنا بر اص

، نقاط ضعف...م و
 داستان را از ديد

اي روشيشتر به معن
هاي كي از روش
در.  از متن است

پردا مي قد داستان
يي چون نقد يها ه

اند، م ر هم آميخته
ص خاص خود دار

كاوانه داستان روان
 را بر اساس قوانين

كاوي خوب روان
ست داستاني كه
داراي ضعف باش

كاوانه د ليل روان
دو بخش خودآ

اي را به پس اي تازه
وانش آن را براي

كاوانه، حليل روان
بناي تحليل را بشن
ة حاضر پيش درآ

كاوي را اي روان
گاه جمعي و كهن

...)شناسي لكان و
ث با جهان داستان

 .آشنا شويم

ي
ند
به
ار
ي
در
را
 و

يا 
ن
ل
 يا
ي

و 
) د
ار
ي
ق

ن
» ي
وذ
ن
در
 و
در
را
 و
ش

چيزي ك
است اين

نقد ادبي«
بررسي«

تثبيت شد
همانطور

يعن. دارد
فرماليسم

تواند مي
تحليل بيش
اساس يك
خواننده
هم به نق
كه حيطه
نقدي در

و تخصص
بررسي ر
داستاني
از نظر ر
ممكن اس
)شناسي

براي تحل
داراي د
ها دريچه

لذت خو
براي تح
اساس مب
كه نوشتة
نسبتاً نوپا
ناخودآگ
و زبان ش
هر مبحث
داستان آ

 
 
 
 

كاوي انش روان
زيگموند. علم دارد

 شناس اتريشي ب
ي را هم در كنا
هاي واب و لغزش

دانست كه د  مي
رويد اثر هنري ر
شرايط رواني فرد

(ego) »خود«ل

(s يا اصل وجدان
فرويد در سالرو

، وااليش»دفاعي
هاي دفاعي كانيسم
  :كند ريف مي

)گرانه  و پرخاش
گفتمان فراخودظر

شويق ديگران قرا
 شاهكارهاي هنري
س زدة خود خلق

كاوان رويد و روان
نورتروپ فراي«و

د اين آثار در نفو
ي آن براي درمان

د. ني انسان بود
در گذر زمان. ثر

خواننده محور د
ي هم توجه خود ر
ناخودآگاه متن

اكنش و برداشتش

داهاي   آموزه
ندازه خود اين ع
زشك و عصب

كاوي، آثار هنري
ديگري چون خو
ل واپس زده اي

فر. اند باشته شده
بي براي بررسي ش
ك ناشي از تقابل

(super ego» د

ر ، فرزند و دنباله
هاي د  و مكانيسم

(s را يكي از مك
ن را اين گونه تعر

بيشتر جنسي(ميال
از نظر(مقبول خود

 مورد پذيرش و تش
د غالب هنرمندان

ها و اميال واپس ده

 ادبي را براي فر
و» نگيو«همچون

كرد، كاركرد  مي
 جمعي و بررسي
نه يا تحليل روا
ي مؤلف بود تا اثر

خذف مؤلف و
كاوانه متون ادبي ن

ؤلف، به بخش ن
اننده بر اساس وا

 وب زاده

ماره صفر

 
 
 
 
 
  

 بر اساس
p(پيشينه اي به ا ،

پز) 1939-1856
ك  پدر دانش روان
اي ناخودآگاه د
 جايگاه بروز اميال
 ناخودآگاه ما انب

ن رويا، پهنة مناسبي
مشكالت هيستريك

فراخود«واقعيت و 
،»آنا فرويد«. ست

ايگو«در كتاب  
 ublimation)

معرفي كرده و آن 
كند ام ص سعي مي

هاي ناپسند و نامق ه
كلي درآورد كه

فرويد معتقد بود  
ا با وااليش عقد

  .د
كه آثار هنري و
ب سبك ديگري ه

داراي اهميت» ن
ودآگاه فردي و

هاي روان پريشا 
هدف بيشتر بررسي

هاي حذ د نظريه
گران روان ، تحليل

ز ناخودآگاه مؤ
ي ناخودآگاه خوا
 .معطوف كردند

آريا يعقو

شم -ستان نامه
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ش از نويسـندگان     
نويسنده به غرفـه  

امـا  . شـد  جه مـي 
  ». مواجه هستيم

در سراسـر دنيـا،   
ي بـين نويسـنده   

عرضه كتاب . ند
ضـور نويسـندگان     
مكـان برقـراري      
كه پيش از آغـاز  
 نترنتي نمايشـگاه 

يسـندگان، آثـار      
ــا و     شــان، روزه

هــاي  اه و برنامــه 
زمـان برگـزاري    
ـاء كتـاب بـراي      
 خـود، و تبـادل    
 . ارتبـاط هسـتند    

 هـر نويسـنده از       
ــي و    گ شخصـ
 خـاطبينش ايجـاد    

هــاي  هــا فايــل ده
ثارشـان در دفتـر   

 –ايـران ندارنـد    

گزارش

مـا سـالهاي پـيش
وز يك نوم و هر ر

ال خوبي هم مواج
نامه با كمبود فضا

هاي كتاب د شگاه
هاي ارتباطي  كانال

اي دارن قابل توجه
 خـارجي بـا حضـ
خـاطبين نـه تنهـا ا
گان را دارند، بلك
ز طريق پايگاه اين
 و مشخصـات نوي
و حــوزه فعاليــت
شــان در نمايشــگا

در طـول ز.  شوند
هـا بـا امضـ يسـنده  

يح در مورد آثـار
ن بـا مخـاطبين در
تبـاطي اسـت كـه

ــالگ ــي، وبـ ينترنتـ
و فيسـبوك بـا مخ
بعضــي از نويســند
ي براي معرفي آثا

هـا در ا ه نويسـنده  

«: مخاطب گفت
كرديم دعوت مي

دعوت و با استقبا
االن براي اين برنا

كه نمايش حالي در
به عنوان يكي از
و مخاطب نقش ق

هاي هدر نمايشگا
مخ. شود مي انجام

ارتباط با نويسندگ
كار نمايشگاه و ا

تواننـد از نـام مي
ــد و قبلــي و جدي

حضورشســاعات 
ها مطلع سخنراني

نمايشگاه هـم نوي
ها، توضيح خواننده

افكار و نظراتشان
اين عالوه بـر ارت

ــق آدر س ايطريـ
صفحات توييتر و

حتــي ب. كنــد مــي
صوتي و تصويري

كـه –كار خـود  

ناسب كتـاب  
دي در ت زيا

 غرفـه مـورد   
اهي بـه تمـام     
ده يا ناشـري  

اي  الع رسـاني   
ص انجـام نمـي      

  .ايشگاه
ربـاره ارتبـاط    
 نمايشـگاهي،  
ها  چك غرفه

عنوان كتاب 
 به طور مسلم 
ـي خوشـحال   
خاطـب مـوثر   
ــه مــا كســاني 
اي ما كتـاب  

صيص فضا و 
ون تخصـيص    

هاي  ت فعاليت
، تا مشكالت 

   .ش داد
ققنــوس، هــم 
ــا   ط نويســنده ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تي براي عرضه من
ها مدت زديد كننده

كنند تا به مي ري
عد آيا بتوانند نگـا

اگر هم نويسند.  نه
داشته باشـد، اطـال
در ايـن خصـوص

نما  حين برگزاري
نشر افراز، هـم در
ن خاطب در فضاي
مده را فضاي كو

600جا دادن   «:
اما. ر سختي است

يلـيهـا خ   نويسـنده
خيلي در جذب مخ

كننــدگان غرفــ عــه
ها  قبل با راهنمايي

  ».اند نديده
د بودجه براي تخص

حتـي بـدوتـوان   ي
با مديريت درست
،دي برطرف كرد

ن را اندكي كاهش
 مــدير انتشــارات ق
يي بــراي ارتبــاط

حدود نمايشگاه حت
م كافي نيست و باز
فيك جمعيت سپر
ر خود برسند و بع

ها بياندازند يا اب
اي حضور د  غرفه

هـا د بازديد كننده
چه قبل و چه ؛ود

ان افراز، مسئول ن
يسنده و ناشر با مخ
كي از مشكالت عم
:وان كرد و گفت

متر غرفه كار 12
خاطبان از حضـور

اين كار خ. شوند ي
اغلــب مراجع. ـت

هاي ستند كه سال
و آن را پسن  اند ده

مبود فضا و كمبود
كانات بيشتر را مي

شتر و فقطدجه بي
يشگاهي تا حدود

تر ناشي از آن رگ
زادگــان، رحســن

بــاره ايجــاد فضــا

 باقري  ليال

 او. نويسد ي
قـط يـك
د مخاطـب
 بـه سـوي
ر مخاطبي

ارتبـاطي  . 
  . رد

ه و ناشـر،
 نمايشـگاه
ر آمـوت،

داد تـا   مـي
ه در نگـاه
خاطـب را
ـه خـود را
اي  رحرفـه

گفتگـو بـا
ان ر و امك

قل انتظـار
گاه سـاالنه
 دو جانبـه
 كه فضاي

مح
هم
ترا
نظر
كتا
در
به ب
شو
كيا
نوي

يكي
عنو
در
مخ
مي
اسـ
هس
برد
كم
امك
بود
نما
بزر
امير
درب

و   ن شريفي
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مي  خوانده شدن
اما اين فق. خواند ي

ي ديگر بازخورد
 اثـر خـود دسـتي

در ايران كمتر. ت
يابـد مـي  رتباط را

ن نقش مهمي دار
عليخاني، نويسـنده

در ، ايـن ارتبـاط    
هـاي نشـر رفي تازه

م هـايي  ي آموزش
هـايي كـه ه كتـاب  

يا چكيده شـان مخ
قـهئب سـليقه و ذا 

راي مخـاطبين غير

 نيـاز بـه فضـاي گ
 در ايران دفتر كار

بنابراين حداق. دارد
در نمايشـگ ه مـثالً   

ن گفتگو و تبادل
ن در حالي است

سوسن

شم -ستان نامه

ده كتاب را براي
مي يسد و مخاطب
سوي.  ارتباط است

نويسنده  با ارائه
ب دراز كرده است

به اين ارت پاسخ
شر نيز در ايجاد آن
وان مثال،يوسف ع
كمك بـه ايجـاد
 امسال ضمن معر
اي اطبين غير حرفه

از بين انبـوه توانند
عنوان، فهرست و ي

كند كتاب با مي ب
كاري كه بـر. كنند

  . نيست
اي هـم ب حرفـه
نويسنده. ده دارد

ط با مخاطب را ند
ب اين اسـت كـه

فضايي براي اين ،
اين. اص داده شود
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ضبط كرده و در فضاي مجازي به ديـد مخـاطبين   
  .رسانند مي خودشان

در اين ارتباط دو سويه است كه نويسنده همـواره  
ــب از     ــور درك مخاط ــب و همينط ــاز مخاط از ني

شـود،   مـي  نيـاز مطـرح و درك  . اثرش آگاه است
و در نتيجـه سـطح    شـوند،   مـي  آثار متناسب توليد

كتاب خواني و رشـد جمعـي جامعـه بـه صـورت      
در ايـران  . يابد يك جريان مدام نو شونده ارتقا مي

به علت ضعف ايـن ارتبـاط، نمايشـگاه     مخصوصاً
فرصت بزرگي براي سامان دادن مشكالتي از اين 

هـاي كتـاب در سـطح     در نمايشـگاه . دست اسـت 
ــي از     ــويه بخش ــاط دو س ــن ارتب ــاد اي ــان، ايج جه

بخش ديگـري هـم در   . اتفاقات نمايشگاهي است
ــنده  ــالن نويس ــاق  س ــا اتف ــي ه ــد م ــمينارها و . افت س

ها كـه در حـوزه    فتگوهاي گروهي مرتبط با آنگ
ــي و     ــرايش، طراح ــندگي، وي ــاپ، نويس ــر، چ نش

ــه    ــيع و ب ــاني وس ــالع رس ــراي اط ــابي ب   روز بازاري
ي كه آثار ناگنويسند ،در اين فضا. شود مي برگزار

 -بـه صـورت ايبـوك يـا چـاپي      – خود را شخصاً
ــا از   مــي منتشــر كننــد، فرصــت خواهنــد داشــت ت

اي  و راهكارهـاي افـراد حرفـه   اطالعات كاربردي 

ــوند      در ــد ش ــره من ــود به ــر خ ــورد نظ ــوزه م . ح
هاي تازه كار هـم امكـان هـم صـحبتي بـا       نويسنده

پـــــردازي و  مطـــــرح و ايـــــده  ناگنويســـــند
ها براي چاپ آثـار خـود را    گرفتن از آن راهنمايي

، هـر  1نمايشگاه ساالنه كتاب لندن. خواهند داشت
كنـد و   مـي  هـاي پرفـروش را معرفـي    سال نويسنده

ــدگان  ــد كنن ــي بازدي ــركت در   م ــراي ش ــد ب توانن
هاي احتمالي نويسنده ثبت نـام   سخنراني يا كارگاه

. مالقـات نماينـد   وها با ا نموده و در سالن نويسنده
ــند  ــن نويس ، از كشــورهاي ديگــر ناگبرخــي ازاي
توانند با گروه بزرگـي از   مي هستند و به اين طريق

يـك برقـرار   مخاطبين غيربـومي خـود ارتبـاط نزد   
به عنـوان نمونـه نمايشـگاه كتـاب لنـدن در      . كنند

نويسـنده شـناخته شـده از     21سـال جـاري ميزبـان    
گونه  ارتباط  ديگري كه در اين. كشور چين است

شـود  ارتبـاط بـا ناشـرين      مـي  هـا برقـرار   نمايشگاه
ــارجي . خــــارجي اســــت تعــــداد ناشــــرين خــ

كننده در نمايشگاه هر سال رو بـه افـزايش    شركت
ت و كشورهايي چـون مكزيـك، چـين، هنـد،     اس

 هــا ديــده روســيه و آفريقــاي جنــوبي نيــز بــين آن 
اين ارتباط امكان ترجمه و نشر آثـار پـر   . شوند مي

اي  هاي گونـاگون را بـه طـور گسـترده     اقبال مليت
لزوم اين ارتباط جهـاني در دنيـاي   . كند مي فراهم

  . امروز ناگفته روشن است
اري اين ارتباط چيسـت؟  اما سهم نويسنده در برقر

ها در گذشته تمـايلي بـه ايجـاد     بسياري از نويسنده
ارتباط نزديـك بـا عمـوم مـردم نداشـته انـد و در       

شايد بـه  . اند خلوت به خلق آثار خود مشغول بوده
علــت تمايــل بــه دور از دســترس بــودن يــا حفــظ 

هرچنـــد ايـــن روزهـــا كمتـــر . حـــريم شخصـــي
ها هنوز  ا نويسندهاي اين تمايل را دارد، ام نويسنده

تا برقراري ارتباط مناسب با مخاطب فاصله زيادي 
نويسـنده تـالش بيشـتر     باشد كـه الزم  شايد. دارند

  . براي معرفي اثرش انجام دهد
هـا و شـنيدن و    ايجاد وبالگ براي معرفـي كتـاب  

هاي وبالگ، ترتيـب   خواندن نظرات بازديدكننده
 ايـن . دادن جلسات سـخنراني يـا بحـث و گفتگـو    

ها بسيار كم و محدود توسـط برخـي    گونه فعاليت
شود و هنـوز شـبكه ارتبـاطي     مي نويسندگان انجام

  .اي توليد نكرده است گسترده و شناخته شده

هاي  عرضه كتاب در نمايشگاه
خارجي با حضور نويسندگان 

در طول زمان ....شود انجام مي
ها  برگزاري نمايشگاه هم نويسنده
ها،  با امضاء كتاب براي خواننده

توضيح در مورد آثار خود، و تبادل 
مخاطبين در افكار و نظراتشان با 

 .ارتباط هستند

كينگ در مراسم كتاب خواني، براي  استفان
 امضا مي كندكتاب  ،طرفدارانش
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ها در اين زمينـه دسـت تنهـا بـودن      يكي از كمبود
در كشورهاي پيشرفته نويسنده هـا،  . نويسنده است

ر مـدي . دارند)  Authors' agent(» مدير برنامه«

 ناگبرنامه با اشراف به بازار و حرفه نشـر، نويسـند  
هـاي فـيلم و    و آثارشان را به ناشرين، توليدكننـده 

. كننـد  مـي  توليدكننده هـاي تئـاتر ارائـه و معرفـي    
همچنين در مذاكرات طرفين، بازبيني آثار، توزيع 
و فــروش و معرفــي بــه مخاطــب، بــا نويســنده      

تـه،  در كشـورهاي توسـعه ياف  . كننـد  مـي  همكاري
 تر هـم  حتي راحت ،نمايشگاه كتاب اين ارتباط را

توانـد بـا بررسـي اطالعـات      مي كند و نويسنده مي
هـاي كـاري شـان،     هاي مختلـف و پروسـه   آژانس

ــام      ــراي انج ــگاه ب ــات در نمايش ــرار مالق ــك ق ي
  .مذاكرات همكاري تعيين كند

شـايد  . ها در ايـران ايـن امكـان را ندارنـد     نويسنده
نويسـندگي را شـغل نمـي دانـيم و     چون هنـوز مـا   

ــي كــاله     ــم را خســروان ب ــم اهــل قل ــادت داري ع
شـود كـه    مـي  اين. سرزمين ادب و فرهنگ بدانيم

انرژي و زمـاني   ،كار معرفي و نشر و توزيع كتاب

گيـرد كـه در واقـع بايـد صـرف       را از نويسنده مي
حتـي  . خلق در حـوزه ادب و انديشـه و هنـر كنـد    

هـا و يـا    يغـي از رسـانه  هيچ تبل ،پس از اين مراحل
  .    توسط ناشر براي معرفي آثار صورت نمي گيرد

اما سـيد علـي شـجاعي از انتشـارات نيسـتان، ايـن       
ــد  ــد او  مــي. مشــكل را از ناشــرين نمــي دان : گوي

هـا كـار سـختي اسـت و مشـكل هـم        معرفي تازه«
ايــن بــه ضــعف صــنعت نشــر مــا   ؛تندســناشــرها ني

هـا از   چرخه كتـاب مثـل همـه چرخـه    . گردد برمي
ما در . توليد و توزيع و مخاطب تشكيل شده است

توزيـع هـم تنهـا    . اين بخش توزيع ضـعف داريـم  
. زنـد  فروش نيست و بخش معرفي كتابها لنگ مي

هـاي   پـردازد؟ رسـانه   تلويزيون چقدر به كتاب مي
   »كنند؟ مختلف چه مي

هــا در تلويزيــون بســيار  كتــابمعرفــي 

محــدود 
ــراً ــدون برنامــه مشخصــي  و غيــر تبليغــاتي و اكث ب

هـا و مجـالت هـم بـه      روزنامـه . گيـرد  صورت مي
. اي در اين زمينه فعاليتي نمـي كننـد   صورت حرفه
هاي نشر يـا   ها ستوني براي معرفي تازه فقط بعضي

دهند، ويا تبليغـي   مي هاي پراقبال اختصاص كتاب
ناشرين بـراي توليـد و    .كنند مي چاپ براي كتابي

كننـد و گـاهي    مـي  چاپ كتـاب سـرمايه گـذاري   
براي بعضي كتاب ها، شايد بسته به اهميت كتـاب  
يا نويسنده براي نشر، جلسـات رونمـايي و معرفـي    

اما ضـعف كتـابخواني در ايـران،    . كنند مي برگزار
ناشــناخته مانــدن بســياري آثــار و نويســنده هــا، و  
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هـا كـافي و    دهد اين مي بين نشانسردرگمي مخاط
   .موثر نيست

هـا كتـاب    بـا ايـن شـيوه   «:  كنـد  مي اضافهشجاعي 
شـود و بـا    ها نمي محصول درجه يك سبد خانواده

كوچكترين مشكل و تغييـر اوضـاع اولـين چيـزي     
شــود، كتــاب  هــا حــذف مــي كــه از ســبد خــانواده

  ».است
هـا   مايحتاج ضروري خانواده ءاين يعني كتاب جز

به حساب نمـي آيـد و بـه قـول محمـد دهدشـتي،       
اميركبير، در ايران هنـوز   انتشارات مشاور فرهنگي

دولت و مردم «: گويد او مي. كااليي لوكس است
 هم به يـادگيري بـر اسـاس تجربـه و شـنيده نگـاه      

رسـانه  . كنند و مطالعه مكتوب جا نيافتاده است مي
 اينها باعث. عرفي كتاب ندارندو ناشر توجهي به م

شـوند اشـكاالت بنيـادين و اساسـي در چرخـه       مي
  ».توليد و توزيع و مصرف باشد

اين در حالي اسـت كـه ديگـر كشـورهاي جهـان      
ــاندن   ــارجي و شناسـ ــار خـ حتـــي در معرفـــي آثـ

هاي مختلف هم فعـال   هاي مطرح فرهنگ نويسنده
به عنوان مثـال، برنامـه فرهنگـي نمايشـگاه     . هستند

تاب فرانكفورت هـر سـاله ميزبـان يـك كشـور      ك
و كشـور   .خارجي به عنوان مهمان افتخاري اسـت 

هاي  ميهمان با محصوالت فرهنگي خود، برگزيده
نشــر هــا، و تعــدادي از نويســندگان در نمايشــگاه  

اين برنامه امكان معرفي فرهنگ، . كند مي شركت
ادبيات و صنايع مـرتبط ديگـر كشـورها و ارتبـاط     

ي محصــوالت فرهنگــي و مخــاطبين را بــين المللــ
اي بـراي اختصـاص    همچنين برنامه. كند مي فراهم

 بودجه براي ترجمه از زبان كشور مهمـان برگـزار  
در حوزه ترجمه سمينارهايي براي كتاب . شود مي

ــاي   كــودك، آمــوزش مترجمــان، و معرفــي مزاي
اختصــاص يافتــه بــراي ترجمــه متمركــز از برخــي 

كـه محتـواي   . شـود  مـي  مناطق و كشورها، برگزار
هـاي سـاالنه ايـن حـوزه      ها بـر اسـاس سياسـت    آن

ــرد مــي شــكل ــا  همــين طــور كارگــاه . گي هــايي ب

هاي مرتبط با كتاب نظير حقـوق ترجمـه،    موضوع
 زبان، حق نشر، و انتشار در فضاي مجازي برگـزار 

ها زنجيره كتاب و كتابخواني  اين فعاليت. كنند مي
ــا معرفــي   و توزيــع كامــل را از توليــد و ترجمــه ت

كند و بدون ارتباط بين اعضاي زنجيره ممكـن   مي
  .نمي شود

ــاره ارتبـــاط كـــم   ــنده، دربـ ــواد افخمي،نويسـ جـ
هـا بـا مخاطبـان، از تجربـه خـوب سلسـله        نويسنده

گويـد كـه    مي جلسات نشست نويسنده و مخاطب
شد و ديگـر ادامـه پيـدا     چهارسال پيش برگزار مي

ــرد ــاق   . نك ــل ايــن اتف مناســبات  ،از نظــر او عام
هـاي دولتـي اسـت؛ او     گذاري نامطلوب و سياست

برخوردهاي غلط و نامناسـب در حيطـه كتـاب را    
باعــث ايجــاد يــك جــو عــدم اعتمــاد بــين متــولي 

سـوء  « :گويـد  مـي  او. دانـد  مي فرهنگي و نويسنده
ها باعث ايجاد حفره بين مخاطب و نويسنده  تفاهم

رود كـه مولـف    هـا بـه سـمتي مـي     شده و سياسـت 
اگـر بـه جنبـه    . اعتمـاد و دور نگـه داشـته شـود     بي

اعتراضي بپـردازي انگـار در هيبـت دشـمن ظـاهر      
اين ضربه زننده است هم بـراي مخاطـب و   . شدي

فهمد ايـراد كـارش كجاسـت و     هم متولي كه نمي
  .»ها هم ضربه زننده است به آرمان

انـدركاران   ها، ناشرين، و ديگر دست اگر نويسنده
ير متوليان فرهنگي امكان گفتگو نظ ،مرتبط با نشر

در فضايي نزديك و دوستانه را داشـته باشـند، نـه    
رود، بلكـه جـاي    مـي  تنها اين بي اعتمادي از بـين 

 خود را به يك دغدغه مشترك بـراي چـاره يـابي   
كمك رسـاني بـين    برايدهد و جريان سالمي  مي

 هـاي مختلـف چرخـه كتـاب و نشـر ايجـاد       بخش
فضـاي  اي ايجـاد ايـن   بهترين فرصـت بـر   .كند مي

. سـاالنه كتـاب اسـت   دوستانه و سازنده نمايشـگاه  
حتـي   جشـنواره كتـاب لوييزيانـا   فضايي كه بـراي  

اين جشنواره همـه سـاله   . سودآوري مالي نيز دارد
ــه در     ــاعراني ك ــندگان و ش ــكر از نويس ــراي تش ب
برگزاري جشنواره نقش داشته اند جشن كوچكي 

 ندگان نيـز دهـد و پـذيراي ديگـر نويسـ     مي ترتيب
يكـي از اهـداف ايـن برنامـه عـالوه بـر       . باشـد  مي

اي در  ارتباط بـين نويسـندگان تـازه كـار و حرفـه     
يك جمع دوستانه، جمع آوري كمك براي بنيـاد  
كتابخانه غير انتفاعي لوييزيانـا اسـت كـه يكـي از     

در . باشـد  مي اسپانسرهاي جشنواره كتاب لوييزيانا
ه عنوان بخشـي  عين حال ميزان كمك مالي افراد ب

در . ها نيز لحاظ خواهد شد از ماليات پرداختي آن
هـايي بـراي    ها نيز از چنين كمـك  برخي نمايشگاه

هاي مرتبط با كتاب و يا بورسيه  آموزش در حوزه
ــته ــه نگــاري   دانشــجويان رش ــايي چــون روزنام ه

  . شود مي استفاده
در كنار نويسنده، ناشر و متوليان فرهنگي،  عمـوم  

در برقـراري و بالنـدگي ارتبـاط اعضـاء      جامعه نيز
ــد   ــئوليت دارن ــره مس ــن زنجي ــد  . اي ــناخت و دي ش

عمومي در ابراز نياز مخاطب، ايجاد انگيـزه بـراي   
فعاليت نويسنده و دسـت انـدر كـاران نشـر بسـيار      

  .موثر است
مصطفي رحماندوست در رابطه با گريز نويسـنده   

از مخاطب، كمي از ايـن گريـز را طبيعـي دانسـته     
اما كمي هم بـه دليـل فـراهم نبـودن      «: ومي گويد

ــت  ــات اس ــن در   . امكان ــي م ــر وقت ــوي ديگ از س
هـا ايـن    روم برخـي  اي براي امضاي كتابم مي غرفه

ــي    ــاب م ــن حس ــه اي ــار را ب ــه دارم   ك ــد ك گذارن
  .»فروشم و اين بد است مي هايم را كتاب

ــه    ــزوم رشــد فرهنــگ عمــومي ب اينجاســت كــه ل
نويسد، كتـابش   مي نويسنده. شود مي وضوح ديده

كنـد، و بسـيار طبيعـي     مـي  را براي مخاطـب امضـا  
از طـرف  . است كه بخواهد مخاطب خود را بيابـد 

ــابي را     ــق دارد كت ــه ح ــت ك ــب اس ــر مخاط ديگ
مي در ايــن ميــان ديــد عمــو. انتخــاب كنــد يــا نــه

توانـد فضـاي    مـي  درست و رفتـار بـدون قضـاوت   
ــد  ــاز كن ــراي رشــد را ب ــاني كــه  . مناســب ب ــا زم ت
ها و مخاطب بي  نويسنده نگران اين گونه قضاوت
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ولي در امر تبليـغ  
 نتيجه ضعف در 
چرخـه توليـد تـا     

در ايـن  . كنـد  ـي 
عـه  د عمـوم جام    

اني را نيـز نبايـد      
هـا را    از ممكـن 

ـه ايـن نيازهـا و    
رخــه كتــاب، از 
 را دسـت يـافتني  

ورد نياز ، نبود متو
ه مخاطبين، و در
سليقه مخـاطبين، چ

مـ ا مشكل مواجه
هنگـي در رويكـر
و نيـاز بـه كتـابخو
ن شرايط بسياري

اما توجه بـ. كند ي
 تمــام اعضــاي چر
ب، اين آرزوها ر

هاي مو راهنمايي
و معرفي كتاب به
تشخيص نياز و س
خريد كتاب را با
ميان ضـعف فرهن
نسبت به كتاب و

اين. ناديده گرفت
مي تبديل به آرزو

تــالش از طــرف
نويسنده تا مخاطب

  .كند مي

ـاط الزم بـين    
كــه  رتبــاطي

 قدرتمند و با 
م، پيگيـري و     
كيفـي كتـاب    
 گــر كشــورها

 خـالي اش را    
شـگاه نـه تنهـا     

كـه گفتگـوي     
ب را جـز در      

سـرگرداني   .
علـــت نبـــود 

www.Ma 

شـود ارتبـا مـي  ث
ا. ب شــكل نگيــرد
ا مديريت دقيق و
ـامين بودجـه الزم
توسعه كمـي و ك

ديگ هنگــي جوامــع
 هنوز تنهـا جـاي
ي محـدود نمايش

سـازد، ك مـي  ـوار
اشـرين بـا مخاطـب

سـازد مـي  ممكن
اي بـــه  ــر حرفـــه

adresehdast

هـا باعـث كاسـتي  ن
يســنده و مخاطــب
با مي آن طرف تر

داف مشـخص، تـ
باعثارت كافي

ــواني و رشــد فرهن
يعني آنچه. شود ي
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كه جديدترين فيلمي كه هم اكنون در  نيدبا قسم و آيه به ايشان ثابت ك
. فيلمبرداري شده است »يك كف دست« دهند با همين مي سينماها نشان

 و بنيادي كرده و  شكل مديوم سينما تغييرات اساسي. فرق بسيار است
  .با تغييرات همراه است همچنان

البته سينماگر امروزه در خالل همه اين تغييرات و تحوالت، اگر بخواهد 
اين قصه يا . فيلم داستاني بسازد، هنوز قبل از هر چيز نيازمند قصه است

  ادبيات داستاني طي. شود آيد و يا قرض گرفته مي  پديد مي   توسط خودش
، خود كه توليد و عرضه داستان است  ساليان متمادي و در كنار وظيفه اصلي

براي سينما عمل كرده  »بانك قصه«ترين  همواره به عنوان بهترين و معتبر
ادا   انيرد حق مطلب را در قبال ادبيات داستااز مو  سينما نيز در خيلي. است

اي باالتر به خود ادبيات داستاني  هي را وام گرفته، با بهر قصه ا  كرده و اگر
هاي  سينما توانسته تا با اقتباس صحيح و همگون از قصه. بازگردانده است

گيري  هاي گوناگون و اقصي نقاط دنيا برده و با بهره زيادي، آنها را به زبان
داستان  هو تحويل پيام نويسند ، عرضه از جادوي تصويري خود در معرفي

  .فعال داشته باشد يمذكور نقش
. هاي مديوم داستان، ساده بودن شكل آن است ها و زيباي  از ويژگي  يكي 

شما تنها به يك قلم و يك بسته كاغذ احتياج داريد تا نويسندگي را شروع 
، بحث ديگري است كه در نوشت و چگونه بايد نوشتاينكه چه . كنيد

و   اما سادگي. نويسي بايد سراغش را گرفت هاي داستان و كارگاه اه كالس
ساليان دراز بر تعداد   نويسي باعث شده تا طي غير پيچيده بودن شكل داستان
توان ليست كاملي از   مي آيا امروز، واقعاً. نويسندگان خوب افزوده شود

افتاد؛ چرا  تعدادي از قلم خواهند تماًحنويسان يك كشور تهيه كرد؟  داستان
د از مرگشان در دسترس عب تنها رشاناكه آث  كه تعداد نويسندگان خوبي

 جملهاز  ،ها ستكافكا به اعتقاد منتقدين و آكادمي. گيرد كم نيستند  قرار مي
لقب داده شده  بيستماز بهترين نويسندگان قرن   يكي ،فور ناباكيدموال

پايان را به روي آخرين  نقطهنويسنده   دليل اين امر اين است كه وقتي. است
اما يك . گذارد، فرايند مديوم داستان تمام شده است  سطر داستانش مي
تواند به پايان پذيرفتن   نتواند اثرش را پخش كند، نمي  فيلمساز تا وقتي

به همين خاطر است كه روند توليد فيلم در . فرايند كارش مطمئن باشد
 فيلمساز. مرحله  پخش از  يعني ؛ودش از آخر آغاز مي جهانامروز سينماي

براي عرضه كارش موجود است و سپس به   ييشود كه جا ابتدا مطمئن مي
بر اين   دن مديوم سينما دليليورج بخمساله مالي و پر البته .پردازد توليد مي

تواند  مي ،پخش نشده  دليلي هربر  فيلمسازي كه فيلمش بناو البته  .است امر
اما . كامل كند را فرايند مديوم سينماپخش و اثرش  يوزر تا اميدوار باشد

تفاوتها و مغايرتهاي زيادي با نحوه تكميل فرايند مديوم داستان هنوز 
  .موجود است

در معرفي و رساندن  ،اي كه سينما از خود نشان داده ييتوانا روي،هر  به 
است كه در گوشه و كنار جهان به خلق  و گمنامي پيام نويسندگان خوب

يي از اتوان گفت بدون اقتباس سينم و مي ندهاي ارزشمند مشغول داستان
خبر  ارزشمند بي د نيست كه هنوز از وجود اين نويسندگانيداستانشان، بع

  .مانديم مي
 ،ن نويسنده افغانمااولين ر »بادبادك باز« ترين مثال، رمان زيباي نزديك

اثري  در 2007چاپ و در سال  2003باشد كه در سال  مي ي،خالد حسين
درست و  به فيلم برگردانده شد مارك فوسترسينمايي به همين نام توسط 

هاي  ترين رمان پرفروشء جز بادبادك بازبعد از ساخته شدن فيلم، رمان 
ه صثبت شده در عر  نامي يخالد حسينقرار گرفت و  2008و  2007 سال

سال فاصله  4شدن آن  بين چاپ اين اثر و پرفروش. گشتادبيات داستاني 
و   چه ادبي ،فروشي يك اثر با ذكر اين نكته كه پرفروشي يا كم. است  زماني

اثر نيست؛ اما  آنيا بدي   مالك صحيحي براي خوبي اصالً ،يياچه سينم
از  2007توان اين حدس را زد كه در صورت ساخته نشدن فيلم در سال  مي

 ،ي خاكي هاي اين كره استان، شايد تعداد زيادي از انسانروي اين د
  .خبر بودند و اثرش بي ياز وجود خالد حسين) سال 9(كنونتا

بسياري از . شود جا ختم نمي موضوع اهميت اقتباس از ادبيات داستاني به اين
نها آبسياري از  .اندبارها به فيلم برگردانده شده  ،ثار نويسندگان بزرگآ

يي ااثر سينم ،ديگري بسيار بوده و در موارد  پايبند به اثر ادبيخط به خط 
متفاوت از آنچه كه نويسنده داستان در ابتدا خلق كرده به وجود آمده 

اثر سينمايي و مجموعه   16، انتظارت بزرگ از روي كتاب. است
كه مديوم كاملي   چرا يك اثر ادبي .تلويزيوني متفاوت ساخته شده است

مايه مديوم  به اتمام رسانده، بارها دست يت خود را كامالًاست و مامور
چه لزومي بر تبديل يك مديوم به مديوم ديگر  شود؟ اصالً ديگري مي
به  و در همين بخش، است كه در شماره بعدي هايي پرسش هااست؟ اين

 .خواهيم پرداخت هاو تحليل آن  سيربر
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  ار اقتباسي موفق ار اقتباسي موفق آثآث
  در تاريخ سينمادر تاريخ سينما

  به انتخاب نشريه تلگرافبه انتخاب نشريه تلگراف
   مليسا كاتسوليس: نوشته 
   مشكانا روم: ترجمه 

 
 

در نشرية  2012 مي 14مليسا كاتسوليس در  
اثر سينمايي موفق كه بر  25تلگراف، به معرفي 

اند پرداخته  هاي مشهور ساخته شده اساس داستان
از اين ليست  اثرسينمايي 5به در اين شماره . است

  هاي بعدي به معرفي در شماره نگاهي انداخته و
  .خواهيم پرداخت ثارآبقيه 

  بزرگ آرزوهاي -1 
  چارلز ديكنز: نويسنده

  1860: سال انتشار كتاب 
  1946: سال توليد فيلم 

   ديويد لين: كارگردان 
كه از روي كتاب   هايي اي از فيلم هيچ نسخه

ده اند، به اندازه فيلم لين با نوشته ديكنز ساخته ش
 ؛برابري نداشته است تا اين حد »انتظارات بزرگ«

و با  .از صحنه قبرستان تا خانه رمز آلود ستيس
بازي خوب بازيگراني چون جان ميلز و الك 

  .گينس

  هاي بادگير بلندي -2 
   اميلي برونته: نويسنده 

  1847: سال انتشار كتاب 
  1939: سال توليد فيلم 

  

  
   ويليام وايلر: كارگردان 

از  روايت گوتيك اميلي برونته طرح فيلم وايلر،
هاي وحشي را به نسخه اي كالسيك با بازي  زار بوته

درخشان مرل ابرن در نقش كيتي و لورنس اليور در 
هيچ اقتباس ديگري . است نقش هيتكيليف تبديل كرده

. كند با اين فيلم برجسته برابري نمي ،از اين داستان
  .حتي فيلمي كه كليف ريچارد ساخته است

   كشتن مرغ مقلد -3
   هارپر لي: نويسنده 

  1960: سال انتشار كتاب 
  1962: سال توليد فيلم 

   رابرت موليگان: كارگردان 
برنده جايزه پوليتزر در مورد براساس رمان فيلم 

 3 برندة كه به شايستگي است االباماي نژاد پرست
، ازجمله اسكار بهترين هنرپيشه براي جايزه اسكار

، بعد از گذشت برجسته فيلماين . شد گريگوري پيك
از اهميت و تاثير ويژه اي برخوردار كماكان  سالها،
  .است

  دكتر ژيواگو -4
   پاستر ناكبوريس : نويسنده 

  1957: سال انتشار كتاب 
   1965: سال توليد فيلم 

  
   ديويد لين: كارگردان 

ي لين با بازي درخشان عمر شريف، يشاهكار سينما
برندة جايزة  داستان ،كريستي و الك گينس  جوليا

 .نوبل را درمورد انقالب روسيه به پردة سينما آورد
فيلم  به 1965 اسكار بهترين فيلم سال هرچند كه

تمام  تا اين فيلم توانست. تعلق گرفت  آواي موسيقي
پيچيدگي هاي سياسي و عاطفي رمان پاسترناك را 

  .ماندني تر كند ياد به

  لئوپارد -5
  توماسي دالمپدوسا هژوزف: نويسنده 

  1958: سال انتشار كتاب 
  1963: سال توليد فيلم 

  لوچينو ويسكونتي: كارگردان 
سالن رقصش و نشان   فيلم به خاطر صحنه طوالني

، مشهور و به دادن جزئيات باشكوه آن دوره
اقتباس حماسي ويسكونتي از . است شدهيادماندني 

  هاي بزرگي رمان ژوزف توماسي با بازي هنرپيشه
كننده  لنكستر و كلوديا كاردينال احيا تچون بر
    .بودآميز ايتالياي در حال تغيير  هاي افتخار ارزش
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ال( و مرد داستان 
 .شد

يكي يلم،ف ين برا
ا يلمسازيف ةكارنام
قهرمانان ينمايي،

.ه شده انددچر ه
مربوط يككالس
ها بحران مظ تما
 .شود يسوب م

 ي

هاي يباز ينز بهتر
گذا يم يشه نما

سند اسپارك بارها
 قرار گرفته، اما

به خ يز كتاب را ن
ه يشههنرپ تخابن

كند يلل قبول تبد

زن وابطر گذار
باش مي )بوگارت ي

  بوكان 

 1915: ب 

  :1935  

  يچكاكه فرد

باكان يانة ماجراجو
در ك يچكاكه ي

ينچه در اقتباس س
يامردان س ينجانش

ك يعنوان اثر هب 
ز جنگ، با حفظ

رمان بوكان، محس 

يبرود ينج يزهوش
 اسپارك ل

 1961: ب 

  :1969 

 يامونالد ن

ا يكي يلمف ينر ا
بلندپرواز به يعلم

پس حبوب و مردم
ون مورد اقتباس

ك  نظر دوستداران
و با ساختار و ا

قابل يرا به اثر لم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

يرگجذاب و تاث
يباكال و همفر

  
 پله 39 -9

جان:  نويسنده
انتشار كتاب سال
يلمف يدتول سال

لفآ:  كارگردان
داستان اقتباس

يتهايموفق يناول
اگرچ. باشد مي

چهره ج خوش
يلمف ينهنوز ا

دوران قبل از
يها كشمكش

 
عنفوان دو -10

يلمار:  نويسنده
انتشار كتاب سال
يلمف يدتول سال

رو:  كارگردان
د يتاسم مگي

را در نقش مع
اگرچه رمان مح
اشكال گوناگو

توانسته تا يلمف
جلب كرده و
يلخوب خود، ف

يلتبد يناتان دم
يلممخوف ف يضا
همراه است، از 
فاستر يجود. شد
ياز پسِ اجرا ي

يدرمقابل آنتون
.آيد يبرم يفه ا

يز ساختار سنت
 .ند

يرو است از
يم الكلُس تنظ
ي قرن هجدهم

مرگبار يهايباز
زوال و يانگرنما
ينباشد كه ا يم
قابل توجه و ير

يلمنامةو ف يگاه
ياد به يخلق اثر 
اگرچه. سازد يم

قابل يز موضوع
يشنما يلم،در ف

 س

198 

19 

  يدم

در دست جا يسر
فض. شد 1991ل
يركانهز ييها يي
باش مي ينماييس س
يبه خوب ينگستارل

ذيرپ يبما آس
دهشتناك و حرف

ا يدجد يفيتعر
گذارن يم يش نما

 

الكلُس  يس د
178 

19 

  ييِرسر

يواقع اقتباس
راساس كتاب

روح اثر يلم،ف
.است ثبت شده

يچو جان مالكوو
ده و ناكارآمد م

را به اثر يا يقهدق 
 .    است

 دلر

193 

19 

 هاوكز

كارآگ ي از داستان
يالزم برا د موار

م يارد هاوكز مه
هنوز يلمدر ف يتوا
ه دقابل توج ةكت

 سكوت بره ها

يستوماس هر: سنده
8: انتشار كتاب  ل
991:  يلمف يدتول ل

جاناتان د:  رگردان
هر يروانشناخت لر
پرفروش سال يلمف

يگو با بذله ي گاه
اقتباس ينا گيهاي

اس يس نقش كالر
باهوش ام يتيخص
د يكش آدم ينز،ك

يكديگر با  دو
كش را به آدم-س

روابط خطرناك -
كودرلُس يرپ:  سنده

2: انتشار كتاب  ل
988:  يلمف يدتول ل

استفان فر:  رگردان
در ييِرسفر م

كه بر يا يشنامه
يندر ا. است ه

ث يكلُس به خوب
كلوز و ينگل يكس

فرسو يميگ رژ
118 ينماييس س

ا كرده يلدگار تبد

 خواب بزرگ

چند يموندر:  سنده
9: انتشار كتاب  ل
946:  يلمف يدتول ل

هاوارد ه:  رگردان
چندلر يچيدةپ ح
فالكنر از آن، يام
هاوار يرا برا يدن
مدت زمان رو ةل

ث است، اما نك

6-
يسنو

سال
سال
كار
تريل
به ف
كه
يژگو

ن در
شخ
هاپك

ينا
يسپل
 
 7-

نويس
سال
سال
كار
فيلم
ينما
شده
الكلُ
سكس
مرگ
ااقتب
ماند

  
8-

نويس
سال
سال
كار
طرح

يليو
ماند
امس

بحث
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!!ويسويس

ن كوتاه 

وضيح اينكه 
 براي چاپ 
چاپ داستان 

شايد .  است
دانند  كه مي

ر  كه به طو
ن اين نوع 

كم دانست و 
ص، هم اقبال 
كشورها نيز 
ي و به طور 
رد شبستري 
يل در ايران 

 گزارش

مدرن نومدرن نو

ستري، داستان

ت اميركبير؛ با تو
عنوان انتشاراتي ه

چ: ، به ما گفت
طبان اندك بوده

گردد ك شر ما برمي
ي ديگري هستند

كنند و مخاطبا ي
  . كنند ي

داستان كوتاه را ك
 كشورهاي خاص
 امر به فرهنگ ك
كه فرهنگ شفاهي
 و قصه حسين كر

به همين دلي. كند

ممد  پستپست

ن كرد شبس
  واهد

ور فرهنگي انتشارا
 دارد و اين نشر به
ب جا افتاده است
ل اقبال كم مخاط
ت مخاطبان از نش
كرديم و نشرهاي
ن كوتاه كار مي
مت خود جلب مي
قبال مخاطبان به د

جز برخي دنيا، به
اين.  بيشتر است

وري مانند ايران ك
خواني و شاهنامه

ك تري بازي مي گ

  رضرض

وشتة پوشتة پ

 زادگاه حسين
خو تن هنر مي
مشاو» د دهدشتي

ساله 70بير سابقه 
 در ذهن مخاطب
 در نشر ما به دليل
دليل آن به ذهنيت
 رمان بلند كار ك
 در زمينه داستان
ت داستاني را به سم
شتي به طور كلي اق

در تمام د: ح داد
 از داستان كوتاه
ي دارد و در كشو
و  عادت به نقالي

 رمان نقش پررنگ

 

كم عركم عر  يي
  تا تا   

يك ننويك ننو

 كه
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هاي
ويش
م با
صلي
 كه
و نه
ج از
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هايي
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!  
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نوشتن

محمد«
اميركب
رمان
كوتاه
يك د
اغلب
جدي
ادبيات
دهدش
توضيح
رمان

بستگي
عموم
دارد،

ييهاها  تانان

 كالسي كالسي

موضعي! ي شلوغ
خنكش نوشيدني

ه د و معدود مكان
 كه به اجبار رو
 امسال چمن هم
ن برگزاري هم مص
ن شلوغ تودرتو
ش كتاب هستند و
خوان هم مثل موج
لب نشرهاي فعال

چه«: ن بپرسيمشا
ه د تمام اين نقص

رويم؛ چون نف  مي
 نو آدم را به هيج
شيدن كم بياوريم
تيم كه رمان و داس

م مسئول
ستاني را
 كه هنوز
ت ارتباط
ال اگر در
و عليك
شه وقت
قين اقبال
 تا چند
ل بيشتري
به شنيدن

ماره صفر

ه داستا داستا

ندگانندگان

جاي شلوغ، خيلي
توجهي غرفه فرو
ي استراحت ندارد

ترها چمني بود ل
ان را نبرد كه

اسم مكان. ده بود
اهي، چند سالنخو

داً مشغول فروش
دانيم چقدر كتابخ ي

 البته مسئوالن اغل
ور ندارند تا ما ازش

با وجود»  كوتاه؟
مان به نمايشگاه ه

ازه منتشر شده و
حام، نفس براي كش
نبال نشرهايي هست

شويم ين موفق مي
 بخش ادبيات داس
ك طور كلي دريابيم

راحتخواني و  هل
حاال. شتري دارد

كه گاه سالم و
برد و هميش  مي

را بزنيم به طور يق
ستان كوتاه نيم
ده كه بايد مجال
مخاطب كه ميل ب

شم -تان نامه

جموعهجموعه

نويسننويسن

اب يعني يك ج
اش تعداد قابل ت ي

جايي براي. م دارد
قبل! ندلي ندارند

ا خستگي امانما
ها دريغ شد ز آدم

ح بيشتر اگر بخ
ها عميقاً و تاكيد
نبوه مخاطبانِ نمي

روند و ن سو مي
 داستاني هم حضو
ر رمان و داستان

كند، همه كالفه مي
هاي تا عطر كتاب

 اگر به دليل ازدح
ها به دن مهمه غرفه

از اين بي. كنند  مي
مسئول مرتبط با

گپي بزنيم و به طو
، رمان به دليل سه
اطب، خواننده بيش
ل ايران باشيم ك
چند دقيقه زمان
داريم تا حرفمان ر
شتر است تا داس
م از طرف نويسند
اشته باشد و هم م

 ي

 

داست
 

 

از مجاز مج

  
 

نمايشگاه كتا
ابتداي ورودي
خوردني گرم
استراحت صن

نشستيم تا مي
حصاركشي ا
است؛ توضيح
ه مسئول غرفه
ان. نمايش آن

اين سو به آن
زمينه ادبيات
از اوضاع نشر
كه آدم را كال
كشيدن در ع

آورد حتا مي
ما هم ميان هم
كوتاه منتشر

چند نشر يا م
پيدا كنيم و گ
هم در جهان،
گرفتن با مخا
كشوري مثل

مان چ معمولي
زيادي الزم د
به رمان بيش

مه. اي صفحه
براي گفتن د

  .زياد دارد

ليال باقري
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هاي مجدد  تاهي بوده كه به چاپبه ندرت مجموعه داستان كو
اي دارد؛ كساني كه  چون داستان كوتاه خوانندگان ويژه. برسد
طبيعي است وقتي كاالي . كنند تر نگاه مي تر هستند و عميق اي حرفه

  . فرهنگي خاص باشد مخاطبان كمتري هم دارد
وي همچنين درباره استقبال مولفان به نوشتن داستان كوتاه هم 

چون بايد . تر از رمان است استان كوتاه هم سختنگارش د: گفت
در فرهنگ شرق هم فرد . هاي زيادي بزنيم در فرصت كوتاه حرف

بنابراين اينكه در . بايد مجال كافي داشته باشد تا حرف خود را بزند
خواهد و خيلي از  فرصتي كوتاه حرف خود را بزني هنر زيادي مي

  . ندافراد اگر هم بخواهند اين هنر را ندار
  !اش خوب است؛ حتي كتاب همه كاالها خارجي

مدير انتشارات افراز؛ هم نه تنها اقبال مخاطبان را » افزار اعظم كيان«
كند كه معتقد است مخاطبان، كارهاي  به رمان بيشتر ارزيابي مي

درواقع مخاطبان ايراني در . دوست دارند  را بيشتر از ايراني  خارجي
اش بهتر  فرض معتقد هستند خارجي شزمينه كتاب هم به طور پي

  . است البد
افراز مسئول نشري كه معتقد است در حوزه ادبيات داستان  كيان

سال هشتاد و هشت  : ايراني خيلي جدي كار كرده است، بيان كرد
به پروژه داستان  89سال . ايم نويسنده كار اولي معرفي كرده 30

  . عنوان چاپ كرديم 50امروز ايران رسيديدم و 
مسئول نشر افراز درباره اقبال داستان كوتاه نسبت به رمان اظهار 

. رمان در كشور ما مخاطب بيشتري از داستان كوتاه دارد: كرد
متاسفانه كارهاي خارجي بيشتر مخاطب دارد و انگار مخاطب به 

درصورتي كه ميان كارهاي ايراني كه . نويسنده ايراني اعتماد ندارد
هاي  سال. آيد كارهاي بسيار شاخصي داريم يبه دفتر انتشارات م

امسال هم با توجه . پيش داستان كوتاه خارجي بيشتري چاپ كرديم
به استقبال مخاطب تصميم داشتيم  فقط رمان خارجي چاپ كنيم 

ولي به باز به دليل عالقه خودمان به چاپ از نويسنده داخلي امسال 
  . ارجيمجموعه ايراني داشتيم و چهار مجموعه خ 9هم 

هايي  كيان افراز با تصريح اين نكته كه تعداد مجموعه داستان كوتاه
شايد به اين : آيد بيشتر از رمان است، بيان كرد كه به دفتر نشر مي

افتد  دليل كه نوشتن داستان كوتاه در مقاطع مختلف اتفاق مي

اما در رمان بايد . نويسند نويسندگان داستان كوتاه بيشتر از رمان مي
هاي  هاي ما هم مشغله نويسنده. زمان بيشتري براي نوشتن گذاشت

شايد به . كنند ديگري دارند و در كنار كارهايشان نويسندگي هم مي
خاطر همين است كه ادبيات خيلي خاصي هم در كشور ما اتفاق 

  . افتد نمي
هاي نشر در حوزه داستاني را  افراز يكي از مشكالت و ضعف كيان

: اي جوان براي چاپ كتاب دانست و گفته عجله نويسنده
ها بايد بيشر بخوانند و بپروانند و فكر نكنند تا اثري كه  نويسنده

. افتد نوشتند قابل چاپ است و اتفاقي در ادبيات با چاپ كتابشان مي
نويسنده هم البته بايد حمايت شود تا تنها كار او نوشتن باشد و بتواند 

   .روي خلق آثار بهتر تمركز كند
  

ها فقط رمان قطور را براي فروش  كتابفروش
  !پذيرند مي

مدير انتشارات ققنوس؛ با تصريح اين نكته كه » زادگان امير حسن«
چاپ كتاب، امسال نه تنها در زمينه ادبيات داستاني كه در همه 

امسال : ها كمتر شده، درباره اقبال به داستان كوتاه عنوان كرد زمينه
اپ كرديم درحالي كه سال گذشته هشت چهار مجموعه داستان چ

هيجده مجموعه داستان كوتاه منتشر كرده  88مجموعه و  سال 
مخاطب اقبال . دليل اصلي اين كاهش هم مخاطب است. بوديم

ها  دهد و از آن طرف كتابفروش كمتري به داستان كوتاه نشان مي

 به ندرت مجموعه داستان
 يها بوده كه به چاپ يكوتاه

چون داستان كوتاه . مجدد برسد
 يدارد؛ كسان يا ژهيخوانندگان و

 تر قيهستند و عم تر يا كه حرفه
 ياست وقت يعيطب. كنند ينگاه م
خاص باشد  يفرهنگ يكاال

 .هم دارد يمخاطبان كمتر



  54 

. تر هم آسان

ها خيلي  سال
ن زياد شده 
ستان كوتاه 
 جوان فكر 
درحالي كه 

اي كه  امعه
هش جامعه 

گيرند  ي مي
معه ايراني و 

رود كه   مي
 به شكست 

ها پله به  سنده

  فق

  الث
  ثالثسي،

  ثالث ري،

  لث

  افرازي، د

ست و نوشتن آن ه

 كوتاه در اين س
مان  كه كار خوب
داسمان و هم در 

هاي نويسنده. اند 
د. مدرن بنويسند

ه نويسنده و جا
كرده در يك جه

ها جايزه خيلي رن
جام.  جهش است

د به جيم جويزي
قطعا اين دوره 

هيم داشت تا نويس

  افق ،
ي، امحمود حداد

  مركز ،ير
، ثاود غفارزادگان

زينب ميرطاووس ،
  ثالثز صدري، 

بيژن اشتر/ گاكف
  ثالث سي،

ثال بهمن فرزانه،/ 
  ثالثسي، 

  ثالثطبايي، 
محمد نياسي/گورو

  ، افرازه

ا زندگي مردم اس
  .  همين است

ر كيفيت داستان
ك ي به همان نسبت

هم در رم.  است
ست مدرن افتاده
ست كه پست م
ن اين است كه
كه بايد تجربه نك

پست مد .ن برسد
ين به دليل همان
زرگ علوي دارد

.خوان است خت
ه كالسيك خواه

  . به كنند

،ينياحمد پور ام 
م/، توماس مانگر

فرزانه طاهر /سون
داوو،) داستان موعه

،) داستان مجموعه
مهناز/  بولگاكف

ميخائيل بولگ،زند
مجتبي ويس/  پاوزه
/گراتزيا دلدا، رو

مجتبي ويس/ ورتر
حسين طباط/ يان
گيشيكازئو ا، اور
  ، افرازنژاد يسو

جواد عاطفه/ برگ

تر با خوان و همراه
جاي دنيا هم قائده

البته از نظر: فزود
ولي. ايم ت كرده

د هم زياد شده
ها در فضاي پس ده

ند خيلي هنر اس
ترين كار ممكن
يك را آنطور ك
تي به پست مدرن

اي. شوند وانده نمي
ت داستاني ما از بز

 هم رمانش سخت
جامد و بازگشتي به

ها را تجر ن سبك

،سيراحت رئ ت
كروگ ويو تون ان

تامپس پيلي، فسك
مجم( نفر هستيم

(ر احساست كنم
ميخائيل، ر روح

سوز نمي ها نوشته 
چزاره، مع زنان

ا دختر اهل نوئو
پو. كاترين ان، كج
آشوت آقابابي، نت
از جهان شنا يد
موسو يمهد، ياز

ندبيآگوست استر

ن را
  . رد
رمان
خت
اشته
سبي
د اما

  ت
 كم
ت كه
كوتاه
 ان

خ سهل
همه ج
وي اف

پيشرفت
كار بد
نويسند

كنن مي
ت اشتباه
كالسي
شناخت
اما خو
ادبيات
آنجا
انج مي

پله اين

نوس

  

يه

الث

التيخ
ستايتر

گروتس
ما سه
بگذار
احضا
دست
در جم
پاسكا
برج ك

رزيدنت
هنرمند
با مرده
آ ،پدر

  

، كمتر فروش آن
سود كمتري هم دا
ر: ن كوتاه افزود

، فضا براي پرداخ
جموعه داستان ند
برگشت مالي مناس

شود ه نشر ارائه مي
  . كنيم ل مي

 به شكست است
ره چرايي چاپ
ده كلي اين است

داستان ك.  است
رما. طلبد اي مي

  مه

، ققنبهمن فرزانه

  س
،دينا كاوياني ،)ن

عالي، )داستانوعه

 
  ي، افراز

ثاهوشنگ اسدي،

صفر

ض كمتري دارد
شود و س ب گم مي

 مخاطب به داستا
در داستان كوتاه 

كنيم پذيرش مج
 و صد رسيده و ب

هاي زيادي به وتاه
شود پنج كار قبول

، روت مدرن
 نيستان هم دربار

قاعد:  اظهار كرد
ز داستان كوتاه
ا  مخاطب حرفه

   چشمه
  شمه

ن محمدي، چشمه
  ، چشمه

،ل گارسيا ماركز
  ح،  ققنوس

ته مولوي،  ققنوس
مجموعه داستان( 

مجمو(شته باشد؟

ي، افرازبهمن هان
يطهماسب ميعظ/ م

ه/  گارسيا ماركز

هاي
  ر

شماره ص -امه

جموعه داستان عرض
گويند كتاب مي. د

چرايي عدم اقبال
.ي بيشتري دارد

ك ما هم سعي مي 
تيراژ آن به هزار

جموعه داستان كو
ش ي كه معرفي مي

السيك به پست
جايي از انتشارات
ان نسبت به رمان
ي به رمان بيش ا

اي و به طبع فه

داود غفارزادگان،
جيد قيصري،  چش

، كامرانصدا ندارد
ويدا قانون/ل بلو

گابريل،كاي التين
، الهام فالح آلبالو
فرشت ،كاري؟  مي

خريد؟ مجان مي

بيل، هابيل را كش
  
هيك/ لريآن تا ،كا
ميحك قيتوف ،ك

گابريل،وي خود

هه تاز
نشر

 

داستان نا
 

هم چون مجم
كنند قبول مي

وي درباره چ
فضاي داستاني

.متر استك
چون ت. باشيم
ولي مج. ندارد

از پنجاه كاري
پرش از كال
سيدعلي شج

داستا مجموعه
اقبال عمومي
نويسنده حرف

 

، ددختران دلريز
، مجطناب كشي

اين جا باران ص
، سالعموزادگان
آمريكاز اروپا و 

زمستان با طعم
حاال كي بنفشه
شما از كجا بادم

  ققنوس 
شود قابي مگر مي
، ققنوسعطائي
كيتا آمر يا حفره

سرنوشت سوسك
ژنرال در هزارتو
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ستعداد 
د ب ايجا

ه ها و 
»  ادبي 

زمودن 
كتوب 

م انتقاد 
الم مي 
طلبانه و 

ن ها را 
چرا كه 
 دنيايي 
ي نهد ؛ 

 نيازي 
  . زد 

 مگر با 
 .   ه اند 

 مدي

من معتقدم اس. يد 
ي مي تواند سبب

موقعيت ها ، قصه
ذوق«  در آينده 

ل هاي خيال و آز
ياري كلمه هاي مك

ه طور غير مستقيم
وهايش ساخته اعال
ري چنين جاه ط

ست كه اين داستان
رينشش شده اند چ
هني تجربه كنند ،
عميق سرپوش مي

ختصاصي است و
ي تمام عيار مي سا
ظهور نمي يابد ،
تدي و آماتور بود

ب از افسانه احمد

ب و خيال بپنداري
 پشتكار در موارد

شخاصِ خيالي ، م
ست كه مي تواند
واقعي با كمك بال
گام مي نهند و به ي

هد، در حقيقت به
 در خيال و آرزو
 اش را صرف امر

ندگي كساني نيس
وري وادار به آفر
 غير مستقيم و ذهن
 كه بر حقيقتي ع

م ، بي وقفه و اخ
بردگاني –ت خود 

وش و زودرس  ظ
ر نويسندگاني مبت

انتخاب

  ان

  ل

ست نيافتني و خواب
ر دارم كه نظم و

رسي به تصور اش
وي نقطه عطفي اس
ز دنيا و زندگي و
ورطه سهمگيني گ

و واقعي تن مي د
آنچه مه آن ها با

 چرا بايد وقت

رگز كامالً شبيه ز
ن ها به شكلي صو
 را تنها به روشي
تان دروغي است

ك دلمشغولي مدام
قربانيان خوشبخت
 شيوه اي خودجو
سين در ابتداي كا

 نويسنده جو
  رگاس يوسا

 واليي

  
نامه اولدة 

يد و نه آن را دس
 و به اين نكته باو

ميل شديد و زودر
د ، همين رغبت و
ي به دور شدن از
ن ها كه به چنين و

  
با زيستن روزمره و
يگزين ساختن هم
ي رضايت دارد ،

به واقع هر –ها  ن
ي يي است كه آن

كه آن كرده اند
داست!  روايت ها

نيست ، بلكه يك
ق –ز قربانيان خود
، بهبغه ياد كنيم

ن بزرگ قابل تحس

 هايي به يك
بارماريو : ته
رامين مو: مه

گزيد

ت تان مطمئن باشي
ن نوشته شده باشد

 سال هاي بلوغ م
نند ، بروز مي دهد
ت و تمايل دروني
ن نمي دهند و آن
.گان در اقليت اند
ي بسيار متفاوت ب
مايل اش را به جا
 و زندگي واقعي

  مايد ؟
ص موفق ترين آن
 داستان ، زندگي
و به همين قناعت
زندگي روياها و

اغت نن اوقات فر
خدمتي است كه از
ن با نام نبوغ و نا
تمام رمان نويسان

ماره صفر

نامه
نوشت
ترجم

ه خيلي به موفقيت
پيشاني نويسندگان

ودكي يا ابتداي
آن زندگي مي كنن

ست كه اين قابليت
ر ابناء بشر به آن تن
نند همانا نويسندگ
 زندگي جانفرساي
ي واقعي و نيز تم
 عميقاً از واقعيت

نم - هاي دروغين
به خصوص  -ان ها

 ستوده اند ، بلكه
تجربه اش كنند و

ز: دگي مي شود
  .جربه نشده

زشي براي گذران
خاب آزادانه ي خ
سرارآميز كه از آ
.ال ها كارِ منظم

شم -تان نامه

 :  
ري مي كنم كه نه
قدر نيست كه بر پي

  . ان شود 
 كه در دوران كو
وت از آنچه در آ

البته طبيعي اس. ود 
ابي است كه اكثر
ري را خلق مي كن
ر كس كه به اين
 از زندگي و دنيا
مقابل كسي كه

آفرينش واقعيت 
يف شده در داستا
 نوشته ،خوانده و
ند در عالم واقع ت
دگيِ ديگري زند
ي يي است كه تج
 سرگرمي يا ورز
قدم ؛ همچنين انتخ
يسندگي چيزي اس
كاري پي گير و سا

 

داست
 

  
دوست عزيز
به شما يادآور
ادبي امري مق

زه در انساانگي
زن يا مردي

دنياهايي متفاو
د ناميده شوفر

ادبيات ، گرد
گردنياهاي دي

من معتقدم هر
و امتناع خود

اما در م.كند 
-كيمياگرانه 

زندگي توصيف
خلق كرده ،
نمي توانسته ا
كه در آن زند
داستان زندگي
حرفه ادبيات
ضروري و مق

در عرصه نويس
تالش و پشتك
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بـا   word ل  
س و اسـكن   

das   ارسـال

ره، در قالب 
ي پرداخـت      

  
  .  شده است

  :هد شد
J-jang   

درسه 

تاق جلسات 
 انيهنرجو  
اداره  كيـ ب ش   

 و در پايـان   
و در مراسـم       

جـدول  . شد 
ــان   ــه نش  ي ب

  »وت
اعـالم   يتانيا 

ي و سياسـي     

قبـل  «، اوس 
ول تجديـد   
نوشـته ويـل   
واپسين صـد  

اثـر جنـي   » ي   

  اخبار

بايـد در فايـل هـا   
عكـس يك قطعه 

stanjang@gma

الگ هاي جشنوار
هـيچ حـق التـاليفي

.مايي خواهد شد 
اعالم 1391ر ماه 

يش گذاشته خواه
 2.blogfa.com

مد انيهنرجو
  يسينو

در ات يرسه مجاز
يها فقط برا ر آن

نظـر داوود آتـش

گيـرد حه قرار مي
 منتقـد انتخـاب و
ن معرفي خواهد ش

ــتان  ــه داس مدرس
  .شده است 

دزدموند اليو«
بري 2012»  اليوت

رئاليسـم اجتمـاعي

هـا ايت.ه ديويد و
قـرا پـيش «، تسون

نو» طبقـات چـوبي   
و«، كلين س مك

ـايه گمشـده آبـي

  
داستانكمده كه 

تهيه و به همراه 1
ail.comه آدرس 

منتشر شده در وبال
برابـر آن ه د و در 

رونم ر روز مراسم
تير 17تا جشنواره 

گ هاي زير به  نماي
j-j                     

   
 

داستان هاي  
داستان ن يجاز

مدر انياي هنرجو
ت كه شركت در

اسـت، زيرن ريپـذ  

نوبت برروي صفح
هـا و فعـال تـرين
سه مجازي داستان

ــا  ــات در س تيس
www.ma ماعال

«دهاي جايزه 
دزموند«ب جايزه 

ه شده امسال بـر ر

نوشته» بستر«،النري
به قلم اس جي وا

مراقبـت از ط«، وود 
به قلم گريس» سيون
سـ«، گـوينس  ـك  

 ره مسكني

خوان جشنواره آم
 tahom 2اندازه

ه اول شناسنامه بـه
   

ب داستانك هاي م
رسـد مـي   به چاپ

اين كتاب در.ردد
اثر به اين ج  ارسال
در وبالگنك ها

jang.blogfa.co

ينقد و بررس
مجا

داستان ها  ي بررس
جلسا نيا. غاز شد
امكـان پ يه مجاز

  .د
ن هاي رسيده به ن

ه برترين داستان زي
مايي ساالنه مدرس

ــا ــا يه ه جلس ني
dresehdastan

نامزدم اسامي 
نامزدهاي كسبت

ي از آثار برگزيده
  .ز دارند

اثر پاتريك فال» ن
ب»  كه خوابم ببرد

نوشته بنيـامين و»
سرزمين دكوراس«

نوشته پاتريـك مـك

زهر

گـزار

يـك
ركت
داكثر
سـتي
جـام

  .ت
ن مـاه

تاه

  . داد
 ايـن
ك اثـر
هـاي

 خـاب
ايش
دگان
وري

 7و  

در فرا
a قلم

صفحه
.گردد
منتخب
كتاب
گر نمي

مهلت
داستان 

om

ن

ب نقد و
نقد آغ
مدرسه

شو مي
داستان 

يسال ن
گردهم
ــه برنام
.com

  
اعالم
فهرست

  .شد
بسياري
تمركز

غفران«
از اين
»حيات
،وايلز
نو» روز

91ايت سال
ـادق هـدايت برگ

د با ارسال فقـط ي
شـر يرقابـت ادبـ  

حـد سـت يبا ين مـ   
صـندوق پس قيـ طر

jahangirhed   انج
اعالم شده است 9

بهمن 28 هدايت

تي داستانِ كوت

فراخوان، »جنگ
ي ارسـالي بـههـا
توانـد يـك مي نها

يد در جشـنواره ه

ره گـزينش و انتخ
 جشـنواره بـه نمـا

نويسند منتقدين و
كـه سـابقه داو ين
اول تا سوم اتفر

ماره صفر

  
بي صادق هدا
 كوتاه نويسي صـ

توانند از كشور مي
ر نيـ ده نشده در ا

 آزاد و حجـم آن
سـال داسـتان از ط
dayat@gmail.

91ل تا آخر مهرماه
روز تولدصادق ي

نواره اينترنتي
  جنگوتاه

ستانِ كوتاه ِكوتاه
داستانك هت كه
هر نفر تنه ؛مه باشد

اثر ارسالي نباد؛ و

و طراح جشنوار ي
وبـالگ هـاي در  

م داوري برخي از
منتقدس دو تن از

نف ،را داشته باشند
   .ند

شم -تان نامه

وان جايزه ادب
وره مسابقه داستان

ر داخل يا خارج ا
استفاد ييكه در جا

آ ع داستان كـامالً
ارس. ه باشـد  كلمـ  
comو يا ايميل  

خرين مهلت ارسال
يادب زهيجا نيان ا
  . شد

جشن  پنجمين
ِكو

داس«واره اينترنتي 
جشنواره آمده است

كلم 27 د بيش از
كندخود را ارسال 
   .تبه شده باشد

توسط مجري بتدا
ه ترتيـب ارسـال د

تا در معرض د شود
سپس. گيرد  قرار 

ي معتبر كشوري ر
كنن مي را معرفي ه

 

داست
 

 
 
 

راخوف
يازدهمين دو

  . شود  مي
عالقمندان در
داستان بكر ك

موضوع. كنند 
4000حدود 

365-19585
و آخ شود يم

برندگا ياسام
اعالم خواهد
فراخوان پ

جشنو پنجمين
در فراخوان ج

نبايد جشنواره
منتشر نشده خ
ديگر حائز رت

اب ها كداستان
به بعد و شده

ش مي گذاشته
مطرح كشور
در جايزه هاي

شدهتقديرنفر 
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» زيـارت بعيـد هارولـد   «و  نوشته چيبونو انـوزو » شاه عنكبوت«، اردال
  .عالم شده اين جايزه هستندنامزدهاي ا نوشته راچل جويس

هزار پوندي به يـاد دزمونـد اليـوت ناشـر و شخصـيت       10اين جايزه  
بنيـان   ،برجسته ادبي و با هدف غنا بخشيدن به آثار نويسـندگان نـوين  

ــده   ــاده ش ــان و نه ــزينش رم ــار گ ــراي كســب    معي ــر ب ــاي برت  آن،ه
  .هاي بديع است هاي جذاب و گيرا و همچنين خلق شخصيت روايت

 
  »آمازون«م برنده جايزه رمان برتر اعال

ديويد بزموزگيس نويسنده جوان اهل كانادا برنده جايزه معتبر رمان 
  .برتر آمازون شد

داستان نام دارد، » جهان آزاد« كهنويسنده جوان كانادايي رمان اين 
كند كه با مهاجرت به غرب  سه نسل از يهوديان روسي را روايت مي

  .كنند مي زندگي جديدي را كندوكاو
و » اسكوتيابانك گيلر« جوايز ادبيفيناليست » جهان آزاد«رمان 

  .ه بودشد نيز »گاورنر جنرال«
است كه جايزه » ها ناتاشا و ديگر داستان«ين نويسنده همچنين خالق ا

از آن خود المنافع در منطقه كانادا و كارائيب را  كشورهاي مشترك
  .نمود

نويس  هر سال به بهترين رمان كهجايزه رمان برتر آمازون مبلغ 
  .است هفت هزار و پانصد دالر ،گيرد كانادايي تعلق مي

 
  2012جايزه ادگار آلن پوي اعالم برندگان 

آثار  نيبرتر نييتع يادگار آلن پو برا زهيدوره جا نيشصت و ششم
  .كرد يبرندگانش را معرف كايآمر ييجنا
به  كايآمر سينو ييمعما سندگانيانجمن نو از سوي زيجوا نيا

 لقتع شيسال پ يونيزيو آثار تلو يرداستانيغ ،يآثار داستان نيبهتر
  .رديگ مي
  ييايتانيبر سندهينو درينوشته مو ح ،رفته: رمان  نيبهتر

   يرو ينوشته لور يي،جاده سرباال: رمان اول نيبهتر 
برت جكسون وشركت نوشته ر ،كارمند: يرمان جلد كاغذ نيبهتر
  بنت

از  يداستان: يسرنوشت جمهور: يواقع ييرمان جنا نيبهتر 
   الرديم كيكاندنوشته  ،جمهور سيير كيدارو و قتل  ،يوانگيد

 يي،همه هنر داستان سرا ا؛ي ليدرباره كونان دو: يوگرافيب نيبهتر
   ردايد كلينوشته ما

كه به احترام راننده قطار كاله از سر  يمرد: داستان كوتاه نيبهتر
   ليترنب ترينوشته پ ،برداشت

  يكربا.يج وينوشته مت ي،خيآبشار : كتاب كودكان نيبهتر
  ماكال  يدال ينوشته دند ،قتلسكوت : كتاب نوجوانان نيبهتر 

   گينوشته كن لودو ي،باز انيدر جر: شنامهينما نيبهتر
   نگراميا ديويد ،مرد خوب تجارت: شيرابرت ف زهيجا
  .رسيد مزيمارتا گر اين مسابقه نيز به خانم استاد بزرگ زهيجا

عنوان كتاب  كي يسال لتاكنون حداق 1981كه از سال  مزيخانم گر
. است ييشاخص آثار معما يژانر منتشر كرده، از چهره ها نيدر ا
از مقررات اين . كتاب اوست نيدتريعالم شرارت جد كيبا  يمرد

ندگان آمريكايي حق در بخش اثر اول تنها نويس كهمسابقه اين است 
 .بين المللي استحضور دارند، در حالي كه بخش بهترين رمان 

  
  كارلوس فوئنتس، نويسنده مكزيكي در گذشت

 يرمان هاو خالق  مكزيكي سرشناس نويسنده فوئنتس كارلوس
 ينگويكروز، گر مويچون آئورا، پوست انداختن، مرگ آرت يمهم
  .درگذشت سالگي 83 سن در ... آب سوخته و  ر،يپ

 كيمكز يجمهور سيكالدرون رئ پيليخبر درگذشت فوئنتس را ف
از او به  ياز درگذشت و قياعالم و با ابراز اندوه عم ياميبا صدور پ
  .كرد ديتمج يحال جهان نيو در ع يكيمكز يا سندهيعنوان نو
به  نيالت يكايآمر سندگانينو نيتر فوئنتس از سرشناس كارلوس
  .ترجمه شده است ياريبس يها به زبان يكه آثار و رفت يشمار م

  
پنج ناشر و سه سايت ادبي به مرحله راهيابي 

 "ليراو"نهايي داوري جايزه ادبي 
به  يادب تيسا 10 انياز م باچهيماندگار، مد و مه و د يادب تيسه سا

  .دنديرس راويل يادب زهيجا يداور ييمرحله نها
نشر آموت و نشر  ن،يآذ نشر چشمه، نشر نگاه، نشر گل نيچن هم

  .افتنديراه  زهيجا نيا يداور ييناشر به مرحله نها 20 نيققنوس از ب
 اتيو ناشران برعهده گروه چهار نفر ه يادب يها تيسا انتخاب
 ت،يسال فعال زياست و مالك انتخاب ن "راويل" يادب زهيجا يياجرا

  .عملكرد ناشران است زانيو م يادب يها تيبه روز شدن سا
در حال انجام است و قرار است  زيشعر و داستان ن يينها مهين مرحله

  .برگزار شود 91  رماهيت زهيجا نيا يآيين پايان
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