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تازهها حاشیه

 رمان »مغز اندرو« که اي .ال دکتروف يک ســال قبل از مرگ خود در ســال 2014 آن را نوشت 
به تازگي با ترجمه سعيد کالتي از سوي نشــر هيرمند روانه بازار کتاب شد. اندرو، قهرمان آخرين 
شاهکار دکتروف، متخصص رشته  روانشناسي شــناختي است که در طول داستان با روانپزشکي 
که دولت برايش اســتخدام کرده گفت و گو مي کند و در اين گفت وگوها از رازهاي مگوي زندگي ، 

عشق هايش و مصيبت هايي که او را به اين نقطه از زمان و مکان رسانده اند، پرده برمي دارد.
اندرو بارها و بارها ناخواسته و سهوًا مصائب و فجايع زيادي را به بار آورده است. در کودکي و جواني 
اتفاقات بسيار بدي را تجربه مي کند؛ ازجمله ازبين بردن عينک دوستش، شکستن فک يک استاد 
دانشگاه، کوبيدن ماشين يک غريبه به تير چراغ برق و تماشاي زنده زنده خورده شدن سگش توسط 
يک شاهين تيزچنگال؛ اما ماجراي بدشانسي ها و مصيبت هاي او به همين جا ختم نمي شود. زندگي 
حوادث به مراتب ناگوارتري را برايش رقم مي زند که هم خود و هم ديگران تنها او را مقصر و مسبب 
آنها مي دانند. شايد بتوان بهترين توصيف درباره شخصيت اندرو را از خود کتاب و از زبان دکتروف 
بيرون کشيد: »مردي به اندازه بي رحم ترين قاتل هاي دنيا، خوش نيت، نجيب، مهربان و بي عرضه!«

در بخشي از اين کتاب مي خوانيم: »خوشبختي، در واقع زندگي کردن در زمان است و اينکه نداني 
چقدر خوشحالي. سعادت واقعي از بي اطالعي از خوشبختي مي آيد، اين يک حس آرامش جسماني 

است، چيزي بين رضايت و خوشي، و ثبات ناشي از احساس تعلق به جهان هستي.«

 نشست تاريخ شفاهي قرار بود به بررسي کارنامه محمد نيک دست، موسس انتشارات پيام بپردازد 
اما آنچه بيشتر کنجکاوي را برمي انگيخت ماجراي واگذاري ســاختمان انتشارات پيوند به بابک 
زنجاني بود. هرچند داليل و کم و کيف اين واگذاري مطرح نشد اما نام بابک زنجاني کافي بود که بار 
ديگر رد پاي او در مسائل نشر هم ديده شود. به گزارش خبرگزاري کتاب اين نشست شنبه همين 
هفته با حضور محمد نيک دست، نصراهلل حدادي، دبير نشســت و داود موسايي، مدير انتشارات 
فرهنگ معاصر در سراي اهل قلم خانه کتاب برگزار شد. محمد نيک دست، مدير انتشارات »پيام« 
در بخشي از جلسه به دشواري هاي کار نشر در ايران اشاره داشت و گفت:  »با همه مشکالتي که در 
نشر وجود داشت، اگر روزگاري بخواهم از ابتدا شروع کنم بازهم کار نشر را انتخاب مي کنم اما اين بار 
با تحصيل در حوزه نشر وارد اين کار خواهم شد. اما بيش از واگذاري کتابفروشي پيام بايد بگويم، 

هميشه حسرت تعطيل شدن و محوشدن انتشارات ابن سينا با من خواهد بود!«
او درباره واگذاري ساختمان انتشارات »پيوند« به بابک زنجاني گفت:  »برادرم علي کار انتشارات 
پيوند را در اولين مغازه اي که من باز کرده بودم، ادامه داد؛ بعدا به دليلي کل ساختماني که انتشارات 
پيوند در آن بود، از سوي يک شرکت ســاختماني خريداري شد و بعدا به بابک زنجاني واگذار شد 
و چون مغازه ما هم در بحث ورثه بود آن را واگذار کرديم. در اين ميان انتشارات آذر که متعلق به 
مرتضي عظيمي  بود قدري مقاومت کرد اما از آنجا که فرزندان عظيمي  تمايلي به ادامه نشر نداشتند 

اين نشر هم واگذار شد.«

رماني ديگر از دکتروف ردپاي بابک زنجاني در تصاحب کتابفروشي

ياسر نوروزي|وقتي کتاب »حرفه: داستان نويس« را خواندم گفتم اين 
همان کتابي اســت که جاي آن براي عالقه مندان داستان نويسي خالي 
بود. هرچند که کتاب هايي از اين دست در سال هاي اخير ترجمه و منتشر 
شده اند اما اهداف مترجمان اثر، مريم کهنسال نودهي و کاوه  فوالدي نسب 
را در پس ترجمه اين اثر مي ديدم. آنها با دقت و کارشناســانه به کمبود 
چنين کتاب هايي پي برده بودند و معضالت داستان نويسي روز ايران را 
به خوبي دريافته بودند. بعد از جلد اول، مجلدهاي ديگر اين مجموعه نيز 
پي در پي منتشر شد که مطالعه آن را به هر عالقه مندي پيشنهاد مي کنم. 
اما هفته گذشته تازه ترين ترجمه آنها را ديدم؛ کتابي با عنوان »نوشتن 
مانند بزرگان« اثر ويليام کين. مجلد اول اين مجموعه هم به تازگي منتشر 
شده و به همين مناسبت گفت وگويي پيرامون اين آثار با هر دو ترتيب دادم 

که در ادامه مي خوانيد.

هر دو هم داستان نويس هستيد و هم آثاري ترجمه کرده ايد اما تفاوت 
شما به عنوان نويسنده اي که سراغ ترجمه رفته در اين است که رويکردي 
منتقدانه و کارشناسانه داريد؛ چرا؟ چون دست روي نقطه اي گذاشته ايد 
که ما در کتاب هاي ترجمه کمبود آن را در حوزه داستان نويســي حس 
مي کنيم. کتاب هايي که نمي دانم چه اسمي  روي آنها بگذارم اما ترجيح 
مي دهم بگويم آثار نظري-کاربردي داستان نويسي. شايد حدود يک دهه 
است که از اين دست کتاب ها ترجمه مي شود درحالي که قبال تا اواسط دهه 
هشتاد اغلب نظريه محض ترجمه مي شد. اما شما با رويکردي کامال روشن، 
هدفي مشخص و انتخاب هايي جذاب سراغ اين آثار رفته ايد. اگر تمايل 

داريد درباره اين موضوع و رويکرد شما در ترجمه اين آثار صحبت کنيم.
  کاوه فوالدي نسب:  مدت هاست -مدت هاي مديد- که در محافل ادبي و 
فرهنگي ما، صحبِت اين است که چرا ادبيات داستاني ايران جهاني نمي شود؟ 
چرا آثار ايراني نمي توانند با آثاري از جغرافياهاي ديگر -دور و نزديک- رقابت 
کنند و وارد بازار جهاني)هم از نظر فرهنگي و هم از نظر اقتصادي( شــوند؟ و 
جديدتر -در اين يک دهه  اخير- بحث بحران مخاطب هم مطرح شده است؛ چرا 
تيراژ آثار داستاني ايراني اينقدر پايين آمده است؟ آيا شأن فرهنگي کشوري 
هشتادميليوني با اين همه پيشــينه و البته ادعا، اين است که کتاب ها در آن 

تيراژ ۵00تا و 700تا داشته باشــند؟ البته که براي رسيدن به 
پاســخ هاي دقيق و قابل  ارزيابي کيفي و حتي کمي، پژوهشي 
آسيب شناسانه، عميق و دقيق الزم اســت؛ که منطقا و طبق 
اســتانداردهاي جهانــي، کار نهادهاي دانشــگاهي و دولتي 
و عمومي )نظير مجلس( اســت. اما همين طــوري هم که به 
اجمال نگاهي بــه دوروبر مي اندازيــم، مي بينيم عارضه هايي 
مثل عــدم عضويت ايــران در کنوانســيون برن)کپي رايت(، 
عدم حمايت دولتي و عمومي  از کتاب، ســطح پايين فرهنگ 
عمومي  و کتاب نخواني جامعه ايراني، کوچک بودن سپهر زبان 
فارسي)جمعيت فارسي زبان جهان( و تنگ نظري هاي سياسي 
داخلي و خارجي، به عنوان داليل به وجود آورنده آن دو آسيب 
معرفي مي شوند. من فکر مي کنم دليل ديگري و حتي بگذاريد 
بگويم دليل مهم تري هم هست که رندانه کنار گذاشته و ناديده 
گرفته مي شود، و بايد و بايد و بايد به اين فهرست اضافه شود: 
فقدان يا کمبود دانش داستاني در ميان داستان نويسان ايران. 
نزديک 80سال از تاسيس دانشــگاه در ايران مي گذرد و ما تا 
همين سه چهارســال پيش، در دانشگاه هاي مان رشته ادبيات 
داستاني نداشــتيم. مدرسه هاي داســتاني دولتي و عمومي  و 
خصوصي هم که هيچ! کتاب هاي آموزشي درست ودرمان هم 
که انگشت شمار؛ کتاب کم نيســت ها! اما اگر کتاب هايي را که 

صرفا در حوزه نظر باقي مي مانند و کاربردي نمي شوند و کتاب هاي ديگري را كه 
ترجمه هايي بد دارند، و کتاب هاي ديگري که اسم شان تاليف است اما در واقع 
رونويسي از ترجمه ها هستند، بگذاريم کنار، به فهرستي نحيف مي رسيم)زير 
100عنوان( که تازه همين ها را هم خيلي از داســتان نويس ها نمي خوانند يا 
نخوانده اند)حاال اين که چرا نخوانده انــد و نمي خوانند و اين که هنوز بعضي ها 
-که من اسم شان را گذاشــته ام پيشــابقراطيان ادبيات ايران- به آموزش در 
داستان نويسي اعتقاد ندارند، بحث ديگري است که ارتباط مستقيمي  با سوال 
شما پيدا نمي کند(. از دليل ترجمه اين کتاب ها پرسيديد؛ دليلش اين است: ما 
به اين کتاب ها نياز داريم، به کتاب هايي که »فن نويسندگي« را به نويسنده هاي 
ايراني آموزش دهند، به کتاب هايي که نويســنده ايراني را با متدهاي مختلف 
نوشتن آشنا کنند، به کتاب هايي که يادآوري کنند همان طور که پيکان، اگر 
فناوري اش به روز نشود، محکوم به فناست، داستان ايراني هم اگر خودش را به 
استانداردهاي جهاني در فن و بيان نزديک نکند رو به افول خواهد رفت، و قس 
علي هذا... ترجمه هاي نظري ما در اين جهت اســت و اميدواريم اين منظومه 
بتواند دســت کم براي نسل هاي جديد داستان نويســي ايران مفيد باشد و به 

تربيت نويسنده هايي »داستان نويس«تر کمک کند.
من هم اميدوارم. کاري که دو نفره در پيش گرفته ايد، کار بسيار جالب 
و همينطور همکاري جالب تري است. در اين نوع ترجمه دونفره که انجام 
مي دهيد، کار انتخاب کتاب ها بيشتر به عهده چه کسي است؟ کار ترجمه 
چطور؟ و احتماال کار ويرايش نهايي که باالخره لحن جمله ها شبيه به هم 
باشد. چون اگر هرکدام مقاديري از صفحات را براي ترجمه برداشته باشيد، 
باالخره بايد يکي در نهايت زبان را يکدست کند. شايد هم ماجرا به شکل 

ديگري است. دوست دارم روند کار را از زبان هر دو بشنوم.
  مريم کهنسال نودهي: در مورد سؤال اول، سکوت من بيشتر به اين دليل 
بود که من خودم را داستان نويس نمي دانم؛ گرچه نويسنده هستم. منظورم اين 

است که کتاب هايي را تأليف کرده ام، اما نه در قالب داستان . 
در مورد سؤال دوم هم مي خواهم بگويم که جالب است بدانيد، اين نوع کار و نوع 
همکاري براي خود ما هم جالب بوده و بارها سر چگونگي انجام کار و فرايندي 
که بايد طي شود، آنقدر صحبت هاي طوالني و برنامه ريزي هاي دقيق کرده ايم 
که ناگهان ديده ايم برنامه ريزي براي کار دارد بيشتر از زماني که براي خود کار 
در نظر گرفته ايم، وقــت مي گيرد. در 
حقيقت، پيداکردن يک زبان مشترک 
براي برنامه ريزي براي ما دونفر به تدريج 
شکل و آهسته آهسته عمق گرفته است.

در مورد انتخاب کتاب ها، ما از ترکيبي 
از دو روش علمــي  و ِدلــي اســتفاده 
مي کنيم. با توجه به ايــن که هر دو در 
زمينه ديگري)معماري و شهرســازي( 
پژوهشگر هستيم، شــروع هر کارمان 
با جســت وجو است. جســت وجو در 
فضاي وب را بيشتر من انجام مي دهم 
و جست وجو در کتابفروشي ها را کاوه. 
گشــتن توي کتاب هاي کتابخانه هم 
لذتي اســت که هيچ کدام مان از دست 
نمي دهيم. معيارهايمان براي انتخاب  
در اين مرحله، اول اين  است که محتواي 
کتاب به نوعــي در جهت ايــده اصلي 
ما –يعني همــان نگاه ســاختاري به 
داستان نويسي و آموزش فن نويسندگي 
و پرورش خالقيت در اين زمينه- باشد. 

بعد از آن، اعتبار نويسنده يا پژوهشگر و اعتبار ناشر يا مؤسسه پژوهشي است 
که اهميت مي يابد. و در نهايت اين که تا چه  حد و در چه ســطوحي از کتاب 
استقبال شده است. نتيجه آن جست وجوها در سايت هاي ناشران، دانشگاه ها 
و بنيادهاي پژوهشي در کنار کندوکاو در کتابفروشي ها و کتابخانه ها، خوراک 
آخر هفته مان را تأمين مي کند که بحث بر ســر انتخاب کردن يا اولويت  دادن 
اين کتاب يا آن يکي براي ترجمه اســت. اينجا است که بخش ِدلي ماجرا آغاز 
مي شود. راستش، بايد هر دومان از کتاب خوشمان بيايد تا تصميم به ترجمه اش 
بگيريم. اين خوش آمدن، مسائل مختلفي همچون شيوه صورت بندي مسئله 
توسط نويسنده، نثر نويسنده، مقدمه  احتمالي اي که بر کتاب نوشته شده باشد 
و حتي سليقه ناشر در چاپ کتاب را هم شامل مي شود. خالصه اين که اگر دلمان 
با يکي از کتاب ها يکي شد، کتاب مي آيد به قول خودمان توي ُشرت ليست مان 

و شانسش براي ترجمه شدن باالتر مي رود.
  کاوه فوالدي نسب:  ترجمه مشترک مشکالت و درعين حال جذابيت هاي 
خاص خودش را دارد. زمان بيشتري صرف مي شود، اما در نهايت، کار کيفيت 
بهتري پيدا مي کند؛ چون از دوتا ذهن عبور کرده و حســابي درباره جزئياتش 
بحث و گفت وگو شده. يک جور کالس درس و آموزش هم هست. به هرحال آدم 
که داناي کل نيست. هرکس در زمينه يا زمينه هايي اطالعات بيشتري دارد و 
کار مشترک، بهانه يا مجالي است براي تبادل اين اطالعات؛ اطالعاتي که بازه 
گسترده اي از مسائل را دربرمي گيرد: از مسائل محتوايي گرفته تا مسائل فني و 
تکنيکي و حتي گرامري و دستوري. روي »حرفه: داستان نويس« زمان زيادي 
را صرف کرديم تا به زبان و روش مشترک برســيم. اول، تعدادي از مقاله هاي 
آن کتاب را به عنوان نمونه برداشــتيم و هر دو ترجمه کرديم. بعد ترجمه ها را 
مطابقت داديم و روي سطر به سطرشان باهم حرف زديم. سعي کرديم چيزي، 
مسئله اي يا امري نديده و نشنيده نماند. بعد شروع کرديم آن مقاله ها را)که از 
هرکدام دوترجمه داشتيم( يکي کردن. اين ها شدند نمونه. در خالل اين کار، 
بعضي معادل را هم بين خودمان قرار کرديم و بگذاريد بگويم يک جور لغت نامه 
شــخصي ترتيب داديم. اين طوري ها بود که در کلياتي باهم توافق کرديم و به 
نتيجه رسيديم. بعد مقاله ها را تقســيم کرديم؛ طبق عالقه مان. هرکدام مان 
تعدادي از مقاله ها را ترجمه کرد و داد به آن يکي براي مطابقت و بررسي. اگر 
جايي الزم بود، دوباره بحث و گفت وگو مي کرديم. ترجمه مجموعه هم که تمام 
شد، هر کدام مان يک بار ديگر تمام کتاب را بررســي کرديم و مطابقت داديم 
و در نهايت من ويرايش نهايي را کردم تا زبان کتاب يکدســت شود؛ حاال اين 
يکدســتي که مي گويم خودش ماجرا دارد، منظورم اين نيست که برداشتيم 
تمام کتاب را با يک زبان نوشتيم؛ »حرفه: داســتان نويس« مجموعه مقاالتي 
است از نويسنده هاي مختلف و هر نويســنده اي زبان و لحن خودش را دارد. 
ما به عنوان مترجم بايد اين را حفظ مي کرديم و کرديم. منظورم از يکدســتي 
زبان، بررسي هماهنگي اصطالحات تخصصي، صحت معادل ها، ثبت اسامي  و 
غيره است. روي »حرفه: داستان نويس« خيلي طول کشيد و کار کرديم تا اين 
روش به نتيجه رسيد و آسيب هايش شناخته و برطرف شد. همين روش را در 
ترجمه »بئاتريس و ويرژيل« و »نوشتن مانند بزرگان« و حاال رمان مصور »در 

جست وجوي زمان ازدست رفته« ادامه داده ايم.
همانطور که گفتيد از مجموعه »حرفه: داستان نويس« رفتيد سراغ 
»نوشتن مانند بزرگان«. به نظرم يک تغيير رويکرد در اين دو کتاب وجود 
دارد. هر دو به کار عالقه مندان داستان نويسي و نوشتن مي آيد اما خب 
»نوشتن مانند بزرگان« حال و هواي ديگري دارد. شبيه يک جور تکليف 
عملي. يعني مثال به مخاطب مي گوييد حاال که »حرفه: داستان نويس« را 
خواندي بيا »نوشتن مانند بزرگان« را هم به عنوان يک کار سبک تر اما 
همچنان کاربردي بخوان. اما اين وسط رمان مصور »در جست وجو...« برايم 
جالب است. چون همين امسال ترجمه شــد و به بازار آمد. ضمن اينکه 

چطور شده سراغ اين رمان رفتيد که يکي ديگر آن را مصور کرده.

   کاوه فوالدي نسب:  »حرفه: داســتان نويس« کتابي است در حوزه فن و 
تکنيک داستان نويســي. هر کدام از بخش ها و مقاله هايش به يکي از مفاهيم 
پايه يا اصول و عناصر داستان نويسي مي پردازند و نويسنده ها عالوه بر توضيح 
و توصيف، با ذکر مثال هايي سعي مي کنند مسائل را تشريح و مفاهيم را تدقيق 
کنند. اين گام اول است. نمي شــود بدون اين شناخت-شناخت مباني، اصول 
و عناصر داستان نويســي- پا به اين عرصه گذاشت. »نوشــتن مانند بزرگان« 
کتابي است در حوزه سبک شناســي. هرکدام از مقاله هايش روي سبک و آثار 
يک نويســنده تمرکز مي کنند و ضمن بررسي ويژگي هاي سبکي و بالغي آن 
نويسنده، به چگونگي استفاده يا کاربرد اصول و عناصر داستاني در آثار او هم 
مي پردازند. بگذاريد اين طور بگويم که اگر در »حرفه: داستان نويس« چند مقاله 
درباره شخصيت پردازي هست، توي »نوشــتن مانند بزرگان« -مثال در مقاله 
مربوط به چارلز ديکنز، به عنوان نويسنده اي که شخصيت هاي ماندگار زيادي 
خلق کرده- چگونگي خلق، ســاخت و پرداخت، و بسط و توسعه شخصيت در 
داستان، مورد بحث و بررســي قرار مي گيرد؛ اين بحث و بررسي بسيار مفيد 
است، زيرا با بررسي آثار يکي از بزرگترين خالقان شخصيت هاي داستاني دارد 
پيش مي رود. ما اين ها را)و کتاب هاي ديگري را که حاال داريم روي شان کار و 
مطالعه مي کنيم( مکمل يکديگر مي دانيم و فکر مي کنيم مي شود اسم منظومه 
را روي شان گذاشت؛ منظومه اي که با تمرکز روي ســاختار و اصول و عناصر 

داستان، فن نويسندگي را به مخاطبانش آموزش مي دهد.
  مريم کهنســال نودهي:  در مورد رمان مصور »در جســت وجوي زمان 
ازدســت رفته« بايد اين توضيح مقدماتي را بدهم که چندين ســال پيش که 
ترجمه آقاي سحابي از اين کتاب را خوانده بودم، نتوانستم تا آخر ادامه دهم؛ هم 
به دليل شدت جزئي نگري نگاه پروست، و هم ترجمه سخت خوان آقاي سحابي.

پاييــز 1392 که در برلين بوديــم، از ديدن مجموعــه هفت جلدي کتاب در 
کتابخانه انجمن انديشه و جامعه ايرانيان در آلمان چنان ذوق شده شديم که 
تصميم گرفتيم شب ها يکي دوســاعتي را به مطالعه آن اختصاص بدهيم. من 
همه تالشم را کردم اما به جاي پيشرفت، اين بار آخر جلد اول از خواندن انصراف 

دادم. اما کاوه تاب آورد و ادامه داد. 
آن موقع، اتاقي داشــتيم در خانه يک پروفســور آلماني با يک آشپزخانه دنج 
مشترک که يک ميز و دو صندلي چوبي قديمي حس وحال خوبي به آن مي داد. 
يکي از شــب ها که کاوه مشغول مطالعه کتاب در آشــپزخانه بود، صاحبخانه 
اهل مطالعه مان آمده بود بــه گپ وگفت، و وقتي فهميده بود کاوه مشــغول 
مطالعه رمان »در جست وجو...« اســت، گفته بود: »يک دقيقه صبر کن. االن 
برمي گردم«. و رفته بود و يک جلد از رمان مصور »در جست وجو« را با ترجمه 

آلماني آورده بود.
خب، براي هردومان خيلي جذاب بود. اين بود که نســخه فرانسه کتاب را از 
کتابخانه دانشگاه به امانت گرفتيم. هرچه در خواندن اقتباس خالقانه استفان 
اوئه با آن انتخاب هاي دقيق و فضاسازي هايش در قالب تصاوير جلوتر مي رفتيم، 
حس مي کرديم که اوئه با اين کار بيشــتر نقش يک ويراستار حرفه اي را براي 
پروست بازي کرده است؛ ويراســتاري که با دخل و تصرفش، نوشته نويسنده 
را ارتقا  بخشــيده و در آن، ظرفيت هاي جديدي ايجاد کرده است. اين بود که 
تصميم به ترجمه  کتاب گرفتيم تا شايد ديگر کسي از لذت خواندن اين رمان 
تأثيرگــذار محروم نماند! بهار 1393 بود. ما پيش از شــروع ترجمه، ســايت 
کتابخانه ملي را هم بررســي کرديم تا مطمئن شويم که فرد يا ناشري ترجمه 

اين کتاب را در فيپا ثبت نکرده باشد.
در مورد خود فرايند ترجمه هم دوســت دارم روي اين نکته تأکيد کنم که در 
ذهن هردوي ما فرايند ترجمه فراتر از برگردانــدن متن از زباني به زبان ديگر 
است؛ ما به  ترجمه-پژوهش معتقديم و سعي کرده ايم تأثير اين نگرش در اغلب 
کارهايمان مشخص باشــد. در اين مورد در مصاحبه هاي قبلي مان به تفصيل 

توضيح داده ايم.

زندگی با ادبیات
کاوه فوالدي نسب و مريم کهنسال 

نودهي از معدود زوج هاي نويسنده و 
مترجم هستند که توانسته اند با نظم و 
دقتي مثال زدني در کنار هم به تأليف و 

ترجمه آثار مختلف بپردازند

  مريم کهنسال نودهي: اين نوع همکاري براي خود 
ما هم جالب بوده و بارها سر چگونگي انجام کار و 

فرايندي که بايد طي شود، آنقدر صحبت هاي طوالني 
و برنامه ريزي هاي دقيق کرده ايم که ناگهان ديده ايم 

برنامه ريزي براي کار دارد بيشتر از زماني که براي 
خود کار در نظر گرفته ايم، وقت مي گيرد. در حقيقت، 
پيداکردن يک زبان مشترک براي ما دونفر به تدريج 

شکل و آهسته آهسته عمق گرفته است.

   کاوه فوالدي نسب:  »حرفه: داستان نويس« کتابي 
است در حوزه فن و تکنيک داستان نويسي. »نوشتن 

مانند بزرگان« کتابي است در حوزه سبک شناسي. 
هرکدام از مقاله هايش روي سبک و آثار يک نويسنده 

تمرکز مي کنند و ضمن بررسي ويژگي هاي سبکي و 
بالغي آن نويسنده، به چگونگي استفاده يا کاربرد اصول 

و عناصر داستاني در آثار او هم مي پردازند.
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