
 
 

 ) ٣یران (ه در اریخ ترجمتازهایی از افر 
 

 ؛فسانها
 داستان کوتاه در ایران ۀسرآغاز ترجم

 نژادمرتضی سیدی
 

این کاغذ را بهانه  نویسی برای شما قدری صحبت کنمچون الزم بود که درخصوص نوول
شاهرود خواهند هایی را که خانم با این کاغذ با خودشان برای شما به کتابچهدهم.قرار می

های بهترین محک و نمونه به جهت مشق این قبیل چیزنویسی آورد در زبان فارسی عجالتاً 
های جدا به اسم افسانه توسط یکی از کتابخانهها جدااین کتابچه ،براینصنعتی است. باقی

در حقیقت اختالطی از افسانه و حکایت و نوول است.  .شده استمعروف طهران چاپ می
را در ها شما البته از میان آنها ترجمهناء به همه اسم افسانه داده است... نکه بدون استثجز ای

ها هستند. ولی بعضی نظر خواهید گرفت نه چیزهایی را که اثر طبع سرشار همشهری
قلم سعید نفیسی در میان آنها خواهید یافت جمله بهها منقلم همان همشهریوضوعات بهم

اند و از حیث صنعت جانشین بعضی از آثار اروپایی. بلکه از خواندنو قابل  که مستثنی
 )۱(تر است بهتر. یعنی جدیدتر.ینیه پاالی ب ۱۸و  ۱۹ی که مربوط به قرن یمقداری از آثار اروپا

 ۱۳۱۲تا، چهارم تیرماه یما یوشیج، از نامه به خواهرش ناکن
 

در خورشیدی  ۱۲۹۸ ماهرا در خرداد» فارسی شکر است« محمدعلی جمالزاده داستان کوتاِه 
تولد داستان کوتاه  ۀخواند و این لحظ جمعی از ایرانیان مقیم آلمانی اش در برلین براخانه

 ۱۳۰۰ در و کاوه ۀابتدا در روزنام داستاِن جمالزاده ،۱۲۹۹ماهدی. بودفارسی 
برلین در مجموعه داستان  کاویانِی  ۀدر چاپخان میالدی ۱۹۲۱قمری/  ۱۳۳۹/خورشیدی

را باید صدمین سالگرد  ۱۴۰۰ سال با چنین سرآغازی، .به چاپ رسید »یکی نبودو  یکی بود«
 که قدمیحاضر  ۀنوشتتولد داستان کوتاه فارسی بدانیم و این صدسالگی را جشن بگیریم. 

، تقدیم سالهاین تاریخ صد ۀو فراموش شد های تاریکدر جهت پرتوافکنی به گوشه است
 ت، با حسر با رنج یا سرخوشی، با شوق یا دریغنویسان این سرزمین که داستان ۀهمشود به می
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 . قضاوِت تاریخ سپردندکردند و به  ثبت و ضبطشان یهارا در روایتایرانیان ما  گیزند یا امید، 
یران از ادبی ا ۀنو بود که جامع داستان کوتاه قالبی

 ؛مزمزه کرد» یکی نبود و یکی بود«آن را با  آغاز سده
 ۀز این مجموعه داستان در تمام دور جمالزاده بعد ااما 

از صادق و اثری منتشر نکرد.  مانداول ساکت  پهلوِی 
 ،منتشر شد »گوربهزنده«که  ۰۹۱۳هدایت هم تا 

آغاز  ۀدهدر نداریم. سراغ  نو ای در این قالِب تجربه
ان کوتاه و داستجریانی که به شناساندن  ،قرن

 ای مختِص انتشار نشریه ثیرگذاری آن کمک رساندأت
ای مجموعه اشهر شمارهدر بود که ادبی  ۀ تاز این فرِم 

را منتشر  ترجمه شدهاغلب  کوتاِه  هایداستاناز 
یاد زندهآن ۀ گردانندو  »افسانه« این نشریه. کردمی

مین سال فعالیت خود، بود که در چهار »خاورۀ کالل«نی صاحب انتشارات محمد رمضا
 )۲(را آغاز کرد. داستان کوتاههای انتشار جزوه

ی را بر روی جلد بیت شعر همان ۱۳۰۶ماهآبان ۱۳ روز شنبه افسانهنخستین شماره از 
: فسانه گشت و کهن شد گذاشته بود کتابشداشت که محمدعلی جمالزاده بر پیشانی 

 .حدیث اسکندر/ سخن نو آر که نو را حالوتی است دگر
 است گذاشتهخود  پای مطلِب  را »روزبه« مقدمه که امضای ۀدر نخستین شماره، نویسند

خاور ۀ انتشارات کاللضمن معرفی  ،ناشر یعنی محمد رمضانی باشد خودِ  بعید نیست کهو 
  : دکنگونه اشاره میاین افسانه ۀبه هدف نشری

شرق با  ۀعشرق و بعد عبارت از کتابخانه و مطب ۀمنحصر به کتابخان خاور که سابقاً  ۀموسس
خوبی تر وسیع ۀسسؤ مجاهدت صاحب آن امروز به یک مکوشش و  ۀهم و باالخره در نتیج
حاصل کرده است  بردن به اهمیتی که افسانه در دنیای ادبیات امروزیمبدل شده است با پی

که هر هفته یک جلد کتاب به شکل مجله با قطع مناسب و در حدود تصمیم گرفته است 
 کوچِک  ۀنماید و در هر جلد یک یا چند قص به اسم افسانه منتشرپنجاه تا شصت صفحه 

های خوبی قصه ایرانی د و یا اگر نویسندگاِن شیرین را از نویسندگان اروپایی ترجمه نمای
 نوشته و حاضر داشته باشند آنها را منتشر کند.

 ککوچهای قصه مقصود از افسانه«نویسد:میچنین مقدمه در توضیح افسانه  ۀنویسند
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افسانه  ۀگویند و ما در فارسی کلممی ل و به انگلیسی شورت استوریوِ است که به فرانسه نُ 

از ضرورت توجه به این فرم جدید داستانی هم غافل مقدمه » ایم.را برای آن انتخاب کرده
  نیست:

رفته جای رمان و پیشرفت مهمی حاصل کرده و رفته افسانه اهمیت در ادبیات اروپایی اخیراً 
دهند به نوشتن افسانه اهمیت می غالباً  این عصر معروِف  که نویسندگاِن طوریهگیرد برا می

سازند... دنیای امروز با پنجاه سال، بیست سال، ده کمتر رمان مفصل نوشته و منتشر میو 
قدری سریع یر و حرکت مدنیت بهِس سال و حتی با سال گذشته خیلی فرق کرده است و 

دهد زندگانی به آنها اجازه نمی ۀپوی شده است که مردم اوقات فراغت زیاد ندارند و تالش و
 به همین جهت کتاب بکنند. ۀتحصیل و مطالع دو ساعت صرِف که در روز بیش از یکی

کتب عمومی که اکثریت مردم آنها را  دو سال اخیر از فهرسِت های بزرگ در یکیرمان
های کوچک روی کار آمده است... گذشته جای آن افسانهرفته خارج و بهخوانند رفتهمی

فکری و  ۀاند نتیجآنها خواسته لفیِن ؤ هایی که مهای فلسفی و اخالقی یعنی رماناز رمان
وقت نوشته شده باز اگر  گذراندِن هایی هم صرف برای تفریح و فلسفی از آنها بگیرند، رمان

رود به همین آنها میۀ و کمتر کسی در پی مطالعمفصل باشد امروز چندان خواننده ندارد 
های دوما و بالزاک بیشتر های کوچک موپاسان و کونان دویل امروز از رمانجهت قصه

  کسب اشتهار کرده و خواننده زیادتر دارد.
 »مومیایی ۀعشوقم« :چاپ شده است این دو داستانصفحه،  ۵۴ در افسانهنخست  ۀمار شدر 

هر  از ولتر »سرگذشت ممنن«دویل که داستانی بدون حضور شرلوک هلمز است و ننااز ک
ها و مترجم آنها در این داستانۀ . توضیحی که دربار حمید امیرسلیمانیسلطانمۀ دو به ترج

در به راه انداختن یک نهضت  گامی ناشر و تالشاست و نشان از پیششماره آمده هم جالب 
  :دارداش نشریه داستان کوتاه در ۀترجم
 ۀکوچک از دو نفر نویسند ۀیابد عبارت از دو قصکه انتشار می افسانهک اولین جلد این

ترجمه و انتشار  ۀوسیلسلطان حمیدخان امیرسلیمانی بهای که مترجم آنها آقمشهور اروپایی 
گذارند و در همین قدم اول مطبوعات و ادبیات می ۀقدم به حوز آنها برای اولین دفعه 

انتخاب و انشای سلیس و روانی  کنند و با این حسنسلیقه و ذوق خود را معرفی میحسن
نزدیکی در ردیف  ۀیدوار شد که در آتیتوان اماند میکار بردهاین دو قطعه به  ۀر ترجمکه د

 ذوق ما قرار بگیرند. مترجمین خوش
 گیرد، مهم دانستِن اوِل خود در پیش می ۀاز همین جزو  افسانهرسم جالب دیگری که 

 آغاز صفحه برای معرفِی نویسنده و مرور آثار او در ظر گرفتِن یکنها و در نویسندگاِن داستان
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الزم است این نکته را هم  ضمناً «هر داستان است: 
متذکر گردد که تراجم احوال مختصری که از هر 

او طبع ۀ شدترجمه ۀابتدای قص نویسنده در
نفاست سلسله انتشارات افسانه  شود بر قیمت ومی
ا در البته باید گفت که این رسم تنه »افزاید.می
های بعد ادامه در دورهو  بودرایج  افسانهاول  ۀدور 

این هم  افسانهاول  ۀشمار پشت جلد  .نکردپیدا 
مرتبه کتاب  ای یکهفته« دهد کهوعده را می

 هایداستاننفیسی در پنجاه صفحه مشتمل از 
خاور منتشر ۀ سسؤ طرف م شیرین از کوچِک 

   خواهد:از نویسندگان و مترجمان میو » .ودشمی
های ادبا و نویسندگانی که افسانه یاِن آقا

لیف نموده و حاضر أیا ت کوچک ترجمه
نان آطبع هر جلد، سی مجلد به  خاور رجوع نمایند. در مقابِل  ۀسسؤ توانند به مدارند می

  تقدیم خواهد شد.
 ۀیا جزو  هشمار رسد و به تحقق نمی» مرتبه ای یکهفته« ۀاما چنانکه افتد و دانی، وعد 
ها منتشر با این داستانصفحه،  ۵۸در  ۱۳۰۶آبان ۲۷نی شنبه ، دو هفته بعد یعافسانه دوِم 
 ۀاز موپاسان هر دو به ترجم »قیمت اعدام«از تولستوی و  »پادشاه و عابد«شود: می

 نات پنکرتون پلیِس های جسد یک خانم در دره از دوسیه«حمید امیرسلیمانی و سلطان
 پلیسِی  کوتاه هایداستانکه از نخستین عطاالله دیهیمی  ۀبه ترجم »مشهور آمریکایی

 شده به فارسی باید به حسابش بیاوریم.ترجمه
رسد و سه از راه میصفحه  ۵۸در  ۱۳۰۷فروردین ۲۵خیر أبا چهار ماه ت افسانهسوم  ۀجزو 

که  »زمان طِی « همدانی با عنواِن موسی نثری لیفی از شیخأت داستان کوتاه دارد. یک داستاِن 
شده: ترجمه و دو داستاِن  رودشمار می تخیلی فارسی بهعلمی هایداستاناز نخستین 

 و  صدیق عمائی ۀبه ترجم »سس زبان اسپرانتوؤ دکتر زامنهف م ۀنوشتاسکندر مقدونی «
 .عطاالله دیهیمی ۀبه ترجم »لمسو شرلوک ههای پادشاه ظلمات از سرگذشت«

از «: خوردبه چشم میها هفتگی بودن جزوه ۀسوم دوباره وعد ۀپشت جلد جزو 
انتشارات  ی صاحِب د رمضانرسد محمنظر می و به »افسانه همه هفته مرتباً  ۱۳۰۷ماه فروردین
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شود طور هم میتر منتشر کند. همینها را مرتبعزمش را جزم کرده که این جزوه خاورۀ کالل

صفحه  ۶۲بار در ؛ اینرسداز راه می ۱۳۰۷ل اردیبهشت شنبه او  بعد یعنی ۀ، هفتچهارم ۀجزو و 
رضا کالنتری و این  ۀبا ترجم »شهر کوران«اما فقط با یک داستان از اچ. جی. ولز به نام 

 شده است.مشهور انگلیسی به فارسی ترجمه  ۀولز نویسندین بار است که داستانی از برای اول
با دو داستان کوتاه چاپ صفحه  ۶۲در  افسانهپنجم  ۀجزو  ،۱۳۰۷دوم اردیبهشت  ۀهفت

و  آن روزهاست عاشقانه در تهراِن که یک داستان  پویان ۀنوشت» مسعود و طلعت«: شودمی
با  باز بدون ذکر نام نویسنده و ولز که .جی .داستان کوتاه دیگری از اچ »جنگلگنج در «

 است.در این شماره آمده رضا کالنتری  ۀترجم
مرد «های دو داستان به نام ،آن سال سوم اردیبهشِت  ۀهفتصفحه در  ۶۰ششم با  ۀجزو 

 و احتماالً  اندکه هر دو از اسپرانتو ترجمه شده شودرا شامل می »فرشته و زاهد«و  »وفابی
که روی جلد این چناننها آ . مترجِم سس و طراح این زبان هستندؤ دکتر زامنهف م نوشتة

 است.» یید همدانأت ۀصدیق عمائی معلم مدرس«ماره آمده ش
 عنتر شجاِع «: در خود دارددو داستان صفحه،  ۶۲با  آخر اردیبهشت ۀهفتم در هفت ۀجزو 

 »پرستادشاه و شکمپ«حسینقلی مستعان و  ۀبا ترجم »انسهعرب از آثار نویسندگان اخیر فر 
باز هم از اسپرانتو  ای از صدیق عمائی است که احتماالً ذکر نام نویسنده، ترجمه بدوِن 

 برگردانده شده باشد.
عنوان یک داستان از حسینقلی مستعان با طور کامل بهصفحه به ۵۲هشتم افسانه با  ۀجزو 

است که تنها توضیحی » های قدیمیمقتبس از افسانه«یافته و عبارت  اختصاص »علی بابا«
اما  ؛را روی جلد داردماه هشتم هم تاریخ اردیبهشت ۀجزو  شود.داستان دیده می در پیشانِی 
 ماِه در آبانهیچ توضیحی  بی افسانهنهم  ۀافتد که جزو چه اتفاقی می معلوم نیستاین وسط 

سرگذشت « صفحه دو داستاِن  ۵۴. این شماره در آیدبیرون میخیر أسال و با پنج ماه تهمان 
 را اناز گی دو موپاس »گردش«و داستان کوتاه به قلم عبدالرحمان فرامرزی  »یک بدبخت

 شود.شامل میمحسن صبا  ۀبا ترجم
 شماره و آخرین ۱۳۰۷سال  ۀکه آخرین شمار  تاریخ خوردهاسفندماه  افسانهدهم  ۀشمار 

 به داستان زندگِی  صفحه تماماً  ۵۶شماره در  آید. اینحساب میاول این نشریه به ۀدور از 
 موتوره، فراز اقیانوسانفرادی با هواپیمای تک لیندبرگ همان خلبانی که در یک پرواز چارلز

گ زندگانی لیندبر «اختصاص یافته است:  اطلس را طی کرد و از آمریکا به اروپا رفت،
 دورۀ امیرهوشنگ نیرنوری. ۀموریس دهان با ترجم دانوال اوری و ۀنوشت» معروف چیطیاره
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داستان  چهار داستان ترجمه و ا پانزدهاول ب
دو  افسانهدوم  ۀشود اما تا دور لیفی تمام میأت

(ر.ک. جدول دورۀ اول؛ افتد. سال فاصله می
 پیوست)
 تر از قبل و معموالً دوم جمع و جور ۀ دور 

و شده ای منتشر صفحه ۱۶های جزوهصورت به
ه آن را کاست ناشر عزمش را جزم کرده  انگار

 ۀافسان«صورت هر روز و به قول خودش به
دوم،  ۀاول از دور  ۀشمار  منتشر نماید.» یومیه

 و استتاریخ خورده  ۱۳۰۹ماه اول آبان پنجشنبه
 »قاتل عجیب«یک داستان کوتاه پلیسی به نام 

 را بدون ذکر نام نویسنده و با ترجمه و بازنویسِی 
 رشید امانت در خود دارد. 

 تنها با این ایاین شماره بدون هیچ مقدمه
 توضیحات در روی جلد همراه است: 

شود. و دوشنبه و ایام تعطیل منتشر می روزه سوای جمعهکتاب ماهی بیست جزوه همه این
فرستاده خواهد شد.  جزوه در یک ماه مرتباً بیست خاور بفرستد  ۀسسؤ کس پنج قران به مهر 

 طوفان شکسپیر را خواهید خواند. ۀآبان افسان سومروز شنبه 
با تلخیص  ۱۳۰۹ماه دوم، شنبه سوم آبان ۀاز دور  افسانهدوم  ۀشود و جزو یطور هم مهمین

شکل  را به آن پرویز ناتل خانلریشکسپیر منتشر شده که  »طوفان« ۀامنمایشنو بازنویسی 
 .است کردهترجمه و بازنویسی  ،داستاِن کوتاه

های تالش ای ازجلوه، شوددیده می بر پشت جلد آن افسانهشماره از که در این را  تبلیغی
کوتاه به  داستاِن تبدیِل  برایاش دانست که محمد رمضانی و نشریهباید  ناپذیریخستگی

  اند:داشتهنوعی سرگرمی در زندگی آن روزگار ایرانیان 
وقت زیادی را تلف  زیرا اوالً  یومیه بهترین سرگرمی و مشغولیت خواننده در روز است ۀافسان
مطالب آن برای  زان است. ثالثاً طبع آن خوب و نفیس و قیمت آن خیلی ار  نماید و ثانیاً نمی

 توانند وجهای والیات ایران که اهالی آن نمیبر  کننده است. مخصوصاً و مشغول کس مفیدهر 
 میباشد تفریح ۀی ندارند، بهترین وسیلسرگرم تفریحی برسانند و ابداً  مخارِج  مصرِف زیادی به
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  .شودو افسانه نمک این طعام محسوب می زیراکه کتاب غذای روح

 ۱۱۶تداوم انتشار دارد و با نشر وه هشتاد جز در طور مرتب به »یومیه ۀافسان«از آن پس 
فعالیت خود را پشت سر  ۀ، پربارترین دور لیفأت ۴۴و ترجمه  ۷۲ داستان کوتاه شامل

 (ر.ک. جدول دورۀ دوم؛ پیوست) گذارد.می
های دارد و نخستین ترجمهلیت چشمگیری خانلری فعاپرویز ناتل افسانهاز  در این دوره

 ۀدر دور  افسانه خانلری با همکارِی . البته سراغ گرفتی این دوره هاجزوهشود در او را می
روایت  (ر.ک. جدول دورۀ دوم و سوم؛ پیوست). کرده استاین نشریه هم ادامه پیدا سوم 

  خانلری از این دوران چنین است: 
  مجموعۀدست به قلم برده بودم و در گذرانیدم و تازه متوسطه را می ها من دورۀدر آن سال

ندرت از ها بیشتر از روی متونی بود که بهکردم. این ترجمههایی منتشر می... ترجمهافسانه
رسید. های کالسیک فرانسوی به تهران مینویسندگان و شعرای آن روزی اروپا قاطِی کتاب

بعد از مثال هانری بوردو یا سولی پرودوم یا لوکنت دولیل و یا آپولینر تازه موج نوِی ادبیاِت 
هایم بیشتر به کار آنها کردند و من در ترجمهجنگ اروپا و مخصوصا فرانسه را رهبری می

های کالسیک و سلیقگِی بیشتر با این دسته داشتم تا چهرهکردم زیراکه همتوجه می
خاور...  کاللۀویکتور هوگو، بالزاک، آناتول فرانس و الکساندر دوما. صاحب  شدۀشناخته

چاپ  توان در زمینۀترین کسی که میترین ناشر تهران بود و پر جراتدر آن زمان بزرگ
ا داشت او واقعا با انتشار کتاب سراغ کرد. در آن روزگار که خواننده حکم سیمرغ و کیمیا ر 

ا چون خواننده معدود بود و روزانه یک کار بزرگ نزدیک به معجزه را انجام داد. ام افسانۀ
معروف قولرسید و بههمت محدود، از این جهت پولی به ما نمیاین مرِد صاحب رمایۀس

شد، این ناشر ای که چاپ میبودیم و فقط در ازای هر قصه افسانهنویسندگاِن افتخاری 
داد. البته شاید دیگران پولی رایگان به ما میشده را بهمند پنج نسخه از اثر چاپعالقه

مجانی راضی  افسانۀای بیش نبودم به همین پنج جلد اما من که محصل مدرسهگرفتند، می
اثر پوشکین را ترجمه کردم و او چاپ  دختر سروانخاطر دارم که وقتی قصۀ بودم و خوب به

الترجمه به من داد و کلی به گردنم به عنوان حق افسانهجلد ده تمنا، کرد، با هزار خواهش و 
  )۳(منت گذاشت.

با اقبال خوانندگان ایرانی همراه بوده چون از همه بیشتر  کوتاه موپاسان ظاهراً  هایداستان
ها از نخستین ترجمه .شوددیده می افسانه دوم ۀدور های اوست که در جزوه هایداستان
سلطان  با ترجمۀ» بی گالبیبی«:آیدمی افسانههمین دوره از در نیز های پوشکین داستان
 انصاریخان میرزاحسین با ترجمۀ» یک تیر«آذر) و  ۲۹شنبه ، ۳۹ قهرمانی (جزوۀالدین شرف
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 )۴(دی). ۲۰، شنبه ۴۹ (جزوۀ
در بار  برای نخستینپژمان بختیاری حسین  ۀترجمبه  »گربۀ سیاه«با داستان  پوآلنادگار 

ی از نخستین یکها گذشته، ایناز  .شودبه خوانندگان معرفی می است که افسانهین دوره از ا
: کندحضور می است که اعالِم دوره همین الی صفحات در البه هم فارسی زنان مترجِم 
 ترجمه کرده است. ۳۲ و ۲۹ هایهدر جزو  راویکتور هوگو  هایداستانکه جمیله فرخ 

البته  .شوندچاپ می افسانه دوم ۀدور ر های بزرگ علوی و مسعود فرزاد هم داولین ترجمه
» آزارمعلم کم«، دستی هم در نوشتن دارد: ترجمه افسانه عالوه بر دوم ۀفرزاد در دور 

 ۀجزو ( »سیل بجنورد«دی) و داستان ۲۴چهارشنبه ،۵۳ ۀکمدی در یک پرده (جزو  ۀنمایشنام
سعید نفیسی  نویسندگی رکارتر از همه درهای او هستند. اما پُ بهمن) از نوشته۱چهارشنبه ،۵۶
طوق «آذر)، ۱شنبه ،۲۱ ۀ(جزو  »ریش گرو گیس«است:  افسانه ۀاین دور داستان در  ۷با 

در (هر دو  »کالم شهوِت «و  »پسرش پس از خودکشِی «آذر)، ۲یکشنبه ،۲۲ ۀ(جزو  »لعنت
 »پدری ۀخان«و  »مآبیفرنگی« ،»سیل تمدن«آذر) و سه داستان ۱۹چهارشنبه ،۳۳ ۀجزو 

 .آذر)۲۶چهارشنبه ،۳۸ ۀ(جزو 
، ۸۰ ۀبا انتشار جزو  ۱۳۰۹اسفند ۲۱ پنجشنبه

ماه به  ۵در طول مدت کمتر از  افسانهدوم  ۀدور 
له از روز فاص ۴۰سوم با  ۀرسد و دور پایان می

با تک داستانی به نام  ۱۳۱۰اول اردیبهشت 
 ۀهوفمان و ترجم ۀشود که نوشتآغاز می »قمار«

 ۀی دور هاافسانه .حسین پژمان بختیاری است
شوند و می هر هفته منتشر ۀشنبسوم، شنبه و سه

 ۀاما از شمار  ای هستندصفحه۲۴ در ابتدا عموماً 
 به دلیِل  جلد پشت مطابق توضیحاِت هجده، 

صفحه کاهش پیدا شانزده کاغذ به  گرانِی 
  د.نکنمی

حضور صادق سوم،  ۀ دور ترین اتفاِق مهم
داستان  ۀترجم و نویسندم قامتهدایت در 
های وی در این دوره در ه. ترجمکوتاه است

  آمده است:زیر جدول 
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 خورشیدی ۱۳۱۰سال  افسانه شمارۀ نویسنده نام داستان ردیف

 اردیبهشت ۱۱ه شنب ۵و  ۴ ۀجزو  دکتر شنیتزلر کور و برادرش ۱
 اردیبهشت ۲۸ شنبهسه ۱۱ ۀجزو  النژ کپیالند کالغ پیر ۲
 تیر ۸ شنبهسه ۲۳ ۀجزو  آنتوان چخوف دارتمشک تیغ ۳
  تیر ۲۶ شنبه ۲۸ ۀجزو  گاستن شرو مرداب حبشه ۴

حکایت «)، که بعدها به محلل تغییر نام داد تیر۲۶شنبه ،۲۸ ۀ(جزو  »دل میرزا یدالله دردِ «
مرداد) از  ۵ شنبهسه ،۳۲ ۀ(جزو » های ورامینشب«مرداد) و  ۲شنبه  ،۳۱ ۀ(جزو  »نتیجهبا

تمشک «داستان کوتاه آنتوان چخوف با اینکه  تراند. مهمافسانهسوم ۀ های او در دور نوشته
 شود. معرفی میایرانی به خوانندگان ست که او  ۀبه ترجم »دارتیغ

برای  »ز عالیپُ «و  »داروی محبت« ۀبا ترجمرا  او. هنری سوم، ۀدر دور  هم مسعود فرزاد
  :دارد پوآلناز ادگار  نیزهایی و ترجمه کندمعرفی میبار  اولین

 خورشیدی ۱۳۱۰سال  افسانهشمارۀ  نویسنده نام داستان ردیف
 اردیبهشت ۴ه شنب ۲ ۀجزو  او. هنری  داروی محبت ۱
 اردیبهشت ۱۱ شنبه ۵و  ۴ ۀجزو  او. هنری  ُپز عالی ۲
 تیر ۱۹ شنبه ۲۶ ۀجزو  پوآلنادگار  قلب رازگو ۳
 رتی ۱۹ شنبه ۲۶ ۀجزو  پوآلنادگار  آمونتیالدو ۴
  تیر ۲۲ شنبهسه ۲۷جزوۀ  پوآلنادگار  ماسک مرگ سرخ ۵

حکمیت « توان به موارد زیر اشاره کرد:می افسانهسوم  ۀلیفی دور أهای تاز نوشته
 ؛خرداد) ۱شنبه  ،۱۲ ۀبه قلم غالمحسین محتشم (جزو  اقتباس از مشاهده یک فیلم ،»وجدان

 ۱۱ شنبهسه ،۱۵و  ۱۴ ۀکمدی در یک پرده به قلم مسعود فرزاد (جزو  ،»یعنی که مصاحبه«
به قلم  »باد سام« ؛خرداد) ۱۵شنبه  ،۱۶ ۀبه قلم ابوالقاسم پاینده (جزو  »قضاوقدر« ؛خرداد)

 » کباب شدمرفتم ثواب کنم «، »ازدواج عجیب« ؛مرداد) ۲شنبه  ،۳۱ ۀآقا بزرگ علوی (جزو 
 .)۱۳۱۰بهمن  ،۳۳ جزوۀهر سه به قلم محمود هدایت ( »سرگذشت عشرت«و 

 داستان ۵۴که در مجموع  ه بودشد آغاز ۱۳۱۰از اردیبهشت  شماره ٦٠شامل  سوم ۀدور 
(ر.ک.  رسیدبه پایان  همان سال ماهبهمندر  لیف دارد،أت بیست ترجمه و ۳۴کوتاه شامل 

پرویز  به ترجمۀ سوم، داستانی از پوشکین دورۀ آخرین داستاِن  ).جدول دورۀ سوم؛ پیوست
 »ر سرواندخت«صورت کتاب درآمد و نامش به بود که بعداً » دختر سلطان«خانلری به نام ناتل



  افسانه؛ سرآغاز ترجمۀ داستان کوتاه در ایران//////126
 

 . نبودخاور ۀ های کاللافسانهپایان  سوم ۀاما دور  )۵(شد.
با  باراین منتشر کند. را افسانهچهارم  ۀعزم کرد تا دور  ۱۳۲۳ در بار دیگرمحمد رمضانی 

  های قبل باشد:تر از دورهگسترده رشبود که کاقرار گذاشته خودش و خوانندگان 
ما و  ۀمنتشر خواهد شد معرف ذوق و سلیق های مصور که از این پس همه هفتهافسانه

دانیم در اینجا به عرض بود و چیزی که الزم میبهترین مشغولیت برای خوانندگان خواهد 
ساده نیست  بار برای چاپ یک داستاِن این افسانهقارئین محترم برسانیم آنست که نشر 

 جزوۀکه در هر  رح است... موضوعاتیده موضوع مختلف مط افسانه ۀبلکه در هر جزو 
 .۵منظوم  ۀافسان .۴قصه  .۳ایرانی  ۀافسان. ۲خارجی  ۀافسان .۱ شود:چاپ می افسانه

ممکن است  .۸ ایدغرائب و عجائبی که دیده یا شنیده. ۷عادات و آداب  .۶بخندیم 
 . جدول.۱۰ابیات منتخبه  .۹ ندانید

    افسانه چهارم دورۀاول از  جزوۀ
صفحه  ۶۴منتشر شد و  ۱۳۲۳بهمن۱۴

همن های بعدی هم در طول بشمارهداشت. 
حتی به  این دوره اما ؛و اسفند بیرون آمدند

 ۱۳۲۴فروردین۴شنبه  نهم هم نرسید و جزوۀ
خاور ۀ های کاللافسانههشتم،  ۀشمار  با آمدِن 

 . از انتشار بازماند
از نیما یوشیج  »مرقد آقا«داستان کوتاه 

به  »مرد احمق«) و اسفند ۵شنبه  ،۴ جزوۀ(
 ۱۹شنبه  ،۶و  ۵ جزوۀقلم رسام ارژنگی (

 دورۀتوجه قابل هایداستاناز  اسفند)
 شانزدهدر مجموع  . این دورهچهارمند

لیف أت دهترجمه و  ششداستان کوتاه شامل 
داشت (ر.ک. جدول دورۀ چهارم؛ 

 ۀجستجو کرد. کالل زیاد ناشر آن را باید در اشتغاالِت  افسانهنیافتن اما دلیل ادامه ؛پیوست)
تنه با یکاما رفت خودش به شمار می دورۀنشر کتاب در  ۀسسؤ ترین مگخاور اگرچه بزر 

سردبیر نداشت و محمد  افسانه )۶(.شداین نشر اداره می صاحِب  ،محمد رمضانیتالش 
کرد. را هم منتشر می کتابو  شرقیعنی دیگر  ۀزمان با نشر آن، دو نشریرمضانی هم
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 گردآورِی شناسی و بود. در کتابی هم دارو چاپخانه یفروشکتابمشغوِل  ،برآنعالوه

متون کهن هم دستی داشت. به اینها اضافه کنید که پخش نشریات و  کتاب و تصحیِح 
ها شد و وصول طلبکاری از کتابفروش او انجام مییر نظر خودِ ز نیز ها در والیات کشور کتاب

 افسانههای الی صفحهکه رد و نشان آن در البه مله دردسرهایی بودنشریات ازج و مشترکاِن 
 شود.خاور دیده میۀ دیگر کالل و نشریاِت 

تاریخی از را های مختلفی از داستان کوتاه فعالیت خود گونهزمان در مدت افسانه ۀنشری
ایرانی معرفی خوانان به کتاب تخیلیو علمیوحشت  پلیسی و گرفته تا و شاعرانه و فلسفی

لیف) أت ۷۸ترجمه و  ۱۲۷( داستان کوتاه ۲۰۵ با شماره ۱۵۸ نشریه در چهار دوره ورد. این ک
حروفچینی و  کاغذ و لیف به راه انداخت و اگرچه کیفیِت أجریان مداومی از ترجمه و ت

پیشگام و ای رسد اما آن را باید نمونهنظر می ضعیف بهامروز  ۀبه دید نشریه بندِی صفحه
 افسانه )۷(چهل به حساب آورد. ۀدر ده کتاب هفتهثیرگذار بر نشریات بعد از خود ازجمله أت

  داستانی داشت،کوتاِه  قالِب خوان ایرانی با کتاب ۀآشناسازی جامعموفقی در  ۀکارنام
جای و به فرانسوی نوول را بگیرد ۀواژ  نتوانست جاِی  »افسانه« ۀواژ  -و چه خوب که -هرچند

 عام یافت. بود قبوِل  short storyاز  لفظبهلفظ ایداستان کوتاه که ترجمه آن
 

 پانوشت:
 .۵۴۰، ص ۱۳۶۸کوشش سیروس طاهباز، انتشارات دفترهای زمانه، به ،هانیما یوشیج: نامه )۱(
های خطی و چاپی گردآوری کتاب ۀمجموعهمراه خاور به ۀ های کاللنشریات و کتاب ۀمجموع )۲(

شود. وجردی (مسجد اعظم قم) نگهداری میالله بر آیت ۀاکنون در کتابخانط این ناشر همشده توس
آقایان راهنورد (مدیر هستم. با تالش و اهتماِم  این کتابخانه گردانندگاِن  گزار و قدرداِن جا سپاسهمین
های  شمارهتورق و بازخوانی تمامِی امکان بود که  دیجیتال) ۀکتابخانانه) و صمصامی (کارشناس کتابخ
  راهم شد.ف افسانه ۀنشری

و  ۸۹، صص ۱۳۹۲غش، انتشارات معین، پرویز ناتل خانلری در گفتگو با صدرالدین الهی: نقد بی) ۳(
۹۰. 

 .۱۳۲۶روابط فرهنگی ایران با شوروی، پیام نو، مهر و آبان  سعید نفیسی: )۴(
هم وقتی بود که محصِل بود. آن پوشکیناز  دختر سرواناولین کتابی که ترجمه کردم و چاپ شد « )۵(

را چاپ کرد و به عنوان خاور آن ان بودم. محمد رمضانی، مدیر موسسۀ کاللۀکالس چهارم دبیرست
های جیبی) را به من داد. این کتاب بعدا توسط انتشارات فرانکلین (کتابالترجمه پنج نسخه از آنحق

، ۸-۵، شماره ۱۶یدالله جاللی پندری: خاطرات پرویز ناتل خانلری، آینده، سال » تجدید چاپ شد.
 .۴۳۷، ص ۱۳۶۹آبان -مرداد

 .۲۹، ص ۱۳۹۳کتاب،  ۀران، خاناز مشاهیر کتابشناسی ای محمد رمضانی سید فرید قاسمی: )۶(



  افسانه؛ سرآغاز ترجمۀ داستان کوتاه در ایران//////128
 

مترجم، سال  ۀکتاب هفته، فصلنام ۀلیف با نگاهی به مجلأل ترجمه و تخدمات متقاب فر:علی خزاعی )۷(
، کتاب هفتهۀنامویژهآنگاه  ۀ؛ و نیز نگاه کنید به مقاالت فصلنام۱۲۴تا  ۱۱۱، صص ۷۱ ۀونهم، شمار بیست
 .۱۳۹۶، زمستان ۵ ۀشمار 

 
 :پیوست

 افسانه  ۀفعالیت نشریۀ چهار دور  ۀکارنام

 ۱۳۰۷تا اسفند  ۱۳۰۶اول: از آبان ۀ دور 

 فهرست تاریخ انتشار جزوه
 ترجمۀولتر هر دو به  /سرگذشت ممننکنان دویل و  /مومیاییۀ معشوق آبان ۱۳شنبه ۱

 سلطان حمید امیرسلیمانی
سلطان  ترجمۀموپاسان هر دو به  /قیمت اعدامتولستوی و  /پادشاه و عابد آبان ۲۷شنبه ۲

های نات پنکرتون از دوسیه جسد یک خانم در درهحمید امیرسلیمانی، 
 عطاالله دیهیمی ترجمۀ

 فروردین۲۵شنبه ۳
 

دکتر زامنهف  /اسکندر مقدونیشیخ موسی نثری همدانی،  /طی زمان
های شرلوک هولمس از سرگذشت پادشاه ظلماتصدیق عمائی،  ترجمۀ
 الله دیهیمیعطا ترجمۀ

 رضا کالنتری ترجمۀاچ. جی. ولز  /شهر کوران اردیبهشت ۱شنبه ۴
رضا  ترجمۀاچ. جی. ولز  /گنج در جنگلپویان،  /مسعود و طلعت اردیبهشت  ۵

 کالنتری 
صدیق عمائی معلم  هر دو ترجمه از اسپرانتو: فرشته و زاهدو  وفامرد بی اردیبهشت  ۶

 مدرسة تایید همدان
حسینقلی مستعان،  ترجمۀاز آثار نویسندگان اخیر فرانسه  عنتر شجاع عرب اردیبهشت ۷

 صدیق عمائی  ترجمۀبدوِن نام نویسنده،  /پرستپادشاه و شکم
 حسینقلی مستعان /علی بابا اردیبهشت ۸
 ترجمۀموپاسان  /گردش عبدالرحمان فرامرزی، /بدبختسرگذشت یک  آبان ۹

 محسن صبا
 ترجمۀدانوال اوری و موریس دهان  /چی معروفزندگانی لیندبرگ طیاره اسفند ۱۰

 امیرهوشنگ نیرنوری
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 ۱۳۰۹دوم: از آبان تا پایان اسفند ۀ دور 

 امانتبی نام نویسنده، ترجمه و بازنویسی رشید  /قاتل عجیب آبان۱پنجشنبه ۱
 شکسپیر با تلخیص و بازنویسی پرویز ناتل خانلری /طوفان ۀنمایشنام آبان۳شنبه ۲
 ترجمۀهانری گی فرانسوی  /حافظ شاعر ایرانیشکسپیر،  طوفان ۀادام آبان ۴ یکشنبه ۳

 پرویز ناتل خانلری ترجمۀژوزف مونته  /دستمالمحسن صبا، 
 م. دهاتی /قاتل کیست؟ آبان۶شنبهسه ۴
 قاتل کیست؟داستان  ۀادام آبان۷چهارشنبه ۵
 پرویز ناتل خانلری ترجمۀموپاسان هر دو با  /پدرکشموپاسان و  /مست آبان۸پنجشنبه ۶
 ترجمۀپلیس آمریکا  ۀهای اتل کینگ مفتشاز سرگذشت انگشت رنگین آبان۱۰شنبه ۷

 عطاالله دیهیمی
 ناتل خانلری ترجمۀموپاسان  /اعترافداستان روز قبل،  ادامۀ آبان۱۱یکشنبه ۸
 رشید امانت ترجمۀ ،داستانی بی ذکر نام نویسنده ۀسفرنام سفری به افریقا آبان۱۳شنبهسه ۹
 سفری به آفریقاادامۀ آبان۱۴چهارشنبه ۱۰
 نلریناتل خا ترجمۀموپاسان  /در یکی از شبهای بهار، سفری به آفریقاادامۀ آبان۱۵پنجشنبه ۱۱
 رشید امانت ترجمۀبدون ذکر نام نویسنده  /اسرار سیرک آبان۱۷شنبه ۱۲
از اشعار  فردوسیآل بویه،  ترجمۀموپاسان  /سنجاق، اسرار سیرکادامۀ آبان۱۸یکشنبه ۱۳

 محسن صبا ترجمۀهانری هاینه آلمانی 
 ترجمۀآلبرسیم هر دو داستان به  /مادموازل پاپیونآلفونس دوده،  /ستارگان آبان۲۰شنبهسه ۱۴

 محسن صبا
 محسن صبا ترجمۀآلفونس دوده  /آرنوینحسین انصاری،  /خواب خرس آبان۲۲پنجشنبه ۱۵
 ژولیت کوبله بدون نام مترجم /های یونانیافسانه آبان۲۴شنبه ۱۶
 آل بویه ترجمۀموپاسان  /سرباز کوچک، های یونانیافسانهادامۀ آبان۲۵یکشنبه ۱۷
 رشید امانت /اسرار عشق آبان۲۷شنبهسه ۱۸
 خان زرین خامهمیرزا حسین ترجمۀبدون نام نویسنده  /دو هدیه از بابانوئل آبان۲۸چهارشنبه ۱۹
 ابوالفتح ایلبک ترجمۀشکسپیر،  /دو جوان در شهر ورنا آبان۲۹پنجشنبه ۲۰
 سعید نفیسی /ریش گرو گیس آذر۱شنبه ۲۱
 سعید نفیسی /طوق لعنت، ریش گرو گیس ۀادام آذر۲یکشنبه ۲۲
 محسن صبا ترجمۀموپاسان هر دو به  /تیستینموپاسان،  /فروشی آذر۴شنبهسه ۲۳
ناتل  ترجمۀاز اشعار فرانسوا کوپه هر دو به  پدرمادام وی،  /دو خانواده آذر۵چهارشنبه ۲۴

 خانلری
 اشراق خاوری /ابراهیم ادهم آذر۶پنجشنبه ۲۵
ابوالفتح ایلبک  ترجمۀموپاسان هر دو به  /انتقامشکسپیر،  /زمستانی ۀقص آذر۸شنبه ۲۶

 بختیاری
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فردریک بوتیه هر دو با  /مکافاتهانری بوردو و  /سرما و گرما ۀمعجز  آذر۹یکشنبه ۲۷
 ناتل خانلری ترجمۀ

 ترجمۀ بدون نام نویسنده، /دزدان شیکاگواصغر شریف، علی /نوای نی آذر۱۱شنبهسه ۲۸
 منوچهر لهراسبی

ویکتور هوگو، هر دو داستان ترجمه  /کارگران دریاویکتور هوگو و نودوسه/  آذر۱۲چهارشنبه ۲۹
 و تلخیص جمیله فرخ

 محمدعلی گلشائیان ترجمۀآلفرد دو موسه،  /رال آذر۱۵شنبه ۳۰
خان میرزا حسین ترجمۀبدون نام نویسنده،  /غیرمنتظرهخوشحالی ، رال ادامۀ آذر۱۶یکشنبه ۳۱

 خامهزرین
مردی که می منوچهر لهراسبی،  ترجمۀبدون نام نویسنده،  /صبح امید آذر۱۸شنبهسه ۳۲

 ویکتور هوگو ترجمه و تلخیص جمیله فرخ /خندد
 سعید نفیسی، هر دو داستان به قلم شهوت کالمو  پس از خودکشی پسرش آذر۱۹چهارشنبه ۳۳
 میراحمد ایروانلو /کشف عجیب آذر۲۰پنجشنبه ۳۴
 ناتل خانلری ترجمۀهانری بوردو،  /مطرب، کشف عجیب ادامۀ آذر۲۲شنبه ۳۵
مراجعت ح. پژمان بختیاری،  ترجمۀبدون نام نویسنده با  /دزد اطفال آذر۲۳یکشنبه ۳۶

 خامهحسین زرین ترجمۀبدون نام نویسنده با  /غیرمترقبه
 ا. راسخی ترجمۀموپاسان  /گرگ، مراجعت غیر مترقبه ۀادام آذر۲۵شنبهسه ۳۷
 سعید نفیسی ۀنوشت پدری ۀخانو  مآبیفرنگی ،سیل تمدنسه داستان  آذر۲۶چهارشنبه ۳۸
 الدین قهرمانیسلطان شرف ترجمۀپوشکین  /بی گالبیبی آذر۲۹شنبه ۳۹
سلطان  ترجمۀبدون نام نویسنده،  /بیداری بخت، بی گالبیبی ادامۀ آذر۳۰یکشنبه ۴۰

 الدین قهرمانیشرف
عطاالله  ترجمۀموپاسان  /مادر وحشیامیر دولو،  ترجمۀموپاسان  /انتظار دی۲شنبهسه ۴۱

 پورشهاب
جبران خلیل جبران  /طوفانناتل خانلری،  ترجمۀشارل گویون  /قصر خیالی دی۴پنجشنبه ۴۲

 زادهواعظ ترجمۀ
از مراسالت پل لوی کوریه به مادام  الدین قهرمانی،شرف /حسن تصادف دی۶شنبه ۴۳

 پرویز مستوفی ترجمۀبدون نام نویسنده به  /لپتی پوسهم. ص.،  ترجمۀ پیگال
دست جواد پارسا کرمانی،  ترجمۀاقتباس از حکایات انگلیسی خاکسترنشین  دی۷یکشنبه ۴۴

 پورعطاالله شهاب ترجمۀموپاسان  /انتقام
 محمدعلی عبادی /کرور اشرفی هشت دی۹شنبهسه ۴۵
محمود  /سه احمقاز حکایات قدیم ایران/ حسن علوی همدانی،  مدُ خر بی دی۱۰چهارشنبه ۴۶

 تهرانپور
 غالمرضا آذرنگ /قمار دی۱۱پنجشنبه ۴۷
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 /آنکرپژمان بختیاری،  ترجمۀ پوآلنادگار  /سیاه ۀگرب، قمارداستان  ادامۀ دی۱۸پنجشنبه ۴۸

 حسن علوی
 خان انصاریمیرزا حسین ترجمۀپوشکین  /یک تیر دی۲۰شنبه ۴۹
به قلم  خوب آوردیو  صندلی، رساندخدا می، سه داستان یک تیر ۀادام دی۲۱یکشنبه ۵۰

 الدین قهرمانیشرف
سلطان محمدعلیخان صفاری،  ترجمۀبدون نام نویسنده به  /خونینعشق  دی۲۲دوشنبه ۵۱

 ناتل خانلری ترجمۀاز اشعار لوکنت دولیل  کریستین
 حسن علوی همدانی /موقعتلفن بیپرویز ناتل خانلری،  /آخرین دیدار دی۲۳شنبهسه ۵۲
سه از شب کمدی در یک پرده/ مسعود فرزاد،  ۀنمایشنام آزارمعلم کم دی۲۴چهارشنبه ۵۳

 حسن علوی /گذشته
 پژمان بختیاری ترجمۀهای یونانی از افسانه پسیشه دی۲۵پنجشنبه ۵۴
 پسیشه ۀافسان ادامۀ دی۲۸یکشنبه ۵۵
حسن  ۀاز شاعر فرانسوی به ترجم سینمای ساکنمسعود فرزاد،  /سیل بجنورد بهمن۱چهارشنبه ۵۶

 علوی
 خان صفاریسلطان محمدعلی /مستحفظ راه بهمن۲پنجشنبه ۵۷
 آقابزرگ علوی ترجمۀماکسیم گورکی  /یزیشبی در پا، مستحفظ راه ادامۀ بهمن۹پنجشنبه ۵۸
 پژمان بختیاری ترجمۀدان مشهور به آ. هوفمان موسیقی /کرسپل بهمن۱۱شنبه ۵۹
 علویحسن  /مدینه یک زن دالور، کرسپل بقیۀ بهمن۱۲یکشنبه ۶۰
 م. سلطانی /دزد عیار داروغه باهوش بهمن۱۴شنبهسه ۶۱
بدون نام نویسنده ترجمه از عربی: اشراق  /پسر نازپروردهداستان دیروز،  ۀبقی بهمن۱۵چهارشنبه ۶۲

 خاوری
چارلز دیکنز هر دو داستان  /یای ستارهؤ رو  طفلویلیام کاپر،  /سواریاسب بهمن۱۶پنجشنبه ۶۳

 الدین قهرمانیشرف /زنجیر عدالتمسعود فرزاد،  ترجمۀبه 
 ،بدون نام نویسنده /درس مفیدموسی بروخیم،  ترجمۀموپاسان  /بابا میلون بهمن۱۸شنبه ۶۴

 الدین قهرمانیشرف /شاهسون و دیوانهترجمه از عربی: اشراق خاوری، 
 پویان /شب دوشین بهمن۱۹یکشنبه ۶۵
ا.م.  /اسرار کره مریخغالمرضا برزگر،  /مادر بد، شب دوشینداستان  ادامۀ بهمن۲۵شنبه ۶۶

 حبیب فهیمی ترجمۀلمان 
 ا. خطیبلو ترجمۀمیعاد ونیس  /عشق و مرگ بهمن۲۶یکشنبه ۶۷
 هر دو داستان به قلم عباس مشیری گریه و خندهو  مرد با دستکش بهمن۲۹چهارشنبه ۶۸
انگلیسی/ رابرت برونینگ  ۀمنظوم پوشنیزن پاره، گریه و خندهداستان  ادامۀ اسفند۵شنبهسه ۶۹

منتشر شده در افسانه و فهرست  هایداستانمسعود فرزاد، فهرست  ترجمۀ
 انتشارات کالله خاور

 ابوالفتح ایلبک بختیاری ترجمۀشکسپیر  /خواهدهمانکه دلت می اسفند۶چهارشنبه ۷۰
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مسعود  ترجمۀلو آمریکایی از اشعار هنری النگفه قوشداستان دیروز، ادامۀ اسفند۷پنجشنبه ۷۱
 فرزاد

 امیرهوشنگ نیرنوری ترجمۀژولیت کوبله  /حکایات انگلیسی اسفند۱۱دوشنبه ۷۲
حسین  ترجمۀبدون نام نویسنده  /عشق و محبت، حکایات انگلیسی بقیۀ اسفند۱۲شنبهسه ۷۳

 عبدالحمید نیرنوری ترجمۀبدون نام نویسنده  /طفولیت سمیرامیسکامبول، 
 نایب اول فرهاد دادستان /امیدواری در یک شب تیره اسفند۱۳چهارشنبه ۷۴
 غالمحسین محتشم /عشق سیاه اسفند۱۴پنجشنبه ۷۵
 عشق سیاهداستان  بقیۀ اسفند۱۶شنبه ۷۶
 الیاس ناطقی /کوران متحد -مسعود فرزاد ترجمۀچارلز الم  /بریان خوک اسفند۱۸دوشنبه ۷۷
بدون نام نویسنده  /الماس و سوسمارعباس شهری،  /سوء ازدواج ۀنتیج اسفند۱۹شنبهسه ۷۸

 الدین سلطانیشرف /من کلهم اجمعینمهربان فرنگی،  ترجمۀ
جهانگیر  /الکل و نتایج آنغالمحسین محتشم،  /بیجان ۀمعجز دهند اسفند۲۰چهارشنبه ۷۹

 جهانداری
منوچهر  /یکروزه ۀخلیفحسن علوی،  ترجمۀاز حکایات فرانسه  صدای پول اسفند۲۱پنجشنبه ۸۰

 غالمرضا آذرنگ /سفیدپوشفرشید، 
 

 ۱۳۱۰از اردیبهشت تا بهمن  سوم:ۀ دور 

 پژمان بختیاری ۀآ. هوفمان ترجم /قمار اردیبهشت۱چهارشنبه ۱

 /یدنیاشتباه پز مسعود فرزاد،  ترجمۀاو. هنری  /داروی محبت، قمار ۀبقی اردیبهشت۴شنبه ۲
 غالمرضا آذرنگ ترجمۀبدون نام نویسنده 

 مسعود فرزاد ترجمۀرادیارد کیپلینگ  /ریکی تیکی تاوی اردیبهشت۷شنبهسه ۳

و  ۴
۵ 

او. هنری  /پز عالیصادق هدایت،  ترجمۀدکتر شنیتزلر  /کور و برادرش اردیبهشت۱۱شنبه
 مسعود فرزاد ترجمۀ

و  ۶
۷ 

 سلطان محمدعلیخان صفاری /های محیطقربانی اردیبهشت۱۴شنبهسه

 اشراق خاوری /ایران و افغان اردیبهشت۱۸شنبه ۸

حسین  ترجمۀبدون نام نویسنده  /دیوانه کیستپویان،  /جوان بوالهوس اردیبهشت۲۱شنبهسه ۹
 کامبول

 ا. خطیبلو /عشاق عفیف اردیبهشت۲۵شنبه ۱۰
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 ترجمۀنروژی  ۀالنژ کپیالند نویسند /کالغ پیر، عشاق عفیف بقیۀ اردیبهشت۲۸شنبهسه ۱۱

 صادق هدایت
 اقتباس از مشاهدة یک فیلم/ غالمحسین محتشم حکمیت وجدان خرداد۱شنبه ۱۲
هانس کریستین آندرسن  /گفتسرو چه می، حکمیت وجدان بقیۀ خرداد۴شنبهسه ۱۳

 مسعود فرزاد ترجمۀدانمارکی 
و  ۱۴

۱۵ 
پریچهر  ۀکمدی در یک پرده/ مسعود فرزاد، منظوم یعنی که مصاحبه خرداد۱۱شنبهسه

 مسعود فرزاد /مهربانی شومسید محمدعلی امام،  /روزتیره
 ابوالقاسم پاینده /قضا و قدر خرداد۱۵شنبه ۱۶
 ناتل خانلری ترجمۀولتر  /سفیدوسیاه، قضاوقدرداستان  بقیۀ خرداد۱۸شنبهسه ۱۷
 پژمان بختیاری ترجمۀآ. هوفمان  /مادموازل اسکودری خرداد۲۲شنبه ۱۸
 مادموازل اسکودریداستان  ادامۀ خرداد۲۵شنبهسه ۱۹
 مادموازل اسکودریداستان  ادامۀ خرداد ۲۹شنبه  ۲۰
 مادموازل اسکودریداستان  ادامۀ تیر۱شنبهسه ۲۱
 مادموازل اسکودریداستان  ادامۀ تیر۵شنبه ۲۲
 صادق هدایت ترجمۀآنتوان چخوف  /دارتمشک تیغ تیر۸شنبهسه ۲۳
 غفار نصیری /یار لوطیحاجی الله تیر۱۲شنبه ۲۴
ناتل  ترجمۀاز اشعار فرانسوا کپه  شرممحمدرضا صفاری،  /فاطمه تیر۱۵شنبهسه ۲۵

 خانلری
 مسعود فرزاد ترجمۀهر دو به  پوآلن /آمونتیالدو، پوآلن /قلب رازگو تیر۱۹شنبه ۲۶
مسعود فرزاد،  ترجمۀ پوآلنادگار  /ماسک مرگ سرخ، آمونتیالدو بقیۀ تیر۲۲شنبهسه ۲۷

 ناتل خانلری ترجمۀاز اشعار لکنت دولیل  قلب هیالمار
 ترجمۀگاستن شرو  /مرداب حبشهصادق هدایت،  /درد دل میرزایدالله تیر۲۶شنبه ۲۸

 صادق هدایت
و  ۲۹

۳۰ 
ذ از خوأم اسماء و رشیدمحمود هدایت،  ترجمۀهنره بالزاک  /گرنادیر تیر۲۹شنبهسه

 اشراق خاوری ترجمۀالعصور مصر  ۀمجل
 صادق هدایت /حکایت بانتیجهآقابزرگ علوی،  /باد سام مرداد۲شنبه ۳۱
اسماعیل صفا  /سرگذشت یک فقیرصادق هدایت،  /های ورامینشب مرداد۵شنبهسه ۳۲

 م. ضیاء هشترودی ترجمۀ
هر سه  سرگذشت عشرت، رفتم ثواب کنم کباب شدم، ازدواج عجیب ماهبهمن ۳۳

 داستان از محمود هدایت
خالد ضیاء  /عشق در صحراح.ج.،  ترجمۀژزف رنور  /سرقت غریب ماهبهمن ۳۴

 محمد ضیاء هشترودی ترجمۀ
از اشعار توفیق  ماهیگیرانناتل خانلری،  ترجمۀمنتسکیو  /لیزیماک ماهبهمن ۳۵

گی دو  /عاقبت یک سائلمحمدضیاء هشترودی،  ترجمۀفکرت 
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 ترجمۀفلوریان پارمانیته هر دو به  /داری جادوگرزندهشبموپاسان و 
 پورعطاالله شهاب

از اشعار  سناخریبنمایش اقتباسی در یک پرده/ مسعود فرزاد،  هاهاالبه ماهبهمن ۳۶
 ناتل خانلری ترجمۀفرانسوا کوپه 

۳۷ 
و 
۳۸ 

 /والتر شتافسآرین پورکاشانی،  ترجمۀشکسپیر  /آوراشتباهات خنده ماهبهمن
 احمد بیرشک   ۀموپاسان ترجم

۳۹ 
 ۴۱تا 

 غالمرضاخان برزگر اسفراینی /مسعود ۀستار  ماهبهمن

تا  ۴۲
۴۵ 

 نصرت الله مصباح  ترجمۀآلفرد دوموسه  /فردریک وبرنرت ماهبهمن

۴۶ 
 ۵۰تا 

مینو  ترجمۀمولیر  /مریض خیالی و عروسی اجباریتئاتر کمدی  ماهبهمن
 محسن صبا ترجمۀاز حکایات فنلن  چوپانالجوردی، 

تا  ۵۱
۶۰ 

 پرویز ناتل خانلری ترجمۀپوشکین  /دختر سلطان ماهبهمن

 

 ۱۳۲۴تا فروردین  ۱۳۲۳چهارم: از بهمن  ۀدور 

عطاالله ثمره  /بریدهدستابراهیم الفت،  ترجمۀود هوز  /بحران زندگانی ۱۳۲۳بهمن۱۴ ۱
ارمغان اصغر گرمسیری، داستان منظوم علی /زن دردو ۀعامیان ۀکرمانی، قص

 عبدالله فرهمند. /پاریس
حیلة محمدتقی دامغانی،  /گلریزپژمان بختیاری،  ترجمۀمریمه  /تامانگو بهمن۲۱شنبه ۲

 محمد رمضانی /شیطان
-شرف /مکافاتابراهیم الفت،  ترجمۀموریس گودکه بلژیکی  /شب بیخوابی بهمن۲۸شنبه ۳

 الدین میرزا قهرمانی
 نیما یوشیج /مرقد آقاپژمان بختیاری،  ترجمۀمریمه  /یای شارل یازدهمؤ ر اسفند۵شنبه ۴

 رسام ارژنگی /مرد احمقحسین مسعودی،  /وامپیر اسفند۱۹شنبه ٦و۵
هفت شیر اشراق خاوری از عربی،  ترجمۀبدون نام نویسنده  /های پنهانگنج اسفند۲۶شنبه ۷

 عبدالحمید نیر نوری /شیرکشتم و یک نره
 


