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   تاگورِيادب آثاِرسيري در 
  ∗خان محمد صادق جونپوري

 ،اننقّاش ،اننويس شنامهينما ،اننويس داستان ،ن شاعراني از بزرگتريکينات تاگور  رابندرا
 او ي است وليزبان بنگال  بهثار اوآشتر يب. ستم استيو سخنرانان قرن ب دانان يقيموس

 که ليجگيتانْاز آن جمله  ـ ده است ترجمه نمويسيانگل  به از آثارش راياريخود بس
 ـ  را از آن خود نمودم ۱۹۱۳ سال ادبيات  نوبلةزي اوست و جايها از ترانهاي  مجموعه

  باعث شناخت او درليجگيتانْ. افت نموديزه را درين جاي است که ايآسياين ياولاو 
  .غرب شد

 ،سفرنامه ،مقاله ،داستان ،رمان ولي او ،خاطر شاعري خود شناخته شد تاگور بيشتر به
.  استيقيو موس  وزني داراي ويها نوشته .ز نوشته استيو هزاران ترانه ن شنامهينما
  :ميانداز  ميبزرگ هند ن شاعري بر آثار اي اجمالين مقاله نظريدر ا ما

  رمان .الف
ردم مبيشتر  او يها رمان قهرمان.  کوتاه نوشته استرمانو چهار   بلندرمانتاگور هشت 

آنها   بام وينيب ميرا  چشم خود آنها  به که ما هر روزيافراد.  کوچه و بازار هستنديعاد
دور   بهست که از دسترس مايناي   داستان او افسانهقهرمان. مينشست و برخاست دار

 فهرست اجمالي .ن وجود داردي زمي است که بر رويقتي حققهرمانبلکه  ؛باشد
  :هاي او چنين است رمان

                                                   
  .پژوهشگر زبان و ادبيات فارسي در لکهنو  ∗
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هاي  سؤاالت خود پرسش جاي جواب دادِن به يک رمان آينده نگر که به :١چتورنگا .۱
ات مختلف در حال ي عاشقانه که در آن نظريداستان. کند زيادي را مطرح مي

 ،شيسچ: ن داستان وجود دارندي عمده در اشخصيتچهار . تصادم هستند
نام   بهيا روبيوه زيک بي او جگ موهن و يعمو ،الشيبياو سري ميدوست صم

  .زبان بنگالي ساخته شده است م به ۲۰۰۸همين نام در سال   فيلمي نيز به.»داميني«
 در سال رمانن يا.  استي بنگالادبياتخ ي در تاري نقطه عطفرمانن يا :٢کوبيتا رشيشَ .۲

 بعدو در سال شده  چاپ وار قسمتطور   به٣ي پروباشة در مجلم ۱۹۲۸
ن ينام آخر  بهز ترجمه وي نيسيانگل  بهرمانن يا. يافتر انتشا يصورت کتاب به

 آن را زي نيو رادها چکرورت )يايتا موک اوپديآنند: مترجم(  منتشر شد٤شعر
ت ي را روايت راينام ام ي بهلي داستان وکرمان. کرد  ترجمه٥عيودت يها نام ترانه به
ت در يام. ا بزندها پشت پ تتمام سنّ  بهش باعث شده که اويکند که روشنفکر يم
 ن منجري آتشيعشق  بهدارين ديکند و ا  ميا مالقاتيلبن  باک حادثه تصادفي

 شخصيتن دو يعشق ا. فاق افتاده است ات٦ّالنگيشتر واقعات در شيب. شود مي
نثر مسجع و   بهداستان. کند  ميداي و اشعار رد و بدل شده ادامه پها مکالمه با

  .است  مدرنسبِکو همراه عناصر طنز 
 باز داستان عاشقانه رمان.  نوشتي سالگ۷۲ را در سن رمانن يتاگور ا :٧چاراودي .۳

  .ن نام ساخته شده استيهم  بهزي نيلميف. است
  :٨دوبي  نوکا .۴
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 زمان  دررمان ماجراي.  نوشته شده استم ۱۹۱۶ در سال رمانن يا: ١بائر گهر .۵
ن و ينش دو قسمت مسلمان به ل راآنها قصد دارند بنگا. دهد روي مي ها يسيانگل

. کنند ين اقدام شروع ميه اي عليک نهضت ملّيمردم . م کنندين تقسيهندونش
و  س درس خواندهيل در انگليکين.  استيکيندار بنام نيک زميمال همسر يب

 خارج يايدن  باکند و ي ميمال در اندرون خانه زندگيهمسرش ب. روشنفکر است
 تحت رمانن يا. م کرديل خواهيل تحليتفص  بهاستان ران ديما ا . ندارديارتباط

ها و  تي از حکايبرخ. ز ترجمه شده استي نيعرب  بهت و العالميعنوان الب
 يزبان عرب ي بهالعصور مصرةجملّل مظهر صاحب يتاگور را اسماعي تئاترها

  .ترجمه کرده است
ترا چاپ شده و سپس يچي بمجلّةدار در  صورت دنباله  بهاول رمانن يا :٢جوگاجوگ .۶

 ن دو خانوادهيرامون رقابت بيداستان پ.  منتشر شديشکل کتاب  بهم ۱۹۲۹سال  در
.  همسر مدوشودن استينيپرود کومود  بيخواهر. پرود و مدوشودن  بي.گردد مي

ک يچشم   به شوهر راينيکومود. کشد  ميرخ او  بهشوهرش پول و ثروت خود را
  .کند يرفتار و گفتار خود ثروت را مطرح م  باشهيم شوهرش هينگرد ول  ميههاٰل

  داستان کوتاه .ب
 ادبيات ين آثار داستانين اثر از بهتريا. اند  شدهي گردآوري کوتاه او در کتابيها داستان

در .  هند بوده استينمايق سفّؤ ميها لمي از فياري است و باعث ساخت بسيبنگال
کند که از خانه   ميانيو ب شود  مي آشنايارن ديزم  باک برهمن جواني ٣تيداستان ات

 دختر يتآورد و پس از مد  ميخانه خود  بهندار او رايزم.  ندارديفرار کرده و سرپناه
کند و   مي آن پسر دوباره فراريک روز قبل از عروسي يول. آورد يعقد او درم  بهخود را
  .دهد  مي رخييماجراها

                                                   
  .(The Home and The World)خانه و جهان : (Ghare Baire)گهر بائر   .1
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 ي بنگالتوسطک مرد از طبقه مينال همسر ي مار داستانقهرمان ١ پتريدر داستان استر
 و هاي سد و رنجينو  ميهمسرش اي به در دوران سفر نامه. رود ي ميسفر  بهکه است

 و در آخر کند  ميانيستن را بي زي خود و کشمکش برايي زناشوي زندگيدردها
  . داردي خوبينجا زندگيخانه بر نخواهد گشت و در هم  بهد که اويگو مي

نظام ازدواج در مذهب هندو را مورد بحث خود  ٢يمنتي در داستان هتاگور
 يکند که قربان  ميرا بازگوي منتي جوان بنام هيزن داستان داستان. دهد مي قرار

  .شود  مي جامعهتوسطن موجود در طبقه مي دروغيها ارزش
است د چاپ شده يو بارها تجد.  برگردانده شده استيسيانگل  به اويها اکثر داستان

  . هم داشته استيو فروش خوب

  يرداستانيغ نثر  .ج
ر ي نظي شامل موضوعات مختلفها ن نوشتهيا . هم دارديرداستاني غيها تاگور نوشته

.  استيمقاله و سخنران ، سفرنامه،نامه يزندگ ،تيمعنو ،يشناس زبان ،خ هنديتار
  اروپا و مذهبيها نام نامه  بهاند و  شدهين جلد گردآوري او در چنديها يسخنران

  .انسان چاپ شده است

   و هنريقيموس .د
 او در يهاشعر .نموده استايجاد  ينقّاش تابلو يادي ترانه و تعداد ز۲۲۳۰تاگور حدود 

 و ها ن ترانهيا.  شده استيآور جمع )نات  رابندرايها ترانه( تينات سنگ ندرايراب
 اني روستائيو زبانزد مردم حتّ ايها ترانه. نفک فرهنگ بنگال شده استيها جزء ال آهنگ

 ٣ي سبک تهومرتأثيراو تحت . توان از آثار تاگور جدا کرد  نميراي قيموس .سواد است بي
 تاگور سروده توسطهند و بنگالدش ملّي سرود .  بوده استي هنديقي موسيها از سبک

                                                   
  .هاي همسر نامه: (Strir Patra)استري پتر   .1
 .(Haimanti)هيمنتي   .2

يک متن عاشقانه و عبادت گونه که اکثر پيرامون . هاي سنّتي موسيقي هندي است از سبک: (Thumri)تهومري   .3
 ۸پذيري بهتري دارد و شامل  راگ انعطاف  بااين سبک. چرخد مي) از خدايان هندو(کريشنا  عشق يک دختر به

  .اين سبک در قرن نوزدهم خيلي مقبوليت پيدا کرد.  ضرب است۱۴ ضرب يا ۱۶ضرب يا 
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 خان يداس گپتا و امجد عل ويبودها د ،ت خاني چون واليدانان يقيموس. شده است
  . او بودنديقي موستأثيرتحت 

  ينقّاش . ه
ش داده ي او در سراسر اروپا نمايتابلوها.  آوردي رون فنيا ي به سالگ۶۰تاگور درسن 

 و يشناس ييباينظر ز ده که ازير کشيتصو ي بهسبک خاص  به خود راياو تابلوها .شدند
د يتقل  باي ول بودييگرا ت سنّي حامينقّاشاو در  .ع هستندي بديليامتزاج رنگها خ

او خواستار .  مخالف بودي سبک بنگالها و مخصوصاً ها و سبک تکورکورانه از سنّ
  . بودي بنگالينقّاشن در سبک ي نويحرکت

  نمايشنامه .و
 يکي آثاِر شاعراِن باستاني ،هاي خود از سه مورد الهام گرفته است در نمايشنامهتاگور 

. و سوم ذوِق سرشار و طبع نقطة سنِج خود دوم نمايشهاي توام با موسيقي غربي ،هند
نمايشنامه شش . هاي تاگور بيانگر نظريات و احساساِت او و مردِم هند هستند نمايشنامه

 فلسفة -٥ ، اشخاص-٤ ، کالم-٣ ، موسيقي-٢ ، صحنه و لباس-١: رکن اصلي دارد
ِت بيشتري  از اهمي٥ و ٣ ،٢هاي  هاي تاگور شماره در نمايشنامه.  داستان-٦ ،اشخاص

تاگور . شود در آنها احساساِت پاک و نهفتة انساني تجزيه و تحليل مي. برخوردار است
او در  . کردينات را کارگردان ندراي رابيوتيشنامه برادر خود جي نماي سالگ١٦در سن 

نوشت و  )يکيمنبوغ والْ( بهاي پرتيکيمنام والْ  بهدرام خود را» اپرا«ن ياول ي سالگ٢٠ سن
او . داد ريي خود را تغشخصيت داستان صفات و قهرمانن نشان داد که چگونه در آ

 ١گهر گر او بنام داکي دةشنامينما. برد مي کار ه را بي و احساساتيشينما يها شتر سبکيب
او  . نوشته شده استم ١٩١٢که در سال ي معنوي لين و تمثيک داستان نمادي .نام دارد

محدود کند که قصد فرار از مي را بازگواي  هداستان پسر بچامل . خود را دارديها تي 
او با عشق فراواني . تجويز پزشک بايد در اتاق دربسته بماند کودک بيماري است که به

                                                   
 .(Post Office)ادارة پست پستخانه يا : (Dak Ghar)ک گهر دا  .1
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در اصل . کند ايستد و رفت و آمد مردم را تماشا مي طبيعت دارد در کنار پنجره مي که به
  .١ر آرزو ديگري استآاليش که د امل نمايندة روِح آدمي است پاک و بي

. کند  ميديکأ تيق انساني احساسات و عاليشتر روي بي بعديها شنامهيتاگور در نما
.  اوستيها شنامهين نماي را نوشت که از بهتر٢سرجني وةشنامي نمام ١٨٩٠او در سال 

 ةدختر از طبق(کا ي چندالةشنامينما. انه شده استي و فلسفيلي او تمثي بعديها شنامهينما
 را ي داستان پادشاه٣يگر او رکتاکراوي مشهور دةشنامينما. ن دسته استيجزء ا )نجس
 قهرمان ينندن.  اندوخته استيدن مردم ثروت فراواني کشيگاريب  باکند که  ميبازگو

 همراه رقص او يها ش نامهينما. کند  مين پادشاه دعوتيه ايام عليق  بهداستان مردم را
  .الير کهيراجا و ما ،٥ترنگدايچ د مثلنام دارن ٤اي ناتيرابندرا نرت

  شاعري .ز
 ةن مجموعي بهترليجگيتانْکتاب . ار گفته شده استي تاگور سخن بسيدر مورد شاعر

  :گر تاگور عبارتند ازي ديآثار شعر. افت کرديز دري نادبيات نوبل ةزياشعار اوست و جا
  . م سروده شده است١٨٩٠نظم در سال  اين :٦ماناسي
  :٧پوربي

ر بودن ذو زودگي ريت فناپذي ماهييق طاليشعر مشهور آن قا :٨توري نرسو
  .کند  مياني را بيوي دنيزندگان

 از آثار مشهور تاگور يکي. از ارواح مهاجر استاي  عنوان کتاب استعاره :٩بالکا
ک يعنوان  به را محبتکنند و   مي را بازگوين مجموعه درد و غم انسانياشعار ا. است
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بالکا نظم  نياول .ن خدا و بنده وجود داشته باشديد بي که بادهد رائه مياي  الفانيش
  :است نيچن

  يا گوشه ن نور چراغ دريا
  کي تارياطاق در
  ي آن را در رهگذر مردم قرار دهيخواه  ميتو

  اگر باد چراغ را خاموش کند
*  

  زندير  ميز برگ درختانيدر فصل پائ
  چرا

  يباد مخمور بهار
  کند  ميزش را نوايوجود هست

   دوباره بازگشته استيجوان
  دست باد فرستاده اي به و نامه

  يلحظات آخر زندگ ا دريد بيگو يم
   را پاره کن و از دروازه مرگ بازگرديريلباس پ
   دور شوها يشانيها و پر از غم
   شده استيمي قديزندگ

ود معراج خ  به و عشق رامحبتشاعر .  نام داردمحبتن نظم بالکا شکوفه يآخر
  :رسانده است

  يشنو  مي مرايها  قدمي شب و روز صداةلحظ دانم که هر يم
من استبخش تو چشم براِه تنگاه مسر   

   موجود استي که تو ساختي دل من بهشتيدر آسمان مخف
  محبتعشق و   باشکفند ي ميگري بعد از ديکي محبت يها شکوفه

 نوشته م ۱۹۱۶ تاگور است که در سال يها رمانن ي از بهتررمانن يا: گهر بائر رمان
انگليسي و سپس  اين رمان به. صورت اول شخص بيان شده است رمان به. شده است

  :م نموديل خواهين مقاله آن را تحليما در ا. فرانسوي نيز ترجمه شده است به
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در بنگال هند م  ۱۹۰۵در حدود ستم يل قرن بيزمان داستان اوا :داستان  ةخالص
تر  نيي پايکه از نظر طبقات کند  ميمال ازدواجينام ب ي بهزن  باليکين نام ي بهنداريزم. است
عشق و . ت خانواده آنها استره است که مخالف سنّيز تي او نةاست رنگ چهر از او

 که ين صورت ادامه دارد تا وقتيا. گرنديکدياست و هردو وقف ي ياي آنها رومحبت
و رهبِر  ي افراطيک انقالبيشود که   ميها آنيل وارد زندگيکيوست ندپ يسند

ل است که يکي و فعال که نقطه مقابل ني احساساتيپ فرديسند. استا ه ناسيوناليست
 يکند و کاالها ي مي انقالبيها يپ سخنرانيسند.  خجول و آرام پسنداستيفرد

  .کند  ميتي حماي هنديت و از کاالهاوکي را بايخارج
 کند و اصرار دارد يسخنراناي  پ در جلسهير است سندشود که قرا  ميدارمال خبريب

 معصوم را يمالي بيآسان  بهپير سنديطبع نفوذپذ. ديدن نمايد پ از امالک آنهايکه سند
 يها تيال او را مرکز فعةپ خانيکند که سند  ميشنهاديمال پيب. دهد  مي قرارتأثيرتحت 

 خانه سروکار داشته و فقط  درونيايدن  با فقطيک زماني که يزن. دهد خود قرار
در قالب  ماليب. کند  مي خارج ارتباط برقراريايدن  بااکنون ،شناخته  ميشوهرش را

  .کند  ميدايال پ شرکت فعيشينهضت سواد پ دريسند  باهمکار
ک يگر نزديهم د  بهشود که دو نفر  ميپ باعثي سندةاق و عالقيمرور زمان اشت به

او . برد  ميالؤر سيل را زيکيهمسرش ن ماليب. ديآ مي وجود  بهک مثلث عشقيشوند و 
آل خود  دهيابد که او همواره خواهان آن در مرد اي  مي راياتيپ خصوصيدر وجود سند

  .خطرات  باو مقابله بلند ،يپرست وطن. بوده است
ن يد که ايگو  ميماليب. رساند ي ميپ کمک ماليسند  بهسرقت پول شوهرش  باماليب

ک يصورت   به آنها خرج شود و سرقت خود رايد برايکشور است و با  بهقثروت متعلّ
ل يکين. پ استي او فقط خوشحال کردن سندي هدف اصليکند ول  ميهيتوجملّي فه يوظ

داند   ميگذارد تا آن چه را که بهتر  مي او را آزاديشود ول  مي زنش آگاهيها از سرقت
  .انجام دهد

کند   مي را در وجود خود احساسيقين بار عشق حقياول يمال برايدر همان زمان ب
در آخر .  او را دوست داردل است که واقعاًيکين شوهر او نيشود که ا  ميتوجهو م

  .شود  مييت زخمشد  بهليکين. کند  ميپ از شهر فراريسند. دهد  مي رخيداستان بلوائ



  آثاِر ادبِي تاگورسيري در   ٥٥٩

  

   مهميدادها يرو
  خارج ازيايدن  بابرد تا او را  ميياسيک جلسه سي  بهمال رايل همسرش بيکين: جلسه

 او نظر در مورِد ده بود وي شنييزهاي چپ قبالًي سندمال در مورِدياگرچه ب. منزل آشنا کند
تنها نظر  ن حادثه نهيا. ديپ را شني سندين بار سخنرانياول ي او براي نداشت وليخوب

 چه در خانه و چه ي زندگ نظر او را در مورِدةر داد بلکه نقطييپ تغي سنداو را در مورِد
من ديگر فقط همسر يک زميندار نيستم بلکه من نماينده زنان ”. ر دادييرون خانه تغيدر ب
پ را يمال از شوهرش درخواست نمود که سنديب ،بعد از مراجعت. “ بنگال هستمةجامع

  .دي صرف شام دعوت نمايبرا
.  کنديه همسرش دزدکند که تا از خان  ميمال را متقاعديپ بيسند: ماليب درک

 ةنجا نقطيا.  استينيشود که او در حال ارتکاب جرم سنگ  ميتوجه ميمال هنگام دزديب
نه   است کهيپ انسان فاسديشود که سند  ميتوجهاو م. مال استي بشخصيت در يعطف
. است ن سمت کشاندهيا  بهزيگران را نيت است بلکه او و دحال غارت کردن ملّ در تنها

  . شده استي از خانه خود دچار اشتباه بزرگيشود که او بادزد  ميوجهتمال ميب

  هاي مهم داستان شخصيت
او از خانواده .  استيص درس خوانده و متشخّيل فرديکين :ماليشوهر بـ  ١ليکين

ک ي  بال نه صرفيکيا نام ،کند  مي خود افتخاريبايزنان ز  به آنهاة است و خانوادياشراف
  عشقشهمسر بهل يکين. ستيز نيبا ني ازدواج نموده بلکه زنش زطتوسزن از طبقه م

 دارد ياو سع. خرد  ميبايو جواهرات زي يسبک اروپا  به او لباسيورزد و برا مي
  .رون از خانه آگاه سازدي بيايمورد دن همسرش را در

 تر از نيي پاةبا و از طبقي زيليک زن نه خيعنوان   بهماليب :ليکيهمسر ن ـ ٢ماليب
کند  ي مياو زندگ  بانکهيمال همسرش را دوست دارد و از ايب.  شده استمعرفيل يکين

در آغاز داستان . کند  ميل را درکيکين خود و ني بيطبقاتي ها او تفاوت. خورسند است
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  ٥٦٠  قند پارسي

  

  بر وروديوجود اصرار شوهرش مبن  با محدود است ويتک زن سنّياو در نقش 
  احساسات اويشيبعد از نهضت سواد. زند ي من کار سر بازي خارج از ايايدن به
 داي او ظهور پييپروا  بين وياحساسات آتش پيورود سند  با.کند  ميداير پييسرعت تغ به

 ةن مرحليدر ا. شود  ميمند ن نهضت عالقهيا  بهشيش از پيگذشت زمان او ب به. کند مي
  .ابدي  ميپي سنديرا برااي  او درون خود احساسات عاشقانه

 ةانخاو در . ل کننده مثلث عشق استي داستان و تکمشخصيتن ياو سوم :١سنديپ
. داده است  قرارتأثير تحت يليمال را خي او بيها يل مهمان است و سخنرانيکين

 ل است ويکيات ني مقابل خصوصةپ نقطي سنديها يژگيو.  استيدست رهيسخنران چ او
هن پرستانه ي ميها تيالش فعيزااف. شود  ميدهيپ کشيطرف سند  بهمالين صورت بيا به

ن صورت کشاکش و يا  بهپ ارتباط برقرار کند ويسند  باشتريشود که او ب  ميمال باعثيب
 زيمال بلکه مردم بنگال را نيپ نه تنها بيسند .شود  ميشترين مثلث عشق بين ايبرخورد ب

آل  دهيپرست ا هنيک مي شخصيت  با اوشخصيت يول. جنب و جوش واداشته است به
 گاه خود را دريخواهد جا  ميزه او خود غرضانه است و فقطيانگ يدر مواقع. فرق دارد
 يدزد  بهمال را وادارياو ب. دهد  ميبي فرينقاب خوب  باگران راياو د. ديت نمايجامعه تثب

 او باعث زد و خورد يها يم که سخنرانينيب  ميان داستان مايدر پا. کند  مياز خانه شوهر
  .شود  مياي فرقه

 يي باعث دردسرهايبراران.  ندارديانه خوبيخواهر شوهرش م  باماليب :٢راني برا
مال از يب. رديگ  ميباد استهزا  بهپيسند  باخاطر رابطه بهرا  مالياو ب. شود  ميمالي بيبرا

  .کند  ميتيشوهرش شکا  بهدست او
ا يامول  بايشيضت سواداو در نه. نديب  ميچشم فرزند خوانده  بهمال او رايب :٣اموليا

کند تا خود را   ميمال کمکيب  بهاو. او برقرار نمود  بايمي صميليو روابط خ آشنا شد
  .بهتر بشناسد
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  آثاِر ادبِي تاگورسيري در   ٥٦١

  

  موضوعات مهم داستان
ن نهضت ينده از انويس  .گردد ي ميشيرامون نهضت سوادي داستان پکلّ: ييگرا ملّي

. کند  مي خبردارييها ضتن نهيکند بلکه خوانندگان را از عواقب چن ي نميطرفدار
 ييگرا ملّي. نفع آن  بهضرر کشور است تا  بهشتري بين مسائليده دارد که چنيتاگور عق

  .ش گزارده شده استينما  بهزي نياء خارجيم اشيتحر قيطر از
 ز بازگويسم را ني و مدرنييگرا تن سنّين داستان رابطه بيا: سمي و مدرنييگرا تسنّ

ز يمال نيهمسرش ب  بهکند و  مي و مدرن استفادهيت خارجل از محصواليکين. کند مي
م ي بر تحري او مبنيها يپ و سخنرانيورود سند  با.ن کار را بکنديد دارد که هميکأت

  .ديت نمايد از او تبعيز بايکند که او ن  ميمال احساسيب ،ي فرنگيکاالها
. ميکن  ميشاهدهمال را ميل و بيکين ني بيميدر طول داستان ما روابط صم :نقش زن

مال يب. ر استيين داستان در حال تغيرمحسوس نقش زن در ايطور غ  بهم کهينيب  ميما
شوهرش   بهاو والهانه. گر زنان جامعه شوهر خود را در حد پرستش دوست دارديمثل د

 است که يدهد وقت  ميگاه زن در جامعه را نشاني که جايگري دةصحن. گذارد  مياحترام
ان يخواهند تا نظر خود را ب  ميمالي در حال مذاکره هستند و آنها از بپيل و سنديکين

 قرار يتين موقعيچ من در چنيه: ديگو  مياو. رمترقبه استي غيليمال خي بيد که براينما
دهد که   مين جمله نشانيا.  شرکت کنميگرين شوهرم و فرد دينگرفتم که در مباحثه ب

 هياشاره و کنا  باما در طول داستان. رار نگرفتندچ وقت طرف مشوره قيزنان در جامعه ه
  .ميبر مي ير بوده است پيآن درگ  با که زنينقش زن در اجتماع و موضوعات به

رفت و   پردهي روم ۱۹۸۴سال   مي۲۲ن داستان ساخته شد و در يز از اي نيلميف
  .١افت نموديز دري نيزيجوا
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