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  سخن سردبير

وقتي درباره خوبي هاي ماه . با افتخار نهمين ماهنامه انجمن داستاني چوك را تقديم عالقمندان مي كنيم

نمي دانم . است ازاين ماه تعريف مي كنيارديبهشت حرف مي زنم دوستانم مي گويندچون ماه تولد خودت 

اما درماهي كه اعضاي انجمن داستاني چوك چهار اثر در نمايشگاه كتاب منتشر مي . شايد اين طورباشد

وچه بهتر كه بعد ازاين همه كش و قوس هاي . كنند كافي است كه ماه ارديبهشت براي من ماه خوبي باشد

دركل مي توانيد خبرانتشار اين . رمان خودم است ،ن چهار اثرفراوان و چند بار سانسور شدن يكي ازاي

 . چهار اثررا در بخش آخر كه بخش خبري است مالحظه بفرماييد

به طبع . خبرخوش ديگراينكه سايت انجمن داستاني چوك نيز به زودي شروع به كار خواهد كرد

ه صفحات ماهنامه را تسخيركند بعضي ازبخش هاي اين ماهنامه به آنجا منتقل مي شود ودليلي ندارد ك

بخشي هم  ،در اين سايت. درعوض سعي خواهيم كرد كه بخش هاي مهم تر و مفيد تري به آن اضافه كنيم

چون اين دوهنر نيز هيچ گاه عرصه اي جدا از ادبيات داستاني  ،به سينما و تئاتر اختصاص خواهد داشت

دان اين دو عرصه كه در اين سايت فعاليت هاي خود نبوده اند و نيستند و فضايي خواهد بود براي هنرمن

خبرگزاري سايت روزانه فعال خواهد بود و سعي داريم كه بخش هاي بخش درضمن . را معرفي كنند

 . ديگري ازاين سايت را نيز به صورت روزانه با مطالب خوب بارگزاري كنيم

درضمن به احتمال زياد انجمن داستاني چوك درنمايشگاه مراسمي برگزار كند كه درآن مراسم تمام 

چون تاريخ دقيق . نويسندگان و شاعران مي توانند جهت معرفي كتاب خود دراين گردهمايي شركت كنند

مي از طريق ايميل و خبرگزاري و وبالگ انجمن اطالع رساني  بعدا اين گردهمايي مشخص نيست 

بنابراين عالقمندان سعي كنند كه در روزهاي نزديك به نمايشگاه حتما به وبالگ انجمن . شود

  .سربزنند و اززمان و مكان دقيق اين گردهمايي مطلع شوند
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    فهرست                                                                     

  

  بخش اول                                                             

  گل سرخي روي پل/ كرم رضا تاج مهر                              ۶                                 داستان كوتاه برگزيده 

  اتوبوس/ عادله خليفي                             ۱۱                                  معرفي نويسنده جوان

  راننده ي تاكسي /جواد افهمي                             ۱۴                              معرفي نويسنده با تجربه

   احمد بيگدلي/حموله سريا داودي                             ۱۹                                        كافه گپ ايراني

    مريم حسينيان/ ناتاشا اميري                            ۲۴                               آثارايراني نقد و بررسي 

  شنل گوگول/ آرمان شرفي                              ۲۸                    بهترين داستان كوتاه هاي جهان

  باد مارا خواهد برد /   حسام ذكا خسروي                              ۳۰                                       داستان -سينما

  جيغ/  مجيد خراساني                              ۳۳                                     داستان –نقاشي 

  ذهن مجهول /  مهدي باطني                              ۳۵                                     داستان –فلسفه 

  كافكا در كرانه/   مريم اسحاقي                             ۴۲                             و نويسنده معرفي كتاب

  مهدي رضايي                              ۴۴                                          انگولك ادبي
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    فهرست                                                                     

  

  دومبخش                                                              

  

  شما انگليسي بلديد؟/ نگين کارگر                                   ۴۶                                      داستان ترجمه       

  كازوئو ايشي گورو /  شادی شريفيان                                  ۴۹                   معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

  چيدمان شخصيت ها در داستان /عليرضا اجلي                                 ۵۳                                             مقاله خارجي

  دانستن زبان در ترجمه/  محمد اکبری                              ۵۷                               آسيب شناسی ترجمه

مجتبي كاوياني سيد                               ۵۹                                      خبرهاي ادبي
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جهت خريد اينترنتی اين رمان به وبالگ انجمن داستانی چوک مراجعه کنيد  
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  داستان  برگزيده               بخش اول

  كرم رضا تاج مهر   

هاي داستاني كانون  مسؤول برگزاري كارگاه(/نويس داستان/)مهر تاج(رضا دريكوندي كرم

اسفند : شروع فعاليت جدي/)نامه اقتصاد لرستان سردبير هفته(/نگار روزنامه/)نويسندگان لرستان

   )كانون نويسندگان لرستان(۷۸

جشنواره  )۸۲تهران(جشنواره داستان منزلت سرباز /هاي سراسري داستان اول جشنوارهي  رتبه

) ۸۵زاهدان(نيمروز /) ۸۵(چهارمين دوره جايزه ادبي دورود /)۸۳اهواز (داستان عاشورا 

جشنواره داستان بانه /) ۸۶آباد خرم-به صورت مشترك(جشنواره سراسري داستان جوان/

هاي  جشنواره داستان/)۸۵(جشنواره داستان بانه/هاي رتبه دوم جشنواره/)۸۹(

داور همايش ادبي /)۸۸(نامزد هشتمين دوره جايزه ادبي صادق هدايت/)۸۷انديمشك(اسي ام اس

داور جشنواره /)۸۸- لرستان(داور جشنواره داستاني بسيج /)۸۷-۸۶(جمهور داور بخش داستان پرسش مهر رئيس/)۸۶(پرنيان طوس

  )۸۹(داور دور اول جايزه ادبي چراغ مطالعه /)۸۹(نويسي لرستان فيلمنامه

  :ي مستقلي نيستم كشيم صاحب هيچ اثر چاپ شده اي كه در آن نفس مي به لطف زمانه

  !در نشر ثالث موفق به اخذ مجوز نشده) داستان كوتاه ۱۰( "هاي خاكستري واهمه"مجموعه داستان *

  !ي مجوز است در نشر قطره منتظر گشودن دريچه) هداستان كوتا ۱۰( "ها سمفوني قورباغه"داستان  مجموعه*

  !با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد كامپيوتر خودم بماند بهتر است) داستان كوتاه ۱۰( "شده شادي گم"داستان  مجموعه*

  !ي مجوز است گشودن دريچهمنتظردر نشر سيفا  -آموزشي كارگاهي-"پردازي داستان كارگاه ايده"*

با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد  -)نويسان نكته مفيد ابتكاري براي داستان ۴۰مجموع (-"از ايده تا داستان/تشاز جرقه تا آ"*

  !كامپيوتر خودم بماند بهتر است

  !با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد كامپيوتر خودم بماند بهتر است - "نسيان در ناريا"رمان *

    ! بگذارند "ها بنويس ننويس"نگاري گرم باشد البته اگر  ه روزنامهام سرم ب با شرايط باال ترجيح داده

  داستاني كه درادامه مي خوانيد برگزيده جشنواره ادبي 
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  !در نشر ثالث موفق به اخذ مجوز نشده) داستان كوتاه ۱۰( "هاي خاكستري واهمه"مجموعه داستان *

  !ي مجوز است در نشر قطره منتظر گشودن دريچه) هداستان كوتا ۱۰( "ها سمفوني قورباغه"داستان  مجموعه*

  !با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد كامپيوتر خودم بماند بهتر است) داستان كوتاه ۱۰( "شده شادي گم"داستان  مجموعه*

  !ي مجوز است گشودن دريچهمنتظردر نشر سيفا  -آموزشي كارگاهي-"پردازي داستان كارگاه ايده"*

با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد  -)نويسان نكته مفيد ابتكاري براي داستان ۴۰مجموع (-"از ايده تا داستان/تشاز جرقه تا آ"*

  !كامپيوتر خودم بماند بهتر است
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  داستان  برگزيده               بخش اول

  كرم رضا تاج مهر   

هاي داستاني كانون  مسؤول برگزاري كارگاه(/نويس داستان/)مهر تاج(رضا دريكوندي كرم

اسفند : شروع فعاليت جدي/)نامه اقتصاد لرستان سردبير هفته(/نگار روزنامه/)نويسندگان لرستان

   )كانون نويسندگان لرستان(۷۸

جشنواره  )۸۲تهران(جشنواره داستان منزلت سرباز /هاي سراسري داستان اول جشنوارهي  رتبه

) ۸۵زاهدان(نيمروز /) ۸۵(چهارمين دوره جايزه ادبي دورود /)۸۳اهواز (داستان عاشورا 

جشنواره داستان بانه /) ۸۶آباد خرم-به صورت مشترك(جشنواره سراسري داستان جوان/

هاي  جشنواره داستان/)۸۵(جشنواره داستان بانه/هاي رتبه دوم جشنواره/)۸۹(

داور همايش ادبي /)۸۸(نامزد هشتمين دوره جايزه ادبي صادق هدايت/)۸۷انديمشك(اسي ام اس

داور جشنواره /)۸۸- لرستان(داور جشنواره داستاني بسيج /)۸۷-۸۶(جمهور داور بخش داستان پرسش مهر رئيس/)۸۶(پرنيان طوس

  )۸۹(داور دور اول جايزه ادبي چراغ مطالعه /)۸۹(نويسي لرستان فيلمنامه

  :ي مستقلي نيستم كشيم صاحب هيچ اثر چاپ شده اي كه در آن نفس مي به لطف زمانه

  !در نشر ثالث موفق به اخذ مجوز نشده) داستان كوتاه ۱۰( "هاي خاكستري واهمه"مجموعه داستان *

  !ي مجوز است در نشر قطره منتظر گشودن دريچه) هداستان كوتا ۱۰( "ها سمفوني قورباغه"داستان  مجموعه*

  !با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد كامپيوتر خودم بماند بهتر است) داستان كوتاه ۱۰( "شده شادي گم"داستان  مجموعه*

  !ي مجوز است گشودن دريچهمنتظردر نشر سيفا  -آموزشي كارگاهي-"پردازي داستان كارگاه ايده"*

با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد  -)نويسان نكته مفيد ابتكاري براي داستان ۴۰مجموع (-"از ايده تا داستان/تشاز جرقه تا آ"*

  !كامپيوتر خودم بماند بهتر است

  !با وجود شرايط حاضر فعالً روي هارد كامپيوتر خودم بماند بهتر است - "نسيان در ناريا"رمان *

    ! بگذارند "ها بنويس ننويس"نگاري گرم باشد البته اگر  ه روزنامهام سرم ب با شرايط باال ترجيح داده

  داستاني كه درادامه مي خوانيد برگزيده جشنواره ادبي 
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  روي پل سرخيگل 

  

 

  مهر  رضا تاج  كرم

لحظه بيشتر و اي از نورِ بنفش كه هر  از چند وقت پيش تا حاال، تو دوازدهمين نفري هستي كه اين وقت شب، با هاله. سالم
هر يازده نفر . زني چسبي و بارها و بارها ارتفاعش را محك مي هاي حفاظش را مي ايستي روي اين پل،  نَرده شود، مي بيشتر مي

هاي صبح و عصر مفصل چاپ  فردايِ كارشان، عكس و خبرشان را روزنامه قبلي، آخرش به چيزي كه خواستند رسيدند و پس
  ...ام ام و رديف ضربدرهايي كه با مداد كشيده ام به ديوارِ كنارِ تختخواب چسباندهشان را  بريده. كردند

هاي بلند استفاده كنند كه نشود به راحتي اَزشان  اي، از فَنس اش گفته قرار است بجاي حفاظ نرده شهردار توي آخرين مصاحبه
هاي شبانه اطراف پل، مانع از  شوند با ايجاد گشت جبور ميگفته اگر قرار باشد باز هم از اين دست اتفاقات بيفتد، م. عبور كرد
  ....بهتر است برويم سرِ اصل مطلب... هاي تنها در ساعات غيرِ معمول تردد آدم

باور . پس بهتر است همين اول حقيقتي را بداني! خواهي خودت را پرت كني پايين دانم كه مي پرسي من از كجا مي حتمن مي
  ...اش را هم بخوان  خودت مربوط است، پس بقيه اش به كردن يا نكردن

توانم  آيد كه من به راحتي مي ها قبل ـحداقل چند روزـ حال و هوايي در او به وجود مي وقتي قرار است كسي بميرد، از مدت 
. ير بگيردافتد، حتّا اگر در عرضِ فقط چند ثانيه ماشيني شما را ز در واقع هيچ مرگي در لحظه اتفاق نمي. اش كنم درك

اي كه دارم و  اما من بنا به تجربه. ايد اش نشده مطمئن باشيد حسِ مرگ، از روزها قبل در شما به وجود آمده و هرگز متوجه
ي  بينم كه هر چه به لحظه اي از نورِ بنفش مي ها، هاله ام باشد، اطراف بدنِ اين قبيل آدم خصلتي كه شايد مربوط به چشمان

تاريك ـ مثل همين جايي كه  هاي دور و جاهاي نيمه اين هاله را از فاصله. شود تر و بيشتر مي ند، روشنشو تر مي مرگ نزديك
ها هست، منتها تا زماني كه تحريك  ي آدم ام كه اين هاله درونِ همه حاال ديگر مطمئن. توان ديد ايد ـ بهتر مي شما ايستاده
دار  هاي هاله ي مرگ آدم توانم نَه ساعت كه حتّا دقيقه ده كه به راحتي ميكارم به جايي رسي. اش داد توان تشخيص نشده، نمي

  ...ام جلوي اين هاله بايستم بيني كنم و چند وقتي است به فكر افتاده را به درستي پيش

بايد هر كشد و امشب  ات آنقدر روشن و پررنگ بود كه فهميدم كار به شبِ سوم نمي ديشب كه آمدي و ايستادي روي پل، هاله
برايم مهم است كه صبر كنم تا اين هاله آنقدر روشن و پررنگ شود كه ديگر تصميمِ . آيد انجام بدهم ام برمي كاري از دست

دانم از  مي. اش نكنيد كنم پاره خواهش مي... صبر كنيد! نَه ... وقت دست به كار شوم تان حتمي شده باشد، آن پريدن
اصلن چنين قصدي ندارم و بايد . ايد و تنفر داريد كنند خسته شده ها را بازي مي منجي هاي تكراري كساني كه نقشِ نصيحت

ها خودتان را  اش مثلِ قبلي اش را هم بخوانيد، فوقِ فوق پس دنباله. كنم بگويم بيشتر از هر چيز، به حلّ ِ مسايل خودم فكر مي
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. دهيد كند، چيزي از دست نمي رف و آن طرف فرقي نميچند دقيقه اين ط. شود كنيد پايين و همه چيز تمام مي پرت مي
من هم نَه . ي من هر چقدر هم كه طوالني باشد، اين شب تمامي ندارد و هنوز تا صبح خيلي مانده مطمئن باشيد نامه

  ...شهرزادم، نَه بلدم قصه بگويم

يكبار . اند كرده هاي نه چندان دور زندگي مي كرد كه در زمان ي دعوا و درگيريِ دو مرد راتعريف مي هميشه برايم قصه "مادري"
. گفت سرِ چند وجب زمين بوده كرد مي گفت سرِ نوبت آب دعوايشان شده و بارِ ديگر كه همين قصه را برايم تعريف مي مي

. شود مي مهم اين است كه دعوايشان. به هر صورت اينها مهم نيست... آخرين بار گفت يكي از مردها به زنِ آن يكي نظر داشته
گفت به امر خدا  مي. گردد كه باهاش بزند توي سرِ مرد دوم شود و روي زمين، با نگاه دنبالِ چيزي مي مرد اول عصباني مي

شود كه بر شيطان لعنت  مرد اول آنقدر شوكه مي. اش گيرد توي دست شود و بل مي سنگي خوش دست از زمين كنده مي
شود و  دليل ناخوش مي گفت چند وقتي بعد از اين اتفاق، مرد دوم بي مي. رود انجا و ميكند هم فرستد و سنگ را پرت مي مي

اش  كسي به مرَض. آورند طبيب پشت طبيب به عيادتش مي. كند اش ورم مي كله. نه معلوم بوده زنده است نه مرده. گير زمين
گويد؛ بيمار بايد روز درگيري با مرد اول به دست او كُشته  ميبزرگي كه از درگيريِ آن روزِ دو مرد آگاهي داشته . برَد پي نمي

اش را  از او چاره. گويد به همين خاطر است كه به اين روز افتاده مي. اش اين بوده اما به هر دليل اتفاق نيفتاده سرنوشت. شد مي
همين . ي كه با مرد اول دعوايش شدهگويد بلندش كنيد و ببريدش همانجاي گويند تا كي بايد زجر بكشد؟ مي پرسند و مي مي

دهند دست مرد  هاي آن اطراف را مي بعد كُلِ سنگ. خواهد آنجا حضور داشته باشد از طرف دعوايش هم مي. كنند كار را مي
چسباندش روي  رسد، وقتي مي گفت به سنگ مورد نظر كه مي مادري مي. كند يكي  امتحان مي شان را يكي اول و او هم همه

  ... شود دهد و راحت مي مرد دوم، درجا جان مي سرِ

  ...بگذريم. شود از اين قصه ـ حاال راست يا دروغ ـ فهميد بيني؟ خيلي چيزها مي مي

هاـ از جمله شماـ اين پل را براي رسيدن به  ؟ و چرا خيلي!اند پلِ انقالب خيلي دوست دارم بدانم چرا اسم اين پل را گذاشته
. كند شان عبور مي هاي اين شهر است و يك رودخانه از زيرِ همه ي پل ؟ اين پل هم مثلِ بقيه!كنند خاب ميشان انت خواسته

ي زيرگذر هم از زيرش  اش با بقيه اين باشد كه عالوه بر رودخانه، يك جاده شان تقريبن يكي است، شايد تنها فرق ارتفاعِ همه
اي كه گرفتم شايد اين باشد كه البد دوست نداريد جسدتان را آب  تنها نتيجهام و  به اين يكي خيلي فكر كرده. شود رد مي

ايد  رودخانه با خودش بِبرد به جاي نامعلومي كه شايد هرگز پيدا نشود و كسي هم نداند شما خودتان را از روي پل پرت كرده
يك جور انتقام كور و . ها بماند تويِ ذهنِ آدم ها رويِ سياهيِ آسفالت، تان تا مدت ي درب و داغان خواهيد جنازه مي. پايين
  ...شان باشد شايد حق. دهم اگر چنين فكري داشته باشيد بِه شما حق مي... كُلي

ها از اينكه حسي فراتر از حسِ بقيه  كنم خيلي وقت تازه اعتراف مي! اصلن. نمايي كنم خواهم مظلوم ها مي فكر نكن با اين حرف
گفت پدرم عاشق دختري  مادري مي. ام ا اين حال خيلي دوست دارم بدانم واقعن چرا اينطوري شدهب. كنم دارم كيف هم مي

سرش را گوش تا . كشد شود و داماد را مي شبِ عروسي هر طور شده وارد حجله مي. شود كه قرار است زنِ كسِ ديگري شود مي
جاي . كشندش شوند، توي همان حجله با گلوله مي كه خبر ميكس و كارِ داماد . خوابد كنارِ مادرم برَد و همانجا مي گوش مي

شوند و به  خواهند بكشند كه بعد دوباره منصرف مي اش مي عروس را هم بخاطرِ توطئه و بدقدمي. گذارند اش نمي سالم توي بدن
تمن وقتي توي حجله گفت ح مادري مي. ها كنند توي خيابان اش مي اش، آواره خاطر سرشكستگيِ هر چه بيشترِ قوم و خويش
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گفت بايد  مي. ام ي اين يارو بوده كه اين طوري شده شان به خون و جنازه گرفته، چشم هر دو تاي ي من داشته شكل مي نطفه
  ...ام خدا را شكر كنم كه جور ديگري نشده

. گفت سرِ زاييدنِ من مرده مي مادرم هم كه مادري. اند صدايم كرده... ا بسم ام كه تُخمِ بي هايم شنيده هزار بار با اين گوش
اش،  ي بنفش و شكمِ برآمده بارها و بارها مادرم را با آن هاله... اش نبوده بزند توي صورتش كه عال نَبردش گفت كسي پيش مي

  ...مبگذري... ام ها تا چند وقتي چشم باز نكرده گفت عينِ بچه گربه مادري مي... ام وِيالنِ كوچه و خيابان، توي خواب ديده

شوند و از اليِ  زنها و دخترها خَم مي. كنند پايين شايد برايت جالب باشد بداني همه مثلِ هم، خودشان را از پل پرت نمي
كنند و  بارها و بارها پايين را نگاه مي. ايستند دهند آن طرف و آويزانِ يك دست، مي شان را سر مي هاي حفاظ، بدن نرده

آورند كه باعث شده به اينجا  ها حتم دارم تجربيات تلخي را به خاطر مي اين جور وقت. كنند شان را باز و بسته مي چشمان
روند،  ها باال مي شان را رها كنند مردها اما از نرده كنند كه به قطعيت برسند و دست برسند و آنقدر توي ذهن تكرارشان مي

  ...كنند و  شان را از هم باز مي هاي ها را بشكنند، دست نبااليِ باال و مثلِ اينكه بخواهند پرواز كنند يا ركورد ِِز

آمد روي پل، رسيده  شبِ سومي كه مي. اش نشد دهمي كه اصلن متوجه. ام هايي نوشته براي دو نفرِ قبل از تو هم اين جور نامه
اش به  گُلِ سرخ، چسبانده بودممثلِ همين االن با يك شاخه . يازدهمي اما نامه را ديد. نرسيده، خودش را پرت كرد پايين

خط به خط نامه را خواند، حتّا وسوسه شد . ي باالييِ پل، جايي كه دو شبِ گذشته ايستاده بود و به پايين نگاه كرده بود نرده
بود  دانم چي شد كه اطرافش را نگاه كرد ـ شايد ترسيده تا نزديك صورت هم بردش، اما يك دفعه نمي. گُل سرخ را هم بو كند

اش به نَوسان  نورِ بنفشِ هاله. توانستم حدس بزنم كه چشمهايش را بسته مي. شان كرد پايين ـنامه و گُلِ سرخ را از پل پرت
حتّا چند بار . ام پشيمان شده بود مطمئن. آخرين لحظه شك افتاده بود به جانش. خواستم داد بزنم اما دير شده بود. افتاده بود

كند كه  ام مي همين مطمئن. پايين رفتني جيغ هم كشيد. ها را بچسبد، اما نتوانست هم حفظ كند و نردهسعي كرد تعادلش را 
  ...شهر اما بيدار نشد. پشيمان شده بود

هاي  روزنامه. اش نگذارم ام آمد شاخه گُل را كنارِ صورت له و لَورده حيف. نامه را به زحمت با چراغ قُوه از زيرِ پل پيدا كردم
  ...عصر، كُلي مطلب در مورد گُلِ سرخ نوشته بودند

ي بنفشِ خودم را حتّا  هر چند قادر نيستم هاله. ام ايد، رسيده اي كه حاال شما رسيده بايد بگويم خود من بارها و بارها به مرحله
آدم فكرش را بكند كه هيچ كافي است . هاي من هم براي چنين كاري كمتر از شما نبوده و نيست انگيزه. از توي آينه ببينم

حتّا . دهم كمتر آفتابي شوم همين است كه روزها ترجيح مي. دانند اش مي اند و نحس گاهي ندارد، كه همه طَردش كرده تكيه
  ...ريزند آنجا كنند و كلي پليس و خبرنگار مي وقتي كه زيرِ پل را نوار پيچ مي

ام كه بعضَن  هاي ديگري فكر كرده ام و هميشه به راه از روي پل نداشتهاي به پريدن  كنم هيچ وقت عالقه البته اعتراف مي
شود و خوب نيست  ي باالي پل تا كف آسفالت، آدم حتمن پشيمان مي كنم توي فاصله هميشه فكر مي. اند احمقانه هم بوده

  ... اش كرد ه را خاموشي آخر هم گريخت و هال شود از آن لحظه نويسم كه بداني مي اينها را مي. پشيمان بميري
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ي بنفش را دورِ بدنِ مردي ديدم كه توي ميدانِ اصلي ِشهر، دست و پا بسته ايستاده  اولين بار وقتي خيلي بچه بودم، اين هاله
دانم آن موقع براي همان كار ساخته بودند يا به كارِ ديگري هم  اي كه نمي اي چوبي، باالي سكوي سيماني بود رويِ چارپايه

ي طنابِ باالي سرش را  توانستي آن مرد بلند باال و حلقه كردي مي هاي منتهي به ميدان كه نگاه مي از هر جاي خيابان. دآم مي
. كرد خودش داشت گريه مي. ام كه چيزي نبينم مادري چادرش را انداخت روي صورت. خورد، ببيني تكان مي كه توي هوا تكان

هر وقت چيزي از آن مرد ... خواست برايم يك جفت كتاني بخرد مي... اند بهتر است برويم ها نبسته تا دكان: پا تند كرد و گفت
  ... كرد اش بود، مادري بغض مي اي كه اطراف بدن گفتم و هاله مي

ايِ كنارِ پل و داشتم عروس و دامادها را  ي ديگر، نشسته بودم توي همين پارك صخره شنبه چند وقت پيش كه مثلِ هر پنج
ها را كه ديدم دلم  ي بنفش يكي از عروس شان را روي صخره بگيرند، هاله هاي يادگاري كردم كه آمده بودند عكس گاه مين

كس، روزِ جشنِ عروسي است، آن  شايد حق بدهيد اگر بگويم كه بدترين موقعِ مردن براي همه! حتمن درك كمي كنيد. گرفت
. خيال شوم هاي اين چنيني باهام شده بود بي به خاطر برخوردهايي كه سرِ قضيهاولش خواستم . هم توي لباسِ عروس يا داماد

توانيد حدس بزنيد ممكن است  البد مي. دادم بايد يك جوري بهشان هشدار مي. حتّا سعي كردم زود از آنجا بروم، اما نتوانستم
توي يك موقعيت مناسب . شد تر مي حظه پررنگهاله هر ل. هاي تَكيِ عروس شده بود نوبت عكس. العملي نشان بدهند چه عكس

مجبور شدم فرار كنم و . ام داماد و كس و كارش زودي دويدند طرف. اش هشدار دادم خودم را به عروس رساندم و توي گوش
شان هشدار بدهم، هرچند مطمئن بودم اولين  توي همان وضعيت، با صداي بلند نزديك شدنِ مرگ عروس را اينبار به همه

. كمي دورتر از آنجا نشستم و از دور نگاهشان كردم. ام پاره سنگ برداشته رسد اين است كه عقل كه به فكرشان مي چيزي
عروس ايستاده بود رويِ . توانستم حدس بزنم توانستم بشنوم اما مي صدايشان را نمي. شد تر مي ي بنفش روشن و روشن هاله

ي قديميِ  خواست قلعه مي. تر كرد برود عقب اش بود و با دست اشاره مي ي دوربين عكاس سرش توي دريچه. ي بااليي صخره
اش  هاي كرد به خاطر خوب شدن عكس عروس با لبخندي كه سعي مي. ي عكس شهر را بيندازد پشت سرش توي پس زمينه

  ...روي لب داشته باشد از كادر عكاس پايين افتاد و 

خواهم كسي را داشته  مي. اي دلبستگي و وابستگي به هر كس و هر چيزي ذره بي. گردم كه مثلِ خودم باشد دنبالِ كسي مي
ي  شان به اندازه هايي كه هاله كنم تنها، آدم گمان مي. باشم كه كسي را نداشته باشد و بشويم تنها دلخوشي و كس و كار هم

كنم حسِ  همين است كه صبر مي. لكشاندشان روي اين پ رسند و همين مي شود به اين نقطه مي مرگ، روشن و پررنگ مي
دلم . اي ايجاد كنم شوم كه از نو دلبستگي شان هم غلبه كند و آن وقت دست به كار مي ترين عاليقِ دروني مرگ، بر كوچك

  ...گيرم هايي را در دست مي رسم و روي همين پل دست خواهم، مي روشن است كه آخرش به چيزي كه مي

كنم  چراغ اتاق را روشن و خاموش مي. هاي روبروي پل را نگاه كني هاي شماليِ خانه بلند كني و پنجرهتواني سرَت را  حاال مي
  ....ام كه ببيني

. ات عبور كنم اش از كنارِ جنازه خواستي بِپّري، نامه را پرت نكن پايين كه مجبور شوم براي برداشتن: تا يادم نرفته بگويم
 ...تواني با خودت داشته باشي گُلِ سرخ را اما مي. اش يي، سرِ جاي قبليي باال اش روي همان نرده بچسبان
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 معرفي نويسنده جوان

 عادله خليفي

شناسنامه ام يك دروغ (۶۲ولي شناسنامه ام مي گويد ، اول فروردين باريدميبرفوبودبهمن،شمارممي

سفيدوسياهورنگيباشيداشتهيادبهراتولدتروزبايدآورمخاطرنميبهراتولدمروز،كنمفكرميهرچه)اجباريست

شمارسال،نوشتمراداستانماولينكهزمانيندارمبيشترسال،تولدمروزباشمارمميدوبارهكندنميفرقيش

حضوركلماتفقطوفقط،كنيميحسآنچهبينينميراهاعقربهحركتندارندصداهاثانيهجااينخوردورقامزندگي

درذهنتاستبعدازگذشتاينسالها،قلماهليامكردهاستودلمميخواهدتاآخرينروزهايتقويميام،دركنارمبا

شد

 

  اتوبوس

اتوبوس .صد اي پيرزن را نمي شنيدراننده  "نگه دار":دوباره گفت.پيرزن صدايش مي لرزيد، نمي توانست بلند تربگويد...نگه دار
چادرش رانمي توانست جمع  .خيلي هاصد اي پيرزن را شنيدند ولي به راننده حرفي نزدند.تا نزديك درايستاده بودند.شلوغ بود

صورتش .لب هايش جمع شده بود.بيني كشيده اي داشت. چادرروي پله ي اول افتاد.كند،الي درگير كرده بود؛رهايش كرد
موهايش بيرون ريخته بود،نارنجي .خورده بود كه نمي توانستي بفهمي بيست،سي سال پيش چه شكلي بوده استآنقدرچروك 

گل هاي سياه برتن داشت  پيراهني با. روسري اش عقب رفته بود،سفيد بود وازپشت محكم گره زده بود.بودند
دوركمرش شالي .كي ساقه بلندي پايش بودچكمه يالستي.جوراب هايش پيد انبود.شلواركلفتي پوشيده بود.تاسرزانوهايش

دختراَه گفت وكمي .هواي نفسش به صورت دخترجواني خورد كه كنارش ايستاده بود.نفس نفس مي زد.رامحكم گره زده بود
پسردستش راكشيد واوهم .پيرزن دست برد تاميله ي اتوبوس رابگيرد،دستش به دست پسرجواني خورد.خودش را باالكشيد

هيچ كس .به صندلي ها نگاه كرد،پربودند.شيد وبه دخترجوان كه آن طرف ميله بود برخورد كرد وهردوخنديدندخودش راباالترك
نمي توانست روي پله ها بنشيند، كيسه ي برنج سنگين بود و به اندازه ي خودش .خسته بود.حاضرنشد تاجايش را به او بدهد

درصندلي .ن بنشيند ولي مادرش با آرنج محكم به اوزد واخم كرددختربچه اي ازصندلي اول بلند شد تا پيرز.جا گرفته بود
دخترنشست وبه چشمهاي پيرزن نگاه ."آره،چرا بلند مي شوي شماها االن خيلي بي جان ترازاينها هستيد":كناري زني گفت

دخترتعارف  پيرزن لبخندي به اوزد،كيسه ي برنج رابازكرد وپالستيك آبنباتي رابيرون آورد؛همه رنگي بودند به.كرد
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كثيف است، مريض مي .مگرنگفتم ازهركسي خوراكي نگير":دختردست برد كه بردارد،مادرش دست اورا كشيد وگفت.كرد
پالستيك را گره زد و داخل كيسه ي برنج .چشمهايش رابه زمين دوخت.پالستيك آبنبات دردست پيرزن شل شد."شوي

  .گذاشت

خواست حرفي .بين دوزن كمي فاصله بود.داخل اتوبوس را نگاه كرد.بايستد تحمل نداشت.زانوهايش خم شده بود و مي لرزيد
پيرزن خم شد و دستش را روي پله ي دوم گذاشت تا كمتر .بزند كه زن چاقي چرخيد و پهنايش همان فاصله ي كم را پركرد

دست پيرزن درزيرپاي زن .ياده شوددربازشد و زني پايش راجا به جا كرد تا پ.اتوبوس درايستگاه ايستاد.به زانوهايش فشاربيايد
هركس .وبا حالت قهرازاتوبوس پياده شد "خانم مواظب باش دستت راكجا مي گذاري":زن زيرپايش را نگاه كرد وگفت.صدا كرد

هنوزدوايستگاه ديگرمانده .اتوبوس راه افتاد.پياده مي شد،خودش را به طرف ميله مي كشيد و ازپيرزن فاصله مي گرفت
  .چند نفري پياده شده بودند ولي كسي حاضرنبود باالتربرود تا پيرزن بنشيندبااينكه .بود

آنكه  ":مرد ديگري پاسخ داد."آقا توجه كرديد تازگي ها ميوه چقدرگران شده است؟":مردي درآن طرف اتوبوس گفت
آقا سيگارت راخاموش ":تبلند گف.راننده ازآينه ديد.سپس سيگاري روشن كرد "ديگرتوجه كردن نمي خواهد،نان هم گران شده

خب ":مرد سيگاري گفت."كن،اينجا اتوبوس است اگرسواد نداري بگوبرايت بخوانند،توي اتوبوس نوشته كه سيگار نكشيد
وادامه . پاهاي پيرزن هنوزمي لرزيدند.وبا عصبانيت سيگارراازپنجره بيرون انداخت "حاالمگه چي شده،خاموشش مي كنم

توشعوررفتاردراماكن عمومي راندا ري  ":راننده عصباني شد وگفت."دوره زمانه همه ازهم طلبكارندنمي دانم چرا توي اين ":داد
راننده .وناسزاي بدي گفت "...اوهوي درست حرف بزن،بي شعورخودتي":مرد گفت."اين چه ربطي به بقيه دارد؟

شد و راننده كه متوجه نبود دريك لحظه موتوري ازمقابل اتوبوس با سرعت رد ."حاالحاليت مي كنم":قرمزشد،گفت
خيلي ها كه ايستاده بودند .مسافرها هركدام به طرفي برخورد كردند.خودش به جلوافتاد، روي دكمه ها ودرها باز شدند.ترمزكرد

  .درطرف زن ها وضع بدتربود،جيغ مي كشيدند و اين حادثه را براي خيلي ها داغ ترمي كرد.روي هم افتادند

همان مرد سيگاري  "همه حالشون خوبه ؟":ننده بلند شد و داخل اتوبوس را نگاه كرد پرسيدوقتي اتوبوس ايستاد،را
همه حالشون ":راننده جوابش را نداد و دوباره پرسيد. "مرتيكه اين چه وضع رانند گيه،داشتي به كشتنمان مي دادي":گفت

به .همه به طرفش برگشتند.ترجوان جيغ كشيددرهمين موقع، دخ."خوبه؟ ببينيد كناري ها تون هستند،كسي بيرون نيفتاده؟
راننده وحشت زده جلورفت،باالي .ازبيني پسرجوان خون آمده بود. پسرجوان كه كف اتوبوس افتاده بود اشاره مي كرد

يكي ازمردها خم شد و نبض پسر را . "بد بخت شدم،بيچاره شدم":سرپسرزانوزد،دودستش را محكم به سرش كوبيد وگفت
راننده بلند .انگشتش را روي گردن اوگذاشت و ديگري پلكش را باال كشيد،همه گفتند كه اومرده استديگري دو.گرفت

مرتيكه ي احمق همش ":شد؛گريه مي كرد،به طرف مرد سيگاري حمله برد و اورامحكم به يكي ازشيشه ها كوبيد وگفت
وبه كيسه ي برنج كه  "پيرزن،پيرزن نيست":د زدازآن طرف اتوبوس زني هراسان فريا.مرد جرأت نكرد حرفي بزند "تقصيرتوبود
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همان مردي كه درمورد قيمت ميوه حرف .خيابان را،پيرزن هيچ كجا نبود.اتوبوس راگشتند،نبود.درخيابان افتاده بود،اشاره كرد
وس را ديده ازمردمي كه درخيابان ترمزاتوب."نه":همه گفتند. "وقتي اتوبوس ترمزكرد،كسي حواسش به اوبوده؟":زده بود، گفت

.  "شايد چي؟":همه به طرفش برگشتند... شايد":يكباره دخترجوان گفت.بودند،پرسيدند ولي هيچ كس پيرزن رانديده بود
راست مي گويد،چشمهايش را ديده بوديد ":زني گفت. "شايد اون عزراييل بوده،جان اين پسررا گرفت و رفت":دخترگفت

ديديد موهايش چه رنگي ":ديگري گفت. "يده وتيزبود مثل بيني جادوگرهابيني اش كش":زن ديگري گفت."چقدرقرمزبود؟
اومي خواست به بچه ي من آبنبات بدهد،يعني مي ":زني كه دختربچه اي داشت دخترش را به طرفش كشيد وگفت. "بود؟

ركس چيزي ه. "من بااوبد حرف زدم":زني كه دراتوبوس درصندلي كناري نشسته بود، گفت. "خواسته جانش را بگيرد؟
خيلي ها پشيمان شدند كه جايشان را به پيرزن نداده بودند و خيلي ها خوشحال شدند كه پيرزن نزديك آنها نبوده .گفت
عده اي دست ها و . بيشترمسافرها رفتند.هيچ كس متوجه ي راننده نبود كه درگوشه اي نشسته بود وگريه مي كرد.است

  .دونفرهم رفتند كه تلفن كنند تا آمبوالنس بيايد.اي هم سالم بودندپاهايشان درد مي كرد،عده اي سرشان وعده 

وقتي جعبه رابرگرداند وپايين رانگاه كرد،درجوي .ميوه فروشي ازمغازه اش بيرون آمد تا ميوه هاي گنديده اش را درجوي بريزد
  .اومرده بودپيرزني راديد كه زانوهايش صاف شده بودند، .خم شد وچادررا كنارزد.چادرسياهي راديد
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 داستان ويژه

 

  جواد افهمي

تاكنون به  اوهايي كه از داستان. استدر حال حاضر به كار نوشتن داستان مشغول  .الحصيل رشتة مهندسي عمرانمتولد اول بهار هزار سيصد و چهل و سه بجنورد و فارغ
  : چاپ رسيده عبارتند از 

  انتشارات سورة مهر۱۳۹۰چاپ دوم بهار   ۱۳۸۹چاپ اول  »سوران سرد«ـ رمان  ۱

  انتشارات هيال     ۱۳۸۸چاپ اول       »تاكسي سمند«هاي كوتاه ـ مجموعه داستان ۲

  انتشارات فاتحان      ۱۳۸۹چاپ   »ستاره هاي دب اصغر«ـ رمان  ۳

  زير چاپ انتشارات افراز  »كوتاه چتر كبود«هاي ـ مجموعه داستان ۴

   زير چاپ انتشارات هيال  »تابيدشان ميمان خورشيد بر شانة راستر«ـ  ۵

  برگزيده جشنواره هاي ادبي

  »انتظار در ايستگاه راه آهن«جايزة اول جشنواره يوسف دورة سوم به خاطر داستان كوتاه 

  »تابيدشان ميرمان خورشيد بر شانة راست«جايزه سوم جشنوارة انقالب دوره سوم به خاطر 

           

سيراننده   ي تاك

اُم تير ماه هزار و چكان هيجدهي تاكسي سمند درآن ظهر گرم و عرقراننده
 اش تكيه داده و نگاه ازش برنميسيصد و هفتاد و نه، به صندوق عقب ماشين

ي تنگ اش را از شيشهي چاق و گندهكند چطور توانسته باالتنهتعجب مي. دارد
اما او . قواره بدمدبدهد و در آن شيپور دراز و بيبوس فيات كهنه بيرون ميني

اش را از هواي بيرون هايكند تا ريههربار كه دهان باز مي. اين كار را كرده است
انگار كه جوانك چاق . دهداش دست ميتنگي بهپركند راننده احساس نفس

كي اكسيژن موجود در فضاي ميدان همه صداي . كنددهد هوا را آلوده ميه جايش پس مياكسيد كربني كبلعد و ديرا مي ون
هاي ديگر هم از راه بوسميني. كندروند را در خود گم ميرو ميخراش است و فحش و ناسزاي رهگذراني كه در پيادهشيپور گوش

بندان دور ندق راهكند آرام آرام توي خاي شناور بر روي جويباري از مواد مذاب كه كُند حركت ميرسند و هركدام مثل قطعهمي
اند و با فريادهاي ها بيرون دادهبوسي مينيشان را از شيشهتنهدست نيمپرچم به پيروزيهاي هوادار تيم قرمزپوش. سرندميدان مي
  .  اندشان ميدان ونك را روي سرشان گذاشتهجگرخراش
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كند جوان است و از صداي عصر هدايت مين و خيابان وليبندان را به طرف خروجي بزرگراه كردستاهاي توي راهپليسي كه اتومبيل
اش با كف دست روي كاپوت ماشيني كه به فرمان ايست .ها كالفه شده استبوسها و شيپور مسافران توي مينيبوق ممتد ماشين
اش و گردنِ خيس از عرقدارد و سر اش را از سرش برميشود كالهچراغ كه سبز مي. كشدكوبد و سرش فرياد ميتوجهي نكرده مي

خبري از اتومبيل . زنند گره ترافيك ميدان را باز كنندسوي ميدان دارند زور ميقطارش در آنسه هم. كندرا با دستمال پاك مي
  . گشت راهنمائي و رانندگي نيست

مندش را بيندازد توي خط ي تاكسي سمند از صبح وسوسه شده است كه قيد مسافرهاي ميدان انقالب را بزند و تاكسي سراننده
. اند سوار كندي فوتبال دو تيم پيروزي و استقالل توي خيابان راه افتادهاستاديوم آزادي و مسافراني را كه به هواي تماشاي مسابقه

حماقت چين روزي هم در يك همكندن از خط ميدان انقالب و خيابان كارگر و كوي دانشگاه آنبيند دلكند مياما فكرش را كه مي
  . كند؛ مثل هميشه بلند بلندباز دارد با خودش فكر مي. محض است

يا مثل همان جوانك زخمي روي . ات خراش بردارد و تا ابد رداش باقي بماندممكن است صورت. هر اتفاقي ممكن است بيفتد«
شلوغي و هير و وير با چماق بكوبد به فرق  ممكن است يكي از آن دانشجوهاي عصباني در آن. كن شودات قلوهبرانكار، جايي از زانوي

. داند؟ شلوغي و بگير و ببند است ديگركسي چه مي. ات فرود بيايدآجري از جائي رها شود و درست وسط پيشانيسرت يا پاره
اسي پيكان خدا را چه ديدي؟ شايد هم مثل پارسال كه توانستي خرج تعمير اس. داردها را برنميتظاهرات دانشجويي كه اين حرف

ي تاكسي هاي عقب افتادهي قسطروزه جور كني، امروز هم هيچ اتفاق ناگواري نيفتد و تو بتواني تا عصر همهات را يكقراضه
  » .سمندت را صاف كني

صداي دوباره استارت زده بودي و گوش به . ي موتور پيكان بلند شده بود و روشن نشده بودناله. روز صبح استارت زده بوديتو آن
ي رمز سويچ را براي سومين بار چرخانده بودي و جمله. ي ضعيف موتور داده بودي كه پس از كمي قيژ قيژ كردن خفه شده بودناله

  . زمان به زبان آورده بوديرا هم هم

  »!پدرروشن شو ديگه سگ«

اش بيرون در مانده زن هنوز نيمي از هيكل. ات را روي ليوِرِ دنده گذاشته بودي كه دنده چاق كنيدست. و موتور روشن شده بود
  . بود

  »خوره؟كوي دانشگاه هم مي«

اش كه ات و به لرزشبعد به دست. اش تمام صندلي جلو را پر كرده بودگُنده او را كه با همين نيمي از هيكل. اش كرده بودينگاه
  . معلوم نبود از لرزش ليوِر بود يا چيز ديگر

  ».يه ساعت پيش كه محشر كبرا بود. ز باشهاگه راه با. معلوم نيس«

  .راه افتاده بودي

  ».ي دو نفرُ بايس بديشيني كرايهخانم جلو مي«
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  .جا شده بودكُنان روي صندلي جابههنْاش را تو كشيده بود هنْو زن كه با مصيبت نيم ديگر هيكل گنده

  ».كور به نوايي برسه. ي بشهشرّي بشه شور. سر صبحي كيسه دوختي! پس خبرش به توهم رسيده«

  .نرسيده به بزرگراه كردستان سر چرخانده بودي كه به همه اعالم كني

هاشونم حاضر كرايه. گفته باشم. معلوم نيس بتونيم تا خود ميدون انقالب بريم. اسها بستهراه. اميرآباد و كوي دانشگاه شلوغه«
  ».كنن

هاي درخت هايي كه روي شاخهي كالغدسته. و پشت چراغ قرمز توقف كرده بودي بندان ميدان ونك را پشت سر گذاشته بوديراه
. شان كرده بوديتو نگاه. باره و با هم به پرواز درآمده بودند و از عرض خيابان گذشته بودندسپيدار كنار خيابان نشسته بودند يك

اش قاطي شده باشد تا مرغي كه سفيده و زردهو مثل تخمات افتاده بود ي جلوي پيكان قراضهها روي شيشهي يكي از كالغفضله
: فقط گفته بودي. به خودت زحمت پايين آمدن از ماشين و تميز كردن شيشه را هم نداده بودي. كن كش آمده بودپايين برف پاك

  »!تو شكرمصّبِ«

  .و رفته بودي

ي مسافركشي توي اين مسير، دم غروبي رفته سال سابقهآقاي تقي حصاري مسافركش مسير ميدان ونك ـ ميدان انقالب با بيست 
اش و اش را كه تمام عصر آن روز در اختيار نيروهاي انتظامي بود بگيرد كه گرفته بودني ماشينبود كالنتري كوي دانشگاه تا كرايه

بعد گفته بودن برو . بيار و او رفته بود ي پيمان نامه بگيراولش گفته بودن برو دفتر تداركات برگه. اش توي بازداشتگاهانداخته بودن
ي سفيد بعد گفته بودن فاكتور بنويس و او با راهنمائي مسئول حسابداري روي يك برگه. داري برگه را مهر كن و او رفته بودحساب

  : نوشته بود

فتاد و هشت به مدت سه ساعت تمام اُم خرداد ماه هزار و سيصد و هگي آقاي تقي حصاري در تاريخ هيجدهاتومبيل پيكان به راننده«
ي استحفاظي كالنتري كوي دانشگاه و تعقيب و تحويل مجرمين فراري، در اختيار مأمورين نيروي زني در حوضهجهت گشت

از قرار ساعتي شش هزارتومان جمعا به مبلغ هيجده هزارتومان پس از كسر ماليات مبلغ شانزده هزار و . انتظامي قرار داشته است
  ».باشدد تومان قابل پرداخت ميهفتص

ي پرسنلي مأمور اش را زير فاكتور بنويسد و او هم شمارهي پالك ماشيني پيكان خواسته بود كه شمارهمسئول حسابداري از راننده
افسر نگهبان . زير فاكتور نوشته بود» ۲۵تهران ـ « اش كه روي ميز افتاده بود پس و پيش كرده بود و با يك را از روي فيش حقوقي

: باره فرياد زده بوداش ديده بود يكي پشت كالنتري موقع سوار شدن به پيكان قراضهكه از پشت پنجره، او را توي كوچه
  ».خودشه. پدرِ نامرد بگيريدشاون بي! بگيريدش«

  . هاش توي بازداشتگااش و انداخته بودني پيكان مسافركش تا به خودش بيايد، گرفته بودنو راننده

آمارتو . خوري هم از توبرههم از آخور مي! پس تو بودي. خوب گيرت آوردم«  :اش و گفته بودافسر نگهبان ساعتي بعد آمده بود ديدن
  » !سوزه بدبختام به حالت ميدل. برديگر رو از مهلكه در مياز صبح داشتي دانشجوهاي اغتشاش. ام دادنبه
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راه برگشت را . ات زده بود عملي كنيرفته بودي فكري را كه از صبح به كله. ر سوار نكرده بوديموقع برگشتن از ميدان انقالب مساف
هاي انبار شركت برق ترمز كنار نرده. شناختيات ميهاي اطراف كوي دانشگاه را مثل كف دستكوچه پس كوچه. خوب بلد بودي

ها باال آمده بود و خودش را از نرده. بودي و با سر اشاره كه سوار شوداش كرده نگاه. ها صدايت زده بودكسي از پشت نرده. زده بودي
. اش نداشتاش نشاني از زخمي شدنحركات. اش راكردي؛ او را و لباس پرخوناش ميهنوز داشتي نگاه. ات انداخته بودتوي ماشين

ي سه سر و كله. ات داده بودودي كه او نشانانتهاي كوچه به سمتي پبچيده ب. پائيدزد و دائم دور و برش را مينفس نفس مي
اش غرق خون بود آن دوتاي شان را كه روي پا بند نبود و سر و صورتيكي. بست پيدا شده بودي بندانشجوي ديگر در انتهاي كوچه

كرده بودي دلت  حاال تو هم ترسيده بودي و پشيمان از وضعي كه براي خودت درست. ات آورده بودندديگر به طرف پيكان قراضه
به دانشجويي كه با لباس پرخون خودش را به زير صندلي . به عقب رو كرده بودي. خواست هرطور شده از آن مهلكه در برويمي

  »!پياده شو. ريختهاوضاع بي«  :گفته بودي. ماشين سرانده بود

مارو ! جون مادرت«  :گفته بود. ات گرفته بوداش را به زحمت از جيب پشت شلوارش بيرون كشيده بود و به طرفدانشجو كيف پول
  ».برسوني خونه بازم هست. زياد نيست. هر چي توش هست مال تو. از اين مخمصه نجات بده

  ».ها رو بستنراه. ها پر مأمورهكوچه! پياده شو«: داد زده بودي

داره ازش خون . چوب خورده تو سرش. يهخميرفيق من ز. بابا چرا حاليت نيست«: زار زده بود. دانشجوي زخمي پياده نشده بود
گفتم برسيم خونه راضيت ! رو حرف من حساب كن. دمات ميخواي؟ هر چقدر كه بخواي بهخواي؟ چقدر ميتو مگه پول نمي. رهمي
. كنماضيت ميبه خدا ر. جوري ما رو از اين خراب شده ببر بيرونتو فقط يه. هر چقدر كه بخواي. دهات پول ميپدرم به. كنممي

تا برگردي آن سه . دوباره وسوسه شده بودي. ي عقب پيكان به انتهاي كوچه نگاه كرده بودي كه خلوت بوداز شيشه».نگران نباش
. دنده چاق كرده بودي. شناختيات ميهاي اطراف كوي دانشگاه را مثل كف دستكوچهكوچه پس .تاي ديگر هم سوار شده بودند

  . ات را پاك كرده بودي و رفته بوديبا پشت دست عرق پيشاني. كردات منتقل مياش را به دستلرزيد و لرزشيليور دنده بود كه م

ي تاكسي سمند از صبح وسوسه شده است كه قيد مسافرهاي ميدان انقالب را بزند و تاكسي سمندش را بيندازد توي خط راننده
. اند سوار كندها راه افتادهي فوتبال دو تيم پيروزي و استقالل توي خياباني مسابقهاستاديوم آزادي و مسافراني را كه به هواي تماشا

چين روزي حماقت هم در يك همكندن از خط ميدان انقالب و خيابان كارگر و كوي دانشگاه آنبيند دلكند مياما فكرش را كه مي
ات خراش ممكن است صورت. هر اتفاقي ممكن است بيفتد« . كند؛ مثل هميشه بلند بلندباز دارد با خودش فكر مي. محض است

ممكن است يكي از آن . كن شودات قلوهيا مثل همان جوانك زخمي روي برانكار، جايي از زانوي. بردارد و تا ابد رداش باقي بماند
رها شود و بيايد درست وسط آجري از جائي دانشجوهاي عصباني در آن شلوغي و هير و وير با چماق بكوبد به فرق سرت يا پاره

خدا را . داردها را برنميتظاهرات دانشجويي كه اين حرف. داند؟ شلوغي و بگير و ببند است ديگركسي چه مي. ات فرود بيايدپيشاني
ت را ي تاكسي سمندهاي عقب افتادهي قسطچه ديدي؟ شايد هم مثل پارسال هيچ اتفاق ناگواري نيفتاد و تو توانستي تا عصر همه

  .اش بيرون در مانده استزن هنوز نيمي از هيكل. گذاري كه دنده چاق كنيات را روي ليوِرِ ميزني و دستاستارت مي ».صاف كني

اش تمام صندلي جلوي تاكسي سمند را پر گُنده او را كه با همين نيمي از هيكل. كنياش مينگاه »خوره؟كوي دانشگاه هم مي«
  . اش كه معلوم نيست از لرزش ليوِر دنده است يا چيز ديگرات و به لرزشتبعد به دس. كرده است



نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

   ».يه ساعت پيش كه محشر كبرا بود. اگه راه باز باشه. معلوم نيس«

  .افتيراه مي

كُنان روي هنْاش را تو كشيده، هنْو زن كه با مصيبت نيم ديگر هيكل گنده ».ي دو نفرُ بايس بديشيني كرايهخانم جلو مي«
  ».شرّي بشه شوري بشه كور به نوايي برسه. سر صبحي كيسه دوختي! پس خبرش به تواَم رسيده« .شودجا ميصندلي جابه

معلوم نيس . اسها بستهراه. اميرآباد و كوي دانشگاه شلوغه« .چرخاني كه به همه اعالم كنينرسيده به بزرگراه كردستان سر مي
. شونگيبرنامهشون كنه با اين بيخدا ذليل«  :گويدزن مي ».هاشونم حاضر كننكرايه. گفته باشم. ب بريمبتونيم تا خود ميدون انقال

بندن، خيابونا رو مي. بندون رو بكشنشه اونوقت كل شهر بايس عذاب ترافيك و راهي فوتبال تو استاديوم آزادي برگزار ميمسابقه
زند مسن است و در تأييد زن، حرف مي كسي كه از پشت سر راننده ».ندازنزندگي مي مردم از كار و. كننبندون درست ميراه

 مي. شون همينهاتفاقا برنامه! گي نيست خانمبرنامهبي« . كندخيابان شلوغ را از پشت عينك ظريفي كه قاب استيلي دارد نگاه مي

  »چي فكر كردين؟. شونهسياست. نداشته باشن فكر كننخوان ملت رو سرگرم كنن كه وقت مي. خوان من و شما رو سرگرم كنن

جوانكي كه روي صندلي عقب كنار مرد مسن نشسته . اياي و پشت چراغ قرمز توقف كردهبندان ميدان ونك را پشت سر گذاشتهراه
     »!زحمت راديو رو روشن كنآقا بي«: گويدمي. خزدكمي به جلو مي

امان تماشاگرها به صداي پرحرارت گزارشگر فوتبال است كه دارد از هجوم بي. م كانال ورزشموج اف ـ ا. كنيراديو را روشن مي
  . ي فوتبال چند ساعتي مانده استهنوز تا شروع مسابقه. زندداخل استاديوم حرف مي

وي دانشگاه را مثل هاي اطراف ككوچهكوچه پس. راه برگشت را خوب بلدي. كنيموقع برگشتن از ميدان انقالب، مسافر سوار نمي
ژههاي گشت ماشين. شناسيات ميكف دست تنيروهاي وي هاي انبار شركت برق به حالت آماده پارك شده كنار نرده ي ضرب

. رسدنظر ميهاي پشت دانشگاه خلوت بهخيابان. افتيپس از كمي معطلي دوباره به راه مي. مانيزني و منتظر ميتزمز مي. است
هاي كوي هاي دودي كه از پشت نردهنگاهي سرسري به كومه. رسدات ميگوشجار ترقه از خوابگاه دانشجويان بهصداي فرياد و انف

. وارد استگويا تازه. شناسيمسئول حسابداري كالنتري كوي دانشگاه را نمي . شوياندازي و دور ميدانشگاه به هوا بلند است مي
مون واسه. ديگه الزم نداريم. شون گشتقبل از تو دو تا سواري اومدن فرستاديم. ديدير رسي«: گويددهد و ميسرش را تكان مي

  ».كمكي رسيده

صداي راديو را زياد . شويبندان بزرگراه كردستان گم ميگذري و توي راهاز زير پل گيشا مي. پيچياز خيابان فرعي به اصلي مي
هاي توي ي صندليهمه. خواهد كه به استاديوم نيايندوتبال از مردم ميگزارشگر ف. ي فوتبال هنوز شروع نشدهمسابقه. كنيمي

  . استاديوم پر شده است
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  گپ و گفت ایرانی
 

  ..........مصاحبه ي سريا داودي حموله با احمد بيگدلي 

مؤثر بخش هايي كه اگر خيلي خصوصي نيستند، در نوشتن تان . مي خوام از بخش ها ناگفتة زندگي تان شروع كنيم
  .بودند و حاال ديگر كمتر كسي از آنها خبر دارد

كه  ۴×۶يك عكس سياه و سفيد . و كمي كمتر. زير شيشه ميز تحريرم عكسي هست كه متعلق است به هجده سالگي من: ج
از نوشتن دست گاه وقتي كه به داستان نانوشته ام فكر مي كنم، يا زماني كه . ي آغاجاري برداشته شده»زيبا« احتماالً در عكاسي 

بر مي دارم تا كمي بر آنچه نوشته ام تأمل كنم، به اين قطعه كوچك عكس هم نگاهي مي اندازم؛ به احمد بيگدلي بسيار جوان كه 
نگاهش به گوشه اي از عالم است كه اكنون من نمي توانم تصوري از آن را در . سالگي اش را به خاطر بياورد ۶۵هرگز نمي تواند 

حداقل مي دانم كه تنها . اما من تا اندازه اي او را مي شناسم. شناختي كه او از من دارد مساوي با هيچ است. ذهنم بيافرينم
گاهي مي رفت و كمربند پدر و تركة مدير مدرسه را به جان مي . سرگرمي اش كتاب خواندن بود و گاهي سينما، و همراه با مكافات

در آغاجاري با آن . ر همان زادگاهش اهواز بماند، بي گمان آدم موفق تري بوداگر مي شد در شهر بزرگتري، حداقل د. خريد
و به گمانم تالش مضاعفي كه به ... جمعيت اندك كارگري و بازار محدود و كتابفروشي كوچك، بيش از اين كه حاال هست، نمي شد

باور باشم كه مقدرات الهي هم البته نقش بسزاي اگر بر اين . خرج داد، به همين دليل راضي كننده است و نبايد گاليه مند باشم
اينكه در اكثر داستان هايم با . يا خودم را فراموش نكنم. پيوسته به اين عكس نگاه مي كنم تا خودم را به ياد بياورم. داشته است

  . يك جور نوستالوژي برخورد مي كنيد، مال همين نگاه به گذشته و اميد به آينده است
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هنوز حضور دارد، در آن سال ها، سال هاي  ۴×۶بسيار خوب، اين احمد بيگدلي فرزند عزيز و گوهر كه در قالب عكس  
دور كودكي و نوجواني بيشتر با چه كتاب هايي خودش را سرگرم مي كرد؟ مي خواهم از كتاب هاي رايج آن دوره 

  .خودتان در شهر بي بارانآن هم در آغاجاري و به قول  ۳۰ادبيات سال هاي . حرف بزنيد

تا آنجا كه بر لوح خاطرم . يكي از خصيصه هاي منحصر به فرد آن دوره و در آغاجاري، رواج روزنامه هاي حزبي و مستقل بود: ج
روزنامه . محدوديتي كه امروز حاكم است، آن روزها نبود. هست، اغلب مردم، هركه سواد داشت، روزنامه مي خواند؛ روزنامه و مجله

ا و مجالت متنوع، كه در آن شهر كارگري به دليل تنعم نسبي رواج بسيار داشت، از منتقدين به سياست و مسائل اقتصادي و ه
همراه بعضي از مجالت، جزوه اي هم منتشر مي شد؛ يك جزوه ده پانزده برگي كه . اجتماعي و تنوع مطالب بسيار برخوردار بودند

دورة كامل آن را . داستان شهرآشوب يا دلشاد خاتون كه داستان تاريخي دوران مغول است مثل. حاوي داستان هاي سريالي بود
اغلب نام . اين جزوه هاي ضميمه يا كتاب هايي از اين دست كه اصطالحاً امروز به كتاب هاي عامه پسند معروف اند. هنوز دارم

را خواند و پيوسته به » تاك«يا » سالور. س«نام هايي مانند  در بعضي از آنها يا پاورقي مجالت مي شد. نويسنده اي بر خود نداشت
از نويسندگان معروف آن دوره كه نام و نشان آشنايي هم براي هم سن و سال هاي . اين همه توانايي در داستان سرايي غبطه خورد

كتاب هايي كه در همين سطح چاپ . اعتمادي اشاره كنم. من دارد مي توانم به جواد فاضل، حسينقلي مستعان، ارونقي كرماني يا ر
  . مثل امير ارسالن، حسين كُرد شبستري. مي شد نام نويسنده را بر خود نداشتند

  از ادبيات آن دهه هاي دور مسجدسليمان هم بگوييد 

فرق مي در آنجا وضع كامالً . در مسجد سليمان كه آن هم شهر كارگري بود و بزرگتر بود انواع كتاب ها، گسترة بيشتري داشت
بوف كور . خبر هايي كه از دوستان مي رسيد ما را برانگيخت تا سراغ حجازي، دشتي، علوي و باالخره صادق هدايت برويم. كرد

در آنجا ـ يعني مسجد . ساله بودم ۱۴زماني كه من . را برخود دارد ۱۳۳۸و تاريخ چاپ . كتابخانه ام را دايي ام از آبادان برايم خريد
 .مثل بهرام حيدري و شادروان منوچهر شفياني. ان خوبي هم به بار نشستندنويسندگ سليمان

  تفاوت هايي كه ميان رمان هاي به اصطالح عامه پسند آن دوره و امروز مي بينيد چگونه ارزيابي مي كنيد؟  

به . وشتة يوسف عليخاني استيك كتاب اين اواخر، در معرفي بعضي از نويسندگان ادبيات عاميانه يا عامه پسند منتشر شده كه ن: ج
، كمي پيش و كمي ۳۰بايد بگويم ادبيات عاميانه در دورة نوجواني من ـ سال هاي . كه در قالب مصاحبه است» معجون عشق«نام 

ا ي. مثل نادر شاه يا لطفعلي خان زند. راجع به بخش هايي از تاريخ ايران كه مورد توجه مردم بود. پس از آن، بيشتر تاريخي بودند
يا به صورت جزوه هاي ضميمه و يا پاورقي در . همان طور كه گفتم حملة مغول به ايران كه به صورت كتاب مستقل در مي آمد

. و جواد فاضل، ر. بود كه همراه با تحول ادبي گسترده در ايران، ادبيات عاميانه عشقي هم رونق گرفت ۴۰حدود سال هاي .مجالت
اگر اين نوع ادبيات از بار هنري و هنر داستان نويسي كمترين بهره را داشتند، صاحب . رشان گرم شداعتمادي و ارونقي كرماني، بازا

همين ها بودند كه سبب ساز هدايت ما به سمت رمان آهو خانم . اين امتياز بودند كه نسل مرا با كتاب و كتاب خواني آشنا كردند
تفاوت عمده اي كه مي شود اين دو سطح ادبيات . يد حق را ناديده گرفتافغاني و بزرگ علوي و صادق چوبك شدند، بنابراين نبا

در آن روزها اين . در آن روزها ادبيات عاميانه زباني فاخر داشت. عاميانه آن روزها و اين روزها را بيان كرد، زبان داستان سرايي است
مورد داستان هاي عشقي هم به كار بردن اين زبان  و حتي در مواردي در. نوع ادبيات از كالمي فاخر و متنطن برخوردار بودند

كتاب هاي بسيار كم حجم و پر . كتاب هاي پليسي هم بيشتر نوشتة ميكي اسپلين بودند و جاي خودش را داشت. رعايت مي شد
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ي سعيد به بعدها، رمان هاي پليسي قاض. كوتنبرگ آنها را چاپ مي كرد و در مواردي فروشنده ها كيلويي مي فروختند. طرفدار
ترجمة رمان جنگ و صلح، سه تفنگدار، بلندي هاي بادگير، جين اير، . در آن دوره ديگر همه يك جور كتاب نمي خواندند. بازار آمد

كنت مونت كريستو، جزيره گنج و آثار بالزاك و چارلز ديكنز رفته رفته جاي خودش را باز كرد و آنهايي كه عالقه مند به خواندن 
همين ترجمه ها و ترجمه هاي بعد از همينگوي، سري كتاب هاي جيبي، يا . بودند راه خودشان را جدا كردند كتاب هاي جدي

در آن روزگار هيچ تفريحي جز كتاب خواندن در . نويسندگان خوب جنوبي را به ادبيات معاصر هديه كرد... جان اشتاين بك يا 
  .اختيار بچه هاي محيط هاي كوچك كارگري قرار نداشت

  چه چيز عاقبت شما را به سوي نويسنده شدن سوق داد؟

من دانش آموز كتابخواني بودم و اين . عالوه بر نياز فطري بايد از نقش معلم كالس چهارمم آقاي كاوه پيشه هم ياد كنم: ج
ر ها در قالب هاي تا آنجا كه تشنة يادگيري تازه ت. خصيصه براي يك دانش آموز كالس چهارمي، خصيصه ممتازي به شمار مي آمد

يا در هر وقت كه . آقاي كاوه پيشه سر كالس در زنگ انشاء ترجمة اشعار آلفونس دوالمارتين را برايمان مي خواند. متفاوت بودم
يادم هست كه ايشان به اتفاق چند نفر ديگر از معلمان نمايشنامه اي هم كار كردند و در سالن شركت . فرصت به دست مي آورد

ما حتي نماز جماعت هم مي خوانديم و . مي خواهم بگويم فضاي آموزشي آن وقت ها كامالً فرق داشت. صحنه بردندنفت به روي 
اين اشعار و كتاب هايي كه در آن دوره مي خواندم نياز . بگذريم. اين هيچ منافاتي با خواندن المارتين يا اجراي نمايشنامه نداشت

نگاهم به جهان پيرامونم، آرام آرام تغيير مي يافت و از اين بابت فكر مي كنم زودتر از  نوع. برانگيخت» جستجو«دروني مرا براي 
باروري قوة تخيلم اگرچه مربوط به . اينها كافي نبود. و كوشش هايم براي متفاوت شدن، جهت مناسبي پيدا كرد. ديگران بالغ شدم

شان بالقوه خالقيت و استعدادم در نوشتن انشاء تجيلي مي يافت، اين دوره است و مدتي هم بر اساس اين آموخته ها، فوران آتش ف
اما به هر حال در دوران خدمتم بود كه با جان اشتاين بك و همينگوي و ترجمه هايي از اين دست آشنا شدم و اولين داستانم در 

ق افتاد كه در تهران بودم و در اما تولد نخستين ام در جهان ادبي زماني اتفا. در مجلة ادبي فردوسي به چاپ رسيد ۴۷سال 
كرمان، : دانشكده هنرهاي دراماتيك درس مي خواندم و حاال ديگر روزگاري گذارنده بودم و سرزمين هاي متفاوتي ديده بودم

 .گيالن، بروجرد، كرمانشاه و دزفول، كه بي هيچ تدارك از قبل پيش بيني شده اي در آنجا بود كه به نوشتن نمايشنامه روي آوردم
اين دوره را . ادامه دادم و دست كم سيزده چهارده تا نمايشنامه براي تلويزيون مركز آبادان ضبط كردم ۵۶و اين كار را تا سال 

  . مديون غالمحسين ضياء پور و حميد مهرارا هستم

  از مهاجرتتان به نجف آباد بگوييد

در اينجا بود كه يك دوره دوازده ساله را پشت سر . رت كنمدانشكده نا تمام ماند و من ناچار شدم به يزدانشهر نجف آباد مهاج
و خلوت خفتگان رماني است . اندكي سايه يكي از آنها بود. گذاشتم كه تنها در آن يك داستان كوتاه نوشتم و دو تا سياه مشق رمان

از آن خودم داشته باشم و بتوانم  در اين دوره براي آنكه بتوانم سقفي. كه احتماالً به زودي دست به كار بازنويسي اش مي شوم
از راه رسيد و تصادفاً به اتفاق سه چهار نفر از عالقه مندان  ۷۲سال . زندگي كنم، همراه با همسر و فرزندانم روزگار سختي گذراندم

دامه يافت اگر به از آن زمان نوشتن ام پيوسته و سامان مند ا. به ادبيات داستاني، نشست ادبي جمعه را در نجف آباد تشكيل داديم
مجموعة من . به بعد بر مي گردد ۷۳، ۷۲تاريخ پاي داستان هاي كوتاه و بلندم نگاه كنيد در مي يابيد كه اكثر آنها به سال هاي 

در اين . كه مي توانم بگويم حاصل اين دورة خوب شكفتن بود. شامل داستان هاي بسيار كوتاه ام است) ۸۱سال (ويران شده ام 
و در نخستين جشنواره . و در اين زمينه توانايي هايم مورد توجه قرار گرفت. فيلم هاي مستند هم گفتار متن مي نوشتمزمان براي 
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در انجمن سينماي جوان نجف آباد هم مشغول تدريس . يادگار برندة بهترين متن براي فيلم پاسارگاد ساختة مهرداد زاهدايان شدم
تجربة . يانم مرا براي بازي در فيلم سفر مردان خاكستري به شهاب رضويان پيشنهاد كردفيلمنامه نويسي بودم و يكي از هنرجو

  .به بعد مالحظه كنيد ۸۱تئاتر و سينما را مي توانيد در نوشته هاي سال هاي 

  .از برگزيده شدن رمان اندكي سايه برايمان بگوييد، از تأثيري كه بر زندگي ادبي و هنري شما داشته است

كه از جمله كساني اند كه در اصفهان هنوز هم با هم رابطه . پيش با زاون قوكاسيان منتقد و مؤلف سينما آشنا شدمسال ها : ج
رمان اندكي سايه را بازنويسي كردم، همچنين تعدادي از داستان هايي كه پس از چاپ مجموعه  ۸۴سال . صميمانه اي داريم

اين هر سه . و در دو مجموعه آناي باغ سيب و آواي نهنگ با وسواس كنار هم چيدمداستانم؛ من ويران شده ام را سر و سامان دادم 
طي مراسمي رونمايي شد و آن  ۸۴اندكي سايه را داد به خجسته كه در سال . را زاون خودش به سه ناشر متفاوت در تهران سپرد

رمان كوچك اندكي سايه، . چشمه منتشر شدند ماه انتظار از طرف نشر آگه و ۳۹ماه و ديگري پس از  ۳۰دو مجموعه يكي پس از 
اين اتفاق به راستي . و به اين ترتيب درهاي آسمان به روي من گشوده گرديد. بي آنكه منتظرش باشم برنده جايزه كتاب سال شد

ي برگزيده اگر به فهرست كتاب ها. مرا از گوشة انزوا بيرون كشيد و پس از سي و هفت هشت سال تالش براي نوشتن، مطرح نمود
همچنين آواي نهنگ كه . مرحلة نهايي جايزه گلشيري نگاه كنيد، نام دو مجموعه آناي باغ سيب و آواي نهنگ را مالحظه مي كنيد

بود كه ديگر پشت  ۸۵از سال . كتابي كه برنده هفتمين جايزه كتاب فصل هم شد. در جايزه جالل آل احمد به مرحله نهايي رسيد
طي زمان هاي اخير گاهي هم به عنوان داور . كردم و اگر داستاني ننوشته ام، نقد كتاب را حتماً ادامه داده امميز تحريرم را ترك ن

يك دوره داور داستان هاي كوتاه . دو دوره داور كتاب سال شهيد حبيب غني پور بوده ام. پاي رمان و داستان كوتاه نشسته ام
تدريس . دانشگاه هاي آزاد اسالمي و يك دوره داور داستان هاي كوتاه بندرعباس خوزستان، يك دوره داوره جشنواره داستان هاي

  .هم مي كنم؛ در حوزه، در دانشگاه هنر و مؤسسات خصوصي

آيا مي شود با آثاري كه پس از انتشار و انتخاب رمان اندكي سايه و دو مجموعه داستان هاي اخيرتان منتشر كرده ايد  
  اشاره كنيد؟

رمان بي ترديد . از طرف نشر آگه منتشر شد ۸۶كه در سال . زماني براي پنهان شدن را در راستاي جنگ نوشتم رمان كوچك: ج
رمان هاي گنجشك ها در . سه شنبه بود هم در دست نشر علمي است و نزديك به يكسال است منتظر اخذ مجوز به سر مي برد

و هم اكنون خودم را براي بازنويسي رمان خلوت . م در دست انتشار دارمحياط و امروز يا فردا و مجموعه داستان كتاب اشباح را ه
  .خفتگان آماده مي كنم

به خصوص در رمان . اين پنجرة رو به حياط اتاقتان، باغچه و درخت انجير، كمابيش در داستان هايتان ديده مي شود
. س هم در ليوان آب، سر ميزتان استديده ام كه در فصل زمستان چند شاخه گل نرگ. كوچك زماني براي پنهان شدن

مي شود از دلمشغولي . تابلوهاي خوشنويسي هم در اتاق تان آويخته ايد. كوزة كوچكي از قلم ني و چند شيشه مركب
   .هايتان براي ما هم چند كلمه اي بگوييد

و باغچه اي كه بهار از گل لبريز است وقت نوشتن و گاهي در فراغت ميان دو پاراگراف، از اين پنجره به حياط، بازي گنجشكان : ج
. يا به داستانم، يا به گذشته فكر مي كنم. نگاه مي كنم و در ضمن آنكه به موسيقي ماليم و بدون كالم گوش مي دهم، فكر مي كنم
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آن دوره  عكس هايي از. اهواز و سپس بيش و كم آغاجاري در محور اين گذشته قرار دارند. اين گذشته براي من بسيار مقدس است
اهواز سرشار از خاطرة دوران نوجواني و جواني ام است كه وقتي انجير معابد احمد محمود و روز گراز . دارم، نگاتيوهاي بسيار زياد

اگرچه در آثار اين سال هاي دور ماندگي، كمتر از اهواز ياد كرده . شادروان ايوبي را خواندم، دوباره و با تمام جزئياتش به يادم آمد
دنبال فرصتي مي گردم كه بيايم و اهواز امروز را با تمام جزئياتش و با دل سير سياحت . اما بيشترين لحظات به يادش بوده ام ام،

گورستان آغاجاري، . بايد اين فرصت فراهم بشود كه هنوز نشده. كنم و به خاطرم بسپارم و رؤياهاي پيشين ام را دوباره به ياد بياورم
مگر مي شود دل از اهواز كند؟ شانزده . نه هايي كه بايد مأواي جن و پري شده باشند، مرا از دور صدا مي زنندبازار هاي خالي، خا

و به هر جا كه . تا خاطرة شهري كه در آن زاده شده ام براي هميشه در من باقي بماند. سالگي ام در اهواز به بيست سالگي رسيد
و به زودي و بارديگر اهواز، آبادان و . از ما، آدم هاي شريفي اند كه آثارشان هيچ كم نداردنويسنده هاي نسل بعد . بروم مرا صدا بزند

  .خرمشهر پايتخت داستان نويسي ايران خواهد شد

  واقعا به اين حرف معتقديد كه  ادبيات جنوب هنوز نفس مي كشد يا تعارف مي كنيد؟

. گرامي اش مي گذرد نوعي شرم خاصي است كه نمي شود تعريفش كرد آنچه اينجا و در اهواز بر احوال نويسندگانش و شاعران:ج
دانه هاي درشت عرق كه بوي خوب الدن را به همراه دارند، بر پيشاني جوان هاي مي نشيند و خاطرة گل هاي زبان در قفا از ذهن 

  .ندگان و شاعران مهربانشاين شرم عزيزترين ميراث زادگاه من است كه به آن افتخار مي كنم و به نويس. شان مي گذرد

  !خوب ممنونم ،ولي من جواب سوال قبلي را نگرفتم
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 مجموعه داستاننقد و بررسي 

    مريم حسينيان

  ناتاشا اميري – "عشق روي چاكراي دوم  "نگاهي به مجموعه داستان كوتاه 

  پشت هر پنجره ؛ زني فرياد مي زند

او به گمانم يكي از  "ما سكوت  "هنوز هم داستان . داستان هاي ناتاشا اميري را از همان ابتدا كه مي نوشت دنبال كرده ام

 "دوست داشتم . توجهم را جلب كرد "عشق روي چاكراي دوم "مجموعه داستان . بهترين قصه هايي است كه خوانده ام

 ! همين ديگر... نتخاب كنم كه بعد به نگاهي و يادداشتي اكتفا كردم ورا به عنوان محوري براي نقد ا "شخصيت پردازي

 

بعضي ازداستان هاي كوتاه، 
بعضي  .زود تمام مي شوند

ها آن قدر طوالني اند كه 
. يك نفس پيش نمي روند

بعضي هم مثل صداي 
گوينده بخش خبر راديو 

گاهي هم داستان .هستند
هاي كوتاهي وسط بعضي 
مجموعه ها پيدا مي شوند كه مثل صحنه هاي يك فيلم 

يل ، باور پذيري وشايد خرژه مي روند  بدون فرصتي براي ت
عشق روي چاكراي  ".متن درك دقيق تجربه هاي خفته در

بيشتر به . هم رديف هيچكدام از اين بعضي ها نيست "دوم
جراحي چند غده خطرناك اجتماعي شبيه است و بر قله 
تمام آنها زني تنها نشسته است كه وقايع تلخ، دردهاي 

عشق روي  ". عميق و زخمهاي كهنه اندوه را ورق مي زند
يك نفس . پر از شخصيت و سايه است "چاكراي دوم

جهان داستاني متفاوتي در هر داستان . خوانده نمي شود
خلق مي شود و گاهي فاصله دو داستان آنقدر زياد است 
كه عبور از يكي و رسيدن به ديگري نياز به كمي زمان و 

بدون شك در چنين شرايطي نگاهي كلي و .سكوت دارد
نسخه پيچي يا حتي نوشتن يادداشتي ادبي كه حكم صادر 

به نظر . راي ده داستان كوتاه ، تقريبا غيرممكن است كند ب
مي رسد ناتاشا اميري در اين مجموعه؛ عالوه بر تالش 
براي رسيدن به كشفهاي تازه ،سعي داشته به تجربه هايي 

به يقين . فردي در زبان و لحن داستان هايش نزديك شود
به لحاظ شنيدن مدام ( در اين مجموعه پر سر و صدا 

 ") ت قصه هايي با تعدد شخصيت و چند بعديصداي رواي
. خوش خوان ترين قصه است  "آن كه شبيه تو نيست

ورودي مجموعه با اين داستان يك دست ؛ مخاطب را 
دعوت مي كند به معلق شدن در جزئياتي ديدني كه 

استفاده . فضاي داستان را  ملموس و تجربه پذير مي كند
 "ي سيال و نرم سبب شده در جريان "تضاد "به جا از 
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همان زني كه زماني . را دقيق بشناسيم "شيرين شربياني
زير پرچم سه رنگ نشسته بوده و صورت درازش با ابروهاي 
كلفت به هم پيوسته ، كرك سياه باالي لب و بيني قوزدار 
در قاب مقنعه در كنار همكالسي هايش زير غبار عكس 

اال پشت و ح. سالهاي سال قبل به زحمت شناخته مي شود
ميز كافه مي نشيند ، جراحي پالستيك بخشي از زندگي 
عادي اوست، دنبال دوربين ياشيكا براي مچ گيري شوهر 
خائنش است، كرم ترك پا به پاشنه اش مي مالد، عطر 
رالف رولن به بناگوشش مي زند و بعد با بيرون ريختن 
تمام جزئيات ظاهري، شخصيت گرد و چند وجهي او 

 ". به شخصيتي مسطح و يك وجهي تبديل مي شود
زني است مثل هزاران زن . نماد نيست "شيرين شربياني

غرق شده در زندگي تلخ و آشفته اي كه معلق است ميان 
نمي تواند مثل عكسهاي دوره قاجار . سنت و مدرنيسم

زندگي كند ولي مثل همان زناني كه در عكس مي بيند و 
 "را خوش كرده به از آنها به آساني عبور مي كند؛ دلش 

و مثل زالو چسبيده است به زندگي متعفني كه   "تقاص
به ناچار و فقط به خاطر بي پناهي و زنانگي اش بايد 

  . تحمل كند

خاكستر سيگار روي مانتويش مي افتاد و اعتماد به  "
اين طور  ":نفسش مثل آب از ميان انگشتهايش مي ريخت 

نه؟ به جاي . هندآدم ها باالخره يك روز تقاص پس مي د
 ":گفتم "!آره حق با توست ":اينكه دلداري اش بدهم 

و ديدم با چشم  "باالخره كي دارد تقاص پس مي دهد؟
صفحه (  ".هاي وق زده به انتهاي بزرگراه خيره شده است

اما راوي در اين داستان و بعضي داستان هاي ديگر )۲۱
مجموعه انگار فقط صدايي است كه گاهي قضاوتها و 

يقه مخاطب را مي گيرد و ! تحليل هاي خردمندانه اش
مجبورش مي كند به صداي او گوش بدهد و بعد قصه را 

صرف نظر از ( هنوز طعم شيرين داستان اول . دنبال كند
  ديالوگهاي رسمي كه اي كاش محاوره بودند

با چرخه اي پر  "ويرگول "زير دندان مخاطب است كه   ) 
و فرع زندگي و عشق ، با  از شخصيت هايي درگير اصل

پاركي را مجسم  ".پاراگرافي تاثير گذار شروع مي شود
كنيد كه سنگفرش باريكه راهش از ميان درختهاي كاج 

مينا عظيمي و سعيد صالحي در كنار هم قدم . مي گذرد
ده بعد دوستي شان براي هميشه به پايان مي . مي زنند

  )۲۹صفحه (  "...رسد و تا آخر عمر يكديگر را نخواهند ديد

و بعد چرخه اي پيچيده و شلوغ آغاز مي شود و مخاطب 
مجبور است يكي دو بار برگردد به حلقه آدمهاي داستان 
كه به تفصيل معرفي مي شوند ولي شناخته نمي شوند و با 
تك جمله يا حادثه اي لحظه اي وصل مي شوند به آدم 

ر ديگري كه او هم وصل به ديگري و آن ديگري هم اسي
سخت است به اين ساختار ( ماجراي همين قبلي است 

در اين بين ) پيچيده و درهم بشود ساختار مدور گفت
تجزيه تحليل روابط شخصيتها از ذهن پسري معمولي كه 
رابطه اي عاشقانه و سطحي را تمام كرده و مثل بسياري از 
ديگران،  گرفتار سرنوشتي تلخ و عادي است ، كمي 

مي رسد و شايد همان صداي پرطنين  فيلسوفانه به نظر
داناي كل باشد كه بهتر بود اين قدر واضح شنيده نمي شد 

اغلب عشق ها هم مثل خيلي احساسات ديگر به مرور  ":
  )۴۱صفحه (  ".زمان تغيير مي كنند و حتي ته مي كشند

است كه در عين فرعي  "سارا كرمي  "تنها شخصيت 
معرفي مي شود و  خوب! بودن وشايد هم به همين دليل
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چون هيچ فلسفه اي پشت سرش نيست به خودي خود در 
اما . داستان حركت مي كند و به چرخه بعدي مي پيوندد

مي   "ويرگول "نبايد از حق گذشت كه پايان داستان 
توانست جزو بهترين پايان هاي باز باشد اگر و تنها اگر 

ن چنا "...همين نزديكي اما ". قضاوت آخر وجود نداشت
فاصله دوري با دو قصه قبل دارد كه بايد كمي نفس تازه 

همان قدر كه حضور راوي در آن . كرد و به آن نزديك شد
خانه و براي رساندن گل خطمي به مادر دختري در 
خيابان عجيب است، پيرزن كريه و رجاله كه خل وضع 

است و خطرناك و كينه ابدي از تمام زنان دنيا به دل  
اما به لطف ديالوگهاي . و غيرقابل باور استدارد هم عجيب 

كه در شرايط بحراني و ! خوب پيرزن و نه روايت  راوي
وحشتناك گرفتار شدن در خانه ، ابعاد مختلف ماجرا را  

. تحليل مي كند و نقشه مي كشد، داستان جان مي گيرد
پيرزن لكاته همان عقده سرخورده جنسي است و ميان 

شتي سرباز مي كند و با مشت و چاه فاضالب وكثافت و ز
لگد و وحشي گري ، تخليه نمي شود و بعد نوبت ديگري 

داستان وابسته به تصوير است و حضور گاه و بيگاه . است
صداي ذهن راوي ؛ متن را از عمق به سطحي سانتي 
. مانتال بيرون مي كشد و اثر مشت پيرزن را كم مي كند

ارد مي كند به باز هم قضاوت در پايان داستان خدشه و
. بدنه اي كه بايد زخم خورده و همان طور كثيف باشد

شايد الزم است گاهي نفهميم كه دختر گل خطمي به 
  !دست ، بدجنس است

اما نگاهي به بقيه داستان هاي مجموعه نشان مي دهد 
عشق روي چاكراي  "، "ششمين نسل با حرف هاي اضافه"

ن قصه و چيزي ميا "با تشديد روي جيم "و    "دوم

انتخاب لحن متفاوت و شايد نخ نما در هر . ديدگاهند
داستان،   گاهي متن را به چالش طنز مي كشاند و چندان 

چنين به . كمكي حتي به حركت طولي داستان نمي كند
نظر مي رسد كه يك دست  نبودن جهان داستان هاي 
مجموعه و به دنبال آن بازي هاي زباني ، پلكان غير 

جموعه ايجاد كرده است  و تا مخاطب همسطحي در م
بتواند در فرصت كم داستان كوتاه با لحني تازه كنار بيايد، 
داستان تمام مي شود و باز يك دريچه جديد گشوده مي 
شود با نگاهي ديگر،جهاني متفاوت و گاه سنگين كه براي 

چهل روايت  ". چهارچوب داستان كوتاه كمي بزرگ است
اه و دو تقدير است براي حادثه مقايسه دو نگ "دخترانه

سفري  دانشجويي كه در . "درد زن بودن "مشتركي به نام 
قالب بيانات تصنعي دو استاد دانشگاه تاريخ معرفي مي 
شود، و برخورد خصمانه دو زن كه باز هم درگير مسائل 
زنانه اند تا بحثي علمي وتاريخي ،  داستان را از تبديل 

نگراني .اي كهنه ؛باز مي داردشدن و نگاهي نو به مسئله 
واندوه دو دانشجوي بيگانه با هم كه در عين حال درد 
مشتركي در سينه دارند، آنقدر جذاب هست كه الزم نباشد 
بخش هايي از جزوه هاي تاريخ البه الي داستان خود را به 

با ديگر زنان به مالزمت قيام كردم تا مردان  ". رخ بكشد
ال مي گريستند و ما بر دايره اطف. به جنگ تحريض كنيم

  . مي كوبيديم و كل مي كشيديم تا به غيرت در آيند

ديگه ام با ... هنوز حاليت نشده چه پخته و عاقل شدي
چهارتا وعده خشك و خالي و نگاه مكش مرگ ما شيدا 

  )۱۴۱صفحه (  ".نمي شي

نقصي داستان خوش ساخت و بدون   "من به توان تو"
شخصيت پردازي صحيح راوي و سرنوشت هولناك . است 
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او كه گم شده است پشت چهره زني ديو سيرت با موهاي 
سرخ و گاهگاهي توي آينه خودش را نشان مي دهد، تلنگر 
قوي و موثري است كه كامال با منطق داستان حركت مي 

 "اما در اين ميان؛ داستان شيرين و دوست داشتني  . كند
با تمام متفاوت بودن و  "بادهاي موسميغم ميان 

ناهماهنگي موضوعي كه متمايزش كرده است با ديگر 
داستان هاي مجموعه، مثل نسيم دلچسبي است كه وسط 

؛  لبخند به لب "فمينيسم  "سخنراني طوالني حول محور 
عشق روي  "همان قدر كه داستان كوتاه . مي نشاند

ان مجموعه به دليل كشيدن  بار عنو "چاكراي دوم
داستان، جلب توجه مي كند و  توقع مخاطب را برآورده 

لطيف و عميق ،  "غم ميان بادهاي موسمي "نمي كند ؛ 
گم شده است ميان نه داستان ديگر و شايد هيچ وقت 

با غده بزرگ گلو و چهره زود  "گيله خاتون ". ديده نشود
پيرشده اش ، به راحتي اندوهش را با مخاطب تقسيم مي 

هيچ كس نمي . او ساكت است و در خودش فرو رفته. دكن
داند كه سالهاست سراغ مرد پنهان در شكاف ديوار مي رود 
و شايد همين سكوت است كه اليه هاي پنهان شخصيت او 

اتفاقي كه در ديگر داستان . ( را به عهده خواننده مي گذارد
ها نمي افتد و يا بسيار كم رنگ است به دليل تحليل ها و 

آنقدر تكان دهنده  "گيله خاتون "سرنوشت ) . ضاوت هاق
است و پر از غربت كه وقتي هوا تاريك مي شود و تير 
كشيدن سينه هاي پژمرده اش براي هميشه آرام مي 

يك جهان  "ماروت –هاروت ".گيرد، چشمها تر مي شوند
ماورايي عميق است كه شايد به دليل نگرش خاص و 
تفكري كه پشت آن پنهان شده ، دركنار ديگر داستان 

قابل مقايسه با هيچكدام نيست . هاي مجموعه جايي ندارد
فرود فرشته . و در عين حال همان سير را دنبال مي كند

ت، و اشاره به سرگذشت هاروت و مارو "سپندا"اي به نام 
و سرگرداني او روي زميني كه هيچ وقت پاك و آرام 
نخواهد شد، به اندازه اي تامل برانگيز هست كه بشود 
چنين نتيجه گرفت كه تمام دنياي نويسنده، شعارهاي 
زنانه و نگاه فمينيستي و محكوم كردن ابدي زنان به 

هرچند . تحمل جبر مردانه و ستم ناشي از آن نيست
چار تنش مي شود و جريان ذهن منطق داستان گاهي د

مخاطب را به طور كلي قطع مي كند، اما نشان از تحول 
جهان بيني و فلسفه ذهن نويسنده دارد كه آگاهانه اين 
داستان را مثل وصله اي ناجور ميان فريادهايي زنانه 

تالشي است  "عشق روي چاكراي دوم " . نشانده است
شبيه . ي قديميبراي نشان دادن چهره اي جديد از اندوه

ساختماني است پر از پنجره كه از پشت آن زني با صورتي 
بعضي از صداها . غمگين، غصه هايش را فرياد مي زند

. بلندند و گوشخراش و بعضي پنجره هاي تاريك و مهجور
برخالف تم اصلي داستان ها كه درد عشق را به دوش مي 

د و كشد، نگاهي سرد و خشن و نااميد در فضا موج مي زن
همه . اصال قرار نيست هيچ كس عاقبت به خير شود

سرخورده و فرورفته در كابوسي دهشتناك  از شكستي 
پشت تمام تحليل ها و .روحي و عاطفي غرق شده اند

شخصيتهاي متعدد و متفاوت كه افسرده و اندوهگينند و 
دچار بحراني زنانه هستند، فلسفه تلخ هستي پنهان شده 

.است
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 كوتاه هاي جهان بهترين داستان

 

        آرمان شرفي     

            اولين داستان كوتاه                         ...شاهكار جاويدان گوگول

مثل خيلي ديگر از .بي گمان نمي شود تاريخ مشخصي براي پيدايش داستان كوتاه تعيين كرد
وقوع پيوسته اند سرچشمه ي مسائل تاريخ كه چون به صورت استمراري و مرحله به مرحله به 

  .گوگول را اولين داستان كوتاه كالسيك مي دانند)) شنل((با اينحال .معيني ندارند

پيدايش شنل .شنل تنها به همين خالصه نمي شود و ارزش و اعتبارش تنها به اين دليل نيست
تغييري .عنوان تغييري بزرگ ياد مي شودآنچنان هنر نويسندگي به خصوص نويسندگي روسيه را تكان داد كه همواره از آن به 

داستايوفسكي در جمله ي معروفي .كه باعث رشد روز افزون ادبيات روسيه و نهايتا به وجود آمدن بزرگان ادبي اين سرزمين شد
  )).ما همگي از شنل گوگول بيرون آمده ايم: ((مي گويد

شنل چيست و چكار مي كند؟ دليل محبوبيت آن و اين 
كه ما بعد از حدود دو قرن آن را مي خوانيم و لبخند مي 

شنل در واقع رماني است كه با ظرافت و  زنيم چيست؟ 
هنرمندي تنها در بيست و چند صفحه نوشته شده 

رمان است از آنجا كه همچون داستان كوتاه تماما بر .است
مي كند و داستان كوتاه است از آنجا يك موضوع تمركز ن

  !كه رمان نيست

ما هنوز هم مي توانيم شنل را بخوانيم و ادعا كنيم كه چيز 
مسلما پس از خواندنش لبخند .جديدي برداشت كرده ايم

تلخي نيز مي زنيم تا شاهد يكي ديگر از ابداعات گوگول 
  .باشيم)) لبخند تلخ((در ادبيات يعني 

كه شرح داده مي شود سرگذشت  در اين داستان چيزي
كودكي او در .يكي از كارمندان اداره اي در شوروي است

حد چند خط بيان مي شود و ديگر از كودكي تا امروزش 
تا اينكه چند صفحه جلو .چه بر او گذشته را ما نمي فهميم

مي رويم و با اين شخصيت اخت مي شويم و كم كم به 
ام زندگيش همين گويا او تم: ((موضوعي پي مي بريم 

بنابراين اگر ادعا كنيم )).بوده،شخصيتي درمانده و ضعيف
كه ما زندگي او را كامال از بريم ادعاي اشتباهي نيست و به 
همين سبب مي توانيم با بستن كتاب بگوييم كه من يك 

  !رمان خوانده ام

نكته ي بارز ديگري كه در آن زمان بسيار جالب توجه بود 
ز شخصيتي درمانده و تحقير آميز به استفاده ي گوگول ا

براي نويسندگان و .عنوان شخصيت اصلي داستان بود
خوانندگان آن زمان كه به شخصيت هاي قوي و محكم و 
گاه افسانه اي عادت كرده بودند و اصوال با دل بستن به 
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اين شخصيت ها كمبود ها و ضعف هاي خويش را به 
ول انجام داده فراموشي مي سپردند مواجهه با آنچه گوگ

به درستي كه همان كار گوگول اينك .بود تازگي داشت
يكي از اصول و اركان داستان نويسي مدرن و پست مدرن 

  !به شمار مي رود

آكاكي آكاكيويچ شخصيت اصلي اين داستان كه يك 
كارمند پايين رتبه است همواره مورد تمسخر و سرزنش 

همكاران خويش واقع مي شود اما او به اين 
تنها چيزي كه باعث مي .مسئله عادت كرده

شود به خودش آمده و براي اندكي تغيير 
در زندگي اش دست به كار شود فرسودگي 

او به ناچار و .و كهنگي شنل توي تنش است
به سبب سرما براي دوخت شنل تازه اي اقدام مي كند اما 
اين كار نيازمند روزها گرسنگي كشيدن و امساك در همه 

در هر صورت او اين شنل نو را كه .است چيز زندگي
پوشيدنش خيرگي همه ي كارمندان اداره و حتي خود 

  .خياط را در پي دارد تهيه كرده و مي پوشد

اين داستان تماما انتقاد اجتماعي است از مردم آن عصر 
شوروي و حتي خيلي از آن انتقادها امروزه از مهمترين 

به شمار مي دغدغه هاي هنرمندان و فرهنگ دوستان 
گوگول كاري جاودانه كرده است و آنچنان كه مي .رود

دانيم يكي از اركان ماندگار بودن يك اثر همگاني و همه 
زماني بودن اثر است و شنل كامال به اين سالح مجهز مي 

 .باشد

 

 

سرانجام در شبي كه آكاكيويچ از يك مهماني باز مي 
) كرده استاو بعد از خريدن شنل ارج و قرب پيدا (گردد

بر .مورد تهاجم دزدان قرار گرفته و شنلش به غارت مي رود
اثر همين اتفاق او مريض شده و چندي بعد در تب و 

مرگي كه همانند تمام زندگيش بي .هذيان شديد مي ميرد
ارزش است و تنها چيزي كه از او برجاي مي ماند افسانه 

  .هايي است كه مردم درباره اش مي سازند

استان است،جايي كه ما با جماعتي اين اوج د
روبرو مي شويم كه براي هر چيز به دنبال بهانه 
اي واهي و غير معقول مي گردند، مردمي كه از 
اين پس براي دزديده شدن شنل هايشان يا هر 
چيز ديگري به جاي گشتن به دنبال مجرم يك 

روح آكاكي آكاكيويچ شبها پالتوهاي : بهانه ي بزرگ دارند
  !مي دزدد  مردم را



نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

                             داستان                                    - سينما 

  حسام ذكا خسروي

عباس » باد ما را خواهد برد« ٴاليف كه در مورد فيلم تحسين شده ٴمنتقد مجله» كنت جونز« اين مطلبي است كه

  .بودمتاسفانه از مترجم اين نقد اطالعي در دست ن. كيارستمي نگاشته است

 باد ما راخواهد برد 

ز    كنت جون

ها  در نتيجه براي آن. است ۹۰ي  بزرگترين فيلمساز دهه عباس كيارستميي بسياري از منتقدانِ گوشه و كنار جهان  به عقيده

اي بسيار خوب، اگر چه تا حدي سنگين، براي  نقطه باد ما را خواهد برداند،  ي او مواجه نشده ه كنندهكه هنوز با نبوغ خير

ي دوران كاري ممكن است كمي نگران كننده به نظر برسد  كامل تماتيك در ميانه "بندي جمع"ي يك جور  ايده. شروع است
  .ولي اينجا، در نهايت، فيلمسازي با نبوغي اصيل ايستاده است
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هاي قابل  تيزترين شامه را براي انواع تركيب كيارستمي
تصور صدا و تصوير دارد، كه تصاوير مستندي از يك 

ي مزارع  روستاي كوهستاني در كُردستان، در محاصره
زند به درگيري ذهنيِ يك تهيه سرسبز گندم، را پيوند مي

ي  ي تلويزيوني كه مضطربانه در حال و هواي زمانه كننده
اگرچه  كيارستميباند صداي . انديشد شهرِ ديجيتال مي

ممكن است از نظر تكنيكي در سطحي پايين باشد، ولي 
همانقدر با جزئيات چيده و نظم داده شده كه هر كاري از 

و درست همانقدر  ريدلي اسكاتيا  اوليور استون
صداهايي ( برسوني  كه كارهاي مشابه خالقانهانگيز  هيجان

ها  اند و بسيار زيركانه به دلِ كنش كه كم و بيش كنترپوان
مجبوريد كه دقيق ببينيد و بشنويد قبل ). شوند كشيده مي

ي  از اينكه اين نكته را دريابيد كه يك كوالژ صوتي استادانه
كه مدوالسيون دقيق صداي  –شنويد  غيرمعمول را مي

ها  ها و صداي بادي كه از ميان علف ها، قدقد مرغ پرنده
وزد با ظرافت و موشكافانه نظم و ترتيب داده شده تا به  مي

گرانه را  جهان طبيعي بيشترين حد حضورِ رازآميز و افسون
هاي  پاي ثابت فيلم(سخت و قدرتمند  بدهد؛ يا آن زن جان

تا به كه به آرامي اطالعاتي درمورد رسومِ روس) كيارستمي
دهد  كند، مي قهرمان فيلم، كه دارد صورتش را اصالح مي

كند كه گويي در همين  از آن سمت حياط جوري جلوه مي
شود  اينجا موفق مي كيارستمي .اتاق كناري ايستاده است

موقعيت . اي از جنب و جوش دست يابد به سطوح چندگانه
ش، ا بندي تقليل يافته به استخوان باد ما را خواهد برد،

كننده ي تلويزيوني به نام بهزاد  يك تهيه. بسيار ساده است
اي  به همراه همكارانش به روستاي كوهستاني دورافتاده

آيد، جايي كه دوستي در تهران خبر داده كه يك  مي
الوقوع  مراسم پنهاني مثله كردنِ خود پس از مرگ قريب

ها در انتظار مي و آن. يك زن صد ساله روي خواهد داد

قرار انند، براي دو هفته، چنانكه همكاران بهزاد بيم 
ي بهزاد عصباني كه چرا براي مراسم  شوند و خانواده مي

  .آيد سوگواري يكي از آشنايانش به تهران نمي

ي بهزاد در الگوي  در نتيجه كنش فيلم دربرگيرنده
طاليي دلرباي انداز اش در ميان روستاييان و چشم اي نمونه

ي هاشمي را در  ي يازده ساله او فرزاد خواهرزاده. آن است
اي را به  كوشد كه با او دوستي ميلي مي خدمت دارد و با بي

هايي كه دائما به گوشي  او از دست تلفن. پيش ببرد
خورد،  شود كالفه شده؛ هر لحظه كه زنگ مي همراهش مي

نهد و فراري  هر چيزي را كه در دست دارد به كناري مي
مثل اين كه توسط (كند  وار را درون روستا را آغاز مي ديوانه

پرد  ، به درون ماشينش مي)چاك جونز تعقيب شده است
هر كس هستي، گوشي رو نگهدار، من دارم به يك جاي "(

، مسير دائمي را به سوي گورستاني در )"روم بلندتر مي
ف در حال كند، جايي كه فردي به نام يوس بلندي طي مي

 "ارتباطات"حفر سوراخي براي نصب چيزي مرتبط با 
است كه ممكن است به 
نماي قريب الوقوعي متصل 

اي كه  شيوه .شود يا نشود
اين اطالعات عرضه 

تكه و  تكه –شود  مي
نظرِ  از نقطه –نظم  بي

بهزاد و تيمش به . انگيز است لجاجت و سرسختي شگفت
ا تنها اين به شوند و شم خطاب مي "مهندس"عنوان 

رسد كه براي فيلمبرداري چيزي آنجا هستند،  ذهنتان مي
ولي اينكه دقيقا براي فيلمبرداري چه چيزي آنجا هستند 
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نه فقط . شود هاي مختصرِ اطالعات عرضه مي از طريق تكه
اي براي اين كار كه حتي همكاران بهزاد را هم  هيچ وسيله

بينيد، هر  نمي حتي يوسف را هم. بينيد؛ به هيچ وجه نمي
شنويد و  چند صداي آواز خواندن و بيل زدنش را مي

كند تا  بينيد كه تكه استخواني را براي بهزاد پرتاب مي مي
كند هم به عنوان  قهرمانش را ايزوله مي كيارستمي. بگيرد

اي از اضطرار  اندازها و هم به عنوان تودههيئتي در چشم
وده براي سرعت انساني، كه ذهن فعالش در تالشي بيه

همچون برادران . شده استبخشيدن به زمان دچار مالل 
، فيلم معاصر ديگري كه قهرمانش را ايزوله رزتادر  داردن

اي  كوشد تا گونهمي كيارستميچسبد،  كند و به او مي مي
در اين مورد به  –حس نابينايي اخالقي يا متافيزيكي را 

 .ايجاد كند - ري تنگ آمده از هشياري ظاهري مدرنِ شه
كنيم،  تجربه مي باد ما را خواهد برددر نتيجه آن چه در  

ي معنوي از كسي  يك قطعه طعم گيالس،كامال برخالف 
است كه هنوز كامال درنيافته كه در حال مواجهه با 

مگر تا لحظات پاياني، فرزادي كه  –اي معنوي است  قطعه
آيد،  مياش مواجه شده به خشم  اعتناييمدام با بي

كنند و زميني كه بر سر يوسف  همكاراني كه تركش مي
اين (ِ بصري  اندازها، هم از نظر سنگيني چشم. ريزد فرو مي

و هم از لحاظ ) است كيارستميشك زيباترين فيلم ناب  بي
شنيداري، و آن سكون ريتم زندگي كه با طبيعت همساز 

، "يختنفرو ر"اي  شده، همگي در نهايت بهزاد را به گونه
ريزد، هل  همچون گرد و خاكي كه بر سر يوسف بينوا مي

اين كه فيلم زمان بسيار زيادي را به ايزوله كردن . دهند مي
دهد تا در نهايت اين  قهرمان دراز و الغرش اختصاص مي

همه را ناديده يا بيرون از ديد بگذارد حس غريب 
نظير صورت محبوب يوسف در آن (سازد  اي مي شاعرانه

فروغ دوشد و بهزاد شعري از  حظه كه گاو را در تاريكي ميل
قلب  –خواند كه فيلم نامش را از آن گرفته  را مي فرخزاد

ها  اين درام يك روستاي تردست ماهر است كه آدم). فيلم
كنند،  ش قمار بازي مي شوند، با محيط از بيرون واردش مي

ي  خشونت اين مواجهه(شوند  اي رواني مي وارد شبكه
ي او منتقل  دروني از طريق سيماي نافذ بازيگر و نگاه خيره

افتند كه در  و درون پيشامدي نامتعارف گير مي) شود مي
فيلم همچنين   .دهد چارچوب زماني محدودش روي مي

اي از  اي است باشكوه از مكان، كه از طريق مجموعه پرتره
و مسيرهاي زيگزاگي زيبا  كيارستميتكرارهاي كاركردي 
ها احتماال ترغيب شوند تا  بعضي. شود به مخاطب عرضه مي
بندي در نظر  را همچون يك جمع باد ما را خواهد برد

را در خود  كيارستميبگيرند، چرا كه تمام عناصر سينماي 
كه پاسخي ايجابي  طعم گيالس،دارد يا همچون مكملي بر 

اي را با طنين به سوال بالغي بزرگ آن فيلم كه به گونه
زيستن يا مردن؟ : كند پاسخ مانده بود ارائه مي اثيرگذار بيت

اين : كشد كننده نيز خود را به رخ مي اما اينجا سوالي نگران
شود  دارد به چيزي بدل مي كيارستميكه آيا استتيك 

 يا همچون  ۶۰ي  هاي دهه ميانه آنتونيونيهمچون مورد
هم كه ؟ چرا كه هر چقدر ۸۰ي  هاي دهه در ميانه وندرس

البال  كند، اندكي نيز حس فارغ انگيز جلوه مي فيلم هيجان
گذارد، اين كه گويي با خيالي  خودبسندگي را بر جا مي

هاي پيچيده و  آسوده با تكيه بر عناصر بازيگوشِ استراتژي
.ي خود آرام گرفته است اندازهاي خيره كننده چشم
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  داستان -نقاشي 

  

  
  مجيد سيدين خراساني

  جيغ

جيغ اثري است كه وحشتي بر عمق ذهن آدمي مي افكند . نام نقاشي فوق جيغ نام دارد اثر استاد اكسپرسيونيسم ادوارد مونك
نمايش حاالت دروني نقاشي با خطوط . چنان كه مخاطب را دچار يك دلهره دروني نسبت به دنياي كه در ان مي زيد مي كند

ر عين حال گرم و تركيب مثلث گونه ي وارونه ي  صورت شخص فرياد زننده ،  چونان تابلوي خطر        مخاطب نرم و مواج د
. كند تابلو ايجاد مي  بصري در اطراف شخصيت  موي او، پژواك هاي گردابي قلم حركت.  را دچار يك ترس  دروني مي كند

دنياي  ويرانگري ميدهد كه آدمي با دستان خود آن را نگاشته  تابلوي جيغ آكنده از احساس ترس اضطراب وحشت  و خبر از
  ادوارد مونك در خصوص شكل گيري  ايده ي تابلوي خود مي گويد. است

. خسته بودم و بيمار.رفتم؛ در يك سوي مسيرم شهر قرار داشت و در زير پايم آبدره زنان در راهي مي يك روز عصر قدم«
احساس كردم . ابرها به رنگ سرخ، همچون خون، درآمده بودند. كرد ايستادم و به آن سوي آبدره نگاه كردم؛ خورشيد غروب مي
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ابرها را به رنگ خون واقعي . اين تصوير را كشيدم. ام از اين جيغ آبستن شده جيغي از دل اين طبيعت گذشت؛ به نظرم آمد
  ».كتيبه پديد آمد ٴگانه اين بود كه جيغ از سه. كشيدند ها جيغ مي رنگ. كشيدم

مونك . پدرش به او اموخته بود كه گر گناه كند دچار مجازاتي سخت خواهد گرديد. ترسي كه از كودكي با مونك همراه بود 
و اين وحشت ويرانگر  .ندمرا احاطه كرده بود ، كه تمام زندگي ام هايي بودند بيماري، ديوانگي، و مرگ، فرشته :گويد دا ميبع

جيغ بخشي از سه گروه آثار اوست كه مجموعا با نام . در تابلو اش فريادي ميزند كه چونان پتكي بر ذهن مخاطب فرود مي آيد
وي از اغراق رنگ و نيز حركت . ضاميني چون عشق، رنج، مرگ و فقر در آن موج ميزندشهرت دارد و م} كتيبه ي زندگي { 

اشاره به شب {نرم قلم به گونه ي گردابي سود برده تا بياني از حاالت دروني آدمي را به تصوير كشد او با الهام از قلم ونگوگ 
  . قدرت بخشد سبك چرخشي وي و نيز رنگهاي تند توانسته است بر اثرشور و} پر ستاره 

  

  :نمونه اي از آثار مونك

                

death-sickroom.small                                   burning-cigarette                               karl-johan   
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 داستان –فلسفه 

  

 

  

  

  مهدي باطني

  "ذهنِ مجهول"

و بعد اگر شما كسي باشيد كه تفكرش به مرور زمان و تمرينات پي در پي بر پايه ي سوال و تفكيك برداشت ها از محيط، شكل گرفته 
حال فرض كنيد چنين آدمي كه دنياي . باشد، ناخودآگاه و در هر لحظه داريد جهان پيرامون خود را با متد خودتان آناليز مي كنيد

مان با راه پله و طبقات متنوع و متفاوت، اتاق هاي گوناگون كه هر كدام به دليل خاصي در جا و طبقه ي اطرافش را شبيه يك ساخت
كه در "حال اين ساختار مي تواند به هر شكلي بنابر سليقه ي معمارِ بنا  –خاصي قرار دارند، اما تفكيك شده و منظم از نظر ساختار 

مي بيند، يك روز پايش را از درِ اين بناي عظيم بيرون بگذارد و وارد  –باشد  "ي شوداينجا همان متفكر است كه راجع به او بحث م
  . دنياي واقعي يا بهتر است بگوييم دنيايي كه شكل خاصي از هيچ نظري ندارد، بشود

اشد و يا به هر ترتيب با اين آدم اگر توان و قابليت انعطاف را نيز، در دوراني كه فكر و متدش را در ذهن پروش مي داده، بدست آورده ب
هرچند بايد اضافه كنم كه اين زنده ماندن فقط جنبه ي فيزيكي دارد چه . آن آشنا شده باشد، مي تواند زنده بماند و روزگار بگذراند

ذهني اش، بسته به نوع ساختار  - فيزيكي و متافيزيكي  –ممكن است او خيلي زودتر از نظر روحي مرده باشد و يا نه و از هر دو لحاظ 
اما به گمان مي رسد كه نميرد يا حداقل . مدت كم يا زيادي را در سختي و درد شديد حاصل از فرآيند تطبيق با محيط، خواهد گذراند

  .بدليل داشتن توانايي تطبيق خودكشي يا قتل نفس را مرتكب نشود

قبل بدست نياورده باشد و يا حتي آشنا باشد وليكن درك اما آن آدم اگر به هر ترتيب با اين انعطاف پذيري آشنا نباشد و آن را از 
شخصي اش از واقعيت و جامعه ي پيراموني را به مصلحت يا همرنگ شدن با محيط و يا پذيرفتن اينكه اتفاق غلط خود يك نوعي از 

يا زود، بر اثر عوامل داخلي و يا بر قطعاً و بدون شك، دير . اتفاق است و هيچ الزامي براي درست كردن آن وجود ندارد، ترجيح داده باشد
فقط در يك صورت نجات او امكان پذير است كه لطف و عنايت خداوند شامل حال او شود، كه البته لطف . اثر عوامل خارجي، خواهد مرد

  .خداوند شامل حال تمامي موجودات هست
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شخصي اش از واقعيت و جامعه ي پيراموني را به مصلحت يا همرنگ شدن با محيط و يا پذيرفتن اينكه اتفاق غلط خود يك نوعي از 

يا زود، بر اثر عوامل داخلي و يا بر قطعاً و بدون شك، دير . اتفاق است و هيچ الزامي براي درست كردن آن وجود ندارد، ترجيح داده باشد
فقط در يك صورت نجات او امكان پذير است كه لطف و عنايت خداوند شامل حال او شود، كه البته لطف . اثر عوامل خارجي، خواهد مرد

  .خداوند شامل حال تمامي موجودات هست
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 داستان –فلسفه 

  

 

  

  

  مهدي باطني

  "ذهنِ مجهول"

و بعد اگر شما كسي باشيد كه تفكرش به مرور زمان و تمرينات پي در پي بر پايه ي سوال و تفكيك برداشت ها از محيط، شكل گرفته 
حال فرض كنيد چنين آدمي كه دنياي . باشد، ناخودآگاه و در هر لحظه داريد جهان پيرامون خود را با متد خودتان آناليز مي كنيد

مان با راه پله و طبقات متنوع و متفاوت، اتاق هاي گوناگون كه هر كدام به دليل خاصي در جا و طبقه ي اطرافش را شبيه يك ساخت
كه در "حال اين ساختار مي تواند به هر شكلي بنابر سليقه ي معمارِ بنا  –خاصي قرار دارند، اما تفكيك شده و منظم از نظر ساختار 

مي بيند، يك روز پايش را از درِ اين بناي عظيم بيرون بگذارد و وارد  –باشد  "ي شوداينجا همان متفكر است كه راجع به او بحث م
  . دنياي واقعي يا بهتر است بگوييم دنيايي كه شكل خاصي از هيچ نظري ندارد، بشود

اشد و يا به هر ترتيب با اين آدم اگر توان و قابليت انعطاف را نيز، در دوراني كه فكر و متدش را در ذهن پروش مي داده، بدست آورده ب
هرچند بايد اضافه كنم كه اين زنده ماندن فقط جنبه ي فيزيكي دارد چه . آن آشنا شده باشد، مي تواند زنده بماند و روزگار بگذراند

ذهني اش، بسته به نوع ساختار  - فيزيكي و متافيزيكي  –ممكن است او خيلي زودتر از نظر روحي مرده باشد و يا نه و از هر دو لحاظ 
اما به گمان مي رسد كه نميرد يا حداقل . مدت كم يا زيادي را در سختي و درد شديد حاصل از فرآيند تطبيق با محيط، خواهد گذراند

  .بدليل داشتن توانايي تطبيق خودكشي يا قتل نفس را مرتكب نشود

قبل بدست نياورده باشد و يا حتي آشنا باشد وليكن درك اما آن آدم اگر به هر ترتيب با اين انعطاف پذيري آشنا نباشد و آن را از 
شخصي اش از واقعيت و جامعه ي پيراموني را به مصلحت يا همرنگ شدن با محيط و يا پذيرفتن اينكه اتفاق غلط خود يك نوعي از 

يا زود، بر اثر عوامل داخلي و يا بر قطعاً و بدون شك، دير . اتفاق است و هيچ الزامي براي درست كردن آن وجود ندارد، ترجيح داده باشد
فقط در يك صورت نجات او امكان پذير است كه لطف و عنايت خداوند شامل حال او شود، كه البته لطف . اثر عوامل خارجي، خواهد مرد

  .خداوند شامل حال تمامي موجودات هست
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  .صحبت راجع به فيلسوف نويسنده، فرانتس كافكا است

آثار كافكا ـ كه .بود قرن بيستم در زبان آلماني  ترين نويسندگان ، يكي از بزرگ۱۹۲۴ ،ژوئن ۳و در گذشته در   ۱۸۸۳ ،ژوئيه ۳ او متولد 
به شمار  ادبيات غرب تأثيرگذارترين آثار در ٴآنها، اكثراً پس از مرگش منتشر شدند ـ در زمره ٴمبني بر نابود كردن همهبا وجود وصيت او 

 (Das Schloß) قصر و رمان ناتمام محاكمه و رمان (Die Verwandlung) مسخ مشهورترين آثار كافكا داستان كوتاه .آيند مي

كنند ـ فضاهايي كه در  توصيف مي گرايانه فراواقع هاي پيش پا افتاده را به شكلي نامعقول و عيتبه فضاهاي داستاني كه موق. هستند
  .گويند مي كافكايي آيند ـ يش ميهاي كافكا زياد پ داستان

  
  هاي ادبي فعاليت

يك  گاه هيچ دادند و هيچ منتشر كرد كه بخش كوچكي از كارهايش را تشكيل مي داستان كوتاه كافكا در طول زندگيش فقط چند
هاي او تا پيش از مرگش چندان  نوشته). دانند كه برخي آن را يك رمان كوتاه مي مسخ به جز شايد(به پايان نرسيد   هايش رمان از

دوريا ديامانت . هايش را نابود كند نوشته ٴكافكا به دوستش ماكس برود گفته بود كه پس از مرگش همه. دتوجهي به خود جلب نكر
كافكا، تا حدودي به وصيت كافكا عمل كرد، تا وقتي كه در سال  ٴنامه ۳۵دفترچه و  ۲۰او با پنهان كردن حدود  ٴمعشوقه
برود بر خالف وصيت كافكا عمل كرد و برعكس . هاي مفقود هنوز ادامه دارد جستجو به دنبال اين نوشته. آنها را ضبط كرد گشتاپو ۱۹۳۳

 .كافكا خيلي زود توجه مردم و تحسين منتقدان را برانگيختآثار . كارهاي كافكا كه در اختيارش بود اهتمام ورزيد ٴبر چاپ همه

  .اي كه به چكي براي ميلنا ينسكا نوشته بود، به زبان آلماني است آثار كافكا به جز چند نامه ٴهمه

  سبك نوشتاري

، گويش (Prager Deutsch) دانست، ولي براي نوشتن زبان آلماني پراگ كافكا كه در پراگ به دنيا آمده بود زبان چكي را خوب مي
از زبان آلماني » تر حقيقي«به نظر كافكا آلماني پراگ . هاي آلماني يهودي و مسيحي در پايتخت بوهم را انتخاب كرد اقليت ٴمورد استفاده

  .رايج در آلمان بود و او توانست در كارهايش طوري از آن بهره بگيرد كه قبل و بعد او كسي نتوانست

كردند، و جمالت كافكا اغلب قبل از  لماني كافكا قادر بود جمالت بلند و تودرتويي بنويسد كه سراسر صفحه را اشغال ميبا نوشتن به آ
 ٴقبل از نقطه ٴخواننده در كلمه. كند اي كه مفهوم و منظور جمله را تكميل مي اي براي خواننده در چنته دارند ـ ضربه پاياني ضربه ٴنقطه

  ؟.مسخ شده افتاده، يعني گرگور سمسا فهمد چه اتفاقي براي است كه مي پايان جمله

 ي كافكا تفسير نقادانه

تري از  مفاهيم عميق رئاليسم جادويي و مدرنيسم اند با تفسير آثار كافكا در چارچوب مكاتب ادبي از جمله بسياري از منتقدان سعي كرده
برخي ديگر به سخره . شود شمرده مي اگزيستانسياليسم از هاي كافكا نمادي نااميدي و پوچي حاكم بر فضاي داستان. آنها استخراج كنند

دانند، در حالي كه  مي ماركسيسم را نشاني از تمايل به» قصر«و » محاكمه«، »گروه محكومين«هايي مثل  در داستان بوروكراسي گرفتن
 يهوديت ٴديگراني نيز هستند كه كارهاي او را از دريچه .دانند مي آنارشيسم خي ديگر علت مخالفت كافكا با بوروكراسي رابر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%DA%98%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B8%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3_%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%BA%D8%B1%D8%A8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85_%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%B3%D9%85
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هايي از جستجوي متافيزيكي به  يا تمثيل) به دليل مشاجرات خانوادگي كافكا( فرويديسم يا) هايي در اين زمينه دارد يادداشت بورخس(
 .بينند مي) بود توماس مان يكي از معتقدان اين نظريه( خدا دنبال

شود، و با تأكيد بر اين كيفيت، محققاني مثل ژيل دولوز و فليكس  تم بيگانگي و زجر كشيدن بارها و بارها در آثار مختلف كافكا ظاهر مي
از چيزي » شادتر«تر و  نويسد، و كارهاي او سنجيده ي تنهايي است كه از سر رنج مي عقيده دارند كافكا بيش از نويسندهگواتاري است كه 

 .رسند هستند كه به نظر مي

ها و بدون توجه به زندگي خود  گذشته از اين، با خواندن يكي از كارهاي كافكا به صورت مجزا ـ با تمركز بر بيهودگي تقالي شخصيت
كارهاي كافكا از اين منظر ربطي به مشكالت خود او در زندگيش ندارد، نمايانگر . شود سنده ـ است كه طنز كافكا مشخص مينوي

 .هاست ساختگي بودن مشكالت آدم

زديكش كرده را براي دوستان ن هايي كه رويشان كار مي هايي از كتاب آمده كه كافكا قسمت اند كه خيلي پيش مي نامه نويسان گفته زندگي
بخش  طنز كافكا را در اساس فراواقع گرايانه و الهام ميالن كوندرا .طنزآميز نثر متمركز بوده ٴها هميشه بر جنبه بخواند، و در اين خوانش

گويد با خواندن مسخ كافكا بود كه فهميد  ماركز مي. داند مي كارلوس فوئنتس ،گابريل گارسيا ماركز ،فدريكو فليني ونهنرمنداني چ
  .»توان جور ديگري نوشت مي«

فره داستان كوتاهي از كافكاست كه در آن دست به آناليز فيلسوف و نقصان عميقي كه فلسفه و فيلسوف را هميشه همراهي مي كند، فر
  .از ديدگاه شخصي مي زند

 "فرفره"

داشت، سپس اگر پسربچه اى را مى ديد كه فرفره اى در دست . فيلسوفى هميشه دور و بر جايى مى گشت كه بچه ها سرگرم بازى بودند
اينكه بچه ها سر و صدا به . با به چرخش درآمدن فرفره، فيلسوف دنبال آن مى دويد و مى كوشيد آن را بگيرد. گوشه اى كمين مى كرد

هر بار كه موفق مى شد فرفره اى را در حال چرخش بربايد، خوشحال مى شد، اما خوشحالى . پا مى كردند برايش چندان اهميتى نداشت
به گمان او شناخت هر جزيى، از جمله شناخت فرفره اى . سپس فرفره را به زمين مى انداخت و دور مى شد. وام مى آوردتنها لحظه اى د

به عقيده او اگر جزيى ترين جزء واقعاً بازشناخته . از اين رو او به مسئله بزرگ نمى پرداخت. در حال چرخش، براى شناخت كل كافى بود
از اين رو تنها به فرفره در حال چرخش مى پرداخت و هرگاه مى ديد كه مقدمات چرخش فرفره . ه بودمى شد، همه چيز بازشناخته شد

سپس وقتى كه فرفره به چرخش درمى آمد، در حال دويدن بى امان . اى تدارك ديده مى شود، اميدوار بود كه اين بار موفق خواهد شد
آن شىء چوبى بى مقدار را در دست مى گرفت، احساس نفرت مى كرد و قيل به دنبال آن، اميدش به يقين بدل مى شد، ولى همين كه 

به و قال بچه ها كه تا اين لحظه از آن غافل مانده بود، ناگهان در گوشش مى پيچيد، پا به فرار مى گذاشت و خود مانند فرفره زير تازيانه 
 .پيچ و تاب مى آمد

  ترجمة علي اصغر حداد

فلسفه از نظر كافكا مورد حمله قرار گرفته است و خيلي ساده، ضعف عميق فلسفه را در مشخص كردن در اين داستان بطور مشخص 
  .هدف نهايي و حقيقي از هستي، با تشبيه فلسفه و موضوعات فلسفي به فرفره، بيان مي كند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AE%D9%87_%D9%84%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D9%81%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%81%D9%88%D8%A6%D9%86%D8%AA%D8%B3
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مدرنيسم، جامعه صنعتي و قوانين حاكم بر او در آثارش نگاه بسيار منتفدانه اي به . كافكا را بيشتر بايد فيلسوف خواند تا داستان نويس
و البته از آنجايي كه از فلسفه ي اگزيستانسياليزم تاثير گرفته است، هيچگاه كوتاه نمي آيد و بشر را و انسان را عامل اصلي و . آن دارد

افكنده است، در داستان  مسوول بر كردارش مي داند و هميشه در صدد است كه اين تيرگي را كه بر سراسر زندگي بشر امروز سايه
هرچند به عقيده ي من او هيچ گاه جواب و راه حلي روشني را براي مشكالت بيان نمي كند، ليكن اين دغدغه . هايش به تصوير بكشد

  .بطور روشن و واضح در آثارش قابل مشاهد است

  .ول بياندازيمحال خوب است نگاه مختصري به اگزيستانسياليسم و تاريخچه ي اين مكتبِ فلسفيِ مسو

از . است گرايي نسبيت و ادبي است كه پايه آن بر آزادي فردي، مسئوليت و نيز فلسفي جرياني (Existentialism) اگزيستانسياليسم

 .است كه خودش روشن كننده سرنوشت خويش است ي يگانه، وجودانسان ديدگاه اگزيستانسياليستي، هر

نامند، ميان  را نخستين اگزيستانسياليست مي يركگارد سورن كي .شود اگزيستانس به معناي وجود بر گرفته مي ٴاگزيستانسياليسم از واژه
هاي مسيحي  ترين اگزيستانسياليست از ميان شناخته شده. تفاوت هست» يحياگزيستانسياليسم مس«و » خدايي اگزيستانسياليسم بي«

 .نام برد كارل ياسپرس ، وگابريل مارسل ،يركگارد سورن كي توان از مي

از نمايندگان اين جريان تازه . توان آن را اگزيستانسياليسم ادبي نام نهاد اي به راه افتاد كه مي جهاني دوم جريان تازهپس از جنگ 
  .را نام برد بوري ويانو آلبر كامو ،ژان پل سارتر ،سيمون دوبووآر توان مي

نخستين متن اگزيستانسياليستيش را  پيتر ويلهلم لوند اي به دوستش طي نامه  دانماركي فيلسوف يركگارد سورن كي ۱۸۳۵به سال 
 :دهد ن او حقيقتي را كه برايش عملي است، شرح ميدر اين مت. نگاشت

بايد . نمايد اينست كه چه بايد بكنم، نه آنچه بايد بدانم، مگر دانشي كه مقدم بر هر عملي است آنچه كه در فكرم برايم نامشخص مي"
ن حقيقت است بيابم، آن معني اي كه آن چيز آنست كه حقيقتي را كه براي م: خواهد تا انجام دهم بفهمم كه خداوند واقعاً از من چه مي

تواند فراتر از باقي  كنم كه هنوز ضروريت دانش و اينكه توسط آن كسي مي مسلماً انكار نمي.... توانم زندگي كنم و بميرم را بيابم برايش مي
تفكرات . چيز از ديد من استترين  كنم؛ اما دانش بايد در زندگي من بكار آيد، و هم اكنون اين مهم ها عمل كند را، درك مي انسان

را  قرن بيستم هاي اگزيستانسياليسم شوند، و بسياري از آنها پايه او رسمي مي الهيات و فلسفي هاي پربار در نوشته يركگارد كي ابتدايي
 ".بخشند شكل مي

   يركگارد و نيچه كي

شوند، اگر  شناخته مي جنبش اگزيستانسياليسم اي هستند كه به عنوان بنيان گذاران دو تن از فالسفه فردريش نيچه و يركگارد سورن كي
پذيرفتند يا  ر نبردند و مشخص نيست كه آنها اگزيستانسياليسم قرن بيستم را ميرا بكا» اگزيستانسياليسم«چه هيچ كدام از آنها اصطالح 

و علوم از  رياضيات نها حقايقاز نظر آ. و علوم، بر تجربيات سوبژكتيو آدمي قرار داشت رياضيات تمركز آنها بيش از حقايق اُبژكتيو. نه
جدال خاموش مردم با بي محتواييِ آشكار زندگي و سرگرم ساختن ، آنها به پاسكال همانند. درك تجربيات آدمي بسيار فاصله دارند

نقش تصميم گيري آزاد، مخصوصاً تصميماتي كه  يركگارد كي و نيچه ،پاسكال برخالف. خويشتن براي فرار از روزمرگي عالقه مند بودند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86_%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86_%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%A2%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86_%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86_%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B4_%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%A7%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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دهند، را در نظر  تصميم گيرنده را تغيير مي هويت و ذات شوند، و اينكه چگونه چنين تصميماتي و عقايد اساسي مي ها ارزش مربوط به
كنند؛ اين  وجودشان را تعريف مي ماهيت هايي از كساني هستند كه نمونه نيچه و ابر مرد يركگارد كي جنگجوي ايمان. گرفتند

پست  مانند هاي فكري ديگر هم چنين از پيشروان جنبش نيچه و يركگارد كي .كنند هاي خود را خلق مي هاي خيالي ارزش شخصيت
  .بودند روانشناسي هاي متعدد و رشته نهيليسم ،مدرنيسم

  .است و حال بهتر است باز گرديم به موضوع صحبت مان كه همانا كافكا

فئودور  اهل چك و ٴنويسنده فرانتس كافكا رشناس هستند،دو تن از اولين نويسندگان ادبي كه در اگزيستانسياليسم س
و  سورئال هاي ، غالباً شخصيتمحاكمه ، و در رمان اصلي خود،مسخ در مشهورترين داستان كوتاه خويش، كافكا .بودند روس داستايوسكي

، اگزيستانسياليست و پوچ انگار آلبر كامو ،سيزيف ٴافسانه فلسفيِ ٴدر مقاله. دست به گريبانند پوچي است كه با يأس و نامأنوسي خلق كرده
هاي مذهبي  كند؛ هم چنين او حال را آنطور كه اگزيستانسياليست را پوچ در بنيان توصيف مي كافكا فرانسوي، آثار

  .داند خواندند، نمي فرياد بي امان اميد مي چستف و يركگارد كي چون

ستان هاي واما من اصالً با آقاي كامو موافق نيستم، زيرا اگر شما نگاه دقيق و بي طرفانه اي به آثاري كه بعداً از كافكا در قالب نامه و يا دا
در پس پشت اين نگاه مايوسانه به بنيان، يك روزنه ي اميد و نوري هست كه كوتاه منتشر شده، بيندازيد، در خواهيد يافت كه كافكا 

 :مثالً به اين پاراگراف توجه كنيد. كافكا هميشه آن را در قالب جمالتش به ما مي گويد

ارم، چيزي كه از چيزي بگويم كه در استخوان ها د. چيزي توضيح ناپذير را توضيح بدهم. مدام مي كوشم چيزي بيان نشدني را بيان كنم
ولي ترسي تسري . چه بسا اين چيز در اصل همان ترسي ست كه گاهي درباره اش گفت و گو شد. فقط در استخوان ها تجربه پذير است

س فقط ترس البته شايد اين تر. ترس از بزگترين و كوچكترين، ترس، ترسي شديد از به زبان آوردن يك حرف. يافته به همه چيز

  .ست فراتر از هر چه كه موجب ترس مي شودنيست، شايد چيزي 

   "نامه هايي به ميلنا"

 :و يا به اين يادداشت كه از جملالت قصار كافكا است 

نه حتي . نه حتي نيازي نيست كه گوش كني، فقط منتظر بمان. نيازي نيست كه از خانه بيرون روي، پشت ميزت بمان و گوش كن

جز اين  .جهان خود را آنچنان كه هست بر تو عرضه خواهد كرد. ه بي حركت و تنها باشنيازي نيست كه منتظر بماني، فقط يكسر

  .نمي توان كار ديگري كرد

مي بينيم كه كافكا همواره در انتظار چيزي است كه به يك معني قرار است از طريق ديگري غير از آن طُرُقي كه مي دانيم بر ما نازل 
  . طريقه اي وحي مانند و يا نزول يكسره ي آگاهي. شود

وده است و اين خاصيت همراه با جان سختي او همواره با انسان و جامعه بيگانه ب. كافكا انساني است كه در دسته ي دوم قرار گرفته است
شد و  سل دچار ۱۹۱۷در سال  همانطور كه،. و سماجت كافكا موجب شده اند كه در نهايت از پا درآمده و تدريجاً و بطور آرام آرام بميرد

. پرداختند ها خانواده به خصوص خواهرش اُتا مخارج او را مي در طي اين دوره. نقاهت به استراحت بپردازد ٴناچار شد چندين بار در دوره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%88%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3_%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A6%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%DA%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%94_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%B1%DA%A9%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B3%D8%AA%D9%81&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
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انگيز باشد، اكثراً از ظاهر پسرانه،  در اين دوره، با وجود ترس كافكا از اين كه چه از لحاظ بدني و چه از لحاظ روحي براي مردم نفرت
.آمد هوش نمايان او خوششان ميمنظم و جدي، رفتار خونسرد و خشك و 

  

او همچنين . است برده رنج مي اضطراب و افسردگي حاد عموماً اعتقاد بر اين است كه كافكا در سراسر زندگيش از
كرد  كافكا سعي مي. ، جوش صورت و مشكالت ديگري بود كه عموماً عوارض فشار و نگراني روحي هستنديبوست،خوابي بي ،ميگرن دچار
كه به احتمال زياد سبب بيماري (زيادي شير پاستوريزه نشده و خوردن مقادير  خواري گياه طبيعي، از قبيل رژيم غذايي اينها را با ٴهمه

به هر حال بيماري سل كافكا شدت گرفت و او به پراگ بازگشت، سپس براي درمان به استراحتگاهي . برطرف كند )سل او شد
وضعيت گلوي كافكا طوري شد كه غذا خوردن آن قدر برايش دردناك بود . ر همان جا درگذشتد ۱۹۲۴رفت، و در سوم ژوئن  وين در

توانست چيزي بخورد، و چون در آن زمان تزريق وريدي هنوز رواج پيدا نكرده بود راهي براي تغذيه نداشت، و بنابراين بر اثر  نمي
ها در ژيژكوف  در گورستان جديد يهودي ۱۹۲۴ژوئن  ۱۱و در تاريخ  بدن او را به پراگ برگرداندند. گرسنگي جان خود را از دست داد

   .پراگ به خاك سپردند

  .خدايش بيامرزد و روحش قرين رحمت باد 

  »دغدغه ي فلسفي«

  هميشه با خودم فكر مي كنم چرا افرادي مثل كافكا دچار مرگ تدريجي مي شوند؟
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%86
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 .اينكه اين داليل هنوز كامالً شناخته نشده اند -۱

اينكه داليلي مانند جامعه و جبر را نمي توانيد تغيير دهيد، آنها خيلي بزرگتر از شما هستند و اگر هم فرض بگيريم شما بتوانيد  -۲
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   .و اين تضمين وجود دارد. بسي سخت تر است اما حداقل اين تضمين وجود دارد كه به نتيجه مي رسد
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به هر حال راه حل نه جنگي  –كه خيلي خوب مي دانم كه اين آدم هاي كافكايي اصالً از بنياد اين موضوع را قبول ندارند  –فراهم آورد 

اگر كه ابعاد بيشتري  –انسان دو بعد دارد . م و فكر باشد بلكه اين جنگ بايستي نمود خارجي نيز داشته باشداست كه فقط در كال
  . يك بعدش فيزيكي است و بعد ديگرش غير فيزيكي است –نداشته باشد 
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قرار مي گيرند كه، به مرور به تمام نواقص و كمبودهاي موجود در جامعه و پيرامونشان از طريق انديشيدن و يا الهام و يا هر چيزي كه 

امعه بر طبق افكار يا شروع به مبارزه و ساختن ج. و اينجا ست كه دو عكس العمل از آنها سر مي زند. شما مي خواهيد بناميد ، پي ببرند
شخصي شان مي كنند كه مي شود ديكتاتوري ها، و يا مي روند در انزوا و خود را از اجتماع دور نگه مي دارند، كه اگر پايه هاي مذهبي 

  .داشته باشند مي شوند آنهايي كه ما عارف مي ناميمشان و اگر پايه هاي غير مذهبي داشته باشند، مي شوند كافكاها

اينها به احتمال زياد پايه هاي مذهبي را آنگونه كه مذهب انتظار دارد، نپذيرفته اند و يا مي شود . اجع به اين كافكا هاستحاال صحبت ر
پس . عقالني دارند و اين خيلي بعيد بنظر مي آيد كه از آنها بخواهيم كه از پيروان بي سوال يك مذهبي بشوند-گفت كه مذهب انتقادي

  :اي بزرگ، من در خواست مي كنم كهبراي حفظ اين گنجينه ه

 -آقايان در ابتدا آورده شده فقط به اين دليل كه با كافكا نسبت مستقيم داشته و نه به هيچ دليل ديگري از  –آقايان و خانم هاي "
ل درگير شدنتان با كافكايي، لطفاً ورزش كنيد و اين خوي جنگجويي را از راه ورزش كسب كنيد تا، اوالً جسمتان سالمت بماند و احتما

حتي با اينكه وقتي به ورزش روي مي آوريد،  –مرگ تدريجي كم تر بشود و ثانياً براي نسلي كه در كنار شما زندگي مي كند باقي بمانيد 
و چراغ راه  –احساس خواهيد كرد كه ديگر آن آدم با خاصيت، دقيق، مسوول و تحليلگر گذشته نيستيد و اين خود بغايت درست است 

   "باشيد كه نورتان شايد ديگران را نيز آگاه كند
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 » يموراكام يهاروك«  كرانه در كافكا كتاب

 يغبرائ يمهد

 كرانه در كافكا:  كتاب يمعرف

 يموراكام يهاروك: سندهينو

 ۱۳۸۶ اول چاپ. لوفرين انتشارات

 

 

. است ژاپن خوب سندگانينو از شك يب ،يموراكام يهاروك
 رها را ذهنش و شكسته را يعاد يها قالب كه يا سندهينو

 فيتوص زين جهان انسان نيرتريگ گوشه را او. است كرده
 كه است ينيجورچ انگار كرانه، در كافكا كتاب. اند كرده

 را آن از يقطعات طنتيش با اش سازنده
. رود شيجستجو به خواننده تا كرده پنهان
 است يپرسش است، ذن يمعما كه يپندار

 با كه است يالهام انگار …پاسخ يب
 يهاروك. است ختهيآم ورزش و يقيموس

 تختيپا وتو،يك در ۱۹۴۹ سال در يموراكام
 كي بزرگش پدر. آمد ايدن به ژاپن يباستان
 ريدب مادرش و پدر و بود ييبودا يروحان

 به يو خود اما اند بوده يژاپن اتيادب
 در ويتوك دانشگاه در يموراكام. آورد يرو يخارج اتيادب

 اهل يو. است خوانده درس يسيانگل اتيادب ي رشته
 و ورزش به تسلطش. هست زين يقيموس و شنا ورزش،

 يهاروك. است مشهود زين آثارش يجا يدرجا يقيموس
 مدرن آثار از رمان ستيب حدود ي ترجمه يموراكام

 آثار ي ترجمه ليدل به. است داده انجام زين را كايآمر
 تحت يموراكام آثار  كه اند دهيعق نيا بر يبرخ ، نجريسل
 يها نوشته در .است بوده زين ينگويهم و نجريسل ريتأث
 به زين گمشده يها زن مادرو نبود دارد، انيجر فقدان يو

 از گريد يكي. شود يم دهيد مكرر طور
 ،يموراكام يها رمان مكرر يها دغدغه

 تيشخص. است »هزارتو« رنتيالب ي دهيا
 يا گمشده يجستجو در همواره او يها

 گربه با ارتباط گاه و گربه به عالقه. هستند
 .است مشهود آثارش در زين ها

 يهاروك رمان نيدهم كرانه در كافكا كتاب
 ستيدو ماه دو در درژاپن. است يموراكام

 كافكا كتاب نيا در. رسد يم فروش به آن از نسخه هزار
 پدر با كه است ويتوك حومه از يا ساله پانزده پسر تامورا

 و مادر. كند يم يزندگ ششيپر روان و ساز مجسمه
 يم خانه از بعدها زين او اند، كرده ترك را آنها خواهرش

 شود، يم انيب ساله پانزده پسر كي زبان از داستان. زديگر

نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

 » يموراكام يهاروك«  كرانه در كافكا كتاب

 يغبرائ يمهد

 كرانه در كافكا:  كتاب يمعرف

 يموراكام يهاروك: سندهينو

 ۱۳۸۶ اول چاپ. لوفرين انتشارات

 

 

. است ژاپن خوب سندگانينو از شك يب ،يموراكام يهاروك
 رها را ذهنش و شكسته را يعاد يها قالب كه يا سندهينو

 فيتوص زين جهان انسان نيرتريگ گوشه را او. است كرده
 كه است ينيجورچ انگار كرانه، در كافكا كتاب. اند كرده

 را آن از يقطعات طنتيش با اش سازنده
. رود شيجستجو به خواننده تا كرده پنهان
 است يپرسش است، ذن يمعما كه يپندار

 با كه است يالهام انگار …پاسخ يب
 يهاروك. است ختهيآم ورزش و يقيموس

 تختيپا وتو،يك در ۱۹۴۹ سال در يموراكام
 كي بزرگش پدر. آمد ايدن به ژاپن يباستان
 ريدب مادرش و پدر و بود ييبودا يروحان

 به يو خود اما اند بوده يژاپن اتيادب
 در ويتوك دانشگاه در يموراكام. آورد يرو يخارج اتيادب

 اهل يو. است خوانده درس يسيانگل اتيادب ي رشته
 و ورزش به تسلطش. هست زين يقيموس و شنا ورزش،

 يهاروك. است مشهود زين آثارش يجا يدرجا يقيموس
 مدرن آثار از رمان ستيب حدود ي ترجمه يموراكام

 آثار ي ترجمه ليدل به. است داده انجام زين را كايآمر
 تحت يموراكام آثار  كه اند دهيعق نيا بر يبرخ ، نجريسل
 يها نوشته در .است بوده زين ينگويهم و نجريسل ريتأث
 به زين گمشده يها زن مادرو نبود دارد، انيجر فقدان يو

 از گريد يكي. شود يم دهيد مكرر طور
 ،يموراكام يها رمان مكرر يها دغدغه

 تيشخص. است »هزارتو« رنتيالب ي دهيا
 يا گمشده يجستجو در همواره او يها

 گربه با ارتباط گاه و گربه به عالقه. هستند
 .است مشهود آثارش در زين ها

 يهاروك رمان نيدهم كرانه در كافكا كتاب
 ستيدو ماه دو در درژاپن. است يموراكام

 كافكا كتاب نيا در. رسد يم فروش به آن از نسخه هزار
 پدر با كه است ويتوك حومه از يا ساله پانزده پسر تامورا

 و مادر. كند يم يزندگ ششيپر روان و ساز مجسمه
 يم خانه از بعدها زين او اند، كرده ترك را آنها خواهرش

 شود، يم انيب ساله پانزده پسر كي زبان از داستان. زديگر

نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

 » يموراكام يهاروك«  كرانه در كافكا كتاب

 يغبرائ يمهد

 كرانه در كافكا:  كتاب يمعرف

 يموراكام يهاروك: سندهينو

 ۱۳۸۶ اول چاپ. لوفرين انتشارات

 

 

. است ژاپن خوب سندگانينو از شك يب ،يموراكام يهاروك
 رها را ذهنش و شكسته را يعاد يها قالب كه يا سندهينو

 فيتوص زين جهان انسان نيرتريگ گوشه را او. است كرده
 كه است ينيجورچ انگار كرانه، در كافكا كتاب. اند كرده

 را آن از يقطعات طنتيش با اش سازنده
. رود شيجستجو به خواننده تا كرده پنهان
 است يپرسش است، ذن يمعما كه يپندار

 با كه است يالهام انگار …پاسخ يب
 يهاروك. است ختهيآم ورزش و يقيموس

 تختيپا وتو،يك در ۱۹۴۹ سال در يموراكام
 كي بزرگش پدر. آمد ايدن به ژاپن يباستان
 ريدب مادرش و پدر و بود ييبودا يروحان

 به يو خود اما اند بوده يژاپن اتيادب
 در ويتوك دانشگاه در يموراكام. آورد يرو يخارج اتيادب

 اهل يو. است خوانده درس يسيانگل اتيادب ي رشته
 و ورزش به تسلطش. هست زين يقيموس و شنا ورزش،

 يهاروك. است مشهود زين آثارش يجا يدرجا يقيموس
 مدرن آثار از رمان ستيب حدود ي ترجمه يموراكام

 آثار ي ترجمه ليدل به. است داده انجام زين را كايآمر
 تحت يموراكام آثار  كه اند دهيعق نيا بر يبرخ ، نجريسل
 يها نوشته در .است بوده زين ينگويهم و نجريسل ريتأث
 به زين گمشده يها زن مادرو نبود دارد، انيجر فقدان يو

 از گريد يكي. شود يم دهيد مكرر طور
 ،يموراكام يها رمان مكرر يها دغدغه

 تيشخص. است »هزارتو« رنتيالب ي دهيا
 يا گمشده يجستجو در همواره او يها

 گربه با ارتباط گاه و گربه به عالقه. هستند
 .است مشهود آثارش در زين ها

 يهاروك رمان نيدهم كرانه در كافكا كتاب
 ستيدو ماه دو در درژاپن. است يموراكام

 كافكا كتاب نيا در. رسد يم فروش به آن از نسخه هزار
 پدر با كه است ويتوك حومه از يا ساله پانزده پسر تامورا

 و مادر. كند يم يزندگ ششيپر روان و ساز مجسمه
 يم خانه از بعدها زين او اند، كرده ترك را آنها خواهرش

 شود، يم انيب ساله پانزده پسر كي زبان از داستان. زديگر



نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

 عنوان …زديگر يم منزل از او و كرده نينفر را او پدرش
 خود مرگ، و يزندگ: است تضاد ينوع ي نشانه كتاب
 . يآگاه خود نا و يآگاه

 يا عده كه است كتاب از يفصل در كيدرامات ي صحنه
 يجهان جنگ انيپا در خود، معلم همراه يدبستان كودك

 براثر و روند يم كوهستان به قارچ كردن جمع يبرا دوم،
 آنها از يكي و شوند يم هوشيب يهمگ مشكوك يا حادثه

 هوش به از پس و ديآ ينم هوش به ها مدت ناكاتا نام به
 ييتوانا و شود يم يا العاده خارق استعداد يدارا آمدن
 ي عالقه زين كتاب نيا در. دارد را ها گربه با زدن حرف
 .است مشهود ها گربه به يموراكام وافر

 اول( تامورا كافكا زبان از انيدرم كي كتاب يها فصل
 .گردد يم تيروا)  شخص سوم(  ناكاتا زبان از و)  شخص

 يمعماها دركرانه كافكا: ديگو يم يموراكام يهاروك
 به. است نشده ارائه يحل راه چيه اما. دارد بر در يمتعدد

 در از و اند شده كپارچهي معماها نيا از ياريبس آن يجا
 هر يبرا و است گرفته شكل حل راه آنها ختنيآم هم

 .است متفاوت حل راه نيا شكل يا خواننده

 يهنر نقص كي…« :ديگو يم كتاب از ييجا در يهاروك
 »…دارد يم نگهت اريهوش و زديانگ يبرم را ات يآگاه

 تيها چشم بستن« : ديگو يم كافكا كتابِ از ييجا در
 ياتفاق شاهد يخواه ينم چون. كند ينم عوض را يزيچ

 واقع در. شود ينم ديناپد زيچ چيه افتد، يم كه يباش
 ييايدن. شود يم بدتر اوضاع ،يواكن چشم كه بعد ي دفعه

  ».است جور نيا ميكن يم يزندگ توش كه
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 انكولگ ادبي

  

  ...اندر حكايت ناشران خونخوار

اگر به بعضي ازاين ناشران نامحترم . به جون خودم وخودتون من با كسي پدر كشتگي ندارم
از . م ناشر نرويدوعزيزدرجريان باشيد و بدونيد به سمت كدگيرميدم واسه اينه كه شما دوستان 

شنيده ها و ديده هاي بعضي ازدوستان متوجه شديم كه يكي ازناشران كه تعداد زيادي جوان 
هاي داستان نويس را به سمت خودش جذب كرده كتابشون رو منتشر مي كنه و يه قرون حق 

  !!!!!التاليف هم بهشون نمي ده

اول يه ناشرچقدر مي تونه بي شرف باشه كه اثريه نفر رو منتشر بكنه و سود . وجود دارهاينجا دو حالت 
هرچند كه نويسنده اولين . هيچ حق تاليفي نده - كه اگر نباشه ناشري هم نيست -بكنه و به نويسنده

 خوب حاال چه سودي مي كنه ناشر؟؟؟؟ اول اينكه. اثرش هم باشه باز هم بايد حق التاليف بهش داد
از طرف ديگه كتابي رو كه منتشر مي كنه به . كتاب شما رو منتشر مي كنه و بهتون پولي هم نميده

تيراژواقعي عرضه نمي كنه يعني مي نويسه تيراژهزارجلد ولي هزارجلد نمي زنه بعدش هم همون تعداد 
مي شه و درآخر سال ناشريك كم رو مي بره به سازمان هاي مربوطه مي فروشه  درضمن كتاب شما جزو شناسنامه ناشر 

اما نويسنده ازخودش سوال مي كنه خوب حاال اين كتاب من چاپ شد و حق التاليف هم . پرونده پركار داره و همه جا پز ميده
  .دليلش همون چيزيه كه عرض شد. كه ندادن به درك ولي پس چرا كتاب من دركتابفروشي ها نيست
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نده داراي حق وحقوقي است و قبل ازاين كه با دوستان عزيزتوجه داشته باشيد كه نويس
حتي زماني كه به پاي . ناشري قرارداد ببنديد اول با دوستان با تجربه مشورت كنيد

قرارداد مي رسيد بازهم سعي كنيد فردي با تجربه همراهتان باشد وهربند قرارداد را به 
ضررخودتان مي دانيد با خوبي مطالعه كنيد واگر با بندي ازقرارداد موافق نيستيد و به 

ناشر جنگ اول خود را راه بيندازيد كه اگر نه، صلحي درپيش نيست و همه اش شكست 
  . است

خيلي ازناشران اول كار اعالم مي كنند كه اثرشما با پخش خوب همراه خواهد بود اما به محض منتشر شدن زيرهمه چيزمي 
ث پخش اثرهيچ ربطي به آن ها ندارد و به عهده نويسنده است كه زنند و بعضي ناشران به مولف اعالم مي كنند كه مبح

براي اينكه درزمان انتشار كتاب ناشران نامحترم زيروعده هاي خود نزنند بهتراست كه درقرارداد . اثرخود را پخش كند
افه مي كنيد اگر ناشربخواهد با توجه به اين بند كه به قرارداد اض. ناشراعالم كرده باشد كه پخش اثرنيزبه عهده ناشرخواهد بود

  .خالف آن عمل كند شما مي توانيد به راحتي از اوشكايت كنيد

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

  بخش دوم

  شما انگليسي بلديد؟

  سايمون كالينگز: نويسنده

  نگين كارگر: مترجم

اي اش كثيف شده حدود هجده تا بيست اينچ طول داشت و پولك هاي نقره . مانوئل در مسير راهش از كنار يك ماهي رد شد
در كنار آن يك . آبشش هايش مثل دو زخم بزرگ و بد ريخت در دو طرف سرش در ميان آن فاضالب باز و بسته مي شد. بود

پسر بچه به نرده ها تكيه داده بود و چوب ماهيگيري اش را در ميان جريان آشغال ها و آب قهوه اي رنگي كه از دهانه لوله 
يك شورت فوتبالي رنگ و رو رفته پوشيده بود، به نظر نه يا ده ساله مي آمد، پا برهنه و . بود بزرگي خارج مي شد انداخته

ماهي نفس نفس مي زد و جست و خيز مي كرد و در آخر .كثيف و شلخته بود و همه جاي پوستش جاي پشه گزيدگي داشت
ديگر تواني نداشت تا براي زنده .جا بي حركت ماندچند لحظه آن. خود را به بيرون از رودخانه پرت كرد و شلپ روي زمين افتاد

برگشت و با پا ماهي را به داخل فاضالب . پسر بچه سرش را پايين انداخت و به ماهي نگاه كرد. ماندن تالش كند
لغي را او بايد به آپارتمان توجه مي كرد و اينكه براي اجاره آن چه مب. مانوئل ذهنش مشغول بود و به ماهي توجه نكرد.انداخت

جايي كه او و همسرش .پيدا كردن خانه در شهر كار سختي بود و مواردي مثل اين سخت پيدا مي شد. مي تواند پيشنهاد دهد
در حال حاضر در آن زندگي مي كردند خيلي كوچك بود به طوري كه كودك شش ساله آن ها طي هفته پيش مادربزرگش 

مانوئل يك سيگار در آورد و به نرده ها تكيه داد و به پايين . ا شونددو سال است كه مي خواهند جابج. زندگي مي كرد
كمي جلوتر در امتداد اسكله دو نفر قدم مي زدند و به سمت او مي .جاده،جايي كه پسر بچه ماهي گيري مي كرد نگاه كرد

موهاي قرمز زن تا شانه . ندحدس زد كه امريكايي باش. به نظر سي ساله بودند و كامال مشخص بود كه توريست هستند. آمدند
قد بلند و شل و ول ) همراهش( پارتنرش. صورت كك مكي و سفيد بي حال و بدن خوش فرم و ورزشكاري داشت.هايش بود 

به .شلوارك پوشيده بود، موهاي دم اسبي داشت و عينك آفتابي زده بود. بود و برآمدگي شكمش از روي تيشرتش معلوم بود
ديدن توريست ها در شهر عجيب نبود ولي آن ها معموال به ديدن ساختمان هاي . بار گمرك  آمدندآرامي از جاده خاكي ان

قديمي و كليساهاي هنري قرن هجده مي روند و خانه هاي سنتي را نگاه مي كنند و يا با برنامه ريزي قبلي به جزيره مي 
  .آن ها گم شده اندديدن آن ها در همچين جايي كمي عجيب بود و مانوئل پنداشت كه .روند

ماهي داشت . ؛ كنار ماهي ايستاد، همان جايي كه پسربچه ماهي را با پا به آب انداخته بود "اين بد بخت را ببين": زن گفت
مرد نگاه نكرد و فقط به بررسي موقعيتشان . زن آهسته و شل شل و تودماغي حرف مي زد. نفس هاي آخرش را مي كشيد
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ح آب به جوي هاي باريك اطراف رود و بانك روبرويشان نگاه كرد كه منتظر آن هاست تا به آن از ميان درخشش سط. پرداخت
  .برسند

به نظر تو اون بچه هم  از ما همين را مي خواد؟ به پارتنرش نگاه كرد كه شانه . فكر مي كنم بايد اونو تو آب بندازيم: زن گفت
  .باال انداخته و به نظر مي رسيد عصبي شده

او ايستاد و به ماهي و سپس به . ولي زن نگذاشت "من ظاهر اين محله را دوست ندارم، فكر مي كنم بايد برگرديم " :مرد گفت
  .پسربچه نگاه كرد و دوباره به ماهي نگاه كرد

پسر هنوز داشت به رود نگاه مي كرد، . زن از كنار ماهي رد شد و به پسر بچه نزديك شد. خب از خودش بپرس: مرد گفت
  .زن را باالي سر خود ديد يكه خورد وقتي

پسر سرش را باالآورد و به زن نگاه كرد و سرش را تكان  "مي دوني اون ماهي مرده؟ ":مانوئل شنيد كه زن از پسر بچه پرسيد
همه حرفش را بخش بخش و شمرده شمرده تكرار كرد ولي پسر ساكت ماند و متوجه حرف .. "ده  –مر  ":زن تكرار كرد. داد

  .فقط مرتب پاهايش را تكان مي داد. زن نشدهاي 

گفتم بهت كه ما  "مرد شانه باال انداخت و گفت  "فكر نمي كنم كه حرف هاي من را فهميده باشه ": زن به پارتنرش گفت
 چند. زن براي پيدا كردن كمك دور و برش را نگاه كرد و متوجه مانوئل شد كه به آن ها نگاه مي كرد. "نبايد دخالت كنيم

زن واقعا نمي دانست بايد . كفش رسمي و لباس كتاني با خط هاي افقي رنگي و كرمي پوشيده بود. لحظه به او خيره شد
  .چطور مسئله را با مانوئل مطرح كند

توانم مانوئل پاسخ داد كه مي  "شما انگليسي بلديد؟ ":اين بار با لحن محترمانه تر از آنچه كه با پسر گفته بود از مانوئل پرسيد
زن چند لحظه در چشمان مانوئل  "صحبت كنم ولي در مورد كاري كه شما از من مي خواهيد، نيازي به كمك من نيست

بايد . اون خيلي بي رحم است "ممكنه از اين پسر بپرسيد كه مي خواهد با اين ماهي چه كار كند؟ ":خيره شد و سپس پرسيد
نمي خواست راجع به زندگي اي كه احتماال پسر با . ه كرد و سپس به زن نگاه كردمانوئل به پسر نگا. ماهي را به آب برگرداند

در مورد كلبه كثيف و مخروبه اي كه احتماال پسرك آن روز صبح از آنجا آمده؛ در مورد . آن دست به گريبان بود چيزي بگويد
  ...پدر و مادري كه احتماال مدام بحث و دعوا مي كنند تا از هم جدا شوند

روز پيش مانوئل در روزنامه محلي خوانده بود كه انجمن ماهيگيران نزديك ساحل منحل شده تا در جاي آن هتل جديدي  دو 
مانوئل با زبان محلي و با مالطفت از پسر پرسيد كه مي خواهي با ماهي .پسربچه خيلي نگران به آنها نگاه مي كرد.بنا كنند

  "ا پارا وندر ":انش كشيد و به مانوئل گفتچكار كني؟ پسر بچه دستان كثيفش را به چشم
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  ."او مي خواهد آن را بفروشد ": مانوئل ترجمه كرد

زن با چشمانش از مانوئل . مانوئل ديد كه زن گيج شده. شايد نمي دانست چگونه تاسف  را از صدايش دور كند. زن مردد بود
اما زن  "فكر مي كنم ديگه بايد بريم.عزيزم":و گفت. برگرداندپارتنرش با عصبانيت از آنها روي . توضيح بيشتري مي خواست

  "مي دوني كه دلم نمي خواد در اين مورد بيشتر از اين دخالت كني ":مرد با ناراحتي و بي قراري گفت. اعتنايي نكرد

اري و عصبانيت با آن مانوئل به پارتنر زن نگاه كرد كه با بي قر "به خاطر ماهي چقدر پول مي خواد؟ ":زن از مانوئل پرسيد
مانوئل از پسربچه پرسيد و .زن قصد داشت او را سرگرم كند ولي او حتي لبخند هم نمي زد "بدن بي مصرف شانه باال انداخت

تنها با گره كردن مشت دست . قيافه پسر خشن و بي روح بود. پسر پنج برابر قيمت فروش محلي را در پاسخ به او گفت
زن اين رفتار .مانوئل قيمت را به زن گفت با لحني محترمانه ولي اينبار بدون لبخند.كم مي كردراستش تنش دروني اش را 

 ":كيفش را باز كرد و كمي پول كه دو برابر مبلغ پيشنهادي پسر بود را از كيفش در آورد و پرسيد. مانوئل را دوستانه دانست
  "پول خرد داره؟

 "نه "دستش  را به نشان . هم كشيد اما صورتش همان معصوميت قبلي را داشتپسر دوباره مشتش را در . مانوئل ترجمه كرد
پول را به پسر داد و ماهي را به آرامي بين چهار انگشتش و انگشت . زن چند لحظه تامل كرد و به ماهي نگاه كرد. تكان داد

ت پارتنرش برگشت و آن ها به سمت بدون اينكه به مانوئل و پسر نگاه كند به سم. شستش گرفت و آن را داخل رود انداخت
به نظر مي . مرد دستمالي به زن داد تا نوك انگشت هايش را پاك كند ولي زن دستمال را نگرفت. باالي جاده حركت كردند

مانوئل آن زن و مرد . چهره اش به سختي كمي باز شد. پسر ايستاد و به پول نگاه كرد.رسيد كه دارند با يكديگر بحث مي كنند
سيگاري ديگر روشن كرد و . آن ها حتي يك بار هم پشت سرشان را نگاه نكردند. ا زماني كه از نظر ناپديد شدند تماشا كردرا ت

ماهي از آن زمان دراز بيرون از آب بودن زنده نماند و حاال چند متر پايين تر از بانك در ميان آشغال .دوباره به نرده ها تكيه داد
پسربچه از نرده ها باال رفت و به نزديك ساحل رفت و كنار خط . يان جزئي آب  آن را تميز مي كردو جر. ها شناور مانده بود

ايستاد و ماهي را با چوب به سمت خود كشاند تا اينكه چوب به ماهي گير كرد و او توانست ماهي را به روي جاده ) داغاب(آب 
پسر قالب و ماهي و چوبش را برداشت و به سمت جاده حركت  .وقتي از نرده ها باال آمد به مانوئل پوزخند زد. پرت كند

فيلتر سيگارش را در آب كثيف انداخت و از همان راهي كه آمده . مانوئل تا زماني كه سيگارش تمام شد او را تماشا كرد.كرد
 .بود برگشت
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 معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

  شادي شريفيان

  كازوئو ايشي گورو ، هنر نويسندگي

در   Guildfordسال داشت به همراه خانواده اش به شهر كوچك  ۵در ناگاساكي بدنيا آمد ،زماني كه  ۱۹۵۴ازوئو ايشي گورو در سال ك
در سن . همانطور كه خودش مي گويد ،زبان ژاپني اش افتضاح است . او تا بيست و نه سال بعد به ژاپن برنگشت . جنوب انگلستان رفتند 

دومين . را منتشر كرد كه بسيار مورد تحسين قرار گرفت )  ۱۹۸۲( "منظره پريده رنگ تپه ها "بيست و هفت سالگي او اولين رمان خود 
) ۱۹۸۹( "بازمانده روز"و سومين رمانش ، . برنده جايزه ارزشمند وايت برد بريتانيا شد ) ۱۹۸۶( "رمندي در دنياي شناور هن"رمان او 

مرچنت  "اين رمان در بيش از ميليون ها كپي به زبان انگليسي بفروش رفت ،برنده جايزه بوكر شد و . موجب شهرت جهاني او شد 
تسلي "او با به چالش كشيدن مقدسات ،خوانندگان را با رمان بعدي خود . نز از آن فيلمي درست كرد با هنرمندي آنتوني هاپكي  "آيوري
برخي از .صفحه كه بنظر مي رسد نشان دهنده نوعي تسلسل رواني است  ۵۰۰شگفت زده كرد ،رماني با بيش از ) ۱۹۹۵( "ناپذير

اما برخي  ".اين رمان دسته بندي خاصي از شرارت را نشان مي دهد": سد منتقدان اين رمان را مورد حمله قرار دادند،جيمز وود مي نوي
بنامد  "تقريباً يك شاهكار "هم شديداً از آن دفاع كردند،مانند آنيتا بروكز ،كه موفق شد ترديدهاي اوليه اش را كنار بگذارد و اين رمان را 

در كارنامه كاري  - ) ۲۰۰۵( "هرگز نگذار بروم "و ) ۲۰۰۰( "ديم وقتي يتيم بو" -ايشي گورو ،نويسنده دو رمان مورد تحسين ديگر . 
مشترك  CD.ترانه سرائي هم كرده است  استيسي كنتخود فيلمنامه و نمايشنامه تلويزيوني هم دارد ،و اخيراً براي خواننده جاز 

  . پرفروش ترين آلبوم جاز فرانسه بود  "صبحانه در ترامواي صبح "آنها،

اما آيا اثري هم از دوران نوجواني داشته ايد كه . ما از همان ابتداي شروع به نوشتن رمان ، در اينكار موفق بوده ايد ش: مصاحبه كننده 
  چاپ نشده باشد ؟ 

بعد از دانشگاه ،وقتي با افراد بي خانمان در غرب لندن كار مي كردم ،يك نمايشنامه راديويي نيم ساعته نوشتم و براي : ايشي گورو 
BBC  به نوعي بي سليقه نوشته شده بود ،اما اولين كار از آثار جواني . آنرا رد كردند ولي پاسخي دلگرم كننده دريافت كردم . ستادمفر

وقتي دست نوشته آنرا . بود "سيب زميني ها  و عشاق "اسم آن . ام بود كه از اينكه ديگران آنرا بخوانند احساس ناراحتي نمي كردم
داستان در مورد دو نفر بود كه ).potatos(و بجاي آن نوشته بودم ) potatoes(را اشتباه نوشته بودم "يب زميني س"تحويل دادم ،امالي 

هر دوي آنها شديداً لوچ بودند، و دلباخته يكديگر مي شوند،اما در واقع هيچوقت متوجه اين نكته كه هردوي . در يك كافه كار مي كنند
در پايان داستان راوي دچار رويايي غريب مي شود ، و پس از آن . راز ناگفته بين آنها باقي مي ماند  مثل يك. آنها لوچ هستند نمي شوند 
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و او سرانجام مي گويد ،خيلي خوب .تصميم مي گيرند باهم ازدواج نكنند؛در اين رويا مادر و پدر لوچ ، بچه ها لوچ،سگ هم حتي لوچ است
  . ،ما باهم ازدواج نمي كنيم 

  چه چيز باعث شد اين داستان را بنويسيد ؟ :  مصاحبه كننده

قرار .نتوانسه بودم نوازنده بشوم. آن دوره زماني بود كه من شروع كرده بودم فكر كنم باالخره حرفه من به كجا مي رسد : ايشي گورو 
پس با خودم فكر كردم .مي رسهبعد از دو ثانيه همه آنها مي گفتند، مرد ، اين كارت به جائي ن. داشتم  A&Rمالقات هاي زيادي با 

  . چطور است يك نمايشنامه راديويي را امتحان كنم

) Malcolm Bradbury(سپس تقريباً تصادفي ، به تبليغي برخوردم در مورد كالس هاي نويسندگي خالق كه توسط مالكولم بردبري 
،اما آن زمان يك ايده خنده دار بود ،و بيشتر امريكايي امروزه اين كالس ها بسيار مشهور هستند . در دانشگاه شرق آنگل تدريس مي شد 

بتدريج متوجه شدم كه اين كالس در سال قبل بعلت آنكه تعداد متقاضيان به حد نصاب نرسيده بود تشكيل نشده است . بنظر مي رسيد 
پس .و بنظر من او بهترين نويسنده جوان در آنزمان بود. اين دوره را يك دهه قبل گذرانده استIan Mcewan كسي به من گفت كه .

  . نمايشنامه راديويي را همراه با تقاضانامه ام براي مالكولم بردبري فرستادم

كر مي كردم ،اين نويسنده با خودم ف. وقتي مرا قبول كردند كمي شگفت زده شدم ، زيرا رويايم ناگهان صورت حقيقت به خود گرفته بود 
كلبه اي اجاره اي وجود  cornwallيك نفر به من گفته بود كه در ناكجاآبادي در . ها اثر مرا موشكافي خواهند كرد و خجالت آور است 

زيرا بايد به  من تماس گرفتم و گفتم،من جائي براي مدت يك ماه الزم دارم.دارد كه قبالً از آن براي ترك معتادان استفاده مي شده است 
اولين بار بود كه واقعاً در مورد ساختار داستان كوتاه فكر كردم . انجام دادم ۱۹۷۹و اين كاري بود كه در تابستان .خودم نوشتن ياد بدهم 

و داستان در پايان د. چند سال صرف شناختن مسايلي مانند نقطه نظر ،اينكه چطور بايد داستان را تعريف كرد و اين قبيل مسائل كردم . 
  . نوشتم ، و آنزمان بود كه احساس امنيت كردم 

  آيا طي همان سال بود كه اولين بار در مورد ژاپن نوشتيد ؟ : مصاحبه كننده 

وقتي سعي كردم يك داستان را شروع كنم . بله ، فهميدم كه تخيل من وقتي از دنياي بالواسطه اطرافم دست كشيدم زنده شد : كازوئو 
   ".درآمدم و به سمت مك دونالد رفتم و دوستم هري از دانشگاه را ديدم   Camdenاز ايستگاه شهر من  ": ،نوشتم

يكي از داستان . در حاليكه وقتي در مورد ژاپن مي نوشتم،چيزي رمز گشايي شد . نمي توانستم فكركنم كه بعد از آن بايد چي بنويسم 
. د كه بمب انداخته بودند ، و اين داستان از نقطه نظر يك زن جوان روايت مي شدهايي كه در كالس آنرا نشان دادم در مورد زماني بو

همه آنها مي گفتند ،اين چرنديات ژاپني واقعاً هيجان انگيز هستند ،سپس نامه .اعتماد به نفسم از طريق همكالس هايم بسيار باال رفت
مي دانم كه تد هيوز و تام استپارد هم به همين . قبول كرده بودند  اي از فابر دريافت كردم كه سه داستان مرا براي سري هاي مقدماتي

  . صورت استعدادشان كشف شد 

  كرديد؟ "منظره پريده رنگ تپه ها "آيا اين مربوط به همان زماني بود كه شروع به نوشتن : مصاحبه كننده 
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من داستاني را شروع كرده بودم كه در . نم آنرا تمام كنمبله ، رابرت مك كروم در فابر اولين مساعده را به من داد تا بتوا: كازوئو 
Cornish Town  اين تم در ذهن من .و گذشته اي تاريك دارد) مريض (اتفاق مي افتد و درمورد زن جواني است كه كودكي ناراحت

شد و آنوقت است كه اين كودك بود كه اين زن بين دو تصميم بماند ،يكي اينكه خودش را فداي كودكش كند، و يا اينكه عاشق مردي با
اما وقتي اين پاسخ . زماني كه با بي خانمان ها كار مي كردم افراد زيادي را ديدم كه اين وضعيت را داشتند . برايش موجب آزار است 

فهميدم . كردم  نگاه  Cornwallشگفت انگيز را از همكالس هايم در مورد داستان كوتاه ژاپني گرفتم ،به عقب برگشتم و به داستانم در 
  .كه اگر اين داستان را به زبان ژاپني نوشته بودم،همه ي مسايل محدود و كوتاه نظرانه بهم مي پيچد

  آيا تجربه ها روي حرفه آينده شما بعنوان نويسنده تاثير گذاشت؟: مصاحبه كننده 

فكر مي كنم اين عقيده در من باقي .خيلي لذت بخش بود ، و باعث شد من به داستان ها به مثابه كاري بدون زحمت نگاه كنم : كازوئو 
هميشه يك چيز نسبتاً ساده بود كه مردم در محيطي آرام انجام مي . من هيجوقت از ايده مجبور بودن به نوشتن داستان نترسيدم . ماند

  . دادند 

  مشغوليت ديگرتان بغير از نويسندگي چه بود ؟: كننده  مصاحبه

در . اما از پنج سالگي پيانو مي زدم. موزيك راك ، بعد از آثار شرلوك هلمز ، تا اوايل بيست سالگي ام دست از خواندن برداشتم: كازوئو 
بنظرم واقعاً . ش دادن به قطعه هاي پاپ كردم پانزده سالگي شروع به نواختن گيتار كردم ، و حدوداً يازده سال داشتم كه شروع به گو

او آهنگ هايي در مورد . "سبز ؛علف هاي سبز وطن ": اولين قطعه اي كه واقعاً دوست داشتم ،از تام جونز بود كه مي خواند . محشر بودند
مي توانستم مستقيم از مايكروفون  من يك دستگاه ضبط سوني داشتم كه پدرم از ژاپن برايم آورده بود ، و. دنياي كابوي ها مي خواند 

وقتي سيزده سالم شد ،اولين آلبوم باب ديلن را ، وقتي . در حقيقت نوع اوليه دانلود موزيك را انجام مي دادم . روي راديو ضبط كنم 
  .بيرون آمد خريدم

  ي كنيد ؟ ، در مورد آن چه فكر م "منظره پريده رنگ تپه ها "برگرديم به رمان اولتان ،: مصاحبه كننده

در اينكه تا اين مقدار مردم را گيج كرد . آخرش بيشتر شبيه پازل است .خيلي آنرا دوست دارم اما بنظرم كمي گمراه كننده است : كازوئو 
و قضاوت در مورد چيزي كه بيش از حد واضح است و آنچه كه  –اين كار ناشي از بي تجربگي بود . هيچ نكته هنرمندانه اي نمي بينم 

  . رانه و دقيق است ،حتي زماني كه پايان قانع كننده نيست ماه

  مي خواستيد چكار كنيد ؟: مصاحبه كننده 

بگذاريد اينطوري برايتان مثال بزنم ،دو دوست را در نظر بگيريد ،يكي از آنها بخاطر بي تصميمي دوستش در ارتباط با رابطه اي : كازوئو 
امالً خشمگين مي شود ، بعد مي فهميد كه او سعي داشته شرايط دوستش را براي صحبت در ك. كه درآن قرار دارد ، عصباني مي شود 

اينكه كسي را داشته باشي كه برايش خيلي : اين روش بنظر من ايده جالبي براي نقل يك رمان بنظرم آمد . مورد خودش مهيا كند 
داستان هايشان را در مورد . ا با افراد بي خانمان كار كردم من زمان زيادي ر. سخت و عجيب باشد كه در مورد زندگي اش صحبت كند 
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اينكه چطور و چگونه به آنجا كشيده شده اند گوش كرده ام ،و روي اين مسئله دقت كرده ام كه آنها اين داستان ها را مستقيم تعريف 
  .نمي كنند

اين مسئله در ابتداي كتاب عنوان مي . رده استزني مسن است كه دختر بزرگش خودكشي ك "منظر پريده رنگ تپه ها "راوي رمان 
اما بجاي آنكه به شرح ماوقع حادثه بپردازد ،شروع به يادآوري رابطه دوستي اي مي كند كه در ناگاساكي داشت،درست بعد از . شود 

گوش كنم ؟نظر اين زن نسبت  با خودم مي گفتم حتماً خواننده با خود مي گويد ،آخر چرا بايد اين مزخرفات را. پايان جنگ جهاني دوم 
به خودكشي دخترش چيست  ؟چرا اين دختر خودكشي كرد ؟ اميدوار بودم كه خوانندگان متوجه شوند داستان او از طريق دوستش 

ي اما از آنجائي كه نمي دانستم چگونه شالوده خاطره آنرا بريزم ،مجبور بودم متوسل به نيرنگي شوم ،جايي كه صحنه ا. روايت مي شود 
  در ژاپن ،در صحنه اي كه خيلي بعدتر اتفاق مي افتد محو 

حتي حاال،وقتي براي صحبت در مورد آخرين كتابم نشست دارم ،كسي مي پرسد ،آيا اين دو زن يك نفر بودند؟ در آخر وقتي .مي شود
  ، چه اتفاقي افتاد ؟ "ما "تبديل شده به  "تو"روي پل 

بود ،كه در مورد نقاشي است كه  "هنرمندي در دنياي شناور "ا براي نوشتن رمان دومتان چه چيزي الهام بخش شم: مصاحبه كننده 
  سابقاً  در جنگ ارتشي بوده و دوباره به همان وضعيت برمي گردد ؟ 

در مورد معلمي وجود داشت كه بايد در مورد ارزش هايي كه  "منظر پريده رنگ تپه ها "در )داستان فرعي(يك زير داستان : كازوئو 
من به خودم گفتم ،دوست دارم يك رمان ارزشمند در مورد مردي در اين .زندگي اش را روي آنها بنا كرده بود تجديد نظر مي كرد 

   . كه به حرفه اش آلوده مي شود چرا كه در يك برهه زماني خاص مجبور بوده طور ديگري زندگي كندموقعيت بنويسم ، هنرمندي 

نگاه كردم و با خودم فكر كردم،جستجو بدنبال  "هنرمندي در دنياي شناور "به . از اين كار به ذهنم رسيد  "بازمانده روز "بعد ايده رمان 
اما در زندگي شخصي شما چي ؟وقتي جوان هستيد فكر . در مي رود رضايت بخش است اين تم در مورد زندگي اي كه براي شغل به ه

مي . و من اينرا حس كردم . اما بعد مي فهميد كه شغل شما تنها بخشي از آن است . ميكنيد همه چيز به شغلتان ارتباط پيدا مي كند 
شغل تان هدر مي دهيد و چقدر از آن را براي زندگي شخصي تان  چقدر از زندگي تان را براي.خواستم كل مطلب را دوباره از نو بنويسم 

  ؟
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 مقاله خارجي

  ))چيدمان شخصيت ها در داستان((     

  لي مسترسون: نويسنده  

  عليرضا اجلي: مترجم  

آنها را با خود به عمق دنياي خواهند داستان بنويسند خواننده را با شخصيت اول همراه كنند و  بيشتر نويسنده ها عالقه مندند وقتي مي
مستحكم حمايت كننده احتياج دارند و آن چيدمان  "چيدمان" كنند كه به يك اما اكثر آن ها فراموش مي. پر از سرگرمي داستان ببرند

. باشداين كه همه چيز سر جاي خودش قرار داشته باشد و اضافاتي هم وجود نداشته . دارد است كه خواننده را در داستان نگه مي
مدت زمان كوتاهي، جستجو در مفهوم و پيرنگ داستان .شخصيت ها به كليت داستان، زندگي مي بخشند و در آنها روح و جان مي دمند

به همين منوال؛ .به ساخت هر چه قوي تر و واقع گرايانه تر چيدمان شخصيت ها كمك مي كند و پروسه ي نوشتن هم بهتر پيش مي رود
شخصيت ها، داشتن پيش زمينه از انگيزه شخصيت ها، در توصيف صحنه و ساخت جهان داستاني، ياري  "بودگي كه"در حد اعال دانستن 

رسان نويسنده خواهد بود و هر قدر كه داستان پيش مي رود و پيرنگ بيشتر شرح داده مي شود؛ نويسنده با درك درستي از شخصيت ها 
  .ي كاربرد را حذف كندمي تواند اضافات داستاني و شرح و تفسير هاي ب

  

اگر . به ياد داشته باشيد؛ اين شامل انواع شخصيت ها مي شود
ريسك كنيد و به سمت شخصيتي كليشه اي برويد؛ داستان تان 

مخاطب داستان، نياز به ديدن شخصيتي . افول پيدا مي كند
شمند پير از روبه رو شدن با يك دان. جديد و نو در داستان دارد

احمق يا از ديدن شخصيت هاي قابل پيش بيني و خسته كننده 
اي كه صد سال قبل مي زيسته اند و در تاريخ تكرار شده اند بي 

كليشه ها هميشه در كمين داستان .حوصله و كسل مي شود
هستند و نويسنده بايد خيلي مواظب باشد تا در دام كليشه ها 

شخصيت : ها آشنا مي شويم اينجا با هفت نوع از شخصيت.نيفتد
تاثير گذار، اصلي، قهرمان، مخالف، منطقي، احساسي و شخصيت 

  كمكي

.  

  شخصيت تاثير گذار

. اين نوع را با شخصيت اصلي يا پروتاگونيست اشتباه نكنيد
شخصيت تاثيرگذار فردي است كه مخاطب، آن را از ابتدا تا 
. انتهاي داستان مي بيند و بعضي اوقات، راوي داستان خواهد بود

نگاه شخصيت تاثيرگذار روي داستان تمركز خواهد كرد و سايه 
نگرشي باارزش از چشم . اش را بر سرتاسر داستان خواهيم ديد
نوشتن درباره ي وقايع .انداز بيروني شخصيت ارائه مي دهد

كسي كه از بيرون   –داستاني از نظرگاه ديگر شخصيت ها 
مي تواند يك اليه ي اضافي خيره  –كنش ها را مي ببيند 

كننده از عمق شخصيت اصلي بدهد، قهرمان خودش را هيچگاه 
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براي .هميشه ديگران خواهند ديدنمي تواند ببيند و كنش او را، 
كسي كه  –اثر ان رايس، لوئيز  "مالقات با خون آشام"مثال؛ در 

از خون آشام مصاحبه مي گيرد و به همين گونه داستان را 
شخصيت تاثير گذار در داستان هست و لزوماً  –تعريف مي كند 

چيزهاي ساده اي براي . شخصيت اصلي يا پروتاگونيست نيست
 –لستت .ق مي افتاد و او همان ها را بازگو مي كردلوئيز اتفا

قطعاً شخصيت  –خون آشامي كه داستان روي آن متمركز است 
او . لستت پيش برنده ي خط اصلي داستان است. اصلي است

مهمترين انگيزه وقايعي است كه خواننده را به سمت هدف 
اصلي داستان مي كشاند و به ديگر شخصيت ها هويت مي 

اطب با وجود او داستان را ادامه مي دهد و اگر او مخ. بخشد
. نباشد و با عدم وجود اين شخصيت داستان ديگر معنايي ندارد

به عبارت ديگر؛ آنها شخصيت هاي دومي  در جستجوي لستت 
مي شوند براي پيشبرد هدف اش و او را در اين امر كمك مي 

 اين تناقض غير معمول شخصيت پردازي در خوب فهمي.كنند
بعضي . ويژگي شخصيت ها به صورت افراطي كمك مي كند

اين . مواقع چشم انداز جذاب متناقضي در داستان ايجاد مي كند
  .تنها مثال براي اين نوع داستان نيست

  شخصيت اصلي

شخصيت اصلي انگيزه ي عمده و اصلي داستاني در ماهيت خود 
ر د. دارد؛ كه براي پيشبرد هدف واحد داستان تالش مي كند

. كليت و هدف داستان، شخصيت اصلي يك قهرمان است
براي او هورا مي كشند و  –دختر و پسر و زن و مرد  –مخاطبان 

داستان را دنبال مي كنند تا ببينند سرنوشت شخصيت اصلي 
آنها مي خواهند در انتهاي داستان شخصيت مورد . چه مي شود

رون شخصيت عموماً، بيشتر داستان ها د. عالقه شان پيروز شود
قبل از همه چيز، مخاطب مي خواهد . اصلي را روايت مي كنند

او وظيفه ي مهم ترين اعمال را در داستان بر . در مورد او بداند
عهده دارد و كنش ها و واكنش هاي او خواندن ادامه ي داستان 

به هر حال، شخصيت اصلي .را براي مخاطب جذاب مي كند
هميشه شخصي معتبر . ر نيستلزوماً مانند شخصيت تاثير گذا

انتخاب مي شود براي هدايت پيرنگ داستاني و در حد كمال به 
البته، .همانطور كه در مثال هاي قبلي ديديم. انتها رساندنش

 –بيشتر نويسنده ها اين دو نوع را با هم در مي آميزند 
. شخصيت تاثير گذار و شخصيت اصلي گويي هر دو يكي هستند

: كنيد شما يك كليشه ي سوم مي سازيداگر اين كار را ب
  .قهرمان

  

  شخصيت قهرمان

به اين . شخصيت تاثير گذار شخصيتي در ميان مخاطبان است
شخصيت اصلي مهم . ترتيب داستان نويي خلق و تجربه مي شود

قهرمان هم . ترين هدايت كننده ي پيرنگ داستان است
كلمه ي .شخصيت تاثير گذار است و هم شخصيت اصلي

شخصي جذاب، جوان، بور، عاشق، با بدني بي عيب و  "مانقهر"
نقص، ماهيچه هاي قوي و در آخر باهوش را به ذهن متبادر مي 

خوب، اين كليشه ي رايج است و اين مسئله كه ذهنيت ما . كند
تلفيق شخصيت .از قهرمان همين ها باشد امري طبيعي است

ها در بين تاثير گذار و شخصيت اصلي، اتفاقي است كه اين روز
داستان نويسان تكرار مي شود و شايد امري شايع در ادبيات 

داستان از نگاه قهرمان داستان روايت خواهد شد و به اين . باشد
مخاطبان نيازمند .صورت به سوي هدف اصلي روانه مي شود

تجربه ي تازه، كنشي جديد و نگاهي نو به شخصيت قهرمان در 
در ساختن شخصيت قهرمان بزرگترين كج روي .داستان هستند
  -اين نوع شخصيت ها خيلي يكنواخت هستند  -روي مي دهد 

با  "براي مثال، بيشتر داستان هاي رمانس شخصيت قهرمان را 
تصوير  "قيافه ي زيبا، بدني عضالني، با ادب، با جذابيت جنسي

اين مسئله براي شخصيت پردازي مناسب نيست و . مي كنند
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توجه كنيد كه؛ .و مطلق مي نماياند شخصيت را سياه و سفيد
انديشه ي اصلي اسطوره ها كه نويسنده آن ها را بر مبناي يك 
سري بديهيات تنظيم مي كند بايد جذاب باشد، يعني غير از 
اين نمي تواند باشد زيرا اسطوره ها از پيش تعيين شده هستند 

در نتيجه اين نوع شخصيت . و پايه و اساسي مشخص دارند
اين حد .معموالً سطحي پرداخت نشده و تك بعدي استپردازي 

نهايت كاربرد شخصيت كليشه اي است و گامي فراتر نمي توان 
رفت و به اين جهت واقع گرايي داستان و همذات پنداري 

در تالشي براي آشنايي زدايي از .خواننده از دست مي رود
كليشه ي شخصيت قهرمان، لوئيز مك مستر بوجولد بهترين 

ميلز ".را كه تا كنون ديده ام مي سازد "قهرمانضد "
او خيلي . ضد قهرماني كامل و اثر استانداري است "ووركوسيگان

بازمانده . كوتاه قد، بد ريخت و قيافه است و مشكل نخاعي دارد
ي جنگ و كامالً تغيير يافته در همه ي ويژگي هاي ظاهري 

مي دهد هستي هنوز نشانه هايي از او وجود دارد كه نشان . است
اش استوار و پايدار، ماندگار و با جرات، با ادب، خوب آموزش 
. ديده و با مالحظه است و كورسويي اميد در روح اش هست

دقيقاً نقطه مقابل يك شخصيت احساسي كه فكر مي كند ديگر 
بوجولد . با اين ظاهر فيزيكي هيچ كنشي نمي تواند داشته باشد

ي كند كه حقيقيت اين همچنين به اين مسئله توجه م
شخصيت را تصوير كند و به سادگي با ساخت يك ضد قهرمان 

پس شخصيت . توانسته شخصيت واالتر از هستي او را نشان دهد
را مطلق نشان نداده است و نگاه عميق او به اين نوع شخصيت 
ها باعث شده است كه شخصيتي بسازد كه درست است از نظر 

درون اش او را به قهرمان تبديل ظاهري نقص دارد اما درياي 
  .كرده است و اين با تعريف كليشه اي قهرمان تفاوت دارد

  شخصيت مخالف

شخصيت شرور، . است "بد من"نوع كليشه اي شخصيت مخالف 
. شخصي كه مقابل هدف نهايي شخصيت اصلي قرار دارد

شخصيت مخالف بايد همه چيز را كه ديگران ساخته است خراب 
ي موفقيت هاي ديگر شخصت ها را باعث مي كند و او خراب

معموالً در داستان اين نوع شخصيت در مقابل شخصيت .شود
كسي كه مفهوم داستان را بر عهده دارد و او بوسيله . اصلي است

ي كنش هايش جلوگيري مي كند از به انجام رساندن اعمال 
كسي است كه همراه شخصيت اصلي حركت . شخصيت اصلي

دارد سد را مفهوم اصلي و هدف كلي داستان  مي كند اما سعي
اين امكان . بعضي اوقات، راه ديگري هم وجود خواهد داشت.شود

هست شخصيت مخالف خودش يك هدف منفي طراحي كرده 
شخصيت اصلي حاال . باشد كه باعث ايجاد واكنش منفي شود

بايد خرابي هاي او را سامان بخشد و هدف او را بي نتيجه 
 "شخصيت شرور"بيشتر نويسنده ها ساخت يك  عالقه.بگذارد
فقط به  "شخص بدكاره "يا  "شيطان"به طور ساده مثل . هست

اين . خاطر اينكه هدف اصلي قهرمان داستان پيشرفت نكند
تصوير كليشه اي از يك شخصيت شرور شايع است و بهترين و 

  .پرمايه ترين داستان ها را هم مي تواند از ارزش بياندازد

  منطقيشخصيت 

شخصيت هاي منطقي آرام، متين و خوددار و خونسرد هستند و 
آنها تصميمات مهمي مي . شايد گاهي سرد مزاج هم بنمايند

گيرند و كنش اين گونه شخصيت ها از پايه و اساس منطقي 
استفاده از .حركات و رفتارشان نيز همينطور است. است

شخصيت هاي منطقي و احساسي براي ايجاد كشمكش در 
نويسنده بايد بدترين ها را از داستان . داستان ابزار مناسبي است

حذف كند تا شخصيت اصلي مجالي براي ابراز وجود داشته 
هر چقدر شخصيت ها بيشتر باشند شخصيت اصلي كمتر . باشد

اثر تولكين، او استفاده  "ارباب حلقه ها"در .مي تواند ديده شود
به خوبي شخصيت هاي ي مناسبي از كليشه ها كرده است؛ او 
مخاطب  "خوب فهمي"خاص را شرح و بسطي اساسي براي 

  .داده است
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  شخصيت احساسي

شخصيت هاي احساسي پرانرژي و ظاهراً خارج از كنترل، در هم 
ريخته هستند و با احساسات درست يا غلط شان هدايت مي 

اين نوع شخصيت ها سريع عصبي مي شوند و به همان . شوند
صيت هاي ديگر احساس همدلي و ابراز محبت زودي هم با شخ

به هر حال، . زيرا آنها آشفته و به هم ريخته هستند. مي كنند
بيشتر انرژي شان خارج از كنترل است و اكثراً مسيري را در 

يك .داستان طي مي كنند كه قرار نيست به جايي معلوم برسند
ر مي تواند به راحتي  صدها جانو) شخصيتي احساساتي(معترض 

پستاندار بي تقصير در حال مرگ را ببيند و اين دو را مي توان 
قرار دادن شخصيت معترض احساساتي . در مقابل هم قرار داد

در اين موقعيت باعث مي شود كه داستان خود نيز به نوعي به 
مرگ اين جانوران اعتراض كند و مخاطب نيز از طرفي 

كار نبردني كه  بيشترين سو استفاده و درست به.احساساتي شود
. از اين نوع شخصيت ها مي شود در داستان هاي فانتزي است
. هميشه مي خروشند و باال و پائين مي پرند و عصبي مي شوند

  .هميشه و هميشه و اين زياد جالب نيست

  شخصيت كمكي

آنها نه . شخصيت هاي كمكي، حمايت كنندگان با وفايي هستند
فقط به شخصيت اصلي بلكه به هر شخصيتي در داستان كمك 

. هر شخصيتي مي تواند يك شخص كمكي باشد. مي كنند
بعضي اوقات براي ايجاد موقعيت كمدي هم مي توان از آنها 

ديگر شخصيت ها هدف داستان را تقويت مي . استفاده كرد
. آنها اعتقاداتي دارند كه حمايت كننده و كمكي است. دكنن

شخصيت هاي ديگر زمينه اي را فراهم مي كنند براي اينكه يه 
ايجاد تضاد شخصيت مخالف داستان كمك كنند و او بهتر بتواند 

نويسنده تصميم نمي گيرد كه شخصيتي .در داستان ظاهر شود
ن حمايت مي بلكه اي. كمكي بسازد تا ديگران را حمايت كند

تواند كامالً ناخودآگاه اتفاق بيفتد حال مي خواهد به كسي يا 
  .چيزي در داستان باشد

  

  :براي مثال

حمايت كننده بي چون چراي شرلوك هولمز، شخصيت تاثير 
گذار و اصلي كتاب شرلوك هولمز، مي تواند دكتر واتسون 

گروهي از شخصيت هايتان را حاال شما ديگر مي توانيد .باشد
چيدمان درست مي . كنار هم قرار دهيد و درست بچينيد شان

تواند هميشه تاثير گذار و مفيد باشد؛ درست زماني كه وارد 
.كنش هاي داستاني مي شويد و صحنه پردازي مي كنيد



نهمشماره  |ماهنامه ادبيات داستاني چوك| ۱۳۹۰ارديبهشت  |   

 

 آسيب شناسي ترجمه

 

  محمد اكبري 

  دانستن زبان در ترجمه

آنجايي كه هر علم و فني اصول خاص خود را دارد و در بيشتر مواقع براي از 
كارشناسي يك مطلب استاد آن فن بايد نظر كارشناسي بدهد ترجمه هم به عنوان 
يك علم و يك هنر داراي اصول خاص خود مي باشد و اينكه يك ترجمه خوب با  

علم ترجمه هم مانند . را تشكيل مي دهد تشخيص داده مي شود يك ترجمه بد چه تفاوتهايي دارد از جزئياتي كه يك ترجمه
علوم ديگر اصول و فنوني دارد كه يك كارشناس ترجمه با معيار قرار دادن آنها مي تواند با خواندن يك ترجمه در نهايت اظهار 

كه مترجم آن نظر كند كه آن ترجمه ، ترجمه خوب و قابل قبولي هست و يا كار ضعيفي ست و همچنين تشخيص دهد 
دانستن زبان در . يكي از اين اصول دانستن زبان در ترجمه است.مترجم وارد و كار بلدي ست يا مترجمي ناوارد و تازه كار است

دانستن زبان . تواند ترجمه كند ترجمه، معني خاصي دارد و هركس كه زبان خارجي بداند و بتواند به اين زبان بنويسد نمي
اين موضوع متاسفانه در كشورما . خواهي ترجمه كني، خوب بفهمي ين معني است كه آن متني را كه ميبراي ترجمه ادبي به ا

فهميدن متن . طور نيست دانند درحالي كه اصال اين تر مي شود وغالبا تسلط به زبان مقصد را مهم خيلي كمرنگ جلوه داده مي
  .ادبي خودش يك هنر است كه پشت سر آن، امروز يك تئوري است

  فهميدن متن ادبي يعني چه؟
هايي كه در آنها خواننده تقريبا فقط  متن: كند بندي مي دسته تقسيم ۲هاي ادبي را به  روالن بارت در  نظريه معروف خود، متن

بنابراين همه . گيري نهايي متن دخالت دارد نقش خواننده را دارد و دسته دوم آنهايي كه تخيل و ذهنيت خواننده در شكل
  .خواهد ها انديشه و ذوق مي گونه متن فهميدن بسياري از اين. هاي ادبي را بفهمند توانند همه متن ها نمي هخوانند

مقدور نيست حتي مترجماني كه به عنوان  هايي وجود دارد كه فهميدن آنها براي هر مترجمي  هاي ادبي، ظرافت در بيشتر متن
كند و اگر مترجم  ن تسلط به زبان مبدا درترجمه ادبي معناي خاصي پيدا ميبنابراي.كنند مترجمان خوب و توانا شهرت پيدا مي

فقط چيزي كه هست اگر مترجم به  .هاي متن را درك نكرده باشد بعيد است ترجمه، به معناي واقعي آن اتفاق بيفتد ظرافت
نويسد كه خيلي  ها را در متن اصلي متوجه نشده است به شكلي مي زبان مقصد مسلط باشد بسياري از مواردي را كه معناي آن

شود فهميد كه  گذارد و از روي همان متن فارسي هم مي مشخص نباشد؛ هر چند باالخره ردپاهايي هم از خودش باقي مي
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هرچقدرهم كه مترجم روي متن فارسي كاركند و بخواهد به آن مواردي كه آنها . ه است برخي مفاهيم را بفهمدمترجم نتوانست
  .گذارد هاي منطقي بدهد معموال بازهم رد پاهايي ازخودش برجاي مي را نفهميده، صورت

  آيد؟ سوالي كه پيش مي آيد اين است كه اين تسلط  چگونه به دست مي
  .ا خوب ياد گرفته شده باشد و ديگر اينكه استعداد ذاتي هم دخيل استيكي اين كه زبان مبد
. خواهد شودترجمه حتي درهمان فهميدن متن اصلي هم خودش يك نوع هنر است و ذوق خاصي مي  همچنين احساس مي

يقت يعني يك در حق. واقعا نبايد انتظار داشت كه تعداد مترجمان خوب هم مانند تعداد نويسندگان خوب خيلي زياد باشد
او بايد خواننده . است كه مشخصاتي از يك نويسنده هم در وجود او باشد ترجمه خوب از يك متن ادبي، فقط كار آن مترجمي 

شود؟ اينها  خوانند آن اثر درواقع شكوفا مي مي ايد كه وقتي اثري را برخي منتقدها را ديده. انديشمند و منتقد خوب هم باشد
  . اند آنها را ببينند كه در آن متن بوده است اما بسياري از خوانندگان نتوانسته بينند چيزهايي را مي

هايي را كه در متن هست ببيند و چون كار مترجم جمله به  او بايد بتواند ظرافت. مترجم ادبي هم بايد چنين موجودي باشد
هايي را كه در  رج دهد تا بتواند همه ظرافترود، او بايد حوصله و دقت زيادي هم به خ جمله و حتي كلمه به كلمه پيش مي

  .كه چگونه اينها را به زبان فارسي برگرداند هم بحث ديگري است متن اصلي هست، در هرجمله آن كشف بكند، اما اين

است ترجمه  فهمد اين متني كه قرار مترجم خوب كسي است كه مي.  مترجم بايد تكليف خودش را با خودش مشخص كند
بيشتر كساني كه به . فهمند مترجمان خوب اين را مي. تواند از عهده آن برآيد پذير است و او چقدر مي كند تا چه حد ترجمه

اين .دانند فهميدن متن اصلي يعني چه و اصال ترجمه يعني چه روند كه ترجمه آنها سخت است، شايد نمي هايي مي سراغ متن
، مترجم موفقي خواهي  از ترجمه ادبي است و اگر اين را بفهمي ن هستي يا نيستي، بخش مهمي كه آيا حريف آن مت  تشخيص

ماند مقداري كوشش و تحقيق است و مقداري دقت كه اين هم واقعا براي ترجمه خوب از يك  آنچه پس از اين مرحله مي. بود
اند اما بعضي  ها را خوب ترجمه كرده از كتاب نام هستند كه بعضي بعضي از مترجمان مشهور و صاحب.متن ادبي الزم است

هاي عالي  در هر حال هرچقدر هم كه ناشران و مترجمان كوشش كنند، نبايد انتظار داشت تعداد ترجمه .هاي ديگر را نه كتاب
. يستترجمه اصال كارراحتي ن. شوند هايي است كه همسنگ متن اصلي خود محسوب مي البته منظورم ترجمه. خيلي زياد باشد

ها  ترجمه متوسط را هم خيلي. دهند توانند انجام دهند و مي ها هم آن را مي ترجمه ضعيف و بد البته كار راحتي است و خيلي
العاده سخت و  ترجمه خوب و ممتازخيلي خيلي كم است و كاري است فوق توانند انجام دهند ولي در آخر بايد اذعان داشت مي

  .االمستلزم استعداد زياد و سواد ب
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  خبرها 

حضور پر رنگ اعضای انجمن چوک درنمايشگاه 
  کتاب

 خبرگزاری انجمن داستانی چوکخبرنگاربه گزارش 
  :)سيد مجتبی کاويانی(

 کتاب در  اعضای انجمن داستانی چوک امسال چهار
مهدی رضايی دراين . نمايشگاه کتاب عرضه می کنند

سه . امسال را خيلی خوب شروع کرده ايم: باره گفت
 به   را  خود  های  کتاب  امسال  انجمن  ازاعضای تن

عضو  آيت دولتشاهآقای . بازار کتاب عرضه می کنند
 را  امسال  چوک  داستانی  انجمن  انتشار  افتخاری با

آغاز کرده و همچنين فرهنگ شهبازی نيز ازسوی نشرافراز " خويش خانه" مجموعه داستان
 نام   با  درپاگرد اضظراری"رمان خود را  است "ماه همچنين خانم نعيمه کرد . عرضه کرده

   داستان  مجموعه  با  انجمن  عضو  ديگر  قاب"اوقلی  آوات توی  خواهد "  حضور درنمايشگاه
  .داشت

 افزودمهدی   رضايی درادامه :   نام  با  نمی ترسد" رمان من هم  ها  کسی ازديوانه  ؟چه در "
نمايشگاه عرضه می شود که البته دراينترنت نيز از طريق وبالگ انجمن داستانی چوک به 

  . صورت آنالين به فروش می رسد

 نمی ترسد از  قابل ذکر است که مجموعه داستان خويش خانه و رمان چه کسی ازديوانه ها
آوای توی "سوی نشر افکار منتشر شده و رمان ماه درپاگرد اضطراری  و مجموعه داستان 

  .از سوی نشر افزار منتشر می شود" قاب

 

قرارگاه :آيت دولتشاه درباره مجموعه داستان خو به خبرگزاری انجمن داستانی چوک گفت  

ها٬  ای٬ از ورای کنگره ره پنجرههايی در خواب٬ خيره به ماه پنج خانه٬ ناشنيده متروکه٬ خويش

برخی ... شده عمو و  های اتش٬ آخرين روزهای ناصح٬ کلوت٬ گم حکم٬ نقش جنازه نبيه٬ لکه

اين مجموعه داستان شامل پانزده داستان کوتاه است که در . های اين مجموعه هستند از داستان
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  خبرها 
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 خبرگزاری انجمن داستانی چوکخبرنگاربه گزارش 
  :)سيد مجتبی کاويانی(

 کتاب در  اعضای انجمن داستانی چوک امسال چهار
مهدی رضايی دراين . نمايشگاه کتاب عرضه می کنند

سه . امسال را خيلی خوب شروع کرده ايم: باره گفت
 به   را  خود  های  کتاب  امسال  انجمن  ازاعضای تن

عضو  آيت دولتشاهآقای . بازار کتاب عرضه می کنند
 را  امسال  چوک  داستانی  انجمن  انتشار  افتخاری با

آغاز کرده و همچنين فرهنگ شهبازی نيز ازسوی نشرافراز " خويش خانه" مجموعه داستان
 نام   با  درپاگرد اضظراری"رمان خود را  است "ماه همچنين خانم نعيمه کرد . عرضه کرده

   داستان  مجموعه  با  انجمن  عضو  ديگر  قاب"اوقلی  آوات توی  خواهد "  حضور درنمايشگاه
  .داشت

 افزودمهدی   رضايی درادامه :   نام  با  نمی ترسد" رمان من هم  ها  کسی ازديوانه  ؟چه در "
نمايشگاه عرضه می شود که البته دراينترنت نيز از طريق وبالگ انجمن داستانی چوک به 
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اين . اند يسنده را رقم زدهنو  اند و حال نخستين کتاب نوشته شده ۸۷  تا ۸۳ های حد فاصل سال

تومان منتشر شده  ۵۰۰هزار و ۳نسخه و قيمت  ۱۱۰۰ای در شمارگان  صفحه ۱۲۰کتاب 

  .است و طراح روی جلد آن جواد آتشباری است

 اسکانديناوی برنده اش را شناخت جايزه ادبی

مجموعه  را برای ۲۰۱۱يسنده ايسلندی جايزه ادبی کشورهای اسکانديناوی جيردير الياسون نو
ديالوگی از  به  و برای سبک فوق العاده ادبی به کار رفته در آن که" ميان درختان"داستان 

 ۱۳امسال  .تهديدهای انسان در داخل و خارج جهان ادبی می انجامد از آن خود کرده است
   .داشتند نويسنده از کشورهای مختلف اسکانديناوی در فهرست نامزدهای اين جايزه جای

 شود داستايوفسكي روانه بازار كتاب مي" تمساح"

حجم  حسن اكبريان طبري٬مترجم كتاب اين اثر را يكي از آثار كم
 اندازهداستايو  تا  آثار فسكي دانست كه اين نويسنده  اي نظير ساير

افراد  هاي روحي٬ فكري و انديشگی شهير روس٬ گوياي پيچيدگي
  .است  كتاب  موضوع  درباره  مترجم  تمساح«اين  گفت» در :
از حيوانات برپا شده  پترزبورگ نمايشگاهي اي از شهر سن گوشه

 دارد  وجود  نيز  تمساحي  آنها  ميان  در  كه  از  .است يكي
  .شود داستان٬ در پي اتفاقي ناگهاني توسط تمساح بلعيده مي هاي شخصيت

 شود به زودي منتشر مي» هارولد و پسران ارباب«نمايشنامه 

منتشر  به زودي نوشته آثول فوگارد با ترجمه داود زينلو» ارباب هارولد و پسران«نمايشنامه 
  .المللي كتاب عرضه خواهد شد و در بيست و چهارمين نمايشگاه بين

ارباب  گذرد و روابط دو پيشخدمت سياه پوست با به گفته زينلو٬ اين نمايشنامه در آمريكا مي
  .كند شان را تشريح مي سفيد پوست

 هاي ملي اتريش و ايران منعقد شد ميان كتابخانه تفاهمنامه همكاري 

  ظهر سه  همكاري كتابخانه ۲۳شنبه  تفاهمنامه ايران و  هاي ملي جمهوري اسالمي فروردين
دكتر  اتريش به امضاي دكتر سيد محمد حسيني٬ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي كشورمان و

  .اتريش رسيديوهانا راخينگر٬ رييس كتابخانه ملي 

 پرفروش ترين جنايي نويسان جهان نويسندگان مرده

 به عنوان پرمخاطب  كريستي در بريتانيا نويسان  جنايي ترين در حالي كه يان فلمينگ و آگاتا
 دن  و  گريشام  جان  شدند٬   شناخته  اين  خودبراون  آن  از  آمريكا  در  را _.كردند عنوان

http://www.ibna.ir/vdcbs8b8arhbgfp.uiur.html
http://www.ibna.ir/vdchqxnw.23n6zdftt2.html
http://www.ibna.ir/vdccssqsx2bqxi8.ala2.html
http://www.ibna.ir/vdchxznzk23nvzd.tft2.html
http://www.ibna.ir/vdci5uazyt1au32.cbct.html
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. ويژه نامه اي است براي فردريك شوپن، آهنگساز نامدار لهستاني مجلة بخارا ۷۹شماره 

علي اصغر بهرام بيگي ، عليرضا اميرحاجبي ، گلبرگ برزين، سيما سلطاني، امير صراف، 
ان، احسان المع، مجيد عباسي، مهدي فروغ، فرزانه قوجلو، سحر كريمي مهر، خجسته كيه

مريم مرادي، ترانه مسكوب، افشين معاصر ، هستي نقره چي و روشن وزيري از نويسندگان 
اين ويژه نامه با سالشمار زندگي فردريك . و مترجمان اين شماره از مجله بخارا هستند

هاي او ، تحليل و بررسي سبك شوپن آغاز مي شود و با سير تكويني آثار شوپن و ويژگي
و گزارش مراسم دويستمين سالگرد . و تغيير سبك شناسانه در آثار او ادامه مي يابدشوپن 

تولد شوپن در ايران از ديگر مطالب اين شماره است و گزارشي از روز خاك سپاري اين 
آهنگساز بلندآوازة لهستاني و عشق هميشگي او به خاك زادگاهش وجهي ديگر از وي را 

اين ويژه نامه ، تصاوير شاعرانة  و پايان بخش . مي كند  براي مخاطب ايراني آشكار
  .موسيقي فردريك شوپن است و هنر پوستر لهستاني

صفحه از صبح روز  ۷۳۰نيز در   )۸۰شماره ( نامه نوروزي مجلة بخارا  ويژه 
فروشي در دسترس  هاي روزنامه ها و دكهدر كتابفروشي ۱۳۸۹اسفند ماه  ۱۵يكشنبه 

جلد دارد كه  نامه تصويري از مجتبي مينوي را بر روي اين ويژه. ر گرفتعالقمندان قرا
: در اين شماره از مجلة بخارا مقاالتي از . از وي برداشته است ۱۳۵۴ايرج افشار در 

  عبدالحسين آذرنگ، داريوش آشوري، آيدين آغداشلو، ايرج افشار، محمد ابراهيم باستاني 

آبادي ، الدين خرمشاهي، هوشنگ دولتبهبهاني ، بهاءپاريزي ، محمدرضا باطني، سيمين 
به چاپ ... اهللا فوالدوند، حسن كامشاد و محمدرضا شفيعي كدكني، محمود طلوعي، عزت

همچنين در اين شماره بخشي از مجله به يادبود مينوي اختصاص يافته و نيز . رسيده است
 سي كتاب، ايرانشناسي ، زبانبه مطالبي دربارة هشتاد سالگي محمود طلوعي، نقد و برر

از طريق اشتراك . ۱ : نحوة تهية مجلة بخارا . شناسي و مباحث ديگر پرداخته است
  در داخل كشور و شش شماره با احتساب هزينه پست پنجاره هزار تومان ،   )الف :ساالنه 

هزار تومان  ۱۲۰هزار تومان و براي آمريكا، كانادا، استراليا  ۸۵براي كشورهاي اروپايي ) ب 
بانك  ۰۱۰۰۰۰۹۳۴۷۰۰۷متقاضايان مي توانند وجه اشتراك را به حساب جاري .است

اوايل خيابان ميرزاي شيرازي به نام علي دهباشي واريز كنند و اصل  ۷۷۴صادرات شعبه 
 ۱۵۶۵۵-۱۶۶به نشاني تهران ـ صندوق پستي ) با قيد كد پستي( برگه را با نشاني دقيق 

فاكس كنند و يا به ايميل  ۸۸۹۵۸۶۹۷ارسال كنند يا به شماره 
 dehbashi.ali@gmail.com  هاي مقابل دانشگاه، خريد از كتابفروشي. ۲ .ارسال نمايند

، شهر كتاب )خيايان ميرداماد( كريمخان زند، كتابفروشي آرين هاي خيابان كتابفروشي
) نشر كارنامه( ، شهر كتاب پارك ساعي، شهر كتاب نياوران ) نرسيده به معلم( شريعتي

توانند طي تماس با در ضمن عالقمندان در تهران مي۳.   فروشيهاي روزنامهخريد از دكه.
بخارا را  با دادن نشاني  dehbashi.ali@gmail.com  و يا ايميل  ۰۹۱۲۱۳۰۰۱۴۷تلفن 

  . از طريق پيك نيز دريافت كنند

mailto:dehbashi.ali@gmail.com
http://mail.google.com/mail/h/144fs2ledcxfa/?v=b&cs=wh&to=dehbashi.ali@gmail.com

