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только один Лермонтов 
смог научиться поэзии 
у Пушкина и является 
единственным его 
наследником.

-С.А. Есенин 
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ســرمــقــالــه
یسم که *  یســـــم ری را برای چشمانت می  نو برای چشـــــم های روشنت می نو

زندگی خبش اند؛ کتاب های در دستت را دیدم، کتاب  داستاین که با یکی بود 
یکی نبود آغاز شـــــد اما کالغ قصه به خانه نرسید، راســـــی ری را می داین خانه ات 

کجاست؟خانه ی تو قلب متام کسانیست که دوستت دارند.
خوب می دامن که ســـــفرت نامتـــــام ماند، خوب می دامن که کتابـــــت به صفحه آخر 
نرســـــید، خوب می دامن دیگر منی تواین کتایب را آغاز کین، که دیگر فرصی نیســـــت 
کتـــــایب را که خوانده ای برامی تعریف کین، خوب مـــــی دامن که دیگر منی تواین برامی از 
جتربه ســـــفرت بگویی؛ مهان حیس که برای اولنی بار که به شهری، به کشوری قدم 
می گذاری جتربه میکین، مهان حس که از درون می فهمی دنیایت بزرگتر شده است، 
مهان حس که می فهمی زبان مشـــــترک مهه ما انسان ها عشق است، مهان حس 
که می فهمی می شـــــود پا به ورای مرزها گذاشت، مهان حس که می فهمی زنده ای!

افسوس... 
ویل می داین ری را؟

تـــــو پرواز را جتربه کردی، تو از جتربه کردن نترســـــیدی، تو از ســـــفر نترســـــیدی، تو از 
حـــــس  و حالت برامی گفی، تـــــو در یپ یافنت خانه ات رفی، تـــــو خانه ات را یافی!

می داین که هرگز منرد آنکه دلش زنده شد به عشق...
پاروس به معنای »بادبان« است پاروس برای ما منایانگر کشی ایست با مسافراین که 

مهگی اولنی سفر خود را جتربه می کنند.
یاد می زند از خنستنی مشاره پاروس سفری را آغاز می کنمی،  »پاروس« آغوش موج را فر

کنید تا  این بارکد را اسکن 
به نسخه الکترونیکی ما، 
یت  منابع، موسییق ها و مقاال

که حوایل موضوعات به 
چشممان خورد؛ دستریس 

پیدا کنید.

п е р е д о в а я 
с т а т ь я
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ســـــفری کوتاه به مکان هایی که تا به حال به آن ســـــفر 
نکرده امی ویل هرشب قبل از خواب، از مهان حلظه که 
عالقه مند به یادگیری زبان رویس و آشنایی با ادبیاتش 

یایش را در سر پروراندمی. شدمی، رو
در پاروس از حس و حال کتاب های تازه ای که خواندمی 
یـــــمی، از راه ادبیات به شـــــناخت زبان چخوف  می گو
می  رسمی، جتربیات کارکشتگان این راه را از زبان خودشان 
می شنومی، در میدان سرخ خود را در حال گوش دادن به 
موسییق »کاتیوشا« می یابمی  و در این راه عاشیق می کنمی. 
پاروس فصلنامه ای ست که رسالی میان جمله و کتاب 
برای خود قائل اســـــت؛ بزرگی بـــــه من گفت که زندگی 
سخت است؛ برای حتمل کردنش باید به ادبیات پناه 

ببرمی؛ راست می گفت...
رســـــالت ما پرداخنت به ادبیات رویس و شناخت زبان 
کلیه عالقه مندان این  یان و  یق دانشجو رویس و تشو
زبان به پرداخنت به ادبیات و عاشیق کردن با این زبان 
است. امیدوارمی که در حد توامنان بتوانمی در این سفر به 

جتربیایت که خواستارش هستمی دست یابمی.
خواندن نسخه جمازی پاروس رایگان است ، کایف ست 
گویش تلفن مهراهتان را روی بارکد صفحه خنست و یا 
ید تا به نسخه الکترونیکی  بارکدهای کنار مطالب بگیر
ما، منابع، موسییق ها و مقاالیت که حوایل موضوعات به 

چشممان خورد؛ دستریس پیدا کنید.
در این سفر مهراه ما باشید.

مشاره خنســـــت تقدمی به ری راها و متامی جان باختگان 
پرواز اوکراین

نفیسه مهردارساران
سردبیر 

РИРА Пишу Для твоих 
светлых глаз, которые 
оживлённые.
Я увидела книги в твоих руках, 

рассказ, который начинался с ЖИЛИ-
БЫЛИ, но так и не закончился. 
Кстати РИРА, а знаешь где твой дом? 
Твой дом-это сердце всех людей, 
которые любят тебя.
Хорошо знаю твоё путешествие стало 
незавершённым
Хорошо знаю твоя книга не достигла 
последней страницы.
Хорошо знаю уже не сможешь 
начать читать другую книгу и уже 
нет возможности рассказать мне 
прочитанную книгу.
Хорошо знаю уже не сможешь 
мне повествовать о своем опыте 
путешествия. 
То же чувство, когда впервые гуляешь в 
городе или стране испытаешь
. Чувство, которое понимаешь изнутри 
твой свет стал больше, чем раньше. 
Чувство, которое понимаешь наше 
общие всеми людьми - любовь
То же чувство, когда понимаешь, можно 
выйти за границы
То же чувство, когда понимаешь, что ты 
ещё жив.
Жаль...
Но знаешь, что РИ РА?
Ты испытала чувство полёта, ты не 
боялась путешествовать, ты рассказала 
мне про своё настроение и свои чувства.

۵
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Ты пошла за своим домом
и нашла его.
Знаешь! Никогда не умирает тот, кому любовь дала жизнь.
В этом журнале мы на пути РИРЫ.
Рира, которая путешествовала, которая не боялась полётов.
ПАРУС значит ⛵ 
Парус - это корабль с пассажирами, которые испытывают свой первый рейс
Парус объят волнами.
Начнем с первого номера «Паруса», это короткие поездки в места, в которых мы 
никогда не были, но каждую ночь перед сном мы мечтали изучать русский язык 
и знакомиться с его литературой.
В Парусе говорим про ощущение книг, которые недавно прочитали. Мы узнаем 
Чехова через литературу, познаём этот язык, благодаря их произведениям. 
Слушаем песню <Катюша> на Красной площади и таким образом мы 
влюбляемся.
Парус - это ежеквартальный журнал, его задача раскрыть литературные 
произведения в не больших статьях.
Великий человек сказал мне "жизнь трудна,мы должны найти убежище в 
литературе".
Она была права....
Наша миссия - "Обратить внимание на русскую литературу и знание русского 
языка, а также поощрять студентов и всех, кто интересуется этим языком, 
заниматься литературой и влюбляться в нее."
Мы надеемся, что сможем достичь желаемого в этом путешествии настолько, 
насколько сможем.
Виртуальная версия Паруса бесплатна для чтения
Просто от сканируйте штрих-код на своём мобильном телефоне находящийся на 
первой странице или штрих-код расположенный рядом с содержанием, чтобы 
получить доступ к нашей электронной версии, ресурсам, музыке и статьям по 
темам, которые вы видите.
Оставайтесь с нами, в этом путешествии! Мы рады стараться для Вас!
Первый номер посвящён это ей "РИРА" и всем мученическим гибелям 
Украинского Полета. /*

Нафисэ мехрдарсаран
Главный редактор
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یچ لرمانتوف،شاعر پر آوازه ی روس در سوم اکتبر 1814 *  میخاییل یورو
یچ، افسر  در مســـــکو دیده به جهان گشود. پدر لرمانتوف یوری پتروو
یه 1817  یا میخائیلونا ارسنیوا است. مادر لرمانتوف در فور ارتش و مادرش مار
زماین که لرمانتوف کوچک تهنا دو ســـــال و نمی داشت درگذشت. دلیل این 
یچ، پدر لرمانتوف، قصد  مرگ زود هنگام بر مهگان پوشیده است. یوری پترو
داشت پس از مرگ مهسرش پسر کوچکش یعین لرمانتوف را نزد خود برده و 
از او نگهداری کند اما مادربزرگ مادری لرمانتوف به او اجازه ی چننی کاری 
را نداد. به این ترتیب کشمکش شدیدی بنی پدر و مادربزرگ لرمانتوف آغاز 

شد و این کشمکش سالیان متمادی به طول اجنامید.
ییات متام در منایشنامٔه »انسان ها و  تراژدی خانوادگی لرمانتوف به وضوح و با جز
)1830( "Люди и страсти" امیال«، به رویس به تصویر کشیده شده است؛

در پاییز سال 1827 مادر بزرگ لرمانتوف به مسکو نقل مکان کرد و لرمانتوف 
در ســـــال 1828، به مدرســـــه ی شـــــبانه روزی جنیب زادگان که به دانشگاه 
دولی مسکو وابسته بود راه یافت و در این زمان بود که به خواندن و سرودن 
یبا چهل قطعه از اشـــــعار  شـــــعر رو آورد. لرمانتوف در اواخر ســـــال 1829، تقر
 Мелкие« یش را گردآوری کرد و در دفتر شعری با نام »اشعار کوتاه« یا خو
стихотворения. Москва« به چاپ رســـــاند. هنر و خالقیت لرمانتوف 

در سال های 1830 تا 183، به اوج شکوفایی خود رسید و آثار او مملو از تنش 
یر درآمد. لرمانتوف  یبا 200 شعر و سه درام به رشته حتر بودند. در این سال ها تقر

دکتر مهنوش اسکندری

مدرس،مترجم و شاعر
عضو هیئت علمی زبان رویس 

دانشگاه عالمه طباطبایی

یده دومنی پژوهشگر برتر  برگز
دانشکده ادبیات دانشگاه 

 عالمه طباطبایی
)1398ـــ   1399(

اولنی مترجم اشعار رویس به 
 حالت نظم در قالب کتاب

»در پس کوچه های زندگی و 
شعر لرمانتوف«

لرمانتوف
وارِث پوْشکنْی
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یخ یکم اکتبر 1831 پدر لرمانتوف درگذشت. مرگ  در پاییز 1830 در دانشکده ی نظامی پذیرفته شد. در تار
پدر برای لرمانتوف جوان که اتفاقات تلخی را پشت سر گذاشته بود بسیار طاقت فرسا بود. پدر در تهنایی، 

به دور از پسر جان سپرد. لرمانتوف بر سنگ مزار پدرش این چننی نوشت:

Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним.

تو به من زندگی دادی اما خوشبخیت را نه

تو خود نیز مطرود این دنیا بودی...

لرمانتوف در پاییز ســـــال 1831، از حتصیل در دانشـــــکده ی نظامی انصراف داد و به دانشکده ی دیگری 
رفت اما در یکم ژوئن 1832  به دلیل مشکالت زندگی متقایض ترک حتصیل از این دانشکده و انتقال به 
دانشگاه سن پتربورگ شده. شرایط به گونه ای رقم خورد که لرمانتوف دیگر منی توانست در مسکو مباند و 
گوست سال 1832جمبور به ترک مسکو و مهاجرت به سن پتربورگ شد. لرمانتوف در اواخر سال 1834  در آ

مدرسه ی نظامی را به پایان رساند و سراجنام به رهایی ای که مهیشه در آرزویش بود رسید. 
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سال های 1834 تا 1836 برای لرمانتوف مملو از مشاهدات و جتربیایت بود که جهان بیین او را تمکیل 
و تثبیت کرد. آثاری مهچون »وادمی« یا »Вадим«، »ماســـــکاراد« یا »Маскарад« و »شاهزاده 
خامن لیگوفســـــکایا« یا »Княгина Лиговская« به روشین گواه وسیع شدن افق دید او در این 

سال ها هستند. 
یه 1837 در دوئل کشته شد و لرمانتوف با شعر سیایس »مرگ شاعر«  پوشکنی در بیست و هنم ژانو
)Смерть поэта( به این واقعه عکس العمل نشان داد. این شعر صدای رسا و خشمگنی شاعری 

بود که از زنده بودن ایدٔه انقالب حکایت می کرد. متامی آثار سال های 1836 تا 1841 لرمانتوف حاکی 
از این امر هستند که سرنوشت روسیه و مردمش دغدغٔه اصیل شاعر جوان بوده. موضوع اصیل آثار 

سال های 1838 و 1839 لرمانتوف مهان نارضایی از دنیای مدرن است. 
گوســـــت 1940 برای مداوا به پیتیگورسک اعزام شد و در اواخر سپتامبر به مهراه هنگ  لرمانتوف در آ
یل 1841 رهســـــپار مســـــکو  یخ هفدهم آور نظامی برای بار دوم به چچن و رود آرگون رفت. او در تار
شد. در این بنی حاکم وقت تصممی گرفت لرمانتوف را به متیر خان شورٔه داغستان بفرستد اما او به 
مهراه استالپنی به پیی گورسک رفت و در نامه ای از بیماری خود نوشت. فکر استعفا و رها شدن از 
نظام حلظه ای او را رها منی کرد. سران نظام طبق فرمان امپراطور تصممی گرفتند او را به پیتیگورسک 
یخ پانزدهم ژوئن 1841 نوشته بود به سران نشان  بفرستند اما او نامه ای را که پزشک معاجلش در تار
داد. در نامه تاکید شده بود:»لرمانتوف باید تا پایان تابستان 1841 به مداوا با آب معدین ادامه دهد«. به 
مهنی دلیل او و استالپنی در کلبه ی چیلیایف واقع در پیتیگورسک مستقر شدند. لرمانتوف در بیست 

و هشمت ژوئن 1841 به مادربزرگش چننی نوشت:

»برایتان از پیتیگورســـــک می نویسم و مدیت برای استراحت در اینجا خواهم ماند. سه نامٔه 
که  کلنی میخل برامی نوشته بودید چننی برمی آید  که از زبان  کردم. از آچنه  یافت  مشا را با هم در
بعید است اســـــتعفای مرا نپذیرند اما او هیچ توصیه ای نکرده، منی دامن دقیقا باید منتظر چه 

چیزی باشم.«

نا امیدی در مجالت پایاین لرمانتوف موج می زند و این مجالت آخرین مجالیت است که او در عمر 
کوتاه خود نوشـــــته اســـــت. در پانزدهم ژوئن 1841 لرمانتوف در دوئیل با مارتینوف که از شوخی ها و 
ییات مشاجرٔه لفظی لرمانتوف و  حرف های او آزرده خاطر شده بود کشته شد. درباره ی علل و جز
مارتینوف سخین به میان منی آورمی، چرا که گفته های شاهدان این ماجرا متناقض و متضاد است. 
راجع به دوئل و نتیجه ی آن نیز می توان گفت که تا کنون بسیاری از سواالت در پرده ی اهبام بایق 

مانده است./*
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года и в итоге добился освобождения, о котором всегда мечтал.
1834-1836 годы для Лермонтова были полны наблюдений и опыта, кото-
рые закрепляли его мировоззрение. Такие произведения, как «Вадим», 
«Маскарад» и «Княгина Лиговская», явно свидетельствуют о расширении 
его мировоззрения в эти годы.
Пушкин был убит на дуэли 21 января 1837 года и Лермонтов отреагировал 
на этот случай политической поэзией «Смерть поэта». Это стихотворение 
было голосом поэта, который говорил об идее революции, живущей и 
звучащей в обществе в эти дни.
Все произведения Лермонтова с 1836 по 1841 годы показывают, что судьба 
России и ее народа была главной заботой молодого поэта. Основная тема 
произведений Лермонтова 1838 и 1839 годов – неудовлетворенность со-
временным миром.
В августе 1940 года поэта отправили на лечение в Пятигорск, а в конце сен-
тября во второй раз отправился в Чечню и реку Аргон с военным полком. 
Он отправился в Москву 17 апреля 1841 года. Тем временем император 
того времени решил отправить Лермонтова в Дагестан, но он пошел со 
Столпыным в Пятигорск и написал письмо о своей болезни. Мысль об от-
ставке не оставила его в покое. Руководители полка решили отправить его 
в Пятигорск по приказу императора, но он показал им письмо, написанное 
его врачом 15 июня 1841 года.
В письме подчеркивалось: «Лермонтов должен продолжить лечение мине-
ральной водой до конца лета 1841 года». По этой причине он и Стальпин 
поселились в Челябинске, в Пятигорске.
28 июня 1841 года Лермонтов написал своей бабушке: «Я пишу вам из Пя-
тигорска и останусь здесь на некоторое время. Я получил ваши три письма 
вместе. Они вряд ли примут мою отставку. Я не знаю, чего точно ожидать».
Разочарование скрывается в последних предложениях Лермонтова, кото-
рые являются последними предложениями, которые он написал в своей 
короткой жизни. 15 июня 1841 года Лермонтов был убит на дуэли с Марти-
новым, который был оскорблен шутками и словами Лермонтова.
Мы не можем уточнять причины и детали ссоры между Лермонтовым и 
Мартиновым, потому что высказывания свидетелей противоречивы. Что 
касается дуэли и его результата, можно сказать, что многие вопросы оста-
ются открытыми даже до нашего времени. /*
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Лермонтов

Михаил Юрьевич Лермонтов, известный русский поэт, родился 
в Москве 3 октября 1814 года. Отец Лермонтова - Юрий Пе-
трович – офицер армии, а мать - Мария Михайловна. Мать 
Лермонтова умерла в феврале 1817 года, когда маленькому 

Лермонтову было всего два с половиной года. Причина этой преждевре-
менной смерти никому не известна.
Отец Лермонтова хотел забрать своего младшего сына у себя после смерти 
своей жены, но бабушка Лермонтова не позволила ему это сделать. Так 
начался конфликт между отцом и бабушкой Лермонтова, который продол-
жался много лет. 
Семейная трагедия Лермонтова ярко изображена в пьесе «Люди и стра-
сти» (1830). Осенью 1827 года бабушка Лермонтова переехала в Москву, 
а 1 сентября 1828 Лермонтов зачисляется полупансионером в Московский 
университетский благородный пансион, одно из лучших учебных заведе-
ний России. В это время Лермонтов начал читать и писать стихотворения.
В конце 1829 года Лермонтов собрал почти сорок своих поэзии и опубли-
ковал их под названием «Мелкие стихотворения. Москва 1829». 1830 - 31 
- вершинный этап юношеского творчества Лермонтова и в эти годы его 
работа была полна напряженности. За эти годы было опубликовано почти 
200 стихов и три драмы Лермонтова. 
Лермонтов поступил в военное училище осенью 1830 года. 1 октября 1831 
года потерял своего отеца. Смерть отца была очень тяжелой для молодого 
Лермонтова. Отец умер один, вдали от сына. Лермонтов написал на над-
гробии своего отца:
Ты дал мне жизнь, но счастья не дал;
Ты сам на свете был гоним.
Лермонтов бросил Военное училище осенью 1831 г. и перешел в другое, 
но 1 июня 1832 г. он покинул Петербургское училище из-за жизненных 
проблем. Ситуация была такова, что Лермонтов больше не мог оставаться в 
Москве и был вынужден покинуть Москву в августе 1832 года и эмигриро-
вал в Санкт-Петербург. Лермонтов окончил военное училище в конце 1834 
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موج، طوفان و بادبان تهنا

یا می درخشد سپید بر در

او به دنبال چیست این نزدیک

او چه می خواهد این سر دنیا

رقص امواج با ترانه ی باد

دکل پیر ناله سر می داد

آه، افسوس، بادبان هرگز

از سعادت نکرده حی یاد

یاست یر پاهاش نییل در ز

بر سرش تاج آفتاب خداست

لیک آغوش موج می خواهد

گویی آرام جان او آجناست

بادبان

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?...
Играют волны — ветер свищет,
И мачта гнется и скрыпит...
Увы! Он счастия не ищет
И не от счастия бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой...
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

П
ар

у
с

دکتر مهنوش اسکندری

مدرس،مترجم و شاعر
عضو هیئت علمی زبان رویس دانشگاه عالمه طباطبایی
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 از لرمانتوف
 چه خبوانمی؟

شکیبا هبرامی

گردآورنده
دبیراجنمن علمی زبان رویس 

دانشگاه عالمه طباطبایی

* در پس کوچه های زندگی و شعر لرمانتوف
< گردآورنده و مترجم: مهنوش اسکندری

 <ناشر: دانشگاه عالمه طباطبایی

یده اشعار شورانگیز میخاییل یوری یویچ لرمانتوف * گز
یچ لرمانتوف یسنده: میخاییل یوری یو < نو

< مترجم: بابل دهقان آبکنار
< ناشر: خنستنی

* قهرمان دوران
یچ لرمانتوف یسنده: میخاییل یوری یو < نو

< مترجم: کرمی کشاورز
< ناشر: امیرکبیر

* مرگ شاعر
یچ لرمانتوف یسنده: میخاییل یوری یو < نو

< مترجم: زهرا حممدی
ید < ناشر: مروار
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Русские писатели, родившиеся зимой
Ф Е В Р А Л Ь
1 февраля – 
родился ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН (1884 - 1937), советский писатель
4 февраля – 
родился МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН (1873 - 1954), русский советский 
писатель
110 лет со дня рождения АГНИИ ЛЬВОВНЫ БАРТО (1906 -1981) (урождённая Гитель 
Лейбовна Волова) - русской советской детской поэтессы, писательницы.

8 февраля – 
140 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ДОБРОЛЮБОВА (1876-
1945), русского поэта.

9 февраля – 
родился ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852), русский поэт-романтик.

10 февраля – 
родился БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК (1890–1960), русский поэт, прозаик, 
переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1958 года
родился ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАЙНЕР (1938-2009), русский советский 
писатель
День памяти АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА (1799 -1837).

11 февраля – 
родился ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ БИАНКИ (1894-1959), русский советский 
писатель.

13 февраля – 
родился ИВАН АНДРЕЕВИЧ КРЫЛОВ (1769-1844), русский поэт-баснописец.

14 февраля – 
родился ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ ГАРШИН (1855-1888), русский писатель, 
литературный критик.

20 февраля – 
родился НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ (1852-1906), русский 
писатель, публициста.

22 февраля – 
125 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ЖЕМЧУЖНИКОВА (1821-1912), 
русского поэта.
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Русские писатели, родившиеся зимой
Я Н В А Р Ь
1 января -
 родился Лев Иванович ДАВЫДЫЧЕВ (1927-1988), советский детский писатель, 
драматург.

4 января –
родилась Евдокия Петровна РОСТОПЧИНА (1812-1858), русская поэтесса, 
писательница.

13 января –
родился Иван Алексеевич НОВИКОВ (1877-1959), русский писатель.

14 января –
105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича РЫБАКОВА (1911-1998), 
русского писателя.

15 января –
125 лет со дня рождения Осипа Эмильевича МАНДЕЛЬШТАМА (1891-1938), 
русского поэта, переводчика, литературоведа.
15 января родился Александр Сергеевич ГРИБОЕДОВ (1795-1829), русский 
драматург, поэт, дипломат, востоковед, композитор, пианист.

19 января – 
105 лет со дня рождения Анатолия Владимировича СОФРОНОВА (1911-1990), 
русского советского писателя, поэта, публициста, сценариста и драматурга.
22 января родился Аркадий Петрович ГАЙДАР (1904-1941), советский детский 
писатель.

27 января – 
190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 
(1826-1889), русского писателя, публициста.

27 января – 
родилась Римма Федоровна КАЗАКОВА (1932-2008), русская поэтесса.
28 января родился Валентин Петрович КАТАЕВ (1897-1986), русский писа-
тель, драматург.
29 января родился Антон Павлович ЧЕХОВ (1860-1904), русский писатель, 
драматург, врач.
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15 марта - 
 родился ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН (1937-2015) - русский писатель, 
драматург.
родился ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОНДАРЕВ (1924-) – русский советский писатель, 
сценарист.

16 марта - 
 родился АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ БЕЛЯЕВ (1884-1942) - русский советский 
писатель-фантаст.
родился ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МЕДВЕДЕВ (настоящее имя — Валерий 
Иванович Маринин) (1923-1997) - советский и российский писатель, актёр.

17 марта - 
 родился БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ПОЛЕВОЙ (настоящее имя —Борис Николаевич 
Кампов) (1908—1981), русский советский журналист, писатель-прозаик.

20 марта - 

родилась ВЕРА ФЕДОРОВНА ПАНОВА (1905-1973) - русская советская писатель-
ница, сценарист, кинодраматург.
родился ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ СНЕГИРЕВ (1933-2004) –советский писатель, 
классик детской литературы.

21 марта - 
Всемирный день поэзии. (Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.)

23 марта – 
195 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ ФЕОФИЛАКТОВИЧА ПИСЕМСКОГО (1821-1881) - 
русского прозаика, драматурга.

24 марта
 родился АЛЕКСЕЙ СИЛЫЧ НОВИКОВ-ПРИБОЙ (настоящая фамилия Новиков, наст. 
отчество Силантьевич ) (1877-1944) - русский советский писатель-маринист.

28 марта - 
 родился МАКСИМ ГОРЬКИЙ (настоящее имя Алексей Максимович Пешков) (1868-
1936) – русский прозаик, драматург, поэт, публицист.

30 марта - 
 родился АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ГЛАДКОВ (1912-1976) - русский поэт, 
драматург, киносценарист.
родился КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ СТАНЮКОВИЧ (1843-1903) – русский 
прозаик.

31 марта - 
родился КОРНЕЙ ИВАНОВИЧ ЧУКОВСКИЙ (настоящая имя Корнейчуков Николай 
Васильевич) (1882-1869) - русский и советский поэт, публицист, критик, переводчик 
и литературовед, детский писатель. /*
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МА Р Т
2 марта - 
родился ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ БАРАТЫНСКИЙ (1800-1844) -
русский поэт.
года родился КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ УШИНСКИЙ (1824-1871) - русский 
писатель, педагог, основоположник научной педагогики в России. 

3 марта - 
Всемирный день писателя – праздник, принятый на 48 конгрессе International PEN 
Club, проходившем в январе 1986 года. ПЕН-клуб – международное сообщество 
писателей, положившее начало своей деятельности в 1921 году в Лондоне. Аббре-
виатура PEN произошла от слов Poets, Essayists, Novelist, в переводе с английского 
означающих поэты, очеркисты и романисты. Клуб был создан при поддержке 
писательницы Кэтрин Эми Доусон-Скотт, а первым его возглавил Джон 
Голсуорси. Деятельность организации направлена на защиту свободы слова во 
всем мире, выступая против фальсификаций, преднамеренных искажений инфор-
мации и лживых представлений фактов. По решению членов клуба «Всемирный 
день писателей» стали отмечать 3 марта. Обычно в этот день чествуют наиболее 
отличившихся и проявивших себя литературных деятелей.
родился ЮРИЙ КАРЛОВИЧ ОЛЕША (1899-1960) — русский советский писатель-про-
заик, поэт, драматург, сатирик.
родилась ИРИНА МИХАЙЛОВНА ПИВОВАРОВА (1939-1986) —русская детская 
писательница, иллюстратор.
родилась ИРИНА ПЕТРОВНА ТОКМАКОВА (1929) - детский поэт, прозаик, перевод-
чик детских стихов

6 марта -
 родился ПЕТР ПАВЛОВИЧ ЕРШОВ (1815-1869) – русский поэт, прозаик, драматург.
родился ФАЗИЛЬ АБДУЛОВИЧ ИСКАНДЕР (1929) - советский и российский прозаик, 
поэт.

12 марта - 
 родился СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ САХАРНОВ (1923-2010) –детский писа-
тель-натуралист, публицист.

13 марта - 
родился АНТОН СЕМЕНОВИЧ МАКАРЕНКО (1888-1939) – советский педагог, 
писатель.
родился СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЛКОВ (1913-2009) - советский и русский 
писатель, поэт, баснописец, драматург.
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В первые три дня праздника шла активная подготовка к торжеству:привозили 
дрова для костра; украшали избы; строили горы.
Главное празднование проходило с четверга по воскресенье. В дом заходили 
для того, чтобы угоститься блинами и выпить горячего чая.
В некоторых селениях молодёжь ходила по домам с бубнами, рожками, балалай-
ками, распевая колядки. Городские жители участвовали в праздничных гуляньях: 
одевались в лучшие наряды; шли на театральные представления; посещали 
балаганы, чтобы посмотреть на скоморохов и потехи с медведем.
Особенности обряда сжигания чучела зимы на Масленицу
Как много лет назад, так и сегодня кульминацией Масленицы считается сжига-
ние чучела. Это действие символизирует наступление весны и окончание зимы. 
Предваряют сожжение игры, хороводы, песни и пляски, сопровождающиеся 
угощением.
В качестве чучела, которое приносится в жертву, изготавливали большую 
смешную и в то же время страшную куклу, олицетворяющую собой Масленицу. 
Делали куклу из тряпок и соломы. После чего её наряжали в женскую одежду 
и оставляли на главной улице деревни на время Масленичной недели. А в вос-
кресенье торжественно несли за пределы селения. Там чучело сжигали, топили 
в проруби или же разрывали на части, а солому, оставшуюся от него, разбрасы-
вали по полю.
Ритуальное сжигание куклы имело глубокий смысл: уничтожить символ зимы 
необходимо для воскрешения его силы весной. /*
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Масленица - праздник, сохранившийся на 
Руси с языческих времён. Обряд празднова-
ния Масленицы связан с проводами зимы и 
встречей весны. После крещения Руси Мас-

леница празднуется в последнюю неделю перед Великим 
постом, за семь недель до Пасхи.
 До Крещения Руси Масленица (Комоедицы) празднова-
лась 2 недели - в течение 7 дней, предшествующих дню 
Весеннего равноденствия и 7 дней после него.
Христианская Церковь оставила главное празднование 
Весны, дабы не вступать в противоречия с традициями 
русского народа (аналогично было приурочено Рож-
дество ко дню Зимнего Солнцестояния), но сдвинула 
любимый народом праздник проводов зимы по времени, 
чтобы он не противоречил Великому Посту, и сократила 
срок праздника до 7 дней.
Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, 
несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди 
всегда воспринимали весну, как начало новой жизни и 
почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. 
В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда 
научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.
Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, 
как и Солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что 
вместе с блином они съедают частичку его тепла и могу-
щества. /*

Масленица 
история праздника, 
традиции и обычаи

ДокторНаргесСанаи

Собрать
Профессор Универ-

ситета Алламех 
Табатабай
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واژه ی فینیفت )مینا( در ترمجه یوناین به معنای ســـــنگ شفاف سفید، * 
یادی است که وارد زبان رویس شده  مانند برف است. این واژه مدت ز

است و در حال حاضر کیس این واژه را خارجی به مشار منی آورد. 
ساخت فینیفت در شهر روستوف روسیه از 250 سال پیش آغاز شد. برخی این 
اثرهنری را معادل طال و سنگهای قیمی می دانستند. فلزی که به طور سنی در 
ساخت این اثر مورد استفاده قرار می گیرد مس است. در کارگاه صفحه میس را 
یده وعمل چکش کاری بر روی آن اجنام می شود تا به شکل مطلوب در بیاید.  بر
بســـــیاری ازاین صفحات مانند دو قرن پیش مهچنان به صورت دسی برش و 
چکش می خورند. جای تعجب نیســـــت که این اثر، خبیش از صنایع دسی به 

مشارآید ، چرا که 90 درصد آن به صورت دسی آماده می شود.
برای ســـــاخت این اثرابتدا مینای سفید شیشـــــه ای را خرد کرده به شکل پودر 
درمی آورند. سپس آن را روی صفحه میس می پاشند و داخل کوره ای که دمای 
آن تا 1000 درجه باال رفته است قرار داده و این عمل را سه بار تکرار می کنند. تا 
صفحه کامال سفید و صایف به دست بیاید. پس از برریس دقیق این صفحات 
را به کارگاه نگارگری می فرستند تا هنرمندان نقایش را آغاز کنند. در این قسمت 
با اســـــتفاده از سوزن طرح مورد نظر را روی کاغذ کالک اجیاد می کنند. و پس 
ازآن با استفاده از دوده و جوهر سقز)تربانتنی( طرح را روی صفحه سفید پیاده 
 از نقش و نگار 

ٌ
می کنند.این طرح ها انواع خمتلیف دارند: برای جواهرات عمدتا

گل و بر روی جعبه ها از نقش و نگار مناظری چون کلیساهای ارتدکس رویس 
افسانه ها و داستان های قدمیی و متثال ها استفاده می شود.

برای رنگ آمیزی طرح ازرنگ های نســـــوز اســـــتفاده می شود. پس ازاولنی الیه 

جادوی آتش
مهسا اجاقلو

دانشجوی کارشنایس زبان رویس 
دانشگاه عالمه طباطبایی

۲۲
فصلنامه دوزبانٔه فاریس و رویس پاروس

مشاره خنست/ زمستان ۱۳۹۸



نقایش صفحات را داخل کوره قرار می دهند. پس از آن الیه های دوم و سوم نیز به ترتیب داخل کوره قرار 
می گیرند که درجه حرارت آن به 800 درجه می رسد. حرارت کوره رنگ ها را تثبیت می کند.

در مرحله ســـــوم نقایش ها را درون قاب قرار می دهند. برای ساخت قاب ابتدا قطعه سمی نازکی ازجنس 
نقره را به صورت دخلواه شکل داده و حلمی کاری می کنند. برای رنگ آمیزی قاب های نقره از لعاب های 

پایان صفحه نقایش شده را درون قاب قرار می دهند. رنگارنگ استفاده می کنند. و در
ین صنایع دسی رویس آماده است./* به این ترتیب فینیفت یکی از حمبوب تر
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На Руси, как в других странах, тоже принято было 
засылать сватов в дом невесты. В назначенный 
день сваха или родные жениха приходили в дом 
девушки. Разговор заводился издалека, в иноска-

зательной форме, и родители невесты обычно с ответом не 
спешили. Окончательный ответ давался после второго или 
третьего захода сватов. В случае положительного ответа 
родители невесты принимали от сватов хлеб, разрезали его. 
В случае отказа возвращали хлеб сватам. 
 Для успешного сватовства было принято выполнять ряд 
обрядовых действий. Например, считалось, что в среду и 
пятницу не следует затевать какие-либо свадебные дела, так 
как эти дни неблагоприятны для брака. Следили и за тем, 
чтобы сватовство, как и день свадьбы, не приходилось на 
13-е число. В то же время такие нечётные числа, как 3-е, 5-е, 
7-е и 9-е, в сватовстве и свадьбе играли определённую роль, 
считаясь счастливыми. 
 Сватать, как правило, после захода солнца (во избежание 
сглаза). Тот, кто шёл в дом со сватовством, старался по до-
роге ни с кем не встречаться и не разговаривать. После ухода 
сватов женщины связывал все кочерги и ухваты вместе - для 
удачи в деле. 
 Современное сватовство в России уже, конечно, лишено 
всех обрядовых обязательств и очень упрощено. Будущий 
жених сам наносит визит родителям своей избранницы 
и просит у них «руки их дочери». Если родители согласны, 
то отец будущей невесты вкладывает правую руку дочери 
в руку своего будущего зятя. После сватовства будущие 
молодожёны договариваются об объявлении помолвки и 
определяют её дату.  /*

Сватовство 
فاطمه ملک زاده

دانشجوی کارشنایس زبان رویس 
دانشگاه اصفهان

کنید کد را اسکن  این 
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به گزارش عطنا و به نقل از ایبنا، نشست »چشم انداز تارخیی روابط ایران و روسیه« * 
به کوشش معاونت پژوهیش دانشکده ادبیات فاریس و زبان های خارجی دانشگاه 
عالمه طباطبایئ و با مهکاری موسسه خانه کتاب در دانشگاه عالمه طباطبایئ برگزار شد. 
در این نشست دنیس ولکوف، استاد دانشگاه مدرسه عایل مطالعات اقتصادی مسکو و 
یده خبش جهاین کتاب سال مجهوری اسالمی ایران در این باره سخنراین کرد. دنیس  برگز
ولکوف دوره دکتری ایرانشنایس را در دانشگاه منچستر انگلستان گذرانده است. »چرخش 
روســـــیه به مست ایران؛ شرق شـــــنایس در دیپلمایس و اطالعات« نام کتاب این پژوهشگر 
یژه بر فعالیت های ایرانشناسان رویس، دیپلمات ها و مهچننی  روس است. ولکوف با مترکز و
دانشمندان درگیر در دانشگاه ها، فعالیت های مبلغان دیین و نظامی در حوزه های حرفه ای 
خود و تعامل روشنفکران با ساختارهای دولی و مشارکت آنان در روند شکل گیری و اجرای 
ین احتاد مجاهیر  سیاست خارجی در قبال ایران در اواخر امپراتوری روسیه و در دوران آغاز
شوروی حتلیل می کند. کتاب »چرخش روسیه به مست ایران؛ شرق شنایس در دیپلمایس 
و اطالعات« به برریس شـــــیوه های هنادی مطالعات ایران در روســـــیه از مجله سازماندهی 
شبکه های اطالعایت، دانش پژوهان، هبره گیری از قدرت دولت برای ارتقای منافع هنادی و 
فردی و تعامیل عمیق با گفتمان های سیاست داخیل و خارجی روسیه در زمان خود می پردازد.

 نگاهی به نشست
وابط  خیی ر »چشم انداز تار
وسیه« ایران و ر
ق شنایس کالسیک در روسیه کنار گذاشته شده  ولکوف: شر
است/ ادوارد سعید اولنی کیس بود که به طور علمی موضوع 

دوگانگی دنیا را برریس کرد
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پا و  دنیس ولکوف با نکته ای طنز ســـــخنانش را آغاز کرد و گفت: در دنیای غرب، ارو
یند جلوی مشا یک شرق شـــــناس لعنی ایســـــتاده است مهگی  یکا وقی به مردم می گو آمر

می خندند اما در ایران و روسیه این عکس العمل صفر است.
ین ابزارها در سیاســـــت  وی در ادامه افزود: ایران بیش از ۲۰۰ ســـــال یکی از تاثیرگذارتر
خارجی روسیه در قبال غرب بوده است. مهزمان پیوندهای فرهنگی و سیایس دو کشور در 
یژه در سال ۱۹۱۷ نفوذ روسیه و احتاد مجاهیر شوروی در ایران  ســـــطوح هنادی و فردی به و
یق فعالیت افراد و مهچننی  و برعکس در حوزه های ســـــیایس، اقتصادی و فرهنگی از طر
روش ها و ابزارهای مورد اســـــتفاده مهسایه بزرگ مشایل در هنگام اجرای سیاست خارجی 
خود در قبال ایران به طور شایســـــته مورد توجه نبـــــوده و در نتیجه فاقد حتلیل های دقیق 

است.
این ایران شـــــناس رویس گفت: کتاب ادوارد سعید در ســـــال ۱۹۷۸ منتشر شد و علوم 
یر سوال برده است اما در  انساین غرب را سر و ته کرد، خود این اصطالح شرق شنایس را ز
ایران این حبث ها کمتر اجنام شـــــده است. در روسیه خبش علم و دانشگاه به دولت وصل 

پا به این شکل نیست. یکا و ارو شده است اما در غرب آمر
وی به دو نقایش که روی اســـــالید نشان می داد، اشـــــاره کرد و گفت: ورشاگنی در قرن 
نوزدهم زندگی می کرد و در جنگ روسیه و ژاپن جانش را از دست داد. در این نقایش که 
یده  روس ها روی چوب نشان داده شده است،  یر کشیده شده کله های بر مسرقند به تصو
در این دوره هنوز مسرقند به تصرف روس ها در نیامده بود. این نقایش میدان مرکزی مسرقند 

را نشان می دهد و می توان نام نقایش را پیروز، خوشحایل و جشن نامید.
به گفته ولکوف، این نقایش در ســـــال های ۱۸۷۳ در سن پطرزبورگ به منایش گذاشته 
شده است و هیچ خوشـــــحایل در این نقایش به نظر منی رسد. با توجه به ماهیت موضوع 
این مردم اسلحه ندارند و به جای خوشحایل می بینمی که نوعی تشنج، ترس و نگراین در 
چهره هایشان دیده می شود. این نقایش می خواهد ما را وادار کند به طرف حمیل ها نزدیک 
شومی. نقایش دیگر مججمه هایی اســـــت که روی هم به مانند تپه ای رخیته شده است که 
در وصف مهه فاحتان گذشته حال و آینده است. نوعی یادآوری از طرف نقایش که جنگ 

ید منی ارزد که آدم ها جانشان را ببازند. گر فکر می کنید متدن دار یر می کشد که ا را به تصو
این ایران شنایس رویس ادامه داد: امسیرنوف و شبارسنی دو مناینده شرق شنایس روسیه 
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هستند که با فاصله صد ســـــال در ایران کار کرده اند. امسیرنوف شرق شنایس نظامی  بود و 
یخ و اقتصاد نوشته است. شبارسنی در مست سرهنگ کار کرده و در  کتاب هایی درباره تار
اوج انقالب ایران در ایران حضور داشـــــته است. من در کتایب عقاید و افکار این دو نفر را 
برریس و در چارچوب کتاب ادوارد سعید تنظمی شده است. چطور این تاثیر متقابل دانش 
یخ مردم  و قدرت در سرنوشت این دو آدم خود را نشان داده است. در پروسه فرهنگ و تار
یج احترام بیشـــــتری را برای ایرانیان قائل شـــــدند و به یک نتاجیی رسیدند که  ایران به تدر

عقاید خود را درباره مردم ایران جتدیدنظر کردند.
پذیرتر از فرهنگ ایراین است  وی افزود: آهنا بر این باورند که دنیای فاریس زبان که تاثیر
باید وسیع تر دیده شود و این دنیا متجیل شده از منطقه ای شامل عراق، افغانستان، پاکستان 
و هند اســـــت که به شـــــدت از طرف فرهنگ ایران تاثیر پذیرفته اســـــت. مهه ایران شناسان 

روسیه به عالوه زبان فاریس با زبان های ترکی و عریب نیز آشنا هستند.
ولکوف در ادامه به منابع شرق شنایس روسیه پرداخت و گفت: حتلیل منابع شرق شنایس 
روســـــیه را می توان به ۴ خبش تقســـــمی کرد: نظامی، دانش علمی، دیپلماتیک و کلیسای 
ارتدوکس رویس که هر ۴ خبش نقش به ســـــزایی در شرق شنایس داشته اندند و هیچگاه از 
هم جدا نبودند. تا پیش از دوره ۱۹۱۷ میالدی دانشـــــمنداین که در دانشگاه ها کار کردند 
یادی از افرادی  در کمیته های خمتلیف شـــــرکت کرده اند مهچننی ارتش روسیه شامل تعداد ز

بودند که آمادگی شرق شنایس داشتند.
وی افزود: در این کتاب به ۸ پرســـــش اشـــــاره کرده ام و پژوهش های آن را در این قالب 
یزی کرده ام؛ ۱ـ هنادهایی در پروسه شکل گیری سیاست خارجی روسیه نسبت به ایران  طرح ر
فعالیت داشته چه در دوره تزاری و چه شوروی. مهچننی بعد از ۱۹۱۷ چگونگی این هنادها 
در این پروسه شکل گیری شده است. ۲ـ به چه صورت این هنادها و دانشمندان نظامی در 
این پروســـــه شرکت کرده اند. گزارشات و مشاوراین داشتند و حنوه مهکاری با دولت به چه 
یافت کرده اند. ۳ـ این مشـــــاوره چگونه بوده و این  صورت بوده و از دولت چه چیزی را در
اشخاص و دانشمندان چه چیزی به دولت توصیه و پیشهناد کرده اند. ۴ـ آیا مهاهنگی بنی 
مشاوره، اشخاص و سیاست های هنایی وجود داشته که نسبت به ایران اختاذ شده باشد. 
۵ـ تشـــــخیص بدهد که به چه صورت این مشاوره اجرا شود و پروسه خود سیاستگذاری 
نسبت به ایران چگونه بوده اســـــت؟ ۶ـ راندمان این پروسه به چه صوریت است و نتیجه 
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هنایی چگونه اجنام می شـــــود؟ ۷ـ این دانشمندان و متخصصان جتریب در این پروسه چه 
یکردهایی بعد  انگیزه ای داشته اند. ۸ـ با توجه به مطالب صورت گرفته بعد از ۱۹۱۷ چه رو

از انقالب شوروی بایق می ماند.
وی سپس به میشـــــل فوکو و دیدگاه هایش نیز اشـــــاره کرد و گفت: میشل فوکو یکی از 
ین فیلســـــوفان قرن بیسمت است که تأثیر به سزایی روی علوم انساین داشته است.  اصیل تر
در این حتقیق نشـــــان داده ام که وی چه مفاهیمی را استفاده کرده و مفهوم دانش از مفهوم 
یخ  حقیقت نشأت می گیرد. به عقیده فوکو مفهوم دانش ثابت نیست و در مقاطع خمتلف تار
یکردهای هنایی آن  به طرق خمتلف فهمیده شـــــده و با شـــــرایط فعیل مردم پذیرفته شد و رو
اختاذ شده بود. به عقیده میشـــــل فوکو چیزی که گفته می شود جمموعه ای از بیان ها بوده 
یکرد و عملکرد به وجود  است و اجیاب کرده این بیان ها مدت طوالین تر زنده مباند و حبث رو

یکردهاست. بیاید. مهچننی گفتمان یک مفهوم شکل گرفته از جمموعه ای از رو
ولکـــــوف افزود: فاکتور دیگر میشـــــل فوکو مفهوم مشـــــارکت خنبگان و روشـــــنفکران در 
پروســـــه های خمتلف جامعه است که براساس منابع اولیه در مقاطع خمتلف تارخیی افرادی 
هســـــتند که می توانند برخالف گفتمان عمومی حرکت کنند و گفتمان را بشـــــکنند. یکی از 
ایرانشناســـــان ۷۰ سال پیش از انتشار کتاب ادوارد سعید گفته بود که نگاه به مشرق زمنی 
مهه جانبه نیســـــت و این دیدگاه ها عادالنه اختاذ نشده است. مشا برتر از اهایل مشرق زمنی 
نیســـــتید و در زماین نیز به حبث ضداسالمی تاکید شـــــده و هدف آن مبارزه با اسالم بوده 

است و براساس دانش عمیل این مساله را شکل می داد.
وی به نکات مثبت کتاب ادوارد ســـــعید نیز اشاره کرد و گفت: کتاب ادوارد سعید یک 
یخ و هنر داشته و نشان می دهد که به چه صورت خود  اساس بسیار وسیع در ادبیات، تار
و فرهنگ های شـــــریق در این زمینه  به منایش گذاشته شده است. وی اولنی کیس بود که 
به طور علمی موضوع دوگانگی دنیا را برریس کرد و پیشـــــهناد داد که در قرن ۱۷ و ۱۸ متدن 
پایی را به خود و دیگری تقســـــمی کرد و این دوگانگی پروسه تصرف مستعمرات جدید را  ارو
آســـــان تر کرده بود. باید به این نکته اشاره کمن که نقاط مثبت کتاب، نقاط ضعف آن هم 
یات کتاب علمی باشـــــد. ادوارد سعید خود شرق شناس نبود  اســـــت و منی تواند جزو حمتو
بلکه پروفسور ادبیات انگلییس بود. وی چه تصوری می تواند از شرق شنایس داشته باشد?
ولکوف به نکته جالیب نیز اشاره کرد و گفت: روسیه شناسان می دانند که روس ها دودل 
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پا آسیایی و این مسأله در  پایی؟ در آسیا تاتار هســـــتند و در ارو هســـــتند که آیا آسیایی هســـــتند یا ارو
شرق شـــــنایس تاثیر بسیاری گذاشته است. در این کتاب از آرشـــــیوهای رویس سیایس، اجتماعی و 
فرهنگی و نظامی استفاده کرده است و یک نقطه مهمی در این است که شهر تفلیس از نظر سیایس در 
یه ها بوده است و ارتباط مستقیمی با  قرن ۱۹ نقش به سزایی داشته است. ساختار کتاب درباره نظر
روسیه قرن ۱۹ و ۲۰ پیدا می کند که نشان می دهد روسیه پیش از آن دیکتاتوری تزاری بوده که در مدت 
کتبر دیکتاتوری شـــــوروی را مطرح کرده است. در این  یه تا کودتای ا زمان کوتاهی بعد از انقالب فور
ین آن ها والدمییر مینورسکی است. دوره افسران بسیاری حضور پیدا می کنند که یکی از شناخته شده تر
وی در پایان ســـــخنانش گفت: از نظر سیر تداوم شرق شنایس در روسیه تغییرات صورت گرفته که 
شرق شنایس کالسیک کنار گذاشته شده و بر این باور بوده اند که از دانش و علم باید استفاده کنمی 
و دانش جتریب را مطرح کرده اند. لننی اعالم کرده بود که ما به شـــــرق نگاه منی کنمی و نگاهی مستعمره 
به شـــــرق داشـــــتند اما این حبث به شوروی سازی شرق تبدیل شد که مهان نگاه از باال به پاینی بایق 

مانده است./*
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درسال 1547 میالدی، با روی کار آمدن ایوان چهارم ملقب به ایوان * 
خموف با بنیان گذاشنت سلسله ی رومانف سنگ بنای امپراطوری 
یه در ایران  تزاری روســـــیه را هناد، که این واقعه مصادف با حکومت صفو
یه خنســـــتنی دولت متمرکز و قدرمتندی بود که پس از اســـــالم در  بود. صفو
یت ایراین جان تازه ای خبشید و برای  ایران شـــــکل گرفت، دولی که به هو
اولنی بارمفهوم واژه " مرز" در این دوره دیده میشود.مهچننی، اولنی حکومی 
میباشـــــد که پس از اسالم، نظام ســـــیایس آن ترکیب دین و دولت است و 
یه  حکومی شیعه مذهب دارد.مهنی عنصر باعث شده بود حکومت صفو
از اعتبار بنی امللیل هبرمند شـــــود. اما در مهـــــنی دوزمان حکومت رومانف 
درعمر صدســـــاله ی خود گرفتار درگیری های داخـــــیل و خارجی بود که تا 
زمان پترکبیر، نقطه ی اوج حکومت تزاری روسیه، ادامه یافت. دراین زمان 
که روســـــیه در دوران نوســـــازی و حتوالت ســـــیایس، اقتصادی و نظامی به 
گاهی از اوضاع جهاین به سرمی بردند و  ســـــرمی برد پادشاهان صفوی در ناآ
یشم و  پا هم تعامل چنداین نداشـــــتند.مهچننی به دلیل وجود راه ابر با ارو
یای کاسپنی، از قدمی ایران  موقعیت روسیه در کرانه ی مشال و مشال غریب در
و روســـــیه با یک دیگر تعامالت جتاری داشـــــتند. در عصر شاه عباس اول 
ین خود را دنبال می کند و جتارت با روســـــیه  صفـــــوی اقتصاد ایران عصر زر
به حد اعالی خود می رســـــد. اما متاســـــفانه بعد از مرگ شاه عباس اول 

روابط ایران و روسیه 
در عصر صفویه

نگاهـــــی بـــــه

نرگس سادات برهاین

یخ  دانشجوی کارشنایس تار
دانشگاه عالمه طباطبایی
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صفوی به دلیل عالقه نداشنت جانشینان وی به جتارت، روابط جتاری 
ایران و روسیه کمتر می شود. در دوره ی شاه عباس اول صفوی چندین 
سفارختانه با اهداف سیایس-جتاری میان ایران و روسیه شکل می گیرد.
روند مناسبات دو کشور در این دوره به گونه ای بیانگر دیپلمایس فعال 
ین کاالهای  آن ها درجهت پیشبرد اهداف ســـــیایس-جتاری بود.مهم تر
یشمی  صادرایت از ایران به روسیه بیش ازمهه انواع واقسام منسوجات ابر
بود. دربرخی ازمنابع رویس آمده اســـــت؛ اقالمی مانند نیترات، پتاسمی و 
نفت باکو که در پزشکی روسیه کاربرد داشت به عنوان صادرات از ایران 
ذکر شـــــده است. جدای از روابط جتاری ایران و روسیه، به دلیل درگیری 
که ایران با مهسایه ی غریب خود عثماین داشت بسیاری از اوقات ایران 
پایی  یافت کمک از روســـــیه می شد بطوری که کشورهای ارو جمبوربه در
از رســـــاندن کمک به ایران سر باز می زدند ایران برای مقابله با عثماین از 

روسیه درخواست کمک می کرد.
از آن ســـــو که روســـــیه در نگاه به مدیترانه ، عثماین را پیش رو داشت و 
پای شریق در حال  از ســـــوی دیگر،عثماین از جانب بالکان به سوی ارو
پیشـــــروی بود، امپراتور یب میل نبود برای روزمبادا با ایران وارد یک بازی 
سیایس شود.از مهنی روی اولنی رابطه با مسکو در زمان شاه سلطان حممد 
خدابنده)پدر شاه عباس اول(مطرح شد. اما درطی متام این مدت تا زمان 
ین شاه صفوی روســـــیه هیچگونه کمکی به ایران درراستای مقابله  آخر
با عثماین نکرد ومهچننی روســـــیه با عثماین صلحنامه ای را امضا منود.
یه رو به سقوط خود بود و فرد ناالییق مانند سلطان  در دوراین که حکومت صفو
حسنی حکومت را در دست داشت، در روسیه با ظهور پترکبیر که در زمان 
او روسیه در اوج قدرت نظامی بود، بنیاد سیاست جتاوزکارانه به مرزهای 
کتبر 1917میالدی  یزی کرد که حدود دو قرن ونمی تا انقالب ا ایران را یپ ر
ادامه داشـــــت. به طور خالصه از روابطه ایران و روسیه می توان نتیجه 
گرفت که این روابط به صورت سیایس و جتاری بوده است که در بیشتر 
این برخوردها روسیه سود فرواین کرده و ایران دچار ضرر شده است./*
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صدای کالغ های پرســـــه زن در یک ظهرزمستاین و آمساین خاکستری * 
و یب رنگ!

درختاین یب بر و یب برگ و برف هایی که بر کاله ســـــربازان شکســـــت خورده ی 
یزی که آه می کشید! ایران زمنی فرو  می نشست و تبر

 قلب پاره پاره ی عباس میرزا و مهه مردماین که مهر مهین بر دل داشـــــتند، درد 
می کشید. این چهره سرزمیین ست که ناچار  است خاک بدهد به اجنیب ها تا 

جهانش کوچک تر نشود.
یاک کِش  در این میان اما در ســـــایه ی این ناچـــــاری، در یب خیایل، مرداِن تر
بار هتران برای هضم راحت ترعهدنامه ترکماچنای در مراســـــم سالم سیرکی  در
یان با یکدیگر مهاهنـــــگ کردند که پس از  بار شـــــاهانه به راه انداختنـــــد. در
ســـــخنان ملوکانه فتحعیل شاه مجالت مشخیص را به او پاسخ دهند. مراسم 
پا گشـــــت و مهگان به دور ختت شـــــاه مجع شـــــدند، شـــــاه نیز بر دو بالشت  بر
یش تکیه زد و خاصان تا کمر برای او خم شـــــدند و قبله  ید نشـــــان خو مروار

کرد:  عامل سخن آغاز 
گر ما امر دهمی که ایالت جنوب با ایالت مشال مهراهی کنند و یک مرتبه بر  »ا
روس منحوس بتازند و دمار از روزگاِر این قوم یب امیان درآورند چه خواهد شد؟«
گرفته بود گفت:» بدا به حال  خماطب که دراین سیرک نقش خود را خوب فرا

روس! بدا به حال روس!« 
یان شرف صدور یابد که قشون  گر فرمان قضا جر کرد: » ا شاه دگربار پرسیش 

بدا به حال روس!
حیاین شایان ر

یخ  دانشجوی کارشنایس تار
دانشگاه عالمه طباطبایی

مدیرمسئول گاهنامه کهن دیار، 
یخ دانشگاه  یه گروه تار نشر
عالمه طباطبایی
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باجیان یکی شوند و بر این  خراسان با قشون آذر
کنند چطور؟« گروه یب دین محله 

جواب دادنـــــد: »بدا به حال روس! بدا به حال 
روس!« 

چپی های مخســـــه  گر تو قبله عامل دگر بار گفت: » ا
چپی های مراغه بفرســـــتمی و  را هـــــم به کمـــــک تو
امردهـــــمی که با توپ های خود متام دار و دیار این 
کفار را با خاک یکسان کنند چه خواهد شد ؟« 
و مهچننی پاسخ تکرار شد: » بدا به حال روس! 

بدا به حال روس!« 
پس از این پرســـــش و پاســـــخ ها خشم مهایوین 
یش برخواست  فتحعیل شاه باال زده از جای خو
و آن مششـــــیر جواهر نشان را به قدر یک وجب از 
میان کشید و با طبع شاعری که داشت شعری با 

حلین محایس سرود:

کشم مششیر مینایئ
یزد که شیر از بیشه بگر

ق پسکیویچ  زمن بر بر
که دود از پطر برخیزد!

گهـــــان دو ســـــه تن به پـــــه پای شـــــاه افتاده و  نا
یر و رو  گفتنـــــد: » قربان مکش! مکش! که عامل ز

خواهدشد.«
که  گفت: »حاال  کرد و  قبله عامل چندی سکوت 
اینطور صالح می دانید ما هم دستور می دهیدم 

کنند.«  کار به مساملت خمت  با این قوم یب دین 
خیتند  حاضران تشکرات خود را بر روان شاه فرو ر
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یز رساندند. و فرمان مصاحله با روسیه تزاری را به دستان عباس میرزا در تبر
و دوباره غارغار کالغ هایی و درخت های یب بری و اشـــــک های ســـــرزمیین، 

زمستاِن این ُملک است. 
یاک کشان اطرافش منی گنجید این  آری در عقل ملوکانه شاهنشـــــاه و آن تر
شکســـــت. مغزهای یخ زده شـــــان در منی یافت که با تازش ایالت جنوب و 
مشال برارتش منظم روســـــیه و اســـــتراتژی های حساب شده شـــــان منی توان 
باجیان با  نبرد کرد و پیروزشـــــد. در منی یافت که متام قشـــــون خراســـــان و آذر
کاری  گر بر ســـــر روس ها آوارشوند  چپی های مخســـــه و مراغه نیز ا مهراهی تو
یرا روسیه در حال توسعه بود، کشوری رو به پیشرفت  پیش خنواهند برد. ز
ین سالح های آن روزگار جتهیز شده و آموزش  سالدات های روس به تازه تر
یان ایراین حی لباسهای یک دسی هم  نبرد دیده بودند و در این سو لشکر

بر تن نداشتند!
هپایشان به عصر نادری و صفوی تعلق داشت نه  بسیاری از تفنگ ها و تو

قرن ۱۹ میالدی... 
یان و شاه تهنا جنگی به حساب  بار جنگ های ایران و روس گرچه برای در
می آمد که در آن شکست خورده بودند اما برای کساین در ایران این سییل 

حممکی بود برای به خود آمدن تا ببینند کجای دنیا ایستاده اند
... عباس میرزا ولیعهد فتحعیل شـــــاه پیش گام این اندیشـــــمنداین بود که 
یافته بودند ایران زمنی چه میزان از پیشرفت های بشری عقب مانده است  در
ییدند  یان و دبیران و هنرمنداین رو بار یران و در و از پس این سییِل روزگار وز
که مهر مهین بر دل داشـــــتند و گاهی در راه اصالحایت که باید برای توسعه 

یش شستند. سرزمنی اجنام می شد دست از جان خو
جنگ های ایران و روس و عهدنامه هایش گرچه قلب مهین را پاره پاره کرد و 
سرزمنی های ایرایِن باالی رود ارس را به بیگانگان سپرد اما آغاز بیداری ای 
کماین با مغرهای یخ زده به  بود که سراجنام جامعه ایران را برای رهایی از حا

انقالب مشروطه کشاند./*
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95 лет назад «Огонек» писал об испытании снего-
вых автомобилей
«На днях в Москве состоялось испытание ав-
томобилей с гусеничной передачей и лыжами 

на передних колесах. Тип — легковая машина 10 N.P. 
Это изобретение — инженера Кегресса, работавшего в 
России в царском гараже, где он производил опыты и пе-
ределал на гусеничный ход три автомобиля "Паккард"». 
Но для настоящей постановки производства денег в 
России не нашлось, и Кегресс уехал во Францию. Там его 
изобретение нашло применение на заводах "Ситроен" и 
теперь пользуется таким успехом, что вперед запродана 
продукция за три года». Советский «Огонек» умалчивал, 
что Адольф Кегресс был личным шофером Николая II. 
Он оборудовал своим гусеничным движителем царские 
автомобили «Паккард», «Роллс-Ройс» и «Клемент-Бай-
ярд». 5 января 1917 года Николай II в дневнике записал: 
«В 2 часа отправился со всеми детьми на снеговых мото-
рах Кегресса к Пулкову; проезжали по разным оврагам, 
спустились с горы, ехали прямо полями и болотами 
вдоль Гатчинского шоссе и вернулись через Баболово. 
Нигде не застряли, несмотря на глубокий снег... Опыты 
оказались совсем удачными». Было решено поставить 
гусеничный движитель Кегресса на целый ряд россий-

испытании 
снеговых 
автомобилей

Мохаммед
МехдиРубин

Магистр образо-
вания по русскому 
языку из Тегеран-

ского университета
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ских бронеавтомобилей. Бронеавтомобили на шасси Кегресса, получившие 
название «Остин-Кегресс», использовались во время Первой мировой войны и 
впоследствии для нужд Красной Армии.
«На последнем испытании в Москве снеговой автомобиль спускался по лест-
нице от храма Христа, занесенной снегом,— писал "Огонек" в 1924 году,— и по 
боковым лестницам набережной к реке и поднимался обратно.
Машина легко идет по снежной целине, перебирается через небольшие су-
гробы… Нечего и говорить о том колоссальном значении, которое этот тип мог 
бы иметь в России, при невероятных пространствах, при диком бездорожье, 
при долгой снежной зиме»,— заключал журнал /*
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گانیوک" 95 سال قبل در مورد آزمایش اتومبیل های بریف نوشت.*  روزنامه آ
پیالر)شرکت صنایع  درمهنی ایام در مسکو، آزمایش خودروهایی با موتورکاتر
یایب  یکایی است، که در زمینه طراحی و توسعه، مهندیس و ساخت، بازار سنگنی آمر
و فروش موتورهای درون سوز، ماشنی آالت و جتهیزات سنگنی فعالیت می کند و 
ین سازنده ماشنی آالت عمراین جهان شناخته می شود.( که در  به عنوان بزرگ تر
چرخ های جلوی خود جمهز به اسکی بودند اجنام شد. مدل اتومبیل N.P 10 است. 
از اختراعات مهندس آدولف ِکگِرس )مهندس فرانسوِی صنایع نظامی که در سال 
1905 به سنت پترزبورگ مهاجرت کرد.( که در پارکینگ تزار در روسیه مشغول به 
پیالر  کار بود و درآجنا آزمایش هایی را اجنام داد و سه خودروی مدل پاکارد را به کاتر
تبدیل کرد. اما سرمایه ای برای تولید واقعی آن در روسیه یافت نشد و ِکگِرس به 
فرانسه رفت. در آجنا، اختراع وی در کارخانه سیتروئن بکار گرفته شد و اکنون چنان 
موفقیی کسب کرده است که حمصوالت آن در سه سال آینده به فروش می رسد. 
گانیوک درباره اینکه آدولف ِکگِرس راننده شخیص نیکالس  دوم است؛ سکوت   آ
پیالر  یال پاکارد، رولز رویس و کلمنت-بیارد را با کاتر کرده بود. او خودروهای رو
یه 1917، نیکالس دوم در دفتر خاطرات خود نوشـــــت:»  خود جمهز کرد. در 5 ژانو
ساعت 2 بعدازظهرمهراه بامهه چبه ها بوسیله موتورهای بریف ِکگِرس به پولکووا 
رفمت. ما در مســـــیر از کنار رودخانه های خمتلیف عبـــــور کردمی، از کوه پاینی آمدمی، 
یق بابالووا برگشتمی.  مستقمی در مزارع و باتالق ها درامتداد بزرگراه گاچینسکایه و ازطر
خودروها عیل رغم بارش برف ســـــنگنی، درهیچ جایی گیر نکرده اند! آزمایش ها 
بسیارموفق بودند.« مقرر شد تعدادی از خودروهای نظامی رویس به موتور ِکگِرس 
جمهز شوند. خودروی زره پوش روی شایس ِکگِرس موسوم به آستنی- ِکگِرس در 
 برای نیازهای ارتش سرخ مورد استفاده قرار گرفت.

ً
جنگ جهاین اول و متعاقبا

ین آزمایش درمسکو، یک اتومبیل  گانیوک در سال 1924 نوشت:»درآخر روزنامه آ
از پله های پوشیده از برِف کلیساِی جامِع مسیح پاینی رفت.«

چه چیزی می توان گفت وقی این ماشنی به راحی از مسیرهای بریف که امهیت 
عظیمی می توانست درروسیه داشته باشد، در مناطق صعب العبور، جاده های 

خاکی و زمستان های بریف طوالین عبور میکند.«/*

حممد مهدی روبنی

نگارنده و مترجم این مقاله
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آشـــَپِز  پـــیر
ین، در *  یکی از شب های سرد زمستاین شهر و در سال 1768میالدی، در

کلبه ایی کوچک پیرمردی که آشپز سابق»ُکنت تان« بود، دربستر بیماری 
افتاده بود. چند سال پیش چشم های او با حرارت کوره ی آشپزی کور شده بود. 
ین مستمری  بعد ازاین اتفاق او را دراین خانه اسکان دادند وهرازگاهی چند فلور

به او پرداخت می کردند.
وضعیت  خانه و زندگی اوبه شـــــدت فقیرانه بـــــود: یک میز، دوختت و دو صندیل 
وســـــایل خانه ی او بودند. تهنا وسیله با ارزیش که پیرمرد داشت؛ یک پیانو بود. 

یا« زندگی می کرد. پیرمرد مهراه با دخترش »مار
شیب پیرمرد به دخترش گفت:»من هیچ وقت کشیش ها را دوست نداشته ام، اما 
االن قبل از مرگم باید بار گناهامن را کمی سبک کمن، برو بیرون به خیابان ها و کیس 

را پیدا کن که پیش او به گناهامن اعتراف کمن.«
یا کتش را پوشـــــید و به  سرعت از خانه خارج شد. خیابان های شهر خلوت  مار
 
ً
یعا یا سر یادی را منتظر ماند. باالخره یک رهگذر پیدا شد. مار یا زمان ز بودند. مار

سراغ او رفت و دستش را گرفت.
یبه:»از من چه می خواهی؟« مرد غر

یبه بازگو کرد.  پیرش را برای مرد غر دخترک با صدایی لرزان آخرین خواسته  ی پدر
یبه با آرامش خایص که داشـــــت گفت:» خییل خب، اگرچه من کشیش  مرد غر

نیسمت ویل مشکیل نیست، بیا برومی!«
 کتش را درآورد کنار 

ً
یعا یبه سر یبه باهم به خانه برگشـــــتند. مرد غر یا و مرد غر مار

حممد لطییف

مترجم 
دانشجوی کارشنایس زبان رویس 
دانشگاه عالمه طباطبایی
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В один из зимних вечеров 1786 года на окраине 
Вены в маленьком доме лежал тяжело больной 
старик, бывший повар графини Тун. Несколько 
лет назад он ослеп от жара печей. Его поселили 

в этом домике и платили время от времени несколько 
флоринов. Обстановка в доме была очень бедная: 
стол, две кровати, два стула. Единственным богатством 
маленького дома был рояль. Вместе с поваром жила 
его дочь Мария. Ночью старик сказал дочери:
- Я всегда не любил священников, Но сейчас перед 
смертью мне надо очистить свою совесть... Выйди на 
улицу и попроси первого встречного прийти и испове-
дать меня...
- Мария набросила на себя пальто и выбежала на улицу.
Улица была пуста. Мария долго ждала. Наконец, пока-
зался прохожий. Мария побежала к нему и схватила его 
за руку.
- Что вы хотите?- спросил её незнакомец.
Девушка дрожащим голосом передала ему просьбу 
отца.
_ Хорошо,- сказал человек спокойно,— хотя я и не 
священник, но
это всё равно. Идёмтe!
Они вошли в дом. Незнакомец быстро снял пальто и сел 

Константин
Георгиевич

Паустовский

Русский советский 
писатель

1892_1969

Старый повар
История,  написанная 
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ختت پیرمرد نشست.
ین دقیقه هایت را با آرامش مهراه کمن؟ - خب تعریف کن، شاید بتوامن آخر

پیرمرد شروع به زمزمه کرد:» پیش از آن که کور بشوم، مهه ی زندگی ام را کار کرده ام. هیچوقت 
کار اشـــــتباهی اجنام نداده ام، اما زماین که مهسرم »مارتا« بیمارشد و من هم هیچ پویل برای 
ید داروهایش نداشمت، یک ظرف کوچک که از جنس طال بود از اربامب دزدیدم و فروخمت.  خر
االن هـــــم یادآوری این موضوع و مهچننی خمیف نگه داشـــــنت این گنـــــاه از دخترم برامی خییل 

سخت است؛ چراکه به او یاد داده ام که از کیس چیزی ندزدد.«
یبه پرسید:» آیا کیس از خدمتکاران را به خاطر این عمل جمازات کرده اند؟« مرد غر

_ نه، هیچکس! اگر می دانسمت که این ظرف طال به خوب شدن مارتای من کمکی منی کند، 
هرگز آن را منی دزدیدم..

یبه پرسید:» نام تو چیست؟« مرد غر
_» یوهان مایر«

یبه دســـــتش را چشمان کور پیرمرد گذاشـــــت و گفت:» خب یوهان مایر، تو درمقابل  مرد غر
خداوند و مردم گناهکار نیســـــی، چرا که از روی عشق به مهسرت این کار را اجنام داده ای. 

االن آخرین خواسته ات را به من بگو تا برایت اجنام دهم.«
_ می خواهم بعد از مرگم یک نفر از دخترم مراقبت کند.

_ به تو قول می دهم که از او مراقبت کمن. جز این چه خواسته ایی داری؟
سپس پیرمرد یک مرتبه لبخند زد و با صدای رسا گفت:» دمل می خواهد بازهم مارتای خودم 
را مهان گونه که در جواین با او مالقات کردم، ببیمن. دوســـــت دارم دوباره خورشید و این باغ 
قدمیی را هنگامی که در هبار شکوفه می داد، ببیمن، اما می دامن که چننی چیزی غیرممکن است. 

از دست من به خاطر گفنت این حرف های ساده لوحانه عصباین نباش...«
یبه ایستاد وگفت:» خییل خب، باشه.« دوباره حرفشو تکرارکرد:»خییل خب، باشه« او  مرد غر
به پیانو نزدیک شد و نشست. ناگهان صدای جلینگ جلینگ به سرعت در اتاق پیچید، 

یستایل به مست زمنی پرتاب شده باشند. گویی صدها گوی کر
یبه گفت:»گوش کن. گوش کن و متاشا کن... . مرد غر

یبه را که در آن حلظه به چه صورت بود به  یا چهره مرد غر شـــــروع به نواخنت کرد. آنگاه مار
یاد آورد. صورت اش متاشـــــایی بود. پیانو برای اولنی بار بعد از سالیان سال نواخته می شد. 
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около старика.
- Говорйте. Может быть, я облегчу ваши послeдние минуты?
- Я работал всю жизнь, пока не ослеп, _прошептал старик.
- Я никогда не делал ничего плохого. Но когда заболела моя жена 
Марта и у меня не было денег на лекарство, я украл у хозяев малень-
кое золотое блюдо и продал его. Мне тяжело теперь вспоминать 
об этом и скрывать мой проступок от дочери: я её научил не брать 
ничего чужого.
- А кто-нибудь из слуг пострадал за это?- спросил незнакомец.
- Никто. Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, я бы 
никогда не взял его.
- Как вас зовут?- спросил незнакомец.
- Иоган Мейер.
-Так вот, Иoган Мейер, - сказал незнакомец и положил руку на 
слепые глаза старика;
- вы не виноваты перед богом и людьми, потому что вы это сделали 
из любвй к жене. А теперь скажите мне вашу последнюю просьбу.
- Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о моей дочери.
- Я сделаю это. А ещё чего вы хотите?
Тогда старик неожиданно улыбнулся и громко сказал:
- Я хотел бы ещё раз увидеть Марту такой, какой я видел её в мо-
лодости, увидеть солнце и этот старый сад, когда он цветет весной. 
Но я сам знаю, что это невозможно. He сердитесь на меня за глупые 
слова.
- Хорошо, - сказал незнакомец и встал.
- хорошо, - повторил он, подошёл к роялю и сел, - и вдруг быстрый 
звон наполнил комнату, как будто на пол бросили сбтни хрустальных 
шариков.
- Слушайте, сказал незнакомец. Слушаите и смотрите.
Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, каким оно 
было в тот момент. Его лицо было прекрасно.
Рояль пел полным голосом впервые за многие годы.
Он наполнил своими звуками не только дом, но и весь сад. 
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یدن کرد. صدایش نه تهنا خانه بلکه متام فضای باغ را پُر کرد. برف شروع به بار
_ من ... من میبیمن! 

پیرمرد این را گفت و روی ختت نشســـــت و به حرفش را ادامه داد:» روزی که با 
مارتا آشنا شدم را می بیمن، روزی که او از خجالت کوزه شیر را شکست. زمستان 
سرد به کوهستان آمده بود. آمسان مهچون شیشه، آیب رنگ و درخشان بود و مارتا 

می خندید. دوباره حرفش را تکرار کرد: مارتا می خندید...«
یبه مهچنان می نواخت. ســـــپس از پیرمرد پرســـــید:» آیا چیز دیگری هم  مرد غر

می بیین؟«
پیرمرد ساکت بود، به چیزی گوش می داد..

یبه فورا گفت:» مگه منی بیین که شب از سیاهی به رنگ آیب تیره و سپس  مرد غر
به آیب آمساین تبدیل می شـــــود و نورگرم خورشید از جایی از باال شروع به تابیدن 
می کند و گل های سفید بر شاخه های قدمیی درختان شکوفه می زند. به عقیده من 
شکوفه های درخت سیب هستند، هرچند از اینجا، ازداخل اتاق شبیه گل های 

بزرگ الله دیده می شوند.«
یبه گفت:»نه قربان، این گل ها اصاًل شبیه گل های الله نیستند.  یا به مرد غر مار

این درختان سیب فقط برای یک شب شکوفه می دهند.«
یا پنجره را بازکرد، هوای سرد  یا خواســـــت که پنجره را بازکند. مار یبه از مار مرد غر

فضای اتاق را پر کرد.
یبه به آرامی و آهسته می نواخت. پیرمرد بر روی بالشت افتاد و به سخی  مرد غر

یا از ترس جیغ کشید... نفس می کشید.مار
یبه بلند شد و به مست ختت رفت. پیرمرد نفس زنان گفت:»مهه چیزرا مثل  مرد غر
سال های قبل خییل واضح دیدم اما من منی خواهم بدون اینکه نام مشا را بدامن، 

مبیرم.«
یبه پاسخ داد:» اسم من "ولفگانگ آمادئوس موتسارت" است.« مرد غر

یا از ختت دور شد و به آهنگ ساز بزرگ تعظمی کرد. مار
یا به مست ختت رفت، پیرمرد مرده بود.../*  هنگامی که مار
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Начал идти мокрый снег.
- Я вижу! сказал старик и сел на кровати. Я вижу 
день, когда я встретился с Мартой и она от смуще-
ния разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в 
горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и 
Марта смеялась. Смеялась, - повторил он.
Незнакомец продолжал игрӑть.
- А тепёрь, - спросил он, - вы видите что_нибудь? 
Старик молчал, прислушиваясь. 
- Hеужели вы не видите, _быстро сказал незнако-
мец, — что ночь из черной сделалась синей, а потом 
голубой, и тёплый свет уже падает откуда-то сверху, 
и на старых ветках ваших деревьев распускаются 
белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя 
отсюда, из комнаты, они похожи большйе тюльпаны.
- Нет, сударь, _ сказала Мария незнакомцу, _эти 
цветы совсем не похбжи на тюльпаны. Это яблони 
распустились за одну только ночь.
- Открой окно, Мария, попросил он. Мария открыла 
окно. Холодный воздух заполнил комнату. Незнако-
мец играл очень тихо и медленно.
Старик упал на подушки, жадно дыша. Мария 
вскрикнула от испуга.
Незнакомец встал и подошёл к кровати. Старик 
сказал, задыхаясь:
- Я видел всё так ясно, как много лет назад . Но я не 
хотел бы умереть ,
не узнав вашего имени.
- Меня зовут Вольфганг Амадей Моцарт, ответил 
незнакомец.
Мария отошла от кровати и низко поклонилась 
великому композитору. Когда она подошла к кро-
вати, старик был мёртв.  /*
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افعال حرکی در زبان رویس بسیار کاربردی اند و هیچ کس منیتواند امهیت * 
یر را خبوانید و توجه داشـــــته باشید که چقدر  آهنا را انکارکند. منت کوتاه ز

راحت تر می توانمی با آهنا از زبان رویس استفاده کنمی:

آرتیوم اغلب در امتداد خیاباین که دوستش نینا در آن زندگی می کرد، می گذشت، 
امـــــا هرگز به خانه اش منی رفت. زماین آهنا با هم به آموزشـــــگاه می رفتند. آرتیوم 
عاشـــــق نینا بود اما می ترسید با او دراین باره حرف بزند. مدیت بعد نینا با یک 
مرد جوان به نام وادمی ربروف آشنا شد و با او ازدواج کرد. آهنا به سن پترزبورگ، 
، آرتیوم فهمید که نینا از وادمی طالق گرفته و به مســـــکو 

ً
زادگاهش رفتند. اخیرا

نقل مکان کرده اســـــت. حاال او دوباره با مادرش در خانه قدمیی شـــــان زندگی 
ید. او به فروشگاه  می کند. در این روز آرتیوم تصممی گرفت به نینا مهه چیز را بگو
ید. وقی که او به یک خیابان آشـــــنا آمد، مدت  رفت و یک دســـــته گل رز خر
یر پنجره های خانه اش قدم زد اما هرگز جرات ورود پیدا نکرد. برف  طوالین در ز
یدن گرفت و او سردش شد. آرتیوم فکر کرد: »هبتر است فردا بیامی.«  شروع به بار
یادی را  وقـــــی او رفت، نینا برای پیاده روی با ســـــگش بیرون آمد و ردپاهای ز
روی برف دیـــــد. او فکر کرد: »کیس در اینجا منتظـــــر حمبوبش بوده و به مدت 

طوالین عقب و جلو رفته ...«
و حق با او بود!/*

ــِق ــ ــــ ــ ــــ ــ ــشـ ــ َقــــــدمیـــــــــــــی عـ
یت حدیثه فتو

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 
طباطبایی

نکات 
دستور 
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Глаголы движения настолько практичны в 
русском языке и никто не может отрицать их 
важность.Прочитайте короткий текст ниже и 
обратите внимание, как проще, мы можем 
использовать русский язык с ними:
Артем часто проходил по улице, на которой 
жила его подруга Нина, но ни разу не зашёл 
к ней домой. Когда-то они вместе ходили 
в институт. Артем любил Нину, но боялся 
сказать ей об этом. Некоторое время спустя 
Нина познакомилась с молодым человеком по 
имени Вадим Ребров и вышла за него замуж. 
Они уехали в Петербург, в его родной город.
Недавно Артем узнал, что Нина развелась 
с Вадимом и переехала в Москву. Теперь она 
опять живёт с мамой в их старом доме. В 
этот день Артем решил всё сказать Нине. 
Он пошёл в магазин и купил букет роз. Когда 
он пришёл на знакомую улицу, он долго ходил 
под окнами её дома, но так и не решился во-
йти. Пошёл снег и ему стало холодно. «Лучше 
приду завтра», - подумал Артем. Когда 
он ушёл, Нина вышла гулять с собакой и 
увидела много следов на снегу. Она подумала: 
«Кто-то ждал здесь свою любимую и долго 
ходил взад-вперёд». Как она была права! /*

Старая 
любовь
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Давайте 
поиграем!

Погоризонтали
3. Часть речи,которая обозначает действие предмета и 

отвечает на вопросы "Что делать?" и "Что сделать ?"
5. Главный член предложения. Обозначает действие 

предмета и отвечает на вопросы: Что делает предмет 
что с ним делается

9. Часть речи, обозначающая признак, качество и свой-
ства предмета

11. Морфема, которая служит для образования новых 
слов

12. Главный член предложения обозначающий предмет и 
отвечающий на вопросы кто? что?

14. наука,которая изучает устойчивые сочетания слов
15. Основная часть слова

Повертикали
1. Часть речи, обозначающая признак действия
2. Буквы которые поются
4. Cлужебная часть речи, которая служит для связи 

существительного, местоимения и числительного с 
другими словами в словосочетании

5. Часть речи, которая обозначает предмет
6. Как правильно: одеваться или одеватся.
7. Слово,которое обозначаeт количество предметов при 

их счёте
8. Часть речи,которая указывает на предмет,но не 

называет его.
10. Существительные бывают собственными и …
13. Раздел науки о языке изучающий правила

می ثابیت مر

دانشجوی کارشنایس زبان رویس 
دانشگاه عالمه طباطبایی
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1. Определите фразеологизм со значением «неожиданно».

1) Стоять как вкопанный 2) Как снег на голову
3) Бежать сломя голову  4) Белая ворона

2. غیرمنتظره، ناگهان 1. مثل جمسمه ایستادن 
4. گاو پیشوین سفید یدن   یع دو 3. بسیار سر

ینه 2 می باشد. < پاسخ صحیح گز

2. Определите фразеологизм со значением «очень бычтро».

1) Как в воду опущенный  2) Во весь дух
3) Бить баклуши  4) Сквозь землю провалиться
 

1( بسیار افسرده و مامت زده
2( با متام سرعت، مثل باد  
3( بهیوده وقت گذراندن، بیکار بودن

4( آب شدن )از خجالت(، گم و گور شدن )از ترس(، حمو شدن   

ینه 2 می باشد. * پاسخ صحیح گز

3. «Удивляться» – это синоним к фразеологизму ........... .

1) «делать погоду» 2) «водить за нос»
3) «на всех парусах» 4) «делать большие глаза»

سواالت خبش 
اصطالحات و ضرب املثل ها
 سال های 97 و 98

دکتر سعید فنجاین

گردآورنده
استاد مهمان دانشگاه 
عالمه طباطبایی
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2( سر کیس را شیره مالیدن، کیس را سر دواندن 1( نقش تعینی کننده داشنت در کاری یا چیزی  
4( بسیار تعجب کردن 3( با متام سرعت، با متام توان   

ینه 4 می باشد. * پاسخ صحیح گز

4. Укажите синоним к фразеологизму «за тридевять земель».

1) На краю света 2) Как в аптеке
3) Брать на арапа 4) Во всю Ивановскую

2( بسیار درست و دقیق 1( آن سوی دنیا، پشت کوه قاف  
4( با متام توان یب به هدیف رسیدن  3( با هتدید و فر

ینه 1 می باشد. * پاسخ صحیح گز

5. Укажите значение фразеологизма «провалиться сквозь землю».

1) неизвестно 2) не задумываться
3) исчезнуть 4) не слушаться

ینه 3 می باشد. * پاسخ صحیح گز

6. Если он что-нибудь обещает, то непременно сделает: такие, как он...

1) вертятся в голове 2) не бросают слова на ветер
3) бросаются в глаза 4) бросают слова на ветер

2( روی هوا حرف منی زنند 1( نوک زبان هستند  
4( روی هوا حرف می زنند 3( به چشم می آیند 

ینه 2 می باشد. * پاسخ صحیح گز

7. После того как он выполнил важное поручение, у него словно ...

1) концов не найти 2) камня на камне не оставили
3) как снег на голову 4) гора с плеч свалилась
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2( به شدت مورد انتقاد قرار دادند 1( سر و هتش مشخص نیست 
4( کوهی از روی شانه هایش برداشته شد 3( غیر منتظره 

ینه 4 می باشد. * پاسخ صحیح گز

8. Во время премьеры новой трагедии театр был полон, ..... .

1) рука об руку   2) с пятого на десятое
3) яблоку негде было упасть 4) чуть свет

یدن 2( یب نظم و ترتیب، از این شاخه به آن شاخه پر 1( دست در دست هم 
4( صبح بسیار زود، کله سحر 3( جای سوزن انداخنت نبود 

ینه 3 می باشد. * پاسخ صحیح گز

9. Уже две недели ты ........ : обещал достать нужную книгу, а ее все нет и нет.

1) делаешь вид  2) водишь меня за нос
3) войдешь в историю 4) делаешь большие глаза

2( من را سر می دواین 1( وامنود می کین 
4( تعجب می کین یخ خواهی پیوست   3( به تار

ینه 2 می باشد. * پاسخ صحیح گز

10) Своим выступлением он .......... моему оппоненту.

1) сыграл на руку 2) ломал голову
3) ловил на слове 4) играл первую скрипку

2( روی چیزی بسیار فکر کردن 1( کمک کردن )به رقیب کیس(، آب به آسیاب کیس رخینت 
4( حرف اول را زدن 3( حرف کیس را غنیمت مشردن 

ینه 1 می باشد. * پاسخ صحیح گز
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)aptyeka) -аптека < آفِتک 
داروخانه )در غرب مازندران(؛ در مازندران با استفاده از این وام واژه اسم مرکب جدید »آفِتک 

خانه« را سـاخته انـد کـه بـه معنـای »مطب پزشک« به کار می رود.

 )spichka)-спичк < ِاسِپشکه 
چوب کبریت

)stul)-стуль سُدل 
ُ
< ا

صندیل جملل و گرانهبا، صندیل )وارد کردن صندیل های جملل روس ها به مازندران موجب 
اضافه کردن معنای جملل به این واژه شده(

 )tyrka)-турка  < تورکا 
کیسه کوچک برای نگه داری برنج؛ در رویس ظریف برای درست کردن قهوه

وام واژه

Лукманаспросили:укоготынаучилсявежли-
вости?лукманответил:отневоспитанныхто

естьявоздержалсяоттогочтоговоритточтоя
слышалотнихиделалточтоАниделалиму-
дрыйчеловекТакжеизвлекаетсоветыизшутят
июмораносотнимудрыесоветыбезполезно
дляневежественногочеловека.

Махназдехгани

Бакалейная русского 
языка Студентка из 

Университета имени 
Алламе Табатабаи
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»آیاِت ]نشانه هاِی[ خود را منی بیمن و دیگر هیچ نیّب ای نیست. و در میاِن ما کیس نیست 
که بداند تا به ِکی ]منظور وضعیِت نبوِد نشانه و نیب[ )برقرار( خواهد بود ]هیچ کس در میاِن 

ما نیست که بداند تا چه هنگام[.«
مزامیر داوود ـــــ مزمور ۷۴ آیه 9

که  »مزمور هفتاد و چهارِم مزامیر داوود ـــــ  آیه ی هنم، ترمجه ی دیگر ]آمده در کتاِب "زماین 
گامنب، ترمجه ی جمتیب گل حممدی، نشر بیدگل[: »ما دیگر هیچ  بایق می ماند" اثِر جورجو آ
منا و نشانه ای منی بینمی؛ و دیگر هیچ نیب ای هم ندارمی، و هیچکس در میان ما نیست که 

بداند تا چه هنگام«

یژگی مشترک دارند آن هم این *  به گمامن فیلم های تارکوفسکی مهه یک و
اســـــت که مهه ی آهنا میزباِن شبحی از امیان هستند، این شبح در مهه ی 
فیلم های تارکوفســـــکی حاضر است؛ این شـــــبح گاه سایه می افکند و گاه حلول 
می کند. دلیل اینکه نوشته ی خود را با بندی از مزامیر داوود آغاز کردم این است 
یســـــِت تارکوفسکی و و روایت های  که میاِن مضموِن این بند، وضعیِت دوراِن ز
یـــــن فیلم های او قرابی اهلیـــــایت در ذهمن برقراراســـــت و رابطه ای که در  مطرح تر
مضموِن این مؤلفه ها هنفته است موجب گردید تا این یادداشت را به ختلیص و با 
یرگِر امیان، آندری  یسم. تا شاید ادای احترامی باشد به تصو یشاین بنو آشفتگی و پر

تارکوفسکی و آن کس که هنوز امیان دارد!

یسته تارکوفسکی در بستر وضعیت و آچنه ز
یرگِر امیان بود در زمانه ای  تارکوفســـــکی به عنواِن یک مسیحِی ارتدوکس که تصو
یالیســـــم دیالکتیک جای امیاِن اهلی_اهلیایت  یســـــت که در بلوک شرق ماتر می ز

مکاشفه با تصویر
آندری تارکوفسکی چگونه امیان را به تصویر می کشد؟

عیل حممد مهاجر ناصر

دبیر اجنمن علمی علوِم سیایس 
دانشگاه شهید هبشیت
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یالیسم،  را گرفته بود و در غرب نیز امیان بر اثِر ضربه های مدرنیســـــم سرمایه ساالرو رواج ماتر
یستانسیالیسم احلادی و ... تکیده و کم فروغ شده بود. در زمانه ی تارکوفسکی  هنیلیسم، اگز
یژه ســـــینما در کشاکش میان دو عنصِر نابودکننده یعین ایدئولوژیک شدِن هنر در  هنر و به و
بلوک شـــــرق و جتاری سازی و کاالیی سازی هنر و سینما در بلوِک غرب باید خود را زنده نگاه 
یرگِر امیان بـــــه زندان مبّدل کرده بود.  می داشـــــت و چننی وضعیی مهه جا را برای یک تصو
یاروِی هر استقالِل  یای متخاصم رو هراس های وضعیِت جنگ سرد که یک بستر را با دو رو
هنری و فرهنگی قرار می داد به مهنی جا خمت منی شـــــد، از ســـــویی برای هر آن کس که امیان 
داشت، امید به »جناِت مسیحایی« [که با حاضر شدِن عییس در آستانه ی فرا رسیدِن زماِن 
)وقِت( آخرین حمقق می شد.] جای خود را به »دهلره ِی آخرالزماین غیراهلی و بشری« با آغاِز 
یست  نزاِع امتی بنی دو بلوک غرب و شـــــرق داد. زمانه ی تارکوفسکی دوراِن غیبت هر نوع ز
معنوی و امیاین در جهاین دو قطیب اســـــت و بنا به مضموِن بنِد آورده شده از مزامیر وضعیی 
حاضراست که هیچ نشانه و نیب ای دیگر درمیان نیست که بشارت یا انذاری را بر آن کس که 

هنوز امیان دارد ارائه دهد.

فقدان، »بایق ماندگی« و تداعی آن در فیلم های تارکوفسکی
از آجنا که نشانه ها ]بنا به آچنه که در عهد عتیق و جدید به عنواِن »نشانه« مکتوب گردیده 
اســـــت.[ نوعی رخداِد تکنی و منحصر به فرد در زمانه ی خود اســـــت، امیاِن مردم ]و یا حی 
یخ مردمان[ را به قبل و بعد از حادث شدن خود تقسمی می کند و در خود اثر یا علی منایان  تار
و پایدار از اراده ی اهلی دارد؛ مهچون یک دعوت، بشـــــارت و یا انذاِرعظمی که منتج به امیان 
آورِی عمومی می گردد و از سویی هنگامی که یک "نیب"در زمانه ای حاضر است، برای آنان که 
یست مؤمنانه دارند زمان های امیاین و رابطه شان با نشانه ها به واسطه ی گفتاِر نیب روشن تر  ز
 به میاجنِی رابطه اش با آینده تعریف می شود و تهنا میاجنِی رابطه ِی نیب 

ً
می گردد، چرا که نیب ذاتا

با آینده است که می تواند پاسخ بدهد تا فرا رسیدن حلظه ی مسیحایی چقدر بایق مانده است!
یس و ایثار انواعی از "بایق   در فیلم هاِی استاکر، آندری روبلوف، سوالر

ً
تارکوفســـــکی واضحا

یر می کشد. در روایِت فیلم های مذکور نوعی جدا افتادگی شخصیت اصیل  ماندگی" را به تصو
یا  یا وضعیت از اســـــتعالء مشاهده می شود. آچنه که استعال و الوهیت از آن جدا می شود ]و
امـــــر و اراده ی الوهی آن را ترک می کند[ "بایق مانده"تلیق می گردد. این بایق مانده مهان مکان، 
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زمان، ابژها و افراد هستند که در غیاب امر قدیس قرار دارند و با وجود اینکه آچنه بایق مانده 
واسع، بسیط و متکثر اســـــت اما گویی نوعی پس مانده و انبوهی یب ارزش است؛ در غیاب 
حضوِر عیســـــوی و امِر قدیس بنا به روایت پولویس:» ما به تفاله ی جهان و زباله ی مهه چیز 

بدل گشته امی.«]پولوس رسول، نامه ی اول به قرنتیان 13:4[

تصویِر امیان
یِر تارکوفسکی بازگردمی و رد شبِح  حال با درنظرگرفنِت چننی وجه هایی باید به مکاشفه ی تصاو
یده شدن توسط  امیان را جستجو کنمی. به هنگامه ی قرارگرفنت در یک رابطه ی امیاین و یا برگز
یا در رابطه ی  یده است یا نه و آچنه شخص به آن امیان دارد هیچگاه فرد منی تواند بداند که برگز
امیاین قرار گرفته اســـــت یا نه؛ بلکه این اموررا فقط می تواند حس کند و این حس کردن به 
ییش که فرد در مقابِل این پرسش یا خواست دانسنت دارد رخ  نقل از سورن کیرکگور در تشو
یژه در سه فیلم استاکر، آندری روبلوف و ایثار  می دهد.مهه ی مردان شیداِی تارکوفسکی به و
در ایـــــن رابطه ی امیاین قرار دارند. این رابطه ی امیاین نوعی برقراری ارتباطی خصویص با امر 
یدادهایی که این رابطه ی امیاین به ارمغان می آورد، مرز خیال  قدیس است به مهنی خاطر در رو
و واقعیت گم است. در فیلِم استاکر ما یک وضعیِت بایق مانده را در خانه ی استاکر مشاهده 
یسِت ایشـــــان، مطرود ازهر نوع خوشبخی است اما استاکر به حضورمعجزه  می کنمی گویی ز
در »منطقه« امیان دارد. در آغاز این فیلم سیاه و سفید است ویل به هنگامی که آن سه مرد 
یِر سه جموس که به  یسنده و مرِد دانشمند یا استاد که یب شباهت هم به تصو ]استاکر، مرِد نو
دیداِرعیســـــای تازه به دنیا آمده در بیت اللحم می روند نیستند[ به منطقه برای دیدار معجزه 
می رسند فیلم رنگی می شود. و پس از خروج این سه از منطقه فیلم به حالِت سیاه و سفید 
باز می گردد و دوباره زماین که دختِر بیمارگوِن استاکر که به واسطه ی  نیروی نگاِه خود لیوان ها 
را روی میـــــز تکان می دهد و معجزه اش منایش داده می شـــــود فیلم رنگ به خود می گیرد و از 
حالت سیاه و سفید خارج می گردد. گویی خوِد تارکوفسکی می خواهد به این پنداشت اشاره 
کند که مرِز خیال و معجزه گم اســـــت اما هر جا که شبِح امیان بر روی این مرزهاِی مهبم پای 
یر و دمیده شـــــدِن روح و معنا بر حیات شاهِد وضعیی  بگذارد مهچون وروِد رنگ ها به تصو

شوربرانگیز خواهمی بود.
یش ]اضطراِب  استاکر مهاننِد هرآنکس که در زمانه ی خوِد تارکوفسکی امیان دارد از هجوِم تشو
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نایش از امیـــــان[ و دل مردگی ]یأِس حاصل از 
فقداِن امیان و جداافتادگـــــی از امر متعایل[ در 
امان خنواهد بود. اما در آخر حکم به نفِع امیان 
صادر می شـــــود چرا که استاکر اجازه منی دهد 
اتـــــاِق آرزوها در منطقه نابود گردد و از فضایی 
که در آن می تواند امیان داشته باشد پاسداری 
می کند. در فیلِم آنـــــدری روبلوف پس از رخ 
یرانگری های  دادِن فاجعه ]محله ی تاتارها و و
ـــــف به لب فرو 

ّ
ایشـــــان[ روبلوف خود را مکل

بسنت می کند. گویی نوعی بایق ماندگی پس 
که مصیبت  از فاجعـــــه رخ داده و روبلـــــوف 
بر او ســـــنگنی آمده اســـــت براِی آنکه بتواند 
رابطه ی امیاین خودش را دوباره برقرار ســـــازد 
سکوت پیشه می کند. روبلوف بایق ماندگی را 
معطوف به حتقِق معجزه یا سعادیت عیسوی 
طی منی کند، بلکه او با نشـــــانه ای شخیص و 
یِل شـــــخیِص امیاین از  در عنی حال امیاین ]تأو
یک رخداد، واقعه، فـــــرد و ...[ مواجهه پیدا 
می کند و آن پســـــرکی است نه با دانش بلکه 
بـــــا نوعی حس کردِن وحی آمیـــــز و یا راز آلود 
یش و یا اضطراب  که آمیخته با شـــــک، تشو
کلیسا را می سازد  است؛ زنِگ عظمی اجلثه ی 
و در اینجا دوباره به نفِع امیان حکم می شـــــود 
و روبلـــــوف به کاِر نقایش کلیســـــا بازمی گردد. 
یس و ایثار نیز  تارکوفسکی در فیلم هاِی سوالر
یر می کشد اما هیچ فیلمی  شبِح امیان را به تصو
به واقع منی توانســـــت مهچـــــون ایثار اعاده ی 
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یرکشد و متام نشانه های فیلم های پیشنِی او را نیز در خود  امیاِن معطوف به جنات را به تصو
یِخ مرگ خود مطلع بود که چننی وصیت نامه و امضایی  داشته باشد. گویی تارکوفسکی از تار
ین اثر برجای گذاشت. ایثار فیلمی پر از نشانه است؛ هراِس  سینمایی را از خود به عنوان آخر
یر کشیده می شود  نایش از وقوع یک آخرالزماین امتی به جای آخرالزماِن عیسوی در آن به تصو

یدگی برای جناِت دنیا نیز در آن روایت می شود. و رابطه ی امیاین و حس برگز
ایثار کردن منتِج هر رابطه ی امیاین اســـــت و در ایثاِر اصیل برای آنکه دستیایب به حمال ممکن 
شود و رابطه ی امیاین واالتر از هر چیز استقرار یابد نوعی تعلیق اخالق صورت می گیرد که عشق 
نامشروع اما جنات خبِش شخصیت اصیل فیلم ایثار و خدمتکار می تواند به عنوان رد یا تعلیق 
اخالق در فراینِد ایثار درک شود. و سوزاندِن خانه آن چیزی است که در فراینِد ایثار از دست 
می رود تا شـــــاید به لطِف حمال دوباره و از نو بدست آورده شود که در آخر فیلم نوعی آرامش 
یر کشیده می شود که گویی این فرایند موفقیت آمیز بوده است اما ما را به پرسیش  یافته به تصو باز
مستتر در فیلم های پیشنی تارکوفسکی می کشاند : آیا ما شاهِد رابطه ای امیاین [یا فرایند وحی 
آمیز در طی ایثار و جنات دنیا] بودمی یا هر آچنه که دیده امی تهنا خیاالت بوده است؟! در واقع 
ین اثِر خود ما را به اولنی پرسش ها بعد از مواجهه با  تارکوفســـــکی در آخرین شات هاِی آخر
امیان و زماِن بایق مانده می کشـــــاند و امیِد امیان را به فرمی یأس آمیز به خماطب ارائه می کند.

مؤخره؛ بازگشنت به آغاز
و در آخر از خواننده ی این یادداشت می خواهم به رابطه ی امیاین، سینما و عامِل وهم فکر کند 
و به توصیِف فضاپیمایان از اقیانوِس رازآلود در فیلِم سوالریس: »جایی که در آن مرز خیال 
و واقعیت گم اســـــت و می تواند به پنداِر آدمی جسمانیت ببخشد.« باز گردد و در هنایت با 
یســـــنت در وضعیِت خالِء امیاین و زماِن بایق مانده [زماین که از هر نوع  خود بیاندیشـــــد چرا ز
اســـــتعالی قدیس ای هتی گشته] تارکوفسکی را واداشته اســـــت تا در پایان ما را به نقطه ی 
یِن مواجهه ِی باامیان و رابطه ی امیاین بکشاند؟ مگر چیزی جز فقداِن نشانه ها و نیب است  آغاز
 به نقطه ی آغازی می-کشاند، نقطه ای که میل به 

ً
که ما را در فضایی برای امیان داشنت دامئا

سنجِش یقیین امیان و نشانه ها در برابر خیاالت را طلب می کند، نقطه ای که روحی مهیشه 
خســـــته و شکاک اما دلبسته به امیان از خود می پرسد آیا این وحی و معجزه ی اهلی است یا 

وهم و خیاِل شخیص خود؟/*
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خبش بزرگی از ادبیات معاصر روسیه مربوط به دوران جنگ های جهاین * 
اســـــت. جنگ، این عامل جدایی، انتظار و امید. کنستانتنی سیمونوف 
یس، از ادیبان معاصر روس است  یسنده و منایشنامه نو )1979-1915(، شاعر، نو
که در دوران جنگ جهاین دوم به عنوان خبرنگار درنبردهای خمتلیف حضور داشته 
یبای او بر  و بســـــیاری از آثار او تاثیر گرفته از جنگ است که طننی برخی از آثار ز
پیکره سینمای جنگ روسیه افتاده است. از مجله آثار معروف او که به سبب آن 
به شهرت یب نظیری دست یافت؛ مربوط به شعر » منتظرم مبان« بود که به گفته ی 
فرزندش؛ این شعر، برای کنستانتنی سیمونوف از تراوشات شاعرانه ای بوده که به 
یر درآمده  است و در ابتدا عالقه ای به چاپ  یک  باره و در زماین کوتاه به رشته حتر
آن نداشته، این شعر را از مجله اشعار شخیص می دانسته و تهنا در مجع دوستان 
نزدیک به خواندن آن می پرداخته اســـــت. سیمونوف تهنا زماین برای چاپ این 
شعرتســـــلمی می شود که یکی از نزدیکان خبر از آن می دهد که این شعر تهنا عامل 

تسیل وی در مقابل درد دوری او از مهسرش است.

علیرضا کشاورزی

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 

طباطبایی

منتظرم مبان!
کنستانتنی سیمونوف شعری از 
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یه »حقیقت« چاپ  این شعردر سال 1941، در نشر
می شود و در سال 1943، فیلمی تاثیر گرفته از آن با 
عنوان »منتظرم مبان« به کارگرداین الکساندراستولپر 
یگـــــری والنتینا ســـــیُروا )مهســـــر کنســـــتانتنی  و باز
یگر نقش اصیل به روی  ســـــیمونوف( به عنوان باز

پرده منایش می رود.
یژگی های فیلم »منتظرم مبان« برای عالمقندان  از و
یخ سینما می توان به تعجب واداشنت بیننده  به تار
در ســـــال های حال حاضر پرداخت، ازاین جهت 
که چگونه می توان در ســـــال 2020 و حجمه انواع 
و اقسام فیلم های متام رنگی و هالیوودی به دیدن 
فیلمی ســـــیاه و ســـــفید با قدمت بیش از 75 سال 
نشست اما با وجود این بازهم از دیدن آن لذت برد.

درباره فیلم:
که  یس ولینوف( افسرارشدی است  نیکوالی )بور
باید به مهراه هم قطارهایش خانه را به مقصد خط 
مقدم ترک کنند و لیزا)والنتینا ســـــیُروا( معشویق که 
روزها بعد از روزهـــــا چاره ای جز انتظار و مقابله در 

برابر نا-امیدی از بازگشت نیکوالی ندارد.../*

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,

Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,

Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать

В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,

Сядут у огня,
Выпьют горькое вино

На помин души...
Жди. И с ними заодно

Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,

Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть

Скажет: – Повезло.
Не понять, не ждавшим им,

Как среди огня
Ожиданием своим

Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать

Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,

Как никто другой.
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ین فیلم سازاین است که کار خود را *  »آلکیس باالبانوف« یکی از مشهورتر
پایش احتاد مجاهیر شوروی آغاز کرد و از مهنی رو  درست در حببوحه ی فرو
ین فیلم سازان روسیه ی معاصر است. باالبانوف  شاید بشود گفت یکی از مهم تر
در خنستنی آثارش با اقتباس آثاری از کافکا و بکت به آزمون و خطا پرداخت تا 
ین اثرش یعین »برادر1« را ساخت. سراجنام در اواخر دهه ی نود، شناخته شده تر

برادر، داستان مرد جواین به نام دانیال را روایت می کند که تازه از سربازی برگشته و 
در شهر کوچکی با مادر پیرش زندگی می کند. دانیال به شهر سن پترزبورگ و پیش 
پا کند ویل معلوم می شود  برادرش می آید تا با کمک او کاری برای خودش دست و
بـــــرادرش از راه آدم کیش پول درمی آورد و پای او را هم به این مســـــیر باز می کند.

چرا باید فیلم برادر را متاشا کرد؟
یخ ســـــینمای روســـــیه و حی جهان به حساب  برادر فیلم تعینی کننده ای در تار
می آید. این فیلم موجبات شکل گیری ژانر تازه ای در دل سینمای روسیه را فراهم 
آورد؛ فیلم های اکشین که موضوعشان مافیای روسیه بود. شخصیت پردازی این 
فیلم الگوهایی در اختیار کســـــاین گذاشـــــت که پس از باالبانوف به سراغ این 
موضوع رفتند و حی خود باالبانوف هم به سراغ ساخت دنباله ی فیلم رفت که 

البته اثر چشمگیری هم از آب درآمد.
در سینمای هالیوود هم از الگوهای فیلم سازی باالبانوف استقبال شده است. به 
عنوان مثال در فیلم »وعده های شریق2«، خونسردی آدم کش ها و روش هایشان 
پذیری از فیلم برادر حی تا  مـــــا را به یاد دانیالی فیلم باالبانوف می اندازد و تأثیر

امیان رهبر

کارشناس ارشد پژوهش هنر

یادداشیت درباره ی فیلم

َبــــــــراَدر...

برادر؛
اثری از آلکیس باالبانوف
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یک3« نیز ادامه  قلب فیلم سازی جتاری هالیوود و جمموعه فیلم های »جان و
یافته است. خشونت فیلم باالبانوف هم اگرچه تکان دهنده است ویل در عنی 
حال حالی کمیک به خود می گیرد. دانیال قاتیل خونسرد است ویل به مهان 
اندازه هم یک جوان عشـــــق موسییق به حساب می آید که با آدم ها شوخی 
یان پیش می رود. فیلـــــم باالبانوف مهچننی ارجاعات  می کند و خالف جر
پررنگی به ظهور خرده فرهنگ پانک در کشور روسیه دارد. حلن شوخ وشنگ 
یژه کتاب »خاطرات یک پانک رویس۵«  رمان های »ادوارد لیمونوف۴« به و
را به وضوح می شـــــود در این فیلم هم پیدا کرد که البته خشـــــونت بیشتری 
چاشین کار خودش کرده است. افسارگسیختگی این نسل از جوانان نه تهنا 
در پس زمینه ی اثر منود بارزی پیدا می کند بلکه رفتارهای دانیال که در مقابل 
ــــ  حال این پایگاه قدرت می خواهد سردسته ی خالف کارهای  پایگاه قدرتـ 
ــــ  می ایستد و دست به  یکا و فرهنگ غریبـ  رویس باشـــــد یا اصاًل کشور آمر

اعتراض می زند.
متاشـــــای فیلم از این جهت نیز حائز امهیت اســـــت که سعی می کند موسییق 
یمت تند  روسیه در دهه ی نود میالدی را به ما معریف کند و البته مهنی موسییق ر
و پرتعلییق به فیلم خبشیده که اثرگذاری صحنه های اکشن فیلم را دوچندان 
کرده اســـــت. در هنایت می شود گفت اثر باالبانوف به مهان اندازه که فیلمی 
سرگرم کننده و جذاب به حساب می آید، مطالعه ی دقییق روی فرهنگ روسیه 
یر  نیز هست و تنش های سیایس، اقتصادی و فرهنگی کشور را به خویب تصو
می کند. از طریف با فعالیت گروه های موســـــییق روسیه و سبک و سیاق آن ها 
آشـــــنا می شومی و از طرف دیگر به تارخیچه ی کنش های سیایس کشور مثل 
جنگ اول چچن و نبرد آملان و شـــــوروی در جنگ جهاین دوم نیز اشـــــارایت 
یژه فلسفه ی سیایس  می شود. فیلم برای عالقه مندان به مباحث فلسیف و به و
نیز نکات ارزمشندی دارد و به حبث احنصار قدرت سیایس در شهرهای بزرگ 
یزی می زند. با مجع بندی متام این ها می شـــــود به این نتیجه رســـــید که  نیز گر

متاشای فیلم هیچ خماطیب را نارایض خنواهد گذاشت./*

 
1. Brat.
2. Eastern Promises.
3. John Wick.
4. Eduard Limonov
5. Memoir of a Russian 
Punk.
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چرنوبیل از مهان ابتدا با اظهارات مهبمی شـــــروع می شود که نشان از وقوع یک 
فاجعه دارد و افرادی که در مواجه با این فاجعه مقصر قلمداد می شوند. این مقدمه 
کوتاه، با یک غافلگیری به پایان می رســـــد و متاشاگر را به گذشته سوق می دهد.
زماین که نیروگاه امتی چرنوبیل دچار مشکالیت می شود، دانشمندان داخل نیروگاه 
درحال تالش برای مهار حبران هستند اما دانشمند و مسئول ارشد، ابدا اعتقادی 
یال از مهان  به انفجار نیروگاه ندارد و بر موضع خود سرسختانه پافشاری می کند. سر
دقایق اول این نکته را به متاشـــــاگر متذکر می شود که مشکالت نیروگاه چرنوبیل 
تهنا فقط به دالیل طبیعی منجر به گســـــترش وسعت فاجعه نگردیده است./*

Энсие Аббаси

Бакалейный Студент
из Университета 

по имени Алламе 
Табатабаи

Чернобыль начинается с неопределенных замечаний 
с самого начала, которые показывают катастрофу 

и людей, виновных в ней. Это короткое вступление 
заканчивается неожиданным финалом и ведет зрителя 
в прошлое. Когда Чернобыльская атомная электростан-
ция находится в беде, ученые внутри завода пытаются 
сдержать кризис, но официальный ученый и старший 
не верят в взрыв станции и твердо настаивают на ее 
позиции. С самой первой минуты сериал напоминает 
зрителю о том, что проблемы Чернобыльской АЭС при-
вели не только к катастрофическому распространению 
естественных причин. /*

На канале ГБО мини-сериал

Чернобыль

یال  میین سر
جدید شبکه ی 

چرنوبیلاچ یب او

انسیه عبایس

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 

طباطبایی
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ید: خلق موسییق، نیاز به ظرافت *  یش نیچه درمورد موسییق رویس می گو فردر
روان دارد و در حیرمت که روسها چگونه آواز می خوانند؟ شاید نیچه زماین که 
این چننی می گفت، به »کازاک ها« می اندیشد. »کازاک ها«، دهقانان و مالدارین 
یای دن، زندگی می کردند، و به زراعت و مالداری مشغول  بودند که در ســـــواحل در
یستگاهشان اوکراین  پایی با تبار اسالو بوده، که ز بودند، این گروه، از نژاد ســـــفید ارو
یژه جلگه رود دن است. این قوم، قرن ها در دوران  کنوین و جنوب غرب روسیه، به و
روســـــیه تزاری از نوعی خودخمتاری برخوردار و جنگاورانش زبانزد بودند و به مهنی 
دلیل، خبش مهمی از ارتِش روســـــیه را به خود اختصـــــاص دادند و در جنگ های 
توســـــعه طلبانه ی تزارها نقیش بســـــزا ایفا کردند. این نام را نباید با »قوِم قزاق« که 
مردماین در قزاقستان و دیگر مناطق آسیای میانه که جنگ طلب بودند، اشتباه گرفت.
یـــــن مکاتب موســـــییق در دنیا، »مکتب آملـــــاین« و در کنارش »اترییش«  بزرگتر
، »مکتـــــب فرانســـــوی«، و »مکتب رویس« بـــــوده که از دو مکتـــــب قبیل جوان تر 
اســـــت. قدمت مکتب موســـــییق ارکسترال روســـــیه به دویست ســـــال منی رسد، در 
صوریت که مکاتب آملاین و ایتالیایی و فرانســـــوی قدمی هزارساله دارد. در روسیه، 
آهنگســـــازان بزرگی مانند چایکوفسکی، رمخانینوف، موسرگسکی، گلنیکا، برادین، 
یابنی، ظهور کردند. پیوتر ایلیچ  کوویچ، سکر گوفیف، شوستا ـ کورسکوف، پرا میسکی ــ ر
چایکوفســـــکی، در اواخر دوره رمانتیک، اولنی آهنگســـــاز روس بود که موسییق اش 
تأثیری ماندگار در مقیاس بنی امللیل ازخود برجای گذاشت. حضور وی به عنوان رهبر 
پا و ایاالت متحده نیز تأثیری دوچندان بر این امر بود. او در سال  ارکستر مهیمان در ارو
یافت جایزه  یق امپراطور الکساندر سوم قرار گرفت و به در 1884 مورد احترام و تشو
حقوق مادام العمر نایل گشت. با وجودی که موسییِق چایکوفسکی در میان خماطبان 

 جواد ظل طاعت 

وسیه موسیقـِی ر

برای شنیدن موسییق ها 
کنید و  این بارکد را اسکن 

کانال ما سر بزنید. به 
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حمبوب بایق مانده است، در ابتدا نظرات انتقادی گوناگوین وجود داشت. برخی از روس ها معتقد بودند که این 
پایی ها  موسییق منی تواند به اندازه کایف مناینده ارزش های موسییق بومی باشد، نگراین آهنا از این بابت بود که ارو
پایی ها چایکوفسکی را به خاطر بیان  این موسییق را به دلیل وجود املان های غریب اش پذیرفته اند. برخی از ارو
موسییق فراتر از کلیشه های موسییق رویس مورد حتسنی قرار دادند، برخی دیگر به گفته هارولد یس شونبرگ، منتقد 
 از اصول 

ً
یورک تامیز، موسییق وی را نپذیرفتند و آن را »فاقد تفکر واال« نامیدند و به علت آنکه اساسا باسابقه نیو

غریب تبعیت منی کند، آن را به اسهتزاء گرفتند.
چایکوفسکی خالق آثار حمبویب نظیر»رومئو و جولیت«، »درآمد 1812«، »سه باله معروف فندق شکن«، 
یبای خفته«، و مهچننی »مارچه ی« بوده اســـــت. قرن ۱۹ میالدی یا مهان »عصر طالیی« در  یاچه قو و ز »در
 متامی 

ً
یبا روســـــیه، آغاِز یک حتوِل بزرگ در فرهنگ این کشور حمسوب می شد. سرآغازی که می توان گفت تقر

عرصه های فرهنگی و ادیب روسیه را دستخوش تغییر و دگرگوین ساخت. موسییق هم به عنوان یکی از شاخه های 
هنر مهگام با این حتول راه پیشرفت و تریق را به سوی قله ی کمال در پیش گرفت. در قرن ۱۹ میالدی موسییق 
روسیه به باالترین سطح شهرت خود در جامعه جهاین دست یافت. اپرا ها، باله ها، مسفوین ها و تصنیف های 
این کشـــــور در متام جهان شناخته شـــــده بودند. »اپرا« و »باله« از دیرباز در روسیه مورد توجه بوده و البته که 
مصارف خود را نیز داشته است. هدف اصیل از اجرای »باله« در روسیه، سرگرم کردن دربار سلطنی بوده  است. 
مدرسه سلطنی باله، خنستنی اجنمن باله، در سن پترزبورگ بود که در سال ۱۷۴۰ تاسیس شد و »اپرا«نیز، از قرن 
یگران و منایش دهندگان ایتالیایی  پرا« به زبان ایتالیایی و توسط دسته باز

ُ
هجدهم در روسیه آغاز شد. در ابتدا »ا

اجرا می شد. بعدها، آهنگ سازاین که در دربار سلطنی روسیه خدمت می کردند، شروع به نوشنِت اپراهایی به زبان 
پرای میل رویس کامل نبود بلکه تقلیدی از منونه های ایتالیایی، فرانسوی یا 

ُ
رویس منودند. این به تهنایی، یک ا

آملاین بود اما با این وجود، این آزمایشات مهم بودند و راه را برای موفقیت های بزرگ در قرون ۱۹ و ۲۰ مهوار منودند. 
موسییق در روسیه در متامی عرصه های زندگی از مجله سیایس، اجتماعی، خصوصا نظامی، نقیش پررنگ 
داشـــــته و زباین رسا، برای ابراز نظرداشته است. بطور مثال »پالیوشکا پولیه«، نام یک ترانه رویس است که در 
کنیپر بر روی شعری از ویکتور گوسیف در سال ۱۹۳۳ م ساخته شده  زمان جنگ داخیل روسیه، توسط لیف 
و توســـــط سربازان و گروه موسییق ارتش ســـــرخ خوانده می شده است. اجراهای خمتلیف از این ترانه و آهنگ آن 
کنیپر در مسفوین مشاره ۴ خود بنام »شعری برای سرباز  ساخته و اجرا شده است. نسخه مسفونیک آن را لیف 
کمســـــومول« در سال ۱۹۳۴ نوشت. گلن میلر نیز اجرایی در سبک سوئینگ از این آهنگ بنام »گشی روس« 

دارد. ملودی این ترانه در کالس های موسییق ارف در ایران با نام »مرغزار« به کودکان آموخته می شود.
در اواسط قرن ۱۹ میالدی حوادث مهمی در عرصه موسییق روسیه به وقوع پیوست. در سال ۱۸۵۹ »خانه 
موســـــییق روسیه« افتتاح شد. هدف از تأسیس خانه موسییق برگزاری کنسرت ها و مسابقات در حوزه موسییق 
بود. در ســـــال ۱۸۶۲ در سنت پتربورگ هنرستان عایل موسییق بنا شد. بنیانگذار آن، رهبر ارکستر و موسییق دان 
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معروف آنتون روبینشتنی بود. ۴ ســـــال بعد برادر وی نیکالی روبینشتنی هنرستان عایل مسکو را افتتاح کرد.
پایی را با  گلینکا بود. او توانست دستاوردهای موسییق ارو بنیانگذار موسییق کالسیک روســـــیه میخائیل 
ســـــوژه ها و متثال های رویس در آمیزد. اوج هنِر گلینکا در اعتالی میل اســـــت که از پیروزی غرور انگیز روســـــیه 
پراهای رویس اســـــت: 

ُ
در جنگ مهیین ســـــال ۱۸۱۲ میالدی به دســـــت آمده اســـــت. گلینـــــکا خالق اولنی ا

ایوان سوســـــاننی، روســـــالن و لودمیال. ایوان سوســـــاننی )خود گلینکا آن را »زندگی برای تزار« می نامید( اپرایی 
مهین پرستانه اســـــت. در بطِن اثر، حوادت تارخیی واقعی جای دارند. قهرمان اصیل داستان ایوان سوساننی، 
یک برده و خود نیز به مهراه آنان کشـــــته می  کشـــــاورزی  ساده اســـــت که گروهی از دمشنان را به قعر جنگیل تار
یادی به مهراه داشت. برخوردهای سیایس در قرن بیسمت، آهنگ سازان رویس  شود. این اپرا موفقیت بسیار ز
را به دو دســـــته تقســـــمی منود، یکی آهنایی که بـــــه غرب گرخیتند و دیگر آهنایی که بـــــه زندگی در جو نه چندان 
پراهای جدید نه تهنا تقلیل نیافت بلکه درست 

ُ
دوســـــتانه شـــــوروی ادامه دادند. با این وجود، روند ساخت ا

برعکس، به شـــــدت تریق منود. اپرای رویس در قرن ۲۱ نیز به رشـــــد خود ادامه داده اســـــت. هنر در دوره اول 
شـــــوروی با اهلام از »نیروی رهایی خبش اکتبر« با جهیش نیرومند در متام رشـــــته ها بـــــه پیش رفت. در مرحله 
ینش هنری به زوال افتاد. می توان  دوم، با تسلط رژمی استالیین و حتمیل راهکار »رئالیسم سوسیالیسی«، آفر
گفت که هر آچنه در مرحله اول فرا دســـــت آمده بود، در مرحله دوم در مرداب اســـــتبداد و دیکتاتوری فرو رفت.
یســـــم« و  یژه مکتب های »کوبیســـــم«، »فوتور هنِر مدرن از اوایل قرن بیســـــمت به روســـــیه راه یافت. به و
»اکسپرسیونیسم« در روســـــیه رواج پیدا کرد. روسیه در موسییق نیز به کاروان مدرنیسم پیوسته بود.الکساندر 
یابنی، آهنگســـــاز نوگرای روسیه در سال ۱۹۱۵ درگذشـــــت، اما روح نوگرایی در آستان انقالب اکتبر زنده  اسکر
بود. ایگور استراوینسکی، سرگیئ رامخانینوف و سرگیئ پروکوفیف، سه آهنگساز بزرگ روسیه، در خارج زندگی 

می کردند، اما مدرنیسم رویس از موسییق آهنا رونق و نیرو می گرفت.
انقالِب اکتبر در ابتدا نه تهنا جنبش مدرن را خفه نکرد، بلکه به شـــــکوفایی و بالندگی آن یاری رســـــاند. 
بیشتر هنرمندان روسیه، با نفرت و بیزاری از میراث سیاه استبداد تزاری، به انقالیب پیوستند که وعده می داد 
نوبت ســـــروری توده های حمروم و ســـــتمدیده فرا رسیده اســـــت. پس از پیروزی انقالب، لننی که متام زندگی و 
یه »نبرد طبقایت« می دید، برای فعالیت هنری، سرشی جداگانه قائل شد و گفت که  هسی اجتماعی را از زاو
»هنر راستنی« در احنصار هیچ طبقه ای نیست و زمحتکشان باید از »متام میراث فرهنگ بشری« استفاده کنند 

وکمونیست ها باید به هنرمند تا جایی که علیه انقالب نیست، آزادی بدهند.
»احتادیه آهنگسازان شوروی« در سال ۱۹۳۲ تشکیل شد و نظارت بر متام فعالیت های موسییق را به عهده 
گرفت. مأموران متعصب این هناد، هر نوآوری را پیروی از »مدرنیسم منحط غریب« می دانستند و از هنرمندان 
یاست این اداره به مدت ۴۳ سال، از ۱۹۴۸  انتظار داشتند که صاف و ساده برای رژمی کمونیسی تبلیغ کنند. ر
پایش احتاد شوروی، بر عهده آهنگسازی کم مایه بود به نام تیخون خرنیکوف. مهو بود که در سال ۱۹۴۸  تا فرو
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یان را به دفتر خود احضار کرد تا سه آهنگساز بزرگ بهانتقاد از خود  یچ، پروکوفیف و آرام خاچاطور شوستاکوو
بپردازند. در سال های ۱۹۵۰ در شوروی کمونیسی )USSR( موسییق به شدت سانسور می شد. فقط موسییق 
یک قابل قبول بودند و این احتمال وجود داشت که فردی  کالسیک و یا سرودهای وطن پرستانه از نظر ایدئولوژ
به خاطر گوش کردن به موسییق غریب و یا حی آوازهای فولکلور دستگیر و زنداین شود. در آن دوران عالمقندان 
موسییق روش خالقانه ای برای دستریس به موسییق های ممنوعه، به خصوص موسییق های غریب ابداع کردند. 
پیچی کنند و چون در  در لنینگراد )سن پترزبورگ فعیل( عالمقندان موسییق تصممی گرفتند از دستورات دولت سر
یین برای هتیه صفحات موسییق شدند:  ینیل« نایاب بود ناچار به استفاده از ماده جایگز آن زمان ماده ی »و

»فیلمهای رادیوگرایف«.
یر زمیین، فیلم های رادیوگرایف استفاده شده را از بیمارستان ها و بایگاین ها  عالمقندان موسییق و گروه های ز
یدند، به کمک ســـــیگار سوراخی در وسط آن اجیاد می کردند و با کمک  هتیه کرده و آهنا را به شـــــکل دایره می بر
چرخ های خراطی که در آن دوران در بســـــیاری از خانه ها وجود داشـــــت قطعات موسییق را بر روی فیلم های 
رادیوگرایف »حک« می کردند. به این ترتیب صفحه برای استفاده در دستگاه های گرامافون قابل استفاده بود. 

ابداع کننده این روش بوگوسلوسکی به مهنی دلیل به پنج سال زندان در سیبری، حمکوم شد.
در سال های ۱۹۶۰ و در دوران سانسور شدید در روسیه کمونیسی آشپزخانه ها به مکان های فرهنگی تبدیل 
یر زمیین« گالری های  شده بودند و مردم گاهی برای تبادل نظر در آجنا مجع می شدند. در این »آشپزخانه های ز
نقایش، کلوپ های شـــــبانه و برنامه های سخنراین برگزار می شد و احتمااًل هتیه صفحات موسییق نیز در مهنی 

مکان ها اجنام می شد.
سیاست مرداِن آن زماِن روسیه، برای ممنوع کردن موسییق، تئوری خودشان را داشتند؛ آهنا معتقد بودند، اگر 
پایی را وادار کند  کلمات بدون معنایی که از دهان خوانندگان راک آن زمان بیرون می جهید قادر بود نوجوانان ارو
با حالی جمنون وار از سالن های موسییق به بیرون بپرند و صندیل ها را پاره کنند، چه بر سر جوانان روس خواهد 
یت در گرو ه های »لنینیسی«   برای دختران و پســـــراین که چندان عالقه ای به ملحق شدن و عضو

ً
آورد! قطعا

یت در گروه هایی که در برنامه های خود موسییِق جاز و راک و حی کمی فیلم های هالیوود  نشان منی دادند، عضو
داشتند، به شکل خایص جذاب خواهد بود. آنقدر جذاب که بتواند آهنا را در مقابل دالالن فرهنگی قرار دهد و 

حی گفته شده که جواناین در این راه جان خود را فدا کرده اند. 
از اواخر دوران شـــــوروی سابق، روسیه موج دیگری از نفوذ فرهنگ غریب را جتربه منوده است که منجر به 
اجیاد پدیده هایی در فرهنگ  رویس شد که پیش از آن ناشناخته بودند. روسیه تعدادی از تکنیک های فرهنگی 
ین منونه آن شاید، موسییق راک رویس باشد که از  را به آساین پذیرفت البته مشروط بر اینکه بومی شوند. واضح تر
یشه در سنت های شاعران باستاین دوره شوروی،  موسییق راک اندرول و ِهوی متال غریب سرچشمه گرفته و ر

کودژاوا دارد./* مهچون والدمیر وایسوتسکی و بوالت ا

۶۹
فصلنامه دوزبانٔه فاریس و رویس پاروس
مشاره خنست/ زمستان ۱۳۹۸



  برای دیدن تصویر
 با کیفیت اصیل

 این بارکد را اسکن کنید.
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Художник: М. Ю. Лермонтов
[Одинокийпарус.]Морской вид с паруснойлодкой,фрагмент,
акварель,библиотекаСалтыкова-Щедрина,Санкт-Петербург.
Этакартинанаписанамежду1828и1831.

نقاش : لرمانتوف
ین،  یا و قایق ماهیگیری، قطعه، آبرنگ، کتاخبانه سالتیکوف شدر )بادبان تهنا( منظره در

بورگ سنت پترز
کشیده شده است. این اثر بنی ساهلای ۱۸۲۸ و ۱۸۳۱ 
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первые часы с колокольным звопом — куранты, сделанные и 
установленные английским мастером Христофором Головсем. 
Интересно, что в XVII веке часы показывали время от восхода 
Солнца до заката, а на ночь часы не заводились На пятиметро-
вом циферблате был изображён небосвод: на голубом фоне 
были нарисованы звёзды, Луна, Солнце. Механизм часов от-
личался тем, что вращался сам циферблат, а стрелки при этом 
не двигались. Часы-куранты, которые можно увидеть сейчас, 
были установлены в 1851 году братьями Бутеноп.
 Во время революционных событий в Москве в 1917 году часы 
были повреждены и восстановлены после революции масте-
ром Беренсом.
Часы па башне занимают 4 этажа и приводятся в действие 
тремя гирями весом 160 – 224 кг. Общий вес часов 25 тонн. 
Циферблаты, расположенные с 4 сторон башни, имеют диа-
метр 6,12 м, длина часовой стрелки 2,97 м, минутной 3,28 м. 
Кремлёвские часы-куранты соединены специальным кабелем 
с контрольными часами Московского астрономического инсти-
тута. Они являются самыми точным часам в России. Бой крем-
левских Курантов по радио хорошо знаком не только в России, 
но и далеко за её пределами. Когда его слышат, все понимают: 
говорит Москва /*

منبع:

Книга «РУССКИЙ 
ЯЗЫК»

Пишем изложе-
ние, составляем 
конспект Учебное 
пособие. У для 
студентов-ино-
странцев

ГИ. А. Пугачев, Н. 
Ю. Царева, М. Б. 
Будильцева
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Главная башная 
Кремль

Слово «кремль» с XIV века получило распространение 
в Северо-Восточной Руси. Это слово произошло от 
«кремъ» крепость внутри города Первоначальное 
значение слова «кремль» «огороженное место».

До XIV века, когда Московский Кремль еще был огражден 
деревянной стеной, он назывался «городом». А строения, ле-
жавшие вне его посадов, и более отдаленные слободы «заго-
родом». Среди кремлёвских башен Спасская башня считается 
одной из самых сложных по оформлению и совершенной по 
пропорциям Это место всегда почиталось в народе, и главный 
вход в Кремль. Крепость в центре Москвы и древнейшая её 
часть.
В далёкие времена был обычай – проходить через ворота 
Спасской башни Кремля с непокрытой головой. Если человек 
забывал об этом, его наказывали, заставляли 50 раз покло-
ниться башне. 
Самая стройная, нарядная, величественная, украшенная 
знаменитыми часами-курантами и светящейся звездой из 
рубинового стекла, Спасская башня стала символом Кремля 
и Красной площади. Она значит для Москвы то же, что Тауэр 
для Лондона, Лувр и Эйфелева башня для Парижа. Когда её 
видишь, сразу понимаешь, о каком городе идёт речь. Своё 
название «Спасская» башня получила в XVII веке Спасская 
башня – это живой портрет Москвы.
В Средние века зодчие из Италии считались лучшими в Ев-
ропе, поэтому Москва, как богатый и уже известный город, как 
Париж и Лондон, пригласила для строительства башни ита-
льянского мастера.Высота башни была наполовину меньше 
современной, которая достигает 71 метра. В таком виде 
башня простояла более 100 лет. В (1625) на башне появились 

ЛейлаХосейнзадэ

Магистратура 
образования по 

русскому язык
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МохадесеАждари

Бакалейная Сту-
дентка 
из Университета 
имени Алламе 
Табатабаи

с экскурсоводом в Иране
экскурсовод: Мы прийдём в сад Эрам.как вы знаете,этат 
сад является одним из восьми садов,зарегистрированных 
ЮНЕСКО.Именно здесь.мы пришли!
турист: Отлично! я ничего не знаю об этом месте.вы можете 
полностью объснять?
экскурсовод: Да,конечно.одним из самых прекрасных пер-
сидских садов является сад Эрам,что в переводе с персид-
ского означает Рай.
турист: Здесь очень пнекрасно благодаря этим цветам.
экскурсовод: Да,сегодня ( с 1983 г. ) Эрам считается ботани-
ческим садом при Ширазском университете,в котором со-
браны деревья с разных концов земли. В нём выращивается 
300 видов роз и множество экзотических цветов.
турист: Входя в ворота,голова кружится от цветочных арома-
тов.
экскурсовод: Да,вы тоже встречаете деревья как гранат,хур-
му,орех,миндаль и так далее.
турист: Я рад,что это весна!Эта природа конечно лучше 
весной.
экскурсовод: Действительно! Сад можно посещать в любое 
время года,однако лучшим сезоном считается весна,в пору 
самого буйного цветения,и ощущение что вы попали в рай.
турист: Спасибо за вашу помощь.Пойдём смотреть.

هی
خوا
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کنید. این بارکد را اسکن 
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مینو عامیل 

تنظمی مصاحبه

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 

طباطبایی

یگرسینما و تئاتر، کارگردان، *  یوش مؤدبیان، زاده 1329 در هتران، باز دار
یس و مترجم ایراین است. او از سال 1348، شروع به مهکاری  فیلمنامه نو
یسندگان سرشناس  یادی را از نو با مطبوعات کرد و پس از آن منایشنامه های ز
یگری و کارگرداین تئاتر  دنیا ترمجه کرد. مودبیان در سال 1353 در رشته ی باز
از دانشکده ی هنرهای هتران فارغ التحصیل شد. در سال 1359، مدرک فوق 
یس و  لیسانس ختصیص مطالعات هنرهای مناییش را از دانشگاه سوربن پار
در سال 1360 فوق لیسانس ختصیص زبان شنایس را از مؤسسه ی مطالعات 
یافت کرد. وی تاکنون منایشنامه های بسیاری را از زبان  یس در علوم انساین پار
فرانسوی به فاریس ترمجه کرده است. از مجله این آثار، جمموعه منایشنامه هایی 
است که تا کنون در 13 جلد حتت عنوان »طنزآوران جهان منایش« به چاپ 
ین اثر این مترجم، »تک پرده ای های  رسیده است. به هبانه ی رومنایی از جدیدتر
چخوف« گفتگویی با وی اجنام دادمی که مشـــــروح آن را در ادامه می خوانید.

گفت وگو با 
یوش  دار
 مؤدبیان

ومنایی از    به هبانه ی ر
ین اثرش؛ جدیدتر
»تک پرده ای های 
چخوف«
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تصور می کمن این مســـــاله به علت کاهیل خود آن هاست؛ شاید هم بالتکلییف 
یان زبان رویس به  جامعه. جامعه بالتکلیف اســـــت. به مهنی دلیل دانشجو
قصد پیدا کـــــردن کار در آینده، این زبان را می خواننـــــد نه به این خاطر که با 
ادبیاتش سروکار داشته باشند. سال گذشـــــته میالدی من به اوکراین دعوت 
شـــــدم و به مهراه یکی از دوســـــتاین که در اوکراین درس خوانـــــده بود، به آجنا 
رفتمی. زماین که در مورد ادبیات رویس صحبت می کردمی او با وجود این که در 
اوکراین درس خوانده بودند اطالعات کمی درباره ادبیات روس داشت. ما در 
گذشته، به عنوان مثال دانشجوی تئاتر خییل کم داشتمی. در دانشکده هنرهای 
یگری یا کارگرداین ســـــالیانه بیشتر از ۱۰ دانشجو منی  دراماتیک برای رشـــــته باز
پذیرفتند. االن فقط یک واحد دانشـــــگاه آزاد برای مهنی رشته، سالیانه هفتاد 
یا هشتاد دانشجو پذیرش می کند. در ساهلای گذشته برای مثال ۲هزار کتاب 
منایشـــــنامه چاپ می کردمی و با وجود اینکه تعداد دانشجوها و حی اهایل تئاتر 
کم بود، آن ۲ هزار جلد طی دو یا ســـــه سال متام می شد اما االن حی ۵۰۰ جلد 
 کتایب 

ً
کتاب ده سال می ماند. اگر فرد فقط متاشاگر تئاتر باشد الزم نیست حتما

در این زمینه خبواند، اما برای دانشـــــجوی تئاتر ضروری اســـــت، کارش است. 
یند ما این درس را پاس کردمی اما هیچ موقع ضرورت   می گو

ً
یان صرفا دانشجو

و نیاز به مطالعه را حس منی کننـــــد. ما باید برای خودمان ضرورت اجیاد کنمی. 
ادبیات و هنر خبیش از زندگی اســـــت؛ هدف زندگی است و زندگی را ساده می 
کند. زندگی سخت است. برای این که زندگی ساده بشود باید به هنر پناه برد. 
هنر می تواند ابزارهای گوناگوین را فراهم کند، حی می تواند حربه ای باشد برای 

جنگیدن. اما بعیض از این حربه ها برای جنات خبشیدن است.

_ »دوستان ما بد زندگی می کنمی" جمموعه ای از ۷۷ داستان کوتاه و منایشنامه 
چخوف است که از این ۷۷ تا حدود ۵۰ داستان را دیگران ترمجه کرده اند.  سال ها 
پیش چند منایشـــــنامه از مهنی کتاب نیز در رادیو اجرا شـــــد. شاید بتوان گفت 
روس ها منایشـــــنامه های تک پرده ای را از فرانسوی ها اقتباس کردند. بسیاری 
از کارهای کوتاه چخوف نیز نگاهی به طرف منایشـــــنامه های فرانسوی داشته 

< به نظر می رسد که میزان 
مطالعه دانشجویان بسیار کم 
است. برای مثال دانشجویان 

زبان رویس حیت در ترم های 
باال، بسیاری از آثار مشهور 

نویسندگان رویس را خنوانده اند.

می  یه قصد دار < بله و ما با این نشر
دانشجویان را به مطالعه ی بیشتر 

ترغیب کنمی. برامیان از آثاری که در 
این سال ها ترمجه کرده اید بگویید.
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است. حی منایشنامه »ازدواج" از گوگول؛ که البته تک پرده ای نیست اما جزء 
مهنی کا رهای کوتاه حمسوب می شود.» دوستان ما بد زندگی می کنمی" جمموعه 
یان و مقایسه داستان ها با یکدیگر است. ای مناسب برای مطالعه ی دانشجو

یان می توانید اجنام دهید عالوه بر اجرای  یکی دیگر از کارهایی که مشا دانشجو
منایش نامه ها، برگزاری جلسات روخواین مناییش است. چخوف داستان های 
کوتاه بســـــیاری دارد. که می توان جوری تنظمی شان کرد که حالت مناییش و به 
اصطالح فیلمیک داشـــــته باشند. به این صورت که متام حاالت بیان شده در 
منت، با حرکات بدن و یا باال و پاینی کردن صدا اجرا شود. در اواخر قرن نوزدهم 
یسندگان تئاتر اصطالحی  و اوایل قرن بیسمت طی سال های پس از جنگ، نو
را پدید آوردند به اســـــم »تئاتر البراتوار". در این نوع نگارش ساختارهای جدید 
یکتور  را جتربه کردند. از مجله منایشنامه های تک پرده ای با دو یا سه پرسنل. و
یســـــندگان مدرن رویس اســـــت که رمان »قلب سگی"  اســـــالوکنی یکی از نو
بولگاکوف را تبدیل به فیلمنامه کرده اســـــت. در جلد چهارم »طنزآوران جهان 
منایش" منایشـــــنامه ای را از وی ترمجه کرده ام به اسم »تابلو" که شخصیت های 
 اتفاق خایص رخ منی دهد اما پر از 

ً
این منایش دو نفر هســـــتند و با اینکه ظاهرا

معنا و مفهوم است.

 از زبان فرانســـــوی ترمجه شده اند. نکته ای که می تواند به هنگام 
ً
_ بله عموما

ترمجه از زبان واسطه راهگشـــــا باشد، این است که مترجم با زبان اصیل اثر تا 
حدودی آشنا باشد. من خودم سعی می کمن از هر زباین که ترمجه می کمن اندکی 
بدامن؛ به طور مثال مقداری زبان ایتالیایی بلدم. ساختارهای آوایی این زبان، 
تعابیر و ترکیب ها را می شناســـــم و دست کم می توامن خبوامن. و به مهنی شکل 
در زبان رویس. چخوف استاد اجیازاست. با استفاده از کلمات کمی در مجله، 
یادی را منتقل می کند. برای مثال چخوف در یک مجله، ده کلمه به کار  مفاهمی ز
برده است. من برای ترمجه ی این مجله باید از ده کلمه یا کمتر استفاده کمن. البته 
گاهی مواقع فصاحت زبان این اجازه را به مترجم منی دهد. نکته ی دیگر این که 
برای ترمجه هبتر تا جایی که ممکن است زبان شخصیت های منایشنامه و یا به 

< مشا این منایشنامه ها و داستان ها 
را از زبان فرانسوی ترمجه کرده اید؟
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کید به وجود  طور کیل آن اثر را بشناسمی. به عنوان مثال با جاجبایی کلمات تأ
بیاورمی و توجه داشـــــته باشمی که این تاکید را چه موقع و چگونه بیاورمی. 
این ها ظرایف ترمجه هســـــتند. برای کار ترمجه باید بسیار مطالعه کنید. از 
ید پرهیز کنید. مثاًل برخی از منتقدان  چیزهایی که نقدهای مدرن به مشا میگو
یند یک اثر خارج از حضور مولف حضور دارد و نامش را مرگ مولف  می گو
یژه در منایشنامه بسیار مهم  یسنده به و گذاشته اند. حال آنکه شناخنت نو
است. مترجم اثر خالق جمدد آن است پس باید خالق اول آن را بشناسند. 
ادبیات رویس خوشبختانه بســـــیار جذاب است. با این که شاید قدمت 
یادی ندارد و اواخر قرن نوزدهم بزرگان پدیدار می شوند اما از مهان  خییل ز
یسندگان بزرگی بودند. به عنوان مثال »بلنیسکی" منتقد بزرگ زبان  ابتدا نو
رویس در سال ۱۸۲۰ مکتیب به نام طبیعت یا واقع گرایی را رواج می دهد که 
چهل سال بعد بعد زوال این مکتب را را حتت عنوان ناتورالیسم علم می کند. 
گوگول، لرمانتوف، گارشـــــنی، پوشـــــکنی و... از پیروان این مکتب بودند.

_ این را در مقدمه کتاب »دوستان ما بد زندگی می کنمی" نیز گفته ام که شاید 
خنستنی ترمجه هایی که من اجنام دادم نه از زبان رویس بلکه از ادبیات رویس 
و بیشتر از چخوف بودند. پیش از اینکه به فکر ترمجه بیفمت برخی از آثار را 
ییس کردم که برای منایش رادیویی مناسب باشند. در مدیت  به شکیل بازنو
که این کار را اجنام می دادم به این فکر کردم که آثار دیگری را نیز ترمجه کمن.
زبان، ابزار ارتباط های انســـــاین و شناخت ادبیات است. باعث گسترش 
دادن ذهن به ســـــوی افق های دیگری می شود و سرآغاز قدم برداشنت در 
یق زبان جاری  زمینه های نه تهنا فرهنگی، بلکه علمی اســـــت. تفکر از طر
ید که بتوانید به  می شود. مشا زماین می توانید یک زبان را به راحی به کار ببر
آن زبان تفکر کنید. بیشتر ترمجه های من داستان کوتاه و بعد منایشنامه است 
یسندگاین مثل چخوف ترمجه های گوناگوین  چون کار و عالقه ام بود. از نو
در زبان فرانســـــوی وجود دارد که در دوره های خمتلف اجنام شده است. در 
ســـــال ۱۸۹۲ که اوج کارهای چخوف بوده جواین به نام دوین روش، برای 

< مشا کار ترمجه را با چه آثاری 
 چه شد 

ً
شروع کردید و اصال

که با زبان و ادبیات رویس آشنا 
شدید؟
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تمکیل زبان رویس خود به مسکو می رود و در آجنا با چخوف دیدار می کند 
ین و  و از مهان زمان شروع به ترمجه کارهای چخوف می مناید. یکی از هبتر
ین مترجم های چخوف در زبان فرانسوی مهنی آقای دوین روش  نام آورتر
 بسیاری از آثار چخوف و متام منایشنامه های او را ترمجه کرده 

ً
یبا است. تقر

است. در ایران خنستنی ترمجه ها از ادبیات رویس بیشتر از زبان فرانسوی 
بوده است. صادق هدایت در سال ۱۳۱۰ با ترمجه سه داستان از چخوف، 
یس معریف می کنـــــد. از دیگر کارهایی که ترمجه  او را به عنوان داســـــتان نو
کرده ام به غیر از چخوف برخی آثار گوگول بوده است از مجله بلوار نفسکی، 
دماغ، شنل، پرتره، و یادداشت های روزانه یک دیوانه که به پنج داستان 

پترزبورگی معروف اند. 

_ بله، مهنی طور است. اما مشا انتخاب کردید که زبان رویس خبوانید و حی 
یادی از  ید باید اطالعات ز اگر قصد داشته باشید یک مترجم ساده بشو
یادی  زبان و فرهنگ رویس داشته باشید. به عنوان مثال روس ها عالقه ز
به استفاده از نقل قول و اصطالحات در صحبت های روزمره خود دارند. 
در این صورت مشا نیز باید با چننی چیزهایی آشنایی داشته باشید تا بتوانید 

ید. مترجم موفیق شو

_ بسیاری از این آثار کوتاه را که ترمجه کرده ام، هم روی پرده برده ام و هم در 
یون اجرا شده است. منایشنامه های جمموعه »طنزآوران جهان منایش"  یز تلو
در ســـــال ۱۳۶۵ در قالب تله تئاتر با بازی محید جبیل، مجیله شیخی، اکبر 
یون خپش می شد که بنا به دالییل ادامه  یز عبدی، آتیال پسیاین و... از تلو
پیدا نکرد. خنســـــتنی منایشـــــنامه ای که از چخوف ترمجه کردم اثری بود به 
نام »در شـــــاهراه" که در سال ۱۸۸۳ نوشته شـــــده بود اما به بایگاین راکد 
رفته بود. پس از مرگ چخوف و در سال ۱۹۱۴ به مناسبت دمهنی سالگرد 
یون اجرا شد.  یز مرگ او چاپ شده بود. »در شاهراه" در سال ۱۳۵۱ در تلو
بسیاری از این منایشنامه ها در کتاب »تک پرده ای های چخوف"، که به 

< پس در واقع به خاطر 
عالقه ای که به تئاتر و منایشنامه 

داشتید به مست چخوف رفتید.

< تا کنون کدام یک از آثار چخوف 
را روی پرده برده اید؟
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تازگی چاپ شده است، آورده شده اند. تک پرده ای ها برای چخوف مهم 
یع می نوشته و هم در جاهای خمتلف  و ارزمشند بوده اند چون هم آهنا را سر

به منایش در می آمدند و باعث دلگرمی وی می شدند.

یور بود. اما دهم  ین مناییش که اجرا شـــــد شـــــهر _ در حال حاضر خیر. آخر
اســـــفند ماه مناییش از ترمجه های من به صورت روخواین مناییش در خانه 

موزه استاد انتظامی اجرا خواهد شد.

 باید اجنام بدهید این اســـــت که 
ً
_ بـــــه گمان من یکی از کارهایی که حتما

بسیار خبوانید. کتاب هایی که در این زمینه چاپ می شوند و در بازار موجود 
یسید و حی به دوستان  ییس کنید، نقد بنو هستند را خبوانید، خالصه نو
ید با اثر  خود نیز معریف کنید و اگر به نسخه زبان اصیل کتاب دستریس دار
ید./* ترمجه شده آن مقایسه کنید تا با روش ها و ظرافت های ترمجه آشنا شو

< در حال حاضر مناییش روی 
ید؟ پرده ندار

< برای دانشجویان رویس و به 
طور کیل دانشجویان زبان های 

ید؟ خارجی چه توصیه ای دار
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»تک پرده ای های چخوف«
یش نظر دارد، اما توصیف زندگی   چخوف در مهه آثار خـــــود، به زندگی آدم های زمان خو
آچننان که هســـــت، هدف او نیست؛ هدف هنایی اش: هنادن آیینه ای در برابر خواننده و یا 
یش را در آن به خویب ببیند: صد البته در کمدی هایش  متاشـــــاگر است تا خود معایب خو
یر ما را خنده برانگیز به ما باز می منایاند. مؤدبیان در مقدمه این  این آیینه معوج است و تصو
کتاب نوشته است:  »ترمجه تک پرده ای چخوف را بنا بر ضرورت این کارهای اجرایی)صحنه 
یون( از سال 1348 آغاز کردم. خنستنی ترمجه من مضرات دخانیات بود که برای کار  یز یا تلو
یان به اجنام رساندم و چندی بعد این منایش را  کارگاهی خود در کالس زنده یاد محید مسندر
یوین ترمجه کردم که  یز یون اجرا کردم. در سال 1350 »در شاهراه« را برای اجرای تلو یز در تلو
ساعایت پس از آن این دو تک پرده ای در سال 51 در کنار هم به چاپ رسید و این خنستنی 
کتایب بود که به چاپ می رساندم. طی سال های بعد و تا اواخر دهه 70 متامی تک پرده های 
یه های ادیب تئاتری و یا در جمموعه طنزآوران  چرخه را ترمجه کرده و به صورت پراکنده در نشر

جهان منایش به چاپ رساندم.«

»دوستان ما بد زندگی می کنمی«
یده ای از داستان های کوتاه مناییش آنتون  کتاب دوستان ما بد زندگی می کنمی دربرگیرنده گز
یوش مودبیان  یس نامدار روس است به ترمجه دار یس و منایشنامه نو چخوف، داســـــتان نو
یا. خصیصه ای مشـــــترک در میان داستان هایی که در کتاب پیش  و چاپ انتشـــــارات گو
رو گردآوری شـــــده اند خودمنایی می کند و آن چیزی نیســـــت جز گوشـــــزد و یادآوری آچنه که 
عنوان کتاب را به خود اختصاص داده است. در هنایت مهه داستان ها خماطب را به زندگی 
خودش باز می گردانند و نشان می دهند که چگونه پوچی و ابتذال پیرامون او را فراگرفته است 

یستین نیکو به دورمی. و در حقیقت چطور مهه ما انسان ها از زندگی حقییق و ز

»طنزآوران جهان منایش« -جلد اول
یوش مودبیان و چاپ انتشارات  کتاب طنزآوران جهان منایش اثری اســـــت به کوشش دار
یا. کتاب حاضر شامل شش منایشـــــنامه ی کمدی کوتاه به نام های پرده عجایب، دو  گو
حراف، مرگ ناگهاین اســـــب درشکه، خواستگاری، عرویس و مضرات دخانیات است که 
یچ چخوف،  توسط دو تن از طنزآوران صحنه ی منایش، میگوئل ِد سروانتس و آنتوان پاولوو

نگارش شده اند.

***

***
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• Где вы учились профессии? 
• Я училась в Санкт-Петербургской Академии гражданской авиации. На своем курсе я 
была единственной девушкой. Отношение к себе я чувствовала уважительное, меня 
принимали на равных. 

• Каков сегодня в России процент женщин-пилотов? Он отличается от 
аналогичных показателей в мире? 

• У меня нет точных статистических данных. Я могу предположить, что в структуре 
гражданской авиации России сегодня работает около 50 женщин. Это совсем скром-
ный показатель. В то время как в крупных европейских и американских авиакомпаниях 
соотношение женщин составляет примерно 20-30% от общего числа пилотов. 

• Сталкивались ли вы с недоверием со стороны мужчин-пилотов, стюардов, 
техников? 

• Все зависит от самоощущения. Я не могу представить, что мой экипаж может мне не 
доверять и сомневаться. То же касается и наземного персонала. Секунды сомнения в 
глазах коллег сменяются нашим конструктивным сотрудничеством после того, как они 
осознают, что я компетентна, подготовлена и на своем месте. 

• Расскажите про свою форму. Есть ли какие-то нормы, во что должна быть 
одета женщина-пилот? И как шьется для вас форма? 

• Форма, как и вообще внешний вид, — это часть нашей работы и уверенности в себе. 
Важно выглядеть сдержанно, так, чтобы комфортно было работать, ну и, конечно, 
красиво, мы же женщины. По международным стандартам комплект состоит из брюк 
и кителя, обязательно ношение галстука 

• Кто-нибудь когда-нибудь пропустил ваш рейс? 
• Мы не видим пассажиров, когда здороваемся с ними по радиосвязи, но бортпро-
водники рассказывают, что многие удивляются, когда слышат мой голос. Некоторые 
пассажиры волнуются, но за всю мою работу с рейса никто ни разу не снимался. 
Бывает, пассажиры после посадки хотят посмотреть на командира, познакомиться, 
сфотографироваться, выразить своё восхищение, но им это редко удаётся: кабина у нас 
закрытая, и, пока бригада прощается с пассажирами, мы в ней занимаемся своими 
процедурами. Некоторые люди думают, что во мне есть что-то необычное что я вы-
брала эту работу . Иногда мне хочется прямо сказать: «Я обычный человек, обычная 
девушка, которая просто занимается тем, что ей нравится». 

• Капитан Мария Я был рад поговорить с вами и надеюсь, что вы всегда успешны 
• Большое спасибо. 

• Спасибо,что дали нам время. 
• Пожалуйста.  /*
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• Вы знаете,что в россии есть женшины_пилоты? 
• Одна из женщин-пилотов в России - Мария Уваровская. 

• Мария Уваровская — хрупкая девушка с железным характером. 
С 17 лет она знала, что хочет летать, а сегодня управляет 
лайнерами «Аэрофлота» с места командира. 

• Вот новостное интервью с Марией. 

• Привет капитан Мария,Ты готов? 
• Да,конечно. 

• Когда вы решили, что хотите летать? 
• Я не мечтала в детстве стать пилотом. После школы я поступила 
в архитектурный институт, а параллельно занималась в аэроклубе. 
Сегодня большинство аэроклубов коммерческие, но в моей молодо-
сти можно было учиться бесплатно, это называлось Добровольное 
общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Первый 
раз я полетела в 17 лет на маленьком пилотажном самолёте. Хобби 
через какое-то время переросло в желание стать профессиональ-
ным пилотом. Осознанное желание стать пилотом пришло после 
начального полета с инструктором на маленьком спортивном са-
молете. Мой первый учитель по аэроклубу Сергей Николаевич 
Дадыкин сумел создать невероятно комфортную и благоприятную 
среду обучения для нас — тогда еще школьников. В этом полете 
я почувствовала, что такое пилотирование, и после уже никакая 
сила: ни стереотипы, что это все-таки не профессия для девочки, ни 
удивление окружающих, ни финансовые сложности не могли меня 
остановить. С семнадцати лет я знала, чем хочу заниматься. Сам 
аэроклуб, в котором я воспитывалась, был местом очень притяга-
тельным и романтичным. 

в россии есть 
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دکتر مهنوش اســـــکندری، مـــــدرس، مترجم، شـــــاعر، عضو هیئت * 
علمی زبان رویس دانشـــــگاه عالمه طباطبایی و دومنی پژوهشـــــگر 
برتر دانشـــــکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه عالمه طباطبایی در 
سال ۱۳۹۸ است. وی اولنی مترجم اشعار رویس به حالت نظم در قالب 
کتاب »در پس کوچه های زندگی و شـــــعر لرمانتوف« نیز است. به مناسبت 
کسب مهنی عنوان، گفتگوی کوتاهی را با ایشان ترتیب دادمی که در ادامه 

می خوانید:

پارسا حبییب 

تنظمی مصاحبه

دانشجوی کارشنایس زبان رویس 
دانشگاه عالمه طباطبایی

 گفت وگو با دکتر 
مهنوش 

 اسکندری
ویس  اولنی مترجم اشعار ر
  به حالت نظم
کتاب   در قالب 
 »در پس کوچه های زندگی 
و شعر لرمانتوف«
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- مطالعه کردن، کاری بود که من از چبگی به آن عادت داشـــــمت. پدرم 
نیـــــز مهینطور بودند. درواقع نفس این کار مهم اســـــت و من هم مطالعه 
یســـــم و مطلیب یاد بگیرم را دوست دارم. حی  کردن و این که چیزی بنو
در زمینه ی آموزش نیز ترجیح می دهم از روش های نو اســـــتفاده بکمن و 
مطالب جدید تر و متفاوت تری را آموزش بدهم. مهنی امر باعث می شود 

بیشتر مطالعه کمن و تالش کمن بیشتر یاد بگیرم. 
در ابتدا که در رشـــــته ی رویس قبول شدم، عالقه ای نداشمت ویل کم کم 
عالقه مند شدم. ســـــپس با وجود اینکه ادبیات رویس را بسیار دوست 
می داشـــــمت، به این دلیل که رشـــــته ی ادبیـــــات رویس در مقطع دکتری 
بـــــان رویس را انتخاب کردم. و منابع و  در ایـــــران نبود، گرایش آموزش ز
کتاب های آموزش را می خواندم. پژوهشگر برتر شدن نیز مهنی عالقه ی 
من به مطالعه و نوشنت، شروع شد. به هر موضوعی عالقه مند می شدم، 
آن را یادداشت می کردم و در مورد آن موضوع، مطالعه یا پژوهش اجنام 
می دادم. مطالیب را که به نتیجه ای می رســـــید، سعی می کردم به کمک 
یرایش کمن و مقاله هایی که نامتام مانده  مهســـــرم )دکتر عیل ســـــعیدی( و
بود را با کمک ایشـــــان به انهتا می رســـــاندم. با این که من در آن مدت، 
مدیر گروه نیز بودم و رســـــیدگی به مهه ی کار ها، امر دشواری بود. خییل 
شب ها تا دیر وقت بیدار می ماندم تا به مطالعه و پژوهش بپردازم. حی 
هنگامی ک می خوابیـــــدم، خواب می دیدم که در مورد موضوع خایص 
یســـــم و واقعا از چننی چیزی نیز ایـــــده می گرفمت. فکر می کمن  مقاله می نو
بیشـــــتر حبث عالقه در میان است. انسان به هر کاری که عالقه داشته 
باشد و تالش بکند می رســـــد. پژوهشگر برتر شدن، هدف من نبود ویل 

چون در کنار عالقه به مطالعه، تالش نیز بود، این امر میسر شد.

- در دانشـــــکده ای که بسیاری از اســـــاتید بزرگ حضور دارند، این امر 
باعث افتخار خودم نیز هست.

< ما به داشنت استادی مهچون 
مشا افتخار می کنمی.

< چگونه عنوان پژوهشگر برتر 
کردید؟ در مورد آن  کسب  را 

برامیان توضیح دهید.
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< در مورد اثر »در پس کوچه های 
زندگی و شعر لرمانتوف« برامیان 

توضیح دهید. گمان می کنمی 
برای خنستنی بار است که 

اشعار رویس به شکل نظم در 
فاریس ترمجه می شوند. چه 

چیزی باعث شد اشعار این 
ینید. آیا این کار  شاعر را برگز

برای مشا دشوار نبود؟

- پیش از من، دو نفر دیگر این کار را اجنام داده بودند. البته تهنا یکی، 
دو شـــــعر لرمانتوف را ترمجه کرده بودند. اما این که اشعار لرمانتوف را به 
صورت یک جا و در یک کتاب مســـــتقل ترمجـــــه کنند، خیر. و این کار 
بـــــرای اولنی بار اجنام گرفت. در دوران کارشـــــنایس، به صورت اتفایق از 
کتاخبانه ی دانشگاه، کتاب لرمانتوف را به امانت گرفمت و مطالعه کردم. 
متوجه شـــــدم که چقدر اشعار او شـــــبیه به من است و با او نوعی مهزاد 
پنداری داشمت. شیفته ی اشعارش شدم و تصممی گرفمت آهنا را ترمجه کمن. 
یق استادامن شروع کردم و فکر  در ابتدا فکر منی کردم میسر شود، اما با تشو

می کمن موفق هم بوده ام.
اشـــــعار لرمانتوف سبک خایص دارد. قالیب شـــــبیه به قالب دو بیی در 
گاه شـــــبیه به دو بیی  فـــــاریس دارد و هنگامی که ترمجه می کردم، ناخودآ
می شـــــد. ترمجه ی شعر به نظم در فاریس، ناخواسته مقداری شاعر را در 
تنگنـــــای وزن و قافیه قرار می دهد. و باعث احنراف از خود شـــــعر اصیل 
می شود. اما من سعی کردم این احنراف بسیار کم باشد. این موضوع را 

در مقدمه کتاب نیز شرح داده ام.

- صد در صد! یک سال پیش از کنکور، من رتبه خنست جشنواره شعر 
کردم. این جشـــــنواره در دانشگاه فردویس مشهد برگزار  استان را کسب 
شـــــده بود. زماین که به آن جا رفمت، به آن دانشـــــگاه عالقه مند شدم و 
آرزو داشمت که در مهان دانشـــــگاه قبول شوم. هنگامی که کنکور دادم، 
یت های من زبان رویس نبود، در این رشـــــته  با این که هیچ یک از اولو
و در دانشـــــگاه فردویس پذیرفته شدم. در ابتدا عالقه ای به زبان رویس 
نداشمت و برامی بسیار دشوار بود. اما به طرز عجییب از ترم دوم به بعد، به 

این زبان عالقه مند شدم و عاشقانه رویس می خواندم.

در کشـــــور ما بســـــیاری از امور به روابط سیایس وابســـــته است. خدا 
را شـــــکر در حال حاضر روابط ســـــیایس ما با روســـــیه خوب است. به 

گر به عقب برگردید، آیا باز هم  < ا
زبان رویس را انتخاب می کنید؟

< از نظر مشا آینده ی زبان رویس 
چگونه خواهد بود؟
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گر سخن خایص  < در آخر ا
خطاب به دانشجویان رویس 

ید، مشتاقانه شنوای آن  دار
هستمی.

واســـــطه ی مهنی روابط، رفت و آمد سیاســـــت مداران و جتار روس به 
بان رویس  یاد اســـــت. از این روی بازار کار رشته ی ز ایران و بالعکس ز
بان های دیگر، وضعیت هبتری دارد. ویل این  که در آینده  نســـــبت به ز
نیز به مهنی شـــــکل مباند، مشخص نیســـــت. اما مطمنئ باشید هرکس 

عالقه مند باشد و تالش کند، به اهدافش خواهد رسید.

- رشـــــته ای که می خوانید، با عالقه خبوانید. زماین که عالقه نباشـــــد 
تالش نیـــــز خنواهد بود و این دیوار تا به انهتـــــا کج خواهد رفت. هدف 
گر   گرفنت مدرک نباشـــــد. و ا

ً
از حتصیل و درس خواندن، برای مشا صرفا

ید در مهنی رشـــــته ادامه حتصیل بدهید، هر چه زودتر تکلیف  تصممی دار
خودتان را مشـــــخص کنیـــــد. حی خود من که در ابتـــــدا زبان رویس را 
دوست نداشمت، بعد از ترم دوم مطمنئ بودم که میخواهم در مهنی زمینه 
و رشـــــته حتصیالمت را ادامه دهم. مشـــــکل نسل جدید این است که در 
گر این چیزی  مشخص کردن هدف و تکلیف خود نامطمنئ است. حی ا
ید، در رشته ای ادامه حتصیل بدهید که آن  نیســـــت که به آن عالقه دار
ید. نه این که پس از 4 سال، با صرف کردن این مهه وقت  را دوست دار

و انرژی، نتیجه ای نداشته باشد./*
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Щелчок!
Н а ж и м а й т е !

ملس کنید!
بـــان آموخت. در هر *  امـــروزه بـــا وجود گویش های مبایل و دســـتریس راحت به اینترنت بســـیارراحت تر می توان ز

مشاره ی پاروس تعدادی از اپلیکیشن ها و سایت های آموزش زبان را به مشا معریف می کنمی.

*  سایت 
3ears.com
یدیوی آموزیش و... ببینید و مهزمان منت رویس آن  << در این سایت میتوانید انیمیشن، کارتون، فیلم، و
یدیوها سطح بندی دارند و با کلیک روی هر کلمه میتوانید تلفظ، دستورزبان مربوط به  را هم خبوانید. و

ید ذخیره کنید. آن و معین آن را مشاهده کنید. عالوه بر آن، می توانید کلمایت را یاد می گیر

*  سایت 
Russianpod101.com
<< این ســـــایت خمصوص گوش دادن به پادکســـــت  های آموزیش است. چند پادکست اول آن با منت و 
ید اشتراک میتوانید  دســـــتورزبان رایگان قرار داده شده و بایق پادکست ها تهنا صدا رایگان است. با خر

سایر متون آن را نیز خبوانید.

*  اپلیکیشن
beelinguapp
ید و IOS برای خواندن داستان هایی به زبان  << این برنامه بر روی گویش هایی با سیســـــمت عامل اندرو
یژگی برتر این برنامه نسبت به ســـــایر برنامه ها، این است که مشا میتوانید منت اصیل و  خارجی اســـــت. و
گر در خواندن منت مشکل داشتید، کایف ست روی مجله کلیک  ترمجه آن را مهزمان با چشم دنبال کنید. ا

کنید. داستان ها سطح بندی هم دارند.
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برای ورود به سایت
3ears.com

کنید  این بارکد را اسکن 
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تازه های نشر
ین« رویس نیست، در واقع تک تک  یکتور پلو رمان »اومون را« تهنا اثر پرفروش »و
یان ســـاز و جنجایل  پایش تبدیل به یک اثر جر رمان های او در روســـیه ی پس از فرو
شـــده اند، رمان های او مهچون »انگشت کوچک بودا« در دنیای ادبیات انگلییس 
ین ها حضور  زبان هم سرنوشـــت مشاهبی داشتند و تا مدت ها در لیست پرفروش تر
ین  ین«، تازه تر یکتـــور پلو ین رمان های »و داشـــتند. »اومون را«، یکی از مشـــهورتر
ین رمان این  ترمجه ی »پیمان خاکسار« اوست. »اومون را« در واقع اولنی و مشهورتر
یسنده ی رویس است، داستاین که به گفته ی مترجم منی توان برای آن ژانر خایص  نو
ید: »قهرمان اصیل رمان پسرچبه ای است  را در نظر گرفت، خاکسار در این باره می گو
کادمی فضانوردی است، اما خییل  شیفته ی فضانوردی که سخت پیگیر وارد شدن به آ
یسنده مهه ی این ها را با طنزی گزنده  زود با واقعیت های تلخی روبه رو می شود و نو
ین استاد خلق کردن موقعیت هایی است که منی توان آن را در  و تلخ روایت می کند. پلو
ژانر خایص گنجاند، او با روایی پست مدرن سبک وسیاق خودش را خلق می کند 
که گاهی وقت ها هولناک و هراس آور می شـــوند و به ژانر علمیـ  ختییل تنه می زند.«

< اومون را
کسار  | نشر: چشمه |  | نویسنده: ویکتور پلوین | برگردان: پیمان خا

»پطرزبورگ« دربرگیرنده رماین است که داستانش در مقطع زماین اواخر قرن نوزدهم 
و اســـتیال و اختناق روســـیه تزاری می گذرد. ســـنت های ارجتاعی و ضدعقل جاری 
در جامعه و تالش بهیوده برای حرکت به مست توســـعه از مجله مفاهیمی اســـت که 

یسنده در این کتاب به آن ها پرداخته است. نو

< پطرزبورگ
 | نویسنده: آندری بیه یل | برگردان : فرزانه طاهری | نشر : مرکز  | 

شکیبا هبرامی

دبیراجنمن علمی زبان رویس 
دانشگاه عالمه طباطبایی
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یســـنده ای شکســـت خورده و الکیل که به  در میانـــه خفقـــان کمونیســـم به نو
تازگی از مهســـرش جدا شده و دیگر پویل هم در بساط ندارد، پیشهناد کاری 
می شود؛ کاری تابستاین به عنوان راهنمای تور در منطقه گردشگری پوشکنی. 
یسنده در فکر مهاجرت به غرب مهراه دخترشان است  در این میان مهســـر نو
یســـنده در این خیال که شـــاید با پذیرش این کار زندگی اش کمی ســـر و  و نو

سامان بگیرد.

< تپه پوشکنی
توف | برگردان : اسداهلل امرایی | نشر : ثالث |  | نویسنده : سرگیئ دوال

یســـندگان گذشته  ین رمان ها و داســـتان های کوتاه دنیا به نو بســـیاری از هبتر
یـــده ای اســـت از آثار  روســـیه تعلـــق دارنـــد. داســـتان های ایـــن جمموعـــه، گز
ین داستان های کوتاه روس در ادوار  یسندگاین که می توان آن ها را جزو هبتر نو
خمتلف دانست؛ آثاری از الکساندر پوشکنی، نیکاالی گوگول، ایوان تورگنیف، 
فیودور داستایفســـکی، لف تالســـتوی، آنتون چخوف، ماکسمی گورکی، ایوان 
یســـندگان بزرگ، موجب  بوننی و ایســـاک بابل. کنارهم قرار گرفنت آثار  این نو
می شـــود تا تنوع نگاه و ســـبک و نیز نقاط اشتراک پیدا و پهناین را در آثارشان 

ببینمی و بر جاودانگی آن ها مهر تایید بزنمی.

< دماغ
| گروه نویسندگان رویس | برگردان : احسان چادگاین | نشر : کتاب پارسه |

»ماســـلوا« دختـــری از طبقـــه پایـــنی و فقیر جامعه اســـت کـــه از دوران چبگی 
خدمتکار خانه دو خامن بیوه بوده تا اینکه در 18 سالگی توسط جواین اشراف 
یفته می شـــود. پس از آن ماســـلوا جمبور به تن فرویش  زاده به نام »خنلودف«فر
و حتمل شـــرایط خییل ســـخی می شـــود و در آخر نیز گرفتار توطئه ای در خانه 

ارباب خود می شود و اربابش کشته می شود.

< رستاخیز
| نویسنده : لییف تالستوی | برگردان : سروش حبییب | نشر : نیلوفر  | 
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طراح و کارگردان: اشکان خطییب
یگران )به ترتیب حروف الفبا(: نیایش اســـــالمی، مینا اعالیی، کیمیا پارسا، پارسا توکیل، کیانا حدادی، فاطمه  باز
ین ضابطیان، هسی عرش وزان، پانیذ قلیزاده، کسری  حسنی آبادی، آراد حسیین، دیبا حکمی اهلی، مانیکا درخشنده، سرو
یانا  ینا گیی نژاد، امیرحسنی حممدی، عیل حممدی، بردیا خمتاری، تانیا مقدم پور، مهدی ملکی، متنی نصیری، آر کبیری، سار

ین ویل پور  گر نفییس، روشا نواده، پارسا نیکنام، آ

هتیه کننده: خانه بنی امللل بامداد
یسا خبت آور مدیر مسئول خانه بنی امللل بامداد: پر

مشاور کارگردان: امیر پاکدل
جمری طرح: محید خرم طویس

طراح لباس: اشکان خطییب، نازننی عظیمی
مترجم و مشاور زبان رویس: میالد مقدم

یز: فرناز ُزهری دستیار کارگردان و برنامه ر
کارگـــــرداین: نازننی عظیمی، حممدحســـــن امیری،  گروه 

سجاد رضایی

سایت فروش: تیوال

برای هتیه بلیط منایش 
کنید  این بارکد را اسکن 

یر نظر   »چخوف خواین ز
مناینده فدراسیون روسیه«

یف تئاتر معر

از ۲۴ هبمن ۱۳۹۸
ساعت ۲۰:۳۰
هبا: ۴۰,۰۰۰ تومان
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گر گذرمان به خیابان انقالب افتاده باشـــــد کتاب های چیده شـــــده *  ا
بـــــرروی زمنی از باغ آلبالو تا مکبث ومهلت وجنگ و صلح و بینوایان 
گر  را دیده ایمی حاال انتخاب با ماســـــت کتاب یـــــا آب طالیب را انتخاب کنمی ا
ینه ی اول را انتخاب میکنید کتاب مهیشه  گز یک عاشق کتاب باشید قطعا 
ین  مین ازآرامش بوده.کتاب به ساده تر

َ
در متام اعصارمنادی ازعلم و دانش وما

شـــــکل ممکن با آغشته شدن کاغذ ســـــفید به جوهرسیاه ، کلمایت بر روی آن 
کلمات  که دارای ارزش وکلمات اســـــت  نقش می بندند و می شـــــود برگه ایی 
ید از دل داســـــتان ها و روایت ها با تلفییق از بوی قهوه  روح می خبشـــــد و می گو
و چـــــای درکنارش. درمیان خیابان انقالب که پرســـــه بـــــزین آثار یب مشاری از 
یســـــندگان متام جهان دیده میشه و برای متام سلیقه ها وحال فقط می ماند  نو

برای تصممی گیری کدامشان و با کدام قیمت را انتخاب کنمی.
کاِرنینا )به رویس: Анна Каренина( رماین ســـــت نوشته ی لیو تولستوی  آنا
یســـــنده ی رویس این رمان در آغـــــاز به صورت پاوریق در ســـــال 1875تا  نو
1877 در گاهنامه ایی به چاپ رسید. جزو داستان های رویس قرن 19 است.
کاِرنینا را یک داســـــتان واقع گرایانه دانستند. داستان پرکشش و  داســـــتان آنا

جذایب است. 
داســـــتان آنا کاِرنینا دارای شـــــخصیت اوِل واحدی نیســـــت. با دیدن نام آنا 
باره ی اوست،   در

ّ
 به کیل

ً
کارنینا، این تصور اجیاد می شود که این داستان حتما

باره ی  اما در واقع این گونه نیست؛ درحایل که شاید بیش از نیمی از داستان در

آب طالیب یا تولستوی 
مسئله این است!

کاِرنینا کتاب آنا نقد 
می دادفر مر

دانشجوی کارشنایس ارشد 
کتابداری دانشگاه عالمه 

طباطبایی
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ین« اســـــت که البته این دو شخصیت در  باره ی فردی به نام »لو او باشـــــد، بقیٔه داستان در
ین است، که  داســـــتان رابطه ی دورادوری با هم دارند. به عباریت، آنا کاِرنینا خواهِر دوسِت لو
در ادامه داستان باجناق می شوند. در طول داستان، این دو شخصیت فقط دو بار یک بار در 
اوایل داســـــتان و مهچننی در اواخرداستان با هم روبه رو می شوند. پس، درحقیقت این رمان 
فقط به زندگی آنا کاِرنینا اشـــــاره ندارد و در آن به زندگی و افکار شخصیت های دیگر داستان 
نیز پرداخته شده اســـــت. آنا نام این زن اســـــت و کاِرننی نام شوهِر اوست، و او به مناسبت نام 

کاِرنینا )مؤنث »کاِرننی«( نامیده می شود.  شوهرش آنا 
تولستوی در نوشنت این داستان سعی داشته برخی افکار خود را در قالب دیالوگ های منت به 
باره ی  خواننده القاء کند و او را به تفکر وا دارد. در بعیض قسمت های داستان، تولستوی در
یسنده  شیوه های هببود کشاورزی یا آموزش سخن گفته که نشان دهنده ی اطالعات وسیع نو
در این زمینه هاســـــت. البته بیان این اطالعات و افکار، گاهی باعث شده داستان از موضوع 
یژه وقی که در داســـــتان صحبت از کشاورزی است.  اصیل خارج و خســـــته کننده شود؛ به و
یسنده در داستان، قسمت هایی است  ین جلوه های ظهور اندیشـــــه های این نو یکی از بارزتر

ین، آورده است. که او افکار مذهیب خود را در قالب افکار شخصیت مهم داستان، یعین لو
یا الکساندرونا  داستان از اینجا شروع می شود که زن و شوهری به نام های استپان آرکادیچ و دار
کاِرنینا خواهر استپان آرکادیچ است و از سن پترزبورگ به  با هم اختالیف خانوادگی دارند. آنا 
خانه ی برادرش که در مســـــکو است می آید و اختالف زن و شوهر را حل می کند و حضورش 
در مســـــکو باعث به وجود آمدن ماجراهای اصیل داســـــتان می شـــــود... در داستان، فضای 
کم اســـــت؛ زماین کـــــه پرنس ها و کنت ها دارای مقامـــــی واال در جامعه  اشـــــرایِف آن روزگار حا
کم است. در کل داستان روندی  بودند، و آداب و رسوم اشرافیت و جنیب زادگی بر داستان حا
کارنینا  نرم و دلنشـــــنی دارد و به عقیده ی بعیض فضای خشـــــک داستان جنگ و صلح بر آنا
کم نیست. این داستان، که درون مایه ای عاشقانه اجتماعی دارد، بعد از جنگ و صلح،  حا

یسنده ی بزرگ رویس به مشار می رود. ین اثر تولستوی، این نو بزرگ تر
یری توسط  این کتاب توســـــط ســـــروش حبییب ترمجه و در 642صفحه و در 2 جلد در قطع وز

انتشارات نیلوفر به چاپ رسیده است.
بعد از پیشهناد این کتاب امیدوارم که مشتاقتر برای خواندن این کتاب باشید./*
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رئالیسم سوسیالیسی )واقع گرایی سوسیالیسی( سبک هنری پدید آمده * 
در دوره ی شـــــوروی در روسیه و ســـــپس در دیگر کشورهای کمونیسی 
یان شکل گیری انقالب های کارگری  است. شروع این سبک ادیب مهزمان با جر
یت این ســـــبک ادیب )اصوال بعد از انقالب اکتبر 1917  حمسوب می شود. حمور
روســـــیه(، زندگی مردمان فرودست، بیان مشکالت حاکی از فاصله ی طبقایت و 
بعیض روند انقالب هاســـــت. از آثار حوزه ی واقع گرایی سوسیالیسی می توان به 
یزد )اثر پیلنیکاف( و دن  مادر )اثر ماکســـــمی گورکی(، کتاب های ولگا به خزر می ر

آرام )اثر شولوخوف( اشاره کرد.
 Алексей Максимович یچ ِپشـــــکوف )بـــــه رویس آلکـــــیس ماکســـــیموو
Пешков( بنیانگذار مکتب ادیب رئالیسم سوسیالیسی و فعال سیایس بود. او 

پنج بار نامزد جایزه ی نوبل ادبیات شد. از آثار مهم او می توان به در اعماق ، مادر 
، بیست وشـــــش مرد و یک دختر ،آوای مرغ طوفان و دوران کودکی اشاره کرد. در 
یه ی پاروس، اثری یب مانند را انتخاب  اولنی مقاله ی حوزه ی ادبیات رویس نشر
 برای اینکه عظمت ادبیات و فرهنگ اجیاد شده به دنبال آن را به رخ 

ً
کردم؛ صرفا

بکشامن. دراین وهله اثری ازادبیات روس را نقد خواهم کرد که پس از خواندنش 
یا ســـــال ها روســـــیه را زندگی کرده اند. اثر  این باور دراذهان به وجود می آید که گو

»مادر« نوشته ی ماکسمی گورکی.
مادر، بیانگرداســـــتان زندگی زین ساخلورده )پالگه( است که پس از سرگذراندن 
مرگ مهســـــر یب غیرت و اوباش خود، متوجه تغییرایت در پســـــرجوانش )پاول( 

تالیِق دو انقالب
کتاب »مادر« نقدی بر 

سوگند صادیق

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 

طباطبایی
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می شـــــود؛ تغییرایت مبین بر مانند مهســـــاالن خود نبودن و خپته ترشدن. مهه   
چیز ازجرقه ای شروع شـــــده بود که خواندن کتاب های ممنوعه برای کارگران 
در مغز پاول اجیاد کرد. واضح اســـــت که امتســـــفر و چارچوب کیل داستان در 
یک حمیط کارگری و غبارآلود اتفاق می افتد و شـــــروع انقالب های کارگری و 
سوسیالیسی روسیه از مهان خانه های کوچک رجنور و حمفل های شبانه و 
چای  خوری کارگران دور مساور قدمیی پالگه نشـــــأت می گیرد. مادر، ادبیات 
یر می کشد که اذهان آماده ی این  کارگری یا رئالیسم سوسیالیسی ای را به تصو

پذیراست. دسته ازمطالعات را با آغوش باز
عنصر »زن« در این اثر برخالف عمده ی آثار روس بســـــیار برجســـــته و موثر 
است. مادر، مناینده ی زین رجنور و در عنی حال قوی است که این عنصر با 
امر محایت از کارگر مظلوم در داستان تلفیق می شود و دراین تالیق، دو انقالب 
را مشاهده گر هستمی: انقالب سوسیالیسی و انقالیب در سبک ادبیات روسیه 
)زئالیسم سوسیالیسی(.نقد مهمی که بر این اثر وارد است این است که در اثر 
توصیف عمیق واقعیات دروین میان کارگران در اثنای مبارزه ی سوسیالیسی 
یســـــنده بر این موضوع شعارحموری اثر، توصیف واقعیات به نوعی  و مترکز نو
سگ فلجی حمسوب می شود که یک گوشه ی این اثر خوابیده و گاهی دست 
یه برای  و پا می زند. می گومی "سگ فلج" چرا که توصیفات ظاهری یا دوسو
بازگذاشنت دست خماطب در قضاوت تهنا گاهی به طرز دست و پا شکسته ای 
دیده می شود. به نقد مهدی سرایی فراز مادر، در صحنه هایی مثل جلسه ی 
دادگاه تعینی حکم کارگران انقالیب، توصیفات تا حدودی دقییق از ظواهر یا 
 دلیل تفاوت 

ً
مشخصات دو قشر حاضر در دادگاه دیده می شود و من مسلما

یکی   تالیق فیز
ً
سبک این قبیل خبش های اثر با عمده ی قالب رمان را صرفا

دو قشر مطرح اثر می دامن. حق این اثر از ابتدا به صورت متام و کمال به کارگر 
 توضیحایت از دو قشـــــر مطرح اثر داده نشده است 

ً
داده شـــــده است؛ عمدتا

 حتمیل 
ً
بنابرایـــــن جمایل برای قضاوت از طرف خماطب وجود ندارد و ما صرفا

افکار سوسیالیست حمور گورکی را مشاهده گر هستمی./*
طرح جلد نسخه های 

کتاب مادر فاریس و رویس 
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Владимир был приговорен к 10 годам каторжных работ. 
Иванна была узником 108 и его тайным корреспон-
дентом. Она вспоминает роман с мужчиной, которого 
никогда не встречала. Иванна, которой сейчас 93 года, 

рассказывает свою историю. «В то время каждый украинец 
находился под подозрением. Мой отец был священником, что 
не помогало, потому что власти с подозрением относились 
к священникам, представителям интеллигенции, учителям и 
студентам». Даже после капитуляции нацистской Германии 
в мае 1945 года Гражданская война в Украине и восточной 
Польше продолжалась, поскольку подпольные организации, 
в том числе Украинская повстанческая армия, отказались жить 
под властью коммунизма. Иванна была одной из многих ты-
сяч этнических украинцев, отправленных в Сибирь после того, 
как их обвинили в пособничестве восстанию.
 Иванну приговорили к 10 годам в сталинских трудовых 
лагерях. Ее перевели из одного в другой, прежде чем ее и 
700 других заключенных посадили в лодку и отправили в 
ГУЛАГ в Колыме, субарктическом регионе в Сибири. Ночью 
она спала на деревянной доске в казармах вместе с сотнями 
других.Затем смятая записка приземлилась у ног Иванны. Его 
звали Владимир; он был ровесником Иванны. они говорили 
о жизни в лагере, а также о философии и идее свободы. «Что 
такое счастье?» Пишет Владимир в одном письме.

Тебя увидела без 
встречи с тобой
«Мне очень хотелось, чтобы ты написал»:

друзья по ГУЛАГу, чья любовь 
длилась 60 лет

ЭнсиеАббаси

Бакалейный 
Студент

из Университета 
по имени Алламе 
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تو را »دیدم«
یب آنکه دیده بامشت... 

دوستاین در گلگ،
که عشق آن ها 60سال به طول اجنامید!

والدمییر به 10 ســـــال کار سخت حمکوم شده بود. ایوانا زنداین 108 و خبرنگار * 
خمـــــیف وی بود. او رابطه اش با مـــــردی که هرگز مالقاتش نکرده بود را به یاد 
می آورد. ایوانا، که اکنون 93 ســـــاله اســـــت، داســـــتان خود را روایت می کند:» در 
آن زمان، هرفرد اوکرایین   مورد ســـــوءظن بود.« پدرمن کشـــــیش بود، که این موضوع 
یرا مقامات به افراد روحاین، روشنفکر، معلمان و دانش آموزان  کمکی به ما منی کرد،ز

مشکوک بودند.
حی پس ازتسلمی آملان نازی در مه 1945، جنگ داخیل در اوکراین و هلستان شریق 
یرزمیین ازمجله ارتش شورشیان اوکراین از زندگی حتت  یرا سازمان های ز ادامه یافت؛ ز
یدند. ایوانا یکی از هزاران فرد اوکرایین بود که پس  حاکمیت کمونیسی امتناع می ورز

از آنکه به مهدسی در این قیام مهتم شدند؛به سیبری فرستاده شد. 
ایوانا به اردوگاه های کاراستالنی به 10 سال حبس حمکوم شد. وی پیش ازانتقال به 
آجنا با 700 زنداین دیگر در یک قایق قرار گرفتند و به گلگ در کلیما، یک منطقه فرعی 
در ســـــیبری فرستاده شدند. شب ها، او به مهراه صدها نفر دیگر روی ختته چویب در 
پادگان می خوابید. یک شب یادداشی روی پای ایوانا افتاد. فرستنده ی نامه والدمییر 
بود. او هم ســـــن ایوانا بود. آهنا درباره زندگی در اردوگاه ومهچننی فلســـــفه و آزادی 
صحبت می کردند والدمییرنوشته بود:» خوشبخی چیست؟« ایوانا در حرف هایش 
می گفت:»والدمییر می خواست به روحیه واالیی دست پیدا کند ومن به آن درجه رسیدم.«

انسیه عبایس

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 
طباطبایی
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Он хотел найти родственного духа, и я стал этим человеком », - говорит Иванна. 
Несмотря на то, что они не смогли встретиться, она начала чувствовать глубокую 
связь с этим молодым человеком. Заключенные не имели права переписываться 
друг с другом, поэтому они полагались на то, что рабочие доставят письма.
Иванна была наконец освобождена в августе 1955 года
Владимир все еще был в тюрьме, и когда она впервые написала ему из внешнего 
мира, он ответил: «Если бы у меня была такая возможность, я бы все оставил 
и следил за тобой. Вы нашли сейчас все, о чем мечтали в эти ужасные годы? 
Однажды у нас будет возможность встретиться, но это произойдет не скоро ». 
Когда спустя два года Владимира освободили, он написал: «Дорогая Иванна! 
Ваши молитвы достигли небес, и вот я здесь, живой и здоровый. Воссоедини-
лись с моими родителями. Было много событий и историй, которыми я хотел 
поделиться, но, самое главное, я дома ».
Вскоре после этого Владимир снова написал Иванне, что он выходит замуж. Под 
давлением своего отца. Несмотря на эмоции, которые мы испытывали друг к 
другу, я не был удивлен браком », - говорит она. Через несколько лет Иванна 
тоже вышла замуж.
Прошло более 50 лет с тех пор, как Иванна получила свое последнее письмо от 
Владимира. Сейчас, когда ей за 90, она больше, чем когда-либо, думает о связи, 
которую они создали в суровых условиях сталинского ГУЛАГа.

Одноизихписем:
31 декабря 1955 г.
В эти последние минуты канун Нового года я думаю о тебе, моя дорогая ... 
посмотри на звезды, возможно, наши глаза встретятся, глядя на те же 
звезды. /*
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آن دوعیل رغم اینکه نتوانستند مالقات کنند، اما ایوانا احساس نزدیکی عمییق به این مرد جوان داشت. در آن 
یل نامه به کارگران اعتماد می کردند. زمان زندانیان حق مکاتبه با یکدیگر را نداشتند، بنابراین برای حتو

گوست سال 1955 آزاد شد! ایوانا در آ
والدمییرهنوز درزندان بود و وقی برای اولنی بارایوانا خارج از زندان برای او نوشت، پاسخ داد:» اگرچننی فرصی 
داشمت، مهه چیز را رها می کردم ودنبال تو می آمدم. آیا اکنون پس از این ساهلای وحشتناک آچنه را که آرزو کرده 

بودید یافتید؟ روزی فرصی برای مالقات خواهمی داشت اما این اتفاق به زودی رخ خنواهد داد.« 
یز! دعاهای تو به هبشت رسیده است و من اینجا  دو سال بعد زماین که والدمییر آزاد شد، نوشت:» ایوانای عز
یادی وجود دارد که می خواهم  هســـــمت، زنده و ســـــرحال. پدر و مادرم را دوباره دیدم. اتفاقات و داستان های ز
به تو بگومی، اما مهم تر از مهه اینکه، من در خانه هسمت!« خییل زود، والدمییردرنامه ای دیگر به ایوانا نوشت که 

به اجبار درشرف ازدواج است. » با وجود احساسایت که بنی ما وجود داشت، ازازدواج او تعجب نکردم...« 
چند سال بعد، ایوانا نیز ازدواج کرد.

یافت نامه ایوانا از والدمییر گذشته است. او اکنون که بیش از 90 سال دارد، حاال  بیش از 50 ســـــال از زمان در
بیش ازهرزمان دیگری به ارتباط و احسایس که آهنا درآن شرایط سخت در استالینیست داشتند، فکر می کنند...

منت یکی از نامه های آهنا ) 31 دسامبر 1955(:
یزم... به ستاره ها نگاه کن، شاید چشمان ما با دیدن  »در این واپسنی حلظات سال نو، به تو فکر می کمن عز

مهنی ستارگان، مهدیگر را مالقات کردند...«/*
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ОЩУЩЕНИЕ Несколько лет назад руководство 
аэропорта Хьюстона столкнулось со сложной про-
блемой, на которую жаловались клиенты. Пасса-
жиры подавали чрезмерное количество жалоб по 

поводу длительных ожиданий у лент выдачи багажа. В ответ 
руководство увеличило количество грузчиков, работающих 
в эту смену. План сработал: среднее ожидание упало до 8 
минут. Но жалобы продолжали поступать. Озадаченное 
руководство аэропорта решило подойти более серьезно к 
проблеме, проанализировав ее. Они обнаружили, что пасса-
жиры шли всего одну минуту от рукава прибытия к багажным 
лентам, и потом еще ждали 7 минут, чтобы получить свои 
сумки. В итоге примерно 88% времени они проводили в ожи-
дании своих чемоданов. Поэтому аэропорт решил подойти к 
проблеме по-другому: вместо снижения времени ожидания, 
они перенесли выходы подальше от главного терминала, и 
стали подавать чемоданы на самую дальнюю ленту. Теперь 
пассажирам надо было идти в 6 раз дольше, чтобы получить 
свой багаж. Жалоб практически не стало. 
Вывод: ощущения ожидания, будь то багажа или покупок, 
определяются объективной длиной ожидания. Именно поэ-
тому возле лифтов можно обнаружить зеркала. 
Идея родилась во время строительного бума после Второй 
Мировой войны, когда распространение небоскребов при-
вело к жалобам на задержки лифтов. Психологи заявили, что 
дайте людям что-то, чем можно занять их время, и ожидание 
будет восприниматься короче. С зеркалами люди получили 
возможность поправить прическу или украдкой рассматри-
вать других пассажиров. И это сработало: 
практически моментально жалобы прекратились. /*

РезаАлламиан

Бакалейный Студент
из Университета 
по имени Алламе 
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چندین سال پیش مدیریت فرودگاه هوستون، با مسئله پیچیده ای روبرو * 
یان از آن شکایت داشتند. مسافران به زمان طوالین انتظار  شد، که مشتر
یل مچدان ها شـــــکایت می کردند در پاسخ مدیریت تعداد افرادی که در  برای حتو
این شـــــیفت کار می کردند افزایش داد. طرح موثر بود! میانگنی انتظار تا هشـــــت 

دقیقه کاهش یافت. اما شکایات مهچنان ادامه داشت...
یه و حتلیل بپردازد.  مدیرفرودگاه تصممی گرفت این مسئله را جدی تر بگیرد و به جتز
یافتند که مســـــافران تهنا یک دقیقه از خبش ورودی به مست نوارمچدان  آن ها در
حرکت می کنند وهفت دقیقه دیگر را منتظر می مانند. در نتیجه، آهنا 88 درصد از 

وقت خود را صرف انتظار برای مچدان های خود کردند.
 بنابراین، فرودگاه تصممی گرفت تا به روش دیگری به این مسئله نزدیک شود. آهنا 
به جای کاهش زمان انتظار، خروجی ها را از پایانه اصیل جا به جا کردند و شروع 
ین نقطه ها کردند. حاال مسافران برای گرفنت مچدان  یل مچدان ها در دور تر به حتو

خود جمبور بودند شش برابر بیشتر راه بروند. عمال شکایی وجود نداشت.

ید، از طول هدف انتظار  گیری: احساس انتظار، خواه مچدان باشد یا خر نتیجه 
مشخص می شـــــود، به مهنی دلیل آینه ها را می توان درنزدیکی آسانسور یافت.

این ایده در دوران رونق ساخت وســـــاز پس از جنگ  جهاین دوم بدســـــت آمد، 
هنگامی که گســـــترش آمسان خراش ها منجربه شـــــکایت از تاخیرآسانسور شد. 
روانشناسان بیان کردند که به مردم چیزی بدهید تا وقت خود را با آن بگذرانند و 
انتظارکمترشود. با آینه ها ، مردم این فرصت را پیدا کردند که موهای خود را صاف 
یبا بالفاصله،  یر نظربگیرند. و تاثیر گذار بود: تقر کنند یا خمفیانه سایرمســـــافران را ز

شکایات متوقف شد./*

ــاْر ــظ ــِت ِحـــِس ِاْن
رضا عالمیان

دانشجوی کارشنایس زبان 
رویس دانشگاه عالمه 
طباطبایی
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Выход российских футболистов в 
финальную часть ЕВРО2020-

Сборная России по футболу успешно преодолела стадию отборочного турнира 
чемпионата Европы 2020 года. В десяти матчах команда Станислава Черчесова 

набрала 24 очка из 30 возможных. Россияне дважды проиграли бельгийцам и по 
два раза победили сборные Кипра, Казахстана, Шотландии и Сан-Марино.
ЕВРО-2020 станет для россиян пятым подряд и шестым в истории. Лучшим бомбар-
диром сборной России в квалификации стал Артем Дзюба, забивший девять голов. 
Предыдущее достижение (8), установленное в рамках отбора ЕВРО-2016, также 
принадлежало Дзюбе. Еще один рекорд был установлен в Саранске - победа над ко-
мандой Сан-Марино со счетом 9:0 стала самой крупной в истории сборной России.

Фигуристка Загитова собрала все 
возможные титулы

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в 
марте завоевала золото чемпионата мира в Сайтаме. Таким образом, 16-летняя 

(на тот момент) фигуристка стала обладательницей всех возможных значимых 
титулов – чемпионки мира, Европы и Олимпийских игр. Ранее собрать подобный 
комплект не удавалось ни одной российской фигуристке. Интересно, что случилось 
это после сезона, в котором Загитова выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, но затем не 
попала на пьедестал чемпионата мира в Милане.
Загитова не стала делать перерыв в карьере после олимпийского сезона. Неудачно 
для себя выступила на чемпионате Европы в Минске, где выиграла серебро и про-
пустила вперед дебютантку взрослого сезона соотечественницу Софью Самодурову. 
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Однако на японском чемпионате мира показала лучший результат и вновь не стала 
объявлять паузу в карьере, несмотря на выход на взрослый уровень ряда конкуренток, 
обладающих существенно более сложным техническим контентом.
В текущем сезоне олимпийская чемпионка дважды завоевала медали на этапах 
Гран-при, но оба раза уступила другой россиянке Алене Косторной, исполняющей три 
тройных акселя в двух программах. В декабрьском Финале Гран-при Загитова допустила 
ряд ошибок в произвольной программе, заняла шестое место, а 13 декабря объявила о 
приостановке спортивной карьеры. Но подчеркнула, что окончательно она спортивную 
деятельность не завершила./*

Исторический успех российских 
гимнастов на ЧМ

Российские гимнасты на прошедшем в октябре в немецком Штутгарте чемпионате 
мира добились исторического результата - мужская сборная России впервые в 

истории одержала победу в командном многоборье. Вот имена героев: Давид Беляв-
ский, Артур Далалоян, Никита Нагорный, Денис Аблязин и Иван Стретович (Владислав 
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Поляшов - запасной). Сами ребята назвали золото в этом виде программы «самой 
престижной медалью». В женском командном многоборье россиянки в составе 
Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Александры Щеколдиной, Анастасии 
Агафоновой и Дарьи Спиридоновой (Мария Пасека - запасная) стали вторыми, 
уступив только признанным фавориткам из США.
На этом доминирование российских гимнастов в Германии не закончилось. В 
личном многоборье Нагорный в напряженной борьбе отобрал у Далалояна звание 
абсолютного чемпиона мира, который тот выиграл на прошлогоднем мировом 
первенстве в катарской Дохе. Артур смог исправить ошибку, допущенную в опор-
ном прыжке, и забрал серебро. У женщин конкуренцию американке Симоне Байлз 
составила Мельникова, но помарка в упражнениях на брусьях позволила ей взять 
только бронзу.
Порадовали российские гимнасты и в отдельных видах. В опорном прыжке зрители 
снова увидели соперничество Нагорного и Далалояна, и Никита снова обошел 
Артура – они заняли первое и второе места соответственно. Далалоян выиграл 
медаль и на перекладине, став третьим. Мельникова же заняла аналогичное место 
в вольных упражнениях.
Таким образом, в общей сложности россияне завоевали по три золотые, серебря-
ные и бронзовые награды. Показанные в Штутгарте результаты позволяют говорить 
о сборной России как об одном из главных фаворитов олимпийского турнира по 
спортивной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио./*

Лучший чемпионат мира в истории 
российского плавания

Предолимпийский чемпионат мира по водным видам спорта в южнокорейском 
Кванджу стал самым успешным для сборной России по плаванию. Команда 

установила рекорд в своей новейшей истории, завоевав 16 медалей (3 золотых, 
7 серебряных и 6 бронзовых). До этого самым успешным чемпионатом мира для 
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сборной России был турнир в Риме в 1994 году - 11 медалей (4 золотых, 5 серебряных, 
2 бронзовых).
Золото сборной России принесли Юлия Ефимова (200 метров брассом), Антон Чупков 
(200 метров брассом) и Евгений Рылов (200 метров на спине). Серебряными призерами 
стали участники мужских эстафет 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем, 
Ефимова (100 метров брассом), Рылов (50 и 100 метров на спине), Олег Костин (50 
метров баттерфляем), Андрей Минаков (100 метров баттерфляем). Бронзовые награды 
выиграли Дарья Васькина (50 метров на спине), Ефимова (50 метров брассом), Мартин 
Малютин (200 метров вольным стилем), Владислав Гринев (100 метров вольным сти-
лем), Климент Колесников (50 метров на спине), мужская сборная России в комбиниро-
ванной эстафете.
В общем зачете турнира, где медали разыгрывались в шести видах спорта, сборная Рос-
сии заняла третье место с 30 медалями в активе (12 - 11 - 7). Большую часть этих золотых 
наград добыла сборная России по синхронному плаванию, выигравшая девять видов 
программы (из 10) - все, в которых была заявлена. В числе победителей вернувшаяся 
в спорт после рождения ребенка пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Рома-
шина, возвратившаяся в сборную двукратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина. 
В прыжках в воду российская команда записала на свой счет три серебра и бронзу, в 
плавании на открытой воде - серебро./*

Россия без плей-офф еврокубков впервые 
за 18 лет

Крах российских футбольных клубов по итогам группового этапа Лиги чемпионов и 
Лиги Европы лишил Россию шестого места в рейтинге коэффициентов УЕФА. Вместе 

с ним было потеряно право делегировать по три команды в Лигу чемпионов, начиная 
с 2021 года.
Изначально этот сезон начинали шесть команд из России, правда, до групповой стадии 

۱۰۶
فصلنامه دوزبانٔه فاریس و رویس پاروس

مشاره خنست/ زمستان ۱۳۹۸



не дошли сразу две: московский «Спартак» и тульский «Арсенал» оступились в 
квалификации Лиги Европы. Первые матчи петербургского «Зенита» и московского 
«Локомотива» в Лиге чемпионов давали большую надежду на успех: команда 
Сергея Семака боролась за второе место в группе, а железнодорожники дважды 
на равных бились с туринским «Ювентусом» и Криштиану Роналду. Однако итог у 
обоих клубов одинаков – последние места в своих квартетах.
У «Краснодара» в конце августа был шанс обеспечить себе участие в групповом 
этапе Лиги чемпионов, но зимой «быки» довольствовались лишь третьим местом 
в группе Лиги Европы. Краснодарцы лишились путевки в плей-офф турнира в 
заключительном матче квартета C против испанского «Хетафе» (поражение красно-
дарцев – 0:3). Московский ЦСКА и вовсе за весь турнир смог забить лишь три гола. 
От полнейшего провала армейцев спас гол Николы Влашича в заключительной игре 
группы против «Эспаньола» (победа армейцев – 1:0), но этого, конечно, было мало 
для выхода в «евровесну».
По итогам матчей группового этапа российские клубы впервые с 2001 года не сы-
грают в плей-офф еврокубков.

Гл
ав

н
ы

е 
сп

ор
ти

вн
ы

е 
со

бы
ти

я 
20

19
 г

од
а

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов 
продолжает победную серию

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в 2019 году провел один поеди-
нок. Российский боец смешанных единоборств (ММА), отбыв дисквалификацию 

по итогам победной встречи с ирландцем Конором Макгрегором, 7 сентября в Абу-
Даби удушающим приемом в третьем раунде взял верх над временным чемпионом 
американцем Дастином Пуарье, второй раз защитив титул.
Нурмагомедов одержал 28-ю победу в карьере. Бой россиянина с Пуарье стал глав-
ным спортивным событием 2019 года по результатам поиска в «Яндексе».
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Россия без плей-офф еврокубков впервые 
за 18 лет

Впервые за одиннадцать лет существования КХЛ одному клубу удалось выиграть и ре-
гулярный чемпионат, и плей-офф. «Проклятие» снял московский ЦСКА, хоккеистам 

которого много лет не удавалось достичь заветной цели и поднять над головой Кубок 
Гагарина. Финальная серия плей-офф КХЛ впервые завершилась в четырех матчах – ом-
скому «Авангарду» не удалось взять у армейцев ни одной игры.
Самым драматичным получился четвертый матч серии, который своим голом на 58-й 
минуте перевел в овертайм армеец Константин Окулов. В дополнительное время 
форвард ЦСКА Максим Мамин забросил главную пока шайбу в своей карьере. «Счет 4-0 

В конце года было объявлено, что Нурмагомедов 18 апреля в Нью-Йорке проведет 
долгожданный поединок против американца Тони Фергюсона. Эта будет пятая попытка 
организовать этот поединок, ранее встречи отменялись из-за травм бойцов./*
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Новая надежда российского тенниса

Российский теннисист Даниил Медведев добился заметного успеха в 2019 году, 
поднявшись по ходу сезона на 4-е место в рейтинге ATP. Такое достижение 

стало возможным благодаря потрясающей игре на североамериканском харде. 
Медведев выступал в решающих встречах в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати 
и Открытом чемпионате США. За два календарных месяца россиянин выиграл два 
турнира – «Мастерс» в Цинциннати и St. Petersburg Open. После этого еще отпразд-
новал победу в Шанхае.
Венцом сезона для россиянина стал финал US Open, в котором Медведев уступил 
испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Для 23-летнего россиянина 
это был первый в карьере финал турнира Большого шлема, а испанец в том числе 
благодаря и этой победе закончил год на первом месте в мировом рейтинге. За 
счет успешного выступления в Нью-Йорке Медведев завоевал право выступить на 
итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
Пусть сам итоговый турнир провести на высоком уровне не удалось, зато россиянин 
по ходу сезона одержал знаковые победы над лучшим теннисистом последнего 
десятилетия сербом Новаком Джоковичем и получил признание в теннисном мире 
благодаря необычной манере ведения игры./*Гл

ав
н

ы
е 

сп
ор

ти
вн

ы
е 

со
бы

ти
я 

20
19

 г
од

а
не отражает накала борьбы однозначно, просто мы удачливее были, долго шли к 
этой победе, поэтому нам и везло», - заявил главный тренер армейцев Игорь Ни-
китин.
Самым ценным игроком плей-офф (MVP) был признан голкипер ЦСКА Илья Сорокин 
– первый в истории КХЛ вратарь, сыгравший «на ноль» два подряд матча в финале. 
Он попутно побил державшийся 17 лет рекорд чемпионатов России по количеству 
игр «на ноль» за весь сезон. «Абсолютно заслуженно Илья стал MVP плей-офф», - 
сказал президент ФХР Владислав Третьяк/*
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Россию 
отстранили от 
Олимпиад и 
чемпионатов мира 
на 4 года

{Исполком WADA проголосо-
вал единогласно Исполком 
Всемирного антидопин-
гового агентства лишил 
Россию права участвовать 
в крупных международных 
мероприятиях сроком на 
четыре года. Под запрет 
попали Олимпиады и 
чемпионаты мира.}

Кроме того, российским госслужащим и 
руководству Олимпийского и Паралим-
пийского комитетов России запрещено 

посещать международные турниры.
Как пишет РИА Новости, сборная России не 
сможет выступать на международных со-
ревнованиях под своим флагом. Кроме того, 
наша страна лишилась права не только при-
нимать крупные турниры в течение четырех 
лет, но и подавать заявки на их проведения.
В то же время ВАДА не стала вводить полный 
запрет на участие россиян в соревнованиях. 
До международных турниров будут допу-
щены "чистые" спортсмены, но в нейтраль-
ном статусе — без флага и гимна России.
В 2018 году из-за допингового скандала 
российская сборная уже лишалась права 
выступить на Олимпиаде в Пхенчхане под 
своим флагом. Россияне выступали под ней-
тральным флагом. Заявки спортсменов рас-
сматривались в индивидуальном порядке. 
В сентябре 2019 года исполком ВАДА вновь 
поднял вопрос о несоответствии Российского 
антидопингового агентства международному 
кодексу. Поводом стали якобы обнаружен-
ные изменения в результатах проверок рос-
сийских спортсменов за 2012-2015 годы. /*

Мохамаджавад
Пейкани

Бакалейная 
русского языка 
студентка из 

Университета 
Алламе Табатабаи
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Не выдержало 
сердце в США  

скончался  
российский боксёр 

Максим Дадашев

{ 28-летний российский боксёр 
Максим Дадашев умер в США 
из-за осложнений после травм, 
полученных в поединке с 
пуэрториканцем Субриэлем 
Матиасом. После боя спор-
тсмен потерял сознание и был 
госпитализирован с отёком 
головного мозга. Врачи сделали 
ему трепанацию черепа и 
ввели в состояние искусствен-
ной комы. Однако принятых 
мер оказалось недостаточно, 
у Дадашева не выдержало 
сердце. В Федерации бокса 
России пообещали пожизненно 
выплачивать пособие супруге 
бойца, а также провести 
расследование, чтобы 
выяснить причину трагедии.}

О смерти российского боксёра полусред-
него веса Максима Дадашева стало 
известно во вторник вечером. 28-летний 

спортсмен скончался в одном из госпиталей штата 
Мэриленд (США). По словам представителей ко-
манды Максима, у боксёра не выдержало сердце 
на фоне осложнений после травм, полученных в 
бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
«Ужасно себя чувствую. Я в полном отчаянии 
после этой новости, сожалею о нём и соболезную 
его семье. Он был отличным боксёром, мне хо-
телось бы иметь двух таких же боксёров, как он. 
Максим был лучшим, он был потрясающим че-
ловеком и трудолюбивым спортсменом. Мы все 
будем по нему скучать», — заявил ТАСС тренер 
Дадашева американец Бадди Макгирт.

«Впредь боксёрам нужно быть намного строже 
с медицинскими тестами, обследованиями, 
которые они проходят. Спортсменам следует 
внимательнее относиться к этому»
— добавил собеседник агентства.

Свои соболезнования родным и близким бойца 
выразили в Федерации бокса России, пообещав 
провести расследование обстоятельств трагедии 
и обеспечить пожизненные выплаты семье спор-
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Пейкани
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русского языка 
студентка из 
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тсмена.
«ФБР берёт на себя перевозку тела Максима в Россию. Мы возьмём 
на себя все расходы и расследуем обстоятельства смерти Дадашева. 
Мы проведём соответствующее расследование и выясним, почему это 
произошло. Необходимо довести дело до конца», — заявил президент 
федерации Умар Кремлёв.
О готовности оказать необходимое содействие в доставке тела Дадашева 
на родину заявили также в посольстве России в США.
Дадашев получил серьёзные повреждения головного мозга во время боя 
с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом в американском Оксон-Хилле. 
Поединок был остановлен представителями российского боксёра в 11-м 
раунде. При этом позже секундант и тренер россиянина Бадди Макгирт 
заявил, что не смог убедить Дадашева закончить бой досрочно.

«Видел, что он пропускает всё больше чистых ударов по мере 
того, как продолжался бой, и спросил у себя, стоит ли оно того. 
Один удар может изменить жизнь этого парня, я не хотел этого 
допустить. Предпочёл, чтобы он злился на меня день или два, чем 
всю оставшуюся жизнь»
— приводит слова Макгирта FightNews.

В перерывах между раундами секундант действительно буквально умо-
лял Дадашева остановить бой, что не укрылось от внимания телекамер, 
но россиянин не хотел сдаваться.
«Я остановлю бой, я остановлю! Макс, ты пропускаешь слишком много. 
Ты слишком много пропускаешь. Пожалуйста, Макс, позволь мне это сде-
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лать, хорошо? Посмотри на меня, пожалуйста. Ты пропускаешь слишком 
много», — говорил тренер Дадашева.

«Если я этого не сделаю, это сделает рефери. Ты понимаешь меня? 
Если это сделаю не я, это сделает рефери. Пожалуйста, Макс, 
пожалуйста, давай же»
— просил Макгирт.

Уже по пути с ринга в раздевалку Дадашев почувствовал себя плохо и 
потерял сознание. На «скорой помощи» его увезли в госпиталь с подо-
зрением на отёк мозга. Там боксёру провели экстренную трепанацию 
черепа и ввели его в медикаментозную кому. Состояние пациента врачи 
оценивали как критическое. Впрочем, менеджер россиянина Эгис Климас 
высказывался более оптимистично.

«У Дадашева начался отёк мозга, поэтому ему удалили правую 
сторону черепа. В течение пары дней отёк должен снизиться. Будем 
надеяться, что часть черепа будет возвращена на место. Врач 
говорит, что Макс может вернуться к нормальной жизни»
— говорил Климас 20 июля.

В воскресенье, 21-го, представители боксёра заявили, что точный диагноз 
и прогнозы по состоянию здоровья Дадашева можно будет делать лишь 
спустя пару дней. Также в Соединённые Штаты к спортсмену вылетела 
его супруга.
Дадашев начал профессиональную карьеру в боксе в апреле 2016-го. В 
первом бою он победил американца Дарина Хэмптона. Следом Максим 
оказывался сильнее своих оппонентов ещё в 12 поединках, которые все 
проходили на территории США. Поражение от Матиаса стало первым в 
профессиональной карьере Максима. На любительском уровне он не-
сколько раз становился призёром чемпионата страны.
К сожалению, трагический случай с Дадашевым стал далеко не первым в ми-
ровом боксе. Представители этого вида спорта зачастую получают тяжёлые 
травмы мозга, которые иногда приводят к летальным исходам.
Так, в 2011 году после боя с Сергеем Ковалёвым, который в настоящий момент 
является чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO, скончался 
другой российский боксёр, Роман Симаков.
Поединок проходил в Екатеринбурге, и будущий обладатель чемпионского 
титула смотрелся намного сильнее соперника. В свою очередь, Симаков 
пропускал один сильный удар за другим, но находил в себе силы продолжать 
бой. Однако в седьмом раунде рефери всё же остановил схватку. Ковалёву 
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была присуждена победа техническим нокаутом.
Симаков уже на ринге потерял сознание и был доставлен в больницу, 
где впал в кому. К сожалению, спасти жизнь боксёра не удалось и он 
умер, не приходя в сознание. Причиной смерти стала тяжёлая череп-
но-мозговая травма и ушиб мозга.
Ковалёв после этой трагедии намеревался уйти из спорта, но в итоге 
всё же продолжил карьеру, а в 2016-м перевёл семье Симакова весь 
гонорар, полученный за бой с Айзеком Чилембой.
Другой известный российский боксёр Магомед Абдусаламов в похо-
жей ситуации выжил, но остался прикован к инвалидной коляске. В 
2013-м талантливый дагестанский боец провёл тяжёлый поединок с 
кубинцем Майком Пересом и потерпел поражение по очкам.
Уже после боя спортсмен почувствовал себя плохо, но медицинская 
помощь ему была оказана с большим опозданием, что в итоге по-
мешало боксёру вернуться к нормальной жизни. Магомеда ввели в 
состояние искусственной комы и удалили часть черепа, чтобы умень-
шить последствия от отёка головного мозга.
Спустя три недели Абдусаламов вышел из комы, но полноценно вос-
становиться так и не сумел. Он по-прежнему прикован к инвалидной 
коляске, а правая сторона его тела полностью парализована. Семье 
боксёра удалось отсудить у штата Нью-Йорк $22 млн за врачебную 
ошибку.
В 2018-м в состояние искусственной комы вводили экс-чемпиона 
Адониса Стивенсона. После поражения от украинца Александра Гвоз-
дика у канадца было диагностировано кровоизлияние в мозг. Врачи 
отказывались давать какие-либо прогнозы по здоровью спортсмена, 
но ему всё же удалось восстановиться. /*
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черный паук 
Лев Яшин 

черный паук, это не паук, который живет в джунглях 
амазонки или название фильма ужасов. это просто 
прозвище лучшего вратаря истории.
Лев Яшин — легендарный советский футбольный 

вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную 
СССР. Он был первым советским игроком, получившим 
самую престижную награду «Золотой мяч», и до сих пор 
остается единственным голкипером, удостоившимся этой 
почетной спортивной премии.
Мало кто знает, что сначала Лев Яшин одновременно играл 
и в футбол, и в хоккей, причем в игре с шайбой он показывал 
тоже высокие результаты. Например, в 1953 году стал чем-
пионом СССР и даже был кандидатом в сборную, но к этому 
времени решил сосредоточиться исключительно на футболе.
Он стал применять новаторские методы игры в штрафной 
площадке, использовал не только руки, как было принято у 
голкиперов того времени, но и играл ногами. Тренерам «Ди-
намо» и сборной СССР приходилось частенько выслушивать 
недовольные высказывания из Министерства спорта, руко-
водители которого не понимали, почему Яшин не играет «по 
старинке», и называли его манеру «цирком».
В 1960 году Лев Яшин вместе со сборной Советского Союза 
выиграл чемпионат Европы, а до этого побеждал на Олим-
пийских играх. Но в 1962 году на чемпионате мира в Чили 
сборная СССР потерпела поражение. Вину возложили на 
вратаря. Но уже через год Яшин вернул себе былую славу, 
став лучшим футболистом Европы по опросу издания »France 
Football« /*
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عنکبوت سیاه، این یک عنکبوت که در جنگل های آمازون زندگی می کند یا نام یک * 
یخ است. ین دروازه بان تار فیلم ترسناک نیست. این تهنا، لقب هبتر

ِلو یاشنی، دروازه بان افسانه ای فوتبال شوروی، فقط برای تمی »دینامو مسکو« و تمی میل مجاهیر 
یخ است  یکن احتاد مجاهیر شوروی و اولنی دروازه بان تار شوروی بازی کرده است. او اولنی باز
یافت کرده است و هنوز هم تهنا دروازه باین  ین جایزه ی فوتبال یعین »توپ طال« را در که معتبرتر

است که موفق به  کسب این جایزه ورزیش با ارزش شده است.
کمتر کیس می داند که لِو یاشـــــنی، در ابتدا به صورت مهزمان، فوتبال و هاکی بازی می کرد.او در 
بازی با پاک)توپ هاکی روی یخ( هم نتایج فوق العاده ای کسب کرد، برای مثال در سال 1953 
به مهراه تیمش قهرمان احتاد مجاهیرشوروی شد و مهچننی کاندید انتخاب برای تمی میل هم شد 

ویل در آن زمان او تصممی گرفته بود که به صورت احنصاری روی فوتبال مترکز کند.
میه کرد، او بر خالف آچنه در آن زمان  او شروع به استفاده از روش های مبتکرانه در حموطه ی جر
در میان دروازه بانان مرسوم بود، نه تهنا از دست، بلکه از پای خود مانند یک مدافع در حموطه ی 
میه استفاده می کرد و خباطر این روش بازی، مربیان دینامو و تمی میل احتاد مجاهیر شوروی باید به  جر
یرا افراد باال دسی و مافوق منی فهمیدند که چرا  اعتراضات و انتقادات وزارت ورزش گوش می دادند ز
یاشنی »روش قدمیی« را بازی منی کند و بازی نو و خالقانه ی او را به یک »سیرک« تشبیه می کردند.
پا شد و قبل آن نیز در  در ســـــال 1960، یاشـــــنی به مهراه تمی میل احتاد مجاهیر شوروی قهرمان ارو
بازی های املپیک پیروز شده بودند ویل در سال 1962 تمی میل احتاد مجاهیر شوروی در مسابقات 
جهاین شییل شکست خورد و از دور مسابقات کنار گذاشته شد. مهه یاشنی را سرزنش می کردند 
یادی را از مست هواداران حتمل می کرد. اما بعد از گذشت یک سال،  و در آن دوره، یاشنی فشار ز
یاشنی جایگاه و شکوه سابق خود را بدست آورد و با عملکرد درخشان خود، براساس نظرسنجی 

پا را کسب کرد./* یکن فوتبال ارو ین باز »فرانس فوتبال« عنوان هبتر
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پا در سال 1960 یکنان تمی میل فوتبال شوروی سابق به مهراه جام قهرماین ارو  یاشنی)پیراهن سیاه( و باز

یکنان تمی میل فوتبال شوروی سابق در سال ۱۹۶۲  یاشنی)پیراهن سیاه( و مهراه باز
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один человек погиб и пятеро получили ранения после того, как боевик открыл огонь возле 
штаб-квартиры главного разведывательного управления России в Москве.

Dec 20, 2019

 50 лучших телепередач 2019 года: № 3 – Чернобыль
Эта история советского ядерного взрыва 1986 года объединила фильм о бедствиях и триллер 
заговора в почти идеальный пример создания телевидения.

Dec 17, 2019

* Огонь единственного в России авианосца ранен 11
на единственном российском авианосце произошел крупный пожар, когда он был отремонтирован 
на верфи Artic, в результате чего было ранено 11 военнослужащих.

Dec 12, 2019
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Десять захватывающих 
событий за последние 
три месяца

Иран признал, что его вооруженные силы выпустили две российские зенит-
ные ракеты по Украинскому реактивному лайнеру после того, как они не 
смогли связаться с самолетом, и это было показано как крылатая ракета 
в радаре. в нем находилось 176 человек.

Jan 21, 2020

Москва прибегает к искусственному снегу
В декабре в Москве было так тепло, что правительство прибегло к от-
правке грузовиков с искусственным снегом, чтобы украсить новогоднюю 
выставку в центре города.

Dec 29, 2019

منبع اصیل  برای مشاهده 
خبرها و جزئیات بیشـــــتر، 

بارکدها را اسکن کنید.

ЭнсиеАббаси

Бакалейный 
Студент

из Университета 
по имени Алламе 
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* Российский фонд национального благосостояния сокращает доллары, говорят источники
Россия планирует снизить долю доллара США в Российском фонде национального благосостояния, 
поскольку она планирует диверсифицировать свои валютные активы в 2020 году.

Nov 7, 2019

* Новая российская подводная лодка впервые испытывает баллистическую ракету
Cамая совершенная в России новая атомная подводная лодка успешно провела испытания 
межконтинентальной баллистической ракеты «Булава.»

Oct 30, 2019

* Алексей Леонов, первый человек, вышедший в космос, умер в возрасте 85 лет в Москве

Oct 11, 2019
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* Крайне правые «используют пропаганду в русском стиле для распространения дезинформации»
Аудитория в Оксфорде рассказала, что методы дезинформации, впервые примененные российскими 
агентами, теперь чаще используются в Великобритании крайне правыми, а также политиками для 
убеждения своих избирателей.

Nov 12, 2019

* США обвиняют российских хакеров «Evil Corp» в банковской схеме на 100 миллионов долларов
Американская прокуратура обвинила двух членов российской хакерской группы, которая называет 
себя Evil Corp., в организации глобальной схемы банковского мошенничества, которая принесла 
безоговорочно названной банде более 100 миллионов долларов.

Dec 5, 2019

* Российские ученые демонстрируют 18 000-летнего щенка вечной мерзлоты
Российские ученые продемонстрировали доисторического щенка, которому, как 
полагают, 18 000 лет, который был обнаружен в вечной мерзлоте на дальнем востоке 
страны.

Dec 3, 2019
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< در ترمی که گذشت :
- جلسه معارفه و اهدای یادگاری به نوورودی ها

- برگزاری بازی رویس

یرنویس - خپش بیش از ۱۰ فیلم و انیمیشن به زبان رویس با ز

- کارگاه کنکور ارشد

- فرستادن دو گروه تئاتر به جشنواره تئاتر رویس

- برنامه های هفته فرهنگ، فستیوال غذا، نشست فرهنگی با حضور 
مهمان روس، واقعیت جمازی سفر به روسیه

< برنامه های پیش رو:
- اجرای تئاتر

خیی - بازدید از مکان های گردشگری و تار

- برگزاری کارگاه های آموزیش

و...

انتقادات  و  پیشـــــهنادات 
خـــــود را بـــــا اســـــکن بارکد 

ارسال کنید.

شکیبا هبرامی

دبیراجنمن علمی زبان 
رویس دانشگاه عالمه 

طباطبایی

گوشه هایی از فعالیت های 
اجنمن علمی-دانشجویی 
ویس دانشگاه عالمه  زبان ر
طباطبایئ

۱۲۲
فصلنامه دوزبانٔه فاریس و رویس پاروس

مشاره خنست/ زمستان ۱۳۹۸
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فصلنامه دوزبانٔه فاریس و رویس پاروس
مشاره خنست/ زمستان ۱۳۹۸
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 با کیفیت اصیل

 این بارکد را اسکن کنید.
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