
 

 
  

 
  

 او را از يک جهانِ  وهمناک که به ميانجیِ  دقِت ژرف پندارها باورکردنی ٔبازنمودِ  طبيعت گرانه: ستايم نمی توانم بگويم که کدام عنصر را در کافکا بيشتر می"
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 )(On Parables تمثيلٔدر باره
  

ه                   بسياری شکايت می   ه يگان کنند که سخنِ  حکيمان هميشه تمثيل است و بس و هيچ کاربردی در زندگیِ  روزمره ندارد ک
ه جائی واقعی              " برو آنجا : "گويد هنگامی که حکيم می  . زنگيی است که داريم    ر بگذريم و ب مرادش اين نيست که از اين ب

ه ای                      برسيم ـ کاری که واقعًا می      مرادِ  او گون يرزد؛  به زحمتش ب ر  م اگ وانيم بکني ا "ت که         "آنج یِ  افسانه ای است، چيزی 
د   تواند به هيچ رو اينجا ياری  تواند دقيقتر مشخصش کند، و لذا نمی  برايمان ناشناخته است، همچنين چيزی که نمی  . مان ده

م                اين تمثيلها براستی برآنٔهمه م  اکنون می   اند که صرفًا بگويند امرِ  نافهميدنی، نافهميدنی است، و ما آن را از ه ی  . داني ول
 .هاِی خاطری که بايد هر روز با آنها تالش کنيم، امرِ  ديگری است دغددغه

ل می               : در اين باب کسی زمانی گفت       رِّ       سبِب اين اکراه چيست؟ اگر از تمثيلها پيروی کنيد خودتان تمثي شويد و سپس از ش
 .يابيد هاِی روزانه خالص می  دغدغهٔهمه

 .بندم که آن نيز تمثيل است شرط می: ديگری گفت
 .تو بردی: اولی گفت
 .ولی بدبختانه فقط در تمثيل: دومی گفت
 .در تمثيل باختی: نه در واقعيت: اولی گفت

  
  

 )The street window(رو به خيابانٔ پنجره
  

ر حسِب دگرگونيهای             گاه می کند و با اين همه گاه    هرکی در انزوا زندگی می خواهد خودش را به کسی بچسباند، هر کی ب
ی        روز، آب و هوا، کاروبارش و جز آن ناگهان دلش می           اويزد، او نم دونِ  پنجره     خواهد بازوئی ببيند تا به آن بي د ب ای  توان

ره               . رو به خيابان ديری بپايد       ده دمِ  ه ته و مان رود،  اش می  پنجره ٔ و اگر در حالی نيست که چيزی را آرزو کند و فقط خس
می                 ه مردم  ه آسمان و از آسمان ب ردم ب ه ازم مانی ک ی    با چش د، ب اال               چرخ يرون را بنگرد و سرش کمی ب د ب آنکه بخواه

ه درونِ                          رانجام ب رار س ن ق ان، و از اي ا و هياهويش اِر گاريه ه درونِ  قط ائين او را ب بهایِ  پ اه اس ا در آن گ ه، حت گرفت
 .کشند هماهنگیِ  انسانی پائين می

  
  

 )The Trees(درختها
  

ا بغلتاندشان             آنها به ظاهر تخت دراز کشيده     . مانيم هایِ  درخت در برف می      ما براستی به تنه   . اند و کمی فشار کافی است ت
 .اما ببينيد، حتا آن نيز جز ظاهر نيست. اند شود، چون آنها سفت به زمين چسبيده نه، نمی

  



 )The Silence of the Sirens*(ها خاموشی سيرن
  

 :اينک دليلِ  آنکه اقداماِت ناکافی، حتا کودکانه، ممکن است به کاِر رهاندنِ  آدم از خطر آيد
ه دکلِ  کشتی                   اوليس برایِ  پائيدنِ  خودش از سيرن    تا او را ب رد و واداشت  وم فرو ب د  ها در گوشهايش م ًا  . اش ببندن طبع

ی         اند همان کار را بکنند، بجز آنهائی که سيرن         توانسته  مسافرانِ  پيشِ  او می   ٔهمه لی دور اغوايشان م د  ها از راِه خي  ؛کردن
گذرد، و          ها می آواِز سيرن. دانستند که همچو چيزها هيچ سودی نداشتند       عالم می ٔولی همه توانست همه چيز را بشکافد و ب

ان می         ه اغوايش انی ک تياقِ  کس ا را می             اش ا و دکله توارتر از زنجيره دهائی بس اس د بن ه آن   . گسست کردن ی اوليس ب ول
ود  نينديشيد، هر چند احتماًال در باره    نيده ب رد، و در                  . اش ش ه يک مشت موش و يک بغل زنجيرش توکل ک او سراسر ب

 .ها شد گریِ  مختصرش رهسپارِ  برخورد با سيرن اش از شيوه شادمانیِ  معصومانه
ان است   ها سالحی مرگبارتر از آوازشان دارند که همان خاموشی        ولی سيرن  ز       . ش د براستی همچو چيزی هرگ و هر چن

ا از خاموشی          د؛ ام ه باش ان گريخت ان داشته کسی از آواز خواندنش ه امک ان   رخ نداده است، همچنان تصور پذير است ک ش
يرویِ  زمينی را         در برابِر احساسِ  پيروزی بر آنها به نيرویِ  خود، و وجدی که از آن پديد می             . مسلمًا هرگز چ ن د، هي آي

 .يارایِ  مقاومت نيست
ه                         ن دشمن را ب يدند اي که انديش واه از آن رو  ند، خ و هنگامی که اوليس نزديکشان آمد، آواز خوانانِ  نيرومند آواز نخواند

ره             شان می خاموشی ر چه ه            ٔ توانند مقهور کرد و بس، يا به سبِب آنکه نگاِه سعادت ب موم و زنجيرش ب ه  ه جز ب س، ک اولي
 .انديشيد، آواز خواندن را از يادشان برد چيزی نمی

برایِ  يک  . شنود ند و تنها او صدايشان را نمی       خوان شان را نشنيد؛ انديشيد که آنها آواز می        ولی اوليس، تو گوئی، خاموشی  
، لبهايشان   رود، چشمهايشان از اشک پر شده      آيد، پستانهايشان باال می    خيزد و فرو می   دمِ  گذرا گلوهايشان را ديد که برمی        

يرامونش فرومی           نيمه باز است، اما انديشيد که اينها همه مالزمِ  نغمه           نيده پ رد  هائی است که ناش اری، چيزی نگذشت      . م ب
د           نگريست از نگاهش محو شد، سيرن      اينها همچنان که او به دور دست خيره می       ٔ که همه  زمش ناپدي بِر ع ًا در برا ا حقيقت ه

 .شدند، و همان دم که بسيار نزديکش بودند ديگر خبری ازشان نداشت
پردند و   آلودشان را افشان به باد می  چرخيدند، گيسویِ  کف کشيدند و می گردنهايشان را میـ اما آنان ـ دلرباتر از هميشه س

ر صخره       ان را ب ه چنگهايش ی  آزادان ا م يدند  ه ی . کش امی           ديگر نم ا هنگ ود ت ا آن ب ان تنه د؛ خواستش وا کنن تند اغ ه  خواس ک
 .تابيد نگه دارند توانند، پرتوئی را که از چشمهایِ  درشِت اوليس می می

ه اوليس از             ؛ اما به حالِ  خود ماندند  . شدند بودند، همان دم نابود می   ها آگاه می اگر سيرن بود ک ه رخ داد آن  ا چيزی ک تنه
 .دستشان گريخته بود

ه اوليس چندان شيوه         آورده. ای نيز شده است   به داستانِ  باال ضميمه      د ک زد               ان که اي ود  دان روباه صفت، ب ر، چن انویِ   ْ گ ب
دارد       -شايد بواقع دريافته بود . اش را بشکافد  توانست زره سرنوشت هم نمی افتش را ن ارایِ  دري  -هر چند اينجا فهمِ  آدمی ي

 .ای سپر شمرد ها خاموش بودند، و وانمودِ  پيشگفته را در نزدِ  آنان و ايزدان صرفًا گونه که سيرن
  
خره    در جزيره ... شوند ها سه پریِ  دريائی اند که معموًال با سِر زن و بدنِ  پرنده مجسم می                 در اساطيِر يونانی، سيرن    : ها سيرن* ه ص اک آن را       ای ک ایِ  خطرن ه

ت کشيدند، و در آنجا کشتيهايشان می احاطه کرده بود می زيستند، و با آواِز دلفريِب خود کشتيبانان را به جانب جزيره می ئوس... شکس س= [اودوس رایِ   ] اولي ب
ت                              ا رس المت از آنه ه س ه ب دين گون ت، و ب ارف  .(اينکه به دامِ  آنها گرفتار نشود خود را به دکلِ  کشتی بست، و گوشهایِ  همراهانِ  خود را فرو بس رة المع داي

 )مصاحب
  



 )Fellowship(دوستی
  

ا              . ای بيرون آمديم    روزی يکی پس از ديگری از خانه   . ما پنج دوستيم   مد، ي د دومی آ ت، بع رار گرف اِر در ق اولی آمد و کن
رار گرفت             کوچکی جيوه ازميان   ٔ ماننِد گلوله  : بهتر بگويم  اِر اولی ق ريد، و کن د چهارمی، بعد            . ِ  در ُس مد، بع د سومی آ بع

ان می  . مان در يک رديف ايستاديم   سرانجام هر پنج تائی. پنجمی انمان می         رهگذران متوجهم ه انگشت نش دند، ب د و   ش دادن
گر       زندگیِ  آرامی می ؛ايم از آن به بعد ما با هم زندگی کرده      ." آن پنج تا همين اآلن از خانه بيرون آمدند       : " می گفتند  ود ا ب

ان نمی     . کوشيد خودش را قاتی کند      ششمی يک ريز نمی   می        ر هيچ آزاری بهم ان  ا از دستش لجم اند، ام ن    س يرد وهمي ه ْ گ  ب
ا     . خواهيم به ما بپيوندد   شناسيمش و نمی شود؟ نمی قدِر کافی آزارانده است؛ چرا ناخواسته مزاحم می   ه م ود ک انی ب البته زم

ه ممکن است و چيزی       شود گفت که هنوز يکديگر را نمی   می و؛ شناختيم تا نيز يکديگر را نمی پنج ی چيزی ک شناسيم، ول
ا پنج   . ممکن و تاب نياوردنی است     آوريم، با بودنِ  اين ششمی نا    مان تابش می   تائی که ميانِ  پنج   اری، م ائی نمی    ب م   ت خواهي

ا      تا نيز بی و اصًال چه معنائی دارد که همواره با هم باشيم؟ برایِ  ما پنج        . تا باشيم ششش معنا است، ولی ديگر اينجائيم و ب
د   ی    ؛ هم خواهيم مان ز نم اری نو را هرگ ه      وليکن، آميزگ بِب تجرب ه س ترکمان   ٔ خواهيم، درست ب دگیِ مش ه   . زن ی چگون ول

 شود اين را حالیِ  ششمی کرد؟ می
دهيم و راهش         توضيحاِت طوالنی تقريبًا در حکمِ  آن است که او را در جمعمان راه بدهيم، پس ترجيح می                     م توضيح ن دهي

 .گردد زنيم، باز بر می اما هر چقدر پسش می. زنيم خواهد لب ورچيند، با آرنج پسش می هرچه می. ندهيم
  

 " داستانهای کافکأمجموعه"پنج داستان فوق منتخبی است از کتاب 
 امير جالل الدين اعلم: ٔترجمه

 انتشارات نيلوفر

  ) Before The Law(جلو قانون
  

ولی پاسبان گفت اجالتًا      . يک مرد دهاتی آمد و خواست که وارد قانون بشود        . جلوی قانون پاسبانی دم در قد برافراشته بود         
 :پاسبان گفت. آن مرد به فکر فرو رفت و پرسيد آيا ممکن است که بعد داخل شود. تواند بگذارد داخل شود نمی

 .))ممکن است اما نه حاال((
د                          ا را ببين ا درون آنج م شد ت د، و آن مرد خ ود رد ش از ب اق ب ار ت د،     . پاسبان از جلوی در که هميشه چه پاسبان ملتفت ش

 :خنديد و گفت
تم    . اگر با وجود دفاع من اينجا آنقدر تو را جلب کرده، سعی کن که بگذری      (( ا هس و . اما به خاطر داشته باش که من توان

می               . من آخرين پاسبان نيستم    يدار پاسبان سوم           جلوی هر اتاقی پاسبان تواناتر از من وجود دارند، حتی من  وانم طاقت د ت
 .))بعد از خود را بياورم

د                            ه طور هميشه در دسترس باش رای همه و ب د ب انون نباي ا ق ود؛ آي ه از     . مرد دهاتی منتظر چنين اشکاالتی نب ا حاال ک ام
که                            ٔنزديک نگاه کرد و پاسبان را در لباده        رجيح داد  يد، ت اری دراز و الغر و سياه د يز و ريش تات ا دماغ نک ت  پشمی ب

ازه       به او اج د  ٔانتظار بکشد تا  ه او يک عسلی داد و او را کمی دورتر از در نشانيد             .  دخول بدهن ا    . پاسبان ب رد آنج آن م
ا التماس و درخواست               . روزها و سالها نشست بان را ب د نمود و پاس رای اينکه او را داخل بپذيرن ادی ب دامات زي هايش   اق



راجع به مرز و بوم او و بسياری از مطالب ديگر از            . نمود های مختصری می  گاهی پاسبان از آن مرد پرسش  . خسته کرد
بود         اعتنايی و به طرز پرسش      االت از روی بیٔاالتی کرد ولی اين سو  ٔاو سو ان  های اعيان درجه اول از زير دستان خودش

ه          . تواند بگذارد که او رد بشود    کرد که هنوز نمی    و باالخره تکرار می       ٔآن مرد که به تمام لوازم مسافرت آراسته بود به هم
برد   ه در ب ی         . وسايل به هر قيمتی که بود متشبث شد برای آنکه پاسبان را از راه ب رد ول ول ک ه همه را قب درست است ک

 :افزود می
 .)) ای پذيرم برای اينکه مطمئن باشی چيزی را فراموش نکرده من فقط می((

رد     پاسبان. کرد های متوالی آن مرد به پاسبان نگاه می سال ع      . های ديگر را فراموش ک ه مان پاسبان اولی در نظر او يگان
ی         سال. آمد می ند و ب ه صدای بل تاد            های اول ب رين فرس ه طالع شوم خود نف روا ب ر                   . پ که زي کرد  فا  د اکت ه پيرتر ش د ک بع

تا کک      ها بود که پاسبان را مطالعه می       باالخره در حالت بچگی افتاد و چون سال        . هايش غرولند کند  دندان رد  اس     ک های لب
االخره چشمش               ها تقاضا می  شناخت، از کک پشمی او را هم می کرد که کمکش بکنند و کج خلقی پاسبان را تغيير بدهند، ب

د  دانست که اطراف او تاريک شده است و يا چشمهايش او را فريب می       ضعيف شد به طوری که در حقيقت نمی   ی  . دهن ول
ر او چيزی باقی       . کشيد داد که هميشه از در قانون زبانه می       باشکوهی را تشخيص می ٔحاال در تاريکی شعله    اکنون از عم

به يک پرسش منتهی می                همه سال   های اين قبل از مرگ تمام آزمايش   . نمانده بود  ود  ده ب ع ش ه در سرش جم ه    ها ک د ک ش
پاسباِن درِ  قانون   . توانست از جا بلند شود    اش ديگر نمی  به او اشاره کرد زيرا با تن خشکيده      . تاکنون از پاسبان نکرده بود 

 :واو از پاسبان پرسيد. ناگزير خيلی خم شد چون اختالف قد کامًال به زيان مرد دهاتی تغيير يافته بود
ال              (( ه س ن هم ت، چطور در طی اي انون اس ان ق ر هر کسی خواه رده             اگ ه جز من تقاضای ورود نک ا کس ديگری ب ه

 ))است؟
ا   صماخ بی  ٔپاسباِن در که حس کرد اين مرد در ُشرف مرگ است برای اينکه پرده           گوش او         ٔحس او را بهتر مت ر کند در  ث

 :نعره کشيد
و نمی       (( ه جز ت د                  از اينجا هيچ کس ب رده بودن تو درست ک رای  ن درِ  ورود را ب اال من    . توانست داخل شود، چون اي ح
 .)) بندم روم و در را می می

  
 صادق هدايت :ٔترجمه

 "ديوار"ٔ از مجموعه
 نشر روزگار

 )A Little Fable(ی کوچک قصه 
  

 :موش گفت
ا دست    . سابق جهان چنان دنگال بود که ترسم گرفت      . شود تر می دنيا روز به روز تنگ! افسوس             - دم ت دم و دوي  دوي

ند    . کشد آسوده خاطر شدم  ی افق ديوارهايی سر به آسمان می       آخر هنگامی که ديدم از هر نقطه  ای بل  اما اين ديواره
می                با چنان سرعتی به هم نزديک می      ه    شود که من از هم اکنون خودم را در آخِر خط  م و تل د در آن    بين ه باي ی ک  ي

 .افتم پيشِ  چشمم است
 .ات در اين است که جهتت را عوض کنی چاره         -
 .دريد چنين گفت گربه در حالی که او را می         -



  
 )The Helmsman(نا خدا

  
  

 باالخره من ناخدا هستم يا نه؟ -:فرياد زدم
ا اين حرکت می       و با اين حرف دستی به چشم))تو؟:((ی عبوس در جواب من گفت مرِد نکره ار ب يد انگ خواست   هايش کش

 .يايی را از خود براندٔرو
ودم               رده ب دايت ک ود ه رم ب االی س ه ب ورِ  ضعيفِ  فانوسی ک رِ  ن تی را زي اِت شب کش ه    . در ظلم رد ک ن م ت اي آن وق

نم      چون مقاومت کردم پايش را به سينه   . خواست مرا کنار بزند پيدايش شده بود      می ه زمي ی من گذاشت و با اندک فشاری ب
رد همچنان       . کامل بچرخد   بودم و با سقوِط خود باعث شدم يک دوِر         های سکان چسبيده     من همان طور به پره  . انداخت م

 .راند سکان را به جای خود بگرداند که مرا به عقب می
 :هوش و حواسم را جمع کردم به طرف بلندگوی فرماندهیِ  اتاق جاشوها دويدم و فرياد زدم

 !ناشناسی سکان را از چنگ من درآورده است! دوستان، جاشوها، زود بياييد! زود -
 .خوردند گی تلو تلو می هياکل ُپر قدرتی که از خسته. ها به کاهلی از نردباِن زيرِ  عرشه باال آمدند آن

 باالخره من ناخدا هستم يا نه؟ -: فرياد زدم
ا             هاشان فقط به بيگانه که دايره  ها سرشان را تکان دادند اما چشم   آن ه ب گامی ک ود و هن وار ِگردش حلقه زده بودند دوخته ب

 .کان پايين رفتند يی کردند و از پله شان را به هم زدند با سر به من اشاره صف!)) مزاحم نشويد((ها توپيد که خشونت به آن
 افتند؟ شعوری دنبال هر که شد راه می ها چه مردمی هستند؟ تعقلی هم در کارشان هست يا همين طور از سِر بی اين

  
  

 )The Vulture(الشخور
  
  

ود و حاال                   هنوز هيچ   . زد ميان پاهايم الشخوری بود که به سختی نوکم می        رده ب که تکه ک ده کفش و جورابم را ت چی نش
ه دلواپسی دورم چرخی            پس از هر چند ضربه . کرد داشت تو گوشت و عضالتم کندوکاو می  ای که با منقارش می کوبيد ب

 .شد زد و از نو دست به کار می می
 .توانم اين حيوان را تحمل کنم طور می ای نگاهم کرد بعد با تعجب پرسيد چه شد ايستاد لحظه آقايی که داشت رد می

ه . آمده نشسته بنا کرده به من نوک زدن . من بی دفاعم  -: ش گفتم به ا    البته سعی کردم برانمش حتا خواستم خف م منته اش کن
ه صورتم    اول می . بينيد چه هيواليی است   خودتان که می . شود از پسِ  يک چنين جانوری برآمد       مشکل می پرد ب خواست ب

ل و ريش        که مالحظه می. يی نيست دست کم بهتر است پاهايم را قربانی کنم    که گفتم حاال چاره  کنيد ديگر پاک زخم و زي
 .ريش شده
 .تان بدهد؟ يک گلوله حرامش کنيد قالش را بکنيد چرا می گذاريد اين جور عذاب -: آن آقا گفت

 راستی؟ خودتان لطف می کنيد ترتيبش را بدهيد؟ -: گفتم
دان       يک ساعتی طول می کشد می توانيد تا برگشتن       . گيرم بايد بروم خانه تفنگم را بياورم     . با کمال ميل : آقاهه گفت  من دن  

 رو جگر بگذاريد؟



 !از کجا بدانم -: گفتم
 .بی زحمت شما لطف خودتان را بکنيد -: آن وقت بعد از لحظه يی که از شدِت درد به خودم پيچيدم گفتم

 .باشد، سعی می کنم فرزتر بجنبم -: گفت
پاييد با خيال راحت همه چيز را شنيد و برای من مثل روز         الشخور که ضمنِ  گفت و گوی ما به نوبت من و آقاهه را می     

ِه      روشن بود که حرف    نده      هايم را فهميده و سر تا ت ين               . قضيه را خوا برای ا د شد،  ال بلن ِت ب ا يک حرک ی      ب ه خيزِ  کاف ک
 .تا ُهم فيها خالدونم. اش را عقب داد و يک ضرب منقارش را به دهن من فرو برد اندازها سر و سينه بردارد عين نيزه

بی      که ُلّجه –باری  آن همه با چه سبک  –من همان جور که از هم شکافته می شدم حس کردم          ه دارد   های خوِن من  رحمان
   .کند الشخور را در عمق خود غرق می

  
 خار پيچِ  سوزان

  
  

ه    ده    يکهو ديدم وسط خار بوت اده     ی در هم پيچي ه افت ه تل ی ب انعره   . ام ي اغ را ب ان ب ی صدا زدم   نگهب چ      . ي ا هي ا ب د ام ه دو آم ب
ن برساند        ه م ته     -: داد زد. تمهيدی نتوانست خودش را ب و؟ از همان راه هم              چه جوری توانس د آن ت ان را بچپاني د خودت اي

 !برگرديد ديگر
و             . راه ندارد  . ممکن نيست  -: گفتم ن ت دم اي ان دي ل   . َام من داشتم غرقِ  خياالت خودم آهسته قدم می زدم که ناگه درست مث
 .کارم ساخته است: ديگر از اين تو بيرون بيا نيستم... که ُبته يکهو دور و برم سبز شده باشد اين

ازه يک چيزی را                 که ممنوع است، می    رويد تو خيابانی   می! عجبا -: نگهبان گفت چپيد الیِ  اين خار پيچِ  وحشتناک، و ت
ه           ... کاريد هم طلب ی است          : در هر صورت تو يک جنگل بکر گير نکرده ايد ک اه عموم گردش گ ا يک  ن ج هر جور    . اي

 .آرند باشد درتان می
چ گردشگاِه عمومی           ی تيغ  اما يک همچين ُبته ! گردشگاه عمومی             - و هي ی نيست    پيچِ  هولناکی جاش ت ی ... ي ازه وقت  ت

توش در آورد؟                          تنابنده مرا از  رار     ًضمنا ... يی قادر نيست به اين نزديک بشود چه جوری ممکن است   اگر هم ق
ن وضعی           : است کوششی بشود بايد فوریِ  فوری دست به کار شد        هوا تاريک شده و من محال است شب تو همچي

من بی  . هاست سر تا پام خراشيده شده عينکم هم از چشمم افتاده و بدون آن هم پيدا کردنش ازآن حرف                . خوابم ببرد 
 .عينک کوِر کورم

د              ی اين حرف  همه -: نگهبان گفت ن   . ها درست اما شما ناچار بايد دندان رو جگر بگذاريد يک خرده طاقت بياوري يکی اي
که اول بايد چند تا کارگر گير بياورم که واسه رسيدن به شما راهی واکنند، تازه پيش از آن هم بايد به فکر گرفتنِ  مجوِز                            

  ! پس يک ذره حوصله و يک جو همت لطفًا. کار از مقام مديريت باشم
  
  

 .انتخاب شده است) های کوتاه ی قصه و داستان تر جمه(چهار داستان فوق از دفتر سوم آثار شاملو
 موسسه انتشارات نگاه
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