
. آيد دٍیا ةِ كوًتیا در" شاٍتايارا" ی يَطلِ در" آراكاتاكا" ی دّكدُ در >9=8 يارس طظى در" ياركز گارشیا جٓشی گاةرین"

 ةر را اه پرهرش يصئٓهیت زيان، آن رایج شَت طتق ةزرگض پدر ةٓدٍد، يعاش تايیٌ پی در ه فلیر ياركز، يادر ه پدر كِ آٍجا از

 .اشت يظْٓر" كٓچم گاةرین" يعَای ةِ" گاةیتٓ" ٍام ةا" التیٌ آيریكای" كظٓرّای يردم ةیٌ در هی. گرفت عْدُ

 . ةٓد طدُ ةزرگض يادر خرافاتی ّای داشتان ه پدرةزرگ ةا گفتگٓ ه ًَّظیَی ی طیفتِ گاةرین

 ."اشت اجدادم از يٌ ّای تجرةِ ی درةارُ ّایى، ٍٓطتِ ی ًِّ كِ كَى يی احصاس"

" شٓكری" ةِ ره، ایٌ از ه طد يی ةیظتر رهز ةِ رهز ّى ةزرگض يادر ٍاةیَایی. درگذطت پدرةزرگض ةٓد، شاهِ ّظت اه كِ زياٍی

 .ةٓد كار شرگرم دارهشاز یم عَٓان ةِ پدرش كِ جایی كَد؛ زٍدگی خٓد ی خآٍادُ ةا تا رفت

 يَتلدان، ةیظتر ةاهر ةِ كِ رشاٍد پایان ةِ >۹=8 شال در را آن ه كرد" تَْایی  شال غد" ريان ٍٓطتٌ ةِ طرهع ۹۱=8 شال در

 شال غد" ريان آرا، اتفاق ةِ شٓئد، كظٓر در ادةیات ٍٓةن ی جایزُ اٍتخاب ی كًیتِ ،9>=8شال در. رهد يی طًار ةِ اه طاّكار

 يلیى ایراٍی يترجى - فرزاٍِ ةًٌْ آطَایی پی در. طد دادُ ياركز ةِ جایزُ ایٌ ه طَاخت جایزُ دریافت ی طایصتِ را" تَْایی

 طًصی;8:۱ اٍلالب از پیض ريان ایٌ. طد يَتظر ایران در ه ترجًِ فارشی زةان ةِ" تَْایی شال غد" ريان ياركز، ةا -ایتاهیا

 ياركز. اشت ٍظدُ يَتظر كِ اشت شال شی ةِ ٍزدیک اكَٓن ايا گرفت، كرار اشتلتال يٓرد ه طد چاپ تجدید ةارّا ایران در

. كرد ةَدی طتلِ شتک ایٌ در تٓان  ًٍی را آثارش تًام اگرچِ اشت؛" جادهیی رئاهیصى" ادةی شتک پیظگام ٍٓیصَدگان از یكی

 .اشت ٍپذیرفتِ ّرگز اه كِ ٍايی ٍْادٍد؛ آن ةر را" جادهیی رئاهیصى" ٍام اه، آثار ةر تًركز ةا يَتلدان ایٌ، هجٓد ةا

 ،"كارتاگَا" ،"شیتی يكزیكٓ" در اكايت ةا ه ه كَد يی تدریس اه. اشت جْان ٍٓیصَدگان آهرتریٌ ٍام از ياركز اكَٓن، ّى

 در ژٍرال" ريان اٍتظار ةا را 1==8  ی دِّ اه. پردازد يی فرَّگی ه  شیاشی فعاهیتْای ةِ" ةاراٍكتٓهیا" ه" پاریس" ،"كیٓرٍاهاشا"

 .ٍٓطت را" غریب زائر" ريان ّى آن از پس شال ده ه رشاٍد پایان ةِ" خٓد ّزارتٓی

 یم گزارش" اٍتظار ةا ۹==8 در شیر ایٌ. كرد يَتظر" دیگر طیاطیٌ ه عظق" كتاب در را اخیرش داشتاٍْای 1==8 شال در اه

 يٓاد ی رحًاٍِ ةی ّای تجرةِ از طگرفی جزییات ی درةرگیرٍدُ كِ ةٓد ای ٍگاراٍِ رهزٍايِ اثر اخیر كتاب. یافت ادايِ" رةایی آدم

" كايتیٓ" ی ٍظریِ ايتیاز كٓس ه كض ُپر خرید ةا ===8 در ٍگاری رهزٍايِ فعاهیتْای ةِ ةازگظت ایٌ. اشت كوًتیا در يخدر

 پیظرفت شیر پیظگام"  كايتیٓ" ايرهز. ةازگردد خٓیض اغن ةِ تا طد ياركز گارشیا ةرای اةزاری ٍظریِ ایٌ. ياٍد پاةرجا

 .اشت كوًتیا يطتٓعات

 ای هیژُ غذایی ه درياٍی رژیى تحت ايرهز، ةِ تا ه طد دادُ تظخیع ياركز گارشیا هَفاهی شرطان ةیًاری===8 در يتاشفاٍِ

 .دارد كرار

 خٓاشتار طٓيارّایی ارشال ةا كوًتیا يردم ،9111 شال در ه طد طَاختِ" التیٌ آيریكای شال يرد" ،===8 شال در هی

 .كرد رد را آن اه كِ ةٓدٍد ياركز شٓی از كوًتیا جًْٓری ریاشت پذیرش

 ةرای زیصتٌ" ٍام ةا اه ريان از جود ٍخصتیٌ. اشت دادُ كرار خٓد كار دشتٓر در را خاطرات ٍٓطتٌ  داشتاٍْایض، كَار در ياركز

 از جود ٍخصتیٌ ه رفت فرهش ةِ التیٌ ايریكای در خٓد چاپ ٍخصتیٌ در درٍگ ةی كِ طد يَتظر 9118 شال در" ةازگفتٌ

 پٓطض تحت را ۱۱=8 شال تا كتاب ایٌ از جود ٍخصتیٌ. طد زةان اشپاٍیایی كظٓرّای كتاب تریٌ پرفرهش ةِ تتدین اثر، ایٌ

 .اشت طدُ يتًركز" تَْایی شال غد" رهی ةر آن دهم جود ياركز، ریزی ةرٍايِ ه كٓل ةَاةر ه دّد يی كرار



 ه ارٍدیرا ياجرای غریب/ زائران ٍٓیصد/ ًٍی ٍايِ شرَّگ ةِ كصی پدرشاالر / پاییز ةرگ / طٓفان فارشی/ زةان ةِ ياركز آثار 

 شال غد كارهان/ اٍتظارات ةازگفتٌ، ةرای زیصتٌ طیوی/ ةِ هیتیٌ يیگن پَْاٍی شفر /(كٓتاُ داشتان) شَگدهض يادرةزرگ

 ةزرگ/ ی خاٍِ ٍحس/ شاعت هةا/ شاهْای عظق دیگر/ طیاطیٌ ه عظق از /(0Cien años de soledad اشپاٍیایی ةِ) تَْایی

 ياركز/یادةٓد گارشیا گاةرین كٓتاُ داشتاٍْای ةْتریٌ خٓیض/ ّزارتٓی در ژٍرال طدُ/ اعالم پیض از كتن یک ٍگاری هكایع

 تَْایی رهزّای ّای یادداطت /(0Memoria de mis putas tristes اشپاٍیایی ةِ) يٌ غًگیٌ دهتركان


