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  سخن سر دبير

درماه گذشته جلسه اي . با افتخار ششمين شماره ماهنامه را خدمت شما ادبيات دوستان تقديم مي كنيم

 هاي نشريه و همچنين برنامه دو زبانه با نام نشست هيئت تحريريه برگزار كرديم تا نسبت به فعاليت

دراين جلسه همراهان هميشگي . شدن نشريه گپ  وگفتي با اعضا تحريريه و دوستان داشته باشيم

انجمن آقاي عليرضا محمودي ايرانمهر، آيت دولتشاه ، محمود خداوردي ،عليرضا خداوردي ، عباس 

زاده، مجتبي كاوياني، حسن جنت مكان حضور داشتند و از اعضاي هيئت  رضواني، پروانه حسين

يريه نيز آقايان مجيد خراساني ، حسام خسروي، آرمان شرفي و محمد اكبري حضوربه هم تحر

ازآنجايي كه روش و منش اين انجمن دراصل حمايت ازنويسندگان و شاعران جوان است . رساندند

پروانه «اثر سركارخانم » البه الي فريادها«بخش اول اين نشست با رونمايي ازمجموعه شعر 

   .شد شروع»حسين زاده

هاي ماهنامه صحبت شد كه ازسوي دوستان پيشنهادات خوبي ارائه  بخش دوم اين نشست درباره برنامه

ها اين بود كه سعي شود دراين نشريه تعدد  يكي ازپيشنهاد. شدكه به اختصارآن را عنوان مي كنم

پيشنهاد شد چكيده اي درباره دوزبانه شدن ماهنامه . ها بيشترباشد و به داستانك نيزتوجه شود داستان

ازبهترين مطالب سه شماره در هرفصل، يك شماره به عنوان فصلنامه، به زبان انگليسي ترجمه و 

براي مخاطبان خارجي ارائه شود كه با موافقت جمعي روبه روشد كه البته اين كارمستلزم امكاناتي 

امه ازنظر ويراستاري نيزبا ماهن. است كه به محض مهيا شدن نسبت به فصلنامه نيزاقدام خواهد شد

مشكل روبه روست كه خوشبختانه اين مسئله نيزاز شماره آينده حل و فصل خواهد شدو مسئوليت 

از  .ويراستاري  آن را خانم مريم خدايگان كارشناس رشته ادبيات داستاني عهده دار خواهند بود

  .شود،سپاسگذاريم هاي شما عزيزان كه براي بهتر شدن اين ماهنامه ارائه مي رهنمود

  

  

  

  چوك ات داستانيماهنامه ادبي

  

  

                       
        آسمان خالي ده ما

  مهدي رضايي: سر دبير 

بهمن   آرمان شرفي ،: تحريريه 
 محمد اكبري، بهروز مهمان،  صادقي، 

 ي،نمهدي باط حسام ذكا خسروي ،
نگين كارگر ، ليال مجيد خراساني ،

 ،مسلمي، مريم اسحاقي ، بهروز،مهمان
  . مجتبي كاوياني

 :ايميل 
chookstory@gmail.com 

 Mehdi_rezayi_mehdi@yahoo.com 

  آدرس اينترنتي

 www.stop4story.blogfa.com 

  ۰۹۳۵۲۱۵۶۶۹۲: آگهي 

  مجيد سيدين خراساني: صفحه آرا 

Iruni_man@yahoo.com  
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  مقاله

  

  اهواز –نعمت نعمتي 

e.mail: nema�265@yahoo.com    

  نقش خالقيت در داستان نويسي

روزي كه متوجه شدم  ":گارسيا ماركز ، گفته است گابريل 
سرايي  برم ، داستان از تنها چيزي كه واقعاً از آن لذت مي

است، تصميم گرفتم همه ي چيزهاي الزم براي تامين و 
اين مال ": تعميم اين لذت را فراهم كنم ، به خودم گفتم 

هيچ كس و هيچ چيز نمي تواند مرا وادار به !  "من است
  ."يا انجام كار ديگري بكند پذيرش

اگر با دقت و تيز بيني عبارت را بخوانيم ، متوجه دو نكته  
يكي اينكه اگر از چيزي لذت مي بريم ، .ي مهم مي شويم

انگيزه ي كافي براي انجام آن داريم و بي هيچ احساس 
خستگي براي نيل به مقصود در راهي قدم مي گذاريم كه 

به بيان ديگر، . زگاري داردمي دانيم با طبيعت ما ، سا
ديگر اينكه هيچ . كاري مي كنيم كه از آن لذت مي بريم

كس نمي تواند جلوي حركت راهي را كه در آن گام نهاده 
نكته ي اساسي حرف ماركز، در همين . ايم ، بگيرد

  .ايستادگي است

اما دستيابي به چنين مهمي ، فقط در عالقه و خواستن 
بايد خمير مايه اي داشته باشيم كه به آن . ميسر نمي شود

براي بروز استعداد ، آنچه مي تواند . مي گويند استعداد
. مسير ما را روشن كند ، بهره گيري از ايجاد كردن است

چگونگي محقق شدن . ايجاد چيزي كه تاكنون نبوده است
امر ، برمي گردد به نوع تفكر ما كه ببينيم كجا  اين

  :مي گويد "موالنا". ايستاده ايم و كجا مي خواهيم برويم 

  اي برادر تو همه انديشه اي           مابقي از استخوان و ريشه اي

  ور بود خاري، تو هيمه ي گُلخني    گر بود انديشه ات گل گلشني    

  

ويسنده بخواهم ايجاد كنم ، بنابراين براي اينكه منِ ن
انديشه اي نو ، حركتي نو و راهي نو را بايد برگزينم تا به  

اينجاست . ايجاد كردني كه از آن حرف مي زنم دست يابم
. كه مي فهمم نقش خالقيت در داستان نويسي چيست

اينجاست كه نقب مي زنم به هزارتوي وجودم تا ببينم چه 
قيت استفاده كنم و دنبال دارم تا به مدد آن از عنصر خال

روزمرگي نباشم ، بلكه با باور به پتانسيلي كه دارم، بيايم و 
  .آنچه را مي خواهم متجلي سازم

باور من اين است كه بيش و پيش ازفراگيري فن  
نويسندگي  ، گوش كردن و نگاه كردن است كه  اهميت 

تقويت گوش و چشم براي بهتر گوش كردن و بهتر . دارد
عنصري كه اگر . ردن ، منجر به خالقيت مي شودنگاه ك

به عنوان . نويسنده به آن توجه كند ، شاهكار مي آفريند
نوشته ي فرانتس كافكا را  "النه  "مثال ، وقتي داستان 

مي خوانيم ؛ متوجه خالقيت شگرف وي در دستمايه اي 
  .كه از آن سخن رفت ؛ مي شويم

خوار  يواني گوشت، ح "النه  "قهرمان داستان كوتاه    
شبيه گوركن است كه در زمين نقب مي زند و براي خود 

كافكا در اين داستان ، تصوير اين حيوان . اي مي سازد النه
را به گونه اي به ما نشان مي دهد كه تمام زندگي خود را 

النه ، طوري ساخته . كند داري آن مي صرف تكميل و نگه
به داخل آن وارد  توانند شده است كه حيوانات ديگر نمي

شوند ، ولي حتي در اعماق آن هم ، جانور احساس 
ترسد مبادا مورد حمله ي جانور  كند و مي وحشت مي
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گاهي هم حيوان تصورمي كند كه . ديگري قرار گيرد
زنند به  حيوانات مهاجم دارند به  سوي النه اش  نقب مي

انديشد ،  باره مي نحوي كه هرچه بيشتر حيوان در اين
اين در حالي است كه  خود .  شود  اني اش زيادتر مينگر

گونه ساخته  اش را آن ش به اين امر واقف است كه النه
  .است كه از بيرون تهديد نمي شود

چنين نگاهي از درون به پيرامون و ديگر پديده ها ، يعني 
در چنين اثري است كه خواننده مي . تفكر واگرا داشتن 

وقتي مي . ه خوبي ببيندتواند نقش گوش و چشم را ب
چون . گويم گوش كردن ، مراد صرفا شنيدن نيست

اما گوش كردن . شنيدن بر مي گردد به حس شنوايي ما
گوش كردن به مفهوم دقت . چيزي فراتر از شنيدن است 

كردن است براي اينكه صداها ، حتي وزش آرام نسيم يا 
خش خشِ حركت يك مورچه بر كناره ي ديواري ترك 

يعني وقتي . را بتوانيم به خواننده منتقل نماييم خورده
تصويري از باران در داستان مي آفرينيم ، صداي موسيقي 

  .باران را به گوش خواننده برسانيم

مثال ياد شده مي تواند در مورد نگاه كردن نيز مصداق 
يعني جوري بنويسيم كه خواننده ، بارش باران .داشته باشد

پرداختن به .دارد باران مي بارد باورش شود كه. را ببيند
چنين موضوعي ، فقط مربوط به دانستن فن نويسندگي يا 

بلكه مربوط است به آفريدن . قواعد دستوري نمي شود
باران بر روي صفحه ي كاغذ به طوري كه مخاطب ، 

قطرات باران را بر روي پوست بدنش حس كند و صداي 
   .آن را بشنود

مردم دنيا به دو  ":مي گويدوقتي گابريل گارسيا ماركز 
سرايي  كساني كه مي توانند داستان: شوند گروه تقسيم مي

به عبارت ديگر و در . توانند هايي كه نمي كنند، و آن
هايي  فهمند و آن تر، كساني كه خوب مي مفهومي گسترده

او . يقينا قصد اهانت به كسي را ندارد "فهمند  كه بد مي
مي توانند داستان سرايي  مي خواهد بگويد آن هايي كه

كنند ، كساني هستند كه شايستگي نويسندگي را دارند و 
  . اين گونه افراد ، نگاه متفاوتي دارند كه ديگران ندارند

اين گونه داستان سراها ، كساني هستند كه نيروي ايجاد  
قدرت خلق يك داستان كه از آغاز تا پايان ، . كردن دارند

به اين جمله ي . را بينيم جاي پاي نويسنده ي خالق
ما در پي يافتن راهي براي تغذيه ي  ":ماركز دقت كنيم

در اين . ".....سرايي يا تعريف حكايت بوديم جنون داستان
جمله قدر مسلم منظور ماركز از جنون ،  عشق داشتن به 

مي توان به خوبي پي برد كه وي ، . داستان سرايي است
يي متفاوتي مي سازد و آن چگونه از واژه ي جنون بار معنا
  .را  به خواننده منتقل مي كند

بنابراين، داستان نويس خوب شدن ؛ صرف  يادگيري 
قواعد و الفباي نويسندگي نيست ؛ بلكه خوب گوش كردن 

و خوب نگاه كردن است كه مي تواند ما را به واديِ 
  .بياييم آن را تقويت كنيم. خالقيت رهنمون باشد
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داستان كوتاه 

  برگزيده
درباره نويسنده اش همان قدربايد دانست كه خودش . است ۸۸داستاني كه مي خوانيد برگزيده جايزه ادبي اصفهان درسال 

است كه مجموعه داستاني ازخود درسايت كتابناك درمعرض دسترس عالقمندان قرارداده . او روح اهللا كاملي است. دوست دارد
                          .مي توانيد از لينك مورد نظر دانلود بفرماييد

 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=17204  

  

  روح اهللا كاملي

roh.kameli@gmail.com  

  

  

  آسمان خالي ده ما

سرخ تازگي تخم گذاشته و كنج ي سينهماده
نرش هم حتمي . ها خوابيده بود ، روي تخم۱كجه

ها  چاشتي روي تخمتر كز كرده تا دم آن طرف
. تركه كردم زير بالش  و تكان تكانش دادم. بخوابد

                                                           
  .کبوتری النه  ۱

تا غروبي . تركه زد و عقب نشست غريد، نك سر
راديوي . كردمشان مينشستم و نگاه آنجا  مي

بعد . خواند وسليم با ولوم آهسته ميجيبي خال
چاشتي كنار حوض، تكيه به نخل وسط حياط 

گرداند،  نشست و همان طور كه تسبيح مي مي
  چرخاند تا البد صدا  گاه موج گردان را ميبهگاه

آمد، بست  آقاجان غروبي كه مي. بهتر شود
گذاشت من و نشست و نمي جلوي تلوزيون مي

واسش بود كه كي اخبار ح. منيرو نگاه فيلم كنيم
خروسخوان  . شود تا صدايش را بلند كند مي

آقا بيدارم كرد و پي آقاجان دويدم  عيدي، ننه
ي بام، خيره به آن طرف آقاجان لبه. بامپشت

آقا منيرو به بغل آمد  ننه. نخلستان ايستاده بود
آقاجان سر .»ها، خبري نيست؟ «باال، يواش پرسيد

ده بودم شايد چيزي ببينم، پا ايستانك. تكان داد
مثل هر روز ماهور بود و . نمي دانستم چه

شهابي از كنج . هانخلستان و باالترش ستاره
. ها خاموش شد آسمان در آمد و نرسيده به خانه

  آقا تند پرسيد ننه. منيرو دست دراز كرد طرفش
آقاجان باز سر تكان داد و . »طياره بود، ها؟« 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=17204
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. و به شيطان لعنت فرستاد. »نه، تير شهابه« گفت
آمد و تند  شد آقاجان مي بعد آن، تا هوا تاريك مي

همه توي قهوه« گفت عطا مي. خانهرفت قهوهمي

شوند و آن جا راديو گوش  خانه جمع مي
فهميده بوديم چه شده و ديگر كبوترها . »دهند مي

اي توي آسمان داديم كه نكند طيارهرا پر نمي
از هول، گم شوند يا شب باال پيدا شود و كبوترها 

كرد و شام  آقا سفره را كه پهن مي ننه. بمانند
داد مثل آقاجان، بست جلوي  منيرو را كه مي

گذاشت بروم آقاجان نمي. نشست تلوزيون مي
يا كبوترها « گفته بود. كوچه يا نگاه تلوزيون كنم

آقا دست به  ننه. و من دويده بودم باال. »يا تلوزيون
منيرو . كرد  فت و لعن و نفرين ميكو دست مي

عروسكش را دست . كرد آقا گريه مي نگاه به ننه
        گفت آقاجان مي. گرفت و ميدويد بغلشمي
اند ها بمب خالي كرده خروسخوان عيدي طياره« 

داد و آه  آقا هم، سر تكان مي ننه» سر مردم
  . كشيد مي

آمدم، كيفم را به شاخه ظهرها كه از مدرسه مي

ذوق اين را . دويدم باال انداختم و مي ي نخل مي
جفت . اندها تخم گذاشته سرخداشتم كه سينه

هايشان هنوز خون حنايي هم تيربالهاي دمجوجه
طوقي هم تازگي  ۲مقنف. توانستند بپرندبود و نمي

هايش كامل شده بود، اما هنوز پرش نداده تيربال
سرخ دم غروب تا آسمان پشت نخلستان . بودم

                                                           
کبوتری که از حالت جوجه بودن خارج شده٬ اما هنوز کبوتر   ۲

  .کامل هم نشده است

دويدم  كردم و مي شد در كجه را قفل مي مي
تمام درزها را هم كيپ گرفته بودم تا نكند . پايين

اي به وقتي درش باز بماند و گربهوقت و بي
كبوترها بزند يا ماري، موشي سر وقت كبوترها و 

همين چند روز پيش مار زده . تخمهايشان برود
ده ي عطا و كبوترهايش تار و مار شبود به كجه

ها را هم خورده يا شكسته  بودند و چند تا از تخم
ها را فقط ولوي  ها و جوجه اين چند روز مقنف. بود

تند . ها را اسير كجه كنيم و نر و ماده پشت بام مي
كنيم، شايد خال سياهي  و تند نگاه آسمان مي

بعد . ببينيم طياره يا كبوتري، ولي هيچ نيست
هول توپ و تشر و از . آمد ي در كه ميغروبي تقه

كشاندم پشت كجه  و  ي آقا جان خودم را ميتركه
    پرسيد آقا مي ننه. كشيدم توي حياط سرك مي

شنيد، منيرو به  صداي آقاجان را كه مي. »كيه؟« 
آقا رو به  ننه. كرد دويد و در را باز مي بغل مي

هايش را در آقاجان كه تكيه به نخل جوراب
در راهه تا اينجا، وقت مگه چق« گفت آورد؛ مي مي

. »شه مثل اون وقتااي چيزي؛ ميوقت طيارهو بي
خونه« گفت زد و مي آقا جان آبي به صورت مي

  .»مون اينجاس زن، بريم كجا ويلون بشيم

ها  رفت تا دم مرز يا بعضي وقت خالو سليم مي
چيزي را براي . هاي لب مرزتر، دهاتآن طرف

بعد . آورد مي برد و برگشتني چيزيفروختن مي
. عيدي رفت و شب نشده، دست خالي برگشت

خوان تا غروب تكيه به نخل راديو حاال از خروس
. آهسته آهسته از پلكان پايين رفتم. دهدگوش مي
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از پنجره . صداي تلوزيون توي حياط پيچيده بود
آقاجان جلوي تلوزيون نشسته بود . سرك كشيدم

كش و منيرو روي زانويش، برايش از عروس
  .گفت كه امروز چكار كرده و چه گفته مي

آقاجان تا صورتم را پشت شيشه ديد، صدايم 
كرد و گفت كه بروم و از بقال سر كوچه؛ يك سير 

پنير تبريزي و يك بسته تنباكوي بغدادي براي 
وا بود و از هول در كجه نيمه. خالو سليم بگيرم

. ها را جا كنم ي آقاجان نرفتم مقنف و جوجهتركه
از توي كوچه كه نگاه پشت بام كردم، مقنف 

دويدم تا تندي . نشسته بود ۳طوقي روي هره
وقتي . امان بودبقالي سر خم كوچه. برگردم

اش را دست گرفته بود و گوش رسيدم، بقال راديو
پنير . خواهم سالم كردم و گفتم كه چه مي. دادمي

هاي توي از پشت قوطي. را وزن كرد و داد دستم
به « اي تنباكو بيرون كشيد و گفتهم بستهقفسه 

خالوت بگو واسه اين بلبشو، ديگه از تنباكوي 
ي تنباكو را داد بسته. »هابغدادي خبري نيست

بگو همي يه دونه باقي مونده « دستم و ادامه داد
چشمي گفتم . »بود، بايد بزنه به يه تنباكوي ديگه

ذاشتم نقس زنان تنباكو و پنير را گ. و دويدم خانه
خواستم . جلوي آقاجان و گفتم كه بقال چه گفته

نگاه آقاجان به . بپرسم بلبشو يعني چه، نپرسيدم 
گفت و اگر چيزي  تلوزيون بود كه اخبار مي

كرد و تند  منيرو گريه مي. زد پرسيدي داد مي مي
ي عروسكش را خراب گفت كه گربه خانه و تند مي

                                                           
  .رديف آخر آجرچينی ديوار   ۳

چند تا . گفت اش را ميسازيهاي خانهمربع. كرده
آقا  ننه. گفت خانه گذاشت و مي را روي هم مي

نگاهش به تلوزيون، كف دستش . محلش نگذاشت
  .ناليد كوبيد پشت دست ديگرش و مي را مي

يكهو متوجه شدم گربه از الي در سريد و رفت 
گربه . از هول كبوترها بيرون دويدم. توي حياط

ي يكهو پر. هالب حوض نشسته بود به هواي ماهي
. اشآمد و گربه دويد پي چرخاچرخ پايين 

تنداتند پلكان را . برگشتم، مقنف روي هره نبود
ها كنج بام خفه  ي دم حناييجوجه. باال رفتم

كنج كنج . هاي زاغيتر جوجه آن طرف. افتاده بود
بام هم پر ريخته بود و چند تا هم، توي باد چرخ 

ه آجري از هره كندم  و خواستم ب. خوردند مي
هواي گربه بيايم حياط كه صداي سوت آمد، عطا 

اشاره به آسمان . اشانروي پشت بام خانه. بود
پريد  مي ۴كرد و به مقنف كه باالي خانه قيقاج مي

تا خواستم كبوترها را زيرش پر . گرفت و اوج مي
حنايي، تند از الي در كجه در بدهم، يكهو نر دم

آجر . ده ماندمدر كجه را باز كرده نكر. آمد و پريد
ي سينه سرخ چنبره ماري دور ماده. از دستم افتاد

ي مار، درهم صداي فشه. عقب پريدم. زده بود
  .آمد سوت عطا مي

  

                                                           
  .پرواز به صورت اريب و مارپيچ   ٤
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  كافه گپ ايراني

  

   مهدي رضايي: مصاحبه از

  

 ما در داوري ونحوه انتخاب دچار باند بازي هستيم

 نويسنده جنوبي حميدرضا اكبري شروهنشستي با 

حميد رضا اكبري شروه براي كساني كه با ادبيات داستاني اينترنتي سروكار دارند نام آشنايي 
برگزيده . داستان ها و مقاالت او درسايت ها و وبالگ هاي بسياري به نمايش درمي آيد.  است

همايش ادبيات داستاني خوزستان و چند جايزه ادبي از جمله جايزه شعر چيستا و برگزيده 
ومدت هاست كه همكاري خود را عالوه برسايت . برگزيده جشنواره پايتخت پنجره ها بوده است

و اين گپ و گفتي دوستانه . ها و انجمن هاي ديگر با انجمن داستاني چوك نيزادامه مي دهد
  .است با اين نويسنده جنوبي

     

 يك را بيشتر دوست داريد ؟ستان قلم مي زنيد كدام داستان و نقد دا حوزه شما در دو 

آخر مگر مي شود براي نوشتن مرز ويا  را بيشتر دوست داري يا بهارت را؟  بگوييد نگارت به من مثل اين است كه 
همه حوزه هاي . شعر هم مي گويم .من كار هاي پژوهشي نيزدارم كه كتاب شده اند  درضمن! عالقه مشخص كرد 

 .دوست دارم نوشتاري را 

 آيا به غير از مجموعه داستان معاش مجموعه ديگري چاپ كرده ايد ؟   

  

..... بعد  كه نامشان بماند تا  معاش دو مجموعه ديگر در حوزه داستان آماده چاپ دارممجموعه داستان من به جزء   
 .البته بعد از انتخاب ناشر 

 مخاطبان شما بيشتر چه قشري هستند ؟ 

 نويسنده بايد.براي آنكه بتواند كار هاي من را بخواند .تمام مردم دنيا مي نويسم من براي 

  .نويسنده بايد مخاطب خودش را جذب كند .تازه وجهاني بنويسد  
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  نمود فضاي جنگ درآثار شما ازكجا سرچشمه مي گيرد؟

 رد دردست خودم نيز نمي باشد به ناگاه مي س.خوب من جنگ را ديده ام با تمام زوايايش 

  .ذهنم نا خداگاه به سمتش مي رود وآنطوري مي شود كه شما مي بينيد .كارهايم  

 شما را بيشتر در جرگه نويسندگان بومي نويس مي شناسند چرا ؟

 بومي نويسي تعريفي دارد حاال اگر كه من از زبان جنوبي ام استفاده مي كنم ويا از كاربرد

يك اصل در ذات  اين.كه ديگران نفهمند كه من چي مي خواسته ام بگويم  تواژگان جنوبي ، اين به آن معنا نيس 
  .نويسندگي من است كه عيب نيست

 چه شكلي به خودش گرفته است ؟  فرم در داستان جنوب

 در جنوب فرم نيز بومي است انتخاب واژگان طوري شكل مي گيرد كه به سمت جغرافياي

نويسندگاني ... و عد از نويسندگاني چون احمد محمود وچوبكدر سرزمين من ب. خواص خودش در حركت است  
فرم فضا را مي سازد وهوا .مي كنند  دارند مي نويسند كه اگر بومي نويسي نكنند اما در فضاي بومي جنوب سير

  .اينجا شرجي است 

 آثار امروز جوانان را چگونه مي بينيد ؟

 از دوستان جوان چاپ مي شود حاالكار هاي خوبي را من مي بينم در برخي از سايت ها  

من كار هاي خوبي ديده ام وهم چنين كارها  ،در ساخت وفرم.من نام نمي برم كه كساني ازمن ناراحت شوند  
 .ومجموعه هاي ضعيفي نيز وجود دارند 

 آيا الزامي مي باشد كه نويسنده ، منتقد نيز باشد ؟  

 كار خود نويسنده.گر چه اشكالي دارد نه خير من با اين حرف مخالفم ولي اگر باشد م 

 .دشوار مي شود چون ديگران از وي توقع بيشتري دارند    

 آيا اعتقادي به ساده نويسي در داستان داريد ؟   

 ساده نويسي در نثر خوب است اما در بيان.تا ببينم چه تعريفي شما از ساده نويسي داريد   

 داستان وزاويه هاي داستاني بايد با نگاهي فني فرم. تكنيك هاي داستاني جاي حرف دارد  

 كار بايد در.خواننده را تنبل كردن كار درستي نيست .واثر گذار تفكر برانگيز نوشته شود  
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 .پسش تفكر وتعليق نهفته باشد  

 معتبر ادبي همكاري داريد ؟ هاي سايتكدام  آقاي شروه با 

 ي فرستم ومدير سايت هم به ما لطف داردها براي سايت مرور از آثار دوستان م گاهي وقت

 هاي ديگري مثل سايت جن وپري البته خودم كارهايم را براي جا. وبه نوبت درج مي كند  

  .دوستان هم لطف دارند ومن از همه ممنونم.مي فرستم .....ومه ،كافه داستان و ،مد 

 نظرتان راجع به اين همه جايزه ادبي چيست ؟ 

 من چندي پيش مجموعه داستان يكي از داوران جشنوارهاي ادبي رامن بحث داوري دارم  

حاال همين . چنگي به دل نمي زد ودر ساخت ،فرم وروايت بطوركلي عناصر داستاني افت داشت  مي خواندم ،اصال 
ر مي گويم ما در داوري ونحوه انتخاب دچات من به صراح. نويسنده زن در چند جايزه ادبي معتبر داور بوده است 

 ،مجموعه داستاني كه جاي تعمل وتفكر دارد ولي مورد »است وحاال عصر «كتابي خواندم به نام. باند بازي هستيم 
در روند ادبي معاصر ما   گمنام بودن نويسنده ،آخر تا كي بايد نون نام وروابطل مهري قرار گرفته است به دلي بي

اينكه  اين زشت نيست كه تا كتابي چاپ شد براي.ن ندارم باشديا خيلي از كتابهاي ديگر كه به ذه جريان داشته
حاال هم خب ...... جايزه بگيرد وا روي زبانها بي افتد حتمن بايد بزرگي در روزنامه اي يا سايتي بر آن چيزي بنويسد ت

 ...........!وبعد هم ناز مي آيند كه چنان وفالن و پيرمرد هامان در جايزه هاي ادبي شركت مي كنند

 جناب شروه وآخر اگر حرفي ؟ 

  چه بگويم جز اينكه ممنونم از سردبير سختكوش اولين مجله اينتر نتي چوك 
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  معرفي نويسنده جوان 

  

چند تا جشنواره . داستان را دوست دارم فيلم را بيشتر . به نظر خودم بزرگترين اتفاق هستي . مرتضي طاهري هستم 
چند تا لوح تقدير واسه اثبات دانشم دارم . كردم بعضي هاشون دوست داشتن بهم جايزه دادن بعضي هاشون نه شركت 

دارم يك سري . با انجمن داستان و اشراق و كانون شروع كردم و االن مي دونم داستان خوب از خلوت بيرون مياد !! 
بيرون اومد نخريد . كه مي شناسيدشون مي نويسم كتاب راجع به مباني نظري داستان با كمك چند تا آدم حسابي 

 .  اين داستان را هم تقديم به همه كساني كه حوصله حرف زدن ندارن. خودم واستون مي فرستم 

  

  مرتضي طاهري

 taheri_net@yahoo.com       

 ...پنير با گردو مي چسبه تاكسي با 

تا جمهوري مي برمت اگه مسافر خورد مي ريم شادآباد،    

نمايشگاه، . از اينجا كه مستقيم ماشين گيرت نمي آد

بايد پر شه بريم يا نه؟ سر .... جمهوري دو نفر، نمايشگاه

كجا؟ آزادي؟ بيا . آوردي مگه؟ خالي كه نمي تونم برم

سوار شو از زيرگذر نمي ريم، به درك، مرتيكه مي گه اصل 

ايد بذارمش تو خشتك ميدون خوب اين بي صاحابو ب

سوار شو بابا . تكون بده دو قدم راه برو نمي ميري كه

مسافر نيست بايد واسه ! مي بيني. رفتيم چقدر غر مي زنه

يك قرون دو زار از پامنار تا جردن با هر كس و ناكسي در 

راديو روشن . خدايا به اميد تو. بيفتيم با مسافر، با شخصي

بينيم دنيا دست كيه؟ مي كشي؟ تاكسي صفر را  كنم

انداختم تو چاله چوله كه چي؟ اگه مسافري گير بياد اينجا 

را بخون، چهارصد و بيست و پنج تومان اخ كنه كه چي؟ 

اين . بر پدرشون لعنت. پول پنچري ماشين هم نمي شه

بي صاحاب را كجا گذاشتم؟ آتيش داري؟ ببين تو 

  داشبورت نيست؟ 

ي صبرانه منتظر شنيدن نظرات شما هستيم، با ما ما ب "
تماس بگيريد، پيامك بزنيد، واي كه چقدر امشب قشنگه، 

اگه بيكاري، اگه بدبختي، . همراه ما باشيد با راديو طراوت
اگه حتي موبايل دائمي نداري مي توني با ايرانسل به ما 
پيامك بدي اگه حتي قدرت خريد ايرانسل را هم نداري 

اشكال نداره، فقر كه عار نيست هورا كه مي توني باز هم 
  "... هورا . بكشي، شاد باشيد با راديو طراوت

ها پيداش كردم وه، نترس، حواسم جمعه، هنوز دست 
جپ و راستم را نمي دونستم پشت اف سيخ مي كرفتم 

مقصر . واسه آقا خدا بيامرزم يك عمره راننده ام مشدي
اون كره خره كه اليي مي كشه، زن ما را هم يكي از 

همين الشي ها فرستاد سينه قبرستون ديگه، خدا اموات 
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تما تصادف شده وگرنه نبايد ترافيك ح. شما را هم بيامرزه
باال سرش . شيش ماه پيش زنگ زدن برم بيمارستان. بشه

چند تا هزاري محكم تو . كه رسيدم درد مي كشيدا
مشتش چسبيده بود ول نمي كرد، با مشت ديگش هي 

اونجوري تو خون ديدمش قاطي . پتو را چنگ مي زد
ته بود كردم، داد مي زدما، خون جلوي چشم هام را گرف

مي گفتن . سرش را بسته بودن صورتش كبود شده بود 
حتما با صورت خورده زمين ولي انگاري بيشتر جاي مشت 

بود آخه شما بگو وقتي يكي با صورت مي خوره زمين 
لبش جر مي خوره؟ يا زير چشماش كبود مي شه؟ نمي 

تا دم آخر پول . اصال نمي تونست چشماش را وا كنه . شه
. كرد عين جونش نگه داشته بود تا بده من ها را ول نمي

شايدم نامردها مي خواستن پول هاشو بزنن، من كه سر در 
خوب مي خواستي چه كار كنم؟ . نياوردم آخرش چي شد

نه تو جاي من بودي چه كار مي كردي؟ ازش مي 
گذشتي؟ از كسي كه زنت مادر بچت ازت گرفته، باهاش 

ايت بدم، يعني غيرتم چه كار مي كردي؟ منم نتونستم رض
نه كار به قصاص نكشيد آقاش پول مجلس . نمي گذاشت

ختم را هم داد تا شايد دلم به رحم بياد ولي باز رضايت 
يك روز كه مي رفتم . ندادم ولي اون ها ول كن نبودن

بيرون مادرش به دست پام افتاد روسري از سرش افتاد آره 
مي كرد هي  جون شما روسريش افتاده بود و هي التماس

ضجه مي زد، خيلي جوون مي زد، اصال بهش نمي خوره 
بچش بيست و پنج سالشه، آره آقا هي دستم را مي گرفت 

ملت جمع شدن ضايع بود، گفتم . پام را ماچ مي كرد
. زشته دم در، ما اينجا آبرو داريم بيا تو صحبت مي كنيم

 القصه سرت را درد نيارم باالخره راضيم كرد به اين شرط
كه يك پولي بدن كه بدم يكي نماز و روزه هاي قضاش را 

چرا اينجوري نگاه مي كني . به جا بياره، منم رضايت بدم
بنده خدا االن . فقط صدقه سر ننش بود كه رضايت دادم

هم هر چند وقت يك بار مياد يك سري به دخترم مي 
من؟ نه، كارم . دخترم؟ كنيزته سوم چهارم ابتداييه. زنه

بال توي كارخونه كار مي كردم ولي دو ساله همينه ق
به اسم تعديل نيرو اين كثافت كاري ها كه فك و . بيكارم

  ... فاميل شونُ بيارن سر كار ما را اخراج كردن

ممنون از پيام هاي گرمتون، آخرين آمار شركت (
ما را . نفره ۶۹۲۹۷۰۰۱كنندگان در مسابقه اين برنامه 

   )زيباتون گرم مي كنيد با پيام هايدل

اوالش سخت بود چند تا وسيله مثل چرخ گوشت و  
لباسشويي و تلويزيون را فروختيم تا بتونم كاسبي چيزي 

زنم خياطي مي كرد اما نمي رسيد . راه بندازم كه نشد
كفاف نمي داد مجبور شد بره بيرون كار كنه روزها بيرون 

كار مي كرد شبها هم خياطي، اما باز هم جور در نمي 
مد خرج زياد بود، اين دكترها گفتن زن و شوهر بايد تو او

زندگي پشت پناه هم باشن شما كه ازدواج نكردي هان؟ 
خدابيامرز اين آخري ها، . بعدا ملتفت ميشي چي مي گم

شب ها هم مي موند و كار مي كرد بهش مي گفتم آخه 
زن از پا مي افتي يك كم به فكر خودت باش، اما گوشش 

اي بابا چي بگم؟ وضعمون اي بهتر . كه نبودبدهكار نبود 
شده بود ولي كمتر بودش منم خوب هواي بچه را داشتم 
ديگه، مي خواستم پولي جمع كنم تا يك كاسبي چيزي 

راه بندازم كه نشد خدا بردش، حاال هر شب جمعه يك كم 
  .    از دخلو خيراتش مي كنم برسه به دستش ، خدا بيامرزش

اي دل . خودش گره گشاست راه هم باز شد، خدا
غافل زياد سيگار مي كشم؟ يادش كه مي افتم 

عصبي مي شم اگه مي شد پس اندازي كنيم، اگه 
خرج انقده زياد نبود، االن يك كاسبي داشتم انقدم 

نگاه، ببين چه جوري گير داده به . سگدو نمي زدم
زن مردم، طرف جاي مادرشه، حتم همين تخم سگ 

شيطونه مي گه بزنم كنار خيابون را بسته بود،
اين . بفرستمش همون جايي كه ريدنش مادر قحبه

فيلمه را ديدي؟ همين كه دختره توشه كه رفت 
. آمريكا با پسره تايتانيك بازي كرد، عجب فيلميه
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اسمش چي بود؟ آره مرحبا، معلومه شما هم اهل 
يك تيكه داره از اون تيكه هاي . فيلم و هنري ها

من سينما زياد مي ديدم، خدا عجيب سينماست آخه 
بيامرزدش بهمن مفيد، راه كه مي رفت دلت واسش 

غنج مي رفت، شما يادت نمي آد، سوفيا لوره، جوليانو 
اين ها فيلم هاي با معنا بازي . جما، خدا بيامرز بهروز

اين دختر  ِ تو فيلم . مي كردن مرد بودن، لوطي بودن
شما كه آدم  .مي گفت دارن جوون ها را معتاد ميكنن

حسابي هستي شما را نمي گم اما جوون هاي ما يا 
اون زمان كه از ! ديدي كه. عملي شدند يا خانوم باز

اين چيزها نبود همه چي بود ولي مردم چشم پاك 
حاال چه فيلم هايي . بودن چشم و دلشون سير بود

خوبه ببين اما زياديش هم آدم را از ! مي بيني؟ آهان
دازه، مواظب باش هر فيلمي نبيني كار و زندگي مي ن

  ...آره، از من به تو نصيحت 

از زندگيتون لذت ببريد، لذت توي پول نيست، كافيه  "
يك نگاه به دور برتون بندازيد تا ببينيد همه پولدارها 

بدبختن و خوشبخت تويي كه فارغ از مال و منال 
آره خوشبختي توي همون بوي قرمه سبزييه كه . روزگاري

توي همون نونُ . منتظر رسيدن شماست! آقاي خونه االن
پنيري كه خالي خالي ولي با عشق، خانوم واستون لقمه 

گرفته تا حين كار از حال نريد، خانوم چشم انتظارته نكنه 
رفتي خونه با بچه ها دعوا كني، با هم راديو طراوت گوش 

عشق ما هدف ما زندگي ما شما مردميد، با ما باشيد . كنيد
بدم باال؟ هوا بهاريه، گرمه اما محض  ". راديو طراوتبا 

جوون روغن . وجود سركار كه ازت خوشم اومده، ميدم باال
منُ اين جوري نگاه نكن . نباتيه ديگه كاريش نمي شه كرد

اخراجم كه كردن شكستم، . يك تنه ده نفر را حريف بودم
االنش هم اندازه صد تا . ريختم پايين وجودم آب شد

بيچاره زنه هي مي گفت ترك كن نكش . راده دارمجوون ا
ولي نمي شد نكشم، وقتي مي ديدم مي ره بيرون كار مي 
كنه و از دست منم كاري ساخته نيست بيشتر داغون مي 

شدم، سيب زميني كه نبودم آقا داغ مي كردم واسه همين 
بعضي از اين معتادها خيلي بيشتر . مصرفم بيشتر مي شد

دارن آره به خدا، سر همين غيرتشونه  از من و شما غيرت
بعد مرگش يك . كه طاقتشون طاق مي شه و مي كشن

شب به خوابم اومد و گفت با پول ديه يك ماشين بخر و 
آره . باهاش كار كن، ولي ترك كن به خاطر بچه مون

جاش خوب بود سبزه، چمن، لباس هاي سفيد، صورتش 
ز صبح تا حاال هم نور باال مي زد، خوب آره ديگه مهندس ا

با پول اونها اين لگن . دارم چي مي گم؟ تو باغ نيستي ها
را خريدم وگرنه من پولم كجا بود ماشين بخرم؟ گفتي 

ازدواج نكردي هان؟ ازدواج آدم مي سازه مي گن كارخانه 
  ... پا به پاي هم . انسان سازيه

بذار ببينم اين آبجي مون كجا مي ره ؟ چي ؟ گفت بلوار 
. ثواب داره. شبِ بذار اين بنده خدا را هم برسونيمدريا ؟ 

آبجي تو خود دريا ميري يا تا سر دريا؟ اشكال نداره سوار 
آبجي اين وقت شب غير تاكسي . شو، شب شما هم بخير

خط دار سوار هيچي نشو مخصوصا اين شخصي ها كه 
سرت را درد نيارم من . گرگن ناموس سرشون نمي شه 

زن مومن و نجيبم كه اگه خدا خودم االن دنبال يك 
بخواد غالميش بكنم، آخه زن خوب كم پيدا مي شه 

مشدي شما هم موقع ازدواجت دقت كن درست نمي گم 
حالل باشه اون شيري كه خوردي قربون ! آبجي؟ احسنت

دهنت، آخه ما داشتيم راج به مقوله ازدواج اختالط مي 
  ...كرديم كه شما سوار 

، اگه ناراحت نمي شي همين جا آهان اين هم پل مديريت
پيادت كنم تا راحت تر ماشين گيرت بياد من هم اين 

خانوم را برسونم شبه خدا را خوش نمي آد، مي بخشي ها، 
بگو جمهوري سوارت مي كنن نه مهمون ما باش مهندس، 

. نمي گيرم جون داداش، بفرما، چون شمايي هزار تومن
يك چيزي نوشته قابل نداره، كرايش همينه اينُ ول كن 

  .خدا بده بركت به سالمت. تا اينجا دربست اومديم

  بريم تو دريا ديگه ؟ ! عجب آدم هايي پيدا ميشن ها

                       ۸۷زمستان 
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  معرفي نويسنده جوان 

در شهر كرمانشاه كه در آن روزو روزي كه به دنيا آمدم و رسماً فرزند جنگ شدم  ۵۹بهمن  ۱۸مي گويند سرد بود، 
وقتي اولين بار بجاي خاطره هاي روتين . شبهاي بسياري را در سنگرهاي خاكي گذرانديم و مرگ نزديك بود

سال بيشتر نداشتم و پدرم مخاطب هميشگي  ۱۴. احساس كردم آنچه از قلمم روي كاغذ چكيد نيمچه شعري است
. سالها در انزوا بودم. ايشان بيشتر از سن و سال و تجربه ام نشان مي داداين نوشته هاي غم انگيزي بود كه به زعم 

دوست دارم بيشتر ياد بگيرم و از موهبتي كه دارم در . هايم را پرواز بدهم اما اين روزها دوست دارم پرنده. در سكوت
ا و كودك را و هركه را كه سكوت زن ر. ها نقاشي كنم راه تعهدات و اهدافم استفاده كنم و رنج و درد انسان را با واژه

. امروز زني سي ساله ام كه از بهت بسياري عوالم عبور كرده ام و ثباتي دارم كه قدر شناسش هستم. ساله نيستند ۱۴هايم  ديگر دغدغه. كرده زباني شوم
ر كه هواي تنفسم است و گاه داستانكي كه سهم شع. نويسم ام مي هاي شخصي چند سالي است در وبالگ. گويم نويسم و مي پس دارم جوانه مي زنم و مي

به مدد مدرك مترجمي زبانم برنامه اي براي ترجمه در آينده خواهم چيد اگر اين روزمرگي وقت گير لعنتي . حرفهاي ناگفتني در شعر را به آن بدهم

                 .امانم بدهد

  طيبه تيموري نيا

tayebeteimouri@gmail.com                   

  تأخير

كمرش درد گرفته بود و تكرر ادرار . سرش سنگين بود
ده روز تاخير . و سرگيجه هاي نابگاه به وهمش انداخته بود

ده روزي كه تمام آدمهاي اين يك ماه را در آن . داشت
مرور كرد و به همه ي احتماالت و بي احتياطي ها و 

به مردهاي شماره اي . ريسك ها توي ذهنش امتياز داد
دقيقه به او حقش را پرداخت كرده بودند و كه بابت هر 

حاال اين تاخير ده روزه به فضاهايي بردش كه اصال 
توي بهتي كه از حضور حقيقتي تلخ . انتظارش را نداشت

سيگار را از پاكت پر با ضربه اي بيرون . آگاهش مي كرد
فندك مرغوبش با يك حركت سيگار را شعله ور . كشاند

به حفره هاي ذهنش داد و همين يك حركت نوري . كرد
دلش خواست بداند دوست دارد از بين شماره هاي رديف 
شده كداميك را برگزيند كه مثل مهري روي اين حقيقت 

احساس تعلق به جرياني كه . احساس خوبي داشت. بگذارد
انگار مسيري پيش رويش باز . ناخواسته مالكش شده بود

فترنقاشي شده بود به سمت منظره هاي قشنگي كه توي د
يك خانه با . هاي بچگي هايش هميشه مي كشيد

. دودكشي كه از دهانش حلقه حلقه دود را بيرون مي زد
حس كرد . خاكستر سيگار را توي بشقاب انباشته تكاند

روحش مثل همين بشقاب، پر از زباله هاييست كه خودش 
مهمان هاي خوانده و ناخوانده اي . به وجودشان نياورده

آمد به اين سوئيت دنج در طبقه پنجم  كه در رفت و
آپارتمان بي آسانسور هستند اين زباله ها را توليد مي 

زباله هاي قابل زدودني كه خيلي در قيد دور . كنند
روحش مثل همين بشقاب از حرفهاي . انداختنشان نبود

هر روز منتظر روز . ركيك و انتظارات بي آينده پر شده بود
كردن اين رنجش فرساينده و اين منتظر تمام . موعود بود

هر بار كه زنگ در به صدا در مي آمد با . اجبار كاهنده
سيگار له شده را نيم . خودش مي گفت اين بار آخر است

. نگاهي انداخت كه از خاموشي اش اطمينان حاصل كند
از . انگار بغضي توي شكمش گير كرده باشد. بلند شد

خودش چرخيد  كمي كه دور. ناتواني خودش تعجب كرد
سرگرمي بي دردسري يافت كه از خياالت غمگين اين 

تمام . مرد شماره سه را يادش آمد. شماره ها رهايش كند
احساس خستگي . تنش از كرختي خاطره آن روز پر شد

احساس كرد نبايد اجازه مي داده كه مدام آن كار را . كرد
 چه دردي را تحمل كرده بود و چه حقارتي از. تكرار كند

عدم امكان نه گفتن به مردي كه به وجودش چسبيده بود 
. نه. و داشت از ثانيه ثانيه هاي اين تن استفاده مي كرد
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هرگز دلش نمي خواست اين حس لذت بخش را به او 
به . به نيشخند فاتحانه آن لحظه هاي آخر. نسبت دهد

گرفتگي عضالتش كه زير ريزش يكنواخت آب داغ مي 
كيسه مشكي بزرگي از كشوي . كندخواست از خودش دور 

پالستيكي بيرون كشيد و شروع كرد به خالي كردن زباله 
بشقاب ها را در يك سينك و كارد و چنگالها رو طرف . ها

سعي كرد حتي در روي هم چيدن بشقابهاي . ديگر ريخت
كثيف هم منظم باشد كه موقع شستن به دردسر مرتب 

ن را تا انتها باز پنجره ي كوچك سال. كردنشان نيندازند
. كرد و مولكولهاي اكسيژن را تا جائيكه جا داشت بلعيد

. مرد شماره يك كه از راه رسيد قلبش به تپيدن افتاد
چقدر چشمهاي مرموز مرد او را به ياد سكوت هاي ناتمام 

نمي خواست رفت . پرده را كيپ كرد. برادرش مي انداخت
ايش را تا لحظه ي و آمدهاي آپارتمان روبرو را ببيند، پلكه

مي ترسيد كه جايي در قعرناي روح . رفتن او خيلي نگشود
مرد شماره يك نشانه ي كوچكي از آشنايي پيدا شود كه 

چون كتيبه ي معتبري در معرض بازديد آدمهايي قرار 
دهدش كه نمي دانند براي چه دارند به تماشا مي آيند و 

يا شايد پرده احتياج به شستن داشت . به چه مي نازند
براي كسي كه به معني تولد مي انديشد همه . عوض كردن

اين حس ردي از . نه. چيز مستعد نو شدن مي شود
مرد شماره يك شكايت گنگ . شرمساري با خودش ندارد

دستمال نمدار را روي شيشه ميز . خودش از زندگي بود
آنقدر با وسواس كه ناخودآگاه از ديدن . نشيمن مي كشد
قطره ي درشتي از . ر آن جا مي خوردتصوير خودش د

پيام . مرد شماره دو هرگز نيامد. اشكش روي ميز مي چكد
كوتاهي فرستاد كه به انتظارش ننشيند و خيالش را بابت 
اسكناس هايي كه مي بايست روي دراور مي بود و نيست 

صداي جارو برقي هم نمي توانست موسيقي را . راحت كرد
هزار گنجشك . بي اثر كندكه در ذهنش پخش مي شد را 

هزار گنجشك . كوچك رسيدن صبح را نغمه سر مي دادند
كوچكي كه از آبهاي جمع شده روي بام مي نوشند و 

كيسه . شاخه هاي اين درخت پير را پر تر نشان مي دهند
كيسه مشكي سنگين و پر . جارو برقي را عوض مي كند

 خشك كن . به زحمت تا دم در  كشاندش. شده بود
. اسشويي تا پنج دقيقه ديگر به كارش پايان مي دهدلب

حوله را كنار در حمام . تقريبا كاري براي انجام دادن ندارد

رخت ها با وزش ماليم باد توي بالكن . آويزان مي كند
عطر ماليم نرم كننده را باد به درون مي . تكان مي خورند

به تغييرات كوچكي كه بايد در خانه بدهد فكر مي . آورد
بايد . به وسايلي كه ديگر نمي خواهد اينجا باشند. كند

روكش اين كاناپه را همرنگ پرده اي كند كه قرار است 
ديوارها را كاغذ ديواري شادي . جاي اين پرده قديمي بيايد

بزند و آن چند گلدان طبيعي را كه زير سر گذاشته است، 
بايد عادت كند كه جز او . از گلفروشي سر كوچه بخرد

آب ولرم مثل . ود زنده ديگري كنارش تنفس كندموج
. روي شكمش دست مي كشد. آبشاري بر تنش مي ريزد

مهم نيست كه حال ناخوشي دارد و اين درد غريب از سر 
در جايگاه . به پيشاني و از كمر به شكمش فشار مي آورد

مردها با شماره هاي روي . تماشاچيان هيچكس نيست
. شليك... يك دو سه . دنندسينه در خط آغاز آماده دوي

مردها از . خط پايان همين نقطه است كه او ايستاده
كسي اورا نمي . دست تكان مي دهد. كنارش مي گذرند

خون از بين پاهايش روان . بند دلش پاره مي شود. بيند
  . كف حمام از قرمزي حقيقت رنگ مي شود. مي شود
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      قد و بررسي رمانن

 در آميختن واقعيت و خيال 

  

  فرحنازعليزاده

زندگي است و نه  "مطابق واقع  "ادبيات نه باز نمايي « 
 ليندا هاچن»  "نا مطابق با واقعيت  "رو نوشتي 

حقيقت واقعيت . حقيقت هميشه از واقعيت جدا است«
دلقك « )۳۲۰ص(»انتخاب مي كند ها را با لذت ابداع و

پيتر اكرويد نويسنده رمان هاي پست اثر » و هيوال
سال به انتقادي است كه  –مدرن با مضامين اجتماعي 

در لندن در خانواده اي كارگري به دنيا آمده  ۱۹۴۹
او كه جوايز متعدد ادبي را به خود اختصاص داده  .است

ارش در هم آنچنان مرز ميان واقعيت و خيال را در آث

مي آميزد و اطالعات تاريخي را دست كاري مي كند كه 
گاه تمايز بين واقعيت و خيال براي خواننده غيرممكن 

او با اين عمل نه تنها  قصد نو آفريني دارد . مي شود
بلكه باني شراكت بخشيدن خواننده در متن و بعد 

اكرويد از تلفيق شعر، . بينشي و شهودي متنش مي شود
نمايشنامه و حتي زندگينامه و هم چنين  از در مقاله، 

كنار هم گنجاندن سبك هايي چون گوتيك، ناتوراليسم 
،رئاليسم ، پليسي و كار آگاهي در آثارش سود مي 

از نوع فرا  در ژانر پست مدرن» دلقك و هيوال« .جويد
لحظه اعدام اليزابت كري در  ،از داستان تاريخ نگارانه

» ما باز هم اينجائيم«گويد وقتي كه ميحياط زندان 
آغاز مي شود و با همين جمله از دهان دان لنو به پايان 

نمايشنامه گرتي در  و پاياني  كه دقيقا ؛آغاز.مي رسد
سپس نويسنده از اسطوره . التيمر به عين تكرار مي شود

گلم هيوالي خون آشام صحبت مي كند تا هم اسطوره 
. ليق داستاني شودها را به چالش بكشاند و هم باني تع

وجود فصل هاي كوتاه و متعدد در رمان يكي ديگر از 
علت هاي خوش خواني متن است كه موجب خوانش 

گرچه از ديدگاه بينا  ثر اكرويدا .سريع آن مي شود
قابل بررسي نقد اسطوره اي، نقد روانشناسي ، متنييت
تنها به وجوه پست  اندك  ولي در اين مجالاست ؛ 

روايت داستان در  -تركيب زاويه ديد   چون مدرن اثر
از ميانه شروع كردن و  -پايان باز و گشوده متن -داستان

حضور شخصيت هاي حاشيه اي  -در ميانه ختم كردن 
استفاده از افراد  -جامعه به عنوان شخصيت اصلي

جرج «،»كارل ماركس«مشهور و تاريخي چون 
  مي پردازيم...و غيره» دان لنو«،»گيسينگ

  »دلقك و هيوال«نگاهي به رمان  - شبح لندن
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) ۱:يي پست مدرنيسم را به دو واقعه ربط داده اندشكوفا
  .فرو ريختن ديواربرلين)۲ترورجان كندي 

مدرنيسم و پسا مدرنيسم در رمان "بري لوئيس در كتاب
قتل كندي فرجام كتاب گونه ي شومي « مي نويسد "

ديوار برلين . بود براي دوره اي آكنده از تروريسم و شك
و بدگماني مالزم با مجاب كننده ترين نماد جنگ سرد 

اين رويداد ها نشان دادند كه دنياي ما به سبب . آن بود
تحوالت فناورانه ي پر شتاب و ناپايداري هاي 

مدرنيسم (»دنيايي ست پر از تب و تاب. ايدئولوژيك
  )وپستمدرنيسم

بدين گونه در اين جهان نابسامان و با وجود آدم هايي 
اصول پذيرفته  معنا باخته سبكي به وجود آمد تا همه

سبكي كه .شده و آداب داستان نويسي را زير سوال ببرد
  .وجوه خاصي را به خود اختصاص داده است 

ديويد الج پنج مشخصه براي اين گونه داستان ها در 
زياده / فقدان قاعده/ عدم انسجام/ تناقض: نظر مي گيرد

داستان پست مدرنيسم اما به تعبير ).اتصال كوتاه/ روي
اعتقاد به زندگي شهري ( سن وجوه ديگري داردايهاب ح

/ تجربي بودن حيات / اخالق ستيزي و معيار شكني
/ عشق به بدوت/ حذف انسان به عنوان عنصر مركزي

  )ناگزيري استفاده از آخرين تكنولوژي

حال اين شاخصه ها را در اثر اكرويد  يك به يك بررسي 
ر ژانر  د» دلقك و هيوال « و دليل گنجاندن . مي كنيم

  .پست مدرن را توضيح مي دهيم

را مي توان رمان پست مدرن به » دلقك و هيوال«- ۱
حساب آورد چرا كه اصل تصادف كه يكي از عناصر مهم 
رمان هاي پسامدرنيستي به حساب مي آيد به كرات در 

آن چه بر جهان اعمال مي كند «. متن شكل مي گيرد

اولين در  ديدار ناگهاني اليزا و» تصادف محض است
كارل ماركس و سليمان ويل در يك روز به  -خيابان 

حضور  -روز تولد ليزي و دان يكي است - دنيا مي آيند
رمان ديكنز با مضمون مرگ و  -سه كمدين در يك خانه

قتل از جايي شروع مي شود كه جرج در اليم هاوس 
جسد اليزا در بيست متري جايي كه اولين  -ايستاده

دفن شده است به خاك سپرده مي  مقتولين راتكليف
تولد و سال شروع كاري دان لنو و بالدي كمدين  -شود

ماركس، -هاي مشهور در متن يكي است
اسكروايلد،برناردشا و جرج همه در عرض يك ساعت 

از اين دست تصادف هايي كه ... . وارد كتابخانه مي شوند
نويسنده گاه درست و گاه به كمك تخيل در متن مي 

تصادفي كه در ابتدا . به وفور يافت مي شود گنجاند
نقش كاتاليزور متني را ايفاء مي كند و بعد خود تبديل 

مثال به استخدام گرفتن اولين .به هسته متن مي شود
كه بعد ها هم شاهد دادگاه است و هم نقش ليزا را در 

نمايشنامه اي ايفاء مي كند كه منجر به مرگش مي 
  .شود

مي كوشند تا از راه ادغام خيال و فرا داستان ها « -۲
واقعيت، ادبيات و تاريخ را از وضعيت حاشيه اي آن جدا 

اين ادغام  هم در مضامين و هم در شكل صورت . كنند 
استفاده از كوالژ، ) ۲۶۹ليندا هاچن،ص( ».مي گيرد

آوردن شعر، مقاله، بريده هاي  روزنامه و غيره از اين 
  .دست در فرم به حساب مي آيد

استفاده از افراد تاريخي و به نام در متن به صورت  -۳
فراداستان هاي تاريخ نگارانه از تاريخ و . ساختار شكنانه

استفاده مي  -به حقيقت و دروغ - شخصيت هاي تاريخي
كنند و گاه آنان را به شخصيت هاي فرعي تنزل مي 

دهد، تا به نوعي به جعلي بودن تاريخ اشاره داشته 
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راه به جعلي بودن متن، به عدم قطعيت  باشند و از اين
ها برسد و هم اينكه با اين تحريف ، نويسنده بدون شعار 

  .اجتماعي خود را بيان كنند –دهي مضامين انتقادي 

در داستان هاي . ساختار شكني در نقش پليس  -۴
پليس معموال كارآگاه  و پليس افرادي برتر و با بهره  

در داستان هاي پست . دهوشي باال تر به حساب مي آين
مدرن اين  برتري شكسته شده و به چالش كشيده مي 

سر بازرس كليدر نتونسه،بگيره اون  مهربونه «. ..شود
در ) ۱۶ص(»خرسه،هي بشون مي گفت اونو مي گيره

 -قاتل-داستان هاي پست مدرن ديگر مثلث كارآگاه
مقتول ،علت ومعلولي و يا تعليق داستانهاي پليسي 

بلكه نويسنده بيشتر به احساسات دروني  مطرح نيست
بين افراد و ريشه يابي علت هاي قتل توجه مي كند از 
اين رواست كه گفته مي شود عنصر غالب در اين ژانر 

  ماهيتي وجود شناسانه دارد

شخصيت اصلي فرا داستان تاريخ نگارانه به هيچ «-۵
وجه جزء سنخ هاي خاص نيستند،بلكه اشخاصي دور از 

» .حاشيه اي و فرعي  هستند مركز و
ليزا كودكي است كه محصول گناه ) ۲۸۷لينداهاچن،ص(

. به حساب مي آيد و در فقر و نكبت به سر مي برد
شخصيت هاي داستانهاي پست مدرن چون اليزا افراد 

مشكل داري هستند كه در بحران هويت فردي دست و 
در داستان هاي پست مدرن شخصيتها . پا مي زنند
خير مطلق و يا شر مطلق ،جنايتكار . هستند خاكستري

  .و قاتلي به شكل داستان كالسيك وجود ندارد

ديد گاه فلسفي داستانهاي پست مدرن معموال -۶
ديدگاهي بدبينانه و تقدير گرايانه همراه با طنز به دنيا 

پوچ گرايي و مرگ طلبي از ديگر عناصر پست .است
  .مدرن است

از شاخصه هاي رمان هاي  استفاده از طنز يكي ديگر -۷
پست مدرن است تا به كمك  اين  طنز تلخ مسائل 

كل زندگي را به .. عاشقانه ،سياسي، مذهبي،اجتماعي و
دست انداختن خرافه ها و اسطوره ها از . چالش بكشانند

سفر يك رمان «. نگاه طنز جزء الينفك اين ژانر است
ريخ نويس گرسنه  به اليم هاوس به تعبيري بر سير تا

  )۱۴۹ص(».بشر تاثير گذاشت

استفاده از زاويه ديد چند گانه در بيان روايت، تكثر -۸
روايت،مرگ كالن روايت ها و بيان تكه تكه روايت براي 
رسيدن به عدم قطعيت ها؛ در داستان هاي پست مدرن 

در اين رمان .يكي ديگر از ويژگي هاي اين ژانر است
ماركس ، اليزا داستانهاي جرج گيسينگ به داستان 

،جان كري و داستان هاي ديگر به وسيله مرگ و قتل به 
رمان گاه با تكنيك ياد داشت هاي .هم گره مي خورد 

روزانه و گاه به وسيله من راوي روايت مي شود تا به از 
هم گسيختگي رواني شخصيت برسد و گاه داناي كل 

در انتها بايد  .همه چيز دان گره از مسائل باز گشايد
با وجود  دارا  فت پيتر اكرويد رماني خلق مي كند كهگ

روان  و به  بودن وجوه پست مدرن؛ خوش خوان،جذاب ،
بي  دور از ابهام و پيچيده گويي مقلدان اين سبك است

 سعيد سبزيان و(شك ترجمه  روان و سليس مترجمان
 خوانندگان را در جهت كشف معنا يا) انيسه لرستاني

  .مي رساندمعنا هاي متعدد ياري 

  

  :منابع

: ، تهران۱اكرويد،پيتر؛ دلقك و هيوال، مترجمان سعيد سبزيان و انيسه لرستاني،چ -۱
  ۱۳۸۹انتشارات افراز 

: ، تهران۱مدرنيسم و پست مدرنيسم ؛گزينش و ترجمه دكترحسين پاينده،چ -۲
 ۱۳۸۳انتشارات روزنگار 

 )ليندا هاچن/ فرا داستان تاريخ نگارانه (
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  كوتاه  جهانهاي  بهترين داستان

  قصه ي پايان ناپذير...ديوار

  آرمان شرفي

مسلما هر كدام از ما بارها و در آثار 
نويسندگان و شاعران مختلف با اين 

اما )).ديوار: ((عنوان برخورد كرده ايم
احتماال همه با من هم عقيده ايد در 

ديوارها ديوار اينكه هيچ كدام از اين 
ديواري .نمي شود)) ژان پل سارتر((

كه از پس يك فلسفه سر بر مي 
ديواري كه احتماال به نظر سارتر .آورد

  .هر كدام از ما آن را در زندگيمان تجربه خواهيم كرد

مسلم ديگر آنكه نمي توان از سارتر حرف زد و به فلسفه 
و فلسفه اي كه آنچنان در زندگي خود ا.ي او نپرداخت

)) سيمون دوبوار((رخنه كرده بود كه پس از ازدواجش با 
قرار گذاشت تا با وجود پيوند زن و شوهري هركدام از آنها 
در محلي جداگانه زندگي كنند،با هركس كه مي خواهند 
رفت و آمد كنند و وجود ديگري مانعي بر آزادي ديگري 

ر تا اينگونه آزادي و اختيار را در نهايت حد خود د! نشود
اين شخصيت آنقدر   !زندگي خويش وارد كرده باشند

در .عجيب است كه كمتر كسي را شبيه به او ديده ايم
فلسفه وارد مي شود و عنوان بزرگترين فيلسوف معاصر را 

مجموعه داستاني مي نويسد كه در .از آن خود مي كند
همان سال به عنوان بهترين مجموعه داستان سال فرانسه 

را منتشر مي كند و اين )) تهوع((رمان .شودانتخاب مي 
رمان جايزه ي ادبي نوبل را برايش به ارمغان مي 

وارد دنياي نمايشنامه نويسي ).هرچند آن را نپذيرفت(آورد
انگار ....مي شود و يكي از غول هاي اين عرصه مي شودو

هنوز برايم سخت است   .آمده تا در هر چيز بهترين باشد
مسئله كه او را فيلسوفي نويسنده يا  انتخاب بين اين دو

اما هر چه هست اصول فلسفه .نويسنده اي فيلسوف بنامم

اش را در تمامي آثار ادبي او به روشني مي توان ديد و 
همين است كه او را در زمانه ي خودش شخصي صاحب 
سبك در ادبيات معرفي مي كند،يعني نوشتن داستانهاي 

توجهي كه به مجموعه ي در اين بين  .اگزيستانسياليستي
ديوار و اولين داستان از اين مجموعه شده بسيار زياد است 

و به همگان نشان مي دهد كه بي شك داستان ديوار را 
بايد يكي از شاهكارهاي داستان كوتاه تاريخ ادبيات 

داستاني كه حادثه ي اسارت سه سرباز را شرح مي .دانست
به داخل ) )سربازان فاشيست((سه سرباز توسط .دهد

مكاني رانده مي شوند كه سابقا يكي از سردابه هاي 
بيمارستان بوده و با شروع جنگ كه بيمارها از آنجا بيرون 

اين سه سرباز به ديگر .رانده مي شوند بي مصرف مانده
اسيراني كه در انتهاي زندان قرار دارند ملحق شده سپس 

ر واقع بازجويي د.يك به يك مورد بازجويي قرار مي گيرند
از آنها سواالتي مي شود و .حكم محاكمه را هم دارد

سرانجام مدتي بعد افسري حكم در نظر گرفته شده را به 
خوب شما ...اشتين بوك...اشتين بوك:(( آنها ابالغ مي كند

  .))به مرگ محكوم هستيد فردا صبح تيرباران مي شويد

  ).)آن دو نفر ديگر هم همين طور: (( باز نگاه كرد و گفت

  .غير ممكن است من نيستم: ژوان گفت

  ))اسم شما چيست؟: ((سرگرد با تعجب به او نگاه كرد

  .ژوان ميربال: گفت

  .اسم شما هم اينجاست،شما محكوم هستيد: سرگرد گفت

از اين به بعد است كه فكر مرگ بر ذهن همه سايه مي 
راوي نيز كه به قول خودش تا بحال به مرگ فكر .افكند
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زيرا .خود را مجبور مي بيند كه به آن فكر كندنكرده حاال 
  .كار ديگري از دستش برنمي آيد

سپس دكتري را نزد آنها مي فرستند تا به وضعيتشان 
دكتر مي گويد كه آمده تا در اين شرايط به .رسيدگي كند

با اينحال بودن او فقط ترسشان را .آنها كمكي كرده باشد
س خودش را از زجر راوي اصرار دارد كه تر.بيشتر مي كند

مي گويد در حالي كه ديگران به .كشيدن پنهان كند
زجري كه در اثر تيرباران مي كشند فكر مي كنند خود او 

  .چندان به اين مسئله اهميتي نمي دهد

صفحاتي از داستان تماما به مسئله ي ترس از مرگ و 
حالت هر كدام از اسرا بعد از شنيدن حكم تيرباران اشاره 

: ن كه يكي از دوستان راويست از دكتر مي پرسدژوا.دارد
  ))آدم زجر هم مي كشد،خيلي زجر مي كشد؟(( 

: مي گويد)) با لحن پدرانه اي((دكتر هم 
  .))؟نه،زود تمام مي شود...كي!اوه((

هر يك از آنها به قول راوي شبيه آينه اي براي ديگري 
شده است كه مي تواند ترس و وحشت خودش را در او 

من نمي دانستم : (( راوي در مورد دكتر مي گويد.ببيند
! او به افكار ما وقعي نمي گذاشت! براي چه آمده است

آمده بود كه جسم ما را تماشا بكند،تن هايي كه زنده و در 
  .))حال جان كندن بودند

چيزي كه توي ذوقم مي زد اين : ((در جاي ديگر مي گويد
د من هم فكر بود كه به همان چيزها كه توم فكر مي كر

مي كردم و خوب مي دانستم كه تمام مدت شب را با 
اختالف پنج دقيقه در حالي كه به يك چيز واحد فكر مي 

كنيم و با هم عرق مي ريزيم و مي لرزيم ادامه خواهيم 
من دزدكي به او نگاه مي كردم و براي اولين بار به .داد

  )).مرگ او در قيافه اش خوانده مي شد: نظرم غريب آمد

شايد بيست مرتبه پي در پي مراسم اعدام خودم را : ((باز
برگزار كردم و نيز يك دفعه گمان كردم كه به طور قطع 

  .))اين پيش آمد انجام گرفته و يك ثانيه خوابم برد

دو .سرانجام صبح مي شود و براي بردن اعداميان مي آيند
يكي حالش به هم خورده و از .نفر همراه راوي را مي برند

اما ستوان مي گويد اين اولين كسي نيست كه .هوش رفته
  .حالش به هم مي خورد

سپس ستوان جلوي راوي را مي گيرد و از او مي خواهد 
يك ساعت بعد به دنبالش مي آيند و او را به اتاق .كه بماند

بعد شروع مي كنند و .كوچكي در طبقه ي اول مي برند
رامون (يبشانسواالتي در مورد يكي از افراد مورد تعق

مي پرسند و قول مي دهند كه اگر جايش را بگويد ) گري
راوي مي گويد كه از او خبري .او را اعدام نخواهند كرد

پس او را رها مي كنند تا در فرصتي ربع ساعته .ندارد
سرانجام دوباره به سراغش مي آيند و راوي .بيشتر فكر كند

ت چيزي را اينبار هم با اينكه از جاي آن شخص با خبر اس
لو نمي دهد و به جاي آن و براي اينكه به قول خودش 

زيرا به .آنها را دست بيندازد آدرسي اشتباهي را مي دهد
نظر او زنده ماندن رامون گري بر زنده ماندن خودش 

فاشيست ها نيز به سرعت ماموريني را به .ارجحيت دارد
  .سمت قبرستاني كه راوي آدرسش را داده مي فرستند

ي كه هر لحظه منتظر است تا به دروغش پي ببرند و راو 
براي اعدامش بيايند ناگهان متوجه مسئله اي مي 

يكي از كساني كه تازه اسير شده مي گويد كه رامون .شود
گري را امروز صبح در قبرستاني كه براي در امان ماندن از 

شر فاشيست ها به آن پناه برده گير آورده و پس از چند 
دنيا جلو چشمم چرخيد و به زمين ((   ...اندشليك كشته 

به قدري خنده ام شديد بود كه اشك در چشم : نشستم
جايي .و اين همان اگزيستانسياليسم است .))هايم پر شد

انساني كه .كه اختيار انسان به وضوح نشان داده مي شود
خواه ناخواه با اختيار خودش و با انتخاب و آزادي كه از آن 

اين ازادي چنان كه سارتر مي گويد حتي ( برخوردار است
در بدترين شرايط از جمله اسارت هم قابل پايمال كردن 

خود سرنوشت خود را رقم مي زند و به واسطه ي ) نيست
اينكه انسان موجودي اجتماعي ست نهايتا اعمال و 

                                                                                 ...                     انتخابهاي او بر زندگي ديگران هم تاثيرگذار خواهد بود

 _براي قسمت هايي كه از داستان ذكر شد از كتاب * 
استفاده ) نشر جامه دران(ترجمه ي صادق هدايت_ديوار 

 .شده است
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و من . امسال، ولنتاين آمد و رفت
. فقط يك هديه كوچك، گيرم آمد

شايد به نظر برسد دارم شكايت مي 
مسئله اين . اما اين طور نيست. كنم

است كه من، در اين روز خاص، 
شگفت انگيزترين هديه ام را گرفته 

  . ام

اقتصادي فكر كردن، خيلي از 
روزهاي جشن ساليانه ما را، درب و 

روز عيد پاك، روز  :داغان كرده
اغلب اوقات، معني . مادر، روز پدر

واقعي، در يك عادت و تكرار 
اآلن ديگر، . تبليغاتي، گم مي شود

براي هر شرايط، يك سري كارت 
آماده وجود دارد كه به راحتي مي 
شود از بين همه كارت ها، يكي را 

انتخاب كرد و براي آنهايي كه 
تفاوتي . دوستشان داريم، بفرستيم

كه در مورد كارتي كه به همراه اين 
هديه آمد، وجود دارد اين است كه 

دخترم، اولين . »آن، دست ساز بود«
كسي بود كه آخرهاي غروب، 

  :رسيدن آن را بهم گفت

من بهت زنگ زدم كه ! بابا« -
يه كارت ولنتاين، . سورپرايزت كنم

رفته بودم پايين كه ! برات رسيده
فقط  .صندوق پستي رو نگاه كنم

  .»جالب نيست؟. اين، اونجا بود

خيلي برام ! معركه ست، عزيزم« -
  .»كي فرستاده؟. عجيبه

چه كسي براي من، به نشاني خانه 
يك ! پدري ام، كارت مي فرستد؟

دوست دختر از روزهاي دانشگاهم؟ 
  !شايد

بيا خونه ي مادربزرگ و بازش « -
  .»!كن

موقع رانندگي، صحبت هايي كه 
ا دخترم كرده بودم، بعد از ناهار ب

دوباره به ذهنم آمد؛ همان موقع كه 
داشتم او را كنار پدربزرگ و 
مادربزرگش براي عصر، مي 

  .خواباندم

مي دوني امروز چه ! خب، سارا« -
  .»روزيه؟

  .»!نه بابا« -

  .»امروز، روز ولنتاينه« -

  .»تاين چيه؟.. لن.. و... روزِ« -

يه روز مخصوصه كه آدما براي « -
اونايي كه دوستشون دارن، كارت و 

اما مجبور . گل و هديه مي فرستند
نيستن كه به اونا بگن اين هديه، از 

ولي فكر كنم بعضي ها . طرف كيه
  .»اين كار رو مي كنن

چرا نمي خوان كه بقيه « -
  .»بدونن؟
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قبل از آماده كردن يك دليل، كمي 
مكث كردم تا مسئله روز ولنتاين را 

  .ل كنمبراي خودم تحلي

فكر كنم اين كار، يه نوع « -
معماست و اون رو جالب تر مي 

  .»!كنه

هنوز مطمئن . سر وقت رسيدم
نبودم كه هديه از طرف چه كسي 

كم كم داشتم نسبت به . ست
بعد از . قضيه، مشكوك مي شدم

اين كه وارد شدم، سارا دويد به 
يك پاكت توي دستش . سمتم

گرفته بود كه برآمدگي بزرگي روي 
نوارچسب زيادي دور آن . آن بود

پيچيده شده بود تا همه ي آن را 
بسته كوچك را . يكجا نگه دارد

نام . گرفتم تا از نزديك وارسي كنم
و نشاني من، جلوي پاكت با 

دستخطي نوشته شده بود كه به 
و پشت آن، . نظرم، آشنا مي آمد

يك سري قلب زرد، سبز، آبي، 
نارنجي، صورتي و مشكي؛ كه قلب 

هاي بزرگتر، پايين بودند و 
يك قلب بزرگ . كوچكترها باال

صورتي، از ميانش يك تيركمان رد 
. من به مادرم نگاه كردم. شده بود

  .لبخند زد

اين خوب نيست كه تو يه كارت « -
  .»گرفتي، بابا؟

به . »اما ببينيم مال كيه؟. عاليه« -
دقت آن را باز كردم و محتويات 

  . مهمش را بيرون كشيدم

يه صدف ! يه گُل خوشگل« -
دريايي و يه سنگ گرد دوست 

! چه هديه هاي جالبي! داشتني
  :ببينيم كارت چي مي گه؟

! مايكل جيمز اندرياس عزيز(
دوستت دارم و براي شما يك روز 

با عشق، از . ولنتاين شاد، آرزو دارم
  ...)طرف 

و يك قلب صورتي ديگه، با 
  .»تيركمان شكسته، اين پايينه

اين بايد يه دوست دختر ! اباب« -
  .»!مخفي باشه

يه نفر كه معلومه منو ...  آره« -
  .»!خيلي خيلي دوس داره
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 فرانك مك كورت 

Frank Mc. Court   

جايزه ادبي و برنده  آمريكايي تبار ايرلنديمشهور  نويسندهو  معلم) ۲۰۰۹ ژوئيه ۱۹ -  ۱۹۳۰ اوت ۱۹(
،كه اثارش در ادبيات داستاني نماد عيني رنج هاي انسان مهاجر درسراسر جهان شناخته شده  پوليتزر

نويسندگان به نام قرن بيست و يكم است،اجاق سرد آنجال معرفترين اثر اوست ، از ديگر اثارش  از. است
مصاحبه زير قسمتي از .رنج هاي آنجال و خاكسترهايت را به خانه خواهم برد اشاره كردمي توان به 

  .مصاحبه انجام گرفته با اين نويسنده مطرح قبل از مرگش مي باشد

  

  كاري از بهمن صادقي

شما قبال اين سئوال رو اين سئوال رو در كتاب اولتون جواب دادين ، اما من مي خوام اينجا هم از شما بپرسم كه دوران 
 كودكي شما چگونه بود؟

دوران كودكي من بسيار غني بود، گرچه ما بسيار فقير بوديم درپايين ترين سطح فقر ،  شايد حتي پايين تر از پايين ترين 
چيزهاي زيادي براي جستجو كردن ، انتظار كشيدن، آرزو كردن و رويا پروراندن داشتيم و اين . اد بوديمسطح،اما هميشه ش

اما شرايط و اوضاع و احوال اقتصادي نااميد كننده بود،بي نهايت نااميد كننده بود، . خود، ثروت و غنا را به ما هديه مي كرد
ياد در خانه ،نبود شغل در ايرلند و حتي زماني كه پدرم شغلي يافت تمام تركببي بود از دائم الخمر بودن پدرم ، بچه هاي ز

  .درآمدش را صرف نوشيدن الكل كرد

اوضاع مدرسه هم بسيار بد بود،مديرو ناظمان مدرسه قوانين سختگيرانه اي را اعمال مي كردند همچنين به خاطر حضور 
خالصه ،ترس ،رطوبت ،فقر،ميخوارگي، بيم از كليسا . رده بودمسلط انديشه هاي كليسا، ترس هميشگي را دروجود ما رسوخ ك

اما درهمان زمان، انگار كه درمدرسه يا كليسا يا خانه نبوديم ، .،وحشت از مديرو ناظمان مدرسه و در كل هراس بود و هراس 
زهاي كوچك بسيار و زماني كه انسان چيزي ندارد، چي. زماني كه در خيابان بوديم هميشه هيجان زده و خوشحال بوديم

. كتابهاي معمولي وجودداشتند كه به خانهاي ما راه مي يافتند و ما با ولع آنها را مي خوانديم. ارزشمند مي شوند مانند كتابها 
  .اين خود حسي از قنا و ثروت بود

اي شما الهام بخش بوده آيا كتابهاي خاصي وجود داشت كه تاثير مهمي برشما به عنوان يك جوان داشته باشه؟ كتابهايي كه بر
  باشد يا اثر عميقي برشما گذاشته باشد؟

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%D8%A7%D9%88%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B3%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B2%D8%B1
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مادرم كتاب . فكر ميكنم اولين كتابي كه خواندم روزهاي مدرسه تام بروان بود
يك كتاب بسيار ارزان .را در وود ورد در ليمبريك به قسمت شيش پني خريد

ديگر عموما بعد ازآن كتابهاي . ،من مانند يك گنجينه از ان محافظت كردم 
وارد ناحيه ما مي شدند،اما نمي توانستيم بيرون برويم و كتاب بخريم،و 

فقط كتابخانه گارنگي بود كه براي .كتابخانه اي هم براي بچه ها وجود نداشت 
اما زماني كه هاكلبري فين به دستم . كتابهاي زيادي نداشتيم. بزرگساالن بود

داشتم به داخل روخانه شيرجه  دوست.رسيد ،من مي خواستم تام ساير بشوم
بزنم ،روي شنهاي كنار ساحل بنشينم و اين كار را كردم و درروياهايم فرض 

دوست داشتم مثل تام ساير و هاكل . مايل به داخل دريا رفتم ۶۰من با دسته اي الوار،. كردم كه رودخانه ميسيسي پي است 
ادبيات مسلط دردوران ما،ادبيات كليسا بود ، كتاب . برروي من گذاشتند اما كتابهاي بودند كه تاثير بيشتري.بريفين آزاد باشم

از آنجايي كه كتابهاي بسيار ترسناكي بودند، من تمام آنها را به خاطر مي آوردم حتي .دعاي يك شنبه ها و زندگي قديسين
 .شكل ظاهري آنها و بويي كه مي دادند

  چيز با ارزش تري هم وجود داشت؟

. اطر مي آوردم كه بسيار ارزشمند بود چون بسيار كم بودقرص ناني رابه خ
زماني كه نان ). قرص نان ويانا، اسم نان خاصي است. (مادرم آن را به خانه آورد

من هنوز هم مزه آن نان زيردندونم . را به خانه آورد ما خيلي گرسته بوديم
هرتبديل و هر چيزي را به جوا.مي دانيد ،فقر چيزها را باارزش مي كند. هست

 .مي كند

  درمورد معلمانتان بگوييد؟ دربهبهه سختي هاي مدرسه ،ايا معلم هايي بودند كه تاثير گذار باشند يا امكاناتي ايجاد كنند؟

 آنها كالس را اداره مي. معلم هايمان به اندازه معلم هاي امريكايي برخوردهاي انساني نداشتند،اما چيزهايي ديگري داشتند
زماني كه من با هم سن و سالهاي خودم صحبت مي كنم و درمورد مدرسه ملي . يوه خاص خود راداشتندسبك وش. كردند

از اولين معلم .ما هنوز هم مي توانيم درمورد تمام آنها و اينكه چقدر ممتاز بودند، بحث و گفتگو كنيم. ليمي صحبت مي كنيم
او به ما فرمان ايستادن مي . پايان هر روز معلم موسقي مي شد كه كالس اول را تدريس مي كرد و در) تام اسكالون( گرفته ،

او تمام شعرهاي .شيوه تدريسش تا حدي خشن اما موسقيايي بود. داد، و ما به ايرلندي، اينگليسي و التين آواز مي خوانديم
  .افسانه اي ايرلندي ، وتعدادي  امريكايي، گريگوريايي و آهنگهاي ساده را به ما آموخت

مي گفت  ما متمايز هستيم، . او تنها فردي بود كه اشتياق را درما ايجاد كرد. معلمي كه داشتم، اسمش او هالوران بوداخرين 
زماني كه ما مي خواستيم . تك تك ما را شخصيت هاي بي همتايي مي دانست كه حق فكر كردن درمورد خومان را داريم

تصور كنيد من چگونه بايد اين وضعيت . و يك نابغه ادبي هستيبه من گفت، پسرم ،ت. مدرسه ملي ليمي را ترك كنيم
نامطلوب را بدون شكايت كردن درحياط مدرسه دركنار ديگران تحمل مي كردم، بله ، او به من گفت، هي مك كورت ، تو يك 
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اين مسئله منفي . نابغه ادبي هستي،به اون نگاه كنيد، به يك نابغه ادبي نگاه كنيد
اما همه به او احترام مي گذاشتند و به من هم . به سر من مي گذاشتاو فقط سر . نبود

  .احترام مي گذاشتم، كه به وسيله او انتخاب شده بودم

  دانش آموز خوبي بوديد؟
بله، فكر مي كنم راه ديگري وجود نداشت، به شدت تنبيه مي شديم اگر تكاليف را 

بعضي هم . ديگر سريعتر بودندبعضي از دانش آموزان از بعضي . خوب انجام نمي داديم
خيلي كند بودند، و به خاطر اين مسئله رنج مي كشيدند، چون كند بودن، مديران و 

مديران و معلمان از ما مي خواستند كه بدانيم و بفميم ، اگر متوجه نمي شديم، ما را از روي . معلمان را خشمگين مي كرد
  .كتك مي زدند، كه روش صحيح تعليم و تربيت نبود صنديمان بلند مي كردند و دور كالس مي كشيدند و

  درآن سن كم ،چه كاري انجام داديد كه به شما لقب نابغه ادبيات را دادند؟

  
من شيفته نوشتن بودم، مي نوشتم چون كنار دادن كلمات كنار هم ديگرشبيه جادو بود،هميشه گفتم كه لغاتي را دركنار هم 

، من كلمات را به ) scintillating turnip(مانند شلغم جرقه زننده . ار هم نياورده باشدبياوريد كه قبال كسي آنها را كن
صورت نو ، كنار هم مي آوردم تا زبان را تازه و نو كنم ، زماني كه نه يا ده سال داشتم ، سعي كردم يك رمان جنايي بنويسم ،  

تمامي چيزي كه از لندن مي دانستم خواندن چندين رمان . يك رمان جنايي اينگليسي ، با وجودي كه هرگز در لندن نبودم
  .هميشه نمايش هاي كوتاهي مي نوشتم كه برادرم درآنها نقش داشت. جنايي بود كه درلندن اتفاق افتاده بود

ا گم مي شود، اون فقط يك سالش بود و ميخ روي ديوار بود، و م) آلفي(دريك نمايشنامه ، شرح دادم كه چگونه برادر كوچكم 
اون رواز پشت پيراهنش روي ميخ ديوار آويزان كرديم ، و ما اون را يادمون رفت، مادرم به خانه آمد و پرسيد بچه كجاست؟ و 

او صدمه ديده . ما به خاطر نمي آورديم كه اون رو كجا گذاشتيم، ما به خاطر نمي آورديم و بچه رو آويزان روي ديوار يافتيم
  .ي شبيه به اين ادامه دادمبود، اما من به نوشتن چيزهاي

كلمه اي مي نوشتم ، و معلم مي گفت ، بس  ۵۰۰كلمه اي بنويس، من  ۱۵۰درمدرسه اگر به من گفته مي شد كه يك انشاي 
درحياط مدرسه مورد سرزنش و آزار و .سپس معلم آون رو براي كالس مي خواند. كافي است. است مك كورت ، بس است
آقاي اوهالوران انشا هاي مرا به .  "به خاطر خدامك كورت ، ما مجبوريم به اون گوش بديم "، اذيت بچه ها قرار مي گرفتم

  خانه اش مي برد و براي بچه هايش كه به مدرسه خصوصي مي رفتند مي خواند، من هميشه با شتاب مي نوشتم

  منبع

h� p://www.achievement.org/autodoc/page/mcc1int-1  



 

مشش شماره | داستاني چوك اتادبي ماهنامه | ۸۹بهمن ماه  | 29            

 

  مقاله ترجمه
  داستان گويي

  تينا مورگان: نويسنده

  عليرضا اجلي: برگردان

  

بطوريكه ابتدا نويسندگان، . در داستان ها برجسته است كه تعداد زيادي از اين نوع داستان ها را در سايت ها مي بينيم عاملي
به كالس هاي . از سايت ها بازديد و كتاب ها را مطالعه مي كنند تا در نوشتن داستاني بي عيب و نقص مهارت كسب كنند

رت مستقل نوشتن را تجربه مي كنند و مدام در حال نوشتن طرح هستند تا به صو. داستان نويسي و كارگاه ها مي روند
  ؟اما چقدر از اين راه مي توانند در نوشتن مهارت كسب كنند. داستان شان را شروع كنند

  

از ديدن اعضاي گروه هاي آن الين مستقل، هميشه 
نويسندگاني كم رو  تعدادي از آنها. هيجان زده مي شوم

هستند كه ايده هاي بسياري دارند و با پيگيري كارشان را 
. ادامه مي دهند البته اگر گروه ها قدرشان را بدانند

داستان هايي كه تمرين شخصيت سازي و صحنه پردازي 
است و داستان نويسان جوان براي من فرستاده اند ايميل 

و شگفت زده  در حقيقت آنها را مي خوانم. مرا پر كرده
. براي نويسندگان بي تجربه مي توانم مفيد باشم. مي شوم

متاسفانه،  .البته آنهايي كه لياقت اعتماد كردن را دارند
درست . نمي توان آنها را جادو كرد تا داستان بنويسند

نوشتن كمك بزرگي براي نويسندگان مي باشد كه دست 
. كنيداما نه در مسيري كه فكرش را مي . يافتني است

نوشته ها را منتشر كردن براي كسب مهارت در نوشتن راه 
  :از خودتان سئوال كنيد. درستي نيست

يك موسيقيدان، ورزشكار يا پژوهشگر در حال تمرين و 
چرا اين موضوع هيچ . مطالعه براي ارتقا مهارتشان هستند

  وجه داستان گويي ندارد؟

ذاريد تا چرا در اولين فرصت خودكار را روي كاغذ نمي گ
شاهكارتان را بنويسيد؟ در واقع شما با مهارت بازي مي 

براي امتحان . كنيد؛ سعي نمي كنيد كسب اش كنيد
در . درس مي خوانيم، يا كار با دستگاه را ياد مي گيريم

واقع مي دانيم كه تالش مي كنيم تا وضعيت نوشتن مان 
  .مالبته توقع يك داستان كامل را نداري. بهتر از پيش شود

  

هر نويسنده  ": در مصاحبه اي با اورسن اسكات او گفت
مهم نيست؛ بايد . اي هزار صفحه دري وري مطلق دارد

شروع كنيد و بخشي از اين راه را وقتي جوان هستيد طي 
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بعد از آن، درباره نوشتن بيشتر خواهيد دانست و . كنيد
كلمه مي نويسيد كه از هر كالس نويسندگي و  ۱۰۰۰۰۰
من معتقدم . ( باره نوشتن بهتر خواهد بودكتابي در

نوشتن، استاد كالس نويسندگي و نويسنده كتاب 
  .)نويسندگي است

كار مي كنيم تا مهارتمان بيشتر . در حال تمرين هستيم
مهم نيست . اين كه سن مان چقدر است مهم نيست. شود

اگر از جايي شروع نكنيم پس . در چه سطحي هستيم
  .هتر نخواهد شدهيچگاه داستان مان ب

خودكار را . در مورد ايده ها حرف نزنيد آنها را بنويسيد
بعد . روي كاغذ بگذاريد و شروع كنيد داستان نوشتن

. داستان را رها كنيد؛ براي يك روز، يك هفته، يا يك ماه
اگر يك ژانر جديد . از يك نويسنده جديد كتاب بخوانيد

د و ببينيد چه بعد به نوشته تان برگردي. باشد بهتر است
نوشته ايد؟ چقدر روي داستانتان تاثير داشته است؟ 

 "نام داستان گويي"احساس مي كنيد كه اسير عاملي به 
داريد داستاني را . شده ايد و فقط نوشتن صرف نيست

اين . تعريف مي كنيد و يا روايت گر داستان هستيد
برعكس آن چيزي است كه كتاب هاي نويسندگي و 

  .ويندكالس ها مي گ

بايد ياد آور شد كه نويسندگان حرفه اي داستان هايشان 
حتي اگر از يك پيرنگ فرمولي . را خوب تعريف مي كنند

ما داستان آنها را دنبال مي كنيم چون . استفاده كنند
آنها در صفحات كتاب فقط . كرده اند "داستان گويي"
نزدند يك داستان را تعريف كرده اند كه در  "حرف"

ريان دارد و درحال خواندن، درون ذهن ما زنده زندگي ج
. است و مي توانيم با داستان شان همذات پنداري كنيم

كه . بعضي از اين داستان ها نثري نزديك به شعر دارند
در حالي كه . اين مسئله لطمه اي به داستان شان نمي زند

ديگران هر روز در مورد پائين آمدن قيمت خانه و اين 
ما داستان را ورق به ورق و با . مي زنند دست چيزها حرف
  .پيگيري مي خوانيم
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  داستان ترجمه به انگليسي
  
  بهروز مهمان   
 

داستانكي كه ازنظرمي گذرانيد نوشته آقاي حسن بشيري است كه آقاي بهروز مهمان ساكن آمريكا و عضو فعال انجمن داستاني چوك آن را به 
  .  زبان انگلسي ترجمه كرده اند

  

  حسن بشيري: نويسنده

  او بايد مي رفت

اما طاقت رفتنش .... شك نداشتبه صداقت خودش ... از همين حوالي بود.... چاره اي نداشت..بايد مي رفت
. سال هاي سال در اين منطقه با آشنا و دوست نشست و برخواست داشت و بازي و دور هم نشيني. هم نبود

اما االن وقت رفتنش بود و .. شب هايي كه با اعتماد به نفس خاص خودش همه رو به خوابي آسوده مي برد
ديگر حتي به پشت بام شان هم نمي توانست برود .ه بودتا به حال نديد   همش تقصير اين چيزايي بود كه

بايد مي رفت ديگر فرياد زدن هم يادش رفته بود ديگر دوستي هم نداشت كه .. چون ديگر پشت بامي نبود
 ....بايد مي رفت چاره نداشت... با هم به صحرا بروند و با هم گله ها را بچرانند

و ... را به كنار خيابان نصب كردند "شهرك صنعتي"تابلوي  چند روز بعد...ديگر پيدايش نبود..او رفت 
كمك خواست تا مامورين شهرداري ..مهندسي بيسيم زد كه الشه يك سگ در نزديك كارخانه اش است 

 آري او مرده بود چون ديگر روستايي نبود... بيايندو جمعش كنند

  به زبان انگليسي» او بايد مي رفت«ترجمه داستان 
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He had to leave 

 

He had to leave even though he belonged to that place… No choice. He 
had no doubt that he was making the right choice even though he 
could not stand leaving that place either… For many years he had 
lived in that area and was familiar with most of the people, playing 
with them and sharing their food.  Many a night, due to his vigilance, 
he had helped people feeling secure and calm in their sleep… 

But now the time for his departure had come and all this was due to 
the fact that new devastating changes had recently occurred in the 
village. He could no longer climb to the balcony of their house because 
there was no balcony left anymore! 

 He had to go… He could not even growl anymore, he had forgotten 
how to growl! His friends and playmates had all left…  How could he 
go to the hills and graze the flock of sheep if he had no more friends to 
come with him? He had to leave… Not knowing where to go, he finally 
quit the village. 

A few days later a banner was installed beside the road stating 
“Industrial City”. One morning, a construction worker found 
something close to the workshop’s door… He called the authorities 
informing them of a dog’s body being deposed nearby, he asked for his 
immediate removal.  

translated by:behroz mehman 
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  آسيب شناسي ترجمه

  محمد اكبري

  ؟نبود ذائقه يا ترجمه ،ترجمه آثار ايراني                                        

    
وقتي مي بينيم در مجله ها و روزنامه هاي داخلي بيشتر بجاي مصاحبه با نويسندگان و خالق 

آثار ادبي ، با مترجمان مصاحبه مي شود و يا براي بررسي ادبيات كشور و نقد و بررسي آثار 
سراغ مترجمان آثار ادبي را مي گيريم،  آيا دليلش اين است كه مترجمان حرفه اي در كشور 

ت ؟ يا دليل آنرا صاحب سبك بودن اين افراد در زمينه ي كاري شان مي دانيم؟ يا زياد اس
مقدور نبودن مصاحبه با نويسنده اصلي آثار خارجي ست؟ آيا بهتر نيست بجاي حرف زدن درمورد ادبيات سراغ نويسنده ها 

رفها را ميتوان با جمله اي كوتاه بيان رفت و در اين باب به قول معروف با اهلش سخن گفت؟ به نظر مي رسد دليل همه اين ح
  .  ضعف ادبيات ملي: كرد

  

چرا آثار نويسندگان ايراني به زبان هاي مختلف 
دنيا ترجمه نمي شوند؟ براي جواب دادن به اين 
موضوع شايد بهتر باشد نگاهي از طرف ديگر به 

چرا نوشته هاي بعضي از . موضوع انداخت
كه تعدادشان كم هم نيست و شهرت نويسندگان 

و سابقه كاريشان نيز قابل چشم پوشي نيست به 
فارسي ترجمه نمي شود ويا خيلي دير مثال بعد از 

  اينكه برنده نوبل ادبي شدند ترجمه مي شوند؟

نمي خواهم همه چيز را از نگاه تئوري توطئه 
بررسي كنم و همه مشكالت را به گردن مافياي 

بازار يا ادبيات بياندازم ولي چرا وقتي به تاريخ 

ترجمه در ايران نگاه مي كنيم ، مي بينيم در 
دوره اي موج ادبيات روسي فراگير بود و در دوره 

در جديد هم آمريكاي التين؟ عده اي جواب آنرا 
ذائقه و سليقه خواننده مي دانند ولي آيا همه چيز 

  ذائقه ست؟

به عنوان مثال وقتي همه مي روند يك فيلم 
كمدي سطح پايين را در سينما ها ميبينند آيا 
دليلش اين است كه ذائقه مردم تغيير كرده يا 

دليل ديگرش  اين است كه فيلم ديگري 
  . درسينماها وجود ندارد



 

مشش شماره | داستاني چوك اتادبي ماهنامه | ۸۹بهمن ماه  | 34            

 

مهمترين آثار ادبي نويسندگان آيا قرار نگرفتن 
ايراني در قفسه كتابفروشيهاي معتبر بين المللي 

شامل گزارههاي توجيهي باال ميشوند؟ ذائقه 
خوانندگان جهان و عدم ارزش سرمايه گذاري بر 

واقعاً چرا نويسندگان  .روي ترجمه و نشر اين آثار
مدام به حاشيه رانده  -حتي بهترينشان  –ايراني 

نظر ميرسد فساد سرمايه گذاري و  ميشود؟ به
خود بزرگ بيني برخي محافل ادبي و پدر 

اگر به اين . خواندگي ادبي را نبايد ناديده گرفت
عوامل بحران در حوزه ترجمه ادبي را نيز اضافه 

كنيد آنگاه روشن خواهد شد كه چرا همواره سهم 
  .شير به آنان ميرسد

ينكه دليلي مثل ا. داليل ديگري هم البته هست
وقتي اثر نويسنده ايراني ازطرف خواننده ايراني 
خوانده نمي شود چطور انتظار داريم اين آثار از 

طرف خواننده خارجي ديده شود؟ ولي چيزي كه 
مي خواهم در اينجا بگويم اين است كه نمي 

توانيم بپذيريم كه داستانها و آثار ايراني به حدي 
حد ضعيف و فقير باشد كه بدين شكل و در 

چيزي كه وجود دارد . فاجعه به حاشيه رانده شود

و بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد اين است كه ما 
براي ديده شدن و خوانده شدن در سطح كالن 

خواننده . بايد برنامه هاي كالن داشته باشيم
خارجي به نظر مي رسد هر كاالي فرهنگي كه در 

و  اختيارش قرار داده شود اگر حداقلي از هنر
خالقيت در آن ديده شود ، از كنار آن به سادگي 

اگر مسئله ذائقه در ميان است مگر . رد نمي شود
آثاري چون مثنوي ها  و هزار و يك شب ها  و 

بوف كور ها از اين مرز و بوم نبوده اند كه آنها با 
اقبال زيادي روبرو بوده اند و بقيه اين چنين نبوده 

در ترجمه و  به نظر مي رسد ضعف كار. است
معرفي آثار داخلي به ديگران و همين طور خود 

  .كم بيني مضاعف مي باشد

معتقدم در عرصه ترجمه بايد  سه ضلع از قبيل    
، نهادهاي ترجمه )به عنوان توليد مترجم(دانشگاه 

بايد دست در دست هم دهند و با انجام  و بازار كار
بيات كارهاي پايه اي و كالن محور براي اعتالي اد

كشور و معرفي آن در خارج از مرزها به شكلي 
در شماره ي بعدي در .واقعي مثمر ثمر واقع شوند

  .مورد اين مثلث ترجمه بيشتر سخن خواهم گفت
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بخش سوم
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  داستان   سينما
 حسام ذكا خسروي

www.Busalik.blogfa.com 

به نوشتن ... بنوش . اشتهايت چه شد قلم ,قدح مركب پر  ,سفره ي كاغذ پهن  ,ضيافت حاالست (

سوز دل كن آتش . برقص بر اين سرد سفيد لغزنده صفحه ي كاغذ . درآ اي تشنه ي ايام محبس 

تو . يك جرقه كبريت تو اجاق سرد گذشته را مشتعل ميكند  ,بزن اين برگ خشك سوزنده را 

اين دست باكره بود پيش . كه پيش از اين سرش به سياه مشق ها گرم بود رضا را. راوي باش حديث از ياد رفته ي رضا پريشان احوال را 

  *).از همآغوشي تو

 

در تاريخ سينما لفظ سينماي شاعرانه را در ابتدا برخي 
مفهوم گل درشتي مي دانستند كه ريشه در نوعي تفكر 

گل درشتي كه برخي منتقدين عمرش را . خاص داشت
پنج  –ني مي كردند اما در طول اين چهار كوتاه پيش بي

آن . نشد  ,دهه به اثبات رسيد كه چونانكه آنها مي گفتند 
چيزي كه از منظر آنها مفهومي گل درشت مي آمد 

ايندفعه از لفظ به معنا كشيده شد و تبديل به دو 
آن نوع سينما هم به ! درشت گل ;موجوديت گرديد 

سينمادوستان و منتقدين شكلي گل كرد و مورد بازخورد 
گرديد و هم بزرگي و عظمت خود را در طول اين چند 

مفهومي كه در تاريخ سينما رشد يافت و  .دهه حفظ كرد 
توسط سينماگراني 

كه سينما را نه 
جايي براي تفريح 
كه محيطي براي 

زندگي مي 
   .دانستند 

     فسكيوتارك

  

كه ... و  تاركوفسكي , برسون,سينماگراني چون پازوليني 
هر كدام جنبه هايي از اين اصطالح را تبديل به 

موجوديتي ناب در آثار خويش كردند كه تا بشريت 
برجاست آثار آنان هم بر تارك هنر جهان خواهد درخشيد 

پيش از آنكه به معنا بپردازم بايد ذكر كنم كه ريشه هاي . 
  .سينماي شاعرانه را بايد 

. ي فرانسه جست  "واقع گراي شاعرانه "در سينماي 
سينمايي كه به بنابر نوشته  ژرژ سادول فرانسوي در دهه  

با تركيبي از واقع گرايي و غنايي شاعرانه در  ۱۹۳۴-۱۹۴۰
فرانسه پيش از جنگ جهاني دوم در صحنه سينما شكل 

سينماي نئورئالي كه در ايتالياي پس از جنگ .(۱گرفت 
وام دار سينماي واقع گراي شاعرانه ي فرانسه شكل گرفت 

ژرژ سادول جايي نوشته بود سينماي واقع گراي .)  است 
از طبيعت گرايي ادبي "شاعرانه 

و زوال و همچنين برخي از سنت 
فوياد و دلوك و نيز  ,هاي زكا  

برخي از آموزه هاي رنه كلر و 
  .۲"ژان ويگو مايه ميگرفت

  پازوليني         

http://www.Busalik.blogfa.com
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اما . نوع سينما با شروع جنگ تقريبن از بين رفت اما اين
پس از جنگ دوم جهاني با                             دو دهه 

 "سينماي شاعرانه"نظريات و مقاله پازوليني مبني بر 
  .حيات خودش را با شكل و فرمي ديگر بدست آورد

هنر شكلي بازخوردي و سمپاتيك به  ,پس از اتمام جنگ 
شيوه   ,هر گروه و دسته و مرام و مسلكي . خودش گرفت 

برخي در آثارشان سياهي و . اي را دنباله ي راه خود كرد
بيزاري از جهاني كه  ,چركي و كثيفي و در يك كالم 

نقاش كه  داداهاي مردار آنرا فرا گرفته سخن راندند چونان
اول تمام بيزاري خود را در  پس از پايان جنگ جهاني

آثارشان نشان 
    .دادند

  

  ويسكنتي        

و برخي ديگر از هنرمندان پس از جنگ در كنج انزواي 
خود نوعي شهود و ادراك اشراقي رسيدند كه علت آنرا در 

همان نتايج فاجعه بار جنگ بايد جست و آنها با اين 
بتواند اندكي از ادراك سعي در بازنمود اتفاقاتي شدند كه 

گروهي هم در همان انزواي . رنج بشريت را عالج باشد
ناخواسته به روزهاي خوب گذشته پناه بردند و نوستالژي 

خود را با واكاوي در دوران كهن با زباني كالسيك بيان 
  .كردند

سينماي شاعرانه براي اولين بار طي مقاله اي توسط پير "
نخستين جشنواره پيزارو در  ۱۹۶۵پائولو پازوليني در سال 

قرائت شد و در اكتبر همان سال در مجله كايه دو سينما 
  .۳"به چاپ رسيد

دليل اين مدعا كه جنگ بر هنر و زندگي اثري شگرف 
دارد همان است كه اساس سينماي نئورئاليست از زمان 

پس از سقوط . سقوط ديكتاتوري موسوليني ايجاد شد

ام شدن نسبي اوضاع و ايتاليا در جنگ جهاني دوم و آر
فدريكو فليني  ,احوال هنرمنداني چون رسليني 

جوزپه  ,ويتوريو دسيكا  ,چزاره زاواتيني  ,ويسكونتي ,
نوشته ها و دوربين هايشان را به حاشيه ... دسانتيس و 

شهرهاي جنگ زده بردند و  تصوير آدم هاي مفلوك را با 
س از بيست سال پ. شكوه بسيار نوشتند و ضبط كردند 

پازوليني كه از قلب نئورئال ايتاليايي  ,اتمام جنگ 
) سينماي شاعرانه(چنين اصطالحي را  ,برخواسته بود 

  .نقل محافل كرد 

شعر از زمان پيش از مسيحيت همواره بين انديشمندان 
در جايي ارسطو گفته . يوناني در كش و قوس بوده است

چيزهايي  وظيفه تاريخ نگار ثبت آن") نقل به مضمون(بود
است كه اتفاق افتاده و وظيفه اديب ثبت چيزهايي است 

اما افالطون حساب چنداني .  "كه ميتواند اتفاق بيفتد
روي شاعران باز نميكرد و آنها را موجوداتي غرق در 

توهمات خويش مي دانست كه مي توانند به اغوا كردن 
در عرب جاهلي هم گروه شاعران  .جماعت جوانان بپردازند

در آنها حلول كرده است  "جن"افرادي مي دانستند كه  را
و اين جن همان عالمي بوده كه شاعر پيش از آنكه وارد 

   .آدمي بوده مانند ديگر آدميان ,آن وادي شود 

▪  

شاعرانگي يك  ,همانطور كه در بطن كالم نهفته است  
زبان گفتار سينمايي است كه نشئت مي گيرد از نوع نگاه 

پازوليني زبان سينمايي . كارگردان به سوژه سينمايي خود 
زبان نثر و زبان نظم و همانطور كه . را دو نوع مي داند 

خود در مقاله اش ذكر 
من با واژه ها به دو  "كرده 

صورت مي توانم كار كنم و 
   ر استحاصل كارم يا شع

  فليني
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 "يا نثر اما با تصاوير تنها مي توانم به خلق سينما بپردازم 
۴.  

) دركنه كالم(بنابراين شاعران به يك استعاره تصويري 
  .سينمايشان است "آن"دست مي يابند و اين همان 

راوي قصه ,استعاره اي كه اگر واقعيتي را روايت مي كنند 
آنها چه استفاده از خود آنها هستند و ما با نگاه ويژه ي 

انجيل به "ميتوان فيلم . ميزانسن و چه نوع قصه گوييشان 
ما با وجهي از قصه گويي طرفيم . را مثال زد  "روايت متي

لحن و روحيه و . كه تصويري خاص از مسيح ارائه ميدهد 
و اين . حسي كه اساسن با ديگر روايت ها متفاوت است 

  . ان سينماست تفاوت در همان نوع روايت خاص شاعر

از استعاره كه بگذريم مطلب ديگر كه ميتوان به آن اشاره 
كه آنرا همان جهان  نشانه هاست –جهان تصوير  ,داشت 

همان جهاني كه فيلم در آن . روياها و خاطرات مي دانند 
در واقع شاعران سينما عنصري در دست . روايت مي شود 

و اين . نه و تصويربه نام نشا) خودآگاه يا ناخودآگاه(دارند 
نشانه شناسي را در بطنآثارشان استفاده ميكنند و از كنار 
هم گذاشتن اين نشانه هاست كه روايت بصريشان را خلق 

  .ميكنند 

نشانه -اجازه دهيد فرض كنيم الگوهاي نخستين تصوير "
يعني تصويري كه  ,تصاوير خاطره ها و روياها هستند  ,ها

از رهگذر آنها انسان با خود ارتباط برقرار ميكند و تنها 
ارتباطي كه انسان با كمك اين تصاوير ميتواند با ديگران 

تصويري كه شخص . برقرار كند ارتباط غيرمستقيم است 
در  ,ديگري از شيئي كه من درباره اش سخن ميگويم 

در . ذهن دارد بين من و او مرجع مشتركي پديد مي آورد 
نشانه ها بنيادي - ه اين  الگوهاي نخستين به تصويرنتيج

مي بخشد كه از تعلق كامل آنها به زبان  "ذهنيت گرايانه"
بنابراين زبان سينما بايد آشكارا . حكايت دارد "شاعرانه"

                              "بياني ذهني و پرشور و عاطفي داشته باشد 
نكه سينمايشان شاعران گذشته ي  سينما پيش از آ .۵

فضاي آرام و پالن هاي سبك و خالي از تدوين مكرر و 
. سينمايي است از جنس انديشه  ,شلوغ را دارا باشد 

انديشه اي كه با رشد و باروري خود در هر عصري و هر 
. موجي مرسوم را به نام خود سند زده است  ,اجتماعي 

غيير انديشه اي كه استوار است بر ديدگاه هنرمندانش كه ت
و جهت يابي هرچه سالم تر را براي نوع هنر خود خواستار 

سينماي شعر بيش از هر آنچه كه بتوان به آن   .بودند 
سينماي آدم هاي دردكشيده اي است كه  ,نسبت داد 

ثبت  ,قسمتي از جهان را از پشت ويزور دوربين خود 
جان و روحي تازه  ,ميكنند و بر سلولوئيد بي جان و روح 

  .شند اما ايندفعه به نام خودمي بخ

  

  )شاعر سينماي ايران(علي حاتمي/سريال هزاردستان/مونولوگ رضا خوشنويس* 

  هوشنگ آزادي ور/كوك.ديويد آ/ تاريخ سينماي جهان  ۱-۲

    طباطباييعالالدين  –بيل نيكولز  –نشانه شناسي سينما  ,ساخت گرايي   ۵- ۳-۴
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  )۱(سياوش
  مجيد سيدين خراساني

Iruni_man@yahoo.com 

  تفوو بر تو اي چرخ گردون تفوو

. چونان ابر اشك بباريد. بر صورت هاتان خنج زنيد

آسمان را . سينه ها را چاك زنيد .  گيسوان را بدريد

  .  بر اين بخت تيره دشنام فرستيد.  لعن و نفرين كنيد

  

  عبور سياوش از آتش

  .پسر كاووس. شاهزاده ي جوانمرد ايراني . سياوش را كه ميشناسيد 

  : داستان بر اين قرار است 

عاشق سياوش مي شود و همان عشق است كه باعث طرد و } نژاد عربي و ضد ايراني {همسر كيكاووس زني هاماوراني  سودابه 
سياوش از سودابه دوري مي كند و سودابه به منظور تالفي كردن به دسيسه  مي . نهايتا نابودي سياوش مي شود

داستان شبيه به داستان يوسف و زليخا است كه يوسف پاك دامن از سراي زليخا بيرون ميزند همچنين شبيه  اين .{ردازدپ
نزد كاووس مي رود و اذعان مي كند كه سياوش قصد تعرض به  سودابه }.ان در يونان با نام هيپوليت و فدر روايت ميگرددداست

كاووس با وجود آنكه مي داند كه پسرش سياوش گناهكار نيست ولي براي اثبات اين قضيه آزمايش عبور از آتش را . وي را دارد
آزموني .كه فردوسي آن را روايت كرده است داستاني بس شگرف و تكان دهنده استعبور سياوش از آتش  .به اجرا مي گذارد

جهنمي . مرمان فرياد و شيون سر داده اند هيمه ها زبانه كشيده اند. سياوش سوار بر اسب است . دال بر بي گناهي و پاكي
ر انتها سياووش از آتش بيرون د} داستان حضرت ابراهيم كه آتش گلستان ميشود{ . سياوش تن به آتش ميدهد. برپاست

كاووس دستور ميدهد سودابه را گردن بزنند اما  سياوش سودابه را مي بخشد و . ميزند و گويي از باغي گل عبور كرده است 
  . چرا كه مي خواهد اندكي از اتهامات و شرايط  بد كاخ دور بماند. سياوش داوطلبانه به جنگ با افراسياب ميرود . ناجي ميگردد

عد از چندين جنگ  با افراسياب،  افراسياب رويا هاي بدي ميبيند و ناچار پيك صلح براي سياوش مي فرستد سياوش ب
به . اما كاووس خشمگين ميشود . پيمان نامه اي بين خود به اجرا مي گذارند. چرا كه رسم جوانمردي بر اين است. ميپذيرد

گانها و اسرايي را كه از تورانيان گرفته است بكشد و پيمان را زير پا بگذارد سياوش پيغام مي فرستد و از او مي خواهد كه گرو
  .ولي سياوش هرگز اين كار را نمي كند
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به ناچار سالها زندگي در سرزمين بيگانه را مي .كاووس حكم بر زنداني سياوش ميدهد و سياوش به  ديار افراسياب مي شتابد   
كه }  برادر افراسياب{گرسيورز. ردگيكي كنگ دژ و ديگري سياوش : بزرگ بنا مي كندپذيرد و در آن سرزمين دو شهر و كاخ 

در كشتي و بازي چوگان از سياوش شكست خورده است و كاخهاي سياوش را ميبيند حسادت ميكند و كمر بر نابودي اش مي 
ياب مي پندارد سياوش قصد براندازي  وي را و نظر افراسياب را بر ميگرداند به گونه اي كه افراس. شايعه پراكني ميكند . بندد 
  .و دستور بر گردن زدن سياوش ميدهد. دارد

  :حال بخشي از اين صحنه هاي درد آور

 چه شده است كه عزم جنگ كردي و بيگناه كمر بر كشتنم بستي ؟: سياوش به افراسياب گفت

 آمدي؟ اگر بيگناهي پس چرا با زره و كمان نزد شاه: گرسيوز ناگهان فرياد زد

 :جواب داد. سياوش دانست كه كار كار اوست

  تو گفتي كه آزرده گشتست شاه                به گفتار تو خيره گشتم ز راه

 : پس از آن رو به افراسياب كرد و گفت

  ابا بي گناهان در آويختن              نه بازيست اين خون من ريختن

  مده شهر توران و خود را به باد                   به گفتار گرسيوز بدنژاد

 
گرسيوز نگذاشت كه افراسياب با سياوش به 

بلكه وادارش كرد تا جنگ , گفت و شنود بپردازد
. را شروع كند و سياوش را دستگير نمايد

سياوش كه با افراسياب پيمان آشتي بسته بود 
پاي ة دست به تيغ و نيزه نزد و كس را اجاز

اما افراسياب دستور داد تا . اشتن ندادپيش گذ
سپاهيان ايران همه . همگي كشتي بر خون نهند

. كشته شدند و دشت از خونشان الله گون گشت
سرانجام سياوش به زير باران تير دشمنان خسته 

گروي . شد و از پاي در آمد و بر خاك در افتاد
   :شاه توران فرمود. به زاري زار تا پيش افراسياب كشاندندش زره دستش را از پشت بست و برگردنش پالهنگ نهاد و پياده

 به شخي كه هرگز نرويد گيا      كنيدش به خنجر سر از تن جدا

  ممانيد دير و مداريد باك        بريزيد خونش بر آن گرم خاك

 
كه اين خبر را شنيد بيمناك و خروشان نزد پدر رفت و خاك بر سر ريخت و از پدر آزادي سياوش را  دختر افراسياب  فرنگيس

  .درخواست كرد و او را از كين پهلوانان ايراني برحذر داشت و به نفرين خلق گرفتارش دانست



 

مشش شماره | داستاني چوك اتادبي ماهنامه | ۸۹بهمن ماه  | 41            

 

 
 پس از مردنت دوزخ آيين بود             اي بر تو نفرين بود  كه تا زنده

  كند چرخ نفرين بر افراسياب         همي جوشد آب به سوك سياوش

 
 .پس از آن به سياوش رو كرد و اشك از ديده روان ساخت

  بريده سرش باد و افكنده پست               هر آنكس كه يازد به بد بر تو دست

  نديدي بدين سان كشانت به راه                        مرا كاشكي ديده گشتي تباه

 كه پر دخته ماند كنارم ز شيد                           از پدر اين كجا بد اميدمرا 

جهان پيش چشميش سياه گشت چشم , افراسياب كه از گفتار فرزند
دختر خود را كور كرد و به روزبانان فرمود تاك كشان كشانش به 

دستور داد تا  آنگاه. اي دور ببرند و در سياهيش اندازند و در به رويش ببندند  خانه
گرسيوز ة گروي به اشار. سياوش را هم به جايي ببرند كه فريادش به كسي نرسد

سياوش ناليد و از . پيش آمد و ريش سياوش را گرفت و بخواري به خاكش كشاند
پس روي به . خدا خواست تا از نژادش كسي پديد آيد كه كين از دشمنانش بخواهد

 :دپيلسم كرد و پيامي به پيران فرستا

  بگويش كه گيتي دگر شد بسان             درودي ز من سوي پيران رسان

 دار و برگستوان و سوار زره                   مرا گفته بود او با صد هزار

  به گاه چرا مرغزار توام                   چو بر گرددت روز يار توام

  خوار و تيره روانپياده چنين             كنون پيش گرسيوز ايدر دمان

  كه بخروشدي زار بر من بسي                نبينم همي يار با من كسي

همچنان پياده مويش را كشاندند تا به جايگاهي رسيدند كه روزي سياوش و گرسيوز 
آنگاه گروي در همانجا طشت زرين نهاد و سر سياوش را . تير اندازي كرده بودند

 .چون گوسفندان از تن جدا كرد

   رفت در طشت خون از برش همي           جدا كرد از سرو سيمين سرش

  .پس طشت خون را سرنگون كرد و پس از ساعتي از همانجا گياهي رست كه بعدها خون سياوشانش ناميدند

  سر شهريار اندر آمد به خواب                     چو از سرو بن دور گشت آفتاب

   نجنبيد هرگز نه بيدار گشت             برگذشتچه خوابي كه چندين زمان 

 .ازسوي ديگر چون خبر به پيران رسيد از تخت افتاد و بيهوش گشت

 
  همي كند موي و همي ريخت خاك             ها بر برش كرد چاك همه جامه 

  به سوك سياوش بسي ناله كرد             ش آب زرد همي ريخت از ديده 
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توران زمين را به تلي از خاك مبدل ميكند كه .  نند از اين پس كين خواهي هاي ايرانيان شروع ميشود سياوش را گردن ميز
سياوش ريشه در تمامي .  راس اين خون خواهي ها  استاد سياوش يعني رستم  پسر زال و كيخسرو پسر سياوش  است

كه به آن اشك سياوش . اهي بر زمين مي رويد سياوش را در فصل سرما ميكشند و از خون وي گي. سنتهاي پيشين ما دارد
از توران زمين رد پاي . مراسم سوگواري سياوش نيمي از دنيا را فرا مي گيرد. گويند كه همان گل الله و نماد شهادت است

  .مراسم سوگواري سياوش به چشم ميخورد تا  فالت  آناتولي

ومه شهر كنوني پنجيكنت و در شصت كيلومتري شرق سمرقند نامند در ح) پنجيكنت(منطقه باستاني كنت كه روسها آنرا 
آثار متعددي به صورت ديوارنگاره در پنجكنت، واقع در دره رود زرافشان در تاجيكستان، يافت شده، كه عزاداري  .قرار دارد

  .موزه ي هرميتاژتصوير در) آثار پيش از اسالم.(هاي سياوشي را ميرساند

  
  در تاجيكستان سياوش مراسم سوگواري

ديوار نگاره ي باال يك مراسم تشييع جنازه در تاجيكستان كهن را نمايش مي دهد، كه متشكل از هشت تكه است كه در 
تصوير به شدت آسيب . نصب شد ۱۹۵۰عنوان بخشي از تالش هاي اوليه براي بازسازي نقاشي در سال كلوفون چاتلنغوش به 

از پنجيكنت ،  ۱۹۴۸كشف شده در حفاري در سال : تاريخچه . / ديده و در سطح كل با گرد و غبار و دوده پوشيده شده است
تاجيكستان ارائه مي دهد و از نقطه نظر هنري ، تاريخي اين نقاشي ديواري جذاب نگاه اجمالي به آداب و رسوم پيش از اسالم 

  ...ادامه دارد .و باستانشناسي با ارزش است

  

  )سغد هاي ششم تا هشتم سده. (كنندگان بر سياوش هاي سفالي زاري يكرهپ

  

  

http://www.hermitagemuseumfoundation.org/project.php?id=1
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  داستان -فلسفه 
  داستان روانشناسي

  مهدي باطني

Email: Bateni.mehdi@gmail.com 

 (Nominalism) تسميه اصالت فكريِ يِ پايه اساسِ بر داستان تحليليِ بررسيِ

  

  

 بيان به نوشتار اين

 ساختاري شباهت

 و داستان فرآيند
 مكاتب از يكي

 نُميناليزِم بنام فلسفي

 فارسي در كه –

 اصالت با است معادل

 گرايي، نام تسميه،

 گفتار اين در هرچه و پردازد مي – باوري نام انگاري، نام

 ي مقايسه به راجع اينجانب ديدگاه صراحتاً شود، مي بيان
 آنها در كه است، ساختاري لحاظ از قالب دو اين نظري

 كه منابعي به توجه با  مشخصي و شده شناخته تعاريف

 .است شده گرفته بكار  آمد خواهد پايان در آنها فهرست

 آيين يا مكتب مورد در مختصري دهم مي ترجيح ابتدا

 مقايسه به ادامه در و داده توضيح Nominalism فلسفي

 .بپردازم

 گمان بي كه افالطون از دانم مي الزم سخني، هر از قبل

 اصالت اعتباري بي از واضح بطور كه بود فيلسوفي اولين

 .كنم ياد راند، سخن موجودات و محسوسات حقيقي

 كه است فلسفي آيين يك گرايي نام يا تسميه اصالت

 و ذات ديگر بعبارت يا هستندگان آنكه بدليل دارد، اعتقاد

 نيستند، منطقي ي تجربه قابلِ ها، هست وجودي ماهيت

 داراي كه هستند كلمات تنها بنابراين .ندارند وجود پس

هست به را اي كلمه قرارداد طبق انسان، اگر و اند معني

 تنها و نداشته خارجي وجود هست آن دهد، مي نسبت ي

 وجود) است معتبر خودش ي بواسطه كه است، كلمه آن

 .(دارد

 :شود مي تقسيم اصلي گروه دو به كل در ها نُميناليست

 در فقط مستقل، موجودات وجود به كه آنهايي •

 .دارند اعتقاد معيين مكان و زمان يك

 اعتقاد موجودي هيچ وجود به اساساً كه آنهايي •

 .ندارند

 

 گوييم مي مداد يك به مثالً ما اگر نظريه، اين طبق

 هيچ ،"مداد" گوييم مي نيز ديگر مداد يك به و ،"مداد"

 و نداده توضيح را مداد واقعيِ مفهومِ مداد، دو اين از كدام
 بيانگر ،"مداد" ي كلمه فقط و فقط و باشند نمي "مداد"

 .باشد مي "مداد" و است مداد واقعي مفهوم يا جسم

 هستم، مدادم با مقاله نوشتن حال در اينجا من اگر حال

 شنيدن يا خواندن صرف به توانست نخواهيد هرگز شما

 كنيد تجربه است، من دست در كه را مدادي اين ،"مداد"

 آن در من كه را موقعيتي توانست نخواهيد آن تبع به و

 كلمه ي رابطه توانيد مي تنها و تنها كنيد، لمس دارم قرار
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 سازي شبيه خودتان براي مفهوم يك با را "مداد" ي

  .كنيد

 تفاوت اما .ايم كرده دنبال را كلي موضوعي ما اينجا، تا

 بخواهم من كه شود مي آشكار زماني فوق گروه دو مابين

 .بفهمم را مدادم شخصاً

 در مستقل موجودات وجود به قايل كه اول، گروه اعتقاد به

 من دست در كه مدادي هستند، واحد مكان و زمان يك

 به .مشخص مكان و زمان در اما باشد، مي موجود است،

 مكان و زمان از مستقل مداد، موجوديت ديگر عبارت

 لحظه اين در اگر مثالً .است وابسته آنها به بلكه نيست،

 در ،(.) گذارم مي نقطه و نويسم مي را كلمات اين كه

 و .است مداد يك مداد، اين كاغذ، بر نقطه گذاردن زمانِ
 ،(.) گذارم مي كاغذ بر ديگري ي نقطه كه لحظه اين در
 مداد يك مداد، اين دوم، ي نقطه اين گذاردن زمان در

 حال .قبل ي لحظه در مداد از متفاوت بكلي است ديگري

 دو مختلف، زمان دو در بودن موجود بدليلِ مداد دو اين

 .دارند فيزيكي وجود اما هستند، مداد

 منطقي غير ي پديده يك اين كه، معتقدند اما دوم گروه

 نظر از لحظه، چند در مداد يك كنيم، فكر كه است

 آنها بنابراين، .ديگري مداد يك به شود تبديل ماهيتي،

 فاقد را آن و شده منكر كلي بطور را مداد فيزيكي وجود

 .دانند مي مكان و زمان به ناوابسته يا وابسته ماهيت

 و  گروه دو هر اعتقادي ي پايه به توجه با گفت، بايد
 نمونه يك عنوان به  مداد اين  آنها هاي شاخه زير البته

 .باشد داشته وجود پي در پي بطور تواند نمي –

 خواهد درازا به مكتب اين اعتقادات ريز مورد در بحث

 فراموش نبايد و نيست مطلب اين ي حوصله در كه كشيد

 پايه مابين است نظري تطبيقِ نوشتار، اين مقصود كه كرد

 در كنكاش نه داستان، و فلسفي مكتب اين فكري ي

 .خاص بطور آن فلسفي مفاهيم

 يك تا نُميناليزِم از شاخه دو اين كه دانستيم اينجا تا

 مداد، اگر اينكه، آن و هستند واحدي اعتقاد داراي جايي

 نخواهيد هرگز شما باشد، من دست در مثال، بعنوان

 دستم در مداد" :بگويم من اينكه صرف به توانست

 ي كلمه توانيد مي فقط .كنيد تجربه را آن ،".است
 .كنيد تجربه را "مداد" مشترك

 صرفاً بلكه .نيست و نبوده يكي مداد، از ما واقعي ي تجربه

 وجود نه ايم كرده تجربه را "مداد" ي كلمه ما، دوي هر

 .را واقعيت نه .را مداد

  .گذرد مي چه داستان در اما و

 يك واقعيت، يك كند، مي داردسعي نويسنده داستان، در

 را ديگري واقعي موجود هر يا حس، موقعيت، فضا، شيء،

 بخوانيد را آن شما بعد و .بكشد كلمه به را آن و كند بيان

 فلسفي ديدگاه از اما .ببريد را نهايي حض و كنيد تجربه و

 با را واقعيت آن توانست، نخواهيد هرگز شما ذهني، –

 .كنيد تجربه داستان خواندن

 !كنيد مي چه داستان در شما

 كلمات از اي مجموعه حقيقت، در شما داستان، خواندن با

 است "بودن كلمه" تنها آنها، ذاتي اعتبار كه خوانيد مي را

 نويسنده اگر مثال، عنوانه ب.ديگري چيز هيچ نه و

 مطالعه ميز پشت آن، در كه كشد مي كالم به را موقعيتي

 .رود مي هوا به چايش استكان از بخاري و نشسته اش

... 

  .كرد مي فكر

 فالسك كنارتر .كاغذ ورق چند با چوبي ي مطالعه ميز

 سطحش روي از كه گرم، چايِ استكان يك بعد و چاي

 سردي سوز و زمستان .رفت مي هوا به اي پراكنده بخار

 .آمد مي داخل به اتاق ي بسته ي پنجره الي از كه

 مي راه فكرش در .بود كاغذها روي رنگ آبي بيك خودكار

 .خودكار بي .خودكار با .رفت

  .برداشت ناخودآگاه به را قلم كه، بود حوالي اين در

 بشاش اش چهره .متوسط ي خانواده از بود پسري حميد

 مي رفتند، مي ميهماني به وقتي معموالً .بود طوري

 .داد مي گوش .كرد مي نظاره و اي گوشه يك نشست

 .شد مي صميمي زود كسي با نبايد .بود هم خجالتي
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 وقتي عاقبت ببينم خوام مي حميد" :گفت مي پدرش

 "نه يا خاك به مالي مي و حريف پشت تشك، رو رفتي

 .كشتي .بود ورزشكار

... 

 كار اتاق شما، برداشت ترين ساده فوق، متن خواندن با

 استكان از و نشسته كارش ميز پشت كه است اي نويسنده

  .. داستان نوشتن حال در ... و خيزد مي بر بخار چايش

 .كنيد سازي شبيه را تجربه اين توانيد مي حتي شما

 چطور؟

 در برويد اصالً .بنشينيد مطالعه ميز يك پشت و برويد

 چاي فالسك همان از و بنشينيد نويسنده همان اتاق

 .ميز روي بگذاريد و فنجان همان داخل بريزيد

 !ايد؟ كرده چه نهايت در .خُب بسيار

 از را خود ي تجربه فقط .ايد نداده انجام مفيدي كار هيچ

 نويسنده شما قطع بطور و ايد كرده درك موقعيت اين

 .ايد نكرده درك را نويسنده ي تجربه پس .نيستيد

 و نويسنده، و شما مابين – واقعيت – تجربي لحاظ از پس
 شخصيت كنيم، نگاه بخواهيم تر دقيق و تر عميق اگر

 درازا به و موضوع شدن پيچيده بدليل كه – داستان هاي

 شخصيت بهمراه داستان ذهني درون روند تحليلِ كشيدن

 ام كرده نظر صرف موضوع به ايشان ورود از داستاني، هاي

 مجموعه اين و كلمات، بجز ندارد، وجود اشتراكي هيچ –

 .دهند مي شكل را داستان كلمات ي

 واقعي يا حقيقي مورد در – پنجم – قبل ي شماره در

 گفته مطالب توجه با حال .شد بحث داستان محتوي بودن

 ارتباط و حقيقت بيان در داستان ناتواني به توان مي شده

 .برد پي واقعيت به آن دادن

 ي تجربه كه، گرفت خواهد شكل اينجا دگرديسي، و اتفاق
 كلي بطور و نبوده لمس قابل خواننده براي هرگز نويسنده

 توسط شده دريافته حقيقت بنابراين .است نشدني تكرار

 شد، خواهد منعكس كلمات در داستان طريق از نويسنده،

 و بوده اسير كالم زندان در حقيقت، پس آن از .بس و،

 برخي شبيه مواردي، در بجز – طريقي هيچ به و هرگز

 تصوف، ذن، ابراهيمي، مذاهب مانند عرفاني مكاتب

 طريق از حقيقي معانيِ انتقالِ ادعايِ كه ... و شَمنيزِم

 ديدگاه از زيرا شد، نخواهد رها آن از هم – .دارند را كالم

 وجود جهان در ديگري مفهومِ ،"كلمه" از بغير نُمينالي،

  .بود نخواهد

 بطور اما بگويد، كه است كرده را خود سعي نويسنده

 هميشه شده، آورده هاي استدالل به توجه با و منطقي

  .بود خواهد تنهاترين

 خواهيم در ها انسان تمامي به قضيه اين دادن تعميم با

 آن تواند نمي هرگز و .تنهاست كلي بطور انسان كه، يافت

 خواب كرده، درك بوييده، شنيده، كرده، لمس ديده، چه

 بخاطر او .بگذارد اشتراك به ديگري انسان با را ... و ديده

 ساخته، اين البته كه كرد، ابداع را "كلمه" تنهايي از فرار

 .ندارد را شدنش آفريده دليل كارايي هرگز

 نخواهد كند، چه هر مخاطب هم، داستان موضوع در

 درك نويسنده خود همانند را نويسنده ي تجربه توانست،

 حقيقي محتوي كلماتش و داستان كه آنجايي از اما .كند

 هر هستي، از بيشتر درك براي هستند جايگاهي دارند،

 .ابهام از اي هاله در چند

 به است حقيقي مفهومِ نزديكترين كلمه، شايد •

 .ما

  "فلسفي ي دغدغه"

 در را "فلسفي ي دغدغه" بنام بخشي دارم قصد پس زين

 تواند مي كه بگنجانم، فلسفه  داستان ي صفحه پايان

 با مرتبط اما بوده، مقاله موضوع به نامربوط و مربوط

 .است فلسفه

 فكري جريان توليد به دارد اختصاص دغدغه ي شماره اين

 آن و دغدغه، پر محافل و ايران روشنفكري ي جامعه در

 قشر دامان كه فلسفي گرايي برچسب موج اين اينكه،

 آن ي پيكره بر هم روز به روز و گرفته را ايراني روشنفكر

 چيست؟ آيا شود، مي افزوده
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 كه خواند مي را متني ايراني، روشنفكر كه، ام ديده زياد

 شده شناخته انديشمند يا و فيلسوف فالن به منتسب

 فراموش ديگر تا است كافي او براي برچسب همين و است

 يا انديشمند آن ي دغدغه و انديشه ي سرچشمه كه كند

 را مطلبي اگر ايراني روشنفكر بعد و .است بوده چه متفكر

 برچسب كه متفكر انسان يك از اصالً يا فيلسوف يك از

 ديگر بشنود، نيست، شده شناخته دليل هر به يا و ندارد

 به كار اينجا .كند فكر باره آن در تا شود نمي قايل فرصتي

 .است رفته خطا

 انساني هر كه، است شده فراموشمان كه كنم مي فكر

 هاي مقايسه يا و نو تفكر يك بيان و توليد توانايي

 پتانسيل به توجه با را منطقي حتي و معنايي  محتوايي

 ندارد وجود نياز اين الزاماً و دارد خود در اش دروني هاي

 بيان را اي ايده كه خواهد مي اگر ايراني روشنفكر كه

 هر يا شرقي يا غربي ي پشتوانه يك بايد حتماً كند،

 .باشد داشته كجايي

 بي و درست درك با و تفكر ي شيوه اين به توجه با

 با كه متفكراني داشت خواهيم آينده در آن، از طرفانه

 تا كه كنند، بيان را اي ايده خود، ذهني تراوشات به توجه

 انواع با آشنايي گمان، بي البته .است نشده بيان بحال

 بي كمك ها، دوران تمام متفكران و غربي و شرقي مكاتب

 از تر، جانبه همه و تر عميق درك به بود خواهد اي شايبه

 تفكر ي شيوه اين بنظرم و متفكر نظر مورد موضوع

 .است ايراني روشنفكر مسوليت

  .است الزامي روندي ايراني، ي جامعه براي فكر توليد

 روخواني نه داشتن، مستقل تفكر باشد، مان دغدغه پس

 .ديگران تفكرات
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بخش چهارم
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  انگولك ادبي
   مهدي رضايي

  

  چند راه براي آن كه خود را نويسنده اي حرفه اي جلوه دهيد

  

. نويسنده اي كه سيگارنكشد كه نويسنده نيست. سيگار بكشيد - ۱
. اگرسيگار برايتان به قول بعضي بچه ها ضاقارت شده پيپ بكشيد

انگار اين كار خيلي نشان مي . دركالس هاي داستان نويسي بعضي ها پيپ كشيدن مد شدهجديدا 
مهم نيست كه فهم و شعور اين را نداريد كه دود سيگارو يا . دهد كه شما نويسنده حرفه اي هستيد

  .پيپ شما براي سالمتي ديگران مضر است شما فقط خودتان را نويسنده نشان دهيد
حبت كنيد كه كمتر كسي خوانده و به ديگران بگوييد فالن كتاب را خونده ايد؟ هايي ص درباره كتاب - ۲

توانيد خودتان را خيلي  اينجاست كه شما مي. گويد نه و اومي
حرفه اي نشان دهيد و بگوييد اي بابا ازعرصه نويسندگي به 

 .دوري اين را كه نخواندي نصف عمرت برفناست

اي هستيد  نده حرفهبراي اينكه نشان بدهيد كه چقدرنويس - ۳
بزرگان ادبيات را مسخره كنيد و كارهايشان 

يا بگوييد صادق . مثال بگوييد تولستوي عددي نبود. را بي ارزش جلوه دهيد
هدايت غير از بوف كور چي نوشته و حاال مثال همان بوف كور چه كار شاقي 
 است؟ مواظب باشيد كه ذهن مخاطب شما به اين سمت نرود كه بپرسد حاال
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 خودت چه غلطي كردي ؟

حتما حتما حتما به سمت ناشرهايي براي چاپ كتاب برويد كه با دهها منتقد  - ۴
و روزنامه نگار درارتباط هستند و درزمان چاپ آنها درباره كتابتان هرچه 

. شود قدرهم كه مزخرف باشد نقد مي نويسند و چندين بار تجديد چاپ مي
كه سرشان كاله رفته و آن اثر بر  البته بعد ازمدتي همه متوجه مي شوند

اما ديگر كار ازكار . اش اساس تبليغات به فروش رفته نه بنا بر ارزش هنري
 .گذشته و شما وناشرتان به پول خوبي رسيده ايد

خودتان را به . اين يكي خيلي خيلي مهم است و جديدا باب شده - ۵
. ها بوده ايد اينمثال بگوييد كه شاگرد . وصل كنيد... گلشيري و ميرصادقي و

ها كه اصال سن و سالشان به هوشنگ گلشيري هم نمي خورد  بعضي
اصال سعي نكنيد نويسنده مستقلي . كنند خودشان را شاگرد او معرفي مي

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!نشان بدهيدفقط سعي كنيد ازپاچه بزرگان آويزان شويد

م ازآن دست كارهايي است كه خيلي مد برگزاري جشنواره ه. سعي كنيد كه جشنواره برگزار كنيد - ۶
يادتان نرود بنويسيد . شود شده وباعث شهرت شما به عنوان يك نويسنده مي

بعدا هم نيازي نيست كه داوران را معرفي . كه داوران بعدا معرفي مي شوند
كنيد چون مردم اين مملكت اگر حافظه درست حسابي داشتند كه وضعشان 

عدا هم ازشما نمي پرسند كه داوران چه كساني اين نبود و مطمئن باشيد ب
تازه اين كه چيزي نيست انقدرمراحل گزينش داستان ها رو طوالني كنيد كه شركت . بودند

جشنواره . كنندگان ازاينكه بخواهند بدانند كه برگزيدگان چه كساني بوده اند هم صرف نظر كنند
 . آن كه بودندهاي زيادي برگزار شده كه ما هم نفميديم برگزيدگان 

 

 



 

مشش شماره | داستاني چوك اتادبي ماهنامه | ۸۹بهمن ماه  | 50            

 

  

                                                              و نويسنده  عرفي كتابم

  مريم اسحاقي

   دوست داشتم كسي جايي منتظرم باشد

)I Wish Someone Were Waiting for Me Somewhere( 

 Anna Gavaldaآنا گاوالدا     

 دارچينيانالهام : برگردان

 …يا نه . …اين روزها ما آدم ها كمتر نگاه مي كنيم يا نگاه مي كنيم و كمتر مي بينيم
انگار كه ديدن خاص ايام . ديگر مكث نمي كند.اصالٌ نمي بينيم، نگاهمان گذراست

ولي گاهي تلنگري،  …كودكيمان بوده و پويايي درونمان به خوابي طوالني فرورفته
نگاه گذرامان را عميق مي سازد و باز …، كتابي، انديشه اي، صدايي ، چيزي، نگاهي 

 دوباره روحمان

 آواها را مي بيند

 و

 .رنگ ها را مي شنود

نويسندة : مجموعة داستان هاي كوتاه از خانم آنا گاوالدا.عنوان كتاب به خودي خود زيبا بود كه بايستي و ببيني و ورقي بزني
 .وتاهداستان ك ۱۲مجموعه اي از . فرانسوي

مي بيني كه نوشتن مي تواند روايت ساده و صادقانة آن . سبك نوشتار آناگاوالدا متفاوت، بسيار روان و بي تكلّف و ساده است
خواندن مي تواند مروري ساده باشد بر آن چه كه .چيزي باشد كه هست و خواندن هميشه در انتظار حادثه اي نشستن نيست

منتقدي در باب او .والدا در اين است كه همان گونه كه آدمي سخن مي گويد، مي نويسدنقطة قوت آناگا.بي كم وكاست.هست
كالم مكتوب از كالم شفاهي پيشي نمي گيرد، از آن عقب نمي ماند، آن را دو چندان نمي نمايد، بلكه به سارگي «:مي گويد

 ».جايگزين آن مي شود

دوست داشتم كسي جايي « سالگي با مجموعة داستان ۲۹در . دنيا آمددر بولوين در حومة پاريس به  ۱۹۷۰آناگاوالدا در سال 
 .زبان ترجمه گرديد ۱۹اين كتاب در خارج از فرانسه به . به موفقيت بزرگي دست يافت» منتظرم باشد
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ه هر حال ب. فكر مي كنم راهي وجود دارد كه بتوان از واقعيات تلخ و ناخوشايند به آرامي سخن گفت«: آناگاوالدا خود مي گويد
  ».بهترين راه براي بيرون رفتن از كسادي بازار روزمرّگي همين است

  

  سوختن درآب، غرق شدن درآتش: معرفي كتاب

 ) Charles Bukowski(چارلز بوكفسكي : گزيده اشعار

 پيمان خاكسار: برگردان

 احمد پوري: ويراستار

انگار كه . كتاب رو كه تو كتاب فروشي ورق مي زدم، حيفم اومد دوستام نخونده باشن، يا شايد خوندين و من دير پيداش كردم
پس مي خواهي نويسنده شوي، : يه شعر تو كتابه  …يه جورايي شبيه نثره . بوكفسكي باهات حرف مي زنه، نه كه شعر بگه 

 :يه چند خطشو اين جا بخونين

 همه چيز از درونت نمي شكفد اگر عليرغم

 انجامش نده

 اگر ناخواسته از قلب و ذهن و دهان و دلت 

 بيرون نمي آيد

 …انجامش نده

 اگر مجبوري بنشيني و بارها و بارها باز نويسي كني 

  ».…انجامش نده

در آلمان، از  ۱۹۲۰چارلز بوكفسكي در سال . چارلز بوكفسكي به گفته ي ژان پل سارتر و ژان ژنه، بزرگترين شاعر آمريكاست
از سه سالگي، همراه پدر و مادرش به آمريكا مهاجرت كرد و در كالج لوس آنجلس . مادري آلماني و پدري آمريكايي متولد شد

سالگي چنان دل زده شد كه تا ده سال  ۲۴پس از اولين نوشته اش در . ي را گذراندواحدهاي هنر، ادبيات و روزنامه نگار
سالگي به عنوان نويسنده تمام وقت و حرفه  ۴۹از . در امريكا مي چرخيد و شغل هاي مختلف را مي پذيرفت. چيزي ننوشت

 . اي مطرح شد، بوكفسكي بيشتر در اروپا مشهور بود تا آمريكا
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روي . سالگي در كاليفرنيا بر اثر سرطان خون در گذشت ۷۳ستان كوتاه و هزاران شعر نوشت و در سن او شش رمان، صدها دا
 ».تالش نكن« :سنگ قبرش حك شده

 .پست خانه، هزاربيشه، زن ها، ساندويچ ژامبون با نان چاودار، هاليوود و عامه پسند: رمان به چاپ رسيده است ۶از بوكفسكي 

شعرها اينقدر ساده نوشته شده كه . شدن در آتش اولين ترجمه ي فارسي از اشعار بوكفسكي استكتاب سوختن در آب، غرق 
 .هي يادت مي رود كه بوكفسكي هم شاعر است

كاري كه من مي خواستم انجام بدم، اين بود كه جنبه هاي كارگر كارخانه اي زندگي رو توي شعرم « : بوكفسكي مي گويد
چيزي كه قرن . واقعيت هاي اساسي وجود هر آدم. نان جيغ جيغويي كه خسته از سركار به خانه برمي گردندز. وارد كنم

» …هاست در شعرها بيان نشده
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  خبرهاي ادبي     

  يمجتبي كاويان

  "كسي از ديوانه ها نمي ترسد ؟  چه "رمان

  منتشر مي شود

  

  .خبر داد "ترسد؟ چه كسي از ديوانه ها نمي"مهدي رضايي از انتشار اولين رمانش با نام 

اولين رماني است كه از من منتشر  "ترسد چه كسي از ديوانه ها نمي ": مهدي رضايي، نويسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت
  .اخذ كرده است و توسط نشر افكار منتشر خواهد شد كتاب به تازگي مجوز چاپ را از ارشاداين . شود مي

داستان آن بصورت درام اجتماعي  در در كنار يكديگر اين اثر وحدت موضوعي ندارد و چند موضوع  :وي درباره اين رمان گفت
ي متاثر از اتفاقاتي است كه در ايران و جهان شهري است و به نوع "چه كسي از ديوانه ها نمي ترسد"فضاي . پيش مي برد
  .افتد مي اتفاق افتاده و

كوچك و جزئي تا بزرگ و مهم كه  هر موردي از راوي نسبت به. رويكرد اين كتاب انتقادي و اعتراض گونه است: رضايي افزود
وي يك معلم است كه در را. به آن حقايق واكنشي ندارند دهد اما مردم نسبت بيند حساسيت نشان مي در جامعه مي

 دوست راوي از او مسن تر است كه مجبور است به خاطر. گيرد مدرسه و نزد دوستش قرار مي موقعيتهاي مختلفي چون خانه،

  .خود را از جامعه دور نگاه دارد ناهنجاريها

به جايگاه فعلي برسم و از  نوشتم تا رمان ۴سال پيش رمان نويسي را آغاز كردم و طي اين مدت  ۱۰من از : نويسنده گفت اين
در اين . تلفيقي از نوشته هاي پيشين من است "ديوانه ها نمي ترسد؟ چه كسي از "در واقع . نوشته ام احساس رضايت كنم

 تو مي داني، پس چرا كاري نمي "با اين سوال كه   به مخاطب  مطرح كرده ام سعي كردم كتاب با مسائلي كه

  .بدهم هشدار  "كني؟

با علم به اين موضوع، در اين . شوند مي امروز مسائلي كه روزي ناهنجاري بودند در جامعه ما امري معمول تلقي: گفترضايي 
توان مطالب كتاب را تلنگري به  در كل مي. كه مجبور به عكس العمل شود رمان وجدان مخاطب را تحت فشار قرار داده ام

  .كرد تلقي خواننده

http://www.pozkhand.com/content/10493-��-���-��-������-��-���-����-�-�����-��.html
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كتاب مجوز انتشار را . رسيد صفحه ۱۳۰صفحه اعالم شد كه با اعمال ويرايش به حدود  ۱۳۵ حجم كتاب در ابتدا: گفت وي
  . احتماال تا عيد نوروز روانه بازار كتاب خواهد شد كسب كرده و

  

  به چاپ دوم رسيد» بهار خاكستري«رمان 

  

بنا 
برخبرگزاري 

انجمن 
داستاني 

چوك رمان 
بهار ((

خاكستري 
اين رمان درباره زندگي واقعي يك . به چاپ دوم رسيد)) 

خانم زهره ابوقداره و دو جنسي، توسط دو نويسنده خانم 
  . نوشته شده است پروين پورجوادي

چندي پيش اين رمان درشيراز مورد نقدو بررسي قرار 
 در اين نشست ادبي، موضوع اثر از ديدگاه جامعه. فتگر

استاد دانشگاه با ذكر » مژده زيارتي«شناسي از سوي 
  .هايي از متن داستان مورد بررسي قرار گرفتمثال

شاعر، با انتقاد نسبت به » سيروس نوذري«همچنين 
زهره  - نقدهاي ارائه شده، از هر دو نويسنده اين اثر 

هايي كليدي را مبني پرسش - رجوادي ابوقداره و پروين پو
  .بر چگونگي همكاري آنها در تأليف كتاب ياد شده پرسيد

هم در تحليل و منتقدنويسنده » حميدرضا اكبري شروه«
چيزي نيست جز » بهار خاكستري«رمان : اين كتاب گفت

اين . شودبه متن آمدن يك واقعيت؛ بهروزي كه بهار مي
رود با ژانري از جنس  ميكتاب رماني اجتماعي به شمار 

.رنج و جبر آدمي

  را به چاپ دوم رساند» داني لوها«اشتياق بچه ها 

  

اثر نويسنده جوان و » داني لوها«مجموعه پنج جلدي   
عضو انجمن داستاني چوك سركارخانم                       

با مخاطب گسترده رو به رو شد و »  زهره مسكني«
اين مجموعه پنج . درمدت كوتاهي به چاپ دوم رسيد

. آسمان كجاست؟ . هاي مادربزرگ هاي هديه جلدي با نام
مهماني توت فرنگي  وسفربه شهربازي  .ماجراي روزبرفي 

اين مجموعه كتاب ازسوي موسسه . منتشرشده است
  .نشرشهر منتشر شده است

 درحال چاپ 

  

 :خبرگزاري ايسنا
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عنوان اولين رمان فرهنگ » ماه در پاگرد اضطراري«
شهبازي است كه مجوز نشر گرفته و به زودي به چاپ 

  . رسد مي

خبرگزاري دانشجويان به گزارش خبرنگار بخش كتاب 
را رماني » ماه در پاگرد اضطراري«، شهبازي )ايسنا(ايران 

در خالل اين رمان به مسائل : با تم اجتماعي خواند و گفت
  .اجتماعي و احساسي نسل جوان توجه شده است

ي دانشگاه و  مسائل اين رمان در دوره: او همچنين افزود
دهد،  مي هاي جوان آن رخ ماجراهايي كه براي شخصيت

گذرد؛ ماجراهايي كه باعث تكامل و رشد شخصيت  مي
  .شود ها مي آن

شخص معرفي  ي روايت اين رمان را من راوي اول او شيوه
صفحه نوشته شده  ۲۷۰اين رمان كه در : كرد و گفت

  .شود است، به زودي توسط نشر افراز منتشر مي

  

  

  مجموعه داستان عروس خاك منتشر شد

مجموعه داستان : جمن داستاني چوكبنابرخبرگزاري ان

 اين اثر. درودي منتشر شد اثرمرجان »عروس خاك«

زنان شهيده آبادان در زمان جنگ  تبرگرفته از خاطرا
باهمكاري دفتر حفظ آثارونشر ارزش هاي دفاع واست 

انتشارات  توسطمقدس ناحيه مقاومت بسيج وسپاه آبادان 
 . قرارگرفتعالقه مندان  در اختيار و منتشرشدهنيلوفرانه 

به بهانه برگزاري كنگره ملي شهيده مريم فرهانيان اين اثر
اقدام به چاپ اين اثر »نماد رشادت ومجاهدت زن ايراني«

  .شد

نوجوان امروز اوايل اسفند رونمايي  مجموعه رمان
 شود مي

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با  مدير انتشارات
رمان نوجوان «مجموعه  رمان از ۱۵بيان اينكه نگارش 

تالش داريم اوايل اسفند : به پايان رسيده، گفت» امروز
  . از اين مجموعه رونمايي كنيم طي مراسمي

  

 مر در ايرانگوردي نادين ) تاراج(

اثر نادين گورديمر، برنده » تاراج«مجموعه داستان 
ترجمه شد و در ايران  آفريقايي نوبل ادبيات، به فارسي

  _.شود منتشر مي

مجموعه داستان ) ايبنا(به گزارش خبرگزاري كتاب ايران 
به فارسي ترجمه شده  توسط فاطمه پورجعفري» تاراج«

علمي با همكاري كه ترجمه او از سوي مركز انتشارات 
دانشگاه آزاد اسالمي، روانه بازار كتاب ايران  انتشارات

 .شود مي

 
رشته ادبيات انگليسي است، در  پورجعفري كه دانشجوي

 هاي گورديمر اين كتاب نقد و توضيحي نيز بر داستان

  .افزوده است

 
 ۲۰۰۳را در سال » تاراج«نادين گورديمر مجموعه داستان 

 «Loot: And Other Stories» نام اصلي ميالدي با

شامل  نسخه اصلي اين كتاب. نوشته و منتشر كرده است
داستان كوتاه از اين نويسنده اهل آفريقاي جنوبي  ۱۰

  .است

http://www.ibna.ir/vdcb58b9.rhbfzpiuur.html
http://www.ibna.ir/vdcb0gb9.rhbfapiuur.html
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 شود دانشگاهي منتشر مي كتاب سال تئاتر

به نقل از خانه ) ناايب(به گزارش خبرگزاري كتاب ايران
نظر دارد كتاب سال تئاتر  تئاتر دانشگاهي، اين خانه در

  .به چاپ رساند ۱۳۸۹دانشگاهي را در سال 

در برگيرنده تمامي اطالعات مربوط به تئاتر  اين كتاب
دانشجويي و  از جمله اجراهاي ۱۳۸۹دانشگاهي در سال 

ه، هاي عملي و نظري، كتاب چاپ شد نامه استادان، پايان
وگوها، معرفي  گزارشات، گفت نشريات دانشجويي،

 ۸۹هاي تئاتر و استادان در حال تدريس سال  دانشكده

كتاب توسط جمعي از دانشجويان، با حمايت خانه   .است
هنرهاي نمايشي و با راهنمايي  تئاتر دانشگاهي، مركز

  منتشر خواهد شد» مجيد سرسنگي«

ادبي اسپانيا برنده اش را  قديمي ترين جايزه
 شناخت

براي نوشتن رماني با عنوان » آليشيا خيمنز بارتلت»
جايزه معتبر نادال  «جايي كه هيچكس پيدايت نمي كند«

  .اسپانيا را براي رمان دريافت كرد

به نقل از هرالد ) ايبنا(ايران به گزارش خبرگزاري كتاب
زندگي واقعي يك زن در  تريبيون، اين رمان داستان

 پيوستن به مقاومت اسپانيا عليه رژيم فرانكو را باز مي

  .گويد

ساله كه به عنوان نويسنده اي جنايي  ۵۹خانم خيمنز 
شود، در اين كتاب مبارزه با رژيم  نويس شناخته مي

در  تا زمان مرگش ۱۹۳۹از  فاشيستي ژنرال فرانكو را كه
بر اسپانيا حكومت كرد، مورد نظر قرار داده  ۱۹۷۵سال 
هم الهام گرفته از زندگي  زندگي واقعي اين كتاب. است

است كه در سال ) ۱۹۱۷-۲۰۰۴(»ترزا پال مه سه گور«
مبازه با اين رژيم دستگير شد و متهم به  براي ۱۹۶۰

   .بود نكوژنرال گارد فرا ۷تن از اعضا و  ۲۱كشتن 

چراغ «مرحله پاياني جايزه  داستان به چهل
  راه يافت» مطالعه

پس از : گفت» چراغ مطالعه«دبير جشنواره ادبي 
داستان از  ۴۰هاي مرحله دوم جشنواره، اكنون  داوري
چراغ «كوتاه اثر رسيده به دبيرخانه داستان  ۱۹۳ميان 

  اند ها راه يافته پاياني داوري به مرحله» مطالعه

ها نيز  دبير جشنواره ادبي چراغ مطالعه درباره نحوه داوري
هاي كوتاه  از ميان داستان در مرحله اول: توضيح داد

داستان به عنوان چهلچراغ جشنواره به  ۴۰ارسال شده، 
ر كتابي ها د كنند كه تمامي آن مسابقه راه پيدا مي بخش

جايزه ادبي چراغ  برگزيدگان نخستين دوره«به عنوان 
اثر به ۱۰از ميان اين آثار نيز . رسند به چاپ مي» مطالعه
شوند كه بعد از  نامزد دريافت جايزه معرفي مي عنوان
تنها » برنزي جشنواره تنديس«بندي نفر اول تا دهم،  رتبه

 .گيرد به نفر اول تعلق مي

ي زرين چراغ مطالعه اهدا  رويه نيز به نفرات دوم تا دهم
  .شود مي

  :است به قرار زير جوايز نقدي اين جشنواره

  دو سكه بهار آزادي: نفر اول

  يك سكه بهار آزادي: نفر دوم

  نيم سكه بهار آزادي: نفرسوم

  نفر چهارم ربع سكه بهار آزادي

  ربع سكه بهار آزادي: پنجم نفر

  ..ديگرنفرات ششم تا دهم جوايز نقدي 

  

قاسميان، ناشر مجموعه داستان برگزيدگان  به گفته
زياد،  نخستين جشنواره ادبي چراغ مطالعه، به احتمال

 انتشارات سخن گستر يا انتشارات نويد شيراز خواهد بود

 

 

http://www.ibna.ir/vdcg7y9y.ak9xy4prra.html
http://www.ibna.ir/vdcgnz9y.ak9wz4prra.html
http://www.ibna.ir/vdcdzn0n.yt0xo6a22y.html
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	He had to leave
	He had to leave even though he belonged to that place… No choice. He had no doubt that he was making the right choice even though he could not stand leaving that place either… For many years he had lived in that area and was familiar with most of the people, playing with them and sharing their food.  Many a night, due to his vigilance, he had helped people feeling secure and calm in their sleep…
	But now the time for his departure had come and all this was due to the fact that new devastating changes had recently occurred in the village. He could no longer climb to the balcony of their house because there was no balcony left anymore!
	He had to go… He could not even growl anymore, he had forgotten how to growl! His friends and playmates had all left…  How could he go to the hills and graze the flock of sheep if he had no more friends to come with him? He had to leave… Not knowing where to go, he finally quit the village.
	A few days later a banner was installed beside the road stating “Industrial City”. One morning, a construction worker found something close to the workshop’s door… He called the authorities informing them of a dog’s body being deposed nearby, he asked for his immediate removal.
	translated by:behroz mehman
	

