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 1ـ  «های کوچکحس»مقاالت مجموعه

 نویسنده: بروس هالند راجرز

 مترجم: حسام جنانی

 

 مترجم ۀمقدم

گونه جا افتاده است که داستانک یعنی داستانی که در یک بند نوشته شده باشد این

مقاالت کلمه. در این مجموعه 055تعداد محدودی کلمات، حداکثر تا یا حداقل در 

بروس »منتشر خواهد شد، « ادبیات اقلیت»سایت تدریج در وباما که از این پس به

مطرح آمریکایی، تعریف دیگری از داستانک ارائه  سینوداستانک 1«هالند راجرز

. نامدیم «تعریف کاربردی»که مبتنی بر شمار کلمات نیست و خود او آن را  دهدیم

داستانی نوشت که طول آن تا سه هزار کلمه و یا حتی  توانیبر اساس این تعریف م

بیشتر باشد و بازهم بتوان آن را داستانک دانست. البته، راجرز اصراری ندارد که 

تر برای هایت نیز به تعریفی بسیار کلیخوانندگانش این تعریف را بپذیرند و در ن

رویمان است که بفهمیم متنی که پیشکند. از نظر او، برای اینداستانک بسنده می

 کند:گونه که خود راجرز مطرح میداستانک است یا نه باید آن را بخوانیم، یا آن
                                                           

1. Bruce Holland Rogers. 
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ا نه. در یداستانک بوده است  ،ایمچه خواندهفهمیم که آنوقتی متن را بخوانیم، می

معیاری برای « تعداد کلمات»چه مهم است این است که از دید راجرز هر حال، آن

 داستانک بودن یا نبودن یک داستان نیست.

ا ها نه تنهمقاالت این است که نکات مطرح شده در آندیگر این مجموعه ۀمشخص

استان کوتاه دمندان به برای کسانی که قصد نوشتن داستانک دارند، بلکه برای عالقه

جالبی در مورد ژانرهای مختلف داستان و  یهادهیو رمان نیز مفید هستند و ا

بی متعددی از آثار اد یها. مثالدهندیبه دست م یسینوفرآیندهای متفاوت داستان

مشهور دنیا نیز آورده شده که هر کدام در روشن شدن مسائل کمک قابل توجهی 

آمده که  یاآموزنده یهاگذاری نیز دستورالعملم. در انتها، در مورد ناکندیم

 رخوردچه ژانری باشد، نکات  ۀسندیکه نواز آن غ، فاریاسندهیبرای هر نو تواندیم

 توجهی در بر داشته باشد.

 است که یاسندهیاما خوب است کمی هم در مورد بروس هالند راجرز بدانیم. او نو

. شودیم شناخته شیهاشتر به خاطر داستانکدر ژانرهای مختلف قلم زده است، اما بی

 ۀزیبروس تاکنون جوایز متعددی از جمله یک جا یهاها و داستانکداستان
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برای داستان  2«نبیوال» ۀزیدو جا« تو ۀکنار پنجر پسر مرده»برای داستانک  1پوشکارت

برام » زهییک جا 4،«سیزده راه به آب»و داستان کوتاه  3«قایق روی دریای سوزان»

برای  6، دو جایزه جهان فانتزی«تو کنار پنجره پسر مرده»برای داستانک  0«استوکر

 ۀزیو دو جا 7،«اپرای سوراخ کلیدی»و مجموعه داستان « دن یسیدرو»داستانک 

اند. بروس هالند نصیب او کرده 15«برداریالیه»و  9«بازسازی»برای داستانک  8مایکرو

 12«پریمیو ایگنوتوس» ۀو جایز 11«ادگار آلن پو» ۀزیجا راجرز همچنین نامزد دریافت

                                                           

1. Pushcart Prize. 

2. Nebula Award. 

3. Lifeboat on a Burning Sea. 

4. Thirteen Ways to Water. 

0. Bram Stoker. 

6. World Fantasy Award. 

7. The Keyhole Opera. 

8. Micro Award. 

9. Reconstruction Work. 

15. Divestiture. 

11.  Edgar Allan Poe Award. 

12.  Premio Ignotus. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edgar_Allan_Poe_Award
http://en.wikipedia.org/wiki/Premio_Ignotus
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کشور اسپانیا نیز بوده است. او در سمینارهای مختلفی در کشورهای دانمارک، 

 پرداخته است. یسینویونان، فنالند، لهستان و پرتغال به تدریس داستان

 

 

 فهمیوقتی آن را بخوانی، می تعریف داستانک:

یا  2داستان ناگهانیآن را  دیدهیچیست؟ یا شاید هم ترجیح م 1داستان کوتاهِ کوتاه

 یسینوبخوانید. شاید از نظر شما این سه عبارت انواع متفاوتی از داستان 3داستانک

. کنمیها را یکسان تلقی مآن ۀکه هم دیاو چه بسا ناراحت شده دهندیرا شرح م

 ست.هایم مخالفانی پیدا کرده اگزینیواژهخوب، گویا قبل از پایان بند اول این متن 

 . در مقیاسی کوچک،دهدیچنین اختالفاتی طبیعت تعاریف ادبی را نشان م

دوهجایی به توافق برسند. در  یۀیا قاف 4در باب ماهیت وتد مجموع توانندیشاعران م

 ،است که با بدیع متفاوت است. تشبیهات یسازها، مَجاز نوعی نمادگونه بحثاین

اما رمان  .کنندیاستفاده م« مانند»و یا « مثل» اند که از کلمهخاصی از استعاره ۀطبق
                                                           

ند که کاستفاده می« داستانک»و « داستان کوتاهِ کوتاه»در این مجموعه مقاالت راجرز به تناوب از عبارات  .1

 یک مفهوم هستند. رسانندهعدتاً هر دو اق

2. sudden fiction. 

3. flash fiction. 

 .یک هجای کوتاه و یک هجای بلند در شعر .4
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 را بازهم ی؟ و آیا شعری پانزده خطسازدیچیست؟ چه چیزی داستان کوتاه را م

که نویسندگان و شاعران شروع به صحبت در نامید؟ به محض آن 1غزل توانیم

 .شودینظرها آغاز م اختالف ،کنندیمورد فرم و کارکرد در مقیاسی بزرگ م

ها را پیشنهاد کنم که نویسندگان با استفاده از آن ییهادر ابتدا، قصد دارم روش

در باب چگونگی تعریف داستان کوتاهِ کوتاه فکر کنند، اما قصد ندارم  توانندیم

تعاریف را حل کنم. به گمانم چنین کاری بیهوده است. در عوض، قصد دارم  ۀمسئل

از تفکر در باب داستان کوتاهِ کوتاه )یا داستانک یا خُردداستان یا داستان  یاوهیبه ش

تن برای نوش تواندی( اشاره کنم که به گمانم مدینامیرا م چه آنانفجاری یا هر آن

 به نویسندگان کمک کند. ییهاچنین داستان

دأ این کوتاه دارند. مب یهاالبته مجالت نیز تعریف خاصی برای انوع مختلف فرم

 یامزبور مشخصه ۀاست. ویراستاران مجل 1935 ۀدر ده 2«کولیر» ۀتعریف، مجل

ها جدید ابداع کردند؛ داستانی که در یک صفحه از مجله قابل چاپ باشد و آن

یه ها ابداع کردند. پس، تعریف اولرا برای این داستان« داستان کوتاهِ کوتاه»عبارت 

حه از توان در یک صفاهِ کوتاه بر این اساس بود که چند کلمه را میاز داستان کوت

 کولیر گنجاند. ۀمجل

                                                           

 در تعاریف غربی، غزل شعری است متشکل از چهارده سطر. .1

2. Collier Magazine. 
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 ،ر بفروشندکولی ۀاین تعریف به نویسندگانی که قصد داشتند داستانک به مجل

 یهاها باید تعداد واژهبر روی آن تمرکز کنند. آن توانستندیکه م دادیهدفی م

 یاصفحههای تکمورد نیاز برای داستان یهاواژه خود را با تعداد یهانوشتهدست

تر کنند یا بلندتر مجله مقایسه کنند و تصمیم بگیرند که آیا باید داستانشان را کوتاه

 داستانی که روی یک»مورد نظر ویراستاران مجله برسند. اما تعریف  ۀتا به انداز

 ت دارد.تعریفی است که بیشتر با نظر ویراستاران مطابق« جا بگیرد ریکول ۀمجل ۀصفح

ادق است. ص اند،این مسئله در مورد بیشتر تعاریفی که بر مبنای تعداد کلمات

داستانک تصمیم گرفتند تا هر داستانی را که بر روی دو  ۀویراستاران اولین مجموع

کلمه.  705در حدود  چاپ کنند؛ یعنی چیزی ،ادبی جا شود ۀصفحه از یک مجل

معیار  2«بهترین داستان کوتاهِ کوتاه جهان ۀمسابق»تحت عنوان  1«جروم استرن» ۀمسابق

برگزید. سرانجام، استرن عنوان  ،تایپی بود ۀکلمه را که معادل یک صفح 205

 کلمه بیشتر نبودند. 205هایی برگزید که از را برای داستان 3«خُردداستان»

اعدادی اختیاری انتخاب  ،قصد چاپ داستانک داشته باشدحاال هر ناشری که 

هستند و به عنوان سقف تعداد کلمات در نظر  205که معموالً مضربی از  کندیم

                                                           

1. Jerome Stern. 

2. World’s Greatest Short Short Story. 

3. micro fiction. 
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. کندیکلمه را قبول نم 055کارهای بیشتر از  1«وستال ریویو. »شوندیگرفته م

کلمه را به عنوان  705 2«نورتون» ۀهای داستانکی مجلویراستاران آخرین مجموعه

به  4«فلش کویک»و  3«فلش فیکشن آنالین» یها. مجلهانددهیحد مجاز خود برگز

داستان خیلی کوتاه گلیمر » ۀکلمه توجهی ندارند. مسابق 1555بیش از  یهاداستان

کلمه تغییر  3555هزار کلمه بود که اکنون به  2555زیر  یهامختص داستان 0«تِرِین

« وتاهخیلی ک»کن است برخی این تعداد کلمه را برای داستانی که کرده است و مم

 بسیار زیاد بدانند. ،شودینامیده م

دم تا برای چاپ یا ع کندیشمار کلمات به همان میزان که به ویراستاران کمک م

کند راحتی تصمیم بگیرند، ربط کمی به این مسئله پیدا میچاپ متن مورد نظرشان به

. محدود کردن داستان کوتاهِ کوتاه به زیر خواندیه یک اثر را مکه خواننده چگون

کلمه لزوماً تفاوتی برای خواننده  2555و یا حتی  1555کلمه یا  705کلمه یا  055

ای از داستان کوتاه ایجاد داستانک در مقایسه با مجموعه در خواندن یک مجموعه

از  یاکه یکی مجموعهدو کتاب را تصور کنم  توانمی. در واقع، مکندینم

                                                           

1. Vestal Review. 

2. Norton. 

3. Flash Fiction Online. 

4. Flashquake. 

0. Glimmer Train Very Short Fiction. 

http://www.vestalreview.net/
http://www.flashfictiononline.com/index.html
http://www.flashquake.org/


www.aghalliat.com   های کوچک )بخش اول(حس  

8 
 

کوتاه با همان  یهااز داستان یاو دیگری مجموعه یاکلمه 2555های داستانک

، مساوی است شانیهاخواندن این دو، که طول داستان ۀشمار کلمات باشد و تجرب

صورت، تعریف مبتنی بر تعداد کلمات چه چیزی کم  برایم یکسان نباشد. در این

 دارد؟

رد تشبیهی به کار ب میهااش بر یکی از مجموعه داستانکدر مقدمه 1«کیت ویلهلم»

ش تشبیه کرد که خواننده را به کاو یاام است. او رمان را به خانهکه بسیار مورد عالقه

ها رمان . به تعبیر دیگر،کندیترین پستوها دعوت مها تا کوچکاتاق ۀدر هم

اه . مطابق دیدگبرندیفرعی م یهاشکه خواننده را به گرد اندیسفرهایی طوالن

کیت، داستان کوتاه اتاقی است در همان خانه که خواننده را به نگاه کردن از طریق 

ببیند. از  ،چه را که در آن اتاق در حال رخ دادن استتا آن کندیپنجره دعوت م

 که پشت دری قفل شده زانو بزند و از کندینظر کیت، داستانک خواننده را ملزم م

طریق سوراخ کلید به داخل اتاق نگاه کند. از این منظر، تعیین محدودیت لغوی برای 

ها طبیعی نیست. فرآیند خوانش داستان با همیاری بین تخیل نویسنده و تخیل داستان

که  شودی، اما داستان کوتاهِ کوتاه طوری با مهارت نوشته مردیگیخواننده شکل م

ه چه ک. بخشی از آنکندیا از خواننده طلب مدر این فرآیند بیشترین تالش ر

ضروریات نیز ممکن  ازدودن غیرضروریات است و حت ،کندیداستانک را خلق م

 ه شوند.یاست تنها به طور ضمنی ارا
                                                           

1. Kate Wilhelm :تا»و « از مرگ ترتلخ»زن آمریکایی، صاحب آثاری چون  ۀنویسند.» 



www.aghalliat.com   های کوچک )بخش اول(حس  

9 
 

 ، بیشتر از دیگر تعاریف موجودتعریفی کاربردیارزیابی کیت را به عنوان 

ه در مورد کلمات به خوانند . این تعریف نسبت به تعریف مبتنی بر شمارپسندمیم

 ،د است، اما به همان میزان که مفیکندیخواندن داستان کوتاهِ کوتاه کمک بیشتری م

 داشته باشد. تواندینیز م ییهاانیز

لب از این است که اغ ،کنندیتفاهم ایجاد موءیکی از دالیلی که تعاریف ادبی س

ود شمعروف متوجه می یاه. مثالً ویراستار مجلروندیتشریح به سمت تجویز م

دار شروع را بیشتر دوست دارند که با شخصیتی مسئله ییهاخوانندگانش داستان

برای  ناموفق یهااز تالش یارهی. این خوانندگان شخصیت مزبور را طی زنجشوندیم

و سپس داستان با یک پیچش نهایی که شخصیت را  کنندیحل آن مشکل دنبال م

 رسد.به اتمام می ،جدید حل کند یاوهیمشکل را به ش سازدیقادر م

از این  داستانی است. ۀکه همین توالی جوهر رسدیویراستار مزبور به این نتیجه م

به این مضمون:  سدینوییک داستان یادداشتی مکردن هر از گاهی برای رد  ،رو

 «سبک اثر را دوست داشتم، توجهم را جلب کرد، اما واقعاً داستان نیست.»

، فرمول مورد نظر کنندیمزبور را دریافت م یهاادداشتینویسندگانی که 

 احت و کنندیها استفاده مویراستاران را اخذ و از آن در نوشتن داستان برای مجله

نیز بیاموزند. ممکن است چنین  هاسندهیشاید انجام دادن همان کار را به سایر نو

 گی داستانی به وجود بیاورند و هرگونهویراستاران و نویسندگانی بین خود فرهن
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تان واقعاً داس»بخش باشد، تحت عنوان روایی دیگری را، هرچقدر هم که لذت ۀنوشت

 رد کنند.« نیست

نیز « ویلهلم کیت»برای تعریفی به گستردگی تعریف  تواندیم اچنین چیزی حت

اتفاق بیفتد. بنابراین، اگر خواننده احساس کند که برای فهم داستان نیازمند تالش 

ونه بگوید گممکن است داستان را کوتاهِ کوتاه در نظر نیاورد و این ،چنانی نیستآن

ها ول دید زدن پستدر حا کردمیهنگام خواندن آن سه صفحه بیشتر احساس م»که: 

 «.هستم تا زانو زدن پشت دری قفل شده

 

 : داستان کوتاهِ کوتاه چیست؟پرسمیپس دوباره م

زمانی در دیوان عالی کشور در باب هرزگی  1«پاتر استوارت»دان آمریکایی، حقوق

آن را تعریف کند، اما هر زمان که آن را ببیند  تواندیچنین گفت که اگرچه نم

ه عمل هرزگی را به چشم دیده است. خوب، این امر در مورد خواهد فهمید ک

داستانک نیز صادق است. برخی سؤاالت برای تعیین داستانک بودن داستان از این 

ه بیش چاست؟ چنان ییکه شعری باشد، رواقرارند: آیا کوتاه است؟ آیا بیش از آن

 شما را متقاعدداستان باشند. آیا  -از روایی بودن شعری باشد ممکن است شعر

زیر پا  ،دیادهیگویی را که شنقوانین داستان ۀاگر هم اکه داستان است، حت کندیم

 ؟گذاردیم
                                                           

1. Potter Stewart. 
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با این حال رسیدن به تعریفی که تمامی معیارهای مورد نظر شما را به هنگام 

 دشوار است. ،کند ینیبشیبرخورد با داستان کوتاهِ کوتاه پ

 

 فهمیمیهمین است: وقتی آن را بخوانی، 

طور است. آیا این تعریف آیا چنین تعریفی بیش از حد ذهنی است؟ مسلماً همین

شود؟  بندیکه هر نوع اثر غریب ادبی تحت عنوان داستانک طبقه شودیباعث نم

ان است که خواندن داست یزیچ طور است و همین، در واقع، بخشی از آنالبته که این

. شاعر روندیپیش م یشکنها، اغلب با قانونداستانک. کندیکوتاهِ کوتاه را جذاب م

که عنصر  آموزدیبه دانشجویانش م ا، حت1«رابرت هیل النگ»، سینوو داستانک

ی و انتظارات معمول ادب هایبندداستان و داستانک برانداختن دسته -اساسی شعر

از  اید بگویم که. مجدداً برومیرابرت در این مورد جلو نم ۀاست. البته من به انداز

سیاری از ب کنمیواقع گمان محذر دارم. اما به ،شوندیشرحیاتی که بدل به تجویز م

که در پایان خواننده را به این فکر  روندیقدر در این خصوص جلو مها آنداستانک

 داستان بود یا چیز دیگر؟ ،چه خواندمآیا آنکه،  برندیفرو م

                                                           

1. Robert Hill Long 



www.aghalliat.com   های کوچک )بخش اول(حس  

12 
 

ان داستانک یا همان داست ۀسندینو توانیچگونه ماما با چنین تعاریف متزلزلی 

کوتاهِ کوتاه شد؟ اگر رسیدن به توافق در باب تعریفی جامع از داستان کوتاهِ کوتاه 

 نوشتن چنین داستانی را به شما بیاموزم؟ یهاچگونه راه ،سخت است

ند توانهدفم این است که به دانشجوهایم نشان بدهم چگونه می میهادر کالس

ها آن بزنند. به یشخص یهاکیو تکن هادهیت به کاوش ادبی برای استخراج ادس

آثار ادبی را چنان بخوانند که گویی کیفی سرقتی هستند. ما در این آثار به  میگویم

 دنبال چیزهای باارزش هستیم. چیزهایی که قصد داریم برای خودمان نگه داریم.

بعدی چنین روشی را در پیش خواهم گرفت. اگرچه، همواره آثار  یهادر نوشته

ی آن بررس یهاکیو تکن هادهیا جنویسندگان دیگر را برای استخرا ۀچاپ شد

ها خواهم نوشت. هنگامی و انواع داستانک هایبندنخواهم کرد، اما در مورد طبقه

ا مطرح ی از این دست رداستان کوتاهِ کوتاه هستیم، سؤاالت ۀکه در کار بررسی حوز

ن هر ؟ نویسنده برای نوشتانداز چه نوع میکنیکه بررسی م ییهاخواهم کرد: داستان

اه که عناصر اصلی داستان کوتاهِ کوتعمل کند؟ یا این تواندینوع داستان چگونه م

 تند؟یسبرای هر نوع چ

تاه. برای کو ، نگاهی خواهیم انداخت به برخی از فنون ابداع داستان کوتاهِهمچنین

ی رسیدن به برا تواندیاین کار نه از نوع داستان، بلکه از نوع فرآیندی که نویسنده م

 داستان کوتاهِ کوتاه استفاده کند آغاز خواهیم کرد.
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رید. تا در مورد آن تصمیم بگی کنمیتعریف را به خودتان واگذار م ۀنهایتاً مسئل

گیرید مشخص در نظر ب ۀداستان کوتاهِ کوتاهِ یا داستانک را اثری با انداز دیتوانیم

اگر دوست  ا. حتگذاردییا اثری که الزامات خاصی را بر روی دوش خواننده م

به تعریف مخصوص به خودتان در این باب برسید. قصد من  دیتوانیم ،داشته باشید

، به همراه شما هر بار تعیین مرزهای مشخص برای داستانک نیست. در عوض

مختلفی را که جایی در درون،  یهاکوچک را کاوش خواهم کرد؛ منطقه یاهیناح

یا نزدیک آن مرزها قرار دارند. تمرکز ما نه بر تعیین مرزها که بر حدود تقریبی 

 هاست.آن

 
 


