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 یك چون آنا آخماتووا نداىاز میان شاعران سده بیستم روسیھ، ھیچ
 پرده وحجاب سر نداده است.مظلومیت مردمان كشورش را این چنین بى

 بار روس و شورحكایت زندگى آخماتووا، بازتاب صادقانھ تاریخ مصیبت
 ھاىانھبرگرفتھ از آن براى سرودن شعر است. از زمان تجلى نخستین نش

 معاصرانش شیفتھ شمایلش بودند. بلند ۱۹۱۰ھاى اش در سالشاعرانھ
 رنگ و شكیل، با چشمانى گود رفتھ و محزون وباال و باریك، پریده

 مانست. ھیچ شاعرى بھ اندازه آنا آخماتووااى مىاى فكور، بھ راھبھچھره
 شھمثالش را ھمیسوژه كار نقاشان و عكاسان نبوده است. نیمرخ بى

 دیدندش تحت تأثیرشد از دماغ پرغرورش بازشناخت. كسانى كھ مىمى
 گرفتند و با تجسم او در پوشاكى ژنده ورفتار شاھواِر پرصالبتش قرار مى

 كردند كھژولیده و توأم با تنگدستى در واپسین ایام عمرش حیرت مى
 ىزیست. او از تمام شاعران روس، حتچون پاریایى در رژیم استالین مى

 ماندلشتام و تسوتایوا كھ استالین عذابشان داد، در ابراز شھامت و شھادت
 اش كھ پس از انقالب بلشیویكى، باتر است. تبلور اندیشھپرآوازه

 اش دررویگردانى از آن، آمیختھ بھ نوعى شور و شھوت در اشعار اولیھ
 اش حالت حماسى بخشید.ھا و زندگىثمر شد، بھ سرودهباِب عشق بى

 آنا گورنكو، دختر آندرئى گورنكو مھندس نیروى دریایى در سال
 كھ در شھركى نزدیك اودسا در حاشیھ دریاى سیاه، چشم بھ جھان ۱۸۸۹

 گشود، در نوجوانى نام آخماتووا بر خود نھاد، نامى برگرفتھ از تبار
برد. در آستانھ جنگ بزرگ، در دنیاىاش كھ بھ تاتاران نسب مىمادرى
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 اش درسنت پطرزبورگ بھ شھرت رسید، اما طومار زندگى لولى مسلك
 ھاىطوفان انقالب روسیھ، جنگ داخلى و ترور و وحشت حاكم در سال

 و خفت و شكنجھ بعد از ۱۹٤٤تا  ۱۹٤۱و شھربندان لنینگراد از  ۱۹۳۸
 جنگ دوم درھم پیچید و یكھ و تنھا سمبلى شد براى تحمل ضربات

 ھاى فرھنگى متأثر از طرز فكر ورى برنامھرحمانھ آندرئى ژادانف، مجبى
 ایدئولوژى استالینى. آخماتووا صبورى پیشھ كرد و مانند مردمان روس در

 برد دماى سر نداد و بھ خاطر پسرش كھ در گوالگ بسر مىسده بیستم نالھ
 برنیاورد. آخماتووا از مھاجرت بھ خارج از كشورش خوددارى ورزید، اما

 »اشرافى«زد و اشعارش را  » پناھنده داخلى«چسب نظام جدید بھ او بر
 ھایش راسروده ۱۹٤٦خواند و بزودى پس از آن كھ كمیتھ مركزى در سال 

 نكوھش كرد، از چاپ آنھا جلوگیرى بعمل آمد.پسرش را سھ بار دستگیر
 ھاى اردوگاھىو بھ اردوگاه فرستادند و بسیارى از دوستانش در زندان

 ران شدند. با ھمھ این اوصاف دست از مقاومتجان باختند و یا تیربا
 نشست و دردھاى ملت خویش را بھ زبان شعر بیان نمود، كھ از آن میان

 انگیزترین اثر یك شاعر روس در دوراناشاره كرد، خاطره ركوئیمباید بھ  
 گویدخوفناك استالینى. او در این شعر از زبان یكصد میلیون آدم سخن مى

 ».زننداو فریاد مى با دھان خستھ«كھ  
 آخماتووا نیز ھمانند دیگر شاعران بزرگ روس، با نوعى التزام

 دانست.اخالقى، خود را شمایِل وجداِن عمومى و نداى گذشتھ آنان مى
 ھانوشت و امروزه میلیون ۱۹٤۰در دومین مؤخره ركوئیم كھ در سال 

 جاى روس آن را از حفظ دارند، خویشتن را در سلسلھ شاعران روسیھ
 دھد و تا روزگار الكساندر پوشكین، در اوایل سده نوزدھم بھ گذشتھمى

 گردد:باز مى
 

 دوست داشتم نامشان كنم یك بھ یك آواز
 دریغ كھ فھرستشان شد توقیف و نتوان در جایى یافت باز.

 ھمیشھ و ھمھ جا بھ یادشان خواھم بود
 فراموششان نكنم ھرگز، ھر چھ باداباد.
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 ن آخماتووا از قلم لیدیا چوكوفسكایا تراوش كرده استاھمیت نمادی
 كھ نقِش جیمز بازول، نویسنده شرح حال سمیوئل جانسون را نسبت بھ

 اش، ما را از حال وھاى روزانھآخماتووا بھ عھده دارد. كسى كھ یادداشت
 دیدمبھ چشم سر مى«سازد: روزگار او تا لحظھ فرا رسیدن مرگش آگاه مى

 تر از خودش بود، از ھمینسرنوشت آخماتووا، كھ شاید مھمكھ تقدیر و 
 پناه، تندیس غم وبندد. زنى استوار و بىاعتنایى نقش مىشھرت و بى

 ».تنھایى، غرور و شھامت
 نیز چھره مشابھى از آنا آخماتووا، زیارتى شاعرانھآماندا ھایت در  

 متحاِن میراثِ دھد و او را برگزیده تقدیر، براى اآخماتووا بھ دست مى
 ارزشى معاصرانش، برضد خواب و خیال یك انقالب، براى ایجاد بھشتى

 داند و تجسم زشت و كریھ آن در دولتى استالینى، ھرچند كھزمینى مى
 از یك نكتھ آنا آخماتووا، شاعر و پیامبرآماندا ھایت و ھمچنین رابرتا ریدر در  

 لق آن ھیوال است.غفلت ورزیده اند و آن نقش خود آخماتووا در خ
 معاصران و دوستان آخماتووا مانند آناتولى نیمن شاعر و اما گرستین

 ھایش ومنتقد، بر عنصر خودنمایى بیش از حد او در شعرخوانى
 اش در كنكاش آنچھ كھبرخوردھاى شخصى و ھمچنین نگرانى جدى

 گذارند. آخماتووااش خواھند نوشت، انگشت مىپس از مرگ درباره
 ھاى آنان را تصحیحگرفت و روایتامھ نویسانش را زیر نظر مىزندگین

 كرد.مى
 اى آثار این چنینى در غرب، سبب شده است كھ تنىترجمھ ونشر پاره

 و» اسطوره فرھنگى«ھاى  چند از پژوھشگران با بھ كار گرفتن نظریھ
 بھ شخصیت آخماتووا و زندگى ادبى او از زاویھ» عملكرد كاریزماتیك«

 خودسازى و«و  » آفرینش ذھنى«بنگرند و بھ مفاھیمى چون   دیگرى
 در شرح زندگى آخماتووا بپردازند. كسانى با این نظر موافق» خودمحورى

 نیستند كھ خودمحورى آخماتووا تحت تأثیر موقعیت اجتماعى او بوده
 اش اشارهنمایى عالیق فمینیستىاست و دیگران بیش از ھر چیز بھ بزرگ

 اش بھ شرح روابطكساندر ژولكوفسكى در مقالھ ھوشمندانھكنند. المى
پردازد و كوششى كھ ھمراهآخماتووا با دوست فداكارش چوكوفسكایا مى
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 با آخماتووا در دفاع از شاعر بھ عنوان یك سمبل كرد. تحقیق اخیر نانسى
 اندرسن كھ ارزشمندترین اشعار آخماتووا را ھم ترجمھ كرده است، بھ

 كند كھ انگیزه اخالقى در اشعار آخماتووا نقش كلیدىم مىخواننده تفھی
 بدیل شاعر دراست از اندیشھ نقش بىدارد و دلمشغولى او بازتابى

 روسیھ.
 اھمیت و اعتبار خاصى كھ روسیان براى شاعرانشان قایل ھستند بھ

 پناه،گردد، آنگاه كھ بھ شاعر چونان شخصى بىاوایل سده نوزدھم باز مى
 آمیختھ با سنت مدنى ادبیات روسیھ نگریستھھ لحاظ فكرىشھید و ب

 گرایى چون بلینسكى بنیانگذارمآب و غربشد و منتقد تندرو ھگلىمى
 آن بود. او وظیفھ و رسالت شاعر و نویسنده را بیان آرزوھا و

 دانست و دفاع از خویشتن در برابر زور و ستم.جامعھ مىھاىآرمان
 ھا، شاعرانى از این دستنبش دكابریستبسیارى از اعضاى اصلى ج

 شدند كھ یكى از میان انبوھشان بھ فرمانو رومانتیك مسلك محسوب مى
 شخص نیكاالى اول اعدام گردید. چندین و چند نفر از شاعرانى كھ در آن

 خیزش بدفرجام بھ سیبریھ تبعید شدند، از دوستان پوشكین بودند. كسى
 برخوردار بود ومردم از احترام زیادىكھ بھ عنوان پژواك صداى وجدان 

 ھاى دربارى شد و جان بر سر حیثیتھاى اریستوكراتقربانى تھمت
 آزادى و«ھمسرش گذاشت. شاعر جوان لرمانتف بر ضد مفتریانى كھ  

 را بھ مسلخ فرستادند، شعرى سرود كھ چاپ و نشرش قدغن شد،» نبوغ
 خواند.ىكرده آن را از حفظ مھر چند كھ ھر روس تحصیل

 اى فرھنگدار چنین سنتى بود. او در عصر نقرهآخماتووا میراث
 ھا شھرتروسیھ قلم بھ دست گرفت، دورانى كھ بھ ایام سلطھ سمبولیست

 توانست بھآوِر حقیقت متعالى، تنھا مىداشت و شاعر در مقام حافظ و پیام
 آورد، اما ھا آن ناگفتھ را بھ زبانشكلى غیرمستقیم با استفاده از سمبل

 آخماتووا و نخستین ھمسرش نیكاالى گومیلیوف و اوسیپ ماندلشتام و
 والدیمیر ناربوت و تنى چند جنبش نوظھورى بنیان نھادند كھ بھ وضوح و

 شفافیت شعر اعتقاد داشتند. گومیلیوف با بھره گرفتن از واژه یونانى
ویش دركھ از اواخر سده شانزدھم تداول داشت، در سخنرانى خ» آكمھ«
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 نام برد كھ او و ھمسرش و ھمفكرانشان را در براز مكتبى ۱۹۱۲سپتامبر 
 گرفت و بھ آكمئیسم شھرت یافت و پایگاھى شد در ضدیت با سمبولیسم.

 مالحظات روشن و شفاف خصایص«بھ اعتقاد اندرسن اشعار آخماتووا 
 تالشى سراسر رومانتیك و«را با  » پیروان مكتب كالسیك و كف نفس

 اى است كھ بنا بھدآگاھانھ و این احساس كھ خود تافتھ جدا بافتھخو
 »بایست در یك فاجعھ دایمى زندگى كندسرنوشتش، یا بھ حكِم تاریخ مى

 آمیزد.درھم مى
 دھد وآخماتووا ضمن آن كھ با فرھنگ غرب ھمدلى كاملى نشان مى

 ر عین حال وآموزد، دبراى خواندن اشعار دانتھ بھ زبان اصلى ایتالیایى مى
 با تمام وجود سرسپرده پوشكین است. او پس از آن كھ حق سخن گفتن

 »مرگ پوشكین«یافت، سلسلھ مقاالت خود درباره آن شاعر و از آن جملھ  
 مرگ پوشكینبھ چاپ نرسید. آخماتووا در   ۱۹۷۰را بھ قلم سپرد كھ تا دھھ 

 چینانش راو سخنپردازد بھ عنوان وكیل مدافع پوشكین بھ دفاع از او مى
 آفریند:سازد. در این باب نانسى اندرسن صحنھ زیبایى مىآبرو مىبى

 
 ھاىھا و یادداشتطور كھ در بایگانى نشستھ و چشم بھ نامھآخماتووا ھمان

 افتاد كھ شاگرد،» عھد جدید«معاصران پوشكین دوختھ بود، بھ یاد آن قھرمان 
 ى بھتر از استاد، یعنى مسیح باشد.توانست چشم بھ راه كسیعنى حوارى، نمى

 ترین شاعر روسیھ است، مورد چنان آزارى قرار گرفتھحال اگر پوشكین كھ بزرگ
 تواند داشتھ باشد.بود، او دیگر چھ انتظارى مى

 
 توانست از نظرسرنوشت سایر شاعران در رژیم اتحاد شوروى، مى

 شاعران روس آخماتووا، دلیلى آشكار و محكم براى عاقبت غمبار ھمھ
 درگذشت. ۱۹۲۱ترین شاعر سمبولیست در باشد. الكساندر بلوك، بزرگ

 آخماتووا در میان انبوه جمعیتى بود كھ بھ دنبال تابوتش تا گورستان راه
 سپرد. مراسم و تظاھرى سنتى و با سابقھ، ھم بھ خاطر احترام بھ شاعر و

 گفتندمھ مىھم اعتراض بھ سركوب آنان بھ دست نوكربابان حكومت. ھ
 كھ بلوك آرزوى زندگى را بھ گور برد. آنانى كھ جنازه بلوك را بھ گورستان

 بردند، سخنرانى او را در چند ماه قبل بھ یاد داشتند كھ در سالمرگمى
آنچھ كھ پوشكین را از پاى درآورد گلولھ رقیبش نبود،«پوشكین گفتھ بود:  
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 ».خالقاختناق بود و محرومیت از آزادى
 روز خاكسپارى بلوك بود كھ آخماتووا اطالع یافت شوھر سابقشدر 

 نیكاالى گومیلیوف بھ اتھام ضدانقالبى بودن و توطئھ علیھ حكومت
 بلشیویكى دستگیر شده است. اندكى بعد او را بدون محاكمھ تیرباران

 سرا، سیرگئى ییسنین و والدیمیر مایاكوفسكى ازكردند. شاعر روستایى
 كرد، ھر دوالب كھ تسوتایوا در پاریس ستایششان مىچرب زبانان انق
 خودكشى كردند.

 مایاكوفسكى پیش از بھ گلولھ بستن خویش گفتھ بود:
 

 قایق عشق
 در تخاصم با زندگى و بقا

 درب و داغان شد.
 نگاه كن!

 جھان آرمیده است.
 چنین بود كھ تو بیدار شدى

 و با زمان و تاریخ و ھمھ كائنات سخن گفتى.
 

 ین نیز پیش از آن كھ گلوى خویش را با طناب آشنا كند سرود:ییسن
 

 اى نیستمرگ در این زندگى چیز تازه
 ھر چند كھ زندگى نیز چنین است.

 
 كند كھ:و یادى ھم از دلداده خویش مى

 
 بدرود اى عزیزى كھ در قلبم جاى دارى!
 فراِق مقدر، نویدى است بر دیداِر مجدد.

 
 كھ بلوك در وصفش با ذكر نامش سرود:نیكاالى كلیوف  ۱۹۳۸در 

 براى گفتن شعر» كلیوف، در خزان زندگى من بھارى نوشكفتھ بود«
 دستگیر و تیرباران شد. كلیوف در ضدیت با» خطاب بھ مفتریان ھنر«

 كند و آنسرایى مىھا و ستایش عھد پیش از آنان روسیھ، قیامتبلشیویك
را مبتال بھ عذاب و معصیت داند كھ روح روسیھرا تقاصى مسیحایى مى
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 كرده است:
 

 نیست آن ملت زیبا و نجیب
 نیست آن ملت دانا و حكیم.

 قوى نبوى بھ نیزه شد
 طعام زاغان گرسنھ شد.

 
 نویسد:و بھ یاد ھمتاى خود ییسنین مى

 
 پرواز كن! پرواز كن!

 امدوسِت جان باختھ
 پرواز كن!

 بگریز از كوالك برف سیاه و سرخ!
 

 ش ماندلشتام، این مصیبت اھل شعر و شاعرى را دردوست نزدیك
 عبارتى ماندگار بر تارك سلسلھ شاعران كشورش بھ یادگار گذاشت كھ:

 شعر در ھیچ كجاى دنیا بھ اندازه روسیھ اھمیت ندارد، چرا كھ در روسیھ«
 طالعى كھ خود پس از سرودن». كنندمردم را بھ خاطر آن تیرباران مى

 ، از نحوستش آگاه بود. ماندلشتام آن شعر را ھرگزشعرى درباره استالین
 قلمى نكرد و تنھا براى شمارى از دوستانش دكلمھ كرد و یھودایى از میان

 »گفتند داورانحرامیانى كھ مى«آنان خبر بھ دوستاقیان برد و ماندلشتام با 
 شد.» یكھ و تنھا رھا«او ھستند 

 لم را از دستگیرى وكھ كسى از اھل ق ۱۹۳۰ھاى كابوس خوفناك سال
 داد، آخماتوواِى شاعر پیشھ را بھ تعمق واداشت و آمادهتیرباران امان نمى

 پرداخت تاوان آن. زمانى كھ استالین بند از ترور گشود، الھامات شاعرانھ
 نویسد:ھا او را وانھاده بود، بھ سراغش آمد، اما خود مىآخماتووا كھ سال

 تعدادى از». داشتم لحن دیگرىدست خطم تغییر كرده بود، صدای«
 اشعارش در این زمان در وصف شعر و شاعرى كسانى چون پاسترناك،
 گومیلیوف و ماندلشتام است. در شعرى در مورد دانتھ، بھ تلمیح از عدم

اش كھ تحمل تحقیر و اظھاربازگشت او بھ فلورانِس دوست داشتنى
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 د. آخماتووا در شعرىكنندامت در برابر خالیق بھاى آن بود، ستایش مى
 شھرى كھ ماندلشتام سھ سال بھ حالت تبعید در آن بسر برد، بھ ورونژبھ نام 

 جایى كھ ھیوالى وحشت و الھھ ھنر ھر«پردازد: توصیف اتاق شاعر مى
 ».نگرندیك بھ گاه خویش بر آن مى

 آخماتووا براى خود در كانون آن ھاویھ، رسالتى قایل بود و آن حفظ
 اشھایى بود كھ كمر بھ نابودىاى اعتراض آمیز و ارزشخاطره صداھ

 بستھ بودند.
 بھ اعتقاد اندرسن عنصِر خاطره و بزرگداشت مردگان، بنیان سھ شعر

 دربر گیرنده ده ركوئیمدھد. را تشكیل مى ۱۹٤۰بزرگ آخماتووا در سال 
 ھاىشعر جداگانھ است و ماحصل مصیبت خود شاعر در روزگار تصفیھ

 ھاىشان قربانى بازداشتكسانى كھ عضوى از اعضاى خانواده خونبار و
 توانستندھاى متعاقب آن شده بودند. اینان فقط مىخودسرانھ و بازجویى

 ھا از روزگار اسیران باخبرھاى طوالنى در مقابل زندانبا ایستادن در صف
 بھ ۱۹۳۸شوند. آخماتووا پس از آن كھ پسرش براى دومین بار در سال 

 ن افتاد و پیش از آن كھ او را روانھ گوالگ سازند، در چنین صفىزندا
 ترسیدند مورد توجھ پلیس مخفى قرار گیرند،ایستاد. مردان كھ مىمى

 كردند. آخماتووا بجاى دیباچھ وھاى طوالنى مىزنان را روانھ آن صف
 زن جوانى با لبانى«پردازد:  تقریظ، بھ شرح نحوه ظھور و تكوین شعر مى

 ود از سرما كھ البتھ ھرگز پیش از آن اسم من را نشنیده بود، بھ رغمكب
 بردیم، جلو آمد و بھ نجوا از منرخوت و ضعفى كھ ھمھ از آن رنج مى

 توانم. آنگاهتوانى این اوضاع را شرح دھى؟ گفتم: بلھ، مىپرسید: مى
 آنچھ كھ زمانى صورت بود نشست و بھ آنى رختچیزى شبیھ لبخند روى

 ».  ستبرب
 ھاى آن كھ بر گرده شھر سنگینىوحشت حاكم بر لنینگراد و زندان

 كرد، آخماتووا را بھ یاد مصائب و رنج و صبورى مریم مقدس،مى
 اندازد و التزام شاعر در بھ خاطرمادرعیسى مسیح، در پاى صلیب مى
 سپردن روزگار طاقت فرساى مردم:
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 پا ام براینجاست جایى كھ سیصد ساعت ایستاده
 در صورت مرگى با سعادت شایدم
 ھاى زندانكنم فراموش صداى زمخت كامیون

 كشد جیغ چون حیوان.پیر زنى كھ مى
 

 اى عمیق و قالبىآخماتووا در دو شعر دیگرش در ھمان سال با اندیشھ
 ابداعى، نگاھى تاریخى بھ وحشت موجود در روسیھ عصر استالین

 خونین از عوارض جنگ در سدهافكند. قھرمان زن شعر بھ نواحى مى
 كند و پس از پشت سر نھادن تسوشیما و جنگ با ژاپن دربیستم سفر مى

 و فروپاشى اروپا در جنگ دوم، بھ آستانھ سكوت مرگ قدم ۱۹۰٥
 گذارد.مى

 اش بقیھ عمربا پیچیدگى فوق العاده و فضاى اسرار گونھ قھرمانشعر بى
 تمام شده تلقى نشد.گذشتھ، آخماتووا را از آن خود ساخت و ھیچگاه

 حال و آینده در این سھ پاره از مجموعھ شعر، افكار و تأمالت شاعر درھم
 یابد. آخماتووا با غرق شدن درتنیده و در گناه، وجدان و تقدیر تبلور مى

 این مقوالت در پى یافتن فاجعھ تاریخى در شرایط اجتماعى پیش از جنگ
 اى سنتالم ھنر عصر نقرهاست كھ توھم حضور معاصرانش در ع

 پطرزبورگ را بھ صورت ارواح، در بالماسكھ شوِم شب سال نو پیش چشم
 دستمایھ تجسم حضور آنان ۱۹۱۳گذارد. نقاب بر چھره زدگان سال ما مى

 از زمان آینده در آئینھ» میھمانى«شوند و در آپارتمان او مى ۱۹٤۰در سال 
 نماید.رخ مى

 آور و چھ بھ شكلشاعر، چھ بھ صورت پیام ھمدلى آخماتووا با انسانِ 
 خورد. عنوان فرعى اولین قسمتقربانى، در سراسر شعر بھ چشم مى

 سوار كار مفرغىدر واقع عنوان دوم شعر پوشكین   ھاى سنت پطرزبورگىقصھ
 در واقع آیزایا برلین است، كسى كھ براى» میھمان«دانیم كھ  ھم بود. مى

 ارت بریتانیا در مسكو ھمكارى داشت.با سف ۱۹٤٥مدتى در سال 
 آخماتووا و برلین یك شب تا بھ سحر درباره ادبیات با ھم سخن گفتند.
برلین بعدھا گفت آخماتووا در آن گفتگو از طریق او، بھ عنوان اولین
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 زد، اطالعاتاش حرف مىمھاجرى كھ بعد از انقالب بھ زبان مادرى
 بود بھ دست آورد. آخماتووا اعتقادزیادى از جھانى كھ از آن منزوى شده 

 داشت كھ آن مالقات نھ تنھا سبب اصلى حملھ كمیتھ مركزى بھ او در سال
 بعد گردید، بلكھ باعث شروع جنگ سرد شد. بنا بھ خلق و خوى استالین

 رفت، اینكھ بر سر موضوعاِت بھ ظاھر ناچیز بھ شدت از كوره در مى
 بود. یكى از نتایج دیدار آخماتووا باگمان آخماتووا چندان خیال پردازى ن

 وادار كردند ۱۹٤۹برلین آن شد كھ پسرش را در دستگیرى سوم در سال 
 ھا است.تا بگوید مادرش جاسوس انگلیسى

 آخماتووا در مقدمھ شعرى كھ سپس آن را تغییر داد، نوشتھ بود كھ
 ھا و اشعارى در موردچگونھ در میان كاغذھاى قدیمى خود، نامھ

 شاعر خوش قریحھ فسوولود كنیازف پیدا كرده ۱۹۱۳كشى سال خود
 كنند و آخماتووا را تنھاخوانیم كھ نقاب پوشان فرار مىاست. در شعر مى

 ساعتى كھ«گذارند تا در تنھایى پى بھ مفھوم مرگ ببرد. مردن در مى
 تواندحضور كنیازف در شعر مى». ھیچگاه زمان آن تعیین نشده است

 اندیشیده كھداشتھ باشد و آخماتووا بھ مرد خاصى نمىجنبھ نمادین 
 نمونھ و نماد ازلى«انگیزه مرگش عشق نافرجامى باشد، بلكھ كنیازف 

 گناھى است كھ تاریخ سنت پطرزبورگ و گناھان معاصرانش، اوقربانى بى
 آخماتووا در اواخر دھھ پنجاه، در فكر». را از شعور و آگاھى دور ساخت

 رود كھ بلوك ھم در آنجا آرمیده بود:زف، بھ گورستانى مىیافتن گور كنیا
 گور گم شده در حقیقت». بھ دالیلى آن لحظھ ھیچگاه از خاطرم نرفت«

 امید برضد امیدتجسم دو شاعر برجستھ دیگر بود. نادژدا ماندلشتام در 
 سر در پى یافتن گور ۱۹۲۰ھاى دھد كھ چگونھ آخماتووا در سالشرح مى

 یلیوف نھاده بود، كسى كھ بھ جرم ضدانقالبى بودن بھ ھمراهنیكاالى گوم
 دوستانش در یك قبر دستھ جمعى نامعلوم دفن گردید.

 آخماتووا در ربط با ماندلشتام بود كھ از نزدیك با سرنوشت كنیازف
 اى دفن شده بود. شعردرآمیخت. ماندلشتام نیز در گور گروھى ناشناختھ

 ھ كنیازف تقدیم شده است، ولى تاریخ آن باگوناگون بھاىدر یكى از چاپ
دومین سالگرد مرگ ماندلشتام انطباق دارد، البتھ بر اساس گواھى مرگى
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 را كھ مقصود از آن» اممن براى مردن آماده«كھ بھ نادژدا داده بودند. جملھ  
 اش بھ آخماتووا گفتھ بود. بنكنیازف است ماندلشتام پیش از دستگیرى

 در سرودن اشعار مھم و ستایش انگیزش بزرگداشتمایھ آخماتووا 
 مردگان و حیات اندیشھ آنان در میان زندگان بود. او خود را رھرو سنتى

 در دفاع ركوئیمدانست كھ پوشكین مسیِر آن را ھموار ساخت. بخشى از مى
 ھا درواقع زبان گویا و مبلغ ھمین شیوه است.از دكابریست

 د را از عواقب خونین سركوبپوشكین كھ بھ لطایف الحیل خو
 دھد كھھا كنار كشید، بھ دربند شدگان آن نھضت قول مىدكابریست

 اما» صداى آزاد خود را بھ آنان كھ در اعماق معادن سیبریھ ھستند برساند«
 آخماتووا چنین امیدى در دل نداشت. تكنیك اختناق و ساكت كردن

 ل یافتھ بود كھ تزارھا درمخالفان در زمان استالین بھ حدى توسعھ و تكام
 دیدند.مقصود استالین صرفا این نبود كھ با استفاده ازخواب ھم نمى

 ھا و دستگاه تبلیغاتى گسترده بھ ابعاد قلمرو كشورش، آزاداندیشانرسانھ
 را بھ سكوت وادار نماید، بلكھ شستشوى ذھنى روسیان بود و زدودن ھر

 مردم در آن زمان«مغز آنان: نوع خاطره و واقعیت تاریخى و ارزشى از 
 آوردند كھ در ھمان روز آموختھ بودند و درفقط چیزھایى را بھ یاد مى

 كرد. آنانصورت لزوم تمام محفوظات ذھنى شان ھمان شب تغییر مى
 صادقانھ باور داشتند چیزى را كھ پریروز رخ داده و دیروز بھ خاطر سپرده

 ».واقعھ دیگرى حادث شده استاند، اصالً اتفاق نیفتاده و بھ جاى آن 
 

 چھره و تھىپرورده است انسانى بى
 زدوده است ھر شیار و ردپایى

 حقایِق ھولناك دگرگون شود در كالم زبان
 تا كھ توأمانم شود آماده خستون

 
 ۱۹٤۰یادآور آن است كھ اشعار سال  قھرمانشعر بىچنین تصوراتى در  

 اى نویسندگان و شعراى نسلآخماتووا در شرایطى گفتھ شده است كھ بر
 پیشین روسیھ ناشناختھ بود. ھمان گونھ كھ در قضیھ محكومیت ماندلشتام

دیدیم، اگر شعرى كھ در ذھن شاعر ساختھ و پرداختھ شده بود براى
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 گردید و گاه بھ اعدامشد، منجر بھ بازداشت شاعر مىدیگرى خوانده مى
 انجامید. او مى

 ادا جان پسرش بھ خاطر اشعار او، بھ خطرآخماتووا از ترس این كھ مب
 برد. از نوشتن اشعارش خوددارىبیفتد ھمیشھ در نگرانى بسر مى

 داد. با این وصف نگران آن بوداى از آن را بھ كسى نمىورزید و نسخھمى
 كھ وقتى چشم از جھان فرو بندد، اشعارش نیز با او بمیرند. بنابراین كوشید

 ستان نزدیكش نوعى رابطھ برقرار نماید.تا میان اشعار خود و دو
 كند كھ چگونھاى داشت، نقل مىچوكوفسكایا كھ حافظھ فوق العاده

 كرد اشعارش را بخواند. درآخماتووا حتى در آپارتمان او جرئت نمى
 داد كھ حفظ كند ونوشت و بھ او مىاى كاغذ مىنتیجھ آنھا را روى تكھ

 ووا بعدھا با غرور گفتھ بود كھسپس در زیرسیگارى بسوزاند. آخمات
 ».یازده نفر ركوئیم را از بر بودند و ھیچ كدام بھ من خیانت نكردند«

 دانستند تقبل این كار چھ عواقب خطرناكى دارد، از ابیاتآنھایى كھ مى
 شدند:خاطر مىقدرى آسوده قھرمانشعر بىپایانى 

 
 من!

 وجداِن قدیِم شما
 پذیرممى

 ام.ام، سوزاندهاى را كھ سرودهقصھ
 من!

 بھ خانھ مردگان رفتم
 و آن را لِب پنجره گذاشتم

 و پاورچین بازگشتم.
 

 گویاى حس مسئولیت مشترك میان گذشتھ و حال قھرمانشعر بىعنوان  
 نشان دھنده سر تسلیم فرود» خداوند حافظ ھمھ چیز است«است. 

 یزد. چنینرآوردنش در برابر درد و مصیبتى است كھ بھ قالب شعرش مى
 خورد. در شعرى كھ در سالاحساسى در جاى جاى اشعارش بھ چشم مى

 خوانیم:در مخالفت با ترك كردن كشورش سرود، مى ۱۹۲۲
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 كشد ھمھ جااما در اینجا، كھ آتش سیاه شعلھ مى
 سوزد در آنمان مىو جوانى

 در پى آن نیستم كھ كجا توانم گیرم پناه.
 

 در مقابل كنگره بیستم حزب وقتى خروشچف ۱۹٥٦در فوریھ 
 كمونیست اعتراف كرد كھ چھ جنایتى بھ نام آن حزب صورت گرفتھ است،

 حجاب سكوت تاحدى از ھم درید، ھر چند كھ اسرار فراوانى ھنوز در
 ھاى لوبیانكا و دھھا بایگانى سر بھ مھر دیگر ناگفتھ ماند و ھیچزیرزمین

 وز نیز نھ تنھا ابعاد جنایاتكس جرئت افشاى آنھا را نداشت و تا بھ امر
 ھا و شخص استالین برمال نشده است، بلكھ سران فعلى روسیھبلشیویك

 ھاى كا.گ.ب ھستند، بار دیگر راه پنھانكارى پیشھھم كھ خود از مھره
 پردازند و اینجا و آنجا و پنھاناند و ھر از چندى بھ دفاع از استالین مىكرده

 دھند و مجسمھ و تندیسى از اوكان مىو آشكار پرچم چكش و داس را ت
 سازند. و اینك قرار است برمبناى مصوبھ نھادى شبھ پارلمانى، آنبرپا مى

 ھاباور روس بھ گوشھ پرچم امپراتورى رومانفشمایِل خفِت مردِم خوش
 باز گردد. براساس اسناد و مداركى كھ تاكنون بھ دست آمده، سھ چھارم

 اند واعدام شده ۱۹٥۳تا  ۱۹۳٤ھاى ن سالیك میلیون شھروند روسیھ بی
 ھاى اردوگاھى وھیجده میلیون نفر در دوران حكومت استالین در زندان

 بردند. اعترافات خروشچف بیشتر دوران وحشتھا بسر مىگوالگ
 گرفت و بھ جنایات رژیم در مورد گزیدگان حزب ورا دربر مى ۱۹۳۷ـ۸

 در پى اشتراكى كردن مزارع كھ ۱۹۳۳میزان مرگ و میر در قحطى سال 
 ۱۹٦۲اى نشده بود. زمانى كھ خروشچف در سال صورت گرفت، اشاره

 یك روز از زندگى ایواناعتبار كردن دشمنانش، بھ دو رمان بھ قصد بى
 اجازه چاپ و نشر داد، مردم با خواندن بخش امید برضد امیدو   دنیسوویچ

 ن دو اثر در جنگدیگرى از جنایات آن دوران بھت زده شدند. ای
 ھا در زمان برژنف و بیدارى نسبى مردمزیرزمینى و پنھان نواستالینیست

 اى داشت.خوش خیال روسیھ نقش عمده
با انتشار كتاب سولژنیتسین، نور امیدى بھ دل آخماتووا راه یافت و
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 فرا رسیده است، اما این كار از نظر ركوئیمتصور كرد كھ زمان انتشار 
 شد. در واقع باید گفت كھ حتى بھ دو شعرس بلند تلقى مىبمقامات گامى

 آب شدناو نیز اجازه چاپ كامل داده نشد، اما دوراِن » دارمسئلھ«تر كم
 ، عنوانى برگرفتھ از رمان ارنبورگ، بھ مرور زمان تأثیرات جنبى خودھایخ

 مطبوعات بھ چاپ اشعار آخماتووا ۱۹٥۸گذاشت. در سال را برجاى مى
 مادر ادبیات«تند. رژیم كھ بھ طور ضمنى جایگاه او را بھ عنوان پرداخ

 پذیرفتھ بود، بھ آخماتووا اجازه داد كھ در ھفتاد و پنج سالگى،» روسیھ
 ھمراه گروھى از نمایندگان ادبیات روسیھ بھ خارج سفر كند. در ایتالیا

 رایشرا ب انجیل بھ روایت متىورودش را جشن گرفتند و پازولینى فیلم خود 
 بھ نمایش گذاشت.در آكسفورد او را ھمتاى شاعر عشق و محبت یونانى

 لقبش دادند.» سافِو روسیھ«اوایل سده ھفتم پیش از میالد دانستند و 
 آخماتووا حتى از نگاه دوستان نزدیكش زنى نجوش و بدتاب شناختھ

 شد. نادژدا ماندلشتام اعتقاد داشت كھ سالمندى و شھرت بر تكبر ومى
 گربھ«ترین مخالفت واكنشى چون تش افزود و در برابر كوچكنخو

 اى بھ محبِت دوستانشداشت، اما این خصلت آخماتووا صدمھ» وحشى
 ھاىزد. میخائیل پولیوانف، روشنفكر جوانى كھ در سالنسبت بھ او نمى

 با او آشنا شد، در قیاس با معاصران آخماتووا، با صداقِت بیشترى ۱۹٦۰
 كند:از او یاد مى

 
 نگران فراموش شدنش نبود، ولى از تھمت و افترا نسبت بھ خود بیزار بود. در

 این باب فقط دلواپس خود نبود، بلكھ در مورد دوستانش ھم افكار مشابھى
 داشت، از آن جملھ درباره شاعران آكمئیستى ھمفكر خود، بخصوص ماندلشتام

 ساخت.... بنابراین درر نمىشان آنان را از او دوو گومیلیوف كھ سرنوشت ادبى
 اش، از ھمان اوایل، ھمیشھ در بھ خاطر سپردن جزئیات وقایعتمام زندگى

 گرفت،ھا، مردم و ھر چیزى كھ خصوصیات یك عصر را دربر مىاتفاقیھ، رابطھ
 اىاش دلیل قانع كنندهداد. او این چنین بود.... و براى تلواسھتوجھ نشان مى

 سروده است: قھرمانبى شعرداشت و آن را در  
 

 ده سال تمام زیستم بھ زیر سایھ اسلحھ
 جرئت نكردم كھ بنگرم بھ چپ و راست یك ذره

 و پس از من، در ھر گام
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 كنند لخ لخ مفتریان.مى
 

 آخماتووا بر خالف انتظارش منزه زیست، اما پس از مرگ، سنتى كھ او
 گرفت. با سقوط اتحادبنیانگذارش بود از زوایاى گوناگون مورد حملھ قرار 

 شوروى، دنیایى كھ او در آن زیستھ بود، از چشم جھانیان دور و دورتر شد
 ھاى سمبولیكو شعر و شاعران جدید، دیگر گوشھ چشمى بھ ارزش

 ھاى ساختار شكنانھنداشتند. عامل اصلى این دگرگونى مطمئنأ گرایش
 و» ماتیككاریز«ھاى نقد معاصر است كھ آن قبیل تصورات را نظریھ

 دانند. پژوھشگرانى چون گریگورى فرایدن و اسوتالنامى» اىاسطوره«
 تواند شاعران دوراناند كھ تا چھ اندازه چنین برداشتى مىبوین نشان داده

 اتحاد شوروى، مانند ماندلشتام و مایاكوفسكى و دیگران را در معرض
 ید خود راكردند باتردید و دوگانگى قرار دھد. كسانى كھ احساس مى

 صدا و وجدان ملتى تلقى كنند كھ آنان را وادار بھ دورى گزیدن از محكوم
 الملھ و معموالً عوامفریبش، بھاى بدانند كھ شھروندان وجیھكردن جامعھ

 حالاند. این پژوھشگران در عینبر اریكھ قدرت نشستھ» رسمى«شكل  
 د كھ اسطوره شاعر،ھرگز این حقیقت تاریخى را نیز از نظر دور نداشتھ ان

 بھ عنوان سرچشمھ نیروى مقاومت برضد حكومت جبار و طلیعھ اخالقى
 بھ روسیان بسى خدمت كرده است، ھر» رسمى«در دنیاى آكنده از دروِغ 

 تر نقد ساختارشكنانھ كھ مشتاق برداشتنھاى خام دستانھچند كھ در بینش
 ھاىى یا بازىماسك از چھره تمام ترجمان معانى، بھ عنوان خودفریب

 قدرت ھستند، اعتنایى بھ این رسالت نشده است. الكساندر ژولكوفسكى
 از قبول روایت آخماتووا در باب مسئولیت شاعر، یا آن گونھ كھ خود

 بھ دست آنا آخماتووا سر» خیال و تصور پیامبرگونھ«گوید: پاشیدن بذر مى
 اى در كسبو شیوهكند زند و آن را یك بازى خودخواھانھ تلقى مىباز مى

 ھاى ایدئولوژیك زمانھ. در این صورت تقارن آشكارىقدرت در بحث
 میان برچسب زدن این اسالوشناس بھ آخماتووا در تشخیص كیش

 شخصیت استالین و نكوھش شعر آخماتووا از سوى نوكرباب فرھنگى
خورد كھ اشعار آخماتووا را سرودهاستالین، یعنى ژادانف بھ چشم مى
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 خواند.مى» نیمى راھبھ، نیمى فاحشھ و یا ھم راھبھ و ھم فاحشھ«زنى: 
 اى ھستند كھ آخماتووا براىاینان ھر دو منكر اھمیت اخالقى شیوه

 ھاىمعرفى خود و اشعارش برگزید. از نظر ژادانف نافرمانى
 ھاى اخالقى زدودهایدئولوژیكى آخماتووا زندگى و ھنرش را از ارزش

 د ژولكوفسكى ریشھ در فرھنگ روشنفكرانھ پستاست. حال آن كھ انتقا
 مدرن دارد كھ مدعى برمال كردن نقش پنھان ایدئولوژى در تعیین شیوه

 زندگى ما است.
 در این میان آیزایا برلین از منظرى كامال متفاوت بھ آنا آخماتووا

 اى مبتنى بر متافیزیكمكاشفھ«نگرد و بیشتر اشعار او را برگرفتھ از  مى
 كند كھ آخماتووانامد. برلین در خاطراتش بھ شعرى اشاره مىمى» تاریخى

 اثرى نبوغ آمیز....عجیب و كامال«در مالقات با او خوانده بود و آن را  
 ھاىافزاید كھ بعضى از نقل قولدانستھ است. او سپس مى» تكان دھنده

 علتكرد و آخماتووا را در آن زمان، شگفت انگیز و باور نكردنى تلقى مى
 شخصیت نامعقول و نابخردانھ«آن را بھ حساب عدم اطالع خویش از  

 شددر آن زمان نمى«گذارد و این كھ  مى» استالین و تلون مزاج مستبدانھ او
 برلین باور». فھمید چھ چیزى حقیقت دارد و چھ چیزى حقیقت ندارد

 داشت كھ سراسر زندگى آخماتووا در واقع الگوى برگرفتھ از سخن
 اعالم جرم دایمى برضد«سن بود درباره رسالت ادبیات روسیھ:  ھرت

 ».اوضاع حاكم بر روسیھ
 كالمى«نامید و  مى» داد و ستد مقدس ما«آخماتووا شعر و شاعرى را  

 توانیم با او ھمصدا شویم و نداما ھم مى». شودكھ سبِب شكسِت مرگ مى
 ایدئولوژیكى و فراز وھاىاخالقى، در رویارویى با نحلھدردھیم كھ نیروى

 ھاى تاریخى، عمر و دوام بیشترى دارد.نشیب
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 ۱۹۱۳سنت پطرزبورگ 
 

 شھِر ماتم زده
 یكسره

 در پى سرنوشتى كھ كس گمان نبرد
 آخماتووا                                        

 
 

 شعرحال تابناك مطلع است. سالى كھ ابیات مبھم و درعین ۱۹۱۳سال 
 و واپسین لحظات جھانى فاسد و افسونگر فكِر آنا آخماتووارا بھ رمانقھبى

 خود مشغول كرده است. او در این شعر، براى برگزارى جشن سال نو
 سوزند و شراب وھا مىچشم بھ راه میھمانان خود است. شمع ۱۹٤۱

 ھاى بلورین بر جاى خود مھیا؛ اما بھ عوض میھمانانى كھ منتظرشانجام
 حى وھم آلود، بھ ھیبت دوستان رخت بربستھ، ملبس بھ لباسبود، اشبا

 ریزند. حضور آنان یادآور حال و ھواى سنتدلقكان بر سرش مى
 پطرزبورگ است بھ روزگارى كھ آخماتووا بیست و چھار سال بیشتر

 نداشت و زنى بود جوان و شیك پوش و شاعرى شناختھ شده. ھنوز بلوا
 ده بود.و آشوب سده بیستم از راه نرسی

 سنت پطرزبورگ پایتخت امپراتورى روسیھ بود با ۱۹۱۳در سال 
 ھاى شخصى كھ باپرچمى سیاه و زرد برفراز قصر زمستانى، كالسكھ

 ھاى یككردند و فراشان و نگھبانانى كھ در لباساسبان اصیل حركت مى
 ھاى برقى درھا و اتوبوسراندند. واگنشكل در ركاب آنھا اسب مى

 خورد. درھایى بھ چشم مىد و اینجا و آنجا اتومبیلحركت بودن
ھاى خیابان نفسكى صدف پاریسى، خرچنگھاى فریبنده مغازهویترین
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 اى، نمك خوشبو، صابون گالبى، ورق بازى،، كیك میوه۱بندر استند
 ھاى فوتبالھاى الوان تیمراه.... و پیراھنھاى راه ھاى مصور، كتجدول

 آكسفورد و كمبریج بھ معرض فروش گذاشتھ شده بود. در سمت آفتابى
 ھاى كتابفروشى آخرین دیوان و جنگ اشعار راخیابان نفسكى دكھ

 فروختند.مى
 

 تر از آب دریا، در كناره بالتیك بناسنت پطرزبورگ كھ در سطحى پایین
 شد. ھزارانھرى ساختگى و غیرطبیعى تلقى مىگردیده بود ھمیشھ ش

 كارگر و عملھ برده از ناخوشى و گرسنگى مردند تا بھ طرِح بزرگِ پطركبیر
 تحقق بخشند. گفتنى است حتى» اى بھ سوى غربپنجره«براى گشودن 

 پس از آن كھ او سنت پطرزبورگ را پایتخت جدید خویش اعالم كرد، تا
 شدند و ھر از چندىھا وارد شھر مىبھا بدون ترس شگرگ ۱۷۱۲سال 

 ھا دایما جزایر رادریدند. سیالبشكار خود را در روز روشن از ھم مى
 چیزى نمانده بود كھ خود پطر در ۱۷۲۱گرفت و یكبار در سال فرا مى

 سوار مفرغىخیابان نفسكى در آب غرق شود. سنت پطرزبورگ شھر 
 كارمند بیچاره را[ یوگینى] زدنام ]پاراشا[پوشكین است، جایى كھ سیالب 

 ورزد و زبان بھ گالیھ از تزار مفرغىبرد و آنگاه كھ جسارت مىبا خود مى
 نھد. سنتگشاید، شاھین كوچك مجسمھ عظیم پطر سر درپى او مىمى

 ھا وھا و اشباح گوگول ھم بود و فقر و فالكت خیابانپطرزبورگ شھر سایھ
 انند داستایوسكى شباھت داشت.ھایش نیز بھ پندار كابوس ممیدان

 نامید، ھر چند كھ در آنآخماتووا سنت پطرزبورگ را گھواره خود مى
 مانندش بھ شرحھاى سرگذشتچشم بھ جھان نگشوده بود. در یادداشت

 نوازان دوره گرد، كھنھپردازد كھ پر از ارگھاى ایام كودكى مىخیابان
 ھاىھایى با تھ مایھبھ رنگھا فروشان و حلبى سازان تاتار بود. خانھ

 ھا و سیگار آقایانىگوناگون قرمز و مدخِل آنھا كھ آغشتھ بھ بوى عطر خانم
ھا بوى قھوه، پنكككردند. پلكان پشت خانھبود كھ بھ آنجا رفت و آمد مى

                                                           
۱ .Ostend  یاOstende .بندر معروف ماھیگیرى در شمال غرب بلژیك 
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 داد و گھگاه بوى گربھ.و قارچ مى
 سیصدمین سالگرد تأسیس سلسلھ رومانف بود و بھ ھمین ۱۹۱۳

 ھاى اصلى شھر آذین بندى شده بود ودر ماه فوریھ تمام خیابان مناسبت
 ھاى گل. تصویر تزارھا را ردیف بھ ردیف بھ نماىھا مزین بھ حلقھتندیس

 ھا چسبانده بودند. براى جلب توجھ میھمانان خارجى وساختمان
 ھاىشھرستانى از ھیچ كارى خوددارى نشده بود. كاخ زمستانى، مناره

 ھاىھاى دیگر و عقابھا و طاقطاق نیروى دریایى، مناره طالیى اطراف
 ھاى فاخر و پر زرقدرخشید. اغنیا لباسھاى برق مىدوسر، در نور چراغ

 وقتى در اوپراخانھ امپراتورى اثر ۱۹۱۳و برقى بھ تن داشتند. در سال 
 ھاى آن ازبھ صحنھ رفت، سالن و غرفھ ۱نثارتزارجانمیھن پرستانھ گلینكا 

 ھا تابناك بود. براى اشراف و اعیانى كھ بیشترشاننیمتاجبرق جواھرات و 
 كردند، مجالس رقص و میھمانىدر خیابان نفسكى و حومھ آن زندگى مى

 برپا گردید. اركسترھاى نظامى در ھر گوشھ و كنار بھ افتخار حكومت
 مطلقھ نیكاالى دوم و عظمت امپراتورى در ترنم بودند.

 ھاى سالگرد، درفوریھ و آغاز جشن خانواده سلطنتى در آن روز ماه
 یك كالسكھ روباز روانھ كلیساى جامع قازان شدند. براى حراست از تزار

 شد، یكدر مالء عام دیده مى ۱۹۰٥بار پس از انقالب كھ براى اولین
 ھنگ از گارد سواره نظام در پیشاپیش كالسكھ او و ھنگ دیگرى در پس آن

 مسیر صف بستھ بودند.اتورى در دو سوىراندند. افراد گارد امپراسب مى
 میھمانان سایر والیات روسیھ و ھمچنین مقامات خارجى از شكوه مراسم

 رسیدند.مبھوت بھ نظر مى
 سنت پطرزبورگ، بجز این نواحى مركزى، شھرى كثیف و آلوده بود.

 ھا وھاى خود را بھ رودخانھبسیارى از كارخانجات فضوالت و پساب
ختند. میزان مرگ و میر از وبا كھ بھ طور متوسط ھر سھ سالریھا مىآبراه

                                                           
۱ .Glinka-Mikhail ٥۷لد پیانیست و آھنگساز ایرلندى. نخستین موسیقیدان روس كھ بعضى از آثارش شاگرد جان فی ۱۸۰٤ـ

روسالن و دومین و آخرین اوپراى خود  نثاِر تزارجانمورد تأیید آھنگسازان غربى قرار گرفت. گلینكا شش سال بعد از 
 ) را تصنیف كرد.۱۸٤۲( لیودمیال
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 یافت، از ھر پایتخت اروپایى دیگر بیشتر بود. آب را لزومایكبار شیوع مى
 بایست بجوشانند، اما كارگرانآوردند و براى حفظ بھداشت مىبا دلو مى

 تشنھ توجھى بھ این ضرورت نداشتند. مخاذن عمومى آب ھر محلھ، در
 طور تیفوس. لندن با تأسیساى مناسبى بود براى بروز وبا و ھمینواقع ج

 شبكھ جدید آبرسانى در سده نوزدھم مشكالت مشابھى را از پیش پاى
 تداوم داشت. ۱۹۱۷خود برداشت. این شرایط در روسیھ ھمچنان تا سال 

 دانست و خیلى از دھقاناننیكاالى دوم خویشتن را برگزیده خدا مى
 فرستادند، بھ او چونانشكالتشان مستقیما برایش نامھ مىكھ براى رفع م

 نگریستند كھ نسبت بھ مصائب آنان ھمدلى دارد. حال آن كھپدرى مى
 در امپراتورى پھناور نیكاال ھمچنان در یادھا بود.۱۹۰٥خاطره انقالب

 ھاىحد و مرز بر ضد اقلیتاعدام مظنونان تندرو و اعمال خشونت بى
 استالیپین نخست وزیر و وزیركشور ]پیوتر]دیان كھ قومى و بخصوص یھو

 تزار در دامن زدن بھ آن نقش داشت، از جملھ موارد انتقام كشى و قصاص
 ھا و یھودیان بدبیندر آن ایام بود. مقامات حاكم چون گذشتھ بھ لھستانى

 سال ۱۹۱۳نگریستند. در حقیقت بودند و آنان را بھ چشم انقالبى مى
 گناه بھ جرمبیلیس بود و متھم كردن یك یھودى كامالً بى ]مندل[محاكمھ 

 در این توھم بسر ۱۹۱۳قرون وسطایى بچھ كشى. نیكاالى دوم در سال 
 ورزند.برد كھ مردمانش بھ او عشق مىمى

 دانست.امپراتور چیزى از فنون اداره مملكتى در آستانھ انقالب نمى
 ثل یك كودك رفتاراش ھمیشھ با او ممردى بود خجول كھ خانواده

 ماھر بود و بھ زبان انگلیسى كامالً آشنایىكردند. رقاص و سواركارىمى
 داشت، اما وقتى پدرش در چھل و نھ سالگى درگذشت حق داشت كھ در

 چھ بر سر من و روسیھ خواھد«عین درماندگى و اضطراب فریاد برآورد: 
 ھمسرش نیز». دمخواستم یك تزار باشم. ھرگز در پى آن نبوآمد؟ من نمى

 در مقام یك ملكھ شخصیت محبوبى نبود. از مراسم عمومى خوشش
 یافت و حتى جشنى كھ درسالگرد را خستھ كننده مىھاىآمد و جشننمى

 تئاتر مارینسكى برگزار شد تحمل نكرد و آن را ترك گفت. بیست و دو
دانستند،ھا او را آلمانى مىسالھ بود كھ ملكھ روسیھ شد. با این كھ روس



 ۲۷ 

 اما در واقع انگلیسى بود. براى قصر زمستانى كھ قدمتى ھمپاى سبك
 كالسیك امپراتورى داشت، مبلمانى از چوب آج بھ لندن سفارش داد.

 ملكھ و تزار در مھرورزى بھ یكدیگر از تداول رایج در انگلستان پیروى
 راندند.بر زبان مى» سرورم«و » محبوبم«كردند و كلماتى چون مى

 لكھ شوق بسیار داشت كھ پسرى بھ روسیھ ھدیھ كند، اما پیش از تولدم
 تزاروویچ الكس چھار دختر بھ دنیا آورد و اندكى بعد معلوم شد كھ

 برد، مرضى كھ راه ورود آدمى عجیب چونتزاروویچ از ھموفیلى رنج مى
 راسپوتین را بھ زندگى ملكھ ھموار ساخت، چرا كھ او را صاحب قدرت

 تواند مانع خونریزى كودك شود. گفتنىدانست كھ مىرى مىوصف ناپذی
 معجزه«است كھ حتى در موردى با استفاده از نیروى تاثیر تلگرامى كھ بھ 

 یافت این ادعا را بھ اثبات رسانید. راسپوتین در مقامشھرت  ۱»اسپاال
 ھا و الطاف جنسى فراوانىشخصیت بانفوذ دربارى از عطایا و رشوه

 اش جاى تردید است، اماگفتند كھ در مردانگىبرخوردار بود. ھر چند مى
 كرد.ھا با فواحش سپرى مىخانھھا و روسپىبیشتر ایام را در گرمابھ

 ھ رفتار و كردار راسپوتین كھ در ھمھ جا دھان بھ دھانشایعات مربوط ب
 افزود. باگشت، بیش از پیش بر عدم محبوبیت خاندان امپراتورى مىمى

 این وصف تا زمانى كھ ملكھ بھ راسپوتین بھ عنوان تنھا شفا دھنده پسرش
 توانست او را از دربار براند.نگریست، نیكاالى نمىمى

 نور مھتاب در«الگرد باشكوه گمان نداشت ھیچ یك از میھمانان آن س
 سالى آكنده از جنب و». آن عصر سیمین رو بھ خاموشى و سردى گذارد

سنتجوش فرھنگى. یكھزار و سیزده، سال چاپ نخستین پاورقى 

                                                           
۱ .Spala  نیكاالى دوم بھ ھمراه خانواده و ولیعھِد بیمارش  ۱۹۱۲شكارگاھى متعلق بھ پادشاھاِن قدیم لھستان. وقتى در سال

تعطیالت در لھستان بودند، حال تزاروویچ الكسى رو بھ وخامت گذاشت و پزشكان از او قطع امید  در حال گذرانیدن
خواھد كھ وخامت حال پسرش را بھ اطالع راسپوتین برساند. كردند. ملكھ ظاھراً از ندیمھ خویش آنا ویریوبووا مى

ھاى شما را دیده است. غم و غصھ بھ گار اشكپرورد«نویسد: راسپوتین با ارسال تلگرامى بھ اسپاال، خطاب بھ ملكھ مى
روز بعد خونریزى داخلى ناشى از ». خود راه مدھید. طفل كوچولوى شما نخواھد مرد. اجازه ندھید پزشكان آزارش دھند
 شھرت دارد. Miracle de Spalaبیمارى ھموفیلى الكسى متوقف گردید. این واقعھ در تاریخ روسیھ بھ معجزه اسپاال 

 



 ۲۸ 

 ترین رمان روسیھ بود و نشر خاطرات سھآندرئى بلى، مدرن پطرزبورگ
 ) ماكسیمھاى مندانشگاهو  در جستجوى نان، دوران كودكىگانھ( تریلوژى 

 گوركى. در این ایام سھ گروه اوپرایى فعالیت داشتند و زمانى كھ فیودور
 خواند، كار تھیھ بلیت تقریبا غیرممكن بھچالیاپین در مارینسكى آواز مى

 ھاى بالھ بود ورسید. روزھاى یكشنبھ و چھارشنبھ ویژه برنامھنظر مى
 نویسنسكى بر روى صحنھ كھ گاه رقصدیدن آنا پاولووا و واتسالف ناژی

 كرد. سنت پطرزبورگفوكین آن را تدوین و تنظیم مى ]میخائیل[مدرن 
 تعداد زیادى تئاتر داشت، از تئاترھاى وابستھ بھ یارانھ دستگاه امپراتورى
 گرفتھ تا تئاتر سنتى الكساندرینسكى و نوگرایانى چون فسوولود میرھولد.

 سینماھاى سنت پطرزبورگ بھ نمایش گذاشتھھاى خارجى زیادى در فیلم
 ترین بازیگر سینماى روسیھ در آن زمان وراشد و در ضمن محبوبمى

 ھایى كھ بن مایھ آنھا معموالً عشق یكخولودنایا بھ خاطر بازى در فیلم
 گرفت.طرفھ و یا جفاكارانھ بود مورد ستایش قرار مى

 ھاىى در میان سالھاى مدرن و پیشرو، با محتواى ھنركلیھ جنبش
 شكل گرفتند. فوتوریسم كھ در ھنرھاى تجسمى موقعیت ۱۹۱۳تا  ۱۹۰۸

 مھمى كسب كرد، با كالمى شاعرانھ و پوششى خارق العاده در تئاترھاى
 ھاى كالسیك بھرهخیابانى زاده شد. شاعران، چھ آنانى كھ از فرم

 لب بازدند، از صمیم قگرفتند و چھ كسانى كھ از آن سر باز مىمى
 ھاى اجتماعى حاكم در محیط خود مخالف بودند. ارزش

 ھاى سیاسى اعتقاد داشتند،شمارى از آنان براى تغییر جامعھ بھ روش
 كردند كھ شعر و شاعرىاحساس مى ۱۹۱۳اما شاعران روسى قبل از 

 خود قادر بھ انجام ھر كارى است.
 یا، نبش گذرتر از سطح خیابان منتھى بھ میدان میخائیلووسكاپایین

 كھ بھ بوریس سگ ولگرداى معروف بھ ایتالیانسكایا سردابى بود افسانھ
 بایست از یك رشتھمى سگ ولگردورود بھ پرونین تعلق داشت. براى

 پلكان باریك پایین رفت و از مدخلى چنان كوتاه گذشت كھ مردان ناگزیر
 ھ زیرزمینى بستھآن كافھاىبودند كاله سیلندر از سر بردارند. تمام پنجره

خبر. سیرگئىبود كھ تا حد ممكن آن را از جھان خارج جدا سازند و بى



 ۲۹ 

 ھاى كوتاه سرداب را كھ پوششسیودیكین ھنرمند، دیوارھا و سقف
 ھایى بس دلنشین گل و پرنده كشیده بود. گروھىمشمعى داشت، با رنگ

 از ھنرمندان آسمان جل پس از تعطیل شدن تئاترھا در آنجا جمع
 كردند.زدند و وراجى مىشدند و معموالً تا سحر با یكدیگر گپ مىمى

 بردند و انگلیسىمشتریان از نوشیدن شراب سفید فرانسوى لذت مى
 دادند.روسى ترجیح مى ۱مآبانشان طعم نان بولكاى سفید را بھ خلب

 ده. مجلسى بود در خودمحیطى بود بیشتر شلوغ و عبوس تا شاد و سرزن
 داد.ھاى باالى سرشان رخ مىخبر از حوادثى كھ در خیابانفرورفتھ و بى

 در زندگى شبانھ سنت پطرزبورگ،از معدود سگ ولگرد ۱۹۱۳در 
 شد كھ جماعت ھنرمند و غالبا دست بھ دھان بھ آناماكنى محسوب مى

 محفل معمولىیك  دوعنترو  گنبدبرخالف دوكافھ  سگ ولگردراه داشتند.  
 ھاىھاى ھنرى و شبھاى جدى، نمایشگاهنبود، بلكھ بھ خاطر سخنرانى

 موسیقى خود بیشتر بھ یك كلوب شباھت داشت. میھمانان موظف بھ
 امضاى دفتر كلفتى بودند با جلدى از چرم خوك. در میان مدعوین
 تعدادى آھنگساز، نقاش، اھل علم و گھگاه میھمانان خارجى چون

 شدند.تراوس و یا فیلیپو مارینتى، فوتوریست ایتالیایى دیده مىریچارد اش
 گرفتند، اما مشتریان عادى كھ از سراز نویسندگان و ھنرمندان پولى نمى

 گفتند، مجبور بودند نفرى بیست ومى» جماعت داروگر«تحقیر بھ آنان 
 پنج روبل بپردازند كھ مبلغ كالنى بود.

 توانستند بالرینشاد بودند. كجا مىاینان از پرداخت چنین مبلغى دل
 معروف تامارا كارساوینا را در آئینھ قدى ببینند كھ چند رقص نوشتھ فوكین

 كند و یا چشم بر والدیمیر مایاكوفسكى بدوزند كھ در شمایلرا اجرا مى
 یك گالدیاتور زخم خورده و با پیراھن راه راه معروفش، كھ از ھر نظر با

 بود، بر روى طبل عظیم تركى افتاده و پیروزمندانھ در تضاد» رفیق آینده«
 كوبد.بر آن مى

شد ودر چھار بامداد پر از دود توتون و بطرى خالى مى سگ ولگرد

                                                           
۱ .Bulka  وKhleb .دو نوع نان 
 



 ۳۰ 

 فقط در یك طرف چند میز ھمچنان مشترى داشت. آخماتووا در یكى از
 حال غیرقابل تحمل آنجا رامستانھ و در عیننخستین اشعارش فضاى

 وصف كرده است:
 

 خسبیم اینجاكنیم مست و مىمى
 گرد ھم تا بباشیم جماعتى بینوا

 نقش بر دیوارھاىگویى كھ پرندگان و گل
 ھستند در حسرِت ابرھا

 
 ریا و مجاز براى ھر كارى و بخصوص روابط جنسى.عالمى بود بى

 دب وعلممیان مردان و زنان اھل ا ۱عشق و مھرورزى دوجانبھ و سھ جانبھ
 بند وامرى عادى بود و مقبول. آنا آخماتووا خود عنصرى از این گروه بى

 با نیكاالى۱۹۱۰شد، ھر چند كھ دربیست وپنجم آوریلبار محسوب مى
 شان بھگومیلیوف ازدواج كرده بود. او در ایام سالمندى از زندگى مشترك

 ف در بیانكند، حال آن كھ گومیلیویاد مى» ازدواج دو بیگانھ«عنوان 
 دانستھ بود و» افسونگر«ناخرسندى خویش، آن وصلت را ازدواج با یك 

 ».نھ با یك زن زندگى«
 موسیقیدانانى چون آرتور لورى كھ او را ظھور یك سگ ولگرددر 

 نواخت و ایلیا ساتس كھ بھ خاطرپنداشتند، پیانو مىآھنگساز جوان مى
 شھرتى كسب كرده بود،استانیسالفسكى در مسكو بازى در تئاتر ھنرى

 بھ شیوه اختراعى جان» ۲پیانوى آماده شده«اى اوقات بھ نواختن پاره
 پرداخت. ساتس كھ موھاىھاى بعد آمریكایى مىآھنگساز سال ۳كیج

ترین اثر خودپرپشتى داشت و سبلتى افتاده چون عاج فیل دریایى مھم

                                                           
. Ménanges à trois ۱ 

. Piano Préparé ۲ 
۳ .John Cage ۹۲پیانیست، آھنگساز، رھبر اركستر، نویسنده و پیرو آئین ذن. كیج با قرار دادن اشیایى چون سنجان  ۱۹۱۲ـ

پیانو بھ توان كوبشى این ساز نیروى بیشترى بخشید و بر دامنھ سونوریتھ ھاى كاله بھ جاى الستیك در محور اصلى سیم
باكانال را نصنیف كرد. كیج اعتقاد داشت كھ » دستكارى شده«با ھمین پیانوى بھ اصطالح  ۱۹۳۸آن افزود. او در سال 

مؤلف دو  ھافصلبالھ  و اروپادر ھر صدایى موسیقى نھفتھ است. او افزون بر دھھا اثر موسیقایى و از جملھ اوپراى 
 است. براى پرندگانو  سكوتكتاب 

 


