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١٨٧١   

  . است" ٢ ژان ِويل"پزشكى و خانم   پروست، استاد اگرژهاو پسر آدرين". ١ اوتوى" ژوئيه، تولد مارسل پروست در ١٠

١٨٧٣   

. گزيند سكنى مى" ٣ مالزرب"بلوار ٩خانواده پروست در ساختمان شماره ". اوتوى"تولد روبر پروست، برادر مارسل در 
ن خانه چنين ياد پروست از اي. در رمان اوست" ٤ آمبره"خانه ييالقى  يكى از الگوهاى پروست براى" اوتوى"خانه ييالقى 

آن ( منشعب ازخيابان موزار)اى  آرديم، وسط يك باغ بزرگ بود آه آوچه ما و دائيم در آن زندگى مى اين خانه آه: "آند مى
اى را آه  توانم لذت آن لحظه با اين وجود نمى.اى بكار نرفته بود در اين خانه هيچ گونه سليقه. آرد را به دو قسمت مى
  ." گشتم، توصيف آنم به اتاقم برمى" ٥ الفونتن"عطر درختان زيرفون آوچه  آفتاب گرم واستشمامپس از گذشتن از زير 

١٨٧٨   

  . گذرانند مى" ٧شارتر"نزديك" ٦ ايليه"خانواده پروست، آن سال هم مانند سالهاى قبل تعطيالتشان را در 

١٨٧٩   

  . شود استاد پروست، به عضويت آآادمى پزشكان برگزيده مى

١٨٨١   

طفلى : "نويسد او مى. شود روبرو مى با اولين حمله آسم" بولونى"رسل پروست هنگام بازگشت از گردش در جنگل ما
اش را پر  داند اين هوايى آه به آرامى سينه امر دقت آرده باشد، نمى آند بى آن آه هرگز به اين آه از بدو تولد تنفس مى

تشنج دچار تنگى  آيا در بحران يك تب، هنگام.  ضرورى استمتوجهش نيست، چقدر براى زندگيش آند و او حتى مى
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اش  براى آرامش از دست رفته. آند است آه تقال مى شود؟ او در تالش نوميدانه براى بودن، تقريبًا براى زندگى نفس مى
ولين بار به مارسل براى ا." دانست اين قدر با زندگى او عجين شده است نمى يابد مگر با هوايى آه آه آن را باز نمى

  . رود تئاترمى

١٨٨٢   

  . رساند متوسطه را به پايان مى جا تحصيالت رود و در همان مى" ٨ آندرسه"مارسل پروست به آالس اول دبيرستان 

١٨٨٥   

پدر . آند شود و مثل هر سال بيشتراوقات از مدرسه غيبت مى مارسل پروست در اآتبر وارد آالس چهارم دبيرستان مى
  . آورد پزشكى پاريس بدست مى دى بهداشت همگانى را در دانشگاهاو عنوان استا

١٨٨٦   

زندگى در : "خوشبختى در چيست".گونو"و " موزار: "هاى او به يك پرسش نامه، آهنگسازان محبوب او نخستين پاسخ
تور، تئاترى هاى طبيعت، تعدادى آتاب و پارتي سرشار از زيبائى دارم، در فضايى آنار تمامى آسانى آه دوستشان مى

خطايى است  در زندگى خصوصى نوابغ." جدائى از مامان براى او مصيبت بزرگى است"، ."باشد فرانسوى آه در دسترس
" ايليه"در پائيز آخرين تعطيالت را در. پذيرد آه او براى آن بيشترين اغماض را مى

  . خواند را مى" ٩ اوگوستين تيرى"گذراند و با رغبت و شوق آثار  مى

١٨٨٧   

" ژيلبرت سوان"الگوى " ١٠ مارى دوبرناردآى"با " شانزه ليزه"مارسل در 
رود و انشاى قابل توجهى  در اآتبر به آالس ششم دبيرستان مى. آند مى بازى
ترين،  راسين را عاشقانه دوست داشتن به سادگى يعنى عاشقانه:"نويسد مى
فه در زندگى بسيارى از ترين مكاش ترين و صميمانه ترين،دردناك ترين، لطيف ژرف

  ..." هاى دوست داشتنى ورنجديده انسان

١٨٨٨   

را مطالعه " ١٤ لوتى"و " ١٣ لوآنت دوليل". "١٢ رنان"، "١١ بارس"مارسل آثار 
من دوستانى دارم بسيار باهوش، : "نويسد مى" ١٥ دانيل هالوى"اوبه . آند مى

. ها اول جوانى. اند ردهآه يك بار با دوست پسرى تفريح آ با اخالق بسيار ظريف
ها  از ديدن آن. باز هستم فكر نكنيد آه من بچه)...(.ها  بعدها رفتند سراغ زن

دست نخورده باقى بمانم، حتى اگر  آنم اخالقًا سعى مى. شوم ناراحت مى
در اآتبرتحصيل در رشته فلسفه را شروع ." بخاطر رعايت حفظ ظاهر هم شده

ژان "در رمان " ١٧ بوليه"را در شخصيت آقاى" ١٦دارلو"او استاد خود . آند مى
را از سر " ١٨ لوِر هيمان"يك خانم دربارى مشهور به نام  او يك ماجراى عشقى افالطونى به. آشد به تصوير مى" سانتوى

وسپس " ورت"مجله " آندرسه"مارسل با دوستان دبيرستان . است" اودت سوان"گذراند، اين زن يكى ازالگوهاى  مى
  . رساند را به چاپ مى" ليال"

١٨٨٩   

آرده نامه  آثار الهى او را حفظ مى آه حدود چهار سال" ١٩ آناتول فرانس"به . گيرد  ژوئيه، مارسل ديپلم ادبيات مى١٥
" ٢١ اورلئان"نوامبر مارسل پروست براى خدمت نظام يكساله به  در ماه". ٢٠اوستاند"گذراندن تعطيالت در . نويسد مى

  . شود اعزام مى

١٨٩٠   
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همه چيز دست به دست هم : "نويسد مى چنين" ٢٢ ژان سانتوى"و " ها و روزها خوشى"به دنبال تجربه خدمت نظام در 
هاى پر از حقيقت زيبا و جذاب فراهم آيد، خاطراتى آه زمانه بر  خاطره داده تا امروز از اين دوره زندگى من يك سلسله

 نوامبر از ١٤مارسل در. رود ماه سپتامبر به آابور مى". ش را پراآنده ساختها دلنشين و حالت شاعرانه روى آنها اندوه
در خانه . آند نويسى مى او در دانشكده حقوق پاريس و مدرسه آزادعلوم سياسى نام. شود خدمت نظام مرخص مى

راى هميشه رازدار و سنگ اين خانم ب. آند موپاسان را مالقات مى" ژرژ بيزه"و بيوه( دختر هالوى" )٢٣ ژنويواشتراس"خانم 
  . ماند صبورمارسل پروست باقى مى

١٨٩١   

سال دوم رشته حقوق و علوم . آند مى مالقات" بارس"و " ٢٥وايلد"با . گذراند مى" ٢٤ تروويل"و " آابور"تعطيالت را در 
  . آند وقايع روزانه و اخبار تهيه مى"٢٦ منسوئل"براى مجله . گذراند سياسى را مى

١٨٩٢   

مارسل . گذراند را بنيان مى"٣٠ بانكه"مجله " ٢٩ فينالى"و " هالوى"، "٢٨ دريفوس"، "٢٧ گرگ" و دوستانش پروست
رساند و روابط اجتماعى خود را  آورى شده به چاپ مى جمع"ها روزها و خوشى"نقدهاى ادبى و ستونى را آه بعدها در 

يابد و در خانه اوست آه باآناتول  حضور مى" ٣٢ وآاياوهمادام آرماند د"و " ٣١پرنسس ماتيلد"در خانه. دهد گسترش مى
ترين شاخصه  مهم. گويد پاسخ مى او به دومين پرسش نامه خود چنين. شود آشنا مى" ٣٣هنرى دوروتچيلد"فرانس و 

 بدارند، تصريحًا نوازشش بكنند و بيشتر بهش برسند تا تعريفش را نياز به اين آه دوستش. "خلق و خوى او چنين است
عيب اصلى خود رابه راحتى بيان . هاى زنانه و در وجود زن خصائل مردانه را دوست دارد او در وجودمرد، زيبائى.". بكنند
و موسيقى " ٣٦ وينى"، "٣٥بودلر"، "٣٤ لوتى"،"فرانس"اش،  و نويسندگان مورد عالقه" ندانستن و نخواستن. "آند مى

  . رساند پرتره مشهور او را به پايان مى" ٣٧ ژاك اميل بالنش"در ماه ژوئيه ". شومان"و" واگنر"، "بتهوون"دانان محبوبش 

١٨٩٣   

آند اما در ماه مارس انتشار آن  مى را چاپ" زن تجاوزگر يا محفلى"هاى ديگرى از پروست از جمله  متن" بانكه"مجله 
آغاز يك دوستى : "آند مالقات مى" ٣٩وروبردو مونتسكي"نقاش با " ٣٨لومر مادلن" آوريل در منزل ١٣در . گردد متوقف مى

صورت نامه نگارى با دوستانش  در تابستان شروع به نوشتن يك رمان به. آند همكارى مى" بالنش"بزرگ،مارسل با مجله 
. نويسد هاى يك زن عاشق پيشه به يك افسر جزء را مى نامه او در اين رمان. آند مى" ٤١ گرگ"و " ٤٠ هالوى"منجمله 

به چاپ "٤٢ الوى آونتمپورن" در مجله ١٨٩٦آورد و در سال  را به رشته تحرير درمى" تفاوت بى"ن مهمپروست داستا
و " ٤٤ اويان"، در سپتامبر به "٤٣ موريس سنت"در ماه اوت به . رساند، اين داستان طرح اوليه عشق سوان را دربر دارد مى

مارسل . ميرد را به او تقديم آرده بود، مى" ها و روزها وشىخ"آه " ٤٦ هيث ويلى"دوست او . رود مى" ٤٥ تروويل"بعد به 
شب "رساند آه ازآن جمله  در مجله بالنش به چاپ مى" اتود"اول دسامبر شش . گيرد حقوق خود را مى ليسانس
 داستان نه آمتر از چيزهاى ديگر اخالقى است و اين: "نويسد او مى. است" گرا هاى يك زن همجنس اعتراف"و " نرسيده

دليل اين عشق را بايد . جويد و نه با يك غيرهمجنس خود خود را با زن ديگرى مى نه بيشتر غيراخالقى آه يك زن لذت
  ." داشته باشد خواهد محتواى اخالقى دريك اختالل عصبى جستجو آرد آه بطور بسيار انحصارى مى

١٨٩٤   

سرايد آه در  او چند شعر مى. آيد ران او درمىمارسل نيز چون پدرش در سلك طرفدا. شود ماجراى دريفوس آغاز مى
مالقات و به مدت دو " ٤٧ رينالد هان" مه پروست با ٢١در . آمده است"ها و روزها خوشى"در رمان " حرف دل نقاشان"

پروست در  دهد آه  مه مونتسكيو در ورساى ضيافتى مى٣٠در . شود عشقى بزرگ بارور مى. آند مى سال با او زندگى
  . آند  آن را توصيف مى"٤٨گلوا"

، "ساتى"، "وردى"، "گونو"،"واگنر"، "٤٩اوبر"از " پكوشه"و " بووار" "موسيقى پرستى"اى به نام  پروست در مقاله
نشان " فوره"و " واگنر"هاى او عالقه وى را به  نامه. برد مى نام" ٥١ هان"و " ٥٠ ماسنه"، "سن سانس"، "باخ"، "بتهوون"

  . آند تفسير مى" اى در آنسرواتوار يكشنبه"را در ستون " بتهوون"راهاىاو يكى از اج. دهد مى

١٨٩٥   
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هرچه : نويسد او چنين مى. رود خواند و اغلب به تئاتر، آنسرت و اپرامى را مى" ٥٢ امرسون"پروست با شوريدگى آثار 
ردازى او به نظرم چيزى جز زبان نمادين پ ترين خيال بينم و متعال ترمى شود من او را انسانى تر مى اى آارهاى واگنر افسانه
و "٥٣ دوده"او با . شود  مارس، مارسل در رشته ليسانس دولتى فلسفه قبول مى٢٧." نيست و گيراى اخالقى

پروست موفق . آند شرآت مى هاى ادبى با شرآت اشخاص سرشناس رفت و آمد دارد و در سالن" ٥٤مونتسكيو"
آند، اما بخاطر  او در ژوئن آغاز به آار مى. مازارين پذيرفته شود ق در آتابخانهشود در مسابقه استخدام بدون حقو مى

، سپتامبر "٥٦ ديپ"در" رينالدهان"گذراند، ماه اوت را با  مى" ٥٥ آروزناخ"او تعطيالت را در آلمان، . گيرد مى بيمارى مرخصى
را " ژان سانتوى"رآنجا بيش از صد صفحه از رمان پروست د. گذراند مى" ٥٨ بگ ميل"و بعد در " ٥٧ بل رينالد ايل"را در 
را به " ٦٠مرگ بالداسار سيلواند"، "٥٩ هبدومادئره" اآتبر مجله ٢٩در . شود مى نويسد آه بعد از مرگش چاپ مى
آناتول "نويسد و با  مى"سن سان"، "موزار"، "شاردن و رامبراند"هاى گوناگونى درباره  پروست مقاله. رساند مى چاپ

  . آند مقايسه شان مى" فلوبر"و " فرانس

١٨٩٦   

" ٦٣ لوئى ويل"مه دائى بزرگ پروست ١٠. آورد را به رشته تحرير درمى" ٦٢ژول رنار"و " ٦١ژول لومتر"او مالحظاتى درباره 
هايش تشخيص داده شده بود،  الريه آه تمام نشانه بود، مانند مارسل درسالها بعد، بر اثر ذات" اوتوى"آه صاحب خانه 

آند،  رامنتشر مى" ها و روزها خوشى"، "٦٥ آالمن لوى" ژوئن ١٢. يابد ارتباط مى" ٦٤ لوسين دوده"با  پروست. ميرد مى
پدر بزرگ مادرى " ٦٦ ناته ويل" ژوئن ٣٠. است هايى است آه تا آن زمان از او به چاپ رسيده اين شامل تمامى نوشته

در اين مقاله پروست، فاصله خود را . رساند به چاپ مى" بالنش" در مجله را" در برابرابهام" ژوئيه، ١٥. ميرد پروست مى
، "بالزاك"گذراندو به مطالعه آثار  مى" ٦٧ مون دوره"تعطيالت را در . آند مشخص مى" ماالرمه"بامكتب سمبوليسم و 

اند و در آنجا گفتگوى گذر مى" ٦٨فونتن بلو"در اآتبر چندروزى را در . شود مشغول مى" روسو"و " سنت بوو"، "دوما"
مطالعه آثار  به". بايد قلبى آمتر رئوف و مهربان داشته باشد"گويد آه  مادرش به او مى. نويسد رامى" ژان سانتوى"تلفنى 

" ژان سانتوى"دهد و در رمان  درمجلس گوش مى" ژورس"پردازد و به سخنان  مى" ٦٩ جرج اليوت"و " گوته"و " شكسپير"
  . آشد به تصوير مى"٧٠ آوزون"شخصيت هاى  او را با ويژگى

١٨٩٧   

در ماه اوت با مادرش . رود فروش مى به" اوتوى"در مارس منزل . افتد آه در مجله به او حمله آرده، درمى" ٧١ ژان لورن"با 
سد آه نوي را براى او مى" ها خداحافظى"ميرد و پروست مقاله  مى" دوده آلفونس" دسامبر، ١٦. آند سفر مى" آروزناخ"به 

  . آند را آشف مى" ٧٣ راسكين"پروست . شود  دسامبر چاپ مى٧٢ ١٩ پرس"در مجله

١٨٩٨   

. رساند  ژانويه به چاپ مى٧٤ ١٣اورور"را در نشريه" آنم من متهم مى"، "زوال. "آند دامنه پيدا مى" دريفوس"ماجراى 
، "آناتول فرانس"و " مارسل پروست"صوص دريفوس با امضاى روشنفكران، بخ درخواستى جهت تجديدنظر در مورد ماجراى

پروست در ژان سنتوى از آن  يابد آه  فوريه ادامه مى٢٣ تا ٧محاآمه دريفوس از . شود ژانويه در روزنامه منتشر مى١٤روز 
مدتى در . است" عمل بسيار سختى"گيرد آه  سرطان قرار مى در ژوئيه مادام پروست تحت عمل جراحى. برد نام مى

او مقاالتى . رود آند وبعد براى ديدن نمايشگاه نقاشى رامبراند در آمستردام به هلند مى قامت مىا" تروويل"
  . شود نويسد آه بعد از مرگش چاپ مى مى" ٧٥گوستاو مورو"رامبراند و  درباره

١٨٩٩   

تابستان را آه در اواخر . اختصاص دهد"راسكين"گذارد تا تمامى وقت خود را به  را آنار مى" ژان سنتوى"پروست رمان 
" راسكين"اتودى را درباره . پردازد مى" خاطرات دريا در آنار درياچه ژنو"گذراند در رمان ناتمام خود به شرح مى" ٧٦ اويان"

  . آند آند و خود دوباره از آليساى اين شهر بازديدمى را ترجمه مى" ين تورات آى"آند واز او آتاب  آغاز مى

١٩٠٠   

بينم چقدر اين پيكر با  آنم چقدر مرگ حقير است،وقتى مى حس مى: "آند در لندن فوت مى" ينراسك"بيستم ژانويه 
آوشم تا او را بفهمم و  دهم و چقدر مى هاى او گوش مى حرف آنم، چقدر به قدرت زندگى آرده، چقدر او را تحسين مى

  ." آنم ها از او متابعت مى چقدر بيشتر از خيلى اززنده
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اول مارس از پست . آند مى شناسى انگليسى شروع به انتشار يك سلسله مقاله صين زبانپروست درباره متخص
هاى  از فرسك" ٧٧پادو"رود و در  آوريل با مادرش به ونيز مى در پايان. شود عضويت در آتابخانه مازارين مستعفى مى

در غياب او، خانواده . گردد نيز باز مىدر ماه اآتبر تنها به و. آند آه در سوان ازآنها ياد آرده، ديدن مى" ٧٨گيوتو"
  . آنند نقل مكان مى" ٧٩ آورسل" آوچه ٤٥ساختمان شماره  به

١٩٠٢   

در اآتر . ميرد ، الگوى سوان مى"٨٠ چارلزهاس"چهارده ژوئيه . آند را گوش مى" تريستان و ايزوت"هفت ژوئن، پروست 
ديدن " مكتب فالمان"هاى ابتدائى   تا از نمايشگاه نقاشىآند مى" ٨٢بروژ"و" شارتر"، "٨١آمبواز"سفرهاى آوتاهى به 

را مشاهده " ٨٤ورمير"اثر" چشم انداز دلف"در آنجا براى اولين بار تابلوى . رود به هلند مى" ٨٣ فنلون"سپس با. آند
  . ندگذرا آورى را مى رود، ساعات يأس آه به مأموريتى درقسطنطنيه مى" فنلون"در دسامبر هنگام حرآت . آند مى

١٩٠٣   

بيست و پنجم فوريه، فيگارو اولين اخبار .آند ازدواج مى" ٨٥ آميو- مارت دوبوا "دوم فوريه، روبر پروست، برادر مارسل با 
گفته " ٨٦سنت بوو"هاى بسيارى درباره  در اين مطلب حرف. آند را آه مارسل نوشته،چاپ مى" ها سالن"روزانه درباره 

الگوى سن " )٨٩دالبوفرا مارآى"، "٨٨ پرنس لئون رادزيويل"، "٨٧ دوك دوگيش"راف مانند پروست با بسيارى از اش.شود مى
بيست و شش نوامبر استاد . گذراند مى" اويان"و " ٩٠ بورگونى"و سپتامبر را در" تروويل"اوت را در . يابد ، ارتباط مى(لوپ

من درصدد . چقدر مهربان و ساده بودتوانيد بفهميد آه او  نمى: "نويسد مارسل مى.ميرد مى" آدرين پروست"
 اما محبتم را به -آمدم  مى دانستم آه هميشه در زندگى او نقطه تاريكى به حساب زيرا خوب مى. رضايت او نبودم آسب

ها  خوشبختى بود آه وقتى در آنار پاپا و مامان بودم در آن خوشبختى مبهم من فقط بازتابى از آن)...( دادم  او نشان مى
  ." مديد مى

١٩٠٤   

اثر راسكين را " ها آنجد و سوسن"نويسد، ضمنًا آار بر روى ها مى و درباره سالن" راسكين"هائى در مورد  پروست مقاله
در ماه اوت، با آشتى گردشى در . يابد انتشار مى" مرآوردو فرانس"توسط" ٩١ تورات آمى ين"آتاب . آند آغاز مى
. رساند را در فيگاروبه چاپ مى" مرگ آليساهاى جامع" اوت مقاله ١٦. آند مى" ٩٣ برتانى"و " ٩٢ نورماندى"سواحل

دانم  هر حمله بيمارى نمى: "نويسد گيردو چنين مى ثمر انجام مى هاى پزشكى بى مشاوره. افتد سالمتيش به خطر مى
  ." روم آورد آه انگار با شتاب به لحظه آخر مى چه اختاللى را در ارگانيسم بدنم بوجودمى

١٩٠٥   

 ژوئن در مجله چاپ ١٥نويسد، آه در  رامى" ها اى بر آنجد و سوسن مقدمه"هاى خود  پروست يكى از زيباترين نوشته
سن "او به . آورد به نگارش درمى" مونتسكيو"درباره " استاد زيبائى"در ماه اوت مقاله جديدى را به نام. شود مى

آند آه  همراهى مى"راويان" سپتامبر، مارسل، مادرش را در سفر به در اوايل. آند عالقه پيدا مى" ٩٥هومر"و" ٩٤ سيمون
. ميرد  سالگى از بيمارى نفريت آليوى مى٥٦سپتامبر در ٢٦شود و در  از آنجا به حالت اورژانس به پاريس برگردانده مى

ها عشق خود را و تنها شيرينى خود را، تن. زندگى من،پس از اين يگانه هدف خود را از دست داد: "نويسد مارسل مى
 دسامبر ٣او حدود ". مامان، هنگام مرگ مارسل آوچولو را باخود برد: "گويد پروست بعدها مى" تنهاتسلى بخش خود را

  . شود در يك آسايشگاه بسترى مى

١٩٠٦   

ست تا مارس پرو." رساند هارا به من مى ترين آسيب مداوا بزرگ: "گويد آيد و مى  ژانويه، از آسايشگاه بيرون مى٢٥حدود 
. رسد به چاپ مى" مرآوردو فرانس"پردازد آه ماه مه در  مى" ها آنجد وسوسن"بسترى است و به تصحيح نمونه چاپى 

آه تازه " )٩٧ ژرژ ويل"در اآتبر آپارتمان. گزيند سكنى مى" ٩٦رزرووار"در هتل " ورساى" اوت تا آخردسامبر، مارسل در ٦از 
آند  آند و در پايان سال به آنجا نقل مكان مى رااجاره مى" ٩٨ ُاسمان" واقع در بلوار ١٠٢يعنى آپارتمان شماره ( در گذشته

آردم، اما تنها جائى بود  يك آپارتمان بسيارزشت و بسيار آثيف درختان، چيزهايى آه ازش فرار مى: "نويسد و مى
  ." شناخت توانستم پيدا آنم آه مامان آنجا را خوب مى مى آه
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١٩٠٧   

ژانويه درباره يك واقعه شهرى به شرح و ٣١آند، در  مى" عواطف پدر فرزندى يك پدرآش"ددًا شروع به نوشتن پروست مج
نويسد و در جلسات بازخوانى  مى" ٩٩ آنا دونواليس"اى درباره  مارسه، مقاله در ماه. پردازد توضيح اسطوره اديپ مى

در "صفحاتى ازاين مقاالت را بعدها در . نويسد  مقاله ديگرى مىالگوى مادام دو ويلپاريزيس،" ١٠٠ دوبواين"مادام  خاطرات
چقدر : "نويسد آند و مى شرآت مى" ١٠١ پرنسس دوپوليناك" آوريل، در يك شب نشينى در منزل١١. آورد مى..." جستجو

هيچ : "نويسد آند ومى را در فيگارو چاپ مى" يك مادر بزرگ" ژوئيه ٢٣در ." اند شناختم پير شده مى تمامى اشخاصى آه
آند و  از آليساها ديدن مى. گذراند آنجا را نديد، مى١٩١٤اوت را در آابور آه ديگر تا سال ". يابد، حتى مرگ چيز دوام نمى

  . دهد انتشار مى" برداشتهاى سفر با اتومبيل" نوامبر باعنوان ١٩اى را در فيگارو،  مقاله

  

  

  دستخط مارسل پروست

١٩٠٨   

شصت و پنج )به قصد يك رمان  در ژانويه اولين صفحات آن. آند سالى بزرگ آه پروست شاهكار سترگش را آغاز مى
 مارس به ١٤ نوامبر، يا ٢١فيگارو، ساز آه در روزنامه  از لوموآن قلب نگارش تقليدآميز با الهام. آيد به روى آاغذ مى( صفحه

اتود درباره  يك رمان پاريسى، يك. من مشغول نوشتن اتود طبقه اشراف هستم"نويسد  درماه مه مى. رسد چاپ مى
امكان انتشارش هم آم است، يك اتود درباره  آه" همجنس بازى"سنت بوو، و فلوبر، يك اتود درباره زنان، يك اتود درباره 

در . گذراند تابستان را در آابور و سپتامبر را در ورساى مى". درباره رمان سنگ قبرها، يكى بارهويتراى، يكى در
در دسامبرپروست بين دو فرمول ترديد . نويسد  مى١٩٠٨هاى  هائى درباره سنت بوو در دفتر يادداشت نوامبريادداشت

  . ت او را دربر گيردتواندمادرش و مناظرا يك اتود يا يك فرم بيشتر قصه دار آه مى: دارد

١٩٠٩   

آه هم خاطرات است و هم داستان و اتود، به آغازيك رمان واقعى يعنى اولين " سن بوو"پروست تدريجًا از طرح 
انتشار . پذيرند ، را نمى)"٧(هاى تقليد شده نوشته"سه ناشر  در ماه مارس. رسد مى" زمان بازيافته"و " آمبره"هاى  روايت

شود، در  در اين سال فقط پانزده مقاله منتشرمى: "شود هاى پروست به تدريج چاپ مى جزوه  تنظيممقاالت به خاطر نحوه
آند آه  مدير نشر رآوردوفرانس پيشنهاد مى" ١٠٢ والت"را به" درباره سنت بوو"هاى ماه اوت، مارسل پروست آتاب  نيمه

درباره  در ماه نوامبر پروست مطالبى را آه. شود ر مىت اى روز به روز حجيم چهارصد صفحه در نتيجه اين آتاب. شود رد مى
  . سپرد آمبره نوشته به ماشين نويس مى

١٩١٠   
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فيگارو در بهار، اين رمان را رد .پروست دوازده دفتر را نوشته است. هاست اين سال، سال جمع و جور آردن نوشته
پروست در دفترهايش روى چند بخش، . گردد س باز مىپاري گذراند و اول اآتبر به مى" آمبره"او تابستان را در . آند مى

  . آند آار مى" طرف گرمانت"و " عشق سوان"شود و  مى" دوشيزگان شكوفا"بخشى از  اقامت در آنار دريا آه

١٩١١   

زمان از دست : "آند آند شامل دوجلد است، مى پروست اين سال را وقف گسترش قسمتهاى اصلى رمانش آه فكر مى
برد و  دهد آه اغلب از آن نام مى واگنر، پلئاس و مليزاند گوش مى به آمك گوشى به موسيقى". ن بازيافتهزما"و " رفته

ماشين  گذراند و در آنجا بقيه آارهايش را به دست مى" آابور"سه ماه را در . دهد را ادامه مى"هاى تقليدآميز نوشته"
بخش دوم به صورت ". رفته، قسمت اول ت، زمان از دستتواتر احساسا: "عنوان روى جلد چنين است. سپارد نويس مى

  . آه پروست قصد دارد سال بعد به ناشر بسپارد اين روايتى از رومان است. ماند نوشته مى دست

١٩١٢   

بخش اول به . تخمين زد توان تعداد صفات رمان نوشته شده توسط پروست را دويست صفحه تا اين تاريخ مى
ژيد در . آنند شود آه در آخر سال آن را رد مى پيشنهادمى" ١٠٤نوول رو و فرانسز"له ادبى و بعد به مج" ١٠٣ فاسكل"

  . دانسته است مى" خودنماى سالنى و يك تازه آار"ابتدا او را يك  نويسد آه  به پروست مى١٩١٤ژانويه 

١٩١٣   

فرستد تا به هزينه خودش چاپ  مى"١٠٦ گراسه"بنابراين پروست رمان را به نشر . آند رمان او را رد مى" ١٠٥ ُالندورف"
آلفرد " منشى خود - ترين عشق زندگيش، راننده  زمان او با بزرگ در اين. شود  مارس امضا مى١١قرارداد در . شود

از آوريل تا اآتبر به تصحيح نمونه . اش در منزل خود جا داده آند آه او را با رفيقه مى زندگى" ١٠٧ آگوستينلى
فروشى خارج شده،   نوامبر ازآتاب١١پروست بايد مجلدى را آه در . پردازد مى(  بازى پى درپىپنج)، "سوان"چاپى

در آغاز دسامبر ". زمان بازيافته"و " طرف گرمانت"آند،  مى او در فهرستى عنوان دو جلد ديگر را اعالم. خالصه آند
آوشد،  براى برگرداندن او مىپروست . خواهد خلبان شود او مى. گريزد مى"١٠٨ آنتيپ"به " آگوستينلى"

پروست از آنها زياد .يابد چند مقاله درباره سوان انتشار مى. فايده است دهد، بى فرستد، پول هديه مى مى هايى پيغام
  . رضايت ندارد

١٩١٤   

مه از شود، با نا بر سوان نوشته مى آند و در مقابل نقدهائى آه آماده مى" گراسه"را براى نشر " طرف گرمانت"پروست 
: نويسد او مى. آند و اين براى پروست بسيار دردآور است آگوستينلى در هواپيماخودآشى مى  مى٣٠. آند خود دفاع مى

آيد مرا له  مى شدم، از ته قلب اميدوار بودم اتوبوسى آه افتد، هر دفعه آه سوار تاآسى مى اتفاقى مى دانستم چه مى"
داشتن براى بيان احساسم آافى نيست، او را  را واقعًا دوست داشتم، دوستمن آلفرد : "نويسد در سپتامبر مى". آند
از طرف . آند را شروع مى" گريخته"گنجاند و  هاى خود مى نوشته پروست شخصيت آلبرتين رادر دست". پرستيدم مى

ژوئن و ژوئيه خالصه  هاى در شماره. آند را آماده و حاضر مى" طرف گرمانت"هاى چاپى  ، نمونه١٩١٤تا سال "گراسه"ديگر 
خواهد آه در  مى" ١٠٩ سلست آلبارده"از . شود معاف مى با اعالم جنگ، پروست از سربازى. آند اين صفحات را چاپ مى

  . شود آشته مى" برتراند دو فنلون" دسامبر ١٧در . آند او هرگزپروست را ترك نمى. خانه او زندگى آند

١٩١٥   

آند، روى  دادن طرح اوليه استفاده مى پروست از اين فرصت براى وسعت. آند  مىرا متوقف" گراسه"هاى  جنگ فعاليت
مارسل دوستان ديگرى را از دست . نويسد داستان آلبرتين را مى آند و به دنبال آن آار مى" سدوم و گومورا"طرح 
  . شوند را آه در جنگ آشته مى" ١١١روبروت دومير"و " ١١٠ گاستون دوآاياوه: "دهد مى

١٩١٦   
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، مذاآراتى با "لئون"برادر " ١١٢ رنه بلوم"بوسيله.  خواهان چاپ آثار پروست بود١٩١٤از سال " النوول روو فرانسز"مجله 
د آه برغم نويس آلينيكى در سوئيس پناهنده شده بود، در اول اوت مى گراسه آه به. شود ناشر انجام مى" گراسه"

" زمان از دست رفته در جستجوى" اوت از انتشار چاپ دومين جلد ٢٩دارد و در  ميلش او را متعهدبه قرارداد خود نگه نمى
او هنگام . گيرد شود و روابط اجتماعيش را از سر مى مى دوست" ١١٤ موران"و " ١١٣آوآتو"پروست با . شود منصرف مى

  . آند ديدن مى" ١١٥لوآوزيا"خانه  آند و از فاحشه  زمان بازيافته مىاپيزود جنگ در پاريس شروع به نوشتن

١٩١٧   

ها در رستوران  شب. نهائى درآورد را به شكل" زمان بازيافته"و " سدوم"نويس  دهد تا دست پروست به آارش ادامه مى
پيدا " پير دوپوليناك"قى با دوستى عمي. خورد شام مى" موران"دوست "١١٨سوتزو"با پرنسس " ١١٧ريتز"يا در " ١١٦الرو"

و " طرف خانه سوان"هاى چاپى، جهت تجديد چاپ او به تصحيح نمونه. ميرد برادر آنتوان مى" ١١٩بيبسكو امانوئل. "آند مى
  . پردازد براى انتشارات گاليمارمى" در سايه دوشيزگان شكوفا"سپس 

١٩١٨   

پروست از . شود مى" سدوم"ازابتداى " در جستجوى "هاى چاپى و ددان شكل نهائى به اين سال صرف تصحيح نمونه
در اين سال . شمارد پردازد، انگار براى آخرين بار در زندگى دم را غنيمت مى مى هاى گوناگون دارى طرف ديگر به شب زنده

سوا فران"بار با   فوريه، براى اولين٣. آورد را به استخدام درمى" ١٢٠هنرى روخا"بعد، آخرين منشى خود  يا سال
را در چهار جلد تكميل " سوان"در آوريل . شود مى اوايل آوريل، دچار يك حمله آسم سبك. آند اقامت مى" ١٢١ مورياك
  . رسد به انجام مى" دوشيزگان شكوفا در سايه" نوامبر، چاپ ٣٠. آند مى

١٩١٩   

" ١٢٣لورن بيشا"در خيابان " ١٢٢ رژان"لآند و موقتًا در منز را ترك مى" ُاسمان"پروست به اجبار آپارتمان خود در بلوار 
اسباب آشى " ١٢٥آلبر"نزديك خيابان " ١٢٤ هاملن" خيابان ٤٤شماره  بعد، در اول اآتبر به طور آامل به. شود ساآن مى

به " تقليدها وتأليفات گوناگون"و " در سايه دوشيزگان شكوفا"، "طرف خانه سوان"ژوئن، چاپ مجدد  در پايان. آند مى
  . رسد ها مى روشىف آتاب

تعلق " در سايه دوشيزگان شكوفا"به "چليپاهاى چوبى" دسامبر جايزه گنكور با شش راى مقابل چهار راى براى رمان ١٠
  . دهد به آنها پاسخ مى" زمان بازيافته"انگيزاند آه او در رمان  پروست برمى اين جايزه موجى از انتقادها را عليه. گيرد مى

١٩٢٠   

تر از نقدهاى ادبى  بسيار مبتكرانه آند آه اين مقاله را منتشر مى" سخنى درباره سبك فلوبر"، NRFنتشارات اول ژانويه ا
براى يك دوست، مالحظاتى درباره " نوامبر ١٥مجله پاريس شماره .شود در اآتبر منتشر مى" طرف گرمانت. "ديگر اوست

  . آند را منتشرمى" سبك

١٩٢١   

پروست هنوز چهار جلد ديگر را . رساند مى جلد اول را به اتمام" سدوم و گومورا" جلد دوم و "طرف گرمانت" آوريل چاپ ٣٠
بايد به " روخا"آخرين منشى پروست . رسد  به چاپ مىNRFدر مجله " بودلر درباره"در ژوئن مقاله . آند بينى مى پيش

خورد و بر اثراشتباه يك داروساز مسموم  زمين مىآند،  در سپتامبر حوادث مختلفى سالمتى او را تهديد مى. برود آرژانتين
در همان ماه . رسد به چاپ مى" ٨(١٢٦(اوليبره"در " حسادت"به نام" سدوم"اى از جلد دوم  در نوامبر خالصه. شود مى

شامل دو " سدوم"آند آه جلد سوم  سپارد و اعالم مى را به گاليمار مى" و گومورا سدوم"نويس  پروست دست
  . است بخش

١٩٢٢   
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و " اسير"مأمور ماشين آردن  دختر برادر سلست" ١٢٧ ايوون آلباره "١٩٢١در شش ماهه اول سال شايد هم از سال 
آند آه نقطه پايان را بر نوشته  سلست، پروست اعالم مى در اوايل بهار به گفته. شود مى" سدوم جلد سوم"گريخته 

آماده  جلد دوم در آغاز ماه مه براى فروش" سدوم و گومورا." "ميرمتوانم ب حاال، مى: "گويد مى مارسل. خود گذاشته است
هيچ . آند مالقات مى" ١٣٠رنار"بعد از اولين اجراى" ١٢٩ استراوينسكى"و " ١٢٨ جويس" مه، مارسل با ١٨. شود مى

ى بخش آخر او رو. آند آار مى" گريخته"و " اسير"ماشين شده  پروست باز بر روى متن. آششى بين آنها وجود ندارد
آه " ١٣١اثرتاگور" گريخته"گذارد تا از هرگونه اشتباه آن با  را مى" شود آلبرتين ناپديد مى"عنوان  هاى ماشين شده نسخه

آند و چند بار زمين  سرگيجه پيدا مى. ريزد مى در سپتامبر، وضع سالمتى پروست به هم. تازه چاپ شده، جلوگيرى آند
شود و به دنبال اين  به بيمارى برونشيت مبتال مى" ١٣٢ بئومونه"نشينى،در خانه  باوايل اآتبر، در يك ش. خورد مى

آارها اين است آه  ترين آنم واجب من در اين لحظه گمان مى: "در آخرين نامه او به گاليمار آمده. آند مى الريه بيمارى ذات
" ١٣٣ برگوت"د، همان شب، چند خط براى مرگ شو  اآتبر حالش بهترمى١٧". تمامى آتابهايم را در اختيار شما قرار دهم

او در . بيند را مى" زن چاق سياه"آند آه يك  اوگمان مى. آند به هذيان گفتن مى  اآتبر شروع١٨در . آند ديكته مى
  . شود  اآتبر برگزار مى٢٢تدفين او در . گويد چهار و نيم بامداد زندگى را وداع مى ساعت

١٩٢٣   

  .  نوامبر١٤ تاريخ  جلد در٢در " اسير"چاپ 

١٩٢٥   

  .  نوامبر٢ جلد، در تاريخ ٢در " شود آلبرتين ناپديد مى"چاپ 

١٩٢٧   

  . اى ازمقاالت وقايع روزانه، و مجموعه.  سپتامبر٢٢ جلد، در تاريخ ٢در " زمان بازيافته"چاپ 

١٩٥٢   

  " ١٣٦برنارد دوفالوا" جلد، ويرايش شده توسط ٣در " ژان سنتوى"چاپ 

١٩٥٤   

  . رسد به چاپ مى" برنارددوفالوا"هاى تازه، ويرايش شده، توسط  و به دنبال آن جنگ" در برابر سنت بوو"چاپ 

  

  : ها زيرنويس
1. Auteuil      2. Jeanne Weil     3. Male sherbes      4. Combray      5. la Fontain      6. illiers      7. Chartres     
8. Condorcet      9. Augustin Thierry      10. Marie de Benardaky      11. Barres     12. Renan      13. Leconte 

de lisle      14. Loti      15. Daniel Haluey      16. Dariu      17. Beulier      18. Laure Heyman      19. Anatol 
France      20. Ostende      21. Orleans     22. Jean Santeuil      23. Genevier Strous     24. Trauville            

25. Wild      26. Le Mensuel      27. Gregh      28. Dryfus      29. Finaly      30. Banquet      31. Princesse 
Mathilde    32. Armand de Caillavet      33. Henri de Rothschild      34. Loti      35. Boude laire     36. Uighy 

Vigny       37. Jacques - Emile Blanche     38. Madeleine lemaire     39. Robert de Montesquiou                40. 
Halevy      41. Gregh      42. Lavie,contemporain      43. Saint - Moritz      44. Evian      45. Trouville       46 

Willie Heath   47.Reynaldo Hahn      48. Gaulois      49. Auber      50. Massenet      51. Hahn          52. 
Emerson      53. Daudet      54.Montesquiou      55. Kreuznac     56. Dieppe      57. Ball Ile     58. Beg- Meil      

59. Hebdomadaire              60. Baldassare Silvande      61. Jules Lemaitre      62. Jules Renard       63. Louis 
Weil      64. Lucien Doudet  65. Calmann- Lإvy      66. Nath إweil      67. Mont Dor      68إ. Fontaine-bleau      
69. George Eliot                  70. Couzon             71. Jean Lottain      72. Presse     73. Ruskin            74. 
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Aurore      75. Gustaue Moreau      76. Euian      77. Padoue      78. Giotto      79. Courcelles                 80. 
Charles Haas      81. Amboise      82. Bruges      83. Fenelon      84. Vermeer      85. Mathe Dubois - Amiot      

86. Sainte-Beuve      87. duc de Cuiche         88. Prince Lإon radziwil     89. Marquis dalbufera      90. 
Bourgogre      91. La Bible dAmiens                  92.  Normandie   93. .Bretagne     94.. Saint-simon      95. 

Homإre     96. .Reservoirs      97.Georges Weil      98.Houssmann      99. Anna de Noailles         100.  Mme 
de Boigne      101.  Princesse de Polignac     102.  Vallette      103.  Fasquelle               104.   Nouvelle 

Rovue Francaise      105.  Ollendorff     106.  Grasset      107.  .Alfred Agostinelli      108.  Antibes      109. 
Celeste Albaret   110.  Gaston de Caillavet      111.  Robert dHumieres            112. Ren إBlum      113.  

Cocteau      114.  Morand     115.  La cuziat      116.  Larue      117.  Ritz      118.  Soutzo      119.  
Emmanuel Bibesco       120.Nenri Rochat      121.  Francois Mauric      122.  Rejane      123.  Leurent-pichat  

    124.  Hamelin      125. Klإber      126.   Oevres,libres   
127. Yvonne Albaret      128.  Joyce      129.  Stravinski      130.  .Renard       131.  Tagore   

132. Beaumont      133.  Bergotte      134.  Bernard de Fallois 

 

  

  

 

  

 

  

به دليل . ساحل، رو به دريا قرار داشت گذراندم، در گراند هتل آه در انتهاى دوردسِت» ت «  من مدتى را در ساِل گذشته
ء متفاوِت  دارى آه تنها شى هاى نقش خاست و ابتذال مجلل پرده برمى هاى مانده ها و آب دود و بخارى آه از آشپزخانه

روزى همراه با تندبادى  آرد، سخت دلتنگ بودم؛ آنگاه  را آامل مىلخت خاآسترى بود و تزئينات اين تبعيد روى ديوارهاى
دريافتم آه . داشتم آه بوى نادِر دالويزى درجا ميخكوبم آرد برمى داد، در راهرويى به سوى اتاقم قدم آه خبر از توفان مى

هاى  تمامى باغ بود آه به گمانمشود از ماجراسردرآورد، اما بو، آن چنان پرمايه و آن چنان به نحوى پيچيده گلستانى  نمى
برآِت نفسانى آن چنان نيرومند بود آه زمانى دراز  اين. گل و گلزارها را لخت آرده بودند تا چند قطره از آن عطر توليد آنند

ه باز آه تنها راه خروِج آن بوى مست آننده بود اتاقى يافتم آ سوى شكاِف درى نيمه پا آردم بى آن آه پيش بروم؛ آن پابه
توانست در دِل چنين هتل  مى چگونه مهمانى. شد رغم يك نگاِه آنى، حضور شخصيتى بس متعالى در آن احساس مى به

خلوتگاهى چنين مهذب تكامل بخشد و برج عاجى منزوى از  تهوع آورى، محرابى چنين پاك به خود اختصاص دهد، به
تر از آن، حرمتى تقريبًا مذهبى مانعم شد آه باآرنج در را  پيشرايحه دالويز برپا آند؟ صداى پاهايى، ناپيدا از سرسرا و 

به يكباره، باِد خشمگين، پنجره فكسنى راهرو را درهم شكست،بادى شور با موجى گسترده و تند به درون . بازتر آنم
  . آلى در خود غرق آند، در هوا پراآنده آرد آن آه به وزيد و آن عطر گلستانى غليظ را بى

وزش .  مقاومت ظريف آن عطِر اصيل را از ياد نخواهم برد آه با جان مايه خود بربوى آن باد گسترده فائق آمدمن هيچ گاه
وقتى درباره ساآنان : اما حاصِل بخت و اقباِل بد و آشفته اين بود.باد، دِر اتاق را بسته بود و به ناگزير به طبقه پائين رفتم
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پرس و جو آردم، تنها اطالعى آه مديرهتل توانست )  ديگران شماره داشتندموجودات گزيده نيز مثل چون آن (٤٧اتاق 
اى را شنيدم آه گفت  تنها يك بار صداى متين و لرزان وموقر و آرام مردانه. پيدا آند، مشتى اسِم آشكارا مستعار بود

نام انگليسى، بنا به گفته به رغم اين دو . »آالرنس«را آه پاسخ داد  اى ، و صداى آهنگين فوق طبيعى زمانه»ويولت«
  .  و بى هيچ لهجه خارجى-زنند  رسيد آه غالبًا به زبان فرانسوى حرف مى نظر مى آارآنان بومى هتل به

بار، در طرح و خطوطى محو، آن چنان  تنها يك. توانستم ببينمشان خوردند، نمى چون غذايشان را در اتاقى خصوصى مى
ترين مظاهر زيبايى باقى  مشخص آه در ذهنم به صورت يكى از متعالى  نحوى يگانهبه نحوى روحانى نمايان، آن چنان به

دراز و پشمين به  اش گريزنده، اندامش لغزان در روپوشى شد، چهره باال بلند را ديدم آه از نظر دور مى مانده است، زنى
  . اى و صورتى رنگ قهوه

رفتم، بوى خوش خفيفى، به طور قطع   راهروى اسرارآميز باالمىچند روز بعد، همان طور آه از پلكانى آامًال دور از آن
سمت راهرو پيش تاختم و همين آه به آستانه در رسيدم، هجوِم همان  به. همانند همان بوى بار اول را حس آردم

شوده، آن از مياِن دِرآامًال گ. شدند، آرختم آرد تر مى غريدند و مردم پرمايه آه مثل موجودات زنده مى عطرهاى وحشى
چيزى حدودبيست شيشه آوچك شكسته روى پارآت آف اتاق، . اى بيرون ريخته بود مبلمان انگار دل و روده اتاق بى

امروز صبح «آشيد گفت  مستخدم بومى آه داشت آف اتاق را آهنه مى. هاى خيس، پخش و پالبود آلوده به لكه
هايشان آه انباشته از  توانستند همه را درچمدان كند، نمىها را شكستند تا آسى از عطرشان استفاده ن عطردان.رفتند

اى در  ها را آه هنوز چند قطره من يكى از عطردان» !بلبشويى چه وضع. اجناسى بود آه از اين جا خريده بودند جا دهند
  . آنند ين مىها آه از چشم آن مسافران مرموز دور مانده بود، هنوز اتاقم را عطرآگ قطره اين. آن مانده بود قاپيدم

ها مناديان زحمت  اين. آور خود، روزى از عطرهاى تراويده از دنيايى آه آن قدر دالويزبود مست شدم من در زندگى مالل
گر، آاغذين جامه، دربسته آه  هايش، تنديس هاى سرخش و فلوت ناگهان خود عشق آمده بود، باگل. افزاى عشق بودند
آه عشق را  ها درهم آميخته بود، َنَفسى آه بى آن عشق با تندترين َنَفِس انديشه. آرد خود را معطر مى هر چيز پيرامون

دانستم؟ آيامن، به نوعى به رازش پى برده بودم؟  اما من از خود عشق چه مى. اش آرده بود تضعيف آند، اليتناهى
هاى  فت و عطرها از عطرداندانستم جز آن عطراندوهش و بوى عطرهايش؟ آنگاه، عشق ر اش آيا چيز ديگرى مى درباره

  . آند ام را بارور مى زندگى رايحه يك قطره تضعيف شده، هنوز آه هنوز است. ترى بيرون تراويدند خرد شده، باغلظت ناب

 از سوى انتشارات ٢٠٠١گروشل در آوريل سال  هاى آوتاه مارسل پروست با ترجمه يوآخيم نوى مجموعه آامِل داستان* 
گذشته به زبان  آه پيش از آن يعنى تا همين دو سال» خاطره«داستاِن آوتاِه آوتاِه . شاريافتآوپراسكوايرپرس انت

  . مجموعه به چاپ رسيده است انگليسى ترجمه و منتشر نشده بود، نخستين بار در اين

Erreur !

  

    ى فارسى آتاب نامه

، ترجمه؟، آدينه، ] بخشى از فصل سوم زمان بازيافته" [حضور گذشته در حال"
  ) ١٣٦٨خرداد (٣٥

، ترجمه مهدى ] آتاب اول در جستجوى زمان از دست رفته[طرف خانه سوان 
  . ١٣٦٧چاپ پنجم، . ١٣٦٩سحابى،تهران، نشر مرآز، 

، ترجمه ] وى زمان از دست رفتهآتاب دوم در جستج[در سايه دوشيزگان شكوفا 
  . ١٣٧٥، چاپ سوم، ١٣٧٠سحابى، تهران، نشر مرآز،  مهدى

، ترجمه على )ها ها و خيال پاره هفتم از مجموعه حسرت" (ها ها و خيال حسرت"
  ). ١٣٧١بهمن  (٧٧نجفى، آدينه،  امينى
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سحابى، تهران، نشر مرآز،  هدى، ترجمه م] بخش اول از آتاب سوم در جستجوى زمان از دست رفته[طرف گرمانت 
١٣٧٢ .  

  . ١٣٧٤ها و روزها، ترجمه مهدى سحابى، تهران، مرآز،  خوشى

، ١٣٧٣سحابى، تهران، مرآز،  ، ترجمه مهدى] بخش دوم از آتاب سوم در جستجوى زمان از دست رفته[طرف گرمانت 
  . ١٣٧٤چاپ دوم 

  . ١٣٧٦، ترجمه مهدى سحابى،تهران، مرآز، ] آتاب چهارم در جستجوى زمان از دست رفته[سدوم و عموره 

  . ١٣٧٧، ترجمه مهدى سحابى، تهران،مرآز، ] آتاب پنجم در جستجوى زمان از دست رفته[اسير 

  . ١٣٧٧، ترجمه مهدى سحابى، تهران،مرآز، ] آتاب ششم در جستجوى زمان از دست رفته[گريخته 

  . ١٣٧٨، ترجمه مهدى سحابى،تهران، مرآز، ] تهآتاب هفتم در جستجوى زمان از دست رف[زمان بازيافته 

    درباره نويسنده و آثارش

، تهران )جلد چهارم(هاى جهان  آتاب ترين ، سيرى در بزرگ)"در جستجوى روزگار از دست رفته(پروست "شهباز، حسن، 
  . ١٣٦٠بنگاه ترجمه و نشر آتاب، 

  . ١٣٦٦اى به رهايى، تهران، تندر، ، ترجمه بابك احمدى، نشانه"تصوير پروست"بنيامين، والتر، 

  . ١٣٦٨مورياك، آلود، پروست در آينه آثارش، ترجمه محمد تقى غياثى، تهران، بزرگمهر،

مهر  (٥١ و ٥٠، آدينه، ] رفته درباره در جستجوى زمان از دست" [اندآى از زمان در وضعيت خالص"آردوانى، آاظم، 
١٣٦٩ .(  

آبان  (٥،گفت و گوگر؟ آرمان، ]گفت و گو" [ رمان پروستى يا روايت پروستىمارسل پروست و مقوله"سحابى، مهدى، 
١٣٦٩ .(  

  ) ١٣٦٩ بهمن ٥( ١، گردون، "پروست، جستجوى خويشتن"آوشان، منصور، 

  ). ١٣٦٩اسفند (٤ و ٣ترجمه؟، ارغوان، ". يك بيوگرافى از مارسل پروست"هايمن، رونالد، 

  ) ١٣٧٠ارديبهشت (١١ و ١٠ رضا خاآيانى، گردون، ، ترجمه"هاى پروست زوبين"بكت، ساموئل، 

 ٤١، دنياى سخن، "سنت بوو نظر مارسل پروست درباره اصول نقد ادبى شارل اگوستن"ميرفندرسكى، ملك مهدى، 
  ). ١٣٧٠خرداد (

مرداد  (٦ و ٥، ارغوان، ...]درباره در جستجوى زمان از دست رفته،و" [ازهم گسيختگى احساسات"، مصطفى، .ب
١٣٧٠ .(  

  ). ١٣٧٠مردادو شهريور  (٤٣، دنياى سخن، "گوستاو فلوبر و مارسل پروست"ميرفندرسكى، ملك مهدى، 

بهمن  (٨اردآانى، آيهان فرهنگى،  ، ترجمه جوانه)"يك زندگى نامه: پروست(همدردى با رنج سوان "هيمن، رونالد، 
١٣٧٠ .(  
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بهمن  (٢٤ و ٢٣، آلك، "هنرى رمز هنر و اعتالى انساندر جستجوى زمان از دست رفته، اثرى در آشف "شهاب، على، 
  ). ١٣٧٠واسفند 

  . ١٣٧٢مى، درونت، پروست، ترجمه فرزانه طاهرى، تهران، طرح نو، 

  . ١٣٧٩تادى، فيليپ، نقدى بر در جستجوى زمان از دست رفته، ترجمه شعله آذر، تهران، نشرافشارنامه، 

  . ١٣۶٨/ ترجمه محمدتقى غياثى / آلود مورياك / ثارش به نقل از آتاب مارسل پروست در آيينه آ* 
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