
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاتر  ویال سیبرت 
کاتر در تاریخ   ۴۲در ویرجینیا به دنیا آمد و در  ۳۷۷۱دسامبر  ۷ویال 

اش خانواده همراهسالگی بههدر نیویورک درگذشت. او در ن   ۳۴۲۷آوریل 
جایی تا آخر عمر در مکان کرد؛ این جابهاز ویرجینیا به نبراسکا نقل

ذهن و هنر او تأثیر گذاشت. او در دورۀ دانشجویی در دانشگاه نبراسکا 
نوشت. می مطلب مجلۀ ایالتی نبراسکابرای چند مجلۀ دانشجویی و 

بعدًا به پیتسبرِگ پنسیلوانیا رفت و در آنجا سردبیر یک مجله شد. او 
ای که داد )تجربهدر پیتسبرگ در دبیرستانی انگلیسی درس می

کاتر سپس به نیویورک « ماجرای پال»سرمنشأ داستان معروف  شد(. 
پا وشغلی برای خود دست کلورز مگزینمکرفت و در آنجا در مجلۀ 

 ۳۴۳۴، در سال پل الکساندرپس از  انتشار نخستین رمانش، کرد. او 
قدری توان مالی پیدا کرده بود کارش را در این مجله رها کرد؛ حاال آن
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 1اش صرف کند.توانست تمام وقتش را برای کارهای خالقانهکه می
 2دانست.اش را متأثر از سارا اورن جوئت میکاتر حرفۀ نویسندگی

( و ۳۴۳۷) آنتونیای منهایش شهره است: چیز به رمانکاتر بیشتر از هر
مجموعه  (. با این حال، او سه۳۴۴۷) آیدسراغ اسقف اعظم میمرگ به

مدوسای  جوانی و(، ۳۴۹۱)باغ ترول داستان کوتاه هم منتشر کرده است: 
(. مجموعۀ دیگری از ۳۴۱۴) های نامعلومسرنوشت( و ۳۴۴۹) سرزنده
کوتاه با عنوان داستان ( هم یک ۳۴۲۷) دلبر قدیمی و دیگرانهای 

های کوتاه او به موضوعات و سال پس از مرگ او منتشر شد. داستان
گونی می پردازند: جوامع مهاجر در نبراسکا و غرب میانۀ مضامین گونا

روح اریک »، «پیتر»هایی همچون ایاالت متحدۀ آمریکا در داستان
ها و ، زندگی هنرمندان و موزیسین«همسایه روزیکی»و « هرمانسن

هایی داستان نکرده درها با زندگی طبقۀ متوسط تحصیلکشمکش آن
« یک اجرای عصرگاهی واگنر»، «سازتشییع جنازۀ مجسمه»مثل 

های این مضمون اخیر در داستان«. عمو والنتین»و « ماجرای پال»
دمپایی »، «معدن الماس»گیرد: زتری به خود میدیگری شکل تندوتی

های دسته کاتر دو داستان متفاوت هم دارد که در«. رسوایی»و « طالیی
در دستۀ « آمدم، آفردویت!»و « خوانپشت برج ترانه»گنجند: فوق نمی

« همسایه روزیکی»تر از همه های مربوط به جوامع مهاجر موفقداستان
 

 

 

1. Charles E. May (ed). 8002. Short Story Writers (revised edition). Pasadena CA: 
Salem Press, Inc. p. 192. 
8 .  Paul March-Russell. 8009. The Short Story: An Introduction. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, p. 140. 
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ی مربوط به کشمکش هنرمندان با زندگی هااست و در دستۀ داستان
کاتر برانگیزترین داستاناز واکنش« ماجرای پال»طبقۀ متوسط  های 

 1بوده است.

( جایزۀ پولیتزر گرفت. ۳۴۴۴) یکی از مابرای رمان  ۳۴۴۱کاتر در سال 
شمار نویسان روزگار خویش بهترین رماناز موفق ۳۴۴۹هرچند او در دهۀ 

موضوعات  کردند که بههر از گاهی به او انتقاد می رفت، در دهۀ بعدیمی
توجه است. اما بعدها، و مخصوصًا پس از اجتماعی آن زمان بی

نویسندگان آمریکایی ترین ترین و مهمدرگذشتش، در زمرۀ یکی از بزرگ
 2حساب آمد.قرن بیستم به

ذهن کاتر در دو جهت متقابل درگیر بود: هنر و وطن. تا وقتی والدینش 
های غربی آمریکا بود و پای دیگرش در زنده بودند یک پای او در دشت

مراکز فرهنگی شرق آمریکا و اروپا. این کشمکش بارها و بارها در 
ها به تقالهای یابد؛ بعضی از این داستانهای او تبلور میداستان

اند و برخی به فرسای بیرونی مربوطهنرمند در برابر عوامل طاقت
های غربی. بخش و در عین حال دشوار تجربۀ دشتتهای لذجنبه

اش در های غربی به موضوع آثار هنریشاید او با تبدیل تجربۀ دشت
 3دادن میان این دو کشش متضاد بوده است.پی آشتی

کاتر ارزش های خوب، هنرمندان محورند: او به شخصیتهمۀ آثار 
نهند شان، کسانی که امور ارزشمند گذشته را ارج میوفادار به رسالت
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ای با وطن دارند باور د و به کسانی که ارتباط ویژهنگیرها بهره میو از آن
هنر، چه در مورد  چه در قلمرو _پرستی وادادگی در برابر ماده دارد. از

 1کشد.رنج می_ ه در مورد شهرهای کوچک و بزرگدشت و بیابان، و چ
 
 «ماجرای پال»
و سپس  کلورز مگزینمکدر  ۳۴۹۱نخستین بار در سال « ماجرای پال»

کاتر این باغ ترول های در همان سال در مجموعه داستان انتشار یافت. 
نیز با جوانی و مدوسای سرزنده در مجموعۀ  ۳۴۴۹داستان را در سال 

داستان پسری نوجوان است « ماجرای پال»کمی تغییرات منتشر کرد. 
هنرپیشگی  ۀمردوکه عاشق تئاتر و اپراست. البته نه اینکه کشته

 معنای متعارفش باشد:به
 

شدن نداشت. تمایل نداشت بازیگر شود؛ تمایلی هم برای موزیسین
دید؛ آنچه یک از این کارها نمیدادن هیچضرورتی برای انجام

خواست این بود که بنشیند و نگاه کند، در چنین هوایی نفس می
بکشد، روی امواج چنین دریایی باال و پایین برود، و دریا به دریا از 

 چیز دور شود. همه
 

 شورد:کنندۀ پدرش میاو علیه زندگی طبقۀ متوسط و کسل
 

روزمره  روحی که غرق زندگِی آور و بینسبت به آن جماعت کسالت
ها چیزی بودند دلزدگِی توأم با اشمئزازی داشت... از نظر پال آن

 انگیز.تهوع_ هایی در یک دستگاهند جز مهرهنبود
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