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   سرمقاله
  صداقت بهترین سیاست است

دانـستیم کـه ایـن همـه مـورد تـشویق              اگرمی.   کنیم  با افتخار سومین شماره این نشریه را خدمت شما ادبیات دوستان عزیزتقدیم می            
هاي گروهی  ها و وبالگ تازتمامی سای. دادیم ها به خود جسارت چنین حرکتی را می شاید خیلی پیش ازاین،گیریم وحمایت شما قرار می

بعد از ارائه این حرکت نو کـه جوشـشی درادبیـات       . و شخصی که حمایت مستقیم خود را درجهت حمایت ما عنوان کردند سپاسگذاریم            
  : داستانی است، حاال طرح دیگري را خدمت شما معرفی می کنیم البته با استمداد ازاین داستان واقعی

 ».فقـط بـه دنبـال پـول هـستم      «: برنارد شاو جـواب داد    »تو در دنیا دنبال چی هستی؟     «  :به او گفت  روزي یکی ازدوستان برنارد شاو      
  ». پس چقدرمن درباره تو اشتباه می کردم«:دوستش گفت

 برنـارد  ».به دنبال دانایی و فهم و درك هستی و پیـشرفت علمـی  « : دوستش گفت»تو به دنبال چی هستی؟    «:  برنارد شاو به او گفت    
  ».هرکس دنبال چیزي باشد که نداردخوب طبیعی است که «: شاو گفت

و حاال انجمن داستانی چوك باصداقت تمام طرحی گسترده را راه اندازي کرده است که شاید بزرگترین طرح همگانی اي باشد که تا به 
ال معرفی هنرمندان عزیز هم هـستیم  البته ما نه مثل برنارد شاو که فقط وفقط به پول فکر می کرد بلکه به دنب               . حال مطرح شده است   

)).  بانک اطالعـات هنرمنـدان ایـران   ((که عایده این طرح گسترده معرفی بهترهنرمندان داخل و خارج ازایران و درآمد مالی است با نام            
   خواننده، نوازنده، مقاله نویس، عکاس،تمامی هنرمندان نویسنده، شاعر، مترجم،نقاش

هم ،بـا حـضوردراین طـرح   .  مراجعه کنند»انجمن داستانی چوك«ن بانک اطالعاتی می توانند به وبالگ        جهت شرکت درای  ...  بازیگرو ،
اثري ازخود را به صورت گسترده منتشر کرده اید و هم کمکی براي فعالیت هاي گسترده تر انجمن داستانی چوك، به آن امید که بشود 

 .برپا کنیمازعایدي این طرح بزرگ جشنواره هاي آبرومندي ادبی را 
   

جهت اطالعات بیشتراز چگونگی مشارکت دراین طرح به وبالگ انجمن داستانی چوك سربزنید ویا با شماره تماس هـا وایمیـل هـاي               
کنند که آیـا مـا    که دوستانی عالقمند به ارسال مطلب هستند وعنوان می      وعرض آخراین . درج شده دراین نشریه با ما ارتباط برقرارکنید       

  :کنیم یا خیر؟ وجواب ما براي اینکه حق مطلب را خوب ادا کرده باشیم این است که  ول میمطالب را قب
  ».دوستان عزیز این نشریه براي شماست«

  
Chookstory@yahoo.com 

Mehdi_rezayi_mehdi@yahoo.com 
   دبیرانجمن داستانی چوك–مهدي رضایی 
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   سخن سردبیر
  ... به جاي لعنت به ساختار ادبیات

  !  نه95%
 ازدواج نکـن   د که خیلی بد اسـت، ی موارد جواب می شنو%95 در   اگر از یک دوست متأهل بپرسید که به نظر شما ازدواج خوب است یا بد؟              

 جواب منفی شنیده است باز هم با سر ازدواج می  %95اما همین دوستی که     . ضرر می کنی، به زندگی ت برس و هزار تا جمله مشابه دیگر            
 کسانی که %95 هیچ کدام از این  ! مواقع جواب می دهد خوب نیست%95  درم به دوستانی که از او همان سؤال را می پرسند  کند و باز ه   

 زن و شوهر دعوا کننـد، «به ظاهر مشکالتی دارند ولی همان ضرب المثل معروف که . از ازدواج بد می گویند، از زندگی خود ناراضی نیستند       
مشکل اساسـی اینجـا   . و به معناي کامل کلمه به آن نیاز دارند   . و هر دو از کنار هم بودن احساس خوشایندي دارند         . است» ابلهان باور کنند    

 در ساختار سنتی و با شیوه سنتی ازدواج کرده اند و به ساختار سنتی جامعه آن زمان هم تـن         که جواب مثبت می دهند،      ي %5است که آن    
   .داده اند و زندگی موفقی داشته اند

براي یک جوان امروزي، شرایط براي ازدواج با شرایط مدرن وفق پیدا نکرده، روش انتخاب همسر و راه و رسم ازدواج تغییري نکرده و حتی  
. سخت تر هم شده، ساختار زندگی بعد از ازدواج هم نه از لحاظ قانونی و نه از لحاظ عرفی خودش را با جامعه مـدرن حرکـت نـداده اسـت                              

. تکلیف خودش را نمی دانـد     هنوز بعد از ازدواج     ...  حضور در اجتماع و     ساده یعنی این که زن براي کار کردن، درس خواندن،         همین چند خط    
حتی مرد هم در مورد زن خودش و دیگر زن هایی که کنارش کار می کنند، درس می خوانند و در جامعه با آنهـا روبـرو مـی شـود تعریـف              

زن دوستی هاي خارج از محیط خانـه و         ! هر کدامشان در طرفه العینی در یکی از دو جنبه شکست بخورند           این باعث می شود     . درستی ندارد 
   ...آزادي هاي غیرمعمول پیدا می کند و مرد هم چشمش روي زن هاي دیگر می چرخد تا این که

  ادبیات، ساختاري ناهمگون با جامعه
امـا  !  کسانی که به سمت داستان می آیند می گوییم نه %95به . مین طوري هستیم داستان ه ما هم در ادبیات، مخصوصاً  . مسئله ساده است  

 جلـسات     کتاب زیرزمینی مـی خـریم،        موسیقی گوش می دهیم، کتاب ممنوعه می خوانیم،         خودمان را تا خرخره توي ادبیات غرق کرده ایم،        
  . و براي ساختاري که می خواهیم هم تالش نمی کنیم !تکلیف خودمان با ادبیاتمان مشخص نیست... مختلف ادبی شرکت می کنیم و

فقط اشاره می کنم که نویسنده هاي ترك کتابهایشان         . حامد اسماعیلیون روي وبالگش در مورد این موضوع تا حدودي صحبت کرده است            
حتی همین افغانـستان کـه   . ست ساده و معمولی ا  اتفاقیترجمه کتاب هایشان به انگلیسی      . به چاپ بیست و پنجم می رسد      ! در حالت عادي  

چنـد تـا      شریه خارجی معتبر را می خـوانیم؟       کدام ن   ما در ایران چه کار می کنیم؟      . بغل گوشمان است شاعر درجه سه به اروپا صادر می کند          
   اصالً !فارسی است اصالً به غیر از انتشارات گردون چه نشر خارجی دیگري می شناسیم؟ که تازه این هم      سایت معتبر خارجی سر می زنیم؟     

    چند نفر از ما با یک زبان خارجی دیگر به غیر از فارسی و ترکی آشنایی داریم؟
حتی حنیف قریشی، جومپا الهیري . این روزها به این فکر می کردم که خالد حسینی شهرت کتاب هایش را مدیون زبان انگلیسی اش است      

ه خارج از کشور خوب می شناسندش هدایت است، آن هم به خاطر تسلطش به زبان فرانسه              به این فکر کردم که تنها نویسنده ایرانی ک        ... و
  . پس براي جهانی شدن باید به زبان هاي دیگر هم آشنایی داشته باشیم. است

 حتـی در اداره  که ایـن بنـدگان خـدا   .  هیچ کدام از نشرهایی که داریم شعبه خارج از کشور ندارند !نکته بعدي، ساختار انتشاراتی هاي ماست 
 270قصه شهر جنگی، سفر به گـراي         ( به جز چند کتاب که آنها هم در ژانر دفاع مقدس بوده اند            . فروشگاه هاي داخلی شان عاجز مانده اند      

 مـا مـی    چند نفر از  چه اشکالی دارد از خودمان شروع کنیم؟ ! دیگر هیچ داستان فارسی اي به انگلیسی ترجمه و چاپ نشده است       ....)درجه و 
  ! من از خودم شروع کرده ام...  این خودش نیازمند یادگیري زبان هاي خارجی است توانند ادبیات فارسی و ایران را به جهان بشناساند؟

      مصطفی مردانی 
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   هــقالــم
  !تینها یب به اتصال یعنی تیخالق :هینظر

  ... ادامه از شماره قبل
 درون بـه  دوم ي دسته و کردند یم ه نگا رونیب به اول ي دسته که است نیدرا نما واقع يها داستان و نو یاختروانشن ي قصه تفاوت
  .ندارد تفاوت گرید سبک ای مکتب سندهینو با لحاظ نیازا يا ه سندینو چیه. ندارند هم با یتفاوت داستان ي خالقه روند امادر

ـ نو ي داده سـامان  افکـار  انیم به آگاه خود قیطر از ،ياریهش ي آستانه از گذر از بعد ریتصاو نیا  زنـد یر یمـ  نگـارش  نیدرحـ  سندهی
 عبـور  شـاهد  کـه  ردیبگ خود به را يناظر شکل کامالً تا دهند راعبور لیتخ انیپا یب انیجر تا شوند یم یگذرگاه دستش و سندهیونو
ـ درا اسـت  بهتـر  کرده ثابت تجربه. دیا یم کجا از انیپا یبِ لیس نیا داند ینم وهم سدینو یم که داند یم هم. است لیتخ انیجر  نی

 و زنـد  برهم را محاسبات و دیایب ربط یب نظر به کسرهی شود یم نوشته چه آن اگر یحت اوردین عمل به ممانعت انیجر النیس از حالت
ـ  حیتشر قصد سندهینو. کند یم زیتمام هم از را سندگانینو یانتخاب نیچن ؟ آگاه خود ای آگاه خود نا به اعتماد کند؛ رازانتخابیناگز  یقتل

 افکار از شتریب بهآن اگر که است نهفته صحنه نیدرا يراز اما. کند یم جادیا را کند یم چرا درمرتع که یاسب لیتخ درعوض و راداشت
  !دهد یم دروغ ادتشه که باشد يشاهد تراز چقدرجذاب تواند یم اسب مثل يشاهد دربرابر قتل کند یم آشکار شیبرا کند اعتماد خود

  شهود
↓↓↓  

   ) آگاه ناخود و روندخالقه (شهود يها داده پردازش
↓↓↓  
  خالق وتفکر یآگاه خود
ـ جر) بخـش  الهام ارتعاشات (دارد ییماورا یتیماه وجه نیتر ومهم نیاول يشهود ي ختهیانگ خود روند براساس نیبنابرا  و مـداوم  یانی
 انیپا یب لیس با کند؛ یم نیتام را حرکت يبرا الزم سوخت که یمخزن مثل رستد متناوب شکل به وقوعش اما ستین هم یشگیهم

 اسـت  سندهینو به وابسته يبعد وجه. آغازآن در صرفاً نه ادی یم یتجل هم نوشتن مختلف ودرمقاطع است همراه نگارش يبرا ت کلما
 و آن یذهن پردازش و دارد درناشناخته پا که است يزیچ افتیباز کار نیتر مهم. دارد جا او آگاه ناخود و خالقه ابر و ییایانرژ درکالبد اما

 شـکل  بـه  آن ي شـده  پـردازش  و دیآ دست به یدرست یآگاه ،يشهود ي ها ه داده از تا باشد یم یداستان تیواقع به شهود برگردان
 و کند لیتبد یمتفاوت عالئم به را يودشه امیپ دیبا خاصش، يدئولوژیا به بنا روح يزیر عرق با نگارش درخالل روان.شود دیتول نوشتار
  . شود یم مکتوب کاغذ يرو و سازد یم دیجد یعیوقا رویتصاو و دگرگون آشنا يها ه قاعد ریمس نیدرا دهد، سازمان دوباره

  
  کدها تبادل يساز مدل

 دیـ فهم بتـوان  تا شود ه داد شینما کند دور با یلمیف مثل دیبا اما شود، ینم حس که دهد یم رخ عیسر يقدر به ییپو درون روند نیا
ـ ز يفازها در ملموس يبند صورت با توان یم را يشهود حس درآمدن تینیع به تبادالت کل. است افتاده اتفاق آن در یعیوقا چه  ری

  واژگان یینها یمهندس و يگذار ارزش ← واژگان يکدها ← خالقه یذهن يها کد ← يشهود يها کد: کرد خالصه
  
  يشهود يها کد
 نـت  کـه  اسـت  یآهنگـ  مثـل  اوردشین کاغد يرو است،اگر افتهی وشهود کشف با بخش الهام ارتعاشات جنس از سندهینو که ار يزیچ
 امیـ پ. کنـد  دایـ پ کلمـات  درقالب آن نییتب يبرا یراه دیبا اما دشواراست درآوردنش کلمات قالب به گرچه اما باشد نشده نوشته شیها

ـ ا اما شود پارك نیماش جا آن دینبا یعنی ممنوع توقف يتابلو کنند، یم عمل یندگران ییراهنما عالئم ي مثابه به يشهود ـ اند نی  شهی
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 رونـد  در کـه  اسـت  یاتفاق نیا و میشو یم مفهوم متوجه میشناس یم ریتعب آن به را عالمت نیا چون. ندارد عالمت آن به یربط چیه
  .فتدیب دیبا نگارش

 يتـابلو  کد که ردیگ یم صورت ینوشتاروقت به شهود لیتبد و پردازش کیانرژ کالبد ) یابرنوران(تیمرکزخالق خالقهدر یذهن يها کد
 يها داللت و يا نشانه يها واحد مرحله نیدرا. باشد افتیباز قابل يبعد يریپذ لیتاو براساس تا شود ییگشا رمز یرانندگ ییراهنما
 ي معنا شکل به و کلمات قالب به ای يریتصو امیپ به اند، میعق یلمعلو و علت لحاظ به و وار هیسا ،یتبع که يشهود يها امیدرپ نهفته
 و کلمات انیپا یب لیس افته،یباز خاطرات ها، رفته ادیاز خالقانه، يماژهایا و ناشناخته تصورات. شوند یم برگردان ذهن زبان در زیمتما
  . شود یم بدل یذهن امیپ ایریتصو ای کلمه به وحس هستند خالقه به يشهود کد ي ترجمه ناب، يریتصاو
ـ نو ذهـن  یصاف از گذر عمل و شود جادیا يتر ملموس عالئم تا است یسیدگرد يبرا يماد واسط نیا واژگان يکدها  صـورت  سندهی

 در که را يریتصو رمزگان ای ذهنى هاى ساخته دیبا سندهینو و باشد یم رونیب درجهان یش موجود تیهو از مستقل یذهن وجود. ردیگ
ـ نو درذهـن  واژه آن تجـسم  نخـست  بیترت نیا به کند خوان هم کلمات یعنی شناسند یم گرانید که یرمزگان با ندیب یم ذهن  سندهی

 سـبک  بـا  تنـگ  تنگـا  يا رابطه مرحله نیا) نظر مورد باموضوع دارند ینشدن مهار و گذرا یذات که متناسب کلمات افتنی. (ابدی استقرار
 ردیگ یقرارم کاغذ يرو نوشتار شکل به ؛يداد قرار و ه شد شناخته متعارف، کلمات قالب در یلیتخ امیپ افتیره نیازا و دارد ه سندینو

 روند نیا يزیچ اگر. شود یم فراهم رمزگان یدرون مناسبات ي نهیزم و ابدی تینیع مرکب و کاغذ و کلمات جنس به یینها تامحصول
 ینمـ  کـرده  افـت یدر شهود قیطر از که را يزیچ حیتشر يبرا الزم کد سندهینو گاه اما شد خواهد منتقل "کامال شهود نکند، مختل را

 انتقـال  يبـرا  عالمات منطقى ساختار ای الزم کلمات تواند ینم او گاه. گرفت خواهد صورت یسخت به واژگان مان دیچ جهیدرنت و داند
 ونمـاد  مـبهم  متن جمالت جهیدرنت. ندارد جودو حس انیب يبرا معادل و متعارف و شده شناخته يا کلمه "اصال هم گاه. ابدیب را یمعن
 اندازد یم فاصله تیواقع و ما انیم لیتخ بیترت نیهم به گاه. شوند ییرمزگشا دیبا لیدرتاو که ییها نشانه شوند، یم دهیچیپ اثر يها
 هـستند  تیواقع به هیشب داستان ي شده نگاشته يها رخداد و ریتصاو. کند یم دگرگون را رونیب جهان ي شده شناخته يها ه قاعد و

 یمـ  يبازساز را یتیوواقع شوند مى ظاهر عالئم از خاصى هاى ترکیب شکل به عبارات نظرکه نیازا ندارند رونیب جهان با یارتباط اما
  .ستین ها آن جنس از اما رونیب جهان هیشب که کنند

 درون شـده  ابالغ چه آن چون افتی نخواهد نییتب شهود یختگیخودانگ براساس يهنر اثر کل واژگان یینها یمهندس و يگذار ارزش
 وار کاتالوگ رفته کار به که اصطالحاتى و باعبارات شهود دیبا پس شود ختهیر ظرف در که یآب مثل ردیگ یم شکل سندهینو ي تجربه
ـ برپا و یرونیب بادانش سنده،ینو انیدرپا نیبنابرا. باشد بندى صورت قابل منطقى تحلیل با و نماند متن از خارج  ،یاسـتنتاج  تفکـر  ي هی
 بایـد  جملـه  یـک  شـرایطى  چـه  تحـت  که ( خاص توصیفهاى و جمالت يگذار ارزش نحو، قراردادهاى ،معناشناختى قواعد ت،یعقالن

ـ تئور یمبـان  و اصـول )باشـد  همخـوان  گرجمالتید ضرباهنگ با ییایقیموس لحاظ به ای نیگزیجا بامشابه ای شود حذف یا پذیرفته  کی
 کـنش  در ها تیشخص. شود یم متن یفیک سطح ارتقا موجب و کند یم رفع و لیتعد ش،یرایپ را یفن نواقص مکرر، يها یسیدربازنو
 نوشتن ناخودآگاه ي مرحله از مند نظام يبازساز ي آگاهانه ي پروسه نیا تیاهم. ابدی رییتغ حوادث یتوال دمانیچ است وممکن یبررس
 تفحص نوشتن، در ومداومت کار پشت رد،یگ یم قرار استفاده مورد زین یسینو داستان يها مولفه گرید مرحله نیدرا چون ستین کمتر

 یشدگ یشرط با مبارزه و شکست از دنیونترس يریپذ خطر جرات و يزیگر هنجار يبرا ییها راه کشف جامعه، مردم يخو و خلق در
 همـراه  نبوغ با اغلب باشد طرح قابل جهانی سطح در که یخالقیت اما نیست نبوغ "حتما خالقیت ي الزمه گرچه چراکه ییدانا توهم و

  .گردد یم جادیا مختلف يسازها یینوا هم از که ماند یم ارکستر کی مثل داستان و است
  يشهود يها کد

↓↓↓  
  خالقه یذهن يها کد

↓↓↓  
  واژگان يکدها
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↓↓↓  
  واژگان یینها یمهندس و يگذار ارزش
↓↓↓  

  خالقه اثر
ـ ا شودامایترم مستحکم جوش، خود زشیانگ يروین با ارتباط و يریگردگ روان متروك مناطق انگار مداوم نگارش با و زمان مرور به  نی

 بـار  هـر . مانـد  یمـ  یباق شهیهم خالقه ي تجربه یوتازگ میهست یدنیناد ي جنبه آن مرهون چرا و چون یب را خودآگاه حجم شیافزا
 آن بـا  ارتبـاط  گرید مبادا میدار هم وحشت و هراس یاندک اما است، داده رخ هم قبل بار چون افتاد خواهد اتفاق آن میکن یم احساس

ـ از و میکنـ یم اعتماد خود به حد از شیب که یوقت...افتد یم اتفاق نیا یگاه. برقرارنشود منبع ـ جر کـه  میبـر  یمـ  ادی  هـم  يگـر ید انی
  . میندار یچندان تفاوت یاکوششی يزیغر ي سندهینو با حالت نیدرا...است درکاربوده

 نوشـتن  از مانع کاغذ يرو تر اضافه سطر چند نوشتن يبرا ذهن کلنجار و يتعمد کوشش و تالش ایآ م،یگرد یبرم مقاله آغاز به حال
  ؟ شود ینم شتریب

 هسندینو ن ایم يرتریناپذ نفوذ وارید شود، آورده فشار افکار و خود به شتریب هرچه م،یشو ریدرگ موضوع با شتریب هرچه رسد یم نظر به
 مثـل  درسـت  ،!»یکوشـش  ازنوع یستیمازوخ سندوم «نام به شود یم يا عارضه دچار بداند که آن یب و شود یم دهیکش خالق شعور و

 ثمره. است شده نییتع و معهود زمان برخالف که اوردیب ایدن به یمشقت و یسخت هر با را فرزندش یماهگ شش در دارد تعمد که يمادر
 خود به که است امر نیا رفتنیپذ کار نیبهتر. سدیبنو يزیچ تواند ینم " واقعا دیآ یم شیپ یگاه. ستا نارس یکودک يتولد نیچن ي

 بـه  صـرف  يواتکـا  عـذاب  فشارو و شکنجه به يازین. شود واقع شود، واقع است قرار چه آن دهد اجازه و نکند جادیا مانع دهد، مهلت
) اسـت  متفاوت اریبس فیتکل يادا با کردن خلق (یفیتکل انجام مثل يریناگز ای یکوشش "کامال يا وهیش با تالش و خود يها دانسته

 و شـود  يجـار  حـصرش  و حد یب يانرژ تا است آن درکار تداخل جادیا عدم مهم. دهد رخ تواند یم درهرزمان شهود. ستیازسراجبارن
 داده رخ بار نینخست يبرا برسد نظر به مضمون، بودن يتکرار درصورت یحت که يطور ببخشد اثر به نوظهور يا وجلوه دیجد یشکل
 آذرخش مثل که يا تجربه با است نینو و متفاوت ناب، يزیچ به یابیراه ضرورت از یناش تیخالق چون يداریپد شیدایپ لزوم. است

  . است اتیادب ي معجزه نیوهم...یکام شاد اوج نوشتن خود و است اش یناشناختگ در نوشتن لذت ندارد یتیاهم اورد، دست. دهد رخ
   :منابع
  اربعه اسفار §
  دوم جلد حق میتعال کتاب §
  است بامن خدا نیآم §
  یمتعال تفکر ي هینشر مقاالت §
  يمواز يها درمان و مکمل یپزشک §
  خالق یسندگیهنرنو §
  ییایرو هیطال يهنر اثر نشیآفر و دردرك شهود §
  نامه يسهرورد §
  وکروچه نگوودیکال نظرات §
  نو یتروانشناخ ي قصه §

  یادب نقد یمبان §
  يانتقاد ي شهیاند و تهیمدرن §
 و آزمـون  هـاي   راه و خالقیت هاي  مهارت و استعدادها کتاب §

 قاسـم  حسن دکتر ترجمه تورنس، پال ئی دکتر از آنها پرورش
  .زاده
 افضل دکتر از آن پرورش هاي شیوه و خالقیت ماهیت کتاب §

  حسینی السادات
فرجــی مرجــان خــانم ترجمــه اشــو خالقیــت کتــاب §

  
  مگ ماه یکیالکترون هینشر: منبع

com.mahmag.www://http/  
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   داستان کوتاه برگزیده
  خسرو عباسی

   خسرو :نام
   عباسی خودالن:نام خانوادگی
   شهرستان بیجار1356متولد سال 

   1380 از سال :شروع فعالیت ادبی
 و ریاست این انجمن از ابتداي تأسـیس تـا           1386 نویسندگان کرج زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی کرج در سال              تأسیس انجمن 

  کنون
  جوایز و افتخارات کسب شده 

  داستان دندان طال  - در بخش موضوعی1385اسفند  -)زاهدان(رتبه دوم جشنواره سراسري داستان نیمروز 
   داستان دندان طال – در بخش آزاد 1386شهریور ) تبریز( رواق رتبه اول جشنواره سراسري داستان

   داستان خواب 1386 مهر –)برلین( برگزیده جشنواره قلم زرین زمانه
   داستان تیر بند 1386 دي ماه –)مشهد(رتبه دوم و برگزیده ویژه هیات داوران در بخش جنگ جشنواره ملی داستان هاي ایرانی 

   داستان خواب 1386 بهمن –)تهران(صلح و دوستی  يرتبه دوم جایزه ادبی هنر
   داستان خواب 1386 اسفند –)تهران( برگزیده جایزه ادبی یوسف

   داستان سزارین – 1387اردیبهشت ) اندیمشک(رتبه پنجم جشنواره سراسري داستان هاي اس ام اسی 
   داستان تیربند1387 اسفند -تقدیر در جایزه ادبی تهران 

   داستان نفیرخانه-1388) سمنان(ن جشنواره داستان کبوتر حرم برگزیده پنجمی
  

  ندــربــتی
داشت . اگر دعاي تیر بند را از توي جلد چرم پیچ شده اش بیرون نمی آوردم و نمی بستمش روي بازویم، شمد حاال بین ما نبود                        ! شاید 

 تا چند متر پایین تر دستش را به شـاخه اي، چیـزي        اریب می زد به آب و به قول خودش سگی شنا می کرد،            . توي کرخه شنا می کرد    
کله اش آنقدر بزرگ شـده کـه بـراي    . قد کوتاه و پت و پهن    . خوب که نگاهش می کنم همان شمد است       . بگیراند و از آب بیرون بیاید     
 کرده و کبـود     که باد  ریش کوسه اش، سبیل بور قیطانی کم پشتش، گم شده توي پوست شمعی صورتش             . همیشه از کاله معاف بشود    

چنـد تـایی هـم    . مورچه ها از گوشه لبهاي کلفت ترك خورده اش مثل رد خونی خشکیده راه گرفته اند و می روند داخل دهانش       . شده
 به غیـر از     .تا چند ساعت دیگر هیچ اثري از آن چشم هاي غریب زیتونی رنگ باقی نمی ماند               . حدقه چشمش هایش را خالی می کنند      

حتما بند هاي چرمی تیربند روي پوست بازوي شـمد     . همه بدنش باد کرده    مثل یک توپ چرمی پنچر، نرم شده،      شکمش که ترکیده و     
 پوست زیر بازوبندم مثل رد به جا مانده .همانطوري که بند هاي محکم برزنتی به پوست بادکرده بازویم فشار می آورد. هم خط انداخته

گاه . احتماال نزدیک رودخانه اي جایی، باید باشیم  . می آید  ی دور صداي جریان آب     جای .کش تنگ یک جوراب می سوزد و می خارد         از
شاید به خاطر گرماي این چند روزه است که هواي شنا کردن توي آب کرخه رفته زیـر                . گاهی باد خنکی رطوبت را با خودش می آورد        

 . همه فهمیده بودند من چقدر از آب کرخه می ترسـم           .هر کس یک گوشه افتاده، مثل روزي که دسته جمعی رفته بودیم کرخه            . پوستم
 تا وقتی که پاهایم از سنگ هاي لـزج کـف   . اگر شمد نبود، غرق می شدم.چند نفر از بچه ها جمع شدند و به زور پرتم کردند توي آب   

 ،را قلـم کنـد   چیزي جفت پاهایم  ،آب جدا نشده بود اختیارم دست خودم بود، ولی وقتی آب از جناغ سینه ام باال آمد انگار یکی با چوبی                    
شروع کـردم بـه دسـت و پـا زدن و     . تازه فهمیدم زیر سطح آرام رود چه الیه هاي پر قدرتی از آب جریان دارد . تعادلم را از دست دادم    
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تازه بـه   .دند بقیه می خندی   ،چشم که باز کردم شمد باالي سرم بود       . چیزي یقه ام را چسبید و مرا باال کشید          حس کردم  .بیشتر فرو رفتم  
وقتی پرسیدیم چطور فقط تـو یکـی        . از گروهانشان فقط او زنده برگشته بود و منتقلش کرده بودند به گروهان ما             . گروهان ما آمده بود   

ر دعاي تیـ  . یعنی اگر کسی بخواهد با گلوله او را بزند، تیرها به او نمی خورند             . گفت تیر بند است   . قسر در رفتی؟ بازوبند را نشانمان داد      
بقیه هم افتاده بود تا مثل مـن         مطمئنم این فکر به جان    . زیر الیه هاي چرم اندازه یک دکمه لباس سربازي بود         . بندش را نشانمان داد   

ولی تردید و احتمال دروغ بودن حرف هایش باعث شـد           . از پشت براي امتحان هم که شده او را با گلوله بزنند            یکی دوبار توي تاریکی   
پاي حرف هایش می نشستیم اما، کمتر کسی بود که آن حرف ها را باور کند تا اینکه گفت شـرط بنـدي مـی                        . یریمجلوي خودم را بگ   

تک تیر اندازها یشان باالخره مـی زدنـد و پـرتش مـی کردنـد       می گذاشتی لبه خاك ریز،    توي آن آتش سنگین که اگر قمقمه را       . کند
کـم کـم شـمد و    . با چند نفر شرط بندي کرد و پول خوبی هم برد   . ك ریز را دوید    رفت روي خاك ریز و از این سر تا آن سر خا            .پایین

تا اینکه یکی از بچه هـم مثـل شـمد           . پیچیدنددادند ولی زیاد به پر و پاي کسی نمی        دعاي تیر بندش معروف شد، از حفاظت تذکر می        
شـمد را  . تیري خورد به کتفش و پرتش کرد وسط ماشرط بست و دعا را بست به بازویش و رفت روي خاك ریز، قدم دوم را برنداشته                 

با . از انفرادي که بیرون آمد با من بیشتر صمیمی شد         . دیگر شرط بندي و حرف زدن از دعاي تیر بند ممنوع شد           . انداختند توي انفرادي  
لتماس پس گرفته بود، داد کـه        چند بار هم دعاي تیر بندش را که با کلی خواهش و ا             .می داد  هم می رفتیم کرخه و او شنا کردن یادم        

دعا از جدش بـه پـدرش، ارث رسـیده و از            . خودش هم نمی دانست این دعاي تیر بند از کی وارد دودمان آنها شده             . ببندم روي بازویم  
 اسم اصلی خودش هـم  .یکی از جنگلی ها بوده که توي برف هاي جنگل اسالم یخ زده و مرده بود  جدش، شیخ علی،.پدرش هم به او  

  می گفت پیشوند شـیخ  . همانجوري که توي آبادي شان غرقاب صدایش می کردند         .دوست داشت شمد صدایش کنیم     .یخ محمد بود  ش
  موقعی که شمد داشت،توي فرصتی که گیر آوردم   . بشویم براي عملیات    آخرین بار قبل از اینکه اعزام      .اول اسم همه جد و آبایش بوده      

 تکه کاغذ کوچکی را که از قبل چند تا زده بودم گذاشتم جایش و .ي چرم خشک بازوبند در آوردمدعا را از ال می رسید آن طرف کرخه،
اضطرابی که توي آن لحظه به جانم افتاده بود هیچوقـت           . تا شد مثل اولش   . دوباره چرم را پیچیدم دور آن و با قنداق تفنگ کوبیدمش          

من و شمد و چند نفـر دیگـر از بقیـه جـدا     . ب بود که عقب نشینی کردیم   نیمه هاي ش   ،حتی شب عملیات هم ولم نکرد     . یادم نمی رود  
 .بوي نارنج تازه پیچیـد همـه جـا         توي تاریکی دم صبح صداي چند انفجار آمد و        . گم شده ایم   شدیم و بعد از کلی سرگردانی فهمیدیم      

 انگار به پوست صـورت و دسـت      . کشیدیم به زور نفس می   . گلویمان سوخت و چیزي باد کرد و راه نفسمان را تنگ کرد           . گرسنه شدیم 
بیدارکه شدم دیـدم شـمد تاقبـاز         .جلوي چشمم تار شد   . سرم گیج رفت  . می سوخت و تاول می زد     . هایمان پشم شیشه مالیده شده بود     

 برد و وقتـی      دوباره خوابم  . هر چقدر زور زدم نتوانستم از جایم تکان بخورم         . هر کس گوشه اي افتاده بود      .روي زمین نزدیک من افتاده    
 .هم با ورود اولین مورچه از راه بینی ام آن اضطراب سراغم آمده  حاال.که حس کردم چیزي توي دهانم حرکت می کند از خواب پریدم

 .کـنم پیشانی ام حس می     حرکتشان را زیر پوست    .از بینی ام وارد گلویم می شوند      . مورچه هاي اسبی بزرگ را نزدیک صورتم می بینم        
مورچه ها با فک هاي      .ی توانم ببینمشان ولی حرکتشان را توي گلو و گوشم احساس می کنم، اضطرابم را بیشتر می کند                 همین که نم  

 . گاز هایشان مثل کندن مو از پاي خواب رفته است. تمام بدنم بی حس شده و انگار خواب رفته.گاز انبري شان پوستم را گاز می گیرند
حتما حاال دارند سفیدي چشم هـایم را  . چشم هایم سیاهی می رود و دیدم تار می شود   . می کنند  مورچه ها دور حدقه چشمهایم حرکت     

مثل چشم هاي شمد که با حدقه هاي نیمه خالی اش خیره شـده         .شب چشم هاي من هم تبدیل به دو تا حفره می شود            تا. می خورند 
   .ل کنداي را با نگاه دنبا به آسمان خالی از ابر، انگار رد پرواز پرنده

 86 تابستان - کرج - خسرو عباسی خودالن 
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  مصاحبه با نویسنده ایرانی
  دایی وگوي اکبري شروه با فریبا حاج گفت

  »شویم باشیرینی وارد می«به انگیزه انتشار مجموعه داستان
  :بیوگرافی-1

، البته شـاید هـم هنـوز شـب بـوده ولـی از                صبح 4به گفته راویان اخبار و طوطیان شکر شکن شیرین گفتار گویا در ساعت              : دایی  حاج
 شهریورماه با سـر     18ام، روز     شود شما بگویید صبح به دنیا آمده        قدم است و متولد شب بدقدم شمرده می         جایی که مولود صبح خوش      آن

شونده   این مصاحبهالرأس هبوطِ مسقط. کنم آیم و یا به اصطالح اهل بخیه هبوط می به جهان پر از خاك و خل و پلشت و زیبا فرود می
این را گفتم تا بدانید که بلـه مـا هـم اهـل              (گیرم  روم و کمی تا قسمتی دیپلم ریاضی می         بعد هم کمی مدرسه می    . شهر کرمانشاه است  

کنم و زندگی     دهم، کارهاي مختلف هم می      درس هم می  . گذرانم  بعد هم در رشته ادبیات انگلیسی چند سالی وقت می         ) حساب و کتابیم  
  . تا شما بیایید و از من بپرسید که اي خانم کجاي کار هستیکنم  می

  ببینید؟  روند ادبیات داستانی معاصر را چگونه می-2
در دهـۀ دوم بیـشتر     . شـود   بعد از دهۀ اول انقالب، که دهۀ چیرگی شعر است، دوران نوشتن داستان، کوتاه و بلند، آغـاز مـی                   : دایی  حاج

هاي فـراوان عاقبـت       شود که به طور قطع و یقین بعد از این پرنویسی            راوان داستان کوتاه، نوشته می    ها فت و ف     داستان بلند، و این سال    
مـن جـسارت   . در افق ظاهر خواهند شد و صحنه را پـر خواهنـد کـرد       -ها     البته بعد از فرونشستن گردوخاك     –چند نویسندة طراز اول     
. برنـد  پروا به کـار مـی   اند وزبان فارسی را براي نوشتن داستان بی  کردهستایم که به همه چیز و همه کس شک        نویسندگان جوان را می   

هـاي    زدگی در امور داستان، یعنی شـبیه داسـتان          شود، تفکر و زاویۀ دید دقیق است، اندکی هم غرب           چه در این میان کمتر دیده می        آن
خیـزد، بلکـه بـزك     قیت و تخیل ناخودآگاه نویسنده برنمـی  که از خال-نامۀ نیویورکرنویسی، ابهام و بستار باز و چندالیگی زورکی    هفته

  .دوزك کردن داستان است به قصد مرعوب کردن خواننده که آره باااا، ما اینیم
   فرم در داستان چه جایگاهی دارد؟-3

لذت غـذا در زیـر   مهم است اما جایگزین . این پرسش مثل این است که بپرسیم زیبایی و تزیین غذا و سفره چقدر مهم است    : دایی  حاج
هر فرمی بـه  . هیچ فرمول ابدي و ازلی هم براي فرم وجود ندارد. گیري نباشد شکل چه ارزشی دارد    اگر محتواي دندان  . شود  دندان نمی 

نویسی به نظر من مد روز ندارد، اگر هم مد   داستان. که در خدمت محتوا باشد و یا اجازه چندالیگی به داستان بدهد مجاز است               شرط آن 
البته گاهی . حتی فرم و آهنگ کلمات با محتوا هماهنگ است» مادام بوآري«در. وز نوشتیم باید ناخودآگاه باشد و نه آگاهانه و تعمدي         ر

. هاي بـدون وزن بـسیار عـالی هـم دارد      هاي داراي وزن گلستان، اما او داستان        گیرد مثل داستان    فرم جلوي فکر کردن به محتوا را می       
اي کلیـد     شود؛ دردي، حرفی، داستان یا حادثـه        خاصی ظاهر نمی  ) فرم(ن، دست کم براي من، فرشته الهام به شکل        هنگام نوشتن داستا  

البتـه  . کند اما کوك کردن براي بیان غم یا شـادي آن لحظـه اسـت                اي که سازش را کوك می        درست مانند نوازنده   –زند    شروع را می  
شـنویم بایـد       مانند مرگ، زادن، عشق، تنفر و آزادي که از هر زبان کـه مـی               شکل مهم است، به خصوص براي مفاهیم جاودان بشري        

   .تابانیم کنیم نوري به آن مفاهیم خاص می نامکرر باشد و اتفاقاً باید نامکرر باشد و اتفاقاً به شکلی که این مفاهیم جاودانه را بیان می
  نویسی در ادبیات داستانی یعنی چه؟   ساده-4

ترین روش براي شرکت دادن خواننده در تجربـه شخـصی     مشترکی که خواننده بتواند در آن شریک بشود و آسانیعنی حس: دایی  حاج
  . شدة نویسنده

  فرم چگونه باید باشد؟  ساخت یک داستان خوش-5
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و نـشود حتـی   ساخت باید باشد که اجزاء آن به هم چفت و بست داشته باشد  فرم، خوش کنم منظور شما از خوش      من فکر می  : دایی  حاج
  . جا و یا حذف کرد یک کلمه از آن را جابه

  نقد یک داستان چگونه باید باشد؟-6
پنهـان مانـده از چـشم     نویسیم نقد نیست، در بهترین حالت، آشکار کردن نقاط ها می ها یا روزنامه چه ما در بسیاري از وب     آن: دایی  حاج

در مواردي ما در بارة . اند نویسی نقش فعال داشته است و نقادان در بهبود داستاندیگران است، وگرنه نقد داستان به قدمت خودِ داستان 
 دادن که مثالً خواندن این داستان و آن داستان کوتاه فالن حس را در   commentکنیم مثل   یک داستان نظر و حس خود را بیان می        

براي نقدنویسی آموزش و مطالعه الزم است که مـن در           . قد بیاید تواند در ن    ها می   همین. کنیم  فرسایی می   اش قلم   من زنده کرد و در باره     
نویسم یادداشت و بیان همان چیزهایی است که کمی قبـل اشـاره    داستان دیگران میه چه گاهی در بار بضاعت هستم و آن این باره کم 

  . کردم
  اید؟ آخرین مجموعه داستانی که خوانده-7

دارم، و مجموعه داستان دیگـري   اي که دوستش می  اخیراً از توبیاس وولف درآمده، نویسندههایی که یکی از مجموعه داستان  : دایی  حاج
ولـی بگذاریـد از جنـگ و صـلح     .  با برگردان خوب گلی امامی   -گیرم  اي که کامالً در مدار ارتباطش قرار می          نویسنده -از جومپاالهیري 

لقبی که گورکی بـه تولـستوي داده        (نویسی  احترام به این خداوندگار داستان    بار دیگر به نشانه       بگویم که اخیراً بار دیگر خواندمش و یک       
دانید که من مونـث هـستم و کالهـی بـراي از سـر       البته می. از روي صندلی بلند شدم و در خیال براي او سر تعظیم فرود آوردم   ) است

  .  ندارمبرداشتن ندارم و معموالً در خانه هنگام خواندن کتاب، مقنعه یا کاله هم به سر
  ادبیات مهاجرت چه تاثیري بر داستان امروز ما داشته است؟-8

نویسان داخلی که اگر نتوانستند       بیشتر مفري است براي داستان    . کنم تأثیري بگذارد    خوانم، اما فکر نمی     ادبیات مهاجرت را می   : دایی  حاج
البته از ادبیات مهاجرت که به دست ایرانیان مقیم خارج          . رنداز چمبر ممیزي کتاب خود را خارج کنند، مطلب را به ناشر مقیم خارج بسپ              

هاي ما پی به    ها از داستان    گونه که آن    بریم همان   به رنج ایرانیان مقیم فرنگ پی می      » ارکستر شبانه سازهاي چوبی   «شود نظیر   تولید می 
هاي   تر از پنج ملیون نفرند و خانواده        رج از کشور بیش   البته این نکته را اضافه کنم که ایرانیان خا        . برند  شرایط زندگی در داخل کشور می     

زبان وجود منقسم  داخل کشور، به خصوص طبقه متوسط،، یک یا چند عضو در کشورهاي دیگر دارند بنابراین ما به عنوان ایرانی فارسی
جا هم از ادبیات  بنابراین در این. ریزیمتوانیم بگ نویسیم از این اشتقاق شخصی نمی اي داریم و در هر کجاي جهان که می یافته و اشتقاق

گلشیري به خوبی از عهده توصیف این اشـتقاق برآمـده           » نقشبندان«داستان. نویسیم و در مهاجرت هم از زندگی در وطن          مهاجرت می 
  .است

  ؟ راجع به این کلمات در ذهن چه دارید-9
  .  خانه دوست:سایت ادبی مرور
  . سفید  کودك ریش:مال داستان مینی

که شش دانگ حواس      تواند و مجاز است داستان بنویسد مشروط بر آن           هرکسی به هر شکلی و با هر محتوایی می         :دموکراسی ادبی 
   .خواننده را به خود جلب کند و خواننده قادر نباشد آن را زمین بگذارد

تـوان    اي هستند که نمـی       اعالم نشده  هاي خوزستانی حزب    نویسان خوزستانی مانند فوتبالیست      داستان :نویسان خوزستانی   داستان
  . شان گرفت نادیده

  .  فرزندي که تازه راه افتاده است:با شیرینی وارد میشویم
   . هر فیلم خوب فتو داستان است:فتو داستان

  حمید رضا اکبري شروه
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  نقد و بررسی
  گامی که برداشتنش محال نیست

  )رهگذر( راد سروش امامی  اثر"گام محال"نقدي به مجموعه داستان 
  مجید اسطیري 

این مجموعـه داسـتان را نـشر افـراز در           . سروش امامی راد نویسنده ي جوانی ست که اولین مجموعه داستانش را راهی بازار نشر کرد               
است و آن چه واضح است خودآگاهی نویسنده بـه برداشـتن            » گام محال «نام این مجموعه داستان     . نسخه به چاپ رسانده است     1000
اما بـا مـروري بـر    . محال به نظر می رسد،همیشه اولین گام: گام است که به این شکل در ابتداي مجموعه داستان بیان می شوداولین  

به دور از کلی ) به جز در یکی دو مورد      ( من نهایت سعیم را دارم که       .این اثر درمی یابیم که مولف گام محالش را محکم برداشته است           
این تالش براي دور شدن از کلی نگري مرا واداشت تا راجع به هر داستان بـه شـکل                   .  به این اثر بنویسم    نگري و با دیدي دقیق راجع     

   .مجزا چند سطري بنویسم
دختـر  » پـري «پسر نوکرزاده اي است که پس از مرگ پدرش به ارباب پدرش خدمت می کند و بـه                   » عباس« داستان   »شاه ماهی «

 و میهمان .ن عباس از طرف پري فراخوانده و مامور صید ماهی براي میهمانی آن روز می شود در صحنه ي داستا.ارباب دلبستگی دارد
 این داستان تنها اثر در ایـن مجموعـه اسـت کـه           .پسر مغرور و تحصیل کرده ي یکی از تجار بزرگ منطقه          » کامبیز«کسی نیست جز    

کز هر زبان که می شنوم نامکرر استو این خـود  / عجب  یک قصه بیش نیست غم عشق و این : بیتی از حافظ  .داراي صدر نوشت است   
اگرچـه  . را بر این داستان نشان می دهد و به مخاطب پیشنهاد برخوردي خاص با اثر را مـی دهـد                   » عشق«به تنهایی تسلط فراروایت     

) تباط با قصه داستانو نه در ار(نویسنده گوشه چشمی به مسئله تضاد طبقاتی دارد و در یک فالش بک یک صفحه اي به شکلی رقیق         
بـه بیـان و نـشان       ) علی رغم پتانسیل موقعیت   ( به داستان اجازه نمی دهد       ،تسلط فراروایت عشق بر داستان     به بیان آن می پردازد ولی     

  آیا پري واقعا به عبـاس    :وجود دو احتمال  (  معمول است که نویسنده در چنین موقعیت هاي داستانی           .دادن فاصله هاي طبقاتی بپردازد    
 به تقویت احتمالی که     ،همانند شعبده بازي که توجه تماشاگران را به دست خالی خود جلب می کند             ) عالقه اي نشان خواهد داد یا خیر      

 مخاطب به جاي غافـل      . اما نویسنده به دنبال چنین کاري نیست و حاصل کار همان می شود که او می خواهد                 .رخ نخواهد داد بپردازد   
 به هر حـال     .ز میانه ي داستان به بعد با لبخندي تلخ به عباس می نگرد و در پایان شاهد مرگ شاعرانه ي اوست                     ا ،گیري در پایان اثر   

داستان در فضاسازي موفق است .اصرار نویسنده بر سوق دادن فضاي اثر به سمت شاعرانگی سبب کندي ضرباهنگ داستان شده است              
   .کل گرفته استو اتمسفر داستان در جهت کارکرد مد نظر نویسنده ش

 یک دوست قدیمی که در گذشته به زن میزبـان عالقـه             : داستان خانواده ي کوچکی است که میهمانی دارند        »!میشه سکوت کرد  «
همـسر  (و شـهین  ) میهمـان (مند بوده و در دوران دانشجویی با وي رابطه داشته است و داستان اشاره هایی کوتاه به رابطـه ي فرشـاد    

 تلمیح جالبی ،زیون که در ابتداي داستان در حال پخش تصاویر جدال دو گوزن نر براي تصاحب یک گوزن ماده است تلوی.دارد) میزبان
 پرویز هنوز از محل کـارش بـه   .آغاز می شود) شوهر شهین( داستان در صحنه حضور فرشاد در خانه پرویز       .به قصه اصلی داستان دارد    

 اشاره هاي کوتاه داستان به خوبی و به     .رشاد به صورت سر زده به این مهمانی آمده است         خانه بازنگشته و آن چه معلوم است این که ف         
 فرشاد حتی در نگاه کـردن بـه   .دور از مستقیم گویی نشان دهنده معذب بودن فرشاد و شهین در کنار هم و در عدم حضور پرویز است             

 بـا خـط   ، یا آبی کمرنگ و یک پیراهن بلند راه راه مردانـه  شالی سفید با طرح گل هاي ریز سبز       ، یک روسري  شاید«:شهین مردد است  
 گفتـه  شـاید  و لب هایی سرخ که غنچه شده بودند ؛ کـه  .هاي صورتی یا گل بهی روي یک دامن بلند سیاه و یا یک شلوار گشاد سیاه      

  » !نوش جان«:باشند
ه از آشپزخانه به طرف آیفون کنار در ورودي دوید  زن به یکبار.تک زنگ صداي آیفون برخاست... «:و اما زن هم مثل مرد معذب است     

  !و سعی می کند به همسرش توجه نشان بدهد و یا توجهش را به همسرش نشان بدهد  ».؛ گوشی را بلند نکرده دکمه را فشار داد
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و ) ن گونه می طلبد که موقعیت داستان ای( دوربین فیلم برداري نویسنده در نزدیک ترین مکان به شخصیت ها کار گذاشته شده است         
روي .. .فرشاد بی درنگ تکه ي بزرگی از نـان جـدا کـرد            « :گاه کلوزآپهایی را به ما نشان می دهد که در پرداخت شخصیت ها موثرند             

 و شاید متوجه نبود کـه در تمـام ایـن    . سپس کمی فلفل قرمز و دست آخر چند قطره آبلیمو ریخت،گوشت درون لقمه ابتدا کمی نمک   
 انگشتان در هـم قـالب   .فرشاد زیر چشمی متوجه دست چپ پرویز شد که دست سفید شهین را گرفته بود »« .می لرزید مدت دستش   

   ».شده بود
 همچنین صداي موسیقی و اشعاري که در خالل داستان از .تعلیق ابتداي داستان تا قبل از ورود پرویز به خانه یکی از امتیازات اثر است

 آنجا که پرویز با سوالی در رابطه بـا  .سد در انعکاس آن چه در ذهن شخصیت فرشاد می گذرد موثر است           دستگاه پخش به گوش می ر     
دردا که /  دل می رود ز دستم صاحبدالن خدا را      : می شنویم  ،دوران دانشجویی فرشاد بسیار به راز میان او و همسرش نزدیک می شود            

  ....راز پنهان
فراموش که  «:طراتی که نمی توان فراموش کرد ادامه می یابد و با این دیالوگ به پایان می رسد         داستانی کم افت و خیز که با مرور خا        

 این جمله هم در .و این خود نشان دهنده ي موقعیت بغرنجی ست که فرشاد و شهین در آن گیر کرده اند» ! اما می شه سکوت کرد ،نه
موفقیت اصلی اثر در بیان چیزهایی است کـه در داسـتان   . قابل توجه داردارتباط با کلیت اثر و هم در صحنه ي وقوع داستان کارکردي      

  .گفته نمی شوند ولی مخاطب آن ها را درمی یابد و بدین ترتیب در کشف اثر و کامل کردن پیرنگ داستان با مولف همراه می شود
 شتابزدگی :وان در یک عبارت خالصه کرد به نظر من ضعیف ترین داستان در میان داستانهاست و مشکل اصلی اثر را می ت      »هچمور«

مادربزرگ کودك کـه از روسـتا   » دایه «.پدر و مادر کودکی که گوش درد دارد او را به دکتر برده اند        .در روایت و بی توجهی به پرداخت      
م مـی کنـد و   آمده است میهمان آن هاست و هنگامی که از مطب دکتر برمی گردند مخالفت خود با روش هاي درمانی جدیـد را اعـال   

 صـبح فـردا دایـه کـه بـراي      .پیش از آن که پدر کودك از داروخانه برگردد چند قطره روغن محلی و موم در گوش کودك می چکانـد          
این داسـتان درواقـع   .خواندن نماز صبح بیدار شده است مسیر مورچه هایی را می بیند که از روي بالش تا گوش کودك کشیده شده اند        

 اگر بحث بین دایه و پدر و مادر خالصه شود ما با یک داستان .ستی است که دیالوگ هاي بیش از اندازه اي داردیک داستان مینی مالی 
  .مینی مال خوب در نقد خرافه روبرو خواهیم بود

 داسـتان در    .ساعاتی از زندگی همسر یک خلبان است که در پایان داستان از سقوط هواپیماي همسرش با خبـر مـی شـود                      »سقوط«
 اما انتخاب کانون روایت نمایشی که راهی به .بف صحنه و آن چه یک زن در تنهایی در خانه اش انجام می دهد بسیار موفق استتوص

ذهن شخصیت نمی برد سبب شده تا مخاطب چیزي از درگیري ذهنی شخصیت نداند و حتی سه بار ناکامی زن در برقراري تماس بـا                         
شـماره ي مـشترك مـورد نظـر در شـبکه          « و»ستگاه مشترك مورد نظر خاموش می باشد      د«  :همسرش و شنیدن جمله هاي تکراري     

 در نتیجه تنها جنبه ي جذاب .هم کوچک ترین درگیري ذهنی نه براي شخصیت و نه براي مخاطب ایجاد نمی کند» موجود نمی باشد
اگرچه دیر ولی باالخره در .رهاي زن در خانه است تصویر پردازي جز به جز رفتا،داستان براي مخاطب تا رسیدن به یک سوم انتهاي اثر

مـسئله ایـن جاسـت کـه     . پایان داستان با وارد شدن سایه اثر از مسیر یکنواخت خود خارج شده و داستان به ژانر شگفت پهلو می زنـد               
 اتفاق خواهد افتاد روبرو مخاطب براي سهیم شدن در این داستان حتی با یک احتمال هم در مورد آن چه در پایان داستان براي این زن

  .نیست
 بهترین دوست دوران زندگیش به خواهر او عالقـه          . روایتگر صحنه فرار پسر جوانی از کشور است که مرتکب قتل شده است             »سنور«

 از  این تنها چیزي است که ما از سرگذشت پسر می دانیم و ایجاز شدید داستان مـانع       .مند شده و وي در یک درگیري او را کشته است          
 این بار هم نویسنده در پرداخت فضا و تصویر کردن مکان داستان و انتقال سـرماي کوهـستان هـاي         .آشنایی بیشتر ما با وي می شود      

 نقطه قوت دیگر این داستان آن جاست که کانون توجـه            .مرزي موفق است و اتمسفر داستان کامال با هدف نویسنده همراهی می کند            
از پسرك به راننده ي کامیون که قصد کمک کردن بـه پـسر را دارد برمـی گـردد و پـسر از راننـده مـی                            ) البته فقط براي لحظه اي      (

 خواننده تا پایان داستان براي کشف علت حضور .تعلیق قوي اثر یکی دیگر از نقاط قوت آن است»!؟ درسته،تو هم فرار می کنی«:پرسد
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 اما آنجا شخصیت قصد تعریف کردن داسـتان زنـدگیش را            . همراه می شود   پسر در این کوهستان سرد مرزي و علت فرارش با داستان          
  .دارد مولف چشم هاي خیس او را نشانمان می دهد و باز داستان در ایجازي نابه جا فرو می رود

 با عجلـه   مردي. چرا که بهترین پرداخت را در میان داستان ها دارد. را می توانم قوي ترین داستان این مجموعه بنامم     »مرغ عشق «
 زیـر روسـري چیـزي پنهـان     .خود را از زیر باران به قهوه خانه می رساند و بسته ي روسري پیچ شده اي را روي اولین میز می گـذارد   

 مرد پرنده ها را از پرنده فروشی روبروي قهوه خانه خریده است و بخـاطر جفـت                  .نیست جز یک قفس که دو مرغ عشق در آن هستند          
 بین قهوه چی و دو سه نفري که در قهوه خانه هستند بحث هاي زیادي درمورد پرنده ها                  . پس دادنشان را دارد    گیري نکردن آنها قصد   

 در جریان این بحث ها هرکدام از شخصیت ها کامال معرفی می شوند و هر لحظه جذابیت بحث براي مخاطب بیشتر می               .در می گیرد  
وه خانه در پرنده شناسی در پایان اثر گره کار به دست زنی که از ابتدا به همراه           علی رغم مدعی بودن دو تن از مردهاي داخل قه          .شود

و بـا انگـشت هـاي       » !عجیبه، شما چطوري متوجه نشدید؟    «:زن گفت « :مردي در گوشه ي تاریک قهوه خانه نشسته بوده باز می شود           
و یکدفعه زد زیر خنـده ؛ آنچنـان کـه           » !ون نرن این مرغ عشقا جفتش   «:کلفت و ناخن هاي گردش به بینی چاق و گوشتیش اشاره کرد           

شخصیت ها به خوبی معرفی می شوند و رفتارهایشان به روشنی مقابل دیدگان مخاطب قرار می گیرد           ».چادر از روي سرش پس افتاد     
ه مخاطب نشان مـی  و خالصه نویسنده از شتابزدگی در پیشبرد روایت می پرهیزد و هر آنچه در موقعیت داستانی ارزش دیدن دارد را ب         

قهـوه چـی بـا    » !چـه مرگـشونه؟  «:پیرمرد که همچنان گوشه قهوه خانه چرت می زد با صداي گرفته ي قهوه چی سر بلند کرد       « :دهد
 مـرد  .با گفتن این جملـه زن و مـرد یـک لحظـه سـکوت کردنـد           » !میگه جفت گیري نمی کنن    .. .هیچی بابا  « :صداي بلندي داد زد   

 با نور سرخ سیگار گوشه ي لب که نصف سبیل نازکش را روشن کرده بود و چهره ي تاریـک                     . نظر می رسید    جوان زیبایی به   .برگشت
نمی  ». خجالت زده سرش را پایین انداخت      ،زن که در نیم روشنایی قهوه خانه به مرد خیره شده بود ؛ مرد زیر نگاه محو اما سنگین زن                   

ستان با این اشاره در الیه ي زیرین به گوهري خاص در ذات زن اشاره می کند به               توان گفت با داستانی فمینیستی طرف هستیم اما دا        
  .کشف آنچه مرد در نمی یابد نائل می شود

 نیز همچون مورچه به اعتبار طرح کوتاه و سر راستی که دارد یک داستان مینی مال است که دیالوگ هاي زیاد                      »الك پشت آهنی  «
چند کودك روستایی در کنار رودخانه اي بر سر تصاحب یک شی فلزي گرد که پیدا کرده اند با      .حجم آن را بیش از معمول کرده است       

 که حاضر نمی شود الك پشت آهنی را به دیگري بدهد آن را به زمین می کوبد ،پسر کدخدا» طاهر« در پایان .هم جرو بحث می کنند
مسلم مرافعه ي بچه ها بر سر تصاحب الکپشت آهنی می توانست کوتاه  قدر .و با انفجار این مین خنثی نشده داستان به پایان می رسد

 حتـی   .تر از این باشد و دوربین نویسنده می توانست کمی دورتر از بچه ها قرار بگیرد تا احتیاجی به ذکر جزئیات دعواي بچه ها نباشد                        
از ورود او هم اتفاق خاصـی نمـی افتـد و بـاالخره     به صحنه وارد نمی شد اتفاق خاصی نمی افتاد کمااین که پس          » دادا نیشتمان «اگر  

 البته نویسنده با معرفی کردن طاهر به عنوان پسر کدخدا گوشه چشمی به              .کشمکش بچه ها به همانجایی ختم می شود که باید بشود          
  .دارد بیان کردن یک دیدگاه اجتماعی در این داستان ضدجنگ

شتی و ویرانگري جنگ است در تمام این روستا شنیده شده است اما نویسنده در فـراز            اگرچه مطمئنا صداي این انفجار که تاکیدي بر ز        
پایانی داستان لرزیدن شیشه هاي خانه کدخدا را براي نشان دادن به مخاطب انتخاب می کند تا دیدگاه اجتماعی خود را هرچه واضـح                        

 »!؟این صداي چی بـود .. .بال به دور«: دا با عجله بیرون دوید     زن کدخ  .صداي انفجار شیشه هاي خانه ي کدخدا را لرزاند        «:تر بیان کند  
  »!به گمونم باز حیوونی چیزي رفت روي مین... از طرف دره بود؛«:کدخدا از طویله سر بیرون آورد

 یک معلم بـه همـراه       .است» گام محال « یکی دیگر از داستان هاي ضدجنگ مجموعه         »براي ماري عزیزم، با عشق و نفرت      «
 داستان با زاویـه دیـد       .ري که همه جور کسبه در میان آنها حضور دارند به صورت اجباري به میدان جنگ فرستاده شده است                  افراد دیگ 

 وي دیـدگاهی    .نامه نگاري نوشته شده است و ما سه نامه از نامه هایی کـه ایـن معلـم بـراي همـسرش مـی نویـسد را مـی خـوانیم                              
سـوگند  .. . ماري،آه«:ن اعتقادات فلسفی اش در نامه اي عاشقانه به همسرش پرهیز نمی کندشاعرانه به زندگی دارد و از بیا     _فیلسوفانه
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و تا بـه آخـر عمـر لـب بـه گوشـت             .  من دیگر برهنه خواهم زیست تا زمانی که خیاط فرق دوختن و پاره کردن را از هم نداند                  ،به خدا 
  »...نانش آغشته به خون این مردم بی پناه استنخواهم زد ؛ از هر قصابی بیزار خواهم ماند و از هر نانوایی که 

 معلم که در نامـه ي اول ابـراز امیـدواري          .مخاطب با مرور این سه نامه در می یابد که اوضاع روز به روز در حال وخیم تر شدن است                    
دست افـراد غیرنظـامی و   براي بازسازي شهر ویران شده شان می کند در نامه دوم خبر اعدام دسته جمعی تعدادي از اسراي دشمن به                  

 این سرپیچی باعث فرستاده شدن وي به خط مقدم جبهه مـی شـود و در نامـه          .سرپیچی اش از فرمان مافوق را به همسرش می دهد         
 بـا داسـتانی   .سوم ما آخرین زمزمه هاي معلم قبل از حمله و دغدغه ي وي در قبال همسرش بابت دریافت نکردن نامه را می خـوانیم        

نویسنده با قرار دادن انسان هاي غیر .وان روبرو هستیم و نویسنده در اجراي لحن نامه یک معلم شاعرمآب موفق بوده استخواندنی و ر
نظامی در صف جنگ و با نشان دادن رفتار غیر انسانی آن ها در این موقعیت موفق می شود مخاطب را به فکر کردن درباره علت این                         

   .اردهمه تغییر در رفتار انسان ها واد
 راوي هر از چندگاهی به خانه ي این شکارچی پیر و بیمار می رود تا او فرصت . به زندگی یک شکارچی کهنه کار می پردازد       »شکار«

داشته باشد یک بار دیگر با افتخار و غرور ماجراي شکار گوزنی که شاخ هایش را به دیوار منزلش زده است براي راوي داستان تعریـف    
پیرمرد شکارچی به قتل می رسـد و در  . یکی از تاویل پذیرترین داستان هاي سروش رهگذر در این مجموعه می باشد  این داستان  .کند

عضو یک ) احتماال( او .نگاه اول همان گونه که در داستان و از زبان راوي گفته می شود همه ي شواهد برعلیه زن جوان شکارچی است
 از زندگی یکنواخت خود که در آوردن سر وقت قرص هاي یک پیرمرد شکارچی باشد به گروه حمایت از محیط زیست بوده است و حال

 اما ماجراي جدال گوزن پیر و گوزن جوان و سپس ماجراي شکار شـدن گـوزن                 .ستوه آمده و انگیزه ي کافی براي ارتکاب قتل را دارد          
ان که ما راوي را در حال نوشیدن شربت و نگاه کـردن  جوان به دست شکارچی که در ابتداي اثر آمده و همچنین صحنه ي پایان داست      

آیا شـکارچی پیـر   «به سوراخ گلوله بر روي جمجمه ي گوزن روي دیوار می بینیم این دریچه را بازمی گذارد تا مخاطب از خود بپرسد                   
ستان شکار علی رغـم ایـن کـه        دا.و البته قرائن الزم براي توجیه این نظر در اثر یافت می شود            » ؟داستان توسط راوي شکار شده است     

 آنچه به نظر مـن در ایـن داسـتان نـا بـه      . تاثیرگذار و تاویل پذیر است،کوتاه ترین داستان مجموعه گام محال است اما داستانی کامل    
ند اما  نویسنده قصد دارد با این کار شانس ارتکاب قتل براي زن را بیشتر ک.است» جوانک شکاربان«جاست ذکر ناگهانی و یک باره ي 

   .حتی بدون حضور این جوانک شکاربان هم انگیزه ي کافی در زن وجود دارد
 دریانوردي که شیفت هاي کاري طوالنی دارد و در نتیجـه بـراي مـدت زیـادي از     . داستان یک عشق ممنوع است »خشکی زدگی «

کـه ضـلع    ( ه ي برخورد دریانورد با راوي      داستان در صحن   .همسرش دور است پی به خیانت همسرش می برد و او را به قتل می رساند               
 پیش چشمان شوهرت، بی خیال ،براي اولین بار« :می گذرد و در پایان راوي نیز به قتل می رسد تا) سوم این مثلث را تشکیل می دهد

  ».دستان یکدیگر را بگیریم
ما روشن می شود که با یک داسـتان شـگفت   و بدین ترتیب با روشن شدن این که راوي در حال حاضر مرده است در پایان داستان بر            

اگر راوي در صحنه ي روایت مرده است پس چـرا نـوع             « این جاست که سوال اساسی در ذهن مخاطب مطرح می شود             .روبرو هستیم 
  »؟آگاهی و بیانش از جنس یک انسان زنده است

 در .ل خشکی زدگی داستانی است با تعلیقی تاثیرگـذار      با این حا   .این مشکل فقط با تغییر زاویه دید به داناي کل کامال برطرف می شد             
 راوي را به طرف محل کشته شدنش راهنمایی می کند علی رغم این که هیچ دلیل روشنی مبنی بر احتمال                     ،تمام لحظه هایی که مرد    

  .قتل وجود ندارد اما بوي خطر به مشام می رسد
 با کاشتن یـک     ،ده است و مدیر مدرسه تصمیم می گیرد تا رسیدن معلم           معلمی تاخیر کر   . در یک مدرسه ي ابتدایی می گذرد       »نهال«

 در صحنه ي پایان داستان معلم خواب آلود وارد حیاط مدرسه می شود و مدیر را زانو زده و گریـان                     .نهال درسی به دانش آموزان بدهد     
نمی گویم مهم ترین ( یکی از وظایف مهم داستان اگر بپذیریم که. در مقابل نهالی که دانش آموزان با همکاري هم کاشته اند می یابد            

 چـرا کـه بخـش اعظـم داسـتان در فـضایی شـعارگونه و        .سرگرم کردن مخاطب است باید به داستان نهال نمره ي پایینی داد     ) وظیفه
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خودش چندان باورناپذیر می گذرد و شخصیت اصلی داستان یعنی مدیر مدرسه به یک مدیر واقعی با دردسرها و دلمشغولی هاي خاص 
  »! ؟این ریشه هاي یک درخته ؛ حاال اگه گفتید کار ریشه ها چیه ) !(آره عزیزان من « :شباهت ندارد

 پس باید هرچه زودتر اونو ؟ مگه نمی خواید این نهال هرچه زودتر تبدیل به یک درخت زیبا و بزرگ بشه.حاال هم وقتو از دست ندید« 
حدود نه دهم اثر با گفتگوي بین مدیر و  »ش مواظبت بکنیم تا روز به روز قد بکشه و بزرگتر بشه  آبش بدیم و با جون و دل از ،بکاریم

 ، قصد دارد به ساده ترین شکل ممکن و در حد دانش آموزان ابتدایی حرف بزند            ،بچه ها می گذرد و همان طور که خود مدیر می گوید           
 ضـمن ایـن کـه مـدیر     .نجامد جذابیتی براي مخاطب بزرگسال داشته باشدپس امکان ندارد این قسمت داستان که بسیار به طول می ا 

 دیگـر ایـن کـه    .بسیار به یک تیپ شبیه است تا یک شخصیت و آنچه وي می گوید تاثیري در پرداخت و معرفی شخصیت وي نـدارد     
 حتی کنتراست .ن باقی نمی ماندداستان کامال در سطح می گذرد و بیشتر از آن چه از زبان راوي بیان می شود چیزي براي کشف کرد         

آنچه می توان از اثر دریافت این که تاکید اصلی مولف بر تحت تاثیر قرار .بین شخصیت مدیر و معلم در پایان اثر حالتی غیر واقعی دارد 
معلم به عنوان دادن مخاطب از طریق نمایش فاصله ي بسیار زیاد رفتار مدیر به عنوان یک شخصیت فرهیخته و وطیفه شناس با رفتار 

 شخصیت پردازي و باورپذیري از دست رفته   ، اما براي نیل به این هدف تعلیق       .یک فرد بی تفاوت نسبت به سرنوشت جامعه بوده است         
دیگر آن که محملی براي تغییر زاویه دید در پارت دوم اثر از من راوي به داناي کل وجود ندارد جز آن که نویسنده براي این کـه      .است

   .دهد مدیر متوجه ورود معلم نیست و نفوذ به ذهن معلم و بیان خواب آلودگی اش ناچار به این کار بوده استنشان ب
 » ؟چه چیزي یک اثر خوب را از یک اثر متوسط متمایز می کند « :آنچه در پایان الزم به ذکر می دانم اهمیت پاسخ به این سوال است

 تنها قصد دارم به نکته اي       .سروش امامی راد بدهم   » گام محال   « دازم و نمره ي خاصی به       نمی خواهم به امتیازدهی و رتبه بندي بپر       
عمومـا ایـده هـایی کـه      .اشاره کنم که شخصا طی چند سالی که با آثار نویسندگان جوان هم نسل خود سر و کار داشته ام دریافتـه ام       

اثیر گذاري است که کمتر می بینـیم نویـسندگان بـا تجربـه بـه                 جذاب و ت   ،نویسندگان جوان به سراغ آن ها می روند ایده هاي خاص          
 گاه داستان ها در موقعیت هایی عجیب و غیر منتظره رخ می دهند که به خودي خـود بـراي مخاطـب جالـب توجـه                           .سراغشان بروند 

شان به خودي خود براي  گاه شخصیت هایی در این آثار ظاهر می شوند که از شخصیت هاي واقعی بسیار دور هستند و شناختن    .هستند
 مبذول نداشتن توجـه    ، اما آنچه در اکثر مواقع سبب ناکامی نویسنده ي جوان در خلق یک داستان خوب می شود                 .مخاطب جذاب است  

نیست بلکه ) به تنهایی (  به راستی آن چه یک اثر را به یک شاهکار تبدیل می کند یک ایده ي خارق العاده .کافی به پرداخت اثر است
 موقعیت و شخصیت هایی ملموس است که مخاطب می تواند آن ها را باور کند و بـا آن ارتبـاط       ،داخت عالی یک ایده و خلق جهان      پر

 مولف حتی خـود بـا داسـتانش ارتبـاط     ، چه بسیار که داستان هایی از نویسندگان جوان خوانده ام که از خالل اثر هویداست     .برقرار کند 
  .د هرچه سریع تر پیش بردن ماجرا و غافلگیر کردن مخاطب در صحنه ي پایانی داستان را داردبرقرار نکرده است و تنها قص

» الك پشت آهنی«و » نهال «،»مورچه« البته باید داستان هاي .سروش امامی راد در این مجموعه در پرداخت آثارش موفق بوده است
   .را از این قاعده مستثنی کنیم

 به عالقه مندان داستان نویسی توصیه می کنم و براي سروش امامی راد آرزوي موفقیـت روزافـزون و              خواندن این مجموعه داستان را    
  .چاپ آثار دیگرش را دارم

  مجید اسطیري



  - 18 -    1389بان ماه سال آ داستانی ایران      شماره سوم، (PDF)اهنامه ادبیات داستانی چوك        اولین نشریه الکترونیک م

 

  

   بررسی آثار کالسیک
  نامه مرزبان درباره

. شـوند  یمـ  تیحکا یخاص یادب و یفن ٔوهیش در که هستند يا آموزنده و یاخالق يها داستان،  واناتیح زبان از شده نقل يها داستان
 و کننـد  یمـ  يبـاز  را داسـتان  يها تیشخص کیسمبل نقش که هستند جمادات و اهانیگ و جانوران از غالباً ها داستان نیا قهرمانان

   .شوند یم گذارده داستان یواقع اشخاص نماد و قالب در ها انسان زین یگاه
   نامه مرزبان از گرید يریتحر ●

ـ ا در معتقدند و دانند یم هندوستان را واناتیح زبان از ییداستانگو زادگاه نینخست انپژوهشگر از يا دسته  بـه  نـسبت  هنـد  نـه یزم نی
ـ ا شیدایپ همه نیا با دانند؛ یم مصر در را ها داستان نوع نیا تکامل گرید يا عده ییسو از و است داشته یشگامیپ ونانی نیسرزم  نی
 دشـوار  آنهـا  یاصـل  موطن نییتع و اند بوده میسه ها قصه نیا رشد در مشترکاً یهمگ و دارد يریاساط و انهیعام ٔشهیر ها افسانه گونه
  . است

. شـوند  یمـ  تیحکا یخاص یادب و یفن ٔوهیش در که هستند يا آموزنده و یاخالق يها داستان،  واناتیح زبان از شده نقل يها داستان
 و کننـد  یمـ  يبـاز  را داسـتان  يها تیشخص کیسمبل نقش که هستند جمادات و اهانیگ و جانوران از غالباً ها داستان نیا قهرمانان

ـ فولکور ٔمرحلـه  به که آن از شیپ داستان گونه نیا. شوند یم گذارده داستان یواقع اشخاص نماد و قالب در ها انسان زین یگاه  و کی
ـ پا بر عتیطب يها دهیپد هیتوج به راه نیا از عوام ٔطبقه غالباً و است داشته يفطر و ییابتدا ٔجنبه شتریب ابد،ی ارتقا خاص یادب سبک  ٔهی
   .پرداختند یم یکیزیمتاف و يریاساط يباورها

 یم نسبت نیشرو بن مرزبان نام به گرگان اسپهبدان از یکی به را آنها يگردآور که است نامه مرزبان ها داستان مجموعه نیا از یکی
 او خـود  ياین راند، یم حکومت خزر يایدر ینواح از گرگان التیا در که،  قابوسنامه احبص اسکندر، بن کاوسیک ٔنوشته به بنا اما. دهند

 قـرن  اواخـر  در کـه  کتـاب  نیا. ستین دست در او از ياثر،  بوده که هر یاصل مؤلف. است کرده فیتأل را کتاب رستم بن مرزبان نام به
 شـشم  قـرن  در و درآمده خود عصر معمول یفارس زبان به يرطب زبان از،  بوده يطبر شیگو به و ) يالدیم دهم قرن (يهجر چهارم

 عـراق  يفـضال  از،  ینـ یوراو نیسـعدالد  ) يالدیمـ  زدهمیس (يهجر هفتم قرن لیاوا در. است داشته وجود آن از یمختلف يها تیروا
 و یفارسـ  امثال و اشعار دمنه و لهیکل از یمنش نصراهللا ٔترجمه ٔوهیش به و برگرداند خود عصر یفارس زبان به يطبر زبان از را آن،  عجم
  .درآورد منثور شعر به بیقر و یفن نثر قالب در را آن و افزود بدان یعرب

 سـبک  بـه  وحـوش  و واناتیح زبان از را الظرفا ٔمفاکهه و الخلفا ٔفاکهه کتاب ) ق 845 فوت،  یدمشق (عربشاه ظفربن احمدبن محمدبن
  . است بوده ینیوراو ٔنامه مرزبان آزاد ٔترجمه بکتا نیا. کرد فیتأل دمنه و لهیکل يها داستان
 آن از يا نسخه تاکنون که اند داده نسبت عربشاه ابن به،  ساده يا وهیش با اما،  لیاص يطبر زبان به نامه مرزبان نام به يگرید ترجمه

 به هیناح آن يفضال از یکی، رسالنا قلج ابن شاه مانیسل نیالد رکن ابوالفتح سلطنت زمان در و ق 598 سال در. است امدهین دست به
 ریوز سپس و ریدب ابتدا ــ بود شام حدود در و) ریصغ يایآس (روم بالد از معروف يشهر که ــ هیملط اهل،  يویملط يغاز محمدبن نام
   7.دیگردان موسوم العقول ٔروضه به را آن و کرد اصالح را نامه مرزبان کتاب يو. دیگرد مذکور مانیسل شاه
 را مرغـوب  و شامل را مطلوب و باشد بها اصحاب و دها ارباب فیتصان از که شد کرده طلب یکتاب«: دیگو نیچن را کتاب فیتصن علت
 و بانیاد» .معجون استیس بیعجا به و مشحون استیک بیغرا به است ریوشمگ قابوس فیتصان از که شد افتهی را نامه مرزبان. کامل
 از يعار و ساده يها متن نمود، یم اعتبار یب آنان چشم در روزگار هیرایپ یب و روان و ساده نثر که يهجر هفتم و ششم سده انیمنش
  . واناتیح زبان از شده نقل ییها داستان ژهیو به نهادند؛ یم آن بر نو ینام بسا چه و آراستند یم مواعظ و الفاظ وریز به را عبارات تیحل
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 حـد  در فقط د،یمف اثر نیا نشدن منتشر و چاپ سبب به،  ییآشنا نیا و آشناست ینام قولالع ٔروضه انهیمنش ينثرها مندان عالقه يبرا
ـ تحر نیا. است کرده انیب نامه مرزبان ٔمقدمه در ینیقزو ٔعالمه مرحوم که مانده یاطالعات همان ـ جد ری  ٔمـه ین در کـه  نامـه  مرزبـان  دی

  . است شده دهیبرگردان يطبر یعنی، آن یاصل زبان زا هم، شده فیتأل ) ق 622ـ607 يها سال در ایگو (هفتم ٔسده نخست
 یکـ ی گر،یکدی از دور یرانیا بیاد دو که است افتهی اشتهار چنان آن و بوده دست در يطبر شیگو به یمتن،  پژوهشگران قیتحق به بنا
ـ  هـر  کـه  انـد  داشته ییآشنا چندان شیگو آن به،  جانیآذربا اران در يگرید آن و ،ریصغ يایآس ،روم ٔهیملط در  از یآگـاه  بـدون  کی
 اصـل  از کـه  انـد  کـرده  يادآوری،  يغاز محمدبن و ینیوراو نیسعدالد،  تیروا دو هر سندگانینو و اند برده آن ٔترجمه به دست يگرید
ـ  آن از کـه  مانده متروك چنان آن یاصل متن اما اند؛ فزودهاین آن بر،   کالم نییتز يبرا شواهد، و ها مثل جز و ننهاده فرو يزیچ  سپ
  . دهد ینم آن از ینشان و نام کس چیه
 یمیقـد  منـابع  و ستیـ ن موجـود  کتـاب  اصل بودن يطبر ٔدرباره يا یخیتار سند گونه چیه ینیوراو ٔنامه مرزبان ٔمقدمه جز که آنجا از

، بـوده  يطبر نامه انمرزب یاصل زبان که نکته نیا رشیپذ اند، نکرده يا اشاره موضوع نیا به قابوسنامه و طبرستان خیتار مانند یمهم
 بـه  نامه مرزبان اصل که کند یم تیتقو را حدس نیا دوره نیا آثار از یبعض و قابوسنامه در يطبر شیگو به یاتیاب وجود. است دشوار
   .است رفته کار به آن در يطبر شیگو به یاتیاب و بوده یفارس زبان

 جبران را ها یکاست از ياریبس و دهد یم پاسخ آن يمحتوا و نامه زبانمر اصل باب در ها گمان و ها حدس از ياریبس به العقول ٔروضه
 بـر  زانیم چه آثار نیا سندگانینو که ابندی یم در العقول ٔروضه و نامه مرزبان کتاب دو ٔسهیمقا از قیتحق اهل که يا گونه به کند؛ یم

  . اند کاسته آن از ای افزوده کتاب اصل
 ٔروضه کتاب) 392ـ359 صفحات، LII ZDMG) (آلمان یشناس شرق ٔمجله در بار نیاول م1898 سال در، یآلمان مستشرق هوتسما،
  . داد انتشار دنیل ٔنسخه يرو از را کتاب نیا ٔمقدمه و کرد یمعرف را آن يها باب و العقول
 خانم. کرد استفاده هوتسما ٔنوشته نیا از » هشتم تا ششم قرن از یآناطول در یفارس آثار «عنوان تحت يا جزوه در آتش احمد پرفسور
  . است برگردانده یفارس به را جزوه نیا يصاو نالیا صائمه

 آن کوتاه تیحکا سه و پرداخت العقول ٔروضه یمعرف به ضرورت به بنا، دنیل چاپ نامه مرزبان ٔمقدمه در ینیقزو ٔعالمه م1908 سال در
  . کرد ذکر کتاب نثر ٔنمونه عنوان به را
، زبان دو به یحیتوض بدون و کامل طور به را ) اوالده و الملک (کتاب نیا اول باب،  يفرانسو مستشرق،  ماسه ينرها،  م1938 سال در

  . کرد منتشر مجلد کی در، یفارس و يفرانسو
ـ  استاد و) 17ـ15 صص ،3 ج (یشناس سبک در بهار يالشعرا ملک مرحوم آنچه ـ ا در اتیـ ادب خیتـار  در صـفا  اهللا حیذب  ص ،2 ج (رانی

) 5001 ص (یپارسـ  ادب در نثـر  فن کتاب در یبیخط نیحس و) 235 ص (دمنه و لهیکل ٔدرباره کتاب در محجوب محمدجعفر و) 1007
 یکی را العقول ٔروضه ٔسندهینو ینیقزو ٔعالمه. ندارند بر در يا تازه ٔنکته کدام چیه و است بوده ینیقزو ٔنوشته يرو از یهمگ اند، نوشته

 کـار  پـر  يا سندهینو يو. دیگرد ) ق 606ـ588 (شاه مانیسل ریوز سپس و ریدب ابتدا که داند یم هیملط اهل و ریصغ يایآس يفضال از
   : ستین موجود يگرید زیچ، مانده یباق ینام فقط یکی از که اثر سه از شیب حاضر حال در. است داشته يادیز فاتیتأل و بوده

 آن از و کـرده  فیتـأل  العقـول  ٔروضه از قبل را آن مؤلف و بوده اتیاخوان و ر،یمناش ها، عهدنامه درباره يا مجموعه که الکتاب مرشد. 1
  . ستین دست در ياثر
 سـخنان  از سـخن  ستیب و) مورد ده کدام هر از (اربعه يخلفا از سخن چهل و ) ص (اکرم امبریپ از ثیحد چهل شرح،  ٔالسعاده دیبر. 2

ـ ا. است کرده ذکر یتیحکا کدام هر مناسب به و پرداخته آنها لیتفض و شرح به سندهینو که است عرب امثال از مثل ستیب و حکما  نی
  .است دهیرس چاپ به 1355 ٔشماره به تهران دانشگاه انتشارات جزو صفحه 389 در و یروانیش محمد حیتصح به ش1351 سال در اثر

 یفارس اتیوادب زبان گسترش يشورا
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دیگردوستان مترجم هم می توانند مقـاالت و مـصاحبه هـا         . انجمن صورت گرفته است    ترجمانتمامی آثارترجمه دراین نشریه توسط م     
  .وداستان هاي ترجمه خود را براي ما بفرستند

   داستان ترجمه
  چارلز بوکوفسکی"اداره پست "رمان  16 بخش -فصل اول 

  لیلی مسلمی: ترجمه
  کارشناس ارشد ادبیات انگلیسی
: این اسمی بـود کـه او را صـدا مـی کـردیم     . جعبه ها رو جمع و جور می کردم  )  G.G(جی  . کنار جی یک روز صبح کله سحر داشتم       

جی صداش می کردنـد و بعـد از یـک مـدتی همـان      .اما سالیان مدیدي بود که مختصر جی. اسمش در واقع جورج گرین بود     . جی.جی
صـداش الل  .  سالگی اش به سر می برد60دهه هاي پایانی از اوایل بیست سالگی متصدي امور پستی بود و االن در        . شده بود  شکلی

فقـط  . نه آدم دلچسبی بود نه تو دل برو       . زیاد چیزي نمی گفت    بیشتر غارغار میکرد و زمانی که غار میزد       . شده بود و صحبت نمی کرد     
ـ   . صورتش ردیف هاي چین و چروك دار عجیب و برآمدگی هاي گوشتی کریهی داشـت              . آنجا حضور داشت   وري از چهـره اش     هـیچ ن
چشمانش شبیه تکه هاي تیره ي خاك رسی بـود کـه         . فقط یک دوست صمیمی پیر بود که کارش را انجام داده بود           . متساعد نمی شد  

  .بهترین کار این بود که بهش فکر نمی کردي یا اصال نگاهش هم نمی کردي. درون کاسه ي چشمش چکانده شده است
ه کماالت یکی از ساده ترین مسیرها را در اختیار داشت که درست در حاشیه یک ناحیـه اشـراف                    جی در حین دارا بودن آن هم      .اما جی 

. اگرچه خانه هایش قدیمی ساخت بودند اما بزرگ و اغلب دو طبقه بودند            . در واقع، شما به آن ناحیه اشراف نشین می گویید         . نشین بود 
برخی از سوپراسـتارهاي سـینما      . اپنی تبار نگهداري و رسیدگی می کردند      علفزارهاي پهناوري در اطراف گسترده بود که باغبان هاي ژ         

هیچ کس در آن ناحیـه بـا شـما        . دو تا از استانداران سابق    . یک نویسنده پر فروش   . یک کاریکاتوریست معروف  . آنجا زندگی می کردند   
میشد همان ابتداي مسیر بود که منازل آنجـا ارزان  تنها زمانی که فردي دیده . شما هم هرگز کسی را نمی دیدید    . ارتباط برقرار نمیکرد  

در ابتـداي   . جی مجرد بـود و یـک سـوت داشـت          .منظورم این است که، جی    . قیمت تر بودند و در این ناحیه بچه ها مایه زحمت بودند           
 میـزد تـا   سوت بزرگش را بیرون می آورد و در حالیکه تف تفش به همه طـرف پـرت میـشد، سـوت               .  سیخ و راست می ایستاد     ،راهش

او به بچه ها آب نبات میداد و آنها دوان دوان بیرون می آمدند تا او هنگام پایین رفتن                   . اینجوري بچه ها متوجه شوند که او آمده است        
  .جی پیر خوب.جی!! !آخی .از خیابان به آنها آب نبات بدهد

ستون دوست نداشت مسیري به آن آسـانی را بـه مـن             ا. من اولین بار زمانی که آن مسیر را طی می کردم متوجه قضیه آب نبات شدم               
 هـی آب نبـات      ": بنابراین من داشتم راهم را می رفتم که یه پسر کوچولو بیرون آمد و پرسید              . بسپرد اما گاهی اوقات چاره اي نداشت      

  "من کو؟
  " کدوم اب نبات بچه؟": و من پرسیدم

  ."من آب نباتم را می خوام!  آب نبات من"
  "مادرت چطوري اجازه میده که تو همینطور ول باشی؟ . اید دیوونه باشی ب! ببین بچه"

  .بچه با تعجب به من نگاه کرد
او یک دختر کوچولوي جدید همسایه را دید و چند تا آب نبات تعـارف کـرد و                  . جی جی پیر خوب   . اما یک روز جی جی به دردسر افتاد       

  ".د دختر کوچولوي خودم میشديکاش میش!  عزیزم، تو یک دختر کوچولوي خوشگلی": گفت
وقتـی   او جی جی را نشناخته بـود، . را متهم به اغفال کودك کرد مادر که پشت پنجره گوش وایستاده بود با داد و قال بیرون دوید و او            

  .جی جی به دختر آب نبات تعارف کرد و آن حرف را زد، به مادر دخترك خیلی برخورد
  .  شدجی جی پیر خوب متهم به اغفال کودك
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جـی جـی فقـط    . هنگامی که من به اداره رسیدم شنیدم که استون سعی می کرد پاي تلفن به مادر بچه توضیح بده که او مرد شـریفیه  
  .میخکوب جلوي صندوقش نشست

مریکایی بـا    نیمی از مادران آ    .او کله پوکه  .  تو نباید به آن زن باج بدي       ": وقتی مکالمه استون تمام شد و تلفن را قطع کرد بهش گفتم           
به مادره .  نیمی از مادران آمریکایی ذهن هاي کثیفی دارند،اون باسن هاي فوق العاده گندشون و با اون دختر کوچولوهاي دردانه شون          

  ".اینو بفهم. رش رو سیخ کنه...جی جی دیگه نمی تونه ك. بگو اینو تو کله اش فرو کنه
  ". مثل دینامیت. نامیت هستند اکثر مردم مثل دی، نه". استون سرش رو تکان داد

قبال دیده بودم که استون به حالت ایستاده و ملتمس به هر خل و چلی که بابـت  . این همه ي چیزي بود که او توانست تحویل من بده    
  .هیچ و پوچ تماس می گرفت توضیح پس می داد

 باید می جنگیدم تا نوبت نامه رسانی من بـشه امـا   . که بد مسیري هم نبود را انجام می دادم     501کنار جی جی بسته بندي هاي مسیر        
در . اگرچه او می دانست صندوق را سرو ته گرفته دستانش شل شد. امکانش هم وجود داشت و این یه کور سوي امیدي به آدم می داد 

آخر عمري در حال طغیان  حتی بدن او که در برابر هر حسی خشکیده بود این –تمام عمرش یک عالمه نامه را به سادگی مهر زده بود 
می ایستاد و به اینور آنور تاب می خورد، مـی رفـت تـو حالـت خلـسه و بعـد       . در طول صبح چند بار دیدم که لکنت زبان پیدا کرد   . بود

 اش از آنجایی که زندگی. البته من شخصا شیفته ي این آدم نبودم. شتابزده از خلسه بیرون می آمد و نامه هاي بیشتري را مهر می کرد
اما هر دفعه که به لکنت می افتاد یه چیـزي در  .  کم و بیش به این نتیجه رسید که مثل یه تاپاله ي ان باشه ،زندگی جسورانه اي نبوده   

  .  یا مثل یک ماشین فرسوده که قراره یک روز از کار بیفته،من می جوشید مثل اسب وفاداري بود که از نفس افتاده
 سال براي 40شاید او بعد از . و من در حالیکه جی جی را تماشا میکردم سرماي مرگباري را حس کردم             بسته هاي پستی سنگین بودند      

مثل یک تراژدي    این مسئله  براي فردي مغرور به شغل و کارش مانند جی جی،         ! اولین بار ماموریت صبحگاهی اش را از دست می داد         
ه بودم و مجبور شده بودم تا کیسه ها را از صـندوق هـاي داخـل ماشـینم         من به وفور ماموریت هاي صبحگاهی ام را از دست داد          . بود

  .او باز هم لکنت زبان پیدا کرد.  اما طرز برخوردم تا حدي متفاوت بود،بیرون بیاورم
  " اي خداي بزرگ آیا کسی به جز من متوجه نیست؟": با خودم فکر کردم

اما ایـن  . آدم خوبیه–کم و بیش مدعی بودند که به جی جی عالقه مندند همه ي آنها   . به اطراف نگاه کردم، هیچ کس توجهی نداشت       
فکر . دست آخر بسته ي پستی پیش روي من کمتر از جی جی شد            . آدم خوب پیر در حال غرق شدن بود و هیچ کس اهمیتی نمی داد             

ه هاي بیشتري جلوي مـن ریخـت و مـن    اما یکی از کارمندان آمد و بست. کردم شاید بتونم کمکش کنم تا مجله ها را جمع و جور کنه     
هـایم را بـه هـم قفـل کـردم،             من یک لحظه به لکنت افتادم و بعدش دندان         .کم بود کار جفتمون تمام شود     . خیلی بیشتر عقب ماندم   

  .پاهایم را دراز کردم و مثل آدمی که مشت سنگینی حواله اش شده سنگر گرفتم و توده ي نامه ها را دسته بندي کردم
ه پیش از شروع کار طاقت فرسا، من و جی جی هر دو بسته بندي هایمان را تکمیل کرده بودیم، مجله هایمان را مسیر بنـدي                          دو دقیق 

من بابت هیچ و پوچ خود را نگران . هر دو آماده ي انجام وظیفه بودیم. کرده و در کیسه ریخته و پست هاي هوایی را آماده کرده بودیم
  .یک بسته را به جی جی و بسته دیگر را به من داد.  آمد در حالیکه دو دسته اطالعیه دستش بودبعدش استون باال. کرده بودم

  .و قدم زنان دور شد. " این دو دسته هم باید دسته بندي بشه": گفت
با .  ها هم برسیماستون می دانست که ما نمی تونستیم این اطالعیه ها را دسته بندي کنیم تا بتونیم سروقت و سریع به کار توزیع نامه       

بعد . جی جی فقط آنجا نشست و به بسته ي اطالعیه ها خیره ماند. بی حوصلگی طناب هاي دور بسته ها را بریدم و دست به کار شدم   
آنها بگوبخندکنان نامه هاي خودشان را پـایین مـی          .  سرش را در میان بازوان خود فرو کرد و آرام زد زیر گریه             .سرش را پایین انداخت   

  .دند و محکم با بند می بستندکشی
  " هی ، هی": چند بار گفتم
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چه کـاري از دسـت مـن سـاخته     !  جی جی": رفتم سمتش و روي بازوهایش را گرفتم و گفتم. اما آنها هیچ نگاهی به جی جی نکردند    
  "است؟

من دیدم که رفت اما به نظر می رسید . دمثل جت از کنار جعبه هاش پرید هوا و از پله ها به سمت اتاق کمد کارمندان در طبقه باال دوی
دیدم آنجاست در حالیکه سرش را روي یکی از . یک مقدار دیگه نامه مهر کردم و سپس خودم از پله ها باال دویدم. کسی توجهی نداره  

 تشنج موضعی تکان تمام بدنش به حالت. فقط دیگه آرام گریه نمی کرد بلکه هق هق و ناله می کرد    . میزها در گریبانش فرو کرده بود     
  .می خورد و دست بردار نبود

  .من سریع از پله ها پایین دویدم و در حالیکه از کنار همه ي کارمندان رد می شدم یک راست سمت میز استون رفتم
  "!یا عیسی مسیح، استون!  هی هی استون"

  " چه خبره؟": پرسید
  "!او به کمک احتیاج داره! الن باالست و داره گریه می کنها!  هیچ کس توجهی نمی کنه! جی جی از حالت عادي خارج شده"
  " کی االن جانشین پست اونه؟"
  "! چه اهمیتی داره؟ دارم میگم مریضه و به کمک احتیاج داره"
  "! باید یکی را پیدا کنم تا جانشین پستش بشه"

هی بندازه شاید یک آدم بیکاري را از گوشه کنار گیر استون از پشت میزش بلند شد، در اطراف چرخی زد تا به کارمندان امور پستی نگا        
  .بعد با عجله پشت میزش برگشت. بیاره

بگو کجا زندگی می کنه و من خودم او را با مرخصی ساعتی با ماشـین تـا خانـه مـی     .  ببین استون، یکی باید آن مرد را به خانه ببره  "
  ".بعدش میام و مسیر لعنتی تو را طی می کنم. رسونم
  " آن وقت کی جانشین پست تو میشه؟" به باال نگاهی انداخت استون

  "! لعنت خدا به اون پست تو، اه"
  " هی برگرد سر پستت"

  . "گوش کن، من یک نفر را واسه اینجا الزم دارم!  سالم ادي": سپس در حالیکه با یک سوپروایزر دیگه تلفنی صحبت می کرد گفت
همه ي متصدیان دیگر رفته بودند و مشغول جمع اوري نامه هـاي درون          . من برگشتم . ماندندبچه کوچولوها اون روز بی آب نبات می         

بدون توزیـع  . دوباره از برنامه زمان بندي ام عقب ماندم  . روي صندوق جی جی بسته هاي دست نخورده و باز نشده بود           . کیسه ها شدم  
  .شت وقتی آن روز عصر دیر برگشتم، استون گزارشم را نو.هیچ بسته اي

آدم وقف شده اي . "آدم خوب". هیچ کس نفهمید چه اتفاقی برایش افتاد و هیچ کس هم دیگر نامی ازش نبرد. دیگه جی جی را ندیدم
دالر، در 3یک جعبه خالی از برند مخصوص صابون لباسـشویی، بـا کـوپن وهـر کـاالیی بـه ارزش               : که به خاطر یه مشت بسته حاوي      
  .ش روزگار می گذارندسوپرمارکت محلی چاقو زیر گلوی

  لیلی مسلمی 
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   معرفی و مصاحبه نویسنده خارجی
   )2010برنده جایزه نوبل ادبیات ( مصاحبه با ماریو وارگاس یوسا 

  لیلی مسلمی: مترجم
  "....به خاطر چیزي از من تقدیر شده و پاداش چیزي را گرفتم که خود به تنهایی پاداش محسوب می شود"

مـصاحبه کننـده آدام   . 2010 اکتبـر  7 در تـاریخ  2010ماریو وارگاس یوسا دقایقی پس از اعالم خبر جایزه نوبل ادبیات         مصاحبه ي تلفنی با     
 این مصاحبه دراولین ساعت انتشار آن توسط خانم لیال مـسلمی، متـرجم خـوش ذوق نـشریه                   . است Nobleprize.orgاسمیت، سردبیر   

  .ترجمه شد
  ؟ بله:یوسا

  ریو وارگاس یوسا؟ آقاي ما.سالم: اسمیت
  شما؟.  بله:یوسا

تبریکـات مـرا بابـت اخبـار جـایزه نوبـل       . گیرم از سایت رسمی جایزه نوبل در استکهلم تماس می . من آدام اسمیت هستم   . آه سالم : اسمیت
  .بپذیرید

   خوب پس خبر صحت دارد؟:یوسا
  .بدون شک: اسمیت

  .بودم که آیا صحت دارد یا شوخی از جانب یک دوست بود چون دبیر کل آکادمی با من تماس گرفت و من متحیر :یوسا
  .توانم تصدیق کنم که در استکهلم این خبر به صورت عمومی اعالم شده است خوب من می: اسمیت

  .ام واقعا دستپاچه... دانم چی بگم خوب نمی. اتفاق شگرفی بود ! آه واقعا اعالم عمومی شده؟ خوب پس، بسیار متاثر شدم و سپاسگذارم:یوسا
  ي جایزه نوبل شدن یعنی چی؟ دانید برنده می.. .اند، حاال سالهاست که شما را مدنظر داشته. گویید خیلی خوبه که این را می: اسمیت

  .راستش باید در رسانه بخوانم تا باورم شود. ام دانم ولی هنوز باور نکرده  خوب می:یوسا
  ...ما یک.  آن وقت به حقیقت می پیوندد،اي باشد فقط اگر به شکل رسانه. بله البته: اسمیت

کردم حقیقت  شود؟ اصال فکر نمی  باورتان می . صراحتا بگویم اصال انتظارش را نداشتم     . اي است   واقعا متاثر شدم و دلگرمی خارق العاده       :یوسا
. دانید خیلی متحیـرم  می. ار متحیرمبه هر حال یک اتفاق شگرفی است و بسی        .. .داشته باشد که نام من هم در میان کاندیدهاي مدنظر بود و           

به خاطر چیزي از من تقدیر شده و پاداش چیزي  شود که ام نوشتن به عنوان یک لذت فوق العاده بوده و باورم نمی در تمام زندگی
  ... لطفا،به هر حال. را گرفتم که خود به تنهایی پاداش محسوب می شود

  . کنم صادقانه تبریک عرض می: اسمیت
  .فا از جانب بنده از تمام اعضاي آکادمی قدردانی کنید لط:یوسا

  .خواهیم یک مصاحبه مختصر تلفنی ضبط کنیم ممکن است چند دقیقه اي به مکالمه مان ادامه بدهیم؟ می. حتما: اسمیت
  . آه بله البته:یوسا

  کنید؟ دریس میخوب حاال اینطور که بنده استنباط کردم در حال حاضر شما در پرینستون ت. متشکرم: اسمیت
پردازم اما در حال حاضر تا دسـامبر در          ها به تدریس می    ها و سه شنبه    دوشنبه. کنم  من در نیویورك هستم اما در پرینستون تدریس می         :یوسا

  . نیویورك ساکن هستم
  ....شما اهل پرو هستید. کنید و در نواحی مختلف زندگی می! بسیار خوب: اسمیت

  .اما اغلب جایی بین لیما و مادرید. کنم ادرید زندگی می خوب من در لیما و م:یوسا
  ...کند؟ چون که در برخی هاي شما تغییري ایجاد می خواستم بپرسم که آیا محل زندگی شما در روند نوشته می: اسمیت
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هایم به مکان  ي نوشته هی به واسطهنویسم و گا هاي مختلف می خوب، من البته در مورد مکان... .نه.. .البته که نه، من. کنم  آه فکر نمی:یوسا
اما شاید، شاید،   ... هاي مدنظر من در یک داستان ایجاد کند        کنم محیط اطراف تغییر چندانی در ایده       ولی فکر نمی  . کنم خاصی نقل مکان می   

امـا خـودم    . آن هـستم اشـباع شـوم      شاید ناخوداگاه اینطور باشد که من در مکانی کـه در            . اما نه به شکلی کامال آگاهانه     .... بله اینطور باشد  
  .دانم نمی

  ...در مورد زبان چطور؟ چون: اسمیت
هـا را    اجازه بدهید اینطوري بگویم که، زبان روابـط بـا اسـپانیایی   ،ام که حقیقت زندگی در یک کشور بیگانه  در مورد زبان، متقاعد شده :یوسا

میزان درك من از زبـان  —نیایی با انگلیسی زبان، با فرانسوي و با آلمانی زبان اسپا–کنم در این تقابل پایدار   تصور می . سازد بسیار غنی می  
کنم در زمینه اختالفات مختصري که هر زبانی در ابزار عقیـده مـشابه و احـساسات مـشابه دارد شـما بـسیار                  فکر می . خودم بهتر شده است   

ام کـه زبـان ملـی آنهـا         نی شده است چون در کشورهایی زندگی کرده       ام با زبان خودم بسیار بسیار غ       بدین ترتیب، رابطه  . شوید هوشیارتر می 
  .باشد اسپانیولی نمی

  دانید دلیلش چیست؟  آیا می-کثرت غیر معمولی از فرمهاي متعدد –نویسید  هاي بسیار متعددي می و شما به شکل: اسمیت
امـا  . نویـسم  ن من نمایشنامه و داستان کوتاه هم مـی  چو،.کنم بیشتر داستان نویس هستم     نویسم ولی فکر می     خوب من زیاد رمان می     :یوسا

. کـنم  ها، بارها و یا احساسات ایجاد کند که مـن در داسـتانهایم آن را دنبـال مـی     باور ندارم که ژانرهاي ادبی مختلف تغییري در این نگرش     
  ت؟اینطور نیس. ي ایده آل روایت در اینگونه از موارد است تصورم بر این است که رمان شیوه

آیـا ایـن   . حال اجازه دارم راجع به عالقه شما به سیاست سواالتی بپرسم؟ شما فرمودید که از سر اجبار وارد سیاست شدید                 . بله البته : اسمیت
  مسئله یک اجبار شخصی است یا وظیفه ي نویسنده؟

 یک سري اجبارات اخالقی باعث می شود تا در کنم نویسندگان هم شهروندان این جامعه اند و فکر می.. . خوب می دانید زمانی که من:یوسا
البته این بدان معنا نیست که من . اي با ان مواجه است منازعات اجتماعی هم شرکت کنند، در مناظراتی راجع به راه حل مشکالتی که جامعه

فقط یک بار این . اي باشم مدار حرفهنه هرگز، من هرگز نخواستم که سیاست. اي شوند تصورم آن است که نویسندگان باید سیاستمداران حرفه
. ما با تورم باال، تروریسم، جنگ و جنگ داخلی در آن کشور مواجه بودیم.  را انجام دادم چون موقعیت پرو در آن زمان به شدت جدي بودرکا

 شرایطی بـود کـه مـن آن     بنابراین تحت چنین  .تاکید من برآن بود که دموکراسی حاکم بر آن کشور بسیار ضعیف و در حال فروپاشی است                
اي گذرا خواهد بود کـه شـباهتی بـه     سیاستهاي ویژه را به کار بستم در حالیکه کامال بر این مسئله واقف بودم که چنین حرکتی فقط تجربه             

 غیـر ایـن     در. فکر می کنم که نویسندگان باید مانند دیگرشهروندان در مسائل اجتمـاعی شـرکت کننـد               .. .اما از سوي دیگر، من    . قبل ندارد 
اگر به دموکراسی اعتقاد داشته باشید پس دموکراسی یعنی       . توانید سهمی در اعتراض داشته باشید      حتی نمی ! توانید اعتراض کنید   صورت نمی 

  . هنرمندان یا روشنفکران چرا باید خود را از این وظیفه اخالقی مبرا گردانند،دانم نویسندگان شرکت کردن، و من نمی
ب، به عنوان سوال آخر، اعالم این خبر دعوت سراسري از خوانندگان جدید را در پی خواهد داشت که شاید قبال هیچ اثري بسیار خو: اسمیت

  ممکن است توصیه کنید که براي اشنایی با اثارتان از کدام کتاب شروع کنند؟. اند از شما را مطالعه نکرده
  .توانم نمی. توانم بگویم نمی!! نه نه.. .اما شاید. دانم واقعا نمی.. .آه.. .کنم فکر می! نمی دانم)! می خندد( آه خوب :یوسا

  گذارید، اینطور نیست؟ خوانندگان را در انتخاب آزاد می. عالیه. بسیار خوب: اسمیت
  . بله:یوسا

  .بسیار از صحبت با شما لذت بردم: اسمیت
  . متشکرم:یوسا

  .خدانگهدار. گویم و سپاسگذارم تبریک می: اسمیت
  . خداحافظ:ایوس
  :منبع

 html.telephone-llosa_vargas/2010/laureates/literature/prizes_nobel/org.nobelprize://http  
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   مقاله خارجی
  شخصیت و کشش در ساختار داستان

  اختار سه کنش پایهس
  نگین کارگر: مترجم

این . ، از یکدیگر تمایز می یابند)طرح(ساده ترین ساختار براي یک داستان خوب داراي سه قسمت است که با مراحل مختلفی از پیرنگ
ـ         )پایان(و کنش سوم  ) میانه(، کنش دوم  )آغاز(مراحل شامل کنش اول    سته نیـست ولـی   است که هرچند به زمان وقوع آنها در داستان واب

  .درعوض به مراحل بنیادي ماجراي داستان وابسته است

آشنا می کنید و آنها خود را در موقعیت و نقـش شخـصیت   ) کشش(داستان شما خواننده را با محل، شخصیت ها و وضعیت            آغاز    در ▪
 بـه مـوقعیتی پرکـشش و    "عمـولی م"مرحله اول پیرنگ موقعیتی است که شخصیت داستان را از زندگی           . هاي داستان تصور می کنند    

  .متفاوت می کشاند که در اصل، داستان در مورد این موقعیت است
 آغاز می شوند و شخصیت داستان را یکباره به درون امور پرتاب می مرحله اول پیرنگ داستان هاي بسیار خوب گاهی از همین      ○ 

  . در داستان جبران کنند) فلش بک(ه خال آن را با بازگشت به عقب کنند، اما آنها از مرحله اول پیرنگ خارج نمی شوند مگر زمانی ک
هر یک . داستان با مجموعه اي از ابهام ها و موانع توسعه پیدا می کند که هر یک بحران کوچکی به حساب می آیند، میانه در بخش▪

با پیشرفت بیشتر داسـتان فـراز و فـرود          . ت اس -نقطه اوج -از این بحران ها به صورت موقتی حل می شوند،داستان ثمره بحران پایانی            
اوج داسـتان  . هایی از کشش در هر بحران دیده می شود ولی بیشترین کشش زمانی است که به نقطه اوج داستان نزدیک مـی شـویم           

  .استمرحله دوم پیرنگ 
کشش یکباره گسسته می شود؛ چون مشتاق نگاه داشتن .  اوج داستان و پایان باز با آوردن نتیجه گیري رفع ابهام می شود،پایان در ▪

  .داستانتان را تمام کنید و بروید. خواننده پس از اوج داستان تقریبا غیر ممکن است
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  منحنی شخصیت و ساختار داستان
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  : بخش اول▪
شخصیت همان طور که .می شود) کشمکش درونی ( دچار دگرگونی    -زن یا مرد  -)شخصیت انسانی (یت اصلی    در آغاز داستان شخص    ○

  .هست کامال از خودش راضی است و دلیلی براي تغییر وجود ندارد
  .سپس اتفاقی پیش می آید که همه چیز را از حالت طبیعی خارج می کند -مرحله اول پیرنگ▪
 در مسیري نو می اندازد و مشخص می کند که زندگی کارکتر اصلی هرگز نمی تواند مانند گذشته مثال یک غافلگیري که داستان را ○

  .اش باشد
  . در جنگ ستارگان این مرحله زمانی روي می دهد که خانواده لوك کشته می شوند و او را در جنگ با امپراطور تنها می گذارند▪
 ناچار می سازد تا با مسایلی مواجه شود کـه در حالـت طبیعـی از رویـارویی بـا آنهـا        موانعی بر سر راه کارکتر قرار می گیرد که او را  ○

  .گریزان است
  
  : بخش دوم▪
به شخصیت هـاي داسـتانتان انـواع        .  بخش دوم مربوط به تهییج احساسی کارکترهاست و مشکل ترین بخش داستان نویسی است              ○

   .آن ها را در کشمکش رسیدن به اهدافشان قرار دهید.بر آن چیره شوندموقعیت هاي مبارزه و رقابت را بدهید تا طی مرحله دوم 
کشش به معنی تحـت الفظـی نـزاع    . بدون کشش شما نمی توانید داستان را پیش ببرید       .کلید مرحله دوم ایجاد کشش است      ○

وانع بستگی به مرحله دوم پیرنـگ داسـتان   تعداد م) بستگی به داستان دارد-شاید پنج مانع یا شاید دوازده تا (با موانع جلو بیایید،   .. نیست
  .شما در انتهاي داستان دارد

  . در تمامی بخش دوم به خاطر داشته باشید که پیوسته تهییج احساسی شخصیت ها را افزایش دهید▪
شخـصیت  .نـد اجازه دهید که این دو مورد همزمان با هم در داستان کـار کن             . کشش درونی و بیرونی را به طور همزمان افزایش دهید          ▪

  .یاس ها و آرزوها و مسایل بیرونی به ظاهر قابل حل و مسایل حل نشدنی باال و پایین رود داستان باید از درون و به طور متناوب مابین
 وجود واژگونی در خوش اقبالی ها و چرخش ناگهانی رویدادها،خواننده را همزمان با کنش هاي کارکتر اصلی و وقـایع مربـوط بـه او                    ▪

  .ر می کندغافلگی
  :مرحله دوم پیرنگ ▪
  . بخش دوم با مرحله دوم پیرنگ خاتمه می یابد و داستان را به یک موقعیت غیر منتظره پرتاب می کند○
 مرحله دوم پیرنگ زمانی روي می دهد که قهرمان داستان مغلوب شده و یا شکست خورده به نظر می آید و در این زمان اتفاقـاتی                           ○

  . را از این رو به آنرو کند و هدف قهرمان داستان دست یافتنی می شودروي می دهد تا وضعیت
 نقطه اي که همه چیـز نـابود شـده و           - درست پیش از این چرخش غیر قابل تصور داستان، قهرمان لحظات تلخی را تجربه می کند                ▪

  .رسیدن به هدف ناممکن است
  . ا باید لحظاتی سیاه را در داستان وارد کنید زمانی که کشش در بیشترین مقدار است، شم، بجاي ایجاد اوج▪
 در این لحظه قهرمان نیروي تازه اي می یابد و یا بجاي انجام دادن حرکت خاصی از دانش و آموخته هاي خود استفاده مـی کنـد و                     ▪

  .داستان را به فرجام می رساند
  .پیش از اینکه به خانه برود جارو را از ویکد ویچ گرفت  دورتی درست○
  .پیش از اینکه سرنوشتش را ببیند جام مرگ را سر کشید الك درست ○
  . پروفسور کلومب درست به موقع با سرمایه گذاري روي فرمولش آبروي خود را حفظ کرد و بر جادا پیروز شد○
  :بخش سوم ▪
  .ودبخش سوم به طور تصویري نشان می دهد که کارکتر داستان می تواند موفق شود و یا انسان بهتري ش ○
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 و به خواننده اجازه می دهد تا نتیجه تصمیم) هرچند براي همه داستان ها الزم نیست( نتیجه گیري ارتباط تنگاتنگی با پایان باز دارد       ○
  .ما در این مرحله شاهد دگرگونی مثبت شخصیت داستان هستیم. را ببیند شخصیت اصلی داستان در مرحله اوج

 ساختار داستان و بودا
الگـوي  . ز نوشته شدن کتاب هایی با موضوع ساختار داستان؛ بهترین رمان ها و بهترین داستان ها نوشته می شده است            سال ها پیش ا   

ریـتم  . افسانه پردازي طی سالیان و در کشورهاي مختلف جهان به طور مرتب در غالب افسانه ها و حکایات گوناگون تغییر کرده اسـت  
ا درگیر می کند که البته این درگیري ذهنی ناشـی از نـوآوري نیـست بلکـه ناشـی از تنـوع                    این داستان ها بسیار جذاب است و ذهن ر        

  .پیچیدگی عمیقی دارند با مسایل روحی و درونی موضوعات زندگی است؛ همچنین مواردي که به واسطه ارتباط
 در عـوض عمیقـا بـه درون آن    ،دساختار داستان مطلق و خشک نیست که اطالعات و روش هاي خود را روي آن مثل نقشه پیاده کنی      

  .پیدا کردن این راه یکی از بخش هاي لذت بخش نویسندگی است. رخنه کنید تا خودتان راه درست را بیابید
  :کلمه در پیرنگ

پیرنگ .اجازه ندهید ذهنتان روي پیرنگی متمرکز شود که حاوي مجموعه اي از اتفاقات و موقعیت هاي گوناگون در مسیر داستان باشد                 
بذري که با حرکت شخـصیت هـاي داسـتان، کـشاکش بـین آنهـا و       . حقیقت میوه اي است که از بذر داستان شما برداشت می شود        در

چنانچه پیش از برداشت بر روي بذري که می کارید تمرکز داشته باشید، داستان هاي قـویتر و باورپـذیرتري              . موقعیت ها رشد می کند    
  .خواهید نوشت

  
http://www.musik-therapie.at/PederHill/Structure&Plot.htm  

http://www.musik-therapie.at/PederHill/Structure&Plot.htm
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  داستان ترجمه نشده
ELEONORA 
by: Edgar Allan Poe (1809-1849) 
The following short story is reprinted from The Prose Tales of Edgar Allan Poe: Second Series. Edgar 
Allan Poe. New York: A.C. Armstrong & Son, 1889. 
Sub conservatione formae specificae salva anima . 
--Raymond Lully 
I AM come of a race noted for vigor of fancy and ardor of passion. Men have called me mad; but the 
question is not yet settled, whether madness is or is not the loftiest intelligence— whether much that is 
glorious— whether all that is profound— does not spring from disease of thought— from moods of mind 
exalted at the expense of the general intellect. They who dream by day are cognizant of many things 
which escape those who dream only by night. In their gray visions they obtain glimpses of eternity, and 
thrill, in awakening, to find that they have been upon the verge of the great secret. In snatches, they learn 
something of the wisdom which is of good, and more of the mere knowledge which is of evil. They 
penetrate, however, rudderless or compassless into the vast ocean of the "light ineffable," and again, like 
the adventures of the Nubian geographer, "agressi sunt mare tenebrarum, quid in eo esset exploraturi". 
We will say, then, that I am mad. I grant, at least, that there are two distinct conditions of my mental 
existence— the condition of a lucid reason, not to be disputed, and belonging to the memory of events 
forming the first epoch of my life— and a condition of shadow and doubt, appertaining to the present, and 
to the recollection of what constitutes the second great era of my being. Therefore, what I shall tell of the 
earlier period, believe; and to what I may relate of the later time, give only such credit as may seem due, 
or doubt it altogether, or, if doubt it ye cannot, then play unto its riddle the Oedipus. 
She whom I loved in youth, and of whom I now pen calmly and distinctly these remembrances, was the 
sole daughter of the only sister of my mother long departed. Eleonora was the name of my cousin. We 
had always dwelled together, beneath a tropical sun, in the Valley of the Many-Colored Grass. No 
unguided footstep ever came upon that vale; for it lay away up among a range of giant hills that hung 
beetling around about it, shutting out the sunlight from its sweetest recesses. No path was trodden in its 
vicinity; and, to reach our happy home, there was need of putting back, with force, the foliage of many 
thousands of forest trees, and of crushing to death the glories of many millions of fragrant flowers. Thus it 
was that we lived all alone, knowing nothing of the world without the valley— I, and my cousin, and her 
mother. 
From the dim regions beyond the mountains at the upper end of our encircled domain, there crept out a 
narrow and deep river, brighter than all save the eyes of Eleonora; and, winding stealthily about in mazy 
courses, it passed away, at length, through a shadowy gorge, among hills still dimmer than those whence 
it had issued. We called it the "River of Silence"; for there seemed to be a hushing influence in its flow. 
No murmur arose from its bed, and so gently it wandered along, that the pearly pebbles upon which we 
loved to gaze, far down within its bosom, stirred not at all, but lay in a motionless content, each in its own 
old station, shining on gloriously forever. 
The margin of the river, and of the many dazzling rivulets that glided through devious ways into its 
channel, as well as the spaces that extended from the margins away down into the depths of the streams 
until they reached the bed of pebbles at the bottom,— these spots, not less than the whole surface of the 
valley, from the river to the mountains that girdled it in, were carpeted all by a soft green grass, thick, 
short, perfectly even, and vanilla-perfumed, but so besprinkled throughout with the yellow buttercup, the 
white daisy, the purple violet, and the ruby-red asphodel, that its exceeding beauty spoke to our hearts in 
loud tones, of the love and of the glory of God. 
And, here and there, in groves about this grass, like wildernesses of dreams, sprang up fantastic trees, 
whose tall slender stems stood not upright, but slanted gracefully toward the light that peered at noon-day 
into the centre of the valley. Their mark was speckled with the vivid alternate splendor of ebony and 
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silver, and was smoother than all save the cheeks of Eleonora; so that, but for the brilliant green of the 
huge leaves that spread from their summits in long, tremulous lines, dallying with the Zephyrs, one might 
have fancied them giant serpents of Syria doing homage to their sovereign the Sun. 
Hand in hand about this valley, for fifteen years, roamed I with Eleonora before Love entered within our 
hearts. It was one evening at the close of the third lustrum of her life, and of the fourth of my own, that 
we sat, locked in each other's embrace, beneath the serpent-like trees, and looked down within the water 
of the River of Silence at our images therein. We spoke no words during the rest of that sweet day, and 
our words even upon the morrow were tremulous and few. We had drawn the God Eros from that wave, 
and now we felt that he had enkindled within us the fiery souls of our forefathers. The passions which had 
for centuries distinguished our race, came thronging with the fancies for which they had been equally 
noted, and together breathed a delirious bliss over the Valley of the Many-Colored Grass. A change fell 
upon all things. Strange, brilliant flowers, star-shaped, burn out upon the trees where no flowers had been 
known before. The tints of the green carpet deepened; and when, one by one, the white daisies shrank 
away, there sprang up in place of them, ten by ten of the ruby-red asphodel. And life arose in our paths; 
for the tall flamingo, hitherto unseen, with all gay glowing birds, flaunted his scarlet plumage before us. 
The golden and silver fish haunted the river, out of the bosom of which issued, little by little, a murmur 
that swelled, at length, into a lulling melody more divine than that of the harp of Aeolus-sweeter than all 
save the voice of Eleonora. And now, too, a voluminous cloud, which we had long watched in the regions 
of Hesper, floated out thence, all gorgeous in crimson and gold, and settling in peace above us, sank, day 
by day, lower and lower, until its edges rested upon the tops of the mountains, turning all their dimness 
into magnificence, and shutting us up, as if forever, within a magic prison-house of grandeur and of glory. 
 
The loveliness of Eleonora was that of the Seraphim; but she was a maiden artless and innocent as the 
brief life she had led among the flowers. No guile disguised the fervor of love which animated her heart, 
and she examined with me its inmost recesses as we walked together in the Valley of the Many-Colored 
Grass, and discoursed of the mighty changes which had lately taken place therein. 
At length, having spoken one day, in tears, of the last sad change which must befall Humanity, she 
thenceforward dwelt only upon this one sorrowful theme, interweaving it into all our converse, as, in the 
songs of the bard of Schiraz, the same images are found occurring, again and again, in every impressive 
variation of phrase. 
She had seen that the finger of Death was upon her bosom— that, like the ephemeron, she had been made 
perfect in loveliness only to die; but the terrors of the grave to her lay solely in a consideration which she 
revealed to me, one evening at twilight, by the banks of the River of Silence. She grieved to think that, 
having entombed her in the Valley of the Many-Colored Grass, I would quit forever its happy recesses, 
transferring the love which now was so passionately her own to some maiden of the outer and everyday 
world. And, then and there, I threw myself hurriedly at the feet of Eleonora, and offered up a vow, to 
herself and to Heaven, that I would never bind myself in marriage to any daughter of Earth— that I would 
in no manner prove recreant to her dear memory, or to the memory of the devout affection with which she 
had blessed me. And I called the Mighty Ruler of the Universe to witness the pious solemnity of my vow. 
And the curse which I invoked of Him and of her, a saint in Helusion should I prove traitorous to that 
promise, involved a penalty the exceeding great horror of which will not permit me to make record of it 
here. And the bright eyes of Eleonora grew brighter at my words; and she sighed as if a deadly burthen 
had been taken from her breast; and she trembled and very bitterly wept; but she made acceptance of the 
vow, (for what was she but a child?) and it made easy to her the bed of her death. And she said to me, not 
many days afterward, tranquilly dying, that, because of what I had done for the comfort of her spirit she 
would watch over me in that spirit when departed, and, if so it were permitted her return to me visibly in 
the watches of the night; but, if this thing were, indeed, beyond the power of the souls in Paradise, that 
she would, at least, give me frequent indications of her presence, sighing upon me in the evening winds, 
or filling the air which I breathed with perfume from the censers of the angels. And, with these words 
upon her lips, she yielded up her innocent life, putting an end to the first epoch of my own. 
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Thus far I have faithfully said. But as I pass the barrier in Times path, formed by the death of my beloved, 
and proceed with the second era of my existence, I feel that a shadow gathers over my brain, and I 
mistrust the perfect sanity of the record. But let me on.— Years dragged themselves along heavily, and 
still I dwelled within the Valley of the Many-Colored Grass; but a second change had come upon all 
things. The star-shaped flowers shrank into the stems of the trees, and appeared no more. The tints of the 
green carpet faded; and, one by one, the ruby-red asphodels withered away; and there sprang up, in place 
of them, ten by ten, dark, eye-like violets, that writhed uneasily and were ever encumbered with dew. And 
Life departed from our paths; for the tall flamingo flaunted no longer his scarlet plumage before us, but 
flew sadly from the vale into the hills, with all the gay glowing birds that had arrived in his company. 
And the golden and silver fish swam down through the gorge at the lower end of our domain and 
bedecked the sweet river never again. And the lulling melody that had been softer than the wind-harp of 
Aeolus, and more divine than all save the voice of Eleonora, it died little by little away, in murmurs 
growing lower and lower, until the stream returned, at length, utterly, into the solemnity of its original 
silence. And then, lastly, the voluminous cloud uprose, and, abandoning the tops of the mountains to the 
dimness of old, fell back into the regions of Hesper, and took away all its manifold golden and gorgeous 
glories from the Valley of the Many-Colored Grass. 
Yet the promises of Eleonora were not forgotten; for I heard the sounds of the swinging of the censers of 
the angels; and streams of a holy perfume floated ever and ever about the valley; and at lone hours, when 
my heart beat heavily, the winds that bathed my brow came unto me laden with soft sighs; and indistinct 
murmurs filled often the night air, and once— oh, but once only! I was awakened from a slumber, like the 
slumber of death, by the pressing of spiritual lips upon my own. 
But the void within my heart refused, even thus, to be filled. I longed for the love which had before filled 
it to overflowing. At length the valley pained me through its memories of Eleonora, and I left it for ever 
for the vanities and the turbulent triumphs of the world. 
I found myself within a strange city, where all things might have served to blot from recollection the 
sweet dreams I had dreamed so long in the Valley of the Many-Colored Grass. The pomps and 
pageantries of a stately court, and the mad clangor of arms, and the radiant loveliness of women, 
bewildered and intoxicated my brain. But as yet my soul had proved true to its vows, and the indications 
of the presence of Eleonora were still given me in the silent hours of the night. Suddenly these 
manifestations they ceased, and the world grew dark before mine eyes, and I stood aghast at the burning 
thoughts which possessed, at the terrible temptations which beset me; for there came from some far, far 
distant and unknown land, into the gay court of the king I served, a maiden to whose beauty my whole 
recreant heart yielded at once— at whose footstool I bowed down without a struggle, in the most ardent, 
in the most abject worship of love. What, indeed, was my passion for the young girl of the valley in 
comparison with the fervor, and the delirium, and the spirit-lifting ecstasy of adoration with which I 
poured out my whole soul in tears at the feet of the ethereal Ermengarde?— Oh, bright was the seraph 
Ermengarde! and in that knowledge I had room for none other.— Oh, divine was the angel Ermengarde! 
and as I looked down into the depths of her memorial eyes, I thought only of them— and of her. 
 
I wedded;— nor dreaded the curse I had invoked; and its bitterness was not visited upon me. And once— 
but once again in the silence of the night; there came through my lattice the soft sighs which had forsaken 
me; and they modelled themselves into familiar and sweet voice, saying: 
"Sleep in peace!— for the Spirit of Love reigneth and ruleth, and, in taking to thy passionate heart her 
who is Ermengarde, thou art absolved, for reasons which shall be made known to thee in Heaven, of thy 
vows unto Eleonora". 
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   آسیب شناسی ترجمه
  محمد اکبري

 ترجمه اي به میان می آیـد شـاید ترجمـه        چرا لزوما نیاز هست که آسیب شناسی ترجمه را بررسی کنیم؟وقتی سخن از کتابهاي چند              
میخواهیم بگوییم دو .ترجمه ها همزمان و موازي نبوده اند    ذهنمان تداعی می شود که می بینیم خیلی وقتها         هاي همزمان و موازي در    

 از یک اثر که می  ترجمه هم از یک اثر وجود داردیا وقتی می خواهیم بگوییم چند ترجمه             10تر جمه از یک اثر که می بینیم حتی گاه           
هر چند منظور از ترجمه، همه کتابهاي غیر فارسی هـستند کـه شـاید         .بینیم واقعا گاه ترجمه ها به طرز مشکوکی به هم شباهت دارند           

 .فقط یک بار به فارسی ترجمه شده اند ولی در مرحله اول می خواهیم هر چند کوتاه به کتابهایی بپردازیم که چندین بار ترجمه شده اند
به همین دلیل است که به آسیب شناسـی         . اینکه از یک اثر خارجی چندین و چند ترجمه منتشر می شود شاید هم خوب باشد و هم بد                  

 در ترجمه دهیم که هم به یکدیگر شباهت دارند و هـم             "چند قلویی "این موضوع می پردازیم و بهتر است به ترجمه هاي مختلف نام             
 . تفاوت

  :جود می آید این است که چرا از یک کتاب چندین ترجمه وجود داردسوالی که در اینجا بو
 مترجمانی که از کار هم بی خبر هستند و اقدام به ترجمه یک اثر می کنند -1
 .مترجمانی که کار یکدیگر را نمی پسندند -2
 مترجمانی که ترجمه یک اثر از زبان دوم را نمی پسندند و به سراغ متن اصلی می روند -3
 .خواهند مترجم انحصاري یک نویسنده باشند و مجموعه کارهاي او را ترجمه کندافرادي که می  -4
 ترجمه هاي پیشین را مقایسه می کنند و با دانش زبانی اندك متنی که در واقـع چیـزي جـز                      ،افرادي که براي کسب شهرت     -5

 .بازنویسی نیست را خلق می کنند
متوجه یک اصل فراگیر می شویم و آن غلبه ي حضور و شخصیت مترجمان با بررسی بازتاب هایی که ناشران مختلف پدید می آورند 

  .در بازار معرفی و یا نقد و بررسی کتاب است
در کشورهایی که حوزه ي خالقیت و نشرشان در سطح عالی قرار دارد نقش اول معموال با پدید آورنده ي اصلی است یعنی نویسنده                        

نسوي اثري را ترجمه می کند حتی نام مترجم را روي جلد هم نمی نویسید و هنگام بررسی معموال وقتی که ناشر فرا .یا شاعر و محقق
فرض بر این است که مترجم به طور خودکار و ظیفـه اش را انجـام داده و     . آثار مگر بطور استثنایی توجهی به شخص مترجم نمی کند         
 تحلیل شگردهاي نویسنده ي آن، بازیافت پیام نویسنده ،ن، اندیشهزبا، تخیل،وظیفه ي منتقد یا بررسی کننده مطالعه در چند و چون اثر

  .و در مواردي منبع الهام او است
 مثال فالن نویسنده ي سرشناس ترجمه ي جدیدي از تورات و قرآن بدست داده باشد یا بـا سـبک و سـیاقی                  ،مگر در موارد استثنایی   

به عنـوان مثـال کتابهـایی از جملـه دن کیـشوت      .د آن بحث انگیز تلقی شود     به خاطر نظر گاه جدی    .جدید به آثار شکسپیر پرداخته باشد     
  .ترجمه محمد قاضی، ایلیاد ترجمه سعید نفیسی یا آثار افالطون ترجمه لطفی از این دسته اند

ي بصورت در این نوشتار سعی نگارنده روشن کردن هدف پرداختن به آسیب شناسی ترجمه بود که امیدوارم بتوانم در شماره هاي بعد 
   .مصداقی به این موضوع بپردازم
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    داستان- سینما
  حسام ذکا خسروي 

 نـام  با انجمن ماهنامه در ثابت اي صفحه که شد این بر قرار ،مردانی و رضایی ،آقایان فکري هم و همکاري با ادبی انجمن جلسات در
 .میکنـیم  پیگیـري  ادبیات و هفتم هنر جهان در را تفسیري و بحث شماره هر اقتضاي هب که اي صفحه .باشیم داشته داستان – سینما
 ،اسـت  ادبـی  – سینمایی نقدهاي گروه در ثابتی بحث معموال که اقتباس سینماي عالوه بر  ،دیدیم می خود روي روبه که هایی گزینه
  .نامه فیلم در داستان مقوله ،است شده پرداخته آن به فضایی کمتر در که کردیم احساس را موضوعی خالی جاي

 آن گـوي  پاسخ و کننده بیان میتواند چقدر.. ) .و مستند ،تجربی ،گو قصه و داستانی سینماي نوع چه ( سینما در داستان که نگاه این با
   .باشد ژانر

  ؟دارد تعامل چقدر ) ادبیات ،خود کلی نوع در یا (داستان با سینما اساسا
  کند؟ حفظ ،دارد خود بطن در که داستانی ادبیات به را نگاهش توانسته چقدر یرتصو جادوي و بصري فضاي

  ؟بوده حساس اي نکته سینمایی هاي مکتب و ژانرها تمام براي داستان فضاي آیا ،سو دیگر از و
  ؟دارد جایی داستان ،فرمال و ) گو و گفت لحاظ به ( گو کم سینماي در
  ؟میرسند توافق و تعامل به یجای داستانی محتواي و بصري فرم این و
   .است تطبیقی سینمایی ادبیات به مربوط هاي بحث ،داشت خواهیم صفحه این در که مقوالتی دیگر از

 سینمایی جغرافیایی منطقه هر کهدر هنري سینماي به موسوم سینماي به پرداختن ،مختلف هاي مکتب سینمایی هاي فرهنگ مقایسه
 سینما فرم از که جایی تا (داشت خواهیم ایران سینماي بستر به ویژه نگاهی ضمن در. شدند گذاري پایه و ایجاد خود حس و حال به بنا
 دهـه  همـان  در نـو  موج به موسوم بعد هاي دهه در که کارگردانانی با چهل دهه نویسندگان فضاي به پرداختن). نشود خارج ادبیات و

 اثر اولین در تقوایی ناصر همکاري خالصه و مثال طور به.دید مشهود آن در میشد را دهه آن ادبیات پاي رد که سینمایی رشد و ،شدند
  .دیگران حضور در آرامش در ساعدي غالمحسین با بلندش
 حرف دومی در که( .بان گاواره و سبحان بابا آوسنه ترتیب به آثارش در آبادي دولت محمود با هایش گوزن و خاك در کیمیایی مسعود

   )!بود گرفته را دو هر این گریبان اي حاشیه هاي حدیث و
  .ساعدي بیل عزاداران داستان از فصلی اساس بر پیشرو و جوان مهرجویی توسط گاو نامه فیلم نوشتن زمان همان در
 ذکر که درسان عرض به باید البته.نویسنده همان آشغالدونی داستان از برداشتی با مینا دایره اثر در بعد دهه یک در تعامل همین البته و

  .روند این بردن پیش چگونگی براي است مثالی شاهد آوردن ،غرض و بوده مجدد یادآوري یا و ساختن آشنا براي تنها مورد چند این
 بایستی خود هنر تمامتر چه هر بیان براي را خود به مخصوص و ویژه شخصیت هرکدام اما ،اند شده تنیده هم در ادبیات و سینما اساسا
 هـیچ  بر و .ساله هزار چند ادبیات از بوده پذیر تاثیر بسیار پیش سال اندي و صد یک در اش گیري شکل ابتداي در سینما .نمایند حفظ
 همکـاري  بـه  حتـی  گـاه  و نماید جلب خویش سوي به را نویسندگان از بسیاري نگاه توانسته خویش جادوي با که نیست پوشیده کس

 نامـه  فیلم چند نوشتن و ماکز گارسیا گابریل یا و هاوکس هاوارد و فاکنر سینمایی تعامالت انندهم .بیانجامد سینماگران با آنها مستقیم
  .کارگردان ي رنه آلن با اي نامه فیلم نوشتن در او موفق ي تجربه و گریه رب آلن همچنین و مستقل
 به ناموفق گاه و موفق گاه مسئله این البته که یکدیگر در ادبیات و سینما خروج و ورود این بر بوده دلیلی خود سینما سحرانگیز فضاي

 شـود  پـر  تواند نمی چیز هیچ توسط که دارد وجود خالیی و عمق ادبیات در که ،مارکز گارسیا گفته به بنا مسئله این. میرسیده سرانجام
 در میتوانـد  چـشمگیر  و خـوب  اقتبـاس  یـک  دیگـر  طـرف  از و .اسـت  مشهود اقتباسی ناموفق آثار برخی در کامال ،مخاطب ذهن مگر

 نمایش به از پس میچل مارگارت ي بربادرفته رمان بیشتر محبوبیت منکر که کیست.باشد تاثیرگذار ادبی اثر آن بیشتر هرچه محبوبیت
  !شود؟ فلمینگ ویکتور کارگردانی به آن فیلم آمدن در
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 خـواهیم  رو پـیش  کـه  هـایی  شـماره  نـسبت  بـه  کـه  اسـت  این بر سعی شده داده اختصاص سینما باب به که اي صفحه یک این در
   .باشد دوجانبه بایستی بخش این در نویسندگان رویکرد و نگاه چند هر ،کنیم حفظ و پیدا را خود سینمایی خاص نگاه،داشت

 فـراهم  خویش ذات اقتضاي به را هریک بازشناسی امکان ،هنري موجدیت دو این شخصیت حفظ بر عالوه که است آن هدف بنابراین
  .مکنی

 میتواند که هایی خال و ها کاستی و بفرستند مجله براي سینمایی صفحه به نسبت را خود نقدهاي و نظرات میتوانند محترم خوانندگان
 شخـصیت  گیـري  شکل با و آتی هاي شماره در. کنند صفحه این نویسندگان متوجه خود ي برنده پیش نظرات با را باشد داشته وجود

  .رسانیم طبع به باب این در را اي ویژه گوهاي و گفت تا است براین سعی ،ادبی صفحه این سینمایی
 و شـرح  و پرداختن در بگذاریم باید را خود توان درنتیجه میدیدم خالی ،صفحه این در را جایشان ،کردم ذکر که را هایی حدیث و حرف
 نخواهد چیزي ریا و دعوي جز ،نینجامد جوهري تبدل به گرا تبحر این" :کوب زرین استاد گفته به بنا باشد این غیر اگر که آنها تفسیر

   "!بود
  !گیریم خویش سوي راه و وابکنیم دوش از خرقه بایستی سعدي حکایت ي بچه شیخ مانند که است آنوقت و
.  

  .است آسوده وجدان یک باشیم داشته میتونیم که چیزي تنها -
  ]کیشلوفسکی کریستف اثر زخم فیلم پایانی دیالوگ[ 
  
  خسروي ذکا سامح

busalik@gmail.com  

mailto:busalik@gmail.com
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  ادبیات تصویرگري
  مجید سیدین خراسانی

تصویر گري .تصویر گري و داستان عنوانی است که ازاین پس در این قسمت کار خواهد شد     
مایاند و سـخن  اشخاص و صحنه هاي داستان را می ن . از مضامین متنوع ادبی مایه می گیرد      

. اما کار او بیشتر مصور سازي اسـت       . شاعر یا نویسنده را به زبان خط و رنگ مجسم می کند           
نه فقط از لحاظ بینشی بلکه از جهـت زیبـایی          ) ادبیات وتصویر ( این دو شکل آفرینش هنري    

  .شناسی نیز با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارند
بدوي،  رداخته و این هنر نسل به نسل از نیکان        دنیاي تصویر گري که آدمی از دیر باز بدان پ         

برجـسته کـاري و هنـر هـاي          در قالب تـصویر گـري و نقاشـی و          و امروزه  به ما ارث رسیده   
در ابتدا بحث را از دورانهاي کهـن       . دنیاي جدید نیز کاربرد دارد     براي ارتباط در  .... گرافیکی و 

 .  جهان امروزي می کشانیمدرشماره هاي آینده به بشري آغاز می کنیم و موضوع را
   تصویر گري و داستان در دوران سنگی 

غارهاي تاریکی که نیکان ما بعد از شکار روزانـه  . با هم به غارهاي انسان نئاندرتال می رویم  
ما . نشستند و شبها را به روز می رسانیدند        بدان پناه میبردند و در تاریکی مطلق، گرد هم می         

فاستر . ام.به راستی چه می کردند؟ بنا به نظریه اي    .  داریم زمانی که فارغ از هر کاري گرد هم جمع میشدند           با شبهاي این نوع بشر کار     
 بعـد از  ،انسان آغازین به گرد هم جمع میشده اند و شبها خسته و کوفته با موهایی ژولیـده } 1879_1970{نویسنده و منتقد انگلیسی     

 پشمالو در کنار آتش چرت زنان به داستان گوش فرا میداده و تنها چیزي کـه آنهـا را                   دست وپنجه نرم کردن با ماموت و کرگدن هاي        
 . بیدار نگه میداشته انتظار داستان بوده است

  
بوده   داستانها اتفاقات روزانه ي شکار راوي    .گوش کردن و رابطه برقرار کردن عمده ترین خصیصه انسان است           

در اینجـا بـا ادبیـات شـفاهی روبـرو           . یشده تا شنوندگان را جذب کنـد      است که گاه با غلو انسان بدوي همراه م        
بعدها در دوره اي که خط به وجود می آید و ادبیات متولد می شود هنرمندان به خدمت ادبیات در می               .میگردیم

} هجنوب فرانس{ فون دوگوم - آریژ-السکو} شمال و شرق اسپانیا { بر دیواره هاي غار هایی چون آلتامیرا.آیند
و هند نقاشی هایی را می توان دید که بر اساس داستان سرایی  و کشورهاي خاورنزدیک و غرب آسیا چون ایران

این نقاشی ها ي ناتورالیستی که بیشتر انسان شناسان بر ایـن باورنـد کـه         . هاي انسان بدوي شکل گرفته است     
آدم بدوي گره خورده است چرا که اعتقاد انسان بدوي از کشیدن این نقاشی هاي ذکر شده جنبه ي تزئینی نداشته و با باورها و تفکرات 

گروهی بـر ایـن باورنـد کـه هـدف      . نقاشی ها این بوده است که روح حیوانی در طبیعت وجود دارد و بایستی از این روح محافظت کرد 
قاشی ها به شدت تاثیر گذار است جنبـه ي  اما آنچه که در این ن . اصلی انسان بدوي شکار حیوان نقاشی شده بوده است و نه چیز دیگر            

 میـل بـه   ،شکار، جنگ جدل دائمـی بـا طبیعـت        .  این آثار نگاه بدویان به زندگی پیرامونشان است        .بودن تصاویر است   روایی و داستانی  
در دیوار . استداستانها و نقاشی هایشان بوده  که مطمئنا سوژه و تم اصلی     ، پیروزي و شکست   ،مرگ و نیستی  ،غلبه بر وحشت  ،جاودانگی

جنبه ي روایی فرار قوم به تصویر کشیده و ایجاد حرکت در این تصاویر بـه   .غار تروئل در اسپانیا آدماهایی را در حال فرار نشان میدهد   
{ نقاشی هایی دیده میشود تحت نام نقاشی پناهگـاهی بـا موضـوع   } م. ق3000 تا 8000{ در غار گاسوال . شدت گیرا و مشهود است    
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اغراق مرسوم شـدید در حرکـت   } ن راه پیما  جنگاورا
تکرار هماهنگ شکل اصلی و به طور کلی فدا کردن 

در برابر توصـیف و وحـدت        شکل ظاهر ناتورالیستی  
  .عمل ویژگی اصلی این نقاشی است

  
  
  
  
  

 تا  8000{ نقاشی جنگاوران راه پیما در غار گاسوال        
  }م. ق3000

  
 ،نقـوش ناتورالیـستی  } .... اکسید فلـزات و –ذغال –رس { تفاده از ابزاري چون رنگهاي معدنی اس  خلق داستانها در منتهی الیه غارها      

 تصویرگري ایـن حماسـه هـاي شـفاهی خـود عملـی              ..عدم رعایت ترکیب بندي تصاویر حیوانات ویژگی هاي بارز این نقاشی هاست           
 هنـوز هـم در      . بکشند در جهان واقعی متحقـق خواهـد شـد          زیرا آنان تصور می کرده اند هر چه را که به تصویر           . جادوگرانه بوده است  

بسیاري از خرافات جادوگرانه، عروسکی را به نشانه دشمن می سازند، آن را زخمی می کنند یا آزار می دهند و به هر ترتیبی بر آن غلبه 
بیات و نقاشی خاستگاه روایـی مـشترك        در اد  میتوان .می یابند، به این تصور که او هم تمام این آزارها و شکست ها را تحمل می کند                 

 این تخیل انسان ها است که در طول قرون و اعصار اسطوره ها را به وجود آورده و آن را در قالب  .سراغ گرفت که همان اسطوره است     
  . هنر یا ادبیات عرضه کرده است

    

 نقاشی هاي دیواري غار دوشه لرستان        گوم-دو-گوزن شمالی غار فون              تصویر گاو و بز در غار السکو
      www.Filmstory.blogfa.com : وبالگ نویسنده
    com.yahoo@m_khorasani_M       : ایمیل نویسنده

http://www.Filmstory.blogfa.com
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   ادبیات تاثیر گذار
   ))التاري ((:تکان دهنده ترین داستان همه ي زمان ها

  یآرمان شرف
 ساعت یک شـاهکار ادبـی خلـق    2 سال پیش کسی از ما می پرسید که آیا امکان دارد در   60شاید اگر حدود    

 سال است می دانیم کـه مـی   60اما حاال ... کرد با تمام خشم و با دو مشت محکم بر سر خودمان می زدیم و 
  !شود

 ساعت نوشته شد و خیلی ها       2التاري در   . حادثه بزرگ بود   شاید خود شرلی جکسن اتفاق مهمی در ادبیات جهان نباشد اما التاري یک            
  ! صفحه اي تمامت شرلی جکسن بود روي صفحه ي ادبیات جهان9 ساعت و آن داستان 2بعدا گفتند که آن 

ودند گلها دسته دسته شکفته ب    .صبح روز بیست و هفتم ژوئن،روشن و آفتابی بود و گرماي تر و تازه ي یک روز ناف تابستان را داشت                    ((
بعضی شهرکها جمعیتشان آن قدر زیاد  .اهالی دهکده از حدود ساعت ده در میدان بین پستخانه و بانک جمع شدند             .و چمن سبز سبز بود    

بود که التاري را دو روز طول می دادند و باید از بیست و ششم ژوئن شروع می شد،اما در این دهکده که فقط حدود سیصد نفر جمعیت 
و ساعت هم طول نمی کشید و می شد از ساعت ده صبح شروع کرد و سر و ته قضیه را طوري هم آورد که اهالی       داشت تمام مراسم د   

  ))براي ناهار به خانه هاشان برگردند
 ژوئـن دور هـم      27هر سـال    ) مانند مردم دیگر دهکده ها    (داستان دهکده اي که مردم آن     .این پاراگراف بسیار ساده،شروع التاري است     

بعد هم همه !  تا طبق رسم کهن خود با التاري و قرعه کشی ما بین خودشان یک نفر را براي قربانی شدن انتخاب کنندجمع می شوند
  !به محض مشخص شدن قربانی با سنگ هایی که از قبل آماده کرده اند روي سر او می ریزند و سنگسارش می کنند

ي نیویورکر بودید بعد از خواندن این داستان به هـر نحـوي تـالش مـی           شاید اگر شما هم به جاي دیگر خوانندگان آن سالهاي مجله            
کردید که نویسنده اش را مورد عتاب قرار دهید،همان طور که آنها این کار را کردند و بعد از انتشار التاري در مجلـه تلفـن هـا و نامـه      

دفاع کردند و فحاشی    .رفته شده ي انسان دفاع کنند     هاي متعددي به دفتر مجله ارسال شد تا هرکدام به سهم خود از آبروي به بازي گ                
کردند و سعی کردند خود را جداي از مردم دهکده ي شرلی جکسن تصور کنند اما او کار خودش را کرده بود و انسان را با تمام پستیش 

  .در داستان کوتاه خود نشان داده بود
نویسنده از ابتداي داستان تعریف می کند و پابه پاي مخاطـب         .اده است التاري طرح ندارد یا به قولی طرح التاري طرحی فوق العاده س           

می آید و خواننده هر لحظه منتظر اتفاقیست،منتظر کشمکشی که باید به وجود بیاید و نمی آید و شرلی جکسن آنقدر صبورانه پیش می 
اگـر تمـام   .نی التاري همه چیز داستان می شودبه همین دلیل شاید بتوان گفت که صفحه ي پایا   .آید تا به آخرین صفحه داستان برسد      

  .آنچه را که پیش از آن اتفاق افتاده و بیان شده شروع داستان بدانیم،صفحه ي آخر هم تنه ي داستان می شود و هم پایان آن
بجز یکی دو .ودوقتی که این داستان را می نوشتم دیدم سریع و راحت و از اول تا آخر بدون مکث پیش می ر: ((شرلی جکسن می گوید

اصالح جزئی هیچ تغییري احتیاج نداشت و داستانی که سرانجام فرداي آن روز تایپ کردم و براي کارگزارم فرستادم تقریبـا کلمـه بـه                         
  ))همه ي نویسنده ها می دانند که این یک امر معمولی نیست.کلمه همان نسخه ي اصلی بود

.  و سالها باعث احسنت گویی منتقدان شده معمولی بودن ارکـان داسـتان اسـت           آن چه که بیش از هر چیز دیگري جلب توجه می کند           
یک دهکده ي معمولی که هر دهکده اي در هر کجاي دنیا می تواند باشد و آدم هاي معمولی که هیچ وجه تمـایزي بـا انـسان هـاي           

 ها غیبت می کنند،مردها به فکر کار و بارند، همه مثل ما هستند؛بعضی واقعا مهربانند بعضی خودخواهند بعضی عجولند،زن        .دیگر ندارند 
و ایـن یعنـی جهـانی       ............در میان اهالی هم بچه به چشم می خورد هم جوان و هم پیر، همه از یک سـهم مـساوي برخوردارنـد و                       
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تابی بود و گرمـاي  صبح روز بیست و هفتم ژوئن،روشن و آف : ((روزي که در آن التاري برگزار می شود هم یک روز معمولی است            .بودن
  )).تر و تازه ي یک روز ناف تابستان را داشت

سرشتی که انسان قرن هاسـت در     .التاري سرشت بد انسان را به تصویر کشید تا شاید کسی از این میان با خواندن آن به خودش بیاید                   
  :ن می خوانیمدر قسمتی از داستا.درون خود نهفته دارد و گاهی حتی آن را مایه ي سربلندي خود می داند

می گن توو اون دهکده ي باالیی صحبت هایی هست کـه دیگـه التـاري را                 : ((آقاي آدامز به وارنر پیر که پهلویش ایستاده بود گفت          
  ))بذارن کنار

هیچ بعید نیس یه روز بگـن مـی         .به حرف جوونا گوش می کنن که به هیچ چی رضایت نمی دن            .یه مشت آدم احمق   : ((وارنر پیر غرید  
یه مثل قدیمی هس که می گه التاري توو . برن توو غار زندگی کنن،دیگه هیچ کس کار نکنه،یه مدتی هم اینجوري زندگی کنیمخوان

تا بـوده التـاري     .اگه اوضاع همینجور پیش بره،طولی نمی کشه که مجبور می شیم آش علف کوفت کنیم              .ماه ژوئن،فصل ذرت رسیدن   
  .)) هم بوده

  .))هم وقتش را داشت و هم توانش را تا خودش را وقف فعالیت هاي اجتماعی کند: (( ي اداره می کند کهحتی التاري را آقاي سامرز
راوي براي ما تعریف می کند که التاري پیش از این با رسم و رسوم دیگري برگزار می شده؛ مراسم سالم داشته اند،آواز می خوانده اند 

مردم قدم می زده اما حاال دیگر همه ي آنها برچیده شده اند،حتی کـسی بـه فکـر               و مجري هم می بایست به شیوه اي خاص در بین            
  .اما یک چیز هنوز پابرجاست و آن خود التاري است...ساختن صندوق جدیدي که جایگزین صندوق کهنه ي فعلی شود نیست

ـ             : ((جودي اوپنهایمر می نویسد    ر ایـن داسـتان واکنـشی شـدید نداشـته           هیچ کس چه در همان زمان و چه بعدها نتوانسته است در براب
  ))لحن آرام و زمینه ي روزمره ي آن قدرت اوج نهایی و کوبنده اش را بیشتر می کند.باشد

دلم می خواست سرم را زیر آب نگه دارم تـا همـه چیـز تمـام                 : ((یکی از خوانندگان مجله بعد از خواندن داستان در نامه اي نوشته بود            
  )).شود

من تصور می کنم با قرار دادن یک مراسم بی رحمانه در زمان حـال و در دهکـده ي خـودم                   : ((ی جکسن می گوید   و باالخره خود شرل   
  ))امیدوار بودم خشونت بی هدف و غیر انسانی زندگی را به نمایش درآورم

 از آن را نمـی تـوان   همه چیز داستان در جاي خودش قرار گرفته و آنچنان است کـه هـیچ جملـه اي   .التاري هیچ چیز اضافه اي ندارد 
  .نادیده گرفت

التاري آنچه را که یک داستان باید داشته باشد دارد،هم می تواند خواننده هاي کالسیکی را که شاید بیشتر به دنبـال محتـواي قـصه                          
یک داستان گونه ي داستان هستند ارضا کند و هم آنچنان که یک خواننده ي جدید نیاز دارد داستانیست با تمام خصوصیات ساختاري                 

  .مدرن
تعداد کسانی .قبول دارم که در بعضی موارد ذهن طغیان می کند: (( التاري اوج قدرت داستان کوتاه است و آنچنان که خود شرلی گفت

  .))که انتظار داشتند خانم هاچینسن در آخر داستان یک لباسشویی بندیکس برنده شود کم نبود
ترجمـه ي جعفـر مـدرس    _التاري،چخوف و داسـتانهاي دیگـر   _ستان ذکر شده از کتاب براي نقل قول ها و قسمت هایی که از دا      * 

 .استفاده شده است) نشر مرکز(صادقی
  ی شرفآرمان  
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  کارگاه داستان و اخبار
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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 

  با مدیریت فارغ التحصیالن صدا و سیما
0 9 3 5 1 5 5 5 6 4 ی 3 ن ا د ر م مصطفی     
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  معرفی نویسنده جوان
 وان جدرباره نویسنده : مصطفی مردانی

فکرم این اسـت    .  ادامه خواهد داد   این بخش همچنان به کار خود     . دوست ندارم حرف هاي قدیمی ام را دوباره تکرار کنم         . اصوالً اهل تکرار نیستم   
اما شاید باشند کسانی که هنوز چوك را ندیـده انـد و   .  یعنی داستان برگزیده ماه انجمن داستانی چوك را جایگزین این بخش کنم    که داستان ماه،  

ایـن بخـش جهـت    . ان را نگرفته اندخیلی هایی که باالي سه تا پنج سال است در این ادبیات زحمت می کشند و هنوز مزد کارهایش           . نشناخته اند 
    ! در کوزه بیافتدخیاطشاید روزي هم . از جمله خود نگارنده. معرفی نویسنده هاي جوان به اهالی ادب است

  ، متولد افغانستان، ساکن افغانستانمحمد امین محمدي
اتب شهر مزارشریف به پایان رساند و او تحصیالت ابتدایی خود را در مک.  هجري شمسی متولد شد1365محمد امین محمدي در سال 

  . ي ادبیات و علوم بشري دانشگاه بلخ شد و لیسانس ادبیات زبان انگلیسی خود را دریافت کرد بعد وارد دانشکده
 ،هاي ادبی  کشف و به انجمن1385محمد امین محمدي از استعدادهایی است که توسط تقی واحدي در آزمون داستانی در سال 

 .شده بودنویسی برگزیده شد که از سوي دفتر حقوق بشر برگذار  وي در آن سال به عنوان نخست کانکور داستان. شدفرهنگی معرفی 
ي داستان بلخ نیز  او یکی از اعضاي موسس خانه. گان بلخ و انجمن قلم افغانستان است محمد امین محمدي عضو انجمن آزاد نوسنده

 وي 1386در سال . کنیم هایی از آنها  بسنده می ي اوینی را براي خود بدست بیاورد که به نمونهاو تا به امروز توانسته است عن. باشد می
ي داستانی مهرگان بود که در سال   کاندید دریافت جایزه در جشنواره1387ي دوم شد و در سال  نوروز حایز رتبه ادبیي  در جشنواره

  . خوري خود دریافت کند ا داستان چاقوي میوهي سوم این آزمون سراسري  را  ب  وي توانست رتبه1388
اصوال شرح حال و خاطراتی که وي در ساختار نوشته . هاي کوتاه محمد امین محمدي به ذائقه عموم خوش آیند است غالب داستان

هاي اجتماعی،  توان از لحاظ محتوا به مضامین جنگ، محرومیت آثار وي را می. هاي خود آورده است بسیار ملموس و قابل درك است
  .عشق و ناکامی دسته بندي کرد

 com.yahoo@green.amin: لیایم آدرس
 com.blogfa.aminstory.www: وبالگ

 !ها باال دست
  محمد امین محمدي

! باز شب جمعه شد و من باید تسلیم بشوم .داشته باشیم ي خوبی پایان هفته نده باشم تا اي که بتوانیمهمیشه باید شکست بخورم و باز
  :قبل از اي که سریال تمام شود تلویزیون را خاموش کرد و گفت

  »؟!ها پیدا کرد باید چند دانه فیلم خوب براي اي رقم شب«
 دارد خوشپرویز .  شده بودخالصاش  هاي جمعه یزیون سریال هندي شبتازه تلو. خودم را جمع کردم و بلند شدم رفتم آشپزخانه

آشپزخانه . اي رقم که معلوم است شب درازي را باید به صبح برسانم. هاي اکشن امریکایی صبح کند هاي تعطیلی را با فیلم همیشه شب
 : بودم که پرویز صدا زد

 »!کنی؟ من سیر هستم  مییآشپزخانه چ«
چیزي نمانده بود که . جوابش را ندادم! شود تواند تا لنگ ظهر خواب کند، مست می داند صبح می وقتی که می. تاخالقش همین رقم اس

آمدم بیرون تا بر  پتنوس و از آشپزخانه بهها  ها را گذاشتم کنار ساالد ي گاز را کم کردم و بشقاب و قاشق کمی شعله. برنج دم بگیرد
 : پرویز تا من را دید گفت. ندکار ک یچ خواهد ببینم باز پرویز می

 »گیرد؟ از شنبه تا پنجشنبه درون آشپزخانه هستی دلت را نمی«
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. نشینم گذارم کنج اتاق و دور تر از پرویز می پتنوس را می. تواند جوابی پیدا کند آدم به سختی می. هایش همین رقم است همیشه سوال
 :گوید  و میخنده کرده

 »؟! گفته باشم،شب جمعه را فراموش کنندمن از آن گداهایی نیستم که «
 :گویم می. ام تا حرارت بدنم را حس کنم رود روي پیشانی  اختیار می ام بی انگشت اشاره

 »!مانده شدي؟خوري؟  چاي می«
ون را از  تلویزی کنترل. کنم میپاك ي که قرار است دسترخوان پهن شود را  شوم و محوطه بلند می. زند به سویم خندد و چشمکی می می

  کنم به خیال اي که ذهنش را مشغول کرده باشم،  تلویزیون را روشن می دارم و قبل از اي که بروم به سوي آشپزخانه، روي خانه برمی
 :شدم خواستم حرفی زده باشم، گفتم وارد اتاق  وقتی ظرف غذا به دست. دارد ولی متوجه هستم که چشم از من بر نمی

 » پوشیدي؟سپورتیچرا کاالي ! د ماندهتا صبح زیا!  استگپچه «
صد «: گوید می. کند ها را تقسیم می آورد کنار دسترخوان و قاشق بشقاب دارد و می رود پتنوس ساالد را بر می  میخیزد و میخندد و  می

 »!گیرد خانه را میبوي کچالو و پیاز !  غذا تیار کنیضرور نیستکه شب جمعه ! دفعه گفتم
 .»...ها را  اي گپبان«: ویمکنم و می گ ترش می

 :گوید خندد و می می
 »؟!هم بغیر از خیر گپ دیگري نداردخود خدا «

. پدرم از پرویز خوشش آمده بود. دان باشد گپزیاد شد  معلوم نمیام  چی کنم؟ وقتی آمد خواستگاري دانم با اي خلق و خوي پرویز  نمی
 »!ین باشدمرد باید مثل سنگ سنگ«: گفت ي خدا همیشه می بنده
با اي حال بسیار نفرها هستند که حسرت زندگی ما را . کند اگر بفهمد که پرویز با من چطور رفتار می  بگردددانم شاید نظرش  نمی
که   از ايپیشبیند  منیژه هر وقت که من را می. شود  میایستادیکی همین منیژه زن همسایه است که همیشه سر راه پرویز . خورند می

  : کند جور بخیري بکند، پرسان میهمراه من 
 »؟! جان حال و احوال پرویز جان چطور استشکیبا«

. آید که از اي زن خوشم نمیام   هم به پرویز گفتهدفعهچند . کند از قصد همین طور صحبت می. شوم ناراحت میفهمد که  خوب می
 را باز کردم و سینه دادم بیرون و در را وازهدر.  قیچی بودم کهفکربه تا اي که یک روز آمد دنبال چیزي، . را گرفته بودام  دیگر حوصله

  »بفرماید؟«: محکم چسپاندم به تنم و گفتم
 مزاحم شدم؟ بروم بعد وقت بی! جور استپرویز پر «: با لکنت زبان گفت.  چی آمده بودپشتي خدا زیر تاثیر آمد و یادش رفت که  بنده

  »!آیم باز پس می
  »! بفرماید؟!برآمدم از خانه میمن هم . پرویزجان هم هستند! بفرماید خانه! نه«: ه دستش را گرفتم و گفتمبسیار سرم تاثیر کرد ک
: زد کرد و چیغ می هاي برق گرفته تقال می خواستم بکشمش درون خانه که مثل آدم دستش را گرفته بودم و می. زن بیچاره ترسیده بود

  »!ایالیم کو دیوانه! دیوانه ایالیم کو«
بعضی از مردم نیاز زیادتر به  شکیبا جانببین «:  آمدگپکه به  کرد تا اي دانم چی فکر می نمی. و ما را خالص کردا اینکه پرویز آمد ت

  . و شروع به آهسته آهسته خندیدن کرد»!محبت دارند
  ».هاي که نیاز به محبت دارند و آدمرا  تو بال بزند«: گفتم

 مهربانی توست که شوهر بخت بلنداي هم از «: گفت  میقد قد خنده میکرد وش و حاال داشت دست هایش را گذاشته بود روي شکم
  ».؟!داري

. شیند آورم سر دسترخوان، آب چاه به مزاج پرویز نمی مدتی شده آب معدنی می. نشینیم شود رو در روي هم می دسترخوان که پهن می
مهمان که نداشته باشیم دیگ را . دارم  و یکی دیگرش را هم خودم بر میگذارم مقابل پرویز دو بشقاب ساالد آوردم یکیش را می
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کفگیر و بشقاب به دست مشغول کشیدن غذا هستم و پرویز هم . کشم ها می  بشقاببهان و همان جا غذا را وآورم کناره دسترخ می
همه چیزهاي خوب را براي خودم «: بود کهمان گفته  همان اوایل عروسی.  اشتهاي خوبی هم داردنام خدا.  مشغول دید زدن من است

  »!مهخوا می
  »؟!خواهی از اي به بعد براي خودمان می! نه دیگر براي خودت«: که بعد بالفاصله جوابش را دادم

در آن لحظه از اي که توانسته بودم روي شوهرم تاثیر .  تصحیح کرده بودش باشداش را با بله، ببخش  و گفتهاش گرفته بود خندهکه 
دیگر هم مچ پرویز را بگیرم، بتوانم کاري بکنم که همیشه پرویز ي  چند دفعهکردم اگر بتوانم  فکر می. شدم ذارم، در پوستم جاي نمیبگ

   !ام که میدان را باخته بینم نه مثل اي اما حاال بعد از گذشت اي مدت می. زیر تاثیرم باشد
 و!  قلب شوهرت را تسخیر کنیعروسیبتوانی ابتداي همین شش ماه اول  که ن را بککوشش خوددختر جان، تمام «: گفت مادرم می

  »!گر نه در شش ماه دوم باید تو بشنوي و به ساز شوهرت برقصی
دانم شاید من دختر خوبی برایش نبودم که  نمی. مادرم تمام تالشش را کرده بود که من چشم و گوش بسته وارد زندگی جدیدم نشوم

  . خواهد با من انجام بدهد دلش می شه باید مثل موم نرم باشم و تسلیم پرویز که هر کاريهمی. اي حال و روزم است
اما . شود سرد می یاد آوري کرد که دارد غذا  دو سه مرتبه. پرویز متوجه شده بود که من اشتهایی ندارم براي غذا و فکرم مشغول است

  »!ام من امشب خسته«:  گفتم.دادم باید یک رقم اعتراضم را نشان می. ي نکردم من توجه
  »!کنم ت کار می خوب خیر باشد، من به عوض«

خیلی . ي خدا توقع اي عکس العمل را از من نداشت قاشق دستم را رها کردم درون بشقاب و به پرویز خیره شدم که یعنی چی؟ بنده
  » !خیرش باشدخوب، «: با لکنت گفت. زود سرخ شد و طوري فهماند که شرمنده است

زند و  اما بهر حال حرفش را می. سوزد زند که آدم دلش به حالش می هایش را می همیشه با مظلوم نمایی طوري حرف. ار رند استبسی
فکر اینکه یک بار دیگر باز . ي براي امشب داشته باشم کند که قبال ما با هم قرار و مداري داشتیم و من نباید هیچ بهانه یاد آوري می

نه، فقط اینکه همیشه پرویز باید پیشنهاد کاري . ي پرویز تن بدهم خواست به خواسته نه اینکه دلم نمی. داد ارم میمغلوب پرویز شوم آز
دانم چطور شد که  قبل از اینکه بیایم با پرویز زندگی مشترك خودم را شروع کنم آدم مستقلی بودم اما نمی. ام کرده بود را بدهد کالفه

  . دهد فکرم جایی قد نمی. پور کند که هر وقت بخواهد سر من فیلم! حیوان دست آموز براي پرویز شد و من شدم مثل یک  رقماي
. کند که من برایش عزیزترین آدم روي زمین هستم کند و یاد آوري می ي که درست کردم تشکري می پرویز بابت غذاي خوشمزه

توانم  داند که من نمی خوب می. کند که انسان احساس ضعف میکند  آید دل به دست بیاورد درست از جایی شروع می همیشه وقتی می
من هم بدون عکس العملی خودم را از مقابل . خواهد که دسترخوان را خودش جمع کند می. در مقابل تحسین و تعریفش مقاومت کنم

ها را با ظرف آب معدنی  بشقاب. کند پرویز مثل گوسفند دسترخوان را جمع می. دهم اعتنا خود را نشان می کشم کنار و بی دسترخوان می
کند و با دست دیگرش  شود با یک دستش پتنوس را حمل می بلند که می. دارد ها بر می  پتنوس و دسترخوان را با قاشقبهگذارد  می

  »آب جوش آمده، چاي خشک کجاست؟«: زند رود سوي آشپزخانه و از همان جا صدا می می. دسترخوان را محکم گرفته است
بینم دارد  روم آشپزخانه، که می شوم و به دنبالش می بلند می. بینم او تقصیري ندارد کنم می سوزد و هر چی که فکر می به حالش میدلم 

برو از «: گویم می. کند اش احساس می رکابی به تن دارد و قشنگ حرارت کف دستم را بر روي شانه. گردد دنبال ظرف چاي خشک می
  ».اي را می آورمخودم چ! آشپزخانه بیرون

ي  آورد تا اینکه تسلیمش بشوم و به بوسه اش را بر زبان می کند و باز یکی دیگر از جمالت جادویی پرویز صورتش را نزدیک صورتم می
  ... بیرونکنم  میشروانکنم و از آشپزخانه  تن بدهم اما خیلی زود او را از خودم دور می

  پایان
   محمد امین محمدي



  - 46 -    1389بان ماه سال آ داستانی ایران      شماره سوم، (PDF)اهنامه ادبیات داستانی چوك        اولین نشریه الکترونیک م

 

  

   نویسنده و معرفی کتاب
 يراد اکبر ي بهانه به

  مریم اسحاقی
 .ندارد صحنه کوچک قاب به يازین ،یینما جلوه يبرا نامه شینما: يراد
 آلـود،  مه يها ابانیخ و اسبه دو يها تونیفا ،یباران بستِ سنگ يها کوچه نیا يتو هنوز …«

ـ ن کـه  یوقت من، بتیغ در حتا …ایب. دارد جوش و جنب و انیجر یزندگ ـ ب ستمی ـ د اگـر  و ا،ی  ری
 »..يحمد ،یگالب ،یگل. …بزن کوه به هم يسر ……………يدیرس
 .یباران شهر يملود کتاب در آهنگ، زبانِ از
 
 و هـا  آدم. یبگـ  بـراش  مـرگ  سـال  و تولـد  سال ،یبزن قالب يبخوا رو يراد اکبر مثه یبزرگ آدم که سخته یلیخ

 .ینیب شیپ قابل ریغ ستنده یانیتنها …ستندین زده قالب کدوم چیه که يراد يها تیشخص
 :میبخوان ) قلم اهل تیسا در ( خودش زبان از را یوگرافیب خرده کی
ـ  سوم فرزند گذاشته، ایدن به پا رشت پاك خاك در 1318 مهر 10 خیتار به ،يراد اکبر جانب نیا «  پـدرم . خـواهرم  و بـرادر  شـش  نیب

 ابانیخ در و کرد یم مکالمه خود حاجت قدر به را یروس و فرانسه ،یترک و یفارس بر عالوه و بود میقد کالس نه خوانده درس حسن،
 انیـ م در که بود شکوه با و دانا احساس، با اما سواد، یب یزن مادرم …داشت یکوچک يزیر قند کارخانه میعمو اتفاق به و يقناد شاه،
 يکـار  زهیر با و آورد یم جا به ینییآ مراسم نیرت جذاب در را یمذهب مناسک و آداب و داشت ياقتدار بستگان، و خانه خدمه ها، بچه
 زرد شـله  قربـان،  دیع صبح بسته حنا گوسفند فاطمه، حضرت آشپزان: کرد یم فیتلط و شفاف را ما کودکانه روح یآب کِیسمبول يها

 ».…نیاربع روز بادام و پسته خالل آن و معطر
 
 و شـد  رفتـه یپذ تهـران  دانشگاه اتیادب دانشکده یاجتماع علوم رشته در 1339 سال در و رفت تهران به خانواده با یسالگ 10 در يراد

 روز ي عالقه و اتیادب به شدن آلوده خاطر به دیشا د،یگو یم بایز خودش و …کرد رها کاره مهین را سانسیل فوق ي دوره آن از پس
 .بود شده محدود شاخه دو نیا در مطالعاتش و حواسش و هوش که بود تئاتر به افزون

 
 :يراد اکبر آثار از یبرخ

 تخـم  يتـانگو  – بخوان مه در – لیگ يآقا شکوه با لبخند – زییپا در مرگ – یرانیا هیارث – ها شهیش پشت از – افول – یآب روزنه
 – یمهتاب و خانمچه – یباران شهر يملود – داغ مرغ

 يبورژواز از خورده شکست يها تیشخص ،ینیب یم را مادر ي وانهید يایدن و پدر یزخم غرور ،یبخوان که را لیگ يآقا شکوه با لبخند
ـ تنها همه …خورده ریت یزخم گرگ پدر و … خانواده کی در یشکارچ و بازرگان و پزشک و لسوفیف و نقاش …یمیقد  کنـار  یانی
 تیحکا کتاب. کند یم زمزمه را فروغ ي شعرها که نقاشش خواهر و کرده محبوس را خودش اتاق در که لسوفیف یجوانک. هستند هم
 لـسوف یف مـه ین یجـوانک  هم جا آن. انداخت ) سارتر پل ژان ( آلتونا نانینش گوشه ادی مرا که است هم کنار در یانیآدم يابد ییتنها از
 شـوخ  یتیشخص یوقت که کند یم يباز ها تیشخص با فیظر چنان يراد. است محبوس ها سال يبرا یاتاق در که میدار وانهید مهین

 يداور و ییبگـو  یتوان ینم زیچ چیه تو افتد، یم حوض کنار و کند یم یخال مغزش يتو گلوله کی ها، يشاد اوج در د،داو مثل طبع
 در يخـواهر  بـا  یمان یم تو و روند یم نفره دو یخودکش يبرا یناگهان کاملن وپسر پدر که آلتونا نانینش گوشه مثل. یبکن یتوان ینم

 .ییتنها کنج
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 يراد. ستین بد يبد چیه. ستین شاد ،يشاد آدم چیه که جا آن …ینیب یم را ها تیشخص یناگهان رییتغ ،يراد يها نامه شینما در
ـ  قابـل  ریغ قدر آن ها، آدم. یکن یم یزندگ ها آن با انگار که شکافد یم را روحشان و برد یم نیب ذره ریز را ها تیشخص چنان  شیپ

 درونشان يها کشمکش و دارند زیمر و کژدار خودشان با قدر آن ها تیشخص گاه. یکن شانیداور یتوان ینم گاه چیه که هستند ینیب
 .شوند یم يآباد دولت محمد گل ومثل ماند یم ذهنت در شهیهم يبرا که يشو یم رشانیدرگ و ینیب یم را

 :دیگو یم خود يراد
 ».است بوده يجار من روشن جسم در آهسته ده،یجوش داریب ذهن نیا يها چشمه نیتر زالل از امروز، به تا مهربان یآب رشتِ آن «
 فن، اهل عرفِ برخالف و دهم یم حیترج آن يتماشا به را نامه شینما کی خواندن که است نیا. کند ینم ارضا مرا صحنه يتماشا «
ـ  کامـل  شکل کی نامه شینما که چرا دارد، یم نگه زنده را شنامهینما که ستین صحنه نیا دارم دهیعق  مثـل  عر،شـ  مثـل  اسـت  یادب

  ». ندارد صحنه کوچک قاب به يازین یینما جلوه يبرا که داستان
  

 سبز يها گوجه نیسرزم: کتاب یمعرف
 مولر هرتا: سندهینو

 صالح رزایم نیحس غالم: برگردان
 اریماز: انتشارات
 1386: دوم چاپ
 خواهـد  یم دلم يا قهیسل کاملن. است یاندنخو اش، شاعرانه قلم و هرتامولر یاسیس نشیب به توجه با سبز، يها گوجه نیسرزم کتاب

 :بخوانند را مولر هرتا جمالت نیا دوستان
 و ریـ پ یوقتـ . اسـت  شـده  يسـپر  یکودک امیا چون شود، ینم بزرگ آدم گرید شوند، یم پژمرده ها برگ یوقت. میدار برگ همه ما «

 ».است بربسته رخت عشق چون کنند یم واژگونه رشد ها برگ م،یشو یم دهیچروک
 ادامه از را او که شد سبب چائوشسکو، یتیامن دستگاه به وستنیپ با مخالفتش. گشود جهان به چشم یرومان در 1953 سال در مولر هرتا
 یرومان یتیامن دستگاه طرف از بارها کند مهاجرت آلمان به کشورش از ،1987 سال در که آن از قبل مولر، هرتا. بازدارند یمعلم کار ي

 .شد مرگ به دیتهد
ـ  زهیجـا  آن زیجوا جمله از و شده نوشته یاسیس اتیادب ي نهیزم در سبز، يها گوجه نیسرزم کتاب ـ  مپـک یا یادب ـ کال و نیدوبل  ستی

 .کند یم یزندگ آلمان در اکنون مولر هرتا. است) آلمان یادب زهیجا نیبزرگتر(
 

 پـشت  زده وحـشت  ینگاه ،ینیب یم دهیترس اهیس شمچ دو کتاب جلد پشت در. است خفقان از ينماد سبز، يها گوجه نیسرزم کتاب
ـ  کـه  یخوان یم را ییها دست کتاب، ورق ورق در. سبز يها گوجه نیسرزم جاست نیا …بسته و خاموش ییها لب. هاست لهیم  یب

 کـه  اسـت  بکتـا  سراسـر  در ییدهایـ کل و دفترها و شعرها و خواهند یم اجازه حتا را ستنیگر که ییها چشم و بزنند دست دیبا اریاخت
 .شود یم دهیدزد همواره

 
 بـه  نکـرد  جرات کس چیه. زدند یمفصل دست یهمگ آن يجا به. کنند هیگر نداشتند اجازه چون اما بود، گرفته را همه يگلو بغض «

 ».نزند دست نفر نیاول عنوان
. رود یمـ  دانـشگاه  بـه  یروس زبان لیتحص يبرا که یرومان جنوب از است يدختر شود، یم شروع لوال نام به يدختر یزندگ از کتاب

 يهـا  گوجـه  نیسرزم کتاب .یابی یم در را تیواقع لوال، خاطرات دفتر در و شاعرانه جمالت يال به ال. يندار عیوقا شرح کتاب لیاوا
 .کند یم ریتصو را اختناق و یخفگ اش شاعرانه قلم در باشد داشته یداستان تیروا که آن از شیب سبز،
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 کرده ترك را خود يروستا و تیوال ،یرومان در چائوشسکو يکالین میرژ زمان در که دهد یم نشان را دانشجو یگروه سرگذشت کتاب
 سراسـر  در که خود گرید دوست سه با است يدختر يراو. رود یم باد بر بار بتیمص يشهر در آرزوهاشان یتمام و ندیآ یم شهر به و

 دارد یوام را دوستانش و يراو که گر رانیو یخفقان. کند یم میتقس وحشت ي هریج شانیبرا یوزندگ نشسته نیکم در یترس عمرشان
. هاسـت  آن همراه شهیهم اشعارشان کردن دایپ کابوس و باشد داشته را شان کتابخانه ای هاشان نوشته کردن یمخف ي دغدغه شهیهم

 نـام  بـه  یسـگ  خود نام هم پجله، سروان نام به ددار عهده به را دوستانش و يراو ییبازجو ي فهیوظ که یسروان که جاست نیا جالب
 !برد یم کار به کتاب در مکرر را استعاره نیا سندهینو و دارد پجله
 کـه  کنـد  یمـ  ریتـصو  را سوخته ینسل و کند یم حیتشر را فقر و فساد و ها یزشت شاعرانه، یقلم و یاسیس و ژرف ینشیب با مولر هرتا
 .کند یم افشا العاده خارق یواژگان با را طیمح يحصارها و ها لهیم یتمام و تاس نیب ذره ریز حتا شان یخصوص یزندگ

 :کتاب از یجمالت
 تخـت  کدام در ز،یم کدام پشت درکجا، خانه، کدام در که دینپرس من از کس چیه است؟ کرده انتخاب را خود پدر حال به تا یکس ایآ «

 ».باشم داشته دوست ترس سر از را یکس چه ای وابمبخ بخورم، بروم، راه دارم دوست مملکت کدام در و خواب
: ندیگو یم ها آن. کنند انیب بودن مجبور ي واژه بدون يا جمله بالند، یم آن به که يزیچ مورد در حتا توانند ینم مدرسه يها بچه «

 ییفردا ایآ که بپرسم خودم زا شب هر مجبورم من مثلن. کنم یم را کار نیهم من خود. بخرد من يبرا يدیجد کفش بود مجبور مادرم
   »بود؟ خواهد
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   تازه ها اخبارادبی و
  مصطفی مردانی 

   1389 مهر 27»داستانی «و »معاصر ادبیات «هاي رشته تاسیس: اولین و مهم ترین خبر
 و »داسـتانی  «و »معاصـر  ادبیـات  «هـاي   رشته دروس تدوین درباره طباطبایی، عالمه دانشگاه ادبیات دانشکده رییس وفایی، عباسعلی

 دانـشگاه،  تکمیلی شوراي تایید از بعد و است نداشته وجود آن مختلف مراحل روند در مانعی هیچ تاکنون: گفت رشته دو این اندازي  راه
  .شد خواهد ارسال علوم وزارت به مدارك

 ادبیـات  هـاي   رشـته  مختلف دروس دوینت: گفت گرایش دو این اندازي  راه مراحل درباره وفایی ،)ایبنا(ایران کتاب خبرگزاري گزارش به
 شـوراي  بـه  نهـایی  تاییـد  بـراي  دروس ایـن  و است رسیده پایان به ارشد کارشناسی مقطع در دانشگاه اساتید توسط معاصر و داستانی
  . اند رفته دانشگاه آموزشی معاونت تکمیلی

  
  . حال عمومی سپانلو خوب است. 2

 27(شـنبه  سـه  ،بود شده مریآلزا يماریب دچار شیپ یمدت از که ،کشورمان آشناي  نام ي  هنویسند و شاعر سپانلو، محمدعلی عمومی حال
درمان این شاعر بزرگ هزینه هاي زیادي در پی داشته است کـه شـهرداري و وزارت                 . بهتر از روزهاي قبل گزارش شده است      ) مهرماه

 ازسـوي  تهـران  شـهر  شـاعر  ي  جـایزه  اهـداء  از سـال،  سه ود از بیش که است درحالی این. ارشاد هیچ کمکی براي این امر نکرده اند       
  .گذرد نمی سپانلو به شهرداري

  
  "رئالیستی کوتاه داستان" تخصصی هاي نشست  سلسله.3
 کوتـاه  داسـتان " تخصـصی  هـاي  نشـست  در: گفت باره این در تهران استان هنري حوزه آموزش مسئول آریا، خبرگزاري گزارش به 

 دوره این اتمام از بعد و شود می تدریس پاینده حسین تالیف با "ایران در کوتاه داستان" کتاب از مباحثی اساس بر داستان ،"رئالیستی
  .شود می برگزار جلسه10 در رئالیستی کوتاه داستان نقد دوره. داشت خواهند را گوناگون هاي داستان در تحلیل توانایی فراگیران

 یا و مراجعه 3 شماره12 خیابان قصیر احمد شهید خیابان آرژانتین:نشانی به توانند می رهدو این در شرکت و نام ثبت جهت عالقمندان 
  .نمایند حاصل تماس 88504616-17 هاي تلفن شماره با
  
   . شد آغاز کودك ادبیات ارشد کارشناسی دوره  نخستین. 4

  بـه  .کردنـد  آغـاز  شـیراز  دانـشگاه  در هفتـه  این از را تحصیالتشان ارشد کارشناسی مقطع در کودك ادبیات رشته دانشجویان نخستین
 خود، کودك ادبیات ارشد کارشناسی دوره نخستین در رازیش دانشگاه کودك اتیادب مطالعات مرکز ،)ایبنا (ایران کتاب خبرگزاري گزارش

  .پردازند می مقطع این در تحصیل به سال دو طی که کرده پذیرش دانشجو 6
 گنجانـده  را کـودك  ادبیات تکمیلی تحصیالت شیراز دانشگاه بار نخستین براي ارشد کارشناسی کنکور رشته انتخاب دفترچه در امسال

  . بود
  
  شود یم خوانده ویراد در سندگانینو کوتاه يداستانها. 5

  .شود یم خوانده فرهنگ ویراد "قصه شب"برنامه در جهان و رانیا سندگانینو از کوتاه يداستانها
 داستان کی ها جمعه جز به شب هر "قصه شب"  برنامه در: کرد عنوان برنامه نیا ریسردب ينوروز اسری مهر، يخبرگزار گزارش به

  .شد خواهد خوانده يرضو بهروز يصدا با کوتاه
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  اخبار جشنواره ها
  خارجی ها

  ...در این ماه خبرهاي جشنواره هاي بسیاري به دستمان رسیده است
  . دگوی نمی شعر دیگر نوبل به اعتراض در آدونیس. 1
 کـه  کـرده  تاکید سوریه الوطن روزنامه با گو و گفت در سوري مشهور شناس  اسطوره و شاعر »آدونیس «به معروف »سعید احمد علی«

  .بپردازد اش نامه زندگی نوشتن به بعد به حاال از دارد قصد و رسیده پایان به اش شعرسرایی دوره
 توانـد   نمـی  هـم  آدونیس گذاشت، کنار را آن بتوان که نیست کار یا حرفه شعر«: گوید  یم باره این در ادبی منتقد »فضل صالح «دکتر 

 دریافـت  بـراي  هاست  سال که است نوبل تصمیم به او  عصبی واکنش حقیقت در کرده اعالم آدونیس که تصمیمی. بگذارد کنار را شعر
  » .دهد اننش را خود اعتراض نوعی به خواهد می کار این با وي. کشد می انتظار آن
  
  درگذشت گنکور زهیجا  برنده.2

  .درگذشت گنکور زهیجا برنده و يفرانسو محبوب سندهینو کالول برنارد
 نیاول .سپرد جان یسالگ 87 سن در) مهر13 (اکتبر 5 شنبه  سه خودساخته سندهینو نیا کرد عنوان کالول ناشر پرس، فرانس از  نقل به

 يو يبـرا  را گنکور زهیجا 1968 سال در يو "یزمستان يها  وهیم" رمان و دیرس چاپ به 1956 سال در "شب کارگران" کالول رمان
  .آورد ارمغان به
  
  . گرفت تعلق »فینکلر پرسش «کتاب براي انگلیسی نویسنده ،»جاکوبسن هاوارد «به 2010 بوکر ادبی جایزه. 3
 کتاب گذشته روز جهان ادبی جوایز معتبرترین از یکی عنوان به بوکر جایزه داوران هیات ،)ایسنا (ایران دانشجویان خبرگزاري گزارش به
  .کرد اعالم 2010 سال در دالري هزار 80 جایزه این برنده را »جاکوبسن هاوارد «نوشته »فینکلر پرسش«

 تـر پی «چـون  سرشناسـی  چهـره  امـسال  نامزدهـاي  میان در که شد بوکر ساالنه جایزه ودومین  چهل کسب به موفق درحالی جاکوبسن
  . داشت حضور 2001 و 1988 هاي سال بوکر جایزه دو برنده ،»کري

  
  شد نیگارد کودکان داستان برنده پاور شلیم. 3
 شبح" کتاب داوران، .کرد خود آن از را 2010 سال نیگارد کودکان داستان زهیجا "روح یشکارچ" پرفروش کتاب سندهینو پاور شلیم

 يبـرا  کـه  اند  دانسته کامل یکتاب را آن و اند  کرده فیتوص وحشت و یدوست  عشق، از سرشار و زیانگ جانیه داستان کی  را "یشکارچ
  .باشد جذاب تواند یم است خیتار ماقبل يماجراها و ییماجراجو طالب که کس هر
  
  . شدند معرفی آمریکا کتاب ملی جایزه نامزدهاي. 4

. بـود  2010 سـال  در آمریکـا  کتـاب  ملـی  جایزه نامزدهاي اعالم مراسم نمیزبا جورجیا، ایالت ساواناي در اوکانر فالنري تاریخی خانه
 رکـوردي  (زن نـامزد  13 گذشـته،  هـاي   سـال  در منتخـب  نویسنده دو جایزه، پیشین برندگان از یکی شامل امسال گانه بیست فهرست

 . است کوچک و مستقل ناشران سوي از کتاب شش و) سال یک براي نظیر بی
http://www.ibna.ir/vdcd5o0j.yt0of6a22y.html  

  
  . کردند دارید یرستانیدب داوران با گنکور ينامزدها. 5

http://www.ibna.ir/vdcd5o0j.yt0of6a22y.html
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  .کشاندند چالش و نقد به را 2011 گنکور دریافت نامزد نویسندگان جوان، داوران هیات قالب در فرانسه دبیرستانی جوانان
 به يا زهیجا فرانسه، یادب گنکور زهیجا ياهدا با همراه پرونس، ال یرسان اطالع گاهیپا از نقل به) بنایا (رانیا کتاب يخبرگزار گزارش به
 نیـز  امـسال . شـود  یمـ  اهـدا  گنکور زهیجا هیاول ينامزدها فهرست به افتهی راه سندگانینو از یکی به سال هر زین یرستانیدب گنکور نام

  .پرداختند گفتگو و دارید به 2011 گنکور زهیجا افتیدر نامزد سندگانینو از يتعداد با فرانسه جنوب در دابی-ژرژ ستانریدب آموزان دانش
  
  . برد خانه به را »براتوریل «یادب زهیجا آرژاننینی نویسنده. 6
 رمان نیا .کرد افتیدر فرانکفورت شهر در ار 2010 »براتوریل «یادب زهیجا) مهر 12 (اکتبر 4 دیروز ینیآرژانت سندهینو »روینیپ ایکالود«
ـ جد کتـاب  فرانکفورت شگاهینما يبرا »روینیپ«. افتی انتشار یآلمان زبان به خیزور شهر »ونیونی «انتشارات در 2009 سال در  بـا  يدی

  . است کرده منتشر را »پنجشنبه يها وهیب «عنوان
  
  . شناخت را خود برندگان نیوزلند ادبی جایزه. 7
 از ترتیـب  بـه  شـعر  و ادبـی  غیـر  ادبـی،  آثار بخش سه در نیوزلند ادبی جایزه از دوره این داوران هئیت استاف، خبري سایت از نقل به

 از یکـی  دالر هزار 60 ارزش به جایزه این . اند  برده نام »کوئین مک سیال « و »نیش مک جیمز «،»کولی جوي «چون هایی  شخصیت
 ادبـی  مخاطبـان  بـه  و انتخاب را نیوزلند شاعران و مترجمان مولفان، نویسندگان، برترین ساله هر که است نیوزلند در ادبی معتبر جوایز
  . کند می معرفی

  
  . آورد دست به را "گانتق " زهیجا آرمن واهه. 8
ـ  آثـار  دهیبرگز مترجم به سال هر که 2010 سال در "گانتق " نام به ارمنستان سندگانینو انجمن بزرگ زهیجا  سراسـر  در یارمنـ  یادب

 به ،یفارس زبان به ارمنستان معاصر شاعران از ياریبس آثار  ترجمه يبرا زهیجا نیا  .دیرس رانیا از آرمن واهه به شود، یم اعطا جهان
 "  يشـعرها  مجموعـه  يو از.دیسـرا  یمـ  شـعر  یارمنـ  و یفارس زبان دو به که است یرانیا مترجم و شاعر  آرمن .شد اعطا آرمن واهه
 یفارسـ  زبـان  بـه  آرمن يها سروده شامل که است دهیرس چاپ به"درناها عبور از پس " و "رفت و گذاشت جا شعرم کنار را شیها  بال

  .است

  
  اخبار جشنواره هاي ایرانی

  شد منتشر بانه داستان يسراسر جشنواره نینهم فراخوان. 1
 با و وقفه سال پنج از بعد .شد منتشر مقاله و کوتاه ستاندا بخش دو در بانه یسینو داستان يسراسر جشنواره نینهم در شرکت فراخوان

 بخش دو در بانه یسینو داستان يسراسر جشنواره نینهم در شرکت فراخوان کردستان، استان یاسالم ارشاد و فرهنگ کل ریمد رییتغ
  .شد منتشر مقاله و کوتاه داستان

 مجتمـع  بانـه،  شهرستان آدرس به جشنواره رخانهیدب به يجار سال هرماهم 20 خیتار تا مقاله بخش در را اثر کی تواند یم سندهینو هر
  .کند مراجعه www.banefestival.com تیسا به شتریب اطالعات کسب يبرا ای و ارسال شهر نیا یفرهنگ

  
  گرفت قرار ابهام از يا هاله در رانیا یادب زهیجا نیگرانتر يبرگزار. 2

http://www.banefestival.com
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 به يفرد تاکنون احمد، آل جالل یمل زهیجا دوره نیسوم در شرکت يبرا کشور سراسر سندگانینو توسط اثر 3000 حدود ارسال وجود با
 گرفتـه  قرار ابهام از يا  هاله در زهیجا از دوره نیا يبرگزار و نشده یمعرف زهیجا نیا يبرا ارشاد ریوز یفرهنگ معاون توسط ریدب عنوان
  .است

ـ  نقـد  کوتـاه،  داسـتان  بلنـد،  داستان شاخه 5 در شده، صوبم یفرهنگ انقالب یعال يشورا توسط که زهیجا نیا  و يمـستندنگار  ،یادب
 نیا بر و شود یم اهدا يآزاد بهار سکه 25 هم ریتقد ستهیشا نفرات به و 110 بخش هر در دگانیبرگز به و شود یم برگزار ينگار  خیتار

  .است رانیا خیتار یادب زهیجا نیگرانتر احمد آل جالل زهیجا اساس
  
   انقالب رمان براي تومانی میلیون10 وایزج. 3

 ترتیـب،  بدین که داد افزایش ریال میلیون 60 تا را انقالب داستان جشنواره سومین رمان بخش جوایز اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت
  . بود خواهد ریال میلیون 100 هریک جشنواره، نخست رمان دو جایزه
 پیـشنهاد  خـود  دري آقـاي  کـه  باشد ریال میلیون 40 و 60 ،90 ترتیب به بخش، هر سوم تا اول هاي  رمان جوایز بود قرار این از پیش

 میلیـون  50 و 70 ،100 بـه  ترتیب به نوجوان و بزرگسال سنی گروه دو در انقالب هاي  رمان جوایز شد مقرر و داد را جوایز این افزایش
   .یابد افزایش ریال

ـ پا تـا  یاسـالم  انقـالب  موضوع با و بزرگسال و نوجوان یسن گروه دو در را خود کوتاه يها  داستان و ها  رمان توانند یم سندگانینو  انی
 از) جـشنواره  رخانـه یدب (84172313 تلفـن  شماره با تماس ضمن و بفرستند 15815ـ1677 یپست صندوق تهران، ینشان به 89 ماه يد

  . کنند حاصل نانیاطم خود داستان ای رمان وصول
    است آزاد قلم یاهال همه يبرا جشنواره نیا در شرکت

  
  شد حرم کبوتر جشنواره دهیبرگز داستان "صبح به مانده رکعت  دو.4
ـ ا در .شـد  سـمنان  در حـرم  کبـوتر  عنـوان  بـا  يرضو کوتاه يداستانها جشنواره نیششم دهیبرگز داستان "صبح به مانده رکعت دو  نی

 عنوان به "صبح به مانده رکعت دو " عنوان با را همدان از زاده یضراب هنازب اثر داستان یاصل بخش در جشنواره داوران ئتیه جشنواره
  .کردند یمعرف جشنواره اول دهیبرگز
 حـاج  لیاسـماع  اثر "خط به ستایبات" و یروح فاطمه از اثر "هشت و هشتاد هشت، هشت،" عنوان با یسمنان سندگانینو از داستان دو
  .ندشد دوم داوران ئتیه دید از مشترکا انیعل
ـ نو داسـتان  اثـر  18 هـا  داستان یفیک سطح لیدل به "حرم کبوتر "يرضو کوتاه يداستانها جشنواره نیششم داوران ئتیه ـ ا سانی  نی

  .دانستند ریتقد ستهیشا را جشنواره
  
  ندارد دهیبرگز یادب اثر هم "فصل کتاب" زهیجا نیزدهمیس. 5
 و اتیادب" و "بزرگسال شعر" ،"یداستان اتیادب" يها  حوزه از کی چیه در رانیا یاسالم يجمهور فصل کتاب زهیجا دوره نیزدهمیس

  .ندارد دهیبرگز اثر "گرید يها زبان
  
  داد فراخوان "واو" یادب زهیجا دوره نیهفتم. 6
 وتدعـ  متفاوت یرانیا يرمانها یبررس و يداور دوره نیهفتم در شرکت يبرا سندگانینو و ناشران از یفراخوان یط "واو" یادب زهیجا

  .کرد
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 1388 سـال  در آنهـا  اول چاپ که را خود یرانیا يرمانها از نسخه 5 تا است شده تقاضا ناشران و سندگانینو از زهیجا نیا فراخوان در
  .کنند ارسال 19585-597 یپست صندوق ینشان به ماه آبان 15 خیتار تا است بوده

  
  شد برپا »ماین «شعر  زهیجا نیدوم یانیپا  مراسم.7

  .شد برپا یخصوص شکل به و موالنا بزرگداشت روز با همزمان مهرماه هشتم پنجشنبه »ماین «شعر  زهیجا  دوره نیدوم یانیاپ مراسم
 داوران، ئـت یه ياعضا از یکی عنوان به خواندم، را زهیجا نیا منتخب کتاب عنوان 60 یوقت«   :علیشاه مولوي دبیر جشنواره اظهار کرد     

 مـن،  نظـر  از. بود فراگرفته مرا یبیعج یفلسف أسی و بودم دپرس ساعت 24 ها،  کتاب ناشران و شاعران ا،اعض نام گرفتن  درنظر بدون
 در  يجـد  اتفاق چیه که بود نیا کرد، تیوضع آن دچار مرا که یوحشتناک قتیحق. شعرند در ها  انگاره نیتر  مهم کیتکن و زبان شه،یاند
  ».شد یم دهید آثار ي همه در یانیب ضعف و کیتکن فقر ،شهیاند فقر و بود افتادهین کتاب عنوان 60 نیا

  
  .  اثر به جشنواره مستقل چراغ مطالعه رسیده است2000تاکنون . 8

جشنواره چراغ مطالعه که توسط جمعی از نویسندگان موفق ایرانی از جمله علیرضا محمودي ایرانمهر، خلیل رشنوي و دیگران برگـزار                     
متأسفانه هنگام انتشار این نشریه فرصت شرکت در این جشنواره بـه اتمـام             . ر را در دبیرخانه خود ببیند      اث 2000می شود، توانسته است     

  . رسیده است
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  نظرات خوانندگان
 chookstory@gmail.com فقط نظر خودتان را براي ما به  نظر شما در مورد تفاوت جشنواره هاي دولتی و غیر دولتی چیست؟    

  . ارسال نمایید تا در نشریه به چاپ برسد
  . در کاف استوري منتشر شد و دلگرممان کرد را در این جا می گذاریمیکی از نظراتی که  

   چوك ؛ی داستاناتی ادبهینشر
   حاال باالخره حرکت و

 نـه او را     گـر ی شود اما حـاال د     ی چوك ختم م   يدن به داستان سرا    سر ز  ی و شناختم از او به هر از چند گاه         شناسمی را نم  یی رضا يمهد
  . دانستی خوب ادبانی جرکی محرك روی ندی که بای وبالگ ادبکی يگرداننده 

 با  ی مجالت ی کار ندارند و از طرف     ي برا ی لجن مال شدند و مجال     یاسی س ي ها يری درگ انی تماما درم  ی داستان اتی روز ها که نشر    نی ا در
  ...ی دولتانیحام
سـابقا  =کارنامه...  (  مثل کارنامه، گردون وینی وزي هاهی که گردانندگان نشریطی در شرامی گوی شوم؛ فقط م   ی نم یاسی مسائل س  وارد

 ی حتـا نفـس راحتـ      ی تنگ و بسته بـه سـادگ       ي فضا نی ا ي هی سا ری توانند ز  ینم ) یعباس معروف =  گردون   ،يریمرحوم هوشنگ گلش  
  ... مرز و بومنی ای داستاناتی ادبي برایاسی سي های فارغ از وابستگردی شکل گیادب انی جرکی بود تا ازیبکشند ن

 و دست بـه  می سال ها انتظارش را داشت    نی که ا  ي ا یمنج.  ما شده  ی داستان اتی ادب ی منج نی چوك انگار ا   ی داستان اتی ادب هی حاال نشر  و
 نی دوستان هم از اي هی تا بقسمی خواستم بنوی قدر منی هم،ستمی نی از کسدی و تمجفی اهل تعرادیز.دیای تا بمیدی کشی مادیآسمان فر

  . نسبت به آن دارمی هر چند که هنوز هم انتقاداتکنند استفاده هینشر
 ی معلوم مهی هم به نشری نگاه اجمالکی که با ي به طور، شودی احساس ماری بسهی در نشري قوهیری تحرئتی هکی کمبود حضور مثال

  . انجام داده اندي دونفرای کی و دوستان به صورت محدود و یی رضاياشود که کار را آق
 را از هی نشرهیری تحرئتی به همی کشور کم ندار  ی داستان اتی االن هم در ادب    نی خوب که هم   سندهی شود با اضافه کردن چند نو      ی م یعنی

  ... باالتر آورداری بسیلحاظ بار ادب
  ي بهاروندسامان
   آبادخرم

  
  . روشن استاینجا هم چراغی

  سالم به همه دوستان عزیز
  و باتشکر از آقاي سامان بهاروندي بابت معرفی انجمن و ماهنامه ادبیات داستانی چوك

در سپاس از این ایمیل عرض کنم که ما حرکتی را آغاز کردیم که ازتمامی پیچ و خم هاي بی جا درراه ادبیات داستانی  میانبر بزنیم و                           
  .رراهی که به آن عشق می ورزیم ادامه دهیمراحت حرکت خودمان را د

این انجمن و این نشریه ادبی  بذري است که پاشیده شده و نیاز به نگهداري و استمرار دارد که جزبـا حمایـت شـما ادیبـان و ادبیـات                            
ه ادبیات را از انحصار     درهر شماره نیزگفته شده و این بار نیز می گوییم که این نشریه براي آن عرضه می شود ک                  . دوستان میسر نیست  

بعضی نشریه ها و انجمن ها در بیاوریم و فضایی را باز کنیم براي نویسندگانی که راهشان براي معرفی خود و آثارشان بـا محـدودیت                          
  .هایی همراه است

ه بـا یـاري شـما       امید اسـت کـ    . این نشریه فعال با تعداد محدودي از دوستان اداره می شود و نقدهایی که به آن می شود درست است                   
  .بتوانیم هر شماره بهتر ازشمارگان قبلی حرکت کنیم به امید دست یاري شما عزیزان

mailto:chookstory@gmail.com
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ارسال کنند و تمامی مطالب با .. .دراین نشریه با توجه به بخش هایی که دارد تمامی نویسندگان عزیز می توانند مطلب مقاله مصاحبه و
  .نام خود نویسنده درج خواهد شد

   شمابا تشکر از همه
   دبیرانجمن داستانی چوك-مهدي رضایی

  
  نظرات خوانندگان 

را بـه   ... نظر خود را در مورد تمام بخش هاي ماهنامه، پیشنهاد بخش و قسمت، ارسال مطلب براي ماهنامه، طرح سؤال براي نشریه و                     
ر نشریه ارسال اي میل سردبی mosiomard@gmail.com و یا  )اي میل نشریه ( Chookstory@gmail.comاي میل 

  . نمایید
  
  

mailto:Chookstory@gmail.com
mailto:mosiomard@gmail.com
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  ف یت، مقررات و وظایط عضویراش
   چوكیدرانجمن داستان

  به نام خدا
  یسنده گرامیباسالم به شما نو

هـر جمعـه    . گرد همایی مجازي توسط وبالگ انجمن صورت می گیـرد         . انجمن داستانی چوك یک گردهمایی مجازي و حقیقی است        
 کـه  فعـال  هـم  حقیقـی  گردهمـایی  .می آید وتوسط دیگر اعضا و مهمانان انجمن نقدو بررسی می شود           داستانی از اعضا به نمایش در       

  .کنید مراجعه انجمن وبالگ بیشتربه اطالعات جهت. است هنرمندان درپارك 30/6 تا 30/4 ساعت ها پنجشنبه ما ادبی قرارهاي
  

   :ادامه مطلب
  یت در این گروه به لینک زیر مراجعه نماییدبراي اشنایی با وبالگ انجمن ادبی چوك و شرایط عضو
http://stop4story.blogfa.com 

  

  تبـــلیـــغـات
  هین نشریغات درایتعرفه تبل

  
 هزینه تبلیغات در صفحات میانی

   ریال200،000  تبلیغات تازه هاي نشر
   ریال300،000  تا یک چهارم صفحه

   ریال700،000  تا نصف صفحه
   ریال1،100،000  تا سه چهارم صفحه

   ریال1،500،000  تمام صفحه
   ریال4،000،000 از مبلغ) تمام صفحاتلوگو باالي (تبلیغات ویژه 

  
  

http://stop4story.blogfa.com
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 تخفیف هاي نشریه
  .  درصد تخفیف می باشد10جهت حمایت از بازار نشر، تمامی تعرفه ها براي ناشران شامل . 1
  .  تومان می باشد000/20جهت حمایت از نویسندگان و شاعران تبلیغات کتاب در قسمت تازه هاي نشر فقط . 2
.  درصد تخفیف داده خواهد شد     30   شماره، 6 درصد؛ و بیشتر از      20   پنج شماره،   ؛%15 چهار شماره،     ؛%10به ازاي تبلیغ در سه شماره       . 3

  . اما تخفیف زمانی محاسبه می شود که مشتري درخواست خود را یکجا ارائه نماید. الك نیستمتوالی و یا غیر متوالی بودن تبلیغ م
دانشجویانی که همراه با تحصیل، مـشاغل پـاره وقتـی ماننـد     . ژه اي هم براي دانشجویان در نظر گرفته ایم     درصدي وی  20تخفیف  . 4

مشاغل هنري و غیر هنري دیگر انجام می دهند می توانند از             طراحی وب، برنامه نویسی و         ترجمه متون تخصصی،    تدریس خصوصی، 
  . تخفیف ما بهره مند شوند

  
  مزایاي تبلیغات در این نشریه

شـماره   می شود و هر    این نشریه به صورت پی دي اف و رایگان منتشر          هزینه کمتر و برد تبلیغاتی بیشتر نسبت به دیگر نشریات          .1
  ..دخواننده دار) صد هزار ( 100,000حداقل 

به عنوان یک منبـع و یـک مرجـع،          ....  نحوه توزیع و مطالب و مقاالت و       دلیلاین مجله به      :ماندگاري بیشتر در آرشیو عالقمندان     .2
صـورتی کـه تبلیغـات در     در.  تبلیغ شما به همان مدت قابل استفاده خواهد بود         و باقی می ماند   در آرشیو رایانه ها      طوالنیسالیان  

بینانـه تـرین حالـت صـرف         خـوش   در کـه د  نایعات تبدیل مـی شـو     ضشود و روزي به        زمانی خاص می   نشریات چاپی محدود به   
 .تمیزکردن شیشه هاي ساختمان می شود

 با پرداخت باعث می شود  ،محدودیت ارسال براي داخل و خارج از کشور       عدم  : چند هزار مخاطب دائمی در داخل و خارج از ایران          .3
  . تري نصیبتان گرددتبلیغاتی گسترده ، گراز نشریات دی کمتر مبلغی بسیار

 و یـا از ایمیـل نـشریه   . تمـاس حاصـل فرماییـد    09352156692و یـا   09351555643براي درج تبلیغات در نشریه چوك، با شماره 
chookstory@gmail.comدرخواست خود را ارائه نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود . 

 . واست، شرایط درج تبلیغات را مطالعه بفرماییدالبته قبل از ارسال درخ
) زوج یا فـرد (مانند روي جلد، صفحات خاص مانند قبل از سرمقاله و ابتداي بخش ها، درج لوگو در باال یا پایین نصف  تبلیغات ویژه   

 . آغاز و بسته به نوع تبلیغ و تعداد آن در نظر گرفته می شودریال  4،000،000یا تمام صفحات، از 

  شرایط تبلیغات در چوك  
در غیر این صورت  همان طور که در . مورد نظر خود را به نشریه ارسال کند یغاتیتر و مطلب تبل  یعکس و ت  مشتري می تواند      : طراحی تبلیغات  -1

  . با هزینه اي ناچیز می توانید طراحی تبلیغتان را به کانون تبلیغات فردا بسپارید   باال ذکر شد،
  . میمعذوراخالقی و خالف عرف جامعه و کشور ری مطالب غ درج از :لیغات محتواي تب-2
اما با ایـن    . و تمام تالشمان را براي کشف حقیقت انجام خواهیم داد         . سعی ما بر این است که مطلب مورد تبلیغ صحیح باشد           :  صحت تبلیغات  -3

  . ونه فریب از جانب مشتري پاسخگو نخواهد بودحال، صحت و سقم تبلیغ به عهده مشتري خواهد بود و نشریه در مورد هرگ
  

 اشتراك نشریه
اما دریافت آن از هر مسیري امکان پـذیر  . با این که نشریه به صورت رایگان توزیع می شود و هیچ هزینه اي براي دریافت آن نباید پرداخته شود                   

از طریـق لینـک زیـر       . ر گروه گوگل انجمن داستانی چوك اسـت       و آن عضویت د   . فقط یک راه براي اطمینان از دریافت نشریه وجود دارد         . نیست
  . عضو این گروه شوید و هر ماه نشریه را به طور رایگان دریافت کنید

mailto:chookstory@gmail.com
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  : دو راه براي عضویت
لینـک  در صـورتی کـه از طریـق      . واست عضویت و درخ  com.gmail@chookstoryارسال اي میل به     . اگر فقط در یاهو اي میل دارید      . 1

  .  موفق به عضویت نشدید، اي میل درخواست خود را ارسال نماییدهاي زیر
  .  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  
ــم  . 3 ــر ه ــاه،   اگ ــر م ــه ه ــد ک ــت داری ــد،        دوس ــتفاده نمایی ــم اس ــشریه ه ــی ن ــاي قبل ــماره ه ــد و از ش ــود کنی ــه را دانل ــان ماهنام    خودت

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