
شهرها و فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي روزمرۀ افراد 
از اهمیت ویژه اي براي داستان نویسان و هنرمندان برخوردارند. 
آنان با نگاهي خالق و دقیق، بسیاري از ویژگي هاي نامرئي 
یا فراموش شدۀ فضاهاي شهر و ارتباط شهروندان با آنها را 
در حافظۀ اثر هنري خود ثبت مي کنند و به این ترتیب نقشي 
ابدي به آنها مي بخشند. این چنین است که نسل هاي آینده، 
اگر هویت دوراني خاص از شهر و شهروندانش را از البه الی 
نیابند، با خواندن این آثار و گشت و گذار  خاطرات شفاهي 
ذهني در توصیف های دقیق آنها، نشانه هایي ارزشمند مي یابند. 
این آثار خاطرات گذشته را تداعی می کنند و عطر و طعمي 
از فضا به خواننده عرضه می دارند. کشف  منحصر به فرد 
الیه هاي پنهان شهر از خالل داستان ها و آگاهي از تجربۀ زیستۀ 
شهروندان به عنوان نقش آفرینان داستان ها نیز پتانسیل ها و 
در عین حال ضعف ها و کاستي هاي شهر و زندگي در آن را به 
متخصصین مي نمایاند. بنابراین دور از ذهن نخواهد بود اگر 
شهرسازان، معماران و جامعه شناسان را به خواندن داستان هایي 
که به توصیف دقیق زندگي و تجربۀ شهروندان در شهرها و 
فضاهاي مختلف پرداخته اند دعوت و داستان نویس هاي خالق 
را نیز در ترکیب تخصص هاي مختلف همکار در پرداختن به 

شهر و شهروندانش همراه و شریک کنیم.

فریبا وفـي

ــدۀ  ــناخته ش ــالق و ش ــتان نویس هاي خ ــي از داس یک
کشــورمان فریبــا وفــي اســت کــه بــا نگاهــي تیزبیــن 
و بیانــي شــیوا،  هزارتــوي زندگــي روزمــره در شــهر را 
ــر  ــه تصوی ــده ب ــن خوانن ــف در ذه ــي ظری ــا جزئیات ب
مي کشــد. وی داستان نویســی را از نوجوانــی آغــاز کــرد 
ــي و  ــاي ادب ــی را در گاهنامه ه ــتان هاي کوتاه و داس
مجــالت آدینــه، دنیــاي ســخن،  چیســتا و زنــان به چاپ 
رســاند. در ادامــه دو مجموعــه داســتان نخســت او، در 
ــم، در اواســط  ــي مي خندی ــي وقت ــه و حت عمــق صحن
دهــۀ هفتــاد بــه چــاپ رســید. رمان هــای رؤیــای تبــت، 
ــل  ــاه کام ــا، م ــرالن، رازی در کوچه ه ــن، ت ــدۀ م پرن
می شــود، بعــد از پایــان، و مجموعــه داســتان های همــه 
ــوان  ــت دی ــارو و روای ــاد بي پ ــال، بي ب ــق، در راه وی اف
پرویــن اعتصامــی از دیگــر آثــار خواندنــي وفــی اســت. 
ــن  ــواره از دغدغه هــای ای ــان هم ــای زن نوشــتن از دنی
ــائل  ــوز مس ــر او، هن ــه نظ ــت. ب ــوده اس ــنده ب نویس

شـهر و شهـروندي در داسـتان ها

تهیه وتنظیم: مهنوش شاهین راد
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بســیاری دربــارۀ زنــان وجــود دارد کــه چیــزی در مــورد 
آنهــا گفتــه و نوشــته نشــده اســت )بهرامــي، ۱3۹5(. بر 
همیــن اســاس اســت کــه راوي رمان هــاي فریبــا وفــي 
زنــان هســتند و در مجموعــه داســتان هایش نیــز زنــان 
نقشــي شــاخص ایفــا مي کننــد. زنانــي بســیار آشــنا کــه 
گویــي مســائل آنهــا در زندگــي بــه عنــوان یــک فــرد،  
عضــوي از خانــواده و عضــوي از جامعــه، بــراي خواننده 
بــه نوعــي بازگویــي قصــۀ زندگــی خــود او یــا بســتگان 
ــنده در  ــت نویس ــن خالقی ــت. همچنی ــنایانش اس و آش
بیــان جزئیــات هــر صحنــه و ویژگي هــاي محیــط، در 
ترکیــب بــا شــخصیت پردازي آشــنا و ملمــوس، خواننده 
را هرچــه بیشــتر جــذب محیــط و رونــد داســتان مي کنــد. 
ــر بنیادهــاي  ــا وفــي مــورد تقدی ــار متعــددي از فریب آث
ادبــي )بنیــاد هوشــنگ گلشــیري، بنیــاد ادبــي مهــرگان 
ــي  ــز ادب ــه و جوای ــرار گرفت ــان( ق ــي اصفه ــاد ادب و بنی
همچــون جایــزۀ هوشــنگ گلشــیري )دورۀ ســوم 
ــا  ــه آنه ــدا )دورۀ دوم( ب ــي یل ــزۀ ادب ــم( و جای و شش
تعلــق یافتــه اســت. مخاطبــان داســتان هاي وفــي  بــه 
ــي از  ــۀ برخ ــا ترجم ــده و ب ــدود نش ــي زبانان مح فارس
ــی،  ــی،  ایتالیای ــي، آلمان ــاي انگلیس ــه زبان ه ــار او ب آث

فرانســوی، نــروژی، کــردی و ترکــي،  در ســطح دنیا گســترده 
ــدگان  ــا، خوانن ــان آنه ــا(. در می ــي، بي ت ــا وف ــده اند )فریب ش
ــت  ــراي دریاف ــي ب ــا وف ــرالن فریب ــان ت ــه رم ــان ب آلمانی زب
معتبرتریــن جایــزۀ ادبــی آلمــان معــروف بــه »لیبراتــور« در 

ــد. ــال 2۰۱۷ رأي داده ان س

لیبراتـور: جایـزه اي براي زنان نویسنده
جایــزۀ لیبراتــور۱ معتبرتریــن جایــزۀ ادبــی آلمــان اســت که از 
جانــب مؤسســۀ غیردولتــی لیت پــروم2 بــا همکاری مســئوالن 
نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت و البتــه حمایــت مالــی دولــت 
آلمــان بــه نویســندۀ اثــر منتخــب اهــدا می شــود. نامزدهــای 
دریافــت ایــن جایــزه هــر ســاله از میــان بهتریــن آثار منتشــر 
شــده در آســیا، افریقــا و امریــکای التیــن کــه به زبــان آلمانی 
ــا آرای  ــزه ب ــی جای ــدۀ نهای ــده و برن ــده اند برگزی ــه ش ترجم

مخاطبــان انتخــاب می شــود.
ــی از  ــات را یک ــه ادبی ــن مؤسس ــاالن ای ــذاران و فع بنیانگ
ــر  ــی منحص ــی و فرصت ــادل فرهنگ ــای تب ــن ابزاره مهمتری
بــه فــرد بــرای آشــنایی بــا فرهنگ هــای خارجــی می داننــد. 
نویســندگان  از  بــرای ترجمــۀ کتاب هایــی  رو،  ایــن  از 
1 - LiBeratur Prize
2 - LITPROM 
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ــان  ــاط می ــراری ارتب ــعه و برق ــال توس ــورهای در ح کش
ــان  ــا آلمانی زبان ــورها ب ــن کش ــران ای ــندگان و ناش نویس
ــه  ــن مؤسس ــال، ای ــرای مث ــد. ب ــالش می کنن ــا ت در دنی
بــا همــکاري ناشــراني از کشــورهاي مذکــور غرفــه اي را 
در نمایشــگاه کتــاب فرانکفــورت بــه خــود اختصــاص داده 
اســت. ایــن غرفــه بــه عنــوان کانون مالقــات نویســندگان 
و ناشــران از کشــورهاي مختلــف دنیــا عمــل مي کنــد و در 
ــو و بحــث  ــزاری نمایشــگاه، جلســات گفت وگ طــول برگ
ــنفکران و  ــي، روش ــا نویســندگان بین الملل ــي ب و کتابخوان

ــود.  ــزار مي ش ــان در آن برگ مترجم
ایــن مؤسســه کــه متشــکل از متخصصــان در زمینه هــاي 
انتشــارات، روزنامه نــگاري، مطالعــات ادبــي و نقد اســت، در 
اواخــر دهــۀ ۷۰ میــالدی بــه مناســبت برگزاری نمایشــگاه 
ــوده  ــر آن ب ــان گذاشــته شــده و ب ــاب فرانکفــورت بنی کت
ــیایی و  ــی، آس ــات کشــورهای افریقای ــج ادبی ــا تروی ــا ب ت
امریــکای التیــن، بــر دیدگاه هــای متعصــب و کلیشــه ای 
متمرکــز بــر غــرب غلبــه کنــد. از ایــن دریچــه، خوانندگان 
افریقایــي،  نویســندگان  آلمانی زبــان می آموزنــد کــه 
ــا و فرهنگشــان  ــه دنی ــن چگون ــکاي التی ــیایي و امری آس
ــال  ــن ح ــاوت و در عی ــاي متف ــا نگاه ه ــد و ب را مي بینن
مرتبــط نســبت بــه دنیایــي کــه بــه طــور مشــترک در آن 

ــوند.  ــنا می ش ــد آش ــی می کنن زندگ
اهــداف اصلــی ایــن انجمــن چنیــن ذکــر شــده اســت 

:)Lit Prom (a), n.d.(

-  نظــارت بــر جریان هــا و پیشــرفت هاي ادبــي و 
ــالق از  ــندگي خ ــاي نویس ــن نمونه ه ــاب بهتری انتخ
افریقــا، آســیا و امریــکاي التیــن بــراي ترجمــه بــه زبان 
آلمانــي، و ترویــج آنهــا در آلمــان، ســوئیس و اتریــش با 
هــدف تشــویق و تقویــت ارتبــاط میــان آن نویســندگان 

ــان؛ ــاکنان مناطــق آلماني زب ــران و س و ناش
-  عمــل بــه عنــوان پایــگاه اطالعاتــي ادبیــات افریقــا، 

آســیا و امریــکاي التیــن؛
-  کمــک بــه ایجــاد فضــاي گفت وگــو دربــارۀ ادبیــات 

کشــورهاي جهــان ســوم و در حــال توســعه.
ــه عنــوان یکــی از فعالیت هــای اصلــی  ــور ب جایــزۀ لیبرات
ــرد. در  ــق می گی ــنده تعل ــان نویس ــه زن ــه، ب ــن مؤسس ای

ــم: ــه می خوانی ــگاه مؤسس وب

»در کشــاکش شــناخته شــدن در بازار جهانــي کتاب، 
نویســندگان زن از افریقــا، آســیا، امریــکاي التیــن و 
دنیــاي عــرب کمتــر دیــده مي شــوند. بر این اســاس،  
انجمــن لیت پــروم بــا اعطــاي ســاالنۀ جایــزۀ لیبراتور 
ــعی در  ــق، س ــن مناط ــنده از ای ــک زن نویس ــه ی ب

.)LitProm (a), n.d.( »جبــران ایــن کاســتی دارد

آنیتــا جعفــری۱ مدیــر عامــل ایــن مؤسســه از ســال 2۰۰۹ 
ــال  ــر در س ــت نش ــان در صنع ــب زن ــون و منتخ ــا کن ت
ــمار  ــه ش ــروم ب ــذاران لیت پ ــود از بنیان گ ــه خ 2۰۱۶ ک
می آیــد نیــز در مصاحبــه ای دلیــل اصلــی جذابیــت ایــدۀ 
شــکل گیری ایــن مؤسســه و همراهــی در تأســیس آن را 
تــالش در جهــت ارتقــای جایــگاه ادبیــات جوامــع خــارج 
ــان  ــده شــدن و مطــرح شــدن زن ــا در آلمــان و دی از اروپ
نویســندۀ ایــن جوامــع بــه طــور خاص مطــرح کرده اســت 

 .)Van Lente 2016(

عــالوه بــر ایــدۀ شــکل گیری چنیــن مؤسســه اي، برنامه ها 
و اقدامــات آن بــراي دســتیابي بــه اهــداف تعریف شــده در 
یــک فراینــد نظام منــد نیــز بســیار جــذاب و قابــل توجــه 
اســت. لیت پــروم از ســال ۱۹8۴ برنامــۀ خاصــي را بــراي 
اعطــاي کمــک هزینــۀ ترجمــۀ کتاب هایــی از نویســندگان 
افریقایــي، آســیایي و امریــکاي التیــن بــه زبــان آلمانــي 
ــت وزارت  ــا حمای ــه، ب ــن برنام ــه اســت. ای در نظــر گرفت
ــاد فرهنگــي سوئیســي،  ــک بنی ــان و ی ــۀ آلم ــور خارج ام
ــرای ترجمــۀ حــدود 2۰  ــه ب ــن کمــک هزین ــکان تأمی ام
ــر  ــون ۷2۱ اث ــا کن ــد. ت ــم می کن ــال را فراه ــر در س اث
شــامل رمــان، داســتان کوتــاه و شــعر مــورد حمایــت قــرار 
گرفته انــد. البتــه رویکــرد اصلــي برنامــه ایــن اســت کــه 
انتشــار ترجمــۀ آلماني یک کتــاب از نویســنده اي از مناطق 
مــورد نظــر گام نخســت ایــن فراینــد به شــمار مــي رود که 
ــراي آشــنایی  ــد تالش هــاي خاصــي ب ــل آن بای در تکمی
ــرد  ــاب صــورت پذی ــن کت ــا ای ــان ب ــدگان آلماني زب خوانن

.)LitProm (b), n.d.(

بــه ایــن ترتیــب، عــالوه بــر ترجمــۀ آثــار، هــر ســاله در 
چهــار نوبــت، اعضــای هیئتــي مشــخص2 کــه مــورد تأیید 
ــان  ــانه ها و متخصص ــا، رس ــدگان کتاب ه ــال خوانن و اقب

1 - Anita Djafari
2 - نام این هیئت  Weltempfanger است.
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امــر اســت، فهرســت هفــت کتــاب برتــر فصــل را ارائــه 
مي کننــد. 

لیت پــروم بــا انتشــار ایــن فهرســت، ســطح آگاهــی عمــوم 
را از آثــار منتشــر شــده از ادبیــات افریقــا، آســیا و امریــکای 
ــاب  ــه کت ــان ب ــا می دهــد. هــر ســال مخاطب ــن ارتق التی
ــد  ــور رأی می دهن ــت های مذک ــود در فهرس ــب خ منتخ
و اثــر دارای بیشــترین رأی برنــدۀ جایــزه لیبراتــور خواهــد 

.).LitProm (b), n.d( ــود ب
ایــن جایــزه از ســال ۱۹88 بــه نویســندگان زن منتخــب از 
کشــورهاي مختلفــي مانند الجزایر،  هندوســتان، پاکســتان، 
ویتنــام، نیوزیلنــد، لبنــان، مکزیــک، کوبــا، هائیتــي، مصــر، 
ــریالنکا،  ــه، س ــنگال، اروگوئ ــي، س ــرۀ جنوب ــاوه، ک زیمب
ــزي  ــن و اندون ــتان، چی ــن، عربس ــل، آرژانتی ــیلي، برزی ش

اهــدا شــده اســت.
ــزه در  ــن جای ــد، ای ــاره ش ــر اش ــه پیش ت ــه ک ــان گون هم
ســي امین دوره بــه فریبــا وفــي، نویســندۀ رمــان تــرالن، 
ــرالن  ــان ت ــت ).LiBeraturpreis, n.d(. رم ــق گرف تعل
کــه در ســال 2۰۱5 توســط انتشــارات زوویــت بــه آلمانــی 

ترجمــه شــده، توانســت نظــر خواننــدگان آلمانی زبــان را به 
خــود جلــب کنــد و اولیــن جایــزۀ لیبراتــور را نصیــب یــک 

نویســندۀ زن ایرانــي ســازد. 
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