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ضرورت دارد، نه « ویکتور هوگو»افغانستان به انسانهای مانند 
 و خلیلی ها.رهنورد ها

 

 
 

 نویسسخنان چندی از ویکتور هوگو شاعر، داستان 
و نمایشنامه نویسی فرانسوی که آثار او بیشتر پیامد 
های سیاسی داشت و از اوضاع و احوال زمان و 

سان نو درد زجر ا کردکشورش به نحوهء بازگو می
ب وی مانند ارا به تصویر میکشید. هر کت

گوژپشت »، «مردی که میخندد»، «بینوایان»
        و غیره  شهرت جهانی پیدا کردند. « نوتردام

د ما مانن انو داستان نویس انشاعراکثریت برعکس 
 ردیگ نخلیلی ها، رهنورد ها و ده های دیگر مبتذلسرا

برای منفعت  به گفته های مستند رفعت حسینی
شخصی خویش مداحی زورمندان را کردند، زن 

... کردند. یک سیزی نمودند و ستایش میخوری و
ها ستایش می کنند، تعداِد از بیخردان هنوز هم از آن

اینها صد ها سال  چطور شد که اینها در حال تسخیر فضاء اند و ما....بدون که از خود بپرسند که 
  داشتند. قبل انسان های مانند ویکتوهوگو، ژان ژاک روسو و ده ها هنرمندان دیگر در هر ساحه
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است  ممکن بیاندازید، !الهام فوقالعاده زیباي دارد کهنقاشي بسیار جالب شما لطف کرده نظری به این 
 در نگاه اول کمی منحرف کننده به نظر برسد که چرا پستان زن جوان در دهان پیرمرد زندانی است؟ 

اما داستان پشت پرده این تصاویر حاکی از این است مرد فقیر در دوران لویی شانزدهم در فرانسه 
شود مالقات کنندگان او زن و دخترش به مرگ در حبس مییک قرص نان را می دزدد ومحکوم 

ماه بدون خوراک  4بینند محکوم از است به شرط اینکه بدون خوراک مالقات کنند. زندانبانان که می
گیرند و متوجه شیر دادن دخترش می شوند زنده مانده متعجب میشوند او را جاسوسی و زیر نظر می

 کنند ودهد قضات این دلسوزی برای بقاء را تحسین میدلیه میزندانبان گزارش آن را به قضات ع
 .شودمرد بخشوده می

شاید شما هر روز این نوع فداکاری ها را در خواهر، مادر، و شریک زندگیتان ببینید. این پست تقدیم 
 به همه زنان فداکار
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 میلیون یورو فروخته شد 30این نقاشی به قیمت 
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