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مؤسسه ی معتبری در روسیه که به کار پژوهش در تاریخ گوالگ پرداخته است 
همچنان مي کوشد اعتبار خود را به عنوان یك انجمن ممتاز مموریال حفظ کند. 
این مؤسسه، به رغم مزاحمت ها و مخالفت وارثان کا.گ.ب در تشكیالت والدیمیر 
در  را  خود  کار  حاصل  تا  داده  ادامه  تاریخی  شواهد  جمع آوری  کار  به  پوتین 
مجموعه ی  مؤسسه  این  کشفیات  مهم ترین  جمله  از  دهد.  قرار  عموم  دسترس 
نامه هایی است که میان یكی از زندانیان سیاسی اردوگاه کار اجباری و  پرشمار 
تمام این نامه ها، به  دختری دانشجو و سپس فیزیكدان مبادله شده است. تقریباً 

شكلي باورنكردني از چشم سانسورچیان نظامی خودکامه دور مانده است.
این نامه های فوق العاده که موضوع کتاب فقط برایم نامه بنویس )عشاق گوالگ(
انجمن  پژوهشگران  از  یكی  آوستروفسكایا،  آیرینا  پیگیری  و  کوشش  به  است 
از )1946-1954(  ایوانوآ  مموریال مسكو، کشف شد. لِف میشچنكو و اسوتالنا 
تقریباً در اوج دوران استالینیسم به مدت هشت سال و نیم با هم مكاتبه می کردند 
و در مجموع 1246 نامه به یكدیگر نوشتند که از آن میان 647 نامه از طرف لِف 
به اسوتالنا و 599 نامه از اسوتالنا به لِف نوشته شده است. آوستروفسكایا پس 
از آشنایی با لِف در سال 2000 و کمك به او در تدوین خاطراتی که می نوشت 
از وجود چنین نامه هایی اطالع یافت، هرچند که لِف پنج سال بعد نامه ها را به او 

نشان داد.
با  خوش  بخت  از  که  پی برد  بی درنگ  نامه ها  دیدن  از  پس  آوستروفسكایا 
مجموعه اي پرتعداد از نامه های خصوصی مرتبط با تاریخ گوالگ که تاکنون به 
دست آمده، روبه رو شده است. گنجی پنهان شامل سلسله نامه هایی بی وقفه که هر 
یك با ذکر تاریخ و شماره مسلسل با دقت و وسواس تمام جمع آوری و نگاهداری 
شده بود. لِف با همدلی بعضی از »زندانیان« و »کارگران آزاد« که مورد جستجوی 
بدنی قرار نمی گرفتند و اجازه ی ورود و خروج داشتند، توانسته بود تا برخالف 
مقررات اردوگاه، به مكاتباتش با اسوتالنا ادامه دهد. ضمناً لِف برای حفظ نامه ها 
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چاره ای می اندیشد. او با حفر سوراخ در زیر کفپوش خوابگاه خود نامه ها را در 
آن پنهان مي کند و در فرصت مناسب همه ی آن ها را به اسوتالنا بازمی گرداند. آنان 
با این ترفند موفق مي شوند پس از آزاد شدن لف، مجموعه ی نامه ها را برای نسل 

آینده حفظ کنند.
اینك گزیده ای از این نامه ها به کوشش اورالندو فیجز در دسترس عالقه مندان 
است. او در تصمیمی سنجیده صرفاً به نقل کامل مطالب نامه ها نپرداخته، بلكه با 
افزودن بندها و اظهارنظرها، روایت فصیحی به دست داده است، شیوه ای که در 
سال 2007 در تاریخ شفاهی زندگی یومیه در دوران استالین به نام شایعه سازان، 

زندگی خصوصی در روسیه ی تحت سلطه ی استالین به کار بسته بود.
روایتی  با  گداز  و  پرسوز  بس  است  عشقی  افشاگر  دلداده  دو  این  نامه های 
که  غیرتخیلی  رمانی  ردیف  در  بی مانند  داستانی  قالب  در  غیرمعمول  و  عاشقانه 
تجلی آن در رویارویی با رژیمی آهنین و سرکوبگر و توطئه گر بـاعث جذابیت 
بیشتر آن می شود. داستانی حقیقی و الهام بخش و شورانگیز در وصف شكوه روح 
و روان انسانی، در عین فالکت و بدبختی؛ و قابلیت مردمانی که به هنگام تحمل 
شكنجه و عذاب به انسان های استثنایی تغییر ماهیت می دهند. و این که عشق و 
دلدادگی در چنین شرایطی نجات بخش زندگی است. و یا اینكه خالقیت و استعداد 
معنوی در خیلی از افرادی که آزادی خویش را از دست می دهند شكوفا می شود. 
در این فراگرد شمار بی شمار از کسانی که با ادبیات سر و کاری نداشتند، به هنگام 
تحمل عذاب اسارت و شكنجه ی روحی و فیزیكی، احساسات و درد خویش را 
به شیوه ی  برده داری  یا  اجباری  اردوگاه های کار  قالب کلمات ریخته اند. در  به 
سوسیالیستی، معموالً کالم مدون، یا نامه نگاری های محرمانه و در خفا تنها روزنه 
به منظر آزادی است. تراژدی ناگفته ی دیگری هم در این حكایت احساس می شود 
و آن آگاهی از زندگی معصومانه و تباه و ویران شده ای است که رژیمی سفاک و 

ددمنش باعث و بانی آن است، هرچند که کتاب پایان خوشی دارد.
است.  کرده  نرم  پنجه  و  بزرگ تری دست  با مصیبت های  دلداده  دو  از  یكی 
زمانی که لِف چهار ساله بود پدر و مادرش در جنگ داخلی به فرمان بلشویك ها1 
اعدام می شوند و عمه ها و پدر و مادربزرگش او را بزرگ می کنند. لِف در اواخر 

1. Les Amants du Golag: Une histoire d’amour et de survie dans les camps de 
Staline.
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دهه ی 1930 به صورت مستمع آزاد در رشته ی فیزیك دانشگاه مسكو به تحصیل 
می پردازد، جایی که با اسوتالنا آشنا می شود. روابط آنان در آغاز به دور از احساس 
خاصی به نظر می رسید، اما خیلی زود به صمیمیت می گراید. لِف قصد داشت از 
اسوتالنا تقاضای ازدواج کند که آلمان در 1941 به اتحاد شوروی حمله مي کند و 
او به واحد تدارکاتی کوچكی اعزام مي گردد. خدمت کوتاه مدت لِف در ارتش پس 

از تسلیم واحدش به پایان رسید و خود او نیز به اسارت درآمد.
افرادی که لِف را اسیر مي کنند وقتی مي شنوند که به زبان آلمانی صحبت می کند 
تصمیم مي گیرند نامش را در فهرست جاسوسان بنویسند که البته موفق نمي شوند. 
آنان سپس لِف را به عنوان مترجم در پشت خطوط جبهه به خدمت گرفتند و سعی 
کردند او را وادار به پیوستن به ارتش آزادی بخش ضد شوروی به رهبری ژنرال 
اندریی والسف کنند، اما پس از ناامیدی به بریگاد کار اجباری یكی از اردوگاه ها 
اعزامش می کنند. او دوبار دست به فرار می زند که بار دوم آن از اردوگاه بوخنوالد 
بود. لِف در نهایت سر از منطقه ی تحت اشغال نیروهای آمریكایی در مي آورد و 
چون پیشنهاد مهاجرت به آمریكا را به خاطر اسوتالنا نمي پذیرد، بنابراین به ارتش 

سرخ تحویلش مي دهند.
 در اتحاد شوروی به وسیله ی اداره ی ضد جاسوسی که شاخه ای از ان. کا. و. 
د بود بازداشت مي شود. او را با تمهیداتی مجبور مي کنند تا اعتراف نماید مزدور 
آلمان ها  پیشنهاد  برابر  اینكه در  بر  اعتراضاتش مبنی  به رغم  آلمانی ها بوده است. 
برای جاسوسی مقاومت کرده، بی درنگ به مرگ محكوم مي گردد. این حكم اندکی 
یك  در  سال حبس  ده  به  آیام،  آن  بلشویكی  مضحك  دادگاه های  رسم  به  بعد، 
»اردوگاه کاردرمانی« تخفیف مي یابد. می دانیم امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی در آن زمان برای نوسازی کشور به بیگاري انبوهی از بردگان احتیاج 
داشت. لِف را پس از یك سفر طوالنی با قطار به محوطه ی وسیع تهیه ی الوار در 

پچورلگ )زندان پچورا( در ناحیه ای نه چندان دور از قطب شمال اعزام کردند.
شرح  پچورا  گوالِگ  بایگانی  در  موجود  اسناد  مطالعه ی  با  فیجز  اورنالدو 
ناگفته اي از حوادث هر زمان به دست مي دهد. او می نویسد نوع لباس و کاله 
و کفشی که در اردوگاه پچورا به لِف دادند ما را به یاد نوشته های سولژنیتسین، 

شاالمف و دیگران می اندازد. 
وقتی سوابق تحصیالت فني و مهندسي لِف به وسیله ی گئورگی استریلكوف 
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رئیس کارکشته ی البراتوار تحقیقاتی اردوگاه فاش شد، او احساس کرد که »کارش 
 25 فنی البراتوار که  قدیم و مدیر  بلشویك های  از  استریلكوف  اما  تمام است.« 
سال با »فعالیت های ضدانقالبی« مبارزه کرده بود، لِف را برای کار در واحد چوب 
خشك کنی خود به خدمت گرفت. لِف در آن محیط به نسبت گرم و امن نخستین 

نامه اش خطاب به اسوتالنا را نوشت و به آدرس عمه اش اولگا فرستاد:
نمی خواهم  چون  او.  برای  نه  می نویسم،  ]اولگا[  تو  برای  را  نامه  این 
مزاحمش شوم. بگذار آرام به زندگی اش ادامه دهد و من باعث دردسرش 
نشوم و یادآوری خاطرات گذشته و فكر کردن به وضع فعلی ام سایه ای 

از غم بر آن نیفكند.

اولگا بدون اتالف وقت نامه را به اسوتالنا نشان می دهد و او با قاطعیت تمام 
اقدام به نوشتن پاسخ می کند:

آن مـاه سپتامبر ]در جـریان جنگ[ را به یاد داری که گفتی نمی خواهی 
به آن نحو همدیگر را ببینیم، حال آن که من به خاطر آن یك هفته ای که 
به ما فرصت دادند شادمان بودم؟ بدان که حاال هم همان طور است. اگر 
امكان دیگری وجود نداشته باشد، این از هیچی بهتر است. ما هر دو 29 
ساله هستیم. اولین بار یازده سال پیش با هم روبه رو شدیم و حاال پنج 
سال است که یكدیگر را ندیده ایم. فكر کردن به این همه سال وحشتناک 
است. لف، زمان می گذرد. اطمینان دارم که تو قبل از سپری شدن پنج 
سالی دیگر دست به هر کار دیگر مي زني. دارم لجوج و بی پروا می شوم. 
دیوار  با یك  فقط  ولی  کنم،  تو النه  در آغوش  که  بار خواسته ام  چند 
نیستم.  کشیدن  نفس  به  قادر  که  می کنم  احساس  شدم.  روبه رو  خالی 
زمان همچنان می گذرد و من خودم را کنترل می کنم. لف، ما این مرحله 

را پشت سر خواهیم گذاشت.

این چنین بود که نامه نگاری هشت ساله ی آنان شروع شد. نامه هایی که در چند ماه 
اول مورد سانسور قرار می گرفت، اما وقتی لِف راهی برای دور زدن سانسور پیدا 
کرد، تقریباً به دور از چشم سانسورچیان رد و بدل می شد. هیچ یك از نامه ها از 
نثر ادبی چشمگیری برخوردار نیست. اسوتالنا فارغ التحصیل رشته ی فیزیك بود و 
مانند لِف یك مهندس، اما آنان برای اظهار دلدادگی خویش به یكدیگر زبانی زیبا 
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و تأثیرگذار خلق کردند.
لف: وقتی اسم خودم را به خط تو روی پاکت می بینم، دچار احساس 
مشابهی می شوم. هر زمان پی می برم که نامه واقعاً به من تعلق دارد و از 
جانب اوست، یا در واقع توست، احساسی آکنده از ناباوری، حیرت، 
توست،  طرف  از  نامه  فرامی گیرد.  را  وجودم  خاطر  اطمینان  و  شعف 
نگرانم.  من  نیست.  اعتراف  این  در  نكته ی خاصی  است.  کافی  همین 

منطقی باش. تو می توانی فقط پاکت بدون نامه را برایم بفرستی.

اسوتالنا ]در پایان یك نامه ی طوالنی[: مقصود از این همه پرحرفی ها آن است که 
فقط سه کلمه به تو بگویم. دو تا از آن سه کلمه ضمیر است و سومی یك فعل که 

در تمام زمان ها به طور یكسان به کار برده می شود: گذشته، حال و آینده.
بعد« زودتر  »پنج سال  لِف در  با  برای دیدار  عجیب آن که آرزوی اسوتالنا 
از آنچه آن دو انتظار داشتند برآورده شد. با این که مالقات با اعضای خانواده ی 
را  دیدارهایی  چنین  سیاسی حق  زندانیان  اما  گردید،  امكان پذیر  تاحدی  زندانی 
نداشتند. بعالوه آنان هنوز ازدواج نكرده بودند، بنابراین اسوتالنا نمی توانست به 
اردوگاه  به  از مسكو  رفتن  برود.  زندانی خود  محبوب  به مالقات  عنوان همسر 
سفری طوالنی و دشوار بود. افزون بر آن به نظر بعید می رسید که اسوتالنا موفق 
به گرفتن مرخصی به مدت الزم از انستیتو محل کار خود شود و یا بتواند هدف 
از تقاضای مرخصی را پنهان نگاه دارد. اما لِف روش هوشمندانه و توأم با موفقیتی 
برای مكاتبه ی آزاد درباره ی نقشه هایشان در پیش گرفت. اسوتالنا به منظور دیدار 
پیش رو از مقر گوالگ که حتی در نقشه ی جغرافیایی هم اثری از آن به چشم 
نمی خورد هیجان زده بود. اگر طرح و پیش بینی آنان درست از آب درمی آمد، او 

می توانست به داخل محوطه ی گوالگ برود.
و  تولدش  سال  سی امین  از  پس  درست   1947 سپتامبر  در  باألخره  اسوتالنا 
یك سال بعد از آن که گفته بود امیدوار است لِف را ببیند، راه سفر پیش گرفت. 
در همان  که درست  میخواره  »همسر« خدمتكاری  عنوان  به  او  بعد  هفته ی  یك 
موقع مجبور به بیگاری شده بود، بي سر و صدا وارد محوطه ی اردوگاه مي شود. 
لِف و اسوتالنا دور از چشم اغیار تمام شب را با گفتگو سپری کردند. اسوتالنا 
می توانست دو روز تمام در آن جا بماند، فرصتی که پس از شش سال جدایی به 
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معجزه ای شباهت داشت.
چنین دیداری، آن هم در داخل اردوگاه و آنچه که درباره ی گوالگ مي دانیم 
بی سابقه بود، با این حال به نظر می رسد اسوتالنا، در مدتی که لِف در پچورا بوده، نه 
یك بار، بلكه دست کم سه بار موفق به دیدن او مي شود. البته همسران دیگر زندانیان 
نیز اقدام به چنین کاری می کردند. اینكه لِف مدتی در کمال ایمنی در واحد چوب 
خشك کنی کار می کرده و سپس به عنوان مكانیك در نیروگاه برق، نشان می دهد که 

او زندانی به  نسبت خوش شانسی بوده و به کار حساسي اشتغال داشته است. 
لِف با توجه به مدرک مهندسی خود تصور می کرد به یكی از مؤسسات مهم 
منتقل می شود که در دایره ی اول سولژنیتسین شرح آن آمده است. روابط نزدیك 
لِف با رئیس اش استریلسكی و سایر زندانیان، یادآور مناسبات دوستانه ای است که 
در رمان  سولژنیتسین می خوانیم. آمال لِف هرگز به واقعیت نپیوست، اما نامه هایش 
نشان می دهد که از کار کردن در نیروگاه ناراضی نبوده و خود را با یك زندگی 

قابل تحملی وفق داده که در محاصره ی سیم های خاردار و نگهبانان مسلح نبود.
نامه های لِف از سوی دیگر از وجود ارتباطات پیچیده میان زندانیان، کارگران 
آسانی  به  آزاد  خدمه ی  و  کارکنان  برمی دارد.  پرده  نگهبانان  و  آزاد  و  غیرزندانی 
از  می کردند  کار  زندانیان  دوش  به  دوش  که  آنها  مي شدند.  نزدیك  زندانیان  با 
مستخدمین وزارت امنیت داخلی یا ام. و. د بودند. اکثر این افراد از زندانیان سابق 
محسوب می شدند و یا بخش اعظم عمرشان را با کار کردن در داخل یا خارج از 

اردوگاه سپری کرده بودند. 
زندانیان و خوابگاه شان به طور مرتب مورد تفتیش قرار نمی گرفت، بنابراین 
هرچیزی به داخل و خارج اردوگاه قاچاق می شد. نگهبانان پاسگاه مرکزی فاسد 
بودند و برای مبادله ی انواع اجناس و ورود و خروج زندانیان رشوه می گرفتند. 
بسیاری از نگهبانان در ایجاد بازار سیاه با زندانیان همدست بودند. اسناد رسمی 
نشان می دهد که حتی در مورد »اسرار و اسناد دولتی« هم بازار سیاه وجود داشته 
به سرقت می رفت و  اردوگاه  داخل  در  ام.و.د  مرکزی  مقر  از  که  اسنادی  است. 
پیدا  پرونده ی شخصی خود دسترسی  به  افرادی که  به زندانیان فروخته می شد. 
می کردند، دست به جعل و یا تعویض احكام مربوط به محكومیت خویش می زدند 

و یا حتی تاریخ آزاد شدنشان را تغییر می دادند.
مقررات انضباطی سفت و سختی در اردوگاه برقرار بود، ولی بعدها به مرور 
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شرایط زندانیان بهتر شد. خوابگاه های جدید و باشگاهی ورزشی بنا کردند و یك 
»قصر فرهنگی« ساختند، جایی که زندانیان به تماشای فیلم می نشستند. فیلم ها پس 
از دیدن یك فیلم مستند درباره ی حفرکانال ولگا- دن به نمایش درمی آمد، هرچند 
که به تلفات انسانی آن اشاره ای نمی شد. لِف بدون طعنه و کنایه به اسوتالنا نوشت 

که او: 
به مدت یك ساعت تمام هیچ فكر و حسی نداشتم جز احساس غرور 
و تحسین برای قدرت ذهن انسان و تبادل منظم و هماهنگ هزاران ایده 
و اندیشه در خلق معجزه ای قابل لمس. البته فیلم عیب و ایراد زیادی 
داشت و بخصوص از نظر کیفیت سرهم بندی شده بود. با این وصف 

فوق العاده اثربخش بود.

خاطر  به  حال  این  با  نبود،  کمونیستی  توهمات  اسیر  دیگر  لِف  که  هرچند 
دستاوردهای علمی و فنی اتحاد شوروی می توانست دچار غروری ناسیونالیستي 
شود، نگاهی دوگانه به روسیه شوروی که اسوتالنا مقیم مسكو نیز در آن شریك 
اینكه مقررات  بود. لِف همچنین در مورد همدلی نگهبانان اردوگاه می نویسد و 
ظالمانه را نادیده می گرفتند و به زندانیان کمك می کردند تا مشمول آن نشوند. از 
جمله این افراد به نگهبانی اشاره می کند معروف به »پرچانه« که مهربانی خویش 
را زیر فریادهای گوش خراشش پنهان می کرد. لِف حتی پس از کسب آزادی با 
نوشتن نامه ای به یكی از نگهبانانش از او به خاطر کارهای بشردوستانه اش تشكر 
می کند. مقایسه ی این ادعا با شرایطی که فیودور موچولسكی مأمور غیرمسلح ان. 
کا. و. د در پچورا از )1946-1940( شرح می دهد بسیار جالب است. او در مقام 
و  فساد  نابسامانی،  همین  گزارشگر  و  اعضای سرسپرده ی حزب شاهد  از  یكی 
شرایط غیرانسانی است که لِف می گوید. موچولسكی نیز با هدف در نظر گرفتن 
محل زندگی بهتری برای زندانیان جهت حفظ آنها از سرمای قطبی و به رغم آن که 
تردیدی نسبت به مجرم بودن آنان و استحقاق به زندان افتادن شان نداشت، وظایف 
دهان  زندانیان  پای  زیر  در  که  از جهنمی  لِف  می گرفت.  نادیده  را  رسمی خود 
گشوده بود به خوبی اطالع داشت و به ذکر نمونه هایی از خطراتی می پردازد که با 
آن روبه رو بودند. در یك مورد وقتی گئورگی استریلكوف با یكی از مأموران ارشد 
اداره ی راه آهن درگیری پیدا می کند، به اتهام خرابكاری به ام. و. د احضار می شود. 
استریلكوف با وجود آن که ممكن بود با محكومیت سنگین تازه ای روبه رو شود، با 
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زیرکی تمام مفتری خود را بی آبرو مي کند. لیوبومیر ترلتسكی هم تختی لِف آن قدر 
خوش شانس نبود و به اردوگاه ویژه ای در سیبریه تبعید شد و دوست نیمه لتونیایی 
او اولگ پاپوف برای بیگاری به پچورا و سپس به ماورای شمال اعزام گردید تا در 
معدنی سنگ شكنی کند. از جمله خواندنی ترین مطالب نیمه ی دوم کتاب مربوط به 
کوشش لِف و اسوتالنا در کمك به این دسته از دوستان و خانواده های شان و دیگر 
مصیبت زدگان است. لِف در بیان این قبیل مسائل با ناراحتی به اسوتالنا می نویسد 
که سخت ترین موضوع برای یك زندانی تحمل »بی خبری از جهان خارج« است و 
می افزاید روشی که اردوگاه در پیش گرفته به کار دیگ زودپز شباهت دارد، یعنی 

همه را دچار جوش و خروش می کند:
هر ماجرای ناخوشایند در زندگی معمولی در این جا چند برابر می شود. 
کمبودها و کاستی های انسانی حد و مرز نمی شناسد. خصومت به دشمنی 
و دشمنی به نفرتی وحشیانه، تنگ نظری به رذالت، خونسردی به خشونت 
تبدیل می شود و در نهایت به نوعی جنایت. سوءظن بی پایه، سرقت و 

قاپ زدن پول و عصبانیت ناگهانی گاه به قیمت جان تمام می شود.

لِف ذاتاً آرمان گرا و خوشبین بود. هر وقت اسوتالنا نه از ناخوشی و واماندگی 
صف های  در  ایستادن  الستیك سازی،  کارخانه ی  در  مشكالتش  از  بلكه  خود، 
طوالنی برای غذا و لباس و مشكل رسیدگی به زندگی والدین پیرش حرف می زد، 
لِف به او نصیحت می کرد که صبور و شجاع باشد. او به درستی نمی دانست که 
اسوتالنا از نظر روانی و عاطفی زندگی غیرقابل تحمل تری دارد و می کوشد تا در 

هر فرصت قوت قلبی به او و به خودش بدهد:
اسوتا، بیا تا جایی که می توانیم امیدوار باشیم و آن را از دست ندهیم. یك 
نكته را خوب می دانم و آن اینكه وحشتناک ترین چیز در زندگی یأس 
و ناامیدی کامل است. چشم پوشیدن از »احتماالت« و دست از مبارزه 

کشیدن، آن هم وقتی که قادر به آن هستی، بدترین نوع خودکشی است.

با مرگ استالین در مارس 1953 اوضاع گوالگ تاحدی بهتر شد و شرایط اردوگاه 
به شكل محسوسی تحمل پذیرتر گردید. شایعاتی در مورد عفو و آزادی زودهنگام 
زندانیان رواج یافت. با توجه به ذات و منش ناخوشایند حاکمان، نخست زندانیان 
جنایتكار رها شدند و تا آن جایی که می توانستند آزادی زندانیان سیاسی را به تعویق 
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انداختند. لِف باالخره در ژوئیه ی 1954 اندکی زودتر از سر آمدن محكومیتش آزاد 
گردید. بازگشت او به مسكو نه باعث شادی شد و نه افتخار آفرین بود. پیوستن 
آن دو به یكدیگر در زمانی رخ داد که پدر اسوتالنا بیمار بود. صدور حكم رسمی 
عفو و مجوز اقامت لِف در مسكو بیش از یك سال به درازا کشید. او سپس در 
شغل نه چندان مهمی در مؤسسه ی فیزیك اتمی دانشگاه مسكو مشغول کار شد. 
لِف و اسوتالنا سرانجام در 1955 ازدواج کردند. آنان با دو فرزندشان زندگی شاد 
و طوالنی سپری کردند. لِف در سال 2008 در نود و یك سالگی چشم از جهان 

فرو بست و اسوتالنا هیجده ماه بعد.
غالمحسین میرزاصالح
95/4/18
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سه جعبه ی چوبی کهنه تازه تحویل داده شده بود. جعبه ها َدم در و سر راه کسانی 
قرار داشت که می خواستند وارد اتاق شلوغ و پر رفت و آمدی شوند، جایی که 
شماری از پژوهشگران امور اجتماعی و تاریخی ادارات مموریال مسكو گرد آمده 
از همكاران در  با بعضی  پاییز 2007 برای دیدار و گفتگو  بودند. من هم که در 
قسمت تحقیقات مربوط به تشكیالت حقوق بشر در مسكو اقامت داشتم در آن جا 
بودم. آنان وقتی به کنجكاوی من در مورد بسته ها پی بردند، گفتند: شامل بزرگترین 
مجموعه ی مكاتبات خصوصی است که در ظرف بیست سالی که از موجودیت 
مموریال می گذرد در اختیار آن گذاشته اند. این ها به لِف و اسوتالنا میشچنكو تعلق 
دارد، زوجی که به هنگام دانشجویی در سال های 1930 با هم آشنا شدند و جنگ 
سال های )1945-1941( آنان را از هم جدا کرد و لِف بعدها در گوالگ زندانی 
گردید. همكارانم همگی می گفتند که ماجرای عشق و عاشقی آنان فوق العاده است. 
ندیده  چیزی  چنین  عمرم  در  هرگز  من  کردیم.  باز  را  جعبه  بزرگترین  ما 
بودم: چندین هزار نامه ی فشرده به هم که با نخ و کش الستیكی بسته شده بود، 
ارزشمندترین  سند.  و  عكس  انبوهی  و  خاطرات  دفاتر  یادداشت،  دفترچه های 
سه الیی  تخته  جعبه ای  بود.  بسته  کوچكترین  و  سومین  مجموعه  این  قسمت 
با بند نازک چرمی بسته شده بود و سه قفل فلزی داشت که  قهوه ای رنگ که 
خیلی راحت باز شد. ما نمی دانستیم چه تعداد نامه داخل آن است، لیكن با توجه 
باید دوهزارتایی باشد. همه ی آن ها  به وزن چمدان )37 کیلو( حدس زدیم که 
نامه های عاشقانه ای بود که لِف و اسوتالنا در دوران زندانی بودن لِف در پچورا، 
در  دوردست  سرزمینی  در  استالین  اجباری  کار  اردوگاه های  بدنام ترین  از  یكی 
شمال روسیه، به یكدیگر رد و بدل کرده بودند. نخستین نامه به تاریخ ژوئیه ی 
تعلق  لِف  به   1954 ژوئیه ی  تاریخ  به  نامه  واپسین  و  بود  اسوتالنا  آن  از   1946
داشت. آنان دست کم دو بار در هفته به یكدیگر نامه می نوشتند. این بزرگترین 
استثنایی  را  نامه ها  این  که  آنچه  اما  بود.  گوالگ  در  شده  شناخته  خفیه نگاری 
وسیله ی  به  نامه ها  این  بود.  آن ها  نشدن  سانسور  بلكه  تعداد،  نه  می دهد  نشان 
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کارگران آزاد و مأمورانی که با لِف همدلی داشتند به داخل و یا خارج اردوگاه 
قاچاق می شده است. شایعات مربوط به قاچاق نامه ها، بخشی از طرز فكر رایج 
درگوالگ بود، اما هیچ گاه کسی باور نمی کرد که حجم پست غیر قانونی این چنین 

چشم گیر باشد. 
توانستم  زیاد  زحمت  با  من  که  بود  شده  بسته بندی  محكم  به حدی  نامه ها 
انگشتانم را الی آن ها فرو کنم و نخستین نامه را بیرون بكشم. نامه از اسوتالنا به 

لِف بود:

کومی ا. اس. اس. آ
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