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 م مقدمه مترج 

روسی   اسالوزبان  است.  اسالو  های  زبان  شاخه  شاخه  از  سه  به  ها،    روس )  شرقیها 

بالروس ها ها،  و)  غربی؛  (اوکراینی  ها  اسلواک  ها،   جنوبی مچنین  هو    (لهستانی ها  چک 

بلغارها و اسلوون های ها، صبوسنیای)    تقسیم می شوند.   (رب ها، کروات ها، مقدونی ها، 

مجموعه ای از آثار   شود  یم  هت خانشی  عنوان ادبیات روس  تح ت   هامروزه  کچه    آن  از  منظور

است.  مسکو پایتخت قدیمی سرزمین روس نوشته شده    است که به زبان روسیِ  و نثر  منظ

 :ته استان روسی چنین گفروسیه درباره زب  ۸۱شاعر قرن    دانشمند و  ۱ف ونوسومو لمیخائیل  

هم نیروی زبان آلمانی، هم لطافت  ،  سهان زبان فرانبی  رعتسهم شکوه زبان اسپانیایی، هم  »

گذشته ها  آن  از  و  ایتالیایی  التین    ،زبان  و  یونانی  زبان  و صراحت خاص  آن اختصار  در 

 . «است

است.   یونانی  الفبای  از  برگرفته  روسی  متودی  ۲یریل کخط  اه  ۳وس و  برادر  ل  دو 

بودند  ۴قسطنطنیه  مذهبی  پیشوایان  از  قرن    ،که  زا بر  ۹در  اسالوی  بی  های  و   ۵وی راموان 

الفبای  بلغارستان عالمات مخصو  رود.  می  کار  به  نیز  روسی  در خط  که  کردند  ابداع  صی 

»سیریلیک  جهت  همین  به  را  نامند۶روسی  می  تغییراتی  «  زمان  طول  در  خط  این  البته   . 

دیده   خود  نهابه  در  آنتا  به  استیچ  یت  رسیده  امروز  زی  الفبای    هکه  عنوان  وسی  ربه 

  .حرف می باشد ۳۳ی  دارا وه می شود ختناش

 
1. Mikhail Lomonosov 

2. Ciril 

3. Methodious 

4. Constantinopl 

5. Moravia 

6. Cyrillic 
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تاریخ    ،مسیحی و ایجاد خط سیریلیک  ۱پذیرش مذهب ارتدوکس با    ۱۰در اواخر قرن  

.  های مذهبی بودآغاز ادبیات روسی با کتاب ها و سرودو ادبیات روسی نیز آغاز شد. سر

 ۲فولکلور  ی وشفاه   کهن که جزو منابع  رعااشی و قصه ها و  کنار اشعار حماس این منابع در  

  ،شاعران و نویسندگان  ،۱۸ها در قرن  . بعدتندشوند، ذخایر ادبیات روسیه هسی  م  سوبمح

 .نددرک جمع آوری و تدوین ا ر منابع شفاهی ذکر شده

ز در  روسیه نیادبیات    ،و اصالحات معروف او  ۸۱در قرن    ۳کبیر   رتپزمان با دوران    هم

را عصر    ۱۹قرن  .  سیدبه اوج خود ر  ۱۹قرن    مسیر رشد و پیشرفت خود قرار گرفت و در

 را عصر نقره ای.  ۲۰طالیی ادبیات روسیه می نامند و قرن 

 ۴چون حمله ناپلئونمهو حوادث مهمی    دندش   راد یدپادبی مختلفی    بتاک م  ۹۱در قرن  

روسیه،   دادو  ۵ا ه  تس یربما سد  ش روش به  رخ  ت عال  که   ...  بر  و أوه  سیاسی  مهم  ثیرات 

قرن.  داد  رارق   ثیرأت   تحت  زی ن  ار  ادبیات  ،اجتماعی این  نویسندگان    ،در  و   و  گرزبشاعران 

تالستوی   ریظن مهمی   پوشکین آ،  ۶لف  لرما۷لکساندر  میخائیل  ف۸ف وت ن،  داستایفسکی وودئ،   ۹ر 

 . دن درک یم تیلاعف... و

  ۱۹۱۷  انقالب اکتبر ر یظن  مهم یحوادث را عصر نقره ای ادبیات روسیه می نامند. ۲۰قرن  

بر ادبیات روسیه گذاشتند. از   هدرتسگ  یثیرات أت   ،دومنی  و جنگ جها  مسمونیکدوره    زاغآو  

 ۱۲استرناکپریس  و، ب۱۱، ماکسیم گورکی۱۰ایوان بونین  ناو ت  یم این عصر   ه تسجربنویسندگان 

سولژنیتسین آ  و عصر  ار  ۱۳لکساندر  همین  در  برد.  روسی  نام  بونین،   ایوان  ،نویسندگان 

 
1. Orthodox 

2. folklore 

3. Peter the Great 

4. Napoleon 

5. Decembrist revolt 

6. Leo Tolstoy 

7. Aleksandr Pushkin 

8. Mikhail Lermontov 

9. Fyodor Dostoevsky 

10. Ivan Bunin 

11. Maxim Gorky 

12. Boris Pasternak 

13. Aleksandr Solzhenitsyn 
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برنده    ۲دسکی ورب  زفجوو    ر سولژنیتسین اندلکسآ  ،۱شولوخوف استرناک، میخائیل  پ   سیروب

 شدند.  تا یجایزه نوبل ادب

آ از  مجموعه  این  های  کقصه  میخایلویچ  نیکوالی  است.  انتخاب  ۳ارامزینثار   شده 

. در آثار او سفرنامه نیز  در روسیه است  ۱۸قرن  سنده  اعر و نویش   (۱۷۶۶  ـ  ۱۸۲۶)  کارامزین

چشم   خورد.  به  قرن  او  می  اواخر  زسفرها  ۱۸در  سویای  آلمان،  به  فرئدی  و ایس،  نسه 

کتابی   در  که  داشت  روسین  عنوان  تتحانگلستان  سیاح  های    درباره   (۱۹۷۱ـ ۲۹۷۱)  ۴امه 

در    او.  بود  نیز  مورخ  و  درک  ت ی لاعف  زین  خریات   هزوح  رد  کارامزین  یالوکین.  نوشت  ها  آن

ر را تا به  ان کای  آورد و  تاریخ روسیه رودر ادبیات به نگارش    دوخ  های پایانی فعالیت  سال 

داد  ۵فو له رومانطنت رسیدن سلسسل پایان    ،ادامه  به  را  این کار  نداد که  اما مرگ فرصت 

 ایی  حساس گرهمان ا  ه ک  تس ا   ه روسی  در  ۶زین بنیانگذار مکتب سانتیمانتالیسمبرساند. کارام 

 شم می خورند.  چ. قصه ها نیز در آثار کارامزین به دش اب یم

  و  «ت زیبا و کوتوله خوشبختدخ اهش »  جمه قصه هایر ت   زا  یا  هعومجم   ،کتاب حاضر

زبان خارجی    ازه شعر  . ترجماست  نظم  به  «مورام  اهل  ایلیا»  ن ینچمه  و  نثر  به  «انبوه  جنگل»

کا  به فارسی  اس  یر زبان  مشکل  و  گیر  فار  ، توقت  شعر  وزن  خارجی  زیرا  شعر  با  سی 

ع شعر  . در اکثر مواقتسا  تی لوئسمرپ   و  راوشد  ریما   ،بسانم   ناگژاو  با خت نا  و  دراد  توافت 

 ترجمه   ،ور  شیپ  رثاخارجی به صورت شعر نو به فارسی ترجمه می شود. اما در  از زبان  

است زیرا    تیمها  زئ احبسیار    یر ماعر  شسی انجام شده است. انتخاب وزن  شعر فاربه وزن  

بگیرند.  اسا  قرار  وزن  این  در  باید  این   هتکنمی خاص  ترجمه  که    دیگر  هنگام     زاد  بای در 

استف  هایی  بتوواژه  که  کرد  قافیه  اده  و  ردیف  عنوان  به  بگیرند.    رگیدمه  رانک  رد انند  قرار 

  ای دو  هی دا زبان مب رمصرع د ک یشدن  ل یتبد د یآ ی م ش یکه در ترجمه شعر پ ی گریله دأمس

باشد.   یم  هی وزن و قاف  ندمآرددرست    م وزل  ، امر  نیست. علت ااچند مصرع در زبان مقصد  

 
1. Mikhail Sholokhov 

2. Joseph Brodsky 

3. Nikolay Mikhailovich Karamzin 

4. Letters of a Russian Traveler 

5. Romanov 

6. Sentimentalism 
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توانند    یاست که نم  ی زبان مبدا به قدر  از از مصرع ها    یبعضترجمه شده    ی ها  تعداد واژه

فارس وزن  به  توجه  بگ  مصرع  کیدر    یبا  با  رندیقرار  ناچار  به  تبد  دیو  مصرع  دو    لیبه 

اونش در  اما  واژ  زی نحالت    نید.  تعداد  بودن  ناقص شدن    ناگمشکل کم  و  دوم  در مصرع 

مشکل    نیحل ا  ر وظنم  هب.  دی آ  یم  دوجو  هب  ،هیافق  ندم اینرددرست    ،گریوزن و از طرف د

شده   ل یتبد  قصدچند مصرع در زبان م  ا یمصرع در زبان مبدا به دو  ک یاز موارد   یاریدر بس

برا ه  ، امر  نیا  یو  است  ه تساک   ای  هدوزف ا   یی اواژه  طور   ؛شده  و   یالبته  مبدا  متن  به  که 

 آن تا حد امکان خدشه وارد نشود. یوستگ یپ

دوم مجموعه  کارامزین  آثااز    هدشترجمه    رث این  این  نیکوالی  باشد.    یسراف  هبر  می 

  نات ساد  هع ومجم  ولینا  (۱۳۹۸)  کارامزین  نیکوالی  از  دیگر  داستان  هفت  و  بینوا  یزایل  بکتا

  نآ  مترجم  هدش   رش تنم  رثا  اولین  همچنین  و  یسور  ری هش  هدن سیون  نیا  آثار  از  هدش   هترجم

ص  اقنو   ز ا  ،نیشیپکتاب    رد  هدش   بسک  یات بتجراز  ده  با استفا  هک  هدوب  نآ  رب   شد. سعیبا  می

این مجموعه مورد قبول خوانندگان    مر اودیما   ،نایاپ  ردشود.    هتسا حاضر تا حد امکان ک  رثا

 .  دریگب رار ق  یسور یاه ن اتساد  هب نادن م هقال ع و مرت حم

 

 یحیی شریعتی 

 ۱۴۰۱  نتابستا



 5 ■ مقدمه مترجم



 یروس یقصه ها ■ 6

 



 7 ■  خوشبخت و کوتوله یباشاهدخت ز

 

 خوشبخت  و کوتوله  بایشاهدخت ز
 د یدج  یر وت ا کیراک  ای یمیدق  یا  هصق

۱۷۹۲ 
 

 

 

 

Прекрасная царевна и 

счастливый карла 
 

Старинная сказка, или новая каррикатура 

1792 
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بدمفر  شما انسانزندان  بدترکیبنظر  مخلوقات  شبیط  ،  شماعت  هیچ  وخ!  به     وجه   که 

توانن باشید وقتی او  می  برای نقاش    ! م کندرا مجسانی  نس م افت فرهد ظراخوامیید مدلی 

از   که  شِبیط شما  می عت  می  کوه  و  او    کنید  که  گرفتن    مورد  اسبابگویید  قرار   توجه 

  ـ   کرد  سد  اترین لذت زندگی ر  بع شیرینبرای شما من  از طرف دیگران را به شما نداد و

عشق! نشوید  م  منبع  هم  أیوس  هنوز  که شما  باشید  داشته  ایمان  و  من  تواندوستان  ید  می 

حاضر به خدمت برای    ۱ی مروز یا فردا زفیرهاکه ا   یناقه باشید،  الع  وردمنی و  داشت  وستد

گوید که  و می  گیردیش شما آرام مخواهند آورد که با شعف در آغودلربا    ۲پسوخه ای شما  

 .ان نیست. به داستان زیر گوش فرا دهیدزتر از شما در جهعزی یز یچ هیچ

 
1. Zephir:  نام باد مغرب  ، یر یوناناساطیدر  

2. Psyche: 

با عنوان  ان باستانیون اساطیر  بدین نام و در م باستانرودر جهان باستان که در اساطیر   اساطیریاق  عش  (Cupid) یدکوپو   پسوخه

 د.نمی شد شناخته (Eros) و اروسپسیخه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86


 9 ■  خوشبخت و کوتوله یباشاهدخت ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О вы, некрасивые сыны человечества, безобразные творения шутливой 

натуры! вы, которые ни в чем не можете служить образцом художнику, 

когда он хочет представить изящность человеческой формы! вы, 

которые жалуетесь на природу и говорите, что она не дала вам 

способов нравиться и заградила для вас источник сладчайшего 

удовольствия в жизни — источник любви! не отчаивайтесь, друзья 

мои, и верьте, что вы еще можете быть любезными и любимыми, что 

услужливые Зефиры ныне или завтра могут принести к вам какую-

нибудь прелестную Псишу, которая с восторгом бросится в объятия 

ваши и скажет, что нет ничего милее вас на свете. Выслушайте 

следующую повесть. 



 یروس یقصه ها ■ 10

سرز حکمینی،  در  بوددر  پادشاهی  نیک  ـ   ومتی،  پدر  انسانی  یکردختوکار.  انه،  د   ی 

پدرشاهدخ دل  عزیز  و  زیبا  محبتی  قلب  ،  هر  ناحساساتوب  غیر  هادری،  قی   ای  اس.  قابل 

از لعل   قیمت، آراسته با تاجی  نگرا  و  نیدر لباسی ارغوا  ربان پوشیدهه پادشاه مهک  امی هنگ

ی  یطالبا عصای    نشست وشمار می  مردم بی  ود در میانخو یاقوت بر تخت پادشاهی بلند  

حکم ی  وقت  راند؛ آن زمان که  میحکم    ، با عدالت بر اتباع خوداستشدر دست رهی  اپادش 

وقت   در آن  .آمد  مین  آهی از اعماق قلبش بیرو  ردمی کا اظهار  االجرایی ر  الزممجازات  

سفید خود را  ست  ، دمی کرده  ر نگا، مستقیم به چشمان پدمی شدر  شاهدخت زیبا حاض 

کردبلند   بهمی  را  آن  شس   ،  محکخوی  دراز  ص  کرد وم  عدال  سیمای و    می  با  محزون  ت 

به د  گناهکاری، نجات  .د ش  یم نور  خورشید مهربانی م به ریافته  خود سوگند   حوست او، 

 باشد. کردار پادشاه مهربان تابع درست ه لحظ آنز خورد که ا می

پادشاب  رگا به  نزدیک  ینوایی  شه  کمک    ،دمی  او  به  غمگینی    رگا؛  کردمی  شاهدخت 

ان  هربه مزمین پهناور پادشاان سریتیم  د. همه می داسلی  شاهدخت او را ت   ختری   می اشک  

  محروم . بدبختان  ده بودرک تمها س  آنخود طبیعت به که نی حتی کسا ،نامیدند میدر  او را ما

سالمتی شفا  از  دست  تسکیبا  او  پیدا  بخش  شکردمی  ن  زیرا  طبابت، اه ند  علم  دخت 

موا و  گیاهان  پنهان  معدنیروهای  چد  و  آسمانی  شبنم  و  زیرز   شمهنی     ل ک  هبرا  مینی  های 

ا  می شاه  ینشناخت.  روح  بود  جچنین  زیبایی  را  دخت.  او  شعرسمانی  آن   همه  سرایان 

آن عران هم در  او ش   دتوصیف کرده بودن  بهترین آفریده دست هنرمند طبیعت  ن وچمهزمان  

ها    بهیکل و بدترکی  را قویها    دیالقها سیاه را سفید،    متملق نبودند؛ آن  اکنون د  ن زمان مان

خوش  م  بها  ر وثال  نم  قد  کتابخن  یقامت  در  مامیدند.  باستانی  یکی  انه  شدم  این  وفق   از 

 رجمه مطمئن آن است: ن ت ؛ اینمک ها را پیدا توصیف
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В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царь 

добрый человек, отец единой дочери, царевны прекрасной, милой 

сердцу родителя, любезной всякому чувствительному сердцу, 

редкой, несравненной. Когда Царь добрый человек, одеянный 

богатою багряницею, увенчанный венцом сапфиро-рубинным, сидел 

на высоком троне среди народного множества и, держа в правой 

руке златой скипетр, судил с правдою своих подданных; когда, 

воздыхая из глубины сердца, изрекал приговор должного наказания, 

тогда являлась прекрасная Царевна, смотрела прямо в глаза 

родителю, подымала белую руку свою, простирала ее к судящему, и 

пасмурное лицо правосудия вдруг озарялось солнцем милости, 

виновный, спасенный ею, клялся в душе своей быть с того времени 

добрым подданным царя доброго.  

 

Бедный ли приближался к Царевне? она помогала ему; печальный 

ли проливал слезы? она утешала его. Все сироты в пространной 

области Царя доброго человека называли ее матерью, и даже те, 

которых сама природа угнетала, несчастные, лишенные здравия, 

облегчались ее целительною рукою, ибо Царевна совершенно знала 

науку врачевания, тайные силы трав и минералов, рос небесных и 

ключей подземных. Такова была душа Царевнина. Телесную 

красоту ее описывали все стихотворцы тогдашних времен, как 

лучшее произведение искусной природы, а стихотворцы были тогда 

не такие льстецы, как ныне; не называли они черного белым, карлы 

великаном и безобразия примером стройности. В древнем 

книгохранилище удалось мне найти одно из сих описаний; вот 

верный перевод его: 
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د » آسمان  در  برآمده  کامل  میاماه  بیر  ستارگان  دشمار    ن  و  لپذی به  ری 

دوستا با  وقتی  نیست  او  خودخوشایندی  چمنزا  ن  گردش  در  کندر    . می 

شب را  تری  اکسی خدار ابرها   های موج  بهکه ل  حالی   روشن در  ای ماهپرتوه

می  رهنق آنک  فام  نم  نند  زیبا  طالیی  طوری  شند  رخد  یچنان  موهای  که 

شان بر  می  هشاهدخت  قدم  درخشد.  هایش  قوز   می  او  مانند  مغرور،  ند  یی 

در آن  ـ  ناهیدسیاره   ـ تاره عشقکه س آسمان؛ آبی آسمان حبوب انند دختر م م

غتصو  ،ددرخش  می اوستقاب  ری یر  چشمان  قیاس  ال  م برو،  باریک  د  انن های 

هایش مانند نیلوفر سفید است    ، گونهندا   هشد  ها خم  ی آنن روکما  رنگین

رنگ    هنگامی کبود  نور  با  صبحگاهی  شفق  سرخخودش  که  را   فام    آن 

شوند دو    م باز میدخت زیبا از هف شاه های لطی  که لب  ی ماگ نه؛  می کند

ه کوچک  تپ   کنند؛ دو  تون میفما  اریدها قوه باصره ر مرو  دترین ردیف از سفی

ب پوشیده    مه   ا که  می  هشدابدی  کسی  اما چه  را    اند...  او  زیبایی  تواند همه 

 ؟ «توصیف کند

در حال  .  ف بودمند، در آن زمان هم مانند اکنون پرحرنا  می«  خاریکه که او را »الهه افت ن

آفتابگردان های  گل  در  شگف  پرواز  دربارایه  تیاز  زیبای  شاهدخت  کرد  ریفتع   ه   و    می 

  شاهزاده هاپس هفت کوه و هفت دریا    از   ود.ش  یراره او س زدن درب   ت از حرفانستو   نمی

می او  زیبایی  دیدن  کاخبمقادر    هایی  خیمه  .آمدند  برای  برپا    ل  مهربان  پادشاه   سنگی 

تع  کردند  می می  ظیمو  پادشاه  نزد  به  دکنان  او  آندیدل  لیرفتند.  را    ار  داها  و نست  می 

شت. شاهزادگان  داخود  ز  زیرای دختر ع سته بیی همسری شاآرزو  ، زیرا می شدال  شحوخ

می را  زیبا  شعله  شاهدخت  عشق  از  و  شدور    دیدند  از  ند. می  ب  آن  هرکدام  پادها  شاه ه 

 : دن می گفتمهربان  

ن مرد  از  یکوکا»پادشاه،  من  دریاها  کوه  پس  ر!  سرزها  و  از    ای ه  نیمو 

  است؛   ینی زیبار و سرزم ماش  بی  فرمانروای مردمیم  پدرام؛    دهآمبسیار دور  

در    مرتفع  ۱هایمان   مرِ ِت می  آناست؛  طال  و  نقره  مخملندرخش  ها  های    د، 

 !«آر در ا به ازدواج مندشاه دخترت راپ ند.ا رنگارنگ پهن شده

 
1. Terem (Терем): روسیو دوشیزگان در معماری قدیم  ها خانمبرای  یعمارت  
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«Не так приятна полная луна, восходящая на небе между 

бесчисленными звездами, как приятна наша милая 

Царевна, гуляющая по зеленым лугам с подругами 

своими; не так прекрасно сияют лучи светлого месяца, 

посребряя волнистые края седых облаков ночи, как 

сияют златые власы на плечах ее; ходит она, как гордый 

лебедь, как любимая дочь неба; лазурь эфирная, на 

которой блистает звезда любви, звезда вечерняя, есть 

образ несравненных глаз ее, тонкие брови, как радуги, 

изгибаются над ними, щеки ее подобны белым лилеям, 

когда утренняя заря красит их алым цветом своим; когда 

же отверзаются нежные уста прекрасной Царевны, два 

ряда чистейших жемчужин прельщают зрение; два 

холмика, вечным туманом покрытые… Но кто опишет 

все красоты ее?» 

 

Крылатая богиня, называемая Славою, была и в те времена так же 

словоохотлива, как ныне. Летая по всей подсолнечной, она 

рассказывала чудеса о прекрасной Царевне и не могла об ней 

наговориться. Из-за тридевяти земель приезжали царевичи видеть 

красоту ее, разбивали высокие шатры перед каменным дворцом 

Царя доброго человека и приходили к нему с поклоном. Он знал 

причину их посещения и радовался сердечно, желая достойного 

супруга милой своей дочери. Они видели прекрасную Царевну и 

воспламенялись любовию. Каждый из них говорил Царю доброму 

человеку: 

 

«Царь добрый человек! Я приехал из-за тридевяти 

земель, тридесятого царства; отец мой владеет народом 

бесчисленным, землею прекрасною; высоки терема 

наши, в них сияет серебро и золото, отливают 

разноцветные бархаты. Царь! отдай за меня дочь свою!» 
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راه  هم ماندند، کاخ او می در   ها  ادههز شاداد: »عشق او را بیاب« و همه  می  خس اپ  پادشاه

خوردند،    مینوشیدند و    میی  وط میزهای بل  ار پشتفره قلمکشت سخت پاهدبا پادشاه و ش

با نگاه   ند و بسیار آشکارردک  با نگاه میآمیز به دختر زی  ها با چشمانی تملق  هرکدام از آن

 ! «وست داشته باشخت، مرا داهد»ش  ند:می گفتخود 

  و قادر  بودند محجوب    خجالتی و  ،بازی  ن ارتخمانند ددر قدیم  ها    عاشق  هک  یمبدان  دیاب

ر   آن  نبودند دارند    کها  چه  اندیشه  ما    فرمانروایانبا  در  دوران  در  بیاورند.  زبان  به   قلبشان 

  یدای ز  دحا  تاکنون  شان  ات نیدر بیان  فصاحت    وضاند، در ع  تر شده  شجاع  مراتب  بها  ه  آن

شوق ظهار  ی ابرا  با روش دیگرییت زاهدخ اده است. پرستندگان ش د   تدس  توان خود را از

که هر شب به تاده است و آن اینای ما دیگر از مد افرکه بی  وشبردند، ر  کار میخود به  

پنجره   میشاهد  ِترِمزیر  بارفتن  خت  مید،  صد  ندور  با  و  آوازهنواختند  آرام   ای  ایی 

میوکشِ آمیز  شاعر  ه  توسط  که  نوشتهرس  انخواندند  ه  زمینشان  بود.  بشده  آهند  ر  ی  با 

ب راقلب س  تانستو   که می  می شدسته  عمیقی  وا  بهم  ه  نگی  اندوه  و  تا مرز حزن  و    دارد 

ک نرم  بیس  ی ما گنه  ند. گریستن  ده،  شش،  پنج،  یک که  در  عاشق  آن  ت  جمع    زمان   جا 

نوبت    کس بهر ه  و  د، چه کسی قبل از همه بخوانداختناند   یقرعه م وقت    شدند در آن  می

، عقب  گریکدیهم دست در دست    ن یریساو    می کردقلبی خود    رنج   ایی سر  شروع به نغمه

ها باز    آن  کدام از  چهی، برای  بته لا  ند کهمی کردجره اتاق شاهدخت نگاه  و جلو رفته و به پن

آن  نمی همه  سپس  برمی  یمهخبه    اه  شد.  خود  در   های  و  ا  یبواخ  گشتند  ندوه سنگین 

  .دند بر عاشقانه خود را از یاد می

یکی، دیگری،    گذشتند. شاهدخت زیبا به آن  می  ا ه  هها و ما  فتهه  ا،ب روزهبدین ترتی

نسبت به    تفاوتی سرد   جز بی  چیز به  یچ ر چشمان او ها دام   ،کرد  هارمی نگاه میسومی و چ

ها دست به    همه آن  ماج نا رس.  نبود  هودمش  ،نزادگان و فرزندان پادشاهاشاهارانش،  خواستگ 

ها را که    یکی از آنیش  زیبار  دخته  ک  ا کردندقاض ا ت صد  کد و ی ن شدنبامهراه  دامن پادش

 . اعالم کند  یمسر روط هبته است، گرف پسند قلبش قرار  مورد
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— «Ищи любви ее!» — отвечал он, и все царевичи оставались во 

дворце его, пили и ели за столом дубовым, за скатертью браною, 

вместе с Царем и с Царевною. Каждый из них смотрел умильными 

глазами на прекрасную, и взорами своими говорил весьма ясно: 

«Царевна! полюби меня!» 

 
Надобно знать, что любовники были в старину робки и стыдливы, как 

красные девушки, и не смели словесно изъясняться с владычицами 

сердец своих. В наши времена они гораздо смелее, но зато красноречие 

взоров потеряло ныне почти всю силу. Обожатели прекрасной Царевны 

употребляли еще другой способ к изъявлению своей страсти, способ, 

который также вышел у нас из моды. А именно, всякую ночь ходили 

они под окно Царевнина терема, играли на бандурах и пели тихим 

голосом жалобные песни, сочиненные стихотворцами их земель; 

каждый куплет заключался глубокими вздохами, которые и каменное 

сердце могли бы тронуть и размягчить до слез. Когда пять, шесть, 

десять, двадцать любовников сходились там в одно время, тогда они 

бросали жеребий, кому петь прежде, и всякий в свою очередь начинал 

воспевать сердечную муку; другие же, поджав руки, ходили взад и 

вперед и посматривали на окно Царевнино, которое, однако ж, ни для 

кого из них не отворялось. Потом все они возвращались в свои шатры 

и в глубоком сне забывали любовное горе. 
 
Таким образом проходили дни, недели и месяца. Прекрасная 

Царевна взглядывала на того и на другого, на третьего и на 

четвертого, но в глазах ее не видно было ничего, кроме холодного 

равнодушия к женихам ее, царевичам и королевичам. Наконец все 

они приступили к Царю доброму человеку и требовали единодушно, 

чтобы прекрасная дочь его объявила торжественно, кто из них 

нравен сердцу ее. 
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 ند:فتگها  آن

به» سنگی  ما  کاخ  در  کفایت  اقا  قدر  نانتو  کردیم،  را    و  مت  تو  نمک 

ت  بازگشه عسل را خالی کردیم؛ برای ما زمان  خوردیم و بیشتر از یک بشک

استهاوربه کش و خواهراند  نزبه    ،یمان  مادر  و  پپدر  ما  هشااد مان.     مهربان! 

 .ود«خواهد بماد تو دا ما یک از کدامکه  خواهیم ببینیم  می

 د:امی د  ابجوآن ها   پادشاه با این کلمات به

م» اگر شما چند  مهمانان محبوب  در  ن!  دیگر هم  اقامت  سال  من  کاخ 

ناراحت  کش   بیید  کن را  نمینخواهید    میزبان  اما  شهاوخ  کرد،  را  م  ما 

اختیارت نز  هنگان  برخالف  به  اکنون  و  رفتدارم  خواهم  شاهدخت   . د 

  کند، او مجبور کنم؛ اما کسی که او انتخابش  زی  چی   هیچاو را در    مانمی تون

و  د داشت  خواهد  را  بهخترم  را  من  امپراتوری  و    سرزمین  جهیزیه  عنوان 

 .«فرزند و وارث من خواهد بود

اما با دیدن    ،ل بودمشغو  یافب  طالکردن و  به گلدوزی  . او  ترفش  دختر  تِرِمه به  پادشا

با کلمات اهدخت نکنار ش  هپادشاد.  یبوس را    شپدر برخاست و دست به او    پرمهر  یشست و 

 گفت: 

شاهدختد» عزیزم،  و  خردمند  تو  ر  زیبا!  داخت  من  می  که   فرزندی  نی 

وایی  فرمانر  هدنی ی آها   قرند در  سل ما بای تو ندارم، نور چشمان من؛ ن  جز  به

باید    .کند باشی. مدتر نفک   بهتو  ت  م ااق ا  نزد م  شاهزاده هاست که  ها  امزد 

و شین ا  کرده زی د  تو شدهفته  میان  .اندبایی  ها  از  و انتخاب  همسری    آن  کن 

 .ده«ی پدر خود را تسل 

آبیه  کشاهدخت   مدت   دوخ  چشمان  بود  دوخته  زمین  به  طوالنی  را  کری  د؛  سکوت 

آورد و متوج  مانش راشچ  ماج نا رس اش   .ردک  درپ ه  باال  این لحظه دو قطره  ک درخشان  در 

د بامانند  قطره  نسیم  ک  رانو  وزش  با  درآمدب صه  وزش  به  رز  گل  از  است  حگاهی     ز اه 

 شدند.  فام او سرازیر   های سرخ ونهگ
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 37 ■ جنگل انبوه

 

 ه گل انبونج
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زار، بوته تمشک، ، کلبه، چمناسب  ،رهکُجنگل،  بالکن،    برای کلمات:  روز  کی   رد  وشته این

 ۲قی سیمو، چشمه، آرامگاه، ۱بلوط، اوسیان 

بانوی  نوشیدن چای است    زمان .  شود  یمزده    هشت  ساعت  یا ه  بهضر دوستان من. 

 . کشد یم روی بالکن انتظار ما را  عزیز 

جا در    . آنندیمایپ می    راآبی    نماآس  هپهنبه سرعت  ف  ت. ابرهای مخوگرفته اسبی  غرو

ز  باران  سیاه  ابر  صومعغرب،  های  ویرانه  میان  در  باد  گیرد.  می  شکل  باستانیایی   ا  م   ه 

 ! مه چیز غمناک استچیز دلگیر است، ههمه زد. و یم

من  د  شما می خواهی می فهمم.    های دوست داشتنی!ا به من نگاه می کنید، کوچولومش

هراسناک    واقعه ای قدیمی، تأسف آور یا  ماش  د برایای کبورهب ا  هیسا  یر همهمه باد، زیرز

  ؟ تسین  ه نوگ  نیا  یتسا ر  هبا  یآ  ال کنم.ح  تعریف کنم و گذشته را برای شما مبدل به زمان

 گوش کنید. پس  ،بخو

 
1. Ossian: 

ای   فسانهعر ا شا  اوسیان  استان دربارهدن  ای  ت ملل است.در ادبیا  ی پر  و  نجهای    قصه  دهش  شناختههای    ونهاز نم  داستان اوسیان
  ان، به پری  دختشاهویارویی و آمیزش با  م میالدی است که پس از ر رن سوقدر    (Fianna)  فیاناور گروه پهلوانی  جنگالندی و  ایر

جاو پی  می کند سفر    داندنیای  بازگشت،  از  فرتوت  و پس  و  قدی و    می شودر  دوستان  از  اوسی  م خود نمینشانی   ، واقع  دران  یابد. 
 ر نیمه د  (nMcPherso semaJ)ن  مک فرسو  زمیج  او را در حقیقت  وب بهی منس. شعرها ر ایرلندی استنیاگشاهزاده و شاعر خ

 اشته تأثیری بس مهم د  رومانتیکهای    . این اشعار در رشد و گسترش گرایشاست  ردهکشر  منتبه تحریر درآورده و    18دوم قرن  
 . ریخاوسیان است یا  وده رس یتسا ر  هبت که نیس صخ شم اما  ، ت سا 
 . قرار داددر این متن یکی پس از دیگری  دنا   هدمآ کهتیبی تر نامه هبرا لمات ه این کهم دباییعنی  .2
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Сказка для детей, сочинённая в один день на следующие заданные 

слова: балкон, лес, шар, лошадь, хижина, луг, малиновый куст, дуб, 

Оссиан, источник, гроб, музыка 

 

Бьёт восемь часов. Время пить чай, друзья мои. Любезная хозяйка 

ожидает нас на балконе. 

 

Вечер сумрачен. Грозные облака мчатся по синему небу. Там, на 

западе, образуется чёрная туча. Ветер воет среди развалин нашей 

древней церкви. Всё уныло, всё печально! 

 

Вы на меня смотрите, любезные малютки!.. Понимаю. Вы хотите, 

чтобы я, под шумом ветра, под тенью сизых облаков рассказал вам 

какую-нибудь старинную быль, жалкую или ужасную, и минувшее 

превратил для вас в настоящее. Не правда ли? – Хорошо, слушайте. 
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کننظار چشمانه  مقابل  در  که  ظلمانی  و  باستانی  انبوه،  جنگل  به  برافراشت  ما  ید  ه  قد 

ر  آن قرا  دهی چی پدر هم  ی  ا ی بر بلندتاریک  ی ها  هیساه  ست! چظاهرش هولناک ا در  چق  .است

وحشتی    تانیها  قلبر  و د  دهدی  م   تکانشاند  باکه    دیشنومی    ار  یرختاندبهم  دارد! همهمه م

احساس سر دا.  دی کنمی    د  گذشته،    دین می  در  جنگل    شی پقرن    هدکه  این  ما،  بر  برا  هداز 

جاده و راه خاکی نکشیده بود؛   ،آنر  د  کس  چیهبود.    تر  ناکاسهرمانی تر و  ظل،  رت   دهگستر

در   وحشی  کردزندگی    آنی  مانلظ  ی اهه یبادحیوانات  خستمساو    ندمی    ت أ رج  همه  فر 

 کند.   ه آن جستجورا در سای ظهر، خنکی نیتر گرمدر  تشا دن

بیششهرت  بود  شده  پخش  اطراف  روستاهای  در  که  را  ها    نیااز    تری  ترسو   مردم 

وحش گ.  انداختمی    تبه  در    ندفتمی  کهکه  بدانیم  )باید  انبوه  جنگل  دیگری    اسم  این 

زندگی    شیطانی  ۱ب ا بالُذ  لعَبَ  ر یا  و  احر، دوستسین یک جادوگر یا  ردی  زمانز  ا  ـ   (اشتند

،  دندمآ  یمز در  به پروا  آتشین  ییها  رهکُ  جا  آن  ازها    شب  مهین. اغلب  می کردروایی  و فرمان 

اغلب    .ندمی شدید  پدوق نارق طرو با صدای ط   نددش  میآسمان ظلمانی کشیده  در سراسر  

هنگام ماه  نور  کهزیر  نگاهدو  نینساک  ی  جنگل  به  کرد  ردست  میان    ردان  رش ظ ن  رد  ندمی 

دویست  ن آتشینش تا  چشما  و با  رفت  یمبلند راه    یها  کاجل دیوی برابر با  درختان جنگ

این  . عالوهمی کردرا روشن    ف خوداطرا  متری  که    دافتا  یماتفاق  بار  نزدیک هزاران    ،بر 

از  جوان    یها  اسب اعماقب  هیگاند،  دبو  رت  شجاعها    انسانکه  ان  ه   ،  دتنرفیمه  وبجنگل 

منطقی  و ساکنین روستا  گشتند  ی مرببه خانه    آلود  خونی و  خمز  لک  هب مبنای   ی  طبیع  بر 

 را  ها    آن  ستمی توان،  بعل الذباب  یار،  ری شرورکه ساح   ندردک   می  یری گ  جهی نت  طور  نیا

  یتاین در نهاکه    من  تانید دوستق هسشما مواف   دان گرفته باشد.دن  به  نهرحما  یبترتیبی  به  

 ود. بناک شتحو ریابسیار بس

 
1. Beelzebub: 

شیاطین    جهنم و فرمانده  یکی از شاهزادگان  ، ین مسیحیتآی  شناسی    شیطاناساس  و بر    ابلیسمعاصر خطاب به    ینا عنو اب  الذُب  علب
وان  وانایی فراخت  کهالذباب    بعل  ، (( Luke)  اقو لو  (Mark)  سقر، م (Matthew)  متی)  نوا   های هم  نجیلا ر  ود. در  به شمار می

را متهم    (Pharisees)  نفریسیاشد  سبب    شتدا   اطینشی وا بکنند.  عیسی  اساس  بعل  ژه ر  نام  به معنی    شناسی دوزخی،  الذباب 
مگ ترجمه    س»خداوندگار  شها«  ب  ودمی  کلمهرگرفکه  از     ( Ugaritic)  اوگاریتی  بانزدر    »بعل«  (Canaanite)  یکنعان  ته 

« معنی  توصیفبه  با  رابطه  در  که  است  خداوندگار«  و  ا دی  ایزنام    سرور  مورد  می  هداستفخاص    ، ل امتحا   هبگرفت.    قرار 
اصلی شکل  داردمختلف    دو  فرمانروای    بعل  :وجود  یا  بال  شاهزاده  معنی  به  در  الذبول  فقط  عنوان  )این     سلیمان   معبدمعبد 

(Solomon's Temple)    کار یهودیان  .(می شده  بردبه  بعل  بنابراین  به  را  او  دادن  نام  تغییر  معن  دالذباب  به  ر  ی خداوندگاکه 
 آید. میساب به حها  دییا سرور پلیها  گسم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87)
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Взгляните на древний, густой, мрачный лес, который возвышается 

перед глазами нашими: как страшен вид его! какие чёрные тени 

лежат на его кудрявой вершине! Вы слышите глухой шум дерев, 

потрясаемых ветром, – и чувствуете хлад ужаса в сердцах своих. 

Знайте же, что в старину, веков за десять перед нашим веком, этот 

лес был в десять раз обширнее, темнее, ужаснее. Никто не 

прокладывал в нём ни дорожки, ни тропинки; дикие звери жили в 

его мрачных пустынях, и томный странник в самый жаркий полдень 

не смел искать прохлады в густой сени его. 

 

Молва, которая носилась по окрестным деревням, ещё более пугала 

робких людей. Говорили, что в этом дремучем лесу – (надобно 

знать, что ему не было другого имени) – издавна жил и царствовал 

один злой волшебник или чародей, кум и друг адского Велзевула. 

Часто, в глубокую полночь, вылетали оттуда пламенные шары, 

носились по мрачному воздуху и вдруг с треском исчезали. Часто 

при свете луны, когда поселяне издали смотрели на лес, 

расхаживало между деревами какое-то чудовище, наравне с 

высокими соснами, и огненными глазами своими освещало всё 

вокруг себя саженей на сто. Сверх того случалось несколько тысяч 

раз, что молодые лошади, которые, будучи смелее людей, заходили 

иногда в чащу бора, возвращались домой все в ранах, все в крови, и 

деревенские жители, по естественной логике заключали, что один 

злой чародей, кум Велзевулов, мог искусать их таким 

немилосердным образом. – Вы согласитесь, друзья мои, что это 

было, в самом деле, очень, очень страшно. 
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  ، دندینام   یمدر آن زمان چه    میوگ  یم  نخس   اش  دربارهکه من  روستای ما را    نممی دان

)زن   مهربان  یزنپیرمرد و پیر  ، آرام  یا کلبهزیر بام    ماگنهروستا در آن    که در آن  نممی دااما  

  دن کرد  یم  گیک زنددانی پا مبنای قوانین آسمانی، بر مبنای وج  در صلح و صفا بر  شوهر(و  

فیلِمون    طور  آن  بوسیس که  کرزندگی    به خوشبختی   ۱و  ایندد می  با  و    تفاوتن  ،  زن  که 

ف ای شوهر  زیبایی  م   [ناتسا د]همسران    ا ما  ،اشتندندفرزندی    ۲ریگیه  به  داشتند  پسری  ا 

فقط یک    در او  حسادتدمندی پیران.  رخبه    الگی ن و در بیست سآرامی کبوترا  فرشتگان،

د وکه برای خ  می کردنبه این فکر  و    ان عالقه نداشتنز  به  هک  نیا  ،کردمی  ا  عیب را پید

پی  این  نامزدی  و  کند  روستا  ترادخ  همه  بزرگ  یلابق ادباز  دا  زیباروی  داشتن بود  ن  با   که 

ت ناحساساتی    ییاه   بلق سیاه    انشم، چاو  سفیدرخ و  ورت س به ص  تفاوت  یب  ستندوان می 

  جه ینت  یبو مادر  ر  پدنگاه کنند.    یتن اشد  ستود  جوانتوار  او و اندام اس   باشکوهاو، قامت  

ما را شاد کن، فرزند   ،پیریت  در این ایام نهای »  :ندمی گفتبه او    جهینت  یب؛  فتندر  ی منزد او  

زانوهای ما  روی    عزیز  یها  نوه  گاهچیهکن. آه! آیا دیگر    ، با ازدواج خود ما را شادقدرگران

 ؟ «بازی نخواهند کرد

 : داد یم  خسا په  یبا گرفرزند 

عزی مادر  و  ندهید؛    ،ز»پدر  رنج  را  بینوایتان  رنج  به  پسر  را  او  خدا  خاطر 

شندهید خاطر  به  حاضرم  من  بدهمج  ما!  را  تواننفقط  اما    ،انم  بدون   ممی 

ا  ر م   ای ماتران زیباروی روست، چه کار باید کنم؟ دخرغبت قلبی ازدواج کنم

 یم بودهخوا  وسعر  کی  ارظ تان  رد ،یزپدر و مادر عز. کنند ینمخود   مجذوب

 ! «درگاه خداوند دعا کنید هبو 

 
1. Philemon and Baucis: 

افسانه در کتاب   نامدار رومیش  (Ovid)  اوویداثر    (sMetamorphose)  اه  یدگردیساین    ی ها  افسانهبر    بنا   .ستا آمده    اعر 
ا   ناسنا ت  أ در هی  یها گ  (Hermes)  و هرمس   (Jupiter)ژوپیتر    ، یونانی .  دندرک  ی م  اجوییماجرو    دندمآ  یمبیرون    لمپاز کوه 

 ندتف ر  یممارتی که  . اما به هر کومه و کاخ و ع ردازندپ  یمسیاحت    و  گرد فقیر در سرزمین فریگی به سیرنابات دو بیأهی  در  بار  کی
ها    .تفریپذ  ینمرا  آن ها    کس  چ یه آزمودآن  را  خانه  با  دنصد  یکسان  به طور  این  دندرکد  برخورآن ها    و همه  بک   تا  به  ل که  ه 

  بوسیس و پیرزنی به نام    فیلمونبه نام  ی  بود که تا آن هنگام دیده بودند. پیرمرد  یا   کلبه  نین و حقیرترییرترکه فق  دندیسرکوچکی  
 .دندرکبا خوشحالی از این دو مهمان پذیرایی آن ها  .دنمی کردی در این کلبه زندگ

2. Phrygia: 
 امروزی( بود.    ترکیه)واقع در    (Anatolia)  لیآناتوکزی  خش مر ، در غرب بن باستانجهااهی در  پادش  ام یکن  فریژیهفریگیه یا  

زیستند، که پس از    یم  ( Bryges)  ها  بریگام  ن  و تحت  جنوبین  بالکانخست در    اه  فریگی  ، (Herodotus)  تهرودو  هتفگ  هب
 .دنفتیا تغییر نام اه  فریگولی به به آنات دوخ رت نهاییمهاج

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%DB%8C%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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Не знаю, как называлась наша деревня в то время, о котором говорю 

я; но знаю, что в ней жили тогда, под кровлею смиренной хижины, 

добрый старик и добрая старушка (муж и жена) в мире и согласии, 

по закону Небесному, закону чистой совести; жили счастливо, как 

Филемон и Бавкида, с тою разницею, что Фригийские супруги не 

имели детей, а у наших был сын, Ангел красотою, голубь 

смирением, и – в двадцать лет – старик разумом. Зависть находила в 

нём только один порок; а именно тот, что он не любил женщин и не 

думал искать себе невесты, к великому огорчению всех деревенских 

красавиц, которые, имея чувствительные сердца, не могли смотреть 

равнодушно на бело-румяное лицо, чёрные глаза, величавую осанку 

и прямой стан любезного юноши. Тщетно приступали к нему отец и 

мать; тщетно говорили ему: «обрадуй нас в глубокой старости, сын 

бесценный, обрадуй нас своею женитьбою. Ах! уже ли никогда 

милые внучата не будут играть на коленях наших?»  

 

– «Любезные родители!» отвечал он сквозь слёзы: «не 

мучьте вашего бедного сына; ради Бога не мучьте его! Я 

готов умереть за вас; но только не могу жениться без 

сердечной склонности. Что мне делать? Наши красавицы 

не прельщают меня. Будем ждать суженой невесты, 

любезные родители, и молиться Богу!»  
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 . ندمی کرده خداوند دعا  درگا و به دندی کش یمان آه مرد و پیرزن مهربیرکرد؟ په باید چ

دهید!    ،اکنون گوش  دقت  شب  با  پی  هنگامییک  و  پیرمرد  فرزن که  و  مهربان  د  رزن 

ر  بلند شد و به پد  نیطن پر  اییصد در کلبه    بردند   ی ماز خوابی آرام و خوش لذت    ویشاننیک

«  تواهد یاف و شما را خ  خود  جا سعادت  آنتید؛  بفرس   جنگل انبوهه  ا بپسر ر »  گفت:و مادر  

 .«مادرت را خواهی یافتجا سعادت خود و پدر و  به جنگل انبوه برو؛ آن»و به پسر گفت: 

  دی خن با لب  راها    مشچاما مرد جوان    ،یدار شدندخواب بت از  ا وحشیرمرد و پیرزن بپ

و    ازب به پدر  و  »مادر گفکرد  نداشت:  آما  را شنیدید،سمای  نگهبان من؛    نی  صدای فرشته 

  .«به جنگل انبوه بروم  د یابکنم؛  یدار رب فرمانو از ا دیاب

و   ف  پیرزنپیرمرد  وحشت  با  ا  رفتن »  :دندروآربریاد  مهربان  جنگل   فرزند    ؟نبوهبه 

چه  عزی آنییگویمز  د  ؟  حتمی  مرگ  انت جا  نهستو ت ر  اظر  نه.  تو  ،  نگهبان  که  بل  ،فرشته 

داآرزوکه    نیشیطاروحی    ،رروجودی ش وم را  ما  این کلمات  ی مرگ    نایبا  ر  دهشتناکرد 

 .«کرد

جوان   و    خود  اندیشه  خواست  ینممرد  دهد  تغییر  ک  ماج نار سرا  شد  منتاین  ظر  ه 

ب بعدی  چ  ـ  اشنداتفاقات  در  دی  یزی؟ شبچه  همان صدا  و  رسید  فرا  بگر    شد؛   دلن کلبه 

جن ها    انمهات  کلم به  ابودند:  برنگل  ما  و!بوه  و  پدر  افتاب  دردوباره  مرد ه وحشت  و    دند 

 ! ؟«دی نیب یم»گفت: ها  آن هب لیقب لبخند همان جوان با 

که    ی استی: »اندوه برای کسات همان کلمات، با اضافرا رسید: همان صدا،  شب سوم ف 

 !«اردیمان ند ا

ه  که ب  رانیعشق همراه با نگ  رغم  یلعد،  ترس خو  مرغ  یعلر  در آن هنگام پدر و ماد

داشتن رف که الزم است  د،  زند خود  کردند   آن اراده    کنند.  تاطاع  یسمانآ ندای  از  احساس 

مان مقدس  ره ایدربا  ستمی توان  شرور  شک و تردید بود: کدام روح جهنمی  یبآشکار و  

پند  ها    آن  وانج  ؟ مردت کندصحب دارا  به    دمی  ایمان    انیآسم  ارآمیزرس اق  طریو    راهکه 

  ی کردمکند و ثابت  ظاهر شادمان خود آرام  با  را  ها    آن  ردک   می  تالش  شند؛داشته باکامل  

 برای دیگران هولناک باشد نه برای او. دمی توانگل انبوه نج که
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– Что делать? Добрые старики вздыхали и молились Богу. 

 

Теперь – слушайте со вниманием!.. В одну ночь, когда добрый 

старик, добрая старушка и добрый сын их наслаждались тихим и 

покойным сном, раздался в хижине гремящий голос, и сказал - 

родителям: пошлите сына в дремучий лес; там найдёт он своё и 

ваше благополучие – а сыну: поди в дремучий лес; там найдёшь своё 

и родителей твоих благополучие.  

 

Старики проснулись с трепетом; но молодой человек открыл глаза с 

улыбкою, и сказал отцу и матери: «Вы слышали Небесный голос, 

голос моего Ангела хранителя; надобно ему повиноваться; надобно 

идти в дремучий лес».  

 

– «Идти в дремучий лес!» воскликнули с ужасом добрые старики: 

любезный сын! что говоришь ты? Там верная смерть ожидает тебя. 

Нет, не Ангел хранитель твой, а какой-нибудь злой, адский дух, 

желающий погибели нашей, произнёс такие ужасные слова».  

 

Молодой человек не хотел переменить своих мыслей, и наконец 

положено было ждать дальнейших происшествий. – Что же? другая 

ночь наступила, и тот же голос раздался в хижине: слова были те 

же: поди в дремучий лес! Опять затрепетали родители, и молодой 

человек с прежнею улыбкою сказал им: «видите!»  

 

– Третья ночь наступила: тот же голос, те же слова, с 

прибавлением: горе неимущим веры!  

 

– Тогда отец и мать, несмотря на ужас свой, несмотря на боязливую 

любовь к милому сыну, ощутили необходимость повиноваться 

Небу. Воля Его была явна и несомнительна: какой злой, адский дух 

мог говорить о святой вере? Молодой человек увещевал их иметь 

полную доверенность к темным путям вышней Премудрости; 

старался успокоить их весёлым видом своим и доказывал, 

что дремучий лес может быть страшен для других, а не для него. 
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 اهل مورام  ایلیا

 ۱ی ناو لهپ  یا  هصق

۱۷۹۴ 
 

 

 

 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 

Богатырская сказка2 

1794 

 

 

 

 

 
ی ایانپ  نوزتا زمانی دیگر، ه  ماند  یمی  . ادامه باقمی کرد  را پرم  هاییبستان جاری ساعات تناست که در تا  کار کوچکیاین آغاز    .1

همه آوازهای قدیمی ما با این    یدایز  دح  ا تروسی است.    لک  هبکه آن    میگو  یمکار    هم نخواهد بود. در قضاوت این  ، شایدنیست
 ( یلصا  نتم یقرواپ) .اند شدهنظم نوشته 

2. Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. 

Продолжение остается до другого времени, конца еще нет, — может быть, и не 

будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши 

старинные песни сочинены такими стихами. 
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 دارم و با وجودت. من به این ایمان  شده اس   منسوخکه انسانیت    ندیگو  یم»

 .«زیمودک سرگرم ساانند ک این باید آن را م
 ال فونتن 1

 
1. La Fontaine:  

ری نیز  بسیاشعرهای  که    است  فرانسه   یسنو  یتحکا(، مشهورترین  1621ـ16۹5)  (Jean de La Fontaine)  نتنوف  ال  ود  نا ژ
 است.  سروده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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Говорят, человечество старо; я этому верю; и все же 

его приходится развлекать, как ребёнка. 
 

Лафонтен1 

 
1. Le monde est vieux, dit on: 

je le crois; cependant 

Il le faul arnuser encore comme un enfant. (La Fontaine) 

https://онлайн-читать.рф/%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD.html
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 ان یگو نیطنپر  ۱وپه ی همچو کال    ونان یشاعر هم چو ن نخوام
 ۳و آگاممنان  ۲تر یژوپ پور    وْدو گَ انی م نیز ک میبسرا

 ران یو یتروآ  نیزم از    یروم ۴ل یرژیو دن نامه ای
 سبز آن سامان  یکران ها تا    روانه شوم  ای تالیا  یسو
 ونان ی  هاله ۵تهیآفرود    فند به همراه پور پُر من

 ان ی رُم آتن و ری اساط از    رم یمرا که برگ یلی م ستین
 انه و دستانو فس  سرگذشت   اعجاب رو پ فت شگ ییاه صهق

 ونان ی یاز اهال مینِه ا و    وم ر نیم ل سرزاز اه میا نِه
 شان یا  و قصهها  داستان    ما بر  یباور میندار و

 سان   نیا د توانرا بُوَ ۶ساترن که    پندار  نیچن نزد ما نبود
 ن ساک زدن  زیبُود او عز که   ی پدر   یند همدگرگون ک که
 تأسف خورند بر او دگران  که    معلول دهیآفر یکی هب

 ند در بهار چون مرغان کن تخم    ند و ده بودپرن  ۷لداها  که
 چشم به جهان  ۹هم پولکس  ۸هلن هم   د ی پ س  یاه  یگشودند ز قو که
 که هست در خورمان ییها قصه    د ما را دگر بُو ییها هقص
 ان م  هان رفتمادر   زاود خ ما    م یدستی دگر شن ییها نقل

 به زبان  انیمیچون قد ورمآ   ها  نآ ز یکیدارم کنون  قصد
 ن از دل و جانخوانندگا همه    زانیگا دل ان شم یبرا  از
 شانها  و داستان اتیحکا در   وس ر یها شما در فسانه گر
 انیبن یکذب و ب  اتیروا با   راست  عیااز وق یدل جمع در
 ذهان ر اه دبست لاآم  دران    آسودن  یها  چهیزبا نزد
 ان جه فیو ک یو خوش التذاذ   د یبه دست آر یو هم دیکن حظ

 آه از قلوب خسته مان  دیآ   تلخ  قتیاز حق  که دی شان نیا
 مان  دهی سازد سرشک د یجو    دهر  دی که از شدا دی نشا نیا

 انی غرقه در نس میگرد یدم    تأمالت قشنگ ون فس در
 

1. Calliope: )  تس ا  یسر حمااشعا. Muse )  (میوز ) زوم و یریاطاس یخدا مهین یپر هنُ زا یکی ، اساطیر یونانی در    
2. Jupiter:  یاننویر اساطیر د سوئز یمورعادل م وخدای خدایان یا پادشاه خدایان  ، یر رومیاطاسدر  
3. Agamemnon:  آ جنگ ترور ، رهبر یونانیان دیونان ریطاسا در  
4. Virgil: )Aeneid ) ه ایدان ه سماح قلاخو  (.م.ق  07 ـ .م ۹1)شاعر کالسیک روم   
5. Aphrodite: زیبایی شق وه ع اله  ، در اساطیر یونانی  
6. Saturn:  محصول  رداشتو ب کشاورزی دزیا  و رومبزرگ  خدایاناز  
7. Leda: )Sparta )  اسپارتملکه  ،یهای یونان  اسطورهدر   
8. Helen (of Troy / Sparta): ) دش هدوبر تروآ  هزادهشا. Paris ) سیراپ طسوت  ، هدیت با توطئه آفرو هک اسپارت ای ا ورتلن  ه  
9. Pollux: )  تروا  هلنو برادران  لدا و  زئوسسران دوقلوی ، پیمروو  ییر یوناناساط در وکس پولو Castor )  رکاستو   

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
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He хочу с поэтом Греции 

звучным гласом Каллиопиным 

петь вражды Агамемноновой 

с храбрым правнуком Юпитера; 

или, следуя Виргилию, 

плыть от Трои разоренныя 

с хитрым сыном Афродитиным 

к злачным берегам Италии. 

Не желаю в мифологии 

черпать дивных, странных вымыслов. 

Мы не греки и не римляне; 

мы не верим их преданиям; 

мы не верим, чтобы бог Сатурн 

мог любезного родителя 

превратить в урода жалкого; 

чтобы Леды были — курицы 

и несли весною яйца; 

чтобы Поллуксы с Еленами 

родились от белых лебедей. 

Нам другие сказки надобны; 

мы другие сказки слышали 

от своих покойных мамушек. 

Я намерен слогом древности 

рассказать теперь одну из них 

вам, любезные читатели, 

если вы в часы свободные 

удовольствие находите 

в русских баснях, в русских повестях, 

в смеси былей с небылицами, 

в сих игрушках мирной праздности, 

в сих мечтах воображения. 

Ах! не всё нам горькой истиной 

мучить томные сердца свои! 

ах! не всё нам реки слезные 

лить о бедствиях существенных! 

На минуту позабудемся 

в чародействе красных вымыслов! 
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 زانیصاف و نه مهم نه  اش هجاد   ت س یهبلند کو ۱وس ارناسپ  مروَنَ

 هامان چطور شاعران و گَوْ هک   دم ید یان خود همشمبه چ من

 به زبانها  دهی دند و قصبُ شوخ   ۲ندوس یپ ازصعود   با زمان مه

 ران یَ کنند طَ یهم نییبه پا و   هم  با زنند یچطور حلقه م  که

  ۳انخر وش همچو گ یبا گوش کیل    ج و نه درخت غار نه با تا و

 اندازان  و دست رانیگ سخره    د در نظر نشو  انی نما ات 

 خوبان  یا  ،زیزع  نهمرها    محبوبم خوانندگانِ ر،یخ

 آن کوهان  یارم به سوکن در   د یطلب که رو  نیچنندارم  من

 صاف و روان  باریجو ساحل    دنجم  کلبه یحوال در

 نزد به روز بر سرماسا  هیسا    درخت بلوط  شهیکهن ب آن

 دوران شهیهم ی ریپ گاه    من  زرگرب جا پد همان رد

 زان مروین به وقت  حتاسترا   می کرد رش همس یدو زانو بر

   زانیآو ینیبجا ب نبه آ تو    ی پوالد   غیر و ت پردا خودِ

 تکبرشان  یاز رو بگذراند    را  هنیدشمنان م دَمَش کز

 ( انیو سوئد انیعثمان خون    زش ی)تاکنون مانده بر دَم ت 

 رود روان  جا کنارِ همان در    گشن  یها ختتر درچ ریز

 به زبان  رماوی را ب یقصه ا     شما  یو از برا نمیبنش

 
1. Mount Parnassus: 

نام    اساطیر یونانیین بار در  ین کوه چندا   از   است.  (Gulf of Corinth)  تن کورخلیج  ال  و در شم  یونانخش مرکزی  کوهی در ب
 . است شدهبرده 

2. Pindus: آلبانی جنوب و  نیونادر شمال  عقا و یکوه رشته  

به ماجرا   .3 به گوش ها  شیگوش ها  [Apollo]  آپولو  یاتفاقات  یباشد که در ط  یم  [Midas]  داسیشاه م  یمربوط   رخ  یرا 
 کرد.  لیبدت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C
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Не хочу я на Парнас идти; 

нет! Парнас гора высокая, 

и дорога к ней не гладкая. 

Я видал, как наши витязи, 

наши стихо рифмо детели, 

упиваясь одопением, 

лезут на вершину Пиндову, 

обступаются и вниз летят, 

не с венцами и не с лаврами, 

но с ушами (ах!) ослиными, 

для позорища насмешникам! 

Нет, любезные читатели! 

я прошу вас не туда с собой. 

Близ моей смиренной хижины, 

на брегу реки прозрачныя, 

роща древняя, дубовая 

нас укроет от лучей дневных. 

Там мой дедушка на старости 

в жаркий полдень отдыхал всегда 

на коленях милой бабушки; 

там висит его пернатый шлем; 

там висит его булатный меч, 

коим он врагов отечества 

за гордыню их наказывал 

(кровь турецкая и шведская 

и теперь еще видна на нем). 

Там я сяду на брегу реки 

и под тенью древ развесистых 

буду повесть вам рассказывать. 
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 دتان یز قصه مالل آ گر    زانمیزما ع ش اندک ندکا
 بستن چشمان دی توان می    ازهیدو بار خم ای کی دبع
 انی ظاهر و رسا و ع جا همه   ۱درون آذرگون  یتکه هس یا

 و رخسارانها  مه چهرهه به    یی آدر ۲ه تکه مثل پرو تو
 الحان  خوش یها هنغم اندنخو    ی انوبت ییار صد ه با که یا

 مان یو بانشاط ساز سرخوش    ما را  یهم یرشگفت آو در
 به زبان یاوری ب قتیحق جز   ار یجهان بس نیا  زیچهمه  زا
 گران  دهی تو با جر یسیونب    و رازش  استیجهان س زا
   بانامان یشعرا برا با    با یز حیمدا  یسینو یم
 نوان ع ری شه سندهینو کی    ن را ناداو  ه یسف یبنام و

 و برمال و ناپنهان  واضح    ما   یبرا نیچن ییابنم
 جهان  اگرانیمیک همره    را و گ جادو اسرار سن  سر ُ
 دو رابطه به زبان نیا یآور    ها  ستیتمات سیسراه به هم و

 انسان  ین بعد جسمهما با    روح و روان انی م ارتباط
 سان ان  یصالخ ییهار با    م و الز  یقطع نیقوان و
 من به زبان  یسخن را برا نیا    یاوردیب ۳ال یلودما که ب یا

 و هم لرزان  فی لط ییصدا با   ی گفت نیندارم تو را« چ »دوست
 هان ی ک الهه یتو هست که   اراست ن  یا  قتیتو وهم حق  یا

 افشان  یو گل هم یارایب و    من باش   اکنون الهه هم پس
 وران د گذشته از یلیَ بر    ی چمنزار خرم روس از
 ن الیو برتر از تمام  مهتر     اعجاب پرشگفت و  یا یلیا

 ندایجاو یها  یسلحشور  از   م یگو یاز او سخن هم خواهم
 ان یبن یحق با دروغ ب ستر    ناحق  یاز تو ا   ماموزین نیا

 
 گل آفتابگردان  .1

2. Protée: 
 و  هر هچ  ره   هب  ا ر  دوخ  تسنا وت  یم  و  دوب  (Poseidon)  نودیئزوپ  یاه  همر  نابهگن  و  ییایرد  ییا د خ  ، در اساطیر یونانی  سوئتورپ
 .دوب هدنیآ ین یب شیپ هب  رداق و دروآرد رکیپ

3. Lyudmila: ی تسیتیسمانشخصیتی در ادبیات ر  
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Там вы можете тихохонько, 

если скучно вам покажется, 

раза два зевнув, сомкнуть глаза. 

Ты, которая в подсолнечной 

всюду видима и слышима; 

ты, которая, как бог Протей, 

всякий образ на себя берешь, 

всяким голосом умеешь петь, 

удивляешь, забавляешь нас, — 

всё вещаешь, кроме… истины; 

объявляешь с газетирами 

сокровенности политики; 

сочиняешь с стихотворцами 

знатным похвалы прекрасные; 

величаешь Пантомороса 

славным, беспримерным автором; 

с алхимистом открываешь нам 

тайну камня философского; 

изъясняешь с систематиком 

связь души с телесной сущностью 

и свободы человеческой 

с непременными законами; 

ты, которая с Людмилою 

нежным и дрожащим голосом 

мне сказала: я люблю тебя! 

о богиня света белого — 

Ложь, Неправда, призрак истины! 

будь теперь моей богинею 

и цветами луга русского 

убери героя древности, 

величайшего из витязей, 

чудодея Илью Муромца! 

Я об нем хочу беседовать, — 

об его бессмертных подвигах. 

Ложь! с тобою не учиться мне 

небылицы выдавать за быль. 

 


