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   سرمقاله 

  حرکتی نو
. سـتانی هـستیم  مفتخریم که درآغاز چهارمین سال فعالیت انجمن داستانی چوك، ارائه گر حرکتی نو دروادي ادبیـات دا             

امـا همانگونـه کـه مـی     . قصد برآن بود که این حرکت به صورت مجله چاپی درخدمت شما مخاطبان عزیز قرار بگیـرد           
پس برآن شدیم مجله اي راه انـدازي  . ق بعضی خوش نمی آیدذارحال حاضر چنین فعالیت هایی به ممی دانیم د   دانید و 

 خـارج از  داخـل و  دربا مخاطبـان خـود    ارتباط راحت تريا باشیم و هم کنیم که هم از پیچ و خم این بوروکراسی ها ره  
از حـوزه ادبیـات    این انجمن همان گونه که درطی سه سال فعالیت مستمر خـود نـشان داده، هرگـز      .  باشیم داشتهایران  

  .  تخطی نخواهد کردنیزاین پس  از داستانی تخطی نکرده است و
ایمیـل هـاي    و  محبت آمیزنظرهاي جوان ادبیات ایران پذیرفته اید و همیشه از نباناخوشحالیم که ما را به عنوان سنگر      

  . این راه جدید دست شما ادبیات دوستان را به گرمی می فشاریم براي پویایی در نیزاکنون . شما بهره برده ایم پربار
 تقـدیم شـما مـی    PDFفایـل   فقط و فقط در ارائه آن است که به صـورت  ،تفاوت این مجله الکترونیک با مجله چاپی   

داراي بخش هاي گوناگونی است که درفهرست ایـن  ، می شود این مجله الکترونیک که به صورت ماهنامه تقدیم         . کنیم
 همـان طـور کـه در    را خود عالقه مندان درتمام بخش هاي این مجله درصورت تمایل می توانند آثار. شماره آمده است  

  . نندانتهاي سرمقاله عنوان شده ارسال ک
 ما ایـن خواهـد بـود کـه         تالش دربخش ترجمه مهمترین  باید عرض کنیم    . ترجمه دارد  اختصاص   بخش دوم این مجله   

. تمام مطالب توسط مترجمان انجمن صورت بگیرد واز کپی کردن مطالب ازوبالگ ها و سایت هاي مختلـف بپرهیـزیم          
متعلـق بـه مترجمـان انجمـن نخواهـد بـودو            البته پذیراي آثارترجمه شده همـه دوسـتان هـستیم وایـن بخـش فقـط                 

  . دیگرمترجمان نیزمی توانند آثار خود را براي ما ارسال کنند
جشنواره ها و گردهمایی هـاي ادبـی بـوده ایـم ازایـن       همچون گذشته که درخبرگزاري انجمن داستانی چوك حمایتگر       

  . ش ها و جشنواره ها خواهیم کردبرگزار شدن این همای بهتر این مجله بیشترین سعی خود را در در پس نیز
  . مما حمایت خود را ازتمام آثارچاپ شده درحوزه ادبیات داستانی را اعالم می کنی

تمام این سختی ها به عشق ادبیات و پایداري فرهنگ و ادب ایرانی تمام سختی          راحت نیست و ما با     هیچ کاري درآغاز  
  . ر لطف شما عزیزانها را به جان خریدیم به امید دستان گرم ونگاه پ

 مـا   بـا هیچ مجله اي بدون انتقاد و پیشنهاد و نظرات مخاطبان دیرنمی پاید و امیدواریم که شما مخاطب عزیـز همگـام     
تمـام بخـش    منتظرآثـارخوب شـما در  .  اثري ازخود به نمایش بگذارید،این مجله بخش از  هر باشید و شما می توانید در     

  . هاي این مجله هستیم
  یـا سـردبیر   می توانید با دبیرانجمن داستانی چـوك همچنین ارسال اثرو درباره این مجله پرسش و پاسخ ه جهت هرگون 

  . تماس حاصل فرمایید مجله آقاي مصطفی مردانی
   دبیرانجمن داستانی چوك-مهدي رضایی

Mehdi_rezayi_mehdi@yahoo.comدي رضایی مه  
Chookstory@gmail.com نشریه اختصاصی داستانی چوك  
mosiomard@gmail.com مصطفی مردانی   
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  سخن سردبیر
  !تمام کلمات با رنگ آبی قابل کلیک هستند

آید، همه ما به دنبال لینک هـایی هـستیم کـه روي ان هـا کلیـک کنـیم و مطالـب مـورد            اسم نشریه اینترنتی که می      
ما هم یک نشریه اینترنتی هـستیم، و بـه   . لینک هایی که همه آن ها با رنگ آبی مشخص شده اند           . نظرمان را بخوانیم  

  . همین خاطر تیترها را به رنگ لینک هاي اینترنتی انتخاب کرده ایم
استفاده از سو تیتر، میان تیتـر و  . ترنتی هم باید اصول و قواعد روزنامه نگاري و ویرایش را رعایت کند     اما حتی نشریه این   

  . باکس هایی که گزیده اي از متن را در گوشه و کنار صفحه قرار می دهند، تعدادي از این قواعد هستند
کشیده است، فرصت کافی براي رعایـت تمـام   از آن جایی که از ایده تا عمل و اجراي این نشریه کمتر از یک ماه طول      

حتی بـراي طراحـی صـفحه، کـسی را نداشـتیم تـا بـا نـرم             . نکات ویرایشی و روزنامه نگاري در این شماره را نداشتیم         
و همان طور که اهالی فن ممکن است آن را درك کنند، طراحی بـا       . افزارهاي مخصوص این کار، نشریه را طراحی کند       

هنوز دست دوسـتان   حتی لوگوي بخش ها طراحی نشده است و  در این شماره  .  انجام شده است   wordنرم افزار ساده    
هر کدام از دوستان در هر کدام از زمینه ها که مایل است با ما همکاري کند، آغوش ما بـاز            . را براي همکاري می بوسد    

   . ال می کنیمروي خوش استقباز ایده ها، پیشنهادها و انتقادهاي شما دوستان هم با . است
جداي این مطالب، ما فرصت تولید بخش هایی مثل گزارش جلسات مهم ادبی در کشور، پرونده براي یک نویـسنده بـا              
توجه به روز تولدش در ماه، پرداختن به اتفاقات مهم در طول ماه مانند جایزه هـاي بـزرگ ادبـی در دنیـا، صـفحه اول                  

به دلیـل بـضاعتمان   را هم در دستور کارمان داریم که       ... خارجی ادبی و  نشریات معتبر خارجی، مطالب مهم سایت هاي        
   . مانده انددر حد ایده باقی  نیروي انسانی، در
  

  شرایط ارسال اثر به نشریه داستانی چوك
چند نکته جدي براي کسانی که قصد ارسال اثر به این نشریه را دارند عرض می کنم تا به امید خـدا در شـماره بعـدي،          

  . ت این شماره را نداشته باشیممشکال
دقیقاً این مضرب رعایت شـود، شـرط مـا     این که   .  کلمه باشد  1000تعداد کلمات اثر ارسالی مضربی از       . 1

مضرب هاي دیگر بـراي طراحـی صـفحات نـشریه مـا را      . کلمه باشد1000شرط این است که حدوداً مضربی از    . نیست
، با کلیک راست کـردن روي قـسمت بـاالي    word 2003داد کلمات در براي اطالع از تع. دچار مشکل خواهند کرد

در ویرایش هاي باالتر ایـن نـرم   .  را می توان فعال کرد و تعداد کلمات را به دست آوردword countنرم افزار گزینه
زه مناسـب را  در ایـن شـماره چنـد تـا از مطالـب انـدا         .  دیـد  افزار هم از بخش زیرین نوار ابزار می توان تعداد کلمات را           

  . نداشتند
  . اما فقط اخبار. البته اخبار کوتاه معموالً مضربی از صد کلمه است

  
فونـت  . اگر می خواهید از نیم فاصله استفاده کنید، یادتان باشد که از ابتدا از فونت تاهوما استفاده کنید           . نیم فاصله . 2

ي میل نیم فاصله را حذف می کننـد و مـا را دچـار مـشکلی     بعد از ارسال از طریق ا ... هاي فارسی مثل میترا و نازنین و      
در مـی آینـد   » نوشتهها، نامهاي، زبانهی«به شکل » نوشته ها، نامه اي، زبانه ي    «مثالً کلماتی مثل    . دوچندان می کنند  

  . و براي جدا کردن تک تک اینها باید زمان زیادي را صرف کنیم
  
متن هایی کـه از وبـالگ       . متن هاي اینترنتی زود لو می روند      . متن هاي ارسالی تألیف خود نویسنده باشد      . 3

ها و وب سایت ها برداشته می شوند چند مشکل اساسی دارند که به محض دستکاري آنها براي طراحی صفحه لو مـی          
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و  اگر مطلب بـراي خودتـان اسـت   . سعی ما در این است که مطالب تألیفی باشند و نشریه حالت جدي داشته باشد   . روند
منتشر شده را نیز بـراي مـا   فقط روي وبالگتان موجود است خواهش ما این است که آدرس مطلب را که به نام خودتان        

  . نماییدارسال 
  
متأسفانه در بعضی از اسـتان هـاي غـرب کـشور اتفـاقی              . استفاده از رسم الخط و ویرایش فارسی معیار       . 4

، چـسباندن  »خـواهر، خـواب، خـوان، خواسـتن    « کلماتی مانند در» و«حذف . افتاده که ممکن است درست یا غلط باشد 
کـه  و همـزه  و حـذف تـشدید   » مثلن، واقعن«به جاي آن مانند » نون«به فعل، حذف تنوین و استفاده از  » می و نمی  «

 ویرایش قابل قبـول ایـن نـشریه    اینها. می سازند» مطمئناً« ساده اي مثل را از کلمه» مطمعننن«کلمه عجیب و غریب  
بـا کـم و زیـاد کـردن یـک       . الزم است به جاي عربی زدایی در فارسی، به فکر هنري باشیم که ارائه می دهیم               . ستنی

  . سري حروف و کلمات، اتفاقی در هنر ما ایجاد نخواهد شد
  
متأسفانه در بین بعضی از دوسـتان  . سوگیري سیاسی، ضد ملی و مذهبی نداشته باشند مطالب ارسالی   . 5

 یـا   صـریح  اعتـراض  در مطالب بدون سوگیري را مطالب بی ارزش مـی خواننـد و تعهـد هنرمنـد را                باب شده است که   
  . از نظر مسئوالن این نشریه، تعهد هنرمند باید به هنرش باشد و بس. برعکس آن هدایت جامعه می دانند

  
تـداي پـاراگراف، یـک    از اضافه کردن حاشیه به متن، رعایت نیم سانت فاصـله اب          . مطالب را ساده ارسال کنید    . 6

این ها نکته هایی نیـستند کـه   . دستورات ویرایشی دیگر روي متنتان خودداري کنید     ... خط فاصله بین هر دو پاراگراف و      
بنابراین از استفاده آنها خودداري کنیـد کـه کـار مـا را در طراحـی         .  اجرا کرد  Word روي   Defaultبتوان به صورت    

  . خواهد شدناز آنها اي هم سخت می کند و هیچ استفاده 
  

  با تشکر
  مصطفی مردانی
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  مــقالـــه

مافیاي ادبیات ایران را چه کسانی 
  گردانند؟ می

  علیرضا محمودي ایرانمهر
  

هـایی کـه اصـال انتظـارش را      بارها و بارها از آدم   
مافیـاي   :نداشته ام چنین اصطالحاتی را شنیده ام   

اي ي ادبـی، مافیـ     فالن ناشر، مافیاي فالن جایزه    
ــته    ــا دار و دس ــسنده ی ــالن نوی ... ي ادبــی و ف

اصطالحاتی که آدم را یاد فیلم پدرخوانده یا دار و          
اگر واقعا چنین مافیایی در فضاي ادبیات ایران وجود دارد ضـروري اسـت جـستجو کنـیم     . اندازد  ها می   ي نیویورکی   دسته

ي کسانی که به چنـین مافیـایی اعتقـاد     ا به عقیدهظاهر. گردانند و مکانیزم آن چگونه عمل می کند چه کسانی آن را می  
 اند که امکانات موجود انتشار و معرفی آثـار ادبـی را در      هایی در فضاي ادبی معاصر ایران شکل گرفته         دارند، افراد و گروه   

لی کـه امـا   سـوا . هایی قرار دارنـد، نمـی دهنـد    ي رشد به کسانی که خارج از چنین دار و دسته          اند و اجازه    انحصار گرفته 
ي مخـوف باعـث معرفـی و     تـر آثـاري کـه ایـن دار و دسـته      کنم آن است که چرا عموما بیش        جوابی براي آن پیدا نمی    

هاي ادبی معاصر فارسی هستند؟ مسلما منظـورم ایـن نیـست کـه کارهـاي       شوند، بهترین خالقیت    شناخته شدن آن می   
  .  دور ریختنی هستندمهجور مانده و آثاري که جایزه نگرفته اند آثار ضعیف و

ي خـود   هـاي منتـشر شـده در سـال را وظیفـه      ها و رمـان     اما به عنوان نویسنده اي که خواندن عموم مجموعه داستان         
تقریبا بهترین کارهاي منتشر شده در طول سـال را  ، کنم دانم، وقتی به برآیند آثار جایزه گرفته و مطرح سال نگاه می        می

بنـابراین بـه   . رت پیش آمده اثر بسیار درخشانی را ببینم که در این میان از قلـم افتـاده باشـد    بینم و به ند     ها می   میان آن 
هـاي خالقانـه را معرفـی     منطق نیست و عموما حاصـل بهتـرین تـالش    رسد این مافیاي ادبی چندان نابینا و بی  نظر می 

  . کند می
ش می کردم و سرانجام هم موفـق بـه انتـشار آن    حدود پانزده سال پیش که براي انتشار نخستین مجموعه داستانم تال      

همان موقع ایـن  . نشدم، دوستانی که وضعیتی شبیه من داشتند می گفتند مافیاي ادبی جلوي پیشرفت تو را گرفته است           
انـد   هاي ادبی بروم و کسانی را که مانع رشد و شکوفایی استعداد من شـده     میل در من شکل گرفت سراغ این پدرخوانده       

ام  هـایی رو بـه رو شـده    چون تقریبا همیشه با آدم. ها عموما غافلگیرم کرده است  اما حاصل این مالقات   .  ببینم از نزدیک 
هاي فراوان و دشـواري کـار نوشـتن و     که از جان خود براي روشن نگه داشتن چراغ ادبیات مایه گذاشته اند و بی مهري    

  . شان را فرسوده است انتشار در این سرزمین روان و جسم
نویـسندگان بـزرگ و رنـج    : انـد  پروراندم، شرمسارم کرده ها از سوءظنی که در ذهن خود می  تقریبا همیشه این پدرخوانده   

ها منتقل کنند، روزنامـه نگـارانی    اند تا هنر خود را به آن  اي که با کمترین امکانات چند نفر را دور خود جمع کرده             کشیده
ها و مجالت را سرپا نگه دارند و یا گروه هـاي کوچـک    صفحات ادبی روزنامهکنند  که در بدترین شرایط کاري سعی می 

کننـد حـس    شوند و سعی مـی   معدود و یا هر جاي ممکن دیگر جمع می ي هاي یکدیگر، چند کافه و مشتاقی که در خانه  
هـایی   هایی هستند، آدم مگردانندگان مافیاي ادبی ایران چنین آد ... ادبیات را در خود و فضاي اطراف شان زنده نگه دارند          

شان در آمیخته بـا روح   ي خود نظر دهند، اما در نهایت جان توانند اشتباه کنند، گاه بر اساس غریزه یا سلیقه        که طبیعا می  
  . ادبیات است
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. بیننـد و حـق هـم دارنـد     بینم که خود را قربانی وضع موجود مـی  هایی را می اما همچنان دوستان بسیار و به ویژه جوان       
بینند و در یأس و بیهودگی مرگبـاري   ها را گرفته است، نتیجه تالش و استعداد خود را نمی            وانع بسیاري جلوي رشد آن    م

و چندان دور از ذهن نیست که این ناکامی دردناك و نامنصفانه را مربوط به مافیاي مخوفی بداننـد کـه راه         . شوند  له می 
اما به گمانم این یـک خطـاي   . دهد ي نفس کشیدن می شت شماري اجازهرفتی را سد کرده و فقط به تعداد انگ            هر پیش 
جامعه باز و دشمنان آن به روشنی نشان داده است که چگونه درجوامع بـسته             کارل پوپر در کتاب   . شناسانه است   شناخت

ود و گردند و از تحلیـل وضـعیت خـ    مردم براي هر مصیبت و رنجی به دنبال یک مقصر و گناهکار اصلی و مشخص می   
چنین خطاي درکی است که باعث خلق تـوهمی بـه   . هاي کلی و فراگیرتري که موجب رنج آنان است عاجز اند            مکانیزم

  . نام مافیاي ادبیات شده است
شمار ادبیات کم تر به آن نگـاه مـی            به گمانم واقعیتی که قربانیان بی     

در فرهنـگ  . کنند شرایط کلی تـر تـاریخی و اجتمـاعی ایـران اسـت             
ی ما ادبیات و قلم یک ارزش اسـت، امـا ادبیـات معاصـر ایـران          عموم

ي ایرانی با موانع جـدي و   هاي متنوع و متکثر جامعه براي نفوذ به الیه  
گوناگونی رو به رو بوده است، موانعی که طیف آن از سد همیـشگی و         
ــا        ــات ت ــامی ادبی ــدنی ح ــاي م ــدان نهاده ــسور، فق ــر سان ویرانگ

. اسـت  ه روشنفکرانه و توهم آمیز گسترده هاي افراطی و شب     گرایی  نخبه
و مهم تر از همه این که ادبیات در شکل مدرن و امروزي آن که یک              

چنان که دیگر مفـاهیم  . نهاد اجتماعی و مدنی است، در ساختار اجتماعی ایران هنوز تعریف و جایگاه خود را نیافته است             
حاصل این شرایط آن است کـه  . تماعی خود دست نیافته اند    بنیادین مدرنیته چون مطبوعات و حریم فردي به تعریف اج         

ایـن  . کنـد  ها نقشی بازي نمـی  ي آن ي ادبی در زندگی روزمره عموم مردم ایران مخاطب ادبیات نیستند و آثار تولید شده   
  . شود نوشتن و انتشار کتاب عموما قادر به چرخاندن اقتصاد خود نباشد شرایط باعث می

نویـسند بنـابراین فقـط     تر از کسانی هستند که کتـاب مـی   خوانند کم خرند و می سانی که کتاب می به عبارت ساده تر ک   
شوند آثار خود را به شکل مطلـوب عرضـه کننـد و بـسیاري دیگـر سرنوشـتی جـز         تعداد اندکی از نویسندگان موفق می     

اي از خواننـدگان   هـاي تـازه   را موجالبته مسلما این وضعیت به سرعت در حال دگرگونی است، آشکا        . قربانی شدن ندارند  
تري در راه است که شرایط فرهنگی ما را در سال ها و دهه هـاي آینـده بـه        جوان شکل گرفته است و موج هاي بزرگ       

هایی است که به هر دلیل به چـاپ هفـتم و هـشتم و گـاه      ي آن نیز همین معدود کتاب نشانه. کنند سرعت زیر و رو می    
هـا مـدنی    شکل ابتدایی و جنینی نهاد اند با انتشار آثار متنوع  یا معدود ناشرانی که موفق شده      رسند و   چهل و پنجاهم می   

  . حامی ادبیات را پیدا کنند
ي موفق و پر خواننده، معدود ناشران پـر کـار کـه قـادر بـه چرخانـدن        ي خوانندگان، چند نویسنده     در واقع این موج تازه    

ي ادبی و تعـدادي آدم   نشریه و صفحه ي ادبی خصوصی و نسبتا معتبر، چند         جایزه اند، چند   اقتصاد نشر و بنگاه خود شده     
هاي موجود و بالفعل ادبیات معاصـر   اند تنها سرمایه هاي شان را در کار معرفی و حمایت از آثار ادبی فرسوده    که استخوان 
شـتند و امیـد را در دل کـسانی کـه     هاي کسانی هستند که چراغ ادبیات مدرن ایران را روشـن نگـه دا   این. ایران هستند 

ي فضاي ادبی ایران و واقعیت هـاي موجـود       مسلما نور و قدرت این چراغ آن قدر نیست که همه          . نگاهی به آینده دارند   
اما چه احمقانه است که به دلیل ناکـامی  . شوند رسد و بسیاري در این میان قربانی می این نور به همه نمی . را روشن کند  

در ، ي موجود ادبی معاصر بتازیم و آن را مافیا بخـوانیم      به ناگزیر از ما ضایع شده است، به اندك سرمایه          خود و حقی که   
رسـد   مان می هوشمندانه تر است که اگر دست. هاي ادبی مان بکوشیم توهمات خود غرق شویم و در نابود کردن سرمایه 

ا اگر نور آن ما را بهرمنـد نکنـد کمکـی برسـانیم، چـون           هاي موجود حت    اي دیگر چراغی بیفروزیم یا به فانوس        در گوشه 
رسد و بدانیم اگر همین کورسوي موجـود خـاموش    ي ایران می ي اهالی ادبیات و جامعه مطمئنا نفع آن در نهایت به همه 

  . ي ما در تاریکی گم خواهیم شد شود، همه

کارل پوپر در کتاب جامعه بـاز و دشـمنان آن     
ــه   ــه چگون ــت ک ــشان داده اس ــنی ن ــه روش ب
درجوامع بـسته مـردم بـراي هـر مـصیبت و            
رنجی به دنبال یک مقصر و گناهکار اصلی و         

گردند و از تحلیل وضعیت خود و      مشخص می 
هاي کلی و فراگیرتـري کـه موجـب           مکانیزم

  . رنج آنان است عاجز اند
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  داستان برگزیده
د اثـري ازخـو   نویـسنده جنـوبی بـی آنکـه         این  ،  خلیل رشنوي 

او درداسـتان   .  داراي مخاطبان بسیاري است    منتشرکرده باشد، 
هایش همیشه جریان ها و روایـت هـاي مرعـوب کننـده اي               

  و برگزیده شـدن او در     استداستانک نویس چیره دستی     . دارد
درایـن  .  مهر تاییدي بر این جمالت است      ،ده جشنواره  بیش از 

ه صـادق  ادامه داستانی ازاو می خوانیـد کـه برگزیـده جـشنوار          
  .  شده است84هدایت درسال 

  
  استارتگاه: نام داستان 

  خلیل رشنوي: نویسنده
  )1384برنده تندیس صادق هدایت در سال ( 

  
  آرش: اسم من

 مغازه دار: شغل پدر
  .  هزار تومن250پدرم گفت به درآمد بقیه مردم بستگی دارد ولی تقریباً برجی : میزان درآمد خانواده

  .  نفر به همراه پدربزرگم که مادر می گوید خیلی غذا می خورد10: ادهتعداد اعضاي خانو
   هزار تومن50: کرایه خانه

   هزار تومن50: کرایه مغازه
   هزار تومن30: خرج لباس

   هزار تومن100: خرج غذا
سجد کـه   هزار تومن که مادرم خرج آش نذري و سفره ابوالفضل می کند و پدرم هر برج بـه روحـانی مـ    20: باقی مانده 

البته یکبـار مـن مـریض    . می دهد تا خرج کارهاي مسجد بکند، باباي محمد صادق اشعري است و آدم با خدایی هست        
آخرآن برج پدرم با خیلـی از مـشتري هـا    . ولی پدرم پول کم نیاورد.  هزار تومن خرج دوا دکتر من کرد100شدم و پدرم  

البتـه بـا وسـاطت بابـاي     . د شده و ما اینقدر خریـد نکـرده ایـم   مشتري ها می گفتند که حساب ما خیلی زیا        . جنگ کرد 
  . اشعري مشتري ها از پدرم معذرت خواهی کردند

***  
 بسمه تعالی

  . با سالم وخسته نباشید خدمت دبیر محترم
باید خدمت شما عرض نمایم کـه  . بنده پدر سعیدي هستم و همانطور که می دانید فرماندار این شهر محروم ومستظعف        

 حقه ها و طرفندهاي سیاسی براي ضربه زدن به مسئوالن کشور وگرفتن نقطـه ضـعف از آن هـا دیگـر تکـراري و            این
درآمد خـانواده و  « . کشور استرها نه به صالح شما و نه به صالح بنابراین اخطار می کنم که این کا  . قدیمی شده است  

صورت تکـرار مجبـورم آن را بـه مـسئوالن زي        در. اشدموضوعی نیست که به شما ارتباط داشته ب       » تاثیر آن بر زندگی     
  . امیدوارم که خداوند متعال از تقسیرات همه بگذرد. ربط گزارش کنم

  والسالم  
***  
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بچه ها همیشه من را مخسره می کنند و می گوینـد تـو کـه پـدرت قـصابی دارد چـرا            . آقاي معلم پدر من قصابی دارد     
 » ؟ چقدر پول درمی آوري«: موقتی که از پدرم پرسید. اینقدر الغري

آقـا لطفـاً بـرایم    . گوشتم را کشید و داد زد اگر دوباره از این سئوال هاي مخسره بپرسم مثل گوسفند سـرم را مـی بـرد                  
آن جا همیشه بوي گوشـت  . اگر پدرم بفهمد دیگر نمی گذارد به مدرسه بیایم و من را می برد به قصابی         . صرف نگذارید 

چون پدرم بیچاره می شود و من آن جا مجبورم هی آب دهـنم را غـورت    ،   توانم از آن ها بخورم     تازه می آید و من نمی     
  . آقا لطفاً این را سر کالس نخوانی. بدهم وخیلی اذیت می شوم

***  
آدم هاي معتاد که گوشه خیابان ها هستند و تازه پول هـم  . فقط سیگار می کشد. آقاي معلم به خدا پدر من معتاد نیست  

پـدرم رفیـق هـاي گـردن     . اوخیلی زرنگ است و همیشه توي خونه پول در می آورد       . ولی پدر من پول دار است     . دندارن
. آن ها می آیند خانه ما و گاهی به من هم یک هـزاري سـبز مـی دهنـد    . کلفت زیادي دارد که با آن ها معامله می کند      

آید و بعد پدرم باال می رود و با آن ها معامله مـی کنـد و   مادرم آن ها را به اتاق باال می برد و تا یک ساعت پایین نمی       
در . من خیلی دوست دارم به اتاق باال بروم ولی آن مردها و مادرم همیشه در آن را قفل مـی کننـد         . سود زیادي می برد   

 . آن اتاق همیشه قفل است و من فکر می کنم آن ها توي آن اتاق حتماًُ یک گنج قایم کرده اند
  نی علی سلیما 

***  
 ». چو دانی و پرسی سئوالت خطاست

  . دوست و همکار عزیزم بابک جان سالم
بعـد از اجـراي برنامـه نظـام هماهنـگ        ... انـشاءا . پس نیازي به این کارها نیست     . خودت که از وضع معلم ها خبر داري       

.  شماره هـا تمـاس بگیـر   در رابطه با درس شایان اگر مشکلی بود با این   . پرداخت حقوق وضع مان خیلی خوب می شود       
زنده باد فرمالیته و بی خودي هم خـودت       .  آژانس 424222 بنگاه مسکن و شب      452212عصر  ،   مدرسه 422558صبح  

  . به بچه ها و همکاران در مدرسه سالم برسان. را با این کارها خسته نکن که به حقوقش نمی ارزد
  »ارِ مست بی همیشه سرخوش و با ی خوشا آن که دایم در شرکت نفت بی« 

***  
 کارگر: شقل پدر

  کارگر : شقل برادر
. پدرم پیـر شـده و کـم کـار مـی کنـد      . سه خواهرم رفتند خانه دامادها. که من بچه پایانی استم.  نفر استند7 خانواده ما  

دم مـی  اما من از مدرسه ب. چون می خاهد من درس بلد باشم و درکتر بشوم، برادرم می گوید به خاتر من زن نمی گوید       
درآمـد مـا   . ». حزرت محمد به دست هاي یک کارگر بوصـه زده اسـت      « : پدرم می گوید  . آید و می خاهم کارگر بشوم     

  . لباص و شکم من می شود، هزار است که ننه ام می گوید خرج اجاره خانه200ماهی 
   باقر سجادي

***  
 الرحمن الرحیم... بسم ا

  دبیر محترم سالم علیکم 
  صادق اشعري بنده حقیر محمد 

بنده نیـز بـه شـغل    . پدر بنده روحانی مسجد است و در این مقام مقدس مشغول خدمت به اسالم و جامعه اسالمی است    
  پدرم بسیار عالقه مند هستم و اگر الیق باشم در آینده به عنوان یک روحانی به خلق خدا خدمت خواهم 

 باید عرض کـنم کـه خـود نیـز بـه شخـصه از ایـن موضـوع سـر                 در رابطه با درآمد خانواده ما اگر خواسته باشید        . نمود
بنابراین این سـئوال را از محـضر ایـشان پرسـیدم کـه      . درنیاورده ام و منابع مالی ابوي بنده برایم کامالً مشخص نیست     
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 به هر حال یـراي ایـن کـه دسـت خـالی            » بعداً خودت خواهی فهمید     ... انشاءا« : ایشان در یک جواب عالمانه فرمودند     
  ... الحمدا. نباشم باید عرض کنم که از زندگی راضی هستیم

  التوفیق ... من ا 
***  

 سالم
مادرم خیلی نگران اوست و همیشه بـه پـدرم مـی    . و هر هفته به زاهدان می رود و برمی گردد        . پدرم راننده تریلی است   

که به آن ها قاچاقچی می گوینـد مثـل   البته من فکر می کنم در زاهدان آدم هاي بد        » . مواظب پلیس ها باش   « : گوید
پدرم خیلی پول دارد و بچه هـاي همـسایه بـه مـا     . فیلم هاي خارجی لباس پلیس می پوشند و سر راننده ها را می برند       

تازه وقتی که می آید تـوي خانـه نمـی مانـد و مـی رود پـیش            . من دوست دارم پدرم را بیشتر ببینم      . می گویند خرپول  
بعضی وقت هـا علـی   . ر علی سلیمانی فر با پدر من دوست است وخیلی به خانه آن ها می رود       راستی پد . دوست هایش 

خوش به حـال علـی سـلیمانی    . می گوید که پدرم به او یک هزاري داده است براي همین با من خیلی دوست می شود          
  . فر که پدرش همیشه توي خانه می ماند

  . شاهین عقیلی. قربان هر چی مرد است 
***  

 نام پیوند دهنده قلب ها به 
او مـی  . پدرم این ماه ماشینش را عوض کرد. هزار تومان حقوق می گیرد   500پدر من کارمند شرکت نفت است و ماهی         

  . و یک پژو خرید یک ماشین مناسب خانواده بخرد باید و گوید پیکان ماشین استانداردي نیست
  پدرم می گوید تا سه سال . تازه کولر هم دارد، اردچون داخلش بوي خیلی خوبی د، من خیلی پژو دوست دارم

مـا  . تازه بعد از آن باید خانه را عوض کنـیم چـون ضـد زلزلـه نیـست             .  هزار تومان هر ماه قسط ماشین بدهد       200باید  
  . برادر و خواهر بزرگتر من دانشگاه آزاد می روند و هر ماه کلی پول خرج می کنند. همیشه قسط داریم

آن هـا خیلـی پـول مـی     . کاش درس می خواندم و مهندس پتروشیمی شرکت نفت می شدم      « :  گوید پدرم همیشه می  
  » . گیرند

***  
چون پدرم بعد از دو ماه ماموریـت بـه خانـه برگـشته و کلـی هـم        . آقاي معلم حاال که دارم می نویسم خیلی خوشحالم        

پدر من پلیس است و با آدم هاي بد سـروکار دارد  . گرماي زاهدان پدرم را حسابی سیاه کرده. سوغاتی و پول آورده است 
همش به پـدرم مـی گویـد کـه دیگـر بـه       . اما نمی دانم مادرم چرا این قدر ناراحت است . و کارش خیلی خطرناك است    

مادرم می گوید که می ترسد پدرم معتاد بشود ولی او جـواب داد کـه ایـن رنـگ     . زاهدان نرود ولی پدرم قبول نمی کند     
ولی من دوست دارم پـدرم همیـشه بـه زاهـدان بـرود تـا برایمـان پـول و         . به خاطر آفتاب سیستان است    سیاه پوستش   

 : از پدرم پرسیدم این بار چند تا آدم بد گرفتی و بابام گفت. سوغاتی هاي خوب بیاورد
دان نـرود  اگر پدرم تصمیم بگیرد که دیگر به زاهـ     . و من خوشحال شدم چون آدم هاي بد خیلی کم هستند          » هیچی  « 

اما اگر به ماموریـت زاهـدان بـرود مـا همیـشه پـول و           . دوباره وضع ما بد می شود و ما دیگر سوغاتی گیرمان نمی آید            
من می خواهم وقتی بزرگ شدم بروم و در زاهدان زندگی کنم چون هر کس به آن جـا مـی رود پولـدار     . سوغاتی داریم 

او بعـضی وقـت هـا از طـرف پـدرم      . ارد وهمیشه به زاهدان می رودمثالً پدر شاهین عقیلی که هیجده چرخ د  . می شود 
  . پول و چیز میز برایمان می آورد

  مصطفی علی دوست 
***  

 الرحمن الرحیم... ابسم 
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من می توانم به هر چیـزي کـه مـی خـواهم     . و حقوق خیلی زیادي دارد پدر من نماینده مجلس است   . آقاي معلم سالم  
او گفت به دو دلیل بایـد بـه یـک    .  به بهترین مدرسه شهر بفرستد ولی پدرم قبول نکرد     مادرم می خواست من را    . برسم

دلیل اول این که مردم می گویند نماینده ما ساده زندگی می کند و دلیل دوم این که براي آینـده  . مدرسه معمولی بروي  
تـازه  . مه بدهی موفق تر می شـوي بین مردم شناخته تر می شوي و فردا که خواستی راه پدرت را ادا. خودت خوب است  

پدرم معتقد است یک سیاست مدار خوب به جـاي نقطـه قـوت بهتـر اسـت نقـاط            . نقاط ضعف مردم را بهتر می فهمی      
او براي این که من قبول کنم گفت که برایـت  . ضعف مردم را بداند تا در موقع لزوم از آن ها به نفع خودش استفاده کند       

 ما هم گفت که شما قبول نکردید و گفتید که من تمام زحمتم را سر کالس مـی کـشم  معلم خصوصی می گیرم و به ش    
پدرم نمی دانست که شما آدم خیلی خوبی هستی و از دست شما ناراحت شد ولی حاال دیگـر  . و نیاز به این کارها نیست    

ه باید بـراي شـما یـک    از دست شما ناراحت نیست چون چند وقت پیش از پشت در شنیدم که به آقاي فرماندار گفت ک      
چـون دیـروز   ، پدرم همیشه وسایل و نوشته هاي من را چک می کند ولی دیشب این کار را نکـرد            . پاپوش گشاد بدوزند  

  . شب هم تلویزیون او را نشان داد که ما خیلی خوشحال شدیم و هورا کشیدیم. توي مجلس بود
  خداحافظ  

***  
و نـه بـراي هـر چیـز بـد دیگـري کـه         نه بـراي دزدي . به زندان انداختندآقاي معلم پدرم را دو سال پیش آدم هاي بد   

پـدرم  » . به آینده و جامعـه اش حـساس بـود      او براي این به زندان رفت که نسبت       « : مادرم می گوید  . فکرش را بکنی  
مـن  . متـري دارد استاد دانشگاه بود و از وقتی او را گرفته اند ما به این شهرستان آمده ایم چون اینجا خرج و مخـارج ک                

پـسرم یـک مـسلمان    « : پدر تنگ می شود نامه اي را که از زندان برایم فرستاده می خوانم که نوشـته            وقتی دلم براي  
نسبت به انسان هاي دیگر احساس مسئولیت داشته باشد چون دینش به او این اجازه را نمی دهد که بـی خیـال و                   باید

 می ماند که همیشه یک نفر استارت می زند و آن را روشن مـی کنـد ولـی    کشور ما مثل یک اتوموبیل   . ساده لوح باشد  
را تعمیـر   ما باید این موتـور فرسـوده و داغـان    بلد نیست آن را به حرکت در بیاورد چون موتورش قدیمی و خراب است    

ایـن  مـا بایـد     . ما یک استارتگاه همیـشگی هـستیم      . کشور ما یک محل براي روشن شدن وحرکت نکردن است         . کنیم
آقاي معلم من حق دارم ناراحت بشوم وقتی که مـی   »... پسرم عقل ما تعمیر گاه ماست . تعمیررا از خودمان شروع کنیم    

یک گرانفروش و یا یک آدم فاسد آزادانه زندگی می کند ولی پدر مـن الکـی تـوي     ،  یک رشوه گیر  ،  بینم یک قاچاقچی  
ایـن ماشـین   « : بـه قـول پـدر     . و همش بنویـسم    ام که ساکت نباشم   از وقتی پدرم را گرفته اند یاد گرفته         . زندان است 

  ». بالخره باید یک روز حرکت کند
  . علی محسنی

***  
 به نام خدا

  آقاي معلم سالم 
قـول  . اما قول می دهم که هفته آینـده آن را حاضـر کـنم         . به خدا من یادم رفت که درباره موضوعی که گفتی بنویسم          

  . ن پور غایب هستنددر ضمن مرادي و حس. مردانه
  ويخلیل رشن: نویسنده
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  مصاحبه 
  ... مصاحبه مصطفی مردانی با لیال صادقی
  به آینده اینترنت امیدوارم

او با چاپ کتـاب  .  کار خود را با شعر آغاز کرده و به سمت داستان کشیده شده است74لیال صادقی نویسنده اي از سال     
 هـم بـه   82و از سال . ان نویسنده اي متفاوت به دنیاي داستان معرفی کرد       خود را به عنو   » ضمیر چهارم شخص مفرد   «

او وبالگ را نوعی صمیمیت با مخاطبان می بیند و براي وبالگش اهمیت زیادي قائـل      . وبالگ نویسی روي آورده است    
  . متن مصاحبه با این نویسنده را می خوانیم. است

  
ویید که چند سال است در حوزه ادبیات و به خصوص ادبیات داسـتانی کـار          در ابتدا خودتان را معرفی کنید و براي ما بگ         

  می کنید؟ 
همیشه سـعی  . تاثیر شعر روي نوشتن داستان هایم خیلی زیاد بوده است     .  می نویسم  74من لیال صادقی هستم، از سال       

  . روایت داستان نباشدام محوریت زبانی شعرها را به داستان هم منتقل کنم و زبان صرفاً وسیله اي براي ¬کرده
   

  . در مورد کارهاي خودتان براي ما بگویید
اگـه  « از نشر نیلـوفر  80سال » وقتم کن که بگذرم« از نشر هامون، 79سال » ضمیر چهارم شخص مفرد«کارهاي من  

کـار  از نشر نگاه که یـک  » داستان هاي برعکس« از نشر آوام سرا و کار آخرم        80سال  » اون لیالست پس من کی ام؟     
در «اثـر اسـتانلی بـوبن و دیگـري       » مـن زیـر نظـرم     : وهـم بـزرگ   «یکی  . دو کار ترجمه هم دارم    . چندرسانه اي است  
  . اثر جاناتان کالر که کار مشترکی با خانم تینا امراللهی و آقاي دکتر سجودي است» جستجوي نشانه ها

» وقتم کن که بگـذرم «مثالً در کتاب . ایجاد می کنددر کارهایم نوع کنار هم قرار گرفتن داستان ها نوعی فراداستان را        
 برج سال هستند کـه نـام کتـاب و     12 بخش به نوعی تداعی کننده شکل صفحه ساعت و همچنین            12 داستان در    60

  . شکل کتاب هر دو با زمان مرتبط اند
حتـی در کتـاب   .  انـد همین طور شخصیت هاي داستان هایم هیچ وقت اسمی که آن ها را از هم متمایز کنـد، نداشـته              

اسم همه شخصیت هاي داستان هایم لیالست که در این صـورت تمـایز از بـین             » اگه اون لیالست، پس من کی ام؟      «
  . می رود و با بی نامی هیچ فرقی ندارد

ایـن اثـر کـه بـه     .  حرف الفبا هستند که در کنار هم، متن داستان را تولیـد مـی کننـد          32ها   در کار آخرم هم شخصیت    
 عکـس از جاویـد   32 قطعه موسیقی از داریوش تقـی پـور و     10است، با حضور داللتمند     ) ابر متن  (ت هایپر تکس  صورت

شخصیت ها و سرنوشت آن هـا در  . رمضانی به یک اثر با سه نظام ارتباطی متفاوت یعنی چند رسانه اي تبدیل می شود    
  . ره آنها را به هم مربوط می کندصفحه هاي مختلف به هم لینک می شوند و زندگی شبکه اي و نیمه کا

  
  اینترنت چه نقشی در شکل گیري این رمان داشته است؟

آغاز این رمان یک غار پـیچ  . امکان نوشته شدن چنین رمانی را فضاي مجازي اینترنت و ابزارهاي کامپیوتري به من داد         
د نـدارد و تنهـا راه خـروج فـشار دادن     هیچ پایانی به طور مشخص براي آن وجو. در پیچ و پر از لینک هاي متعدد است        

درست مثل فضاي مجازي که با لینک هاي بی پایـانی روبـرو هـستیم و تنهـا راه خـروج از آن،       .  است escapeدکمه  
  . قطع شدن از اینترنت است
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  چه احساسی باعث شد که شما هم وبالگ نویس بشوید؟ 
امـا  . دوست داشتم کارهـایم را روي وبـسایت بگـذارم        . دارماحساس می کردم فضاي الزم براي ارتباط با مخاطبانم را ن          

آن زمان که هنـوز  .  با وبالگ آشنا شدم82، 81به دنبال یک فضاي رایگان بودم که سال    . هزینه چنین کاري را نداشتم    
عنـوان  وبالگ همه گیر نشده بود، من به صورت آزمون و خطا کار کردن با وبالگ را یاد گرفتم و توانستم از وبالگ به              

چون ادبیات بخش قابـل تـوجهی از وبـالگ هـا را در        . از این اتفاق خوشحالم   . محیطی براي ارائه کارهایم استفاده کنم     
  . برگرفته است

. و به نظـر مـن بایـد آن را ریـشه یـابی کـرد      . ولی وبالگ هم مانند خیلی از تجربیات دیگر در ایران تجربه کاملی نشد            
اگر کاربرها حضور خود را در متـونی کـه مـی خواننـد، جـدي مـی              . گذاشتن هاست تجربه ناقص وبالگ همین کامنت      

گرفتند، می توانستند ادامه داستان را از دید خودشان بنویسند، اتفاقی که در کتاب امکان ندارد و به صـورت انتزاعـی بـا                
امـا  . مل می کرد، نوشـتند گروهی اوایل کار چنین داستان هایی که مخاطب آن ها را کا. خوانش ذهنی متن رخ می دهد    

مشارکت خوانندگان داستان هاي اینترنتی درکامنت ها بـه تحـسین، اهانـت یـا حتـی بـه صـورت        . این روند متوفق شد 
  . دعوت براي دیدن وبالگ خودشان تقلیل پیدا کرد

  
  فکر نمی کنید که همه گیر نبودن اینترنت یکی از دالیل عدم موفقیت این نوع ادبیات وبالگی است؟ 

خیلی از دوستانی که در شهرستان ها هـستند و زمـانی بـرایم    . برعکس فکر می کنم که همه به اینترنت دسترسی دارند  
داستان هایشان را می فرسـتند و  . نامه می نوشتند، امروزه با ایمیل و وبالگ به راحتی با آن ها می توانم در ارتباط باشم       

بـسته شـود، بـا خیلـی از     ) facebook(قبل از اینکه فـیس بـوك        . می خوانم و حتی گاهی برایشان ویرایش می کنم        
. دوستانی که مدت ها از آن ها خبري نداشتم، دوباره مرتبط شدم و فرصت خوانـدن کارهـاي جدیدشـان را پیـدا کـردم          

ترنـت  البته خیلی ها هم براي تبلیغات و غیره از این فضا استفاده می کنند که این نـشان مـی دهـد تقریبـاً همـه بـه این       
  . دسترسی دارند و این امکان می تواند خالءهاي بسیاري را در جامعه پر کند

  
  ایا از هر کدام استفاده جداگانه می کنید؟ . شما هم وبالگ دارید و هم سایت

مخاطـب آن  . سایت یک فضاي رسمی تر است؛ یک بایگانی از کارهـاي هنرمنـد  . کاربرد هر کدام از اینها فرق می کند     
ولی افراد بیشتري در وبالگ نظرشان را می نویـسند و حتـی      .  صمیمیت نمی کند که در سایت پیام بگذارد        قدر احساس 

 نفـر بازدیـد در روز، گـاهی    100مثالً وبسایت خودم با حدود . گاهی مطالبم را با توجه به نظرات آن ها ویرایش می کنم  
از طریـق وبـالگ مـی تـوان     . یشتر احساس می شـود ولی روي وبالگ حضور دیگران ب. چند کامنت در روز بیشتر ندارد  

کارهاي جدید هنرمند یا شخص مورد نظر را پیگیري کرد، شعري که در کتاب اگر چاپ شود، شاید شکل دیگـري پیـدا               
البتـه بـراي خیلـی هـا     . و من خودم فضاي وبالگ را بیشتر دوسـت دارم   . کند و حیات اولیه اش در وبالگ شکل بگیرد        

  . اشت روزانه دارد که این هم یک نوع رفتار اجتماعی قابل بررسی و جالبی استحالت دفترچه یادد
  

ایـن  . البته گروه هـاي موسـیقی فعـال ترنـد    . بعضی از وبسایت هاي خارجی روي آوردند به فروش اثر از طریق اینترنت    
  شیوه را چه قدر مؤثر می دانید؟ 

ن به خاطر صرفه جویی در وقـت و هزینـه، سـعی مـی کـنم      م. به صورت پستی توي ایران هم کم کم دارد جا می افتد  
در زمینه فروش آثار ادبی به صورت اینترنتـی سـایت آنچنـان    . کتاب هایی را که نیاز دارم از روي اینترنت سفارش بدهم  

البتـه خدماتـشان در شهرسـتان هـا     . فعالی ندیده ام، اما در مورد گرافیک سایتی را می شناسم کـه فـروش خـوبی دارد         
  . دود استمح
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درباره مطالعه اینترنتی آثار ادبی باید بگویم که خیلی از خوانندگان، هنوز صفحه کاغذي را ترجیح می دهند، که البته بـه             
نظر من این مسئله به زودي برطرف می شود و من در کار آخرم که روي سی دي ارائـه مـی شـود، از خواننـده عـادت                   

  .  داستان به پاي صفحه مانیتور دعوت می کنمزدایی می کنم و او را براي مطالعه جدي
  

  یعنی شما هم با نظر آقاي پوري موافقید که این یک فوبیا است و از بین می رود؟ 
اعتقاد من این است که مانند وبالگ که ابتدا نسبت به آن بی مهري شد و االن نداشتن آن بـراي دیگـران تعجـب                . بله

  .  کتاب ها هم می افتدpdf هاي برانگیز است، این اتفاق در مورد نسخه
  

  با وبالگ هاي ادبی چه قدر در ارتباط هستید؟ 
مثل خیلی از دوستانی که خـارج از ایـران هـستند و امکـان       . کار خیلی از دوستان را از طریق وبالگ هایشان می خوانم          

مقاله و داستان هـایم را مـستقیما   اینترنت مرزها را می شکند و من به این خاطر که       . ارائه کارهایشان داخل ایران نیست    
روي صفحه مانتیور می نویسم، بیشتر مواقع آنالین هستم و خودم را با همه دنیا مرتبط حس می کنم و از این دوسـتان            

  . زیادي هم به دست آورده ام
  

  به نظر شما اینترنت چگونه می تواند به ادبیات ایران کمک کند؟ 
اما بـه نظـر   . رایم ایمیل می فرستند که منبع کافی براي مطالعه و نوشتن ندارند      گاهی وقت ها دوستان شهرستانی من ب      

تجربه خود من در مورد پایان نامه ام این بود که می شود مقالـه،      . من اینترنت می تواند این مشکل را به خوبی حل کند          
کـارکرد  "ایـان نامـه ام دربـاره    رشته من زبان شناسی اسـت و موضـوع پ  . تز و کتاب هاي زیادي را از شبکه دانلود کرد       

خیلـی از دوسـتانم بـراي پایـان نامـه      .  است که منبع در ایران براي آن وجود نداشت   "گفتمانی سکوت در داستان کوتاه    
هایشان با مشکل کمبود منبع مواجه بودند، اما من چنین مشکلی نداشتم و از طریق اینترنت خیلی راحت به همـه منـابع        

لی از نویسندگان خارجی، مطالب جدي و مقاله هاي تئوریکی را که در ایران فقط توي کتاب هـا     خی. دسترسی پیدا کردم  
یعنی اگر کسی در یک جاي خیلی دور افتاده هم زندگی بکنـد،  . و مجله ها حضور دارند، روي سایت هایشان می گذارند     

  . می تواند به راحتی به تمام منابع دست اول دسترسی داشته باشد
  

  نین نمونه هایی را پیدا کردید؟ چه طور چ
شاید در ابتدا سخت باشد، اما وقتی با این شیوه آشنا بـشویم  . باید یاد گرفت که با چه کلماتی و چگونه جست و جو کرد           

همان زمان کـه بـراي پایـان نامـه ام     . به انبوهی از مقاالت و کتاب هایی می رسیم که شاید فکرش را هم نمی کردیم           
 آن روي pdfم، خیلی وقت ها مقاله اي از نویسنده خاصـی را مـی خواسـتم و بـا نـسخه رایگـان          جست و جو می کرد    

بیشتر آنها، مقاله هایی بودند که در نشریات معتبر چاپ شده بودند و ارزش خیلی زیـادي   . سایت خودش مواجه می شدم    
هاي معتبري که نیاز داریم روي اینترنت پیـدا     ولی در ایران مقاله     . آنها این دست و دلبازي را به خرج داده بودند         . داشتند

  . و من امیدوارم در ایران هم از این شیوه ارائه اطالعات و دانش استقبال شود. نمی شوند
  

  آیا خود شما حاضرید چنین کاري بکنید؟ 
چـون نویـسنده هـا چـشم داشـت چنـدانی بـه حـق             . جواب دادن به این سؤال براي یک نویسنده ایرانی سخت اسـت           

بـا ایـن کـه حـق     . تألیفشان ندارند و اگر هم چیزي در کار باشد، آنقدر ناچیز است که نمی شـود دربـاره اش حـرف زد        ال
طبیعی هر نویسنده اي است که از حقوق مادي و معنوي اثرش بهره ببرد، اما براي هنرمند ایرانی تنهـا نکتـه ارزشـمند،              

  . ردن کتاب پشت ویترین مغازه هاستاین بهتر از خاك خو. رسیدن کار به دست مخاطبان باشد
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   پس شما وبالگ را هم به همین خاطر دنبال می کنید؟
باالخره هنرمند می نویسد که خودش را، جهانش را و تجربه هایش را بیان کند و مسلماً مخـاطبی هـم بـراي دریافـت                 

 اگـر چنـین هـدفی نداشـت، بـه      حتی هدایت هم که می گوید براي سایه ام می نویـسم،    . کردن این داده ها الزم است     
  . خاطر مشکالتش در ایران کتابش را در هندوستان چاپ نمی کرد

  
  . صحبت آخر هم در مورد کارهاي آینده شما می پرسیم

بـه نظـر   . تمرکز من روي این است که ادبیات را از حالت کاغذي صرف دربیاورم و ادبیات چند رسانه اي را ارائه بـدهم                  
کار بعدي من هم یک فیلم داستان است که امیدوارم برخالف کار آخرم که هفت سال بـا          .  است من آینده ادبیات همین   

  مشکالت زیادي روبرو بودم، بتوانم سریعتر ارائه اش بدهم
 *************************  

  خبرویژه
  ر بین بهترین شعر ها و داستان هاي جهان انتشار داستانی از علیرضا محمودي ایرانمهر د

ها و شـعرهاي جهـان    در لندن مجموعه اي از بهترین داستان Lion Lounge به تازگی انتشارات الین النژ
ها و اشعار اروپـا را   تر بهترین داستان    این دومین مجموعه این ناشر انگلیسی است که پیش        . را منتشر کرده است   

آثار مجموعه دوم این ناشر شامل بیست پنج داستان و شعر و از بیـست و       . رده بود اي دیگر منتشر ک     در مجموعه 
پنج نویسنده و شاعر جهان است که بعد از فراخوانی اینترنتی از میان آثاري متعددي که از نقاط مختلف جهـان                 

ن میان حضور چنـد  ي جالب در ای نکته. اند ي انتشاراتی ارسال شده بود، برگزیده و منتشر شده          براي این مؤسسه  
علیرضـا محمـودي ایرانمهـر بـا داسـتان سـونات زنانـه، تنهـا             . نام فارسی در فهرست آثار برگزیده جهان است       

صـبا  ، ي راه یابد، بـه اضـافه مهرنـوش مزارعـی     اي است که موفق شده است از ایران در این مجموعه          نویسنده
 . براي انتشار در این مجموعه برگزیده شده استهاي شان  فرمند و میترا هوشیار که از خارج ایران داستان

 

  عرفه تبلیغات در نشریه چوك اولین نشریه الکترونیک داستانی ایرانت
   تبلیغاتهزینه  اندازه

   ریال 200،000  تا یک چهارم صحفه
   ریال 400،000  تا نصفه صفحه

   ریال 750،000  تا سه چهارم صفحه
   ریال 1،000،000  تمام صفحه
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  معرفی نویسنده جوان 

   مجید اسطیري و داستان میگوئل
  درباره نویسنده چوان: مصطفی مردانی

 سال اسـت در  3در حقیقت منظور ما از جوان، نویسندگانی هستند که بیش از        ! ه جوان نه خوشم می آید و نه بدم        از کلم 
 یا اگر چاپ کرده اند هنوز به حـق خودشـان در ادبیـات    .اندحوزه ادبیات داستانی فعال هستند و هنوز کتاب چاپ نکرده       

   . خود نگارنده از جمله .داستانی، آن طور که باید و شاید نرسیده اند
در سینما و ادبیات، بـرخالف  . خیلی از ما خوانندگان این نشریه، می توانیم جزو همین دسته نویسندگان جوان جا بگیریم            

از جمله پرویز شهبازي که هنگام اکـران فـیلم   .  سالگی هم می توان عنوان جوان را یدك کشید    35ورزش، حتی تا سن     
  . نویسنده و کارگردان جوان مورد نقد قرار می گرفت سال سن، به عنوان 36نفس عمیق با 

 سالگی فوتبال بازي می کرد و همه به او لقـب عـصا بـه دسـت داده     35به عنوان یک نمونه ورزشی، علی دایی تا سن  
  ! بودند، اما به محض ورود به حرفه مربیگري، به عنوان یک مربی جوان مورد خطاب قرار گرفت

  

  اولین نویسنده جوان
  يریاسط دیمج

  من به طرز غم انگیزي مجید اسطیري هستم
  : آن طور که روي وبالگش خودش را معرفی کرده است

  . سالم ،زیعز شنوندگان
  را من يصدا

  دیشنو یم خودم ي اهچالهیس از
  دینیب یم که نیا

  ستین ییایدر فانوس
  ست یدست تنها

  ندارد صدا که
  

  يرستارپ یکارشناس لیالتحص فارغ – 1364 مرداد متولد
 رسـانده  چـاپ  بـه  آنهـا  در را شآثار و  داشته يهمکار يادیز ینترنتیا و يکاغذ اتینشر با. دسینو یم که است سال ده

  . است
  کشور یپزشک علوم انیدانشجو یادب جشنواره – 87 سال – 6 مهر ي جشنواره ي دهیبرگز
  88 دورود کوتاه داستان جشنواره ي دوره نیششم ي دهیبرگز
  86 اصفهان ما يمادر نیسرزم داستانک ي شنوارهج ي دهیبرگز
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  گوئلیم آه، گوئلیم 
 فهمـم  یم. نداره دوس منو که فهمم یم خوره یم قرص یوقت. شمیم ناراحت من بزنه گول منو خواد یم نیشرو یوقت
  . کنه رونیب منو خواد یم یحت اون. نباشم من خواد یم که

ـ  يارایشـ  يرو حتما پاش که رفت یم راه يطور شلوغ يروها ادهیپ يوت. قرار سر بره که کرد یم فکر نیا به فقط  نیب
  . بندباز هی مث. نکنه سقوط تا. رهیبگ قرار کایموزائ

 ناراحـت  من تا کنه پنهون شویخوشحال کرد یم یسع. رو پروانه نه،  رو مهتاب نه. ندارم دوس رو مهتاب من دونست یم
 و شدنیـ م ابـر  فکـراش  کـرد  یمـ  فکر مهتاب به یوقت. کنه یم انتیخ شدوست نیتر یمیقد به داره نکنه فکر تا. نشم
ـ یخ من ي خونه. هیسخت کار اما. نکنن برخورد من به که شدنیم رد من کنار از يطور  دارم روز هـر  مـن  و کـه یکوچ یل

  . شمیم بزرگتر
ـ  يرطـو  نیا که دونستم یم من اما. ششیپ رهیم داره مهتاب ي پروانه خاطر به گفتیم بهم نیشرو   داشـت  اون. سین
 ناراحـت  مـنم . بـشم  یچـ یه و بشم کیکوچ و بشم کیکوچ. رمیبم تو نیهم من تا. کنه فراموش منو تا اونجا رفت یم
  !حقشه. کنم یم بخار از پر رو نیشرو ي کله بعد. شمیم منقبض و زنم یم زور شمیم ناراحت یوقت. شدمیم

 دو نیشـرو . دادم یم فشار هم يرو رو لبام و بودم شده منقبض یحساب اما،   بودم ناراحت یچ از من روز اون دونم ینم
ـ  جـا  همـون . دانشگاه اطیح يتو مکتین هی يرو نشست بعد و باال انداخت مسکن قرص تا ـ د رو دختـر  هی  يرو کـه  دی
 یهـ  ": گفـت  بهم. هاش قهیشق يرو داد یم فشار محکم رو دستاش کف و بود نشسته راست اطیح طرف اون مکتین
   ". کن نگاه نویا، گوئلیم

   ". بشه منفجر هاش قهیشق که اآلنه ": گفتم. بودم کرده بغض من
 ربـع  هی اما. دنیخند و کردن نگاه دختره به و شدن رد ها یلیخ. میبود نشسته طور نیهم ما اما بودن شده شروع کالسا
ـ ا تو که دمید خودم من. رفت شد پا و کرد باز چشماشو،  آورد نییپا دستاشو آروم اون بعدش ـ  نی  ي پروانـه  اون ربـع  هی
  . کرد یم پا به گردوخاك و زد یم بال دختر اون سر يتو محکم چقدر داشت سبز يخاال که بنفش بزرگ

ـ د. ریبگ آروم خدا رو تو گوئلیم ": گفت نیشرو. زدم زور و دادم فشار هم يرو محکم رو لبام من ـ یخ؟  شیدی  جالـب  یل
ـ  داره که کردم احساس لحظه همون از نم "! ؟يدید سرش يتو رو پروانه اون. بود  خوشـم . افتـه  یمـ  تـازه  اتفـاق  هی

 چنـد . بـست  چشماشو اون و شد بخار از پر نیشرو ي جمجمه. دنیلرز به کرد شروع بدنم و شدم منقبض شتریب. ومدین
  . برد خوابم کم کم من و دنیبار بدنم يرو یبارون يابرا نشست جا همون که قهیدق

 خودمـو  یه و بود گرفته دلم من. ارهیب ریگ رو ش شماره و هیچ اسمش دختره بفهمه که نیا لدنبا رفت نیشرو فرداش
 یمـوافق . پروانـه  میذاریم اسمشو بود ش کله يتو که بنفش ي پروانه اون خاطر به ": گفت یم نیشرو. کردم یم سفت

   "؟ گوئلیم
 مـسکن  قـرص  شتریـ ب هم نیشرو و شدم یم منقبض شتریب فقط. بود بسته گلومو راه بغض چون گفتم ینم یچیه من

 از! ؟چتـه  گوئـل یم،  گوئـل یم ": زد یمـ  صدا منو یه. کنه دایپ دیجد دوست هی خوام ینم من که دونست یم. خورد یم
 باهـاش  دیشـا  اصـال ؟  ومـد ین خوشت پروانه اون از. يبر يندار ییجا که تو. میهم با شهیهم که تو و من؟  یناراحت یچ

   ". يشد دوست
 رو دمـم  دمیشـن  رو آزاد بـوق  یوقت. دمیلرز یم تو نیا من گرفت یم رو مهتاب ي شماره ترس با نیشرو هک یشب اون
. ستهیـ میوا داره قلبم يطور نیهم؟  يکرد بود يکار چه نیا ": گفت. کرد قطع يفور نیشرو و هاش قهیشق به دمیکوب

. دمیکـش  غیـ ج و کـردم  بـاز  دهنمو من " دییابفرم بله ":گفت مهتاب يصدا. گرفت شماره دوباره ". نکن تیاذ گهید تو
 اون کـه  کـرد  یمـ  سـوراخ  روهـم  نیشرو ي جمجمه داشت و کرد درست مهتاب يصدا يتو کیکوچ سوراخ هی غمیج

   "؟ بشم مزاحمتون قهیدق چند... ا... شهیم دیببخش ": گفت
   ". خاك گردو. گردوخاك .مزاحم. بال بال ": گفت که دمیشن رو پروانه يصدا، مهتاب يصدا دنیشن از قبل من
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  . من بدن دور دیچیپ و تو اومد نیشرو گوش يتو از و يفلز فنر هی شد مهتاب يشما "؟ شما ": گفت مهتاب
 بگـم  خواسـتم  یمـ  خب... زیچ... یلیخ برام شما یعنی... ا... شما از و دمید دانشگاه يتو رو شما من... ا ": گفت نیشرو

 قیـ عم نفـس  تـا  چند نیشرو. کرد قطع و کرد ینارنج کوتاه ي خنده هی مهتاب "... ا... شما با خواستم یم بشه اگه که
. مـن  يخدا. بود کرده پا به یخاک و گرد عجب؟  يدیشن رو پروانه اون زدن بال بال يصدا گوئلیم ": گفت بعد و دیکش

ـ . بـود  انداخته ریگ ومن يبدجور فنر آخه. بگم يزیچ تونستمینم من "؟  گوئلیم یگیم یچ؟  بگم بهش تونم یم یعنی  هی
  . رونیب بکشم برنده فنر اون يتو خودمواز تونستم تا دیکش طول یساعت

ـ نزد پارك يتو شد موفق باالخره دانشگاه يتو کوتاه صحبت بار چند و اس ام اس عالمه هی و تماس تا چند از بعد  کی
 مکـت ین از یکی يرو رو مهتاب پارك يتو. روها ادهیپ يتو يبندباز به بود کرده شروع باز. بذاره قرار مهتاب با دانشگاه

. آرومـه  تـو  مثـل  هـم  پروانه نیبب ": گفت. زد ینم بال و بود آروم هم پروانه و بود لشیموبا يتو سرش که کرد دایپ ها
  . بزنه منوگول حرفا نیا با خواست یم. گرفت دلم من "دیهست هم هیشب

 کوتـاه  يهـا  خنده اون از باز و. سالم! ؟ياومد شما يوا: گفت هباش شده متوجهش هوی مثال مهتاب. کرد سالم نیشرو
  . داد نیشرو لیتحو ینارنج
  . دیاومد دیکرد لطف که ممنون یلیخ: گفت. شدینم نیا از دورتر گهید. مکتین ي لبه يرو نشست نیشرو

  ؟خبرا چه؟ یخوب تو. نکردم يکار. کنم یم خواهش بابا نه: گفت مهتاب
  ؟نیچطور شما. شما مرحمت به، شما قربان، خوبم:گفت و کرد سرفه نیشرو

  . يدراومد کتابا تو از اآلن نیهم انگار. یجالب چقد تو يوا: دیخند مهتاب
  . دادم فشار هم يرو رو لبام آروم من

  . دیدار لطف یلیخ. کنم یم خواهش: زد لبخند نیشرو
  . نشست مکتین هی يرو تر طرف اون و اومد فروش بادکنک رمردیپ هی
  . کرد نگاه نیشرو به هتابم

  . کرده نیتمر رو نگاه نیا نهیآ يجلو قهیدق ستیب و ساعت سه حداقل! کن نگاش: گفتم من
  . خوردن تکون به بودن کرده شروع افسونگر و آروم پروانه يباال. داد ینم گوش من به نیشرو اما

  . خب: گفت نجوا هی مثل مهتاب
  !؟یچ: گفت نیشرو

  ؟یبگ يزیچ يخوا ینم: گفت مهتاب
  . بگم خوام یم، چرا. آهان: گفت نیشرو

  . شنوم یم: گفت لبخند با مهتاب
  ؟بگم: گفت نیشرو
  . نه، نه، نه: گفتم و کردم منقبض رو خودم من

  . حتما: گفت مهتاب
  . هیمهم یلیخ زیچ هی: گفت نیشرو

  . زد لبخند مهتاب
  . شما هم، دونم یم من هم که هیزیچ هی به راجع: گفت نیشرو

  . داد نیشرو لیتحو گهید ي شده نیتمر نگاه هی و داد تکون آروم سرشو مهتاب
  . مشیدار دوتامون هر ما که هیزیچ هی به راجع واقع در و: گفت نیشرو

  ! اوهوم: گفت مهتاب
  . دادیم تکون رو باالش آروم آروم پروانه

  ؟گمیم یچ که دیدون یم .میکن یم یزندگ باهاش میدار ما که هیزیچ هی یعنی: داد ادامه نیشرو
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  . داد تکون دییتا ي نشونه به سرشو مهتاب
  !؟گمیم یچ دیدون یم واقعا: شد خوشحال نیشرو

  !آره: دیخند مهتاب
  !نــــه: زدم زور من

  . دیدون ینم شما کردم یم فکر ش همه من. خوب چه: زد لبخند نیشرو
  . دونم یم زویچ همه من: گفت مهتاب

  ؟دیدون یم زویچ همه خودتون پس! ؟يجد: گفت زده ذوق نیشرو
  . سین سخت یلیخ دنشیفهم، آره: گفت مهتاب

  . کن بسش خدا رو تو نیشرو: زدم داد من
  . شو ساکت گوئلیم: گفت نیشرو

  !؟یچ: باال رفت مهتاب يابروها
  ! ؟یچ: گفت نیشرو

  !؟یگفت یچ: گفت مهتاب
  . بودم اون با، نگفتم يزیچ: گفت نیشرو

  !؟یک با: گفت مهتاب
  . همون. گهید همون با: گفت نیشرو

  !؟یک: گفت مهتاب
  !گهید دیدون یم خودتون. شما مال مثل یکی. گهید خودم مال با: گفت نیشرو

  ؟دونم یم ویچ من: گفت مهتاب
  !؟نیشرو دونه یم چه نیا آخه: گفتم من

 یمـ  دیـ گفت اآلن نیهمـ  دتونخو؟درسـته ،  گهید دیدار یکی هم شما دارم یکی من خب؟  دیدون ینم نکنه: گفت نیشرو
  ؟که دیدون یم اسمشو؟ خوبه، دیبگ اسمشو هم شما گمیم خودمو مال اسم من. گهید دیدون

  ؟یگیم يدار یچ: گفت مهتاب
  ؟دیدون ینم اسمشو یعنی: گفت نیشرو

  ؟ویک اسم: گفت مهتاب
  ؟رو پروانه نیهم: گفت نیشرو

  مزایاي تبلیغات در این نشریه
  تیراژ باالي انتشار

در حقیقـت  . این نشریه رایگان است و به همین دلیل انتشار و پخش آن نیاز به بازگشت سرمایه به صاحبان آن را نـدارد              
آن از طریق اي میل و گذاشتن براي دانلود، تیـراژ بـی        پخش غیرقانونی و زیرزمینی براي این نشریه معنا ندارد و پخش            

  . حسابی را براي شما به ارمغان می آورد
  ماندگاري در آرشیو عالقمندان

  . نشریه قابل دور ریختن نیست و هر وقت که کسی اراده کند، می تواند آن را دریافت و مطالعه کند
  رسیدن به دست مخاطبان واقعی 

ایـن مخاطبـان، مخاطبـان واقعـی ادبیـات داسـتانی       . ایـران دارد  ب دائمی درداخل و خارج از  این نشریه چند هزار مخاط    
  . هستند که از طریق انجمن ادبی چوك به ما پیوسته اند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  19صفحه                    1389ماره اول، سال اول، شهریور ماه ش               داستانی چوك(PDF)ترونیکی کلنشریه ا 

  ؟هیک گهید پروانه: کرد تنگ چشماشو. برد ادی از رو شده نیتمر ينگاها و ینارنج يها خنده مهتاب
  . خاك و گرد، خاك و گرد: گفت و زدن بال به کرد شروع. داد تکون تکون وحشتناکشو و بزرگ يباال پروانه

  . نمشیب یم دارم اآلن من! گهید پروانه: گفت نیشرو
ـ  اب داشت که فروش بادکنک رمردیپ همون جز به یول اطراف به چرخوند رو سرش مهتاب  عرقـشو  فیـ کث دسـتمال  هی

  ؟ دانشگاهه يها بچه از؟ کجاس: گفت. دیند رو یکس کرد یم پاك
  . خاك و گرد. بال بال: گفت پروانه

  ؟نه مگه هیقشنگ اسم. گوئلهیم اسمش من مال. گهید خودتونه مال یعنی. خودتونه دوست. نه، نه: گفت نیشرو
  . یگیم یچ فهمم ینم اصال: گفت مهتاب

ـ یخ. چاق بند بند مهربون کرم هی یعنی؟  یچ یعنی دیدون یم. سین سخت اصال دنشیفهم نیبب: گفت نیشرو  راحتـه  یل
  . چاق ئل، بند بند گو، مهربون یم. ها

  . ترس ترس، بال بال: گفت پروانه. رفت عقب مکتین يرو مهتاب
  . یکن یم خراب زویچ همه يدار نیشرو: گفتم من

 اسـمش  گفـت  دکتـره  اون. مهربونـه  انقـدر  گوئـل یم. ترسـم  ینمـ  پروانه از من دینیبب. دهاینترس وقت هی: گفت نیشرو
ـ . باشه داشته بند عالمه هی که مهربون دیسف کرم یعنی گرنیم آخه. گوئلهیم اسمش دمیفهم خودم من یول. گرنهیم  یول
  . داره بند تا چار سه فقط گوئلیم

  ؟هیک گوئلیم: گفت مهتاب
  . کرمه هی. گهید همونه: گفت نیشرو

  . کرد نگاهش زده وق يچشما با مهتاب
 اآلن اون دونـم  یمـ  قـا یدق. منه ي کله يتو فقط. نداره یکس به يکار اصال. دهاینترس: کرد تر زبونش با لباشو نیشرو

 یوقتـ . کـنم  یمـ  احـساسش  کـامال  م جمجمـه  کف ياستخونا رو کشه یم دراز یوقت. گرفته قرار مغزم يتو يچطور
 يکـسا . دارم رو گوئـل یم کـه  ستمیـ ن مـن  فقط تازه. بخار از پر شهیم م کله و شهیم منقبض یتوق. ناراحته یوقت. خوابه

  . کمن یلیخ اما. هستن هم يا گهید
  :باشه آشنا گوشش به حرفا نیا داشت توقع انگار زد زل مهتاب به يطور بعد

 رو نشیسـنگ  یچرمـ  فیک دستش هی با و بود تنش يزیتم شلوار کت که دمید رو ییآقا هی شلوغ اتوبوس هی يتو بار هی
 بـه  بـود  داده هیـ تک رو ش کـرده  عـرق  یشونیـ پ. اتوبـوس  ي لـه یم به بود شده زونیآو گهید دست با و بود داشته نگه

ـ د خـودم  يچـشا  با. شدن یم بلند و کوتاه غاشیت که داشت یغیت جوجه هی ش کله يتو اون. دستش  اتوبـوس ! دمشی
. نرسـم  بهـش  اصال که خواستم یم دلم ته گرچه. برسم بهش نتونستم کردم يکار هر شد ادهیپ یوقت. بود شلوغ یلیخ

ـ د رو یجنگـ  ي فرمانده هی مستند لمیف هی يتو بار هی اونم از قبل. بگم بهش خواستم یم یچ دونم ینم  يتـو  کـه  دمی
 بـود  مشخص ش چهره يتو کامال یخستگ. خوند یم سربازاش يبرا رو باالتر ي فرمانده هی امیپ داشت انبوه يجنگال

 سـرش  که يگرد يفلز کاله يرو از. آورد یم زبون به رو ها جمله و زد یم ادیفر بلند تونست یم که ییجا تا اون یول
ـ ب رونیب رو پاهاش و دست و دم و سر خواست یم بود عمر هی که دمید رو ریپ پشت الك هی بود ـ  ارهی  ي جمجمـه  یول

  . داد ینم اجازه فرمانده
  . وحشت .بال بال: گفت پروانه

  !دیدار یکی خودتون که شما؟ دینیب ینم رو گوئلیم شما: گفت نیشرو. کرد یم نگاه نیشرو به زده بهت داشت مهتاب
  !؟من: فشیک به زد چنگ مهتاب

  . نهیب یم داره هم گوئلیم. نمیب یم شما ي کله يتو رو پروانه دارم من. گهید آره: گفت نیشرو
  . دهنش يجلو گرفت رو دستش و دیکش یکوتاه غیج. شد گشاد مهتاب يچشما
  . بود کرده خاك و گرد از پر رو مهتاب ي کله و زد یم بال محکم پروانه
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  . دارم کرم هی من دیدار پروانه تون کله تو شما! ؟مگه هیچ خب: گفت نیشرو
 بـه  خـورد  و ش کله تو اومد نیشرو گوش يتو از و کرد سوراخ رو پروانه بال بال يصدا که دیکش يا خفه غیج مهتاب

  . زدم زور و زدم زور. شدم منقبض و دادم فشار هم رو رو لبام من. من
  . هاش قهیشق يرو داد فشار رو دستاش کف روز اون مثل مهتاب

  ؟دیشد ناراحت: گفت و شد کینزد بهش آروم نیشرو
  . بود مزه یب یلیخ. وونهید، وونهید: گفت و شد بلند مکتین يرو از هوی مهتاب

  . شد دور وندو دوون و
  . نهیب یم رو صحنه نیا روز هر انگار که کرد نگاه مهتاب شدن دور به يطور فروش بادکنک رمردیپ

  . بودم کرده بخار از پر رو تو اون من
  . بود تو ریتقص ش همه گوئلیم: گفت نیشرو
  . بودم گفته که من: بگم تونستم ینم و دادم یم فشار هم يرو محکم رو لبام داشتم من

ـ  بعد. کرد یم سقوط قدم هر با و کرد ینم يباز بند گهید. افتاد راه شلوغ يروها ادهیپ يتو هدف یب و شد پا نیشرو  هی
ـ  جلـوتر  قـدم  چند. بود خورده چیپ فنر مثل درازش گردن که دید چاق رزنیپ هی ي کله يتو کوچولو ي زرافه  مگـس  هی

  ... جلوتر قدم چند و وارید و در به دیکوب یم خودشو مدام که دید صفر سرباز هی ي کله يتو دیسف
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  نقد و بررسی رمان
  روي در شب پیاده

  این فرمون دست کیه؟: درنگی بر
  اثر فرهاد اکبرزاده
  فرهاد نمرودي

 تـشاند به راســـپ، دل بکــی بکشاند به چــم
 کشیدي بگو وه که کشاکش خوش است، تو چه

 موالنا
روي شـبانه همـراه    شعفی در من پیدا شد و غمی زیبا وادارم کرد به پیاده همراه بااحساس تنهایی . وقتی رمان را خواندم

تنهـایی،   تنهـاتر از هـر  . راوي شخصیت تنهایی است همچون مـسئله رمـان   احساس کردم. درپی سیگار پی هاي با پک
  . هایش ، خود با همه نیرومندي»خود«ي  همره بی
تـوان   می. تاش همچون متفکران زیس  امکانات و مسائل دم به دم پیدا شوندهبود و با خود و توان تنها بود و در خود می

. توان خود را بیـرون کـرد   بیرون رو کرد می گی در برابر مسئله و دشواري ترك تفکر کرد، از خود خالی شد و به با واداده
 روح راوي را آشـکار  امـان  مـتن و خـشونت بیرونـی آن، طالطـم بـی      عطوفت درونی موجود در زبان لغزان و دم دستی

او  شخـصیت نـامعمول  . نمایانـد  گیرد و ابتـذال آن را مـی   با واقعیت روزمره در تضاد قرار می وجود او در برخورد. کند می
متظاهري را که انسان امـروز بـراي    تاباند و دنیاي پوچ و هاي معمولی را باز می ست که تصویري روشن از زندگی اي آینه

هـا،   گـویی  پراکنـده . زنـد  سنجش انسانیت انـسان ریـشخند مـی    اي گیرد و به معیارهاي کلیشه خود ساخته به تمسخرمی
و بریده و گاه بدون ارتباط ظاهري، خواصه در گفتارهاي درونـی، روح مـتالطم راوي    تکرارهاي فراوان و جمالت کوتاه

بـا نـشیب و فـرازي     (فـصل اول بخصوص (رسد  نمایاند و آهنگ کالم داستان، که از البالي سطور به گوش می می را
  . گیرد خواننده را در فضاي داستان در بر می شیرین، جذبه و تاثیر داستان را دو چندان و هم چون موسیقی متن

کنـد کـه آن را بـا     رئالیستی مرسوم است ابتدا بخشی از یـک فـضا را انتخـاب نمـی     نویسنده بر خالف آنچه در سبک 
رسـد و   شناخت مـی  آفریند به ده و در چهارچوب قرار دهد بلکه او از طریق آنچه میخاص از زمینه مطابقت دا اي فاصله

شـود   در تقابل با آنچه دیدگاه آنی خوانده می آفریند متنی که در عناصرش توالی وجود دارد شناسد می از طریق آنچه می
 صـفحه نیـاز اسـت تـا     200ا این روش شود ب آن واحد از نگاهی واحد ارائه می چیز در گیرد چرا که در متن همه قرار می

واقعه امري محال خواهد بـود   اي را که به آن اندیشیده شده توصیف کرد با توجه به این که نقل کردن تمام دقیقه بتوان
نیاز اسـت تـا تمـام حـوادث گونـاگون و      ) همبستگی رخدادها به دلیل توالی و(زیرا به مجلدي حداقل به حجم یک روز 

 دهد را بازتاب دهیم که نیازي هم به این کار نیست زیـرا بـه مـدد انـدکی     برایمان رخ می طول زندگیاهمیتی را در  بی
اصال مگـر تفکـر چیـزي جـز      توان بر این مسئله فائق آمد و ساختن روند تفکر می هوشیاري و خالقیت از طریق برجسته

هـا انتخـاب     تولید کرد یا آن که از میان آنتصاویر را توان با یک قدرت هنري دوسویه فرایند برجسته ساختن است؟ می
 روش توامان استفاده شده است تا جایی که گاهی تالش بیش از حد براي توضیح برخی کرد که در این رمان از هر دو

ناکارآمـدي زبـان در وصـف ایـن      ها موثر بیافتد بر کردن آن موقعیت ناپذیر بیشتر از آن که در روشن هاي توضیح موقعیت
  . اکید داردفضاها ت

  »جان الك« "نقل معرفت ما از اشیاء و امور" وظیفه اصلی زبان چیزي نیست مگر
آن  عناصر بالغی، مجازي و تزیینی را از زبان زدود و آن را به سر ِ کـار و وظیفـه نخـستین    توان همه به راستی آیا می 

غیر ممکن نخواهد بود؟ ظـاهرن آنچـه در    فتن از آنباز گرداند؟ و اگر ما فقط زبان اثر را مورد بررسی قرار دهیم فراتر ر
این انتظار خواننده است که نهایتا شـکلی از همنـوایی را بـر اثـر حـاکم       تحلیل تنهایی فراتر رفتن از زبان ناممکن است
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شـود و   مـی  رفته کمرنـگ  کند اما رفته این رمان خواننده از شروع فصل اول این همنوایی را حس می که در(خواهد شد 
تـدریج از ایـن سـر در گمـی کاسـته       گردد که با برگشتن به عقب و خواندن دوباره متن به وعی سر در گمی ایجاد مین

در یک بازي تقدیري خالصه نشود زیرا در غیر اینـصورت ایـن    این انتظار متضمن آن است که همه چیز در اثر) شود می
قرار اسـت   اگر. سره عقیم خواهد ماند  یکپارچگی در متن یکدر مورد تحقق شود و انتظار ما می معنا بازي خود امري بی

داستان باید به منزله عالمتی درك شود کـه مـا    گان آثار ادبی جلب کند، اضمحالل طرح اثر توجه ما را در مقام خواننده
در برخـورد بـا   اگر قرار اسـت  . ما خود در طرح خمیرگونه داستان شکل ببخشیم را به همکاري بیشتر با متن فراخوانده تا

ایـن فریـب نیـز     طرح فریب بخوریم، پس باید از قبل انتظار کشف و تحمیل نوعی از نظم را داشته باشـیم و  متنی فاقد
بر جاي مولف از اثر همان چیزي را بـسازد   تواند به نوع تسلی خاطر منجر شود که خواننده با نشستن فقط درصورتی می

چـرا کـه ناکـامی و عقـیم مانـدن      . رفـتن از آن بکـار بـرده اسـت     ي طفرهکه مولف همه هوش و مهارت خویش را برا
 نیست بلکه فراموشی این نکته است که هر اثر هنـري بـه عنـوان جهـانی نـاقص، همـواره       انتظارات همیشه کالم آخر

  . بخش است نیازمند این نقصان حیات
شویم ولی آیا این مواجهه حاصـل شـکلی    ه میِ مشهودي در این رمان مواج نظمی و تلمبارگی در یک نگاه کلی ما با بی

موهـوم را   کنیم وحـدتی  غیر معمول یا دست کم تجربه نشده نیست؟ وقتی سعی می نسبت به فرمی تازه،  از ناآگاهی ما
اثر در برابر این وحدت القاء شـده تمهیـدي    به متن منتقل کنیم یا حداقل به این بیاندیشیم که نویسنده یا خواستی وراي

هـا   چشم داشت که نوعی وحدت کاذب همچون دورغی برزگ و فریبنده آن هایی را در زیر توانیم فرم یده است میاندیش
پنهـان   شان اغلب پشت تاریکی تمهیدي از پیش موجود گی چنین آثاري با وجود جاذبه و تنوع ساخته را دربر گرفته است

این نوع ابهام دامن زده است اما بـا    در فضاي داستان بهگون نویسنده و عدم رهایی او از طرفی تالش وسواس. اند شده
  . گی یا شلختگی برخوردار است کلیت متن از نااندیشه توان گفت که انس گرفتن بیشتر با متن به سختی می

  
http://www. arooz.com/index/archive/no-nineteen/post-121. php  
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  نقد و بررسی آثار داستانی کالسیک
   مارسل.  پروست

 سیپـار  در پروسـت  مارسل) 1922-1871 (يفرانسو سینو مقاله و سینو رمان proust, Marcel مارسل پروست،
 يهـود ی مـادرش  و کیـ کاتول پزشـک  پدرش شد، زاده مرفه و دار هیسرما يخانوادها در Auteuil ياوتو منطقه در و

 در بعـدها  پروسـت  کـه  ییجا شد، میمق Chartres شارتر یحوال در يا هیقر در شیپ مدتها از خانواده. بود آلزاس اهل
. افـت ی پـرورش  دانش و فرهنگ با یطیمح در کوچک مارسل. است کرده ادی Combray کومبره نام به آن از آثارش

 بـه  را خـود  شهیـ هم يو کـه  شـد  موجـب  کـان ینزد دیشـد  توجه و اوممد مراقبت و بود رنجور و فینح ،یکودک آغاز از
 دچـار  یتنگ نفس يماریب به یسالگ نه در. دهد نشان نفرت افراد، توجه عدم برابر در و ندیبب ازمندین یمهربان و عطوفت

 نیبـد . سـاخت  محـروم  آن يهـا  ییبایز و عتیطب دل در گردش از را او بهار فصل در خاصه بود، او با عمر همه که شد
 بـه  روز به روز پروست. ابدی حساس حد از شیب و انزواجو یخوئ و برد بسر مادر کنار ودر خانه در بود ناچار مارسل قیطر

 نوشـته  »اسـت؟  کدام یبدبخت نیبزرگتر شما يبرا «پرسش نیا جواب در ،ییجا در که چنان. افتییم عالقه شتریب مادر
 پروسـت . اسـت  کرده جلوه یمادربزرگ ای يمادر صورت به جا همه پروست ثارآ در مادر به عشق »مامان از ییجدا«: بود

 دانـشمند  اسـتاد  و فلسفه درس از داد، انجام Condorcet کوندورسه مدرسه در يجد یالتیتحص ل،یعل مزاج وجود با
 و رفـت  فـه یوظ نظـام  به اورلئان در 1889 در. گذارد يجا بر فراوان ریتأث شیادب آثار در بعدها که برد، اریبس استفاده آن
 در. شـد  وارد یاسـ یس علوم رشته به Sorbonne سوربون دانشگاه در بعدها و پرداخت خدمت به نظام، ادهیپ صنف در

 يهمکـار  بـا  1892 در پروسـت . کنـد  اتیـ ادب صـرف  را وقتش همه که شد مصمم بعد اما بود، لیمتما استیس به آغاز
 Revue) دیسـف  مجلـه  (رووبالنـش  بـا  سـپس  کـرد،  سیتأس را Banquet) افتیض (بانکه مجله دوستان از چندتن

Blanche ـ نو بـا  و افـت ی آمـد  و رفـت  یادب و یاشراف محافل به دوره نیا در پروست. کرد يهمکار  چـون  یسندگانی
 بـا  و بـرد  اریبس سود محافل نیا از آنکه با و شد آشنا "مورا شارل" و "فرانس آناتول"،  "گونکور "برادران ،"بوو سنت"
 را آن و نبـود  خـشنود  چنـدان  شیهـا   یسـرگم  از پرداخت، گوناگون اشخاص روح و اخالق لیتحل به خود خاص نشیب
 یسـالگ  پنج و ستیب در 1896 در پروست مارسل. کردیم جستجو کار و هنر عالم در تنها را یخوشبخت و خواند یم ثمریب

 مـصور  کتاب نیا. کرد منتشر Les Plaisirs et les jours "روزها و ها لذت" نام به بایز یچاپ با را خود اثر نیاول
 در متفـاوت  کـامالً  ییها  تیخصوص با و پراکنده طور به که بود پروست يها نوشته از یگوناگون يها قطعه شامل بایز و

 و یکـودک  يها يشاد فیتضع ای رفتن دست از بر قطعهها نیا در سندهینو. بود شده منتشر رووبالنش و بانکه يمجلهها
 پـاك  روح رفـتن  دست از بر و احساس يها سرچشمه شدن خشک و عتیطب يها ییبایز و کوهستان در یزندگ يصفا

 عـصر  سندهینو نیتر معروف. است خورده حسرت و تأسف ،یگذران خوش محافل در هودهیب يها لذت لهیوس به گذشته
 روزهـا  و لـذتها  کتـاب . خوانـد  »بیعج و رانهمایب ییبایز «را کتاب و نوشت يمقدمها کتاب نیا بر فرانس آناتول یعنی

 منتقـد  و کـرد  یتلقـ  ورزانـه  نـه یک و زیـ آم نیتـوه  را آنها از یبعض پروست که گرفت قرار ناقدان از يا عده انتقاد مورد
 آثـار  بـه  1905 تـا  1895 يسالها در پروست. دینرس یبیآس نیطرف از کی  چیه به آن در که خواند دوئل به را یگستاخ

 یمـ  یمـشترک  وجوه نیراسک و خود انیم او. افتی عالقه بود، یشناس یبائیز به مربوط شتریب که Raskin "نیراسک"
ـ اند در ضـمن  در و کرد ترجمه را نیراسک از اثر دو. کرد یم دایپ لیتما يهنر آثار درك به او لهیوس به و دید  خلـق  شهی

 دوسـتان  از یکـ ی بـه  کـار  ها مدت از پس. کرد یم ارآشک را او یروح و يفکر ریس خط بعدها که برد سر به یبزرگ اثر
» . برسـانم  ییجـا  به را آن ام نتوانسته هنوز و دارد الزم يادیز وقت که کنم یم کار ياثر سر بر شیپ مدتها از«: نوشت

ـ ا. افـت ی انتـشار  1952 در مرگش از پس که نوشت را Jean Santeuil "يسانتو ژان" رمان زمان نیا در  رمـان  نی
 ییهـا  نـشانه  و بود يو بزرگ اثر یاصل يها نهیزم که آمد یم شمار به یمهم اثر پروست نظر از يا صفحه ارهز لیطو

 رمـان  بـا  را جـوان  دو مالقـات  يسانتو ژان رمان. برداشت در را برجسته يهنرمند به ناتوان و یعصب یکودک لیتبد از
 نینخـست  کتـاب . سپارد یم آنان به انتشار يبرا را خود اثر نوشته  دست که دهد یم نشان مرگ هنگام به مشهور یسینو
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 و حافظـه  در آن حفظ و ایاش جوهر درباره را او مداوم يجستجو و اوست يهنر رسالت نمودار و پروست استعداد از نشانه
 محافـل  در گرید. رساند اعال حد به را پروست ییتنها مادر، مرگ آن از پس و پدر مرگ. دهدیم نشان را آن انیب سپس

 تنهـا  را آن و پرداخـت  خود پرارزش اثر خلق به جانگداز يحد تا ییگرا واقع و ینیب روشن با انزوا در و افتی ینم ضورح
 کـه  داشـت  نام Du cote de chez Swann "سوان خانه جانب از" پروست شاهکار نیاول. ساخت خود گاه هیتک

 A la recherché du temps perdu "فتهر دست از زمان يجستجو در" نام به او بزرگ اثر از بخش نینخست
 رمـان  یاصـل  طـرح  پروسـت  واقع در. شد منتشر ،یجهان جنگ نیاول آغاز از قبل ،1913 دسامبر در و داد یم لیتشک را

 ،)1913 (سـوان  خانـه  جانب از: افتی انشار بیترت نیا به که بود کرده میتنظ بخش هفت در زمان نیا در را خود بزرگ
 خـانواده  خانـه  جانـب " ،)A L’ombre des jeunes filles en fleur (1918 "نوشـکفته  دختران هیسا در"

 Sodome et Gomorrhe "عمـوره  و سـدوم " ،)Le cote de Guermantes (1920-1921 "گرمانت
ــدان زن" ،)1921-1932) ــرت" ،)La Prisonniere (1923 "یزن ــان" و) Albertine (1925 "نیآلب  زم

 لهیوسـ  بـه  و پروسـت  اتیـ ح زمان در بزرگ اثر نیا سوم دو حدود در. )Le Temps retrouve (1927 "افتهیباز
 کتـاب . شد افزوده خوانندگانش بر جیتدر به و افتی انتشار مرگش از پس آن هیبق و دیرس چاپ به ماریگال انتشارات بنگاه

 معـوق  و ناشـناخته  دراز انیسـال  که ياستعداد است، پروست یواقع استعداد سرگذشت رفته، دست از زمان يجستجو در
 جلـب  خـود  بـه  را گـران ید توجه وستهیپ ظاهر یآراستگ و میمال و نرم حرکات و پرجاذبه چهره با که پروست. بود مانده

 و یاشـراف  جامعـه  مطالعـه  به قیعم ینشیب با و داشت یم نگاه پنهان را خود درون ینگران و شور دراز، انیسال کرد، یم
 را خـود  بـزرگ  اثـر  خلـق  نـه یزم زمـان  گذشت و يبردبار با و پرداخت یم آن یاخالق ياه تیخصوص و یروان لیتحل

ـ عم یعشق و نیسنگ يا فهیوظ صورت به کار نیا به لیم سرانجام تا آورد، یم فراهم  وجـودش  همـه  بـر  پرشـور  و قی
 بـه  آنکـه  بـا  جنگ، یشانیپر ها،یسرخوردگ ها،یتلخ رنجها، ،یزندگ. نماند جدا اثرش از او وجود گرید چنانکه گشت، رهیچ

 رمنتظـره یغ وسـعت  وجـود  بـا  کتـاب . دیبخش تازه ینیطن و فراوان يغنا کارش به همه ماند، برکنار آن از يماریب سبب
 اسـت،  شـده  حفـظ  کتاب انیپا تا اعجابآور طور به که است برخوردار خاص ینظم از اجزا، بیترک و اختالطها و موضوع
 کـه  شـود  یم ادآوری را نکته نیا و دهد یم تجسم خواننده چشم شیپ زیانگ جانیه یسبک با را یجوان خاطرات پروست
 اسـت،  محبوس ها لحظه ریزنج در که را زیهرچ هنر،. است مکاشفه تنها او کار بلکه کند، ینم خلق را زیچ چیه هنرمند

 ختـه یآم و مداوم یکوشش اب یفراموش ضد مبارزه. کند یم يریجلوگ يثانو عدم در آن شدن سرنگون از و سازد یم آزاد
ـ ظر و قیـ دق اریبـس  ياحساسها که داشت را قدرت آن پروست. دهدیم لیتشک را پروست اثر یاصل موضوع ولع، با  و فی
ـ نو داسـتان  در را یروان لیتحل و کشد بند به را آنها توانا قلم با و دهد صیتشخ را دهیچیپ  فکـر  اگرچـه . کنـد  وارد یسی

 زیـ ن خـارج  يایـ دن بـا  گهگاه که دید یم الزم بود، گشته پروست گاه هیتک تنها مادر، رگم از پس اثر نیا خلق و نوشتن
ـ نا "گونکـور " زهیجا افتیدر به که یهنگام 1919 در چنانکه کند، عرضه را خود اثر بتواند تا باشد داشته تماس  آمـد،  لی

 داریـ ب شـب  همـه  و دیـ خواب یم کیتار تاقا در روز سراسر پروست. کند دفاع خود اثر از ناقدان یبعض برابر در شد ناچار
 نکـرده  شیاسـتعدادها  رسـاندن  ظهـور  به صرف را یزندگ همه چرا که کرد یم مالمت را خود عمر اواخر در و ماند یم

  . است
 اجـرا  را پزشک يدستورها و برد یم سر به استراحت در اگر و شد مبتال يدیشد هیالر ذات به 1922 سپتامبر در پروست

 و بـرد  یمـ  رنج یتنگ نفس از که یحال در اما افتی یم بهبود قطعاً ساخت، ینم فرسوده دیشد کار با را دخو و کرد یم
 تنهـا . ردیبپـذ  را خـود  پزشک یحت و دوستان خانواده، نداشت لیم او. دیکش ینم کار از دست سوخت، یم دیشد تب در

 در سـرانجام . گفـت  سخن او با کتابش از ییتهاقسم انتشار درباره و رفتیپذ را Jacques Riviere ریویر ژاك دوبار
 حـال  در نفـوذش  و شیدایـ پ حـال  در شیجهـان  بزرگ شهرت که یحال در سپرد، جان برادرش حضور در نوامبر جدهیه

  . بود شیافزا
  . یخوارزم. جهان اتیادب فرهنگ. يخانلر زهرا
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  م؟یبخوان دیبا که ستیا سندهینو پروست مارسل چرا
 در «شـاهکار  خـالق  »پروست مارسل «مکاتبات از يدیجد کتاب خود یادب ي مهیضم در »لوموند« يفرانسو ي روزنامه
 همـت  بـه  و »کـون یپ یژرومـ  «توسـط  یتـازگ  بـه  که کتاب نیا. است کرده یمعرف را »رفته دست از زمان يجستجو

  . است شده روبرو فرانسه یادب يها رسانه در یخوب استقبال با شده، منتشر »ونیفالمار «انتشارات
 دسـت  از زمـان  يجـستجو  در «کتـاب  يراو بـه  توجه با را »پروست مارسل «جهان سراسر در ياریبس منتقدان ها  سال
 در «کتـاب  »مارسـل  «همچـون  و بـوده  خـواب   رخـت  در مـدام  که دانستند یم یگذران  وقت و پرور  تن ي سندهینو »رفته

 مارسل «بارها. است داده یم »دست از «بطالت به را »انزم «ییگو و کرده ینم ترك را بستر روز يها   مهین تا »جستجو
 فیتوصـ  »یاحـساسات  «و »یاشراف «،»پرور  تن «،»اسنوب «يا  سندهینو یادب منتقدان يها  نوشته و مقاالت در »پروست

  . است شده طرفدارانش یشگفت موجب شهیهم يفرانسو رگذاریتاث ي سندهینو نیا اما است شده
 یآگـاه  نوشت، »نتریپ ژرژ «که يا   نامه یزندگ ي لهیبوس نیهمچن و انیآشنا و دوستان با باتشمکات ي واسطه به و بعدها

 و بهـت  در را »پروسـت  «طرفـداران  بـوده،  فعـال  و کوشـا  یآدم منتقدان، اغلب تصورات برخالف »پروست «که نیا از
ـ  خوانـدن   درس در »درجـستجو  «رمـان  »مارسل «برخالف »پروست مارسل«. برد فرو یشگفت  در و بـوده  موفـق  اریسب
 در «خـالق  طرفـداران  یشـگفت  »يسـانتو  ژان «کتاب انتشار با نیهمچن. است کرده لیتحص فلسفه و حقوق يها  رشته

 يجـستجو  در «ي مجموعه از کتاب نیاول انتشار از قبل ها  سال »پروست «دندیفهم که چرا شد شتریب و شتریب »جستجو
ـ نها در که کرده صفحه پانصد حجم با یرمان نوشتن صرف را خود وقت سال چهار »رفته دست از زمان  آن نگـارش  تی

  . است کرده رها مهین »جستجو در «شاهکار نوشتن خاطر به را
ـ  از الاقـل  امـا  »پروسـت  مارسل«  »مارسـل  «همچـون  يو. دارد شـباهت  اریبـس  »جـستجو  در «يراو بـا  جهـت  کی

ـ  و کـرده  یمـ  مکاتبـه  اریبس خود یواقع یزندگ در شاهکارش،  تلگـراف  و نوشـته  یمـ  نامـه  انشیآشـنا  و دوسـتان  يراب
 بـه  يا  نامـه  در »پروسـت «. داننـد  یمـ  نامـه  هزار صد به کینزد را »پروست مارسل «مکاتبات حجم. است فرستاده یم
ـ ا بـشود  اصال که ستمین مطمئن«: کند یم فیتوص طور نیا را شاهکارش خود 1913 سال در »بلوم لئون«  را کتـاب  نی
 دیـ کن یمـ  بـاز  را آن یوقتـ  کـه  است یرمان هم باز] رفته دست از زمان يجستجو در [همه، نیا با اما. دانست رمان کی

  . دارد شباهت رمان به کمتر
س ـ ا از »پروست «»من: دیگو یم و کند یم تیروا را داستان که دارد وجود ییویم  بـه  را »جـستجو  در «کتـاب  جهـت  نی

 و جمـالت  تمـام  يالبهـال  در کـه  است یکتاب اصل در »رفته دست از زمان يجستجو در«. است کرده فیتوص یدرست
س«. من: دیبگو و کند تیروا خواهد یم تنها که دینیب یم را يا  سندهینو عباراتش، ـ ا در پروسـت  کـه  »ییویم  از بخـش  نی

 کـه  ستا »ییویمس «همان دارد، خود کتاب »يراو «با »پروست مارسل «که یاختالفات ي همه با د،یگو یم خود ي نامه
 »جـستجو  در «کتـاب  سـطور  نیمـاب  شده پنهان »من «اصل در. من: دیگو یم زین مکاتباتش و  نامه هزار کصدی نیا در

 اش یواقعـ  »مـن  «بـه  و شـناخت  میخـواه  بهتر را آن »پروست مکاتبات «انتشار از پس امروز که است ي»من «نیهم
  . شد میخواه تر کینزد

 ياریبـس  منتقـدان  که یکس همان است، »ویمونتسک دو روبر «به شیها  نامه »پروست مارسل «معروف مکاتبات از یکی
 دو روبـر  «کنـت . داننـد  یم »جستجو در «کتاب در »شارلوس دو بارون «یحت ای و »سوان «تیشخص بخش الهام را او

 شیسـتا  مـورد  زیـ ن اشـعارش  و داشـت » پروسـت  مارسـل  «بـا  یکـ ینزد یدوسـت  که بود يفرانسو يشاعر »ویمونتسک
 دو روبـر «. اسـت  کـرده  خطـاب  »ییبـا یز اسـتاد  «را »ویمونـسک  دو «بارهـا  »پروسـت  مارسل«. است بوده »پروست«

 یدوسـت  عالرغـم  يو. کـرد  محافظـت  »پروسـت  مارسـل  «با را مکاتباتش یتمام که است يافراد معدود از »ویمنتسک
ـ ا يهـا   نامه »پروست مارسل «با اش یدوست در آمده بوجود يها  کدورت نیهمچن و مدت یطوالن ـ نو نی  دار نـام  ي سندهی

 تـا  1923 يهـا   سـال  در »دوروئـو  «هتل یحراج در ها  نامه نیا کنت مرگ از پس. داشت  نگه شهیهم يبرا را يفرانسو
 در بعـدها  تا شد يداریخر »پروست مارسل «برادر »پروست روبر «توسط ها  آن ي همه خوشبختانه و شد فروخته 1924

 کتـاب  جلـد  نیاول در بعدها ها  نامه نیا از یقسمت. شود منتشر »پروست مارسل مکاتبات« نام تحت یمستقل ي مجموعه
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 دو روبـرو  «کنـت . دیرسـ  چـاپ  بـه  سیپار در »پلون «انتشارات توسط 1930 سال در »پروست مارسل یکل مکاتبات«
ـ ا به پروست يها  مهنا. داشت شهرت اریبس فرانسه در که بود يشاعر البته و يهنر منتقد ،يگالر صاحب »ویمونتسک  نی
 او یواقعـ  یزندگ شناخت راه در را سندگانینو و دهد یم نشان يحد تا را پروست یواقع خود ،  ساله چند و نیچند دوست

  . است کرده کمک اریبس
 انتخاب به که يها  نامه ي درباره »پروست مارسل مکاتبات «کتاب ي درباره »لوموند «مطلب ي سندهینو »يرو ونسان«
 چـرا  کـه  دهند یم جواب را سئوال نیا یراست به ها  نامه نیا«: سدینو یم شده، يآور جمع کتاب نیا در »کونیپ یژروم«

 اصـل  در بلکـه  کلمـات،  از شـده  سـاخته  اسـت  يا  نـه یآ تنهـا  نه اتیادب که است نیا جواب و خب، و است، ازین اتیادب
 ». است دنید ي واسطه
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   سینما داستان 
  بزه آبهدنبال نون باش که خر 

  بررسی علل تفاوت دستمزدها در سینما و ادبیات
  مصطفی مردانی
. ظلمی که در حق نویسندگان داستان و حتی فیلم نامه می شود، تنها اتفاقی نیست که در هنر این سـرزمین وجـود دارد            

رد تفـاوت هـاي   اما نزدیکی حوزه کاري سینما و ادبیات از گذشته تا اکنون، مسئله اي است که باعث مـی شـود در مـو               
  . سینما و داستان در ایران و جهان صحبت کنیم

  
  چرا نوشتن همیشه ارزان تر از باقی حرفه ها در سینماست؟ 

با ایـن حـال تمـام کـارگردان هـاي      . به نظر می رسد که نوشتن، کار ساده تري نسبت به باقی حرفه ها در سینما است          
با این که کـارگردانی هیچکـاك   . نمی توانند اثري ماندگار تولید کنندبزرگ دنیا، بدون داشتن یک فیلم نامه خوب هرگز  

در ایجاد صحنه هاي ترسناك و روان شناختی بی نظیر است؛ با این که کارگردان هاي ژانر تریلر زحمـت زیـادي بـراي         
مه ذکر می شـوند  تولید صحنه هاي حادثه اي به کار می برند، و با این که ساختن بسیاري از صحنه هایی که در فیلم نا        

کار هر کارگردانی نیست، اما تمام این کارگردان ها در ابتدا فیلم نامه اي در خور توجه دریافت می کنند و بعد تمام ایـن              
  چرا؟. با تمام این احوال، نوشتن حرفه کم درآمدتري نسبت به باقی رشته هاست. سختی ها را به جان می خرند

  
  یادگیري نوشتن هزینه کمتري دارد

. براي یادگیري کارگردانی، باید انواع و اقسام حرکت هاي دوربـین، لنزهـا، قـاب بنـدي و انـواع دکوپـاژ را یـاد گرفـت                      
حتی جنس جلوه هاي ویژه اي که به کـار مـی رود هـم         . میزانسن و بازي گرفتن از بازیگر هم بر عهده کارگردان است          

ین ها نیاز بـه صـرف هزینـه و اسـتفاده از دوربـین، اسـتفاده از         پس یادگیري تمام ا   . در بعضی ازموارد با کارگردان است     
  . میزانسن، تمرکز باال بر روي تمام افراد و حاضرین در صحنه است

همـه و همـه     ... یادگیري صدابرداري، فیلم بـرداري، تـدوین، طراحـی صـحنه و           . کارگردانی اخرین مرحله در سینماست    
تمام این حرفـه هـا هـم ابـزار و لـوازم      . و تجربه هاي عملی بیشتري است  مستلزم صرف هزینه و استفاده از اساتید فن         

  . خاص خود را دارند که خریداري یا حتی اجاره آنها هزینه باالیی دارد
اما براي نوشتن، فقط کافی است ذهن خالقی داشته باشید، کتاب هاي راهنما را مطالعه کنیـد و قلـم و کاغـذي بـراي                  

ا کنید تا روزي از بین خروارها کاغذ که هزینه همه آنها به اندازه یک دوربـین فیلمبـرداري             تمرین و تمرین و تمرین پید     
  . نشود، نوشتن را یاد گرفت و فیلم نامه یا داستانی را به کارگردان یا ناشري سپرد

اسـتان کـه در   یـادگیري د . یادگیري نوشتن در ایران، برخالف کشورهاي پیشرفته، آن قدرها که باید و شاید هزینه ندارد      
یادگیري فیلم نامـه هـم فراخـور حـال     . بسیاري از فرهنگسراها رایگان و با زور و التماس و خواهش از عالقمندان است          

  . استادي که آن را تدریس می کند از رایگان تا حداکثر پانصد هزار تومان است
 هزار تومان در حرفه هـاي کـم هزینـه    100در مقابل هزینه یادگیري یکی از حرفه هاي سینمایی براي یک ترم حداقل   

 5اگر چه گاهی بعضی از همین رشته هـا تـا مـرز یـک میلیـون تـا       .  هزار تومان براي رشته هاي پر هزینه است      400و  
  . میلیون براي آموزش کامل هزینه دارد

پـایین تـر باشـد،      انـد خرج کردهپس انتظار این که دستمزد فیلم نامه نویس ها، با توجه به هزینه اي که براي یادگیري     
حتـی  . این کم بودن هزینه باعث می شود که تعداد نویسنده ها بیشتر از سایر رشته هاي سـینما باشـد        . افزایش می یابد  

از مؤلـف  ناشران نیز از این که فرآیند یادگیري نوشتن رایگان است، آثار نویسندگان تـازه کـار را بـا دریافـت هزینـه اي          
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وقتی نویسنده براي یادگیري نوشتن، هزینه اي انجام نـداده اسـت،   . ودي هم حق با آنها است     تا حد زیرا  . چاپ می کنند  
  . بنابراین باید هزینه را هنگام چاپ بپردازد

  
  اجرانوشتن تولید است و ساختن، 

ـ . فرض کنید که یک تهیه کننده براي ساخت فیلمی ابتدا باید به دنبال یک نویسنده یا فیلم نامه خوب بگـردد                   سنده نوی
زیرا آنها باید ساختاري را تولیـد کننـد کـه براسـاس آن     . ها در طول سال حداکثر دو تا سه کار می توانند تحویل بدهند            

نویـسنده بـراي   . بنابراین فرآیند نوشتن کمی طوالنی تر از باقی حرفه هاسـت   . بتوان کاري حرفه اي و عمیق تولید کرد       
او می تواند هـم بنویـسد   . و در این چند ماه او خانه نشین و بیکار است    . بدهدآن باید چند ماه تحقیق و بازنویسی انجام         
باالخره بعـد  . اما انجام کارهاي دیگر ترس دور شدن از نوشتن ایجاد می کند. و هم کارهاي مختلف دیگري انجام بدهد   

  . از مدت ها نوشتن تمام می شود و تحویل تهیه کننده می شود
   : بعد از آناتفاق
همه عوامل سینما از این که سرشان شلوغ است و مشغول کـاري دیگـر       . ننده عوامل ساخت فیلم را پیدا می کند       تهیه ک 

چون کار آنهـا اجـرا اسـت و تعدادشـان بـه      . آنها همیشه از کاري به کار دیگر منتقل می شوند    . هم هستند ناله می زنند    
منشی صحنه ترتیب حـضور عوامـل   . ت جمع می شوندعوامل به سرع. خاطر هزینه هایی که یادگیري آن دارد کم است   

نیاز بـه خالقیـت   را می چیند، فیلم ساخته می شود و تمام عوامل به سراغ کار بعدي اي می روند که باز براي انجام آن             
  . و شاید در معدود مواردي، نیاز باشد که هنر خود را به رخ بکشند. جدیدي ندارند

  
  نوشتن پر طرفدار اما کم درآمد

الزم . کافی است دو سال متوالی و بـدون وقفـه مطالعـه کـرد و نوشـت               . رود به خانواده نویسندگان کار سختی نیست      و
تالش براي چاپ اثر در نشریات و روزنامـه هـا حـداکثر بعـد از شـش مـاه                 . نیست که به دنبال نویسندگان بزرگ دوید      

. نویسنده متوسط به جامعه ادبـی معرفـی مـی شـوید    و شما به سرعت به عنوان یک منتقد متوسط یا          . امکان پذیر است  
تعداد زیاد جشنواره هاي ادبی کم مایـه و بـی   . این اتفاق انگیزه شما را براي تالش بیشتر در این حوزه افزایش می دهد             

  . مایه هم باعث می شود که حباب شکل گرفته به دور شما بزرگ تر شود و احساس کسی شدن بکنید
.  شوید که شما تبدیل به یک چهره به نسبت مشهور شدید اما درآمـدي بـراي زنـدگیتان نداریـد    بعد از مدتی متوجه می    

درخواست دوسـتان را بـراي خوانـدن اثرشـان رد مـی      . نوشتن را رها می کنید و جا را براي نویسنده بعدي باز می کنید             
  »!دنبال نون باش که خربزه آبه«: کنید و در جواب همه آن ها می گویید
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   دومبخش

ــه  ــش ترجمـ بخـ
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  داستان ترجمه
داسـتان هـا و مقالـه هـا و     در ایـن بخـش   . ترجمه ادبیات، خالًیی است که در ادبیات ایران حضورش احساس می شود          

آثار ترجمه شده از سوي اعضاي انجمن داستانی چوك و دیگر دوستان           . ارائه می شود  مصاحبه هاي نویسندگان خارجی     
داستانی را که ازنظر می گذرانید ترجمه یکی از دوسـتداران انجمـن بـه           . ستمان می رسد  ما در داخل و خارج کشور به د       

  . نام مرتضی محمودي است که ساکن سوئد می باشد
. بار دیگر نیز ذکر می کنیم که در این بخش دست تک تک دوستانی را کـه مایـل بـه همکـاري هـستند مـی فـشاریم         

  . خواهیم بودمنتظر ترجمه دوستان از طریق اي میل نشریه 
  

  معرفی نویسنده
   "الگر کویست پر"ي  مختصري در باره
  . "ها ها و داستان قصه"از کتاب 

Pär Lagerqvist/  
در سـنین جـوانی از   . بان بـود   به دنیا آمد، جایی که پدرش سوزن    3 میالدي و در وِك شو     1891پر الگرکویست در سال     

بـه چـاپ رسـیدن اشـعار و مقـاالت زیـادي از او در         . بودنـد بریـد   آداب و سنن مذهبی خانواده که از کشاورزان سـنتی           
  . مدعا استاي سوسیالیستی در آن زمان گواه این  نشریه

هایی است که در سنین جوانی پیرامون او را فـرا گرفتـه بـود،             نوشته هاي پر الگرکویست همیشه بازگشت به پرسش       ... 
دهد؟ سـواالتی کـه بیـشتر      بشناسیم؟ مرگ چیست؟ چرا خدا جوابی نمیایم؟ چگونه جهانی را که در آنیم   چرا زنده : مانند

هنر او به عنوان یـک سـراینده در   . براي همین پر الگرکویست در این حیطه بدعت گذار نیست. کنند کودکان از خود می  
  . را تکرار کندآنکه خود  گردد بی ها باز می اش، بارها به این پرسش این است که در تمام طول عمر پربار نویسندگی

آهـن و  "، 1914 "غـرض "مجموعـه شـعر   ، 1913 "دو قـصه از زنـدگی     "،  1912 "مردم"توان به     هاي او می    از نوشته 
 "آخرین انـسان "،  1916اندوه موروثی، زخم گلوي من، فریاد قلب من در جهان           : "اندوه"مجموعه شعر   ،  1915 "ها  آدم

 "نـامریی "، 1921 "راه و رسـم آدم خوشـبخت  "، 1920 "ابـدي لبخند "، 1919 "هرج و مرج  "،  1918 "تئاتر"،  1917
زنـدگانی تـسخیر   "،  1926 "هاي دل   نغمه"مجموعه شعر   "،  1925 "مهمان واقعیت "،  1924 "هاي شوم   قصه"،  1923

، 1935 "در آن زمان  "،  1933 "دژخیم"،  1930 "روح مبارز "،  1928 "او که توانست دوباره زندگی کند     "،  1927 "شده
  .  اشاره کرد1950 "باراباس" و 1944 "کوتوله"

  نــدر و مــپ
  »پر الگِرکویست«: نویسنده

  )سوئد(يمرتضی محمود: مترجم
یادم می آید تقریباً ده سالم بود که بعد از ظهر یکشنبه اي پدر دستم را گرفت و با خود به جنگل برد تا به آواز پرنـدگان               

. ند و نتوانست با ما بیاید دست تکـان داده و خـداحافظی کـردیم    براي مادر که بخاطر تهیه ي شام خانه ما        . گوش دهیم 
آواز پرندگان در واقع چنـدان هـم برایمـان چیـز تـازه اي نبـود و       . خورشید تابش گرمی داشت و ما سرخوش راه افتادیم   

  . یمجذابیت خاصی نداشت؛ هم من هم پدر در دامن طبیعت به دنیا آمده و بی آن که غلـو کـنم بـا آن خـوم کـرده بـود            

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  31صفحه                    1389ماره اول، سال اول، شهریور ماه ش               داستانی چوك(PDF)ترونیکی کلنشریه ا 

طول خطوط راه آهن را گرفتـه بـودیم مـی رفتـیم، کـسی دیگـر       . بعد از ظهر یکشنبه بود و پدر فراغتی از کار یافته بود        
  . اینطور می توانستیم مستقیم و بدون طی پیچ و خمهایی به دل جنگل برسیم. پدر سوزن بان بود. اجازه نداشت

 رسید؛ صداي چه چهِ پرندگان کوچک بـر شـاخه هـا و صـداي      آواز پرندگان در یک آن همراه صداهایی دیگر به گوش     
انبوه زمزمه هایی که تنها وقتی آدم به جنگـل مـی آیـد پیرامـون او را     . چکاوکها و گنجشکها که همه جا را پر کرده بود      

حـه اي همـه ي    زده بودنـد و رای  2بود، سپیدارها تازه جوانه و کاجها تِجِـه        1زمین پوشیده از شقایق جنگلی    . فرا می گیرد  
همـه جـا از   . در ته جنگل دمه اي از دل جنگل و در زیر تابش آفتاب به هوا برمـی خاسـت  . گوشه کنارها را پر کرده بود    

زنبورها از سوراخهایشان بیرون می آمدند، پشه کـورك هـا دور آبگیرهـا چـرخ مـی خوردنـد و              . زندگی و شادابی پر بود    
در همان موقع قطاري سفیرکشان آمد و مـا    . د، آنها را شکار کرده بازمی گشتند      پرندگان از دل بوته ها بیرون می جهیدن       

پدر با گرفتن دو انگـشت لبـه ي کـاله مخـصوص یکـشنبه هـایش کـه        . مجبور شدیم به پایین و به درون مرتع برویم      
  .  پـر شـتاب گذشـت   همه چیز. سرش بود به راننده ي لوکوموتیو سالم داد و راننده هم به همان نشان دستش را باال برد 

بـوي واگـن قطـار و    . به راهمان بر روي تراورسها که زیر تابش داغ نور خورشید قیرشان داشت آب می شد ادامه دادیـم   
ـر کـرده بـود                    ن و بوي چیزهایی دیگر که مشخص نبود، همه جـا را پبـراي آنکـه   . بوي شکوفه هاي بادام و قیر و خارب

. رِیل ها زیر نور آفتـاب بـرق مـی زدنـد       . تراورس به تراورس گام برمی داشتیم     کفشهایمان پاره نشود، روي تراورس ها       
. روز خوشـی بـود  . دوطرف ریل ها، تیرهاي تلفن قد بر افراشته بودند و از کنارشان که می گذشتیم با بـاد مـی خواندنـد       

 هوا اصـالً ابـري نمـی    پدر عقیده داشت در همچه روزي. یک تکه ابر هم در آن دیده نمی شد        . آسمان کامالً صاف بود   
پدر بـا نـوعی خُبرگـی    . جوها کیپ هم و هم قد باال آمده بودند. لحظه اي بعد به کشتزاري از جو صحرایی رسیدیم    . شد

من هیچ این جور چیزها سرم نمی شد، براي اینکـه در شـهر بـه دنیـا         . آنها را امتحان کرد و دیدم که راضی به نظر آمد          
دسـتهاي  . هري رسیدیم که کمتر وقتها پر آب است اما حاال جریانی تند از آن می گذشتسپس به پل روي ن . آمده بودم 

از آنجا به بعد دیگر زیاد طول نمی کشید تـا بـه مکـان کوچـک     . همدیگر را گرفته بودیم که به میان تراورس ها نلغزیم      
حاط در سبزه و درختان سیب و بوته هاي خارتوت اسـت برسـی      وقتـی رسـیدیم رفتـیم داخـل     . مسوزن بانی که کامالً م

سالم کردیم و ما را به نوشیدن شیر دعوت کردند و خوك ها و مرغهایشان را دیدم و درختان میـوه اي را کـه شـکوفه                     
چیـز  . می خواستیم به نهر بزرگ برسیم، جایی که زیبـاتر از همـه جـا بـود    . پس از آن به راهمان ادامه دادیم     . داده بودند 

عادت داشتیم تا بـه آنجـا نمـی رفتـیم بـر نمـی       .  باالتر، از کنار خانه ي کودکی پدر می گذشت جایی. خاصی با آن بود   
نزدیکی هـاي ایـستگاه بعـدي بـودیم امـا بـه       . گشتیم و امروز هم پس از یک پیاده روي نسبتاً طوالنی به آنجا رسیدیم     

کنـار نهـر   . به فکـر همـه چیـز بـود    . ده باشدپدر تنها تیر چراغ راهنماي قطار را وارسی کرد راست ایستا . ایستگاه نرفتیم 
ـر بـرگ، در آبِ        . ایستادیم جریان آب در بِستري از نور به جلو می غلتید و پشت سـاحل آن جنگلـی بـزرگ از درختـان پ

پـایین  . خُرده بادي از سمت آبگیرهاي باالیی مـی آمـد  . همه چیز روشن و شاداب بود. صاف تصویر خود را باز می یافت 
وقتی که پسر بود اینجا روي سـنگ  . پدر به نشانه ي اندازه گیر آب اشاره کرد. ه ي رود را گرفته و قدم زدیم     رفته و کنار  

همه جا ساکت بود و نشانی از حرکتی دیده نمی شـد امـا بـا ایـن     .  میماند3ها می نشست و تمام روز را منتظر آببوره ها       
جسته اي داشت      . دیم رفتیم لحظه اي را کنار ساحل به گپ زدن گذرانـدیم  دور ز . زیاد وقت نبود  . وصف زندگی حضور خُ

آب می انداختیم که جریان آب آن را با خود می برد، یا قلوه سنگ توي آب پرتاب مـی     تکه هاي پوست درختان را توي     
بعد که احساس خستگی کردیم بـه طـرف خانـه        . شاد و خرم از حضور یکدیگر     . کردیم ببینیم چه کسی دورتر می اندازد      

  . ه افتادیمرا
حاال مادر که حتمـاً  . شتاب کردیم. هنوز تاریکِ تاریک نشده بود. جنگل جور دیگري شده بود. هوا داشت تاریک می شد   

جـز  . همچه چیزي که نشده بود. همیشه می ترسید مبادا اتفاقی بیفتد     . غذا پخته و منتظرمان بود داشت دلواپس می شد        

                                                
  . یدگلهاي ریز و سپیدي که بیشتر در جنگل هنگام بهار می رو.  آمده است"شقایق نعمان"در فرهنگ عمید  1
 . تجیک هم بمعنی تازه است. تِجِه به بوشهري همان جوانه است که درختان هنگام بهار می زنند 2
  Abborre. نوعی ماهی خاردار 3
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هوا داشت تاریـک و تـاریکتر   . از همه چیز راضی بودیم. تفاق دیگري نیفتاده بوداینکه روز خوشی را سپري کرده باشیم ا       
مطیع ایستاده بودند و غریبانه هر قدمی که برمـی داشـتیم مـا را تماشـا مـی      . درختان عجیب به نظر می آمدند . می شد 

 چـسبیدم امـا او آن روشـنایی    دست پـدر را . از درون تاریکی به ما خیره شده بود   . زیر یکی شان کِرم شبتابی بود     . کردند
جریـان آب  . به پلِ روي نهر رسـیدیم . همه جا در تاریکی فرو رفته بود. غریب را نمی دید؛ تنها به جلو گام بر می داشت    

جوري که بخواهد ما را به درون خود بکـشاند، بـه درون ورطـه اي کـه آن پـایین        . با غُرش از زیر پاهایمان می گذشت      
. دستهاي یکدیگر را سفت چسبیده بودیم بـه پـایین نلغـزیم         . احتیاط روي تراورس ها راه می رفتیم      با  . دهان گشوده بود  

بـه راهمـان ادامـه    . فکر می کردم پدر مرا به دوش می کشید اما چیزي نگفت، مثل اینکه وانمود کند که چیزي نیـست              
اصـالً  . در افکـار خـودش بـود   . زي بگویـد پدر آرام در تاریکی قدم برمی داشت، با گامهایی هماهنگ بی آنکه چی     . دادیم

بـا تـرس بـه اطـرافم مـی      . نمی توانستم فکرش را بکنم که با وجود آنهمه تاریکی چطور می توانست آنقـدر آرام باشـد    
چیزي کـه فکـر مـی     . می ترسیدم تاریکی را هم ببلعم     . جرات نمی کردم نفس عمیق بکشم     . تنها تاریکی بود  . نگریستم

بستر رِیلها بـه سراشـیبی تنـدي فـرو مـی      . یادم هست که اینطور فکر می کردم. م را می کشتکردم خطرناك بود و آد   
تیرهاي تلفن مانند اشباحی رو به آسمان قد کشیده بودنـد و غرشـی   . رفت؛ انگار که بخواهد در گرداب سیاهی فرو غلتد     

اي چینی سفید رنگ وحشتزده کیپ هـم  کالهکه. مثل اینکه کسی از تَهِ زمین حرف بزند. سهمگین در تنشان افتاده بود    
  :خـود را بـه پـدر چـسباندم و نجـوا کـردم      . درسـت و واقعـی نبودنـد   . همـه چیـز ترسـناك بـود    . خاموش نشسته بودند 

  "پدر، چرا هوا وقتی تاریکه اینهمه ترسناکه؟"ـ 
  . ، پدر این را گفت و دستم را چسبید"نه عزیزم ترسناك که نیس"ـ 
  ". چرا، هس"ـ 
  ". می دونی که خدا هم هس. م، نباید اینطور فکر کنینه پسر"ـ 

عجیب بود تنها من بودم می ترسیدم و عجیب تر آنکه آنچـه کـه گفـت، حتـا از          . رها شده . بسیار احساس تنهایی کردم   
هراس انگیزتر اینکه همه جا هم بـود، در میـان تـاریکی،    . در نظرم او هم ترسناك آمد   . خدا هم، هیچ از وحشتم نکاست     

  . تـازه هیچوقـت هـم آدم او را نمـی دیـد     . ر درختان و در تیرهاي تلفن که می غریدند ـ مظمئنـاً او بـود ـ همـه جـا      زی
قلبم آنقدر در هم فشرده شده بود که انگـار تـاریکی در مـن رخنـه کـرده          . هر کدام با افکار خود    . خاموش راه می رفتیم   

  . دست برده بود آن را به درون خود بکشاند
پـدر مـرا بـه    . با وحشت رشته ي افکارمـان از هـم گـسیخت       ! اگهان صداي غرشی از پشت سر شنیده شد       توي پیچی ن  

قطـاري سـیاه بـا واگنهـاي     . قطار با شتاب گذشت. سراشیبی کنار ریل و درون ورطه اي کشاند و همانجا نگه ام داشت          
ـره بـه آن نگریـستم   بـا  ! در این ساعت که قطاري رد نمـی شـد  . چه بود. خاموش و با سرعتی سرسام آور     آتـش از  . دله

لوکوموتیو غول آسا و از جایی که با بیل در آن ذغال سنگ می ریختند زبانه می کشید و جرقه هـاي وحـشی آن تـوي                
راننده لوکوموتیو، خوف انگیز ایستاده بود بی رنگ و بی هیچ حرکتی، با چهره اي تراشـیده شـده از         . شب پخش می شد   

ندانست که بود؛ او تنها به جلوي روي خـود خیـره مانـده بـود،       . پدر او را نشناخت   .  کرد سنگ که آتش آن را روشن می      
  . مثل اینکه بخواهد در تاریکی فرو رود، در اعماق تاریکی، چیزي که پایانی نداشت

ـم                 نفس زنام غرق در اندوه و اضطرابی عظیم مانده بودم و آن منظره ي هولناك را تماشا می کـردم کـه درون شـب گُ
  :پدر مرا به باالي ریلها کشاند و با عجله به راهمان ادامه دادیم. ده بودش
لرزشـی امـا در تمـامی    .  پدر گفت و خاموش به راهش ادامه داد      "عجیبه، این دیگه چی بود؟ راننده شو هم نشناختم        "ـ  

ود، رنجـی کـه فـرا مـی     احساس می کردم چه ب. بطور حتم منظور من بودم، اینهمه بخاطر من بود        . وجود من افتاده بود   
پـس آن  . رسید، تمامی ناشناخته ها، چیزي که پدر هیچ از آن خبر نداشت و نمی توانست مرا در مقابل آن پنـاهی باشـد       

جهـانی  . جهان، آن زندگانی از آن من می شد، نه مثل آن که از آنِ پدر بود و همه چیز آن معلـوم بـود و قـرین آرامـش         
  . عله ور خود را در تن تاریکی افکند، تاریکیی که پایانی نداشتتنها ش. واقعی نبود آن زندگانی

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  33صفحه                    1389ماره اول، سال اول، شهریور ماه ش               داستانی چوك(PDF)ترونیکی کلنشریه ا 

  مصاحبه نویسنده خارجی 
  معرفی ومصاحبه با اورهان پاموك 

  بهمن صادقی : مترجم
  

 همـان گونـه کـه در        1957سـال     ژوئن 7اورهان پاموك در  
کتاب هاي جودت بیگ و پسرانش و کتاب سیاه نوشـته، در            

هـاي باالشــهري   از محلــه:Nishantash( محلـه نیــشان تاشـی  
در خانواده اي پر جمعیـت      ) ي عثمان بیگ    استانبول، واقع در منطقه   

پـاموك در کتـاب خـود زندگینامـه اش     . به دنیا آمـد و بـزرگ شـد    
 نوشته که از کودکی تا بیست و دو سـالگی عالقـه اي            "استانبول"

ه او دور. شدید به نقاشی داشته و آرزو داشته تا در آینده نقاش شـود     
دبیرستان را در کالج امریکایی رابرت گذارند و سپس وارد دانـشکده     

اما پس ازسه سال تحصیل در رشته معماري تصمیم گرفت دست از اندیشه معمـار یـا نقـاش شـدن                . فنی استانبول شد  
به سراغ حـرف  از این وارد دانشکده روزنامه نگاري استانبول شد و شروع به تحصیل در این رشته کرد، اما هرگز                  . بردارد

از این رو همه چیز را رهـا و خـود   . در بیست و سه سالگی تصمیم به رمان نویس شدن گرفت       . روزنامه نگاري نیز نرفت   
 . را در خانه حبس کرد تا فقط بنویسد

حکایت سـه نـسل از خـانواده اي ثروتمنـد کـه      . منتشر شد] 1982[هفت سال بعد اولین رمانش جودت بیک و پسرانش     
این رمان جایزه اورهـان کمـال و جـایزه رمـان روزنامـه      . او در محله نیشان تاشی استانبول زندگی می کردند مانند خود   

 به زبـان فرانـسه ترجمـه و جـایزه     1991این کتاب در . سال بعد پاموك رمان خانه خلوت را منتشر کرد        . ملیت را گرفت  
  . کشف اروپایی را گرفت

 1985 تنش هاي میان بـرده اي ونیـزي و عـالمی عثمـانی مـی پرداخـت در       رمان بعدي او قلعه سفید که به دوستی و        
 به زبان انگلیسی ترجمه و به سرعت به سایر زبـان هـا بـر گردانیـده شـد و پـاموك را بـه        1990منتشر و در اویل دهه     

ن اسـتاد   بـه عنـوا  1988تـا  1985در همان سال به همراه همسرش به آمریکا رفت و از سال . شهرتی بین المللی رساند 
در آنجا قسمت عمده کتاب سیاه را نوشت کـه از وراي جـستجوي یـک         . میهمان در دانشگاه کلمبیا به تدریس پرداخت      

کتـاب  . وکیل در کوچه هاي استانبول به دنبال همسر گمشده اش، گذشته، سرشت و بافت این شهر را روایت می کـرد                  
کتاب سـیاه  .  آن جایزه بزرگ فرهنگ فرانسه را دریافت کرد   در ترکیه منتشر شد و ترجمه فرانسوي       1990سیاه در سال    

با وجود ساختار تجربی اش و سخن گفتن از گذشته و حال با هیجانی یکسان به سرعت تبدیل به اثري پر فـروش شـد             
  . و شهرت پاموك را به عنوان نویسنده اي در ترکیه و خارج از آن گسترش داد

مزمان عمر کاوور با فیلمنامه اي از خود پاموك بر اساس قـصه اي یـک صـفحه        دخترش رویا به دنیا آمد و ه       1991در  
کتـاب زنـدگی تـازه را منتـشر کـرد کـه در آن داسـتان        1994پـاموك در  . اي از کتاب سیاه فیلم چهره پنهان را ساخت   

ل بـه یکـی از پـر    زندگی تازه خیلـی زود تبـدی  . دانشجویی روایت می شد که تخت تاثیر کتابی اسرارآمیز قرار گرفته بود     
  . خواننده ترین کتاب هاي تاریخ ادبیات ترکیه شد

 منتشر شد که داستان نقاشان ایران و عثمانی و نگاه شان بـه نقاشـی و قواعـد آن بـه گونـه اي              1998نام من قرمز در     
اب غیـر  ایـن کتـاب در فرانـسه جـایزه بهتـرین کتـ         . متفاوت از دنیاي غرب در دل ماجرایی عاشقانه و پر هیجـان بـود             

  .  و جایزه ایمپک ایرلند را بردGrinzane Cavourفرانسوي زبان و در ایتالیا جایزه 
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 شروع به نوشتن مقاالتی درباره حقوق بشر، آزادي بیان و عقیده کرد و از وراي آنها به انتقـاد      1990پاموك از میانه دهه     
 2002و آخـرین رمـان سیاسـی او بـه نـام بـرف در       اولـین  . اما هرگز وارد کارهاي سیاسی نشد. از دولت ترکیه پرداخت 

 به عنوان یکـی از بهتـرین ده کتـاب سـال     New York Times Book Reviewبرف که از طرف . منتشر شد
قصه اي پر تنش از برخوردهاي خشونت آمیز میان طرفداران اسالم سیاسی، الئیـک هـا، کردهـا و تـرك                 برگزیده شد؛   

روایت می کند و تجربه اي تازه در زمینه رمان هـاي سیاسـی بـه    ] در شرق آناطولیواقع [هاي ملی گرا در شهر کارس      
  . شمار می رود

 مجموعه اي منتخب از مقاالت فرهنگی و ادبی خود را که در نشریات داخـل و خـارج ترکیـه مچـاپ                  1999پاموك در   
دارد که شامل خاطرات شعر گونـه وي  نام ] 2003[آخرین کتاب او استانبول   . شده بود، با نام رنگ هاي دیگر منتشر کرد        

تا سن بیست و دو سالگی است و آلبومی تجربی و شخصی از استانبول به شمار می رود که با آثار نقاش هـا و عکـاس               
  . هاي محلی و غربی تزیین یافته است

و در محلـه نیـشان   اورهان پاموك غیر از سه سالی که در نیویورك گذرانده، تمام زندگی اش را در کوچه هاي استانبول        
پاموك سی سال است رمـان مـی نویـسد و    . تاشی زیسته و هم اکنون نیز در ساختمانی که به دنیا آمده زندگی می کند        

  . کتاب هاي وي تا امروز به سی و چهار زبان ترجمه و منتشر شده است. غیر از نوشتن هیچ کار دیگري نکرده
  ؟ چگونه رمان می نویسید: سوال

،  من درمقایسه با دیگر رمان نویسان که به عنوان دوست و یا به خاطر مطالعه زندگی شان مـی شناسـم             :اورهان پاموك 
من یک رمان نویس منظم هستم که طرح کل کتـاب را قبـل از شـروع نوشـتن آن     ، برنامه می ریزم و رمان می نویسم      

ان وجود ندارد و حافظه و تـصور انـسان   می نویسم و سپس آن را می نویسم البته امکان تصورتمام رمان قبل از نوشتن         
امـا مـن بـراي    ، و مسائل زیادي درهمان زمانی که نویسنده درحال نوشتن است به ذهـن او مـی رسـد      . محدودیت دارد 

شخصیت ها هرگز از کنترل من خارج نمی شوند و من همه چیز را کنتـرل       ،  را می دانم   plotفصل ها هم طرح دارم و       
درحقیقـت مـن مـی    . ، آن فصل را رها می کنم و به فصلی می روم که مایل هستم بنویسم       . ...می کنم و زمانی که من     

بعضی موارد فصل ها بیشتر از ان چیزي می شوند که درابتـدا درنظـر گرفتـه ام    .  چه خواهد شد17 یا   13دانم که فصل    
من ملـوانی  . نه نوشتن لذت می برماما من سعی می کنم کنترل شده بنویسم و از این گو. ویا انحرافاتی به وجود می آید     

بامزه اسـت و بعـضی از   ) گم شدن درمه (هستم که می دانم به کجا می روم و درمه گم نمی شوم که این گونه نوشتن           
  . ودرابتدا انها نمی دانند که رمانشان درچه مورد است. نویسندگان دوستش دارند

  ؟ایا این برنامه را که شرح دادید نیز می نویسید: سوال
و سـپس سـر فـصل هـاي     . درحقیقت یک فصل درمورد کلیت رمان می نویـسم  ،  انها را می نویسم   ،  بله: اورهان پاموك 

و نت برداري هـایی را  ، چه اتفاقی می افتد و بعضی از جزئیات و بعضی از خطوط و بعضی چیزها را          : فصل را می نویسم   
ال نوشتن اسـت و درمـورد انچـه خـواهم نوشـت نیـز       درمورد فصل هاي اینده انجام می دهم زمانی که فصل اول درح       

  . اگر بعضی تحقیقات الزم باشد آن تحقیقات را انجام می دهم، بله. چیزهایی می نویسم
  ؟ شما چگونه است روزانه برنامه نوشتن: سوال

) نویـسم  مـی  (من کار می کنم . معتقدم که رمان نویس باید منظم باشد   ،  من یک نویسنده منظم هستم    : اورهان پاموك 
. سالم و من درحال بـازي هـستم  ، عموما حس می کنم که یک بچه دردرون من است       ،  اما احساس کار کردن نمی کنم     

مـن آن را بـدان   ، درحقیقـت ، به صورت حس منفی آن را نمی گـویم  ،  بنابراین زمانی که من می گویم زیاد کار می کنم         
ی لذت بسیاري می برم زمـانی کـه مـی نویـسم و نوشـتن را      منظور می گویم که براین مسئله پافشاري کنم که از زندگ 

و تـا ظهـر مـی    ،  نیمـه شـب مـی نوشـتم     4من تـا    ،  زمانی که دخترم متولد شد    ،  تا اواخر سن سی سالگی    . دوست دارم 
چـون بایـد او را بـه    ،  سالش شد5اما از زمانی که دخترم  . شبیه داستایوفسکی ،  کمی کمتر و گاهی کمی بیشتر     ،  خوابیدم
، به مدت دو سـاعت کـارمی کـنم   ،  صبح بیدار می شوم5ساعت  ،  االن،  برنامه ام را تغییردادم   ،  می بردم صبح ها   مدرسه  

مـن بـراي نوشـتن محـل     ، سپس دخترم را به مدرسه می برم و خودم هم به محل کارم می روم که درانجا می نویـسم        
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منظـور از کـار   (. و می نویـسم و مـی نویـسم   کاردارم که جداي از خانواده و شلوغی است و به صورت منظم می نویسم   
خوانـدن نویـسنده و همچنـین تحقیقـات     ، نوشتن نویـسنده ،  استفاده شده است در متن اصلیworkکردن که از کلمه    

 )مربوط به نوشتن رمان می باشد
  )ان منظورم انانی است که تازه کارند و جو( نصحیتی براي رمان نویسان مشتقاق و بلند پرواز دارید؟: سوال

مهمترین نصیحتی که می توانم بکنم این است که به نصحیت هیچ کـس حتـی نـصحیت مـن گـوش             : اورهان پاموك 
راه خودشان را خودشان جستجو کنند و از روش خودشان پی روي کنند قطعا به نتیجه مطلوب می رسـند، فقـط            ،  ندهند

 . سخت تالش کنند و زیاد بخوانند
  ندارد که در مورد استانبول می نویسید حال آنکه درایاالت متحده به سر می برید؟آیا هیچ تنشی درشما وجود : سوال

هرگـز فرامـوش نکنیـد کـه مهمتـرین کتـاب        . درحقیقت یک خوشحالی و سروري درمن وجود دارد       ،  نه: اورهان پاموك 
بلـین زادگـاهش   رمان اولیس از جیم جویس که در تریستی زندگی می کرد و شاهکار مربـوط بـه دو      ) رمان(درمورد شهر 

. یک اشتیقاق وصف ناشدنی وجود دارد زمانی که ادم درمورد شهري می نویسد هنگامی که از انجا دور اسـت            . می باشد 
بیش از نیمی از آن را زمانی نوشتم که در نیویـورك  ،  که کتابی است که در آن صداي خودم را یافتم         ،  در کتاب سیاه من   

 . به نظر من این کار مشکلی ایجاد نمی کند، درست شبیه جویس. دبودم و ذهنم و رویایم در استانبول بو
  آیا نویسنده جهانی بودن ممکن است؟: سوال

این کـه  . شاید من یک نویسنده جهانی باشد، اما شخصیتم را با این مفهوم تعریف نکرده ام   ،  شاید،  خوب: اورهان پاموك 
ه نویسنده باید مخاطبان ملی خود را در سـطح بـاالتري قـرار    همچنین معتقدم ک  ،  همه ما باید بیان کننده انسانیت باشم      

این یک تعهد اخالقی است که نویسنده فقط برا ي مخاطبان ملی ننویسدو این ذهن شـما و دیـدگاهتان را تغییـر                . دهد
 . اما من خودم را درمفهوم نویسنده جهانی قرار نمی دهم. می دهد

  ونه است؟شرایط براي یک رمان نویس درترکیه چگ: سوال
اگر شما یـک رمـان نـویس باشـید ازادي     ، صنعت کتاب در ترکیه درحال رشد فزاینده است      ،  خوب است : اورهان پاموك 

به خاطر اورید که داستایوفسکی یا تولستوي رمانهایشان را در زمانی می نوشتند که دولت می خوانـد              ،  بیان کاملی دارید  
کردهـایی کـه بـی پـرده       ،  روزنامه نگاران ،  اما مفسرین اقتصادي  . ندارددر ترکیه رمان نویس مشکلی      . وسانسور می کرد  

اما ازادي بیان چیـست؟ رمـان شـما را درحیطـه ازادي     . سخن می گویند و رادیکال ها عموما با مشکل مواجه می شوند           
د و چیزهـایی از  مفسرین سیاسی که از ارتش انتقاد می کنند یا از مذهب انتقاد مـی کننـ          ،  اما. بیان به مشکل نمی اندازد    

بعضی از این مشکالت قانونی هـستند و بعـضی از اینهـا غیـر رسـمی      . این دست در ترکیه فرد را دوچارمشکل می کند      
 تحدید به مرگ و از این دست مشکالت ، هستند

  ؟ قهرمان شما چه کسی است
لحظـاتی  . ام و انسانیت را می شناسممن معتقدم که قهرمانی دردنیا وجود ندارد، من بسیار خوانده      ،  ببنید: اورهان پاموك 

این ها ویژگیهایی هستند کـه اگـر در نویـسنده اي    ، هوش و تالش زیاد فردي را تحسین می کنم  ،  است که من اشتیاق   
مـن نـوام چامـسکی را تحـسین     . باشد من آن را تحسین می کنم و افراد زیادي هستندکه این ویژگیها را دارا می باشند         

من روشنفکرهاي عمومی رك گو را تحسین مـی کـنم   . ودم ژان پل سارتر را تحسین می کردم       می کنم و وقتی جوان ب     
 کـسانیکه  –آنها همه انسان هستند، روش نگاه کـردن بـه روشـنفکران    ، خطاها و غرور آنها را نیز می بینم، اما از طرفی  

 کاري را به بهترین شـکل انجـام    به گونه است که من توجه می کنم که چه   –بیشتر مواقع من انها را تحسین می کنم         
روشـنفکران و نویـسندگان چیزهـاي      . چون همه انها شکست هایی داشـته انـد        ،  داده اند و شکستهایشان چه بوده است      

البته مطالب غیر جالبی و غیـر مفیـدي نیـز مـی گوینـد و      ، و من به انچه انها می گویند توجه می کنم. جالبی می گویند 
این موردها براي من مهم نیست و توجهی بـه ایـن گونـه سخنانـشان نمـی       . می خورند این ان جایی است که شکست       

  . کنم
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  چه چیزي باعث بیدار ماندن شمادرنیمه شب می شود؟
اینهـا عمومـا   ؟ به اندازه کافی خوب است؟ این فصل خوب شـده اسـت  ؟ این مطلب که آیا کارم زیباست : اورهان پاموك 

ژست مـی    کار من درست است یا ، درانجام کارم وجود دارد و خودم رانقد می کنمسئوالتی هستند که به صورت نگرانی  
یا فقـط بـراي   ، گیرم؟ این موردها مرا نگران می کند و من درمورد اینکه پرادعا باشم و کارم را خوب انجام ندهم نگرانم           

 . اینکه باید بنویسم فقط بنویسم

Recorded on: November 11, 2009 

http://bigthink.com/ideas/1748 
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 مـــقالـه
  محوریت مرد در آثار ارنست همینگوي

  لیال مسلمی: نویسنده
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

  
ارنست همینگوي درخشان ترین چهره ي ادبیـات قـرن بیـستم و بزرگتـرین نویـسنده ي                   

. نوشته هاي او سلیس، بی ابهـام و درعـین حـال عامیانـه اسـت               . ت آمریکایی است  رئالیس
او نویسنده اي است که در طـول  .  ایالت متحده امریکا به دنیا آمد- در حومه ي شیکاگو   1899 جوالي   21همینگوي در   

ـ 1953 و جایزه نوبـل ادبـی   1953سالهاي نویسندگی اش موفق به دریافت جایزه ادبی پولیتزر       سیاري جـوایز دیگـر    و ب
 زنگ ها براي که بـه صـدا در مـی    "، " وداع با اسلحه "،  "پیرمرد و دریا    "این نویسنده آثار جاودانی چون      . نائل گردید 

اگرچه همینگوي خالق بزرگتـرین  . از خود به یادگار گذاشته است...  و" داشتن و نداشتن     "،  " مردان بدون زنان     "،  "آید
است اما محوریت زن در داستان هایش بسیار کمرنگ است و به نظر می رسد در ادبیـات ایـن               آثار داستانی قرن بیستم     

  . نویسنده زنان نقشی حاشیه اي دارند و همین مسئله از دیدگاه برخی از منتقدان ادبی نکته اي در خور توجه است
بررسـی محوریـت مـرد در آثـار      .ادبیات همواره انعکاس دهنده ي وقایع پیرامون و دوره ي زمانی خاص خود می باشـد      

بدین ترتیب با مطالعـه  . همینگوي می تواند از دیدگاههاي بیوگرافی نویسنده و تاریخی مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد 
زندگینامه همینگوي می توان دریافت که وي همواره به مـسئله نفـرت از زن هـم در عـالم واقعیـت و هـم در داسـتان             

زنان در آثار وي همواره در حاشیه قرار گرفته و فراموش شده اند و اغلب هیچ گونـه نقـش             .هایش اعتقاد عمیقی داشت   
تنها مواقعی که زنان در آثارش ایفاي نقش می کنند محدود به نقش شرکاي جنـسی و       . کلیدي در داستان هایش ندارند    

در واقـع زنـان   . ا جلب کننـد شخصیت هاي کلیشه اي تحت کنترل مردان است که فقط حضور دارند تا رضایت مردان ر 
به نظر می رسد زنان کامال تک بعدي، ضـعیف و ایـستا   . داستان هاي همینگوي همواره در درجه دوم اهمیت قرار دارند        

تمـام زنـان در آثـار    . هستند و اغلب حضورشان تنها به این دلیل است تا شخصیت قهرمانان مرد روشن تر تعریف گردد           
نها تفاوت محسوس در داستان هاي متعدد آن است که نامشان تغییـر مـی کنـد و حتـی           این نویسنده یک نفر است و ت      

زنانی که هیچ گاه هویت مستقل از خـود ندارنـد و هویتـشان تنهـا در کنـار         . گاهی بدون نام در داستان ظاهر می شوند       
توان یافت که در آن محوریـت  در واقع هیچ داستانی از آثار همینگوي را نمی . مردان و وابسته به آنان تعریف شده است       

  . بر اساس حرکت شخصیت زن به سوي بلوغ شخصیتی یا هویتی وي باشد
یـک دلیـل آن   . به نظر می رسد همینگوي نویسنده اي است که دنیاي داستان هایش به انحصار مردان در آمـده اسـت         

. یت کلیشه اي قائل نمـی شـدند  ناشی از رفتار غیر سنتی والدین همینگوي است که هیچ تفاوتی میان جنسیت و شخص      
 آمریکـا و  19دلیل دیگر آن شرایط حاکم بر عصر همینگوي است، یعنی قرار گرفتن میـان فرهنـگ ویکتوریـایی قـرن                 

 آمریکـا،  19در قـرن  . در این برهه ي زمانی حرکت به سوي بزرگسالی تعریف می گـردد . باورهاي مدرن در قرن بیستم  
پـسران لبـاس هـاي    .  در آمریکا واضـح بـود  1800براي مردان در اوایل دهه هاي    حد فاصل میان کودکی و بزرگسالی       

اما طبیعت مردانه در سن بزرگسالی کامال تعریف شـده    . دخترانه می پوشیدند و موهاي خود را دخترانه آراسته می کردند          
ي از میزان حـساسیت ایـن   با رشد صنعت و توسعه شهرساز. بود و جامعه ي مردان را عاري از تمام صفات زنانه می کرد 

مسئله در مردان کاهش یافت و دیگر مردان به مانند دوره ي قبل مجبور نبودند تمام وقت خود را صرف مشاغل بیـرون       
دیگر کـار بیـرون از منـزل، زور و    . از خانه کنند و فرصت باقی بود تا زمانی را در کنار خانواده و همسر خود سپري کنند               

کـه جامعـه بـه سـوي     ) 19اواسـط قـرن    (همینگوي دقیقا در دوره اي رشد کرد        . مردانگی نبود بازو و لباس نشانه هاي      
تعریـف  . صنعتی شدن پیش می رفت و همزمان با این دوره همینگوي به دنبال تعریف مردانگی و بزرگسالی در خود بود     
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نگوي هیچگاه در داستان هایش بـه  به همین دلیل همی. مرد بودن در این دوره در حال تغییر بود و دیگر مثل سابق نبود         
  . حقوق برابر میان زن و مرد اشاره اي نکرد و همواره مرد را جنس برتر و محوري تر معرفی کرد

  
  
  

  معرفی کتاب
   

 The Fifth Childفرزند پنجم : معرفی کتاب
 Doris Lessingدوریس لسینگ : نویسنده

 مهدي غبرایی: برگردان
 ثالث: نشر
  1387چاپ اول، 

 
. زندگی زوجی است کـه زنـدگی را شـادمانه مـی طلبنـد     . ن روزها کتاب فرزند پنجم از دوریس لسینگ را می خواندم    ای

گویی نویسنده به عمـد خواسـته، مخاطـب، کتـابش را     . کتاب فرزند پنجم بدون فصل بندي یا حتا عنوان فصل هاست          
ان که فصل بندي هم که نداشـته باشـد، یـک    مثل همه ي زندگی هام . بدون کلیشه و در روندي کاملن طبیعی بخواند       

اتفاق می تواند دگرگونش کند و هراز گاه ناخواسته گرفتار جزر و مدي گردد، که گاه تا آخـر داسـتان زنـدگیمان پایـدار                  
 …است

او بـا نـام   .  از پدر و مادري انگلیسی بـه دنیـا آمـد    1919در سال   ،  2007دوریس لسینگ، برنده ي جایزه ي نوبل ادبی         
 بـه  1925در سـال  . به دنیا آمده و پدرش کارمند بانک شاهنـشاهی ایـران بـود      ) کرمانشاه  ( س می تایلر در ایران      دوری

 سـالگی تـرك تحـصیل کـرد و در پـانزده      14دوریـس در   . زیمبابوه رفتند و مادرش او را به دبیرستان راهبه ها فرستاد          
سی بـه نـام گاتفریـد لـسینگ و جـدا شـدن از او نـام        پس از ازدواج دومش با یک فعال سیا . سالگی پرستار کودك شد   

 .  با پسرش به لندن رفت و آن جا مقیم شد1949لسینگ را براي خود نگه داشت و در سال 
کتاب فرزند پنجم، زندگی زوجی است به نام هریت و دیوید که در یک مالقات در یک مهمانی اداري، به آنـی در مـی             

رو به روي هم نشستند تا هر چه دلـشان بخواهـد یکـدیگر را    « . ظه ي دیدار بوده اندیابند که سال ها در انتظار این لح 
 همـان طـور   …هی حرف زدند و زدند، انگار که تا حاال نگذاشته بودند حرف بزننـد . برانداز کنند و افتادند به حرف زدن  

 »…کنار هم نشستند وگفتند و شنیدند، تا غوغاي جمع در اتاق هاي آن طرف راهرو کم شد
زوجی که می خواهند زندگی را با هم شاد آغاز کنند، هریت دوست دارد در زندگی با همـسرش آن چـه کـه سرشـتش             
می طلبد، بیابد و دیوید نیز که زندگی پدر و مادرش آشفته بوده، در پی یافتن سعادت و تداوم آن و داشـتن کاشـانه اي                    

تـا  . متعدد و بچه هاي زیاد و میهمان هاي فـراوان داشـته باشـند   می روند تا خانه اي با اتاق هاي   . از آن خود می باشد    
 . خال زندگی هاي درهم پاشیده پر شود

کودکی با شخصیت مهاجم، . به دنیا می آید » بن  « با شادي هاشان می روي تا آن جا که به دست تقدیر، فرزند پنجم               
 وقتی هریت به نجات بن مـی  …ا به هم می ریزد غیر اجتماعی و مانند ابلیسی کوچک و نیرومند که انسجام خانواده ر           

 . شتابد، جراحتی عمیق به پیکر خانواده وارد می شود
آن چه بیشتر آزارت می دهـد، تخریـب و انهـدام     . کتاب را که می خوانی، خیلی حس همدردي نسبت به کودك نداري           

 . خانواده است
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 :دوریس لسینگ در مصاحبه اي با بیل مویزر می گوید
می دانید در قصه هاي پریان، بیگانـه اي در گهـواره ي آدمیـزاد          . ستم برگردانی از افسانه اي کهن را بنویسم       می خوا « 

به ایـن  .  پیداست که این زندگی ویران می شود…حاال همچو کسی را بگذارید در کی زندگی متمدن  . پرورش می یابد  
 ». خب کتاب ترسناکی است…ترتیب بن را آفریدم که 

هیوالیی است سیري ناپـذیر، پرتوقـع، بـا نیرویـی غیـر عـادي و شخـصیتی غیـر                . مسخ شده است  . ستبن هیوالیی ا  
بی نظمی و بی عدالتی کـه از خـانواده   . هیوال مظهر بی نظمی است. اجتماعی که حضورش همه چیز را وارونه می کند       

نیـا را بـه بـی نظمـی اولیـه      هیوال مظهري از نیروهاي بـد اسـت کـه مـی خواهنـد د       . آغاز و به جهان سرایت می کند      
 . وقتی اهریمن به جهان مستولی می شود، پایان جهان نزدیک است. بازگردانند

 :دوریس لسینگ می گوید
وقتی این رمان را می نوشتم، روزنامه نگارهـا  . مردم همیشه پیام و چیزهایی در کتاب می بینند که مقصود من نیست           « 

ولـی مـن مـدام    . ت فلسطین است یا بی شک درباره ي تحقیقات ژنتیک استآه خب این داستان در مورد وضعی   : گفتند
می دانیـد اگـر ایـن    .  من سراغ استعاره نمی روم……این داستان است و من هم داستان سرا هستم  . نه، نه : می گویم 

 ». طور فکر کنید، هرگز نمی توانید حتا کلمه اي هم بنویسید
یدن، شهر چهار دروازه، گـزارش هبـوط بـه دوزخ، تروریـست خـوب، بـاد       عادت عشق ورز: از دیگر آثار دوریس لسینگ 

 دنیاي ما را با خود برد، باز عشق، شکاف، آلفرد و امیلی
که به نظر دنباله ي فرزند پنجم است و منتظر ترجمـه ي خـوبش توسـط آقـاي     » بن در جهان  « کتاب دیگري به نام     

 . غبرایی هستیم
  مریم اسحاقی 

  
  
  

   معرفی کتاب

  رکهمع
  لویی فردینان سلین: نویسنده

 Louis Ferdinand Celine 
 سمیه نوروزي: برگردان

 1387: چاپ اول
 نشر چشمه

  
کتـاب رو  .  صفحه اي با قلم معرکه ي سـلین 110این روزا کتاب معرکه از لویی فردینان سلین رو می خوندم، یه کتاب          

ه قرار دادن و همه ي دیـالوگ هـا بـی کـم و کاسـت      که می خونی تصور می کنی یه ضبط در گوشه اي از سرباز خون          
 سالی می شه در یه بیمارستان نیرو دریـایی کـار   5راستش من . ضبط شده و افراد یکی یکی از گفتگوها سر در می آرن 

 اوایل که اومده بودم این بیمارستان، هنوز به زبان محـاوره     …می کنم، شاید واسه همینه خیلی از این کتاب لذت بردم          
ین قشر آشنا نبودم و از این که هیچ کس به هیچ کس آقا نمی گه و محترمانه صحبت نمی کنه متعجب می شـدم     اي ا 

مثلن چاي که می خواستم، می گفتم آقاي اکبري لطف می کنـین یـه لیـوان    .. و فکر می کردم چه قدر همه بی نزاکتن  
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: ( اش یواش بـه دیگـران گـوش دادم و یـاد گـرفتم       بعد یو . چاي بیارین؟ اونم بروبر نگام می کرد و از چاي خبري نبود           
 !چاي! اکبري) هوار 

شاید واسه همینه که یه نفس کتاب سلین رو خوندم و برام خیلی ملموس بود وتوصیف هاي هنرمندانه ي سـلین کلـی                 
 :از موضوع اصلی دور نشم. …مشت و لگد زدن هاي تو کتاب و هوار کشیدن ها. منو به خنده انداخت

 
 

 در حومـه ي پـاریس، در   1894دینان سلین، نویسنده و پزشک فرانسوي، با نام اصلی فردینان دتوش در سـال             لویی فر 
 پـدر و  1909 و 1908در سـال  . نام سلین را پس از مادر بزرگش براي خود انتخاب کرد . خانواده اي معمولی به دنیا آمد     

سلین در سـواره نظـام در   . ی را براي کار در آینده فراگیردمادرش او را به انگلستان و آلمان فرستادند تا زبان هاي خارج          
پـس از یـک ازدواج نـاموفق در لنـدن دوبـاره بـه        .  ثبت نام کرد و پس از دو سال دچار جراحت در سر شد             1912سال  

پاریس بازگشت و به تحصیل در رشته ي پزشـکی پرداخـت و بـا دختـر مـدیر دانـشکده ي پزشـکی ازدواج کـرد و در            
سلین زندگی پر تالطمی داشته و با توجه بـه مواضـع مختلـف سیاسـی، پـس از         . به کار طبابت مشغول شد    درمانگاهی  

پس از آن در جریاناتی مورد عفو قـرار گرفتـه، بـه پـاریس بازگـشت و در       . شکست آلمان ها دوره اي از تبعید را گذراند        
 . ادبیات فرانسه و جهان استسلین در زمره ي یکی از مهم ترین داستان نویسان .  در گذشت1961سال 

بود که بـه سـرعت محبوبیـت فراوانـی را کـسب      » مرگ قسطی« و سپس » سفر به انتهاي شب   « : اولین کتاب سلین  
 . نمود

 . دسته ي دلقک ها، سحر، از این قصر به آن قصر، خیال زمان دیگر است: از دیگر آثار سلین
با قلم معرکه ي سلین، زبان سلین در این کتاب بر اساس گفتگـو      کتاب معرکه، داستانی است از یک شب در سربازخانه          

رمان ماجراي سربازي است که در قشون سواره نظام ثبت نام کرده و نیمه شـب هنگـام گـشت زنـی شـبانه بـه            . است
یار با ادبیات کالسیک و رسمی فاصله ي بـس . زبان محاوره اي و تلخ سلین، تو را به حیرت وا می دارد   . قرارگاه می رسد  

 . دارد
نویسنده تالش مـستقیم در  .  شخصیت افراد سربازخانه را در می یابد…خواننده ال به الي گفتگوها، بحث ها و ناسزاها     

 . طنز آمیخته با حماقت و بی فکري در تمام شخصیت هاي کتاب مشهود است. توصیف محیط یا افراد نمی کند
سـلین  .  ناسزاها و فریادها آغاز و با سپیده دم به پایـان مـی رسـد   کتاب معرکه در یک شب بارانی در البه الي لگدها و    

تصویري غم بار از دویدن سربازها در شبی بارانی در حیاط را ارائه می دهد، بـا سـرجوخه ي مـستی کـه اسـم شـب را          
هـم   سربازهایی که در اصطبل پناه می گیرند و اسب هایی که به جان    …فراموش کرده است و دائم بد دهنی می کند        

 . این همه مبالغه ي نویسنده در بی نظمی، شاید نمودي از بی هدفی جنگ باشد. …می افتند و 
برخی منتقدان از سلین به عنوان نویسنده ي بد دهن و بی نزاکت یاد می کنند ولی باید بپذیریم که هـر قـشر و ارگـان        

 با نگاه کاوشـگرانه و منتقدانـه اش بـه روي    خاص زبان خود را می طلبد و سلین توانسته همین دیالوگ هاي روزمره را        
 . کاغذ آورد

از بی رحمی و خـشونت  .. من همان طوري می نویسم که حرف می زنم، بدون هیچ شگرد و ادا      « : سلین خود می گوید   
 ». چه کنم؟ دنیا ذاتش را عوض کند، من هم سبکم را عوض می کنم. در کتاب هایم انتقاد می کنند

آرگو ساخته شده تـا حـس واقعـی فالکـت و بـدبختی را      . آرگو زبان نفرت است« : قدان می گویدسلین در پاسخ به منت    
تو حال مـی کنـی و مـن سـگ دو     : آرگو ساخته شده تا یک کارگر بتواند به رئیسش بگوید از او متنفر است       . نشان دهد 

 ». ز پدرتو در می آرماز من کار می کشی و با ماشین پت و پهنت این ور و اون ور می ري، یه رو. می زنم
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  کــــوري 
   )1998برنده جایزه نوبل ( ساراماگونویسنده 

  ، نویسندهمترجم، متولد تهران، مشیري مینو: مترجم
 و پژوهشگر ادبی، متخصص ادبیات قرن هیجدهم فرانسه 

  . است
  ویراستار محمدرضا جعفري

  
، اثـر تمثیلـی   یک رمان خاص اسـت، یـک        » کوري« 

بیرون از حصار زمان و مکـان، یـک رمـان معترضـانه             
اجتماعی، سیاسی که آشفتگی واجتماع و انسانهاي سر        

  . کند در گم را در دایرة افکار خویش و مناسبات اجتماعی تصویر می
 قـضاوت وجـود   شود و مالك مطلقی براي      معنا می » موقعیت« ساراماگو تأکید بر این حقیقت دارد که اعمال انسانی در           

در یک کالم ساده، دغدغۀ عمدة ذهن سـاراماگو در ایـن   . ندارد، زیرا موقعیت انسان ثابت نیست و در تحول دائمی است 
است که از خالل ابعـاد و الیـه هـاي مختلـف و            » انسان در موقعیت  « رمان فلسفی مسئله سرگشتگی انسان معاصر یا        

  . واکنشهاي انان بررسی می شود
کور شدن عقل و فهـم  . تمثیلی است، این کوري واقعی نیست« :گوید  ساراماگو می .  منتشر شد  1995ال  در س » کوري« 

  » .... کنیم ما انسانها عقل داریم و عاقالنه رفتار نمی. انسان است
  :  مجله حافظ تحلیلی عرفانی از رمان کوري- دکتراي عرفان-دکتر علی اکبر افراسیاب پور
پـس از طـی    ، غ درمنطق الطیر و سیر و سلوك هاي عرفانی را به یاد می آورد کـه سـالکان       این داستان ماجراي سی مر    

پـس از امتحـان هـاي بـزرگ و بـا      ، گروهی که با حادثه یی نابینا می شوند. مراحل هفت گانه به بازیابی خود می رسند     
مل نجات آنهـا عـشق و خلـوص    مهم ترین عا. می گردند و به بینایی می رسند      عبور از مراحلی سخت و جانکاه اصالح      

  . قهرمانـان داسـتان در پایـان بـه معـشوق خـود مـی رسـند و بـه سـوي آینـده یـی روشـن گـام برمـی دارنـد                               . است
   : خالصه داستا ن

شخصیت هاي داستان نام ندارد و عنوان هاي آنها رمز گونه است و به نقش اجتماعی هر یک اکتفـا مـی                ،  در این رمان  
ایـن مـرد بـه    . ي اتومبیلی ناگهان کور مـی شـود       راننده،  در پشت چراغ قرمز     :  چنین است  خالصه ي رمان کوري   . شود

مـرد دیگـري او را بـه    . یعنی همه چیز را سفید می بیند و گویی در دریاي شیر فرو رفته است            ،  کوري عجیبی دچار شده   
اما علت کـوري کـشف   ،  می رساندهمسرش او را به چشم پزشکی. اما اتومبیل این کور را می دزدد، خانه اش می رساند 

چشم پزشک مسئولین بهداشت را با خبر مـی  ، چشم پزشک و دزد اتومبیل هم به همین ترتیب کور می شوند. نمی شود 
مـسئولین بـراي جلـوگیري از سـرایت آن، کورهـا و نزدیکانـشان را در          . این فاجعه را هیوالي سـفید مـی گوینـد         . سازد

، همسر چشم پزشک کور نمـی شـود  . اما روز به روز تعداد کورها بیشتر می شود،  کنندساختمان تیمارستانی قرنطینه می 
در قرنطینه چـه  . او تنها کسی است که تا پایان داستان بیناست، اما خودش را به کوري می زند تا از همسرش جدا نشود        

. انگیزي می دهـد  گزارش عبرتهمسر چشم پزشک از رفتارها و مصیبت هاي آن ها . بالهایی که بر سر کورها نمی آید     
  . کـور مـی شـوند    امـا سـربازها هـم کـم کـم     . بسیاري از کورها به دست سربازان و نگهبانان قرنطینه کشته می شـوند    

بزرگ ترین مشکل براي کورها برآوردن نیازهاي اولیه یعنی خوراك و مستراح است و با این که دولـت بـه آن هـا غـذا               
آن دزد اتومبیل به دلیل دست درازي بـه دختـر   . و استفاده از آن بسیار دشوار می شود اما تقسیم کردن    ،  تحویل می دهد  

دولت و رسانه ها وعده هاي دروغین می دهنـد کـه کـوري در حـال     . عینکی زخمی و به دست سربازان کشته می شود 
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،  از بـین مـی برنـد   همـه چیـز را  ، نظم و ترتیب شهر از بین می رود و کسانی که یک باره کور می شـوند                . کنترل است 
  . سقوط می کنند و حوادثی مانند این ها ، اتوبوس ها و هواپیماها

از بقیـه  . غـذا را بـه دسـت مـی گیرنـد      کنترل ، دسته یی از کورها اوباش و مسلح ،  در قرنطینه که کشوري مستقل است     
کورهـا هـم بـراي زنـده     ، نـد کورها می خواهند که به خواسته هاي آنها تن دهند و گرنه غذاي هر بخش را قطع می کن  

ابتدا پول و جواهرات و وسایل آن ها را می گیرند و در مرحله بعد زن هاي هـر بخـش   ، ماندن تن به همه چیز می دهند     
  . را می خواهند

قهرمانانه سر دسته اوباش را از پا درمی آورد و لشگري درست می کند تـا بـا اوبـاش           ،  همسر چشم پزشک که بیناست     
امـا آتـش    ، باالخره بخشی که اوباش در آن هستند به وسیله همین زن به آتش کشیده می شـود      ،  د کشته با چن . بجنگند

امـا  ، گروه گروه به شهر می آیند . اما از سربازهاي نگهبان اثري نمی بینند      ،  کورها فرار می کنند   . قرنطینه را فرا می گیرد    
انـد و کورهـا کـه خانـه      همه کور شده. یگر امکانات می یایبندگاز و د،  برق،  بدون آب ،  ویرانه،  شهر را زباله دانی متروك    
  . گـروه گـروه بـا هـم بـه حرکـت در آمـده و بـه دنبـال غـذا همـه جـا را خـراب مـی کننـد                ،  هایشان را گم کرده انـد     

. میکند و به خانه خود می برد و برایشان غذا تهیه مـی کنـد   آن زن که همسرچشم پزشک است گروه خود را راهنمایی     
باالخره همان کسی که نخستین بار کور شده بـود و  . کودکی و سگی نیز با آنهاست   ،  م به عشق و محبت می رسند      با ه 

در این گروه بود بود به طور ناگهانی بینا می شود و دیگران نیز یکی یکی با شادي فریاد می زننـد کـه مـی بیننـد و در                
 . شهر این فریادها شنیده می شود
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  بخش سوم
  و تازه هااخبار ادبی 
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  خبرهاي ادبی 
  جشنواره ها
  شهر برندگان

در ایـن  . در این ماه جشنواره هاي داستانی زیادي فراخوان داده اند و جشنواره هایی هـم بـه کـار خـود پایـان داده انـد                   
  : قسمت جشنواره هایی که خبرشان به دست ما رسیده است را به صورت کوتاه معرفی می کنیم

  
  . شد افزوده کشور یادب زیجوا جمع به "مطالعه چراغ" نام به یادب زهیجا. 1

 نـشده  منتـشر  کوتاه يداستانها به است کرده منتشر را خود آثار افتیدر فراخوان یتازگ به که یخصوص یادب زهیجا نیا
  . است کرده نییتع آثار افتیدر مهلت نیآخر عنوان به را وریشهر 31 و دارد اختصاص سندگانینو

ـ  همراهـان  و شـود  یمـ  برگزار ییتقوا سوسن ییاجرا تیریمد با "مطالعه چراغ" یادب ادیبن همت به زهیجا نیا  آن یادب
 محمدحـسن  رانمهـر، یا يمحمـود  رضایعل جوکار، هیمرض دهقان، نیغالمحس ،يشکر قاسم ،یبیط بابک اکبرپور، احمد

  . هستند يرشنو لیخل و يبذر لعل نیحس زاده، ییرضا پدرام ،يشهسوار
 راز،یش تهران، از کوتاه داستان 10 از شیب کنون تا و است انیقاسم ابوذر "مطالعه چراغ" یادب زهیجا نیخستن ریدب

 )     word لیفا صورت به اثر ارسال جهت:(یکیالکترون پست. است دهیرس زهیجا رخانهیدب به ذهیا و آباده
info@relamp.ir   

relampaward@gmail.com  
relampaward@yahoo.com  

http://relamp.ir 
 
  . برگزیدگان جایزه ادبی ایران معرفی شدند. 2
 يمهـد  از "رودخانـه  کـف  يهـا  یماه" به دوم رتبه ،یاسکندان الیآت نوشته "منتو یپنت" به اول رتبه داستان بخش در

  . افتی اختصاص یاوشیس دهیسپ نوشته "يخواهر" داستان به مسو رتبه و یرجب
ـ آذ نایسـ  نوشـته  "پنجـره  پـشت  اشباح" ،یکاووسیک يهاد از "دوران" يها  داستان نیهمچن  مایسـ  از "آسانـسور " ن،ی

 و یزمـان  محمدرضـا  از "ظرف يتو برگرداندن و نجات" ،يکلشتر یپورول دیمج نوشته "برد باد که ییآوازها" ،يغفور
  . شدند شناخته ریتقد ستهیشا داورا يسو از یاسحاق نیریش نوشته "زند ینم برق مامان يها لب"

 در و شـدند  یمعرفـ  برتـر  شـاعر  سـه  عنـوان  به کوین بهیط و یمانیسل غالمرضا ،یعرجون دیناه شعر بخش در نیهمچن
  . شد لیتجل ریکو محمود و مایآن ،يزیعز دیمج ن،یزر ایرو از ها يریتقد بخش

  
  زن گمانه یسینو داستان ابقهمس. 3
ـ نو  داسـتان   مـسابقه " رمجموعهیز گذشته دوره چهار در که "زن  گمانه یسینو  داستان مسابقه" ـ یتخ -  یعلمـ  یسی  "یل

  داد فراخوان مستقل طور به امسال شد یم برگزار
  آبان اول تا وریشهر اول: آثار ارسال مهلت
  1390  بهار:   مراسم يبرگزار زمان
  ):اثر ارسال جهت (یکیالکترون پست

  contest89@sffaward.ir  
  یموضوع تیمحدود بدون) وحشت و یلیتخ یعلم ،يفانتز (زن گمانه يداستانها طهیح در: موضوع
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  :طیشرا
 یستیمال ینیم آثار و باشند کلمه هزار دو کم دست و کلمه هزار پانزده حداکثر دیبا کوتاه داستان فیتعر طبق اثر هر

  .دهد شرکت مسابقه در را خود اثر پنج تا حداکثر تواند یم سندهینو هر. ستندین قبول بلقا) يا چندکلمه(
 در نشر تیمحدو تنها و ندارند) يکاغذ ای و یتالیجید (گرید يها رسانه در نشر سابقه نظر از یتیمحدود یارسال آثار

  . است شده گرفته نظر در آثار يبرا 1389 سال
  
  استان کوتاه پایداريد. 4
نکته قابل توجه این جشنواره این اسـت     . برگزار شده است  » هزاره ققنوس «ن جشنواره براي اولین بار توسط انتشارات        ای

  .  اثر قبل از شروع فراخوان جشنواره به دست دبیران آن رسیده است20که 
 يبـرا  که یکل یموضوع.  شهریور ماه در نظر گرفته شده است 20 مرداد ماه الی     20مهلت ارسال اثر به ااین جشنواره از        

ـ با یمـ  آثـار  کـه  اسـت  "گانـه یب تجاوز مقابل در رانیا ملت يداریپا سال هشت" ندا گرفته نظر در آثار  قالـب  در ستی
  . باشد مال ینیم داستان و ) short story (کوتاه داستان ،)Flash Fiction ( کوتاه کوتاه داستان ای داستانک
aspx.240-stpo/com.blogfa.hezarehe.www://http  

  
  جوان داستان و شعر جشنواره هشتمین فراخوان اعالم. 5

  .  سال برگزار می شود25 تا 15این جشنواره با شرط سنی 
 بـه  را خـود  آثـار  تواننـد  مـی  کننـدگان  شـرکت  و اسـت  مرداد 20 تا جوان داستان و شعر جشنواره به آثار ارسال مهلت

ــه ــی دبیرخانـ ــشنواره دائمـ ــعر جـ ــتان و شـ ــوان داسـ ــع جـ ــان در واقـ ــافظ، خیابـ ــاطع حـ ــمیه، تقـ ــوزه سـ  حـ
azasemanesabz@gmail.com ،آدرس طریـق  از یـا  کننـد  ارسال ادبی هاي   آفرینش مرکز سوم، طبقه هنري 

  . کنند اقدام الکترونیکی
 . بگیرند تماس 84172311 شماره با بیشتر اطالعات کسب براي توانند می مندان است،عالقه گفتنی

  
   به پایان رسیداحمدجایزه جالل ال . 6

نکته قابل توجه در مـورد ایـن جـشنواره    . فراخوان گران ترین جشنواره ادبی سال هم در انتهاي مرداد ماه به پایان رسید        
  .  اثر به این جشنواره ارسال شده است1080این است که تاکنون 

 آن مراسـم  و شـد  نهاده بنیان 1385 سال در فرهنگی انقالب عالی شوراي مصوبه اساس بر احمد آل جالل ادبی جایزه
  . شود می برگزار نویسنده این والدت سالروز با زمان هم آذر دوم سال هر

 و »مـستندنگاري «، »ادبـی  نقـد «، »کوتـاه  داسـتان «،  »بلنـد  داسـتان  «از عبارتند داوران هیات ارزیابی مورد محورهاي
  . »نگاري تاریخ«

  . است آزادي بهار سکه 110 عالوه به احمد آل جالل ادبی نشان طرح، این هاي رشته از هریک اول نفرات جوایز ارزش
 
  ... جشنواره با موضوع ترافیک و هوایی که تنفس می کنیم. 7

این جـشنواره کـه   . کانون ادبی نیم دایره واقع در فرهنگسراي خاوران، جشنواره اي با موضوع ترافیک برگزار کرده است            
 . ز شده است، تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت آغا1389از ابتداي مردادماه سال 

  :براي شرکت در جشنواره به وبالگ زیر مراجعه نمایید
ir.persianblog.traffickh://http   
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  کتاب هاي منتشر شده
  : اخبار چاپ مجموعه داستان هاي زیر به دستمان رسیده است

 به زودي دوبـاره روي پیـشخان کتـاب     "داشت دوست مرا که يپسر" در کوتاه کوتاه داستان 45با   یمانیسلبلقیس   .1
  . این کتاب توسط نشر ققنوس به چاپ خواهد رسید. فروشی ها خواهد آمد

  
  ترجمه کتابی از پیتر هاند، نویسنده آوانگارد اتریشی. 2

 نـوعی  و متفـاوت  روایتـی  نوشـته،  2000 سـال  در هاند که را »رفتم رونبی خاموشم خانه از تاریک شبی در من «رمان
  . کند می زندگی متروك و شده فراموش شهري در که است محترمی و آرام داروساز زندگی از خاص نگاري وقایع

  
  ترجمه اي از شیوا مقانلو. 3
این نویـسنده، یـک مهـاجر در کـشور      . دشو می ترجمه ایران در دانتیکا ادویج خانم از که است کتابی اولین »کش ژاله«

  . آمریکا است و در سطح جهان جوایز متعددي را از آن خود کرده است
  
  ترجمه جدیدي از جان گریشام. 4
 نوجـوان  یسـن  گـروه  يبـرا  کـه  است ییکایآمر سندهینو شامیگر جان رمان نیدتریجد عنوان "لیوک پسر بونه تئودور"

  . است رسانده انیپا به را آن ترجمه یازگت به مرزبان ملک مهسا و شده نوشته
  
  یک کتاب اموزشی داستان. 5

 1500 شـمارگان  و صـفحه  88 در ونیلیاسـماع  بهرنـگ  ترجمـه  و گمنیپل بنتز نوشته "میسیبنو داستان چگونه" کتاب
 کنـد  یمـ  دیتأک که ،یسینو داستان درباره دیمف و مختصر است یکتاب. است شده منتشر روزبهان انتشارات يسو از نسخه

 بـه  را داسـتان  کی نوشتن یچگونگ نتواند کس چیه یراست به دیشا نیبنابرا و است خالقانه یعمل داستان، کی نوشتن
  اموزدیب يگرید
  
  شود یم منتشر ییدادو رضا ترجمه با یموراکام و مارکز از ییها داستان. 6

ـ گابر «از داسـتان  مجموعه کی ترجمه از ییدادو رضا  یهـاروک «از کوتـاه  داسـتان  مجموعـه  دو و »مـارکز  ایگارسـ  لی
    . داد خبر کینزد يا ندهیآ در آنها انتشار و »یموراکام

  
   کند می منتشر را »پیانو کافه «رمان دنباله جعفري فرهاد. 7

 شـود   می محسوب »پیانو کافه «رمان ادامه نوعی به که »عصر دقیقه بیست و چهار قطار «رمان زودي به جعفري فرهاد
  . کند می رمنتش را
  
 "د؟یخر یم بادمجان کجا از شما" داستان مجموعه. 8

ـ  اثـر  نیا. کرد خواهد چاپ را کتاب شهر زیجا برنده ،یانیکاو ایدن دیجد داستان مجموعه رسش نشر  حـوزه  در کـه  یادب
  . شود یم عرضه عیتوز و نشر بازار به يزود به ردیگ یم جا مهاجرت اتیادب
  
  »خرمالو خوب فصل «داستان مجموعه. 9
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 معـصومه  نوشـته  »خرمـالو  خوب فصل «داستان مجموعه تازگی به،  »نوقلم صد از اثر صد «انتشار طرح اجراي ادامه در
  . شد کتاب بازار روانه ایران، قلم انجمن انتشارات توسط عیوضی

  
   تطبیقی ادبیات نامه ویژه شماره نخستین. 10

  . شد منتشر فرهنگستان، نامه مجله هاي نامه ویژه وعهمجم از تطبیقی، ادبیات نامه ویژه شماره نخستین
  

  شود یم منتشر "انقالب داستان" جشنواره نیدوم کتاب. 11
 و ینـان یمز محمـدکاظم   ،یفتـاح  نیحـس  از يآثار با "2 انقالب داستان" عنوان با انقالب داستان جشنواره نیدوم کتاب

  . شود یم منتشر ینیحس دهاشمیس
  

  . عرفی به چوك ارسال شده اندکتاب هاي زیر براي م
  . پایانی ذکر شده استتعرفه حضور در این بخش، در صفحه 

  ام محالگ  ابرصورتی  هاي همسایه روبرویی رغ عشقم
      

  
  
  
  
  
  

  سروش رهگذر  علیرضا محمودي ایرانمهر  فرشته نوبخت
  مجموعه داستان

  چاپ اول   نشر افراز 
  مجموعه داستان

  چاپ اول   نشرچشمه
  ه داستانمجموع

  چاپ اول   نشر افراز 
  
  

  بازمانده  معاش  این فرمون دست کیه؟

  

    

  مریم دلباري  حمیدرضا اکبري شروه  فرهاد اکبرزاده
  مجموعه داستان

  چاپ اول    نشرنگیما
  مجموعه داستان

  چاپ اول  انتشارات مهیستان
  مجموعه داستان

  چاپ اول   نشر افراز 
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  رایط عضویت، مقررات و وظایف ش
  رانجمن داستانی چوكد

  به نام خدا
  باسالم به شما نویسنده گرامی

گرد همایی مجازي توسط وبـالگ انجمـن صـورت مـی      . انجمن داستانی چوك یک گردهمایی مجازي و حقیقی است        
. هر جمعه داستانی از اعضا به نمایش در می آید وتوسط دیگر اعضا و مهمانـان انجمـن نقـدو بررسـی مـی شـود        . گیرد

 حقیقی هم جلسات هفتگی است که به دالیلی هنوزمیسرنیست وسعی می کنیم جلسات خودمـان راروزهـاي          گردهمایی
ایـن  . جمعه درمکان هاي تفریحی برگزارکنیم که مکان و زمـان ایـن گردهمـایی دروبـالگ اطـالع رسـانی مـی شـود           

  . گردهمایی چه درحالت مجازي چه درحالت حقیقی به طورکامل جدي وبا برنامه است
اما ازآنجا که هرحرکتـی بایـد روبـه    . ن انجمن پس ازسه سال فعالیت مستمرهرنوع داستانی را به نمایش گذاشته است    ای

ازآنجا که  . پیشرفت باشد،تغییراتی جهت فعالیت حرفه اي تروتخصصی تراندیشیده شده که درادامه مالحظه می فرمایید             
یم به شرایط درج شده در ذیل توجه نمایید و اگـر توانـایی رعایـت            فقط افراد فعال درزمینه ادبیات داستانی را پذیرا هست        

ودرغیراین صورت لطفا نه ما راچشم بـه راه نقـدها   همین شرایط ساده را دارید، می توانید به عضویت انجمن ادامه دهید  
این انجمن بهتـر  به عقیده ما کیفیت . و فعالیت هاي خود بگذارید نه وجهه شخصیتی و هنري خودتان را زیرسوال ببرید         

  . از کمیت آن است
انجمن داستانی چوك متعلق به هیچ سازمان و نهاد خاصی نیست و برخواسـته از عـده اي جـوان دوسـتدار ادبیـات          -1

هیچ کس در ایـن انجمـن   . است که قصد دارند درکنار هم باشند تا انگیزه بیشتري براي خود و دیگران به وجود بیاورند               
ز اعضا را ندارد و در مقوله نقد باید به نقد دیگران احترام گذاشته شود هرچند که نقد ابراز شـده   حق توهین به هیچ یک ا     

دلیلش این است که ما نویسنده را داري فهم و شعور می دانـیم و معتقـدیم کـه نقـد       . از نظر تخصصی کامال غلط باشد     
ام است و هیچ کس حق مجادلـه دررابطـه   عقاید هرکس قابل احتر. درست و نادرست نقد را به خوبی تشخیص می دهد  

درست یا غلط، به عهده نویسنده است کـه بپـذیرد یـا       . هرکس ازمنظري به داستان می پردازد     . با عقاید دیگران را ندارد    
کامنـت   کلیه نقدها ونظرات و اعتراض هاي خود را در رابطـه بـا مـدیریت و عملکـرد مـی توانیـد بـه صـورت                . رد کند 

  .  دبیرانجمن ابراز نماییدخصوصی ویا ایمیل به
در غیـراین صـورت دفاعیـه او از    .  کسی که داستانش در وب به نمایش درمی آید حـق دفـاع از داسـتانش را نـدارد           -2

درآخرین روز نمایش داسـتان بـه    . دبیرانجمن درصورت لزوم از داستان دفاع خواهد کرد       . قسمت نظرات پاك خواهد شد    
  . که به نقدهاي داده شده در نهایت ادب و احترام پاسخ بدهدنویسنده هم فرصت داده خواهد شد 

 این انجمن محفلی براي همبستگی و ارتباط دوستانه است که از سراسر ایران و دیگر کشورها دریک جا جمع شـده                 -3
نقاط قوت وقتی داستانی در وب قرار می گیرد نویسنده از تمامی اعضاي انجمن انتظار نقدونظردارد تا نقاط ضعف و             . اند

درغیر این صـورت عـضو بـودن هـیچ معنـا و      مهمترین وظیفه اعضا نقد و نظر جهت داستان است . خود را بهتر بشناسد  
 اخالقی به خودتـان و      -عضویت شما دراین انجمن یک تعهد ادبی      . این مهمترین اصل این انجمن است     . مفهومی ندارد 

  . جمن یعنی عضوي ازاتحاد وهمدلی جهت پیشرفت یکدیگردرج نام شما دروبالگ و عضویت دران. دیگران می باشد
 درصورت عدم همکاري با انجمن با اطالع به عضو نام او از لیـست پـاك خواهـد شـد و دیگـر آن فـرد در جریـان                 -4

هرعضوي که سه هفته پشت سرهم بدون عذر موجه شـرایط انجمـن را نقـض            . فعالیت هاي انجمن قرارنخواهد گرفت    
هر فردي بنـا بـه هردلیلـی    .  از لیست عضویت حذف می شوند      خودداري کند، بالفاصله درهفته چهارم    کند و از درج نظر    

  . که قصد همکاري با انجمن داستانی چوك را ندارد می تواند با اعالم به دبیرانجمن کناره گیري خود را اعالم کند
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این داسـتان  .  اعضا به چاپ برساندبا ارزش انجمن داستانی چوك قصد داردسالیانه مجموعه داستانی از داستان هاي   -5
ایـن یـک   . ها با توجه به قوت داستان و فعالیت خود نویسنده درانجمن و با رضایت خود نویسنده صورت خواهد گرفـت          

درصورت انجـام نـشدن ایـن مـورد امیـدواریم مـورد       . تصمیم گرفته شده است اما به انجام رساندنش کار راحتی نیست          
  . اما براي این مهم نهایت تالش خودرا انجام خواهیم داد. سرزنش قرار نگیریم

متقاضـی عـضویت بایـد مقـررات و شـرایط و      .  انجمن به معناي عضویت درانجمن نیـست      گروه گوگل عضویت در    -6
وظایف را مطالعه کند و درصورتی که موافق مندرجات درآن بـوداز طریـق ایمیـل یـا کامنـت خـصوصی یـا اس ام اس          

زمانی که متقاضی فرم عـضویت را تکمیـل وبـراي دبیـرانجمن ارسـال کـرد و       . قاضاي فرم عضویت کند   ازدبیرانجمن ت 
توجه فرمایید که شـماره تلفـن و     . ازسوي انجمن مورد تایید قرارگرفت آن زمان فرد می تواند خود را عضو انجمن بداند              

  .  داده نخواهدشداطالعات شخصی شما فقط دراختیار دبیرانجمن است وبدون اجازه شما به غیر
تبلیغـات سیاسـی وحزبـی    . با هرگونه فعالیت و نظردهی خارج از محیط ادبیات داستانی به شـدت برخـوردمی شـود            -7

بسیاري ازدوستان و دشمنان این گله را ازما دارند که چرانسبت به اتفاقـات سیاسـی   . وگروهی دراین انجمن ممنوع است 
باید عرض کنیم مـا درایـن وبـالگ جهـت ارتقـاي فرهنـگ و ادبیـات        رد و اجتماعی دروبالگ واکنشی صورت نمی گی 

  . داستانی تالش می کنیم همین و همین وهمین
   نحوه ارسال داستان -8

مگردرمواردي خاص مانند دوسـتانی کـه سـال    . طبق قانون جدید انجمن، ازنمایش داستان هاي افراد غیرعضو معذوریم 
براي نمایش، داسـتان شـما   . یستند که این به تشخیص دبیرانجمن برمی گردد     هاست ما را همراهی می کنند اما عضو ن        

پنج روز پس از ارسال داستان به شما اطالع .  به ایمیل دبیرانجمن ارسال شودword 2003)(اتچ شدهباید به صورت 
نکردیـد بـه صـورت    اگر بیش از پنج روز گذشت و خبري دریافـت  . داده خواهد شد که آیا داستان شما تایید شده یا خیر       

اگرداستان شما مورد تایید قرار گرفت که درنوبـت نمـایش       . کامنت خصوصی و یا ایمیل ازدبیرانجمن پیگیر جواب باشید        
 عـضو  40این انجمن با وجود نزدیک به بـیش از . اما اگر داستان شما رد شد خواهشا سوال و جواب نکنید     . قرار می گیرد  

  . ی تواند جوابگوي چرایی عدم نمایش داستان شما باشدو فعالیت ها و دغدغه هاي بسیار نم
 نویسنده گرامی براي قبول و رد شرایط شما مختار هستید و در صورتی که شرایط را قبول کردید ملزم بـه رعایـت         -10

  . این شرایط جهت جلوگیري از هرگونه شبهه خدمتتان ارائه می شود. آن می باشید
 توجه به این شرایط ما را همراهی کنید و اگر دغدغـه هـا وفعالیـت هـایی داریـد کـه       لطف کنید اگر درتوانتان هست، با 

باعث می شود که شما حتی نتوانید هفته اي یک باربراي داستان هاي انجمن کامنت درج کنید لطفا تقاضـاي عـضویت    
  . وجهه هنري و شخصیتی خود را زیر سوال نبریدنکنید و 

  

  ي اصلیوظایف انجمن درقبال اعضا
انجمن در قبـال اعـضایی کـه    .  اعضایی هستند که بیش ازچهار ماه یار و همراه انجمن بوده اند      ي اصلی، منظور از اعضا  

  .  استفاده کنند وظیفه اي ندارد آنبه تازگی عضو شده اند تا از امکانات
من و دیگرنـشریات    نشریه الکترونیک انج  ،   انجمن داستانی چوك درقبال اعضا موظف است که آثارشان را دروبالگ           -1

  . درصورت امکان منتشرکند و درجهت معرفی نویسندگان کوشا باشد
  .  انجمن داستانی چوك درقبال اعضا موظف است که درتبلیغات آثارچاپ شده اعضاي انجمن کوشا باشد-2
 بـا   انجمن داستانی چوك درقبال اعضا موظف است که کتاب و مجالت و محصوالت منتشرشده ازسوي انجمـن را             -3

  . تخفیف به اعضا تقدیم کند
 انجمن داستانی چوك درقبال اعضا موظف است تایید یا عدم تایید داسـتان اعـضا را جهـت نمـایش دروبـالگ یـا                      -4

  . انتشاردرمجله حداکثرتا یک هفته به عضو اعالم کند
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....  داستان دروبـالگ و نمایش،  انجمن داستانی چوك موظف است که براي برنامه هاي خود اعم ازمجله الکترونیک         -5
  .  ماه را دراولویت قراردهد6نویسندگان با عضویت بیش از ، 
 انجمن درقبال مسائل شخصی وخانوادگی ورفاقتی اعضا وهرچیزي درخارج ازحـوزه ادبیـات داسـتانی هـیچ وظیفـه             -6

  . ومسئولیتی ندارد
  

  اعضا دیگر وظایف اعضا درقبال انجمن و
  .  موظف است که داستان هاي منتشرشده دروبالگ را مورد نقد و بررسی قراردهد عضو درقبال انجمن و اعضا-1
 عضو درقبال انجمن واعضا موظف است که انجمن را با توجه به شرایط و قوانین به دیگران معرفی کند و از معرفـی    -2

  . خودسرانه، بزرگ نمایی و کوچک نمایی و دگرنمایی فعالیت هاي انجمن خودداري کند
. و درقبال انجمن واعضا موظف است که فعالیت مستمرداشته باشد وحداکثرقطع ارتباط می تواند سه هفته باشـد        عض -3

درصورتی که بیش از سه هفته ارتباط عضو با انجمن وصورت بگیرد دبیرانجمن اختیاردارد کـه عـضورا ازفعالیـت هـاي                 
  . انجمن حذف کند

نمـی توانـد بـا انجمـن     ) سـه هفتـه  (ل مختلف بیش از ایـن مـدت        عضو درقبال انجمن موظف است که اگربه دالی        -4
اگـر عـضوي لغـو    . همکاري کند حتما مراتب رابه دبیرانجمن اطالع دهد تا ازلغو عضویت خـود جلـوگیري کـرده باشـد             

  . عضویت شود می تواند یک باردیگردرخواست عضویت کند ولی براي بارسوم امکان پذیرنیست
 اینترنتی انجمن را درشبکه هاي شخصی خود لینـک کنـد ودرمعرفـی انجمـن بـه      عضوموظف است که شبکه هاي    -5

  . پیشرفت شما هدف اصلی این انجمن است. دیگران درحد بضاعت خود تالش کند
  باتشکر

   دبیرانجمن داستانی چوك-مهدي رضایی
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  تبـــلیـــغـات
  تعرفه تبلیغات دراین نشریه

   تبلیغاتهزینه  اندازه در صفحات میانی 
   ریال 200،000  فحه تا یک چهارم ص

   ریال 400،000  تا نصفه صفحه
   ریال 750،000  تا سه چهارم صفحه

   ریال 1،000،000  تمام صفحه
  به عالوه یک نسخه از کتاب ریال  150،000  تبلیغ کتاب در صفحه کتاب هاي جدید

  
میل و یا از ای.  تماس حاصل فرمایید09352156692 و یا  09351555643براي درج تبلیغات در نشریه چوك، با شماره         

. درخواست خود را ارائه نمایید تا در اسرع وقت با شـما تمـاس گرفتـه شـود                com.gmail@chookstoryنشریه  
  . البته قبل از ارسال درخواست، شرایط درج تبلیغات را مطالعه بفرمایید

بـاال یـا پـایین    در لوگـو  ، درج  و ابتداي بخش هاصفحات خاص مانند قبل از سرمقالهروي جلد،    مانند   صلیاتبلیغات  
  .  آن در نظر گرفته می شودتعدادو بسته به نوع تبلیغ و  آغاز ریال 000،0004، صفحات، از  یا نصفتمام

  

  شرایط تبلیغات در چوك 
سوي نـشریه بـا     ازطراحی تبلیغاحب تبلیغ می باشد و در صورت      ارسال عکس و تیتر و مطلب تبلیغاتی به عهده ص          -1

  . خواهد شداضافه پایه  به مبلغ مشتري،توافق 
  . معذوریماخالقی و خالف عرف جامعه و کشور  مطالب غیر درج از-2
. دادو تمام تالشمان را براي کشف حقیقت انجـام خـواهیم   . سعی ما بر این است که مطلب مورد تبلیغ صحیح باشد           -3

اما با این حال، صحت و سقم تبلیغ به عهده مشتري خواهد بـود و نـشریه در مـورد هرگونـه فریـب از جانـب مـشتري              
  . پاسخگو نخواهد بود

  . شدشامل حال مشتري خواهد ده درصد تخفیف  نشریه،  در سه شماره متوالی دردرخواست تبلیغ درصورت -4
  

 اشتراك نشریه
امـا دریافـت آن   . یگان توزیع می شود و هیچ هزینه اي براي دریافت آن نباید پرداخته شود با این که نشریه به صورت را      

و آن عضویت در گروه گوگـل  . فقط یک راه براي اطمینان از دریافت نشریه وجود دارد . از هر مسیري امکان پذیر نیست     
  . ه را به طور رایگان دریافت کنیداز طریق لینک زیر عضو این گروه شوید و هر ماه نشری. چوك استانجمن داستانی 

  : دو راه براي عضویت
در صـورتی کـه از طریـق لینـک بـاال            . و درخواست عضویت   com.gmail@chookstoryارسال اي میل به     . 1

  . موفق به عضویت نشدید، اي میل درخواست خود را ارسال نمایید
  . دو ستان از این طریق هم می توانند به این گروه سر بزنند و عضو بشوند. در گوگل این استآدرس گروه . 2
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