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شهرها و فضاهاي شهري به عنوان بستر زندگي روزمرة افراد
از اهميت ويژهاي براي داستاننويسان و هنرمندان برخوردارند.
آنان با نگاهي خالق و دقيق ،بسياري از ويژگيهاي نامرئي
يا فراموش شدة فضاهاي شهر و ارتباط شهروندان با آنها را
در حافظة اثر هنري خود ثبت مي كنند و به اين ترتيب نقشي
ابدي به آنها ميبخشند .اين چنين است كه نسلهاي آینده،
اگر هويت دوراني خاص از شهر و شهروندانش را از البهالی
خاطرات شفاهي نيابند ،با خواندن اين آثار و گشت و گذار
ذهني در توصيفهای دقيق آنها ،نشانههايي ارزشمند مي يابند.
این آثار خاطرات گذشته را تداعی میکنند و عطر و طعمي
منحصر به فرد از فضا به خواننده عرضه میدارند .كشف
اليههاي پنهان شهر از خالل داستانها و آگاهي از تجربة زيستة
شهروندان به عنوان نقشآفرينان داستانها نيز پتانسيلها و
در عين حال ضعفها و كاستيهاي شهر و زندگي در آن را به
متخصصين مينماياند .بنابراين دور از ذهن نخواهد بود اگر
شهرسازان ،معماران و جامعهشناسان را به خواندن داستانهايي
كه به توصيف دقيق زندگي و تجربة شهروندان در شهرها و
فضاهاي مختلف پرداختهاند دعوت و داستاننويسهاي خالق
را نيز در تركيب تخصصهاي مختلف همكار در پرداختن به
شهر و شهروندانش همراه و شريك كنيم.

فريبا وفـي
يكــي از داســتاننويسهاي خــاق و شــناخته شــدة

کشــورمان فريبــا وفــي اســت كــه بــا نگاهــي تيزبيــن
و بيانــي شــيوا ،هزارتــوي زندگــي روزمــره در شــهر را
بــا جزئياتــي ظريــف در ذهــن خواننــده بــه تصويــر
مي كشــد .وی داستاننویســی را از نوجوانــی آغــاز کــرد
و داســتانهاي كوتاهــی را در گاهنامههــاي ادبــي و
مجــات آدينــه ،دنيــاي ســخن،چيســتا و زنــان به چاپ

رســاند .در ادامــه دو مجموعــه داســتان نخســت او ،در
عمــق صحنــه و حتــي وقتــي مي خنديــم ،در اواســط
دهــة هفتــاد بــه چــاپ رســيد .رمانهــای رؤیــای تبــت،
پرنــدة مــن ،تــرالن ،رازی در کوچههــا ،مــاه کامــل
می شــود ،بعــد از پايــان ،و مجموعــه داســتانهای همــه
افــق ،در راه ویــا ،بي بــاد بي پــارو و روایــت دیــوان
پرویــن اعتصامــی از دیگــر آثــار خواندنــي وفــی اســت.
نوشــتن از دنیــای زنــان همــواره از دغدغههــای ایــن
نویســنده بــوده اســت .بــه نظــر او ،هنــوز مســائل

