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 ...   درباره نرشیه
 اگر جان را هنگام زاده شدن بالی بود

 درژاوین رمانویچ گاوریل آناکرئونی اشعار
 تاریخچـه ترجمه در روسیه  )قسمت نخست(

 جنگ چهـره زنـانه ندارد
 یکـ عمــر ترجمــه

 پرتوشفسکایا لودمیال نرث شناسی زیبایی
 «بیم و عشـق » درباره فیلم 
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 درباره نشــریه
 های هچهر  با را خوانندگانش کوشد می و دارد اختصاص روسی ادبیات به که است، اینرتنتی مستقل نرشیه یک بال نرشیه

 از نرشیه عنوان. است ترجمه نرشیه مطالب عمده بخش. مناید آشنا آثارشان نیز و روسی ادبیات قدیمی و معارص برجسته
 و زیسنت در آزادی آزادی، بال راند؛ می سخن هاانسان «بال» از شاعر آن در که شده، گرفته تسوتایوا مارینا اشعار از یکی

 بی هایقله فراز از ستا آن در که را آنچه هر و را جهان قادرند که ،«بالدارند» هایانسان تنها او دید از. اندیشیدن در آزادی
 هک عشقی بوده؛ دنبالش به زندگی متام در که آورد، می ارمغان به مارینا برای را عشقی هامن بال این. بنگرند خرد انتهای

 .است ناپذیر جایگزین
 

 ریـنخجی بلوک بهمن: مطالب ترجمه و گردآوری
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 بادبان

 دریا آبی آلوده مه در منایاند می
 را سپیدش روی بادبان     

 !تنها و یکه                             
 جوید؟ می چه او دور رسزمین میان در
 گوید؟ می ترک آشنایش کران در را چه او
 باد، صفیر و موج بازی میان در

 آواز دهد می رس خمد، می         
 ...خود غژغژ با دکل   

 جوید، منی خوشبختی که او دریغا
 !پوید منی خوشبختی ز هم گریزی       
 پایش، در آب است الجورد از روان تر روشن

 ...خورشید زراندوده نور فرازش بر
 را طوفان فریاد کند می او اما                 

 طغیان، با            
 !طوفان دل در آرامش گویی دارد خانه

 میخائیل لرمانتف  |
 

 رسیدن از پس او. کند ترک را دانشگاهش و مسکو شد ناچار که سالی رسود، 8192 سال در را «بادبان» شعر لرمانتف میخائیل
 اثر یکل طرح زد، می قدم فنالند خلیج ساحل کنار در که حالی در و رفت دریا ساحل سوی به مستقیاما  پرتزبورگ سنت به

 الارس او برای را شعرش از نسخه نخستین شاعر. است کرده خاطرنشان ای نامه در الپوخینا ماریا را مطلب این. گرفت شکل
 اشاره نیز نکته این به باید همچنین. داشت سال 81 فقط شعر این رسایش زمان در لرمانتف که بدانید، است جالب. بود کرده
 .است گرفته وام( 8191-8131) مارلینسکی-بستوژف الکساندر اثر تغزلی شعر یک از را اثرش نخست بیت وی که کرد،

 به نباید ندهخوان. است فلسفی عمیق اندیشه از ای لحظه ابراز برای منادین توصیفی شعر کارگیری به از خوبی منونه «بادبان»
 دو وی هک گرفته، شکل آبرنگی نقاشی از شاعر های یادواره مبنای بر اثر زیرا باشد، شعر طبیعی عنارص در موشکافی دنبال
 رنق سی دهه در روس روشنفکران کلی ذهنیت بلکه شاعر درونی های تالطم تنها نه شعر این. بود کرده ترسیم پیش سال

 عدم و 8121 سال در ها دکابریست قیام شکست از ناشی رسخوردگی و طردشدگی احساس نوعی دهد؛ می بازتاب را نوزدهم
 .کشور بر حاکم ارتجاعی فضای از رضایت
 متناوباا  که است، شده تشکیل بخش سه از و شده شقه دو دورن از که گرفته، شکل سمبلیک تصویری مبنای بر شعر شالوده

 و یادر منای تغییر مانند چیزی کنند؛ می ترسیم را شیئی تصویر دوم و اول خطوط. گیرند می قرار انداز چشم دو برابر در
 وریمینیات بادبان شعر اینکه رغم علی. پردازند می شاعر قهرمان افکار توصیف به چهارم و سوم خطوط که حالی در. بادبان
 که ود،ش می طوفانی تصویر جایگزین دریا آبی میان در بادبان آرام منای: است برخوردار باالیی تصویرگری قدرت از اما است،

 وار پرسه جستجوی به را آن توان می که هستیم، اثر قهرمان در اندیشه دو موازی حرکت شاهد ما. است شدن نزدیک حال در
 . کرد تعبیر روحی دگرگونی یا آرامش یافنت برای وی

 مانتیکر  هرنمند ترین شده شناخته لرمانتف. کنند دکلمه را آن حفظ از توانند می زبانان روس غالب که است، شعری «بادبان»
 مشهور رمان. باشد می او شعر ترین معروف احتامالا «بادبان» شعر و است روسیه نوزدهم قرن ادبیات در پسارمانتیک و
 شد، منترش 8391 سال در که «کاتایف والنتین» شوروی دوره نویسنده اثر...«  را سپیدش روی منایاند می تنها و یکه بادبان»

 .پردازد یم سیاه دریای کرانه در اُدسا شهر در انقالب از پیش وقایع توصیف به اما شده، رسوده شعر این تاثیر تحت مستقیاما 
 شمچ به شاعر نگاه با بادبان حقیقت در اما بوده، شعر این بخش الهام سیاه دریای که کنند، می فکر ها روس اغلب اگرچه
 .است گرفته شکل فنالند خلیج انداز
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Парус 
Белеет парус одинокий 
В тумане моря голубом...! 
Что ищет он в стране далекой? 
Что кинул он в краю родном...? 
Играют волны - ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит... 
Увы, - он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 
Под ним струя светлей лазури, 
Над ним луч солнца золотой... 
А он, мятежный, просит бури, 

Как будто в бурях есть покой! 
 

Polina Lisovskaya 
http://www.balticsealibrary.info/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=88%3Arussian&id=164%3A2011-01-23-19-45-41&Itemid=90 

 
 

 ایران( در خلبنیکف درویش روس )ولیمیر
 و ودب خواهد خوب بسیار قفقاز در تابستان. کشاند می خود سوی به مرا که جایی کنم، می زندگی روسیه و ایران مرز در من
 سکوم از مانده جای بر بقایای برابر در و دارم برمی رسم از را الربز عاممه. شوم رهسپار دیگری مکان به آنجا از ندارم قصد من

 . کنم می تعظیم

 مایاکوفسکی. و به خلبنیکف. و نامه از               |
  

 چگونه که کن نظاره
 ایران در رود سبز مسیر در       

 پل عمیق های پایه کنار در              
  آب کنار در رسمستی با                          

 عجیب شامیل با مرد دو
 .خاردار ماهی اردک شکار به روند می      

 خلبنیکف. و  |                                                    
 
 «نابغه خاص مسیر»

 برانگیزاننده که دارد، نهفته خود در را رازی شاعر تولد محل
 سال سالیان گذشت از پس رصفاا  و است شاعرانگی نیروی
 اعرش خلبنیکف ولیمیر مورد در مساله این. منایاند می چهره

 عرصه در ها چهره رازآلودترین از یکی او. کند می صدق هم
  و مختلف ادیان و ها فرهنگ مرز در که است، روسیه شعر

 .گیردمی قرار بررسی مورد غرب با رشق تالقی در
 8391 دهه. پالتف. اف اثر پرتره. خلبنیکف ولیمیر                                                                                                                                  
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 های کولی که «خان فرماندهی» نام به ها مغول اردوگاه در 8111 اکترب 21 تاریخ در: »گوید می خصوص این در شاعر خود
 شاعر پدر. «شدم متاهل ترتیب بدین و بستم زناشویی پیوند مرگ با... خزر دریای از مانده برجای استپ در بودند، بوداپرست

 .بود تسکاملی ملیت در ماالدربتوفسکی بخش فرماندهی مسئول و شناس پرنده و شناس جنگل دانشمند آلکسیویچ والدیمیر
 

 :است نوشته چنین اش درباره بعدها وی پرس
 کنند، نشخوارمی یکرسه که شرتهایی و ها گل میان در ام، شده احاطه استپ میان در من

 مدور، چادرهای میان در      
 الغر، و همسان چهرهای با گوسفندان از دریایی          

 پرندگان، بال از برافروخته آتش از رنگین و آرام فضایی               
 ...آسامن صحرای پرغرور ذرات                     

 
 به بعد والینشینا، فرمانداری به نخست بود؛ مکان نقل حال در اش خانواده با مدام داشت که شغلی دلیل به شاعر پدر

 در آن راث که طوری داشت، سزایی به تاثیر شاعر رسنوشت روی وضعیت این. آستاراخان و قازان به آن از پس و سیمبیرسکایا
 غلبا خلبنیکف» که آورد، می خاطر به مایاکوفسکی. و مثال برای. باشد می مشهود شناختند می را او که کسانی از بسیاری

 زایا در بسیار تالش با شدم موفق پیش سال سه حدود. فهمید شد منی را سفرش زمان مدت نه و دلیل نه. بود سفر حال در
. دیدم تئاترالنایا میدان در کوچک چمدان یک با را او...  قبل روز. آورم دست به را هایش نوشته دست از یکی پول مبلغی

 .«رفت واگن سقف بر سوار. رفت و!« آمده بهار جنوب، به» - «روی؟ می کجا»
 

 راترف درک مرز از اغلب سفر به او اشتیاق. «دارد را خودش خاص مسیر ای نابغه هر» که است، گفته خودش درباره خلبنیکف
 «اید؟برس  خوب شعر حقیقتاا  تواند می شاعری هر آیا: »پرسید او از بار یک شاعر شیفته نقاشان از یکی کوگان نینا. رود می

 می بنابراین. «است نبوده آنجا در کسی حال به تا که بود جایی در باید است؛ سفر هامن شعر: »گفت پاسخ در خلبنیکف
 بوده، اش خالقانه کنکاش ادامه مثابه به او برای شاعر ناگهانی های شدن غیب و مداوم سفرهای که رسید، نتیجه این به توان

 اول جهانی جنگ زمان در شاعر. پیاده پای با حتی و واگن سقف روی چه بگذارد پا زیر را جهان متام بود حارض آن برای که
 درویشم، من. او نه و کنند می خطاب «سفر» مرا که است، زیادی مدت: »نوشت چنین شد، فراخوانده ارتش به که وقتی

 .«پشتیبانی جوخه معمولی نظام پیاده رسباز یک نه اما بخواهید، که چه هر و مریخیم یوگیستم،
 کوه هرشت مثل ابرها دسته مثل دور از خواهد می دمل: »... کرد توصیف چنین این را رویایش ترین اصلی سادگی به بار یک او

 .«ببینم را برش نوع متام دور های
 

 بود، ای کننده دیوانه تابستان: »نویسدمی سال آن درباره او. بود انقالب حوادث گرماگرم در مدام 8381 سال از خلبنیکف 
 سایر از جدا و خاردار های سیم از حصاری در محصور پشتیبانی نظام پیاده جوخه در مدت طوالنی اسارت از پس که وقتی

 دو ... جمعیت انبوه کنار در سفرهایی به نسبت طور همین و کردم تجربه را آزاد فضای به نسبت حقیقی عطش...  ها آدم
 8383 تا 8381 های سال در سپس. «دانم منی هم خودم چه؟ برای.  را پرتوگراد-کیف-خارکف مسیر برگشتم، و رفتم آنجا به بار

 نیژنی ین،ساریتس تاگانروگ، کیف، پرتوگراد، مسکو، به نقاشی و نوشته دست اشعار از پر پشتی کوله یک با شاعر سفرهای
 یاقاشت از کشور در برآشفته اوضاع آن جوانب متام شاهد عینه به شاعر. کرد پیدا ادامه خارکف و آسرتاخان قازان، نوگوراد،

 به نشد فراخوانده از فرار برای شاعر) سفیدها های شکنی قانون و رسخ ترور خونریزی، و خون رسما، گرسنگی، تا مردم توده
 و انندهبرانگیز  چیزی آن در و نشد مایوس انقالب از وجود این با اما بود،( برد پناه خارکف در روانی آسایشگاه به سفید ارتش
 .دیدمی شمول جهان
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 شکل مثال برای) داد می بازتاب آثارش در را ها آن و بود مند عالقه زمین کره روی حوادث متام به همواره که شاعری برای
 همه از بیش رازآلود رشق ،(هند تاریخ یا آفریقاییان های نزاع ها، اسپانیایی توسط آمریکا اشغال و ها رسخپوست متدن گیری

 نوول آسرتاخان در پروراند، می رس در را هند و ایران به سفر آرزوی که حالی در 8383 تا 8381 بحرانی دوره در او. بود جذاب
 امن با آسرتاخانی ماهیگیر یک را داستانش قهرمان رازین استپان دوره در شدن ور غوطه با اثر این در او. نوشت را «اسیر»

 یاوا و دهن ایران، قفقاز، به نیکیتین آفاناسی نوشته «دریا سه از گذر» اثر کمک به داستان در را او و کرد انتخاب ایستوما
 وطن هب بازگشت شوق وقتی: »گردد بازمی اولش جای به حقیقت دنبال به جهان نصف گشنت از پس ایستوما. منود رهسپار

 هک شکسته پاروی یک جز به نیافت؛ چیزی اما واکاوید، را اش جزیره. برگشت کاروان یک همراه به کشید، می زبانه او در
 .رفت پیش به بعد و ایستاد کمی دریا آشنای امواج برابر در غمگینانه. راند می قایق آن با زمانی

 .«دانست منی هم خودش - کجا؟ به
 

 که جایی دانست؛ می «هند و ایران سوی به ای پنجره» را آن دلیل همین به و زیست آسرتاخان در زیادی زمان مدت شاعر
 جشن در سبز های عاممه» که جایی ،«کشد می نفس آسیریا های برج در که جایی» ،«کند می نظاره افریقا چشم با روسیه»

 .«فرودستند در دو هر کلیسا و مسجد» که جایی ،«روند می آنسو و سو این به جمعیت حرکت با مسلامنان
 

 :یافت «روسی ردپاهای» آن در و شد آشنا اسالم با جایی چنین در دقیقاا  او
 افرازیم، می طوفان در پرچمی چون را جوانی ما       

 کنیم،می ترسیم را خنده آتشین دستان با                          
 هستند، ها روس هامن مسلامنان که آه                                      

 .باشد روسی شاید هم اسالم و                                                              
 (8389 ،«ترخان حاجی)»

 

 :کندمی پیشگویی را «واحد آسیای» ظهور دنیا حوادث پیگیری با شاعر
 !آسیا ای تابم و تب در که توست، برای از آه       

 ات، شبانه های بزم دوشیزکانند پرپشت ابروان همچون              
 ...سالمت از برافراشته گردن همچون                                                    

 رودها آبی گیسوان چون کاش آه،                 
 .آسیا گرفت برمی در را زانوانم تا                                           

 

 در درست شاعر. کنندمی بیان را بسیاری مطالب شده رسوده 8321 سال بهار در که 1«زنجیر الفبای» قصیده از ابیات این
 به و دده پیوند حقیقت به را «برشیت موطن» به رشق زیارت به رفنت یعنی دیرینش رویای که بود، آن پی در دوره همین
 پررنگ خلبنیکف آثار از بسیاری در رشق موضوع. کشدمی تصویر به آسیا از ای شاعرانه و روشن انداز چشم خاطر همین

 «نونمج و لیلی» قصیده تداعی واسطه به که است، لیلی و ِمدلوم داستان «کا» انگیز خیال نوول کانون منونه برای شود؛می
 دیگر و هند ایران، حبشه، امپراطوری مرص، در دیگر بار نوول ماجرای. رسید شهرت به مخاطب ذهن در( 8811) نظامی

 ما» :بود جهان شناخت برای کلیدی مثابه به عامش معنای به تاریخ شاعر دید از. پیونددمی وقوع به دوردست های رسزمین
 ...«.یابیم رهایی آینده و گذشته میان شوم مرز از تا کنیم کسب را تاریخ صفحات بر بسته نقش های نشانه درک توانایی باید

 
 
 
 

 

1 .Азы из узи 
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 ایران راه در
 تماموری قالب در توانست و بود یار خلبنیکف با بخت. گردید برگزار باکو در 8321 ستامرب اول در رشق ملل اجالس نخستین

 و تگذاش شاعر روی بسزایی تاثیر اجالس این. کند رشکت اجالس در و برود باکو به خارکف سیاسی روشنگری کادر سوی از
 ژوئیه 89 در وی جهت همین به. کند دیدن ایران از و بپوشاند عمل جامه دیرینش آرزوی به باالخره تا بود او بخش الهام

 .شد زاده 1«الدومیر»: نویسدمی چنین خاطراتش دفرتچه در سال هامن
 

 :کندیم پیشگویی چنین را خود آینده رشق ملل اجالس تاثیر تحت خلبنیکف. «کند سفر ها پارس رسزمین به دارد قصد او
 آیممی آنجا به من پارسیان، ای بنگرید           

 .شام سوی به سندباد همچون                            
 .آیممی بادها بر سوار                                          

  هوشدارماه ،2هوشدارماهم من                                                
 دستانم در  و عرص این پیامرب                                                            

 (.آینده جهان) 3فَرَشگرد                                                                    
 -کنیممی یاد سوگند زرتشت به زرین های دهان با... 

 .شد خواهد شورایی کشوری ها پارس رسزمین                                       
 !پیامرب گویدمی چنین                                                                                       

 

 در آرماویر داغستانی، 5آئول ،4روستف به تازه سفرهای طریق از زد؛ رقم دیگری طور را ایران به شاعر مسیر رسنوشت اما
 و بود دهش عضو خزر دریایی نیروی سیاسی روشنگری سخرنانی و کتابخانه بخش در خلبنیکف. باکو مجدداا  و دربنت نزدیکی

 و عجیب ظاهر با همواره و پرداختمی متنوع آثار خلق و سخرنانی به آنجا در. کردمی زندگی دریایی نیروی خوابگاه در
 سوراخ نپوتی یا بود پابرهنه یا او: »کندمی توصیف چنین را او ویچرکا. ت. آوردمی فراهم را اطرافیانش شگفتی مایه غریبش
 کتابچه کی با پوره پاره جنگی نیمه ژاکت و قرمز به مایل مانند یال موهای با قدبلند مردی. داشت پا به باز بندهای با سوراخ
 اصلی نکات آن در و داد ارایه «اعداد قرآن» عنوان تحت را خود مقاله 8321 دسامرب در خلبنیکف. «بغل زیر حسابداری قطور

 نگهداری رسبازان ویژه حلبی صندوقچه در را هایش یادداشت متام زمان آن از. برشمرد را خود ی«ها دوران بنیادین قانون»
 .داشت خودش با را آن همواره و کردمی

 

 سوچی در جایی توانم می عمر متام برای من و است خوب چیز همه قفقاز در اینجا: »نویسد می چنین 8321 نوامرب در شاعر
 مرز در من: »نویسد می مایاکوفسکی. و به خطاب 8328 فوریه در اما. «برم رس به باکو در را زمستان و شوم ساکن دربنت یا

 و ودب خواهد خوب بسیار قفقاز در تابستان. کشاند می خود سوی به مشتاقانه مرا که جایی کنم؛ می زندگی روسیه و ایران
 ردیدت بی. «برم می سجده مسکو بقایای برابر در و دارم برمی رسم از را الربز عاممه. ندارم را آنجا ترک قصد وجه هیچ به من

 رومن .بود شده برانگیخته خلبنیکف وجود در داد، از را جانش کشور این در که گریبایدف شخصیت به و ایران به اشتیاق
 تدوس را روس شاعر کدام که من رصیح پرسش این به پاسخ در او: »گوید می باره این در روس بزرگ زبانشناس یاکوبسون

 ریبایدفگ اشعار از بسیاری های رگه خلبنیکف آثار در شناسان زبان باور به. «برد نام تولستنوی آلکسی و گریبایدف از دارد،
 .خوردمی چشم به
 
 ладомирهارمونی جهان   .1
 دومین موعود دین زرتُشت .2
 سامی ادیان در معاد با برابر و مزدیسنا اصلی ارکان از .3

 Ростов-на-Дона دن  رودخانه روی روستف شهر .4
 Аул آسیایی شامل و قفقازی روستای .5
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 8321 سال آوریل در که بود، آن دلیلش. کرد می دوچندان کشور این از دیدار به را شاعر اشتیاق دوره آن در ایران وضعیت اما
 دریایی نیروی می 81 در و گرفت شکل آن انگلیسی حامیان و مرکزی حکومت علیه ای گسرتده قیام ایران شاملی بخش در

 ها کشتی هک جایی گردید، انزلی عازم و کرد حرکت باکو از اورجونیکیدزه رسگو و راسکولنیکف فیودور فرماندهی به خزر-ولگا
 .کردند نشینی عقب سفید گارد و ها انگلیسی و گرفت در جنگ زودی به. بودند شده آورده روسیه از  ها 1دنیکینی توسط

 
 مرکز رشت، شهر خان کوچک میرزا فرماندهی تحت و شمردند غنیمت را فرصت 8321 ژوئن 4 تاریخ در شورشی نیروهای

 شورای. کردند تاسیس را گیالن شورایی جمهوری شوروی منایندگان با مذاکره از پس ژوئن 1 در و کردند ترصف را گیالن استان
 ودز  خیلی او اگرچه. گردید انتخاب جمهوری رهرب عنوان به خان کوچک میرزا و شد تشکیل ارتش و حکومت نظامی،-انقالبی

 در گیالن در را قدرت خان الله احسان رهربی به ملی کمیته او از پس. شد خارج رشت از و کرد پیدا اختالف ها کمونیست با
 ومتحک نیروهای وسیله به اما کرد، حمله زنجان همسایه، استان به تهران فتح هدف با نوپا جمهوری این ارتش. گرفت دست
 .شد رانده عقب به مرکزی

 
 

 رهربی اولین تراژیک رسگذشت از مرگش از پیش کمی 8322 سال در خلبنیکف
 میرزا  دانم می که جایی تا: »کند می یاد چنین خان کوچک میرزا گیالن جمهوری

 تا گریخت کوهستان به و خورد سختی شکست دشمن با جدال در خان کوچک
 بازمانده افراد همراه به و کشد آغوش در برف سپید لباس در را مرگ شاهد آنجا در
 به حکومتی رسبازان. بزند یخ بوران و رسما از ایران های قله فراز بر لشکرش از

 رسش. کردند جدا جسدش از قربانی یک همچون را رشیفش رس و رفتند کوهستان
 دهوع شاه که را هزارتومانی ده پاداش و بازگشتند کوه دامنه به و کردند نیزه بر را

 . «ستاندند او از بود داده
 

 در بلشویک روسیه حکومت یا روسیه سوسیالیستی فدراتیو شورایی جمهوری
 کند  ایجاد ایران در خود جنگی عملیات در چرخشی گرفت تصمیم 8321 سپتامرب

 و ایران قرارداد 8328 فوریه 21 تاریخ در. گردد مذاکره وارد شاه حکومت با و
. گردید منعقد ایران خاک از شوروی نیروهای تدریجی خروج خصوص در شوروی

 1 تا و کردند گیالن از خروج به اقدام آوریل ماه از قرارداد این براساس ها آن
 یک سال هامن آغاز در وجود این با. بودند کرده ترک کامالا  را آنجا 8328 سپتامرب

 ریاست اگرچه) شد گیالن عازم باکو از ایرانیان سوی از یافته سازمان نظامی گروه
 آملان سفیر 8381 سال در که رسید، ماجراجو بلیومکین. گ. یا به فرماندهی کمیته

 (. بود کشته را میرباخ
 انعنو  به هم خلبنیکف. شدند همراه ها آن با تن بر نظامی لباس با شهروندان سایر و سخرنانان هرنمندان، نگاران، روزنامه
 خدمت باکو در زمان آن در که هم دوبراکوفسکی مچیسالو بااستعداد هرنمند و شد منطقه عازم گروه این قالب در سخرنان

 .بود او همراه کرد، می
 
 
 
 
 
 دنیکین. ای. آ رهربی  به سفید گارد . اعضای1
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 ایران خاک در
 عفش گویای خوبی به خلبنیکوا. و.و به شاعر نامه. شد ایران رهسپار «کورسک» کشتی بر سوار 8328 آوریل 89 در خلبنیکف

 می در اهتزاز به پارس رسزمین در اینک هستم، اش سایه زیر جا همه که 1زمین کره رسدمدار پرچم: »است سفر این از وی
 هنقر  برف از پوشیده های قله. پارس نیلگون سواحل سوی به شدم، جنوب رهسپار... کردم پیدا را خروج حق آوریل 89. آید
 انعکاس هب ها کوه قله بر برفی نگارهای و نقش. است شده پنهان ابرها ابروان میان در که مانستند، می پیامرب چشامن به فام

 بریشما بر و بود ایستاده دریا فراز بر پارس رسزمین رنگ آبی معجزه. مانستند می... رهبانی چشامن اعامق در سنگین افکار
 .ساختمی متبادر خاطر به را...  دیگر، دنیای آن رسنوشت دیدگان که بود، آویخته را دریا زرد و رسخ امواج خود منتهای بی

 ها روس و ایرانیان برای اینجا در و پرداختم باب محمد میرزا ایرانی، پیامرب شخصیت و آثار مطالعه به باکو از بازگشت از پس
 .«هستم روس پیامرب من که گفتم، پارس رسزمین ساکنان به. «مسیح عیسی و باب محمد میرزا» از گفت، خواهم او از
 

 همچون انزلی: »نویسد می که شود، می لحظه این مجذوب چنان او. گذارد می پا ایران خاک به و شود می انزلی وارد شاعر
 تاج و دندبو  ایستاده ابرها از باالتر رنگ آبی های هاله با ها کوه فام نقره مناظر. آمد من استقال به ایتالیا سحرانگیز نیمروز
 رکتح در دریا فراز بر رنگ سیاه زنجیری همچون گوژدارشان های گردن با سیاه دریایی های کالغ. داشتند رس بر برف از هایی
 و وحشی گراز گوشت خوردن از بعد. بود زرد به مایل سبز آب رنگ و کرد می تالقی هم با اینجا در دریا و رود جریان. بودند
 های برج مسجدها، لعابدار، های کاشی از شده ساخته های حامم انزلی، ژاپنی باریک های کوچه متاشای به برنج و سبزی
 .رفتیم رنگ آبی برگ و شاخ در رنگ طالیی چروکیده های سیب و خز از شده پوشیده و گذشته قرون از مانده برجای مدور
 نآسام به رس ذرات این پرتو در سبز درخت و یافته منود ایران آفتاب زرین های ذره در خود رنگ طالیی قطرات با پاییز

 ادریچ زنان آن کنار در و کشد می رسک باغ هر سنگی دیوار روی به ها باغ فراز بر آفتاب نور از مشعشع آسامن. است برآورده
 گوش مقدسش آوای به تا سپردم دریا دست به را خودم. روند می سو آن و سو این به عمیق های نگاه و سیاه چشامن با

 و جنگیدن نیم و ساعت یک از پس و رسدادم آواز رسید، می گوشم به اطراف آن های ایرانی صدای که حالی در. فرادهم
 پوشیدن وقت دیگر که کردند، یادآوری من به هایم دندان خوردن هم به صدای باالخره آب قطرات با کردن خیز و جست

 ...«است لباس
 تبلیغ هدف با 8321 سال در که نهاد این چاپ روزنامه و روس تلگرافخانه کارکنان از نیز و شناس زبان و ادیب آلتامن. اس. ام
 با که مدید را خلبنیکف اتفاقی طور به باکو به ایران از بازگشتم از پس: »آورد می خاطر به چنین بود، کرده دیدن ایران از

 . زد می پرسه خزر دریای ساحل در اندوه
 ولیمیر؟ غمگینی چرا-
 .من اال روند می آنجا به همه. بروم ایران به خواهم می-

 کرده تعریف برایم چنین این ایران به را او «انگیز اعجاب ورود» داستان. شد ایران راهی زودی به  هم او ترتیب هر به اما
 در و دهد می فرمان بندر در ایرانی راهنامی به روس کشتی ناخدای که جایی انزلی بندر به کشتی ورود به منانده چیزی. اند
 دریا هب را خودش سوخت، می ایران به رسیدن به اشتیاق آتش در که خلبنیکف آید، می وجود به حرکت در ای وقفه میان این

 یشرتب ناداست این! رساند ساحل به شده که طور هر را خودش شناکنان ها آب میان در داشت تن بر که لباسی هامن با و سپرد
 که ردم،ک تعریف خاطر این به تنها را داستان این. کنم تایید را آن صحت وجه هیچ به توانممنی من و رسد می نظر به خیالی
 نهافسا در غرق حیاتش زمان در او چطور اینکه و داشتند ذهن در او از تصویری چه خلبنیکف آشنایان و نزدیکان دهم نشان
 .«بودند ساخته اش درباره که شد، هایی

 
 
 

 

 شورای» و انجمن این. گرفت شکل شاعر ذهن در 8381 سال در بار نخستین برای که شده، گرفته «زمین کره رسدمداران انجمن»از عنوان . این1
 هارمونی ایده به پوشاندن عمل جامه برای خلبنیکف شاعرانه اتوپیاهای از یکی( عضو 981 با «ها ساله 22» و «جوانان دولت» از متشکل« )981

 .بود جهانی
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 اغراق ند،بود رسیده ایران به او از پیش که آشنایانش و دوستان از بسیاری هایقصه با خلبنیکف در ایران به رسیدن اشتیاق
 رسگی کامنسکی، واسیلی به توان می آشنایان و دوستان این میان از. است آلتامن. اس. ام با حق کامالا مورد این در و شده

 باکو در را چیزی چنین هم یسنین رسگی بعدها. )کرد اشاره آلتامن اس ام خود و ایوانف ویچسالو مارگولیس،. اُ . آ گارادتسکی،
 آن در که ای دوره یعنی شده، 8321-8321 های سال در «ایران حوادث» مجذوب عمیقاا  که گفتند، می او درباره. کرد تجربه

 .(بود دشوارتر بسیار ایران به رفنت
 در. اشتد شاعر این نگرش و آثار روی شگرفی تاثیر کوتاه مدت این اما برد، رس به ایران خاک در نیم و ماه سه تنها خلبنیکف

 در ،شد می ور غوطه ایران در زندگی ناآشنای فضای در او و بود نشده گذاشته او عهده بر ثابتی و سنگین وظایف موقع آن
 .برد می لذت منطقه غنی طبیعت از و شد می دقیق ایرانی زندگی منادهای

 :پردازد می ایران در لطیف و شاد زندگی این لحظات توصیف به فراوان قریحه و ذوق با «ایرانی ترانه» در او
 چگونه که کن نگاه        

 عجیب شامیل با مرد دو               
 ایران های رودخانه از یکی در                     

 رسسبزش کرانه در                           
 پل بلند های پایه روی                                 

 .خاردار ماهی اردک شکار به روندمی                                      
 بخورد، پیشانیشان به و بیاید بیرون آب از ماهی خواهندمی

 !بایست زیبا، موجود ای شو بلند                
 .کنند می صحبت همچنان و روند می راه هاآن                      

 گوید، منی دروغ خاطره که دارم، باور                                            
 ...جوشانندمی باز و جوشانندمی را ماهی سوپ       

 :چنینند هاافسانه که دارم باور
 ...شوند می واقعیت بعد و اند افسانه ابتدا در ها افسانه           

 

 انعنو  تحت روسی زبان به ای روزنامه رشت در ارتش این. گردد تهران رهسپار آنجا از تا شد رشت عازم انزلی از نوین ارتش
 اسرتینک. ی. آ. بود پیوسته روزنامه این همکاران جمع به هم خلبنیکف. کرد می منترش «ادبی صفحه» ضمیمه با 1«رسخ ایران»
 رب تازه خود نازک های اشعه با خورشید وقتی بامدادان: »آورد می خاطر به چنین روزنامه ارشد مدیران از یکی( 8131-8312)

 یک اندازه به که کوچک میدان آن در...  بودم روزنامه دفرت به رفنت حال در بخشید، می گرما شهر باریک های کوچه داالن
 قد، ندبل غریب و عجیب مرد یک به توجهم لولیدند، می هم در مانند کرم باریکه راه پنج که جایی بود، ناچیز کوپکی پنج

 زیر زا و بود تنش بلند بارانی یک. رسید می هایش شانه روی به تقریباا  اش ژولیده موهای. شد جلب کاله بدون و چهارشانه
 . ...بود پیدا ایرانی باف دست اخرایی پارچه با شده دوخته تنگ شلوار در درازش پاهای آن

 

 و قامت بلند مرد این. شد من دفرت وارد ناغافل بودم، دیده رشت های خیابان کنج که غریبی و عجیب مرد هامن بعد روز
 و گذاشت میز روی کاغذ ورق چند برداشت، گام فرش روی جوراب بدون آرامش کامل در بزند حرفی اینکه بدون  چهارشانه

 ...«شعر هم این... بفرمایید: »گفت
 

 ورق آن همزمان و کردیم نگاه هم به تعجب با -منشی و مدیر من– ما. رفت بیرون در از کند، شتاب آنکه بدون و برگشت
 پس آن از. نبود غریب و عجیب او خود از کمرت البته که خورد، می چشم به «خلبنی» کوتاه اسم اشعار پای. برداشتیم را ها

 ساحل در زبان روس نامه هفته یک همکار من: »نوشت چنین نزدیکانش به او. شدند می چاپ نرشیه در اغلب شاعر اشعار
 .«هستم پارس رسزمین عریان

 
1 .Красный Иран 
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 که ،کردندمی درخواست و بودند عاجز خلبنیکف اشعار درک از انقالبیون از بسیاری آید،برمی کاسرتین خاطرات از چنانکه
 رد رس اشعار این از توانی می خودت رسدبیر، رفیق: »گفتند می کاسرتین به ها آن. نشود چاپ نرشیه در دیگر اشعارش
 نطقم با همیشه هرنی آثار که کرد، پافشاری خود تز این بر اما کند، منی درک را ها آن خوبی به که کرد، اعرتاف او «بیاوری؟

 را شعر های برگه شد، می دفرت اتاق تنها وارد آورد، می دفرت به را اشعارش وار غریبه و ساکت طور هامن او. نیستند فهم قابل
 ما همصحبت شده که هم کوتاهی مدت برای و کند لطفی ما به که نشد، هم بار یک حتی. شد می خارج و گذاشت می آنجا
 .آورم خاطر به را خلبنیکف صدای تن حتی نیستم قادر مثال برای من که بود، غیرطبیعی حدی تا ارتباط این. شود

 

 اه ایرانی نزد و کرد می گردش شهر در او با و داشت کوتاهی گفت و گپ خاص مسائلی مورد در دابراکوفسکی با تنها او
 تنباکو یها گل به منقش پیراهنی بود؛ خلبنیکف مشابه لحاظی از دابراکوفسکی ظاهر. کرد می پیدا مذهبی قرب و ارج نوعی

 بالتیک ایدری دریانوردان چنگ به که بوده سیرک پیراهن لباس این که رسید، می نظر به. بلند تقریباا  موهای با داشت تن به
 ....«است افتاده

 

 «روس درویش» شاعرانه های هوس
 شخود ناگهان ایران در بود، کرده عادت خود ظاهر بودن غریب و عجیب خاطر به توهین و متسخر تحمل به که خلبنیکف 

 برخورد محرتمانه ای بیچاره و غریب و عجیب آدم جور همه و ولگردها گداها، با اینجا کرد؛ احساس «درست جایگاه» در را
 صدایش «مال گل» و دادند می قرار درویشان زمره در هم را او بومیان از بسیاری. خواندند می درویش را ها آن و کردند می
 و اندخو  قرآن شاعر برای او کرد؛ سپری محلی درویش یک با زمین کف کوهستان در را شب متام بار یک خلبنیکف. زدند می
 .دزدیدند او از زود خیلی را همه البته که داد، هدیه پشمی جوراب و کاله شبانی، عصای او به
 

 در اغلب دابراکوفسکی و خلبنیکف: »آوردمی خاطر به چنین «روس هایدرویش» عنوان تحت ای نوشته در کاسرتین. آ
 متایل هک را کس هر پرتره دابراکوفسکی. خوردند می پررنگ چای و کشیدند می تریاک دادند،می مل یا نشستند می ای چایخانه
 هایدرویش» جلوی خودشان هامشرتی. آورد زبان به پول از حرفی حتی یا و بزند چانه و چک آنکه بدون کشید می داشت،

. کردیم ودکا یا تریاک خرج را ها آن راحت خیلی زدنیش مثال تفاوتی بی با هم دابراکوفسکی. گذاشتندمی نقره سکه «روس
 او که یوقت خلبنیکف. کند صحبت فارسی عامیانه زبان به چطور که گرفت، یاد زود خیلی و داشت انگیزی حیرت حافظه او
 آوردیمن زبان به کالمی معموالا و جنباندمی را هایشلب صدابی و شدمی افکارش در غرق شد،می کردن صحبت گرم هاایرانی با
 .گرفتمی شکل ذهنش در اشعارش گون گونه ابیات لحظات همین در درست نظرم به و
 

 بلق ها آن به و شوند شناخته مقدس هایی آدم عنوان به دابراکوفسکی و خلبنیکف که شد، موجب رفتاری و منش چنین
 انقالبی نظامی شورای...  کردند می سپری چایخانه در را شب تریاک کشیدن از بعد ها آن. شود داده «روس های درویش»

 رشایط در. کرد می قلمداد رضوری کامالا  نیروی را ها آن حق به آشوبگر عضو دو این بودن غریب و عجیب رغم علی ارتش
 چشم هب غیرمتداول کامالا شعاری پرچمشان بر که انقالبیونی به نسبت زنگی به گوش و توجه با دوران آن روزمره و مذهبی

 .«کردندمی تقویت را ما سیاسی موقعیت مناید، می دشوار توصیفش که ای گونه به «روس های درویش» خورد، می
 

 اشاره موارد این به توان می جمله آن از که رسود، را ایران به مربوط اشعار از کامل ای مجموعه خود ادبی خلق اوج در شاعر
 در شب» ،«پارس رسزمین در بلوط» ،«ای شیره» ،«ایرانی ترانه» ،«آهنگر کاوه ،«تالش و کار نوروز» ،«انزلی در پاک عید: »کرد

 ،...« آرامش ای شیشه دیرک» ،...« هوایی»...  ،...« ستارگان این بوی ها شب» ،«جوانی» ،«مفرغی سنگدانی با» ،«پارس رسزمین
 رافیکاتوبیوگ عمدتاا  که کرد، «مال گل چپق» منظومه نوشنت به رشوع دوران هامن در خلبنیکف... و...« پارسیان ای بنگرید»

 اتوبیوگرافیک ویژگی این بعداا  او. یابد می را روس درویش و ها گل مالی یا  «مال گل» یعنی خود قهرمان شاعر آن در و بود
 را کتاب 8322 سال در توانست شاعر. است مبلغ و حکیم پیامرب، یک اصلی قهرمان اثر این در. کرد پررنگرت «زانگزی» در را

 .ببیند را شده چاپ نسخه که نداد، کفاف عمرش اما کند، آماده انتشار برای
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 تقاضا صمیامنه آینده هرنمندان از: »نویسد می چنین( 8383) 1«خود نزد» نام به خود اتوبیوگرافیک ادبی اثر در خلبنیکف
 می آسامن به که کنند، نگاه طوری هامن خودشان به باشند؛ داشته خود روحیات از دقیقی و روزانه های یادداشت کنم می

 اا ماهیت نیز ایران خصوص در او اشعار. «منایند ثبت دقیق طور به را شان هرنمندانه روح های ستاره غروب و طلوع و نگرند
 دهز  سوسو شاعر روی به پارس رسزمین در که شد، می منعکس هایی ستاره در که بود، شاعرانه روح یک روزانه های یادداشت

 :شودمی آورده ها آن از قطعاتی اشعار این خصوص به حال و حس گرفنت نظر در با اینجا در. بودند
 خارکف، در شده خسته پاهای

 باکو، در دیده زخم                         
 خیابانی، دخرتکان و ها بچه توسط شده گرفته سخره به             

 شوند،می شسته ایران سبز های آب در                                              
 سنگی، سدهای در                              

 ... کنندمی شنا آتش چون گون رسخ طالیی های ماهی که جایی                                
 ( انزلی در پاک عید)

  :ایران هایشب خصوص در شعری هم این
 دریا، ساحل

 .ام کشیده دراز آرامش در. ها ستاره شب،     
 :پر نه است، سنگ نه بالشم و                

 .ملوان پوره پاره چکمه
 دید، رسخ روزهای در را سامارودف توان می ها آن در

 کرد پا بر قیامی دریا کرانه در که جایی        
 کرد، هدایت کراسناودسک به را سفید های کشتی و      

 .رسخ های آب به
 .است تاریک. رود می سیاهی به رو هوا

 !«کن کمکی بیا، رفیق،»
 زند،می صدا چدنی و سیاه رنگ به ایرانی یک    

 .کندمی بلند زمین از را بوته که حالی در                               
 (پارس رسزمین در شب)

 :بیندمی جا همه در را رشق انقالبی حرارت و شور شاعر
 ستارگانند، شب شمیم

 شود،می کشیده که عمیقی نفس هر در            
 نشیندمی ها میخ روی آب که جایی                           

 رسد،می گوش به موجی صدای آن کف هر با و                                         
 کنی، می عبور خشک یونجه جنس از سبز ای عاممه با تو

 ام، سوخته هم در آموزگار
 .شده خاموش های شعله همچون سیاه                                       

 آید،می پیش به دیگری و
 رشق، متامی همچون خسته                            

 بینممی دستش در و            
 .را شده پرپر رسخی گل                          

 (...«ستارگانند شب شمیم)»
1 .Свояси 
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 :پارس رسزمین با بدرود در کلمه چند هم اینجا در و
 !بدرود را همگان       

  شب، خدایان که وقتی را، شامگاهان بدرود                 
 . رانند می پیش به را خود های گله رنگ، طالیی های آبادی در پوش خاکسرتی شبانان                          

 .رسید تیره ابرهای و آسامن به درخت از شیر بوی و دویدند گاوها      
 مشکیتان، تنیده درهم مژگان های البه از گاوها ای رسمه و سیاه دیدگان ای بدرود                

 .تابدمی ها آدم بر و ها گوساله بر مادری نور آن از که جایی                                                         
 ...(رسد آب با جویباری)

 ستقالا م بود، شده تشکیل او پشتیبانی به پارس ارتش که خانا...  احسان. داشت قرار بغرنجی وضعیت در گیالن زمان آن در
 اویل در پارس ارتش از بخشی که جایی منود؛ اشغال را دریا کرانه در شهسوار روستای و کرد روانه تهران سوی به را خود لشکر

 کاسرتین فتهگ به. رسیدند آنجا به که بودند، کسانی میان در هم دابراکوفسکی و خلبنیکف. رسیدند آن به دریا طریق از جوالی
 بهشان تریاک و گذاشتند می جلویشان پررنگ چای دادند، می غذا ها آن به مجانی که جایی شدند؛ می ها چایخانه روانه»

 ضانر  کاریکاتور طور همین و کشید می را مردم پرتره دابراکوفسکی. بود آدم از پر همیشه دوروبرشان. بکشند تا دادند می
 جا نهام یا خلبنیکف. داد می توضیح متاشاچیان برای را خان الله احسان های برنامه فارسی زبان به و را ها انگلیسی و خان
 لمنوا بدین او. «زد می پرسه دوروبر هامن یا داد می گوش دابراکوفسکی های حرف به و کرد می متاشا را مردم و نشست می
 شناآ  رشق مذهبی پیشوایان و پیامربان سایر و باب محمد میرزا مزدک، زرتشت، های آموزه با و آموخت را فارسی زبان کم کم

 محقق متامی به بود، کرده اعالن 8381 سال در آزاد شوالیه یک زندگی برای که را ای برنامه شد موفق اینجا در شاعر. گردید
 .«خواندمی آواز و زد می پرسه» او: سازد
 در زندگی. روس سپاه همراه به شهسوار بندر در دریا کرانه در هستم؛ پارس رسزمین های دوردست در من: »گویدمی شاعر
 وسپوچی آمریگو های ماجراجویی نوع از ماجراجویی دنبال به مردم. نیست دادن انجام برای کاری است؛ کننده خسته اینجا

 یکفخلبن وجود این با. «ندارد وجود مشکلی هیچ اینجا در تدارکات و غذا نظر از دیگر سوی از. هستند کورتتس فردیناند و
 چنان او. ماند باقی کار این رس ماه یک حدود و شد کار به مشغول تالش خان فرزندان رسخانه معلم عنوان به زود خیلی

 بیانقال  ارتش رسلشکر سعدالدوله نکردن خیانت صورت در نبود معلوم که بود، شده خان ملک ظواهر و رسوم و آداب مجذوب
 جمله از و انقالبی کارگران خان های آدم ژوئیه 21 روز صبح. داد می ادامه کار این به مدت چه بود، شده تهران رهسپار که

 و دادیم می را خود های دارایی ما: »نویسد می خصوص این در کاسرتین.  کردند دستگیر را خلبنیکف و دابراکوفسکی
 عیادی نه و ها خان نه و بود رفته رشت به تنهایی به ما ورود از قبل روز یک خلبنیکف اما. کردیم می آزاد را دستگیرشدگان

 و رس برهنه، پای با. داشت قربی و ارج همه دربین او. نداشتند را «روس درویش» کردن دستگیر جرات کدام هیچ رضاخان
 یم دیگر روستایی به روستا این از و زد می قدم ساحل کنار در آرامش در زانو روی تا مندرس شلوار و پیراهن ژولیده، وضع
 .کردندمی استقبال او از گرمی به ها روستایی. رفت

 هابعد امر این. نداشت خوبی تغذیه و خوابید می خالی زمین روی اغلب مدت طوالنی های راهپیامیی این طی در خلبنیکف
 گیریدست جمله از ماجراجویی چند گذراندن رس از از بعد اما کند، ترک را ایران نداشت قصد او. گذاشت تاثیر وی سالمتی روی

 رکت برای دلیلش که دهد، می توضیح بعدها او. بازگردد همقطارانش نزد گرفت تصمیم باالخره مسلح افراد  توسط موقت
 یم تازه جانی باید شاعر. کرد می خود در غرقه را او داشت «فرهنگش قرنی چندین قدمت» با رسزمین این که بود، این ایران

 در: »دگوی می چنین خاطراتش در کاسرتین. بود هندوستان به سفر رسید ذهنش به که فکری اولین علت همین به. گرفت
 برهوت همچون که دریا خالی کرانه در. ماندیم عقب جوخه از زدیم می اسمیرنف مارک فرمانده با که هایی گشت از یکی

 .نگریست می دریا عقیق همچون دوردسِت  به و بود ایستاده حرکت بی او. دیدیم را ای برهنه مرد داشت، قرار برابرمان در
. ماست شاعر هامن این: »گفت نیشخند با و داشت نگه را اسب اسمیرنف. آشفت می هم در را بلندش موهای آرام نسیمی

 ....« کنند می پذیرایی او از همه و شود منی مزاحمش هیچکس. زند می قدم روستایش های چمن روی چطور که کن، نگاه

 .بودند باکو در روز آن فردای و شدند انزلی راهی و 1«اُپیت» کشتی سوار خلبنیکف همراه به جوخه کل زودی به
1 .Опыт تجربه معنی به  
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 روسیه به بازگشت
 را وا نهایت در عارضه همین که شد، می تب دچار اغلب بازگشت، عادیش زندگی به آذربایجان پایتخت در آنکه از پس شاعر

 پارس رسزمین از خود خاطرات از نرث در چه و اشعار در چه همچنان او اما. کرد گورستان روانه سال یک از کمرت عرض در
 .«بید درخت شاخه» و «مقابل در رازین» عناوین تحت نگاری وقایع دو های نوشته دست در مثال برای نوشت؛می
 و «صحرا در است رسگردان» که کرده، منعکس «شب غریبه» و «تنها آکتور» ایامژ دو در روشنی به را ایران از خود تجارب او
 :«داردبرمی گام اعتنا بی»

 ها پرتگاه از خواب در پریدممی           
 .دیگر ای صخره به ای صخره از گذشتممی                      

 آزادی نسیم اینکه تا گذشتممی کورکورانه                                   
 ...رگبار چون گرفت وزیدن من بر

 بیندم، منی هیچکس که دانستم،                     
 بکارم، چشم باید که                                                     

 !بردارم گام هاچشم کارنده چون باید که                                                        
 («تنها آکتور)»

 

 خود وی آن در که است، شده گذاشته منایش به «مال گل چپق» قصیده در ایران در خلبنیکف اقامت دوران از تصویر کاملرتین
 :است گرفته قرار پارس رسزمین مردم میان در که کند، می معرفی درویش و پیامرب ،«ها گل روحانی» متثال را

 ،!«ما آن از: »گفتند کوهستان روحانیون
 ،!«ما آن از» که رسدادند، آواز ها گل                 

 !« ...ما آن از» که رسدادند، آواز بلوط های جنگل و زارها بیشه   
 .«من آن از: »نگفت که بود، ایران بانوی تنها

 

 !«است کشور این در» که است، خوشحال و کند می توصیف «هستند آدم حرضت مردم همه آن در که جایی» به را ایران شاعر
 :دشو  مند بهره مردم گرم پذیرایی از و بردارد گام کشور جای همه در درویش مثل باشد، «پیامرب سبز پرچم» دارد دوست او

 .آییم می غازان به انزلی از    
 هستند؟ پذیرایم خونگرمی این با که من متربکم آیا           

 باشی، مال گل که نیست، این از تر محرتم پارس رسزمین در چیزی                    
 .بهار رنگ طالیی جوهر گنجور     

 

 :کندمی خود مجذوب را شاعر شگرف دنیایی با تالقی و جدید نقش این
 .دریایم مهامن من امروز     

 .است گشاده ها ماسه سفره                
 .نزدیکیست این در سگ                              

 .جویممی. کنیم می جستجو                                           
 .کنیممی نظاره را یکدیگر

 .خوردیم ریز ماهی و خاویار ناهار برای                 
 !است بدتر بودن ها آدم مهامن! بود خوب                

 :زد فریاد بار ده حصار پس از ای پرسبچه                               
 !«اوروس درویش درویش، 1اوروس»

 
1 .Урус  روس معنای به ترکی ای واژه 
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 است، رشق فرهنگ خاصه که «جهان عمومی وحدت» حس با رود،می شامر به آن فرزند از یکی هم خلبنیکف که نقره عرص
 حدتو  به نهایت در برشیت که هنگامی از کند؛ ترسیم آینده از شگرف تصویری خود آثار در کردمی تالش او. داشت همخوانی

 غییرت برشیت پرتو با ها دولت اسامی به منقوش پارسی فرش» و «بخشدمی پرستاره آسامن به را حاکمیت» یابد، می دست
 .«یابد می

 آن از جان بی و جاندار موجودات متام وحدت دانش از که شناختی با بعدتر کمی روس، بزرگ دانشمند ورنادسکی،. ای. و
 «جهان وحدت» حس ها آن کمک به و کند می تهیه را خیام عمر اشعار از گلچینی داشت، زمین کره روی بر ها ملت جمله

 :مناید می توصیف شده عجین زمین مرشق عرفانی اشعار با که را
 فام رسخ باریک نور این           

 .کندمی مجذوب خود سوی به را دیدگامنان اینک                
 بود، خواهد نباتی باریکه ما خاکسرت                               

 .کیست شادی مایه گفت نتوان که                                             
 را سبزفام ساقه مرغزار در      

 .مکن پامال احتیاط بی                                 
 ها آالله گونه غبار از نور این که بدان   

 .است بالیده ظرافت به چنین                                                       
 

 کمیح به امروزه طبیعت ناپذیر خلل قانون منزله به ها ملت و برش ابنای متام وحدت درباره ورنادسکی سخنان که گویی
 جمله از نقره عرص پیشگامان سوی از شده، عجین رشقی اندیشه ماهیت با که عمومی وحدت ایده. است شده بدل ابدی

 بود، روس اعرش یگانه خلبنیکف شاید. کرد پیدا گسرتش و بسط ورنادسکی آثار در سپس و شد پذیرفته و شناخته خلبنیکف
 زمینرس  متدن یعنی دیگر متدنی معنای به و شود غرقه آن در کند، درک آن ایرانی قالب در را رشق رازآلود دنیای توانست که

 قشین جهات بسیاری از که کرد، پیدا شاعر ادبی مکاشفات در ای شایسته جایگاه تجربه این. بربد پی روس یک برای پارس
 شناختی، زبان طبیعی،-علمی آثار نگارش بلکه «گنگ اشعار» خلق به تنها نه و داشت روس ادبیات رشد آینده مسیر در سازنده
 .بود دست چیره و واال هرنمندی او. انجامید نیز شاعر توسط ریاضیات حوزه در و فلسفی

 

 البج ها آن بودن دقیق امروزه اما شد، می تلقی اتوپیا زمانی گرفت می شکل خلبنیکف ذهن در که هایی جرقه از بسیاری
 نسان،ا زندگی بر خورشید و ماه گردش تاثیر تاریخی، های پدیده تکرارپذیری مکان، و زمان رابطه از جسارت با او. است توجه

 تیح و روسیه آتی های پیرشفت ها، زبان رسنوشت اروپا، در ها ملت پراکنش مندی قاعده تاریخ، در نهفته ریاضی رمزهای
 . ...گویدمی سخن کردند، رو و زیر را دنیا که تکنولوژیکی های نوآوری

 

 ایران در فاکتشا صدساله حلقه رسزمین این در حضور با گریبایدف وسیله به ایران کشف از قرن یک گذشت از پس خلبنیکف
 ابتث دیگر بار یک او. کرد کامل بود، گرفته قرار روس شعرای  توجه مورد کرات به زمان گذر در که را رشق کلی طور به و

 ملت میقع ویژگی بلکه نیست، فالسفه و نویسندگان پرداخته و ساخته روس یک «جهانی سطح در پذیری مسئولیت» که کرد،
 به منحرص عنرصی عنوان به درویش به شدن تبدیل با شاعر. یابد می تجسم شعرا توسط همه از بیش همواره که است، روس
 روی کتیبه رب که نیست، تصادفی. بگذارد منایش به آثارش در را شدن یکی این سپس و شود یکی رشق دنیای با شد موفق فرد
 که است، دهش گذاشته ترک اقوام مشخص نقوش با باستانی «سنگی تندیس» مسکو در ناوادویجه قربستان در خلبنیکف گور

 باستان قرش  و گرفت آرام مسکو قلب در «روس درویش» ترتیب بدین. بودند شده آن یافنت به موفق سختی به شاعر طرفداران
 . ...ماند باقی پایدار «سنگی مقربه» قالب در رسش باالی بر

 

 «دمیرتیف رسگی» نوشته «پارسی های نغمه» کتاب از شده برگرفته   
 کتاباین  ارسال خاطر به محمدی زهرا دکرت از تشکر با   
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 (2روسیه )قسمت  در ترجمه تاریخچه
  

  كوميسارف. ان ويلن: نویسنده  |
 

 بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن
. دنامی روسیه در ترجمه طالیی عرص توان می را نوزده قرن
 یلتبد ای حرفه فعالیتی به ترجمه گذشته عرص در اگر

 واال هرنی سطح تا فعالیت این نوزده قرن در بود، شده
 .یافت ارتقا

 نیکوالی چون ای برجسته افراد های تالش لطف به
 بمکت شاعر ژوکوفسکی واسیلی و تاریخدان کارامزین

 ایه ترجمه کارامزین. گرفت شکل ترجمه جدید روسی
 نوزدهم قرن آغاز و هجده قرن پایان در را متعددی

 او نظر از. کرد منترش مختلف ای دوره نرشیات در
 ندهنویس یک سبک بهبود برای موثر ابزاری ترجمه

 روی از که بود، اطالعات از گرانبها منبعی نیز و
 مدارک و اسناد ایجاد منظور به یا کنجکاوی حس

 مجالت برای مطلب تهیه زنان، رسگرمی تاریخی،
 .شدمی انجام روسی خوانندگان به شده شناخته کمرت های کتاب شناساندن یا جدید

  

 و کالسیک آثار وی مثال برای کرد؛ می ترجمه مختلفی های زبان و ژانرها از کارامزین 
 های انزب برخی و ایتالیایی انگلیسی، آملانی، التین، فرانسوی، یونانی، نویسندگان معارص
 .برگرداند روسی به را رشقی

 شاعران از یکی او. است کرده یاد «ترجمه نابغه» عنوان به ژوکوفسکی از پوشکین
 کیژوکوفس. داشت اختصاص ترجمه به ایش حرفه فعالیت بیشرت اما بود، روس بااستعداد

 خوانندگان. کرد می ترجمه آملانی و التین کهن، روسی فرانسوی، انگلیسی، های زبان از
 ایه غول سایر و اسکات والرت بایرون، گوته، شیلر، آثار از بسیاری با وی واسطه به روس

 .شدند آشنا ادبیات دنیای
  

 رلشا» های افسانه ترجمه ها آن بین در و است کننده خیره او خالقانه های ترجمه گسرته 
 سپاه داستان» روسی کهن حامسه و هومر ادیسه کامل ترجمه گریم، برادران و «پرو

 از یکی ژوکوفسکی. خورد می چشم به (Солово о полку Игорове) «ایگور
 .شودمی محسوب روسیه در ترجمه تاریخ افراد ترین برجسته

 یا و تفسیر شکل به گاهی که بود، آزاد ترجمه طرفدار کارامزین هامنند ژوکوفسکی
 وقوع مکان گاهی او. آمد می در اصلی منت موضوع مبنای بر جدید داستانی حتی

 و دادمی روسی های نام داستان های شخصیت به کرد، می منتقل روسیه به را حوادث
 نواخت و وزن سبک، بتواند وی که شد، می موجب چشمگیرش استعداد وجود این با... 

. ودندب وفادار اصلی منت به زیادی میزان به هایش ترجمه بهرتین و کند بازتولید را اشعار
 .اوست از مانده برجای میراث وامدار روسی ترجمه مکتب

  

 فرانسوی از برگردان ،83 قرن تاریخ
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 محسوب نیز نرث ترجمه شاخص زمان آن در اصلی منت ترجمه در عمل زادیآ 
 زا بسیاری پسند عامه بسیار و بااستعداد مرتجم ِوِودنسکی ایرینارخ. شد می

 چندین ترجمه در عمالا تاکری میکپیس ویلیام و دیکنز چارلز های داستان
 «کاپرفیلد دیوید» ترجمه در منونه برای. کرد می اضافه اصلی منت به صفحه
 جاهای و ششم فصل آغاز دوم، فصل پایان به را خود های نوشته دیکنز

 بود خواننده رضایت جلب عمل این برای او توجیه. افزود داستان از دیگری
 مناید بازسازی آزادانه را اصلی منت روح دارد حق مرتجم که داشت،  اعتقاد و
 خودش تعبیر به یا جدید موقعیت در نویسنده های ایده به جدیدی حیات تا
 .ببخشد «دیگر آسامنی زیر»
  

 
 اریخت در ای برجسته نقش نیز روس بزرگ شاعر دو لرمانتف میخاییل و پوشکین الکساندر 

 تند،داش دو این اشعار در معتدلی نسبتاا  جایگاه ها ترجمه اگرچه. کردند ایفا روسیه در ترجمه
 های ترجمه در ها آن. است اهمیت حائز روسیه در ادبی ترجمه بهبود در ها آن نقش اما

 خارجی رشع های ویژگی ترین ترین برجسته اشعار از خود گونه تقلید و( پارافراز) االسمی رشح
 رنیه برجسته آثار خود نوبه به دو این های ترجمه اینکه تر مهم نکته و کردند بازتولید را

 نای. نداشتند روسی زبان به ها آن شاهکارهای از تر پایین جایگاهی روی هیچ به که بودند،
 ودند،ب مهم اصل این گذار پایه و شدند تبدیل مرتجامن سایر برای الگویی به آزاد های ترجمه

 انمی این در. باشد مقصد زبان در بومی ادبیات از جزیی خود باید خوب ادبی ترجمه یک که
 سایلم به وافری عالقه همواره او. است تر برجسته روسی ترجمه مکتب رشد در پوشکین نقش

. دبودن برانگیز تامل و زدنی مثال ها ترجمه از وی نقادانه های تحلیل و داد می نشان ترجمه
 منت هب وفاداری بر وی پافشاری. ورزید می تاکید ترجمه جهت ادبی آثار انتخاب اهمیت بر او

 مرتجامن هرتینب بر مثبتی تاثیر مرتجم ادبی مکتب باالی تبیین قدرت و کیفیت با توام اصلی
 .گذاشت بیست و نوزده قرن روس

  
 طرفدار عمالا دوره این مرتجامن از بسیاری اگرچه 

 وفاداری بر نیز اندکی تعداد اما بودند، آزاد ترجمه
 ترجمه بودن اللفظی تحت و اصلی منت به کامل
 تاکید منت شفافیت و معنا به لطمه صورت در حتی

 ای برجسته افراد به توان می ها آن میان از. داشتند
 فت. آ.آ و گندیچ. ای.ان ویازمسکی،. آ.پ چون
 ترجمه مختلفی های زبان از همگی که کرد، اشاره

 شیوه براساس همیشه ها آن وجود این با. کردند می
 قریحه و شم گاهی. کردند منی عمل خود تایید مورد

 آدام و کنستانت بنجامین آثار از ویازمسکی های ترجمه مثال برای. شکست می را بودن اللفظی تحت سد مرتجم هرنی
 وشکینپ فراوان تحسین مورد هومر «ایلیاد» ترجمه ویژه به گندیچ، های ترجمه حتی و نبودند ادبی ارزش از تهی میسکیویچ

 ترجمه در یزن او اما گذاشت، وی آثار کیفیت بر منفی تاثیری اللفظی تحت ترجمه به فت حد از بیش پایبندی. گرفتند قرار
 .یافتمی دست موفقی های حل راه به گاهی
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 افکار ترویج برای ابزاری عنوان به گاهی آزاد ترجمه
 زیرناگ به اصلی منت در که رفت، می کار به دموکراتیکی

 .بودند شده سانسور دستخوش
 و میخایلف. ام مینایف،. د کوروچکین،. و مانند مرتجامنی

 رد تغییرات کردن وارد با یا و مناسب متون انتخاب با... 
 بود، آن روسی بافت با هامهنگ که خود های ترجمه

 هک بود، دوره همین در. یابند دست هدف این به توانستند
 زا بخشی به مخالفت ابزار عنوان به ترجمه از استفاده

 .گردید بدل روسیه سنت
 

 
 د. مینیایف                             میخائیل میخایلف                          و. کوروچکین            

 

  شوروي دوره
 هاي ترجمه نرش منظور به اي تازه انتشارات. بود همراه ترجمه در جديدي غليان و جوشش با 8381 انقالب از پس هاي سال

 عديده كالتمش رغم عيل نهاد اين. گرديد تاسيس گوريك ماكسيم ابتكار به رشقي و غريب اديب آثار متام شده بازبيني يا جديد
 ال،استند فرانس، آناتول بالزاك، چون بزرگي نويسندگان آثار از فراواين هاي ترجمه دهه دو طول در توانست اداري و اجرايي
 .منايد ارايه ديگر بسياري و تواين مارك شاو، برنارد ديكنز، بايرون، شيلر، هاينه،

 
 جهان ادبیات انتشارات همکاران
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 انديشمندان بهرتين. يافتند انتشار بعدي هاي دهه و 91 دهه در ديگر محيل و رسارسي نارشان سوي از نيز فراواين هاي ترجمه
 در اينفراو  بااستعداد مرتجامن. رساندند تكامل از جديدي درجه به را ترجمه هرن و شدند سهيم كار اين در كشور نويسندگان و

 ،لوزينسيك. ام به توان مي ميان آن از. يافتند دست اعتبار و شهرت به آن مرزهاي از خارج و شوروي جامهري اتحاد در دوره اين
 .كرد اشاره داروزس. ان  و كاالشنيكوا. اِ  لوبيمف،. ان مارشاك،. اس كوپرنيك،-شپكينا. ت

 بسيار ها مليت ادبيات از ترجمه ميزان. داد مي افزايش را ترجمه به نياز شوروي جامهري اتحاد بودن چندمليتي ويژگي
 كشور نقاط رساي و آذربايجان قزاقستان، ازبكستان، ارمنستان، گرجستان، از بزرگي حاميس آثار با روس خوانندگان. بود چشمگري

 كارهاي صهعر  اين در تيخونف نيكالي و پاسرتناك بوريس گينزبورگ، لف مانند روس برجسته نويسندگان و شعرا. شدند آشنا
 .دادند انجام فراواين

   
 لف گینزبورگ                                       نیکالی تیخونف  

 

 ها رجمهت اكرث زماين برهه اين در. بود غرياديب ترجمه براي موثري بسيار محرك عامل بيستم قرن دوم نيمه در اطالعات انفجار
 رجمهت حال اين با اما داشت، وجود اي حرفه مرتجم به بسياري نياز. گرفت مي صورت فني و علمي سيايس، اجتامعي، متون از

. اختندپرد مي نيز ترجمه به خود اصيل كار كنار در كه شد، مي انجام اي غريحرفه مرتجامن توسط همچنان اغلب غرياديب متون
 سازماين و ساختاري تغيريات پيدايش به منجر و كرد حرفه اين وارد را بسياري افراد ترجمه كار سابقه يب و چشمگري افزايش
 و صنعتي هاي رشكت و دولتي ادارات در ترجمه مختص هاي دپارمتان و ها آژانس خدمايت، موسسات از اي شبكه. گرديد
 به يا توق پاره طور به نيز سايرين و درآمدند رسمي استخدام به شفاهي و كتبي مرتجامن از بسياري. گرديد تاسيس تجاري
 چه و اديب حوزه در چه ها،ترجمه باالي رفته هم روي كيفيت و ميزان به توجه با. بودند مشغول ترجمه به جانبي كار عنوان
 .شدمي محسوب ترجمه عرصه در بزرگ قدريت درستي به دوره اين در شوروي فني، و علمي

 

   
  مارشاک. سا                                     لوبیمف  میخایلویچ نیکالی                                           

  

 يخارج هاي زبان آموزيش موسسات از برخي. كردند مي رفع را اي حرفه مرتجامن به روزافزون نياز متعددي آموزيش موسسات
 از ياريبس. گرفتند مي قرار آموزش تحت نيز فني هاي كالج و ها دانشگاه در مرتجامن و منودند ترجمه بخش تاسيس به اقدام

 .منودند خود دانشجويان براي اصيل رشته كنار در ترجمه هاي دوره برگزاري به اقدام آموزيش موسسات



 
21 

 نويسندگان اتحاديه سوي از كه ديدند، مي تعليم گوريك اديب موسسه در اديب مرتجامن
 مختلف هاي قوميت هاي زبان از ترجمه به موسسه اين در. شد مي حاميت شوروي
 .شدمي معطوف خايص توجه شوروي جامهري اتحاد

  

. كرد مي جلب خود به را بيشرتي توجه دوره اين در ترجمه متنوع و غني فعاليت
 گوناگون هاي زبان از هايي ترجمه انتشار به منظم طور به ادواري مجالت از بسياري

 .پرداختند مي معني هاي ترجمه برخي ضعف و قوت نقاط از نقادانه ارزيايب همراه به
 

 (09 دهه) فروپايش از پس دوره در ترجمه
 جمهتر  امكان سانسور الغاي. كرد تغيري اخص طور به ترجمه بازار و اعم طور به ترجمه فعاليت ماهيت پرسرتويكا دوره در

 از ار  انتشارايت موسسات ديگر دولت. ساخت فراهم را اخالق و ايدئولوژي ديدگاه از ناپسند و غريمجاز هاي كتاب از بسياري
 توسط ارباز . يافت كاهش شدت به توليداتشان يا شدند ورشكسته علت همني به ها ان از بسياري و كرد مني تامني مايل لحاظ
 اين در .بود ها آن كيفيت عمومي افت و ها كتاب قيمت رسيع افزايش نيز اش نتيجه و شد قبضه خصويص تجاري هاي رشكت
 تاثريات هم جديد وضعيت. شدند مي ترجمه نگاری هرزه مضمون با مطالبي و پسند عامه هاي داستان عمده طور به دوره

 بودند لفعا كردند، مي ترجمه انگلييس از كه مرتجامين اكرث دوره اين در. داشت ترجمه كار تجاري جنبه بر منفي هم و مثبت
 .كردند مي دريافت بهرتي حقوق و
 

 ياورندب روي ترجمه به تا داشت آن بر را اي غريحرفه افراد از بسياري باال دستمزدهاي
. ودب همراه ترجمه نازل كيفيت با متعددي هاي كتاب نرش با طبيعتاا  امر اين و

 رقبا رساي به نسبت بازار به آن زودتر ارايه جهت ترجمه تحويل براي جديد نارشان
 تمد طوالين هاي تالش از حاميت به ديگر ها آن. كردند مي تعيني كوتاهي مهلت
 .نداشتند اي عالقه شد، مي شاهكار يك خلق به منجر كه فراواين

  
 وجود آملاين و انگلييس از شفاهي مرتجامن جذب براي نيز زيادي تقاضاي
 يا و خارجي بومي، هاي رشكت براي كار با ها آن از بسياري و داشت

 براي زندگي تامني بالعكس. كردند مي دريافت خويب دستمزد چندمليتي
 ترجمه در كه دسته آن ويژه به بود؛ دشوار اغلب ها زبان ساير از مرتجامن

 در قبالا كه رسمي مرتجامن و داشتند تخصص رايج كمرت هاي زبان از
 .كردند مي دريافت ثابت حقوق دولتي انتشارايت موسسات

 

 .ساخت تر برجسته روسيه در را ترجمه فعاليت به ساماندهي براي قوانني فقدان جديد بازار رشايط
 ابقس اعتبار و بخشد ارتقا را خود اعضاي مايل و اجتامعي موقعيت تا بوده تالش در مجدانه روسيه مرتجامن جديد اتحاديه
 .منايد احيا روسيه در را ترجمه

 
 يهـروس در هـترجم وريــتئ

 در اما. است بوده انديشمندان جدل و بحث مورد روسيه تاريخ رسارس در ملت يك فرهنگ از مهم اي جنبه عنوان به ترجمه
 تالش اب ترجمه عرصه فعاالن و نويسندگان منتقدان، ذهني اغلب ويل برانگيز تامل هاي ايده كه بود، بيستم قرن دوم نيمه
 مينهز  در يافته انتشار مطالب ميزان با ترجمه فعاليت رشد ميزان زمان آن از. گرديد توام همگرا نظريه يك ايجاد جهت هايي
 .است بوده همرتاز ترجمه نظري هاي جنبه
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 دهنده بازتاب گريد، مي نشات مختلفي فكري مكاتب از روسيه در ترجمه تحقيقات
 برخي اين وجود با. پردازد مي متضادي هاي ديدگاه بيان به و است مختلفي هاي عرصه

. تگرف نظر در ترجمه تئوري روسيه مكتب تشخيص براي توان مي را مشرتك هاي ويژگي
 مختلف هاي شيوه از استفاده با توان مي كه اي پديده عنوان به ترجمه پذيرش فرض

 عمدتاا  پرداخت، آن توصيف و مطالعه به منطقي و عيني صورت به برريس و مشاهده
 است ممكن مرتجم گريي تصميم فرآيند. است بوده ترجمه رويس هاي تئوري مبناي
( linguistic) شناختي زبان الگوهاي مبناي بر نهايتاا  اما برسد، نظر به ابتكاري و ذهني

 كه رود، مي انتظار. گريد مي شكل مقصد و مبدا هاي زبان در( cognitive) شناختي و
 مشاهده قابل واقعيات مطالعه آن اصيل كار و توصيفي نخست درجه در ترجمه تئوري

 هترجم انفرادي هاي فعاليت اغلب در كه باشد، ترجمه فرآيند ثابت هاي ويژگي كشف و
 هايي چهارچوب تعيني به توان مي ترجمه واقعي ماهيت كشف از پس تنها. مشرتكند

 و ريدگ صورت واقعيات مبناي بر بايد تئوريك تعميم بنابراين. پرداخت آن چگونگي براي
 مقصد و دامب متون تطبيقي برريس ترجمه حوزه در روس پردازان نظريه تحقيق اصيل  شيوه(. گرايي ذهني) ذهني تصورات نه
 .است ترجمه فرآيند روي گوناگون تجريب مطالعات كنار در

  

. ريدگ مي صورت شناختي زبان چهارچوب در عمدتاا  روسيه در ترجمه تئوريك تحقيقات
 نارك در شنايس زبان علم از مهم اي شاخه را ترجمه شناختي زبان تئوري محققان اكرث

 نروا تطبيقي، شنايس زبان عمومي، شنايس زبان
 شنايس زبان زبان، شنايس جامعه زبان، شنايس

 شناختي زبان تحقيقات هاي حوزه ساير و منت
 شنايس زبان از گسرتده مفهوم اين. دانند مي

 زبان هاي شيوه از وسيع استفاده امكان كالن
 صوري، هاي جنبه توصيف جهت شناختي
. آورد مي فراهم را ترجمه شناختي و معنايي

 زبان روسيه در ترجمه پردازان نظريه اكرث
 .هستند فعال مرتجامين نيز و اي حرفه شناساين

 بني نزديك ارتباط حفظ در ها آن به امر اين
 .رساند مي ياري عمل و تئوري

 
 

 
 واملع متام و ترجمه فرآيند هاي جنبه متام كه مشغولند، اي گسرتده تحقيقات انجام به روسيه در ترجمه عرصه متفكرين
 ي،شناخت زبان ابعاد) زباين ميان ارتباط عمومي هاي جنبه به كنند مي تالش ها آن. گريد مي بر در را آن بر موثر مفروض
 مفهوم هب ميان اين در. بپردازند ديگر زباين به مشخص زبان يك از ترجمه به مربوط مسايل نيز و( آن شناختي روان و شناختي

 ادلمع عنارص با كه منت معنادار اجزاي و ترجمه فرآيند مختلف هاي الگو ترجمه، سبيك و عميل هاي جنبه ترجمه، در معادل
 نيب از گرفته صورت هاي ترجمه برريس طريق از ترجمه مسايل. شود مي بسياري توجه شوند، مي جايگزين مقصد زبان در

 چنني كه ت،اس اين بر اعتقاد. گريد مي قرار مطالعه مورد...  و رويس ايتاليايي، اسپانيايي، فرانسوي، آملاين، انگلييس، هاي زبان
 و ببخشند تعميم را خود هاي يافته ساخت خواهد قادر را دانشمندان رسانجام ترجمه فعاليت روي اي پيچيده تحقيقات
 .منايند فراهم ترجمه عمومي تئوري ارايه جهت كارآمد چهارچويب

 

 کومیسارف . ان  .و
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 از گريد، مي بر در را ترجمه انواع متام روسيه در ترجمه مطالعات كه واقعيت اين
 مختلف هاي جنبه توصيف به بسياري توجه. است برخوردار بسياري اهميت
...  و تجاري فني، سيايس، انواع بر تاكيد با -شفاهي چه و كتبي چه– غرياديب ترجمه
 و اديب ويژگي دو هر اديب ترجمه حوزه در تحقيقات. شود مي معطوف ترجمه
 عالقه مورد موضوع شفاهي ترجمه خصوص در. دهد مي قرار نظر مد را هرني
 چنني روي تحقيق و برريس. است همزمان ترجمه ويژه به كنفرانس، ترجمه عمدتاا 
 مهترج متام مشرتك هاي ويژگي توصيف امكان ترجمه هاي فعاليت از وسيعي گسرته

 .است ساخته فراهم را ترجمه از مشخص نوع هر هاي ويژگي نيز و ها
 

 بيكت مرتجامن عميل تربيت با نزدييك ارتباط در همواره روسيه در ترجمه مطالعات 
 اغلب شده موجب موثر آموزيش و دريس برنامه تهيه به نياز. است بوده شفاهي و

 تتحقيقا نتايج از آموزيش موسسات تا گريد صورت عرصه اين در اي ويژه تحقيقات
 و تئوري واحدهاي كردن وارد و مناسب آموزيش هاي تكنيك انتخاب جهت تئوريك

 . منايند استفاده خود دريس هاي برنامه در ترجمه عميل
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 (آندریف لئونید از کوتاهی داستان) دوست
 

  ،آندریف نیکالیویچ لئونید  |
 نقره عرص برجسته مناینده روس، رسشناس نویسنده

( 28) 3 روز در روسی اکسپرسیونیزم پدر و روسی ادبیات
 ای خانواده در( Орёл) آریول شهر در 8118 اوت

 ندم عالقه مطالعه به کودکی در او. آمد دنیا به متوسط
 شهر کالسیک مدرسه در 8138 تا 8112 سال از. شد

 هارمتن و شوپنهاور آثار مطالعه از و کرد می تحصیل
 او قوی تخیل قوه و جوانی شوق و شور. برد می لذت

 برای .بزند رس وی از پروایی بی رفتارهای که شدند، باعث
 کنزدی حال راه در لوکوموتیو که هنگامی منظور بدین و بیازماید را خود اراده نیروه گرفت تصمیم سالگی 81 سن در مثال
 .نرسید وی به آسیبی اما کشید، دراز ها ریل بین بود، شدن

 شده تزلزلم خانواده مالی وضعیت پدر مرگ از پس آنکه با. شد پرتزبورگ سن دانشگاه حقوق دانشکده وارد دبیرستان امتام با
 یدکوش پرتزبورگ سن در. بکشد گرسنگی شد می مجبور ها وقت بعضی. آورد روی الکل حد از بیش مرصف به او اما بود،

 .فرستادند پس رسدبیری بخش از متسخر و خنده با را ها آن همه خودش گفته به اما بنویسد، را هایش داستان اولین
: یفآندر خود گفته به مسکو در .شد مسکو دانشگاه حقوق دانشکده وارد و کرد ترک را آنجا دستمزد پرداخت عدم دلیل به
 .«کردندمی کمک کمیته و اـرفق بود، بهرت مادی لحاظ از زندگی»
 
 

 دوست
 ولهزنگ از پس که صدایی اولین زد، را خود خانه در زنگ هنگام دیر شب، که وقتی

 اساحس هم و غریبه از ترس هم آن در که بود، سگش بلند پارس رسید، گوشش به
 غژغژ و هاگالش محکم صدای هم بعد. کرد حس شد می را او آمدن از شادی
 .شنید را در چفت شدن کشیده پایین
 را زنی ساکت حضور که حالی در درآورد، تاریکی در را لباسش و شد خانه وارد
 کشیده زانوانش بر آرامی به سگ های پنجه. کرد می احساس خود نزدیکی در
 .لیسید می را اش کرده یخ دست پرحرارتش زبان و شد می

 :پرسید همدردی با توام رسمی لحنی با بیداری و خواب در صدایی
 شد؟ چی خب، -

 :داد جواب کوتاه خیلی میخایلیچ والدیمیر
 .رفت اتاقش به و. شدم خسته ؛هیچی -

 کشید، می اتاق خورده جال کف روی را هایش پنجه که حالی در سگ او دنبال به
 کرد، روشن کامالا را اتاق متام چراغ نور وقتی. پرید خواب تخت روی و شد وارد
. آمیخت هم در سیاهش چشامن آن با سگ نگاه با میخایلیچ والدیمیر نگاه

 و ردک دراز را خود جلویی های پنچه بفهامند، او به بهرت را خود خواسته اینکه برای و. کن نوازشم و بیا: گفتندمی هاچشم
 .چرخاند دستی ارگ دستگیره مثل را دمش و داد باال آرامی به را پشتش گذاشت، ها آن روی کج حالت به را رسش

 بود، احساسات فوران خاطر به انگار و. کشید براقش سیاه موهای به دستی و! منی دوست تنها تو: گفت میخایلیچ والدیمیر
 آهی هم میخایلیچ والدیمیر. کشید خفیفی زوزه هیجان و شادی با و داد نشان را سفیدش هایدندان افتاد، پشت به سگ که

 .باشد داشته دوست را او که نیست، دیگری کس دنیا این در که اندیشید، خود با و کرد نوازشش کشید،
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 ویر  جایی سگ وقت آن و شد می نوشنت مشغول نبود، خسته کار فرط از و گشت برمی زود که مواقعی میخایلیچ والدیمیر
 حالت در و گشود می را سیاهش های چشم از یکی گاهی از هر. کرد می جمع را خودش و کشید می دراز او نزدیک صندلی
 اثر خلق جریان از آمده هیجان به میخایلیچ والدیمیر وقتی و. چرخاند می طرف آن و طرف این به را دمش بیداری و خواب
 رسهم تپش و کرد می اتاق در رفنت راه به رشوع خیال صور و افکار انبوه از افتاده نفس به و قهرمانانش آالم از درمانده ادبی،
 .چرخاند می طرف آن و طرف این به بیشرتی شدت با را دمش و کرد می دنبالش خود ناآرام نگاه با او کشید، می سیگار

 .داد تکان تایید عالمت به را دمش هم او و «واسیوک؟ شویم مشهور بتوانیم تو و من کنی می فکر: »پرسید می سگ از
 گویم؟ می درست بخوریم، جگر توانیم می وقت آن -
 .بود جگر عاشق او داد؛ می کش را بدنش مالحت با و «گویی می درست: »داد جواب سگ

 گرفت، می ظرف ها همسایه از کرد می زندگی او با که اش خاله مواقع این در. داشت مهامن اوقات اغلب میخایلیچ والدیمیر
 که حالی در و خرید می کالباس و ودکا رفت می کند، پذیرایی ها آن از چای با تا کرد می پهن را سامور بساط راه به راه

 ایصداه سیگار دود از مملو اتاق در. کشید می بلندی آه آورد می بیرون جیبش ته از را کثیف و چرب روبلی یک اسکناس
 می گله خود رسنوشت از زدند، می بامزه و دار خنده های حرف خندیدند، می کردند، می بحث. رسید می گوش به بلندی
 دیگری کار به و بگذارد کنار را ادبیات که کردند، می نصیحت میخایلیچ والدیمیر به ورزیدند؛ می حسادت یکدیگر به و کردند

 وبمرش  های گیالس هم بعضی گیرد، قرار درمان تحت باید گفتند می ها بعضی. باشد تر پرمنفعت که کاری شود؛ مشغول
 دامم که بود، چنان او بیامری شدت. کردند می صحبت سالمتیش برای ودکا مرضات از و زدند می او مرشوب گیالس به را خود

 دنبال به زندگی در که است، خاطر همین به شده، دچار شدید افرسدگی به که است، خاطر همین به. داشت عصبی حالت
 دعوتش دوستی روی از. بود پیدا همدردی حس صداشان در و کردند می خطاب «تو» را او همه. گردد می غیرممکن چیزهای

 می ترک را خانه رسمست و شاد او که هنگامی و. برود شهر حومه به میگساری و نشینی شب ادامه برای ها آن با تا کردند
 اش خاله خاکسرتی چشامن: کردند می مشایعتش چشم جفت دو خندید، می دلیل بی و کشید می فریاد همه از بلندتر کرد،

 .نگران و محبت با سگ سیاه چشامن و مالمت و خشم با
 که یدرحال و گچ و گل به آغشته پای تا رس با خانه به بازگشت هنگام صبح حوالی و مستی حالت در که آورد، منی خاطر به

 اش الهخ به خانه در و گفته ناسزا دوستانش به میگساری حین که شد، مطلع بعداا . است کرده کار چه بود، کرده گم را کالهش
 خاطر به را سگ و کرده توهین زد خواهد دار را خودش و ندارد را زندگی چنین طاقت دیگر گفت می و ریخت می اشک که

 بود، داده نشان را هایش دندان لرزان و زده وحشت سگ که وقتی. است داده آزار دهد تکان دم تا و نیامده طرفش به اینکه
 تازه رنجور و مریض او و بود رسیده پایان به همه برای روزانه کار ساعات رسید؛ می فرا بعد روز. بود زده خود کمربند با را او

 مرگ از وحشت که شد، می باعث هم همین. ایستاد بازمی حرکت از گاهی و زد می نامنظم سینه در قلبش. شد می بیدار
 یم گوش به اش خاله پای صدای آشپزخانه در دیوار پشت از. بلرزد هایش دست و فرابگیرد را وجودش متام الوقوع قریب
 رفح میخایلیچ والدیمیر با ای کلمه اینکه بدون او. شد می پخش رسد و خالی آپارمتان جای همه در هایش قدم صدای. رسید
 وچکیک لکه به و بود ساکت هم او. گذاشت جلویش آب باشد، بخشیده را او اینکه بدون و عبوس ای چهره با سکوت در بزند،
 هب را زندگیش دارد که کرد، می فکر خودش با. بود کرده جلب خود به را توجهش پیش ها مدت که کرد، می نگاه سقف روی
 یم تصور تنها نهایت بی و ضعیف ارزش، بی آدمی را خودش. یافت نخواهد دست سعادت و شهرت به هرگز و کشد می آتش
 آالمش، در و بیاید او پیش که نبود هم نفر یک حتی و بود جوش و جنب حال در های آدم از مملو بیکران دنیای این. کرد

 اکارشخط و لرزان دست با. شود رشیک او با بودن ارزش بی کشنده باور و شهرت مورد در اش بلندپروازانه و غیرمنطقی افکار
 اشکی قطره تنها فرشد هم به محکم را ها آن اینکه وجود با اما فرشد، هم به را هایش پلک و گرفت را رسدش پیشانی
 آورد، پایین را دستش وقتی و. غلتید پایین داشت، خود در را شده تباه های بوسه بوی هنوز که ای گونه از و چکید بیرون
 صدای و افتاد سگ پرمحبت و سیاه چشامن به اشکش از آلوده مه نگاه و. صاف و پشاملو پیشانی افتاد؛ دیگری پیشانی روی
 :گفت لب زیر صحنه این از یافته تسال و متاثر. کرد احساس خود گوش در را اش آهسته های نفس
 ...! من دوست تنها من، دوست -
 دکاو  مرضات از و کردند نصحیتش کردند؛ مالمتش کمی مالیمت با و آمدند مالقاتش به دوستانش کرد، پیدا بهبود وقتی

 متوجه. کردند منی آمد و رفت او با دیگر بود، کرده توهین مستی حالت در ها آن به که دوستان از دسته آن اما. گفتند برایش
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 رتیبت بدین. شوند مواجه ناخوشایندی مساله با نداشتند دوست دیگر اما کند، بدی ها آن به نداشته قصد او که بودند، شده
 .شدند سپری دهنده کیفر شفقت بی روشن روزهای و مسموم و آلود دود های شب تنهایی و گمنامی خویشنت، با جدال در
 : شد می شنیده آه به شبیه ای زمزمه تخت از و شد می انداز طنین خاله های قدم صدای اغلب خالی آپارمتان در و

 ! ...من دوست تنها من، دوست
 از مملو را لیخا آپارمتان و رسید راه از بینی پیش غیرقابل و غیرمنتظره ای گونه به فریبنده شهرت این. رسید راه از رسانجام و

 .بود شده قطع آرام نجواهای و ناپدید تنهایی شبح. شد غرق دوستان پای صدای میان در خاله های قدم. ساخت شادی و نور
. کرد یمن توهین دوستانش به نه و خاله به نه دیگر میخایلیچ والدیمیر و نبود اثری هم تنها های آدم شوم رفیق این ودکا از

 انهخ به خندان و شاد و مهربان دیرهنگام که وقتی دوستش، تنها او، با دیدار زمان کردنش پارس صدای. بود خوشحال هم سگ
 فیدشس های دندان کشید، می باال را فوقانیش لب. گرفت می یاد را زدن لبخند هم خودش و بود شده تر پرطنین گشت، بازمی

 والدیمیر وسایل. شد می بازی مشغول شیطنت و شادی با. داد می چروک مضحکی طرز به را دماغش و داد می نشان را
 یم دراز را هایش دست میخایلیچ والدیمیر وقتی اما بربد، را ها آن خواهد می که کرد، می وامنود و داشت برمی را میخایلیچ

. زد می برق شیطنت از سیاهش چشامن و کرد می فرار دوباره بعد و شود نزدیک قدم یک داد می اجازه بگیرد، را او تا کرد
 گاز را دامنش و کرد می حمله او به خشم به تظاهر با سگ و!« بگیر: »زد می داد و داد می نشان سگ به را اش خاله گاهی

 ویر  بر خشکی لبخند. کرد می نگاه دوستش به خود مکار سیاه های چشم آن از یکی گوشه از زنان نفس نفس و گرفتمی
 : گفتمی و کردمی نوازش بود، بازی گرم که را سگ براق رس. بستمی نقش خاله های لب

 .«ندارد دوست سوپ فقط خوبیست، سگ» -
 سگ شکست، می را سکوت خیابان آمدوشد از پنجره غژغژ صدای تنها و کرد می کار میخایلیچ والدیمیر وقتی ها شب اما

 .شد می بیدار او حرکت کوچکرتین با و زد می چرت او اطراف جایی زنگ به گوش و هشیار
 «خواهی؟ می جگر برادر، شده چه: »پرسید می او

 .«خواهم می بله،: »چرخاند می طرف آن و طرف این به را دمش تایید نشانه به واسیوک
 .بخواب. ندارم وقت برادر، ندارم وقت کنم؟ نوازشت خواهد می دلت چه، دیگر. خرم می کن، صرب کمی خب، -

 رفک و جدید آثار خلق برای برنامه از پر رسش چون. بخرد رفت می یادش همیشه اما پرسید، می جگر درباره سگ از شب هر
 زن. ردک می عبور قصابی مغازه کنار از و بود شب بخرد؛ جگر که افتاد، یادش بار یک تنها. بود شده عاشقش که بود، زنی به

 ودخ سگ از شوخی به میخایلیچ والدیمیر. بود چسبانده او آرنج به کامالا را آرنجش و رفت می راه او شانه به شانه زیبایی
 ند،ا بوده دشواری و وحشتناک لحظات که گفت، بعد و گرفت ژست کمی. کرد تحسین را او ذکاوت و هوش و زد حرف برایش

 د،ش خوشبخت وقت هر اینکه گفت؛ بود، داده دوستش به که قولی از شوخی به و دانسته می خود دوست تنها را سگ آن که
 .فرشد خود سمت به محکمرت را دخرت دست و...  بخرد جگر برایش

 خوشم ها سگ از اصالا من اما کنید؛ می زدن حرف به وادار هم را سنگ حتی! هستید هرنمند شام: »داد جواب خنده با او
 .شوند می آدم مریضی باعث راحت خیلی آید؛ منی

 وزهپ گاهی که خصوص این در و کرد موافقت شوند می مریضی باعث راحت خیلی ها سگ که حرف این با میخایلیچ والدیمیر
 .نیاورد زبان به چیزی بوسیده می را سگش براق و سیاه
 خاله. رفتن استقبالش به برگشت خانه به میخایلیچ والدیمیر وقتی شب و کرد بازی معمول حد از بیش واسیوک صبح روز یک

 دراز نازک زیرانداز یک روی سگ آنجا در. رفت آشپزخانه به و شد نگران میخایلیچ والدیمیر. است مریض سگ که گفت،
 نگاه دوستش به مغموم حالتی با و داد تکان را دمش. بودند شده تار هایش چشم و بود داغ و خشک دماغش. بود کشیده

 .کرد
 !من بیچاره سگ هستی؟ مریض پرس، شده چه -
 .بودند شده منناک سیاهش های چشم و خورد می تکان سختی به دمش
 .بکش دراز بکش، دراز خب، -

 شخود و گذرد می حاال خب،. ندارم وقت فردا من اما برد، دامپزشک پیش را او باید: »کرد فکر خودش با میخایلیچ والدیمیر
 .کرد فراموش را سگ آورد، ارمغان به برایش توانست می زیبا دخرت آن که سعادتی رویای در و. «شود می خوب
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 آنکه زا بعد و گشت زنگ دنبال به هایش دست با کورمال کورمال زیادی مدت برگشت، وقتی و نبود خانه در را بعد روز متام
 .کند چه وسیله آن با که بود، رسدرگم ها مدت کرد، پیدایش

 !«کنید باز: » گفت آوازکنان و «بزنم زنگ باید. است درست آه،: »خنده زیر زد
 به نانک زمزمه میخایلیچ والدیمیر. رسید گوش به در چفت کشیدن پایین غژغژ و ها گالش صدای. درآمد صدا به بار یک زنگ

 مدت اما درآورد، را هایش لباس سپس. کند روشن را المپ باید شود متوجه آنکه از پیش رفت، راه زیادی مدت. رفت اتاقش
 یلیخ امروز که کند، می نگاه زیبا دخرت آن به انگار که کرد، می نگاه ها آن به طوری و بود گرفته دست در را پوتینش ها

 جلوی مدام او بشاش چهره هم کشید دراز آنکه از بعد. «هستم شام عاشق من بله،: »بود گفته او به قلب صمیم از و ساده
 ونهمچ را پرسش این شدید دردی و کند منی حس خود کنار در را سگ براق و سیاه پوزه شد متوجه اینکه تا. بود هایش چشم
 ندیشید،ا خود با اما. شد رشمنده بود، کرده فراموش را بیامر سگ آن اینکه از «کجاست؟ واسیوک پس: »کرد فرو قلبش در دشنه

 زشکدامپ از شود می فردا. نیست نگرانی جای و شد می مریض واسیوک که نبود، باری اولین این چون نیست؛ خاصی مساله که
 و دکن منی کمکی هیچ کار این. ندارد لزومی خودش ناسپاسی و سگ به کردن فکر صورت هر در اما. بیاید اینجا به خواست

 .کاهد می آدم خوشبختی از
 به ود،ب شده تربیت نزاکت آداب سختگیرانه اصول طبق که آنجا از و. بود بریده را امانش استفراغ. شد بد سگ حال صبح از

 و کوچک جثه. خورد می تلوتلو ها مست مثل که درحالی رفت؛ می بیرون و کرد می بلند تخته روی از را خودش سختی
 رآمدهد خاکسرتی رنگ به دیگر که چشامنی با و بود خم پایین به ناتوانی فرط از رسش اما بود، براق همیشه مثل سیاهش

 هلث آن با را سگ دهان اش خاله همراه به خودش ابتدا در میخایلیچ والدیمیر. کرد می نگاه متعجب و مغموم حالتی با بود،
 برایش او به کردن نگاه که کشید، می عذابی و زجر چنان سگ اما ریخت، آن در را دارو و کرد باز اش گراییده زردی به های

 ستد با رسید، می گوشش به او پناه بی و ضعیف ناله دیوار پشت از وقتی. سپرد اش خاله به را او از مراقبت و شد دشوار
 . است داشته دوست را بیچاره سگ این حد چه تا واقعاا  که کرد، می تعجب و گرفت می را هایش گوش جلوی هایش
 و ودب زده زانو که دید، را خاله انداخت، نگاهی آشپزخانه به رفنت هنگام وقتی آن از پیش اما. کرد ترک را خانه غروب هنگام

 حالی در بود، کشیده دراز حرکتی هیچ بدون و لَخت سگ. کرد می نوازش را سگ داغ و ابریشمین رس خود زمخت دست با
 را مکررش و آرام های ناله شد می اش پوزه سمت به شدن خم با فقط و بود کرده دراز را خشکش چوب مثل پاهایش که

 با وا که وقتی و شدند متمرکز بود، شده خانه وارد که او روی بودند، درآمده خاکسرتی رنگ به کامالا که هایش چشم. شنید
 .شدند آمیزتر شکوه و آشکارتر هایش ناله کشید، پیشانیش به دستی احتیاط

 .خرید خواهم جگر برایت. شوی می خوب باش، داشته صرب خب، است؟ بد حالت برادر، شده چه -
 .«بخورد سوپ کنم می مجبورش: »کرد تهدید شوخی به خاله
 درشکه یک خیابان در و رفت بیرون عجله با بود، شده دلگرم شوخی این با که میخایلیچ والدیمیر و بست را هایش چشم سگ
 .برسد دیر الورنتیونا ناتالیا با قرارش به ترسید می چون کرد، کرایه

 می ایج بر خود از مشتعل دنباله و کرد می سقوط تیره آسامن در ستاره چقدر بود؛ متیز و تازه چقدر هوا پاییزی شب این در
 د؛ش می منعکس اش تیره چشامن در و تابید می زن زیبای چهره بر رنگ آبی نوری با و شد می برافروخته آنگاه. گذاشت
 همچون تازه های چشم این بر تشنه های لب و. باشد شده منایان ژرف و سیاه چاهی اعامق در که تابی شب کرم مثل درست
 زندگی و شادی هم، در تنیده عشق، از لرزان و آمده وجد به صداهای. زدند می بوسه صدا بی رسد گونه و دهان و شب هوای

 .کردند می نجوا را
 .شد ماالمال شوم ای دلشوره از اش سینه و افتاد سگ یاد به خانه به شدن نزدیک با میخایلیچ والدیمیر

 :پرسید کرد، باز را در اش خاله وقتی
 است؟ چطور واسیوک خب، -
 .رفتنت از بعد ساعت یک. شد سقط -
 دلش مه میخایلیچ والدیمیر اما. بودند برداشته هم را زیرانداز. بودند کرده پرت جایی و بودند برده دیگر را شده سقط حیوان

 داهاص همه خالی آپارمتان در و کشید دراز تختخوابش در وقتی. شد می دلخراشی بسیار صحنه ببیند؛ را جنازه خواست منی
 .بگیرد را اش گریه جلوی نتوانست کرد که تالشی همه با شدند، خاموش
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. ندغلتید اش سینه روی رسعت به و شدند متورم اش بسته های پلک زیر هایش اشک و شدند کج صدایی هیچ بی هایش لب
 یم رشم احساس بوده زنی بوسیدن حال در اتاق، کف اینجا هم آن بود، دوستش که کسی دادن جان لحظه در درست اینکه از

 می نیز بکند، سگ یک خاطر به او مثل جدی مردی گریه صدای شنیدن با بود ممکن اش خاله که فکری از طرفی از. کرد
 .ترسید

 متام. شفقت بی و مرموز. کرد ترک را میخایلیچ والدیمیر بود، آمده که طور هامن شهرت. گذشت زیادی زمان موقع آن از
 ودخ نیشخندهای و تلخ های حرف وبا بودند شده بد او با بابت این از همه و داد باد بر بودند، بسته او به که را امیدهایی

 . افتاد او روی بر سنگینی و جان بی فراموشی تابوت، سقف مثل درست سپس و. کردند می تالفی
 .دید می خورده فریب را خودش هم او کرد؛ ترکش زن آن

 در خاله های قدم صدای پیش از بیشرت اغلب و گذشتند کیفرده و مروت بی روشن روزهای و دودآلود و مسموم های شب
 نجواکنان و کرد می نگاه سقف روی آشنای لکه آن به. کشید می دراز خود تخت روی او و شد می انداز طنین خالی آپارمتان

 :گفت می
 ... من دوست تنها من، دوست -

 .افتاد می تخت در سگ خالی جای روی رمق بی لرزانش دست و
 

 

 ترجمه بازبینی برای گلکار آبتین دکرت از تشکر با     
 
 
 
 
 
 
 

 یکـ عمــر ترجمـــه
  

 گارنت کنستانس
. شد متولد انگلستان برایتون شهر در 8118 سال دسامرب 83 روز در گارنت کالرا کنستانس

 ماریا کالرا و( 8132-8181) حقوقی مشاور بلک دیوید فرزند هشت از فرزند ششمین او
 دهنده سازمانده کلمنتینا خواهرش و ریاضیدان آرتور برادرش. بود( 8111-8121) پاتن

 یک اثر بر مادرش بعد سال دو و شد فلج 8119 سال در پدرش. بود نویسنده و کارگران
 .درگذشت تختش به صندلی از او انتقال حین قلبی حمله

 

 دولتی یهبورس با سپس و رساند پایان به برایتون شهر در را ابتداییش تحصیالت کنستانس
 سال در او. کرد آغاز را یونانی و التین زبان رشته در تحصیل کمربیج در نیوهم کالج در

 خانهکتاب در کتابدار سپس و رسخانه معلم عنوان به آنجا در و کرد مکان نقل لندن به 8119
People's Palace ریچارد دکرت با کلمنتینا خواهرش طریق از او. شد کار به مشغول 

 به آشنایی این. شد آشنا ادوارد پرسش و بریتانیا موزه در مکتوب اسناد مسئول گارنت
 انتشاراتی در برجسته مصحح یک ادوارد. انجامید 8113 سال آگوست 98 در دو آن ازدواج

 روس تبعیدی یک به بود باردار که را کنستانس 8138 تابستان در و بود شده شناخته های
. داد می درس روسی کنستانس به پس آن از که کرد، معرفی والخوفسکی فلیکس نام به
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 روسی آثار ترجمه کار بعد کمی. کرد معرفی فانی همرسش و استپنیاک رسگیوس والخوفسکی، همکار به را او همچنین ادوارد
 ادشاهیپ» و گانچارف ایوان اثر «معمولی داستان یک» شد منترش او از که کارهایی نخستین. کرد آغاز استپنیاک همراهی به را

 سفر روسیه به 8131 سال در اولین برای او که شد، منترش زمانی دوم کتاب. بود تولستوی لف اثر «توست درون در خداوند
 بود، مند القهع تولستوی اگرچه. کرد مالقات تولستوی با آنجا در و شد پالیانا یاسنایا عازم پرتزبورگ سن و مسکو از پس او. کرد
 به بود، هکرد اغاز پیشرت که را تورگنیف آثار ترجمه روی کار داد ترجیح کنسانس کند، ترجمه را مذهبیش آثار بیشرت او که

 .برساند رسانجام
 فانی همرسش با را کارش 8131 سال در وی ازمرگ پس اما کرد،می ترجمه استپنیاک همراه به را روسی آثار ابتدا در کنستانس

 از ار  هایش ترجمه نویسی دست کار و بود شده آشنا او با روسیه در کنستانس که روسی دخرت دادینگتون ناتالی. داد ادامه
 . بود گرفته شکل دو آن بین «معنوی حقیقتاا  دوستی» یک و رفت می شامر به او محبوب شخصیت داشت، برعهده 8311 سال

 گرتسن کی،آسرتوفس تورگینف، داستایفسکی، گانچارف، گوگل، تولستوی، از اثر چند و چندین بعد دهه چهار طول در کنستانس
 آورد روی ینویسندگ به بعداا  ولی کرد، تحصیل شناسی زیست رشته در دیوید او فرزند تنها. برگرداند انگلیسی به را چخوف و

 . نوشت 8322 سال در را«  Lady into Fox»  محبوب رمان و
 

 زا پس و شد نابینا نیمه تقریباا  و ضعیف 8321 دهه اواخر در کنستانس 
 عنوان به خود کار به 8391 سال در تورگنیف «منایشنامه سه» انتشار
 به و منزوی 8391 سال در همرسش مرگ از پس او. داد پایان مرتجم

 عصا با عمرش آخر های سال در و شد دچار نفس تنگی و قلبی ناراحتی
 .فروبست جهان از چشم سالگی 11 سن در گارنت کنستانس. رفت می راه

 

 و کرناد جوزف چون مشهوری نویسندگان تحسین مورد او هایترجمه
 یها کتاب سبک به انتقادها برخی رغم علی. گرفت قرار الرنس. اچ.دی
 سال در ریفیلد دونالد. شوند می چاپ تجدید همچنان ها ترجمه این وی

 و دهد می قرار تحسین مورد را چخوف از کنستانس های ترجمه 8331
 .کند می قلمداد اصلی منت با قیاس قابل را آن نرث

 اینکه دلیل: »نویسدمی گارنت های ترجمه نقد در برودسکی یوزف
 به را یداستایفسک و تولستوی آثار میان تفاوت زبان انگلیسی خوانندگان

 نویسنده دو این های نوشته نه ها آن که است، این کنند می درک سختی
 .«خوانندمی را گارنت کنستانس هاینوشته بلکه

 اثر از کوچکی های بخش گاهی و داشت عمل رسعت ترجمه کار در او
. کرد می حذف بود، نامفهوم برایش که را عباراتی یا کلامت برخی مثال برای

 .دادمی انجام داستایفسکی های کتاب ترجمه در ویژه به اثر آسان خوانش برای و مهارت با را کار این او
 برادران» به توانمی جمله آن از. برگرداند انگلیسی به را روسی ادبی آثار از جلد 18 حیاتش طول در گارنت کنستانس
 توی،تولس از... و «کارنینا آنا» ،«صلح و جنگ» داستایفسکی، از... و «تسخیرشدگان» ،«ابله» ،«مکافات و جنایت» ،«کارامازف

 .کرد اشاره... و تورگنیف از... و «اضافی آدم خاطرات» ،«فرزندان و پدران» ،«رودین»
 
 
 
 
 
 



 
29 

 لودمیال اولیتسـکایا
  

 روس نویسندگان ترین شده شناخته و محبوبرتین از یکی اولیتسکایا لودمیال
 یا شوروی دوره به که پویا و زنده های شخصیت خلق خاطر به او. است

 آثارش در علمی و تاریخی عنارص کارگری به و دارند تعلق پساکمونیستی
 . است مشهور

 یعنی اثرش اولین اما گذاشت، نویسندگی عرصه به پا دیر تقریباا  اولیتسکایا
 سال در( تازه دنیای« )Новый Мир» ادبی نرشیه در که «سونچکا»

 شد، روسیه بوکر جایزه دریافت نامزد بعد سال یک و منترش 8332
 و مدئا» یعنی دیگرش اثر دو اولیتسکایا. بود او برای چشمگیر موفقیتی

 اثر. کرد منترش نرشیه هامن در نیز را «خاکسپاری مهامنی» و «فرزندانش
 پرونده. »شد روسیه بوکر جایزه دریافت نامزد 8331 سال در اول

 «مرتجم اشتاین دانیل» و شد جایزه این برنده 2118 سال در «کوکوتسکی
 برنده 2111 سال در شود، می ترکیب آن در خیال و واقعیت که رمانی

Big Book Award شد گذشته دهه یک روسی بوکر نامزد و .
 صحنه روی به آملان و روسیه در که نوشته، هم هایی منایشنامه اولیتسکایا

 شکل به «کوکوتسکی پرونده» و «خاکسپاری مهامنی» های رمان و اند رفته
 روی به مجارستان در «شوریک شام، ارادمتند» رمان و اند درآمده فیلمنامه

 .اند شده ترجمه دنیا زبان وچهار بیست از بیش به نویسنده این های کتاب. است رفته صحنه
 «مرتجم اشتاین دانیل» رمان بازخورد خصوص در PEN طرف از 2182 سال در ای مصاحبه در که پرسشی به واکنش در لودمیال

 معج میان در تنها کنم می خلق که اثری کردم می فکر. شدم زده شگفت اثر موفقیت از کامالا: »گفت شد، مطرح روسیه در
 که رده،ک پیدا تر گسرتده طیفی از خوانندگانی کتاب این که شد، معلوم اما کند، می پیدا مخاطب فرهیخته قرش از کوچکی

 اثر  این خلق درباره تصمیم گرفنت چگونگی درخصوص دیگر پرسشی به پاسخ در او. «کردم منی حساب ها آن روی اصالا من
 که است، نای بدهم شام به توانم می که پاسخی دقیقرتین کنم می فکر: »داد پاسخ است، مستندسازی و روایت از ترکیبی که

 یمن که خاطر این به دقیقاا  بودم؛ مشکل دچار نوشنت برای ها سال من. گرفت شکل صورت این به خود به خود کتاب این
 که تند،هس مالزمان این: »گوید می که هست، روسی املثل رضب یک. کنم پیدا دشواری گفتگوی چنین برای قالبی توانستم
 ها نآ  بدون بگیرد؛ شکل محبوبم و عزیز قهرمان تا ساختم می را خود رمان مالزمان باید من بنابراین. «سازند می را پادشاه

 .«آمد درمی آب از معمولی کامالا  بسازم اشتاین دانیل از خواستم می که ای پرتره
: گفت اثری چنین برگرداندن های چالش درباره PEN آمریکایی بخش با گفتگو در «مرتجم اشتاین دانیل» مرتجم تِیت آرچ

 ویسندهن وسیله به که هستیم، رو به رو حامسی رمان یک با ما! است لذت مایه باید چالش یک اینکه از بیشرت اثر این ترجمه»
 جریان انواتیک و ارسائیل فلسطین، امریکا، آملان، بالروس، روسیه، لهستان، در داستان. آمده در تحریر رشته به اندیش ژرف ای

 لنق از رسشار طور همین گیرند؛ قرار جستجو مورد باید که است، گوناگون عناوین و اسامی فنی، اصطالحات از مملو و دارد
 بانز  به فاخر و کالسیک نرثی لودمیال نرث دیگر سویی از. شوند ترجمه درست باید که است، مذهبی اعیاد اسامی و ها قول

 اندازه به درست جهان زبانان انگلیسی برای من ترجمه که امیدوارم،. سازد می بخش لذت را آن برگرداندن که است، روسی
 .«باشد جذاب ها زبان سایر به دیگر های نسخه و روس مخاطبان برای روسی منت

 
 
 
 

http://readrussia.org/writers/writer/ludmila-ulitskaya


 
31 

 مرتجم اشتاین دانیل
 

 

 
 های زبان به شام همه از بیش که شاکرم، خود پروردگار از

 پنج دهم می ترجیح کلیسا در اما گویم، می سخن بیگانه
 تعلیم هم دیگران به که بگویم سخن خود خرد با کلمه
 . ناآشنا زبانی واژگان ظالم با اینکه تا باشم داده

  
 .83-81 آیات ،81 باب قُرنتیان، به پولس اول نامه  |
 
 
 
 
 
 
 

 
 اول فصل

 بوستون ،1091 دسامرب .1
 مانوکیان اوا

 .رودمنی بیرون فقراتم ستون از رسما سوزان آفتاب زیر ساحل در تابستان در حتی. است رسدم همیشه
 وستپ پالتو از شده جدا آستین در زندگیم های ماه اولین و آمدم دنیا به زمستان در و جنگل در که است، این دلیلش احتامالا
 اصالا  یاآ دانممنی فقط. منم فرد آن باشد، هدیه یک زندگی کسی برای اگر همین برای ماندم،می زنده نباید اصالا. گذشت مادرم

 .داشتم نیازی هدیه این به
 دوره از شود، می رشوع سالگی دو از من مال. گرفته شکل زود خیلی دارند، خودشان از که خاطراتی ها آدم بعضی برای

 انش درباره چیزی هیچ که آمده، هایی سال در والدینم و من رس بر چه بفهمم که بود، مهم برایم همیشه. کاتولیکی نوانخانه
 که خاطراتش و بود کوچک خیلی ها سال آن در او اما شد، دستگیرم ویتک بزرگم برادر از چیزهایی یک البته. ندارم خاطر به
 را زهاییچی همه تا کرد پر را اش مدرسه دفرت نصف بیامرستان در او. کنند منی ارایه کاملی تصویر رسید، ارث به من به وی از
 اثر رب سالگی شانزده سن در برادرم. است زنده مادر که دانستیم، منی هنوز موقع آن. کند تعریف برایم آورد می خاطر به که

 .اردوگاه از مادر بازگشت از قبل مرد؛ خونی مسمومیت
 از 8312 اوت در او. شد آبسنت مرا مادرم که است، محلی واقع در شهر این اما شده، ذکر اِمسک شهر تولدم محل مدارکم در

 صد حدود فاصله در من. بود همراهش هم ویتک، ام، ساله شش برادر. بارداری ماه ششمین در کرد، فرار امسک گتوی
 زمان ات دقیقاا  که گتو از فراری یهودیان رسی آبادی بین در آمدم، دنیا به عبور غیرقابل های جنگل در امسک، از کیلومرتی
 شبیه چیزشان هیچ واقع در هرچند بودند، پارتیزانی دسته یک. ماندند باقی جا هامن در 8311 اوت در بالروس آزادسازی

 آن ظرمن به. کنند حفظ را خود جان ها آملانی اشغال تحت بخش در کردند می تالش که بودند، یهودی نفر سیصد نبود، دسته
 نکهآ  تا کردند می محافظت آن برده در به جان کودک چند و ساملندان زنان، با خاکی شهر این از بیشرت خود اسلحه با مردان

 .    بجنگند ها آملانی با
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 گتو ساکنان متام فرار از پس روز چند. شد کشته هامنجا و ماند گتو در کرد، تعریف برایم بعد ها سال مادرم که طور آن پدرم،
 شدن رت عصبانی باعث رصفاا  کار این کرد می فکر که بود، این فرار از پدرم امتناع دلیل گفت، من به مادر. شدند تیرباران

 از .کرد ترک را گتو و داشت بر خودش با را ویتک باردارم مادر که بود، موقع آن. شود می قمع و قلع در ترسیع و ها آملانی
 .کنند فرار گرفتند تصمیم نفر سیصد تنها گتو ساکن هشتصد

 مناطق آن در حضورش اما نبود، بومی اهالی از مادرم. بودند کرده جمع گتو در اطراف روستاهای از را یهودیان و امسک اهالی
 8391 الس در را ویتک. بود کله بی کمونیست یک او. بودندش فرستاده اینجا به لووف از رابط عنوان به. نبود هم تصادفی

 رخوردب زنی هیچ به زندگی در. بود شده آشنا او با گتو در که دیگری مرد از مرا و آورد دنیا به حزبیش رفیق از لووف زندان در
 .باشد میل بی شدن مادر به نسبت مادرم اندازه به که نکردم،

 او زا جوانی در. آمدیم دنیا به جنین سقط و بارداری از پیشگیری وسایل نبود خاطر به رصفاا  هم برادرم و من کنم می فکر
 را او اب معارشت توانم می سختی به امروز به تا و شدم می متحیر دستش از غریبی طرز به سال چندین بعد بودم، متنفر
 .شوم می کار این به مجبور ندرت به خیلی که شکر، را خدا. کنم تحمل

 

 یک همیشه او چشم در من: اندازد می راه بیداد و داد و رود می در کوره از پرسم، می او از گذشته درباره سوالی که بار هر
 می خوب و ام آورده دنیا به بچه یک من اما. هستم هم طور همین. ام بوده سیاست به اعتنا بی بورژوای خرده دخرتبچه

 برای نه اام. کمرت یا بیشرت حاال. گیرد می قرار واقعیت این الشعاع تحت زن زندگی آید، می میان به بچه پای وقتی که دانم،
 .است حزبی های دیوانه آن از یکی او. او

 آبی رنگ هب که سفیدی موهای و سفید بسیار و شفاف پوستی با جذاب پیرزنی. کردند آشنا هانتمن اسرت با مرا پیش ماه یک
 با اسرت مورد در که بود، وقت خیلی کارین و کردند می کار خیریه سازمان یک در هم با. بود کارین دوست. بود شده متامیل

 الگیشس پنجاه مناسبت به کریسمس از پیش کمی کارین. نکردم پیدا او به نسبت ای عالقه هیچ من اما کرد، می صحبت من
 از مجزا ای گونه به آشنا نیمه های آدم از انبوه جمعیت آن بین در. شدم او متوجه فوراا  آنجا در و داد ترتیب مهامنی یک

 دادیتع لهستانی، زیادی تعداد چون شاید: بود تر صمیامنه بسیار ها آمریکایی معمول های مهامنی از مهامنی آن. بود دیگران
 همکامل. بود خوشایند نوعی به امریکایی مهامنی این در اسالوها حضور خالصه،. داشتند حضور آن در یوگوسالو چند و روس

 .شنید شد می گاهی از هر لهستانی زبان به را مهامنان
 و رد نحی هم را اسرت توجه که چیزی است، لهستانی لهجه با توام انگلیسیم اما کنم،می صحبت روان روسی مثل را لهستانی

 .کرد جلب خود به معمولی گفتگوی یک قالب در کوتاهامن های جواب کردن بدل
 هستی؟ لهستانی: پرسید

 داستانی کوتاه جواب یک جای به شود منی – است دشوار برایم آن به دادن جواب: کندمی گیجم کمی همیشه سوال این
 دوران ،شدم متولد ناشناس مرد یک از بالروس در من اما آمد، دنیا به ورشو در مادرم اینکه درباره کرد تعریف تفسیر و پرطول
 نجاآ  از برگشتم، روسیه به تحصیل برای دوباره بعد و رسدرآوردم لهستان از 8311 سال در فقط و گذراندم روسیه در را کودکی

 ... آمریکا به هم آن از بعد و کردم مهاجرت رشقی آملان به
 :آورم منی زبان به هرگز که گفتم، را چیزی چرا دانم منی بار این اما

 .سیاه جنگل در. آمدم دنیا به امسک در -
 :کشید آهی آرام پیرزن
 آمدی؟ دنیا به کی -
 . 8312 سال در -

 .اشمب داشته سال سه و چهل کند منی فکر هیچکس. رسم می نظر به جوان که دانم، می چون کنم، منی پنهان را سنم هرگز من
 :شد لرزان  ها پیرزن موی مثل رنگش آبی موهای و کشید آغوش در مرا لطیفش و کوچک های دست با او

 آورد، دنیا به زیرزمینی پناهگاه یک در را تو دیوانه زن آن! بردی در به سامل جان تو یعنی! من خدای من، خدای -
 ار  ها بچه ماه، یک از کمرت گذشت با نظرم به نیست، خاطرم در دقیق بعد و – کرد کمک او به زایامن در من شوهر

 .رفت نامعلوم مکانی به و برداشت
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 در را شام که بودند، مطمنئ همه. داد منی گوش هیچکس حرف به او اما مباند، هامنجا که کنند متقاعدش کردند سعی همه
 !بردی در به سامل جان که شکر را بزرگ خدای– کنند می اسیر دهکده اولین در یا جاده

 آویز رخت از را هامان لباس. بود سخت برایامن هم از شدن جدا. شدیم کشیده راهرو سمت به ناخودآگاه لحظه این در
 اسرت که د،ش مشخص بعداا . نامناسب تقریباا  آمریکا در و روباه پوست از ضخیم، بودند؛ یکسان پالتوها. بود دار خنده. برداشتیم

 ...هاست رسمایی جزء هم
 انهخ با دقیقه ده که عالی ای محله در اونیو، ولث کامن در کند، می زندگی بوستون مرکز در او اش، خانه به رفتیم -

 اممت: داد دست من به عجیبی احساس -بود نشسته کنارم او و بودم رل پشت من– رفتیم می وقتی. دارد فاصله من
 گوش هایش حرف به که کسی کند، راهنامیی مرا بتواند که بودم، بادرایت فرد یک بزرگرت، یک داشنت آرزوی در عمرم
 ماا بود، حاکم شدیدی نظم نوانخانه در البته. نیفتاد اتفاق این وقت هیچ و -کنم پیروی ها آن از مرست با و دهم
 انمدوست نه و شوهرها نه مادر، نه – بودم بزرگرت یک دنبال به همیشه زندگی متام در. داشت فرق کامالا مساله این

 ویدگ می که چه هر با خواستم می پیشاپیش که بود، چیزی پیرزن این وجود در اما. نبودند بالغی های آدم هیچکدام
 ... کنم موافقت

 او. داشت امتداد آپارمتان انتهای تا و شدمی رشوع راهرو از کتاب های قفسه – کرد روشن را چراغ او. شدیم اش خانه وارد
 .شد من نگاه متوجه
 آدم باید. هستند هرن درباره ها کتاب اکرث. بخواند زبان پنج به توانست می او. است مرحومم شوهر کتابخانه این -

 ...بسپرم او به را ها آن تا کنم پیدا مناسبی
 نسبتاا  د،ندار  فرزندی که است، زنی بیوه اسرت: بود گفته من به اسرت درباره کارین که افتادم، هایی حرف یاد به موقع آن در

 .اند شده کشته جنگ زمان در اقوامش متام تقریباا . تنها هم خیلی و است پولدار
 ساکنین دداشتن تازه که وقتی بود؛ دیده امسک گتوی در بار اولین برای را مادرم او: کرد تعریف برایم اسرت که بود، چیزی این

 عینو  به آنجا در ها آن سکونت. بودند گتو در شهر های یهودی فقط آن از پیش تا– کردند می منتقل آنجا به را شهر حومه
 آن– بود افتاده راه به شهر در یهودیان وحشتناک قمع و قلع گتو به اسکانشان محل تغییر از پیش کمی زیرا بود، داوطلبانه

 که یهای آن و کشتند را نفر پانصد و هزار. کردند جمع پراوااسالو کلیسای و ها کاتولیک کلیسای بین شهر میادین در را ها
 .گریختند گتو به ماندند زنده
 در. ندباش گزیده سکنا آنجا در وسطی قرون زمان از یهودیان که محله چند یا یک با نبود معمولی قدیمی گتوی یک گتو این

 مکان نقل شاهزادگان از یکی به متعلق ویرانی نیمه قلعه به و کرده ترک شهر در را خود های خانه مردم بالعکس، امسک
 از کسی چه :نبود معلوم کامالا حتی اوایل. بودند گذاشته نگهبان برایش و پوشانده خاردار سیم با را قلعه گرداگرد. بودند کرده

 می خود شان کرس را کار این ها آملان بالروس، اهل بودند، محلی ها پلیس. کند می محافظت کسی چه برابر در و کسی چه
 یم پول ها آن به چیز همه بابت. دادند می پول ها آن به– است صورت چه به بود معلوم هم ها بالروس با رابطه. دانستند

 .آوردند می برایشان هم اسلحه حتی پول ازای در. دادند
 یشفامیل. بود همراهش کوچکی پرسبچه. خشن بسیار حال عین در و بود زیبایی زن. نبود آنجا اهالی از مادرت: گفت اسرت
 است؟ درست. کُواچ– آمد یادم

 زبیح فامیلی یا مستعار اسم نوعی این و داشت دیگری فامیلی مادرم که دانم، می دقیقاا . متنفرم فامیلی این از: زد خشکم
 جازدوا  من که دالیلی از یکی اصالا. کرد سپری ها آن با را زندگیش از نیمی که بود، جعلی مدارک آن از یکی در شده نوشته
 از یهودی دخرت یک: بودند شده شوکه همه موقع آن. بردارم خود روی از را مستعار اسم این خواستم می که بود این کردم

 حصیلت اجازه وگرنه – رشقی آملان از بود، کمونیست یک هم اریش که است، این واقعیت! کند می ازدواج آملانی یک با لهستان
 .شدیم آشنا هم با روسیه در هم ما. دادند منی او به را روسیه در
 ابریشمی، لوزب – اروپایی سبک به آراسته و موقر آرام، و مالیم زنی: کند نگاه شیرینی به که ای بچه مثل کردم، می نگاه اسرت به

 اگر شد می خوب که -آمریکایی لوحانه ساده های دادن پز یا خودمنایی گونه هر بدون حال عین در اما ایتالیایی، های کفش
 . ...کند می خطاب «دخرتم» مرا و. بود مادربزرگ خاله، عمه، مادر،
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 :کرد تعریف برایم را مطالب این من جانب از فشاری نوع هیچ بدون
 بسیار مردی شیرمان، ربی– خود مخصوص رییس آن بر عالوه و اجرایی نهادهای با داشت وجود قوی درونی سازمان گتو در

 الس چند که پزشک، دو هر بودند، لهستان یهودیان از شوهرش و اسرت خود. حقیقی مومن یک گفتند می که آنچنان و عامل
 هن البته. دندانپزشک خودش و بود جراح هانتمن اسحاق شوهرش. بودند کرده مکان نقل مناطق آن به جنگ رشوع از پیش

. بود دهش التحصیل فارغ فرانکفورت در دندانپزشکی مدرسه از او –خوب تخصصی تحصیالت با اما معنا، متام به واقعی پزشک
 لیو  کنند، روشن شمع ها شنبه بود ممکن که بودند، معمولی یهودیانی نبودند، مذهب به نسبت مردد یا منکر افراد جزء

 ماا دیدند، می غریبه چشم به را دو این بومی یهودیان. بروند مجاور شهر به کنرست برای شنبه روز هامن در بود هم ممکن
 که گفت، همرسش به فوراا  اسحاق کرد، ملحق خود خاک به را لهستان آملان وقتی. کردند می مراجعه ها آن به درمان برای
 کرف هم فلسطین به رفنت به راجع حتی. رفت شود می که دیگری جای هر به و -شد خارج آنجا از باید شده، متام چیز همه
 ...گتو در درآمدند، ها آملان اسارت به بودند، اوضاع ارزیابی و کردن فکر مشغول ها آن تا اما. کرد
 سلیقه با من نظر از اما قدیمی، سبک به بود؛ شده مبله اروپایی سبک به که بودیم، نشسته زیبایی آپارمتان پذیرایی سالن در

 به درتن به بسیار چون کنم، می حس را مساله این همیشه. بود باالتر آشکارا من به نسبت صاحبخانه فرهنگی سطح. فراوان
 مجزا ورط به تکه هر بلکه نبود، ست مبلامن. داشت گراور فقط و نبود آن در پوسرت خربیاز. بود مجللی خانه. خورم برمی آن

 ای هستی درخت بزرگ، ابعاد در و رسامیک جنس از مکزیکی عجایب آن از یکی ارتفاع کم کمدی روی و بود شده آوری جمع
 .داشت قرار ها مایه این در چیزی

 آبی رنگ به که هم را هایش کفش. بود کرده جمع خودش زیر ها دخرتبچه مثل را پاهایش و بود نشسته گودی مبل روی اسرت
 مادرم که نیست، بیهوده. کنم می دقت جزئیات این به خودم پیش همیشه من. بود آورده در بودند، مار پوست جنس از و

 زندگی یک دهشتبار فقر مادرم برای اما. کند می یخ پشتم نوانخانه آوردن یاد به از هنوز. داند می بورژوا خورده یک مرا
 فالکت از وقتی من اما. داد منی دست او به بدی احساس هیچ هم استالینی های اردوگاه در احتامالا. رفت می شامر به عادی
 دگیامنزن سال نخستین در اریش. بزنم بوسه بینم، می که جورابی و حوله و فنجان هر به بودم آماده شدم، خالص بودن یتیم

 خواستم، می هک چیزی هر خالصه و ظرف لباس، مثل وسایلی بتوانم من تا کرد اختیار جانبی شغل یک پرنتسالوبرگر در برلین در
 وجود این با اما. کرد فروکش تدریج به هوس این. یابم می رهایی خود گذشته از طریق این از من که دانست، می او. بخرم
 شوهر گریشا. است مکاره بازارهای و ها حراجی گاراژ، در دوم دست وسایل خرید ام عالقه مورد رسگرمی هم امریکا در اینجا

...  هشد بزرگ گرسنه و فقیر نهایت بی مردم بین و است روسیه اهل خودش او. کند می نگاه مسایل این به مدارا با فعلیم
 اصیل و واقعی معنای به که گفت، توان می ترتیب بدین. است کردن خرید عاشق آمده دنیا به امریکا در که هم الکس پرسم
 .کند می درک را چیزها این همه اسرت که رسد، می نظر به. هستیم «مرصفگرا» کلمه
 رهدربا زمان آن در. بودیم ندیده را بدتری رشایط هنوز که دلیل این به رصفاا  بود، هولناک ما دید از گتو وضعیت -

 . نداشتیم اطالعی داد، رخ اروپا رستارس در که عظیمی عام قتل آن ابعاد و اجباری کار های اردوگاه
 فراق، خورد؛ می چشم به صورتش در خاصی حالت و داشت لب به لبخند مدت متام مسایل این مورد در صحبت حین او

 . بود خشب لذت من برای این و کردیم می صحبت لهستانی زبان به ما البته. بود درایت احتامالا دیگر، ظریف چیز یک و اندوه
 کردید؟ زندگی گتو در سال چند: پرسیدم

 در سیاه، جنگل در سال دو آن از بعد. کردیم ترک را آنجا هم 8312 آگوست یازدهم. 8318 پاییز از. سال یک از کمرت -
 در. وادگیخان پارتیزانی اردوگاه. کردیم می زندگی زیرزمینی سنگرهای در آزادی زمان تا درست. بودیم پارتیزانی دسته

 نیاد به جنگل در هم دیگر بچه دو. بودند ما با کودک شش. ماندند زنده نفر بیست و صد نفر سیصد آن از نهایت
 جان گجن پایان تا توانستند همگی شدند، خارج گتو از که هایی آن اما. مرد البته که دیگر پرسبچه یک و تو. آمدند
 .کنند حفظ را خود

 هک دانستم، می هم را این اما بودم، شنیده مادرم زبان از را جوابش که پرسیدم، سوالی کرد؟ ترک را سیاه جنگل مادرم چرا -
 دلیل همین به. کنم باور زند می که را هایی حرف توانم منی من فقط. گوید منی دروغ نه،. گوید می دروغ همیشه مادرم
 .است معقولی آدم او آخر. داشت اهمیت برایم اسرت پاسخ
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 ترک با را هایش بچه جان او اینکه از اسحاق چطور که دارم، یاد به خوب. کنیم منرصف کار این از را او کردیم سعی ما -
 او اب گتو در زن این که کسی تنها کالا. نداد اسحاق به هم جوابی حتی او. بود آمده خشم به اندازد، می خطر به پناهگاهامن

 .       بود باوخ نائوم نام به برقکار یک داشت، مراوده
 واا من بود، نرمالی زن او اگر یعنی این. برد منی او از اسمی هرگز مادرم. فهمیدم را پدرم خانوادگی نام من که بود، گونه این

 .است جالب. شدم می باوخ
 .بگویید برایم او از کنم می خواهش: گفتم اسرت به
 . بود مانده متام نیمه تحصیالتش که بود، مهندسی نظرم به. شناختم می را او کم خیلی من -

 .ها یهودی خاص صورت و دست حرکات بدون. ها زاده ارشاف مثل صاف،درست کمری با بود نشسته حرکت بی اسرت
 به دستگاهی تعمیر برای کرده درخواست باوخ، مرد، این از جنگ رشوع از پیش بار یک که بود، گقته من به اسحاق -

 در انیهودی از بعضی. بود ممتاز هم اسحاق موقعیت هرچند. بود برخوردار ممتازی موقعیت از گتو در او. بیاید بیامرستانش
 .کرد می کار شهر در هم باوخ. دید می مریض بیامرستان در اسحاق. بود شده داده ها آن به اجازه این و کردند می کار شهر

 به را ام وقتی و بود ویران نیمه قلعه. قلعه چپ ضلع در واقع انباری در کردند؛ می زندگی هم با باوخ نائوم و مادرت گتو در
 اتر  یودن. بودیم کرده خریداری هم ساختامنی مصالح رسی یک حتی اوایل. شدیم کار به دست آن بازسازی برای بردند، آنجا

 هب مدام رات یودن که بود، قرار این از قضیه. بود وحشتناک کار عاقبت. داشت عهده بر را آنجا مدیریت( یهودیان شورای)
 او. ودب محلی پلیس رییس ندارم، خاطر به را خانوادگیش نام که بود، آنجا در رذلی آدم. کرد می پرداخت پول بالروس پلیس
 در .شد نخواهند گتو ساکن یهودیان حال شامل -هستی که منظورم متوجه– عملیات بدهند، پول او به که وقتی تا داد قول
 شوهر  آن از پیش رات یودن. دانستیم می را موضوع این ما. بود شده آغاز روستاها ساکن بومی یهودیان متام عام قتل هنگام آن

 از پول فقط. توانست منی صورت هر در دهد، انجام کاری خواست می هم اگر حتی فطرت پست آدم آن اما. بود داده هایی
 انزیورآالتش آخرین و ازدواج های حلقه ها زن. بود منانده باقی کسی برای هم پولی دیگر موقع آن در. کشید بیرون چنگامن

 بعضی. ندارند اهمیتی هیچ دیگر حاال اما دانم، منی را جزئیاتش. دادم تحویل را ازدواجم حلقه هم من. بودند داده تحویل را
 به بیهش چیزی شد، مطرح فرار پیشنهاد وقتی علت همین به. بخرند پول با را خود زندگی توانند می که کردند، می تصور ها

 یم مخالفت که عده آن. مخالف نیمی و بودند فرار موافق نیمی. گرفت شکل انشعابی و گردید برپا بزرگ گردهامیی یک
.. .گرفت خواهند قرار هولناکی اذیت و آزار و شکنجه تحت مانده جای بر افراد فرار از پس که بودند، باور این بر کردند،
 تدس و حقیقی مبارزان فرار سازماندهندگان بین در اما... نبود اذیت و آزار و شکنجه حرف رصفاا  دیگر حتی هستی، متوجه

. تندداش ارتباط هم ها پارتیزان با. رساندند می کمک ها آن به شهر از. ..بودند نربد خواهان که داشتند، وجود ای شسته جان از
. ودب کرده سازماندهی دیرت نام به جوان پرس یک یهودی، یک را کارها متام واقع در. بودیم اطالع بی موضوع این از موقع آن ما
 یرشدستگ بعدها. کند مخفی ها آن از را بودنش یهودی بود، توانسته نحوی به. کرد می کار گشتاپو در مرتجم عنوان به او

 ارتیزانیپ رسته در او. آمد سیاه جنگل در ما اردوگاه به جنگ پایان نزدیک بار یک. بگریزد چنگالشان از شد موفق باز اما کردند،
 در را آن یا و بودند خریده را گاو یا ها پارتیزان. بودند فرستاده ما پیش گاو یک همراه به را او ها آن. جنگید می ها روس
 در دیرت. کند درست کالباس برایشان که کردند، خواهش بود، قصاب که اردوگاه ساکنین از یکی از. بودند گرفته بازپس جنگ
 با و رفت ها آن از یکی. شدند خوشحال و شناختند را او اردوگاه اهالی و رسید کرد، می هدایت عقب از را گاو که حالی

 به تنها اهالی. مسیح درباره کردن صحبت به کرد رشوع و نشست درختی کوچک کنده روی دیرت. آورد 1ساماگون خودش
 می رفک. باشد مسیح درباره کردن صحبت از تر احمقانه توانست منی لحظه آن در چیزی هیچ چون کردند، می نگاه یکدیگر

 همه به را قدیسین از هایی شامیل و بود شده مسیحی زمانی چنان در بکن، را تصورش. بود خورده تکان کمی مغزش کنم
 به ما آزادی از پس 8311 سال آغاز در. است بوده آدم همین فرار آن سازمانده که کرد، باور شد می سختی به. داد می نشان

 ...شد مسیحی کشیش یک جنگ از پس او که گفت، من به بعدها نفر یک. رفتیم لهستان به قطار اولین با او همراه
 
 
 
 شود.ای مانند شلغم و چغندر ساخته می سبزیجات ریشهنوعی نوشیدنی الکلی خانگی که از نان، سیب زمینی و . 1
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 که دیشیان ژرف پیرمرد شیرمان، ربی. کشید دعوا و درگیری به حتی که بود، شدید چنان گتو در تنش فرار از پیش شب در اما
 دهکر  عمل قلعه در قبالا را او اسحاق و داشت پروستات رسطان او. کرد آرام را همه داشت، سال هشتاد از بیشرت خیلی قطعاا 

 نجاهمی که گفت، او. شدند ساکت همه و رفت صندلی باالی ربی...  گذاشت سوند برایش کنم؛ عرض چه که عمل البته. بود
. برود تواند می دارد، را فرار بنیه کس هر و مباند تواند می ندارد، را اش بنیه کس هر. رفت نخواهد کجا هیچ به و ماند می

 مادرت که دانست، منی هیچکس. ماند هامنجا نائوم اما رفت، پرسش همراه به مادرت. رفتیم و «رویم می ما: »گفت اسحاق
 ند،ک سقط را اش بچه بود خواسته و بود آمده او پیش قبل چندی چون داشت، اطالع موضوع این از اسحاق فقط. است باردار

 .بود گذشته زیادی زمان بارداری رشوع از چون کرد، رد را درخواستش اسحاق اما
 . ...برد در به سامل جان و آمد دنیا به خوبی دخرت چنین چون بود، او با حق بینی، می: داد تکان تاکید با را رسش اسرت

 حس .کنیم مالقات را همدیگر باز شد قرار. کردم ترک را آنجا. بود هم دیروقت و رسید می نظر به خسته بسیار اسرت چهره
 رب ترس ناگهان حاال اما. پدرم درباره بدانم، دوران آن رشایط درباره را چیز همه خواست می دمل خیلی همیشه. دارم عجیبی

 ام کشیده دوش به تنهایی به را ام گذشته سال همه این چون. خواهم منی هم و بدانم خواهم می هم است؛ شده چیره من
 دخرتبچه اوا، آن و است شده جدا من از دیگر گذشته این. شد سهیم من با کار این در هم گریشا اخیر های سال در فقط و

 یلمیف از هایی صحنه بلکه نیستم، من دیگر که انگار شوروی یتیمخانه نوجوان دخرتک و زاگورسک در لهستانی نوانخانه
 وانمت منی هنوز. است افتاده اتفاقی چه واقعاا  بفهمم تا شده فراهم امکان این حاال و. ام دیده را آن پیش ها مدت که هستند،

 کنم، می گامن... بسپارد نوانخانه به را ها آن که کند، وادار را کودک دو مادر و جوان زن یک تواند می چیزی چه کنم، تصور
 .خربم بی آن از من که هست، میان این در چیزی

 
 
 بوستون ،1091 ژانویه  .2

 هانتمن اسرت
 خالی جاهای متام که دلیل این به اول. نشوند پیدا دوروبرم جدیدی های آدم دیگر من سال و سن در که رسید، می نظر به

 اما هستند، زیاد طینت خوش های آدم امریکا در اینجا که خاطر این به دوم و داشت قرار مرده های آدم ترصف در قلبم
 گامن این هنوز این بر عالوه. است ساخته ها آن از مقوایی حدودی تا و سطحی موجوداتی محدودشان بسیار زندگی تجربه

 وی احساسی های واکنش ترتیب بدین و کند می ایجاد فرد اطراف در صدف نوعی خود خودی به سن که دارد، وجود من در
 اما رم،ب منی رنج تنهایی از من. ام وابسته. بودم وابسته او به حد چه تا که فهامند، من به هم اسحاق مرگ. شوند می تضعیف

 هب من. شد ظاهر اوا ناگهان غمبار بسیار احساسات این میان در. گیرد می فرا را گرداگردم مه همچون تنهایی که ام، برده پی
 شد، می خوب چقدر. باشد خودم دخرت توانست می که جوانی زن. بینم می سهیم او شدن پیدا در را رسنوشت دست نوعی

 ظارشانت هم من حتی که بزند، هوشمندانه حرفی توانست می همیشه او. کنم صحبت اسحاق با مورد این در توانستم می اگر
 ودیخ خودی به یکدیگر با ما مالقات گفت؟ می چه دخرت این مورد در اما. بود یکسان کامالا ما فکر طرز آنکه با نداشتم را

 .آمد میان به سیاه جنگل صحبت که این برانگیزتر تعجب. بود برانگیز تعجب واقعیتی
 که گفت، می همیشه او. است شوروی جاسوس که داشت، اعتقاد اسحاق. بود عیار متام هیوالی یک مادرش، کواچ، زن آن

 دراز های پیراهن ابریشمی، های کاله آن با حسیدیان ویژه به متعصب یهودیان او هستند؛ ای شده تسخیر ملت یهودیان
 دوآتشه های کمونیست و چکا ماموران کمیرسها، همراه به شان شده رفو بارها و پینه وصله از پر های جوراب و مضحک
 .داد می جای واحد روانشناختی گونه یک در را چکا یهودی

 عین در که اینجاست، عجیب. دیگر ای گونه به هرچند زد، مادرش درباره مشابهی تقریباا  های حرف مالقامتان دومین در اوا
. است صادقی آدم ذاتاا  و دارد محکمی بسیار طبیعت ظاهراا . ندارد هم مناسبی تحصیالت حتی یا فکری پختگی گونه هیچ حال
 دوی ساعت تا بار یک. کند می پیچم سوال متام ولع با او. خودش درباره هم و بگوید را حقیقت خودش به دارد دوست هم

 بار سه او. آن به شبیه چیزی یا کرده خیانت وی به او که افتاده، شک به شوهرش شد، معلوم بعدها. ماند من پیش شب
 ریاضیدان او که گوید، می اوا. است جوانرت او از سال ده حدود که است، روس مهاجر یک شوهرش آخرین و کرده ازدواج
 .است موفقی
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 خصوص این در همواره او. بود حیاتی و مهم بسیار اسحاق برای که گذاریم، می ای حوزه هامن به پا همیشه گفتگوهامان در
 اوندخد درباره هستم، باور بی ماتریالیست یک که من اندازه به جهان در تلمود مفرسان از یک هیچ که گفت، می طعنه به

 .است نکرده تامل و اندیشه
 دنیا به را او ما اما بودیم، جنگل آن در هم ما زمان آن در البته. باشد خودمان دخرت توانست می او سال و سن لحاظ از

 فرزندان ادازدی مانند بیستم قرن در یهودیان برای فرزند نداشنت که گفت، می اسحاق. بودند دیگری کسان او والدین نیاوردیم،
 بچه یمتوانست منی که علت این به شاید. خواست منی بچه دلش هرگز او. است شده تبدیل آسامنی موهبتی به قدیم اعصار در
 طبیعت: »گفت می و داد می دلداری مرا او اما ریختم، اشک خیلی ازدواجامن بودن مثر بی خاطر به جوانی در شویم؟ دار

 چه بود، کرده بینی پیش که انگار. «ایم یافته خالصی زادوولد بردگی از دیگر ما است؛ ساخته ما از ای برگزیده موجودات
 .است انتظارمان در ایآینده
 چهب تا سه وضعیت این در حاال خواست می دلت اسرت،: »گفت من به او آمدیم، سیاه جنگل به و شدیم خارج گتو از وقتی

 ،پزشک عنوان به دادگاه در اسحاق. کردیم ترک را اروپا نورنربگ دادگاه از بعد. «نه: »دادم پاسخ صادقانه من و «داشتیم؟
 تاسیس از پیش سال یک را فلسطین به مهاجرت امکان دادگاه در رشکت از پس. بود کارشناسان گروه جزء پارتیزان و گتو زندانی
 .آوردیم دست به ارساییل

 غولمش واقع در. بخوانم بود، نوشته ها سال آن طول در که را اسحاق های یادداشت گرفتم تصمیم که کرد،می سوال آنقدر اوا
. مرد ابخو  در سالگی نه و هفتاد سن در. کرد می موکول «بعد» به را آن مدام و گریخته جسته طور به اما بود، کتابی نوشنت
 کتاب یبترت بدین. بود نکرده پیدا هم را شدن بازنشسته فرصت حتی و بود پرانرژی و قوی دید؛ او در شد منی پیری از اثری
 .ماند نامتام هم
 راگ باشد؟ داشته وجود پدرم درباره مطلبی شوهرتان اوراق در که دارد، امکان: »پرسد می من از باوخ پدرش مورد در مدام اوا

 ویایر  زندگیم طول متام در و گذشت نوانخانه در من کودکی که کنید، می درک شام اسرت، چه؟ باشم داشته خواهرهایی یا برادر
 !«داشتم را خانواده یک داشنت

 اوا .ترسیدم می کمی کردنشان باز از. اند شده تنظیم سال ترتیب به ها یادداشت همه. منظمند العاده فوق اسحاق کاغذهای
 نوشته لهستانی زبان به را جنگ از پس های یادداشت اسحاق. کند کمک من به اوراق کردن جدا در است حارض که گفت،

 را او های یادداشت توانستم منی کردم، رد را اوا پیشنهاد من. نوشت می انگلیسی زبان به دیگر پنجاه دهه پایان از اما بود،
 مانز  از سال چندین گذشت از پس چهل های سال به مربوط حوادث متام رشح اینکه بر مضافاا . بسپارم غریبه یک دست به

 اینجا به کار برای را او که هنگامی 8311 سال از پس یعنی امریکا، در بلکه ارساییل، در نه حتی. بود گرفته صورت ها آن وقوع
 .کردند دعوت

 نوانخانه از برادرش همراه به که بود، ماهه سه او. داد قرار تاثیر تحت شدت به مرا اوا های داستان در هم دیگر مطلب یک
 فرستاده استالینی های اردوگاه به بعد جنگید، داشت، مشارکت مردمی جبهه سازماندهی در زمان آن در مادرشان. درآورد رس
. مناند زنده مادرش بازگشت زمان تا ویتک برادرش. داشت سال دوازده-یازده اوا که هنگامی گردید؛ آزاد 8311 سال در و شد
 .بود شده تبدیل کاتولیک دخرتبچه یک به دیگر اوا موقع آن در
 نهگو  هر بدون الغر ای چهره سیاه، و زبر موهای دارد؛ شباهت سفاردی یهودیان به بیشرت ظاهر لحاظ از. زیباست بسیار اوا

 .اسحاق مثل درست. آتش همچون ور شعله و خامری گونه هیچ بدون اما رشقی، شدت به چشامنی زواید،
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 بوستون ،1010-1093. 3
 هانتمن اسحاق های یادداشت از

. فتر  می شامر به موهبت برترین برایم همیشه که چیزی. است بوده ذهنیم دغدغه فردی آزادی موضوع زندگیم طول متام در
 آن از و بیایم کنار آن با نتوانستم که چیزی اما بردارم، آزادی جهت در هایی گام باشم توانسته طوالنی زندگی این در شاید

 را ودخ و چسبد می انسان به سامجت با یهودیت. بکشم دست بودن یهودی از نتوانستم من. است ملیت مساله یابم، رهایی
 و لغ به کند، می دیکته را افکار چهارچوب و منطق که است، نظیر بی ای هدیه و شده نفرین قوزی کند؛ می تحمیل او به

 استخو  می دمل همیشه. کند می محدود را آزادی یهودیت. است الغاناشدنی جنسیت مثل. میکند پیچ قنداق و کشد می زنجیر
 کی در اما سال، سی بیست، ده،. دیگر مسیرهایی از. خواستم می که رفتم، جایی به. کردم را کار این و کنم عبور مرزهایش از
 .ام نرسیده جایی به که دریافتم، آن

 هودیی آتئیست دانشمندان از مملو بیستم قرن. است یهود مذهب از تر گسرتده مفهومی تردیدی هیچ بی یهودیت محدوده
 در خونی رابطه بیرون دنیای برای نتیجه در. کردند گاز های اتاق روانه شان مذهبی برادران همراه به هم را ها آن اما بود،

 تعریف بیرون دنیای امر واقعیت در اما دارند، خود یهودی هویت برای تعریفی یهودیان اینکه وجود با. دارد قرار اولویت
 ییهودیان برای علت همین به. کند می قلمداد یهودی باشد، یهودی غیریهودیان منظر از که را فردی هر و دارد ها آن از دیگری

 یم باید که بهایی در تخفیفی گونه هیچ هم داشتند یهودی ای ریشه و بودند شده متولد یهودی ای خانواده در رصفاا  که
 ارتیزانیپ های گروه و گتو در حضورم از نورنربگ دادگاه در من رشکت. گردید نیز آنان شامل عام قتل و نشدند قائل پرداختند،
 آزادسازی از پس متفقین و اجباری کار های اردوگاه در ها آملانی توسط شده گرفته فیلم کیلومرتها دقیق مشاهده. بود دشوارتر
 متعزی فلسطین به خاطر همین به و باشم مرکزی اروپای شهروند یک خواستم منی دیگر کرد؛ مخدوش مرا اروپایی ذهنیت
 . نبود کافی کار این برای بودنم یهودی جنون اما باشیم، یهودی تا رفتیم آنجا به. کردیم
 گلوله خمز  که کردم، احساس ،-!موقت طور به البته– رسید پایان به وقتی اما نگذاشت، باقی تفکر برای زمانی 8311 سال جنگ

 میزآ  مساملت های بیامری از چرا. کشانند می افرسدگی مرز به مرا سوختگی از پس پالستیک جراحی و عضو قطع ترکش، و
 نبود؟ خربی یبوست و آپاندیس برداشنت پاافتاده پیش عمل صفرا، کیسه از سنگ کردن خارج گاسرتکتومی، قبیل از صلح ایام
 .شدم مشغول قلب جراحی کار به من

 بدل یهودیان به -جهاتی از- اعراب و ها ارسائیلی به یهودیان مذهبی، مناد به صهیونیستی دولت بود؛ شده زیرورو فلسطین
 .شد می من تهوع مایه ها آن از ممکن خوانش هر با ناسیونالیستی افکار. بودند شده

 و یکآگنوست یک که من. یهودیت بر مبتنی هدفمند عقالنیت کند؟ می ایفا را اصلی نقش عنرصی چه یهودی خودشناسی در
 روی با و بودم گریزان آن از جوانی اوان در که کردم، را کاری بودم، گذاشته ارسائیل به پا پختگی سنین در و بودم آتئیست
 رمپد و شد خانواده با ام رابطه گسست موجب من امتناع این زمان آن در. گذاشتم می پا زیر را خانوادگی سنت آن از گردانی

 .شدند عام قتل سوزی آدم های کوره در خانواده کل هم بعد. کرد نفرین را طبابتم و من او. نبخشید کار این خاطر به مرا
 ولط در یهودی کودکان که هستم، چیزی یادگیری آرزوی در سالی میان در من که فهمید، می اگر شد، می خشنود خیلی پدرم

 هانناگ بود، گردانی روی و خستگی مایه کودکی در که چیزی. تورات یادگیری آموختند؛ می سالگی پنج سن از سال هزار دو
 .بود شده جذاب

 
 ...دارد ادامه

 
 
 
 

  ترجمه بازبینی خاطر به گلکار آبتین دکرت از تشکر با       
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 معرفی فیلم
 .«داشت خروس یه میکله سن»

 
 

 «انسانی و خدایی» داستان مبنای بر 8312 سال در تاویانی ویتوریو و پائولو ساخته فیلمی.« داشت خروس یه میکله سن»
(Божеское и человеческое )در 8311 سال در بار نخستین برای که داستانی. است تولستوی نیکالیویچ لف اثر 

 انقالبی درک از متفاوت گونه دو علمی، سوسیالیزم و اتوپیایی سوسیالیزم میان سیاسی کشمکش فیلم این. شد منترش روسیه
 هنگامی ودکیک در اثر قهرمان که است، ای ترانه از برگرفته فیلم عنوان. شدکِ می تصویر به را مارکسیستی و آنارشیستی یعنی

 .کردمی زمزمه شد،می زندانی تنها اتاق در که
 سال در انرتناسیونالیست آنارشیست(  بروجی جولیو) مانیری جولیو
 پِیوه توابع از کوچکی دهکده در را رفقایش از انقالبی گروهی 8311
 رو روبه اهالی حامیت با دهکده به ها آن حمله. کندمی رهربی

 اهالی از یکی. شوندمی مخفی هایشان خانه در همه و شودمنی
 به و گیردمی را رفیقی اسلحه است، ارباب رسسپرده که دهکده
 اسلحه که کند،می تهدید هم را دیگران سپس. رودمی نشانه طرفش
 دستور هم جولیو. نکشد را رفیقشان تا بگذارند زمین را هاشان

 کلیسای نزدیکی در اتفاقات این همه. شوند تسلیم همه که دهد،می
 دستگیر را ها آن و رسندمی باالخره مامورها. دهدمی رخ دهکده

 همه برند،می قرص به بسته کت را او گاری بر سوار وقتی. کنندمی
 به جولیو. شودمی نزدیک گاری به پرسبچه یک. بندندمی رویش به را هاشان خانه های پنجره شناختند،می را او که کسانی

 ولیوج های لب روی از خنده و کندمی پرتاب طرفش به بود، کرده مخفی دستش در که را سنگی او اما زند،می لبخند پرسبچه
 .شودمی محو
 را او. شود می محکوم مرگ به وی ها آن انقالبی حرکت شکست از پس

 رکتح این اما کنند، تیربارانش تا برند می ارباب قرص به بسته چشم
 ار  ارشافی خانواده او کنند، می باز را هایش چشم وقتی و است منایشی

 اشایشمت تحقیر با بالکن روی که بیند، می شده بزرگ آن در نیز خود که
 بسح به بعداا  حکم این. روند می قرص درون به اعتنا بی بعد و کنند می
 در ار  زندگیش از سال ده شود می ناچار جولیو. کند می پیدا تخفیف ابد

 یسیاس های مناظره تنهایی این از فرار برای او. بگذراند انفرادی سلول
. کند می ایفا را همرزمانش نقش خودش ها آن در و دهد می ترتیب
 به روند این. گیرد می را ها هامن ژست و کند می تقلید را ها آن صدای
 .کشاند می روانی سالمت دادن دست از مرز به را او تدریج

 
 .کنند منتقل دیگری زندان به را او گیرند می تصمیم سال ده از پس

 جوانان از گروهی به قایق با جدید زندان به انتقال حین جولیو
 زندان هامن راهی دیگر قایقی بر سوار که خورد،می بر طلبرسنگونی

 .هستند
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 در ناباوری نهایت در اما کند، می آماده بود، کرده را مترینش ها سال که ای مناظره برای را خودش ها آن دیدار از رسمست او
 ادیکالر  ایدئولوژی پیرو ها آن. ندارند جوانان این برای جذابیتی هیچ او مبارزاتی های شیوه و اتوپیای ایدئالیزم که یابد، می
 احساس و ردگی می را جولیو وجود متام رسخوردگی و یاس مالقات این با. است علمی بیشرت و رویاپردازانه کمرت که هستند، تری

 آب داخل به قایق از را خودش گذاشته، هایش جیب داخل را دستش دو که حالی در آن یک در و دهد می دست او به پوچی
 .اندازدمی

 
 و اِسِوتالگوب های نام به شخصیت دو تولستوی داستان در

 مخالف و دارد مذهب به گرایش اولی که دارند، وجود مژنتسکی
 و است وفادار خود انقالبی های ایده به دومی و است خشونت

 نانقالبیو  جدید نسل متسخر تواند منی چون کند، می خودکشی
 تشکس به محتوم انگیز رقت برانداز یک را او که را مارکسیست

 ترسگذش رصفاا  تاویانی برادران فیلم در. کند تحمل خوانند،می
 .است شده کشیده تصویر به مژنتسکی

 
 .بخوانید توانید می را داستان پایانی بخش اینجا در

 

 
 شکنجه االن به تا و کرد می احساس درونش در که را همیشگی ترس آن دیگر مژنیتسکی»

 . شود تصمیمش اجرای مانع چیزی نگذارد که بود، فکر این در غرق. نداشت داد، می اش
 بیرون ها آن زیر از و کرد باز را طناب و رفت ها هیزم طرف به. زد می تند شدت به قلبش
 رفت چارپایه روی. آورد سلولش داخل به را آن پایید، می خوب را در که درحالی و کشید

 حلقه یک و زد گره و کرد وصل هم به را طناب طرف دو. کرد رد منفذ از را طناب و
 گره را طناب دوباره خاطر همین به بود، کم خیلی سلول کف تا حلقه فاصله. کرد درست

 و چشم که حالی در و انداخت گردنش دور را حلقه وقت آن. کرد درست حلقه و زد
 حلقه درون را رسش رفت، باال چهارپایه از آرامش کامل در بود دوخته در به را گوشش
 ...«شد آویزان و داد رس را چهارپایه کرد، صافش. گذاشت
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