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کیار،   کند و تأثیر احیی   های اختلفی را بازنمایی ایدر یازده روایت از ژانرهای گوناگون، جهان اتاق کار

انیدازد  فایای کیار    را یادایان ایی  « شیویم آدای که ایی »کنیم بر رواب  کاری و نقش شغلی که انتخاب ای

ایان نیداریم    د اولییه ی این تغییرات، خود ایا فرییی بیا اجیدا    همیشه در حال دگرگونی است ااا به رغم همه

 .اان در غار زندگی هستیمهای کار دنبال پیدا کردن نقشها و اتاقی شغلکماکان در همه

شی است برای بازنمایی فاای کار ادرن  یازده اتن اوجود در کتیاب حا یل تیالع جمعیی      تال اتاق کار

ی ای درخشیان دارنید و بیه درخواسیت ا سسیه     ی کاری  خود، پیشیینه هنراندانی است که هر یک در حوزه

ضیوعی  ای از فاای کار ادرن یا اواند گوشهاند  هر یک کوشیدهی جمعی شرکت کردهژهزیراکس در یک پرو

شیان را بیه   ارتب  با آن را در ژانر اورد نظرشان روایت کنند و گویی در یک اتاق کار اجیازی حا یل تیالع   

گرفتیه تیا شیعر و ترانیه و      جسیتار  و پیردازی خیارره  کوتیاه و انید  از داسیتان  داده ش،ل کتاب پیش  رو اراریه 

خورد نشانگر اهمیت ثبت و رواییت  ها به اشم ایی اتنی تلویزیونی، اساای بزرگی که پشت همهنمایشنااه

ای نه اندان دور جای خود را بیه دنییای   ل، نوظهور و اتغیر ااروزی است که اه بسا در آیندهفاای کار سیا

 .کاری بعدی بدهد و ردی هم از آن به جای نماند

 

 «اتاق کار»اعرفی نویسندگان کتاب 

 

اسیتاد دانشیگاه    Gary Shteyngart ( -2791) گرار  شرتی  گرری ا 

 تحصیییالت دانشییگاهی نییویس آاری،ییایی اتولیید روسیییه، کلمبیییا و راییان

ی علوم سیاسی گذرانده و کارشناسی ارشد خیود را در  اع را در رشتهاقدااتی

اییان آثیار   گاه نیویورک دریافت کرده اسیت  در  ی نگارع خالق از دانشرشته

ی یک یصه اند، راانکه جوایز اعتبری دریافت کرده گارتشتینگری ااتعدد 

ی جیایزه  روسیی  بختراهنمای دختر دمدر بخش ادبیات رنز و  ی بولینگر، جایزهانگیزعشق وایعی بسیار غم

بیه   ش،سیت کوایک  ای ناایه استفن کِر ین را در ایان جوایز دیگر به خود اختصاص دادند و کتاب خودزندگی

به ااپ  تایمزنیویورکو  نیویورکردر  گارتشتینگری اهای ی انتقدان راه یافت  نوشتهی نهایی جایزهارحله

 اند      های تلویزیونی شدهاایه سریالهایش دسترسند و بعای از داستانای

 

ی کیاری  در پیشیینه  Joyce Carol Oates ( -2791) رول اوترس اجویس ک

کوتاه، جسیتار، نقید و بییش از پنجیاه     های فراوان شعر، نمایشنااه، داستانخود کتاب

ی کتیاب  جوایز اعتبر اتعددی از جمله جایزه رول اوتساجویس کعنوان راان دارد  

هایم و پ ن را دریافت کرده و آثیارع بارهیا بیه دور    هنری، گوگنسال آاری،ا و جوایز اُ

در فهرسیت اسیاتید    رول اوتیس اجیویس کی  انید  نیام   راه یافتهی پولیتزر پایانی جایزه

کیه دوران   1122ی علوم انسانی دانشیگاه پرینسیتون ثبیت شیده و از سیال      برجسته

بار در سال نگارع داسیتان کوتیاه خیالق را در دانشیگاه برکلیی      اع از این دانشگاه آغاز شده، یکبازنشستگی

 اند   جمه شدهبه فارسی تر رول اوتساجویس کهای بسیاری از کتابتدریس کرده است  

  

https://atraf.ir/%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://atraf.ir/%da%a9%db%8c%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87/
https://atraf.ir/product/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
https://atraf.ir/product/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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ی آاری،یایی  نویسینده  Johnathan Ames ( -2792) سجاناتران ای ر  

اع نگییارع انییدین راییان و   ایی حرفییهاعا ییر اسییت کییه در کارنااییه   

، کییارگردانی پییر نیویییورکنویسییی بییرای هییا سییتونجسییتار، سییالاجموعییه

و HBO هیای بیرای شیب،ه   حیر  رکک و  الول در حد ایر  هایی اثل سریال

STARZ  خیورد   هایم برای هنر خالق به اشیم ایی  ی گوگندریافت جایزهو

او که به فیلمی با همین عنوان تبدیل شید   ویت اینجا نبودیهیچ تو وایعاًراان 

ی کن راه یافت و جیوایز بهتیرین فیلمناایه و بهتیرین     به جشنواره 1129سال 

ی ادبییات انگلیسیی دانشیگاه    نخسیت در رشیته   سجاناتیان ایمی  ی ارد را بیه خیود اختصیاص داد     هنرپیشه

ی هنرهیای زیبیا، گیرایش    پرینستون به تحصیل پرداخت و سپس ادرک کارشناسی ارشد خیود را در رشیته  

گیاه در همیین دانشیگاه و دانشیگاه نیواسی،ول بیه       گه سجاناتان ایمفت کرد  داستان، از دانشگاه کلمبیا دریا

 کند       های نگارع آیوا را برگزار ایپردازد و کارگاهتدریس ای

 

ی نیام اسیتعار جیمیز دوو ر گِر نیت نویسینده      Lee Child ( -2792) لری اایلرد  

ز است که تاکنون بییش ا  جک ریچرجلد راان  19اهیج از جمله  هایانگلیسی راان

زبیان اختلیت ترجمیه شیده اسیت        29 د ایلیون نسخه از آن به فروع رفته و به 

جوایز آنتونی و بَری را برای اولین رایان بیه خیود     ی یتلربقهراان اولش با عنوان 

خورد که بارها کاندیدای های داستان و راان کوتاه نیز به اشم ایاختصاص داد  در ایان آثار اایلد اجموعه

 اند   ز اعتبر شدهدریافت جوای

 

نیویس آاری،یایی   راان  Jonathan Safran Foer( -2799) جاناتان سَفرِن فوئر

ی ی جیایزه )برنیده همه ایز روشن اسیت است که آثار داستانی اشهورع عبارتند از: 

  او آثیار غیرداسیتانی   این اینم و  غایت نزدیکنهایت بلند و بهبی(، گاردینکتاب اول 

التحصییل  ( دارد  فیار  تایمزنیویورکهای )از پرفروع خواریحیواناعروفی هم اثل 

ی فلسفه از دانشگاه پرینستون و شاگرد جویس کارول اوتیس بیود کیه اشیوق     رشته

ی شود  سَفر ن فورر ادت کوتاهی تحصیل در رشیته ا لی او برای نوشتن احسوب ای

کیرد و در  شگاه ی یل نگارع خالق تیدریس ایی  تر در دانی تحصیلی خود دارد  پیشپزش،ی را هم در پیشنیه

 کند های همین در  را در دانشگاه نیویورک برگزار ایحال حاضر کال 

 

ی آاری،ایی که با راان نخسیتش  نویسنده  Joshua Ferris ( -2792) جاشوا فریس

 ی فاای کار آاری،ایی  این راان دربارهبه شهرت رسیدگاه به پایان رسیدیم آنبا عنوان 

ی نیود، و  ای را در پایان دهیه ی کسادی ا سسهاست که از زبان اول شخص جمع تجربه

های فریس که به فارسی هیم  کند  راانتحت تأثیر رونق اینترنت به زبان رنز روایت ای

المللی دِیلین تیااِس را   بین یاند جوایز اعتبری اانند پن/همینگوی و جایزهترجمه شده

انید و در فهرسیت   ند، به بیست و پنج زبان اختلت ترجمیه شیده  ابه خود ا ختصاص داده

های ادبییات و فلسیفه   زاان به تحصیل در رشتهاند  فریس همی کتاب سال یرار گرفتهناازدهای نهایی جایزه

های کوتاه او نییز بیا   ی نویسندگی ادااه داد  داستاندر دانشگاه آیوا پرداخت و سپس تحصیالتش را در رشته

 ها روبرو شده است فراوان خواننده استقبال

 

بیه   1119تیا   1112شاعر آاری،ایی که از سال  Billy Collins(  -2722) بیلی کالینز

ی دانشیگاه نیوییورک   الشعرایی کشور آاری،ا برگزییده شید، اسیتاد بازنشسیته    عنوان الک

آاری،یا   عاو آکادای هنر و ادبییات  1129ی شعر دارد و در سال است  او دوازده اجموعه

او را  تیایمز نیوییورک انید و  شد  آثیار کیالینز جیوایز بسییاری را بیه خیود اختصیاص داده       

ایان،   در یالب یک تیور بیا اِیمیی    1129پرررفدارترین شاعر آاری،ایی خوانده است  سال 

های نیوگو، اوسیقی و شعر اراره دادند  سخنراسرا، روی  حنه رفت و اجرایی ترکیبی از گفتخواننده و ترانه

 تِدتاک او بسیار پرررفدار هستند   

 

ی نگییار و نویسییندهروزنااییه Sloane Crosley( -2791) اِسررلون کِراسررلی

ایین شیماره را از کجیا گییر     و  بودند کیک داریم به ان گفتهاجموعه جستارهای 

های بازار کتیاب آاری،یا   که آثارع در فهرست پرفروع است یالبو راان  آوردی

، ریاسیت  ایندیپ نیدنت و  وویسویلج، تایمزنیویورکنویسی اند  او ستونجای گرفته

ی الیی نیوییورک و تیدریس در دانشیگاه کلمبییا بیه       های کتابخانهی،ی از کمیته

کتاب حاضر را به عهده داشته و عیالوه  ی کاری خود دارد  کِراسلی دبیری عنوان استاد ادعو را هم در پیشینه

 بر پیشگفتار، در ابتدای هر فصل هم اتن کوتاهی نوشته است 
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سرای آاری،یایی و  خواننده و ترانه Jonathan Coulton( -2791) جاناتان کولتون

افزار نویسی برای یک شرکت نرمالتحصیل دانشگاه ی یل است که راهش را از برنااهفار 

هیای  کااپیوتر به دنیای اوسیقی کج کرد و تاکنون هشت آلبواش در فهرسیت آلبیوم  

ژی و ی ت،نولیو هیایش دربیاره  اند  کولتون شهرتش را ادیون ترانهپرررفدار یرار گرفته

فرهنی  گییک و اسیتفاده از اینترنیت بیرای      تخیلی، بازنمایی خیرده های علمیداستان

هیای پرررفیدار هفتیه را بیه دسیت آورد و در      ی اول آلبیوم او رتبیه  یلب اصینوعی جذب ررفدار است  آلبوم 

 شود    های زیادی از اوسیقی و  دای او استفاده ایپادکست

 

و  یک وضیعیت اهارنشیده  ی راان نویسنده Roxane Gay(  -2792) روکسان گِی

ی داستان کوتاه، جستارنویس، ویراستار، افسر و استاد ادبییات دانشیگاه   اند اجموعه

گیذار  انیین پاییه  ی ادبیات با گرایش نگارع خالق تحصیل کرده و هیم ی یل، در رشته

ی ایزهاثیل جی   های گی جوایز فراوانیی انتشاراتی با تمرکز بر نقد فرهنگی است  نوشته

 اند    ی ادبی الابدا را به خود اختصاص دادهسنتر، آیزنر و جایزهی پ نهایم، جایزهگوگن

 

هیای  تبار راانی ا،زی،ینویسنده Valeria Luiselli(  -2719) والریا لوئیسِلی

هیایی در  اهیره که به دور نهایی کتاب سال انتقدان راه یافیت و   هایمنی دندایصه

را وپینج  پنج زیر سیی  وآنجلس تایمز هنر لس( است که جوایز هاوزنبی) ایان جمع

بیه  ( و اگر به خودم برگردم) روهاپیادهجستارهای اند  اجموعهبه خود اختصاص داده

هم با استقبال فراوان اخاربان روبرو شدند  جسیتارهای   ان بگو پایان یصه ایست

اوفیق بیه دریافیت     1122انید  سیال   به ااپ رسیده نیویورکرو  تایمزنیویورکاو در 

بایگیانی کودکیان   آرتور شد  رایان جدیید لوریسیلی بیا عنیوان      اَک« نبو »ی جایزه

های فلسیفه و ادبییات   های ده کتاب برتر سال جا دارد  تحصیالت لوریسلی در رشتهدر بیشتر فهرست گمشده

  کند   نگارع خالق تدریس ای ،اختلتهای تطبیقی بوده و در حال حاضر عالوه بر نویسندگی، در دانشگاه

 

و  نگیار ، روزناایه نیویس، شیاعر  راان Alain Mabanckou(  -2799) اَلَ  مابانکو

ی،یی از   1119سیت کیه سیال    فرانسوی اتولد کنگو شهروند ،استاد ادبیات دانشگاه

 تیغیی خیاررات ییک جوجیه   اعتبرترین جوایز ادبیات فرانسه، ر نودو، را بیرای رایان   

بیوکر شیده اسیت  اابیان،و را     المللی اَنی بیندریافت کرد  او دو بار هم ناازد جایزه

ترین نویسندگانی است که بیه  اند و از اشهورترین و اوفقسمورل ب ،ِت آفریقا خوانده

های او به پانزده زبان اختلیت ترجمیه و انتشیر شیده     نویسد  کتابزبان فرانسه ای

ی یل و اشتغال در زاینه حقوق دارد و در حال حاضیر در گیروه ادبییات فرانسیه    ی تحصاست  اابان،و پیشینه

 به تدریس اشغول است     اِیاِل سی یو دانشگاه 

 

 کیه ی آاری،ایی اسیت  سرا و خوانندهترانهAimee Mann (  -2791) اِی ی مان

ی اوسیقی را رها کیرد و بیه ییک گیروه اوسییقی در شیهر       تحصیالتش در رشته

نیاازد جیوایز   اگنولیا،  فیلماوسیقی اتن  ،بدهنجاتم ی با ترانه پیوست  اوبوستون 

ی گِر ایی را از آن خیود   تا کنیون دو جیایزه     اِیمی اانی اس،ار شدگِر ای و جایزه

ی غیرانتفاعی آاری،ا( نیااش را در فهرسیت   )رسانه  اِن  پی  آر 1119کرده و سال 

 آورد   که در یید حیات هستند، سرای برتر ده ترانه

 

 


