


انتشارات پـرتقـال
نویسنده های بزرگ،  خواننده های کوچک: نادان

نویسنده: لئو تولستوی
تصویرگر: کلود الپوئنت

مترجم: غالمرضا امامی
ویراستار: سهیال نظری

طراح جلد نسخه ی فارسی: نیلوفر مرادی
آماده سازی و صفحه آرایی: حمیده فهیمی ـ مینا فیضی ـ آزاده توماج نیا

مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی
شابک: 978-622-274-114-3

نوبت چاپ: اول - 1400
تیراژ: 1000 نسخه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: ایماژ
قیمت: 29000 تومان

سرشناسه: تولستوی، لئو، 1828 - 1910 م.
Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910

عنوان و نام پدیدآور: نادان/ نويسنده: لئو تولستوی؛ مترجم: غالمرضا امامی.
مشخصات نشر: تهران: نشر پرتقال، 1399.

مشخصات ظاهری: 24 ص؛ مصور )رنگی(؛ 21/5×14/5 س م.
شابک: 978-622-274-114-3

وضعیت فهرست نویسی: فیپا
The fool, c1981 :یادداشت: عنوان اصلی

یادداشت: گروه سنی: ج.
موضوع: داستان های روسی
Russian fiction :موضوع

شناسه ی افزوده: امامی، غالمرضا، 1325، مترجم
Emami, Gholamreza :شناسه ی افزوده

رده بندی دیویی: 891/7دا
شماره ی کتاب شناسی ملی: 7498858

7205901



تقدیم به مهربانی و دانایی 
دوست گرامی،

جناب حسن رئیس قاسمی
غ.ا



روزی روزگاری در کشور روسیه مرد ساده لوح 
نادانـی راهـی سـفر بـه دور دنیـا شـد. او 
می خواسـت بـه تنهایی دور دنیـا بگردد و 
شرق، غرب، شمال و جنوب جهان را ببیند. 

روزی روزگاری در کشور روسیه مرد ساده لوح 
نادانـی راهـی سـفر بـه دور دنیـا شـد. او 
می خواسـت بـه تنهایی دور دنیـا بگردد و 
شرق، غرب، شمال و جنوب جهان را ببیند. 





همین طور که به راهش ادامه می داد، چشمش به دو کلبه ی کوچک خالی 

افتاد که کسـی داخلشـان نبود. درِ زیرزمین ها کامالً باز و توی آن ها پر از 

شیطان بود.

ریـش  شـیطان ها همـه سیخ شـده، کله هایشـان نوک تیـز و کشـیده و 

انگشت هایشان کج و کوله و دراز بود. 

شیطان ها مشغول قمار و ورق بازی بودند. 

آن ها مشغول حساب کردن بردهایشان بودند که موقع خداحافظی مرد نادان 

برای آن ها روز خوبی را آرزو کرد و گفت: «شیطان های داخل این اتاق، خدا 

نگهدارتان باشد.»

شیطان ها از حرف مرد خیلی عصبانی و ناراحت شدند. به او حمله کردند، 

حسـابی کتکش زدند و آن قدر گلویش را فشـار دادند که نزدیک بود خفه 

شود؛ آخرسر هم بدن نیمه جانش را به بیرون پرت کردند. 
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انگشت هایشان کج و کوله و دراز بود. 

شیطان ها مشغول قمار و ورق بازی بودند. 

آن ها مشغول حساب کردن بردهایشان بودند که موقع خداحافظی مرد نادان 

«برای آن ها روز خوبی را آرزو کرد و گفت: «برای آن ها روز خوبی را آرزو کرد و گفت: «شیطان های داخل این اتاق، خدا 

نگهدارتان باشد.»

شیطان ها از حرف مرد خیلی عصبانی و ناراحت شدند. به او حمله کردند، 

حسـابی کتکش زدند و آن قدر گلویش را فشـار دادند که نزدیک بود خفه 
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مرد ساده لوح نادان با حالی نزار به خانه اش برگشت. 

به خانه که رسید، گریه سر داد و با بغض دیدارش با شیطان ها را شرح داد. 

مادرش خیلی او را سرزنش کرد. 

همسرش حسابی با او بگومگو کرد. 

خواهـرش هم گفـت: «تو مرد نادانی هسـتی، کله پوکی، خنگـی. چرا فکر 

نکردی که به شیطان ها چه بگویی؟ باید به آن ها می گفتی: ’به نام خداوند 

بزرگ،  ای شیطان ها گم شوید و به جهنم بروید.‘ اگر این جمله را می گفتی، 

آن ها ناپدید می شدند؛ بعد تو می توانستی همه ی پول هایشان را برداری.»

مرد نادان گفت: «بله. من خیلی نادان و احمق بودم. همسر عزیزم متوجه 

منظورت شـدم. فهمیدم. مادر عزیزم لوکریا، خواهر عزیزم چرناوا، بی شـک 

مـن احمـق بودم. دفعه ی بعد که بیرون بروم، بهتر می دانم که چه بگویم 

و چه کار کنم.»
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