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  سخن سر دبير                                                           

  
 

 مهدي رضايي

 

شماره دراين شماره و .  با افتخار دهمين ماهنامه ادبيات داستاني چوك را تقديم عالقمندان مي كنيم

 "داستان - تئاتر"ازاين شماره بخش . هاي جديد بخش هاي متنوع تري را درماهنامه خواهيم داشت

نيز شروع به كار مي كند و از شماره هاي بعدي نيز احتماال معرفي فيلم هاي روز دنيا را هم 

ديگر را  در تالش بسيارهستيم كه بتوانيم اين نخ هاي نامرئي بين داستان و هنرهاي. خواهيم داشت

درواقع اين هنرادبيات داستاني است كه خود به خود ديگرهنرها را به سوي خود . نمايان كنيم

. جذب مي كند و اگر ادبيات داستاني نبود كي سينما به وجود مي آمد و كي تئاتري ساخته مي شد

خود به مي گويند كه او براي ارائه نظرات فلسفي  "سارتر"حتي بسياري ازصاحب نظران درباره 

دنبال خيلي راه ها گشت و تقريبا همگي را امتحان كرد اما هيچ راهي بهترازدنياي داستان نويسي 

پيدانكرد و ما امروزشاهدآن هستيم كه سارتر تفكرات خود را چگونه توسط داستان به همگان 

رتباطي به هرحال اميدواريم كه با قلم خوب اعضاي هيئت تحريريه بتوانيم پل ا .عرضه كرده است

خوبي بين ادبيات داستاني وديگر هنرها باشيم و مثل هميشه منتظرنقد ها و پيشنهادات و نظرات 

  .گران بهاي شما عزيزان
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    فهرست                                                                     

  

  بخش اول                                                             

  زانوبزن / حسين جديد نژاد                              ۶                                 داستان كوتاه برگزيده         

  مكان عمومي/ علي شاه علي                             ۱۱                                  معرفي نويسنده جوان         

  نان سنگك /فريبا حاج دايي                             ۱۴                              معرفي نويسنده با تجربه         

مرتضاييان آبكنار/ خليل رشنوي                            ۱۹                                        كافه گپ ايراني                     

  بهار برايم كاموا بياور/ حميد رضا اكبري شروه                            ۲۳                               آثارايراني نقد و بررسي         

  داش آكل/ مهدي رضايي                              ۲۵                    بهترين داستان كوتاه هاي جهان          

   سينماي شاعرانه فرانسه/ حسام ذكا خسروي                              ۲۷                                       داستان -سينما          

  بروگل/ مجيد خراساني                               ۲۹                                     داستان –نقاشي           

  عباس نعلبندان/ ايرج قجر جزي                                ۳۳                                         داستان -تئاتر          

  پري فراموشي/   مريم اسحاقي                             ۳۶                             و نويسنده معرفي كتاب          

  مهدي رضايي                              ۴۰                                          انگولك ادبي          
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  ....ينوشتن داستان يده نكته برا /عليرضا اجلي                          ۴۸                                               مقاله خارجي             

  مفهوم متن/ محمد اكبري                                     ۵۰                                     آسيب شناسي ترجمه             

مجتبي كاوياني سيد                                   ۵۴                                              خبرهاي ادبي                                       

 

 

|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 5  

 
 

    فهرست                                                                                  

  

  دومبخش                                                                       

  

  كالينو/ فالش /علي شاه علي                                  ۴۲                                       داستان ترجمه                    

  ۲كازوئو ايشي گورو / شادي شريفيان                                   ۴۴                       معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي             

  ....ينوشتن داستان يده نكته برا /عليرضا اجلي                          ۴۸                                               مقاله خارجي             

  مفهوم متن/ محمد اكبري                                     ۵۰                                     آسيب شناسي ترجمه             

مجتبي كاوياني سيد                                   ۵۴                                              خبرهاي ادبي                                       

 

 

|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 5  

 
 

    فهرست                                                                                  

  

  دومبخش                                                                       

  

  كالينو/ فالش /علي شاه علي                                  ۴۲                                       داستان ترجمه                    

  ۲كازوئو ايشي گورو / شادي شريفيان                                   ۴۴                       معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي             

  ....ينوشتن داستان يده نكته برا /عليرضا اجلي                          ۴۸                                               مقاله خارجي             

  مفهوم متن/ محمد اكبري                                     ۵۰                                     آسيب شناسي ترجمه             

مجتبي كاوياني سيد                                   ۵۴                                              خبرهاي ادبي                                       

 

 



|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 6  

 
 

 داستان كوتاه برگزيده              

  :يپژوهش-يعناوين و افتخارات علم

 ي مقاله كي يدارا/۱۳۸۸؛ »...او...تو...من«رتبه اول كشور؛ جشنواره جوان خوارزمي؛ يازدهمين دوره؛ ادبيات و زبان فارسي؛ مجموعه داستان  -

دريافت لوح /۱۳۸۸تحقيقات و فناوري؛-دريافت لوح افتخار از وزير علوم/۱۳۸۹س؛يدانشگاه سوربن؛پار دار هيمنتشر شده در ژورنال نما يپژوهش
عضو بنياد ملي نخبگان به منظور /۱۳۸۸دريافت لوح افتخار از معاون علمي و فناوري رئيس جمهور؛ /۱۳۸۸افتخار از وزير آموزش و پرورش؛

  .هاي ادبي و برگزيده شدن در جشنواره خوارزمي پژوهش

  .داستاني كه نظر مي گذرانيد برگزيده جشنواره خوارزمي است

 زانو بزن

  .كوچه يتو ديايبغلت و با تو ب ريرا بدهد ز تيتا عصاها يكن يرا صدا م يپر ؛يشو يكه تنها م يگاه

 يصدا يوقت.تان به طرف حوض خانه ديآ يو م كشد يكه سوت م يا خمپاره يبه صدا. يخواهد به گذشته فكركن ينم دلت
درد . گذشته ي در سوراخ گرد و خاك گرفته يكن يناخواسته انگشت م» شهر فرنگ« ديگو يكه م يشنو يعمو عباس را م

صبر . ها توجه نكن خنده بچه به.يكن يبه عمو عباس و شهر فرنگش نگاه م. يرو يلنگان جلو م لنگان.تيپاها يتو چديپ يم
 را در گل زده اش يشلوار نارنج يكه زانوها يدختر بچه ا نينوبتت بعد از ا. صبر داشته باش. رسد ينوبتت م. داشته باش

  .دستش يرا بگذار تو پول.صبر داشته باش. رسد يم

  »زانو بزن « : -

 محمد حسين جديد نژاد

mohamad_hosein_jadidi@yahoo.com 

خود را از تابستان  يهنر-يتخصصي ادبفعاليت هاي . ؛ همدان است۱۳۶۹محمد حسين جديدي نژاد متولد 
  .دانشگاه تهران است يشينما اتيادب يهم اكنون دانشجو او.آغاز كرده ۱۳۸۷سال 
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  بزنم؟ كدام زانو؟ زانو

دست گرفته بودم و به  يرا تو ام ييدوم ابتدا كارنامه.بود شيسال پ ۱۸-۱۹ دميكه زانو زدم و شهر فرنگ را د يبار نيآخر
  .ما يكوچه  يبار شهرفرنگ آمده بود تو نياول يبرا. آمدم يطرف خانه م

  »نم؟يشه منم بب يآقا، م« : -

  ».بده ازشوياول ن«: -

كرده بود به  زانيخواب بود و شلوارش را آو پدر.انداختم نييسرم را پا. نداشتم. بميج يدست كردم تو» ؟؟؟ ....ازشوين« : -
  .كوچه يتو دميدو.در ي رهيدستگ

  »نم؟؟يبب شه يعمو؟ با انقد پول چقد م« : -

  »رسه يبزور م رمباي... بابا يا« : -

  »شه؟؟ ينم يعني« : -

  »!ميباهم نگا كن ايب«: گفتم.كرد يداده بود و نگاهم م هيبرق تك ريآن طرف به ت يپر

و نگاه  ميديخند يهر دو م. گريد يچهيو او از در كردم ينگاه م چهيدر كياز  من.خنده سرش را تكان داد و جلو آمد با
  همه سبزه نجايا «: خواند يعمو عباس هم م. ايآب در يشان افتاده بود رو هيكه سا ييبه درخت ها ميكرد يم

  همه دشت و دمن و بركه و صحرا نجايا

  ايهمه كوه و چمن و چشمه و در نجايا

  باستيهمه ز نجايا

  شهر فرنگه نيا

  از همه رنگه نيا
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  قشنگه يليخ نيا

  *»قشنگه يليخ نيا

  »به سالمت. تمومه گه،يخب د« : -

  » ؟يپول از كجا آورد ؟يداداش« : گفت.ميحوض نشست يمانيس يلبه  يرو ميو رفت ميخنده بلند شد با

از پشت در . دفعه پدر آمد كيكه  دادم يتكان م-آب حوض و تكان يدستم را گذاشته بودم تو. ميبگو ديدانستم چه با ينم
  .دستش گرفته بود،آمد يكه كمربندش را تو يدر حال.نيزم ريز يدو لنگه  يچوب

  »...بخدا..ب..ب« :گفتم . شدم بلند

  »گه نخور پدر سگ«  -

كمربندش بلند  يگرفته بودم كه هروقت صدا ادياز دفعه قبل . دميدو يم اطيح يتو يدرخت ها يال به زدم و ال يم غيج
  .بار دست بردار نبود نياما ا. بزنم و التماس كنم غيبه من هم نخورد ج يشد و حت

  .دميكش يها م يكاش يخودم را رو. كردم يم هيگر. زدم يم غيج. نيزم يبودم رو افتاده

منم نگا . بابا،بابا تورو خدا نزنش«: گفت يو م كرد يم  هيگر. پدر حلقه كرده بود يدوتا دستش را دور ران پا. بود جلو آمده
  »....بابا....بابا تو رو خدا... تو رو خدا. گهيمنم بزن د. كردم

و  چرخاند يسرش را به عقب م ياما پر شست يداشت صورت او را م. را گرفت و بردش لب حوض يدست پر پدر.نزد گريد
  .دميچيپ يو به دور خودم م دادم يرا بهم فشار م ميكه دندان ها كرد يبه من نگاه م

باشه؟ . ميخور يم ييتو باهم چا مير يبذار منم صورتمو بشورم بعد م. نيآفر. به اون نگا نكن ؟ييجان؟ بابا يپر« : پدرگفت
«  
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و به  ييلب باال يرا آورده بود رو نشييلب پا. كرد يبه من نگاه م يپر. بغلش و راه افتاد به طرف در ياو را گرفت تو بعد
 يصدا.سوخت يكمربند پدر باد كرده بود و م يضربه ها يجا. خانه يتو رفتند.زدند يبرق م شيچشم ها. كرد يمن نگاه م

  .جور شده بود وا جور يذهنم پر از صداها. بود  ديچيگوشم پ يخودم تو يها غيو ج يپر يداد و هوار پدر،التماس ها

داغ شده  تيساق پاها.يكرد يخونت را احساس م يداغ. مان خانه اطيح يتو ديچيپ يلعنت ي سوت آن خمپاره يصدا بعد
  .تان كوچه يبود تو دهيچيآمبوالنس پ يصدا.يديرا د دهايبعد روپوش سف. بودند

آخر . شد يباورت نم. ستندين تيكه پاها يديو د يبه خودت آمد -چند روز بعد ديداند؟ شا يچه م يكس-ساعت بعد  چند
 يملحفه ها.يزد يم غيج. شود يو لمسشان نكند،باورش نم رديدستش نگ ياش را تو قطع شده يكه آدم پاها يتا زمان

نگاه  د؛يدرخش يچشمش م يكه تو ييبه اشك ها اش، يشمي، به كت و شلوار به پدر.يزد يتخت را چنگ م ديسف
دختر با  ايحتما اگر زن . كرد يمكث، به تو نگاه م يلحظه ا. شد ينفر كه از جلو در اتاق رد م كيهم  يگاه. يكرد يم

  »...ياول بچگ...يوونكيح...يآخ« : گفت يدلش م يبود آرام تو ياحساس

-انگار كه جلو سقا خانه. يشهر فرنگ زانو بزن يچهيجلو در ديكه با ينيب يو م ييآ يسال به خودت م ۱۹هم بعد از  حاال
و آب  شوند يكه دارند آب م يكن يها نگاه م از نور شمع يا و به هاله يزن ياست؛ زانو  م تانييباال يهمان كه در كوچه 

 يشو يم يشانزده ي و سوار دوچرخه يدو يم. بتيج يتو يگذار يو آرام م يكن يها را خاموش م از شمع يكي. شوند يم
آنقدر ركاب . كوچه يتو يآمد يو م يداشت يمدرسه بود دوچرخه را برم يپر يوقت. بود دهيخر يپر يپدر برا شيكه ماه پ

دادشان را  يصدا زدند يمو با هم حرف  نشستند يشان م كه جلو در خانه يگذشت يم ييها رزنياز كنار پ يكه وقت يزد يم
  »! پدرسگ يريدرد بگ« : يبشنو

  .ينينش يم. رتيز گذارند يرا م وهيم جعبه. يكه زانو بزن شود ينم! يتوان ينم گريد اما

  »آوازش رو خودم بخونم؟؟ يسر نيا يد يعمو؟ اجازه م« : يكن يعمو عباس نگاه م به

و عوض  شوند يكه مدام عوض م يكن ينگاه م ييو به عكس ها يچسبان يم چهيچشمت را به در.دهد يرا تكان م سرش
تان را  از خانه يعكس. شود يمحو م شود، يكمرنگ م ايآب در يافتاده رو اش هيكه سا يپتوسيآن درخت اكال. شوند يم
از  يعكس.كند يتكه شده نگاه م-پنجره دارد به حوض تكه تاز پش يا و دختربچه ختهيفرو ر اطشيح يوارهايكه د ينيب يم

  :يخوان يم. ديگو ينم يزيجمع شده اما چ شيچشم ها يكه اشك تو ينيب يرا م يپر
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  همه خشكه نجايا «

  همه تنگه نجايا

  همه سرباز و همه سنگر و سنگه نجايا

  و تفنگه ريو شمش زهيهمه سرن نجايا

  :يزن يكند؛ لبخند م يم هيكه دارد گر يكن ينگاه م يبه پر ت،يبه پا» همه جنگه نجايا

  قشنگه يليخ نيا «

  شهر فرنگه نيا

 ...«  

  .ديآ ياش را درگل زده جلو م يكه شلوار نارنج يا دختربچه.يشو يبلند م. رديگ يبغلت را م ريز يپر

  »شده؟ يآقا چ نيا يخانوم؟ پا« : -

  :زنم يداد م. را نشنود يپر يبرم تا صدا يرا باال م ميصدا

  ..شهر فرنگه نيا «

  ..از همه رنگه نيا

  ..سوغات فرنگه

».. قشنگه يليخ نيا



|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 11  

 
 

  معرفي نويسنده جوان
 

  يشاه عل يعل

Ali.shah.ali2@gmail.com 

Ali-shah-ali.blogfa.com  

همه . شدم يواقعاً داشتم م. شدم يداشتم م. شوم يروز نقاش م كيكردم  يرفتم فكر م يدبستان كه م
مداد . اشتنباخ يكوچك و كاغذها يها يوقتم پر بود از مدادرنگ

 

B6 كه  يياول ابتدا. يو تخته شاس
پشت سر هم . كوچولو يعل. كوچك بودم. رميرا بگ زهيكه جا ديرس يدستم به دستشان نم. بودم مقام اول استان لرستان را كسب كردم

 ينم ؟يبه ك. ديخند يكه داشت م. بود ليف كيديآ يم ادمي! نيچ يفرستادم برا يبار نقاش كي. كشور. استان. مدرسه يتو. مقام آوردم
 يميچمدان قد يكه تو ييفقط بدل شده بودند به كاغذها مياستعدادها. را كنار گذاشته بودم ينقاش. عوض شد زيچ همه .گذشت !دانم

كنند تا اآلن  يفكر م. كنند نقاشم يهنوز كه هنوز است همه فكر م. رنامهيگفتند تقد يبه آنها م ليپدر جاخوش كرده بودند و همه فام
. بار هم مقام كسب كردم نيا. قيشكسته و نستعل. نوشتم يخط م. بار نيدستم گرفته بودم ا ين قلم .شده باشم يماهر ينقاش ديبا يم

و اشتنباخ را از دستم گرفته بود و ساز را  يو مدادرنگ يآمده بود و قلم ن يكه شدم كس نوجوان .ها اضافه شد رنامهيتقد. يو كشور ياستان
 ۷۹از سال . داستان نوشت مياز درونم درآمد و برا يزيچ  كينم  نم .خودم خنده ام گرفته بود تياز ظرف. زدم يم تاريگ. داده بود دستم

 يخودم م تيبار از ظرف نيا. بعد از آن نوشتم و خواندم. ساز از دستم افتاد. شدم يخواندمشان و كوك م يم. نوشتن را شروع كرد
خوانده  كيزيو ف ياضير يرشته  رستانيدب  !دانم ينم ؟يلمسازيف ؟يمجسمه ساز ؟يسفالگر. دانستم ينم زيچ چيام ه ندهياز آ. دميترس
 يكوچولو يبه احترام عل. چند جشنواره به من مقام دادند. شدم ليفارغ التحص ۸۷. حالت جامد شيگرا. خواندم كيزيدانشگاه هم ف. بودم

در . شدم ريتقد صفهانا يادب زهيدر جا. سوم كباريدوم و  كباري. داستان كوتاه دورود اگر؟يخن يخطاط؟ عل يقدوم عل منينقاش؟ به 
حوزه  نودريم. رازيش. رشت. طور نيشعر و داستان جوان كشور در بندرعباس هم هم. طور نيمشهد هم هم يرانيا يداستان ها زهيجا

 يشدنم م سندهيسال از نو ازدهيكه  حاال.چاپ يمجموعه جمع كردم برا. مقاله ترجمه كردم. داستان ترجمه كردم. دمش ريهم تقد يهنر
 .ميگو يجداً م. خواهد يپوست كلفت م يسندگينو. ساز بزنم. سميخط بنو. بكشم يگذرد دوست دارم باز هم برگردم و نقاش

  .گودرزيال. لرستان ۱۳۶۴متولد / و مترجم سندهينو. يشاه عل يعل. سمينو ياز نو م. ميبگذر
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  مكان عمومي

چند روز پيش توي صف اتوبوس، دست يك پيرمرد، توي جيبم . ست كه بي دليل، دست اين و آن را توي جيب خودم مي بينم مدتي
شلوارم را پاره كند تا چند دقيقه بعدش، يك دختربچه كه بادكنكي شكل هويج توي دستش بود، از جيبم آويزان شد و نزديك بود . بود

  ...ديگر يو صدها نمونه . پايين

اما خب تحملش سخت است كه صدها انگشت . البته من اصالً چيزي آن تو نمي گذارم. جيبهاي من يك مكان عمومي است خالصه
بندم تا  يشرط م! داره يچه احساس يفهم يتو نم: گفت كبارياز آن صدها نفر  يكي .كثيف و كوچولو و فضول، هي توي آن وول بخورند

چند روزي است كه افتاده ام به تكاپو تا راه حلي براي اين جيب هاي بيچاره كه  حاال !نبوده يكس بيج يبار هم، دستت تو هييحاال حت
تمام لباس  اما. تمام فروشگاهها و لباس فروشي هاي درست و حسابي را زير و رو كرده ام. مثل دو تا اخم توي هم فرو رفته اند پيدا كنم

فاصله پيشخوان تا قفسه هاي مغازه اش آنقدر تنگ . ايستاده شخوانيك فروشنده ي چاق پشت پي. ها ديگر حداقل يك جيب را دارند
خيلي ها اگه . چطور ممكنه جيب نخواي؟ جيب چيز خيلي خوبيه! عجب«:فروشنده مي گويد. است كه اولش فكر مي كنم آنجا گير كرده

اگه چيزي توي اون نداشته  تيح. حرف هم كه مي زني بايد دستت توي جيبت باشه. نباشه، كله پا مي شن دستشون توي جيبشون
  .»حاال كدام يكي رو برمي داري؟. باشي

دنبال شلواري مي گردم كه  گريمي مانم و توي آن كوه عظيم شلوار كه روي پيشخوان، پاهايشان توي هم گره خورده اند، حاال د مردد
اين طوري شايد خيلي ها . آنقدر تنگ باشد كه هر كس يك ساعت تمام طول بكشد تا بتواند دستش را فرو كند توي جيبجيب هايش 

  .به خاطر صرف كردن اين زمان طوالني منصرف شوند

  .»!همون چيزيه كه مي خواي! آره! اين يكي جيباش خيلي تنگه« -

اين طعم شيرين يك . آدمها را مي ديدم كه با چه نفرتي از من رو برمي گردانند. رونيقدر ذوق زده بودم كه با همان شلوار نو آمدم ب آن
  .جيب ها به شكل جالبي از خودشان مواظبت مي كردند و من ديگر نيازي نبود هوايشان را داشته باشم. پيروزي بزرگ بود

وقتي كه به اداره فاضالب رفته بودم تا . ه هم ريختتا اين كه دوباره همه چيز ب. مسئله تا چند روز پيش، حل شده به حساب مي آمد اين
بعد از يك ساعت تمام كه آنجا بودم ديدم دو تا دست الغر و مردني توي هر يك از جيب . كيپ شدن لوله هاي خانه ام را خبر بدهم

مربوط به رييس و معاون  خصوصاً اين كه آن دو تا دست كه. براي چنين كاري، نسبتاً مناسب به نظر مي آمد نيك ساعت زما. هاست
راستش . درست به اندازه دست يك عروسك طبل زن. اداره بود، از دست هاي خودم كه جيب ها را امتحان كرده بودم، خيلي الغرتر بود

فقط . به خاطر همين، چيزي نگفتم. چون به نظرم يك توهين است به طرف مقابل. گيرممن عادت ندارم از كسي در مورد كارش ايراد ب
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اما آن دو حسابي . »!اگر مايل باشيد مي توانيد دستهايتان را تا هر وقت بخواهيد، توي جيب هايم نگه داريد«: موقع خداحافظي گفتم
  .اتاقهايشان ويدمق شدند و دستهايشان را بيرون آوردند و از توي راهرو برگشتند ت

  :را به آن راه مي زنند دهم، آدمها خودشان ياوقات كه تذكر م يديگر اينجاست كه گاه مشكل

  !؟يواضح تر حرف بزن شهيم! منظورت چيه كه دستمو از جيبت در بيارم؟! بله؟ ـ

***  

  !حاال اومدم يه تنگ ترش رو بهم بدي. همون كه جيباش تنگ بود. بابت اون شلواري كه اون دفعه ازت خريدم ممنون -

  :چاق بين قفسه و پيشخوان، گفت فروشنده

  !چطوره؟! مثل لباس هاي بچگانه! جيبها، دكمه يا زيپ بدوزي مي توني براي در -

اما وقتي مثالً مي ديدم توي راه پله ها، پيرزن صاحبخانه چقدر با زيپ جيبم ور مي رود و آخر سر، . چيز تا يكي دو روز خوب بود همه
م در مورد لوله هاي فاضالب صحبت درست همان وقت كه داشتي. دسته ي زيپ كنده مي شود و توي دستش مي ماند، دلم مي گرفت

  :پيرزن موقع رفتن گفت. مي كرديم

  !الاقل يه بند انگشت صابون خشك، به زيپ بمال  تا روون بشه! شلوار زيپدار براي مردي با اين سن و سال، مسخره اس -

  .بود دهيفا يب. بعد، دكمه را هم امتحان كردم مدتي

  .كنم دايراه حل مناسب پ كيآدمها نباشم تا  نيب ،يكردم مدت يسع

كه كارخانه، . و بعد كاتالوگي را بهم نشان داد از شلوارهاي جديد. چاق، تمام قفسه ها را ريخت بيرون تا چيزي بيايد دم دستش فروشنده
اخل آن دستها از د. يك جفت دست واقعي با گوشت و پوست و استخوان. از همان اول يك جفت دست توي جيبهاي آنها كار مي گذارد

  .مثل انبوه دست هايي كه به ميله وسط اتوبوس آويزان مي شوند. دوخته مي شوند جيبآستر، خيلي محكم به 

يك . آدم هر چه تكلفاتش كمتر باشد، بقيه هم كمتر نارو مي زنند. لباس هاي زير اصالً جيب ندارند: پرونده جيبم بسته مي شود فردا
. شوم يها خالص م يلياين طور، از شر خ. رنگ، كنار گذاشته ام تا فردا صبح، آنها را بپوشم و بيرون بروم دست لباس زير نو و خوش

...شوند يكه بعدها وارد ماجرا م گريصاحبخانه ها و صدها هزار آدم د. بچه ها. رمردهايپ
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او را در  يها و نقدها و مقاله سدينو يهاست م سال. است تيسا يياجرا ريو مد باچهيد تيسا هيريتحر ئتياز اعضاء ه ييدا حاج

را پشت سر  سيتدر ياست و سابقه طوالن يسيآموخته زبان انگل او دانش. ميا باز و بسته و مجالت مختلف خوانده يها روزنامه

شرق، روزگار،  يها قصه هستند در روزنامه - او را، كه در واقع گزارش  يگرد تهران يها رمقالهيدو ماه اخ يكيدر . دارد

 .ميا خوانده يرميو ب ختگانيفره

 داستان ويژه

  

  فريبا حاج دايي 

و متأسفانه  دهينشر فراسخن، به طبع رس يمجموعه از سو نيا. است »ميشو يوارد م ينيريبا ش«مجموعه داستان سندهينو ييدا حاج بايفر
. مختلف خوانده شود يها و نحله ها شيآن را دارد كه با گرا تيمجموعه قابل نيا يها داستان. پنج داستانش به بازار آمده است ابيدر غ
 يحل است و راه عيوقا يو چگونگ ييچرا يِدر پ ييدا حاج. است ريگ ها به خصوص  چشم داستان نيا يشناس و جامعه ياختشن روان شيگرا

 يياياو به ناگاه خودش و دن يها خواننده داستان. گذارنديبر ذهن خواننده م ينازدودن يرياو تأث يداستان يها آدم .كند ينم يچيپ را نسخه
  .كند يم يتاز نامربوط ترك ديبه همراه عقا ليدل يب يها و فرض ها يداور شيكه در آن پ ييايدن كند؛ يكشف م كند يم يرا كه در آن زندگ

  

  نانِ سنگك

مشت استخوان كه  هيبودم و حاال شدم  يو برا خودم آدم سادميا يپشت دخل وام يوقت هي
حقم  ليخدا وك يسقَطَم كنن، ول خوان يم. شه يم نيپخشِ زم يافتاده و فوتش كن يا گوشه

كه  نميب يم رويرگيهرشب خواب خم. اون پسرة پادو ايو  ريرگياز خم اينياز شاطر بپرس نيبر. سين
زندان  نيحاال خوبه شانسم زده و تو سلول ا. پرم يو از جام م زنم يو نعره م ره  ينفسم پس م ده، يفشار م يته درِ دهنمو هگرف ريخمچانه  هي
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به زن  كهيهم  يجور جاها هزار نيتو ا! م؟يخواب راحت كن هييذار يو چرا نم يديد يكه خوابِ چ چهيكه به پروپام بپ سين يتنهام و كس
كه  يمن. يو ممكنه زودتر سرتو  به باد بد شه ينم يو دعوا نكن يايكوتاه ب يهم بخوا يو هرچ ده يجور قلقلكت م  هييهرك. يببازم عق يباش

چو  شد هم يچ دانم يخودمم نم نيراستشو بخوا. غزلو بخوانم و برم ديبا گهيكنم و زن و بچه داشته باشم دو ماه د يسال زندگ يساال تونسم يم
  !بال رو سرِ دختره و خودم آوردم؟ نكردم و آ يغلط

شدن تو  ريسراز هو هيفياون همه جنس لط يوقت. ها است زن شِيماهش دلش پ زدهيبه دوازده ماه، س يهسم كه از سال  ييمن از اون قماش آدما
به  شييخدا! شه؟ ي، مگه مو سرت تو الك خودت باشه يبنداز نييپا  و كله يباش نيسنگيهرچه بخوا. گهيمعلومه د يمث من فيشهر، خب تكل

كه مثالً ! ؟يكه چ. مردمو خراب كنن يِتو شهر كه اخالق دخترا زنير يجات رو م كاره مشت فالن هيرو بچسبن كه   ييخرِ اونا ديمن با يجا
مردمو  يو پسرا زنن يم سيل يو بستن رنيراه م ابانيبا هرّه كرّه تو خ. نشه خوام يشده هم صاحب دانشگاه شده، كه م خراب نيان و ا دانشجو

 ،يمادر شهيو هم رفتن يو م اومدن يشهرمان با  سكه و ناموس م يِدخترا. هيا غهيچه ص ييزن مانتو ميدانس يما چه م ييتا قبل از ا. سكن يم
 ييما رو هم هوا يدختراپاشان به شهر باز شده  يوقت اَن و از  ها كه تو شهر ولو فالن فالن شده نينه مث ا. باشان بود يكس وكار ،يخواهر
 هيبق يدارن، ول يو سروچادر بنيكه نج شان ييهسن چندتا. چوب برانم هيهمه رو به  خوام يحاال نم. به سرش آوردم حقش بود يهرچ. ن  كرده

 ،يبارزن  هيدميخودم شن. نباشه زطوريباشه و ه زيزن ه. كه نگو رنيوم جنبانن يشونو م وپهن پت يها و كَپل دن يتو مانتو قر م نيچه كه همچ
  »!؟يريم يم يچادر بذار شه، يم يجور نيدختر كه ننه بابا رو سرش نباشه ا«: گفت شان يكيكنه بدبخت، به  يدلسوز اساونم خو

  .نَه تو رو سنَه ،يريبهش كه خفه اكب ديدختره نه گذاشت و نه برداشت پر

زرنگ  يليخ يول ديغلت يسال م سينوزده ب انِيم. بدتر بود شان هياون دختره كه من بالوارثش كردم از بق. ن  كرده ين و آبرو رو ق رو خورده ايح
پرده  هياون  اب رفت يو راست م اومد يچپ م. اورواطوارِ زنا دستمه يوتو كارام و ته نياما نه برا من كه كهنة ا ،يشو بخون دست شد يم ريد. بود

و  ابانهيتو كمركش خ يينانوا. ماس ييشان از جلو  نانوا ه كه مثالً راه دانشگا اومد يمن قروغمزه م يو برا شد يرد مگوشتش از جلو دكان 
دفعه، هنوز به سرچراغ  هي. شد يجا رد م و از همان اومد ياما اون هرروز عدل م ،ياز جلوش رد ش يهس كه مجبور نباش گهيراه د كيهزارو

 ميداشت يبرم نيكاغذا رو از رو زم ميداشت ييدوتا يوقت. كرد كه البد من براش جمع كنم نيمانده و سرمان خلوت بود كه كاغذاشو پخش زم
و  كردم يم  كار جيو و جيرفت، گ يكه دكان رو به شلوغ  سرم آورد كه سرشب ييبال نيهمچ دشيگردن سف دنياش رو زد باال و د  باد مقنعه

هم شد  ي؛ آخه مرس» .يمرس«: برگشت و گفت دادم، يكاغذا رو كه دستش م. قد پول دادم  چه يدادم و به ك يرو به ك يپول ك دانه يم اخد
  !يفقط مرس. يبرادر ينيبب ريخ ايينه دستت درد نكنه داداش! حرف؟

قلبم به  رهيبگ ينان ايبده  يطرفم كه پول امديمث مال او، م ،يمپل دست تپل مچ ايو  دميد يبا قدوقوارة او م يو زن زد يتا چند روز بعدش اگه م
خدا  يكن يم يكه زندگ كيتو شهر كوچ. نفهمه يكس كردم يخداخدا م. بره تميثياالنه  كه آبرو و ح گفتم  يكه م افتاد يم يچنان تاالپ تولوپ

اون صورت  اياشيس يو چشما زد ياگه م! ؟يوكار بمان تو كسب شه يم گهيمگه د ،يكن يم يو دلگ يزينكرده ه يخدا اييبدچشم چهينكنه كه بپ
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خوابِ  ذاش يم هاش  لهيمگه دلِ وامانده و قروغرب حال نيبا ا. زدم يمردم پسش م يِاليخ از ترسِ جفنگ الميتو خ اومد يش م گرد و دخترانه
  !بكنم؟ يراحت

و شاطر مشغول بستن لنگ  ميتنور دكانو تازه روشن كرده بود. روز بعد از ظهر اومد نان بخره هياز ولو شدن كاغذاش نگذشته بود كه  يچن وقت
تو دلم  يچ دانس يحتماً خودش هم م يول. گرم كردم و خودم رو زدم به اون راه يسرمو به كار دمشيتا د. بود كه كارشو شروع كنه بند شيپ
  ».دو تا نان«: گفت دخل گذاشت  و يپا يآورد و پول شيكه دست پ گذره يم

: گفتم. شده بود عرق  سيتمام تنم خ! زد؟ يجور تو چشام زل م راه بده پس چرا اون خواس يتو چشام زل زده، اگه نم دميسرمو كه باال آوردم د
من  خِيم شد يدم سرِجاش بند نم كياو هم كه . بودم يو از خودم كفر ديلرز يم ميكوفت يصدا ».داره يكم معطل هيفقط . يبه رو چشم آبج«

 يانداخت رو يكييكيدسه نان تازه و داغ رو  هيكرد و بعد  رو  روآن نيها رو صاف كرد و به تنور چسباند و شاطر هم ا چونه ريرگيخم. شده بود
خورد و، نه مث  يوتاب چيپ نانو گرفت،. جدا كردم و دادم دستش يجواب كه داد، دو تا خشخاش ؟ساده اييخوا يم يكه خشخاش دميپرس. منبر
كه دلم  ديمال به دستم  يدست  ينفهم يگرفت بفهم پولشو كه  يباق ».پولت يباق! خانم، خواهر«: زدم بانگش .يدِ برو كه رفت يهولك شه،يهم

خودش هم كه راه . خواسمش ياما م ارزه، يهم نم اهيدو پولِ س يو از بابت زندگ ستيكه آدمِ من ن دانسم يم. شدم يحال به يمالش رفت و حال
بهم . بودم دهيكم كه دختر ند. ره يكه تو كَتَم نم يكياما من . نيجور نيا يشهريبهم گفتن كه نخ نبوده، همة دخترا ايليبعد خ. داد يراه نخ م به  

 ياز كس يو درد شه يتنبون نم يبرا فاط نايا! چن؟ يريحرفا س نياما ا. م دهيبوده و من بد فهم ياختالف فرهنگ  ايچ ونيزيكه به قولِ تلو گن يم
: بگه سين يكي. اومد يهرروز م گهيبعد از اون روز د .بود به سرِ هردوتامان اومد يو هرچ ردنكه نك كردن يفكرشو م ايياون باال ديبا. كنه يدوا نم

نان  ديكار كرده بودن و خر ميتقس اشيهم اتاقگفت كه با  يقاض شِيپ! ن؟يبه كفشت نبود چرا با دوستات نوبت نذاشته بود يگيدختر، اگه ر
نگاش كنه، لو نداد كه همة اون اومدنا و  اومد يعارش م گهيكه سگ هم د اش، افهيبا اون ق اره،يپت. ستيدروغ كه خناق ن. سهم او شده بوده

و  زهيبر گاشيكه ر تكاند يخلق خدا زود نم يمث باق گرفت ينانو كه م  .برده بود مياون بوده كه دل منو ببره كه برده بود، بدجور يرفتنا برا
داغ دستشو  گير يعنيكه  ديمك يو هربار هم انگشتاشو م آورد يرو در م گايو سر صبر و با هزارناز و ادا دانه به دانه ر ساديا يم ساعت وا هيبره، 

كه اونم  يتازه من نفهم بودم، شاطر چ ،يجان جوان مردم نش يجور بال نيكه ا وو زود بر دهينبود بگه كه خوب بتكانش ورپر يكي. سوزانده
مث  ياوغل با عزب يكه دختر جوان نيديد ايدن يآخه كجا. رفت يو م كرد يم يزير يبعد هم رو به من خداحافظ! پاالنِ دختره كجه؟ گفت يم

  .كه بشنگه مگه اون كرد؛ يبكنه كه او م يمن سالم و خداحافظ

شسم خبردار  دمياما بعدش كه كتابا رو د! قد عجله؟   يياولش مات ماندم كه چرا ا. دوتا نانش را گرفت و رفت يزود دهامياون شب اما اومده ن
  .دخل رِيكتابا رو هل دادم ز نهينب يتا كس نيبرا هم. شد كه چرا

به حق «: گفتم. شه يم كيبود، نه كه زمستانا هم هوا زود تار اهيس ريهوا مث ق ؟ي  دهيمرا ند يزنان اومد كه كتابا نفس دوساعت بعد نفس يكي
  »!؟ي  طو كتاباتو گم كرده چه ،يشما اهل درس و مشق يناسالمت! شه؟ يمگه م ده،ينشن يحرفا

  !بكنم؟ ديكه چه با ديكه امتحان دارم و پرس دينال
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  ».يآبج يحواستو جمع كن يخواس يم«: گفتم

  ».ميفَهم يما نم كنه يم اليله خبندش ش ارهيپت«: گفت يرلبيشاطر ز

  .بهش انداخت و رفت يدختر نگاه

  .ديشن! شاطر يزد يبد حرف  -

كتاب تو خوابگاه  هييعني! دنبال كتاب؟ ادياش رو كه نجمبانده بود ب عابدكش كليه يخود يب! ؟يديتو نَفَم يعني. ديكه شن ديشن  -
  !اد؟يوقت شب پا نشه بكوبه ب ييكه ا شد ينم دايش پ شده خراب

  ».كتاباش تو دكانه گفت؛ يبنده خدا راست م كه نيمث ا«: دخل برداشتم و گفتم ريكتابا رو از ز يجلد نهيكردم و تا شاطر نب ييپاپا

  !كه كجا؟ دميو صداشو پشت سرم شن گم يچه م ديآرد بندازه انگار نفهم يبه تاپوها يشاطر كه رفته بود تو پستو نگاه

 يه. بود دهيهم اصالً منو ند ديشا. رفت يو تندتند م كرد يبهم نم يياعتنا. رفتم يردشو گرفته بودم و م. به دختره دميرس يبه چشم به هم زدن
  .رشيبگ ايبود، ب ييكتابات تو نانوا ،يگفت يبگم كه راس م اي.  كتابات يصداش كنم و بگم كه آبج خواسم يم

  .ها رفت باال از پلّه زكشيبه نگهبان داد و ت يبه خوابگاه و سالم دينگفتم كه رس يزيدس كردم و چ قد دس و اون  اومد يدر نم كمياما ج

. م دهيخودم به دستش برسانم و بگم كه منظورشو فهم خواسم يم. كتابا رو به دست نگهبانه بدم خواس يدلم نم. مانده بودم معطل كه چه بكنم
 نگآه يصدا. ها رفتم باال از پلّه يتو و جنگ دميآن كه نگهبانه حواسش نبود پر هيو  دمينگهبانو كش كيدم در وااسادم و وااسادم و كش يه
. شان بودن دخترا تو اتاقا. بسته يبود با درا ييتوش نبود و دورتادورش اتاقا يكه كس يطبقة اول رفتم تو سالن بزرگ. خواند يم رايحم اومد، يم

و  اومد يم يدفعه ترس برم داشت، اگه كس هي. طبقه باالتر هيبرم  ديبا ايم و   طبقه را درست اومده دانسم ينم. اومد يشان م صحبت زيزويو يصدا
و تا نييو آرام و آهسته اومدم پا! ت گوشته ا كه تكه بزرگه رنتيبگ! كار؟ باال چه ي  زدم كه اومده يبه خودم ه. شد يم بتايكه وا مص ديد يمنو م

ام زده بود كه برم و كتابا رو بدم  به كله. مانده بودم وگوج جيگ. كتابا تو دسم بود. شكر خدا قسر دررفته بودم. رونيب دمينگهبان چشم گرداند پر
بود و به  دهيالبد منو د رون،يب زنه يانداز داره م شلنگ دمشيكه دنده به قضا دادم كه برم و كتابا رو بدم د ياما درست همان وقت. به نگهبانه

رد گم كنه كه نگهبان  خواس يم ديشا. رينخ دميكه د كنه يم يسالمت و باهام چاق آد يگفتم االن م. شدم وانهيد  مياز خوش. خاطر من اومده بود
به  اهيو من س رفت يبه دو م. بره خواد يو كجا م گذره يتو سرش م يچ نميراه افتادم دنبالش كه بب. رونينفهمه محضِ خاطرِ من اومده ب

 هيانداخت تو . اومد يم متو قلب يو لرزش گذشت ياز سرم م ييااليخ. كرد يم م  وانهيبود كه د يجور خاص هيراه رفتنش . رفتم يم شياهيس
به  يعنينگام كنه،  گشت يپس چرا برنم. بست بود انگار اما كوچه بن سم،يبود، مطمئن ن يا خرابه يا تخته واريكوچه كه طرف راستش د پس

 ،يه«: گفت يمكه  دميخودمو شن يصدا چرخه، يم يخاص جور هيكپلش  كه  دميد يو م رفتم يطور ردش م همان! ن؟ييبود پا امدهيخاطرِ من ن
  »!كتابات نميا! ايخانم، ب يشاباج
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  »رون؟يب ي  امدهين نيمگه برا هم. رشيبگ ايكتابات، ب نميمن و ا نيا! يدوباره گفتم كه ه. انگار دينشن

  .كنه يكه چشم تنگ كرده و نگام م دمينور چراغ  د ريز. سرشو برگرداند

  ».جلو ايب ،ي  چرا كتاباتو جا گذاشته دميفهم. منم، نانوا«: گفتم

بگه  مثالً خبر نداره كه كتاباش چرا دسِ  خواس يم. كردنش حرف نداشت يباز لميف دهيورپر وبش، شيكه مثالً مانده تو ش كرد يم ينقش باز
  ».رميكتاب ازش بگ ميمنزل همكالس رفتم يم«: گفت يبه قاض يهرچند بعداً تو دادگاه دروغك. كرده پهن يمنه و خودش چه دام

  »!؟يكن يمس م مس يواسه چ ه؟يها، چ«: گفتم

  ».كتابا رو نيخب بد«: گفت يا خفه يِبا صدا. داشت يهاش افتاده بود وشكاف بزرگ بود كه چندتا از تخته يا وارتختهيچشمم  به د

 يم م از تو كله ييزايچ هيبود و  وارهيچشمم به شكاف د» !؟يترس يم ياز چ ا،يب. رشانيبذار و بگ شيپا پ«: گفتم .كنه انگار هيگر خواست يم
كتابا رو پرت كردم  يبه آن. تو جلدم رفته بود طانيغلط نكنم ش. رهيدست دراز كرد كه كتابا رو بگ يكه بو برده باشه با دل نگران يانگار .گذشت

 چم. بودم دهيرو نبر يكار يقدر جنگ  نيآزگار ا وقت چيه يهسم ول يآدم برا و تروفرز. و لچكش رو گوله كردم و چپاندم تو دهنش نيزم يرو
. لباساشو پك و پاره كردم يچه جور دانم يو خودمم نم نيش كردم رو زم ولو. واريكشان از شكاف بردمش پشت د و كشان دميدو دساشو چسب

 كرد يتقال م ».گهيد يجا گذاشته بود نيكتاباتو برا هم. ارهيخودته پت ريتقص«: گفت يكه م دميشن  يخودمو م يآمده بود و من صدادر ش هيگر
كه سرش از گردنش  دميكش يموهاشو گرفتم و جور. م برد و رو به باال فشار داد چانه ريدساش از تو دسام ول شده بود و دساشو ز. كه نذاره
بوده،  يمانيسبلوك  كهيت هيدميكه بعداً فهم ،يو سنگ دميكش نيدسمو رو زم. ديكوب يبه سرومغزم م يدسبردار نبود و داشت دو دس. جدا بشه

دو تا دساشو دوباره گرفتم و . شد حال يب  كرد و يفينشد، نوزنوز ضع هوش يب. تو سروصورتش دميبه دسم اومد و با همان چند دفعه محكم كوب
 هقلبم خفه و آهست يقد به طرف خودم زورش دادم و ولش نكردم كه صدا  اون. تر بهش چسباندم فشارش دادم وخودمو سفت نيمحكم به زم

  .افتادم حال يشد و ب

 نيتا به خودم بجنبم داشتن از دوروبرهمچ. دهيكش رونيچه وقت لچكشو از تو دهنش ب دمينفهم خواد، يو كمك م كشه يداره هوار م دميكه د
 .       آد ينم ادميتو سرومغزم كه تلنگم در رفت و ولو شدم و بعدش  دنيكوب  يم

۸۷ بهشت يارد   
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  گپ و گفت ايراني

  

  خليل رشنوي/مصاحبه با حسين مرتضاييان آبكنار

رماني . سروصداي مرتضاييان آبكنارشدرمان متفاوت و نام متفاوت چيزي كه لقب رمان پر 
موفق كه بعد ازچند سالي ازانتشار آن و با توجه به ممنوعيت چاپ آن هنوزهم درميان 

  .مخاطبان جايگاه خاص خودش را دارد

 مشكياند. ديشما هم حتمن موافق. است ياسم متفاوت! مشكيراه آهن اند يپله ها يعقرب رو
  دارد؟ يداستان چه نقش نيدر ا

كه خون از  دمينشسته بودم و د مشكيآهن اند راه يها پله يرو ش،يسال پ ستياست كه من ب نياسم ا نيانتخابِ ا ياصل ليدل: آبكنار
كه سرباز بودم، هر وقت از  يزمان. گذرد يشهر م نياز داستانِ من در ا ياست، و خب بخش مهم ييباياسم ز مشكياند. ها باال آمد پله

 ديو شا ماندم يم يصلوات ستگاهيدر ا يساعت كيبودم،  دهياگر زود رس. شدم يم ادهياز قطار پ مشكيمنطقه، در اند آمدم يتهران م
برسد و  يبودم تا قطار مشكيدر اند يبرگردم تهران، مدت خواستم يو شصت روز بعد هم كه م نجاهچهل و پ. خوردم يهم م يا صبحانه
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گذرگاه  كيگاه،  و استراحت ستگاهياز ا ريغ گر،يد يها يليخ ديمن، و شا يبرا مشكياند. ارتش سوارم كند و برگردم تهران ةيمرا با امر
 مشكياند. مرتضا اياوش،يمثل س. ميايبشوم و تا تهران ب يبرسم تا سوار قطار مشكيكه نتوانم به اند آمد يم شيمن هم پ يبرا ديشا. بود

. ام زنگ بزنم آمده بودم شهر تا به خانواده داد، يمنطقه جواب نم كسيكه اف ا كبارياست  ادمي. مردمم نيا فتةيمن ش. دارد يمردم خوب
. دربارة فوتبال حرف زدند ياهل تهرانم دست انداختند دور گردنم و كل دنديسر صحبت را با من باز كردند و تا فهم يدو جوان تصادف

  .شود يم دايروزها كمتر پ نيكه ا يو سادگ تيميو صم يگرم جور كييعني. شان هستم كه بچه محل نگارا

. است »مشكيراه آهن اند يپله ها يعقرب رو«رمان  ونيمد ياديكشور تا حدود ز اتيآبكنار در ادب انيطعن برجسته شدن نام مرتضائق
 شياز پ شيكتاب را ب نيآنچه ا. رسد يم زين يادب يها زهيجا افتيكتاب به قبل از در نيالبته شهرت ا د؟يهست يمسئله راض نياز ا ايآ

. شد يمختلف منتشر م يها بود كه بعد از انتشار آن در مطبوعات و رسانه يشماريب ينقدها زيمتفاوت بودن آن و ن كرد يبرجسته م
در مورد  اشم ياجتماع – ياسيس يها داستان را دغدغه نيا ها يليخ د؟ياثر دار نينسبت به ا يشما چه احساس يعنيكتاب  نيا سندهينو

  .دانند يمقوله جنگ م

اسم  نكهيپس ا. زبان مردم است يهاست كه رو و قاتل استمدارهايو ثروتمندها و س ها ستيو فوتبال ها شهياسم هنرپ شهيالبته هم: آبكنار
. آمده يكه دنبال اسم و رسم و شهرت است راه را اشتباه يا سندهيگذشته، نو ياما از شوخ. ستيهم خوب ن يليخ فتديها ب زبان يما رو

ام، به تبعِ آن دنبال شهرت هم  نبوده شتريو ب شتريوقت دنبال مخاطبِ هرچه ب چيمن چون ه ديكن باور.گريد يكاسب كيدنبالبرود  ديبا
 يسه تا كتاب و دو سه تا مصاحبه و چند تا نقد، و دور نيبا ا ،يادب وستةيو پ يا بعد از هفده هجده سال كار حرفه كنم يفكر م. ام نگشته

كتاب بزنند برندة  ديچاپ جد يرو دادند يم شنهاديدوستان پ يبعض ش،يوقت پ چند .باشم دهها، حسابم را پس دا جار و جنجال يلياز خ
 زهايچ نجوريو ا غاتيكتاب بوده كه بدون تبل نيا گفت يم. داشت يشان استدالل جالب در مقابل ييهما يآقا. فالن و فالن و فالن زةيجا

  !دشيگرفته، بخوان زهيكتاب چون جا نيا گفتبرعكس عمل كرد و  ديآورده، حاال كه نبا شيبرا زهيخوانده شده و جا

 شود اثرِ تو خاص باشد و به قول شما يمگر م. هستند كه كتاب را بفهمند و دوست داشته باشند يآل كسان دهيمن ا يبرا شهيهم
  و دوست داشته باشند؟ رنديارتباط بگ خوانند يمتفاوت، و همه كه م

اين سينماى كسانى است كه درك متفاوتى از مقوله زيبايى . سازم من براى دل خودم و تعداد اندكى فيلم مى: ديگو يم ييجا كي يگر رب
شما  پرسد ياز من م يكس ابانيدر خ يگاه: ديگو يم گريد يجا و .شناسى دارند و اين يعنى سينماى من سينماى پرتماشاگر نيست

با اسم من آشنا هستند، به نسل  يحاال، اگر كسان !نه ديگو يم د؟يا مرا خوانده يها شما كتاب ايبله، آ ميگو يم د؟يهست هي يگر رب يآقا
كه هنوز كتاب نداشتم و تك  يزمان. شناختند يم ميها من را با تك داستان م،يگو يرا م ترها يميندارم، قد يكار ديشما كه جوان

برخالف حاال كه همه دنبالِ چاپ  ع،چون آن موق... و زنده رود و كارنامه و نهيدر آد. شد يچاپ م يا در مجله يهر از گاه ميها داستان
تفاقات به ما گاه ا يِدر زندگ: تان اما جواب بخش دوم سوال. كمتر از چاپ كتاب نبود تشيداستانِ خوب اهم كيكتاب هستند، چاپ 
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 يها جنگ تمام شد، سال يوقت. خواهد داشت يريمانند جنگ، چه تاث ياتفاق بزرگ ديتصور كن. گذارند يم يبزرگ ريظاهر كوچك تاث
. بودم ريدرگ ست،يچ دانستم يمو درست ن سميبنو خواستم يكه م يداستان يها تيدر ذهنم با فضاها و ماجراها و شخص ياديز

من اگر جزء به جزء، خط به خط، و صحنه به صحنه با . دينيبب ديتوان يم »ديكوچة شه«و » تانك«و » داستان رحمان«را در  شيها نشانه
.  ديشك يطول نم ميسال و ن كيو نوشتنش هم  م،يايشان برب از پسِ نوشتن توانستم ينم شدم ينم يكياهيو س كيتار يفضاها نيا

انسان بهشان نگاه نشود،  كينشوند، اگر از منظر كوچك  يهم، اگر فرد يو كالً بشر يو فلسف يو اجتماع ياسيبزرگ س يها دغدغه
 فيسخ يها يباز ريدرگ يليها معموالً خ دغدغه نيا. خودم را دارم يفرد يها دغدغه ميها من در همة داستان. شوند يبه شعار م ليتبد
از منظرِ كوچك فرد . است گريد ياما پرداختن به آنها از منظر ست،ين يفلسف يها و نق زدن ياجتماع مِيكور و عق يها و اعتراض ياسيس

  .من

زمانه هلند  ويراد نياز جشنواره داستان قلم زر رياما غ. ديمختلف داشته ا يجشنواره ها يداور يرا برا ياديز شنهاداتيكه پ مياطالع دار
  نه گفتن ها چه بوده است؟ نيعلت ا. ديرا رد كرده ا شنهاداتيپ نيتمام ا

 ه؟يچ نيا دميپرس. گذاشت تا امضا كنم ميجلو يكاغذ يانقالب يو با شور ديمرا د ينگار تصادف روزنامه يآشنا يها از بچه يكييروز: آبكنار
ماالدوس  گزيآنخل رودر« يها هيتو ما يزيچ كي( يچ يچ دانم يبه نام نم ،ييمبارز كوبا سندةينو كياز  تينامه است در حما كيگفت 

 يريگ نامه به چه معناست؟ عدم موضع نيامضا نكردن ا د؟يكرد يچه م ديخب، شما بود! از زندان اش يآزاد يبرا) »ته پاالكا يگوئرا چ
. هم امضا كردند يا عده ايعبث؟ گو يشيو نما هودهيب يتن ندادن به كار اي... ؟ينيترس، انزوا، برج عاج نش سنده،يمتعهد نبودن نو ،ياسيس

» نه« شهياما جوابِ من هم.زندان باشد يتو دياما فكر كنم طرف هنوز با. را ازش بپرسم سندهيكه احوال آن نو دمشيند گريبعدها هم د
كه سرش به كار باشد  ياما راستش كس. ميگو ينم» نه«هست و منم  لشيخب االن دل. كنم يحاال كه دارم مصاحبه م نيمثل هم. ستين

و من معموالً ... ينظرخواه ايادداشت،ي،يمصاحبه، داور يبرا زنند يو آشنا، زنگ م بهيغر ،يدوستان يگاه. را ندارد يفرصت هر كار يليخ
كالس و كار و مشغله و . است و فرصت ندارم اديز ميواقعاً حجم كارها نكهياول ا: ليبه چند دل. نه ميگو يكه م شوم يشان م شرمنده

جواب دارند  شود يكه ازشان سوال م يزيهر چ هكه دربار ياز كسان كنم يتعجب م. ندارم گفتنيبرا يزيچ يواقعاً گاه نكهيدوم ا. يريدرگ
چه  تانيبا پول ها ديبود اردريليكه اگر م يميهمان سوال قد هيشب. ديكرد يچه كار م ديجمهور بود سيمثالً اگر رئ. دهند يو نظر م

اما به نظرم طرح سوال . نه. است گونه نيها همه ا سوال نكهينه ا. خورند ينم باند و به درد مخاطبِ خو سوال ها فقط بامزه نيا. ديكرد يم
 ديآدم با. بشود تا بتواند جوابش را بدهد يآدم درون يبرا ديسوال با. به همان اندازه كه جواب مهم است. مهم است يليخودش خ

 ديبا خواند يكه سوال و جواب را م يوقت بمخاط. خواهد يهر چقدر هم ساده باشد، زمان م ،يا هر مسئله يتعمق رو. بشود رشيدرگ
البته .  داستان نوشت كيشود  يم شيبا پنجاه و پنج تا. ستيپانصد كلمه كم ن. ستيفقط صفحه پر كردن كه ن. رديدستش را بگ يزيچ

دست كه االن صفحة چندم  نياز ا ييو خبرها ادداشتيبا مصاحبه و ( يكه هر از چند گاه دانند يم يدوست دارند و ضرور ها يبعض
كه  ميبگو ديبا يداور هاما دربار .نشان بدهند مبادا فراموش بشوند يخود) سپرند يشان را به ناشر م كتاب يشان هستند و به زود داستان
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آدم شرط اول  تيصالح ،يدر داور. ترسم يدارم چون م زيپره ياز داور ديباور كن. است ينيسنگ تيمسئول. است يسخت اريبس اريكار بس
توانند قضاوت  يهستند كه بهتر از من م يتر مناسب يها آدم كنم يفكر م يوقت ست،يدر كار ن يو شكسته نفس كنم يتعارف نم. است

در . رنديگ يدر مقام داور قرار م يراحت نيكه چطور به هم ها ياز بعض كنم يتعجب م رم؟يرا بپذ تيمسئول نيا ديكنند، چرا با
چند دوره سر  ديبا شانيها يليخ ديباور كن شود؟ يو سوادشان چه م تيو مرض باشند، صالح غرض يشكلش، اگر ب نيتر نانهيب خوش

كار  يجا كيحتماً . خانم و آقاها يحاال بعض يبود ول يريگلش يداور مسابقات ادب يزمان. رنديبگ اديرا  مقدماتتا  ننديكالس بنش
ازشان  يو در عرصه هستند و سن و سال كنند يهاست دارند كار م كه سال يچند سال، كسان نيا يها يالبته در داور .خب لنگد يم

كتاب الغر درآورده  كيشيكه دو سه سال پ(آنكه فالن كس  يبه جا. باشد اريمع كيتواند يم نيخب ا. اند كمتر خطا كرده يليگذشته، خ
رفت سراغ افراد  ديبشود داور ، خب با) كرده يها كجا بوده و چه م چهارسال پارسال نيتا هم ستيمعلوم ن ونوشته  هيما يچند تا نقد ب اي

. را فعال كرده بودم ويمن بخش داستان راد. كرد يفرق م يمن كم يبرا نيقلم زر زهياما جا. كنم يم ديتاك ستهيصفت شا يرو. ستهيشا
 يكي. آن هم خارج از كشور رد،يپا بگ يو مستقل ديجد زةيو خب دوست داشتم جا ديباش دهيشن ديكه شا سندگانينو يهمان بانك صدا

 ديباور كن. از من گرفت ياديچون توان ز. بار بود كيهمان  البته.بودندارزشمند  ميداورانش بودند كه برا بيهم در ترك سندهيدو نو
  .اش كنم تجربه ستميحاضر ن گريكه د يطور. مبادا خطا كرده باشم ديلرز يدر قضاوتم دست و دلم م ييجاها

البته اگر محرمانه  د؟يخودتان در نظر دار يادب ندهيآ يبرا يماتيچه برنامه ها و تصم. اند شما چشم دوخته ندةيبه آ دوارانهيام ها يليخ
  .نباشند

 ابانيدارند در خ يكه زن و مرد جوان كند يساختة كاپوال اشاره م» مكالمه« لمياز ف يا به صحنه شيها از مصاحبه يكيآغداشلو در : آبكنار
آن فالكت  زِيبه چه چ پرسد يم. شده رهيو مست و خراب است خ دهيكه چرك و ژول يولگرد رمرديزن به پ نديب يمرد م. زنند يقدم م
كه به  يممنونم از لطف !اند آمده، چقدر پدر و مادرش خوشحال شده اياو به دن يكه وقت كردم يداشتم فكر م ديگو يم زنو  كند ينگاه م

 ديشا مينيب يرا كه كنارمان م ييها از آدم يليخ. دارد يدر زمانِ حال بستگ زهايچ يليبه خ ندهياما آ. باشد و بشود نطوريا ديشا. ديمن دار
بها  يلياند، خ ما موفق دةيهم كه به د ييو آنها. اند كم آورده اياند  جا كم گذاشته كياند اما  هم با استعداد بوده اريبس شان يدر جوان
. شود يها م تفاوت يليو منشاء خ! است  اديكم، ز نياما هم. كم است يليشان خ فرق. فرق ندارند يليها با هم خ به نظرم، آدم .اند پرداخته

اگر  سم،ياگر غفلت كنم، اگر ننو دانم يچون م. مراقب خودمم  يليبابت خ نيمن از ا. روز باشد به ديبا يليخ سندهينو ليدل نيبه هم
كه  ييهم همة آنها خورم يبعدها هم خودم حسرت م... برگزار كنم يمخرب و متوسط پرور بشوم، و سطح يفضا وبنخوانم، و اگر مرع

كه  يهمان سه چهار قدم ام، يبعد يها قدم كنم يگذشته، عقرب قدم سومم بود و احساس م نهاياز ا. به كارم دل بسته بودند يا ذره
  ...تر خواهد بود، اگر بردارم، باز هم متفاوت توانم يم ايخواهم يم
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  نقد و بررسي آثارايراني
  اهواز/ ۱۳۸۹/شروه  يرضا اكبر ديحم

  يداستان اتيادب يقايدر بوط شيروان پر يرمان

  اوريكاموا ب ميبرا بهار

  انينيحس ميمر:  نوشته

  سيتند يكتابسرا:  نشر

  صفحه ۱۸۰/  ۱۳۸۹: انتشار  سال

  

دور افتاده  ييدر كنار روستا يميقد يبه خانه ا سندهاشياست كه همراه فرزندان و شوهر نو يزن يزندگ تگريروا اوريكاموا ب ميبرا بهار
 يسركيوبر اساس  يدر پ يپ  يگردد  كه پر از حادثه ها يمحسوب م يروانشناخت يرمان از نوع داستان ها نيا. كند ينقل مكان م

حادثه را   يروس ستيفرمال يتوماشفسك.با شند يپر كشش م  ييكنش ها يداستان دارا يحادثه ها. رود  يم شيپ يمنطق يتوال
 هيمربوط به خود را ارا ي ا در واقع هر جمله، حادثه"مطابق نظر او . دهديجمله رو كيدر  تواند يكه حتا م داند ياتفاق م نيتر كوتاه

ارسطو مورد  يقايكه در بوط يبه نوع راست،يچشمگاريداستان بس انيدر م زشِيانگ يِوستگياز رهگذرِ پ ييمتن ِ روا يِكپارچگي "دهد يم
  گرفته، آنجا كه توجه قرار

  :سدينو يارسطو  م

  

 جاديرا ا يا يكپارچگيديداستان منظوم با ايشينما كيكُنش در 
 يها  درپ احتماالت و ضرورت ي هيدر پا"ها كند كه در آن حادثه

با مطالعه رمان خواننده  در خوانش خود در بطن .نديايهم ب
به عنوان  ديشود كه از آن با يرو برو م زشيانگ يداستان با نوع

آن بر  رياستكه  تأث يزشيانگ ،يِسبب زشِيانگ. كرد ادييسبب زشيانگ
 كه يا ابد؛رابطهي ينمود م يعلت و معلول  ي حادثه بر بسترِ رابطه

نه تنها در   زشياما انگ. كند يم انيرا ب يزيامكانِ چ اياحتمال  

 – دادهايبا خود رو ونديداستان، بلكه درپ  يها تيمورد كُنششخص
 يا زهيآم ايباشد  يدر آن عمل كند  چه  تصادف يچه علت مشخص

  يدر  اثر حرفه ا زياز كار واژها ن استفاده.كاركرد را  دارد -از هر دو
شخص را  يرونيكُنش  ب ايكه حالت   ييها كار واژه.بكار رفته اند 

 ييها  هستند، كارواژه »يرونيب  انيجر يها كارواژه« دهند، ينشان م
اما . ميبر يبه كار م ايميشاهد يدر مورد شخص واقع رونيكه ما از ب

 انيجر" ي به پهنه  رساننديرام"...بودن و  دواريكه  ام ييها ارواژهك
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 يشخص واقع كيمعنا كه در مورد   نيبه ا. تعلق دارند "يدرون
 يها فعل يرا به كار گرفت، ول يرونيب انيجر يها فعلتوان يم

  .داستان تعلق دارند ايتيتنها به جهان روا يدرون انيجر

كه  كند يعمل م يسبك - زيرمان ن نيدر ا يشناخت ييبايز قانون
 يو منطق ِ زبان يادب آگاه ناخود نيب  ديآ يبه حساب م يخود شكل

ممكن  يها جهان ي هيرابطه با اتكا به نظر نيبتوان در ا ديشا. 
چند جهان ممكن  ايكييليمتن تخ كيگفت كه  تسيبنيال گتفرد

 يها جهان« نيا با ونديِ متن تنها در پ يليتخ انيب. سازد يرا م
 در .است، نه در ارتباط با جهان خارج از متن  يقيحق» ممكن

 ياتفاق افتاده است بقول  لو يواساز انينيخانم حس ينوشته ها
 يم يتيوضع يدارا است كه در رمان حاكم ياستراس  نظام–

 يگفتگو ها قيرابطه دارند؛ كه از طر ينوع گريكديباشد كه با 
 يرمان ما نم  نيدرا.  ميكن يم دايمنطق راه پ نيبه ا ما  يداستان

چرا كه  ميباش سالم داشته  تيازشخص يقيدق فيتعر ميتوان
بنا .از آن را به ما بدهد  يتواند اطالعات ينم ميبطور مستق سندهينو

جا   يياجرا يوط دهيما چ يبرا يديتمه الوگهايد قياز طر نيبر ا
  يو تيشخص كه شناساند، يلب  در طول داستان  به ما سالم را م

 يدست م( .باشد  يم يذهن يتيندارد ،بلكه شخص يحضور خارج
شمع .دستم  يتو ديآ يم يمشت پر رنگ كي. ميموها يبرم ال

  .افتم  يكنم وراه م يروشن م

من كه .كشد  يم سيلبش وه يگذارد رو يدستش را م سالم
  ۱۴۴ص.)ساكت بوده ام شهيمن هم! ساكتم 

 يم سندهيجالب بود لحن نو ميرمان برا نيكه در ا يگريد موضوع
به  سندهيسبك نو يبرا عامل نيكننده تر نييكه تع يلحن.باشد 

 يلحن م نيبا هم ميدان يهمانگونه كه همگان م.رود  يشمار م
 نيبا كمك هم.  ميبه متن نوشته خود بده يخاص مشخصه ميتوان

  را ادا يكنش يتوانسته گفته ها سندهيلحن نو

  .دهند  يكنند، انجام م يكه وصف نم دينما

 ريدر ز. ستيكس ن چيه.آهسته و آرام . ميآ يم نيياز پله ها پا( 
 شيشانه ها.كند  يونگاهم م گرد دم يبر م. كنم  يرا باز م نيزم

  .)نگار :  سدينو يم واريد يشناسم ودست بزرگش كه رو يرا م

با استفاده   ييمركز گرا يرويرمان ن يرو به جلو انيو آخر در جر
نقطه  كيبه سمت  زي، تا همه چ رديگ يم شكل سندهياز زبان نو

 مصداق نيباخت فيتعر نيتا آنجا كه ا.در حركت باشد  يمركز
 يهر گفته مشخص از فرد متكلم همچون مكان:كند كه  يم دايپ

 لياز بعد تاو. افتند  يبكار م روهاين كند كه در آن تمام يعمل م
  كند يم دايپ يديجد افتياز متن رمان خواننده در زين يريپذ

شود  ياداراك م يمتن بستر خاص هيواول ييچرا كه ازساخت معنا
مورد نظر گادامر را  نيدر ا.  دارد يمرز مشترك يكه با ساخت شكن

  : ديگو يشوم كه م يمتذكر م

 دهيگر در هم تن ليمولف وتاو يكه افق ها و منظر ها يهنگام(
 نيا يبه عنوان مقدمه  ييفرض ها شيها و پ يداور شيشد ،پ

  .)است  يشرط هر گونه درك شيشود كه پ يارتباط وارد عمل م

كه  ديآ يبه حساب م يپر رمز وراز زن يايدن اوريكاموا ب ميبرا بهار
  شود ونگارش را يگنج م نشياميبن

  ..............و نديايبرند تا بهار هر دوبا هم  ب يبا خود م گنجشكها

 يخانه برف گريحاال د.ماند دنبال كردن گنجشكها  يبعد فقط م(
 يم يگوش قو. ستين يكردن گنج كار ساده ا دايآب شده وپ

  ۱۷۷صفحه ./  نيب زيت يخواهد و چشم ها
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 بهترين داستان كوتاه هاي جهان

 مهدي رضايي

عقده اي هاو هدايت قرباني  "داش آكل"  

 

 هميشه وقتي صحبت از بهترين داستان هاي كوتاه جهان مي شود

چند اسم نويسنده خارجي و داستان هايشان را برمي شريم و طبق   

معمول هميشه خودمان را دست كم مي گيريم و بعضي  از آدم هاي   

عقده اي روشنفكر نما هم كه امروزه بالي جان ادبيات ايران شده اند    

ما در ادبيات ايران اصال رمان نداريم و اصال داستان كوتاه نويس: مي گويند  

جدا چقدر بايد كور وكتاب نخوان باشيم كه چنين نظري داشته !!!!!خوب نداريم   

البته ريشه يابي اين مسئله دقيقا اين است كه آنهايي كه چنين نظري دارند. باشيم   

همان دسته آدم هايي هستند كه درادبيات آنقدر ضعيف بوده اندو چنان دررسيدن   

به آرزوهايشان در عرصه ادبيات ناكام مانده اندكه همه را اين گونه به نيستي   

يكي از بهترين آثار ايراني در عرصه داستان كوتاه. و نا بودي مي دانند   

هرچند. ت استاثرهميشه جاويد صادق هداي "داش آكل"اين است    

.كه عده اي حتي دوست نداشته باشند كه نام هدايت بر سرزبان ها باشد   

اين اثر .داش آكل داستاني خوش ساخت با شخصيت پردازي عالي و كشش هاي خاص خودش كه هدايت به خوبي ازپس آن برآمده 
.چنان قوتي از ديد عناصر داستاني دارد كه هميشه توسط اساتيد در كارگاه ها و كالس هاي داستان نويسي مورد بررسي قرار مي گيرد  
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 خالصه داستان

مشهور  يلوط "داش آكل"
است كه  يرازيش

اش او  جوانمردانه يها خصلت
و  فيرا محبوب مردم ضع

اما . شهر كرده است پناه يب
 يكلفت كاكارستم كه گردن

سبب، بارها ضرب شست داش آكل  نيناجوانمرد است و به هم
است تا  يفرصت يبه شدت از او نفرت دارد و در پ ده،يرا چش

 ن،يح نيهم در.رديو از او انتقام بگ زديرزهرش را به داش آكل ب
 يو داش آكل را وص رد،يم يم -رازياز مالكان ش-صمد  يحاج

خود را از همه  يآزاد نكهيداش آكل، با ا. دهد يخود قرار م
دشوار را به گردن  فهيوظ نيدوست دارد، به ناچار ا شتريب زيچ
صمد،  يحاج ي ن، دختر چهارده سالهمرجا دنياو با د. رديگ يم

 ي هيعشق به مرجان را خالف رو اظهاراما . بازد يدل م يبه و
راز  نيا جه،يدر نت. داند يخود م ي فهيو عمل به وظ يجوانمرد

دلش  و درد خرد، يم يا يدر عوض، طوط. دارد يرا در دل نگه م
.ديگو يرا به او م  

 ريبا سا يريآن پس، داش آكل، قرق كردن سرِ گذر و درگ از
 يدگيو اوقات خود را صرف رس كند يو اوباش را ترك م ها يلوط

منوال، هفت سال  نيا بر.كند ياو م ي و خانواده يبه اموال حاج
. شود يم دايپ يمرجان، خواستگار يبرا كه نيگذرد تا ا يم

ازدواج مرجان  ليخود، وسا ي فهيوظ نيداش آكل به عنوان آخر
شب،  همان.فرستد يبخت م ي و او را به خانه كند يرا فراهم م

كه  يدر حال-محله  يدانگاهيدر حال نشستن داش آكل در م
به دو  يكيبا داش آكل . رسد يكاكارستم سر م -مست است

و سرانجام، با قمه،  شود؛ يم زيبا او گالو تيو در نها كند يم
.كند  م اش يزخم  

داش آكل  نيصمد بر بال يپسر بزرگ حاج يآن روز، وقت يفردا
بعد،  يسپارد و كم يم يرا به و اش ياو طوط د،يآ يم
را جلوش گذاشته  يهمان روز، مرجان قفس طوط عصر.رديم يم

 يبا لحن داش يكه ناگهان طوط كند، ياست و به آن نگاه م
كه به ... يتو مرا كشت... مرجان«: ديگو يم "يا دهيخراش"

».مرا كشت... عشق تو... مرجان... ميبگو  

 

داش آكل از آن دسته داستان هايي است كه مي شود چندين 
بااينكه حتي جمله جمله اش را حفظ باشيد ولي . بار خواند

مرحوم علي حاتمي هم . بازهم خواندن آن خالي از لطف نيست
از آن دست كارگردانان خوش ذوقي بود كه سينماي اقتباس را 

موش نمي كرد و اين گونه بود كه اين فيلم را با بازي بهمن فرا
مفيد و بهروز وثوقي جلوي دوربين برد و با اين حركت مرحوم 

حاتمي اين داستان براي هميشه در تاريخ  سينماي ايران عالوه 
.بر تاريخ داستانويسي ماندگار شد  
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داستان - سينما  

 
 حسام ذكا خسروي

www.Busalik.blogfa.com 

  )قسمت آخر(شاعرانه فرانسه  ينمايبر س يادداشتي

  رودخانه لميپشت صحنه ف –رنوار  ژان

 ينماياعم بحث حوال س,  ديكه خدمت حضور خوانندگان رس ييها ادداشتيدر
از  شيپ. نوشته شد يمرحوم حاتم ينمايهم بر س يادداشتيدهيشاعرانه گَشت و گز

 نيهم يآن در چهارچوب بحث ها يجا ديكه شا _ يوارد شدن به بحث اقتباس ادب
 اندارميشاعرانه فرانسه ب ينمايبه س يخيكوتاه و تار يقصد دارم نگاه _گنجد يمجله م

پس از خود و  ينمايكه هم بر س ستميقرن ب ينمايموج س نيساز تر انيچرا كه از جر
  .گذار بود ريتاث, فرانسه كه نسل بعد شكل گرفت  يخارج از مرز ها ينمايهم بر س

, نسل قبل از خود بودند  ينمايس ييقصه گو ريبه تمام وجه تحت تاث مييبود اگر نگو! پاپابزرگ ها  ينمايبا س شانيها كه مخالفت اصل آوانگارد
 رآوانگارد فرانسه را د ينمايبحث موج نو و س. (ند وام گرفت, زد  يم ستميكه نبضش در اواسط قرن ب يينمايرا از همان س يياز قصه گو يقسم
  )خواهم كرد يريگيجداگانه و مفصل پ يبحث

  

 يها و مكتب ها سمياول مركز ا يپس از جنگ جهان ي فرانسه
 ياستخوان تركانده برا يها ستيهم كوب. بود ستميگوناگون قرن ب

فضا داشتند و هم سوررئال ها و جوانان معترض  شيارائه آثار خو
بعد از  ياروپا يفرهنگ ياز رشد فضا يقسم. ها ستيدادا و فوتور

كه بعد از جنگ دوم .(داد رخدر خاك فرانسه  يجنگ اول جهان
از رشد  شيپ )منتقل شد كايبه آمر يفرهنگ تختيپا نيا يجهان

  ياواخر دهه سشاعرانه در  ييواقع گرا ينمايموسوم به س ينمايس

 ليآوان گارد در اوا سميونيامپرس ينمايمرسوم به س ينمايس, 
آوان گارد  سميونيامپرس ينمايس. شكل گرفت  ۱۹۲۰ يسال ها

به نام مجله  يشاعرانه هست از مجله ا ييواقع گرا نيشيكه نسل پ
شكل , شده بود  يگذار هيدلوك جوان پا ييكه توسط لو ۱ نمايس

ژرمن , دلوك  ييچون لو يسازان لميگرفت و تا آخر آن دهه ف
 نمايس نيا. ساختند لميرشد كردند و ف... و  نيژان راپست, دوالك 

بر آن گذاشته  "تگريروا يآوان گارد ها"نام  نماگرانشيكه س
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  ياواخر دهه سشاعرانه در  ييواقع گرا ينمايموسوم به س ينمايس

 ليآوان گارد در اوا سميونيامپرس ينمايمرسوم به س ينمايس, 
آوان گارد  سميونيامپرس ينمايس. شكل گرفت  ۱۹۲۰ يسال ها

به نام مجله  يشاعرانه هست از مجله ا ييواقع گرا نيشيكه نسل پ
شكل , شده بود  يگذار هيدلوك جوان پا ييكه توسط لو ۱ نمايس

ژرمن , دلوك  ييچون لو يسازان لميگرفت و تا آخر آن دهه ف
 نمايس نيا. ساختند لميرشد كردند و ف... و  نيژان راپست, دوالك 

بر آن گذاشته  "تگريروا يآوان گارد ها"نام  نماگرانشيكه س
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 يجهان اولفرانسه پس از جنگ  يينمايبودند شروع كننده موج س
دانستند و  يم ونيا وام دار نقاشان بزرگ امپرسبودند كه خود ر

كردند  يگذار هيرا پا نماينوع س نيا, سميونيامپرس ريتحت تاث
رخت بر  انيهم از م نماينوع س نيدهه كم كم ا انيهرچند در پا

پس از  يشاعرانه  ينمايس يبود پخته برا يبست اما مقدمه ا
فرانسه  ينمايس, مرسوم به شاعرانه  ينماياز آغاز س شيپ تا.خود 

باله " لميبا ف نيرا در خود تجربه كرد و همچن سميسوررئال, 
تجربه  نمايرا هم در س سميتوسط فرنان لژه فوتور "كيمكان
 ۱۹۳۴دوران  يساز لميف سبك !)كوتاه يليخ يليهرچند خ.(كرد

نام  "شاعرانه ييواقع گرا"را ژرژ سادول به نام سبك  ۱۹۴۰ –
  ۲. نهاد

واقع .  وديزيدو چ نيكه مورد نظر سادول بود ا ييفضا جهينت در
 يمهين ينمايدو امر بود كه س نيا قيتلف .شاعرانه  انيو ب ييگرا

  ۳.فرانسه را رقم زد ستميقرن ب

بود كه  يساز لميسبك ف نيمهم ا شاهنگانيفدر از پ ژاك
سبك  نيا مياو و ژاك پِره ور ِ شاعر موجبات تحك يها يهمكار

دوره كه در واقع جزئ  نياز كارگردانان ا. را فراهم آورد يساز لميف
باشد مارسل  يشاعرانه م ييدوره واقع گرا انيسازان متاخر پا لميف

 ييواقع گرا ينمايس كيتار يها جنبهاو  ييها لميف. كارنه هست 
  .باشد  يشاعرانه م

به سر  ديسازان گاه به تبع لميها ف يرانسه توسط نازاشغال ف با
نبض  جهيشد در نت دهيبردند و گاه مهر سكوت به دهانشان كوب

 يجنگ جهان(زمان جنگ  كيدر  يساز لميو در كل ف نمايس
 يكه در آثار كارنه موج م يكيآن تار دياز ضربان افتاد و شا) دوم

بود  يرانيجنگ و اشغال و و يرهيتار و ت ياز فضا ييزدجنبه ها
 لميدوران ف انيبه هرشكل پا اما .كه در آثارش بازتاب داده شد 

, از فرانسه  يشاعرانه هم ختم شد به بزرگ مرد ييواقع گرا يساز
,  يفرانوس ونيآگوست رنوار نقاش بزرگ امپرس ريفرزند خَلَف پ

 يكارگردان نيبتوان به جرئت بزرگ تر ديرا شا رنوار .ژان رنوار 
به اوجش  يساز لميشاعرانه را در ف اقيدانست كه سبك و س

  .شد كيخود نزد انيمكتب به پا نيرساند و در همان اوج هم ا

 ايتاليدر ا سمياش نئورئال يساز لميف اقيهم او بود كه از س و
 ينمايمكتب بزرگ وام دار س نيگرفت و ا شهيدوران جنگ ر

 يها لميكه دوران شكوهش را در ف يينمايس. شاعرانه فرانسه بود 
 انياز ژآن رنوار پا يرا با گفته ا ادداشتينيا .ژان رنوار تجربه كرد

.  ميداستان گو كيمن ...  ستميكارگردان ن كيمن  " .دهم  يم
و ظالم  تيمسئول يب, از برهان  يجهان عار نيكه به ا يزيتنها چ
  ۴ "عشق بود , آوردم 

  

  نوشت پا

  ور يكوك ترجمه هوشنگ آزاد. آ .  ديويجهان نوشته د ينمايجامع س خيتار) ۱

  .ذكر كردم نيشيپ ادداشتيهمانطور كه در )۲

  .رجوع شود ۸۹بهمن  ژهيبه ماهنامه چوك و) ۳

ور يكوك ترجمه هوشنگ آزاد. آ .  ديويجهان نوشته د ينمايجامع س خيتار) ۴
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  نداستا -نقاشي 

  

  مجيد سيدين خراساني    

www.filmstory.blogfa.com  

  بروگل هنر موضوعي نمايش زندگي روستايي گاه آميخته با طنز

نقاشي (نقاش هلندي دوران رنسانس است كه به جهت نقاشي مناظر طبيعي و زندگي روستايي شهرت دارد) ۱۵۲۵- ۱۵۶۹(پيتر بروگل
. خانواده بروگل نقاشان شهيري گشتند براي متمايز كردن پيتر بزرگ به او لقب بروگل روستايي داده انداز آن جايي كه اكثر اعضاي ) طبقاتي

 .شواهدي موجود است كه او در بردا متولد شده و پسر يك روستايي بوده كه در دهكده بروگل مي زيسته است

اي كه در  كارهاي اوليه بروگل چشم اندازهاي طبيعي بودند، عالقه
تعدادي از نقاشي چشم اندازهاي افق . سرتاسر عمر پا بر جا ماند

كه در سفر ايتاليا كشيده بود توانايي منحصر به فرد او را در به 
تصوير كشيدن تغييرات فصلي و كيفيات جوي طبيعت نشان گر 

همين شاخصه ها در آثار متاخر او نيز به چشم مي خورد از . است

 (۱۵۶۵("از زمستان با يك دام پرندهچشم اند"جمله در 

مردم در برف و يخ ها مشغول شادماني هستند؛ حال آن كه كمي 
آن طرف تر پرندگان در كنار دري كه به عنوان تله كار مي كند به 

از آنجا كه بسياري از پرندگان به . وضع رقت باري گرد آمده اند
ثر را نه بزرگي مردم عادي در نقاشي تصوير شده اند برخي اين ا
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تنها نمايش يك چشم انداز زمستاني تفسير كرده اند بلكه عنوان 
مي كنند كه در وهله اول اثر به بيننده در مورد خطرهاي مدوام 

!محيط پيرامون هشدار مي دهد

 
 

شاخصه تمام آثار بروگل نگاه دقيق به سرشت انساني، لطافت 
با وجود اين تصاوير . فراگير، و نشاط تصاوير روستايي اوست

سادگي در تركيب رنگ در توصيفشان از زندگي خشن روستايي و 
مثال هاي متاخر و كامل تر آثار . تالش براي بقا بي نظير هستند

 "عروسي روستايي"و  "رقص روستايي"روستايي او شامل 
در طي دوران زندگي بروگل او عالقه شديدي ). ۱۵۶۸هر دو (است

كرد، كشاورزاني كه تا آن زمان به زندگي ناماليم كشاورزان پيدا 
به  "رقص روستايي"در  "تحمل مي شدند"در آثار او به نوعي 

 .ناگاه در جامه قهرمانان درآمدند

  

 :آبراهام اورتليس مي گويد

آن نقاشاني كه تصاوير دل نشيني در سال هاي طاليي زندگي "
 شان خلق كرده اند،و به دنبال فرانهادن سوژه تصوير شده به فراتر

ظرافتي را كه در تخيالت   ازمرزهاي رمز و راز بوده اند و يا
آزادشان ديده اند را در تمامي سطوح اثر بپراكنند، به مدل هايشان 

خيانت كرده اند و بنابراين از پروراندن زيبايي حقيقي آنها عاجز 
 ".بري استمبروگل ما از اين عيب . مانده اند

بسيار متضادي به اعتقادات آثار بروگل به طور وسيع و حتي گاه 
متفكران مذهبي مختلفي نسبت داده شده، از ستيزه ميان 

كاتوليك ها و پروتستان ها، تا به سلطه سياسي اسپانيا بر قسمت 
هايي از اسكاتلند و حتي از برابري هاي بارز تا تبعيضات دراماتيكي 

 .كه توسط جامعه فالندر زبان مطرح مي شد

آثار بروگل نبايد اين نكته را ناديده بگذاشت براي نزديكي بيشتر با 
كه بروگل در دوران خطرناكي مي زيسته و الزم بوده تا در پناه 

به ابراز عقايد پرداخت همان طور كه به طور بسيار  "طنز تلخ"
 .زيبايي در آثار او بارز است

بدون شك نقاشي نيز همانند نويسندگي فن قرائت مي طلبد؛ فقط 
طر نيست بلكه انتقال نگاه از جايي به جاي ديگر نقاشي سطر به س

در آثار بروگل باالخص در تابلوهاي پيچيده اش تركيب . است
تضاد و تناقض ديده مي شود و اين همان وصل كردن رويا به 

نقش  .بعد ديگر آثار بروگل جنون است. زندگي روزمره است
ي انسان در كليتش معرف. جنون در دوره زندگي او حياتي است

نه قشري است و نه . از نظر معنوي توخالي است. مي شود
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زنان با آزادي تمام و به ميل خود، به تن فروشي دست . روشنفكر
براي نشان دادن ترس و نفرت لزومي براي ترسيم جهنم . مي زنند

، براي شكنجه )اولين پادشاه يهود(براي خودكشي از سول. نيست
بي گناهان در تابلوهاي دادن از مسيح، براي كشتار جمعي از 

 "برج بابل"شهوت انسان در تابلوي .نقاشي الهام گرفته شده است
خود را زير  "طوفان سيل آسا"ولي ناگهان در وسط . نقش بسته

بازي هاي "آسمان داغ سرگردان مي يابيم و حتي خود را با 
بروگل جزئيات را با تمام دقت نقش . سرگرم مي بينيم "كودكانه
تابلوها رنگ هاي متضاد و صحنه هاي ناموزون مي در . مي زند

بينيم ولي به لطف آگاهي نقاش به تركيب رنگ ها ، هيچ گونه 
با توجه به عدم پرسپكتيو .(ناهماهنگي در آنها به چشم نمي خورد

ناپايداري تركيب شگفت آور .) كه در آن زمان طبيعي بوده است
دي نشان داده ناپايداري كه نقاش در حركات جمعي يا فر است،

است نمود زيبايي است از سطوح و جايگاه ديد نقاش، هنرمندي از 
جنس مردم، آشنا با پيچش هاي زندگي كه بي اعتنا نيست و 

  .را فرياد مي كند "انسان"دغدغه هاي 

 كودكان، هايبازي ايكاروس، سقوط :از اندعبارت كه پرداخته وي آثار
 شاهانگ، ستايش بابل، برج ميمون، دو ياغي، فرشتگان سقوط

 رقص عروسي، ضيافت كوكاين، سرزمين برف، در شكارچيان دروگران،
 از يكي بروگل، است، گفتني .نابينا مردان سرگذشت و روستايي
 اغلب و پرداخته طبيعت از تجليل به كه است نقاشاني نخستين

 كرده خلق باال، يزاويه از نقاشي يعني بديع، ايشيوه با را آثارش
 و مذهبي موضوعات يدرباره بسياري تابلوهاي چنينهم او .است

 در .است كشيده خود زمان محيط و هاانسان محور بر تاريخي
 زندگي دادن نشان به روگل: گفت توانمي وي هايويژگي خصوص
 بروگل آثار در …است؛ داشته خاصي يعالقه دهقانان يروزمره
 تابلو افراد شخصيت بيانگر هاچهره از تربيش پيكرها حاالت و حركات
از انجيل الهام گرفته شده اند و  در آثار بروگل، صحنه هائي كه هستند؛

شايد . به همراه خلق فقر نشان داده شده اند در اين سالها خلق شده اند
پرسش پيش آمده باشد كه آيا داستاني كه از خداوند  براي بروگل اين

 به نظر مي رسد كه اقشار. است دهد، از داستان انسانها دور نشان مي
خود  فقيري كه او ترسيم مي كند، در دنيايي كه خدا آن را به حال

نمي كنند  آنها در مقابل جهاني كه درك. واگذاشته، زندگي مي كنند

عصاكش كور  كوري«كور هستند و اين موضوع در آخرين شاهكار او 
تقدير  يعني -۱۵۶۸كه بروگل در سال » تمثيل كوران» «دگر شود

مي خورد؛ او با  آن را خلق كرده است، به چشم –يكسال پيش از مرگش
سرگرداني انسان را نشان دهد  اين كه بسيار متأسف بود، موفق مي شود

راهي كه در اثر . كورمال، راه مي پيمايد كه رد تاريكي و جهل كورمال
منبع به سرنوشتي غم انگيز و تراژيك ختم مي گردد  نابينايش سر انجام

 در) ع(، هشدار مسيح»كوري عصاكش كور ديگر«بروگل در تابلوي  الهام
چاه در  اگر كور عصاكش كور ديگر باشد، هر دو به« : انجيل متي است 

  .خواهند شد

  

در بيان ناداني بشر بسيار آمده  اين تمثيل در ادبيات رنسانس،
هاي لرزان و لغزان گدايان كور كه كاسه  در اين تابلو، صف. است

صورتكهاي حيواني يا حماقت بارشان فرو  خالي چشمهايشان در
حاليكه در غلتيدن به روي زمين  نشسته است و هر يك در

پيشواي كور خويش مي روند تا به چاه  نمايانده شده اند، به دنبال
  .بيفتند

در آثار او، . ايستاده است بروگل بين قرون وسطا و رسنانس
آثار . نيروي هميشگي هستند در گذشته و حال، قديم و جديد
را نشان مي دهند، تركيبي » بوش» سياه او كه تأثيرات قابل توجه

در اين آثار، حضور . شمال اروپا هستند از سنتهاي گذشته ايتاليا و
و موجودات عجيب الخلقه، دامهاي مرگ،  حيوانات انسان نما و

اي در حمامهاي خون شناورند، دستگاهه جسدهاي قربانياني كه
. گرفته از سنتهاي شمال مي باشند نشأت... مخصوص شكنجه و

طبيعت كه با موضوعات مذهبي  در عوض، ترسيم مناظري از
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برج «يا » فرار به مصر«مانند  و يا دنيوي همراه هستند) انجيل(
  .اومانيستي رنسانس هستند معلق به طبيعت-» بابل

تائيان خلق طبيعت، دهقانان و روس بروگل در نقاشيهايي كه از
خود، بر چهره ها لباسها و حركات و  كرده است، با تأكيد خاص

تنها به شرح حال زندگي روزمرة انسانها  سكنات آدمها، گويي نه
بروگل نقاشي بود كه   .تقدير آنها نيز مي پردازد كه به سرنوشت و

با آگاهي تمام در جريان آنچه در سرزمين خويش و  به خوبي و
چنانچه وقتي به دقت . مي گذشت، قرار داشتديگر  سرزمينهاي

بنگريم در مي ) عروسي روستائي(» غذاي عروسي» به تابلوي
پرسپكتيو و كمپوزسيون صحنه تا چه حد از تابلوي  يابيم كه

عروسي «. تأثير گرفته است» تينتورتو«اثر  «عروس كازا«
در اين اثر، . آثار به ياد ماندني بروگل است از جمله» روستائي

و زمخت را با پيكرهايي سنگين و رخوت زده مي  وستائيان خشنر
رنگهاي صاف و يكدست نگ آميزي شده و تا حد  بينيم كه با

نمايي شده اند و حتي سايه ايي از خود بر زمين  ممكن برجسته
تعادل و تناسب در . بلكه اينجا و آنجا پراكنده اند نينداخته اند

 تأكيد بر. ه بكار رفته استاين اثر غني، بسيار استادان تركيب
گرفته  تركيب رنگهايي كه اينجا و آنجا پر قدرت و درخشان به كر

صورت  شده اند باعث شده تا در آثار بروگل، برجسته نمايي به
 .خفيف، خود را نمايان سازد

 

مذهبي مي پردازد، روشي نامتداول و  هنگاميكه بروگل به نقاشيهاي
در آثار او، مانند برخي از . به كار مي برد خود ابهام بر انگيز در نقاشي

او، آنجا كه به موضوعات مذهبي اشاره دارند، غيبت  نقاشان عصر
فضاي ترسيمي او، فضائي است كه . به خوبي احساس مي شد معنويت،

 بدوش«ما در تابلوي . حضور خدا به هيچ وجه ديده نمي شود در آن
 بال موضوع اصلي، بايد مدت زيادي به دن»صليب) حمل(كشيدن 

از  صحنه، يعني مسيح، كه در ميان خليل عظيمي كه بعضاً بي خبر
همين غيبت خدا  در. حادثة در حال وقوع در هر سو پراكنده اند، باشيم

چهره ها و حركات  و معنويت است كه حيوانيت خشن انسان از طريق
ش در خود گم شده اند، به نماي روستائيان و دهقانان كه در فقر و فالكت

نشينان بورژوا، آنان را با بدبيني تمام،  مي آيد؛ روستائياني كه شهر
ظاهراً بروگل بسياري از تابلوهاي خوكد را كه داراي  .ارزيابي مي كنند

آشوبهاي  گوناگون در زمان هايي تند و گزنده بوده و به مسائل نوشته
روش   .برده است حاصل از جنبش اصالح ديني اشاره دارند، از ميان

كارل وان ماندر، . آميخته اي از طنز هم مي باشد بروگل در نقاشي، گاه
 در ميان آثار او كمتر ممكن است آثري«: آثار وي مي نويسد در بارة

مفهوم  .«يافت شود كه بيننده به حالت جدي در آن بنگرد و نخندد
نگيز گنگ و ابهام برا آثار او در موارد خاصي، غالباً مانند مفهوم آثار بوش

از راه غير مستقيم به درون  چنانچه گوئي از اينكه بيننده را. است
گاه با رمز و راز و گاه با پرده دريهاي  نقاشيهايش هدايت كرده و او را

بدينسان اگر در آثار . سازد، احساس لذت مي كند دهشتبار مواجه مي
 و يا بنگريم، در مي يابيم كه بروگ چيزي فراتر از يك واقعه او، به دقت

حقيقت  حنه هايي كه بر مي گزيند در. يك داستان را بيان مي كند
و تهي شدن  بهانه اي براي نشان دادن جهل، شهوت، خشم، شكم بارگي

  .انسان ها از معنويت است

بروگل نگاه مي كنيم مي خواهيم بدانيم كه  هنگاميكه از نزديك به آثار
گ و ملّتي خاص است يا به آيا او متعلق به فرهن. است او چونه هنرمندي

آيد،  فرهنگ و فرهنگ جهان تعلق دارد؟ آيا او از دنياي قديم مي جهان
پرسشها دربارة  يا سر به عصر جديد ما مي سايد؟ پاسخ دادن به اين

نقاشي است كه ميان  هرچه هست او. پيتر بروگل، قدري مشكل است
روپا، ميان شمال و جنوب ا قرون وسطا و رنسانس بين ديدگاه نقاشان

مذهبي، ميان دنياي هول آور بوش و  ميل طرح موضوعات مذهبي و غير
قرن شانزدهم، ميان مسخره كردن انسان و  نقاشيهاي لطيف ايتاليايي

دنياي خيال انگيز و شاد كودكان و دنياي سخت و  همدردي با او، ميان
  .و شورشيان ايستاده است جنگاوران خشن و مرگبار
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  داستان -تئاتر

  ايرج قجر جزي

  .ازآنجايي كه ادبيات داستاني هنرهاي زيادي را دربرخود مي گيرد از اين شماره به هنر تئاتر نيزخواهيم پرداخت

  اين بخش را با يادبود وسالمرگ هنرمندي آغاز مي كنيم كه آن طور كه بايسته و شايسته باشد به جامعه هنر  

  .معرفي نشده، هرچند كه داراي آثاري جهاني است و درميان اهالي تئاتر هميشه نامي از او برسر زبان هاست

  .يدوباره است،تولد است و ماندگار يهنرمند خود آغاز زندگ كييمرگ برا

  بود يدانم،ول يدو بسته،نم ايبسته بود  كي.بود آخرش پام داشت يهرچ.هم اگسازپام ديشا.كلرزپام ايبود  ازپاميد

  در آورد سنگ تمام گذاشت و هرچه داشت و نداشت را  مارستانيدوباره چشم باز كند و سر از ب نكهياز ترس ا.

  هشت  ياول خرداد بود،بعض.گفت كه دوشنبه بود ييادر ج يانيفردوس كاو.دانم يورت داد،نمق ايخورد داد  ايخرداد 

  .دانم ي،نميخرداد و بعض

  

   

    

|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 33  

 
 

  
  داستان -تئاتر

  ايرج قجر جزي

  .ازآنجايي كه ادبيات داستاني هنرهاي زيادي را دربرخود مي گيرد از اين شماره به هنر تئاتر نيزخواهيم پرداخت

  اين بخش را با يادبود وسالمرگ هنرمندي آغاز مي كنيم كه آن طور كه بايسته و شايسته باشد به جامعه هنر  

  .معرفي نشده، هرچند كه داراي آثاري جهاني است و درميان اهالي تئاتر هميشه نامي از او برسر زبان هاست

  .يدوباره است،تولد است و ماندگار يهنرمند خود آغاز زندگ كييمرگ برا

  بود يدانم،ول يدو بسته،نم ايبسته بود  كي.بود آخرش پام داشت يهرچ.هم اگسازپام ديشا.كلرزپام ايبود  ازپاميد

  در آورد سنگ تمام گذاشت و هرچه داشت و نداشت را  مارستانيدوباره چشم باز كند و سر از ب نكهياز ترس ا.

  هشت  ياول خرداد بود،بعض.گفت كه دوشنبه بود ييادر ج يانيفردوس كاو.دانم يورت داد،نمق ايخورد داد  ايخرداد 

  .دانم ي،نميخرداد و بعض

  

   

    

|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 33  

 
 

  
  داستان -تئاتر

  ايرج قجر جزي

  .ازآنجايي كه ادبيات داستاني هنرهاي زيادي را دربرخود مي گيرد از اين شماره به هنر تئاتر نيزخواهيم پرداخت

  اين بخش را با يادبود وسالمرگ هنرمندي آغاز مي كنيم كه آن طور كه بايسته و شايسته باشد به جامعه هنر  

  .معرفي نشده، هرچند كه داراي آثاري جهاني است و درميان اهالي تئاتر هميشه نامي از او برسر زبان هاست

  .يدوباره است،تولد است و ماندگار يهنرمند خود آغاز زندگ كييمرگ برا

  بود يدانم،ول يدو بسته،نم ايبسته بود  كي.بود آخرش پام داشت يهرچ.هم اگسازپام ديشا.كلرزپام ايبود  ازپاميد

  در آورد سنگ تمام گذاشت و هرچه داشت و نداشت را  مارستانيدوباره چشم باز كند و سر از ب نكهياز ترس ا.

  هشت  ياول خرداد بود،بعض.گفت كه دوشنبه بود ييادر ج يانيفردوس كاو.دانم يورت داد،نمق ايخورد داد  ايخرداد 

  .دانم ي،نميخرداد و بعض

  

   

    



|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 34  

 
 

  :انيعباس نعلبند سرگذشت

  

 يتنها فرزند پدر و مادر.بود كه در تهران متولد شد ۱۳۲۶ سال
پدرش از .كرد يم يبا پدرش زندگ.بود كه از هم جدا شده بودند

 يفرزند ياز همسر قبل زيهمسر دوم،چند فرزند داشت و مادرش ن
خانه .دنديد يرا به ندرت م گريداشت كه همد يبرادر.داشت

به بروجرد  زين شپدر تيبود،اصل يبروجرد دانيپدرش در م
تهران  ينظام ميو حك بياد رستانيرا در دب التيتحص.ديرسيم

اخراج شد و سرانجام به  ستانرياز چند دب بيبعد از اد.گذراند
محمود استاد محمد، شهرام .رفت يفخر راز رستانيدب

در آن زمان در  زين ديو بهمن مف ييشاهرختاش،شاهرخ صفا
استاد محمد كه  محمود .خواندند يدرس م يفخر راز رستانيدب

رفته بود،به سفارش محمد  رستانيبعد ها به دب
اول سال بود و معموال شاگردان به مدرسه  يروزها:ديگويم،ميآست

 يم انيبه دنبال نعلبند رستانيكوچك دب اطيآمدند در ح يم
و  ديبه ظن اشتباه،با تاك.گشتم، شهرام با اشاره دست نشان داد

 رتميبا درك ح شهرام»ان؟ينعلبند«:دميپرس حيتصر
 سيبود شاگرد ابل ستادهيآنكه انجا ا يول.....»خودشه«:گفت
 خهيكوتاه،دكمه - شيبا موها. ظاهرش مثل ما نبوداصال.نبود

كت و شلوار .شيته ر هيسا ريز- بسته و صورتش-راهنشيپ
انگار آن .آرام،آرام،آرام يول رهيت ييايره،دنينمره دار ت نكيره،عيت

  .....متالطم نشده است يطوفان چياز ه چگاهيه ايدر

رها  پلميسال ششم را بدون د رستانيسال دب نيهشتم در
روزنامه  يكار در دكه  انيعباس نعلبند گريد تيمشغول.كرد

 فياو تكال.بود يفخر راز رستانيدب يكيپدر بود كه در نزد يفروش
و  داديانجام م يانجام كار در دكه روزنامه فروش نيمدرسه را در ح

جا شروع  نيو هنر از هم دباو با ا يياز آشنا يتوان گفت،بخش يم
تك  شنامهينما كيدست به قلم برد  يسالگ ۱۸سن  در.  شده بود

 يسكه كه بافت گريد يرو ايسكه  يپرده با دو پرسوناژ به نام آن رو
فقط .نديبب شيتوانست نما ياو نم.داشت،نوشت يستيكامال رئال

كه از  يكار نينخست خيتار.بود دهيرا شن ييويراد يها شينما
 نينخست خيتار.سدر يم ۱۳۴۶چاپ شد به سال  انيعباس نعلبند

 يم ۱۳۴۶به سال  يبا جامعه فرهنگ انينعلبند يبد لعاب
محمود  دكتر .چاپ شد نينوشته اش در ماهنامه نگ نياول.رسد
دكتر عبث قصه .نبود يروزنامه نگار عاد كي- نينگ ريسردب-تيعنا

 يابتدا- عباس يبرا- )ميم.ص.ص(كرد،چاپ يچاپ نم شنامهيو نما
رسم  مشكل«يكتر با فحوامقدمه د ياعتبار عباس بود ول

دكتر .سرنوشت ساز عباس بود يكج تاب يهم ابتدا سندهينو»الخط
رسم الخط  انينعلبند يآقا«- :در مقدمه قصه نوشته بود تيعنا

) سندوق(،)صدا( يبه جا) سدا(نوشتن ليدر انشا دارند،از قب يخاص
  »....و) دنيخواب( يبه جا) دنيخاب(،)صندوق( يبه جا

بساط آزاد  ديدر دهه عاشورا از ق«:ديگوياستاد محمد م محمود
واقع شدن در صف .داديرا از دست نم يزن نهيس يدسته ها.بود

 يآمد،با طبعش نم يبود،به او نم يعزاداران،حركت عباس نم
حالت  نيمنطقه بازار،در ساكت تر نيروز عاشورا در شلوغ تر.خواند
با چهار  يهو گا ديخروش يبا  جماعت پر خروش م يظاهر

 يبود و نم الودهين يدهان به م.زد يهم م نهيدست،س كيانگشت 
 يخنده نداشت،بروز شاد.و محجوب بود ديكش ينم گاريس. آلود

در  شهيهم.شد يلبخند كوتاه و كم رنگ خالصه م كياش در 
خصوص در جمع پنج شش  م،بهيمسأله داشت شيصدا دنيشن

 ريبدنش پ ينبود ول ريپ متخ.رفت يعصا قورت داده راه م.نفره
بدن هرگز  نيا يكرد يرفت كه حس م يراه م يبگونه ا.بود
 يدر مخالفت با سلطنت ب.گو نبود كيرك.تواند بدود يو نم دهيندو

در برابر  يگرفت ول يفرهنگ سلطنت را به سخره م.پروا بود
 يكننده كارش از تمسخر م قيتحم يها استيها و س يسخنران
 يخشم از ركاكت هم پروا نم نيو در ا ديرس يبه خشم م.گذشت

عاطفه اش نسبت به چه .راسخ داشت يبه دكتر مصدق اعتقاد.كرد
 انيحجم خانه عباس نعلبند نيشتريب ».گوارا حد و حصر نداشت

داشت و  ياديز اريبس يكتابها.اشغال كرده بودند شيرا كتابها
به  را نوشتيآن م يپول كاغذها كه رو.همواره در حال مطالعه بود

جامعه بود و مثل  نييآدم دلسوخته و از قشر پا.آورد يدر م يسخت
 ياجتماع يقشر اجتماع وارد زندگ نيكه از ا يتمام كسان
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و  يبچه مذهب كي.بود ينيد يداده ها و داشته ها يشوند،دارايم
قرآن .كرديخاص خودش به مذهب نگاه م دگاهياما با د.مسلمان بود

  .دانستيخوب م اريبس يو عرب خوانديم

به  يسالگ۲۱در سن انينعلبند شنامهينما نيتر يو جنجال نياول
دوره  يژرف و سترگ و نو،در سنگواره ها يپژوهش«.صحنه رفت

 ينم يفرق رهيو غ ستميچهاردهم،ب اييشناس نيو پنجم زم ستيب
سازمان  يسينو شنامهيمسابقه نما نيدر اول شنامهينما نيا»كند

نداشت نوشته اش را  عادت .جشن و هنر مقام دوم را احراز كرد
 شنامهيهمه نما.برگردد و خط بزند و حذف كند يعني.كند حيتص
 يشكوه نجم آباد.نوشت ينوبت م كي،در  يبيرا به طرز عج شيها

كه شب در اتاقش شروع به نوشتن  ديگو يم ييهمسر او در جا
آماده چاپ  يون خط خوردگبد يا شنامهيكرد و صبح نما يم

 يكار را انجام م نيكه چگونه ا دنديپرس ياز او م يوقت.داشت
ها و اعمالشان را در  تيگفته بود،ماه ها شخص يدهد،در جواب

 در .آورم يكاغذ م ينوبت همه را رو كيو در  كنميذهنم تجسم م
كه  شيشورا در كارگاه نما يو عضو اصل ريبه عنوان مد ۴۸سال 

در  ۵۷بود منصوب شد و تا اواخر سال  يمل ونيزينظر تلو ريز
درزمان انقالب دچار نابساماني هايي شد  .سمت قرار داشت نيهم

با  چكداميه يول.آورد يرو يمختلف يدوره به كارها نيا درو
مانده به آخر گوشه  ستگاهيا كيباالخره .او سازگار نبود هيروح

صادف كرد و طحالش را از با موتور پدرش ت. را انتخاب كرد يريگ
خودش  يبه خانه  يآمدن از منزل پدر رونيبعد از ب.دست داد

او  زيهمسرش ن.شيو كتابها ليشروع كرد به فروختن وسا.بازگشت
به  يانيبه درخواست فردوس كاو يكوتاه مدت .را ترك كرده بود

اما .در اداره تئاتر رفت)مروژك(سفارت خانه شنامهينما نيمحل تمر
در .حاضر شود نينتوانست بر سر تمر گري،ديجسم يناتوان ليبه دل

عباس  ريهر تقد به.ارتباط داشت يانيمدت تنها با فردوس كاو نيا
او روز دوشنبه !ديآخر رس ستگاهيبه ا يديدر اوج نا ام انينعلبند

خود  يزندگ انيپا يبعد از ظهر را برا كي۱۳۶۷اول خرداد ماه 
  .انتخاب كرد

 يم انيعباس نعلبند يخودكش يآغداشلو از چگونگ شهره
در صفحه آخر دفتر خاطراتش نوشته،شونزده تا «:ديگو
و .....كلوفناكيهفده تا د....نيده تا كدئ....پانزده تا اكسازپام...ازپاميد

 يرو و»۱۳۶۸دوشنبه اول خرداد  قايخورد،دق يجا م كيهمه را 
به سراغم  يفردا كسامروز و  دوارميام«:سدينو يم گارشيپاكت س

  ».دياين

 فيتعر نيجمله كوتاه او را چن كيدر  ينيپورحس زيپرو
است  نيدرباره او گفت ا توانيم تيكه در نها يزيچ:((كنديم

  .))روحش شاد.بود يفيانسان شر انيكه،عباس نعلبند

  

  :ها شنامهينما

پنجم  و ستيدوره ب يها ژرف و سترگ و نو در سنگواره يپژوهش
اگر /۱۳۴۷ كند؛ ينم يفرق رهيو غ ستميچهاردهم، ب اييشناس نيزم

كنار  يسندل/۱۳۴۸كم معرفت به خرج داده بود؛  كيفاوست 
خاموش سرد   كيو به شب دراز و تار مينيو بنش ميپنجره بگذار

اهللا هذا  حب يمات ف اهللا بيناگهان هذا حب/۱۳۴۹ م؛ينگاه كن ابانيب
شنگول  نيسفر شادش بيقصه غر/۱۳۵۱ اهللا؛ فيمات به س اهللا ليق

 وانگانيو دزدان و د انيآدمكشان و امردان و جذام اريبه د
از  ييها داستان/۱۳۵۶؛ ۷۰۹-۷۰۵هرا مسا /۱۳۵۱؛ انيوروسپ

از تورات  يداستان ميتنظ(ايداود و اور/۱۳۵۶بارش مهر و مرگ؛ 
  )منتشر نشده شنامهينما كي(پوف/)صحنه يبرا

؛ )رمان(غزل غمناك كي: هفتم يوصال در واد:ها داستان
  ۱۳۴۹؛ )مجموعه داستان(ص ص م از مرگ تا مرگ/۱۳۵۴

  :ها ترجمه

 "پرومتوس در بند"/۱۳۵۱ ندبرگ؛ياثر آگوست استر "طلبكارها"
  ۱۳۵۱هاندكه؛  ترياثر پ "سه قطعه"/۱۳۵۱ ل؛ياثر آش
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  سندهيمعرفي كتاب و نو

  

  مريم اسحاقي 

  يفراموش يپر: كتاب يمعرف

  يفرشته احمد:  سندهينو

  ققنوس:  انتشارات

 روزيد. آورد اديرا به  شيها يكه فراموش يزن. زن است كييدرون يزندگ تيروا ،يفراموش يپر كتاب
من خواننده كه  يشد برا يو همه پوشه ا …زيرا ن شيو خواب ها ختيو امروزش را در هم آم

كتاب،  يروان شناخت يجنبه ها. يراو يزندگ رِيپ يها تيمسحورش شوم و با قلمش بدوم در واقع
. است ريكتاب، قابل تقد يها تيو پردازش خوب به اندك شخص سندهيخوب نو ليتخ تقدر

  .ندارد يفيخسته كننده توص تميور ينقال يوجه جنبه  چيكرده و كتاب به ه زيمختلف، پره يها تياز پرداخت به شخص سندهينو

  :در دو بخش نوشته شده است كتاب

كاغذ و قلم كرده تا ابهتشان كم شود و  يخود را بند ياهايرو« :خواهد  يم سندهيبر گذشته است و آن چنان كه نو ياول گذر بخش
  .كند يم روزشيد همانيخواننده را م ال،يو روان و س دهيرا همه را در بند كش روزشيد ي، كوچه ها». ترسشان دل را نلرزاند
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  :و جذاب است بايز اريكتاب گاه بس جمالت

 ينم. ستيجا ن چيحواسمان ه م،يداريهمان موقع هم كه ب. ميخواب يرا م گرشينصف د م،يكن يم يهمه ما نصف عمرمان را زندگ «
شب ها  ؟يكن يعمرت را زندگ يلحظه لحظه  يخواه يم ؟يكن يبا خودت چكار م يتو دار. گذرند يم يچطور مانيروزها ميفهم

  ».مهربان تر باش ودتبا خ … دنيو روزها خوابِ خواب د يبخواب

آورده  اديبه  يشود و همه  يخارج م ياندك يدرون ياز زندگ يدوم كتاب راو بخش
تازه  ينفس د،يخاطره شا يگذارد و در تالش است ب يجا م ديسف يرا در كاغذها شيها

 نياست در ا يتفاوت بارز ديهمسرش، شا يگاه همراه. آغاز شود يكند و دوباره زندگ
 يراو زيبخش ن نيدر ا! است نداختهيمخالف ن سرا همه به گردن جن رهايكتاب، كه تقص

  .ارتباط تنگانگ با اجتماع است ياست، اما در تالش برا يدرون يهنوز در بند زندگ

  .سندهيهمه رها شدن نو نيبر ا يخور يمغبطه  ،يرا كه بخوان كتاب

و واژه ها پرنده  يشو يرها م يرها ،يسيبنو يو وقت ……يسينو يم ،يكه بشو رها
 يمجموعه  ،ياز فرشته احمد. رها شد لش،يتخ يستودن ييكه با توانا يا سندهينو يشوند و فرشته احمد يتو م يِبند يها

.نيز به تازگي به بازاركتاب عرضه شده است»ريجنگل پن«منتشر شده است و رمان دومش » همه يسارا« داستان
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  آتش ، غرق شدن درآب سوختن در

  ) Charles Bukowski( يچارلز بوكفسك: اشعار دهيگز

  خاكسار مانيپ: برگردان

  ياحمد پور: راستاريو

  ۱۳۸۷چشمه، چاپ اول ،  نشر

چارلز . كاستيشاعر آمر نيژان پل سارتر و ژان ژنه، بزرگتر يبه گفته  يبوكفسك چارلز
مهاجرت  كايهمراه پدر و مادرش به آمر ،ياز سه سالگ. متولد شد ييكايآمر يو پدر يآلمان يدر آلمان، از مادر ۱۹۲۰در سال  يبوكفسك

چنان دل زده شد  يسالگ ۲۴نوشته اش در  نيپس از اول. را گذراند يو روزنامه نگار اتيهنر، ادب يكرد و در كالج لوس آنجلس واحدها
تمام وقت و  سندهيبه عنوان نو يسالگ ۴۹از . رفتيپذ يمختلف را م يو شغل ها ديچرخ يم كايدر امر. ننوشت يزيكه تا ده سال چ

  .كايدر اروپا مشهور بود تا آمر شتريب يمطرح شد، بوكفسك يحرفه ا
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سنگ  يرو. بر اثر سرطان خون در گذشت ايفرنيدر كال يسالگ ۷۳شش رمان، صدها داستان كوتاه و هزاران شعر نوشت و در سن  او
  ».تالش نكن« :قبرش حك شده

  .و عامه پسند ووديژامبون با نان چاودار، هال چيزن ها، ساندو شه،يپست خانه، هزارب: است دهيرمان به چاپ رس ۶يبوكفسك از

 ادتييساده نوشته شده كه ه نقدريشعرها ا. است ياز اشعار بوكفسك يفارس يترجمه  نيتن در آب، غرق شدن در آتش اولسوخ كتاب
  .هم شاعر است يرود كه بوكفسك يم

. شعرم وارد كنم يرو تو يزندگ يكارگر كارخانه ا يبود كه جنبه ها نيخواستم انجام بدم، ا يكه من م يكار« : ديگو يم يبوكفسك
 انيكه قرن هاست در شعرها ب يزيچ. وجود هر آدم ياساس يها تيواقع. گردند يكه خسته از سركار به خانه برم ييغويج غيزنان ج

  » …نشده

  :ديرا بخوان يشعر از بوكفسك نيا

  

  » يريگ جهينت «

  و ديگوگ گوشش را بر ون

  بدكاره داد كيبه

  او هم با نفرت دورش انداخت كه

  .خواهند يخواهند، پول م يبد كاره ها گوش نم! ون

  يبود ينقاش بزرگ ليدل نيكنم تو به هم يم فكر

  يآورد يسر در نم يليخ گريد يزهاياز چ چون
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  انگولك ادبي

  مهدي رضايي 

  اندر حكايت تزهاي روشنفكري امروزي

حضور گرم . چه ديدارها كه تازه نشد وچه دوستي ها كه شكل نگرفت. بوده ايمدرماه گذشته تقريبا همه به نوعي درگير نمايشگاه كتاب 
اما واقعيت اينجاست كه بايد پرسيد اين حضور گرم چقدر با ثمربوده؟ اين همه كتاب . مردم هم كه براي خريد كتاب خيلي خوب بود

  !!!!!!خوان

شوند ما كتابخوان داشتيم هميشه مي گويم اگر به تعداد آدم هايي كه درنمايشگاه حاضر مي 
و اگر گذشته اين مرزو بوم يك فرهنگ غني . هرگزبه اين بدبختي و فقر فرهنگي دچار نبوديم

دارد همگي را مديون انسان هاي اهل مطالعه بوده آن هم در دوراني كه نه ازچاپ خبري بود و 
بر كتابخوان نبودن  البته بعضي گران بودن كتاب را دليلي. نه ازاين همه كاغذهاي گران قيمت

امروزه كتاب هاي الكترونيك وسايت . خود عنوان مي كنند كه به هيچ وجه قابل قبول نيست
گاهي از يك سايت براي تمام عمر مي . عرضه مي كنند كم نيستند pdfفراواني كه كتاب هاي 

شود كتاب دانلود كرد هرچند با اين سرعت احمقانه 
را هم بهانه خوبي بكنيم انقدرسي دي فروش هاي خيابان حتي اگر سرعت اينترنت . اينترنت

  .انقالب زياد هستند كه يك سي دي مي دهند با هزاران كتاب داستاني و تخصصي

گذرازاين حرف ها دربين اين همه كتاب نخواني بعضي از تزهاي روشنفكري كه ديگر پاك 
  .روشنفكري آشنا مي شويمبا بعضي از اين تزهاي . حالمان را با مستراح دمخور مي كند
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بر كتابخوان نبودن  البته بعضي گران بودن كتاب را دليلي. نه ازاين همه كاغذهاي گران قيمت

امروزه كتاب هاي الكترونيك وسايت . خود عنوان مي كنند كه به هيچ وجه قابل قبول نيست
گاهي از يك سايت براي تمام عمر مي . عرضه مي كنند كم نيستند pdfفراواني كه كتاب هاي 

شود كتاب دانلود كرد هرچند با اين سرعت احمقانه 
را هم بهانه خوبي بكنيم انقدرسي دي فروش هاي خيابان حتي اگر سرعت اينترنت . اينترنت

  .انقالب زياد هستند كه يك سي دي مي دهند با هزاران كتاب داستاني و تخصصي

گذرازاين حرف ها دربين اين همه كتاب نخواني بعضي از تزهاي روشنفكري كه ديگر پاك 
  .روشنفكري آشنا مي شويمبا بعضي از اين تزهاي . حالمان را با مستراح دمخور مي كند
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  انگولك ادبي

  مهدي رضايي 

  اندر حكايت تزهاي روشنفكري امروزي

حضور گرم . چه ديدارها كه تازه نشد وچه دوستي ها كه شكل نگرفت. بوده ايمدرماه گذشته تقريبا همه به نوعي درگير نمايشگاه كتاب 
اما واقعيت اينجاست كه بايد پرسيد اين حضور گرم چقدر با ثمربوده؟ اين همه كتاب . مردم هم كه براي خريد كتاب خيلي خوب بود

  !!!!!!خوان

شوند ما كتابخوان داشتيم هميشه مي گويم اگر به تعداد آدم هايي كه درنمايشگاه حاضر مي 
و اگر گذشته اين مرزو بوم يك فرهنگ غني . هرگزبه اين بدبختي و فقر فرهنگي دچار نبوديم

دارد همگي را مديون انسان هاي اهل مطالعه بوده آن هم در دوراني كه نه ازچاپ خبري بود و 
بر كتابخوان نبودن  البته بعضي گران بودن كتاب را دليلي. نه ازاين همه كاغذهاي گران قيمت

امروزه كتاب هاي الكترونيك وسايت . خود عنوان مي كنند كه به هيچ وجه قابل قبول نيست
گاهي از يك سايت براي تمام عمر مي . عرضه مي كنند كم نيستند pdfفراواني كه كتاب هاي 

شود كتاب دانلود كرد هرچند با اين سرعت احمقانه 
را هم بهانه خوبي بكنيم انقدرسي دي فروش هاي خيابان حتي اگر سرعت اينترنت . اينترنت

  .انقالب زياد هستند كه يك سي دي مي دهند با هزاران كتاب داستاني و تخصصي

گذرازاين حرف ها دربين اين همه كتاب نخواني بعضي از تزهاي روشنفكري كه ديگر پاك 
  .روشنفكري آشنا مي شويمبا بعضي از اين تزهاي . حالمان را با مستراح دمخور مي كند
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. من فقط نقد مي كنم. من اصال كتاب نمي خونم: ((تز روشنفكري بعضي منتقدها
تز روشنفكري بعضي  !!!))فقط كتاب هايي رو كه بايد نقد كنم مي خونم و بس

ما كتاب مي نويسيم براي يه عده خاص شايد تعدادشون به صد نفر : ((نويسنده ها
يكي نيست بگه خوب برو اثرت رو كپي )) بسه ديگه همون ها كه بخونن. برسه

چرا دم در ارشاد براي منتشر شدنش خودت رو . بگير بده همون صدنفر بخونن
  جرواجر مي كني؟؟؟

ما . ما اصال رمان نداريم: ((تزروشنفكري عده اي شكست خورده درعرصه ادبيات
بله ما ((رمقابل اين عده متفكر، يك عده نغزگو هم هستند كه مي گويند د.)) ما اصال نويسنده نداريم. اصال داستان كوتاه خوب نداريم

عرصه : ((تزروشنفكري شاعران شكست خورده در ادبيات داستاني .))هيچي نداريم فقط تا دلتان بخواهد آدم هاي زياده گو و وراج داريم
البته حرف دل اين بنده هاي خدا درواقع )) باع كنيمشعر اشباع شده و ديگرحرفي براي گفتن نيست حاال آمده ايم عرصه ادبيات را اش

ديگر عرصه شعرآنقدر گنديده كه ماهرچقدرهم كه بخواهيم گند بزنيم ديده نمي شويم حاال آمده ايم عرصه داستان را (( اين است كه
  ))گند بزنيم و برويم

  .ز هرظلماتي هم بدتراست به خير كنداول و آخرش آن كه خدا آخر و عاقبت ما را با اين تفكرات مثال روشنفكري كه ا
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دوم بخش  

 داستان ترجمه
*فالش  

نويكالو تالويا  

:ترجمه  

 علي شاه علي

ali.shah.ali2@gmail.com 

.آمدند يرفتند و م يمردم م ت؛يچهارراه اتفاق افتاد، درست وسط جمع كيروز، سر  كيماجرا  نيا  

 چيه. چيه. ندارم يحس چيدفعه احساس كردم ه كي. را باز و بسته كردم ميچشمها ستادم،يا من
. پوچ و احمقانه بود يليخ. و آدمها زهايچ يبرا دميد ينم يليدل چيمن ه.  زيچ چينسبت به ه يحس

.دنيشروع كردم به خند  

 يچراغ ها: بودم رفتهيرا باور كرده و پذ زيكه همه چ يينشده بودم؛ تا جا زهايچ نيبود كه تا آن زمان هرگز متوجه ا بيو غر بيعج ميبرا
جدا شده بود، و من  ييايدن يبه طور كامل از هر گونه حس زيهمه چ ؛يخيتار يها ادمانيفرم،  يها، پوسترها، لباس ها نيراهنما، ماش

.كند يرا به هم متصل م زيعلت و معلول كه همه چ يرهياز زنج يبودم؛ بخش رفتهيپذ اتياز ضرور يبعض عنوانآنها را به   

لحظه  هي«: داد زدم. دادم تا توجه مردم را جلب كنم يرا تكان م ميدستها. از خجالت سرخ شده بوم. رفت نيمن از ب يناگهان، خنده  بعد
تا ! تونه درست باشه يراه نم نيا! ميد يكارها رو انجام م نيمسخره تر ميما دار! اشتباهه زيهمه چ. وجود داره ياشتباه هي! ديصبر كن
.»بره؟ شيپ خواديكجا م  

 يديبا ناام. دادم يرا تكان م ميبودم و دست ها ستادهيآنها ا انيمن آنجا در م. اطراف من جمع شدند و كنجكاوانه وراندازم كردند مردم
 يچيمن ه. نگفتم يزياما چ. كنم ميمرا روشن كرده بود، سه يناگهان يليكه خ يآگاه يتا آنها را هم، در پرتوها اورميب ليخواستم دل يم

را باال بردم و دهانم را باز كردم، انگار آن الهام، بار ديگر بلعيده شده بود و آن حرفها، بفهمي  ميكه دستها ينگفتم چون همان لحظه ا
.نفهمي بي اختيار از دهانم خارج شده بودند  
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همه . است گهيد يزايچ جهينت يزيهر چ. باشه سيكه با هيهمون طور يهمه چ. سر جاشه يهمه چ ه؟يخب؟ منظورت چ«: گفتند مردم
».مينيب ينم يپوچ اياشتباه  زيچ چيما ه. جوره گهيد يزايبا چ يچ  

چراغ . رسد يبه نظر م يعاد يليخ زيخودش افتاده و همه چ يدوباره سرجا زيحاال هر چ دميبودم، چون د ستادهيخورده آنجا ا شكست
به من آرامش  گريمسئله، د نيحال ا نيفرم، برج ها، خطوط تراموا، دوره گردها، صف ها؛ با ا يلباس ها ،يخيتار يها ادمانيراهنما،  يها
.دميكش يعذاب م شتمداد، بلكه دا ينم  

»!متاسفم! خوبه زياما حاال همه چ! ديرس يبه نظر م ياون موقع اون طور. من اشتباه كردم ديشا! متاسفم«: گفتم  

.آمدم رونيشان ب يرهيو خ يعصب يآنها و از نگاه ها انيبا عجله، از م بعد  

 ديشا: رديگ يمرا در بر م يدواريام كي،يزيكنم، به طور غر يدرك نم يزيكنم، چ يحاال، و اكثر اوقات كه احساس م يهنوز، حت و
 نشيرا درك نكنم، قرار است درك و ب زيچ چيدوباره ه ستيبا يكه م يهمان وقت قاًيدق ديشا. رسد يدارد فرا م» من يلحظه «دوباره 

.لحظه كيو از دست دادن، درست در  افتني. به دست آورم يگريد يها  

 

يكيازمجموعه  اعداد در تار*   
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  )۲(معرفي و مصاحبه نويسنده خارجي

  انيفيشر يشاد 

  .به شماره قبلي مراجعه كنيدبراي خواندن بخش اول اين مصاحبه مي توانيد 

را  "بازمانده روز"اول شما را خوانده اند و بعد  يرمان ها كهيهمه كسان: مصاحبه كننده 
 يبه سرا يمتقاعد كننده ژاپن طيشرا كيآنها از  -كننده است  وانهيد نديگو يخوانده اند م

  .انتقال داده شده اند  نگتنيدارل

 تيمن ماه يبرا.  ننديب يرا اول از همه م زيچ نيمردم آخر شهياست كه هم نيا يبرا: كازوئو
 Primo Leviدر . موارد استنا هست يدانم كه در بعض يم.  رديگ ي،در ظاهر جا نم

 راًياما من اخ. رفته است  نيكه كل كتاب از ب ديد ديو خواه ديببر نيظاهر را از ب) تيوضع(،
 يزهايها چ سندهياز نو يليخ. اجرا شد  Arcticام ،  كه در  دهيد "توفان "از  يمتفاوت ياجرا

در .روند  يكه كمتر آگاهانه به سراغ آن م گريد يزهايچ يسر كيو . رنديگ يآن م يبه اجرا ميدارند كه كامالً آگاهانه تصم يمشخص
است  ماتيبا تنظ راي،ز ديانتخاب كن اديرا با دقت و توجه ز يتيوضع ديشما با.است يارياخت)  تيوضع( و ظاهر  يمورد من ،انتخاب راو

بعنوان مثال . گذارم  يم ياديز يو ابتكار بعد از آن جا ييگو ههيبد ياما من برا. شوند يانداز م نيطن يخيو تار ياحساس ليكه مسا
  .برخورده ام يبيعج تيآن هستم به وضع يكه االن در حال كار رو يديرمان جد يبرا

  است ؟ يدر چه مورد: كننده  مصاحبه

 سميبنو يدوست داشتم رمان يزمان كي. مثال بازگو كنم   ياش را برا هيمراحل اول دياما اجازه ده. كنم  يصحبت نم اديدر مورد آن ز:  كازوئو
 يم رافراد چگونه با خاطرات ناراحت كننده  شان كنا نكهيدر مورد ا. كنند  يفراموش م ايآورده و  اديرا به  ليجوامع چگونه مسا نكهيدر مورد ا

 نيفراموش كردن بهتر است ؟ا يبرا يك. با نحوه كنار آمدن جوامع متفاوت است  ايقضا نيكه نحوه كنارآمدن فرد با ا افتميو در. نوشتم  نديآ
 يكه حرف دوگل راست بود كه م ديبحث كن ديتوان يم. است  يدوم مورد جالب يفرانسه پس از جنگ جهان. شود  ياتفاق بارها و بارها تكرار م

 نيهمه ا دييايب. نه  يكرد و ك يهمكار يكه چه كس ميخودمان را نگران نكن يليخ.  ميدوباره شهر را وادار به كار كردن بكن ديگفت ما با
درست صحبت نكرده ، و  يليكه در مورد عدالت خ نديگو يم ياما بعض.  ميواگذار كن يگريجست و جوها بدنبال روح درون را به زمان د

 دياگر با. كه تحت فشار است  ديبگو يگر ممكن است در مورد فرد ليتحل كياست كه  يزيچ نيا. شود يمشكالت بزرگتر م باحتماال مسب
پرسند ،خب نظرت در  ياز من م يكارشناسان فرانسو نيكنم كه همه ا يتصور م يخودم را در حال. شد  ينوشتم ،كتاب م يدر مورد فرانسه م

 ي،استراتژ  گريانتخاب د. ميصبر كن يتم بزرگتر ي،در واقع قرار بود برا ميبگو ديو من با ؟يكن يم يبه چ هم؟ ما را مت ستيمورد فرانسه چ
  ". دور  اري،بس اريبس يا ارهيدر س": جنگ ستارگان بود 
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  .مشكل روبرو بودم  نيبا ا ياديمدت ز يوبرا. ودش را داشت خ يجهت بود ،و چالش ها نيدر ا "نگذار بروم  چوقتيه"

  د؟يرا از كجا آورد "بازمانده روز"رمان  يسيانگل تيموقع:كننده مصاحبه

 نيكه ا ستيو همسرم گفت جالب ن. رمانم آمده بود  نيمصاحبه با من در رابطه با اول يبرا يروزنامه نگار.كه همسرم كرد يا يبا شوخ:  كازوئو
از آنموقع لغت .جذاب بود  يليخ مانيبرا دهيا ني؟ ا يمن هست شخدمتيكه پ يسوال ها را بپرسد و تو تظاهر كن نيكه ا ديايب نجايشخص ا

  .شده است  يشگيمن فكر هم يبرا)  هيتشب(  هيدر كنا شخدمتيپ

  به چه؟ هيتشب: كننده  مصاحبه

نسبت  دينبا يگونه عكس العمل شخص چيتودار باشد و ه دايشد ديبا يسيانگل شخدمتيپ.ياحساس يخوددار يمثل نوع يكي.  زيدو چ:  كازوئو
 يم نيما از ا يباشد ،اما بخش جهان يتبار يسيوارد نشدن به انگل يبرا يراه خوب ديرس يبنظر م. گذرد نشان دهد  يبه آنچه كه در اطرافش م

 ليدر مورد مسا يريگ ميباشد كه تصم ياز كس يتواند بعنوان نشانه ا يم يحت شخدمتياز پ هيكنا. شود  ريدرگ يلحاظ احساس ازترسد كه 
  او. گذارد  يم يگريرا به عهده شخص د ياسيبزرگ س

از او  يندگيبرم و به نما يشخص بكار م نيخدمت به ا يتالشم را برا نيشتريب د،منيگو يم
از ما در  يليخ.زنم يبزرگ نم ماتيشوم ،اما شخصاً دست به گرفتن تصم يجامعه م نيوارد ا
 يياز ما آنجا ياريبس. نه  ايميكن ي،چه در جامعه دموكرات زندگ ميمشابه قرار دار يها تيموقع

 شرفتي،و درآن پ ميده يكار خودمان را انجام م.  ميستيشوند ن يبزرگ گرفته م ماتيكه تصم
  . رديمورد استفاده قرار بگ يسهم كوچك ما به خوب ميدواريو ام ميكن يهم م

  ؟ ديكرد قيتحق اديمورد ز نيدر ا ايآ: كننده  مصاحبه

ها درباره خودشان چقدر كم است  شخدمتيپ يدست نوشته ها دميفهم نكهيبله،اما از ا:  كازوئو
است كه فقط  بيعج. حرفه مشغول شده اند  نيدوم در ا يكشور تا جنگ جهان نياز مردم در ا يبخش بزرگ نكهيتعجب كردم ،با فرض ا يليخ

مثالً . جعل شد  يشخدمتيدر بازمانده روز در مورد رسوم پ زهايپس اكثر چ.دارد  تنشان ارزش نوش يكرده اند زندگ ياز آنها فكر م يتعداد كم
  .ساخته شده است  نيكنند ،ا يصحبت م "ها  شخدمتينقشه پ"ها در مورد  شخدمتيپ يوقت

اش از دست داده  يعاطفيرسد شانس خود را در زندگ يبنظر م ي،كاراكتر اصل گرتانيد ين هااز رما يليدر آن كتاب و خ: كننده  مصاحبه
  .قرار داده است تيمسئله را در درجه دوم اهم نيچرا كه ا.است

 يروز. دهند  يشانس را از دست م نيبعلت فاصله ها ا ميبهتر است بگوئ. نه  ايدهند  يقرار م تيآنرا در درجه دوم اهم ايدانم آ ينم:   كازوئو
 يزاست كه فكر كنند،اوه ،فقط با زيآنها هوس انگ يبرا. توانست متفاوت باشد  يم نهايهمه ا نديممكن است به گذشته نگاه كنند و با خود بگو

  . ستيدر زندگ يمهم تر يزهايكه از دست داده اند بلكه چ ستيعشق ن قتياما در حق. بود  رياز تقد يكوچك

  ت ؟داده اس رييرا تغ يزيشما چ يبرا تيموفق ايآ. بوكر شده است  زهيبرنده جا "بازمانده روز": كننده  مصاحبه
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  .مشكل روبرو بودم  نيبا ا ياديمدت ز يوبرا. ودش را داشت خ يجهت بود ،و چالش ها نيدر ا "نگذار بروم  چوقتيه"

  د؟يرا از كجا آورد "بازمانده روز"رمان  يسيانگل تيموقع:كننده مصاحبه

 نيكه ا ستيو همسرم گفت جالب ن. رمانم آمده بود  نيمصاحبه با من در رابطه با اول يبرا يروزنامه نگار.كه همسرم كرد يا يبا شوخ:  كازوئو
از آنموقع لغت .جذاب بود  يليخ مانيبرا دهيا ني؟ ا يمن هست شخدمتيكه پ يسوال ها را بپرسد و تو تظاهر كن نيكه ا ديايب نجايشخص ا

  .شده است  يشگيمن فكر هم يبرا)  هيتشب(  هيدر كنا شخدمتيپ

  به چه؟ هيتشب: كننده  مصاحبه

نسبت  دينبا يگونه عكس العمل شخص چيتودار باشد و ه دايشد ديبا يسيانگل شخدمتيپ.ياحساس يخوددار يمثل نوع يكي.  زيدو چ:  كازوئو
 يم نيما از ا يباشد ،اما بخش جهان يتبار يسيوارد نشدن به انگل يبرا يراه خوب ديرس يبنظر م. گذرد نشان دهد  يبه آنچه كه در اطرافش م

 ليدر مورد مسا يريگ ميباشد كه تصم ياز كس يتواند بعنوان نشانه ا يم يحت شخدمتياز پ هيكنا. شود  ريدرگ يلحاظ احساس ازترسد كه 
  او. گذارد  يم يگريرا به عهده شخص د ياسيبزرگ س

از او  يندگيبرم و به نما يشخص بكار م نيخدمت به ا يتالشم را برا نيشتريب د،منيگو يم
از ما در  يليخ.زنم يبزرگ نم ماتيشوم ،اما شخصاً دست به گرفتن تصم يجامعه م نيوارد ا
 يياز ما آنجا ياريبس. نه  ايميكن ي،چه در جامعه دموكرات زندگ ميمشابه قرار دار يها تيموقع

 شرفتي،و درآن پ ميده يكار خودمان را انجام م.  ميستيشوند ن يبزرگ گرفته م ماتيكه تصم
  . رديمورد استفاده قرار بگ يسهم كوچك ما به خوب ميدواريو ام ميكن يهم م

  ؟ ديكرد قيتحق اديمورد ز نيدر ا ايآ: كننده  مصاحبه

ها درباره خودشان چقدر كم است  شخدمتيپ يدست نوشته ها دميفهم نكهيبله،اما از ا:  كازوئو
است كه فقط  بيعج. حرفه مشغول شده اند  نيدوم در ا يكشور تا جنگ جهان نياز مردم در ا يبخش بزرگ نكهيتعجب كردم ،با فرض ا يليخ

مثالً . جعل شد  يشخدمتيدر بازمانده روز در مورد رسوم پ زهايپس اكثر چ.دارد  تنشان ارزش نوش يكرده اند زندگ ياز آنها فكر م يتعداد كم
  .ساخته شده است  نيكنند ،ا يصحبت م "ها  شخدمتينقشه پ"ها در مورد  شخدمتيپ يوقت

اش از دست داده  يعاطفيرسد شانس خود را در زندگ يبنظر م ي،كاراكتر اصل گرتانيد ين هااز رما يليدر آن كتاب و خ: كننده  مصاحبه
  .قرار داده است تيمسئله را در درجه دوم اهم نيچرا كه ا.است

 يروز. دهند  يشانس را از دست م نيبعلت فاصله ها ا ميبهتر است بگوئ. نه  ايدهند  يقرار م تيآنرا در درجه دوم اهم ايدانم آ ينم:   كازوئو
 يزاست كه فكر كنند،اوه ،فقط با زيآنها هوس انگ يبرا. توانست متفاوت باشد  يم نهايهمه ا نديممكن است به گذشته نگاه كنند و با خود بگو

  . ستيدر زندگ يمهم تر يزهايكه از دست داده اند بلكه چ ستيعشق ن قتياما در حق. بود  رياز تقد يكوچك

  ت ؟داده اس رييرا تغ يزيشما چ يبرا تيموفق ايآ. بوكر شده است  زهيبرنده جا "بازمانده روز": كننده  مصاحبه
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  .مشكل روبرو بودم  نيبا ا ياديمدت ز يوبرا. ودش را داشت خ يجهت بود ،و چالش ها نيدر ا "نگذار بروم  چوقتيه"
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شبه عوض شد ، و  كيانگار كه  زيهمه چ. ناشناخته بودم سندهينو كيرا منتشر كردم ،هنوز  "شناور  يايدر دن يهنرمند "رمان  يوقت:  كازوئو
 يتلفن يمنش كيميگرفت ميآنموقع بود كه ما تصم. برد شد  تيوا زهيبوكر شده بود ،برنده جا زهينامزد جا نكهي،و با ا.  ديشش ماه بعد بچاپ رس

  شام دعوت افتيشناختم ما را به ض يم يكه به سخت يناگهان، افراد.  ميبخر

 ياز دست م يزندگ يوگرنه كنترلت را رو.جواب مثبت بدهم زيبه همه چ ستميكه مجبور ن رميبگ اديتا  ديطول كش يمدت زمان. كردند  يم
  .بوكر شدم ،آموختم چگونه مودبانه به مردم جواب رد بدهم زهيسه سال بعد كه برنده جا. يده

  ؟ دينوشتن دار يبرا يعادت خاص ايآ: كننده  مصاحبه

  .جواب ندهم  ليميا ايبعدازظهر تلفن  ۴كنم تا ساعت  يم يو سع. سمينو يمعموال از ساعت ده صبح تا شش بعدازظهر م:  كازوئو

  ؟ ديده يانجام م سينو شيمعموال كارتان را در چند نسخه پ: كننده  مصاحبه

  .شوم كه بارها تكرار كنم  يقسمت ها را مجبور م يمعموال بعض. سوم برسد  سينو شيبندرت اتفاق افتاده كه به پ: كازوئو

گرچه االن .  ديرا نوشت " ريناپذ يتسل "و بعد رمان . سه اثر اولشان نقد مثبت داشته اند يمثل شما رو يمعدود يها سندهينو: كننده  مصاحبه
  ؟ ستيمورد چ نينظر خودتان در ا. آثارتان است  نيمعتقدند جزو بدتر يشده ،اما برخ دهيرمانتان برگز نياز منتقدان بهتر ياريبنظر بس

باشد،احتماال ابراز شده كه  يسه اثر اول من نقد ياگر رو. بشوم  يتر زيكردم وارد قلمرو جنجال برانگ يكنم خودم را مجبور م يفكر م:  كازوئو
نوشته شد كه تا  "وركريوين"در  "بازمانده روز" يرو ينقد.دارد  قتيحق يكنم كه از جهات ياحساس م. شجاعانه نبوده است  يبه اندازه كاف

  .مثل حركت ساعت است   زيكه همه چ نجاستيمشكل ا:در آن ذكر شده است. شد ينقد آن محسوب م نيبهتر آخر

انتظار ندارند بخاطر كامل بودن مورد انتقاد قرار  هيبق.آن تحت كنترل است زيهمه چ.شود ينم دهيدر آن د ينظم يبله ،ب: كننده مصاحبه
  !بود  يعجب نقد.  رنديبگ

كه  ييپس در آن مقطع از انجام كارها.رمان بودم  ديمن در حال تجد. كردم  يانداز شد كه احساسش م نيطن يزيمورد با چ نياما در ا: كازوئو
  .كردم  ينداشتم احساس عطش م ينانيچندان به آنها اطم

  د؟ياز آن از قبل آماده كرده بود يطرح اي،آ ديكه مشغول نوشتن آن بود يهنگام: كننده  مصاحبه

كند  ياو فكر م.پرمشكل و در آستانه طالق بزرگ شده بود  يخانواده ا نيكه در ب يبود ،مرد دريداستان از را كي. دو تا طرح داشتم : كازوئو
او معتقد است . شود يم يبزرگ ستيانيپ جتاًيو نت.است كه انتظاراتشان را كامال برآورده كند  نيآنها ا نيصلح ب جاديا يتنها راه ممكن برا

اتفاق  نشيآنچه كه در ارتباط با والد.شده است  ريد يليآنموقع خ گريالبته د. خواهند رفت نيكنسرت بدهد ،تمام مشكالت از ب كياگر
 يروزها نياست كه تالش دارد در آخر ريمرد پ كياست،داستان  BRODSKYداستان هم از  كيو .آمده است  شيافتاده،مدتها قبل پ

كسب كند،پس حتما خواهد  يتيكند اگر بعنوان رهبر اركسترموفق ياو فكر م. است خوب باشد ختهيبهم ر كامالكه  ي،در رابطه ا شيزندگ
انتخاب  جهيمعتقدند همه مشكالت نت شانيها تيافتد كه شخص ياتفاق م يدو داستان در جامعه ا نيا. اش را بازگرداند  يتوانست عشق زندگ
  .است  ييقاياشتباه موس ينادرست ارزش ها
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  ؟ ديكن يدر مقابل منتقدان اهانتگر چگونه رفتار م: كننده  مصاحبه

. را دنبال كند ييايواضح بود ، و قرار بوده است كه منطق رو يرمان به اندازه كاف نيا. وقت دوست نداشته ام كه عمداً مبهم باشم  چيه:  كازوئو
.  شودياستفاده كرده ام و بنظرم منجر به ابهام م كيتكن نيمن از ا. شود  يو مجسم م فيتوص گريكاراكتر معموال توسط افراد د كي،  ايدر رو

گذشت سال ها  يبنظرم ط. در آن زمان بودم يطور آدم نيا. دهم  ينم رييرا تغ " ريناپذ يتسل") كلمه از  كييحت(از  يكلمه ا چياما من ه
 يگذارم ،مطمئنم كه بخش يكتاب تور م كييبرا يوقت.كنند يسوال م در مورد آن از من يگريد زياز هر چ شيب. كرده است  دايخود را پ يجا

 هياز بق شيها ب نيآكادم. باشم  كايامر يدر كرانه غرب يخواهم گذراند ،خصوصا وقت " ريناپذ يتسل"در مورد  حيوقت جلسه ام را به توض زا
  . سندينو يدر مورد آن م ميرمان ها

دارد راز گم شدن  يبنكس بود كه سع ستوفريبنام كر يسيكارآگاه انگل كيدر رابطه با  " ميبود ميتييوقت"تان  يرمان بعد: كننده  مصاحبه
  .كند  ييرمز گشا يرا در شانگها نشيوالد

 ميزندگ يدر دهه س. شده بود  دهيچ يخاص يو مكان يزمان طيدر حرفه ام بود كه در شرا يياز معدود مثال ها يكي " ميبود ميتييوقت":  كازوئو
 ينژادپرست در بخش ها يبود ،با همه گروه ها يامروز يالملل نيب ياز شهرها شهيكل ينوع نيا. داشت  ميبرا يخاص تيجذاب يشانگها

كه پدربزرگم  يعكس را از زمان ي،پدرم آلبوم ها يدر هشتاد سالگ.آمده بود  ايكرد و پدرم هم آنجا بدن يمن آنجا كار مدربزرگپ. كوچكترش
مالقات پدرم با خدمتكار  يكرد،بعنوان مثال ،پدربزرگم برا فيمن تعر يبرا ياديز يبود ،او داستان ها ياديز يعكس ها.آورد رونيآنجا بود ب

 زيانگ جانيه يلياتفاقات خ نيا. بود ،تفنگش را برداشته بود ينيمنطقه محافظت شده چ كيسرطان در  يماريمرگ از ب حالمردشان كه در 
 شخدمتيبا پ ياديز يشباهت ها -شرلوك هولمز - يسيكاراگاه انگل كيچهره .  سميبنو يسيداستان پل كيو دوست داشتم كه . هستند 

 يقيمثل موس. كامال دور ياز نظر احساس. محبوس شده است  يحرفه ا يتياش كند ،در شخص فهياز آنكه خود را وقف وظ شتريب.دارد يسيانگل
 نيبنك ب ستوفريدر فكر كر) خاص( ژهيحذف و ينوع.او وجود دارد كه شكسته شده است  يشخص يايدر دن يزي،چ" ريذناپ يتسل"دان رمان 

 " ميبود ميتييوقت "است كه من دوست داشتم در قلب  يبين منطق عجيا. دوم وجود دارد يو توقف جنگ جهان نشيحل راز والد
اما رمان آنطور كه من دوست .  نديب يمان م يرا مثل همان زمان كودك زيكه همه چ ميسياز خودمان بنو يبود تا در مورد بخش يتالش.اورميب

 وهيرا به ش يگريخواست بنكس رمز د يدلم م. اورميرمان ب هماناز رمان را داخل  يبود كه ژانر نيمن ا ياصل دهيا.  امديداشتم از كار در ن
مرا به  يگرياز هر كتاب د شيب " ميبود ميتييوقت "كتاب . و صد و نه صفحه را دور انداختم  كساليكارِ  تياما در نها.حل كند  يستيآگاتا كر

  .دردسر انداخت

  PARIS REVIEWترجمه از *



|شماره دهم ادبيات داستاني چوكماهنامه  | ۱۳۹۰خرداد  | 48  

 
 

  مقاله خارجي

  

  در حد انتشار ينوشتن داستان يده نكته برا

  نيكا يلسل: سندهينو

  ياجل رضايعل: ترجمه

  .سيبنو يخواه يهر چه م

 يموضوعات را در زندگ نيتو چه جالب است، جالب تر يكن كه برا مشخص
و تنها ما  مياست كه ما مالك داستان نيها در صنعت نشر ا تيمز نيبزرگتر. سيكن، و از نگاه خاص خودت بنو دايات پ

  .استفاده كرد ديفرصت با نياز ا. ميسيبنو ميتوان يم

  .گذارتر كن ريصحنه ها را تأث ات،يبا گفتن جزئ

كن و نشانه  يآور اديها را به خواننده ها  تيسر و وضع شخص. همه فهم عرضه كن يبا شكل يذهن ريخواننده ات تصاو به
و  رديبه خود بگ يات حس واقع يشود عمل داستان يباعث م نيا. كنند يم شيدايپ عآيها بده، آنها سر تياز شخص يا

  .خواننده در داستانت غرق شود

  .را باور كند يزيتواند هر چ يداستان تو نم يستانت را اثبات كن، خواننده دا يدرست

)) اتيگفتن جزئ((  تيامر با خاص نيكه ا. شود ياو با داستان همگام م ،يخواننده قرار بده اريدر اخت ياطالعات واقع اگر
موضوع را حل و فصل كند كه  نيساده ا يبا جواب سندهيموضوع گذر كرد و نو نياز ا يتوان به راحت ينم. شود يم سريم
  . ))واقعآ اتفاق افتاده است: (( داستان نيا

  .شكست بخورد يسينو يم يدار اييرا كه نوشته ا يامكان دارد كتاب

دوباره تالش  ميتوان يم نكهيكما ا. ميرو يبار نم ريز ميتالش كرده ا شيمان كه برا هيها غالبآ در نقد آثار اول سندهينو ما
فوق العاده ارائه  ياگر اثر يحت ميرا عرضه كن ميهر چه نوشته ا ديبا نيبا وجود ا م،يو كار اول مان را بهبود ببخش ميكن

 ديات مف يبعد يكارها يبرا يهمان ها كار كن يو رو يچه بسا اگر آنها را نگه دار. تاس هودهيب شهيننوشتن هم. مينده
  .يشو ياست و تو خبره تر م

  .بدهند رييرا تغ ياصل تيشخص يحوادث در داستان، توازن زندگ نكهيل از افورآ شروع كن، قب
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راه  نيتر عيسر نيا. ديايدر قهرمان داستان بوجود ب يديكل رييتغ نكهياز ا شيها بگو، پ زيچ يسر كيخواننده ات  به
  .باشد يشدن خواننده در داستان م ريدرگ يبرا

  .دهد يم شيرا افزا قيتعل نيا. كن تيهدا يعكس العمل يرا برا يرا بساز و هر عمل رنگيپ

وجود دارد كه در عكس  ييگره گشا اييكه عمل يفهم يم يرا وقت نيدارد تو ا اجياحت ياديز يها رنگيعمومآ به پ داستان
  .باشد يگذار م ريها تأث تيالعمل شخص

  .تواند لم لوزت بخورد يم يانتخاب نكن وقت تتيخوردن شخص يرا برا بيهرگز س

به طور مثال،  ،يتوان ياگر م. و امتحان كن ريكلمات را در نظر بگ يهمه : گفتن داستان وجود دارد يبرا يگريد روش
 يم يزندگ كجا،يريصورت به متن و تصاو نيدر ا. معمول نشان بده ريغ يزيداستان را در حال خوردن چ تيشخص
  .يبخش

  .توانند حل  كنند يرا در داستان م يها هر اشكال تيشگفت آور است، شخص

باشد و ما در روزنامه  ياز اتفاقات و حوادث م يفقط رشته ا رنگيبدون آنها، پ. ميخوان يها م تيشخص يداستان را برا ما
 يكه سالها يكن يم يآور اديرا  ييها تيشخص ،يسينو يتو م ياما وقت. ميخوان يدست را م نياز ا يهر روز گزارش

  .ينيآنها را بب ريتصاو نياول داستان اول ينكه در صفحه ياز ا شيكردن هستند البته پ يدر حال زندگ ياديز

  .كشمكش دل و جان داستان است

 يداستان را خوب شروع م يوقت. اندازد يم يپرتگاه سنگ كييو دارد از باال ختهيصورتش ر يقهرمان داستان رو يمو
و   _را   قيتعل نيهمچن  _كشمكش را نگه دار . يكتاب انتخاب كرد يبد برا يقهرمان زن، آغاز ايقهرمان  كيبا  يكن

  .يوش يم كيداستان نزد انيكه به پا يادامه بده تا زمان

  .نكن كيخودت شل يبه پا

 اديكار ز ياثر جا نيو ا شوديبهتر هم م نيداند از ا يم سندهيكه نو يزمان. ارسال كردن اثر تعجب آور است يبرا وسوسه
خودت را  تيو تو در آن موقع. پسندند يجور كارها را نم نيفرستد و آنها كآل ا يانتشارات م ايراستاريو يرا برا اثر اي. دارد

كنم كه اثر تو قبول  يم نيتضم يكار كن شتريب يچرا برگشت خورد؟ اما اگر كم ديببخشيبپرس نكهيا يبرا يكن يآماده م
  .خواهد شد
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  ترجمه يشناس بيآس

    

  

  

  

  

  ياكبرمحمد   

  ترجمه از نگاه مترجم

شايد هيچ گاه ، هيچ كس به اندازه ي كسي كه موضوعي را به واقع لمس مي كند نتواند سخن بگويد و از نقاط ضعف و 
و بديهي ست كه در مورد ترجمه  نيز ، . ترجمه هم از اين قاعده مستثنا نيست. قوت آن و جزئيات پنهاني آن پرده بردارد

بدين جهت سراغ يك ترجمه ي خوب را از محمد . مترجم خبره نمي تواند به خوبي سخن براندهيچ كس بهتر از يك 
  .را به هفت بخش تقسيم كرده اند يخوب ادب يترجمه  كييها يژگيوي و. قاضي گرفتيم

پاسخ  ريز يهفتگانه  ياست كه بتواند به پرسش ها يآن ترجمه ا يخوب و موفق ادب ياهل فن، ترجمه  ينظر همه  از
  :مثبت بدهد

  را رسانده است؟ يترجمه، مفهوم متن اصل ايآ -۱

وارد باشد  يادب ديدارد كه مترجم نه تنها به زبان خود از د نيبه ا ينخست بستگ يپرسش در درجه  نيدرست به ا پاسخ
چه با معلومات  ديكند، بلكه با انيبه زبان خود ب يگرفته است به طرز درست يرا كه از متن خارج يتا بتواند مفهوم

فرهنگ، مفهوم درست  يو چه از راه كمك گرفتن از كتاب ها كنديكه از آن ترجمه م يزبان ليخود در تحص ياكتساب
  .ابديمتن را در

درخت انار است،  يبه معن "هيگره ناد"انار و  يدر زبان فرانسه به معن "گره ناد" يعنوان مثال درست است كه واژه  به
ترجمه كرده  نيرا چن يفرانسو يجمله ا ينارنجك انداز هم هست و مترجم يبه معن ينارنجك و دوم يبه معن ياول يول

دو نارنجك انداز به فرانسه «: بود نيا سندهيو حال آن كه منظور نو» شدند يدو درخت انار در راه فرانسه خشك م«: بود
 يچرا مترجم فعل فرانسو ستيروشن ن يدارد، ول ياشتباه گرفتن نارنجك انداز با درخت انار باز محمل. »گشتند يبرم
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منظور از  پستواند برگردد،  يترجمه كرده است؟ البد فكر كرده بوده كه درخت كه نم "خشك شدن"را به  "برگشتن"
  .وجود ندارد يفكر نكرده بود كه در راه فرانسه درخت انار گريد. برگشتن درخت، خشك شدن آن است

  حفظ شده است؟ سندهيلحن نو ايآ -۲

شان با هم  يو اخالق يو فكر يروح يها يژگيبه تناسب و شانيو سبك نگارش و زبان ا ستنديهمه مثل هم ن سندگانينو
رومن . انيبوده است شوخ و بذله گو و خوش طبع و خوش ب يآدم ،يونانييسندهينو سيكازانتساك كوسين. كند يفرق م

در  شهيهم يزبان ول نيريبوده است ش يفرانتس مرد ناتولآ. يبوده است خشك و جد يآدم يفرانسو يسندهيروالن نو
شازده  يسندهينو( يمانند سنت اگزوپر يا سندهينو. كرده است ينم غيزدن و طنز و تمسخر در شياز ن شيگفته ها
  .نداشته است ياتيخصوص نيچن يگريحساس و شاعرانه داشته است و د يطبع) كوچولو

و به عنوان مثال اگر شما . ابدييآنان بازتاب م يشك در نوشته ها يب سندگانينو يو ذوق يو فكر يروح يها يژگيو نيا
كه  ديبر يم يپ دينگاه كن "يونانييزوربا" اي "باز مصلوب حيمس" اي "مرگ اييآزاد"مانند  سيكازانتساك كوسيبه آثار ن

  .زدير يمكلمات او  ياز سر تا پا يو لوند يشوخ طبع

كه آن بزرگوار اندك  دينيب يم د،ياو را بخوان ياز كارها گريد يكياياثر رومن روالن  "يمهاتما گاند"عكس، اگر كناب  بر
 يمطلب مورد نظرش را خشك و ب نيو ع ستيدر گفتار و قلمش ن ييو طنز گو يزبان نيريش اييو مسخرگ يلحن شوخ

كه آن مرد چه اندازه  دينيب يم د،يآناتول فرانس را بخوان ي"ها پنگوئنيرهيجز"اگر  اي. كاغذ آورده است يبه رو هيرايپ
  .دارد شيطنز و تمسخر در گفتار و در نوشته ها

را حفظ كند و  سندهيمربوط به هر نو يگفته شده  يها صهيموفق آن است كه در ترجمه اش بتواند همان خص مترجم
  .از مثلن آناتول فرانتس با مارسل پروست فرق داشته باشد ياثر يلحن ترجمه اش در ترجمه 

بفرما و  مييگو يكه م ميدار يمثل يما در فارس. باشد افتهيلحن كالم را درن يباشد، ول دهيممكن است متن را فهم مترجم
. ق استتا آسمان فر نيزم "بتمرگ"با لحن  "بفرما"لحن كالم  انيم ياست، ول يمعن كيو بتمرگ هر سه به  نيبنش

لحن متن  يبرعكس، ترجمه كند، مفهوم متن را رسانده ول اي "گبتمر" اي "نيبنش"را  "بفرما"حال اگر مترجم محترم 
  .را مراعات نكرده است ياصل

  است؟ افتهيمترجم زبان خاص و متناسب با متن را در ايآ -۳

بوده  ديحافظ و موالنا عب يكه هم دوره  ويچون بوكاچ ايستهيز يم شيچون سروانتس كه چهار صد سال پ يا سندهينو
. فرق داشته است ياند كه نثر آن ها با نثر امروز ستهيز يم ييدر زمان ها يسيانگل ريشكسپ اييفرانسو يرابله  اياست، 

بزرگ  اييمحمد حجار يبا نثر معاصر ما مثلن با نوشته ها يسعد اگلستانيو دمنه  لهيكل ايچنان كه نثر مرزبان نامه 
 ويبوكاچ "دكامرون" اياست  شيسروانتس كه مربوط به چهار سال پ "شوتيدن ك"من اگر . جمال زاده فرق دارد اييعلو

سنت  ي"كوچولوشازده "ترجمه كرده بودم كه مثلن  ينوشته شده است را با همان نثر و زبان شيكه در ششصد سال پ
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جا است كه  نيا. شد ينم يموفق يرا ترجمه كرده ام، بدون شك ترجمه  لونهيس وياتسينيا "نان و شراب" ايياگزوپر
در  يمحمد قاض«: نكته اشاره كرده و گفته است كه نيبه ا شانياز نوشته ها يكيدر  يابندرينجف در يمترجم توانا آقا

اختالف  زيم دوره نه سندگانيآثار نو انيحتا در م. »است افتهيزبان خاص متناسب با متن را در "شوتيدن ك" يترجمه 
  .زبان وجود دارد

و شاعرانه است و  باينثرش ز يكي. سدينو يم "آرگو"به اصطالح  ايانهيعام يگريد سد،ينو يم يو كتاب يادب سندهينو كي
 نيا تيرعا. ابديرا ب ياصل يحواسش را جمع كند و زبان متناسب با نوشته  ديمترجم با. است يخشك و روزنامه ا يگريد

 بيترت نيدهد و بد يم يهنر يآورد و به آن جنبه  يبودن در م رفص ينكات است كه ترجمه را از حالت فن و حرفه 
  .مختلف با هم فرق داشته است سندگانيبرد كه زبان نو يم يترجمه ها پ نياز خواندن ا يهر خواننده ا

  است؟ دهيبرگز يمتن اصل يواژه ها يبه جا يو خوش آهنگ قيدرست و دق يمترجم واژه ها ايآ -۴

واحد واژه  يمعن كييمتعدد دارند و گاه برعكس، برا يها يمعن يهمچون در زبان فارس زين يخارج يها در زبان ها واژه
كرده  فيتوص ي، سروانتس با لحن خاص خود آن پهلوان پنبه را به صورت كس"شوتيدن ك"در . گوناگون هست يها

آوردم كه به گمانم از  "مايپهلوان افسرده س"صورت  بهدارد و من آن را  يغم زده و محزون يافهيق شهياست كه هم
از  يكيقيخوش آهنگ و درست و دق يواژه ها دنيبرگز. خوش آهنگ تر است "افهيمحزون ق" اي "چهره نيپهلوان غمگ"

  .ديافزا يم ياديز يكار ترجمه است كه بر ارج و قدر آن به اندازه  يهنر يجنبه ها

  كرده است؟ تيخود، دستور زبان را رعا يمنرجم در ترجمه  ايآ -۵

شده باشد، وگر نه، آن نوشته  تيدستور زبان رعا يبودن هر نوشته بسته به آن است كه در آن اصول و قاعده ها درست
 نيمشمول ا زينادرست هستند ن يكه از نظر دستور ييبه كار بردن واژه ها. بدون ارزش خواهد بود يادب ديغلط و از د
 يواژه  كيكه  "گزارش"جمع بستن . كه دلم به هم خورد مبرخورد "گزارشات" يبه واژه  يدر ترجمه ا. شرط است

فعل ها به  تيام كه در نرجمه رعا دهياغلب د زيزننده است و ن يها يقگياز آن كج سل يعرب "ات"است با  يفارس يبايز
آن  ياشخاص به كار رفته است و به جا ياست برا اءياش يژهيكه و "آن ها" ريكه ضم نيا ايزمان نشده است  يمقتضا
 يسيكه به درست نو زيمراعات نكردن دستور زبان ن نيا. آن ها رفتند: رفتند، نوشته است "شانيا" اي "آنان": سديكه بنو

  .موثر است اريبس يگريد يآوردن ارزش ترجمه و هر نوشته  نييشود، در پا يمربوط م

  شده است؟ تيرعا ياصل يسندهينو جازيبرعكس، ا ايطول كالم  ايآ -۶

 كيدر  ايكلمه  كيرا در  يمطلب ياصل يسندهيكه نو ديآ يم شيگاه پ. شود يمساله به امانت در ترجمه مربوط م نيا
 يندانسته و به شرح و بسط آن م يمقصود كاف يادا يكه مترجم آن را برا مينيب يم يول. كرده است انيكوتاه ب يجمله 

  .از خودش آورده است رجمندارد و مت يربط سندهيپردازد كه البته به خود نو
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 شيبه شرح و بسط ب ازيآن جمله ن ايهم آن واژه  يامانت به دور است و اگر به راست تياز رعا يكار نياست كه چن دايپ
جا  نيكه مثلن در ا سديآن بپردازد و بنو رينوشت به شرح و تفس يپ اييداشته باشد، مترجم خوب است كه در پاورق يتر

كتاب ششصد صفحه  كيگاه بوده كه  ست،ياو ن دنيبه نام يازيكه ن يمترجم معروف. و چنان است نيچن سندهيمنظور نو
 صديبه حجم و قطر س يكتاب ياثر صد صفحه ا كيصفحه آورده و گاه برعكس، از  ستيصد و ب كيايصد  كيرا در  يا

 يرو نم نيندارد و از ا يبه متن اصل يو ربط ستياست كه در هر دو مورد ترجمه وفادار ن دايپ. چهار صفحه ساخته است
  .شد ليآن قا يبرا يتوان ارزش

قطعه گنجانده  كياييرباع ايتيب كيمطلب را در  ايدن كيحافظ  اييسعد اياميكه مثلن خ مينيب يم زيخودمان ن اتيادب در
 ست،يترجمه ن گريد نيا سد،يبنو يقطعه كتاب اييرباع ايتياز آن ب يگريهر زبان د اييسيانگل ايياند، حال اگر مترجم فرانسو

  .است ريتفس

  الزم داده شده است؟ تياهم) ينگارش ينشانه ها( يبه نقطه گذار ايآ -۷

 يمتن پرسش كيرو مثلن  نيوجود نداشت و از ا ،يخارج يِ مرسوم در نوشته ها ينقطه گذار ك،يكالس يزبان فارس در
را  ياريمساله مشكالت بس نيو ا دهينرس ايدهيرس انيمعلوم نبود كه جمله در كجا به پا ايخواندند و  يم يرا به لحن عاد

در  ،يخارج اتيبا ادب يياز هنگام آشنا ينگارش ينشانه ها يريبه كارگ وياصول نقطه گذار. آورد يم شيدر كار خواندن پ
از جمله  يپرسش يكند تا جمله ها تيوارد شده و الزم است كه مترجم در متن خود آن ها را رعا زين يفارس ينوشته ها

 يو همه  ستينقل قول از ك ايدهيرس انيداده شود و معلوم شود كه جمله در كجا به پا زيتم ينيو تحس يتعجب يها
  .شود نيتام punctuation "ينقطه گذار" گرينكات د

 نيدر ا قيو توف يابيكام  يآن ها را در ترجمه شرط الزم برا تيو رعا ميكه در باال گفت يياصول و قاعده ها يمجموعه  از
  :است ياديدو بخش بن يكار ترجمه دارا يكه به طور كل ميريگ يم جهينت نيچن م،يكار دانست

  .شده در متن مورد ترجمه انيب اميمفهوم و پ افتني -۱

  .و بازتاب دادن آن در متن ترجمه سندهيلحن و سبك نو افتني -۲

 "يمعادل كامل متن اصل"نامند و مجموع آن ها  يم "معادل سبك"و بخش دوم را  "معادل مفهوم"نخست را  بخش
  .شود يخوانده م

با  يانتخاب وازه ها، باز انه،يعام اييزبان ادب فه،يمانند لحن سخن، طنز و لط ييها يژگيسبك شامل و ،يادب يمتن ها در
  .است يكوتاه و بلند بودن جمالت و نقطه گذار ايبودن  طيبس ايكلمات، فشرده 
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  خبرهاي ادبي            

  مجتبي كاوياني سيد 

  استقبال گسترده از جشنواره ليراو

حميد رضا اكبري شروه ازاستقبال : به گزارش خبرگزاري انجمن داستاني چوك
: حميد رضا اكبري دراين باره گفت. اين جشنواره خبردارد خوب مخاطبان از

باتوجه به مدت زمان كمي كه براي ارسال آثار معين شده بود تعداد آثار ارسالي 
  .عنوان بوده است ۷۰۰بيش از

بزرگترين ايرادي كه به جشنواره ها گرفته مي شود به : شروه درادامه گفت
به شركت كنندگان از سه مرحله داوري خاطرداوري است و ما براي اطمينان دادن 

  .استفاده مي كنيم تا آن اثري كه بايد، برگزيده شود

متاسفانه بعضي ازآثار طبق شرايطي كه درفراخوان گفته شده : شروه همچنين گفت
بود، ارسال نشده و يا بدون نام ونشان هستند كه اين ها متاسفانه به مرحله داوري راه 

  .نمي يابند

  

  به صدر رسيد"يابد  به تنهايي نجات نميهيچ كس "

بازيگر و نويسنده ايتاليايي » مارگارت ماتزانتيني«رمان » يابد هيچ كس به تنهايي نجات نمي«
  .هاي اين هفته ايتاليا را از آن خود كرده است صدرنشيني كتاب

  

  اي از آلمان رسيد جايزه ادبي ايتاليا به نويسنده

  .اعطا شد» سكوت«براي كتاب » آدا زاپري زوكر«به نويسنده آلماني » كيانتي«بيست و چهارمين جايزه ادبي 
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  به ايران رسيد» آيين معصوميت«

  .نوشته رونالد ريبمن با ترجمه داود زينلو روانه بازار كتاب شد» آيين معصوميت«نمايشنامه 

  

  

  منتشر شد» آ ه  مد«سال ترجمه جديدي از  ۴۰بعد از 

نزديك به   به گفته مترجم،. نوشته اوريپيد با ترجمه اميرحسن ندايي منتشر شد» آ  مده«نمايشنامه 
  .چهل سال است كه ترجمه ديگري از اين اثر در دست نيست
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