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   سرمقاله
  این خمار مستی از همه عمربرنداریم سر

وصـدها ایمیـل و کامنـت وتمـاس     . ول این ماهنامه به محضرشما ادبیـات دوسـتان تقـدیم شـد    در شهریور ماه شماره ا  
پرمهرشما شعفی به ما داد که کلماتی درخورپاسخگویی به این الطاف شما را نیافتیم وهمـین قـدربگوییم کـه بـه پـاس           

بین و پرمهرشما را همـراه خـود   سعی خواهیم کرد که هر ماه بهتر ازگذشته باشیم تا نظرتیز       ،  توجه شما به این حرکت نو     
طبق برآوردها و ایمیل هاي انجمن باید خدمت دوستان عارض شویم که اولین شماره ماهنامه ما به بـیش     . داشته باشیم 

تمامی دوستانی که ماهنامـه مـا را بـراي           از. ایران ارسال شد   خارج از  ازپنجاه هزارایمیل براي هموطنان عزیز درداخل و      
  . می کنیم ارسال کردند تشکردوستان خود  دیگر
 خیلی زود به گوشمان رسید کـه عـده اي ایـن مجلـه را پرینـت گرفتـه و      ، اینترنتی این ماهنامه اولین روزهاي انتشار   در

خیابان جمع کنید کـه بـسا    این ها را از داشتند که بیایید و اصرار البته ناقالن خبر. درخیابان انقالب به فروش رسانده اند    
کـه عـده    چه بهتر. ما بی آنکه خم به ابرویمان بیاید گفتیم نوش جانشان. به شما هم نمی دهند  می زنند وپول به جیب 

 مـوازي بـا  افتادند تـا حرکتـی    هم به فکر  چندین انجمن دیگر  . دعایی هم به جان ما     این راه کسب معاش کنند و      اي از 
راهنمـایی خواسـتند کـه      وتـد هـا تمـاس گرفت  ایـن انجمـن    بعضی از.  انجام دهند داستانی چوك ادبیاتماهنامه  

  . تمایل داشته باشند جهت انتقال اطالعات و تجربیات کوتاهی نمی کنیم انجمن ها هم اگر مضایقه نکردیم و دیگر
  . درپوست خود نمی گنجیم، جوش وخروشی برپا کرده ازاین که این حرکت انجمن بعد ازیک دوره کسالت ادبی درایران

لطفـا بـه ایـن عنـوان     .  که شما اولین مجله نیستید و مجالت دیگري هم هستند       اي میل هم داشتیم   کامنت و تماس و     
یـا مربـوط بـه       نشریات الکترونیکی دیگـر    .»اولین نشریه الکترونیک پی دي اف داستانی ایران       « :توجه کنید 

نکه مجلـه شـان فـروش نرفـت یـا      ای نشریات بعد از  بعضی از . داستان نیستند یا ماهنامه نیستند و یا پی دي اف نیستند          
توجـه داشـته باشـید ایـن     . اینترنت هم عرضه می کنند مجله را به صورت پی دي اف در   ،  افتاد اعتبار مدتی گذشت و از   

  . امیدوارم دوزاري کج بعضی ها صاف شود. مجله عرضه اولیه آن به صورت پی دي اف است
تمامی آن هـا سپاسـگزاري مـی      کردند که از    را سوي ما دراز    دوستان زیادي دست یاري خود    ،  شماره اول  انتشار پس از 
همـه   این شـماره امکـان اسـتفاده از    متاسفانه در. شماره سوم شاهد بخش هاي متنوع تري خواهید بود  درضمن از . کنم

لطـف کنیـد جهـت    . آثارخوب همه دوستان اسـتفاده خواهـد شـد    به امید خدا در شمارگان بعدي از      . مطالب ارسالی نبود  
  . ارتباط برقرارکنید و به ایمیل هاي تبلیغاتی انجمن پیامی ارسال نکنید طریق ایمیل هاي زیر رتباط ازا
  . نظرات سازنده شما عزیزان هستیم و انتقادات تمام شمارگان این نشریه پذیراي پشنهادات و در

  
  

   چوكیرانجمن داستانی دب-یی رضايمهد
Mehdi_rezayi_mehdi@yahoo.com مهدي رضایی  

Chookstory@gmail.com نشریه اختصاصی داستانی چوك  
mosiomard@gmail.com ی مردانیمصطف   
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  سخن سردبیر
  . کنند يپافشار نگرفتند ادی که ییهنرمندها

 به و   رسد یم نظر به محال شهیهم اول گام،  ها ینیچ قول به
 و. شـود  یمـ  شـروع  اول قدم از تیموفق،  ها شناس روان قول
ـ آ که ماست يروبرو شهیهم بزرگ استرس نیا  یمـ  موفـق  ای
   نه؟ ای میبردار را اول گام میشو
 و است الزم تالش و تالش و تالش فقط،  بودن هنرمند يبرا

ـ نوبراي   ـ د و خوانـدن ،  شـدن  سندهی  مـا  همـه . نوشـتن  و دنی
ـ د يبـرا  یچشم و نوشتن يبرا یدست مطمئناً  خوانـدن  و دنی
ـ  بـه  لیتبد ما يبرا شدن یبزرگ سندهینو چرا پس. میدار  کی
  ! شود یم ناشناخته ترس

  
  !یواقع ظاهر به و یدرون ترس چهار

  ترس از بی بندو بار هرزه به نظر رسیدن
 چـشم  بـه  آنهـا  به مردم که است نیا ردیگ یم را هنرمندان و سندگانینو از یلیخ خرخره مطمئناٌ که ییها ترس از یکی

ـ . وفـادار  و بینج را شانیها زن و دانند ینم یزندگ يمردها را شانیمردها. کنند یم نگاه هرزه و کاریب یموجودات  نیاول
ـ ز تعـداد  کـه  میکن باور دیبا اما! باشد داشته وجود تواند یم يهنرمند هر دل در که یترس  یمـ  کـه  یهنرمنـدان  از يادی
 شـان  شـبانه  یخـستگ  و يکـار یب سـاعات  در و انـد  انداخته جا را خودشان  )عملی( يدی يکارها در ای کدام هر میشناس

. کردنـد  زآغا گونه نیهم را نوشتن گرانید و ينگویهم،  نجریسال،  فاکنر،  بک نیاشتا،  کارور که میکن باور دیبا. نوشته اند 
 جنـگ  در آمبـوالنس  راننـده  ينگـو یهم و یجنگـ  راننده نجریسال،  معدن کارگر فاکنر و بک نیاشتا،  بوده نگهبان کارور
  . دیآ ینم ادمی نامشان که يگرید سندگانینو از میبگذر. دوم یجهان
 اسـت  یرانیا هنرمند زن کی کامل نمونه دانشور نیمیس. اند داشته وجود هنر عرصه در هم يادیز وفادار زنان مقابل در
  . بود شده هنرمند دو نیا هنر و اتیادب گسترش و رشد باعث نجابتش و يوفادار و احمد آل جالل کنار در حضورش که
  

  یپول یب و یگرسنگ از ترس
 یمـال  نیتـأم ،  نشییپـا  بـه  رو و متوسـط  حد در شغل هر يبرا که میکن یم یزندگ يا جامعه در خوشبختانه ای متأسفانه

 و میباشـ  یمتوسـط  سندهینو که نیا پس. است آمده نییپا ها شغل و ها رشته همه در متوسط طبقه. است یاصل غهدغد
ـ یخ. ستین ییجا به انتظار،  میباش داشته را راه نیا از یمال نیتأم انتظار ـ نو از یل  بـه  کـه  را دیـده ام   شـاعران  و سندگانی
 ینمـ  توجـه  کـه  یحال در. اند آورده يرو گرید يها شغل به و اند کرده رها را رشته نیا،  هنر در یمال نیتأم عدم خاطر
 تـالش  و يروز شـبانه  کار،  ی در کمتر از سه سال     عال تیوضع به فیضع تیوضع از دنیرس يبرا ها شغل همه در میکن
ـ  يهـا  کوتولـه  بـه  لیتبد حاال که ما جامعه الحال متوسط سندگانینو که یحال در. است الزم وقفه یب ، انـد  شـده  یادب

 نیچنـ  از یمال نیتأم انتظار و شود ینم صفحه پنج از شتریب نوشتنشان و صفحه صد از شتریب هفته طول در شان مطالعه
  . دارند را یراه

جزو معدود نویسندگانی بود کـه از ثـروت پـدري بهـره     ، نکته جالب توجه این است که صادق هدایت که خودکشی کرد       
هیچ گاه هم ازدواج نکـرد و دردسـرهاي زنـدگی    .  در شرایط اسفباري قرار نگرفتکامل برده بود و هیچ گاه از نظر مالی    

  . پس نمی توان گفت که پول و عدم ازدواج باعث موفقیت یک نویسنده می شود. زناشویی را تحمل نکرد
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 نیـز گـسترش   که البته شاید بتوان این دوره را تا اکنـون و قبـل آن       (تنها هنرمندي که در دوره طالیی       ،  در مقابل شاملو  
چهار بار ازدواج کرد و خانه مجللی داشت کـه هـیچ کـدام از نویـسندگان و     ، فقط از راه نوشتن امرار معاش می کرد      ) داد

  . شاعران آن دوران توان خریدن چنین خانه اي را نداشتند
  

  سانسور از ترس
 بـه  پرداختن. ردیبگ انجام صراحت به دیاب جیترو نیا البته که. ستدیا یم اتفاق کی جیترو در صراحت مقابل در،  سانسور
 جـه ینت هنـوز  و نگذشته سال یس مرز از رانیا در تشانیتثب که جنگ و نید به حمله،  یجنس مسائل و یبرهنگ،  سمیاروت
 و زیهنجـارگر  يهـا  یساختارشکن،  يپسر دوست دختر دوست مثل یرعرفیغ مسائل به پرداختن،  میا دهیند را اتفاق نیا

 در ییهـا  کتـاب  انـد  بـوده  حـال  نیا با. شود یم سانسور باعث آنها در صراحت که است یمسائل جمله از،  ییزدا تقدس
 جمـع . انـد  زده را خـود  حـرف  و اند آمده رونیب سالم سانسور غیت ریز از،   خود هنر با و گذاشته کنار را صراحت که رانیا

. اسـت  نآ بـارز  يهـا  نمونه از یکی بود ذشتهگ سانسور غیت ریز از که »من نیغمگ دلبرکان همه «کتاب باره کی شدن
  . مبادا براي نویسنده شان دردسري ایجاد شود. کنم ینم اشاره گرید يها نمونه به
  

  نبودن یعال از ترس
 تا کند یم تالش عمرش طول تمام در يا سندهینو هر و. دیرس نظر به یعال هم،   بود شدن یعال حال در هم شود ینم
ـ د و خوانـدن  و مطالعـه  يجـا  به دوستان از یلیخ. است یینابجا ترس،  نبودن یعال از ستر نیبنابرا. بشود یعال  و دنی

 بـرود  لو مبادا تا کنند ینم دایپ حضور ها جمع در. ستندین یعال که کنند یم سرزنش را خود مدام،  یکاف زهیانگ با نوشتن
پـرورش   يبـرا  یتالشـ  و شوند یم غرق خودشان یفلسف ظاهر به يها أسی در فروغ قول به و. خوانند ینم يزیچ که

  . استعدادها و بروز خالقیت هایشان نمی کنند
ـ  يبـرا . کننـد  یمـ  بهانه شدن یعال و شرفتیپ از فرار يبرا که است ییها نهیگز،  یطلب انزوا و ییدرونگرا  یزنـدگ  کی
  . کنند يپافشار که نگرفتند ادی هنرمندها نیا دیبخواه را راستش... و کنند ینم تالش باال به رو متوسط

  

  مصطفی مردانی 
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  داستان کوتاه برگزیده
همانطورکه ازاسمش پیداست بـه داسـتان هـاي    ،  دربخش داستان کوتاه برگزیده   

خبـري خوشـحال کننـده     چنـدي پـیش نیـز   . برگزیده جشنواره ها باید پرداخـت  
 بـه  »علیرضا محمودي ایرانمهر«هاي کوتاه     شنیدیم مبنی برحضوریکی ازداستان   

درجمـع بهتـرین داسـتان هـاي کوتـاه جهـان کـه ازسـوي               »سونات زنانه «ام  ن
تـصمیم بـرآن بـود کـه داسـتان          . انگستان صورت گرفت    »الین الیژ  «انتشارت

ــشرکنیم  ــه را منت ــه داســتان  ســونات زنان ــتان درمجموع ــن داس ــا ای ــریم « ام ب
.  اولین اثرداستانی این نویسنده منتـشرشده وبـسیاري خوانـده انـد     »خوشگذرونی

 منتـشرکنیم بـه     »پریود«راین نویسنده برگزیده را با نام       برآن شدیم که آخرین اث    
  . آن امید که مقبول افتد

  
  

  پریود
فکر کرد هیچ چیز در جهان سرجاي خودش نیست و . ي چوبی پاشید چاقو را فشار دارد و آب گوجه فرنگی روي تخته

چند ساقه . توي یخچال را گشت. شد  و زیر چاقو له میگوجه فرنگی کمی شل شده بود. شود فهمید دارد پریود می
توانست آن ها را خورد کند و توي ساالدش  می. اي زنجفیل هم داشت که پوستش کمی چروکیده بود کرفس و تکه

بوي . کرد اش می گرم، گرفت براي درد پریود را که داشت کمرش را می، مخصوصا زنجفیل برایش خوب بود. بریزد
واقعا چه چیزي باعث شده بود که . مرتضا یک گوجه فرنگی گندیده بود. آمد هاي آلو به مشامش می هتهوع آور شکوف

زمانی که این . شاید بهتر بود وقت دیگري به این چیزها فکر کند. سه سال از زندگیش را پاي یک آشغال عوضی بریزد
شوند دوست  پیچند و باعث می ر هم مید، شوند هایی که فشرده می نقطه. هاي دردناك درون شکمش نباشند نقطه

  ! هایت له کنی هاي گندیده را الي انگشت فرنگی داشته باشی گوجه
. دست کم یک سال و نیم اول زندگیش با مرتضا عالی بود. کند دارد با منطق یائسگی فکر می! بهتر است تمامش کند

. در تمام این دو سال دوستش داشت. اقت کندچرا باید از گفتن چنین چیزي به خودش احساس حم. حتا شاید دو سال
هاي آرام دریا دراز کرده بودند  شان را به سوي موج تابستان دوسال پیش که پاهاي. متفاوت با هر چه قبل از مرتضا بود

شان  وقتی آب از زیر تن، خورد شان می دریا به کف پاهاي. از دوست داشتن مرتضا احساس حماقت نمی کرد
  . رفتند شست در شیب ساحل فرو می هاي را می ماسه، گشت برمی
کم باید پیدایش  کم. اي در کار نبود هنوز لکه. به دستشویی رفت و لباس زیرش را وارسی کرد. هایش را شست دست
. کرد اش می آب روي لباس عصبانی ي خون دیدن لکه. اش را بگذارد بهتر بود از همین االن نوار بهداشتی. شد می

هایش را شست و توي اتاق خواب رفت  دوباره دست.  که به فرو کردن چاقو در تن مرتضا فکر کرده بودمخصوصا امروز
از سیزده سالگی تا همین . ها پیدا کرد ي نوارهایش را که از ماه پیش مانده بود توي کمد لباس ي پاره شده و بسته

اش را  اما بعد چنان ناگهانی عادت قدیمی. دهایش را توي تقویم جیبی تیک بزن پارسال عادت داشت روز شروع دوره
شد که  هایی می  احتماال مربوط به همان شب. کنار گذاشت که حتا فرصت فکر کردن به دلیل آن را هم پیدا نکرد

ي بیست و هفت سالگی برایش عجیب نبود که بداند  در آستانه. احساس کرد مرتضا را براي همیشه از دست داده است
. افتد اتفاق می، ها پیش از آن که عمال خیانتی صورت بگیرد مدت، اي اش داشته ی که زمانی دوستاز دست دادن کس
  . دهید یکدیگر التیام می تان را از خشم،  خود به جاي شاد کردن زمانی که با آغوش
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ضا فقط به توانست به جاي مرت کاش می. اش را سوزاند کرد بینی هاي کرفس رنده می بوي گرم زنجفیلی که روي تکه
نظمی جهان  گاهی بی. شود پیچد و بعد پریشانی آغاز می شود و در کمرت می می درد از توي پهلوها آغاز: درد فکر کند

اگه جهان نظم خود را حفظ . اي که فهمید مرتضا به او خیانت کرده است مثل همان دفعه، پیش از درد آغاز می شود
. کرد رفتارش عادي باشد آن شب که مرتضا خانه آمد سعی می. فهمید ها نمی تیاگر پریود نبود شاید به این راح، کرد می

روز بعد برق غیر . شان دهد اشتباه انجام کند تا کامل و بی داده فکر می ي کارهایی که همیشه انجام می انگار به همه
 اش به هم پیوستند و  در ذهنهاي دیگر اي از نشانه سلسله، ي پیراهن سفید مرتضا دید عادي کرم پودري را کنار یقه

  . مرتضا را از دست داده است، اش درست بوده بوسیدند حس فهمید از همان چند ماه پیش که با خشم یکدیگر را می
هایش را  از این که این قدر دست. هایش را شست هاي نوار بهداشتی را توي سطل زباله انداخت و دوباره دست چسب
با قاشق رویش روغن زیتون و سرکه . وبی بزرگ ساالد روي پیشخوان آشپزخانه بودي چ کاسه. شوید عصبانی شد می

قاشق را تا . پاشید اش می هاي ریز سس ساالد روي دست زد قطره ي چوبی هم می موارد را که توي کاسه. سیاه ریخت
یک قاشق بزرگ از . تکه برگ کاهویی به مچ دستش چسبیده بود. برد که خوب با هم مخلوط شوند ته کاسه فرو می
خوشش آمد و یک قاشق دیگر هم . ي زنجفیل رنده شده طعم گزنده و گرمی به آن داده بود شیره. ساالدش را خورد

یکپارچه ، هاي درخشان دردناك درون شکمش به هم رسیده بودند نقطه. خورد و ناگهان موج درد او را به خود آورد
به اتاق . سر گیجه داشت. زند ان بود که درد در اعماق آن صاعقه میکمرش آسمان گرفته ي پیش از بار. شده بودند

اما نه براي از دست دادن مردي که . خواهد گریه کند خودش را روي تخت انداخت و فکر کرد دلش می خواب رفت و
هایش را دور  پاهایش را توي شکمش جمع کرد و دست. دوست داشت براي هیچ چیز گریه کند. زمانی دوست داشت
دست و پاهایش را روي سینه . کرد احساس می هاي کمرش فضاي خالی و دردناکی را میان مهره. زانوهایش انداخت

اولین مردي که در زندگیش شناخته بود ، ها پیش این را به احسان سال. آمد از کش آمد کمرش خوشش می. جمع کرد
  . رسد بخارانی یماند که دستت نم به احسان گفته بود مثل خاراندن جایی می. گفت

در طول . فکر کردن به احسان دیگر واقعا براي امشب زیادي بود. متکا را از زیر سر برداشت و الي زانوهایش گذاشت
اما سال گذشته این متکا . صورتی زیبا و تراشیده شده از یخ. زن سردي است زندگیش بارها از مردها شنیده بود که

این نه . کنند ها را هم ذوب می حتا سردترین یخ، جزئیات. مناك شده بودن، هاي همین صورت سرد بارها از اشک
ي  رد بخیه، حفظ بود شان را روي تن مرتضا از هایی که جاي خال: کردند بلکه جزئیات بودند که به او خیانت می، مرتضا

ه عادت داشت در هایی ک جمله، شد خندید گاهی سرخ می محوي که وسط ابروي مرتضا خط انداخته بود و وقتی می
زبري پوست کف دست هایش که چشم بسته از میان صدها دست دیگر ، هاي اوج توي گوش او زمزمه کند لحظه

 آنچه از، این جزئیات بودند که تنهایش گذاشته بودند و شاید روي تخت خواب دیگري بودند... داد شان می تشخیص
زانوهایش را . ي درد درونش درخشید صاعقه.  کرده بودندجزئیات متکایش را نمنا، داد همین جزئیات بود می دست
توانست  خزید نمی اش به سوي زانوهایش می هاي پشت جلوي دردي را که از میان مهره. تر درون متکا فشرد بیش
 اش اگر قرار است کسی از درون تو بیرون رود بهتر است با تمام جزئیات. اما شاید جلوي جزئیات را بتوان گرفت، بگیرد

شان  آلود کمک کنند که فراموش حتا اگر شده خود این جزئیات خون. حتا اگر شده با خونریزي بسیار باشد، بیرون رود
خواهی از او  مثال کافی است طوري نشان دهی که می. شناخت ات مرتضا را نمیییهیچ زنی به خوبی او جز. کنی

شاید . کند که تو حرفت را تمام کنی ها هر کاري می بچهآن وقت مرتضا مثل . اما بعد این کار را نکنی، تعریف کنی
. تر از هر کس دیگري دوستش داشته باشد دانست باعث شده بود بتواند واقعی هایی که از مرتضا می ضعف همین نقطه

این . حتا اگر شده با خونریزي از درونش بیرون رود. کردند که همه چیز تمام شود باید کمک می، اما همین جزئیات
توانی از دست  و وقتی دلت براي مردي بسوزد راحت تر می. بسوزد شد دلش به حال مرتضا ها باعث می ضعف نقطه

  . شود تري دفع می با خونریزي کم، دادنش را تحمل کنی
قلقلکی درونش جاري ... صاعقه ي درد... متکا را ناگهان از الي پایش بیرون کشید و سر جایش روي تخت نشست

بد نبود ... کند ها را خیس می انگیز یکباره پنجره رگباري که بعد از توفانی وهم... شد نریزي داشت آغاز میخو. شده بود
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اش درست  حدس. توي دستشویی رفت تا نوار را امتحان کند. کرد آرامش می. کمی براي خودش نعناي تازه دم کند
ي آخر  هاي سیاه و له شده تمشک... و غلیظ بودند و سفید نوار تیره  هاي خون بر سطح چروکیده نخستین قطره. بود

حتا اگر دلیلی قطعی که کسی را قانع کند ، ي خون بود ي تیره آگاهی بر خیانت مرتضا به روشنی همین لکه... تابستان
دو سال قبل از ازدواج با مرتضا خودش شرایطی شبیه . تر است درك چنین چیزهایی بدون دالیل قطعی واقعی. نداشت
جوانی ، ي مرد در زندگیش اولین تجربه! احسان، وقتی احسان او را براي همیشه از دست داد، ین را تجربه کرده بودبه ا

  . داشتش قرار که به رقصی همیشگی وا می با تیک دستان بی، ریش بزي
 انداخت تا اي در قوري را گذاشت و رویش هوله. شان آب جوش ریخت روي. ي نعنا را توي قوري ریخت هاي تازه برگ

براي کی این همه . دیگر میلی به ساالد نداشت. ي چوبی بزرگ روي پیشخوان آشپزخانه بود ن کاسه. عمیقا دم بکشد
رفتند و  درنگ می آمد احتماال باید بی وقتی هم می. گشت ساالد درست کرده بود؟ مرتضا حداقل تا سه روز دیگر برنمی

پنج . شاید شب آن را بخورد، ي چوبی را برداشت و توي یخچال گذاشت هکاس. کردند برگه درخواست طالق را پر می
به او خیانت ، اش با احسان او چند ماه پیش از قطع کامل رابطه. سال پیش احسان مقاومتی در برابر رفتن او نکرد

 و احسان خیلی ي مناسبی است براي توضیح آن چه به راستی اتفاق افتاده؟ همه چیز بین او واقعا این کلمه. کرد می
آن صبح آفتابی زمستانی که قرار بود براي اسکی بروند پیست دیزین . تر از آن به خشم و سرگیجه تبدیل شده بود پیش

او تیک دستان . احسان زنگ زد و با شرمندگی گفت که سرما خورده و بهتر است یک روز دیگر بروند. این را فهمید
چه حیف که چنین روز خوبی را : در عوض به احسان گفت. دلش را لرزانداحسان را تصور کرد و مور مور شادي ته 

از یک سال پیش انتظار پیش . خواب کوچکش تابیده بود هاي تخت آفتاب روي مالفه. دهند براي اسکی از دست می
کرد  کر میاما هر بار به آن ف، انتظار پرواز روي شیب درخشان برفی. کشیده آمدن موقیتی براي رفتن به اسکی را می

، آیند مربوط به احسان است ي ناخوش کرد آن حس دلهره و حاال ناگهان کشف می. شد منجمد می چیزي درونش
  . اندوه و خشمی که حتا جرأت فکر کردن به آن را نداشت. ي دیزین تر از کوه هاي یخ زده احساسی واقعی

نسیم گرمی بعد از ... فره روي هم جمع شده بودندخواب دو ن ي تخت متکاها گوشه. چاي نعنا گرم و التیام بخش بود
... تابد هاي تیره ابر در آسمان می هاي آفتاب از پشت توده رسد و رگه رعد و برق به پایان می، کند رگبار ابرها را باز می

ي شکم چیزي در انتها. ي متکاها تکیه داد و بوي نعنا را فرو کشید به توده، با فنجاي چاي در دست روي تخت نشست
انتظار نداشت این قدر زود به این . ي خون از تنش بیرون رفته بود نخستین لخته. کنده شد و بیرون رفت، کش آمد

هاي  همیشه از بیرون رفتن لخته. اش شدید و سریع بود ریزي ي پیش این بار خون برخالف دفعه. مرحله رسیده باشد
ي نعناي  هاي تازه شبیه مکیدن برگ... دانست چیست هنوز نمیاین بار ولی شبیه چیزي بود که . شد خون چندشش می
و بعد شاید . رسد دردي مداوم که ناگهان با خارج شدن چیزي از درونت به سکون می... ي تولد درون چاي یا لحظه

تمام گذشته درون این سکون شناور . دوست داشت تا اعماق این سکون فرو رود. موجودي کوچک از تنت شیر بخورد
توان در دست بچرخانی تا  بازي که می اي اسباب ي قدیمی برفی درون گوي شیشه مثل کلبه، هایش بود توي دست، دبو

  . ها روي بام کلبه فرو بارد یک بار دیگر همان برف
هاي  ي کوه اما چیزي را به دست آورد که نیمه شب بهار سال بعد در دامنه، هاي برفی دیزین را از دست داد آن روز کوه

آسان تر از تکان دادن ، ها را در ذهنش مرور کند هر چند بار که بخواهد می تواند آن لحظه. لواسان جانش را نجات داد
ي درخت آلو  زیر نور تند مهتاب که از الي شکوفه، روي زمین خاکی نشسته است: اي ي برفی درون گوي شیشه کلبه
فقط چراغ سرخ اتاقی در . اند ي تپه خاموش  ویال روي دامنههاي چراغ. کند باید خودش را بکشد تابد و فکر می می
و مردي که . خواب فنري بزرگ و مواج آن خوابیده بود اتاقی که ساعتی پیش روي تخت. ي دوم ویال روشن است طبقه

. کردوادار به خیانتش . پروایی که احسان او را به سویش رانده بود خشن و بی آغوش. ترسناك است. حاال بیگانه است
نسیم نیمه شب و . سنگین و ولرم است، ها هوا از بوي تهوع آور شکوفه. آید صداي رودخانه از سمت پایین باغ می

خواستند به ویالي لواسان بیایند مرد به او گفته بود  بار اولی که می. ها در نور مهتاب و بوي مرگ بارانی از گلبرگ
ي سرخ با بام سفالی که میان درختان  هاي تراش نخورده ه از سنگویالیی دو طبق. خواهد او را به بهشت ببرد می
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حاال در این . اي سفیدي را نزدیک در دید طناب پارچه، وقتی از ماشین مرد پیاده شد. عظیم دامنه کوه معلق است
ش در زیر درخت آلو اما از جا.  بیاندازد و خود را دار بزند هاي پر شکوفه دور شاخه، تواند طناب را بیاورد مهتاب تند می

ها جاي شان را به خشم و نا  همه لذت و شادي. روي زانوهایش قوز کرده است. کند کمرش درد می. خورد تکان نمی
او واقعا این جا چه کار . شود فکر کرد هیچ چیز جهان سرجایش نیست و فهمید دارد پریود می. امیدي داده بودند

اي را تکان می داد تا گذشته جلوي چشمانش تکرار  گوي شیشه. کرد رور میباید یک بار دیگر همه چیز را م. کرد می
هاي پهن و عضالنی و چشمانی  مردي با شانه. ي مقابل احسان بود او در ویالي مردي است که از هر نظر نقطه. شود

 عمیق احسان ساده و سطحی برخالف دنیا پیچیده و، دید ها را می تا دور دست، که برعکس عدسی قطور عینک احسان
لحنی بی پروا و ، رحم مردي بر خالف احسان با دستانی بی. رسیدي اي تازه می رفتی به الیه که هر چه در آن پیش می

تواند تحقیرت کند و  مردي که آشکارا می. دهد هایی محکم نشان می اش را با پنچه بوي عرق تندي که محبت
  . شود سان که کم کم تحمل ناپذیر میي اح برخالف لبخند فروتنانه، اي بخنداندت لحظه

ها خیال  ي این آیا انتظار دارد مرتضا برگشته باشد؟ انتظار دارد همه. آید اي کلید می صدایی شبیه به هم خوردن دسته
شب ویالي  آور نیمه هاي تهوع ترین مرد دنیا باشد؟ آن هم وقتی مشامش از لحظه داشتنی باشد؟ مرتضا همان دوست

ي خطرات تلخ  اي از راه رسید و همه درست مثل سه سال پیش که چون معجزه، ي آلو است  بوي شکوفهلواسان پر از
ي آن شب وهم  همه. اشتباه شنیده بود، اي در کار نیست هیچ معجره. احسان و خیانت و میل به مرگ را با خود برد

اولین بار که . آید ي کوه می از سمت دامنهها  صداي شغال. ي آلو رو به رویش قرار دارند انگیز و درختان پر شکوفه
درك چیزهایی در اعماق زنانگی او که مرد دیگري به آن راه ، احسان را دید چیزهاي زیادي داشت که عاشقش شود

ي ازدواج  هیچ وقت به طور قطع با هم درباره. توانست به هر زنی ببخشد مالیمت و حس اقتداري که می، نداشت
خواهد با  بعد از ظهر که به احسان گفته بود می. دیدند شان نمی نعی هم براي با هم زندگی کردناما ما، صحبت نکردند

شناخت که بفهمد دارد  احسان او را آن قدر می. اش از پشت عینک درخشیدند چشمان ضعیف، دوستش برود شمال
درست از زمانی که . برد ذت میشناخت که بفهمد از دروغ گفتن او ل گوید و او نیز آن قدر احسان را می دروغ می
انگار براي این جوان ریش بزي آگاهی پنهان بر این که . اش با احسان بهتر شد رابطه، کاریش را شروع کرده بود خیانت

هایی که با هم  او این را در اوج لحظه. هایش را با مردي دیگر شریک است لذتی ناگفته داشت ترین لحظه خصوصی
برد که گناه ترك کردن این رابطه را به دوش کس دیگري  شاید هم از این لذت می. دفهمی بودند به خوبی می

  . اندازد می
حاال روي . پاهایش را دراز کرده است. ریزد ها در مهتاب فرو می وزد و باران شکوفه نسیم اندکی زیر درخت آلو می

ي  به نور سرخ پنجره. تابید  به صورت اش میي درخت هاي پر شکوفه نور ماه از میان انبوه شاخه. کشید زمین دراز می
. هاي عاشقانه و بوي تیز عرق میان سیلی و جمله، ساعتی پیش در آن نور سرخ شناور بود. ي دوم نگاه کرد اتاق طبقه

اگر . کشد حاال مرد احتماال دستش را به سوي جاي خالی او روي تخت دراز کرده و با دهان نیمه باز نفس می
اي بود که از همان ابتدا بفهمد  آن قدر با تجربه. از کند و جاي خالی او را ببیند زیاد تعجب نخواهد کردهایش را ب چشم

واقعا االن براي انتقام گرفتن از احسان آن جاست یا از خود؟ . او براي انتقام گرفتن از مردي دیگر به سویش آمده است
آیا خود او نیز مثل احسان . کند  درد را درون خود جذب میکند و در عین حال تر می سرماي زمین درد کمرش را بیش

برد؟ از سیلی خوردن و تحقیر شدن براي ارضاء مردي که دوست دارد به او خیانت کنی و فکر  از این رنج لذت نمی
. ردیادش رفته بود با خود نوار بهداشتی بردا. شوند هاي خون جاري می ه احساس کرد اولین قطر. کنی دوستش داري می

همان لحظه فهمید دیگر به این ویال . ها معلق بود به شیروانی ویال نگاه کرد که میان آسمان شب و انبوه ستاره
  . شد فردا همه چیز تمام می، ي احسان همین طور به خانه، برنخواهد گشت
ي شدن ناگهانی به محض این که ایستاد جار. ي متکاهاي روي تخت برخاست تا توي آشپزخانه برود از میان توده

هنوز گرم و خوشبو . کمی از چاي نعنا توي قوري مانده بود. تر از قبل شده بود انگار کمی رقیق. خون را احساس کرد
ها را با چاي بخورد و به اتاق خواب برگردد و  توانست آن می. یادش آمد چند کیک شکالتی توي کابینت دارد. بود
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خیس شدن نوار بهداشتی بعد از این همه .  از تپه اي بلند باال رفته استخستگی و نشاط کسی را داشت که. بخوابد
احمقانه . پشت پیشخوان آشپزخانه نشست و چاي نعنا و کیک شکالتی خورد. غافلگیر کننده بود هنوز برایش سال
، شی کردندهایی را که به این خانه اسباب ک آمد چیزي چون نخستین شب جا بود بدش نمی اما اگر مرتضا این، است

بعد فکر کرد دوست دارد یک فیلم مستند ببیند تا خوابش . وار گرم و سرگیجه، شان اوج شب هاي رابطه. تکرار کنند
ها با  دید چگونه دلفین براي اولین بار بود که می. داد ها نشان می دیشب تلویزیون فیلمی درباره زندگی دلفین. ببرد

اي دیگر از  تکه. زنند ها در اعماق آب حرف می دلفین. شناسند ون شان را میجهان پیرام، کنند اصواتی که تولید می
هاي مرطوب  اي داشت جنگل شبکه. ها گشت هاي ماهواره دنبال دلفین الي کانال کیک شکالتی اش را خورد و البه

هاي انبوه به   برگهاي باریکی که از میان مه و ها و ساقه کلنی قارچ، خوار داد حشرات گوشت  گرمسیري را نشان می
  . خوابید باید می. کنند سوي نور رشد می

دمر . هاي سبز ضخیم اتاق تابیده بود که او میان سایه روشنی همچون جنگلی مرطوب بیدار شد آفتاب از میان پرده 
یز به خود تکانی داد و ناگهان حس کرد چ. ي چروکیده فرو برده بود خوابیده و صورتش را میان متکاها و مالفه

ها پیش از  عادتی که سال. دمر خوابیده و صورتش را میان متکاها فرو برده بود. اي روي تخت وجود دارد نامنتظره
از میان متکاها بیرون  هایش را آرام دست. هاي خونریزیش عادتی ماوراء دوران بلوغ و اولین تجربه، دست داده بود

ي  لبه. ي سفید بود ي و خونین روي مالفه اي درشت و تازه هلک. هایش سرد شد میان ران. کشید و به پشت غلط زد
و این که برخالف همیشه که خون ، به بازگشت عادتی فراموش شده، تخت نشست و به اتفاقی که افتاده بود فکر کرد

د و مالفه را جمع کر. کند هاي خون را پاك می آب سرد تیره ترین لکه. عصبانی نبود، دید خود را روي مالفه ها می
 . توانست وان قدیمی حمام را پر آب کند و تو آن دراز بکشد می. توي تشتی که در حمام داشتند انداخت

برد با صداي بلندتري  سرش را که زیر آب فرو می. زنند دلفین ها زیر آب حرف می. توي آب داغ خودش را رها کرد
وان . ي جارختی آویزان بود  درخشان از گیرهي شسته شده سفید و تمیز و مالفه. توانست با خودش حرف بزند می

توانست این  مرتضا هیچ وقت نمی. توانست خود را سبک کند و روي آن شناور بماند قدر که می آن، قدیمی و بزرگی بود
یک بار با هم فاصله ي میان دو اسلکه را در دریا شنا . توانست روي آب بخوابد اما نمی، شنا اش خوب بود. کار را بکند

اما او به پشت خوابیده بود و با تکان . داد که پیش برود هایش را در آب تکان می مرتضا با قدرت دست. رده بودندک
مرتضا . هایش را به پایه هاي اسکله برساند آخرش هم زودتر از مرتضا توانست دست. لغزید روي آب می، دادن پاهایش

لذت . مه چیزاش مثل ماهی است و او از این تعریف لذت برده بودگفته بود ه، به او گفته بود توي دریا مثل ماهی است
بعدها این جزعی از . کند کند و در آسمان صعود می هواي گرمی که فضاي درون بالن را پر می، بردنش آشکار بود

. بان بیاوردها را به ز هایش را ببیند و از چیزي که بود بهتر آن توانست زیبایی مرتضا خوب می. رابطه اش با مرتضا شد
دانست سرانجام از  در حالی که می، گرفت اش می کردند و آرام اوج می از درون خالی، کردند کلماتی که او را سبک می

کلماتی که او را از خود تهی ، هایش را محکم به زمین بگیرد بارها سعی کرده بود دست. این ارتفاع سقوط خواهد کرد
در . حذف آن به معناي نابودي رابطه است،  چیزي تبدیل به بنیان یک رابطه شددانست وقتی اما می، کردند نشنود می

و حاال ... کردند او را به شکل خطرناکی از دورن خالی می تر از کلماتی بود که ها سکوت برایش ترسناك تمام این سال
رمی بود که احتماال آرام و و نه نگران مایع گ... شناور روي آب ولرم وان بزرگ نه ترسی از سکوت داشت و نه سقوط

شدند  سرش را زیر آب فرو برد و به صداي افکارش که در آب بلندتر می. شد پیوسته از تنش در آب داغ ترشح می
  . به بزند ها زیر آب حرف توانست مثل دولفین کرد می شاید اگر کمی تمرین می. گوش داد
نوار تازه گذاشت و موهایش را توي هوله . نش را خشک کرداي که از بخار غلیظ حمام کمی مرطوب شده بود ت با هوله

. فکر کرد تا االن خونش باید رقیق و روشن شده باشد. گشنه اش شده بود. دیگري پیچید که به تدریج نم آن را بگیرد
حداقل . خواست واقعا دلش ساالد می. ي چوبی بزرگ ساالد را روي پیشخوان گذاشت توي آشپزخانه رفت و کاسه

قاشقی برداشت و صندلی باریک و بلند پشت پیشخوان را جلو کشید و شروع . توانست بخورد ترش را می  بیشنصف
با نوك قاشق چند تا گوجه را . و آب داده بودند اما زیاد نبودند گوجه فرنگی ها از دیشب کامال له شده. کرد به خوردن
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بهتر از . با گزندگی دلچسب زنجفیل، طیف و خوشمزه بودسرد و ل. کنار زد و یک قاشق بزرگ دیگر از ساالد را خورد
توانست حتا  شاید می. طعم و شعف روزي را داشت که براي اولین بار مرتضا را دید. آن چیزي بود که تصور کرده بود

ت گف کرد و می بعد از این چند روز تعطیالت باید به دوستانش تلفن می. خون در درونش جاري بود. همه اش را بخورد
. کند رود و فکر می دمر زیر متکاها فرومی، گردد فکر کرد وقتی سیر شد به اتاق خواب برمی. خواهد دوباره کار کند می

  . پیچاند ها می موهایش را الي انگشت، ها پیش فراموش کرده بود داشت مثل عادتی که سال
  علیرضا محمودي ایرانمهر
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 ابزار در شکل گیري داستان هاي میترا داور
دیگري ژانـر هـاي   ، یکی راجع به جنگ می نویسد. ر نویسنده سازه وابزار خاص خودش را دارد که با آنان کار می کند     ه

و از ایـن  . در هر صورت نگاه کلی که به اثر انداخته می شود بوي همان سـازه را مـی دهـد   ... پلیسی را دنبال می کند و     
و موضـوع داسـتانهاي داور   . با نویسنده دیگري متفاوت می باشـد کار هر نویسنده ، طریق است که می توان عنوان نمود 

دغدغـه اجتمـاعی   ، نیز آنچه که به نا گزیر باید در هر داستانی وجود داشته باشد تا عناصر دیگر بر محور آن مرتب شوند       
مـن بـه   . داستوار می سـاز ، نوعی تفکر خاص زنانه اي که به آن رسیده    نویسنده اي است که مصالح کارش را بر اساس        

، داور جزء آن دسته نویسندگانی است که طرحی براي کارهایش ندارد بلکه آنچه را که می بینـد           :جرات می توانم بگویم     
واینجا ست که یاد این سخن همینگوي می افتیم کـه در مـورد کـار هـایش            . سپس به آن می پردازد    ،  احساس می کند  

 . دطرحی نداشتم جرقه اي در ذهنم زده بو:میگفت 
از این سخن که بگذریم شخصیت هاي این نویسنده خود رو به جلو حرکت مـی کننـد وچنـدان دانـاي کلـی نویـسنده                  

شخصیت ها اینقدر محکم ساخته شده اند که آن اعمـالی را کـه بایـستی انجـام            . تاثیري بر کاراکتور هاي داستان ندارد     
ي از ادبیات وي به حساب می آید که این چنین افـراد را بـه   جز ء ا، واما ایدئولوژي داور نویسنده. انجام می دهند ،  بدهند

وا می دارد وعواملی را پدید می آورند که نقش پذیر می باشند واینجاست که بـه گفتـه     انجام کار هایی به شکل خواص     
ه بـا  بدترین داسـتانها آنهـایی هـستند کـ    :دوستی می گفت   . فوکو این ایدئولوژي همیشه در نظام نوشتار تجلی می یابد         

  . دفتر آنها نیز بسته شود، بسته شدن کتاب
خواننده ذهنش هنوز در گیر با آنـان اسـت و گـاهن در جـاي جـاي           ،  اما با بسته شدن مجموعه داستانهاي این نویسنده       

. مجاز جزء به کـل اسـت   نکته دیگري که باید به آن اشاره نمود      . یا به تماشاي آنان می ایستد      می بیند و   اجتماع آنان را  
کـه در مـتن برخـی از داسـتانها     . ر این جریان به جاي تصور مربوط به یک چیز کامل جزئئ از آن را به کار مـی برنـد          د

بخوبی مشهود است و آخر این که نشانه ها خود دال ومدلولی هستند منطقی که خواننده را به مطلوب می رساند و همـا      
و امـا  . هن ما با دنیاي ساخته شده در درون کتاب در گیر اسـت       نطور که گفته شد با بستن کتابهاي این نویسنده هنوز ذ          

بـا بکـار   . نکته آخر اینکه داور در یکی از داستانهایش خوب توانسته تلفیقی ازموسیقی در داسـتان را بـه نمـایش بگـذارد     
  تیک تیک تیک و خش خش خش  بردن چند صوت مثل تق تق تق و

کسی که بر روي ویلچر نشسته است و تنهـا    . نمایش گذاشته است  راب وحاالت شخصیت داستانی اش را خوب به         ضطا
نـام ایـن شـگرد شـیوه اسـتفاده از      . تا تنهایی اش را پر کند، به موسیقی جاري در فضا هاي اطرافش گوش فرا می دهد  

بدین منظور استفاده می شود تا هم وضعیت درونی وفضاي پیرامونی شخـصیت داسـتان    موسیقی در داستان می باشد و  
  . را به نمایش بگذارند

کـه داور از عهـده اش   . نمی تواند استفاده کنـد  که هر کسی براي استفاده از آن براي پیشبرد داستانش به راحتی آن را            
  . چرا که وي نویسند ه اي براي همیشه امی باشد. خوب برآمده است

  حمیدرضااکبري شروه
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  »ماهی در باد« ي مجموعه داستان درباره
  پرور ن آتشي حسی نوشته

نویسی  تفاوت این کتاب با روند غالب قصه، کند جلب توجه می» ماهی در باد«چه پیش از هر چیزي در مورد   آن– 1
امر «تمرکز بیش از حد بر روایت ، ایدئولوژي غالب در فضاي ژورنالیسم این چند سال. ي اخیر است در یک دهه

- ودستگاه انتشاراتی دم. سیاسی است- هاي اجتماعی گی  پیچیدهکردن از درگیري نویسنده با و شانه خالی» روزمره
ي  به نوعی در سیطره، کند نویسی را هم کنترل می هاي داستان زمان جایزه که هم، ي این فضا مطبوعاتیِ برسازنده
وتاه مورد هاي ک ها و قصه اکثریت قریب به اتفاق رمان. اند شد نقش داشته اي که شرح داده کارانه ایدئولوژي محافظه

، نشین که از قضا ي متوسط شهر هاي طبقه گی اند در توصیف و شرح بیهوده هایی توجه واقع شده در چند سال اخیر متن
هاي پرداختن به  روش، است خوان همین طبقه بوده دوست و کتاب ي هدف این متون قشر فرهنگ جایی که جامعه از آن

هاي متداول و  ي داستان در آن سوي سکه. است دستی بوده الوصول و دم هایی سهل روش، مسائل مربوط به فرم داستان
، شوند نیز بزك می» مرگ مؤلف«ي ادبی با توجهیاتی از قبیل  هاي رایج نظریه که در عین بدخوانی، خنثاي مورد بحث
و ،  متوسطي ي طبقه پاافتاده صرف روایت مسائل پیش. اي در حفظ وضع موجود جریان دارد کارانه خواست محافظه

ایدئولوژي برقرار ، نظر از مضامین حاد اجتماعی و در پیوست آن صرف، دار هاي زنان خانه شرح سترون دغدغه
ترین مسائل انسانی است؛ و به همین دلیل  روایت پیچیده، اما» ماهی در باد«. نویسی فارسی در روزگار ما است قصه
تازه و در ، گر هایی تجربه روش، هاي انسان امروز است  کابوسي تکه که شرح تکه، هاي آن بندي قصه هاي شکل روش

گی انسان ایرانی و در موقعیت  زنده» امر کلی«هاي این مجموعه در پیوند با  هریک از قصه. جو است و حال جست
نار اي سانسور و ک کارانه نویسی فارسی به طرز کاسب چه در وجه هژمونیک قصه آن. است تاریخی خاص خود نوشته شده

  . پرور است هاي آتش ي اصلی قصه اتفاقن مسأله، است گذاشته شده
اي  ي این کتاب واقعه ي دوازده قصه تم اصلی همه. اند »شگرف«هایی  به نوعی قصه» ماهی در باد«هاي  قصه - 2

هاي  کترکند که کارا ها موقعیتی تکین خلق می قصه تک پرور در تک آتش. است» شده امر تجربه«ي  بیرون از حیطه
هاي این کتاب نه به خاطر خصوصیات  آدم. دهد خاص جلوه می، پردازي نویسنده فارغ از نوع شخصیت، داستان را

شگرفی . هایی تازه و تأثیرگذارند شخصیت، برند می بندي روایت پیش که به دلیل نقشی که در شکل، شان رفتاري-روانی
. آید ا است؛ و این مسأله دقیقن در استراتژي نوشتار به وجود میه ها به شکلی عینی و غیرقابل اغماض ذاتی آن قصه

وغریب و اسکیزوفرنیک  اش را به موجوداتی عجیب هاي داستان آدم، که موقعیتی تازه به وجود بیاورد نویسنده براي آن
  . است که نوشته شود تدارك دیده شده پیش از آن، گی داستان ي تازه و همه، کند تبدیل نمی

، »ها مدال«گروه اول که . ها را به دو گروه تقسیم کرد هاي کتاب الزم است که آن ي تبیین مشخصات قصه برا– 3
شوند  را شامل می» سند سوم«و » انجمن گل و بلبل«، »روز باشکوه«، »یک روز بهاري«، »زیر درختان کاج«

نشده در  ها یک موقعیت درخشان و تجربه هنویسنده در این قص. اند شده هایی هستند که در بستري رئالیستی نوشته قصه
به بیان جزئیات عینی ، بسته به تم داستانی آن، بندي روایت و در صورت، اش خلق کرده است هاي داستان گی آدم زنده

ماند و دیگر  وتوطئه باقی می ي طرح ها بر عهده گاه استراتژیک این قصه بار اصلی خواست، به این ترتیب. ماند وفادار می
توان به معناي دقیق کلمه رئالیستی  این چند قصه را می. رود ي آغازین روایت به کار نمی مایه هیدي در برساختن بنتم
دانست که هرکدام به ) خاصیت مد روز هاي بی اند و نه قصه به همان کیفیتی که کارهاي کوتاه گلشیري رئالیستی(

. به روش خطی» زیر درخت کاج«شود و  یال ذهن روایت میبه روش س» ها مدال«اند؛ براي مثال  طریقی نوشته شده
و » و خاك... «، »وقتی قرار است خیس باشد، شبح«، »ماهی در باد«، »ساس«، »چشم زنگاري«هاي  گروه دوم قصه

گی  ي زنده ومعلولی ساده ها بیرون از روابط علت اند که وقایع آن هایی این گروه قصه. گیرد را در برمی» هضم دیگري«
ي  آید و در هر قصه جهانی ویژه ها در همان متن به وجود می ي روابط حاکم بر این داستان زمینه. افتد واقعی اتفاق می

و البته این فرق (ها را سورئالیستی نامید  توان به نوعی این گروه از قصه با این تفاسیر می. شود همان روایت خلق می
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ها شرح یک کابوس  تر این قصه بیش. )خودي است به معطوف به نوشتن خودکند با آن وجه از هنر سورئالیستی که  می
حاکم بر » امر شگرف«. کند می اي از توصیف مستقیم آن کابوس شانه خالی انسانی است که نویسنده به طرز ماهرانه

صدکردن هاي روایت شده است که تجلی آن شگرفی در تشکل نحو داستانی قابل ر چنان درونی تکنیک، طرح داستان
شود؛ چنین  ها محدود نمی هاي کتاب به خصوصیات ژنریک آن داوري این دسته از قصه ي مهم در ارزش مسأله. نیست
اگر براي ادبیات غایتی بیش از . هیچ ارزشی ندارد، شان هاي پیرامتنی فارغ از گرایش،  خود هایی به خودي روایت
وسوي انتقادي  کند سمت گراي این مجموعه را حائز اهمیت می عهاي غیرواق چه قصه آن، مندي آن قائل باشیم تکنیک

هاي درونی هر یک از  در الیه. شود اجتماعی جهانی است که داستان در آن روایت می-ها نسبت به وقایع تاریخی آن
  . ندک اش به بیرون پرتاب می ادبی-گی فرهنگی ي اخته رنگی وجود دارد که آن را از پوسته ها اشارات کم این قصه

گونه عمل  چه، شد شان شرح داده ها از صرف ادبیات بودن روي قصه چه در بند قبلی راجع به ماهیت پیش آن - 4
هاي این کتاب ظرفیت مستتري وجود دارد که با کشف آن تاحدودي  ساختاري قصه-کند؟ در تحلیل بوطیقایی می

ي  کنیم که همه از همان ابتدا حس می، خوانیم میپرور را  گراي آتش هاي غیرواقع وقتی قصه. شود مسأله روشن می
سویی نمادپردازانه دارد؛ اما این امر با روش خشک و عینی روایت جزئیات داستان که در  و هاي داستانی سمت جمله
هاي این کتاب مرز باریک و نامطمئنی  بندي تحلیل ساختاري قصه در صورت. بند آن جاري است در تناقض است بند

ها دقیق  اگر در نحوشناسی روایت، هاي داستانی این متون جمله. شد  که سنتز تضادي است که شرح دادهوجود دارد
هاي  واحد. دهد قرار می) مجاز مرسل/استعاره(ها را در مرز مدل تقابلی یاکوبسن  اي است که آن شویم داراي خصیصه

خورند و این مسأله  استعاري به هم پیوند میدر کلیت امر به روش ، ها ي نحو قصه قابل تفکیک عبارات برسازنده
شده را در کنار لحن سرراست و  وقتی خاصیت کشف. بخشد ها می پردازانه به قصه خاصیتی شاعرانه و به این ترتیب نماد

ي  پرور و وجه ممیزه هاي آتش یابیم که در واقع غایت قصه ها بررسی کنیم به آن چیزي دست می وغش جمله غل بی
 . شود هایی است که منتشر می  او با انبوه کتابهاي نوشته

  
html .rpra .4zt9qzak9vdcgyn/ir.aftabnews .www://http 

  حسین ایمانیان
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  معرفی نویسنده جوان 
 درباره نویسنده چوان : مصطفی مردانی

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

  .  د نگارندهاز جمله خو. 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     
  . یسنده و کارگردان جوان مورد نقد قرار می گرفت سال سن، به عنوان نو36نفس عمیق با 

  آیت دولتشاه
   خرم آباد1361متولد 
  کارشناسی ادبیات نمایشی

  از دانشگاه هنر تهران دانشکده سینما و تئاتر
 و حـضور در   78 بر می گردد به سـال         اش شروع فعالیت ادبی  

کانون نویسندگان لرستان کـه آن زمـان بـا سرپرسـتی علـی              
به خاطر رشـته  ، گه گاه در کنار داستان   . ره می شد  صارمیان ادا 

نمایشنامه و فیلمنامه و کارگردانی تئاتر هم کار مـی          تحصیلی  
مـزارع سرسـبز    راهیـابی نمایـشنامه     که مهمترینش   . دکن

 کـه    به بخش چشم انداز جشنواره تئـاتر فجـر بـوده           خداوند
البته کارگردانی نمایش به علـت ممیـزي از دوشـش برداشـته         

  . اما اولویت اولش هنوز داستان است. تشده اس
  . از کسب مقام اول محروم بوده است، پانزده بار در جشنواره هاي متعدد مقام کسب کرده است که جز یکی دو مورد

 يسرو سامان دادن به داستان هاي جدیدبه   در حال انتشار است و در حال حاضر           از او  خویش خانه مجموعه داستان   
  .دومش مشغول استن براي مجموعه داستا

  داستان
  ی در خوابناشنیده های

. فقط خدا می داند پشت زمزمه هاي آن شب دانا چه بود و من چرا آنقدر تعلل کردم که براي همیشه کـار از کـار بگـذرد      
 هیچ کدام از ما قبل از رو شـدن دسـت  . اما بقیه هم مثل من ممکن بود صداي دانا را شنیده باشند  ،  شاید من مقصر بودم   

امـا هـر چـه    ، شاید اگر کمی زودتر می فهمیدم هرگز آن اتفاق نمی افتـاد . نتوانستیم سر از کار او و وکیلی در آوریم      ،  دانا
گروهان سر ظهر مقر را ترك کـرد و  . می گذرد بیشتر و بیشتر پنهان کاري ها و نقشه هاي دانا برایم پیچیده تر می شود       

هنوز هوا روشن بود و بایست تا تاریک شدن هوا همان جا صبر مـی       . رسیمچند ساعت طول کشید که به کمین گاه ها ب         
فرمانده ما وکیلی بود و تا آن موقـع دانـا هـم مثـل     . قرار شد تا دستور بعدي وکیلی توي جان پناه ها کمین کنیم . کردیم
رك مـی کـشید و بـا    به همه ي جان پناه ها س، یک سرباز معمولی بود و با آن قوزبرجسته و خنده هاي کش دارش  ،  من

ک تعریف می کرد و توي مشت مان کشمش مـی ریخـت           امـا همـین کـه هـوا رو بـه      . آن لهجه ي غلیظ ترکی اش ج
اما یک سـاعت بعـد وکیلـی بـه      ،  تمام مدت فکر می کردیم وکیلی همه کاره گروهان است         . ورق برگشت ،  تاریکی رفت 
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منتظـر  ، ن پناه هایی که از قبـل برایمـان کنـده شـده بـود     ما توي جا. بهانه گشت زدن توي منطقه از ما جدا شد و رفت    
. باید بی حرکت منتظرش بمانیم اما هرچه منتظر ماندیم خبري از وکیلی نشد که نـشد     : وکیلی گفت   . آمدن وکیلی بودیم  

 طبـق نقـشه  : دانا از حفره اش بیرون آمد و گفت، درست زمانی که هیچکدام مان دیگر امیدي به برگشتن وکیلی نداشت          
اول فکر کردم که این هم جزء شـوخی  . گروهان است ي قبلی وکیلی قرار نیست دیگر برگردد و از این لحظه او فرمانده           

اما دانا دیگر آن داناي شوخ و شنگی کـه مـا مـی    ، هاي گاه و بی گاه اوست که گاهی شکل جدي به خودش می گرفت     
دانـا را بـا همـان    ، از وقتی یادم می آمـد . را می لرزاندآدمی خشک و جدي شده بود که زنگ صدایش تنم      . شناختم نبود 

صـورت  . امـا انگـار پوسـت انداختـه بـود     . می شناختم، قوز برجسته و کیسه برزنتی اي که همیشه به دوشش آویزان بود        
چروکیده اش کش آمده بود و استخوانهاي خمیده و قوز برجسته اش یکباره از کجی در آمده بودند و آدمی شده بـود بـا                 

نقـشه عـوض   : دانـا گفـت  . انگار آدم دیگري مقابلم بـود . چهار ستون سالم و ورزیده که سرو گردنی باالتر از همه ما بود      
هـیچ کـس   . شده و تمام این کمین زدن ها و شناسایی رفتن ها نقشه اي بوده براي باال بردن ضریب امنیتـی مأموریـت         

دانا تدارکاتی داوطلب پایگاه بود و بـه خـاطر   . عملی نشان دهدنمی دانست چه توي سر دانا می گذرد و باید چه عکس ال           
کارش این بود که پاتیل هاي غذا و نامه هاي سربازها را بیاورد و و غـروب پاتیـل هـاي خـالی و      ،  وضعیت جسمانی اش  

د وگـاهی کـه   همسنگرهایم دمخور بـو ، دانا بیشتر با غضنفري و قربانی. جواب نامه ها و وصیت نامه سربازها را برگرداند       
در تمـام ایـن مـدت کـوچکترین     . شب توي قرارگاه می ماند به سنگر ما می آمد و تا دیر وقت با بچه ها بیدار می مانـد           

ما شب هاي زیادي با هم صبح کرده بودیم و همه مدت بـا حفـظ تمـام نـواقص            . رفتاري نکرده بود که به او شک کنم       
گوشه پلک راستش مـی پریـد و   ، وقتی می خندید. همه را جلب کند   جسمی و تیک هاي عصبی اش توانسته بود اعتماد          

مدام گره دستمال یزدي روي سرش را محکم می کـرد و از تـوي کیـسه    . قوزش باال می رفت و نفس عمیق می کشید       
آزاد بـود کـه بـه    ، هر بار که نامه اي براي من می آورد به بهانه ي بی سـواد بـودنش   . برزنتی اش به ما کشمش می داد      

از رد شـدن  ، در تمام مدت بچه ها همـه ي رازهـا و ترفنـد هـا را    . مه ي نوشته ها و نامه هاي خصوصیم سرك بکشد ه
تا ناخنک زدن به انبار آذوقه هاي فشرده را بـه او گفتـه بـودیم و      ،  پنهانی از سیم خاردارِهاي باالي ایست بازرسی گرفته       

دانـا از حفـره اش بیـرون آمـد و بـا لبـاس       ،  هوا تاریک شده بـود دیگر. تقریبأ همه ي زیر وبم زندگی مان را می دانست  
بیـشتر از بقیـه   ، غضنفري و قربانی که بیشتر به دانا نزدیک بودند. کسی صدایش در نمی آمد،  کُردي باالي سر ما ایستاد    

امـا هـیچ دفعـه    ، مما چند مرتبه دیگر هم براي شناسایی آمده بودی  . من دیگر به آنها هم اعتماد نداشتم      . شکه شده بودند  
بلکـه از موجـودي بـود کـه تـا قبـل از ایـن        ، ترس ما این بار از دشمن عراقی نبود      . اینقدر مرموز و عجیب و غریب نبود      

دانا بدون کوچک ترین لرزشی . دوست مان بود و همه چیزمان را می دانست و حاال و زندگی مان را در دست گرفته بود                 
باید لباس مبدلِ کُردي می پوشیدیم و به مکانی خالف جـائی کـه   . را تشریح کردوظایف جدید مان ، در صدا و حرکاتش  
محل مالقات روستائی بود که از مدتها قبل گفته می شـد نیروهـاي      . براي دیدن چند نفر می رفتیم     ،  قبأل قرار بود برویم   

اگـر بـا دانـا همـراه     . ت نداشتمشب غریبی در راه بود و من هم مثل بقیه چاره اي جز اطاع            . نفوذي تویش النه کرده اند    
ـر و از   . دانا مسیر جدید را نشان مان داد      . بدون وکیلی نمی توانستیم مسیرمان را پیدا کنیم       ،  نمی شدیم  باید از راه میـان ب

از مسیر بز رو بـه سـمت روسـتاي    ، تپه هاي باالي سرمان به تنگه پشتی می زدیم و بعد از دور زدن یک قرارگاه عراقی         
فقط سـایه ي او را پـی مـی گـرفتیم     ، کسی جز دانا نمی دانست از چه مسیري داریم می رویم.  می کردیممرزي حرکت 

دره اي کـم عمـق بـود    . ایستادیم. ایست داد، به تنگه ي مورد نظر که رسیدیم. که مثل باد از روي تپه ماهورها می پرید    
نزدیک یالِ تاریک دره جان پناه کنـده  ، به تعداد ما. با شیب مالیم درست شده بود    ،  که از فاصله ي دو تپه ي دور از هم         

همـه ي حفـره هـا جفـت هـم و بـه       . آسمان مهتابی بود و جان پناه ها توي نیمه ي تاریک دره کنده شده بودند           . بودند
. زات بـود حفره ي دانا چند متر دورتر از ما ولی به همان موا. موازات یکدیگر و در بلند ترین نقطه ي یالِ دره قرار داشتند         

. حفره ي کناریم نیریزي بود و بعدش غضنفري و کنـارش چراغـی  . نزدیک ترین جان پناه به حفره ي دانا نسیب من شد    
یک بند آیت الکرسی می خوانـد و از دمـاغ بـاال کـشیدنش     ، نیریزي ترسیده بود. توي تاریکی نمی توانستم بقیه را ببینم    

گفـت کـه   . ما در سکوت مطلق گوش می دادیـم . حفره اش آرام حرف می زد     دانا توي   . معلوم بود که دارد گریه می کند      
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گفت به محـض  . دانا دستار کُردي سر گذاشته بود. باید همین جا منتظر چند نفر بایستیم که اطالعات بسیار مهمی دارند           
هـم تـوي تیـر رس    ما باید تیر اندازي کنیم و تأکید کرد که اگر آن لحظه خـودش  ،  اینکه دستارش را از سر ش برداشت      

نبایـد  ، اگـر عالمـت دادم  «: دانا گفـت . باز هم باید شلیک کنیم و تمام وسایل و کوله پشتی آنها را با خودمان ببریم           ،  بود
این حرف بیشتر ترساندمان و ما را متوجـه  . »حتی اگر به قیمت کشته شده من تمام شود     ،  کسی زنده از تنگه بیرون برود     

نور ماه نصف دره را روشن کرده بود و مـا تـوي حفـره هـاي             . جاي حرفمان نبود  .  کرد حساسیت و اهمیت این مأموریت    
چشم دوخته بودیم به ردیف علـف هـاي یـال روبـرو کـه بـا وزش         ،  فقط سرمان بیرون بود و در سکوت      ،  تنگ و تاریک  

ی همه جا پیچیـده  بوي گُل هاي وحش . صداي نفس هاي همدیگر را می توانستیم بشنویم       . مالیم باد موج بر می داشتند     
صـداها کـم کـم قـوت     . طولی نکشید که زمزمه هـایی در تنگـه پیچیـد     . بود و چند جیرجیرك مدام سروصدا می کردند       

درسـت تـوي مـرز    . به کُردي می زدند اما متفاوت از لهجه اي که توي این مدت از سربازهاي کُرد شنیده بـودم                  . گرفت
کم کم توي دیدرس قرار گرفتند و براي اولین بار بعـد از چنـد   . ا پیدا شدتاریک و روشن دره بود که چند سر از بین علفه    

چهـار  . مرگ را در نزدیکم حـس کـردم  ، با دیدن اسلحه هاي دستشان، ماهی که از آمدنم به منطقه عملیاتی می گذشت    
ـ        . هر چهار نفر مسلح   . نفر بودند  شان را بـه دوش  پیش قراولشان اسلحه اش در حالت آماده باش بـود و بقیـه اسـلحه های

. دانا آرام از حفره اش بیرون آمد و سینه خیز به سـمت مـا آمـد   . خدا می دانست قرار است چه اتفاقی بیفتد    . انداخته بودند 
دانا دوباره تأکید کرد کـه تمـام وسـایل و کولـه هـاي آنهـا را در             . گفت ساکت باشیم و چشم مان به راه عالمتش باشد         

کمـی از مـا فاصـله گرفـت و روي     ، بعد از این حرف.  این مهمترین بخش عملیات بودو، صورت شلیک با خودمان ببریم 
، به محض طنین انداختن صدا تـوي تنگـه  . یک بلندي رفت و بعد به یکباره صدایی شبیه قار قار کالغ از خودش در آورد 

ک صداي کالغ مانند دیگـر  دانا چیزي به زبان کردي گفت و پشت بندش ی . چهار نفر در یک آن بین علفها ناپدید شدند        
چند جمله کوتـاه بـین شـان    . چند بار کارش را تکرار کرد و تقریبأ چند دقیقه اي گذشت تا صدایی از طرف بیاید   . در آورد 

بعدش دانا بدون اسلحه و دست روي سر بلند شد و به سمت شـان  ، اما هر چه بود، حرفشان را نم فهمیدم. رد و بدل شد   
امـا  ، دانا با آنها حرف مـی زد . نیریزي و بقیه هم حال شان بهتر از من نبود، نه حبس شده بود  نفسم توي سی  . حرکت کرد 

دانـا مـی دانـست کـه     . هیچکس متوجه حرف شان نمی شد و شاید دلیل انتخاب مان براي ایـن مأموریـت همـین بـود        
بعـد یکـی داد   ، حظه اي شـلوغ شـد  بگو مگوئی کوتاه بین آنها در گرفت و تنگه براي ل. هیچکدام مان کُردي بلد نیستیم  

یکـی بـا   . آنها یکی یکی از بین علف ها بیرون آمدند و دانا را محاصره کردند    . تفنگم را محکم به شانه چسبانده بودم      . زد
دانا دستش روي سرش بود و با آنهـا  . ضربه هاي بعدي شدند قنداق تفنگ ازپشت ضربه اي به کتف دانا زد اما بقیه مانع      

براي لحظـه اي از  . کی شان یقه دانا را گرفت و بلند بلند چیزهائی توي صورتش گفت و عقب پرتش کرد     ی. حرف می زد  
. حلقه شان جدا شد و درست همین لحظه بود که فکر کردم دستش را به سمت دستارش برد اما دستارش را بـر نداشـت           

نمی دانـم چـه   .  مرگ توي تنگه موج می زدبوي. دستش را برگرداند. هر چهار نفر اسلحه شان را سمتش نشانه رفته بود  
دانا آرام مـی آمـد وآنهـا    ، فاصله اي با هم نداشتند. با تعلل به سمت حفره ها حرکت کردند، گذشت که دانا و آن چند نفر  

از . حتمـاً لـو مـی رفتـیم    ، اگر دانا به موقع مسیرش را سمت حفره ي خودش عوض نکـرده بـود    . به جلو هلش می دادند    
حفره ي مـن نزدیـک   . می توانستند برق اسلحه هایمان را ببینند   ،  م اگر کمی سرشان را به چپ می گرداندند        همان جا ه  

من اولین کسی بودم که دیده مـی شـدم و ایـن ترسـم را     ، ترین حفره به جان پناه دانا بود و اگر آنها متوجه ما می شدند      
در لحظه اي که از کنار حفره مـن  . دانا کمی از آنها جدا شد. ودندکامالً در تیر رس ما ب     . آنها ایستادند . صد برابر کرده بود   

دانا چنـد بـار سـعی کـرد از     . آنها با چند متر فاصله از او می آمدند     . اما من متوجه نشدم   ،  می گذشت زیر لب چیزي گفت     
سـت از بـاالي سـرم    دانا در. فاصله بیشتر از آنی بود که من حرفش را بشنوم       اما،  الي دندان هایش حرفش را تکرار کند      

ایـن بـار نیریـزي هـم شـنیده بـود امـا        ، دوباره چیزي گفـت . صداي سنگ ریزه هاي زیر پوتینش را می شنیدم     ،  گذشت
بعدش هر چقدر کـه سـعی کـرد شـمرده تـر       . من جواب ندادم  ! نیریزي پرسید چی گفت؟   . صدایش برایمان نا مفهوم بود    

یکی از چهار نفـر آرام از پـشت بـه دانـا     ،  دانا به حفره اش رسیده بود     . فریاد آنها مانع شد حرفش را تمام کند       ،  حرف بزند 
قلبم داشـت از  . ما نمی توانستیم بفهمیم. دانا بازهم سعی ش را کرد اما دیگر دیر شده بود. نزدیک شد و متوقف اش کرد   
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دانا به حفـره اش اشـاره   . دمجا کنده می شد و هر آن ممکن بود نا خودآگاه دستم روي ماشه بلغزد و همه را به رگبار ببن                 
اگـر آن  .. یکی از آنها تند توي حفره پرید و بقیه شان دور حفـره حلقـه زدنـد     . دوباره توي حلقه شان قرار گرفته بود      ،  کرد

اما دانا به عمد نگاه شان را از ما دزدید و شروع کرد بـه داد و  ، همه لو می رفتیم،  لحظه سرش را از حفره بیرون می آورد       
بیرون آمد و با یک ضـربه  ، نمی دانم چه اتفاقی افتادکه آن یکی که داخل حفره رفته بود . ن و بلند بلند خندیدن    هوار کرد 

دیگـر   ضربه هاي. دانا بین بوته ها افتاد وما دیگر نه خودش و نه دستارش را نمی دیدیم  . دست دانا را نقش بر زمین کرد      
فریادهایـشان بـه اوج رسـیده بـود و     .  معلوم بود که دارند ناسزا می گویندصدایشان بلند بود و. را آن یکی ها به دانا زدند     

درست زمانی که چهار نفر اسلحه ها را به سمت اش مسلح کردند بـود کـه صـداي زخـم             . وحشیانه به دانا لگد می زدند     
مـن نعـره مـی زدم و    . لحظه ي غریبی بود. خورده و نعره مانند دانا را شنیدیم که فرمان شلیک داد و همه شلیک کردیم   

هـیچ  . آنقدر شلیک کردم که فشنگ هایم تمام شـد . بدون اینکه بدانم تا کی باید ادامه بدهم، رگبار بسته بودم رو به آنها    
اما وقتی چند دقیقه بعد یکی یکی از حفـره هایـشان بیـرون        ،  جرعت تکان خوردن نداشتم   . کدام شان دیگر سر پا نبودند     

دسـتش  ، نیریـزي دسـتم را گرفـت   ، وقت بیرون آمدن. ز بیرون آمدم و به سمت شان رفتم       من هم با ترس و لر     ،  خزیدند
همه کشته شـده  ، تند دستم را بیرون کشیدم و به سمت دانا رفتم اما نتوانستم ببینمش. مثل یخ بود و به شدت می لرزید     

به سمت جـان   ما کشته شده ها را. ودندهر پنج نفر روي هم افتاده ب. بودند و توي تاریکی دانا از بقیه قابل تشخیص نبود 
بعد اسلحه و کوله پشتی هاي شان را بیرون آوردیم و بـه سـرعت تـوي یـک     . پناه ها کشاندیم و توي حفره ها انداختیم       

امـا چـاره اي   ، کوله اي که پشت من بود سنگین بود و نفسم را بریده بود. از همان مسیري که آمده بودیم برگشتیم     ،  خط
چند بار نزدیک بود راه مان را گم کنیم اما وقتی گرگ و میش بـه  . به سرعت مسیر رفته را برگشتیم   .  دویدم نبود باید می  

از آنجـا حرکـت کـردیم بـه     . دیگر مسیر را می شناختیم و فهمیدیم راه را درست آمده ایم نزدیک قرارگاه عراقی رسیدیم  
کرد و اسـم دانـا را تکـرار مـی کـرد و هربـار کـه مـی         توي مسیر نیریزي یک بند گریه می  . اولی مان  سمت کمین گاه  

وکیلـی و چنـد سـرباز دیگـر انتظارمـان را مـی       ، به آنجا که رسـیدیم . خواست با من حرف بزند سرعتم را زیاد می کردم       
، سـند بدون اینکه چیزي از مـا بپر ، بعد از اینکه دانا را بین ما پیدا نکردند        . هیچ کدام مان قادر به حرف زدن نبود       . کشیدند

کوله ها و وسایل را که تحویل دادیم توضـیح مختـصري در مـورد کـشته             . سوار جیپ مان کردند و به پایگاه برگرداندند       
کوله پشتی ها پر بـوده از فـیلم و نوارهـاي    : وکیلی گفت. شدن دانا و اتفاقات بین آنها از ما خواستد و مرخص مان کردند 

امـا شـما   ، گفت آن اطالعات را قرار بود به عراقی هـا برسـانند  . می داده اندماهواره اي که موضع نیروهاي خط را نشان     
فـرداي آن  . اطالعات مهمی که از دست رفتن شان به از دست رفتن جان هزاران نیروي خودي مـی انجامیـد        . نگذاشتید

 از عکـس هـا   تـوي هـیچ کـدام   . روز همه پایگاه سیاه پوش شد و عکس هاي دانا را با روبان مشکی همه جا گذاشـتند                  
خبري از آن قوز برجسته و هیکل خموده دانا نبود و همان آدم مرموز و ناشناخته اي توي قاب بـود کـه آن شـب بـاالي            

دانا به دلیل مسائل امنیتی مجبـور بـود کـه       : وکیلی گفت . سر ما ایستاده بود و موجب ترس و بی اعتمادي مان شده بود            
روز بعـد  . و شماها را به خاطر اطمینانی که بهتان داشت انتخـاب کـرده بـود    تمام مدت نقش یک آدم دیگر را بازي کند          

گردن و قسمتی از نرمی گوشش آسیب دیده بود را با آمبوالنس بـه      ،  نیریزي که به دلیل اقدام به خود کُشی با بند پوتین          
حـاال  .  و آن اتفـاق برگـردم  به آن شب، عقب فرستادند و من بعد از فرستادن نیریزي بود که جرعت کردم براي اولین بار     

هرشـب دانـا تـوي خـوابم     . مدام این فکر خوره ي جانم شده که من می توانستم دانا را نجات دهم اما این کار را نکردم            
قبل از اینکه بـه مـن   ، شلیک کنید« به وضوح می شنوم که می گوید. می آید و زیر لب همان حرف ها را زمزمه می کند 

مـن خـودم را   . منتظر عکس العمل من است   . نیریزي به من نگاه می کند     .  و من می شنویم    نیریزي» برسند شلیک کنید  
مـی  ، من نزدیک تر از همه به جان پنـاه دانـا ام   . کاري نمی کنم  . منتظرم بقیه شلیک را شروع کنند     ،  به نشنیدن می زنم   

خواهم شروع کننده ي اولـین تیـر انـدازي    دیگر به دانا و بقیه اعتماد ندارم و نمی       ،  ترسیده ام . شنوم اما شلیک نمی کنم    
  . مستقیمِ عمرم باشم

   88شهریور 
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  کانون تبلیغات فردا
   مشاوره و تولید فیلم هاي کوتاه و بلند
  ساخت کلیپ و تیزرهاي تبلیغاتی

   تومان 5000تدوین فیلم از دقیقه اي 
  ساخت جلوه هاي ویژه رایانه اي 
  مابا مدیریت فارغ التحصیالن صدا و سی

0 9 1 2 4 3 4 1 4 8   ژاد  عابدي ن0
0 2 1 3 3 6 8 5 4 0    دفتر کانون0
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  قاله ــــم
  !تینها یب به اتصال یعنی تیخالق:هینظر

  يریام ناتاشا
   ...آن را به دو بخش تقسیم کردیم و بخش دوم را در شماره بعد خواهید خواند به علت طوالنی بودن مقاله،

 نظـر  مـورد  موضـوع  و فرمـا  حکـم  جا برهمه سکوت ز،یت ذکاغ يدیسف يرو داستان کلمات کردن حک يبرا مداد نک
 يبـرا  یذهنـ  يقـوا  تمـام  از گـرفتن  کمک باوجود نگذشته، لحظه اماچند......قتل انت،یخ تصادف، است؛ روشن "کامال
 رونـد ...زبـان  ونـه  ها تیشخص نه و ها صحنه نه د؛یآ یدرنم درست زیچ چیوه شوند یم سرد و هیما یب کلمات نوشتن،
 کجاسـت  از ستیـ ن آشکار یدرست به که يزیچ دارد ییها ینارسائ ای یاتصال انگار دهد یم رخ دردرون چه نوآ نگارش

 يهـا  ورمـان  یآموزشـ  يهـا  کتاب ازموضوعات انباشته ذهن یگانیبا اگر...اطالعات فقدان آشفته، افکار آرامش، عدم از
ـ نو یم چه آن چرا دارد؟ وجود نگارش درراه یمانع چه باشد شده لیتکم مان يفکر وخط خیتار بزرگ  ستیـ ن آن م،یسی
 هنـري  اثـر  ؟ آورد دسـتش  بـه  توان یم کجا واز ستیچ" واقعا میدار کم نوشتن يبرا که يزیچ ؟ میکرد یم الیخ که

  ؟ گرید يا ناشناخته عامل یا است تفکر محصول
*  
 داسـتان  الزم يهـا  مولفـه  میبدان تر قبل دیبا است یمختلف مراحل از متشکل خود که نگارش یدرون روند یبررس يبرا
  :کدامند یسینو
  استعداد -1
  نوشتن در ومداومت کار پشت و تالش -2
  يقو نشیب -3
  جامعه مردم يخو و خلق در تفحص -4
  کیتئور اصول آموختن -5
   )آثار نگارش یچگونگ و قیدق یبررس (اتیادب خیتار ي برجسته و یادب آثار یشکاف کالبد -6
  ينوآور و تیخالق -7
  يزیگر هنجار -8
 از حمایـت  صدد در اگر و میباش ریپذ خطر دیبا میهست ينوآور خواهان اگر (شکست از دنیونترس يریپذ خطر جرات -9

  . )میبده تن اشتباه بودن ریناگز به دیبا میباش يریپذ خطر
  یذهن يها چارچوب و یشدگ یشرط با مبارزه -10
  .شود یم حاصل ادیز اتمطالع براساس که ییدانا توهم با مبارزه -11
  ؟ است گذارتر ریتاث نگارش در مولفه کدام اما
  

  تیخالق
 دهـد  نـشان  را آن دارد امکان خود ي روزمره کار در کس هر اما است هنرمندان ي برجسته آثار یادآور خالقیت ي کلمه
  . رسد یم نظر به متفاوت عداد،است نیا گیري کار به در پشتکار و مختلف افراد در توانایی این شکوفابودن میزان هرچند
ـ ا يابـزار  باشـد  بکـر  ظاهر وبه ناب یفلسف يها دهیازا انباشته هم قدر هرچه یول باشد یم فکر شدن زهیکانال تفکر  نی
 تفـاوت . شـد  یمـ  هـم  سینـو  داسـتان  يمتفکر هر صورت نیدرا نوشت داستان تفکر با فقط توان ینم و است یجهان
 نشیـ ب داشـتن  و تفکـر . اسـت  مختلـف  يا وتجربـه  آگـاهی  علمى، ابزار،معرفت با هانج بازسازى در متفکر با سندهینو

 روان اعمـاق  يهـا  ناشـناخته  از يخبر گاهیجا نیدرا چون ستین یکاف باشداما یم الزم نوشتن يبرا يقو ینیب وجهان
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ـ اند و ذهـن  یینهـا  محـصول  و تفکر يتوانمند نیباالتر که تیخالق اما خورد ینم چشم به ـ نو یاراصـل ابز و شهی  سندهی
ـ  را آن و زداردیآم اسرار یمفهوم که ناخودآگاه رفتار و احساسی تجارب نوع از ناشناخته اي  حوزه است،  از یناشـ  تـر  شیپ

 ناشـناخته  یزشیانگ يروین است،  عقالنی  فوق که غیرعقالنی نه که فرآیندي پنداشتند، یم ییماورا و ییا اسطوره يروین
 توانـایی  خالقیت. ندارد شده نییتع شیپ از یده سازمان و يزیر برنامه تیوقابل اندك اریبس بران سلطه که آگاه ناخود و

 دارنـد  اعتقـاد  يا ه عـد . اسـت  موجـود  هـاي   ایـده  از کردن استفاده دوباره یا تغییر ترکیب، طریق از تازه هاي  ایده ایجاد
 و ازمفـاهیم  تـازه  هاي  کیفیت ي ارائه جبمو خالقیت. است تیخالق يدارا نباشد يدیتقل که یدرصورت فقط یهرداستان
 دیگـر  نوع" توانایی و بودن تازه و نو کارخالق، یک يها شاخصه ترین  معروف. شود یم نیهنجار روش از گذار و معانی
 نگـاه  يتکـرار  یموضوع به يطور ای نشود بسنده رویدادها از گونه یک تعریف، یک حالت، یک به تنها که است "دیدن
 از "چـه  گـر ید "سـوال  کـه  خـالق  تفکـر  ي پروسه جادیوا آموزش و نیتمر با. شود یم تیروا است اول بار انگار شود
 متبـادر  مان ذهن به هستند ما هاي پاسخ حاوي که بسیاري خالق هاي ایده و ها حل ه را شود، یم نیادیبن يها سوال
 بـا  مطابق اما دارد عام ي جنبه آموزش نیا .ردیگ می صورت ها  ناشناخته با مواجهه و ها شده ازشناخته وگذر شد خواهند
ـ ا يبرا تیخالق استعداد واجد افراد. است منتظره ریغ يها  جهش ي مرحله ت،یخالق اشو فیتعر  آزاد را ذهنـشان  کـه  نی
ـ  یقیموسـ  بـه  دادن گـوش  مثـل  متفـاوت  کـامالً  يکـار  آن در و گذرانند یم  "نکردن کار چیه" يبرا را یزمان کنند،  ای

 بـه . گـردد   مـی  تر  رنگ پر باشند تر  کمرنگ چه هر که شود  آشکار شان طریق از چیزي تا دهند یم انجام يسوار دوچرخه
  . گیرد می انجام شهود کانال طریق از که خالقیت یعنی درآمدن، خداوند تسخیر به يریتعب
  

  شهود
 يهنـر  آثـار  خلـق  يبرا راه نیرارزشمندت شهود عرفا، خصوصاً هنرمندان و دانشمندان شمندان،یاند از ياریبس يادعا به
 معرفـت  انی،جر نباشد ممکن آن از شتریب که شود دهیکش يحد تا فنر ای کش رشته کی مثل تعقل یوقت. است دانیجاو

 خواهـد  حـل  بـود،  نـشده  روشـن  لیتحل مدد به که را ییمعما ای کیتار ي نکته ازدرون؛ واسطه یب ییها داده شهودي؛
 طبقـه  میمفاه از استفاده مستلزم که گیرد   قرارمی نظري عقل برابر در و است رىیناپذ فیتوص آن یژگیو نیمهمتر. کرد
 معـین  راه اکتـشاف  یول است) جواب به رسیدن براي مشخص و روشن قانونمند عمل ( الگوریتم ي وهیش و شده يبند

  .. ابدی یم نییتب موالها اسطوره قلمرو و ماوراءالطبیعه رهگذر از و ندارد اي شده تعیین پیش از و زمانمند
  

  داستان نگارش انواع
   :کنم یم یبررس دسته درسه را نگارش فاتیتوص نیباا حال

  يزیغر -1
ـ تئور اصـول  فاقد آثارشان اما دارند را یسینو داستان ي هیپا استعداد سندگانینو از دسته نیا ـ  کی ـ  ينحـو  قواعـد  ای  ای

 آثـار  و پـسند  عامـه »محـور  مخاطب «يها داستان شتریب هدست نیا دیتول باشد یم یابداع يها ترفند و محکم يتفکر
  .شود یم جادیا قیطر نیازا یتوجه درخور اثار موارد یدربرخ اما اند کننده سرگرم صرفاً که باشد یم یپاررق نازل

  یکوشش -2
ـ نو یمـ  مختلـف  يهـا  يتئور و شده سازماندهی والگوهایی یخارج دانش اطالعات ي محدوده در سینو داستان . سدی

 تـراوش  کنـد  یمـ  ریدرگ را ذهن هم مزاحم افکار که جا همان ومحفوظات ذهن یسطح يها هیال از داستان چون یول
 گـر ید کـه  یابداعات از هستند يدیتقل آثار اغلب نیبنابرا بدهند را نوشتن يبرا الزم و موثر یچاشن توانند ینم شوند، یم
 یمـ  ه داد ارائه درخورهم يآثار سندهینو اهتمام خاطر به گاه اما دان دراورده ریتحر ي رشته به ها ازآن شیپ گان سندینو

  . شوند
 حـداقل  دسته، دو درهر گاه البته. است بودن یتصنع دوم نوع در و یوناپختگ خام اول آثاردرنوع بارز خصوصیات از کیی

 موانـع  از مملـو  خـود  گذشـته  تجربیـات  اسـاس  بر ذهن اما خورد یم چشم به خالقانه ییها رگه ه،یاول ي دهیا درسطح
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ـ تغذ ینـ یرزمیز آب از اگـر  کـه  یچاه مثل است خالقیت توانایی مجدد احیاي با کننده مقابله و درونی  از پـس  نـشود  هی
  . شد خواهد خشک یمدت

 تخیـل . کنـد  یم استفاده شکل بهترین به خالقش پتانسیل از شهود براساس که تفکر يبرمبنا نه ه سندینو يشهود -3
ـ ا نـه  دهـد  یمـ  ارائـه  ازموضوع تازه یادراک که شود یم ها قصه يساختار يفضا وارد ناشناخته یحس و  تکـرار  کـه  نی

 بـاز  و کـار  ي آگاهانـه  یمهندسـ  يپـا  جاکـه  آن داسـتان  نگارش از بعد یرونیب و کیتئور دانش. باشد نیشیپ يمعناها
 نـه  رنـد یگ یمـ  قـرار  گریکـد ی طول در تعقل و شهود نیبنابرا. ابدی یم ییکارآ شود یم دهیکش وسط شیرایو و یسینو

 بـدون  هـا  آن از یبرخـ  درك و دارند قرار دسته نیدرا زمان از يفرارو تیقابل با ن جها یادب آثار نیبزرگتر. هم برخالف
  . ماند یم مبهم مخاطب يبرا آموزش

ـ غر ،یکوشـش  -يشهود برفرض ه شد ادغام انواع اما است یکل شکل به يبند میتقس نیا ـ رغ ،یکوشـش  – يزی  -يزی
  . است افتیباز قابل آن يبرا زین...و يشهود
  یسینو ن داستا ي خالقه روند
 میکنـ  یمـ  گمـان  درجاده، یرانندگ وقت م،یببر ادیاز را نیماش ي اجزا یهماهنگ و یرسان سوخت ي دهیچیپ مراحل اگر
 متوقـف  راه ي هیحاشـ در میرینـاگز  و شودیـ م حاصـل  اجزا از یکیدر ینقص که یهنگام. میدار آن درراندن یمهم نقش
 یدرراننـدگ  مـا  ییتوانـا  نشود برطرف نقص اگر و میبود ان تیدرهدا يمجر کی فقط ما که مییا یم خود به تازه میشو
  . کند ینم دوا را يدرد
 یدرسـت  بـه  را تشیمـاه  مینتـوان  هـم  هرچند ،يگرید عامل شود ینم لیدل نیا اما میسیبنو ییزهایچ میقادر ما ي همه
 نامحـدود  دانـش  مـدد  بـه  سندهینو لیتخ یصاف از تیواقع گذر داستان. باشد نکرده کمک ما به کار نیا در م،یکن درك
  .است واژگان قالب در رونیب يماد جهان مجدد يبازساز و يشهود
   ست؟یچ یراست به امر نیا یدرون تیماه اما
 جادیا دشوار تیوضع کرد، انشیب شده کیتفک نتوان که است دهیچیپ يقدر به مشخص یموضوع ي درباره تفکر یوقت

. شـود  یآشکارم شتریب شهود، و تیخالق يبرمبنا داستان نگارش ي ناشناخته روند يبرا شده يبند فاز و یمنطق مراحل
 رابطـه  ها برشناخته حاکم منطق از تیتبع به توان ینم دارد ها درناشناخته پا هم علتشان که یعیوقا با درمواجهه هرچند

ـ ز و جـست  بهـره  کردنش تر فهم وقابل هیتوج يبرا تیعل يالگو از توانیم اما ردک کشف را یعل ي ا  کروسـکوپ یم ری
  . کرد یبررس ادیز یینما درشت با را شیاجزا
 حیتوضـ  منظـور  به یتالش رکهیدراساط. اند گفته هاالقاشده آن به که یدرون ییندا از اند کرده یاکتشاف که یکسان اغلب
 زئـوس  دختـران  هنـر،  ي گانه نه يها الهه بانوو زدیا به است یعیفراطب امور توسط رامونیپ يها  تیواقع و یزندگ اسرار
ـ نو. بودنـد  هنر گان ندیجو بخش الهام که میخور یبرم ها muse ای ـ  نـداها  صـداها،  بـا  درمواجهـه  هـم  گـان  سندی  ای

 یانـسان  یصـورت  ها آن به و شدند یم متوسل ها وسیم به آمد یم کمکشان به نوشتن درامر که بخش الهام یارتعاشات
 يبـرا  دندیکوشـ  یمـ  یلیتخ هاتیتوج نیا با و دارند حضور کونیهل کوه برفرض ییجا در که دندیبخش یم ییماورا اما
  . بسازند ریپذ هیتوج یداستان شان ناشناخته حس
 و ونـان ی روم، يهـا  یقاشدرن ها انسان سر گرد هاله شکل به را) کیوپالسمیب( کیانرژ کالبد يپا رد که برد ادی از دینبا

ـ ال7 از متـشکل  انسان، یکیانرژ ي حوزه ای کالبد نیا. افتی توان یم باستان مصر  کـه  سـت  ينـاد  3و مرکزمـدور 7 ه،ی
 علـم،  گـسترش  با اما است فعال ینییپا مدورو يانرژ مرکز چهار ای سه مردم دراغلب. است کرده احاطه را یکیزیف کالبد
  .شود یم فعال اند، ارتباط در شهود و کشف ت،یخالق الهام، منبع با که ششم و پنجم مثل باالتر مراکز
  ابر ي مثابه به تیخالق
 در را خـالق  روح " :کـنم  یمـ  اسـتفاده  ابرنورانی لیتمث از ازآن ملموس یومثال خالقه يروین تیفیک شدن روشن يبرا

 در نحـو  هـر  بـه  که چیزي هر...است رینندگیآف قدرت چشمه ابر، این. کن تصور غلیظ ابر از متراکمی توده مانند انسان
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 کتـاب ] 1[-". میـشود  دگرگـون  و فعال و بارور باشد، تماس در آن آفریننده قدرت با و گیرد قرار ابرخالق این با ارتباط
   میم ایلیدا استا دوم جلد حق میتعال
 دارد ارتبـاط  روان اریناهـش  ریضم با هک شد متصور کیانرژ کالبد تیخالق مرکز در توان یم را ینوران ابر نگارنده زعم به
 میتقـس  و اسـت  يمغـز  يهـا  تیـ فعال و يماد تیواقع از زیمتما یروان تیواقع کی که ذهن اصالت به اعتقاد برفرض( 

  ).اریناهش و ياریهش ي آستانه ار،یهش ي شعبه سه به روان
 از کـه  کـرد  فـرض  دردرون يا ه رنـد یگ همچـون  را آن تـوان  ی؟نمـ  نـدارد  زین یرونیب ییمنشا خالقه مرکز نیا ایآ اما

  ؟ باشد شده هیتغذ هم یرونیب يا ه فرستند
 جریـان  دیگـري  و خـالق  شـعور  جریان یکی. گرفته بر در را جهان انرژي، و شعور جریان دو]1 [یباطن تر قیعم دید از

 منفـی،  ریـانی ج دیگـري ...بخـش  تعـالی  و خـوب  جریـان  کلـی  طـور  بـه  و...کننده شکوفا سازنده، نوع از یکی. مخرب
   کی جلد کتاب همان -] 1...[ویرانگر

 ریتـاث  انـسان  يانرژ ي برحوزه تواند یم یرونیب يانرژ ي حوزه وارتعاشات کند یم دییتا را یاتیح يانرژ کوانتوم کیزیف
ـ  برتـر  يخـرد  ،ارتعاشات یهست در يجار خالق ازشعور تیخالق گرفت جهینت طور نیا شود یم نیبنابرا. بگذارد ـ  ای  یب

ـ انرژ درکالبد موجود يناد دو قیازطر تواند یم انتقال نیا. شود هیتغذ کائنات، در) ∞ (ناشناخته یتیهان  کـه  (انـسان  ییای
 دربـدن  ها دررگ خون انیجر مثل را یاتیح يانرژ مدام و رونیب جهان با يگریود دارد ارتباط ذهن درون جهان با یکی
ـ  کـه  کـرد  فرض توان یم شهود انالک چون را ها يناد نیا. ردیگ ،صورت )گرداند یم ـ ا ن ایـ م اسـت  یارتبـاط  یپل  نی
ـ یب خـالق  شـعور  از يا اشعه تیخالق. شود منتقل سندهینو به ها امیپ تا انسان ي ابرخالقه و یرونیب خالق انیجر  یرون

 الهـام  شـات ارتعا یوقت. آن مختلف يها شعاع از نور رشته کی رودخانه، انیجر از یفرع انیجر آن، ابعاد از يبعد است،
 یمـ  آن شـارژ  و شـدن  فعال موجب شود، متمرکز ) یابرنوران(تیمرکزخالق در شهود کانال قیطر از خالق شعور بخش
  . شودیصادرم یلیتخ نگارش ي اجازه و شود روشن که خاموش یالمپ مثل گردد
ـ د وبـا  کـرده  یبررسـ  را یهـست  جهان قیدق يگر مشاهده همچون تر شیپ سندهینو میریگ یم نیرابرا فرض  خـود  دی
 مـبهم  يعناصر یموضوع يبرمبنا و داده انجام زین را اتیادب خیتار ي برجسته و یادب آثار یشکاف کالبد و دهید را جهان

 ناشـناخته  و نـو  بـه  تواند ینم یول است آگاه ،ياریهش وقت هرچند است کرده يزیر هیپا خود ذهن در را هیاول یطرح و
 کـرد،  تامـل  ها شهیاند ن ایم خال در بتوان که يطور شود ادیز ختهیگس ازهم فکارا نیب فواصل که یهنگام. ابدی دست
 تیـ خالق يبـرا  را نکـردن  کـار  چیه اشو که جاست نیازا. دارد وجود برذهن مقدمه یب و یناگهان ناشناخته یتجل امکان
ـ نو یعمل یب قیطر از عمل ینوع ق،یطر نیا از نگارش ي درپروسه.داند یم الزم  آگـاه  نـاخود . شـود  یمـ  واقـع  سندهی

 را ذهـن  يا جرقـه . نادرسـت  "بعـضا  يها برداشت و یمنف احساسات از انباشته یآگاه خود نه است یواقع یبودن،آگاه
 اسـت  ممکـن  هرچند کند دگرگون را نوشته سرنوشت تواند یم که دهد یم قرار دربرابرش را يتصور و کند یم روشن
ـ نو يفکـر  تـوان  از گـاه . باشد آن ي ه کنند دیتشد و سو هم ای باشد نداشته يسازگار کار، ساختار و طرح با یحت  سندهی

 لحظـه  کـشف  ای خاص ییها داده ،يشهود ادراك يا گونه تابع سندهینو. دارد رتیمغا فکرش با یحت گاه و است خارج
 يریتـصاو  و تکلمـا  انیپا یب لیس افته،یباز خاطرات رفته، ادیاز ییزهایچ شود؛ یم خاص یحس شدن ختهیبرانگ ای يا

 "مـثال  اسـت؛  صـفر  يمـساو  رونیب درجهان وقوعشان احتمال که شود یم مواجه يریتصاو با گاه کنند یم فوران ناب
ـ  و چهارسال کافکا، "مسخ "در انسان کی شدن سوسک ساراماگو،" يکور "در شهر کی یاهال شدن کور  و مـاه  ازدهی
 از ایدن دنید سون،یمور یتون "الودیب"در روح بازگشت مارکز، ایگارس لیگابر "ییتنها سال صد "در دنیبار باران دوروز
 مثـل  کنـد  یمـ  تیتبع یعل اصول از زیچ همه هم یگاه...فاکنر "ياهویه و خشم"در افتاده عقب کی چشم ي چهیدر

 یخـواه  جـان یه و یزنـدگ  کسالت بالزاك، ي " دلشکسته "در کوچکش پسر به نسبت يمادر ي انهیگرا ضیتبع حالت
  ]1...[يتولستو " صلح و جنگ"در جنگ يها رخداد فلوبر، گوستاو " يبوار مادام "زن تیشخص

  ... ادامه در شماره بعد
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  مترجم ،مشتاق لینشم با ي افسانه طباطباییگفتگو 
   ! بپرسم خودش از خواهم یم وحاال ؟ ستیک لینشم! شدم کنجکاو دمیشن را اسم نیا یوقت 

 يبـرا  مـادرجوانش  و پـدر  همـراه  به و کرد ترك را) هیاروم (زادگاهش شهر یالگس سه در که بود یکوچک دختر لینشم
 هـم  تهـران  نهمهیا با. شد جدا شیها يهمباز و بایز ي خانه از گرفت یم شدت عراق و رانیا مرز در که یجنگ از فرار
 خالـه  و آرام و بـا یز وخـواهر  بـاهوش  بـرادر  کنـار  در ینقل آپارتمان کی در دیجد یزندگ. داشت را خودش يها تیجذاب
  .نبود لطف از یخال آمدند یم دارشانید به هرروز که ییها
  

  ست؟یچ تانیعالقمندِِها وحاال
ـ  نشیآفر و نوشتن يبرا شهیهم سندهینو آدم زند، یم را اول حرف روابط و سرعت که ییایدن در   سـکوت  و آرامـش  یپ

 تـز  چنـد  و کتـاب  ازدهی ي ترجمه. بودم شده يرشه یزندگ یمگیسراس و شتاب نیهم ریجوگ هم من یزمان کی. است
 يتجـار  يها ترجمه ها، تیفعال نیا کنار در. بود امیا همان حاصل سال، شش در یادب ي مقاله پنجاه از شیب و يدکتر

 دو. خوانـدم  یمـ  هم درس دوران آن در تازه. بود آور سرسام ام یزندگ سرعت و دادم یم انجام هم) یمال ي دغدغه با(
 مـصاحبت  و مـسافرت . نبـودم  گـردش  و یمهمان اهل. بودم خانه در کل طور به اوقات ي هیبق و رفتم یم شگاهدان روز
ـ آال یب و سالم چندان نقد يفضا طیشرا نیا در. گذراندم یم ام خانواده با را آزادم وقت و بود دهیگز میها  و ستیـ ن شی

 بـا  را هـا  یدوسـت . گـذارد  یم ریتاث میرو یلیخ یانسان روابط. باشم دور به ناخواسته يها بحث و یحواش از دارم دوست
ـ ها رنـج  و شـود  یم من درد گرانید درد. بدارم دوست کودکانه و شائبه یب کنم یم یسع و رمیپذ یم وجود تمام  شانی
ـ  و سـاده  يهـا  آدم کنم یم فکر شهیهم! رمیگ یم سخت يادیز ها يامروز قول به. کند یم ینیسنگ ام شانه يرو  یب
ـ جر خـالف  جهـت  در شـنا  نکـه یا با. دارند نگاه دور مردم یزندگ يها انیجر از را خودشان دیبا من مثل يا هیحاش  انی
ـ ا من يبرا. باشم داشته نشدن غرق يبرا یسنگ تخته که زنم یم آب به تن یوقت تنها است، تر ریدلپذ میبرا  تختـه  نی

  .است بوده "خداوند" شهیهم سنگ
  

  ؟ دگاهتانید از مشتاق لینشم
 بـاالخره . اسـت  آرام و ساده میایدن. شناسم یم بهتر شهیهم از را خودم کنم یم احساس یزندگ چهار ي دهه يابتدا در
 معمـوال  سـاده  يهـا  آدم يبـرا  شرفتیپ يفضا روزها نیا. میباش داشته دوست هم ها نهیکم با را یزندگ میریگ یم ادی

 در. آورد دسـت  بـه  امکانات نیتر کم از را جهینت نیبهتر که کرد تالش دیبا. ستین هموار ییباال سر ریمس و است بسته
 يا سـاده  زن. سـازد  یمـ  را ها مجسمه نیباتریز اش خانه در يجلو رس خاك با که شناسم یم را يکرد رزنیپ مهاباد
 همـان  يرو هم ها وشب پزد یم نان خاك همان گندم با ها روز. است بسته پشت از هم را يشهر هنرمندان دست که
 احـساس  کمتـر  شـوم  یمـ  غـرق  مـدرن  یزنـدگ  در شتریب هرچه اما کنم یم اغراق برسد نظر به دیشا. خوابد یم نیزم

 و هـا  رنـگ  بـه  هـم  بـدنم  راستش. دیآ یم در جور حد از ادهیز یسادگ همان با من ذات. کنم یم آرامش و یخوشبخت
  .است حساس يشهر جوراجور يها اسانس

  
  د؟یا دهیرس تانیها آرزو به نسبتا ایآ و دیداشت ییآرزو چه ینوجوان در
ـ نو گـرفتم  میتصم خواندم را پدرم يها کتاب و شدم که بزرگتر. شوم معلم مادرم مثل که بود نیا میآرزو نیاول   و سندهی

  درسـن  امـروز ! بـودم  کرده تماشا ها یدنید ي برنامه در را نیا. بگردم را ایدن دور دوچرخه با خواستم یم. شوم جهانگرد
 اگـر  دارم دوسـت . بـزنم  خودمـان  تیوال به يسر ام نکرده وقت یحت سنده،هرچندینو هم هستم معلم هم یگسال یس

  . شود کم مجرد يها خانم يبرا کشور داخل در سفر موانع دوارمیام البته. بگردم را رانیا باشد اش هیما و مجال
  
  گذارد؟ یم ریتاث تان هیروح در متن موضوع چقدر 

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

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


  26          صفحه 1389 داستانی چوك       شماره دوم، سال اول، مهر ماه (PDF)نشریه الکترونیکی      

 اگـر . شـود  یم اسب سوار انسان که یزمان مثل. خورم یم وندیپ موضوع با) مقاله ای کتاب (مطلب هر ي ترجمه زمان در
 تـا  و زنـد  یم نتیزم به باشد چموش اسب اگر.  ورس  قنط مثل شوند، یم يدیجد موجود اسب و سوار یباش نداشته نیز

 نیشـ  اسـکاول  فلـورانس  اثر چهار لمث يمعنو کتاب کی ي ترجمه زمان از. است نیا متن. شود ینم آرام ینکن رامش
ـ یخ مـن  يبـدو  و سـاده  ذهـن  يبرا مقابل، در یادب يها متن و کتاب ي ترجمه. ام شده تر کینزد خداوند به یلیخ  یل

 ام خوانـده  کنـون  تـا  کـه  يهـا  متن نیبدتر. کرد ام افسرده یلیخ بکت ي "ها انیهذ" مثال عنوان به و است نیسنگ
 مواجـه  از ،يمعنـو  عـالم  و اتیالوه نقش از کاستن با کردند یم یسع که است بوده ینسندگاینو پوچ و سرد يها نوشته

 مـن  نظر در ستین شیب يدادیرو و اتفاق سندگانینو نیا نظر در مرگ و یزندگ چند هر. زندیبگر راینام و یمتناه امر با
  .بدهد بها آثار نیا به دیبا مترجم کی من ازنظر. باشد خداوند شیستا و انیب دیبا یزندگ از هدف

  
   د؟یسینو یم خودتان ایآ و دیافتاد کتاب  ترجمه فکر به شد چه
 از شیشـعرها  در او. نـشد  چـاپ  هرگـز  متاسفانه که بود یپتروچ جان از شعر مجموعه کی کردم ترجمه که ياثر نیاول

. دارد قـرار  یسیانگل اتیادب ریتاث تحت مرا مجموعه نیا و بود کرده استفاده کیکالس آثار يها سندهینو ریسا و ریشکسپ
 یسـالگ  21 در کـه  یداسـتان . بـود  سـالم  23 زمـان  آن در. بـودم  ریناپـذ  يریس یول ساده ي خواننده کی ازآن شیپ تا

 و کـنم  عـوض  را ام یلیتحص ي رشته انداخت صرافت به مرا و شد اول یمل ي جشنواره کی در بودم کرده يرگریتصو
 هنـر  ي حوزه در یرانیا موفق پژوهشگر و سندهینو کی عنوان به پدرم. بخوانم یسیانگل زبان ارشد یکارشناس مقطع در
 ي رشـته  در ام یقبـول  دوسـتانم  ي همه یوقت. است بوده من یحام و مشوق شهیهم) کارکشته نقاش کی و (اتیادب و

ـ یخ طیشرا در خود پدرم. کردند یم یهمراه مرا یمال و یروح يها تیحما با مادرم و پدر دانستند یم محال را زبان  یل
ـ روح طیشرا نیتر سخت در شهیهم مادرم طور نیهم. بود کرده بزرگ را ما و کرده کار خوانده، درس یسخت  تـوان  و هی

 و سـکوت  در کـه  میهست یفرهنگ و آرام ي خانواده کی ما. بودند دهیجنگ اهدافشان يبرا و داشته نگاه باال را خودشان
 یفرهنگـ  موسسه کی پدرم. میکن یم فایا ینقش هنر و ادب يایدن در امکانات و انتو حد در جامعه از مان ینسب ییجدا
ـ نو يبـرا . است بوده گذار ریتاث یلیخ من یادب یزندگ بر امر نیا. دارند انتشارات کی و يهنر  در يدراز راه شـدن  سندهی
  .نمیب ینم خود اتیوندر نوشتن يرایپذ و ایمه را فضا ضمن در. ندارم گفتن يبرا يادیز حرف هنوز.دارم شیپ

  
   د؟یببر نام لطفا را خود ترجمه نیبهتر  دیا کرده ترجمه کنون تا ییها کتاب چه
 نـه یزم در هم کتاب دو. شود یم مربوط تجارت و تیریمد ي حوزه به کتاب پنج ام کرده ترجمه که یکتاب ازدهی انیم از
 اتیـ ادب در. انـد  شده چاپ شیدوتا که ام کرده جمهتر یروانشناس کتاب سه. است انگلستان کشور اقتصاد و استیس ي
ـ  کـه  گـر ید کتاب آن مورد در دهم یم حیترج. دارم شده چاپ ي مقاله پنجاه از شیب و کتاب دو  دوسـت  همـه  از شیب
 اسـکاول  فلـورانس  يها نوشته خودم. کنم یم واگذار خوانندگان به را يداور ترجمه، نیبهتر مورد در. کنم سکوت دارم
  .دارم دوست همه از شیب را نیش
  
  د؟یکن ترجمه را یسندگانینو چه آثار شتریب دیدار یم دوست نکهیوا
 صـفحه  ریمد روزنامه در (و ناشران شنهادیپ قبول به ناچار موارد شتریب در هم اکنون و کردم ینم کار دهیگز ادیز ابتدا در
 مهـم  و لیدخ ام یادب اتیح بالش در که رمیگ یم نظر در را ها دغدغه ریسا بلکه ندانم، را ام قهیسل نکهیا نه. هستم) ام

  .باشم نندهیآفر و مولد هم من يزود به دوارمیام. بخوانم شتریب و رمیبگ ادی دیبا فعال. است
 يهـا  آدم يبـرا  خواهـد  یمـ  دلم. دارم دوست زیچ همه از شیب را سازنده و بخش الهام ساده، ،يمعنو متون ي ترجمه
ـ با مـتن  کـنم  یمـ  فکـر  و ام نـشده  يتجـار  يها رمان ي ترجمه ي حوزه وارد هرگز بتهال. سمیبنو ساده و يعاد  از دی
ـ ا در انسان نشیآفر از هدف که همانطور. دهد پاسخ را انسان یاساس سواالت و رود فراتر روزمره یزندگ  هرگـز  ایـ دن نی

 ریـ درگ يمهمتر مسائل با را خواننده دیبا اتیادب است، نبوده مرگ تینها در و گذرا يها لذت از يبرخوردار و یروزمرگ
ـ ا ییرمزگـشا  و کـشد  یمـ  چـالش  بـه  را یوهست انسان بودن خود، يها انیهذ کتاب در بکت نمونه عنوان به. کند  نی
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 خواهـد  انجـامش  مـرگ  سـرحد  تا هستم،خودش درون در من": است خواننده دوش بر که مترجم ي عهده بر نه نوشته
 هـم " گـام،  بـه  گـام  را، مـرگش  سپس و یزندگ انیپا ساخت، خواهم مرگش با د،کر خواهم تحملش من، خاطر به داد،

 ینمـ  مـرد،من  خواهـد  که گام، به د،گامیفهم دانستم،خواهم یم دیبا است محال کرد، خواهد را کار نیا چطور ، "اکنون
ـ  بود،نه خواهم درون در ماند،من نخواهد جا به يزیچ شیجزاستخوانها رم،یم  خـواهم  ه،دردرونزیسـنگر  یانـدک  از شیب

ـ د ست،یـ ن ممکن نیا جز بود، ـ ا ینمـ  دگـر  نـک یا گـذرد،  یمـ  چپرهـا  يالبـال  هـا،از  رانـه یو اری  نخواهـد  هرگـز  ستد،ی
 يزیـ چ هـم  خود با د،یگو ینم يزیچ مورد نیا در زین یکس گفت، نخواهد يزیچ کس چیه به من، خاطر ،به"من"گفت

 ازیـ ن ابـد  تا که را آنچه هر ساخت، خواهم فراهم را شیازهاین ي همه است، نمانده یباق سرش در يزیچ گفت، نخواهد
  "..."من"دینگو گرید تا دارد،

  
  د؟یدار يشنهادیپ چه ترجمه دوستداران يبرا
 و مـدرن  اتیـ ادب از هـم . خوانـدن  و خوانـدن ! ستین راهش شدن مترجم مسلما است شهرت و پول دنبال به یکس اگر 

ـ  و سـاده  متـون  ي ترجمـه  يهـا  کـالس  در. مبـدا  زبـان  فرهنـگ  و زبان از هم و یفارس کهن  بـه  دانـشگاه،  در یادب
 مهـم  مقصد و مبدا زبان با صرف ییآشنا: است موثر هم یلیخ واقع در که کنم یم شنهادیپ يا ساده راهکار انمیدانشجو

 کـه  ییتابهاک مردم یزندگ و فرهنگ با حال نیع در و بشناسد یخوب به را خود یبوم فرهنگ و زبان دیبا مترجم. ستین
 يا سـاده  یآگاه علوم ي همه از دیبا مترجم. است یجذاب اریبس و دهیچیپ ي حرفه ترجمه. باشد نیعج کند یم ترجمه
 رکگـارد یک سورن. ستین تیمحبوب و شهرت دنبال به هرگز یواقع ي سندهینو. دارد نگاه روز به را دانشش و باشد داشته

  .شناسد ینم را او چکسیه و است همگان از دور و کند یم یزندگ تنها سدینو یم "گانهی" آن يبرا که آن دیگو یم
  

  تانیکارها از کوتاه متن کی ترجمه
  
 یآگـاه  نیا و شد خواهد انیع شما بر قتیحق": کنم نقل را نیش اسکاول فلورانس کتاب از یبخش دارم دوست نجایا در

ـ  اسـت  نهفتـه  مـشکالت  پـس  در کـه  یاتیـ واقع به دیبا انسان که معناست نیا به گفته نیا".کرد خواهد رستگارتان  یپ
 یمـ  گلـستان  طـراوت  بـه  را ریکـو  و دهد یم تکان را اش ییجادو چوبدست انسان".ندارد قتیحق یناکام و کمبود.ببرد
  . کند
  ".دیکن شیستا را خداوند زین دیخورش برآمدن يبرا
  :نطوریهم و
 يا حلقـه  همچـون  یانـسان  هـر  (رنجـم  ینم بدکاران آزار از نم،ک یم توکل او به کشم، یم پروردگاررا انتظار صبورانه"
  ".کند یم آورده رابر ام یقلب يخداوندآرزوها اکنون و) دهد یم وندیپ سعادتم به مرا نیزر
  
  همکارانتان گرید و خودتان يبرا آرزو کی آخر در
ـ  آرزومنـد . باشـد  سـاده  و بهانه یب تان يشاد و بایز و آرام تان یزندگ دوارمیام  و وجودتـان  بـر  خداونـد  رحمـت  ارشب

  . اتیادب و هنر يها افق در تان ي ستاره درخشش
  .باشد زانتانیعز و شما حال شامل پروردگار لطف و برکت 
 مشتاق لینشم از تشکر با
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  نقدو بررسی آثار کالسیک
  معرفی سمک عیار

 پـس  کـه  یشـکل  بـه .باشـد  یم يخانلر زناتلیودکترپر شهرسمک،تألیف ازکتاب عیار،برگرفته سمک کتاب متن به ارجاع روش*
 یمـ  قـرار ]  / [کروشـه  داخل در ممیز چپ درسمت صفحه ي وشماره راست درسمت جلدکتاب ي نظر،شماره مورد متن ازآوردن
  .گیرد

  
 از هایی داستان.آید یم شمار به ششم قرن از یفارس درادبیات يپرداز داستان يها نمونه ترین یقدیم از عیار سمک کتاب

 یشـادمان  وموجبات گشته سرزمین نیا مردم درمیان سینه به درازسینه درسالیان اغلب و داشته عامیانه یشکل که دست ینا
  .است آورده رافراهم آنان یوسرگرم
 مؤلف و عیار سمک داستان از ساخته؛ خاطرنشان »عیار سمک «کتاب ي  مقدمه در خانلري ناتل پرویز دکتر که گونه همان
 اصـلی  مـتن  از شـود؛  مـی  ذکـر  داسـتان  راوي یا ازنویسنده که اطالعاتی تمام و. نیست اثري اي  تذکره و بکتا هیچ در آن

  ].1[آید می دست به داستان
. است شده ذکر »االرجانی الکاتب عبدهللا بن خداد بن فرامرز «سوم جلد ي  مقدمه در عیار سمک داستان جامع یا مؤلف نام 
  .است کرده تحریر و فراهم »القاسم ابی بن صدقه «نام به قصاصان از یکی زبان از را داستان این گویا که
 بـن  خداداد بن فرامرز ... گذارده بنیاد را فراق و شوق ي  قصه این که ساز سخن پرداز نکته و شناس سخن کاردان بعد اما«

  ]*183 / 3[» .است االرجانی الکاتب عبدهللا
 عبـدهللا  بـن  خـداداد  بـن  فرامـرز  کتاب آورندة جمع شیرازي القاسم ابی بن قهصد قصه راوي] از [کند روایت چنین بعد اما«

  ]3 / 4[» .کردند درخواست من از حکایتی موافق دوستان از جماعتی اوقات از وقتی که االرجانی الکاتب
 شـراب  دوجو و مسجد نبودن نظیر دارد، وجود عیار سمک داستان متن در که شواهدي به توجه با عیار سمک داستان اصل
 و اسـکندر  با شاهان ذکر رسیدن سر به و کیومرث با ایران شاهان ذکر آغاز طور همین کتاب، سراسر در حساب بی خواري
 محـتمالً  و نبـوده  اسـالمی  دوران بـه  مربـوط  اثر این اصل کنیم باور که دارد  می برآن را ما جامعه؛ الطوایفی ملوك ساخت
  ].2[باشد بوده اشکانیان ي دوره به مربوط

 ابیـاتی  به استناد با فقط و نیست مشخص قاطع ضرس به داستان تدوین و تألیف زمان خانلري ناتل پرویز دکتر ي  عقیده به
 و گرگـانی  فخـري  معزي، امیر سلمان، سعد مسعود تبریزي، قطران مانند ششم و پنجم قرن شاعران از داستان متن در که

 توان می …و شاه قاور ملک، قزل قیماز، سنجر، سمارق، مانند ترکی خاص هاي  نام به توجه با و. است آمده سعدي گاهی
  ].3[نیست سلجوقی ي دوره اواخر از بیش داستان تألیف تاریخ که برد گمان
ار،به سمک صفا،داستان اهللا دکترذبیح ي عقیده به شکل به ازآن هایی قسمت که این یا آن داشته،تمام که یشهرت دلیل عی 

ار سمک زیرادرکتاب.است دهبو آمده در منظوم هـا  آن ي سـراینده  یبـوده،ول  مـرتبط  موضوع با که شود یم دیده یابیات عی 
  ]4. [نیست مشخص

 زن اي گفت کیست،تا این که بود اندیشه در خود با گفت، یم نیکو سخن که بود بازمانده يو گفتن سخن در افروز عالم« 
  :شعر.یمعن این اند،در گفته نیکو گفت رخ سمن ؟یکیست تو که آید]ینم[دردل مرا و شناسم ینم گونه هیچ به را تو من
  دانم نیک نشانت و نام من که    نشانم و ونام من از یپرس چه

  یگانه یهست درجهان يمرد به    مردزمانه سمک یهست توخود
  کمتر و بیش نزاید و دست نزا    مادر هیچ عالم به يتومرد چو

                   ]5/ 608[  
 بـر  مبنی سیستان تاریخ روایت به بنا و. است »القاسم ابی بن صدقه «نام به فردي قصه راوي گردید، اشاره که گونه همان
 اصلی قهرمان به توجه با »صدقی و سمکی «هاي نام به عمرولیث نوادگان و عیاران از فرقه دو میان که تعصبی و اختالف
 اشـاره  ایـران  در ادبیـات  تـاریخ  کتاب در صفا اهللا ذبیح دکتر که گونه مانه .است »عیار سمک «که کتاب عنوان و داستان
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ه با داستان ي گردآورنده و جامع که اند داده احتمال ایشان و.نیست عادي امري اند؛ کرده از کـه  یذهنـ  ي سـابقه  بـه  توج 
 زبـان  از را سمک عیاري و انگیمرد مردي، جوان شرح باشد؛ خواسته داشته، سیستان تاریخ در عیاران، از دسته دو اختالف
  ].5[گیرد قرار مخاطبان خاطر مقبول پیش از بیش عیار سمک داستان که این تا. باشد کرده نقل مخالفان و رقیبان از یکی

 گردش بسیار «معنی به نیز لغت هاي کتاب در و. رود می کار به »مردي جوان «با مترادف موارد اکثر در »عیاري «ي  واژه 
 کُتـب  در چـه  آن بـا  متفاوت معنایی »عیار «ي  واژه بهار الشعراي ملک استاد شادروان نظر به. آید می »چاالك «و »کننده
  :دارد آمده، لغت
 عیار گویند و نشده لغت این براي درستی معنی هم عربی لغات در و. ندارد خود معنی به اصلی و ریشه عرب لغت در عیار«

 زبـان  در لغت این از حقیقی ي  ریشه و اصل نبودن و معانی این نبودن از و باشد چاالك و کند گردش بسیار که است کسی
ار (کلمه آن اصل و باشد مأخوذ فارسی از و عرب لفظ این که رسد می نظر به چنین عرب که یار معنی به و باشد پهلوي) ایی 
ار (و) وار ایی (بعدها و است بوده »وار ادي «قدیم پهلوي در لغت این اصل و است رفیق آن عربی یـار  دري زبـان  در و) آیی 
 یـار  را یکـدیگر  آنان و است کشیده  می آن از تر پیش شاید و ساسانی هاي دوره به عیاران اتصال ي  رشته گویا و است شده
  »].6[اند خوانده می
 آن اثبـات  بـراي  واهديشـ  نیز خود و پذیرفته را بهار الشعراي ملک استاد نظر »عیار «واژه معنی ي  درباره نیز خانلري دکتر
  :کند می ذکر مدعا
 مثـال  براي جمله آن از که دارد بسیار نظایر و موارد ایرانی هاي زبان تحول در »ي «به »د «و »ذ «تبدیل حال هر در و«

 ایـن  جملـه  از. دارد نظایري نیز اند، نوشته »ع «با را کلمه که این اما. کرد ذکر توان می را »آیین «و »آذین «هاي صورت
 ثبت »عیاره «صورت به) عیار سمک متن مانند (فارسی قدیم هاي متن از بعضی در را بند و باز معنی به »ایاره «ي کلمه که
  »].7[  اند کرده
 ي  واژه از مواقـع  از برخـی  عیـاران  عیـار،  سـمک  داستان در که کرد اشاره نکته این به توان می بهار استاد نظر اثبات براي
  :کنند می استفاده »خوردن ديشا «هنگام در »رفیق«
 رفیقـی  شادي ترا برآمدن گونه بدو مردي جوان طریق در نشاید ام، گفته خواهري و برادري تو با که بودي چنان نه اگر و«

  ]2/316[» .باشم خواسته عذر خود گفتۀ تا. شاگردم ترا هنر بدین. عیاران محفل در می خورد
» .بودنـد  خـورده  او شادي نادیده که بودند سمک رفیقان همه و پاي بر بند قصاب، برادران دو با نشسته، دیدند تن چند و«
]2/107[  

 و عیـاران  شـطارت  و جـالدت  هـا،  دالوري شـرح  آید،  برمی آن عنوان از که گونه همان عیار، سمک داستان اصلی موضوع
 قرار تحلیل و تدقیق مورد تحقیق این مختلف هاي بخش در که. باشد می حکومتی ساختارهاي در گروه این جایگاه تبیین
  .گیرد
 گروه این میان در رایج اخالقی اصول و رسوم و آداب به مردان جوان و عیاران هاي دالوري شرح بر عالوه داستان این در
 داسـتان  جاي جاي در و نیست خالی نیز اجتماعی رسوم و آداب انعکاس از داستان، ترتیب همین به. است گردیده اشاره نیز
  .است شده پرداخته ها آن به مفصلی شکل به
 طی در بار اولین براي اینان از گروهی. شویم   می مواجه عیاران از مختلفی هاي گروه با عیار سمک داستان در کلی طور به

 ها آن به که عیاران از گروه این. باشد می گروه این اعضاي از نیز عیار سمک که ، شوند  می دیده چین سرزمین در داستان
 از گیـري  بهـره  و عیـاري  جالدت و شطارت دارند؛ اقامت نیز مردان جوان سراي در و شود می اطالق نیز مرد جوان عنوان
 به مردي جوان خدمت در را عیاري واقع در و بندند می کار به مردي جوان اخالقی اصول راستاي در را عیاران هاي حیلت
 اخالقـی  مبـانی  و اصـول  از هـا  آن میان در که دارند قرار ماچین شهر یارانع عیاران، از گروه این مقابل در. گیرند می کار
 و حکومـت  خـدمت  در صـرفاً  را آن از ناشـی  شـطارت  و جـالدت  و عیـاري  ها آن بلکه. شود نمی دیده اثري مردي جوان

 اي مالحظـه  قابـل  جایگاه مردم ي  توده بین در چین والیت عیاران برخالف دلیل همین به. کنند می استفاده آن کارگزاري
  .ندارند
 عیـاران  عاقبت که رندیگ می داده قرار یکدیگر روي در روي داستان طی در رفت؛ ها آن ذکر که عیاران از فوق هاي گروه
 در که ماچین عیاران برابر در عیار سمک سرکردگی به و خورشیدشاه لشکر قالب در مردمی ي  پشتوانه به توجه با چین شهر
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  .یابند می تفوق هستند؛ هشا ارمن لشکر قالب
 و خـصومت  حـدودي  تـا  که. است شده اشاره داستان در نیز عیاران، میان در دستگی دو و تفرقه از دیگري ي  نمونه به البته

 در که شکلی به. آورد می یاد به را است؛ شده اشاره آن به سیستان تاریخ در که را صدقی و سمکی هاي فرقه میان تعصب
 کـه  دارنـد  فعالیـت  »علمـان  سـیاه  و علمـان  سـرخ  «عنـاوین  تحت مردان جوان و عیاران از گروه دو »خاورکوه «سرزمین
 عیـاران  جانـب  علمـان  سرخ میان این در شود، می شدیدتر منطقه، این به داستان شدن کشیده با ها آن تعصب و خصومت
  .کنند می رجخا اجتماعی و سیاسی ي صحنه از را علمان سیاه ها آن یاري به و گرفته را چین
 عیاران ي  سرکرده به مقام این که شود می اشاره »اسفهساالري «نام به حکومتی و دولتی منصب و مقام به داستان طی در

 حـضور  بـه  توجه با و مردان جوان و عیاران ي  بالقوه توانایی از آگاهی با ها حکومت واقع در. گیرد می تعلق مزبور سرزمین
 کارآمـد  بـسیار  اجرایـی  بازوي عنوان به گروه این از مردان جوان گروه میان در جامعه اصناف و اقشار ي  همه از نمایندگانی

 شهرها، مناطق تمام بر ها آن اشراف و اجتماع در عیاران حضور گستردگی از استفاده با و. برند می بهره شهر داخل در خود
 همراه عیاران و اسفهساالر دربار، در حتی و شهر در اي دثهحا و اتفاق هر قبال در و گیرند می نظر زیر را حوادث و رویدادها

  .دهند می قرار مؤاخذه و بازخواست مورد را او با
 ي  حیطـه  در نظـم  برقراري به بیشتر او مسئولیت بلکه نبوده لشکري منصب و مقام اسفهساالر شد، گفته چه آن به توجه با

 »زور پیـل  شغال «چین شهر در که چنان. هستند اسفهساالر داراي ها والیت اغلب داستان این در. باشد یم والیت داخلی
 و] 26 / 1 [»دارند شاه والیت کلی اختیاري« :»بزاز سعد «ي  گفته به بنا و است دار عهده را مسئولیت این مردان جوان سر

 نـام  بـه  شخـصی  ینمـاچ  شـهر  در را مـسئولیت  همـین  و. پذیرد می انجام ها آن فرمان و امر به شهر ي  مطالبه و مصادره
  .است دار عهده »کانون«

 جایگـاه  و ارزش تبیـین  داسـتان،  ایـن  گـردآوردن  از آن جامع و داستان ي  پردازنده اهداف از یکی شد اشاره که گونه همان
 شـهر  در مـردان  جـوان  سـراي  به داستان ابتداي در خورشیدشاه رفتن داستان. است اجتماعی و حکومتی ساختار در عیاران
 بـراي  گـروه  ایـن  توانـایی  و قدرت از استفاده و مردان جوان سلک در درآمدن آن دنبال به و عیاران از خواهی هارزن و چین

 او درآمـدن  و عباسی سوم و سی ي  خلیفه اهللا، لدین الناصر پوشیدن فتوت سراویل ي  واقعه یادآور مخالفان، برابر در ایستادن
  .است مهاجمان مقابل در یانفت نظامی قدرت از استفاده و فتوت اهل سلک در
. یابنـد  مـی  واالیی جایگاه روز فرخ پسرش او از پس و شاه خورشید حکومتی دستگاه در نیز مرد جوان عیاران میان این در

 و. کند می خطاب »برادر «و »خورده شادي «را عیار سمک مردان، جوان سلک در درآمدن موجب به خورشیدشاه که چنان
 خـرده  او بـر  و نموده انتقاد پادشاه از دیگران حضور در تواند می که گردد می برخوردار عظمتی و شأن چنان از عیار سمک
   .بگیرد

  
    آگـاه،  انتـشارات  خـانلري،  ناتـل  پرویـز  تـصحیح  و مقدمـه  بـا  عیـار،  سمک الکاتب، عبدهللا بن خداداد بن فرامرز االرجانی، -] 1[

  6ص مقدمه اول، جلد ،1363 تهران،
  194ص ،1363 تهران، نو، نشر نراقی، احسان ي ترجمه مردي، جوان آیین هانري، کربن، -] 2[
 تهـران  آگـاه،  انتـشارات  خانلري، ناتل پرویز تصحیح و مقدمه با عیار، سمک الکاتب، عبداهللا بن خداداد بن فرامرز االرجانی، -]3[

  6ص مقدمه، اول، جلد ،1363
  989 ،ص1373سیزدهم،تهران، ومجید،چاپ فردوس دوم،انتشارات ایران،جلد در ادبیات اهللا،تاریخ صفا،ذبیح-]4[

  
 صـص  ،1373 تهـران  مجید، انتشارات ـ فردوس انتشارات سیزدهم، چاپ دوم، جلد ایران، در ادبیات تاریخ اهللا، ذبیح  صفا، -] 5[

989-988  
  34ص ،1382 تهران اول، چاپ اساطیر، انتشارات  مردي، جوان و فتوت آیین اسماعیل، حاکمی -] 6[
  ص ،1363 تهران آگاه، انتشارات اول، چاپ سمک، شهر  پرویز، خانلري، ناتل -] 7[

  محمد کرامتی 
aspx.4-post/com.blogfa.karamati.www://http 
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  آموزش عناصر داستانی
ایـن بخـش بیـشتر شـامل حـال      . وزش هاي ابتـدایی داسـتان را ارائـه دهـیم      داریم در بخش کارگاه داستان، آم      در نظر 

مخاطبانی  می شود که عالقه دارند و ابزار نوشتنشان قوي نیست، و یا براي نوشتن هنوز اعتماد به نفس کـافی را پیـدا               
  .  تمرین هایی را هم براي افزایش حس اعتماد به نفس قرار داده ایم در این بخش،. نکرده اند

  

  رحــــط
ـ ا. اسـت  یمعلول و علت رابطه با همراه یزمان یتوال با داستان کی حوادث نقل طرح ـ تعر نی  در اسـت  فورسـتر .ام.يا فی
 مثـل  (ندارنـد  هم یبعض و) فورستر مثل (دارند اعتقاد رنگیپ از طرح ییجدا به منتقدان از یبعض. رمان يها جنبه کتاب
  .یرصادقیم جمال

  .میده یم نجاما یسینو طرح يبرا که یعمل 5
  .است مناسب میهست نوشتنش آماده که یداستان يبرا دید هیزاو چه که نیا : دید هیزاو نوع) 1
  .فتندیب اتفاق یمحکم و یمنطق لیدل چه با و داستان يکجا دیبا حوادث نیا و هستند یزهائیچ چه داستان حوادث) 2
در بخش بعـدي همـین       (گرانید ضد بر عت،یطب ضد بر خود، ضد بر: است ینوع چه از داستان کشمکش  :کشکمش) 3

    .)مقاله ذکر شده است
 را يگـذار  ریتأث نیشتریب تا شوند وارد دیبا داستان يکجا و هستند ینوع چه از داستان يها تیشخص: ها تیشخص) 4

  .باشند داشته
  باشد ریز يها صورت به تواندیم و دیآ یم در حرکت به داستان شروع با که : زمان) 5
  کیکالس يها رمان مانند) گذشته در همواره ( گذشته به گذشته زا
  )شوندیم مشخص افعال رییتغ با که. ( ندهیآ ای حال به گذشته از

  .گرددیبرم ابتدا به انتها از که. يا رهیدا ای يحلقو زمان
  .شودیم استفاده آن از ذهن الیس انیجر در معموال که شده شکسته زمان
ـ ه و خـشم  رمـان  ماننـد . شودیـ م استفاده داستان نوشتن يبرا یزمان مختلف يها برش از که خورده برش زمان  ياهوی
  فالکنر
ـ د يرو لکـه  داسـتان  ماننـد . کننـد یم فیتوص يشتریب زمان مدت در را کوتاه زمان کی که داستان در یزمان توقف  واری

  .پور یپارس شهرنوش شتهنو »یآب عقل کتاب مانند يکمتر مدت در زمان گذشتن آن برعکس. وولف اینیرجیو
  

  رنگیپ
  .بسته رنگیپ و باز رنگیپ. کنندیم میتقس دسته دو به را رنگیپ
 بـاز  رنـگ یپ بـا  يداسـتانها . کـرد  مالحظـه  چخوف يها داستان مخصوصاً و رئال يها داستان در معموالً را باز رنگیپ

 افتـاده  اتفـاق  واقعـاً  ماسـت  يروبـرو  که یداستان کندیم احساس آدم که يطور به. کندینزد تیواقع به يبدجور معموالً
  . است
 داسـتان  در یعنـ ی. اسـت  یسـاختگ  یمعلـول  و علت روابط که تفاوت نیا با. است طور نیهم هم بسته رنگیپ مقابل در
 ادگـار  يها داستان. است منازع بال استاد کی پو آلن ادگار ثیح نیا از. رودیم کار به یرواقعیغ و يفانتز سوررئال، يها
  .شد دیخواه آشنا رنگیپ یواقع مفهوم با ها داستان نیا به مراجعه با و رنگندیپ داستان وپ آلن
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  کشمکش ای قیتعل
 ( یمکـان  و زمـان  ،)وجـدان  و خـود  با يریدرگ (یعاطف ،یجسمان. شوندیم میتقس عمده دسته سه به کشمکش ای قیتعل

  )دنید را ییجا ای دنیکش را یکس انتظار
  :یجسمان ـ

 نوع نیا. است همراه کشمکش و يریدرگ با که ها تیشخص یکیزیف مبارزه و شدن قهی به دست ای یجسمان کشمکش
 هـا  لمیف و اکشن يها لمیف ها، یفارس لمیف ،يهند يها لمیف انواع در و است کشمکش نوع نیتر یدست دم کشمکش،

  .آوردم نمت نیا اول که است يزیچ همان آن بارز مثال. دارد تیعموم یسیپل يها داستان و
  :یعاطف ـ

 و خـانواده  جامعـه،  فرهنـگ  وجـدان،  با تیشخص که است کشمکش از يگرید نوع درون، با جنگ ای یعاطف کشمکش
/ بـورخس  يهزارتوها (وجدانش با دزد کی يریدرگ: کشمکش نوع نیا يبرا مثال. است بانیگر به دست یاخالق اصول
ـ  يریـ درگ ،)بورخس ـ  یذهنـ  يریـ درگ ،)یینایسـ  خـسرو /تـش آ عـروس  (ياجبـار  ازدواج بـا  دختـر  کی  زن (مـادر  کی
  ...و ،)جیک کالسین يباز با/ خانواده مرد (اش خانواده يازهاین يبرا مرد کی يریدرگ ،)دوبوآر مونیس/وانهاده
  :مکان و زمان ـ

 نفـر  حـضور  يبـرا  انتظار با معموالً کشمکش نیا. است کشمکش سوم نوع انتظار کشمکش ای مکان و زمان کشمکش
  :کرد انیب را ریز يها مثال توان یم کشمکش نوع نیا يبرا. است خاص یمکان به رفتن ای استاند در

  .میآن رمزآلود يایدن کشف و قصر به ورود منتظر: کافکا فرانتس/ قصر
  .میمسافران آمدن انتظار در همه: یضائیب بهرام/ مسافران/ .میهست گودو آمدن انتظار: بکت ساموئل / گودو انتظار در
  .باشد برده بهره یدرست به کشمکش نیا نوع سه هر از که است یداستان خوب، استاند
  

  تمرینی براي  طرح، پیرنگ و تعلیق
  . میانه و پایان باشد ایده تان داراي ابتدا،. ابتدا یک ایده را در چند خط بنویسید. 1
   )ایجاد طرح. (ایده را به پنج خط گسترش بدهید. 2
بعـد از  . این چهار سوال ابهام هایی هستند که در دل داستان وجود دارند   . ر داستانتان ایجاد کنید   چهار سوال اساسی د   . 3

 کشمکش داستان را هم ایجـاد   این پرسش و پاسخ ها،. پاسخ دادن به این چهار سوال شما پیرنگ را هم ایجاد کرده اید           
  . می کنند

  
   :ایده پیشنهادي

او سعی می کند از انهـا مثـل حیـوان خـانگی     . ا چند موجود فضایی روبرو می شود ب مردي یا زنی در زیرزمین خانه اش،      
  . اما بعد از مدتی این موجودات فضایی براي فرار نقشه می کشند. پرستاري کند

  
  . چرا شخصیت اصلی دوست دارد موجودات فضایی را مثل حیوان خانگی نگه دارد. 1  : سوال هاي اساسی

  .منظور نمی توانند در ابتدا از زیر زمین خانه بیرون بروندموجودات فضایی به چه . 2
   شخصیت اصلی چه کار می کند که موجودات فضایی نقشه فرار می کشند؟. 3
   موجودات فضایی چه راهی براي فرار در نظر می گیرند؟. 4
  

  مصطفی مردانی 
  جزوه آموزشی کارگاه داستان نیم دایره

ir.persianblog.nimdayereh://http  

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

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


  33          صفحه 1389 داستانی چوك       شماره دوم، سال اول، مهر ماه (PDF)نشریه الکترونیکی      

  تازه هاي نشر
  . تعرفه حضور در این بخش، در صفحه پایانی ذکر شده است

  فریبا حاج دایی ،با شیرینی وارد می شویم
دایی اسـت کـه    نوشته فریبا حاج» شویم با شیرینی وارد می«مجموعه داستان 

، در صدوبیست صـفحه  »فراسخن«نشرشامل سیزده داستان است و از سوي   
  .شود به بازار عرضه می

دایـی هـر    حاج. هاي او شهر و شهرنشینیِ امروزة ایران است   مایۀ داستان   جان
عناصر گوناگونِ داستانی نظیر انواع روایت و زاویه دید، سبک، فـضا و   یک از   

هـاي   هایی فریبا و ماندگار خلق کنـد؛ روایـت   زمان را به کار گرفته تا داستان   
هـاي زن در خـانواده، و بایـدها و      گوناگونی از عشق، تنهایی، جنگ، دغدغـه      

هاي پنهان است و خواننده را به درون          که سرشار از داده   هایی    روایت. نبایدها
هـاي زمـانی و مکـانی         هـاي داسـتانی او در موقعیـت         آدم .کشاند  داستان می 

خواننـد کـه چـه     الش میآیند و ذهنِ خواننده را به چ   گریزناپذیري گرفتار می  
  !    باید کرد؟

تر  شو بی  تر مترجم  اما کم ت،  آموخته ادبیات زبان انگلیسی اس     دایی دانش حاج
هاي دور با مجالت فرهنگـی همکـاري   او از سا ل  . نویس است کوتاه داستانِ

هاي کوتاهش را همراه با مقاالت و نقد  هاي اخیر داستان در سال .کرده است
 و تقریبـاً از  کنـد   هنوز هم مـی کرده و مانند گلستانه و رودکی منتشر یگاهی باز و مجالت هاي گاهی بسته و    نامهو گزارش در روز   

   . ابتداي فعالیت سایت   دیباچه از اعضاء هیئت تحریریه آن بوده است
  

   زهره مسکنی ،مجموعه پنج جلدي دانی لوها
. مجموعه پنج جلدي دانی لوهـا بـه بازارنـشرآمد         

دیـه هـاي    موعه پنج جلدي با نام هاي ه      این مج 
   مـاجراي روزبرفـی،     آسمان کجاست؟،   مادربزرگ،

ــی   ــوت فرنگ ــانی ت ــهربازي  ،مهم ــفربه ش   وس
  .منتشرشده است

  
  زهره مسکنی: نویسنده
 سوده بنی کمالی: تصویرگر
  مؤسسه نشر شهر: ناشر

 1389: چاپ اول
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  معرفی نویسنده، معرفی کتاب
  مریم اسحاقی 

  
 خط ور نیا قدم دو

 يپور احمد
 چشمه نشر

 را هـوا  « ي ترجمـه  م،یشناسـ  یمـ  شیهـا  ترجمـه  بـا  اغلـب  را يپور احمد
. دیباشـ  خوانـده  دیشـا  را او از نـرودا  پـابلو  اثـر  » نـه  را ات خنـده  ر،یبگ من از
 حیصـح  را واژگـانش  دیشـا  و بـرد  یمـ  قلـم  بـه  دسـت  یمترجم بار نیا یول
ـ . نـد یگز یبرمـ  تر ـ د بـه  دیشـا  ای  یمـ  تـو  و…نگـارد  یمـ  تـر  یجهـان  يدی
ـ اند ـ ا از زودتـر  يپـور  چـرا  کـه  یشی  ریتــصو ؟ اسـت  ننوشـته  یکتـاب  هـا  نی
 دو نـام  ،ییتنهـا  بـار  کولـه  بـا  رهـسپار  يمـرد  کتاب، جلد پشت یمشق اهیس
 کـه  کنـد  یمـ  مجـذوبتان  کـاملن  جلـد،  ي نوشـته  پـشت  و خط ور نیا قدم
ـ ا همـه  خـب  « …خوانـدن  بـه  دینیبنش ـ ا شـده  تـر  یراضـ  يجـور  نی  و می

ـ ا از مـا  از یکـ ی ینـ یب یمـ  هـا  وقت یبعض. میکن یم را مان یزندگ میدار  مـان  يپـا . میشـو  یمـ  خـارج  هـا  خـط  نی
 ».میرو یم ندهیآ به خط طرف آن قدم کی ای گذشته، شود یم که خط ور نیا خورد یم سر
ـ روا بـه  يپور احمد ـ تبر یمیقـد  محـالت  از یکـ ی در 1332 سـال  نیفـرورد  در خـودش  تی  در ابتـدا . آمـد  ایـ دن بـه  زی

 عــازم ازدواج از پـس  ســپس و بـود  مــشغول یمعلمـ  شــغل بـه  زیــتبر يروسـتاها  در یلیتحــص ییراهنمـا  يدانشـسرا 
ـ گرد سانسیـ ل فـوق  مـدرك  اخـذ  بـه  موفـق  57 سـال  ودر شـده  انگلستان  پـابلو  حکمـت،  نـاظم  از ییهـا  ترجمـه . دی
 .است يو ي ترجمه يکارها جمله از مارکز ایگارس کویفدر و نرودا
 بـا  يپـور  احمـد  البتـه . گـردد  یبـازم  تهـران  بـه  و آغـاز  تهـران  از شـده،  نوشته فصل 7 در خط، ور نیا قدم دو کتاب
ـ بنو یتـوان  ینمـ  کـه  ییهـا  نانوشـته  و هـا  گفتـه  تـا  کـرده  اتخـاذ  جالـب  یروشـ  ش،یسـتا  قابل یذکاوت  يبـرو  ،یسی
ـ ایرو تا …زمان خط آنور  همـه  هوشـمندانه  يخنـد لب بـا  و …کننـد  صـادر  يا اجـازه  هـا  نوشـته  يبـرا  خوابـت  و تی
 کوچــه را، خــتیتار ،يا ستهیــز خــود را چــه آن ده،یــتن جانــت در ســال پنجــاه را چــه آن …کاغــذ يرو يزیــبر را

ـ تبر يهـا  کوچـه  پـس  ـ بنو را زتی  پــر. …… یکنـ  زشـان یسرر واژگـان  بـا  و یوابکنـ  یکـ ی یکــی را هـا  گـره . یسی
ـ ا بـه  رفـتن  و زمـان  بـه  سـفر  در یتناقـض  امـا . زنـد  یمـ  مـوج  نوشـته  در خـرد  کـه  است واضح  نـوع  بـا  خـط  ور نی
 .دارد وجود کتاب احساس از یخال يقدر انیب و يراو تیشخص
ـ ا در. انجامـد  یمـ  تهـران  بـه  و آغـاز  تهـران  از شـده،  نوشـته  فـصل  هفـت  در کتاب  را يراو یذهنـ  سـفر  فـصول  نی
ـ زیآ با مالقات و لندن به ،يدار ـ تبر سـپس  و نیبـرل  ای ـ ا در.نگـراد یلن و بـاکو  و زی  لنـدن  بـه  يراو اسـت  قـرار  سـفر  نی
 آخمـاتووا  آنـا  روس، شـاعر  بـه  گذشـته  بـه  سـفر  یطـ  در و افـت یدر عاشـقانه  يا نامـه  لسوف،یف نیبرل ایزیآ از و رفته

ــا مالقــات البتــه. برســاند ــا ب  را خواننــده و گرفتــه خــود بــه عجوالنــه ریســ یکمــ کتــاب در نگــرادیلن در آخمــاتوا آن
 و شــد یمــ رهــا شتریــب یانــدک يپــور کــاش …يپــور قلــم بــه بــود يشتریــب پرداخــت قابــل. کنــد ینمــ یراضــ

 در را کــرد وادارشــان ســفر نیــا بــه چــه آن و داشــته آخمــاتووا آنــا بــه کــه یاحــساس و کــرد یمــ رهــا را واژگــانش
ـ ازنو يشتریـ ب درك خواننـده  مـن  تـا . کـرد  یمـ  انیـ ب بـودن  يراو از بـاالتر  یاندک … آزاد یواژگان  ودر افتـه ی سندهی
 .کردم یم ریس شتریب يراو لیتخ
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ـ ا قـدم  دو کتـاب  که است نیا لیدل به ها نیا همه دیشا ـ  خـط  ور نی  حـال  هـر  بـه . اسـت  يپـور  احمـد  رمـان  نیاول
 .میهست او آثار گرید منتظر صبرانه یب ما خوب، اثر نیا خواندن از پس
ـ ا« : یخـوان  یمـ  کتـاب  متن در ییجا  کـار  رد کـه  شـما . دیـ نده نـشان  تیحـساس  زمـان  و سـال  ي دربـاره  همـه  نی
ـ ز دینبا دیهست يشاعر و شعر ـ ریبگ سـخت  ادی ـ  کـه  يقـرارداد  یخطـ  ست؟یـ چ مگـر  زمـان . دی  گذشـته  طـرفش  کی
   »...دبرس یکیتار به تا رود یم و رود یم قدر آن و است

  
  

  لهیجم: کتاب نام
 تماتُفیآ زیچنگ: سندهینو

 یمجلس محمد: برگردان
 نو يایدن : نشر

 
 عشق هچشم از ساختم وضو که هماندم من «
  »هست که چه هر بر کسرهی زدم ریتکب چار

 
 .…!من ي لهیجم …!امیلیجم …! يجمالتا-
 يزیـ قرق زبـان  بـه  را لـه یجم نـام  گفـت،  یمـ  یکـازاخ  زبـان  به را لهیجم نام

 زبـان  آن بـه  گفتنـد  یمـ  عاشـقان  کـه  طـور  آن را » مـن  لـه یجم « دانـست،  یمـ  هـم  يگـر ید زبـان  اگر و گفت یم
 …گفت یم هم
 
  ؟يا خوانده را لهیجم
 .است ممنوع عشق کی مغمومِ تیروا و معصوم تِیحکا لهیجم
 .است افتاده اتفاق تماتُفیآ زیچنگ ذهن در که ست يشعر لهیجم
ــوع یعــشق ــاب ورق ورق در معــصومانه کــه مــره روز و یاجتمــاع يقراردادهــا از دور و ممن ــه کت . اســت کــرده رخن
 و آواز -ونفـرت  عـشق  -يبـد  و یخـوب  – یناپـاک  و یپـاک  يمعنـا  کـه  آنگونـه . کـشد  یمـ  چـالش  بـه  را ات شهیاند

 کــه شیسـو  آن از را ســکوت و سـت  یپـاک  ي ســکه يرو آن یناپـاک  کـه  ینــیب یمـ . زدیـ آم یمــ هـم  در -سـکوت 
 .است آواز ،يبنگر
 .دیسرا یم را جهان داستان نیتر عاشقانه صفحه، هشتاد در تماتفیآ
ـ  عـشق  کـه  اسـت  ینقاشـ  نوجوان له،یجم داستان يراو . کـشد  یمـ  ریتـصو  بـه  را سـرباز  یجـوان  و ییروسـتا  زن کی
ــداده دو ــه و را گنــدم يهــا جــوال کــه يا دل ــه دهکــده از را ســربازان يهــا آذوق ــا ب ــد یمــ آهــن راه ستگاهی  و برن

 .کند یم مبهوت را خواننده ممنوع عشق نیا خلوص
ــو ــون، ییل ــاعر آراگ ــنو و ش ــسو ي سندهی ــهیجم ،يفران ــاتریز را ل ــتان نیب ــقانه داس  ي عاش
 .است دهینام جهان

 عجب نیوا عشق غم ستین شیب قصه کی «
  »است نامکرر شنوم یم که زبان هر کز
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 یمـ  خـوان  آوازه گنـدم  يهـا  خوشـه  بـا  و یخـوان  یمـ  ورق ورق. نـدارد  خـرد  مـرز . شناسد ینم زبان عشق ینیب یم
ـ  از يریتصو با کتاب. يشو  در ریتـصو  در شـدن  دور حـال  در يمـرد  و زن کـه  شـود  یمـ  آغـاز  ینقاشـ  يتـابلو  کی
ـ حکا و دیگـشا  یمـ  سـخن  بـه  زبـان  نقـاش  سـپس . هستند مزرعه کی ـ ا تی  بـا  ریتـصو  بـه  ریتـصو  را شـدن  دور نی

 .کند یم انیب بایز و ساده يها جلوه
 یمـ  جـا  آلـود  مـه  تـو  و ستیـ ن گـر ید يخـاردار  میسـ  و شـده  برداشـته  مرزهـا  انگـار  ،يبـر  یم که انیپا به را کتاب
 …ینقاش يتابلو کی از يا خاطره و گندم يها کپه يرو یمان
 اتحــاد از یجزئــ هنگــام آن در کــه زســتان،یقرق شــمال در چقــر يروســتا در 1928 دســامبر 12 در تمــاتُفیآ زیــچنگ

ــود، يشــورو ریجمــاه ــدن بــه ب ــه. داد دســت از را پــدرش یســالگ ده در. آمــد ای ــدت ناچــار ب ــ در یم  ي مزرعــه کی
 در و شــد مــشغول پــست اداره یرســان نامــه و اتیــمال ي ارهاد در گــرید يهــا شــغل بــه. کــرد یمــ کــار یاشــتراک
ــال ــشکده در 1956 س ــادب ي دان ــس اتی ــورک میماک ــسکو در یگ ــهیپذ م ــد رفت ــال دو و ش ــد س ــهیجم «بع  را » ل
ــشار و چــاپ. نوشــت ــه لــهیجم انت ــان ب ــسه زب ــه آراگــون، توســط فران ــوان ب  جهــان عاشــقانه داســتان نیبــاتریز عن
 هـم  و یروسـ  زبـان  بـه  هـم  تمـاتُف یآ. انـداخت  هـا  زبـان  سـر  بـر  ایـ دن سراسر در را فتماتُیآ زیچنگ نام و شد شناخته
 اســتیس بــه 1985در تمــاتُفیآ. گرفــت را نیلنــ ي زهیجــا 1923 ســال در. نوشــت یمــ روان اریبــس يزیــقرق زبــان
 2000 تــا 1996 ســال در او. بــود هیروســ ریســف یمــدت يشــورو ریجمــاه اتحــاد ســقوط از پــس و شــد منــد عالقــه

 .شد مجلس دهنینما
 .بود او رمان نیآخر » ها برف پلنگ « رمان

 رمــان چنــد و » قــرن کیــ يدرازا بــه يروز « کتــاب یمعرفــ يبــرا خــود عمــر يروزهــا نیآخــر در سندهیــنو نیــا
ـ . گذشـت  در جـا  همـان  در یسـالگ  80 سـن  در و بـود  رفتـه  آلمـان  به گرید  مناسـبت  بـه  زسـتان یقرق جمهـور  سیرئ

ــ او درگذشــت ــاب. کــرد اعــالم یعمــوم يعــزا را روز کی ــه يروز کت ــ يدرازا ب ــن قــرن کی ــازگ زی  یت
 .است شده ترجمه یمجلس محمد توسط

 
 :کتاب از یجمالت

ـ بگو مـن  بـا  را دردش و دیبگـشا  زبـان  کـه  بـودم  منتظـر  و نشـستم  یمـ  او کنار «  کـه  بـشنوم  او از بـودم  منتظـر . دی
ـ پر قـدر  نیا چرا  داغ يهـا  دسـت  بـا  یگـاه . گفـت  ینمـ  يزیـ چ و مانـد  یمـ  خـاموش  او امـا . اسـت  نگـران  و شانی
ـ  يهـا  چـشم  در من. کـرد  یم نوازش را میها دست خود ـ  نگـاه  او نیغمگ  کـه  را یانـدوه  و کـردم  یم
  »…دمید یم او يچشمها ي نهیآ در بود نشسته دلم در
  

  

  
 جمالزاده از یکتاب نیدارالمجان

 یسـادگ  بـه  توجـه  بـا  »نبـود  یکـ ی بـود  یکـ ی « بنـام  جمـالزاده  کتـاب  نینخست
ــدگ مــره روز لغــات از اســتفاده و زبــان ــم در یزن ــان، یفارســ خواننــدگان انی  زب
 .رفت یم شمار به دیجد یتحول
ـ نو داسـتان  پـدر  عنـوان  به او از ـ ا یسی ـ  رانی  بـه  جمـالزاده  عـشق . انـد  کـرده  ادی

ـ نو داسـتان  کـه  شـد  باعـث  مـردم  فرهنگ  بـود  معتقـد  يو کنـد  انتخـاب  را یسی
 انـه یعام لحـن  از کـه  اسـت  یکـس  نینخـست  او دیشـا . اسـت  مـردم  بـا  کـردن  قـرار بر ارتباط يبرا یخوب قالب داستان
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ـ  اثر کی در  يهـا  دسـته  و طبقـات  يگفتارهـا  صـوت  حـبس  ي جعبـه  مـن  يهـا  نوشـته  «. کنـد  یمـ  اسـتفاده  یادب
 ».است مردم مختلف

ـ ر و آسـمان  : جمالزاده يها کتاب گرید از ـ  تهسـرو  نبـود،  یکـ ی بـود  یکـ ی ،ينـا  بانـگ  ن،یریشـ  و تلـخ  سمان،ی  کی
 .است نیدارالمجان و کرباس
ـ روا را یجـوان  داسـتان . افتـاد  دسـتم  بـه  نیدارالمجـان  کتـاب  PDF ي نسخه شیپ يچند  ریـ گ در کـه  کنـد  یمـ  تی
 بـه  ابتـدا  اعـداد  مـورد  در و اسـت  اعـداد  و یاضـ یر عاشـق  کـه  دارد یدوسـت  جـوان . اسـت  یعـاطف  و یعشق يوندیپ

 از سـر  و نـد یب یمـ  خداگونـه  را هـا  آن کـه  شـود  یمـ  اعـداد  ریـ درگ قـدر  آن و رسـد  یمـ  خاص ارتباطات و اتیکشف
ــا در بیــعج ي نکتــه…آورد یمــ در نیدارالمجــان ــا کتــاب نی ــام بــه یتیشخــص کــه اســت نی ــ تیهــدا ن  در یقل

 پـشت  عروسـک  از ییهـا  مـصداق  البتـه  و باشـد  تیهـدا  صـادق  تیشخـص  رسـد  یمـ  نظـر  بـه  که دارد وجود کتاب
ـ آ یم کتاب متن در زین پرده ـ ا دیشـا . دی ـ  باشـد  خـودم  تفکـر  يسـاز  هیشـب  نی  یقـشنگ  کـار  باشـد،  حیصـح  اگـر  یول
ـ  در اسـت  دیـ بع. …ستین ـ  اثـر  کی ـ نو یکـ ی ، یادب ـ ا در. بکـشد  ریتـصو  بـه  نیچنـ  را خـود  زمـان  هـم  ي سندهی  نی

 .بخوانم شوم یم ممنون د،یدار ينظر اگر مورد
 …شود لیتبد یینمایس لمیف به است قرار یادب اقتباس يشورا بیتصو با نیالمجان دار کتاب

 .شد سپرده خاك به ژنو در و درگذشت یسالگ 106 سن در 1376 آبان 17 در جمالزاده
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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          

مه شده از سوي اعضاي انجمن داستانی چوك و دیگر دوستان           آثار ترج . ارائه می شود   یسندگان خارج ی نو يمصاحبه ها 
  . ما در داخل و خارج کشور به دستمان می رسد

. بار دیگر نیز ذکر می کنیم که در این بخش دست تک تک دوستانی را کـه مایـل بـه همکـاري هـستند مـی فـشاریم         
  . منتظر ترجمه دوستان از طریق اي میل نشریه خواهیم بود

  Chookstory@gmail.com   :اي میل نشریه
  

  زیر باران گربه
  ارنست همینگوي

  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی، لیال مسلمی: مترجم
ق از هیچ کدام از افرادي را که در مسیر رفت و آمد به اتا. آنها فقط دو تا آمریکایی بودند که جلوي هتل توقف کردند

چشم اندازي هم رو به پارك عمومی و ، طبقه ي دوم و رو به دریا بود اتاقشان. کنارشان رد میشد نمی شناختند
زمانی که هوا . نخل هاي بزرگ و نیمکت هاي سبز در آن پارك به چشم می خورد. مجسمه ي یادبود جنگ داشت

نقاش ها نحوه ي رویش نخل ها و رنگ هاي . خوب بود همیشه یک نقاش با سه پایه نقاشی در آنجا حضور داشت
ایتالیایی ها از راه دور می آمدند تا از مجسمه ي یادبود جنگ بازدید . روشن هتل رو به باغها و دریا را دوست داشتند

هوا بارانی بود و باران از الي درخت هاي نخل چکه می . این مجسمه از جنس برنز بود و زیر باران می درخشید. کنند
دریا در امتداد خطی طوالنی در زیر باران می شکست و . آب به صورت گودالچه در مسیرهاي شنی جمع شده بود. کرد

وسایل نقلیه از میدان هم . به سوي ساحل می لغزید تا باال بیاید و زیر باران در امتداد خطی طوالنی باز هم بشکند
گارسونی ایستاده بود در حالی که ، ب کافه ي مقابل میداندر آستانه ي در. جوار با مجسمه ي یادبود متفرق شده بودند
  . به بیرون و به میدان خلوت نگاه می کرد

آن بیرون درست زیر پنجره اتاقشان گربه اي زیر یکی از . زن آمریکایی کنار پنجره ایستاد و به بیرون نگاهی انداخت
  .  را جمع کند تا خیس نشودگربه ماده سعی داشت طوري خود. میزهاي سبز خیس اب کز کرده بود

  ". میرم پایین تا آن بچه گربه را بیاورم": زن گفت
  ". خودم اینکار را می کنم": شوهرش از روي تخت تعارف کرد

  ". بچه گربه ي بیچاره آن بیرون زیر اون میز رفته تا خیس نشود. خودم میارمش!  نه"
  ".  خیس نشی": الش لبه ي تخت تکیه داده بود گفتشوهرش به مطالعه اش ادامه داد و درحالیکه به دو تا ب

میز کار . زن رفت طبقه ي پایین و هنگامی که از کنار دفتر صاحب هتل رد میشد مرد بلند شد و به او تعظیم کرد
  . او مردي پیر و قد بلند بود. صاحب هتل در انتهاي دفتر بود

  .  خوشش آمد از صاحب هتل". داره باران میبارد، il piove ": زن گفت
  ". هواي خیلی بدي است، Brutto tempo.  بله بله مادام"

از اینکه او هرگونه انتقادي را به شیوه . زن از او خوشش آمده بود. مرد پشت میزش در انتهاي آن اتاق کم نور ایستاد
 طرز احساس او زن از. متانت و نحوه ي خدمت کردن به او را دوست داشت. اي بسیار جدي پذیرا بود دوست داشت

در . چهره ي پیر و سنگین و دستان بزرگش را دوست داشت. نسبت به مقام صاحب هتلی آن مرد خوشش می آمد
مردي پیچیده شده در شنلی پالستیکی از . حالیکه از او خوشش آمده بود در را باز کرد و به بیرون نگاهی انداخت
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زن در حالیکه . شاید زیر بالکن رفته باشد. الی در سمت راست بودگربه باید همان حو. میدان خلوت کنار کافه رد میشد
او خدمتکاري بود که تا اتاق آنها را همراهی . جلوي درب ورودي ایستاده بود چتري از پشت سر باالي سرش باز شد

  . کرده بود
. هتل او را فرستاده بودالبته که صاحب . "نباید خیس بشی": زن خدمتکار در حالی که ایتالیایی حرف میزد لبخندي زد

میزي انجا بود که زیر . زن همراه خدمتکار چتر به دست در امتداد مسیر شنی قدم زد تا به زیر پنجره اتاقشان رسید
زن خدمتکار به او نگاهی . ناگهان ناامید شد. اما گربه آنجا را ترك کرده بود. باران شسته شده و سبز روشن شده بود

  . انداخت
" Ha perduto qualque casa, signora?چیزي گم کردید مادام؟ "  

  ". اینجا یک گربه بود": دختر آمریکایی گفت
  "گربه؟"
  ".  بله یک گربه"

  " یک گربه؟ یک گربه زیر باران؟": خدمتکار خندید
  ". دلم یک بچه گربه می خواست.  اوه خیلی دلم می خواست": بعد ادامه داد. "زیر این میز،  بله": گفت
  .  انگلیسی حرف میزد چهره ي زن خدمتکار در هم می رفتوقتی

  ". خیس می شوید. باید برگردیم داخل هتل.  خانم بیایید": خدمتکار گفت
  ".  آره فکر کنم": دختر آمریکایی گفت

 دفتر همین که دختر از جلوي. خدمتکار بیرون ایستاد تا چتر را ببندد. آنها از مسیر شنی برگشتند و از درب وارد شدند
س هتل باعث شد ییر. یک حس خفیف و فشرده در درون دختر پیچید. س هتل از پشت میزش تعظیم کردییر، رد شد

از پله . لحظه اي حس برتري و اهمیت بهش دست داد. دختر حس کوچک بودن و در عین حال بسیار مهم بودن کند
 ": در حالیکه کتاب را زمین می گذاشت پرسید. بودجورج روي تخت مشغول مطالعه . ها باال رفتو در اتاق را باز کرد

  "گربه را گیر آوردي؟ 
  ".  رفته بود"

  ".  جاي تعجب داره که کجا رفت": در حالی که به چشمانش بعد از مطالعه استراحت میداد گفت
یچاره را اون بچه گربه ب. نمیدانم چرا اینقدر زیاد می خواستمش.  خیلی می خاستمش": زن نشست روي تخت و گفت

  ". اصال جالب نیست که یک بچه گربه زیر باران بماند. می خواستم
زن راه افتاد و رفت جلوي ایینه میز توالت نشست و در آیینه دستی به خودش خیره . جورج باز هم به مطالعه ادامه داد

در حالیکه . ا بررسی کردبعد پشت سر و گردنش ر. اول این طرف بعد اون طرف، نیم رخش را در آیینه بررسی کرد. شد
  " فکر نمی کنی به نظرت خوب باشد بگذارم موهایم بلند بشود؟": باز به نیم رخش خیره شده بود پرسید

  . جورج سرش را باال آورد و به پشت گردن زنش نگاهی انداخت که درست عین گردن یک پسر بچه اصالح شده بود
  ".  همینطوري که هست دوستش دارم"

  ". خسته شده ام از اینکه شبیه یک پسر بچه ام. خیلی کسل کننده شده است ": دختر گفت
: جورج اصال رویش را از او برنگرداند و گفت، از اون لحظه که زن شروع به صحبت کرد. جورج روي تخت جابجا شد

  ".  به نظرم خیلی خیلی خوب هستی"
زن . هوا رو به تاریکی می رفت. ن نگاهی انداختزن آیینه را روي میز توالت گذاشت و رفت سمت پنجره و به بیرو

طوري موهایم را از پشت گیره بزنم که بتونم حس .  دلم میخواهد موهایم را سفت و آرام از پشت سرم ببندم":گفت
  ". دلم می خواهد یک بچه گربه داشته باشم که روي دامنم بنشیند و زمانی که نوازشش می کنم خرخر کند. کنم

  "خوب دیگه؟ ": جورج گفت 
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دلم می خواهد بهار باشد و دلم .  و دلم می خواهد پشت میز با قاشق نقره ي خودم غذا بخورم و دلم شمع می خواهد"
  ". می خواهد موهایم را جلوي آیینه بشویم و دلم یک بچه گربه و چند دست لباس نو می خواهد

  . ودش به مطالعه ادامه دادو خ: .  اه خقه شو و یک کوفتی بگیر دستت و بخوان": جورج گفت
زن . هوا دیگر کامال تاریک بود و هنوز باران روي درخت هاي نخل می چکید. زنش از پنجره به بیرون خیره شد

اگر نمیتوانم موهامو بلند . همین االن میخواهم. دلم گربه می خواهد.  به هر حال من دلم یک گربه می خواهد":گفت
  ".  باشم حداقل که می توانم یک گربه داشته باشمکنم یا هر سرگرمی دیگري داشته

به نقطه اي که نور در میدان ، زنش از پنجره به بیرون نگاه کرد. جورج دیگر گوشش نمیداد و کتابش را می خواند
  "بفرمایید؟ ، Avanti ": جورج در حالی که از کتابش چشم برمی داشت گفت. کسی در زد.. ظاهر شده بود

گربه محکـم بـه او چـسبیده بـود و جلـوي      . یستاده بود و گربه اي بزرگ خال خالی در آغوش داشتپشت در خدمتکار ا  
  ". صاحب هتل فرمودند این را براي بانو بیاورم!!  ببخشید ": خدمتکار گفت. بدنش تاب می خورد

  
  
  

  آموزش خصوصی 
  زبان فرانسه

  
  
  

  براي عازمین به کشورهاي فرانسوي زبان
  آقاي تبریزي  09367547594تلفن
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  مقاله ترجمه 
  کنیم؟ تشریحچگونه طرح یک داستان کوتاه را 

  نگین کارگر: مترجم
نویـسنده در  . یکی از اجزاي داستان کوتاه است که شامل صحنه هایی از حرکت غالب بر اوج داسـتان مـی باشـد        ،  طرح

اه ترجیحا ساده است و می تواند با گـام  طرح داستان کوت. ات طرح نداردییداستان کوتاه زمان زیادي براي بسط دادن جز 
 . مورد بررسی قرار گیردهایی که در ادامه می آید 

 
. داستان کوتاه معموال یک شخصیت اصلی دارد که در تمامی اتفاقـات داسـتان حـضور دارد                . لیست کنید  ار اتفاق ها _1

بعـالوه یادداشـتی از   . باشـد لیست اتفاقات شما براي هر داستان کوتاهی مـی توانـد شـامل حرکـت شخـصیت اصـلی                
به عنوان مثال زمانی که مـی فهمـد مـادرش چگونـه     ، رویدادهاي روحی و احساسی مرتبط به شخصیت اصلی بنویسید        

  .  چرا مادرش او را ترك کرده و به غمگین بودن خود پایان می دهددرك می کند که، مرده است
  
فاقات داستان را بردارید و رویـدادها را براسـاس تـاریخ بوقـوع     لیست ات . رویداد ها را براساس زمان وقوع مرتب کنید       _2

آغـاز مـی شـود؛ در حـالی کـه      ) بازگشت به گذشته(گاهی اوقات داستان کوتاه با یک فلش بک. کنید پیوستنشان مرتب 
رتیبـی  حتی اگر ایـن همـان ت  . لیست رویدادها را به ترتیب تاریخ مرتب کنید. بقیه بخش ها در زمان حال اتفاق می افتد    

  . نباشد که رویدادها در داستان ظاهر می شوند
  
تمام داستان هاي خـوب داراي  . کشش داستان خواننده را مجبور به ادامه خواندن داستان می کند  . کشش را بشناسید  _3

و یـا مـی توانـد    ، کشش می تواند کامال واضح باشد مثل کشاکش میان دو شخصیت در داسـتان            . عنصر کشش هستند  
شناخت کشش به شما کمـک  . هرانه باشد مثل کشاکش درونی یک شخصیت براي تصمیم گیري درست  یک کشش ما  

  . می کند که طرح را بشناسید چراکه طرح در اصل سفر شخصیت داستان براي حل کردن کشش داستان است
  
ر کافی بسط پیدا کـرده  نقطه اوج داستان کوتاه زمانی اتفاق می افتد که کشش به قد      .  نقطه اوج داستان را پیدا کنید      _4

نقطـه  ، به عنوان مثال در داستان هاي رمـز آلـود  . درست پیش از حل شدن کشش داستان نقطه اوج داستان است ،  است
 نویـسنده ، پـس از اوج . نقطه اوج داستان کوتاه در نزدیکی پایان داستان قـرار دارد     . اوج درست پیش از یافتن قاتل است      

  . دمه می دهداستان را با یک پایان باز خات
  

html .plot-story-short-analyze_2063744_how/com.ehow .www://http   
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  تصویر ژاپن معاصر 
  در آثار هاروکی موراکامی

  لیال مسلمی: ترجمه و تلخیص
  کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

 ژاپن - در کیوتو1949 ژانویه 12هاروکی موراکامی در تاریخ 
او نویسنده اي است که در طول سالهاي . به دنیا آمد

نویسندگی اش برنده چندین جایزه ادبی از جمله جایزه ادبی 
 2006 و جایزه فرانتس کافکا در سال 1985تانیزاکی در سال 

تمالی جایزه شد و بسیاري موراکامی را به عنوان برنده ي اح
او به شدت تحت تاثیر . نوبل ادبیات در سالهاي آتی می دانند

، ریموند چندلر، کارهاي نویسندگانی چون کرت ونه گات
فرانتس کافکا و ، ریموند کارور، ریچارد براتیگان

در میان نویسندگان پرفروش . داستایوفسکی قرار داشته است
 آمریکا شهرتی موراکامی تنها نویسنده اي است که در، ژاپن

بسیار دارد و خوانندگان پرطرفداري در کشورهاي بسیاري 
نروژ و روسیه ، هلند، ایتالیا، تایوان، چین، چون هنگ کنگ

ادبیات این نویسنده در گوشه و کنار جهان بسیار . دارد... و
 "نده با داستانهایی چون در ایران این نویس. نفوذ پیدا کرده و براي موراکامی شهرتی جهانی به ارمغان آورده است

به تازگی کتابی جدید از .  شناخته شده است" پس از تاریکی" و " کجا ممکن است پیدایش کنم"، "کافکا در ساحل
 با ترجمه ي آقاي مجتبی ویسی از سوي نشر " از دو که حرف می زنم از چه حرف می زنم"این نویسنده با نام 

اي شد تا مقاله ي زیر را در باب هاروکی موراکامی به خوانندگان و چشمه به چاپ رسیده است و همین بهانه 
الزم به ذکر است که موراکامی نام این کتاب را از نام یکی از کتابهاي نویسنده ي محبوبش . طرفداران وي ارائه دهم

گاهگاهی .  بنا کنددر این کتاب نویسنده کوشیده تا خاطرات خود را بر محور دویدن. وام گرفته است» ریموند کارور« 
  . تصویري کامل از من شکل گرفته ي خود را به نمایش بگذارد، هم از واقعیت به خیال گریز می زند تا در نهایت

نفوذ ادبیات غرب در آثار هاروکی موراکامی نکته اي است که در آثار وي بسیار مشهود است و بسیاري از منتقدین و 
، ژاپن معاصر در آثار هاروکی موراکامی. ن آثارش را غربی نویسی او می دانندخوانندگان طرفدار وي دلیل جهانی شد

  :ژاپنی آمریکایی است که دالیل آن به ترتیب زیر است 
 موراکامی به شدت با سنت گرایی و نمایش سنت هاي غالب بر زندگی ژاپنی در :شباهت در شیوه زندگی -1

داستان . به شیوه زندگی غرب بسیار نزدیک تر است، ويشیوه زندگی شخصیت هاي داستان . آثارش گریزان است
موسیقی راك و زنان ، پاستا، پیتزا، همبرگرهاي مک دونالت، هاي موراکامی سرشار از قرار مالقات به شیوه ي غربی

موراکامی تمامی این . و مردانی است که زندگی هایشان به مانند زندگی هاي غربی در حال فروپاشی و طالق است
 . هاي حاکم بر زندگی غرب را به شکلی مشابه در آثارش منعکس کرده استشیوه 

ترومن ، ریموند کارور،  او آثار نویسندگانی چون اسکات فیتزجرالد:ترجمه از آثار داستانی ادبیات غرب -2
به همین دلیل ترجمه هاي وي از نویسندگان . تیم اوبراین و جی دي سالینجر را ترجمه کرده است، کاپوتی
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بسیاري از خوانندگان آثار وي داستان هاي . یکایی بر شیوه نوشتاري او به زبان ژاپنی تاثیر به سزایی داشته استآمر
 . موراکامی را از آثار آمریکایی مجزا نمی سازند

 موراکامی داستان هاي خود را به زبان ژاپنی می نویسد اما در روایت داستان :شباهت در شیوه و زبان روایی -3
مثال خرق عادت یکی از فنونی است که در داستان هاي وي . ار از تکنیک هاي غربی تاثیر می پذیردهایش بسی

او قالب هاي عادي را شکسته و ذهنش را رها کرده و در داستان هایش به . اتفاق می افتد مثل حرف زدن گربه ها
یسی در پس آثارش بسیار محسوس به هنگام مطالعه آثار وي کاربرد اصطالحات انگل. خلق زبان حسی می پردازد

خوانندگان ژاپنی هر . است و خوانندگان با در اختیار داشتن اندکی دانش زبانی از این شیوه روایی لذت می برند
موفقیت موراکامی . اندازه بیشتر با زبان و ادبیات آمریکایی آشناتر باشند از مطالعه آثار موراکامی بیشتر لذت می برند

خوانندگان . ان غرب نشان دهنده ان است که وي توانسته در ذائقه ادبی آنان تغییراتی ایجاد کنددر میان خوانندگ
دیگر آن ابهام و رمزآلودگی را در ، آمریکایی به هنگام مطالعه آثار موراکامی به عنوان یک نویسنده ژاپنی پرطرفدار

این دلیل که داستان هایش شباهت زیادي به ادبیات ژاپن احساس نمی کنند و از آثارش استقبال می کنند فقط به 
 . آثار مدرن ادبیات امریکا دارد

 موراکامی در داستان هایش کسانی را می آفریند که ما در زندگی :شباهت در شخصیت پردازي و درونمایه -4
تان شخصیت هاي داس. روزمره مان آنها را نمی بینیم و اغلب آنها درگیر با شرایطی اگزیستانسیالیستی هستند

بی هدف و گسسته رفتار هستند که گاهی بسیار ، موراکامی از لحاظ ارتباطی معموال شخصیت هایی ضعیف
به همین . شخصیت هاي عمیقی به نظر می رسند و گاهی در خود گم شده و در جستجوي هویت خود می باشند

ر دارد به گونه اي که دلیل است که شخصیت هاي داستان او شباهت بسیاري با شخصیت داستان هاي سالینج
من در داستان هایم ": موراکامی در یکی از مصاحبه هایش گفته. موراکامی به عنوان سالینجر ژاپن لقب گرفته است

موراکامی معتقد است انسان در . او به سراغ شخصیت هاي غیرعادي می رود. "به آدمهاي عادي توجه ندارم
لت طبیعت و سرنوشت بازمی گردد و به همین دلیل است که یکی از هزارتوي شهر گم می شود اما سرانجام با دخا

شخصیت هاي او همواره در جستجوي گمشده . است "هزارتو"دغدغه هاي مکرر رمان هاي وي ایده ي البیرانت 
اگرچه شخصیت داستان هاي وي هویت گمشده .  است"هویت گمشده"اي هستند که در ژاپن معاصر جستجوي 

.  و شینتو می جویند اما از لحاظ درون مایه به فرهنگ غرب بسیار نزدیک استیی آیین بوداي خویش را در سایه
 هستند "رویاي امریکایی"شخصیت داستان هاي موراکامی به مانند داستان هاي غربی در جستجوي ، عالوه بر آن

 . و زندگی این افراد دیگر هیچ شباهتی به زنان و مردان پیرو سنت ژاپن ندارد
فیلم و موسیقی غرب نفوذ به سزایی در ژاپن داشته است به گونه ،  در چهار دهه ي اخیر:رسانه هاي غربنفوذ  -5

رویاي طبقه .  و موسیق راك هستند1960اي که شخصیت هاي داستان موراکامی طرفدار آهنگهاي بیتلز دهه 
 داستان هایش طالق به وفور در. داستان هاي موراکامی داشتن ماشین و خانه اي به سبک امریکایی است متوسط

نفوذ رسانه هاي غربی در آثار موراکامی تا آنجا پیش . اتفاق می افتد و روابط کامال رنگی آمریکایی به خود گرفته اند
رفته است که خوانندگان ژاپنی به هنگام مطالعه آثار وي اغلب با اسامی و نام هاي خارجی و پوششش و لباسهاي 

 . غربی مواجه می شوند
 

بدین ترتیب می توان ژاپن معاصر در آثار موراکامی را ژاپنی پست مدرن هم تعریف کرد که در آن بحث هویت ناپایدار 
ژاپنی که دانش آن از طریق شبکه هاي گسترده اطالعات هوشمند به کار گرفته . و فرم پراکنده بسیار چشمگیر است

ی به خود گرفته است و روابط خانوادگی و زناشویی دیگر شکل ژاپن معاصر در آثار این نویسنده رنگ روزمرگ. می شود
نویسنده در تالش است تا اصولی را براي . سنتی ندارد و برعکس شکلی غربی و ضد سنت گرا در آن نفوذ کرده است

بیابند تا ژاپنی که در آن افراد به نحوي افسرده و دلسردند اما باید در جامعه خود را . این دنیاي جدید به تعریف بکشد
اگرچه موراکامی همیشه در آثارش در جستجوي تعریف این اصول اخالقی است اما هیچگاه . بتوانند زنده بمانند
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شاید به همین دلیل است که اکثر آثار وي رنگی غربی .  را به درستی به تصویر بکشد"ژاپن ایده آل"نتوانسته است آن 
 به عنوان نویسنده  خود که موراکامی در جستجوي آن است که بداندبه خود گرفته اند و می توان چنین برداشت کرد

 . چه هویتی دارد
  :منابع ترجمه و تلخیص

Iwamoto, Yoshio , A Voice from Postmodern Japan: Haruki Murakami , World Literature Today, 
Vol. 67, No. 2 (Spring, 1993), pp. 295-300, http://www. jstor. org/stable/40149070 
 
Loughman, Celeste, No Place I Was Meant to Be: Contemporary Japan in the Short Fiction of 
Haruki Murakami, World Literature Today, Vol. 71, No. 1 (Winter, 1997), pp. 87-94, http://www. 
jstor. org/stable/40152571 
 
Matsuoka, Naomi, Murakami Haruki and Raymond Carver: The American Scene , Comparative 
Literature Studies, Vol. 30, No. 4, East-West Issue (1993), pp. 423-438, http://www. jstor. 
org/stable/40246908 
 
Sherif, Ann, Reviewed work(s): Haruki Murakami and the Music of Words by Jay Rubin Dances 
with Sheep: The Quest for Identity in the Fiction of Murakami Haruki by Matthew Carl Strecher, 
Journal of Japanese Studies, Vol. 29, No. 2 (Summer, 2003), pp. 368-372, http://www. jstor. 
org/stable/25064410 
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  داستان ترجمه نشده 
ایـن  .  دارند قدرت ترجمـه خـود را محـک بزننـد       براي دوستانی که دوست   ،  یک داستان ترجمه نشده به نسبت طوالنی      

  . داستان هرگز ترجمه نشده است و قرار است براي اولین بار توسط همراهان ما در نشریه ترجمه شود
ما از بین ترجمه هاي رسیده بـه  .  پاراگراف است و براي ترجمه گروهی قابل تقسیم است    40 تا   30 داراي    داستان حدوداً 

مطلب ارسالی باید ترجمـه  . خاب می کنیم و با ذکر توضیحی کوتاه ترجمه برگزیده را چاپ می کنیم      یکی را انت  ،  ماهنامه
 مهرماه فرصت دارند ترجمـه هـاي خودشـان را ارسـال        25دوستان تا   . کل متن باشد و چند پاراگراف قابل قبول نیست        

  . کنند
. خدمت مترجمین خوب کشور هم خواهـد رسـید    ترجمه هاي رسیده ابتدا توسط مترجمان نشریه ارزیابی می شود و بعد             

  . بنابراین از نظر داوري مشکلی نخواهیم داشت
  مصطفی مردانی 
   الهه حداد :جست و جو

  کانون داستان نیم دایره
http://nimdayereh. persianblog.ir 

  

The tall man 
By Patrick O’Connor 
HE was determined to win this year. Years of failure had made him – he 
looked around sheepishly as if he was checking if anyone could read his 
thoughts - really, really mad. And, of course, that wasn’t allowed. You 
weren’t supposed to even frown.  
This year the Tall Man had come up with a cunning plan.  
Percy had been well-prepared for the annual festival in the quaint, very 
traditional village of Muck-raking-in-the-Marsh, nestling in the very heart 
of middle England. It was the sort of village where everyone knew 
everyone, indeed many of them were related, especially those that lived 
close to the enormous duck pond. Mind you, there hadn’t been ducks in it 
for many, many years.  
The origins of the Yah Boo festival dated back several generations when 
the local parson decided that cursing fellow villagers was just not 
Christian so it was banned. Anyone found cursing would be taken to the 
stocks to be stoned to death or made to eat porridge (WITHOUT honey or 
sugar) non-stop for 19 and three quarter hours, depending on their 
preference.  
However the clergyman realised that nobody was perfect so for one day in 
the year, Yah Boo Day, locals were allowed to gather in the village square 
and hurl insults at each other.  
It was hoped that this would get the insults out of their system and of 
course, everybody in the village had a fearful phobia about porridge 
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(apparently it was some sort of genetic malfunction, at least that’s what 
Doris Doodle at the bakery reckoned) so there was plenty of incentive.  
The person coming up with the best curse would collect a striking trophy 
made from donated toe nails and glued together using a secret recipe by 
youngsters from the ‘special’ school on the very outskirts of the village, the 
one behind the high wall with the barbed wire.  
The rules were pretty simple, any resident could stand up on a small 
wooden platform, which some likened to a gallows, and spout out as much 
abuse as they wished, in a five minute time slot. Tradition had it that they 
also had to do this standing on one leg as the very first winner of trophy, 
Eric the Woodcutter, only had one leg.  
Every year the local vicar, the landlord of the village inn, The Odious 
Toad, and whoever was the current oldest resident, comprised the judging 
panel. They were much envied for it was forbidden to curse them during 
the festival.  
Last year the Tall Man was convinced that his comment that Nat Splat, 
who lived down Plonkers Lane, had a nose like a rodent’s arse was a sure-
fire winner, but he lost out to Fred Mangle’s blistering attack on his next-
door neighbour Ivy Sprout, saying her breasts bounced around like the 
back end of his prize cow, Olive. He was gutted, consumed with bitterness 
which he had to put away for the next 12 months. How he hated the stupid 
rules that the village lived under. How he wanted to be a rebel but just 
didn’t have the nerve, or, if truth be told, the vocabulary.  
So for this year’s event he had kept a small notebook with him all the time 
and it was packed full of vitriolic observations about his fellow villagers. It 
had taken hours and hours to whittle these down to the best five minute’s 
worth. It was so frustrating to have to do all this on his own, he 
desperately wanted the opportunity to share his thoughts with someone, a 
like-minded bedfellow, but the Tall Man was never one for company and 
being as tall as he was made it extremely difficult to see eye-to-eye with 
anyone.  
This year though, he was convinced that his notebook would provide the 
perfect ammunition for Percy whose delivery style was a sure-fire winner.  
When the Tall Man woke up on the day of the festival, it was gloriously 
sunny. The birds were chirping away and he felt as if the gods were on his 
side. Because he was so tall and also had the misfortune to have a really 
silly walk he always felt as if the villagers thought he was a bit of an idiot, 
a sort of village idiot. But he was determined to prove them wrong.  
He put on his best yellow check suit, a purple cravat and a green hat and 
strode purposefully down to the square, his giant strides taking him there 
in smart time. His allotted slot was 11. 40am which was a good one as it 
was only a few minutes before the pub opened so he was guaranteed a 
good audience.  
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When the vicar called out his name, his chest pumped out with pride, so 
much so that a button on his red and white striped shirt burst and he 
strode forward accompanied by Percy the parrot, a glorious specimen 
respondent in a dazzling array of blue, green and yellow plumes.  
There were gasps and muffled protests from the crowd when they saw the 
bird but he snarled: “Percy is a resident of this village so shut it! He’s 
entitled to have his say, ain’t that right Vicar?” 
The vicar looked to his fellow judges and after a huddled consultation (it 
took some time because the oldest resident, Mary Moppet, was 104 and 
very, very deaf) nodded in the affirmative.  
At that, the Tall Man mounted the small stage and muttered to the parrot, 
who was perched on a leather patch on his shoulder: “So what’s got your 
gander then Percy?” 
Immediately a torrent of foul-mouthed abuse rained from the bird’s mouth 
in rapid fashion.  
The crowd stood gobsmacked as Percy let loose. They had never witnessed 
so much bile compacted into such a short time and nobody in the village 
had been spared, but they all had to admit it was pretty impressive stuff.  
When the parrot had finished there was a hush of silence before one 
spectator shouted “bravo” and then everyone joined in a spontaneous, 
prolonged bout of applause. Some even shouted out ‘more’ although that 
drew an admonishing frown from the Vicar.  
There was a triumphant look on the Tall Man’s face. He knew he was 
home and dry, no-one could match Percy’s tirade, the trophy was 
definitely his.  
But then from the back of the crowd a hand slowly appeared and Godfrey 
the Grocer, a tiny, tidy man with short, cropped fair hair, very tight black 
leather trousers and a gold earring, stepped hesitantly forward.  
“Yes?” said the vicar.  
“That doesn’t count,” whispered Godfrey in a soft, gentle voice which had 
everyone straining forward to hear.  
“What!!” gasped the Tall Man, “why not?” 
“Yes, why not?” asked a puzzled Vicar.  
“Because that parrot’s dead,” said Godfrey, pointing a long, delicate finger 
ahead of him.  
“Dead! He’s not dead, he’s resting,” replied the Tall Man angrily.  
“No he’s dead. That parrot’s dead, I know a dead parrot when I see one. ” 
With horror the Tall Man suddenly realised that the parrot was falling 
from his shoulder and he watched helplessly as it landed prone on its 
back, claws akimbo on the floor in front of him with its beak gaping open.  
The Tall Man felt himself overcome with shock and stooped down to touch 
the parrot but sure enough it was dead. It definitely was dead.  
“I don’t believe it,” he sobbed.  
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Godfrey strode forward and said tenderly to the Tall Man: “I know you’re 
upset, do you want to go back to my place. ” 
Later, after a cigarette, the two men went out and lay down on the lawn, 
staring upwards at the sparkling blue sky. It was a magical moment.  
“You know, this reminds me of a legend of years gone bye, one that many 
folk round here have long forgotten,” said Godfrey.  
“Oh yes?” said the Tall Man, who was by now starting to feel much, much 
better about his dramatic failure to win the trophy (which incidentally had 
gone to Sarah Sponge and her rant about the man in the post office and his 
rather strange, unhygienic method for licking stamps).  
“Yes,” said Godfrey, “a long, long time ago, even before our festival 
started, there was a peculiar fellow around these parts called John of 
Cleeze. ” 
“Never heard of him,” interjected the Tall Man.  
“Oh, he was very famous in his time, part of a troupe of travelling snake 
charmers. They were really popular and people used to come from all 
around to see them. He was very tall like you. Legend has it that John of 
Cleeze had a parrot which turned out to be dead. ” 
“Oh. Did he curse?” 
“What the parrot?” 
“No, this John of Cleeze fellow?” 
“Oh yes, he cursed all right. They say that John of Cleeze was a champion 
curser. But it wasn’t the dead parrot which produced his best curses. ” 
“No?” 
“No, my granddad Neville told me that John of Cleeze later left the troupe 
and went off on his own. Granddad Neville said folklore had it that John 
of Cleeze saved his best curses for some dark-haired chappie from the 
lands over the water. My granddad said that when he got really mad this 
John of Cleeze used to hit the foreign chappie round the head. Some folk 
said he hit him with his hand but there are other theories that reckoned he 
used a tree branch. It was a long time ago so you have to expect these tales 
to get a bit mixed up sometimes. ” 
Suddenly the Tall Man sat up and exclaimed: “That’s it!” 
“What?” asked Godfrey.  
“Of course, why didn’t I think of it earlier. I’m an Englishman, a stout, 
resourceful fellow, I’ll go to the foreign lands and find a man, any foreign 
man and curse him till I’m blue in the face. That’s what made this country 
great in the past and it’ll make me a winner next year. ” 
“Yes, that should definitely do the trick. ” said a smiling Godfrey. He 
glanced over to the Tall Man who had lay down again and touched him 
gently on the shoulder. “Fancy another cigarette?” 
“Sure, why not,” he replied.  

© Patrick O’Connor 2010  
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  اخبار ادبی و تازه ها
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  :با همت کارگاه داستان نویسی شهرستان ابهر شکل گرفت
  استان نویسی استان زنجان اولین نشست مشترك د

 شهریورماه، فرهنگسراي نور شهرستان ابهر میزبان جمعی از فعاالن ادبیات داستانی و عالقمنـدان بـه        25روز پنج شنبه    
این نشست مشترك داستان خوانی که با همت و تالش هاي شبانه روزي اعضاي کارگـاه  . این بخش از ادب پارسی بود   

، میزبان نویسندگان جوانی از فرهنگسراهاي نور ابهر، امام خمینی زنجان، امـام خمینـی   داستان نویسی ابهر شکل گرفت  
حمیـد عابـدینی و رامـین    . تهـران بـود  و انجمن داسـتانی چـوك از     خرمدره و نیز مهمانان ویژه از فرهنگسراي خاوران         

  . نشست نیز بودندرادمنش که مسئول و موسس کارگاه ادبیات داستانی ابهر هستند، بانیان برگزاري این 
 به نشـست اسـتانی    این نشست که ابتدا قرار بود بین  دو فرهنگسراي خاوران و کارگاه ادبیات داستانی ابهر برگزار گردد، 

  . زنجان و تهران گسترش یافت
از مدعوین ویژه ي این نشست می توان به جناب آقاي خامه پرست اشاره کرد که استاد ادبیـات داسـتانی فرهنگـسراي           

همراه ایشان جناب آقاي موحد نیز که از فرهنگیان و ادیبان قدیمی شهر زنجـان هـستند         . مام خمینی زنجان می باشند    ا
همچنین فرشید امینی که از اساتید موسیقی و آواز منطقه بوده و دستی نیز در ادبیات پارسـی و              . در جلسه حضور داشتند   

همانان مهم دیگر این نشـست دکتـر امیرحـسین الهیـاري، شـاعر و               از می . آذري دارند دراین جلسه حضور بهم رسانیدند      
همچنـین حـضور آقـاي    . نمایشنامه نویس و ادیب ابهري بودند که با حضور خود جو با نشاطی را بر جلسه حاکم کردنـد     

آقـاي مـرادي، از   . نادري به عنوان یکی از فعاالن قدیمی فرهنگ و ادب ابهـر نیـز مزیـد امتنـان خـاطر حـضار گردیـد           
 دیدار با دختر صـد در صـد دلخـواه     مه ي خود از آخرین کتاب موراکامی،نویسندگان و مترجمین جوان زنجان نیز با ترج       

مهدي رضایی که به عنوان مدیر انجمن ادبی چوك معرف حضور مخـاطبین        . در این جلسه حضور داشتند      در ماه آوریل،  
مجري این مراسم نیـز خـانم   . ان در این جلسه حضور یافتندعزیز است به همراه مصطفی مردانی و حسین برکتی از تهر        

   . بودندفرزانه امینی بودند که از شاعران و نویسندگان جوان و فرهیخته ي ابهر 
اولین داستان این نشست توسط خانم مهتـاب شـیخی، نویـسنده ي        . اي برگزار گردید  جو دوستانه و صمیمی      جلسه در   

 سال دارد و بـا ایـن وجـود داسـتان سـیال ذهـن ایـشان مـورد توجـه           16یخی فقط   خانم ش . نوجوان ابهري خوانده شد   
نفر بعدي سرکار خانم گلی از کارگاه داستانی خرمدره بودند که داستان ایشان نیز بـازخورد خـوبی             . مخاطبان قرار گرفت  

نـد و در دکـور زیبـایی    پس از ایشان خانم زهرا عزیزي از ابهر وآقاي مهدي رضایی از تهران بر روي صحنه رفت               . داشت
سـپس آقـاي خامـه    . که به شکل میز یک نویسنده با کلی کاغذ مچاله ساخته شده بود به خواندن داستان خود پرداختند         

پرست از ازنجان مطالبی را پیرامون شخصیت و چالش شخصیت و چگـونگی انتخـاب آن بـراي نوشـتن داسـتان ایـراد          
نفـر آخـري کـه در ایـن نشـست داسـتان خوانـد        .  داستان خود را بخواندسپس نوبت به رامین رادمنش رسید که  . کردند

در نهایت دکتر امیرحسین الهیاري پشت تریبون قرار گرفت و با داسـتانی فـی البداهـه و                . مصطفی مردانی از تهران بود    
ر جلوه هـاي ادبـی   نمادین بر سر کسانی که هنوز بزرگترین و معروفترین آثار ادبی سرزمین خود را نخوانده اند و غرق د             

  . غربی و بخصوص پست مدرن شده اند فریاد زد
در پایان این نشست، از اعضاي کارگاه داستان نویسی ابهر، داستان خوانان و مهمانان ویژه ي این نشـست بـا هـدایاي                  

  . ناقابلی تقدیر به عمل آمد
  رامین رادمنش 
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  اخبار و تازه ها
این نکته که بحث ها و اخـتالف نظرهـاي زیـادي را در        .  است ه گلشیري دوساالنه شدن جایز   خبر    اولین خبر، . 1

البتـه فرزانـه   .  از روي درد دل است تا چاره اندیـشی  و انگار بحث ها و نقطه نظرها صرفاً    . پی داشته، خبري قطعی است    
تعداد آثار داستانی عنـوان  این اتفاق به خاطر کم شدن .  این اتفاق از سال آینده می افتد        طاهري اظهار داشته که احتماالً    

  . شده است
  
 یکـی  نام به »فارسی ادب و شعر روز «تغییر براي پیشنهادهایی طرح ازی،  عموم فرهنگ شوراي دبیر  منصور واعظی، . 2
 مـزین   »شـهریار « این روز که بیست و هفتم شهریور ماه است امسال به نـام اسـتاد           .داد خبر کالسیک بزرگ شاعران از

  . شده است
  
 سفارت مکزیک در پاریس اعالم کرده که حال عمـومی        کمی بعد از این خبر،    . کارلوس فوئنتس راهی بیمارستان شد    . 3

  .این نویسنده خوب است و مشکل معده اش رو به بهبودي است
  
   به روایت فرهیختگان کتاب هاي پرفروش هفته سوم شهریور. 4

 دومـا،   جزایري فیروزه  نوشته لهجه، بدون خندیدن/ چشمه نشر کسار،خا پیمان  ترجمه بوکفسکی، چارلز  نوشته پسند،  عامه
/ مازیـار  نـشر  میرزاصـالح،  غالمحـسین   ترجمـه  مـولر،  هرتـا   نوشته سبز، هاي  گوجه سرزمین/ باغ نشر واال، میال  ترجمه
  نو گام نشر سعیدي، اصغر علی  نوشته پهلوي،  دوره در صنایع صاحبان و تجار موقعیت

  
 يجـار  سـال  خـرداد  يو. درگذشت برد یم رنج سرطان مانند ییهایماریب از یسال چند شاعر و نقاش ،لخاصا بالیهان. 5
ـ تما و کـرد  سفر رانیا به کایآمر از بودند، کرده برگزار يو يبرا هنرمندان خانه در شاگردانش که یبزرگداشت لیدل به  لی

 بـه  مـاه  مرداد امر نیا نشدن محقق لیدل به که اندبم کشور در شدن مهیب و يماریب يها   نهیهز نیتام صورت در داشت
  . درگذشت سن کهولت و سرطان حادشدن لیدل به وریشهر 23 گذشته، روز يو.بازگشت کایآمر
  
 روز) وریشـهر  22 (سـپتامبر  13 در سـال  هر که بزرگساالن و کودکان يکتابها مشهور سندهینو دال رولد بزرگداشت. 6

  . است افتهی گسترش ماه کی به سندهینو نیا ادی به مختلف برنامه چند ياجرا اب امسال شد یم برگزار يو تولد
  
  . شدند معرفی »نیما «ي جایزه نهایی ي مرحله به یافته راه  هاي کتاب. 7

 بـه  که درختی براي  مرثیه«شاهرودي، افشین »شاهرودي هاي  افشین«: اند  شده معرفی شرح این به یادشده کتاب پانزده
 کلیـدري؛  جـواد  »بگیرد دستم از را گل همه این یکی «الفتی؛ علی »هرات هواي «بروسان؛ غالمرضا »است افتاده پهلو
 »مـن  آالي  قـزل  هـاي   خـوانی   لب «صالحی؛ سیدعلی »آید  می هفته همین آخر انیس «صفاري؛ عباس »برف در خنده«

 »تهـران  در سـواري   قـایق  «مؤیـد؛ . م »پرندگان خوانش  بی «شفاعی؛ آرش »ولیعصر خیابان - جمعه «لنگرودي؛ شمس
 آنـا  »اسـت  کلمـه  فـراوان  «بخـشایش؛  مرتـضا  »مصدق هاي  عاشقانه «کتابی؛ آذر »فرداست امروز «سپانلو؛ محمدعلی
  گلبیانی سعدي »باد و جذامی زن، نی «سعدآبادي؛ مجید »من قرمز خال آالي قزل «شکرالهی؛

  
  من همس سندهینو ،یعیصن نوشیپر يبرا بوکاچو یادب زهیجا. 8
  .کرد افتیدر را بوکاچو "یالملل نیب زهیجا" من سهم رمان سندهینو و یرانیا سینو داستان ،یعیصن نوشیپر
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 حـضور  بـا  فلـورانس  یکینزد در بوکاچو تولد محل چرتالدو، شهر در سپتامبر ازدهمی شنبه، روز زهیجا نیا ياهدا مراسم
  .شد برگزار یعیصن خانم
 یخـارج  رمـان  کی سندهینو به ایتالیا یچهاردهم قرن شاعر و سندهینو بوکاچو، یجووان ادیبن يسو از سال هر زهیجا نیا

 اختـصاص  ينگار روزنامه رایاخ و اتیادب نهیزم در يآثار به 1981 سال از که است یادب زیجوا از یبخش و شود یم اعطا
  .ابدی یم
  
  آمریکا در رنتاینت از استفاده درصدي 58 افزایش و کتاب مطالعه درصدي17 کاهش. 9
 اسـتفاده  و کاهش درصد 17 به کتاب روزانه مطالعه میزان شد مشخص کشور، این در ها  ساله 17 تا 15 میان بررسی در

  .است یافته افزایش درصد 58 به اینترنت از روزانه
  

  .شد لتریف و خارج ینترنتیا کاربران دسترس از »انویپ کافه «یجنجال سندهینو ،يجعفر فرهاد تیسا.10
 يریجلـوگ  سر بر مناقشه به ادداشتشی نیآخر در که »گفت گفتم «عنوان با يجعفر فرهاد تیسا ن،یخبرآنال گزارش به
  .شد خارج نترنتیا کاربران دسترس از کرده، اشاره کرمانشاه در سراج نیالد حسام کنسرت ياجرا از
  

   نامزدهاي جایزه گنکور فرانسه.11
 »نوتومـب  آملـی  « و »دسپنتس ویرجینیا « ،»هولبک میشل « چون نویسندگانی آثار فرانسه، گنکور ادبی جایزه آکادمی

  .داد قرار 2010 سال جایزه دریافت نامزدهاي اولیه فهرست در را
  

  .کرد یمعرف ترسناك و یلیتخ يکتابها بخش در را خود برندگان 2010 هوگو یادب زهیجا. 12
ـ و  هیـ م نـا یچا ينامها با سندهینو دو رمان بخش در ن،یگارد از نقل به مهر يخبرگزار گزارش به  یگلوپیباسـ  پـائولو  و لی

 داسـتان  نیبهتـر  بخش در واتس تریپ کوتاه، رمان بخش در استروس چارلز .اند  شده زهیجا نیا افتیدر به موفق مشترکاً
  .هستند هوگو زهیجا برندگان گرید از کوتاه داستان نیبهتر بخش در نتوشیا مک امیلیو و بلند
 اورسـوال  و موفیآس زاكیآ کالرك، یس آرتور به توان یم اند  کرده افتیدر را زهیجا نیا تاکنون که یمطرح سندگانینو از
  .کرد اشاره نیگا یل یک
  

  شد معرفی تراست بوك کودك کتاب جایزه برنده. 13
 ایـن  برنـده  وانعنـ  به را »ورمل کریس «قلم به »باهوش ماهی «2010 تراست بوك کودك کتاب جایزه داوران هیات
  .کردند انتخاب تراست بوك جایزه از دوره

  
   کرد می شرمنده را انسان کتاب؛ نمایشگاه در ها کتاب یبعض: تلویزیون در ارشاد وزیر .14
 ایـن  ارشـاد  وزارت در من دوستان و همکاران. کرد استفاده هم دیگر هاي  دستگاه توان از توان  می فرهنگ ارتقاي راه در

  باشند برخوردار بیشتر غناي از ها برنامه آنکه براي کنند همکاري تا نددار را آمادگی
  

  شود یم برگزار هم گرید سال ثالث یتابستان جشنواره. 15
 و مخاطـب  جـذب  در تیموفق لیدل به شد برگزار يسالجار ماه مرداد آن دوره نینخست که ثالث نشر یتابستان جشنواره

  .شد خواهد برپا زین ندهیآ سال ،یفرهنگ اهداف به یابیدست
  

  درگذشت هلند سینو ییجنا نیتر معروف. 16
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ـ ا سینو ییجنا نیمشهورتر واقع در و اتیادب عرصه يهلند سندگانینو نیمعروفتر از یکی »پانتر«  سـن  در نیسـرزم  نی
  .درگذشت یسالگ 84
  

   شود یم برگزار مهر 9 نیویورکر یادب ي  جشنواره .17
 جـان   ،  منیگـ  لین  ،  کارل ویست  ا  ،  نیبالدو الک  چون  هم یسندگانینو امسال ورکریوین یادب ي جشنواره از دوره نیازدهمی در

ـ د جانـت   ، فوئـد  سـفرن  جاناتـان   ، دکتـروف  ال.يا  ، گلـدول  مالکوم  ، لریتا مزیج  ، مونزیس لیب  ، هرتسوگ ورنر  ،  گودمن  ، ازی
  داشت خواهند حضور  تیاسم يدیز  و  مور يالر  ، چابن کلیما  ، ولف اسیتوب  ، ادگارز دیوید  ، اوتس کارول سیجو 

  
  است یجنوب يقایآفر سندگانینو نگران اتیادب نوبل برنده. 18
ـ  ابـراز  کشورش در انیب يآزاد نقض از یجنوب يقایآفر اتیادب شگامیپ و اتیادب نوبل زهیجا برنده ر،یگوردم نیناد  ینگران
  کرد

  
  برد را »یلیجنت ردودلفو «زهیجا عرب زن شاعر نیتر جوان. 19
ـ یجنت ردودلفـو  «زهیجـا  »جسد «مجله هیریتحر سیری و یلبنان مشهور شاعر »حداد جمانه«  خـود  آن از را ییایـ تالیا »یل

  کرد
  
  
  

  اخبار جشنواره ها
   "فضا به سفر" جشنواره در شرکت فراخوان. 1

  1389,06,14 ... یکشنبه
 و آمـوزش  کـل  اداره یپرورشـ  معاونت نوجوان، و کودك يفکر رورشپ کانون همت به "فضا به سفر" جشنواره نیدوم

 یمـ  برگـزار  المیا در 1389 آذر 11 و 10 جوان منجمان انجمن و جوانان یمل سازمان الم،یا شهرستان و استان پرورش
  شود

2534/node/khabar/org.ketabak://http  
  
  .شود یم برگزار »نبود یکی بود یکی «عنوان با ،يا کلمه 750 داستان ي مسابقه. 2

  :موضوع و قالب
  .شود یم برگزار) کلمه750 (کوتاه کوتاه داستان گونه در مسابقه نیا ·

 از اسـتفاده  یحتـ  و کهـن  يها  تیحکا ،یمیقد يها  افسانه به پرداختن: ژهیو موضوع  )ب    آزاد  ) الف:موضوع
  .نو يکردیرو و نگاه با ها مثل

  :مسابقه ساختار
  ژهیو و آزاد موضوع دو هر در word پیتا صورت به -کلمه 750 حداکثر ·
  )داستان ازین مورد عنصر دو. ( تیروا ای الوگید ·
  .شود یم رفتهیپذ داستان دو حداکثر ·

  .کنند یم دایپ راه یینها مرحله به اثر 20 آثار نیب از: اول ۀمرحل
  .شد خواهند یمعرف سوم تا اول نفر عنوان به نفر سه: دوم مرحله
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  .است شده گرفته نظر در سوم تا اول نفرات يبرا يا ارزنده زیجوا
  :ارسال ةویش
ـ  آزاد بخـش  در: شـود  دیـ ق حتمـاً . (تماس شماره و اثر ةسندینو کامل مشخصات با همراه. لیمیا ای پست قیطر از  در ای

  .)دیا کرده شرکت ژهیو بخش
  :آثار ارسال مهلت

  1389 مهرماه انیپا تا
  :ینشان

ensha@neveshtan.ir  
 آزاد موضـوع  پاکـت  يرو لطفـاً . (2 واحد 1 پالك -يبهروز کوچه - نصرت و فرصت نیب یشمال کارگر ابانیخ -تهران

  .)دیکن دیق را ژهیو ای
  .دیریبگ تماس 66427053 :تلفن شماره با دیتوان یم تر شیب اطالعات يبرا
  
  
  
  
  
  
  
  

  ف یت، مقررات و وظایط عضویراش
   چوكیدرانجمن داستان

  به نام خدا
  یسنده گرامیباسالم به شما نو

 ی توسط وبـالگ انجمـن صـورت مـ    ي مجازییگرد هما .  است یقی و حق  ي مجاز ییک گردهما ی چوك   یانجمن داستان 
.  شـود ی مـ ینقـدو بررسـ  گر اعضا و مهمانـان انجمـن   ید وتوسط دی آیش در می از اعضا به نمایهر جمعه داستان  . ردیگ

 يم جلسات خودمـان راروزهـا  ی کنی میست وسعیسرنی هنوزمیلی است که به دال   ی هم جلسات هفتگ   یقی حق ییگردهما
ـ م که مکان و زمـان ا ی برگزارکنیحی تفر يجمعه درمکان ها   ـ ا.  شـود ی مـ ی دروبـالگ اطـالع رسـان   یین گردهمـا ی ن ی

  .  وبا برنامه استيامل جد به طورکیقی چه درحالت حقي چه درحالت مجازییگردهما
  

   :ادامه مطلب
  براي اشنایی با وبالگ انجمن ادبی چوك و شرایط عضویت در این گروه به لینک زیر مراجعه نمایید

http://stop4story.blogfa.com 
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  تبـــلیـــغـات
  هین نشریغات درایتعرفه تبل

 یغات در صفحات میانی هزینه تبل
   ریال 200،000  تبلیغات تازه هاي نشر
   ریال 300،000  تا یک چهارم صفحه

   ریال 700،000  تا نصف صفحه
   ریال 1،100،000  تا سه چهارم صفحه

   ریال 1،500،000   تمام صفحه
   ریال 4،000،000 از مبلغ) لوگو تمام صفحات(تبلیغات ویژه 

  
  نشریهتخفیف هاي

  .  درصد تخفیف می باشد10 جهت حمایت از بازار نشر، تمامی تعرفه ها براي ناشران شامل .1
 تومـان مـی   000/20 جهت حمایت از نویسندگان و شاعران تبلیغات کتاب در قسمت تازه هـاي نـشر فقـط            .2

  . باشد
 درصـد  30   شـماره، 6صد؛ و بیشتر از  در20   شماره،پنج  ؛%15 شماره، چهار  ؛%10به ازاي تبلیغ در سه شماره     .3

اما تخفیف زمانی محاسـبه مـی شـود    . متوالی و یا غیر متوالی بودن تبلیغ مالك نیست. تخفیف داده خواهد شد   
  . که مشتري درخواست خود را یکجا ارائه نماید

ـ   . ژه اي هم براي دانشجویان در نظر گرفته ایم   درصدي وی  20 تخفیف   .4 ا تحـصیل،  دانشجویانی کـه همـراه ب
 طراحی وب، برنامه نویسی و مشاغل هنري         ترجمه متون تخصصی،    مشاغل پاره وقتی مانند تدریس خصوصی،     

  . و غیر هنري دیگر انجام می دهند می توانند از تخفیف ما بهره مند شوند
لیغ توسـط کـانون    تومان، به نسبت اندازه تب8000 تا 3000 طراحی تبلیغات با هزینه نازل   از شماره آبان ماه،    .5

  . تبلیغات فردا انجام می گیرد
  

 مزایاي تبلیغات در این نشریه
ایـن نـشریه بـه صـورت پـی دي اف و رایگـان        هزینه کمتر و برد تبلیغاتی بیشتر نسبت به دیگر نشریات       .1

  .. خواننده دارد30,000شماره حداقل  می شود و هر منتشر
بـه عنـوان    ....  نحوه توزیع و مطالب و مقـاالت و        دلیله به   این مجل   :ماندگاري بیشتر در آرشیو عالقمندان     .2

 تبلیغ شما به همان مـدت قابـل    وباقی می ماند در آرشیو رایانه ها طوالنییک منبع و یک مرجع، سالیان  
شـود و روزي بـه    صورتی که تبلیغات در نشریات چاپی محدود به زمانی خاص مـی         در. استفاده خواهد بود  

 .بینانه ترین حالت صرف تمیزکردن شیشه هاي ساختمان می شود خوش  درکهد نایعات تبدیل می شوض
  ،محدودیت ارسال براي داخـل و خـارج از کـشور   عدم : چند هزار مخاطب دائمی در داخل و خارج از ایران         .3

  . تري نصیبتان گرددتبلیغاتی گسترده ، از نشریات دیگر کمتر  با پرداخت مبلغی بسیارباعث می شود
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و یـا  . تماس حاصل فرمایید 09352156692و یا   09351555643 تبلیغات در نشریه چوك، با شماره        براي درج 
درخواست خود را ارائـه نماییـد تـا در اسـرع وقـت بـا شـما        chookstory@gmail.com از ایمیل نشریه

 . تماس گرفته شود
 . البته قبل از ارسال درخواست، شرایط درج تبلیغات را مطالعه بفرمایید

مانند روي جلد، صفحات خاص مانند قبل از سرمقاله و ابتداي بخش ها، درج لوگو در بـاال یـا             لیغات ویژه   تب
آغاز و بسته بـه نـوع تبلیـغ و تعـداد آن در     ریال  4،000،000یا تمام صفحات، از    ) زوج یا فرد  (پایین نصف   

 . نظر گرفته می شود

   شرایط تبلیغات در چوك 
در غیـر  . مورد نظر خود را به نـشریه ارسـال کنـد       یغاتیتر و مطلب تبل   یعکس و ت  می تواند   مشتري    :طراحی تبلیغات  -1

با هزینه اي ناچیز می توانید طراحی تبلیغتـان را بـه کـانون تبلیغـات فـردا           این صورت  همان طور که در باال ذکر شد،         
  . بسپارید

  . میمعذور و کشور اخالقی و خالف عرف جامعهری مطالب غ درج از : محتواي تبلیغات-2
و تمام تالشمان را بـراي کـشف حقیقـت     . سعی ما بر این است که مطلب مورد تبلیغ صحیح باشد           :  صحت تبلیغات  -3

اما با این حال، صحت و سقم تبلیغ به عهده مشتري خواهد بود و نشریه در مـورد هرگونـه فریـب از                . انجام خواهیم داد  
  . جانب مشتري پاسخگو نخواهد بود

  

 راك نشریهاشت
امـا دریافـت آن   . با این که نشریه به صورت رایگان توزیع می شود و هیچ هزینه اي براي دریافت آن نباید پرداخته شود       

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

  :  راه براي عضویتدو
در . و درخواسـت عـضویت   com.gmail@chookstoryارسـال اي میـل بـه    . اگر فقط در یاهو اي میل دارید     . 1

  . به عضویت نشدید، اي میل درخواست خود را ارسال نماییدصورتی که از طریق لینک باال موفق 
  .  از طریق لینک زیر عضو گروه گوگل چوك شوید  بعد از ورود، اگر در جی میل عضو هستید،. 2

http://groups.google.com/group/stop4story/subscribe  
  ،  خودتان ماهنامه را دانلود کنید و از شماره هاي قبلـی نـشریه هـم اسـتفاده نماییـد              دوست دارید که هر ماه،    اگر هم   . 3

   :روي عبارت آبی رنگ کلیک کنید. می توانید از لینک زیر استفاده کنید
http://mosiomard.persiangig.com/Chook/Mahnameye%20chook/  
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