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در داستان نامه قرارمان اين است که در هر شماره، موضوعي را به طور ويژه مورد بررسي قرار 
داده و بخش قابل توجهي از صفحات مجله را به آن اختصاص دهيم؛ که اين، گرچه کاری ست 
وقت گير و انرژی بر، اما همانی ست که مطلوب ماست. از اين رو، پس از بررسي »رئاليسم 
جادويي« در نخستين شماره ي داستان نامه، حاال، در شماره ی دوم، پرونده اي براي کافکائيسک 
و داستان هاي کافکايي بازنموده ايم که در آن، تالش ما معطوف به بررسي ماهيت جهاني ست 
که کافکا در داستان هايش آن را ترسيم و ارائه کرده و بعدها ديگراني نيز بدان پرداخته اند. و 

همچنين کوشيده ايم تا مروري بر کافکائيسک و مرزها و نسبتش با خودِ کافکا داشته باشيم.
از همان آغازِ کار بر روي شماره ی دوم مجله، و اصاًل از همان زمان که تصميم گرفتيم 
تا در اين شماره، پرونده اي براي کافکائيسک باز کنيم، ايده اي توي ذهن، خود را تکرار 
مي کرد. وسوسه ي آنکه به جاي سرمقاله، تکه اي کوتاه از يادداشت هاي روزانه کافکا را به 
جاي سرمقاله، در صفحه ی نخست مجله بنشانم. و سرانجام تسليم اين وسوسه شدم؛ شايد 
اين وسوسه  ي مهارناشدني -که اصاًل، انتخاب اين موضوع به عنوان پرونده ويژه ی شماره ی 
دوم نيز برکنار از تاثير آن نبوده- به سبب باوري استوار به واقعيِت جهاني ست که کافکا در 
داستان ها و نوشته هايش ترسيم کرده است؛ باور به وجود شباهتي غريب بين جهان کافکا و 

شرايط کنوني ما؛ در دنياي جديد.
 پس، دومين شماره ی داستان نامه را با قطعه اي کوتاه از يادداشت هاي کافکا آغاز می کنيم که 
در آن، از گرايشش به بازنمايی زندگی درونی روياگونه اش می گويد که سبب شده تا از ديگر 

جنبه های زندگی باز بماند. و اصاًل، همين نوشتن، تمامِ دليل رضايتمندی اش شده است. 

* * *

از ديدگاه ادبيات، سرنوشت من بسيار ساده است. حسی که مرا به توصيف زندگی درونی 
و خواب گونه ام وا می دارد، هرچيز ديگر را به حاشيه رانده است. زندگي ام به شدت زوال 
يافته است و اين زوال فروکش نخواهد کرد. هيچ چيز ديگری نمی تواند برايم رضايت خاطر 
بياورد. اما نيروی من برای چنين توصيفی استمرار ندارد. شايد برای هميشه از ميان رفته باشد؛ 
چه بسا دوباره برگردد. اما شرايط زندگی ام برای اين بازگشت مساعد نيست. چنين است که 
مدام متزلزلم. بی وقفه به سوی قله ی کوه پرواز می کنم. ولی آن باال، بيش از يک لحظه دوام 
نمی آورم. ديگران نيز متزلزل هستند، ولی در مراحل پست تر و با توانی نيرومندتر. اگر بيم آن 
برود که سقوط کنند، خويشاوندی که به همين منظور کنارشان گام می زند، نمی گذارد سقوط 
کنند. ولی من آن باال، در تزلزلم و  به اين سو و آن سو يله می شوم. متاسفانه مساله ی مرگ مطرح 

نيست؛ بلکه زجر بی پاياِن مردن است. )6 آگوست 1914(
                                                                                                          سردبير
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داسـتان نامه
 آذر1391

ميالن کوندرا، در يکي از مقاالت خود در کتاب »هنر رمان«1 به 
نقل از ژوزف اسکوورسکي، داستان يک مهندس اهل پراگ را 
تعريف مي کند که جهت شرکت در همايشي به لندن مي رود و 
پس از بازگشت در روزنامه خبري عجيب و غيرواقعي درباره 

خود مي خواند:
»يک مهندس چک که براي شرکت در کنفرانسي به لندن اعزام 
شده بود، ضمن طرح اتهاماتي به حکومت سوسياليستي چک 

پيش روي خبرنگاران، پناهنده شد« 
با خواندن خبر روزنامه و مشاهده ترس و  مهندس مزبور 
را جهت  اقداماتي  و  مي شود  منشي اش، حيرت زده  تعجب 
رفع سوتفاهم و تکذيب خبر آغاز مي کند. دفتر روزنامه اشتباه 
پيش آمده را مي پذيرد و تقصير را گردن وزارت کشور مي اندازد  
و در وزارت کشور نيز علي رغم پذيرفتن اشتباه، سرويس هاي 
اطالعاتي را مسبب اين خبر نادرست مي دانند و به مهندس 
اطمينان مي دهند که هيچ مشکلي براي او پيش نخواهد آمد و 
آسوده خاطر باشد. اما مهندس اين قصه آسوده خاطر نمي شود؛ 
چرا که از آن پس حس مي کند کسي يا کساني او و تلفن ها و 
رفت وآمدهايش را زيرنظر دارند. او براي گريز از اضطراب هاي 
روزانه و کابوس هاي شبانه سرانجام به هر زحمتي از کشور به 

طورغيرقانوني خارج مي شود و واقعاً پناهنده مي گردد.  
وضعيت مهندس پراگي در اين داستان، وضعيت غريبي ست 
که در آن ، فرد به خاطر يک اشتباه در سيستم اداري دولت، 
جايگاهش را به عنوان شهروندي قابل اعتماد و قانونمدار از 
دست مي دهد و بي دليل و تاکيد مي کنم تنها در اثر يک اشتباه، در 
موقعيتي گير مي افتد که راهي براي اصالح يا گريز وجود ندارد. 
مگر خروج غيرقانوني و پناهندگي و تبعيدي خودخواسته. در 

برخي داستان هاي کافکا نيز اين موقعيت به 
روشني ديده مي شود:

انتظار  بيدار مي شوی،  از خواب  صبح که 
داری که کارها مثل هر روز به طور منظم 
پيش برود تا راهي محل کار شوي. اما دو نفر 
که معلوم نيست کي و نماينده چه سازماني 

هستند، وارد اتاقت مي شوند و تو را در اتاق خواب بازداشت 
مي کنند؛ در حالي که نمي داني و نمي گويند که جرمت چيست. 
به دادگاه فرستاده مي شوي و باز در بي اطالعي مطلق از قانوني 
که احتماال نقض کرده اي، در محکمه اي که جرمت را به طور 
واضح نمي گويد محکوم مي شوي. و در تمام مدت بازداشت تا 
محاکمه، حسي تو را خفه مي کند؛ تو گيرافتاده اي در وضعيتي 
که نمي داني اصالً چطور پيش آمده. مسببش کيست، گناهت 
چيست و گريزراهت کدام است؟ هرچه تقال ميکني تا پاسخي 
بيابي، جست و جويت راه به جايي نمي برد و به شکست ختم 

مي شود و شايد اين شکست، از مرگ هم دردناک تر باشد.
 اين موقعيت دردناک و مبهم از جنس جهان کافکايي است 
و در اين جهان، انسان محکوم است، به جرمي که نمي داند 
چيست. و تحت سلطه نيرويي جبّار در مي آيد که ماهيتش 
روشن نيست و سازوکار عملکردش بر اساس منطق نيست 
وجود  قاعده اي  اگر  البته  مي نمايد؛  درک ناپذير  قواعدش  و 
داشته باشد. انسان در جهان کافکايي، تنهاست و بدون ارتکاب 
گناهي محکوم است و خود را گناهکار مي يابد. داستاني که اين 
موقعيت را به تصوير کشد، هماني ست که امروزه تحت نام 
»داستان کافکايي« مي شناسيم؛ از آن رو که اوج بروز و ظهور اين 
نوع »موقعيت« را در داستان هاي فرانتس کافکا مي بينيم. حسين 
سناپور در جادوهاي داستان، عنوان »داستان موقعيت« را به آن 

اطالق نموده است. 
 کافکا با خلق محاکمه، قصر، مسخ، گراکوس شکارچي و 
داستان های فراوان ديگر، نه تنها نقطه عطفي در جهان ادبيات 
رقم زد، بلکه پايه گذار اين گونه از داستان ها شد. داستان هايي 
که عالوه بر فصل مشترک شان در انعکاس جهان کافکايي)در 

محتوا(، اشتراکاتي در فرم نيز دارند. 
مي دانيم که محتواي يک رمان يا داستان کوتاه 
با فرم يا شيوه روايت آن تناسب و ارتباطي 
تنگانگ دارد. و به تعبير رابرت مک کي، »فرم 
و محتوا منوط به هم و متاثر از يکديگرند. 
نويسنده با داشتن محتوا در يک دست و 

انسـان  کافکایی،  در جهان 
محکوم اسـت، به جرمي که 
نمي داند چیسـت. و تحت 
سـلطه نیرویي جبّار در مي آید 
که ماهیتش روشن نیسـت و 
سازوکار عملکردش بر اساس 
منطق نیسـت و قـواعدش 

ناپذیر مي نماید درک 

جهان کافکایی و  داستان موقعیت
مصطفی علیزاده

 مقاله
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تسلط بر فرم، در دست ديگر، داستان را شکل مي دهد«2. مثاًل، 
شيوه روايت سيال و ذهني، از آن جهت که در آن، از دريچه ي 
ذهن- احتماالً به هم ريخته و آشفته- شخصيت، جهان داستان و 
کنش ها روايت مي شود، براي خلق داستان هاي کافکايي ظاهراً 
چندان مناسب نيست. از اين رو به نظر مي رسد که براي خلق 
داستان هايي از اين دست،  که ماهيتش در سطور پيش روشن 
شد، بهتر است فرم خاص و متناسبي را برگزيد و به کار بست 
تا دغدغه هاي محتوا را در فرم و چگونگي روايت منعکس 

نمود. 
حال بايد ديد که داستان هاي کافکايي چه مولفه ها و ويژگيهايي 
دارد. يا به عبارت ديگر، برآن هستم تا با بررسي اين گروه از 
داستان هاي کافکا، به الگوي ساختاري اين جنس از داستان ها 

دست يابيم.

»موقعیت« چیست؟
اول آنکه بايد تعريف روشني از واژه »موقعيت« ارائه داد. موقعيت 
در اين گونه داستان ها، وضعيتي است مبهم و درک ناپذير که 
شخصيت يا شخصيت هاي داستاني در آن گرفتار شده و تحت 

سلطه و اراده نيرويي بيروني درآمده اند. 
حسين سناپور، آن جا که از»داستان موقعيت« سخن مي گويد، 
براي تبيين »موقعيت« از اصطالح »گيرافتادگي« استفاده مي کند 
و مي گويد: »وجود رابطه ي خاصي از انسان و جهان)چه در 
معناي اجتماعي و چه هستي شناختي( تعيين کننده ي داستان 
موقعيت است؛ رابطه اي که در آن، فرد نه فقط قهرمان نيست و 
نمي تواند جهان پيرامونش را تغيير دهد، که حتي تصميم گيري 
براي خودش هم نه فقط دشوار بلکه ناممکن است. و بايد با 
جبر شرايطي که تمام هستي او را به خطر انداخته درگير شود«3

اراده بيروني و نفوذناپذيري که شخصيت)های( داستان کافکايي 
را در چنبره ي جبر خود مي گيرد، گاه در سطح هستي شناسانه 
ظهور مي يابد و منجر به نوعي کشمکش و تناقض دروني در 
فرد مي شود و گاه وجهی اجتماعي دارد و به شکل قدرت 
سياسي-اجتماعي خلل ناپذير و ديوان ساالري فرساينده ظاهر 
مي شود. و در هر يک از اين دو صورت، معموالً وضعيت 
به ناگهان و بي مقدمه بر شخصيت)ها( حادث مي شود؛ بي 
آنکه دليل منطقي برايش ساخته شود. گرگور صبح از خواب 
برمي خيزد و درمي يابد که تبديل به حشره بزرگي شده است؛ 
کوري در شهر داستانی ساراماگو، بي علت و بدون مقدمه آغاز 
مي شود؛ و در محاکمه، ژوزف کا. هنوز در بسترش است که 
نگهبان وارد اتاق خواب او مي شود و بي آنکه دليل بياورد خبر 

بازداشت او را اعالم مي کند.
اساساً در اين داستانها، علت و معلول در برابر ديگر نيروها قابل 

اطمينان و اتکا نيست و همين نبود روابط عّلي است که اين 
جهان را مبهم و غيرقابل درک مي سازد.

شخصیت در داستان کافکایي
در داستان هاي کافکايي، شخصيت اصلی داستان غالباً مقهور 
و درمانده و سرگشته است. يا الاقل واجد بخشي از ناتواني و 
سرگشتگی و گيرافتادگي انسان جهان کافکايي است. او براي 
گريز از وضعيتي که در آن گرفتار شده و در جست وجوي 

حقيقت، يا نه، صرفاً به طلب رسيدن به 
آرامش و آسودگي تقاّل مي کند. همچون 
به  که  محاکمه(  رمان  کا.)ي  ژوزف 
دادگاه  به  خود  پاي  با  و  خود  خواست 
روشن  او  بر  حقيقت  شايد  تا  مي رود 
شود. و نيز همچون مّساح)رمان قصر( که 
مي کوشد تا راهي به درون قصر بيابد. يا 
مارياي داستان کوتاه »فقط اومده بودم يه 

تلفن بکنم«مارکز، که تقال مي کند سالمت رواني خود را اثبات 
کند. و البته که در جهان کافکايي، اين تالش و مقاومت، دست 
و پا زدني بيهوده است و در بهترين حالت، شخصيت داستان 
فقط با مرگ است که از اين موقعيت رهايي پيدا مي کند و اين، 

اوج فاجعه است.
کوندرا در »هنر رمان« مي گويد: »شخصيت، با قدرتي روبرو 
هرگز  او  دارد.  بي حدوحصري  پيچيدگي هاي  که  مي شود 
نمي تواند اين داالن بي انتها را به پايان رساند و هرگز نخواهد 

فهميد که چه کسي او را در اين موقعيت نگه داشته است.«
در داستان کافکايي، غالباً گذشته شخصيت چندان اهميتي ندارد. 
مثال در محاکمه، هيچ اطالع در خور توجهي درباره گذشته 
ژوزف کا.، خانواده اش، و دوره نوجواني يا اساساً زندگي اش 
داده نمي شود. بلکه وضعيت فعلي او و واکنشش نسبت به 
موقعيتي که در آن گرفتارشده است، واجد اهميت مي باشد. و به 
قول کوندرا، نورافکن نويسنده روي موقعيت فعلي شخصيت 

تنظيم مي شود. 
تا اينجا روشن شد که در اين گونه داستان ها، شخصيت در 
موقعيتي گير مي افتد که نه بر خود او و نه بر خواننده، چرايي و 
چيستي اش معلوم نيست و بيهوده مي کوشد تا از سلطه اراده ی 
قاهر و ناشناخته رهايي يابد. اما اين سرگشتگي و ناتواني پاياني 
ندارد. از اين رو يا تسليم مي شود و خود را تطبيق مي دهد و يا 
در کشمکشي بيهوده با عوامل آن اراده بيروني، رو به اضمحالل 

مي رود.

چه کسي روایت مي کند؟
از آن، جهان داستاني  زاويه ديد، در واقع، دريچه ايست که 
از  کامل  شناخت  با  بايستي  اين رو  از  مي شود.  نگريسته 

در داستان هاي کافکایي، 
شخصیت اصلی داستان 
غالباً مقهور و درمانده و 
سرگشـته است. یا الاقل 
واجد بخشي از ناتواني و 
سرگشتگی و گیرافتادگي 
انسان جهان کافکایي است

جهان کافکایی و  داستان موقعیت
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ظرفيت هاي هر نوع راوي، روايت داستان را به 
روايت گر مناسبي سپرد تا سبب ارتقاي داستان 
نشان  قصر  رمان  دست نوشته ي  نسخه  شود. 
مي دهد که کافکا در ابتدا زاويه ديد اول شخص 
يا من راوي را براي نگارش رمان انتخاب کرده 
بود و سپس با خط زدن تمام »من«ها، روايت 
داستان را بر عهده داناي کل محدود به ذهن 
چرا  مي گذارد.  مّساح(  اصلي)ک.  شخصيت 
کافکا از اين زاويه ديد براي روايت داستان هاي 

خود، قصر، محاکمه، مسخ و ... استفاده نمود؟
شايد يک دليل آن باشد که با توجه به اينکه »من راوي«، درون 
شخصيت را مي کاود و نشان مي دهد و از اين رو موقعيت را 
از نگاه او و به تفسير و قضاوت او بازمي نمايد، بخشي از ابهام 
و پيچيدگي موقعيت در نگاه راوي به تحليل و قضاوت سپرده 
مي شود. در حالي که راويان داستان هاي کافکايي بي طرف و 

خنثي تر از يک »من راوي«، جهان کافکايي را روايت مي کنند.
از طرفي، در اين داستانها، زاويه ديد داناي کل محدود از جهاتي 
شايد بر داناي کل)نامحدود( نيز برتري داشته باشد. يکي آنکه، 
راوي داناي کل، همه چيزدان و خداي گونه است و نمي تواند 
ابهام و پيچيدگي موقعيت را به خوبي نشان دهد. هنري جيمز 
معتقد بود که راوي داناي کل که همه چيز را مي داند، نمي تواند 

پيچيدگي هاي زندگي مدرن را منعکس سازد.
 و ديگر آنکه، در روايت داناي کل، با فاصله نسبتاً دورتري با 
شخصيت داستان روبرو مي شويم و اين فاصله سبب مي شود 
تا خواننده درگيري عميقي با زندگي و وضعيت شخصيت 
داستان پيدا نکند. بنابراين از آنجايي که قرار است بر شخصيت 
و کشمکش هاي دروني و بيروني او تمرکز کنيم، شايد داناي 

کل همه جا حاضر گزينه بهينه  نباشد.
به تعبيري، راوي کافکا، نه داناي کل مشرف بر همه چيز و 
خداي گونه است و نه در داخل اثر مي باشد. از اين رو داستان 
کافکايي معموالً با زاويه ديد »داناي کل محدود«ي روايت می 
شود که تا حدودي با ديدگاه شخصيت اصلي داستان منطبق 
است. همانطور که مثاًل در رمان محاکمه، داناي کل محدود، 
بيشتر اوقات باالي سر ژوزف کا. قرارگرفته و ديدگاهش بسيار 

وفادار به ديدگاه کا. است

زمینه، رنگ و فضا
زمينه شامل زمان، مکان، محيط اجتماعي، شيوه زندگي و ...، 
در داستان کافکايي، در جهت القا نمودن هرچه بيشتر ابهام و 
پيچيدگي وضعيت و گيرافتادگي و زندگي کابوس وار شخصيت 
است. در محاکمه، مکان هاي داستاني شامل مسافرخانه، دادگاه، 
بانک، کليساي جامع، معدن سنگ و .. است. دادگاهي که نه در 
يک محل شيک و تميز و مطابق انتظارات ما از يک نهاد دولتي، 
که در يک محله فقيرنشين و شلوغ حاشيه ای و در ساختماني 
قديمي و رقت بار قرار دارد. و کليسايي که نه محلي براي تجلي 
معنويت و روحانيت، که به ابزاری تحت نفوذ دادگاه در مي آيد.
فضا در اين گونه داستانها، سرد و خاکستري است. فضاهاي 
مبهم و وهم آلود سورئال، مي تواند گم گشتگي و درماندگي 
شخصيت)ها( را عميق تر و بهتر به تصوير کشد. در رمان قصر 
مي بينيم که مساح در اولين تالش خود براي ورود به قصر، آن 

را پوشيده و پنهان در مهي غليظ مي بيند.
داستان هاي کافکايي عموماً مکان مند و زمان مند نيستند. و اين 
بي مکاني و بي زماني نه تنها بر ابهام داستان مي افزايد بلکه آن را 

جامع و جهان شمول مي سازد.

زمینـه شــامل زمـان، 
مکان، محیط اجتماعي، 
شیوه زندگي و ...، در 
در  کافکایي،  داسـتان 
جهت القا نمودن هرچه 
بیشـتر ابهام و پیچیدگي 
وضعیت و گیرافتادگي 
و زنـدگي کابـوس وار 

شـخصیت است
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زبان و لحن
و سرانجام بايد به زبان ساده و شفاف و بي پيرايه داستان هاي 
کافکايي اشاره کرد. اين بي پيرايگي و عرياني در خدمِت ساختن 
همان زمينه و رنگ سرد و تيره و مبهم و متعاقباً جهان تيره 
کافکايي است. ناباکوف مي گويد: »هيچ استعاره ي شاعرانه اي 
داستان سياه و سفيد او]کافکا[ را زينت نمي دهد. زاللي سبک او، 

غناي تيره و تار داستان خيالي اثر را برجسته تر مي کند.«4 
واژگاني که راوي از آن استفاده مي کند، در جهت ظهور و بروز 
هرچه بيشتر ترديدهاي دنياي نامطمئن کافکايي است. و راوي 
لحني خونسرد و در عين حال، آيرونيک و هجوآميز دارد. رفتار 
متناقض سازمان و قدرتي که موقعيت را پديد مي آورد و نيز 
آنچه که شخصيت اصلي انجام مي دهد با لحني آميخته به هجو 
بيان مي شود. طنز در اين نوع داستان ها هم در خود موقعيت و 
هم در بافت زباني و لحن به شدت خونسرد راوي تنيده شده 
است. مي گويند وقتي کافکا فصل اول رمان محاکمه را براي 

دوستان خود خواند، همه خنديدند. حتي خود کافکا هم.
 

پي نوشت ها :
1- ميالن کوندرا، هنر رمان، ترجمه پرويز همايون پور، نشر قطره.

2-رابرت مک کی، داستان: ساختار، سبک و اصول فيلمنامه نويسي، ترجمه محمد 
گذرآبادی، انتشارات هرمس، 1382،  ص 6.

3- حسين سناپور، جادوهاي داستان، نشر چشمه،1387، ص 88.
4-والدمير ناباکوف، درباره مسخ، ترجمه فرزانه طاهری،انتشارات نيلوفر، 1383، 

ص139.
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واژه ی »کافکائسک«
توماس آنتس در کتاب کوچکش درباره ی فرانتس کافکا، کتابی 
از سر ی کتاب های انتشارات بک )C. H. Beck( که ويراست 
دومش در سال 1992 منتشر شده، می نويسد: »فرانتس کافکا 
برای ما تنها يک اسم نيست که هويت فردی کسی را تعيين 
 کند، بلکه نام يک نويسنده ی برجسته است. متن هايی که تحت 
اين نام منتشر می شوند، از اين امتياز برخوردارند که بی نهايت 
بار تحليل و تفسير شوند. عالوه بر اين نام کافکا به يک نشانه ی 
رايج عمومی تبديل شده که معنايش مدت هاست خود را از 
شخِص کافکا جدا کرده و استقاللش را در مقابل نوشته های 
او به دست آورده است. ]...[ نشانه های محبوبيت کافکا بسيار 
متفاوتند. يکی از اين نشانه های مهم، اصطالح کافکائسک 
)kafkaesk( است«. در زبان آلمانی، اين اصطالح از دهه ی 70 
برای واژه نامه مناسب تشخيص داده  شد. دودن در ويراست 
هفدهم درست نويسی خود در سال 1973 برای نخستين بار 
زبان  بزرگ  واژه نامه ی  کرد.  معرفی  را  »کافکائسک«  واژه ی 
عنوان  به  را  »کافکائسک«  سال 1977  در  نيز  دودن  آلمانی 
اصطالحی در زبان غيرعاميانه )Bildungssprache( پذيرفت. اين 
واژه در دودن چنين معنا شده است: »به سبک توصيفات کافکا؛ 

به شکل مرموزی دلهره آور و تهديدکننده.« 1
برای  اصل  در  ادبی،  متون  در  »کافکائسک«  واژه ی  کاربرد 
نام گذاری نشانه هايی از متن ادبی بوده که به نوشته های کافکا 
شباهت داشته اند يا آن ها را تقليد می کرده اند. رونق اين اصطالح 
اما با ورود به جهان غيرادبی اوج گرفت؛ خارج از زمينه ی 
متن های ادبی، اين واژه برای توصيف موقعيت ها و تجربيات 
مبهم ترس، عدم اطمينان، بيگانگی، تسليم شدن به قدرت های 
بی نام و نشان و بوروکراتيک به کار برده شد. مواجهه با وحشت، 
پوچی، ناگزيری، بی معنايی،  تقصير و نااميدی نيز بسترهايی 
مناسب برای کاربرد اين واژه بوده اند. چنين تجربه هايی در 
پوشش واژه ی »کافکائسک« به خود اقتداری ادبی می بخشند، 
حال آن که رابطه ی اين واژه با کافکا و آثارش ضعيف است. 
تصورات زيادی به اين واژه پيوند خورده اند و چنان تاثير عميقی 

برجای گذاشته اند که تصحيح و توضيحات دقيق تر به سختی به  
آن ها راه پيدا می کنند.1

جهان  به  »کافکائسک«  واژه ی  ورود  کافکا،  راهنمای  کتاب 
مکالمات روزمره را نشانی از بازتاب جهانی کافکا می داند. 
وجه مشخصه  ی کاربرد رواج يافته ی اين اصطالح اما در اين 
نهفته که آشنايی با نوشته ها و مسير زندگی کافکا پيش شرط 
آن محسوب نمی شود. اين مشتق تازه در سال 1938 برای 
نخستين بار در دنيای انگليسی زبان با امالی kafkaesque به کار 
رفت و توانست به  مرور اصطالح kafka-like را که در ابتدا 
رقيب قدرت مندی بود، عقب براند. دليل اين امر را می توان 
به نامأنوس بودن پسوند -esque و به ويژه به تداعی معنايی 
ناخودآگاهی نسبت داد که ترکيب آوايی- تصويری واژه ايجاد 
می کند. با اين  همه از ديدگاه معناشناسانه)semantisch( با يک 
شکل شماتيک تهی  مواجهيم که تازه در شرايط کاربردشناسانه 

)pragmatisch( محتوای معينی به دست می آورد. 2 
اين که معنای واژه از ابتدا و البته طی کاربرد سهل انگارانه اش با 
درک غيراصولی کافکا پيوند خورده، نکته ای است که د.ياکوب 
به تفصيل به آن پرداخته است. تفاسير او روشن می کند که چطور 
مبحث وسيع کافکائسک ها زير نفوذ خوانش های متداولی که از 
مدل های زيبايی شناسانه ی ادبی قرن نوزده متأثر بوده اند، )به ويژه 
خوانش های روان شناسانه يا خوانش های مرتبط با وقايع داستان  
که برای آثار کافکا کاماًل نامناسبند( با موقعيت ها، موتيف ها 
و سبک آثار کافکا پيوند خورده اند. اين پيوند اما به گونه ای 
است که موتيف ها و موقعيت ها از نقشی که در شکل دادن به 

پيوستگی ساختاری ايفا می کرده اند، جدا شده اند. 2 
با اين همه واژه ی »کافکائسک« در دهه ی هفتاد به واژه نامه های 
انگليسی زبان هم راه پيدا کرد. اما واژه نامه ها در تحليل رفتن بار 
معنايی »کافکا« و »کافکائسک« در ادبيات و روزنامه نگاری نقش 
به سزايی ايفا کرده اند. در اغلب نسـخه های مجله تايم که در سال  
های دهه ی 70 منتشر شده، کلمه ی »کافکائسـک« به کار رفته 
 اسـت. فيليپ راث در سال 1975 از تبديل شدن »کافکائسک« 
برای هرچيز  اتيکتی سخن می گويد که بی هيچ تمايزی  به 

نسبت کافکائسک ها به کافکا
یگانه  خویی

 مقاله
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بی اندازه  اتفاق  هر  و  نافهميدنی 
مبهمی که ساده سازی های معمول 
کار  به  نباشد،  چاره ساز  برايش 

می رود.2

رابطه ی میان کافکائسـک ها 
و کافـــــــــــــــکا

يکی از مهم ترين حوزه های پژوهشی  
ادبيات  مدرس  ياراَوس،  اليور 
معاصر آلمانی در دانشگاه لودويگ 
کافکا  آثار  مونيخ،  ماکسيميليان 
بيـان مشـکالت  برای  او  اسـت. 
و  کافکا  نوشته های  با  کارکردن 
پرداختن به مساله ی کافکائسک ها 
پولوچک  آندره  کاريکاتور  از 
در  پولوچک  می گيرد.  کمک 
فولکس  يک  کاريکاتور  اين 
قورباغه ای را به تصوير کشيده که 
واژگون شده و چرخ هايش رو به 
آسمان است؛ اسم کاريکاتور را 
فرانتس  »نخستين خودروی  هم 
ياراَوس  است.  گذاشته  کافکا« 
هرچه  که  است  گمان  اين  بر 
طنز  بشناسيم،  را  کافکا  بيشتر 
هوشمندانه ی کاريکاتور آشکارتر 
عالقه ی  کاريکاتور  می شود. 
کافکا به تکنيک را نشانه می رود. 
همان طور که می دانيم بخشی از 
شغل کافکا پيشگيری از سوانح 
ابزارهای  بهبود  برای  تالش  با 
فنی و ماشين آالت کارخانه بوده  
است. با اين وجود کافکا هرگز نه 
ماشينی داشته و نه ماشينی رانده  
است. پولوچک موقعيتی خيالی 
را به تصوير کشيده : انگار کافکا 
همان  در  و  باشد  رانده   ماشينی 
اولين تجربه ی رانندگی ماشين را 
روی سقفش واژگون کرده  باشد. 
اين موقعيت گنگ و آشفته  همان 
را  نامش  بتوان  شايد  که  است 

»کافکائسک« گذاشت. 3 
نگاه دوم برای ياراَوس دريچه ای 

به يک صحنه ی ادبی باز می کند. می توان تصور کرد که کافکا 
چنين تصادفی را تجربه کرده و اين تصادف جوانه ی داستان 
معروف »مسخ« شده است. نکته جالب در ايجاد ارتباط ميان 

تصوير و داستان برای خواننده ی 
فارسی زبان اين  است که فولکس 
قورباغه ای در زبان آلمانی فولکس 
»سوسک« نام دارد. گرگور سامسا 
نيز يک روز صبح درمی يابد که به 
يک سوسک تبديل شده که مانند 
کاريکاتور  )سوسک(  فولکس 
روی انحنای پشتش افتاده است. 3 

می انجامد.  حيرت انگيز  نکته ای  کشف  به  اما  سوم  نگاه 
کافکا در يکی از افوريسم هايش می نويسد: »عشق قدرِ يک 
ماشين بی دردسر است. مشکل ساز فرماِن ماشين، سرنشينان 
به عشق های  را  کاريکاتور  و خيابان هستند«. پس می شود 
شکست خورده ی کافکا و ديگر تجربه های اروتيکش هم نسبت 
داد. و به همين ترتيب می توان رابطه ی غيرمستقيمی بين داستان 
مسخ و روابط عاشقانه ی کافکا متصور شد. می توان به اين باور 
رسيد  که يک حادثه ی عاشقانه در آفرينش صحنه ی نخستين 
»مسخ« نقش داشته است. اما يک نکته را نبايد از نظر دور 
داشت: نه کاريکاتورها و نه افوريسم ها را نبايد جدی گرفت. 
درست است که اروتيک و نوشتن رابطه ای تنگاتنگ دارند، 
اما نبايد کافکايی را تصور کرد که دچار »حوادث عاشقانه« 
بوده است. حتی اگر صحنه ای مانند اين کاريکاتور در آثار کافکا 
وجود داشته    باشد، کافکا خودخواسته آن را اين گونه به تصوير 
کشيده است. اين کاريکاتور نيز مانند همه ی کاريکاتورها موضوع 
مورد نظرش را تحريف می کند تا قادر به بيان حقيقتی ژرف تر 
و رابطه ای پيچيده تر شود؛ رابطه ی ميان کافکا و کافکائسک ها 
را به بازی می  گيرد، رابطه ی ميان زندگی نامه و اثر را و سر  آخر 
رابطه ی بين اروتيک و نوشتن را. کسی که ساده انگارانه کافکا 
و کافکائسک ها را همراه هم می پندارد، مجبور می شود رابطه ی 
بين زندگی  نويسنده و اثرش را نيز در نظر بگيرد. محصول 
اين حرکت فکری شکل گيری اسطوره ی کافکاست. نشانه  ی 
اين اسطوره اين است که چندان بر شناخت واقعی زندگی 
و آثار کافکا تکيه نمی کند، بلکه بيشتر بر تصوراتی استوار 
است که کما بيش دانسته های عمومی را به گردش درمی آورند. 
اسطوره ی کافکا اين تصورات را تشديد يا تعديل می کند و از 
اين راه معنای جديدی به آن ها می بخشد. کافکا می شود سمبل 
تاريکی، سخت فهمی، ابهام و نفوذناپذيری. اما همزمان، رمزی 
می شود برای فرهنگ نخبه گرا که در هر موقعيت دلخواهی 
جهان را به واسطه ی درک ناشدنی بودن اين رمز، درک ناپذير 
اين  حول  کافکائسک ها  به  مربوط  تصورات  کنند.  تفسير 

کاربرد واژه ی »کافکائسک« 
در متون ادبی، در اصل برای 
نام گـذاری نشــانه هایی از 
متن ادبی بوده که به نوشته های 
کافکا شباهت داشته اند یا آن ها 

را تقلید می کرده اند
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تحريفات دور می زنند و اين گونه است که کافکا به ادبيات عامه 
راه پيدا می کند و نقش يک مارک ادبی را ايفا می کند.3

ياراَوس در ادامه به رابطه ی کافکائسک ها با کافکا می پردازد. از 
ديد او نسبت چندانی ميان کافکائسک ها و کافکا وجود ندارد 
و هر اندازه هم که موقعيت به تصوير کشيده  شده در کاريکاتور 
فولکس، کافکائسک به نظر برسد، باز هم چيزی از کافکا به ما 
نشان نمی دهد، بلکه صرفاً تصويری کافکائسک از کافکاست. 
اين تصوير نادرست است ولی رواج دارد و همين خود رمز 
تأثيرگذاری کاريکاتور است. از ديد ياراَوس پيچيدگی ابتدايی 
کار بر روی آثار کافکا درست در همين نکته ريشه دارد. برای 
رسيدن به درکی معنادار از نوشته های به ظاهر پيچيده، گنگ و 
بی معنای کافکا، بايد از کافکائسک ها عبور کرد. ياراَوس دليل 
نقدش به اين  واژه را جدا شدن کامل اين واژه از کافکا می بيند. 
او معدود صفت های مشابهی را برمی شمارد که با نام نويسندگان 
ديگر ساخته شده اند، »برنهاردسک« )اشاره به توماس برنهارد( و 
»هوفمانسک« )اشاره به اِ.ت.آ. هوفمان( برای مثال، ساختارها و 
ويژگی های متنی را توصيف می کنند. حال آن که کافکائسک ها 
ربط چندانی به کافکا ندارند. مرتبط ساختن اين دو با هم 
ثمره اش تصويری اشتباه از نويسنده و اثرش است. ياراَوس 
بر اين گمان است که شکل گيری تصويری اين چنينی شايد 
ناشی از تجربه های سطحی خوانندگانی بوده که موقعيت های 
 تصوير شده را بی معنا يافته اند. و بعد اين تمايل به وجود آمده 
که تجربه های اين چنينی را در زبان روزمره »کافکائسک« بنامند 
تا از اين طريق برای آن ها وجهه ای ادبی کسب کنند. اما اين 
عمل دست کم در رابطه با ادبياتی که کافکا آفريده، نادرست و 
نامناسب است. نه نويسنده، نه زندگيش و نه آثارش هيچ يک 
نيستند. آن طور که کريستين ِشرف به طور خالصه بيان می کند، 
کافکائسک  در واقع چيز خاصی را در آثار کافکا نشان نمی دهد؛ 
بيانگر جنبه هايی از زندگی او نيز نيست. بلکه بيش از همه 
مجموعه ای از استريوتيپ هاست که کافکا در فضای مشترک 
ميان يک شخصيت محبوب هنری و يک مقدس مدرن پديد 
آورده است. نوشته های کافکا زاده ی کار روی موقعيت های 
کافکائسک يا اعتال بخشيدن به چنين موقعيت هايی نيستند. 
زندگی بسياری از خوانندگانش شايد بسيار کافکائسک تر از 
زندگی خود او بوده  باشد. زندگی او نظم نمونه واری داشت. 
کارمند بود و در طول روز همواره تحت انضباط و برنامه ريزی 
کار می کرد. در تمام عمرش نيز سعی بر اين داشت که جلوی 
کاريکاتور  مشابه  موقعيتی  بگيرد.  را  اتفاقات  و  تصادف ها 
يادشده، هرگز برای يک کافکاشناس به عنوان موقعيت واقعی 

تصورپذير نيست. 3
ياراَوس منشأ ديگر پيدايي کافکائسک ها را به کارهايی مثل 
فيلم »کافکا« به کارگردانی استيون سودربرگ)محصول سال 
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1992( نسبت می دهد که در آن جرمی آيرونز نقش کافکا را 
ايفا می کند. کافکائسک ها جزيی از برنامه ی اين اثرند. در اين 
فيلم بی هيچ مرز و مانعی عناصری از داستان ها و زندگی نامه ی 
کافکا درهم می آميزند و داستانی هوشمندانه را رقم می زنند 
که البته نه ربطی به آثار کافکا دارد و نه زندگيش. کافکای 
اين فيلم يک کارمند اداره بيمه است که در پراگ اواخر قرن 
نوزده زندگی می کند. او همچنين به صورت غيرحرفه ای به 
در  که  داستان هايی  می پردازد:  اسرارآميز  داستان های  نوشتن 
آن ها آدم ها گم می شوند بی  آن  که ردشان جايی باقی بماند 
و پليس نيز نمی تواند کمکی به روشن شدن امور  کند. کافکای 
داستان شخصيتی نامطمئن، ترسو و درمانده دارد و اين درست 
همان چيزی است که در تصور عمومی رواج دارد. عناصری از 
داستان »قصر« يا نام هايی از دوستان واقعی کافکا نيز در جريان 
فيلم درهم می آميزند. لحظاتی از انتقاد آينده نگرانه ای به فاشيسم 
نيز در فيلم به چشم می خورد، چيزی که برخی به داستان »در 
کيفرگاه« )In der Strafkolonie( نسبت می دهند. فيلم بيش از 
همه به اين دليل جالب است که فرايند شکل گيری اثر هنری 
را در گذار از عناصر حقيقی زندگی به داستانی مجرد از کافکا 
روشن می کند. منتقدانه که بنگريم، می توان اين فيلم را مدلی 
قلمداد کرد برای نشان دادن اين که چطور کافکائسک ها از کافکا 
سرچشمه می گيرند، اما کافکا را تحريف کرده و پشت سر 

می گذارند. 3
ياراَوس در انتها در اين باره می نويسد که برای کار بر روی آثار 
کافکا کفايت نمی کند که از اسطوره های کافکا، از تصاويرش 
و حتی از زندگی نامه اش آغاز کنيم. اين نيز کافی نيست که اثر 
خودش از خودش بگويد. بلکه اثر در واقع زمانی به سخن 
درمی آيد که زندگی نامه ی پشت اثر نيز در نظر گرفته  شود. 
دو  هر  به  را  پنجره ای  نيز  کافکائسک ها  که  گفت  می شود 
منظر زندگی  و اثر می گشايند، اما با پيش فرض  های نادرست. 
و  جابه جايی  يک  دچار  را  کافکا  به  نگرش  کافکائسک ها 
تحريف دامنه دار کرده اند؛ چون به نوشتن که در درک رابطه ی 
ميان آثار و زندگی کافکا نقشی تعيين کننده دارد، بی توجهی 
کرده اند. کافکائسک ها نوشتن را نفی می کنند. برای به رسميت 

شناختن معنای نوشتن بايد کافکائسک ها را نفی کرد.3 

منابع:
1- Anz, Thomas: Frannz Kafka. München: Beck 1992, S. 13-14.
2- Kafka Handbuch in zwei Bänden. Hrsg. von Hartmut Binder. Stuttgart: 
Kröner 1979, S. 881-887.
3- Jahraus, Oliver: Kafka. Leben, Schreiben, Machtapparate. Stuttgart: 
Reclam 2006, S. 17-31.
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به گفته سورن کی يرکگارد »هر چه قدر اصالت انسان بيشتر 
باشد، هراس اش بيشتر است«. اين همان هراسی است که کافکا 
با خلق واقعيت با روشی خاص خودش برای مخاطب تداعی 
می کند. واقعيتی که چنان ما را با خود همراه می کند که جای 
سوال از شگفتی ماجرا برای مان باقی نمی گذارد. گويی منتظر 

شنيدن چنين چيزی بوديم تا با کمال شگفتی آن را باور کنيم.
اگر اصالت انسان را، انسانيت او)با تمام مقتضيات انسانی ( قبل 
از حل شدنش در زندگی روزمره بدانيم، اين هراس و اضطراب 
از اين واقعيت ناشی می شود که فرد در مواجهه با دنيايی که 
از پس زندگی ساکنانش و در گذار از مراحل متناوب زندگی 
اجتماعی شکل گرفته است. حال نمی داند خود انسانی اش را 
زندگی کند يا آنچه را که به واسطه زمان و جغرافيايش به او 
تحميل می شود، و در عين حال هر دو را نا ممکن می بيند. 
همين  است.  تعريف نشدگی  و  جداافتادگی  موقعيت  يک 
جداافتادگی و در نتيجه ناشناختگی آنچه اطراف اوست، ايجاد 

هراس می کند.
واقعيتی که داستان های کافکا به روشی غريب اما باورپذير 
ما  رو  اين  از  است.  صادقانه  بسيار  می گذارند،  نمايش  به 
را با هراس و اضطراب »بودن« روبه رو می کند. هرچند اين 
اضطراب وابسته ي زمان و جامعه هر انسان است، چنان که 
در روزگار کافکا از جهان سرمايه داری مدرن و ناتوانی انسان 
در مواجهه با آن تغذيه می  کرد. ولی در ذات خود ويژگی 
نوع بشر است و انسان اصيل به صرف انسان بودن، متحمل 
چنين اضطرابی خواهد بود. اين مسئله موضوع اصلی فلسفه 

اگزيستانسياليست ها بوده است.
آن چه برای کگارد)که او را به عنوان اولين اگزيستانسياليست 
»بودن«  يا  »وجود«  مسئله ي  بود،  توجه  مرکز  می شناسند( 
است. وجودداشتن يا بودن فرد، يک موقعيت بحرانی و به 
قول هايدگر پرتاب شدگی در دنيا است. اين پرتاب شدگی 

يک مسئله وجودی است که 
وضعيِت غيرقابل فهم »بودن« را 
در مفهوم بنيادی خود توصيف 

می کند. اما انسان دانسته يا ندانسته برای تحمل اين بودن است 
که خود را دچار »بودگی« های ديگری می کند. بودگی هايی که 
در مقايسه با پيچيدگی ِ اين »بودن«، قابل فهم و با معنا برای ذهن 
فرد باشند. بودن های ظاهراً کم عمق تری همچون معلم بودگی يا 
نان آور بودگی که وضعيت های روزمره زندگی اش را می سازند. 
اين ها تماماً بودن هايی ساختگی هستند که انسان را از اضطراب 
مواجهه با »بودن محض« که اضطراب آور و هراس انگيز است 
نجات می دهند. فرد با مقيّدکردِن خود در اين بودگی ها، خود 
را از انتخاب و گزينش، آزاد می کند. يعنی يک آزادی ناشی 
عکس  اين  می کند.  دست و پا  خويش  برای  آزادی  عدم  از 
قائلند.  انسان  برای  اگزيستانسياليست ها  که  است  آزادی ای 
نگاه اگزيستانسياليستی، آزادی انسان را در انتخاب های فردی 
او می بيند. اما اين انتخاب ها، انتخاب کنش های اصيل برای 
شکل دادن زندگی فردِی منحصر به خود شخص، آسان نيست. 
مسئوليت زندگی فرد از طريق همين انتخاب هاست که بر عهده 
خود او قرار می گيرد، و همين احساس مسئوليت در فرد برای 
انتخاب درست، منشأ احساس ترس و اضطراب می شود و 
می تواند به انزوا و نااميدی شخص بيانجامد. نااميدی ای که در 
اليه اوليه ي آثار کافکا درک می شود و از آن به عنوان يک نماد 
اگزيستانسياليستی تعبير می شود، در واقع اضطرابی است که 
فرد از »بودن« و »امکان انتخاب« احساس می کند. شخصيت ها 
در جهان سوررئال و نامانوسی قرار می گيرند که در آن تمام 
الگوهای کنترلی شخص فرو می ريزند و فرد با بودِن خود 

روبه رو می شود. 
اين وضعيت در آثار کافکا با يک نوع موقعيت گيرافتادگی 
اکنون اش.  و  اينجا  در  انسان  گيرافتادگِی  می شود.  نمايانده 
گيرافتادگی »گرگور زامزا« بين دروِن انسانی و بيروِن حيوانی)در 
و  زندگی  بين  »گراسوِس شکارچی«  داستان(،  اليه ظاهری 

مرگ، »ارباب« بين رفتن و مقصدی نداشتن. 
در داستان بسيار کوتاه »عزيمت«، ارباب عازم سفری است و در 
جواب نديم خود، »دور از اينجا« را مقصد خود معرفی می کند 
و سفر را چنان طوالنی، که آذوقه ای با خود بر نمی دارد. در 
پاسخ های او به نديم، سفر طوالنی و سخت، مقصِد نامعيّن 
و احتمال مرگ قبل از رسيدن، ديده و شنيده می شود. اين 
موقعيت »عازم بودن« ناشی از همان اضطراب »بودن« است. 
عزمی که از طرفی رهاسازنده ي فرد از موقعيت دشوارِ بودگی 
در شرايط فعلی است، و از طرف ديگر نويد بخش »دور از 
اينجا«يی است که در عين مقصدبودن، هيچ تعيّنی ندارد. و در 
نتيجه همين عدم حتميت اش کامل و ايده آل است. در واقع اين 
عدم حتميت و تعيّن، تمام احتماالت 
ممکن برای »شبيه اينجا نبودن« را به 
مقصد می بخشد. حتی احتماالتی که 

عازم بودگی
سوسن شریفی

 مقاله

ناامیدی ای که در الیه اولیه ي آثار کافکا درک 
می شود و به عنوان یک نماد اگزیستانسیالیستی 
تعبیر می شود، در واقع اضطرابی اسـت که فرد 
از »بودن« و »امکان انتخاب« احسـاس می کند
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به وجودشان آگاه نيستيم و دور از دريافت و کنترل ما هستند. 
ولی چون هيچ کدام از اين احتماالت انتخاب نمی شوند، همه شان 
همزمان، درجه ای از احتمال برای تحقق و عدم تحقق دارند. 
چراکه هر مقصد مشخص و معيّنی، يک بودگی جديد است 
که به علت موجود و معيّن بودن، ساختگی است و در نتيجه 
اصيل نيست. و اين فقدان اصالت در هر مقصد مشخص و معيّنی 
هست و انسان اصيل را دچار اضطراب می کند. اين کمبود در يک 
مقصد »نامعيّن« وجود ندارد. يک مقصد نامعيّن فقط دور از اينجا 
است و اين برای مقصد بودن اش کافی است. چراکه قصد فرد 

رسيدن به آن است و همواره در راه خواهد بود. 
گويی در موقعيت دشوارِ وجود)اگزيستانس( که آزادی برای 
تحميل خود، شخصيت را با گزينه هايی مواجه می کند، باز 
شخص آزادی ای فرای اين گزينه های مشخص می طلبد. در واقع 
با وجود آزادی از بودگی ها هنوز در پی آزادی از بودن است. اين 
انتخاب آزادی بخِش اصلی، دور و دست نيافتنی به نظر می رسد. از 
اين رو فرد انتخاب خود را به زمان و مکانی نامشخص و دور )که 
تا آخرين لحظه حيات به حتميت و عينيت نمی رسد( موکول و 
معوق می کند. اين تعويق و همواره»عازم بودگی« پاسخی صادقانه 
به پيچيدگی »وجود« است. عازم بودن از وجود به جايی به جز 

وجود. که اين، ناچار مقصد را با مرگ منطبق می کند. 
تبديل به حشره شدن هم در واقع عزيمت است. عزيمت 
گرگور از شرايط غير انسانِی شغلی و دشواری ای که گرگور به 
عنوان يک انسان در »اين جا«، خانواده و جامعه، درک می کند 
به سمت »دور از اين جا«يي که نامعيّن است و با مرگ همراه 
است. چراکه نامعيّن، و همواره دور از هر »اين جا«يي است و 
تعين ناپذيرتر از آن است که به دست بيايد. اين عزيمت که 
در داستان مسخ با استعاره ي سوسک شدن ديده می شود، در 
واقع عدم توانايی شخصيت در به کمال رساندن يک واقعه)در 
فرم کلی آن، خود زندگی( و در به مقصدرساندن آن را نمايان 
می کند. اين عدم توانايی باعث گريز از آن واقعه)باز هم در فرم 

کلی، زندگی( و يا عدم  پذيرش آن می شود.
اين مقاومت که در اساِس خود، روانی است، آمادگی فيزيکی 
را نيز تحت تاثير قرار داده و ناخودآگاه با خود منطبق و همسو 
زندگان  و  مردگان  دنيای  دو  هر  از  می کند. سوسک شدن، 
بی بهره بودن، يا مريضی مزمن داشتن )بيماری سل کافکا در 
همراه شدن  و  منطبق  همگی،  است(،  بحث  قابل  مورد  اين 
به عبارت ديگر  با واقعيت ذهنی فرد است.  واقعيت عينی 

موقعيت گيرافتادگی ظاهری و فيزيکی، آنچنان که در داستان 
بيان می شود، استعاره ي باورپذيری از گيرافتادگی وجودی و 

درونی شخصيت است.
گرگور توانايی رهايی از شرايط غير انسانی زندگی خود را 
به سمت شرايط ديگری که خوب هم باشد ندارد. پس از 
رهايی از شغل، در اسارِت بودگی ای که خانواده و ديگران 
برای او تعريف می کنند محصور می شود. اينکه کجا بماند، چه 
چيز بخورد، چه ها ببيند و چه کسانی ببينندش، تماما توسط 
فيزيکی  بودگی  و  می شود  تعريف  ديگران  و  خانواده  افراد 
او را شکل می دهد. همين طور از نظر درونی نيز هيچ کانال 
ارتباطی ای برايش باقی نمی ماند. کم کم حرف زدن هم برايش 
ناممکن می شود. ديگران هم حتی همان تالش اندکی را که در 
ابتدای ماجرا برای فهم و حدِس حال و نياز او داشتند ديگر 
به خرج نمی دهند. نه تنها برای بودن که برای نبودنش هم، 
اين ديگران)نزديک و دور(هستند که تصميم می گيرند. البته اين 
نبودن در خانواده، مترادف با مرگ نيست، چراکه مرگ گرگور 
با اراده خودش اتفاق می افتد. آخرين نفس ضعيف گرگور و 
بيرون بردنش توسط خدمتکار، بوی مرگ می دهد و آنچه از آن 
دريافت مي شود، بيشتر ارادی بودن آن است تا قطعی بودن آن. 
بيشتر، ترک خانواده توسط گرگور است تا رانده شدنش توسط 
خانواده. خانواده خيلی پيش تر از اين او را از خود رانده بود و 

به شغلش محصور کرده بود.
به عبارت ديگر، گريز از شغل)به واسطه سوسک شدن( رهايی 
مطلوب را برای او به همراه ندارد. چراکه تعيّنی ديگر است. 
يک بودگی نادلخواه ديگر. بايد به دور از اين جا رفت، و اين 
عزيمْت همواره همراهی مرگ را در کنارخود دارد و به بيانی 
ديگر، بوی مرگ می دهد. گرگور و سوسک هر دو محکوم به 
تطابق يا مرگند. همانطور که انسان شدن برای سوسک ناممکن 
است، تطابق هم برای گرگور ناميسر و ناخواستنی است. اگر 

بخواهد به خودش معتقد بماند ناگزير به عزيمت است.
طلِب کمال )که کمال به طور کيفی، محقق شدن انسانيت انسان 
فهم می شود ( و در عين حال، دانستن اين موضوع که اين طلب 
محقق نخواهد شد، فرد را در موقعيت خاصی قرار می دهد که 
نه می تواند دست از طلب خود بکشد و نه اميدی به تحقق آن 
دارد. پس هيچ راه حلی را انتخاب نمی کند. اين موقعيت بينابينی 
تنها شيوه حفظ تعادل شخصيت از نظر روانی و فکری است. 
شيوه شکننده ای که فرد را در موقعيت دشوار »همواره عازم 
بودن« و »همواره نرسيدن« و »همجوارِی مرگ« قرار می دهد. که 
هر چند فرد را اغنا و ارضا نمی کند ولی تنها راه ممکن او است.
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وقتی در سال 1835، »سورن کی يرکگارد« انديشمند دانمارکی 
دغدغه هايش  از  لوند«  ويلهلم  »پيتر  دوستش  به  نامه ای  در 
متن  نخستين  را  نوشته  اين  که  نمی دانست  می نوشت، 

وجودگرايانه خواهند دانست:
 »آن چه که در انديشه ام برايم نامعلوم می نمايد اين است که چه 
بايد بکنم، نه اين که چه بايد بدانم، مگر دانشی که مقدم بر هر 
عملی است. بايد بفهمم که خداوند واقعاً از من چه می خواهد 
تا انجام دهم؟ آن حقيقتی را که برای من حقيقت است بيابم، آن 
معنی ای که برايش می توانم زندگی کنم و بميرم را بيابم... . انکار 
نمی کنم که هنوز ضرورت دانش و اين که توسط آن کسی 
می تواند فراتر از باقی انسان ها عمل کند را، درک می کنم؛ اما 
دانش بايد در زندگی من به کار آيد، و هم اکنون اين مهم ترين 

چيز از ديد من است.«
فلسفی  پربار  نوشته های  در  کی يرکگارد  ابتدايی  تفکرات 
پايه های  آن ها  از  بسياری  و  می يابند،  او رسميت  الهيات  و 
بيستم را شکل می دهند.  وجودگرايی )Existentialism ( قرن 
برای کی يرکگارد، بحران وجود آدمی، دغدغه ی اصلی بود. 
او را به عنوان اولين وجودگرا می شناسند. درحقيقت او اولين 
فردی بود که به شکلی روشن سواالت وجودگرايانه را در 

کانون توجه فلسفه اش قرار داد.
آن  پايه های  که  است  ادبی  و  فلسفی  وجودگرايی، جريانی 
بر آزادی فردی، مسئوليت و نسبيت گرايی بنا شده است. از 
ديدگاه وجودگرايانه، هر انسان وجودی يگانه  است که خودش 
سازنده ی سرنوشت خويش است. انسان هيچ نيست، مگر 

آنچه از خود می سازد.
سورن کی يرکگارد و فردريش نيچه را به عنوان پی افکنان جنبش 
وجودگرايی يا اگزيستانسياليسم می شناسند. اگر چه هيچ کدام از 
آن ها اصطالح »اگزيستانسياليسم« را به کار نبردند و مشخص 
نيست که آن ها وجودگرايی قرن بيستم را می پذيرفتند يا نه. 
آن ها، بيش از حقايق اُبژکتيو رياضيات و علوم، بر تجربيات 
سوبژکتيو انسان تمرکز داشتند. از نظر آن ها، حقايق رياضيات 
و علوم از درک تجربيات آدمی بسيار فاصله دارند. نيچه و 

کی يرکگارد نقش تصميم گيری آزاد، مخصوصاً تصميماتی که 
مربوط به ارزش ها و عقايد اساسی می شوند را در نظر گرفتند 
و اين که چگونه چنين تصميماتی ذات و هويت تصميم گيرنده 
را تغيير می دهند. »جنگجوی ايمان« کی يرکگارد و »ابر  انسان« 
نيچه نمونه هايی از کسانی هستند که ماهيت وجودشان را خود 
تعريف می کنند. اين شخصيت های خيالی ارزش های خود را 
می آفرينند. همچنين کی يرکگارد و نيچه را می توان از پيشگامان 
و  پوچ گرايی  پسامدرنيسم،  مانند  ديگر  فکری  جنبش های 

رشته های متعدد روانشناسی و روان کاوی دانست.
 در قرن بيستم، مارتين هايدگر فيلسوف آلمانی، انديشمندان 
وجودگرای ديگری چون ژان پل سارتر، سيمون دوبوار و آلبر 
کامو را تحت تأثير خود قرار داد. همان طور که گرايش های 
و  تفاوت  دارد،  وجود  وجودگرا  انديشمندان  بين  مشترک 
اختالف نظرهايی هم بين آن ها مطرح است. تفاوت اصلی، بين 
وجودگراهايی است که منکر ضرورت اعتقاد به واجب الوجود 
هستند مانند سارتر و هايدگر با وجودگرا هايی که معتقدند خدا 
وجود دارد؛ مانند تيليچ و کی يرکگارد. در ضمن همه ی آن ها 
درستی اطالق وجودگرايی به آثارشان را قبول نداشتند. به نظر 
می رسد واژه ی وجودگرايی)اگزيستانسياليسم( برای اولين بار 
از طرف انديشمند فرانسوی »گابريل مارسل« در ميانه ی دهه ی 
1940 به کار برده شد و توسط ژان پل سارتر، کسی که در 29 
اکتبر سال 1945، وجودگرايی را از موضع خود در مقاله ای به 
کلوپ متنو در پاريس مطرح کرد، رسميت يافت. مقاله ی او با 
نام »اگزيستانسياليسم و اصالت بشر« منتشر شد و اين کتاب 
کوچک، نقش مهمی را در فراگيری تفکرات وجودگرايانه ايفا 
کرد. اين اصطالح از گذشته به فيلسوفان ديگر که وجود، و در 
معنای خاص آن وجود آدمی، موضوع اصلی فلسفه ی آن ها 
بوده است نسبت داده می شد. مارتين هايدگر تمرکز آثار خود 
را از دهه ی 1920 بر وجود آدمی قرار داد و کارل ياسپرس در 

دهه ی 1930 فلسفه ی خود را فلسفه ی وجود ناميد.
انديشمندان وجودگرا هستی انسان را گونه ای متمايز از هستی 
ديگر موجودات می دانند و با دقت به اين تمايز، هستی انسان 

بیمناِک بی باک، امیدوارِ ناامید، آزادِ دربند
آریایعقوب زاده)گردآوری وتالیف(

انسان در آینه ی »وجود گرایی«
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 )EXISTENSE( وجود  را 
می نامند. آن ها می کوشند تا 

نشان دهند که چه تفاوتی ميان وجود يا بودن انسان در اين دنيا 
با ساير شکل های هستی يافت می شود. اصالت وجودی انسان 
در تازگی و يگانه بودن است. هر انسانی که پا به عرصه ی جهان 
می گذارد دارای ويژگی های ژنتيکی خاص و پيرامون منحصر 
به فردی است که در آن رشد می کند. در نتيجه ی اين عوامل 
هر انسان دارای آگاهی منحصر به فرد است و اين به خودی 
خود دارای ارزش است. به نظر می رسد اين انديشه با اشاره 
به تقدم وجود انسان بر ماهيتش، در حوزه اخالق ارزش انسان 
را از عملکردش جدا می کند. در اين جاست که ژان پل سارتر 
می نويسد: »اگر وجود مقدم بر ماهيت است و اگر ما بخواهيم در 
عين حال که خود را می سازيم وجود داشته باشيم، آنچه از خود 
ساخته ايم برای همه ی انسان ها و همه ی دوران ما معتبر است. 
بنابراين مسئوليت ما بسيار بيشتر از آن است که می پنداريم. زيرا 
اين مسئوليت همه ی انسان ها را موظف و درگير می کند.« اين 
اصالت وجود خاص انسان است نه موجودات ديگر. دکارت 
بر اين باور بود که توانايی انسان در گزينش به معنای آفرينندگی 
انسان است. اين آفرينش يعنی پديد آوردن و يا پی بردن به 
چيزی تازه که دارای ارزش وااليی است. از سوی ديگر برنتانو 
در روان کاوی وجودی به اين نتيجه می رسد که آگاهی يک 
حيوان هميشه از ابژه های بيرونی است ولی آگاهی انسان عالوه 
بر ابژه  های بيرونی بر خود نيز آگاه است و اين آگاهی باعث 

تمايز آن از ساير موجودات می شود.

وجودگرايی بر چهار مفهوم 
امکان  است:  استوار  بنيادين 

ناضرور يا تصادفی بودن هستی، آزادی، مسئوليت و اصالت. 
انسان، دارای ماهيت پيشينی نيست که به فرض، واجب الوجود 
يا طبيعت آن را ساخته باشد. انسان همچون هر هستنده ای، 
امری ممکن است و نه واجب. خودش را می سازد و آزادانه 
ميان گزينه های ممکن، برمی گزيند. مسئول گزينش های خويش 
است و بايد بتواند آن چه را که خود درست می داند، بسازد 
و در اين صورت کاری اصيل انجام داده است. سارتر معتقد 
بود هنگامی که از وانهادگی، اصطالح خاص هايدگر سخن 
می گوييم، مراد ما فقط اين است که بگوييم واجب الوجودی 
نيست و بايد همه ی آثار ناشی از آن را پذيرفت. وجودگرايی 
با آن نوع اخالق های غيرمذهبی که می خواهند واجب الوجود 
را با کم ترين آثار ممکن طرد کنند، به شدت مخالف است. 
واجب الوجود  نبودن  که  است  معتقد  برعکس  وجودگرايی 
امری راحت بخش نيست؛ زيرا با نبودِن آن، امکان يافتن هرگونه 
ارزشی در لوح آسمانی مفاهيم اخالقی از بين می رود. آنچه 
وجود دارد، فقط انسان است و نه جز آن. انسان طرح اندازی 
می کند. در هر لحظه، ناگزير است که با گزينش از ميان مجموع 
انتخاب های پيش رويش به سوی آينده پيش برود. به قول 
سارتر »بشر طرحی است که در درون گرايی خود می زيد. و 
بدين گونه، وجود او از خزه و تفاله و کلم متمايز می شود.« 
انسان راهی جز اين گزينش ها ندارد و محکوم به آزادی است. 
واقعيت انسانی وجود ندارد مگر در آزادی. آزادی يعنی امکان 

 ناامیدی و پوچی حاکم بر فضای داستان های کافکا، 
همچنین گیر افتادن در وضعیتی که فرد در آن نقشی 
ندارد و از آن به عنوان داستان موقعیت یاد می شود، 
ونمادی از وجودگرایی پوچ گرا شـمرده می شـود

Ron Mueck :اثر

بیمناِک بی باک، امیدوارِ ناامید، آزادِ دربند
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برگزيدن. از ديد سارتر، وجود داشتن برگزيدن است. هيچ 
وضعيت دشوار بيرونی نيست که آزادی گزينش انسان را به 
طور کامل ناممکن کند. انسان به دليل محدوديت هايش طرح 
می افکند و ناچار می شود که در آزادی گزينه ای را برگزيند. 
هرگونه  شود،  دانسته  فرد  کنش های  زمينه ی  آزادی  وقتی 
هدف که از پيش برای کنش های فرد تعيين شده باشد، نامعتبر 
می شود. مفهوم آزادی به خوبی فهميده نمی شود مگر اين که 
برداشت وجودگرايی از مفهوم وضعيت را بدانيم. انسان مدام 
در وضعيت های گوناگون قرار می گيرد. پرتاب شدن به دنيا 
يک وضعيت بنيادين است. انسان از وضعيت انسانی خويش 
جداناشدنی است. وضعيت انسانی با چند محکوميت همراه 
است. من محکوم شده ام که به دنيا بيايم. محکوم شده ام که 
در وضعيتی خاص)به عنوان مرد يا زن در طبقه ای نژادی و با 
شرايط و امکانات آموزشی بهداشتی و... خاص خودش( در 
کنار ديگران زندگی کنم و سرانجام محکوم هستم که بميرم. 
در مورد اين وضعيت های بنيادين، من چندان آزادانه عمل 
نمی کنم. اگر خودکشی کنم فقط زمان مرگ را جلو انداخته ام؛ 
اما مرگ همچنان گريزناپذير به معنای پايان زندگی من وجود 
خواهد داشت. نمی شود فرض کرد که شخصی به طور کامل از 
وضعيت خويش جدا شود. ممکن است که تهيدستی، ثروتمند 
شود؛ مردی با عمل جراحی زن شود يا يک زندانی آزاد شود. 
اما اينان هميشه ثروتمندی که روزی فقير بوده، زنی که زمانی 
مرد بوده و فرد آزادی که مدتی زندانی بوده، باقی خواهند ماند. 
آن کسی که من از خود می سازم، به گونه ای جداناشدنی به 

وضعيت ها و گزينش های من در اين وضعيت ها وابسته  است. 
انسان فراهم نمی آورد.  برای  آرام و راحت  آزادی وضعيتی 
دلهره ی گزينش درست پيوسته در ما زنده  است. مسئوليت اين 
را که آيا آن چه برگزيده ايم برای خودمان، نزديکان مان و پيشبرد 
نقشه ها و عقايدمان بهترين انتخاب ممکن بوده يا نه، همواره 
حس می کنيم. اگر واقعيت داشته باشد که وجود انسان مقدم 
بر ماهيت او است، انسان مسئول آن کسی است که هست. 
نه تنها مسئول وجود خويش، بلکه هر فردی مسئول تمام 
نوع بشر است. هر يک از کنش های ما در آفرينش آن کسی 
که می خواهيم باشيم، تصويری از انسان چنان که به گمان ما 
بايد باشد می سازد. گزينش اين يا آن شدن تاييد ارزشی است 
که ما بر می گزينيم. بنابراين مسئوليت ما بسيار بزرگ تر از آن 
است که فکر می کنيم و نمی توانيم از اين احساس مسئوليت 
تمام و عميق بگريزيم. دلهره ی نوع بشر زاده ی سنگينی اين 
مسئوليت است. وجودگرايی با صراحت اعالم می کند که بشر 
يعنی دلهره. اما اين دلهره از نظر سارتر دلهره ای نيست که به 
گوشه گيری و انفعال بيانجامد. منظور دلهره ای است که تمامی 
کسانی که مسئوليتی داشته اند آن را می شناسند. دلهره ای که 
بيشتر بايد زاينده ی حرکت و اميد باشد تا پوچ گرايی و سکون. 
هرچند بازتاب اين انديشه در آثار گوناگون نشان دهنده ی 
برداشت هايی متفاوت و متضاد و گاه در هم تنيده از اين نوع 

نگاه به جهان است.
آزادی چنان با مسئوليت، تعهد و دلهره همراه است که بيشتر 
مردم از آشنايی با آزادی خود يا استفاده از آن، سرپيچی می کنند. 
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اين ديدگاه سارتری از جمله مباحثی است که به عنوان »فرار 
از آزادی« مشهور شده  است. بيشتر افراد چون می دانند که بايد 
مسئوليت گزينش آزادانه ی خود را بپذيرند، ترجيح می دهند 
که به آغوش کسی که به جای آن ها بر می گزيند، پناه ببرند. 
کسی که هر چه هم به آن ها زور بگويد، دست کم اين مزيت را 
دارد که شّر گزينش آزادانه را از سر آن ها کم می کند. مثال خوبی 
که در اين مورد می توان آورد، باورِ بيشتر مردم به توهم توطئه 
است. بيشتر مردم ترجيح می دهند که فکر کنند کسانی تمامی 
قدرت ها را در چنگ خود دارند و درباره ی سرنوشت بقيه 
تصميم می گيرند. به اين ترتيب امکان تصميم گيری يا گزينش 

آزادانه  برای چنين مردمی باقی نمی ماند.
پس از جنگ جهانی دوم، جريان تازه ای به راه افتاد که می توان 
آن را وجودگرايی ادبی نام نهاد. از نمايندگان اين جريان تازه 
می توان سيمون دوبووآر، ژان پل سارتر، آلبر کامو و بوری ويان 
را نام برد. همچنين دو تن از اولين نويسندگان ادبی که در 
وجودگرايی دارای اهميت هستند، فرانتس کافکا نويسنده ی 
اهل چک و فئودور داستايوفسکی روس است. يادداشت های 
را شرح می دهد  مردی  داستان  داستايوفسکی  اثر  زيرزمينی 
که نمی تواند در جامعه ی خويش قرار بگيرد و از هويتی که 
برای خودش ساخته ، ناراضی است. در جنايت و مکافات، 
راسکلنيکف بحرانی وجودی را از سر می گذراند و به سوی 
جهان بينی مسيحيت ارتدکس متمايل می شود که اين جهان بينی 
نزديک به ديدی است که داستايوفسکی می خواهد از آن دفاع 
کند. کافکا در مسخ، و در رمان اصلی خود، محاکمه، غالبًا 
شخصيت های سورئال و نامأنوسی خلق کرده است که با يأس 
و پوچی دست به گريبانند. بسياری از منتقدان سعی کرده اند 
با تفسير آثار کافکا در قالب مکاتب ادبی از جمله مدرنيسم 
و رئاليسم جادويی، مفاهيم عميق تری از آن ها استخراج کنند. 
نااميدی و پوچی حاکم بر فضای داستان های کافکا، همچنين 
گير افتادن در وضعيتی که فرد در آن نقشی ندارد و از آن 
به عنوان داستان موقعيت ياد می شود، نمادی از وجودگرايی 
پوچ انگار  وجودگرای  کامو،  آلبر  می شوند.  شمرده  پوچ گرا 
فرانسوی، در مقاله ی فلسفِی »افسانه ی سيزيف«، آثار کافکا 
را پوچ در بنيان توصيف می کند. همچنين او حال را آن طور 
که وجودگرا های مذهبی چون کی يرکگارد و چستف، فرياد 
بی امان اميد می خواندند، نمی داند. سيزيف در اساطير يونان به 
خاطر فاش کردن راز خدايان محکوم شد تا تخته سنگی را به 
دوش گرفته و تا قله يک کوه حمل کند، اما همين که به قله 
می رسيد، سنگ به پايين می غلتيد و سيزيف بايد دوباره اين کار 
را انجام می داد. کامو می گويد پيروزی وی در آگاهی است. با 
اين که در آثار کافکا پيرنگ بيگانگی و زجر کشيدن بارها و 
بارها تکرار می شوند، اما محققانی مانند ژيل دولوز و فليکس 

گواتاری عقيده دارند کافکا، بيش از نويسنده ی تنهايی است که 
از سر رنج می نويسد و کارهای او سنجيده تر و شادتر از چيزی 
هستند که به نظر می رسند. طبق چيزهايی که زندگی  نامه نويسان 
گفته اند، خيلی پيش می آمده که کافکا قسمت هايی از کتاب هايی 
که رويشان کار می کرده را برای دوستان نزديکش بخواند و 
در اين خوانش ها هميشه بر جنبه ی طنزآميز نثر متمرکز بوده 
است. زمانی اين تضاد در برداشت ها و جلوه های وجودگرايی 
نمايان تر می شود که در کنار اين آثار پوچ گرا )الاقل در تفسير(، 
گروهی از انديشمندان وجودگرايی را »اولين پيام آور شوق پس 
از جنگ« دانسته اند! اين مفاهيم متضاد چنان در شخصيت های 
داستان های نويسندگان وجودگرا در هم تنيده شده اند که گاهی 
امکان دو نوع خوانش نقيض هم را در مورد يک اثر به مخاطب 

می دهند. 
 در دهه های اوليه ی قرن بيستم، نويسندگان و انديشمندان 
ديگری نيز بودند که به عقايد وجودگرايانه پرداختند. تنها چيزی 
که فرق می کرد، نامی بود که برای تفکرات خويش انتخاب 
انديشمند اسپانيايی،  اونامونو،  می کردند. از آن جمله ميگل 
در کتاب »حس غم انگيز زندگی«)1913(، زندگی »گوشت 
اونامونو  از خردگرايی محض می داند.  استخوان« را جدا  و 
فلسفه ی سيستماتيک را رد می کند و به تالش فردی برای 
ايمان، معتقد است. آثار او همواره حسی تراژيک و حتی پوچ، 
ناشی از ذات تالش، که نمادی از عالقه ی او به دون کيشوت، 
شخصيت خيالی سروانتس است، دارند. داستان کوتاه »حضرت 
مانوئل خوب شهيد« او، که درباره ی سردرگمی يک کشيش 
در ايمان به جاودانگی است، در زمره ی بهترين داستان های 
وجودگرايانه است. نقطه ی مشترک اين آثار هم مانند ديگر 
آثار منتسب به اين نوع انديشه، تضادهای پنهان و آشکاری 
است که در سراسر متن چه از نظر کنش شخصيت ها و چه 
از نظر نوع برداشت های کلی وجود دارد. تضادهايی که شايد 
در خود انديشه ی وجودگرايی و انديشمندان آن، همچنين در 
دوره ای که اين انديشه ظاهر شد و شکل گرفت، ريشه دارد. 
انسان تنها مانده در پايان دوران خردگرايی محض، با ويران شدن 
قدرت های فرافيزيکی پشتيبانش، و پس از تجربه ی جنگ های 
جهانی خونين، همان گونه که سارتر می گويد بر وانهادگی خود 
آگاه می شود و خود را از نو می سازد و تالش می کند تا با دلهره 

و اميد مسئوليت وجود خويش را بپذيرد.

منابع:
 سورن کی يرکگارد )نامه به پيتر ويلهلم لوند، مورخ 31 آگوست سال 1835( / 
سارتر که می نوشت، بابک احمدی، صفحه ی159 / مقدمه رمان بيگانه، آلبر کامو/ 
تهوع، ژان پل سارتر/ سخنرانی»اگزيستانسياليسم، گونه ای اومانيسم است«، ژان پل 
سارتر/ اگزيستانسياليسم و اصالت بشر، ژان پل سارتر، ترجمه ی مصطفی رحيمی، 

انتشارات نيلوفر
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چپ گرایان تأکید داشـتند در جامعه سرمایه داری، 
نهاد های مختلف به منظور اسـتثمار هرچه بیشـتر 
نیـروی کار، طراحی شـده هماهنگ عمل می کنند

زمانی ست  فرهنگی  و  فکری  فضای  ادبی محصول  اثر  هر 
که در آن پديد آمده است؛ مسأله ای که فيلسوفان زمينه گرا 
نظير زيمرمن، آنيس ديويد، آرمسترانگ و غيره بر آن تأکيد 
ورزيده اند. از اين منظر هر اثر ادبی به شدت تحت تأثير يا 
برآمده از افکار و ايدئولوژی هايی است که خالق آن داشته يا از 

آن تأثير گرفته است.
داستان مسخ اثر فرانتس کافکا در سال 1912 ميالدی نوشته 
شد. با توجه به اين که در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
ميالدی انواع و اقسام افکار و آرای چپ گرايانه در اروپا رواج 

داشت، اين مسئله اثر عميقی بر کافکا نهاده بود. 
مسخ، داستان فروشنده دوره گردی است به نام گرگور که با کار 
و کوشش خستگی ناپذير خود توانسته آپارتمان و ديگر وسايل 
رفاه پدر و مادر و خواهر خود را فراهم سازد. او يک روز صبح 

رود  کار  سر  به  می خواهد  که 
در می يابد به حشره ای)سوسکی 
در  است.  شده  تبديل  بزرگ( 
از  درستی  درک  خودش  ابتدا 

شرايط تازه ندارد با وجود اين، حتی در اين حال برای انجام 
وظايف خود کوشش به خرج می دهد. شرايط جسمی و روانی 
تازه او ابداً از سوی ديگران همچون سرکارگر، رئيس و حتی 
خانواده اش درک نمی شود و او در پايان داستان در اثر درد ها و 

رنج هايی که به او وارد آمده در نا اميدی و تنهايی می ميرد.
يکی از مسائلی که چپ گرايان دوره مزبور همواره بر آن تأکيد 
می کردند، سختی ها و مشقاتی بود که نيروی کار اين دوره با 
آن مواجه بود. مسأله ای که موجب از خود بيگانگی )اليناسيون( 
نيروی کار فرض می شد. در اين داستان نيز آنجا که کافکا به 
ذهنيات شخصيت اصلی داستان می پردازد، می نويسد: »انديشيد 
آه خداوندا چه شغل خسته کننده ای انتخاب کرده ام! هی از اين 
روز به آن روز دوره می گردم...و عالوه بر آن زحمت ها است، 
سفر کردن دائم، دلشوره از بابت تعويض قطار، رختخواب و 
غذاهای نامرتب... مرده شور همه اش را ببرند.« در اين عبارات، 
شرايط نامناسب بهداشتی و روانی نيروی کار که همواره مورد 

انتقاد چپ گرايان قرار داشت به خوبی به تصوير کشيده شده 
است. پرسش اينجا بود که علی رغم وجود شرايط مزبور، به 
چه علت نيروی کار به وضع موجود تن در می داد؟ به باور 
چپ گرايان علت تن دردادن نيروی کار به وضع موجود، شرايط 
بد اقتصادی نيروی کار و خانواده او بود. با توجه به اين مسئله، 
بايد به اين عبارات توجهی خاص کرد: »جرأت دارم با رئيسم 
اين معامله را بکنم، درجا می زند بيرونم می کند... اگر نمی بايست 
به خاطر پدر و مادرم دست نگه دارم، مدت ها قبل استعفا داده 
بودم...عجب راه و رسمی دارد اينجور باالباال نشستنش پشت 
ميز و رو به پايين با کارمندها حرف زدنش... به محض اينکه 
به قدر کافی پول پس انداز کنم که بدهی های پدر و مادرم را به 
او بپردازم -اين پنج شش سال ديگر می کشد- حتماً اين کار را 
می کنم.« در اينجا می توان ناعادالنه بودن روابط ميان نيروی کار 
و کارفرما، استثمار نيروی کار، 
فقير و مقروض بودن نيروی 

کار و غيره را بازيافت.
چپ گرايان  ديگر  سوی  از 
تأکيد داشتند در جامعه سرمايه داری، نهاد های مختلف به منظور 
استثمار هرچه بيشتر نيروی کار، طراحی شده هماهنگ عمل 
می کنند. با توجه به اين مسئله می توان در اين عبارات کافکا 
اين انگاره را بازجست: »رئيس خودش مسلمأ با پزشک بيمه 
بهداشت و درمان خواهد آمد، به پدر و مادر سرکوفت تنبلی 
پسرشان را خواهد زد و با مراجعه کردن به پزشک بيمه، جلوی 
همه ي عذرها را خواهد گرفت و پزشک بيمه هم البته همه  ي 
انسان ها را تمارض کنندگان صحيح و سالم می شمارد.« کافکا 
در جايی ديگر می نويسد: »عجب سرنوشتی که آدم محکوم به 
کارکردن در تجارت خانه ای باشد که کمترين قصور فوراً بدترين 
بدگمانی را پديد می آورد...آيا خود سرپرست می بايست بيايد 
و اين جوری به همه خانواده، خانواده ای معصوم، نشان بدهد 
که تحقيق در اين امر مظنون را تنها به آدم خبره و کارآزموده ای 
چون او می شود سپرد.« در اين عبارات می توان بدگمانی سيستم 
سياسی و اقتصادی برآمده از جامعه سرمايه داری نسبت به نيروی 

رد پای ایدئولوژی چپ در داستان مسخ 
فرهاد صبوری فر
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کار را مشاهده کرد. مسأله ای که 
چپ گرايان مکرر بر آن تأکيد 
داشتند. در جای ديگر سرکارگر 
که برای بررسی اوضاع به خانه 
»آقای  می گويد:  آمده،  گرگور 
رئيس امروز صبح زود با اشاره 
توضيح ممکنی را درباره ناپديد 
کردند.  حالی  من  به  شدن تان 
راجع به وجوه نقدی که اخيراً 

بهتان سپرده شده.«
يکی ديگر از مسائلی که مورد انتقاد 
چپ گرايان بوده کوچک شمردن 
کار نيروی انسانی از سوی کارفرما 
بوده است. به باور چپ گرايان، 
علی رغم منافعی که ارزش افزوده 
برای  کارکنان  کار  از  ناشی 
کارفرمايان به همراه دارد، آنان به 
تحقير نيروی کار می پردازند تا 
در آن ها عدم احساس اعتماد به 
نفس، بدهکاری و سرخوردگی 
را نهادينه کنند. کافکا نيز آنجا 
سرپرست  گفت وگوهای  که 
را با گرگور آورده، می نويسد: 
»چند وقت اخير، کارتان هيچ 
البته  نبوده؛  رضايت بخش 
تصديق می کنيم که اين فصل 
سال موقع رونق کسب نيست 
اما فصلی که آدم هيچ کسبی 

نکند اين ديگر وجود ندارد.«
که  مسائلی  از  ديگر  يکی 
چپ گرايان بر آن پای می فشردند، 
شغلی  سيستم  بودن  ناعادالنه 
جامعه  در  آن  مناسبات  و 

سرمايه داری بود. به باور آنان، نيروی کار حداکثر پوشش خود 
را برای انجام وظايفش به خرج می داد، بی آنکه از امنيت و 
آينده شغلی يا بيمه خاصه هنگام از کار افتادگی برخوردار باشد. 
کافکا نيز از زبان گرگور می گويد: » می شود که آدم از توان بيفتد 
اما اين درست لحظه ای است که خدمات گذشته اش را به ياد 
آورند.« از سوی ديگر نيروی کار در اين سيستم ناعادالنه برآمده 
از سرمايه داری نوين قربانی می شود و هيچ کس به خواسته های 
خود او توجهی نمی کند و اهميتی نمی دهد . در طی همان 
نخستين روز پدر گرگور، وضع مالی خانواده و آينده آن را 
برای مادر و خواهرش توضيح داد؛ گاه گاه از سر ميز پا می شد، 
گاوصندوق  از  را  قبض هايی  دفترچه  يا  سندی  تا  می رفت 
کوچکی که پنج سال پيش، از فروپاشی کسب و کارش نجات 
داده بود بياورد. در آن زمان، يگانه آرزوی گرگور اين بود که 
منتهای سعی اش را برای ياری دادن به خانواده بکند تا هرچه 
پاک  را  و همه شان  آمده  برسر کسب و کار  که  باليی  زودتر 
دست خوش يأس گردانده بود، از ياد ببرد و اين بود که او 
با شوق غريبی به کار پرداخته بود. سپس گرگور آن قدر پول 
درمی آورد که می توانست هزينه های همه خانواده را بپردازد 
و به راستی می پرداخت. اما جوشش خاصی از احساس گرم 

درميان نبود.
در پايان  می توان گفت ازآنجا که شخصيت اصلی داستان به 
حشره ای نمادين همچون سوسک تبديل می شود، شايد بتوان 
آن را به مسخ نيروی کار در شرايط ناشی از مدرنيته تفسير و 
تعبير کرد؛ به ويژه آنکه حشره مزبور را بيشتر متعلق به کالن 
شهرها می داند. بدين معنی که همان گونه که با رواج شهرنشينی 
در دوران جديد حشره ای چون سوسک در محيط ها نشو و نما 
می يابد، نيروی کار نيز در شرايط تازه مسخ شده و به هيچ يک 

از آمال و آرزوهايش نمی رسد.
منابع:

- دست نوشته های اقتصادی و فلسفی1844، کارل مارکس1382، ترجمه حسن 
مرتضوی، نشر آگه

- سرمايه، همان، ترجمه ايرج اسکندری، نشر فردوسی
- مارکس و مارکسيسم، ج 1،2،و 3 آندره پيتر،1370 ترجمه شجاع الدين ضياء الدين
-جريان های اصلی در مارکسيسم، ج 1،2، 3، کوالکوفسکی، 1385، ترجمه عباس 

ميالنی، نشر آگه 
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آنتونی  اثر  اينستاليشن)چيدمان(ی   ،)Blind Light(»کور »نور 
بريتانيايی  برجسته  مجسمه ساز   ،)Antony Gormley(گورملی

است.
اين »چيدمان«، يک اتاق شيشه ای سرد و نمناک است که با 
نور سفيد روشن و مه غليظ پر شده است. به محض ورود به 
اتاق، هرگونه حس جهت يابی از انسان سلب می شود و ناگهان 
همه چيز يکپارچه سفيد به نظر می آيد؛ يک سفيدی رؤياگونه که 
مرگ را به خاطر می آورد. تماشاگران وارد اين مکعب می شوند 
و سردرگم در داخل آن غوطه ور می شوند و  گاه که می توانند 
به کناره ی اتاق و شيشه های آن برسند، از بيرون تنها دست هايی 
ديده می شود که در داخل فضايی مات و بسته، دست بر شيشه 

می کشند.
انگار انسان های داخل اين مکعب، راه خود را در جهانی پيچيده 
و پر از وهم و ترس - جهان معاصر ما- گم کرده باشند. اين 
اتاق، و سفيدی غليظ آن ما را ياد مردم شهر در رمان »کوری« 

نوشته ژوزه ساراماگو تجربه کرده بودند.
موضوع اصلی کارهای آنتونی گورملی، انسان است و رابطه ای 
در حقيقت،  او  می کند.  برقرار  اطرافش  محيط  با  انسان  که 

جوهره ی وجودی انسان را در آثارش به چالش می کشد.
گورملی در آثارش، ما را با جهان سرد و تيره ای روبرو می کند 
که  گاه به سردی اش بی توجه ايم. حس مرگ، حس غالب آثار 

گورملی است.
خودِ گورملی اين اثر را چنين توصيف می کند: »اتاقی سوزان که 
در آن ناپديد می شوی؛ نه تنها از چشم ديگران، بلکه از چشم 
خودت هم گم می شوی. به يک معنی، خودآگاهانه از بدنت 

فارغ می شوی.«

)منابع: راديوزمانه، سايت شخصی گورملی، سايت آرتانيان(

نور کور
 اینستالیشن،   آنتونی گورملی
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درخت گیسو
محمدجوادجزینی

داستان ایرانی

سروان روی تخته سنگ نشست با دستمال عرق پيشانيش را 
پاک کرد. گفت: »چه جهنميه اين جا. يه ذرم باد نمی آد.«

سرباز گفت: »اين جا همين جوره. داغه. می گن آتيش درخت 
گيسوئه.«

سروان گفت: »آخه کدوم خری می آد اين جا شنا کنه؟«
سرباز گفت: »مردای غريب قربان.« بعد از پارچ پالستيکی آب 

ريخت توی ليوان داد دست سروان.
سروان گفت: »حرف مفت می زنند اين جماعت.«

ليوان آب را سر کشيد و با دست، آب چکان سبيل هايش را پاک 
کرد و ليوان را داد دست سرباز. 

سرباز گفت: »بله قربان. حرف مفت می زنند اين جماعت.« و 
بعد برای خودش آب ريخت توی ليوان پالستيکی قرمز.

سروان گفت: »پس غواص ها چی شدند؟«
سرباز گفت: »غواص ها می گن اين جا توی آب نمی رند. می گن 

تو حريم درخت غواصی نمی کنند.«
سروان گفت: »غلط کردن مفت خورها.«

سرباز گفت: »حرف مفت می زنند قربان.«
پيشانی عرق  به  برداشت دست کشيد  را   سروان کالهش 
کرده اش وگفت: »آدم دلش می خواد بپره تو رودخونه که خنک 

شه؟«
سرباز گفت: »حيف که تو مأموريتيم قربان.«

و بعد رفت از توی جيپ پوشه را آورد داد دست سروان.
بچه هايی که همراه مردهای آبادی آمده بودند، کنار رودخانه 

نشسته بودند روی زمين.
آب  هنوز  همين جاس؟  نعش  می گی  »تو  گفت:  سروان 

نبردتش؟«
روی تنش انگار جای شالق بود.گفت: »نه قربان. دهاتی ها 

می گن همين جاس.«
بعد با دست ميانه رودخانه را نشان داد. جايی که در ساحلش 

درخت گيسو بود.
 گيسو انگار زنی بود بلندباال که باد گيسوانش را هی تاب 

می داد.

 سرباز گفت: »می گن اگر مرد غريبی بياد اين جا گيسو اسيرش 
می کنه.«

سروان گفت: »حرف مفت می زنند بی پدرمادرها. اين بدبخت 
شهری می خواسته تو رودخونه آب تنی کنه.«

سرباز گفت: »می گن گيسو مردها را وسوسه می کنه.«
سروان گفت: »حرف مفت می زنند بی پدرمادرها. درخت که 

آدمو وسوسه نمی کنه.«
سرباز گفت: »هرچی شما بگيد قربان.«

بودند.  شده  جمع  دورشان  بچه ها  و  بودند  آمده  دهل زن ها 
دهاتی ها دورتر ايستاده بودند.

سروان گفت: »پس بگو دهل زن ها شروع کنن خب.«
شروع  ديگه  حاال  همين  قربان.  بهشون  »گفتم  سربازگفت: 
می کنن. می گن خورشيد بايد بياد باالی سر درخت تا شروع 

کنن. بعد اين قد بزنن تا درخت رحمش بياد.«
سروان گفت : »اين خورشيد هم که باالی سرمونه. پس چرا 

نمی زنن؟«
سرباز گفت: »االن می زنن.«

دهل زن ها سه تا بودند. يکی پير بود و دو تای ديگر که جوان 
بودند، روبه روی درخت ايستادند. پيرمرد بند دهل را انداخت 
گردنش. دهل را روی سينه اش جا به جا کرد. بعد آسمان را نگاه 
کرد. روبه روی درخت سر خم کرد. سر چوبی که پارچه های 

رنگی بسته بود، باال برد و بعد کوفت روی پوسته دهل.
بام... بام ...

آرام و کند. بعد محکم کوفت. بلند و تند تر.
بام... بام ...

بچه ها سرخوش نگاه می کردند. اما مردهايی که ايستاده بودند، 
بهت زده نگاه می کردند.

سروان گفت: »چه می زنه اين پيرمرده!«
سرباز خيره شده بود به دهل زن ها. 

پيرمرد به دهل زن های ديگر نگاه کرد. او که قد بلندتری داشت، 
بند دهل را انداخته بود گردنش، به دست های پيرمرد نگاه کرد. 

بعد با نظم ضربه های او، کوفت.
بام... بام ...

حاال دوتايی می کوفتند. مرد جوان تر هم شروع کرد. رو به 
روی هم نيم دايره ای زده بودند، دور درخت گيسو. با هم زدند:

بام... بام ...
زدند. آن قدر زدند که شره های عرق از صورتشان می ريخت 
روی پوست دهل. اما می زدند. حال، ديگر بچه ها با دهان های 

باز و چشم های وغ زده فقط نگاه می کردند.
سروان روی تخته سنگ جا به جا شد. سيگارگيران.

 دهل زن ها می زدند.
سراون وقتی پک می زد به سيگارش، حس کرد نسيمی انگار از 
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سمت رودخانه می وزد.
نسيم حاال افتاده بود توی گيسوان درخت.

بام... بام ...
 آب رودخانه، درست مقابل درخت لرزيد، موج برداشت. و 

انگار که جوش بيايد، قل زد.
بام... بام ...

آب موج برداشت. دهل زن ها می زدند. محکم و عرق ريزان.
مردهايی که ايستاده بودند، جلوتر رفتند.

بام... بام ...
آب قل زد. نعش با شتاب از آب بيرون آمد، افتاد روی آب.

بام... بام ...
انگار که  بود.  باز  ناله می کردند. دست های جسد  پيرمردها 

بخواهد چيزی را بگيرد يا پس بدهد.
بام... بام ...

شيون ها بيشتر شد. جسد مچاله بود. رودخانه از تاب افتاد.
بام... بام ...

سروان گفت: »پس چه غلطی می کنن؟ چرا نمی رن نعش  رو 
بگيرن؟«

سرباز چيزی نگفت.
بام... بام ...

پيرمرد می کوفت. دوتا از مردها به اشاره پيرمرد جلو رفتند تا 
لب رودخانه.

بام... بام ...

بعد رفتند تو. تا سينه توی آب بودند.
بام... بام ...

نعش را گرفتند. مثل قايقی روی آب. می کشيدندش. برهنه بود. 
بام... بام ...

سروان از روی تخته سنگ بلند شد. گفت: »پس چرا بس 
نمی کنن؟«
بام... بام ...

سرباز اشکش را پاک کرد.
بام... بام ...

دو تا از دهاتی ها پيش رفتند نعش را گرفتند.
بام... بام ...

 گذاشتندش روی ماسه ها. روی تنش انگار جای شالق بود. 
خط افتاد بود. يکی از دهاتی ها چيزی انداخت روی نعش.

بام... بام ...
سروان دوباره سيگار روشن کرد. کالهش را روی سرش جا به 

جا کرد وگفت: »همين حاال صورت جلسه بنويس.«
 و پوشه را انداخت روی تخته سنگ.

بام... بام ...
سرباز چيزی نگفت. مردی بچه ها را از دور جسد دور کرد.

سروان گفت: »به اين مادرسگ ها هم بگو بس کنن. اين دهاتی ها 
رو هم از اينجا رد کن.«

و رفت طرف جيپ تا حوله اش را بردارد.
بام... بام ...
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آقای رسول هشترودی، اين مرد موفق، خوش بَر و رو، خوش 
َمشرب و خوش پوش، ُمتمّول و دست و دل باز و آبرومند، امروز 
در اين هوای بهاری و آفتابی و معتدل اينجا ميان جمع ما آمده اند 
تا اين زمين گلف را افتتاح کنند. به ما افتخار داده اند و از ايشان 
سپاسگزاريم با آنهمه مشغله وقت گرانمايه ی خودشان را در 

اختيار ما قرار داده اند تا از حضورشان بهره ببريم.
همه کف می زنند و از اين که رسول هشترودی را از نزديک 

می بينند هيجان زده اند.
آقای حشمت گالبی، پنجاه ساله ... امممم ... فقط همين! ... تو اين 
جمعيت بُر خورده. او صبح ها کار می کند، هر کاری، و البته سالی 
يک تا دوبار اخراج می شود. خوش پوش نيست و وقتی حرف 
می زند گوشه ی لب هاش کف می نشيند. تنها تفريحش اين است 
که عصرها به کافی شاپ برود و در حالی که خيلی وقت است 
ديگر هيچ کس به حرف هاش گوش نمی کند دايم از کاله بردار 
بودن آقای رسول هشترودی بگويد و از مردم بنالد که چقدر 
احمقند که او - رسول هشترودی شارالتان - را دوست می دارند. 
آقای حشمت گالبی معتقد است پيشينه ی رسول هشترودی را 
خوب می داند و او اليق اينهمه موفقيت و توجهی که مردم به 
او دارند نيست. معتقد است با زدوبند و خون ملت را خوردن 
و به رفقا خيانت کردن اين جايگاه را تصاحب کرده. حشمت 
گالبی اگر می توانست بهانه ای جور می کرد تا مردم عليه رسول 
هشترودی به خيابان ها بريزند و خواستار اعدام او بشوند اما 
حشمت گالبی اصالً چشم بد به مال و اموال و شهرت رسول 
هشترودی ندارد؛ زيرا حوصله و عرضه ی مديريت اين همه 
شهرت و پول و خانه و اسب و خدم و حشم را ندارد. در واقع 
حشمت گالبی خودش دقيقاً نمی داند چرا از رسول هشترودی 

متنفر است. فقط می داند او لياقت اين همه را ندارد.
به هرحال آن روز حشمت گالبی هم در آن افتتاحيه ی زمين ُگلف 
حضور داشت و ميان جمعيتی که برای رسول هشترودی ابراز 
احساسات می کردند ايستاده بود، حرص می خورد و غر می زد. 
هيچکس متوجه او و غرزدن هاش نبود و صداش در همهمه ی 
ابراز هيجان ها گم می شد و در نهايت، تک صدای ديگری بود که 

آن همهمه ها را شلوغ تر می کرد و به آن می افزود.
مرد ميانسالی با لبخند پهن بر صورت و قيچی ای در دست سوی 
رسول هشترودی آمد و قيچی را به او داد تا روبانی را که به دو 
پايه ميان زمين گلف وصل بود قيچی کند. رسول هشترودی 
وقتی روبان صورتی رنگ را قيچی کرد فالش دوربين ها ديده 
شد و صدای شاترها پشت هم شنيده شد و گزارشگرها در مقابل 
دوربين گزارش دادند و خبرنگارها تندتند نوشتند و سوت ها و 
کف زدن ها و ابراز احساسات  بيشتر شد و سوی جمعيت برگشت 

و متواضعانه دست تکان داد.
سپس همان مرد ميانسال در ميکروفون فوت کرد و ضمن 
خيرمقدم به حضار محترم - ميکروفون سوت کشيد - و با تشکر 
از حضور جناب آقای رسول هشترودی از ايشان خواست تا 
برای کامل شدن اين افتتاحيه با چوب گلف يک توپ بزنند. 
سپس ميکروفون را به کنار دستی ش  داد و از تو کيف، يک چوِب 
گلِف اعالی درجه  يک بيرون کشيد، سوی هشترودی آمد و آن 

را به او داد. 
حشمت گالبی ميان جمعيت حرص می خورد و سر تکان 
می داد، تصميم گرفت آن جماعت نفهم جوگيرشده را ترک کند 
و برود. از ميان جمعيت شانه به شانه ها ساييد و خودش را به 
حاشيه ی جماعت کشيد و خواست برود، اما لحظه ای ايستاد تا با 
ديدن شوت ناشيانه ی رسول هشترودی دستمايه ی بيشتری برای 
حرص خوردن از دست رسول هشترودی برای آن روز خودش 

داشته باشد.
رسول هشترودی خنده ای کرد و چوب گلف را نگرفت. در 
عوض توپ گلف را از زمين برداشت و آن را با تمام قوا پرت 

کرد ميان آسمان آبی زمين سبز گلف.
اين جا بود که حشمت گالبی با تمام قوا در مسير توپ دويد. همه 
متعجب او را ديدند که ميان ميدان گلف پِی توپ شوت شده در 
آسمان می دود. چند نفر از نگهبان ها هم بی اينکه دستوری براشان 
صادر شده باشد پشت سر حشمت گالبی بنا کردند دويدن. 
جمعيت، هيجان زده و متعجب جريان را دنبال می کردند. توپ در 
هوا قوس برداشت و ميل کرد رو به پايين. حشمت گالبی تمام 
مسير توپ را نگاه می کرد و حاال خودش را طوری زير مسير 
سقوط نرم توپ قرار می داد و کمی اين سو کمی آن سو می رفت 
و با دهان باز رو به آسمان سقوط توپ را می پاييد که گمان 

می بردی می خواهد توپ گلف را بخورد. 
توپ گلف پايين آمد و به پيشانی حشمت گالبی خورد. صدای 
برخورد توپ با جمجمه ی حشمت گالبی گنگ و آزارنده بود. 
حشمت گالبی با پس سر زمين خورد و لحظه ای  بی هوش شد. 
پيشانيش به قاعده ی ته استکان کبود شد و خطی از خون راه 
گرفت رو صورتش. نگهبان ها باال سرش رسيدند و نفس زنان و 

حيران او را نگاه کردند. 

توپ گلف خونی تنها
علی کرمی

داستان ایرانی
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يکی شان نفس زنان پرسيد: »آقا ... خوبی؟«
حشمت گالبی آرام چشم گشود و اطرافش را نگاه کرد. کامش 
طعم خون می داد و چشمش سياهی می رفت اما بی درنگ و 
تند بر جا نشست. نگاه اطرافش کرد و فرياد برآورد: »ديدين؟! 
ديدين؟!« سپس آن سو که رسول هشترودی و جمعيت ايستاده 
بودند اشاره کرد و گفت: »می خواست منو بکشه!« و توپ گلف 
را که اندکی خون آلود شده بود از رو چمن  برداشت و نشان 

نگهبان ها داد و گفت: »با اين! با همين!«
به سوی جمعيت  مانده  زنده  او  تا مطمئن شدند  نگهبان ها 
بازگشتند. حشمت گالبی هنوز رمق نداشت سرپا بايستد که ديد 
همه دارند زمين سبز و وسيع گلف را ترک می کنند و از آنجا دور 
می شوند. تا جانش باال بيايد و بتواند بايستد مردم دور شده بودند 
و تنها مانده بود. بلند شد و به سويی که جمعيت از آن رفته بودند 

بنا کرد دويدن.
بيرون زمين، مردم، رسول هشترودی را که سوار ماشين آخرين 
مدل بزرگش می شد بدرقه می کردند و او همينطور که در ماشين 
می نشست برای جماعت دست تکان می داد و لبخند می زد. 
حشمت گالبی وقتی رسيد که او در ماشين نشسته بود. خودش 
را از ميان جمعيت جلو کشيد و تا باقی به خودشان بيايند نزديک 
ماشين رسيد. اينجا بود که چندتا از نگهبان ها جلو او را گرفتند. 
دوربين ها فيلم می گرفتند و فالش دوربين های عکاسی پی در پی 

می درخشيدند.
حشمت گالبی ميان دست نگهبان ها تقال می کرد و سوی رسول 
هشترودی در شيشه ی ماشين فرياد کشيد: »تو فکر کردی کی 
هستی؟ بايد سزای کاری رو که کردی ببينی، ازت شکايت 

می کنم، به خاک سياه می شونمت...«
چهره ی حيرت زده ی رسول هشترودی را شيشه ی دودی ماشيِن 
بزرگش پوشاند و ماشين دور شد. نگهبان ها حشمت گالبی را 
رها کردند و سوی دوربين ها هجوم برد و فرياد کشيد: »ديدين؟! 

ديدين؟! رفتار حيوانی و زننده شو ديدين؟!« 
سوار  رفتند  و  کردند  خاموش  را  دوربين هاشان  خبرنگارها 
ماشين هاشان شدند و سپس مردم همين کار را کردند و همه رفتند. 
حشمت گالبی دست به کمر ايستاد همانجا، تنها، کمی ايستاد و 

سپس آرام راه افتاد.
آن شب بيشتر شبکه های خبری، خبر شرکت رسول هشترودی 
در افتتاحيه ی زمين گلف را نشان دادند بی اينکه يک صحنه 
از اتفاقی را که برای حشمت گالبی افتاد نشان بدهند يا حتی 
اشاره ای بکنند. فردای آن روز نيز روزنامه ها هيچ کدام شان به 
حشمت گالبی و سرِ شکسته اش و فريادهايش و اعتراضش به 

رسول هشترودی اشاره نکردند.
حتی دوست های گالبی تو کافی شاپ به حرف هاش گوش 
نکردند و همينطور که سيگار می کشيدند به بحث شان در مورد 

ترک سيگار ادامه دادند. البته دوست های گالبی خيلی وقت بود 
حرف های گالبی را گوش نمی کردند. پول نداشت وکيل بگيرد 
و وارد هر روزنامه ای می شد و برای خبرنگارها که جريان را 
تعريف می کرد، بلند می شدند می رفتند تو بالکن تحريريه چای 
می خوردند و سيگار می کشيدند و راجع به مسايل روز و گرانی ها 

حرف می زدند.
حشمت گالبی در خانه ی تنهای خود رو تختش دراز کشيد. 
تب آلود خيره مانده به سقف اتاق تاريک و چشم هاش خيس 
شد. يک کارد آشپزخانه  با تيغه ای کدر و کند را در مشت می فشرد 
و می لرزيد. نقشه ی قتل رسول هشترودی را در سر می پروراند 
هرچند که چيز زيادی از قتل و کشتن آدم ها بارش نبود ولی 
قاطعانه تصميم داشت رسول هشترودی را بکشد، حتی اگر به 

قيمت جان خودش، زندانی شدنش يا هر چيز ديگر تمام شود.
گالبی خوب می دانست که خانه ی رسول هشترودی ميان زمين 
دشت وسيعی در حومه ی خوش آب و هوای شهر بود. دور تا 
دور آن با ديواری نه خيلی بلند که بر آن سيم خاردار می گذشت 
محافظت می شد. چند سگ دوبرمن بی اعصاب که معموالً از 
گرسنگی خون جلو چشم شان را گرفته بود هم در اين زمين 
چمن پرسه می زدند و گاه گاه دعواشان می شد و پارس های 

هولناک می کردند.
حشمت گالبی وقتی آنجا می رسيد البد نيمروز بود و در جيب 
ُکت بور شده ی نيمه چروکش يک کارد آشپزخانه ی نه چندان 
تيز داشت. کمی آن دور و بر می پلکيد و اوضاع را می سنجيد. 
دورتر از در بزرگ ورودی، جايی از ديوار را می گرفت و باال 
می رفت. به سيم خاردارها که می رسيد سرش را از ميان آن ها 
عبور می داد و حتماً اينجا بود که نوری بزرگ تر از فالش دوربين 
عکاسی لحظه ای می درخشيد، صدايی شبيه انفجاری خفه و دور 
شنيده می شد و جای يک حشمت گالبی، تکه پارچه ای سوخته 
بر سيم خاردار به جا می ماند که باد چندين سال متمادی آن را 
می جنباند و آخرسر آن را با خود برد جايی دور می انداخت رو 
خاک. بعيد نبود دقيقاً پس از اين، درِ عمارت، نرم و با نيرويی 
بزرگ و سياه و گران قيمت رسول  ماشين  باز شود.  نامريی 
هشترودی - با شيشه های دودی باالزده - از در بيرون بيايد. 
به خيابان پيچيد و برود. از خاکستر دور افتاده و به جا مانده ی 
حشمت گالبی دستی برمی خاست و دسته ی کارد آشپزخانه ای 
را که تيغه ای کدر و چرک دارد چنان حرص آلود می فشرد که 

می لرزيد.
حشمت گالبی، خيره به سقف، کارد را در مشتش محکم تر 
فشرد، فک هاش را محکم تر فشرد، بيشتر عرق کرد و در تاريکی 

و تنهايی اتاقش گريست تا خوابش برد.

* از کتاب در دست چاپ »بازی های من و شانس عزيزم« که به زودی منتشر خواهد شد
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حاال بست نشسته ام این جا
فرحناز علیزاده

داستان ایرانی

اولين سوال محبی دوست قديمی ت اين بود که: »چرا ُکشتيش؟!«
بايد چه جوابی می دادم، جز اين که بگويم: »مجبورم کرد.«

وقتی گفتم، تعجب و ناباوری را تو چشم هايی ديدم که هر 
وقت عصبی می شد به قول تو شروع می کرد به پلک زدن های 
پی در پی. چرا ُمحبی باور نمی کرد؟ کجای اين کار باور نکردنی 
بود که بخواهد دست بکشد توي آن موهای کم پشت پر 
کالغی که معلوم بود تازه رنگ شان کرده و بگويد: »فکر کردی 

با احمق طرفی که باورم شه خودش يا تو ... «
تا بعد که حرفی نداشتم يا نخواستم که بزنم، داد بزند: »دروغ 

ميگی عين سگ.«
که بگويم:»می خوای چی بشنوی، محبی؟ که خسته شده بودم 

ازش. که سرم جای ديگه ای بند بود.« 
تا دستور بدهد: »بياين ببرينش. برش گردونين همون هلفدونی 

که بود.«
چه جوابی بايد می دادم. چه طور می توانستم از آن زخم های 
چرکی حال به هم زن حرف بزنم، از آن درد سمج سينه؟ او که 
نبود تا سياهی نحس و کبودتر شدن حلقه های دور چشم هات 
را ببيند. وقتی تاول ها سر زدند و بعد ترکيدند. مگر او هم مثل 
من هر روز صبح باالی تخت ات مو های تُنک ات را می ديد؟ 
محبی می خواست چه بداند يا بشنود تا که بگويم، تا که راضی 

شود، تا که بتواند پرونده را با خيال راحت ببندد. 
او که می دانست همه چيز از آن گاز خردل شروع شد. از آن 
گاز خردل لعنتی؛ قبل از آشنايی مان، زير درخت نيم سوخته 
ُکنار، زير آن تيغه های تند آفتاب، روی آن نيمکت زهوار درفته 
فلزی؛ وقتی نگاه نگرانت از نگاهم جدا نمی شد. از چشم ها 
پنهان نبود وقتی زير سُرم توی آن بيمارستان صحرايی نگاهت 
ُسر می خورد تا برسد به نگاهم و آن جا گره بخورد. کجا بودند 
اين ها، کجا بود محبی؟ چرا آن وقت کسی نبود که سوالی بکند، 

که بپرسد، که بازجويی کند؟
نپرسيد. هيچ کس رک و صريح نپرسيد که: »تو اين روز ها با چی 
درگيری که اين همه سردر گمی؟ حال آدم رو به هم می زنی تو، 

به خدا، اه. چه قدر خسته و کالفه ای زن؟«

اين  تو  ريخته اند  کی  نمی دانم  و  هستم  اين جا  که  حاال   
چهارديواری؛ حاال که از هر طرف بهم فشار می آورند تا بيشتر 
و بيشتر تو خودم مچاله شوم، حاال که روزهام تو اتاق های 
باز جويی سر می شود و خبر مرگ قهرمان رزمنده ای چون تو به 
دست من، گوش عالم و آدم را کر کرده؛ چه فرقی می کند که 
کسی بداند، يا بپرسد. باالخره يکی بايد اين وسط ...؟ خوب 

چه کسی بهتر از من؟ زن تو. 
تو که می دانستی من طاقت آن نگاه ها را ندارم. فکر می کردی 
نمی دانستم که چشم هات از فشار درد محکم بسته می شدند، 
نه از زور خواب. وقتی ياد آن موهای پرپشت ات می افتم؛ آن 
مو های فرفری و جو گندمی که هرچه درهم برهمش می کردم 
باز هم حالت دار بود، دلم می گرفت. دلم می گيرد توی اين 
چهارديواری، رضا. چهارديواری که نمی شود حتی با کسی 

دم خور شد. 
و  می زدی  را چنگ  تخت  مالفه  کشيده ات  انگشت های  با 
پلک هات را تا جايی که می شد، فشار می دادی تا من، مثاًل 
حالی م نشود که چه دردی می کشی. چه طور می توان به اين 
محبی حالی کرد که عاشق بودن يعنی چی؟ منی که به عنوان 
کمک بهيار سر از پشت جبهه در آورده بودم؛ چرا بايد از فکر 
کوتاهی عمرت ته دلم يکباره می لرزيد، ها؟ مگر تا قبل آن خون 
و بخيه نديده بودم؟ مگر تمام عمر در خدمت ديگران نبودم که 
به وقت اش پس بزنم و کنار بکشم؟ چه فرقی می کند که حاال 
بگويند: »سر به هوا شده بود زنک؟ از کجا معلوم پای کس 

ديگه ای در ميون نبوده؟«
علت  از  وقتی  زندانی  و  خالف کار  زن های  حتی  می دانی 
خاطر  به  شدند،  باخبر  اينجا،  بست نشستنم  و  زندانی شدن 
سابقه ی تو، هر کدام چه تکه هايی حواله ام کردند!؟ حرف هايی 

که مثل غده ی چرکی تو ذهنم هی پس و پيش می شود. 
يکی جويده و زير لبی گفت: »کک به تنبونت افتاده بود که 

سرش رو زير آب کردی، يا قرار مداری داشتی، نسناس؟«
آبروی  »نکبت،  بازوم و گفت:  انداخت دور  ديگری چنگ 
هرچه زن رو بردی، چه قد ُسلفيدی که اين جوری با اهن و تلپ 
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باهات طی می کنند، ها؟«
ديگری فکش می جنبد وقتی می گويد: »يه جوری بق کرده که 
انگاری به اسب خان گفتن يابو. جمع کن خودت رو چلغوز تا 

نزدم ناکارت نکردم.«
 می کوبد به زخم زانوم؛ جوری که دلم غنج می زند از درد تا با 

خود بگويم و بپرسم. 
کجا بودند اين ها توي آن روز هايی که برای بند آمدن خونی 
مجبور باشند زير صدای آژير و خمپاره با دست هايی زخمی و 
ناسور، سريع و فرز باند ببندند؟ کجا بودند وقتی پدر سرکوفت 
می زد: »هرچی کمک کردی بسه ديگه. جبهه مبهه تعطيل، 

دختر. «
تو خوب می دانی، نوشتن ها و حرف هام يا به قول اين زن ها، بُق 
کردن ها و يک بری نشستن هام از روی درماندگی و کم آوردن هام 
نيست. بايد بنويسم تا اين محبی بفهمد که چرا به يکباره از بين 
مالفه های پر از خون و چرک دست به آن کار زديم. دوست 
ندارم فکر کند که با آدمی طرف است که توي درماندگی دست 
به کاری زده و بعد برای رفع اتهامش بست نشسته اين جا و لب 
به آب و غذا نمی زند. تو پريشانی نبود، کاماًل حساب شده اين 

کار را کرديم، نه رضا؟
 برايت می نويسم تا خالی شوم. می نويسم تا محبی بفهمد و 
بداند، تا با اين حرف ها از اين سلول مزخرف لحظه ای بيرون 
بيايم و همراه با قطره های باران خودم را توی خانه ای حس کنم 
که تو بی حس روی تخت و آن مالفه ی سفيدش افتاد ه ای و من 
در حالی که نگاهم از شره های ليز روی پنجره می گذرد و بعد 
روی باران ريز و يکنواخت می ماند، آن قدر وراجی می کنم تا 
مبادا جايی توي پس وپشت ذهن ات مرگ راه پيدا کند. غافل از 
اين که مرگ هميشه يک قدم جلوتر از من و تو است؛ گوشه 
و کنار اتاق مان، البه الی قرص های رنگ به رنگ آبی و قرمزت 
نشسته و به ما پوزخند می زند. قرص های قرمز و آبی و زرد. 
با چشم های مات نگاهم می کردی. نگاهت  می کردم که چقدر 

سفيد شده ای، به سفيدی ابرها و مالفه هات. 
رو  واجورشون  نسخه های جور  تحمل  »خانوم،  می گفتی:   
ندارم. اگه هنوز دوسم داری ... نذار يه ذره رضايی که ازم مونده 

خراب بشه و...«
چرا توي آن بل بشو، روزی صدبار با صدای بلند مرگت  را 
از خدا می خواستی؟ نه، نمی توانستم اين قدر بی رحم باشم 
و فقط به خودم و داشتن تو فکر کنم. نمی توانستم له شدن 
و رنگ پريدگی روز به روزت را ببينم. بايد ُخرده رضای باقی 
مانده ام را نجات می دادم. ولی کار به اين آسانی ها هم نبود 
که اين ها فکر می کنند. ترديد و دو به شک شدن های نگفتنی 
دينی چرتکه  وظيفه  و  دوست داشتن  بين  بی امان. چقدر  و 
انداختيم. چه قدر؟ چه شب ها که پای سجاده از خدا خواستيم 

که زودتر راحتت  کند. چند شب؟ چند شب رضا؟
يادت هست که قبلش کلی راه های جورواجور را زير و رو 
کرديم. بارها و بارها همراه خس خس سينه، ضعيف تکرار 
کردی و گفتی که... . می شد راه هوا را ببندم؛ می شد پنج گرم، 
فقط پنچ يا شش گرم تو سرمت خالی کنم؛ می شد با آمپول 
هوا خالصت کنم؛ می شد بالش بگذارم روی دهانت و بعد... 

می شد... می شد. 
 بگذار بگويم رضا که روز های آخر لج می کردی. من هم لج 
به حرف هام گوش نمی دادی. لج  می کردم. لج می کردی و 
می کردی. لج می کردم. قهر می کردی، پرخاش، حتی بی اعتنايی! 
اصرار داشتی تمامش کنيم. نگاه دلخورت تو سکوت می پرسيد: 
»چرا تمومش نمی کنی، اه؟ کالفه شدم از اين همه درد، لعنتی!«
کنار زدم.  از روی دستت  را  پارچه  زانو زدم.  آمدم کنارت. 
بوسيدمت . پيشانيت  را. دست هايت را. بی رمق افتادم کنارت. 
وقتی قرص های رنگ به رنگت را در ليوان آب حل کردم و 
ريز ريز به خوردت دادم. تا ساعت ها بعد، وارفته و بی حس، 
همان جا ماندم تا باران ريز جلوی چشم هام تار شد. تا وقتی که 
سوز قطره های باران از پس پنجره باز به سر و صورتم خورد 
و موهام ليچ چسبيد به هم؛ تا وقتی رعشه گرفتم و سکندری 
خوردم و خودم را رساندم به حياط. همان جور که خواستی، 
همان جور که بارها و بارها همراه خس خس سينه، ضعيف 
تکرار کردی و گفتی که بگويم. گفتی که داد بزنم تا بيايند و 
ببيند که تو نيستی. همان جور که گفتی... همان جور که خواستی 

رضا... .
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بسم اهلل الرحمن الرحيم ... عزيز سفر کرده، نور چشم مادر، 
قاسم جان... نوشتي خاله؟ مهندس رو مي گم ها! من که ننه شم 
عيبي نداره بگم قاسم... خب، سالم گرممان را از راه دور به 
شما مي فرستم. اميدوارم که حالتان خوب باشد. مدتي است که 
فرصت ديدار نشده و ما از شما بي خبريم. انشاءاهلل که خودتان 
و راضيه خانم و بچه ها سالمت هستيد. عفريته! ... عين ننه 
فوالدزره اومد اين بچه دسته گل رو ورداشت برد توي اون 
خراب شده. نذاشت بعد مرگ آقاش سايش رو سر من و اين 
کوکب يتيم مونده باشه! به حق اين ساعت الهي، پسرش سرش 
بياره! ننويسي اينا رو اون تو! ... چي گفتم؟ خب، خب، مهندس 
اتفاق  يک  فقط  خوبيم.  بخواهي،  ما  احواالت  از  اگر  جان 
کوچکي پيش آمده، ولي نکند نگران شوي! خواهرت کوکب 
هزار ماشاءاهلل براي خودش خانومي شده و دارد درسش را 
مي خواند. به زودي آن هم براي خودش مهندس درست و 
حسابي مي شود چون پول درس هايش خيلي گران است. البته 
ما که شرمنده شما هستيم ولي خوب کوکب مي گويد مهندس 
جان خودشان مي دانند که اگر بخواهي مهندس الکي بشوي 
درس هاي بيست هزار تومني هم هست ولي مهندس حسابي 
شدن گران درمي آيد. راستش مادر جان نه که خيال کني چيزي 
شده، شما خودت ماشاءاهلل درس خوانده اي و بهتر مي داني 
چه دوره و زمانه بدي است. همين کوکب از دانشگاهش يک 
چيزهايي تعريف مي کند که آدم مي ماند هاج و واج. توي 
بقال خودش  مرتضي  دارند!  هم  سيگاري  دختر  کالسشان 
گفت که با کوکب رفته اند دوتايي ازش سيگار گرفته اند. البته 
من گيسش را کشيدم و گوشمالش دادم تا بچه م راضي شد 
بگويد دختره سيگار مي کشد. نمي خواست رازش را بگويد، 
من از زير زبانش کشيدم. دختره پدر ندارد، کسي باالي سرش 
نيست. کوکب بچه م غصه اش را خيلي مي خورد. حتي يکي 
دوبار که به حرف کوکب گوش نداده و- بی ادبی است- سوار 
ماشين هاي غريبه شده و رفته، کوکب رفته دنبالش که مواظبش 
باشد. البته اولش که نگفت؛ نمي خواست آبرويش را ببرد. يعني 
اوِل اولش مهري خانم ديده بودشان. من هي مي گويم کوکب 

جان تو نبايد به اين دختر کمک کني ولي بچه م دلش براي او 
مي سوزد و مي گويد اگر مادر و برادرش بفهمند مي کشنش. 
نري اينا رو واسه ننت تعريف کني مارو! چه قدر هم ماشااهلل 
طولش مي دي خاله جان! شاگرد چندمي شما؟... تا کجا گفتم؟! 
آهان...مهندس جان، اين ها را گفتم که بگويم درست است که 
جامعه خراب شده، کوکب هم از وقتی اسمش دانشگاه در 
آمده يه کم به سر و وضعش مي رسد ولي شما خيالت از بابت 
خواهرت جمع باشد. من هم اولش مي ترسيدم ، حتي رويم به 
ديوار مادر، به صورتش که دست زده بود حسابي ادبش کردم. 
ولي خوب شاگرد اول که شد خاطر جمع شدم که سرش به 
درسه! ماروجان شاگرد اولش رو بزرگ بنويس خاله... بله... 
به مادرت گفتم اين اردوش رو بره و بياد شوهرش مي دم به 
رشيد، پسر ميرزا حسنعلي! پسره خاطرش رو خيلی مي خواد. 
دو سه بارم کادوهايي که واسش خريده بود رو از تو کيفش 
پيدا کردم... . جووني شماها ديگه مثل ما نيست خاله! تازه بچه م 
خيلي باحياست، اين چيزارو به من نمي گه ... واسه مهندس 
ننويسي اينا رو مارو جان! مهندس خيلي غيرتيه! واسه ننه تم 
تعريف نکن... باريک اهلل ... شاگرد اول و نوشتي؟..خوب..اول 
تابستان هم دويست هزار تومن خواست براي کالس اضافه! 
شاگرد اول ها را يک ماه بردند دانشگاه شهر اردوي درسي! من 
هم ديدم دخترم سربه راه است و جوان است و با من پيرزن 
مي پوسد توي خانه و تازه پس فردا که مثل شما مهندس قابلي 
شود، دو برابرش را در مي آورد. با اجازه شما از مهري خانم 
قرض کردم و دادم برود. البته نه که خيال کني براي پول نامه 
نوشتم مادر، از شما به ما رسيده...انشاءاهلل خدا برکت بدهد به 
کسب و کارت ... خدايي نکرده نمي خواهم شما را دلواپس کنم 
ولي کوکب دو هفته اي مي شود که رفته و حتي يک تلفن هم به 
خانه مهري خانم نزده! خاله اون دستمال رو از سر طاقچه بده 
مارو...آدم سگ بشه مادر نشه...بميرم الهي! چه قدر جاش خاليه 
بچه م... اگه چاييده باشه يه گوشه بي کس افتاده باشه چي؟! قبل 
رفتني يه ورق قرص از ال کتابش افتاده بود زمين، همين طور 
ريز ريز... گفتم عيب و علتي داري خداي نکرده که قرص 
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مي خوري مگه؟ گفت چيه... ضعيف مي شن دکتر ميده... آره 
خاله ... همون ... ويتامين... ضعيف شده دختره...مي گم البد 
تلفن نداشته باشن، هان؟! چي گفتم؟ آره، تلفن نزده... همين 
ماروجان را که دارد برايم نامه مي نويسد فرستادم درِ دانشگاهش 
پرس و جو کند. تابستان است مادر و تعطيل هستند و جواب 
درست و حسابي به آدم نمي دهند. شما سايه سر ما هستي و 
من دست تنها نمي دانم چه بکنم. نمره تلفن تان را هم کوکب 
داشت که شماره مي گرفت و مي داد من حرف بزنم... بميرم ننه! 
اگه خونه بود که من زحمت نوشتن نامه رو به شما نمي دادم 
خاله جان، اين قدرم که يواش مي نويسي... مهندس جان زياده 
عرضي نيست. روي ماهتان را از دور... اي... مارو جان، قربون 
دستت پاشو ببين ننته اومده پي ات... بلکم کوکب باشه زنگ 

مي زنه...يادت نره تا کجا نوشته بودي خاله...
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شماره اموال
مریم احد زاده

یک داستان + دونگاه

پايم را که می گذارم توی حمام، زنگ آپارتمانم به صدا در 
می آيد. لعنت به اين شانس. می خواهم اهميت ندهم و بروم 
حمام که حس می کنم کسی دارد با قفل در ور می رود. به 
که  را  شلوارم  لباس هام.  پوشيدن  به  می کنم  سرعت شروع 
را  آپارتمان. خودم  کليد می اندازد توی در  می پوشم، کسی 

می رسانم پشت در و می پرسم:» کيه؟«
 در باز می شود و مردی می آيد تو. داد می زنم: »شما کی هستين؟ 

واسه چی اومدين تو خونه ی من؟«
مرد کت و شلوار تميز و مرتبی پوشيده و با خونسردی تمام 
را  تی شرتم  آستين  هنوز يک  که  من  به  اين که حتي  بدون 
نپوشيده ام، نگاه کند، دست می کند توی جيب پيراهن راه راه 
تيره اش و کارتی را بيرون می آورد و جلوی صورتم می گيرد. 
من دستم را از آستين تی شرتم رد می کنم و کارت را از دست 
مرد می گيرم. روی کارت با خط درشت نوشته شده مأمور 

شرکت ثبت اموال » ن. و. آ«  آقای ... .
داد می زنم: »برو بيرون آقا! هر کس که می خوای باش. من هنوز 

کاماًل لباس نپوشيده ام، که شما وارد خونه ی من شدين.«
مرد برمی گردد عقب و می گويد: »بيايد داخل.«

دو مرد و يک زن که توی راهرو ايستاده بودند، وارد می شوند. 
فرياد کنان می دوم سمت اتاق خواب و شالم را سرم می اندازم 
نفرشان  چهار  هر  برمی گردم  وقتی  می پوشم.  را  مانتوام  و 
توی پذيرايی ايستاده اند و توی ورقه های دستشان چيزهايی 

می نويسند.
ازتون  پليس.  به  می زنم  زنگ  »االن  می گويم:  و  می زنم  داد 
شکايت می کنم. شما همين طوری سرتون رو انداختين پايين و 
اومدين تو خونه ی من. حتی فکر نکردين که لباس تنم هست 

يا نه؟«
بعد می روم سمت تلفن و گوشی را برمی دارم. مردی که کارتش 
را نشانم داده بود، می آيد سمت من و گوشی تلفن را از دستم 
می گيرد و سيم تلفن را می کشد. آب دهانم را قورت می دهم و 

می گويم: »يعنی چی؟چرا اين طوری می کنين؟«
مرد نگاهی به ورقه هايی که توی دستش است، می کند و بعد 

و  می آورد  بيرون  ديگری  ورقه ی  کيفش  از  و  می شود  خم 
می گيرد جلوی صورتم و می گويد:

»خانم نازنين سليمی، فرزند اکبر سليمی. اين حکم ورود به 
منزل شماست. لطفاً بيش از اين وقت ما رو نگيرين.«

ورقه را می گيرم. تمام مشخصاتم، حتی قد و وزنم و اين که 
مجرد هستم و تنها زندگی می کنم، داخل ورقه نوشته شده. 
حس می کنم خانه دارد دور سرم می چرخد. سعی می کنم 
تعادلم را حفظ کنم. تکيه می دهم به ديوار و به مرد که حاال 
دارد روی گوشی تلفن برچسب می چسباند، نگاه می کنم. نفس 

عميقی می کشم و می گويم:
»اين برچسب چيه که روی تلفنم می چسبونين؟«

مرد جلوي نوشته ی توی ورقه اش تيک می زند و می گويد: 
»شماره  اموال. تمام وسايل شما، شماره اموال می خورن. در 
ضمن شما می تونی در صورت داشتن هرگونه اعتراض به اين 

آدرس مراجعه کنی.«
بعد کارتی را از داخل کيفش بيرون می آورد و می دهد دستم. 
حس می کنم کارت را از يک تکه سنگ گرفته ام. انگار اين مرد 
را از صخره درست کرده اند. هيچ حالتی توی صورتش نيست. 
نه خنده، نه عصبانيت. هيچ چيز. به کارتی که ازش گرفته ام 
نگاه می کنم. آدرسش را دقيقاً نمی شناسم. به همين دليل حدس 
می زنم از خانه ی من خيلی دور باشد. تصور اين که توی اين 
گرما بروم آن جا عصبی ام می کند. دست راستم را می گذارم 
روی سرم و دست چپم را می کنم زير مانتوام و تی شرتم را 
که چسبيده به تنم می کشم جلو و ولش می کنم. انگار مغزم 
از کار افتاده. نمی دانم چه کار بايد بکنم؟ بايد می رفتم و دوش 
می گرفتم اما حاال اين آدم ها سرشان را پايين انداخته اند، به 
خانه ام آمده اند و دارند روی تمام وسايلم برچسب می چسبانند. 
وحشتناک  برچسب چسبانده اند.  هم  آبگرمکن  روی  حتی 
است. ديگر نمی توانم تحمل کنم. بايد کاری بکنم. داد می زنم:

»آخه مگه اسباب و اثاثيه ی من متعلق به شرکت شماست؟ 
اين وسايل مال منه. اونا رو خودم خريده م و به هيچ کس و به 

هيچ جا هم بدهکار نيستم.«
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اما کسی جوابم را نمی دهد. انگار که اصاًل نمی شنوند. هر سه 
مرد مشغول کار خودشان هستند. تازه متوجه می شوم زنی که با 
آن ها وارد خانه ام شده بود توی پذيرايی نيست. می روم سمت 
اتاق خوابم. زن دارد روی تمام اسپری ها و وسايل آرايشم 
برچسب می چسباند. يکی از اسپری ها را برمی دارم و نوشته ی 
روی برچسبش  را می خوانم .شماره  اموال 75213. پوزخند 
می زنم و اسپری ام را می گذارم روی ميز آرايش و به زن که 

دارد روی سشوارم برچسب می چسباند، می گويم:
»خانوم اين کارا يعنی چی؟ چرا روی اينا برچسب می چسبونی؟ 
اينا وسايل شخصی منه. شما حق ندارين همچين کاری بکنين. 

شـما  ...  شـما دارين من رو ديـونه می کنين. يعنی چـی؟«
زن بدون اين که حتی نگاهم کند. کشو دراور را باز 

چشمانم  می ريزد.  بيرون  را  لباس هام  و  می کند 
گرد می شود و زل می زنم توی صورتش. توی 
صورت او هم انگار هيچ حالتی نيست. صبرم 
و  می گيرم  محکم  را  دستش  و  می شود  تمام 
می گويم: »ديگه دارين شورش رو در می آرين. 
ياال ازخـونه ی من بزنين بيـرون. همين االن!«

زن دستش را از دستم بيرون می کشد و به کسی 
اشاره می کند. برمی گردم. هر سه مرد پشت سرم ايستاده اند. 

يکی از آن ها مچ دستم را می گيرد و ديگری انگشت شستم را 
می کند توی حلقه ای. مرد سوم هم با يک دستگاه شبيه تفنگ با 
اين تفاوت که به جای لوله چيزی شبيه چنگگ دارد، حلقه را 
سفت می کند. من ناباورانه نگاهشان می کنم و بعد سعی می کنم 
خودم را از دستشان رها کنم. آن ها خودشان مرا رها می کنند. 
فرياد می زنم و بعد اشک هام سرازير می شود. گيج شده ام و 
مثل کسی می مانم که با پتک کوبيده باشند توی سرش. زن 
دستم را می گيرد و مرا می نشاند روی تخت. چشمم می افتد 
به حلقه ی توی دستم. رويش شماره  اموال 79425 حک شده. 
سعی می کنم درش بياورم. اما بی فايده است درنمی آيد. حتی 
تکان هم نمی خورد. دو دستم را می گذارم روی سرم و مشغول 
تماشای زن می شوم که دارد روی تمام کتاب هام شماره اموال 

می چسباند. حاال خانه ام پرشده از برچسب.
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                  نگاه اول

فضا  واسطه ی  به  که  داستانی ست  اموال،  شماره ی  داستان 
و نوع ُرخداد تالش کرده به داستان موقعیت نزدیک شود. 
یعنی روایت داستانی از یک موقعیت ناگهانی که از بیرون 
به شخصیت تحمیل می شود و تالش او برای خارج شدن از 
آن موقعیت هم، حاصلی ندارد. آنچه در داستان مغفول مانده 
و جزء مهمی از این تعریف تلقی می شود، روایت داستانی 
منفعل است  و تالش شخصیت است. شخصیتی که صرفاً 
و به دلیل نپرداختن نویسنده به اجتماع بیرونی و ادامه ندادن 
داستان، اساساً فرصتی برای این تالش پیدا نکرده و درگیر 
تبعات و اثرات این شماره گذاری نمی شود. در نتیجه 
روایت داستانی نیز ساخته نشده و به پایان تراژیک و 
چاره ناپذیر یک داستان موقعیت پرداخته نمی شود. 
                                                              
                                            کیمیاگودرزی

               نگاه دوم

در داستان شماره ی اموال تالش صورت گرفته برای خلق يک 
داستان موقعيت چندان عمق نيافته و از تمام مشخصات اين 
گونه ی داستانی تنها شخصيتی داريم گيراُفتاده در موقعيتی 
غيرعقالنی. کارکرد رخدادی که می خواهد القاء يک نيروی 
قاهر و جبّار اجتماعی را تداعی کند با توجه به قرار گرفتن 
شخصيت در اين موقعيت به دليل کنش ها و ديالوگ های 
خنثی از اين افاده ی معنا به دور مانده. از طرفی شخصيت های 
داستان موقعيت با پرداختی ضد شخصيت گونه که در آثار 
کافکا می توان آنها را مشاهده کرد، يعنی به نحوی که درون 
شخصيت ها به دليل وجود يک موقعيت فاقد معنا مد نظر 
قرار نمی گيرد و مخاطب حتی با ظاهر شخصيت هم آشنا 
نمی شود. ولی موردی که بسيار پررنگ می شود موقعيت 
موجود است که شخصيت را به تناقض وجودی نزديک 
می کند و تقالهای شخصيت تلقی کننده ی تالش مذبوحانه ای 
است که در پايان به انفعالی تراژيک منجر می شود و متاسفانه 
در اين اثر با پايانی رها شده، شخصيت تنها با نشستن و گريه 
کردن بنيان داستان را با مشکل مواجه می کند.   همچنين 
می توان خورده گيری کرد از زاويه ديد اثر که می توانست با 
انتخاب سوم شخص و فاصله گيری مناسب از متن همانا به 

تک افتادگی و تنهائی شخصيت کمک کند.
                                                 عليرضا رحيمی موحد



داستانک)فلش فیکشن(
نازنین جودت

بهترين معادل هايي که مترجمين براي فلش فيکشن ارائه کرده اند، داستانک يا داستان کوتاه ِکوتاه است. البته از اين گونه ي 
داستاني با نام هاي داستان برق آسا، دمْ داستان و داستان ريزه و... هم ياد مي شود.

به طور کلي، داستانک به داستاني اطالق مي شود که در چند جمله آغاز مي شود، به اوج مي رسد و پايان مي يابد. داستانک 
غالباً واژه ي اضافي ندارد؛ به عبارت ديگر، نويسنده بايد در نوشتن داستانک خّست به خرج دهد و داستان را در چند سطر، 

يک پاراگراف يا در نهايت، اصطالحاً در يک وجب دست تمام کند.
بارزترين ويژگي داستانک حجم آن است. ولي در همين حجم کم، ايجاز بايد اتفاق بيافتد. نويسنده بايد کوتاه بگويد، اما 
همه چيز را بگويد. داستانک ها عموماً طرح هاي سرراست و خطي دارند. در اين نوع داستان ها، تمرکز روي يک حادثه 

اصلي است که در بيشتر موارد رويداد مهمي هم نيست.
اين مقدمه از داستانک، پيش درآمدي براي معرفي صفحه ي جديدي در »داستان نامه« بود. به پيشنهاد سردبير از اين شماره 
صفحه اي را به داستانک اختصاص داده ايم. در هر شماره قصد داريم يکي از ويژگي هاي داستانک را طرح کرده وچند 

نمونه ي منتخب ضميمه اش کنيم.
 نمونه هايي که در ادامه ي اين يادداشت آورده شده اند، با وجود حجم کمي که دارند، ايجاز درشان اتفاق افتاده است. البته 
اين بدان مفهوم نيست که خصوصيات ديگر را شامل نمي شوند. بلکه، در اين شماره، اين ويژگي بيشتر مدنظر ما بوده است.
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به مرد گفت: »نمي آي چايي بخوريم؟« مرد گفت: 
»االن کارم تموم مي شه. سرعت پايينه.« زن گفت: 

»بازم سرد نشه!« مرد جوابي نداد. 
زن در را که مي بست، انعکاس تصوير زني برهنه را 

در شيشه ي پشِت سر مرد ديد.
ليال ثابتي 

 نوزاد همان طور که به مادرش نگاه مي کرد، دستهاش 
را تکان مي داد و مي خنديد. زن ازسقف حلق آويز 

شده بود و تاب مي خورد.
آريا يعقوب زاده

بابايی )برنده جايزه دوم، دومين جشنواره پايداری(

به دختر کوچکش گفت: »رقيه جان! عمه اينا که اومدن 
اينجا، جلوی زهرا نيای دست دور گردنم بندازی يا 

بشينی روی پاما! خب؟ بابايی هم صدام نزن!«
محمد مبينی

نمی فهمم چرا؟
برژيت باردو برای نجات جان يک سگ به اسکاتلند 
پرواز کرد. در جاهای ديگر ميليون ها نفر مردند ولی 

آن ها سگ نبودند.
ديويد فيتز سيمونس



 )Starke( طرح جلد نخستين چاپ کتاب »مسخ«؛ اثر شتارکه
نيمه باز نشان می دهد و  جوان برآشفته ای را پشت به دری 
طرحي از هيچ حشره اي بر روي جلد نيست. نامه اي از کافکا 
به ناشر کتابش موجود است که در آن اصرار کافکا به عدم 
استفاده از طرح حشره بر روي جلد را نشان مي دهد. متن نامه، 

به ترجمه ناصر غياثي چنين است:
به انتشارت کورت ُولف، پراگ، 25 اکتبر 1915، جناب آقای ولف
چندی پيش نوشته بوديد که طرح روی جلد را اوتومار شتارکه 
خواهد زد. خب، ، من دچار کمی وحشت -شايد بی مورد- 
شدم. فکر کردم نکند شتارکه، طرح ِخود ِحشره را بزند. اين 

کار را نکنيد، خواهش می کنم اين کار را نکنيد! نمی خواهم 
برای طراح محدوديت ايجاد کنم، بلکه طبيعتا فقط براساس 
شناخت ِ بهتر ِی که از داستانم دارم، چنين خواهشی می کنم. 
طرح خود حشره را نمی شود زد. حتي نمی شود از دور هم 
نشانش داد. اگر چنين قصدی در ميان نيست چه بهتر- در اين 
صورت خواهش من خنده دار می شود. اگر اجازه داشتم ايده ام 
را بگويم؛ مثاًل صحنه ی پدر و مادر و وکيل شرکت در برابر در 
ِ بسته را، يا باز بهتر از آن: پدر و مادر و خواهر در اتاق روشن، 
در حالی که در  به اتاق کاماًل تاريک کناري باز است را انتخاب 

می کردم.

 نخسـتین چاپ کتاب »مسـخ« با طرح جلد  اوتومارشـتارکه 



36

داسـتان نامه
 آذر1391

شخصيت ترلکوفسکی در رمان مستأجر شباهت زيادی به 
شخصيت ژوزف کا. در رمان محاکمه و به طور کلي ساير 
شخصيت هاي آثار کافکا دارد که بر مخاطبين جدی ادبيات 
داستانی پوشيده نيست. داستان از لحاظ مضمون، همان زندگی 
ماشينی را تداعی می کند که زاينده تنهايی بشر است و اميد 
به نجات را هم از آن گرفته و به نوعی، بدبينی نهفته در آثار 
به  نوشته  اين  اما  می شود.  مشاهده  آن  در  اکسپرسيونيستی 
هيچ روی سعی بر نشان دادن ويژگی های اين جهان ندارد و 
کوشش شده جزئيات تنهايی شخصيت داستان مورد واکاوی 

قرار گيرد. 
ويژگی ترلکوفسکی، تضادش با اين اجتماع)آپارتمان( و يا 
با افراد اين اجتماع، در بروزدادن خودش نيست. او احساس 
انزوا نمی کند و يا عاجز از ارتباط با آن ها نيست؛ بلکه او از 
ابتدای داستان آماده تحريک از جانب آن هاست. که در اين 
ميان، نمی توان وجود مسائلی از جمله خودکشی مستأجر قبلی 
و حساسيت های بی مورد اهالی ساختمان را در مورد سروصدا 
ناديده پنداشت. ولی اين ها داليل کافی برای تأمالت آينده ی او 
در اين جهان داستانی نيست. به طوريکه مخاطب خيلی زود 
بعد از فصل های ابتدايی و استقرار او در آپارتمان، با فصل اسرار 
و همچنين فصل سرقت روبه رو می شود. از آغاز بخش دوم که 
»همسايه ها«ست به ترتيب اين فصل ها را پيش رو داريم: نبرد، 
شکايت، تب و مکاشفه که عناوين دغدغه آفرين اين فصول را 
می توان با ذهنيت بحران زای ترلکوفسکی بسيار نزديک دانست. 
ترلکوفسکی از همان ابتدا که خودش را در موقعيتی خاص 
می بيند، مانند اکثر انسان های امروزی فاقد آگاهی و تفکر- که 
همان ابزار اوليه مقابله با جهان ماشينی است- خودش را تسليم 
وضعيت های وجودی انسان مدرن)آپارتمان نشين( می کند و 
به نوعی با خاص پنداشتن کنش هايی عادی در يک آپارتمان، 
زمينه آشفتگی و عدم تعادل روحی خود را سبب می شود. برای 
بهتر جا افتادن اين بحث در اين جا به نظريه ی جامعه شناختی 

زيبل در ارتباط با جامعه ی مدرن اشاره می شود: 
از  انواع محرک ها،  با  مواجه  در  انسان  مدرن،  در کالن شهر 

تابلوهای تبليغاتی و پاساژها گرفته تا صداها و تصاوير خاص 
اين فضا قرار می گيرد که سياليت ذهن يا پرتاب شدن حواس 

انسان شهرنشين را به ناکجاها در پی دارد. 
از اين منظر، شخصيت ترلکوفسکی در برابر اين تحريکات 
و تحرکات اجتماع پيرامونش، نه تنها تسليم می شود، بلکه در 
نيمه ی داستان مقدمات مسخ شدنش در شخصيت زن داستان 
)مادمازل شول( را با پا گذاشتن به کافه آن سوی خيابان و دادن 

سفارشاتی مشابه او ترتيب می دهد. 
اثر،  جغرافيای  و  فضا  مدد  به  شخصيت پردازی  بر  عالوه 
می توان به طنز هنرمندانه ی آن در زبان و موقعيت اشاره کرد 
که همسويی اش را با آثار کافکا بيش از پيش آشکار می سازد. 
در اين اثر و اغلب آثار کافکا همواره جهانی می بينيم که بدی 
را با تمسخر و استهزا برجسته می سازد و با طنازی، معضالت 
اين اجتماع را تازيانه می زند. در اين اثر، طنز و شوخی که در 
جاهايی گروتسک گونه به پيش نما می آيد، اندوه داستان را به 
سخره می گيرد و نيز طلب کردن آزادی هايی را در البه الی 
دنبال  داستان  دربندگيرنده ی شخصيت  منطق های  و  قواعد 
می کند که سرانجام منتج به بازتاب کابوس های انسانی در 

جهانی فروبسته می شود.     
 

نگاهی به رمان مستاجر
علیرضا رحیمی موحد

انسان اجتماعی یا انسان انسانی



رمان »مستأجر« نوشته ی روالن توپور نويسنده ی لهستانی است. 
با خواندن داستان مستأجر نوعی اين همانی بين اين روالن توپور 
و فرانتس کافکا می بينيم. داستان مستأجر قصه ی مردی است که 
به دنبال خانه می گردد و از قضا خانه ای که پيدا می کند متعلق به 
زنی)سيمون شول( است که خودش را ازپنجره ی آپارتمان به 

بيرون پرت کرده و در کما به سر می برد.
 مرد داستان، ترلکوفسکی، برخالف نيازش به خانه، قلباً از 
مرگ زن خوشحال نمی شود. با ورود ترلکوفسکی -که از نظر 
اخالقی انسانی مودب، خوش رفتار و مبادی آداب است- به 
آپارتمان، دنيای داستان عوض می شود و به ناگاه از فضايی کاماًل 
رئال، وارد فضايی اکسپرسيونيستی و گوتيک می شود. نويسنده 
به شدت با ترلکوفسکی همراه می شود تا جايی که اشمئزاز 
ناشی از فضای داستان را پابه پاي ترلکوفسکی پيش می برد. هم 
از وضعيتش ناراحت است و هم از اين که نمی تواند رودرروی 
همسايه ها بايستد و جوابشان را بدهد، مشمئز می شود. در اين 
داستان همانند داستان مسخ، شخصيت اصلی داستان در دنيايی 
ناخواسته گير می افتد. در مسخ، انسانی که صبح از خواب بيدار 
می شود و می بيند تبديل به سوسک شده است و در مستأجر، 
مردی برای زندگی وارد آپارتمانی می شود که تمامی اهالی آنجا 
قصد جانش را کرده اند و طوری پيش می روند که در نهايت، 
او را همانند سيمون شول)مستاجر قبلي( وادار به خودکشی 
ناخواسته بکنند. ترلکوفسکی با وجود اينکه متوجه موضوع 
می شود و تمام تالشش را می کند که نجات پيدا کند، در نهايت 

کاری از دستش ساخته نيست و مجبور به فناست.
مکتب اکسپرسيونيسم پس از جنگ جهانی دوم در کشورهای 
شکست خورده به وجود آمد. در آثار هنری اکسپرسيونيستی، 
شاهد سرخوردگی و يأس و بدبينی مفرط هستيم. شرايط، 
جامعه و...، همه دست به دست هم داده اند که انسان له شده 
و حقير را به نهايت پلشتی و اشمئزاز بکشانند. انسان ها در 
اين مکتب، افرادی سرخورده و مغلوب هستند که در شرايطی 
ناخواسته گير می افتند و هر چه تقال می کنند راه گريزی پيدا 
است.  جامعه  از  نمادی  آپارتمان  داستان،  اين  در  نمی کنند. 

جامعه ی بدبينانه ای که حق هر نوع »بودن« و انسانيت را از 
فرد می گيرد. انسان ها، موجودات بی دست وپايی هستند که 
مجبورند با تقدير شوم الهی بسازند و به سوی مرگ و نيستی 

بروند.
 با خواندن داستان های اکسپرسيونيستی، احساِس ترس، تنهايی، 
تبانی، گيرافتادن، ناتوانی و شوم بختی بر انسان مستولی می شود. 
اين فضا بسيار شبيه به جنگی است که انسان)فرد، يک عضو 
جامعه( هيچ گاه نقشی در ايجاد آن نداشته و چه بسا مخالف آن 
است، اما ناگزير بايد ببيند و تحمل کند و در نهايت به فنا رود.
ترلکوفسکی که از نقشه ی اهالی ساختمان با خبر می شود، 
سعی می کند خودش را نجات دهد. اما در برابر قدرت اهالی 
ساختمان کاری از دستش ساخته نيست و هر چه می کوشد 
در نهايت مغلوب می شود. اوج اين درماندگی، زمانی است که 
جامعه)اهالی آپارتمان( جنيست ترلکوفسکی را تغيير می دهد. 
ترلکوفسکی تبديل به سيمون شول)مستأجر قبلی( می شود. 
همه برای خطاب او از ضمير مونث به جاي مذکر )she به 
جای he( استفاده می کنند. جامعه اينطور خواسته است و او 

ديگر انسان قبل نيست!
اين حقارت، دقيقاً تا لحظه ی مرگ ادامه دارد. مرگی حقيرانه 
با  که  داريم  را  و مشمئزکننده! در مسخ، جنازه ی سوسکی 
خاک انداز جمعش می کنند. در مستأجر، ترلکوفسکی را مي 
بينيم که از پنجره به حياط پرت شده و بدنش نيمه جان و 
خونين است. و راه پله ها پر از خون و تف ها ی خونين اوست. 
و در نهايت روی تخت بيمارستان و درحالی که تمام بدنش 

باندپيچی شده است، جان می دهد.
چيزی که از اين گونه داستان ها برای خواننده باقی می ماند، 
همان حسی است که برآيند اين مکتب است و به نوعی نگرش 
و تفکری نه چندان خوش بينانه را در پی دارد. و لذتی که 
در نهايت در مخاطب به وجود می آيد، برگرفته از تضاد و 
دغدغه ای است که ناخودآگاه در ذهن انسان جامعه ی مدرن 
نقش بسته است. اگر نه، چرا بايد چنين فضاهای غم آلود و 

حقيرانه، لذتی را برای مخاطب در پی داشته باشند؟! 

زهرا هادی
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مجموعه داستان »بوداي رستوران گردباد« نوشته ي حامد حبيبي، 
سال جاري توسط نشر چشمه منتشر شده است.

حامد حبيبي را پيش از اين با مجموعه داستان هاي »ماه و مس« 
و »آن جا که پنچرگيري ها تمام مي شوند« مي شناختيم. »آن جا که 
پنچرگيري ها تمام مي شوند« به همراه مجموعه داستان »برف 
و سمفوني ابري« سال 87 برندگان مشترک جايزه ي بنياد ادبي 

گلشيري در بخش مجموعه داستان کوتاه بوده اند.
که  کافکايي  موقعيت  مجموعه،  قبول  قابل  کيفيت  از  جدا 
راوي های برخي داستان هاي حبيبي به آن دچار مي شوند، يکي 

از داليل اصلي بررسي اين مجموعه است. 
موقعيت کافکايي همان وضعيتي است که شخصيت اصلي 
غالب داستان هاي فرانتس کافکا به آن دچار هستند؛ دچارشدن 
به وضعيتي خوف انگيز که نه دليل اين ابتال مشخص است و 
نه راه درمان يا به نوعي فرار از آن. اين موقعيت خوف انگيز در 
داستان »قصر«، دهليزها و مسيرهاي پرپيچ و خم و ناشناخته ي 
محلي به نام قصر است که آقاي کا در ميان آن ها گم شده 
است. در »مسخ«، بازارياب هميشه در حال سفري به نام گرگور 
سامسا در رختخوابش متوجه مي شود که به حشره اي غول پيکر 
بدل شده است و در »محاکمه« شخصيتي به نام جوزف کا به 
جرمي که خودش آن را نمي داند محکوم مي شود. موقعيتي 
شبيه به داستان »تلفني« که از درخشان ترين کارهاي حبيبي در 
بوداي رستوران گردباد است. نکته اي که ناگفته ماند، اين است 
که شخصيت هاي تمام اين داستان ها به مانند شخصيت داستان 
تلفني نسبت به وضعيت پيش آمده اعتراضي نمي کنند و آن 
را مي پذيرند؛ هرچند که به ظاهر گريزي از موقعيت به دست 

آمده نيست.
»با عنايت به کافکا، درمی يابيم که چرا ديگر نمی توانيم از خرد 
سخن بگوييم. پيامدهای زوال آن  دو چيز است: اولی شايعه ای 
است که حول چيزهای واقعی وجود دارد، نوعی عقل زمزمه گر 
و کالمی  که با موضوع های بی اعتبار و منسوخ سر و کار دارد؛ 
پيامد ديگر اين زوال پذيری، حماقت است که  مطمئناً جوهر 
خرد را به کلی بر باد داده؛ ولی جذابيت و يقين آن را که شايعه 

هميشه فاقدش بوده، حفظ می کند. حماقت در قلب چيزهای 
محبوب کافکا قرار دارد-از دن کيشوت و ياری دستياران  گرفته 
تا حيوانات)از قرار معلوم برای او، حيوان بودن تنها به معنای 
رهاکردن شکل انسانی و خرد انسانی از نوعی شرم بود- همان 
شرمی که ممکن است به آدمی متشخص در مکانی بد، از 
پاک کردن شيشه ی عينکش دست دهد(. کافکا کاماًل مطمئن 
بود که اوالً فرد بايد احمق باشد که به  کسی کمک کند، ثانيا 
تنها کمک يک احمق، کمک واقعی است. تنها نکته ی نامعلوم 
اين است که آيا چنين کمکی به يک انسان هنوز می تواند مفيد 
باشد. خيلی بهتر است به فرشتگانی کمک کنی که می توانند 
بدون کمک  کارهای خود را انجام دهند. بنابراين، همان طور که 
کافکا بيان می کند، مقادير بی پايان اميد هست، ولی نه برای ما. 
اين عبارت کاماًل اميد کافکا را دربردارد، سرچشمه ی آرامش 

درخشان اوست.« )والتر بنيامين-ترجمه ي غالمرضا صراف(
قبول اين وضعيت رو به زوال و در پي آن، گوش سپردن به 
مرثيه هاي عقل زمزمه گر و پذيرش اين حماقت، همان وضعيتي 
است که پيش از اين، منتقدان در ارتباط با بوداي رستوران 
گردباد از آن به طنز اجتماعي تعبير کرده و قالب مجموعه 
را طنز دانسته بودند. در صورتي که داستان هايي چون تلفني، 
درگاه و چه شد که زنم نگذاشت چيپسم را بخورم، به همان 
اندازه طنز هستند که محاکمه هست. حبيبي در نگارش اين 
مجموعه موقعيت کافکايي را به بهترين شکل ممکن ايرانيزه و 

به روزرساني کرده است.
گيالسي غلتيده زير مبل و انگار بچه اي آن جا خوابيده باشد 
همان داستان هايي هستند که قبل از انتشار مجموعه با آن ها در 
مجالت و نشريات آشنا شده بودم و به نوعي باب آشنايي من 

با بوداي رستوران گردباد همين داستان ها بودند. 
گيالسي غلتيده زير مبل در شناساندن شرايط غريبي که راوي 
داستان به آن دچار است خوب عمل مي کند. استفاده از نشانگان 
غريب که دقيقاً همين دور از ذهن بودن بسياري از آن ها، داستان 
را باورپذير و مخاطب را گرفتار تعليق داستان مي گذارد. به عنوان 
مثال: شناور بودن ميزان طول و عرض تختخواب راوي. حبيبي 

کی ازدودقیقه ی بعدش خبرداره؟
را مبد خانلری

ساند ویچ بندری یعنی:
بررسی مجموعه داستان »بوداي رستوران گردباد«
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از همان ابتدا حواسش را معطوف انتهاي داستان کرده چرا که عناصري که 
از اين موقعيت غريب به مخاطب نشان مي دهد، به صورت يک درميان، 
راوي را مورد حمايت از خود قرار مي دهند، اگر ناپديد شدن گيالس زير 
مبل، ترسناک است، اما فراهم کردن غذاي گرم نيز دوست داشتني است. 
اگر اندازه ي شناور تختخواب ترسناک و غريب است، شستن لباس هاي 
کثيف راوي به نشانه ي حمايت از اوست و اين توجه نشان مي دهد که 
حبيبي قصد ندارد با نشان دادن افعال غريب بر جذابيت داستان بيفزايد و 
از اين امر شگفت به فراخور داستان بهره مي جويد. هرچند که در انتهاي 
داستان کمي شتاب زده عمل مي کند و در عيني کردن تصوير انتهايي داستان 

ناموفق عمل مي کند.
انگار بچه اي آن جا خوابيده باشد به همان ميزان که در فضا سازي موفق عمل 
مي کند، در شخصيت سازي ناموفق است. بيماري پدر يا همان اصلي ترين 
شخصيت داستان ساخته نشده است. عوارض اين بيماري در طول داستان 
در حال تغييرشکل هستند. اگر پدر از اين عوامل مي ترسد، پس چرا آن ها 
را براي فرزندش توجيه مي کند؟ پدر در هنگام توجيه، آدم ترسويي به نظر 
نمي آيد و در آن لحظه بر ترسش غلبه مي کند که اين کاماًل با شخصيت 
ساخته شده توسط نويسنده در تناقض است. کنش هاي بيروني داستان 
همچون اصلي ترين کنش، که تعليق داستان را ايجاد مي کند و کنش هاي 
شخصيت هاي فرعي، همچون همسايه، از فيلتر راوي رد مي شوند و به 
صورت انگاره هاي راوي به مخاطب مي رسند. انگاره هايي که مخاطب بايد 
آن ها را يه صورت حکم بپذيرد و همين بزرگ ترين ضعف اين داستان 

است.
چه شد که زنم نگذاشت چيپسم را بخورم از داستان هاي قدرتمند مجموعه 
است. اولين نکته اي که اين داستان مشخص مي کند، قدرت باال و هوشمندي 
از  داستان ساختن  داستاني است.  نويسنده در تشخيص دست مايه هاي 
موقعيتي بکر که يکي از نکات درخشاني است که جذابيت مجموعه تا 
حدود زيادي در گرو آن است. داستان آدم هايي که بيشتر از آن چه بايد 
شبيه يکديگرند تا اين حد که اگر در اکسترمم هاي زندگي جاي يکديگر 
بنشينند، به جايي بر نمي خورد. اين داستان مي تواند پيش در آمدي بر يک 
موقعيت کافکايي باشد. به عنوان مثال راوي، روزي از خواب بيدار شود 
و ببيند که اين شباهت ها به بيشترين حد ممکن رسيده است. شوخي با 
داستان سيندرال يکي از رندي هاي حبيبي در ساختمان اين داستان است. 

داستان تلفني به مانند  داستان چه شد که زنم...، از داستان هاي قدرتمند 
مجموعه است، راوي درگير يک موقعيت کافکايي مي شود به مانند تمام 
شخصيت هاي داستاني کافکا در مواجه با اين موقعيت بسيار خونسرد عمل 
مي کند و با وجودي که چاره ي کار را نمي داند، به دنبال يافتن چاره شروع 
به حرکت مي کند. حبيبي در اين داستان تا آن جايي که ممکن است از 
کنش ها و واکنش هاي بکر بهره مي جويد و همين تا حد زيادي بر جذابيت 
کار مي افزايد. شخصيت هايي که به داستان اضافه مي شوند، هم در خدمت 

پيرنگ هستند و هم در خدمت اتمسفر داستان.
در کافه ي لرد روايت مدرني است از ضرب المثل معروف يک کالغ چهل 
کالغ؛ روايتي مدرن در تمام ابعاد آن. گارسوني که به مانند شبکه هاي 

خبري سراسر دنيا عمل مي کند. اتفاقي که فقط سر و صدايي 
نامفهوم از آن داريم و مردمي که بي خبر به زندگي روزمره ي 
خود مشغول هستند. صدايي نامفهوم توجه مردم را به اتفاقي 
در دنيايي بافاصله جلب مي کند و به گارسوني که اخبار واقعه 
را با خود مي آورد. اخباري که هيچ سنگ محکي براي سنجش 

اعتبار آن ها وجود ندارد. 
داستان بوداي رستوران گردباد براي انتقال مفهومي عميق و 
تأثيرگذار، از ظرفي استفاده مي کند که براي اکثر قريب به اتفاق 
مخاطبان اين داستان ناشناخته است و همان عده ي معدودي 
که تجربه ي ظرف اين داستان را داشته اند فرصت بهتري براي 

درک آن را دارند. 
و  است  مجموعه  جذاب  داستاني  روايت هاي  از  درگاه 
گوشواره اي که از کتاب اعترافات راهب بي واهمه در ابتداي 
نهايي شخصيت  اقدام  بر  داستان آمده است، توجيهي است 
افتاده  از اجتماع خود دور  به نحوي  داستان. شخصيتي که 
است. حبيبي در اين داستان نشان مي دهد که ساده ترين اتفاقات 
کم اهميت، مي توانند صاحب بنيادي ترين داليل باشند. نويسنده 
در اين داستان هم از همان رويکرد داستان انگار بچه اي آن جا 
خوابيده باشد استفاده کرده است. با اين تفاوت که اين انگاره ها 
از ذهن شخصي جز راوي مطرح مي شوند و حکم مربوط به 
اين انگاره ها در مورد راوي ساخته مي شود که اجازه ي ورود 
به دنياي ذهني او را داشتيم. همان رويکردي که نقطه ضعف 
داستان انگار بچه اي...محسوب مي شد، به نقطه قوت داستان 

درگاه تبديل مي شود. 

ساند ویچ بندری یعنی:
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کافکا،  داستان های  اغلب  در 
نشانه ای از هجرت و سرگردانی 
به  نه  هجرت  يافت.  می توان 
سرزمينی  از  مهاجرت  معنای 
به سرزمين ديگر ، بلکه نوعی 
در  حتی  بيگانگی  احساس 
مکانی آشنا مثاًل زادگاه خويش. 
مدام  کافکا  داستان  آدم های 
بر  فايق آمدن  با  تا  می کوشند 
حقيقت  به  دشواری ها  انواع 
خويشتن » خودِ رها « برسند. 
با  تنها  نه  آن ها  که  است  اين 
انسان های ديگر »اجتماع« بلکه 
با خود نيز بيگانه اند. گراکوس 
آثار  ديگر  مثل  هم  شکارچی 
کافکا از بيگانگی و سرگردانی 
بی انتها می گويد. مرد شکارچی 
شوارتسوالد،  در  پيش  سال ها 
در پی تعقيب يک بز کوهی از 
صخره پرت می شود و می ميرد. 
فضای  داستان،  ابتدای  در 
داده  نشان  ريوا  ساحلی  شهر 
که خاص  اتمسفری  می شود. 
مردی  کافکاست:  داستان های 
روی پله ی ستون ياد بودی، در 
سايه قهرمان شمشير به دست 
روزنامه می خواند. ميوه فروشی 
کنار بساط خود لميده و دريا را 
تماشا می کند. دو مرد ته ميخانه 
ميخانه چی  می نوشند.  شراب 
کنار ميز نشسته و چرت می زند 
و... . فضای ساخته شده سرد 

سرگردانی گراکوس و کافکا
افسانه احمدی
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تفاوت اند.  آرام است. مردم بی کنش و بی  و 
حواس کسی به تازه وارد ها نيست. تنها کسی 
پسر  می کند،  توجه  رسيدگان  راه  از  به  که 

خردسالی است:
»پسرکی خردسال پنجره ای را گشود، فقط آن 
اندازه فرصت کرد که ناپديد شدن آن گروه را 

به درون خانه نظاره کند و... «
در جای ديگری از داستان نيز به نقش کودک 
برای  که  کودکانی  حضور  شده است.  اشاره 
احترام به شکارچی رديف ايستاده اند. و شايد 
منظور  که  کرد  تفسير  اين گونه  را  آن  بتوان 
و  مدرن  اجتماع  کشيدن  تصوير  به  نويسنده 
از يک جنس)هم  موجود  دو  ماندن  امان  در 
گراکوس شکارچی که ساليان پيش مرده و هم 
کودکان( است که هر دو هنوز به زندگی مدرن 

آلوده نشده اند. 
گراکوس با اين که می داند مرده، اما دليل عدم 
آرامش و نرسيدن به سرزمين ابدی را نمی داند. 
دليل سرگردانی اش مشخص نيست. چنان چه 
من  مرگ  »زورِق  می گويد:  شهردار  به  خود 
راهش را گم کرده. شايد چرخش غلط سکان 
يا غفلت کرجی بان و يا دل سپردنی کوتاه به 
وطن. « او در موقعيت  دهشتناکی گير افتاده 
است. موقعيتی که از آن را گريزی نيست. نه 
خودش می تواند از اين ورطه بگريزد و نه کسی 
می تواند کمک اش کند. او مجبور است آواره 
بين دو دنيا بماند، بی اينکه دليل اين سرگردانی 
را بداند. و اين موقعيت، به گونه اي به تصوير 
کشيده شده که سبب تحقق حقيقت مانندی 

داستان شده است. 
سراسر داستان پر از نماد و نشانه است. گاه از 
دل يک نشانه، نشانه ی ديگری بيرون می آيد. 
مثاًل اشاره به کبوتر که نشانه پرواز و رسيدن 
به مکان و زندگی جديد است. بعد نشان دادن 
کبوتر به اندازه يک خروس. و درجايی ديگر 
يعنی  می شود.  مبدل  پروانه  به  که  شکارچی 
گراکوس)شکارچی( به پروانه )شکار( تبديل 

می شود. 
گراکوس خوشحال و راضی به آغوش مرگ 
می رود. چنان که به تن کردن کفن را به سان 
دوشيزه ای  توسط  عروسی  رخت  پوشيدن 
می داند. تا اين که به قول خودش آن حادثه 

رخ می دهد. حادثه ای که چيزی جز سرگردانی گراکوس نمی تواند باشد. و 
دردناک تر از سرگردانی، انزوای وحشتناکی است که گراکوس دارد. خود جايی 
به شهردارـ  که ابتدای داستان به عنوان يک سرکرده دولتی ظاهر مي شود و بعد 

شکل کشيش و ناجی را به خود می گيردـ  می گويد:
» آن چه را که من اين جا می نويسم، کسی نخواهد خواند. کسی به کمک من 
نخواهد آمد. اگر کمک به من وظيفه فرض شود، همه ی درهای همه ی خانه ها 
بسته خواهد ماند، همه پنجره ها بسته خواهد ماند، همه در بستر خواهند ماند، 
رو اندازها را به سر خواهند کشيد، تمام زمين به خوابگاهی شبانه بدل خواهد 
شد. البته در اين کار حکمتی نهفته است. زيرا کسی از وجود من آگاه نيست... «
اگر به نشانه های فرامتنی توجه کنيمـ  مثل معنی اسم کافکا و گراکوس که هر دو 
به معنی زاغچه استـ  و همچنين زندگی کافکا را مرور کرده باشيم می توانيم 
ردپايی از نويسنده را در متن بيابيم که گراکوس همان کافکاست. کافکايی که 
هم از نتيجه برخورد جامعه با يک يهودی و هم از سختگيری های خانواده در 
رنج است. و اين کشمکش درونی به خاطر عدم اعتراض به محکوميتی است 
که خود نمی داند از کدام گناه سرچشمه می گيرد. گراکوس سرگردان است؛ 
درست مثل کافکا، که در دوران بيماری به سر می برد، يا مثل سرگشتگی که 
بين شغل اداری و کار ادبی اش »نوشتن« دارد. گراکوس از  ماندنش در ريوا 
چيزی نمی داند. به گفته او زورق اش به دست بادی حرکت داده می شود که 
در فرودست ترين ديار مرگ می وزد. مانند کافکای بيمار که همچون گراکوس 
به آرامش می انديشد و يا تعبير »خودکشی روح« که کافکا برای گم گشتگی اش 
در فضای سرد اداری دارد. مسلماً اين خاص نوشته های کافکاست که می تواند 
موقعيت های ساده، عادی و روزمره را به واقعيتی همگانی و بشری تبديل کند. 
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»التاری« داستانی است با انديشه يک داستان مدرن که عناصر 
آن به شکلی سنتی چيده شده است. استفاده از راوی دانای کل 
و روايت خطی داستان، از ويژگی های داستان هاي کالسيک 
است و نشان دادن وحشی گری پنهان در ذات انسان، ويژگی 
داستان هاي مدرن. بنا براين، هم خوانند ه ی مدرن با خواندن آن 

لذت می برد و هم خواننده ی کالسيک.
است.  قرعه  قيد  به  انسان ها  قربانی کردن  داستان  التاری، 
قربانی کردن يک نفر برای بارور شدن محصوالت و در واقع برای 
زنده ماندن کسان ديگر. بنابراين، مهم ترين وجه داستان التاری، 
وجه اسطوره ا ی و سمبوليک آن است. گويی نوع بشردر قالب 
اسطوره ی قربانی کردن برای بارور شدن محصوالت کشاورزی 
پنهان شده است. در واقع، جامعه ی داستان انسان ها را چنان 

شکل می دهد که خون همديگر را می بلعند.
داستان، در دهکده ای رخ می دهد که نمی دانيم کجاست. گويی 
اين حادثه نياز به مکان ندارد و در هر مکانی می تواند اتفاق 
بيفتد. مهم ترين شخصيت داستان، جعبه ی سياه است. جعبه ی 
سياهی که به مرور زمان پوسيده شده و شکسته است، اما 
همچنان اصالت خود را حفظ کرده و سرنوشت سياه قربانيان 

را رقم می زند. 
ريزانگاری های خونسردانه ای که در داستان التاری آمده است، 
موجب می شود که رخداد پايان داستان هولناک تر به نظر برسد. 
همچنين، آوردن اسامی تک تک شخصيت ها موجب می شود که 
داستان برای خواننده باورپذيرتر و ملموس تر باشد. حال و هوای 
شادی که در سراسر داستان حاکم است و تناقض اين حال وهوا 
با تراژدی پايان داستان، تأثير آن را چند برابر می کند. انگار آدم ها 
بهترشدن زندگی شان  برای  نفر  قربانی شدن يک  از مرگ و 
خوشحال می شوند. فقط وقتی عمق فاجعه را درک می کنند که 
قرعه به نام آن ها بيفتد. شور و شوق تسی برای شرکت کردن 
در مراسم التاری و پريشانی او در پايان داستان به خوبی اين 

مسأله را نشان می دهد.
همچنين  و  دارد  بسياري  پنهان  اليه های  التاری  داستان 
پرسش های زيادی را مطرح می کند. تأکيد بر روی کهنگی و 
رنگ و رو رفتگی جعبه ی قرعه، گم شدن جعبه قرعه ی اصلی، 
فراموش  تشريفات  از  بخشی  »چون  مثل  جمالتی  گفتن 
يا متروک شده است، بخشی از سرود حذف شده...« نشان 
می دهد که اين رسم، کهنه شده و در حال از بين رفتن است. 

مردم شهر مدام آن جعبه را تعمير می کنند؛ حتی خودشان زير 
آن را نگه می دارند؛ زيرا سه پايه خراب شده است. جمله ی 
ياد داشتند« نشان می دهد که  به  را  از سنگ  استفاده  »هنوز 
خشونت همچنان در ذات انسان ها پنهان است و منتظر فرصتی 

است برای ابراز خود.
چرا پيرمرد به کسی که می گويد: »در برخی از شهرها، اين 
به عصر  »دارند  می دهد  است«، جواب  رفته  بين  از  مراسم 
غارنشين ها برمی گردند.«؟! مگر غارنشين ها چگونه بوده اند؟ آيا 
منظور پيرمرد اين نيست که هر چه دانش بشر افزايش می يابد، 
نياز او به ابراز خشم و خشونت بيشتر می شود؟ شخصيت 
آقای سامرز در داستان، بسيار پرسش برانگيز است. آيا نام او 
در برگه های داخل جعبه هست؟ آيا واقعاً تقلبی در کار بوده و 

قربانی از خانواده ای که آقای سامرز بخواهد انتخاب می شود؟
اين داستان می خواهد بگويد که نسل بشر تمام تالشش را 
می کند که خشونت را در خود بميراند؛ اما خشونتی که در 
ذات انسان وجود دارد، هرگز از بين نمی رود و در هر دوره ای، 
به شکلی متفاوت خود را نشان می دهد. کسانی هستند که از 
عقايد و افکار کهنه و پوسيده ای که حاصل خشونت در ذات 
انسان هستند، حمايت می کنند و حتی اگر پايه های آن بشکند، 
خودشان پايه هايش را محکم نگه می دارند. در دست کسانی که 
نمی خواهند با آن ها همکاری کنند، خشت گلی می گذارند و 
آن هارا نيز با خود همراه می کنند. هميشه کسانی هستند که به 

ظاهر به قيد قرعه انتخاب می شوند. 
داستان التاری در زمان چاپش دو گروه خواننده داشته است:

گروه اول، کسانی که از خشونت پايان داستان ناراضی بودند 
و به شرلی جکسون اعتراض کردند. و گروه دوم، کسانی که 
از اين داستان دفاع کردند و عقيده داشتند که اين داستان به 
شکلی نمادين، خصلت همه ی انسان ها و همه ی قدرت ها را 

نشان می دهد. 

 

تراژدی انسان  مدرن
 الهام اختراعی

اثر شرلي جکسون

 بررسي داستان کوتاه »التاری«
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قطعه ای از داستان التاری

... لوازم اصلی برگزاری مراسم التاری، خيلی وقت پيش از ميان رفته بود. اما صندوق سياهی که حاال روی سه پايه بود ، 
حتی از پيش از تولِد وارنرِ پير، مسن ترين مرد دهکده، به کار می رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن يک 

صندوق جديد حرف زده بود. 
اما انگار هيچ کس نمی خواست اين تتّمه سنّت هم که صندوق سياه نماينده اش بود، از بين برود. می گفتند صندوق فعلی 
با قسمت هايی از صندوق ماقبِل خودش درست شده است؛ همان صندوقی که اولين ساکنان دهکده ساخته بودند. هر سال 
پس از التاری، آقای سامرز حرف صندوق جديد را پيش می کشيد، اما هر بار قضيه بی آن که کاری صورت بگيرد، فراموش 
می شد. صندوق سياه سال به سال رنگ و رو رفته تر می شد. حاال ديگر سياه سياه نبود، يک طرفش طوری تراش خورده 

بود که رنگ چوب اصلی را می شد ديد و بعضی جاها کمرنگ شده بود و لک و پيس داشت ....

Dave Mckean :اثر
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محاکمه، داستانی است که شکلي سوررئال و کابوس گونه دارد. 
قهرمان داستان )ژوزف کا( جوان مجرد سی ساله ای است که 
در پانسيونی به سر می برد. در صبح سی امين سالگرد تولدش 
با ورود غريبه ای به اتاق خوابش، از خواب بيدار می شود و 
در می يابد که بازداشت شده است. او برای شنيدن حکم جلبش 
بايد به اتاق نشيمن برود. »کا« ابتدا جريان را يک شوخی دوستانه 
می پندارد اما در اتاق نشيمن با چند نفر نگهبان و بازجو و سه 
نفر از کارمندان دون پايه بانکی که خود در آن جا صاحب منصب 
است روبه رو می شود. کا را به اتاق خواب مستأجر ديگری 
به نام دوشيزه بورستنر هدايت می کنند. کا در اينجا متوجه 
می شود که به طرزي مرموز و به دليلی مبهم، توسط قانون 
و دادگاهی ناشناخته تحت پيگرد قانونی است. کا به دادگاه 
مرموز احضار می شود و در آنجا، به جای استفاده از کتاب 
قانون، از کتاب هايی با صور قبيحه استفاده می شود. گردانندگان 
دادگاه افرادی فرومايه و پست و فاسد هستند که با زنان روابط 
نامشروع دارند. بعد از آن، کا با افراد مختلفی از طبقات مختلف 
که ادعا می کنند می توانند به او کمک کنند روبه رو می شود ولی 
در نهايت در می يابد که هيچ کس در آن دادگاه متفعن و مرموز 
و در آن شرايط بغرنج نمی تواند ياري گرش باشد. برای همين 
کم کم امور عادی زندگی و وظايف بانک را با بی ميلی انجام 
می دهد. در پايان، دو جالد به خانه کا می آيند و او را با خود به 
بيرون شهر می برند و وادار به خودکشی می کنند اما چون کا از 
اين عمل سر باز می زند يکی گلويش را می فشارد و ديگری 

چاقويی را در سينه اش فرو می کند. 
فضای رمان سنگين، منکوب کننده و سياه است. به قول پل 
کلودل با محاکمه ما شاهد پرداختی جدی به يکی از غنی ترين و 
جانگدازترين مباحث فاجعه انسانی شده ايم: مبحث دادگستری 
و کادر اداری دادگستری. اين نگاه تنها می تواند يک برداشت از 

داستان محاکمه باشد. 
از منظر اجتماعی و فلسفی، واقعيت آن چيزی که قهرمان رمان 
کافکا ارائه می کند اين است که در يک جامعه ي نابکار، نفس 
بی گناهی خود در عين حال يک جنايت است. در اين داستان، 

مرجان جامی

 نگاهی دوباره به  »محاکمه« ی کافکا
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قهرمان هرگز از علت دستگيری اش و هويت کسانی که او را 
متهم کرده اند، مطلع نمی شود. در حقيقت، گناه او متولدشدن 
و زندگی کردن است. گويا اين داستان، تمثيلی از اين واقعيت 
است که سرنوشت کا سرنوشت همه انسان هايی است که پا به 
جهان می گذارند. در دنيای تمثيلی برساخته کافکا، همه انسان ها 
محاکمه و مجازات می شوند؛ چون محکوم به زندگی و به تبع 

آن محکوم به مرگ هستند. 
آقای کا می خواهد بی گناهی اش را در جهانی پر از گناه اثبات 
کند. اما می بينيم که چگونه دادگاهی فاسد که نمادی از اين 
دنيای پوچ و شايد نمادی از جامعه فاسد است، قاطعانه او را 

محکوم و حکم اعدامش را صادر می کند.
قهرمان داستان می تواند نمادی از نظام خرده بورژوازی باشد 
زيرا او کارمند بانک است و تاکنون هيچ کار بدی نکرده است. 
در سراسر کتاب هيچ مدرکی مبنی بر خطاکار بودن قهرمان داده 
نمی شود. درحالی که او شخصی محافظه کار است که مانند همه 
مردم، رسوم اجتماعی را پذيرفته و زندگی عادی دارد، اما بايد 

مجازات شود. 
از طرفی، سلسله مراتب بی پايان دادگاه و پيچ وخم های اداری 
می تواند نوعی انتقاد اجتماعی به شمار آيد. فساد دادگاه می تواند 

نمادی از فساد جامعه يا حکومت باشد. 
در اين داستان قهرمان برای نجات خود از چهار گروه کمک می گيرد: 
نمايندگان  )نقاش(و  هنرمندان  مدافع(،  وکال)وکيل  زنان، 

مذهبی)کشيش(
ايجاد  باعث  زمينه هاي لذت زودگذر،  فراهم آوردن  با  زن ها 
نشاط و برقراری رابطه با قانون و دادگاه فاسد می شوند. وکال 
هيچ گره ای از کار قهرمان نمی گشايند، که اين خود نشانه ای از 
اوج نااميدی و بدبينی کافکا از قانون و برقراری عدالت است. 
نقاش بيشتر از بقيه به قهرمان کمک می کند، اما او هم مشکوک 
است. شايد در ميان تمام گروه ها، کافکا به ادبيات و هنر بيشتر 
از همه خوش بين است. اما کشيش نيز نه تنها مشکل را حل 

نمی کند، بلکه باعث سردرگمی بيشتر او هم می شود. 
 نگهبان می تواند نمادی از موانعی باشد بر سر راه جست وجوی 
انسان جهت شناخت عميق شخصيت خود يا حتی نمادی از 
موانع اجتماعی. آقای کا محکوم است در جامعه ای زندگی کند 

که بايد قوانين پوچ و بی معنی اش را پذيرفت.
متهم می کند،  را  قهرمان  دادگاهی که  منظر روان شناسی،  از 
وجود خارجی ندارد؛ بلکه استعاره ای است از دادگاه ذهنی 
انسان و دقيقاً به همين دليل است که در ايام فراغت قهرمان 
يعنی روزهای تعطيل يا نيمه شب برگزار می شود. دادگاه نمادی 
از ضمير ناخودآگاه انسان، بانک نماد بخش خودآگاه ذهن و 
پانسيون نماد بخش نيمه آگاه ذهن می تواند باشد. پس گناه امری 
درونی است. محل دادگاه که از مناطق فقيرنشين جامعه است، 

نمادی است از ضمير ناخودآگاه انسان.
 به سختی می توان گفت که دقيقاً منظور کافکا در هر يک 
از آثارش، از جمله در رمان نيمه تمام محاکمه چه بوده است. 
اما برخی تأويل هايی که می توان برای آن برشمرد، عبارتند 
از: نشان دادن بی ارزش بودن، پوچی و شکست مبارزه فردی 
در مقابل مبارزه اجتماعی و همه گير، بی عدالتی سازمان يافته 
ديوان ساالری قضايی و انتقاد اجتماعی از آن، پوچی و سياهی 

جهان و سرنوشت تلخ بشر در اين جهان مرموز و تاريک.
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فقط اومده بودم يه تلفن بکنم، نوشته گابريل گارسيا ماکز، داستان 
کوتاه و تأثيرگذاری است. داستان از گونه داستان های واقع گرای 
اجتماعی با مضمون نقد زندگی مدرن است. زاويه ديد، دانای 
کل است و زمان روايت گذشته و خطی است و فقط برای 
روشن شدن وضعيت زندگی مشترک ماريا و ساتورنو به عقب 
برمی گردد. راوی دانای کل کاماًل مناسب است و داستان طوری 
گفته شده که انگار مهم نيست چه کسی و چه طور اين قصه 
را برای شما می گويد. مهم باليی است که بر سر ماريا می آيد. 
داستان پيچيدگی های معنايی دارد و نه تکنيکی، و موضوع گم 
شدن زن جوانی را روشن و سرراست برايمان تعريف می کند. 
ماشين ماريا داللوز سروانتس، زن بيست و هفت ساله مکزيکی، 
در راه بارسلون خراب می شود. او می خواهد به شوهرش تلفن 
کند و خبر دهد که قبل از ساعت هفت نمی تواند به خانه 
برگردد. هوا بارانی است و هيچ ماشينی برايش نگه نمی دارد. 
اتوبوس قراضه ای می ايستد و او که نگران شوهرش است، برای 
رسيدن به يک تلفن سوار می شود. نويسنده قضاوت نمی کند، با 
خواننده روراست است و اطالعات غلط نمی دهد. ماريا نگران 
است مبادا شوهرش به کارش نرسد و فکر می کند وظيفه دارد به 
او خبر بدهد. اتوبوس بيماران زن روانی را به آسايشگاه می برد. 
تا اين جا، اتفاق غريبی نيفتاده است. اما نشانه های بحران، حس 
وقوع حادثه را در خواننده ايجاد می کند: »ماريا وحشت زده 
است... به پرنده کوچک ژوليده ای شبيه شده...خاطرش آشفته 
است و فراموش می کند کليد ماشين را بر دارد... صدايش را 
از صدای باران و سر و صدای اتوبوس بلندترمی کند... الی 
پتويی شبيه به پتوی مسافران می خوابد... آرامش آن ها به او 
سرايت می کند... از هوش می رود...  يک جفت چشم سرد 
روانی  زنان  صف  به  را  او  گريزناپذير  اشاره ای  انگشت  و 
می فرستد.« اين ها مراحلی است که ماريا را از جهانش دور و 
کمی آن سوتر، وارد جهانی ديگر می کند. موتيف » فقط اومدم 
يه تلفن کنم«  پيوسته ما را به ياد مشکل ماريا می اندازد و ماريا 
که گرفتار شده مرتب يادآوری می کند که برای چه کاری آمده 
است. اين موتيف، مقاومت ماريا را در برابر سيستم قدرت 

نشان می دهد؛ نمی خواهد تن 
دهد؛ قدرت، در ابتدا فيزيکی 
است و او زورش به نگهبان ها 
باز  نمی رسد) هرکولينا دستش 
است و دو تا از بيماران را کشته 
می شود  شيميايی  بعد  است(. 
حس  آرام بخش  داروهای  و 
می کند  کم  او  در  را  حرکت 
است  روانی  و  روحی  بعد  و 
و او افسرده می شود. ماريا در 
زندگی اش نشان داده بوده که 
آزادی محض و بی قيد و شرط 
روحيه  همين  و  می خواهد. 
باعث می شود شوهرش بپذيرد 
که او ترکش کرده و خيلی زود 
سعی می کند ماريا را فراموش 
داستان  داستان،  هرچند  کند. 
ماريا است اما به نظر می رسد 
در اين آسايشگاه هيچ کس مداوا 
نمی شود و به نوعی داستان همه 
روانی  آسايشگاه  در  گرفتارها 
است. ماريا مرتب می گويد که 
او اشتباهی اينجاست و بيرون، 
کسی منتظرش است. جمله ای 
که از زبان اغلب بيماران روانی 
می شنويم و بعد از خواندن اين 
داستان بيشتر به  آن فکر خواهيم 
کرد و سرسری از کنار آن رد 

نخواهيم شد. 
در  ماريا  نگه داشتن  آيا 
يا  بوده  اشتباه  آسايشگاه، يک 
سيستم قدرت باالخره همه ما 

 خانه عنکبوتي که  مارکز
 با یک تلفن مي سازد!

مولودقضات

نگاهی به داستان  »فقط آمده بودم تلفن بکنم«
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 خانه عنکبوتي که  مارکز
 با یک تلفن مي سازد!

را به روش های مختلف می بلعد؟ پاسخ به اين سوال همان 
با  داستان  کند.  ايجاد  می خواهد  نويسنده  که  است  هراسی 
صحنه ها و توصيف های خوب و موجز، فضای تيمارستان را 
برای ما می سازد. ما باور می کنيم که چنين اشتباهی ممکن و 

باورپذير است. 
ماريا تخليه روانی می شود و برای رييس آسايشگاه حرف 
می زند و گريه می کند و از اينکه آن مرد بدون توقع نوازشش 
می کند خوشحال می شود. اطالعات ماريا با يک شماره روی 
سينه اش ثبت می شود. بعد مجبور می شود تنش را برای ديدن 

شوهرش بفروشد.
ساتورنو با کت ارغوانی که به تنش زار می زند و کفش های 
بدترکيبی که به عنوان صدقه بهش داده بودند به ديدن ماريا 
می رود و خونسردانه درباره ماريا قضاوت می کند: »... درسته که 
ماريا اخالق تندی دارد اما جلو خودش را می گيرد.« و همانطور 
که پذيرفته بود ماريا او را ترک کرده و با مرد ديگری فرار کرده، 
حاال هم می پذيرد که او ديوانه است و بايد در آسايشگاه بماند 

تا حالش بهتر شود. 
اين بی انصافی به راستی ماريا را ديوانه می کند و او مثل زن های 
ديوانه گالويز ساتورنو می شود تا از آنجا نجاتش دهد. با رفتن 
ساتورنو، ماريا اميدش را از دست می دهد و انگار ديگر برايش 
فرقی نمی کند که کجا باشد. اينکه ساتورنو باور کرده که او 
روانی است، نااميدش می کند و دست از مبارزه بر می دارد، 
غرور و شخصيتش خرد می شود و در سيستم زور تيمارستان 

حل می شود در حالی که، ماريا فقط آمده بود يک تلفن بکند!
در دنيای مدرن، کسی که وارد سيستم شود بايد تغيير کند. مثل 
کارخانه کنسروسازی، همه گوجه فرنگی ها بايد داخل قوطی و 
له شده خارج شوند. هيچ گوجه ای به همان شکلی که وارد شد 

خارج نمی شود.
درماندگی و اجباری که ماريا را به سمت بی تحرکی و بی ارادگی 
می کشاند، در کارهای کافکا زياد ديده می شود و به اين شکل 

از داستان ها، کافکايی گفته می شود.
اميد و نااميدی، بيماری و سالمت، اعتماد و بی اعتمادی از 

تقابل های مهم اين داستان است.
در پايان، ماريا که از ساکنين قديمی آسايشگاه به حساب می آيد، 
کمی چاق شده و راضی به نظر می رسد و نگهداری از گربه 
ساتورنو را به عهده مي گيرد. حاال که له شده و اراده ای ندارد، 
می تواند به جامعه برگردد و کم کم مسئوليت های سابقش را بر 

عهده  بگيرد.

پي نوشت:
ر.ک. به گارسيا مارکز، گابريل، بهترين داستان های کوتاه، احمد گلشيری، تهران، 

نگاه، 1384. 
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بسياری از هنرمندان برای خلق آثار خالقه ی خود در عرصه های 
مختلف هنری، همچون شعر، داستان، نمايش، سينما، نقاشی و 

موسيقی، وام گرفته ی فرانتس کافکا هستند.
سوزان سانتاگ )Susan Sontag(، نويسنده، فيلمساز و فعال 
سياسی آمريکايی، در کتاب »ضد تأويل«1 چنين شرح داده 
است: »کافکا با آثار خود، مفسران را جذب می کند و راه رهايی 

برای آن ها باقی نمی گذارد.«
 )Kafkaesque( هنرمندانی که الهام گرفته از کافکا هستند، کافکائِسک
را به روش های گوناگون  در آثار خود مورد استفاده قرار داده اند 
و با بررسی موشکافانه ی زيراليه های فرمی و مضمونی، می توان 
ردپا و نشانه های آن را در آثارشان جست و جو کرد. در اين 
نوشته، به اين نشانه ها در سه فيلم زِليگ، ناهار عريان و مگس 

اشاره می شود.
محوريت مضمون »مسخ« در»زِليگ«)1986 ( ، ساختۀ وودی 
آلن از نکات ويژه و قابل تأمل آن می باشد. داستان اين فيلم 
لئونارد  اروپای دوران جنگ جهانی می گذرد.  و  آمريکا  در 
زليگ، شخصيت اصلی فيلم، مردی متغير و دمدمی مزاج است. 
اين ويژگی برجسته زليگ در ظاهر و درون او تأثير عميقی 
دارد. زليگ همانند يک غريبه در محله چينی ها پيدا و دستگير 
آزاد  زندان  از  به طرز شگفت آوری  هنگامی که  اما  می شود. 
می  شود، ديگر چينی نيست بلکه به يک سفيد پوست آمريکايی 
تبديل شده است. شخصيت زليگ در تمام لحظات فيلم تغيير 
پيدا کرده و به کاراکتر های متعددی تبديل می شود. به طور مثال 
در صحنه ای از فيلم  به اتاقی وارد می شود که دو مرد چاق 
در آن حضور دارند و پس از خروج از اتاق، او نيز به مردی 
چاق تبديل شده است. چنين رويدادی به دفعات در فيلم تکرار 
می شود؛ به طوری که در صحنه ای از فيلم گزارشگر بينندگان را 

مخاطب قرار داده و پرسشی مطرح می کند:
»به نظر شما شخصيت بعدی که زليگ به آن تبديل می شود، کيست؟«
کافکا و آلن سعی در به تصوير کشيدن شرايط اجتماعی آغاز 
قرن بيستم دارند. شرايطی که در آن انسان از صفات انسانی 
دور شده و در راه غيرانسانی شدن پا می گذارد. کافکا در تحقق 

بخشيدن به اين امر از زبان فيگوراتيو و بصری استفاده می کند 
و آن را در قالب »استعاره ای حيوانی« در داستان مسخ عينيت 
می بخشد. او اين استعاره را در اليه ای از ابهام باقی می گذارد. 
اين امر حتی به گونه ای ميسر می شود که کافکا به دفعات 
از ناشر خود تقاضا داشته است که تصوير گريگور زامزا را 
روی جلد کتاب منتشر نکند. اما بر خالف کافکا، آلن آشکارا 
شخصيت های کليشه ای خود را در موقعيت های طعنه آميز و 
خنده دار قرار می دهد. مانند به چالش کشيدن مباحثی چون 
»يهود ستيزی« و فاشيسم. به طور کلی آنچه که به طور ضمنی 
در نثر کافکا، در اليه ای از ابهام بيان می شود، در اثر سينمايی آلن 

بی پرده و آشکارا موضوعيت می يابد.2
فيلم های »مگس« )1986 ( و »ناهار عريان«)1991 ( هر دو ساختۀ 
ديويد کراننبرگ)Cronenberg,David(، ترکيبی از وحشت و 
فانتزی هستند. اين آثار استعارۀ حشره را برای مهيج کردن اثر 
برجسته می نمايند و مخاطب را در شوک فرو می برند. »مگس« 
راجع به سف برودل، دانشمند ماهری است که با دست مايه 
قراردادن جسم خود و تبديل کردن خود به موجودی ديگر، تا 

عبور از مرز قوانين تثبيت شده ی زيستی پيش می رود.
و  اضطراب  فضای  ايجاد  با  »مگس«،  فيلم  در  کراننبرگ 
پريشانی)ترس از دست  دادن کنترل بر اعضای بدن و تحت 
کافکائِسک  قرارگرفتن(،  انگيزش های»حيوان شدن«  سلطه ی 
نهفته در اثر را به معرض ديد می گذارد. خوانش کراننبرگ از 
حاالت اغتشاش آميز و تهديد کننده ی»استعاره ی يک حشره« 
خوانشی تمسخر آميز است2. بسياری از ويژگی های شخصيت 
گريگور زامزا در داستان مسخ، در اليه های شخصيت پردازی 
»مسخ«،  در  به طورمثال  است.  نيز محسوس  کراننبرگ  فيلم 
گريگور در نخستين لحظاتی که با دگرديسی خود روبه رو 
می شود، تصويری از تغيير تدريجی خود را به خواننده نشان 
می دهد، تغييری که ذره ذره وجودش را تحت تأثير قرار داده و 

او را فلج می کند:
»گريگور که صدای خودش را در پاسخ مادرش شنيد، يکه 
خورد. بی ترديد صدای خودش بود. بله اما ته مايه اش صدای 

کافکائِسک، وودی آلن، مگس و ناهار عریان
شیرین محمد
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جير جير سمج و وحشتناکی بود که باعث می شد کلمات فقط 
در همان لحظه ی اول شکل روشنی داشته باشد، ...«3  

اين تغيير تدريجی، موقعيتی است که دانشمند فيلم »مگس« به 
صورت خود آگاه، خود را در آن گرفتار می کند.

از  پس  خوانندگان  برای  کافکا  نوشته های  طنز آميز  روحيۀ 
را  مردم  متن،  طنز آميز  بخش های  و  نداشت  معنايی  جنگ 
تحت تأثير قرار نمی داد. درحالی که آلن و کراننبرگ اين بخش 
را در آثار خود برجسته می نمايند. کراننبرگ به طور خاص 
يکی از معدود کسانی است که حال و هوايی طنزگونه را در 
صحنه های هراس انگيز خود تقويت می کند. به طور مثال در 
فيلم »ناهار عريان« در قالبی پست مدرن استعاره ي مسخ را 
تغييرشکل می دهد. موتيف اصلی اين فيلم که با سفری به 
نامعقوالت آغاز می شود »نابودکردن انديشه خردگرايی«4 است. 
دگرگونی در اين فيلم مسئله ای نژادی يا اجتماعی نيست بلکه 
مسئله ای جنسيتی است، در صحنه ای از فيلم حشره ي مونث 
ماشين نويس  مذکر  حشره ي  توسط  وحشيانه  ماشين نويس 
کشته می شود و پروتاگونيست)بيل لی( نيز در مراحل تجربيات 

تازه اش موجب نابودی همسرش می گردد.2
به وفور  هنری  عرصه های  کليه  در  کافکائِسک  نمونه های 
قابل بررسی و تعمق می باشند. نکته ي قابل توجه در اين است که 
کافکائِسک امری جدا از زندگی روزمره ي انسان معاصر نيست، 
بلکه امری است که حتی بر زندگی انسان هايی که دغدغه ی 

خلق اثر هنری را نيز در خود نمی بينند، سايه انداخته است.

پي نوشت:

1- “Against Interpretation” , in Against Interpretation and other essays 
)Newyork :Dell,1961(p.18
2- Related to num.3

-3 مسخ، فرانتس کافکا، فرزانه طاهری، نشر نيلوفر، چاپ پنجم، ص14
4- ‘exterminate all rational thought’
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نزديک و دو طرفه ای داشته  ادبيات رابطه  با  از آغاز  سينما 
منابع  اصلی ترين  و  نخستين  از  يکی  ادبيات همواره  است. 
فيلم های سينمايی بوده است. در اولين سال های ظهور هنر 
سينما، فيلم های سينمايی عمدتاً درون مايه خود را از رمان های 
معروف ادبی می گرفتند1. در آن زمان، آثار نويسندگانی همچون 
شکسپير، چارلز ديکنز، مولير و الکساندر دوما بسيار موردتوجه 
سينماگران کالسيک بود. به تدريج و با گذشت زمان، با ظهور 
سينمای مدرن در اوايل دهه شصت ميالدی برخی کارگردانان 
خالق همچون ميکل آنجلو آنتونيونی، اينگمار برگمان و آندری 
تارکوفسکی، با استفاده و الهام از آثار فرانتس کافکا وام دار اين 
نويسنده معروف آلمانی زبان شدند4و2. از آن زمان تاکنون، 
آثار کافکا الهام بخش کارگردانان سينما و تئاتر براي ساخت 
تبديل  سينمايي  نسخه  به  بارها  او  آثار  و  بوده  فيلم هايشان 
شده است؛ که می توان گفت تعداد فيلم هاي اقتباس شده از 
آثار اين نويسنده به عدد 75 مي رسد. به گفته فلينی، جذبه ی 
فوق العاده ی داستان های کافکا را بايد در همان ظاهر به اصطالح 
ساده، اتفاقات روزمره، و مانند آن ها جستجو و پيدا کرد. به 
همين دليل اين داستان ها همواره تجارب سينمايی وسوسه گر 
و اغواکننده ای هستند3. عالوه بر اين، بسياری آثار سينمايی 

يدک کش انديشه کافکايی نيز بوده اند. 
يکی از معروف ترين و قابل توجه ترين آثار کافکا، داستان بلند 
»مسخ« می باشد که بيش از نيم قرن پيش نيز به زبان فارسی 
ترجمه شده است و تا به حال بر اساس آن، چهار برگردان 
سينمايی توليد شده است. اين اثر، داستانی خيالی را روايت 
و فضای  قوی  درونمايه  دارد.  کابوس وار  فضايی  و  می کند 
تکان دهنده داستان با همان اولين جمله متن اعالم می شود: »يک 
روز صبح که گريگور سامسا از خواب بيدار شد، ديد که در 
بستر خود به حشره غول آسايی مبدل شده است«. ادامه داستان، 
ماجرای درگيری حشره با محيط و اطرافيان اوست. داستان 
بافت ذهنی و روانی  مسخ برخالف ظاهر ساده و روانش، 
بسيار پيچيده ای دارد. برای شناخت فضای ذهنی اثر کافکا 
و درک ظرافت های آن بايد دانست که کافکا مسخ ظاهری، 

يا تبديل گريگور سامسا به سوسک را رويدادی خارجی يا 
عينی نمی ديد، بلکه آن را نمادی از انحطاط يا زوال شخصيت 
قهرمان داستان تلقی می کرد. سامسا که در شبکه ای از مناسبات 
اجتماعی و روابط خانوادگی ناگوار گرفتار شده، هر روز بيشتر 
به موجودی حقير و بی ارزش بدل می شود و موقعيت انسانی 
خود را رفته رفته از دست می دهد. در داستان کافکا دگرديسی 
شخصيت سامسا، در عمل به ياری تمثيلی نيرومند تحقق پيدا 
می کند: او به حشره ای کثيف تبديل می شود، اما خواننده ی آگاه 
می داند که درواقع حيوانی در کار نيست. در فيلمی که »يان 
نمک«5 از اين داستان ساخته است، حشره ای وجود ندارد، اما 
فيلم برای نشان دادن ديدگاه شخصيت اصلی داستان، که خيال 
می کند حشره شده، به شگردی هنری دست زده و نقطه نظر 
داستان را تغيير داده است. در اين فيلم، ديدگاه روايت عوض 
شده و داستان از ديدگاه شخص اول روايت می شود. دوربين 
که در زاويه ديد گريگور قرار گرفته، به تماشاگر می گويد: »من 
)گريگور سامسا( يک روز که از خواب بيدار شدم، ديدم که 
به حشره عجيبی مبدل شده ام«. در ادامه فيلم، تمام کنش ها 
و تنش های داستان را از زاويه ای می بينيم که به جای چشم 
سامسا عمل می کند. بايد گفت تغييرات غريب و وهمناکی که 
در شخصيت اصلي داستان کافکا مي بينيم، بيش از آن که در 
ادبيات بتواند به نهايي ترين تصوير و تجّلي روايي برسد، در 

سينماست که خود را مي نماياند2.
برخوردهای گوناگون با هر متن کافکا به خوبی نشان می دهد 
که با هر نوع برداشت سينمايی، راه برای تفسير و تأويلی تازه 
باز می شود. فيلم »قصر« ساخته »مايکل هانکه« وجهی ديگر 
می گذارد.  نمايش  به  را  کافکا  متن  با  سينمايی  برخورد  از 
قصر داستان آقای »ک« می باشد که به عنوان يک مساح وارد 
سرزمينی می شود که توسط قصر اداره می شود. آدم ها، روابط، 
اشيا، مکان ها، همه و همه در خدمت بيان اوضاع و احوال و 
شرايط رو به تغيير جهان هستند. هيچ يک از اين ها در معنای 
واقعی خود بيان نمی شوند. جهانی که از آن سخن می رود 
جهانی است با روابط بسيار پيچيده و تنيده در بوروکراسی 

کافکاوسینما
سمانه قاسمی
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و بده بستان های کاری. انسان ها در اوج نزديکی روابط ناگهان 
آن چنان تغيير شکل می دهند که درکش ساده نيست. قصر 
که نمادی از نوع حکومت حاکم بر سرزمين است با اقتدار 
کامل ترک تازی می کند. اقتداری که راز ماندگاری اش نهفته در 
هزارتوی نامه نگاری ها و روابط رييس و مرئوسی است. در 
اين فيلم کارگردان خود را آگاهانه از چارچوب ساختاری و 
روايی رمان کافکا رها می کند و روايتی سرراست و واقع گرا 
از آن ارائه می دهد. فيلم در بند دقايق ذهنی و گره های روانی 
متن نيست. بلکه تالش دارد تنش های داستانی را به گوياترين 
شکلی نمايش دهد. در اين داستان، کافکا با ديدی ژرف و 
نظام های  از  معتبر  بسيار  و  هولناک  تصويری  پيش گويانه، 

تام گرای معاصر )توتاليتاريسم( ترسيم کرده است. نظام هايی که 
در آن، انسان به عنوان عضوی از جامعه، هويت فردی يا چهره 
مشخصی ندارد. بلکه مهره اي است که می توان به سادگی آن را 
حذف يا با مهره ديگری جايگزين کرد. تأمالت هانکه درباره 
کافکا، تعهدش را به بازآزمايی برخی از اساسی ترين نظريات 
مدرنيته تصديق می نمايد. فيلم او کمتر دل مشغول روايت گری 
از کافکاست و بيشتر بر حسی از جدا افتادگی و بی مکانی 
متمرکز است؛ ساختار فيلم،گسست هايی جدی را به تصوير 

می کشد که ترفندهای برخاسته از رمان را برجسته می سازد 6.
رمان  شده،  سينمايی  برگردان  که  کافکا  آثار  از  ديگر  يکی 

»محاکمه« است محاکمه جزو يکی از برجسته ترين و بهترين 
انسان در  از وضعيت  آينه ای تمام قد  آثار فرانتس کافکا و 
جهان مدرن است که بدبينی وصف ناپذير و تاريکی فضای 
وهم آورش، آن را به يکی از عالی ترين نمونه های رمان اوايل 
قرن بيستمی تبديل کرده است. اين داستان دربارۀ شخصيتی 
است به نام »جوزف ک«؛ کارمند بانکی که سال های دهه سوم 
عمرش را می گذراند. او يک روز صبح از خواب بيدار می شود 
و دو مأمور را در اتاقش می يابد که قصد دستگيرکردن او را به 
جرمی نامعلوم دارند و پس از دادگاهی فرمايشی او به سوی 

سرنوشت محتوم و مرگ خويش می شتابد.
»اورسن ولز« در سال 1962 فيلمی بر اساس اين داستان ساخت 

که برندۀ جايزه بهترين فيلم سنديکای منتقدين فرانسه شد. البته 
او به داليلی، پايان فيلم را بر اساس رمان تمام نمی کند که 
شايد قساوت کمتری را به نمايش گذارد. ولی به همان اندازه 
تأثيرگذار به پايان می رسد که کافکا داستان خود را به پايان 
می برد. بازی »آنتونی پرکينز« در نقش جوزف ک. چيزی از 
بازی وی در فيلم »روانی« اثر »هيچکاک« کم ندارد و همان 
نامتعادل بودن ذهن و روان را تا سر مرز ديوانگی به خوبی به 

تصوير می کشد7.
نماهای کابوس وار و حرکت های سريع دوربين در نسخۀ ولز 
از برجسته ترين نکات فيلم برای خلق زيبای فضاهای کافکايی 
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می باشد. هدف اورسن ولز تهيه نسخه ای تصويری از متن ادبی 
داستان کافکا نيست، بلکه زايش دوباره داستان محاکمه از بطن 
سينماست. اگرچه بسياری از نکات و گوشه های متن اصلی در 
نسخۀ اورسن ولز يا تغيير کرده و يا به کلی حذف شده است، 
اما  فيلم  فضای دلهره آميز اثر را به خوبی بازسازی می کند. 
اورسن ولز در برخورد خالق خود با متن اصلی، ظواهر و 
آرايه های ادبی داستان کافکا را کنار  زده و به جای آن، يک 

فضای سينمايی  ناب را تحويل می دهد2.
»استيون  ساخته   1991 محصول  »کافکا«  سينمايی  فيلم 
سودربرگ«، به طور مشخص وام دار هيچ کدام از آثار کافکا 
»کافکا«  است.  فيلم حاضر  تمام  در  کافکا  روح  اما  نيست، 
جامعه ای را به تصوير می کشد با انسان هايی بی نام و هويت. 
تبديل شده اند،  به مهره هايی يکسان و هم شکل  افرادی که 
زير  سادگی  به  و  داده  دست  از  را  انسانی خود  حساسيت 
نظارت دستگاه کنترل قرارگرفته اند. در واقع دنيای »کافکا« با 
ترسيم فضايی بر پايه يکسان سازی و فرديت زدايی از انسان ها 
شکل گرفته است. مسئله ای که در آثار اينگمار برگمن نيز 
قابل مالحظه است2. تصويري که فيلم »کافکا« ارائه مي دهد، 
چنين است: پراگ، سال 1919. پياده روهاي باريک و برج هاي 
قرون وسطايي، سايه ي ترسناک خود را بر گوشه و کنار شهر 
انداخته اند. »قصر«، آن عمارت يک پارچه و باعظمت که اقتدار 
و وحشت را در دل ها مي اندازد، بر فراز شهر ديده مي شود. 
اين، دنياي »کافکا« )با بازی ِجرمی آيرونز( است؛ مردي با يک 

زندگي دوگانه؛ او طي روز، يک کارمند ساده ي اداره ي بيمه 
است و شب ها نويسنده. فيلم عناصر پراکنده  ای از زندگی و 
آثار کافکا را با نظمی سنجيده به هم پيوند می دهد، تا به گونه ای 

به نقد راديکال از جامعه مدرن برسد2. 
بی  شک آثار فرانتس کافکا بر دنيای سينما و تئاتر، تأثير چشمگير 
و قابل توجهی داشته است. نويسنده ای که آثارش با مسائل 
پيچيده و بغرنج فلسفی و هستی شناسانه دنيای مدرن سرو کار 
دارد و او اين مفاهيم را به سادگی و روشنی در نوشته هايش بيان 
کرده و مسائل مهمی را در باره زندگی انسان مدرن مطرح کرده 
است. تأثير انديشه های اين نويسنده بزرگ مفاهيم فلسفی و 
روانکاوانه جديدی را وارد دنيای سينما کرده است. نويسنده ای 

که الهام بخش بسياری از فيلمسازان بنام جهان بوده است. 

منابع:
-1 پیمان حمیدی فعال، از ادبیات تا سینما، از رمان تا فیلم، مهر 1388، کتاب 

ماه ادبیات شماره 30 )پیاپی 144( 
-2 داستان عشق و نفرت و تأثیرگذاری سینما بر یک اسطوره، شهریور 89، 

بانی فیلم، شماره 1795
-3 آلبرتو موراویا، فردریکو فلینی و رابطه ادبیات و سینما، 1352، مصاحبه گر 

ماسسمو داواک، ترجمه کامران شیردل، سینما 52، شماره 4
-4 اینگمار برگمن و پایان یک عصر سینمائی، علی محمودی

5- Die Verwandlung, Jan Nemec, 1975, http://www.imdb.com/title/
tt0174019/

-6 مصاحبه کریستوفر شرت با میشائل هانکه، ترجمه آرمان شهرکی
http://moviefreak.blogfa.com ،محاکمه کافکا، فروردین 88 -7

صحنه ای ازفیلم کافکا اثر: استیون سودربرگ



تابلوي فرياد يا جيغ، اثر ادوارد مونک )1944-1863( نقاش نروژي، اثري است اکسپرسيونيستی که در واقع پيش از خود 
مکتب اکسپرسيونيسم به وجود آمده است و مظهر آن شمرده مي شود؛ موجودي ديوانه از خشم، لرزان در کنار نرده هاي پلي 
مشرف بر دريا که گويي بر اثر تشنجي باال آمده است، گونه هايش را با دو دست فشار مي دهد و زير آسمان خونين فرياد 

مي کشد. در فاصله دور، دو نفر با شاپوهاي بلند، پشت به او دور مي شوند.
مونش درباره اين تابلو می گويد:

»يک روز عصر قدم زنان در راهی می رفتم؛ در يک سوی مسيرم شهر قرار داشت و در زير پايم آبدره. خسته بودم و بيمار. 
ايستادم و به آن سوی آبدره نگاه کردم؛ خورشيد غروب می کرد. ابرها به رنگ سرخ، همچون خون، درآمده بودند. احساس 
کردم جيغی از دل اين طبيعت گذشت؛ به نظرم آمد از اين جيغ آبستن شده ام. اين تصوير را کشيدم. ابرها را به رنگ خون 

واقعی کشيدم. رنگ ها جيغ می کشيدند.«
بسياری از هنرمندان جنبش اکسپرسيونيستی با تحريف و کژنمايی و اغراق آميز کردن مضامين و موضوعات، به کمک 
رنگ های تند و زننده، اوج هيجانات و احساسات ذهنی خود را بيان می کنند و با اين کار قصد نمايش واپس گرايی و به 

بن بست رسيدن انسان مدرن را دارند.

 تابلوی فریاد ) جیغ ( ادوارد مونک 
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شهر پر از بيلبوردهاي تبليغاتي ست. پر از تبليغات عطر و طعم و مارک و لباس و ... ؛ هر آنچه در ابعاد زندگي آدمي مورد نيازست. 
تبليغات خوش رنگ و البته پررنگي که حتي وقتي با سرعت صد و بيست کيلومتر در اتوبان از کنارشان رد مي شوي، نديده گرفته 

نمي شوند و آدمي را وسوسه مي کنند، که به حکم طبيعتش »هر آنچه ديده بيند، دل کند ياد«. 
شايد بشود روزي را متصور شد که در اتوبان هاي اين شهر، کنار آن فنجان قهوه اي که بخارش تا آسمان مي رود و بويش گيجت 
ميکند، يا تبليغات ماکاروني و سس، تبليغات ناشريني را هم ديد که مثاًل اين کتاب چاشني فلسفه دارد، آن يکي عاشقانه ي آرام 
است، اين که دورتر نشسته، بوي جنايت مي دهد و ژانر پليسي دارد. يا پوسترهاي تبليغ الاليي هاي کودکانه. روزي که تيزرهاي 
تبليغاتي اي ساخته بشود که از کتاب حرف بزنند، پوسترهايي که کتابي را معرفي کنند، فيلمهاي کوتاهي که قصه کتابي را بگويند 
و از نويسنده اش با مخاطب حرف بزنند؛ نويسنده اي که بيش از چند حرف و کلمه بر پشِت جلِد يک اثر است. نويسنده اي که 
موجودي زنده است و دقيقاً به همين علت هوا مي خواهد، بيمه، حق مسکن، حق عائله مندي و ... مي خواهد، و براي برخورداري از 
اين مواهب حيات، الجرم بايد اين چرخه معيوب و اين تصور که نويسنده جزيي است مهجور از اجتماع که براي تفنن مي نويسد، 

اصالح شود و کتاب هم در ايران زمين کااليي شود که به فروش برسد. 
شايد برآورده شدن اين نگاه آرماني زمان زيادي را طلب کند، اما وضعيت کتاب وکتابخواني در ايران چنان در حال احتضارست 
و به تبع آن اوضاع نويسندگان و ناشران، که گريزي نيست جز اينکه براي اين جسم فرتوت چاره اي بيانديشيم؛ پيش تر از آن که 

واجب شود بر مرده اش نماز بگزاريم. 

مي نویسم پس هستم 
اسداهلل امرايي مترجم آثار بسياري از نويسندگان برتر جهان به 
زبان فارسي، معتقد است که کتاب اساساً کاالييست که براي 
خواص جامعه نوشته مي شود و اگر براي عموم، آگهي هم داده 
شود و تبليغات خاص هم بشود، کتاب خوانده نخواهد شد. اما 
در نگاه گسترده او، هرکسي که هر کتابي را مي خواند، هرکسي 
که مي تواند وقتي را به بطالت نگذراند و نوشته اي را بخواند - 
در هر حوزه اي و موضوعي که باشد- او ديگر عوام نيست و 

بايد براي ترغيب و تشويقش، برنامه ريزي کالن بشود. 
امرايي معتقداست سطح و طبقه اجتماعي هيچ تاثيري در اين 
حوزه ندارد و خواننده ي عالقمند، حتي در صورت نداشتن 
تمکن مالي هم، کتاب را در سبد خريدش حفظ خواهد کرد و 
ديگري هرگز چنين نيازي را حس هم نخواهد کرد. پس اين 
نگاه که اوضاع اقتصادي سبب بي توجهي به مطالعه در ايران 

شده است نگاه درستي نيست. 
مترجم کتاب هر وقت کارم داشتي تلفن کن نوشتۀ ريموند 
چون  اما  مي داند.  مخاطب  جذب  ابزار  را  تبليغات  کارور، 

متفاوت  بايد  تبليغ هم  ابزار  متفاوت است،  مخاطِب کتاب 
باشد. حتماً بايد ناشر براي کتاب تبليغ کند، از متن داستانها فيلم 
ساخته شود، پوستر توزيع گردد، روز امضا برگزار شده و براي 

جذب خواننده تالش صورت گيرد. 

اسـداله امرایي حمایت نویسـندگان از یکدیگر و 
حمایت نویسندگان پیشکسوت از نویسندگان جوان 

را امر بسـیار موثري در نشر و تبلیغ کتاب مي داند

آیاکتاب کاالیی تبلیغ پذیر است؟
فائزه شکیبا

گزارش

هیاهوی بسیارپشت درهای بسته
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اما وي يکي از موثرترين شيوه ها را، حمايت شخصيت هاي 
محبوب و مشهور جامعه از کتاب و اعالم تمايل آنان به خوانش 
آن مي داند. موضع گيري شخصيت هاي محبوب و معروف در 
حمايت از يک کتاب يا حتي حضور دکور-گونه ي کتاب 
در کتابخانه اي شخصي و نمايش تلويزيوني آن، گاهي ميزان 
فروش يک کتاب را در طول هفته چنان باال برده که ناشر دست 

به چاپ دوم زده است.
اين نوع تبليغ غيرمستقيم، گويي شيوه ي بسيار موثريست که 
ببيننده يک برنامه تلويزيوني با اشاره ي شخصيت محبوبش يا 
توصيه  وي به خوانش يک کتاب، متوجه آن نويسنده و قلم و 
موضوع خاص آن کتاب مي شود و به سمت خواستن و دانستن 
کتاب مي رود. در اين ميان، حتي اگر همه ي خريداران، آن کتاب 
را نخوانند اما بي گمان خيلي ها آن را خواهند خريد و کتاب و 

کتابخواني با اقبال مخاطب روبرو خواهد شد. 
امرايي حمايت نويسندگان از يکديگر و حمايت نويسندگان 
پيشکسوت از نويسندگان جوان را امر بسيار موثري در نشر 
و تبليغ کتاب مي داند. اينکه نويسنده حرفه اي نگاه و نظرش 
را در مورد اولين کتاب نويسنده جوان به رشته تحرير درآورد 
و ناشر، متن را در پشت کتاب چاپ کند، قطعاً به معني تاييد 
نويسنده است و خوانندگان کتاب شناس و کتابخوان، اين کتاب 

را محک خواهند زد. 
مترجم کتاب»جنگل کوتوله ها«ی ايزابل آلنده، اشاره مي کند به 
کاري که اين خانم نويسنده انجام مي دهد و در پاياِن کتاِب 
نويسنده اي جوان، يادداشتي مي نويسد و در نتيجه، اقبال به آن 
کتاب را افزايش مي دهد. البته چون اين امر سبب افزايش نرخ 
فروش کتاب مي شود و اقبال خوانندگان به آن بيشتر مي شود، 
در کشورهاي پيشرفته ناشر حتي موظف به پرداخت هزينه به 

نويسنده بزرگواريست که بر کتاب يادداشتي نگاشته است. 
اسداهلل امرايي شيوه ي ديگر جلب توجه و برانگيختِن حساسيت  
مخاطب نسبت به يک کتاب را، روز امضاها و جشن هاي 
هم  آن  ولي  موثريست،  بسيار  شيوه ي  که  مي داند  رونمايي 
مرهون برنامه ريزي درست ناشر و مجموعه عللي است که بايد 
دست در دست هم بدهند تا کتابي که نويسنده خبر نگارش 
آن را منتشر کرده است، خيلي ديرتر از آنچه که بايد، به دست 
مخاطب نرسد، يا اين که کاًل نرسد و در درياي متالطم نشر 

گم شود. 
وقتي از امرايي مي خواهم توصيه آخرش را برايم بگويد، کتابي 
را از قفسه کناري اش برمي دارد و تيراژش را برايم مي خواند: 
3000 نسخه چاپ 1345 و کتابي ديگر را برمي دارد؛ نو و بّراق، 
به چاپ 1391 با تيراژ 500 نسخه! مقايسه آماري افزايش سطح 
سواد در جامعه با تعداد تيراژ و خريد کتاب در ايران، عالمت 

سوال بزرگيست که توي سرم مي ماند!

دست هایم را در باغچه مي کارم
سوسن طاقديس، نويسنده کودک و نوجوان و برنده ي جوايز 
ادبي متعدد مثل جايزه کتاب سال، جايزه ادبي پروين اعتصامي 
و ادبيات برتر، معتقد است که در حوزه نشر، کتاب و کتابخواني 
اتفاقات خوب بسياري مي افتد. جلسات رونمايي، روز امضاها، 
جلسات نقد، جوايز کتاب سال، کتاب فصل و جوايز متعدد 
ادبي که کم کم پا مي گيرند. اما مسئله اين است که همه ي اين 
اتفاقات هياهويي است پشت درهاي بسته. يعني اتفاقات ادبي 
کشور در فضاي عمومي جامعه گسترده نمي شود و بجز اطالع 
رساني هاي خبري خبرگزاريها، اطالعات به صورت مفصل در 

اختيار مردم قرار نمي گيرد. 
براي تبليغ هر محصولي بايد در نظر گرفت که جامعه ي هدف 
چه کسي است؟ آيا مي خواهيم افراد کتابخوان را به خواندن اثر 
جديدي از نويسنده اي نام آشنا جلب کنيم يا مي خواهيم عامه ي 
جامعه را متوجه خوانش کتابي جديد کنيم يا کتابخواني را در 
ميان عموم مردم به عادت تبديل کنيم؟ در هر مورد، شيوه ها 

مختلف خواهد بود و ابزارها متفاوت. 
طاقديس معتقد است که هر سال جشن کتاب سال برگزار 
مي شود و بررسي ها و تحقيقات و پژوهش هاي خوبي هم در 
مورد نويسندگان انجام مي گيرد. کتاب معرفي مي شود، جوايز 
اهدا مي گردد، قدري از خستگي نويسنده کم مي شود، اما با 

»سوسن طاقدیس«: اتفاقات ادبي کشـور در فضاي 
عمـومي جامعـه گسترده نمي شـود و بجز اطالع 
رساني هاي خبري خبرگزاریها، اطالعات به صورت 

مفصل در اختیار مردم قرار نمي گیرد
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پايان مراسم جشن، همه چيز تمام مي شود به جز اطالع رساني 
اندک، هيچ اطالعاتي از کتاب موردنظر در اختيار عامه ي مردم 
که شايد هرگز در چنين مراسمي شرکت نکنند، قرار نمي گيرد 
و نتيجه، فراموشِي کتاِب سالي ست که براي همين مردم نوشته 
شده بود و حاصل اين فراموشي هم فروش نرفتن، به چاپهاي 
متعدد نرسيدن و مهجورتر شدن نويسندگي و پژوهش در 
کشور است. وي در نظرگرفتن سوبسيد براي برگزيدگان کتاب 
سال و کتاب فصل را پيشنهاد مي کند تا به اين ترتيب مخاطب 
بتواند اين کتاب برگزيده کشورش را با بهايي کمتر خريداري 
کند و با اين شيوه به خواندن آن ترغيب شود و دانش موجود 

در دل کتاب به دل عامه جامعه تسري يابد. 
طاقديس، معضل ديگر ناشران خصوصاً ناشران دولتي را افزايش 
عناوين جديد در بيالن ساالنه مي داند تا تجديد چاپ آثاري که 
سالهاست ناياب شده اند. طاقديس که خود يکي از نويسندگان 
مجموعه 12جلدي نگران پروانه ها است، از ناياب شدن اين 
کتاب در تمام کتابفروشي هاي شهر خبر مي دهد اما چاپ مجدد 
اتفاق نمي افتد و نويسنده از مواهب چاپ هاي متعدد کتابي که 

در دل مردم راه يافته و پر مشتري ست بهره مند نمي شود. 
سوسن طاقديس که مدتي هم سابقه قصه گويي در تلويزيون 
براي کودکان را داشته است از قصه اي حرف مي زند که با 
آواها نوشته شده است و تنها راه انتقال آن به کودکان، خوانش 
نويسنده است. آواهايي تکراري که نويسنده با لحن و صداي 
خود مفهوم کلماتش را به کودکان، به تمام کودکان با هر زباني 
بيان مي کند و هنوز راهي براي نشر اين قصه صوتي نيافته است. 
قصه اي خالقانه براي کودکان از نويسنده اي که مهمترين ابزار 
کارش خالقيتي است؛ خالقيتي که بايد شنيده شود و نمي شود. 
وي مي گويد قبل از آنکه دانش مان کهنه و تکراري بشود و 
ما مقلد تکنيک هاي ديگران بشويم، بايد حرف خودمان را 
خودمان کنارهم بزنيم و بشنويم و براي گسترشش تالش کنيم. 
سوسن طاقديس دست هايش را باال مي آورد؛ دست هايي که 
اين روزها بخاطر ديابت يکي از انگشتانش را از دست داده و 
مي گويد: »من فقط دلم مي خواهد يک نفر بيايد و اينهمه تالش 
و دانش را از من بگيرد و به نسلهاي بعد بدهد، زودتر قبل از 

آنکه دير بشود.«

کاغذي براي نوشتن 
عباس جهانگيريان، مولف بيش از 35 اثر در حوزه داستان، 
نمايشنامه و فيلمنامه، معتقد است تبليغات و صحبت از آن 
در شرايط فعلي کتاب در ايران جايگاهي ندارد. وي کتاب را 
کااليي مي داند که از سبد خريد خانواده ها حذف شده است؛ 
کااليي در غربت و مهجور، که به گمان وي نهادهاي بسياري 

بعدها بايد به لحاظ تاريخي پاسخگوي اين پيشامد باشند. 

وي يکي از اين نهادها و بي شک موثرترين شان را آموزش و 
پرورش مي داند. آموزش پرورش در ايجاد نياز به خواندن و 
ايجاد پيونِد دوستي بين کودک و کتاب هيچ برنامه ي مدّوني 
اما کنکور و کنکورزدگي و مطالعه ي مکرر کتابهاي  ندارد. 
درسي حتي به سطوح ابتدايي هم وارد شده است و خانواده ها، 
براي  درازمدت  برنامه ريزي  وارد  دبستان  پايان  از  را  بچه ها 
کنکور کرده و در اين موسسات ثبت نام مي کنند. و کودک از 
بازي، تفريح، مطالعه و يادگيري مهارت هاي زندگي اجتماعي 
دور و تبديل به موجودي منزوي مي شود که از جامعه به دور 
است. حتي نمايشگاه کتاب که بايد جشن فرهنگ و کتاب در 
ايران باشد، عماًل تبديل شده است به جشني براي موسسات 

کمک آموزشي و مکاني براي بازاريابي بيشتر آنان. 

جهانگيريان، نويسنده رمان جنگ که تمام شد بيدارم کن، معتقد 
است نهاد ديگري که به لحاظ تاريخي در اين امر بايد پاسخگو 
و  کالن  سياست گذاري هاي  در  که  است  باشد، صدا و سيما 
برنامه ريزي هايش، گويي کتاب هيچ جايگاهي ندارد. تلويزيوني 
که مي تواند در ترغيب به کتابخواني و معرفي کتابهاي خاص 
قدم بسيار بزرگي را بردارد، در اين مورد فعاليت جدي اي ندارد. 
نويسنده کتاب خواب دخترها چپ نيست، يکي از شيوه هاي 
مهم و موثر در عرصه ي تبليغ را استفاده از بنرها و بيلبورد هاي 
تبليغاتي شهري مي داند که شهرداري مي تواند آن را با تعرفه هاي 
خاص و تخفيف در اختيار اهل قلم و نويسندگان و پژوهشگران 
قرار دهد، يا حداقل در مناسبتهاي خاص، براي اهل قلم اين 

امکان را فراهم کند. 



57

امه
ان ن

سـت
دا

13
91

ذر 
 آ

جهانگيريان معتقد است تا زماني که سياست گذاري هاي کالن 
کشور به سمت ترويج و نشر کتاب نرود، او حرفي از تبليغ کتاب 
و شيوه هاي آن نخواهد زد. به باور او غربت کتاب دامن گيرتر 
از آن است که بشود پاسخي برايش داشت. از طرف ديگر وي 
جامعه اي را مستعد مطالعه ي کتاب مي داند که در آن آرامش 
اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي بر افراد حاکم باشد. شرايطي 
که در آن فرد آرامش الزم براي لذت بردن از ادبيات، شعر، تاريخ 
و فلسفه را داشته باشد و بتواند کتاب هايي بخواند که انديشه و 
فرهنگش را ارتقا بدهد. اما در جامعه ي امروز فقط کتابهاي درسي 
مطالعه مي شود، يا کتاب هايي که فرد براي گذراندن آموزش به آنها 

احتياج دارد؛ چون شرايط مطلوب مطالعه وجود ندارد. 
به  مربوط  هم  را  غم بار  ماجراي  اين  مهمي از  بخش  وي 
وزارت ارشاد و حمايت محدود از ناشرين و مولفين مي داند. 
جهانگيريان با اشاره به حذف سهميه کاغذ از کاالهاي اساسي 
کشور، از نامه ي انجمن نويسندگان کودک و نوجوان ياد مي کند 

که دغدغه و درد نويسندگان وناشران ايرانست : 
»رئيس محترم بانک مرکزي

براي اهالي قلم و اصحاب فرهنگ قابل توجيه نيست که به طور 
مثال توتون، سيگار برگ، کاغذ سيگار در فهرست کاالهاي 
مشمول سهميه ارزي باشند، اما از کاغذ تحرير به عنوان يکي از 

اصلي ترين مواد اوليه  صنعت نشر غفلت شده باشد.«

کتاب گمنام، ناشر گمنام 
آيت دولتشاه، از جوانان فعال عرصه داستان و کتاب و دبير 
علمي جشنواره ي »هفت اقليم«، هم معتقد است که نداشتن 
نگاه حرفه اي ناشران به مقوله ي نقد و در نتيجه حمايت نکردن 
از پروژه هاي تبليغي کتاب، صدمات زيادي را در پي دارد. 
وي انحصاري بودن حمايت ها و تبليغات و از طرفي ديگر، 
محدود بودن تعداد صفحه هاي ادبي در مجالت و روزنامه ها و 
نگاه جانبدارانه به معرفي کتب دوستان و همفکران نزديک تر و 

تنگ کردن عرصه بر ديگران را بسيار موثر مي داند. 
مهم ترين  و  اولين  کتاب خويش خانه مي گويد  نويسنده ي   
دغدغه ي جوايز ادبي و نشست هاي نقد را حمايت از ديده 
مي داند.  ناشرين شهرستاني  و  گمنام  نويسنده هاي  نشده ها، 
کساني که به دليل عدم حمايت و ناشناخته بودن و بهره نداشتن 

از شهرت، مسير صعب تري پيش رو دارند. 
دبير سلسله نشست هاي نقد کتاب هفت اقليم که با نشست هاي 

ادبي نقد، شانزده کتاب را بررسي کرده است، معتقد است وقتي 
اين حوزه تبليغ به جواب دهي مي رسد که حمايت از نويسنده، 
همه جانبه باشد و مراحل کار نويسنده ها، از آغاز تا پايان نگارش 
در کشورهاي  چنانکه  اطالع رساني شود.  مردم  به  اثر،  يک 
پيشرفته همانطور که براي ورود يک موبايل تازه يا تکنولوژي 
جديد سرمايه گذاري مي شود و مخاطبان چشم براه ورود آن به 
عرصه هستند و پيش نياز در آنان ايجاد شده است، براي فروش 
و ورود کتاب نويسندگان سرشناس به عرصه نيز مقدمه چيني 
مي شود و نويسنده با دايره اي از مخاطبان روبروست که مشتاق 
شراکت با او در تخّليات تازه اش هستند. مخاطباني که منتظرند 
تا شخصيت هاي ذهن نويسنده، مثل مسافراني که براي آمدنش 
مدتها انتظار کشيده اند، ساک به دست، به خانه شان بيايند و 

شريک لحظاتشان شوند. 
صداي خواننده، صداي شنونده

پديده کتاب هاي صوتي و ساخت تيزرهاي کوتاه تبليغاتي 
براي متن ها و خواندن کتاب توسط شخصيت هاي معروف که 
گاهي هم در مورد بعضي کتاب ها اتفاق افتاده است، مي تواند 
خواننده ي پر مشغله را براي لحظاتي وارد جهان داستان کند. 
ماجراهايش  و  راوي  دنياي  به  خواننده  آن،  در  که  جهاني 
سري مي زند و فرصت مي يابد تا زمان کوتاهي از اين پنجره 
به دنياي کتاب سرکي بکشد و حق اتخاب داشته باشد که 
بماند يا برود. احتماالً خيلي از دوستداران کتاب هاي مشهور، 
مثل شازده کوچولو يا دن کيشوت، اولين بار اين آثار را سال ها 
قبل با نوارهاي کاست گوش کرده اند و بعد عالقمند به خريد 
خود کتاب شده اند و البته هنوز هم مي شود کتابهاي صوتي را 
توليدکرد تا وقتي داخل ماشيني و با سرعت صد و بيست کيلومتر 
مي روي، دل بدهي به راوي داستان يا شاعر که مي خواند: به 

کجا چنين شتابان... . 
 

»عباس جهانگیریان«: نمایشگاه کتاب که باید جشن 
فرهنگ و کتاب در ایران باشد، عماًل تبدیل شده 
است به جشني براي موسسات کمک آموزشي و 

مکاني براي بازاریابي بیشتر آنان

»آیت دولتشـاه«:  محـدود بودن تعـداد صـفحه هاي 
ادبي در مجالت و روزنامه ها و نگاه جانبدارانه به 
معرفي کتب دوستان و همفکران نزدیک تر و تنگ کردن 

عرصه بر دیگران را بسـیار موثر مي داند
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کتاب، به خوبی تبليغ نمی شود. الاقل به خوبی انواع و اقسام خوراکی هايی 
که نبايد بخوری شان. برای تبليغ کتاب مثل انواع و اقسام کاالها تبليغات 
خالق و جذاب نداريم و کمتر بيلبوردی برای کتاب اجاره شده است. سر 
و شکل کتاب ها و شيوه عرضه آن ها در کتاب فروشی ها هم به جز موارد 
معدود چندان تعريفی ندارد. تازه اگر کتاب خوب و رمان درخورتوجه و 
مجموعه داستان خواندنی به راحتی همه جا توزيع شود. در همين باره با 
فيروز زنوزی جاللی گپی چند دقيقه ای می زنيم و او می گويد: »من بارها 
گفته ام يک بار هندوانه را در اهواز از سر جاليز که برداشت می کنند به 
تمام شهرهای ايران هندوانه می رسد. اما يک کتاب به تمام شهرستان ها 

می رسد؟ خب مديريت بازار ميوه را با کتاب عوض کنيد.«
زنوزی جاللی سال 1329در خرم آباد متولد شد. تا پايان تحصيالت 
ابتدايی در بروجرد بود و سپس به تهران آمد و تحصيالت دانشگاهی 
خود را در رشته های نظامی گذرانده و ناخدا يکم کميسر دريايی است. 
بنياد جنگ زدگان، کتاب سال  او به عنوان کارشناس با بخش داستان 
بنياد شهيد، بخش قصه و رمان حوزه هنری و بخش انتخاب آثار برتر 
معلمان همکاری داشته و عالوه بر ساخت فيلم های مستند به فيلم نامه 
با  نيز می پردازد. کتاب مردی  نقد  نمايش نامه نويسی و تدريس و  و 
کفش های قهوه ای او جزء آثار برتر 20 ساله انقالب شناخته شده و کتاب 

مخلوق او نيز برنده ديپلم افتخار از طرف بنياد شهيد شده است.

داستان نامه- آقای زنوزی، چرا کارهای تبلیغی برای کتاب 
بدون جواب می ماند و بازخورد چندانی ندارد؟ 

ما در کشورمان عادت داريم برای تمام مسائل اطرافمان نشست ها 
و سمينارهای آن چنانی ترتيب می دهيم. صنف کتابفروشی ها 
و اهل فن بايد جمع شوند و اين مسئله را به صورت ريشه ای 
آسيب شناسی کنند و راهکاری بدهند. هر کسی االن دارد ساز 
خودش را می زند. االن يک انتشارات با رابطه های آن چنانی 
خود می تواند در ايستگاه های مترو و ... کتاب های مورد نظر 
خود را ارائه دهد. اما ناشری که چنين رابطه هايی ندارد مظلوم 
واقع می شود. اين شيوه رابطه ای غلط است. ضمن اين که چه 
کتابی و چرا تبليغ می شود هم بحث مهمی است. در همين 
ايستگاه های مترو، آثاری که عرضه و پيشنهاد می شوند چه قدر 

درخور هستند و ادبيات زرد هستند يا برگزيده؟

 عرضه کتاب ها در اين مکان ها تنها به توانايی ناشر بستگی دارد 
و او با روابطی که دارد می تواند هرکتابی را عرضه کند. عکس 
اين قضيه هم اتفاق می افتد و کتاب های خوب و با ارزش 
در انبار ناشری که فاقد ارتباطات اين چنينی است می ماند. از 
قديم هم گفته اند»مرغ وقتی می خواهد  تخم بگذارد کلی قد قد 
می کند و مردم را خبر می کند.« در عرصه کتاب هم همين است. 

بايد مردم خبر شوند.
من فکر می کنم نسبت به اهل قلم خيلی بی انصافی می شود؛ 
دارد فضای  نويسنده ای که يک گوشه نشسته و  به  نسبت 
خالقانه ايجاد می کند و به حرف های دم دست و هر شش ماه 
يک بار رمان بيرون دادن تن نمی دهد. به نظرم بايد برخی از اين 
افراد همين طوری کتاب بيرون می دهند جواب هم پس بدهند 
که چرا هم وقت مردم را گرفتند و هم پولشان را. در مقابل هم 
کتاب نويسنده ای که به کميت کارش اهميت می دهد و بعد از 
چند سال اثری را به ناشری می دهد که او را می شناسد به اين 

دليل که کار آن ناشر برد ندارد در محاق فراموشی می افتد.

داستان نامه- باید تحول کلی در عرضه کتاب اتفاق بیافتد و هر 
فردی به فراخور دانش و عالیق خود کتابی را انتخاب کند. اما 
انگار تبلیغ هدفمند و حرفه ای کتاب وجود ندارد. انواع و اقسام 
کاالها با ترفندهای مختلف تبلیغ می شوند اما کتاب خیلی تبلیغ 
خالقی ندارد. به نظر شما این کاال با توجه به خاص بودنش باید 

به چه شیوه ای تبلیغ شود؟
که  نشست هايی  و  نمايشگاه هاست  همان  که  راه  بهترين 
می توانند بين نويسنده ها و مخاطبان بگذارند. در صدا و سيما 
هم که انواع و اقسام کاالها تبيلغ می شود اما کتاب فراموش 
شده است درحالی که به راحتی به وسيله اين رسانه گروهی 
می توان کتاب را به خانه مردم ببريم. درصورتی که مسئوالن 
به اين مسئله بها بدهند. ولی در اين رسانه ها اگر هم برنامه ای 
می گذارند در ساعت های پرتی است که مخاطب نمی تواند 

ارتباط چندانی بگيرد. 
داستان نامه- شاید یک دهه پیش کتاب به راحتی با تبلیغات 

مدیریت بازارمیوه راباکتاب عوض کنید!

لیال باقری

گفتگو
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فردی مشهور می شد. افراد، خواندن یک کتاب را به هم توصیه 
می کردند و کم کم یک اثر روی زبان ها می افتاد. االن این فضا 

هم کم رنگ شده است!
دغدغه های مردم عوض شده. االن صبح که از خواب بيدار 
می شويم چه دغدغه هايی داريم؟ مشکالت مالی  آن قدر ما 
را احاطه کرده است که مسئله روحی در درجات بعدی قرار 
گرفته است. من يادم هست که در سال های اول انقالب، تيراژ 
يک مجموعه داستان يازده هزار نسخه بود. سی هزار نسخه 
هم داشتيم. االن هزار و خورده ای شده است. متأسفانه من در 
کالس هايم مسائل ديگری را هم می بينم؛ خانم يا آقای نويسنده 
که عشق چاپ دارد می گويد اثری را به ناشر سپرده ام برای 
چاپ. ناشر هم اين صداقت را ندارد که بگويد اثر تو به درد 
چاپ نمی خورد و با هزينه زياد چاپ می کند و بعد می گويد 
بيا و کتاب هايت را با وانت ببر خانه ات! چون نه ارتباط درستی 
دارد و نه پخش مناسبی. در حقيقت اين ها چاپچی هستند نه 
ناشر. ناشر يعنی نشر دهنده. من بارها گفته ام يک بار هندوانه را 
در اهواز از سر جاليز که برداشت می کنند به تمام شهرهای ايران 
اين بار می رسد. اما يک کتاب به تمام شهرستان ها می رسد؟ 

خب مديريت بازار ميوه را با کتاب عوض کنيد!
داستان نامه- نویسنده ها هم درباره کتاب های مهم کم می نویسند. 
درحالی که وقتی چند نویسنده درباره اثری درخور توجه 

بنویسند تبلیغ خوبی برای اثر ادبی می شود.

می توان درباره نقد اين کارها هم صحبت کرد. منتقدين ما برای 
معرفی و نقد آثار برتر چه قدر اقدام می کنند و چه قدر دستی بر 
آتش دارند؟ وقتی اثری چاپ شود و شما چند نقد درباره آن 
بخوانيد خود به خود کنجکاو می شويد که کتاب را بخوانيد. 
اما متأسفانه نگاه های تاريک بين نويسندگان حيرت انگيز است! 
در دنيا وظيفه يک ناقد حرفه ای اين است که بين آثاری که تازه 
منتشر می شود، کنکاش کند و اثر مطلوب را به جامعه معرفی 
کند. داستايوفسکی وقتی اولين اثر خود را می نويسد يک منتقد 
حرفه ای اثرش را می خواند و نيمه شب در خانه اش می رود و 
می گويد تو اصاًل فهميدی چه کردی؟ و او را به جامعه ادبی 
معرفی می کند. کدام منتقد حرفه ای ما االن اين قدر انصاف دارد 
که اين کار را بکند. االن به دليل جناح بندی ها شاهد هستيم که 
آثار بسيار درخشانی را می خوانيم. اما منتقد می گويد اين که 

جزو جناح ما نيست برای چه درباره کتابش بنويسم. 
داستان نامه- سپاس از فرصتی که در اختیار داستان نامه قرار 

دادید آقای زنوزی. 

مدیریت بازارمیوه راباکتاب عوض کنید!
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چنانچه مي دانيم ترجمه از زبان هاي اروپايي، سابقه اي بيش 
از يک قرن دارد. به خصوص از اواخر دوره ي قاجاريه آثار 
نويسندگان غربي مورد توجه بسيار قرار گرفت و با توسعه 
امکانات چاپ و نشر، ترجمه در فرهنگ قرن اخير ايران، چه 
از لحاظ کمي و چه از لحاظ کيفي، رفته رفته باالترين درجه 

اهميت را پيدا کرد.
در حال حاضر ترجمه ي کتاب از زباني به زبان ديگر، بسيار 
مهم و حساس محسوب مي شود. اين نکته را مي توان با مروري 
بر ترجمه هاي ضعيفي که برخي مترجمين کم مايه و ناآشنا با 
اصول ترجمه، به ساده انگارانه ترين شکل ممکن پديدآورده و 
منتشر کرده اند، دريافت. از اين رو اهميت اين حرفه که به قولي، 
خود، شاخه اي از هنر نويسندگي است که بايد براي اشراف 
به آن، شخص مترجم تا اندازه اي از هنر نويسندگي شناخت 
داشته باشد، و دشواري وظيفه مترجم موردتوجه قرار گرفت. 
تا بدان جا رسيد که با اندکي اغماض، ارزش کار مترجم را 
هم رديف نويسنده آن دانستند. اين در حالي است که چند دهه 
پيش از اين، ارزش چنداني براي مترجم و حرفه وي قائل 
نشده و مترجم را عامل موثري نمي دانستند. و از اين رو ارزش 
کتاب را يک جا متوجه مولف اثر مي کردند و نقش مترجم را 

هيچ مي گرفتند.
  ترجمه، يکي از راه هاي مهم و قابل توجه براي انتقال عناصر 
يک فرهنگ به فرهنگي ديگر است. ابزاري براي نقل فرهنگ 
و انديشه از سرزميني به سرزميني ديگر با زباني متفاوت. و 
مطلوب ترين شکل اين اتفاق آن است که هيچ بخشي، چه در 
صورت و چه در معنا، در مرحله ترجمه نابود نشود و يا تغيير 
پيدا نکند. هر چند به اعتقاد متخصصان فن ترجمه، اين امر 
امکان پذير نيست و نمي توان هيچ پيام، مفهوم و معنايي را بدون 
هيچ دستکاري، اضافه يا حذف از زباني به زبان ديگر تبديل 
کرد. ولي بايد سعي شود تا حد ممکن و تا آن جا که زبان 
مقصد امکان مي دهد و مي تواند خود را به زبان مبدا نزديک 

کند، ترجمه با نزديک ترين معنا به محتواي اثر انجام شود.
از اين رو، با توجه به جايگاه مهم و تاثيرگذار ترجمه در ادبيات، 

پيچيدگي هاي  که  بزرگ  آثار  با  مواجه  طبيعي است که در 
بيشتري داشته و به سبب همين اليه هاي پيدا و پنهان اثر، بيشتر 
موردتوجه منتقدين و نويسندگان قرار مي گيرند، نقش بسيار 
مهم و حساس »ترجمه« نمايان تر مي گردد. براي نمونه مي توان 
به کافکا و آثار اين نويسنده ي برجسته ي تاريخ ادبيات جهان 
اشاره کرد  که آثاري شاخص، بحث برانگيز و داراي مفاهيم و 

تفسيرها و تاويل هاي گوناگون هستند.
علي رغم وصيت اين نويسنده ي آلماني زبان، مبني بر نابودي 
آثارش پس از مرگ خود، نه تنها اين وصيت - خوشبختانه - به 
مرحله ي اجرا نرسيد، بلکه تمام آثار وي به زبان هاي مختلف 
دنيا از جمله فارسي ترجمه و منتشر شده است و هر روز بر 
شمار عالقه مندان آثار اين نويسنده افزوده مي شود. نام کافکا 
به گوش همگان، حتي آنهايي که اثري از وي نخوانده اند،  
آشناست. تاثير کافکا در ادبيات امروز جهان تا اندازه اي است 
که نه تنها نمي توان به راحتي از کنار آن گذشت، بلکه بسياري 
از منتقدين و صاحب نظران ادبيات داستاني او را نقطه عطفي در 

ادبيات داستاني جهان مي دانند.
   در حال حاضر، ترجمه هاي متعددي از آثار کافکا را مي شود 
در بازار کتاب يافت. هرچند به همان دليلي که در سطور فوق 
بدان اشاره شد، نمي توان تمام اين ترجمه ها را ارزشمند دانست. 
از ميان ترجمه هاي فراواني که در دسترس خوانندگان است، 
مي توان به ترجمه هاي امير جالالدين اعلم، علي اصغر حداد، 

علي عبدللهي و بهرام مقدادي اشاره کرد.
  در يک نگاه تاريخي، صادق هدايت را مي توان اولين کسي 
دانست که کافکا را به ايرانيان شناساند و تفکر کافکايي را 
وارد ادبيات ايران کرد. همچنين، عده اي هدايت را به خاطر 
فضاي آميخته با اضطراب، تنهايي، بيزاري و به ويژه بدبيني 
در داستان هايش، با کافکا قياس مي کنند و اين دو را نه تنها در 
انديشه بلکه در فرم و حتي سبک کار شبيه يکديگر مي دانند. به 
عنوان مثال ريچارد فالور در کتابش با عنوان »صادق هدايت« 
به مقايسه اين دو نويسنده ي بزرگ مي پردازد و همين تصور 

عمومي مشابهت را تاييد مي کند.

 مروری برترجمه آثار کافکا
محدثه شادمهر
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  شخصيت هاي آثار هدايت مانند شخصيت هاي کافکا اغلب 
تنها و روح هاي  تعقيب شده هستند. ريچارد فالور در ادامه 
به اين واقعيت اشاره مي کند که: »خيلي روشن نيست هدايت 
چه زماني براي نخستين بار با آثار کافکا درگير شده است. اما 
مي توان گفت که بي ترديد تکنيک داستاني کافکا بر هدايت 

تاثير گذاشته است.«
  نخستين نشانه از آشنايي هدايت با کافکا، ترجمه اپيزود 
کوتاهي از رمان محاکمه با عنوان »جلو قانون« است که در سال 
1322 در مجله سخن )سال اول، شماره يازدهم و دوازدهم( به 
چاپ رسيده است و آثار ديگري که هدايت از کافکا به فارسي 
برگردانده، همه پس از ترجمه »جلو قانون« انجام گرفته است 
که عبارتند از: مسخ)1323(، شغال و عرب)1324(، گراکوس 
شکارچي)1325(، که همه مانند »جلو قانون « نخستين بار در 

مجله سخن چاپ شدند. 
  مقاله »پيام کافکا« که يکي از مقاله هاي منسجم هدايت بوده 
و با نثر خوبي نوشته شده است، نشان مي دهد که هرچند 
هدايت از آثار کافکا به خوبي ياد کرده است، ولي بيش از 
آن که گوياي هستي شناسي کافکا باشد، بيانگر جهان بيني و تا 
حدودي نظريه ادبي خود هدايت است که در مواردي پيوند 
سرراستي با جهان بيني کافکا ندارد. آنطور که پيداست، هدايت 
کافکا را آن طور که خود خواسته، درک کرده است. اين در حالي 
است که عده اي ديگر معتقدند هدايت در برگردان آثار کافکا به 
فارسي وفاداري الزم را نداشته است و از طرفي چون هدايت 
کافکا را از فرانسه به فارسي ترجمه کرده است در نتيجه، زبان 
آثار کافکا به واسطه ترجمه از زبان دوم به زبان فارسي، تا 
سال ها در ذهن بسياري از فارسي زبانان با ابهام همراه بوده 

است. 
  در حال حاضر به همت نشر ماهي )که توجه ويژه اي به 
ادبيات آلمان دارد( و علي اصغر حداد، اين فرصت براي جامعه  
ادبي و عالقه مندان کافکا فراهم شده است تا آثار اين نويسنده 
صاحب سبک را که واجد انديشه هاي عميق و بحث برانگيز 
مي باشد، بدون واسطه ي زباني ديگر، در دسترس داشته باشند و 
ترجمه جديدي از »محاکمه«، »قصر«، »آمريکا« و نيز مجموعه اي 

از ديگر آثار کافکا در اختيار داشته باشند.
  از آن جا که ترجمه، همچون تمامي علوم هر روز در حال 
تحول است، ترجمه هاي علي اصغر حداد بر آثار کافکا هم که 
به طور مستقيم از زبان آلماني صورت گرفته و با اشراف به 
ديدگاه هاي ادبي حال حاضر در حوزه ي زبان و ترجمه انجام 
شده است، به تاييد کارشناسان ادبي به خصوص کافکاشناسان، 
حداد توانسته به زبان اصلي کتاب نزديک تر شود. وي تنها 
مترجمي بوده که تمام آثار کافکا را به فارسي برگردانده و 
طبق بررسي به عمل آمده درخصوص فروش آثار کافکا در 

بازار کتاب، بيشترين ميزان فروش را ترجمه هاي وي داشته  
است و بيشتر آثار ترجمه شده توسط وي، به چاپ پنجم هم 

رسيده است. 
  در انتها، بد نيست اشاره اي به تعدادي از ترجمه هاي آثار اين 
نويسنده ي نامدار داشته باشيم. امير جالل الدين اعلم يکي 
از مترجمين برجسته و ممتازي است که آثاري از کافکا را به 
فارسي برگردانده است. ترجمه »محاکمه« از وي در نشر نيلوفر 
به چاپ هشتم و »قصر« از همين انتشارات به چاپ ششم 
رسيده است. همچنين، اين مترجم »نامه به پدر« را از زبان 

انگليسي به فارسي ترجمه کرده است.
  کتاب »قصر« بارها و با ترجمه هاي مختلف به چاپ رسيده است. 
چاپ اول آن توسط عبدالرحمان صدريه و از زبان آلماني در سال 
1340 صورت گرفته و سپس در سال 1373 امير جالل الدين اعلم 

آن را از انگليسي به فارسي برگردانده .
  کتاب آمريکا نيز چندين بار به وسيله مترجمين گوناگون به فارسي 
برگردانده و منتشر شده است. مترجميني چون علي عبداللهي از زبان 

آلماني در نشر مرکز، و بهرام مقدادي در نشر هاشمي.
مسخ نيز که نخستين بار توسط صادق هدايت به فارسي ترجمه 
شده است، با ترجمه فرزانه طاهري نيز در بازار کتاب موجود 

مي باشد.
در حال حاضر، با شناخت بيشتر و دقيق تر از زبان مبدا)آلماني( 
ترجمه هايي دقيق تر و کم غلط  تر در دسترس خوانندگان قرار 
گرفته است. ولي بي ترديد مي دانيم که کار ترجمه بر آثار کافکا 
همچنان ادامه دارد و ما منتظر ترجمه هايي جديدتر بر آثار 

ارزشمند ادبيات جهان خواهيم بود.
منابع:

- بيگانگي در آثار کافکا، نوشته محمود فلکي نشر ثالث
- فن ترجمه، نوشته محمدعلي جمالزاده 
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نازنين جودت پس از دو مجموعه داستان کوتاه  »در چشم سگ« و 
»در بيداری کابوس می بينم«، تابستان امسال اولين کار بلند خود را 
منتشر نمود. رمان »پروانه ها در برف می رقصند«، در جلسه اي با حضور 
نويسندگان در فرهنگسراي ارسباران رونمايي شد. در پايان اين نشست، 

گفتگويي کوتاه داشتيم با نازنين جودت درباره اولين کار بلندش:

داستان نامه- خانم جودت، شما پیش از این، دو مجموعه داستان 
به چاپ رسانده بودید و پروانه ها در برف می رقصند، اولین تجربه 

رمان نویسی شما است. از این تجربه تازه تان بگویید؟ 
طبيعتاً نوشتن داستان کوتاه، داستان بلند و رمان هم به لحاظ 
تکنيکی و هم به لحاظ محتوايی تفاوت هايی دارد. من در اولين 

تجربه ام سعی کردم اصول نوشتن يک داستان بلند را رعايت 
کنم. چون اساساً پروانه ها در برف می رقصند را بيشتر يک 
داستان بلند مي بينم تا رمان. در مجموع تجربه ی خوبی بود و 

حتما دوباره تکرارش خواهم کرد.

 نوشتن این رمان چه قدر طول کشید؟ همچنین از مراحل اخذ 
مجوز و انتشار کتاب بگویید؟ 

از اولين فکرهايی که روی کاغذ آوردم تا آخرين ويرايش، 
حدود دو سال ونيم طول کشيد. مراحل اخذ مجوز ارشاد و 
انتشار آن نيز حدود يک سال زمان برد. بخشهايي از کار هم 

به ناچار حذف شد.

محبوبه شادمهر

 نوشتن از جنگ 
Gerhard Rishter :اثر

گفتگو
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آیا این حذف ها، لطمه ی جدی به کلیت رمان و داستان آن 
وارد کرده یا این که شامل بخش های مهم و هسته ی اصلی 

رمان نشده است؟ 
برای  مميزی مي شوند  که دچار  هميشه حذف بخش هايی 
نويسنده خوشايند نيست. به خصوص در داستان بلند يا رمان. چون 
ممکن است به کليت کار لطمه بزند و به هر حال نويسنده برای 
نوشتن شان وقت گذاشته. من هم همين حس را داشتم. ولی کسانی 
که داستان را خوانده اند، معتقدند بخش های حذف شده صدمه ای 

به کليت داستان نزده است. همين هم جاي خوشحالی دارد.

در جلسه رونمایی کتاب، به این موضوع اشاره شد که راوی 
در انتهای داستان دست به خود تخریبی بیش از حد می زند 
و این کمی به داستان لطمه وارد کرده است. آیا با این نظر 

موافقید؟ به چه علت راوی دست به این کار می زند؟ 
هر کس که داستان مي نويسد، اين را مي داند که برای باور پذير 
شدن شخصيت های داستان- خصوصا شخصيت اصلی- بايد 
به شخصيت نزديک شود؛ به احساساتش، تصميماتش و واکنش 
هايش. ساده تر بگويم، بايد خودش را جای شخصيت فرض 
کند. من برای اين داستان چند پايان نوشتم و در آخر به اين باور 
رسيدم که پروانه بايد چنين پايانی داشته باشد. با اتفاقاتی که در 
طول داستان برايش مي افتد و گذشته ای که داشته، به نظرم راهی 

جز خودتخريبی نداشت.

 استفاده از پروانه در داستان آیا نماد همان معشوق در اشعار 
غنایي است یا قرار است نماد مفهوم و معنایي دیگر باشد؟ 
نه. اصاًل در انتخاب نام پروانه چنين مفهومی مد نظرم نبوده. 
راستش فکر نوشتن کابوسی در سرم بود که بهانه ای بشود که 
شخصيت داستان پل تداعی به گذشته بزند. به اين مفهوم که هر 
بار اين کابوس به سراغش مي آيد، اتفاق بدی مي افتد. وقتی فکر 
مي کردم، فضايی برفی با پروانه های رنگی در حال رقصيدن در 

ذهنم شکل گرفت و همان را ترسيم کردم.

 آیا تجربه شخصی از جنگ دارید یا صرفا این یک داستان 
تخیلی است؟ 

من در اين داستان دو فضای متفاوت را برای خواننده ترسيم 
کرده ام. فضای سال های جنگ و فضای قبرس. در مورد اول، 
چون دوران کودکی و نوجوانی نسل من در همان سال هاي 
جنگ بود، خيلی از چيزها حتی اگر تجربه شخصيم نبود، ولی 
برای اطرافيانم اتفاق افتاده بود و از همان سال ها ذهن من را 
درگير کرده بود. در مورد قبرس هم چون تجربه چندين سفر به 

آنجا را داشتم، آن فضا را برای مهاجرت پروانه انتخاب کردم.

مي دانیم که شما یکی از داوران جشنواره پایداری هستید، آیا 
دغدغه خاصی باعث شده است تا به حوزه ادبیات پایداري 
و جنگ روي بیاورید و رمانی نیز با این مضمون بنویسید؟ 

راستش را بخواهيد نوشتن از جنگ يکی از دغدغه های من 
است. من برای کسانی که جنگيدند احترام زيادی قائلم و 
مي خواهم با نوشتن ياد هشت سال پايداری را الاقل برای 
خودم زنده نگه دارم. داوری جشنواره پايداری را هم افتخاری 

مي دانم که نصيب من شده.

مخاطب تلویحی شما چه کسی یا چه کسانی هستند؟ 
وقتی فکر نوشتن داستانی به سراغم مي آيد، به مخاطبش فکر 
نمي کنم.چون اعتقاد دارم هر داستانی خودش مخاطبش را پيدا 

مي کند. اين داستان هم مخاطبش را پيدا مي کند.
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مراسم رونمايي کتاب »دوشنبه هاي داستان«، عصر دوشنبه اول 
آبان، با حضور شيوا مقانلو، احمد غالمي، ميترا صادقي، جواد 
جزيني و جمعي از نويسندگان جوان در فرهنگسراي ارسباران 

برگزار شد.
در اين نشست ابتدا يکي از داستان هاي حذف شده از مجموعه 
توسط نويسنده خوانده شد. سپس مصطفي عليزاده، گردآورنده 
کتاب ضمن ارائه گزارشي کوتاه از چگونگي آفرينش »دوشنبه 
هاي داستان«،  برگزاري جلسات نقد و بررسي داستان ها با حضور 
نويسنده را از اتفاقات نيک در روند تدوين اين کتاب دانست که 
منجر به ارتقا سطح برخي داستان ها گرديد. وي اظهار داشت که 
شکل گيري اين جلسات نقد وبررسي، در کنار جلسات مستمر 
داستان خواني دوشنبه هاي ارسباران، يکي از پايگاه هاي مهم و 

اثرگذار در آغاز به کار نشريه »داستان نامه« بوده است.
ادامه اين جلسه، احمد غالمي، داستان نويس و روزنامه  در 
نگار، به سختي هايي که نويسندگان متحمل مي شوند اشاره 

مجموعه،  اين  داستانهاي  محاسن  برشمردن  ضمن  و  کرد 
نويسندگان را به فرارفتن از مرحله کنوني و تالش براي تجربه 
هاي تازه فراخواند. وي داستان هاي  کارگاهي را واجد نوعي 
محافظه کاري دانسته که فقط فقط براي آغاز راه مناسب است. 
غالمي چهارده نويسنده کتاب و ساير نويسندگان حاضر در 
جلسه را به گذشتن از قالب هاي متعارف و خلق آثاري تازه و 
منحصر به فرد و نوعي عصيانگري در خلق داستان دعوت نمود.
سپس شيوا مقانلو، داستان نويس و مترجم، اهميت کارگروهِي 
کارگاهي در شکل دادن به يک هنر صددرصد فردي، يعني 
»نويسندگي«، قابل توجه دانست و گفت: »نبايد به کارگاههاي 
از آن خارج  نگاه کرد که هر کس  اين طور  داستان نويسي 
مي شود، داستان نويس مي شود. کارگاهها فقط فضاي مناسب 
ايجاد مي کند همچنان که دانشگاه نيز چنين مي کند«. مقانلو به 
جايگاه مهم و تاثيرگذار کارگاه هاي داستان نويسي اشاره نمود 
و افزود که کارگاه هاي داستان نويسي عالوه بر اينکه محملي براي 

نقش کارگاه هاي داستان نویسي بررسی شد
در مراسم رونمایي کتاب »دوشنبه های داستان«

ویدا رهبر

گزارش
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در مراسم رونمایي کتاب »دوشنبه های داستان«

آموختن از مدرس و آشنايي با مباحث تئوريک مي باشند، جاي 
خالي کلوب ها، محافل و نشست هاي داستان خواني را نيز پر مي 
کنند.  وي در بخش دوم سخنان خود، درباره تک تک داستان 
هاي اين مجموعه، با مخاطب قرار دادن نويسنده اش، نکاتي را 

اشاره کرد که اين دقت و توجه، بسيار مورد استقبال واقع شد.
ميترا صادقي، نويسنده و منتقد، نيز در سخناني کوتاه اظهار 
نويسنده  به  داستان نويسي چيزي  کارگاه هاي  در  که  داشت 
ديکته نمي شود بلکه نويسندگان جوان دست به تجربه هاي 
تازه مي زنند. وي، داستان هاي اين مجموعه مربوط به تجربه 
هاي سالهاي قبل اين نويسندگان است و داستانهاي تازه اکثر 
اين نويسندگان، پيشرفتي چشمگير حتي نسبت به داستان هاي 

خوب چاپ شده در اين مجموعه داشته است.
در ادامه، محمدجواد جزيني، مدرس داستان نويسي و مدير 
مدرسه داستان، ضمن اشاره به اين نکته که در جلسه رونمايي، 
نقد انجام نمي شود و صرفاً جشن تولد اثر مي باشد، اظهار 
داشت که به زودي جلسه نقد کتاب برگزار خواهد شد. وي 
»دوشنبه هاي داستان« را دومين اثر گروهي حاصل کارگاه هاي 
داستان نويسي ارسباران دانست و حمايت هاي بي شائبه و دلگرم 
کننده مديريت فرهنگسرا از ادبيات داستاني را ستود و شايسته 

تقدير دانست.
فرهنگسراي  مديريت  ظفرزاده،  مرتضي  نشست،  پايان  در 
کارکردن  که  نکته  اين  ذکر  با  کوتاه  سخناني  در  ارسباران، 
در عرصه فرهنگ و قلم به راه رفتن در ميدان مين مي ماند، 
نويسندگان مجموعه »دوشنبه هاي داستان« را به پايداري در 

راهي که آغاز نموده اند، فراخواند.
از  اين نشست، مصطفي عليزاده، خبر  همچنين در حاشيه 
با  اخالق،  فرهنگسراي  کوتاه  داستان  جشنواره  برگزاري 
همکاري نشريه »داستان نامه« داد و داستان نويسان را به ارسال 

آثار خود فراخواند.
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گزيده نامه سوم 
دوست عزيز: 

اين بار می خواهيم از قالب يا فرم رمان صحبت کنيم که هرچند 
دو وجهی است، ولی از جمله واقعی ترين مواردی می باشد 
که هر رمان داراست. تا آن جا که هر رمان به وسيله شکل 
و قالب خود صاحب پيکره و طبيعتی قابل لمس می شود . اما 
پيش از افراشتن بادبان های کشتی مان بر پهنه آب های وسيع 
و فرح بخش برای کسانی چون شما و من که به اين هنر ـ 
داستان نويسیـ  عشق می ورزيم و به تمرينش مشغوليم، از آن 
جا که شايد اين موضوع برای بسياری از خوانندگان رمان ها 
کاماًل روشن نباشد، شايسته است اشاره کنم که: جدايی ميان 
محتوا و قالب ) يا درون مايه و سبک و ساختار روايتی( امری 
ساختگی است که تنها به داليل تشريحی وتحليلی مجاز است 
ولی در واقع اين گونه نيست. يعنی آنچه رمان روايت می کند از 
شيوه چگونگی روايت جدا نشدنی است. اين شيوه است که 
باورپذيری يا باورناپذيری، پيوستگی يا گسيختگی و خنده آور 
يا غمناک بودن داستان را تعيين می کند. البته برای توضيح 
سازوکارهايی که به يک داستان حيات می بخشند، می توان ميان 
موضوع- درون مايه، و شکل ـ قالب و فرم ـ تفکيک قايل 
شد. اما طبيعی است که در شرايطی ديگر، اين جدايی ممکن 
نيست يا حداقل در مورد  رمان های خوب اين امکان وجود 
ندارد. ـ برعکس در رمان های بد البته ممکن است و درست 
به همين دليل بد هستند ! ـ رمان هايی خوب هستند که آنچه 
روايت می کنند و سبکی که ساخته و پرداخته شان می کند از 
نوعی وحدت و يکپارچگی ناگسستنی درونی بهرمند باشند. 
اگر پيش از مطالعه مسخ به شما گفته می شد که موضوع اين 
رمان دگرديسی کارمند جزء درمانده ای است به سوسکی کريه 
و نفرت انگيز، شايد در حالی که خميازه می کشيديد، با خودتان 
می گفتيد: »چه خوب شد که در يک لحظه از خواندن رمانی 
چنان احمقانه خالص شدم !« با وجود اين اگر شما اين داستان را 
با جادويی که کافکا در آن به کار برده است، خوانده باشيد، با تمام 

وجود تان نگون بختی دهشتناک گرگور سامسا را »باور« می کنيد.

برگرفته از کتاب

نامه هایی
به یک نویسنده جوان

/ ترجمه : رامین موالیی نوشـته : ماریو بارگاس یوسـا
تلخيص: افسانه احمدی
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بدون شک شما با تئوری معروف فاصله گذاری برتولت برشت 
آشنا هستيد. او اعتقاد داشت برای اين که در نگارش نمايشی 
حماسی و آموزشی به اهداف خود دست يابد، توسعه تکنيکی 
در نمايش ـ در شيوه اجرا، حرکت يا گفتار بازيگران و نيز 
صحنه آرايی ـ الزم است که به تدريج توهم را از ميان بردارد 
و به تماشاچی يادآوری نمايد آنچه در صحنه نمايش می بينيد 
زندگی واقعی نيست، بلکه تئاتر است؛ دروغ و نمايشی که در 
عين حال می بايد نتايج و درس هايی را در ذهن او ترسيم سازد 
تا به حرکت و عمل وادارش کند. اما فريبايی يک رمان دقيقًا 
هدفی متضاد را دنبال می کند: کوتاه کردن هر چه ممکن حد 
فاصل داستان از واقعيت و از ميان برداشتن اين مرز، هم چنين 
توهمی  مانا،  واقعيتی  دروغ چون  اين  ساختن  پويا  و  زنده 
در نهايت اقتدار و نيز توصيفی قابل اعتماد از واقعيت. همه 
رمان های بزرگ اين نيرنگ را به کار می گيرند: آن ها متقاعدمان 
می کنند که دنيا همان چيزی است که آن ها تعريف اش می کنند.
اين ابهام زيبا و ظريف داستان است: بلندپروازی و جاه طلبی 
استقالل در عين درک اجتناب  ناپذير بودن بردگی واقعيت و القا 
نوعی استقالل و خودمختاری به وسيله قدرت های تکنيکی که 
همچون تصور جدايی ملودی های يک اپرا از آالت موسيقی 
با حنجره هايی که آن ها را به اجرا در می آورند، فريبی بيش 
نيست. قالبـ  فرمـ  زمانی به اين افسونگری ها نايل می گردد 
که کارآمد باشد. با اين حال، مانند موضوع و قالب، بحث بر 
سر ماهيتی تفکيک ناپذير در مرحله عمل است. قالب شامل 
دو عنصر به يکسان مهم است: سبک و ترتيب که اگر چه 
همواره آميخته به هم هستند، اما در مقام تحليل و تفسير قابل 
تفکيک اند. مورد اولی واضح است که مربوط به واژه هاست؛ 
متنی که از خالل آن داستان روايت می شود.  و اما دومی به 
سازمان عناصر داستان مربوط می شود؛ موردی که برای ساده تر 
بايد به محورهای اساسی ساختار رمان نظر کنيم:  شدنش ، 

راوی، فضا و زمان روايی. 
به خاطر طوالنی نشدن اين نامه، پاره ای از مالحظات را درباره 

سبک و زبان داستان، به بعد موکول می کنم.
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 همانطور که در شماره پيش نيز گفته شد، داستان نامه با اختصاص صفحه اي 
ويژه جهت معرفي ناشرين فعال حوزه ادبيات داستاني، قصد دارد با ارائه 

کارنامه اي مختصر از ناشرين، دست کم به دو هدف دست يابد:
 اول اينکه، وقتي کتابي را ورق مي زنيم، لحظه اي به گذر يک متن از 
هفت خوان انتشار و تبديل آن به يک جلد کتاب بينديشيم؛ حال بماند که 
اين کتاب آيا همان متني است که نويسنده نوشته يا با دخل و تصرف، به 
زيور طبع آراسته شده! و دوم اينکه، صدايي باشيم از حنجرۀ ناشرين، تا 

شايد بخشي از مشکالت اين روزهاي ناشرين را منعکس نماييم.
اختصاص صفحه ي معرفي ناشر را از شماره ي اول آغاز کرده ايم و به 
زودي، گفتگو با مديران نشر، ارائه سياهه کتب ادبيات داستاني و ... را نيز 

در داستان نامه خواهيم ديد.

 انتشارات نقد افکار
»نشر نقد افکار« که با نام مختصرشده ي نشر افکار در جامعه 
کتاب خوان و اهل قلم معروف شده است، فعاليت خود را از 
سال 1370 در زمينه هاي ادبيات کالسيک و معاصر، مردم شناسي 
و فرهنگ عامه، فلسفه و روانشناسي، سينما و موسيقي و تئاتر، 
جامعه شناسي و گردشگري، دين و اسطوره شناسي آغاز کرده 
دغدغه هاي  از  خبر  انتشارات،  اين  فعاليت  گستره ي  است. 
نابه سامان  اوضاع  در  که  دارد  آن  مسئوالن  علمي-فرهنگي 
نشر امروز، وظيفه ي خود را در قبال اهل کتاب در حوزه هاي 

مختلف به انجام مي رسانند.
مديريت انتشارات، رويکرد خود را در انتخاب کتاب جهت 
چاپ، دقت و صحت علمي در زمينه ي کتاب هايي که به علوم 
البته سالست  انساني اختصاص دارند، درستي ترجمه ها و 
و رواني آن ها و جذابيت و عمق در آثار ادبي، ذکر کرده و 

مي گويد: 
»براي رسيدن به اين اهداف، هميشه سعي کرده ايم از نظريات و 
مشاوره هاي افراد صاحب نظر و کارشناس در هر زمينه اي بهره 
بگيريم. شايد اين کار از منظر برخي، هزينه ي اضافه براي نشر 
باشد، اما چنين رويکردي باعث مي شود که کتابهايي معتبرتر و 
موثق تر به دست خواننده برسد. من فکر مي کنم که ما در قبال 
مخاطب خيلي مسئوليم و نمي توانيم و نبايد کتابي با اطالعات 
نادرست يا با استدالل هاي سطحي و ضعيف به او ارائه کنيم.«

تعداد چاپ آثار تأليفي داخلي و متون ترجمه به يک اندازه از 
سوي اين انتشارات، نشان مي دهد که هر دو گونه کتاب براي 
نشر افکار مهم مي باشد. گويا قوت و قدرت علوم انساني در 
غرب و ريشه دار بودن فلسفه و روانشناسي در آن سوي دنيا، 
باعث شده که چاپ کتاب هاي ترجمه را خيلي جدي بگيرند 
و جريان هاي فکري معاصر را در زمينه هاي مختلف، به فارسي 

ترجمه و منتشر کنند. 
مديريت انتشارات، در مورد چاپ کتاب از نويسندگان کار اولي 

معتقد است: 
»شعاردادن خيلي ساده است و مي توان راحت گفت که ما 

معرفی

 ناشران ادبیات داستاني
فرزانه مصیبی
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حامي نويسندگان کتاب اولي هستيم. اما واقعيت اين است که 
ما بدون شعار و تا جايي که امکانات و توانايي هاي نشر افکار 
اجازه مي داده، تالش کرده ايم که حامي نويسندگان نو قلم و 
جوان باشيم. نمونه اش هم مجموعه ي »قصه ي نو« است که به 
ادبيات امروز ايران اختصاص دارد؛ تاکنون 15 عنوان کتاب از 
اين مجموعه چاپ شده است که 6 نويسنده از نويسندگان اين 
آثار، کتاب اولي هستند. از همين مجموعه، کتابهاي ديگري هم 
در مراحل آماده سازي براي انتشار يا در ارشاد است که تعداد 

زيادي از آنها اولين اثر نويسنده اش به شمار مي رود.« 
گراني شگفت آور و کمرشکن کاغذ، در شرايط فعلي بزرگ ترين 
مشکل بازار نشر است. اين وضعيت اسفناک، در بازار امروز 
کتاب مثل يک مميزي عمل مي کند و اگر کتابي از ارشاد هم 
به سالمت بيرون بيايد، با اين قيمت نجومي کاغذ، نمي تواند به 

مرحله ي چاپ و به دست خواننده اش برسد.
مدير نشر افکار مشکل ازلي و ابدي صنعت نشر در ايران را 

کتابخواني ذکر مي کند و مي گويد: 
»کتابخواني ما ايرانيان که فکر مي کنيم هنر نزد ما است و بس، 
اساسي ترين مشکل نشر است. ما فراموش مي کنيم که در 
ها ميليوني  همين همسايگي ما در کشور ترکيه، تيراژ کتاب 
است، نه 500 و 700 نسخه! راهکار هم شايد اين باشد که 
متوليان امر و مسئوالن فرهنگي، به جاي سخنراني و شعار دادن، 
صنعت نشر را به حال خودش واگذارند. چون به نظر مي رسد 
ايدئولوژيک،  و  گرايانه  مصرف  و  جزمي  برخوردهاي  که 
نه تنها وضع را بهبود نمي بخشد، بلکه روز به روز هم اوضاع را 

خراب تر مي کند.«
نشر افکار در طول فعاليت حدوداً بيست ساله ي خود، افتخارات 
اخير  افتخارت  و  جوايز  از  برخي  که  نموده  کسب  زيادي 
شرکت نشر نقد افکار مربوط است به رمان »ظلمات« نوشته ي 
محمدعلي علومي که برنده ي جايزه ي کتاب فصل شده است. 
مجموعه داستان »خويش خانه« نوشته ي آيت دولتشاه نامزد 
نهايي جايزه ي گلشيري شد. و کتابهاي »ظلمات« و »داستانهاي 
غريب، مردمان عادي« هر دو از علومي، نيز نامزد نهايي جايزه ي 

هفت اقليم هستند که هنوز نتايج نهايي آن اعالم نشده است.
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نشست خبری سومین جشنواره داستان کوتاه کوتاه پایداری 
رضا حاجي آبادي، مدير انتشارات هزاره ققنوس و رئيس ستاد 
سومين جشنواره داستان کوتاه کوتاه پايداری، در نشست خبری 
اين جشنواره، خبر از راه اندازي سامانه دريافت داستانک هاي 
برگزيده از طريق پيامک داد. وي با بيان اين خبر که اين سامانه 
همزمان با مراسم اختتاميه جشنواره راه اندازي خواهد شد، افزود 
که عالقمندان مي توانند از طريق پيامک و با سازوکار تعريف 
شده اي، داستانک هاي برگزيده و تقديرشده دو دوره اخير 

جشنواره پايداري را روي تلفن همراه خود دريافت نمايند.
وی هدف از برگزاری جشنواره داستان کوتاه کوتاه پايداري را 
شرکت مردمی که خود سرنوشت جنگ را رقم زده اند عنوان 
کرد و گفت: شعار جشنواره نيز از ابتدا همين بوده که داستان 

جنگ را بايد خود مردم بنويسند.
حاجي آبادي با تاکيد بر خصوصي بودن جشنواره پايداري، 
گفت: برای برگزاری آن از هيچ نهاد دولتی کمک مالی دريافت 
نکرده ايم. و دو انتشارات خصوصي هزاره ققنوس و سفير 

اردهال حامي مالي و برگزارکننده جشنواره هستند.
مديرانتشارات هزاره ققنوس ميزان جوايز اهدايی به برگزيدگان 
سومين جشنواره را به ترتيب 700 ، 500 و 300 هزار تومان 

براي نفرات اول تا سوم اعالم نمود.
داوران  هيأت  عليزاده، عضو  اين نشست، مصطفی  ادامه  در 
جشنواره ضمن ارائه تعريفی از داستان کوتاه کوتاه يا فلش 
فيکشن به اين نکته اشاره نمود که گرچه قرارنيست داستانک 
هاي رسيده کلمه شماري شوند، اما هيئت داوران جشنواره به 
حجم آثار ارسالي و انطباق شان با تعريف داستانک، توجه خواهند 
نمود و آثاري که واجد اين وي ژگي نباشند، داوري نخواهند شد. 
وی با مطلوب دانستن کيفيت آثار رسيده، به اثرگذاري اين 
جشنواره در معرفي و شناساندن گونۀ فلش فيکشن يا داستانک 
اشاره کرد و انتشار کتاب آشنايي با داستانهاي فلش فيکشن، 
نوشته محمدجواد جزيني، را که در مراسم اختتاميه جشنواره 
سال گذشته رونمايي شد، به عنوان يکی از دستاوردهاي مهم 

جشنواره داستان کوتاه کوتاه پايداري دانست. 

اعالم اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی جایزه هفت اقلیم 
فهرست اسامی راه يافته به مرحله پايانی داوری سومين دوره 

جشنواره و دومين دوره کتاب سال هفت اقليم اعالم شد.
 در اين دوره از جشنواره هفت اقليم، پس از بررسی بيش از 
130 اثر، 27 کتاب به مرحله نهايی رسيدند که از اين تعداد 13 

کتاب، رمان و 14 اثر مجموعه داستان است. 
در بخش رمان، کتاب های هتل گمو نوشته شهريار عباسی، 
پريباد نوشته محمدعلی علومی، طناب کشی نوشته مجيد 
نوشته  کلهر، خروج  فريبا  نوشته  قيصری، شوهر عزيز من 
عليرضا سيف الدينی، خورشيد بر شانه راستشان می تابيد نوشته 
جواد افهمی، چه زود بزرگ شديم نوشته حسن فرهنگ فر، 
درجه باالی صفر نوشته علی چنگيزی، شکار کبک نوشته 
رضا زنگی آبادی، جيرجيرک نوشته احمد غالمی، بگذاريد 
ميترا بخوابد نوشته کامران محمدی، دشت های سوزان نوشته 
صادق کرميار و قلعه مرغی؛ روزگار هرمی نوشته سلمان امين 
به بخش نهايی راه پيدا کردند. اسامی کتاب های برگزيده بخش 
کتاب مجموعه داستان سال هفت اقليم نيز، به شرح زير است: 
پونز روی دم گربه نوشته آيدا مرادی آهنی، برخورد نزديک 
نوشته محمدرضا بايرامی، قصه های غريب مردمان عادی نوشته 
محمد علی علومی، نوروز آقای اسدی نوشته محمد کلباسی 
خط فاصله نوشته هادی کيکاووسی، نيل نوشته محمد تقوی، 
اين برف کی آمده نوشته محمود حسينی زاد، بودای رستوران 
گردباد نوشته حامد حبيبی، امروز شنبه نوشته يوسف انصاری، 
زيبای هليل نوشته منصور عليمرادی، من ژانت نيستم نوشته 
محمد طلوعی، روياهای بيداری نوشته محمدرضا گودرزی، 
کالغ نوشته فرشته نوبخت و شکارچی را به عروسی ام دعوت 
کن نوشته مسعود لک. آيت دولتشاه، رضا فکری و مينو عبداهلل 
پور، به ترتيب دبير علمی، دبير اجرايی و دبير هيئت داوران و 
هماهنگی اين دوره از جايزه ادبی هفت اقليم هستند که مراسم 
اختتاميه آن با اعالم راه يافتگان به مرحله نهايی، هم زمان با شب 

يلدای امسال برگزار خواهد شد.

زهره مسکنی
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اخبار ادبیات داستاني

اخبار
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»مو یان« چینی؛ برنده نوبل ادبی 2012 
جايزه نوبل ادبيات سال 2012 به »مو يان«، نويسنده چينی اهدا 
شد که به ترکيب رئاليسم توهمی در افسانه های عاميانه، تاريخی 

و معاصر پرداخته است.

»هاروکي موراکامي« رمان نويس ژاپني، »آليس مونرو« نويسنده 
کانادايي و »فيليپ رات« نويسنده آمريکايي ساير نامزدهاي 
دريافت اين جايزه بودند که مبلغ آن، امسال حدود 930 هزار 

يورو بوده است.
نام اصلي برنده 57 ساله نوبل ادبيات 2012 »گوان موي« است. 
براي خود  نزن«را  به معناي »حرف  يان«،  نام مستعار»مو  او 

برگزيده تا به خود يادآوري کند که زياد حرف نزند.
سال گذشته ترانس ترومر سوئدی برگزيده اين جايزه مهم و 

بين المللی شده بود. 

فرهنگسراي اخالق جشنواره داستان کوتاه برگزار مي کند
فرهنگسرای اخالق در راستای شناسايی استعدادهای بالقوه در 
زمينه ادبيات داستانی و فراهم آوردن بستر مناسب جهت رشد 
و شکوفايی توانمندی های شهروندان و عالقه مندان به حوزه 
ادبيات داستانی اقدام به برگزاری جشنواره داستان نويسی با 

همکاری نشريه »داستان نامه« نموده است.
اين مسابقه در دو بخش موضوعی و آزاد برگزار می گردد. 
بخش موضوعی مسابقه با هدف ترويج فضائل اخالقی مانند: 
صبر، شکر، وفاداری، سکوت، انفاق، صله رحم و گذشت و 
غيره... و تقبيح رذائل اخالقی مانند خيانت، دروغ، حسادت، 
تکبر و... است. در بخش آزاد بهتر است حتی المقدور موضوع 

داستان وفاداری به يکی از موضوعات اخالقی را داشته باشد.
جشنواره داستان نويسی نسيم کلمات، پذيرای »داستان کوتاه«، 
»مينی مال« و »داستانک« می باشد. بنابراين به داستان های بلند 
ترتيب اثر داده نخواهد شد و محدوديتی در تعداد ارسال آثار 
وجود ندارد. به داستان های برگزيده، جوايز ارزنده ای تعلق 

خواهد گرفت.
نشانی  به   pdf و   word فايل  صورت  به  بايد  داستانی  آثار 

الکترونيکی جشنواره ارسال شود.
مهلت ارسال آثار تا تاريخ91/10/15است.

عالقمندان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر از شرايط 
جشنواره، به سايت نشريه داستان نامه مراجعه نمايند.

معرفی برگزیدگان جشنواره ادبی هشت 
برگزيدگان جشنواره ادبی هشت چهارم مهرماه طی مراسمی 
در تاالر انديشه حوزه هنری سازمان تبليغات اسالمی معرفی 

شدند.
در بخش داستان کوتاه اين جشنواره، داستان های ماموريت 
)معصومه عيوضی(، مردی پر از ماهی گلی )مهدی زارع(، آهو 
)سميه رشيدی(، سربند باز شده )معصومه ميرزايی( و اينجا 
کسی خواب نيست )سعيد شکری( به عنوان آثار برگزيده 

معرفی شدند.
همچنين داستان های کوتاه اذراعيل در سنگر بقلی )منصور 
آسترکی(، کورسو )ابوالفضل بصيری(، يوريک )احسان قديری( 
و جاکليدی )فاطمه جهان گشته( به عنوان آثار شايسته تقدير در 

اين بخش معرفی شدند.
اين جشنواره در بخش داستان کوتاه کوتاه هيچ اثری را حائز 
رتبه اول، دوم و سوم تشخيص نداد و از داستان های کوتاه 
کوتاه گم شده )سيد ابراهيم پيره(، آن پنج نفر )مرجان رياحی( 

و سعادت )زهرا احمدنژاد( تقدير کرد.

رمان »قیدار« برگزیده جایزه کتاب فصل شد
رمان »قيدار« نوشته رضا اميرخانی توانست گوی سبقت را از 
5 رمان رقيبش در حوزه داستان بيست و يکمين جايزه کتاب 

فصل بربايد و برگزيده اين جايزه شود.
هيئت داوران بخش داستان جايزه کتاب فصل، اين کتاب رضا 
اميرخانی را بهتر از در خرابات مغان نوشته داريوش مهرجويی، 
ليليا نوشته مرتضی فخری، آواز ابابيل نوشته مجيد پورولی 
کلشتری، سرزمين نوچ نوشته کيوان ارزاقی و ديلمزاد نوشته 
محمد رودگر تشخيص دادند. آيين پايانی و اهدای جوايز 
بيست و يکمين دوره جايزه کتاب فصل، چهارم مهرماه مهر در 

سرای اهل قلم برگزار شد.
در اين دوره در مجموع 6 کتاب به عنوان اثر برگزيده و 14 

کتاب نيز به عنوان اثر شايسته تقدير انتخاب شدند.

اعالم برگزیدگان دومین جایزه ادبی »شازده کوچولو«
کوچولو«  »شازده  ادبی  جايزه  دومين  آثار  داوری  پايان  با 
برگزيدگان و شايستگان تقدير اين رقابت ادبی مشخص شدند.
در اين دوره، صالح رستمی 15 ساله از تهران با داستان چگونه 
می توان عاشق يک سوسک بود به عنوان نفر اول و شاهزاده 
غزل  جشنواره،  اين  دوم  نفر  شد.  معرفی  قصه ها  سرزمين 
محمدی 14 ساله از تهران و نفر سوم آال رضايی 8 ساله از بوکان بود.
احمد اکبرپور، ابوذر قاسميان، مرضيه جوکار، فاطمه فروتن، 
مريم سيستانی داوران دومين جايزه ادبی»شازده کوچولو« بودند.
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انتشار مجموعه ي داستان جدید شیوا مقانلو
مجموعه داستان  جديد شيوا مقانلو با نام » آن ها کم از ماهی ها 

نداشتند« از سوی نشر ثالث منتشر شد.

»پری ماهی«، » گوش کهن دژ«، » اوليسه«، » مثل بلور«، » سر پيچ 
بعدی« و » شب هزار و دوم« داستان های اين کتاب هستند که با 

مضامين عشق، مرگ، تنهايی و ... نوشته شده اند.
» آن ها کم از ماهی ها نداشتند« عنوان کلی است که برای اين مجموعه 
در نظر گرفته شده و به روش مجموعه های قبلی اين نويسنده، از 

ميان نام يکی از داستان های اين کتاب انتخاب نشده است.
مقانلو نخستين کتاب خود »کتاب هول« را در سال 83 به چاپ 
رساند و دومين مجموعه  وی در سال 85 به نام »دود مقدس« 
منتشر شد. او ترجمه هايي نيز در زمينه آثار ادبي و سينمايي دارد.

»آقای قاضی چه حکمی می دهید« منتشر شد
» آقای قاضی چه حکمی می دهيد«، عنوان اولين کتاب فرحناز 
عليزاده است که اخيراً از سوی نشر گل آذين منتشر شده است.

اين کتاب شامل 12 داستان کوتاه با عناوين »زائده های سفيد«، 
» آقای قاضی چه حکمی می دهيد«، » قنديل های بی رنگ«، 
روی جدول  » خون  بوده«،  معذرت خواهی  نگوييد  فقط   «
سيمانی«، » شايد احتماالً حتماً«، » بايد فاصله ها را در نظر داشته 
باشند«، » همه اش بهتونه«، » يک کپه خاک«، » فيش های پايان 
نامه«، » مانای پدر« و » انبوه گزنه ها« است که با درون مايه های 

مختلف و فضاهای گوناگون نوشته شده اند.
اولين مجموعه مستقل  که  اين مجموعه  داستان های  بيشتر 
فرحناز عليزاده به شمار می آيد، از زبان زنان نوشته شده است.

عليزاده پيش از اين نيز داستان هايی در مجالت منتشر کرده بود 
و در حال حاضر به نقد و بررسی کتاب در برخی مطبوعات 

مشغول است.

رمان »پروانه ها در برف می رقصند« رونمایی شد
اولين رمان نازنين جودت رونمايي شد. در جلسه رونمايی 
»پروانه ها در برف می رقصند«، شيوا مقانلو به عناصر فرمي 
داستان اشاره کرده و گفت: با اينکه لحن روايت در داستان 
رمانتيک است، اما نگاه آن رمانتيک نيست و برعکس، عينی 
و تلخ است. زبان داستان روان است و بر خالف داستان های 
جنگ عاری از هر گونه قهرمان پروری است. فضای داستان 
خاکستری است و با پرداختن به آدم های عادی، بار رئاليستی 

به داستان داده شده. 
مقانلو يکی از نقاط قوت اين کتاب را کشمکش ها و تضادهايي 
دانست که در دو سطح بيرونی و درونی شخصيت به نمايش 

گذاشته شده است.

سپس کامران محمدي صحبتش را با ذکر اين نکته آغاز نمود 
که علي رغم اسم و طرح جلد و صفحه آرايي نه چندان مناسب 
کتاب، که آن را به شکل کتاب های عامه پسند درآورده است، 
اين رمان اصاًل عامه پسند نيست. اين نويسنده و منتقد سپس به 
ساختار روايی داستان و شيوه نگارش داستان، که مونتاژ موازی 
و با فواصل خيلی کم، حتی يک جمله ای مي باشد، اشاره کرد. 
محمدي، استفاده از تکنيک های سينمايی در اين کتاب را به جا 

و پايان بندی داستان را خوب و مناسب دانست.
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معرفی برنده جشنواره کتاب جنایی اسکاتلند
نخستين جشنواره کتاب های جنايی اسکاتلند با انتخاب برنده 

نخستين کتاب جنايی اسکاتلندی به کار خود خاتمه داد.
کتاب سرزمين بيگانه نوشته چارلز کامينگ موفق شد تا نام خود را 
به عنوان نخستين برنده جايزه کتاب های جنايی اسکاتلند ثبت کند. 
اين کتاب از ميان 40 شرکت کننده به عنوان برنده اين رقابت 
انتخاب شد و ترتيب دهندگان اين رقابت از آن در جشنواره 
خونی اسکاتلند که در استرلينگ برگزار شد، تجليل کردند. آثار 
جنايی در اسکاتلند طرفدار زيادی دارند و اين کشور يکی از 

سرزمين های اصلی خلق اين آثار شناخته می شود.

برنده جایزه ویژه ادبی صلح دیتون مشخص شد
جايزه ادبی صلح ديتون، برندگان 2012 خود را در دو بخش 

داستانی و غيرداستانی معرفی کرد.
عمر  يک  برای  ديتون  ادبی صلح  ويژه  جايزه  امسال  برنده 
نويسنده  او  است.  شده  انتخاب  اوبراين  تيم  ادبی  دستاورد 
آثاری چون آن چه آن ها کشيدند در نبود جنگل ها و به دنبال 
کاسياتواست.  اين جايزه معتبر که يادآور صلح ديتون در سال 
1995 و پايان جنگ بوسنی است، هر سال برای گراميداشت 
قدرت ادبيات در حمايت از صلح، عدالت اجتماعی و درک 
جهانی اهدا می شود و امسال در بخش داستانی به اقامت موقتی 

نوشته اندرو کريواک تعلق گرفته است.

جایزه ادبی دانمارک به ایزابل آلنده تعلق گرفت
ايزابل آلنده نويسنده برجسته شيليايی جايزه ادبی دانمارک را 

برای »داستان سرايی جادويی« از آِن خود کرد.
به ارزش 500 هزار کرون  آندرسن  جايزه هانس کريستين 
)86 هزار دالر( به نويسنده ای تعلق می گيرد که با آثارش سنت 
افسانه ای آندرسن را ادامه داده باشد.  رمان های ايزابل آلنده از 
قبيل »خانه ارواح« و »پائوال« اغلب در سبک رئاليسم جادويی 
ادبی  دريافت جوايز  به  را  نويسنده خود  و  می گيرند  جای 

بسياری مفتخر نموده اند.
پائولو کوئيلو، نويسنده برزيلی و جی کی رولينگ خالق هری 

پاتر از ديگر برندگان اين جايزه در سال های پيش هستند.

برنده جایزه ادبی آسیای جنوب شرقی معرفی شد
جايزه ادبی آسيای جنوب شرقی 2012 در بانکوک برنده امسال 

خود را انتخاب کرد.
نوشته ويپاس  نام کوتوله  به  اين جايزه رمانی  امسال  برنده 
سريتونگ است. اين داستان بازتاب دهنده ارتباطات انسانی 
و حس تنهايی در جامعه انسانی معاصر است. نويسنده که دو 
سال صرف نوشتن اين رمان کرده، مجموعه ای از داستانهای 

کوتاه با عنوان ميو کائو چويت و يک مجموعه شعر به زبان 
انگليسی با عنوان گرافيتی منتشر کرده است. او يک مجموعه 
داستان کوتاه ديگر نيز به نام وال لونگ نوشته که سال 2008 
به بازار کتاب آمد. جوايز نويسندگان آسيای جنوب شرقی که 
به نام اس ای آ نيز شناخته می شود، برای تجليل از شاعران 
و نويسندگان اين منطقه به نويسندگانی از برونئی، کامبوج، 
اندونزی، الئوس، مالزی، ميانمار، فيليپين، سنگاپور، تايلند و 

ويتنام تعلق می گيرد.

فراخوان پنجمین جشنواره داستان انقالب 
هنری  حوزه  ادبی  آفرينش های  مرکز  رمان  و  قصه  کارگاه 

پنجمين جشنواره داستان انقالب را برگزار می کند.
مهلت ارسال اثر به اين جشنواره که در دو بخش رمان و داستان 
کوتاه و زيرمجموعه های بزرگسال و نوجوان برگزار می شود، 

15 آذرماه اعالم شده است.
هر فرد می تواند هم زمان در تمام بخش های جشنواره شرکت 
کند و آثار برگزيده، برتر، تقديری و آثار ديگری که قابليت 
چاپ داشته باشند، توسط انتشارات سوره مهر با پرداخت 

حق التاليف منتشر خواهند شد.
عالقه مندان برای شرکت در جشنواره می توانند آثار خود را 
همه روزه به غير از ايام تعطيل از ساعت 8 صبح تا 16 بعداز 
ظهر به دبيرخانه دائمی جشنواره های حوزه هنری به نشانی 
تهران، خيابان سميه، نرسيده به خيابان حافظ، حوزه هنری، 

مرکز محافل و جشنواره ها ارسال نمايند.
مراسم اختتاميه و معرفی برگزيدگان اين جشنواره بهمن ماه 

برگزار خواهد شد.
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