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 1معاصر روسيه ةشاعر ،هاي شرقي در اشعار آنّا آخماتوا مايه نقش

  *پور يحيي مرضيه

  چكيده
را بـراي خـود برگزيـد،     ،نـامي تاتـاري و كهـن   ، »آخمـاتوا «كا كه تخلـص  آنّا گورن
همراه  به و» گفتن آموخت به زنان سخن«ترين شاعرة معاصر روسيه است كه  محبوب
. ايسـم را در روسـيه بنيـان نهـاد     و چهار شاعر ديگر مكتب آكمه گوميليوف       نيكاالي
در اشــعار . دربرگيرنــدة مســائل گونــاگون از جملــه عشــق اســت آخمــاتوااشــعار 
سبب ) شوروي(حوادث سياسي روسيه . اش عشق به وطن در اوج قرار دارد عاشقانه

شـاعر   .خـوان معـروف شـود    سـراي مرثيـه   شد تا آخماتوا به شاعرِ ملـي و حماسـه  
ـ    ـ هاي ديني ديدگاه در اشـعارش بيـان   را گي و معنـاي آن  دفلسفي خـود دربـارة زن

 آخماتوا. ستاشعار اوهاي  دغدغة حفظ خاك وطن سرلوحة زندگي قهرمان. كند مي
او در . شرقي استهاي  مايه نقشصاحب اشعاري با نامد  مي» دختر شرقي«كه خود را 

. استانگيز  شگفت براي اوابد و طبيعت شرق ي مردمان شرقي معرفت و حكمت مي
در اشعار شرقي او . كالم شيخ سعدي منور است» مرواريدهاي  دانه«با  آخماتوااشعار 

در . اسـت نواز  روحو رايحة ياس ايراني نواز  گوشعندليب شرقي  ةطنين رود و نغم
با بررسي هاي شعري او،  مقاله كوشش شده ضمن معرفي آخماتوا و بيان ويژگياين 

 ،ديـدگاه شـاعر بـه طبيعـت، فرهنـگ      ،ها آنعلل سرودن به  اوايراني ـ  اشعار شرقي
  .چيست، اشاره شود آخماتوابراي  شرقكه  و اين ،حكمت شرق

 .شرقيهاي  مايه  نقش، آنّا آخماتواوطن، عشق، شرق،  :ها واژهكليد
  

  مقدمه .1
و متـرجم در   ،شـاعر، نويسـنده   ،)Анна Андреевна Ахматова( آخماتواونا ي آندرهآنّا 

                                                                                                 

  myahya@ut.ac.irاستاد زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران  *
  18/3/1393 :تاريخ پذيرش ،20/1/1393 :تاريخ دريافت
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 ،در حوالي اودسـاي اوكـراين   ،)Большой Фонтан( بالشوي فانتاندر  1889ژوئن  23
را بـراي   2آخمـاتوا است، ولي او نام  )Горенко( گورنكا شاعرخانوادگي  نام. آمددنيا  به

اين نام به ريشة تاتاري  ،بنا به اظهار خودش. برگزيدتخلص شاعري و نويسندگي خود 
  .گردد برمي ،از شاهزادگان و نوادگان چنگيزخان ،مادربزرگش منسوب به احمدخان

  و اسرارآميز نامي تاتاري و كهن
  )1958(دور آمده است هاي  زماناز 

در  )Царское Село( )روستاي تزاري(به تسارسكويه سيلو اش  خانوادهساله بود كه  يك
 ،)Азбука( كتاب الفبـا خواندن را از طريق كتاب آموزشي . مكان كرد نزديكي پتربورگ نقل

از پنج سالگي بـه   .آموخت ،)Лев Николаевич Тольтой( لف نيكااليويچ تالستوي نوشتة
مادرش بـا زمزمـة   . و اولين شعر خود را در يازده سالگي سرودكرد  ميزبان فرانسه صحبت 

ــاوريال  ــعار گ ــاش ــاالي  )Николай Некрасов( و )Гаврила Державин( ندرژاوي نيك
دبيرستان را به پايان برد و وارد  1907در . و شاعران روس آشنا كردنكراسوف او را با شعر 

با نيكـاالي سـتيپانوويچ    1910در . دششد، اما از ادامة آن منصرف ف يِ كيدانشكدة حقوق 
ازدواج  ،بيسـت روسـيه   قرنشاعر بزرگ  ،)Николай Степанович Гумилёв( فگوميليو

در همـان  ). 20 :2009 ،آخماتوا(» ازدواج كردمگوميليوف  .س .با ن 1910آوريل  25«: كرد
تـأثير اينّـاكنتي فيـودورويچ     او تحت. سال در دانشكدة تاريخ و ادبيات مشغول تحصيل شد

در آن زمـان دورة سمبوليسـم   . شاعر بـود  )Иннокентий Фёдорович Аненский( يِآنّئنسك
 اوسيپ ماندلشـتام  ،شاعر مشهور ديگرهمراه چهار  او و نيكاالي گوميليوف به و آمده بودسر  به
)Осип Мандельштам(، سرگئي گارادتسكي )Сергей Городецкий(،   والديميـر نـاربوت 
)Владимир Нарбут(، و ميخاييل زنكويچ )Михаил Зенкевич(،  را در ايسـم   آكمـه مكتب

 ،)Борис Михайлович Эйхенбаум( از نظـر بـاريس ائيخنبـائوم   . كردندگذاري  پايهروسيه 
» هسـتند ايسـم   آكمـه و ماندلشـتام دسـتاوردهاي بـزرگ     آخمـاتوا « ،منتقد بزرگ روسي

  .)9 :2006 ،ائيخنبائوم(
 /آنو دومينـي ، بارهنگ، فوج سپيد، تسبيح، شامگاه آخماتوامجموعه اشعار ترين  معروف
  .نام دارند تند زمان گذرِو  ،فرد، ني، پس از ميالد

بـودن از محبوبيـت مردمـي، مـورد توجـه شـاعران،        عـالوه بـر برخـوردار    آخماتواآثار 
 ،)Андрей Платонов( و منتقداني مانند نيكاالي گوميليوف، آنـدره پالتونـف   ،نويسندگان

 آلكسـاندر بلـوك   ،)Борис Леонидович Пастернак( اوسيپ ماندلشتام، باريس پاسـترناك 
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)Александр Александрович Блок(، مارينا تسويتايووا )Марина Ивановна Цветаева(، 
نيكاالي نيدابراو )Николай Владимирович Недоброво(،  و ديگـران   ،باريس ائيخنبـائوم

  .اند گفتهبود و تقريباً همة معاصرينش دربارة اشعار او سخن 
چيز   هيچم و چيز ارزش قائل نيست براي هيچ«: نويسد ميبه او اي  نامهمارينا تسويتايووا در 

شـما  ! عنوان بالش تابوتم با خـود خـواهم بـرد    را بههايتان  كتاب، اما، فقط كنم نميرا حفظ 
 .»شاعر من هستيدترين  محبوب

 :در وصف حال و شعرش چنين سرود آخماتواآلكساندر بلوك با تقديم شعري به آنّا 

  »زيبارو و وحشتناك«: گويند ميبه شما 
  اندازيد با تنبلي مي

  اسپانيايي را به روي شانه، شال
  .سرخ در ميان موها جا گرفته گل بامية

  
  »رو و ساده زيبا«: گويند به شما مي

  با شال رنگارنگ
  پوشانيد بچه را، ناشيانه مي
  .سرخ بر روي زمين افتاده  گل بامية

  
  دهد اما، پريشان با دقت گوش مي

  انداز در اطراف، ها، طنين به همة واژه
  انديشيد شما غمگين مي

  :يديگو و دربارة خود محكم مي
  من وحشتناك و ساده نيستم؛«

  وحشتناك نيستم، كه فقطچنان  آنمن 
  بكُشم، و چنان ساده نيستم من،

  .)1913دسامبر  16( كه ندانم، زندگي چه وحشتناك است

اشعار آخماتوا  :پاسخ داده خواهد شد سؤاالتاين با بررسي اشعار آخماتوا به  ،در ادامه
هـاي   هايي دارد؟ چه عواملي در سرودن اشعار او مؤثر بودند؟ منبع الهام سـروده  چه ويژگي

  بودند؟ يعواملايراني شاعر چه  ـ شرقي
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  بحث و بررسي .2
بـه زنـان   «مشهورترين شاعرة معاصر ادبيات روسي است كـه بـه اظهـار خـودش      آخماتوا
اشاره دارد كـه قبـل از او زنـي شـعر     له ئمسبه اين » هجو«او در شعر . »گفتن آموخت سخن
گفـتن   من بـه زنـان سـخن   «: گويد مياما ناگهان زني شاعر مانند او ظاهر شد كه  ؛گفت نمي

 آخماتوا ةعاشقاندنبال اشعار  زنان به. ظهور كرد» زنانه«و بعد از او بود كه شعر » ... آموختم
شاعر بـه  » هجو«شعر  در. عشقي كردندهاي  شكستشروع به نوشتن اشعار ضعيف دربارة 

  .»!ها را مجبور كنم ساكت شوند گونه آنخداي من، اما چ«: نگرد چنين زناني با استهزا مي
  هجو

  توانست شعر خلق كند، آيا بيچه مانند دانته مي
  ؟شكوه ببخشدا الئورا شور عشق را ي

  ... گفتن آموختم من به زنان سخن
  .)1957( !شوندها را مجبور كنم ساكت  خداي من، اما چگونه آن

م، يعواطف زنانه مواجه نيسـت  ترين شاعرانهبر خالف انتظار، با  آخماتوا با بررسي اشعار
ميخائيل . گونه و با بسامد باالي اشيا سروكار داريم و يادداشت يبينيم با سبكي رواي بلكه مي

  :كند مياو را چنين توصيف  شامگاه ةهاي مجموع كوزمين ويژگي
شاعر اغلب دقيقاً و مشخصاً شيء ... ستاشياداشتن  دوستفهم و  داراي قدرت آخماتواآنّا 

سان پوستي سپيد در آسمان، رنگ زرد شمع  كش روي ميز، ابر به دست(كند  را يادآوري مي
ها ارتباطي با  گويا اين يادآوري). گوشه در پارك تسارسكويه سيلو خواب، كاله سه در اتاق

حس، زهـري   نيش قابل ، مااند، اما از اين يادآوري شده راموشرهاشده و ف ؛كل شعر ندارند
اگر اين پوشش سپيد نبود، شايد همة شعر اين تيزي شكننده . كنيم تر را احساس مي شيرين

: اي دارنـد  كه اشيا براي نويسنده هميشه چنين مفهوم ويـژه يم يبگوخواهيم  نمي. را نداشت
. احساس از شخص و بر اشيا و متعلقات به اوستهاي احساسي يا انتقال  ها اغلب تحفه آن

كـردن خواننـده بـه     كنيم، چرا كـه وادار  عنوان شكايت از شاعر جوان بيان نمي ما اين را به
اسـت،   ممكنواسطة عواطف احساسي  شدن از خود، به كردن و گريستن و خشمگين آرزو

  .)18 :2009 ،واآخمات... ( جا براي درك مفاهيم اشيا ارزش قائليم اما ما در اين
او حتـي بـراي توصـيف    . گيري از حافظه اسـت  هاي بارز اشعار آخماتوا بهره از ويژگي

شعري » اتاق در عصرهنگام« ،براي نمونه. كند طبيعت از دو عنصر حافظه و شيء استفاده مي
هاي دور و  قديمي كه بوي زمان ياشيااست كه در آن عشق به طبيعت و اتاقي با  آخماتوااز 

  :هم آميخته است دهند در خاطرات گذشته را مي
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  گويم كه من كنون با آن كلماتي سخن مي
 .شوند فقط باري در دل زاييده مي

  كند داوودي زنبور وزوز مي به روي گل
  .قديمي 3ةچه معطر است بوي ساش

  
  ندا هايش باريك و اتاقي كه پنجره

  .آورد خاطر مي ها را به عشق را حافظ است و قديم
  خواب در يادداشتي به زبان فرانسه تختروي 

  Seigneur, ayez pitie de nous’4‘: نوشته شده
  

  هاي اندوه قديمي هاي نشانه تو اي افسانه
  عزيزم، دست نزن و دنبال چيزي نگرد

  هاي براقِ بينم شنل مي
  .اند هاي كوچك درخشان، سياه گشته مجسمه

  
  آخرين پرتو، هم زرد و هم سنگين

  كوكب تابناك خشكش زدگلِ  در دسته
  شنوم را ميال كه من در خواب صداي ويو و مانند اين

  .)في كي، 1911 ةژانوي 21( و آكوردهاي نادر كالوسن

از . كنـد  و اعتقـادات خـود را بيـان مـي     آراشاعر همچنين با استفاده از نمادهاي مذهبي 
 ،براي نمونه. است بارهنگو  ،فوج سپيد، تسبيح اواشعار   گذاري مجموعه هاي بارز نام نمونه

، عشـق بـه   آنعشق است و شـديدترين   فوج سپيدو  تسبيح ةموضوع اصلي در دو مجموع
 يخوشبخت: بيند گذشتگي مي خود  قهرمان اشعار آخماتوا خوشبختي را در آزادي و از. وطن
 و يآزاد كسـب  و ،خفـه  يهـا  اتـاق  يتنگـ  ا،ياشـ  فشار از ييرها در حيتسب قهرمان يقيحق

 يهـا  كنكـاش  كـه  اسـت  موضوع نيا گر انيب حيتسب كتاب اشعار از ياريبس. است استقالل
 راه«: كند يم اشاره نيدابراو به يا نامه در لهئمس نيا به شاعر. اند داشته يمذهب يژگيو آخماتوا
 كـه  هـر ’: اسـت  شـده  مشخص نيچن) 33 ةيآ، 17 فصل( لوقا باب ليانج كتاب در يمذهب

 آن بگذرد، خود جان از هركه اما داد؛ خواهد دست از را آن كند، حفظ را خود جان بكوشد
  .»‘داد خواهد نجات را
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  د؟ينام حيتسب را مجموعه نيا آخماتوا چرا
 در ذكـرگفتن  هنگام مؤمنان و است شده دهيكش رشته به يها دانه از يا مجموعه حيتسب«
 مكان در حركت’ تيمحدود نماد( خورد يم گره مه به آن يانتها و ابتدا كه رنديگ يم دست
 يآگـاه  رشـد  احسـاس،  حوادث، از يا هلسلس( كش خط شكل به اي) ‘يادوار زمان و بسته
. رديـ گ يمـ  بـر  در را يمعـان  يتمام مجموعه نيا ن،يبنابرا .»است) يهنر مهارت و ،يجيتدر

هـاي   و از خواسـته  داردفلسفي ـ  تفكرات مذهبي فوج سپيدو  تسبيحهاي  قهرمان مجموعه
 .پردازد به مسائل اجتماعي ميو شخصي گذر كرده 

 قدر قوي است كه حاضر اسـت بـه   آن قهرمانعشق به وطن در  فوج سپيد ةدر مجموع
  :آن هميشه آبي بماند خاطر ميهن فرزند خود را قرباني كند تا آسمانِ

  از من بگير فرزند و دوستم را
  تا ابرهاي سياه بر فراز روسية سياه

  .)1915، »نيايش«(د در پرتو امواج نور ابري روشن شو

 در .است گوناگون ميمفاه نماد ،يروس فرهنگ مثل گوناگون يها فرهنگ در ديسف رنگ
 ،»بـودن  مقـدس « از نشـان  هـم  ديسپ رنگ. بود» القدوس روح« نماد ديسف رنگ ميقد يةروس

 ايـ  زمسـتان  در ديسف برف( مرگ هم ودارد ) عروس و فرشتگان لباس(» يگناه يب و يپاك«
 رنگ اما. است يآزاد و صلح سمبل ديسف كبوتر. ندا گوناگون ميمفاه نماد هم ها پرنده). كفن
 النـوع  رب و ،»ديسـف  ةخان« در آرام يخانوادگ يزندگ نماد عشق، سمبل آخماتوا يبرا ديسف
. اسـت  يهنـر  الهام نماد آخماتوا يبرا ديسف كبوتر ذيل شعر در). bibliofond.ru( است هنر

  .داشت دوست انهيآش در كبوترانِ ةهم از تر شيب را او شاعر
  ةالهة هنر از جاد

  گذشت، شيبپاييزي، باريك، پر
  گون و پاهايي گندم

  .كه با شبنمي درشت نمور شده بودند
  

  من مدت طوالني از او خواهش كردم
  انتظار بنشيند، با من زمستان را به

  جا قبر است اين’: اما او گفت
  ‘تواني هنوز نفس بكشي؟ مي و تو چگونه
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  خواستم آن كبوترك را به او هديه كنم، مي
  آني كه در آشيانة كبوتران سفيدتر از همه بود،

  دنبال اما پرنده خودش به
  .كشيد قامتم پر مهمان خوش

  
  كه با چشمانم دنبالش كرده بودم، سكوت كردم، در حالي

  من فقط او را دوست داشتم،
  و در آسمان شفق بود

  .)1915ر دسامب 15(اي به كشورش  سان دروازه به

سـپيد همـان    ة، كلمـ »چه چيز اين قرن بدتر از قرون پيشين است؟ راسـتي «اما در شعر 
هـايي   در روسيه، خانه 1917بعد از انقالب اكتبر . مرگ است كه در بند دوم شعر آمده است

در دو مصـرع آخـر   . كردند ميگذاري  ها را تيرباران كنند نشانه ن آناساكنخواستند  ميكه را 
گذاري كرده است و  ها صليب كشيده و نشانه آمده و بر خانه) سپيد(گويد كه مرگ  شاعر مي

 .ها پرواز كنند زند تا بر فراز اين خانه ها را صدا مي كالغ

  چه چيز اين قرن بدتر از قرون پيشين است؟ راستي
  كه در دود اندوه و تشويش ديگر اين

  اه را لمس كرد،او خود زخمِ سي
  .او نتوانست آن را شفا دهد

  
  تابد در غرب خورشيد زميني همچنان مي

  درخشند، هاي شهرها در امواج آن مي و شيرواني
  گذارد ها را با صليب نشانه مي جا ديگر سپيد آمده است، و خانه اما اين
  .)1919( كنند ها بر فراز قبرها پرواز مي زند و كالغ ها را صدا مي و كالغ

زيـادي از  » ملـي «خوان معروف است و اشـعار   سراي مرثيه آخماتوا كه به شاعر حماسه
  بيند؟ دارد، شرق را چگونه مي ركوييمجمله منظومة 

به تاشكند فصل جديدي در زنـدگي شخصـي و    آخماتوابا ورود  1941پاييز سال در 
 ةمحاصـر علـت   حاال بـه باليد،  نسب تاتاري خود مي و او كه به اصل. گشوده شد اوادبي 

لنينگراد در جنگ جهاني دوم و كوچ اجباري مردم به شهرهاي ديگر، توفيق اجبـاري پيـدا   
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ها  اي از زندگي خويش را در ميان كساني سپري كند كه صاحب همان ويژگي كرد تا برهه
 هـاي  انعكاس حضور در آسيا در اشعار اين دوره و دوره. بودند اوو اعتقادات تاتاري اجداد 

هـاي   نگرانـي  هـا و دل  دغدغه. روشني پيداست بعدي كه شاعر از حافظة خود سود جسته به
 تـر   كه وطن اوست، مانع از درك و شناخت بـيش شده  محاصرهحاصل از جنگ در لنينگراد

سـرزمين كهـن و    ،او آسـيا را مـوطن خـود، سـرزمين دالوران    . شـود  زمين نمي او از مشرق
  :داند حكمت مي

  ها موطن همة موطنتو، اي آسيا، 
  ... ها و صحراها مخزن و جايگاه كوه

  چيز از گذشته شبيه نيستي با هيچ
  .هواي تو آتشين و نيلي

  مناطق همسايه
  آيد نظر مي اي به پوششي نامرئي افسانه

  هاي كبوتركان بر فراز برمه و فوج
  .كنند به سوي چين استوار پرواز مي

  آسياي باعظمت مدت مديدي سكوت كرد
  خود پيچيده گرماي سوزان بهدر 

  و جوانيِ ابدي را پنهان كرده
  .به زير موي سپيد مهيب خويش
  شود اما عصر درخشان نزديك مي

  .هاي مقدس براي ابد به سرزمين
  جايي كه تو قيصر را تربيت كردي

  .اند جا همه قيصري آن
  اي و تو در مقابل جهان ايستاده

  ـ در دستانت شاخة زيتون
  انداز شد طنينو حقيقت جديدي 

  .)1955 -  1944 يم 14تا  ،تاشكند( هاي كهنت بر زبان
» تبعيد قفقازي«نيز تجربه كرده بود، در شعر  1927كه بودن در شرق را در سال  آخماتوا
چنـين   كسوتان تبعيدي خويش به قفقاز، پوشكين و لرمانتف، و طبيعـت قفقـاز   دربارة پيش
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  :سرود
  جاست آغاز تبعيد پوشكين اين
  انجام تبعيد لرمانتفو 
  شود هاي كوهي چه آسان پراكنده مي جا عطر علف اين

  بار توانستم و من تنها يك
  سار چنار انبوه كنار آن درياچه، در سايه

  در آن ساعات سنگين پيش از غروب
  ناپذير درخشش چشمان خستگي
  .)كيسالودسك، 1927 ةييژو( عاشق ناميراي تامارا را ببينم

يك از شاعران روس را، چه به دلخواه خود يا اجباراً  انگيز شرق هر حيرتطبيعت بكر و 
چند صباحي از زندگي خود را در آن سرزمين سپري كه از طرف حكام روسيه و شوروي، 

ن آن نيـز  اهاي اخالقي سـاكن  كردند، بر آن داشت كه در وصف نه تنها طبيعت، بلكه ويژگي
گـذار در   و گشتدر كتاب  ،نويسندة نروژي ،)1952- 1859(كنوت هامسون . كنند يزن قلم

ـ امپرا«: نويسـد  دربارة تأثير تبعيد بر شاعران روس چنين مـي  سرزمين عجايب روسـي  وران ت
ها  رسم داشتند كه شاعران را به قفقاز تبعيد كنند، اما قفقاز از محل تبعيد به منبع الهام آثار آن

  :شود ها مي ن محل تبعيد موطن دوم آنگاهي اي .) esenin.ru:1927 ،تابيدزه(» تبديل شد
  كنم سومين بهار را سپري مي

  .دور از لنينگراد به
  آيد، آن نظرم مي سومي؟ و به

  .آخري خواهد بود
  اما تا لحظة مرگ،

  من هرگز فراموش نخواهم كرد،
  نواز بود برايم طنين آب چه دل

  .در ساية درخت
  ها زردآلو شكوفه داده است، و رايحة بنفشه

  .همچنان معطرتر
  جا دارد به من بگويد كه من اينت ئجرچه كسي 

  )1955 -  1944(! ؟در سرزميني غريبم
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را وطـن   جـا كـه آن   تواند فراموش كند تا آن حالوت زندگي در آسيا را تا ابد نمي آخماتوا
  :نامد خود مي

  ها، ميز، پنجره مانند در غذاخوري معبد، نيمكت
  .اي با ماه بزرگ نقره

  نوشيم و شراب سياه، قهوه ميما 
  ... يميگو ميما با موسيقي هذيان 

  ... كند فرقي نمي
  .دهد و شاخه روي ديوار شكوفه مي

  در تبعيد حالوت تندي بود،
  .تكرارنشدني، شايد، شيرين

  وطن به ما مأمن
  .)تاشكند ،1943(هاي سرخ جاوداني، كشمش اعطا كرده است  گل

و ديگـر   ،لرمـانتف، يسـنين، بـونين، گوميليـوف، آخمـاتوا     در بررسي اشعار پوشكين، 
زمين  هايي كه در قفقاز حضور داشتند در برخي اشعار خود مشرق بينيم آن شاعران روسي مي

كننـد و در   نـوازي ترسـيم مـي    را مانند تابلوي زيباي چشـم  پندارند و آن انگيز مي را شگفت
عنـدليب   ةها طنين رود و نغم شرقي آندر اشعار . بينند مردمان شرقي معرفت و حكمت مي

پراكنده در هـوا  ) اسِ بنفش ايرانيي( يِاس ايرانيهاي سرخ و  نواز و رايحة گل شرقي گوش
  .نواز است روح

جنگ در » هاي مخوف ميدان«در دوران جنگ به آسيا رفت، و با وجود مشاهدة  آخماتوا
  :دكرمانند يك اثر هنري تجسم  رالنينگراد، شرق 
  هاي مخوف لنينگراد ميدان آيا از

  5هاي سعادتمند لته ا از دشتي
  تو برايم اين نسيم خنك را فرستادي،

  ها را جلوه دادي با سپيدارها پرچين
  شمار ستارگان درخشان آسيايي را و بي

  .)1942مارس ( بر اندوهم گستراندي؟

هـاي موجـود و خـاص شـرقي در اشـعارش توصـيف        شرق كهن را با ويژگي آخماتوا
فرهنگ و حكمت شـرقي   و با طبيعت اودهد كه  اشعار مربوط به شرق او نشان مي. كند مي
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ريشة خانوادگي، آثـار شـاعراني ماننـد پوشـكين و لرمـانتف، ازدواج بـا       . بيگانه نبوده است
كه در جمع دوستان ملقب به حافظ بود و والديمير ) 1918تا  1910از (نيكاالي گوميليوف 

همسـر   ،)Владимир Казимирович Шилейко( )1891  - 1930( كـازيميروويچ شـيلئيكا  
و متـرجم بـود، موجـب     ،شناس، شاعر كه او نيز دانشمند شرق ،)1922تا  1918از (دومش 

ايرانـي در   ــ  اين عالقه بـه ادبيـات و فرهنـگ شـرقي    . با شرق شد آخماتواتر  آشنايي بيش
و نيكـاالي   آخمـاتوا يگانه فرزند آنّا  ،)Лев Гумилёв( لف گوميليوف. خانواده موروثي شد

رغم تحمل ناماليمـات و مشـقات فـراوان، مـورخ،     به دنيا آمد،  به 1912كه در  ،گوميليوف
بـه   ؛شناسـي اسـت   گذار دانش جديد قوم پايه او. شناس بزرگي در روسيه شد و شرق ،شاعر
از آثار فارسي بـه  هايي  هاي گوناگون از جمله زبان فارسي تسلط كامل داشت و ترجمه زبان

فردوسـي، عمـر خيـام، سـعدي، ناصـر خسـرو، فرخـي، اخالقيـات         اشـعار  روسي ماننـد  
را در كارنامة خود ...  و ،هاي فارسي، بهار، دهخدا، عشقي، شهريار، سايه گري، دوبيتي صوفي
داد، ولـي بـراي    ها را براي كسب درآمـد انجـام مـي    به اذعان خودش برخي از ترجمه. دارد
و سعدي همة توان و استعداد شعري خـود   ،فردوسي، ناصر خسرو، عمرخيام اراشع ةترجم
الشعراي بهار با عنـوان   لف شعري از ملك. كرد دل ترجمه مي و گرفت و با جان كار مي را به

 ،‘سـوز و دگـر هـيچ    جـان  ةشب تا به سـحر گريـ   /افروز و دگر هيچ شمعيم و دلي مشعله’«
و حتـي   ،خود فرم غزل، لطافت، عمق معناي اصـل اثـر   ةموفق شد در ترجمترجمه كرد و 

 ،لـف گوميليـوف  ). 17 -  15 :2014 ،كوزيروا و بونداروف( »آهنگ اين شاهكار را حفظ كند
اسـم   ةترجمالخط فارسي با استفاده از  امضاي ديگري با رسم ،عالوه بر امضاي روسي خود

  .ه معناي شير استلف در زبان روسي ب. داشت» ارسالن بك«روسي خود با عنوان 
عالوه بر شرايط زندگي خانوادگي، آشنايي و معاشرت با شاعراني مانند بريوسف نيز در 

زيبايي زنده نماد شرق براي او نه فقط «: دربارة شرق تأثيرگذار بود آخماتواتر  شناخت بيش
  .»ستا ابدي و فناناپذيرينماد و كنوني، بلكه 

مندي و  و حضور در شرق داليل اصلي عالقه ،نسب خانوادگي، همسر، دوستان و اصل
از «در شـعر  . دربـارة طبيعـت و مردمـان شـرقي اسـت      آخمـاتوا هاي شفاف و پاك  انديشه

  :كند به ريشة تاتاري خود اشاره مي »ما مادربزرگ تاتاري
  ما از مادربزرگ تاتاري

  كردم؛ ندرت هدايايي دريافت مي به
  انگيز غضبناك بود و او حزن
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  .تعميد داده شدم كه چرا غسل
  خو شد  اما قبل از مرگ اندكي خوش

  و براي بار نخست دل سوزاند،
  !آخ، زمان چه زود گذشت’: و با آه گفت

  .‘ام، دخترك، حاال جواني است هم نوه اين
  و با بخشيدن خوي مزخرفم
  .انگشتر سياه را وصيت كرد

  انگشتر از آنِ او’: چنين گفت
  .)1917ژوئن  20شب ( ‘با آن شادمان خواهد بود

را معطـر كـرده و صـداي شـيخ شـيراز در نظـم او        آخمـاتوا رايحة ياس ايراني اشـعار  
اشـعار   شـد، شيخ سعدي، شاعري كه شهرة جهان كالم » هاي مرواريد دانه«. انداز است طنين

شـعري از سـعدي    آخماتوا» منظومة بدون قهرمان«تضمين . را هم منور كرده است آخماتوا
كـه در تاشـكند    پوشكين آمده است و شاعر زماني» يوگئني آنگين«است كه در رمان منظوم 

  :را نگاشت بود آن
  ها كنون دورند، برخي ديگر در عالم وجود نيستند  بعضي

  :فرمايد شيخ سعدي در باب اول بوستان مي
  بر اين چشمه چون ما بسي دم زدند

  هم زدند برفتند و چو چشم بر

معطر بـه بـوي يـاس ايرانـي اسـت و      » ات اين روز را خواهم زدود من از حافظه«شعر 
  :تيوتچف است .قولي از شعر ف آخرين بيت آن نيز نقل
  ات اين روز را خواهم زدود من از حافظه

  مبهم تو بپرسد ـ تا نگاه درمانده
  كجا من ياس ايراني را،

  ام؟ و پرستوها، و كلبة چوبي را ديده
  

  خاطر خواهي آورد تو به با نام من
  آرزوهاي ناخواسته را ةغيرمنتظراندوه 
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  و در شهرهاي به فكر فرو رفته
  !جوي خياباني باشي كه در نقشه نيستو در جست

  
  با ديدن هر نامة اتفاقي،

  باز با آهنگ هر صدايي در پشت درِ نيمه
  ببينيد آن زن خودش’: تو خواهي انديشيد

  .)، پتربورگ1915آوريل  4( ‘ديني من آمده است بيبه كمك 
شرقي هميشه مورد توجه نويسندگان و شاعران روس از جمله  ـ هاي كهن ديني داستان
بغـداد سـخن    شـب  هزارويـك هاي  گوي داستان در شعري او از شهرزاد قصه. بود آخماتوا

را بـر  » زن لـوط «و » ميكال /ميخل«، »راحيل«و يا اشعار » ...آيد از باغ مي/ شهرزاد«: گويد مي
هـاي   هـر سـه شـعر را ماننـد مـتن      آخمـاتوا . سروده اسـت  توراتهاي كتاب  اساس سوژه

كتـاب  اي از  تضمين هـر سـه شـعر آيـه    . شروع كرده است »و«با حرف ربط  مقدس  كتاب
  .هاي آن است است كه مرتبط با قصه مقدس

 ،)راحلـه (با راحيل  )ع( را دربارة داستان ازدواج حضرت يعقوب» راحيل«شعر  آخماتوا
دسـامبر   25بعـد از تيربـاران گوميليـوف در     آخماتوااين شعر را . سرايد مي ،اش دختر دايي

كـرد، در   ، هنگام رفتن پيش پسرشان كه نزد مادر گوميليوف در بِئژتسك زنـدگي مـي  1921
  .قطار سرود
  راحيل

  عقوب به راحيل هفت سال خدمت كردي و  
  آمدندنظرش  ها چند روز به اما آن سال  

  .چون او را دوست داشت
  كتاب پيدايش  

  
  و يعقوب راحيل را در تنگه ديد
  خانمان به او سالم كرد، مانند آوارة بي

  گله خاك داغ بلند كرد
  و چشمه با سنگي بزرگ پوشيده شده بود

  او با بازوان خود سنگ را برداشت
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  .و با آب پاك گوسفندان را سيراب كرد
  

  .دلتنگي كرد اما قلبش در سينه شروع به
  دردمند است، مانند زخمي باز،

  كار دخترك باشد و پذيرفت كه خدمت
  .هفت سال نزد البان چوپاني كرد

  براي آن كسي كه تحت حكومت توست! راحيل
  .درست مانند هفت روز كوري است ـ هفت سال

  
  اما البان ثروتمند حكيم

  و غريب با ترحم
  بخشد كسي خيانت را مي هر: كند فكر مي

  .ه افتخار خانة البانب
  و ليا با دست خشن سياه را

  .آورد مي به عقد يعقوب در
  

  ست شب بلند بر فراز بيابان جاري
  هاي سرد، ريزد شبنم مي

  كند، و دختر جوان البان مويه مي
  .با آزردن گيسوان پرپشت خويش

  گويد، كند و خدا را كفر مي خواهرش را نفرين مي
  .ظاهر شودخواهد تا  و از فرشتة مرگ مي

  
  :آيد و لحظة خوشي به خواب يعقوب مي

  شفاف دره، ةچشم
  هاي شاد چشمان راحيل و نگاه

  :شا و صداي كبوتري
  عقوب، تو نبودي كه مرا بوسيديي

  )1921(و كفتر سياه خويش ناميدي؟ 
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اساس قصـة   اين شعر نيز بر. شعري دربارة عشق شديد زنانه است» ميكال/ ميخل«شعر 
سروده ، )شائول(دختر طالوت  ،و ميخل )ع( و ماجراي ازدواج حضرت داوود كتاب مقدس
امـا   ،شـده و از ايـن عشـق خـود شـرم دارد     ) )ع( داوود(ميخل عاشق چوپاني . شده است

 .تر از شرم و تحقير است عشق او قوي. تواند از اين عشق چشم بپوشد نمي
سرود و در آن به  كتاب مقدسز بر اساس داستاني ديگر ا آخماتوارا نيز » زن لوط«شعر 

گاهي خـود   آخماتوا. ماجراي قوم لوط و سركشي زنش از فرمان خداوند اشاره كرده است
فـردي   آخمـاتوا گرچه . خالف ارادة خداوند عمل كرد دانست كه بر را شبيه به زن لوط مي

يـزد و  خ او در اين شعر به پشتيباني از زن لوط برمي. مذهبي است، در شعرش تضادي است
عشـقي سـتودني كـه سـبب      ؛نهد ارج مي ،عشق او را به زادگاهش، به محل تولد فرزندانش

  .مرگ او شد
در آية  توراتدر  ،دربارة ماجراي قوم لوط و فرود فرشتگان بر لوط پيامبر براي نجاتش

براي نجات جـان خـود   ’: يكي از آن دو مرد به لوط گفت«: آمده است پيدايش 19باب  17
اما زن لوط به پشت ’: نيز آمده است 26و در آية  ‘...و به پشت سر هم نگاه نكنيد فرار كنيد

  ).27 :2002 ،تورات(» ‘سر نگاه كرد و به ستوني از نمك مبدل گرديد
شاعران و نويسندگاني بود كه مخالف ترك وطـن   ةزمرآخماتوا بعد از انقالب اكتبر از 

زن لـوط  . به اين موضوع اشاره كـرده اسـت  ) 1926 -  1924(» زن لوط«او در شعر . بودند
خالف دستور پروردگار عمل كرده اسـت، امـا شـاعر بـه او حـق       كار است و حتي بر گناه
: دهد، چون عشق به زادگاه و خاطرات زندگي گذشته باعـث شـد تـا او قربـاني شـود      مي

. »ي كـرد ش را ارزانا كه او فقط براي يك نگاه زندگي/ گاه فراموش نخواهد كرد قلبم هيچ«
را ) 1936(» دانتـه «مهاجرت عوض شـد و شـعر    ةلئمسهاي سي نظر شاعر به  اواسط سال

: اي برقـرار اسـت   مجادلـه » دانتـه «و » زن لوط«گويا بين دو شعر . تبعيدي سرود ةدانتبراي 
» كـردن نداشـتند   اش، بيش از اين تـاب نگـاه   چشمان بسته /بار و با دردي مرگ ـ نگاه كرد«
بنا به اظهار بسـياري  «. )دانته(» هنگام رفتن حتي نگاهي نينداخت اويي كه به« و) زن لوط(

» اسـت  داشـته  او نقـش مهمـي در زنـدگي و آثـار     كمدي الهيآخماتوا، خالق  نِاز نزديكا
: خوانـد، گفـت   دانته را مي كمدي الهيآخماتوا كه   زماني .)82 -  75 :1992 ،خالدوفسكي(
چـرا كـه جـدايي از     ،حـق دارد  زن لـوط «: اسلوژفسكايا معتقد اسـت . »خوانم با لذت مي«

كـه شـرافت را    معناي نابودي جان اسـت و دانتـه هـم حـق دارد چـون      زادگاه برايش به
  ).44 :2008 ،اسلوژفسكايا(» برگزيد
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  دانته
  .وحناي مقدس نازنينمي  
  )ايتاليايي(دانته     

  او حتي بعد از مرگ هم بازنگشت
  .خودبه فلورانس قديم 

  هنگام رفتن حتي نگاهي نينداخت اويي كه به
  .سرايم همين دليل اين شعر را براي او مي به

  مشعل، شب، آخرين آغوش
  شيون خشن سرنوشت، از آن سوي

  او از جهنم براي فلورانس نفرين فرستاد
  ـ و در بهشت نتوانست او را به نسيان سپارد

  هاما پابرهنه، در پيراهن توب
  ر نكردبا شمعي روشن گذ

  از فلورانس در آرزوي خويش،
 ).1936اوت  17( ... خائن، پست و مدت مديد در انتظارش

  
  زن لوط

  سرش نگاه كرد زن لوط به پشت  
  .گاه تبديل به ستوني از نمك شد آن

  كتاب پيدايش    
  

  رفت دنبال رسول خدا مي و راهنما به
  .بزرگ و درخشان، از كوه سياه

  :گفتاما تهديد بلند به زن 
  كردن دير نيست، وقت براي نگاه

  هاي قرمز سدوم زادگاهت داري به بام
  

  ريسيدي خواندي، به حياط، جايي كه مي جا كه آواز مي به ميدان، آن
  هاي تهي خانة بلند، به پنجره

  .دنيا آوردي جا كه براي شوهر عزيزت بچه به آن
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  بار و با دردي مرگ ـ نگاه كرد
  كردن نداشتند؛ اين تاب نگاهاش، بيش از  چشمان بسته

  تنش مبدل به نمك شفاف شد
  .و پاهاي چابكش به زمين پيوند خورد

  
  چه كسي براي اين زن خواهد گريست؟

  رسد؟ نظر مي آيا مرگ او ضايعة اندكي به
  گاه فراموش نخواهد كرد قلبم هيچ

  .)1924 -  1922(ش را ارزاني كرد ا كه او فقط براي يك نگاه زندگي

در زمـان اقامـت خـود در     1944 يمـ تـا   1941بين نـوامبر   آخماتوااشعاري كه  هلسلس
» خـواب رفـتم   آزرده به«شعر . معروف است اشعار تاشكند ةسلسلتاشكند سروده است، به 

 و اديـب و متـرجم   ،)Галина Герус( اولين شعر از اين سلسله است كه به گالينا گيـروس 
 1936در سـال  كه  تقديم شد ،)А.Ф. Козловский( ساز آلكسئي كازلوفسكي همسر آهنگ

تـرين   ها نزديك آن. جا اقامت گزيدند بعد از اتمام تبعيد در همان و به تاشكند فرستاده شدند
در اين شـعر ضـمن توصـيف شـرق، گالينـا را       آخماتوا. در تاشكند بودند آخماتوادوستان 

  .نامد مي شب يك و هزارهاي  گوي قصه شهرزاد قصه
  خواب رفتم، آزرده به

  عاشق از خواب برخاستم،
  .كه، چه زيباست خشخاش ديدن اين

  ك نيروييي
  امروز وارد شد

  !گاه تو، ظلمت در عبادت
  جاي منقل،

  دودت چه تلخ است
  ... قامت و سپيدارت چه بلند

  شهرزاد
  ... آيد از باغ مي

  )1942آوريل (! پس تو چنين هستي، اي شرق
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باليـد كـه منسـوب بـه احمـدخان،       اي خود مـي  افسانهنسب  و هميشه به اصل آخماتوا
هاي جنگ جهاني دوم به آسياي ميانه،  كه در سال هنگامي. آخرين خان ايل طاليي، بود

خاطر آورد  لنگ را به دورة تيمور ةخاطرجا  و سمرقند كوچ اجباري داشت، آن ،تاشكند
 »...ام نبـوده  جـا  صـد سـال ايـن    حدود هفـت «: و سفرش را بازگشتي عرفاني تلقي كرد

  ).263 :2008 ،سينلنيكوف(
  ام، جا نبوده صد سال اين من حدود هفت

  چيز تغيير نكرده است، اما هيچ
  لطف خدا همچنان جاري است

  .فلك كشيده هاي سر به از فراز بلندي
  

  باز همان كُر ستارگان، همان كُر ريزش آب،
  باز همان گنبد آسمان تيره،

  پراكند، ها را مي و همان باد دانه
  .كند و مادر، هنوز همان الاليي را زمزمه مي

  
  محكم ايستاده است ـ خانة آسيايي من

  .و جاي نگراني نيست
  .خواهم گشت  ها، باز ها، پرچين گل
تاشكند ،1944 يم 5( هاي پاك ر باشيد، مخازن آبپ(.  

بـه دليـل    ،»كه خبر ديرهنگام دربارة مرگ تلخم هنگامي«در آخرين مصرع شعر  آخماتوا
  .نامد مي» دختر شرقي«نسب مادري، خود را  و اصل

  كه خبر ديرهنگام دربارة مرگ تلخم هنگامي
  به گوش او برسد،

  تر نخواهد شد تر و غمين او محتاط
  .زند تلخي لبخند مي اما، با رنگ پريدة رخسار، به

  آورد خاطر مي و فوراً افق زمستاني سماء را به
  نوا راو بوران فراگرفته در طول 

  كرد ميآورد، چگونه او سوگند ياد  اد ميي و ناگهان به
  .)1917( اش محافظت كند تا از دختر شرقي
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  گيري نتيجه .3
رسـيم كـه شـرق     دربارة شرق به اين نتيجه مي) حدود سي شعر(از بررسي اشعار آخماتوا 

حضور شاعر در شرق، آشنايي . و حكمت است ،ها، شرافت براي آخماتوا سرزمين زيبايي
آشنايي او با  ،كسوتان دربارة شرق، زندگي با نيكاالي گوميليوف و شيلئيكا او با اشعار پيش
همـه   و هـا، همـه   زمين و ترجمة آثار آن و عالقة فرزندش به شاعران ايران ،شاعران شرقي

بـراي  شـرق   ،بنابراين. بگويد نوبة خود دربارة شرق و ايران سخن باعث شدند تا او نيز به
امـا عصـر   «: سـرزمين مقـدس   ،»به زيـر مـوي سـپيد خـويش    «: سرزمين حكمتآخماتوا 
هـاي كهـن و    سـرزمين زبـان   ،»هاي مقدس براي ابد به سرزمين/ شود نزديك مي درخشان

: سـرزمين دالوران  ،»هاي كهنت بر زبان/ انداز شد و حقيقت جديدي طنين«: حقيقت جديد
تو، اي آسـيا، مـوطن   «: موطن ،»اند جا همه قيصري آن/ جايي كه تو قيصر را تربيت كردي«

جا  همه« ،و ياس ،هاي الله، ميخك موطن گل ،»هاي سرخ ابدي موطن گل« ،»ها همة موطن
كه همه و همـه   است زيتونو  ،سپيدارها ،طنين آب ،جريان رود ،ستارة تو سماء پر ،»معطر

  .اند اد ماندنيي تا ابد برايش به
بـا ايـن   «: خـاطر نـدارد   پاكي و شرافت چيز ديگري به و او از مردمان شرقي جز محبت

مـن هرگـز فرامـوش    : و چه كنم با اين شرافت ساده؟؛ فقـط زمزمـه كـردم   / پاكي چه كنم،
  .»!پس تو چنين هستي، اي شرق«. »نخواهم كرد

  
  نوشت پي

» هيمعاصر روسـ  ةشاعر ،آخماتواآنّا شرق در اشعار «با عنوان  يبرگرفته از طرح پژوهش ن مقالهيا .1
و اعتبارات معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران در دست  17/1/4605006است كه با شمارة 

  .انجام است
وجود ندارد و اين حرف در » ح«در زبان روسي حرف . خانوادگي مؤنث از اسم احمد است نام .2

  .شود تلفظ مي» خ«روسي 
ساشه به عطريات خشك . شود ميبو پر  هاي خوش ها و علف بالشتك يا كيسة كوچك كه از گل .3

  .شود ميهم گفته 
4. :Господь, смилуйся над нами (фр) پروردگارا، به ما رحم كن.  
5. Лета )Lethe (فراموشي است ةيونان قديم كه سرچشمهاي  اسطوره از.  
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