ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ

اﯾران

ﺟﮭﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

ﻓرھﻧﮓ و ھﻧر

ورزش

اﻗﺗﺻﺎد و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ

داﻧش و ﻓن

ﻧوﺑت ﺷﻣﺎ
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اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ

ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺐ

ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﺮان

وﯾﺪﯾﻮ :ﻣﯿﺰﮔﺮد ﺟﻨﮓ و ادﺑﯿﺎت
داﺳﺘﺎﻧﯽ

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ رﻣﺎن ﻋﻘرب ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ اﻧﺗﺷﺎر ﺗرﺟﻣﮫ ﻓراﻧﺳوی آن

ﻣﺪت50:39 :

ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﯿﺎن آﺑﮑﻨﺎر

ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻮشآذر
ﻣﻨﺘﻘﺪ ادﺑﯽ

'زﻣﺰﻣﻪھﺎی رﻧﮕﯽ' و اﻧﺘﻈﺎرات
ﻧﺎﺷﺮان از وزارت ارﺷﺎد

"ﻋﻘرب روی ﭘﻠﮫھﺎی راه آھن اﻧدﯾﻣﺷﮏ" ﻧوﺷﺗﮫ ﺣﺳﯾن
ﻣرﺗﺿﺎﯾﯾﺎن آﺑﮑﻧﺎر رﻣﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﺳﺎل ١٣٨۵
ﺗوﺳط ﻧﺷر ﻧﯽ در  ٨۵ﺻﻔﺣﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﺷد .اﯾن رﻣﺎن ﭘس از آنﮐﮫ

وزارت ارﺷﺎد و اﻣﻀﺎھﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮش
ﻣﯽ زﻧﺪ

ﻣﮭمﺗرﯾن ﺟواﯾز ادﺑﯽ در ﺳﺎل  ١٣٨۶را از آن ﺧود ﮐرد و در
ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ رﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر ﺧواﻧﻧدﮔﺎن زﯾﺎدی ھم
ﺑﮫ دﺳت آورد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﺎپ ﺳوﻣش ﮐﮫ آﻣﺎده ﭘﺧش ﺑود ،ﺗوﻗﯾف

ﺳﺎﯾﻪ ﻣﻤﯿﺰی ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺘﺎب ﺳﺎل

ﺷد و وزارت ارﺷﺎد ﻣﺟوزش را ﻟﻐو ﮐرد.
ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ اﯾﻦ رﻣﺎن زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ﻋﻘﺮب" ) (Le Scorpion

ﺟﺎﯾﺰهھﺎی ادﺑﯽ؛ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ارﺗﻘﺎ،
ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺣﺬف

ُور
ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺳﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه و اﻧﺘﺸﺎرات ﻟﻮ
) (L’oeuvreآن را در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﯾﺪادھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﻣﺎن "ﻋﻘﺮب" از درﯾﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﺑﺎز

داﺳﺘﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ رواﯾﺖ
ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺳﺎﻋﺪی

وظﯿﻔﻪای ﺑﻪﻧﺎم "ﻣﺮﺗﻀﯽ ھﺪاﯾﺘﯽ" رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
ھﺰﯾﻤﺖ ارﺗﺶ اﯾﺮان در ﺳﺎل  ١٣۶٧و ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﻓﺎو و ﺟﺰﯾﺮه ﻣﺠﻨﻮن و ﺑﻤﺒﺎران ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺿﻊ و ﺳﻨﮕﺮھﺎی

"ﻋﻘﺮب" )  (Le Scorpionﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﺳﯽ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﺑﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﭘﺎﯾﺎن دوران ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﮐﺘﺮی ﮐﻪ ﻣﻤﯿﺰ
ﮐﺘﺎب ﺑﻮد

ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﯾﺮان در ﺳﻮﻣﺎر ،دھﻠﺮان ،ﮐﺮﺧﻪ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ،ﻓﮑﻪ و ﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺮاق اﺷﺎره دارد.
اﯾﻦ ﻧﺒﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﺒﺮدھﺎی ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺟﻨﮓ ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﺮان
در ﺟﺒﮫﻪھﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را در ﭘﯽ داﺷﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ آﺗﺶﺑﺲ ﺷﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯿﺎن آﺑﮑﻨﺎر ﮐﻪ در آن ﺳﺎلھﺎ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﺑﺎز وظﯿﻔﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ اﯾﻦ روﯾﺪادھﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده

اﺧﺑﺎر ﻣرﺗﺑط

اﺳﺖ ،در دﯾﺒﺎﭼﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻨﺪﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ رﻣﺎﻧﺶ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ" :ﺗﻤﺎم ﺻﺤﻨﻪھﺎی اﯾﻦ

"ﻣﻤﯿﺰی ﺟﺎﯾﺰه ﮔﻠﺸﯿﺮی را ﺑﻪ ﻣﺤﺎق ﮐﺸﺎﻧﺪ"

رﻣﺎن واﻗﻌﯽ اﺳﺖ".

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﮫﺮان زﯾﺮ ﻧﮕﺎه دورﺑﯿﻦھﺎی ﻣﺪارﺑﺴﺘﻪ
آﻏﺎز ﺷﺪ

ﯾﮏ ﻋﮑس ﻓوری و اﻏراقآﻣﯾز از ھزﯾﻣت ارﺗش
ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق را در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ اول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺛﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎ

اداﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺘﺎﺑﮫﺎی ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺘﺎب ﺗﮫﺮان

ﺳﻮﯾﻪھﺎی ﺣﻤﺎﺳﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻋﻨﻮان "ادﺑﯿﺎت دﻓﺎع ﻣﻘﺪس" اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮏ و ﺗﻮک رﻣﺎنھﺎی ﺿﺪ ﺟﻨﮓ
ﻣﺎﻧﻨﺪ "زﻣﺴﺘﺎن  "62ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻓﺼﯿﺢ و "دل دﻟﺪادﮔﯽ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻣﻨﺪﻧﯽﭘﻮر ،در واﻗﻊ

ﻣطﺎﻟب ﭘرﺧواﻧﻧده ﮐﻧوﻧﯽ

رﻣﺎنھﺎﯾﯽ واﻗﻊﮔﺮا ھﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻮع رﻣﺎن ﻣﺸﮫﻮر "در ﺟﺒﮫﻪ ﻏﺮب ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ" از ارﯾﺶ ﻣﺎرﯾﺎ رﻣﺎرک ﮐﻪ از
آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ رﻣﺎنھﺎی واﻗﻊﮔﺮا و ﺿﺪ ﺟﻨﮓ در ﺟﮫﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
"ﻋﻘﺮب" در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻣﺎ ﻧﻪ از ﺷﮑﻮه ﺗﺮاژﯾﮏ "دل دﻟﺪادﮔﯽ"
ﻧﺸﺎﻧﯽ دارد و ﻧﻪ از ﺗﻼش ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن "زﻣﺴﺘﺎن
" ."62ﻋﻘﺮب" راه ﺳﻮﻣﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮزان
ﺳﻮﻧﺘﺎگ ،ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ در ﺟﺴﺘﺎر
"ھﻨﺮ و ﺿﺪ ھﻨﺮ" آن را "ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﭗ" )  (Campﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.
"ﻋﻘﺮب" از ھﺮ ﻧﻈﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺳﻮزان ﺳﻮﻧﺘﺎگ از
"ادﺑﯿﺎت ﮐﻤﭗ" ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ،ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد :ﺑﯿﺶ از
ھﺮ ﭼﯿﺰ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،ﻓﺮم ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای داﺳﺘﺎن ﻏﻠﺒﻪ دارد؛
ﭘﺎرهای از ﺻﺤﻨﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدھﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻔﺖوﮔﻮی ﻣﯿﺎن دو ﺳﺮﺑﺎز

ده ﭼﮫﺮه ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎل ٢٠١٣
آﻟﺒﻮم ﻋﮑﺲ :ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ٢٠١٣
روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮاھﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻮارد 'ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺮﯾﻢ' ...
اداﻣﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ٨٨؛ ﻣﻮﺳﻮی و ﮐﺮوﺑﯽ
'ﻣﻔﺴﺪ ﻓﯽاﻻرض'...
ﻋﮑﺲھﺎی ﺳﻪ در ﭼﮫﺎر؛ درﺑﺎره ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻤﭙﺎرهای
ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﻣﺠﺎ...

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﺗﻀﺎﯾﯿﺎن آﺑﮑﻨﺎر در ﺳﺎل  1345در ﺗﮫﺮان ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ

و ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻟﮫﺠﻪھﺎی آﻧﮫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ
ھﻨﺮ "ﮐﯿﭻ" ﭘﮫﻠﻮ ﻣﯽزﻧﺪ؛ ﺑﺴﯿﺎری از وﺻﻒھﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آدمھﺎی داﺳﺘﺎن و ﺣﺎل و روز آﻧﮫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد
آنﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع رﻣﺎن ﺟﻨﮓ و ﻣﺼﯿﺒﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ و وﯾﺮاﻧﯽ ﺷﮫﺮھﺎﺳﺖ ،اﻣﺎ از ﺟﺪﯾﺖ رﻣﺎنھﺎی ﺗﺮاژدی و
ﺣﻤﺎﺳﯽ در اﯾﻦ اﺛﺮ ھﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
در ھﻤﺎن ﺣﺎل "ﻋﻘﺮب" از طﻨﺰ و ﻣﻄﺎﯾﺒﻪو ﻧﯿﺶ و ﮐﻨﺎﯾﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﻮﻣﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﮫﺮام
ﺻﺎدﻗﯽ ﺳﺮاغ دارﯾﻢ ھﻢ ﭼﻨﺪان ﺑﮫﺮهای ﻧﺒﺮده اﺳﺖ .در ﯾﮏ ﮐﻼم "ﻋﻘﺮب" ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از داﺳﺘﺎنھﺎی
ﮐﻤﯿﮏ اﺳﺘﺮﯾﭗ ﻧﻮﻋﯽ "ﭘﺎرودی" اﺳﺖ ﮐﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی اﻧﺴﺎنھﺎ را ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ ﻓﻮری ،اﻣﺎ
ً اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
ﺑﻪﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻼ

ﯾﮏ ﻧﻣﺎﯾش دردﻧﺎک ﺑر روی ﺻﺣﻧﮫای ﺧوﻧﯾن
در "ﻋﻘﺮب" ﺑﯿﺶ از آنﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﻪ ﮐﻨﺶھﺎی اﻏﺮاقآﻣﯿﺰ و ﮔﺎه ﺣﺘﯽ ﻣﺴﺨﺮه آﻧﮫﺎ در ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺷﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺪان ﻧﺒﺮد
در اﺛﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
در "ﻋﻘﺮب" ﺻﺤﻨﻪ از ﻣﻔﮫﻮم و ﻓﯿﮕﻮر از اﻧﺴﺎن ﻣﮫﻢﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎنھﺎ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺷﺎن ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺣﺮﮐﺖ آﻧﮫﺎ روی ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ دارد.
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی ﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺶ دردﻧﺎک از ﻧﺎﺑﻮدی
ﺷﺒﺎھﺖ دارد .ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی ھﻢ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﻮﺧﯽ رﻧﺪاﻧﻪ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ.
در "ﻋﻘﺮب" ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮا ،و ﺷﻮﺧﯽ و ﺻﺤﻨﻪ
آراﯾﯽ و ﺑﺎزی ﺑﺮ ﺗﺮاژدی ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺑﮑﻨﺎر
ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﯾﮏ رﻣﺎن ﺿﺪ ﺟﻨﮓ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻮآوری در
ﻓﺮم داﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻤﯿﮏ
اﺳﺘﺮﯾﭗ ﺷﺒﺎھﺖ دارد ،ھﻤﻪ ﺗﻼش اﺳﻼﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺎن در
ﺗﺮاژﯾﮏ و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﺟﻠﻮه دادن ﺟﻨﮓ را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻋﻘﺮب ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  ١٣٨۵ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺮ ﻧﯽ در
 ٨۵ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﺑﯽ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻘﺪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮ
اﯾﻦ رﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم آن را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم
ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗوﻟد دوﺑﺎره "ﻋﻘرب" اﯾنﺑﺎر در ﻓراﻧﺳﮫ
"ﻋﻘﺮب" ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﻣﺎن ﺗﻮﻗﯿﻒﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در طﯽ دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اروﭘﺎ ﯾﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭼﺎپ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی اﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
"زوال ﮐﻠﻨﻞ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖآﺑﺎدی و "ﺗﮫﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب" ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﭼﮫﻞﺗﻦ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ
"ﻣﺮگ دﯾﮕﺮ ﮐﺎروﻻ" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻓﻠﮑﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻧﺪ" .ﺳﺎﻧﺴﻮر ﯾﮏ داﺳﺘﺎن
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ" از ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻣﻨﺪﻧﯽ ﭘﻮر در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و ﺑﺎزﺗﺎب ﮔﺴﺘﺮدهای
در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺟﮫﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
اﮐﻨﻮن ﻧﻮﺑﺖ "ﻋﻘﺮب" اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻮﻟﺪی دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺪ .آﯾﺎ ادﺑﯿﺎت داﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ھﻤﺎن راھﯽ
وارد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﺸﻨﻮارهای در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ طﯽ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮی در دادن ﻣﺠﻮز ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻟﻐﻮ ﻣﺠﻮزھﺎ ﺑﻪ ھﺮ ﺑﮫﺎﻧﻪای زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻼشھﺎ در ﺣﺪ ﺗﻼشھﺎی ﻓﺮدی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺮای دﻳﮕﺮان ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ

ﭼﺎپ ﻣﻄﻠﺐ

ارﺳﺎل ﺑﮫ ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
Delicious

Donbaleh

ﮔزﯾده ھﺎ

ﻓﺮﯾﺪام ھﺎوس :دوﻟﺖ
اﯾﺮان ﺑﺎ آزادی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ
Balatarin
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آﻣﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭼﯿﻨﯽ در
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ﻣﺮدی ﺑﺎ ﮐﻼه ﮔﺎﻧﺪی؛
ﻧﻤﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد در

ﺣﺎل ﻣﺮﯾﺾ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر
اﺳﺖ

