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  چكيده
هاي مختلف وطن و   آنّا آخماتووا، شاعر سدة بيستم روسيه، در اشعار خود به جلوه

وضعيت اجتماعي دورة حيات شاعر در روسـيه از عوامـل   . پايداري پرداخته است
در . اي داشته اسـت   ش بود كه در اشعارش بازتاب ويژها آثار و زندگي درتأثيرگذار 

اريخ روسيه در دورة حكومت استالين منعكس و طنين وطـن از  ت ،اشعار آخماتووا
 ،بدون وطن، عشق، خـانواده  ،طوري كه  به ؛خاص اشعار او شده است هاي مضمون

انگيز او با سرنوشت تلخ كشورش در   سرنوشت غم. و زندگي براي او معنا نداشت
زنـدگي  در آثـار او، انعكـاس   . استالين پيوند خورده بود» حكومت وحشت«دوران 

در . قابل مشاهده اسـت  اعنوان يك زن، آشكار  به ،پرمشقت و پر فراز و نشيب وي
بررسـي   يكي از مشهورترين آثـار شـاعر،   ،)Requiem(» ركوييم«مقاله منظومة اين 
؛ اند شدهديگر ادغام  عناصر شعر حماسي و تغزلي با يك همنظوم اين در. است شده

حماسـه بـا بـار     ؛ وشود ديده مي نيز آشكارا بازتاب سيماي زنانة شاعر كه  درحالي
به  ،كه شاعر به پشتوانة روح زنانة خود به حوادث حماسي بخشيده است اي عاطفي

حماسه در اشعار او با رنـج  . سبكي خاص و نو در ادبيات روسيه تبديل شده است
  .درهم آميخته است ،و تنهايي، اما با مقاومت و اميد

                                                                                                 

) مسئول ةنويسند( ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران ، دانشكدة زبانوسير استاد گروه زبان و ادبيات *
myahya@ut.ac.ir  

 zhsadeghi@yahoo.com) س(  هيئت علمي دانشكدة ادبيات دانشگاه الزهراعضو  **
  jkarimi@ut.ac.ir ها و ادبيات خارجي دانشگاه تهران استاد گروه زبان و ادبيات روسي، دانشكدة زبان ***

 2/3/1391: ، تاريخ پذيرش29/11/1390 :تاريخ دريافت
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  .»ركوييم«ري، آنّا آخماتووا، زن، وطن، ادبيات پايدا :ها هژكليدوا
  
  مقدمه. 1

از مفاهيم بنيادين پايداري و مقاومـت در  ...  خواهي، سوگواري و  پرستي، آزادي  جنگ، وطن
گـردد    نوعي سبك ادبي اطالق مـي   اشعار جنگ عموماً به. شود  ها محسوب مي  فرهنگ ملت

ايجـاد   ،روهاي خارجي يـا عوامـل داخلـي   هنگام فشارهاي روحيِ ناشي از استبداد ني  به ،كه
هايي كه شخصاً   گردد و اصوالً ادبيات پايداري به مدد الهام نويسنده از احساسات و آرمان  مي
  .يابد  درگير بوده يا شاهد آن بوده است ماهيت مي   ها آنبا 

بسـياري  هرچند  .ها  اي بود براي بيان آالم و رنج  روسيه وسيله ةشعر در دوران استبدادزد
پژمرده شدند يا با تبعيد و مهاجرت مهجور  ،نشكفته ،هاي متعالي در دوران استاليني  از قريحه
اي   هـاي شـفاف و برجسـته     چهره ،روسيه انةپرست  شعر وطن در حوزة ،اين وجود ماندند، با

گرفته دست   دوش مردان قلم به اند و هم  سهم نبوده  كه زنان نيز در اين ميان بي حضور دارند
، )Марина Цветаева( تـايوا   زناني مانند مارينا تسوه ؛اند  و عاشقانه براي سرزمينشان سروده

كه براي مـردم روسـيه بـه     ،اما يكي از اين زنان . ... و )Ольга Бергольц( اولگا برگولتس
 .است )Анна Ахматова(تبديل شده است، آنّا آخماتووا  جاوداناي   اسطوره

هاي حساس، استعداد افراد بـيش از هـر     در موقعيت ،  فت كه در هر جامعهشايد بتوان گ
ـ ناهاي آ  آيد و ظرفيت  فعليت درمي زمان ديگري به كـار گرفتـه    هن بيش از هر زمان ديگري ب

 هـم تابد و زنان   آلودگي را برنمي  اي سكون و يأس  هيچ جامعه ،در دوران جنگ نيز .شود  مي
خـويش     كـه بـراي وطـن     هنگـامي  ،  هـا  آنهاي حسـاس    انديشه. داز اين قلمرو خارج نيستن

ـ   احساس خطر كنند و عقايد و باورهاي خود را در معرض تاراج و نابودي ببيننـد، بـه    ةمثاب
و  مقاومتو پايداري، موجبات  ،با بيان اعتراض، مقابله ،ابزار و سالحي بازدارنده رخ نموده

ـ   ،افروز آنـان   هاي آتش  اي حساس و سينهه  روح .آورند  پايداري را فراهم مي بـردن   كـار  هبـا ب
هاي معنوي انسـان    ها، حساسيت خود را در برابر ارزش  زيباترين تعبيرات و فاخرترين واژه

  . نمايد  نماياند و سالمت روحي جامعه را تقويت مي  مي
او و رقـت احسـاس    ،هاي آنّا آخمـاتووا، ظرافـت روح، لطافـت ذوق     در سراسر نوشته

 پنهان اندر هنگام جنگ، از ديدگاه مرد ،ها و لطايفي كه شايد او با بيان زيبايي. متجلي است
ايـن   ةبرجسـت  ةخويش رونق بخشيد و چهـر  ةنمود، ادب سوگواري و مرثيه را در جامع  مي

  .نوع ادب در روسيه گرديد
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هاي شاعر   شههاي مختلف و اندي  به تناسب جريان ،هاي پايداري در اشعار شاعران  جلوه
 ،جنسيت شـاعر  ةواسط  گيرند، وليكن تموج عاطفي به  در هر دوره، رنگي خاص به خود مي

گيرترين و متمايزترين نوع شعر پايداري را در ادبيات روسيه ايجاد  در شعر آخماتووا، چشم
آخماتووا به پشتوانة روح زنانه و لطيف خود و تجربيات شخصي خـويش در   .نموده است

 ،ازسويي ديگر ،با تلطيف واژگان و كاربرد كلمات لطيف زنانه و ،ي ميهني، ازسوييها  جنگ
با تحكم و صالبت يك انسان معترض به استبداد، سبكي خاص و نو را در ادبيـات روسـيه   

 ،سـو   از يـك  ،گـويي شـاعر   ؛گر روح زنانـه و دردمنـد اوسـت    او بيان ةحماس .آفريده است
چون  ،ازسوي ديگر ،گويد و  عصر خويش را بازمي ةانظالم حوادث ةشهرزادي است كه قص
دست گرفته و با لحنـي قـاطع و پرصـالبت از      پروايي سالح قلم را به  شاعري دردآشنا با بي

كنـد و فرهنـگ     سرايد و عليه استبداد عصر خويش طغيـان مـي    و اعدام مي ،جنگ، اسارت
  .دهد  ميعصرانش ترويج   پايداري و مقاومت را در ميان ملت و هم

نمود و  شانآنّا آخماتووا مصداق و نمونة آن دست از شاعراني است كه پايداري در آثار
زندگي فردي . در دوران استالين، اعدام و حبس خطري فراگير بود. جلوة خاصي يافته است

هم از ايـن خطـر در    او و اجتماعي آخماتووا نيز حكايت از آن دارد كه دوستان و نزديكان
گرفته بود بيگانه نبـود و آن   ند و شاعر از درد و رنجي كه سيل عظيم مردم را دربرامان نبود

همسر اول  ،)Николай Гумилёв(شدن نيكاالي گوميليوف  تيرباران(نمود   را كامالً لمس مي
علـت    نويسندگان به ةشاعر، تبعيد و حكم اعدام فرزند، حبس همسر سوم، اخراج از اتحادي

قـرار   ادب سـوگ و مرثيـه   ةحـوز اشعار آخمـاتووا در   ةعمد ....)و سرودن شعرهاي ميهني
طـرح    غالبـاً بـه    ،در اشـعار خـود   ،جنسيت شـاعر اسـت كـه وي    ةواسط  شايد به. گيرند  مي

 ةپـردازد و مرثيـ    رفتـه و زنـدگي گذشـته مـي     سوگواري در باب روزها و عزيـزان ازدسـت  
  .سرايد  سرنوشت تاريك ملت خود را مي

   هـا  آنه بررسي آثار حماسي آخمـاتووا و عناصـر پايـداري و مقاومـت در     اين نوشتار ب
 )"Реквием"(» سـرود سـوگواري  / ركـوييم «قسمت عمـدة آن بـه منظومـة    البته  ؛پردازد  مي

حكومـت  «صورت روايي، درد و رنج ملت روسيه را در دوران   كه به ،است يافتهاختصاص 
اشـعار   به نمادهاي پايداري و مقاومت در در اين بررسي. دهد  در روسيه شرح مي» وحشت

وطن   كنندة روحي سرشار از عشق به وطن و هم نمادها و مظاهري كه بيان ؛شود  اشاره مي او
و  ،اي است كه با سه حرف خود دنيـايي از خـون، درد، حـزن     جنگ كلمه   ها آناست و در 

 .آورد  تنهايي را به همراه مي
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عنوان شـاعرِ شـاهد حـوادث دوران      به ،، رسالت خود را»ركوييم«در منظومة  ،آخماتووا
و  ،نامه  گفتارها، تقديم پيش(منظومه از قطعات مختلف . به كمال رسانده است ،»ترور بزرگ«

اي اسـت بـراي     اند، تشكيل يافته است و مرثيـه   كه در طي پنج سال سروده شده ،)ها  مؤخره
انتهـا را متحمـل و دچـار      ي كـه رنجـي بـي   و خاطرات هزاران هزار مـادر » روسية معصوم«

اولـين نسـخة منظومـه در    . گريسـتند  ،اندوه خود و در سكوت ،سرنوشت هولناكي شدند و
شرحي بر آن  )Зайцев( زايتسف. به چاپ رسيد، كه ب ،بدون اجازة شاعر ،خارج از كشور

اچار شده بود را اثر بانوي ظريفي خواند كه ن» ركوييم«نگاشت و  انديشة روسيدر روزنامة 
بـانويي كـه زمـاني     ؛متحمل شـود » شده روزهاي نفرين«ب آوارگي را در آن يها و مصا  رنج

  .)86 :2002 ،استراخووا(بود » گو  اي شاداب و بذله  دوشيزه«
چاپ نرسيد،    اي كه در آن زمان به  در مقاله ،1916در سال  )Мандельштам(ماندلشتام 

 2»خواهـد شـد   كبيـر  ةيكي از نمادهاي روسـي  زودي بهشعر او «: نويسد  دربارة آخماتووا مي
   .)381 :2001 ،اسميرنووا(

  
  معرفي شاعر .2

. دنيـا آمـد     بـه ) فوارة بـزرگ  /بالشوي فانتان(در حوالي اودسا  1889آنّا آخماتووا در ژوئن 
ـ   ،بورگزدر نزديكي پتر ،اش به تسارسكويه سيلو  ساله بود كه خانواده يك . دنقل مكـان كردن

و  )Пушкин(شـعر بـراي او نـه از پوشـكين     . سـالگي سـرود   اولين شعر خود را در يـازده 
ــانتف  ــه( )Лермонтов(لرم ــيه  ب ــاه ادب روس ــيد و م ــري خورش ــن )تعبي ــه از درژاوي ، ك

)Державин(  و نكراسوف)Некрасов (1907در سـال  . هاي مادرش آغـاز شـد    با زمزمه، 
 جـا  آن تحصـيل در  شكدة حقوق كيف شد، امـا از ادامـة  دبيرستان را به پايان برد و وارد دان

با نيكاالي گوميليوف شاعر ازدواج كرد و به دانشكدة تاريخ  1910در سال . منصرف گرديد
در  و، شاعر قـرار گرفـت  ) Аненский( تحت تأثير اينّاكينتي آننسكياو . و ادبيات راه يافت

 ،چهار شاعر مشهور ديگر و همسرش اهبه همر ،سر آمده بود  دورة سمبوليسم به كه آن زمان
بازتاب ايـن  . گذاري كرد  را در روسيه پايه )Acmeism( ايسم  جمله ماندلشتام، مكتب آكمه از

كـه شـعر او را در ميـان       طوري  جاي گذاشته، به  مكتب در اشعار او تأثير زيبا و ماندگاري به
 )"Вечер"( شامگاهوعة شعر او اولين مجم ،1912در سال . ممتاز گردانيده است انشمعاصر

دو سـال بعـد، دومـين    . دنيا آمد   به ،)Лев(لف  ،در همان سال تنها فرزند او .به چاپ رسيد
 دستة پرنـدگان سـپيد   هاي كتاب ،پس از آن ،به طبع رسيد و ،)Четки( تسبيح، مجموعة او
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)Белая стая(  بارهنگو )Подорожник( ناچار   به ،يهنيبا آغاز جنگ م. چاپ رساند   را به
منظومـة بـدون   «لنينگـراد بازگشـت و    بـه  گاه، ؛ آنحدود چهار سال در تاشكند زندگي كرد

بـراي دريافـت جـايزة     ،1964در سـال  . را به اتمام رسـاند ) "Поэма без героя"(» قهرمان
اري از جا به انگلستان رفت و دكتراي افتخـ  المللي اتناتائورمينا به ايتاليا سفر كرد و از آن  بين

سـال     حدود يـك  در دچار حملة قلبي شد و ،1965در پاييز . دريافت كرد ردآكسفدانشگاه 
. انگيـز اسـت    پس از گذشت چندين دهه، هنوز هم غم ،سرنوشت آخماتووا. بعد درگذشت

بـودن تيربـاران    همسر او نيكاالي گوميليوف شاعر را به جرم ضـد انقـالب   ،1921در سال 
در . گير و روانة اردوگاه شد پسرشان لف با اتهامي ساختگي دست ،1935در سال  ،كردند و

گير و به اعدام محكوم شد، اما حكم اعـدام بـه تبعيـد و كـار      مجدداً دست لف ،1949سال 
  .اجباري تقليل يافت

از شـوراي نويسـندگان روسـيه     ،علت سرودن اشعار ميهني  به ،1946در سال  ،آخماتووا
يا حتي خواندن اشعار او ممنوع بود و مردم روسيه حتـي از زنـده    ها انتشار سال .شداخراج 

كردند كه او نيـز ماننـد سـاير شـاعران و       بسياري گمان مي. بودن يا نبودن او اطالع نداشتند
حيثيـت شـد و    ةبـه او اعـاد   1964وقتي در سال  ،اما ؛نويسندگان آن دوره كشته شده است

نماد انسانيت و شـهامت گرديـد و راوي    مردم روسيهدر نزد  طبع رسيد،   مجدداً اشعارش به
دفـاع از شـاعران و نويسـندگان جـوان        حوادث دوران خفقان استاليني شـناخته شـد و بـه   

محاكمـه شـد،    )Иосиф Бродский( كه شاعر جوان ايـوزف برودسـكي    هنگامي .پرداخت
  :تقاضاي آزادي او را نوشت و چنين سرود

  ريمگ  ديگر براي خود نيست كه مي
  ديدم  اما كاش بر اين زمين نمي

  داغ زرين شكست را 
  كه هنوز چين نخورده است اي ر پيشانيب

  )286 :2009 ،آخماتووا(

و پـس از   ؛1914اشعار پيش از سال  :توان به دو دوره تقسيم كرد  اشعار آخماتووا را مي
د كه عموماً به شون  دورة اول اشعارش، در فرهنگ عامة روسي، اشعار زنانه محسوب مي. آن

موضوع  عشق تراژيك .شوند  ن محدود مينادنياي تأثرات عاشقانه و عشق تراژيك و ناكام ز
، آخماتووا با قريحـه و    ها آنرغم موضوع يكسان و مشابه  علي ،اند كه  غالب اشعار اين دوره

نـگ  وطـن و ج  ،1914اما پـس از سـال   . بخشيد  تنوع و تحول مي   ها آنذوق هنري خود به 
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طنين . شد آثار اين و سيماي روسيه يكي از مسائل اساسي و بنيادي بودمضمون كلي آثار او 
 ،كردند و مردم  حدي بود كه سربازان اشعار او را در نبردها زمزمه مي  كلمة وطن در آثار او به

را    ها آنخواندند يا خود شاعر   براي تسلي خود مي ،ها  در هنگام محاصرة هولناك در پناهگاه
  .)9 :همان(كرد   ها قرائت مي  براي مجروحان جنگي در بيمارستان

  
  پرستي در اشعار آخماتووا  بررسي موضوع وطن و وطن .3

صـورت    هـاي جنـگ و انقـالب بـه      در ادبيات هر ملتي، موضـوع وطـن در بحـران    ،اصوالً
صورت   بيستم به ةدر ادبيات روسيه نيز اين موضوع در اوايل سد. گردد  تري مطرح مي  جدي

معادل مادر، سرزمين مادري، زمين و حتي همسـر   ،در اين اشعار ،روسيه. مبرم شكل گرفت
در «اشـعار آخمـاتووا اعتقـاد دارد كـه      ةدربـار  )Мачулский(كنستانتين ماچولسكي . است

جنـگ بـه گـوش     ةهمـة كَركننـد  هم  هـم    ها آناشعار او سيماي وطن شكل يافته است و از 
ساير منتقدان روس نيز او را شـاعري  ). 97 :2002 ،استراخووا(» هم زمزمة نيايش رسد و  مي

 .)98 :همـان (اند   سابقه دانسته  اند و شدت تأثرات انساني را در آثار او بي  واقعي قلمداد كرده
  : نويسد  دربارة موضوع وطن در اشعار آخماتووا چنين مي )Смолякова( اسمالياكووا

انسـاني  . گيري قابل مشاهده اسـت  طور چشم  موضوع آزادي دروني به ،ادر اشعار آخماتوو
رغـم   علـي  ،بنـد بـود و    نظر از فشارهاي اجتماع، همـواره بـه عقايـد خـود پـاي       صرف ،كه

پرستي   موضوع وطن...   بيني خود را تغيير نداد  ش بود، جهانا ناماليماتي كه در مسير زندگي
 اسـت  آميختـه و دردهاي درونـي در  ،ييبا مفاهيم رنج، تنها در اشعار آنّا آندريونا آخماتووا

  .)13 :2006 ،اسمالياكووا(
. آخماتووا از همان ابتدا انقالب اكتبر را نپذيرفت و همواره بر عقيـدة خـود بـاقي مانـد    

دنـد؛ امـا آخمـاتووا    كربسياري از نزديكان و دوستان او به خارج مهاجرت و جالي وطـن  
و هرگز حاضر به ترك ميهن خود نشد؛ وطن روح و جان او بـود  انتخاب خود را كرده بود 

چيـز    هيچ گرفت و بدون آن  و فرزند برايش شكل مي ،و با وطن بود كه عشق، شعر، زندگي
ترين تجلـي را   عشق به ميهن در اشعار او بيش ،همين دليل  براي او معنا و ماهيت نداشت؛ به

در «در شعر  ،1917توانست زندگي كند، در سال   كه بدون روسيه و دور از آن نمي ،او .دارد
  :سرايد  چنين مي» ... من صدايي بود

  بخش  در من صدايي بود، تسلي
  به كنارم بيا: گفت  كه مرا مي
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  كار و سوت و كورت را  و رها كن سرزمين گنه
  تغسيل خواهم كرد دستانت را ز خون

  و از قلبت برون خواهم كرد شرم سيه را
  اي مستور خواهم كرد  و به نام تازه

  . انگيز را  اين درد و رنج وهم
  اما آسوده و فارغ

  خاموش كردم اين آوا را به دستان خويش
  ام   تباه نخواهد شد روح آزرده

 زين كالم ناشايست
  )122 :2009 ،آخماتووا(

شود كه با غم و اندوه بر پيكـرة    پرستي از مظاهر پايداري در اين شعر محسوب مي  وطن
شـعر كـالم ناخوشـايند و     شخصيت. آن بخشيده است   آلود به  زريق شده و رنگي حزنآن ت

رهـا  » گنـاه «و » خون«كند تا روسيه را در   شنود كه به او تلقين مي  اي را مي  صداي اغواكننده
معتقد است كه احساس  )Роговер(راگاور . كند  كند، اما او اين صدا را در خود خاموش مي

و در جـايي   .)215 :2008 ،راگـاور (وطن در اين شعر منعكس شده اسـت   مقدس پيوند با
بخـش اسـت، صـدايي كـه       آورد كه تسـلي   خاطر مي  آخماتووا صدايي را به« :گويد ديگر مي

بـا فريـب و اغـوا، زنـدگي آرام و      ،اين صدا. بخش است  بخش و اطمينان  خواند، اميد  مي فرا
اغـواي ابلـيس را تـداعي     »صدا«. دهد  يگر وعده ميمندانة ديگري را در سرزميني د سعادت

دهـد، روسـيه را سـرزمين      خواند و داليل محكمي را ارائـه مـي    ميفراكند كه به آزمايش   مي
را دارد  »شده بر دسـتان  خون ريخته«نمايد، قصد شستن   معرفي مي »كار  سوت و كور و گنه«
دهد   اراحت است، وعدة ياري ميكردن وطن خود شرمگين و ن اگر شخصيت شعر از رها ،و

موضوع اغـواگري بارهـا مـورد     ،در هنر روسيه .»قلب شرم سيه را برون خواهد كرد«كه از 
بـه قهرمـان او    »صـدا «. توجه قرار گرفته است و آخماتووا نيـز از آن اسـتفاده كـرده اسـت    

وشاندن همة ها و وعدة پ  كردن همة گذشته نويد پاك. كند  و رنج را گوشزد مي ،شكست، درد
اما واكنش نويسنده در برابر اين اغـوا چيسـت؟   . دهد  هاي گذشته را با نامي جديد مي  تلخي

و  آشـكارا اي از قسمت اول تفكيك شده اسـت،    كه با فاصله ،پاسخ او در قسمت دوم شعر
ر گـ  كند كه بيان  آغاز مي »اما«صورت قاطع با   نويسنده پاسخ خود را به. برّنده ذكر شده است

. خواهد اين كالم اهريمني را بشنود  شخصيت شعر نمي. نوعي تضاد دوگانه در انديشه است
» خود را با اين وسوسه تباه كند ةخواهد روح آزرد  نامد و نمي  مي »ناشايست«او اين كالم را 
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وفـاداري بـه    مضـمون آن و  سـت محتواپراما  ،اين شعر كوتاه .)211 -  210 :2000 ،راگاور(
  .كند  ان به روسيه در روزهاي بحراني را بيان ميوطن و ايم

گسـترده   يشكل به آنْ و تاريخِ ،هاي بزرگ ميهني، موضوع وطن، فرهنگ  در هنگام جنگ
مهـاجرت و   ،در شـعري ديگـر   ،آخمـاتووا . هاي اساسـي اشـعار آخمـاتووا شـد        از موضوع

در ايـن   ،وي. شـمارد   ميو آن را قبيح  كند واگذاشتن وطن و سرزمينش را به بيگانه طرد مي
  :اند  كند كه در ظلمت قدم گذارده  شعر، مهاجران را آوارگاني خطاب مي

كه تاريخ روسـيه را   ،نسالن خود  اند و از قطار هم  آوارگاني كه در سرزمين بيگانه تنها مانده
د و زندگي ان  محكوم به فنا و فراموشي شده »روز حساب«در    ها آن .اند  جدا افتاده ،سازند  مي

   .)62 :همان(است  »گنداب«سان  هشان نيز تلخ و ب  دنيوي

عناصـر   برچسببا  1922منظور از اين آوارگان، اديبان و فيلسوفاني هستند كه در سال 
به قيمت ايثار و  ،ماندن و مقاومت را شعرْ شخصيت. دشمن، از روسيه مهاجرت كرده بودند

پرستي، تحقيـر    عي مرگ، يادآوري عظمت بربادرفته، وطنتدا. داند  برتر مي ،كردن جواني تباه
  . و غيرت ملي از نمادهاي پايداري در اين شعر حماسي هستند ،دشمن

خورد كه در اشعار   چشم مي  پرستانة آخماتووا، پيروي از دو نوع گرايش به  در شعرهاي وطن
كـه دالوري و   ،تـراژدي  ماننـد  درك وقـايع بـه   :انـد   هاي پس از انقالب نيز نمود يافتـه   سال

 يشـكل   طلبد، و تالش براي بيان عشق به وطن بـه   قهرماني و انديشة متعالي معاصران را مي
   .)62 :همان(ساده و واقعي 

نيز حماسه با نوعي عشق غمناك نسبت بـه  » ... من نه آنم كه جالي وطن كند«در شعر 
بالد و با لحني راسخ   لي خود ميحال كه به هويت م   درعين ،وطن تلفيق يافته است و شاعر

جـواني   ةهاي فراواني كـه در وطـن ديـده، مرثيـ     دليل مشقت  كند، به  و حماسي از آن ياد مي
پايـان و بـا لحنـي سـوزناك       گذشته را نيز با اندوهي ژرف و بي ةشده و روزگار بربادرفت تباه
  :فريندآ  نشين مي با تلفيق اين دو لحن، آوايي تازه و دل ،سرايد و  مي

  من نه آنم كه جالي وطن كند
  هاي گرسنه بسپارد تا بدرند سرزمينش را  و به گرگ

  و به تملق فاحش اجنبي دل نخواهم بست
  .نخواهم فروخت   ها آنام را به   و ترانه
  سوزانم هماره بر مهاجران،  دل مي

  .سان زندانيان و محتضران هب
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  راه تو بس تاريك است ،اي آواره
  .ستا   سان گندابي هگانه بو بوي نان بي

  جا در شرارة آتش اما اين
  شود،  ماندة جواني تباه مي  پس

  .نشينيم  ليك ما به يك ضربه ز پاي نمي
  ما به روز حساب ايمان داريم

  ...هايمان تبرئه خواهد شد  و لحظه
  تر ز ما  اشك  بي ،در جهان ،ليك

  .تر ز ما كس نيست  و سربلندتر و ساده
  .)32 :2002 ،استراخووا(

گر عشق او  شود، بيان  سختي شنيده مي  سان آوايي از پس قرون به هكه ب ،صداي آخماتووا
كرده است، تأسف   ترين دوره زندگي مي  كه در بحراني از اين ،وطنانش است و  به وطن و هم

سرودن خط ارتباط مـن بـا زمـان و زنـدگاني     . دارم  من دست از سرودن برنمي«: خورد  نمي
هايي را كه در تاريخ قهرماني كشـورم طنـين     نويسم، آن وزن  وقتي من مي. د ملتم استجدي

كـه   ها زيستم و دقايقي را شاهد بـودم   من خوشحالم كه در اين سال. كنم  افكنده زندگي مي
  .)168 :1998 ،آگناسوا( »پيش از آن اتفاق نيفتاده بود

  
  آخماتووا» ركوييم«بررسي قطعات منظومة  .4

  سرود سوگواري/ ركوييم 1,4
يكي از بهترين آثاري است كه به سرنوشت ملت روسيه در دوران دولـت  » ركوييم«منظومة 

كلمة ركوييم در مسيحيت به نوعي مراسم و موسيقي مذهبي اطالق . پردازد  توتاليتاريستي مي
مرثيـه و  تـوان آن را تقريبـاً معـادل      و مي شود اجرا ميشود كه براي آرامش روح متوفي   مي

منظومـه نقطـة اوج آثـار     اين ).675 :2001 ،وفگاوژي(سوگواري و يا سرود عزا تلقي كرد 
صورت روايي   شود و تركيبي از قطعات حماسي و تغزلي است كه به  آخماتووا محسوب مي

زني كـه نماينـدة تمـام    . كند  درد و رنج زني را كه پسر خود را ازدست داده است ترسيم مي
د نمايندة تمـام كسـاني كـه در    نتوان  مي ،است و پسري كه در بند است، اصوالًمادران جهان 

  . دنهاي لنينگراد گرفتار بودند باش  بيستم در زندان ةسد 30دهة 
 Вместо"( »گفتـار  جـاي پـيش    بـه «ترتيب از يـك اپيگـراف،    به» سرود سوگواري /ركوييم«
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предисловия" ()1957( ،»نامه  تقديم« )"Посвящение" ()1940( ،»سرآغاز «)"Вступление"( 
بـه  «، )Приговор"( )1939"(» حكـم «، 1939 -  1938هاي   ، شش قطعه در سال)1939 -  1935(

 1938(در دو قســـمت  )"Распятие"( »تصـــليب«، )К смерти" ()1939  - 1940"( »مـــرگ
  .است شدهتشكيل ) Эпилог" ()1940"( »مؤخره«و  ،)1940و

  
  رگفتا جاي پيش  به 2,4

بـه زبـان نثـر    » گفتار جاي پيش هب«منظومه، شاعر خود در  ماية پيدايش بندر مورد چگونگي 
، مـدت هفـده مـاه در ميـان صـفوف      3هاي وحشتناك حكومت يـژوف   در سال«: نويسد  مي

زني كه پشت سـر   ،گاه آن. مرا شناخت فرديبار   يك. بردم  سر مي همالقات زندانيان لنينگراد ب
كـه   ،گاه نام مرا نشنيده بود، از آن حالت سرگشـتگي و كرختـي    و البته هيچ ،من ايستاده بود

جـا همـه در گوشـي     در آن(همه بدان دچار شده بوديم، در آمد و در گوش من نجوا كـرد  
گاه چيزي شـبيه    آن. توانم  مي: ها را شرح دهي؟ و من گفتم  تواني اين  مي): كردند  صحبت مي

در ايـن   .)360 -  359 :2009، آخمـاتووا (» رتش بـود، لغزيـد  لبخند بر چيزي كه زماني صـو 
  . هاي حكومت يژوف  لنينگراد، سال: قسمت، به مكان و زمان حادثه اشاره شده است

سه بـار بـا اتهامـات     1945تا  1935هاي   بين سال ،لف گوميليوف، تنها فرزند آخماتووا
. اين حكم به تبعيد تقليل يافـت اما  ،بار محكوم به اعدام شد آخرين. گير شد ساختگي دست
گيـري او نـوعي    دسـت . حيثيت شد ةاعاد 1975گاه ثابت نشد و تنها در سال  اتهام لف هيچ

تيرباران شده بود و مادرش كه هرگـز بـا    يعنوان ضد انقالب   اانتقام بود از پدر شاعرش كه ب
مارينـا  . آمـد   سرود كـه بـه مـذاق حكومـت خـوش نمـي        انقالب همراه نشد و اشعاري مي

 لف فقطكه  زماني ،1916تسويتايوا تراژدي سرنوشت پسر شاعران بزرگ روسيه را در سال 
  :بيني كرده بود  چهار سال داشت، چنين پيش

شـير كوچـك   .../  نام مادرش  و خاموشي به/ نام اوست  خشم به./ آنّا :مادر/ لف، :نام كودك
و / بياقيانوس شمالي و جنو!/ اند  ذاردهميراث هولناكي براي تو گ/ با چشمان سبز،/ 4حنايي
  ).84 :2002 ،استراخووا(! در دستان توست ـ سياه مرواريد تسبيح ةرشت

شـنيده بودنـد، بـر     خـود او  منظومـه را از زبـان   ايـن  كـه  ،آخماتوا نابسياري از معاصر
: نويسـد   آخماتووا خود در خـاطراتش چنـين مـي   . آن اتفاق نظر داشتند مضمون »بودن ملي«
را دربارة  )بودن ملي( اي  چنين كلمه. العمل همه تقريباً مشابه بود  عكس. را خواندم ’ركوييم‘«

 :همـان (» 1962دسـامبر   13. گفتنـد   افراد مختلف همين را مـي . گاه نشنيده بودم  اشعارم هيچ
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علـت فضـاي     پس از خواندن منظومه در جمع معـدودي از دوسـتانش، بـه    ،آخماتووا .)87
نـويس از آن بـه     يـك نسـخة دسـت    ،1963در سال . بر جامعه، آن را سوزاند سياسي حاكم

منظومه تا سال  ،اين وجود با). 1963چاپ مونيخ (طبع رسيد    جا به خارج راه يافت و در آن
و پس از آن در  اكتبربار در شمارة سوم مجلة  اجازة چاپ در روسيه را نيافت و اولين 1987

  .)همان( رسيدطبع    به نواشمارة ششم 
  
  نامه  تقديم 3,4

كنـد و در آن    منظومه، به اوج تراژدي و اندوه وطن خود اشاره مي» نامة تقديم«آخماتووا در 
خـوردن   مهـ  گر صداي به  شود كه در آن هر صدايي تداعي  سان زنداني تلقي مي هكل جهان ب

  :هاي زندانبان است  كليدهاي زندان و گام
  شود  خم مي كوه در برابر اندوه كوه

  گردد،  و رودخانة عظيم خشك مي
  ليك زندان در حصار و

  ،»هاي كار دشوار    گودال«در پس آن 
  .و اندوه مرگبار

  تازه، برخي از شفق برخي از نسيمِ شادمانْ
  انگيز كليد  شنويم فقط زنگ نفرت  رجا ميه  ليك ما به

  ... هاي سنگين سرباز  و گام
  سان پارسايان سحرخيز  هب
  پايتخت اينك وحشي گذشتيم از
  نفس  جا مردگان را ديديم بي آن در

  آلود  نوا را مه ةخورشيد را فروتر و رودخان
  .خواند از دور، دور  چنان مي ليك اميد هم

  ها جاري گشت  و زود اشك...  حكم
  كند از همه دورش دگر،  مي

  گوييا زندگي را با درد از قلب خارج كرد،
  مين افكند،با خشونت با پشت بر ز

  ...  كس و تنها  بي...  زن پرسه...  رود اما  مي
  هاي دوزخي من كجايند؟ دربند آن سال كنون دوستانِ
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  رؤيايشان در سيبري چيست؟
  كنند؟  چه در قرص ماه ترسيم مي

  فرستم   واپسين درود خويش را بر آنان مي
  )360 :2009 ،آخماتووا(

هاي تـاريخي روسـيه را بـه      ترين برهه  اريكسندي است كه يكي از ت سان هب» ركوييم«
  :نويسد  مي »ركوييم«برودسكي دربارة . گذارد  نمايش مي

در كشتار مردم نيست، بلكـه در عـدم درك افـراد زنـده از ايـن كشـتار        »ركوييم«تراژدي 
در شرح حوادث وحشتناك نيست، بلكه در اين است كه اين وقـايع   »ركوييم«درام . است

  .)367 :همان(كند   دربارة خودت دگرگون مي...  تصور تو راتمام ذهنيت و 

عنـوان شـاهد ايـن تـراژدي، چنـين        به ،توانست  تر از آخماتووا نمي  كس ساده  شايد هيچ
گاهي زني ساده، گاهي زنـي شـاعر و گـاهي مـريم مقـدس در مقابـل       « ؛اي را بسرايد  مرثيه
ايـن زن هسـت تنهـا و    / هسـت بيمـار  اين زن «: جا كه زني ساده است آن .)همان(» ماست

منظور از همسر، گوميليوف شـاعر  (» برايم دعا كنيد، دعا/ همسر در گور، پسر در بند/ يار  بي
 بيـرون در اين قطعه، گويي شخصيت شعر از خويشتنِ شاعر جدا شده و خود را از  .)است
اي كـاش  « :عر اسـت جا كه زني شا آن. شود يكي مي در انتها با روح شاعر دوباره نگرد و  مي

كار و شـاداب تسارسـكويه سـيلو      به دوشيزة گنه/ گو و محبوب همة دوستان،  به تو، به بذله
در اين قطعه، شخصيت شعر خود را مورد خطاب  .»ت آمدا چه بر سر زندگي/ داد  نشان مي

جا كه مادري اسـت كـه رنـج     و آن. نگرد  قرار داده است و با افسوس به گذشتة خويش مي
مريم مجدليـه ضـجه زد و بـر    «: يابد  كشد، سيماي مادر رنجيده با مريم مقدس تالقي مي  مي

/ خاموش ايستاده بـود  مادر جا كه اما به آن/ حواري محبوب به سنگ بدل شد/ سينه كوفت
يابـد و در    شخصـيت شـعر وسـعت مـي     ،در اين قطعـه  .»كس زهرة نگريستن نداشت  هيچ

يابـد و منظومـه لحنـي      كشـد عموميـت مـي     اق پسر رنج ميمعنايي عام به مادري كه در فر
هـاي مـذهبي از انجيـل و تصـليب حضـرت        در اين قطعه، تصويرپردازي. يابد  حماسي مي

 نويسـد كـه   مـي ف بـزرگ  وشاعر كلمة مادر را با حـر . عيسي به نمايش گذاشته شده است
» مـريم مجدليـه  «ز غيـر ا  ههيچ اسم خاصي ب» ركوييم«در  .استمنظور از آن حضرت مريم 

)"Магдалина"( مـادر نيـز بـه    »حضرت مريم«از . »حضرت مسيح«است، حتي نام  نيامده 
مسـتقيم و بـا زبـاني متناسـب سـخن گفتـه        صورت غير  و از يك معناي كلي به. شود  ياد مي

  .)144 :2001 ،كارميلوف(شود   مي
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  سرآغاز 4,4
   :كشد؛ عصري كه  ته است به تصوير ميزيس  ، آخماتووا عصري را كه در آن مي»سرآغاز«در 

  توانستند لبخند بزنند  زمان، تنها مردگان مي  در آن
  شاداب ز آرامش خويش

  اي  چون زائده و لنينگراد هم
  ... هايش آويزان بود  در كنار زندان

  آلود  هاي خون  و روسية معصوم در زير چكمه
  پيچيد  خود مي  به 5هاي سياه  هاي واگن  و چرخ

 .اسـت  شـورانگيز  كند هنرمندانه و  گيري محبوب ترسيم مي يري كه شاعر از دستتصو
گيـري همسـر سـوم     ايـن قطعـه از منظومـه را مربـوط بـه دسـت      ) Кармилов(كارميلوف 
هـاي او آزاد    زمان با تـالش   داند كه در آن  مي 1935در سال  ،)Пунин(پونين . ن ،آخماتووا

  ):همان(شد 
  ،دم تو را بردند  سپيده
  كردم   ات روان شدم، گويي پيكرت را تشييع مي  در پي

  گريستند  كودكان در حجرة تاريك مي
  ريخت  شمع در محراب اشك مي

  سردي شمايل بر لبانت 
  !رود  از ياد نمي...  تا و عرق مرگ بر پيشاني

  چون همسران استرلسي  و من هم
  .هاي كرملين ضجه خواهم زد  پاي برج

  )362 :2009 ،آخماتووا(

چشـم     هـاي كليسـايي بـه     پـردازي   در اين قطعه از منظومه، تصويرهاي مذهبي و تمثـال 
آخمـاتووا خـود را بـه زنـان     . خـورد   ماية ملي در پايان قطعـه پيونـد مـي     بنخورد كه به   مي

) هفـدهم  ةدر سد(علت قيام عليه پتر اول  نمايد؛ زناني كه همسرانشان به  استرلسي تشبيه مي
هاي كرملين به دار آويخته شده بودند و گويي همان اختناق حاكم در آن عصر بـه    كنار برج

  : شاعر خود از رنجي كه متحمل شده است، در عجب است. روسيه بازگشته است
  برد،  نه، اين من نيستم، ديگري است كه رنج مي

  چه اتفاق افتاد نيست مرا تاب آن
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  هاي سياه بپوشانند واقعه را  بگذار ماهوت
  ... ها را دور كنند  ذار فانوسبگ

  )363 :همان(
آهنگ اصلي اكثر اشعار آخمـاتووا را شـكل    ناپذير ناشدني و تحمل اين رنج وصف

 همـين  توان آن را تاب آورد و دقيقاً به  رنجي كه فقط با قدرت ايمان و دعا مي ؛دهد  مي
نامند و اما   مي »وردال«و  »آور  زني شگفت«دليل است كه آخماتووا را در ادبيات روسي  

گيـري فرزنـد    اولـين دسـت   منظور، رود مي هرجا كه سخن از اسارت ،منظومه ةدر بقي
كه حكم آزادي او پس از هفده ماه  است 1938در سال  ،لف گوميليوف ،سالة شاعر26

  :صادر شد
  هفده ماه تمام فرياد زدم

  و تو را به خانه فراخواندم،
  پاي جالد افكندم   خود را به

  .هراس من بودي ةپسر من و مايتو 
  و من اكنون سردرگمم

  حيوان، كس چهكس انسان است و   كه چه
  .و تا چند بايد در انتظار اعدام بود

  هاي غبارآلود بودند و  تنها گل
  صداي زنجير مجمر 

  ... رفت  و ردپايي كه به ناكجا مي
  )364 :همان(

  
  حكم 5,4

اي كـه    قطعـه  .گيـرد   مه در آن شـكل مـي  قطعة مركزي منظومه است و اوج منظو» حكم«
را بـه   انگيـز  غمآرام و  اي هگر كوشش اراده براي غلبه بر اندوه و رنج است و حماس بيان

  :گذارد كه پيكرة اصلي شعر بر آن استوار است  نمايش مي
  و كلمة سنگي فرود آمد

  .ام  هنوز زنده بر قلبِ
  بسا من آماده بودم پروايي نيست، چه

  .اي بر آن فايق خواهم آمد  گونه  و به
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  :امروز مرا كار بسيار است
  بايد تمام خاطراتم را ازبين ببرم،
  بايد قلبم را به سنگ بدل كنم،
  .بايد دوباره زيستن را بياموزم

  خش داغ تابستان   خش...  وگرنه
  .ام  سان جشني است پشت پنجره هب

  ست كه دلم گواهي داده استا   ديري
   و اين خانة خالي راوز درخشان را اين ر

  )365 :همان(
  
  به مرگ 6,4

زمان با چشـمان    تمام مادران سرزمين شاعر است كه در آن نماد ديده سيماي مادر رنج
كنـد و    هراسي كه قلب را به سنگ بدل مي ؛هراسان در انتظار اعدام عزيزان خود بودند

نـاك نيسـت كـه    مـرگ ديگـر هول   ،در اين هنگـام  .راه نجاتي براي آن جز مرگ نيست
چنـين مـورد    بسا گوارا نيز خواهد بود و براي همين است كـه شـاعر مـرگ را ايـن     چه

  :دهد  خطاب قرار مي
  اكنون نه؟ پس چرا همـ  سرانجام خواهي آمد

  .فرساست  انتظارت مرا بس طاقت
  ام در انتظار تو،  ام و در را گشوده  ها را خاموش كرده  چراغ

  .يزانگ  اين چنين ساده و شگفت
  خواهي ظاهر شو  هر صورت كه مي  هب

  ... چون تيري زهرآگين فرود آي هم
  اي ساخته و پرداختة تو  چون قصه يا هم

  ...  و همگان را تكراري تا حد تهوع
  )366 :همان(

  :و بكر است ،استوار ،نخورده چنان دست از او، هم بيرونگويي جهان 
  كند  براي من چه فرق مي
  نان خواهد خروشيدچ رودخانة ينيسي هم
  چنان خواهد درخشيد و ستارة قطبي هم
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  پوشانَد  و وحشت واپسين مي
  درخشش چشمان محبوب را

  )366 :همان(

هاي انساني است كه   هاي عاشقانة زنانه نيست، بلكه دردنامه  شعر آخماتووا تنها دردنامه
كوتـاهي اسـت كـه     سـان رمـان   هبيستم زيسته است و ب ةهاي سد  ها و بدبختي  با تمام رنج

: نويسـد   كه ماندلشتام دربـارة اشـعار او مـي    عصري را به رشتة تحرير درآورده است، چنان
نوزدهم روسيه را بـه   ةشناسي رمان سد هاي فراوان و غناي روان  آخماتووا تمام پيچيدگي«

اين درد و رنج و انتظار مـرگ تبـديل بـه جنـوني      .)175 :همان(» عرصة نظم آن وارد كرد
جنوني كـه باعـث   . كشاند  گيرد و او را به وادي هذيان مي  گردد كه روح شاعر را فرامي  مي
  .فايده باشند  نيز بي» بخش  آواي ماليم و دوردست آخرين كلمات تسلي«شود حتي   مي

  
  مؤخره 7,4
هـاي    رغم تـالش  آورد، علي  در پايان منظومه مي   »مؤخره«اي كه با عنوان   در دو قطعه ،شاعر

هويـت و سرسـپرده، بـه      كردن انسانيت و تبديل انسان به موجودي بي كومت جهت مسخح
كند و براي تمام كساني كه   آن اشاره مي از بودنن جداو  با جامعه بودن سرنوشت خود يكسان

و ا .سـوزاند   فرسا ايستاده بودند دل مي  همراه او در صفوف طوالني زندان در انتظاري طاقت
را فراموش نخواهد كرد و صداي    ها آنانديشد و هرگز   كه تنها به خود نمي كند  يادآوري مي

داند و شـعر خـود را مرثيـة      ها تن از مردم كشور خود مي  شعر خود را صداي آزردة ميليون
اگر استبداد قادر اسـت آن را   ،صدايي كه ؛كند  شده تلقي مي تمام ملت تحقيرشده و سركوب

  :بردن انديشه و احساس آن را ندارد بين خاموش كند، توان از
  و اگر دهان خستة مرا 

  ،ها تن از ملت من است ببندند  كه فرياد ميليون
  خاطر آورند همرا ب   ها آنباشد كه 

  .در آستانة روز يادبودم
  و اگر روزي در اين سرزمين بخواهند

  ،تنديس مرا بنا كنند
  ...مندانه رضا خواهم داد شكوه

  ط؛اما تنها با اين شر
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  جا كه زادگاه من است نه در كنار دريا، آن
  ام  هاست از دريا دل كنده كه من سال

  اي  و نه در باغ سلطنتي، روي كُنده
  كاود  ناپذير مرا مي  اي تسكين  كه سايه  جايي

  ام  جا كه سيصد ساعت تمام در انتظار بوده  كه تنها همين
  ...  و هيچ قفلي را بر من نگشودند

  )370 -  369 :2009 ،آخماتووا(
رسد و شاعر از تمام كساني كه در   گوش مي   از دو مؤخرة منظومه نيز آهنگي حماسي به

  :خاطر بياورد  ها را به  توانست تمامي نام  كند كاش مي  اند ياد و آرزو مي  ها گرفتار شده  زندان
  گردد   انگيز نزديك مي  خاطره ةبار ديگر لحظ

  ؛كنم شما را  احساس ميشنوم و   بينم، مي  من مي
  نام فراخوانم،   توانستم تمامي شما را به  كاش مي   اي

  ها را   اند فهرست نام  ليك آنان غصب كرده
  ...آن دست يافت   توان به  كجا نمي  و در هيچ

  جا در ياد منند  هميشه و همه
  ... كنم  آنان را حتي هنگام دردهاي تازه فراموش نمي

  )369 :همان(
دوم و در پايان منظومه، امتزاج احساسات شاعر با طبيعت بار عـاطفي قطعـة    ةردر مؤخ
گويي شاعر خود را به . بخشد  حال آرام به شعر مي  افزايد و جرياني پويا و درعين  آخر را مي

تنهـا   .كنـد   سپارد و سرنوشت او همراه با جريـان رودخانـه حركـت مـي      جريان زندگي مي
اي كه مظهر روح پاك، پـاكي،    پرنده ؛صداي همهمة كبوتران استشود   صدايي كه شنيده مي

  :و صلح است ،مهرباني، عشق
  شده  هاي آب  چون برف ها هم  بگذار اشك

  جاري شوند  6حركت و برنزي  هاي بي  از پلك
  ها همهمه كنند   كبوتران زندان در دوردست

  ها آرام بر نوا بگذرند   و كشتي
  )370 :همان(

كه ميخاييـل   گاه مأيوس نشد؛ چنان  رغم زندگي پرمشقتي كه داشت، هيچ ليع ،آخماتووا
  : نويسد  دربارة او مي ،شاعر معاصر روسيه، )Дудин(دودين 
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گاه حتي در يكي از   اما من هيچ...  ب بسيار وجود داشتيها و مصا  در زندگي او، سختي ...
همـواره  . او را با سر خميده نديدم گاه  هيچ. هاي او به يأس و نوميدي برخورد نكردم  كتاب

شـدن   روح آزادمنش وي اجازة خـم . واقعاً انساني با شجاعت كامل بود. قاطع و محكم بود
  .)360 :1998 ،آگناسوا(داد   ها را به او نمي  عدالتي  و بي ،ها  ها، رنج  در برابر تهمت

 رنگ  پي. تاريخ و ،مذهب واقعيت،: دارد وجود الينفك اصل سه »ركوييم« منظومة در
 هاي  قطعه برخي در. گيرد  مي شكل ديده  رنج ملت و شاعر درد امتزاج با »ركوييم« منظومة
 خواننده در عميقي تأثير كه دارد وجود مذهبي و كليسايي هاي  تصويرپردازي نيز منظومه

. آثار آخماتووا هستند هاي ضمونو مرگ از م ،پايداري، وطن، زمان، عشق .گذارند  مي
شاعر به    ها آنقاومت و وطن در اشعار او مفهومي انتزاعي نداشتند و اشعاري كه در م

. گيري برخوردارند موضوع پايداري براي وطن پرداخته است از رشد و غناي چشم
ها   ، زيرا او در وطن خود ناگزير بود رنجنبودساده  امريبه وطن براي شاعر  ورزيدن عشق

او هرگز خود را از  همه،با اين . شماري را تحمل نمايد  يهاي ب  ها و مشقت  و ناكامي
  .نمود  ن خود را به ماندن و مقاومت دعوت مياديد و معاصر  سرزمين و ملتش جدا نمي

  
  گيري   نتيجه. 5

هـاي    بيـان جلـوه   ،جمله محورها و موضوعات شـعر آنّـا آخمـاتووا    از ،طور كه ديديم همان
با احساسات زنانـه   همراه اشعار مربوط به وطن و جنگ پايداري و مقاومت و عناصر آن در

هـاي مختلـف و     جريـان  هاي پايـداري در اشـعار شـاعران بـه تناسـبِ       اگرچه جلوه. است
گيرنـد و بـا تـأثيري خـاص همـراه        هاي شاعر در هر دوره رنگي خاص به خود مي  انديشه

رين نوع شعر پايـداري را  گيرترين و متمايزت چشم شوند، تموج عاطفي در شعر آخماتوو  مي
آخماتووا به پشتوانة روح زنانه و لطيف خـود و پيونـد   . در ادبيات روسيه ايجاد نموده است

لطيـف و   هاي نگرشبا تلطيف واژگان و تزريق  ،نزديك خويش با حوادث دوران، ازسويي
د معترض بـه اسـتبدا   يبا تحكم و صالبت انسان ،ازسويي ديگر ،زنانه به شعر خود و ظريف

حماسه در اشعار  .هاي ميهني، سبكي خاص و نو را در ادبيات روسيه آفريده است  در جنگ
گر روح دردمند شاعر در  اي كه بيان  حماسه ؛و تنهايي درهم آميخته است ،او با حرمان، رنج

عصر خويش اسـت   ةراوي حوادث ظالمان ،سو  از يك ،گويي شاعر. است شا دوران زندگي
 ةمرثيـ  ،ازسـويي ديگـر   ،سرايد و  و اعدام مي ،پرصالبت از جنگ، اسارتو با لحني قاطع و 

  .گريد  روزهاي رنج و اضطراب را مي
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در  را حـبس  و ،اعـدام  جنگ، انقالب، كه نسلي انگيز  غم سرنوشت آخماتووا، اشعار در
پرستي، هويـت ملـي،     عناصر مقاومت، اميد، وطن. است يافته تجلي بود كرده روسيه تجربه

 شـود؛  ديـده مـي  تـرين دوره در اشـعار آخمـاتووا      در بحراني... به آزادي و پيروزي و ايمان
هـاي آثـار وي     انـد و از مشخصـه    صورت نمـاد و رمـز درآمـده     عناصري كه در اشعار او به

. كوشـيد  مـي  در ترويج فرهنگ مقاومت در ميان ملت خـود    ها آن ةوسيل  و شاعر به ؛اند  گشته
صـورت بـارزترين     هايي كه در وطن به آخماتوا شده بود، وطن بـه   مهري  رغم تمامي بي علي

چون عشق به فرزنـد، در روح   هم گويي كه عشق به وطن، ؛نماد در اشعار وي درآمده است
  .اي الهي نهفته شده بود  صورت غريزه  مادرانه و زنانة آخماتووا، به

  
  نوشت پي

هاي پايداري و مقاومـت در اشـعار شـاعران      جلوه« نبا عنوا پژوهشي ياز طرح برگرفتهمقاله  اين.1
 »...) سايانوف، آنّا آخمـاتووا و . دستونسكي، وژاساس اشعار اولگا برگولتس، را  بر(معاصر روسيه 

  .انجام است دانشگاه تهران در دستاست كه با اعتبارات معاونت محترم پژوهشي 
گـران معاصـر روس سـود     هاي پژوهش  حليلمقاله از منابع روسي و نقدها و ت اين براي نگارش. 2

  .ها از زبان مبدأ از مؤلفان مقاله است  اشعار و نقل قول ةجسته و ترجم
  .عمومي بزرگ ترورهاي دهندة  سازمان و 1937 سال در ملي امنيت كل كميسر ،يژوف .اي .ن. 3
  .است »شير«معناي   لف در زبان روسي به. 4
   هـا  آن بـه  كـه  اسـت  زنـدانيان  نقـل  و حمـل  مخصـوص  هاي  گنوا ،»سياه هاي  چرخ« از منظور. 5

  .شد  مي گفته هم »سياه هاي كالغ«
  .است »اسب بر سوار كبير پتر مجسمة« منظور. 6
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