
 اندوه روسیه

 

های  های گسترده، جنگل دشت ؛هاش ی جنبه رمان نیست، خود روسیه است با همه ی بوریس پاسترناک"یواگودکتر ژ

آمیز به هرچیز  ش در شنیدن انتقاد، نگاه ستایش های غبارآلوده، ناتوانی توسکا، اورال و سیبری، بوران و برف، تابستان

ش، روشنفکران پرچانه که  گی ریختههرج و مرج و به هم ش،  ش، موسیقی اش، خوبی و پاکی واال و عشق، خشونت

پیش، ی  هفتهکنند و حاضرند براش بمیرند.  به تو تحمیل میشده با خشونت شان را  ایدهدانند و  تر از تو می همه چیز به

  رسیدم. اینبه  ی بوریس پاسترناک"یواگودکتر ژاز پس دوباره خواندن "

 ی روشنفکران ، جنگ داخلی و سقوط دیدگاه کهنهی انقالب روسیه درباره 1957در نوجوانی این رمان نوشته به سال 

های بسیار که  و شخصیت به هم ریختهی داستانی  نیمه رهاش کردم، زیرا گیج شدم از رشته. بودم  خواندهتا نیمه را 

. زبان پاسترناک نیز برام سخت بود. روشن بود که شاعر ِ روسی توانستم خوب دنبال کنم رفتند و نمی و می دآمدن می

را  1965ی دیوید لین در  های فلسفی و دینی. خوشبختانه پس از آن فیلم ساخته نوشت انباشته از دیدگاه داشت رمانی می

که عاشق و معشوق از  حنهصبا بازی عمر شریف و جولی کریستی دیدم. با این فیلم آخر ِ داستان را فهمیدم. هنوز آن 

 یادم مانده است.  بهاند  ی پوشیده از برف پنهان شده وحشت ِ جنگ داخلی در خانه

ای  دانم دکتر ژیواگو در واقعیت چه چهره بار دوباره رمان را دست گرفتم که توانستم تا آخر بخوانم. اکنون خوب می این

ای داشت معمولی با  ای. یوری ژیواگو چهره گفت و نه مرد با بینی کوفتهداشت. نه به زیبایی عمر شریف با آن نگاه ِ ش

 ش، بلکه جان ِ شادش مهم است.  بینی کوچک سرباال و جانی شاد. مردی که نه زیبایی

تواند میان دو زن بگزیند: یکی که مثل دوست ِ خوب  را رمانی عظیم خواند. مردی که نمی دکتر ژیواگوتوان  می

که با او  ای به زندگی دارد. همان ی که چون خودش نگاه ِ تیرهو دیگر ، اما خود با زنی دیگر ازدواج کرده استبیند می

 کند. اما جز این دو زن باز هم هست. شور ِ عاشقانه تجربه می

در اوج جنگ سرد منتشر شد و نمادی بود از تنش میان غرب آزاد در برابر اتحاد شوروی کمونیست.  دکتر ژیواگو

بلشویکی  انقالب اساسار کتاب در اتحاد شوروی ممنوع بود، زیرا به دهنده بود. انتش تکان 1957انتشار آن به سال 

اش   یان گرفتن هر بخش آن را برای دوستانو با پانوشتن آن را آغاز کرد  1945رساند. پاسترناک از سال  آسیب می

ن بود. لنین، قدیس بود و ی مستقیم نظم پایه ریخته از سوی لنی های استالین که نتیجه ی خشونت خواند. کتابی درباره می

 اش نزدیک شد... شد به ساحت نمی

داد. پاسترناک که شاعر مشهوری  خوانی تحت نظر پلیس مخفی بود که به رهبری حزب گزارش می های داستان شب

 نوشت. نیز علیه واقعیت شوروی میکه در شعرهاش  گرایی بود، متهم شد به واپس

ا به  آی سیو پنهانی و به کمک  م مخالفت مقامات شوروی منتشر کردرا به رغ دکتر ژیواگوناشر ایتالیایی نخستین بار 

 . داخل شوروی فرستاد

ی تبلیغ علیه هاش آغاز شد. رژیم شورو ی نوبل ادبی داده شد، سختی ساله جایزه 68به پاسترناک  1958وقتی به سال 

اش  ها او را خائن نامیدند و از اتحادیه نویسندگان شوروی اخراج شد. شایع شد که قصد اخراج او راه انداخت، در رسانه

 گونه دوستان از ترس فشار او را واگذاشتند.  خوانیم چه ش می نامه از کشور را دارند. در زندگی

را کتابی غریب خواندند که هیچ نشانه  ترناک، از جمله آنا آخماتووا آنگوناگون بود. دوستان پاس دکتر ژیواگوبرخورد با 

کار پاسترناک را متوسط، ملودرام ترین کتاب در امریکا شد،  ی او پرفروشلولیتای خود نداشت. نابوکوف که  از زمانه

با برگردان انگلیسی نیز چندان خوب نبود. اما غرب خواند. برخورد نویسندگان  ای و کلیشهگی  ساختههای  با شخصیت

 از چپ و راست به دفاع از پاسترناک پرداختند و دکتر ژیواگو را شهادتی فردی بر دورانی از کشورش خواندند. 

های  توان بازشناخت در ویژگی می اش درست مثل آفرینندهرا ید، زیرا یوری ژیواگو این رمان را باید هم چنین نام

 ی زندگی، عشق، مرگ و غیره.  ها درباره دهشخصیتی، فکرها و ای

آغاز شده و تا 1905ی بند و بار در شب انقالب سپاری مادر یوری و خودکشی پدر ِ ب ی پاسترناک با به خاک حماسه

دادها در انقالب  خوانیم از روی ها و ماجراها می یابد. میان این دو تاریخ مهم داستان ادامه می 1929اش در  سال مرگ

 ز ِ روسیهورتا امکه چنان خشونتی جا پای و جنگ داخلی پس از آن. به زمانی که کشتن شد ارزش.  1917بلشویکی 

 شود.  دیده مینیز 

ترین چیزهای  توانست بیش ی پنهان می مثل مواد منفجره... یوری در دبیرستان رویای نویسنده شدن در سر دارد:"

غریب را که تاکنون دیده و یا فکرش را کرده بود با هم گرد بیاورد." اما چون هنوز احساس جوانی دارد، تنها به 

بینیم که ژیواگو خود ِ پاسترناک است. گرچه در دوست یهودی  نخستین بار میجا  اینپردازد.  نوشتن شعر می



اش را چون  یهودی بودندرست مثل پاسترناک توانستیم او را بازبشناسیم که  نیز می –گوردون میکاییل  –ش  کالسی هم

 بیند.  نفرین می

کنیم. او ناخواسته شده است  زندگی الرا را دنبال می به موازات رشد ژیواگو که در زبان روسی به معنای "زنده" است،

ساز شکست پدر ِ ژیواگو. این  که وکیلی است بس خودپسند و سبب ، ویکتور کوماروسکیی دوست مادرش معشوقه

از  ها به شکلی با هم سر و کار داشته یا دارند. الرا پس ی شخصیت هاست که کتاب را انباشته است. همه یکی از اتفاق

کند و همراه او به  ازدواج می -ی کارگری از خانوادهپسری  –ش پاول آنتیپوف  کالسی گذراندن تحصیل دانشگاه با هم

گی کافی برای الرا ندارد، به ویژه  کند که شایسته پردازند. پاول احساس می جا به تدریس می رود. هر دو آن اورال می

رود به ارتش و گم  بینی می کماز سر خود 1914وست دارد. سال چون مادرش درا برد الرا او  زمانی که پی می

شنود که  پردازد تا از پی او برود. اما در جبهه می الرا به آموختن پرستاری میشود درون خشونت موجود در آن.  می

ی روسیه  همهاو کشته شده است. پاول اما در واقعیت زنده است و با نام استرلنیکوف سوار بر خودروی ارتشی از 

 گذرد به کشتن سفیدها. می

اش ازدواج  شود که با تونیا، دختر پدر و مادرخوانده شنا میحرایی ارتش با پزشک جوان ژیواگو آالرا در بیمارستان ص

بیند که با همسر، پسر و  میشود. وقتی به زمان جنگ داخلی او را دوباره در اورال  الرا عاشق او میکرده است. 

جا احساس  شود. و خواننده از این ای پرشور آغاز می شود و رابطه ی او می جا گریخته، باز عاشق شیفته پدرزن به آن

 کند عشق به زمان جنگ آخر خوش نخواهد داشت.  می

انجام هر دو را از دست خواهد داد تا بعد به قداست ژیواگو که دوپاره شده است میان احساسات برای دو زن، سر

 گذرد.  از بیماری قلبی در مسکو درمی 1929برسد. سال 

شده و بعد از پیاده شدن در خیابان اش بد  ای انباشته از اندوه: نشسته است در تراموا تا برود سر کار که حال صحنه

کردند او به زمان جنگ  شود. همه فکر می وارد میالرا  –هم چه اتفاقی باز  –جسدش در اتاق گذاشته شده که افتد.  می

 جا ریخته خواهد شد.  داخلی کشته شده است. قابل وصف نیست چه اندازه اشک این

و گاه تقلید از شکسپیر، نوشتن از  میزآ های اغراق جملهستان اندکی آشفته، توان داشت به این دا ی انتقادی که می با همه

رمانی نیست که نتوان باور کرد. قدرت آن در تخیل ِ از هم  دکتر ژیواگوها و دین یهودی و نقش دفتر شعر،  انجیل

 گی است که انقالب سبب آن در زندگی فرد شده است.  گسیخته

افتادی از فکر به  های فراموش نشدنی هم دارد، مثل وصف تزار نیکالی دوم: " ... و به وحشت می ها و وصف جمله

که بر خاک ِ همین ضعف  توانست وجود داشته باشد می گر موجودی ستمدر ناک و مبتذل  که چنان توداری دهشت این

و هرج و مرج در هر چه  گی شفتهرسید آ به نظر می" ها: ی بلشویک و بخشوده، داوری و محکوم شد." یا درباره ماعدا

 تنها راه ِ زیست عادی باشد."  گذاران انقالب برای پایه که بود،

شود لذت برد از آشنایی با  و می اش بخشید. شفتهداستان آ-پاسترناک را به خاطر شعرتوان  میها  با خواندن چنین جمله

 دهد.  ای ترحم به انسان از خود نشان  ذرهقصد ندارد انگار ای که با خشونت تمام  روسیه

 

 

           


