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وقتــی کتاب ترســناک میخوانید ،با وحشــت از جا
نمیپرید ،هیچ اثری از جلوههای ویژه و گریم ترســناک
بازیگران نیست ...اما گاه قدرت قلم نویسنده آنقدر بُرد
دارد که کتاب را کنار بگذارید و شــاید تا چند روز جرات
نکنید دوباره وارد دنیای وحشتآورش شوید.
نویســندگان ژانر وحشــت با تنها ابزار خود که واژهها
هستند خوانندگان را طلســم میکنند و با دست و پایی
لرزان پای داســتانهای تاثیرگذارشــان مینشانند .اثر
برخی از رمانهای ترســناک آنچنان عمیق اســت که
خواننده را تا مدتها درگیر خود میکند.
این گزارش به معرفی  10رمــان معروف میپردازد که در
ژانر وحشــت به نگارش درآمدهاند و برخی آنقدر موفق
بودهاند که سینماگران را برای ســاخت فلمی اقتباسی
وسوسه کردهاند.
«درخشش»  /استفن کینگ

نمیشود فهرستی از آثار ادبی ترسناک تهیه کرد و نامی
از شاهکار اســتفن کینگ به میان نیاورد .استاد ادبیات
جنایی آمریکا با فضای پرتنش و رویدادهای وحشتآور
و ماورایی که پیش چشــم مخاطبانش قــرار میدهد،
تاجایی پیش میرود که گاهــی خواننده به عقل خود و
شخصیتهای داستان شک میکند.
داستان «درخشش» درباره پدری نویسنده است که برای
کســب درآمد ،نزدیکی به خانــواده و صرف مدت زمان
بیشتر روی کتابهایــش ،نگهبانی یک هتل متروک در
دل کوهســتان را برعهده میگیرد .پسر این مرد مشکل
روانی دارد و قادر است ارواح تسخیرشده در این هتل را
به چشم ببیند.
ماجرا وقتی وحشتناکتر میشــود که خشونت انسانی
و خاطــرات تلخ کودک از رابطه نابســامان والدینش به
صحنههای ماورایی داســتان اضافه میشــود« .استنلی
کوبریک» فلمی را در ســال  1980براساس کتاب کینگ
ســاخت که جزو آثار موفق ســینمای وحشت محسوب
میشــود .اما جالب اســت بدانید که نویسنده کتاب ،نه
تنها از اقتباس ســینمایی کتابش راضی نیست بلکه در
مصاحبهای اعالم کرد که از آن متنفر است!
«تسخیرشده»  /چاک پاالنیک
میگویند وقتی چــاک پاالنیک اولین داســتان کتاب
«تسخیرشــده»اش را در یک تور کتــاب روخوانی کرد،
مخاطبان چپ و راســت غش داســتان «تسخیرشده»
درباره گروهی است که در سودای نویسنده شدن به دنبال
آدرسی که در یک تبلیغ برای دوره سهماهه نویسندگی

با ترسناکترینداستانها آشنا شوید
منتشر شــده ،میروند .به محض ورود به سالن ،در روی
شــرکتکنندگان قفل میشود و آنها میمانند و ذخیره
غذایی که هر روز کم و کمتر میشود.
رمان پاالنیک نویسندهای که «باشگاه مشتزنی» را هم
در کارنامهاش دارد ،در اصل مجموعه داســتانی است که
هرچه جلوتر میرود ،ترســناکتر میشود .اوضاع وقتی
بدتر میشود که شرکتکنندگان با تصور این که همه این
ماجراها یک برنامه تلویزیونی است ،دست به قتل و حتی
قطع عضو خودشان میزنند.
خواننده کتاب پاالنیک خشکش میزند ،نه تنها به خاطر
خشونت تصویری رمان و درونمایه ماورایی قصهها ،بلکه
به خاطر فکر کردن به این ســوال که آدمها برای رسیدن
به شهرت چهها که نمیکنند!
«حضور ارواح» /شرلی جکسون

اگر فلم «شــکار ارواح» ســال  1963را دیده باشید ،با
داستان کتاب آشنا هســتید ،وگرنه باید بدانید که این
رمان درباره داکتری به نام «مونتاگ» است که در خانهای
به نام «هیلهاوس» بــه دنبال مدارکی دال بر وجود روح
سه فرد مشخص اســت؛ «تئودورا» دستیار خود« ،النور»
جوانی منزوی و «لوک» وارث این خانه.
اتفاقات غیرمنتظره داستان «حضور ارواح» خواننده را در
جای خود میخکوب میکند .شــرلی جکسون آنقدر در
خلق تنشهای پرتعلیق در آثارش تبحر دارد که جایزهای
به نــام او برای برترین آثار حــوزه تعلیق روانی ،ادبیات
وحشت و فانتزی سیاه راهاندازی شده است.
آنچه تاثیر داستان «حضور ارواح» را دوچندان میکند،
روایت غیرقابلاعتماد «النــور» از رخدادهای درون این
خانه اســت .زاویه دید محدود راوی ،خواننده را دائما در
موضع عدم اطمینان و آســیبپذیری قرار میدهد .این
شــرایط وقتی خفقانآورتر میشود که مرز بین واقعیت،
توهم ،و مردهها و زندهها به تدریج ناپدید میشود.
«سختتر شدن اوضاع»  /هنری جیمز
اولیــن نکتهای که باید درباره کتاب معروف «ســختتر
شــدن اوضاع» ذکر شــود ،معنی عنوان آن اســت که
اختالفنظرهای بسیاری حول محور آن وجود دارد.
« »Turn of the Screwدر ترجمه تحتاللفظی به معنای
«پیچش پیچ» اســت ،اما این عبارت در اصل اصطالحی
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تفاوت بین فکر کردن و عجوالنه رفتــار کردنتان فکر کنید و این
که چه اتفاقی ممکن اســت بیفتد اگر بیش از حد تحت تأثیر قرار
بگیرید .بیش از آن که کاری را انجام دهید خوب فکر کنید و اگر نه
پشیمان می شوید.

جوزا

تغييراتي در زندگي همكارانتان صورت ميگيرد .شــايد هم وقتي
در خانه هســتيد با شــما تماس بگيرند .با آنها بدرفتاري نكنيد،
شايد حرف مهمي براي گفتن داشــته باشند ،شما كه نميخواهيد
ناراحتشان كنيد.

سرطان

در حال حاضر هوای بسیار عالی در محل کارتان وجود دارد .این تنها
بســتگی به خودتان دارد .شما در مقابل دوســتان و همکاران کام ً
ال
صمیمی و مهربان هستید ودیدی کام ً
ال مثبت دارید.

اسد

به نظر ميرسد كه هر زمان براي رســيدن به موضوع مهمي تالش
ميكنيد ،كســي سنگي را در راه شــما پرتاب ميكند و مانع شما
ميشود .اگر به دنبال كسب شــهرت در كارهاي خود ميباشيد ،و
يا هدفي بلند مدت داريد ،قبل از پيشــبرد كارها ،مجبور به روبه رو
شدن يا وقايعي ميشويد كه سبب تضعيف روحيه تان مي گردند.

سنبله

با مسئله مرموزی روبرو میشوید .بین حرفهایی که یک نفر میزند
و رفتاری که دارد تفاوت بزرگی وجود دارد ،و الزم اســت بدانید که
چه اتفاقی در حال وقوع است و اطرافتان چه میگذرد.

ادل با چهار جایزه برنده
بزرگ جوایز موسیقی بریتز شد

روز خوبی نیســت چرا که برنامههای شما پیش نرفته و در مسیر
اصلی پیش رفتن بســیار مشکل اســت .حتی بدتر از این که به
نظر میرسد که کسی را که دوستش دارید باعث بروز تمامی این
مشکالت شده است.

عقرب

امروز از ستارگان یاد میگیرید که پولتان را جمع کنید و کمتر خرج
کنید .برای بدست آوردن پول زحمت زیادی میکشید ،بنابراین به
خرج کردن آن نیز توجه کنید .شــاید الزم باشد که خرجتان را کم
کنید.

قوس

چند روز پيش به شما نصيحت ميشــد كه توجه خود را به زندگي
خانوادگي بدهيد و امروز شــانس خوبي داريد كه به يكي از اعضاي
خانواده خيلي نزديك شويد .اگر ميخواهيد ارتباط عميقتري ايجاد
كنيد بهتر است خودتان قدم اول را برداريد و بهترين راه براي انجام
اين كار يك روش خيلي ماليم است.

جدی

اگر سكوتي آزار دهنده در خانه حاكم است تنها تقصير از شماست.
در اين ماه سيارهها تأثير مثبتي روي برنامههاي شما دارند ،پس
چرا برخالف خواست خدا عمل ميكنيد؟ اين درست است كه شما
در زندگيتان تغييراتي دادهايد ولي لطف ًا اين تغييرات را تا جاي
ممكن در جهت مثبت به كار ببرید.

دلو

امروز دنیای بیرون را فراموش کنیــد و در عوض روی موضوعات
مربوط به منزل تمرکز کنید .موضوعاتی که تاکنون برای آنها وقت
نداشتهاید .امروز به آنها رسیدگی کنید.

حوت

چیزهای گرانبهایت را مواظب بــاش زیرا یک حس فریبکارانه
ممکن است در کمین باشــد .اگر میخواهید یک همکار شما را
با حروف برجسته مطرح نکند افکارتان را پوشیده نگاه دارید.

در مراسم جوایز موســیقی بریتز ،ادل ،خواننده بریتانیایی،
با چهار جایزه از جملــه جایزه بهترین خواننده زن و بهترین
آلبوم ســال در صدر برندگان قرار گرفت .در این مراسم که
شامگاه  ۲۴فبروری در لندن برگزار شد ،ادل که پس از چند
سال ،آلبوم تازه ای ( )۲۵منتشر کرده است ،گفت« :برگشتن
پس از این همه سال و استقبالی به این گرمی ،بسیار ارزشمند
است « .او که در پایان مراسم آهنگ «وقتی جوان بودیم» را
اجرا کرد ،جایــزه بهترین تک آهنگ بریتانیایی برای Hello
و جایزه موفقیت جهانی را نیز دریافت کرد .مراســم جوایز
موســیقی بریتز با اجرای کلدپلی آغاز شد .این گروه جایزه
بهترین گروه بریتانیایی سال را از آن خود کرد و به این ترتیب
موفق ترین گروه در تاریخ این جوایز شــد .کلدپلی تاکنون
 ۹بار برنده این جایزه شــده است .همچنین جیمز بی ،جایزه
بهترین خواننده مرد ،و تیم ایمپال ،گروه اســترالیایی ،جایزه
بهترین گروه جهانی را دریافت کردند .جاستین بیبر نیز که دو
آهنگ از آهنگ های پرفروش خود را در این مراسم اجرا کرد،
برنده جایزه بهترین خواننده مرد جهانی شد .همچنین گروه
وان دایرکشــن جایزه بهترین موزیک ویدئو را برای آهنگ
 Drag me downاز آن خود کرد( .بی بی سی)

فلم 2 Pacific Rim
ساخته میشود

میزان

ســعي كنيد احساستان را خوب و ساده بيان كنيد .اگر از بيان آنها
خجالت ميكشــيد فراموش نكنيد كه ديگران انتظار شنيدن آنها
را دارند.

الوکرفت
خواندن کتابهای اچ.پی .الوکرفت کار ســادهای نیست؛
به دلیل نثر فشــرده و واژههای توصیفی بسیار او ممکن
است برخی خواندن رمانهایش را خستهکننده بدانند ،اما
هستند کسانی که این نوع نوشتار را میپسندند و از عمق
آن لذت میبرند .قالب داستان «افسانه کولو» هم شبیه
دیگر آثار الوکرفت است؛ مردی تحصیلکرده با افسانهای
وحشــتزا روبهرو میشود و آنچنان در این مساله غرق
میشود که عقلش را از دســت میدهد ...شاید به دلیل
تاکید زیاد این نویســنده روی غنای کالمی و توصیفی
داستانهایش است که تاکنون ســینماگران تالشی در
جهت اقتباس آنها انجام ندادهاند.
«پادشاه زردپوش»  /رابرت دبلیو .چمبرز
الوکرفت به خاطر متن ســنگین و پرطمطراقش همیشه
مورد هجمه منتقــدان و برخی خوانندگان قرار میگیرد،
اما رابرت دبلیو .چمبــرز با در پیش گرفتن رویهای کامال
متضاد ،برگ برنده را به نام خود کرده اســت« .پادشــاه
زردپوش» چمبرز مجموعه داستان کوتاهی است که حتی
الوکرفت که اسم و رسمی در دنیای ادبیات وحشت دارد،
از خواندنش لذت برده است .نثر چمبرز ساده ،روشن و
در عین حال گیراست و خواننده به راحتی میتواند برای
اقبال شوم شخصیتهای داستانهایش احساس تاسف و
همدردی کند .البته ناگفته نماند که تنها چهار داستان اول
«پادشاه زردپوش» را میتوان در ژانر وحشت دستهبندی
کرد .با این حال ،داســتانی که درباره محاصره پاریس
توسط پروسیها و وحشت جنگ در این کتاب چاپ شده،
یکی از هراسآورترین و آشفتهترین درونمایهها را دارد.

آیســکریم ـ ادبانه ـ بلعیدن ـ پرتاب ـ ثبوت ـ جلیل ـ چهره ـ حریف ـ
خانقاه ـ دهات ـ ذره ـ رویش ـ زاویه ـ ژاله ـ سیما ـ شیوا ـ صومعه ـ ضامن
ـ طریقه ـ ظهور ـ عقاید ـ غزل ـ فقها ـ قنســول ـ کالسیک ـ گلدسته ـ
لطیف ـ میرزا ـ نویسنده ـ ورنامه ـ هیجان ـ یوم الحساب.

د

2040

گســتردهاش در این زمینه به رخ میکشد و تا میتواند
موجب ترشح آدرنالین در بدن خوانندگانش میشود.
«جان در نهایت میمیرد»  /دیوید وونگ
داســتان کتاب «جان در نهایت میمیرد» دیوید وونگ
درباره دو پسرجوان اســت که پس از استفاده از مادهای
مخدر ،چشمشــان به دنیای هیوالهای عجیب و غریب و
خطرناک همچون عقربی کالهگیسپوش باز میشود.
نکته جالبی که دربــاره این اثر وجود دارد ،حس طنزی
است که با دلهره ژانر وحشت آمیخته و خواننده را به خود
جذب میکنــد .وونگ در اثرش به خوبی ترس مواجهه با
موجودات ناشناخته و خیره شدن حشرات عجیبالخلقه
از پشت شبکههای کولر در زمان خواب را توصیف میکند.
گرچه فلمی ســینمایی براســاس رمان «جان در نهایت
میمیرد» ساخته شده ،نمیتوان قدرت کالم نویسنده را
با جلوههای بصری روی پرده سینما مقایسه کرد .یک اثر
ادبی ابعادی دارد که در دنیای تصویر قابل ترجمه نیست.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 16 کلمه :عالی

جواب هدف

انگلیسی است که در فرهنگلغت اینطور تعریف شده:
سختتر کردن شرایط مخصوصا زمانی که فردی با تحت
فشار قرار دادن دیگری باعث این امر میشود.
هنــری جیمز در این رمــان به جای جیــغ و فضاهای
دستمالیشــده دنیای ارواح ،روحهایی را خلق میکند
که در فضایی وهمآور و در کنار زندهها زندگی میکنند.
داســتان «ســختتر شــدن اوضاع» درباره پرستار
سرخانهای اســت که مراقبت از خواهر و برادری یتیم را
برعهده میگیرد.
این پرســتار کودک پس از مدتی ،ارواح پرستار قبلی
بچهها و یک خدمتکار مرده را میبیند و داســتان طوری
جلو میرود که او شــک میکند حتی بچهها هم ارواح را
میبینند و توسط آنها تسخیر شدهاند.
بخشهای مختلفی در داستان ،از جمله جنایتهایی که
خدمتکار ســابق خانه مرتکب شده و جریان دیده شدن
ارواح توسط بچهها ،فضای ترسناکی پیش روی مخاطب
قرار میدهد و این حس تا نقطه اوج داستان که در خطوط
پایانی کتاب قرار دارد ،ادامه پیدا میکند.
رمان مشــهور هنری جیمز از آن دســته کتابهاست
که پس از تمام شــدن هم ذهن خواننده را رها نمیکند
و خواننده تا مدتها به شــوکی که در پایان قصه تحمل
کرده ،فکر میکند.
ب خونین»  /کالیو بارکر
«کتا 
مجله «نایتمر» (کابوس) مجموعه داستان «کتاب خونین»
را در صدر فهرســت ترســناکترین کتابهایش قرار
داده اســت .بارکر همیشه دوســت دارد مجموعهای از
داســتانهایش را در یک کتاب منتشر کند تا کارش به
عنوان یک اثر واحد بر خواننده تاثیر بگذارد.
ب خونین» موضوعاتی همچــون ارواح و حوادث
«کتا 
خونین را پوشــش داده و اگر نه همه ،دســتکم چند
داســتان آن ممکن است قشرهای مختلف کتابخوان را
راضی کند.
«ترس»  /دن سیمونز
ســال  1845بود که  126مرد برای سفری اکتشافی با دو

 بازی با اعداد

و ل ب
ط ت ا

کشتی راهی قطب شمال شــدند .این ماموریت شکست
خورد و هیچ یک از مســافران آن دو کشتی جان سالم
بهدر نبردند .دن ســیمونز دنیای تاریخ و تخیل را به هم
گره زده و با چاشنی دلهره و هراس ،اثری را با نام «ترس»
خلق کرده که وحشت را به خوانندگان تزریق میکند.
دو کشتی اکتشــافی در یخ گیر میکند و هرچه ذخایر
غذایی کمتر میشود ،شرایط سالمت جسمی و روانی 126
مسافر هم وخیمتر میشود.
انواع و اقسام جنایت و قتل و حتی آدمخواری در کشتی
شــایع میشــود و در میانه راه ،هیوالیی عظیمالجثه و
ناشناخته که جان افراد را در گروههای دوتایی و سهتایی
میگیرد ،به این ماجرا اضافه میشود.
ســیمونز با بیان دقیق جزییات و فضاســازی تصویری،
اســتادی خود را در عالم ادبیات وحشت و پژوهشهای

«جنگیر»  /ویلیام پیتر بالتی
اواخر دهه  60و اوایل  70دوران شــکوفایی فلمهای ژانر
وحشــت بود؛ آثاری که تحت تاثیر رمانهای ماندگاری
چون «جنگیر»« ،بچه رزماری» و «درخشــش» ساخته
میشدند .داســتان معروف کتاب «جنگیر» ویلیام پیتر
بالتی درباره دخترک بیگناهی است که موجودی شیطانی
روحش را به تسخیر خود درآورده است.
کشیشی متخصص در زمینه جنگیری ،کشیشی جوان
که پس از مرگ مــادرش به ایمان خود شــک کرده و
کارآگاهی که به دنبال ســرنخهای یک قتل مرموز است،
دیگر شخصیتهای این داستان هستند .فضای کالسیک
و ترســناک رمان ،خواننده را به خود جذب میکند و در
این میان عوامل ماوراءالطبیعی هم به تاثیر آن میافزاید.
«فراخوان کولو و دیگر داســتانهای عجیب»  /اچ.پی.
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باالخره و پس از کش و قوسهای فراوان ،گیرمو دل تورو اعالم
کرد که فلم حاشیه اقیانوس آرام  )2 Pacific Rim( ۲ساخته
خواهد شد .وظیفه کارگردانی فلم ،بر عهده استیون دینایت،
نویسنده سریال دردویل ( )Daredevilاست .مدتها است
که ساخت قســمت دوم فلم حاشیه اقیانوس آرام در حالهای
از ابهام قرار دارد .ابتدا قرار بود که گیرمو دل تورو ،کارگردان
قســمت اول ،این فلم را نیز کارگردانی کند اما پروژه دچار
مشکالت زیادی شــد و سرنوشت فلم مشخص نبود تا اینکه
اخیرا مشخص شــده که باالخره این فلم ساخته خواهد شد
اما دل تورو وظیفه کارگردانی آن را بر عهده نخواهد داشــت
بلکه استیون دینایت ،نویسنده سریال بسیار موفق دردویل
محصول شبکه نتفلیکس ،این فلم را کارگردانی خواهد کرد.
این فلم اولین تجربه  Steven DeKnightدر مقام کارگردان
خواهد بود .دل تورو اما به صورت کامل از این پروژه جدا نشده
اســت و به عنوان تهیهکننده در پروژه حضور خواهد داشت.
خبر ســاخت قسمت دوم فلم نیز توســط خود دل تورو در
حساب رسمی توییترش اعالم شد .وی در توییت خود گفت:
من با دینایت مالقات داشتم و بسیار خوشحال هستم که او
به عنوان کارگردان فلم  2 Pacific Rimانتخاب شده است.
ما میدانیم که او فلم را در مســیری قــرار خواهد داد که ما
انتظار داریم.

