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  سخن سر دبير

  

درطي اين چند ماه . با افتخار هفتمين ماهنامه انجمن داستاني چوك را تقديم شما عالقمندان مي كنيم

توصيه شما دوستان را به گوش جان پذيرفتيم و بعضي ازآن ها به كار برده شد و بعضي ديگرهنوز جاي 

تا ازنظرويراستاري مهمترين مسئله، ويرايش كلي اين نشريه است كه به شدت پيگيرآن هستيم . كار دارد

درحال حاضراين ماهنامه ازطريق گروه هاي ادبي گوگل و ياهو به بيش از . ضعف ها را به حداقل برسانيم

صد هزار تيراژ رسيده  كه اين رقم ،فقط ارسالي ازسوي انجمن است و دوستان ديگر در شهرهاي مختلف 

مسئوالن سايت كتابناك هم بابت آپلود و از. نيزاين ماهنامه را براي ديگر دوستانشان ارسال مي كنند

انجمن با توجه به فعاليت وبالگي خود درطي . دردسترس قراردادن اين ماهنامه تشكرو قدرداني مي كنيم

چهارسال درحد وتوان خود فعاليت هايي داشت كه با توجه به گسترده شدن فعاليت ها درسال جديد،  اين 

اميدواريم كه با راه اندازي اين . ستاني چوك را راه اندازي كنيمچاره اي نداريم جزآنكه سايت انجمن دا

براي راه اندازي سايت هم پذيراي . سايت شاهد حضورپرشورشما عزيزان براي فعاليت هاي ادبي تان باشيم

      براي .منتظرداستان ها و مقاالت و مصاحبه ها و ترجمه هاي شما دوستان هستيم. پيشنهادات شما هستيم

جهت هماهنگي، با آدرس ها . ما نويسندگان و شاعران عزيزهم همكاري خود را اعالم مي كنيمبليغ آثارشت

 .و شماره همراه  مربوطه تماس بگيريد
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  بخش اول

  

 يادداشت ادبي    

 روح اهللا كاملي

roh.kameli@gmail.com  

  1ي ميمون معماري گوتيك در پنجه

ساختاري تمام من هميشه در آرزوي يافتن ...«
اي از ساختار تمام عيار در  نمونه. ام عيار بوده

و ديگري » سوفكل«اثر » اديپوس شاه«ادبيات
ي  از نويسنده» ي ميمون پنجه«ي كوتاه  قصه

 گابريل گارسيا ماركز »...انگليسي ويليام ژاكوبس

 

 2)ويليام وايمارك ژاكوبس(ي ميمون ژاكوبس پنجه
ژانري كه با . تپد شت ميشك در رأس ژانر ادبيات وح بي

ي اوترانتوي والپول آغاز شد، در قرون وحشت و  قلعه
ها و نمادهايش را پروراند تا به  مايه وهم وسطي؛ فضا، بن

چنان كه ادبيات و . ژانري مسلط و همه گير بدل شود
ي اقوام با  سازي همه معماري و نقاشي و مجسمه

ن پو، هاي آل نوشته. شوند هاي گوتيك بارور مي رگه
همه ... كافكا، بوتزاتي، بورخس، ساراماگو، ماركز و يوسا

متون گوتيك به . برند از ساز و كار گوتيك بهره مي
هايي مشترك و تكرار شونده پايبندند كه  ها و دال موتيف

                                                           
  The Monkeys Pow    
    W.W.Jacobs  

انگار از يك متن مثلي برگرفته شده كه وحشت و ترس 
  . را به مخاطب تزريق كنند

ها، بهره از ايماژهايي  گارهفضاي وهمناك، ترديدها و ان
كژ و كوژ، نثري خشك و غيرشاعرانه، بهره از 

هايي مثله شده و بي  هاي وهمناك، شخصيت اسطوره
شايد از ... اختيار، تقدير شوم، هراس خود قهرمانان و 

همه اينها در . هاي اين گونه باشند مهمترين موتيف
  .آيد ي ميمون كم و بيش به چشم مي پنجه

ي يك مرتاض  پيرزني در امتحان نظريه پيرمردي و
بازند تا سي هزار پوند گيرشان  هندي، پسرشان را مي

يعني آنچه . ي فلسفي داستان است اين سوژه. بيايد
. لوالي اين داستان است

ساختار داستان سه گانه 
اي  است، شبيه نمايشنامه

اي كه رو به قلمروِ  سه پرده
اي، وحشت  وحشت اسطوره

حشت روانشناسي، و
گشوده ... استعماري و 

بينيم كه  ي نخست پدري و پسري مي در پرده. شود مي
. كنند در گرماي آتش بخاريِ هيزمي شطرنج بازي مي

نبرد فلسفي، شطرنج . اين تصويري است از تمام داستان
بازي پادشاهاني است كه لشكرشان در دوردست 

و باالي تپه، بازي د. منتظرند تا به يكديگر حمله كنند
اگر يكي مات شود ملك و . پادشاه رو به اتمام است

پدر در شطرنج بر اثر . مملكتش از آن ديگري خواهد بود
استدالل و تحريكي مجهول و عجوالنه شاهش را به 

همان عجله . بازد راند و به پسر مي موقعيت خطرناكي مي
و ريسكي كه پسر را بعدها در شطرنج اصلي به تقدير 

. گسترش همين قمار تقدير و پدر است داستان. بازد مي
پدر پسر را براي تاخت زدن آورده و تقدير سي هزار 

ي ميمون يك موتيف است تا پدر با آن  پنجه. پوند را
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بتواند بر تقدير برتري جويد اما با پيش روي داستان 
هاي فلسفي شاهديم همان  آنچه از ميان اين همه آينه

  :گويد داستان مي است كه مرتاض هندي در كانون نور

به صالح نيست آدم توي سرنوشت و تقدير دست «
ي غالب كافكاست  بدون شك اين همان فلسفه  3»ببرد

انسان . شهرت دارد» بخت كافكايي«كه امروزه به نام 
اگر هم . موجودي بدبخت است و محكوم به جبر

تر  اختياري بدست آورد اين اختيار تنها او را سياه بخت
روي ديگر اين داستان بر فضايي . تمامخواهد كرد و 

باران تند . سوار شده كه بي شك شاهكار ژانر خود است
و سرماي زمستاني بيرون، همه نشان از جبر و سرنوشت 

ي شوم تقدير از باال، لحظه به لحظه به  پنجه. دارند
اي متروك و خالي نزديك  اي در جاده ي تك افتاده خانه
گرم  4نشيمن ليكنزنم. يچاندپ شود و آن را در هم مي مي

شود  اندك اندك سرد مي 5و مطبوع است اما با ورود تام
. تا تنها آفتاب صبح روز بعد مجددن بتواند گرمش كند

تام نام . ژاكوبس آگاهانه از اين فضاسازي بهره گرفته
آورد انگار  گروهباني است كه بدبختي را به ارمغان مي

تا در گشوده شود و  ها منتظر بودهي شوم سال آن پنجه
شود و  در به روي تام باز مي. بتواند وارد ليكنزنم شود

با ورود تام پسر و . شود ي شوم همراه تام وارد مي پنجه
در باز شد و توي نشيمن پسر و مادرش ...« ...مادرش

سرما با تكرار و تأكيد به  »...احساس سرما كردند
ما برده گوش سر! حريفا  كند، ي نماد صعود مي مرتبه

و قنديل  است اين ، يادگار سيلي سرد زمستان است
به تابوت ستبر ظلمت   سپهر تنگ ميدان ، مرده يا زنده

بخشي از شعر (نه توي مرگ اندود ، پنهان است 
سرما مفاهيمي چون سياه بختي، مرگ  )زمستان اخوان

                                                           
   ی در قلمرو وحشت٬  تمام ارجاعات به داستان٬ از مجموعه

  .ی پريسا رضايی است ترجمه
    Lakesnam  
   Tom 

ي شوم  سرما جنبه. و اندوه را بارور است و گرما مقابلش
  . ي خودآگاهي نقطهغرايز و گرما 

ي ميمون است، فضاي  فضا بارزترين عنصر پنجه
خانه ليكنزنم تك افتاده و تا حدودي . گوتيك وهمناك

باران مدام . رسد با توصيفات، سرد و بي روح به نظر مي
تاريكي و سرما . كوبد ها مي و مدام بر ديوارها و شيشه

ستان هاي بر درِ اوج نهاييِ دا كند و آن ضربه غوغا مي
فضا .طبل گونه دارند، شبيه مارش حملهانعكاسي 

ساختار را نيز در پنجه گرفته، ساختار سه بخشي كه با 
. گيرد تكرار و تأكيد بر عدد سه و مضربهاي آن شكل مي

سه نفرند،  6ي وايت داستان سه بخش دارد، خانواده
كند، سي هزار پوند  پنجه سه آرزو از سه نفر بر آورده مي

  ...و 

ي  ساختار و فرم پنجه
. ميمون شبيه هرم است

داستان با سمت پهن 
شود، زندگي  هرم آغاز مي

شيرين و كم تنش و 
اما اندك اندك . مطلوب

تام (ها كنيم شخصيت كه به سمت رأس هرم حركت مي
پنجه، تكان خوردن (ها و موتيف 7)و وكيلِ ماو و مگينز

جاد هايي را در داستان اي تكانش...) پنجه، شمع و 
كنند كه در نهايت به اوج هرم برسيم و به آن لذت  مي

به عبارتي . ي آلن پويي دست يابيم وحشت يكپارچه
در . كنند زايي عمل مي همه اركان حول حس وحشت

اين ساختار نقش عددها و خطوط ميان اين عددها بارز 
آغازگر داستان با عدد سه است، پدر و مادر و . است

شود، عدد  بعد تام وارد مي. ليثپسرشان، مثلث و تث
تام . چهار؛ عناصر اربعه، مربع يا چهار نگهبان انجيل

                                                           
  White 
  Maw and Meggins  
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گذارد  البته پنجه را بر جاي مي(كند صحنه را ترك مي
مثل لنگه كفشي جامانده و 

صبح . عدد سه) منحوس
هربرت . فردا باز عدد سه

محل (رود به كارخانه مي
ي كاال به كاال؛ پسر با  مبادله

. عدد دو) وندسي هزار پ
براي (هفت روز بعد باز پسر. بعد دو. آيد، سه وكيل مي

اي از عدد  سايه) شود اي پشت ديوارها پديدار مي لحظه
. سه و بعد ساختار نهايي و پايدار داستان با عدد دو

ها در هماهنگي با  شخصيت .حركت از تثليث به ثنويت
 خانم و آقاي وايت، وايت. گيرند فضاسازي عنوان مي

رنگ سفيد . صفتي است براي رنگ سفيد در انگليسي
تام موريس . در فرهنگ غربي خاص تدفين و عزاست

توصيفاتي كه از تام . شخصيتي است سرخ چهره و فربه
هاي وحشت را داراست، او رفتاري  آيد بن مايه مي

هايي  متناقض دارد و بشدت عصبي است و داستان
ثل طالع بيني ريزد، م اش بيرون مي وهمناك از چنته

عجيب اينكه او با شرورترين جادوگر تمام اعصار و . شرور
شايد اين نام در . قرون در هري پاتر همنام است، تام

هاي انگليسي ردي داشته باشد كه بر ما پوشيده  اسطوره
رسيم  اي مي در واكاوي هرمنوتيكي فضا به شئي. باشد

ها و  ي داستان است و تمام شخصيت كه مثل هسته
ها  ها و پروتون تي فلسفه و تصاوير مثل الكترونح

در كانون ديد است و   اين پنجه. چرخند پيرامون آن مي
ها نسبت به آن  ي واكنش شخصيت داستان شرح نحوه

مثل كاتاليزوري است كه   پنجه ...است، نسبت به آرزوها
آميزد  هاي شرقي و غربي را به هم مي محتويات اسطوره

ها را از ناخود آگاه به سطح  و محتويات اسطوره
. اين پنجه از شرق، از هند آورده شده. كشاند مي

كشوري كه در ديدگاه غربي اوايل قرن بيستم به كشور 
ها و  ي اسطوره شرق نماد و عصاره. عجايب معروف است

هاست، نماد احساس و خام گرايي و غرب منطق  افسانه
عي و هاي واق ي وايت داستان خانواده...و مدرنيته

آنها . گيرند تجربيات تام موريس از هند را به سخره مي
ها و جادوي  ها و مشاهدات او از معابد و مرتاض تجربه

هزار و : هربرت پوزخند زد« خوانند هندي را افسانه مي
 تام از اين تمسخر آگاه است  »يك شبه

  »...چيزيه كه شماها شايد بهش بگيد جادو...اين...اين«
كه از خودآگاه غربي به ناخود آگاه او سفيري است 

شرقي فرستاده شده و به اين آگاه است كه همه چيز در 
ها امكان پذير است، ديدگاهي كه آقاي وايت نيز  اسطوره

اما ممكنه حقيقت ...«  تا حدي به آن معترف است
و باز  »افته بعضي وقتا چيزاي عجيب اتفاق مي.... باشه،

اصر روانشناختي خاص در معنايابي وهمي به همان عن
هاي فرو  ها، عقده حقارت. رسيم هاي گوتيك مي داستان

اي  خورده، آرزوهاي دور و دراز و غرايز لجام گسيخته
پدر و پسر در  .ي رستم خودآزاري و عقده...چون اوديپ

كنند،  بازي شطرنج بر سر محبت تنها زن خانه بازي مي
اي كه  نجهپدر با برداشتن و تملك پ. بر سر خانم وايت

تام به ميان آتش انداخته پسر را به كشتن 
و دست بر قضا، ) كشد رستم سهرابش را مي(دهد مي

البته از لحاظ معناگراييِ (اي كه به ظاهر پنجه
تواند او را و اينبار  پسر را كشته باز هم مي) روانشناختي

هاي مادر زنده كند اما پدر  به اصرار و فرياد و گريه
ي رواني اينكه  باز هم با بهانه(كشد ميدوباره پسر را 

تام مرگ پسر را براي ). وحشت را به خانه راه ندهد
او فقط دوست پدر است و مادر (پدرش به ارمغان آورده

پدر دو بار ). و فرزند چندان دل خوشي از او ندارند
ي  كشد انگار رستم خنجر را در سينه هربرتش را مي
روند و كمي  ه پيش مياساليدها ب... كند سهراب فرو مي

گردد و دوباره رستم خنجر را  بعد فيلم به عقب باز مي
هاي تمام اقوام  يونگ باور داشت اسطوره... ي در سينه

 ...حاوي عناصري مشتركند
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  داستان كوتاه برگزيده
 

 www.f-alizadeh.mihanblog.com: آدرس وبالگ

  فرحناز عليزاده

،رتبه دوم نقد در جشنواره اصفهان،رتبه دوم مسابقه  متولد / منتقد ادبي نويسنده و
در جشنواره )  قطعه نود(داستاني نويسندگان جوان كانون ادبيات ايران،برگزيده داستاني

هيچ وقت (در جشنواره بانه،رتبه دوم داستاني) سگ ،دست، ساعت(زاهدان،برگزيده داستاني
/ جلسه اي نقد ادبي شهر كتاب راق،دانش آموخته دوره در فرهنگسراي اش) دير نيست

) رمان مدرن و پست مدرن/(استاد نجوميان،دانش آموخته دوره هاي حوزه هنري آرژانتين
  در سراي اهل قلم....... تنهايي پر هياهو،بهوميل هرابال، وغيره/ منتقد كتب دشت سوزان ، رولفو . دكتر پاينده

  در راديو صداي آشنا..... زندگي نو، پاموك و/قدكتاب كوري،سارا ماگو ن: اجراي برنامه راديويي  

ويژگي هاي نقد / ويژگي هاي نقد روان شناختي فرويد/ درباب زنانه نويسي: اجراي برنامه راديويي در راديو گفتگو
،چاپ مقاله ال س) خانه كتاب(چاپ مقاله ي روان شناسي از فرويد تا الكان در كتاب عيار نقد ......ساختارگرايي

سال ) خانه كتاب(ساختارگرايي در كتاب عيار نقد 



 دست هاي سرد

مقام دوم را كسب كرد؛ لوح يادبودي  اين داستان در كانون ادبيات ايران در سال * 
از سوي آقاي هادي كيا سري، رئيس كانون ادبيات ايران در نشست پاياني توسط آقاي 

  .*رندگان اهداء شدمحمد رضاگودرزي به ب

  بعد از سالها ، سالم مجيد

چرا "شايد وقتي احمد پاكت را به دستت بدهد ،تعجب كني و از خودت بپرسي 
آمدم آنجا بودم پشت آن درختهاي بلند؛ از پشت شيشه ي  دودي نگاهت كردم و از خودم . "!نامه،چراسر قرار نيامدم ؟

مي داني اين نامه  ".اد نه ؟چرا بايد هر وقت كه اون بخواد من باشم و هر وقت نخو! چرا حاالبايد پيداش بشه ؟ "پرسيدم 
سومين كاغذي ست كه 
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اينجا زير نور هود آشپزخانه نشسته ام و مي خواهم  برايت از تمام لحظه هايي . مي نويسم ، پاره مي كنم و دور مي ريزم 
  . بنويسم كه تو كنارم نبودي و بايد بودي 

چرا بايد وادارم كني كه !طي اين يك هفته بارها از خودم پرسيدم ، چرا بعد از اين همه سال بايد بيايي و پيغام بدهي 
همه چيز را با خود تكرار كنم ،چرا مجيد؟ با مرور گذشته كم كم دارم به چيزهايي مي رسم كه بهتر است تو هم بداني و 

اهد برايت از آن لحظه ها بگويم ،از وقتي كه نوشتي به يادت بودم و من دلم مي خو.بفهمي كه چرا به اينجا رسيديم 
مثل آن روز وقتي وسط حرف زدن هام ساكت نگاهم كردي . آن لحظه ها كه دستهاي من سرد بود.جوابي برايش نداشتم 

  .   و با ناخن ات ضرب گرفتي رو استكان چاي 

  .  ن رو بگيرم نمي تونم جلوشو. اين بازي داره جدي مي شه : گفتم 

اين هم يه سرگرمي ديگه براي مامانت اينا، ميان و : انگشتهايم را در دستهايت گرفتي و فشار دادي ،خنديدي و گفتي 
  ....مي دوني فردا تو كوه يه برنامه ست كه ! دست هات چرا اينقدر سرده ؟. ميرن؛ جدي نگيرشون

رفتي ؟چرا نمي فهميدي فكر من تو بودي نه كوه و برنامه ي چرا هيچ وقت حرفهايم را جدي نگ.من مات نگاهت كردم 
  .مي خواهم برايت بنويسم كه در نبود تو برمن چه گذشت؛ شايد آنوقت به من حق بدهي .متينگ 

نه اهل سيگاره ، نه اهل هيچ قرو . نجيب و خونه واده دار ! ديگه چي مي خواي ؟ پسر به اين خوبي : آن روز مادرم گفت 
  .يه مرد تو اين دوره و زمونه كم پيدا مي شه : پدر چند بار سر تكان داد و گفت .ه اي فري و فرق

من رو كردم به پنجره ي بسته و از البه الي پنجره ها و خانه ها ، به دنبال پنجره ي خانه تان گشتم  كه دو كوچه آن 
فكرشو . لي مي شه كه رسمي شده سر كارش كه رفتم، گفتن يه سا: حتي احمد، دوست بچگي هات گفت.طرف تر بود

يعني مي شه يه كارم براي ما جور .پولشون از پارو باال مي ره . به دالر مي گيره.آخرشه .وزارت امور خارجه . بكن پسر 
  كنه ؟ توچي مي گي مامان ؟

راستي فردا  .اونوقت مامان رو مي فرستم خواستگاري .فقط يه كمي صبر كن اوضاع روبه راه بشه : ياد حرفت افتادم 
  ...متينگ داريم ؛مي يايي كه 

ازمن مي شنوين ، شانس اورديم اين : مادرگفت . رو نوك پاهام ايستادم ، شايد پرده ي نارنجي رنگ خانه تان را ببينم 
. دستي دستي خودت رو به پاي اين پسره ي احمق پير نكن . تو هم كمي به فكر سنت باش دختر.پسره قسمت مون شد

  .تاكي مي خواي انگشتر رو تو دست چپ ات كني كه يعني نامزد داري .معلوم نيس كدوم گوري غيبش زده حاالم كه 

  .دستام سرد و پنجره ي خانه ي تان سياه بود . من پرده ي مچاله شده ي پذيرايي را ول كردم 

  .چرا كه نه. حتما . اخم و تخم نداره  اين كه: مادر حبه قند را به دهان برد  .بايد با اين آقا مهران تون حرف بزنم : گفتم 

  ؟ يا از آن قد بلندش ؟  !از آن كت و شلوار اطو كشيده !از موهاي پر پشت و سياهش بود؟ ! چرا از او خوشم نيامد ؟
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  شما چه كتاب هايي بيشتر مي خونيد ؟: وقتي از او پرسيدم 

دستي به .اضي را جلوي رويش گذاشته باشم با چشم هاي سياه درشتش زل زد به من ، انگار معماي پيچيده ي ري
ما رويايي .كتاب ها آدم رو رويايي و خياالتي مي كنن. بايد به فكر خرجو برج زندگي بود: كراوات آبي اش كشيد و گفت

ما خودمان را بين ايسم ها ، البه الي كتاب هاي گوركي ،برشت ، زوال گم . روياي يك جامعه ي بهتر . بوديم مجيد 
مي ! بدهيم ؟ ما،ما كه از يك ارتباط ساده بين خودمان عاجز بوديم، چطور مي خواستيم جامعه اي را تغيير .كرديم 

مي گويند بعد . مي گويم مگر آدم چند بار عاشق مي شود كه اولي و دومي داشته باشد ! گويند عشق اول ماندگار،مجيد
. مي گويند عشقي قشنگ است كه به معشوق نرسد . ست ممكن ني.از ازدواج كم كم عشق بوجود مي آيد ؛ مي گويم نه 

بگو چرا در اين شهر در ان دشت بين اين همه آدم ،چشم هاي من فقط دنبال تو . كدام يكي درست است ؟ تو بگو مجيد 
باال بود و چشم هاي تو  به دنبال متينگ ها و كتابها ؟ چرا حاال بايد هر وقت كسي از عشق بگويد، گوشه ي لبهاي من به 

؟ چرا مهران عشق را .كش بيايد و تمسخر تمام جانم را بگيرد و يك عق بزرگ ته حلقم جا بگيرد ،كه نتوانم قورتش بدهم
با چيزهاي دم دستي اشتباه مي گيرد ؟ كجا خوانده بودم كه زنها با تمام وجودشان عاشق مي شوند و مردها با نيمي از 

تو عاشق كتاب رومن روالن بودي كه هيچ وقت از خودت جدايش نمي ! وجود شان ؟ تو با نيمي هم ،عاشق بودي ؟
  ...  و من .  تو من را ،خودت را، بين ايسم ها  و نظريات دوستان هم مسلك ات  جا گذاشتي و گم كردي .كردي 

  .اما نبودم . حي و حاضر . من بعد از چند ماه  كشمكش با همه، به اجبار، كنار مهران نشستم 

  .عروس رفته گل بچينه :  زن ها گفتن

  وكيلم ؟ .... عروس خانوم :عاقد پرسيد  

  ... عروس رفته گالب بياره: زن ها گفتن 

  :احمد گفته بود . دلم مي خواست آنجا بودي .  "نه  "بگويم     "بله "خواستم به جاي  

  .آخرش كار دست خودش مي ده . انگار زده به سرش ، رفته، رفته تبريز

  . مهران سر انگشت هاي سردم را فشار داد! و را تا تبريز كشاند ه بود ؟كدام نشستي ت

  عروس خانوم وكيلم ؟  :عاقد پرسيد 

دست من تو دستهاي مهران . زن ها دست زدند و هله هله كشيدن .  "بله  "من گل ها را پرپر كردم رو دامنم و گفتم  
  ...بعد او شد مرد خانه و من. سرد و يخ زده باقي ماند 

بين . من ماندم بين كتاني هاي اسپرتي كه تو دوست داشتي و كفش هاي پاشنه بلندي كه مهران برايم خريده بود 
آنوقت ها زل مي زدم به پرده ي اتاق .بين روژلب صورتي و روژلب قرمز پر رنگ . لباسهاي ساده و لباسهاي شب گم شدم 

من البه الي كتاب ها كه از اين دست به آن دست مي دادم .  كه نارنجي بود و هم رنگ پرده ي اتاقت خريده بودم اش
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شايد دلم را . شان كتري را مي ساييدم ؛عروسك ها و مجسمه را گرد گيري مي كردم ؛كريستا ل ها را برق مي انداختم 
  :پيش خود تكرار مي كردم . به اين ها مي چسباندم تا از تو جدايش كنم 

   "ومد تا اين كابوس رو تموم كنه ؟ چرا امروز و فردا مي كرد؟ واقعا دوسم داشت ؟چرا از تبريز برنگشت ؟ چرا ني "

  .يه كمي هم به ما برس خانوم خانوما . خسته نمي شي انقدر سرت تو اين كتاب ها ست :مهران مي پرسيد 

  .  ده زندون افتا. هفته پيش خبر اوردن :  داشتم قابلمه ي سياه را روي گاز مي گذاشتم كه احمد از تو گفت 

  .آخر اين آدم ها همينه : صداي مادر بود 

سبد ميوه را جلو روي مادر گرفتم و قيافه ي تو را با آن لباس هاي طوسي رنگ و گل هاي سياه درذهن ساختم يك 
  : سرم گيج رفت ، وقتي مادر پرسيد . لحظه تو را ديدم كه جاي مهران نشسته بودي 

  ! حالت خوبه ؟  - 

  .آره ؛ خوبم :  سر تكان دادم

  . ديدي ارزشش رو نداشت : گفت 

  ..... بال به دور. خدايا ،شكرت: مادر گفت . فقط نگاه كردم 

    "خوبم. آره ؛ خوبم   "با خود تكرار كردم 

اين من . حتي اگر دروغ نگويم اخالق مهران .خانه ؛ ماشين؛  وسايل زندگي . مي داني مجيد همه چي در ظاهر خوب بود 
  !!چرا هميشه چشمهايم را مي بستم و تو را جاي مهران مي گذاشتم ؟ چرا؟.ه بد بودم بودم ك

بار اولي كه همديگر را بعد سالها ديديم يادت هست ؟ آن روز وارد كوچه يمان شدم ،يك لحظه قامتت قاب در خانه ي 
ت خم برداشته بود و موهاي كنار آخر قامت.مانده بودم خودت هستي يا  اينكه بازهم توهم ات است .همسايه را پركرد 

چند سا ل گذشته بود،مجيد ؟ چند سال؟  . بعد از سالها يك قدم به سمتم برداشتي .شقيقه هات به سفيدي مي زد 
  .صداي بوق ماشين با صداي مهران قاطي شد . پاهام سفت و سخت به آسفا لت چسبيد

  .الم برسون از طرف من  به مامانت س.ساعت ده مي يام دنبالت عزيزم  - 

رو . كيف از دستم به زمين افتاد.بعد نگاهت به پشت سرمن گويا به مهران بود . لحظه اي نگاهم به نگاهت گره خورد 
  كاري نداري ؟: مهران گفت . برگرداندم 

  .! كيف و مرا پشت سر گذاشتي بي هيچ حرفي ،مجيد
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درسته كه من برادر كوچك تر .رستوران قديمي ببينه دلش مي خواد تو رو تو : يك هفته بعد بود كه احمد خبر آورد  
گرچه غيرتم اجازه نمي ده . هستم و نبايد نصيحتت كنم، ولي فكر كنم بد نباشه خودت رو از اين بالتكليفي  نجات بدي

من فقط پيغامش رو مي دم چون زماني دوستم بود و حاال دلم براش مي . ولي بايد بهت مي گفتم ، خودت مي دوني 
  .ه سوز

چه خوب ، . من يه زن شوهر دارم  "با خودم گفتم . از تو . از خودم . حتما مي پرسي چرا جلو نيامدم؟ لجم گرفته بود 
سوالي كه بارها و بارها تكرارش !چرا ؟.چرا حاال بايد بيايي و بخواي همه چيز رو به هم بزني . چه بد ، اين زندگي منه

    " كردم ولي جوابي براش نداشتم و ندارم

نگاهي به آسمان ابري كردي و خيابان را تا انتها . ساعتها پشت ميز هميشگي نشستي و بعد يقه ي باراني ات را باال دادي 
ورقه اي كه جاي هميشگي  برايم گذاشته بودي االن . وقتي پشت باران گم شدي، وارد رستوران شدم . گرفتي و رفتي 
   "سالهاي زندان ،هميشه بيادت  بودم  "ي همان ورقه اي كه نوشته ا. جلو رويم است

چرا مي خواهي دوباره من را ببيني؟ گفته اي پشيماني از آن كه فرصت ها را از دست داده اي و واقعا ! چرا مجيد ؟ 
؟ چرا بايد به تو ! چه چيزي رامي خواهي توجيه كني ؟ عاشق نبودنت را. دوستم داري؛ پيغام داده اي توجيه ام مي كني 

؟ از تو . ،به خودم اين اجازه را بدهم ؟ تو بگو آنوقت با اين كسي كه مدام در ذهنم مرا سوال و جواب مي كند ،چه كنم 
خيلي دلم مي خواهد بيايم و جواب چرا هايم را بپرسم .بعيد است كه بخواهي زندگي مسخره و تكراري ام را برهم بزني 

.  شايد جوابت تنها يك كلمه ي دو حرفي باشد ....ولي ! آمدن ات را ؟ ،چرا! چرارفتن ات را؟.

.منمي دانم بايد چه كن. واقعا  نمي دانم
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  مصاحبه با نويسنده ايراني

  

  زهره مسكني

http://zohremaskani.blogfa.com  

  

a لوها داني« گفت و گو با زهره مسكني نويسنده مجموعه پنج جلدي«a  

  ...آمده بودند كه بمانند » داني لوها« 

او هم مثل بيشتر كساني كه قدم در . و اهل تهران وعضوفعال انجمن داستاني چوك است زهره مسكني متولد سال 
او فارغ . دنياي گسترده ي نويسندگي گذاشته اند، ديرينه ترين ياران  خود از زمان كودكي را قلم و كاغذ مي داند

صيل شاخه روزنامه نگاري علوم ارتباطات اجتماعي است و فعاليت هايش در اين زمينه پس از اخذ مدرك كارشناسي التح
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انجام شده كه ويژه » داني لوها « اين گفت و گو به بهانه چاپ اولين مجموعه داستاني وي تحت عنوان . آغاز شده است
  . ه گامي مثبت درجهت ادبيات مهجورمانده كودكان باشداميد است كه اين مصاحب. كودكان گروه سني الف و ب است

  

  اصال چه هستند و چگونه متولد شدند؟» داني لوها « چطور است سخن را با تولد شروع كنيم؟ اين كه 

شما شايد بتوانيد آنها را حيوان، گياه، اشكال هندسي، ميوه يا هر  m.نوعي موجودات خيالي هستند» داني لوها «  
اما اين زندگي، نزديك به دنياي كودكان يعني  s.چيزي تصور كنيد كه در عالم خيال مثل آدم ها زندگي مي كنند

متي جسمي و سرشار از شادي است كه البته به دليل ماهيت آموزشي داستان ها اين شادي در مسير تأمين يا تثبيت سال
داني لوها به گردش و خريد مي روند، در ميهماني شركت مي كنند، جشن تولد مي گيرند و  l.رواني بچه ها هم هست

در  t .خالصه آنچه را كه موجب شادماني تصاوير ذهني يك كودك است، در قالب آموزه هاي داستاني به همراه دارند
مورد تولدشان بايد بگويم ذهن كسي كه به نوشتن عالقه مند است، محل عبور موضوعات مختلف در قالب هاي گوناگون 

اما بعضي از آنها وقتي مي آيند جرقه اي ايجاد مي كنند كه . بعضي از اين موضوعات مي آيند كه فقط عبور كنند. است
آمدند و من همان زمان با تمام  داني لوها در يكي از روزهاي تابستان  .نويسنده متوجه مي شود اين ها آمده اند بمانند

بنابراين فوري دست به كار شدم و البته كل كار تا پايان مراحل  k.وجودم حس كردم كه اين موجودات بايد متولد شوند
  .حدود يك سال طول كشيد» نشر شهر« چاپ توسط 

  

  يعني چه؟» داني لو « 

اما انتخاب  . چون اين داستان ها با اهداف آموزشي نوشته شده اندf. گرفتم» دانستن« از مصدر را » داني « عبارت 
« ، »گوگولي « ، »گوگولو« ، »كوچولو« بچه ها كلماتي نظير . به دليل عالقه مندي كودكان به اين آوا بود» لو « پسوند 
به نظر مي رسيد با . سني و چنين كلماتي وجود داردنوعي الفت آوايي بين اين گروه a. را دوست دارند... و » فسقلي 

  l.توجه به ماهيت فانتزي اين موجودات، نياز به چنين نامي برايشان وجود داشت

  

  .لطفا بيشتر در اين مورد توضيح بدهيد. گفتيد اهداف آموزشي

من به دليل شغلي كه دارم، سال هاست در مسير برنامه ريزي ها، فعاليت ها و اهداف آموزشي ارتقاء فرهنگ ترافيك 
به هر حال الزم است . در حال حاضر يكي از مصائب زندگي شهرنشيني همين موضوع ترافيك است. جامعه قرار گرفته ام

 mما  . كه با حال و هواي امروز آنها سنخيت داشته باشد آموزه هاي اين چنيني در خصوص كودكان به گونه اي باشد
نمي توانيم اين گونه مفاهيم را فقط در قالب هاي خشك و رسمي و آموزش مستقيم بگنجانيم و انتظار داشته باشيم اين 

اي و مسائل  بچه هاي امروز غرق در دنياي انيميشن ها و بازي هاي رايانه. كار اهداف درازمدت ما را جامه عمل بپوشاند
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آمدند تا » داني لوها « بنابراين . آنچه براي آنها جذاب است با آنچه به ما آموخته شد، متفاوت استn. فانتزي هستند
فضاي فانتزي را در عرصه كتاب هاي داستان آموزشي  –حداقل تا جايي كه من مطلع هستم  –شايد براي نخستين بار 

  h.كودكان با اين گونه محتوا فراهم كنند

  موضوعات و عناوين اين مجموعه پنج گانه چيست؟

y »در قالب تصميم داني لوها براي رفتن به گردش و عيادت از دوست » ماجراي يك روز برفي« و » سفر به شهر بازي
كه به شكل غيرمستقيم راهكار استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي از جمله اتوبوس و مترو را qبيمارشان شكل گرفته

ميهماني توت « داستان . در خصوص چگونگي استفاده بچه ها از دوچرخه است» هديه هاي مادربزرگ« .زش مي دهدآمو
همكاري در كاهش آلودگي هوا را بيان مي » آسمان كجاست؟« درباره راه هاي صحيح عبور از خيابان است و » فرنگي

  a. كند

  فتيد، مؤثر بوده است؟فكر مي كنيد خلق اين فضاي فانتزي چقدر در اهدافي كه گ

اما با توجه به آنچه كه در خصوص اين مجموعه ديدم و . شايد الزم باشد يك ارزيابي علمي در اين زمينه انجام شود
شنيدم مي توانم بگويم مورد توجه كودكان قرار گرفت و خيلي از بزرگترها هم به مقايسه با آنچه قبال در اين زمينه عرضه 

البته شايد بتوان گفت نيمي از اين جذابيت با توجه به فضاي r. تيجه را مطلوب اعالم كردندشده بود، پرداخته و ن
درست است كه اول متن خلق مي شود و بعد تصوير؛ اما به هر حال  g.فانتزي و تخيلي تصاوير كتاب شكل گرفته است

ايده اي  k»  داني لوها « در مورد j .تصاوير هم اگر براي مخاطب جذابيت نداشته باشد، موجب مرگ متن خواهد شد
  .از سوي تصويرگر ارائه شد كه در نوع خود ابتكار تازه اي بود و در نتيجه با استقبال روبه رو شد

  . پس الزم شد بيشتر درباره تصاوير بگوييد

داد از آن جا كه اين من داستان ها را در اختيار خانم سوده بني كمالي قرار دادم و ايشان بعد از مطالعه، پيشنهاد . بله
نظرش هم اين h.موجودات، بسيار متنوع  هستند و مخاطب هم كودك است بياييم از تلفيق عكس و طرح استفاده كنيم

بود كه پاستيل هاي خوراكي كه در بسته بندي هاي مختلف وجود دارند سوژه هاي خوبي براي عكاسي و به كارگيري در 
كار ايشان شد جمع آوري پاستيل هاي خوراكي كه بر حسب اتفاق، اين روزها مورد بعد  u.هستند» داني لوها « تصاوير 

ايشان از پاستيل ها عكس مي گرفت و در طرح ها قرار مي داد و البته براي بعضي ! پسند بچه هاي امروزي هم هست
س زمينه صفحاتي اين شد كه داني لوها يكي يكي متولد شدند و در پu.شخصيت ها هم خودش اتود مشخص ارائه داد

داني لوهاي پرتقالي، پيچ . كه با توجه به داستان كتاب ها طراحي شده بود، قرار گرفتند
مي خواهم بگويم مراحل شكل گيري اين كتاب ها، خودش آدم را به ... . پابلند،خياري،گردالو،استخواني، خياري و پيچي،

  x .ارزشمند بوددنياي شاد و پرشور بچه ها مي برد و اين براي ما واقعا 

  قبال هم در فضاي كودكان كار كرده بوديد؟
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من فعاليت هاي روزنامه نگاري مي كردم كه هنوز گاهي در البه الي شغل اصلي ام كه البته آن هم  بي ارتباط با . خير
به دليل ماهيت تهيه خبر، مقاله، مصاحبه و گزارش هايي كه بيشتر آنها . نويسندگي و رشته تحصيلي ام نيست، ادامه دارد

شايد همين موضوعات شهري بود كه . نشريات يا رسانه هايي كه با آن ها ارتباط داشتم، جنبه اجتماعي و شهري داشت
در فعاليت هاي آموزشي تبلور پيدا كرد و من را به فضاي توليد يا چاپ محصوالت آموزشي و كمك آموزشي ويژه 

جالب . يش آمد كه چند پالتو براي يك برنامه تلويزيوني كودكانه نوشتمالبته اخيرا فرصتي پ c.كودكان نزديك تر كرد
در كنار اين ها . اين كه در اين نوشته ها هم آنچه مورد استقبال قرار گرفت، به كارگيري فضاي تخيلي در متن ها بود

رو ساماني بدهم يا در اما هنوز فرصتي پيش نيامده كه بخواهم اين ها را س. داستان كوتاه مي نويسم و گاهي هم شعر
  d. كتابي جمع آوري كنم

  اين نوشته هاي اخير كه گفتيد در چه فضاهايي است؟

dfآنچه براي خودم يا اطرافيانم روي مي دهد، دست . داستان هاي كوتاهم را با توجه به اتفاقات روزمره مي نويسم
البته به نوشتن گونه اي خاطره نويسي ذوق و كشش بيشتري دارم كه اغلب . مايه ي داستان هاي كوتاهم بوده است

گاهي هم پيش مي آيد كه از درون نوستالژي و gh. تكساني هم كه اين نوشته هايم را مي خوانند برايشان جالب اس
در زمينه kj. فضاي گذشته آدم ها نقبي مي زنم به زندگي امروز آنها و اين نوع نوشتن واقعا برايم لذت بخش است

شعر، به شعر سپيد گرايش دارم كه اين موضوع، سال ها پيش در كارگاه شعر و قصه نويسي زنده ياد سيروس طاهباز 
در حال . ت و رشد كرد و من آن چه را كه در خصوص فلسفه كلي شعر امروز در خود دارم، مديون ايشان هستمشكل گرف

حاضر هم روي مجموعه شعر پنج گانه اي كار مي كنم كه با همان اهداف آموزشي و ويژه كودكان پيش دبستاني تهيه 
  l.خواهد شد

  و حرف آخر؟

aاي نوشتن، خيلي خودم را در چارچوب برخي بايسته هاي قراردادي اسير بر. من به نوشتن عالقه دارم و مي نويسم
همين كه از نوشتن احساسات و افكارم لذت ببرم و بدانم اين نوشته ها مورد پسند عده اي از افراد هم هست . نمي كنم

خود بكشد،درگير  نوشته اي را مي خوانم كه مرا تا آخر با.همين موضوع در مورد خواندن هم صدق مي كند. كافي است
اگر از خواندن  نوشته اي لذت ببرم، هرگز خود را مقيد تجزيه و تحليل چگونگي . تفكر كند و در بايگاني ذهنم باقي بماند

خواستم اين اعتقاد را . چرا كه قطعا اين نوشته در هر قالبي كه هست،از دل برخاسته كه بر دل نشسته است. آن نمي كنم
 s.اي تمام كساني كه اين گونه مي نويسند و مي خوانند آرزوي موفقيت دارمبه اشتراك بگذارم و بر
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  داستان ويژه

 
 ياداگاالن                                      

   ناتاشا اميري  

  

 )نويس و منتقد ادبي ايراني داستان (1۳۴۹شهريور 

اولين مجموعه داستان وي با عنوان . و پس از آشنايي با غزاله عليزاده آغاز كرد 1۳۷۴نويسي را از سال  او داستان
  .را دركارنامه خود دارد» با من به جهنم بيا«وي همچنين رماني با عنوان. چاپ شد 1۳۸۰در سال  هوال...هوال

 جوايز

 »هوال... هوال« نبراي مجموعه داستا» داستان ٴهاي خانه داستان اولي« ٴجايزه ٴبرنده

 »هوال...هوال«بنياد گلشيري و جايزه ادبي يلدا براي مجموعه داستان  ٴنامزدي جايزه

شنبه ٴسراسري مجله ٴاول جايزه ٴبرنده  »ما سكوت«براي تك داستان  عصر پنج

 »هآن ك«برنده داستان مردمي سايت سخن صد سالگي صادق هدايت براي تك داستان

 نكانديدجايزه گلشيري وكتاب سال جمهوري اسالمي برنده جايزه ادبي اصفها »دوم عشق روي چاكراي«

  

  ياداگاالن

البالي نظر ، هر بافه گره خورده به شاخه ايآويزان كرده اند، از چل گيس به درخت سنجد وحشي، آنا آشكين را 
كف پاهاي حنا بسته اش تكان  اند؛ن گره زده آاز جامه ي خود كنده و به  ي ورنيابكه زن هاي روستا ييقرباني و لته ها

سكه هاي شاه  ،باد بدون تصوير. ودانگار زير آب راه مي ر هست،تكان مي خورد و واژگونه توي بركه ي آق قاالن هم 
ياشار روي تخت  . افتدرا به صدا در مي آورد و زير پنج دامن پر چين و شكنش از نفس مي اش ويزان به كليجه آعباسي 

چشم هاي آنا آشكين تصوير  ودر "!روزگار بي انصاف":غلت زد و خيره به نورماتي كه ازدرز پرده مي تابيد زير لب گفت 
بخار غليظ گاوميش گلي سفيد و غليظ . بلند شد واز پنجره ي هتل به بيرون نگاه كرد . كودكي هاي فراموش شده را ديد

ي ب زنگاري اش درستوني از حباب از سفره آبه شكل گل كلم در هواي سرد منجمد شده بود، البد مثل سال ها قبل 
  .ندن قدر كه كبريتي را روشن كديگرآبوي گوگرد مي داد اما نه  و ب زيرزميني باال مي آمدآ
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دركنار اسكلت آهني  بربااليش، لك لك پيرخالي النه ي  باجلوي تير چراغ برق چوبي، خانه اي خشتي وقديمي 
براي  فروشنده سرشير گوسفند را روي ترازوي ديجيتالي ،در مغازه. ساختماني پنج اشكوبه انگار توي زمين فرو رفته بود

ته به جاي لباس محلي، مانتوي كرم به تن و روسري گلدار به با پوست آفتاب سوخ كه ، كشيدبيگم باجي ،زن سورخاي
  . حتما ًتوي مايكروفرغذا مي پخت گرچه امكان داشت براي نازايي قفل بلقيس ببندد. سر داشت

  "مي خواي مترسك سر جاليزم كني ؟ ": د نزمي صداي آنا آشكين توي گوش هايش زنگ 

را از دربه  پليسه وكمربند چرمو باال پوش عنابي مليله دوزي ودامن  قاطر چموش غربت ": مي كشدآقا يازبيگ فرياد  
با صداي آنا آشكين ايستاده . پوشاند شان مثل بچه اي كه قبر شده باشدمي ، لحظاتي نگذشته برف زداندامي حياط 

و خويم  همينم من به خلق... غربتي نيستم ":دوشمي خاموش  شوسط پنج دري توي گوشكليجه و پنج دامن چين دار 
همان . مي آمدبوي چوب باران خورده و مه . باراني اش را پوشيد، دراتاق را قفل كرد از پله ها پائين رفتياشار "!آشنايي

  .جائي بود كه زماني با ديگر پسر بچه ها الك دولك و بابجول گوسفند قاپ بازي مي كرد

تخت چوبي پوشانده با  ا را پر كرده بود، رويدر قهوه خانه كه بوي كنده ي سوخته و عرق و چپق سمار زغالي فض
از توبره ي سفيدي كه بر زانوانش بود مشت مشت مويز  غفور بيگ .روستائيها روي صفه چاي مي خوردند .گليم نشست

ديدن  و با سال ها قبل كمانچه مي زد .موهايش از جرب ريخته بود .و با آرواره هايي بي دندان مي جويد آوردبيرون مي 
از پشت بخار چاي سورخاي دستگيره ي در را چرخاند وبا خود  .مي كشيد آشكين كمانه را پر شور تر بر سيم هاآنا 

ته ريش جو گندمي . آوردبه چايخانه  را هم كه صداي ترانه اي را تا آخر بلند كرده بودصداي بوق بلند زانياي سفيدي 
كتاب حيدر عمو اوغلو كه ورق هايش  ،پالتوي ماهوت بر دوش، رواره هايش را مي پوشاند شاپوي خاكستري بر سر داشتآ

آدم بي اصل ونسب پول  ": در جواب قهوه چي بي حوصله گفت . ب دهان تر شده و پوست جلدش ريخته بود دردستآاز 
   "! د، جا پيدا نمي كنردهم پيدا ك

شصت به دولتي پوزه ي  ":كيداي از كنج لبش چ هباصداهورت كشيد و قطر ،چاي خرمائي رنگ را درنعلبكي ريخت
تماشا كه بعد حاال بيا  ؟كي نگذاشت رعيت جلويش ننشيند د امامردان خان همه اين جا به نان و نوايي رسيدن تير

  "!چه يابويي برداشته  اجماعت ر

عكس قاب  را مي چرخاند و خطوط صورت اشباد شعله كه  تاريكي جلو مي خزد و پشت دايره ي پيه سوز مي ايستد
فكر كرد امشب بعد ياشار. دنابروها عوض مي كدرهم چشم هاي ريزش زير سگرمه ها ي آويزا ن به ديواررا، با ردان خان م

 از گرم شدن چشم هايش البد سيالب هاي كوهستاني به مسيل هاي كم عمق مي پيوندند و روي قرنيه ي چشم هاي
عروس سواربر ماديان سفيد كه پارچه اي سرخ سر تا پايش را كه درآن كاروان سورخاي جاده ي خاكي منعكس مي شود 

يقه ي . نزديك مي شودايستاده سياه بيرون آبادي ورنياب آقا يازبيگ كه كاله پوستي برسر و سوار بر نريان  بهپوشانده 
د و پوست تن نم مي نشان لود شآباران بر سرداري خاك  ندد،بخار دهانش يخ مي ب ،كليجه را تا زير چشم باال مي كشد

   .را مي لرزاند اش
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نواده ي قدرت بيگ ياغي همو كه عيار بود ... فتاب نشين هاستآاز  ": كاله تاساكي بر سر مي گويدساقدوش سوارديگر
  ".ب هشت ده را مي گرفتآو گردنه ها و يوخاري چاي را قرق مي كرد و حق 

 فرق بين ماديان اصيل و يابو را مي داني ؟  

شالق  ،ناگهان به تاخت اسبش را مي راند " !يابوآقا يازبيگ رامش مي كند مثل  ": محكم مي گيرد ساقدوش افسار را
  "!ترپش حيوان ":دور سر مي چرخاند و با پاشنه ي پا پياپي به شكم اسب مي كوبد 

اگراز  را از جيب بيرون مي آورد و رو به آقا يازبيگ پرت مي كند كهسرخ سيبي . پشت سرش خط خاك جا مي ماند 
شيهه، با كه  مي كشدآقا يازبيگ افسار نريان را . دنخورد ديگر زهره ي سر بلند كردن پيدا نمي كبخانوده ي عروس 

با زوزه هوا را مي شكافد و رو ساقدوش شالق . چراغپا مي ايستد، كف بر پوزه مي آورد ورو به دشت به تاخت دورمي شود
  ...مي رود يازبيگ قاآبه سر 

  "باز شوالن برزخت كرد ؟  ":ماليدقهوه چي الله گوش بزرگش را 

تف  ،ي تكله اين ته مانده ي طايفه ":سورخاي ني پيچ كوزه ي ابگينكي غليان را با تصوير ناصرالدين شاه به دهان برد 
شكر عسل با  ":ب گرد ميالب قل قل كرد و بوي تنباكوي تدخين شده پيچيدآ ".سكه است دكنمي فكر  دسفيد ببين

  ".كروركرور در مي آوردوتقلبي قالب جماعت مي كند 

بزرگان . باد توفال هاي طاق را مي لرزاند. شب آسمان پائين مي آيد وپشت شيشه توفان كمر درختان را تا مي كند
 ،ظرف هاي روحي ،تنگ هاي افشره. ورنياب جوراب هاي نمور را بر زيلو مي كشند و به مخده تكيه مي دهند يروستا

صداي به هم كوبيدن  ،روي آتش اجاق هاي بزرگ خاك مي پاشند. دست به دست مي گرددقاب هاي مسما و گويماخ 
را با صلوات روانه ي حجله ي عروس مي  يازبيگ قاآ. را خاموش مي كند مسينه ها مي خوابد ودست هايي پيه سوزها

  .كنند

   !زود استخوان مي تركاند 

و دست بر خرمهره  مي چسبدجا مانده  برآنگرماي كمي كه از تن عروس  و ي ماديانسورخاي در طويله به زين زدگ 
  .سرخي كمرنگي روي گونه اش را ه مي مي رود. مي كشد شوشرابه هاي يال

  !هنوز شاشت كف نكرده   

  . شيهه مي كشد و سم زمين مي كوبد يازبيگ قاآنريان 

  ".وندهمخو مي ش دهمبو نباشناسب و خر روكه يكجا ببندي اگر  ":قهوه چي خنديد 

 براي حفظ ناموس، خود را از كوه به دره پرت كردند ؟هايش زن  رفت وپاي چوبه ي دار كه  يمگر نبود خاناما  
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  .قهوه چي سيني چاي را دور گرداند و حرفي نزد

مردم از .  دبهش سنگ پرت مي كنن ددرختي كه ميوه دار ": سورخاي دود غليان را ازميان لب هاي كبود بيرون داد
نشاند  يازبيگ قاآبرادرم را همو قدرت بيگ كه راهزني مي كرد . آمد و شد داريم چه توي شادي و شيون ...ما نرنجيدن
 "؟ ددولت كجا مي توانست همچنين كاري بكن ...سر جايش

ن چي ميدان روبروي مناره هاي بقعه ي در تيمچه ي او. سپردمي قاياز بيگ اداره امالك را به دست مباشر و پاكار آ
ب دهان آبا  ليقه ي خشك مركبدان را .مي خرد و عسل هاي سبالن را در شيشه و شان ها مي فروشددكان  ،شيخ صفي

از دكان موشع يهودي آبخوري بلوري، ظرف . يسدمي نوتوي دفتري كاغذ كاهي د و ندخل را حساب مي ك ،تر و با چرتكه
 .مي گيردبنوسي سر اژدها دست آعصاي  مي كند،پالتوي ماهوت را با پاپونچا عوض . خردمي  چيني صندلي لهستاني

  .زداش را در پاشويه ي حياط مي اندا د وخلط سينهنزمي روغن  زلفش را

 و بر شقيقهمي رود د قنداق ورندل باال وش ميكشيده  خاكي روستا بر زمين امنيهدر قالب دست هاي دو قهوه چي 
انگشت بر كمر حمائل چرمي ازميان روستائي ها كه چفت هم ايستاده اند، آناآشكين جلوي نايب كه   .آيد فرود مياش 

  "!مگر از روي جنازه ي من رد شوي  ": ، مي ايستددنزمي تعليمي را بر موزه هاي سياهش فرو مي برد و 

  "!مگس معركه ":رگ هاي پيشاني آقا يازبيگ ورم مي كند بازوي اورا مي گيرد و عقب مي كشد 

  .اما ديگر اثري از جاي قنداق روي صورت قهوه چي نمانده بود 

صندوق هايش پر از بنچاق و سفته  تا به همين شوالن ندارزان فروخت ند وگرفت رازمين هايي كه حق ما بود  
  .بلعش كند واندلقمه گلوگيري كه نمي ت ...شد

8ر يئميشين ياخجي سين چاققال ييه ":وي طشت قرمز انداختت قهوه چي استكان هاي خالي را
"  

پول با فروش سهام كارخانجات دولتي  گفتند... رو ديديماعلم  وزير حتي نخست ":كرد  سورخاي قل قل غليان را بلند
من ب گرم آحاال از بيله سوار و خلخال مي ريزند اين جا براي  ":نفس عميقي كشيد"را پسمان مي دهنداما كو؟ها  زمين

  ".كردش همسفرگي با شهري هاحريص ": سر تكان داد  ".ديگرشد و هزار پدر سوخته بازي  شصاحاب مفتكه شوالن 
  !مردم انبار باروتند  

و  سالك روي گونه اش را خاراند، تش مكث كردورنگاه سورخاي لحظه اي روي صكه ياشار چاي دوم را سر مي كشيد 
  ".ي كندرا خشك م سيلي باد سفيد زمينآي كه  ":در فكر گفت 

 در پرده ي نقاشي روي ديوار يسوار كار اما تصوير از درقهوه خانه بيرون رفتاسكناسي كنار صندوق انداخت و ياشار 
در دو سگي باگوش هاي بريده  وموتوري  .، با خود همراه بردبود نشانه گرفتهكمان را رو به آهويي زانو خم كرده را كه 

                                                           
 دمحصول خوب را شغال می خور   
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ماچه توي شكم . ميدان اصلي پائين رفت تاقدم زنان ، در جيب بارانيپنهان  دست ها .نداز جلويش رد شدجهت مختلف 
انتهاي كوچه اي درقسمت هاي قديمي روستا كه حاال  .حركت كره اش را ديد كه به تير چراغ برق بسته شده بوداالغي 

دولته ي در را فشار داد و . كالغي قار كشيد .ايستادچند لحظه  اربابي متروكه ي خانه جلوي داشت پالكي با نام گلبرگ
   .پاره شد شطناب پوسيده ي پشت

كنج  ككارتن و در هواكش خالي گشت، به هم زد اباد لته ي دريچه ر .روي نماي خانه دوده و ترك جا انداخته بود
اني زمخور وزاغه ي كاه گلي كه درآن آموريانه ها چوب هاي طاق راجويده بودند، سقف بهار بند و  .را لرزاند ديوار

شايد هم شب به جاي درخت  . گاوميش ها ماغ مي كشيدند و ساقه ها ي نرم يونجه نشخوار مي كردند، ريخته بود
باالي كپه ها  ماكيان. ورندمي آورنياب ي وبه روستامي كنند از شهر مصالح بار درشكه سنجد يا كاروان عروس، مي ديد 

دو ايوان قرينه پلكان و طارمي وند نا با مالط بر هم سوار مي كر كارگرها خشت ها .ندنجرها مي پرند و بال مي زآي 
كنار ساعت خانه جا باز مي كند؛ در كنجي از ي آنا آشكين سايه  .ندزسامي چوبي و ارسي با شيشه هاي لوزي رنگي 

انتهاي سر  در مطبخ مالقه را در باديه ي سياه مي چرخاند،. شماطه دار، رخت هايي كه روي بند با باد تاب مي خورند
شير مي  بندد،ماست مي ب .گذارد يوخه و قرص هاي نان را در تنور مي ،بند را دور سر مي پيچد مثل اسپند بر مجمر

برف بام ها را مي گويد  ودخترو پسر كوچك ترش ياشاربه . مي كندرا از ميان قاب دعا رد ي مريض همسايه بچه  ،دوشد
با ريشه ي  .كندشكر مهيا  شان خواب زمستاني، براي پوشاندبكندو را با گوني  روي بدهد، را عليق گوسفند ها كند،پارو 

زن اربابم كه باشم بر پيشاني هر كس هر چه بنويسند  ":ويدمي گ وبه زن خدمتكار رعيت ويدگياه چوقان ظرف مي ش
 قاآبراي گذارد و  ميپونه ي وحشي وكاسه اي ماست گاوميش  باسيني برنجي  را درجام پايه دار مفرغي  ".همانست
   .مي كندبرد و نوزاد را روي پايش خواب مي  يازبيگ

د نگرگ مي مان به... اين زن هاي شهري نمي داني چه ":يردگر مي گ يازبيگ قاآ بعد از جرعه ي دوم صورت
 ":شده خواندش خاموش مي كند كه الاليي  شكين نگا هآ ناآو به  دمي خند ".در تاريكي هم سوسو مي زند انچشمانش

  ".نمي كردي انبه تن ات بود به كنيزي هم قبولش شاناگر لباس 

  .مي رسد د و برف تاهره ي دريچه هايزوره ي گرك مي آ 

  "پس اين است رسم مروت ؟  ":با پيشاني عرق كرده نفس نفس مي زدسورخاي  .دستي روي شانه ي ياشار نشست

  "!من مال اين جانيستم  ":ياشار رويش را بر مي گرداند

  توي ملك برادربزرگ من چه مي كني ؟... 9قاطيرا دئديلر ده دون كيمدي، دئدي ننه م آتدي  
 .به دنيا آمديآنجا كه   نه دل خوش باشدكه زاد گاه اون جائي است   

  . وبا قدم هاي بلند رو به در رفت

                                                           
9 ...از قاطر پرسيدند پدرت کيه؟ گفت مادرم اسبه   
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  ".قماش مايياعال هستيم يا مندرس، توهم از ي اگر پارچه  ...د ؟آيعارت مي  ":سورخاي خنديد 

، در قاب كتاب حيدر عمو اوغلو دردست و سورخاي پالتوي ماهوت بر دوش، اي سر برگرداند لحظهكوچه سر  ياشار
   .ردنگاهش مي ك خيرهدرايستاده بود و

  ...يقه باراني را باال داد

 گياهان ي عصارهر ياشا. دوشمي كشد ورنگش زرد مي بيني اش تيغ  مي افتد،شخم پائيزه آنا آشكين دربستر بيماري 
مي رود، به به زيارتگاه قره داش  را به خوردش مي دهد، گل و الي سياه شورابيلو كف برايش دم مي كند، سبالن را 

  .گره مي زندنذر لته ي به درخت سنجد ، د به ضريح امام قفل ببننددهچاووشي كه مردم را به زيارت مي برد پول مي د

همين مانده بود با  ":روز به روز مات تر مي شود به نوزادش كه در گهواره گريه مي كند مي گويدآنا آشكين اما نگاه  
  ".ويبزرگ ش هاي مرد م شير پستانته مانده ي 

   ...بردمي وبستر آنا را به آلونك كاهگلي  مي شكندقفل را با اسكنه  ، غفور بيگبادهاي شرقيبا شروع 

 بيدها و قلمه قطرات باراني پراكنده بر شاخه ي. جاده ي انتهايي شهر بيرون زدي گذشت و از كله پزياشار از جلوي 
با موهاي از بردوش  توبره ي سفيد غفور بيگ. گورستان دلش را تنگ كردفتاب آبدون  ظهر. ندبود تبريزي ها نشسته

10قالرين سازالريندا سوزوم وارمنيم ده او قيزالروندا گوزوم وار، عاشي ":مي خواندآرواره هايي بي دندان  و جرب ريخته
".   

  ... چشم هايش را بست وخودش را روي ماديان مجسم كرد 

كود  توي كپه ي بيل را د ونمد رويش مي كش. دركوچه هاي خاكي مي تازد ودراصطبل خانه ي اربابي پياده مي شود
  . كه صداي زني غريبه را از پنجدري مي شنود بردمي فرو 

منيم ده او قيزالروندا گوزوم وار، عاشيقالرين سازالريندا  ":خواندن سوزناك آناآشكين مي آيداز آلونك كاهگلي صداي 
  ".سوزوم وار

   ".ترك استانبولي است ":خدمتكارايستاده وسط حياط به همسايه مي گويد

  را سوراخ كرد وبا گاري به ورنياب رسيدند؟عروس  راست است غفور بيگ چرخ جيپ حامل  
  .كسي كه سوار اسب ديگري شده زود پياده مي شود...تماشا بنشين  

  .كفش چرمي پاشنه بلندي جفت هم روي ايوان استآنا آشكين،  ساغري هايبه جاي  .ياشار از پله ها باال مي رود

                                                           
10 هاست تو٬ از من ترانه» عاشقاِن«در ساز   هاست چشمم هنوز٬ در پی آن نازدانه   
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خواهر كوچكش كنار . اي جلويش روي گليم استطاقه پارچه  بلوز و دامن به تن، نوزاد را بغل گرفته و زن جواني 
زن لبخند مي زند و دندان  .كدي مم كند و به گمان نباتمي را روي ژاكت زن پولك نشسته است وبرادرش  مخده دوزانو

  .طاليش پيدا مي شود

  . ياشار جلو مي دود، روسري گلدار و مشتي از موي بلوطي زن را با هم چنگ مي زند 

يازبيگ دست پاچه تنبانش را باال مي كشد و از در مبال بيرون مي آيد با ديدن ياشار كه زن را  قابا جيغ نوزاد، آ 
بعد دنبال او كه زن را رها كرده است . كشان كشان تاباالي پله ها آورده است چند لحظه بهت زده برجا خشك مي شود

ي گيرد، با لگد توي اصطبل پرتش مي كند و چيده شده برهم، گيرش مي اندازد، شانه اش را م مي دود و كنار هيمه ي
  ... تسمه ي زين را بر مي دارد

خوشه ها ي  ازميان گستره ي دشت، كرك هاي سبز روي تپه ماهورها را خواباند، دربعد ازخاكريز جاده بيالدرغ  باد
  . و نوشته هاي حكاكي شده ي روي بعضي گورها را با خود برد گندم، مزارع گاودانه و عدس وزيد

  . ياشار ازميان قبرها گذشت

  .آقايازبيگ ماديان آنا آشكين را به مزرعه داري كه چندين گاري داشت مي فروشد

وقتي خدمتكار . به مخده تكيه مي دهد و تكانداز پاپونچايش مي  با كف دست سفيدي برف راسورخاي در پنجدري  
  ". دم باروتآتن آتش است و  سهو ": سيني چاي را جلويش مي گذارد، سرفه مي كند

بي زن اسبي است كه چشم  زن بايد به دندان باشد مرد... شدهخلقم تنگ  ":مي اندازدتاس در تخته نرد  يازبيگ قاآ
  ".آن كه ديگر برايم زن نمي شود ":مي آوردجفت تك  ".نداشته باشد

تسبيح ميان انگشتان مي  ".كسي كه جو مي كارد گندم درو نمي كند" :سورخاي روي جاجيم مي ريزد خاكستر چپق
پسرك چهار  ": چند لحظه سكوت مي كند "...عيفو چشمش چشم است زبانش زبان مارا شگون نداشت،زنك  ":چرخاند

  ".اما چاقو دسته ي خودش را نمي بردجواني است و جفتك پراني  ...روز است بي غذا در طويله مانده

  .يازبيگ مهره هاي سياه را تكان مي دهد، اخم كرده تاس مي ريزد و جفت تك مي آورد قاآ 

  .آتش كشيد نبايد خانه را بهكه خاطر يك شپش  به 

كمان را رو به كه  يسوار كار .ياشار باالي قبري كه روي گل سنگ روي سنگ بي نوشته اش را پوشانده بود، ايستاد
به گل هاي بي دوام مي  يازبيگ قاآ هوسدوباره در سرش جان گرفت و فكر كرد  بود نشانه گرفته ،آهويي زانو خم كرده

  .مانست

  .مي برند اما جنازه ي نيمه جانش را برمي گردانندنا را به درمانگاه روس ها آوقتي زير برف حتي خاك هم مرد 
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بيرق هاي سياه را به در . ندرا در آورده اسنج و طبل ، جبه هاي زربفت ،زره، شمشيردر كوچه هاي خاكي ورنياب  
. صداي زنجيرهايي كه برسينه كوفته مي شود بر ديوارهاي كاه گلي روستاي ورنياب منعكس مي شود. خانه ها مي كوبند

  .دزكاه بر سر مي ريو مي مالد گل به خود سورخاي. را با شكل هاي طاووس وپرنده بر دوش مي گيردعلم غفوربيگ 

  .د و سورخاي شانه به شانه اش ايستادصداي قدم هايي نزديك قبر ش

را نفهميدم خان  ي يك جائي همين نزديكي ها بايد باشد اما تا ازاين جا نرفتم اينا كدهشنيدم آتش ":ياشار گفت
االن هيچي ...مي خواستم چيزي باشم كه قبال ً نبودم اما ":بغضي كهنه توي گلويش بودوهوا پر از بوي باران ".عمو

  ".نيستم

 " .بقيه پشت سرش يك جور ديگر مي ميرند ي مي ميرد ويك": سورخاي نمناك مي شود  چشم هاي

آنا آشكين ميان مارمولك وخور پاها انبانش را از پونه ي وحشي، روياهايش فكر كرد؛ شب اول وير عجيب اتصياشار به  
، شب سوم كالغ ها چشم هاي مي ربايدنوزادي را  شد، شب دوم عقاب قصه هاينچهل جوتي، اوليك و كاكوتي پر مي ك

آورند كه جوجه كالغ ها را مي كشت وبراي همين بچه هايش زنده نمي ماندند، شب مي را از كاسه در  خدمتكاررعيت
آنا آشكين كه نزديك مي شد چاهي رام به آكه  مي كندچهارم برق آسمان جاي پاهاي برهنه اي را روي گل روشن 

   ...دطناب مي كشيد اما دلو خالي مي مان

آسمان را . حرفي براي گفتن نداشتند اما دركنارهم گام برمي داشتند. ياشار و سورخاي از گورستان بيرون آمدند  
باد نايلون سياهي را در هوا چرخاند، به بوته ي خاري كشيد و شبيه زني شد كه چادري سياه بر سر . ابرهاي سياه پوشاند

پيرمردي  .حركت مي كردژغژ چرخ هاي چوبي در خالف جهت باد غبا  اي هگاري كهن  .داشت و روي زمين قوز كرده بود
  .بودجابه جا ريخته و جاي زخم هاي قديمي و زدگي روي بدنش پيدا  افسار مادياني را تكان مي داد كه يالش

 .شبيه ناله ي سرداد،خفيفي ازكنار ياشار كه مي گذشت شيهه ماديان  

  "!يابو ":پيرمرد فرياد زد 
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  نقد و بررسي رمان
 

 

 

  حميد رضا اكبري  

akbrih@yahoo.com 

  

  دلنوشته هاي يك داور ادبي  

  مجموعه داستان / ما داينا سور بوديم 

 نوشته شهال زرلكي 

  نشر چشمه  /   چاپ





داستانهايي سر در گم ، در متن وروايت هايي بدون چا 
لش وكشش داستاني در اين مجموعه دور هم  گرد 

به عنوان مثال در داستان اول اين مجموعه . آمده اند 
يك بعد از ظهر معمولي ،داستان تمامن در  روايت سير 

عد از مي كند وتنها ذكر خاطره گونه اي است از يك ب
ظهر كه پس ازا تمام خوانش داستان  مخاطب به 

شايد اين داستان همان صداي  :خودش مي گويد
سيفوني باشد كه هم زمان با به پايان رسيدن موسيقي 

ه باختن جمل. اظطراب آورمهرداد  به اتمام مي رسد 
ادبيات داستاني زير  : جالبي دارد، وي مي گويد 

مجموعه علم بالغت به  شمار مي رود ، چون كاري 
در صورتي .انجام مي دهد پس معطوف به هدف است 

كه مادر اين  مجموعه  با ديدگاهايي  نه تازه در زبان 
دريدا در جايي مطرح مي . ونه در فرم روبرو هستيم 

من در گفتار خودم  معناي منحصر به فرد مي : كند 
لذا متاسفانه  .   ، گفتار من فقط مال خودم است سازم 

كتاب ما دايناسور  بوديم در تضاد با اين جمله در سير 
چرا كه مجموعه داراي سويه هايي  نا همگون . است  

مبحث ديگري كه در برخي از داستانهاي خانم  مي باشد
زرلكي در اين مجموعه مشهود است زياد گويي   

گويا نويسنده هنوز متوجه . نويسنده در متن مي باشد
اين موضوع نشده است كه نوشتن هرگونه متن  منطق 

به نظر بنده  زياده گويي در . خودش را مي طلبد 
از اين گذشته دراين  . داستان آفت به شمار مي آيد 

mailto:akbrih@yahoo.com
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مجموعه داستان  نوعي 
استراتژي كند محوري بر 

اساس روايت وساخت 
داستاني  بسيار محسوس 

مثلن در  .مي نماياند 
داستان ما دايناسور بوديم 

يك مردودوزن در يك 
اتاق حول افكارشان به اين سو و آن سو در حركتند 

كههيچ  كونه واسازي خوش فرمي براي اين داستان .
البته نويسنده شايد  نمي داند كه . تعريف  نشده است 

درابتدا، يك نوشته بايد واسازي صورت بپذيرد  ونوعي 
بر اين . ،  بخصوص در ادبيات داستاني بازي اجرا شود 

اين بدان معناست كه نظام ديگر  :اساس دريدا مي گويد 
نمي تواند ادعاي حقيقي بودن داشته باشد ، بلكه بايد 
به بر ساخته  بودن خود اعتراف كند ، يعني بر مبناي 
يك صورت مثالي اصلي شكل گرفته و انتخاب شده تا 

ارد ، اما در نهايت نمي همه چيز را در جاي خود نگهد
در كل به اعتقاد من مجموعه . تواند مانع بازي شود 

داستان ما دايناسور بوديم دل نوشته هايي هستند از 
قصه خالي كه خود  نويسنده نيز بر اين اصل معترف مي 

مي :(( كتاب مي نويسد   باشد آنجا كه خود وي در متن
  ص))دانم كه بي ربط مي نويسم 

  

  

  

  

  

  

كنشِ داستاني در پيوند با . واماعناصر كُنشِ داستاني
ماجرايِ كلي يك داستان از عناصر زير تشكيل 

.  داستان .    رويداد .    حادثه .   :است شده
كه متاسفانه در داستانهاي  اين مجموعه اين  انگيزش

چهار عنصر  به خوبي اثر گذار نمي باشند وخواننده با 
در داستان جاودانگي  ذر . است  بحران انگيزش روبرو

همان ابتداي شروع خواننده با طرح موضوعي خسته 
كننده ونثري بي كشش روبرو مي شود نويسنده براي پر 

كردن فضا و همچنين طوالني شدن داستان از تو 
نمي دانم چه رازي در .صيفاتي زايد استفاده كرده است 

اگر آن شب فكر كردم شايد .صداي فين كردن من است 
را در دست شويي بشنود   زنم سرو صدا ا هاي ديگرم

خواستم اين . ،مدت خنده وشادماني اش بيشتر شود 
از اين دست   )/ص.......(پيشنهاد را بدهم كه بعد 

مثالها در ديگر داستان هاي اين مجموعه به وفور به 
اميد وارم نويسنده در چاپ چشم مي نشيندوآخر اينكه 

ل ننمايند ،چرا كه دوستان خانم مجموعه دومش تعجي
زرلكي را  به عنوان  يك منتقد بهتر مي شناسند تا يك 

  .نويسنده ادبيات داستاني ويا داور ادبي  
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  بهترين داستان هاي كوتاه جهان
  

  

  
  آرمان شرفي  

  !                                                                                      دوبليني ها و زميني ها

جويس به : ((هنگام صحبت از جيمز جويس پيش از هر چيز به ياد اين جمله مي افتم كه يكي از منتقدين به هنگام بررسي آثار او گفته
اين مشكلي نيست كه فقط شامل حال يك يا چند مخاطب شود بلكه تقريبا تمامي خوانندگان آثار جويس از همان )).انش رحم نمي كندمخاطب

او چيزي را لو نمي دهد و تا خواننده ي مقاوم و سخت كوشي نباشيد از پس ! ابتدا به اين نكته واقف مي شوند كه جويس سر سخت است
،زيرا در هنگام مطالعه ي آثار جويس همواره بايد به اين نكته توجه داشت ))از پس داستانها بر آمدن((بله مي گويم .داستانهاي او برنمي آييد

كه جويس كلمه به كلمه ي داستانهايش را با دقت و وسواس انتخاب كرده و در پس هر كلمه به جز آن معنايي كه ساكت و آرام نشسته 
  )).كمك كن خودم را بنمايانم: ((و از خواننده يك چيز مي خواهد معناي ديگري در حال فرياد زدن است

جويس در راس نويسندگان سمبوليسم و در كنار 
سبك او در .بزرگان ديگري مثل كافكا قرار گرفته است

برگيرنده ي ديدگاه ناتوراليستي نيز بود و او اين را در 
  رماني كه در زمان .رمان اوليسش به اوج رسانيد

انتشارش سر و صداهاي زيادي را به پا كرد و بايد آن را 
  هاي ورود مدرنيسم در عرصه  يكي از اولين نشانه

سپس مشغول ).برترين رمان قرن بيستم(رمان دانست 
شد و )) بيداري فينگان ها((نوشتن رمان ديگرش 

آنچنان سختي كار را در اين رمان باال برد كه از آن 
رماني كه .رماني نخواندني و سخت خواندني پديد آورد

  .در خواب و رويا و در عالم مرگ مي گذرد

يس پيش از اينها و با چاپ آثار ديگري خود را اما جو
مطرح كرده بود و همين مي توانست باعث شود كه 

خوانندگان با اعتماد به نويسنده و با رغبت پاي 
او رمان .داستانهايش بنشينند و به كشف بپردازند

را منتشر كرده بود )) چهره ي مرد هنرمند در جواني((
به نوشتن اوليس  كه حتي اگر پس از آن به هر دليلي
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نمي پرداخت همچنان مي توانست با تكيه بر آن خود را 
جزء برترين نويسندگان قرن بيستم و جنبش مدرنيسم 

صحبت اصلي ما داستانهاي كوتاه  .به حساب بياورد
جويس يك مجموعه داستان كوتاه به  .جويس هستند

نام دوبليني ها منتشر كرد و پس از آن هرگز دست به 
فرانك اوكانر در كتاب صداي .تان كوتاه نزدنوشتن داس

به بررسي ) نشر اشاره-ترجمه شهال فيلسوفي(تنها 
ولي چرا : (( داليل اين مسئله مي پردازد و مي نويسد

داستان كوتاه ديگري )) مردگان((بعد از داستان 
ننوشت؟ آيا احساس مي كرد داستان كوتاه نويس نيست 

هر كاري مي  يا شايد معتقد بود كه تا آن موقع
  .))داستان انجام داده است)) شكل((توانسته،بر روي 

در بررسي و صحبت پيرامون داستانهاي كوتاه جويس 
به يك نكته پي خواهيم برد و آن اينكه همچنان كه 
منتقدين آثار او گفته اند؛دوبليني ها را بايد مثل يك 

پرداختن به داستانهاي او به صورت .كل در نظر گرفت
كار شايسته اي به نظر نمي رسد زيرا آنچنان  جدا جدا

كه از ساختار دوبليني ها بر مي آيد نويسنده ي آن نيز 
از ترتيب چينش داستانها هدفي خاص را در سر داشته 

بر اساس دسته بنديهايي كه انجام گرفته دوبليني  .است
قسمت اول شامل : ها را بايد به چهار قسمت تقسيم كرد

كه )) عربي((، )) برخورد((، )) انخواهر((داستانهاي 
شامل تجربياتي از كودكي نويسنده اند و شخصيت 

نكته اي كه در .اصلي هر سه داستان هم كودك هستند
مورد اين سه وجود دارد اين است كه آنها طرح هستند 

با اينحال جويس به اين حرفها اهميت نمي .نه داستان
همين شكل او كار خودش را مي كند و آنها را به .دهد

  .ارائه مي دهد خواه طرح حسابشان كنيم خواه داستان

دو زن ((، )) پس از مسابقه((، )) اولين: ((قسمت دوم
داستانهاي دوره ي نوجواني او )) پانسيون((، )) نواز

، )) ابري كوچك: ((قسمت سوم. شمرده مي شوند

)) حادثه اي دردناك((، )) گل((، )) همتايان((
بلوغ و در نهايت قسمت چهارم كه  داستانهاي جواني و

، )) مادر((، )) روز گل پيچك در ستاد انتخابات((شامل 
مي شود آنطور كه والتون ليتز )) مردگان((، )) فيض((

گفت داستانهاي زندگي عمومي در دوبلين به حساب 
ترجمه محمد علي - مي توانيد به دوبليني ها.(مي آيند

  ).عه كنيدنشر نيلوفر مراج- صفريان،صالح حسيني

هر كدام از اين داستانها به طور جداگانه جزء بهترين 
جويس اينها .داستانهاي كوتاه قرن بيستم قرار مي گيرند

را نوشت تا خصلت هاي بد نهفته در افكار و اعمال 
مركز ((او دوبلين را .ايرلندي ها را به رخشان بكشد

ايرلند مي دانست و تا جايي پيش رفت كه )) فلج
د براي اينكه راحت تر حرفهايش را بزند بايد احساس كر

او در نوشتن داستانهاي اين مجموعه .ايرلند را ترك كند
به .سبكي را كه فلوبر پايه گذار آن بود در پيش گرفت

همين سبب داستانهاي اين مجموعه به شدت تصويري 
او استاد استفاده .اند و كمتر تكيه بر عمل داستاني دارند

عدها اين استادي را به همينگوي داد تا از كلمات بود و ب
ما شكل تكامل يافته ي آن را در آثار همينگوي 

جويس هر كجا كه كلمه ي مورد نيازش را پيدا .ببينيم
نمي كرد و مي ديد كه كلمات موجود نمي توانند او را 

وي يكي از .ارضاء كنند دست به كلمه سازي مي زد
بود تا انجا كه تاثيرگذارترين نويسندگان بر همينگوي 

همينگوي مشتاقانه براي ديدنش لحظه شماري بكند و 
مدتها در كتابفروشي شكسپير و شركا و نيز در 

 .رستورانهاي شهر پاريس به انتظار ديدن او بنشيند
زيباترين داستان در بين پانزده داستان دوبليني ها 

جويس در اين داستان هرچه .است)) مردگان((داستان 
تانهاي قبلي به خوانندگان نشان داده جمع را كه در داس

قصه از يك مهماني .آوري كرده و دوباره عرضه مي كند
شروع مي شود و شما بايد حواستان را خوب جمع كنيد 

همه چيز .كه صحنه و كلمه اي از زير دستتان در نرود
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اين مهماني چيز .به سادگي در يك مهماني مي گذرد
مهمان ها مي .ندارد) الاقل آنقدر قابل مالحظه(عجيبي

رقصند،مي نوشند،شام مي خورند،با هم حرف مي 
و اين ! پس ما با چه چيز خاصي روبرو هستيم؟........زنند

همان بي رحمي جويس است كه البته در اين داستان 
آخري بسيار ماليم تر و مهمان نوازانه تر با مخاطبانش 

 در اواخر داستان مهمان ها به خانه.برخورد مي كند
هاي خودشان باز مي گردند و گابريل هم همراه با 

در صفحات مختلف،بيش .همسرش راهي هتل مي شود
از هرچيز برف و سرماست كه به ديد خواننده مي 

گابريل و زنش وارد هتل مي شوند،با هم بحث مي .آيد
كنند و خاطراتي كه حاال همسرش براي اولين بار از آنها 

ي شديدي در گابريل حرف مي زند باعث به هم ريختگ
همه چيز به نظرش به هم مي ريزد و حتي .مي شود

وقتي به زنش كه به خواب فرو رفته نگاه مي كند مثل 
اينجاست .اين است كه هرگز با هم زن و شوهر نبوده اند

كه گويي پرده ها از جلوي چشمان گابريل و نيز 
خواننده كنار مي رود تا گابريل زندگي اش را و خواننده 

و حاال كه مسائل .ستان مردگان را بهتر درك كننددا
كمي روشن تر شده وقتش رسيده تا برفي كه از ابتداي 

داستان با ما همراه است و بارها در قسمتهاي مختلف 
خودش را به رخ مي كشد وارد عمل شده و ضربه ي 

   .......پاياني را بزند

ه برف در ايرلند هم: آري،روزنامه ها راست مي گفتند(( 
بر تمامي نقاط تاريك جلگه ي مركزي،بر .جا گير بود

تپه هاي بي درخت مي باريد و به آرامي بر نقاط غربي 
تر از آن بر بوگ اوآلن فرود مي آمد و بر مدخل تيره و 

   ))*سركش رودخانه ي شانون آرام مي باريد

به شنيدن بارش برف كه آرام آرام از كيهان فرود مي ((  
غايي زندگان و مردگان بر آنها مي  امد و همچون فرود

  ))*باريد روح گابريل آهسته آهسته از حال رفت

اين برف سالها حرف و حديث هاي زيادي را از پي 
  چه كسي مي داند اين برف چيست؟...داشت

جويس همانطور كه گفته شد با ديدي ناتوراليستي كه 
در بيشتر داستانهاي اين مجموعه وجود دارد انسان 

را مورد سرزنش قرار مي دهد اما آنچه كه به  دوبليني
وضوح مشخص است اين است كه خصلتهاي بد نه تنها 
مربوط به دوبليني ها بلكه مربوط به تمامي انسانهاست 

و اينگونه است كه همه ي ما با خواندن دوبليني ها 
مسلما در صفحه اي،سطري و يا جمله اي خودمان را 

ضد قهرمان مي بينيم كه همچون شخصيت هاي 
فقط كافي .جويس مورد سرزنشهاي او قرار گرفته ايم

گابريل؟ : ست خودمان خودمان را باز شناسيم
  ............. ايگناتيوس؟ لنه هان؟ ماريا؟

  

ترجمه محمد علي صفريان،صالح -دوبليني ها*( 
 ).نشر نيلوفر-حسيني
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  بخش دوم

  ترجمه
                                                                 

  
  داستان ترجمه

  نگين كارگر

  بازگشت به بهشت

  نوشته اليزا ريلي

  

ماليمي ليزا به سواحل درياي كارائيب خيره شد،نسيم 
به صورتش مي خورد،چشمانش را بسته بود و شن هاي 

سفيد و گرم ساحل در ميان انگشتان پايش مي 
جاي بسيار زيبايي بود ولي اين زيبايي هنوز .لغزيد

نتوانسته بود اندوه او را از به خاطرآوردن آخرين باري 
او با جيمز در همين جا   .كه به اينجا آمده بود، كم كند

و همين روز درست در همين نقطه ، سه سال پيش 
لباسي سفيد و ساده و اجاره اي به تن .ازدواج كرده بود

داشت و گلهاي رز سفيد مينياتوري تالش مي كردند 
او بيش از هر .موهاي مجعد و سركش او را رام كنند

جيمز لباس رسمي نپوشيده .زمان ديگري خوشحال بود
ك شلوار تابستاني پر چروك و يك تي شرت سفيد بود ي

موهاي سياهش كمي موج دار بود و ..گشاد و معمولي
چشمان سياهش زماني كه به نوعروسش نگاه مي كرد 

دست هاي يكديگر را گرفته بودند و . مملو از عشق بود
لبخند مي زدند و از جواني خود و عشقي كه ميانشان 
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ماليمي ليزا به سواحل درياي كارائيب خيره شد،نسيم 
به صورتش مي خورد،چشمانش را بسته بود و شن هاي 

سفيد و گرم ساحل در ميان انگشتان پايش مي 
جاي بسيار زيبايي بود ولي اين زيبايي هنوز .لغزيد

نتوانسته بود اندوه او را از به خاطرآوردن آخرين باري 
او با جيمز در همين جا   .كه به اينجا آمده بود، كم كند

و همين روز درست در همين نقطه ، سه سال پيش 
لباسي سفيد و ساده و اجاره اي به تن .ازدواج كرده بود

داشت و گلهاي رز سفيد مينياتوري تالش مي كردند 
او بيش از هر .موهاي مجعد و سركش او را رام كنند

جيمز لباس رسمي نپوشيده .زمان ديگري خوشحال بود
ك شلوار تابستاني پر چروك و يك تي شرت سفيد بود ي

موهاي سياهش كمي موج دار بود و ..گشاد و معمولي
چشمان سياهش زماني كه به نوعروسش نگاه مي كرد 

دست هاي يكديگر را گرفته بودند و . مملو از عشق بود
لبخند مي زدند و از جواني خود و عشقي كه ميانشان 
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در . مان ازدواج بستندبا يكديگر پي.بود لذت مي بردند
يك هتل پنج ستاره در جزاير كارائيب وابسته به 

مدت ها به خوبي و . جمهوري دومينيكن اقامت كردند
خوشي زندگي كردند و براي بچه دار شدن برنامه ريزي 

كردند، ليزا دو بچه مي خواست و جيمز عقيده داشت 
پس روي داشتن سه بچه توافق .چهار بچه بهتر است

و براي اينكه تصميم ) لبته دو دختر و يك پسرا(كردند
  .بگيرند كجا زندگي كنند به جاهاي مختلفي سفر كردند

اما امروز تمام اين خاطرات دور به نظر مي رسيدند؛ 
همه چيز .انگار كه ساليان بسياري از آنها گذشته باشد

يك قلب شكسته ميتواند .در يكي دو سال تغيير كرد
هد كه تيشه بر ريشه محكم آدم را به قدري تغيير د

ترين رابطه ها بزند و عشقي عميق و خالصانه را نابود 
سه سال بعد به اين جزيره برگشتند ، نه براي .كند

ازدواج در كنار ساحل كه اين ساحل را معروف كرده 
ليزا آه كشيد،  ..بود، بلكه به خاطر يك جدايي سريع

 چه كار مي توانست.آهي پر از افسوس و درد بود
بكند؟زندگي جديد و رويا هاي جديد براي خودش 

بسازد؟ اول بايد روح آزرده اش از رابطه قبلي را ترميم 
چرا بايد مكاني به اين زيبايي با خط ساحلي . مي كرد

سبز و باشكوهش، با درياي نيلگون بي پايانش و شن 
هاي زيبايش جايي باشد كه او اينچنين در آن غمگين و 

   افسرده باشد؟

در كنار يك درخت نخل ايستاده بود و او را تماشا  مرد
نمي توانست از آن زن با موهاي مشكي اش .مي كرد

در كنار دريا راه مي رفت و به آبي دريا .چشم بردارد
زيبا . خيره شده بود گويي منتظر چيزي يا كسي است

با اندام ظريفي كه پيراهني كتاني و گشاد به تن . بود 
چشم هايي آبي و درخشان كه  موهاي افشان و. داشت

اين ظاهر زن نبود كه او . چيزي از آبي دريا كم نداشت
او به عنوان يك عكاس از كنار .را مجذوب خود كرده بود

تنهايي و . زنان بسيار زيبايي به سمت او آمده بود
در زمان كوتاهي . نيرومندي زن او را اغوا كرده بود

تا بحال ديده فهميد كه اين زن با تمام زن هايي كه 
ليزا درست پيش از اينكه بچرخد و پشت  .متفاوت است

مي . سرش را نگاه كند حضور مرد را احساس كرده بود
دانست كه آنجا و دور از او  ايستاده  و دارد به او نگاه 

  .مي كند و برايش مهم نبود كه كسي به او نگاه مي كند

 به مرد نگاه كرد و در خود جرقه اي احساس كرد كه
. پيش از آن تنها يك با اين احساس را تجربه كرده بود

مرد آرام به سمت او آمد و در چشم هاي يكديگر خيره 
مثل دو دوست ديرينه ، نه دو غريبه اي كه يك .شدند

كنار يكي از  .ديگر را در يك ساحل غريب ديده اند
جرعه اي از مشروب مخلوط . بارهاي ساحلي نشستند
در ابتدا راجع .ه صحبت كردندمحلي خوردند و شروع ب

به هتل ها و كيفيت غذا و برخورد دوستانه ساكنان 
گفتگوي ميانشان كامال با درنگ و . محلي صحبت كردند

البته .تامل بود كه براي ديدار اول آن ها عجيب نبود
كساني كه به آن ها نگاه مي كردند كامال متوجه مي 

شسته اند شدند كه مثل تصويري در  آيينه مقابل هم ن
كمي بعد، وقتي الكل . و در چشمان هم خيره شده اند

در مورد .بر آنها اثر كرد، گفتگو ميانشان عميق تر شد
اينكه چرا آنجا هستند صحبت كردند و در نهايت ليزا بر 
خالف ميلش در مورد اندوهش و مشكالت سال گذشته 
اش صحبت كرد همين طور در مورد  وقايعي كه باعث 

اره به ساحلي برگردد كه در آن با مردي شده او دوب
ازدواج كرده كه ايمان داشته براي هميشه عاشقش مي 

ليزا حرف هايي را به مرد گفت كه در درونش قفل .ماند 
. شده بود و راجع به آنها با هيچ كس صحبت نكرده بود
او گفت كه پس از سقط شدن بچه اش چه احساسي 

به هميشه  شش ماهه باردار بود و نسبت .داشته
پيش . خوشحال تر بود تا اينكه درد هايش شروع شد

مادرش مي ماند چون جيمز براي كار به خارج از شهر 
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دكتر . جيمزنتوانست خود را به موقع برساند.مي رفت
ليزا حتي نمي .. اما. گفت مي توانند دوباره تالش كنند

ديگر از جيمز . توانست در چشم هاي جيمز نگاه كند
نبود كه مثل او از ديدن پسر . چون آنجا نبود .متنفر بود

بچه اي الغر و نحيف در دستانش درست سه ساعت  
. پيش از آنكه جسد بچه را ببرند برنجد و افسوس بخورد

در تمام اين ماه ها از همسرش، خانواده اش و دوستانش 
نمي خواست دوباره آن احساس را داشته . فاصله گرفت

حتي در .خيانت كرده استباشد و فكر كند به پسرش 
مراسم تدفين حاضر نشد در كنار همسرش بايستد و 

ليزا سرش را بلند كرد و   .فرداي آن روز او را ترك كرد
به چشم هاي مرد نگاه كرد و رنجي را كه از حرف هاي 

براي اولين بار . او در چشمان مرد منعكس ميشد ديد

كمي احساس كرد . پس از ماه ها، احساس تنهايي نكرد
اما ..تنها كمي.از آن  بار سنگين از دوشش برداشته شده

كم كم باور كرد كه آينده اي در .اين آغاز ماجرا بود
انتظار اوست، شايد با اين مرد، با چشمان فندقي رنگ و 

آنها به اينجا آمده بودند تا   .نمناك از همدردي اش
ليزا از . ازدواجشان را فسخ كنند اما شايد اميدي باشد

ا بلند شد و دستان جيمز را در دستانش گرفت و او را ج
از بار به سمت ساحلي برد كه سه سال پيش در آن با 

فردا ليزا جدايي  .يكديگر پيمان زناشويي بسته بودند
امشب بايد پيمانشان را تجديد . شان را فسخ مي كرد

  . مي كردند
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 معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

  شادي شريفيان        

  دوريس لسينگ ، هنر تخيل      

  مصاحبه توسط توماس فريك

  

 knopfرابرت سالها در . با دوريس لسينگ در خانه رابرت گاتليب در منهتن مصاحبه كردم 
خانم لسينگ براي . مشغول به كار بود  new Yorkerويراستار لسينگ بود و در آنزمان در مجله 

 مدت كوتاهي به شهر آمده بود تا در جلسات تمرين اپراي فيليپ گلس كه بر اساس رمان او 
ساخته بود شركت كند ،او در اين رمان اشعاري از مقدمه   "  ساختن نماينده براي سياره شماره"

اينجا خيلي ": ماده شدن بود گفت در همان حين كه ضبط صوت در حال آ. اپرا را سروده بود 
او به راهي در مقابلمان اشاره كرد كه كاترين هپبورن در آن زندگي ". شلوغ و پر سر و صداست 

او بيش از چهل سال است كه در لندن زندگي .براي مدتي در مورد شهرها صحبت كرديم. مي كرد 
سالگي ذر آنجا  او در مورد شش ماهي صحبت كرد كه قبل از  " !همه چيز اين دنيا خارق العاده است ":كرده ، و عقيده دارد 

براي . خيلي خوب است كه بچه ها را با خود به جاهاي مختلف ببريم . بنظرمن بچه ها بايد سفر كنند  ": گذرانده بود ، و مي گفت 
شت چرا كه اخيراً زياد مسافرت بنظر خسته مي آمد، و البته جاي تعجب ندا ". آنها خوب است ،گرچه براي والدين سخت است 

  . او صدايي محكم و آهنگين دارد ، كه هم جذاب است ، و هم آرزومند و انتقاد گرانه . مصاحبه را در باغ انجام داديم . ميكند

                                                                   چطور شد كه والدينتان آنجا بودند ؟. شما در ايران بدنيا آمديد: مصاحبه گر 
بعد از آن ديگر نتوانست به انگلستان . پدر من كارمند بانك سلطنتي ايران بود و  در جنگ جهاني اول شركت كرده بود : لسينگ 

ديگر سربازها تجربه هاي سنگيني را در پناهگاه ها گذرانده بودند و فهميده بودند كه . شرايط بنظرش خيلي محدود مي آمد . برود 
پس از بانك خواست او را به جاي ديگري بفرستند ؛آنها او را . نمي توانند آنرا در وطن تحمل كنند

فرستادند ،و ما در آنجا خانه خيلي بزرگي گرفتيم ، با اتاق هاي بزرگ و ) كرمانشاه ( به ايران 
ما حاال فهميده ام ا.خانه مجللي بود . فضاي بسيار زياد ، واسب هايي كه با آنها سواري مي كرديم

اين نشانه گذشت زمان است،زيرا يك شهر تجاري . كه از اين شهر خرابه اي باقي مانده است 
و سپس . هيچ كس متوجه نشد ،چيزهاي زيادي خراب شدند. قديمي با ساختمان هاي زيبا بود 

لي خوشحال بود آنها او را به تهران فرستادند ، كه شهر بسيار زشتي بود ،اما مادرم آنجا خيلي خي
مادرم هر . مي ناميدند)legation set( "مجموعه نمايندگي "،زيرا عضو گروهي شده بود كه آنرا 

دوباره با قراردادي برگشت ؛ در . اما پدرم از آنها نفرت داشت .هر شب ضيافت شام به پا بود . لحظه بودن در آنجا را مي پرستيد 
ما به  .روي آن داشته در آنزمان به آن نام امپراتوري داده بودند، و احتماالً تاثير زيادي دوباره به انگلستان برگشتيم ك سال 
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دوباره با قراردادي برگشت ؛ در . اما پدرم از آنها نفرت داشت .هر شب ضيافت شام به پا بود . لحظه بودن در آنجا را مي پرستيد 
ما به  .روي آن داشته در آنزمان به آن نام امپراتوري داده بودند، و احتماالً تاثير زيادي دوباره به انگلستان برگشتيم ك سال 
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 معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

  شادي شريفيان        

  دوريس لسينگ ، هنر تخيل      

  مصاحبه توسط توماس فريك

  

 knopfرابرت سالها در . با دوريس لسينگ در خانه رابرت گاتليب در منهتن مصاحبه كردم 
خانم لسينگ براي . مشغول به كار بود  new Yorkerويراستار لسينگ بود و در آنزمان در مجله 

 مدت كوتاهي به شهر آمده بود تا در جلسات تمرين اپراي فيليپ گلس كه بر اساس رمان او 
ساخته بود شركت كند ،او در اين رمان اشعاري از مقدمه   "  ساختن نماينده براي سياره شماره"

اينجا خيلي ": ماده شدن بود گفت در همان حين كه ضبط صوت در حال آ. اپرا را سروده بود 
او به راهي در مقابلمان اشاره كرد كه كاترين هپبورن در آن زندگي ". شلوغ و پر سر و صداست 

او بيش از چهل سال است كه در لندن زندگي .براي مدتي در مورد شهرها صحبت كرديم. مي كرد 
سالگي ذر آنجا  او در مورد شش ماهي صحبت كرد كه قبل از  " !همه چيز اين دنيا خارق العاده است ":كرده ، و عقيده دارد 

براي . خيلي خوب است كه بچه ها را با خود به جاهاي مختلف ببريم . بنظرمن بچه ها بايد سفر كنند  ": گذرانده بود ، و مي گفت 
شت چرا كه اخيراً زياد مسافرت بنظر خسته مي آمد، و البته جاي تعجب ندا ". آنها خوب است ،گرچه براي والدين سخت است 

  . او صدايي محكم و آهنگين دارد ، كه هم جذاب است ، و هم آرزومند و انتقاد گرانه . مصاحبه را در باغ انجام داديم . ميكند

                                                                   چطور شد كه والدينتان آنجا بودند ؟. شما در ايران بدنيا آمديد: مصاحبه گر 
بعد از آن ديگر نتوانست به انگلستان . پدر من كارمند بانك سلطنتي ايران بود و  در جنگ جهاني اول شركت كرده بود : لسينگ 

ديگر سربازها تجربه هاي سنگيني را در پناهگاه ها گذرانده بودند و فهميده بودند كه . شرايط بنظرش خيلي محدود مي آمد . برود 
پس از بانك خواست او را به جاي ديگري بفرستند ؛آنها او را . نمي توانند آنرا در وطن تحمل كنند

فرستادند ،و ما در آنجا خانه خيلي بزرگي گرفتيم ، با اتاق هاي بزرگ و ) كرمانشاه ( به ايران 
ما حاال فهميده ام ا.خانه مجللي بود . فضاي بسيار زياد ، واسب هايي كه با آنها سواري مي كرديم

اين نشانه گذشت زمان است،زيرا يك شهر تجاري . كه از اين شهر خرابه اي باقي مانده است 
و سپس . هيچ كس متوجه نشد ،چيزهاي زيادي خراب شدند. قديمي با ساختمان هاي زيبا بود 

لي خوشحال بود آنها او را به تهران فرستادند ، كه شهر بسيار زشتي بود ،اما مادرم آنجا خيلي خي
مادرم هر . مي ناميدند)legation set( "مجموعه نمايندگي "،زيرا عضو گروهي شده بود كه آنرا 

دوباره با قراردادي برگشت ؛ در . اما پدرم از آنها نفرت داشت .هر شب ضيافت شام به پا بود . لحظه بودن در آنجا را مي پرستيد 
ما به  .روي آن داشته در آنزمان به آن نام امپراتوري داده بودند، و احتماالً تاثير زيادي دوباره به انگلستان برگشتيم ك سال 
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از طريق زراعت بالل به ثروت برسيم، ايران را ترك ) ى فعلى زيمبابوه( "رودزيا"ى بريتانيا در جنوب  اين اميد كه بتوانيم در مستعمره
او به جهت پايش كه . حيه رومانتيكي كه داشت ، همه وسايل را بسته بندي كرد پس پدر من ، قاعدتاً به جهت اخالق و رو .كرديم 

و به شهري ناشناخته رفت و حرفه  - در جنگ مجروح شده بود مستمري مي گرفت ،البته خيلي جزئي ، حدود پنج هزار پوند 
وچكي بود ، و در واقع او هم زندگي سپري شد ،كه آنزمان شهر بسيار ك  Colchesterكودكي او نزديك . كشاورزي در پيش گرفت 

داستان زندگي او براي آن زمان . و بدين ترتيب بود كه خودش را در علفزارهاي رودزيا پيدا كرد . اي بعنوان يك بچه كشاورز داشت 
بود ،كه چند را مي نوشتم تقريباً اين فكر مرا به شدت احاطه كرده  )  shikasta("شكسته  "زماني كه . اصالً غير معمول نيست 

همه آنها زخمي شده بودند ، و همه آنها خيلي شانس آورده . نفر از نيروهاي خدمت قبلي آنجا هستند ، چه انگليسي و چه آلماني 
  .بودند  كه نمرده بودند ، مثل همقطارهايشان

اينجا بازگشتند و ديگر نتوانستند خودشان را شايد بتوان مثال كوچكي از اين واقعه را سربازان ويتنام نام برد كه به : مصاحبه كننده 
   .با شرايط تطبيق دهند ، و از جامعه دور افتادند 

شرايط . نمي دانم مردم چگونه مي توانند همچين تجربه اي را پشت سر بگذارند و بازهم خودشان را تطبيق دهند : لسينگ 
  . پرفشاري است 

اما . به چاپ رسانده ايد كه طبق عنوان آن ، در مورد مادرتان بوده است   grantaله اخيراً شما خاطراتي را در مج: مصاحبه كننده  
  . از برخي جهات بنظر مي رسد بيشتر در مورد پدرتان است

زندگي مادرم ، آنطور كه خودشان عقيده دارند ، فداي زندگي پدرم شده . خوب ، نمي شود در مورد آنها جداگانه نوشت : لسينگ 
  . بود 

 خواندن در مورد جستجوي پدرتان به دنبال كشف طال ، نقشه هاي بزرگش و ماجراجويي هايش شگفت انگيز است: مصاحبه كننده 
او دستخوش . عمدتاً اين مسئله بخاطر جنگ بود . او يك مرد كامالً غير عملي بود . خوب ، پدرم مرد قابل توجهي بود : لسينگ 

  .مادرم همه چيز را سازماندهي مي كرد ، و همه چيز را كنار هم نگه مي داشت. هده آن بر  بيايدجريان زندگي شد ، و نتوانست از ع

  برگشتن به انگلستان را به چه تشبيه مي كنيد ؟: مصاحبه كننده 

احساس مي كرد . ،براي اولين بار از شانگهاي به آنجا آمد ، واحساس مي كرد خيلي محدود شده است   J.G.Ballardبخاطر دارم  
  . همه چيز خيلي كوچك و عقب افتاده است 

همه چيز محبوس . رنگ پريده شده بودم و احساس خفقان مي كردم . من شديداً احساس محدوديت مي كردم ! اوه ،بله: لسينگ 
فكر نمي كنم حتي . بنظرم خيلي زيباست اما زيادي سازماندهي شده است . نوز هم به نظر من اينطور مي آيده.بود و بسيار بومي 

  . بعني هيچ علف وحشي نروئيده است .يك اينچ از مناظر انگليس مانده باشد كه سازماندهي نشده باشد 

ر خاطراتتان نوشته بوديد كه شما دست نوشته هايتان آيا آن روزها هم عالقه داشتيد كه نويسنده شويد ؟ جايي د: مصاحبه كننده 
  .را از مادرتان قايم مي كرديد ،چرا كه سعي مي كرد تعداد زيادي از آنها را جمع كند 
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او . او توانائي هاي زيادي داشت و اين انرژي به سمت من و برادرم سرازير مي شد . مادر من يك زن بسيار نا اميد بود : لسينگ 
اما .خيلي دوست داشت كه من موسيقيدان شوم ،زيرا خودش موسيقيدان نسبتاً خوبي بود . داشت ما كسي بشويم هميشه دوست 

مسلماً از جهاتي .او هميشه ما را به اينكار مجبور مي كرد.اما همه بايد درس موسيقي مي آموختند . من آنچنان استعدادي نداشتم 
پس بايد . اما آنوقت مالكيت هرآنچه كه بدست آمده بود را بدست مي گرفت .گيري كرد خوب بود ،زيرا بچه ها را بايد مجبور به ياد

  .اما فكر مي كنم هر بچه اي بايد نحوه اداره آنچه كه حاصل زحمات اوست را پيدا كنند. از خودت محافظت مي كردي

  نويسنده شويد؟)يدر همان اوان كودك(منظورم اين بود كه فكر مي كرديد در سن پائين : مصاحبه كننده 

من از سر نا .مسلماً مي توانستم دكتر شوم ، يا يك كشاورز خوب و از اين قبيل . ميان مسايل ديگر بله، به آن فكر ميكردم: لسينگ 
  . اميدي نويسنده شدم ، مثل خيلي از نويسنده هاي ديگر

يا مردم از اينكه فقط در يك وجه باقي نمانده ايد از آنجائي كه در وجه هاي بسيار مختلفي رمان نوشته ايد ،آ: مصاحبه كننده 
تخيلي فكر مي كردم ،كه تقريباً مي شود گفت كوتاه فكر هستند،اظهار  - احساس خيانت مي كنند ؟ من به طرفداران ژانر علمي 

  .ناراحتي مي كنند از اينكه كسانيكه علمي تخيلي مي نويسند به محدوده كاري خود بسنده نمي كنند

در حقيقت ، مردمي كه خودشان را نماينده اين جوامع مي دانند بنظر مي رسد دوست . خوب ، مسلماً كوتاه فكري است : لسينگ 
 - من بعنوان مهمان افتخاري به مجمع جهاني علمي . دارند مسايل را كمتر قسمت قسمت ببينند 

اهل شوروي را هم دعوت كرده  تخيلي نويس -آنها دو نويسنده علمي .تخيلي در برايتون دعوت شدم 
در واقع ، هرگز از مخيله ام عبور نكرده بود كه با اين كتاب هاي آخري در حال نوشتن داستان . بودند

. وقتي مورد انتقاد واقع شدم فهميدم كه پا به ژانر وحشتناك گذاشته ام . تخيلي هستم -هاي علمي 
يك رمان . خوانده ام Stanislav Lemي از اخيراً كتاب. تخيلي نمي نويسم  - مسلماً كه علمي 
چون . نصف آن مسلماً در مورد من به هدر رفت . پر از ايده هاي علمي ...تخيلي بود  -كالسيك علمي 

كه البته بعضي از آنها آنقدر  -من تعداد زيادي از جوانها را ديده ام . اما مي فهمم كه خيلي جذاب است . واقعاً نتوانستم دركش كنم 
ولي نگاه كن ! خداي من  ": و من مي گويم  ". متاسفم ،اما وقت زيادي براي واقع گرايي ندارم"كه مي گفتند  - جوان نبوده اند هم 

و هميشه مردم مسني را مي بينم كه مي . اما نمي خواهند در اين مورد حرف بزنند   ".اين تعصب است! چي را از دست مي دهي 
به همين خاطر من مهمان . بنظر من واقعاً حيف است ". نوشته هاي غيرواقع گرايانه شما را بخوانم  متاسفم ،من نمي توانم":گويند 

  . افتخاري اين مجمع بودم ،زيرا نمايش گر يكر طبقه بندي ناگهاني است

يا سركوب شده بيش از همه لذت بردم اين بود كه همه تم هاي معنوي كه مخفي بودند   "شكسته"از آنچه كه در : مصاحبه كننده 
  .و آنها را در نماي نزديك قرار داده بوديد. تخيلي قرار داشتند را در برداشت  - بودند يا بصورت رمز گونه اي در ژانر علمي 

مسلماً آغاز كتاب نبود ،نمي دانم ، كه مي . تخيلي نگاه نمي كردم وقتي آنرا مي نوشتم - من اصالً به ژانر آن بعنوان علمي : لسينگ 
تضاد با مسايل كيهاني قرار دارد ،  كه كامالً در "...  ، در سال  TOMSKعدازظهر در ب ت يك روز مشخص در ساع ": گويد 

  !و احتماالً دومين نوع مقدمه براي كتاب از نظر من است 
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او . او توانائي هاي زيادي داشت و اين انرژي به سمت من و برادرم سرازير مي شد . مادر من يك زن بسيار نا اميد بود : لسينگ 
اما .خيلي دوست داشت كه من موسيقيدان شوم ،زيرا خودش موسيقيدان نسبتاً خوبي بود . داشت ما كسي بشويم هميشه دوست 

مسلماً از جهاتي .او هميشه ما را به اينكار مجبور مي كرد.اما همه بايد درس موسيقي مي آموختند . من آنچنان استعدادي نداشتم 
پس بايد . اما آنوقت مالكيت هرآنچه كه بدست آمده بود را بدست مي گرفت .گيري كرد خوب بود ،زيرا بچه ها را بايد مجبور به ياد

  .اما فكر مي كنم هر بچه اي بايد نحوه اداره آنچه كه حاصل زحمات اوست را پيدا كنند. از خودت محافظت مي كردي

  نويسنده شويد؟)يدر همان اوان كودك(منظورم اين بود كه فكر مي كرديد در سن پائين : مصاحبه كننده 

من از سر نا .مسلماً مي توانستم دكتر شوم ، يا يك كشاورز خوب و از اين قبيل . ميان مسايل ديگر بله، به آن فكر ميكردم: لسينگ 
  . اميدي نويسنده شدم ، مثل خيلي از نويسنده هاي ديگر

يا مردم از اينكه فقط در يك وجه باقي نمانده ايد از آنجائي كه در وجه هاي بسيار مختلفي رمان نوشته ايد ،آ: مصاحبه كننده 
تخيلي فكر مي كردم ،كه تقريباً مي شود گفت كوتاه فكر هستند،اظهار  - احساس خيانت مي كنند ؟ من به طرفداران ژانر علمي 

  .ناراحتي مي كنند از اينكه كسانيكه علمي تخيلي مي نويسند به محدوده كاري خود بسنده نمي كنند

در حقيقت ، مردمي كه خودشان را نماينده اين جوامع مي دانند بنظر مي رسد دوست . خوب ، مسلماً كوتاه فكري است : لسينگ 
 - من بعنوان مهمان افتخاري به مجمع جهاني علمي . دارند مسايل را كمتر قسمت قسمت ببينند 

اهل شوروي را هم دعوت كرده  تخيلي نويس -آنها دو نويسنده علمي .تخيلي در برايتون دعوت شدم 
در واقع ، هرگز از مخيله ام عبور نكرده بود كه با اين كتاب هاي آخري در حال نوشتن داستان . بودند

. وقتي مورد انتقاد واقع شدم فهميدم كه پا به ژانر وحشتناك گذاشته ام . تخيلي هستم -هاي علمي 
يك رمان . خوانده ام Stanislav Lemي از اخيراً كتاب. تخيلي نمي نويسم  - مسلماً كه علمي 
چون . نصف آن مسلماً در مورد من به هدر رفت . پر از ايده هاي علمي ...تخيلي بود  -كالسيك علمي 

كه البته بعضي از آنها آنقدر  -من تعداد زيادي از جوانها را ديده ام . اما مي فهمم كه خيلي جذاب است . واقعاً نتوانستم دركش كنم 
ولي نگاه كن ! خداي من  ": و من مي گويم  ". متاسفم ،اما وقت زيادي براي واقع گرايي ندارم"كه مي گفتند  - جوان نبوده اند هم 

و هميشه مردم مسني را مي بينم كه مي . اما نمي خواهند در اين مورد حرف بزنند   ".اين تعصب است! چي را از دست مي دهي 
به همين خاطر من مهمان . بنظر من واقعاً حيف است ". نوشته هاي غيرواقع گرايانه شما را بخوانم  متاسفم ،من نمي توانم":گويند 

  . افتخاري اين مجمع بودم ،زيرا نمايش گر يكر طبقه بندي ناگهاني است

يا سركوب شده بيش از همه لذت بردم اين بود كه همه تم هاي معنوي كه مخفي بودند   "شكسته"از آنچه كه در : مصاحبه كننده 
  .و آنها را در نماي نزديك قرار داده بوديد. تخيلي قرار داشتند را در برداشت  - بودند يا بصورت رمز گونه اي در ژانر علمي 

مسلماً آغاز كتاب نبود ،نمي دانم ، كه مي . تخيلي نگاه نمي كردم وقتي آنرا مي نوشتم - من اصالً به ژانر آن بعنوان علمي : لسينگ 
تضاد با مسايل كيهاني قرار دارد ،  كه كامالً در "...  ، در سال  TOMSKعدازظهر در ب ت يك روز مشخص در ساع ": گويد 

  !و احتماالً دومين نوع مقدمه براي كتاب از نظر من است 
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او . او توانائي هاي زيادي داشت و اين انرژي به سمت من و برادرم سرازير مي شد . مادر من يك زن بسيار نا اميد بود : لسينگ 
اما .خيلي دوست داشت كه من موسيقيدان شوم ،زيرا خودش موسيقيدان نسبتاً خوبي بود . داشت ما كسي بشويم هميشه دوست 

مسلماً از جهاتي .او هميشه ما را به اينكار مجبور مي كرد.اما همه بايد درس موسيقي مي آموختند . من آنچنان استعدادي نداشتم 
پس بايد . اما آنوقت مالكيت هرآنچه كه بدست آمده بود را بدست مي گرفت .گيري كرد خوب بود ،زيرا بچه ها را بايد مجبور به ياد

  .اما فكر مي كنم هر بچه اي بايد نحوه اداره آنچه كه حاصل زحمات اوست را پيدا كنند. از خودت محافظت مي كردي

  نويسنده شويد؟)يدر همان اوان كودك(منظورم اين بود كه فكر مي كرديد در سن پائين : مصاحبه كننده 

من از سر نا .مسلماً مي توانستم دكتر شوم ، يا يك كشاورز خوب و از اين قبيل . ميان مسايل ديگر بله، به آن فكر ميكردم: لسينگ 
  . اميدي نويسنده شدم ، مثل خيلي از نويسنده هاي ديگر

يا مردم از اينكه فقط در يك وجه باقي نمانده ايد از آنجائي كه در وجه هاي بسيار مختلفي رمان نوشته ايد ،آ: مصاحبه كننده 
تخيلي فكر مي كردم ،كه تقريباً مي شود گفت كوتاه فكر هستند،اظهار  - احساس خيانت مي كنند ؟ من به طرفداران ژانر علمي 

  .ناراحتي مي كنند از اينكه كسانيكه علمي تخيلي مي نويسند به محدوده كاري خود بسنده نمي كنند

در حقيقت ، مردمي كه خودشان را نماينده اين جوامع مي دانند بنظر مي رسد دوست . خوب ، مسلماً كوتاه فكري است : لسينگ 
 - من بعنوان مهمان افتخاري به مجمع جهاني علمي . دارند مسايل را كمتر قسمت قسمت ببينند 

اهل شوروي را هم دعوت كرده  تخيلي نويس -آنها دو نويسنده علمي .تخيلي در برايتون دعوت شدم 
در واقع ، هرگز از مخيله ام عبور نكرده بود كه با اين كتاب هاي آخري در حال نوشتن داستان . بودند

. وقتي مورد انتقاد واقع شدم فهميدم كه پا به ژانر وحشتناك گذاشته ام . تخيلي هستم -هاي علمي 
يك رمان . خوانده ام Stanislav Lemي از اخيراً كتاب. تخيلي نمي نويسم  - مسلماً كه علمي 
چون . نصف آن مسلماً در مورد من به هدر رفت . پر از ايده هاي علمي ...تخيلي بود  -كالسيك علمي 

كه البته بعضي از آنها آنقدر  -من تعداد زيادي از جوانها را ديده ام . اما مي فهمم كه خيلي جذاب است . واقعاً نتوانستم دركش كنم 
ولي نگاه كن ! خداي من  ": و من مي گويم  ". متاسفم ،اما وقت زيادي براي واقع گرايي ندارم"كه مي گفتند  - جوان نبوده اند هم 

و هميشه مردم مسني را مي بينم كه مي . اما نمي خواهند در اين مورد حرف بزنند   ".اين تعصب است! چي را از دست مي دهي 
به همين خاطر من مهمان . بنظر من واقعاً حيف است ". نوشته هاي غيرواقع گرايانه شما را بخوانم  متاسفم ،من نمي توانم":گويند 

  . افتخاري اين مجمع بودم ،زيرا نمايش گر يكر طبقه بندي ناگهاني است

يا سركوب شده بيش از همه لذت بردم اين بود كه همه تم هاي معنوي كه مخفي بودند   "شكسته"از آنچه كه در : مصاحبه كننده 
  .و آنها را در نماي نزديك قرار داده بوديد. تخيلي قرار داشتند را در برداشت  - بودند يا بصورت رمز گونه اي در ژانر علمي 

مسلماً آغاز كتاب نبود ،نمي دانم ، كه مي . تخيلي نگاه نمي كردم وقتي آنرا مي نوشتم - من اصالً به ژانر آن بعنوان علمي : لسينگ 
تضاد با مسايل كيهاني قرار دارد ،  كه كامالً در "...  ، در سال  TOMSKعدازظهر در ب ت يك روز مشخص در ساع ": گويد 

  !و احتماالً دومين نوع مقدمه براي كتاب از نظر من است 
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چگونه ) عرفان ( ه تصوفعالقه شما ب.شما براي بسياري از مجموعه داستان ها و نثرهاي تصوف مقدمه نوشته ايد : مصاحبه كننده 
  بوجود آمد؟ 

زيرا واقعاً ،هرآنچه در اين مورد بگوئيد كليشه بنظر مي آيد ، و بنظر مي . خوب ، مي دانيد ، از صحبت در اينباره متنفرم : لسينگ 
) سيپلين دي(همه آنچه كه من مي خواهم بگويم اين است كه من ميان اين خطوط دنبال نوعي نظم . رسد مي خواهي كلك بزني 

من هم به دنبال يك معلم بودم ،اما از هيچكدام آنها خوشم نيامد زيرا . همه با اين نظر موافقند كه وجود معلم ضروري است .بودم 
شنيدم كه صوفي بود و تاثير بزرگي روي من  "شاه "بعدها راجع به مردي به اسم . همه شان به نوعي معلم هاي مذهبي بودند 

خالصه كردن آن و بيان آن كمي سخت است ،زيرا بايد آنرا تجربه . يل شصت سالگي ام تحت تاثير قرار گرفتم پس از اوا. گذاشت 
احتماالً به اين  "من صوفي هستم "مي خواهم اشاره اي به آن بكنم زيرا مردم زيادي هستند كه راه مي روند و مي گويند . كرد

كاري كه كامالً در تضاد با آن چيزي است كه . ضوع به نظرشان جذاب آمده است دليل كه كتابي در اين باره خوانده اند و اين مو
من هيچوقت به خودم نمي گويم صوفي  ": بعضي از صوفي هاي واال مي گويند .صوفي هاي واقعي مي گويند يا انجام مي دهند 

شنيده ام كه شما هم ! سالم دوريس ": ضمون اما نامه هايي از مردم دريافت مي كنم با اين م "! ،چرا كه لقب بسيار بزرگي است 
  .خوب نمي دانم واقعاً چي بايد بگويم ،ترجيح مي دهم اين حرفها را ناديده بگيرم "!صوفي هستيد 

تخيلي خالق هستيد ، و اينكه شما احتماالً براي چيزهاي  - من اين احساس را دارم كه شما يك نويسنده علمي : مصاحبه كننده 
  يزي نمي كنيد،اما به نوعي كشف شان مي كنيد ،درست است؟ اطراف برنامه ر

خوب ، يك پالن كلي دارم ،اما به اين معني نيست كه بشود گفت همينطور كه داستان را پيش مي برم ديگر جايي براي : لسينگ 
كردن فروشگاه بزرگ منفجر . مي خواهم چكار كنم  "تروريست خوب "من مي دانستم با . يك يا دو كاراكتر عجيب وجود ندارد

فكر كردم جالب است داستاني راجع به گروهي بنويسم كه دستخوش جريان بمب گذاري مي شوند . هاورد نقطه آغاز آن بود 
كه رفتارشان  -كاراكتر اصلي را داشتم ،زيرا مي دانم تعداد زيادي از مردم مثل آليس . ،افرادي كه نامناسب و غيرحرفه اي هستند 

نمي تواني بدون آنكه  ": ه مادري ، نگراني در مورد وال ها و محيط زيست است ،اما در عين حال هم مي گويند مخلوطي از توج
و كسيكه مي تواند به كشتن تعداد زيادي از مردم فكر كند بدون آنكه لحظه اي به خود  "پاهايت خيس شود از رودخانه بگذري 

پس در مورد او مي دانستم .كر مي كنم ، بيشتر بنظرم جالب و هيجان انگيز مي آيد هر چقدر بيشتر در مورد آن ف. ناراحتي راه دهد 
من كاراكترهايي با تيپ هاي مختلف مي . ، در مورد دوستش نيز ، و يك ايده كلي در مورد آدمهايي كه مي خواستم در دست داشتم

را مجذوب خود مي كرد كاراكترهايي بودند كه براي اما بعد آنچه كه م. خواستم ،پس يك زوج همجنسگرا هم در اين ميان آوردم 
فيليپ .تبديل به يك آدم خرابكار شد ،كه برايم شگفت انگيز بود  FAYEو بعد . FAYEوجودشان برنامه ريزي نكرده بودم ،مثل 

هم اينطور بود ؛درست همان موقع من راجع به يك مرد جوان ضعيف چيزي شنيده بودم،بيست و يكي دو ساله  ،كه كار نمي كرد 
فكر مي كنيد ! ل باركش ها كارهايي مثل گذاشتن رول هاي خيلي سنگين داخ.،اما هميشه مقامات به او پيشنهاد كار مي دادند

  !و هميشه آخر روز سوم اخراج مي شد ،فكر مي كنم كتاب بامزه اي بود ! ديوانه بودند

بحال اين احساس به شما دست داده كه فكر كنيد در ژانري كه ايجاد كرده ايد ، حضور داريد ؟ بعنوان مثال ،  آيا تا: مصاحبه كننده 
و گاه  در كتابهايي كه بنام جين سومرز منتشر كرديد ،جداگانه تر از  "تروريست خوب "در  من فكر مي كردم پرسپكتيو رئاليستي

  . رئاليسم قبلي شما بود 
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من به هر كتابي به مثابه مشكلي نگاه مي كنم كه بايد حل شود ،اين همان چيزي . احتماالً بخاطر سنِ من بوده است : لسينگ  
از ". تخيلي بنويسم  - مي خواهم يك رمان علمي "اينطور نيست كه بگوئيد .ته مي كند است كه فرمي مخصوص شما را به شما ديك

  . طرف ديگر شروع مي كنيد ،و آنچه بايد بگوئيد فرم آنرا ديكته مي كند 

   تخيلي معاصر مي خوانيد ؟ - شما چه نوع خواننده اي هستيد ؟ آيا رمان علمي : مصاحبه كننده 

براي نويسنده ها تعداد زيادي كتاب از طرف . ي تند مي خوانم ،زيرا جور ديگري نمي توانم بخوانم من خيل. بله ، زياد: لسينگ 
من معموالً هفته اي هشت يا نه يا ده كتاب دريافت مي كنم ،زيرا در اين مورد خيلي احساس وظيفه مي .ناشرها فرستاده مي شود

و اگر از آن خوشم بيايد به خواندنش ادامه . كتاب در چه مورد است هميشه در فصل اول يا دوم هر كتابي متوجه مي شويد. كنم 
از طرف .البته غير منصفانه است ،زيرا ممكن است در حالت روحي مناسبي نباشيد ،يا اينكه شديداً درگير كار خود باشيد .مي دهم 

و مسلماً ،تعدادي از . را مي خوانم  ديگر نويسندگاني هم هستند من كارشان را تحسين مي كنم و هميشه كتاب هاي جديد آنها
  .پس هميشه در حال خواندن هستم. كتاب ها هم هستند كه مردم پيشنهاد مي كنند آنها را بخوانم

نوشته بوديد مردم واقعاً نمي دانستند يك زماني چقدر شگفت انگيز است كه همه  "شكسته"در مقدمه كتاب : مصاحبه كننده 
آيا بنظر شما در واقع ما داريم بتدريج از فرهنگ كتاب فاصله مي گيريم ؟ چقدر اين شرايط را .د كتابها هميشه در دسترس باشن

  پرمخاطره مي بينيد ؟ 

و ورق هم آنچنان در دسترس . خوب ، فراموش نكنيد ، بخاطر دارم كه در جنگ جهاني دوم تعداد كتاب ها خيلي كم بود : لسينگ 
  يك مغازه يا نگاه كردن به يك ليست و اينكه ببينم هر چه  براي من قدم گذاشتن به داخل. نبود 

در دوران سخت ، چه كسي مي داند كه ما اين تجمالت را خواهيم داشت يا . مي خواهم در دسترس است مثل يك معجزه مي ماند 
  نه ؟ 

  با فيليپ گلس كار مي كنيد ؟ "اپراي فضايي  "شنيده ام كه روي اثري به نام  :مصاحبه كننده 

تبديل به اپرا  " شماره ساختن نماينده اي براي سياره  "كي فكر مي كرد . سرنوشت كتاب ها واقعاً برايم جالب است : لسينگ 
  . شود ؟ منظورم اين است كه خيلي شگفت انگيز است 

  آيا از حرفه موسيقي او اطالعي داشتيد ؟ : مصاحبه كننده 

كمي زمان برد تا گوشهايم به موسيقي او عادت . او چند تا از كارهايش را برايم فرستاد ! خوب ، راستش را بخواهيد نه : لسينگ 
  مي دانيد چه مي خواهم . در حقيقت گوشهايم هميشه عادت به نوع ديگري از موسيقي داشتند . كنند 

و همه چيز خيلي خوب پيش رفت ، كه البته خيلي شگفت . صحبت كرديم بگويم ؟سپس ما با يكديگر مالقات كرديم و در اين باره
هيچ وقت حتي سر يك جمله هم با يكديگر اختالف نظر . ما ادامه داديم. انگيز است زيرا واقعاً جور ديگري نمي شد انتظار داشت 

ما . براي موسيقي او واقعاً مناسب است او مي گفت اين كتاب او را جذب كرده ، و بنظر من اين حرف درست است ،زيرا . نداشتيم 
هرچند وقت يكبار با يكديگر قرار مي گذاشتيم ، جلسات خيلي طوالني نبودند ، و تصميم مي گرفتيم كه چكار بايد كرد و چكار 

  . و من مقدمه اپرا را مي نوشتم. نبايد كرد
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  آيا براي شروع كار موسيقي اي انتخاب كرده بوديد ؟ : مصاحبه كننده 

شش تفسير از داستان را تا آنموقع نوشته بوديم ،زيرا يك داستان كلي دارد ،برخالف . نه ، از مقدمه اپرا شروع كرديم : سينگ ل
زماني كه كاري انجام مي شد،سراغ موسيقي آن مي رفت ، و مي گفت كه دوست . بسياري از كارهايي كه تابحال انجام داده بود 

  . چالش بزرگي بود . اينجا بنويسد و سه خط در آنجا تغيير دهد دارد به عنوان مثال شش خط در 

  آيا ممكن است در مورد پروژه بعدي تان كمي صحبت كنيد ؟ : مصاحبه كنند ه 

مسئله جالب اينجاست رمان كوتاه در . داستان كوچكي است كه بتدريج باز مي شود. بله ، روي كتاب كوچكي كار مي كنم : لسينگ 
بدنبال آن هستند كه بابت پولي كه مي . در امريكا بيشتر مردم طرفدار رمان هاي بلند هستند .ورد پسند استانگليس بيشتر م

و اين واقع گرايي . داستان در مورد يك خانواده بسيار معمولي است كه فرزندي مثل جن دارند . پردازند كتاب خوبي هم بگيرند 
 - او يك قطعه نوشته است .  "لورن آنسلي "ز آنها نويسنده اي خارق العاده است بنام يكي ا. ايده كتاب را از دو منبع گرفتم . است 

يك جايي او در ساحل در ميان مه قدم مي زند ، و در جاده دختري را مي  -دقيقاً در رابطه با چه موضوعي بود  -به خاطرم نيست 
شهري در حومه شهر ، كه چيز خيلي زيادي در مورد او نميشد  است ؛يك دختر) غارنشين(بيند كه به او مي گويد از انسانهاي اوليه 

اين تكه . ازاو پرسيد، و تنها چيز عجيب در او اين بود كه قد خيلي كوتاهي داشت و چاق بود و ججمه اش زمخت و بدتركيب بود 
ايده انسانهاي اوليه جالب است " :اين موضوع در ذهنم مانده بود ، و من گفتم . غم انگيزترين و تاثيرگذارترين بخش داستان بود 

منبع ديگرم قطعه اي غمناك در  ". نه؟زيرا درهمه فرهنگ ها راجع به اين موجودات صحبت مي شود ... ،چرا جن ها و پري ها و 
خواهم من حتماً بايد راجع به اين مسئله بنويسم وگرنه احتماالً ديوانه ": يك مجله بود، كه از طرف زني نوشته شده بود و ميگفت

آخرين فرزندش كه آنموقع هفت يا هشت ساله بود ، به گفته آن زن،يك . آن زن سه بچه داشت،اينطور كه خاطرم هست". شد 
او نوشته بود اين بچه هيچ وقت كاري نكرده بود و از همه اطرافيانش تنفر . اين ها دقيقاً كلمات آن زن بودند . شيطان مسجل بود 

او اين خانواده را ازبين برده بود و هيچكس تحمل او را . مال نبود ،مثل اينكه بخندد يا خوشحال باشد هيچ وقت مثل بقيه نر.داشت
وقتي خواب است او را مي بوسم  - شبها وقتي خواب است باالي سرش مي روم و او را تماشا مي كنم : مادرش نوشته بود . نداشت

نكته اصلي در .بگذريم ، همه اينها در نوشتن اين داستان الهام بخش من بود  ". زيرا جرات ندارم وقتي بيدار است اينكار را بكنم 
  . اما همزيستي كنار او امكان پذير نيست . رابطه با اين بچه جن اين بود كه كامالً درون خودش ماندني بود ؛ او يك جن نرمال است 

ه اين عظمت اعمال كنيد ،نگراني داريد، كه از بيرون مثل يك آيا درمورد اينكه چه قدرتي مي توانيد روي داستاني ب: مصاحبه كننده 
  غريبه و فقط براي مدتي كوتاه نظاره گر باشيد؟

آيا ژورناليست ها در مورد قدرتي كه دارند ، و اينكه براي مدتي كوتاه شهرها را مي بينند ،نگراني دارند؟ براي من ، حتي : لسينگ 
ن سفر خودم را خالصه كرده بودم ،واين سوال را براي سالها در شناخت افغانها و پاكستاني ها بيشتر از اكثر ژورناليست ها ،براي اي

و با افرادي بوده ام كه فارسي بلد بوده اند، كه البته اكثر ژورناليست ها از )و در كتاب هم به آن اشاره كرده ام (مطالعه مي كردم 
  .چنين مزيتي برخوردار نبود اند 
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كه مي . يوه هاي خبرنگاري شما در آن كتاب مورد هدف نقد برخي از ژورناليست هاي امريكايي بوده است ش: مصاحبه كننده 
به اين اظهارات چگونه پاسخ مي . گفتند سفر شما به افغانستان توسط يك سازمان خاص بنفع افغانستان حمايت مي شده است

  دهيد؟ 

است، از مردمي كه فكر نمي كنم بشود انتظار داشت جدي گرفته شوند ، فشاري از چپي ه - اين يك جور نقد كليشه اي : لسينگ 
تسكين "من براي چيزي رفتم كه .چرا كه در كتابم مشخص كردم كه اين سفرتوسط هيچ سازمان سياسي صورت نگرفته است 

به چندين نفر فرصت داده شد  نام داشت ، و توسط چند تن از دوستانم ترتيب داده شد ، و من هم ميان آنها بودم ، كه "افغان ها 
اين  "تسكين افغانها"هزينه هاي سفر را خودمان مي پرداختيم ،نكته اصلي در مورد . كه پاكستان را ببينند ، اما نه با حمايت مالي

شود كه است كه پيوندهاي عميقي  با افغانها دارد، هم در تبعيد و هم در حال جنگ در داخل افغانستان ، و شامل افغان هايي مي 
 "سياسي"اين دسته از افغاني ها جزو دوستان نزديك من هستند ، نه دوستان . زندگي مي كنند،)  رايزن (در لندن بعنوان مشاور 

هيچ هزينه اي در اين مورد از طرف دولت صورت نگرفته ، و كل بودجه آن چه در اينجا چه در پاكستان ،اختياري صورت گرفته .
  . سهيم نبوده جز خود افغاني ها  "تسكين افغان ها "هيچ كس در نشر :  به عبارت صحيح تر. است 

 .منتشر شده است  THE PARIS REVIEWاين مصاحبه در مجله *
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  مقاله خارجي

 
 

  ليلي مسلمي

تابستان پيش از «بحران هويت هنگام عبور از تاريكي در داستان 

  اثر دوريس لسينگ »تاريكي

  

  

  

  

  

 

نوشته ي دوريس لسينگ » تابستان پيش از تاريكي«كتاب 
روايت گر سفر دروني قهرمان ) برنده نوبل ادبيات (

داستان، كيت براون، به منظور شناخت خود و شكل گيري 
در پيمودن مسير اين سفر، . هويتي زنانه از خويشتن است

كيت براون مي آموزد كه در برابرفرهنگ مرد ساالر حاكم بر 
معه و نقش هاي كليشه اي يك زن ايستادگي كند تا جا

. بتواند خود و جايگاهش را در خانواده و جامعه پيدا كند
همانطور كه از نام داستان پيداست، تابستان نقطه ي آغازين 

سفر ماجراجويانه كيت براون به دنياي خويش است و در واقع 
سمبل روياهايي است كه به كاميابي دست مي » تابستان«

داستان از همين نقطه آغاز مي شود؛ درست زمانيكه . يابند
كيت براون، همسر يك متخصص اعصاب و روان و مادر چهار 

فرزند جوان پس از سي و پنج سال زندگي مشترك به فرصت 

طاليي دست مي يابد تا در سازمان جهاني تغذيه براي اجراي 
. دكنفرانس بين المللي به عنوان مترجم همزمان حضور ياب

فرصتي كه باعث مي شود او براي اولين بار از زير بار 
مسئوليت همسر و فرزندانش كنده شود و در طول تابستان 

. به تنهايي براي خودسازي و استقالل خويش تالش كند
گوياي هويت » تاريكي«بدين ترتيب، از بعد روانشناسي 

دروني و عرفاني اوست كه طبيعت زنانه آن با كمبودهايي 
. شده و به همين دليل رنگي تيره به خود گرفته است مواجه

كيت براون، با ايستادگي در برابر فرهنگ مرد ساالر حاكم بر 
جامعه خويش به نوعي موفق مي شود تا بر بعد تاريك وجود 

خود غلبه كند و اين روند باعث شكل گيري نوعي هويت زنانه 
دار را  مي شود كه تا پايان عمرش حالتي ديناميك و دنباله

  .طي خواهد كرد
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در حاليكه به پشت « كيت براون از همان ابتداي داستان 
ايستاده بود و بازوانش را درهم حلقه كرده بود، انتظار مي 

درواقع او منتظر ايجاد تغييري در روند ) ص(» .كشيد
زندگي كه جواني اش را صرف مراقبت از . زندگي اش بود

يده فرزندان و خانواده اش كرده و به تدريج به اين نتيجه رس
كه استقالل و جريان زندگي اش را بدست ديگران سپرده 

در اين ميان تنها به پخت و پز و خورد و خوراك كانون . است
گرم خانواده اش پرداخته و اين در حاليست كه از تمام 

احساسات و عاليق خود چشم پوشي كرده است تا شايد 
 «اما . روزي خانواده اش از نتايج زحمت او قدرداني كنند

مرور صحنه اي از وقايع روزانه و معمول در خانواده اش در 
زمان رشد و بلوغ چهار فرزندش، باعث شد خود را شكننده و 

درهم ريخته و مانند يك مرغابي بال و پر شكسته تجسم 
زير بار دردناك فشارهاي وحشتناك چهار نفر ديگر، به . كند

د تدريج در حال خرد شدن و شكستن بود و تالش مي كر
مانع از هم گسستن اتحاد و همبستگي آنها باشد و ميان آنها 

گاهي خود را ) .... ص (صلح و آرامش و توازن برقرار كند 
مثل پرنده ي مجروحي مي ديد كه پرندگان سالم تا حد 

يا حيواني زبون و زخمي كه چند . مرگ به او نوك مي زنند
مي كرد البته فكر . بچه ي بي رحم او را آزار مي دهند

» . مستحق اين آزارهاست، چون به شدت از خود متنفر بود
مرغابي بال و پر شكسته و پرنده ي مجروح در ) ص(

حقيقت تصوير هويت كيت براون است كه تماميت آن به 
تصور نيازها و اميال ديگران در آمده و استقالل خود را از 

ه ب» جنس دوم«سيمون دو بووار در كتاب . دست داده است
مادر از اينكه حضورش را در جمع : اين نكته اشاره دارد كه

خانواده ضروري بدانند لذت مي برد، اما زماني كه حضور او 
تنها براي پاسخگويي و فراهم كردن نيازهاي ديگران قضاوت 

شود آن زمان است كه عشق مادرانه با مشكل مواجه مي شود 
ادرانتظار يعني منظورزماني است كه اعضاي خانواده از م

داشته باشند كه خود را بدون هيچ چشم داشتي فداي 
اما خواسته ي كيت براون از نقش . خانواده و فرزندانش كند

بايد با اين « مادرانه اش در خانواده و در جامعه اش اين نبود، 
كودك درونش، كه به شكل هيواليي بر وجودش چنگ 

حبت كرده بود، انداخته بود و او را به شدت نيازمند توجه و م
زني كه سالها كوركورانه و بدون هيچ قيد و : چه مي كرد

فراموش كرده ايد من كه هستم؟ : شرطي تكرار كرده بود
  ) ص(» نقش من در اين خانه چيست؟ 

حقيقت امر اين است كه كيت براون از نقش تحميل شده بر 
دوش يك مادر خسته شده است، نقشي كه باعث شده خود 

كند و در خانواده مركزيت او تنها به عنوان  را فراموش
كيت وقتي زندگي اش را مرور مي كند . سرآشپز خالصه شود

از يك سوي، حالت رضايت به : دچار دوگانگي حسي مي شود
او دست مي دهد از اينكه با جان و دل خود را فداي خانواده 
و تربيت فرزندانش كرده اگرچه گاهي عميقا حس خستگي 

شده، و از سوي ديگر، حالت انزجار به او دست مي  بر او غالب
دهد از اينكه براي تمام كارهايي كه انجام داده از سوي 

خانواده اش از او تقدير نمي شود و براي تمام فداكاري هاي او 
بنابراين كيت براون در طول اين . هيچ ارزشي قائل نيستند

سفر كه از خانواده اش دور است، تصميم مي گيرد 
انداردهايي را كه از سوي جامعه به عنوان مادر بر او است

 اولين. تحميل شده است را بشكند تا بتواند خود را بيابد
سنت تحميلي كه بر آن غالب مي شود، ايجاد رابطه با پسري 
جوان و كم سن و سال به نام جفري است و در نتيجه ي اين 

ود رابطه كيت براون معناي عشق را به نوعي جديد براي خ
اين رابطه در واقع بعد سنت شكن ديگرش . تعريف مي كند

هم استانداردي است كه جامعه بر رابطه ميان زن و مرد 
تحميل كرده كه معموال در هر رابطه اي جنس مذكر بايد از 

استانداردي  دومين. لحاظ سني بر جنس مونث غالب باشد
كه كيت براون در هم مي شكند كدهاي رفتاري است كه 

. ه از همان كودكي براي يك زن تعريف مي كندجامع
استانداردي كه دست آخر باعث مي شود در جامعه به زن 

فقط به عنوان ابزار جنسي نگاه كنند و او مجبور باشد دقيقا 
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همانگونه لباس بپوشد و رژيمهاي غذايي را به گونه اي رعايت 
كند كه كليشه هاي جامعه آن را تعريف كرده اند فقط براي 

نكه موجب جلب رضايت مردان و ايجاد جذابيت براي آنان آ
كيت براون پس از بهبودي از بيماري نسبت به كدهاي . باشد

جنسي در لباس پوشيدن خود بي اهميت مي شود و طوري 
به خيابان و محافل عمومي وارد مي شود گويي اميال جنسي 

كيت براون هنگامي كه . حاكم بر درون او نامرئي شده است
را اجاره مي كند به » مورين«ارتمان دختري جوان به نام آپ

در واقع . بازسازي و كنترل هويت مستقل خويش مي پردازد
او در آپارتمان مورين ساكن مي شود تا كسي او را نشناسد و 

اينجاست . بتواند فرديت خويش را به تنهايي در دست گيرد
رد و او كه استانداردهاي ظاهري ديگر براي كيت اهميتي ندا

هيكل اسكلت مانندي كه روبدوشامبر زرد به تن «نسبت به 
داشت و با توده اي از موهاي خشك و قرمز كه در اطراف 

 .كامال بي تفاوت مي شود) ص(» صورتش آويزان بود 
استاندارد تحميلي كه كيت براون بر آن غلبه مي  سومين

جوان و مورين دختر . كند در آپارتمان مورين اتفاق مي افتد
شادابي است همسن دختر خودش، آيلين، كه با بحران ازدواج 

و پيشنهادهاي متعدد از سوي مردان مواجه شده و هنگامي 
كه به عنوان مشورت از كيت براون كمك مي گيرد، او ديگر 

كيت از ايفاي چنين . از نقش مادرانه خود فاصله مي گيرد
ي دهد كه با نقشي براي مورين خودداري مي كند و اجازه نم

كوله باري از تجربيات خود به نصيحت مورين بپردازد و يا در 
در حقيقت كيت . تصميم گيري و احساس او دخالتي كند

براون در تمام اين مدت تمام سعي و تالشش بر اين است كه 
خود را از قيد تمام حالتهاي مادرانه كه از سوي جامعه و 

كنترل هويت دروني  اطرافيان بر او تحميل شده رها سازد و
  . خويش را به دست گيرد

از همان ابتداي امر كه كيت براون از خانواده خود به خاطر 
ماموريت شغلي اش فاصله مي گيرد تا در كنفرانس جهاني 

مواد غذايي شركت كند، هر شب روياي شير دريايي با او در 
روياي شير دريايي تا پايان سفر كيت . خواب همراه مي شود

در خواب . ي شكل گيري هويت زنانه كيت براون است نشانه
ميان صخره هاي بلند و ... يك بچه خوك دريايي « مي بيند 

حيوان ناله . سرد دامنه ي تپه، مستاصل و درمانده گير افتاده
خيلي . كيت او را بلند كرد و در آغوش گرفت. مي كرد

 بچه خوك دريايي بار ديگر ناله كرد و كيت... سنگين بود 
بنابراين كيت سفر ) ص(» . فهميد بايد او را به آب برساند

خود را به جستجوي دريا براي نجات بچه خوك در پيش مي 
بچه خوك مجروح همان هويت سرگردان كيت براون . گيرد

است كه مستاصل و درمانده در بند قراردادهاي اجتماعي و 
اين هويت محصور، . سنت هاي حاكم بر آن اسير شده است

استقالل و حاكميت خود را كامال از دست داده و كنترل آن 
را به دست ديگر افراد جامعه و عقايد و نظرات آنان سپرده 

هنگامي كه كيت براون خود را از قيد خانواده رها مي . است
سازد با در آغوش گرفتن اين شير دريايي، سفر خود را به 

پس . دمنظور جستجو و بازسازي فرديت خويش آغاز مي كن
زندگي مستقل در آپارتمان مورين، جايي كه  از چند ماه

شير دريايي « توانسته بر فرديت خويش غالب شود، در خواب 
به قدري سنگين شده بود كه ديگر نمي توانست آن را ميان 

برف با خود حمل كند و ديگر خودش سرشار از اميد به 
ر با آخرين نيرويي كه در بدن داشت، شي... زندگي است

شير دريايي . دريايي را رها كرد تا ليز بخورد و توي آب بيفتد
در آن فرو رفت، دوباره باال آمد و سرش را براي آخرين بار 

روي صخره گذاشت و با چشمان سياه و درشتش با مهرباني 
به او نگاه كرد و سپس سوراخ هاي بيني اش را بست و توي 

و سنگيني  نجات شير دريايي)  ص (» . آب شيرجه زد
وزنش نه تنها نشان دهنده انباشتگي كيت در درك هويت 
خويش است بلكه  سمبل جامعه اي است كه كيت براون 

  .خود را به آن مي رساند تا هويت خود را نجات دهد

. شير دريايي و كيت براون، هر دو به زندگي باز مي گردند
هويتي كه شكل چندگانه به خود گرفته است و سفر كيت 

ون در بازسازي و شكل گيري هويت خويش با بازگشت به برا
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آغوش خانواده و همسر و فرزندانش حالتي ادامه دار و 
بدين معنا كه كيت براون . ديناميك به خود خواهد گرفت

مجبور است از اين پس تحت شرايط جديد در زندگي اش به 
خود مراجعه كند و هربار هويتش را به شكلي جديد براي 

بنابراين سفر كيت به منظور يافتن هويت . كند خود تعريف
. مستقل خويش، در روياي شير دريايي خالصه شده است

بحران هويت يابي در مورد كيت براون حالتي سيال و 
درست است كه كيت در اين مرحله از زندگي . چنداليه دارد

اش موفق شد به هويت مستقل خويش دست يابد اما اين 
تجوي او تا ابد به پايان رسيده است بدان معنا نيست كه جس

بلكه تنها راهي كه كيت مي تواند در مراحل بعدي زندگي 
اش به خود بازگردد، انزوا و دوري از جامعه و خانواده نيست 

هويت او . بلكه بايد تلفيقي از هر دو را در زندگي به كار گيرد
در عين حال كه مجبور است يك سري : حالتي دو گانه دارد

داردهاي اجتماعي را پس بزند و منزوي شود، در كنار استان
آن بايد دسته اي از استانداردهاي حاكم بر جامعه را هم 

بپذيرد تا بتواند با تلفيق اين دو عامل بر قدرت دروني خويش 
حاكم شود و تعادلي انعطاف پذيرميان اميال زنانه خود و 

.انتظارات جامعه از يك زن ايجاد كند
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  آسيب شناسي ترجمه
   

  

  محمد اكبري 

» فدراسيون جهاني ترجمه«
روز سي  از سال 

سپتامبر را روز جهاني 
ولي در . ترجمه ناميده است

ايران كمتر در مورد اين روز 
اطالع رساني شده يا 

مراسمي براي آن برپا شده 
در تقويم ايران جاي چنين روزي انگار خالي مانده . است
روز منظور از اين مسئله اين نيست كه چند نفر در . است

خاصي دور هم جمع شوند و بدون ايجاد كردن موج و انديشه 
اي مراسمي خشك و خالي برگزار كرده و دوباره هركس براه 
خود برود، بلكه منظور اين است كه به اين موضوع كه مسئله 

ي مهمي ست بهاي چنداني داده نشده است و به آن به 
شايد . عنوان يك صنعت و يك نهضت نگريسته نشده است

اين موضوع در جاي ديگر هم تاكيد شده است كه اين 
موضوع به حدي مهم است كه حتي شكوفايي اروپا و شكل 

گيري رنسانس بعد از قرون وسطي را مديون ترجمه آثار بي 
و در زمان حال بي شك . شمار علوم اسالمي مي دانند

برگردان آثار خارجي و همچنين ترجمه و اشاعه آثار داخلي 
ديگر در عصر اطالعات و تكنولوژي از اهميت فوق  به زبانهاي

به دليل اينكه هر كتاب ايراني كه . العاده اي برخوردار است
در خارج خوانده مي شود برداشتن قدمي ست در راه اعتالي 

چه بايد كرد؟ به نظر مي . فرهنگ و تمدن پرشكوه ايراني
ر رسد  شروع و انجام برنامه هايي در اين جهت  مي تواند د

در شماره قبلي .جهت باال بردن جايگاه ترجمه مثمر ثمر باشد
از مثلث ترجمه سخن به ميان آمد كه سعي مي كنم آنرا 

مثلث ترجمه عبارت است از دانشگاه به عنوان . بيشتر بشكافم
توليد كننده ترجمه، نهادهاي ترجمه و ديگري بازار كار مي 

سه راس و قرار  به نظر مي رسد با ارتباط تنگاتنگ اين. باشد
گرفتن هر سه در يك مجموعه براي رسيدن به اهدافي 

به . مشترك مي توان به سمت  هدف نهايي گامهايي برداشت
. اين مثلث ترجمه بايد به عنوان يك سيستم نگاه كرد

سيستم عبارت است از مجموعه اي از اجزاي به هم پيوسته 
. ندكه در راستاي رسيدن به هدفي مشترك فعاليت مي كن

هر كدام از اين اجزاي سيستم ترجمه درآن اخاللي ايجاد 
شود باعث مي شود كل سيستم نتواند به نحو احسن فعاليت 

به نظر مي رسد در هر سه ضلع اين مثلث . خود را انجام دهد
شود و اين باعث شكاف عميق ميان اين  خالءهايي ديده مي

رايران سه ضلع شده و باعث چرخان نبودن چرخ كار ترجمه د
ابتدا بايد بگوييم كه به ترجمه بايد نگاه صنعتي . شده است

براي تحقق اين امر ابتدا بايد صنعت ترجمه را معنا . داشت
نيازهايي دارد، آيا اين  كرد، واژه صنعت ملزومات و پيش

الزامات وجود دارد، دنياي امروز دنياي سريعي است و لحظه 
است و معادالت دنيا به به لحظه اتفاقات دنيا در حال تغيير 

ريزد و اين نشان دهنده سريع بودن دنيا از نظر علمي،  هم مي
سياسي، فرهنگي و غيره است و ما نيازمند به پيش رفتن، پا 

صنعت ترجمه يعني خروجي با كيفيت . به پاي دنيا هستيم
هاي آن ايجاد و  خوب و سرعت و حجم باال و از ديگر ويژگي
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است هنگامي كه از صنعت نام برده پشتوانه براي مترجمان 
شود، يك خط توليد تشكيل مي شود كه در آن مترجمان   مي

تحوالت روزانه نشان . و حرفه اي كار كنند به صورت تخصصي
دهنده نيازمند بودن ما به صنعت ترجمه است و البته تحقق 

ولي مي توان با پر . ها به طول انجامد آن ممكن است سال
جود در .خالء م. اين مثلث به آن شتاب دادكردن خالء هاي 

دانشگاهها نداشتن نگاه به بيرون و بازار و نهاد هاي ترجمه 
قرار دادن يك سري واحد هاي درسي اضافه و كمبود . است

يك سري درس هاي ديگر باعث شده فارغ التحصيل دانشگاه 
.  در رشته زبان نتواند يك مترجم باشد حتي ممتاز ترين آنها

توان صرف زبان  رف شده براي متون اضافي را ميوقت ص
فارسي كرد و نقطه مشترك تمام مترجمان، زبان فارسي است 

است،اما وقت  ونقطه مشترك مترجمان تمام زبان ها ،فارسي
چنداني براي اصول واستفاده زبان فارسي گذاشته نشده است 

هاي آموزشي و تخصصي از ديگر الزامات  عدم وجود كارگاه.
بايد مترجمان را بر حسب عاليقشان به سمت آثار .است

به عنوان مثال كسي كه به متون ادبي .مختلف هدايت كرد
دانش تخصصي به اين معنا . عالقه دارد بايد آنرا ترجمه كند

اي كردن به ترجمه بايد از لحاظ آكادميك  كه براي نگاه حرفه
و تئوريك هم به آن پرداخته شود، از اين جهت كه توليد 

دانشمندان ما باشند،   دانش ترجمه داشته باشيم و مترجمان،
ديگري كسب مهارت يعني ترجمه با وجود تخصص 

دانشگاهي و آكادميك، مستلزم داشتن مهارت و ترجمه است، 
سبك مهارت با دست به قلم شدن و اقدام به ترجمه محقق 

براي صنعتي  .هاي اين راه را بايد پذيرفت شود و سختي مي
نهاد هاي ترجمه در . رجمه بايد نهاد سازي كردكردن ت

حقيقت دارالترجمه ها و هر شكلي از بنگاههاي ترجمه 
هستند كه به نظر مي رسد رضايت چنداني از آنها وجود 

يك نهاد وقتي نهاد است كه . ندارد و به شكلي منفعل هستند
در آن حس پويايي و حركت و خالقيت و تربيت باشد واال 

به عنوان دارالترجمه عمال نهاد ناميده نمي داشتن دفتري 
از طرفي به علت نبود مراكز ديگر، اين دارالترجمه ها . شود

عمال بي رقيب هستند و شايد دليل منفعل بودن آنها همين 
پس بايد با بوجود آوردن نهادهاي مختلف زمينه رشد و . باشد

 وجود نهاد ترجمه يك ضرورت است. رقابت آنها را فراهم كرد
با نبود نهاد ترجمه  چرا كه هر كار نيازمند سازماندهي است،

شود و همچنين نهادهاي  سر مترجم به راحتي بريده مي
تواند  نظارتي در ترجمه وجود خارجي ندارند و نهاد ترجمه مي

پوشش دهنده مناسبي براي مترجمان باشد و خواسته هاي 
ر اين مثلث به نظر مي رسد د. و اما بازار .آنها را عملي كند

ترجمه، بازار از تقصير زيادي برخوردار نيست و خود به خود 
گرااست و به دنبال  نگاه منفعت گرايانه دارد ، چرا كه نتيجه

. محصول نهايي خود است و ويژگي آن تجاري بودن آن است
ولي چيزي كه وجود دارد اين است كه دو ضلع ديگر اين 

ت هدف نهايي نقشي مثلث مي تواند در هدايت بازار به سم
دانشگاه و نهاد هاي ترجمه مي تواند بازار . مهم را بازي كنند

را به سمت آثار پر ارج و مهم ولي كمتر مطرح شده رهنمون 
سازد و در آگاهي دادن و شكل گيري اذهان و ذائقه خريدار 
كه همان خوانندگان و مشتري هاي بازار هستند گام هاي 

ت پيشنهاداتي براي هر سه ضلع و در نهاي.مهمي را بردارند
تغيير راهبردي ديدگاه دانشگاه   :اين مثلث مي توان ارائه داد

ايجاد فيلترينگ مناسب و قوي براي جذب   در قبال ترجمه ،
تر در دوره  دانشجوي مترجمي، تدريس دروس تخصصي

تربيت مترجم ليسانس، جذب اساتيد با سابقه كار ترجمه، 
اهي، تغيير واحدهاي تربيت مترجم قرار دادن واحدهاي كارگ

با رويكرد ايجاد ترجمه شفاهي، ايجاد صنف و اتحاديه 
مترجمان در كشور، افزودن روز جهاني ترجمه به تقويم ايران، 

ترجمه، ايجاد  اندازي موسسات ايجاد سازوكار مناسب براي راه
محيط رقابتي در ترجمه، فراهم آوردن امكان صدور دانش از 

به ساير كشورها، ايجاد تعامل بيشتر ميان طريق ترجمه 
عناصر و اجزاي كار ترجمه، اعتماد به متقاضيان ترجمه و 

  .نهادهاي ترجمه در كشور



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هفتم اسفند ماه  |   



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هفتم اسفند ماه  |   

  بخش سوم

  داستان -سينما
  حسام ذكا خسروي

WWW.Busalik.blogfa.COM 

  صامت و موزيكال و عناصر سينماي حاتميدو يادداشت كوتاه بر سينما  

  )به مناسبت سالگرد در گذشت وي(

يادداشتي نوشتم بر سينماي شاعرانه با ) ماهبهمن ( در مطلب پيشين ماهنامه   
و اساس اين سينما و چگونگي شكل گيري و  "بودن يا نبودن سينماي شاعرانه "عنوان

حال اين نوبيت دو يادداشتي مجزا دارم بر اشاره اي مختصر به سينماي صامت و  و... الخ 
  .موزيكال و دو ديگر عناصر سينماي حاتمي

) محمدرضا لطفي(كوتاه ذكر كنم كه زمستان دو سال پيش در پايان كالس وقتي استاد
صحبت از . گويي با استاد وارد شومبراي استراحت بيرون آمد جلوتر از باقي دوستان بيرون آمدم تا پيرامون گفت و 

استاد با شكيبايي خاص خود خاطرات و خطراتي را مرور . موسيقي نوشتن بر فيلم حاجي واشنگتن علي حاتمي شد
همان سال تحليلي ساختاري بر موسيقي . خارج است! كرد كه البته از حوصله ي اين يادداشت كه قرار است كوتاه باشد

كه اگر عمري بود در ويژه نامه نوروز . نوشتم _حسن كچل_با آغازين فيلم سينماييشروايي و قصه گويي حاتمي 
) (قسمت هايي از موسيقي آن فيلم را براي شنيدني بهتر قرار مي دهم.  

■  

  .يادداشت اول

  ضرب آهنگ در سينماي صامت و موزيكال

در اين نوع سينما به دليل نبود صنعت صدا  .سينماي رايج در اروپا و آمريكا بود  سينماي صامت , اوايل قرن بيستم 
ساده تر گفت و گو  بازيگران را بدون تكيه داشتن بر گفت و گو ها مي نوشتند و به عبارت سناريست و كارگردان نقش

ايجاد فضاي گفت و  عواملي چوننبود و كارگردان بالتبع  نقش اوليه براي ارتباط شخصيت ها) ديالوگ(از نوع بياني 
اين امر   . در درون مايه فيلم براي حفظ ساختار دراماتورژي ايجاد مي كردند را  بر مبناي ضربآهنگ موسيقي گو
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والقاي آن حس به  عاملي فوق العاده مهم بدليل حفظ كنش بين شخصيت ها.مهمترين عامل در سينماي صامت گرديد 
موسيقي   ;كليدي در سينماي صامت به حساب ميرفت  نقش سازنده و عنصرييقيمخاطب بود و ديگر اينكه موس

روايي داستان در سينماي صامت عامل مهمي محسوب  كنش و ارتباط بين بازيگران را تقويت ميكرد و در حفظ ساختار
استاد (مك سنت  كمدي هاي اسلپ استيك: سينماي صامت مقدمه ساخته شدن فيلم هاي كارگردان هايي چون.ميشد

پس از جنگ اول جهاني و ورود صدا  ...گريفيث و , ژرژ ملي يس جيوواني پاسترونه , پورتر ,   چاپلين, )چارلي چاپلين
پرده نقره اي نيز تثبيت كرد و سبب شكل گيري نوعي از سينماي موزيكال  موسيقي جايگاه خود را بر, به هنر سينما 

بيستم نوع نگاهي بين سينماگران اروپايي و آمريكايي شكل گرفت و آن  در نيمه دوم قرن  .در دهه هاي بعد گرديد
موسيقي و وزن ملوديك را پايه و , نگاه مزبور بر اين پايه بود كه . مقدمه اي براي رشد سينماي موزيكال شد 

ا ادبيات روايي در اين نوع سينم. نمودند  گفت و گوي بين بازيگران قرار دادند و فضاي روايي اثر را موسيقايي اساس
بنابر بر دو   .كه قصه سرايي موزيكال به منصه ظهور رسيد  بر اين پايه بود. مي داد ادب عامه پسند را تشكيل, فيلم 
موسيقي جاز رخنه در درون . و پايه ريزي سبك جاز رفرم زندگي اجتماعي سياهان. ۲  تولد سينماي موزيكال. : دليل 

    .را با هم ايجاد نمودند و نتيجه اين امر تا به عصر حاضر ادامه داشته است  قرينيسينماي موزيكال كرد و تالقي 

■  

  .يادداشت دوم

  عناصر سينماي حاتمي

شكل گيري و همسازي ادبيات فولكلوريك تقسيم ميشود موزيكال ايران به پيش و پس از حاتمي اساسا سينماي
و ديگر .است كه بنابر داليلي تنها به حاتمي ختم شد...بابا شمل و حسن كچل تهراني با سر آغازي فيلم هايي چون 

كه اين خود .نيز از آن سينماي موزيكال قصه گو جدا شدحاتمي هم در دوره فيلمسازي دهه پنجاه به بعد خود  آنكه
عناصر  در اين يادداشت كوتاه و به مناسبت سالگرد درگذشت وي به برخي.بحثي جدا را در بستري ديگر مي طلبد

  .روايتي فيلم هاي وي اشاره اي كوتاه مي كنم

 .گفت و گوهاي بازيگران كوتاه و اقناع كننده و سجع وارده بر متن ديالوگ ها.  

ك   " شاه  -فيلم كمال المل دين     "شاهي نداريم  تجربه اي در  گذشت تمام عمر ما به وليعدي: مظفرال

  ".خاك به امونت خيانت نميكنه       :دايي  -فيلم طوقي  "

 . حس نوستالژي و حسرت گذشته.    
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سن كچل  "    "راوي –فيلم ح

  "....خدا  از گلو پايين به  نميرفت چي بگم نون گندم مال مردم اگه بود...   

  "..دست خودش خسته نبود  بركت داشت پوال پول به جون بسته نبود آدم از.  "   يا 

 . حكايات عامه درقالب ادبيات ساختاري درامتيكضرب المثل ها و.  

شيكمش دريا و آب   , اين آب انبار نگين هست و گذر انشگتر  ,يه آب انباري هس , يه گذر هست تو ناف گذر    :راوي  - بابا شمل  "
اين دو تا محله ام آب انباري هيچ كدوم از   توي, محله است  اين گذر راه ميون بر دو تا,  آب خوش طعم و پاكي داره,  خوراكي داره خوش

پير و  گدا و اعيون و همه, آب ميخورن ,  آب ميبرن  بچه ها با مشتها,  سقاها با مشكا, درويشا با كشكول  ,زنا با كوزه و مردا با دلو ,  نيس
  ".انبار محل   دعا ميكنن همه شون به آب ,زناي بچه بغل   ,جوون 

ز زبان مادر  -مادر   ي ( ا   )سكانس پايان

حال . اول صبح به منزل رسيدن عالمي داره  شب راه طي كرد كه ميگه خوش آن كارواني, موقع بدرقه اس البته مونده به اومدن قطار  "
  ".قافله پا به راهم , آواي چاووشي , بانگ جرس  .مياد   صداي پاي قطار, گفتم كه من با قطارشب عازمم , اميد روز تازه ,  صبح نماز

است و تقويت اين ديدگاه  داشتن از سينماي حاتمي پي بردن به بخشي از فرهنگ معاصر و موسيقي كالمآگاهي  
    .ايران است موجبات تقويت پايه هاي سينماي آگاهانه و گاه شاعرانه

 . به كارگيري مونولوگ به عنوان شاخصه اي واحد در بستر درام.  

ولوگ مجيد "   "سوته دالن - مون

مجيد آقا تو , كيه ما رو ببره روضه , ما كه دنيامون شده آخرت يزيد ,   جاتون وسط بهشته, به سعادتتون كه ميرين روضه  خوش, التماس دعا 

*.واال خودت مصيبتي , گريه كن نداري  , روضه خودتي ,   چه به روضه  رو

ولوگ رضا خوشنويس " ر دستان - مون   "هزا

  ".در هم غلطيدن بستر خاك  حجله گاه دشت  عاشق شكارچي  معشوق شكار 
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  داستان –نقاشي 

  

عيسي .  }  اورا مريم مجدليه مي نامد دن بروان{يوحنا  . پطروس. يهودا . اندرياس . يعقوب . بارتاالمه .  دوازده حواري از چپ به راست  
 . توماس .سنت جيمز بزرگ   . فليپ .تاديوس . متي  .شمعون.  

  مجيد سيدين خراساني 

Iruni_man@yahoo.com  

Filmstory.blogfa.com 

  شام آخر

 ميز غذاعيسي با دوازده شاگرد خود بر سر . عطر مسيح همچنان بر كوي بازار طنين انداز بود. شب پهنه ي تيرگي اش را بر زمين گسترد
آنان بسيار    .بدانيد كه يكي از شما مرا تسليم دشمن خواهد كرد: فرمود. بعد از تناول غذا صدايش با طنيني آرام و دلنشين برون آمد نشست

  )خداوندا ، آيا من آن شخص هستم( ناراحت شدند و يكي پس از ديگري پرسيدند

 ).كسي كه دست خود را با من در كاسه فرو مي كند مرا تسليم خواهد كرد (: عيسي جواب داد 
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. پسر انسان به همان راهي خواهد رفت كه در كتاب مقدس براي او تعيين شده است، اما واي بر آن كس كه پسر انسان توسط او تسليم شود 
  .براي آن شخص بهتر بود كه هرگز به دنيا نمي آمد

  )همان طور است كه مي گوئي (عيسي جواب داد  )اي استاد ، آيا آن شخص من هستم ؟ (پاسخ گفت  آنگاه يهوداي خائن در  
  )استفاده از بخشي از آيات انجيل مرقس (
  

  ....و اين است موضوع  تابلوي شام آخر
  

نقاشي ديواري شام آخر، اثر .حيتتابلوي شام آخر از آن دست تابلو هاييست پر راز ابهام سر شار از مضامين و اختالفات در فرقه هاي مسي
، لودويكو اسفورزا، دوك ميالن، كه در سال . كشيده شده و هاي  نظير است كه بين سال لئوناردو داوينچي، شاهكاري بي

ديواري شام آخر سفارش داده شد و  تصميم گرفته بود اين كليسا را به آرامگاه خانوادگي خود تبديل كند، به لئوناردو داوينچي كشيدن تابلوي
توجه تابلوي داوينچي،  مركز اصلي   .كريستوفرو سوالري نيز مؤظف شد تا آرامگاه دوك و همسرش بئاتريس در مركز جايگاه گروه كُر بنا كند

وازده حواري با شنيدن اين هر يك از د .كند ها به او خيانت مي كند يكي از آن واكنش هر يك از حواريون است هنگامي كه مسيح اعالم مي
قبل از آنكه به حاشيه هاي جالب اين تابلو  .دهد كه ملهم از درجات متفاوت خشم و تعجب است خبر واكنش متفاوتي از خود نشان مي

او اين . ار بردك شام آخرشيوه خاص خودش را به داوينچي براي كشيدن نقاشي.بپردازيم كمي در مورد شيوه نقاشي و تركيب بندي اثر صحبت ميكنيم
اما اين شيوه حساسيت . داد جزئيات را با دقت بيشتري نقاشي كند اي كه به او اجازه مي نقاشي را چند اليه و با استفاده از گچ و رنگ روغن كشيد؛ شيوه

جداي از شيوه  .ي آن از ديوار جدا شودها پوسته و اليه هايش پوسته رطوبت بيشتر كرد و همين موضوع باعث شد بعد از مدت كوتاهي رنگ نقاشي را نسبت به
  ..نقاشي اتفاقاتي نيز روي داد تا در تخريب اين اثر بزرگ هنري كمك كند و امروزه  هشتاد درصد اين اثر از بين برود

  .در اين اثر ما پس از شنيدن پيام مسيح كه يكي از حواريون به او خيانت كرده است عكس العمل هاي شخصيت ها را مي بينيم
و هاله اي از نور . مسيح پشت به بزرگ ترين پنجره نشسته است و بزرگترين منبع نور ، نور وي را تامين مي كند . شيوه ي نور پردازي در اثر بسيار زيباست 

اريون مسيح هركدام يك حو. بر سر مسيح و يازده حواري ديده مي شود اما اگر به دقت نگاه  كنيد يهوداي خائن  در سايه اي از خيانت قرار گرفته است
  عكس العمل هاي هر كدام بدين گونه است. گروه سه نفره را تشكيل داده اند 

  
بارتاالمه  و يعقوب مجذوب و ميخكوب گشته اند و اندرياس با باال بردن دست هايش از مسيح مي خواهد اين ......اندرياس. يعقوب . بارتاالمه . :  گروه اول

  .نسازد سخنان دردناك را جاري
يهودا در سايه و منزوي است در دستانش سكه هاي نقره را مي فشرد كه در ازاي آن ....... }شايد مريم مجدليه {يوحنا. پطروس. يهودا . :  گروه دوم

  .پطروس خشمگين و يوحنا غمگين است. فرزند خداوند را فروخته است و  هراسان است
هاج و واج است و دستش را به هوا بلند كرده  جيمز توماس آشكارا نگران است،  ......فليپ.   سنت جيمز بزرگ. توماس . :  گروه سوم

  .اش را بيشتر توضيح دهد خواهد تا گفته فيليپ نيز در ظاهر از مسيح مي. گويا مي خواهد نام آن يك نفر را بپرسد.است
  .رو به شمعون برگشته اند و پاسخ را از او مي خواهندتاديوس و متي ..... شمعون.  متي . تاديوس. :  گروه چهارم

  . داوينچي با بردن حواريون به يك سمت ميز خواسته است تا مخاطب عكس العمل هاي حواريون را ببيند و پشت آنها به تصوير نباشد
  

شايد استدالل داوينچي اين . ميبينيم كه نشان از خيانت او دارددر ديگرآثاري كه شام آخر را به تصوير كشيده اند مانند شيكاگو يهودا را در سوي ديگر ميز 
  .بوده كه يهودا تا فرداي آن شب ناشناس بوده و اين فرد خائن هنوز لو نرفته بوده است 
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   Da vinci Codeرمان رمز داوينچي 
فيلمي نيز هاليوود با بازي تام هنكس بر اساس اين رمان ساخته { .نظريات جالب و عجيبي در اين باره ارائه ميدهد}در ايران با اين نام شناخته مي شود{ 

  }.است
  : بر اساس ادعاي اين رمان مطرح 

في بر خالف تصور عمومي حضرت مسيح هنگام مرگ مجرد نبوده  و همسر وي مريم مجدليه است كه كليسا در تبليغاتش سعي دارد وي را روسپي اي معر
نيز  گروه وظيفه اين . ست در حاليكه وي نه تنها روسپي نبوده بلكه از خانواده هاي اصيل و اشرافي بوده استكند كه توسط حضرت مسيح هدايت شده ا

اين كتاب به همين داليل مورد غضب كليسا و اقع شد و انتشار آن در بسياري از كشور هاي جهان .  مراقبت از نوادگان حضرت مسيح عنوان شده است
  .از چاپ ششم يا هفتم از انتشار مجدد اين اثر جلوگيري به عمل آمددر ايران هم بعد . ممنوع شد

ند زني در تصوير شام آخر بنا بر گفته هاي رمان رمز داوينچي داليلي وجود دارد كه يوحنا ي جوان در نقاشي فوق حضور ندارد و سيماي شخص به مان
  .داليل خود را ارائه ميدهد دن بروانمي ماند كه }  مريم مجدليه همسر مسيح{جوان 

مي تواند معاني مختلف داشته  V ين. شده است  ساخته V در بين اين ها حرفي شبيه به. به طرف چپ متمايل است و مسيح به طرف راستمريم مجدليه 
با لباس قرمز و شنل آبي به تصوير  مسيح. نكته ي جالب لباسهاي مريم مجدليه و  مسيح است . باشد (Virginity) مي تواند نمادي از باكرگي. باشد

  . شكل اين دو قديس گويي معكوس يكديگرند  vفرم . كشيده شده و از سويي مريم مجدليه يا يوحنا با لباس آبي و شنل قرمز به تصوير كشيده شده است

  
  چيزهاي ديگري در اين تصوير غريب است 
  .آن كاردي به حالت تهديد به طرف يكي از حواريون گرفته شده است و در . در اين اثر دستي وجود دارد كه به كسي تعلق ندارد

  . را تهديد ميكند} يوحنا يا مريم {پطروس گويي } به عكس العمل نفر چهارم در سمت راست حضرت مسيح دقت شود{
  

  همچنان اين نقاشي حاشيه هاي خود را دارد كه من اندكي از اين حاشيه ها را برايتان مي گزارم
  

  آخر  رمزگشايي جديد از تابلوي شام
داني برجسته در كشور ايتاليا محسوب  كه خود موسيقي )ماريا پاال(

خود روي تابلوي شام آخر نتايج بررسي  مي شود در تحقيقات
داوينچي و بستگان  هديه موزيكال«هايش را در كتابي با عنوان 

ايي يك با اشاره به اين مطلب كه مادر اين نقاش ايتالي» يهودي
با وجود حاشيه نوشته خود : روس بوده است، مي نويسد يهودي

به اين نتيجه رسيد كه وي  داوينچي زير نقاشي هايش مي توان
  .نقاشي هاي خود را بر اساس نت هاي موسيقي مي كشيده است

هاي موسيقي ميان  نت و عالمت داوينچي، در تابلوي شام آخر 
روي ميز جلوي مسيح و حواريون است  ها و ميوه هاي نان، دست

  .توانند نيايش دهنده يك نت موسيقي باشند هاي نان روي ميز، دستهاي مسيح و حواريان هركدام مي پاال گفته است كه قرص.
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متخصص كامپيوتر ادعا كرد كه وقتي يك كپي از نقاشي تابلوي  يك در جوالي 

شام آخر را به صورت وارونه روي نسخه اصلي آن بگذاريم، جزئيات اين نقاشي آشكار 

دستكاري شود تصوير يك كودك كه در  در ميان گوشه سمت چپ اگر كمي . شود مي

 .شود آغوش گرفته شده به خوبي ديده مي

  

 

  

هاي انتهايي ميز غذاخوري وجود دارند شكل  كي از لبهدو شكلي كه در ي

  .سازند يك شواليه را مي

  

  بد شكل بودن يهودا از نظر هندسي

اند اكثر نقاشي هاي داوينچي رگه هايي از اصول معماري  محققان و دانشمنداني كه درباره آثار وي تحقيق و بررسي كرده  به اعتقاد بسياري از

با استفاده از  يكي از محققان كه كشف كرده است در تابلوي شام آخر وي تمام حواريون را در اطراف مسيح گفته را در خود دارد و حتي به

محل اختفاي مسيح را اطالع داده بود در اين اشكل هندسي  كسي كه گفته مي شود» يهودا«اشكال هندسي ترسيم كرده است به طوري كه 

 .جاي ندارد
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فه داستانفلس  

 

  

 مهدي باطني

Bateni.mehdi@yahooo.com 

  )قسمت اول –بررسي سمت و سوي محتوي داستان (ول ئداستانِ مس

و در ! در اين شماره پيشنهاد مي شود كه داستان در طول مسير خود چه خط مشي را دنبال كند
مي .پيرامون ماهيت شناسي مسيرهاي پيشنهادي براي داستان خواهيم پرداختشماره ي بعد به بحث 

كه پدر فلسفه به گونه اي كه مي شناسيمش، (خواهم ابتدا به ساكن با داستاني كوتاه از سقراط 
  .شروع كنم)است

  ساكن

""

  .اين فلسفه را در خاطر نگه دار براي وقتي كه حرفي يا مطلب مشكوكي مي شنوي

يك روز بطور اتفاقي سقراط يكي . سقراط بدليل خردمندي و فرزانگي اش بسيار پرآوازه بود، )قبل از ميالد مسيح  – (در يونان باستان 
  "!سقراط مي داني، من چيزي راجع به يكي از شاگردان تو شنيده ام":از دوستانش را مي بيند، كه خوشحال پيشش مي آيد و مي گويد 

  . سقراط مي گويد "ر كنيك لحظه صب"

  "من به آن مي گويم امتحانِ سه. قبل از اينكه بگويي، مايلم كه تو يك امتحان كوچك بدهي": سقراط

  "سه؟": مرد

قبل از اينكه بخواهي راجع به يكي از شاگردان من حرفي بزني ، بگذار با گرفتن يك امتحان ببينم كه چه مي ". سقراط ادامه داد "بله دقيقاً"
  "ن هستي، چيزي كه مي خواهي به من بگويي، حقيقت دارد؟ئآيا تو كامالً مطم. اولين امتحان، حقيقت است. ي بگوييخواه

  "راستش، من فقط آن را شنيده ام. نه ":مرد گفت

و  ".نيم، تست خوبيباشد، بگذار تست دوم را امتحان ك". سقراط گفت ".بسيار خوب، پس بنابراين تو واقعاً نمي داني كه آن درست است يا نه"
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  انگولك ادبي       
  اندرحكايت جشنواره هاي زوركي پولكي

يه رفيقي رو ديدم گفت . من ميگم تو گوش كن! ولش كن چه فرقي مي كنهآره من مي گفتم يا تو؟ حاال 
گفتش برو بابا گفتن بايد فالن قدر پول بدي تا داستانت رو . داستانم فالن جا برگزيده شده گفتم دمت گرم
اين ...... :...........گفتم تو چي گفتي؟ گفت منم گفتم.!!!!!!!!!!!!!! توي مجموعه داستان برگزيده ها منتشر كنيم

بعضي ها . چين بذاريم دوست ما اصال بي ادب نبود ولي آدم يه حرف هايي مي شنوه كه بايد جاشون نقطه
پول ميگيرن ازت تعريف . پول ميگيرن داستانتو چاپ مي كنن. جشنواره ها رو كردن بنگاه معامالت امالك

كنن اين طرف و اون طرف دم ازضديت برعليه باند بازي و اين حرف  بعدش همين حضرات همين علماي بي بديل كه اين غلط ها رو مي. كنند
تازه شنيدم كه يكي ازهمين جشنواره ها كه خيلي هم سروصدا كرد بعد ازيك دوره خيلي . شما روي بعضي ها رو سفيد كرديد. ها مي زنن

ما هم يه . برگزيده شدي بيا پول بده: ((رگزاركنندگان  اين بودحرف ب!!!!!!!!!!!! خيلي طوالني چند نفري رو برگزيده اعالم كرد اما دريغ از جايزه
بريد بگيد اين جوجه  كه سرازتخم درآورده خيلي جيك جيك مي كنه اما من كه كوچكترين .)) كمكي بهت مي كنيم بيا كتابت رو چاپ كن

يه كمي دنيا رو بهتر . كالتونو بذاريد باالتر. رتونهفحش پشت س  - آقايوني كه داريد ازاين كارها مي كنيد - عضو جامعه ادبي هستم هرجا رفتم
  .يه كمي نه بيشتر. ببينيد

زنگ زد  -شما بخونيد خانم –ازاونجايي كه كه روش و منش انجمن داستاني چوك هم حمايت ازتمام جشنواره ها بوده وهست يه ضعيفه اي 
نده خدايي هم زنگ بعدش يه ب. وگفت ما هم جشنواره داريم ما رو حمايت كنيد گفتيم چشم

جالب اينكه هردو جشنواره با يك عنوان بود . زد و گفت ما روهم حمايت كنيد گفتيم چشم
ولي اون ضعيفه بعدش زنگ زد به . كه دهها جشنواره ديگه هم با اين عنوان برگزار مي شه

من وگفت تو نبايد جشنواره اون ها روتبليغ مي كردي چون جشنواره من با آن عنوان ثبت 
ده و اون هايي كه با اين عنوان جشنواره برگزارمي كنند دزد هستند و توهم كه تبليغ ش

البته اين خانم كه ازوجناتش معلومه . جشنواره اين ها رو كردي حمايت كننده دزد هستي
چندين دهه زندگي كرده ولي تجربياتش كافي نيست چون هم حاليش نيست كه درهر 

تعددي با اين عنوان برگزار ميشه وهم اينكه دايم التماس شهري و منطقه اي جشنواره هاي م
مي كرد كه از اعضاتون بخوايد براي ما داستان بفرستند چون داستان ها كم هستند و آن 

اگر . اي سروان كسي چاقوزيرگلوي شما نگذاشته كه جشنواره برگزاركنيد. اي بزرگواران.اي مردم . هايي هم كه رسيده به درد بخور نيستند
  .حتي پول جايزه دادن هم نداريد ،اگه مخاطب نداريد كسي ازشما انتظارنداره جشنواره ضعيف و به دردنخور برگزاركنيد
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  معرفي كتاب و نويسنده
 Louis Ferdinand Celineلويي فردينان سلين : نويسنده

 سميه نوروزي: برگردان

 1۳۸۷: چاپ اول

  نشر چشمه

  اسحاقيمريم  

صفحه اي با قلم معركه ي  110اين روزا كتاب معركه از لويي فردينان سلين رو مي خوندم، يه كتاب 
كتاب رو كه مي خوني تصور مي كني يه ضبط در گوشه اي از سرباز خونه قرار دادن و همه ي . سلين

 5راستش من . ديالوگ ها بي كم و كاست ضبط شده و افراد يكي يكي از گفتگوها سر در مي آرن
سالي مي شه در يه بيمارستان نيرو دريايي كار مي كنم، شايد واسه همينه خيلي از اين كتاب لذت 

اوايل كه اومده بودم اين بيمارستان، هنوز به زبان محاوره اي اين قشر آشنا نبودم و از اين كه  …بردم
دم و فكر مي كردم چه هيچ كس به هيچ كس آقا نمي گه و محترمانه صحبت نمي كنه متعجب مي ش

مثلن چاي كه مي خواستم، مي گفتم آقاي اكبري لطف مي كنين يه ليوان چاي بيارين؟ اونم بروبر نگام مي كرد و .. قدر همه بي نزاكتن 
 !چاي! اكبري ) هوار : ( بعد يواش يواش به ديگران گوش دادم و ياد گرفتم. از چاي خبري نبود
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سلين تصويري غم بار از . كتاب معركه در يك شب باراني در البه الي لگدها و ناسزاها و فريادها آغاز و با سپيده دم به پايان مي رسد.است
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  خبرها
   سيد مجتبي كاوياني

  

  براي چاپ آماده شد» چه كسي ازديوانه ها نمي ترسد؟«رمان

 مهدي« به گزارش خبرنگار خبرگزاري انجمن داستاني چوك، رمان 
مهدي . آخرين مراحل فني را پشت سرگذاشته و آماده چاپ است» رضايي

به احتمال زياد دراسفند ماه : رضايي دراين باره به خبرنگار خبرگزاري گفت
البته مشروط به اين كه با ترافيك . شاهد رونمايي ازاين كتاب خواهيم بود

به احتمال : مهدي رضايي درادامه افزود. چاپخانه درپايان سال روبرو نشويم
  .زياد اين رمان به صورت آنالين ازطريق وبالگ انجمن داستاني چوك به فروش برسد

  برگزار مي شود» داستان هاي بومي كنام« جشنواره
  

اين جشنواره با رويكرد پرداختن به فضاهاي : به گزارش خبرگزاري مهر، در فراخوان اين جايزه در تعريف داستانهاي بومي آمده است
از منظر ما به فضاهاي  ( native)بومي   در اين سرزمين اعم از سنتي و مدرن، روستايي و شهري برگزار مي شود؛ داستانموجود 

. روستايي و كهن و يا بافت قديم شهرها محدود نمي شود و همان طور كه اشاره شد تمامي فضاهاي موجود در ايران را شامل مي شود
  .و مكان مند باشند و در خالء اتفاق نيفتندمهم آن است كه داستانها زمان مند 

خراسان ، خوزستان ، سيستان و (بيست داور از اقصي نقاط ايران : توضيح داده شده است "كنام"همچنين در فراخوان جشنواره 
  .داوري جشنواره را به عهده خواهند داشت) بلوچستان ، تهران ، گيالن ، آذربايجان شرقي ، فارس ، كرمان ، يزد

حسين آتش پرور داوري مرحله نهايي را بر عهده خواهند داشت و  ابوتراب خسروي، بهناز عليپور گسكري، مشيت عاليي، احمد بيگدلي،
در مرحله نخست نيز علي چنگيزي، كامران محمدي، غالمرضا رضايي، مجيد دانش آراسته، فرشته نوبخت، مريم حسينيان، رضا زنگي 

  .كرامت يزداني به كار بررسي آثار مي پردازند  و  ورجاني، محمد هادي پور ابراهيم، منصور علي مرادي آبادي، فريبا چلبياني، حسين

اعالم شده است و با پايان مراحل داوري، هيئت انتخاب متشكل از هادي نوري، نجمه  1390مهلت ارسال آثار تا پانزدهم فروردين سال 
  .ستاد گزينش آثار را براي ارجاع به مرحله بعد آغاز خواهند كردمولوي، كاظم دامغاني ثاني و فاطمه خلخالي ا

  .در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد 1390مهرماه سال  "داستانهاي بومي كنام"مراسم اختتاميه جشنواره 

 .مراجعه كنند www.konam.ir عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به تارنماي جشنواره به نشاني

 فراخوان سومين دوره مسابقه داستان كوتاه دانشجويي

مركز نويسندگي خالق معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، افتخار آن را دارد كه ميزبان سومين دوره مسابقات 
براي آگاهي از جزييات به پايگاه . باشد سال داستان كوتاه دانشجويان كشور و دانشجويان ايراني دانشگاه هاي خارج از كشور در 

تلفن . مراجعه نماييد) معاونت فرهنگي، مركز نويسندگي خالق، رقابت ها و مسابقات (  www.jdsb.ac.irاطالعاتي با نشاني 
 پاسخگويي به مواردي است كه از طريق مكالمه مستقيم امكان پذير است آماده.  
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حسين آتش پرور داوري مرحله نهايي را بر عهده خواهند داشت و  ابوتراب خسروي، بهناز عليپور گسكري، مشيت عاليي، احمد بيگدلي،
در مرحله نخست نيز علي چنگيزي، كامران محمدي، غالمرضا رضايي، مجيد دانش آراسته، فرشته نوبخت، مريم حسينيان، رضا زنگي 

  .كرامت يزداني به كار بررسي آثار مي پردازند  و  ورجاني، محمد هادي پور ابراهيم، منصور علي مرادي آبادي، فريبا چلبياني، حسين

اعالم شده است و با پايان مراحل داوري، هيئت انتخاب متشكل از هادي نوري، نجمه  1390مهلت ارسال آثار تا پانزدهم فروردين سال 
  .ستاد گزينش آثار را براي ارجاع به مرحله بعد آغاز خواهند كردمولوي، كاظم دامغاني ثاني و فاطمه خلخالي ا

  .در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار خواهد شد 1390مهرماه سال  "داستانهاي بومي كنام"مراسم اختتاميه جشنواره 

 .مراجعه كنند www.konam.ir عالقه مندان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به تارنماي جشنواره به نشاني

 فراخوان سومين دوره مسابقه داستان كوتاه دانشجويي

مركز نويسندگي خالق معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد بهشتي، افتخار آن را دارد كه ميزبان سومين دوره مسابقات 
براي آگاهي از جزييات به پايگاه . باشد سال داستان كوتاه دانشجويان كشور و دانشجويان ايراني دانشگاه هاي خارج از كشور در 

تلفن . مراجعه نماييد) معاونت فرهنگي، مركز نويسندگي خالق، رقابت ها و مسابقات (  www.jdsb.ac.irاطالعاتي با نشاني 
 پاسخگويي به مواردي است كه از طريق مكالمه مستقيم امكان پذير است آماده.  

http://www.konam.ir
http://www.jdsb.ac.ir/
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مي بايست دانشجوي يكي از دانشگاه هاي كشور اعم از دولتي، آزاد اسالمي، پيام نور و يا غير شركت كننده . مضامين داستان ها آزاد است
داستان هاي كوتاه . شركت فارغ التحصيالني كه يك سال از زمان فارغ التحصيلي آن ها سپري نشده باشد بالمانع است. انتفاعي باشد

نام و نام ( آثار خود را به همراه مشخصات . ي تواند حداكثر سه اثر خود را ارائه دهدهر فرد م. كوتاه ، كوتاه و كوتاه بلند پذيرفته مي شوند
به نشاني ) خانوادگي، رشته تحصيلي، محل تحصيل، تاريخ تولد، نشاني پست الكترونيك، تلفن ثابت و همراه 

 

scomp2@gmail.com 
مهلت ارسال آثار تا پانزدهم اسفند ماه سال جاري . خواهد بود ل مراسم نهايي در ارديبهشت ماه و يا خرداد ماه سا. ارسال نماييد

  .مي باشد

  را روانه بازار كتاب كرد "سياه مكان ليراوي در تاريخ بوشهر"ميدرضا اكبري كتاب ح

شناسي شامل سه بخش سياه مكان  از خوزستان اين كتاب مردم) ايسنا( خبرگزاري دانشجويان ايران به گزارش خبرنگار 
 آيينه فرهنگ مردم، سياه مكان در آينه منابع طبيعي و سياه مكان در گذر تاريخ است كه حميد رضا اكبري در 

ك فرهنگ بومي راجع به اين منطقه از ليراوي المعارف كوچ دايره "سياه مكان": به اعتقاد اكبري.صفحه آن را نوشته است
هاي قديمي  محله  ترين نقشه منطقه ليراوي و عكس در اين كتاب از عظيم: او گفت.باشد است كه بخشي از خاك بوشهر مي

  .رضا اكبري اين كتاب را با همكاري افروز موحد در هزار نسخه منتشر كرده است حميد.سياه مكان استفاده شده است

  شود نويس برگزار مي با مشاركت جوانان داستان» استان هفت اقليمعصر د«

نويسان جوان و با  اي از داستان مجموعه با» عصر داستان هفت اقليم«هاي  ايرانمهر با بيان اينكه نشست عليرضا محمودي
  .دهر دو هفته يك بار خبر دا ها سابقه هدايت خواهد شد، از برپايي اين نشست

سلسله : هاي نقد داستان گفت نشست ايرانمهر درباره آغاز به كار اين ، محمودي)ايبنا(خبرگزاري كتاب ايرانبه گزارش  
سال آينده نيز بخش . نويسان جوان ايراني هدايت شود داستان اي از هاي نقد داستان قرار است با حضور مجموعه نشست

فعال اولويت : افزود وي.ن گردهمايي داستاني اضافه خواهد شدرمان و داستان كوتاه سال به اي مسابقه تحت عنوان بهترين
اي در حوزه داستان مدرن كار  يك بار به شكل حرفه اين جلسات داستان كوتاه است و اين انجمن درصدد است تا هر هفته

اصغر  علي وشتهن» دهد ها دست تكان مي يك نفر براي تاكسي«مجموعه داستان  .بپردازد كند و به نقد آثاري در اين عرصه
  .است» عصر داستان هفت اقليم«خواه نخستين نشست  حسيني

شدساله جودي بلوم 

http://us.mc1101.mail.yahoo.com/mc/compose?to=scomp2@gmail.com
http://www.ibna.ir/vdcewx8o.jh8pni9bbj.html
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 فوريه ) ي است كه براي كودكان ا نويسنده» جودي بلوم«روز تولد  سال) ماه  بهمنهاي  كتاب. نويسد و نوجوانان مي

هايش در سرتاسر جهان فروخته  ميليون نسخه از كتاب بيش از ي دنيا ترجمه و زبان زنده اين نويسنده به بيش از 

  شده است

نامزد دريافت يك جايزه ادبيكارتن خواب پيشين

خواب پبشين هم در ميان اين فهرست نامزدهايش را معرفي كرد كه بك كارتن جايزه ساالنه ادبي رمان رمانتيك در حالي

فهرست به نقل از اسوشيتدپرس، تام گمبل تنها مرد) ايبنا(به گزارش خبرگزاري كتاب ايران نويسندگان جاي دارد

گذردمراكش مي نامزدهاي انجمن رمان نويسان رمانتيك است و داستانش در دهه 

  

 تئاتر ايران منتشر شد كتاب دومين بازار

فجر به دو زبان فارسي و انگليسي  المللي تئاتر همزمان با بيست و نهمين جشنواره بين» دومين بازار تئاتر ايران«كتاب 
  .منتشر شد

http://www.ibna.ir/vdcjoteh.uqemxzsffu.html
http://www.ibna.ir/vdcbwsb9.rhb0apiuur.html
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