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 فهرست
 1 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووده خود شهیو داستان، دهخه ه1

 3ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 5 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهین ا یتر از ادب ممم یزیرو ۱

 13ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ادۀزوز

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شدن سندهینو یبرا یو مقدمات3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هو عحق۳و 3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و پشتکاه2و 3

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و شناخه داستان3و 3

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و عاد   ه نوشتن4و 3

 22 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو نوشتن ایو توانا5و 3

 21 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آثاه قیدق ۀو مالالع1و 3

 22 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بزهگ یها  هسندینو یها  هیو توجه  ه توص1و 3

 24 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو آفتاب عال تاب

 21 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سهین یالم یموهبت یسینو: داستانناآغاز یهاو مرحله۱

 31ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یسینوو موهبه داستان1و ۱

 32 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀخچیو تاه2و ۱

 33 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شد سینوتوان داستانیو م3و ۱

 35 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو هوان یگاه عاطفو جلوه۱و ۱

گ5و 4  31 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یریو آموزش و فرا

 31 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیو پروهش قده  خحق1و 4

 41 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدپریو خوهش یپرماه

 44 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی



 

 

کن۵ کجا شروع   45 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم؟یو داستان نوشتن ها از 

 45 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو نوآموز1و ۵

کل2و ۵  41 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یپردازایجز ،ایگرایو 

 51 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تابوووتاب

 51 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان و عناصرش۶

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یادیو سه عامل  ن1و ۶

کنندیو حادثه،  ن2و ۶  15 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووداستان ۀاد 

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو باهاجو

 15وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان و انواع آن1

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و قصه1و 1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همانس2و 1

کوتاه3و 1  11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و داستان 

کوتاه یهاو داستان4و 1  11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو کوتاه 

 11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاو داستان لحظه5و 1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان  لند و۶و 1

 11ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و ناوله1و 1

 12 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همان1و 1

کوتاه1و 1  11 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و همان 

کوتاه12و 1  12 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و هماْن داستان 

 12 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووستهیپهم ه یهاو داستان11و 1

 14 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یآفتاب یهاکوره

 15 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 11 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خاص یشناسعام، هوان یشناسو هوان1

 11وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ده داستان یالیو خ یشگیاند ،ی ازتاب احساس 1و 1



 

 

 122 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ده آغاز

 124 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شیهاو حادثه و  ازتاب1

 121ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو افتهیاستقحل ۀو حادث1و 1

 121 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یض ن یهاو حادثه2و 1

 121 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پرواز ُدهناها

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان یو  قا12

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودخترک

 123 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان هیسه خصوص و۳۳

 125 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووعشق، نام تو

 132 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان خوب و۳۱

 131ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یکنندگو سرگرم1و 12

 135 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو اطحعا  دهندگ2و 12

گاو و3و 12  131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفن یهایژ

 131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایگراو انسان4و 12

 131 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو خهیهیاز هوا آتش م

 141 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و انواع آن رنگیو پ۳۱

 143 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایو معنا یازنظر ساختاه رنگیو پ1و 13

 143 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  سته رنگیو پ1و 1و 13

 145 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  از گرنیو پ2و 1و 13

 141 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو هنگ مواز3و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هوشنگر رنگیو پ4و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شهیاند رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یرونیب رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یدهون رنگیو پ1و 1و 13

 141 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیشخص رنگیو پ1و 1و 13



 

 

 152 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یع ل داستان رنگیو پ12و 1و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاشهیکل رنگیو پ11و 1و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگیپ یو الگوها۱و ۳۱

 151 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وجوجسه رنگیو پ1و 2و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگ انتقامیو پ2و 2و 13

 152 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو عشق رنگیو پ3و 2و 13

 153 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ایماجراجو رنگیو پ4و 2و 13

 153 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بیتعق رنگیو پ5و 2و 13

 154ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ه ه هیعل یکی رنگاو 1و 2و 13

 154وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگ آدم جدا  افتهیو پ1و 2و 13

 154وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قده  رنگیو پ1و 2و 13

 154ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یلیت ث رنگیو پ1و 2و 13

 155ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یفرع رنگیو پ12و 2و 13

 151 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قامه هاسه

 112 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و انواع آن هیو دهون ا14

 111 ووووووووووووووووووووووووووووو ده داستان الیو خ شهیز ان احساس، اند ه،یو انواع دهون ا1و 14

گاو و2و 14  113 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیدهون ا یها  یژ

 114 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لرزه :و ز ان احساس ده داستان3و 14

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها اشهاددی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو انواع آن ده داستان و دید هیو زاو1۵

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو دیه دیو انواع زاو1و 1۵

 113 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبیترک دید هیو زاو2و 1۵

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موش

 111 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیهوا یهاوهیو ش1۶

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هیو آهنِگ هوا1و 1۶



 

 

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو زمان یتگریو هوا2و 1۶

گزاهِش ع ل داستان3و 1۶  113 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ع ل داستان فیو توص یو  

 115 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سااله  چه

 111 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مینکن هیو داستان ها حکا۳7

 223 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وداع

 221 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

گزاهش و طرح11  221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و اختحف داستان  ا 

گزاهش1و 11  221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و اختحف داستان  ا 

 221 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اختحف داستان  ا طرح2و 11

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀو سه مرحل3و 11

 212 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو داستان ۀو تحول، عنصر سازند۱و 11

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یستیمال ینیم –و داستان خردگرا ۵و 11

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اسب سواه و مرد رحق

گزاهش: ب1و 11  212 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یحیو تشر یحیتوض انیو 

 212 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یاسیس یهاقتل

 213 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو طرح:

 213 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاه

 215 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هفه یم  ا آب  نیعرقچ

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو رنگیو داستاِن  دون پ11

 223 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هارراغ

 224 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وه ناک یهاداستان 2و 11

 221 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو قتل نفس

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یالیخ یهاو داستان یواقع یهاو داستان22

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یواقع یهاو داستان1و 22

 233 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یالیخ یو داستان ها2و 22



 

 

 233 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یمکتب یهاو داستان3و 22

 235 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یتحق

 231 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومرسوم یهاداستانو ۱۳

 242 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو باناشام غر

 241 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 241 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یو داستان موضوع22

 252 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو محبوب یپا شیپ

 254 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاادداشهی

 255 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یبرش یهاتانو داس۱۱

 251 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هارراغ  ه دسه

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یرتجاهیغ یهاداستان ،یتجاهت یهاو داستان۱۱

 215 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو یمرخص

 213ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پسندعامه یهاو داستان2۵

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احساس سوختن

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 211 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو فهیو لال2۶

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووش ش شووو شیآخ

 211 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ها ادداشهی

 



 

 

 درخت ریشه در خود، داستان. 1

کطه ده رطاپ نخسطه  طا نطام« مسطافرهای شطب» از راپ نخسطتین مج وعطۀ داسطتان  مطن 
کنون پ منتشر 13۱1، ده سال «سبز رشمشاهزاده خانم » و  گذهد می ه سالون نجاهشده بود تا

و حطوادثی  هطا سطاخته و پرداختطه ده طی سال مرا اان فرصه ها داد تا آنچه طوالنی  ه من ع ر
گذشططته کططنمو « خیطالی»و « واقعططی»هطای  هطا ها ده داسططتان آن هططای  ازتطاب و کطه بططر مطن  محقططق 

کشطانده و مطرا نویسندگی سرنوشه مطن بطوده م هطدف داشطته ا ده زنطدگی کطه ه یشطه  طه هاهطی 
کططه، آمططده پططیش هططای  ططا وضططیعه و موقعیططه خططودم ها پیوسططته و شططم ا کططنم؛ زاططرا   ه اهنططگ 

منظوهم  زمانۀ عام و زمانۀ خاصو :دهگیری مداوم  ا زمانه اسه و دهپی  ازبینی پی نویسندگی
که نویسنده ده آن زاده از زمانۀ عام هویاهوای کشوهی اسه  و تعطالی  شطده و هشطد  ا اجت اع و 

کاهکردهطای سیاسطی   عضی از نویسندهم کن اسه  یافتهو ها  ه زمانۀ عامشان و پرداختن  ه 
یعنطی  طه جمطان ،  طه زمانطۀ خطاص خطود نداشطته  اشطند و ده آثاهشطان تنمطا و اجت اعی تطوجمی

کطه شان بپردازند و دهونی  نسطبه  طه جمطان بیطرون نداشطته تعمطدی گطذهد و بطر آن مطی حوادثی 
گریطه  اشند، فقط  ده هنطر خطود  نویسطنده» پیشطتازش فرانسطوی: ۀنویسطند،  ه قول آلطن هوب 

 «تواند ملتزم  اشدو می
کطططه نویسطططنده نظطططری ها هد مطططی رنطططین از مشطططاهیر ادب گروهطططی رطططون از  کننطططد و معتقدنطططد 



 نویسی /   شناسنامه داستان و داستان   ۱

 

ادبیططا   متعمططد  اشططد و نسططبه  ططه آن ده ه ططه حططال  ایططد ده هنططر خططود، اجت ططاعش برخاسططته
سیاسطی و عطامی  وظیفطۀ عتباه، نویسندهامری اجت اعی اسه و  ه اان ا، اهائه شدن محض  ه

کتطططاب  کشطططد و هسطططالتی ها  طططه عمطططده مطططی ها یطططدک مطططی داسطططتان و »گیطططردو مطططن ده جسطططتاهی ده 
 کنمو ه ن یجا آن ها تکرا ام و ده اان  ه اان ممم پرداخته« نویس داستان

کططه نویسططندگی زمانططه بططرای مططن میططدان ،  ططا زمانططه اسططه  ططازبینی و هویططاهوای پیططاپی گفططتم 
کطورکیمباه کطه از  طدو تولطد  طا آدم زاده مطی زۀ مطداوم  طا  شطود و م کطن اسطه  و حقطاهتی اسطه 

آزاه  دهططد و   سططیاهی ها م کططن اسططه و ع ططری  ططا آن  ططه سططر آوهنططدو کنططاه بیاینططد هططا  ططا آن خیلططی
کامی ها ها  ه پطیش  خیلی ه چنین م کن اسه، ها شود آن ده زندگی ها مسبب  سیاهی از نا

کندوه براند و زندگی آن  ا ها متعالی 
کرده کودکی و نوجوانی تجر ه  ده  نفس  ه امو نداشتن اعت اد من خیلی زود آن ها ده دوهان 

کرده بودها  کاهها، سال  مطرا از کطه وهده بطودجطود آاحساس حقاهتی ده مطن  طه و، زندگی مرا تباه 
گرازان ج ع کشانده بودو و ج اعه   کرده بود و  ه انزوا 

بینطی  کورطک احسطاس دهونطی و مبطاهزه  طا ااطن ده زنطدگی سطتین مطننخهای  انگیزه زیکی ا
کم، هو ازاان بودو خودم بینطی خطودم ها از میطان بطرداهمو موفطق   ه نویسندگی هوی آوهدم تا اان 

  ه دسه آوهمو نفس خودم ها  ا نوشتن  هشدم هوی پای خودم  ایستم و اعت اد
کطه ده مقطام  طه مبط مباهزه  ا حقاه ، جای خطود ها ۀ عدها انگیز گیطری داد  اهزه  طا تطرس فرا

ای  شطوم بطرای پیشطبرد  وسطیله  طه بیطراه بطروم و کطه نااتطرس از ، کطردم مطی  نویسندگی احساس
گر ده دوهانی دسته وها  و حزبها  حکومه تبلیغاتی و ایدئولوژیک اهداف کورک هاو ا بینی   ا 
کیزگی صطططداقه و هسطططاله، دوهی از هطططر هنطططگ و انگطططی،  عطططدازآن، جنگیطططدم مطططی  خطططودم  ده و پطططا
که  ا می فکر و ذکر مداوم من شده بودو سعی، نوشتن و  مم معنا  دها داستان  ه زندگی کردم 

کنطدوهای  تعمد انسانی وهای  اان معنا مرا ده هسیدن  ه هدف ک طک  کطه  اجت اعی  بطرای آن 
اطن تطرس   طانم و خطودم  اشطم، ا واقعطی ای و ه یشه نویسنده دسه یا م آمال  توانم  ه اان
کطه  ایطدئولوژی خاصطی بطودن ده خطدمه شطدن و ای ترس از وادادگطی و هسطانه، ضروه  داشه

کیزگی و جحی داستان ها آلوده می  پوساندو می آن ها کرد و هیشه پا
 سطططندگانینو، شطططود یهسطط  ۀسطططندینو، سططندهینو کطططه ناططتطططر از ازشططه یزیطططرططه ر



 ۱   \   داستان، دهخه هیشه ده خود و1

 

 1دوان یسندگینو ننگ یحکومت نظام  ه سرسپرده
کططه  ططا از هططای جیططره یططل عظططیم نویسططندهکجاینططد خ هططم پاشططیدن  خططواه شططوهاها، دیططدیم 

کجایند نویسطنده ها هم  ه فراموشی هفتند حکومه شوهاها ده هوسیه، آن کطه  و  هطای مکتبطی 
هطای  و حکایطه هطا  طه قصطه کطرده بودنطد و ایتجر طه آزمطا شمود ها جانشین مطادیگری و وحی و

 اخحقی هوی آوهده بودندو
گرمطططای دهون خطططود زنطططدگیداسططتان، دهخططط کطططه هیشطططه ده خططود داهد و از   ه تنطططاوهی اسططه 

گرمطای بیطرون از جططنم خطود هوی آوهد، از دهون مطی گطر  طه  شططود و  مطی پوسطد و فاسطد مطی یا طد، ا
کی و نظاه  ه یشگی بر خود هاهو ناازا خطود  بطر آنچطهخواهطدو نویسطنده نطاظری اسطه  می ، پا

 طلبدو یم غشی ها آفریده و داستان، دهستی و بی

 ها یادداشت
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