
  ، سهيال بسکیدرادبيات داستانی امروز" داس مه نو " 

  

محاق " وعه داستانهاي آوتاه و رمانها در در همانحال آه بسياري از مجم. اوضاع اخير نشر ادبيات داستاني خيلي جالب شده

وشایند است، س خانگيز و بآند آه شگفتپرتو افشاني مي"  یك داس مه نو " ، در ميان آارهاي منتشر شده اندمميزي بالتكليف مانده" 

 آه براي -و نو بودن و چيز دیگري بودن"  تكنيك " من آه از سنگيني اجساد ادبيات داستاني مدعيةبخصوص براي آساني با ذائق

دیگري حكم   خود من است چون آسبته نظر خوِد این ال.اند به تنگ آمده-ایم، مجبور به آالبد شكافي بودههميدن اینكه چه مرگشان استف

  .رسد بعيد نيست آساني دیگر هم همين نظر را داشته باشنداما به نظرم مي ، به من ندادهیيسخنگو

-توانم نامشان را ببرم و تاریخ تولد نویسنده را هم نوشتهنگاهي به مشخصات آتابهایي آه همين حاال در اختيارم هست و مي

 نسل   آخرین، برویم رسم رایج  نسل نسل آردنپيیعني اگر . عد هستند پنجاه به بةدهد آه اغلب نویسندگان آنها متولد ده نشان مي،اند

- ميام، اما اینهایي آه حتما آتابهاي دیگري از این دست هم بوده آه من شانس خواندنشان را نداشته.شوند ميحاضر در صحنه محسوب

-بريم خوش،  بهاره رهنما، نشر چشمهگيس،الهچهارشنبه و يك آچهار،  مجتبا پورحسن، نشرچشمه،63بهار : یعني، رمببخواهم نام 

 بيست و هشتم روي ةجمع، ، فرحناز شریفي، نشرنيخوابيدن در هواي آزاد، ، عليرضا محمودي ایرانمهر، نشر روشنگرانگذراني

هاي محرمانه، ، مهدي ربي، نشرچشمه دنج سمت چپةآن گوش،  انتشارات ققنوسغزال زرگر اميني، ،صندلي لهستاني

براي من بعد از سالها گشت و گذار در    ...، سارا ساالر، نشر چشمهاماحتماال گم شده، ، حسين یعقوبي، نشرمرواریدژوليترومئوو

 ةاهللا،  دوردهد انشاءدار و گرم و البته امروزي را دارد آه نوید ميميان آارهاي نویسندگان جدید، طعم شيرین ادبيات زنده و خون

  : این آتابها.شوددارد تمام مي"  تكنيكي " اصطالح پست مدرن و تانهاي یكنواخت و تقليدي به وفور چاپ داسبارآسالت

بافند تا وانمود آنند حرفهاي مهمي دارند چيزهایي به هم نمي. موضوع دارند، یا بهتر بگویم قصه دارند -1

 .، آشف آند قرار گرفته فيلسوفة نویسندآه مورد تفقد" فرهيخته باهوش و  " ةگویند تا خود خوانندآه واضح نمي

 اما در...هاي انساني آنها همان مسائل ازلي ابدي زندگي انسانها، عشق و مرگ و رابطهةموضوع قص -2

بنابراین هم مكان . آننداي آه دوسوم جمعيت آن در شهرها زندگي مي در جامعه، زندگي شهري ماست، یعني زندگي امروز

 در  خوشبختانهگذرند واند نمي خيلي از آنها تخليه شدهیي آههاي پيش در روستاهاثل آارهاي دههدیگر م. دارند و هم زمان

 .اند، به دوروبر خودمان به شهر رسيدهاند،ها هم سرگردان نماندهجاده

اند و به همين  عشق مكرر است، به طرزي نمایشي و دراماتيك بيان شدهةهایشان مثل قصاگرچه قصه -3

اي آه به نظر ست، مشخصه"ماجرا " انگيزند آه حاصل تبدیل شدن قصه به بال آردن و احساس خلجاني را برميدليل ميل دن

 .من وجه الینفك آار ادبي یا به اصطالح دراماتيك به معناي آالسيك آن است

        اصطالح برعكس داستانهاي به. زیر پوست و گوشت و خون پنهان استنيك ادبي در آنها مثل اسكلت،تك -4

 به - آه نماد مرگ است نه زندگي - ن را مثل اسكلت بدون گوشت و پوست آ، "تكنيك " آه از فرط عالقه به "  تكنيكي" 

  .گذارندنمایش مي



اند از روي توانستهنمينویسندگان . اندچون به زندگيهاي متفاوت مربوط. اندهاي این آتابها متنوعقصه  -5

 هم عالوه بر  ...معمایي، پليسي و جنایي، علمي تخيليطنز، روانشناختي، : نرهاي مختلف ژاةحتي طليع. دست هم بنویسند

پيامي از ،  ادبيات عامه پسند استةاز زمر جالب آه البته مثال یك آتاب (  پدیدار شدهگرا و پست مدرن واقعةژانرهاي دوگان

رود و ظهور آن مبارک نر علمي تخيلي به شمار میژا اولينها در   ازسرا،، ایرج فاضل بخششي، نشر قصيدهفراسوي زمان

 .)است

سه سوت ترین آنها یکی از دلچسب. توان در ادبيات کودکان و نوجوانان هم دیدها را میهمين مشخصه -6

 .ور است که نشر افق منتشر کرده و کامال غافلگيرکننده استپ احمد اکبر ة نوشتجادويی

-چهره: ایمادث ماههای اخير دیده در حوارند آه دهایي را چهرهرويو اینها رنگةنجام اینکه همو سرا -7

 .، به رغم همه چيزو سرهای دیگرسرحال ، سرذوق، سرخوش   باطراوت و سرسبز،ای جوانه

 

  

 


