
Z E N D E G I  -  S A L A M

 ���ا�گاه� وقت� قرار است رمان خارج� معرف� �نيم فقط رمان ها� اروپا�� و آمر
�ا  نه رمان ها و داستان ها� قو� برخ� �شور ها مثل تر�يه  و  به ذهنمان م� آ�د 
افغانستان و لبنان و فلسطين. از طرف�، شرح آنچه بر مردم� مثل مردم فلسطين 
گذشته را نم� توان تنها با ت�يه بر اخبار �وتاه با جمله ها� ناقص و بر�ده در�افت. 
شرح رنج ها، محاصره، مرگ ها� ب� شمار عز�زان و تلخ� عميق �شتار ها� غير 
انسان� را با�د از زبان راو� ها�� شنيد �ه خود در متن حادثه ز�سته اند و عز�زان خود 
را در بحبوحه حوادث از دست داده اند. رمان «زخم داوود» به قلم «سوزان ابولهو�» 
و «جا�� �ه خيابان ها نام داشت» به قلم «رنده عبدالفتاح» دو اثر بسيار خواندن� با 
همين موضوع است. با ا�ن تفاوت �ه اول� بسيار تلخ و ت�ا ن دهنده نوشته شده و شما 
را از نزد�¬ با خونين تر�ن حوادث فلسطين آشنا م� �ند و دوم� در ميان همين رنج 
̄ م� �ند و نما�ش م� دهد.  و عذاب، چشمه ها� روشن اميد و مبارزه و حيات را �ش
«امل» نام دختر� است �ه قهرمان قصه اول است و «حيات» نام �ود�� �ه قهرمان 
قصه دوم است. هر دو ز�سته در �شور هميشه در حاِل مبارزه فلسطين �ه ز�ر سلطه 
ح�ومت نظام� ها� اسرائيل�، طعم تحقير و توهين را چشيده اند. با مطالعه ا�ن دو 

�تاب، با ا�ن دو دختر برا� شنيدن داستان بيم و اميدشان همراه شو�د.

الهام �وسف�-وقت� �¬ نفر از شما م� پرسد: «رمان خارج� چ� بخونم؟» نبا�د 
با عجله و سرسر� برا�ش نسخه بپيچيد و �تاب معرف� �نيد. در واقع شما به 
پزش�� م� مانيد �ه حق ندارد و نم� تواند قبل از شرح حال گرفتن از �س� �ه 
به سراغش آمده، دارو تجو�ز �ند. با�د از او بپرسيد حال و هوا�ش چگونه است؟ 
چه هدف� از خواندن رمان دارد؟ قبال چه آثار� مطالعه �رده؟ چه سب¬ و نثر� 
را م� پسندد؟ و ده ها سوال از ا�ن قبيل �ه اند¾ اند¾ تصو�ر شفاف� از عالقه 
و نياز آن فرد به شما بدهد اما گاه� هم راه ها� ميان بر� وجود دارد �ه به شما 
�م¬ م� �ند. �¬ ميان بر مطمئن ا�ن است �ه بدانيد پيشنهاد ها� �¬ آدِم 
رماِن خارج� خواِن قهار �ه هم از تار�خ سررشته دارد و هم در ادبيات سرآمد 
است، برا� مطالعه رمان چيست؟ پرونده امروز «زندگ� سالم»، مجموعه جذاب� 
مطالعه  برا�  خوش ذوق  و  �اردرست  رمان خوان ها�  �ه   ��رمان ها از  است 
توصيه م� �نند. داستان ها�� �ه هر �¬ م� تواند در تعطيالت نوروز �ه فرصت 
و فراغت مناسب� برا� غرق شدن در دنيا� خوش رنگ و لعاب رمان هاست، 

ماجرا ها� جذاب ببرند.شما را به سفر� دور و دراز به قصه ها و زندگ� ها و 

ادبيات فلسطين

 اشك ها و لبخند ها

در دوران مدرسه، مطالعه تار�خ برا� بيشتر ما دشوار و طاقت فرسا و حوصله سر بر بود 
بل�ه  تنها حوصله سربر نيست  نه  تار�خ وجود دارد �ه  اما �¬ روش خوب برا� فهم 
بسيار لذت بخش و هيجان انگيز است و آن، رفتن به سراغ داستان ها�� است �ه در 
بستر �¬ دوره تار�خ� خاص به قلم برخ� نو�سندگان روا�ت شده. در واقع برخ� 
رمان ها توانسته اند به خوب� و حت� بهتر از آثار تار�خ�، اوضاع زمانه و جامعه و سب¬ 
زندگ� مردم �¬ دوره تار�خ� را ترسيم و تحليل �نند. آن هم در بستر �¬ داستان پر 
�شش و با حضور شخصيت ها� متنوع داستان. رمان «جاِن شيفته» نوشته «رومن 
روالن» و «خانواده تيبو» نوشته «روژه مارتين دوگار» از جمله رمان ها�� است �ه در زمره 
شاه�ار ها� ادبيات فرانسه و جهان به حساب م� آ�ند. ا�ن �تاب ها منع�س �ننده 
بخش مهم� از تار�خ جهان و اروپا هستند؛ سال ها� جنگ جهان� اول. ضمن ا�ن �ه 
نو�سندگان هر دو �تاب، برنده نوبل ادبيات هستند. البته برا� خواندن هر دو با�د 
وقت ز�اد� سپر� �نيد چون اول� دو جلد� و دوم� چهارجلد� است. هر دو را هم 
مترجم ها� مطرح ا�ران� به فارس� برگردانده اند. جان شيفته را «م.به آذ�ن» ترجمه 
�رده و خانواده تيبو را «ابوالحسن نجف�».بعض� نو�سنده ها� خارج� بيشتر از آن �ه 
نو�سنده خوب� باشند، آدم ها� درجه �¬ و خوب� بوده اند. ش¬ ن�نيد �ه همه آثار 
�� از مشهورتر�ن آن ها خلبان عاشِق پرواز، شاعر و نو�سنده «آنتوان �آن ها را با�د خواند. 
دوسنت اگزوپر�» خالق داستان ب� نظير «شازده �وچولو» است. او در پرواز و نوشتن 
دنبال �¬ هدف بوده: راه و روش درست زندگ� �ردن. �تاب «زمين انسان ها»، «پي¬ 
جنوب»، «پرواز شبانه»، «هوانورد» و «خلبان جنگ» از �تاب ها� مهم اگزوپر� است. 
همه �تاب ها� او مجموعه ا� از تجربيات نو�سنده در پرواز بر فراز آسمان هاست. او از 
شب ها� بسيار� سخن م� گو�د �ه پرواز تنها�� در آسمان او را به ف�ر فرو برده و راز ها� 
زندگ� را بر او گشوده است. در داستان ها� اگزوپر� م� توانيد اميد و عشق و مبارزه 

برا� زندگ� بهتر را پيدا �نيد.

ادبيات فرانسه

تركيب اميد و عشق و مبارزه

خانواده تيبو؛ روژه مارتين دوگارجان شيفته؛ رومن روالن

جا�� �ه خيابان ها نام داشت؛ رنده عبدالفتاحزخم داوود؛ سوزان ابولهو 

رمان ها�� هم هستند �ه خلق شده اند برا� ا�ن �ه فضا�� متفاوت با فضا� معموال 
�اس آور رمان ها� د�گر ا�جاد �نند. رمان ها�� �ه نوشته شده اند تا از ز�با�� و اميد 
و حاِل خوب حرف بزنند. به نظر م� رسد از بهتر�ِن ا�ن آثار، شاه�ار «بارون درخت 
نشين» است. �تاب� �ه م� توان لقب «�¬ رمان حال خوب �ن» را به آن داد، به خاطر 
و حاِل خوب حرف بزنند. به نظر م� رسد از بهتر�ِن ا�ن آثار، شاه�ار «بارون درخت 
نشين» است. �تاب� �ه م� توان لقب «�¬ رمان حال خوب �ن» را به آن داد، به خاطر 
و حاِل خوب حرف بزنند. به نظر م� رسد از بهتر�ِن ا�ن آثار، شاه�ار «بارون درخت 

خالقيت در خلق تصو�ر� گرم و درخشان از زندگ�. شخصيت اصل� �تاب پسر�� 
است به نام «�وز�مو» �ه در دعوا� پدر و پسر� به قهر م� رود تا رو� درخت اعتصاب 
�ند اما ا�ن اعتصاب ظاهرًا �وتاه به دال�ل� منجر م� شود تا پا�ان عمر رو� درخت 
است به نام «�وز�مو» �ه در دعوا� پدر و پسر� به قهر م� رود تا رو� درخت اعتصاب 
�ند اما ا�ن اعتصاب ظاهرًا �وتاه به دال�ل� منجر م� شود تا پا�ان عمر رو� درخت 
است به نام «�وز�مو» �ه در دعوا� پدر و پسر� به قهر م� رود تا رو� درخت اعتصاب 

زندگ� �ند و از آن باال به جهان و مردمش نگاه �ند و بارون افتخار� باشد �ه بعد از 
پدرش، به جا� بر تخت نشستن بر درخت نشسته است. �وز�مو از �¬ زاو�ه د�د �امال 
متفاوت با آنچه ما تجربه م� �نيم، به دنيا نگاه م� �ند. اگر دوست دار�د با �وز�مو به 

باال� درخت سفر �نيد، مطالعه ا�ن �تاب را از دست ندهيد.

ادبيات ا�تاليا

گرم و درخشان و حال خوب كن

بارون درخت نشين؛ ا�تالو �الو�نو

نو�سنده ها� بسيار� در �تاب ها� شان تالش �رده اند زندگ� چند نسل، چالش ها 
و تضاد ها� آن را به تصو�ر ب�شند �ا از آدم ها�� سخن بگو�ند �ه ا�مان دارند و برا� 
ا�مان شان ارزش قائلند و قادرند با همين ا�مان، زندگ� را برا� خودشان و د�گران 
بهتر �نند. رمان «شرق بهشت» در واقع زندگ� چند نسل �¬ خانواده است �ه بيش 
از هر چيز از نيرو� ا�مان خال� مانده و اشتا�ن ب¬ تصو�ر شفاف زندگ� و درد ها و 
رنج ها�شان را برا� مخاطب به نما�ش م� گذارد. بعد از خواندن داستان به خاطر 
ترسيم فضا� خوب و دقيق آن احساس خواهيد �رد �ه �¬ فيلم سينما�� د�ده ا�د. 
�تاب د�گر اشتا�ن ب¬ هم در زمره بهتر�ن آثار �وتاه جهان است. «موش ها و آدم ها» 
مش�ل�  �� شان � اما  م� �نند  سفر  �ار  برا�  �ه  است  روزمزد  �ارگر  دو  داستان 
از سب¬  آدم ها ترسيم بخش�  و  برا� هر دو دردسرساز م� شود. موش ها  دارد �ه 
بخوانيد،  �ا �آمر ادبيات  از  د�گر�  خوب  اثر  خواستيد  اگر  است.   ���ا�آمر زندگ� 
شاه�ار «هر�ت بيچر استو» با نام «�لبه عمو تم» را از �اد نبر�د؛ �تاب� �ه در حقيقت شاه�ار «هر�ت بيچر استو» با نام «�لبه عمو تم» را از �اد نبر�د؛ �تاب� �ه در حقيقت 

بيانيه ا� انسان� است عليه برده دار� را�ج دنيا� غرب.

ادبيات آمر��ا

 كشاكش كفر و ايمان

موش ها و آدم ها؛ جان اشتا�ن ب�شرق بهشت؛ جان اشتا�ن ب�

سر  خارج�  داستان ها�  فضا�  و  هوا  و  حال  از  دارند  دوست  �ه  �سان�  برا� 
بلند  رمان ها�  سراغ  به  رفتن  از  قبل  است  بهتر  �نند،  مزمزه شان  و  بياورند  در 
افراد  ا�ن  ب�شند.  �وتاه  داستان ها�  فضا�  به  سر��  مدرن،  �ا  �السي¬ 
نو�سنده  الهير�»  «جومپا  آثار  امروز�،  داستان نو�سان  ميان  در  م� توانند 
نو�سنده  مورا�ام�»  «هارو��  �ار ها�  �رده،  مهاجرت  �ا �آمر به  �ه  هند� 
�است و همين طور آثار نو�سنده همه پسند «آنا �مهاجر ژاپن� �ه او هم سا�ن آمر
�تاب  «مورا�ام�»  از  و  خدا»  «خوب�  �تاب  الهير�  از  �نند.  امتحان  را  گاوالدا» 
داستان  مجموعه  گاوالدا  آنا  از  و  م� زنم»  حرف  چه  از  م� زنم،  حرف  �ه  دو  «از 
خواندن� است.  بسيار   ���تاب ها  « باشد  منتظرم   ،��جا �س�  داشتم  دوست   »
هر سه �تاب عموما از روابط بين آدم ها سخن م� گو�ند. الهير� از درد مهاجرت 
حرف م� زند و تفاوت ها� زندگ� شرق� و غرب�. مورا�ام� با زبان خاص خود، 
هم  گاوالدا  آنا  و  م� �ند  مرور  غرب�  زندگ�   ¬� در  را  شرق� اش  روح  از  بخش� 
از داستان ها� �وتاه ا�ن نو�سنده ها خوش تان  عاشقانه نو�س معاصر است، اگر 

آمد، بعد برو�د سراغ رمان ها و داستان ها� بلندشان.

از همه جا  دنيا

داستان هاى كوتاه

ادبيات خوانده ها و رمان دوست ها م� دانند �ه روس ها سردمداران نو�سندگ� اند. 
لئون تولستو�، فئودور داستا�وفس��، آنتوان چخوف، ميخائيل شولوخوف و ده ها 
نو�سنده روس د�گر ا�ن موضوع را اثبات �رده اند. در ا�ن ميان نبا�د شاه�ار «لئون 
تولستو�» را ناخوانده گذاشت. رمان «جنگ و صلح» هم ما را به بخش� د�گر از تار�خ 
جهان پرتاب م� �ند و از به قدرت رسيدن ناپلئون در روسيه تا زمين گير شدن قوا�ش 
در برف ها� ا�ن سرزمين سرد را روا�ت م� �ند. جنگ� �ه در آن خودشيفتگ� و 
قدرت طلب� و ميل به جهان گشا�� ناپلئون را تنها �¬ عامل طبيع� نابود �رد. همه 
ا�ن اتفاقات تار�خ� در �¬ داستان باز ساز� شده است، داستان� با شخصيت ها� 
متنوع و �شش داستان� فوق العاده �ه عشق، زندگ�، خيانت، سياست، حيله گر�، 
رابطه پدر و پسر� و هزاران �ليدواژه د�گر را م� توانيد در آن بيابيد و بخوانيد. فراموش 
ن�نيد �ه بر خالف تصور، رمان جنگ و صلح �¬ �تاب با روا�ت صحنه ها� جنگ� �ه 
مخاطب را خسته و �الفه �ند نيست؛ اگر چه شخصيت ها� �تاب بسيار ز�ادند اما 
�اف� است بخش� از جلد اول را بخوانيد �ه تا آخر با روا�ت جذاب �تاب همراه شو�د. 
ماجرا ها� خواندن� ناتاشا، پير، آندره ، مار�ا، ني�وال، هلن و ده ها جوان روس د�گر، 

شما را به سفر دور و دراز� به مس�و و سن پترزبورگ م� برد.

ادبيات روسيه

 ماجرا هاى پرشور در سرزمين سرد

جنگ و صلح؛ لئون تولستو 

تعداد قابل توجه� رمان خارج� وجود دارد �ه توانسته در �¬ چارچوب درست، 
به روا�ت روابط عاطف� آدم ها بپردازد و به دور از پند و نصيحت و اندرز و شعار، 
رمان  برد؟  خواهد  �جا  راه به  م� رود  �ه  مسير�  دهد  نشان  جوان  مخاطب  به 
دم  دختر  چند�ن  با  خانواده   ¬� زندگ�  از  بر�ده ا�  تعصب»،  و  «غرور  عاشقانه 
برا�  ناخوانده  عشق   ¬� و  آن ها  ازدواج  درباره  نگران  و  پيگير  مادر   ¬� بخت، 
اليزابت، دختر دوم خانواده است. عشق� �ه پا� غرور و تعصب را به زندگ� اش 
را  رمان  ا�ن  م� دهد.  �اد  او  به  را  ازدواج  و  عشق ورز�  رسم  راه و  و  م� �ند  باز 
دهيد.  هد�ه  دخترخانم ها  به خصوص  خود،  اطراف  نوجوان ها�  به  م� توانيد 
بعض� خاطرات، برا� همه آدم ها از هر مليت و زبان و آداب و رسوم� �ه باشند 
و هر �جا� دنيا �ه زندگ� �نند، مشتر¾ است؛ مثل خاطرات �ود�� و باز� 
�ردن و �نج�او� درباره طبيعت و حيوانات. «جرالد دارل» در �تابش �ه عنوان 
آن را خيل� طنازانه «خانواده من و بقيه حيوانات» گذاشته، به شرح طنزگونه اما 
سفر�  به  رفتن  م� پردازد؛  �ورفو  جز�ره  در  خانواده اش  و  خود  زندگ�  واقع� 
طوالن� و تما�ل فوق العاده ز�اد او به انواع جانوران و حشرات را با�د از اصل� تر�ن 
ر�شه ها� خلق ا�ن اثر دانست. مطمئن باشيد هم با �تاب رابطه برقرار م� �نيد 
و �اد خاطرات �ود�� تان زنده م� شود و هم با صدا� بلند م� خند�د، چون طنز 
زبان مشتر¾ همه ملت هاست و شما با �¬ رمان خارج� هم قادر به خند�دن 

خواهيد بود. ضمنا نثر �تاب دال، بسيار روان و دلنشين است.

ادبيات انگليس

 عاشقانه هاى خواندنى و پاكيزه

غرور و تعصب؛ جين استين

ما نم� توانيم با همه آدم ها� چهار سو� جهان، رابطه ف�ر� و �الم� داشته باشيم 
اما قطعا دوست دار�م بدانيم از زاو�ه د�د آن ها، هست� و جهان و زندگ� چگونه است؟ 
ادبيات ا�نجا هم، راه ميان ُبر را به ما نشان م� دهد، �تاب ها�� به قلم نو�سندگاِن 
̄ از چهارگوشه دنيا. «جزء از �ل» اولين رمان نو�سنده استراليا�� «استيو تولتز»  مختل
است �ه در ا�ران به تازگ� چاپ شده و در ميان �تاب خوانان ا�ران�، نظرات مثبت 
بسيار� را به خود جلب �رده است. رمان� درباره زندگ� �¬ پدر و پسر و روا�ت ها� 
آن ها درباره گذشته ، حال و آ�نده. اگر دوست دار�د �¬ داستان بخوانيد �ه شما را رو� 
̄ زندگ� حساس تر �ند، ف�ر شما را راه بيندازد و توجهتان را به جزئيات  زوا�ا� مختل
جذاب جلب �ند، حتما سراغ ا�ن �تاب برو�د. تولتز توانسته در هنرمندانه تر�ن حالت 
̄ تراژ�¬ تر�ن و غم انگيزتر�ن بخش داستانش، شما را به خنده  مم�ن در هنگام توصي
̄ حال حاضر جهان است. �تاب� �ه  بيندازد. �¬ طنزگونه تراژ�¬ �ه اتفاقا توصي

م� توان آن را �¬ رمان فلسف� دانست.

ادبيات استراليا

 شگفت انگيز و متفاوت

جزء از �ل؛ استيو تولتز

مرورى بر خواندنى ترين رمان هاى خارجى كه
در تعطيالت عيد مى توانيد به سراغشان برويد

سفر به گوشه گوشه دنيا
719با معجزه كتاب!
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