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  سر دبيرسخن                
وچه خوش تقديمي . با افتخار هشتمين ماهنامه ادبيات داستاني چوك را تقديم شما عزيزان مي كنيم

مي گويند ناپلئون بناپارت زماني كه مي خواست جايي . كه همراه نسيم بهاران و بوسه هاي باران باشد

فتح : مي گفت وقتي وسط كار مي شد. كاربزرگي خواهيد كرد: را فتح كند به يارانش مي گفت

و به كل !!! عجب فتح بزرگي كردم من: و وقتي كار تمام مي شد مي گفت. بزرگي خواهيم كرد

فراموش مي كردكه اگر ياري آن ياران نبود اصال شخصي به نام ناپلئون، اسمش هم به جايي نمي 

سئوليت درطي مدتي كه ماهنامه ادبيات داستاني چوك راه اندازي شد م. رسيد چه برسد به رسمش

باتمام عشق وعالقه اي كه به ادبيات داشتم زيربار اين همه . هايم چند برابرشد و كارهايم همينطور

اما آرام آرام دست هاي توانايي به ياري ام آمدند و اين نهال نوپا . كاردرحال شكستن و خرد شدن بودم

بي مزد بود و ت گرفته جالب ترآن كه تمام زحمت ها وتالش ها وتاليف هاي صور. را ياري كردند

اما اين عشق ومحبت بود كه .واين بي مزد وبي منت بودن را هنوز خيلي ازمخاطبان باورنكرده اند. منت

خيلي ها تشكر كردند ازبابت اين كه مقاالت و داستان ها و مصاحبه ها . دايره انجمن ما را تشكيل داد

چون اين ما . هم درنوع خود عجيب بود وترجمه ها و مطالبشان دراين ماهنامه منتشر شد كه اين

. هستيم كه بايد سپاسگذار شما عزيزان باشيم كه با هنرخود صفحات اين ماهنامه را مزين كرديد

وامروز من نه مثل ناپلئون كه سه موضع متفاوت داشت، بلكه دريك موضع و آن هم موضع موفقيت 

كار بزرگي كرديد و خوشحالم كه دراين ماهنامه چوك، به شما همراهان و ياران عزيزمي گويم كه 

به خصوص آن هايي كه زمان . سپاسگذارهمه دوستان و همراهان هستم. كار، من هم شريك شما بودم

سال زنده شدن و  ۱۳۹۰اميدوارم سال .خواب و زمان تفريح شان را هم دراختيارچوك گذاشته اند

                  .               دوباره شكوفا شدن ادبيات داستاني باشد

                                      

  سال نو مبارك      
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       بخش اول     

  داستان كوتاه برگزيده  

  
                                                            

از كودكي به ادبيات . ساكن ماهشهر، ليسانس شيمي - مسجد سليمان ۱۳۵۶متولد . پگاه شنبه زاده
همكاري با انجمن ادبي  ۸۳از سال . عالقه داشته ولي عالقه اش تنها به مطالعه آثارادبي گذشته است

را ازآن ) خوزستان(دوره هاي دوم و سوم جايزه برتر داستان نويسي شهرزاد . ماهشهر را شروع كرد
در جشنواره هايي نيز بعنوان داور و . يزه ي كشوري بامداد بودبرنده اول جا ۸۸خود كرد و در سال 

شهرزاد  داستاني كه درادامه مي خوانيد برگزيده جشنواره ادبي. دبير جشواره نيزفعاليت داشته است
  .بوده است ۸۷در سال 

  

 ميهمان خوانده

  پگاه شنبه زاده
ديشب قبل از خواب حدس زده بود كه . سفره را رنگين مي كردسبزي خوردن، ترشي وماست . گفته بود سبزي خوردن را حتماً بخر

اگر مي آمد و گاز را مي ديد با آن لكه هاي قهوه اي خشك شده، مي فهميد يك . زودتر از او برسد، براي همين گاز را تميز كرده بود
از پاك كن را اسپري مي كني و بعد چندبار مايع گ. پاك كردن اجاق گاز كار راحتي است. ماه از آخرين بارِ پاك شدنش مي گذرد

در زمان صبر كردن مي شود شيشه ميز آشپزخانه را برق انداخت و يا ظرفهاي توي كابينت كه با هر بار باز . بايد كمي صبر كني
بعد كمي اسكاچ مي كشي تا لكه هاي خشك شده كه حاال در مايع پاك كننده حل شده . كردن درش بيرون مي رزند رامرتب كرد

كلي برنج كه موقع كشيدن غذا روي گاز ريخته مي چسبد به دستمال سفيدي كه حاال قهوه . يك دستمال مي كشي . ند كنده شودا
براي بار آخر به گاز . دستمال را زير شير آب مي تكاني و اگر دستكش سوراخ باشد آب نشت مي كند به داخل دستكش. اي شده

. اما مرخصي ساعتي گرفتن خيلي سخت است. و دستكش را بايد راهي سطل زباله كني .به همين راحتي. دستمال مي كشي و تمام
  .جا مانده و يكساعت تأخير هم داشته باشي. خصوصاً اگر صبح بي خيال، زنگ ساعت را بسته و خوابيده باشي،

  .آخه مهمون دارم. كمي زودتر برم خونهه اگه اجازه بديد من امروز ي -

  .ببريدتشريف ! مشكلي نيست -
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فقط جمع بندي . نپرسيد گزارشها را تمام كردي يا نه، حتما فراموش كرده، فردا صبح قبل از ساعت نه بايد گزارش را آماده كند
كاش . شش ماه اول سال با شش ماه دوم سال. سه ماه اول امسال با سه ماه اول پارسال. آخرش مانده و چند تا نمودار مقايسه اي

  !دير مي آيد و زود مي رود.  نگاه سنگين همكارها شكنجه دهنده است . ايدتاكسي سرويس سريع بي

  "چقدر هواشو دارن! خدا شانس بده "

  .فسنجان غذاي شيك و خوشمزه اي است. لعنت فرستاد به تمام زنها ،مردها ، دخترها و پسرها و ارتباطهاي اين دو غير همجنس

نيكول كيدمن با موهاي . شوهر و خواهر شوهرش و فيلم نگاه مي كردند. ودندنشسته ب. صداي تلويزيون تا ورودي بلوك مي آمد
. دلش ضعف ميرفت ناهار رستوران اداره خورش قيمه ي بد مزه اي بود. طاليي فرفري حبس شده در اتاقك پايين يك قايق تفريحي

  .موقع روبوسي و سالم و احوال پرسي فكر كرد نكند از بوي دهانم اذيت شده باشد

  .ببخشيد. با اجازه من برم لباس عوض كنم. خواهر و برادر مشغول فيلم نگاه كردن هستيد! بد كه نمي گذره! وش اومديدخ -

جعفري هاي آويزان و ترب هاي . دكمه هاي مانتو را باز كرد و با صداي بلند پرسيد سبزي خريده يا نه؟ توي ماشين جا مانده بودند
  . حوصله اش هم سر رفته. غر زد كه چرا نياورده پاك كند؟ دو سه ساعت اينجا بيكار است) خواهر شوهرش( شهال خانم. پالسيده

  .پاك مي كنم خودم! شما زحمتتون مي شه -

شهال خانم لطفاً  ".تره ها بايد يكي يكي پاك مي شد و نعناع ها برگ برگ . ساقه هاي نازك شاهي. از سبزي پاك كردن متنفر بود
يك كارد . شوهرش روزنامه اي جلوي شهال خانم پهن كرد وكنارش نشست "!و بهت بگم سبزي ها را پاك كن بدون اينكه ازت بخوام

خواهر و برادر دست به كار سبزي ها شدند و او دست به . و يك ظرف براي سبزي هاي پاك شده كه بشود توي همان هم شستشان
سالي يكبار مي آمد و آن يكبار هم . رست كندو خودش را خسته نكندشهال خانم توصيه كرده بود غذاي راحت و ساده د. كار فسنجان

شهال خانم، شوهرش، : برنج را به تعداد خيس كرد . غذاي ساده و راحت؟ فسنجان غذاي شيكي است و پختنش هم كار سختي نيست
ين و فلفل سياه، رب انار، گردوي آسياب دارچ. پياز را ريز ريز خورد و مرغ تكه تكه شده يِ يخ زده را در پياز سرخ كرد. رانا و خودش
سبزي بايد چند دقيقه اي . ظرف سبزي هاي پاك شده را زير شير آب گرفت و نمك و مايع ضدعفوني ريخت رويش. شده و تمام

وي آب را باز گذاشت ر. بماند، توي اين چند دقيقه مي شود آب را گذاشت تا جوش بيايد براي دم كردن برنج، مي شود چاي دم كرد
شهال خانم مي شود داستان فيلم را تعريف نكني؟ من اين فيلم را قبال ". آبكش سبزي ها و چاي ريخت و نشست روبروي شهال خانم

نقش ديالوگ را . از روي تصاوير نمي شود به مفهوم كامل فيلم رسيد. تو انگليسي بلد نيستي. اينطور كه مي گويي نيست. ديده ام
ت آخر هر حرفت را با يك عالمت سوال و با ابروهاي باال رفته از تعجب ازتو مي پرسم معني اش اين نيست اگر من جمال. نديده نگير

  ".كه تأويلت از فيلم برايم جالب است

  فكر كرد اسم نوه هايش چه بود؟ پريسا دختر زهره بود؟ رامتين پسر ژيال؟. خواست احوال بچه هايش را بپرسد

  ب بودن؟ چرا نيومدن؟ بچه هاشون چطورن؟زهره خانوم و ژيال خانوم خو -

رانا با كيف مدرسه نشست توي . تصور پريسا در سن يك دختر دبيرستاني مشكل بود! پريسا اول دبيرستان و رامتين پيش دبستاني
  .مامان تكاليفمو انجام ندادم: بغلش
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  !بگو بابا كمكت كنه -

  بابا رفته ماشين رو بشوره -

  كه چرا همين يكي؟ ژيال دو تا پسر داشت و زهر سه تا. بچه دوم مي پرسيدشهال خانم از اقدام براي 

  !بعداً بايد تنهايي بكشه ها. رانا گناه داره. يه دونه كمه -

تمام ربع ساعت به . نه مثل خودش كه خواهر داشت و هفته اي پانزده دقيقه تلفني صحبت مي كردند. رانا در آينده تنها مي شد
و توصيف چگونه درس خواندن بچه ها و سكوت هر دو طرف  خط كه آزار دهنده مي شد و به پرت و پال احوالپرسي مي گذشت 

برادري داشت كه اجزاي چهره اش را . گويي مي افتادند تا سكوت پر شود و هركدام به ديگري ثابت كند شاد است و از شرايط رازي
رانا . دا و دستها جدا و همه اينها با بوي سيگار زمان بوسيدنش مخلوط بودچشمها جدا، موها جدا، لبها ج. كنار هم به خاطر نمي آورد

  . بدون سكوت جاري در گوشي تلفن و بدون تصاوير جدا جدا. در آينده تنها مي ماند

رانا گريه مي . دلش ضعف مي رفت. فسنجان روغن انداخته بود. شوهرش پرسيد كي آب رو باز گذاشته؟ آب برنج جوش آمده بود
نمي دانست دو را بايد با نه جمع بزند و يك باقي مانده از يازده را با يك باقي مانده از . ، نمي توانست دوازده را با نه جمع بزندكرد

گل كلم سفيد رنگ شير كاكائو شده بود، بادمجان سبز و خيار .ماست و ترشي. بايد شام بخورد بعد بخوابد. خوابش مي آمد. دوازده
از . آره سبدها قشنگند. شهال خانم بدون اينكه ازت بخوام و بگم سبزي ها رو توي سبد سبزي بگذار". نارنجي حنايي و هويج هنوز

نمي داني . نور نزديك رويان است. شمال نرفتي. تو همه سفرهايت زيارتي هستند. شمال خريدم از نور، ميداني كجاست؟ نه نمي داني
  ".ببر تا من ته ديگ را در بياورنم ظرف ترشي وماست و خورش را. رويان هم كجاست

  !يه غذاي ساده درست مي كردي. چرا اينقدر زحمت كشيدي؟ بخدا راضي نبودم -

  .به بزرگواري خودتون ببخشيد ديگه. اين هم ساده است -

اين . پازوليني بوده مجري گفته بود كه برتولوچي شاگرد . از هفته پيش مي دانست امشب تلوزيون يك فيلم از برتولوچي مي گذارد
زن كاله سفيد . زن و مردي روي اسكله از قايق پياده شدند. شروع شده بود بدون اينكه اسمش را بفهمد. فيلم يكي از شاهكارهاست

حرف مي زدند و از زير نويسها عقب . روي چمدانش نشسته بود و باد دامنش را تكان مي داد. به سر داشت وپيراهن بلند سفيد به تن
. يك تكه ته ديگ براي خودش برداشت. براي رانا پلو كشيد و رويش فسنجان ريخت. روي صندلي روبروي تلويزيون نشست. ده بودمان

توريست در سفر است اما مي داند كه روزي به خانه اش برمي گردد اما جهانگرد مي . جهانگرد با توريست فرق دارد: زن مي گفت
  .خواهد هميشه در سفر بماند

  .مي دونم به خوشمزگي دستپخت شما نيست. خانم تعارف نكنيد شهال -

چند بچه . رانا مي خواست مامان لقه توي دهانش بگذارد. شوهرش به رانا تشر مي زد كه درست بنشيند و غذا اسباب بازي نيست
ش را روي سر پسرك گذاشته زن به پسر بچه كوچكي كه چمدانش را مي برد كمك مي كرد و كاله سفيد. باربر چمدانها را مي بردند

. اگر دوست دارد برايش بگذارد توي شيشه تا با خودش ببرد. درجواب سوال شهال خانم گفت كه ترشي مال يكسال پيش است. بود
پيرمردي از زن خواست كه پنج سنت به او بدهد و به يك گيالس . زن ومرد توي رستوران بودند و داشتند مشروب سفارش مي دادند
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: همان موقع پيرزني آمد و سر پيرمرد جيغ كشيد. مرد توي جيب بغل كتش دست كرد و سكه اي به پيرمرد داد. عوتش كندبراندي د
رانا براي خوردن هر لقمه غذا گريه . پولي نداده است: بهش پول دادي؟ و زن گفت : باز گدايي كردي براي مشروب؟ و به زن پريد 

. و شهال خانوم توصيه كرد اگه االن چاق شه بعد براي آب كردنش بايد زجر بكشه! نچپون ميكرد و شوهرش گفت اينقدر به اين بچه
تنها تصوير دست زن در آينه . مرد سه بار از زن خواست بيا با هم بريم بيرون و هر سه بار زن گفت كه مي خواهد توي اتاقش بماند

مرد شكمش را ماساژ داد و با عصبانيت از . د ربدوشام اش را باز كردزن به مرد گفت كه شكمم را ماساژ بده و كمربن. روبرو پيدا بود
دستكشها به گيره وصل . شوهر و خواهر شوهرش ظرفها را مي آوردند. ايستاد پاي ظرفشويي. اتاق بيرون رفت و در را محكم بست

شهال خانم نبايد . ي چرب باز گذاشتآب گرم را روي ظرفها. ياد انگشتهاي خيس و سطل زباله افتاد. نبود توي جيب پيش بند گشت
زن ومرد توي يك ماشين مدل قديمي  "آبجي بعد از يكسال اومدي خونه من، اونوقت مي خواي ظرف بشوري؟ ". ظرف مي شست

زنهاي توي خيابان پيراهن هاي بلند تيره پوشيده بودند و . نشسته بودند و از خيابان يك شهر با خانه هاي گلي رد مي شدند
دستها و ظرفشويي را خشك . دستهايش توي آب گرم مثل دست پيرزنها خيس خورده و چروكيده شده بود. يشان پيدا نبودصورتها

ماشين مدل قديمي به بيابان و شنزار رسيده بود كه رانا آمد و . رفت نشست كنار شوهرش كه داشت پرتقال پوست مي گرفت. كرد
رانا به صداي . ند و ياد خاطرات كنند و رفت روي تخت كنار رانا دراز كشيدخواست كه شوهرش پيش آبجي اش بما. قصه خواست

يك پادشاه و ملكه بودن كه . پيشاني اش را بوسيد "مامان براي فردا ناهارم ماكاروني درست مي كني؟": خش دار و خواب آلود گفت
اون خانوم يه . ا يه خانم خيلي خوشگل ازدواج كردپادشاه ب. چند وقت بعد ملكه مريض شد و مرد. خدا بهشون يه دختر لُپ گلي داد

. شما از همه قشنگ تريد! آينه راستگو داشت كه هميشه از آينه مي پرسيد كي از همه قشنگ تره و آينه راستگو هم مي گفت ملكه
  ..... تا اينكه اون دختر كوچولو بزرگ شد و بزرگ شد

را در پياز خرد شده سرخ مي كني  و ادويه و زردچوبه مي زني وقتي  گوشت چرخ كرده. ماكاروني درست كردن كار سختي نيست
 . . .سرخ شد رب گوجه اضافه مي كني و صبر مي كني تا گوشت بپزد در زمان صبر كردن مي تواني آب بگذاري جوش شود  و يا 
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  معرفي نويسنده جوان           

 

 ،فارغ التحصيل دوره كارشناسي مهندسي صنايع   انجمن داستاني چوك و ، عضو۱۳۵۷متولد .علي حيدري خسرو
جن "و  "آثار"در مجالت اينترنتي  شدو داستان كوتاه  .دانشجوي دكتراي رشته اقتصاد  كارشناسي ارشد مديريت و

خيام و به اشعار شاملو و . ه كه درصدد انتشارآن استيك مجموعه كوتاه شعر هم سرود  .منتشر شده است "و پري
و از موضوعات  است به سبك داستان نويسي همينگوي عالقه مند. دو مطالبي درباره آنها مينويس دحافظ عالقه دار

  .استشهر ديكلب ايالت ايلينوي ساكن درحال حاضر .دبر داستاني صادق هدايت و كافكا لذت مي

 شب هالوين                                                       

halloween  

  علي حيدري خسرو

توي قطار مترو روبروي دكتر استافسكي . رفتم وسط پارتي هالوين خداحافظي كرده بودم و با متروي اول شب طرف خونه مي
اكثر مسافرين نزديك ما تو ايستگاههاي . رو ميخونه "برادران كارامازف"حدس زدم . نشسته بودم كه مشغول خوندن كتاب بود

شدند به جز يه سياهه و يه دختر بلوند بيست و چند ساله كه آرايش هالويني دور چشمهاش پاك شده بود و  ميان راه پياده
  .دو بال سياه كوچيكش رو كنده بود و دستش گرفته بود. رسيد افسرده و عصبي به نظر مي. صورتش رو ترسناك كرده بود

-پيراهن آبي تنش بود كه راه. اشت و چشمهاش رو ماليدعينكش رو برد. دكتر استافسكي كتابش رو بست و گذاشت تو كيفش
موهاي سفيدش . داد تر نشونش مي چاق بود و پليور چاق. راه بنفش داشت و يك پليور قهوه اي بدون آستين روش پوشيده بود

الس هميشه مرتب و خوش لباس سر كالس ميومد و تمام مدت ك. با صورت گوشتي و سفيدش كه يه كم غبغب داشت جور بود
رفت سر اصل  رفتار و منش آكادميك داشت و درست مي. داد استاد بود تو مطالبي كه درس مي. داد با شوق و اشتياق درس مي

داد كه حوصلم رو سر  هاي مختلف توضيح مي حال هر مطلب رو چند بار و به شيوه با اين. زد مطلب و سرراست حرفش رو مي
  . برد مي
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  "هاي": گفتم

  "هلو"-

  .دو سال پيش دانشجوي درستون بودم. يد هستمسع -

  .شستي معموال رديف يكي به آخر مي. بله، ميدونم -

  "از كجا اومدي؟": پرسيد

  "ايران" -

دختره لبخند . دختره نگام كرد و من هم براش چشم و ابرو تكون دادم. دكتر استافسكي شروع كرد به پاك كردن عينكش
هاي پر زرق و برقش رو كند و پاهاش  ش رو گذاشت كنار دستش و كفش بالهاي كنده شده. سردي زد و فرو رفت توي صندليش

دختره جوابي نداد و . اي به دختره پروند كه من سردرنياوردم سياهه تكوني خورد و تيكه. رو جمع كرد توي بغلش روي صندلي
  .خيره شد به طرف ما

  "اومدم امريكا ۱۹۷۰من سال " -

  "تنها اومديد؟": پرسيدم. زد بود و دكتر استافسكي بلند حرف مي صداي قطار بلندتر شده

   "نه" -

  :مكثي كرد و ادامه داد

اومدم اينجا . من دنبال زندگي بهتر بودم. همونجا موندگار شدن. م از لهستان مهاجرت كرده بودن روسيه خونواده. يعني آره" -
  ".اومدم اينجا دوني، دنبال روياي امريكايي مي. درس بخونم و كار كنم

از توي شيشه پشت سر استافسكي، قيافه . تر نشستم به عقب تكيه دادم و راحت. منتظر بودم بيشتر صحبت كنه ولي ساكت بود
شدم و حال  خيال مي امشب رو بايد بي. كردم فكر كردم نبايد به اين زودي پارتي رو ترك مي. نقاشي شده خودم رو ديدم

به دختره نگاه كردم كه هنوز پاهاش تو بغلش . كردم شد بي فكر و خيال تا آخر شب حال مي داغ مياگه يه كم سرم . كردم مي
. سرش رو به عقب روي صندلي گذاشته بود و حواسش طرف ما بود. بود و دامن كوتاهش چيزي از پاهاش رو نپوشونده بود

  :دكتر استافسكي گفت. موند جواب سياهه باز يه چيزي به دختره گفت كه بي. دختره رو ورانداز كردم
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من سه سال پشت سرهم خودم رو شبيه . ديدي هاي هيپي و كولي بيشتر مي ها وقت هالوين تيپ دوني، اون موقع مي -
كردم اگه پير بشم يه چيزي شبيه گوژپشت نتردام  راستش فكر مي. كردم كردم يعني خودم رو پير مي مي "گوژپشت نتردام"

برا همين گوژپشت . ترسيدم از پير شدن مي. تاب بودم دوني، بي مي. ال بودم ولي آروم و قرار نداشتمها سرح اون موقع. شم مي
هاي كولي  با لباس. دوني صورت كوچيكي داشت مي. دوست داشتني بود. شد هم دوست دخترم كولي مي سه سال پشت. شدم مي

كنار پل روي دستم . ريج بردمش روي پل سيتي مي. ودراستش، شباي هالوين بهترين شباي من ب. شد تر مي و براق خوشگل
بعد . ندازمت تو آب گفتم مي كني؟ مي كار مي گفت اگه شيطوني كنم اگه تركت كنم چي مي. كردم بغلش مي. گرفتمش مي
  .دقيقه راهه ۳۵. شه پياده رفت گم؟ از دانشگاه مي دوني كجا رو مي مي. خوش بوديم. دوني مست بوديم مي. خنديديم مي

  .شبها روشنايي برجها ميوفته رو آب. دونم بله، مي -

  .دوني، از تو روشنايي روي آب نسيم مياد مي. هميشه نسيم مياد. آره، روشنايي برجها ميوفته رو آب -

قطار رسيده بود به ايستگاه بعدي و دكتر استافسكي ساكت . سياهه هم جابجا شد كه بهتر بشنوه. دختره پا شد و درست نشست
  "؟گردي خونه قد زود برمي-تو چرا اين": قطار كه راه افتاد پرسيد. كسي سوار واگن ما نشد. دبو

  ".همه ماهياي تازه رو گرفته بودن. يعني واسه من خبري نبود. خبري نبود" -

م اگه منم فكر كرد. از سر خودم وا كردم. حوصله نداشتم دو ساعت توضيح بدم كه چرا زود برگشتم. لبخند سردي تحويلم داد
راستش . من دانشجوي خوبي بودم": ادامه داد. زدم مست بودم االن مثل دكتر استافسكي سرخوش بودم و حرف مي-نيمه

شستم ولي عادت داشتم آستين دستام  شستم، رديف دوم يا چهارم مي من رديف يكي به آخر نمي. اوائلش نبودم ولي عوض شدم
كرد  اگه استادي چند بار يه مطلب رو تكرار مي. اهي حواسم به كالس بود گاهي هم نهدادم سر كالس، گ  لم مي. رو تا بزنم

  ".رفتم ولي هنوز بچه بودم دوني دانشگاه مي مي. دادم بازي گوش نمي شايد از سر لج. شد حواسم پرت مي

دكتر استافسكي به دختره  "دختره چي شد؟"دختره بلند پرسيد . صداي قطار باز بلند شده بود. جا شدم و درست نشستم جابه
  .نگاش به من بود. زنه شايد نشنيد يا فكر كرد دختره داره با سياهه حرف مي. توجهي نكرد

زدم  خوام شمشير بازي كنم، فقط يه بار تا مي انگار مي. راستش ناخودآگاه بود. زدم باال چون شور و شوق داشتم آستينامو مي" -
دوني، روياي  مي. خواستم خيلي چيزا مي. تاب بودم بي. زدم ه نرم كنم، دو بار تا ميخوام با كسي دست و پنج يا انگار مي

شي مياي  دوني، از اون ور دنيا پا مي مي. ش باشي رسي اگه براش بجنگي و اگه شايسته گفتن به هر چي بخواي مي مي. آمريكايي
، قراره يه كاري بكني، قراره قبل اينكه دير شه يه كاري خواي بجنگي مي. زني ش آستيناتو باال مي خب، واسه. واسه همين ديگه

  ".بكني



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هشتم ۱۳۹۰ماه  فروردين |   

 

فقط شباي . از گوژپشت نتردام، از پير شدن. ترسيدم ته دلم از يه چيزي مي. راستش راحت نبودم":به عقب تكيه داد و گفت
  ".بهترين شباي من بودراستش، شباي هالوين . ها رو داشتم چون گوژپشت شده بودم ولي بهترين لحظه. ترسيدم هالوين نمي

  .دكتر استافسكي حواسش به همه بود. اشاره گفت كه طرف مسته-سياهه با ايما

. خورم فهميدم جام تو جامعه كجاست، كي هستم و به چه دردي مي. آروم شدم. نشستم سرجام. يه روز تب و تابم ريخت" -
ديگه . ديگه با كسي هم دعوا نداشتم. از پيري نه از تنهاييترسيدم، نه  ديگه از پير شدن نمي. راستش، از اون موقع آروم شدم

  ".رفت م سر نمي ديگه حوصله. سرم پي درس و تحقيقم بود. زدم آستينامو تا نمي

كرد و بلند  صداي مترو بلندتر شده بود و دكتر داشت بارونيش رو تنش مي. دكتر استافسكي پاشد تا بارونيش رو تنش كنه
  :كرد صحبت مي

تو اين سي و چند سال، . كردم شاپ كار مي م اين سالها بيشترين عزت و احترام و تشكر مال دو سالي بود كه توي كافيتو تما "
كنم راضي باشم، كم پيش اومد به خاطر كارم، به خاطر زحمتي كه  آقاي سعيد نظري، كم پيش اومد كه از كاري كه مي

اگه كسي . خورد يعني كارم اصال به درد كسي نمي. كردم شاپ كار مي كشم، كسي ازم تشكر كنه به جز وقتي كه تو كافي مي
  ".دوني، برا كار خودشون بود گرفت بابت مقاله يا تحقيقم، واسه اين بود كه پذيرش بگيره، مي تماس مي

دكتر  "دختره چي شد؟": دختره باز پرسيد. همونطور سرِپا ايستاده بود و دستش به ميله قطار بود و قصد نشستن نداشت
  .استافسكي نگاهش رو از من برنداشت

دوني، رقصي كه بلد بودم، رقص  مي. رقصيدم رقصيدم، كنار پل براش مي دوني، من دوسش داشتم، كنار پل باهاش مي مي" -
  ".جهود، رقصي كه از اون ور آبها با خودم آورده بودم

 گرفت و دست چپش رو به پشتش زد و با اون شكم چاقش دكتر استافسكي دست راستش رو باال. صداي قطار باز بلند شده بود
  .كه زير باروني قايم شده بود شروع كرد به پايكوبي و رقصيدن

تب و تابم . ولي فرداي يكي از اون شبا يعني فرداي سال سوم، آروم شدم. راستش، شباي هالوين بهترين شباي من بود" -
دوني، اولش واسه يه رويا اومده بودم والّا اون ور آبها هم  مي. زدم نامو تا نميرقصيدم، ديگه آروم بودم، آستي ديگه نمي. ريخت

دونم  مي. دونم ولي االن سرم به كار خودم گرمه، جام رو تو جامعه مي. رفت رقصم هم يادم نمي. تونستم درس بدم و كار كنم مي
يه مطلب رو چند . ست يا كُنده يا چرتش گرفتهم چيه، سر كالس حواسم به همه است حتا به اوني كه درسش خوب ني وظيفه
. ي چه كاري رو هم ندارم خورم و جربزه فهمم به چه دردي مي دونم، مي راستش، من جام رو تو جامعه مي. كارم اينه. گم بار مي

رقصيدم  ن براش ميدونم اگه يه دختر كولي كه با من از اون ور آبها اومده و م مي. دونم جربزه چه كاري رو ندارم دوني، مي مي
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پرم تو آب و نه حتا  تونم بندازمش تو آب، نه خودم مي گفت، اگه خيانت كرد، نه مي ، ميدوني اگه دروغرداگه شيطوني ك
خود آستينمو تا  بي. دونم جربزه چه كاري رو ندارم بله آقاي نظري، سرم به كار خودم گرمه، مي .جنگم كه پسش بگيرم مي

زنه و  ادبي آستينش رو تا مي كه حواسم به همه باشه، يه مطلب رو چند بار بگم و اگه يه دانشجوي بي م اينه وظيفه. زنم نمي
 .رو ندارم كه بزنم دندوناشو خرد كنم شَ هدونم كه جربز ده و حواسش نيست، مي  شينه و تو كالس لم مي رديف يكي به آخر مي

  ".دونم رو تو جامعه ميدوني، جاي خودم  مي. تونم بكنم دونم كه كاريش نمي مي

  "شب خوبي داشته باشيد آقاي نظري"كيفش رو برداشت و گفت . مترو به ايستگاه رسيده بود

موندم و تا آخرِ شب مست و خراب  بايد تو پارتي مي. رو قيافه نقاشي شده خودم رو نگاه كردم توي شيشه روبه. قطار راه افتاد
م نگاه كردم و  به موها و ابروهاي سفيد و رنگ شده. موندم بايد مي. كردم و خرد ميزدم دندوناي جفتشون بايد مي. كردم حال مي

آروم . ترسيدم ديگه از صورت خودم نمي. چينهاي دور چشمهام رو پاك كردم و زل زدم به صورتم. به چين و چروكهاي صورتم
دختره خنديد و صداش . گفت كه سردرنياوردمسياهه چيزي . تاي آستينامو وا كردم. قطار به ايستگاه بعدي رسيد. شده بودم

پالتوي كهنه و رنگ و رو . زدم دندوناي جفتشون رو خرد ميكردم بايد مي. مثل صداي متعفن يه دختر الشي گوشم رو آزرد
بقيه راه رو پياده گز كردم. م رو برداشتم و رو دوشم انداختم و از قطار پياده شدم رفته. 
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  داستان ويژه 

  

 

  كابوس

  محمود خداوردي

  تهران ۱۳۳۹متولد سال  

درجشنواره هاي . بيشتر درحوزه داستان كوتاه فعاليت دارد. داستان هاي او در روزنامه ها و مجالت معتبرادبي به چاپ رسيده است
اولين مجموعه  ۸۸درسال . به چاپ رسانيدمجموعه داستاني را با مشاركت دوستانش  ۸۱درسال . متعدد، جوايزي دريافت كرده است

ازبهترين داستان هاي او مي توان . توسط انجمن قلم ايران منتشر كرد))اجازه مي دهيد آقاي چخوف؟(( داستان مستقل خود را با نام
» كابوس«داستان . است)) ماپنج نفربوديم(( درحال حاضر مشغول نوشتن رماني با نام . كابوس، عدل،تلواسه، دايره و برهوت را نام برد

  .كه درادامه از نظر مي گذاريد درمجموعه داستان وي منتشرشده است

  كابوس  

و حرف هاي هزار بار . همه زندگي ت شده بورخس و هدايت و كافكا . تو ما رو هم مث خودت ديوونه كردي : همسرم مي گويد 
براي حرف زدن داري ، اونوقت ديشب تو مهموني داداشم اينا معركه اين همه بهونه : مي گويد . گفته شده اش را تكرار مي كند 

  .......گرفتي براي ساعدي و چوبك 

  ..........آخه : مي گويم 

چارسال نشده تو همون اداره فكسني . مثالً همين داداش يه القبات تا ديروز چي داشت ؟ يه زبون اندازه پارو : مهلت نمي دهد 
  ....... جوري خودشو بسته كه 
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چهره اش مات مي شود و من ال به الي مژه هايم كه مدام مي پرد ، كافكا را مي بينم كه نشسته است روي تخت بيمارستان و 
سل در رگ و ريشه . است و به نظر مي رسد كه همه چيز رو به پايان است  ۱۹۲۱امروز هفدهم فوريه سال « . هايي مي نويسد چيز

  . »ام خانه كرده و توانايي ام را از بين برده است 

  .چهارشنبه سوري نيومده ، شروع كردن: همسرم مي گويد . از بيرون صداي انفجاري مي آيد 

ماشين ها بوق مي زنند . پيرمردي رفته است زير ماشين ، هر كس چيزي مي گويد . سر چهار راه شلوغ است . ن مي روم توي خيابا
  .دشت مغان  -گوسفند زنده: كنار پياده رو مردي كه تابلوي كوچكي به دست گرفته با صداي نخراشيده اي فرياد مي زند . 

نگاهش . امير چشم هايش دودو مي زند . حاجب الدوله تيغش را تيز مي كند  امير را برده اند حمام فين ، هدايت كنارش ايستاده ،
  . تو كارش اوساس ، وارده ، بفهمي نفهمي : رو مي كند به امير . بخار حمام هدايت را بي حال و بي رمق كرده است . به هدايت است 

بهتر از اينه كه مث كافكا روي تخت بيمارستان بپوسي  راس مي گه ،: حاجب الدوله چهارزانو مي نشيند رو به روي امير و مي گويد 
  . و كسي هم سراغتو نگيره 

  . پس آرام تر بزن ، كه بعد از تو همه آرام تر بزنند : امير با اندوه مي گويد 

  : هدايت دستش را مي گذارد جلوي دهانش و شيشكي مي بندد 

  . كار راه اندازه ، خير تو مي خواد ، ارواي باباش  -

  . ر پيرمرد جمع شده اند و هر كس چيزي مي گويد دو

امروز پسرم گيتاري خريده است و موهايش را آنقدر بلند كرده است كه تا پائين كمرش مي رسد ، گاهي اوقات كشي هم دورشان 
به درد ما جوونا نمي  اونجا: به كُلَك چال مي گويد قبرستان . با دوستانش قرار گذاشته است كه بروند يونجه زار تفريح . مي بندد 

  . خوره بابا ، چارتا استخوان پوسيده رو چال كردن اسمشو هم گذاشتند مقبره الشهداء 

شب ها هم مي نشيند پاي اينترنت و با دختري تنها توي هامبورگ كه او هم پدرش با معشوقه اش فرار كرده و رفته است به آمريكا 
  . و مادرش كه در يكي از بارهاي آنجا مشغول كار است ، چت مي كند 

من هنوز يك : ت گرفته ، فرياد مي زند ساعدي را دوره كرده اند ، رفته است روي سقف ماشيني ايستاده و بلندگوي كوچكي به دس
  . هزارم كابوس هايم را ننوشته ام 

  . بعد كه مي بيند كسي به حرف هايش گوش نمي دهد ، روي ماشين الل بازي درمي آورد 

  ورق  -عرق: جوانكي به من تنه مي زند و آرام مي گويد 

  ورق  -عرق: توي پياده رو هر كه را مي بيني مي گويد 
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  . فروختن ، منو فروختن : اليي جوانكي را گرفته با خود مي برند ، داد مي زند خيابان با

  ) راستي كسي قيمت عرق فروش ها را مي داند ؟ ( 

  . فردا مرخصه : يكي مي گويد . عابرين مي خندند 

  . پشتش به كوه ابوقبيسه : ديگري مي گويد 

و درشتي مي گردم كه دارند با ماشين حساب هايشان جمع و تفريق مي و من در هزار توهاي بورخس دنبال پرتقال فروش هاي ريز 
  . كنند 

  . قليان ها را چاق كرده اند و دود همه جا را پر كرده است . قهوه خانه شلوغ است 

  . بهرام صادقي با كت و شلواري نيمدار ، كتاب سنگر و قمقمه هاي خالي را زير بغل زده و مي خواهد برود تو 

  . ورود معتاد ممنوعه آقا : زند تخت سينه اش  قهوه چي مي

  . ناسلومتي من نويسنده اين مملكتم : صادقي سبيل هايش را مي جود 

  . مأموريم و معذور : قهوه چي مفش را مي كشد باال 

هر كس  هر كس چيزي مي گويد ، آن طرف تر مردي قرمز پوش دايره اي به دست گرفته و به. پيرمرد نفسهاي آخرش را مي كشد 
  ارباب خودم چرا نمي خندي ؟ : كه مي رسد ، خودش را مي جنباند و مي خواند 

  . خنده توي صورت مرد قرمز پوش ماسيده است 

صادقي دستمالش را از جيب در مي آورد و . علف خورده نه پالستيك . گوشت شيشكه : مرد گوسفند فروش رو به صادقي مي گويد 
  . هاي هاي گريه مي كند 

از گوشه دهان پيرمرد باريكه اي خون دلمه بسته كف خيابان ، از روي كاشي هاي سفيد حمام باريكه هاي خون امير به آرامي مي 
بورخس ديگر جايي را نمي بيند و . هدايت نفس هايش به شماره افتاده . بوي خون پيچيده است همه جا . روند توي آب روها 

. ل روي تخت بيمارستان تمام كرده است كافكاي مسلو
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  كافه گپ ايراني

 

  

  

  

   حميد رضا اكبري شروه

  پشت پرده هاي بنفش گفتگو با مهستي محبي نويسنده ي مجموعه داستان فانوسي

  .مهستي محبي هستم

فروغ و شاملو  از همان سالهاي دبستان نانمان به شيريني شعر.شعر نو مي سرود .پدرم شاعر بود.  دمشه در ۱۳۴۳متولد شهريور 

پرتوي نور چراغ مطالعه ي پدرم و بوي قهوه و  خاطرات كودكيم همواره در.و اخوان و به تلخي و سياهي سياست آغشته بود

 ي خواندم و اكثر رمانهاي كالسيك را در دوره راهنماييبچگي رمان و داستان م از.سيگارش و صداي راديو پيك سوسو مي زند

 .خواندم

شدم و از همانجا تخصص قلب و عروق گرفتم و  وارد دانشكده ي پزشكي مشهد ۶۳سال .دوران نوجوانيم در انقالب آن گذشت

 ..شعر و ادب است فرزند ارشدم كاوه سلطاني اهل.سه فرزند پسر دارم.ماندگار شدم براي دوره ي طرح به نيشابور آمدم و

ادبيات شدم و داستان نويسي را آغاز  نيشابور با آشنايي با اساتيد و شعرا بخصوص زنده ياد علي نجفي رسما وارد دنياي در

چند داستان در سايت هاي .آثارم را مي گذارمandishevahonar.blogfa.com     مدت دوسالست كه در وبالگ.كردم

و مجموعه .شد كه ارديبهشت امسال چاپ"فانوسي پشت پرده هاي بنفش"داستان با عنوان دارم و يك مجموعه  مختلف ادبي

 داستان و يك رمان هم در دست چاپ دارم

  

 ؟هايتان خودتان هسيتيد داستان چقدر در

اين  فاصله گيري از خودم هميشه برايم مشكل است وبعالوه فكر مي كنم نيازي به.هستم در داستانهايم تقريبا هميشه خودم 

دهد كه  در ضمن به محض اينكه سعي مي كنم از زبان ديگري حرف بزنم اين حس به من دست مي..ندارم كار

 .و بعد به خودم برمي گردم.دارم دروغ مي گويم و فريب مي دهم
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   آيا اعتقادي به ساده نويسي داريد؟

را ارتقا داد و پيچيدگي  برعكس معتقدم كه بايد نثر.در حاليكه شايد بسيار ساده مي نويسم.به ساده نويسي ندارم هيچ اعتقادي
و چند معنايي بايد از دل نثر بيرون بيايد نه با آرايه هاي ظاهري  البته نه به طور كاذب بلكه اين پيچيدگي.هاي آن را بيشتر كرد

بيشترمي توان .چه  ي هر و البته با با مطالعه.خيلي ساده در دلش مي تواند بسيار پيچيده باشد و بالعكس بنابرين يك نثر
و روانكاوي ريلكه مي گويد براي نوشتن يك مصراع شعر  با مطالعه ي فلسفه و نقد ادبي.پيچيدگي دروني يك اثر را بيشتر كرد

 .اندوخت بايد ده سال سفر كرد و تجربه

  
  ؟داستاني نظرتان راجع به جريانهاي مينيمال در ادبيات

ووقتي .مينيمال درميآيد يك حيرت است فكر مي كنم حداكثر چيزي كه از يك داستان.ارمعالقه اي به داستانهاي مينيمال ند
 .خودنمايي بنظرمي آيديكجور هدف نويسنده ايجاد يك حيرت است چيزي مشكوك

 فرم و تكنيك در داستان چه جايگاهي دارد؟

كه اگر استحكام و عمق  كند مثل پي يك بنافرم مثل يك پتانسيل نهفته براي اثر عمل مي .با فرم ساخته مي شود داستان كال
البته اينها از هم .وظرافت هاي معماري مي توان زيبايش كرد كافي را داشته باشد به كمك تكنيك ،همان گچبري و آينه كاري

آن به  فرمست كه فضايي را مي سازد كه تكنيك در.كلوخي را نمي توان آينه كاري كرد و بالعكس يك خانه ي.جدا نيستند
 .حركت در مي آيد

  بينيد؟ مجموعه داستان نويسان خوزستان را چگونه مي

نمونه اش داستان نويس معاصر آقاي احمدمحمود و خيلي .بوده مسلما خوزستان در عرصه ي ادبيات هميشه از استانهاي پيشرو
خوزستاني  گهاي شعر و ادبيات دستاينترنتي هم نگاه كنيم ذرصد بااليي از سايت هاي ادبي و وبال و اگر به ادبيات.هاي ديگر

 .هاست

از زبان بيشتر به .يك زبان تصويري نيست . شاعرانه نيست.كنم ولي صادقانه بگويم با زبان خوزستاني ارتباط خوبي برقرار نمي
ده ي چرخن جمالت پيچيده و.جمالت كوتاه و بريده بريده اندو نفس نفس مي زنند.مي شود،يك ابزار عنوان يك رسانه استفاده

 .نثر خراساني را در آن نمي بينيم

 و فضاسازي هاي عالي هم در داستانهاي.سليقه ايست و به تفاوت زبانها برمي گردد البته اين يك امر كلي نيست و بيشتر

 .خوزستاني يافت مي شود

 افتاديد؟ شد كه به فكر چاپ مجموعه داستانتان رچطو

دوستي .از نوشتن و آماده شدن هر داستان از آن متنفر مي شوم بعد.داستانهايم ندارمراستش خودم عالقه ي چنداني به چاپ 
چند  دوستان و اساتيدي چون زنده ياد علي نجفي و آقاي مهدي غبرايي كه  اما!زايمان داري مي گفت تو افسردگي پس از
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اين بود كه مي خواستم از دست  هم  عامل ديگرش  جلسه اي در خدمتشان بودم مرا به چاپ داستانهايم ترغيب كردند و
داستان مثل مادري عمل مي كنم كه كودكانش بزرگ شده اند و او به سوي  انگار با چاپ!.،از وسوسه شان خالص شوم  داستانها

  !برو ببينم چند مرده حالجي:مي كند سرنوشت روانه شان

 بگوييد؟ نظرتان را درباره ي واژگان زير

 دموكراسي هر جا باشد خوبست بخصوص براي ما كه هنوز طعمش را نچشيده.ت كه خوبستاس خوب معلوم:دموكراسي ادبي

پاي واژه ي دموكراسي ادبي را پيش  مي ترسم.اما راستش تا حاال نوع ادبيش را نشنيده بودم.بايد ميوه ي شيريني باشد.ايم
با   زي به نام دموكراسي ادبي برنخورده ام اماو نقد ادبي جهاني به چي در ادبيات. بكشيد نوع استبداديش بگويد ما هم هستيم

ديگري فكر مي كنند يا  البد پدر خوانده هاي ادبيات ما مي خواهند بگويندما به جوانها يا كساني كه طور ادبي طرح دموكراسي
داستان و كتاب نياز شايد براي چاپ ..استبداد را برمي انگيزد كه اين تفكر به طور پارادوكس ظن. مي نويسند آزادي مي دهيم

 .ندارد  اما در عرصه ي ادبيات و تفكر هنرمند نيازي به اجازه به اجازه ي مميزي باشد

  
 !..تكرارو تكنيك غلت ميخورد كاش بيشتر مطالعه كنيم داستان امروز ايران در ورطه ي تقليد و:داستان امروز

 .رسي ي و به گردشان نميبايد مدام كشفشان كن.معما و معما و معما:جهان داستان امروز

 هاي آن ولي فقط يكي از شيوه.يك شيوه ي ديدن جهان:رئاليسم جادويي

 .ديگري ندارد االن كه برجستگيي بر داستان هيچ جاي:داستان خراسان

 معموال امكان ندارد جز در جرقه هايي گذرا اداي دين به زبان با پريدن به مغاك زبان كه:شعر

  .برسانيم ستالژي واژگان،جنگل خيال و خاطره،و اگر بتوانيم به نهايتشنو.زبان دويدن از پي:نثر
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  بررسي رمان بهار خاكستري

  

 

  

  نوشته پروين پور جوادي  زهره ابوقداره 

 

  حميد رضا اكبري شروه

  

رمان بهار خاكستري چيزي نيست جز به متن آمدن يك واقعيت ؛ بهروزي كه بهار مي 
اثر .اين كتاب رماني اجتماعي به شمارمي رود با ژانري از جنس رنج وجبر آدمي .شود 

منتقد آلماني را به ياد   مي » شالير ماخر« داراي تاويل است وخوانش آن، اين جمله از
  يسنده نخست درك گفتار نو: آورد كه

جنبه هاي روان .موسپس درك ذهنيت او به ما كمك مي كند ، متن را درك نمايي
شناختي  كاركه از تاويل فني سود جسته است ازاين جهت واجد ارزش است ،كه  در يك 

هر كلمه وسپس هر جمله، با : بطور جد مي توان گفت .نظام زباني ساده شكل مي گيرد 
  ستان ايجاب مي كند، معنا وتوجه به زمينه اي كه موضوع  دا

 

نثر نوشتاري رمان ساده .وضوح تصويري مي يابد 
وروان است واين خود مزيتي  براي خوانش 

در باب سوژه  نيز از آن . مخاطب به شمار مي آيد 
موضوعا تي ، محسوب مي گردد كه در  دست

ادبيات داستاني ما به آن كمتر پرداخته شده است 
سير حوادث داستان بر اساس توالي خطي است  وداستان . 

خوب رو به جلو حركت مي كند تا آنجا كه ورود  
يكي از نويسندگان درنقش مصاحبه گر،به جهت 

فقدان كاراكتر داستا ني و نيز  ساده نگاري اثر  كه 
 دور از جريان سيال ذهن وساير تكنيكهاي داستان

ز متن اصلي نويسي در فرم است ،خواننده را ا
اين تداخل نا به جا در كار  نويسنده .داستان دور مي كند 
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ي ديگرداستان   كه طي يك روال منطقي، داستان  به جلو 
مي برد ، موجب  تخريب  متن در بخش هاي فوق الذكر 

فضاي . موضوع نيز پر جاذبه انتخاب شده است . مي گردد
ني  است  با داستان  عالوه  اينكه سرشار از گره هاي داستا

تصوير سازي واقع گرايانه ، شرايطي را فرا روي مخاطب 
قرار   مي دهد كه وي با تلفيقي از رويه هاي ناتو 

البته اين .راليستي و رئاليستي روبرو مي شود 
شيوه رايج نيست اما در اين رمان خوش نشسته ؛ 

اين است كه رويدادها براي  خواننده قابل درك واز 
  .برخوردار ند يباور پذيري خوب

سربازي كشيك وشب سرد كوهستاني از تصاويري ست كه  
به خوبي پرداخت شده آن شب كشيك بودم هوا ابري 

  .  ۳۱ص . وسرد بود وچراغ ماه كم سو 

با نشانه . ساخت داستان نيز رابطه اي دال ومدلول دارد 
شخصيتها . هايي كه مفهومي محوري به كار داده است 

و آنچه كه هستند سخن مي گويند ؛  نيزبه فراخورمحيط
اين است كه در تعامل نويسنده وشخصيتها احساس مي 

 داستان را جلو شود اين شخصيتها هستند كه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحت يك باور ) بهروز( شخصيت اصلي  داستان.مي برند 
سانتي مانتاليسمي پرداخته نمي شود ونويسنده در تالش 

. داستان را به پايان برساندآن نيست كه كه با فرجاميخوش 
شادي  بهروزِِِِ دوجنسيتي  كه پس از رنج ها وتالش هاي 
فراون  اينك بهار شده در مواجهه با واقعيتهاي 
خشن جامعه چندي نمي پايد واخوردگي او در 

گاز را خاموش .صفحه هاي پاياني خوب تصوير شد
به اين !  كردم و با همان مانتو رفتم زير پتوي يخ

واز اين طريق خواننده بديهي بودن واقعيت  ترتيب
رويكردي كه بيش از گزارش كردن وقايع .را مي پذيرد 

  تاثير وتاثر دارد  

رد كه موقعيت د دامن معتقد م نوعي واسازي در متن وجو
و حتي تصورات شخصيتهاي داستان  را به هم مي ريزد 

ها را شكل  وانسجام  وسپس  حول يك محور مركز ي آن
داستان  بهار خاكستري از اين جهت كه  .مي بخشد 

واقعيتي مهجور مانده از اجتماع رادر قالب يك اثر ادبي  
.بيان مي كند  قابل تحسين است 
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  بهترين داستان كوتاه هاي جهان

  

   

  

  

     آرمان شرفي

    ادگار آلن پو                                                                                                                 

آلن پو را به همراه گوگول 
نخستين نويسندگان داستان كوتاه 

اين دو در يك سال .برشمرده اند
به دنيا آمده و با اختالفي سه ساله 

آلن پو شايد بيشتر از گوگول مستحق .تنداز دنيا رف
لقب پايه گذار داستان كوتاه امروزي است زيرا او بود 
كه اصول اوليه و معروف داستان كوتاه يعني ايجاز و 

اصولي كه هنوز هم با .وحدت تاثير را معرفي كرد
وجود تغييراتي كه سالها در عرصه ي داستان به 

گري نداده وجود آمده جاي خود را به هيچ اصل دي
آلن پو توضيح داد كه كوتاهي داستان كوتاه يعني .اند

اين كه بتوان آن را در يك نشست خواند و وحدت 
تاثير آنست كه همه ي اجزاء در داستان كوتاه تماما 

به يك هدف واحد تمايل دارند و در نهايت به 

در مورد .موضوع اصلي داستان ربط پيدا مي كنند
شخصيتي .دي مي شود زدخود آلن پو حرف هاي زيا

خاص كه فضا و درونمايه و قصه ي داستانهايش 
همواره از درونيات و افكار خودش تبعيت مي كنند و 

شايد همين نكته داستانهاي كوتاه او را بيشتر از 
خيلي از نويسنده هاي كالسيك هنوز هم قابل 

هرگز نمي توان .خواندن و قابل تامل كرده است
ن بسياري از داستانهاي داستانهاي او را همچو

صرفا داستانهايي ) با مضمون ترس و مرگ(گوتيك
او به عنوان اولين .تخيلي و سرگرم كننده دانست

همواره ) در كنار گوگول(نويسنده ي داستان كوتاه
  .جزء بهترين هاي اين هنر نيز محسوب مي شود

داستانهاي آلن پو با مفاهيم خاص خودشان كه به 
گفته ي خودش از روح انسان سرچشمه مي گيرند و 
ترسهاي موجود در آنها را ترسهايي واقعي و مرتبط با 

: انسان مي دانست به دو دسته تقسيم مي شوند
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داستانهاي جنايي كه علمي و يا به عبارتي بهتر 
ند و از داستان هاي انديشيده هم خوانده مي شو

سوسك ((جمله ي معروف ترين آنها داستان 
از .و داستانهاي وهمناك يا خيالي. است)) طاليي

)) قلب رازگو((زمره ي داستانهاي وهمناك او داستان 
آلن پو همواره و در عمر كوتاه  .جايگاه ويژه اي دارد

چهل ساله اش با فضاهاي وهمناك ذهني خود 
شكل حوادث را درگير بود و وجود اين فضا و اين 

براي داستان نيز الزامي مي دانست و آنچه كه بر 
كاغذ مي آورد افكار و درونيات خاص خودش 

سرانجام نيز با همين تفكرات و در حالي كه روي .بود
تخت بيمارستان از سايه هايي بر روي ديوار حرف 

از دنيا رفت و ) سايه هايي كه ديده نشدند(مي زد
اما داستان قلب . دندهرگز به علت مرگش پي نبر

رازگو قصه ي شخصي است كه همچون اكثر 
شخصيت هاي آلن پو با درد تنهايي اجين شده 

او كه با پيرمردي همخانه است همواره همچون .است
شخصيت هاي پو چيزي ترسناك آزارش مي اكثر 
مرد از يكي از چشمهاي پيرمرد كه شبيه چشم .دهد

ود پيرمرد مي گويد كه با خ.كركس است مي ترسد
مشكلي نداشته اما آن چشم برايش غير قابل تحمل 

داستان بسيار زيركانه و با جمالتي شروع .شده است
مي شود كه خواننده را 
مجاب مي كند تا شكي 

بر آنچه مي شنود 
برخالف آنچه كه .نكند

متاسفانه امروزه 
رواج يافته و آن 

عدم صحبت 
مستقيم با مخاطب 

مي زند راوي با ما حرف  است در اين داستان بارها
تا به همين شيوه واقعيت داشتن داستان را به ما 

بقبوالند،از اينكه ديوانه نيست و ما نبايد اين فكر را 
بكنيم مي گويد،از اينكه كارهايش را به درستي انجام 

داده و حتي از اينكه مي خواهد داستان را به خوبي 
  ...براي ما تعريف كند

عصبي بوده ام و ! درست است! بله همينطور است(( 
هنوز هم هستم،آن هم عصيبيتي بي حد و حصر،اما 
آيا اين دليل مي شود كه بگوييد ديوانه ام؟ بيماري 

حواس پنجگانه ام را حساس تر كرده است، اما آن ها 
را مختل يا ضعيف نكرده،به خصوص كه قبال هم 

حس شنوايي تيزي داشتم و همه ي صداهاي روي 
صداهاي بسياري هم از .ان را مي شنيدمزمين و آسم

پس چه طور ممكن است .جهنم به گوشم مي رسيد
ديوانه باشم؟ گوش كنيد و خودتان مالحظه بفرماييد 

كه چه عاقالنه و آرام قادرم تمام داستان را برايتان 
سپس به خودش و ترس هميشگي .))حكايت كنم

شب هاي پياپي به .اش از چشم پيرمرد مي پردازد
مي ) كه احتماال فقط همخانه اش بوده(پيرمرد اتاق

رود و به آرامي در را باز مي كند و پيرمرد را در 
تا اينكه .حالي كه روي تخت خوابيده ورانداز مي كند

شبي باالخره وارد اتاق شده و او را در يك چشم بر 
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يكي ديگر از نقاط قوت اين .هم زدن مي كشد
ات دلهره داستان شرحي است كه راوي از آن لحظ

اين توضيحات .آور و از جريان حمله اش مي دهد
آنقدر خوب و حساب شده اند كه دلهره را به 

توجه كنيم كه حتي (مخاطب هم انتقال مي دهند
  ).قصه اي كه روايت مي شود مربوط به گذشته است

اين شخصيت خاص اما قابل قبول پو هم مثل ساير 
اصي شخصيت هاي او با مشكالت دروني و روحي خ

مسئله ي او اينست كه .دست و پنجه نرم مي كند
حواسش و علي الخصوص حس شنوايي اش بسيار 
حساس شده اند و آزارش مي دهند و عاقبت هم 

همين حساسيت بيش از حد گوش است كه باعث 
  .مي شود او خودش را لو بدهد

دو مامور پليس وارد خانه مي شوند و راوي كه 
از آنها مي خواهد كه خيالش از همه جا راحت است 

او مطمئن است كه .اگر شك دارند همه جا را بگردند
آنها هرگز متوجه جنازه ي زير تخته هاي كف اتاق 

حتي با اعتماد به نفس كامل از آنها مي .نمي شوند
خواهد كه لحظاتي بنشينند و استراحت كنند و براي 
اين كار صندلي هايي را درست همانجايي كه جنازه 

سپس مي نشيند و در . قرار مي دهد مخفي شده
مامورين كامال قانع .مورد امور روزمره گپ مي زدند

شده اند كه چيزي نيست اما اين آخر ماجرا 
نبوده،كم كم حس شنوايي بيش از حد حساس مرد 

به كار افتاده و او ناخود آگاه صداهايي را مي 

انتظار دارد كه آن دو نفر هم همين صداها را .شنود
بلند مي شود و راه مي رود،سر و صدا .باشندشنيده 

مي كند،بلند بلند حرف مي زند و سعي مي كند تا 
خودش را از دست صدا خالص كند اما صدا باز هم 

بيشتر مي شود،آنها توجهي نمي كنند و راوي 
احساس مي كند كه مي شنوند و تنها براي  اينكه از 

 وحشت او تفريح كرده باشند به روي خودشان نمي
صدا بيشتر مي شود،صدايي كه شبيه صداي .آورند

تيك تاك ساعتي است كه دورش را با پنبه پوشانيده 
  ...باشند

ديگر ! هرچيز از مسخرگي قابل تحمل تر بود(( 
نتوانستم اين مسخره كردن هاي در لفافه را تاب 

احساس كردم يا بايد فرياد بكشم يا بايد قالب .بياورم
گوش ! هنوز هم ادامه دارد و حاال آن صدا! تهي كنم

فرياد ! و باز هم بلندتر مي شود! بلندتر! بلندتر! كنيد
! پنهان كاري بس است! پست فطرت ها: (( كشيدم

تخته هاي كف را ! من به جرمم اعتراف مي كنم
اين صداي ضربان قلب ! آن جاست! آن جاست! بكنيد

  !))وحشت زده ي او است

  

كتاب  ذكر شد از سمت هايي كه از داستانبراي ق* 
ترجمه ي رضا نجفي،پريسا _در قلمرو مرگ  _

 .استفاده شده است) نشر چشمه(رضايي
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  ومدبخش 

  

  

  داستان ترجمه

  

  

  نگين كارگر

  جيمز راس: نويسنده

  
او، من و مادر و خواهرم . داده است  تنها چيزي كه از اوگرفته ام يك كارت تبريك تولد است كه در سن ده سالگي به من

مامان هيچ موقع راجع به او صحبت نمي كند ولي . را زماني كه فقط سه سال داشتم به حال خودمان رها كرد و رفت
  .خواهرم او را به خاطر مي آورد

  پدر چه شكلي بود؟: پرسيدم

بازوهايش دلمه زخم .جلوي چشم هايش كنار زد موهايش را از. با چشم هاي خواب آلودش از ميان تاريكي به من نگاه كرد
  . داشت، مثل اينكه از لوله اي زنگ زده باال رفته باشد و ناگهان ليز خورده باشد و بدنش خراشيده شده باشد

  هان؟_

  ميگم پدر چه شكلي بود؟_

بهتر است از او سئوال لبخند زد و من فهميدم كه او هنوز هم در حال و هواي خودش است و بهتر است زماني كه حالش 
در هر حال تنها چيزي كه تا به حال من از پدرم گرفته ام كارت تبريك روز تولدي است كه در ده سالگي به من داده .كنم
  :در داخل كارت هم يك شعر بود ! تولدت مبارك ميكي: نوشته بود. است
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  اكنون ده ساله اي

  با قدي رعنا

  ...اما

  كافي نيست

  زرگتر شوينگاهم به توست تا ب

  مرد شوي

  *با بازوهاي مردانه

اما در اين . روي كارت تصويري كارتوني از پسر بچه اي در مزرعه بود كه عرق چين بر سر داشت و تراكتوري را مي راند
ميان چيزي كه برايم مهم است اين است كه او از كجا مي دانست كه من بزرگ شده ام؟ راستش را بخواهيد از اينكه او مي 

  .ما خيلي قبلتر جابجا شده بوديم.ت من كجا هستم غافلگير شده بودمدانس

  :اما كشنده ترين بخش اين كارت پانوشت شعر بود،نوشته بود

  .به خاطر داشته باش، هيچ كس گذشته تو را درك نكرد

  پدرت

  .من چه بگويدمن اين كارت را بارها و در شرايط مختلف خواندم، تالش مي كردم بفهمم كه پدرم مي خواسته به 

  لورا، پدر چه شكلي بود؟_

باال را نگاه كرد و چند لحظه اي به . دختر وظيفه شناسي است. سه ساعت گذشته بود و او داشت ظرف ها را مي شست
  "هنوزهم دوستش دارم": سئوال من فكر كرد و سپس گفت

  .با اين حال مي خواهم بدانم چه شكلي بود.من ازش متنفرم_

  عبوس _

  عبوس؟ _
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اون باهوش تر و قد بلند تر و خوش تيپ تر ..مثل تو، البته فقط يه ذره.نميگم سخت گير بود، ميشه گفت خيلي جدي بود_
  . بود

من چيزهاي زيادي از خواهرم ياد گرفتم، . خيلي خنده دار است. ظرف ها را خشك كن: خنديد و بهم سقلمه زد و گفت 
ا را مرتب و كتابي بنويسم ولي اين مهم نيست چيزي كه مهم است اين مثال اينكه بجاي نوشتن حروف به شكل كج آنه

است كه او زماني كه عصباني نيست و يا نمي لرزد بسيار باهوش است و بهتر است بگويم كه او هسته مركزي خانواده و 
من، . يكديگر نگه مي داردباور كنيد يا نه ، بايد بگويم كه اين لورا هست كه ما را در كنار . مايه استحكام خانواده ماست

اين را آنها مي گويند، هرچند خودم فكر مي كنم كه آينده اي ندارم، علتش را بعدا ..پانزده ساله، زرنگ و باهوش و آينده دار
نوزده ساله، . و لورا). دنبال دوست پسر جورواجور و اينطور چيزها نيست(و مادرم، راستگو، اهل كار و معقول.مي گويم

چون مامان فراموشكار و از كار افتاده است و من كارهاي ناتمام زيادي . لي خانواده را در كنار هم نگه مي داردهروئيني، و
لورا يك چيز دارد كه باعث پيشرفتش مي . نمي توانم ادامه بدهم... دارم، از همه نظر؛ مالي، تحصيلي، اجتماعي، اخالقي و

قتش، بيشتر از آنچه كه بايد مي بيند و در نتيجه بيشتر از آنچه كه و به خاطر همين صدا. شود و آن هم صداقتش است
  .بايد مي فهمد، و من و مادرم را در كنار هم نگه مي دارد

  ..مامان

او به من .گفته كه بايد نشان دهم ، نبايد فقط بنويسم، بايد بيشتر شرح بدهم - خانم رايت–معلم انگليسي ام ..صبر كن 
شايد بهتر باشد تشريح خانواده ام را تمام كنم و در عوض نشان دهم كه چه اتفاقاتي افتاد ولي  خب).بيشتر نشان بده(گفته

  .آرام آرام به آن مي پردازم، مثل موقعي كه حرف مي زنم

آنها بايد يك فيلم مستند از . در يك كلمه ضعيف و كم بنيه.سي و هفت ساله و فراموشكار. مادر من. و مامان. بسيار خوب
  :ادر من بسازندزندگي م

  .چگونه بچه هاي خود را بزرگ نكنيم

  .چگونه براي آينده مان هيچ چيز ذخيره نكنيم

  .چگونه يك كار خوب پيدا نكنيم

  .چگونه يك دوست پسر خوب پيدا نكنيم
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. خواندم من تمام مجله هاي زنان را كه او مي خريد مي.  آره.يك دوست پسر خوب پيدا كرد. يكي از اين كارها را كرد..چرا
او مهربان ، با مالحظه و خوش تيپ است، كار و ماشين خوشگلي : يك روز به من گفت. دوستي اش آنقدرها به درازا نكشيد

يه ماشين خوشگل جگري ،مطمئنم دلت مي خواد يكي اش را داشته باشي، يه كمپرسور، يعني پول، معركه (پيدا كرده
تو در دام يك كله شق بي ..با آن حرف ها من به فكر فرو رفتم ولي ماماندر هر حال،...) است،آلمانيه، پت معركه است

مي .به من گفتي جرقه اي نبود.. "واين"سروپا افتادي كه دربان كلوپ شبانه بود يا شايد هم يك فروشنده فرش به اسم 
كر مي كردي خوب بودن در ف.عشق برابر است با درد و عالقه برابر است با اندوه:توان اين حرف تو را اينطور معني كرد

همانطور كه انتظار مي رفت پت به سفر رفت؛به همراه ..خواهش مي كنم صادق باش..صادق باش..نامرئي بودن است
  ..پانزده سال كوچكتر از مامان و دائم الخمر،عياش و خوشگذران..بعد از آن مارك.. كمپرسور و بقيه چيزها

  ..آن سر و صدا ها.ر و مادري در حق بچه هايش نبايد مي كرداين جنايتي بود كه هيچ پد.خجالت آور بود

. كار مي كرد و از كارش راضي بود "سيف وي"در . امتحانش را خراب كرده بود. لورا شانزده ساله بود.ساعت دوازده بود
مي حقوق خوبي داشت و كم كم داشت به خريدن آپارتمان شخصي و دوست پسر فكر مي كرد و آخرين چيزي كه لورا 

  .خواست اين بود كه مامان و مارك ساخت آن باالخانه نيمه كاره را تا عصر يكشنبه تمام كنند

وقتي بعد از ظهر يك روز مارك براي . خواهش مي كنم.نه يك فراموشكار،افسرده نباش.مادر باش..مامان..بس است ديگر 
و تو سريع به سمت زير پله ها  "پايين": يغ زد ج. مامان، تو به يك اشاره لورا همه چيز را فهميدي..لورا نقشه كشيد

وقتي شنيدي كه او در مورد مارك چه مي گويد و در .وقتي او را ديدي به صورتش سيلي زدي. لورا نيمه لخت بود.دويدي
  ..باز هم يك سيلي ديگر..ميان گريه هايش گفت كه با او چه كرده 

مي كنم كه خشن هستم اما تو فكر مي كني يكي از اين دو تا در من حتي وانمود هم ن..واقعا نيستم. من آدم خشني نيستم
وقتي تو طرفدار لورا نشدي ، نتوانستم ببينم كه مارك در زندگي ما سر تيشه بند .اما من واقعا خشن نيستم.وجود دارد

. حرف هاي شما گوش دادم بنابر اين روي اولين پله نشستم و به تمام. كرده و مي خواهد مال و اموال خانواده را باال بكشد
حركت تند و . (يكي از آن عصرهاي تاريك بود و ابرهاي تاريك و خاكستري با وزش باد بر فراز خانه حركت مي كردند

روي پله درب جلويي خانه مان نشسته بودم و پرواز و .)سريع ابرها درست همان طور كه در رمان هاي واقعي مي نويسند
به عقيده من دنيا يك دشت هموار .آرزو كردم كه بتوانم انجامش دهم. د را تماشا مي كردمچرخش مرغ هاي دريايي در با

است كه ما روي آن ايستاده ايم ولي براي پرنده ها دنيا تخته سنگي است كه روي آن مي نشينند و با بال هاي بزرگشان از 
ديگري را به ياد ندارم جز اينكه مي دانم كه  من به اينجا پرت شده ام و چيز. روي آن مي پرند و در هوا سر مي خورند

فرداي آن روز صبر كردم تا مارك از خانه بيرون برود و بعد با تلفن مامان به اداره پليس زنگ .  چطور اين ماجرا تمام شد
  .زدم و گفتم كه مارك بيست گرم كوكايين و ماري جوانا در كيسه اي در زير پله ها مخفي كرده است
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نيازي نيست خشن باشم وقتي پنج . همان طور كه گفتم من آدم خشني نيستم .ه مي خواستم انجام شدكاري ك خودشه
پليس و يك سگ آموزش ديده آلماني درب را مي شكنند و مارك را تا رسيدن به ماشين پليس روي زمين مي كشند و 

هيچ كس گذشته تو را درك ":و در آن نوشته اين كارت را من از پدرم گرفته ام..در هر حال  .فرياد مارك را در مي آورند
يا مثل اينكه قبال از اطرافيانم مي خواستم .مثل همين چيزهاي كمي كه من مي دانم و بقيه اش را فراموش كرده ام "نكرد

خواهش مي كنم ..پدر .كه گذشته ام را به من بدهند و بعد مي فهميدم كه آنها هيچ چيزي از حرف من را نفهميده اند
به .. فقط چند لحظه.براي يك دقيقه پدر باش.. خواهش مي كنم ..من نمي دانم كجايي؛كه هستي، يا چه كار مي كني..پدر

  ..همان اندازه كه براي نوشتن آن جمله برايم وقت گذاشتي پدر باش

يم، يا بچسب به برايم بنويس دلم برايت تنگ شده ، يا وقتي بزرگتر شدي همديگر را مي بين .من فقط ده سال داشتم پدر 
  .برايم كارت تبريك نفرست..درس و مشقت؛اصال يك پيشنهاد 

 .اما خودمانيم حق با اوست ..مسخره تر از آن، آن تصوير مضحك و احتماال يك شعر آشفته .برايم نفرست ..خواهش مي كنم
  .هيچ كس گذشته من را درك نكرد

  :بودمدر ترجمه شعر را به اين صورت باز سرايي كرده : ن.پ*

  چگونه مرد شدي اي طفل ناز و ده ساله

  كه راضي ام نكند اين سياق خُردانه

  ببايدت كه شوي پاكزاد و دلير

و فرزانه شريف و محترم و نيك پي  
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  معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

     

  

  

  

   نگين كارگر    

دنيل استيل قله كوه هايي را فتح . را انجام مي دهد استعداد به راحتي آنچه كه به نظر مشكل مي رسد
وي نبوغي برجسته دارد و تاريخ او را . كرده كه ساير نويسنده ها هنوز در راه صعود اين كوه ها هستند

او بيش از پنجاه عنوان كتاب نوشته است و بيش از پانصد ميليون نسخه از كتاب .فراموش نخواهد كرد
ش از سيصد هفته پي در پي در ليست پر فروش ترين هاي روزنامه هايش را فروخته است و بي
بيست و دو عنوان از كتاب هاي او به طور مسحور كننده اي براي برنامه هاي . نيويورك تايمز بوده است
در  ۱۹۴۷در چهاردهم آگوست . ولي او تنها يك انسان معمولي است .تلوزيوني آماده شده است

دنيل استيل بيشتر كودكي اش را در فرانسه گذراند و در همانجا شعر . مريكايي و مادرش پرتقالي استپدرش آ. نيويورك متولد شد
پس از گذراندن دوران دبيرستان  در رشته هاي  ادبيات  . سرودن را آغاز كرد و در سن نه سالگي شروع به نوشتن داستان كوتاه كرد

او ثروتمند ،محبوب و مقتدر است ولي متاسفانه كمي خجالتي است وبه  امروز.و طراحي و مد در نيويورك مشغول به تحصيل شد
ولي از خوش شانسي من امروز او اينجاست تا از خودش ، حرفه اش ،زن ، زن آفريقايي ،بحران . سختي در مصاحبه شركت مي كند

  .اقتصادي جهاني و انتخاب باراك اوباما صحبت كند

  .گو؟ و آيا تفاوتي هم دارندشما نويسنده ايد يا قصه : مصاحبه گر

  )مي خندد.(نويسنده مي نويسد ولي قصه گو تعريف مي كند! البته. قصه گو: دنيل استيل

منظورم اين است كه . ولي شما داستان هايتان را به صورت شفاهي براي شنوندگانتان تعريف نمي كنيد: مصاحبه گر
  .برايشان مي نويسيد، پس شما هم نويسنده ايد

يك قصه گو بر خالف نويسنده تنها آنچه را كه مي . د ،نوشتن يك چيز كلي است ،ولي قصه گويي كاري ويژه استببيني  - 
مي خواهم بگويم قصه گو زندگي دروني اش را . قصه گو آنچه را كه در درونش روي مي دهد را مي نويسد. بيند نمي نويسد

  .با تمام احساساتش بازگو مي كند
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     ده مي گيريد؟از كجا اي: مصاحبه گر

يك كتاب با يك تصوير ، يك . اين يكي از سخت ترين سئواالتي هست كه ممكن است  از هر نويسنده اي بپرسند _
هفته ها . كاركتر و يا يك موقعيت آغاز مي شود كه من عميقا به آن توجه مي كنم و به نوعي دغدغه من محسوب مي شود

يادداشت بر مي دارم و چشم اندازهايي را در قالب كلمات ترسيم . طوالني است و ماه ها به آن فكر مي كنم ، يك پروسه
ايده ها و دنياي داستان در اصل به طور خود به خود شكل مي گيرند ، كم كم . مي كنم و در اين دنيا غرق مي شوم

  .شخصيت ها واقعي مي شوند و ناگهان من تماشاگر يك كتاب رمان گشوده شده در روبرويم مي شوم

آيا كتاب هاي شما براساس شخصيت هاي حقيقي و زندگي شخصي خودتان نوشته شده است؟ از كجا ايده : مصاحبه گر
     مي گيريد؟

من . هيچ وقت براساس شخصيت هاي حقيقي نبوده و هيچ وقت هم به طور واقعي براساس زندگي شخصي ام نبوده است _
  .هايم در بند شخصيت مردم واقعي نباشم ترجيه مي دهم داستان را خلق كنم و در داستان

چگونه كار . سال داشتيد ۱۹نوشته شده، زماني كه شما فقط  ۱۹۷۳در سال  "رفتن به خانه "اولين رمان شما: مصاحبه گر
  را پيش برديد تا به مرحله چاپ برسد؟

اي مجدد و در نهايت خوش بعد از عدم پذيرش ها و رد شدن هاي پي در پي و ويرايش ها و تالش ه -به روش معمول _
  .شانسي در پيدا كردن يك ناشر خوب

آيا يك نويسنده حتي اگر واقعا با استعداد باشد، بايد خوش شانس . استفاده كرديد "خوش شانسي "از كلمه : مصاحبه گر
  باشد تا بتواند كتابش را چاپ كند؟

بنابر اين به . بك نوشتاري نوين وجود داشته و داردببينيد هميشه تعداد زيادي نويسنده با استعداد با س! چه سئوالي _
عنوان يك تازه وارد بايد منتظر يك بركت خدايي يا يك شانس باشيد تا يك ناشر حاضر شود روي داستان شما و استعداد 

  .شما ريسك كند و به استعداد نهاني شما ايمان بياورد

   داشته باشند كه اين كار فروش مي رود؟ منظورتان از ايمان آوردن اين است كه اطمينان:مصاحبه گر

 دقيقا - 

  با اين حساب ، حرفه نويسندگي يك ورطه پرريسك است؟:مصاحبه گر
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به نويسنده هاي تازه كار .اگر ساير حرفه ها و منابع درآمدي خود را كنار بگذاريد و به اميد آن باشيد پر خطر است. خب _
  .بدون دغدغه و فكر در مورد چاپ كل داستانشان را بنويسند توصيه مي كنم قبل از هزينه كردن براي چاپ،

 چقدر طول مي كشد تا يك كتاب داستان را بنويسيد؟ : مصاحبه گر   

  .كل پروسه نوشتن كتاب از ابتدا تا انتها حدود دو سال و نيم طول مي كشد _

دو عنوان كتاب از شما  ۱۹۷۸ي مثال در پس چه طور مي توانيد در هر سال دو تا سه كتاب آماده كنيد؟ برا: مصاحبه گر
 ۲۰۰۹هم سه عنوان  و هم اكنون براي سال  ۲۰۰۸باز هم سه عنوان ،در  ۱۹۸۱سه عنوان ، در  ۱۹۸۰به چاپ رسيد، در 

  .دو عنوان كتاب در دست چاپ داريد

قيق كردن براي نوشتن يك همزمان با تح. توانايي تردستي و انجام پنج پروژه به طور همزمان را در خودم رشد داده ام _
  .كتاب ، طرح يك كتاب ديگر را هم مي نويسم يا گاهي اوقات همزمان با نوشتن يك كتاب دوتاي ديگر را ويرايش مي كنم

  چرا؟. هيچ وقت كتاب هايتان پايان ندارد :مصاحبه گر

پايان يك نوع دعوت براي ايجاد مقايسه است و من داستان هاي خيلي . نه، هيچ وقت براي داستان پايان نمي گذارم _
  . زيادي براي گفتن دارم

 نويسنده مورد عالقه شما كيست و يا كتاب مورد عالقه شما كدام است؟: مصاحبه گر

كلت محبوب ترين . عاشق ادبيات فرانسه هستم. خب ، من هميشه به عقب و به داستان هاي كالسيك برمي گردم _
  .نويسنده من است ولي گاهي اوقات از كتاب هاي جان گريشام هم لذت مي برم

  كدام يك از كتاب هاي نوشته خودتان را بيشتر دوست داريد؟: مصاحبه گر

پيامي ازطرف  "در حال حاظر ولي . فقط به اين علت كه خيلي درگيرش شده ام. گاهي اوقات آخرين كتابم. متغيير است _
  .بهترين ها هستند "كاليدوسكوپ"و  "پنج روز در پاريس"، "نام

  

،اقدام به خودكشي كرد و شما  "۸۰لينك"، تك خوان گروه "نيك تراينا"، پسر شما ،۱۹۹۷در سپتامبر :مصاحبه گر
اين كار تاثيري در پاك كردن . ل كرديدتبدي "درخشش او "بالفاصله اين درد و ناراحتي نبود او را به يك كتاب با عنوان

  اين تجربه بد و يا گراميداشت خاطره ي او داشت؟
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تمام اتفاقاتي كه براي او روي داد .او از بيماري اي به نام اختالل دو قطبي رنج مي برد. براي گراميداشت خاطره اش بله _
  .در حقيقت گناه او نبود

  فرو نشاندن، برگرداندن يا خالص شدن از خاطرات نامطبوع بدانيم؟ مي توانيم نوشتن را سالحي براي:مصاحبه گر

نوشتن كمك مي كند كه شما به سطحي برسيد كه گريه كردن را كنار بگذاريد و در . فكر مي كنم بهترين صالح است _
گريه نقش ها را  و به جاي. عوض به نظر فعال و زنده برسيد و كاركتر هايي را خلق كنيد كه از يك تجربه مشترك مي آيند

  !بهترين كار. در مكان ها و موقعيت هايي خلق مي كنيد كه شخصيت هاي داغديده احساس راحتي و آرامش داشته باشند

به عنوان يك زن كه وجوه خوب و بد ازدواج و خانواده را ديده  است بفرماييد كه به نظر شما زن ايده آل چه :مصاحبه گر
  كسي است؟

هيچ وقت به خودتان و يا هيچ كس . ي يك بازي نيمه كاره است ؛هر چيزي ممكن است اتفاق بيافتداينكه بدانيد  زندگ_
اين كه چه چيزي براي قلب شما عزيز و دوست داشتني است را بفهميد و بپذيريد و سعي كنيد از . ديگري اطمينان نكنيد

جود دارند، ولي در هيچ حالتي به لحظات سختي و مصيبت هم و. ببينيد،خوشي هميشگي نيست. آن محافظت كنيد
  .خودتان اجازه شكست ندهيد

  بحران اقتصادي فعلي را چطور ارزيابي مي كنيد؟ آيا اين هم يك داستان كوتاه است و يا يك واقعيت دردناك؟:مصاحبه گر

ي وجود دارد سختي هاي زيادي در گوشه گوشه دنياي امروز. اي كاش تنها يك داستان كوتاه بود.يك واقعيت دردناك  _
. خب، من يكجورايي به اين مسئله واقع بينانه نگاه مي كنم.اي كاش پولدار بوديم. از دست دادن شغل،ورشكستگي و غيره–

اين اولين بار . ما بايد اميدوار بمانيم. ولي حقيقت اين است كه ما تنها يك راه پيش پايمان داريم و آن اميدوار بودن است
اگر مردم پيش از ما از اين بحران جان سالم به در برده اند، پس ما همچنان . را تجربه مي كند نيست كه دنيا چنين وضعي

هر انساني بايد براي حل . همانطور كه حكومت ها نقش خود را ايفا مي كنند ،ما نيز بايد نقش خود را ايفا كنيم. مي توانيم
  .بايد كاري كرد.ا با اريزني ها و كارهاي ديگرحاال با كمك رساني به همسايه و ي.اين مشكل كاري انجام دهد

به . دولت فرانسه به شما نشان شواليه هنر و ادبيات را به خاطر سهم شما در فرهنگ جهاني داد ۲۰۰۲در سال :مصاحبه گر
  نظر شما اين دستمزد براي سي و شش سال زحمت كافي بود؟

  .يك چيزي بيشتر از كافي _

  نوشت؟ تا چه زماني خواهيد:مصاحبه گر

  .تا آخرين نفس_
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  مقاله خارجي

  

   

  اثر دوريس لسينگ» علف ها آواز مي خوانند«بررسي شكل گيري هويت ناآگاه در داستان 

   

  ليلي مسلمي

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات انگليسي

  

برنده ي جايزه (دوريس لسينگ 
سهم ) ۲۰۰۷نوبل ادبيات 

بزرگي در تغيير بينش ما نسبت 
او آزادانه . به جهان داشته است

به درون و بيرون خود سفر مي 
كند و نامرئي به هرجا وارد مي 

معموال ابتدا به شخصيت هاي داستان هايش از . شود
 بيرون مي نگرد و سپس به درون آنها راه مي يابد تا

تخيالت آنها را نشان دهد و توهم آنها را به تدريج از 
اولين رمان دوريس » علف ها آواز مي خوانند«. ميان ببرد

است كه مانند ديگر داستانهاي  ۱۹۵۰لسينگ در سال 
او، بحران شخصيتي يك زن را مورد بررسي قرار مي 

قهرمان زن داستان ، مري ترنر، قطب مخالف ديگر . دهد
همچون (در داستان هاي لسينگ  شخصيت هاي زن

است و برخالف ...) كيت براون، آنا والف، مارتا كواست و 
آنان كه منكر نقش سنتي زن هستند، مري ترنر خود را 

در برابر پيوستن به اذهان اجتماعي مسلح ساخته و 
حقوق اجتماعي را از خود سلب نموده و در جنون غوطه 

جامعه آگاه  ور مي شود چون كه از جايگاه خود در
او با پرورش اسطوره اي رمانتيك در ذهنش، پس . نيست

از ازدواج اين اجازه را به خود مي دهد كه با حس 
وابستگي اش به يك مرد و تكيه بر او خود را در بند 

همسرش اسير كرده و شايستگي كافي در شناخت هويت 
لسينگ با شرح زندگي مري ترنر و . خويش كسب نكند

او، اطالعاتي راجع به شرايط اقتصادي و  مرگ جنون آور
اجتماعي يك زن در ذهن خواننده فراهم مي سازد به 

در . گونه اي كه بر جبرگرايي و فلسفه آن تاكيد دارد
واقع شكل گيري شخصيت مري ترنر نيازمند توجه 
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مري ترنر تصوير . متقابل نويسنده و خواننده است
 ۳۰در سن  كاريكاتور يك دختر ترشيده سنتي است كه

سالگي با يك كشاورز بي كفايت از اهالي آفريقاي جنوبي 
. ازدواج مي كند تا از شر زخم زبان اطرافيان خالص شود

قهرمان داستان به جاي پذيرش اين سرنوشت مبهم 
ترجيح مي دهد تسليم جبر حاكم بر اجتماع شده، 

ازدواج كند و به وخيم ترين شكل ممكن به زندگي اش 
يكي از واژه » عدم هوشياري«يا » ناآگاهي«. خاتمه دهد

هاي كليدي در اغلب داستان هاي لسينگ است كه بر 
اين امر باعث مي . هويت اكثر قهرمانان او سايه مي افكند

شود كه قهرمانان در برابر نيروهاي حاكم بر اجتماع 
مري دوست ندارد همچون مادرش نقش . قرباني شوند

ي ايفا كند به همين دليل يك زن قرباني شده را در زندگ
به منظور اثبات توانايي هاي شخصي، خود را در روابطي 

گروهي غرق مي سازد تا مبادا دچار درگيري هاي 
 ۱۵مري در سن  .احساسي شود

سالگي مدرسه را ترك كرده و در 
شهري كوچك به كار تايپ و تند 

با مرگ . نويسي مشغول مي شود
پدر مادرش و پيش از آن خواهر و 
برادر بزرگتر از خودش كامال تنها 

شده و در شهر زندگي اش را به شكل كامال مستقل 
به همين دليل است كه او شناخت كافي . سپري مي كند

از موقعيت طبقاتي و جايگاهش به عنوان يك زن جوان 
همين عدم هوشياري باعث تكرار . در اجتماع ندارد

ري اشتباهات گذشته مي شود چون او هيچگونه معيا
. براي سنجش موقعيت اجتماعي خود در اختيار ندارد

راوي داستان هم بر اين اصل تاكيد دارد كه ناتواني مري 

در مسير بلوغ اجتماعي به دليل عدم هوشياري او در 
برابر مسائل اجتماعي، دچار نقص است چون همواره به 

يك گروه يا يك مرد تكيه كرده است و از تمام 
تصور . وني خويش دوري مي كنداحساسات و روابط در

مري آن است كه جايگاه يك زن درجامعه در صورت 
عدم ازدواج به هيچ وجه جايگاهي قابل احترام نيست 

چون يك زن مجرد فردي كامل نيست وفردي است كه 
در جايي گم شده است؛ بنابراين مري تسليم آراء جمعي 
در جامعه شده و همسري براي خود دست و پا مي كند 

ه از هر لحاظ از او پايين تر بوده و مانند پدرش مردي ك
درست در همين . ضعيف و شكست خورده مي باشد

» فمينيسم«نقطه است كه خواننده با بعدي جديد از 
مطلق در داستان مواجه مي شود كه دقيقا با نقش 

هميشگي يك زن متاهل در جامعه ارتباطي تنگاتنگ 
مري به مزرعه اي ازدواج با ديك مستلزم كوچ . دارد

اي حقير كوچك و زندگي در كلبه 
مري تمام ويژگي هاي . است

مادرش را به ارث برده و تصويري 
كه از ازدواج در ذهن خود شكل 
داده بدين گونه است كه زن بايد 
با تكيه بر يك مرد آسايش مطلق 

بدست آورد و مانند يك زن سنتي بايد در راستاي اصالح 
در واقع هويت خود را با تكيه  مري. همسرش تالش كند

بر ديك و شايستگي او در تشكيل زندگي تعريف كرده 
حال اگر پيوند اين دو فرد را در قالب نقد جامعه . است

سرمايه داري در نظر بگيريم، مري آن فرد سلطه جو 
است و ديك آن كشاورز ورشكسته كه فقط خودشان 

ه در اين البت. ملزم به نجات خود از باتالق فقر هستند



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هشتم ۱۳۹۰ماه  فروردين |   

 

رابطه، زن رنج بيشتري را متحمل مي شود چون 
استقالل خود را از دست داده است و در مورد مري ترنر 
عدم فعاليت مفيد و افول انرژي در داستان كامال مشهود 

در داستانهاي لسينگ، مسئله خانه داري شخصيت .است
هاي زن باعث از كار افتادگي آنها شده و به تدريج شكل 

به . ت مستقل را در آنان كمرنگ مي سازدگيري هوي
همين دليل است كه هنگام مواجهه با كوچكترين تغيير 

. شكلي در روند زندگي تعادل خود را از دست مي دهند
زنان خانه دار در داستانهاي لسينگ خودشان را از حق 

طبيعي خود محروم مي سازند؛ بدين ترتيب شكست در 
مري . برگشت ناپذير استاين افراد امري كامال بديهي و 

فقط به اين دليل كه نمي توانست سنگيني نگاههاي 
دوستانش را تحمل كند بدون كوچكترين اراده اي با 
ديك ازدواج مي كند در حاليكه شخصيتش به حدي 

شكل نگرفته بود كه بتواند بر موانع پيش روي يك زن 
حتي هنگامي كه پس از بيماري ديك، . متاهل غلبه كند

ي امور مزرعه را بدست مي گيرد توانايي كافي در  اداره
مديريت از خود نشان نمي دهد و تمام كارگران 

سياهپوست را از كار فراري مي دهد و همين امر منجر 
اگر مري . به لطمه در امور اقتصادي زندگي آنان مي شود

خود را در بند قراردادهاي سنتي اسير نمي كرد مي 
زد و عاقبت مزرعه را از توانست از ديك كار بيامو

از . اما مري فقط انتقاد مي كند. ورشكستگي نجات دهد
آنجا كه او تمام هويت خويش را در موفقيت مرد خود 

تعريف كرده از وضعيت موجود احساس نارضايتي كرده و 
عليرغم . زير بار مسئوليت كار در مزرعه فلج مي شود

اري و آنكه از ابتداي داستان از حس مادري و بچه د
حتي تصور شير دادن به نوزادي كه مانند زالو از سينه 

هايش آويزان باشد، به شدت منزجر است اما پس از آنكه 
حس مي كند در بهبود وضعيت مالي خانواده هيچگونه 
روزنه ي اميدي حاصل نخواهد شد براي بچه دار شدن 
اقدام مي كند و در اين مورد به ديك اصرار مي ورزد تا 

واند بدين ترتيب خود را از بطالت و انزوا نجات شايد بت
با در نظر گرفتن همه ي اين مسائل در كنار هم  .دهد

مي توان اينگونه ادامه داد كه در واقع علت جنون مري 
توهمات . وابستگي مفرط و بي اندازه ي او به ازدواج است

باطل با اين تعريف در ذهن او جايگزين شده كه همواره 
بايد تحت نظارت يك مرد قوي باشد و به يك زن موفق 

همين دليل است كه در طول مدت بيماري ديك ، 
عليرغم تمام قراردادهاي رفتاري ميان سفيدپوستان و 
سياهپوستان ، او به خدمتكار سياهپوست خود، موسز، 

موسز ذهن مري را . وابستگي شديد عاطفي پيدا مي كند
او تمام سنت به سوي سراب روياهايش هدايت مي كند و 

هاي حاكم بر اجتماع را پس زده و به رابطه اش با يك 
. مرد سياهپوست قوي و خوش هيكل روح مي بخشد

جنون مري زماني به نقطه اوج خود مي رسد كه متوجه 
مي شود سنت ها را زير پا گذاشته و دچار خيال باطل 

مرگ مري بر اثر جنون نوعي تولد است كه به . بوده است
م شدن او در برابر شرايط زندگي در مرگ دليل تسلي

اگرچه مرگ او بسيار هولناك صورت مي . شكل مي گيرد
پذيرد اما نشانه ي حركت اگزيستانسياليستي محكمي 

است كه كامال ناآگاهانه و غير ارادي در او صورت 
جنون مري باعث گسستگي زنجير . پذيرفته است

قع نقطه وابستگي و تكيه بر يك مرد مي شود كه در وا
) به شكل كامال ناآگاهانه(آغازين شكل گيري هويت زنانه 

  .است
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  آسيب شناسي ترجمه

     

    

 محمد اكبري

  تحول يا آسيب؟

ملتهاي مختلف با جنگها يا اتفاقات .زبانهاي مختلف در دوران هاي مختلف دچار تغيير و تحوالت گونا گون مي شوند
چه بر آداب و رسوم و فرهنگ همديگر و چه بر زبان و گويشها و . مي آميزند و بر همديگر اثر ميگذارند مختلف در هم

به عنوان مثال مي توان از تاثيري كه زبانهاي منطقه . تاثير گذاشتن و تاثير پذيرفتن موضوعي اجتناب ناپذير است. ادبيات
مين طور تاثيري كه زبانها و لهجه هاي قوميتهاي ايراني از زبان قفقاز و آسياي ميانه از زبان روسي گرفته نام برد و ه

زبان فارسي نيز از اين مسئله مستثني نبوده و در طول ساليان متمادي با اتفاقات . فارسي گرفته اند از اين گونه تاثيرهاست
وت مي باشد و آن آسيب ولي چيزي كه بايد به آن توجه كرد موضوعي متفا. مختل در معرض تحوالت گوناگوني بوده است

. دانيم كه زبان فارسي دائماً در حال تغيير و تحول استما مي. ديدن زبان فارسي است كه با تحول يافتن آن متفاوت است
ها اين. مغولدچار تغييراتي شده است ٴخصوص بعد از حملههاي مختلف از جمله در قرن سوم و چهارم و بهاين زبان در قرن

سال  ۷۰ـ۶۰است، ولي آن دسته تغييراتي كه در قرن اخير و در بينيم زبان فارسي دچار تحوالتي شدهيمراحلي است كه م
  .سابقه استاخير در اين زبان صورت گرفته، به نظر مي رسد بي

بندي دستور زبان فارسي و چه ازنظر تغييرات و كلمات، آقاي دكتر نصراهللا پورجوادي اين تغييرات را چه ازلحاظ جمله
بعضي از اين تغييرات كه به نظر مي رسد تبديل به . بندي كرده اندها را در هفت دسته طبقهبندي كرده اند و آنتقسيم

بعضي از . آسيب هايي در زبان فارسي شده اند در اثر ترجمه هايي هست كه از زبانهاي خرجي و مخصوصا انگليسي شده اند
اي است كه فاعل آن بعداً تغييرات آگاهانه جمله ٴعنوان مثال از جملهبه. هاين تغييرات آگاهانه است و بعضي غيرآگاهان

عيناً همان ساختار زبان انگليسي را  هاي نگارش در زبان انگليسي است و مترجمشود و اين ساخت يكي از شيوهمعلوم مي
« به جاي » اردو دست تكان داددر حالي كه لبخند مي زد، لئون« به عنوان مثال مي نويسند . آورددر زبان فارسي مي

مثال ديگر به كار بردن اما . »لئوناردو لبخند زنان، دست تكان داد« يا » لئوناردو در حالي كه لبخند مي زد،دست تكان داد
كه در زبان ، درحالي».بچه ها همه دير سر كالس مي رسند، من اما زود مي رسم«: مثالً اين جمله. در وسط جمله است

رود اولين بار شاملو بود كه در شعري اما را به اين  است اما را در وسط جمله به كار ببريم و گمان ميه نداشتهفارسي سابق
  . گيردگاهي هم اين كار توسط مترجمان ناآگاهانه صورت مي. سبك به كار برد



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هشتم ۱۳۹۰ماه  فروردين |   

 

ر زبان فارسي است و شايد اين از انگليسي به يك د anيا  a ٴشود ذكر كرد ترجمههايي كه مييكي ديگر از بارزترين مثال
گيرند كه و چنين ياد مي  This is a carگويند مثالً مي. آموزان در كالس انگليسي باشدجزو اولين اشتباهات دانش

» اين ماشين است«نيست و  a ٴكه يك ترجمهصورتيكنند، دررا به يك ترجمه مي aها آن. »اين يك ماشين است«بگويند 
كنند كه فعل جمع را گيرد اين است كه بعضي مترجمان فكر مييكي ديگر از مسائلي كه ناآگاهانه صورت مي. كافي است

كنند در فارسي هم چون اين مسئله در زبان انگليسي قاعده است و فكر مي. روح بايد به كار ببريمبراي فاعل غيرذي
  . صورت يك قاعده دربياورنداصرار مي شود كه آن را به بايستي همين طور باشد و

مثال آن به كار بردن لفظ . صورت ديگراي ديگر با يك معناي ديگر يا بهجاي كلمهديگر به كار بردن يك كلمه است به ٴنكته
توجه مترادف  ٴكنند نظر با كلمهاين كلمه يكي از كلمات پربار فارسي است و بعضي فكر مي. جاي توجهنظر است به

نظر يك مفهوم مثبت است و در تصوف . كه اين درست نيست» نظر زدن«گفته مي شود » چشم زدن«گهگاه به جاي .است
زخم و چشم زدن منفي كه چشم؛ درحالي»يا رب نظر تو برنگردد«: شود نظر استو عرفان هم آن چيزي كه باعث رشد مي

نظر شما را به اين موضوع جلب «گويند ، مي»كنمرا به اين موضوع جلب ميمن توجه شما «جاي اينكه بگويند يا به. است
  »كنممي

در زبان انگليسي هميشه  oneكنند كه لفظ كنند اين است كه فكر مييكي از نكاتي كه شايد مترجمان به آن توجه نمي
توان در زبان فارسي به ها را نميهاي مختلف دارد كه بعضي از آندر زبان انگليسي نقش oneكه معادل يك است؛ درحالي

تدريج نقشكند و ما بهبيند آن را به يك ترجمه ميمي oneصورت مكانيكي هر جا كه يك ترجمه كنيم، اما مترجم به
كنيم و انتظار داريم كه ديگران هم آن را به در زبان انگليسي دارد در قالب لفظ يك به فارسي منتقل مي oneهايي را كه 

  .ت به كار ببرنداين صور

هرحال تغيير و تحوالت مختلف و جلوگيري از دگرگوني هاي مسئله اي كه به نظر مي رسد بايد به آن پرداخت ، اينكه به
يعني قبل از اينكه تاثيرات بيروني باعث از بين رفتن شكل . بشودكند كه تغييراتي در زبان فارسي دادهمخرب اقتضا مي

دو نكته را مي توان در اين . يك سري از اصالحات در راستاي حفظ و اصالت آن قدم برداشتاصلي زبان گردد با انجام 
نوع به كار بردن عالئم . هاي علمي و يكي هم كاربرد عالئم اختصاري استهاي كتاببنديجمله ٴيكي نحوه: راستا ذكر كرد

اين  ٴگيرد و همههاي بيگانه قرار ميزبان اختصاري در زبان فارسي يك مقدار مشوش است و تا حدودي دارد تحت تأثير
كنند از مترجمان فكر مي بعضي. طلبي و حس نوآوري استگاهي اوقات به دليل تنوع. مسائل فقط به دليل ترجمه نيست

 گوينديك مثال بارز اين است كه مي. هاي خود دائماً بايد يك چيز جديد بگويند و يك مطلب را مدام تكرار نكننددر جمله
كنند تنوع و نوآوري خوب است يا شايد مترجمان فكر مي. ديگرعبارتجاي اينكه بگويند بهبه بيان ديگر يا به سخن ديگر به

اي يا اصطالح و عبارتي عربي است و بايد عنوان فارسي به جايش بگذارند و در اغلب اوقات توجه نميكنند واژهفكر مي
جاي به هر صورت يا به هر وجه مثالً ديده مي شود كه به. برند دقيقاً مترادف نيستكنند كه لفظي را كه دارند به كار مي
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اشكال اين كار در . تر استكنند صورت يعني رو و بنابراين شكل دقيقشايد به دليل اينكه فكر مي. گويند به هر شكلمي
ايد و لفظي را كه براي است كنار گذاشتهپدرومادردار بودهاين است كه شما يك لفظ را كه سابقاً در زبان فارسي جاافتاده و 

  .ايدكلي غرض اوليه را نقض كردهايد و بهجاي آن گذاشتهقرض شده بوده، به يك معناي خاص

به نظر مي رسد اين موضوع به . جاي چيست و كيست به كار مي رودمثال ديگر چه هست و چه كسي هست است كه به
صورت جدا گاهي اوقات كنيم و چون است بهبريم و درآن است ها را جدا ميد كه ما امروزه به كار ميالخطي باشدليل رسم

اين كاربرد اشكال دارد و اشكالش اين است كه بين هست و است تفاوت آشكار . بريمخوشايند نيست، هست را به كار مي
كلماتي مانند مراد، مقصود و . تنبلي ذهني استتغيير ديگر به علت . است يك رابط است و هست يك فعل. وجود دارد

ها جاي خود را انگيز، ديدني، شنيدني، خواندني و جز ايناست و كلماتي چون دلپذير، دلمنظور جاي خود را به هدف داده
  .كنندعنوان استفاده ميو به حيث، فقط از به ٴمثابه، بهٴمنزلهجاي بهاست و بهجالب داده ٴبه كلمه

كه كف زدن تعبير درستي است درحالي. ديگر فراموش شدن معناي اصلي يك لفظ است مانند دست زدن و كف زدن ٴنمونه
است كه به نظر مي رسد اين تغيير از آنجا شروع شده. انگليسي است و معناي ديگري دارد touchدست زدن معادل 

 .كه كف بزنندخواستند هاي خود مياز شنونده» دست، دست«ها با عبارت خواننده

جاي كردن ، يا به مثالً به كار بردن افعال داشتن و نمودن به. عوامل ايجاد تغيير در زبان است ٴتقواي زباني نيز از جمله    
  .جاي پوست كندنجاي پستان كه بسيار غيرعلمي است و يا پوست كردن بهكار بردن سينه به

ما بايد اين تحوالت . گيرد اصالح كنيمتي را كه  در زبان فارسي صورت ميكند كه تمام تغييرا ها ايجاب ميتمام اين مثال
ها باعث ابهام ميگيرد و بسياري از آناين تحوالت در هر زباني در دنياي امروز صورت مي. بندي و شناسايي كنيمرا تقسيم

ولي در هر صورت بعضي تغييرات . استتر تر باشد، سالمتر باشد و به اصل خودش نزديكهرحال، زبان هرچه صحيحبه. شود
  .اجتناب ناپذير است و بهتر است براي جلوگيري از آسيب و تخريب آن آگاهانه در اصالح آن قدم برداريم
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  بخش سوم

  داستان - سينما 

  

  حسام ذکاخسروی

www.Busalik.blogfa.com 

  رفتند و روند و ديگر آيند و روند               كس نماند جاويداين كهنه جهان به 
  "خيام"

در  .زندگي آدم ها را به طرفي ديگر ميكشاند , حوادث و اتفاقات .تغيير ميكنند , انسان ها در بطن حوادث جامعه خويش  
مادر را به كار در معدن و پدر را به , طبقه اي كه نظام سياسي استالين . هاروي از طبقه پرولتر متولد ميشود ,  ۱۹۲۲سال 

كار در جنگل كشانده بود و با سر دادن مرگ بر سرمايه داري و درود بر طبقه كارگر و باال بردن پرچم نظام سوسياليستي 
نظامي كه نطفه ي كودكان عليل و ضعيف را در بطن مادراني كه زير بار .در تكاپوي احقاق حقوق پايمال شده ي آنها بود 

نيم ديوانه بود و در خلوت با خودش حرف , مادر هاروي از شدت فشار و فقر . كاشته بود , و نكبت كمر خم كرده بودند فقر 
در مدرسه به شدت از طرف  .گذراند , هاروي كودكي پر از درد و رنج خود را در لهستاني كه تابع مرام كمونيسم بود .ميزد 

حقايقي كه . همان زمان بود كه مادر حقايق زندگي را برايش درس ميداد  هم كالسي هايش مورد بي مهري قرار گرفت و
هاروي خيلي زود با وجه ديگر زندگيش آشنا شد و در همان كودكي حقايق .در مدرسه به دانش آموزان نمي آموختند 

م و بزرگ حادثه شو, پس از مرگ پدر و مادر .زندگي را شناخت و هدفش را كشف هرچه بيشتر حقايق انتخاب كرد 
او چند سال زندگي را با مشقت و با به .جنگ جهاني  ;ديگري پايه زندگي او را لرزاند و موجب مهاجرت ناخواسته وي شد 

  .به مثابه شعري از آنا آخماتووا گرديد . در استراليا گذراند , دوش كشيدن نام مهاجر 

  اما دلم بر مهاجر ميسوزد "

  زنداني است انگار يا كه بيمار                                              

  مسافر راهت ازدل ظلمت است                                                                                                  

  "و نان بيگانه به دهانت چو تلخ                                                                                                                                                     
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استراليايي كه هرچند ميزبان مهاجرين جنگي است اما نگاه . در رنج و اندوه و تنهايي چند سالي را در استراليا گذراند 
از پيدا كردن دوست رنج ميبرد و اساسا هر , او به دليل مشكالتي كه در كودكي داشت و .مردمانش سخت سنگين است 

هاروي در هر مرحله از زندگي اش به سوي خود , و رنج بود كه باعث شد .كسي نميتوانست با تنهايي خاص او كنار بيايد 
رين چيزي است كه در زندگي به آن بر رنج بهت, هنگاميكه در مي يابيم  ":بنا به قول مارسل پروست . زندگي بازگردد 

  "ميخوريم 

, و از دل همان اندوهي كه او را در خود فرو كشيده بود .اميد بازيافته اي را پيدا كرد , هاروي از رنجي كه در زندگي ميبرد 
  .نطفه عشقي بيرون جهيد 

گشود و اين دفعه سخت تر از همان اندوه ديرين به سراغش آمد و زخمي كهنه دهان , با مرگ همسر و دوري دختر 
آدم هايي كه در فراموش خانه .گذشته چرا كه او را در ميان انبوه آدم هايي گذاشتند كه گويي فراموش شدگان تاريخ اند

  .هر لحظه منتظر فرارسيدن مرگ خود بودند , آسايشگاه 

در . روز را به شب ميرساند , داشتند  روزگاري, هاروي در چهار چوب سنگي آسايشگاه در ميان انبوه آدم هايي كه روزي 
شب .حول و اطراف او را گرفته بود و همان بود كه باعث فكر خودكشي وي شد , واقع اندوهي شديد و رنجي عظيم 

اميدي كه او را در تنهايي و فراموش .در خالل گفت و گو با پيرزن بود كه اميدي مبهم در قلب او پيدا شد, خودكشي 
اما خود دليلي شد بر حضور او در زندگي كه هر لحظه , هرچند كورسويي بود , اميدي كه .ميداشت شدگي اش زنده نگه

  .ميتوانست آبستن فجايعي بزرگ تر باشد 
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داستان _نقاشي 

  

  

  

 دن كيشوت                              

 خراساني سيدينمجيد   

Iruni_man@yahoo.com 

Filmstory.blogfa.com 



   ميگل دوسروانتس ساودرا. داستان برگزيده ادبيات كالسيك جهان۲۲از  كه دوازدهمين اثر داستاني
ميالدي در شهر آلكاال اسپانيا نويس و شاعر اسپانيايي، در نهم اكتبر  رمان)  ۱۶۱۶ – ۱۵۴۷( 

در مادريد اسپانيا ديده از چشم به جهان گشود و شصت و نه سال بعد در بيست و سوم آوريل 
پدر ميگل دوست داشت كه فرزندش يك شواليه سرشناس و نامدار اسپانيايي    .جهان فروبست 

اين . ت را در زندان نوشتسروانتس بخش اول دن كيشو .اما او خالق يك شواليه خرفت شدشود
دن «بخش اول رمان . چاپ شد ۱۶۱۵و بخش دوم در سال  ۱۶۰۵بخش، نخستين بار در سال 

 .پ رسيددر مادريد منتشر شد و بخش دوم آن، ده سال بعد به چا ۱۶۰۵در سال » كيشوت

دن كيشوت هم از آن  .دستاوردهاي هنري و محصوالت فكري يك قوم يا ملت برآيندي از جهان انديشه ي آن ملت است
رمان از دن . دسته قصه هايي است كه نمادي از مردم و تفكر آن روزهاي اسپانيا است و شروع جديدي براي دنياي رمان

قهرمان  دوست داشتني دنياي سروانتس دوران گذر از پير مرد خيالباف ، كله شق ، ياوه گو و عجيب اما . كيشوت آغاز شد
هرمان اين رمان بر خالف روال گذشته كه قهرمان ها را مرداني جسور شجاع با خرد و پروري آن دوران ، شخصيت ق

  .است ... هميشه پيروز مي نگاشتند اينبار پير مردي خيالباف ضعيف و كتك خور بيمار و

 :داستان اينگونه است

او . كرد زندگي مي "لونزو كيشانو آ "اي مسكين و منزوي بنام  زاده در روستايي واقع در استان مانش واقع در اسپانيا نجيب
هها چنان در  آلونزو طي ما. آور مشغول بود  هاي قهرمانان رزم هاي در مورد افسانه دراتاق مخروبه خود تنها به خواندن كتاب
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 ۰انگيز فرو رفت كه رفته رفته خود را در جهان تصورات، سلحشوري توانا و شكست ناپذير تصور كرد  ژرفاي ادبيات خيال
روز زره فرسوده پدربزرگ را بر تن كرد، يابويي نيمه جان سوار شد ، نام خود را دن كيشوت نهاد و براي كمك به  يك
ها كه براي كمك به مردم دست به  آلونزو براي اينكه هيچ چيز از شواليه. ديدگان و مبارزه با ظالمان سفرش را آغاز كرد  رنج

نشين را كه در  ختر روستايي را بعنوان دلدار خود در نظر گرفت و سانچو پانزاي دهزدند كم نداشته باشد د مبارزه و قيام مي
مابقي داستان مواجهه دون كيشوت و . سفاهت و ابلهي شهره بود بعنوان دستيار خود انتخاب كرد و در وادي سفر گام نهاد

كيشوت و دستيارش در  ايي كه دنه هاي دنياي بيروني است كه هيچ شباهت ونزديكي با آرمان دستيار او با واقعيت
ها توسط سروانتس آنچنان استادانه به تصوير كشيده شده است كه مخاطب در عين اينكه  اين مواجه. پرورانند ندارد  سرمي

هاي  در يكي از صحنه. شود سوزاند و غمگين مي خندد ، براي سرنوشت او دل مي انديشي دن كيشوت مي به حماقت و خام
كردند و در كالسكه  كنند كه در معيت كالسكه حركت مي ت و دستيارش با دو راهب مفلوك برخورد ميكيشو داستان دن

بار دشمنان سفاك ،  كند كه اين درنگ به دستيار خود سانچو رو كرده و اعالم مي كيشوت بي دن. بانويي نشسته بود 
نتيجه اين . است بايد شاهزاده خانم را نجات بخشد  آوري دلير برند و او كه رزم و مي  شاهزاده خانمي را به اسارت گرفته
كيشوت ناالن به سويي حركت  گريزد و دن خوردن به سويي مي شود كه سانچو از بيم كتك حمله دالورانه به كالسكه اين مي

. شود  مي  سانچو پانزا در ادامه داستان بخاطر اشتباهات ارباب خود توسط صاحب يك مسافرخانه به اسارت گرفته. كند  مي
در نبردي ديگر . دارد  اي از مسافرخانه بعنوان گروگان نگه مي صاحب مسافرخانه سانچو را در يك پتو پيچيده و در گوشه

پايان اين سلحشوري نيز جز كتك . كنند  كردند حمله مي اي كه آنان را دشمنان خود تصور مي دن كيشوت و سانچو به رمه
هاي بلند و  اخر داستان دن كيشوت و دستيارش در شهر بارسلون درميان ساختماندر او. خوردن او و دستيارش نيست

او در . آيد  پردازد و از آن پيروز و فاتح بيرون مي اي مي در بارسلون دن كيشوت به مبارزه. كنند  ها حضور پيدا مي لنگرگاه
كيشوت و دستيارش به روستاي خود  دون سرانجام. مانند و رقيب است  اي بي اين ايام اطمينان يافته بود كه شواليه

پايان كار دن كيشوت با . افتد  دن كيشوت پس از سفرهاي طوالني ، پير و خسته به بستر مرگ و بيماري مي . گردند مي باز
او زيرا خواننده گرچه بر سفاهت و ناداني . اش براي خوانندگان اين اثر با غم و اندوه همراه است  هاي سلحشورانه آن آرمان
  .خندد اما در دل همواره او را دوست داشته است زيرا اين سلحشور فرتوت مظهر صفا و مهرباني و انسانيت است بسيار مي

اعمال سلحشورانهء دن كيشوت و . در واقع سروانتس، دن كيشوت را در دوران گذر از يك دوره به دوره اي ديگر نوشت
جنون آميز جلوه مي كند، ناشي از آن است كه سروانتس با نگاهي انتقادي به ارادهء عدالت جويانهء او اگر احمقانه و حتي 

و به جواني خود مي نگرد كه با يك دوئل آغاز شد و چند سال بعد در نبرد دريايي لپانتو به اسارت و حتي  –تاريخ اسپانيا 
ها وقتي احمق جلوه مي كند كه دن كيشوت با اين حال شخصيتي است دوست داشتني، و تن  .بردگي در الجزاير انجاميد

. در ساير مواقع حماقت همواره در كنار هوش توام با انسان دوستي اش بروز مي كند. جنون شواليه گري او را فرامي گيرد
او   در پايان، .چنين است كه خوانندهء رمان، هم به ضدقهرمان مشهور ادبيات جهان مي خندد و هم او را تحسين مي كند



|ماهنامه ادبيات داستانی چوک|شماره هشتم ۱۳۹۰ماه  فروردين |   

 

، اما شكستش به مفهوم پيروزي آدمي ست بر خودخواهي ها و جاه طلبي هايي كه او را مضحكهء ديگران شكست مي خورد
  .دن كيشوت در پايان راهي كه مي آغازد به خوديابي مي رسد. مي كند

ز دست آنطور كه ميدانيد دنياي نقاشي ني. بر اساس اين رمان داستانها فيلمها و شعرهاي بسيار ساخته يا سروده شده است 
نقاشي از ادبيات جدا نبوده و . هنرمنداني چون پيكاسو دسيلوا و آرنولد بلكين . به خلق آثاري نموده است  در خور تحسين 

متاسفانه در كشور ما متخصصين ادبيات و نقاشي خود را در كالسهاي درس و دانشگاه محصور . در كنار يك ديگر تاخته اند
ثار نقاشي هاي اقتباس شده از ادبيات همچنين رمانهاي اقتباس شده از نقاشي هاي كرده اند و مطالب كمي در مورد آ

  .بزرگ  در دست رس است

 .نقاشي هاي زير بر اساس رمان سروانتس بر روي بوم به تصوير در آمده اند

  

  

  

  

Pablo-Picasso-Don-Quixote-1955                        Carlos Pereira da Silva - Setúbal – Portugal                                   Canadia .Arnold Belkin  

 

  

تصويري از چهره نويسنده كه با 
شخصيت هاي رمان دن  ،هنرمندي

توان در متن تصوير ديد ت را ميوكيش

  

 

 

 Ricardo Marin  .Spanish 
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  داستان _فلسفه 

 

  

قسمت  –بررسي سمت و سوي محتوي داستان (ول ئداستان مس

  )دوم

 مهدي باطني

Bateni.mehdi@yahooo.com 

  

  

  حقيقت چيست؟. در اين شماره طبق قرارقبلي، به بررسي اصالت معنايي حقيقت مي پردازيم 

با استناد به گفته هاي سقراط و برترين شاگردش افالطون، حقيقت، بيان ماهيت هاي درستي از اتفاقات، جريانات، رويداد 
فهميدن به معني درك يا دريافت مستقيمي كه (ها، رويكرد ها و برداشت هايي است كه انسان ديده، لمس كرده، فهميده 

  . دشان صحت گذاشته استو يا بر وجو) منبع آن براي شخص محرز شده است

با توجه به ترجمه ي حقيقت از ديدگاه سقراط و داستاني كه از قول او در شماره ي پيشين آمد، چنين بر مي آيد كه 
له ي مورد نظر اين بوده باشد كه، فردي كه دارد داستاني را بيان مي كند، بايست ئمنظور سقراط از حقيقي بودن مس

. داشته باشد و به داستاني كه از قول او نقل شده است، مي شود گفت حقيقي اق افتاده را شخصتجربه يِ لمسِ واقعيت اتفا
هيچ تجربه اي بطور كامل و مطلق بيان پذير يا به عبارت . بطور قطع اينطور نيست. اما آيا به راستي تجربه، بيان پذير است

تجربه مي توان آورد، كاستي لغات در برابر مطالب دريافت  و دليل ساده اي كه براي بيان ناپذير بودن. ديگر، گفتني نيست
  .شده توسط انسان است، كه اين بطور مفصل در مقاله ي روانشناسي داستان بررسي شد

آيا "يا به عبارت ديگر  "آيا اصالً واقعيتي وجود دارد يا نه؟"حال سوالي كه اينجا از متن ماجرا سر بر مي آورد، اين است كه 
  "ه شخص لمس مي كند، يك فرآيند واقعي است يا نه؟تجربه اي ك

براي پاسخ به اين سوال بايد نگاهي اجمالي داشت به ديدگاه مكتب هاي مختلفي كه اين سوال را پاسخ داده اند و البته كه 

معيار  به هيچ وجهزيرا . آنجا هيچ دليل محكمي وجود نخواهد داشت كه شما با توجه به آن، صحت پاسخ را تاييد كنيد

mailto:Bateni.mehdi@yahooo.com
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وجود  (Epistemological Questions)مشخصي براي پاسخ دادن به سوال هاي معرفت شناسانه يا شناخت شناسانه 

و اما پيشنهاد به عنوان كسي كه زمان زيادي را به تفكر و بررسي مكتب هاي مختلف فلسفي اختصاص داده است، . ندارد

ي پايه يا باپايه و اساس اين مكاتب فقط به درون خود و احساسي اين است كه بياييم فارق از سردرگمي ها و فرض هاي ب
به اين دليل كه مطلقاً فلسفه نمي تواند  "آيا واقعيت وجود دارد يا خير؟"كه آن را مي شناسيم رجوع كرده و بنگريم كه 

  . پاسخ گوي اين سوال باشد

هاي فلسفي براي پاسخ دادن به سواالت بنيادي نه تنها روز به روز، دارم شخصاً به اين باور مي رسم كه كاركردها و تحليل 
اگر مثال شماره ي قبل را مطالعه كرده باشيد، مطمئنا حاال دچار اين تضاد شده . مفيد نبوده بلكه گمراه كننده نيز هستند

كه سقراط و جواب اينجاست . ايد كه پس چرا مالك هاي داستان مسوول را با توجه به گفته ي سقراط انتخاب كرده ام
به اين دليل كه همواره او در ديالوگ هايش سعي دارد كه . حقيقتاً خود را فيلسوف نمي دانست و اين يك حقيقت است

سوال مطرح كند و بطريقه اي غير مستقيم مردم را به خوبي و درستي و راستي دعوت كند، كاري كه افرادي كه ما آنها را 
  .و مي توان گفت كه او هم در جايگاه خود يك پيامبر به شمار مي آيد. ه داشته اندپيامبر مي ناميم در طول تاريخ به عهد

عقيده ي شخصي ام اين است كه حقيقت و واقعيت ريشه هاي فطري دارند و بطور كلي در درون هر انساني بالقوه يافت 
چيزي بسيار ساده بنظر مي حال اگر كسي مستقيماً به درون خودش رجوع كند در خواهد يافت كه آنجا يك . مي شوند

مي شود بطور قطع گفت كه درگير شدن با درون تنها راه كشف حقيقت است و . رسد و آن درك درست از تجربه هاست
اينجاست كه مي بينيم، اگر نويسنده اي با خودش درگير شده است، داستانش با شما ارتباط برقرار مي كند و شما را به 

  .گزارش اتفاقات باشد، شما احتماالً با آن مشكل خواهيد داشت عمق مي برد و اگر نه، صرفاً

. و اين درك همان الگويي است كه ما در مذاهب مي بينيمحقيقت داشته يعني درك كرده شده از نظر سقراط، 

مي كه  –منظورم هسته و شالوده ي اصلي مذاهب هستند و نه ظاهر و تنه ي آن و نه شكلي كه حكومت ها به آن داده اند 
دانيم چيزي كه االن در جهان به عنوان مذهب مي شناسيم نه تنها راه كنكاش درون نيست بلكه همان ترياك توده است 

اما براي انساني كه جوياي حقيقت است، ظاهر  –كه مردم را شبيه انسان هاي مسخ شده برده ي حكومت كرده است 
  .ماجرا هيچ وقت حجابي نخواهد بود براي درك درست حقيقت

پس آنكه حقيقت داشتن يك داستان را مالك قرار دادم، اين بود كه ببينيم آيا نويسنده ي آن داستان تجربه ي درك 
اينگونه است كه داستان مسوول مي شود و داراي الگو و از آنجايي كه الگوي  .داستانش را در واقعيت داشته است يا خير

به اين الگو مي گويند . د، پس خواهيم داشت الگوهايي به تعداد آدم هادرك حقيقت، الگويي است انفرادي و منحصر به فر
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پذيرفت كه، شايد منبع اتفاقات از ديدگاه خود اتفاقات يكسان باشد، اما بطور قطع دريافت آن اتفاقات و تحليل آن براي 
  .افراد مختلف متفاوت خواهد بود

  :بعنوان مثال

  .در حالت اصلي خودش باشد)  A: رنگ آبي (

  از ديد فرد اول)  ′A: رنگ آبي (

  از ديد فرد دوم)  ′A: رنگ آبي (

A → A′ 

A → A′ 
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A′ درك كرده است.  
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  .اي است كه بي واسطه وجود دارد و آن چيزي نيست جز حقيقتAحقيقي نيست، بلكه حقيقت 
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اينجا آن را بشكافيم و پي ببريم كه هيچ برداشتي كه ما از جهان مي كنيم حقيقي نيست، قدم بزرگي است در فهميدن 

  .ناداني انسان
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و البته بايد اين را متوجه بود كه، ما هم كه ارتباط آنها را نقل مي كنيم، يا آنهايي كه آن . اشتراك معنايي در حقيقت است

  .را نقل كرده اند نيز، در راه حقيقت گام بر نداشته اند

  ".حقيقت در نزديكي است. بياييد دست بشوييم و فكر را رها كنيم"

  >>ي فلسفي دغدغه<<

گمان مي كردم با مطالعه و تحقيق در فلسفه مي توان به جواب سواالت پي برد، ليكن هر روز بيشتر به اين يقين مي رسم 
كه جواب سواالت را كسي نمي داند و پيشنهاد مي كنم كه اگر شما فردي هستيد با انرژي بسيار و فكر سرشار، كتاب و 
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كه مطمئناً شما بيشتر از انسان هايي كه عمرشان را در اين راه گذارده اند . نزديك شويددفتر و قلم را رها كرده و به عمل 
  :و در پايان گفته اند كه 

 ما مرگ و شهادت از خدا خواسـتــه ايم

  و آن هم به سه چيز كم بها خواسـته ايم
  گر دوست چنين كند كه ما خواسته ايم

  ما آتـش و نفــت و بـوريـا خواســته ايم
شهادت راهي است كه . جواب سواالت در نيستي و بعد از آن است، اما حيف عمري است كه با بهاي كم از دست برود

شهيد بي گمان بيشتر از فيلسوف در خواهد يافت كه جايگاه واقعي . انسان را به دريافت بي واسطه نزديك خواهد كرد
  . حقيقت كجاست

  ".ر فراز و نشيب و سختو از اينجاست كه راه حقيقت، راهي است پ"

 

Related Books for more reading: 

 - Ma′lal, Percep′on, Oxford, 1980 

- Lehrer Keith, Theory of Knowledge, Westview Press, Second Edi′on 2000 

  

See also: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology 

http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_mind 

http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior 

http://en.wikipedia.org/wiki/Experience 

http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Epistemology
http://en.wikipedia.org/wiki/Philosophy_of_mind
http://en.wikipedia.org/wiki/Behavior
http://en.wikipedia.org/wiki/Experience
http://en.wikipedia.org/wiki/Psychology
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                                        بخش چهارم

  
  
  
  
  

  

  انگولگ ادبي 
  

  )۲(اندرحكايت جشنواره هاي ادبي 

باتوجه به مطلب شماره يك اندرحكايت جشنواره هاي ادبي دوستان بسياري تماس 
گرفته و ايميل زدند و با الفاظي بس گران سنگ بنده را مورد لطف خود قرار 

اين شماره بپردازيم به مبحث . ادبيات است ديگر چه مي شود كرد!!!!!!!!!!!!!!!!!! دادند
. بله من  مي گفتم و تو گوش مي كردي. هتديگري ازاين جشنواره هاي باري به هرج

داور كيه؟ هركي كه شد . جشنواره برگزارمي شود و با حضور نقي و تقي و شمسي كوره
جشنواره برگزار . آره اين بود كه اون شد. چند تا كتاب خونديم خودش بسه ديگه!!!!! مگه خودمون چي كم داريم؟.

  ختي كار كجاست؟ خوب بدب. مي شه و داستان ها هم انتخاب ميشن

اون طرفي كه دراين جشنواره ها برگزيده شده و داستانش هم چندان داستاني نبوده و . اين جاست كه عرض مي كنم
بعد اين نويسندگان محترم . به عنوان برگزيده برحسب اجبار حاال يه داستاني معرفي شده 

مختلفي ارسال مي  داستانشان را به سايت هاي كه فكر مي كنند جايزه نوبل برده اند 
مي شود كه اين نويسنده آن زمان برگردد  از سوي سايت ها رد مي شود و با عث . كنند

اين داستان من فالن جشنواره !!! يعني چي شماها كه حاليتون نيست اثرخوب : بگويد
دراين جشنواره كدام خوشگل منگواليي داور  اما ديگه ادامه نمي ده كه . برگزيده شده

  .رتي روي جشنواره بوده و بگيرو بقيه اش رو برو ديگهچه نظا. بوده

اين يه طرف قضيه بعد طرف مي بينه كه اي بابا ما كه برگزيده شديم پس ديگه درحوزه 
. ادبيات بالغ شده ايم و بزن بريم به سرعت برق و باد براي انتشار يه رمان يا مجموعه داستان

اينجاست كه بازهم قاطي مي كنه و ميگه . نهرش رو تحويل ناشر ميده ناشر رد مي كثميره ا
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. كه البته اين جمله دوراز واقعيت نيست اما همشون هم كه نه. ناشران همشون خونخوارن
ولي ناشراني در عرصه ادبيات ظاهر شده اند كه گند زده اند به هرچه كه بوده و نبوده و اثر نويسنده را اگر قبول 

ق التاليف كه البته مبحث اين ناشران خونخوار درشمارگان بعدي مفصل تر كنند چاپ مي كنند بدون يه قرون ح
  . خواهد بود

دوستان عزيز دركشورما درحال حاضر درسال نزديك به پنجاه جشنواره ادبي برگزار مي شود كه فقط ما مي شناسيم 
باط با همين جشنواره هاي اما درارت. شايد آمارخيلي بيش ازاين باشد كه اصال ما آن جشنواره ها را نمي شناسيم

ادبي، بايد عرض كنيم كه بسياري ازآنها توسط افراد كم تجربه راه اندازي و توسط همان افراد كم تجربه هم داوري 
باوركنيد كه بسياري ازنويسندگان بزرگ ايران كه هميشه نامشان برسرزبان هاست برگزيده هيچ جايزه . مي شود

عرض بنده اين نيست كه درجشنواره ها شركت . هستند براي پيشرفت و يادگيريادبي نشده اند اما هميشه مرجعي 
. بلكه عرض بنده اين است كه اگر براي اثر خود ارزش قائل هستيد آن را به هرجشنواره اي ارسال نكنيد. نكنيد

 .داشتن لوح تقديرهرجشنواره اي ارزش ندارد
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  و نويسنده معرفي كتاب

  

  اسحاقي مريم

 گوشه نشينان آلتونا را خوانده ايد؟

 ژان پل سارتر: نويسنده 

 انتشارات نيلوفر –ابوالحسن نجفي : برگردان

آلتونا حكايتي از   گوشه نشينان. در اين نمايشنامه، ژان پل سارتر مشكل دهشتناك قرن ما را به تصوير مي كشد
براي خودمان . مي خواني و غمگين مي شوي، براي همه مان. حكايت تنهايي ترسناك بشر است. انزواي آدميان است

تو را مي برد به آن گوشه ي . كه ميراث دار پدرانمان هستيم، كه گوش مي سپاريم و زندگيمان زندان مي شود
 …دنيا
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جبر  …بي اطالع و پرسش…قائل است، هر انسان به دنيا مي آيدژان پل سارتر براي زندگي انسان جبر 

آري، نه مي توانيم بميريم، نه مي توانيم « …به دنيا آمدن،جبر زيستن و با ديگران بودن و جبر مردن

 ».به تنگناي عجيبي افتاده ايم. زندگي كنيم

پرده  ۵اين نمايش نامه در . مي باشد گوشه نشينان آلتونا اثر فيلسوف و نويسنده بزرگ قرن بيستم، ژان پل سارتر
حوادث نمايش نامه در سال . مي بيني كه يك فيلسوف هم مي تواند نمايشنامه يا داستان بنويسد. نوشته شده است

اين بخش داراي يك كارخانه بزرگ كشتي . در آلتونا، در يكي از بخش هاي تابعه هامبورگ آلمان رخ مي دهد ۱۹۵۹
پدر خانواده زمين بزرگي را به عنوان زندان فروخته . ارشد يك كارخانه دار آلماني استفرانتس پسر . سازي است

سال خود را در  ۱۳قهرمان اصلي نمايش نامه فرانتس است كه مدت  …است و پسر كه از اين موضوع بر مي آشوبد
مردي نيم ديوانه،نيم  …اتاقي در خانه پدري محبوس كرده است و غير از خواهرش كسي نمي تواند به ديدنش برود

فيلسوف كه مي خواهد طعم قرن خود را براي آيندگان، براي قرن سي ام شرح دهد، تا آيندگان قرن ما را و آدميان 
 .بد را به غلط به قضاوت ننشينند

. تنها مصالح ساختماني اين قرن، بدي بود، بدي …قرن مرا در زباله دان نيندازيد«  
. ساختن خوبي تمام شده بود. به عمل مي آوردند در پااليشگاه هاي ما آن را

 »…درنتيجه كار خوبي به جاهاي باريك مي كشيد

نگاه مردم قرن آينده را به صورت . فرانتس در سراسر نمايش نامه، از نگاه ديگران و قضاوت آنها در آينده واهمه دارد
 .شيشه اي مجسم مي كند كه همه چيز در آن نقش مي بندد و پيداست

قرن من نيكوكار . ي قرن هاي آينده، اين است قرن من، تنها و بي قواره، كه بر جاي متهم نشسته استا« 

اي قرن هاي …مي بود اگر انسان دشمن سفاكي نمي داشت كه از عهد ازل در كمينش نشسته است

ما خوشبخت، شما كه با نفرت هاي ما آشنا نيستيد چگونه مي توانيد به قدرت سفاك عشق هاي مهلك 

 »پي ببريد؟

بي حرف و . خواهش مي كنم، التماس مي كنم همين طور كه هستيم بمانيم: آنجا كه مي گويد. سخن از جبر است
از …سخن از جبر امواج ديگران است. ديگران ما راتغيير مي دهند. وضع را تغيير ندهيم. بي حركت انتظار بكشيم

 .نيز دروغ مي گويند آدمياني عين دروغ ، كه به خودشان. دروغ آدمي است

سخن از زندگي آدميان …گوشه نشين شدن در درون جمع، دركنارهم . سخن از گوشه نشيني است

 .است و تنهايي يكايك آنها 
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و ما آدميان كه هر يك گوشه نشسته ايم،  …در پاياني دهشتناك و دردناك، گوشه نشين جديدي را مي بيني
  …تنها

 ) دارد خانه پترزبورگ سنت در خدا (  كتاب معرفي

آمريكايي كه تجربه زندگي در ازبكستان را در دهه   معاصر توماس بيسل نويسنده جوان
خدا در سنت پترزبورگ خانه دارد  (( مجموعه داستاني دارد به نام گذشته كسب كرد، 

در اين اثر نويسنده بسيار خالقانه به عاليق ، دغدغه ها و روزگذراني هاي اهالي آسياي ))
 . ميانه مي پردازد 

مريكا ،فرصت سفر به كشورهاي توسعه نيافته را بيسل بعنوان داوطلب در سپاه صلح آ
پيدا كرد و پس از انتشار تجربيات اش متهم به انتقاد از سياست خارجي آمريكا شد 

معتقد است كه پس از واقعه يازده سپتامبر ، آمريكايي هاي حتي اگر دنباله رو عالئق    او.
مدتها پس از اين واقعه كتابهاي رفتند و تا   سياسي نبودند ، به سراغ مطالعه درباره اسالم

بيسل در مصاحبه اي كه در سايت شخصي اش . با موضوع دين اسالم در صدر فروش آثار منتشر شده در آمريكا بود 
منتشر كرد ادعا كرد اگر مسلمانان به اياالت متحده آمريكا سفر كنند شگفت زده خواهند شد از مواجهه با آمريكايي 

  .الم و ملت هاي مسلمان بدانند هايي كه ميخواهند از اس

  

و برنده جوايز ادبي رم و آنا آخماتوا )) پن((فيناليست جايزه ادبي   ۲۰۰۶خدا در سنت پترزبورگ خانه دارد در سال 
  .شد 

  : اين كتاب آمده است ) آرال ( در بخشي از 

يك بار هم كه شده واقعيت را بگويند و ما فقط از اين لذت مي بريم كه رژيم هاي توتاليتر پارانوئيد ، مجبور شوند  - 
بچه هاي كور براي هيچ رژيمي خطر محسوب نمي شوند ، زنداني .... به كارهاي زشت شان اعتراف كنند ، همين 

  .......هاي مبتال به كم خوني هم همينطور 
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  خبر هاي ادبي

  

  

  

  

  برگزار مي شود» ليراو«اولين دوره جايزه ادبي 

حميد رضا اكبري شروه يكي  از . در دوبخش داستان و شعر برگزار مي شود» ليراو«جايزه ادبي 
. هدف ما اين است كه رقابتي گسترده وسالم برگزار كنيم: برگزار كنندگان اين جايزه ادبي گفت

يه افتتاح: وي افزود. ونويسندگان خارجي نيزمي توانند آثارشان را براي اين جشنواره ارسال كنند
اين جشنواره ازاول فروردين است و هنرمندان مي توانند آثارخود را تا پايان ارديبهشت ماه براي اين 

  . جشنواره ارسال كنند

  /http://lerav.persianblog.irآدرس جشنواره جهت اطالعات بيشتر   

  ها را ترجمه كرد محمودي اشعارسوئدي مرتضي

مرتضا محمودي، ايراني مقيم سوئد ، ترجمه اشعار : به گزارش خبرگزاري انجمن داستاني چوك 
پيش ازاين : محمودي دراين رابطه به خبرنگارما گفت. منتشر كرد pdfشاعران سوئدي را به صورت 

ترجمه توسط يكي ازناشران ايران منتشر شود كه با مشكالتي همراه بود و تصميم قراربود كه اين 
عالوه براين مجموعه اين نويسنده . كنم و تقديم عالقمندانمنتشرpdfگرفتم كه آن را به صورت 

پيش  .منتشر كرده است  pdfرا به صورت  "چند تموكاني در فضا"، رمان "گُفاره و فصل ها" داستاني با نام
  .مترجم درماهنامه ادبيات داستاني چوك منتشرشدهنويسنده وازاين نيزآثاري ازاين 

  .را ازآدرس هاي زير دانلود كنند عالقمندان مي توانند هرسه اثراين نويسنده 

 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=24491 

 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=22094 

 

http://ketabnak.com/comment.php?dlid=21134#rate 
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  اشعارش را منتشركرد»محمد علي حسنلو«

سنلو اشعار محمد علي ح: به گزارش خبرگزاري انجمن داستاني چوك
حسنلو درباره مجموعه شعرش مي . منتشر كرد pdfخود را به صورت 

   .ك استصفحات اين كتاب اگرچه تقديم شده ولي پر از درد مشتر.: گويد
تمام تالش من اين بود كه اين اثر با توجه به محتواي آن دچار شعارزدگي و 

واقعا از عهده اين اميدوارم كه توانسته باشم  احساسي شدن بيش از حد نشود

  .كار سخت بربيايم

 .اين مجموعه شعررا مي توانيد ازطريق وبالگ شاعر دريافت كنيد. طراح جلد اين اثر، خانم پروا رستمي است 
http://poem-m.blogfa.com/  

 اقتباس سينمايي ركورد زد در» جين اير«

رمان مشهور  به زودي بر پرده سينما مي رود،» جين اير«حالي كه يك اقتباس سينمايي ديگر از  در
  /.نام خود را به عنوان ركورددار اقتباس سينمايي ثبت كرد» شارلوت برونته«

 رفت ايرج افشار

 هاي بسياري را به تصحيح شناس كه سال پيشكسوت، مصحح و ايرانشناس  ايرج افشار، نسخه

جم تهران  سالگي در بيمارستان ۸۵اسفند در سن  ۱۸هاي خطي گذرانده بود، چهارشنبه  نسخه
  /.درگذشت

 پيدايش ادبيات داستاني ايران در دهلي برگزاري سمينار

دانشگاه  المللي پيدايش ادبيات داستاني در ايران در روزهاي پاياني اسفند در همايش بين
استادان ادبيات فارسي از  در اين همايش جمعي از. شود برگزار مي)دانشگاه مسلمانان هند (»گر علي«

  \.كشورها حضور خواهند داشت ايران و هندوستان و تاجيكستان، و كارشناساني از ديگر

 ايراني در نمايشگاه كتاب پاريس ناشر ۱۶حضور 

 برقراري ارتباط  ناشر ايراني در قالب يك گروه از سوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران براي
  \.روند مي المللي كتاب پاريس بين  ديگر به نمايشگاه و تعامل با ناشران كشورهاي
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http://www.ibna.ir/vdcaywno.49noo15kk4.html
http://www.ibna.ir/vdca0wno.49noi15kk4.html
http://www.ibna.ir/vdci33a3.t1av52bcct.html
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 آبتين گلكار ترجمه شد توسط» نفوس مرده«

نام  نوشته ميخاييل بولگاكوف براساس رمان نيكالي گوگول به همين» نفوس مرده«نمايشنامه 
  \.نوشته شده و با ترجمه آبتين گلكار به فارسي برگردانده و منتشر شده است

 توسط دري رضايي تدوين شد» كيارستمي هاي نامه درس«

درباره  هاي سينما درس كتاب در سه بخش . به كوشش دري رضايي منتشر شد» نوعي نگاه«كتاب 
  \.تو كارگاه فيلمسازي تدوين شده اس» پنج«، ساخت فيلم »ده روي ده«فيلم 

موسسه   سوي از  ۸۶ تا شهريور ۸۵ بين اسفند سال: ، گفت)ايبنا(رضايي به خبرگزاري كتاب ايران
درخت در لواسان  و با موضوع» عباس كيارستمي«هنري كارنامه يك دوره كارگاه آموزشي با حضور 

  .برگزار شد

 نويسنده آلماني درگذشت» زباخگري اگنس ماري«

در ) اسفند ۱۵(مارس  ۶نويسنده آلماني،يكشنبه » اگنس ماري گريزباخ«
چشم از جهان فرو » اوستزباد آرنشوپ«خانه خود در سالگي در ۹۷سن 
  بست

 زن نويسنده در جهان گذار زن تاثير ۱۰۰فهرست  

گذارترين زنان دنيا تهيه كرده،  روزنامه از اسامي تاثير به نقل از روزنامه گاردين، در فهرستي كه اين 
» آليس واكر« ،»رولينگ. كي.جي«، »مارگارت آتوود«، »دوريس لسينگ«  يعني نويسنده برجسته ۵ 
  .اند جاي گرفته» روي آرونداتي«و 

http://www.ibna.ir/vdcgny9y.ak9734prra.html
http://www.ibna.ir/vdcjvheh.uqeotzsffu.html
http://www.ibna.ir/vdccpoqo.2bq4i8laa2.html
http://www.ibna.ir/vdcj8oeh.uqeotzsffu.html
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