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میان انزوا ُو تنھایی

1دانالد ھال
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کھروستاییخانۀازطبقھیکدرتنھاییبھمنھستم.منزویخود،سالگِیھفتوھشتاددر
کنم.میزندگیزیست،میآندرم)–امریکاداخلیجنگ(داخلیجنگزمانازامخانواده

دیداربھدخترشسھکرد.میزندگیاینجادرتنھابزرگم،پدرمرگِازپسھم،2کیتمادربزرگم
چھلنشستم.اوجایبھمنوگذشتدرسالگیھفتونودسندراو1975سالدرآمدند.میاو

روکشیصندلِیرویگذراندم.صندلیدوازیکیرویبرتنھاراروزھایممنکھعجیبیساِل
اسبوگاوھاازخالیوطالیینشده،رنگقدیمِیانباربھپنجرهازنشیمنماتاقدرآبیشدۀ

اتاق4مکانیکِیصندلِیرویکنم.مینگاهبرفبھکنم:مینگاهاللھگلبھکنم.مینگاه3رایلی
ھمراتلویزیوناخبارمنکنم.میانشاءراحروفونویسممیراپرگردھااینونشستھپذیرایی

میکسانیدھم.میلمآرامبخش،بسیارانزوایدرکنمگوشآنھابھکھاینبدوناغلببینیم.می
دھممیترجیح(کنممیحفظراخودمخلوتپذیرم.نمیراآنھامنعموماًامابیاینددیدارمبھخواھند

و7ِمیندرکھ6نیوھمشایرازَمرَدمدوستاِنبھترینازتندوآید.میھفتھدرشبدو5لیندا.م)–
9کارولھفتھدرساعتیچندزنند.میاینجابھسریگاھیازھرکنند،میزندگی8منھتن

پیراداروھایمخوردِنوشماردمیمراقرصھایودھدمیانجامرالباسھایمشستشویکارھای
گاهدارم.ایآسودهاحساسرود،میپیشمازھموقتیوھستمحضورشانتظاردرمنگیرد.می

میراآنجایتنھاییودھدمیدستازراآرامبخششنیرویمنانزوایشبھا،بویژهگاھی
می شوم.گیرد. من از اینکھ انزوای من بھ من باز می گردد خوشحال

گلندبستانو10اقتصادیبزرگرکودمدتدربودم.فرزندتنھامنشدم.زاده1928سالدر
محلھدرگاھیازھربودیم.برادروخواھربدونماازبسیاریبود،کالسھھشتکھ11اسپرینگ

سبکچوِبباداشتدوست12اکسلچارلیپایید.نمیدرازابھھرگزرفاقتاماداشتمرفیقیمان
سیمانوبودمچلفتیپاودستامابودم.ھمینطورھممنبسازد.ھواپیمامدلھایکاغذیدستمالو

میآوریجمعتمبرمنبعدھا،کردند.میپروازاومدلھایریختم.میکاغذیبالھایمیاندر
ھفتکالسھایدرشدم.خستھھمتمبرآورِیجمعازبود.ھمینطورھم13بِنِدیکتفرانکوکردم

13 Frank Benedict
12 Charlie Axel
11 Spring Glen

میلونپانزدهیافت.ادامھ1933تا1929ازکھبودصنعتیجھانتاریخدراقتصادیرکودبزرگتریناقتصادی،بزرگرکود10
( گفتاوری و ترجمھ از سایت تاریخ در اینترنت)شدند.>امریکایی بیکار بودند و نزدیک بھ نیمی از بانکھا ورشکست

9 Carole
8 Manhattan
7 Maine
6 New Hampshire
5 Linda

داد. نوعی مبل یک نفرۀ قابل تغییرمنظور صندلی راحتیست کھ برای راحتی می توان آن را تغییر4
3 Riley
2 Kate
1 Donald Hall
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داشتم.ھمخوابیاوتختخواِبدر14پاپباراباراباکھھستیادمبودند.نیزدخترھاھشتو
وقتھا،بیشتربودیم.ھمازجداوکامللباسبامابودمابھحواسشدلواپسیبامادرشھنگامیکھ

مادرمگیرفتم.مییاددرسونشستھنشیمناتاقدرایسایھدرتنھاداشتمدوستمدرسھازپس
کارشدفتردرپدرمکرد:میبازیبریجدوستانشبایادادمیانجامراخانھیخریدھا

درآمدھایی می افزود کھ من آرزویش را داستم.
،نیوھمشایرکشتگاهھمیندرپدربزرگمباتاکردممیترکرا15کانِتیکاتدرروستایمتابستان،

دوشیدمیشیر16ھالتسینگاِوھفتازشاموبامھرکھرااو.کردم.میجمعآنمانندویونجھ
کردم.میدرستبود،،17نانُکلُفِتتکۀدومیانکھپیازساندویچخودمبراینھارکردم.میتماشا

از این ساندویچ پیشتر گفتھ ام.
بھآموزشینگاهازاکستررفتم.18اکستربھدبیرستاندوسالآخرینادامۀبرایسالگیپانزدهدر

دانشجویپانصدبودم-متنفرآنازمناماکردمیآسانرا19ھارواردبھرفتنوخوردمیکالج
آنبھکردممیتالشمنامابودترسناکخلوتوانزوابودند.اتاق،یکدرنفردوھرھمانند،

میعجیباتاقیکدرراخودمکشیدم.میسیگاررفتم،میطوالنیزدنھایقدمبراییابم.دست
بقیۀشب،شنبھنوشتم.میوخواندممیوماندممیتوانستممیکھجاییتاھمانجاویافتم

میخودماتاقدرمنکردند.میتماشافیلممشتاقانھیانشستند،میبسکتبالمیداندردانشجویان
ماندم و از انزوای خودم لذت می بردم.

ازکھوسایلیازپُراتاِقیکدرسالسھبودند.دونفرهونفرهیکخوابگاهسوئیتھایکالج،در
اتاقکنم:حفظرانفرهیکسوئیِتتوانستمپایانیم،سالھایمدتدرکردم.زندگیبودندخودم
داشتند.ھمھداشتم.خودمبرایاتاقدومن،20اکسفورددرحمام.دستشوییونشیمناتاقوخواب

دنبالآن،ازبدآمدنمبخاطرسرانجامنوشتم.کتابھاییبعدداشتم.دانشجوییھزینھکمکمنبعد
سھُوبیستَوبیستماکردند:میازدواجزودمردموقتھاآن–ھمسرمنخستینباگشتم.کاریک

کردم.میتدریسانگلیسیادبیاتمیشیگاندانشگاهدروشدمساکن21اربراندرمنبود-سالمان
یاگفتممی23جویسو22ییتساززدم.میقدمراھروھاپایینوباالدروبودمزدنقدمعاشق

باکمترھاعالقھاینخواندم.میبلندصدایبارا25مارِولاندروو24ھاردیتوماسشعرھای
وگذراندممیشیروانیزیرکوچکاتاقیکدرراوقتممنخانھ،درولیآمدندمیجورانزوا
زندگیھمبامابود.ادبیپرداختھایازبیشھمسرمسرشاِرھوِشکردم.میکارشعرھاروی

خوشراجمعیمھمانیھایزندگیمان؛ازکمیوقتفقطشدیم.میبزرگھمازجداوکردیممی
دیگرمھمانیبھھفتھآخرمھمانییکازکھدریافتم،اربورانکوکتیِلمھمانیھایازداشتم.:
آنمھمانِیسھیادوبگیرم.فاصلھزناشوییمزندگیازکھشدسببمھمانیھااینشدم.میکشانده
اتاقبھپذیراییاتاقیکازرامردوزنکھبودھاشنبھدربیشترشوھاجمعھدرچنانی

بودمییادمانآنکھبیزدیممیگپنوشیدیممیزدیممیالسماکشاند.میدیگرپذیرایی
یکشنبھ یا شنبھ شب چھ می گفتیم.

25Andrew Marvellبود.شاعریشازترشناختھاوسیاسیسابقۀکھطبیعی!ماورایعلومبھباورمندشاعر
24Thomas Hardyانگلیسیادبیاتشاعرانونویسندگانمشھورترینازیکی1928درگذشتو1840جون2متولد

23Joyce (James Augustine Aloysius Joyce(ادبیمنتقدوآموزگارشاعر،ونویسنده)و1882فوریھ2متولدایرلندی
)1941ژانویھ13درگذشت

22Yeats (William Butler Yeats(ازیکیایرلندی،نویسندۀوشاعر،1939ژانویھ28درگذشتو1865ژانویھ29متولد
اینترنت انگلیسی)سناتور ایالت ایرلنِد آزاد بود.( گفتاوری و ترجمھ ازشناختھ شده ترین چھره ھای ادبی قرن بیستم و نیز دو دوره

21Ann Arborامریکاست.میشیگانایالتدرشھری
20 Oxford
19 Harvard
18 Exeter

17Wonder Breadشد.میتوزیعوتولید1921ازآمریکاستشمالدرناننوعیتجاریناممنظور

16Holsteinsوھلند)شمالوفریسلندھلند(ازآنھااصلیتکھامریکاستشمالدرشیردهگاوھاینوعیھولشتاین،یاھولستاین
ویکیپدیای انگلیسی)( گفتاوری ازآلمان( شلسویگ در شمال آلمان) می باشد.

15 Connecticut
14 Barbara Pope



ازآنکھبیاماشدمتنھابازسالپنجشدیم.جداھمازھمسرمومنازدواج،سالشانزدهازپس
میقسمتنوشیدن26بوربونبدبختیھایبارابدازدواِجیکبدبختیھایباشم.بودهراحتانزوایم
زنچھاریاسھباھفتھھرنوشید.میودکابطردوروزانھکھگذاشتممیقراردختریباکردم.
کھکنمفکرکردمسعیشد.قطعوکمشعرسرودنروز.یکدرزنسھگاھیگذاشتم.میقرار

زندگی خوشی داشتم. من زندگی خوشی نداشتم.
میبود.ُرکوشادکالسدرسرود.میشعربود.باھوشاوبود.مندانشجوی27کنیونجین

کھمدتیدرشبیکرواینازکرد.میزندگیامخانھنزدیکخوابگاهیکدراوکھدانستم
در(باشد.امخانھمواظبوبماندامخانھدرخواستماوازداشتمساعتھیکطوالنِیجلسۀیک
بھآمدم،خانھبھوقتیبود.)دیگرایرابطھدرشدنواردوجداییسالزمان،آن،اربوران

اوسپسبودیم.رھاوآزادعشقبازی،ازلذتاندازۀبھبردیم.لذتیکدیگرازرفتیم.رختخوداب
ھمدیگرھفتھدرباریکمابود.ھمصبحانھباھمیشھھفتاددھۀدرکھکردمدعوتشامبرایرا
چھاریاسھبعدھفتھ،درباردوشدبعدگذاشتیم.میقرارھمدیگریباحالھماندردیدیممیرا

زدیم.حرفازدواجدربارۀھمباشبیکگذاشتیم.نمیقراردیگرکسھیچباوھفتھدربار
کردیممیازدواجاگروبودماوازبزرگترسالنوزدهمنچونکردیمعوضراحرفبالفاصلھ

اندرسالسھماکردیم.ازدواج1972اوریلماهدرماشد.میھمسربیزیادیسالھایاو
خانۀاینازاوکردیم.کوچنیوھمشایربھ28میشیگاناز1975سالدروکردیمزندگیاربور

خانوادگی روستایی خیلی خوشش می آمد.
آوردم.میقھوهرختخوابشدراوبرایوشدممیبیدارجینازپیشسالبیستمدتبھتقریاًمن
اتاقبھکداممانھرسپسبرد.میبیرونراسگمان"29گاس"خاست،برمیخوابازوقتیاو

درمنکاراتاقپرداختیم.مینوشتنکاربھورفتیممیمانخانھمخالِفجھتدودرکارمان،
برابرخانھ،پشتدوم،طبقۀدراوکاراتاقبود.4شمارهجادهمقابلخانھ،جلویوکفھمطبقۀ

مینھارنوشتیم.میشعرصبحھاکدامھرجدایمان،انزوایدودربود.30راگدکوهچمنزاِر
بیستآنازپسبزنیم.حرفیھمباآنکھبیرفتیممیزدنقدمبرایبود.ساندویچکھخوردیم

کارھایبھبعدوداشتیممیروزبقیھبرایایدوبارهنیرویتاداشتیمنیمروزخواِبدقیقھ
نیرویاماداشتمنیازنوازشبھکردممیحسسپسپرداختیم.میروزباقیماندهدرمانمعمولی
تازه اوج می گرفت و او بھ اتاق کارش می رفت.جینجوانِی

باجینبرایساعتییکروزآخرایرفتم.میکارممیزپشتبھھممنآن،ازپسساعتچند
ازسفیرانخواندِنباردو،31وردزورثازدرآمدپیشبخشمنخواندم.میشعربلندصدای
جیمزھنریازنوزدھمقرنشعرھایبیشترو،33فالکنرویلیامازکھنوصیتنامۀ،32جیمزھنری

ونوشیدمیشرابایجرعھجینحالیکھدرونوشیدممیآبجویکشامازپیشخواندم.میرا
گوسالھ،گوشتُکتلِتشایدآرامآراماوانداختم.مینیویورکربھنگاھیھممنکرد،میآشپزی

ایخشمزهشامخیابان،دیگرطرفدرروییدهتابستانِیمارچوبۀشایدیاسیرآبگوشتوقارچبا
میزرویرابشقابمانخواستمیمنازکرد،میروشنشمعاوحالیکھدرگاهآنپخت.می

می زدیم.بچینم. اگرچھ ھنگام شام در باره روزھای جدای از ھم حرف
ھا،غورباغھمیانکوچکساحلدرکمیرفتیم.می34پاندایگلبھماراتابستاننیمروزھای

میکتابونشستھایپارچھصندلیرویمنحالیکھدرگذراندیم.میآبیسگوراسوھا

34Eagle Pondاست.دریاچھ/تاالب/آبگیریکنام
33 William Faulkner

32Henry Jamesمیاِنکلیدیایچھرهبعنواناو-1916فوریھ28درگذشتو1843اوریل15درشدهزادهامریکایینویسنده
نویسنده رمانھا بھ زبان انگلیسی است.واقعگرایی و تحددگرایی ادبی و بھ باور بسیاری او بزرگترین

31William Wordsworthازگفتاوری)>1850آوریل23درگذشتو1770آوریل7درشدهزادهانگلیس،رمانتیکشاعر
ویکیپدیای انگلیسی)

30 Ragged Mountain
29 Gus
28 Michigan
27 Jane Kenyon

26Bourbonویسکی!شمالی/مانندامریکایمشروبنوعی



داخلبھشنابرایماگاھیازھرگرفت.میآفتابحماموکشیدهدرازآفتابدرجینخواندم،
ازپسکردیم.میکبابسوسیسذغالیمنقلرویزودھنگام،شاِمبرایگاھیرفتیم.میدریاچھ
اثربرجینانزوا،دودرنوشتنوکردنزندگیھمبامان،افعادهفوقازدواجازسالبیست

درگذشت.سالگی،ھفتوچھلسندر،1955آوریل22درخونسرطان
ھشتاددرامسالاوایلاست.گذشتھدھھدوازبیشجینمرگِازواست.2016آوریل22حاال

بیمارمنبودم.نداشتھسوگیچنینھرگزکھامنشستھاوسوگبھنوعیبھمنسالگی،ھفتو
درکنارشروزھرمنبود،مرگحالدرجینکھھنگامبودم.مرگحالدرکھکردمفکروشدم

میمنچونکھبودرستگارانھوُمرد.میجوانچنانجینکھبودھولناکنیم.-وسالیکماندم-
اواینکھبخاطرباراینشدم.سوگوارھمبازگذشتھ،ژانویۀباشم.اوباروزازساعِتھرتوانستم

کنار من نمی نشست زمانی کھ من می ُمردم.

متن انگلیسی از سایت نیویورکر برگرفتھ شده است.

2
مونرو از نگاِه نویسندگان

ترجمھ فارسی: گیل آوایی
gilavaei@gmail.com

٢٠٢١ فوریھ ١٣ - ١٣٩٩ بھمن٢۵شنبھ فارسی:ترجمھانتشارتاریخ

برایشانمعناییچھمونروالیسداستانھایکھپرسیدیمنویسندگانازشماریازمانیویورِکر:
:35داشتھ است. پاسخھای آنھا را در اینجا می خوانید

:36مارگارت اتوود

Margaretانگلیسی:(بھاتووداِلنورمارگارت36 Elnor Atwood(زاده)فعالادبی،منتقدشاعر،نویسنده،)١٩٣٩نوامبر١٨
اوآثارازکریکواوریکسو٢٠٠٠سالبوکرجایزٔهبرندٔهکورآدمکشکتاب ھایاست.کاناداییسرشناسفمینیستوسیاسی
یککھپدرشکناردرکبکشمالجنگل ھایدرراخودکودکیاوشد.زادهاتاوادر١٩٣٩نوامبر١٨دراتوودمارگارتھستند.

وجانوراندنیایازتعبیرھابھ کارگیریدراتوودآثاردربعدھاکودکی،دوراندرزندگینوعاینتجربھگذارند.بودگیاه شناس
کودکانکتاب ھایواجتماعیتاریخادبی،نقدوشعرکوتاه،داستان ھایرمان،شاملکتاب٣٠ازبیشتاکنوناویافت.نمودطبیعت

می کند.استفادهاصلیشخصیتبھ عنوانزنازنوشتھ ھایشدرودارندسنتیرئالیسمدرریشھاوآثاراست.رساندهتالیفبھرا

م-خوانید:میاینجاراآنھاپاسخبگویند.مونروالیسداستانھایبارابطھدررانگاھشانخواستیمنویسندگانازشماریازما(35
(

mailto:gilavaei@gmail.com


ھمانطور کھ در مقدمھ ام برای معرفِی" مجموعھ ای از
نوشتم:م)0مونروالیس("اوداستانھای

پیوستھ40فالکنر39ییوکناپتافاشھِربھ38ِوستوُسو37کانتِیھورنمونرو،داستانھایبواسطۀ
آنراکھشدآفریدهاینویسندهشگرفِیبا،41آلیسسرزمینازایاسطورهشماییچنانکھاست

تشریح"نیست.گویاییومناسبکلمۀستودن،شادمانھمورد،دوھردرچھاگرستود.شادمانھ
یابد.میتجلیمونروکاِردرکھچیزیبھنسبتباشدداشتھتریدرستمعنایشاید"42شده

ازترکیبیراآنماکھچیزیرسد.میبنظرظاھریوروحبیخیلینیزبیاناینحتیھرچند
وایرادگیریجزئیات.بایادآورِیوعیناًباستانشناسانھ،رونمایینامیم،میموشکافانھدقِت

یافتِنپایانبرایدلتنگیورزی،عشقرازھایگفتِنانسانی.خویازترتوزانھکینھوبدجنسی
ھمۀ اینھا را با ھم تلفیق کردن؟بیچارگیھا، و خوشی در شادیھا و سرشاری و تنوِع زندگی.

شادی"ھایسایھرقِصداستانھایش"مجموعھکھزمانیدوستیم.ھمبا1969سالازمنوالیس
دردیدارشبرایمنوشدندمنشتردوھرکھ"بازیدایره"منشعرھایمجموعھواو

انتشارچونکردندشروعکوتاهداستانھاینوشتنبابسیاریکاناداییھایزمانآنرفتم.43ویکتوریا
44سِیبیسیرادیویبرنامۀبانفردوھرمابود.دشوارکانادادرشصتدھھسالھایدرُرمان

میوجدبھبسیارآنازآلیس.بودادبِیانگیزھیجانآثارازمنتخبیکردیم.شروع45ویوررابرت
وشدیمخوشحالشد،پنھانعمومیانظارازورفتفروخودالکدراوکھزمانیماوآمد.

جشن گرفتیم.

.....

سایھ" را بھ فارسی ترجمھ کرده ام. داستان تشک{ از این نویسنده  "تشک سنگی"،  " الھھ تروا" ، "صدای
)http://shooram.blogspot.com/2012/01/stone-mattrass-margaret-atwood.html(نشانیایندرراسنگی

)http://shooram2.blogspot.com/2012/01/blog-post_1744.html(نشانیایندرراترواالھھشعرو

)https://shooram2.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html(نشانیایندرسایھ"را"صدایو

}2021آوایی/فوریھگیل–بخوانید.توانیدمی

45 Robert Weaver
44 CBC
43 Victoria

گالبدشکافی شده، ت42
شد.منتشر1865سالدرکھاستکاروللوئیسازکودکانبرایکتابیعجایبسرزمیندرالیسمنظور41

40 Faulkner
39 Yoknapatawpha County
38 Sowesto شھربھپیوستھبخشی
37 Huron County ھورونشھر

سنگی"تشک"کتابازگفتاوری>می کند.ھمراهطنزواسطوره شناسیوتخیلبارااجتماعیواقعیت ھایداستان ھایشدراتوود
فارسی/گیل آوایی

http://shooram.blogspot.com/2012/01/stone-mattrass-margaret-atwood.html
http://shooram2.blogspot.com/2012/01/blog-post_1744.html
https://shooram2.blogspot.com/2012/01/blog-post_25.html


:46جولیان بارنز

ھیچکھکندبازآفرینیایشیوهبھزمانھامیاناززیادیشخصیتھایتواندمیمونروآلیس
گذشتھکھزمانیفقطنیستید.آگاهاستگذرحالدرزماناینکھازشماتواند.نمیدیگرینویسندۀ

گذشتھزمانکھیابدمیدروکندمیھمانندراشخصیتھاکھاستخوانندهشوید.میآگاهاست
یافتھتغییرچراووقتچھچگونھباشددریافتھکامالًآنکھبیاست.کردهتغییرزندگیشانواست
سعیگاھیمندھدمیتوضیحرامردمداستانھایغنایوژرفاچرایِیعجیبتوانایِیایناست.
اینازوامنشدهموفقھرگزاماکنمکارکندمیکاریچنینچگونھاوکھاینرویامکرده

مانندکھاینازباشدمجازشایدیاتواندنمیھمدیگریکسھیچچونخوشحالمبودنناموفق
الیس مونروی بزرگ بنویسد.

-
دوعنوانباراموراکامیھاروکیازداستانیباھمراهبارنزجولیانازداستانیآوایی:گیل

توانید از نشانی زیر دریافت/ دانلود نمایید:داستان از دو نویسنده، منتشر کرده ام. این کتاب را می
https://www.mediafire.com/file/i69dfi2wt4h8svw/gilavaei_murakami_barnes_2stories_persian.pdf/file

-

Julianانگلیسی:(بھبارنزپاتریکجولیان46 Patrick Barnes(سالژانویھ١٩دراواست.انگلیسیادبیمنتقدونویسنده
فرھنگسالسھمدتبھاوشد.فارغ التحصیل١٩۶٨سالدرآکسفوردمگدالنکالجازوآمددنیابھفرھنگیخانوادهیکدر١٩۴۶
ازگفتاوری.(می نوشتنقد)Observerانگلیسی:(بھآبزرورواستیتسمننیودرآنازبعدوبودآکسفوردانگلیسیواژه نامھنویس

کتاب منتشر شده با نشانی داده شده در باال. –م)

https://www.mediafire.com/file/i69dfi2wt4h8svw/gilavaei_murakami_barnes_2stories_persian.pdf/file


:47شیال ھتی

قھرمانانکھمن)نگاهازرویھربھ(ھستندنفریچندکم،جمعیِتباپھناوِرسرزمینایندر
ھمیشھمنواقعدرآنھاست.ازدیگریکیمونورآلیسآنھاست.ازیکی48ُگولدگلناند.فرھنگی

گرایشیجدیت،استحکام،وسازگاریکنند:میارائھھمسانیچیزھایآنھااندیشم.میآنھابھ
تسلیم ناپذیر، و کاری کھ می ترساند، بی تزویر و کامل.

ونگریمیاوبھاست.خواستھمیکھھمانطوراست.دادهانجامخواستھمیکھکاریھمیشھاو
دیگرچیزھیچگیری.میکاربھمداومبطوررانیرویتوزیرکیوھوشتمامالبتھاندیشی.می

کنونتاھفتاددھۀازراآثارشنشربراینمایندهھمانکند.میزندگیکوچکیشھردراونیست.
خواھدنمیرسدمیبنظردھد.نمیانجامایمصاحبھوکندنمیبازخوانیراکتابھایشدارد.

بیشترین اھمیت را دارد.وقتش را ھدر دھد. او درست سراغ مطالبی می رود کھ برایش
ھمیشھکتابھایشیقینا!بود.تحصیلمدوراناحتماالًدانم.نمیامخواندهمونروازکھکتابیاولین

ملکھ.در خانھ وجود داشت. در کانادا، او ھمیشھ مطرح است. مانند
نمییادمنوشتم.اوبھاینامھمونرو،آلیسطرفداریکبعنوانسالگیم،بیستدوراندراینکھتا

کھدیدمپستیصندوقدرکارتیبعد،ماھھالرزیدم.میچطوراستیادمامانوشتمچھنامھدرآید
وقتآنتاچنانکھبودآورشگفتبرایممتشکرم.بود:نوشتھتمام،مھربانیوزیبابیانبااو،

اوشاداب!.وزندهچقدرداشت.اھمیتھمھآنداستانھایشکھبودنگفتھاوبھایبیگانھھرگز
یککھاستدادهنشانمنبھاوباشد.فرستادهکارتنباشد،ھزارھااگرصدھابایدسالھاطی

بایاگیرانھگوشھنیستمجبورکھکسیباشد.استاد،حالعیندرومھربانتواندمینویسنده
آنھاھستند.جھانبرایانگیزهبھتریناحتماالًنویسندگانبھترینواقعدرکند.برخوردبرتری

در عشق، زیاده رو و نسبت بھ جھان بخشنده اند نھ برعکس.
توبرایایچھرهتوازدیگرانبگذاریبایدبسازی.چھرهیکخودتازتوانینمیکانادادر

وقتیکھکتابیاست.جذابھستی؟"کھکنیمیفکر"کتابشبھپاسخپایھ،ھمینبربسازند.
تشویقبزرگچیزھربھکھایکاناداییھرازراپرسشاینشد.(منتشربودسالھیکوچھل
نھاست.نوبل"جایزهبرندۀ"آنازپسسالھایھمانشماربھاوکھپرسیدتوانمی)شوند،می

پاسخ ما باشد.اینکھ ھماره این پاسخ او باشد بلکھ جالب اینکھ می تواند

48 Glenn Gould

Sheilaھتیشیال47 Hetiمجارستانییھودیمھاجرانازمادرشوپدرکاناداست.نویسندگانازیکی،1976دسامبر25متولد
لباس" ، " مادری"آدمھا می روند"، "ما بھ یک اسب نیاز داریم"، "زنھا درھستند. از آثار او می توان " صندلیھا جایی ھستند کھ

).( ترجمھ از متن انگلیسی در ویکیپدیا – مرا نام برد



49جانپا الھیری

منبھاواست.ھمینطورھمھنوزوداشتمآنھاازانقالبیحسیرسیدم،اوکارھایبھوقتی
اوپروراند.میسردرراداستانیپرداخِتاوبکند.کاریھراواندمیکوتاهداستانکھآموخت

انسانی،روابطراِزاوکار.50برومپیشنفسآخرینتااستدادهژرفترپرداختانگیرۀمنبھ
خبراینازمنکند،.میثابتراادبیات؛پیشراننیرویانسان،وجودیذاتانسانی،روانشناسی

درخوانندگانبرایمنواست.اندازهبیاوبرایمناحترامآمدم:وجدبھاوبرایمنبردم.لذت
ھمچونوکردخواھندکشفرااوشگرف،شناختازتقدیرھمینیُمِنبھکھامھیجانزدهدنیا

گنجینھ ای او را برای آینده حفظ خواھند نمود.

51مورلوری

نویسندگانبرایپیروزییکاست.انگیزھیجانانتخاِبیک،52درخشانمونرویالیسانتخاِب
نگھآنآغازھایھراسازشکلیدررااوکارھایکھکسانیھستند.کھھرجاییدرکوتاهداستان
تااندکردهالعادهفوقکاریکھکسانیاوست.مترجمانبرایپیروزییکنیزآنواند.داشتھ

نمیاستنوشتھراآنھااوکھزبانیانگلیسی،زباِنبھرامونروآثارکھآنانیبھرااوعظمت
خوانند، منتقل می کنند.

بابنظرکیفیتھاایناماباشدمربوطرادیکالروایتِیساختاروپایاھایدرونمایھبااستممکناین
جھانبارهدرُرمانھا،وزندگیبارۀدرکوتاه،داستانھایچنانچھاست.شدهحفظدقیقترجمھ
باشد:دوھرازکمیکھطوریببیندرامونروالیسگنجایداستانھایتواندمییکیاست،

نتایجھمینطوردارد.آنھابھراعالقھبیشتریناوکھعناصریندعشق،وزمانوسرنوشت
بیداستانھامانندھرگزازدواجوعشقکھکندمییاداوریمابھاوھم.انتظارشانغیرقابل
پردهبیاومانند،.میباقینادرستی،یادرستیبھزندگی،شکلھایعیندرکھایننیستند-اھمیت
آنھاباخودآنھابیانبرایانساندھدمیاجازهاماکندمیداوریراانسانخشونتبویژهپوشی

است. -ممنظور انتخاب الیس مونرو بعنوان برندۀ جایزه نوبل ادبیات52

Lorrieمورلوری51 Mooreبرایبیشتروامریکاییاینویسندهاستشدهزاده1957ژانویھ13درُمورلوِرنامارینامباکھ
از ویکیپدیا انگلیسی).( گفتاوریداستانھای کوتاه طنز و زننده اش شناختھ شده است

( بھ سوی ھدفم پیش بروم و از پا ننشینم –م)50

Jhumpaالھیریجانپا49 LahiriسودشنانیالنجانااصلدرNilanjana Sudeshnaازیکی،1967جوالی11متولدو
ویکپدیای انگلیسی).( گفتاوری ازمقالھ ھا و ُرمانھایش شناختھ شده استنویسندگان امریکاییست. او بیشتر بخاطر داستانھای کوتا،



رویدادھایبرابردرطرفبیشاھِدیکونھدمیارجرارازگونگیاوبگوید.وشدهروبرو
ھمینطوراماشوند.میبازآشکارکھستعجیبیحزئیاتدراوھوشمندِیبینیست.پیشغیرقابل

کسانیاندککھشکلییاتابدمیبرموضوعازکوچکترشکلیکھاستنگاھشگستردگِیھم
ورایکھاستکوتاهداستاننویسندۀاوباشند.آشنادرمانگرانموضوعبھگستردهچنانھستند

شکلراکوتاهروایتیایدۀرواینازوبینید.میراصوریمحدودۀھروداستان،موضوعی
چھ می تواند بکند.می دھد و دوباره تجسمی از آن می دھد کھ یک داستان کوتاه

53جویس کارل اُتس

درکھھنگامی-م)1960(شصتدھۀدرمنکھکسیستاواست.انگیزشگفتنویسندۀیکمونرو
میاندرھمیشھمونروآلیسکردم.کارھایشخواندنبھآغاززیستم،میکانادااونتاریوی

چھوخوشوقتیست.مایۀبراستیاوآثاِرخواندِنھست.وبودهنویسندگاننویسندۀدیگرنویسندگان،
استاداینداستانھایدارند.دوستراکوتاهداستانھایخواندنکھآنھاییبرایتشویقیست
سیاسیچنانجھانیدراست.افتخارمایۀنیزچوخوفیکوتاهداستانھایخوانند.میراواقعیتگرا

استثناء است.شده و پارتیزانی،  دستاوردھای الیس مونرو براستی یک

:54رکسانا رابینسن

اھلمونرونویسند.نمیسیاسینکتۀیکبیانبرایھرگز55چوخوفمانندمونروالیس
تجربھبودِنشاھدبرایصرفاًاوندارد.دستدرکردنُخردبرایایتیشھاونیست.جنسیتگرا

55 Chekhov

Roxanaرابینسنرکسانا54 Robinsonمیخانوادگیگسستھایوپیوندھابھاوامریکاییست.نویسندۀ1946نوامبر30متولد
پنج کتابکھ از سوی نشریھ واشنگتن پست بھ عنوان یکی از بھترینپردازد. معروف ترین کتاب او بنام ارزش/خرج/ھزینھ، است

اینترنتازترجمھوگفتاوریاست.>شدهمعرفی2008سال

Joyceاُتسکارلجویس53 Carol Oatesمنتشر1963سالدرراکنابشاولیناوامریکاییست.نویسندۀ1938جون15متولد
انگلیسی)ویکیپدیایاز.(گفتاوریاستکردهمنتشرفیلمنامھشماریورمان58کنونتاپسآنازونمود



بیانسیاسیاینکتھداردھم،حالاینبادھد.میگزارش،56مقدمخطوطازکھ،استانسانھای
دخترانکھاستاینموضوعاست.ناآراموبزرگچنانچوناسترادیکالکھکسیکند.می

درایتاثیرگزاریکھآنھاییشوند.میختممحدودوکوچکزندگییکبھکھآنھاییحتیزنان
وزنانکھھستنداھمیتیھمانبھدرستدارند،جھاندرمحدودیتجربۀکھآنھاییندارند.سر

ھارودخانھازکھآنھاییگذرند.میمرزھاازکنند،میمصرفمخدرموادکھآنھاییمردانند.
دریاھادریاگیرندمیماھیرودخانھدرکھآنھایی(کنند.میشکارنھنگکھیاکنندمیعبور
تجربھتمامبھکھشوندمیبردهپیشزیادینیرویبانیززنان،زندگِیم)–کنندمیصیدنھنگ
حسادت،عشق،خشم،درونیند:نیروھایآنھاھمۀآیدمیبرکھچنانبرند.میراهمھمھای

درچھگیرند.میبردرچشمگیرووحشیچنانرامازندگیکھھستندچیزھاییاینھااندوه.تأسف،
پشت پردۀ نمایشند یا مجموعھ ای در نوسانند.

ھمسایھ،نشیمِناتاقدردندانپزشک،مطبدرباشند:جاییھردرتوانندمیبزرگھایتجربھ
درنفسگیرنیروھایانگیز،حیرتاند،پیشبرندهنیروھایھماناینھاشب.درروستاییجادۀدر

ماست.دروندرکھچیزیسازند.میاند،دھندهتکانوزندهچنانرالحظاتآنکھمادروِن
یکشدنروشنمانندآشکارودھندهتکانکنند،میبازھمازرااندازچشمھایتََرککھچیزی

است الیس مونروست.چراغ در تاریکیست. کسی کھ اینھا را بھ ما نشان داده
العاده پیش می بریم.جیزی کھ ھمۀ ما زندگِی معمولیمان را با مسیرھای فوق

زنانکھاستھمانآوریشگفتکھاینوکندمییادآوریمابھراھمینکھاستمونرواین
برنھنگشکاربراینبایدلزوماًوگذرانند.میسرازراھمیناغلبنیزمردانوکنندمیتجربھ

پزشکاِنشده،جداھمسرازاستاداِنپیانو،آموزگارانبود.نھنگشکارویژهکشتییک
کھاھمیتندبیوکوچکآدمھایاینھاھمۀروستاھا-درتنھادادۀدستازھمسرزناِنروستاھا،

م)–(مونرواوبرند.میپیشرادشوارشانزندگیزنانبرند.میپیشرااندوھشانپرزندگِی
این را بھ حقیقت تبدیل کرده است.

....
متن انگلیسی از سایت نیویورکر برگرفتھ شده است.

.....

ترجمۀ فارسِی باال افزوده ام.گیل آوایی: بخشھای پیوست را جھت آگاھی عالقمندان بھ
٢٠٢١ فوریھ ١٣ – ١٣٩٩ بھمن٢۵شنبھ 

آلیس مونرو

فشرده ای از زندگی ادبی آلیس مونرو

فکر می کنم منظور از درگیر بودن مستقیم در واقعیتیست کھ مونرو از آن و از او می گوید. خطوط مقدم مانند خط مقدم نبرد56
از یکدست و پنجھ نرم می کند. مانند خبرنگاری کھ از یک چالش،است. خط مقدم چالش، درگیری انسان با معضلی کھ با آن

شاید!- مدرگیرِی واقعی!ئر خطوط مقدم جبھھ!است گزارش می دھد!



ستکانادایینویسندهکانادا)اونتاریو،،57وینگھام،1931جوالی10درشدهزاده(مونروآلیس
اونتاریوغربیجنوبازعموماکھداستانھایییافت.جھانیمعروفیتخودکوتاهداستانھایباکھ

اسکاتلندی-ایرلندییشناسھبامنطقھھمانازمردمانیاشداستانیشخصیتھایوگیردمیمایھ
ست.

سھازیکیاینشد.منتشر)1968(58شادھایسایھرقصبنامداستانھایشمجموعھنخستین
نامباکھ)1978؟(59ھستیکھکنیمیفکرازعبارتنددیگرمجموعھدوداستانھاست.مجموعھ

ساالنھجایزهکھ)1986(61عشقپیشرفتوگردید)،منتشرنیزُرزوفلوداستانھای:60گدادختر
برای داستان  را از آن خود کرد.62ی ادبی فرماندار کل

ھایماه)،1974(64بگویمتوبھامخواستھ)،1971(63زنانودخترانزندگیمجموعھدومین
زنیکعشقو)،1994(67توحشایستگاهیک)،1986(66امجوانیدوست)،1982(65جوپیتر

شود.میشاملنیزرا)،1998(68خوب
جنوبمتمدننیمھھایتپھازداستانھاییگیرندهبردر)1994(69بازرازھایبناماوکتاب

راعادیمردمزندگیعمقمونرو)2004(70فراریداستاندراست،آلبانیاھایکوهتااونتاریو
وخانوادگییاداشتھایتاریخ،ازترکیبی)2007(71ایصخرهقلعھازاندازچشموکندمیکشف

جایزه2009سالدرمونرواست.مبھمپاسخھایوبرانیگزپرسشدرخواستھایازروایتھایی
داستانھای " شادی بیش از حد منتشر شد.مان بوکر اینترناشنال را برد کھ در ھمان شال مجموعھ

باکھ72آمدکوھستانبھخرسداستاندرآلزایمرفرسایشھایبارهدرمونروکوتاهداستانھای
بنامدرفیلمیومنتشر)2001ازدواج(ورزی،عشقعشق،دوستی،اظھارنفرت،ھایدرونمایھ

بیوگرافیسایتازگفتاوری>>یافت.انعکاس)2006(73اوازدور
.....

آثاری از الیس مونرو کھ بھ فارسی ترجمھ کرده ام:

دو داستان
از  الیس مونروزنھابرخی-1
Yokoباراناز یوکو اوگاوا دراستخروشبدرتریاکافھ-2 Ogawaبھژاپنیاز /ترجمھ

انگلیسی:
Stephenاستیفن اسنایدر  Snyder/آواییگیلداستان:دوفارسِیترجمھ

نشانی:
http://shooram2.blogspot.com/2017/06/blog-post.html

دو داستان از دو نویسنده

73 Away from Her (2006).
72 The Bear Came over the Mountain
71 The View from Castle Rock (2007)
70 Runaway (2004)
69 Open Secrets (1994)
68 The Love of a Good Woman (1998)
67 A Wilderness Station (1994)

66 Friend of My Youth (1986)

65 The Moons of Jupiter (1982)
64 Been Meaning to Tell You (1974)
63 The Lives of Girls and Women (1971)
62 annual Governor General's Literary Award
61 The Progress of Love (1986)
60 Beggar Maid
59 Who Do You Think You Are? (1978
58 Dance of the Happy Shades (1968)
57 Wingham

http://shooram2.blogspot.com/2017/06/blog-post.html


Salmanرشدی -سلمانAlice Munroمونروالیس Rushdie
ترجمھ فارسی: گیل آوایی

نشانی:
http://shooram2.blogspot.com/2018/06/alice-munro-salman-rushdie.html

ده داستان از الیس مونرو
نشانی برای دریافت/دانلود:

http://www.mediafire.com/file/19wvfi2551mxjxh/gilavaei_alicemunroe_persian-10stories.pdf/file
...........
توجھ:

پی دی اف نیز منتشر شده است. برایمتون  فارسی و انگلیسی، ھمراه با شناسھ ھای دیگر، بصورت
دریافت/دانلودکردن آن بھ نشانی زیر مراجعھ فرمایید:

https://www.mediafire.com/file/41dfqlx2039imjk/alicemunroe_donaldhall_persian-by-
gilavaei.pdf/file

http://shooram2.blogspot.com/2018/06/alice-munro-salman-rushdie.html
http://www.mediafire.com/file/19wvfi2551mxjxh/gilavaei_alicemunroe_persian-10stories.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/41dfqlx2039imjk/alicemunroe_donaldhall_persian-by-gilavaei.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/41dfqlx2039imjk/alicemunroe_donaldhall_persian-by-gilavaei.pdf/file

