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  وكچ داستانی انجمن: امتیاز صاحب

ـ درخت آو   جغد که از   هی است شب  يچوك نام پرنده ا   ( ـ   شـود    مـی  زانی ـ   در یو پ  یپ
  ).کشد  میادیفر

 رضایی مهدي: دبیرانجمن و مجله مسئول مدیر
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  رستمی تهمینه: ویراستار
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   نامتعارفسرمقاله
  ...غم نان اگر بگذارد

درطی این چهارسال که انجمن داستانی چوك  .کنیم  میعزیزتقدیم تاندوس ادبیات شما خدمت را نشریه این شماره چهارمین افتخار با
راه اندازي شد، تعداد زیادي از دوستان شهرستانی وتهرانی درخواست دیدارهاي حضوري داشتند که از داشته هاي خود ما را مـستفیض                      

 سال هاست کـه  .زي دارم که بخواهم قیافه بگیرم نه اهل قیافه گرفتن هستم و نه چی.کنند که متاسفانه با جواب منفی ما روبه رو شدند     
 اززمانی که نشریه انجمن هم راه اندازي شد .مثل کودکی دروادي ادبیات به دنبال کسانی می گردم که فکرو ذهن گرسنه ام را سیرکنند

ازدوستان شهرستانی به تهران  درماه گذشته نزدیک به بیست نفر. بگذارید راحت تر بگویم.تعداد این درخواست بیشترشد ومن شرمنده تر
دوسـتان درروزهـایی     بقیـه .تشریف آوردند که فقط سه یا چهارنفرشان را مشرف به دیدارشان شدم آن هم درروز پنجـشنبه ویـا جمعـه        

 غیرازپنجشنبه و جمعه می خواستند دیداري با من و اعضاي انجمن داشته باشند که هیچ کدام میسرنشد وشرمندگی اش ماند براي ما و                      
بایـد  هـا    به هرحال ما هم آلونکی داریم و خرجی و مخارجی و براي ایـن هزینـه             .دلیلش فقط وفقط همین است که غم نان نمی گذارد         

کارکنیم و اگر بخواهیم با هردوستی که درهرزمانی که دلش می خواهد بیاید وبا ما دیداري داشته باشد که ما باید از غم نان به ماتم نان 
 .قت که براي کار ادبی هم می گذاریم ازوقت زن وبچه می زنیم و دندمان نرم به دنبال عشق وعالقـه مـان هـستیم                    همین و  .سفرکنیم

 به هرحال بازهم ازتمامی دوستانی که مشرف بـه دیدارشـان نمـی    .ونیست منت برسرما ازلطف شما هست و ازما منتی برسرکسی نبوده    
  .شویم عذرخواهی می کنیم

و  وان یک دوستدار ادبیات به بعضی ازدوستان وارد می دانم این است که درمـاه گذشـته بـه حـدود صـد سـایت      انتقاد دیگري که به عن  
 به شدت ناراحت شدم و جویـاي        .هاست که فعالیتی ندارند     مدتها    وبالگ گروهی سرزدم وبا تاسف فراوان دیدم که خیلی از این وبالگ           

  این احوال که واقعا چرا؟ 
 چرا به این راحتی بعد از مدتی فعالیت هاي خـود  - چه به صورت اینترنتی و چه به صورت حقیقی    -می دهیم   وقتی انجمنی را تشکیل     

 از تمـامی دوسـتانی کـه    .مـی رسـیم  ها  را کنار می گذاریم؟ درهر راهی پستی و بلندي هایی هست و با صبوري در پستی ها، به بلندي       
 ها را از سر بگیرند وشور وشوقی درفـضاي نیمـه جـان ادبیـات              بازهم این فعالیت  فعالیت هاي گروهی داشته اند، درخواست می کنم که          

 ما خودمان بایـد بـراي خودمـان         . منتظرکسی نباشیم که بیاید وکاري براي ما بکند        .امروز راه بیندازند  
  .کاري بکنیم

  
Chookstory@yahoo.com 

Mehdi_rezayi_mehdi@yahoo.com 
   چوك دبیرانجمن داستانی–مهدي رضایی 
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   یادداشت سردبیر
  ت را نههای خنده

 مصطفی مردانی 
 تنهـا یـک   . به بزرگی خودتان ببخـشید . این نشریه کمی دیر شد   ...ماللی نیست جز دوري شما    

 اول این که تمام دوستان عالقه مند و همراهان گرامی لطف            .درخواست از دوستان عزیز داریم    
 قصد داریم بعد از     .در خدمت رسانی موفق تر باشیم     کنند و در گروه گوگل نشریه عضو شوند تا          

را حذف کنیم و از طریق خبرنامه سـایت و یـا گـروه    ها  عید نوروز ارسال اي میل به دیگر گروه      
   .گوگل، نشریه را منتشر نماییم

   :عضویت در گروه گوگللینک 
subscribe/story4stop/group/com.google.groups// :phtt  

  
   :نکته دوم

  فقـط دوسـتانی کـه   .دانـد   مـی  حاال این که به این ماه وصلت بدهد یا نه، خـدا   .در حال راه اندازي سایت انجمن داستانی چوك هستیم        
 زیر تماس بگیرند تـا در  هاي ی نشریه از طریق آدرسی دارند، با همراهان اصلهای توانند در نشریه و سایت با ما همکاري کنند و ایده         می

  . از حضورشان استفاده کنیم...سریع ترین زمان در مورد ایده، پیشنهاد همکاري و
mosiomard@gmail.com  
chookstory@gmail.com 

  
   سومنکته

 دوستانی که داستان برگزیده جشنواره دارند و یا . مختلف دارندهاي تعدادي از اعضاي انجمن داستانی چوك، داستان برگزیده در جشنواره
 اولویـت درج مطلـب در   .دوستان نزدیکشان داستان برگزیده جشنواره دارند، داستان را همراه با بیوگرافی کوتاهی براي ما ارسال نماینـد  

   .ه با اعضاي چوك استماهنام
  

   :نکته چهارم
 قصدمان این بود که از این شماره نشریه . مختلف چوك و همچنین لوگوي اصلی چوك در حال اتمام استهاي هاي بخشلوگوطراحی 

   . پوزش را پذیرا باشید. اما موفق به انجام این مهم نشدیم.طراحی قوي تري داشته باشد
  

  .باقی بقایتان
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   مقاله
 فمینیسم، جنبشی در تمام حوزه ها

فمینیسم به عنوان جنبشی تاثیر گذار روندي را در تاریخ طی کرده است ، تاریخی که نقش و جایگاه زن را در دوران مادر ساالري یـا د              
ت که این مهم حاصل نمی شود مگرآنکه کند آنچه مسلم است این اس  میکند و در پی احقاق حقوق از دست رفته ي او تالش  میآوري

بینیم و طرفداران   می مختلفیهاي را با نگرش   به فعالیت خود ادامه دهد و از این روست که امروزه فمینیسم           ها    فمینیسم در تمامی شاخه   
 .نامیم نه فمینیست ها می آن را فمینیست

 مردانی نوشته شده است که همیشه نقش زن را کمرنگ کـرده  فمینیسم در رشته ي تاریخ به خوبی توانست نشان دهد که تاریخ توسط    
 در زمینه ي اقتصادي بـه خـوبی نـشان داد کـه آنچـه باعـث                .کشد  می و یا آن را حذف کرده است و بدین گونه این تاریخ را به چالش              

 مهـم و بـه   هـاي  ر، نداشـتن سـمت  شود نداشتن پشتوانه ي مالی اي از آن خود ، اشتغال کم زنان در بازار کا       می تضعیف زنان در جوامع   
حاشیه راندن زنان، همه پیامد حذف تدریجی آنان و وابستگی اقتصادي شان به مردان است و از این روست که مرد به عنـوان حـامی و        

یـاتی  شـود، ادب   می فمینیسم در رشته ي زبان نشان داد که زبان، خود به نحوي باعث تضعیف زنان   .کند  می مسئول زن نقش خود را ایفا     
 دهد و او را محدود به حوزه ي زنانه و اخالق و رفتار زنانه  میکه امروزه متداول است حاوي لغاتی است که براي زن، نقشهایش را نشان

 Genderو  Sex حوزه اي که بین .نامند  می»دختر پسروار«  حوزه اي که نمی تواند پا از آن فراتر گذارد و اگر بگذارد او را   .کند می
نمـاد   خانواده به عنوان اولـین     که آشکار کرد   فمینیسم در حوزه ي اجتماعی و مسائل مربوط به خانواده به خوبی            . قائل نمی شود   تفاوتی

 فمینیسم زیبایی را کـه مـردان     .گیرد و وظیفه ي مادري و احساس مادري را نیز زیر سوال برد              می که زن مورد ظلم قرار     اجتماعی است 
 بـه نظـر   .نامنـد   می»شیء سازي کاذب   «دهد و آن را       می کند ، زیبایی که به زن جنسیت        می ي دیگر تعریف  کنند به گونه ا     می تعریف

 و باالخره فمینیستها نقد .کند  میشود و به جامعه راه پیدا  میارزشها و معیارهاي زیبایی چیزي است که توسط مردان تعریفها  فمینیست
عقیده ي برخی از آنان در خدمت مردان است و گویی دنیایی اسـت کـه از دیـد مـردان مـورد       هنري که به .خود را به هنر نیز کشاندند     

شود ، دنیاي که واژه   میکند و آن را براي یک هنرمند مذکر قائل  میرا تعریف» نبوغ هنري «  دنیاي که .گیرد  می تجزیه و تحلیل قرار   
 دنیایی کـه  .داند که اسمشان و آثارشان در تاریخ هنر ثبت گردید          می يرا تعریف کرده و آن را براي هنرمندان بزرگ مرد         » بزرگ  « ي  

 و از این رو فمینیسم هنري دیگر آفرید ، هنري که زنان خود .آفرید» نگاه خیره ي مردان « زن را به صورتی شیءاي براي لذت مردان 
 آن را خاص زنـان تلقـی میکـرد بـا دیـدي      هاي متریالشمرد و   می تمام آنچه تاریخ هنر آن را به عنوان هنر زنان پست       .، خالق هستند  

 هنري که گویاست ، روایی .دادند و هنري آفریدند که درجه بندي اي براي هنر پست و هنر واال قائل نبود  میانتقادي مورد استفاده قرار  
 .است و موضوعاتی را در بردارد که هیچ گاه در هنر مورد توجه قرار نمی گرفت

نیسم امروزه در برخی از کشورها به اهداف خود نائل شده اما هنوز زنان بسیاري هستند که حتی از حقوق اولیه ي خود       با وجود آنکه فمی   
 آنچه مسلم است این اسـت  .کند  مینیز محروم هستند و همه ي اینها به خاطر سنت و فرهنگی است که زنان جوامع مختلف را محدود            

 فرهنگی که منطبق با جوامع کنونی باشد و آموزشی که به زنـان     .یر فرهنگ و سنت امکان دارد     که رهایی این زنان تنها در سایه ي تغی        
  .را بیاموزد» خود بودن « امروز 

  )عضو انجمن(بنفشه بند علی 
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   داستان کوتاه برگزیده
  ياصغر حسن
  .النیگ خمام شهرك در 1326 سال متولد
   کلک مجله هیریتحر يشورا ریدب .1355 سال از یفرهنگ اتیدرنشر کوتاه يداستانها و یخیتار و یادب نقد يها مقاله انتشار
  : است ریز شرح به يو شده منتشر آثار

   1355)کوتاه داستان هفت مجموعه (ها خسته -1
   1356)کوتاه داستان سه (خانزاده راثیم -2
  1358) بلند داستان (شیوم گرگ -3
  1361) نوجوانان يبرا داستان (تالش -4
  1379) داستان چهارده مجموعه (مانداب ي برکه -5
) کوتاه داستان دوازده (نارنج بهار يها شکوفه و اهیس کوهان -6

1380  

  1380) دهیبرگز داستان 25 ( جنگ از تر انیعر -7
  1380)رمان (مرا اسب دیکن ول -8
  1381) کوتاه داستان 15 (درمقبره یعاشق -9

 انقالب عیوقا لیدرتحل مقاله هفت مجموعه (خیتار شیزا -10
  1381)تیمشروط

  
 يریگلش هوشنگ زهیجا دوم دوره داوران دهیبرگز و نارنج بهار شکوفه و اهیس کوهان مجموعه از برگرفته »شاخه کی «کوتاه داستان
  .است 1380 درسال

  
   شاخه کی

  .میکرد تعجب آورد، خایزل ننه حاط به مارا عباس حاج یوقت
  .زیبر آخرشو ي تادونه :گفت عباس حاج .بود زده خشکش گردو، درخت هیسا ریز دوش، به خاله کرده پدر،
  .بود نشسته وانیا تو کرده قوز رزنیپ .کرد نگاه خایزل ننه وانیا به پدر

  فروخت؟ نویا وقت چه :پدرگفت
  .شیپ هفته :گفت عباس جاج
 گاه گه .انداخت یم نیزم رو خنک هیسا تپه، کی یآفتاب يروزها .بود بزرگ و پهن برگش و شاخ .بود درخت نیهم فقط رزن،یپ اطیح تو
  .کرد یم پاك برنج و کرد یم دوز و دوخت و نشست یم اش هیسا تو خایزل ننه
  .امی یم زود .بزنم سر گهید يدرختا به رم یم من :گفت عباس حاج
  .باشه خودش سن هم دیشا .هریپ خایزل خود نیع گردو درخت نیا :گفت .کرد یم فکر داشت .بود کرده اخم .زد آتش يگاریس پدر
  .بود تنگ دستش یلیخ انگار :گفت و کرد پرت را گارشیس کونه

 تا کرد یم پهن اطیح تو و ختیر یم ها شاخه از را آنها خاله کرده با روز به روز هرسال .بود نفروخته را گردوهاش سال چیه خایزل ننه 
 من .گذاشت یم جلوشان گردو مغز از پر یبشقاب شهیهم رفتند، یم شدنید به که هیهمسا يها زن ها زمستان .شود خشک شان پوست
  .خوردم یم يریس يگردو مغز میرفت یم اش خانه به مادرم با هروقت
  !يبار چه! ماشااهللا :گفت و کرد نگاه شده خم يها شاخه به پدر
 :گفت .بود ناراحت نگاهش از پدر .دییپا یم را ما داشت انگار وانیا تو از رزنیپ .بود گذاشته درخت ریز بزرگ لیزنب تا ده عباس حاج
  ه؟یچ ما ریتقص
  !اسکندر :زد داد خایزل ننه گذاشتکه درخت رو پا .باالزد را هاش نیآست .درآورد را هاش کفش
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  !طونیبرش لعنت :پدرگفت
  .زد یم نفس وتند داشت قوز .آمد نییپا وانیا از زحمت با خایزل ننه
 :داد نشان را درخت سر بزرگ شاخه کی .بود زده رونیب چارقدش ریز از برف، مثل موهاش .بود شستهن چاله دوتا تو انگار هاش چشم
  .بمونه واسم بزار .زینر رو شاخه هی اون
  .کنم یم کار واسش من .ننه بگو عباس حاج به
  .بگو بهش تو .دونم یم
  .برو تو باشه، :کرد ورانداز خوب رو شاخه پدر
  .پسرم زینر برگهاشو .کن اطیاحت  یکم :گفت و ستادیا رفت، که قدم چند رزنیپ .زد آتش يگاریس دوباره پدر

  .باشه :پدرگفت
 نیزم يرو تگرگ مثل گردوها .داد یم شان تکان و انداخت یم ها شاخه به را خاله کرده قالب .رفت باال و زد چنگ درخت به پدر
 تکان شیجا از .کرد یم نگاهمان رزنیپ .افتاد یم وانیا به چشمم گاه گه .لیزنب يتو ختمیر یم و کردم یم شان جمع من .افتادند یم
 دنبال بود رفته شهر به قبل ماه کی هم پسرش تنها .بود مرده شیپ سال چند شوهرش .بود داده هیتک وانشیا یچوب ستون به .خورد ینم
  .کار

  .بودند روشن سبز آسمان، یلین رنگ تو .بود دهش خم بار، زور از شاخه، نوك .زدند یم برق آفتاب نور تو درخت، سر يگردوها
  .کردم ینم قبول دونستم، یم اگه :زد غر باال از .ختیر یم را باالتر يها شاخه داشت حاال و بود ختهیر را نییپا يها شاخه يگردو پدر،
  چرا؟
  !شه ینم تموم زم،یر یم هرچه :گفت پدر .بود شده پر لیزنب تا پنج .نگفت يزیچ

   .کرد یم نگاه خایزل ننه به ها شاخه يال از یگاه .زدینر را ها برگ که کرد یم یسع .داد یم تکان رامآ را ها شاخه
 از هنوز خایزل ننه .بود دهیچسب تنش عرق به راهنشیپ .بود عرق سیخ صورتش .بود آمده نییپا پدر .آوردم خانه از ناهار و رفتم ظهر
  ه؟یچ ما ریتقص :گفت و نیزم يرو کرد وپرتش زد پک گارشیس به تند تند .کرد نگاهش پدر .بود نخورده تکان شیجا
  ؟یچ
  ره؟یم من بیج تو گردوها پول مگه :گفت و کرد اخم
  .کن باز دستمالو :گفت و نشست هیسا تو بعد
  .کرد یم مان نگاه خایزل ننه .میشد شور یماه با کته خوردن مشغول .کردم بازش
  .اتاقت تو برو تو زمیر ینم رو شاخه هی اون .باشه راحت التیخ گفته بابام بگو بهش برو، پاشو .شه یم مون کوفت پلو :گفت پدر

   
 ریحص يها بافت .بود برده ماتش انگار که يجور کرد، یم نگاه رهیخ درخت به .بود سیخ هاش چشم يپا .نزد یحرف .گفتم بهش و رفتم
 علف جاش چند .بود دهیپوس خانه، رو پوش یگال .شد یم چپه وانیا رو داشت انگار .بود شکسته نشیپرچ ستون .بود رفته وا پاش ریز
  .بود شده سبز
  گفت؟ یچ :گفت پدر .درخت ریز برگشتم .نزد یحرف
  .نگفت يزیچ

  ه؟یچ ما ریتقص .شده تنها رفت که پسرش
 :زد آتش يگاریس باز پدر .میدناهارخور میکن نگاهش که نیا بدون .کنم پشت که گفت هم من به .کرد پشت خایزل ننه به و برگشت پدر
  .نرفت نییپا گلوم از
  داره؟ طلب يزیچ زنه نیا :گفت بهش پدر .کرد یم نگاه را ها شاخه وداشت بود آمده عباس حاج
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  .دادم پولشو تموم شیپ هفته هی :گفت عباس حاج
  .ختنیر نوبارشو همه گهید يها درخت .يداد طولش یلیخ :گفت.شد تمام کار تا نشست لهایزنب کنار بعد
  .شدم خسته داره بار یلیخ: گفت پدر
  .یختینر برگ اصال .يکرد فس فس تو
  .بمونه میبزار واسش رو شاخه هی اون :کرد اشاره درخت سر به پدر
  .زیبر آخرشو ي دونه تا :کرد نگاه شاخه به .پاشد س عبا حاج
  .باشه خوش دلش بزار .شاخه هی

  .همونه رو بار اصل
 نخورده تکان جاش از .بود شده خیم وانشیا ي خورده ترك ستون به انگار رزنیپ .کرد نگاه رزنیپ به .کرد له پا ریز را گارشیس کونه پدر
  .بود
  .اتاقش بره کن ردش برو پس :زد داد پدر
  .برس خودت کار به باال برو ...؟يدار کارش چه :گفت عباس حاج
  .کردم ینم قبول دونستم یم اگه :زد غز .رفت باال پدر
  .زیبر هم رو شاخه هی اون :گفت عباس حاج .آمد نییپا پدر .بود شده لیزنب تا هشت .ختیر هم را درخت گردن يدوهاگر
  .باشه خوش دلش بذار
  .زشیبر برو
  .زمیر ینم من رو یکی اون :گفت پدر
  .زمیر یم خودم :برداشت بود انداخته پدر که را خاله کرده عباس حاج
  .شه ینم کیکوچ لیزنب هی ش همه :زد داد پدر
  .بزند را پدر که کرد بلند را خاله کرده عباس حاج .داد هل را عباس حاج پدر
 را بزرگ ي شاخه داشت خاله کرده با .بود رفته باال درخت از عباس حاج .زد آتش يگاریس پدر .نداد جواب عباس حاج .داد فحش پدر
  .تخیر یم نیزم به گردوها با روشن سبز يها برگ .داد یم تکان
   .بود نشسته اطیح تو حاال .بود آمده نییپا وانیا از خایزل ننه
  ؟یچ مون پول :گفتم .میآمد رونیب خانه از باهم .برداشت را ناهار ظرف لیزنب و پاشد پدر
  .رونیب کشم یم حلقومش از :گفت پدر
   .انداخت نیزم را گارشیس کونه .کرد نگاه رزنیپ به
   

 تکان اهیس خط تا چند مثل یلین آسمان تو لخت، شاخه .بود ختهیر را شاخه برگ شتریب .بود ختهیر را بزرگ شاخه بار عباس حاج
  .خورد یم
  .بود نشسته در يجلو و بود آمده خایزل ننه
  

 .کنند یم استفاده چاه از آب دلو دنیکش يبرا آن از که یچوب :یلکیگ واژه– خاله کرده
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  مصاحبه با نویسنده ایرانی
  شهال شهابیان اسروش علیزاده ب

 . بـه یـاد دارد  68آید اولین داستانش را کی نوشته است امـا چـاپ اولـین داسـتانش را در سـال                  ها یادش نمی    مثل خیلی  شهال شهابیان 
له  « اي   پس از وقفـه   ! ي او بود     که در سروش نوجوان با نام مستعار چاپ شد و تا چند سال آخرین داستان چاپ شده                 »داستان خورشید خُ

 در سـال  .و در سال هشتاد وپنج، پس از شرکت در کارگاه داستان نویسی چند داستان کوتاه از او در نشریات مختلف چاپ شـد                طوالنی  
ي ادبی هدایت جزء چهار داستان برگزیده اعالم شد و در آخرین روزهاي اسـفند سـال    ي جایزه  از او در هفتمین دوره»درد« داستان  87
   . منتشر شد" به یک چیز خوب فکر کن"وتاه او به نام هاي ک داستان اي از مجموعه 88

   سروش علیزاده: تهیه و تنظیم
   این کتاب ماحصل چند سال نوشتن است؟ .اگر موافق باشید اول در مورد کل مجموعه داستان صحبت کنیم :علیزاده
ت این است که من هم مثل دیگـران چنـد سـالی     اما واقعی.دهد ها آمده سال هشتاد و سه را نشان می      تاریخی که پاي داستان    :شهابیان

   .ام پیش از این تارخ شروع کرده
 یعنی فکـر    .هاي مختلف است    هاي مختلف براي داستان     کند انتخاب سوژه    یکی از چیزهایی که در این مجموعه جلب توجه می          :علیزاده
کنید؟ چه سیري را براي نوشتن  ها را از کجا انتخاب می    ژه شما سو  .شوند  ها تکرار نمی    ها سوژه    مثل خیلی از مجموعه    . متفاوت است   اولیه
  گذرانید؟ می

 دور و بر ما، حتی درون خودِ ما پر از سوژه است اما آنچه کـه بـه                   .، جواب این سوال کمی تکراري است        در مورد انتخاب سوژه    :شهابیان
نویس با نگاه یـک نـاظرِ صـرف           جنس نگاه یک داستان    .نویسی است   ي داستان   بخشد جنس نگاه ما به آن و نیز مقوله          سوژه عینیت می  

 اما به گمان مـن بخـش   .اي باشد مدام در حال گرته برداري و خلق کردن خواهیم بود       نویسی حرفه    اگر نگاه ما به داستان     .متفاوت است 
ر مورد سیر نوشتن، معموال روال  اما د. اینکه بنویسیم، بنویسیم و باز هم بنویسیم.تر کار، جسمیت بخشیدن به مخلوقات ذهنی است مهم

  .ام کند کنم تا راضی اش می ام اجازه داد و نوشتم آنقدر بازنویسی  غیر از اینکه اگر تنبلی ذاتی.خاصی ندارم
نویسی چیست؟ چه تاثیري در روند حضور یک نویسنده دارد؟     هاي داستان   نظرتان در مورد وجود کارگاه     :علیزاده

  باشد؟ تما استاد داشتهآیا الزم است یک نویسنده ح
دهد، این حس، غریزه یا استعداد ذاتی یا هر چیـزي کـه            به نظر من غریزي نویسی تا یک حد خاصی کشش دارد و جواب می              :شهابیان

د و به هاي دیگر برخور ي خام باید تربیت شود، با نظرات و نگاه  این ماده.بنامیم آن را، در تنهایی و خال به نوعی تکرار خود خواهد رسید
ها به علت نبودِ مکانی بـراي دورهـم جمـع شـدن و            البته باید اضافه کنم که در شهرستان       .چالش کشیده شود تا ورز داده و تربیت شود        

ها، ممکن است به مـرور زمـان کارگـاه کـارکردي بیـشتر از                 ي داستان نویسی بخصوص براي خانم       داستان و مقوله   تبادل نظر پیرامون  
   .ده و نقش کانون و انجمن ادبی را هم به عهده بگیردآموزشگاه پیدا کر

اید   آیا شما قصد داشته   .هاي شما این است که معموال ابتدا و انتهاي کارتان به هم پیوسته است               یک خصوصیت دیگر در داستان     :علیزاده
  که در روایت یک سیر دایره وار را طی کنید؟ 

طوري است که حرکت در زمان حال نداریم یعنی سیر روایت در زمان حال نیست یا تـا              وقتی روایت    .این برمی گردد به سوژه     :شهابیان
پیش از چند سطر نهایی حرکت در زمان حال نداریم و داستان به نوعی مرور آنچه است که واقع شده و گذشته است مثل داستان شـانه      

کند از این قاعده   هر وقت که روایت حرکت در زمان حال پیدا میالبته.، به ناچار داستان در این فرم و قالب روایت شده است...کمتر زن 
دهـد شـاید هـم     هاي اینچنینی، استفاده از این فرم جواب مـی   به نظرم در سوژه.شود، درست مثل همین داستان مورد اشاره      تخطئی می 
  !ناگزیر باشد
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خواهـد یکـسري چیزهـا را اثبـات کنـد، بفهمانـد،        ید کـه مـی  آور  مثال یک زن به اسم جمیله می   .بیشتر زاویه دیدها زنانه است     :علیزاده
  .اطالعات بدهد،بحث خاله زنک بازي راه بیندازد

گردد به اینکه من یک زن هستم و فعال در خود توانایی نوشتن از                در مورد نگاه زنانه و زاویه دید زنانه همانطور که گفتم برمی            :شهابیان
 اما در مورد جمیله، البته این آدم محملی است که سوژه و داستان              . تا بعد چه پیش بیاید     .بینم  مینگاه مرد را در داستانی که چاپ بشود ن        

توانستم وارد داستان کنم که این اطالعات ریز زنانه را در اختیار خواننـده قـرار                   من چه کسی را می     .براي اطالعات دادن به او نیاز دارند      
 ایـن آدم بـه   .ي اخگر و سیاوش مثل زن و شوهرهاي دیگر نیـست         رده نیست، اینکه رابطه   بدهد؟ اینکه رفتار اخگر مثل زنهاي شوهر ک       

هاي بسیاري رفت و آمد داشت و احتماال به همین دلیل هم حراف و به اصطالح شما خاله زنک بود نه به دلیل  ي شغلش به خانه واسطه
ي   شد، آن وقـت مـردي، کـسی کـه بـه واسـطه               وارد داستان نمی  ببینید اگر عزیز جان زن نبود درآنصورت جمیله مشاطه          !اینکه زن بود  

ي اخگـر و    آمد و البتـه حرافـی او دیگـر در مـورد رابطـه               شد پیش عزیز آقا می      گی خاصی که حتما در داستان بیان می         اش یا ویژه    حرفه
   !شد اي که االن داریم نمی سیاوش وارد این محدوده

  ی است؟ براي کس خاصی مینویسید؟ یا براي گروهی خاص؟نگاه تان بیشتر به چه نوع مخاطب :علیزاده
 شاید اگر فکر میکردم با دسـت بـازتري          .نمیدانم این کار درست است یا نه که من اصال وقت نوشتن به مخاطب فکر نمیکنم                :شهابیان

  !اطالعات میدادم و متهم به خست نمی شدم
واننده را غافلگیر کنید، یعنی با پرداختن به شخصیتی که تا نیمـی از داسـتان          به نظر میرسد در داستان جمعه شما خواسته اید خ          :علیزاده

   این فرم مد نظرتان بود؟.مشخص نمیشود زن است یا مرد انگار دوست داشتید که خواننده را در پایان غافلگیر کنید
تان هـم نقـشه ي خاصـی بـراي او طـرح      شاید چون من در مرحله ي نوشتن به خواننده فکر نمیکنم در به کارگیري فرم داس            :شهابیان
اما در مورد این داستان باید بگویم چیزي که شما به عنوان غافلگیري از آن یاد میکنیـد در ذات ایـن داسـتان اسـت، نمیـشود                 ! نمیکنم

وضوع امـا بـه    شاید اگر کس دیگري این سوژه را بنویسد سر راست تر برود سراغ م.افتد حذفش کرد اگر نباشد عمل داستانی اتفاق نمی       
  . داستان باید ذهن خواننده را به چالش بکشاند.الحلقوم هم نیست اعتقاد من داستان همانقدر که معما نیست راحت

  گویید؟ اگر بگویم شما ضد مرد هستید چه می :علیزاده
  ! این برداشت شماست.میگویم من قبول ندارم :شهابیان
د و مارگریتا مردي دارید که براي زنش که در حالت کماست بخش مورد عالقه ي او از شما در داستان مرش .آورم من دلیل می :علیزاده

کند امـا نگـران    بینیم مرد هرچند به نجات زن فکر می    می العمل بگیرد اما در انتها      خواند شاید از زن عکس      کتاب مرشد و مارگریتا را می     
   .این است که شاید زن مرشدي داشته باشد

هـا بـه ایـن نتیجـه      بست اما در بازنویسی  در نسخه ي اولیه داستان مرد کتاب را می .نید پایان این داستان باز است     اگر دقت ک   :شهابیان
  .رسیدم که تصمیم نهایی را، به عهده ي مرد و در واقع خواننده بگذارم

 یا در داستان جمعه نگاه زن به مرد خشن .کند هاي زن را درك نمی بینیم مرد که کور است رنج  می...در داستان بیا اول دسرمونو :علیزاده
  اید اینطور شخصیت پردازي کنید؟  یا این ناشی از نگاه فمنیستی شما است یا خواسته.است

گویید نگاهم فمینیـستی    اما اینکه می.ها داوري و قضاوت نکنم  خب من امیدوار بودم که در جایگاه داستان نویس در مورد آدم            :شهابیان
 .رود ي زن به کار مـی  کنم این کلمه در جامعه ما بیشتر براي تخطئه و منکوب کردن نگاه به مقوله  من فکر می   .ارداست جاي صحبت د   

تـر از ایـن    مـسئله خیلـی بنیـادي   ! هـا  ها در صف آدم خـوب       ي مردها در صف آدم بدها و زن         طبق این تعریف انگار فمینیسم یعنی همه      
 باید بگویم داستان بر اسـاس     ... اما در مورد داستان بیا اول        .باید به مجالی دیگر موکول کرد     ي آن را      هاست که البته بحث در باره       حرف
کند  شان در واقع تفسیر می ي مشترك  زن رفتار مرد را با نگاهی به گذشته    .شنویم  گیرد، از مرد هیچ حرفی نمی       هاي زن شکل می     واگویه

شدم تو براي برقراري ارتباط مثل من  دانم اگر من به جاي تو نابینا می  نمی ویدگ و در پایان به مرد که همچنان مخاطب ذهنی اوست می
شاید آنوقت من دهن باز کنم و به تو بفهمانم ! شدي؟ به چیزهایی مثل بوي برنج و طعم شکالت هاي دمِ دستی متوسل می به این حرف
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 شما به من بگویید زندگی که از روال عادي خارج شده            .گردي شناسیم برمی   حاال که اینقدر سرخوشی شاید از دیدار کسی که هر دو می           
  چه بگویند و حتی در فکرشان به هم شک نکنند؟  به و چه ي هم بروند، به هایش باید قربان صدقه  چرا هنوز آدم

  ي شماست؟  چقدر این موضوع دغدغه.هاي شما جزء پردازي است یک حرکت خوب در داستان: علیزاده
 وقتی که از جزئیـاتی مثـل رنـگ          .کند   به عناصر داستان کمک می     .من جزئیات در خدمت بسط و تعمیق داستان است        به نظر    :شهابیان

لباس، اصرار شخصیت بر انجام کاري، یک تیک عصبی، تکیه کالم، عالقه به یک شی مثال گالبپاشی با تصویري خـاص بـر روي آن                   
کنیم و به     پرورانیم، او را از تیپ شدن دور می         کنیم، او را می     داستانی اشاره می  ي درونی شخصیت      زنیم در واقع به روان و جنبه        حرف می 

  .اي اعتقاد دارند جزء پردازي بخشی از نگاه زنانه به جهان است  البته عده.دهیم او هویت فردي می
 .کند لیساي جامع کارور را در ذهن تداعی می ک...اید؟ مثال همین داستان بیا اول دسرمونو کنید چقدر از کارور تاثیر گرفته فکر می: علیزاده

 آیا موافق هستید که داستان امروز ایـران از          .دهید  هایتان شکل می    یا خست شما در دادن اطالعات، فضاي آپارتمانی که شما در داستان           
  اند؟  امریکایی بخصوص کارور تاثیر گرفتههاي داستان
اي است  هاي خودم این نتیجه وضوع اشراف ندارم که حکم کلی بدهم اما در مورد داستانهاي ایرانی آنقدر به م در مورد داستان: شهابیان

شـود و بعـد    می هاي موثر نوشته ها، افراد و جریان ها بی توجه به تئوري کنم داستان  خب من فکر می.اید که شماي مخاطب به آن رسیده    
 این .گردد دهد، دنبال رد پاي افراد جریانساز در آن می       ناختی انطباق می  کند، با مباحث روانشناختی و جامعه ش        مخاطب آن را تئوریزه می    

   .روندي منطقی است
ببینید من از وقتی که کالس سوم، چهارم دبستان بودم از نُه ده سـالگی       ! ام  اما در مورد تاثیر کارور بر من، حتما از کارور هم تاثیر گرفته            

شود در ذهن من رسوب کرده، مانده و  هاي آبرفتی که بعد از باران و سیالب تشکیل می هخوانم حتما کمی از هر مطلب مثل الی دارم می
  وقت نوشتن خودآگاه و ناخودآگاه بروز 

   بشوند؟ خواهند دیده مییعنی نویسند؟  ها بیشتر می به نظر شما چرا خانم :علیزاده
شـناختی و جامعـه شـناختی دارد کـه بایـد       اشـد حتمـا دالیـل روان   دانم این آمار تا چه حد قطعی است، اگر واقعا اینطور ب            نمی :شهابیان

کنم نیاز به احراز هویت فردي و اثبات هویت در کنار خصلت شهرزادي در زنان به گـسترش                    متخصصان به آن بپردازند اما من فکر می       
موضوع را در زیاد شدن زنان داستان نویس  اما من این . نیاز به دیده شدن یک نیاز طبیعی در همه ما آدمهاست.باشد این پدیده کم کرده
  .تر هستند  دالیلی که پیشتر گفتم به نظرم اساسی.بینم چندان دخیل نمی

  اید با مخاطب جوان ارتباط برقرار کنید؟ اید آیا با این کتاب توانسته ي چهارم زندگی را پشت سر گذاشته شما االن دهه :علیزاده
 آنوقت بـود کـه نگـران    .ي مخاطب برایم مطرح شد  شمایل یک کتاب را پیدا کرد ناگهان دغدغه      وقتی که داستانهایم شکل و     :شهابیان
 با خودم گفتم آیا اینها بیرون از کارگاه، بیرون از جمع ما چند نفر براي کسی جذابیت دارد؟ براي جوانها چطور؟ رك و راست بگویم .شدم

  .یجاد پل ارتباطی با این گروه از مخاطبین است ام را در کتاب نوشتم به نوعی ا اینکه آدرس اینترنتی
  کنید این گسست وجود دارد؟  آیا شما احساس می :علیزاده
 .گسست اگر به مفهوم این باشد که دیگر امکان برقراري ارتباط نیست نه، ولی قبول دارم که جذب این گروه کمی دشوار است :شهابیان

  .باید نگاه، زبان و نیاز این نسل را شناخت
  .نویسنده محبوبتان کیست؟ در ایران و جهان :علیزاده
 مـثال از بولگـاکف   .دهم نه یـک نویـسنده      من معموال روي کتاب یا داستانی خاص نظر می         .توانم بگویم   خب اینطور کلی نمی    :شهابیان

تـوانم نـام     به این وضوح نمی هاي ایرانی  اما از نویسنده.مرشد و مارگریتایش را دوست دارم و از میالن کوندرا داستان کوتاه اتواستاپ را           
خوانمـشان بـه نویـسنده حـسودیم      همیشه داستانهایی هستند که وقتـی مـی  ! شوند  هاي محبوبم به سرعت به روز می        ببرم چون داستان  

 محبـوب مـن   بودم و تا داستان بعدي از راه برسد و حسودیم گل کند آن نویـسنده و آن داسـتان    میگویم کاش این را من نوشته  .میشود
  ! هستند
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   نقد و بررسی رمان
 نقد مجموعه ایستگاه باغ سرهنگ

  1388 چاپ اول – سلیمی علی اهللا - مجموعه داستان کوتاه–ایستگاه باغ سرهنگ 
  انتشارات افراز

یز تا حـدودي دل     سلیمی در این اثر ن    .ایستگاه باغ سرهنگ چهارمین اثر از علی اهللا سلیمی است که توسط انتشارات افراز چاپ گردیده                 
  .کند  می آثارقبلی خودمانند تنهایی،ترس و جنگ را دنبالهاي مشغولی

به جز یک اثر واقع گرا هستند و روایت آنها به ها  تمام داستان.ایستگاه باغ سرهنگ مجموعه داستان کوتاهی است متشکل از ده داستان     
شان داده بیـشتر بـه قـصه گـویی و بیـان اندیـشه اعتقـاد دارد تـا            در واقع سلیمی نویسنده اي است که دراین اثر ن          .صورت خطی است  

  . فرمی رایج درادبیات امروز کشورمانهاي بازي
داستان خانه اي بزرگ که داراي یک باغ است و چند نفر در این خانه به صورت              »ایستگاه باغ سرهنگ  «داستان اول این مجموعه به نام     

بعد ازدوحادثه اهالی تصمیم بـه      .شود  می و دعواي آنان با اهالی باغ سرهنگ منجربه قتل        کنند و حضور چند صافکار        می اشتراکی زندگی 
 شوند سرهنگی در کارنیست و بعد از مدتی فردي به نام مهندس حضور             می گیرند که متوجه    می صحبت با مالک اصلی یعنی سرهنگ را      

  .و را نیز کم کنندگیرند شرا  میکند که اهالی به نوعی تصمیم  مییابد وادعاي مالکیت می
 –شویم راوي در واقـع اول شـخص           می کند که ما متوجه     می به گونه اي روایت   ها    راوي داستان اول شخص است اما در تمامی قسمت        

در اصـل راوي    .کنـد   مـی   در واقع راوي اول شخص است اما زاویه دید او مانند سوم شخص به صورت بیرونـی روایـت                   .داناي کل است  
بود بـه داسـتان لطمـه اي وارد      میکندو اگر راوي سوم شخص  میاهالی است هر چند که در جایی اشاره به خودش داستان روح جمعی    

در مقابل منافع شخصی خود است که حتا حاضر به ارتکاب جنایـت   ها    داستان بیان کننده نگاه دد منشانه وخوي وحشی انسان         .نمی شد 
  .شود  میهم

 این اثرروایت گر پیرمردي .است )روانشناختی ذهنی (یک داستان واقع گراي مدرن.» ذرتهاي ن ساقه روباهی در میا«داستان دوم به نام
اومامور بردن چند وسیله به یـک کاروانـسراي   .کند  میکند و با وانت خود امورات زندگی اش را سر           می است که سال هاست تنها زندگی     

داستان با راوي سـوم شـخص محـدود بـه     .کند پیرزن همان گمشده اوست   میبیند واحساس  می شود در آنجا یک پیرزن را       می مخروبه
 یکی از نکات درخشان این داستان فضا سازي آن است که باعث شده بتوان داستان را کاملن مجسم فرض  .شود  می ذهن پیرمرد روایت  

وار هم به دنبـال دیگـري باشـیم او را در     اینکه اگر ادیسه . این داستان از لحاظ محوریت معنایی دست نیافتنی بودن مطلوب است           .کرد
تـوان دیگـري را       می  اینکه آیا واقعن   .جایی خواهیم یافت که همواره با فرض ما فاصله بسیار دارد وجستجو گري انسان را پایانی نیست                

  یافت ؟
که در یک کوره آجر پـزي   عنوان سومین داستان ازاین مجموعه است و روایت گر پیرمردي است   »افتد  می سفرمعمولن در صبح اتفاق   «

شود که کودکان سگ همسایه را با خوراندن سوزن کـشته انـد     میکند،همسرش او را ترك کرده ومتوجه    می به همراه یک سگ زندگی    
 روانشناختی است و بـه مـسئله تنهـایی و وحـشت           هاي  این داستان جز داستان   .رود  می بی بازگشت  براي حفظ جان سگ با او به سفري       

باعث شده داستان داراي جذابیت باشد و در واقع بیان جدید ) کوره آجر پزي(پردازد،بیان فضاي جدید در این داستان   میهاییانسان از تن
  .شود  می آپارتمانی همواره تکرارهاي سوژه اي است که درداستان

ر این قسمت مسئله طرح داستان پایـان  چون د.البته پایان بندي دراین داستان بدون اشکال نیست و دو سطر پایانی داستان اضافه است              
  .پذیرد  میداستان پایان) کند  مییعنی در جایی که پیرمرد کوره را ترك( پذیرفته است و پرسش داستان با حرکت پیرمرد 

زي کنند و با تعطیلی کوره آجرپ  می  است که بیان زندگی افرادي است که در خط کوره آجر پزي مسافر کشی              »غریبه ها «داستان بعدي   
این اثر بیان کننده مشکالت مهاجرین و کسانی است که به واسطه از بـین رفـتن یـک شـغل حرفـه خـود را       .شود  میخط آنها نیز جمع  
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 راوي داستان سوم شخص محدود به ذهن مردي است که .داستان بیان کننده مشکالت مهاجرین در حواشی شهر است.دهند  میازدست
  .ریاست خط را به عهده دارد

 در ژانر واقع گراي روانشناختی و با راوي اول شخص روایت مردي است تنها که دچار مـالل و                    »به یک ستاره فکرکن   ها     شب «نداستا
رود و    می مرد به مدت هفت سال پیش کولی      .شود  می دهد آشنا   می یکنواختی در زندگی خود شده و با یک کولی که از زندگی آینده خبر             

این اثر هم مانند اثر دیگر بیـان تنهـایی انـسان    .د ولی در نهایت از بیان حرف خود به او عاجز است   کن  می کم کم احساس خویشی به او     
مشکل اصلی داستان این است که از نظر ساختار داراي ساختار داستان کوتاه نیست و بازه زمانی طوالنی هفت سـاله اي را              .معاصر است 

لی نیاز به ساخته شدن دارد که این مسئله نیز نیاز به نوشته شدن بیشتر دارد و بـا                   شود و نکته دیگر اینکه رابطه مرد با زن کو           می شامل
   .توجه به اینکه بازه زمانی طوالنی را در بر داشته است نویسنده صرفن به روایت پرداخته و فضایی درداستان ساخته نشده است

بایـد  .ظر روایـت شناسـی بـه خـواهیم داسـتان را نقـد کنـیم               اگراز من . یک اثرواقع گراي اجتماعی است     »کلبه ي زیبایی فرشته   «داستان
چه کسی حرف میزند؟راوي زن خانه داري است که دوستش به همراه زن دیگري آرایشگاه زنانه اي به اسم کلبه زیبایی فرشته                      .بپرسیم
 نوشـته شـدن داسـتان از        .کنـد   می  داستان دغدغه زنان درمسئله زیبایی وصرفن داشتن نگاهی ظاهري را مطرح و نقد             .کنند  می را اداره 

 در ضمن نگاهی که به این مسئله وجود دارد یـک نگـاه مردانـه                .دیدگاه یک مرد با استفاده از یک راوي زن به داستان لطمه زده است             
  .است تا زنانه

داسـتان  .متفـاوت اسـت   دیگر هاي تنها داستانی است که ازنظرژانري با داستان»کنند چه کسی آنها را کشته است؟    می فراموشها    مرده«
کنند و سرانجام در پایـان اثـر شـاهد شـنیده              می برند واهالی روستا را قتل عام       می روایت گروهی نظامی است که به یک روستا یوروش        

  .شدن صداهایی هستیم به این معنی که گروه دیگري که هویت آنان مشخص نیست قصد حمله به این گروه را دارند
گروهی که قصد حمله را دارند گروه نظامی است و در واقع            : یک خوانش نزدیک،این است   :  به دو صورت خواند    توان  می پایان داستان را  

اما خوانش دوم اینکه کـسانی کـه در       .ما شاهد یک سیکل بسته در حوزه قدرت و خشونت هستیم و همه در حال کشتار یکدیگر هستند                 
داستان،روایت بازگشت مردگان است واین پاسخ که مردگان فراموش نمـی کننـد   پایان داستان قصد انتقام دارندهمان مردگان هستند و     

 .چه کسی آنها را کشته است
این اثر روایت گرگروهی است که کار تفحص شهدا . داستانی است واقع گراي مدرن با راوي اول شخص »درمسیر پرواز مرغان دریایی«

یابند زمانی که تصمیم تشکر ازافسرعراقی را دارند او بـدون هـیچ     میه جمعی راآنها با کمک یک افسرعراقی گور دست.دهند  میرا انجام 
  .شود  میدلیلی ناپدید

ابهامی که به داستان لطمه نمی زند و ایجاد کننده این پرسـش اسـت کـه چـرا     .داستان داراي ابهامی است که برساخته خود متن است         
  ام دست داشته و حاال با عذاب وجدان آنجا را ترك کرده است؟شود؟آیا او هم در این قتل و ع  میافسرعراقی ناپدید

کرده و دوستی داشته اسـت کـه بـر          می  برق را باز   هاي  بیان کننده زندگی فردي است که درزمان جنگ دکل        »همان ارتفاع همیشگی    «
امور آوردن جنـازه از روي      رسد به همراه کـسی مـ        می کرده است و زمانی که دوستش بر روي دکل به شهادت            می روي دکل دیده بانی   

داستان بـه صـورت ذهنـی       .ترسد  می کند و حاال راوي از ارتفاع       می شوند وهنگام پایین آوردن شهید، جنازه از روي دکل سقوط           می دکل
ـ   ها  توانست ادغام این زمان  می  اگرچه نویسنده  .شود و راوي بین زمان گذشته و حال در نوسان است            می روایت ه را بـه صـورت هنرمندان

 در  .تري انجام بدهد اما به علت اینکه نویسنده دغدغه فرم را ندارد به سهولت از این مسئله گذشته است و فقط به روایت پرداخته است                        
شود که به داستان لطمه زده است و این نگرش را القا میکند که داستان براي تحریک حسی مخاطـب    میی داستان رمانتیک های  قسمت

  .نوشته شده است
تان سایه بلند شب هم در باره جنگ است و داستان فرمانده اي است که تمام افرادش کشته شده انـد و فقـط اوکـه دو پـایش را از                    داس

براي اولین بارمی خواهد درباره این مسئله حرف بزند و  دانند او  میحاال همه او را مقصر کشته شدن افرادش  .دست داده زنده مانده است    
شـود،طرف    مـی شود و به علت اینکه سخنرانی محـسوب        می تان به صورت راوي اول شخص با مخاطب روایت        داس.از خودش دفاع کند   
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 مسئله اصلی در این داستان مشکالت رزمندگان بعد از جنگ است و اینکه .مقابل خاموش است که باعث زیباتر شدن داستان شده است
  .منفور و درکنجی تنها نشسته اند هاي برخی تبدیل به قهرمان شده اند و برخی تبدیل به چهره

بـه  هـا     مستقل هستند اما از نظر روایت و مفهمومی بین آنها رابطه وجود دارد ونکته جالب اینکه بین داسـتان                  ها    هرچند که تمام داستان   
ه بـاغ سـرهنگ و    مثلن بین داسـتان ایـستگا     .اگر چه از نظر فرمی به هم شباهت چندانی ندارند         .صورت دوبه دو رابطه معنایی وجود دارد      

  ...کنند   میفراموشها  داستان مرده
همین رابطه را به صورت     . با محوریت تنهایی     »...به یک ستاره    ها     شب « با داستان  »... سفر معموالً « یا داستان    .که بیا ن خشونت است    

   . دیگر نیز برقرار کردهاي توان بین داستان  مینظیر به نظیر
  حمید بابایی  :منتقد
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   دردناكمعاشِ
  اثر حمیدرضا اکبري شروه » معاش«دایی بر مجموعه داستان یادداشت فریبا حاج

مردمی دست به دهان در آبـادان و یـا جاهـاي دیگـر، ماننـد گـیالن در                    به معاش یعنی کسب درآمد یا رزق      » معاش«مجموعه داستان 
 و – داستان منتظر فردا –رود  ر آینه با خود کلنجار میوجوي معاش د ها یا مردي در جست مربوط است؛ که در آن» چشم به راه«داستان

هـاي داسـتانی در    هاي مجموعه آدم  در تعدادي از داستان.»مایه دشتی«آورش به ستوه آمده است، مانند داستان یا زنی از غیبت مردِ نان     
دریـا گرفتـه   "گذارند؛ داستان ر سر این کار میشان را ب آورند تا آن جا که جان وجوي نان و از سر اجبار به قاچاق مواد مخدر رو می      جست
   .گري بکشاند که کار را به احساساتی آن کند بی اش می ؛ این داستان خواننده را درگیر بدبختی و ناچاري آدم داستانی"بود

ـ          آور را ترسیم می      باز هم درد معاش مردي نان      "هاي شرجی زده    چوالن"داستان  ول کـافی  کنـد کـه دسـت بـه قاچـاق زده اسـت تـا پ
اي است تا نویسنده اسـم جاهـاي ناآشـنا و کلمـات مهجـور محلـی را بـه کـار بگیـرد و                         این داستان بهانه   . باغ در بیاورد   "چهاب"براي
دهـد و   هاي داسـتانی را بـه کـشتن مـی      یکی از آدم  ) اي  اعالمیه( به طور مستقیم با معاش سروکار ندارد اما پخش کاغذ          "همراه"داستان

 مرز بین کلمات محلی و فارسی معیار .سازد کند و از او مونس قبرستان می         می "مرگ در عین زندگی   "بوس همیشگیِ دیگري را دچار کا   
  36ص». داد"دیار"یادت به روزي آمد که مشتی کاغذ برات« :در این داستان مخدوش شده است

ها، که برکت آبادي هستند بماننـد و بـراي    ها تا جوان  داستانی است در بارة زارهاي دریایی و شیوة زیر کردن آن"دریا راز دارد "داستان 
و آفتـاب در پـشت دیوارهـا در دود          « :آید   نثر شاعرانه بعضی از جمالت داستان گاهی نا به جا به نظر می             .کار به جاهاي دوردست نروند    

  45ص» خاکستري مصلوب ماند
خواند و از برخی قبرهـا صـداي    د نویسنده بشود؛ او کتاب میخواه  اهل معاش و کار روي اسکله نیست و و می        "نویسنده"راوي داستان  

) گذارند تـا بعـد در عتبـات خـاك کننـد       قبرهاي امانتی که در آن مرده را امانت می        ("یی  هدیره" در این داستان از قبرهاي     .شنود  آواز می 
آیـد و نقـش    یدن آن به چه کار داستان مـی رسد و این که نویسنده با این زمزه چه باید بکند وشن    یی به گوش نویسنده می      صداي زمزمه 

   .ساختاري آن در داستان چیست پاسخی است که باید آقاي اکبري شروه بدهند
گذرد و داستانک آخر که بین یک دختر و پـسر   گاه می آقاي شروه به داستانک و داستان ریزه عالقه وافر دارند و داستانکی که در زایش       

گیـرد، بیـشتر     می گرچه اکبري شروه، به شهادت نثر و کالمی که به کار.یت ارتباط با خواننده را دارندگذرد قابل جوان و رقیب عشقی می 
 بـه  .اي حسن باشد و از منظر عدة دیگر عیب تواند به زعم عده نویسد که این خود می شاعر است، یعنی شاعري است که داستان هم می  

 و در   .»رعـشید   پایش مـی  « : و یا این   58ص»جوید  خورة زمین تمام وجودش را می     « : توجه کنید  "شکلی از مرگ  "این جمله از داستانک   
 گرفته "هاي معلق روي دیوار شکل از پرتو فانوس سایه« :آویز کرده است زیرا نماید که کسی خودش را حلق  چنین می"سرداب"داستان
 :نویـسد   مـی "نـشانی "دهد؛ در داستانک رش دخالت میاش را بیش از حد متعارف در نث    شاید بتوان گفت اکبري شروه نثر شاعرانه       .است
گـویی    که نشستن پالك در چشم براي شعر مناسبت دارد اما کمکی به داسـتان      55ص»پالك سیزده کوچه چناري به نگاهش نشست      «
   .گذرد به این همه کلمات شاعرانه نیازي نیست ها می که از طالق زنی سال کند و براي گفتن این نمی

 کم ندارد و نویسنده از –آید   کشتی که در هنگام حرکت به صدا درمی– "لیکو" به معناي آتش و "تش"لمات محلی مانندها ک داستان 
، امـا در بعـضی از       12ص»چریـد   اش عـرق بیـرون مـی        از چفیه « :کند  افعال مهجور نظیر چریدن براي توصیف خاص استفاده خاص می         

  !  براي چه بوده است16 ص"سخنرانی آزادیم"دانیم باالخره   نمیزند و به هدف نمی» مایه دشتی«ها نظیر داستان
اند و خوانندة غیرجنـوبی در اداي         گذاري نشده    و کلماتی از این دست اِعراب      – بادي بسیار شدید و خطرناك       -متاسفانه کلمات مانند لور    

  .ماند درست کلمات درمی
 به وضوح به شعر "مایه دشتی" یا داستان"هاي آبی دریا چشم"که در داستانگویا نویسنده اهل نواختن ساز و فایزخوانی هم هست چرا  

   .گرفت و موسیقی اشاره دارد که اي کاش به کارگیري این عناصر به شیوة بهتري در خدمت داستان قرار می
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 مفیـد   "دشتی شـبانکاره  "کاري در نواحی بوشهر و به خصوص          هاي این مجموعه براي بررسی فقر و بی         در پایان باید گفت که داستان      
است تا بدانیم که معاش قانونی براي بسیاري از مردم در آن نواحی تقریباً غیرممکن است و حساسیت اکبـري شـروه در نمایانـدن ایـن           

   .موضوع جاي تقدیر دارد
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    داستان-سینما
 مرگ هنرمند در تنهایی

   سام ذکا خسرويح
  .قی پس از دو روز در منزلش پیدا شدجنازه پرویز یاح

.  

.  

.  
   اثر بهمن فرمان آرا" کنسرتی که اجرا نشد "نگاهی به فیلم 

  
  ... بلند شو ... بلند شو استاد ...! ها  ؟ ساعت یک بعد ظهرهها   ظهر شده... منزلی ؟ الو ... الو ... الو : )صداي زنی پشت خط(

 زود بلند هاي  تو که صبح... یک و نیم بعدظهر جمعه اس و تو هنوز خوابیدي         ...ها    ن یک و نیمه    پرویز جا  ... پرویز جان    : )همان صدا   ( 
  ... من واقعن نگرانم ... میدونم خونه اي ...میشدي 

  !ببین چه روزگاري واسه خودت درست کردي عزیزم! ال اقل گوشی رو بردار دیگه ) با خشونت ادامه میده (
  ) اشغال ادامه پیدا میکنه صداي بوق ( ...قربونت برم 

  . الاقل یه تلفن به من بزن . من خیلی نگرانم ... اگه خونه اي گوشی رو بردار ... الو پرویز جان ...الو  :)صداي زن(
 پرویز جان چرا جواب تلفنهامو نمیدي ؟ من خیلی بـرات            . الو پرویز جان خواهش میکنم گوشی رو بردار        ...الو   :)ادامه-صداي همان زن  (

 مـن ایـران   .. الاقل یه زنگی بزن به من .نمیدونم خونه اي ؟ نمیدونم خارج از خونه اي ؟ به هر حال من خیلی نگرانتم ! نگرانم عزیزم   
  . خداحافظ. قربونت برم . من ایران هستم ... یادت باشه ..هستم 

 صـداي عـشقی از      .ي پیامگیر منزل ضبط شـده بـود         زمانی که نعش استاد یاحقی را پیدا میکنند صداي زنی متجاوز از هشتاد مرتبه رو              
  ...روزگار گذشته 

  .از منظر قصه پردازي فرمان آرا دست به انتخاب خوبی زده وشاید بتوان گفت در مستند سازي کاري خطیر
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 بـه   ,م کـرده بـود      از ابتداي فیلم با صداي ناشناسی روبه روهستیم که در روزهایی که پرویز یاحقی در تنهایی جان به جان آفرین تسلی                    
  .منزل او زنگ میزده و ما به عنوان مخاطب این بازگشایی رمز را در پایان فیلم از زبان یکی از شاگردان استاد میشنویم 

 و همـین  . سوالی که در پایان فیلم حکایت میکند از عـشقی دیـرین   .فرمان آرا یک فضاي سوال برانگیز را براي مخاطب ایجاد میکند       
 موجب خرده گیري در نظرات منتقدین شود که چرا کارگردان خواسته است با ایجاد فضاي تعلیـق رنـگ و بـوي فـیلم                         مسئله است که  

 اما میتوان وجه دیگر را هم در نظر گرفت که ما در این مستند با یک اثري رو بـه رو هـستیم کـه یـک هنرمنـد                           .سینمایی به آن دهد     
 ضـبط شـده   هـاي   که سیر عمده روایت بر دوش همین فـیلم .اش تصویر برداشته است موسیقی دان در خلوت و تنهایی خود از زندگی   

 در نتیجـه کـارگردان   . در نتیجه ما انتظار تماشاي یک فیلمبرداري حرفه اي با زوایاي خاص مستندسازان و کارگردانـان نـداریم               .است  
   .وجوهی را وارد فیلمش کرده که مانع خمودگی بیش از حد فیلم شده است 

  . قصه ي صداي زنی پشت خط .صه اي که وجه سوالی آن از ابتداي فیلم با مخاطب همراه است ق
  . پیش میکشد ,دوري و درماندگی ها  زنی که قصه عشق ناکام مانده جوانی آن هر دو را پس از سال

 و پرده برداري محکم و قابل عرضی کارگردان از منظر قصه پردازي داستان این عشق را در طول روایت فیلم هوشنمدانه جاگذاري کرده
   .را در پایان فیلم نشان میدهد 

 دوربین در یک نماي بیابانی در حال حرکت است و همانطور پیش میرود تا صـحنه بـه   ,ی که صداي پیامگیر پخش میشود     های  سکانس
انیکه فیلم به پایان میرسد چیزي از آن  در عمق صحنه دوربین مکانی در یک پوشش غبارآلود معلوم است اما زم.سکانس بعد قطع شود 

  ...مکان نمی بینیم و گو اینکه سرابی بیش نبوده است
 مستندي که بار اصلی روایت بر عهده تصویرهایی است که یاحقی از خلوت و تنهـایی خـود   .این فیلم شرح زندگانی پرویز یاحقی است       

ش پررنگ فیلم باید بر شخصیتی باشد که زندگی اش در حال روایت شـدن             مستند زندگینامه اي وجوه و نق      هاي   در فیلم  .برداشته است   
است و این مهم باید جلوه اي خاص در اثر پیدا کند و چنانچه خللی به این نگاه سوبژکتیویته در طول فیلم وارد آیـد میتوانـد ضـربه اي      

ی گـو  های یک شخصیتی درست عمل کرده اما در سکانس از منظر نماهاي نزد" ...کنسرتی که " فیلم  .جبران ناپذیر به آن مستند باشد       
 طوالنی است که ریتم و ضرب آهنگ فیلم از نـبض خـود            ها     آنقدر نماهاي ضبط شده در برخی سکانس       .افتد    می اینکه از آن طرف بام    

ب اطاله کـالم فـیلم شـده    که موجها  در تدوین میتوانست این زیاده گویی  . و فیلم از مسیر قصه گویی خود کمی فاصله میگیرد          .افتد   می
 سـیر فـیلم از حـوالی    . ایراد دیگر هم به تدوین فیلم وارد است .است حذف میگردید تا خط قصه وجوه پررنگ خود را بهتر نشان میداد       

بـه  بینیم فیلم به نوروز سال هفتاد و هفت رسیده اما در چند سکانس بعـد بـاز میگـردد                      می  در جایی  . دهه هفتاد شروع میشود    هاي  سال
  !  هفتاد و چهار و هفتاد و پنجهاي سال

فیلم قصه اي را پیش کشیده که تماشاگر را با وجوه پنهان یک هنرمند روبـه رو میکنـد بـا زبـان سـاده و در عـین           ها    با تمام این حرف   
  .سادگی پیرامون هنرمند را بازگو میکند و زندگی اش را واگویه میکند 

ستان نزدیک این فرد بوده اند و خاطراتی را نقل میکنند میتواند موجبات استقرار هرچه بهتر مستند انتخاب افرادي که سالهاي سال از دو
   ... احمد رضا احمدي و , نواب صفا , افرادي چون بیژن ترقی .در نگاه مخاطب شود 

  . روایت مرگ هنرمندي است در انزواي خود و با خاطرات خود "کنسرتی که اجرا نشد"فیلم 
  ) اشغال تلفنصداي بوق(
 هرچی در میزنیم در رو باز نمیکنید یا الاقل یه خبري بدیـد  ... آقا یاحقی خانم ثابتم      ... آقا یاحقی در رو باز کنید        : )صداي زن همسایه    (

  . ممنون میشم خبر بدید . آقا یاحقی نگران سالمتی شما هستیم ...ما از نگرانی دربیایم 
  )دصداي بوق اشغال تصویر را پر میکن(

  حسام ذکا خسروي
com.blogfa.Busalik.www 
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   داستان - نقاشی
  مانی پیامبري که نقاش بود، تصویر گر ایرانی

سابقه اي دیرین دارد و حتی میتوان زمان آن را قبـل از              تصویر گري در ایران   
در این شماره هدف معرفی مانی اولـین         اما   .به ایران تخمین زد   ها    ورود آریایی 

 مـانی کیـست ؟ در مـورد زادگـاهِ مـانی             .تصویرگرِ نام و نشان دارایرانی اسـت      
ابهاماتی وجو دارد گاه اورا از تبار همدان مینامند و گاه ري ، اما وي در سـروده    

ــد ــامبري نقاشــم {: اي میگوی ــادم در  .مــن پی ــا فری ــده ام ت ــل آم  مــن از بابِ
بـود و در ایـام جـوانی بـه          » فاتـک «وي پسر   }  افکن شود  سراسرجهان طنین 

آموختن علوم و حکمت و غور و مطالعه در ادیان رزتـشتی و عیـسوي و سـایر                  
 به قول خودش در     . دین وي دینی تلفیقی است     .دینهاي زمان خویش پرداخت   

سیزده سالگی چند بار مکاشفاتی یافت و فرشته اي اسرار جهان را بدو عرضـه               
 میالدي خـویش را     242ام پس از آغاز دعوت آیین خود در سال           سرانج .داشت

 در فرهنگ فارسـی     .که مسیح ظهور او را خبر داده بود معرفی کرد         » فارقلیط«
وي براي اینکه اصول آیـین خـود را بـه بـی سـوادان      «: دکتر معین آمده است 

 بـه  سـاخته اسـت و    میبیاموزد، آنها را با تصاویر زیبا در کتابهاي خود جلوه گر        
  ».گفتند  میهمین سبب وي را مانی نقاش

  
 مـانی حتـاموفق شـد تـا بـر           .آیین او آیین رسمی دولت ترکان اویغوري آسیاي مرکزي شد         

ها و اشعار و داستان کوتاه نمادین نیز  در این میان سروده .امپراطوري چین میانه تاثیر بگذارد
ر آسیاي میانه بدست آمده است و در         اکثر این آثار د    .به نگارش درآمده است    درآسیاي میانه 

کل مجموعه آثاري که از مانویان تا به امروز بجاي مانده بیش از هفت هزار نوشته مختلف                 
در آیین مانی آمده که   { .اند  شعر سپید را به مانویان نسبت داده       هاي   نخستین نمونه  .باشد  می

ز سه جهـت شـمال و شـرق و    در آغاز جهان بر دو بخش بود که خوبی و نور در باال بود و ا             
غرب نامحدود و تاریکی و بدي در زیر بود و از سمت جنـوب و شـرق و غـرب نامحـدودي              

بود و در زیر که محلی کثیف و پلیدش خوانـده بـود اهـریمن    » زروان« جهان نور، جهان شادي و پاکی و جاي خداي آسمانی یا           .داشت
 .پیروز شد و نور و روح به اسارت تاریکی و ظلمت و جـسم رفتنـد   نهایت اهریمن  میان نور و ظلمت جنگی در گرفت که در           .برد  می بسر

او   دینی اش روي به هنر آورد ، نقاشی هنر اوست وهاي مانی براي آموزه} .مانی بر این باور بود که این اسارت تاکنون باقی مانده است
 به حدي در این هنر و صنعت مهارت داشت که به عقیده برخی آن       وي .و روایات را به تصویر کشید     ها    با نگار گري استادنه اش داستان     

ساخته بود و با وجود او نقاشی در ایران رونق ) ارژنگ(را معجزه خویش قرار داده و براي اثبات این دعوي کتاب نقاشی اي به نام ارتنگ 
و ها    را به وسیله ي طرح    ها    ود مفاهیم مجرد آن    گفته اند که مانی براي آسان ساختن فهم فلسفه ي بسیارمشکل آیین خ             .تازه اي گرفت  

 مـانوي  هاي  به این ترتیب بیش تر نقاشی.کرده و به این ترتیب حکمت ماوراءالطبیعه دین خویش را بیان میکرده است  مینقشها    رنگ
نـور   .داده است  میکی را نمایش طالیی مبارزه نور و تاریهاي و به ویژه رنگها  به شیوه ي انتزاعی بوده و به وسیله ي تاریک و روشنی       

و سیاهی که بـا زروان   نام زروان را اتخاذ میکند و از سویی ظلمت         که نماد خداوندگار خیر و روشنی است در رنگ طالیی نمود میکند و            
 نگونـه پدیـد   جـسم ای .هویت میدهد  حال این ادقام تاریکی و روشنی دنیاي مادي را.در ستیز است در رنگ سیاه و تیره جلوه گر میشود     
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 زیـادي در  هـاي  داسـتانک   مـانی .آید و به عقیده ي مانی روزگاري خواهد رسید که در پایان روشنایی بر اهریمن غالب خواهد شـد                می
 مانی در روز تاجگذاري شاپور کتاب شاپورگان را که به زبان جنوب غربی ایـران تحریـر شـده بـود و                    .خصوص آیین خود نگاشته است      

 او از طرف شاپور با : به مبدا و معاد بود به شاپور تقدیم کرد ، در این مورد دیاکونوف در تاریخ ایران باستان می نویسدمطالب آن مربوط 
  وي در کتـاب .لطف و عنایت خاصی مورد استقبال قرار گرفت و اجازه ترویج و انتشار اندیشه هاي نوین او در ایران به وي اعطا گردیـد       

 پس از مراجعت از هند به حضور شاپور رفتم و او با احترام فراوان مرا پـذیرفت و اجـازه مـسافرت           : ی نویسد کفالیه ئر شرح حال خود م     
درکشور خود مرحمت کردتا کلمه حیات را تبلیغ کنم من چندین سال صرف کردم و در مرکب او سالیان دراز در ایران و در کشور پارت                           

 آثـار   ٔ عمده .مانویان در ثبت و نوشتن آثار دینی خود بسیار فعال بودند           .ت مسافرت نمودم    تا آدیابن و ممالکی که با دولت روم مجاور اس         
 در ایـن میـان   .نوشـته شـده اسـت   } ...سریانی، پارسی میانه،پهلوي اشکانی، ترکی ایغوري،سغدي،چینی و زبان قبطـی     {آنها به زبانهاي  

 اکثر این آثار در آسیاي میانه بدست آمده است و در      .ه نگارش درآمده است   ها و اشعار و داستان کوتاه نمادین نیز درآسیاي میانه ب            سروده
هـایی کـه بـر      حاشیه نگاري کتاب   .باشد  کل مجموعه آثاري که از مانویان تا به امروز بجاي مانده بیش از هفت هزار نوشته مختلف می                 

 از . نگارگریبیشتر در ایران شناخته میشوند تا یک آیین         شد در میان مانویان امري رایج بوده و بهمین جهت آنان به             روي چرم نوشته می   
 اویغوري آن و نیز برخی آثار       ٔهاي مانی میتوان به اسناد بدست آمده ازتورفان چین و کتاب خوستووانیفت و ترجمه               آثار مانوي بجز نوشته   

گویند در یک مناظره بین مانی و موبد زردشتی  : روایاتی وجود دارد که شاپور به مانی بدبین گشت.قبطی بدست آمده در مصر اشاره کرد
و بدان سبب شاپور از او روي بر میگرداند در روایتی دیگر فرزنـد شـاپور بیمـار                   خورد  می مانی شکست } پیشگویی جنگ ایران و روم    { 

 و دیـن  .آورد  مـی دیار شرق بهر حال مانی روي به .بوده و مانی دستی در طب داشته اما فرزند شاپور جان میدهد و شاپور بدبین میگردد   
 مرگ مانی معلوم نیست اما در روایتی معروف که بهرام اول اورا به چنگ آورد آنگاه به قتل رسانید و جسدش را تو .مانوي را تبلیغ میکند
آن .یب کشیدند گروهی گویند او را چونان مسیح یه صل. جندي شاپور آویخت تا درس عبرت گردد    هاي   و از دروازه   .خالی و از کاه پر کرد     

مانویـت مـشغول بـود ولـی      سال به تبلیـغ  10سیسی نوس مدت      بهرحال پس از مرگ مانی جانشین وي       .نام گرفت باب مانی   دروازه ،   
  .سرانجام او نیز دستگیر و به مرگ محکوم گردید 
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  گزیده ها
 پس دیـن  .شینیان به یک شهر و یک زبان بود   دین پی ...دینی که من گزیدم از دیگر دین پیشینیان به ده چیز برتر و بهتر باشد               •

 .ها پیدا خواهد بود و به کشورهاي دور آموخته خواهد شد من چنان است که به هر شهر و همه زبان
 

ل آمده ام تا فریادم در سراسر. من پیامبري نقاشم.من آیین زیبائی هاست دین - •   من آنچه را.جهان طنین افکن شود  من از بابِ
 من شما را بـه سـمت   .گویند  می من سخن از دوستیهاي  نقاشی.گفت  میگفت، بودا   می گفت، عیسی   می تشتگویم که زر   می

 اي .گـردد   مـی شود و نیمه روشنایی او متبلـور   می آنجاست که نیمه تاریک انسان از او جدا        .شوم  می باغهاي روشنایی رهنمون  
 خـداي  .و آیین آنها را به ریشخند و جبر نگیریـد  ان احترام بگذاریدتیرگی و پلشتی را از خود برهانید، به کیش همنوعانت! مردم

 ...است آنها هم همان خداي باغهاي روشنایی
 ...مظهر لطـف خداسـت   ...خداست  مظهر لطف...آنچه در این باغ هست! در این باغ بگردید! در این باغ بگردید! بیایید !بیایید •

 !بگردید در این باغ! بیائید! بیایید
رسد ولی از داخـل در حـال     میامپراطوري ساسانی گرچه از بیرون پر ابهت به نظر...من شاه شاهان هستم و !  مانیکن گوش •

دستورشـان را در قالـب تقاضـا     آنها!  باید حقیقتی را به تو بگویم و آن اینکه حاکمان واقعی موبدان اند نه من.است تهی شدن
  ...پذیرم  میکنند و من ناچار  میبیان
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   بیات تاثیر گذاراد

  یش»آدمکشها«امپراطور و 
  آرمان شرفی

   
گویم امپراطور؟ زیرا از نظر تمامی مخالفین و موافقین همینگوي آنچه مسلم است آنـست                 می چرا

نویسنده اي کـه سـالها تـالش    .که باید او را بزرگترین نویسنده ي داستان کوتاه قرن بیستم نامید       
زیـست و بـر ادبیـات آن زمانـه          می ش را بر زمانه اي که در ان       کرد تا بتواند سبک مورد نظر خود      

  .نوشت بعدها در زمره ي معروفترین آثار داستانی قرن بیستم و تاریخ ادبیات دنیا قرار بگیرند  میغالب کند و باعث شد تا داستانهایی که
را نشناسد و در مورد آنهـا و  ها  کمتر کسیست که آنو چرا آدمکشها؟ بحث در مورد آثار کوتاه و بلند همینگوي به حدي بوده که امروزه                

سبک منحصر به فردشان چیزي نداند،برفهاي کلیمانجارو و پایان خارق العاده اش،یک گوشه ي پاك و پرنور و گفتگوي درونی و زیباي 
شود میان تمامی ایـن    میاعثاما آنچه ب... سفید و شخصیت پردازي و دیالوگهاي ویژه اش و       هاي  ی همچون فیل  های  پیرمرد کافه اي،تپه  
  .بپردازیم آنست که شاید این داستان را بتوان بهترین داستان کوتاه همینگوي نامیدها  آثار به آدمکش

اولین چیزي که توجه ما     .».در خوراکپزي هنري باز شد و دو مرد وارد شدند و پشت پیشخوان نشستند             «شود که     می قصه از جایی شروع   
در ابتدا ما تنها با دو مرد  .خود جلب خواهد کرد زاویه ي دید راوي ست و در واقع نحوه ي ورود اشخاص به داستان                 را در این داستان به      

 نشینند اما به ما معرفـی نمـی شـوند و مـا              می شوند و پشت پیشخوان     می وارد.دو مرد که براي ما و راوي فقط دو مردند         .شویم  می روبرو
 و همینگوي به همین سادگی و تنها در یک عبارت ما را به داخـل داسـتان خـود                  !  را نمی شناسد   فهمیم که انگار خود راوي هم آنها       می
 80یادمان باشد که همینگوي این داسـتان را چیـزي حـدود    !(کشاند تا منتظر بمانیم و همچون خود راوي به دنبال چیزهایی بگردیم  می

  .)سال پیش نوشته است
  ین؟چی میل دار :جورج از آنها پرسید« :سپس

  خواي بخوري؟  میتو چی.نمی دونم،ال :یکی از آنها گفت
  ».راستش نمی دونم چی بخورم.نمی دونم :ال گفت

امـا همچنـان و تـا صـفحه ي سـوم      . اسـت »ال«این که نام یکی از آن دو مرد .شویم  میاینجا جاییست که ما مثل راوي متوجه چیزي  
دهد و این مسئولیت خواننده ي فعال است تا خود بتواند از میان   میها را به ما نشانراوي فقط ظاهر آن.داستان نام مرد دوم را نمی دانیم
  : رسد  میاما باالخره و پس از گفتگوهاي زیاد نوبت به مرد دوم.پی ببردها  گفتگوها به باقی شخصیت پردازي

  یه پسر زبل دیگه،این پسر زبل نیست مکس؟ : ال گفت«
  ».زبل دارهاین شهر تا بخواي پسر  :مکس گفت

 »مکـس «خوانـد     مـی  »دوسـت ال  « و »مرد دیگـر  «،»مرد کوچک اندام  «هاي  پس نام فرد دوم یعنی کسی که تا بحال راوي او را به نام             
  آن دیگري را مکس صدا.نام یکی ال بود     .دو مرد وارد شدند    :اما این همه دردسر براي چه؟ مگر نمی توانست از همان اول بگوید            .است
کند   می ؟ و ما را مجبور    ...ر همان ابتداي داستان نمی گوید که آن دو نفر قاتل اند،عصبانی اند،شغلشان آدمکشی ست و                 ؟چرا د ...زدند می

براي فهمیدن این مسائل پابپاي راوي گفتگوها را بشنویم و پیش بیاییم؟ حال آنکه بـرخالف آنهـا راوي کـامال سـه مـردي را کـه در                             
مگر قرار نبود راوي .»در خوراکپزي هنري باز شد« :فهماند  میی در همان جمله ي اول این را به ماشناسد و حت  میکنند  میرستوران کار

  هم مثل ما باشد؟
دالیلی که ما حاال بعد از این همه سـال بـا برخـی از آنهـا آشـنایی کـافی داریم،اگرچـه در روزگـار                          .مسلما این کار دالیل بسیاري دارد     

توان ایجاد سریع کشش و تعلیق را نام برد زیرا نویـسنده بـا                می از دالیل متنوع این کار    .دانست می همینگوي کمتر کسی اهمیت آنها را     
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خود دست به کار شویم،ما دوست داریم بدانیم آنهـا کیـستند کـه      ها    شود که ما حتی براي فهمیدن اسامی و شخصیت          می این کار باعث  
بنشینیم و ادامه ي داستان را با رغبتی چند برابـر پـی بگیـریم تـا اینکـه بـه         حتی براي راوي ناشناس اند و وقتی به آن پی بردیم حال             

  آنها چه کار دارند؟ :مهمترین مسئله نیز پی ببریم
دانـیم    مـی همه.توان براي این کار همینگوي در نظر گرفت چیزي ست که کمتر کسی به آن توجه دارد      می اما شاید مهمترین دلیلی که    

تـا آنجـا کـه      .کسی به اندازه ي او در مقابل احساساتی گري و احساساتی نویسی داستان نویس قد علم نکـرد                 که شاید در تاریخ ادبیات      
 دوست ندارد کـه مخاطـب بـه   .کند تا خودش تصمیم بگیرد  میاو مخاطب را رها.تقریبا تمامی داستانهاي او خالی از چنین عنصري ست     

چنـان کـه از روزنامـه    ( همینگـوي .وست بدارد و از دیگري احساس تنفر کنـد خاطر حرف او خود را مجبور ببیند که فالن شخصیت را د  
داد و تـصمیم    مـی او فقط نـشان . بیش نمی دانست   »نشان دهنده اي  «خود را   )نگاري و از مدتها همنشینی با گرترود استاین آموخته بود         

  .گذاشت  میگیري و انتخاب را بر عهده ي خواننده
صا ادبیات و در این میان بیـشتر از همـه داسـتان بـر عهـده دارد نبایـد نادیـده گرفـت و آن رسـالت                            با اینحال آنچه را که هنر و خصو       

شوند چـه نه،بایـد روشـنگر باشـد           می  نامیده »داستان اخالقی «داستان خوب چه از آن دسته باشد که به قول برخی            . است »روشنگري«
پس چه باید کرد؟ وقتی نمی توان و نباید حتی در جمله اي خـوب      .ستاگرچه این روشنگري بنابر اصول مدرن،مستقیم و اجبار کننده نی         

  !چه خوب چه بد به یک اندازه قابل احترامندها  وقتی شخصیت! را به رخ کشیدها  یا بد بودن شخصیت
نشیند و آنچنان  ی مپس نویسنده هم در کنار مخاطب :...افتند تا مشکل را از بین ببرند  میاینجاست که هنر نویسندگی و خالقیت به کار

کند تـا اینچنـین     می استفاده»مرد اول،مرد دوم«زند و در مقابل دو نفر قاتل از   میدارد سه مرد رستوران دار را با نام صدا   می که دوست 
   .احساس قرابتش با رستوران و کارمندهایش و حس غریبگی اش با دو قاتل در قلب مخاطب نیز رخنه کند

  فیآرمان شر ...ادامه دارد
  
) نشر نگـاه (ترجمه ي احمد گلشیري_ بهترین داستانهاي کوتاه ارنست همینگوي _ی که از داستان ذکر شد از کتاب       های  براي قسمت * 

  .استفاده شده است
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  داستان ترجمه
ماره داستانی می خوانید کـه توسـط        دراین ش  . است شدهتمامی آثار بخش ترجمه توسط اعضا و دوستداران انجمن داستانی چوك انجام             

ترجمه مـصاحبه بـا اریـک امانوئـل          . است   بودهعضو انجمن آقاي مرتضا محمودي از سوید ارسال شده و ترجمه آن نیزاززبان سویدي               
ه  دربخش سوم نیز مقاله اي ترجمه شـد        وفته  صورت گر به فارسی   اشمیت نیزتوسط دوست گرانقدرخانم شادي شریفیان از زبان فرانسه          

قسمت چهارم این بخش به بررسی .اززبان انگلیسی می خوانید که توسط عضو فعال و مترجم انجمن خانم لیلی مسلمی انجام شده است
 تمامی عالقه مندان نیزمـی  .آسیب شناسی ترجمه اختصاص دارد که زحمت آن را آقاي محمد اکبري دیگر عضو انجمن متقبل شده اند 

ي ما ارسال کنند و اگرتمایل و توانایی آن را دارند که قسمت دیگري به این بخش اضافه کنند با کمال میل                      توانند آثارترجمه خود را برا    
   .حاضر به همکاري هستیم

  داستان ترجمه
  )دئسو(مرتضا محمودي

انتینی هستم کـه از  من جزو معدود نویسندگان مشهور آرژ   : نویسد  می  او در باره خود    . در آرژانتین است   1932 متولد   1خوان خوزه هرناندز  
  نام دارد که یکی از استانهاي شمال غربـی آرژانتـین  3نویسم توکومان  می منطقه و آدمهایی که من از آن   . نمی نویسند  2بوینوس آیرس 

  بلکه نویسنده اي. من نویسنده اي استانی نیستم. من معنی و جلوه اي ملی یافته استهاي شود گفت که توکومان با نوشته       می .باشد می
  .ملی و بین المللی ام که محیط ادبی دیگري را انتخاب نموده تا آن چه که در آرژانتین متداول است

 بـر گرفتـه از ایـن مجموعـه          5 داستان کوتاه جولیـان    . منتشر شد به شهرت رسید     1965 که در    4"بی گناه "هرناندز با مجموعه داستان     
رژیو استوپاریچ  .داستان است   آنجا ثروتمندان   . در شهرها تنفر و بیزاري فروخورده اي حکمفرماست        " :نویسد ی م  در مورد این داستان    6 سِ

خواهد مرزها   می دولت تنها وقتی.کنند  میو گناهکاران کیپ هم زندگیها    و فقرا، دانشجویان و بی سوادان، کارگران و بی کاران، راهبه          
 در بیرون شهرهاي بزرگ، کمربندي از حاشیه .ادها، نه حل آن ها براي فروکش نمودن حس نابرابري و تض.کند  میرا تعیین کند دخالت

نشینان در جهانی به معناي واقعی فقر کشیده شده است که در آنجا رنجبران و کارگران و کشاورزانی که از روستاها به قصد یافتن کـار                       
 فقیر تصور کننـد آنهـا   هاي هم مرزند، طوري که بچهها   پولدار شهر با این مکانهاي  محله.به شهرها سرازیر شده اند در هم آمیخته اند 

  ". متمول رفیقندهاي  این محلههاي هم با بچه
  : گوید  می"بی گناه" در مورد 7گارسیا مارکز

 هرناندز از نویسندگانی است که بسیار پیشرفت کرده و . کتاب هرناندز یکی از مهمترین کتابهایی است که در بوینوس آیرس خوانده ام"
  ".نویسد  میادي کاملبا آز

ز  می هرناندز را همچنینهاي اهمیت داستان لوي مارتینِ   : جست 8توان در بیان منتقدي دیگر، توماس اِ
  ".جوید  می هرناندز خود را در زبان حماسی آرژانتین.گذرد اجتناب ناپذیرند، با سرنوشتی محتوم ها می  آنچه که در این داستان"
  

  جولیان
 از محله ما که نبود، متعلق به این قسمت شهر هم .کردیم سر و کله اش پیدا شد      می  توي پیاده رو فوتبال بازي     9چلووقتی داشتیم با مار   

 دست در جیب، داشت از کنار درخت . الغر، با ظاهري فالکت بار و موهایی پر پشت وبلند که شاخه شاخه توي صورتش افتاده بود                .نبود
   .پایید  میود، خاموش ما راپرتقال آن دست خیابان که ایستاده ب

 فکر کردیم او هم توپ را بطرف ما شوت .زد بنشیند که شوتی اشتباهی توپ را برد آن دست خیابان و کنار او انداخت  میداشت چمباتمه
  .خواهد کرد اما آن را برداشت، آورد این طرف خیابان و با احتیاط کامل آن را گذاشت روي زمین
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ن صدایش زد برود خوراك بخوردمی خواستیم به بازي ادا  مارچلو قول داد وقتی . از هم جدا شدیم.مه بدهیم که مادر مارچلو از توي بالکُ
 وقتی که برگشتم خانه از پـشت پـرده تـوري    .غذا خورد بیاید با هم با دوچرخه گشتی توي شهر بزنیم، پیش از آن که بخواهیم بخوابیم       

  .هنوز کنار درخت پرتقال مثل گنجشکی ترسیده و بی حرکت ایستاده بود .شیشه ي در دوباره چشمانم به او افتاد
زدیـم، در بـاره ي     مـی گذراندیم؛ در باره ي فـیلم گـپ       می از آن جا که تابستان بود و تعطیل بودیم، من و مارچلو بیشتر اوقات را با هم                

 و خیلی 10 برق دهندههاي اره گان، جهان گیاهان، ماهی مختلفی بودند مثل تصاویر ستهاي ی را که در سريهای فوتبال، یا این که کارت
دست نیافتنی تـرین شـان یـا     :چسباندیم  میکردیم، توي آلبوم مخصوصی  می بیسکویت شکالتی پیداهاي چیزهاي دیگر که توي جعبه   

درت توي جعبه بیسکویت    سـه  هاي  پایتخت، پرچمهاي خریدیم، یا این که با آرم باشگاه  میشدند را یا  میپیداها  بهتر بگویم آنها که به نُ
  .کردیم  میگوش و یا با مدادتراش عوض

 بـا یـک   .بعد از ظهري که مارچلو با جعبه تصویرها توي دست و آلبوم زیر بغل به خانه ما آمد نتوانستم حسادت خـودم را پنهـان سـازم              
 روي  .بزرگ ترها خوابیـده بودنـد رفتـیم تـوي هـشتی کـه بیدارشـان نکنـیم                  چون   .را خریده بود   12 ماسک مرگ توتان خامون    11پزو

 آنقـدر  .مان را باز کردیم و شروع کردیم به چسباندن تصاویري که توي هفتـه پیـدا کـرده بـودیم                   های   خُنک نشستیم آلبوم   هاي  موزاییک
  ل دیده بودیم همان پسرکی که شب قب.پاید  میسرمان شلوغ بود که ندیدیم کسی از الي در سرا ما را

  . خودم کارت جمع نمی کنم.خاین میدمتون  می اگه. من از این کارتا زیاد دارم-
خواست از دکان سودا بخرد که   می. عجله داشت.اشتیاق ما با این حرف بر انگیخته شد؛ گفتیم او هم بیاید توي هشتی پیش ما اما نیامد     

هر چیزي ها   بخاطر کارت.توانست با ما فوتبال هم بازي کند؟ گفتیم آره  می آیا.د قول داد یک بار دیگر بیای. فشاري بودهاي  توي شیشه 
   .کردیم  میرا قبول

  .کنم، بغل آهنگري  می پشت خطوط قطار زندگی. اسمم جولیانِ-
شـدي بـه     میهن رد از خاکریز خطوط راه آ.شد  میتمامها  می دانستیم کجاست؛ از محله ما زیاد دور نبود، آنجا که آسفالت و چراغ برق            

ی متروك و  های   زمین . ساخته شده از صفحات چوبی پوشیده شده با گونی         هاي  گذاشتی؛ محله اي فقیر نشین با کلبه        می دنیاي دیگري پا  
فقیر  سیمانی ما و آن محله       هاي   زیاد اتفاق نمی افتاد جرات کنیم از خاکریز راه آهن که مرز میان خانه              . پا برهنه  هاي  پر از آشغال و بچه    

  .آمد رد شویم  مینشین که به نظرمان مالل انگیز و خصمانه
) چشم بسته که دعوایمان نشود ( اهللا بختکی. بیشتر از پنجاه تا بودند و همه هم جدید  .ی که قول داده بود آمد     های  غروب جولیان با کارت   

 مـارچلو بـراي پیـدا       .گشتیم در آوردم    می دنبالش کوچک بود و بیشتر از همه        هاي   را که از سري پرنده     13توپاس کولیبري "دست کردم   
  . مغازه سر نبشی کرده بودهاي  پس اندازش را بیهوده خرج خریدن دوجین دوجین بیسکویتهاي کردنش تمام پول

باخـت کـه مجبـور      ها می   توي شرط بندي   : یک رفیق درست و حسابی     .مان باشد های  از آن روز به بعد گذاشتیم جولیان توي تمامی بازي         
 ولی فکر نکنید که تنها بخاطر این چیزهـا بـود   .ود توپ را از پشت بام پایین بیاورد، یا این که برود آن را از میان گل و الي در بیاورد  ش

دلیل آن هم دوباره پیدا شدنش بود بـا وجـود آن         : او هم نیامده بود که فقط با ما فوتبال بازي کند           .که درون خودمان راهش داده بودیم     
 .جور که توپ با یک شوت محکم با چراغ برق توي خیابان برخورد کرد و آن را شکست و نهایتا توپمان را گرفتند و پس ندادنـد          اتفاق نا 

تا صداي جرینگ، شکستن چراغ آمد چنان پا به فرار گذاشت که در عرض چند ثانیه به پیچ خیابان رسید و گـم                       ! جولیان ترسید جولیان  
فتـی بـود   هیچ کس باور نمی کرد این      .شد لُ همیـشه موقـع راه رفـتن     :قدر فرز و سریع باشد، کسی که در موارد عادي آنهمه دست و پا چ

  .کشید، مثل اینکه تازه از خواب بیدار شده باشد  میآمدند و مدام خمیازه  میپاهایش به زور دنبالش
 14کرد، جوري که سابینا  می شان رانداشت القاحقیقت این است که ریخت و قیافه جولیان چیزهاي دیگري را هم که آدم آرزوي داشتن           

ن       ش هـای  گذراند، با توري دور موهایش و یک پیش بند کوچک گلـدوزي شـده کـه سـنجاق        می عمه مارچلو که تمام زندگیش را دربالکُ
ر فالکت زده بود که یـک   مثال به مارچلو گفته بود که جولیان با شلوار وصله دار و موهاي بلندش آنقد        .بیرون زده بودند را دلواپس سازد     

 بـا وجـود ایـن چیزهـا مـا      .کننـد   میگردد دیگران چطور به او نگاه  میحاال بگو کسی که با همچه آدمی :توانست باشد  می بچه خیابانی 
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 هم  اما این کارهاي خیر خواهونه چندان  .جولیان را بردیم سلمانی موهایش را اصالح کردند و توي راه هم یک شلوار نو برایش خریدیم                
رنیلی آمریکاییش چیزي را عوض نکرد؛ بدون آن حصار موها، کاسه ي سرش گرد و کوچک به نظر       :نتیجه بخش نبود   آمـد، مثـل     میکُ

ل و وِل تر از قبل آویخته بود             های  گوش :یک پرتقال   آنچه که مربوط به شلوار نو او میشود باید گفـت            .ش بزرگتر شده بودند و دهانش شُ
 با اینهمه ما جولیان را با هیچ چیز توي دنیا عوض نمـی            . شده بود و پاره پوره که با قبلیش دیگر تفاوتی نمی کرد            که آنقدر لکه لکه یی    

 و یـک روز هـم ایـن را نـشان داد وقتـی مـارچلو       .کردیم، یک دوست واقعی که حاضر بود هم در غم و هم در شادي ما شـرکت کنـد                 
اده بودند گم کرد و تنبیه شد و دو روز کامل توي خانه ماند و بیرون نیامد، جولیان به ما خودنویسی را که در سالروز تولدش به او هدیه د

 بـه همـان     . میدان گشتیم و پیدا که نکردیم او هم همانقدرمایوس شد که ما            هاي  کمک کرد دنبال خودنویس او توي تمام سوراخ سمبه        
 چیزي که در رابطه .دسیسه چی بود :ید اقرار کنم که یک عیب هم داشت اما با.اندازه هم وقتی پمپ دوچرخه من را دزدیدند ناراحت شد

 شد، بهترین کارت هارا به مـن   مییک شب مرا کنار کشید گفت اگر قول بدهم به مارچلو نگویم، چون ناراحت :کشف کردیم ها    با کارت 
ه اي که گفت دیگر هرگز به ما کارت نخواهد داد     ولی ما این احساس را از همان لحظ        . یک بارهم همین را به مارچلو گفته بود        .دهد می

 قرمـزاو را دیـدیم و صـداي لـرزانش را، پرسـیده      هاي  وقتی چشم.گرفت مرده بود  میرا از اوها  فراموش کردیم چون کسی که او کارت 
داده و شکالت   میپول خوردبه او  : یک روزنامه فروش، کسی که خیلی هواي جولیان را داشته     . نه .بودیم آیا یکی از خویشاوندانش بوده     

رد    " . مصور هاي  و مجله  بعـد یـک چیـز    . اضافه کرده بود بالفاصله، مثل این که یکمرتبه نیروي تازه اي گرفته باشـد    " رفت زیر قطار م 
هاي مثال در باره دست قطع شده روزنامه فروش و این که چطور شُـر شُـر خـون از سـپر     :خوف انگیز تري را هم به آن اضافه کرده بود        

ریخته است؛ یا این که دیده بود سگی یکی از دستان روزنامه فروش را به دهان گرفته باشد و بدود، یا یکی دیگر با یک پا   میلوکوموتیو
آمد که بالفاصـله پریـد و سـبک روي زمـین روي       میش تمام شد آنقدر راضی بنظرهای  وقتی جولیان حرف .و یکی هم یک گوش او را      

 آنوقت بـود  .مثل میمون :؛ بعد ورچرید از درخت پرتقال رفت باال خودش را به شاخه اي آویخت، بعد شاخه اي دیگر         پا چرخید  هاي  پنجه
   . تیرههاي پر از لکه :که ما کمر جولیان را دیدیم

 پیدا شـده  روي کمرشها  پرسیدیم چطور آن نشانه  می هر وقت هم از او .عجیب بود که دیگر جولیان از مرگ روزنامه فروش حرفی نزد          
   .کرد  می و زود موضوع را عوض"از وقتی دنیا اومدم بوده" :رفت  میاند از جواب دادن طفره

به هر حـال دوسـتش       :از آن روز، همانطور که قبال هم گفتم، جولیان دیگر به ما هیچ کارتی نداد، چیزي که دیگر چندان هم مهم نبود                     
 " جولیان اصال عار نـداره . واقعا ها" .باخت جریمه بشود  میه جولیان توي تاس بازي    آمد هر بار ک     می داشتیم، بیشتر مارچلو که خوشش    

یف.گفت  می مارچلو با صداي بلند    نمود که یک هلزون را زنده زنده قورت داده، یا بـرگ گـل بگونیـا و یـا       میکرد غلو  می جولیان هم کِ
ی بلند اداي رقص جنگی سرخپوسـتان  های  با پرش.ه هر کاري دست بزندکرد ب  می  شوق این که بتواند با ما باشد وادارش        .فضله پرنده را  

رُمب        می را در  مردي که گرگ "انداخت روي زمین که مثال گرفتگی عضله دارد یا مثل هنرپیشه فیلم   می آورد، یا یک مرتبه خودش را گُ
  .کرد به زوزه کشیدن  می و یکشنبه توي سینما دیده بودیم شروع"بود

 پدر و مادرش و عمه سابینا رفته بودند بیرون و ما حوصله مان سر رفته بود که بجاي این .جولیان را به خانه دعوت کرد    یک روز مارچلو    
 سابینا را که خیلی دوستشان      هاي   اجازه نداشتیم توي حیاط بازي کنیم که مبادا گلدان         .که بنشینیم و از خانه نگهبانی کنیم چه کار کنیم         

میم گرفت کلکسیونی از چیزهایی را که برایش خیلی ارزش داشتند و توي یک قوطی خالی مربا گذاشته بـود   مارچلو تص.داشت بشکنیم 
 نقش بسته بر سنگ، گردنبند ساخته شده به شکل سوسک هاي پوست مار، نُک نیزه : براي من که چیز تازه اي نبود    .نشان جولیان بدهد  

) مـادرِ مـادر   (نظر کرده دوشیزه باکره و عینک الك پشتی که متعلق به مادر بزرگ               پیچ، مدال دعاي     هاي  با رنگ سیاه، قطب نما، مهره     
مان را توي ایوان نشـسته تـوي   های  همین عینک الکپشتی بود که الهام بخش جولیان شد تا لباس بدل بپوشد، وقتی بستنی             .مارچلو بود 
خواست   میبا لباس بدل پوشیدن :و حتا دزدکی هم او را نپاییم جولیان گفت ما باید همانجا بنشینیم    . دسته دار خورده بودیم    هاي  صندلی

 چند دقیقه بعد با رو تختی یی که به دورخود پیچیده بود بیرون . سریع رفت توي اتاق خواب سابینا و در را قفل کرد         .ما را غافل گیر کند    
 وقتـی شـنلش را در آورد مـن و مـارچلو ریـسه      .بودرفت با صورتی به پودر تالک آمیخته که زیر چین شنل پنهان      می  جلوي ما راه   .آمد
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 کلفـت عینـک چـشمانش نـصف         هاي  کرد، با عینکی که روي نوك دماغش افتاده بود؛ پشت شیشه            می  جولیان چشمانش را لوچ    .رفتیم
 مـشتاق    مارچلو . بالشی پشت کمرش سفت بسته بود که قوزي به نطر بیاید           .صورت چارگوش و باریکش را چون حشره اي پر کرده بود          

که توي صندوق و در اتاق زیر شیروانی بود و کاله گیسی از دم اسـب کـه   ها   جولیان را با یک شنل سیاه و کاله بیوه زن     هاي  بود لباس 
  .رفت  می باید زود.توي حمام آویزان بود براي بستن شانه ها، کامل کند اما جولیان که یکمرتبه جدي شده بود نپذیرفت

  .ارو از داروخونه براي نامادریم بخرم فراموش کردم باید د– 
   .ما جولیان را تا در حیاط مشایعت کردیم و هنگام خداحافظی همدیگر را بغل گرفتیم

 ما از آمدنش خوشحال شدیم چـون قـرار گذاشـته            . سابینا بود  . چیزي از رفتن جولیان نگذشته بود یک تاکسی جلوي در خانه ترمز کرد            
 خس خـس  .زد  میشد و به او سالم کردم نفس نفس  می  سابینا وقتی از هشتی رد     .هوا گرفته و خفه بود     :بودیم دوري توي میدان بزنیم    

سالها بـود بـا آن      ها    شد و تمام همسایه     می نفس زدنش بخاطر گرما بود و بخاطر بیماري مشهوري که بخاطر عارضه دریچه قلب ناشی              
کردم حالم خوب   میده ما که هر وقت دلم نمی خواست بروم مدرسه و وانمود مخصوصا خانوا.آشنایی داشتند گر چه باور هم نمی کردند 

  ".بخاطر عارضه خِس خِسِ سابینا" :گفتند  می بقیه با بدجنسی"این پسره چشه؟"پرسید   مینیست، تا یکی
   :خواست پلورش را بردارد با هم به میدان برویم که سابینا توي هشتی ظاهر شد  میمارچلو

  خواب من بوده؟  کی تو اتاق -
  .زد  می یکی از رگهاي گردنش ورم کرده و.از خود بیخود و با مشت گره کرده ایستاده بود

   .شد  میرو تختی را به هم زدن و کف اتاق پودر تالک ریختن که نباید باعث اینهمه بر افروخته گی :سر جایم خشکم زده بود
چیم رو میز کنار تخت بوده نیس،– ساعت م   

  د و ناله کر
  ! ساعت طالم–

   :گذشت صداي سابینا را که شنید ایستاد  میدختر خدمتکار منزل روبرویی که بازو در بازوي یک سرباز داشت
  .رفت  میشینه دیدم از اینجا  می همین حاال اون پسره رو که نزدیک آهنگري قدیمی-

   :صورت سابینا یک مرتبه درخشید
  ! جولیان-

   .با فریاد گفت
  .ردمک  می فکرشو–

   بعد آمد بازوي من و مارچلو را چسبید
  . یاال، بریم. هر دوتاتون باید با من بیاین-

ساعت عاقبت از جـایی کـه هـیچ کـس     (  بی پایه علیه جولیان نبود که ما را حیرت زده کرده بود هاي  آن سوء ظن.رفتیم  می ساکت راه 
بلکه بخاطر قبراقی سابینا، نیرویی   ) گشت  می کرد یا توي جیب لباسی را      می آورد، وقتی آدم جعبه اي را باز        می انتظارش را نداشت سر در    

کردیم بخاطر بیماري اش حتا قادر نیست یک مگس           می که گرفته بود و بخاطر مصمم بودنش بود که ما تا آنوقت سراغ نداشتیم و فکر               
  .را هم بکشد

 روي بـام آجـر   . دو اتاق ساخته شده از صفحات تخته اي   . ریخته بود   خانه جولیان کنار آهنگري قدیمی فرو      .گذشتیمها    از خاکریز و ریل   
 نزدیک تر که آمدیم زنی روي یک کرسی چوبی نشسته بود و داشت توي .را از جا بکند چیده بودند تا مانع شود باد صفحات فلزي رویی

   . چشم از کاسه گرفت و به ما انداخت.خورد ی م دور و بر چراغ، حشره وول.کند  میپوست) نخود سبز(روشنایی چراغ نفتی نخود فرنگی 
   پرسید .سابینا جلو رفت

    شما مادر جولیان هستید؟–
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  .کنه  می مگه فرقی هم. نه-
   .با بی تفاوتی گفت

    چیزي شده؟–
  سابینا گفت

  .خواستم با جولیان گپ بزنم  میکنم، اما اول  می االن براتون تعریف-
  موهاي کوتاهش او را بیشتر شکل پرنـده اي نـشان  .ا کرد طرفی توي عمق اتاق که در سایه گم بود    زن شانه باال انداخت، بعد رویش ر      

ریب که از چشمان سیاه و پنهانش به پایین فرو :داد می    زن گفت .غلتید  میدماغی بزرگ و خمیده و بریدگی خطی اُ
  . خودته به خواب نزن.گیرن  می جولیان، یه خانم و دو تا پسر سراغتو–
فاصله پس از آن، جولیان مردد روي تخت نشست، بلند شد آهسته رفت وسط اتاق ایستاد، خمیازه بلندي کشید و دستهایش را از هم              بال

 لباسهاي عادي اش تنش بود، چیزي که چندان ما را متعجـب نمـی         .باز کرد که نشان بدهد همین حاال از خوابی عمیق برخواسته است           
خواهد   میگفت، زحمت داشت آدم هر بار که  میخوابید چون راحت تر بود؛ یا این که همانطور که خودش  میدانستیم با لباس  میساخت؛

   خواب آلوده با صدایی گرفته زمزمه کرد .بخوابد لباسش را در بیاورد
  . خُب، چی شده–

  سابینا بی مقدمه گفت
   .بدي جولیان، اینجا اومدم ساعتی رو که مطمینا قصدي نداشتی ورداشتی پس – 

  جولیان بلند گفت
  . چه ساعتی؟ من هیچ خبري از هیچ ساعتی ندارم–

شاید  :خارق العاده بلند بود(  بلند شد.گذشت نمی دهد کاسه نخود سبز را کنار زد    می آمد اهمیتی به آن چه که       می زن که تا آنموقع بنظر    
اي جولیان را چنـگ زد و دو سـیلی محکـم خوابانـد بـیخ       موه) رسید  می خورم که سرش به سقف      می این تنها برداشت من بود اما قسم      

   :گوشش
   ساعت خانم رو کجا قایم کردي؟ ها، جواب بده، بگو کجاس؟ -
   .خورم  می قسم. من چیزي نمی دونم، زن بابا-
  خوري؟  می قسم دروغ. بی دین–

   .و جولیان را این بار محکم تر زد
ها    مارچلو کنارم دست   .لرزید  می  پاهایم .کشیدم  می  من بزور نفس   .العملی نشان بدهیم  آنقدر غافلگیرانه بود که ما فرصت نکردیم عکس         

  .خورد  میرا جلوي صورت گرفته بود انگار او کتک
   ساعتو کجا قایم کردي؟ کجا؟– 

   .کرد  میزن مدام تکرار
  .ه این کار زشت هم از یادت بره مثل بار قبل با کمربند چنون بزنمت ک.گفت  می روزنامه فروشه راست. بگو دیگه، تخم جن–

  .گفت کاري نکرده است  میزد و با ناله و زاري  می جولیان زمین را لگد
   زن خستگی نا پذیر تکرار کرد

   ساعت کجاس؟ کجا؟ کجا؟-
  که ناگهان و در نهایت شگفتی شنیدیم جولیان آشکارا گفت

   .اونجاس زن بابا، پشت قوطی چايِ -
  . برو بیارش بده خانم–



33     صفحه 89 داستانی ایران       شماره چهارم، آذر ماه (PDF)            اولین ماهنامه الکترونیک ماهنامه ادبیات داستانی چوك  

  .ینبار با آرامش قبلی گفتا
   : سابینا گفت. لحظه اي با سکوت گذشت.جولیان رفت از توي کمدي توي اتاق ساعت سابینا را بیرون آورد آمد

    بریم دیگه–
   و آهسته اضافه کرد

  .کنین  می امیدوارم یادتون بمونه از این به بعد چطور دوستاتونو انتخاب-
دادیم تنبیهی    می دیدیم، به او نشان     می خواست تعلق خاطر او را نسبت به خود در او           می  دلمان .ادیممن و مارچلو روبه روي جولیان ایست      

پیش از این که جولیان بـه   .زد که الل ماندیم  میکه شده بود براي جبران آن اشتباه کافی بود اما چنان نفرتی در چشمانش دیدیم موج          
ف کند و احساس خواري خود را نشان د   .هد، خاطر جمع شدیم که دشمنی یافته ایمگوشه اي تُ

ر داد توي دست زن زن اظهار تاسف کرد.سابینا پیش از آن که برود طرف در، چند اسکناس س :   
 آخـه   .خوات بیسکویت بخره    می  گفت . هفته پیش سی پزو از روزنامه فروشی دزدید        .نمی دونم چکار کنم   !  چه بی آبرویی بزرگی خانم     -
  .بیسکویت بخورهتونه اینقد   میآدم

 دوست نداشـتم اظهـارات   .برومها   من ترجیح دادم تنها و زودتر از آن. زن تا آخر گوش دهدهاي مارچلو منتظر ماند تا عمه اش به حرف      
  فقط کافی بـود او رو      . هیچوقت تو قضاوتام اشتباه نمی کنم      . نگفتم؟ از همون اول    "گفت    می زدم  می  حدث .پیروزمندانه سابینا را بشنوم   

  ".یه بچه ي دزد :ببینم که چی به چیه
 توي  .نفس عمیقی کشیدم و یکهو احساس خوشحالی کردم        :رفتم اولین قطرات باران شروع به باریدن کرده بود          می وقتی از خاکریز باال   

  .راه شاخه ي شمشادي را کندم و با چاقوي مدادي ام شروع کردم به تراشیدن آن تا که فرم شمشیر به خود گرفت
  
   » سوید– اوپساال 2010رجمه شده از متن سویدي به فارسی پاییز ت«

  توسط مرتضا محمودي
   الیزابت هلمز :ترجمه به سویدي

   
   

1- Juan Jose Hernandez/ 
2- Buenos Aires/ 
3- Tucuman/ 
4- Den oskyldige ( نام سویدي مجموعه داستان ) 
5- Julian/ 
6- Sergio Stuparich/ 
7- Garcia Marquez 
8- Tomas Eloy Martinez 
9- Marcelo 
10- Elektriska fiskar (electric fish) 
11- Peso 
12- Tutanchamon 
13- Topaskolibri 
14- Sabina 
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   معرفی و مصاحبه نویسنده خارجی
  "خوش بینی اختیاري"

  مصاحبه اي با اریک امانوئل اشمیت
  ترجمه شده از زبان فرانسه، شادي شریفیان :مترجم

 بـه   2005 در اکتبـر     EVENEریک امانوئل اشمیت در مصاحبه زیر که در مجله          فیلسوف ، نمایشنامه نویس و رمان نویس معروف ، ا         
 و اینکه چگونـه موسـیقی بـر زنـدگی او تـاثیر      " تکتونیک احساسات " و " زندگی با موزارت "چاپ رسیده است ، در مورد دو اثر خود   

   ...رود  می بشمار در صحنه ادبیات بدبینانه ، این نویسنده تا حدودي خوش بین.کند  میگذاشته صحبت
 دانید؟  میآیا شما خودتان را نویسنده اي مردمی

 همیشه خواسته ي من ایـن       .اما موفقیت معموالً نسبی و متغیر است      .کنم  می گویند و از این مسئله احساس غرور و خوشحالی          می اینطور
 مدت زمان طوالنی ایـن حـرف را در       . بگذارم بوده است که بین مردم تحصیل کرده ، فیلسوف و میل به صحبت با همه مردم دنیا فرق                 

را بخوانند و هم مادربزرگانی  ی بنویسم که هم دوستان روشنفکرم آنها   های  و نمایشنامه ها    خواهم کتاب   می کردم که   می این جمله خالصه  
موزارت با جذابیت به سوي . از موزارت صحبت کرده ام" زندگی با موزارت "بهمین دلیل بود که در کتاب .که تحصیالت آنچنانی ندارند  

 اینکـه گـاهی  .کنـد   مـی  کند و در همان حال با پیچیدگی و غناي درونی اش ، انسانیت را توصیف                می رود، ملودي اي عرضه     می دیگري
شده  ادبی که از من هاي  یکی از بزرگترین تحسین.کند  میکنند مرا خیلی خوشحال  میم را بازخوانیهای م و نمایشنامههای شنوم کتاب می

احتیاط نه به معناي جلوگیري ، کناره گیري .گوید با ادبیات باید با احتیاط برخورد کرد  می بوده است که  مارگریت یورسنار است مربوط به    
 .و اضـطراب  ها    مان، کسب درکی از دیگران ، آرامش احتمالی و از بین بردن ترس            های  و خاموشی، بلکه به معناي درك پیچیدگی زندگی       

 از این حرکت است،ما فقط کتاب را براي اینکه کتابی خوب نوشته باشیم و احتماالً مورد تحسین دیگـران واقـع شـویم ،                         ادبیات بخشی 
  . اینکار بنظر من خیلی بیهوده است.نمی نویسیم

 پس به نقش نویسنده اعتقاد دارید؟

زنـدگی مـن بـا      "در  .اند، مرا غنی تر کـرده انـد       کتابها و موسیقی زندگی مرا عوض کرده        .خورد  می به عقیده من هرکتابی به یک دردي      
کنـد    مـی موسیقی بـه مـا کمـک     .موسیقی به زندگی خصوصی و معنوي من گره خورده است         .دهم واقعی است    می  آنچه شرح  "موزارت  

  گردانـد و مـارا بـا نـشاط       مـی کنـد، شـادي را بـه مـا بـر       مـی دهـد،با مـا همـدردي     مـی  زندگی معنوي خود را بـسازیم،به مـا تـسکین         
فلسفه به دنبال فهم    .آورد  می  هنر آنچه که فلسفه قادر به برآورده کردنش نیست براي ما به ارمغان             .می کند و به رقص و آواز وامی دارد        

 رمـان نـویس کـسی اسـت کـه زنـدگی انـسان و پیچیـدگی آنـرا                  .دارد  مـی  آورد و ما را به تحسین وا        می درحالیکه هنر به هیجان   .است
  .کند زندگی کنیم  میهنر به ما کمک.ستاید می

 و فلسفه نه؟
 از نقطه نظر قـدیمی  .فلسفه تالشی است براي درك جهان.من فیلسوف هستم اما انتظارات غیر معقول و امکان ناپذیري از فلسفه ندارم   

ما هیچ  .چیزي که انجام آن غیر ممکن است       :فلسفه به معناي بصیرت و خرد بوده،سپس تبدیل به تحقیق براي درك واقعیت شده است              
هنر براي فهم تالش نمی کند ، بلکه بیـشتر تالشـی بـراي کـشف                .دهیم را نخواهیم دانست     می وقت معناي آنچه که روي زمین انجام      

  .برد،در حالیکه فلسفه فقط تالشی براي تحلیل و روشن سازي است  میهنر مارا به حاشیه زندگی.است
تر بـا امکـان خلـق زنـدگی متناسـب و بعهـده گـرفتن            چگونه از ابهامی که به ما تحمیل شـده در بیاییم؟سـار           

  شما توسط موزیک ؟.دهد  میبه این سوال پاسخها  مسئولیت
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یک دسته مربـوط بـه      : موزارت دو دسته موزیک مذهبی دارد     .برد  می من فهمیده ام که موزیک ما را در حالتی شبیه به مدیتیشن فردي             
 و در یک دسته سبکی و آرامشی وجود دارد که موسیقی بـه  -شود   می ل همه آثارش  که تقریباً شام  -گردد  می خلقت که به سمت خدا بر     

  خـواهم بـه ایـن نکتـه اشـاره کـنم کـه موسـیقی گـاهی مـرا بـه ایـن حالـت                مـی .پـردازد   میبیان آنچه که نمی توان آنرا توضیح داد  
بینـد، مـن     مـی و نامعقوالت راها  جایی که سارتر یاوه . طرفدار پاسکال هستم تا سارترهاي  من بیشتر از نوع اگزیستانسیالیست    .می رساند 
 ذهن هاي با توجه به اینکه اگر جهان را به وضوح درك نکنیم، به علت محدودیت.گریزد  میبینم ، قدرت تشخیصی که از من  میرازها را

می کنم،به این علت است که مـن  گویند اگر جهان را با کلیت آن درك ن      می  کی یر کگارد یا پاسکال     . جهان هاي  ماست و نه محدودیت   
او در بـه انجـام رسـاندن اخـالق     .خـورد   می در طرز فکر آنها تواضع و بصیرتی وجود دارد که در تفکر سارتر کمتر بچشم            .محدود هستم 
تر کـه  بر خـالف سـار  .کنم  میی است که بیشتر از همه او را تحسینهای  او یکی از فیلسوف   . اما این به معناي انتقاد نیست      .شکست خورد 

  .یک اگزیستانسیالیست کافر بود،من یک اگزیستانسیالیست معتقد به وجود خدا هستم
 آیا شما اومانیست هستید؟

 شـود ،مـن دوبـاره آنـرا بـاز         می وقتی یک در به رویم بسته     . یک اومانیست که دائم در حال پرسش است        .توانم اینطور ادعا کنم     می بله ، 
هم که میل به بدي در هرکدام از ما به شکل خودخواهی، اراده به لذت بردن از زندگی و احساس د  می شرح"سهم ِ دیگري "در .کنم می

  ما نمی تـوانیم هـیچ کـار بـدي انجـام نـدهیم ، امـا در آنچـه بـه انجـام آن تـصمیم                           .کند  می خوشبختی با شوخی با دیگران نمود پیدا      
  .می گیریم کم و بیش وجود دارد

  آیا به ادبیاتی اختصاصاً زنانه ایمان دارید؟.شود  میشن گرفته ج"سیمون دوبووار "امسال اثر 

کنم،احساس تفاوت جنـسیتی را    می را دارم مطالعه"مارگریت یورسنار"بعنوان مثال وقتی اثري از .من با مفهوم ادبیات زنانه مشکل دارم  
نی هم هستند که براي آنکـه جنـسیت را تغییـر         به عقیده من حتی نویسندگا     .کنم ، نمی بینم     می  حس " کولت "آنچنان که در کارهاي     

 همه ي منفعت انتشار یک اثر در این است .را تغییر دهمها   من دوست دارم بتوانم یک کودك ، مرد ، زن باشم و نسل.نویسند  میدهند،
درون ِ همه مـا     " که   نوشتن ، کشفِ خود نیست بلکه کشف دیگرانی است        .که تالش کنیم تا به چیزي غیر از آنچه هستیم تبدیل شویم           

 کنم ، نبوغ و فهمی را در آن         می  از سیمون دوبووار را مطالعه     " جنس دوم    " وقتی من کتاب     . یا دیگرانی که دور ما هستند      "وجود دارند 
باست خوانم ، که رمانی بسیار بسیار زی   می  را " مهمان   " وقتی   .کند  می کند و در مورد من و دیگران صحبت         می بینم که مرا مجذوب    می

  . جنسیتی در آن نمی بینم" امضایی" اما به هیچ عنوان نشانه اي از .شوم  می، با داستانی انسانی مواجه
 در نهایت، آیا شما در اصل ِ سیمون دوبووار یک جهان شمول هستید؟

توانـد پـیش     میدهد ادبیات تا کجا می  او به ما نشان" .شویم   میما زن به دنیا نمی آییم ، تبدیل به زن   ": گوید  می  وقتی بووار  .کامالً   
تواند بخوبی   میکند یک مرد  می درون این فضاي آزادي که در آن تکامل پیدا. کاوش در دنیاي ممکن ها: برود و نقش نویسنده چیست

د و زندگی واقعی ده  می این همان چیزي است که اگزیستانسیالیسم سارتر یا بووار را براي ما شرح  .از دیدگاه یک زن بنویسد و برعکس      
دهم که در زندگی شخصی ام وجود نـدارد و      می ی را با هم مطابقت    های  نویسم ، ممکن    می  من وقتی  .کند  می مرا به عنوان نویسنده تائید    

ط به زنان کنیم،اشتباهاً ادبیات مربو  میمی ترسم زمانی که از ادبیات زنانه صحبت       .شوند  می خوانند نیز تقریباً با همان روبرو       می وقتی آنرا 
 مربـوط بـه    هـاي   توانیم کلیشه   می ما فقط .بدهند) جنسیتی(برداشت شود و وقتی از ادبیات مردانه صحبت شود،به آن نام تبعیض گرایانه              
  .یک جنس را جز زمانی که بر روي یک متن ادبی اعمال شود ، داشته باشیم

 داستان قربانی ِ افراط در رستگاري نمـی          ، قهرمان زن   " تکتونیک احساسات    "دقیقاً در آخرین نمایشنامه تان      
 شود؟

ی را در جامعه بعهـده گرفتـه اسـت، و یـک نماینـده سیاسـی             های   یک زن امروزي است که مسئولیت      "دیان  "حقیقت امر این است که      
و در زندگی اجتماعی ا. فمینیسم نزدیک است–رفتار او بیشتر به پست      .کند،اما نه به شیوه فمینیست ها       می او براي حق زنان مبارزه    .است
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او مثل زنهاي متعددي است     .خود عادت به کنترل و بعهده گرفتن زمام امور دارد،مسئله اي که زندگی عاطفی او را سخت تر کرده است                   
  . اما تنها-زیبا،باهوش ،باشغلی خوب و درآمدي مناسب-بینم  میکه من اطراف خود زیاد

 زندگی بکار برد؟آیا جداً نباید بی خیال یک مـاجراي عـشقی شـد؟ آیـا یـک                   هاي  جنبهمی شود این ایده آل کنترل کردن را براي همه           
گریزد، و ما هیچ وقت مالک آن نخواهیم بود ، نیست؟ من نیاز دارم در مـورد         می ماجراي عشقی ، گذر راز از دیگري با قبول اینکه از ما           

 .بینم، صحبت کنم  میمرد در جامعه/ زن به علت تغییر روابط بین ها  مشکالت دوست داشتن که در بعضی خانم
 پس عشق از نظر شما به خودي ِ خود مفهومی ندارد ، بلکه تنوعی روي تِم مالقات با دیگري است؟ 

 حتی آگـاهی ، مالکیـت یـا قـدرت بـر روي              . چه عشق به خدا باشد چه عشق به یک نفر          .براي من ، عشق تناوب مداوم ِ یک راز است         
آنچه بیش از هر چیزي حیرت آور است راز نیست بلکه این نکتـه اسـت کـه عـشق وجـود                      .حریف شده است  این عشق ت  .دیگري نیست 

دهند و به دوست داشتن و دوست داشته   میآنچه که مرموز است این است که علیرغم مشکالت دوست داشتن ، باز هم آدمها ادامه.دارد
  .رند اثبات کنند عشق وجود دارد ، وجود راز در همین امر است آنها با اراده خستگی ناپذیري سعی دا.ورزند  میشدن اصرار

 آید؟  میاما با نوشتن این قطعه نمایشی ، اریک امانوئل اشمیت خوش بین بنظر مبهم و بدبین
 رساند ،  می خوش بینی بدون بی رحمی ، روشن بینی و معناي آنچه ضرر.این قطعه هم بی رحمانه و هم در عین حال خوش بینانه است

 دوست هاي  این قطعه نشان دهنده سختی.چیست؟ خوش بینی نفی مشکالت نیست بلکه خواست ِ ادامه علیرغم موانع و سختی هاست     
شود کـه    می عشق زمانی آغاز.کند که شور آن از بین رفته است  میداشتن است، و همچنین اینکه عشق نزد برخی آدمها زمانی راه پیدا         

  .داریم  میاز عاشقی دست بر
  

 پس منظور شما لزوم شک و عدم اطمینان کامل است؟
خیلـی   کند اما خوب    می  این زن باالخره در پایان قطعه شروع به دوست داشتن          .من سعی کردم نوعی ابتکار در رابطه با عشق بکار ببرم          

ی کـه درون او  هـای  خاطر شـک وقتی او فرصت دوست داشتن را داشت ، ب. آیا بعد از آن قادر به دوست داشتن است؟ نمی دانم .دیر است 
هردوي آنها در موقعیت مناسبی براي تجربـه مـوجی بـسیار           .وجود داشت فرصت دوست داشتن ِ کسی را خراب کرد که آماده عشق بود             

شکی که او نسبت به خود و طرف مقابل داشت باعث شد عشق و هوس ،احساس و شور ، را با یکدیگر اشتباه بگیرد و ایـن                           .قوي بودند 
 ولی آیا این اشتباه تجربه اي براي آینده او شد یا فقط به رابطه اش پایـان داد؟          . او متوجه اشتباه خود شد     .را خراب کرد   مه چیز مسئله ه 

خواهنـد بـاهم ازدواج       مـی  افتند که دو نفر     می زمانیها     اما درکمدي پرده   .افتد که باید      می  در تئاتر همیشه پرده زمانی     .نمی توان فهمید  
  ...شود  میو تازه بعد از آن است که تراژدي شروع!) خنده(خوب کامالً به موقع است که ...کنند

  
Propos recueillis par Mélanie Carpentier et Thomas Yadan pour Evene.fr - Octobre 2005 
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  مقاله خارجی
  "پرواز بر فراز آشیانه فاخته"نقد پسا ساختگرایانه ي رمان 

  سلمیلیلی م :ترجمه و تلخیص
  کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 1990 و   1980توجه به قدرت و چگونگی کارکرد آن که در نقد پساساختگرایانه ي دهه هـاي                
 میشل  .به شکل برجسته اي مرسوم است و اساسا ریشه در آثار میشل فوکو و لویی آلتوسر دارد                

ــاب  ــو در کتـ ــهفوکـ ــدان :مراقبـــت و تنبیـ ــد زنـ ــی ) 1975 (تولـ ــربینی"از تعریفـ  "سراسـ
]Panopticism [  در  17 درتعریف این مفهوم وي به اقدامات جامعه ي قـرن            .ارائه می دهد 

مواجهه با بیماري طاعون می پردازد، که نهایت تالش این جامعه بر آن بـود تـا مبتالیـان بـه                     
همـه  ] مراقب[ نگاه .رسی پیوسته انجام میشدباز« : اما الزمه ي این اقدام، مراقبت مستمر است.طاعون را در خانه هاي خود حبس کنند   

 این مکان بسته و بخش بندي شده که نقطه به نقطه ي آن تحت مراقبت بود مکانی بود که        .)1975فوکو،  (» جا حضوري هشیار داشت   
بت می شد، آن جا در آن افراد در جایی ثابت قرار می گرفتند، آن جا که کوچک ترین حرکت کنترل می شد، آن جا که تمامی رویدادها ث

که کار بی وقفه ي مرکز را به پیرامون وصل می کرد، آن جا که قدرت به طور کامل و برپایه ي ساختاري سلسله مراتبـی اعمـال مـی                    
شد، آن جا که هر فرد پیوسته از نو شناسایی می شد، معاینه می شد و در میان یکی از گروه هاي زندگان و بیماران و مردگان جـا مـی                      

استعاره اي که فوکو براي این نوع تازه ي نظم اجتماعی به  .)1975فوکو، ( و این همه الگویی فشرده از ساز و کار انظباطی بود –گرفت 
 ساختار این زندان . طراحی شد18کار می گیرد، سراسربینی است، نوعی زندان که توسط جریمی بنتام ، فیلسوف انگلیسی در اواخر قرن 

اینگونه بود که تعدادي سلول به شکل حلقه اي حول یک نقطه ي کانونی یا مرکزي نظارت ساخته می شدند ] Panoptican[ آرمانی
  :  فوکو خود در این باره می گوید.و از آن نقطه فقط یک نگهبان کافی است تا بر همه ي سلول هاي یک طبقه از زندان نظارت کند

ج که کامال رو به نور است، سـایه هـاي کوچـک اسـیر در سـلول هـاي سـاختمان            از بر  بر اثر تابش نور از پشت به سلول ها، می توان          
 سلول هایی که همچون قفس هاي بی شمارند، تماشاخانه هایی کوچک که هـر کـدام بـازیگري تنهاسـت،                     .پیرامونی را زیرنظر داشت   

رگز متوجه نمی شود که پیوسـته در معـرض دیـد     او ه.اما زندانی نمی تواند نگهبان را ببیند.کامال فردیت یافته و پیوسته در معرض دید 
ایجـاد حـالتی از     . از دید فوکو تاثیر اساسی در ساختار سراسربینی همین است که زندانی دیده می شود اما نگهبانش را نمـی بینـد                      .است

ه اي عمل شود که اثار  پس باید به گون.هوشیاري و رویت پذیري مستمر در زندانی، حالتی که عملکرد خودکار قدرت را تضمین می کند
مراقبت و نظارت همیشگی باشد، حتی اگر در عمل ناپیوسته باشد؛ که کامل بودن قدرت بالفعل بودن اعمال آن را غیر ضروري کند؛ که 
این دستگاه معماري ماشینی باشد براي خلق و حفظ مناسبات قدرت، مستقل از آن کسی که آن را اعمـال مـی کنـد؛ و مختـصر آنکـه                 

  )1975فوکو، ( .ان در وضعیتی از قدرت گرفتار باشند که خود حامل آن اندزندانی
بازنمود رابطه ي خیالی « نتیجه گیري فوکو بسیار شبیه تعریفی است که آلتوسر از ایدئولوژي به دست می دهد و می نویسد ایدئولوژي  

همان دنیاي مدرن است که در آن ما یعنی شهروندان دنیاي  از دید فوکو این ساختمان سراسربینی،      .»افراد با شرایط واقعی موجود است     
 همانطور که آلتوسر قبال گفته است ما در زنـدانی بـودن خودمـان مـشارکت                 .زندان مجازي و ذهنی خودمان هستیم     » حامالن«مدرن،  
 ماجراي ایـن داسـتان در       .می کند دنیایی به واقع فوکویی را توصیف         نوشته ي کن کیسی،    " پرواز بر فراز آشیانه فاخته     " داستان   .داریم

 .اداره می کند که ابزارهایش عبارتند از مراقبت و بازرسـی          ) پرستار بزرگ ( این آسایشگاه را یک زن       .یک آسایشگاه روانی اتفاق می افتد     
اهداف درمانی  ظاهرا براي –بیماران به طور منظم در جلسات گروهی شرکت می کنند و باید در این جلسات مسائل شان را مطرح کنند 

 یکی از شگفتی هـاي  .فرمان بردار و تابع باشند ولی در واقع به دلیل آن که تحقیر ناشی از اعتراف در حضور دیگران کمک می کند که  
 آنها خود را تحویل داده      .اصلی داستان آن است که بسیاري از این حبس شدگان اصوال نه به اجبار بلکه داوطلبانه به آسایشگاه آمده اند                   
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دنیاي بیرون و تعریفی که آن دنیا از به هنجار بودن ارائه می کند آنهـا  » هنجارهاي«اند و به پاي خود به آسایشگاه روانی آمده اند زیرا      
  قبل از. به عبارت دیگر، آنها خود را به سلطه ي علوم انسانی تسلیم کرده اند.را متقاعد کرده است که نابه هنجارند و نیاز به درمان دارند

هر چیز اینان گفتمانی را درباره ي به هنجار بودگی پذیرفته و کامال درونی کرده اند و عامل اصلی آن علوم انسانی است؛ دوم، آنها بـه                           
 و البته بی – تنها بیماري که مطمئن است کامال بی گناه است           .واقع جسم و ذهن خود را تسلیم یکی از نهادهاي علوم انسانی کرده اند             

از ایـن گفتمـان     —است» نابه هنجار «ز رهگذر رویدادهاي داستان اثبات می شود، هر چند او نیز براساس معیارهاي اجتماع               گناهی او ا  
که از دیـد آلتوسـر دو مـورد از          (در امان مانده است؛ چرا که هرگز نه به مدرسه رفته است و نه به کلیسا،                 » به هنجار بودگی  «مربوط به   

  .یب آنکه برخالف بیش تر دیگران، او نمیتواند آزادانه از آنجا برود عج.)دستگاههاي حکومتی هستند
زندگی کنیم، زندگی در دنیایی که در آن تحـت مراقبـت مـستمر هـستیم و از آن                   » سراسربینی« چرا می پذیریم که تحت این شرایط        

ي نا به هنجاري یا حتی صـرفا نـشانه هـاي    مهمتر، دنیایی که در آن خودمان پیوسته بر خودمان نظارت داریم و مراقب ظهور نشانه ها              
نامیده » هژمونی«و » ایدئولوژي«از دید فوکو با آنچه آلتوسر » قدرت «.نسبت می دهد» قدرت«نامتعارف بودن هستیم؟ فوکو این را به 

یماران کـه خودشـان را بـه    ، ب" پرواز بر فراز آشیانه فاخته   " در داستان    .است مشترکات بسیار دارد زیرا حاکمیت ان ناشی از اجماع است          
 قـدرت بـه مفهـوم فوکـویی آن، درسـت ماننـد       .آسایشگاه تسلیم کرده بودند معتقد بودند که وصله ي ناجور هـستند و نیازمنـد درمـان       

  در واقـع، درسـت ماننـد   .، قوتش را از این واقعیت می گیرد که ما عمیقا آنچه را به ما می گوید بـاور داریـم       »هژمونی«یا  » ایدئولوژي«
قـدرت بـر مـا     « .ایدئولوژي به مفهوم آلتوسري آن، قدرت نوعی حس تعلق در ما به وجود می آورد و گویی در خدمت بهروزي ماسـت             
 ما از .)1975فوکو،(» خوب جلوه می کند چون صرفا به عنوان نیرویی که نه میگوید بر ما اعمال نمی شود بلکه برانگیزنده ي لذت است

آن وفاداریم، حتی تا حدي اعمال نظارت انتظامی برخود و سرکوب خود را می پذیریم، زیرا قدرت باعث مـی  قدرت پیروي می کنیم، به     
  .شود احساس کنیم، دریابیم که چه هستیم، یعنی به ما شکل می دهد 

د  اینجاسـت کـه رویکـر   .] Knowledge is Power[ .مـی پـردازد  » قـدرت «و » دانـش « در جایی دیگر فوکو به رابطه ي میان 
 این قدرت است که دانش را تعریف می کند و عرصه را براي قوانینی باز می کنـد کـه لـزوم    .پساساختگرایانه ي فوکو برجسته می شود     

 سرانجام از دیدگاه فوکو این قدرت است که می تواند به دانش اعتبـار دهـد و آن را بـه    .اعتبار دانش یا عدم اعتبار آن را تعیین می کند       
، می بینیم که دانش و قدرت در رابطـه اي متقابـل و در تعـاملی مـستمر از                " پرواز بر فراز آشیانه فاخته     "رمان   نگاهی به  با   .وجود آورد 

قدرت خود را از گفتمان روان شناسی در باب هنجاربودگی و نابه هنجاربودگی می گیرد، گفتمانی » پرستار بزرگ «.یکدیگر نفع می برند
 در عین حال این قدرت اسـت کـه آن   . به آن سلطه دارد، و به عالوه آنان نیز آن را کامال درونی کرده اند    که او بسیار بیش از بیمارانش     

 فقط وقتی فردي وارد صحنه می شود که به کلی بیرونی و بیگانه محسوب می شود، فردي که از این .گفتمان را شکست ناپذیر می کند
بنیاد بـه ظـاهر    » پرستار بزرگ  « --دانش استفاده می کند   / ی فوکو از ترکیب قدرت     گاه –گفتمان تاثیر نپذیرفته است، قدرت و دانش        
 .از دید آلتوسر عمل می کند» ایدئولوژي«و » هژمونی«مفهوم قدرت از دیدگاه فوکو مانند  .منسجم و مستحکم خود را از دست می دهد

 ما در درون این ایـدئولوژي هـاي حـاکم    .یزنده ي لذت اندما چنان قدرت هاي حاکم را جذب و درونی می کنیم که حتی براي ما برانگ       
  .زندگی و تنفس می کنیم و بی آنکه خود بدانیم در درون زنجیره هاي قدرت عمل می کنیم

  : منابع
  1382 فرزان سجودي، انتشارات آهنگ دیگر، چاپ اول، : ، ترجمهنظریه ادبیویلم برتنز، یوهانس، 

  1387فاطمه ولیانی، انتشارات هرمس،  :، ترجمهتاریخ جنونفوکو، میشل، 
Michel, Foucault ,the Birth of the Prison :Discipline and Punish ,1975, Allen Lane :London 
  لیلی مسلمی  :مترجم
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  داستان ترجمه نشده
"A VERY SHORT STORY" 
Ernest Hemingway 
 
One hot evening in Padua they carried him up onto the roof and he could look out over the top of the 
town. There were chimney swifts in the sky. After a while it got dark and the searchlights came out. The 
others went down and took the bottles with them. He and Luz could hear them below on the balcony. Luz 
sat on the bed. She was cool and fresh in the hot night.  
 
Luz stayed on night duty for three months. They were glad to let her. When they operated on him she 
prepared him for the operating table; and they had a joke about friend or enema. He went under the 
anaesthetic holding tight on to himself so he would not blab about anything during the silly, talky time. 
After he got on crutches he used to take the temperatures so Luz would not have to get up from the bed. 
There were only a few patients, and they all knew about it. They all liked Luz. As he walked back along 
the halls he thought of Luz in his bed.  
 
Before he went back to the front they went into the Duomo and prayed. It was dim and quiet, and there 
were other people praying. They wanted to get married, but there was not enough time for the banns, and 
neither of them had birth certificates. They felt as though they were married, but they wanted everyone to 
know about it, and to make it so they could not lose it.  
 
Luz wrote him many letters that he never got until after the armistice. Fifteen came in a bunch to the front 
and he sorted them by the dates and read them all straight through. They were all about the hospital, and 
how much she loved him and how it was impossible to get along without him and how terrible it was 
missing him at night.  
 
After the armistice they agreed he should go home to get a job so they might be married. Luz would not 
come home until he had a good job and could come to New York to meet her. It was understood he would 
not drink, and he did not want to see his friends or anyone in the States. Only to get a job and be married. 
On the train from Padua to Milan they quarreled about her not being willing to come home at once. When 
they had to say good-bye, in the station at Milan, they kissed good-bye, but were not finished with the 
quarrel. He felt sick about saying good-bye like that.  
 
He went to America on a boat from Genoa. Luz went back to Pordonone to open a hospital. It was lonely 
and rainy there, and there was a battalion of arditi quartered in the town. Living in the muddy, rainy town 
in the winter, the major of the battalion made love to Luz, and she had never known Italians before, and 
finally wrote to the States that theirs had only been a boy and girl affair. She was sorry, and she knew he 
would probably not be able to understand, but might some day forgive her, and be grateful to her, and she 
expected, absolutely unexpectedly, to be married in the spring. She loved him as always, but she realized 
now it was only a boy and girl love. She hoped he would have a great career, and believed in him 
absolutely. She knew it was for the best.  
 
The major did not marry her in the spring, or any other time. Luz never got an answer to the letter to 
Chicago about it. A short time after he contracted gonorrhea from a sales girl in a loop department store 
while riding in a taxicab through Lincoln Park. 
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  آسیب شناسی ترجمه
  هر ترجمه یک اثر است 

  محمد اکبري
ا نگاه مو شـکافانه اي صـفحه بـه    آیا نیازي هست که یک مترجم کتابها و داستانهاي کالسیک فارسی را بخواند و در آنها دقیق شود وب     

مترجم   گذشته ایران زمین را ورق بزند و حتی دراین زمینه هم صاحب سخن باشد ونظر بدهد؟آیا براي یکهاي صفحه آثار شعراي سده
به آثار روسی یا فرانسوي نیازي هست که هر ازگاهی خواندن دیوان سعدي را پیشه ي خود سازد و با آن محشور باشد؟ در یـک مـصاح        

آقاي عبداهللا کوثري شده بود، ایشان به ایـن موضـوع اشـاره داشـتند کـه در دوران کـاري خـود کـه                          اي که با مترجم خوب کشورمان     
  مختلفی داشته اند هیچ وقت از کتابهایی مانند تذکره االولیا و تاریخ بیهقی و مثنوي معنوي غافل نبوده و دائما آنها را مطالعههاي ترجمه
بـا ایـن عجلـه کجـا     "کند که به جاي جمله   میي صالح حسینی در مقدمه ي ویرایش دوم کتاب برادران کارامازوف اشاره       یا آقا .کند می

آقاي کـوثري میگوینـد مـن      .چنین کتابهایی را بخوانند   ها     چه نیازي است که این مترجم      ." به کجا چنین شتابان    " نوشته است    "میروي
نکته ي بسیار مهمی که وجود دارد ایـن اسـت کـه    .ایش یابد نیاز دارم که این کتابها را بخوانم   براي اینکه دایره ي کلمات فارسی ام افز       

, ترجمـه .مترجم فقط کار ترجمه ي کلمات را از زبانی به زمان دیگر انجام نمی دهد بلکه در حال خلق اثري جدید به زبانی دیگر اسـت                         
 این برگردان هنگامی مطلوب خواهد بود که منظور نویسنده یا گوینده زبـان    .برگردان نوشته یا گفته اي است از یک زبان به زبان دیگر           

از سویی مترجم باید هم بر زبان متن .اصلی را بی کم و کاست و به طوري دقیق و در عین حال رسا و شیوا به زبان مورد نظر بازگو کند             
 را انتخاب کند بعد واژه نامه را جلویش بگذارد و به ترجمه و هم زبانی که به آن ترجمه میکند تسلط داشته باشد و چنین نیست که متنی

مـسلما اگـر   . در اینجا گزینش معنی مناسب از میان معانی گوناگونی که براي یک لغت وجود دارد ، اهمیـت بـسیار زیـادي دارد                       .بپردازد
رت باالیی نیاز دارد چرا که بی گمان ترجمـه  ترجمه به دقت و مها  .مترجم توانایی این کار را نداشته باشد ، عمال رعایت امانت نمی شود            

  .در پیشبرد فرهنگ و تمدن جوامع انسانی جایگاه واالیی دارد
 دیگري شود و شاهد هاي از سوي دیگر نیاز هست که به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که آیا نیازي هست که از یک کتاب ترجمه

 مختلـف در ایـن رابطـه نظـرات مختلفـی د      هاي رسد مترجم  میالبته به نظر. دارد مختلفی وجود هاي  این باشیم که از یک کتاب ترجمه      
دگر به صورت همزمان از دو مترجم مختلف یکی ترجمه سـیاوش جمـادي و               های  به عنوان مثال وقتی کتاب هستی و زمان اثر مهم         .ارند

دانـست کـسی دیگـر در حـال       مـی  این بود که اگر    روانه بازار شد آقاي جمادي نظرش      دیگري ترجمه محمود نوالی با نام وجود و زمان        
 ولی آقاي نـوالی گفتنـد هـر    .ترجمه ي این اثر است دیگر این کار را انجام نمی داد و اینکه تا وقتی کپی رایت نباشد وضع همین است                 

 دیگـري  هـاي  شاهد ترجمهترجمه شخصیت خود را دارد و به عنوان مثال این کتاب در ژاپن چندین بار ترجمه شده است و در آینده نیز  
بینیم که با وجود اینکه قبال ترجمه شده اند ولی باز توسط مترجمـانی بـزرگ و         می  از سوي دیگر وقتی کتابهاي مختلفی را       .خواهیم بود 

منجـر بـه رونـق و پیـشرفت فرهنـگ و             شوند این نمایانگر این است که این کار ذاتا عمل مـذمومی نیـست و                می کاربلد دوباره ترجمه  
از ترجمه کتاب ابله اثر داستایوسکی توسط محمد قاضی گرفته تا ترجمه شازده کوچولـو و بیگانـه و                   .شود  می تابخوانی در سطح باالیی   ک

  .مادام بوواري توسط مترجمان مختلف و صاحب سبک دیگر
 که دوباره انجام شده اند اعتماد کنیم یهای شود که نتوانیم به بعضی از ترجمه  میاما نکته ي اساسی که در این جریان وجود دارد و باعث

این است که آیا آن ترجمه طبق گفته ي مترجم آن، ترجمه اي نو و جدید از زبان اصلی آن است یا انجام بازنویسی و کپـی بـرداري از                         
  ترجمه ي قبلی آن اثر است؟

 ترجمـه شـده اشـاره    1353در سـال    بهمـن فرزانـه  در این راستا به کتاب صد سال تنهایی اثر گابریل گارسیا مارکز که اولین بار توسط            
به چند متن کوتاه    . توسط محمدرضا راهور و کیومرث پارساي انجام شده اند         82 و   78 دوم و سوم این اثر در سالهاي         هاي  ترجمه.میکنیم

  )1(.از این کتاب نگاه کنیم
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  . آن زمان ماکوندو دهکده اي با بیست خانه ي گلی و نی اي بود: ترجمه دقیق
  . در آن زمان ماکوندو تنها بیست خانه ي کاهگلی و نئین داشت: ترجمه فرزانه
  . کاهگلی کناررودخانه زندگی میکردندهاي  دهکده در آن زمان تنها بیست خانوار داشت که در کلبه: ترجمه پارساي
  .کردند  میی کاهگلی و خشتی زندگیهای لبهشد که در ک  می در آن موقع ، دهکده ي ماکوندو تنهااز بیست خانواده تشکیل: ترجمه راهور

 پارساي و راهور هر دو خانه را خانواده یا خانوار ترجمه کنند؟ بعد بـراي            .شود دو مترجم مختلف، همه جا یک جور اشتباه کنند           می چطور
 با بررسی این نکات به نظـر  . کاهگلی کنار رودخانه  هاي  گویند در کلبه    می حل این مشکل که نمی شود خانواده از گل و نی ساخته شود            

  .رسد که انگار ترجمه پارساي و راهور در حقیقت یکی اند می
 با این حال، پیش از رسیدن به آخرین سطر، دیگر پی برده بود هرگز از آن اتاق خارج نخواهد شد، چرا کـه پـیش گـویی            : ترجمه دقیق 

را باد نابود خواهـد کـرد و تمـام آن    ها  را به پایان برساند شهر آینهها  تهشده بود در لحظه اي که آئورلیانو بابیلونیا رمزگشایی پوست نبش         
  .نداشتند  محکوم به صد سال تنهایی فرصتی دوباره روي زمینهاي از ازل تا ابد تکرار نا پذیر است چرا که نسلها  نوشته

فرزانـه آن را بـه   .ه شهر را باد نابود خواهد کرددر نسخه ي اصلی اسپانیولی هیچ اشاره اي به توفان نوح نشده است و فقط گفته است ک       
طوفان نوح تعبیر کرده است و پارساي و راهور هم دقیقا همین تعبیر را بکار برده اند یا کلمه پوست نبشت را فرزانه مکاتیب معنی کرده                        

  .که در هر دو عینا آمده است
  . دیگر به فروش میرسندهاي جود ندارد ولی ترجمهو در آخر نکته ي جالب توجه اینکه ترجمه فرزانه در بازار کتاب و

  .و نقد آن از مقاله ي خانم الهه موعودي در مجله ي کاروان برگرفته شده استها  ترجمه)1(
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  ستان نویسیاآموزش د 
   نکته در مورد پرداخت داستان 25

  مصطفی مردانی
 یادت فقط .بمیرد کنار گذاشتیش که نیست ات بچه .کنار بگذاري را داستانت مدت یک که است این داستان پرداخت در نکته اولین  -1

   .میکنی اصالحش و آمده خوشت داستان این از الکی چقدر که میرود
 طـوري،  مـین ه .هنرمندند خیلی میکنند فکرها    بعضی نشدي؟ خارج دید زاویه از الکی آیا و کردي؟ انتخاب درست را دید زاویه آیا  -2

 آخر در چطور آخر شام فیلم در جیرانی فریدون ببین چیست؟ کارت این منطق حسابی آدم آخر .میکنند عوض را دید زاویه بینی می ییهو
   .ببین برو .میکند تمام را داستان پلیس دید زاویه از فیلم

 هـر  جـوري  همین است؟ درست گفت کی .کرد ريکا یک کوندرا میالن حاال بگوید نیست یکی .متن در نویسنده مستقیم دخالت  -3
 بلـه  .میآیـد  خوشـشان هـا     بعضی خوب بگوئید شاید شدي؟ کوندرا میالن میکنی فکر شخصیتت دهان توي میگذاري خواست دلت چی
   .باشند موافق خودشان که حدي تا اما .میآید خوششان است، درست

 انتقـال  سرعت توصیف .برعکس و است کمتر روایت سرعت باشد شتربی توصیف هرچه گفتیم موقعی یک .توصیف و روایت نسبت  -4
   .افزاید می ساکن اطالعات انتقال سرعت به و میکند کم را حرکتی اطالعات

 .کرد باب را کار این وولف ویرجینیا .ها شخصیت یا شخصیت ذهن توي نرفته زیاد نویسنده آیا نشده؟ درونی حد از بیش داستان آیا  -5
   .بشود تعادل رعایت باید هم باز اما
 مدرن پرمشغله هاي آدم آنجائیکه از اما .پردازد می جزئیات به داستانهایش در چقدر سالینجر ببین میگوید یکی .داستان در جزئیات  -6

 ثانیـاً  و نرود سر خواننده حوصله اوالً که میشود پرداخته جزئیات به حدي تا داستان در ندارند، را توصیف صفحه 40 حوصله و حال دیگر
   .نخورد اي لطمه داستان به آن حذف با
 پاسـخ  نـوع  .کنـد  کمـک  هم داستان در تنش ایجاد در ضمن در .باشد داستان برنده پیش و اطالعات حاوي باید مکالمه : مکالمه  -7

   .میکند ایجاد را تنش میزان
 بـه  و نگرفتـه  صورت درستها    صحنه انتقال و نقل که ممیکنی حس مواقع بعضی گرفته؟ صورت درستها    صحنه انتقال و نقل آیا  -8

  ! است رفته سرکوچه پارك به خانه از برود خیابان به خانه از خواننده اینکه جاي
 در کنید سعی کردید انتخاب را لحنی هر ثانیاً .ننویسید اي محاوره میشود توصیه اوالً است؟ یکسان داستان کل در لحن و زبان آیا  -9
   .میزند حرف مدل چند آدم یک مگر .جدي آخر تا را جدي و بنویسید التی را التی .کنید رعایت را همان داستان کل
 از جملـه  این یا کالم تکیه این که میگیرند ایرادها    موقع بعضی .نگذاشتهها    شخصیت دهان در را خودش کالم تکیه نویسنده آیا   -10
   .نباشد خودت جمله و کالم تکیه این ببینی کنی فکر باید هک آنجاست .است بعید داستان در تو شخصیت دهان

 بـه  لحظـه  نزدیکترین از را داستان میشود توصیه .کردي تمام مناسبی جاي در آیا و کردي؟ شروع مناسبی جاي از را داستان آیا   -11
 بـاز  گونـه  چهـار  بـه  میتوانیـد  هم را داستان نپایا .کنید حذف را داستانتان اول پاراگراف چند اینکه دوم توصیه و .کنید شروع اوج نقطه
   .کنید تمام بد بسته و) Happy end(خوب بسته بد، باز خوب،

 اسـت  اطالعـاتی  بانک شما خواننده مگر .کند حل را آن بتواند خواننده که کنید طرح معمائی پس کنید؟ طرح معما میخواهید آیا   -12
 .نیـست  قائـل  ارزش تو براي هم خواننده خوب .نیستند قائل ارزش خواننده برايها    ضیبع بفهمد؟ را شما داستان هاي ظرفیت تمام که
   میکنی؟ شاقی کار خیلی میکنی فکر
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   .کنیم حس را آن داستان ابتداي همان در که باشد اي گونه به باید داستان : هوا و حال  .13
 را لحنی میتواند نویسنده .دارد نویسنده نگرش به بستگی لحن فتیمگ که همانطور .نه یا دارد خاصی لحن داستان آیا : داستان لحن .14

   .کند انتخاب داستان هواي و حال با متضاد حتی یا و متفاوت
   .باشیم داشته درستی و منطقی دلیل داستان، لحن تغییر براي اینکه مگر .باشد یکسان داستان کل در باید لحن  .15
 حد چه تا اما .آید می حساب به عادي عملی مدرن، هاي داستان در زمانی هاي برگشت و رفت دیگر .زمانی هاي رفتن جلو و عقب .16
 برگشت و میمانیم گذشته در کالً آیا .میدهیم دست از را اصلی روایت و میدهیم ارجاع گذشته به مدام آیا درستند؟ها    برگشت و رفت این

 کـه  اسـت  طـوري  خـوب   برگـشت  و رفـت  بیایـد؟  بوجود سکته روایت در که نیست طوري گذشته به برگشت این آیا و میرود؟ یادمان
   .است رفته دست از روایت که نشود احساس

 .دارد را خـودش  خاص دالیل خودش براي هم باز اما .است برگشتی و رفت حاالت این از یکی هم ذهن سیال جریان: ذهن سیال .17
   ...واگرنه باشد لمس قابل خواننده براي و منطقی آشفتگی و انیپریش این علت باید ..و پریشی روان آشفتگی، پریشانی،

 می اتفاق مشخصی مکان و زمان درها    داستان بیشتر است؟ بوده عامدانه آیا نیست مشخص اگر و است؟ مشخص مکان و زمان آیا .18
 باشد مکان و زمان فرا داستان یک است قرار هم اگر .باشد لمس قابل خواننده براي نباشد مکان و بیزمان داستان است قرار اگر که افتد
  .روم رومی یا زنگ زنگی یا .شود داده خاصی مکان و زمان به ارجاعی هیچ نباید
 حتمـاً  اینـصورت  در .باشـد  نویسنده جنسیت  مخالف راوي که آید می پیش موقعی درست مسأله این .باشد مشخص راوي جنسیت .19
 ارجاعـات  از ...و زدن حـرف  لوس حسادت، مثل زنانه رقیق احساسات مانتو، روسري، مانند هایی مثال .شود داده جنسیتی ارجاعات باید
   .است مردانه ارجاعات از هم ... و خشن رفتار تراشیده، صورت و زنانه،

 اسـت  ممکـن  که میکنیم بنا هایی داده روي را داستانمان ما مواقع بعضی است؟ درست میدهید خواننده به داستان در که اطالعاتی .20
 داستان موردش در میخواهیم که چیزي مورد در باید که اینجاست .باشند نداشته درستی منبع یا نباشند درست اطالعاتی هاي داده این

   .کنیم تحقیق بنویسیم
 مـثالَ  .میگیرنـد  اشـتباه  دیگـري  چیـز  بـا  را داستانها    بعضی نشده؟ آن شبیه چیزي یا خاطره خبر، گزارش، مقاله، شبیه داستان آیا .21

 تمـام  خواننـده  میکننـد  فکـر  یا و) گزارش( کنند پنهان خواننده از را چیزها خیلی یا) گونه مقاله(کنند فروشی فخر داستان در میخواهند
   .باشد خودش عناصر تمام شامل باید داستان .)خاطره(نیست آنها کردن باز به نیاز و میداند میدانیم ما که را چیزهایی

 علمی فانتزي، هاي داستان مورد در حتی مطلب این .میشود حفظ انتها تا منطق این آیا و است؟ درست منطقی لحاظ از استاند آیا .22
 کـافی  بلکـه  باشـد  اتفاق قابل نباید حتماً داستان .کنند جلوه منطقی میکنند سعیها    داستان نوع ین ا .میکند صدق هم کمدي و تخیلی
   .بیاید نظر به اتفاق قابل است

 وجود هضمی قابل غیر مسأله نباید داستان در .گفتم خاطره مورد در که چیزي همان خواننده؟ یا اید نوشته خودتان براي را داستان .23
   .کند استفاده است الزم که آنجائی تا دارد اطالع نویسنده که چیزهائی تمام از باید خواننده .باشد داشته

  
 چنـین  اسـت  قـرار  اگـر  .انـد  کرده خلق قدرتمندي احساسی داستان میکنند حسها    نویس داستان از بعضی .احساسی هاي داستان .24

 کلمـات  بنویسید پیاز آب با را داستان اینکه جاي به .بیاورد در هم را خواننده اشک طوریکه به باشد کامل علم با است بهتر بیفتد اتفاقی
  !کنید انتخاب پیازي آب
 و احـساس  روي از بـار  یـک  را داسـتان  کـه  دارند کاربرد زمانی تنها اصول این .نکنید توجه اصول این به داستان نوشتن هنگام در .25

 .اید نوشته اید داشته ذهنتان در که تصویري
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    و نویسندهمعرفی کتاب
  مریم اسحاقی

) آمور زیلوئ (یدلباختگ  
 )Christian Bobin (بوبن نیستیکر: سندهینو

  یمیقو مهوش : برگردان
 بستن بکار در دست رهیچ چه و است آواز خوش چه...است یزندگ هاي  لحظه نقاش و تماشا ناب هاي  لحظه ي ندهیسرا .بوبن نیستیکر
 ...عشق يراو نیشعر،ا و وعطر رنگ
 کوچک شهر در بوبن نیستیکر .است) Christian Bobin (بوبن نیستیکر از فیلط يا شعرگونه دیشا و بایز بس یکتاب ،یدلباختگ
ـ اند به و کرد لیتحص فلسفه ي رشته در يفرانسو مشهور ي سندهینو نیا .) 1951(آمد ایدن به زوکرو  دل کگـارد  و افالطـون  هـاي   شهی
 هنوز بوبن نیستکری...پرداخت گوناگون مشاغل به و کرد احساس منجمد را یدانشگاه طیمح سپس .پرداخت سیتدر به یمدت او .بست
 .گذراند  میروزگار زادگاهش در بزرگ يشهرها ياهویه از دور فراوان، شهرت رغمیعل هم

 از سخن...زن کی نام پندارِ در زمان از لحظه کی عطرِ به ای قتیحق به دیشا گل، به یباختگ دل دیشا است، یدلباختگ داستانِ داستان،
گ يایدن از که است ساله یس يمرد  کتـاب  گـاه  و خوانـد   مـی  اتیـ لها گاه که يمرد .دیجو  می يدور تیموفق و ییگرا تجمل و یروزمرّ
 را شـوم  هـاي   انـدوه  وها    غم تمام ، را جهان يصدا که یبرف کند،  می فیتوص برف چون را اش نخورده دست و بکر یزندگ و سدینو می
 از کـه  است شیکودک امیا از نیآغاز سخن رد،یگ  می فاصله همساالنش از که یهست یکودک با کتاب يابتدا از .کند  می خاموش کیکای

 !ندهیآ محترم يها آدم... است ساله پنج تکارانِیجنا يپا ریز کودکستان اطیح کرد  میاحساس و بود دور کودکان ياهویه و غوغا
 هـم  به يزیچ آنکه یب و بوسند  می را گریکدی یمحبت و عشق چیه یب که یهای  آدم بزرگساالن، و ایدن از من نفرت«  :دیگو  می ییجا در
 گـران ید حـضور  از یخـال  بـودنِ  کـه  یجوان .ستین و هست جمع، در که است یجوان از سخن» .کرد دایپ ادامه -زنند  می حرف ند،یبگو

 .دهد  میآزارش
 شان تحمل ما يجا به تا میگذار  میدوششان به را مانهای دیام و ترس ما که هستند يریپ خدمتکارانها  کتاب« :دیگو یگرمید ییجا در
 ».کنند
 ي ندهیسـرا  و اسـت  یزنـدگ  هاي  لحظه نقاش بوبن نیستیکر .سدینو  می شمندیاند یذهن و شاعرانه یقلم ،یففلس يدید با همواره بوبن
 احـساس  که است نواخته آنچنان را وعشق سروده آرام را یهست کرده، ینقاش را یزندگ ماهرانه شهای  کتاب در ...تماشا ناب هاي  لحظه
 ».آواها دنییسرا یعنی نوشتن،«  :دیگو  میبوبن خود هک چرا .است سرداده آواز آنها پس در یبلبل یکن می

 حـس  را سـرخ  گـل  فیـ لط يبو ، یزندگ به بوبن نیستیکر شاعرانه شهیهم نگاه و شاعرانه کالم با .است یفتگیش و یدلباختگ داستانِ
 آفتـاب  هاي  بابونه کنار یکن  می احساس گاه .است نور . است قتیحق خود بوبن، نیستیکر يآسا معجزه کالم .يشو  می يجار و یکن می
 کی لحظه، کی آن و يشو  می غرق لحظه کی در یوقت .نشود گرمش بابونه که يانداز  می هیسا آرام و يا نشسته يا چشمه کنار زده،
ـ کر هـاي   کتاب .است ات بسنده عمر ـ روا .بخـش  لـذت  یآهنگـ  ضـرب  و دارد شـعرگونه  ییفـضا  بـوبن  نیستی هـا    لحظـه  شـاعرانه  تی
 نیباتریز در باغ، نیدرا نجایا شما .است یمقدس کتاب سرخ گل هر .ندارد يا دهیفا اتیاله :دیگو  می او به باغبان زن که آنجا...باستیز

  .دیهست ایدن ي کتابخانه
  »...آب یآگاه  روي...است یکینزد نیا در که ییخدا و...«
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  کتابت اتاق در سفر
  استر پل

 ينوروز احسان :برگردان
  
ـ وین ي گانـه  سـه  کتاب خاطر به شتریب او شهرت .است ییکایامر مدرن پست و رحمط ي سندهینو استر پل  وركی
 .است
 بازار به زین ثالث نشر ییغبرا يمهد ي ترجمه با » يبردار نسخه اتاق در رفتن راه «رینظ گرید هاي  ترجمه با کتابت، اتاق در سفر کتاب
 .است آمده
ـ ا ست؟یک او«  :شود  می شروع طنز، به ختهیآم یگزارش زبان با و منتظره ریغ طور به استر، پل اثر کتابت اتاق در سفر کتاب  چـه  جـا  نی
 دقـت  بـا  را ریتـصاو  میتـوان   مـی  که ییجا تا که است نیا مان فهیوظ تنها فعلن .داد خواهد پاسخ زمان م،یباش داشته اقبال اگر کند؟ می
 ».میکن يخوددار زده شتاب يریگ جهینت گونه هر از و یبررس
 محبـوس  احتمـال  حتـا  .کجاسـت  داند ینم که یاتاق در کشد،  می ریتصو به را يرمردیپ یزندگ روز کی يماجرا کتاب، نیا در تراس پل
 کاغذها، نیب در سفر روز کی انیپا در .آورد خاطر به یاوراق خواندن با را اش گذشته کند  می یسع رمردیپ شود، ینم یقطع رمردیپ بودن
 .کند  میفراموش را زیچ همه دوباره احتمالن رمردیپ و ماند  میمعلق انندهخو و رسد  میانیپا به کتاب
 .شود  می اطالق) یخال (Blank بلنک يآقا او به فقط .است نکرده انتخاب ینام کتاب یاصل تیشخص يبرا گزارش، يراو ای سندهینو

 در کاوش به ینوع به رمردیپ .باشد اتاق بودن یخال ای و یکودک فطرت به بازگشت رمرد،یپ بودن یخال از يا استعاره دیشا بلنک کاربرد
ـ نو رمـرد، یپ کـه  ابدی  می در جیتدر به خواننده و پردازد  می خود تیهو  یزنـدگ  و مـرگ  در میمـستق  ریـ غ طـور  بـه  کـه  اسـت  يا سندهی

 خـود  یداستان هاي تیشخص ییبازجو مورد روز کی طول در گاه و دارد مبهم گناه احساس اکنون و بوده لیدخ داستانش هاي  تیشخص
 و يا شهیـ ش شهر در نیکوئ رینظ ( است دهیبرگز خود گرید هاي  کتاب از را یداستان هاي  تیشخص کتاب نیا در استر پل .ردیگ  می قرار
 : دیگو  میکه جا آن . )بسته در اتاق در فنشاو

 ».بود تر مهم زیچ همه از قتیحق .نداشتم دخو از ياریاخت چیه .بود من فهیوظ .بودم مچبور که دادم  میانجام داشتم را يکار من«
 : دارد بارز یژگیو چند کتابت اتاق در سفر کتاب
ـ  از یداسـتان  کتـاب،  يجـا  يجـا  در استر پل .گردد  می تیروا زمان هم داستان نیچند .است شده نوشته هیال چند صورت به رمان  کی
 ینیسـرزم  بـه  که است یگروه سرنوشت .است اول داستان در یداستان .)رآخ ای تیغا يمعنا به :مایاولت پادگان(.کند  می بازگو را پادگان

 لیتبـد  یدرون يزیچ به ونیکنفدراس يپندار :دیگو  می ییجا در استر پل .ماند  می ناتمام خواننده يبرا انشیپا و شوند  می فرستاده گانهیب
 .کند  میحمل خود در کس هر که ییایرو به شده،
 .کردم پخش یاصل داستان سراسر در را آن یول نوشتم نشست کی در را ونیکنفدراس داستان نیا من :دیگو  می يا مصاحبه در سندهینو
 .است یمشکل کار درنوشتن سبک رییتغ
 آزارنـده  گـاه  يطنز به ختهیآم و حیصر یانیب با را دفع و بدن یعیطب يازهاین هاي  جنبه و است پرداخته اریبس یبدن يازهاین به سندهینو
 تیاسک رینظ است، مشهود استر پل قلم در زین طنز گرید هاي جنبه .دارد  میوا خنده و تعجب به را خواننده گاه که يطنز د،کن  میریتصو
 ...یصندل چرخاندن ای جوراب با رمردیپ رفتن
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ـ  امیا نیا خاص یفراموش .است يریپ خاص مشکالت ریدرگ رمردیپ دارد، يریپ امیا بر يگذر کتاب نیا در ماهرانه استر پل  اخـتالل  ای
 اسـب  نیاول رینظ : دارد گذشته به يا هیثان چند يسفر گاه البته .کند  می ایاش ایها    آدم نام ادداشتی به مجبور را او که کینزد ي حافظه
 .ینوجوان بوسه نیاول ای یسلمان در مو اصالح نیاول ،یکودک در يا گهواره
 يجـا  بلنـک  يآقـا  فکر که کند  می اشاره کرات به سندهینو .رسد ینم یتیقطع چیه به کتاب نیا طول در خواننده که جاست نیا جالب
ـ آ کـه  ستین مطمئن هنوز رمردیپ .است پاره تکه خاطرات و گون شبه موجودات و آلود مه نیسرزم انیم سرگردان و است يگرید  در ای

 دیشـا  کـالغ،  دیشا :شود ینم یقطع د،یآ  می فراسو از که يا پرنده يصدا ای ست،ین یقطع اتاق در کمد وجود حتا نه؟ ای است قفل اتاق
 يگرید شخص ای است رمردیپ توهم لیدل به که ابدی ینم در خواننده و کند  میرییتغ ایاش يرو هاي برچسب کتاب اواخر در .ییایدر مرغ
 .شود  میگذاشته باز خواننده لیتخ ي دامنه صورت هر در .است کرده جا به جا راها  آن
 .است یکارمشکل داستان نیچند زمان هم تیروا با همراه یسینو ساده.دارد ساده يگفتار کتابت، اتاق به سفر کتاب
 .است کرده هیتشب يقمار به را کتاب نیا نوشتن خود، استر پل

 زانـوانش  يرو بـه  را دستانش که یحال در و نشسته تخت ي لبه بر و دهیپوش ییدمپا و ژامهیپ که است يرمردیپ با کتاب انیپا و شروع
 در را ریتصو نیا هفته دو حدود کتاب نیا نوشتن از قبل« : دیگو  می خود ،يا مصاحبه در استر پل .بود زده زل اتاق کف به بود، گذاشته
 مـورد  را آن اسـت؟  يریتـصو  چـه  نیا :دمیپرس  می خودم از مدام شد، آغاز يداریب ای خواب در ییایرو از ماجرا دانم ینم .دمید  می ذهنم
 شـروع  جا نیهم از داستان نوشتن .خودم بعد سال ستیب ریتصو .هستم من خود رمردیپ نیا که دمیرس جهینت نیا به .دادم قرار اوکندوک
  ».دیگرد
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  اخبارادبی وتازه ها
  مصطفی مردانی 

  . نشریه چلچراغ توقیف شد و هفت نشریه دیگر هم اخطار گرفتند
 مطبوعـات  قـانون  6 مـاده  2 تبـصره  و 2 بند مشمول تخلفات، بر اصرار و یعموم عفت خالف مطالب انتشار لیدل به "اغچلچر" هیشرن

  .شود ارسال ییقضا مراجع به یقانون گردیپ جهت مراتب و فیتوق ه،ینشر مطبوعات، قانون 12 ماده تبصره استناد به شد مقرر و شناخته
 .شد داده تذکر ییاجرا نامه نییآ 10 ماده تیرعا عدم و یسیانگل زبان به مطالب تشاران لیدل به "یآشت فرهنگ" روزنامه به
 قانون 6 ماده 8 بند استناد به است، نشده تیرعا کشور مقامات حرمت آن در که یعکس چاپ لیدل به "یعموم روابط آرمان" روزنامه به

  . شد داده اخطار  به همراه پنج نشریه دیگرمطبوعات
  

  طاهري فرزانه با وگو گفت در گلشیري هوشنگ بنیاد ایتس فیلترینگ
 اند گرفته قرار سایت این روي که خبرهایی تنها. بود نشده منتشر اي تازه مطلب سایت این روي اخیر ماه چند در که اینجاست جالب نکته
 اگـر  گـاه  از هـر  این از جداي. نبود فعال چندان اخیر ماه چند در ما بنیاد سایت بگویم باید واقع در. بود گلشیري جایزه نامزدهاي درباره
 این به ما واقع در. کنیم می منتشر سایت در را مطالب این ما شود منتشر دیگر نشریات و ها سایت در گلشیري درباره اي مقاله یا نامه ویژه
  کردیم می منتشر سایت آن از نقل به را متن تنها و دادیم نمی هم لینک ها سایت

  
 لدای شب ستاندا فراخوان

 فرصت آذر 20 تا. دیبفرست داستان ما يبرا دیدار دوست اگر. دور که کندینزد ما به قدر آن که ییزهایچ همه مثل. است کینزد لدای شب
 آدم. است تر قشنگ است، بهتر نباشند یپرسنل ها عکس. نشود فراموشتان عکس valselit@gmail.com: است نیا آدرس. هست
 دو داسـتان  هر تیاد يبرا نباشم مجبور که دیکن تیرعا را یسینو درست. افتد ینم زهایچ جور نیا و احوال ثبت اداره و هگذرنام اداره ادی

  است یارزش با زیچ زمان که دیدان یم. بگذارم وقت قهیدق هفت و چهل و ساعت
  
 !است شده عیتسر مجوز صدور روند: ارشاد ریوز
 تـالش  همـواره  ":گفـت  گذشته، به نسبت کتاب مجوز صدور روند تسریع بر تاکید با اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر حسینی، محمد سید
 زمـان  در ناشـران  کـه  مندیم  عالقه ما ":کرد تصریح همچنین وي ".پذیرد انجام بیشتري سرعت با کتاب انتشار مجوز صدور تا شود  می
  . ایم داشته تاکید نکته نای بر همواره و گذارند سر پشت را کتاب مجوز صدور مراحل کمی بسیار

  
 دینرس يا سندهینو چیه به هم باز احمد آل جالل سکه 110
 بخـش  قبـل  دوره دو ماننـد  هم بار نیا که کرد خواهد اعالم را خود جینتا گرید روز دو یحال در احمد  آل جالل یادب زهیجا دوره نیسوم

  .است نشده داده صیتشخ يآزاد بهار سکه 110 افتیدر ستهیشا يا سندهینو چیه و ندارد یبینص دوره نیا زیجوا از "داستان"
  

 !مقدس دفاع کوتاه داستان ي مسابقه برگزیدگان به ریال میلیون 145 اهداي
 ریال میلیون 15 مبلغ نیز سوم نفر به و ریال میلیون 20 مبلغ دوم نفر ریال، میلیون25 مبلغ اول نفر به یوسف ادبی جایزه از دوره این در
  .....شود می اهدا ریال میلیون 5 مبلغ نیز بیستم تا چهارم هاي رتبه برگزیدگان از یک هر به اساس، این بر. شود می اهدا

mailto:valselit@gmail.com
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 شود؟ می منحل داستانی ادبیات بنیاد واقعا آیا

 285 مورد در هنگیفر معاونت بیانیه تکذیب از پس البته: نوشت داستانی ادبیات بنیاد انحالل خبر به اشاره با یادداشتی در پرویز محسن
  !شود تکذیب بزودي نیز خبر این بسا چه و کرد جدي توجه نیز حوزه این رسمی اخبار به حتی نباید توقیفی، کتاب

  
  شود می اندازي راه »کوچه کتاب «سایت

 هاي  فیش از ویرتص هزار 80 و کوچه کتاب ي  شده منتشر جلد 12 متن و کرده تاسیس را کوچه کتاب سایت شاملو؛ آیدا و عسکرپاشایی
  .کنند می بارگذاري آن در عموم رایگان استفاده براي را شاملو نویس دست

  
 خورد دیکل زاده یمنش ومرثیک یزندگ مستند
 دهیـ وح یکارگردان و ییمهرجو وشیدار یکنندگ  هیته به یاضیر شاعر به مشهور زاده یمنش ومرثیک یادب یزندگ از مستند یلمیف ساخت
  .خورد دیکل)ییجومهر همسر (فر يمحمد

  
 پاتر يهر رقیب ،"ریغو بچه
 در انتشارش، نخست ي هفته در شد، منتشر نوامبر 10 که »زشت حقیقت : ریغو بچه یک خاطرات «عنوان با »یکین جف «جدید کتاب
 قابـل  را کتـاب  ینا یخوشحال با یبریتانیای کتابفروشان از برخی تا شده موجب امر همین. است داشته فروش نسخه یک ثانیه یازده هر

  .دهند قرار یر مه یاستفان »میش و گرگ «یا رولینگ خانم »پاتر يهر «با رقابت
  

  کرد تیشکا ریکو انتشارات از کربن آثار مترجم
 وزارت یفرهنگ معاونت به يا نامه در است، دهینام کربن يهانر آثار از شیها ترجمه یرقانونیغ بازنشر آنچه لیدل به ییطباطبا جواد دیس

  .است کرده تیشکا ریکو انتشارات از یاسالم ارشاد و فرهنگ
  
 شود یم برگزار آذر 10 "العمر مادام يریادگی و یعموم يها کتابخانه" شیهما
 هفتـه  کی با آذرماه، سوم چهارشنبه یلیتعط لیدل به "علم جیترو نگاه از العمر  مادام يریادگی و یعموم يها  کتابخانه" روزه  کی شیهما
  .شود یم برگزار  یسخنران يها برنامه و محورها همان با یول آذرماه 10 ریتاخ
  

 شود می داستانی ادبیات تخصصی کتابخانه صاحب هنري حوزه
 انـدازي   راه نظـري  آثار گرایش با را داستانی ادبیات تخصصی کتابخانه است، درصدد هنري حوزه رمان و قصه کارگاه: فارس خبرگزاري

  .کند
  

 شد افزوده پور یغن دیشه زهیجا به کودکان بخش
  .کند یم اهدا يزیجوا بخش نیا ينهایبرتر به و يداور را کودك يکتابها بار نیاول يبرا پور یغن بیحب دیشه زهیجا دوره نیدهم

  
 شد حراج دالر 8000 نیتوا مارك از یرمان سیدستنو
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  .شد فروخته دالر 8000 به کینزد يبها به کاگویش در یعموم دهیمزا کی در ییکایآمر سندهینو نیتوا مارك از یرمان سیدستنو
  

 مینیست جوابیه ي ارائه دنبال به اصال:پور امین قیصر ي مقبره ي پروژه مدیر-! دارد ادامه همچنانها  جدال
 وجود کار دو این میان شباهتی وجه هیچ به و کردم خریداري را آن و دیدم بازار  جمعه در تصادفی طور به را عراق در کارشده ماکت من
  ...!ندارد

  
 داد فراخوان کتاب نیباتریز مسابقه در شرکت يبرا ناشران به زیشباو انتشارات
 نوجـوان  و کـودك  يهـا   کتـاب  ناشران به يالدیم 2010 سال در "آلمان ییآرا  کتاب هنر ادیبن" یمل  ندهینما عنوان  به زیشباو انتشارات
  .کنند شرکت کتاب نیباتریز مسابقه در تا داد فراخوان

  
 !شد مواجه گردشگران استقبال با پاتر يهر قبر 
ـ ا مـشتاقان  از نفـر  هزاران دیبازد با ساالنه نگیرول يداستانها قهرمان با اسمش تشابه خاطر  به یسیانگل سرباز پاتر يهر قبر  جـادوگر  نی
 .ردیگ یم قرار جوان

  


