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  :مقدمه

  

ها را با چه  داستان: دكن يم ييخودنما يك مشكل اساسي يدر هر سطح يآثار ادب يشه در بررسيهم

  د؟ يشود سنج يم ياريمع

 يريـ گ اندازه يها ل واحدين دلياز است؛ كه به همياس ثابت مورد نيك مقي يا سهيهر مقا يطبعا برا

وجـود داشـته    يز اگر استاندارديبا هم ن يآثار ادب ي سهيمقا يبرا... . لو و ياند مثل متر؛ ك ابداع شده

 ييزهايچه چ. هم هست ين ادبيشتر منتقدين مشكل بزرگ بياما ا. دار ساده خواهد شيباشد كار بس

شـوند؟ چطـور    يمحسوب مـ  يمنف يها يژگيو ييزهايمثبت و چه چ يها يژگيو يآثار ادب ي درباره

  را اندازه گرفت؟ يك اثر ادبيت يفيشود ك يم

. كنند يت ميهدا يا ما را به سمت تازه يندارند؛ ول يو مشخص يچكدام جواب قطعين سواالت هيا

كـم   ا دسـت ؛ مـ اسـت  يزيـ گر كار دشوار و بحـث برانگ يكديشاخص با  يآثار ادب ي سهياگرچه مقا

ر قابـل بحـث؛ و قابـل    يـ غ: ميم كنـ يك استاندارد كف؛ آثار را به دو سطح تقسيف يم با تعريتوان يم

ن ياما ا .كه حائز استاندارد كف نباشند؛ ارزش بحث كردن هم نخواهند داشت يدر واقع آثار. بحث

ـ ا ي درباره يست بحثيادداشت قرار نين يست؟ اياستاندارد كف چ ـ   ي  يبـرا  ين اسـتاندارد باشـد ول

رسـد لزومشـان    يكند كه به نظر م يم يادداشت سه شاخصه را معرفين يا ،دنيجه رسيشروع و به نت

  :رقابل انكار باشديغ

س است ينو داستانچه . كه هست يا سنده در هر سطح و مقام و مرتبهينو :يصحت دستور .1

 يد عـار يد به دستور زبان تسلط داشته باشد و متن بايبا... س؛ چه خبرنگار و يچه مقاله نو

را  يهستند كه هر متنـ  ين قواعد دستوريدر واقع هم. باشد ينگارش/ياز اشتباهات دستور

ر ت دسـتو يـ ن رعايبنابرا. كنند يرا ممكن م  ن قواعد هستند كه فهم نوشتهيسازند؛ و هم يم

  . ن شاخصه استيتر ن و مهمين اوليپس ا. كار نوشتن است ي الزمه

از  يارياسـت؛ بسـ   يجـار  ي؛ در هر جمله هم منطقـ يمنطق داستان يسوا :نثر حفظ منطق .2

 ي جملـه  "پرنده پولك دارد":ندارند؛ مثال ييمعنا يند؛ ول حيصح يها به لحاظ دستور جمله

ش را حفظ يها د به تناسب منطق جملهيباسنده ينو. ندارد يمنطق يمعنا ياست ول يحيصح

 يك سـاعته پـا  ي":است ير منطقين جمله غيگذرد ا يكند مثال اگر داستان در شهر تهران م

ا مثال ي. د درست باشدين جمله در مثال شاهرود شايكه ا يدر حال "اده كل شهر را گشتيپ

منطـق  كـه   يا بـه هـر حـال نوشـته    . اسـت  يرمنطقـ يغ "حسن اسم دختر اسـت ":ي جمله

 . ر قابل بحث استير قابل اعتماد و غيت نشده باشند؛ طبعا غيش رعايها جمله
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ـ    ي شامل همه يمنطق داستان: حفظ منطق داستان .3 زهـا تـا   ين چيتـر  يروابـط داسـتان از كل

مگـر در  (ن منطق را حفـظ كنـد  يد ايشود و نوشته در تمام لحظات با يزها مين چيتر ييجز

ن صـحنه  يباشد مثال ا يها و لحظات جار در تمام صحنه دين منطق بايا). خاص يها نوشته

سقف اتوبوس فرود آمد؛ از اتوبوس  يد و روين پرييخراش پا از آسمان ":است يرمنطقيغ

كـه در   يچطور ممكـن اسـت كسـ    "ش را شكستيپرش دوم پا يد وليابان پريبه كف خ

د ينيب يند؟ ميه ببابان صدميده؛ موقع پرش از اتوبوس به خيخراش صدمه ند پرش از آسمان

ـ دانشگاه تهران مثل  يها نرده":يرمنطقيفات غيا مثال توصي. است ير منطقيكه صحنه غ ال ي

 يرمنطقـ يغ يرسد؛ ول ين عبارت هم گرچه به نظر جالب ميا "داشتند ير در باد موج برميش

 . ر ندارنديال شيبه  يچ شباهتيدانشگاه تهران ه يها و اشتباه است چون نرده

  

استاندارد كف بود  يم و اگر دارايرا بسنج يم هر داستانيتوان يم ياصل ي ن سه شاخصهيفتن اريبا پذ

 ين سه شاخصه را ندارند عمال از بررسـ يكه ا ييها واال داستان. ميترش مشغول شو يجد يبه بررس

طبعا شاخصه هاي ديگري را مي توان معرفي كرد؛ كه تغيير چنـداني نـه در روش و نـه در    . معافند

  . تيجه ايجاد نخواهند كردن

 يشود و بعد در سـه سـطح بررسـ    يده مياول با استاندارد كف سنج )كاخ اژدها(ان و منيپس پارس

شود  يم يك داستان نوجوان بررسيدوم به عنوان . شود يل ميك داستان تحلياول به عنوان : شود يم

  . و قوت آن آشكار شودتا چند و چون كتاب و نقاط ضعف . يك اثر اقتباسيو سوم به عنوان 
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  استاندارد: پارسيان و من 

  

ن يـ د كه در ايدقت كن) 34ص( "..پهن كرده بود يبزرگ ي بر سفره را يرنگارنگ ياو غذاها... "

پهن كردن مخصـوص سـفره   . خ اشتباه استيغذا از فعل پهن كردن استفاده شده كه از ب يجمله برا

 "رنگارنگ پهن كرده بود يبا غذاها يبزرگ ي سفره":ن استياجمله  درستاست نه غذا و صورت 

راستار منسوب كرد؛ يتوان به و ين اشتباه را نميد كه ايدقت كن. فاحش است يك اشتباه دستورين يا

  . چون اشتباه در انتخاب كلمه است

نظـر   د كه گرچه بهيدقت كن) 94ص("...مياند؛ خوشحال بود هم به ما سپرده يكه كار نياز ا... "

. انـد  ها همه در زمان گذشـته  فعل. بودند  شد سپرده يد مياند با سپرده يست وليدر كار ن يراديچ ايه

راستار هم نسبت داد و از كنارش يو يتيمسوول يسنده و بينو يپرت شود به حواس يراد را مين ايالبته ا

  .گذشت

ـ  يدرخشـان گ  يا د؛ در قهوهيو نور خورش... " ـ بـه ناپد زد و در كل يسـوانش برق  "...د شـد ي

كه  "...د شديد در كلبه ناپديو نور خورش"كه نيم به ايرس يبا حذف قسمت وسط جمله م) 101ص(

ن اسـت كـه ماننـا    يـ سـنده ا يشود؛ مشخصا منظـور نو  يد نميد در كلبه ناپدياشتباه است؛ نور خورش

ن يـ درسـت ا  ي جملـه  جمله را اشتباه نوشته است پس يد شد؛ وليسوان ـ در كلبه ناپد يـصاحب گ

ـ  يدرخشـان گ  يا د در قهوهيد شدن در كلبه؛ نور خورشيش از ناپديو پ":است   "...زد يسـوانش برق

ن راه فراموش كرده منظـورش از  يسنده واقعا بينو يعنين اشتباه هم در نوع خودش جالب است؛ يا

  ؟ ...ا يست؟ ين جمله چينوشتن ا

سرخ در مشـت   يبر كمر و شالق يريشمش ر؛يسربازان ماردوش؛ با بازوان ستبر و شكم س... "

در واقع . ستير نيد كه فعل داشتند مناسب با بازوان ستبر و شكم سيدقت كن )121ص ( "...داشتند

سربازان مـاردوش؛  ..":ن استيصورت درست جمله ا. با جمله را خراب كرده است ي حرف اضافه

ـ  "...داشـتند  سرخ در دست يبر كمر و شالق يرير؛ شمشيبازوان ستبر و شكم س ا اگـر اصـرار بـر    ي

 يرير؛ شمشيسربازان ماردوش با بازوان ستبر و شكم س.. ":توان گفت ياستفاده از حرف با هست م

كه در كتاب  يا به هر حال جمله "...ستاده بودنديسرخ در مشت در اطراف معدن ا يبر كمر و شالق

  .آمده اشتباه است

اه ين است كه سواران لبـاس سـ  يسنده ايمنظور نو) 125ص( "...كر ماردوشيپ اهيصد سوار س... "

ـ تـوان فهم  يگر كتاب مـ يد يها ن را در قسمتيا(ده بودنديپوش  يعنـ يكـر  يپ اهيكـه سـ   يدر حـال ) دي

صـد سـوار   ... ":ن اسـت ياه است پس درستش ايس/ بدنش/تنش/كرشيكه پ يكس يعنيپوست؛  اهيس



www.aminhosseinioun.com 

٥ 

 يقبـل در ابتـدا   ي ت، درست دو صفحهن جمله هسيهم در ا يگرياشتباه د "...پوش ماردوش اهيس

د يـ گو يو حاال مـ  "...دنديچرخ يچند سوار ماردوش اطراف خانه م... ":ديگو يسنده ميصحنه نو

م ييد بگـو يبا 100مثل  يعدد يد كه چند مخصوص اعداد كوچك است و برايصد سوار، توجه كن

  . ن و چند سواريچند يا حتين يچند

  

ـ نيب يكه مـ  يطور حال همان خروار است و به هر ي مشت نمونه ان و مـن صـحت   يد كتـاب پارسـ  ي

پنج تا  يكتاب يب ين وانفسايآقا در ا يد ايبگو يممكن است كس. ندارد و پر از اشتباه است يدستور

ـ نبا يچ دكتـر يهـم هـ   يدكتر يب يدر وانفسا يد گفت كه حتيو با. ستين يزيغلط كه چ  يد داروي

ـ نـگ؛  يرول.يكـ .يكه در مجموعه آثار انـده؛ جـ   ديوقت فراموش نكن چيز كند و هيغلط تجو ا مـثال  ي

در واقـع در  . هم وجود نـدارد  يك غلط دستوري يحت يمحمد يا محمدهاديرودا  يليا امين يتالك

  . شود ياصال چاپ نم ين همه غلط دستوريبا ا يشرفته كتابيك كشور پي

  

ـ  ستيد بيشا. ام ن شهر آمدهيك بار به ايجوان بودم؛  يليخ يوقت... " ـ ا. ش بـود يسال پ ن را ي

. كـاوه اسـت   رار پسـ ياسـفند  ي ن جملـه يا) 138ص( "...ديمراقب باش يليد خيد بايگفتم كه بدان

ار يجه گرفت؟ چون اسـفند يدوم را نت ي اول جمله ي شود از جمله يد؛ چطور ميخودتان قضاوت كن

ار از يندكـه اسـف   ن بـود يم؟ درست ايد مراقب خودمان باشين شهر آمده ما بايش به ايست سال پيب

 رنجـا هفـت بـا   يش كه اومدم ايست سال پيب... ":ن استيبهتر ا ي گفت مثال جمله يخطرات شهر م

قبـول   "...هـا  بچه يست؛ حتيچكس امن نيه ينجا برايد؛ ايك بودم كشته شم؛ بهتره مراقب باشينزد

  است؟ بهتر يد دوميندار

دقـت   يبا كمـ ) 102ص ( "....انديما نماوار اتاق به ياهش را از پس ديو س يچشمان بادام... "

د يـ را د يكسـ  يهـا  شود چشم يوار نميد كه جمله اشتباه است چرا؟ چون از پشت ديشو يمتوجه م

و حـوادث   يبا توجـه بـه جمـالت بعـد    (سنده يدر واقع منظور نو. كس و امثالهميا ي مگر با اشعه

 ي پس جملـه . دهيه و او دخترك را درون آورديوار بياش را از پشت د ن است كه ماننا كلهيا) يبعد

   "...م يدياهش را ديو س يخم شد و چشمان بادام... ":ن استيدرست ا

ـ دقـت كن  يكمـ ) 107ص( "...ش را كنار زديشانيده به عرق پيچسب يا قهوه يموها... " د؛ مـو  ي

شـود موهـا    يچسبد؛ بلكه عرق باعث م يبچسبد؟ مو به عرق نم يشانيچطور ممكن است به عرق پ

ش را كـه عـرق بـه    يا قهوه يموها ":ن استيح ايصح ي در واقع جمله. بچسبند يشانيا به پيه هم ب

   "...ش چسبانده بود كنار زديشانيپ
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دهـاك جملـه    يد من و آژيدقت كن "!...آور است ن جمله خندهيدهاك؟ چقدر ا يمن و آژ ..."

ـ  "...يدار ت خندهچه عبار.. ":يا حتي "؛يدار ب خندهيچه ترك.. ":شد گفت يم. ستين بـه هـر    يول

  !ستيدهاك جمله ن يحال من و آژ

  

اسـت   يد كه تمام موارد اشتباه در منطق نثر؛ مـوارد يو دقت كن. خروار است ي باز هم مشت نمونه

كـه   يطـور  بـه هـر حـال همـان    . به كار ببـرد  يا دهيچيبات پيكرده جمالت و ترك يسنده سعيكه نو

رد؛ پس بهتـر اسـت زمـان را از دسـت     يگ ينم يقبول ي و من نمرهان يد در دو مورد اول پارسينيب يم

  . ها و تسلط بر صحنه يمنطق داستان يعنيم به مورد سوم؛ يم و برسينده

  

 يريـ درگ( يريا فراموش كرده كه درگيسنده گوينو) 217( "...در تاالر بپا خاسته بود ييغوغا..."

از  يقـ يسـنده تصـور دق  ينو يعنين يا. ده نه تاالردر راهرو بو) كشاديارانش و اريان كاوه و يم يانيپا

دانـد   يسنده نميدهد كه نو ين را هم نشان ميبر صحنه ا ينوشته نداشته است؛ مرور يكه م يا صحنه

  . افتديتواند ب يده نميچين همه اتفاق پيك ايبار ي پله ك راهيدر 

اهش ياز خون س يا قطرهد و يز انگشتش را برياز م يا آشپز دور از چشم همگان؛ در گوشه..."

د كه جمله يو دقت كن. كند يف مير تعرين ماجرا را پدر اردشيا) 43ص ( "..ختيرا در خورش ر

ر از كجـا خبـر دارد؟ توجـه    ياگر دور از چشم همگان بوده پدر اردش. درون خودش متناقض است

توانـد   يآشـپز مـ   را فقط خود يمخف ي ن لحظهيا يست؛ ولين يراديماجرا ا يف باقيد كه در تعريكن

  . كل باشد يتواند دانا يداستان نم يها تياز شخص يكيكه پدر  ،كل يدانا يك راويا يف كند يتعر

درست است كه در ) 60ص( "...سرخ و بلند فرش به سربازها نگاه كردم يپرزها يمن از ال..."

 يد؛ پرزهـا يـ گاه كنن يزيپرز فرش به چ ينكه از اليا يد كه برايدقت كن يوها هستند؛ وليد ي قلعه

  ! رسد يهم به نظر نم يارتفاع داشته باشند كه چندان منطق يمتر يد ده پانزده سانتيكم با فرش دست

دقـت   )90ص ("...ديآپساخاموگ پر يزد و بر رو يگودال جست ي لبه يبا جسارت از رو... "

روبرو  ين با تاالريبرابنا"...شد يده ميدر مركز آن د... حوض....  "ن يآرخود  ي د كه به گفتهيكن

مركـز   يعنيم تاالر از اتاق بزرگتر است يدان يكه م يطور همان. م كه حوض در مركز آن استيهست

. فاصـله دارد  )تازه اگر فرض كنيم كه اتاق بيست متري تاالر اسـت (آن تا ضلع آن دست كم ده متر

ك جست ده يبا ) راياسفند(ك نفر يچطور ممكن است . تختش نشسته است يآپساخاموگ هم رو

از تـاالر   يسنده اصال تصورينو! بكند كانگورو است ين كاريتواند همچ يكه م يمتر بپرد؟ تنها كس

  . ندارد يانسان يها ييش و توانايها و اندازه
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ر بـه كـاوه   يـ ك تيكه  ييشود؛ جا يده ميهم د 92 ي ها در صفحه صحنه يرو يتسلط ين بيمثال هم

شـود تـا كـاوه     ينم پرتاب يگرير ديت يول. د آپساخاموگ را رها كندشو يخورد و كاوه مجبور م يم

وقـت   چيراندازان هـ ياست چون ت يرمنطقيار غيصحنه بس. رون بروديسوار اسبش شود و از دروازه ب

شـد كـه    ير مـ يد غرق تيكه آپساخاموگ رها شد؛ كاوه با نيكنند و قاعدتا به محض ا يانقدر صبر نم

كـه صـحنه را   يتش كـرده اسـت؛ در حال  يمانـدن شخصـ    زنـده  يا فـدا سنده منطـق ر ينو يعني. نشد

  . ديايش نيپ يكند تا مشكل يطراح يگريتوانست طور د يم

ك شب تا صبح ير ي؛ اردش17 ي كه در صفحه نيشود زد؛ مثال ا يهم م يگريد ياديار زيبس يها مثال

هـا دوازده سـاله؛ بـا     چهك بي: ديدقت كن. كند يم يدرخت سپر يكه گرگ گاز گرفته رو ييرا با پا

جـا را   ار سرد است و همـه ين بسيف خود آريكه به تعر يكه گرگ گاز گرفته در فصل زمستان ييپا

رد؛ حتمـا  ينم يزيدرخت زنده بماند؟ اگر از خونر يك شب رويبرف پوشانده چطور ممكن است 

شـايد هـم   (نـد رو يهـا مـ   شود گرگ يست چرا صبح كه مينكه روشن نيا يسوا. زند يخ مياز سرما 

  ........ و  !)گرگ ها عادت دارند صبح بروند، من نمي دانم

  

و اشـتباه كتـاب در    يرمنطقيآوردن تمام لحظات غ يبرا يليخروار است و دل ي باز هم مشت نمونه

از مسائل را روشـن خواهـد    يليها خ تك جمله توجه به تك وق كتاب؛ يدق يست؛ بازخوانيجا ن نيا

ـ ) رودا يليام ي نوشته(دلتورا  يها كتاب ي كنم كه مثال در مجموعه يباز هم اشاره م. كرد ـ  يحت ك ي

. ده و پر تـنش اسـت  يچيپ يها ها سراسر صحنه كه كتاب نيدا كرد با ايتوان پ يهم نم ينيچن نيراد ايا

ه يدهد و به حاشـ  يشود مهار صحنه را از دست م يم يپرتنش ي ن هرجا كه وارد صحنهيآر ،برعكس

ر يدسـتگ  يبـه سـادگ   يا كـاوه در صـحنه  . صحنه را حفظ كنـد  يمنطق يوستگيتواند پ يمافتد و ن يم

ـ . كشـد  ين نفر را ميچند يا شود و در صحنه يم ... ":ديـ گو ير مـ ياردشـ  133 ي مـثال در صـفحه  ا ي

در  "....ن لحظه در من شكفته اسـت يقا از كدامين شجاعت؛ دقياورم كه اياد بيتوانستم به  ينم

و آرشام چه ساده فكر ... واقعا از بردن نامه وحشت داشتم... ":ديگو يم 169 ي در صفحه  كهيحال

سـنده فرامـوش كـرده كـه     يصفحه نو يدر كمتر از س يعني "...ر و شجاع هستميدل يليكرد من خ

  ! را كشف كرده بود يبيتش شجاعت عجيشخص

 يان و مـن دارا يرسـ دهنـد كـه پا   يها كه از كتاب استخراج شده بودند نشـان مـ   تين واقعيا ي همه

ـ  ن حرفيا ي همه يسوا(ست ياستاندارد كف ن  يها كه چاپ كتاب خوب است؛ بله خوب است ول

ويراسـتاري نشـده بـوده     قبل از چاپ نخوانده بوده است؟ ينظر چ آدم صاحبيان و من را هيپارس

ها عدم  تين واقعيعبث است چرا كه ا يست كارياستاندارد كف ن يكه دارا يل داستانيتحل) است؟

م كـه از  يكن يرا بررس يستيفوتبال ين است كه بازيمثل ا. دهد يسنده بر كارش را نشان ميتسلط نو
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م يكنـ  يفرض م يعني. ميكن ينظر م ن موارد صرفيبه هر حال؛ از ا يول. پا عاجز است دادن پاس بغل

... و  ي؛ نثري؛ منطقيراد دستوريچ ايان و من هياند و پارس رادات وجود نداشتهين ايكدام از ا چيكه ه

آن  يم تا اجزايكن يم يك داستان بررسيابتدا داستان را به عنوان . ميپرداز يندارد و به خود داستان م

  . شان مشخص شونديو كاركردها

  

  داستان : ان و منيپارس

  

ثـر  ا يه و بستر اجتماعيما داستان؛ كار را از درون يبررس ين است كه برايران رسم بر ايمعموال در ا

د و با يها را كنار بگذار فرض شين پيبه هر حال؛ لطفا ا. ستين يكنند كه كار چندان درست يشروع م

ك مظهر شر ياست؛ كه در آن  يك داستان قهرمانيان و من يپارس. ديادداشت همراه شوين يروش ا

 يرسـ بر يبـرا . ادن مظهر شر را شكست خواهـد د يك قهرمان كه ايدهاك و  يوجود دارد به نام آژ

ست؟ قهرمان يان و من كيقهرمان پارس: ن استيپس سوال اول ا. د قهرمان را شناختيداستان اول با

دهـد؛   يانجـام مـ  ) دهـاك  يآژ(حـذف ضـدقهرمان   يات را در راسـتا يـ ن عمليشترياست كه ب يكس

ان و من خودش را يپس قهرمان پارس. دهد يمهم را انجام م يرد و كارهايگ يرا م يديمات كليتصم

ن فـرد بـه   يتر كيالبته كاوه نزد. (كاوه ير و نه حتيمهرداد؛ پدر اردش: دهد يساده به ما نشان م يليخ

در اكثـر  . 1: هـا هسـتند   نيـ قهرمان بـودن مهـرداد ا   يشتر برايل بيدال) اتين عمليمهرداد است در ا

 يديلم كيهست و قرار است تصم يمهم ي هرجا جلسه.2. مينيب يما مهرداد را م يجد يها يريدرگ

  . شود؛ صدر مجلس مهرداد نشسته استگرفته 

م يتقس يد به دو قسمت اصليداستان را با. ميكن يد عملكرد قهرمان را در طول داستان بررسيحاال با

 يكـ ي: دهـد  يمهرداد دو تا كار مهـم انجـام مـ    يدر بخش واقع. ي؛ و بخش فانتزيبخش واقع. كرد

. اسـت  ير منطقـ يـ ن كـار غ يـ د كـه ا يـ دقت كن. دشو يوقت علتش روشن نم چيسوزاندن كتاب كه ه

 يبـرا  يليپس دل. م و هم مهرداد كه مادر خواهد مرديدان ياند و هم ما م دهيها قبال مادر را دزد شرور

كـه   يطين مـادر اسـت در شـرا   يمهـرداد بـه قـاتل    ي كـار دوم حملـه  . سوزاندن كتاب وجود نـدارد 

 يو بعد وارد بخش فانتز. شود يمحسوب م يقر منطيو غ اشتباهك كار ياست و  يهيشدنش بد كشته

  . ميشو يم

هاسـت آنجاسـت و اصـال     م مهرداد ظاهرا ساليشو يم يفراترر وارد جهان يما به همراه اردش يوقت

سـاده   يلـ يسنده خين همه وقت در دشت پارسه بوده است و نويشود كه مهرداد چطور ا يمعلوم نم

ـ مهم ا...":كند  يم يشانه خال يديكل ي ن مسئلهيح اياز توض نجـا  ين اسـت كـه امـروز مـا در ا    ي

ـ ا واقعـا ا يآ يول. مينجا هستيدانم كه چطور ا يمن هم درست نم... ميهست !.... ن مهـم اسـت؟  ي
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. شود به دشت پارسـه رفـت و برگشـت    يم چطور ميد بدانيباالخره ما با. بله مهم است) 35ص ("

ـ پا يداستان ب يا حتيشه معلوم است؛ يا همينارنا كه راه ورود به ينارن يها د مثال به كتابينگاه كن ان ي

ساده ن مسئله يشود از كنار ا يالبته م. شود يم ين به جهان فراترياز كتاب صرف ورود باست يميكه ن

بـه هـر حـال    . شـناخته شـده نباشـد    يريط اساطيك محيما  يكه جهان فراتر يگذشت به شرط تر

ك لحظه؛ سراسر ير ييد بشود با تغيشا... ":الب است ن جهان هم جيمهرداد از آمدن به ا ي زهيانگ

ـ كدام لحظـه؟ در پا ) 36ص ("...خواهد آمد دگرگون كرد يچه را كه در پ آن ان كتـاب روشـن   ي

است كـه  ن ين باره ايقابل تامل در ا ي نكته. رج استياز مرگ ا يريشود كه هدف مهرداد جلوگ يم

ها  ن قهرمانيبه حضور ا يازيشود و اصال ن يمام مم داستان كاوه و ضحاك چطور تيدان يما م ي همه

  . ستين داستان نيدر ا

د يـ ن دو نفر بايكه ايع است؛ در حالير از وقايمهرداد و اردش يخبر ياز اتفاقات جالب داستان ب يكي

 يروزيشك كردن به پ يبرا يلياصال دل. ان آن آگاه باشنديجه از پاياز قبل داستان را خوانده و در نت

البته تقريبا جميـع پژوهشـگران معتقدنـد فردوسـي شـاهنامه را از      (حداقل ن داستانيندارد؛ اوجود 

ـ  1000 )پهلوي به شعر ترجمه كرده؛ در نتيجه عمر داستان خيلي بيش از هزار سال است ش يسال پ

  . ستين يو نگران قيتعل يبرا ييپس جا. ان آن روشن استينوشته شده و پا

شود كه  يسربازان آپساخاموگ با هفت سوار شروع م يريما از درگ يبرام؛ ماجرا يبه داستان برگرد

مـردان   ي توانند صد نفر را شكست دهند چرا همه ياگر هفت نفر م: كند يجاد ميا يچند سوال اصل

 يرند؟ اگر آپسـاخاموگ قـدرت نظـام   يگ يكنند و دشت پارسه را پس نم يام نميدهكده به ناگهان ق

  كند؟  يان پارسه را نابود نمين شورشيسنگ ي ملهك حيدارد چرا با  يشتريب

 يو وارد مـاجرا شـويم   آشـنا مـي  دهكده  ياهال ي هيو بقار ين پسرش اسفنديدر ادامه با كاوه و آخر

ـ يد كتاب را به دو بخش تقسـ يجا با نيدر ا. دهاك يمبارزه با آژ يعنيم يشو يم ياصل بخـش  . ميم كن

. 1كه عبارتنـد از  : يفرع يها دهاك و بخش دوم داستان يمبارزه با آژ يعنياست  ياول داستان اصل

  . بامه و تمام رته يماجرا.3ماننا و غار  يماجرا. 2دا كردن جاسوس يپ

در . مينـدار  يا دهيـ چيكشان كـار پ يتفك يكرده كه ما برا يها را طراح ن داستانيا ين طوريآرمان آر

و . ندارنـد  يچ نقشـ يمهرداد و كاوه ه يفرع يها ندارند و در داستان يچ نقشيها ه بچه يداستان اصل

ـ رساند  ير نامه را به آشپزها ميكنند مثال اردش ين دو خط با هم تداخل ميا يكوتاه يها در صحنه ا ي

  . ر كننديكنند جاسوس را دستگ يم يمهرداد و كاوه سع

ن يتر جادوگران و مخوف ي س همهييكشاد جادوگر است؛ ريداستان ار ياصل يها تياز شخص يكي

ار جالـب  يبسـ  ي نكتـه . خواهـد پادشـاه شـود    يدهاك هم كنترل دارد و مـ  يآژ يها كه ظاهرا رو آن

ـ كند؛ و گرچه مـا در پا  يوقت در طول داستان جادو نم چين است كه هيكشاد ايار ي درباره ان كـار  ي
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صه خال. دهد يهم انجام نم يمنحصر به فرد يمنيچ كار اهريه يمن است؛ وليم او خود اهريفهم يم

خـورد و   ينمـ  يچ درديهم دارد عمال به هـ  ياديش مانور زين رويكشاد كه آريت اريكه شخص نيا

ـ   يل بـه خاكسـتر مـ   ين است كـه تبـد  يكشاد ايب اريتنها كار عج. كند ينم يكار چيه ن يشـود و از ب

  . رود يم

دن بـه  يسر يدارد كه قهرمان و ضد قهرمان برا ييها نقشه يدگيچيبه پ يبستگ يهر داستان يدگيچيپ

خواهد نگهش دارد و كـاوه   ياست كه آژدهاك م يجا هدف تخت پادشاه نيا. كشند ياهدف خود م

ـ فقـط  ! چيكنـد؟ هـ   يحفـظ تخـتش چـه مـ     يآژدهاك بـرا . رنديخواهند پسش بگ يو مهرداد م ك ي

دشـت پارسـه    يكـاوه و مهـرداد و نـابود    يريدسـتگ  يبـرا  يا سوگندنامه آماده كرده و اصال برنامه

هستند  يبه نام دشت پارسه هست كه همه شورش ييد جايدانست يد و مير شما آژدهاك بوداگ(ندارد

به هر حال اشـاره اي بـه ايـن    . شايد دشت پارسه از پايتخت خيلي خيلي دور است د؟يكرد يچه م

ـ فر يريدسـتگ  يبـرا  يا برنامه چيآژدهاك ه) !موضوع نشده دون هـم نـدارد و فقـط مـا از وجـود      ي

چ يدارد و اطالعـاتش هـ   يسـت چـه اطالعـات   يم كه اصال معلـوم ن يمنكه با خبربه نام خو يجاسوس

  . كنند يجاد نميا )آژي دهاك(شرور يها در نقشه يرييتغ

توانـد   ياست كه آدم فكرش را مـ  يزيتر از چ ساده يليشورش خ ي نقشه ؟ها اما چه خبر از قهرمان

 يهـا و آزادسـاز   و باز كـردن دروازه  يتخت از راه مخفير دشت پارسه؛ بعد حمله به پايبكند؛ تسخ

: كـه  نيد مثل ايآ يش ميهم پ ين وسط سواالتيا. داستان يها قهرمان ي دهيچيپ ي ن بود نقشهيا. شهر

ستد؟ اگر كار انقدر ساده و يدون بايتخت وجود ندارد كه مقابل فرياز دشت پارسه تا پا يچ لشكريه

ـ يب شيم؟ مگر آژدهاك پيخوان ين داستان را ميدردسر است پس ما چرا ا يب ده پـس چـرا   يرا شـن  ين

  ؟ و غافلگير مي شود ستيدشمن به شهر ن ي منتظر حمله

ـ يم؛ ينقشه هم حرف بـزن  ي ن مرحلهيست راجع به آخريم بد نيا دهيجا رس نيحاال كه به ا ام يـ ق يعن

 .رنـد يكنتـرل شـهر را بـه دسـت بگ     يشود كاوه و مهرداد به سـادگ  يتخت كه باعث ميدر پا يمردم

ن هـزار نفـر بـه    يكنند و چند يام ميبار ق كيمردم  153 ي ن است كه در صفحهين مسئله ايتر جالب

روز يـ مـردم پ  ي ام دوبارهيچند روز بعد ق يشود ول يام سركوب ميشوند و ق يده ميخاك و خون كش

ام يـ شهر هم در ق يد كه چند هزار نفر از مردم جنگجويچطور ممكن است؟ تازه توجه كن. شود يم

ـ ق در به هـر حـال  . دا كرده باشديد كاهش پيمردم با يتوان رزماند و قاعدتا  كشته شده يقبل ام دوم ي

بار اول  ي بار هم به اندازه نيمتوسل شده كه ا يريگ ن به گروگانيكاخ آپساخاموگ آري  صحنهمثل 

ه يشـب ل يـ كـنم؛ دال  ين صحنه نمـ يبودن ا يرمنطقيوقت را صرف شرح غ. (و اشتباه است يرمنطقيغ

  ). است يل قبليدال
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. زننـد  يساز وجود دارد كه سرنوشت داستان را رقم مـ  لحظات سرنوشت يك سري؛ يدر هر داستان

تـن فـرودو بـا     بـه  تـن  يريـ ا درگيـ گونـدور؛   يها ها نبرد در دروازه ارباب حلقه ي مثال در سه گانه

ـ با. سـاز هسـتند   ار سرنوشـت ياز لحظـات بسـ  ) غالم(گولوم  يهـا  م بـه صـحنه  يانـداز يب يد نگـاه ي

  . آژدهاك توسط مهرداد يساز در داستان سرنگون سرنوشت

  

  جنگاوران با آپساخاموگ  يريدرگ: اول

    يريگ ميدون و تصميصحبت كردن مهرداد با فر: دوم

  ام و جنگ در دشت پارسه يشروع ق: سوم

  تخت يحمله به پا يبرا يرشد لشكر و آمادگ: چهارم

  ام در شهر يق: پنجم

  ضحاك/دون به قصر و كشتن آژدهاكيفر ي حمله: ششم

  كشاد يار ينابود: هفتم

  

اول و پـنجم و   ي  صـحنه م؟ فقط ينيب يشان را در كتاب ميكه باال ذكر شد چندتا  ن هفت صحنهياز ا

ـ ر در جنگـل  يم؟ كنار اردشييلحظات ما كجا يدر باق. هفتم جسـد   ير در شـهر بـاال  يا كنـار اردشـ  ي

 يها؛ هـر  د با ارباب حلقهيسه كنيباز مقا. ميده يها اصل را از دست م هيبه خاطر حاش يعني. بامه رته

چ يوقت ه چيها ما ه ن داستانيد كه در ايشو يمتوجه م..... ا يل و كارآگاهان يان؛ اميپا يپاتر؛ داستان ب

اسـت كـه در    يكند؟ به خاطر تناقض ين كار را مين ايچرا آر. ميده يرا از دست نم يديكل ي صحنه

  . ميده يح ميتوض يبعدقسمت 

سـت چـرا آمـده و چطـور     يكه معلوم ن يقهرمان. باشد يحد كاف نيداستان تا هم يكنم بررس يفكر م

ن يتـر  كـه سـاده   ييهـا  قهرمـان ندارد و  يروزيپ يبرا يا چ برنامهيكه ه يشرور. آمده و از كجا آمده

د يح شـا ين توضـ ين بخش ايان ايدر پا.  مينيب يشترشان را نميكه ب ييها كشند و جنگ يها را م نقشه

 ياست و به فضاسـاز  يجالب ي ر با آژدهاك گرچه صحنهيبرخورد اردش ي د باشد كه مثال صحنهيمف

در  يريشـود؛ چـون تـاث    يمحسـوب نمـ   يسـاز  سرنوشت ي كند؛ لحظه يبرد داستان كمك م شيو پ

در داسـتان   يريتاثست چون يساز ن ا مثال كشته شدن ماننا سرنوشتي. ندارد يسرنوشت داستان اصل

از  ياريهدف بودن بس يها؛ ب تير نكردن شخصييمثل تغ يمسائل ي د كه دربارهيدقت كن. ندارد ياصل

  . مينزد ياصال حرف... گفتگوها و 
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  داستان نوجوان : ان و منيپارس

  

. كتـاب اسـت   يهـا  سن بودن قهرمان با خواننده ك داستان مخصوصا نوجوانان؛ همين شرط در ياول

ب و دالور است يب و جنگاوران مهيو غر  بيار عجيبس يها ها كه پر از جنگ در ارباب حلقه يحت

 يزيـ كه جز شـجاعت و جسـارت و قلـب بـزرگش چ     ينز است؛ نوجوانيقهرمان داستان فرودو بگ

مثـال  . البته اين قـانون نيسـت  (د؟يكن يدا ميپ يد مثال نقض مهمينيد ببيب كنير را تعقين مسيا. ندارد

هـاي وسـترن    قانوني وجود ندارد كه قهرمان فيلم وسترن كابوي باشد؛ ولي اكثريت قهرمـان : زنم يم

ك ينوجوانان  يك داستان قهرماني ين قهرمان برايتر است؛ مناسب يهم منطق يليخ )كابوي هستند

ـ قهرمـان كتـاب   . ستيطور ن نيه ايان و من اصال قضيدر پارس يول. نوجوان است ل يبيك مـرد سـ  ي

كتاب سرشـار از  . شود ينگرانش هم نم يو پرزور است آدم حت يقلچماق است كه انقدر قو كلفت

بـه محـض ورود مهـرداد بـه     . د آزار دهنده هم به نظر برسديشا ين پدر است؛ انقدر كه گاهيتحس

بـا و انـدام   يو جسارت و صـورت ز  يو شجاعت و شرافت و مردانگ ياد آزادگير به يصحنه؛ اردش

ـ اسـت كـه آر   ين همان تناقضـ يا. افتد يدرش مپ ي العاده فوق قهرمـان داسـتان   . رش شـده يـ ن درگي

را حذف  ياصل يها د كرد؟ صحنهيبزرگسال است و رمان قرار است رمان نوجوان باشد پس چه با

د كنـار  يكه ما با يدرست زمان يعني. ميخوان ير ميرا با حضور اردش ييها ش صحنهيم و به جايكن يم

ـ  ينيم و ببيدهاك را بخوان يحل شكست آژدون مرايان فريلشكر ـ تخـت دار يم؛ در پايم و حـس كن م ي

چـرا  : راد كتـاب اسـت  يـ ن ايتر ن مهميبه هر حال ا. ميزن يم و با ارنواز گپ ميچرخ ير ميكنار اردش

ـ دهند؟ اگـر واقعـا از    يانجام نم يكار مهم چينوجوانان كتاب ه ك نوجـوان جـز رسـاندن نامـه و     ي

د كـه  يد در داستان حضور داشته باشد؟ توجه كنيد چرا بايآ يبر نم يگريد گنج كار يدادن جا نشان

 يت نامه رساندن را به جايد ماموريفرض كن. كند ين لطمه را به داستان وارد مير كمتريحذف اردش

ن قهرمـان اسـت   يا يل برايكرد؟ آش يم يگر؛ فرقيد ي ك پسربچهيا به يسپردند؛  يرج مير به اياردش

گودرز خردمند است؛ گرشاسب اژدهاكش اسـت؛ فـرودو   رك است؛ يس زيست؛ اولن تن اييكه رو

 يهـا  تخـت  يد رويو سوزان با يتر؛ ادموند؛ لوسيتواند حلقه را حمل كند؛ پ ياست كه م يتنها كس

ن ياست كه ولدمورت نتوانسته بكشد؛ باست يپاتر تنها كس يا بشكند؛ هرينند تا طلسم نارنيقصر بنش

هستند كه جرات  يم و لوكاس تنها كسانيبدهد؛ ج يا تواند به ملكه اسم تازه ياست كه م يتنها كس

 يژگـ ير چـه و ياردشـ .... . گمشـده برونـد؛ و    يهـا  به دنبال بچه )و امكانات الزم را دارند( كنند يم

  ن قصه افتاده است؟ يدارد كه وسط ا يخاص

 يعنـ يكننـد؛   يم يباز ياساسشمول نقش  جهان ياخالق يها كودك و نوجوان ارزش يها در داستان

ن يكه ا نيتر ا تا حد امكان وفادار باشد و مهم ياخالق يها د به ارزشيكودك و نوجوان با ي سندهينو
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ـ هـا با  ن ارزشيد كه ايو حتما همه قبول دار. ها را به تناسب دوران خودش انتقال دهد ارزش د در ي

... ":كند ين چه ميم آرينيببدرست است؟  .سندهيدا باشد نه در گفتار نويها پ تيرفتار و عمل شخص

ـ كرد؟  يا مبارز؛ آسوده زندگيا مظلوم و ياند  ا ظالميكه همه  ييايشود در دن ياصال چطور م ا ي

  ) 119ص( "....سرش يو ظلم؛ پس از مدتيكه ماده د نيا اي!.... ماند؟ يطرف باق يال و بيخ يب

با فصل خطبـه  ست و كتاب يان و من كم نيپارسمبارزه در  ي درباره ياخالق يها ن دست خطبهياز ا

ـ پابـه  د كـه راجـع   يدقت كن. (شود ينه هم تمام مين زميدر هم يمانند ـ ان سـوال برانگ ي ز كتـاب و  ي

اسـت   يجالب ي خودش نكته ين برايدر واقع ا). مينزد يحرف يواقع يايها به دن تيشخصبرنگشتن 

. در رابطه با مبارزه اضافه كـرده  ين سخنرانيدكه سراسر مبارزه با ظلم است چن ين به داستانيكه آر

توانـد از   ينم يتيچ شخصيكنند؛ ه يدا نميپ ييخودنما يبرا يها عمال فرصت تيگر شخصياز طرف د

دا يــدن پيفرصــت بخشــ يتيچ شخصــيهــ) يفــداكار(بگــذرد  يگــريكــه دارد بــه خــاطر د يزيــچ

كنـد   يدا نمـ يرا پ يا كسب يفرصت كنار گذاشتن خصومت و دوست يتيچ شخصيه) گذشت(كند ينم

 يكـ يشـد   يم. گرفتند يم ين داستان جايدر ا ين موارد به سادگيا ي كه همهيدر حال....  و ) اعتماد(

ـ زان گذشـت و اعتمـاد فر  يـ وندد تـا م يام بپيانت كند و به قياز سربازان ماردوش خ  يان محكـ يدوني

ـ . داستان را ارتقا ببخشندتوانستند  ين دست كه در مجموع مياز ا يا ساده يها چيبخورد و پ بـه   يول

  . هر حال وجود ندارند

ـ هـا درگ  شتر از بزرگساليب يليها خ هم دارند؛ بچه يپندار ق و همذاتياز به تعليها ن بچه ر داسـتان  ي

ن يـ ان و من با انتخاب قهرمـان اشـتباه ا  يشوند كه پارس يك ميشوند و در احساسات قهرمان شر يم

جـاد  يا يپندار همذات يكند با خلق لحظات عاطف يم يش سعيبه جارد و يگ يها م فرصت را از بچه

تـا مـا   . شـود  يشود و در همان فصل ماننا كشـته مـ   ير عاشق ماننا ميمثال در فصل هشتم اردش. كند

ن ياثر است؛ ا ين حربه هم بيم اما ايشو ير بسوزد و از دست ماردوشان عصبانيدلمان به حال اردش

شد تا خواننده فرصت درك و عادت كـردن بـه    يبعد به مرگ منجر مد دو سه فصل يعشق الاقل با

  . آن را داشته باشد

سـت ـ   يان و مـن ن يبودن پارسـ  يحماس ي به بحث درباره يازيكنم ن يـ فكر م  يحماس يها داستان

ر و مظهر شـر بـه اوج   يان مظهر خيم يكيزيف يريمخصوصا اگر داستان نوجوانان هم باشند در درگ

بـاز  (شـد؛ كـه نشـد    يد اوج داستان ميدهاك با يدون و آژيان و من نبرد فريدر پارس يعني. رسند يم

  . ميم به بحث اقتباس و كار خودمان را تمام كنيبرس ).هاي معروف ي مثال رجوع كنيد به همه
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  اقتباس: ان و منيپارس

  

ن و يتـر  بـوب از مح يكـ ياز  ياقتباسـ . شـود  يمحسوب م يك اثر اقتباسيان و من به هر حال يپارس

بـه   يالقول هستند كه فردوس همه متفق. داستان كاوه و ضحاك يعني يفارس يها ن داستانيتر مشهور

 يت كرده است؛ داستان فردوسـ يوه داستان كاوه و ضحاك را در قرن چهارم رواين شكل و شيبهتر

قابـل   يختلفـ م ياجتمـاع  يهـا  تيو به موقع مانده يانقدر جذاب است كه تا امروز زنده و سرپا باق

 ين سواليد؛ اولين اثر اقتباس كنيد از ايخواه يسنده ميك نويحاال شما به عنوان .... . م است و يتعم

ـ اضـافه كـنم؟ آ   يتوانم به داسـتان فردوسـ   يم يزيچ من چه: ن استيد ايد از خودتان بپرسيكه با ا ي

ان و من يست؟ پارسيچف است؟ نظر خود شما يهم قابل بازتعر يگريد ي هياز زاو يداستان فردوس

ه يا قضـ يبهتر است؟  يها از فردوس نهياز زم يا نهيا در زميدارد؟ آ يبه داستان فردوس ين برتريكمتر

  ش بازنده است؟ ياز پ ياس با فردوسين در قيكامال برعكس است و آرمان آر

كمتر از  يحت يغات كافيكتاب سال و تبل ي زهيان و من رغم بردن جايد كه پارسياست نگاه كن يكاف

ـ يگردها به چـاپ چهـارم رسـ    سلطان زباله(گردها خوانده شده است مثل سلطان زباله يكتاب  يده؛ ول

ن موفـق شـده   يآرمان آر يعني). دياگر اشتباه نكنم به چاپ سوم هم نرس )كاخ اژدها(ان و منيپارس

ن يچطور ا. شدبه خواندنش داشته با يليم يف كند كه كمتر كسيتعر يآهنگر را طور ي داستان كاوه

  كار ممكن است؟

زنم كه مشت بـاز هـم    يك مورد مثال مياست و من فقط  ين كار عبثيو آر يان فردوسيم ي سهيمقا

 يا ژهيـ گـاه و يا جايها ؛ اشـ  ملودرام يها؛ و حت ؛ رمانسيحماس يها در داستان. خروار است ي نمونه

ـ ليسـب تـروا در ا  اا ي؛ )كهن ي افسانهك ي(ندرالين در سيمثال كفش بلور. دارند ر گـز در  يـ ا تيـ اد؛ ي

ن يو اك؛ يتانيانوس در تايا الماس قلب اقيها؛  ا مثال حلقه در ارباب حلقهيار؛ يداستان رستم و اسفند

 ء يشدو  هم آهنگر ي داستان كاوه .دين صفحه ادامه بدهيندد تا چيتوان يفهرست را خودتان حتما م

. در شـاهنامه  يت ملياز هو يشوند به بخش يل ميان تبدن داستيار مهم در خود دارد كه بعد از ايبس

ـ درفـش كاو  يكـ ي: ن دو هـم هسـتند  يـ هست ا يرانيران و اياز ا يهرجا حرف گـرز   يگـر يو د ياني

از داسـتان   يديكل ين دو شيحذف ا يبرا يچه لزوم: دين سوال را از خودتان بپرسيفقط ا. كريگاوپ

ـ كاوه بر سر نپاره كه  ن چرميبود؟ چرا كاوه درفش ندارد؟ ا مـردم   يخـواه  يآزاد ي زه زد خالصـه ي

حذف كـردن درفـش از   . بود درفش حذف نشود يها كاف يسخنران ي همه يران بوده است؛ به جايا

د را بـا خـاك   يجمش تخت يدوست رانيو ا ييگرا يمل يك نفر با ادعاين است كه يداستان كاوه مثل ا

  . كسان كندي
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آهنگر اضـافه   ي تواند به داستان كاوه يم يزين فكر كرده چه چيآرمان آر: ن استيتر ا يسوال اساس

بلكه ) نمايمثال از رمان به س(ستيگر نيد ي ك واسطه به واسطهياز  يد كه اقتباس حتيكند؟ توجه كن

بـا توجـه بـه    . به آن جـواب بدهـد   بايد نياست كه آرمان آر ين سواليا. ات استيات به ادبياز ادب

ار يبسـ  ي بـا فاصـله   يم داسـتان فردوسـ  ينيب يم ميك شويان و من نزديه پارسب يا هيكه از هر زاو نيا

  . بهتر است ياديز

  

  :موخره

  

ـ  يپارسـ  يد به نظر شما اشتباه است كه آدم هنگام بررسيشا ـ ما از درون يان و مـن حرف داسـتان   ي هي

ـ . ديجد يها است استفاده از شاهنامه و نوشتن داستان يكه چقدر كار خوب نيا از اينزند؛  ـ ا اي كـه   ني

ن يـ ا يخال يچقدر جا يزيست رانيا ين وانفسايات امروز ما كم شده و در ايدر ادب ييگرا يچقدر مل

ش كتـاب  يهـا  اشـتباه  ي رغـم همـه   يان و من عليم پارسييا مثال چرا نگوي. شود يها احساس م كتاب

ـ . سندگان بعد از خودش گشوده اسـت ينو يرا برا يا است چون راه تازه يديمف ان و مـن  يپارسـ ا ي

از شـاهنامه را   يكس تا به حال داستان چيران چرا كه هيات ايخ ادبياست منحصر به فرد در تار يكتاب

  ... . قالب رمان در نياورده بوده است و  به

از طرف ديگر شايد كسي بگويد . ها نبود اند پس نيازي به تكرار آن ها زده ها را قبال خيلي اين حرف

ي  ي پارسيان و من برنده قضاوت كتابي نشستن شايد عادالنه نباشد كه مجموعه انقدر سختگيرانه به

و رسمي براي نويسنده ساخته اسـت؛ بـه هـر     چندين جايزه است و در محافل ادبيات نوجوان اسم

تر شوند تا كارهاي بعدي نويسنده بهتـر   ها هم بايد سختگيرانه تري ببريد نقد حال هرچه جوايز مهم

  . ئه شوندتر ارا و جذاب

  

  خسته نباشيد

  سيد امين حسينيون 

 


