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ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه

ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﺳﺎل  ١٣٢۶در
روﺳﺘﺎی دوﻟﺖ آﺑﺎد) ،ﻧﺎﺣﯿﺔ  ٢ﺳﺒﺰوار( ﺑﮫ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ ،دوران اﺑﺘﺪاﺋﯽ را در دﺑﺴﺘﺎن
ﻣﺴﻌﻮد ﺳﻌﺪ روﺳﺘﺎی دوﻟﺖ آﺑﺎد از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ
و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن روﺳﺘﺎﺋﯽ
ﮐﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﯿﻦ ،ﺧﻮﺷﮫ ﭼﯿﻨﯽ ،درو،
ﺟﺎﻟﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ،ﺧﺮﻣﻨﮑﻮﺑﯽ ،ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر و
آﺑﯿﺎری و ﻏﯿﺮه ...را ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮد
و در دﮐﺎن ﺳﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ) ﭘﺪر(
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﮫ ﻧﯿﺰ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٣۴٠ﺑﺮای اداﻣﺔ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﮫ
ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺰوار رﻓﺖ و در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺑﻦ ﯾﻤﯿﻦ
ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،در ﺳﺎل ١٣۴٢
ھﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﺮد و
در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺗﺤﺼﯿﻼت دورة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ او در ﻧﯿﻤﺔ
ﺳﺎل دوم ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﻣﺤﺾ ورود
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ،ھﻤﺮاه و ھﻤﭙﺎی ﺑﺮادرھﺎﯾﺶ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮداﺧﺖ و ﺑﺮای اداﻣﺔ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﮐﻼسھﺎی ﺷﺒﺎﻧﺔ ﺧﻮارزﻣﯽ ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ
ﮐﺮد .در ﺳﺎل ١٣۴۴ﺑﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﯿﺮوی ھﻮاﺋﯽ
در آﻣﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺪت ﺳﮫ ﺳﺎل »درﺟﮫ دار« ﺑﻮد و
ھﻤﺰﻣﺎن ﺷﺒﺎﻧﮫ درس ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﺴﺐ
دﯾﭙﻠﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﮫ داﻧﺸﮑﺪة ﺧﻠﺒﺎﻧﯽ
اﻣﺘﺤﺎنھﺎی اﺑﺘﺪاﺋﯽ را از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪ .در
ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶھﺎ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و
ﻧﺰاع در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻓﺮار او ارﺗﺶ
ﮔﺮدﯾﺪ .در دوران ﻓﺮار ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ﮐﺎر و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺑﮫ ﺟﻨﻮب ،ﺷﺮق،
ﺷﻤﺎل و ﻣﺮﮐﺰ اﯾﺮان ﺳﻔﺮھﺎ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺣﺮﻓﺔ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮﮐﺎرھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ .در دوراﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻓﺮاری ارﺗﺶ
ﺑﻮد ،ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ و در ﺳﻦ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻟﮕﯽ
ازدواج ﮐﺮد ،ﺛﻤﺮة اﯾﻦ ازوداج ﺳﮫ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳﺖ
ﺑﮫ ﻧﺎم ھﺎی ﻣﺎرﯾﺎر ،رﮐﺴﺎﻧﺎ و آﻧﺎھﯿﺘﺎ .ﭼﻨﺪ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ازدواج ،دو ﺑﺎر در دادﮔﺎه
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ و ﺑﮫ ﺟﺮم ﻓﺮار از ﺧﺪﻣﺖ و
ّد ﻣﺤﮑﻮم ،زﻧﺪاﻧﯽ و از ارﺗﺶ
ﺗﻮھﯿﻦ و ﺗﻤﺮ
ﺷﺎھﻨﺸﺎھﯽ اﺧﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ .در زﻧﺪانھﺎ و
ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه  -ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺶ ﺑﯿﺶ ﭘﺎﻧﺼﺪ
ِ ﺑﺰرگ زﯾﺮ ﭘﺎی
ﺻﻔﺤﮫ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻮﺷﺖ ) :ﻃﺒﻞ
ِ
ﭼﭗ( ﮐﮫ ھﻨﻮز آنھﺎ را ﭼﺎپ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺗﺠﺮﺑﺔ

»ﮐﺎﻧﻮن ﭘﺮورش ﻓﮑﺮی ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن« را
ِ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ در
در ﭼﻨﺪ ﻣﺎھﯽ ﮐﮫ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺒﺮ
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪ ﺗﺎ
ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ادارة آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﮭﺮﯾﺎر
اﺳﺘﺨﺪام و در روﺳﺘﺎھﺎی آن ﻧﺎﺣﯿﮫ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﺪ.
رﻣﺎن ﮐﺒﻮدان را در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ ﻧﻮﺷﺖ و
اﻧﺘﺸﺎرات اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ آن را در ﺳﺎل  1357ﭼﺎپ
ﮐﺮد .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﮭﻤﻦ ١٣۵٧او را
ﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺮام و ﻣﺴﻠﮏ اﺷﺘﺮاﮐﯽ و
ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ »ﮔﺮوھﮏ ھﺎی « ﺿﺪ اﻧﻘﻼب و »ﺗﺤﺮﯾﺮ
ّﺎﻟﮫ« ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ» ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی« و از آﻣﻮزش و
ُﺐ ﺿ
ُﺘ
ﮐ
ﭘﺮورش اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل » ١٣۵٩ﮐﺎرﮔﺎه
آھﻨﺘﺎب« را داﯾﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﮫ و ﻟﻮازم دﻓﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ .ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﺔ
دﯾﻮ ﺑﺎد و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﺔ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺻﺤﺮا
و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﺔ آدم ﺳﻨﮕﯽ را در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ
ﻧﻮﺷﺖ ) ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﺔ ﮔﺎﻟﭙﺎھﺎ ،ﭘﺮواز ﻗﻤﺮی،
ﻣﯿﺮزاﮔﺎﭼﯽ و ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﮫ ﺗﺒﺎر را ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
دوران ﻧﻮﺷﺖ .اﯾﻦ آﺛﺎر ھﻨﻮز ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﭼﺎپ
ﻧﺸﺪه اﻧﺪ (.ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﭘﯽ اﺧﺘﻨﺎق
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺳﭙﺎه و ﺑﺴﯿﺞ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل
 ١٣۶٣ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﮫ ﻓﺮار از اﯾﺮان و ﺟﻼی وﻃﻦ
ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﮐﯿﮫ رﻓﺖ و در ﻣﺪﺗﯽ ﮐﮫ در
آﻧﮑﺎرا ﺑﻮد ،ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﺶ زﻧﺒﻮر
)دوران( ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ھﻨﻮز آن را ﭼﺎپ ﻧﮑﺮده
اﺳﺖ .ﭘﺲ از دو ﻣﺎه در  ٢۴دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٨۴
ﻣﯿﻼدی وارد ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺷﺪ.
ﺑﻌﺪاز دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ زﺑﺎن و آﺷﻨﺎﺋﯽ ﻧﺴﺒﯽ
ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ،دو ﺳﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﮫ ﮐﺎری و ﻧﻘﺎﺷﯽ
ﺳﺎﻟﮭﺎ
اﯾﻦ
در
ﺑﻮد.
ﻣﺸﻐﻮل
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﺔ ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن و رﻣﺎن درآﻧﮑﺎرا ﺑﺎران
ﻣﯽ ﺑﺎرد و ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻗﺼﺔ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ را
ﻧﻮﺷﺖ .ﭘﺲ از دو ﺳﺎل ﭘﯿﺴﺘﻮﻟﮫ ﮐﺎری ﺑﯿﻤﺎر
ﺷﺪ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺷﻐﻞ ،ﺑﻨﺎ
ِ ﭘﺰﺷﮏِﮐﺎر از رﻧﮕﭙﺎﺷﯽ ﻣﻌﺎف ﮔﺮدﯾﺪ و
ﺑﮫ دﺳﺘﻮر
ادارة ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﯾﮏ دورة ھﯿﮋده ﻣﺎھﺔ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد .دﯾﭙﻠﻢ
ﺣﺴﺎﺑﺪاری را ﮔﺮﻓﺖ ،وﻟﯽ در اﯾﻦ رﺷﺘﮫ ﺷﻐﻠﯽ
ﻧﯿﺎﻓﺖ و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﻮﻓﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪ .ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖ
آﺑﺎدی از ﺳﺎل  1994ﺗﺎ ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ
ﻣﺪت ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل در ﺷﮭﺮ ﭘﺎرﯾﺲ و ﺣﻮﻣﮫ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺷﻮﻓﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ُﺪار ،رﻣﺎن ﺑﺎد ﺳﺮخ و
ﺳﺎلھﺎ رﻣﺎن ﺳﮫ ﺟﻠﺪی ﮔ
رﻣﺎن ﭼﻮﺑﯿﻦ در را ﻧﻮﺷﺖ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﻄﮫ در
ﭘﺎرﯾﺲ و اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮوغ در آﻟﻤﺎن آنھﺎ را
ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖآﺑﺎدی ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽِ
ﮐﺎر ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ وﮐﺎر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﺗﺎﮐﺴﯽ روزی دوازده ﺳﺎﻋﺖ و ﺷﺶ روز در ھﻔﺘﮫ،
ّﺖ در ﮐﺎﻧﻮن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺆﻟﯿ
اﯾﺮان »در ﺗﺒﻌﯿﺪ« دوﺑﺎره ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪ و اداﻣﺔ
راﻧﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮاﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و در
ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  2008ﻣﯿﻼدی ﺑﮫ ﻧﺎﭼﺎر از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﮐﻨﺎره ﮔﺮﻓﺖ و زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋﺪ ﺑﺎز ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎ رﻣﺎن زﻧﺪان ﺳﮑﻨﺪر ) ﺳﮫ ﺟﻠﺪ(
و رﻣﺎن دارﮐﻮب ،رﻣﺎن ﺧﻮن اژدھﺎ ،رﻣﺎن ﻣﺮﯾﻢ
ﻣﺠﺪﻟﯿﮫ را ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺮ ﻧﺎﮐﺠﺎ و ﻧﺸﺮ ﻣﮭﺮی
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ آن ھﺎ را ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎب ﺳﻔﺮ ﺑﮫ
رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯿﺮ
اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز دو ﺟﻠﺪ آن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖآﺑﺎدی دراﯾﻦ ﺳﺎﻟﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ھﻤﮑﺎری داﺷﺘﮫ و ﺑﯿﺶ از ﭼﮭﻞ
ﻣﻘﺎﻟﮫ در زﻣﯿﻨﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﻨﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﻧﻮﺷﺘﮫ اﺳﺖ .از اﯾﻨﮭﻤﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﻓﺮاھﻢ آﻣﺪه ﺑﮫ
ﻧﺎم ﻧﮕﺎه ﺳﯿّﺎره ﮐﮫ آﻣﺎدة ﭼﺎپاﺳﺖ .ﺣﺴﯿﻦ
ﮐﺎﻧﻮن
ﻋﻀﻮ
1989
ﺳﺎل
از
آﺑﺎدی
دوﻟﺖ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮان »در ﺗﺒﻌﯿﺪ« اﺳﺖ و در اﯾﻦ
ﺪت ،ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ دﺑﯿﺮی » ﮐﺎﻧﻮن« را
ﻣّ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ اﺳﺖ.

ﻓﮭﺮﺳﺖ آﺛﺎر
اﻧﺘﺸﺎرات
ُﻣﺎن«
»ر
ﮐﺒﻮدان
ّل١٣۵٧
اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،اﯾﺮان ،ﭼﺎپ او
ﭼﺎپ دوم ،ﻟﻨﺪن ،ﻧﺸﺮﻣﮭﺮی1395 ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ«
»
ﻗﻠﻤﺴﺘﺎن
اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﺮان ﻓﺮدا ،ﭘﺎرﯾﺲ1367 .
ﺧﻮرﺷﺪی
»ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ«
ﺳﻨﮕﯽ
آدم
اﻧﺘﺸﺎرات اﯾﺮان ﻓﺮدا ،ﭘﺎرﯾﺲ1368 .
ﺧﻮرﺷﯿﺪی
»ﻣﺠﻮﻋﺔ
ﺑﺎﺳﺘﯿﻞ
اﯾﺴﺘﮕﺎه
داﺳﺘﺎن« اﻧﺘﺸﺎرات اﻓﺴﺎﻧﮫ ،ﺳﻮﺋﺪ 1373
ﺧﻮرﺷﯿﺪی
در آﻧﮑﺎرا ﺑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎرد »
رﻣﺎن« اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺳﻮﺋﺪ.
 1375ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ﭼﺎپ دوم ،ﻧﺸﺮ ﻧﺎﮐﺠﺎ ،ﭘﺎرﯾﺲ
 1392ﺧﻮرﺷﯿﺪی
ُﻣﺎن« در ﺳﮫ ﺟﻠﺪ:
ُﺪار »ر
ﮔ
 -1ﻣﻮرﯾﺎﻧﮫ ھﺎی ﻗﺼﺮ ﻓﯿﺮوزه
ّل
او
)ﺟﻠﺪ
ﭘﺎرﯾﺲ
ﻧﻘﻄﮫ
ﻧﺸﺮ
١٣٨2ﺧﻮﺷﯿﺪی(
ّم
 -2ﻧﻔﻮس ﻗﺼﺮ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺟﻠﺪ دو
اﻧﺘﺸﺎرت ﻓﺮوغ آﻟﻤﺎن١٣٨۴ ) ،ﺧﻮرﺷﯿﺪ(
ّم
 - -3زاﺋﺮان ﻗﺼﺮ دوران ﺟﻠﺪ ﺳﻮ
١٣٨٧
)
آﻟﻤﺎن
ﻓﺮوغ
اﻧﺸﺎرات
ﺧﻮرﺷﯿﺪی(
ﭼﺎپ دوم رﻣﺎن1397 ،
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺸﺮ ﻣﮭﺮی  ،ﻟﻨﺪن
ُﻣﺎن ﭼﺎپ اول ) ١٣٨٨
ﺑﺎد ﺳﺮخ ر
ﺧﻮرﺷﯿﺪی( ﭼﺎپ دوم  1395ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻟﻨﺪن
اﻧﺘﺸﺎرات
»رﻣﺎن«
در
ﭼﻮﺑﯿﻦ
ﻓﺮوغ ﭼﺎپ اول )١٣٨٩ﺧﻮرﺷﯿﺪی(
ﭼﺎپ دوم ﺳﺎل  1394ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻧﺸﺮ
ﻣﮭﺮی ،ﻟﻨﺪن
زﻧﺪان ﺳﮑﻨﺪر ) رﻣﺎن ،ﺳﮫ ﺟﻠﺪ
 (1393ﻧﺸﺮ ﻧﺎﮐﺠﺎ ،ﭘﺎرﯾﺲ
 -1ﺳﻮار ﮐﺎر ﭘﯿﺎده ) ﺟﻠﺪ اول(
ّم(
 -2ﺟﺎی ﭘﺎی ﻣﺎر ) ﺟﻠﺪ دو
 -3ﺧﺎﻧﺔ ﺷﯿﻄﺎن ) ﺟﻠﺪ ﺳﻮم(
)

رﻣﺎن(

ﻧﺸﺮ

ﻧﺎﮐﺠﺎ

دارﮐﻮب
1395ﭘﺎرﯾﺲ
ﺧﻮن اژدھﺎ )رﻣﺎن(  2017ﻣﯿﻼدی،
ﻧﺸﺮ ﻣﮭﺮی ،اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻟﯿﮫ)رﻣﺎن( ،ﻧﺸﺮ ﻣﮭﺮی،
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪّ
اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﻣﺎه ﻣﺠﺮوج ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ آﺛﺎر ﮐﻤﺎل
رﻓﻌﺖ ﺻﻔﺎﺋﯽ،
ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ ﺣﺴﯿﻦ دوﻟﺖ آﺑﺎدی
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻧﮕﺎه ﺳﯿّﺎره ) ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﻣﻘﺎﻻت(
ﺳﻔﺮ ﺑﮫ رﯾﺸﮫ ھﺎی ﻧﯿﺸﮑﺮ

