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 »دشمن«  ی کتاب درباره. 1

 ساالن و کودکانآن بزرگ  مخاطب  .ه شدهاست که در روزگار ما نوشت ی ریوتص   یکتاب  « دشمن »

 . (پنجم و ششم دبستان به باال  های پایه  کانکود)هستند 

با   پیونددر  ،  یکهرفرانسوی است که همکاری یک نویسنده و یک تصویرگر    دستاورد این کتاب  

 ، ژرف  ی شاعرانه وانوشته  « دشمن »  در واقع  اند.کرده  دریافت   بسیاری را  هایایزکار خود، ج

 است.  « سنت اگزوپری  ن دواآنتو»ی  اثر جاودانه  )شهریار کوچولو(«  سبک »شازده کوچولومانند  

آن   تگریاوو ر  -  باشد تواند  می  و در هرکجا   هر جنگی که   -  است  ی جنگی  درباره  ،داستان

که به   برای این  شعزم   سرانجام ها و  ها، خشمترسها،  ، محرومیتهاسربازی است که از تنهایی

 گوید.دهد، می  پایانسهم خود به این جنگ  

دلیل ادامه او بی  از دیدی جنگی که  درباره  هایشمیان عواطف و احساس  کنکاش در  این سرباز  

که به او گفته   چنان –  ش رسید که شاید دشمن می، به این نتیجه  ردو گویا پایانی هم ندا یافته  

 تنها ،  دشمانند خو  نیز. شاید او  نیستانسانی   هایانسانی وحشی و بدون احساس  -  بودند

 پایش به این جنگ باز شده است.  ، تبلیغات   سبب هب  ترسیده و خسته باشد که  یسرباز

 

، کبلوسرژ  کتاب،  تصویرگر  کار شده از سوی  بسیار زیبا و فراموش نشدنی    هنری   هایویرتص 

ی استادانه از فضای گیربهرهساده و    هایخط  ه کمک از کوالژهای عکس، طراحی ب  ایآمیخته

ترین یشبا ب  یریصوت های  دنبال کتابنظران این حوزه که بهاین کتاب را برای صاحب  -  سفید

 است.ه  ساختفاخر و جذاب    یاثر کیفیت هستند،  



جنگ   آغاز در انتظار    و همواره  د ده می رخ  های فراوانیها و درگیریی که جنگروزگاردر  

هایی کتاب  -  ها حضور فعال داردهایی که کشور استرالیا در آنجنگ ویژهبه  –  ای هستیم تازه

د که روزی جنگ و خشونت جایش را به صلح، مهربانی و نده ، به ما این نوید را میاینچنین

 د. ادخواهد  تفاهم  

 

 و مادران نپدراان و آموزگارهایی برای یادداشت .2

ی درباره وگوگفتهنگام بحث و    در مدارس وو جذاب است که    ژرف کتابی    « دشمن »

آموزش زبان انگلیسی، تاریخ، جغرافیا   نمونه،رد. برای توان بهره بُمیاز آن    ،های گوناگونموضوع

الق، ت جهانی، اخمشکال   بررسیپناهندگان،    هایی در پیوند با وضوعی مدرباره  وگوگفتو  

 .و فلسفه  های مذهبیآموزش

 بحث کلی  .الف

 : نمونهبرای    د.توان بهره برگوناگونی میی  هاوضوعی مبحث درباره  آغاز برای    این کتاباز  

 ؟ است  ، برگزیدهدهددر آن رخ می عنوان مکانی که جنگ ، صحرا را بهچرا نویسنده.  1

 د؟ یگویم  چه  «جنگ  در  اخالق »  یدربارهبه ما    کتاب   نیا.  2

 د؟ یگویم  چه  جنگ تی ماه  یدرباره  داستان.  3

 دشمن  کی  از  شیبدر این داستان    ایآ) د؟ یگویم  چه  ،دشمن  تی ماه  یدرباره  داستان.  4

 ( دارد؟   حضور 



 د؟ یگویم  چه  ،جنگ در  ها حکومت غات یتبل نقش  یدرباره  داستان.  5

 د؟یگویم   چه  یپرستهنیم  و  ییگرایمل  یدرباره  داستان.  6

 ست؟ یچ یمل  اقتدار  یدرباره  سرباز   کی  گاهدید.  7

 د؟ یگویم چه گر یکدی  از  ها انسان  نفرت  ت یماه   یدرباره  داستان .8

 چه، استیا آسان    سخت ه اندازه  چکه   جنگ   کیرساندن    پایان  به   یدرباره  داستان.  9

 د؟یگویم

 د؟یگویم  چه  نفر   کی  یفرد  توانایی  ی درباره  داستان.  10

 د؟ یگویم  چه  ملأ ت  و  دنیشیاند  تیاهم  ی درباره  داستان.  11  

 نگاهجهان را    او  دید  از  و   میبگذار  یگرید کس    ی جا را  خودمان  که نیا  ی درباره  داستان.  12

 د؟ یگویم  چه،  میکن

 چه  ، رفتن  گرانید  ی زیر سلطه  ای  گرید افراد  رب  شدن  مسلطآسانی  به  ی درباره  داستان.  13

 د؟یگویم

 ،ها آن  در  شک و  -  نهیزم  هر   در   -  ما   یاطالعات   منابع  بردن  الؤس  ریز  ی درباره  داستان.  14  

 د؟ یگو  یم چه

 د؟یوگ یم  چه  ما،  از  متفاوت  ای  گانه یب  یها انسان  از  ما  ترس  ی درباره  داستان.  15

 تا   بود؟   خواهد   او  انتظار   در   یپیامدهای  چه د، پرهیز کن  دنیجنگ  یادامه  از  ی سرباز  اگر.  16

 است؟   پذیرهیتوج  کار   نیا  یوضعیت چه  در   است؟  ادهرخ داین اتفاق  در واقعیت    کنون



 ویژه  هایپرسش .ب 

توان میتری را  ویژه  ی هاپرسش  -وابسته است    انآن  به سن و سالکه    -  آموزانبرای دانش

 مطرح کرد: 

 .دییبگو  را  تانلیدل  است؟   داستان  یراو  سرباز   کدام  کتاب،   نخست  یصفحه  به   توجه   با.  1

 د؟ ترسیم   قدرنآ  کند،یم  کار هچ او  بفهمد  دشمن  که  ن یا  از  سرباز  چرا.  2

 هستند؟  ییهاز یچ  چه  دشمنش  و   او  هایهمانندی سرباز،   از دیدگاه.  3

 برده  یپ  ها تفاوت  نیا  به   چگونه  او  و  تس یچ  نفر   دو  نیا  میان   یها و ناهمانند  ها تفاوت.  4

 است؟

 د؟اندیشیم   خود دشمن افکار  ی درباره  داستان،  از  یانقطه  چه در سرباز  .  5

 د؟ رخ ده   باید   اتفاق  نیا  چرا.  6

 چرا؟  شود؟  متوقف   د یبا  جنگ که  رسدیم  باور   نیا  به  نداستا  از  یانقطه  چه در سرباز  .  7

 د؟ بفهم  را  م یمفاه   ی برخ  تا   کند  نگاهباید    ها ستاره  به او    چرا

 د؟ پایان برسبه  دیبا جنگ که  رسدیم  باور   نیا  به   ناگهان  سرباز  چرا.  8

 ابد؟ یپایان    جنگ خواهد یم  دشوخ  مانند   زین  او  دشمن   دیابیمدر  هنگام   چه  سرباز.  9

 ؟ ی انجام دهدکارهچد ریگمی  میتصم   د،یابمیدر   را  نکته  نیا سرباز  که   نیا  از  پس .  10

 و  سندهینو  است؟   دهروی دا  یاتفاق  چه  دارد؟  یی معنا  چه  پایانی کتاب   یصفحه  ر یتصو. 11

 ند؟ یبگو  شما   به  را  ی زیچ چه ند خواه می  رگریتصو



 

 

 شما   یبرا  کتاب  نیا  ام ی پ  ایآ  است؟  بوده  موفق  ه اندازهچ خود امیپ   انتقال  در   کتاب  ن یا.  12

 . دیده   حی توض دارد؟  پیوند   شما یزندگ  با   و  است  سودمند

  و  سندهینو.  ددار  زین  ی شوخ  از   یهایهدرج  کتاب   ن یا  یول  ،است  یجد   ی موضوع جنگ. 13

 ن یا  چرا ناتنظربه  اند؟ردهب  بهره  داستان  روند  بردن   شی پ  یبرا  طنز از  چگونه  کتاب  رگریتصو

 اند؟ دهکار بربه  را  روش

تواند می  قت یحق به  افسانه  کی  چگونه  ، است  شده  بازگو  افسانه  کی  مانند  داستان.  14

 ست؟ یچ  یاافسانه  داستان  وندد؟یبپ

 درآورد؟ توان  می  –  نامه شی نما  برای نمونه   –  گرید  ی هنر در قالب را  دشمن   داستان  ا یآ.  15

 

 



 کار رفته در کتابهنر بصری به یبارهدر هاییپرسش. پ 

 داستان،  نیا  میان  تفاوت  است؟  پذیرتیروا  ، ژ بلوکسر  هایسازیری وتص   بدون  داستان  ایآ.  1

 است؟  افزوده  داستان  به  را  ی زی چ  چه  ی رگریتصو  بود؟  خواهد  چه   آن  بدون  ایتصویر    با

 چه  هاتصویرسازی  نیا  ست؟ یچ  تانداس  نیا  در   کبلو  ژ سر  آثار  در   دیفس  ی فضا  نقش .  2

رنگ   ینهیزمپس  ،در تصویرها  د یسف  یفضا   ی جابه  اگر  گذارد؟یم   متن   خواندن بر  ی تأثیر

 اد؟دیمرخ   ی پیشامد  چه  داستان ی برا  ،فتیم  کاربه  اهیس

 د؟ ینیبیم یتفاوتها  در آن  ایآ،  دیبسنج  کتاب   پایانی  ی صفحه با  را  نخست   یصفحه.  3

 و  کوالژ   نمونه   یبرا)  ؟ است  برده  کار به  کتاب  نیا  در   تصویرگر  را  یمختلف  ی هاکیتکن  چه.  4

 کنند؟ یم   کمک  داستان  ریتفس به  ها کیتکن   نی ا  چگونه  ( مداد  با  ینقاش

 

 ی نویسنده و تصویرگر کتابدرباره .3

 نویسنده 

 

 یگسترهترین نویسندگان اروپایی در  یکی از خالق  اوکشور سوئیس است.  در  زاده    ،دیوید کالی

دیوید   ه است.شدتحسین    ، ایو حرفهادبی    هایفلمحبسیاری از    در   وادبیات کودکان است  



آنا و لورا »گری  با تصویر  ،«گیربابای اندازهمانند »  ی ریصوت کتاب    دوازدهی  نویسنده  کالی

 . است  کبلوژ  با تصویرگری سر،  «من مشتاقم، » (Anna-Laura Cantone)«  کانتون

را از سوی روزنامه معتبر (  Baobab) «  بائوباب   جایزه»   ، من مشتاقمکتاب    ، 2005در سال  

این کتاب   د.کر  دریافت   ،«این کتاب   کار رفته دربه  خالقیت »   رایب  ( Le Monde)»لوموند« 

بهترین کتاب کودکان ترجمه شده به عنوان  را به«  (Batchelder)   لدر باچ   »جایزههمچنین 

 ریافت کرد.د  « (ALA)   های آمریکا انجمن کتابخانهاز سوی »  ،انگلیسی

در جنوب ایتالیا   و اکنون  .ستکشور جهان منتشر شده ا  در پانزدهی  کالدیوید  های  کتاباکنون  

دومین گیر،  پس از کتاب پدر اندازه  «دشمن »  نویسد.به زبان فرانسوی می  و  ، کندزندگی می

 نیز  بلوک   ژدومین همکاری او با سرشود و  نیوزلند منتشر میو  که در استرالیا    کتاب او است

 است.

 

 تصویرگر 

 

، کار  اینتصویرگری  بار متن کتاب دشمن را خواندم، متوجه شدم  یننخست  برای   که  ی هنگام»

 -  فهمیدم،  ده بود در داستانش بگویدوشیکی چیزهایی را که دیوید من همه  کار خودم است.



و نتوانسته بود روی کاغذ   یعنی مفهومی که در ذهن دیوید گذشته   -  تر از متن آنحتی بیش

شهر سه ام. این  هدنیا آمدبهن فرانسه و آلمان  میاشهر مرزی    -  « آلزاس»من در شهر   بیاورد.

یکی از این دو  جزو گوناگونهای  در دورهو    جنگ، از جمله دو جنگ جهانی را تجربه کرده

از   پسبزرگم و  چه چیزی باعث شده است که اجدادم، سپس پدربزرگ و مادر  کشور بوده است.

 با لباس آلمانی و دوباره با لباس فرانسوی بجنگند؟   سپس ها پدر و مادرم، با لباس فرانسوی،  آن

 رویارویی ی  ی تلخ دیگری را دربارهتاریخچه  ، در مذهباین تفاوت  م و  امن یهودی  دیگر   یسواز  

 آورد.یاد من میبه  ،با آلمان نازی 

گرایانه و های ملیکه نسبت به اندیشههستند  برای من  دالیل خوبی    ، گفتمها که  ی اینهمه

کنم. متن ها اعتماد نمیدیگر به این اندیشه  کم،   دست. یا  باشمشده   « واکسینه»  ، طلبانهجنگ

 گیرد. می  سرچشمهوطنی  های جهانطور کلی از این اندیشهداستانی که دیوید نوشته است، به

 یک نمایش  انندم برایماین متن  روی این متن کار کنم.    بر تصمیم گرفتم   ،به دالیلی که گفتم

 ی سرباز  ، هااز آن  یکهرون که در  [1]  ارد: دو سوراخ روباهتئاتری د  ساختاری کامالً  ، زیرابود

که در   )مونولوگ( طوالنی  گوییتک  ونیم  بیهرگز نمیتا پایان داستان ها را است که یکی از آن

سوراخ   انند م  کاغذ، در پیوند با  از عناصر   گیریبهرهمن این ایده را با    .داستان جریان دارد و بس 

، شدمی  انجامی این عناصر باید روی یک کاغذ بزرگ  انجام دادم. همه  ، دن آنز  رش یا بُ  کردن

 « د.بو  داستانی که قرار بود روایت کنیم، داستان بزرگی  زیرا

 در جایگاه   وال خودش است.  ی نس، یکی از تصویرگران برجسته1956سال   متولد ، کبلو  ژسر

، «شیکاگو تریبون» ،  «وال استریت ژورنال»، «ستواشنگتن پُ»های در نشریه  تر بیشتصویرگر،  

فعالیت   « نیویورک»و    «تایم » هایهو همچنین مجل  « لس آنجلس تایمز »، «نیویورک تایمز »



ه طال شد  نشانی  برنده  « ی تصویرگران آمریکاجامعهسوی » ، از  سرشناساین هنرمند    دارد.

 .است

او از پسرش برای ساختن   کند.در پاریس زندگی می  ، همراه همسر و پسرشبهاکنون  او  

 الگوبرداری کرده است.  « سمسام»به نام   ش ایصورت های  شخصیت ابرقهرمان یکی از کتاب

 .کندتبدیل میبه یک سریال پویانمایی   را یریصوت این کتاب  زیون ملی فرانسه  یتلواکنون  

را برای هر دوی   های فراوانیهایزج  -  کتاب من مشتاقدر    -او با دیوید کالی  پیشین همکاری  

از آثار باستانی ، ن دشم در کتاب    ی آثار هنری خلق شدهبخشی از ایده  ها به ارمغان آورد.آن

 است  شده  گرفتهالهام   ،فرانسه  « پرون»در شهر    «جنگ بزرگ »   هموز

)www.historial.org/us/home_b.htm( 

 « ا یعفو استرال یالمللنی سازمان ب» یدرباره .4

 ی جنبش این سازمانشود.  المللی عفو استرالیا منتشر میبا همکاری سازمان بین  دشمنکتاب  

 کند.مبارزه می  جهاناز حقوق بشر در سطح    پشتیبانمستقل در سراسر جهان است که برای  

عضو صد هزار  و هشتلیون  یم یکاز    بیش  و  کشور،   صدوپنجاهالملل در بیش از سازمان عفو بین

حقوق بشر به  که در آن  پارچه،  فرهنگی یک پیشرفت   برای ،  نهاد  اعضای این سازمان مردم  دارد.

 کنند.ش میکوش همگان باشد،    پشتیبانو  گذاشته  احترام  

ی حقوق همهدارای    فرداست که در آن هر    ساختن جهانی،  المللبین  عفو سازمان  انداز  چشم

حقوق فردی و   جهانی در پیوند با معیارهای   دیگرو    « حقوق بشری جهانی  المیهاع»در   آمده

 کید دارد.أ از حقوق بشر تی  همگانطرفانه و  بی  پشتیبانیاین سازمان بر    باشد.  اجتماعی 

http://www.historial.org/us/home_b.htm


 

 

ی بام و دو هوا را دربارههای یک  انگلستان: سیاست:  بندنوشته آمده روی پیشانیی  ترجمه

 ی افراد کنار بگذاریدشکنجه

احترام به حقوق   در راستای   ، مردم استرالیا و کشورهای منطقههمراه  سازمان عفو بین الملل به

 برپا   هایپویش  .پردازد میفعالیت    به ،  سته اشدتعرض    به آنانی که  کسان  از  پشتیبانیبشر و  

ی باشند که در کانون توجه کسانخواه   ؛ها استی انسان، برای همهسازمان  شده از سوی این

ما   .ندازندانی  در یکی از نقاط دوردست جهان  ، مخفی  یزندان  در ی که  کسانو یا    ند هستها  رسانه

اندازیم و برای رسیدن به راه می  کنیم، پویش می  پژوهشیم،  آورمی  گردرا    کسانی برای این کار  

فرهنگی را ما    کنیم.می آوریجمعپول    مرتبط، های  و ارگان، نیکوکاران  از مردم   مان، هدف

 د.شو یم  پشتیبانیو از آن    ارزشمند است حقوق بشر  م که در آن کنیمیترویج  



 «، جنگ با تروریسم، مانند » حقوق بشر های در پیوند بای موضوعبارهدرسازمان عفو بین الملل،  

 دشمن  را با کتاب   پیوندترین  موضوعی که بیش  اندازی کرده است.ی را راهگوناگونهای  پویش

ی فرهنگی که یکاال همچون -  کتاب رو، این  این   ازاست.    جنگ با تروریسم دارد، همین موضوع  

پوشش این سازمان   زیر   -  کند کمک می  به ما  هاانسان  میان در راستای کاهش جنگ و تنش  

 گرفته است.   جا

ها های مسلح و برخی دولتگروه  از سوی،  2001سپتامبر سال   11انگیز  غم  رخدادهای پس از  

هایی را الملل قساوتسازمان عفو بین  ه است.شد حمله   گاه  توجهی و بیحقوق بشر   به  ، در جهان

محکوم   ست،اکشورها انجام داده  دیگرنسبت به شهروندان خود و    «القاعده»هایی مانند که گروه

ظالمانه و جنایتکارانه  هایخشونتی که مرتکب این کسانکند. باور قطعی ما این است که  می

 محاکمه شوند.   عادالنهشوند، باید  می

اند ها حقوق بشر را نقض کردهکه بر جهان حاکم است، برخی دولت  ایتازهامنیتی    وضعیت در  

کنند، استفاده محافظت میسوء  برابرالمللی که از مردم در  از معیارهای بینبخش  و به آن  

مخالفان ای برای آزار و اذیت  عنوان بهانههرا باین معیارها    ها نیزبرخی دولت  پایبند نیستند.

تضمین احترام به حقوق بشر، تنها راه برای حفظ امنیت پایدار   ند.برمی  کاربهسیاسی خود  

 است.

 



 

 « گیرد ها شکل نمیهیچ امنیتی بدون احترام به حقوق انسان» :نوشتهشعارمتن   ترجمه

 

 

 

 : نوشتپی

و تیرهای مستقیم دشمن در های انفجار  ی که سربازان برای در امان ماندن از ترکشگودال.  1

 مترجم   .ندنکَمی  زمین

 

  :دیبخوان  دیتوانیمپیوند زیر  ترجمه را در   نیا  یسیانگل  متن
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