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 گورکی ماکسیم قلم به چخوف از خاطره چند

 یک آن در که داشت کوچک زمین قطعه یک آنجا در چخوف. کرد دعوت 1کویکوتچوک روستای به مرا بار یک

 :کرد سخن آغاز گونه این خاصی هیجان با دادمی امنشان را خود ملک وقتی. بود کرده بنا سفیدرنگ دوطبقه خانه

 یک! دانیدمی. ساختممی هادهکده رنجورِ و بیمار معلمان برای آسایشگاه یک اینجا در داشتم، زیادی پول اگر»

 کتابخانه. کردممی بنا حسابی هایاتاق و بزرگ هایپنجره با گیر،آفتاب و روشن خیلی روشن، و بزرگ عمارت

 هاسبزی از پر باغی عسل، زنبور کندوی. کردممی فراهم را موسیقی آالت انواع. دادممی ترتیب برایشان زیبایی

. دادممی ترتیب برایشان هواشناسی و کشاورزی درباره هاییسخنرانی. نمودممی فراهم میوه از پر بوستانی و

 «.عزیزم دوست چیز، همه از باشند، آگاه چیز همه از باید معلمان

 دلنشین و آرام تبسمی. کرد تبسمی و نگریست من به اشچشمان گوشه از و افتاد سرفه به. کرد سکوت بارهیک

 گوش را اشسخنان دقت به که داشتوا می و کرد،می جلب او به چرا و چونبی را آدم که خودش به مخصوص

 سخن خودم آرزوی این از که مشتاقم شوید؟می ناراحت دهیدمی گوش من آرزوهای به اینکه از:»گفت  او. بدهد

 باید روسیه در! دارد حساس و خوب شده، تربیت معلم به نیاز روسیه روستاهای چقدر دانستیدمی اگر. بگویم

 بدانیم باید. است بهتر بشوند، خاطرآسوده معلمان زودتر هرچه و کرد ایجاد خوبی وضع معلمان برای مخصوصا

 خانه مثل درست و کرد، افول خواهد روسیه نشود اجرا مردم های توده برای وسیعی و عمومی تعلیمات اگر که

 . ریخت فرو خواهد باشد شده ساخته بد آجرهای از که ای

 وقتی و اندخوانده درس بد هستند، ما مثل مسافر هایمعلم اما. بدارد دوست را اششغل باشد، هنرمند باید معلم

 و خسته اند و خرد گرسنه، ما های معلم. اندرفته تبعیدگاه به گویی روند،می روستا به ما هایبچه تعلیم برای

 دهکده شخص اول باید معلم که صورتی در. لرزندمی خود بر خود، روزانه نان دادنِ دست از ترسِ همیشه از

 کس هیچ. توجه یشایسته و احترام درخورِ نیرویی آورند؛ حساب به نیرویی بشخصه را او باید دهقانان. باشد

 های معلم سر بر همه که گونه این یا بزند داد او سر نتواند کسی. باشد نداشته را او به کردن نگاه چپ جرأتِ

 دار،پول کلفتِگردن دارِدکان دژبان روستا، که گونه این دهد؛ قرار اهانت و تحقیر مورد را او آورند،می ما

 ذره یک اما بسته خود به را مدرسه بازرس لقب که کارمندی و روستا مشاور مدرسه، مدیر نظمیه، رئیس کشیش،

 با است، خودش رؤسای سبیل کردن چرب فکر به فقط و نسوخته مردم هایبچه تربیت و تعلیم برای اشدل هم

 با دارد، عهده بر را مردم تعلیم و تربیت که مردی به است احمقانه! است آور شرم واقعا کنند!می رفتار معلمان

 از بپوشد، پاره و کهنه لباس کسی چنین که است ناپذیر تحمل. بدهیم پاداش نمیر و بخور حقوق شاهی چند

. بگیرد سل یا روماتیسم الرنژیت، سالگی سی در و بخورد سرما بلرزد، ما ِیکرده یخ و مرطوب مدارس در سرما

 یک که ندارد را کسی برد؛می سر به نشینگوشه زاهدهای مانند را سال از ماه نه یا هشت ما، معلم. کرد شرم باید
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 و تفنن ندارد، کتابی ندارد، دوستی بزند، حرف او با کلمه

 برای را رفقایش اگر. شودمی تر کودن روز روزبه. ندارد مشغولیتی

. گیردمی قرار سوءظن مورد سیاست نظر از بکند، دعوت دیداری

 هایآدم اشوسیله به که ایاحمقانه یکلمه سیاسی، سوءظن

 آورنفرت هااین تمام. ترسانندمی را نادان زیرکاهِآب و بازحقه

 و مهم نهایتبی کاری که است مردی کردن مسخره این. است

 بینم،می را معلمی هروقت من دانید. میدهدمی انجام بزرگ

 خجالت بدش، لباس از او بودن شرمگین از کشم؟می خجالت

 است، من تقصیر معلم آن بیچارگی که آیدمی نظرم به و کشممی

  «.گویممی راست کنید باور

پوچ و  مملکت چه ما، عزیز کشورِ» گفت: نرمی به و داد تکان را اشدست سپس. فرورفت اندیشه به کرد، سکوت

 را شچشمان دور کوچک هایی چروک فروپوشانید؛ را چشمان زیبایش اندوه از ایسایه« !استای ریختههمبه

 که چگونه دیدید»گفت:  شوخی به و کرد نگاه خود اطراف به پس. ساخت متفکرتر و ترمحزون را آنها و فراگرفت

 تحملِ مقابلِ در بیایید، کردم؟! در تانطرف به تیر مثل چپ، خیلی یروزنامه یک از حسابی ِیسرمقاله یک

 .«دهممی پاداش چای فنجان یک شما به ام،خطابه

 سخنرانی و خود به بارهیک گاهآن و گفتن سخن اشتیاقی و صمیمیت و حرارت چنان با. بود او اخالقی خصوصیت این

رؤیاها  و کلمات ارزش به که کردمی مشاهده را فیلسوفی دقیقِ شکِ آدم آرام، و انگیز حزن تبسم آن در! خندیدن خود

 .درخشیدمی ظریف حساسیت و نجابت یک شعله تبسم، آن در هم و. است آگاه به خوبی

. درخشیدندمی آفتاب یاشعه زیر ها،موج. بود روشنی و گرم روز. بازگشتیم خانه به محض سکوت در یواش یواش

 خیلی» گفت: آهسته و کرد سرفه. گرفت مرا بازوی چخوف. شدمی شنیده خوشحالی سگ عوعوی صدای پایین، از

 و. «دارد حقیقت ولی است انگیزحزن و آورشرم هر چند امر، این. ورزندمی حسد هاسگ به که هستند هاآدم از

 پیر دارم دیگر یعنی بکنم، ایراد کوتاه و ضعیف هایسخنرانی فقط توانممی امروز»: کرد اضافه خنده با فورا

 «.شوممی

 توانید. نمیدارد هم زن است، مریض خودش. است آمده جااین به تازگی معلمی دانید،می»: شنیدممی او از غالباً

 اینجا! گورکی کن گوش» گفتمی یا .«ام داده را کارش ترتیب من حاضر حال در بکنید؟ برایش کاری یک

 بروی خواهی. نمیاست مریض زیرا برود بیرون خانه از تواندنمی خودش ببیند، را تو دارد میل که هست معلمی

 

 را معلمی هروقت من دانیدمی

 از کشم.می خجالت بینم،می

 بدش، لباس از او بودن شرمگین

 آیدمی نظرم به و کشممی خجالت

 من تقصیر ،معلم آن بیچارگیِ که

 گویم.می راست کنید باور است،



3 

 برایشان باید دارند، کتاب به احتیاج جااین در زن آموزگاران ببین»: گفتمی یا. «بکن را کار این ببینی؟ را او

 .«شود فرستاده

 

 از. نشستمی صندلی یلبه در معموال آن معلم،. کردممی مالقات ی خود چخوفخانه در را هاییمعلم چنین گاهی

 ریزانعرق حال، آن در و نشستمی اشپیشانی بر عرق. شدمی وارنگ و رنگ است، کودن و گیج کردخیال می اینکه

 که حالی عین در یا. بزند حرف آداب مبادی و نرم داشت کوشش و کردمی انتخاب را خود کلمات گین،شرم و

 ینویسنده یک نظر در تا نماید متمرکز را فکرش کوشیدمی باز داد،می نشان پاییودستبی نهایتبی آدم را او اشوضع

 یک برای حتی لحظه آن تا که سؤاالتی داد؛می رنج پوچ سؤاالتِ سلسله یک با را چخوف. نیاید نظر به کودن بزرگ

 .بود نکرده خطور خود چخوف فکر به هم بار

 و درخشیدمی اشمحزون چشمانِ در تبسمی گاهی. دادمی گوش او آورمالل و ربطبی هایحرف به دقت به چخوف

 واضح آشنا، کلمات. گفتمی سخن سادگی به وتابآببی و نرم با صدایی سپس و نشستمی اشپیشانی بر چروکی

 کردنمی سعی دیگر معلم. داشتوامی سادگی به تصنع از را مخاطب زودی به هاگفته این. بُردمی به کار و معمولی

 .گردیدمی توجه جالب و هوشمند جهت، خیلی زود همین به و بیاید نظر به باهوش

 به آن نوک که داشت درازی بینی. بود تکیده و زرد صورتش و بود الغر. داشت بلند قدی که دارم یاد به را معلمی

 صدایِ با و نگریستمی او به خیره اشسیاه چشمان با و بود نشسته چخوف آنتون روبروی. بود شده متمایل اشچانه

 پیش جسمی مشکالت با مواجهه ما، آموزشی محیط در مظاهری چنین وجود علت به» گفت:می انگیزیحزن و بَم

 به ما آنچه از غیر چیزی اجتماع البته. نورددمی درهم ما گرداگرد اجتماع در را مشخص نظر هرگونه امکان که آیدمی

 روی که مستی مثل فلسفی، سطحیِ مباحثِ در و شد فلسفه وارد پا به تا سر از باره یک و. «نیست... آوریممی وجود

 .گردید سرگردان کند، بازی سرسره یخ

 از معلم «کیست؟ زندمی کتک را ها بچه که معلمی شما ناحیه در ببینم بگویید» گفت: محبت و آرامی به چخوف

 با و «!بزنم؟ کتک! هرگز گویید؟می مرا است؟ کی مقصودتان» گفت و داد تکان خشم به را بازوانش و جست جایش

 .کردمی غرغر رنجش

 خواندم روزنامه در است، یادم اما. نبودید شما مقصودم نشوید. عصبانی»: داد ادامه و کرد تبسمی اطمینان با چخوف

 روی از آهی. کرد پاک را صورتش عرق. نشست معلم. «زندمی کتک را هابچه که هست معلمی شما یناحیه در که

. بود ماکاروف معلم، آن. وجود داشت چیزی چنین است. راست»گفت:  کلفتی و عمیق صدای با و کشید راحتی

 بیرون خانه از تواندنمی خودش ببیند، را تو دارد میل که هست معلمی جااین! گورکی کن گوش»

 «بکن! را کار این ببینی؟ را او بروی خواهی. نمیاست مریض زیرا برود
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 زن ماکاروف. است توضیح قابل اما است، ایظالمانه کار هازدنِ انسان که است راست. نیست تعجب جای دانید،می

. گیردمی حقوق روبل بیست فقط. سِل دارد هم خودش. است مریض اشزن دارد. قد نیم و قد یبچه تا چهار دارد.

 خدا یفرشته آدم وضعی، چنین با. کندمی زندگی اتاق، یک تنها اتاق، یک در هم خودش. کاروانسراست مثل مدرسه،

 .«به دور اند بودن فرشته از خیلی کنید باور! ها بچه و. بگیرد و کتک بزند است ممکن مبراست، گناه از که هم را

 بینیِ ناگهان بود، بسته خود پُرکنِدهان و قلنبه کلماتِ توپ به را چخوف رحمانهبی پیش، لحظه یک که مردی و

 وحشتناک حقایق او، کلمات خاللِ از. بزند حرف واضح و سنگین ساده، کهاین به کرد شروع و مالید را اشبرگشتهنوک

 .بود آشکار بدرخشد، که آتشی روسی، مثل یدهکده آن در زندگی دردناکِ و

 گرفت خود استخوانیِ دست دو با را چخوف الغرِ و خشک دست کرد،می خداحافظی خود میزبان با آن معلم، وقتی

 نر، بوقلمونِ .. مثل.لرز داشتم ترس و روم،می ها و مقاماترئیس پیش که وقتی مثل آمدم، شما خدمت وقتی» گفت: و

 گویی کنممی خداحافظی که حاال اما ...نیستم ایمعمولی آدم که بدهم نشان شما به خواستممی ...بودم کرده باد را خود

کند... نعمت بزرگی است؛ این که همه چیز را همه چیز را درک می که شوممهربان جدا می و نزدیک دوستِ یک از

 مردانِ برم:میبه همراه  خود با پذیر راای دلاندیشه روم در حالی کهجا میمن از این درک کنی! از شما متشکرم!

هایی وجدانآن بی تمام تر ازتر است؛ نزدیکشان به ما، به ما مردم، نزدیکروح و دل تر اند...فهمقابل و ترساده بزرگ،

 تبسم را هایشلب لرزید، اشبینی. «کرد نخواهم فراموش را شما هرگز خداحافظ! کنیم...می زندگی شاندر میان که ما

 خدا هستند... غمگین و ناشادی هایآدم ها هموجدانبی آن اشراست»: کرد اضافه ناگهان و گشود هم از مطبوعی

 مدت اما است، خوبی آدم» گفت: و نمود تبسم کرد، اشمشایعت نگاه با چخوف رفت، معلم آن وقتی« !بکُشدشان

 .«بود نخواهد معلم زیادی

 «چرا؟» پرسیدم

 هایانسان روسیه در»: نمود اضافه آرام و کرد فکر کمی. «کند خواهند را اشکَلَک کرد، خواهند بیکارش کار از» گفت:

 .«ترسانندمی هارا از آن هابچهها، ها و[ پرستار]مامان که هستند بخاری دودکش مثل شرافتمند

 خودش و باشد ترحقیقی و ترساده که کردمی احساس را میل این خود به خود هرکس چخوف حضور در من نظر به

کتابی و  جمالت و برقوپُر زرق کلماتِ مردم او، برابر در که دیدممی غالباً من. بدهد نشان هست که طور همان را

 خودش به دارد میل یک فرد روسی که ایمایهبی هایِظاهرسازی سایر و جمالت و کلمات گذاشتند؛میکنار  قلمبه را

 با را خود وحشی قبایل که گونهها بیاراید همانجا بزند و خودش را با آن عیارتمام اروپاییِ یک را خودش تا ببندد

 هرچیز زار بود.خرمهره بی و خروس پَرِ و ماهیگوش از چخوف آنتوان. آرایش می کردند زینت صدف و ماهیگوش

را از  هاها، بچهها و[ پرستار]مامان که هستند بخاری دودکش مثل شرافتمند هایانسان روسیه در»

 «ترسانندمی هاآن
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 دارم خاطر به. کردمی ناراحت را او بنمایانند، تربزرگ را خود تا بستندمی خود به اشخاص که برق و زرق پر و بیگانه

 و هاپولک آن شرّ از را بیچاره آن که کردمی پوشیده، آرزو برقی و پر زرق لباسی دید کهرا می  شخصی هروقت

 چخوف تمام. بیابد را او حقیقی روح واقعی و صورت لباس، آن زیرِ و کند خالص کنندهناراحت و فایدهبی بندهای

 خود گاه هیچ. آزاده کامال بود؛ خودش همیشه. کرد زندگی بود که طور همان زیست. خودش واقعی روح با عمرش

 باشد؟ چگونه او که خواهندمی و دارند او از توقعی چه آداب مبادی هایآدم و مردم که انداختنمی زحمت به را

 با را خود وطنان ما،هم که هاییصحبت آمد؛نمی اشخوش ذهن از دور و عمیق مباحث یدرباره صحبت از هرگز

 مخملی ی لباسآوری است؛ بحث کردن دربارهکسالت احمقانه و هایحرف که کنندمی فراموش و دهندمی تسلی هاآن

 !نیست درست پایش شلوار یک حتی اکنونحالی که هم در خرید خواهد آینده در که

 روش و پسندیدمی را صمیمیت و واقعیت. داشتمی دوست را ساده چیز همه بود، ساده اندازه بی خودش چون

 .باشند صمیمی و ساده برابرش در دیگر مردم تا بردمی کار به خاصی

 هایدامن خشِخش از را اشاتاق. آمدند دیدارش به داشتند، تن بر بهاگران هاییلباس که خانم سه روز یک است یادم

این طور  و نشستند شانمیزبان روبروی مؤدب. پراکندند هوا در غلیظی عطر بوی کردند و صدا و پرسر خود ابریشمی

 پرداختند: کردن سؤال به ریزیک و هستند سیاسی مباحث عاشق انگار که وانمود کردند

 یابد؟می خاتمه چگونه جنگ کنید؟می فکری چه پاولویچ، آنتون -

 .«شودمی صلح یقینا»گفت:  جدی و گرم صدایی با مالیم و کرد فکر کمی. کرد سرفه پاولویچ آنتون

 ها؟ترک یا هایونانی شود؟می فاتح چه کسی اما! البته بله، -

 .شودمی فاتح باشد ترقوی هرکه من نظر به -

 تر اند؟قوی شانکدام شما نظر به -

 .اندشده تربیت بهتر اند وخورده بهتر که آنهایی -

 «دارید؟ دوست بیشتر شما را شانکدام»: پرسید دیگری و «!باهوش چه»: زد فریاد ها خانم از یکی

 شما. دارم دوست را ایمیوههای نباتآب من»: گفت ایخاشعانه تبسم با و نگریست را او گرمی به پاولویچ آنتون

 مالِ مخصوصا»: گفت و داد رضایت هم دومی خانم و. «طور همین هم من»: زد فریاد خوشحالی از خانم آن «چطور؟

 .«خوشبوست خیلی»: کرد اضافه و افتاد آب دهانش کرد، بسته نیمه را چشمانش سومی و. «را ابرکوسوف یمغازه

شان را در این زمینه ای کرده و ذوق و اطالعات ظریفهای میوهنباتی آبدربارهنشاط، شروع به صحبت  با سه هر و

کنند که به اند که مجبور نیستند ذهن خود را خسته نموده و وانمود  حالخوش سه هر که بود نشان دادند. واضح

 نکرده اشدرباره ایاندیشه ینترکوچک کدام هیچ لحظه آن تا که ای قضیه مند اند؛خیلی عالقه یونان و ترکیه یقضیه

 «فرستاد! خواهیم ایمیوه نباتِآب برایتان»که  دادند قول پاولویچ آنتون به بروند، خواستندمی وقتی. بودند
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 کسی هر» گفت: و خندید آرام پاولویچ آنتون« !دادید تغییر را صحبت موضوع خوب خیلی» گفتم: رفتند، من وقتی

 «.بزند حرف خودش زبان به باید

 روبروی درست او. کردم مالقات بود امپراتوری دادستان که را زیبایی و جوان مرد چخوف، یخانه در دیگر بار یک

 گفت:می سخن هوشمندی با و دادمی تکان را سرش بود، ایستاده چخوف

 دنیس که کنم اعتراف من اگر. ایدداده قرار من برابر در ایپیچیده وضع ،«توطئه» داستانِ در شما پاولویچ آنتون -

 او اما. کنم زندان رهسپار را او اجتماع منافع حفظ برای درنگبی باید است، شیطانی و بد قصد دارای گریگوریف

 که کنید فکر اکنون اما. سوزدمی برای او اشدل آدم. کندنمی درک را اشعمل بدیِ و جنایت. است نادان و وحشی

 تضمین توانممی چگونه صورت این در گردم، خود آمیزترحم احساساتِ کنم و تسلیمِتلقی  نافهم مردی را او من اگر

 آیدمی پیش سؤال این اینجا را تباه نسازد؟ دیگری ترن و نکند شل را آهنراه ریل یمهره و پیچ دیگر بار کنم که دنیس

 کرد؟ باید چه که

 اشلباس. دوخت چخوف صورت به گرِ خود راپرسش و خیره نگاه و انداخت، صندلی روی را خودش کرد، صبر

 در ریز چشمانی که گونه همان درخشید؛می خاص اطمینانی با ی او،روی سینه اشلباس هایدکمه. بود نو کامالً

 من اگر» گفت: پاولویچ آنتون داشت. مخصوص درخششی عاشقِ عدالت، جوانِ کوچک و زیبا و تمیزِ این صورتِ

 .«کردممی رها را دنیس بودم، قاضی

 دلیل؟ چه به -

 !برس و برو ای.نرسیده کندمی جنایت عمد روی از که جانی یک جایگاهِ به هنوز تو دنیس، گفتم:می او به -

 مطرح شما ]در داستان[ که را سؤالی آقا، نه»: گفت و کرد جور و جمع را خود فوراً اما افتاد، خنده به جوان قاضی

 است نادان دنیس دار حفاظت از آن هستم، پاسخ داده شود.عهده اجتماع که من مصالحِ و منافع اساسِبر  باید اید،کرده

 «.واقعیت، این است هست. هم مجرم اما

 بله،»: داد جواب خوشحالی با جوان مرد «دارید؟ دوست گرامافون آیا»: پرسید ناگهان نرمِ خود صدای با پاولویچ آنتون

 «.است جالبی اختراع دارم، دوست هم خیلی البته

 :کرد اعتراف اندوه با پاولویچ آنتون

 .بکنم تحمل را گرامافون توانمنمی من اما -

 چرا؟ -

. آیدمی نظر به کاریکاتور مثل چیز همه آن نیست. در روح و احساس اما خوانندمی آواز و زنندمی حرف آن در -

 آید؟می خوشتان عکاسی از شما آیا. مرده
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ی عکاسی زدن دربارهزیرا فوراً با اشتیاق فراوان شروع به حرف است، عکاسی قراربی عاشقِ دادستان، که آمدمی نظر به

کامالً « اختراع جالب»معلوم شد که او به آن  -بینی کرده بودسنجی پیشطور که چخوف با دقت و نکتههمان-کرد و 

 اشاحساسات که آشکار شد بانشاطی و سرزنده کوچکِ مرد ،مخصوص لباسِ آن در که دیدم من باز و عالقه است.بی

 .بود نفس[شکاریِ ]تازه حیوانِ یک احساساتِ مثل هنوز زندگی، برابر در

جوشِ  اند، شبیهِنشسته عدالت مسند بر که هااین» گفت: تندی به یافت، فراغت ِ اومشایعت از پاولویچ آنتون وقتی

 هایدادستان نظرم به» گفت کوتاهی سکوت از بعد و« !است کسانی چه دست مردم صورت هستند. سرنوشت

 .«کوچک هایماهی مخصوصا آید،می شانخوش خیلی هم ماهیگیری از امپراتوری

*** 

هنری که تنها برای کسانی است  کند؛ مبارزه آن با و بردارد ابتذال روی از پرده جا همه در که بود او خاص هنر این

 ابتذال همیشه. ببیند موزون و زیبا ساده، را انسانها که دارند سوزانی آرزوی و داشته های بزرگیخواسته زندگی که از

 .کردمی نقد رحمانه بی را آن و داد،می تشخیص را

 گفتهمی سخن مهربانی و عشق لزوم از همیشه که معروف خیلی یمجله یک ناشر»: که شد صحبت چخوف حضور در

 و گستاخی هم، با زیردستان خود با کلی طور به و است گرفته دشنام باد به را آهن راه محافظ یک دلیل،بی است،

 مرد یک مگر نیست؟ اشراف طبقه از مگر اما» گفت انگیزحزن تبسمی با پاولویچ آنتون« .کندمی رفتار خاصی ادبیِبی

 همیشه خودش و پوشدمی را ها کفش بهترین پدرش. است خوانده درس مدرسه در نیست؟ کردهتحصیل و شدهتربیت

 .است احمقانه و اهمیتبی ،«اشراف»ی کلمه دادمی نشان که بود چیزی او کالم لحن در و. «کندمی پا به چرمی کفشِ

 و دوستانه،...انسان شرافتمندانه، خیلی همیشه است، بااستعدادی آدم»: کردمی یاد طور این نویسروزنامه یک از

 هایشکلفت و است مرطوب نوکرهایش اتاق ...زندمی صدا احمق مردم جلوی را زنش. نویسدمی چیز لیمونادپرستانه

 «.گیرندمی روماتیسم دم به دم

 آدم دارم، دوستش هم خیلی چرا»: گفت کنانسرفه پاولویج آنتون «دارید؟نمی دوست را. ن.ن آقای» پرسیدند: او از

 حواسش فقط کمی. نداده پس مرا های کتاب از تا سه خوانده، کتاب خیلی دارد، سررشته چیز همه از است، مطبوعی

را  نوکرهایتان که حق گویدمی سرتان پشت فردا و هستید یکیدرجه آدم که گویدمی شما به امروز است؛ مثال پرت

 که سیاهی هایجوراب دهد:می هم نشانی. رویدمی کش را همسرتان یمعشوقه ابریشمیِ هایجوراب و خوریدمی

 «دارد! آبی نوار

 آنتون. گفت سخن قطور یماهانه مجالت «ِجدی» هایبخش بودنِ کنندهخسته و سنگینی از حضورِ چخوف در کسی

 نوشته دوستانِ ]دورهم[ برای و دوستانِ ]دورهم[ است ادبیاتِ هااین. بخوانید را مقاالت این نباید شما» گفت: پاولویچ

 را اشجواب دیگری نویسد،می مقاله اولی. اند کرده سرهم را مقاالت این سفید و سیاه و سرخ آقایانِ است. شده
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 حقیقت در. است گنگ آدم یک با بازیالل مثل. کندمی تلفیق هم با را هر دو مقاالت نقیضِ و ضد سومی و دهدمی

 «چیست؟ خواننده برای الطائالت این یفایده که رسدنمی فکرشان به کدام هیچ و است کوفتن هاون در آب

 خیلی زندگی». زدن حرف چخوف سبک به کرد شروع و او، پیش آمد لباسی خوش و وچلهچاق زیبا، خانمِ روزی

. ندارم دل در آرزویی هیچ. آیندمی سیاه من نظر به ها گل دریا، مردم،. است تار و تیره چیز همه است، کننده خسته

 هستید، مریض بله» داد جواب خاطر اطمینان با پاولویچ آنتون« .دارم کسالت کهاین مثل است، عذاب و رنج در امروح

 بلد التینی آن خانم، خوشبختانه. «گویندمی بازی( چاخان مرض) «فرادانتوس موربوس» را شما مرض التینی زبان به

 .زد ندانستن به را خود شاید یا نبود

 باز زدنشخم از را اسب که هستند اسب مگسِ مثل قدانتمن» گفت:می و راندمی لب بر ایعالمانه تبسم چخوف

 سِل.ویولُن یک های سیم مثل درست شود؛می کشیده سختی به اشعضالت تمام. کندمی کار اسب. دارندمی

 تکان را اشدم و بکشد را خود پوست است مجبور اسب. کندمی وِزوِز و نشیندمی پشتِ او بر ایپشه گاهآن

 زیرا است، واضح اما. داندمی سختی به را این هم خودش چیست؟ برای مگس کردن وزوز تمام تازه و بدهد.

 چیز همه به راجع هستم و ایزنده موجود زمین روی هم من کن! نگاه که کند ادعا خواهدمی و ندارد قرار او

 و ام خوانده است شده نوشته هایمداستان بر که را انتقاداتی من که است سال پنج و بیست. کنم وزوز توانممی

 اسکابیچووسکی بار یک فقط باشم. شنیده بهاگران راهنماییِ کلمه یک یا باارزش یمالحظه یک که ندارم یاد

 «.شد خواهم نفله ایچاله در خراب و مست آخرش من که نوشت او. کرد تأثیر من در که نوشت چیزی

 

 و سرد اشچشمان که رسیدمیفرا اوقاتی اما درخشید.می اشخاکستری چشمان در طنزآمیزی تبسمِ همیشه تقریباً

 که شدمی آشکار و گرفتمی خود به تریسخت نرمِ او، لحن و صمیمی صدایِ مواقع، گونه این در. شدمی سخت

 تسلیم هرگز و برخیزد نابخردانه و خصمانه نیروهای ضد بر شدت به تواندمی لزوم موقع در مؤدب، و آرام مرد این

 و وچراچونبی نومیدیِ نومیدی، حس یک از آکنده مردم، به نسبت او نظر که کردممی فکر مواقع بعضی اما. نشود

 است. شدهتسلیم

 در. ماندنمی باقی و گیردنمی قرار او در چیز هیچ غربال یک مثل است؛ عجیبی مخلوق روسی،» گفت: بار یک

 دانِآشغال یک از غیر سالگی، سی از بعد و کندمی پر است اشدست دم چه هر با را خود حریصانه، جوانی،

 یاد و ام خوانده است شده نوشته هایمداستان بر که را انتقاداتی من که است سال پنج و بیست»

 بار یک فقط باشم. شنیده بهاگران راهنماییِ کلمه یک یا باارزش یمالحظه یک که ندارم

 در خراب و مست آخرش من که نوشت او. کرد تأثیر من در که نوشت چیزی اسکابیچووسکی

 «شد خواهم نفله ایچاله
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 ایمان با کند؛ کار باید آدم کردن، زندگی آدم مثل و زیستن خوب برای. ماندنمی باقی چیزی از او تیره، و کثیف

 کرد، بنا آبرومند و حسابی عمارت جفت یک که همین معمار یک کنیم:نمی را کار این  ما اما. کند کار عالقه و

 تئاترها یصحنه پشت مثالً دیگر، جایی شاید هم او را یا کندمی قمار عمر تمام کند؛می بازیورق و نشیندمی

 و ]در بهترین حالت[ کندرا رها می دانش ی خود بهعالقه دیگر مدتی کار کرد، که همین روسی پزشک کنید. پیدا

 امراض، تمام منشأ که شودمی معتقد هم جدا سالگی چهل در خواند.نمی دیگری کتاب پزشکی، یمجله از غیر

 معموال ام.ندیده باشد، آگاه خود کار هدف و معنا به که را اداری کارمند یک هرگز من! است خلطِ پشتِ گلو

 پراکنیکاغذ و نشینندمی جا همان. خورندنمی جُم اصلی، شهرهای و مرکز استان از یا پایتخت از کارمندان

 ها توجه و رسیدگیتا به محتوای آن فرستندمی اسمورگون یا ]شهرهای مختلف مثالً[ زِمیِف به را کاغذها کنند.می

 این. کنندمی محروم حق آزادی و فعالیت از را ایدارند عده کاغذها این چیست؟ اما محتوای این کاغذها. شود

 کند. های جهنم فکر نمیخدا، به عذابگونه که یک فردِ بیکند؛ همانر نمیها فکبه این کارمندِ شهری،

 مسلمِ حقوق از فقط و کندنمی عدالت به اعتنایی دیگر کرده، کسب شهرتی آمیز،دفاعِ موفقیت یک با که وکیلی

ای برجسته شخصیت را خود و کندنمی کاری صدف خوردنِ و قماربازی از غیر نماید!می دفاع و منال مال

 کرد، بازی قبولقابل نقشِ دو یکی که همین تئاتر، بازیگر است. آگاه هنرها یکلیه راز از که کندمحسوب می

 تصور نابغه را خود و نهدمی سر بر ابریشمی کاله دهد.نمی خودش به زحمتی دیگر هاینقش گرفتن یاد برای

 کنند،پرخوری می. ندارند سیری هرگز که است مردمانی کشور است؛ تنبل و گرسنه مردمانِ کشور روسیه، کند.می

 کنندمی ازدواج. کنند خُروپُف خواب باشند؛ بخوابند و در تمام طول روز دارند دوست خورند ومی مشروب

 در تا گیرندمی پسردختر و دوستدوست کند. اداره را هاآن یخانه که باشند داشته را کسی کهفقط برای این

 شانکُتک وقتی. است سگ شناسی روان مثل آنها شناسی روان. آدمی مطرح و باعرضه به نظر برسند مردم،بین 

 و خوابندمی پشت به کنی، نازشان وقتی و کنندمی فرار خود های النه به و کشندمی زوزه سختی به بزنی،

 .«دهندمی تکان دم و کنندمی هوا به را هایشانلنگ

 و شدمی ادا اندوه و افسوس با ولی بود، آمیز تحقیر چند هر اما. بود نهفته کلمات این در سردی و دردناک تحقیر

 گفتندمی بد کسی از حضورش در اگر که چنان. نداشت توهینی قصد هرگز و بردمی رنج همه این از واقعا چخوف

 گفتمی یا و «است اشسال هفتاد است، پیر او گویید؟می طور این چرا» گفتمی و کردمی دفاع او از پاولویچ آنتون

 «!است کرده را کار این فکری بی از است. جوان خیلی هنوز او»

 .دیدمنمی او یچهره در نشانی از نفرت هرگز زد،به همین خاطر، وقتی آن گونه حرف می

*** 
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 وجودش بر حاکم ابتذال کم کم اما آید،می اهمیتبی و مسخره چیز صرفاً یک نظرش به ابتذال است، جوان آدم وقتی

 و گرد پُر راهنمای تابلوی یک شبیهِ آدم آن وقت کند.می تأثیر اشخون و مغز ترشحات معده، در یا سَم مثل شود؛می

 آورد! در سر آن از تواننمی چیست؟ نوشته این اما است، روی آن نوشته شده چیزی شود:می خاک

 نمایش انگیزحزن طنزی با را ابتذال تارِ و تیره دریای کامل، توانایی با اش،اولیه هایداستان در حتی چخوف، آنتون

های که نویسنده، در پشت کلمات و موقعیت بفهمید تا بخوانید دقت با را او طنزآمیز هایداستان است کافی. دادمی

 مُهر گذاشته است.سربهها را مستور و چیزهای زشت و ظالمانه را با غم و اندوه دیده و آن چقدر آور،خنده

 اینک» زد کهفریاد نمی واضح و او خطاب به مردمان بلند بود؛ محجوب و گویی، کمرودر عین سادگی و رک چخوف

 هاابتذال و هاپلیدی از او. ببرند عقل و حیا لزومِ به پی خودخودبه مردم که داشت امید بیهوده .«کنید اندکی حیا

 که حالی در کرد؛می بیان شریف شاعرِ یک زبان با را آن هایآشفتگی و زندگی هاینابخردی. بود متنفر نهایتبی

درونیِ  به معنای کردندتر توجه میمردم کم هایش،داستان زیبای شکل ورای اما. داشت لب بر مالیم و شوخ تبسمی

 های تلخ.ها؛ که پر بود از سرزنشاین داستان

 را چخوف، معروف داستان ،«2آلبیون دختر»داستانِ  وقتی عزیز، مردم

 وقتی کدخدای که یابندمی در سختی به و افتندمی خنده به خوانندمی

هیچ  و کس هیچ که -را غریب و تنها آدمی خوراک و چاق،خوش

. دهدمی انجام بدی و زشت کار کند،می مسخره -شناسدرا نمی جا

 که را آرامی و عمیق آهِ من چخوف، آورِخنده های داستان تمام در

 اینومیدانه آه شنوم؛می است برآمده حقیقی و پاک انسان یک دلِ از

 انسان شأنِ از که  دیگر انسانی با دردیهم برای واقعی انسانِ یک که

 که بشری با دردیهم برای است آهی کشد؛است، می اطالعبی

برآمده از  است آهی شود؛می تسلیم زور برابر در فقط وچراچونبی

 لزومِ از غیر چیزی به و کندمی زیست ماهی مثل که بشری دل برای

 اعتقاد بهتر( تر،چرب هرچه )که خود یروزانه آبگوشتِ بلعیدن

ترس  ترس؛ مگر کندنمی احساس چیزی که انسانی سختِ زندگیِ قبال ای دردمند دربرآمده از سینه است آهی ندارد؛

 ندهد.شرم تا هوای او را داشته باشد و او را لو بی و قوی کسِ یک از

 چخوف، از قبل کس هیچ. است نکرده درک را آدمی زندگی دردناک جزئیات چخوف وضوح و خوبی به کس هیچ

 عکسِ گونه این چخوف مثل کس هیچ. است نداده نشان ای،رحمانهبی ای این چنینگوییحقیقت گونه، بااین را بشر

 .است برنداشته ی متوسط،طبقه زندگیِ تاریک ومرجِهرج در آدمیان، از آوریشرم و واقعی

 غرض از که قلمی و زننده قلمی با را آن. کرد مسخره را آن. کرد مبارزه دشمن این با عمر تمام. بود ابتذال او، دشمنِ

 آمد،می نظر به تابناک حتی و منظم و رفته و شسته چیز همه که جاهاآن در حتی نظر یک با. کرد نقاشی بود، پاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آورِخنده های داستان تمام در

 که را آرامی و عمیق آهِ من چخوف،

 حقیقی و پاک انسان یک دلِ از

 آه شنوم؛می است برآمده

 واقعی انسانِ یک که اینومیدانه

 از که  دیگر انسانی با دردیهم برای

است،  اطالعبی انسان شأنِ

 کشد.می
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 شوخیِ با ابتذال، سرانجام و داد انجام را کار این خاص، نبوغی با و راحتی نهایت با. کرد پیدا را ابتذال ناهمواری

خوراکِ صدف  ونقلِحمل مخصوص که شُدمی حمل واگنی با شاعر یک جسد او، جسد گرفت: انتقام او از ایمزهبی

 بود. ]...[

*** 

 و صفا هوا. کندمی احساس پاییز اواخر ناکِغم روز یک در را خود خواند،می را چخوف هایداستان وقتی انسان

دور  غریب، چیز همه. است آشکار کامال خاکستری مردمانِ و تنگ هایخانه و برگبی هایدرخت طرح است. شفاف

 و شده منتهی رنگکم آسمانی به و خالی است و رنگآبی افق،. رسدبه نظر می کنندهغمگین حرکت واز هیاهو، بی

نویسنده به  فکر. است شده پوشیده ایبستهیخ الیِ و گل از هم زمین. است به شدت سرد زمین، روی بر آن نفسِ

 معوج، و کج هایکوچه یکنواخت، هایکند به تصویر کردن: جادهشروع می سان خورشید پاییزی، با طرحی خاص،

 است نزدیک تنبلی و ناراحتی از که مردمانی کنند؛می زندگی هاآن در درمانده و بیچاره مردمان که کثیفی هایخانه

 خانم» به انسان که جاستاین در. اندانباشته نامعقولی و آلودهخواب غوغای و جنجال با را هاخانه و بشوند خفه

 . میدود عجله و هیجان با خاکستری موش مثل که خوردمی بر «مامانی

وار رود؛ زنی عزیز و صبور که بردهها راه میمثل موشی خاکستری با سرعت در کوچه 3«النکای عزیزم»جا، در این

 تواند شدیدا عاشق شود.کند و میمحبت می

حتی جرأت کشیدنِ یک آه بلند هم نخواهد داشت؛  ]مطمئن باشید که[ او و بزنید او به ایجانانه سیلی توانیدمی شما

با کنار  و است و عشق محبت بسیار اهل هم او (:«خواهر سه» ِیقرار دارد )نمایشنامه «اُلگا»ای صبور... و کنار او، برده

 تباه چشمِ او پیش خواهرانِ اُلگا زندگیِ پذیرد.دردنخور خود را میبه برادر بازاریِ و فاسد زنِ هایکشیدن، هوس

او در درون خود، یک حیات  بکند؛ کمکی  تواندنمیدر هیچ چیزی به هیچ کسی  اما ریزدمی اشک او. گرددمی

 .آوردنمی لب بر ابتذال با مقابله برای زننده و سخت یکلمه یک حتی و شخصی و فردی ندارد

خودپسند  هابچه مثل آنها. کنیممی برخورد «آلبالو باغ» صاحبانِ دارِ رانِوسکایا و دیگری غصهخانواده با دیگر جایی در

 چهآن از کنند.می ناله مدام. میرندنمی هم سروقت حتی. اند شده و وِلشُل و سست پیری، ضعف از حال عین در و اند

 در نو از که را این نیروی و کنندمی زندگی هاطُفِیلی مثل. کنندنمی درک چیزی و خبر اندبی گذرد،می شاناطراف در

. گویدمی سخن کردن کار لزوم از صراحت، با نوا،بی و کوچک دانشجوی تروفیموف،. ندارند بِدَوانند، ریشه زندگی

 کردنِ مسخره به را خود وقت بیکاری، غایت از و داردمی مشغول را خود فقط و دهدنمی انجام کاری هیچ خودش اما

 .کَندمی جان هابیکاره و خورهامفت برای نفس یک که گذراندمی واریا

 بود خواهد مطبوع چقدر بعد زندگی سال که سیصد باره این در خیال و خواب به 4وِرشینین دیگر[ داستانی ]در

 و زوال حال در او، چشم برابر در درست اطرافش، همه چیز در که بیندنمی درک نکرده و خودش و مشغول است

 .شودمی چارهبی باخِتوسِن بارون کشتن به حاضر بیهودگی، و سر حماقت از سولیونی است؛ نابودی
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 یکه برده مردان و زنانی در حال عبور و مرور اند؛ زنان و مردان از صفی های آثار چخوف[،کوچهدر این ]کوچه پس 

ها را کسبِ چیزهای خوبِ زندگی، آن شان هستند. طمعِبطالت و بیهودگی یبرده و شانحماقت یبرده شان،عشق

سرگردان و با ترس و  .اندمبهمِ زندگی شده هایکه اسیرِ ترس روندبردگانی راه می ها،اسیر کرده است. در این کوچه

شان این است که کنند و احساسربط راجع به آینده پُر میارزش و بیهایی بیزنند. زندگی را با حرفلرز، پرسه می

 ها وجود ندارد. در حال حاضر، جایی برای زندگیِ آن

 6تریپلِیُوف یا 5ایوانف. شود می شنیده گلوله یک صدای ناگهان این جمع، خاکستری و مبهمِ زندگیِ در گاه به گاه

 .میرندمی و کرد. باید چه فهمندکنند که حال میخیال می

آید اما کم پیش می بینند،می دلپسندی هایدیگر، خواب سال در دویست آینده، زندگی به راجع مردمان، این ترِبیش

 ی آن خواب ببینیم؟دلپسند سازد، اگر که فقط درباره ها از خود بپرسد چه کسی قرار است زندگی راکه یکی از آن

 تمامِ به او. رودراه می بزرگ، خردمند و تیزبینی انسانِ خاکستریِ درمانده، هایانسان این افسردگان، این در مقابلِ

ای ا دلتنگیعمیق، ب سرزنشی اما محترمانه آهنگی با محزون، تبسمی با گاهکند و آننگاه می کشورش یافسرده ساکنانِ

 زیستن گونه این من! کنید، دوستانِمی زندگی بد» گوید:ها میدر چهره و قلب و با صدایی زیبا و صمیمانه، به آن

 «!است آورشرم

 ، مجموعه داستانی از آنتون چخوف، ترجمه سیمین دانشور، انتشارات امیرکبیر(«دشمنان»)برگرفته از کتاب 

1 ) Koutchouk-Koy 

2 ) Daughter of Albion 

)شخصیت اول داستان(، توسط عبدالحسین نوشین ترجمه گردیده است. « اُلنکا»( که در فارسی با نام The Darlingهای چخوف )( نام یکی از داستان3

توانید در سازد. این داستان را میحال و هوا و زندگیِ شوهر خود می مطیعِکند و هر بار زندگیِ خود را کامال النکا، زنی است که چندین بار ازدواج می

 بخوانید.« داستان زنان»ی مجموعه

4 ) Vershinin 

5 ) Ivanov 

6 ) Triepliev 

                                                           


