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 03/0/5031تاریخ:                                                                                       دانشجو: ثریا دانش پژوه

 نقد کتاب زمان سخت

ایو  اسوت تقودیا ناموه م  و       .« برای زمان که هموواره ققققتور را در دوود پن وان و ر ویار مقینود       » 

 راستانر...

! کتواب زموان   چوه کنایوه رمقوس اسوت ایو  تقودیا       و راسوتانر بوه زموان تقودیا  وده اسوت      کتاب م    

پن وان و   ای زموانر کوه موا را در   م  و  راسوتانر بورای زموان رووس دوانوده اسوت :         ،«زمان»سخت برای 

ر وویار کووردن ققووای  بووازی مقوودهر، موو  ققووایقر را ثدووت کوورده ا  کووه دیپوور نمقتوووانر رن ووا را پن ووان 

ر ثدوت  وده انود و ردم وای در ایو   ی و ا توا ابود د وته و رنجوور و ونو  زده بوا ر             کنر؛ این وا دیپو  

 مقمانند.
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 51چوواک کوورده اسووت. سوواگ رووزر از زمووان ونوو   51م  وو  راسووتانر کتوواب زمووان سووخت را پوو  از 

قوا  دیپور رن وا سونق  نووووانر را پشوت سور رزا وته و بسرر واگ          ساگ از سو  ایو   ی و ا رز وته و     

راسوتانر منترور مانوده توا رن وا بوه سو   وانونر برسوند باود رن وا را رهوا کنود. ایو                 ده اند. روویر کوه   

وی در طور یوس سواگ و نوقا زنودرر در بوسونر بوه ووان          کوه   ی  ا زایقدران سختر و تال ر ه وتند 

 ساله راستانر ه تند. 51دریده است. رری براستر این ا همان فرزندان 

اموا ایو   ی و ا هوقا نشوانر از بورد و بادوت در         .اسوت ون ، نوسا  دو روروه بورای پقوروزی بور دیپوری       

دووود ندارنوود و قتوور دررقووری مقووان دو رووروه را نشووان نمقدهنوود، رن ووا ماوور  دسووت رفریوودران ونوو   

نو ر اسوت کوه بوه کمیوش بقاینود.      ه تند. مردی که پاهای دوود را از دسوت داده و منترور پاهوای م و     

وری زنوده مانوده و  واب بوه     بوه طورز  وپآت ر    که از ترس تجاوز و کشوته  ودن دودسووزی کورده و    زنر 

دست در  یو  م  و  راسوتانر  ورکت مقینود. این وا هموه بازمانودران ونو  ه وتند. این وا ققوای              

 ون  ه تند. 

 

ون  همه چقوس را بوه هوا مقریوسد. مققواس هوا را  وو  مقینود و کواربرد هوا را ت.ققور مقدهود. ما وق               

را دا ووتند، اکنووون سوود راه ه ووتند و بانوووان   هووایر کووه روزی وسووقنه رسوواندن ان ووان بووه مق وود     

اسوتادیومر کوه بوه ووای اینیوه  وور و هقجوان و زنودرر در رن          .دندق و سنپر از رن وا اسوتآاده مقشوود   

و برفور کوه بوه  ووگ م  و  راسوتانر بوه ماننود پوا  کنور            با د، اکنون رورستان مردروان اسوت   واری



3 
 

ا مو تووام م ووو مقینوود. رووویر بووار  بوور  یووس  مووم مقینوود کووه ویرانوور هووا را در دووود مقیشوود و رن ووا ر

 یس فال  بس به زمانر که   ر ویران ندوده است. ؛زن  تآریح است

 

 وورار ررفتووه ه پرتووره ردم ووا در ردووری   ی وو ای کتوواب بووه پوورده سووآقدی مقرسووقا کووه در پوو  زمقنوو 

د، از مور ای وتند روویر از زمووان وودا  وده انوو      5زمقنوه سوآقد اودونوور  اسوت. و تور ردم وا در برابوور ایو      

ون  و هر چه در رن است ودا  وده انود، بورای دوربوق  گسوت ررفتوه انود و راهوام مقخندنود. قتور ارور            

انپواری   وینچر نشق  با ند و یا لداس نروامر بوه تو  کورده با وند، رن وا هوقا ن ودتر بوا ونو  ندارنود.           

د و بوه دور  ل روه ای هوا کوه  وده فابونه بپقور      دواسته از رن همه تنوا   و نازیدوایر، بورای    که  یاس 

 از ون ، تن ا پرتره ای را ثدت کند. 

                                                           
5 Avedon  : که به ررفت   ی  ا با پ  زمقنه سآقد مارو  است. استان و هنرمندان دوره مدرن یاسییر از تاثقررزارتری   ریچارد اودون 
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در کتاب م  و  راسوتانر م وا نق وت چوه تاوداد  یو  و بوا چوه  پاور بوه چواک رسوقده انود. این وا                

و ایوو  نوود. ایوو  کتوواب ققووای  را ثدووت کوورده ردووری  چقسهووایر اسووت کووه نروور را بووه دووود ونوو  مقین

ای  رن چنان تاثقر رزارنود کوه تموا  ت ووراا و افیوار ان وانر را در هوا مقیشوند.  ی و ایر کوه موو            قق

زمووان »زمووان سوخت در پشووت ونوود کتوواب ایوو  چنوق  تاریوو   ووده اسووت:   بور توو  رد  سووقخ مقیننوود.  

یوابر تن وا بازمانوده دوانواده ه وتر، هموه چقوس ویوران  وده اسوت و قتور            سخت هنپامر اسوت کوه در  

 ای   ی  ا به راستر  ی  ای زمان سخت ه تند.  «که به رن بازرردی! دانه ای نق ت

 


