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  بررسي مقدمه دكتر بهرام مقدادي در رمان فرار
   سردبيربه انتخاب  

  

 يرضا نظري داركولمحمد ينوشته» فرار«رمان 
گر روايت داستان مسخ فرانتس كافكادرست مانند 

گوار تنهايي بشر است. در داستان مسخ وقتي گره
شود، با وجود اينكه اي تبديل ميسامسا به حشره

اهل خانه او را طرد  يآور خانواده است، اما همهنان
بهتر است فردا او را دم «: گويدي. خواهرش مكننديم

ها با خود ه آشغالاو را همرا يادر بگذاريم تا خاكروبه
» فرار«در رمان » !خورد؟يم يببرد. آخر او به چه درد

از خودش متنفر شده است  ينيز ارژن از اطرافيان و حت
و با خود بيگانه شده است.  گريزدياو حتي از خودش م

 يدهكده كهمچون داستان پزش ياز طرف» فرار«رمان 
 يكه زندگ كنديما تصوير م يرا برا يكافكا شخصيت

. در كنديخود م يحرفه يعشق و ميل خود را فدا
و عشق خود را  يپزشك دهكده، پزشك تمام زندگ

و  يكه زندگ بينيمياما م كنديطبابت م يحرفه يفدا
. شوديو در طبابت نيز موفق نم بازديعشق خود را م

. در رمان فرار نيز ارژن ميردياش مچنان كه مريض
 ينويسندگ يحرفه يداخود را ف يتمام عشق وزندگ

و  دهدياما در نهايت هر دو را از دست م كنديخود م
  .ميرديم

  

كه نه  كنديخواننده تصوير م يرا برا يرمان جوان اين
و نه اميد به آينده دارد  كنديراه فرار دارد، نه تفريح م

  شده است. يتكرار اشيزندگ يو تمام روزها

  

ت. زندگي او با او نيس يدر زندگ يتحول و تنوع هيچ
دارد كه خودش  يو نه شغل يكار نه ندارد. يمرگ فرق

« به پيشرفت دارد. چرا كه  يرا سرگرم كند و نه اميد
وجود  يموانع يو اين يعن» او تنگ است يهاكفش
  دارند.

  

 يقبرها يبر رو ي. آدم برفسازديم يآدم برف ارژن
و  تفكريكه همانند اصلشان ب يهاييمردگان. آدم برف

  سرد هستند.

  

است  ياين رمان تصوير عقرب يگويا ياز تصويرها ييك
كه عقرب  يكه اگر دور تا دور آن را نفت بريزيم به طور

گاه آن را مشتعل كنيم، عقرب در وسط قرار گيرد و آن
و در پايان كار  رودياز ترس سوختن به هر طرف م

و  زنديبه خودش نيش م كنديپيدا نم يچون راه فرار
كه تمام  ي. مانند انسانكنديم يه اصطالح خودكشب

جا و در اين بينديخود بسته م يفرار را بر رو يهاراه
 يداركول يمحمدرضا نظر ينوشته» فرار« ارژن. رمان 

  »يك رمان نمادين است و بايد بارها خوانده شود.

  بهرام مقدادي
  1388 -تهران 
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  بخش هايي از رمان فرار

  نظري داركولينوشته محمدرضا 

شكست غرور آدمي را مرگ او مي دانست. هميشه «
فكر مي كرد كه همه ي آدم ها بر روي ستون غرور 

. حال اگر غرور كسي شكسته شود خود ايستاده اند
 »بدون شك او مرده است. مرگ دائمي. مرگ  

خودش،  مهم ترين چيزي كه ارژن از آن هراس داشت«
ها خيره شد. افكارش و منظورش بود. به سنگ قبر
ة مرده ها همديوانه وار از حركت ايستاد و خطاب به 

دروغ نگوييد! شما هيچ كدام به اندازه ي « : فرياد زد
من نمرده ايد! چرا تظاهر به مرگ مي كنيد؟! براي 

حق من خودتان آرام خفته ايد. برخيزيد! برخيزيد! 
. مردة حقيقي فقط من هستم نه است كه آرام بگيرم

شما، شما اگر هم مرده باشيد هركدام به اهداف خود 
من مردة مرده در اين دنيا رسيده ايد پس مانند 

 » نيستيد، مرگ بر من!   

تكراري اند و از يك يا چند نفر كپي  دم ها انگارهمة آ«
؟! پس شده اند مگر اين ها هم خودشان آدم نيستند

  »انگار ادامة پدرانشانند.چرا اين گونه اند؟ 

  

همة كشورها به دور خود ديوار كشيده اند. كاري هم « 
اعضاي يك  با ديگري ندارند. اي بابا ما همه آدميم. مثل

خانواده ! من زادة زمينم. وطن من زمين است. دوستي 
وجود ندارد. چرا؟! هم وطن دوستت دارم. آفريقايي 
سياه پوست! من برادر توأم. درود بر زمين. نفرين بر 

. مي گويد كالهم را نگه ديوار و مرز. پدر هيچ نمي داند
دارم و فقط به فكر خود باشم. نفرين بر پدر. شايد خدا 
يك شب تمام مرزها و جدايي ها را در هم بكوباند. آن 
وقت همه برادر مي شويم. درود بر برادر. درود بر 

  » خداوند.

  

در آفريقاي جنوبي هر روز چندين آدم زنده و چشم «
و گوش دار بر اثر فقر مي ميرند. در هر كجاي دنيا 

شان را مي روزي هزارها نفر هزار بار حقيقت درون
صلحت استوار است. مصلحت مانند همان كُشند، فقط م

چيزي است كه به شكل سوزن خياطي، اما بزرگ و 
قطور نيازي به توانايي كسي نيست. همان قطر و حجم 

درون بر سوزن خياطي كه  بزرگ استوارش مي كند.
   هميشه در خواب است.

واقعيت، واقعيت همان سوزش درون شكم برادر گرسنة 
  ».مي شودمن است كه هيچ وقت ديده ن
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پدر مي گويد اگر مي خواهم آدم باشم نبايد كتاب 
جديد بخوانم. فقط به شيوه نامة زندگي او و پدرش 

  عمل كنم.
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  آشنايي مختصر با دكتر بهرام مقدادي
   به انتخاب سردبير 

 پژوهشگر، مترجمش)، نويسنده، 1318متولد ( بهرام مقدادى
مي  رشته زبان و ادبياِت انگليسي  و منتقد ادبي، از اساتيد

  باشد.
  

  فعاليت حرفه اي
  

بان بهرام مقدادي بعد از اخذ ليسانس، مدت كوتاهي به تدريس ز
 و ادبيات انگليسي در دانشگاه علم و صنعت مشغول شد و سپس

ان ايرش به 1348براي ادامه تحصيل به امريكا رفت. او در سال 
سي بازگشت و با سمت استادياري در گروه زبان و ادبيات انگلي

رآمدي دانشگاه تهران مشغول به كار شد و به ارائه دروسي نظير د
امه، بر ادبيات انگليسي، ادبيات نوين آمريكايي، رمان، نمايشن

 سال يك مدت به همچنين وي. پرداخت …مباني نقد ادبي و
 نشگاه واشنگتن آمريكا تدريسادبيات تطبيقي را در دا دروس

رب غكرد اما دغدغه اصلي او، ترجمه آثار برجسته ادبيات مدرن 
ده و معرفي نويسندگان انگليسي زبان به خوانندگان ايراني بو

هاي ارزشمندي در حوزه است. او همچنين تاليفات و پژوهش
ي ادبيات و نقد ادبي هنقد ادبي نگاشته و بيش از صد مقاله دربار

هايي نظير راهنماي كتاب سخن، نگين، بررسي كتاب، مجله در
 كيهان فرهنگي و ادبستان منتشر كرده است

 University of او همچنين از چند فرصت مطالعاتى در

Washington با موضوع شعر معاصر آمريكا و انگليس و در 

University of Toronto Canada و University 

of Pennsylvania  هاى تحقيق درباره نظريهبا موضوع
 .جديد نقد ادبى استفاده كرده است

هاي متعددش توان به نوشتهترين تاليفات مقدادي مياز مهم
درباره كافكا اشاره كرد و او را بايد از نخستين افرادي دانست كه 

هارولد   كافكا را به ايرانيان شناساند. او همچنين به معرفي آثار
هورانگليسي به فارسي زبانان پرداخت نمايشنامه نويس مش پينتر

صادق   نقدي روانشناختي بر كتاب بوف كور اثر 1349و در سال 
 .نوشت كه مورد توجه محافل جهاني قرار گرفت هدايت

  .به عنوان استاد نمونه كشورى برگزيده شد 1380وى در سال 
  

  آثار
 تأليفات

 • 1369شناختي از كافكا. نشر گفتار،  .1

تحليل و گزيده شعر سهراب سپهري. انتشارات پايا،  .2
1377 • 

 • 1378هدايت و سپهري. انتشارات هاشمي،  .3

 • 1378كيمياي سخن. انتشارات هاشمي،  .4

 • 1378فرهنگ اصطالحات نقد ادبي. نشر فكر روز،  .5

يد، خاكستر و باد. (مقدادي و بوباني) انتشارات مروار .6
1383 • 

چشمه،  ن تا به امروز. نشردانشنامه نقد ادبي: از افالتو .7
1392 

 هاترجمه

نمايشنامه جشن تولد اثر هارولد پينتر. انتشارات  .1
 • 1349جوانه. 

 • 1360اسكندر اثر تاون سن. انتشارات مازيار،  .2

 • 1360بيسمارك اثر تاون سن. انتشارات مازيار،  .3

 1362شرق بهشت اثر جان اشتاين بك. نشر بامداد،  .4

• 
رواريد، مر ادوارد براون. انتشارات تاريخ ادبيات ايران اث .5

1369 • 

دفتر يادادشتهاي روزانه اثر فرانتس كافكا. نشر  .6
 • 1377بزرگمهر، 

آمريكا (مردي كه ناپديد شد) اثر كافكا. انتشارات  .7
 1387هاشمي. 


