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  :معرفی 
او شاعر، رمان نویس، منتقد ادبی، فمنیست و برنده ي جایزه . ، در کانادا است1939نوامبر  18متولد  مارگارت آتوود

راه یافته و دوبار این  Governor General's Awardهفت بار به مرحله ي نهایی جایزه ي . هاي مختلف ادبی است
کشور  38آثار او در . جایزه بوکر نیز شده استآدمکش کور از معروفترین رمانهاي اوست که برنده . جایزه را کسب کرده

هاي تلویزیونی و  عالوه بر رمان، داستان کوتاه و شعر، در زمینه کار کودك، نقد ادبی، نمایشنامه. زبان ترجمه شده 25و به 
نگیده هاي مدیدي بر ضد سانسور ادبی ج الملل بود و مدت او چندین سال عضو فعال عفو بین. رادیویی نیز آثاري دارد

  .است

او تحصیالت خود را در فلسفه و . اتوود نوشتن را از شش سالگی آغاز و در شانزده سالگی مصمم شد که نویسنده شود
بیشتر اشعارش الهام گرفته از اسطوره ها و داستانهاي پریان است که موضوع مورد عالقه ي . زبان فرانسه به پایان رساند

 .او از سنین کودکی بوده است

چند . از سیزده رمان، هجده مجموعه شعر و بسیاري داستان کوتاه و کتابهایی براي کودکان از او منتشر شده استبیش 
 .رمان او به زبان فارسی نیز ترجمه شده است





همه چیز مهیا . یک رود خانه ،قایق ،دروازه و یا یک نگهبان را  یا جاده را داشتی، یک انتظار تو      
هایی که همیشه بر آن  جاده با پیاده رو. کردي ازآ ب در نیامد آنطور که تو تصورمی ؛ اما هیچ کدام بود

هاي خاك  آدامس کثیف ، همراه با  .بود شان همسان آسفالت  هر دو. قدم میزدي، فرقی نداشت
وقتی به . پاهایت بسیار خسته بودند.شان، آب دهان تازه و دستشویی یک سگ تن و چسبیده به خورده

هاي پالستیکی شناور  ها و کیسه رسیدي بیشتر به مجراي فاضالبی شباهت داشت، راکد؛ با جلبک رودخانه
در عوض . رسی نبود اش درآ ب لنگر انداخته بود، اما به آن هیچ دست تن پوسیده   قایقی با .روي آب
   . برد، پلی به رنگ خاکستري سوي یک پل آهنی و بزرگ می ، تو را به آن پیاده رو
. روي دیوار پوسترهایی نصب شده بودند. رفت پیش می  هاي قرمزتا ابدیت خشت  آن، دیواري باپس از 

آنها   .تبلیغات یک نمایش یا فیلم ؛همان یک پوستر دوباره و دوباره پشت سر هم چسپانده شده بود
، معلق  هایش در هوا به حالت دفاع دادند، زن انگار غافلگیر شده باشد، دست صورت یک زن را نشان می

ها،  تیترهاي مشهور ازروزنامه ، به اضافه هاي آبی و نارنجی آن نوشته شده بود ،به رنگ حروفی روي. بود
تو هیچ    چند اسم هم روي دیوار نقاشی شده بودند که. توانستی بخوانی آن را نمی  اي که به گونه اما

انداخت که  و را به یاد حیواناتی میکه ت  دستخطی  گالبی و ، یک نماد دیگر. شناختی شان را نمی کدام
در عمق    در آهنی. باالخره به دروازه رسیدي  !ها ، میساختند بادکنک ها، روز تولد کودکان ، از دلقک

پاسبانی . ؛ گویا که مردم آن را محکم لگد زده باشند  گی زیاد داشت دروازه، فرورفته بدنه. دیوار آجري
لی « شود، خواب خوشی نکرده است؛ با شلوار ، چند وقتی می پیدا بوداش  قیافه از. بر آن تکیه داده بود

ي لم داده کنار  کوله پشتی سوراخ شده  به اضافه  ، هایی پاره ، کفش کهنه، ته ریشی پهن»
اینها مال تو هستند، من برایت ")پاسبان مکثی کرد وادامه داد( "باالخره به اینجا رسیدي"ـــ  .پایش

تا به حال ندیده   .کنی به کوله پشتی نگاه می "اموال من؟ ": پرسی و تو می ."نگهشان داشته بودم
  منظور او از وسایل تو چه بود؟ مسواك؟ زیر شلواري؟ . بودیش

کنی،  تو کوله پشتی را از زمین باال می"چیزهایی که براي اینچنین روزي ذخیره کردي "دهد  او پاسخ می
  یافت ؟  میتوان یک ساندویچآیا داخلش،  .رسد بسیار سبک به نظر می

هیچ . کنی به دروازه به دقت نگاه می!. ات بشود کنی ولی شاید بعدا گرسنه تو احساس گرسنگی نمی
  "من باید داخل اینجا شوم؟ ": ازپاسبان می پرسی.بینی حتی قفلی هم وجود ندارد اي در آن نمی پنجره

ند سوال بپرسم خوب فکر کن، قبل از اینکه جواب البته، من باید اول از تو چ« :دهد او به تندي پاسخ می
مثال باید به گناهانت . زنی که چگونه سواالتی از تو پرسیده خواهد شد تو با خود حدس می »! دهی



و ایده آل ،  شاید تو یک شخص کامل. جواب دادن هستی آماده. گونه چیزها  اعتراف کنی و از این
پس به خودت . شد مستحق ، شناخته نمی آل بودند هیچ کسی ایده هاي ولی اگر اینجا به دنبال آدم. نباشی

   .اطمینان کامل داري
اي روي خیابان  سکه  ات را دوست داشتی؟ هرگز ات چیست؟ گربه رنگ مورد عالقه« :پرسد پاسبان می

: شوند ، دوباره در ذهنت تکرار می یک دفعه تمام سواالت»پیدا کردي؟ آیا خوشحال زندگی کردي؟
براي دفاع از خودت بگویی، کامال از سرت  خواستی هر چه می. یادت نمیآ ید »ورد عالقه داري؟رنگ م«

  !پریده است
 

  .ها ها و دست هاي باز، چشم زنند، با دهن پوسترهاي پاره شده در خیابان چرخ می. کشد باد زوزه می

، چه ربطی   داخل دروازه شدن. اي نداشتی تو که اصال گربه. باشد که کوله پشتی را باز کنی شاید بهتر
  ...سکه پیدا کردن، حتما اشتباهی شده است  دارد به
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او ) چادر( از کتاب خیمه » دروازه بهشت« داستان کوتاه . یافته   آثار او در بسیاري کشورها راه . آمد
  .برداشته شده است
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