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 سھ شنبھ بیست و ششم فوریھ
 دو ھزار و نوزده ساعت نوزده

 
 دیدار و گفتگو با

 

 حسین دولت آبادی
 

 نویسنده
 

 
 

در  ١٣٢۶حسین دولت آبادی در سال 
بھ ) سبزوار ٢ناحیة (روستای دولت آباد، 

دنیا آمد، دوران ابتدائی را در دبستان 
مسعود سعد روستای دولت آباد از سر گذراند 
و مانند سایر کودکان و نوجوانان روستائی 
کارھائی مانند وجین، خوشھ چینی، درو، 
جالیزبانی، چوپانی، خرمنکوبی، کشت و کار و 

را تا نوجوانی تجربھ کرد ...آبیاری و غیره 
) پدر( سلمانی کربالئی عبدالرسول و در دکان 

 .با این حرفھ نیز کم و بیش آشنا شد
برای ادامة تحصیل بھ  ١٣۴٠در سال 

 ابن یمینشھر سبزوار رفت و در دبیرستان 
 ١٣۴٢چندی بعد، در سال . نام نویسی کرد
اش بھ پایتخت مھاجرت کرد و  ھمراه خانواده

در نتیجھ تحصیالت دورة متوسطة او در نیمة 
بھ محض ورود  .سال دوم تحصیلی متوقف ماند

بھ  شبھ پایتخت، ھمراه و ھمپای برادرھای
کار نقاشی ساختمان پرداخت و برای ادامة 

ھای شبانة خوارزمی نام نویسی  تحصیل در کالس
استخدام نیروی ھوائی  بھ١٣۴۴در سال . کرد

بود و » درجھ دار«در آمد، بھ مدت سھ سال 
بعد از کسب . ھمزمان شبانھ درس می خواند

دیپلم طبیعی برای ورود بھ دانشکدة خلبانی 
در . گذراند ھای ابتدائی را از سر امتحان

ھا با فرمانده درگیر شد و  پایان آزمایش
نزاع در نھایت منجر بھ فرار او ارتش 

در دوران فرار، بارھا و بارھا در  .گردید
جستجوی کار و امرار معاش بھ جنوب، شرق، 
 شمال و مرکز ایران سفرھا کرد و بھ حرفة
قدیمی، یعنی نقاشی و سایرکارھای ساختمای 

در دورانی کھ ھنوز فراری ارتش . پرداخت
بود، عاشق شد و در سن بیست و چھار سالگی 

رزند است ازدواج کرد، ثمرة این ازوداج سھ ف
چند . بھ نام ھای ماریار، رکسانا و آناھیتا

ماه بعد از ازدواج، دو بار در دادگاه 
نظامی محاکمھ و بھ جرم فرار از خدمت و 
توھین و تمّرد محکوم، زندانی و از ارتش 

ھا و  در زندان. شاھنشاھی اخراج گردید
ھای مختلف ارتش بیش پانصد  -بازداشتگاه 

طبِل بزرگ زیر پایِ : ( صفحھ یادداشت نوشت
 تجربة . ھا را چاپ نکرده است کھ ھنوز آن) چپ
 
 
 
 
 



 ثارفھرست آ
  

انتشارات » ُرمان« کبودان
 ١٣۵٧امیرکبیر، ایران، چاپ اّول

 1395چاپ دوم، لندن، نشرمھری، 
 خورشیدی

» نمایشنامھ«  قلمستان
 1367. انتشارات ایران فردا، پاریس

 خورشدی
» نمایشنامھ« آدم سنگی

 1368. شارات ایران فردا، پاریسانت
 خورشیدی

مجوعة « ایستگاه باستیل
 1373انتشارات افسانھ، سوئد » داستان

 خورشیدی
«  در آنکارا باران می بارد

. انتشارات عصر جدید، سوئد» رمان
 خورشیدی 1375

چاپ دوم، نشر ناکجا، پاریس 
 خورشیدی 1392

 
 :در سھ جلد» ُرمان« ُگدار

 ر فیروزهموریانھ ھای قص  -1
جلد اّول (نشر نقطھ پاریس  

 )خوشیدی١٣٨2
جلد دّوم  نفوس قصر جمشید -2

 )خورشید١٣٨۴( انتشارت فروغ آلمان، 
جلد سّوم  زائران قصر دوران - -3

 ١٣٨٧( انشارات فروغ آلمان 
 )خورشیدی

 1397 چاپ دوم رمان،                    
 خورشیدی نشر مھری ، لندن

 ١٣٨٨( چاپ اول  باد سرخ ُرمان
 خورشیدی لندن 1395چاپ دوم ) خورشیدی

انتشارات » رمان« چوبین در
 ) خورشیدی١٣٨٩(فروغ چاپ اول 

خورشیدی، نشر  1394چاپ دوم سال 
 مھری، لندن

 
رمان، سھ جلد (  زندان سکندر

 نشر ناکجا، پاریس) 1393
 )جلد اول(  سوار کار پیاده -1
 )جلد دّوم(  جای پای مار -2
 )جلد سوم(  انة شیطانخ -3
 
نشر ناکجا ) رمان(  دارکوب 

 پاریس1395
میالدی،  2017) رمان( خون اژدھا

 نشر مھری، انگلیس
، نشر مھری، )رمان(مریم مجدّلیھ 
 انگلیس
مجموعھ آثار کمال   ماه مجروج، 

  رفعت صفائی،
 بھ کوشش حسین دولت آبادی

 
 :منتشر می شود

  
 )مجموعھ مقاالت(  نگاه سیّاره

   سفر بھ ریشھ ھای نیشکر 
 

را » کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان«
در چند ماھی کھ در انتظار خبِر کارگزینی در 
بالتکلیفی بھ سر می برد از سر گذراند تا 
سرانجام در ادارة آموزش و پرورش شھریار 

 .استخدام و در روستاھای آن ناحیھ معلم شد
ھا نوشت و  را در این سال کبودانرمان 

چاپ  1357انتشارات امیرکبیر آن را در سال 
او را ١٣۵٧یک سال بعد از انقالب بھمن . کرد

بھ جرم تبلیغ مرام و مسلک اشتراکی و 
تحریر «ضد انقالب و » گروھک ھای «ھمکاری با 

و از آموزش و » پاکسازی«محاکمھ، » ُکُتب ّضالھ
کارگاه « ١٣۵٩در سال . پرورش اخراج کردند

را دایر کرد و بھ ساختن کابینت » آھنتاب
نمایشنامة . آشپزخانھ و لوازم دفتری پرداخت

پائیز صحرا و فیلمنامة تلویزیونی  دیو باد
ھا  را در این سالآدم سنگی  و نمایشنامة

، پرواز قمری گالپاھا،نمایشنامة ( نوشت 
را نیز در این تبار و فیلمنامھ  میرزاگاچی

این آثار ھنوز بازنگری و چاپ  .دوران نوشت
حسین دولت آبادی در پی اختناق .) نشده اند

سیاسی و تھدید سپاه و بسیج در پائیز سال 
ناگزیر بھ فرار از ایران و جالی وطن  ١٣۶٣

شد، نخست بھ ترکیھ رفت و در مدتی کھ در 
 نیش زنبورای بھ نام  آنکارا بود، سفرنامھ

نکرده  نوشت کھ ھنوز آن را چاپ) دوران(
 ١٩٨۴دسامبر  ٢۴در ماه پس از دو . است

 . میالدی وارد فرانسھ شد
از دوره ھای آموزشی زبان و آشنائی نسبی  بعد

با محیط، دو سالی بھ پیستولھ کاری و نقاشی 
در این سالھا . ساختمان مشغول بود

درآنکارا باران و رمان  قلمستاننمایشنامة 
را  لایستگاه باستیو مجموعھ قصة  می بارد

پس از دو سال پیستولھ کاری بیمار . نوشت
 شد، بھ دلیل بیماری ناشی از این شغل، بنا

کار از رنگپاشی معاف گردید و   بھ دستوِر پزشکِ 
ادارة کاریابی فرانسھ یک دورة ھیژده ماھة 

دیپلم . حسابداری را بھ او پیشنھاد کرد
حسابداری را گرفت، ولی در این رشتھ شغلی 

حسین دولت . شوفر تاکسی شد نیافت و ناچار
میالدی بھ  2008تا سال  1994آبادی از سال 

مدت شانزده سال در شھر پاریس و حومھ بھ 
در این . کرد عنوان شوفر تاکسی رانندگی 

و  باد سرخ، رمان ُگدارھا رمان سھ جلدی  سال
را نوشت و انتشارات نقطھ در  چوبین دررمان 

ھا را  آنپاریس و انتشارات فروغ در آلمان 
آبادی بھ دلیل سنگینیِ  حسین دولت. چاپ کردند

کار فرھنگی، یعنی رانندگی  کار معیشتی و
تاکسی روزی دوازده ساعت و شش روز در ھفتھ، 
نویسندگی و مسؤلّیت در کانون نویسندگان 

دوباره بیمار شد و ادامة » در تبعید«ایران 
رانندگی تاکسی برایش غیر ممکن گردید و در 

میالدی بھ ناچار از این کار  2008ال بھار س
. کناره گرفت و زودتر از موعد باز نشستھ شد

) سھ جلد(  زندان سکندرھا رمان  در این سال
مریم ، رمان خون اژدھارمان  دارکوب،و رمان 
نشر ناکجا و نشر مھری  را نوشت کھ  مجدلیھ

سفر بھ کتاب . بھ ترتیب آن ھا را چاپ کردند
نیز حاصل کار سالھای اخیر  ریشھ ھای نیشکر

اوست کھ تا بھ امروز دو جلد آن بھ پایان 
 .رسیده است

 
آبادی دراین سالھا با نشریات  حسین دولت

و بیش از چھل  خارج از کشور ھمکاری داشتھ 
ھای مختلف ھنری و فرھنگی  مقالھ در زمینھ

از اینھمھ کتابی فراھم آمده بھ . نوشتھ است
حسین . است  ادة چاپکھ آم نگاه سیّارهنام 

 عضو کانون 1989دولت آبادی از سال 
در این  است و » در تبعید«نویسندگان ایران 

را » کانون« مّدت، چند دوره مسؤلیت دبیری 
 .نیز بھ عھده داشتھ است


