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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)؛  14/5×21/5سم.
شابک978-622-274-114-3 :
وضعیت فهرستنویسی :فیپا
یادداشت :عنوان اصلیThe fool, c1981 :
یادداشت :گروه سنی :ج.
موضوع :داستانهای روسی
موضوعRussian fiction :
شناسهی افزوده :امامی ،غالمرضا ،۱۳۲۵ ،مترجم
شناسهی افزودهEmami, Gholamreza :
ردهبندی دیویی۸۹۱/۷ :دا
شمارهی کتابشناسی ملی۷۴۹۸۸۵۸ :
7205901

انتشارات پـرتقـال
نویسندههای بزرگ ،خوانندههای کوچک :نادان
نویسنده :لئو تولستوی
تصویرگر :کلود الپوئنت
مترجم :غالمرضا امامی
ویراستار :سهیال نظری
طراح جلد نسخهی فارسی :نیلوفر مرادی
آمادهسازی و صفحهآرایی :حمیده فهیمی ـ مینا فیضی ـ آزاده توماجنیا
مشاور فنی چاپ :حسن مستقیمی
شابک978-622-274-114-3 :

نوبت چاپ :اول 1400 -
تیراژ 1000 :نسخه
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی :ایماژ
قیمت 29000 :تومان

تقدیم به مهربانی و دانایی
دوست گرامی،

جناب حسن رئیسقاسمی
غ.ا

روزی روزﮔﺎری در ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ ﻣﺮد ﺳﺎدهﻟﻮح

ﻧﺎداﻧـﯽ راﻫـﯽ ﺳـﻔﺮ ﺑـﻪ دور دﻧﯿـﺎ ﺷـﺪ .او

ﻣﯽﺧﻮاﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دور دﻧﯿـﺎ ﺑﮕﺮدد و
ﺷﺮق ،ﻏﺮب ،ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ راﻫﺶ اداﻣﻪ ﻣﯽداد ،ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ دو ﮐﻠﺒﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺧﺎﻟﯽ

اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﮐﺴـﯽ داﺧﻠﺸـﺎن ﻧﺒﻮد .درِ زﯾﺮزﻣﯿﻦﻫﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎز و ﺗﻮی آنﻫﺎ ﭘﺮ از

ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻮد.

رﯾـﺶ ﺷـﯿﻄﺎنﻫﺎ ﻫﻤـﻪ ﺳﯿﺦﺷـﺪه ،ﮐﻠﻪﻫﺎﯾﺸـﺎن ﻧﻮکﺗﯿـﺰ و ﮐﺸـﯿﺪه و

اﻧﮕﺸﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﮐﺞ و ﮐﻮﻟﻪ و دراز ﺑﻮد.

ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻗﻤﺎر و ورقﺑﺎزی ﺑﻮدﻧﺪ.

آنﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﺣﺴﺎب ﮐﺮدن ﺑﺮدﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣﺮد ﻧﺎدان

ﺑﺮای آنﻫﺎ روز ﺧﻮﺑﯽ را آرزو ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ»» :ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎی داﺧﻞ اﯾﻦ اﺗﺎق ،ﺧﺪا

ﻧﮕﻬﺪارﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ«.

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

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

ﺷﻮد؛ آﺧﺮﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺪن ﻧﯿﻤﻪﺟﺎﻧﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﭘﺮت ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺮد ﺳﺎدهﻟﻮح ﻧﺎدان ﺑﺎ ﺣﺎﻟﯽ ﻧﺰار ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪاش ﺑﺮﮔﺸﺖ.

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ،ﮔﺮﯾﻪ ﺳﺮ داد و ﺑﺎ ﺑﻐﺾ دﯾﺪارش ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ را ﺷﺮ ح داد.

ﻣﺎدرش ﺧﯿﻠﯽ او را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد.

ﻫﻤﺴﺮش ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎ او ﺑﮕﻮﻣﮕﻮ ﮐﺮد.

ﺧﻮاﻫـﺮش ﻫﻢ ﮔﻔـﺖ»» :ﺗﻮ ﻣﺮد ﻧﺎداﻧﯽ ﻫﺴـﺘﯽ ،ﮐﻠﻪﭘﻮﮐﯽ ،ﺧﻨﮕـﯽ .ﭼﺮا ﻓﮑﺮ

ﻧﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﯽ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ’’ :ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺑﺰرگ ،ای ﺷﯿﻄﺎنﻫﺎ ﮔﻢ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ‘.اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽﮔﻔﺘﯽ،
آنﻫﺎ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯽ ﻫﻤﻪی ﭘﻮلﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺮداری«.

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

ﭼﺮﻧﺎوا ،ﺑﯽﺷـﮏ
ﻟﻮﮐﺮﯾﺎ ،ﺧﻮاﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰم ﭼﺮﻧﺎوا
ﻣﻨﻈﻮرت ﺷـﺪم .ﻓﻬﻤﯿﺪم .ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻟﻮﮐﺮﯾﺎ،

ﻣـﻦ اﺣﻤـﻖ ﺑﻮدم .دﻓﻌﻪی ﺑﻌﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺮوم ،ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ
و ﭼﻪﮐﺎر ﮐﻨﻢ«.

