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  1شماره  –اول  سال –مجله الکترونیکی پیشتاز 

 حالمروری بر تاریخچه کتاب های فانتزی از گذشته تا 

  اولین کتاب ترجمه ی طالیی نشریه
  مصاحبه اختصاصی ستارگان پنهان  اب های برتر جهانمعرفی و نقد کت

 مقاله گروهی تاثیرات فانتزی

 ارایه فصول کتاب حماسی اهنگ خون

 کتاب های الکترونیکیاریخچه ت







بخش ویژه : اخبار دنیای الکترونیک .....۸۲!

کتاب تصویری هانتیک : نقد و بیوگرافی و.....۱۳۹  !

داستان بلند حلقه ی اتش : نویسنده س. سایه .......۱۲۴!یک حلظه با کتاب های مورد عالقه خود همراه شوید ....!

معرفی داستان های کوتاه اعضا: داستان مرگ  . قبرستان .ناخوداگاه   ....۱۰۹!

گیل گمش : اولین حماسه ی تخیلی جهان .....۶!

او همان حقیقت : مجموعه فانتزی مدرن حقیقت چیست ؟.......۱۳۲ !اوای خونین : ترجمه ی کتاب حماسی نغمه ی خون .....۲۹!
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داستان های بلند کتاب ازاده 
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کتاب های فانتزی معرفی برترین 

 کتابکافه 
نقد اخبار کتاب و برترین ها 

ن 
پ ت
تا

نقد و ترجمه ی خالصه ی 
کتاب ها با برترین کیفیت  



توضیحات بخش های نشریه :!
میان برنامه هایی کوتاه با تصاویری تخیلی و فانتزی بسیار یک حلظه بخوان : 

با کیفیت که همراه جمله ها و نوشته های کوتاهی از کتاب های معروفی که تا به حال 
خوانده اید و یا نخوانده اید ...حلظه ای یادی از این کتاب های میکنیم .!

مجموعه فصل ها و فایل های صوتی که به عنوان میان برنامه بین ضمیمه های طالیی :  
نشر دو جلد از کار در هر فصل منتشر میشود !

بخش ویژه ای که از اخبار دنیای الکترونیک تا نقد بازی ها و گیم های تخیلیبخش الکترونیک : 
و فانتزی که یا به کتابی مرتب هسنت و یا از روی کتابی ساخته شده اند ....هر سری با عجایب دنیای 

کتاب ها ی مدرن  همراه باشید !

در این بخش کتاب های معروف جهان در ضمینه ی ادبیات فانتزی و ژانر های مرتبت انمعرفی : 
معرفی میشوند . کاری از تیم ترجمه وهمراهی گرافیک عالی ... اشنایی با کتاب های جدید !

در هر فصل کتاب خانه ی جدید خود را داشته باشیدکتاب خانه ی فصلی : 
مجموعه ای داستان های کوتاه نوشته ی دوستان شما ..ترجمه ی ما ...داستان های بلند که هرسری 

چند فصلی از ان توسط نویسند منتشر میشود ...کتاب و کمیک ترجمه ی نشریه . و داستان ها و 
اشعار نیمه بلند  باشید !

بخش اموزشی ما که هرسری با مدرن ترین روش های امروزی برای نویسندگان و پیشرفتاموزش : 
جامعه ی نویسندگی تیم حتقیقاتی راحی تالش میکنن تا به شما کمک کنن .!

شامل مقاله ها ی نوشته شدهدیگر بخش های مرتبت : 
توسط ما و یا پدید امده توسط دیگر همکاران ...مسابقات 

گرافکی و نویسندگی ...تبلیغات ..و انتشار بخش های 
توضیحی هستش .!



فانتزی چیست ؟
ایا میدانید منبع تخیالت و افکار 

شما چه گونه به وجود امده 
است ؟

به راستی  تارخچه ی ژانر مورد 
عالقه ما  از کجا و کی اغاز شده 

است ؟ !



تخیلی به صورت-زمان تولد ژانر علمی

دقیق معلوم نیست. حتی خود

پژوهشگران و طرفداران این ژانر هم

یلیتخ-دانند که ژانر علمیدرستی نمیبه

کرده ودقیقاً از چه زمانی کارش را شروع 

.جا رسیده استچگونه ادامه یافته تا بدین

ارهببه همین خاطر نظرات مختلفی دراین

ایوجود دارد که هر کدام زمانی و نوشته

دانند،را آغازگر این ژانر محبوب می

ها آغاز آن را همزمان با نوشتهبعضی

شدن حماسه گیلگمش در دوران تمدن

را بهای دیگر آن دانند و عدهباستان می

ایدهند. عدهقرون وسطی ربط می

معتقدند که بعد از ظهور دانشمندانی مانند

گالیله و نیوتُن این ژانر به وجود آمده

گویند کتابای هم میاست و عده

فرانکنشتاین آغازگر این ژانر و مری

گذاری این کتاب، بنیانشلی، نویسنده

اصلی آن بوده است. مبدأ پیدایش این

رگیژانر هر چه که باشد، پیشرفت و همه

شدن آن مربوط به قرن بیستم است؛

د وتر شقرنی که دسترسی به علوم آسان

تر بهی مردم توانستند راحتعامه

تکنولوژی و ابتکارات و اختراعات دست

پیدا کنند.

در ادامه مروری داریم بر تاریخچه این

طور آثارژانر در سینما و ادبیات و همین

که در این ژانر ساخته شده شاخصی

است.

کنند که پیدایش ژانربرخی ادعا می

های باستان برتخیلی به تمدنعلمی

حماسه های سنگی به نامگردد و لوحمی

گیلگمش یا گیلگامش،  که یکی از

های ادبیاتی تمدنترین حماسهقدیمی

باستان است، نقطه آغازی برای این

به تعدادشان که هالوح این ماجراست.

رسد و قدمت آن بینمی ۲۱ عدد

سال قبل از ۱۲۲۲الی  ۱۲۱۲های سال

میالد مسیح است، به زبان سومری

هستند و حکایت گیلگمش، پنجمین شاه

را -جنوب عراق کنونی -منطقه اوروک

کنند که به کمک انکیدو دستروایت می

رِیهای زیادی می زند. دِلبه ماجراجویی

هایاین کتاب با اینکه تم» گوید:می

؛ تخیلی استاش بیشتر از علمیفانتزی

اما با تصویرهای آخرالزمانی که دارد

هاین کتاب با اینکه تمای» گوید:می

؛ اماتخیلی استاش بیشتر از علمیفانتزی

دتوانبا تصویرهای آخرالزمانی که دارد می

ترین کتابی باشد که درنخستین و بدوی

«این ژانر نوشته شده است.

یونانی -های هندینشانه

تخیلی را-های اولیه ژانر علمیالمان

های هند باستان همتوان در حماسهمی

یافت. در این بین حماسه رامایانا بهترین

ای باستانی ازانا حماسهمثال است. رامای

هایهندوستان است که تقریباً بین سال

پس از میالد ۱۲۲پیش از میالد تا  ۰۲۲

نوشته شده. در این حماسه ماشین

تواند اتمسفرای وجود دارد که میپرنده

زمین را رد کرده، به فضا برود یا حتی در

اعماق آب نفوذ کند. این ماشین حتی به

تواند تمامز است که میسالحی مجه

هایشهر را از بین ببرد. از این قبیل المان

تخیلی در ادبیات کهن هند به وفور-علمی

شود؛ اما آل. اسپراگ دی کمپ،پیدا می

نویسنده آمریکایی و مشهور این ژانر و

کنند کهتعدادی از همکارانش ادعا می

-True History -کتاب تاریخ واقعی

اینوشته ی لوسین )نویسنده

شتنواالصل که به زبان یونانی میسوری

اب را در قرن دوم میالدی بهو این کت

رشته تحریر درآورد( اگر اولین کتاب ژانر

کم جزءتخیلی نباشد، دست-علمی

های این ژانر محسوب خواهد شد.اولین

در این کتاب عالوه بر سفرهای فضایی

های مختلف به فرم زندگیبین سیاره

موجودات بیگانه اشاره شده و حتی

آمده های بین سیارات هم در آنجنگ

است.

اچ.جی.ولزو تخیل به سبک

میالدی در شانزدهم قرن از اروپایی

هایی با ژانراروپا ادبیاتی که شباهت

تخیلی مدرن داشت رواج پیدا کرد.-علمی

های این دورهیکی از مشهورترین رمان

اتوپیا نمادی از یک -بدون شک اتوپیا

ای -واقعیتِ آرمانی و بدون کاستی است

شهر تامس مور که در سالهمان آرمان

م مور وباشد. اسنوشته شده می ۲۱۲۱

که او متصوّر شده بود، بارها  جهان کاملی

این ژانر و بارها توسط نویسنده های بعدی

یا گیرد و اتوپمورد استفاده قرارگرفته و می

و جهان کاملی که او متصوّر شده بود،

های بعدیبارها و بارها توسط نویسنده

گیرداین ژانر مورد استفاده قرارگرفته و می

رهای مشترک دو اتوپیا به یکی از موتیف

تخیلی تبدیل شده است. بعد-ژانر علمی

از اتوپیا مردی در ماه، اثر فرانسیس

نگادوین، سفرهای گالیور، اثر جاناتا

سویفت، شرح یک دنیای جدید، اثر

مارگارت کوندیش و فرانکنشتاین، اثر

گذارمری شلی، هر کدام به نوعی بدعت

تخیلی-های ژانر علمییکی از المان

ها اعتقادبودند. با این همه خود اروپایی

تخیلی با روی کار-دارند، ادبیات علمی

آمدن ژول ورن و اچ. جی. ولز در اواخر

با ورن ژول هم شروع شد.قرن نوزد

هایشخصیت هایماجراجویی درآمیختن

ها،تکنولوژی و علمی اختراعات و اصلی

ناب ادبیات در و ژانر این در را نوینی سبک

مرکز بهسفری مانند هاییکتاب. کرد

هزار فرسنگ زیر ۱۲ و ماه به سفر زمین،

ههایی را به تصویر کشید کدریا تکنولوژی

ها را و یا چیزهاییامروز یا دقیقاً خود آن

بینیم.ها را میشبیه آن

هایاز آن طرف ولز از داستان

کرد تا بهاش استفاده میتخیلیعلمی

اش چیزهای جدیدی بیاموزد.مردم جامعه

به« ماشین زمان»برای مثال او در کتاب 

وربندی جامعه انگلستان حملهنظام طبقه

رد نقد قرارشد و حتی مارکسیسم را مو

توان اسمی از ادگارداد. در کنار این دو می

آلن پو برد که به گفته منتقدان، این

-گذاران اصلی ژانر نوین علمینفر پایهسه

ایها مانند جادهتخیلی بودند و آثار آن

عمل کرده تا نویسندگان مشهوری همانند

فرانتس کافکا، تی.اس الیوت، ری بردبری

رک قدم در این مسیرو آرتور سی. کال

بگذارند. دراینجا روایاتی داریم از اسم و

های باال برا آشنایی بهترخالصه کتاب

شما.

، تصویری از اچ جی ولز

خالق رمان های جنگ

دنیا ها و ماشین زمان
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مری شلی ، خالق

فرانکشتاین

، جاناتان سویفت

خالق سفر های گالیور



یک حلظه بخوان !
چیست ؟ ! حلظه ای مکث 

میکنید و یادی از کتاب 
های فانتزی که تا به حال 
خوانده اید میکنید .  !

به قولی ...یادش بخیر!





معرفی کتاب 
 مترجم: تهمورث خبر نگار: سایه م.میر

ایشیشهسریر 

و سخت در معدن آورساله سلینا ساردوسین پس از یک سال خدمتی زجر  81قاتل 

.جرمی که مرتکب شده بود، به نزد ولیعهد احضار شد به خاطرنمک اندویر 

عنوانبهش را در قبال یک شرط پیشنهاد داد: او باید اپرنس دوریان به او آزادی

.قهرمان پرنس در مسابقات شرکت کرده تا قاتل سلطنتی جدید و مرموز را پیدا کند

جنگجویان و قاتالنی که از سراسر امپراتوری .و غارتگر رقیبان او مردانی هستند دزد

توسط یکی از اعضای شورای امپراتور حمایت هاآنکه هر کدام از  .اندآمدهگرد هم 

او حریفان خودش را در سری مسابقات نابودی شکست دهد به مدت اگر. شوندیم

سلنا .آوردیمست سه سال به امپراتوری خدمت کرده و بعد از آن آزادی خود را به د

فرح، وستفال، بسیار چالش انگیز و مهانگهباندریافت که جلسات تمرینش با فرمانده 

از زمانی که پرنس شروع به ابراز اوضاع.. شد هبعد از مدتی خسته کنند اما. است

اما این کاپیتان وست فال بد اخالق بود .شد ترجالبعالقه به او کرد برایش کمی 

.کردیمبیشتر اون رو درک  ظاهراًکه 

.یکی دیگر مدت کمی بعد وکشته شد  دهندگانسرانجام یکی از مسابقه

قاتل را پیدا کند یا خودش قربانی بعدی خواهد بود؟ تواندیمآیا سلنا 

ااز آنچه تصورش ر تربزرگ یسرنوشتاین تحقیقات قاتل جوان او را به مکاشفه 

.کندیمراهنمایی  کردیم



نام باد
تاریخچه شاه کش مجموعه جلد اول

جادوگری تبدیل بشه که دنیا به خودش دیده! ترینبدنامبا صدای خوده کوث، داستان یک مرد جوان که به دنیا آمده تا به 

.دهگزارنکه اون به صورت یتیمی در شهر پر از جرم جنایات  هاییسالن بچگی با افراد در حال سفر، وراداستان روابط صمیمی در د

اون باعث شد تا اون بتواند وارد مدرسه جادوگری بشه و زندگی اون به صورت یک فراری بعد از قتل پادشاه نمایش پرواییبیجسارت و 

داده بشه.

کند.میرا با جسم و روح جادوگری آشنا  ایک داستان پر از اکشن، داستانی که شم



نهپادشاه آ
جلد اول مجموعه دیوانه آهن

تونست تصورشو بکنه!سرنوشت مگان چیست؟ چیزی هست که حتی خودشم نمی

6، از زمانی که پدرش در سن کردمیچیزی که اون همیشه در زندگی خودش احساس 

هرگز مناسب مدرسه رفتن یا موندن تو خونه نبود. اون ناپدید شد. اشسالگی

اینکه دوستش روی این موضوع و کرداما زمانی که یک ناشناس شروع به تعقیب او 

که دنیاش قراره تغییر کنه. کردمیحساس شده بود، مگان احساس 

کو اون رو برای ی هتونست حدس بزنه که پدرش پادشاه جن و پریاناما حتی اونم نمی

ان باید یاد بگیره که چطوری از کسایی که دوستشون دارهگم حاال جنگ گرو گذاشته.

که هیچ موجودی جرات شیطانی مراقبت کنه و جلوی یک شیطان مرموز رو بگیره.

در نهایت پیدا کردن عشق با یک شاهزاده، کسی که ترجیح رویاروی با اون رو نداره... و

...ش دست پیدا کنهمیده اون رو مرده ببینه، تا بذاره به قبل



دورنما
جنبش داخلیمجموعه جلد اول 

یک کتاب رمز آلود تخیلی و هیجان -گانه اینر موومنته اولین کتاب س-اوت ویو

.هداشت هاکتابانگیز است که همچنین بهترین فروش را نسبت به سایر 

رازی بزرگ و قدرتمند وجود دارد که اگر زمانی شناخته شود، دنیا دیگر هرگز

همانند قبل نخواهد بود.

ها محافظتبرا فدا کردند تا از این راز گران هایشانجانها به مدت چندین قرن اون

د اما در نهایت نیت اون رو پیدا کرد.نکن

که او همچین کاری را کرده پس در زمان و ابعاد به دنبالش دانستندمی هاآن

گشتند....

چهار سال قبل پدرش مرد. دو سال قبل مادر نیت برادرش را در یک آسایشگاه

دنشکنجه کرسال قبل الهامات وحشتناکی شروع به  روانی زندان کرد. و از یک

اهندخومیقدرت تمام هستند  ،مخفی که به معنای واقعی هاو کرد. و حاال یک گرو

که او را ساکت کنند.

سال سن دارد. 86نیت فقط 

اطربخ اشزندگی هایتراژدینبود و تمامی  رسیدمیطور که به نظر هیچ چیز آن

ر برایگییتی نفسنیت راهی مامور این راز بود، رازی غیر قابل تجسم، تا اینکه

نجات برادرش و کشف دلیل مرموز مرگ پدرش شد.

اینندهکزمانی که سه دوست دبتانیش را دید به صورت گیج  اشکنندهسفر نا امید 

فراموش شده را تدریس هایمهارتشد که  هعوض شد و او با شخصی مرموز مواج

انرا نش غیرطبیعی هالعادفوقز دست داده بود و سرنوشتی او خرد خود را  کردمی

.دادمی

بیشتر هک کالیفرنیا و ارگان در حاضر حال در که انگیز، هیجان فانتزی یک داستان

.است جوان طرفداران متقاضی

گانه اینر موومنت با ترکیب راز، جادوی متافیزیک،هاوت ویو اولین کتاب س

ذهنی، و تناسخ ارواح قصد دارد تا این نسل جدید را به سمت دسیسه هایتوانایی

پشت قلمرو پیشگویی سلستاین و کیمیاگران ببرد.



در حال سقوط هایامپراتوری
در حال سقوط هایامپراتوری مجموعه اولجلد 

جادو خیلی وقت است که فراموش شده. و ،تیکامای در سه پادشاهی

ه،پابرجا ماند هاستقرنآمده  دست بهصلحی که به سختی  کهدرحالی

نا آرامی و ظلم مرگبار و پنهانی در حال جان گرفتن است.

در حالی که حاکمان سه کشور بر سر قدرت باهم درگیر هستند، زندگی

در حال تغییر است ... و چهار بازیگر اصلی، درباریان شدیداًمردمانشان 

که سرنوشتشان برای همیشه شوندمیبه طور یکسان متوجه  هایاغیو 

به هم گره خورده. سلو، جوناس، لوسیا و مگنوس در دنیایی سرگردان

خفیم اتحادهایشوک برانگیز،  هایقتلران، اکاز خیانت و خیانتکننده 

.اندکردهنشده گیر  بینیپیش هایعشقو حتی 

د.سقوط خواهد کر امپراتوریتنها نتیجه این حقیقت است که باالخره 

بیرون خواهد آمد زمانی که همه پیروزمندانهچه کسی از این ماجرا 

همه چیز نابود شده است؟ دانندمی

ست. طرف خودت را انتخاب کن.ـاین جنگ همیشگی

:پرنس

جادویی منسوخ رؤیاهایبزرگ شده در نعمت، سلو حاال باید به دنبال 

راهی سفری سخت و پر از خیانت به سوی محدوده فرمانروایی دشمن

شود.

شورشی:

خشمگین است، شالقش را در برابر نیروی ستم و عدالتیبیجوناس، از 

دارد ایظالمانهکه کشورش را احاطه کرده و به صورت  کشدمیظلمی 

کشور رو از پا در میاورد.

جادوگر:

راجع شد، اما او حقیقت را واگذاری تسلطن ایخانوادهلوسیا، در بدر تولد به 

را نآمیراثی ماوراء طبیعی که باید  طورهمینخود فهمیده و  گذشتهبه 

اداره کند.

وارث:

بار آمده تا حمله کند و همه چیز را نابود کند، پسر ارشد مگنوس شروع هب

.دباش ترکشندهاز شمشیر هم  تواندمیاین کرد که قلب  اثباتبه 



قوانین جاودان
خون اِدن مجموعه اولجلد 

در جهانی ویران شده، او باید تاریکی را در آغوش نبرای زنده ماند

.بگیرد

هر راکه ش است دیواریآلیسون سِکموتو در دورترین حاشیه شهر که 

.گردندمیبه دنبال غذا  اشخدمهاحاطه کرده زنده مانده، در روز اون و 

تنها روزهاممکن است خورده شوند. بعضی  هرکدامشاندر شب 

ــهاستآنتنفرش نبست به  دهدمیچیزی که به آلی نیرو 

.دارندمیپر از خون نگه  هاییدامرا مثل  اههایی که انسانآشامخون

.شودمی هیوالهایکی از  بهو تبدیل  میردمیتا شب آلی خودش 

او مجبور به فرار از شهر خودش است، آلی برای انسانیت باید قبول

که به گروهی خشک و خشن از مسافران که به دنبال کردمی

که در اون درمانی برای بیماری مکانی هستند وارد شود. ایافسانه

را به موجودات ایعدهوجود دارد که بسیار از مردم جهان را کشته و 

ها تهدیدآشامو هم برای خون هاانسانهاری تبدیل کرده که هم برای 

و به زودی آلی باید تصمیم بگیرد چه چیزی و چه کسی باشندمی

ارزش مردن را دارد.



بایگانی شده
بایگانی شده جلد اول مجموعه

اباز کت هاییقفسهمکانی را تصور کنید که مردگان در آن همچون 

روی هم قرار گرفته باشند.

که در تصاویر ایزندگیهر جسد داستانی برای تعریف کردن دارد، 

و فقط کتابداران قادر به خواندنش هستند. به مردگان شودمیدیده 

آرشیو نام اندآرمیده، و جهان عظیمی که در آن شودمیتاریخ گفته 

دارد.

را چهار سال پیش به اینجادا برای اولین بار اسقف اعظم مکنزی 

سالش بود، ترسیده بود اما عزمش را برای اثبات 81آورد، وقتی که 

کردن خودش جزم کرده بود. حاال دا مرده و مک همون چیزی شده

که وظیفش متوقف کردن !رحمبینگهبان  یک بوده. قبالًکه 

خاطر به .باشدمی هاآنآمیز از بیدار شدن و فرار تشونتاریخچه خ

شغلش، اون مجبوره به کسایی که دوستشون داره دروغ بگه، و اون

.ندونه ترس بهترین چیزه برای زنده موندمی

نگهبان بودن جدای از خطرناک بودن، یادآوری کسایی که مک از

درادا به خودی خود سخت بود، ولی حاال بر مرگ دست داده.

در شگفت مرز بین زندگی و مرگ، خواب و بیدار مک رفته. کوچکشم

فرحاال، یک ن ولی نباید مختل شود. گاههیچآرشیو مرگ  در .باشدمی

اصلی آن را هم پاک هایفصلبه عمد تاریخ را عوض کرده و حتی 

تا آرشیو از بین برود، مگر اینکه شودمیاین باعث  که کرده است.

ده حلباقی مان هایتیکهسباندن مک بتواند این مشکل را با به هم چ

کند.

در این کتاب، نویسنده سعی در نشان دادن مرز باریک بین گذشته و

لذت هایبردنسخت و  هایباختنحال، عشق و درد، اعتماد و حیله، 

بخش را دارد.



پسر اربوس
افسانه جلد اول مجموعه محافظان

قدیم، انسان همیشه در ترس از دست دادن روحش به هایزماناز 

، مردم ارگون قدرت را درهانسلفرشته تاریکی ارِبوس بوده، برای 

. سه هزار سالکردندمیدست داشته و همچون خدایان فرمانروایی 

هاعتماد کرد و ب ایاسطورهپیش، انسان با شک و تردید به جهانی 

.هاستانسانآن ایمان آورد. آن جهان، آدوریا، حاال آخرین امید 

در حال تهدید، سرنوشت سه هاانسانآخرین سنگر  عنوانبه

شبه هاآنناشناس برای همیشه در هم تنیده و تمام چیزهایی که 

یوقعمجبران ناشدنی در حال تغییره ... درست  طوربهباور داشتند 

تمام است.ارو به  هاآنکه زمان  شوندمیین قضیه متوجه ا
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بنظرتون بهترین روابط متقابله در کدام  !و خودتون انتخاب کنیدر ۰۱ یشماره

 .در شماره بعد خواهد بود یاکتاب بوده؟ بهترین رابطه با بهترین ر
ن ب مشکلی نیست همیخُ ،ما عجیب بوده باشه یهاانتخابشاید به نظرتون 

م.ایراضص کرده و من از انتخابایه خودم اکه مارو خ هاستبودنعجیب 





نویسنده برتر 
اجنمن !

انتخاب !

تقدیم جایزه !











 

 

 

 

ویلیام موریس

میالدی 4381-4381

است که نخستین داستان( ۶۹۸۱وی نویسنده کتاب چاه انتهای جهان )

های خیالی گذشته ودر مفهوم امروزی که جدا از داستان)پردازی خیال

اغزنه چرو بسیاری آن را آتش شودتنیده در زندگی روزمره بود.( شمرده می

ترین عرصه آن در ادبیات زبان پردازی امروزی که بزرگادبیات خیال

های او چوندورهکه همشناسند. حال آناست، میانگلیسی گشوده شده

های دور سخن هایی در سرزمینادوارد پالنکت )لرد دانسنی( از داستان

اهگونه نوشت(، اما چا نیز اینگفتند )که موریس با کتاب خبر از ناکجمی

انتهای جهان اش نخستین رمانی بود که در دنیایی کامالً خیالی رخ

جا که بشر در خیالهای دوردست، یا آنای به سرزمینداد، نه اشارهمی

.پروراندخود می

ادوارد جان مورتون درکس پالنکت

)لرد دانسنی(

و هجدهمین بارون دانسنی بود. نشیمن خاندان وی در شهرستان مِیت درا

بود. در جنگ آفریقای جنوبی و جنگ جهانی نخست شمال غرب دوبلین 

بازی قهار بود. لرد دانسنی با کاپابالنکای معروف درشرکت کرد. شطرنج

قهرمانی لندن مساوی کرد؛ شروع بازی سه سرباز او یکی از بهترین

.های شطرنج استداستان
ه بیش از هفتاد کتاب نوشت، بسیاری را با قلم پر یادداشت کرد و بقیه را 

را آغاز کرد « خدایان پگانا»، ۶۸۹۱کرد. در آغاز سال همسرش دیکته می

گاه که حوریان آن»و « فروغ از نور آفتاب»ای چون و آثار خواندنی

.را قلم زد« خسبندمی
و« کاریِ روی یانروزهای بی»اش چون های جادوییکه قصهچنان

ای را بهپردازیلای از قلمروهای خیاچکامه« خرید در خیابان گوبای»

تصویر کشید که از مرزهای دنیای روزمره بسیار دور بودند... هرچند که

.مشکالت همان دنیاها گریبانگیر بود
خدایان پگانا اولین کتابی بود که لرد دانسنی با بودجه شخصی خودش در 

چاپ رساند. این کتاب تأثیر عمیقی بر آثار جی. آر. آر.به ۶۸۹۱سال 

.استپی. الوکرافت، اورسوال لوژوان و دیگران گذاشته .تالکین، اچ

میالدی 8181-8598

، ای در شیکاگوادگار پسر تاجری ثروتمند بود و در مدارس خصوصی

معتبر فیلیپس در آندوور ماساچوست )که از آنجا اخراج شد( در آکادمی

تحصیل کرد.  )که مدت کمی در آنجا تدریس نمود(  و در آکادمی نظامی میشیگان

های گوناگونی را در شیکاگو و آیداهو امتحان کرد کهشغل ۶۸۶۶تا  ۶۹۸۱او در فاصله 

کدامشان موفق نبود. او که دارای همسر و سه فرزند بود شروع به نوشتن آگهیدر هیچ

نام داشت که در« مارس زیر اقمار»های تخیلی کرد. نخستین داستان او، و داستان

به چاپ رسید. موفقیت این اثر تا آنجا بود که ۶۸۶۶استوری در -مجله ماجراجویی آل

.وقت بدل شدباروز به یک نویسنده تمام
ای انگلیسی که پس از گم شدنش در زادهشخصیت تارزان، پسر نجیب ۶۸۶۱او در 

ابرا خلق نمود. نخستین کتشود ها بزرگ میجنگلی در آفریقا در کودکی توسط میمون

(Tarzan of the Apes )به انگلیسی« هاتارزان میمون»از این مجموعه با عنوان 
داستان دیگر از این سری منتشر شد. تارزان ۱۱چاپ رسید و پس از آن به ۶۸۶۱در 

.زبان دنیا ترجمه گردید ۱۱هایش به بیش از خیلی زود مورد توجه قرار گرفت و داستان
کتاب را به چاپ رساند. ۱۹ز کار نویسندگیش را ادامه داد و در مجموع بارو

جنگ جهانی دوم به کار گزارشگری برای لوس آنجلس تایمز در طول   او

ترین گزارشگر سالگی مسن  ۱۱سن   پرداخت و در 

.زمان بود جنگی تا آن

ادگار رایس باروز

میالدی 8181-8591

کیپلینگ .بودرودیارد در بمبئی در هندوستان چشم به جهان گشود.پدر او فرزند یک کشیش 

به انگلستان برده شد تا آغاز به تحصیل کند. در  ۶۹۱۶ساله بود که خواندن می دانست. در  ۱

آنجا به کاپیتانی پیر و بازنشسته و بدخلق و متعصب داده شد تا روی کشتی او به تحصیل

 دابتدایی بپردازد. کاپیتان و همسرش، مدت شش سال تمام چنان با کیپلینگ بدرفتاری کردن

 .که او همیشه آرزو داشت از پیش آنها بگریزد. در این دوره او اغلب از بیماری رنج می کشید
به روز نامه نگاری در الهور پرداخت. همین جا بود که سرودن شعر را  ۶۹۹۸تا  ۶۹۹۱از سال 

آغاز کرد و تصنیفهای اداری را منتشر کرد و کم کم به داستان نویسی گرایش پیدا کرد و در 

هم به مسافرتی به دور دنیا رفت و تجربیاتش را  ۶۹۹۸هفت جلد کتاب منتشر کرد. در  ۶۹۹۱

ناشران نیویورکی و لندنی تمایلی به چاپ آثار او نشان  .نوشت« از دریا به دریا»در کتاب 

به شیوه نو و زنده کیپلینگ در سرودن شعر پی « ویلیام ارنست هنلی»دادند. تا سرانجام نمی

.یق همین فرد در انگلستان معرفی شدبرد و از طر

اش را از دست داد و همین باعث ساله ۱کتاب جنگل و کتاب دوم جنگل شهرت بسزایی برای او آورد و جوایز بسیاری به او تعلق گرفت، در اقامت کوتاهی در آمریکا دختر 

در کنار  رغم تمامی شهرتی که داشت زندگیوشت. علیانزوا و گوشه نشینی او گردید. در یکی از مناطق ییالقی انگلستان اقامت گزید و در آنجا بود که بهترین آثارش را ن

به قتل رسید. « نبرد دوم لو»سالگی در حین  ۶۶خانواده را ترجیح می داد. با شعله ور شدن جنگ جهانی اول این محفل به شکل غم انگیزی از هم پاشید. تنها پسرش در 

ای عظیم را پیش بینی می کند. در داستانهای مجموعه موجودات ز این زمان سروده است فاجعهعنصر بارز آثارش شد. در ابیاتی که پس ا« تلخی»پس از این ماجرا 

.آرزوهای درهم شکسته و نومیدی را به تصویر می کشد( ۶۸9۱) ، مرزها و تازه ها(۶۸۱۱وامها و اعتبارها )( ۶۸۶۱)
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ایرانی فانتزی نویساولین 

در اصفهان از خانواده ای فرهنگی ۶9۱۱مرداد ماه  ۱۱سیامک گلشیری در 

متولد شد.او فرزند احمد گلشیری مترجم و برادرزاده ی هوشنگ گلشیری،نویسنده 

است.آقای گلشیری تحصیالتش را در رشته«کارنامه »ی معاصر و سردبیر مجله 

.ی زبان و ادبیات آلمانی تا مقطع لیسانس ادامه داده است
۶9۱۱فعالیت ادبی اش را به طور جدی شروع کرد و در سال  ۶9۱۶او از سال 

منتشر شد.در همان سال نیز« از عشق و مرگ»اولین مجموعه اش با نام 

ترجمه و « اندوه عیسی»مجموعه آثار ولفگانگ برشرت را در یک جلد به نام 

.منتشر کرد
ها را بترساند. آقایی ایرانی است که تصمیم گرفت بچّهاو اوّلین نویسنده

را در ژانر وحشت نوشت« اشباحی تهران، کوچه»داستانِ  ۹۹گلشیری در سال 

ود مند شرو شد. اشتیاقِ مخاطبان باعث شد او عالقهکه با استقبال خوبی از روبه

 .شدنِ یک نوجوان تهرانی بود ادامه بدهدآشامی خوناین داستان را که درباره
و « شبح مرگ»، «آشاممالقات با خون»های برای همین، آقای گلشیری کتاب

آشام چاپ هم نوشت که از سوی نشر افق در قالب مجموعه خونرا « جنگل ابر»

 .های نوجوانان استترین کتاباند. این مجموعه، یکی از پرفروشو توزیع شده
های مهمانیساالن هم رمانبرای بزرگ« سیامک گلشیری»های میان کتاب

ی پنهان عشق،شدگان، خفاش شب، شب طوالنی ،چهرهتلخ ،نفرین

.های پولدارم موجود استداستان من عاشق آدمکابوس و مجموعه













ویژه ی !بخش!
شما !

کترونیک !
ال

اخبار گیم !
نقد و !

بخش!

با ما همراه باشید ... !

؟!مدرن!دنیای !



i.e.b 
د .بشناسی را نوین جهان الکترنیک..  انتظار از دور و جدید ای جامعه.. انتخاب در تنوع.. نو خالقیت

.اشیمب هایي ایده چنین داشتن به مصمم كه یابند مي راه ذهن به هنگامي بزرگ های ایده كه ام دریافته من

مركز آرت پلي مسکو تا اواسط ماه ژوئن میزبان

نمایشگاه یک ماهه ربات های هنرمند سراسر

جهان از كشورهای كانادا، آمریکا، فرانسه،

 .انگلستان، نیوزلند و كشورهای آسیایي است

از میان شركت كنندگان مي توان به گروه

موسیقي راک ربات های آلماني و ربات نقاش كه

پرتره بازدیدكنندگان را ترسیم مي كند اشاره كرد.

ربات های مشهوری مانند تیتان نیز در این

نمایشگاه حضور دارند كه به زبان های مختلف

 .صحبت و حتي شعرخواني مي كند



خاصی راگوش دادن به صدای یک ساز می تواند آرامش 
در انسان ایجاد کند و بخش زیادی از این حس را می

توانیم از نوازنده دریافت کنیم. حال فرض کنید به تماشای 
گروهی رفته اید که تنها از تعدادی ربات بی روح تشکیل
شده است ولی آهنگ هایی بهتر از انسان ها می نوازند،

د؟یدر این شرایط باز هم حس را به خوبی دریافت می کن

این روزها متفاوت ترین و بی روح ترین  z گروه موسیقی
گروه دنیا شناخته می شوند چرا که در این ارکستر هیچ
انسانی ساز نمی زند و تمام کارها توسط ربات ها انجام 
می شود. ربات های این گروه تمامی سازهای یک گروه
راک را به دقت می نوازند و گاهی بهتر از انسان ها این 

ار را انجام می دهندک
ساز نواختن در استاد چندین از موسیقی ارکسترهای

آهنگ زدن در که هنری با ها آن. است شده تشکیل

ام ذهن در و میکنند سرگرم را تماشاچیان دارند مختلف

به ار آهنگ توانندحس می که هستند ها انسان تنها شاید

 .برسانند تماشاچیان

مهندس دانشگاه توکیو طراح ارشد این ” یوچیرو کاواگوچی“
او می گوید این گروه برای آینده طراحی  .گروه موسیقی است

شده است و خیلی بهتر از انسان ها قادر به کارکردن هستند. 
انسان را با هم روی  ۷هر کدام از ربات ها می توانند نقش 

.صحنه اجرا کنند
شبی است که کنسرت هایی را برگزار می کننداین گروه چند 

تا بازخورد آن از سوی تماشاچیان بررسی شود. تا به اینجا به 

نظر می رسد بسیاری از تماشاچیان این ربات ها را بیشتر از

.انسان ها دوست دارند

: خبرنگار و گرد آوردنده

erestery



 E book
های دراز مدت انسان است. سهم کتاب درهای ذهنی و آموختههای بشری و خالقیتکتاب، محصول تجربه

سعهرغم توها، گاهی به مراتب بیشتر و فراتر از دیگر ابزار آموزشی است. در شرایط کنونی و بهانتقال دانش

های جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازی در جهان، تألیف و انتشار سنتی کتاب وآور فناوریسترده و حیرتگ

کسخوانی همچنان جایگاه و اهمیت و نقش خود را داراست و هیچخوانی همانند روزنامه و روزنامهکتاب

-رسانی و کسب آگاهی قرار گرفتههای جدید و مدرن اطالعتواند مدعی شود که روش سنتی در سایه شیوهنمی
ر اینتواند منکاست. هرچند تکنولوژی جدید تحول عظیم و شگرفی در این عرصه ایجاد کرده است و کسی نمی

رگونی شود.دگ

خوشاست و این عرصه دستخوانی پدیدار گشتهدر دنیای مدرن امروز، نقش و نگارهای زیادی در کتاب و کتاب

با تابک خرید حتی یا و مطالعه دیدن، برای شخص یک که زمانی آن گذشت، دیگر تغییرات زیادی شده است. 

آورد. امروز کافی است با یکد را بدست میخو کتاب وجوپرس کلی و انقالب خیابان در زیاد زمان صرف

جستجوی در فضای مجازی اطالعات و توضیح الزم را درباره کتاب بدست بیاورید و اگر قصد خرید کتاب را هم

هم مبادرت ورزید. خواندن فایل در کشور ما، در آن pdfتوانید به خرید یک کتاب داشته باشید بدون مشقت می

سد. در اینرچیز به نوعی تسهیل شده برای مطالعه کتاب به نظر میشناسیم و همهچیزی به نام کپی رایت نمی

امنه پرشیب آن تمام دنیای پیش روی خود را دردوران که جهان به سمت دیجیتالیزم پیش رفته است و د

( این پدیده درآمدهebookخوانی هم تحت پوشش و تکفل با کتاب الکترونیکی )نوردیده است، کتاب و کتاب

است.

توان این گونه تعریف کرد: ذخیره اطالعات یک کتاب در قالب دیجیتال بهکتاب الکترونیکی را به طور ساده می

هایتوان روی محملهای الکترونیکی را میصورتی که بتوان آن را بر روی صفحه کامپیوتر مشاهده کرد. کتاب

یجیتالی، شبکه جهانی وب و جز آن منتشر کرد.دیجیتالی نظیر دیسک فشرده، دیسک فشرده د

ساسیهایی ادگرگونیرسانی را با رود تا نظام آموزش و اطالعای کامالً تازه است و میکتاب الکترونیکی پدیده

توانند عالوه برهای الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند، بلکه میهای الکترونیکی صرفاً نسخهمواجه سازد. کتاب

متن، فیلم، صوت، تصاویر و پویانمایی را نیز شامل شوند.

هایهای عادی به کتاباخیراً جنبشی تحت عنوان پروژه گوتنبرگ شکل گرفته است که هدف آن تبدیل کتاب

الکترونیکی است. این جنبش در حقیقت یک کوشش داوطلبانه برای دیجیتالی کردن و بایگانی کارهای فرهنگی

به وسیله میکائیل اس هارت ۱۷۹۱های دیجیتالی است. این پروژه در سال پخش کتاببرای تشویق تولید و 

هایترین کتابخانه دیجیتال است و دارای گنجینه منحصر به فرد کتابگذاری شد و امروزه قدیمیبنیان

د کتابشگاه، کار صرود. هارت در آن زمان و در ساعت استفاده رایگان کامپیوتر دانالکترونیکی رایگان بشمار می

اول را خودش انجام داد و از آن پس همه عمر خودرا به آن پروژه اختصاص داد.



ای سه میلیون کتاب الکترونیکی، از طریق فقط یک تارنما، در دانشگاه کارولینایپروژه گوتنبرگ هفته

هایی با مجوز مالکیت عمومی است. اینگذارد. این مجموعه بیشتر متن کامل کتابی به نمایش میشمال

هایی آزاد که بتوان روی هرها را در حد امکان رایگان و در قالبکند که این کتابپروژه تالش می

اش بیش ازپروژه گوتبرگ ادعا کرد که در مجموعه ۹۰۰۲ای استفاده کرد، عرضه کند. در مارس رایانه

ار فرهنگی دارد.مورد ک ۹۰۰۰۰

طور که مطبوعات گوتنبرگ درهدف پروژه گوتنبرگ این است که منابع تمام اطالعات و فرهنگ را همان

طور که با خواندن یک کتابم داد، به شیوه مدرن در اختیار مردم قرار دهد، هماناواسط هزاره دوم انجا

التوانسته است به هدف خود برسد، یعنی در س الکترونیکی توسط تلفن همراه خود به آینده رسید و امروزه

رد. هارت گفته بودهزار عنوان کتاب دا ۰۳عنوان بود ولی امروزه بیش از  ۰۰۰تنها کمی بیش از  ۷۲۲۱

قصد دارد در نهایت یک میلیون کتاب، به صد زبان مختلف و سایر مطالب در حوزه استفاده عموم از جمله

گرافیک، موزیک، فیلم، مجسمه، نقاشی و عکس ارائه کند.

رونیکی،های الکتتوان به دو صورت در محیط وب شناسایی کرد. برخی کتابهای الکترونیکی را میکتاب

رشوند. همه فرآیند نشر کتاب از زمان تألیف تا قراشکل چاپی ندارند و فقط در قالب دیجیتالی منتشر می

وان در جهانتهایی را نمیشود. بنابراین چنین کتابرونیکی انجام میگرفتن در محیط وب، به صورت الکت

رصهآیند. این بخش از عهای سنتی یافت و از این لحاظ اثری منحصر به فرد به شمار میچاپی و کتابخانه

به رو است. در واقع، ناشرانهای الکترونیکی هنوز با مشکالت حقوقی، معنوی و اقتصادی روبهنشر کتاب

گویی به نیازهای جامعهاند که چه از نظر رقابت با دیگران و چه از لحاظ پاسخن نکته مهم پی بردهای

ترنتیهای نشر اینای جز توجه به امکانات و قابلیت، چاره"خوانندگان اینترنتی"جدیدی از مخاطبان یعنی

رالکترونیکی در محیط وب، دهای آفرینی در این محیط هستند. بخش دوم از کتابندارند و ناچار به نقش

نیز  ها را از طریق وبآیند که ناشران آنهای چاپی منتشر شده به شمار میواقع شکل الکترونیکی نسخه

های الکترونیکی به سرعت در حال توسعه و گسترش هستند.اند. این گروه کتابدسترس پذیر کرده

اند تا عالوه بر لوح فشرده، انتشارات خود را از طریق های اخیر، ناشران منابع مرجع سعی کردهدر سال

طیف در دسترس ای و فرامتنیهای چند رسانهتر، و با قابلیتشبکه جهانی وب در محیطی فراگیرتر، ارزان

وسیعی از خوانندگان قرار دهند.



 

های اینترنتیهای همراه و سایت، تلفنpdfمطالعه کتاب در فضای مجازی با فرمت 

هرود کاست و امید میهای الکترونیک در جهان، به امری رایج مبدل شدهمختصّ به کتاب

کرده به ویژه جوانان و نوجوانافراد تحصیلدر کشورهای رو به توسعه بسیار مورد استقبال 

ی،های الکترونیکی نسبت به شکل چاپقرار گیرد. زیرا هزینه نسبتاً کمتر انتشار کتاب

های جدید، سهولتپذیری، سرعت بیشتر برای بروز رسانی و انتشار ویرایشانعطاف

عدادروزافزون ت های الکترونیکی از طریق اینترنت و افزایشفروش، توزیع و خرید کتاب

کنندگان از اینترنت و خوانندگانی که تمایل دارند از طریق کامپیوتر کتاب و مطلباستفاده

ترین عوامل انتخاب سیاست نشرمورد نظر خود را پیدا و آن را مطالعه کنند از مهم

آید. این مسئله در ایران نیز مورد اقبالالکترونیکی از سوی برخی ناشران به شمار می

آید.گیر شدن آن کند به نظر میبسیاری قرار گرفته است هر چند سرعت همه

های الکترونیکی، عدم معرفی آن در برخی کشورها یایکی دیگر از نقاط ضعف کتاب

های الکترونیکی استفادهدانند که چطور از کتابای هنوز نمیشهرهای کوچک است. عده

اپی، حتیهای چنند. اما در مقابل، دسترسی به نسخهکنند یا چگونه به آن دسترسی پیدا ک

ترونیکیهای الکپذیر است. اگرچه استفاده از کتابها نیز امکانترین کتابفروشیدر کوچک

.نندکهای چاپی را بیشتر توصیه میدر حال رشد است، اما متخصصان استفاده از نسخه

های اینترنتی های همراه و سایتتلفن، pdfمطالعه کتاب در فضای مجازی با فرمت

ه رود کاست و امید میهای الکترونیک در جهان، به امری رایج مبدل شدهمختصّ به کتاب

استقبال افراد تحصیل کرده به ویژه جوانان و نوجواندر کشورهای رو به توسعه بسیار مورد

چاپی، کی نسبت به شکلهای الکترونیقرار گیرد. زیرا هزینه نسبتاً کمتر انتشار کتاب

های جدید، سهولت پذیری، سرعت بیشتر برای بروز رسانی و انتشار ویرایشانعطاف

های الکترونیکی از طریق اینترنت و افزایش روزافزون تعدادفروش، توزیع و خرید کتاب

اینترنت و خوانندگانی که تمایل دارند از طریق کامپیوتر کتاب و مطلباستفاده کنندگان از

آن را مطالعه کنند از مهم انتخاب سیاست نشر مورد نظر خود را پیدا و ترین عوامل

آید. این مسئله در ایران نیز مورد اقبال الکترونیکی از سوی برخی ناشران به شمار می

است هر چند سرعت همه آید.گیر شدن آن کند به نظر میبسیاری قرار گرفته

 مطالعه از لذت براي پيشنهادهايي

الکترونيکي هاي کتاب  

 
ها ابکت این از درست استفاده برای عموما الکترونیکی، های کتاب خوانندگان

از را زیادی زمان کتاب مطالعه هنگام اغلب، و دارند احتیاج زیادی زمان به

های کتاب خواندن از نیز لذتی هیچگونه نهایت در و دهند می دست

جودو زیادی دالیل. دهند می ترجیح را کاغذی های کتاب و نبرده الکترونیکی

لذت الکترونیکی های کتاب مطالعه از مردم از بسیاری است ممکن که دارد

اداردت وجود گوناگونی های شیوه اما بشوند، هم دچاردردسرهایی حتی و نبرند

.کنید تجربه را الکترونیکی های کتاب از استفاده لذت بتوانید شما

:نمایش صفحه روشنایی و نور تنظیم:  الف

که است این دارند الکترونیکی های کتاب با افراد رسد می نظر به که اصلی مشکل

.شوند می درد چشم و درد سر دچار و شده خیره روشنی صفحه به را زیادی ساعات

نور. تاس نمایش صفحه نور تنظیم مشکل این کردن برطرف برای شیوه بهترین

باشد مک نباید هم چنان و کند خسته را شما چشم که باشد زیاد قدر آن نباید صفحه

 سخت ریتمدی و کنترل با باید کامپیوتر کاربران. شوید مشکل دچار مطالعه برای که

فحهص نور کنترل با این بر عالوه.باشند آشنا حدودی تا نیز افزاری نرم و افزاری

نارک در و نشود خسته چشمانتان تا دهید کاهش را خواندن زمان توانید می نمایش

ببرید لذت مطالعه از آن

ب : استراحت کنید

و کنیم استراحت کنیم می فراموش هستیم، کامپیوتر مقابل که هنگامی اوقات اغلب

راث بر خستگی و چشم ناراحتی باعث امر این.  کنیم می استفاده آن از ساعتها

خود چشمان به یکبار ساعت یک هر باید کامپیوتر کاربران. شود می خواندن

تابک خواندن مجذوب عمیقا اگر حتی شوند، بلند کامپیوتر جلو از و داده استراحت

بدون طوالنی زمان برای کامپیوتر طریق از مطالعه. هستند شان موردعالقه

باعث بلکه دارد، همراه به را درد چشم و سردرد مشکالت تنها نه چشم استراحت

.نبرید لذت کتاب خواندن از شود می

:الکترونیکی های کتابخوان از استفاده: ج

خواندن زا تر راحت بسیار کتاب خواندن برای الکترونیکی های کتابخوان از استفاده

آسان آنها نقل و حمل و هستند کوچک ها کتابخوان این.  است تاپ لپ طریق از

دبتوان تا کند حمل خود با را سنگین تاپ لپ یک ندارد دوست کس هیچ. است

ماش الکترونیکی های کتابخوان از استفاده با اما. بخواند را اش عالقه مورد کتاب

این نمایش صفحه. زدن قدم هنگام کنید،حتی مطالعه کتاب جا هر توانید می

را درد چشم و سردرد مشکالت و رساند نمی آسیب چشم به معموال ها کتابخوان

.ندارد پی در هم

خاطر هب گذشته در یا دارید مشکل الکترونیکی های کتاب خواندن با هنوز شما اگر

توانید می ها توصیه این کارگیری به با بردید، نمی لذت آنها خواندن از اشتباهاتی

کنید تجربه را الکترونیکی کتابهای خواندن لذت



قرار بگیرد پرده برداری کرد. نام  Xbox One  هشتمی نسل کنسول روی بر است قرار که خود جدید سرویس از EAکمپانی 
دالر  94944ت ساالنه دالر یا پرداخ 9944باشد، در این سرویس شما با پرداخت ماهانه می EA Accessاین سرویس

هایی که بیشتر ازشوید، بازیمی Battlefield 9و  Fifa 19 ،Madden NFL 95 ، Peggle 9صاحب چهار بازی 
شود.روز قبل عرضه داده می 5ها به مدت دالر ارزش دارند. همچنین به شما قابلیت انجام دادن نسخه آزمایش بازی 191

ها، و تمام امکانات دیجیتالی عرضه شده ازها، دی ال سیتخفیف برای خرید نسخه کامل بازی %11ها شما از عالوه بر این
ها را بیشتر کند.قول داده است که تعداد بازی EAاست  باشد. همچنین شایان ذکررا دارا می EAطرف 

 اخبار 
بازی های

رایانه ای

EA
JJ



 

است.میلیون کنسول شده 01ماه از زمان شروع فروشش، موفق به فروش بالغ بر  9در عرض  PS4نفرانس خبری، شرکت سونی اعالم کرد که کنسول در یک ک
داند که چرا( هم نمیShuhei Yoshida) بینی آن را کرده بود. و حتی رئیس سونی، آقای شوهِی یوشیداین میزان فروش بیشتر از میزانی بود که هر کس پیشا

گفت:  Eurogamerی مجله با مصاحبه یک در( برنامه این مدیریت) یوشیدا قدر موفق از آب درآمد. که خود نیز جای تعجب دارد.این کنسول در فروشش این
حالیم اما من به شخصه کمی نگرانم. چون که ما کامالً درک نکردیم که چه اتفاقی افتاد. ما متوجه شدیم که بیشتراین کامالً فرای تصورات ماست. ما واقعاً خوش»

«های نسل قبل را گرفتند.داشتند و نه هرکدام از کنسول Ps3نه کنسول  Ps4خریداران کنسول 
یقه اصلید سلمون باشیم، درسته؟ بایبه محض اینکه ما همچنین رقم فروشی دیدیم با خودمون فکر کردیم که باید نگران فروش آینده»یوشیدا در ادامه گفت: 

مونه که ما بخوایم چیزی بهش بفروشیم. این یک چشم انداز وحشتناکه.گیمرها رو پیدا کنیم؟ اگر ما چنین میزان باالیی فروش داشته باشیم دیگه خریداری نمی
هدونیم که هر چها چیه اما میان اصلی این خریداریای دارند، حاال خدا داند جریجور سلیقهخوایم بدونیم که این گیمرها چه کسانی هستند و چهبرای همین ما می

«بوده به کام همه خوش آمده.

Sony

Konami 

Metal Gear Solid 5 برای  PC  منتشر خواهد شد و عرضه آن بر رویSteam  خواهد بود. اخبار به صورت اتفاقی
برای Phantom Pain و  Steam Ground Zeroes تایی  Kojima پخش شد.  Konami زودتر به وسیله 

PC عرضه خواهند شد. همچنین را بر روی PC توانند از تجربه می Steam Cardboard Box داخل
نه برای و نه برای مشخص نشده. Phantom Pain  انتشار تاریخ یعنی بازییازات



 

هدهندگان بازی انجام شدالمللی توسعهباشد. طبق نظر سنجی که توسط انجمن بینبهترین مکان برای کار کردن می Valveرسد شرکت به نظر می
دهندگان تمایل دارند تا در این کمپانی بزرگ به استخدامبه عنوان بهترین شرکت برای کار کردن انتخاب شد و اکثر سازندگان و توسعه Valveاست، 

زیر به ترتیب هایها کمپانیسازندگان پرسیده شده بود که در نهایت با توجه به جوابدهندگان و در بیایند. در این نظر سنجی سؤاالتی بر مبنای توسعه
انتخاب شدند.

Valve 
 My own company 

 Activision Blizzard 
 BioWare 

 Ubisoft 
 Current employer 

Nintendo 
 Naughty Dog 
 Double Fine 

 Bethesda Game Studios

ها را داراست. درهر دوتای آن Valveتوان به امنیت شغلی و سودآوری اشاره کرد که به عنوان شرکت اول، می Valveترین دالیل انتخاب از مهم
های کوچکشود به شرکتی که خود شما صاحب آن هستید. این گزینه با توجه به زیاد شدن کمپانیقرار دارد که مربوط می "کمپانی خودم"گزینه دوم 

توان آن را کامالً منطقیمی Acti blizzهای عرضه شده از طرف توان به شرکت سوم اشاره کرد، که با توجه به بازیدر نهایت می دور از ذهن نیست.
دانست.

VALVE 

Microsoft Gamescom 2014 ی  Halo 5 Guardians Multiplayer دسامبر 99 در بازی بتای نسخه شود.در ماه دسامبر آغاز می
شد.بامی فریم 01 صورت به و پلی، گیم در شده باز هاقابلیت بعضی با همراه بتا .رسدمی اتمام به ژانویه 01 تاریخ در هفته سه از بعد و شودمی شروع

ان همه چیزتومی آن در و است شده ساخته بازی طرفداران برای که کرد اشاره  Halo Channel توان بهاند. در این بین میهمچنین شایی بازیی شده
.کنند پیگیری را  Halo مخصوص به

MICROSOFT 



بیاید از همان اول روراست باشیم، چه

کمپانی به اندازه بلیزارد در ساخت

Expansion Pack ها تبهر دارد؟

بدون اغراق جواب این سوال هیچ است!

ای را یافت که بهبه ندرت می توان کمپانی

اندازه بلیزارد، به اکسپنشن پک آی پی

، Warcraftل خود بها بدهد. های فعا

Starcraft   ،Diablo   وWorld 

of Warcraft  همگی بازی هایی

هستند که با اکسپنشن پک های خوب

بلیزارد زنده مانده اند! مخصوصا در حال

حاضر که طرفدارن منتظر دو عنوان

Warlords of Draenor  برای

برای Legacy of the Void  واو و

استارکرفت دو می باشند.

کپ اکسپنشن جدیدترین به خواهیم می بررسی و نقد در این

ینگاه است، شده عرضه سه دیابلو برای که بلیزارد شرکت

که درست  Diablo III: Reaper of Souls. بیاندازیم

د.باشبعد از دو سال از عرضه نسخه اصلی حال، در دسترس می

دالری خود، 04خواهیم ببینیم آیا این بازی ارزش قیمت می

را دارد؟! اگر می خواهیددالر کمتر از یک بازی کامل  04یعنی 

جواب این سوال را بیابید، پس تا آخر بررسی همراه ما باشید.



بیاید از همان اول روراست باشیم، چه

کمپانی به اندازه بلیزارد در ساخت 

Expansion Packها تبهر دارد؟

بدون اغراق جواب این سوال هیچ است!

ای را یافت که بهبه ندرت می توان کمپانی

اندازه بلیزارد، به اکسپنشن پک آی پی 

،Warcraftل خود بها بدهد. های فعا

Starcraft ،Diablo وWorld

of Warcraftهمگی بازی هایی

هستند که با اکسپنشن پک های خوب

بلیزارد زنده مانده اند! مخصوصا در حال

حاضر که طرفدارن منتظر دو عنوان 

Warlords of Draenor  برای

برایLegacy of the Voidواو و

استارکرفت دو می باشند.

از همه به بخش داستانی بازی نگاهی می اندازیم. هراول 

چه نباشد دیابلو همانند دیگر آی پی های بلیزارد، دارای

داستان غنی و البته تاریک)!( می باشد و همین باعث می

شود تا خیلی ها فقط برای بخش داستانی هم که شده،

بازی را تهیه کنند. بازی درست بعد از پایان شماره اول

می شود. با یک کات سینس از نوع و طمع بلیزاردیشروع 

دوباره  Tyrael !که مو بر تن شما سیخ می کند

را تشکیل داده است و در حال جابه  Horadrimگروه

به مکانی امن می باشد. تا دست  SoulStoneجایی

کسی به آن نرسد. درست در موقعی که سول استون در

مکان امن خود قرار می گیرد و تیریال و هرادریم نفس

برادر تیریال و  Malthaelراحتی می کشند، سر و کله

فرشته مرگ پیدا می شود! ملتاال در گذشته و در دیابلو دو

سعی کرده بود انسان ها رو نابود کند و هدف او از این کار

برگرداندن نظم به این دنیا بود. با توجه به این مسئله که

فرزندان شیاطین و فرشتگان می باشند. برمی انسان ها

گردیم به ادامه کات سینس اول بازی؛ ملتاال بعد از کشتن

چند تن از افراد هرادریم، سنگ سول استون را برداشته و از

آنجا می رود. حال اینکه وی چرا برادر خود را نکشت و

اینکه هدف از دزدین سول استون چه بود و چه قرار است بر

بیاید، عوامل اصلی هستند که شمارا  Sanctuaryسر 

مجاب به اتمام اکت جدید می نماید. در این بین به بعضی از

ذشته هم پاسخ داده میسواالت در مورد قسمت های گ

ود.ش

اکت جدید یا همان اکت پنج را می توان به عنوان بهترین

طری کرد! محیاکت بازی و یا حتی شاید کل دیابلو نام گذا

که شمارا یاد دیابلو  Westmarchهای تاریک و متعفن 

دو می اندازد بسیار گیرا و تاثیر گذار هستند، به خوبی می

در این اکت حال و هوای مرگ و نا امیدی را حس توانید

کنید. از باس فایت های بسیار عالی و ناب این اکت هم

نباید سرسری گذشت! طراحی باس فایت ها، مخصوصا

باس آخر بازی، بسیار به دقت انجام گرفته است. به شخصه

در دیابلو سه و یا حتی دیابلو دو، در یک باس فایت اینقدر

ارزه نبوده ام. الزم به ذکر است در آخر اکتدرگیر یک مب

پنج، بازی راه را برای شماره جدید هموار می نماید.

ات اساسی در بخش گیم پلیدر ریپر او سولز ما با تغییر

بازی و از همه مهم تر لوتینگ مواجه هستیم که در ادامه

سعی می کنیم به بررسی این تغییرات بپردازیم.

 Crusaderاول از همه بهتر است با کالس جدید بازی که 
نام دارد آشنا بشیم؛ کالسی که آن را بیشتر پاالدین دیابلو دو

اه می دانند. این کالس بیشتر شبیه بربر ها بوده و همانند آن

Strength  می باشد. از ضربه هایی با قدرت باال و همچنین

شیلد استفاده می کند. البته کمی هم چاشنی مانک دارد. شاید

بخش موبیلیتی را از مانک ها کش رفته است! بتوان گفت

خودمانیم، عجب آشی شد! کالسی که همانند پاالدین دیابلو دو

ا و کمی هم مانک! به هر حال، کروزادرمی باشد و شبیه بربر ه

یکی از استراتژیکی ترین کالس های بازی می باشد. شما

قابلیت استفاده از این کالس به عنوان تانک را دارید، ولی می

توانید به موازات آن به عنوان کالسی پشتیبان از آن استفاده

کنید. بسته به نوع بازی شما و همچنین نیاز، می توانید در

مهارت های خود تغییراتی به وجود آورید و از تانکی به پشتیبان

و حتی دی پی اس تغییر حالت بدهید. همه این ها را با اسکیل

های متنوع و جذاب این کالس قاطی کنید تا موجه بشوید

برای چه این کالس در حال حاضر اینقدر محبوب می باشد.

ردهد بازی کحتی کسانی که صدها ساعت با کارکتر اصلی خو

اند، حال در حال بازی با کروزادر می باشند!



الزم به ذکر می باشد در این شماره سقف لول شما از شصت به

نکه ازای هفتاد افزایش یافته است. پس مجبور می باشید برای

تمام امکانات در آخرین حد خود استفاد کنید، کارکترهای خود را

آپ کنید.-لول

 Mysticجدید به نام   Artisanهمچنین به بازی یک 
اضافه شده است که دارای دو قابلیت اینچنت آیتم و تغییر شکل

آیتم ها می باشد. هر دوی این موارد را ما در واو شاهدشان

بودیم. مخصوصا تغییر شکل آیتم که طرفدارن زیادی هم پیدا

کرده است. به همین دلیل هم بلیزارد این دو قابلیت را در قالب

بازی گنجانده است.میستیک در 

یک بخش جدید به نام ادونچر مد هم به بازی اضافه شده

د اینیاست، که شاید بتوان آن را یکی از اصلی ترین دالیل خر

اکسپنشن پک دانست! در این بخش که بعد از اتمام بازی باز

و  Nephalem Riftمی شود، شما قابلیت انجام 
Bounty Hunter .را دارا می باشید

بانتی هانترها تشکیل شده اند از انجام چند ماموریت در یک

اکت، بعد از اتمام ماموریت شما یک جعبه دریافت خواهید کرد

که در آن جایزه ها و آیتم های مختلفی می توان یافت. در این

ایک سری آیتم هبین با پایان رساندن هر بانتی هانتر، شما ی

مشخص به نام کی استون دریافت خواهید کرد که با این کی

استون ها باید ریفت ها را باز کنید! حال این سوال پیش می آید

که ریفت چیست؛ ریفت محلی است پر از موب و االیت! و این

یعنی محلی پر از آیتم های به درد بخور! بله درست خواندید؛

دردبخور! )لجنداری ها و ست ها(محلی پر از آیتم های ب

در این بین می توانید بانتی هانتر ها و ریفت ها را با دیگر

ید. البته اگر هم دوستیدوستان خود و یا تنهایی انجام ده

ندارید، ولی خواهان این هستید که با بقیه این بخش هارا به

پایان برسانید، می توانید با جوین دادن به دیگران به راحتی این

امر را میسر سازید.

حال نوبت معرفی سیستم لوت جدید است. ولی بگذارید اول

نگاهی بیاندزیم به سیستم درجه سختی بازی که دچار تغییراتی

شده است و البته ربطی هم به سیستم لوت جدید بازی دارد.

در درجه سختی جدید بازی، درجه ها به این صورت می باشند:

نورمال، هارد، اکسپرت، مستر و ترمنت که خود به شش درجه

سختی دیگر تقسیم می شود. همانطور که مشاهده کردید درجه

ده اند. با توجه بهسختی نایتمر، هل و اینفرنو از بازی حذف ش

درجه سختی بازی شما اکس پی، گولد و آیتم پیدا خواهید کرد.

هرچه درجه سختی را باالتر بگذارید، میزان اکس پی و گولد و

آیتمی که پیدا می کنید بیشتر خواهد شد. باالترین درجه سختی

بازی ترمنت شش می باشد که در همینجا نگارنده لحظات

این درجه سختی آرزو می کند! خوشی را برای شما در



ولی بگذارید اول جدید است. لوت حال نوبت معرفی سیستم

تغییراتی سختی بازی که دچار به سیستم درجه نگاهی بیاندزیم

جدید بازی دارد. لوت به سیستم هم و البته ربطی شده است

می باشند: صورت به این جدید بازی، درجه ها در درجه سختی

به شش درجه خود و ترمنت که مستر هارد، اکسپرت، نورمال،

مشاهده کردید درجه همانطور که می شود. دیگر تقسیم سختی

حذف ش اینفرنو از بازی و بهسختی نایتمر، هل ده اند. با توجه

خواهید کرد. آیتم پیدا و گولد شما اکس پی، درجه سختی بازی

و گولد و میزان اکس پی هرچه درجه سختی را باالتر بگذارید،

شد. باالترین درجه سختی خواهد آیتمی که پیدا می کنید بیشتر

لحظات همینجا نگارنده می باشد که در بازی ترمنت شش

شما در کند!خوشی را برای می سختی آرزو این درجه

لول هم دستخوش تغییراتی شده است و دیگر به سقف -پاراگون

صد لول مختص نمی شود. شما به هر میزان که به بازی ادامه

لول باالتری خواهید گرفت. تاثیر آن هم با توجه -پاراگون بدهید

به ورداشتن سقف لول به بیشترین حد خود رسیده است. نکته

لول ها این است که حاال این سطح لول-دیگر در مورد پاراگون

لول-بین تمامی کارکترهای شما یکسان می باشد! پس پاراگون

فه شده است. پساز حالت هر کارکتر به حالت کل اکانت اضا

لول را بیشتر -همانطور که گفته شد حاال ما تاثیر پاراگون

خواهیم دید! مخصوصا در پاراگون های باالتر.

است دیگر! برسیم به اصل مطلب؛ سیستم لوت جدید. خوب بس

اول از همه این را بدانید که اکشن هوس برداشته شده است.

گیم پلی بازی شده بود. به این شکل اکشن هوس باعث کشتن

که شما به جای پیدا کردن آیتم جدید و کشتن موب ها، آن ها را

می کشتید تا گولد بیشتر به دست بیاورید. تا در آخر از اکشن

هوس آیتم مورد نظر را بخرید! همین امر باعث از بین رفتن لذت

ادنبا قرار دبازی کردن شده بود. البته بلیزارد از اول قصد داشت 

این بخش در داخل بازی از اتفاقات که برای دیابلو دو افتاد جلو

گیری کند؛ همانند قیمت چندین هزار دالری آیتم ها که در

اینترنت به فروش می رفتند! ولی خوب اشتباه فکر می کرد و

وجود این بخش بیشتر ضرر داشت تا سود! در حال حاضر آیتم ها

واهند بود و دیگر قابل فروش و یا تریدبه صورت اکانت باند خ

نمی باشند.

ود،نامیده می ش 0.4سیستم لوت جدید بازی که به اختصار لوت 

تمام ایرادات سیستم لوت قدیم را از بین برده است. حال آیتم های

مخصوص کالس خود را پیدا خواهید کرد و آیتم های که مرتبط با

کالس شما نیستند، برای شما دراپ نخواهند شد. از همه مهمتر

آورد، می در تحریر به رانقد  اینکه در حال حاضر که نگارنده این

کرده بیشتر %044 را لجنداری های آیتم کردن پیدا شانس بلیزارد

!وربخ بدرد های آیتم کردن پیدا شانس شدن دوبرابر یعنی است؛

دلیلی از این مهمتر برای خرید اکسپنشن پک جدید دیابلو وجود

دارد؟!

در آخر باید گفت بلیزارد به تمامی صحبت های طرفدارن گوش فرا

داده است. تاریک کردن اکت جدید همانند دیابلو دو، از بین بردن

هوس، ریفت و بانتی هانتر های جذاب، سیستم لوت جدید اکشن

بازی و ... همگی عواملی هستند که شما را مجاب به خرید

اکسپنشن پک جدید بازی می کنند.

 امید وارم لذت کافی رو برده باشید



بخش اموزشی !

سالم و خسته نباشید خدمت خوانندگان عزیز 
مفتخرم بخش ویژه ی الکترونیک که حاصل زحمات و اندیشه و حتقیقات تیم و اعضای بسیار 

زحمت کش نشریه پیشتاز رو به شما دوستان معرفی کنم : !

خیلی از شما دوستان به نوعی یا نویسنده هستید و یا تصمیم دارید که به 
نویسندگی رو ی بیاورید نوشنت کار اسونی نیست و کار هرکسیم نیست . اما 
در این بخش با راهنمایی ها و حتقیقا ت دوستان ما امید واریم که به هدف و 
نهایت مورد نظر  برسید ...و بدونید این کالس درس برعکس هر کالسی 

اصال خسته کننده نیست !!





















راهنمای مسابقات نشریه ...!

مرحله ی اول
(داستان نویسی کوتاه ) : طبق 

عکس شماره ی یک مطلب کوتاه 
ادبی و داستان ویا پاره متنی 
مرتبت با عکس بنویسید .!

 مرحله ی دوم (دمطلب کوتاه ):
 حدث عکس ..موجود زیر چیست ؟  
برای او اسم انتخاب کنید ویژه گی های 

زیستی اورا تعریف کنید و خالصه ..
.اونو بسازید !

مرحله ی سوم (طراحی گرافیکی ): طراحی 
کاور نشریه شماره دوم ....گرافیست های 

عزیز میتونن با طراحی کاور با موضوعات دخلواه 
برنده ی شماره بعدی نشریه ما باشن !

مرحله چهارم (جمله های کوتاه ) : 
برای عکس زیر جمله ای زیبا و مناسب 

بنویسید ... میتونه ضرب 
املثل ...جمله ای طرح شده توسط 
شما و یا جمالتی متناسب با تصویر 

باشه چیزی که تصویر مارو تعریف کنه !

مرحله پنجم (گزینش ):
گزینه ی درست را 
انتخاب کنید و به 

سادگی جایزه ببرید !

برندگان هر سری را در شماره ی بعدی دنبال کنید !



تصاویر مسابقه ...!

1!2!

4!

کدام بخش از شماره یک 
نشریه پیشتاز را بیشتر 

میپسندید ؟ 
گزینه ی مناسب را در پست 

مخصوص انتخاب کنید 
برای اطالعات بیشتر به 
صفحه ی شماره چهار 

!5مراجعه کنید 











!
اسم من جاناتان هست. 15 سال سن دارم. پسر شجاعی هستم و از ترس های معقول اکثر افراد 

ترسی ندارم؛ اما بزرگترین ترس های من تاریکی و قبرستان هستند. حتما به نظرتون احمقانس ولی 
من دوساله که این ترس رو دارم . همه چیز از ماه می دو سال پییش آغاز شد .

اون سال همه چیز داشت خوب پیش میرفت. منرامت درخشان شده بود و دوستان زیادی داشتم. اما 
همه چیز در سیزدهمین شب ماه می تغییر کرد. شبی که برای درس خواندن  به خانه دوستم رفته 

بودم؛ آن شب متوجه گذر زمان نشدیم و تا نیمه شب مشغول درس خواندن بودیم و تنها زمانی به 
خود آمدیم که مادرم  به دنبالم آمده و من را به خانه ببرد، اما من تصمیم داشتم که پیاده روی اندکی 

داشته باشم و این بزرگترین اشتباه من بود.
تاریکی شب و خواب آلودگی باعث شد راهی را که بار ها رفته بودم را گم کنم و به جاده ای تاریک 

با خانههایی متروک پا بگذارم. انقدر که خسته بودم توجهی این که پاهایم مرا به کجا میبرد را 
نداشتم. آرام آرام جلو میرفتم و متوجه این که محیط اطرافم از حالت خانه هایی متروک به یک 

قبرستان تبدیل شده نبودم ، تا این که پایم به تکه سنگی گرفت و به زمین خوردم. با ترس متوجه 
شدم در قبرستان که کاتولیکها، پروتستان ها پس از شکنجه شدید در آن دفن میکردند هستم و یادم 

آمد که همین قبرستان محل شکنجه آنان بوده. روی قبر ها تنها نوشته شده بود پروتستان و اسم 
شکنجه ای که باعث مرگ آن ها شده بود را نیز ذکر کرده بود.

تاریکی، خواب آلودگی، ترس ذاتی همه انسان ها از قبرستان و مطالب کتابی که شکنجه های قرون 
وسطی را توضیح داده بود و آن سال آن کتاب را برای مطالعه خریده بودم باعث شد که صحنه مرگ هر 

کدام از قربانیان در پیش چشمامن زنده شود. میتوانستم ترس و وحشت را مزه کنم. نگاهم به قبری 
افتاد که صاحب آن را به صلیب کشیده بودند. درد کوبیدن میخ هایی کند درون دستم را توانستم 

حس کنم. میتوانستم حس پاره شدن مچ های دست و پایم را بر اثر به پایین کشیده شدن مرد را حس 
کنم و درد درون صورتش را ببینم. 

به سرعت از جلوی آن قبر کنار رفتم و همین باعث شد که دوباره زمین بخورم، این بار درمقابل قبری 
فرود آمدن که صاحب آن را درون گاوی از جنس فلز گذاشته و میان آتش قرار داده بودند. میتوانستم 

سرخ شدن گاو را ببینم و فریاد های مرد را که در حال جان دادن بود بشنوم. ترس و حشت متام وجودم 
را فرا گرفته بود. 

دنبال راهی برای فرار بودم و اما به هر طرف که نگاه میکردم به جای قبر ها انسان هایی در حال 
شکنجه شدن و مرگ میدیم  . ناگهان نگاهم به دیگری افتاد و متام وجودم یخ کرد. میتوانستم صحنه 

بسنت مردی عریان را به تختی در مال عام ببینم. تختی که در کنارش میزی که روی آن پر از وسایل 
مخصوص سالخی بود قرار داشت. مردی قد بلند و هیکلی با پوششی سیاه روی سرش به سمت تخت 

که روی جایگاهی باالتر از سطح مردم قرار داشت رفت. پشت سر او کشیشی میآمد. 
کشیش به باالی سر قربانی رفت و با او صحبت کرد اما قربانی به هیچ وجه جوابی منیداد. متوجه صدا 

های اطرافم نبودم و تنها میتوانستم اتفاق ها را ببینم. جالد که به نظر مست میآمد به طرف میز رفت 
و اره ای از روی آن برداشت و با آن شروع به بریدن انگشت های مرد کرد. فریاد های من با فریاد های 

آن مرد همراه شد. وقتی که هر پنج انگشت او قطع شد از هوش رفت.
جالد با آب جوش او را به هوش آورد ؛ سپس از روی میز کنار خود تبری که به نظر کند میآمد را 

برداشت و با قدرت به پاهای مرد میزد. پاهای او به آرامی شروع به جدا شدن از بدن کردند. اما این 
کار به شدت کند و با درد بود. دیگر توانایی فریاد زندن نداشتم و حالت تهوع مرا در برگرفته بود اما 

توانایی آن کار را هم نداشتم.
با جدا شدن پاهای مرد به نظر میرسید که باید مرده باشد اما ناله های اونشان میداد که توانسته اند او 
را به روش هایی زنده نگه دارند. جالد به آرامی چاقویی را از وسایل کنارش برداشت و روی شکم مرد 

قرار داد و آن را از باال تا به پایین کشید. میتوانستم روده های بیرون ریخته شده مرد را ببینم و بوی 
بلند شده از آن را حس کنم. بدترین صحنه ای بود که تا به حال دیده بودم.

دیگر متوجه اطرافم و نبودم و تنها حلظه ای که جالد سر مرد را جدا کرد با باال آوردن محتویات شکمم توانستم به زمان و مکانی که بودم باز گردم. تقریبا دیوانه شده !
بودم و همه چیز مرا میترساند. به سختی و تلو تلو خوران از جا بلند شدم و به راه افتادم همه چیز برایم ترسناک و منادی از شکنجه شده بود .

به اطراف نگاه کردم و حس کردم که شخصی شبیه جالد همراه با چاقویی در دستش به سمت من میآید، به آرامی حرکت کردم و حس کردم که او نیز حرکت میکند 
سرعتم را زیاد کردم وشروع به دویدن کردم . حس کردم که آن مرد نیز حرکت میکند. ترس متام وجود را فرا گرفته بود و ترشح آدرنالین در خومن سرعت مرا افزایش داده 

بود.
 به سرعت میدویدم که وارد جنگلی در کنار قبرستان شدم . جنگلی مملو از درختانی ترسناک؛ راهم را گم کرده بودم و منیدانستم باید به کجا برم ، با ترسی فراگیر در 
جنگل شروع به حرکت کردم که ناگهان با موجودی بزرگ رو به رو شدم . موجودی با چشمانی سرخ ، دندان هایی تیز، پنجه هایی بلند و کفی اطراف دهانش؛ به نظر 

میآمد میخواهد حمله کند پس پشتم را به او کردم و به سرعت دویدم. میتوانستم صدای قدم های آن جانور را پشت سرم بشنوم و نفس های گرمش را روی گردن حس 
کنم.

تنها میتوانستم بدوم و بدوم؛ اما به کجا؟ جوابی نداشتم پس تنها دویدم . خودم را یک مرده میدانستم  و امید جنات را واهی ترین چیز در دنیا میدانستم. همچنان در 
حال دویدن بودم که زمین زیر پایم خالی شد و داخل درهای سقوط کردم . و آخرین چیزی که دیدم این بود که درکنار رودی هستم سپس بیهوش شدم.

وقتی به هوش آمدم خودم را در بیمارستانی دیدم و مادرم باالی سرم ایستاده بود. متوجه شدم یکی از جنگلبانان مرا پیدا کرده و به بیمارستان آورده بود. متام قضایای آن 
شب و دیدن ان جانور را تعریف کردم اما هیچ کس نتوانست باور کند چنین جانوری وجود دارد. و جنگلبانان مطمئن بودند که در آن جنگل چنین چیزی نیست.

منیدامن باید حرف های آن ها را قبول کنم یا دیده هایم را ؛ منیدامن آن شب جانوری دیدم یا دچار توهم شده بودم ؛ با این حال از دو چیز مطمئنم از تاریکی و قبرستان 
میترسم و دیگر به هیچ جنگلی پا نخواهم گذاشت.

!
من جاناتان هستم فردی که تخیلی قوی ندارد اما اتفاق رخ داده در قبرستان شکنجه مرا سریه دیوانه گی پیش برده ….

!



داستان مرگ
مرگ خوابی عمیق است اما کوتاه 

مرگ خواب است دروغ نیست گاهی ممکن است بلند شوی از آن 
مرگ چیزی است حقیقی بین سرما و گرما پرسهای کوتاه اما همراه 
با رویا ….من هرگز منردهام که بگویم مرگ چیست اما بار ها برایم 
سوال بوده که حس مرگ چه میتواند باشد هنگام مرگ آدمی چه 

حسی دارد خوب به طور حتم تا به حال کسی نیز منرده است که 
بگوید چه حسی دارد اما بار ها شنیدم که میگویند به مرگ 

نزدیک بودم یا حس کردم دارم میمیرممرگ چیزیست که من به آن 
عالقه دارم و امیدوارم او نیز  به من عالقه داشته باشد مرگ را پایان 

خود و تفکرم منیدامن  بلکه آغازی برای اکتشاف و زندگی نو 
میدامن. زندگیم بد نیست  کوتاهم نیست بس است اما مرگ چیز 
دیگری باید باشد حسی پر از شور و اشتیاق شایدم ترکیبی از لرزش 

نا خود اگاه بدن و ترسی عمیق و مشعف از حرکت سولهای 
مغزی ..به راستی مرگ چیست ؟ خیلی به حرف زدن عالقه ندارم 

زبامن یاری سخن گفنت ندارد اما دستامن توان نوشنت را نیز 
دارد ..امروز سه روز است که کنار مرگ زیستم و در خلسهای 

عمیق بین  زمین و زمان  ایستادهام همواره بدمن جویای حرکت و 
حترک است اما روح و توامن یاری کمک رسانی به خواستههای 

جسمانیم نیست متام مترکزم بر افکارم است روز اول  مردهای 
بیحترک چه از درون و چه از روح روز دوم آدمی سست و بیحال 

در حال جان دادن روز سوم اما ذهنم هوشیار و در تقالی جنگ روز 
چهارم دست به قلم بردم و نوشتم از مرگ نوشتم گفتم که در 

جستو جوی آمن اما دروغ است بیشتر در حال جنگم همیشه کاغذ 
و خودکاری کنارم بوده است  که اگر چیزی یا اتفاقی بوده است از 
آن بنویسم اما هیچ گاه باور منیکردم که آن اتفاق خودم باشم زمان 

زیادی سپری شد تا به یاد آورم که  کیستم و چیستم هنوز 
خاطرات مهوی پنهان در مه و حالهای از نور در تفکرامت پرسه میزنند 
اما در این حلظه حس منیکنم که ممکن است مهم باشند ؟ به راستی 
آیا مهماند؟ مینویسم. آرام ... نوشنت زیباست آرامش بخش است 
…آه هه خستهام  به دنبالم جوامب به دنبال دیداری مجدد …کجای 
کارم اشتباه بوده است که اکنون از این چلهی عمیق سر در آوردهام؟ 

من کجام؟نوشتههای اسکلت مدفون شدهی  قرن  4 هجری او 
کاوشگری بوده که همیشه در پی زندگی و شور اشتیاق فعالیت 
بوده اما هنگام حادثهای به درون چالههای مدفون دشت ویستان 

میفتد او سال هاست که پنهان است و البته فکر نکنم که خبر 
داشته باشد که همانند من مرده است…….!



دنیای ادم ها از باال به رنگ های مختلفی است. قرمز ،آبی ، زرد و مشکی...
اما به دنیای ادم ها که قدم می گذاری می بینی که رنگ آن جز رنگ خاکستری و سیاه و سفید چیز دیگری 

نیست...
درحالی که زندگی رنگ هایی هم دارد. باید با دیدی باز دید. باید رنگ بهش بدیم تا خسته کننده نباشد.

!
قطره ای هستم ، رنگ آبی، رنگ دریا، شفاف و براق. در آسمان بودم واز باال رنگ های زندگی را می 

دیدم.ورنگ هایش را می شمردم.
روزی به ابر گفتم: ابر، مرا به پایین بفرست. پایین رنگ هایی دارد رنگ هایی زیبا . دوست دارم از نزدیک ببینم. 

ابر پاسخ داد:قطره، من تو را به پایین می فرستم ولی رنگ ها از نزدیک مردم کدر می شوند.
گفتم: اشکالی ندارد. من رنگ ها را می خواهم. دوست دارم ببینم ببینم چگونه این رنگ ها مردم زیبا می کنند 

که از باال به این زیبایی است. ابر پاسخ مثبت داد.
فردایش ابر گفت: آماده باش ، کمکم باران شروع می شود.

زود خود را آماده کردم و همراه هزاران قطره دیگر روی شهر فرود آمدیم. من توی کوچه ای افتادم.
رنگ ها را می دیدم رنگ هایی زیبا . به یاد حرف ابر افتادم، آخر اینجا که کدر نبود . اینجا حتی زیبا تر از باال 

بود! اما مردمش خسته،ناراحت و عصبانی بودندو به رنگ سیاه و سفید.
پس به سمت خانه ای رفتم. دوست داشتم کانون خانواده را ببینم.

از زیر در داخل شدم. خانواده ای را دیدم که در هوای تاریکی و ابری ظهر غذا می خوردند. ولی پدر با مادر بحث 
می کرد. کودکان با هم دعوا دارند، برای همین مدت طوالنی خانه ساکت بود و ابرو ها به هم گره خورده. بعد 
مادر با کج خلقی بشقاب را در ظرف شویی گذاشت و از آشپز خانه بیرون رفت. پس از مدتی پدر با ناراحتی با 

چتری مشکی از خانه بیرون رفت و بچه ها در حالی که هنوز بهم نق می زدند به طرف اتاقشان می رفتند.
من ماندم و اتاقی پر از ظرف...

به شدت ناراحت شدم. خانه حتی رنگی کدر هم نداشت، همه جا خاکستری بود. همه جا..
ولی خانه ی خوب و بزرگی بود. خانه ای راحت پس چرا من اینطور محو می دیدم؟؟؟

روی لبه ی لیوانی نشستم و به فکر عمیقی فرو رفتم! پس از اندکی زمان دیدم خانه رنگ دارد، اما آنها خاکستری 
و سیاهش کرده اند.

باید جور دیگری زنگی را ببیند. باید قرمز و ابی و سبز را روی در و دیوار بریزند تا ناراحت کننده نباشد.
سپس با رد آبی که در زندگی ام داشتم روی سفره مشکی غذا نوشتم.:

دنیای شما ادم ها رنگا رنگ است، ولی به زندگیتان که پا بگذاری رنگی جز خاکستری دیده منی شود.
. . . . باید با دیدی باز جهان را دید . باید به آن رنگ بدهیم تا...

. . . . . . خسته کننده نباشد...
با ناراحتی خانه را ترک کردم و بخار شدم پیش ابر رفتم.

پس از یک روز دیدم ابر خیره شده و می خندد.
رد نگاهش را دنبال کردم. دیدم خانه ای به رنگ قرمز شفافی در آمده. زیبا و دلنشین.

رنگی واقعی.از عمق خانه!!



یکی دیگر از آن گوی های آتش از سمت مرسوم آسمان چشم بر جهان گشود. بگذار 
شاد باشد، کسی به او نگفته که بعد از سرسره بازی روی قوس کهن صفحه ی آبی، در 
سوی دیگر کسی جز تاریکی پذیرای او نخواهد بود. و آنگاه پایان عمر یک روزه اش را 

می تواند در جوار خاکستر گوی های پیشین جشن بگیرد تا به انبوه زباله ی روزهای 
سپری شده ملحق شود. پرتوهای نوک تیز و طالیی اش، ناشیانه و با اشتیاقی از جنس 

جوانی، بر روی درختان خواب آلود جنگل فرود می آیند. و بعد از اینکه چنگال شاخه 
ها و سوزن برگها خرد و پاره شان کرد، به شکلی واگرا و گریزان هوای دم گرفته و 

ضخیم جنگل را می شکافند تا در اعماق تیرگی انتهای جنگل گم شوند. و اما 
جنگل، از نفرین کردن این گوی های سر به هوا خسته شده و دیگر به این کم خوابی ها 

عادت کرده است. سرمای کینه ای و بی رحم شب، خواب را بر دلهای خسته درختان 
حرام می کند. تا اینکه در نیمه های شب در حالی که سعی می کنند دعایی که مدت 
هاست فراموش شده را به یاد آورند تا شاید از این سوز بی منطق جان سالم به در برند، 
به آرامی چشمانشان بسته می شود. تنها روز معلوم می شود که جان هایشان تا ابد در 

خوابی یخی اسیر شده یا اینکه این بار هم از مهلکه جسته اند. 
رود سربه زیر و درون گرایی که با محافظه کاری قلمروی تیره ی جنگل را دور می زد تا 
دردسری جدید گریبانش را نگیرد، حاال زیر این آفتاب، امواج آرام و نیمه خواب خود را 
روی سطح صیقل خورده سنگهای کنار رود پهن می کند تا کمی گرمای از دست رفته 

ی خود را بازیابند. همین سنگها نبودند که ذهن و خاطره ی این امواج را در طول 
سفرشان از شمال شست و شو دادند؟ طوری که هیچ کدام خروش و سرکشی جوانی 
خود را به یاد ندارد. شقایق های وحشی، بر روی شیب مالیم و رو به شرق تپه ای که 

سالها پیش چشم از جهان فروبسته، تن عریان خود تا در معرض نسیم سحرگاه گذارده 
اند. او که با نوک انگشتان هوس بازش، پاسخ این تن فروشی را با نوازشی عاری از حیا 
می دهد و شقایق های جوان با قلقلک او روی سینه ی بی جان تپه، به رقص افتاده اند. 

بگذار این نسیم هم دلش به چیزی خوش باشد. فاصله ها دورتر، آسیابی متروک و 
هرزگرد تا انتهای زمان از او بیگاری خواهد کشید. 

چکمه های سیاهش ترکیب خوشایندی را با سبز این چمنها منی ساخت. بیش از حد 
تیره بودند، چرا که با سکوت شبهای جنگل خو گرفته بودند. ردای سرخ و سیاهش 

دورش پیچیده بود. گویا پوشالی بودن وعیدهای نسیم سحرگاه را دریافته بود. او هم با 
زوزه ی باد جنگل بیشتر دم خور بود. با دست زبرش دسته ای از موهای یک در میان 
نقره ای و خاکستری اش را کنار زد. به خورشید نگریست و اجازه داد آن گوی نوپا، 

نسخه ای بدلی از خود را در سیاهی مردمک هایش تکثیر دهد. چینهای صورتش زیر 
ریش و سبیلش که حاال پر پشت شده بود همچنان می توانستند گذر زمان را انکار 

کنند. کمی سرش را باالتر آورد و سرپوشش کنار رفت تا موهایش روی گردن و شانه 
هایش سرازیر شود. روی سر آسمان، ابرهای صورتی همچون الشخورهایی سحرخیز در 

دسته های بزرگ می چرخیدند. اگر به خاطر خوابی که شب قبل دیده بود نبود، او 
اکنون اینجا، بیرون جنگل نبود. خواب دید شعرش را از یاد برده. و او گرچه چیزی از 
معنایش منی دانست، اما خاطره ی شاعرش تنها چیزی بود که به غیر از زندگی و مرگ 

برایش باقی مانده بود. و چه می شد اگر هندسه ی انحنای لبهایش را نیز فراموش می 
کرد؟ پشت کوههای خاموش، فرای مرز نقشه ها، روح شاعرش شاید آجنا باشد. تنهایی 

جنگل دیگر هم صحبت او نخواهد 
بود. بگذار خاکی دیگر گور او را میهن باشد... 

!
!
!
!
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 وقتی است؛مخصوصا سخت شده،واقعا ھنوشتپرخطر سرنوشتشان ازقبل ھک ھایی ھبچ کردن بزرگ

  . نباشی مادرشان و پدر

 ھمین .ھستند پدرشان ھشبی طرزعجیبی ھبآنھا .خواھرم ھای ھبچ ،سرپرستنتاملینسِ  ھستم؛مت مت من

   .آید می ھاھم ھبچ این میکرد،سراغ تھدید را پدرشان ھک خطرھایی تمام روزی شوم تامطمئنست کافی



  ھس و ازجان سال دو او .بزرگتراست رادرب  نیکالوس .دخترھستند دوپسرویک خواھرم ھای ھبچ

  .دادند ازدست آتشسوزی ھحادث دریک را مادرشان و پدر ھا ھبچ این .است بزرگتر  ازسارا سال

   .بیشترنداشت چھارسال نیک در آن ھنگام

کردم خواھش ازنیک من فھمد اما چیزی از آنھا نمی دارد  درذھن دردناک ی ھحادث آن از چیزھایی او

 ھک گفتم آنھا من بھ.ھ خاطر ندارندب ماجرا نآاز چیزیھم وسارا جان.یدنگوبقیھ چیزی از خاطراتش بھ 

 وخواھند شد چیز ھ ھمھمتوج زودی ھب ناخودش آنھااما .اند داده ازدست تصادف دریک را پدرومادرشان

  .میدھند نشان امھ گفت ھک دروغی ھب واکنشی ھچ نمیدانم

اجازه شرکت در مسابقات را ندادم  آنھا  بھشانھ اینک با .ارندد  ھنر ھای رزمیدر خاصی دوبرادراستعداد این

 ندادم اجازه او ھب من. دارد ھعالق رزمی ھنرھای ھب ساراھم .دادندھ ادام کردن تمرین ھبوناامید نشدند 

 این .آموزند اومیبھ  را الزم فنون و تکنیکھامن، چشم از بعدازظھرھا،دور وجان نیک ولی،  ببیند آموزش

   .بود عجیب برایم خیلی

 می  بھترازمبارزه را مذاکرهھمیشھ وا استمطالعھ  واھل زیبا،نحیف،عاطفی،مھربان یدختر سارا

 راه است قرار ھا بچھ این است کھ میفھمم اینجا .عالقھ پیدا کرده رزمی ھنرھایبھ  طورچ نمیدانم،بیند

   .بگیرم را جلویشان نمیتوانم بیشترازاینمن و بدھند ادامھ را پدرشان

 ھم من افتاد،سرخانواده شان خانواده برای کھ اتفاقی میترسم مدام .باشم ھم خودم خانواده مواظب باید اما

ھمھ آن پدریشان،میان باخانواده بگذارم نمیتوانستم. دارم ھا بچھ این بھ است کھ ای مسئلھ عالقھ اما .بیاید

  .کنند زندگی خطر

ِرد نام بھ سالھیک پسر ویک آنتونیا نام سالھ بھ دخترچھارده یک من  ھای بچھلوسی، منوھمسرم .دارم  آل

 خوابم ازترس شبھا بعضی من فقط .نداریم مشکلی درکنارمان بودنشان با و دوستداریم را خواھرم

کھ  ایست وعده فرارسیدن وحشتم بزرگترین اما .بیاید ھا بچھ این کشتن برای کسی نکندکھ این نمیبرد؛ترس

  .ام داده ھا بچھ عموی، آلبرت بھ

 آرام زندگی و بیاید آنھا سراغ عمویشانکھ  روزھاست ھمین .میرسد الزم سن بھ دیگر کمی نیک

  .دارند تعلق آن بھ کھ ای زندگی.بکند جدید زندگی یک وارد را آنھا و کند نابود رادرلندنشان وطبیعی

 سراغشان کسی ھنوزامیدوارم نگفتم،چون.نزدمبھ آنھا  پدریشان ی خانواده درمورد حرفی ھنوزھیچ من اما

 .انداخت تعویق بھ آنرا یا فرارکرد سرنوشت از شود نمی،کھ میدانم ھمرا این اگرچھ .نیاید



  

 حقیقت



 حقی







Liberal 
آزاده

جلد اول : حلقه ی آتش

نویسنده : س. سایه

 



مقدمه از : ش . خرم

 

مقدمه  



مقدم
ه

مقدم
ه

مقدم
ه













 راز ها و جست و جو گران

هانتیک

















هانتیک































 

 خونینغمه  

1 # ی کالغسایه

آنتونی رایان



 

خون نغمه
جلد اول
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کاری از گروه ترجمه نشریه پیشتاز

ازنشریه سایت زندگی پیشت 
از ایارائه

محمد مهدیویراستار و صفحه آرا: 





 

خوننغمه 
Blood Song

زندگی پیشتاز

Anthony Ryan

فصل اول
کالغ ییهسا

گذردیم قلبم میان از

.کندیم منجمد را یمهااشک سیل و

شاعر نامعلوم -شعری به زبان سوردا

1گزارش ورنیرز 

"وشمشیر قلمر"زیادی را به خاطر دارد:  یهانامهنوز حتی سی سالش هم نشده بود، تاریخ از او  اینکهزیادی داشت. با  یهاناماو 
"همراهی کرده بودند، هاجنگاز نظر کسانی که او را در  "عقاب جوان"، کردیماز نظر پادشاه دیوانه که او را برای آزار ما روانه 

بزرگ یهانگلجفهمیدم، قبایل مرموز  بعدهاطور که اش بر او نهاده بودند، و آننیز نامی بود که دشمنان کامبریلی "تاریکی ییغهت

.کالغ ییهسا؛ خواندندیم beral shak ur شمالی نیز او را

رمثل یک شعر د مرتباً، آوردندیم، همان نامی که در صبحی که او را به لنگرگاه شناختندیماما مردم من او را فقط به یک نام 

. نابودگر امید.نشینمیمو من به تماشا  میرییم: نابودگر امید. تو به زودی شدیمذهنم تکرار 

1 - Verniers 



 

خوننغمه 
Blood Song

زندگی پیشتاز

Anthony Ryan

او شنیده یهدربارکه  ییهاداستانزده کرده بود این بود که بر خالف تر بود، چیزی که مرا شگفتقد بلند هایلیخکه از با وجود این

هک طورآنی داشت، اما آسا نبود و در عین حال که بدن قدرتمندی داشت، خیلی هم خوش هیکل نبود. بدن عضالنبودم، او غول

بود: یشهاچشمخوانی داشت هم هاافسانههم قدرتمند نبود. تنها قسمتی از بدنش که با  کردندیمسراها تعریف داستان

روح انسان را عریان کند، طوری که اگر به تواندیمکه او با چشمانش  گفتندیمیاه مثل کهربا و نافذ مثل چشمان عقاب. س

، اما حاال با دیدنش به بقیه حقکردمینمرا باور  هاینا وقتهیچ. من ماندینمچشمانش خیره شوی هیچ رازی از تو برایش پنهان 

.دادمیم

و دست به نیزه بودند و با کردندیم، در حالی که نزدیک او حرکت کردندیمتعداد زیادی نگهبان شاهنشاهی، زندانی را همراهی 

و مراقب بودند که کسی دردسر درست نکند. پاییدندیمچشمانی باز جمعیت را 

ایستاده بودند تا عبور او را تماشا کنند، اما نه فریادی بود و نه بد و بیراهی، و حتی چیزی هم به آنجا هاآناما جمعیت ساکت بود. 

کردیم، چرا که او برای مدت کوتاهی بر این شهر حکومت شناسندیماین مرد را خوب  هاآن. یادم آمد که کردندینمسمتش پرتاب 

تربیش هاآن. دیدمینمهیچ تنفر یا حس انتقامی  هاآن یچهرهو یک ارتش خارجی را به داخل شهر فرماندهی کرد. با این حال در 

ده است؟چرا زن اصالً. او برای چه اینجاست؟ رسیدندیمکنجکاو به نظر 

ای کنند که منتظرش بود.پایین آوردند تا او را وارد کشتیگروه نگهبانان به روی اسکله آمدند و زندانی را 

حاوی ادویه جات ایستادم و برای کاپیتان سری یبشکهرا کنار گذاشتم و از محل استراحت خود بلند شدم و روی یک  یمهانوشته

«.آقاباعث افتخارید، » تکان دادم و گفتم:

اشت نیزد اشچانهکار با پوستی تیره مخصوص مردمان جنوب امپراتوری بود و زخمی روی کاپیتان که یک افسر نگهبان کهنه

«ارباب ورنیرز» سری تکان داد و به شکلی رسمی گفت:

.دردسری را گذرانده باشیدسفر بی امیدوارم-

تندخواسیم هایمحلتهدیداتی هم بود. در جسریا مجبور شدیم چند نفری را از سر راه برداریم. » ای باال انداخت:کاپیتان شانه

.«معبدشون آویزون کنند یمنارهنابودگر امید رو از  یالشه

یام آن، و پشدیمخوانده  کردیمرا گرفته بودم. فرمان امپراتور در تمام شهرهایی که زندانی از آن عبور  هایشکنمن جلوی پیمان 

"کس حق ندارد به نابودگر امید آسیبی برساند.هیچ"نیز واضح بود: 

.«رسونماینو به اطالع امپراتور می» من هم در جواب گفتم:
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شوری،، زندانی ککنمیمارباب ورنیرز، معرفی »سپس به طرف زندانی برگشت و گفت:  «هر طور مایلید، اما اتفاق خاصی نبود.»

«.1سورناوائلین ال 

... با حالتی رسمی به سمت مرد قد بلند برگشتم، نامش در ذهنم انعکاس استواری داشت. نابودگر امید. نابودگر امید

ای چشمانم به چشمان سیاهش دوخته شد؛ نافذ بود و جوینده.مجبور به احوالپرسی شدم. برای لحظه .«باعث افتخار است آقا»

عجیب و غریب حقیقت داشته باشند، انگار در پس چشمان این مرد وحشی جادویی یهاستانداای فکر کردم که شاید آن حظهل

هایییتوانا یدربارهزیادی  یهاداستانحقیقت را از روح یک انسان بخواند؟ از زمان جنگ  توانستیم واقعاًنهفته است. آیا او 

با حیوانات حرف بزند، موجودات ماورایی را فرا بخواند یا وضعیت تواندیماو  گفتیمکه  ییهاداستاننابودگر امید شایع شده بود. 

شمشیرش با خون دشمنانش گرما دیده و امکان ندارد در میدان گفتندیمتغییر دهد. همچنین  خواهدیمگونه که آب و هوا را آن

ا تمامت کنندیماجدادشان نجوا  هایهیساو با  پرستندیماو و مردمانش مردگان را  گفتندیم اینکهجنگ بشکند. و از همه بدتر 

. با این استدالل که اگر جادویدادمینماحمقانه اهمیت زیادی  یهاداستانرا با سحر و جادو فرا بخوانند. من به این  هایدیپل

نگینی شدند؟و متحمل چنین شکست س یندیشندبقدرتمند بود، چگونه نتوانستند در برابر ما تدبیری  قدرینامردمان اسکاندیناوی 

را در یک سیاه چال آموخته بود2زیادی هم داشت، راه و رسم آلپیرانی یلهجهسورنا زمخت بود و  لاصدای وائلین .«سرور من»

یدر صدها جنگ اشخوردهفریاد و نعره در میادین جنگ و بر باالی سر دشمنان شکست  هاسالشک به دلیل و صدایش هم بی

ینا ییندهآ طورهمیندوست مرا از من گرفت، و  ترینیکنزد هاجنگپیروز شده بود، زمخت شده بود، یکی از همین  هاآندر که 

امپراتوری را.

.«چرا دست و پاش رو بستین؟ امپراتور دستور دادن که با احترام باهاش برخورد شه» رویم را به کاپیتان کردم:

اون «نداشتن اونو بدون دستبند ببینن. زندانی هم پیشنهاد داد که اونو ببندیم تا دردسر درست نشه.مردم دوست » کاپیتان گفت:

هاشو مالش داد.سورنا رفت و بندها رو باز کرد. مرد بزرگ هم با دستای زمختش مچ لابه سمت 

،آمدیمما  دیدم که با عجله به سمت . وقتی برگشتم یک مرد تنومند در لباسی سفیدبرخاستصدایی از میان جمعیت  .«ارباب من»

«!لطفاًیه لحظه، ». کردیمدر حالی که صورتش خیس بود و تقالی عجیبی 

1  -Vaelin Al Sorna 
2 -Alpiran 
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لبخند شدیمتر سورنا نگران نبود و با خیالی راحت به مرد تنومند که نزدیک لاتر کرد اما کاپیتان دستش را به شمشیرش نزدیک

.زدیم

یدهبلند داشت که با پارچه پوش یبستهعرق صورت خود را پاک کرد. در دست چپ خود یک  اشیتورمرد تنومند ایستاد و با شال 

التوندوباره ببینمتون. ح کردمینمفکر  وقتهیچارباب من، »شده بود. او برای من و کاپیتان سری تکان داد و رو به زندانی کرد. 

«خوبه؟

خوبم فرماندار. تو چطوری؟-

از انگشت شستش آویزان شده بود و روی هر انگشتش یک انگشتر داشت اشیتورمرد تنومند دست راستش را باال آورد. شال 

.سابق نیست، اما ما کارمونو بلدیمشه گفت یه تاجر فقیرم. تجارت دیگه مثل دیگه فرماندار نیستم. به زور می-

.«2هستن، فرماندار سابق لینِش1ایشون هولس نِستِر آروان»سورنا رو به من کرد.  لاوائلین «ارباب ورنیرز»

آروان با تعظیم خفیفی به من سالم کرد. «افتخاره. ییهما»

فرمانداریش، نابودگر امید شهر را یدورهمن هم به صورت رسمی جوابش را دادم. پس این مردی بود که در  «باعث افتخاره.»

ات ننگین جان خودش به بار آورده بود بعد از جنگ سر و صدای زیادی به پا کرده بود،تصرف کرده بود. رسوایی که آروان با نج

که برای دستگیری نابودگر امید به وجود آمده اییژهوبه دلیل شرایط  -خدایان او را با حکمت و رحمتش حفظ کنند-اما امپراتور 

.شدینمفرمانداریش  یدوره یادامهبود، او را عفو کرد. البته این عفو شامل 

یشون براتون تقاضای بخششای برای امپراتور نوشتم و از احالتون خوبه خوشحالم. من نامه اینکهاز » آروان رو به وائلین کرد:

«کردم.

خونده شد. اتنامه ،می دونم. در مجلس محاکمه-

آروان که با در نظر گرفتن کمترین ریسک برای جان خودش نوشته شده بود، ینامهدونستم من با توجه به مستندات دادگاه می

.دادیمبخشی از مدارک دال بر اقدامات و اعمال بعیدی مانند سخاوت و بخشش از سوی نابودگر امید در طول جنگ را تشکیل 

مهدر این دادگاه محاک یشهاجرمگناهان و لبته امپراتور ابتدا با دقت به نامه گوش داد و سپس اعالم کرد که این زندانی برای ا

.یکشن، نه به خاطر اعمال شودیم

1 - Holus Nester Aruan 
2 - Linesh 
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«دخترت خوبه؟: »زندانی از او پرسید

خاصیت که پسر یه کشتی سازه، ولی خب چه کاری از دست یه پدر فقیر برکنه. با یه بیعالی، این تابستون عروسی می-

مونده که قلبمو بشکونه.اون زنده میاد؟ به هر حال ازت ممنونم، حداقل 

لی براشون آرزوی بهترینارو دارم.ای بدم وتونم هیچ هدیه، به خاطر عروسی. نمیاتشکستهخوشحالم. نه به خاطر قلب -

اب من، من یه هدیه براتون آوردم.راستش ارب-

اره به ایندوبفکر کنم به زودی » د:آروان بسته را با دو دستش بلند کرد و با وقاری قابل توجه آن را به نابودگر امید تقدیم کر

«احتیاج پیدا کنین.

ه کنار رفت،. وقتی پارچشدیمرا باز کند دیده  یشهاگرهبسته را بگیرد و  اینکهتردید واضحی در رفتار اسکاندیناویایی قبل از 

یرهایمشششمشیری با طرحی عجیب نمایان شد، غالف مُنَقَش شمشیر حدود یک یارد یا بیشتر طول داشت و صاف بود، بر خالف 

آن قوس داده شده بود تا به عنوان محافظ دست عمل کند و تنها یدستهسربازان آلپیران که انحنا داشتند. یک تکه فلز جلوی 

شماری داشتند که نشانبی یهاخراشو  هاشکافبود. دسته و غالف شمشیر،  اشسادهفوالدی  یسردستهآن  قسمت تزئینی

مداوم بود. این یک شمشیر تشریفاتی نبود و من به سرعت فهمیدم که این شمشیر متعلق به اوست. یاستفاده هاسال یدهنده

ه نابودگر امید تبدیل کرد.شمشیری که با آن به سواحل ما آمد. شمشیری که او را ب

را پرسیدم. سؤالبا خشونت و وحشت این  «تو اونو نگه داشته بودی؟»

«، ارباب من.تابیدینمشرافت من جز این رو بر »مرد تنومند با سردی خاصی به سمت من برگشت: 

بتوانم هیچ حرف دیگری بزنم گفت. او شمشیر را بلند کرد. کاپیتان خود را آماده کرد، اینکهسورنا این را قبل از  لا «سپاسگزارم.»

«هنوزم تیزه.» آن کشید. ییغهتچرا که او شمشیرش را حدود یک اینچ از غالف خارج کرده بود و شستش را روی 

چیک دیگه هم دارم.یه یادگاری کوچون به خوبی ازش مراقب شده. به طور مداوم روغن کاری و تیز شده. من -

ایکی از ب قطعاً آروان دستش را باز کرد و کف دستش یک یاقوت خوش تراش با وزنی متوسط نمایان شد که در نوع خودش 

مدرک او برای دفاع از این وحشی ینامه، اما دانستمیمآروان را  هاییسپاسگزاربود. من دلیل این خدمات و  گوهرها ینترارزش

.آزردیمو حضور ناخوشایند آن شمشیر همچنان خاطرم را 

«تونم...فرماندار، من نمی» سورنا با افسوس سر خود را تکان داد و گفت: لا
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از اون چه استحقاقشو داری کرده، اسکاندیناویایی. امتناع از تربزرگاون در حقت لطفی » تر رفتم و به آرامی گفتم:من نزدیک

«شرمساری توئه. ییهماقبول این هدیه توهین به اون و 

وهر رابعد گ «تونم چنین سخاوتی رو رد کنم.من نمی» او با چشمان سیاهش نگاهی به من انداخت و سپس لبخندی به آروان زد.

«.دارمیمبرای همیشه نگهش » گرفت و گفت:

تهشداره که نیازی به فروشش نداطور نباشه. یک مرد فقط وقتی جواهرش رو نگه میامیدوارم این» آروان با لبخندی پاسخ داد:

«باشه.

و عرض اروهاپکه تعداد  مِلدِنیکمی از اسکله بود شنیده شد، یک قایق بادبانی  یفاصلهصدایی از داخل قایقی که در  «ی تو!هِ»

هار شانه. یک مرد قد کوتاه چهاآنای جنگی افسانه هاییکشتکه بیشتر یک کشتی باری است تا یکی از  دادیمنشان  اشبدنه

هالدِنیمِکه کاپیتان قایق است از روی عرشه با همان فرهنگ رایج  دادیمکه ریش سیاه بلندی داشت و سربند قرمزش نشان 
«دیم.تعلل کنین جریان آبو از دست می هاگابودگر امیدو بدینش به ما. آلپیرانی بهتره ن یهاسگشما » فریاد زد:1

مسیر عبور برای رسیدن به جزایر در انتظار شماست. ما» خونسردی خود را حفظ کنم، به زندانی گفتم: کردمیمدر حالی که سعی 

«.گیریمیمبه بهترین نحو جلوی خشم کاپیتانمونو 

.س حقیقت دارهپ-

ر آنای دمن از لحن صحبتش خوشم نیامد، حس وحشت آزاردهنده «رین تا برای بانو بجنگین؟شما به جزایر می» آروان گفت:

نهفته بود.

«ارباب من، اجازه هست؟» ای کرد و سپس به من گفت:اشاره وان دست داد و به کاپیتاناو با آر .«درسته»

امینهس کاپیتان آن کشتی انگشتش را روی «خاصیتبی ییسندهنو، لیسییماولین نفری هستی که پای امپراتورو  احتماالً تو »

«.هادکلبه  بندیمتیممونی یا واسه بقیه سفر با طناب جا میاما این کشتی قلمرو منه، یا همین» .فشردمی

گند ی بویکشتی بود. قسمت بار یعرشهاو جای ما را به ما نشان داده بود، یک قسمت بدون پوشش قسمت باری که نزدیک 

، ماهی خشک شده وهایوهمکه شامل مخلوطی از  یندناخوشا یهامحمولهای از و بوی در هم آمیخته هابشکهآب نمک، پساب 

برای متوانستیمنیز شهرت داشت. این تنها کاری بود که  هاهمانبه  یامپراتور، بود، که این شدیمشماری ادویه بی یهابشکه

ممانعت از بسته شدنمان با طناب بکنم.

1 - Meldenean 
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وقایع نگار 1من ارباب ورنیرز آلیش سومرن» من این «گزاران آموزش دیده و مفتخر امپراتوری هستمو از اولین خدمت امپراتوری،

ابانمن باید به مرکز فرماندهی ارب» :کردیمتا حدودی صدایم را خفه  گونه جواب دادم، البته دستمالی که جلوی دهانم بسته بودند

نگهبانو به 02، دزد دریایی، یا تو یه چشم به هم زدن کنییم. یا با من با احترام برخورد امیامپراتوربرم و همراه رسمی زندانی 

«جا جلوی افرادت شالق بزننت.همین اینجا میارم تا

ترک اه ولنگرگن صورت وقتی ما این در او»راتب بدتر بود. نفسش از بوی قسمت باری کشتی به م یبو کاپیتان جلوتر آمد.

.«، چرت و پرت نویسمونه که مجبورم بندازمشون جلو نهنگاجسد رو دستم می 02، کنیمیم

خوبه، فقط آب و غذا الزم»سفری روی عرشه را با پایش کنار زد و نگاهی به اطراف انداخت  یهاخوابسورنا یکی از تخت  لا

«داریم.

«مشمئز کننده است. اینجاخوابیم؟ نظرت اینه که ما تو این سوراخ موش ب واقعاًیعنی » با عصبانیت گفتم:من 

رشهآب جلوی ع یبشکه» بعد به سمت کاپیتان برگشت: «یه بار باید بری سیاه چال. اونجا یه عالمه موشم داره. حتماً پس »

«است؟

اشسخرهمکه او دارد  کردیمشک داشت فکر بلند قد انداخت، در حالی که بیکاپیتان دستی به ریشش کشید و نگاهی به مرد 

به» معروفی دارند: یجمله اگر مجبور شد بکشتش، آیا توانایی مبارزه با او را دارد؟ مردمان سواحل شمال آلپیران اینکه؟ و کندیم

«نه. مِلدِنیکُبرا پشت کن، اما به یه 

برابر تو نیرو دارن. به نظر خودت من 02؟ اونا تو ایدرا یش جنگباید با شیلد وارد  کنییمپس تو کسی هستی که فکر -

تونه یه مگسو رو هوا دو نصف کنه.جزایره، می ییغهت ینتربرندهباید رو تو حساب باز کنم؟ شیلد 

«آب؟ یبشکه» ال سورنا لبخندی زد و ادامه داد: «همین شهرتش باعث اعتبارش شده.»

زنن.روزی یه پیاله بیشتر حق ندارین بخورین. افراد من واسه کسایی مثل شما دو تا از سهمیه خودشون نمیاونجاست. -

ا آشغاالیی مثل ما مشکلی ندارین.تونین از آشپزخونه غذا بگیرین، البته اگه با غذا خوردن بمی

خوای، من داوطلبم.ه پارو زدن میشک نکن با بدتر از شما هم غذا خوردم. اگه یه نفر اضافه واس-

1 - Alishe Someren 



 

خوننغمه 
Blood Song

زندگی پیشتاز

Anthony Ryan

ه ساعتتا ی» :کردیمر ر غُو برگشت تا برود، در حالی که زیر لب همچنان غُ .«کنمیمبهش فکر » کاپیتان غرولند کنان گفت:

«ر دست و پا نیاین.افتیم، تا وقتی که لنگرگاهو جمع و جور کنیم زیدیگه راه می

ایای برروی تختم بنشینم و نامه اینکهبا خشم هرچه داشتم را به هم ریختم، از جمله قلم و جوهرم را. قبل  «وحشی جزیره!»

مطمئن» را برایش شرح دادم: هایهتاکتمام این  من امپراتور بنویسم، زیر تخت را بررسی کردم تا موشی زیر آن پنهان نشده باشد.

«در بندر آلپیران پهلو بگیرد. تواندینمباشید که او دیگر 

رسید.را با زبان شمالی پ سؤالاین  «تونی به زبون ما حرف بزنی؟می» کشتی تکیه داد: یبدنهوائلین ال سورنا نشست و به 

5و  کنمیمزبان رایج امپراتوریو روون صحبت  7من »جواب دادم.  ییروخوشبا  .«کنمیممختلف مطالعه  یهازبانمن روی »

«تونم ارتباط برقرار کنم.دم و میدیگه رو هم دست و پا شکسته بل زبون

رو بلدی؟1آفرین. زبون سوردایی-

«سوردا؟» برگرداندم: امنوشتهنگاهم را از 

قرار داره. از اونا چیزی نشنیدی؟شمالی  یهاجنگلسوردا سیل که در -

.بینمینمکامل نیست. البته دلیلی هم برای کامل کردنش  اصالًاطالعات من از قبایل وحشی شمالی -

این جهلت چندان هم ناراحت نیستی.رسه از دونه، به نظر میبه عنوان مردی که خیلی چیزا رو می-

کشور باهام هم عقیده باشن. یهمه، کردنیمامیدوار بودم همه بدون وجود تو زندگی  گمیمفکر کنم وقتی -

«.کنمیمتنفرو از صدات حس » ن برگرداند و سر تا پای مرا وارسی کرد:او رویش را به طرف م

رسمی نامه برای مکاتبات امپراتوری بودم. یمقدمهمن توجهی نکردم و با قلم خود در حال نوشتن 

م چشم درکرد یسع وائلین سورنا حرفش را با این جمله ادامه داد. قلمم از حرکت ایستاد. «، این طور نیست؟شناختییمتو اونو »

«؟شناختییمرو  "امید" تو»چشمش نشوم. 
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���سخن اخر :
���

خیلی ها اعتقاد دارن که دنیا مثل یه صفحه ی شطرجنه، تشکیل شده از 
���خونه های سیاه و سفید.

���خونه های سفید ترسناک تر و خالی تر از خونه های سیاه.
سفید یعنی روشنایی و سیاه یعنی تاریکی؛ اما بارها به من ثابت شده 

���روشنایی از تاریکی ترسناک تر و خطر ناک تره.
هر کس که دنبال هیجان و خطره، رو خونه ی سیاه وای میسته، و هرکس 
که دنبال آرامشه رو خونه ی سفید. اما تا موقعی که ما زنده ایم و در این 

���کره ی خاکی زندگی میکنیم آرامش معنایِ خاصی نداره ……..
���

���سیاه گرم و سفید سردِ سرد، آدم هایِ یخی بخشی از خونه هایِ سفیدن.
خیلی ها اعتقاد دارن تو خونه های سیاه سایه ی شما زندگی میکنه، 

���شهر سایه ها …
آیا حقیقت داره؟ چه کسی میداند تا خودمون جتربه نکنیم؟ پس هیچ 

چیز معنای حقیقی نداره مگه اینکه خودمون به اون معنا ببخشیم. پس 
چه سفید و چه سیاه؛ هر دو وقتی من بخوام اوجنا باشم همونی هسنت که 

���ما بخوایم...
���کار یه نویسنده هم همینه، معنا بخشیدن به یه چیز کوچیک.

…….. چه طور جتربه کنیم ؟ خودت میفهمی به موقش هرچیزی رو 
���درک میکنی اما اگه میخوای بری دنبالش و جواب پیدا کنی

…… پس با ما همراه باشید.
!



تبلیغات!بخش !

بخش!
بخش!

تبلیغات 
!

تبلیغات 
!

تبلیغات !
اختصاصی !

شما!شما!







گاهنامه میزبان !







معرفی انیمه های جزاب و دیدنی !
 بر ترین ها !

قد و بررسی
ن

انچه در اینده خواهید داشت :!



پیشتاز عزیز تولدت مبارک 

تقدیم به متام شما دوستان :  !





با ما در دنیای کتاب هایتان قدم بزنید ....!


