
نمونه هایی از داستانک های جهان و ایران

داستانک ها ریشه در کجا دارند؟ 

داستانآبرفتنداستانها

دلم به حال انســان هاي اوليه مي ســوزد. بندگان خدا البد نصــف روز را عاطل و باطل 
مي گذرانده اند. شب مي نشســته اند دور آتش و براي همنوع خودشان خاطره مي گفتند 
)خاطره  يا تجربه اي كه در طول روز داشتند( و البد از اين راه زور مي زدند تا غروب را به شب 
برســانند و وقت بگذرانند. تلفني نبوده كه از رفقا خبر بگيرند يا كنتري كه بردارند و كانال 
عوض كنند. بعدها هم اين خاطرات و تجربيات، شكل قصه به خود گرفتند و نقاالني پديد 
 آمدند كه بهتر مي توانستند سر جماعت را گرم كنند. اين رشته )نقالي و قصه گويي را عرض 
مي كنم( البته فوت وفن هاي فراوان دارد اما دقت كنيد در همه آنها يك مؤلفه مشترك است؛ 
انســان. يعني حتی وقتي از ديو و دد هم صحبت مي شود، باز مقصود قصه گو انسان است؛ 
انســان همراه با رذايل و فضايلش. جالب اين جاست وقتي مي خواسته اند از فضايل انساني 
صحبت كنند و قصه بگويند، دست به دامن رذايل مي شــدند! باور كنيد چيز پيچيده اي 
نيست. قصه چوپان دروغگو را مرور مي كنم: چوپان، گوسفندان را به چرا برده. پاي درخت 
كه نشسته با خودش مي گويد بهتر نيست محض تفريح هم شده يك سرگرمي جالب براي 
خودش بتراشد. فكر بدي نيست! بلند مي شود، داد و فريادكنان به ده برمي گردد و مي گويد 
گرگ آمده. مردم دوان دوان خود را به گله مي رســانند اما لحظه اي نگذشته مي فهمند كه 
مضحكه چوپان شده اند و گرگي در كار نيســت. بار بعد اما وقتي واقعا گرگ به گله مي زند 
و چوپان كمك مي خواهد، كسي به دادش نمي رسد. »والديمير ناباكوف« )داستان نويس 
شــهير روس( اعتقاد دارد اگر چوپان دروغگو، دروغگو نبود، اصوال ادبيات داستاني شكل 
نمي گرفت. البته به اين معني نيست كه  چوپان هاي راستگو، آدم هاي بي ارزشي هستند، 
قضيه اين جاست كه اگر چوپان راست مي گفت و انسان راستگويي بود، خب همه چيز سر 
جاي خودش بود و ديگر مشكلي نبود. بعدها هم قصه او سر زبان ها نمي افتاد و مردم آن را 
سينه به سينه براي فرزندان شان نقل نمي كردند. درواقع پايه اين قصه براساس يكي از رذايل 
انساني يعني »دروغ« اســت. چرا؟ براي اين كه مردم درس عبرت بگيرند و دروغ نگويند. 
هزاران  سال بعد از اين قصه گويي ها، هنوز هم پايه داستان و قصه، رذايل انساني است، يعني از 
رذيلت ها بهره مي گيرند تا فضيلت هاي انسان را پررنگ كنند. باز هم شما را ارجاع مي دهم به 
نخستين داستان مدرن دنيا: مردي سالح برمي دارد، زين و يراق مي بندد، اسب را هي مي كند 
و سپر به  دست مي رود به جنگ دشمن: آن هم دشمن فرضي! »دن كيشوت« بيچاره فكر 
مي كند آسياب، دشمن او است و بايد آن را تكه پاره كند. اين جا هم رذيلتي مثل »توهم« و 
»خودبزرگ بيني« انسان، دست مايه قرار مي گيرد تا نويسنده چيز ديگري بگويد، يعني به 
زبان ساده بگويد: هي آدم! آدم باش و خودت را فريب نده! اين رمان را نخستين رمان مدرن 
دنيا مي دانند؛ رماني  هزاروچندصد صفحه اي كه در ايران به همت زنده ياد »محمد قاضي« 
ترجمه و ماندگار شد. حاال بعد از گذشت قريب به 400 سال از تأليف »دن كيشوت«، انسان 
دوباره برگشته به همان قصه هاي اوليه، البته اين بار نه به خاطر اين كه كاري ندارد و ناچار است 
بيكار بنشيند و شب را بگذراند. نه! انسان امروز آن قدر كار دارد كه ديگر گوش شنوايي برايش 
باقي نمانده. گوش بشر بيچاره امروز پر است از اطالعات )يا بهتر است بگوييم الطائالت( و 
ديگر فرصت شنيدن و خواندن ندارد. بنابراين آن داستان هاي حجيم چندصدصفحه اي، 
كوچك و كوچكتر شده اند و ژانري پيدا شده به اسم »داستانك«؛ ژانري كه البد پاسخگوي 

بشر پركار و شلوغ امروز است.
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یاســرنــوروزی|روی ديــوار خيابانی در 
كريم خان برگه ای سفيد زده اند كه تبليغ نيست، 
برای كاريابی نيست، اعالن اشيای گمشده نيست 
يا شماره فســت فودی كه تازگی ها كركره اش آن 
دوروبرها رفته باشــد باال. برگه ای سفيد است كه 
روی آن نوشته شده: »مردی سرش را داخل سطل 
آشغال فرو برده، دنبال غذا می گردد. من هميشه 
فكر می كــردم آن جــا فقط جای زباله هاســت. 
مردی ســرش را داخل سطل آشــغال فرو برده 
دنبال زندگی می گردد.« نويسنده نامی مستعار و 
مخفف دارد: »دال«. پايين ميدان ونك هم يكی 
ديده ام. كوتاه و بی مقدمه بود: »پدرم موقع كار از 
باالی ساختمان پايين افتاد. پزشك ها قطع اميد 
كردند. مــن از مادرم قول گرفتــم نميرد. مادرم 
قــول داد.« پايين اين يكی هم نام مســتعاری به 
همان شــكل نوشــته شــده. بعضی از آنها البته 
هشتگی معرفی كرده اند تا بتوان نوشته های شان 
هشــتگ  كــرد؛  دنبــال  اينســتاگرام  در   را 
»قصه هــای خيابانی«. به صفحــه آنها كه رجوع 
می كنم گويا فعاليتی گسترده تر دارند. عكس هايی 
از برگه های داستانك ها را گرفته  و محل نصب آن 
را اعالم كرده اند. چهار گوشه برگه ها چسب سفيد 
خورده و جــای ويژه ای هم ندارنــد. روی در يك 
پاركينگ، كنار ميله های شــركت گاز، آپارتمانی 
چندطبقه، روی ديوار كوچه ای متروك و... كليت 
مضامين را هم می توان در چند گروه طبقه بندی 
كرد:   عاشــقانه، اجتماعی و فلســفی. اما همگی 
در يك نقطه مشترك هســتند، شكل و شمايلی 
روايی دارند، به گونه ای كه می شود آنها را در گونه 

»داستانك« جا داد. 
»داستانک«چیست؟

در دهــه 80 ترجمه هايی از آثار نويســندگان 
آمريكايی و اروپايی منتشر شد كه از شكل گيری 
يك گونه داســتانی تازه خبر می داد. كتاب هايی 
نظير »توهم بزرگ« ترجمه ليال صادقی، »پلك« 
ترجمه اســداهلل امرايی، »داستانك های آلمانی« 
ترجمه ناصر غياثی و... ابتدای آشنايی مخاطبان 
ايرانــی با اين ژانــر همراه بــود با بــه كار بردن 
اصطالحاتــی نظير »فلش«،  »فلش فيكشــن«، 
»داستان كوتاه كوتاه كوتاه«، »داستان ناگهان« 
يا »داســتانك«. هر كس آن را بــه نامی خطاب 
می كرد و برخی از نويسندگان ايرانی هم درصدد 
طبع آزمايی برآمدند. شايد نخستين كتاب ايرانی 
كه در اين زمينه چاپ شــد، كتاب »بازی عروس 
و داماد« نوشته بلقيس سليمانی باشد. اين كتاب 
 سال 86 از سوی نشر چشمه منتشر و با استقبال 
مخاطبــان هم مواجه شــد. برای نخســتين بار 
عالقه منــدان داســتان و رمــان، نوشــته هايی 
می خواندند كه قالبی داستانی و روايی داشت اما 
شروع نشده به پايان می رســيد. بعد از اين كتاب، 
برخی ديگر از نويســندگان ايرانی هم به تأســی 
از اين نوشــته ها، كتاب هايی منتشــر كردند كه 
»كفش هاتو جفت كن« نوشته ضحی كاظمی جزو 
آثار مقبول به شــمار می آمد، چراكه خيل زيادی 
از داستانك نويسان يا نوشــته هايی خام دستانه 
ارايه می دادند يا اصوال چارچوب نوشتن در چنين 
ژانری را نمی دانســتند. به عنوان مثــال عده ای 
آن را با  هايكو اشــتباه می گرفتند و درصدد ثبت 
لحظاتی شــاعرانه بودند. عده ای ديگر هم گمان 

می كردند قربانی كردن عناصر داستان، راه رسيدن 
به داستانك است. برخی هم وب نوشته های كوتاه 
را به عنوان داســتانك قالب می كردند. همزمان 
دشمنانی هم قد علم كرده بودند و طبق معمول 
تاريخ ادبيات ايــن گونه را بــی ارزش و زودگذر 
می دانســتند. در هر حال »داستانك« هر چه بود 
و هر كيفيتی داشــت، كم كم بيــن مخاطبان راه 
باز كرد. امــروزه البته كتاب هايــی در اين گونه، 
كمتر چــاپ می شــود، چراكه فضــای مجازی 
محملی راحت تر برای ارايه آنهاســت. ناشران هم 
هنوز اعتمادی واثق به اين گونه ندارند. اما به نظر 
می رســد زندگی در اين عصر با تغيير و تحوالت 
جديد، راه را برای »داستانك« باز كرده است، حتی 

در كوچه پس كوچه ها و خيابان.
ادبیاتزیرزمینی

هرچند حضــور »قصه هــای خيابانی« روی 
در و ديوار شــهر ما تازگی دارد امــا ردپای آن را 
اگر پی بگيريم می رســيم به »ساميزدات«. اين 
اصطالح را نخســتين بار نيكال گالزكوف، شاعر 
روس بــه كار برد. »ســاميزدات« يعنی »خودم 
منتشــر می كنم«. ســبقه آن نيز برمی گشــت 
به زمانه ای كه فضای بســته برخی كشــورهای 
كمونيســتی اجازه چــاپ و انتشــار كتاب های 
منتقد يا مخالف را نمی داد. نويســندگانی چون 
آيــزاك آســيموف در دوران اســتالين به قتل 
رســيدند و عده ای ديگــر هم نظير الكســاندر 
سولژنيتســين به اردوگاه های مخوف آن دوره 
تبعيد شدند. سولژنيتسين بعدها كتابی منتشر 
كرد دربــاره خاطراتــش از اردوگاه های مخوف 

اســتالين با عنوان »مجمع الجزاير گوالگ« كه 
به همت عبداهلل توكل به فارســی ترجمه شده 
است. اين اتوبيوگرافی تراژيك و عذاب آور، بعدها 
به شكل »ساميزدات« در شوروی سابق منتشر 
شد. ايوان كليما در كتاب »روح پراگ«، گريزی 
به انتشــار ســاميزدات ها در چك هم می زند؛ 
كتاب هايــی كه از ســوی نويســندگانی چون 
ميالن كوندرا در همين شــكل و شمايل منتشر 
شدند. ســاميزدات ها در ابتدا به شكل رونويسی 
و كپی برداری دست به دســت انجام می شــدند 
اما بعدها مقاومت های زيرزمينی ســبب شد در 
قالب چاپ و پلی كپی نيز در ابعاد گســترده تر به 
چاپ برســند. هرچند حكومت هرازچندگاهی 
به جمع آوری كتاب ها و دستگيری نويسندگان 
اقدام می كرد. در موســيقی نيــز، همين وضع 
در اصطــالح »مگنی تيــزدات«، متبلور شــد؛ 
نوازندگانی كه كاری به قانون نداشــتند و با ابزار 
و آالت موســيقی هر جا كه مجالــی می يافتند 
به نواختن و نشــر تفكر خود در قالب موسيقی 
می پرداختند. اما با گذشــت زمان، ساميزدات ها 
در تعريــف تاريخی خود با فروپاشــی ســلطه 
كمونيســم از بيــن رفتند. اين گونــه معترض 
و زيرزمينــی، درواقع همان شــكل و شــمايل 
كتاب های »افست« اســت كه همين قالب نيز 
چند سالی اســت از بين رفته. گسترش فضای 
مجازی درواقع ســبب شــده هيچ نوشته ای با 
منع سانســور مواجه نباشد. تلگرام و اينستاگرام 
اين روزها نمونه بارز انتشــار هرگونه جمالت و 
تفاسيری هستند. هرچند نويسنده ممكن است 

برای چاپ رسمی كتاب خود با مشكالتی مواجه 
باشد اما انتشــار كتاب در فرمت PDF و توزيع 
آن به شــكل مجــازی، هر مانعــی را از پيش رو 
برداشــته اســت. اين ميان اما مشــكل اساسی 
اين جاســت كه كســی ديگر كتاب نمی خواند! 
آمار تيــراژ كتــاب بيانگر افت ســنگين ميزان 
عالقه مندان كتاب و كتاب خوانی اســت. عده ای 
هم فضای مجازی را مقصــر اصلی می دانند. در 
اين شرايط، نويســندگان چنين داستانك هايی 
به فشــرده كردن پيام يا تفكر خود در قالب يك 
روايت چند خطی يا حتی يك خطی تن داده اند؛ 
دقيقا شــبيه اكثر نوشــته هايی كــه در فضای 
مجازی طرفدار دارنــد. اما همان طور كه ذكرش 
رفت، ماجــرای »قصه های خيابانــی«، صورتی 
ديگر از همان ســاميزدات اســت با اين تفاوت 
كه خود نويسندگان با درج هشــتگ، ارجاع به 
فضای مجازی داده اند. ضمنا بايد دقت داشــت 
هيچ كدام از داستانك ها، گرايش سياسی ندارند. 
در مجموع به نظر می رسد عمر چنين قصه هايی 
چندان دراز نباشد. درست است كه نويسندگان 
اين داستانك ها اقدامی خالقانه و جالب در پيش 
گرفته اند اما ذاتا در همان فضای مجازی تعريف 
می شوند. برگه هايی هم كه به در و ديوار خورده، 
بيشــتر حالت نوعی تبليغ برای هشتگ مربوطه 
به شــمار می آيند، با اين حال همچنان به جلب 
توجهی كوتاه در خيابــان می انجامند كه هر چه 
نداشته باشــد، درنگ و تأملی كوتاه در پی دارد؛ 
خالف اكثر مطالب ســخيف و بيهوده ای كه اين 

روزها در فضای مجازی دست به دست می شود.
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 جبران مافات
    استنلي بوبین

 ترجمه  لیال صادقي
-»بهخانوادهمبگوعاشقانهدوستشوندارم«

تحلیل
مشــهورترين  از  يكــي  آمريكايــي  »بوبيــن« 
داستانك نويس هاي دنياست كه سعي مي كند در كمترين 
كلمات، قال قضيــه را بكند. البته هوش انســان امروزي 
به هرحال بيشتر اســت و بايد اهميت حرف هاي نگفته را 
بداند و فورا آن را درك كند. بايــد تخيلش را به كار ببندد. 
چرا طــرف مي گويد: »به خانــواده ام بگو...«؟ و چرا اســم 
داستانك »جبران مافات« است؟ مي شود حدس زد كسي 
درحال خودكشي  يا ترك خانه و خانواده است و اين جمله 
آخرين وصيت او است. »بوبين« سعي مي كند در كمترين 
كلمات، يــك لحظه دراماتيك خلق كند. داســتانك هاي 
»بوبين« چند سال پيش به همت »ليال صادقي« تحت عنوان 
كتاب »توهم بزرگ« منتشر شــدند. در آن سال ها )يعني 
اواســط دهه80(، داســتانك هاي زيادي در ايران ترجمه 
و منتشر شد. داســتانك هايي با ترجمه »اسداهلل امرايي« 
)كتاب پلك(، »گيتا گركاني« )مجموعه  داســتانك هاي 
55كلمه اي( و... بعدها هم كسان ديگري مثل »ناصر غياثي« 
)كتاب داستانك ها(، »علي عبداللهي« )يك جفت چكمه 
براي هزارپا( و... ترجمه هاي ديگري از اين ژانر ارايه دادند. 
بعضي از اين داســتانك ها به شــدت تأمل برانگيز بودند و 

بعضي ديگر الحق و االنصاف، لوس و بي معني!

 خاک مادر 
  بلقیس سلیمانی 

پدر گفــت: »مادرت رفته تو آســمون ها«. عمه گفت: 
»مادرت رفته به يه سفر دور و دراز«. خاله گفت: »مادرت 
اون ستاره پرنور كنار ماهه.« دختربچه گفت: »مادرم زير 
خاك رفتــه«. عمه گفت:   »آفرين، چــه بچه واقع بينی. 
چقدر ســريع با مســأله كنار اومد«. دختربچه از فردای 
دفن مادرش، هر روز پدرش را وادار می كرد او را سر قبر 
مادرش ببرد. آن جا ابتدا خاك گور مادر را صاف می كرد، 
بعد آن را آبپاشی می كرد و كمی با مادرش حرف می زد. 
هفته ســوم، وقتی آب را روی قبر مادرش می ريخت، به 

پدرش گفت:   »پس چرا مادرم سبز نمی شه؟!«

تحلیل
»سليماني« در مجموعه »بازي عروس و داماد« بيش از 
60داستانك نوشــته بود كه برخي از آنها نمونه هاي زيباي 
داســتانك هاي فارســي هســتند. در اين راه البته او تنها 
نبود. پيش از او »كامران محمدي« نيز داســتانك هايي با 
عنوان »قصه هاي پري وار« به چاپ رســانده بود. پس از او 
نيز كســاني ديگري مثل »رســول يونان« اقدام به انتشار 

داستانك كردند. 

 بازي جنگ
 ران بست

 ترجمه اسداهلل امرایي
*»سرجوخه »جان تامس« كه در ِگل چمباتمه زده بود كه با 
شنيدن نخستين صدای انفجار، خود را باخت. صدای مادرش را 
واضح تر از صدای انفجار جبهه می شنيد: »جانی! شام حاضره!« 
گريان، تفنگ خود را انداخت و به طرف صدا دويد. مسلسلی 

چه چه زد و بعد ساكت شد.«

تحلیل
سرجوخه، وســط ميدان جنگ، دلش براي كودكي، مادر، 
خانواده و... تنگ مي شود. ناگهان مي رود به خاطرات. بعد بلند 
مي شود و انگار بخواهد بازي را كنار بگذارد، تفنگ را مي اندازد. 
غافل از اين كه اين بار، بازي به شدت جدي  است. او مي ميرد... 
به نظر مي رســد در اين داســتانك تراژيك و قدرتمند، همه 
چيز سر جاي خودش اســت اما خب، همه مثل هم نيستند. 
نويسندگان زيادي داســتانك نوشته اند اما همه نتوانسته اند 
مثل »بوبين« يا »بست« بنويسند. در ايران هم ماجرا به همين 
منوال بود. همزمان با انتشار ترجمه ها، نويسندگان ايراني هم 
دست به كار شدند و داســتانك هايي نوشتند و منتشر كردند 
كه معدودي از آنها قدرتمند و قابل تأمل بود و بسياري از آنها، 
كم ارزش. مقصودم از »ارزش«، ارزش ادبي  است واال بي شك 
اين داستانك ها براي خود نويسنده يا حتی عده اي از مخاطبان 

ارزشمند است.
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