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عشق پری

رسول اسدزاده

من و حمید همینجا جلوی چشــم همه بزرگ
شــدیم .همینجا ت ِه کوچه مومن قد کشــیدیم.
من و حمید جلوی چشــم همه توی کوچه بدو
بدو کردیم ،قاطی بقیه بچهها ،جوری قاطی هم
بودیم که هیشکی ما رو جدا نمیدید.
همه میگفتن اون چندتا ریزودرشــت ته کوچه
مومن .من یکی از اون ریزهای کوچه مومن بودم.
حمید دو سال از من بزرگتر بود.
یه روز بیبی یاقوت منو کنار کشید گفت«پسر و
دختر مثل پنبه و آتیش هستن ،نزدیک هم بشن
اَلو به پا میشه و این اصال خوب نیست ،معصیته
تو دیگه نماز و روزه و غســل واجب شــدی باید
چارقد سرت کنی».
حمید دوازده سالش بود که عمو رحیم دستشو
گرفت برد پیش داییاش تراشــکاری یاد بگیره.
مادرم چارقد خرید و گفت«دختر که انار در بیاره
و قاعده بشه ،دیگه نباید تو کوچه ولو باشه اونم
قاطی یه دو جین پسر» من که قاطی یه دو جین
پسر نبودم ،فقط قاطی حمید بودم.
ششــم محرم بود ،ســر شــب از همین پنجره
دیدم حمید پاشــنههای کفششو خوابونده مثل
مهدی پاشــنه طال یکمی هم شونههاشو آویزون
کرده ،داره سالنه سالنه از تکیه میاد .حمید سه
ســالی بود که به خواست پدرش درسو گذاشته
بود کنار تا تراشــکار بشــه .وسط مجله خیاطی
گل خشکش ،دســت ِ
خط کج و زشتشو داشتم.
گمونم دســتاش روغن و گریــس مالی بوده که
کاغذش کثیف و سیاه شده بود.
من عاشــق اون کاغذ ســیاه بودم مثل چشمای
سیاهش .با خودکار عطردار صورتی رنگ نوشته
بود پری خاطرتو میخوام.
از پنجره که منو دید گل از گلش شکفت ،به هزار
اشاره و الل بازی حالیم کرد که برام نامه نوشته.
حمید با ترس و لــرز الل بازی در میآورد .نامه
رو گذاشت زیر یه آجر جلوی در خونه مون ،ظل
تابستون بود بهجز دو تا گربه که گرما کالفهشون
کرده بود ،کسی تو کوچه نبود .پلههارو ده تا یکی
رفتم پایین َجلدی نامه رو برداشــتم و همون جا
بازش کــردم به خوندن«:پریِ من ،فردا تو خونه
عموم قربونی ُکشون هست ،عموم واسه حضرت
علی اکبر نذری داره ،همه اونجان ،میخوام تورو
ببینم ،اگه قبل اذون ظهر بیایی باال پشــت بوم
میتونیم یه ساعت حرف بزنیم».
آدامــس خروس و بســتنی یخی خریــده بود،
موهاشــو چرب کرده بود و به صورتی که هنوز
کرک هم نداشــت تیغ کشیده بود ،بوی عطری
رو میداد که آقام موقع برگشــتن از ســلمونی
و تراشــیدن ریشــاش میداد .حمید از سینما
رفتناش میگفت.
نشســته بودیم پشت بوم کنار ســعله کفترای
آقارحیم ،حمید به کفترا ارزن میپاشید میاومد
کنار من مینشســت دوباره پا میشــد خودشو
جابهجــا میکــرد میرفت یه ســر و گوش آب
میداد ،دوباره میاومد ،انگار میترسید تو چشام
نــگاه کنه حرف بزنه .از تراشــکاری حرف زد از
اینکه پول جمع میکنــه یبار منو دزدکی ببره
کاباره تا گوگوشرو از نزدیک ببینم.
گفت تا اون موقع شــوهر نکنی! من دو سه سال
دیگه هیجده ســالمه اونوقت کســی نمیتونه

فوتبال

جلومو بگیره ،میتونم ببرمت کاباره.
نمیدونم کجای حرفاش بود بین سروصدای پر
زدن کفترای آقارحیم ،ظل تابستون وسط محرم
و حرفهای بیبی آفتاب دیدم .هم آفتاب دیدم
هم مهتاب.
زمســتون همون ســال حمید غیبش زد .اولش
فکر کردیم قاطی انقالبیها گرفتنش ،بعد معلوم
شد داییاش تراشکاری رو برده رشت ،چرا خانم
ترابی به مادرم نگفته بود؟
حمید از مادرش خواســته بود بچههای کوچه
مومن جاشو ندونن؟ بچههای ته کوچه مومن یا
نوه بیبی یاقوت؟
پری 
حمیــد که بیخداحافظی رفت .کشــور ریخت
بههم ،امام از فرانسه برگشته بود ،انقالب شد .یه
روز موهامو از ته قیچی کردم ،مادرم بُر َدم شــاه
عبدالعظیم پیش یکی کتــاب باز کرد برام ،دعا
نوشت گفت باید بدوزنش زیر بغل لباسم ،گفتن
دختــر که چهارده ســالو رد کنه جن و هوس و
جنون میاد سراغش ،باید زودی شوهرش بدین.
پسر آقا مهدی کوچیک ،تو بازار پیش باباش کار
میکرد.
بیبی و مادرم رضا دادن ،پدرم گفت زوده هنوز.
بابام بعــداینکه بیبی یاقــوت غرولند میکرد
کمتر بغلم میکــرد .میگفت تــو دیگه خانوم
شــدی ،چقدر دلم میخواست بابام بغلم کنه تا
صبح کنارش بخوابم ،مخصوصا وقتی از سلمونی
میاومد و ریششرو میتراشید .بوی عطر خوبی
میداد ،آرومم میکرد.
شونزده سالم شــده بود حمید هم باید هیجده
سالش شده باشــه ،دیگه کابارهای نبود که منو
ببــره ،گوگوش نبود که بریــم ببینیمش .صدا و
بوی ســنده کفتر کــه بهم میخــورد حالم بد
میشــد .هوایی میشدم مثل همون طوقیهایی
که رو آســمون خال میشــن ،چرخ میزنن گم
میشن ،ولی آخرش برمیگردن رو بوم خودشون.
حمید مگه تو َجلد من نبودی؟ کجا رفتی چرخ
زدی ،خال شدی برنگشتی؟
آخه این پسر آقا مهدی کوچیک گناه داره ،اونکه
نمیدونــهو از هیچی خبر نــداره .نونش به راه،
آبش به راه ،خوابش به راه ،بچه براش میآرم دو
تا دوتا ،بعضی وقتا که خلقش تنگ میشــه منو
با چک میزنه ،چکار کنم َمرده دیگه ،مشــتری،
صاحبکار طلبکار و بدهکار خلقشو سگ میکنن
ســر من خالی کنه ،بیبــی گفته زن باید محرم
اســرار باشــه ،نباید هر چی شــد داد بزنه ،داد
بخواد ،مهریه بخواد ،زن باید آروم باشــه ،مهریه
که نه مهر و محبتم نخواد ،جلف بازیه ،بیعاریه،
بیحیاییه.
تــه کوچه مومن ،دمدمای افطــاری خونه پدرم
بودیم .بوی پلو بوی سفره افطاری ،آش و سبزی
خوردن میآومد.
دم پنجره رفتم .حمید کنار پنجره وایساده بود،
ته کوچه مومــن حرف مثل فرفــره میچرخه.
هیجده ســالش که شد میبرنش سربازی ،وسط
جنگ کنار تــوپ و خمپاره و تانک .جنگ کجا،
حمیــد کجا ،کاباره مولنروژ کجا ،گوگوش کجا،
تفنگ و مین و پیشــفنگ .ســرنیزه به دســت
خوابالو کنار مــرز ،کنــار رود کارون ،بمبارون،
بمبارون ،بمبارون ...خواهــرم اومد کنار پنجره،
بیبی یاقوت هم بود ،مادرم تســبیح بهدســت،
قابلمه پر شــده بــود ازآش و حلیــم ،خواهرم
میفهمیــد ،دل و هوش و تــن من چرخ میزد
خال میشد رو آسمون ،دم افطار ته کوچهای که
اسمش شده شهید حمید ترابی...

درخواست تکراری

همدلی| مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا برای
ثبت نام میزبانی جام ملتهای  ۲۰۲۷آســیا به
پایانرسید و ایران از کشورهایی است که برای
میزبانی این رقابتها نامزد شده است.
به نقل از روزنامــه الوطن ،مهلت میزبانی که به
خاطر شیوع کرونا یک ماه تمدید شده بود دیروز

به پایان رســید و ایران هم درخواست میزبانی
خود را به کنفدراســیون فوتبال آسیا ارائه داده
اســت .باید دید با توجه به شرایط خاص ایران
و حضــور رقبایی که از امکانــات و نفوذ فراوانی
برخوردارند شــرایط به چه گونهای پیش خواهد
رفت.
ایران از کشــورهایی اســت کــه در چند دوره
اخیر مرتب درخواســت میزبانــی میدهد و هر
دفعه این میزبانی به کشــور دیگری واگذار شده
اســت .آخرین میزبانی ایران مربوط به  44سال
پیش است و از آن موقع تاکنون تیم ملی فوتبال
کشــورمان موفق به قهرمانــی در این رقابتها
نشده است.
بعد از پایان مهلت ثبت نام،ای افســی اسامی
کشــورها و سپس مراحل و معیارهای الزم برای
میزبانی را اعالم میکند .ایران ،عربســتان ،قطر،
هند و ازبکســتان به عنوان  ۵نامزد میزبانی جام
ملتهای آسیا معرفی شدند.

چهره

زبان همه حرفگیران ببست
که حرفی بدش بر نیامد ز دست
حسودی که یک جو خیانت ندید
به کارش نیامد چو گندم تپید
ز روشن دلش ملک پرتو گرفت
وزیر کهن را غم نو گرفت
ندید آن خردمند را رخنهای
که در وی تواند زدن طعنهای

درستبنویسیم

«رویت» ،دیدن آنچه در انتظاری« ،نظر» به معنی نگریستن
«شک» ،محتمل دانستن مساوی دو چیز« ،ریب»،
محتمل دانستن همراه با تهمت« .عجله» ،شتاب
پیش از موعد« ،سرعت» ،شتاب به وقت.

مشق کلمات

جامعهپذیری
فرآیند مادامالعمر تعامالت اجتماعی است که طی
آن افــراد ،هویت و مهارتهای جســمی ،روانی و
اجتماعی مورد نیاز برای بقا را کسب میکنند.
منبع :جامعهشناسی دیانا کندال

حافظه تاریخی
آدم بزرگها دیگر وقت شناختن
هیچ چیز را ندارند

بر هم زدن بازی در فضای مجازی
همدلی| فرهاد مجیدی که به خاطر نتایج
ضعیف این روزهای اســتقالل تحت فشار
زیادی قرار دارد ،در اقدامی عجیب تصمیم
گرفت کســانی را که در اینستاگرام دنبال
میکرد ،حذف کند .این اقدام از آنجا قابل
توجه است که در پی باخت به فوالد اهواز
و کنایههای مجیدی به رابطه جواد نکونام،
سرمربی این تیم با داور مسابقه ،نکونام هم
در جــواب مجیدی به طعنه گفته بود باید
در زمین بازی و با تمرینات به دنبال برد و
فوتبال خوب باشیم و نه در فضای مجازی.
سرمربی جوان امروز و فوتبالیست محبوب
سابق اســتقالل با این رفتار نشان داد که
قــدرت جمع کردن حاشــیهها را ندارد و
روز بــه روز از محبوبیتش نــزد هواداران
این تیم کاســت ه میشــود تــا جایی که
ش میرسد.
شایعه اســتعفای او هم به گو 
اســتفاده از محبوبترین چهره هواداران
اســتقالل برای سرمربیگری این تیم شاید
تا حدودی برای پوشــش مشــکالت زیاد
و پر کردن جای خالی اســتراماچونی بود

داستانک

که نتایج موفقی همراه با اســتقالل گرفته
بود و نوید آینــدهای امیدبخش را پس از
ســالها میداد .اما ایــن تصمیم منجر به
ایجاد حاشیههایی برای این تیم هم شده،
چرا که مجیدی ســابقه کمی در نفر اول
بودن کادر فنی یــک تیم دارد و در زمان

بازی هم هر از گاهی دچار حاشیههایی در
فوتبال میشــد ،اگر چه بیشتر عمر

زمین
مفیــد فوتبالیاش را در خــارج از ایران و
در تیمهای اماراتی توپ زده است .حضور
در فضــای مجازی و شــبکههای مختلف
برای کســی که نیاز به تمرکز و کار با یک
تیم بزرگ دار د میتواند همراه با حواشــی
ناخواسته و بیهوده باشد .باید دید آیا هدف
مجیدی از این اقدام پاسخ به طعنه نکونام
بوده یا قصد دیگری داشــته است .شاگرد
دردانه حجازی که همیشــه از او به عنوان
الگو در مقابل دیگر مربیان اســتقالل یاد
میکند ،به نظر میرســد با این حواشــی
توان کنترل احساســات خــود را خارج از
زمین فوتبال نــدارد .این چهره پر طرفدار
اینستاگرامی که بیش از دو میلیون دنبال
کننــده دارد با توجه به شــناختی که از
فوتبال روز دنیا دارد و با نظر به محبوبیت
و تواناییهایش بایــد بیش از این به اصل
فوتبال بپردازد تا دســتمایه نوشتههایی از
این دست قرار نگیرد.

مامور!
مرتصی فخری قاضیانی
داستاننویس

ســر چهارراه ،پشــت چراغ قرمز طوالنی ،کاله
کاسکت رو درآوردم وسرم را خاروندم؛ بالفاصله
مامور راهنمایی به ســمتم آمد و دست برد به
سوییچ موتور؛ با دستم جلوش را گرفتم و گفتم
«:مگه چه کار خالفی کردم؟!» با سر به کالهم
که آویزان میله تلق کرده بودم ،اشاره کرد.
مســافرم پخی خندیــد و گفت«:اینو که االن
درآورد سرشو بخارونه سرکار».
مامور بیاعتنا رفت پشت موتور و گفت«:پالکتم

که با زنجیر قفل ،پوشوندی! کارت و گواهینامه
لطفاً».
مدارکم را گرفت و اشــاره کرد به آن ســمت
چهــارراه که پلیس مافوقش بود به همراه چند
مامور دیگر و یک کفــی تریلی که چند موتور
توقیفی رویش بود .مسافرم پیاده شد و در حالی
موتور خاموش بود ،با اکراه به همان سمت رفتیم.
افسر ،مردی میانسال و خوشتیپ با چشمهای

آبی و موهای جــو گندمی بود و در میان چند
موتوری که دورهاش کرده و التماس میکردند،
بــا مدارک و برگههای جریمه در دســتش ،ور
میرفت .ســامی کردم و بــا دلخوری از مامور
سربازش ،جریان برداشتن کاله و سر خاراندنم
را به او گفتم و مسافرم را شاهد گرفتم ،اما افسر
با حاضرجوابی گفت« :تحت هر شرایطی ،کاله
ایمنی باید ســرتون باشــه در غیر این صورت
تخلفه».
گفتم«:چرا جناب ســروان ،مگه اتوبانه؟ ســر
چهارراه و شلوغی وایساده بودم یه لحظه کالهو
برداشتم که سرمو بخارونم؛ با این کالههای آهنی
تو این گرما ،اذیت میشیم خب».
افسر پاسخ داد« :حاال کاله هیچ ،پالک موتورت
پوشیده بود» و تندی یک برگ جریمه را پر کرد
و به همراه مدارکم به من داد .مسافرم به هواداری
از من گفت« :جناب سروان اون قفل زنجیر رو
هم من پایین دادم تا راحتتر بشینم».
باال انداخت و با دیگران
افســر بیاعتنا ،شــانه 

مشغول شد .طاقت نیاوردم و حاال که مدارکم را
گرفته بودم ،خواستم دق دلی خالی کنم .با طعنه
گفتم« :جناب سروان حداقل بگید کریمخان از

کدوم سمت برم تا بفهمیم شما ،افسر راهنمایی
هم هستین؛ تنها افسر جریمه نیستین».
برگشــت و با عصبانیت گواهینامه را از دستم
کشــید و گفت«:مــا راهنماییامونــو بابت این
گواهینامه که به شما دادیم ،بهاندازه کافی کردیم.
این جریمهها هم حق آدمایی مثل شماست که
قانونرو زیر پا میگذارند»
گفتم«:منصفانهنیست».
با تهدید گفت« :میخوای انصافو بهت نشــون
بــدم و بابت خالف و همین توهینی که کردی،
موتورتو توقیف کنم؟ برو خدا رو شــکر کن که
فقط جریمت کردم».
فقــط زل زدم به چشــمانش و چیزی نگفتم.
مســافرم پادرمیانی کرد و بــا عذرخواهی و به
آرامی ،گواهینامهام را از دست افسر گرفت و به
من گفت«:بریم .جناب سروان حق دارن».
تو راه به مسافرم گفتم«:باالخره سر ساله دیگه به
هر بهونهای باید پول عیدی پرسنل رو جور کنن».
مسافر گفت« :آره خب ولی خداییش اینام اگه
نباشن ،قربونش برم موتوریا و ماشینا آنقدر خالف
میکنن که حد و حســاب نداره ،آن وقت شهر
به ه م میریزه وسنگ رو سنگ باقی نمیمونه».

عک
س
وش
رح

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
چهارشنبه  11تیر  9 _1399ذیقعده  _1441اول جوالی -2020شماره  1451ـ سال ششم
8صفحه ـ قيمت  2000ناموت ـ ضریب کیفی 61.4

از دیــدگاه تفکر اثربخــش ،فضیلتهای
مدرن که هم با زندگــی مدرن و امروزی
مناســبت دارد و هم نوعی ریشه و بنیان
ب میشود و هم
فضیلتهای کهن محســو 
مکمل آن فضایل میتواند باشــد ،عبارتند
از:
-۱اندیشــهورزی و عقلپروریreason�« .
 .»ingاجماال ،مراد این است که ،باالترین و
برترین مزیت و فضیلت انسان ،یعنی(عقل)
ورزیده و پرورده و تربیت شــود .عقل یک
نیروی درونی و اســتعداد ذاتی اســت که
بقیه نیروهای بشــری ،بدان وابســتهاند.
ریشه عقل است .پس ،توجه و تربیت عقل،
بنیان ،تربیــت هر نیروی دیگری ســت.
فضیلت اول،عقلورزی است.
 -۲فضیلــت دوم ،زندگــی ســازی
اســت »Making life«.انســان است و
زندگی .زندگی نقد داشــته و امکان حیات
آدمی اســت .وقتی زندگی به خطر افتد،
مثل ،زمــان بیماریهای جهانی و اپیدمی
و همگانــی و وحشــتآور ماننــد «کرونا
ویروس» اگر زندگی ســاخته نشود ،هیچ
فضیلتی ســامان نمیگیرد .اساسا ،ظهور

فضایل بعد از ،ســامان و ســازمان زندگی
است.
مثــا دو پدیده تلــخ و نوظهور اجتماعی،
خوابی و

یعنــی گورخوابــی و پشــتبام
هم خانه بودن چند خانــواده ،دیگر برای
فضیلتهــای واقعــی ،مجــال و مفــری
نمیگــذارد .یعنی اگر معیشــت و اقتصاد
یک جامعه بلنگد ،تربیت فضایل نفســانی
مثل ،عدالت و کف نفس ،فراموش میشود؛
این واقعیت زندگی است.
 -۳ســوم فضیلــت عمــلآوری
اســت »processing«.بــدون عملآوری،
ســخن و دادههــای ذهنی صــرف ،اثری
نخواهند داشــت .بدون عملآوری ،سخن
گفتــن از عدالــت و عفت و شــجاعت و
حکمت ،تنهــا امور انتزاعــی و کلیگویی
خواهد بود .عمل ،فضیلت اصلی است.
 -۴حقجویی» just judgement, right s«.
وقتیاندیشــیدن و عمل کردن و زندگی
ساختن ،جهت مؤثر و مفید پیدا میکنند
که سمت و ســوی حق و حقیقت داشته
باشــد .فضیلت حقجویی ،به هدفمندی و
آرمان خواهی بشــر ،معنــا میدهد .بدون
حقجویی و حقگویی ،اهداف کاذب جای
غایات اصلی را میگیرند.
 -۵عشقورزی»loving - love making«.
تعلق عمیــق به زندگی و طبیعت و جهان
زیســت و همنوعان و خانواده و همســر و


فضیلت
فرزنــدان و غیره .مهــرورزی یک
بیبدیل اســت .اساساً ،کسی که عاقالنه و
عشــقمندانه و عاشقانه کار میکند ،موفق
است .فضیلت عشق ،جایگزین ندارد.
 -۶علممداری»scientism, scientific«.
جهان امــروز و مدرن با جهــان دیروز و
قدیم ،بسیار متفاوت شده است .وجه ممیز
اصلی جهان مدرن پیشــرفت و رشد علم
و علممداری است ،تکنولوژی و دانشهای
تخصصــی دیگــر ،همه فرزنــدان عقل و
علم هســتند .مثل ،دانش دیجیتال .وقتی
زندگی وابســته به علم و تکنولوژی است،
چگونه میتوان از آن به عنوان فضیلت نام
نبرد؟
 -۷الگوگیری یــک فضیلت بنیادین دیگر
اســت »patterning«.تاریخ و تجربه و
انباشت منابع معرفتی و مدیریتی گذشته،
در فضیلــت الگو گیری ،نهفته هســتند.
الگوگیــری ،التفات و عنایــت آگاهانه به
تجربه زیسته بشریت است.
چکیــده مطلب این اســت که بشــر امروز
نیازمند درک فضیلتهای مدرن است که با
اندیشهورزی ،نسبت عمیق و وثیق داشته باشد
تا تکیه گاه قویم این جهانی پیدا کند .میزان
ســنجش فضیلتها ،همانا ،میزان اثردهی و
اثرگذاری آنها در متن زندگانی زمانی و مکانی
آدمی اســت .در این مطلب و نوشــتار ،دقت
عمیق الزم است.

جزئیاتسعدی

وسیله جالب
جابهجایی پرونده
متهمان کالن اقتصادی
پروندههای مفاســد اقتصادی
اخیر آن قدر حجیم و سنگین
اســت که گاهــی حتی همه
پرونــده روی میــز قاضی جا
نمیشود.
در چنــد روز اخیــر حجــم
پرونده طبری توجه بســیاری
را جلب کرد .پرونده شــرکت
عظیم خــودرو هم با توجه به
تعداد شاکیانش حجم زیادی
دارد.
س جالب از جابهجایی
این عک 
پروند ه در دادگاه دوم شرکت
عظیم خودرو را ببینید.
عکس :همشهری آنالین

همدلی| اگر بخواهیم از نویســندهای یاد کنیم که
بیشترین خواننده را دارد و نزد کودکان و بزرگساالن
است بیشک کسی نیست جز اگزوپری
شناخته شده 
محبوب و معروف؛ نویسندهای که خلبان بود و عمده
شهرتش مدیون نوشتن شازده کوچولو است.
آنتوان دوسنت اگزوپری  29ژوئن  ۱۹۰۰میالدی در
شهر لیون فرانســه چشم به جهان گشود .میگوید
که«:در مدرسه آدم زرنگی بودم و بسیار هم شکمو .با
اینکهیکبار در خانه صبحانه خورده بودم ،باز پیش
صبحانه دیگر هم

از اینکه کالسها شروع شود ،یک
میخوردم و همین مسئله باعث شده بود که بچهها
اکثر اوقات مرا دست بیندازند ».بعد از چند بار عوض
رشته هوانوردی شد.

کردن رشتههای مختلف وارد
پس از مدتی که در این رشته ماند و تحصیل کرد ،به
گمشده زندگی

نیمه
این درک رسید که هوانوردی 
ن میگشته است .به همین
اوست که همیشه دنبال آ 
خاطر پای این حرفه تا پای جانش هم ایســتاد و تا
آخرین لحظههای عمر خویش نیز همچنان هوانورد
باقی ماند .بــرای هوانوردی و خلبانی در جای جای
دنیا تا پای مرگ هم رفت .ابتدا به آفریقا و ســپس
در آمریــکای جنوبی ،بخشــی از تعهد به خدمتش
ســانحه هوایی شــد.

را تکمیل کرد .تااینکه دچار
ســانحه هوایی برای او خیلی گران تمام شــد.

این
چرا که شــدت جراحت او به گونــهای بود که هیچ
کــس فکر نمیکرد زنده بماند ،اما به صورت معجزه
گونهای از مرگ نجات یافت و این اتفاق باعث شــد
مسیر زندگیاش تغییر کند .پس از آن امتحانهای
رشته مورد عالقهاش گذراند.
دانشــگاهی خود را در 
«پرواز شبانه» نخستین داستانی است که از آنتوان
نکته جالب در
روانه بازار شده است .
دوسنت اگزوپری 
مقدمه آن رااندره ژید

باب این داستان این است که
نوشته است .در سال  ،1939اثر «زمین انسانها» از
او منتشر شد ک ه میتوان گفت مشهورترین اثر آنتوان
زمینه داستاننویسی است .باید

دوسنت اگزوپری در
به این نکته هم اشاره کنیم که این رمان بهاندازهای
که شــازده کوچولو در ایران معروف است ،معروف
نشده است ،اما در سراسر جهان از آن به عنوان یک
رمان عالی و مشهورترین اثر او یا د میکنند .این اثر از
سوی فرهنگستان ادب فرانسه مورد تقدیر قرار گرفت
و موفق به دریافت جایزههای بســیاری شد .در۳۱
ژوئی ه  ۱۹۴۴برای پروازی اکتشــافی بر فراز فرانسه
اشغال شــده ،از جزیره کرس در دریای مدیترانه به
پرواز درآمد و پس از آن هیچگاه دیده نشــد .دلیل
ســقوط هواپیمایش هم مشخص نشد ،اما در اواخر
قرن بیســتم و پس از پیدا شدن الشه هواپیما ،این
طور به نظ ر میرســد که برخالف ادعاهای پیشین
هدف آلمانها واقع نشــده اســت ،زیرا اثری از تیر
روی هواپیما دیده نمیشود و به احتمال زیاد ،سقوط
هواپیما به دلیل نقص فنی بوده است.
ت میداشت و برای
اگزوپری کودکان را بســیار دوس 
آنها ارزش و احترامی بســیار قائل بــود .زمانی که
ی میکرد ،کتاب شــازده کوچولو
در نیویــورک زندگ 
همه کودکان جهان نوشــت و میل و عالقه
را بــرای 
همه کــودکان جهان ابراز
قلبی خویش را نســبت به 
کرد .شــازده کوچولو ،ماجــرای غریبانهای از کودکی
ت مــیرود .عالقه اگزوپرى
اســت که به دنبال حقیق 
به خلق شــازده کوچولو از اینجا ناشــى میشــد که
مىگفت«:مدت زیادى میــان آدمهاى بزرگ زندگى
کردهام و آنها را از نزدیک دیدهام اما چیز زیادى از آنها
یاد نگرفتم» .آنتوان دوسنت اگزوپری در یکم جوالی
 ۱۹۴۴در زمانی که فقط 44سال داشت ،دیده از دنیا
فرو بست .داستان شازده کوچولو به همه زبانهای دنیا
ترجمه شده است و در ایران هم ترجمههای بیشماری
از آن انجام گرفته کــ ه میتوان به ترجمههای احمد
شاملو و ابوالحسن نجفی اشاره کرد.

