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 چکیده

هتا  ماکیتیگ رتیرکی    است که در داستتا   هایی پرداختهبه بررسی تحلیلی یکی از تیپ ،رو مقالۀ پیشِ

 بته  ها  کار رتیرکی قهرما ، از ویژری تیا  رفت استفاده از این تیپّی میخیرد و حتّچشگ میبییار به

رتیرکی  تیا  دریافت کته  نامۀ نییینده میبا بررسی برخی آثار داستانی و همچنین زندری. رودشمار می

هایشتا  را چشتیده و   زندری کرده، رنت   آنهابیش از همه با این قشر از اجتماع آشنایی داشته، در میا  

هتا   انیتا  »که کیتانی چتی  ریرتی  و چ تی      چنا . است نمیده ادبیّاترا وارد  آنهالین بار برا  اوّ

ها و پابرهنگتا  را بته داستتا  و    ها، کیلیخانما کردند، ریرکی هگ راه ورود بی ادبیّاترا وارد « کیچک

فرد  قائل است کته در داستتا  و از زبتا  ختید     ها  منحصربهها ویژری«پابرهنه»او برا  . رما  رشید

اند در ستیما  آواررتا  و خانته   هقهرمانانی بالقیّ ،پابرهنگا ِ ریرکی. شیدها هگ به آ  اشاره میش صیّت

ا  ناب، داشتن روح سرکش و ناآرام و همچنین نگنجیتد  در  هخیاهی، اندیشهآزادری، آزاد . دوشا  به

 . ها  پابرهنگا  ریرکی دانیتتیا  از ویژریشدۀ زندری را میها  تعریفقالب
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 مقدمه

و مترجما  ایرانتی، ماکیتیگ    ،میرد عالقۀ خیانندرا ، اهل ادب روسِ یکی از نیییندرا ِ

 کته  آثتار او بته فارستی ترجمته شتده چنتا       بییار  از . است( .م8398 -8181) ریرکی

ستیم از لحتات تعتداد آثتار      الیتتی  در مقتام  تیا  او را بعد از آنتی  چ ی  و لتف ت  می

فارستی ززم   ادبیّتات بررسی جایگاه او در  ،از همین رو . شده به فارسی قرار داد بررردا 

 .نمایدمی

پندارند و می ا رروهی او را مرد افیانه. انداو را نیییندۀ محروما  جها  لقب داده»

. ات بتید یتند، حا  آنکه او مترد واقعیّت  جها میی در دورا  حیات هگ او را در افیانهحتّ

ستیز، شتجاعانه   هتا  ااقتت  چشتید و بتا دشتیار    ها  روزرار را به شکیبایی می تل ی

تر تیلیگ افیتردری و یت س   مناد  امیدوار  و شاد  بید و کگ. کردنرم می وپنجه دست

، مجلیتی ) «کشتید متی  دوش بار بتر  آنهادر کنار . همیشه در دسترس مردم بید. شدمی

8981 :88 .) 

ماکییگ ریرکی یکی از نیییندرانی است کته بیتیار  از آثتارش از بهتترین کارهتا      

ه خیاننتدرا  و نیییتندرا    هتا تیجّت  تشده و متدّ  تر به فارسی ترجمهررفته تا آثار ناز 

عالوه بر ترجمۀ آثار شت   نیییتنده، آثتار  کته     . است داشته خید مشغی ایرانی را به

ا  دارنتد نیتب بته زبتا      نامهشده و همچنین کارهایی که جنبۀ شناخت هدربارۀ او نگاشت

دیبا  ایرانتی بته احتیا  و    ت نظر ادست است و همین خید رییا  عالقه و دقّ فارسی در

ترجمته شتده و برختی     ،ط مترجما  برجیتهها تیسّنامهبرخی از این شناخت. ستآثار او

 . دیگر هگ ت لیفی هیتند

            .دانیتتت (Мать) متتادرتتتیا  متتا  رتتیرکی در ایتترا  را متتیتتترین رشتتدهشتتناخته

             ادبیّتتاتهتتد  ی اثتتر  م تتل  کیتتتاه، آثتتار بییررافیتتک و حتّتت   هتتا   داستتتا امّتتا 

(Задача литературы)    جایگتتاه ختتید را   ادبیّتتاتهتتگ در میتتا  م اابتتا  اهتتل        

    و مطالعته   شتید، تحقیت   ا  نبتید کته پتز از متررش شتناخته      ریرکی نیییتنده . دارند

    کته او در بیتیار  از انتیاع    جاآنزا. زما  حیتات و  آاتاز شتد   دربارۀ زندری و آثارش در 

      بتتا  ادبتتی از داستتتا ، رمتتا  و شتتعر ررفتتته تتتا نمایشتتنامه، مقتتازت انتقتتاد  و مکاتبتته 

ببررتتا  ادب، ابتتد ختتید را آزمتتیده و همچنتتین زنتتدری ستت ت و پرمتتاجرایی نیتتب از  

 .ردداقا  ارزانی میه محقّتژوهش بترا  پتا  فراوانی بتهایهتسررذرانده است، دستم

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)
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رتذرد و تت ثیر   ها  آثار ریرکی در ایرا  میبیش از شصت سا  از ن یتین ترجمه»

کگ دو نیل از خیاننتدرا  و نیییتندرا  ایرانتی، شتگر  و     دهی ذائقۀ دستجهت او در

 ها  کیتاهِاز داستا  ،دهندمی ا  را تشکیلآثار ریرکی ایف ریترده... انکارناپذیر است

نیییتی ها  بلند و بییار بلنتد و مقتازت و ختااره   ها و رما ها  تا نمایشنامچندصفحه

 .(.م4182پیر، رسی ) «ها  تابناکش از نیییندرا  روس

تتر از او  دورانی که بیتیار پتیش  . رذاشت ادبیّاتعرصۀ ریرکی در دورا  رئالییگ پا به

 زده تالیتتی  و فئتیدور داستایفیتکی در آ  قلتگ    بید و ببررانی همچتی  لتف   آااز شده

. ها و رئالییگ زنده و پرخینش در عتالگ ادب اترح نتییی درافکنتد    با بدعت»او امّا  .بیدند

ها  او آمیزشی استت بترا  کیشتید ، در    خید او معتقد بید رمانتییگ آمی ته با اندیشه

و در نهایتتتِ ررفتتتار  هتتا پایتتدار بتتید ، زنتتدری نتتیینی را پتتی افکنتتد  برابتتر دشتتیار 

فترد از رئالییتگ را برربیتده   او روشی جدید و منحصربه. (99: 8981مجلیی، )« شادزییتن

رذار این شتییه  بید، چیب  که بعدها به رئالییگ سیسیالییتی معرو  شد و و  را بنیا 

 .دانیتند

 ،نتد ارستیده  چتا   شتده و بته   از میا  آثار  که از ماکییگ ریرکی در ایرا  ترجمته 

ترجمتۀ کتریگ    Детство) دورا  کتیدکی ، (اصتغر ستروش  ترجمۀ علی)مادر  تیا  به می

از احمتد   در جیتتجی  نتا   شده با عنتیا    ترجمه В людях)در میا  مردم ، (کشاورز

 شتتتهر شتتتیطا  زرد ، (Мои университеты) هتتتا  متتتن دانشتتتکده، (صتتتاد 

(Городжелтого дьявола)،   ختاارات متن (Мои воспоминания) ،  در اعمتا 

(На дне) ،  کلتیگ ستامگین (Жизнь Клима Самгина) ، ولگردهتا (осяцкий Б 

цикл) ،چلکتتاش (Челкаш) ،  زنتتدری متتاتی  کیکمیتتاکین (Матвея Жизнь  

Кожемякина) ، هاآرتامانی (Дело Артамоновых) ها این بر عالوه. کرداشاره... و

نیشتۀ نینا ریرفینگل، ترجمتۀ  )زندری و آثار ماکییگ ریرکی هایی م ل  تیا  از کتابمی

در شناخت ماکیتیگ رتیرکی   و ( ینیینیشتۀ ابراهیگ ی)ماکییگ ریرکی ، (د مجلییمحمّ

 .پردازندبرد که به شرح احیا  و نقد آثار و  مینیب نام( اثر سعید نفییی)

        ماکیتتیگ رتتیرکی تمرکتتب ختتید را بتتر زنتتدری و احتتیا  پابرهنگتتا  رذاشتتته و       

ز  می ائیلیفیکی، منتقتد روس،  اچنا  که نیک. است جُیته آنهاقهرمانا  آثارش را بین 

  :یدتنییمی انشترمانتیرکی و قهتاکییگ رتارۀ متدربیا  تا عنتا  ب هتالتدر مق

http://www.aftabir.com/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D1%85_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B8_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%B4%D0%BD%D0%B5_(%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)&action=edit&redlink=1
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 د، چیب خاصی در خید دارد کهها  ریرکی در دو مجلّا به هرحا  مجمیعه داستا امّ»

را خیانتد، کته    آنهتا تنها با کمتا  میتل    تیا  نهدهد و هگ میت ادبی به خیاننده میهگ لذّ

یتاد   ادبیّتات همین دلیتل استت کته از ایتن آثتار در تتاری        به . شا  کردتیا  بازخیانی می

تتیا  رفتت   یگ کامالً جدید است، متی بَرَد که ارر نگییریرکی به منبعی دست می. شید می

استت  ایتن منبتد دنیتا  پابرهنگتا  استت، جهتانی کته          شتده  بییار کگ به آ  پرداختته 

که یکی دو یتانش در این راه ت  بر خال  پیشکی او. روایانش پابرهنگانندفرماندها  و فرما 

ت و رذشتند، تمتام دقّت  فرد میو کیانی که از کنار این جها  منحصربه تر نبیدند ت تن بیش

ت یّت اش و هگ به لحتات اهمّ رینهدنیایی که هگ با وضیح نقاشی. استعدادش را وقف آ  کرد

 .(.م4182 می ائیلیفیکی،) «کردت ریرکی را به خید جلب میه و دقّاش تیجّاجتماعی

 

 بحث و بررسی

اش چنتا  محبتیب شتد کته رونتد و      ت ادبتی الیّها  ن یت فعّریرکی تقریباً از هما  رام»

آشتیانۀ  نه تیررنیتف در دورا     روسیه همتا ندارد ادبیّاتتی در تاری  سرعت چنین محبیبیّ

کتدام چنتین    هتی   نه فئیدور داستایفیکی،و  جنگ و صلح، نه لف تالیتی  در زما  اشرا 

. (.م8312 ،ستتچکین )« تجربته نکردنتد   ت  شتا  ها  او  نیییندریویژه در سا به شهرتی را ت 

 . ت زودهنگام، ارمغا  نیآور  این نییینده باشدرسد این شهرت و محبیبیّنظر میبه

ه نامی ختا   تیپی خل  کرد ک ر  کرد که پیش از او سابقه نداشت ریرکی آمد و کا»

. کشتید را یدک متی ( Босяки) پابرهنگا یِ کلّ م ل کانیوالی  یا آرلی  نداشت، بلکه نام

خیاهتد  ایتن   ریرکی برا  قهرمانتانش چیتب  نمتی   . ب کردهایش را به ارور مجهّاو پابرهنه

کننتد و میتلماً جایگتاهی کته      شتا  در زنتدری را التب متی    هیتتند کته رتبته    آنهاخید 

باشتیگ بته ست نا  ختید رتیرکی      استاس نگفتته  برا  آنکه بی. آخر نییت ۀخیاهند، پلّ می

ارز  ها بهپابرهنگا ، کاررر نییتند که به دنبا  آزاد  باشند  این پرسیناک: کنیگاستناد می

  هتگ آرتاهی بتر    آکنند  هد  ختید را دارنتد و   تحقیرآمیب  برا  هی  چیب  تالش نمی

 .(824: هما ) «  اجتماعی، اخالقی و دینی استدهاشا  از تمام قید و بنرهایی ظاهر 

 : یابدریرکی با این جمالت پایا  می دورا  کیدکی

خیب آلکیی،  :ن رفتته متم بخاک سپرد  مادرم، جدّهتراسگ بتچند روز بعد از م»

رو تبت . ا نییتت تی اینجت تا  تتج. گ آویبانت کنگتردنته رتمدا  نییتی همیشه ب هتک یتت

  .(998: 8991ی، تیرکتگ رتاکییتم)« ردمتا  متگ میتگ رفتتن هتو م. ردمتی  متت

http://az.lib.ru/
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پیمایتد و نیتب   این پایا  آااز راهی دشیار بید که یک نییینده در بطن جامعه متی امّا 

 جیتتجی  نتا   در  با نامِ ،این اثر  درمیا  مردمآااز  برا  اثر بییررافیک دیگرش با نام 

 .ستا شده به قلگ احمد صاد  به فارسی ترجمه

کترد،  تنها ارح داستتا  را دنبتا  متی    خیاند و نهشیدارینه کتاب می ،ماکییگ جیا 

بعتدها همتین   . آوردرا در نظتر متی   آنهتا کترد و  بلکه بر نکات و دقای  داستا  ت مل متی 

اش هتا  داستتانی  ش صتیّت در  متادر و  کانیوالی شیدایی در خیاند  را در آثار  نظیر 

 .استمنعکز کرده

برا  امرار معتاش مجبتیر   امّا  ،درود تا وارد دانشگاه شیبه اازا  می .م8112در سا  

سررذشتت ایتن دورا  را در داستتا     . شتید در یتک نتانیایی مشتغی  بته کتار شتید       می

کند کته  بازری می (Двадцать шесть и одна ,1899)وشش مرد و یک دختر  بییت

 : زعگ ابراهیگ یینیی ت و بهداستانی است کامالً بر مبنا  واقعیّ

چنا  جریا  نیرومند  از شعر در آ  روا  است و چندا  بته اعتقتاد و ایمتا  بته     »

استت   شده آزاد  و شرافت انیا  آمی ته و در عین حا  با چنا  دقت و سهیلتی رفته

ها  تیا  عنیا  شاهکار را از آ  دریغ داشت و ریرکی جیا  را درمیا  کالسیککه نمی

 .(41: 8931یینیی، ) «دهدراستین ادب جا  می

متدتی نیشتتن را کنتار رذاشتت و بته ستیر و ستفر در روستیه          ،پز از این داستتا  

 : پرداخت

زحمت دو سا  به  و رن  پر ورذارِاین رشت. پا  پیاده از شهر  به شهر دیگر رفت»

از میتیر  . رذاشتت  پتا  مناا  د  و اوکراین و بیتارابی را تتا دانتیب زیتر    . ای  انجامید

در هتر شتهر و دیتار بته     . یاه تا کریمه و از آنجا تا قفقتاز پتیش رفتت   ها  دریا  س کرانه

ها، ماهیگیرا ، کارررا  بارانتداز و ولگتا   داد و زندری را با کیلیمی در کارها  س ت تن

 .(28 :8981مجلیی، ) «کردتقییگ می

 دیگر  برداشت کته و  را بته ماکیتیگ رتیرکی     آلکیی پشکی  رام مهگّ 8138در 

عازم سیاحتی به جنیب روسیه شد، پیاده میافتی دراز پیمید و »: تر ساختآینده نبدیک

ها و باراندازها به کار پرداخت و ها و بندرراهها و کارراهدر مقام کاررر در مبارع و کارخانه

و  8138هتا   ستا  . با کارررا  و دهقانا  ررسنه درآمی ت و در احیالشا  مطالعه کترد 

تحتت تت ثیر   . (44، 8931یینیتی  ) «ا  قحطی و ررسنگی بتید هدر ناحیۀ ولگا سا  8134

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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هتا  هتا  داستتانی ختید را از میتا  همتین آدم     ش صتیّت همین تجارب بید که رتیرکی  

 .برربید

است، در داستتا   آمی ته لیۀ ریرکی رئالییگ با رمانتییگ درهگشید که در آثار اوّمی رفته

 انتد،  هتا منتشرشتده  کته در ایتن ستا     (В степи) در استتپ و ( 8133)چلکاش هایی نظیر 

است که اوج این تعتاد  در   کرده تیا  رفت او بین رمانتییگ و رئالییگ تعاد  بهتر  ایجاد می

 .رسدبه منصۀ ظهیر می( Рождение человека) شیدمی انیانی زاده داستا 

 : تیا  به سه دوره قیمت کردکارها  ادبی ریرکی را می

نگاشتت و پایته و    8133تا  8134ها  کیتاهی است که از  ا دورۀ او  شامل داست»

دورانی است  ،یابدادامه می 8384تا  8133دورۀ دوم که از . اش بید اساس شهرت و آوازه

 8389دورۀ ستیم از  . نگتارد ها  فرازجی  اجتماعی را میها و نمایشنامه که در آ  رما 

هتا   ت دورهیّاهمّ. ها و خاارات استنامهشید و به ایر عمده مشتمل بر زندریآااز می

اش اقته ایتن دوره نیترو  خلّ   تش بیشتر است، چه در ایّاو  و سیم از دورۀ میانی فعالیّ

 .(81 :هما ) «ریردمی اندکی سیتی

دهتد و او را بتا تمتام    ریرکی یکی از نیییندرانی است که بییار به انیا  اهمیت می

قتدر   س و رترا  د او ارتر در دنیتا چیتب مقتدّ    به اعتقا». معایب و محاسنش دوست دارد

آزار و عتذاب   به رشد مدام است و حتی وقتی منش باشد انیا  است که رو  داشته وجید

ا  م تل  از نییینده. (882: 8981مجلیی، )« شیداست چیب  از قدر و قیمتش کاسته نمی

پیتند   از آستا  راتش نته از روشتنفکرمیبی و نته    او که نگاهش به دنیا تازه بتید و تفکّت  

بتید، چنتین هتگ انتظتار      عیامانه، بلکه از محیط خشن و ابیعتی زنتدری ریشته ررفتته    

، (1892Макар Чудра ,)ماکتار چتیدرا   ریرکی قهرمانا  ن یتین آثارش م ل . رفت می

را از میتا   ( Мальва, 1897)متالیا  و  (1893Старуха Изергиль ,)عجتیزه ایبرریتل   

 .است ها، ماهیگیرا  و دهقانا  فقیر انت اب کردهکیلی

هتا  بتایرو    آثار شعرها  ن یتتین پیشتکین و اندیشته    ،هادر قهرمانا  این داستا 

            پذیرفتنتتد هتتا  او کتتامالً از بتتایرو  تتت ثیر نمتتی  قهرمانتتا  داستتتا ا امّتت». ستتتهییدا

     هتایی داشتتند کته در    افبو  بتر اترور و آزادرتی و آزادمنشتی و شتهامت، ویژرتی       چی 

                ایتتن خصتتای  هنگتتامی بتتارزتر شتتد    (88-84 همتتا ) «شتتدجتتا  دیگتتر دیتتده نمتتی 

 . ردتاب کتا انت تههترهنتابتا  پتز میانش را اتانترمتی قهتیرکته رتک

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80-%D0%A7%D1%83%D0%B4%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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ا  بتید  کرد  جامعته انت اب سیما  پابرهنگا  رییی به م ابۀ ن یتین رام برا  متهگ»

درواقتد اک تر   . است و این رتام را رتیرکی برداشتت    فکر  بنا شدهعدالتی و بیکه بر پایۀ بی

ل ذهنتی بیتیار بتازیی    ها و نیاقصشا  بدو  شک از پتانیتی پابرهنگا  ریرکی با همۀ ضعف

این پرسیناکها فصیح و حاضرجیاب هیتند و نیبت به بییار  از اربابا  زنتدری  . برخیردارند

ی لقمه نانی ندارند کته بتا   راهی حتّ ،ولگردا  ریرکی. ترندتیجه به مراتب خردمندتر و جالب

فهمند که انیتا   تیانند برسد در حقیقت این را میبه نظر میامّا  آ  شکمشا  را سیر کنند،

خصیصی است که به استتقال   آئین به آنهافلیفۀ زندری . کندنا  زندری نمی ۀتنها برا  لقم

ت را کی است، هما  میاهبی که زنجیرهتا  مالکیّت  درو  و تحقیر شکار میاهب ناچیب دنیا متّ

  .(.م4182 ،ها  ریرکیسیما  پابرهنگا  در داستا ) «کنند می به پا  روح انیا  محکگ

 اما اساساً فرهنگ پابرهنگی چییت؟ 

ا  است جالب در زندری اجتماعی روسیۀ اواخر قر  نیزدهگ و اوایل پابرهنگی پدیده

 : کندفرهنگ واکرا  تشریحی معاصر تعریف کیتاهی از آ  ارائه می. قر  بییتگ

  در این فرمیامّا  .«اندپابرهنه ش صی است از اقشار  که از ابقۀ خید رانده شده»

ه و نگاهی خا  به زندری مغفتی   تیجّ م تصر یک فلیفۀ کامل زندری، فرهنگی جالبِ

 . (4182چلکاش، سیما  پابرهنگا  در داستا  ) «است مانده

پابرهنگتا ،  : روس قهرمانتانی جدیتد ظهتیر کردنتد     ادبیّتات اواخر قر  نیزدهگ در »

نیشتشتا  بترا  احتد     بتید و سر  بتید، اترد کترده    را واپز زده آنهاکیانی که جامعه 

ها  رئالییتی ماکییگ رتیرکی ترستیگ متی   چنین قهرمانا  در داستا . ت نداشتیّاهمّ

 .(4182قهرمانا  نیین ادبیّات روس، : پابرهنگا ) «شید

 : نیییدها میریرکی خید در وصف پابرهنه

 قید و خشن و برهنه و ررسنه است وبی. ماندنیمی به انیا  و نیمی به حییا  می»

نبایتد از او سرستر    . رستاند ها  ک یف شب را بته صتبح متی   در زااه. مطرود سرنیشت

 «.ر  م صی  داردبرخال  ظاهرش، میلک و ارز تفکّ. رذشت

 خشن استت،  ]ولگرد[او ! فهممش می من»: کندیا در جایی دیگر چنین وصفشا  می

زتر از پتی ِ ستیاه   رنجتد و بتا  رش نمتی وان در تصیّ. ا  به زندری نداردابله است، عالقه

دو و  چلکتاش هتا   نمینۀ چنتین قهرمانتانی را رتیرکی در داستتا      .«شناسد چیب  نمی

  .است داده نشا ولگرد 

 ه بهترین شکل در زنجیرۀ مفاهیگ ادبی رمانتیک او تها  عجیب و اریب بن آدمتای»
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 آنهتا عتی، را در  آلتش، انیتا  واق  گ ایتده   که ریرکی تجیّتا حدّ. اندخید را باز کرده جا 

همتین  . کنتد دید  یعنی انیانی که به ارادۀ روحش، نه قیانین خشک اجتماع زندری می می

ابت  معیارهتا  پذیرفتته   . شتید  ظاهر می چلکاشانیا  واقعی در هیئت قهرما  داستا  

تنها نمایندۀ تیپی مطرود و وازده از اجتماع است، بلکه مجرمی است کته   شدۀ جامعه، او نه

تتدری  نیییتنده دنیتا  درو  قهرمتانش را آشتکار       بته امّتا   .باشتد  زندا  جا داشته باید در

ی قتی  و آزاد استت کته ابت  فرمتا       ش صیّتیابیگ که رریشکا چلکاش، کند و درمی می

را پتز متی   آنهاکند و این اجتماع است که از چنین افراد  هراس دارد، دلش زندری می

 (. 4182، چلکاشسیما  پابرهنگا  در داستا  ) «ددهزند و به سی  ارتکاب جرم سی  می

تیا  دیتد  خیبی می ، به، که قهرما  آ  ولگرد  به همین نام استچلکاشدر داستا  

دهد و ولگترد   سنتی روس را تغییر شکل می ادبیّاتکه ریرکی دهقا  مهربا  و صمیمی 

 .داندح میآزادمنش را بر و  مرجّ

می ائیلیفیتکی در  . انتد ت اجتمتاعی اییتتاده  م میقعیّت ا باید دید پابرهنگا  در کداامّ

 : رییداست، چنین می ا  که دربارۀ قهرمانا  ریرکی نیشتهمقاله

در . اندکدام هگ چنگ نینداختهبه هی امّا  اند،ها واماندهاین پابرهنگا  از همۀ کرانه»

 ا  ابقته  ورنجنتد و تتن بته نظتگ و اصتی  هتی  حتبب        هی  چهارچیب و نظامی نمی

ایتن افتراد کته    »: رییتد او متی   دانتد ا  میرا ابقۀ ویژه آنهادر واقد ریرکی . دهند نمی

هایی حتری ، آزمنتد، تشتنه، شترور و     اند، انیا ا  ماندههاست بیرو  از هر ابقه مدت

ه در این که پابرهنگتا  درختیر تیجّت   . «کنندباهیشند و با این خصایصشا  جلب نظر می

هتا در آثتارش ایتن را بته متا      ریرکی نیب در سلیلۀ تصاویر و چهره هیتند شکی نییت 

 .(.م4182 می ائیلیفیکی،) «است نشا  داده

 تیا  دید،ی پابرهنه را میش صیّتها  ریرکی انیاع م تلفی از تیپ البته در داستا 

 ایتف وستیعی کته   . برده شد، دارند هایی را که در باز نامحتی عکز نشانه آنهابرخی از 

د این است که پابرهنگتا  یتک   کند، مؤیّریرکی در انت اب قهرمانا  ولگردش رعایت می

بته ایتن دلیتل درختیر      آنها». هایی آزمند و شرورپدیدۀ اجتماعی هیتند، نه فقط انیا 

 .(هما )« ا  در حا  رشدا  اجتماعی هیتند، پدیدهاند که پدیدههتیجّ

ا  قهرمانتا   هنشتینا  و آواررتا  استتپ، عتدّ    ایر از ولگتردا ، زااته  ار ریرکی تدر آث

 اردشتدرا ، دانشتجییا ِ  » کیتانی نییتتند مگتر    آنهتا   خیرنتد متی شهر  هگ به چشگ

شتده و  از زمتین کنتده   باختته، دهقانتا ِ  ها  هیتیبازمانده، بازماندرا  خانیاده ازتحصیل
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ختیرد   هتگ ثتر بته  در ا آنهتا ... هایی از این ردیتف هنیز در کارخانه ریشه بند نکرده و آدم

امّا  دانند علیه چه چیب باید جنگید،اند، میتعاد  اجتماعی، قدم در جادۀ عصیا  رذاشته

 .(89: 8981مجلیی، ) «دانند در چه مییر  باید حرکت کرد و به جنگ ادامه دادنمی

ی با برخی شناخته و حتّخیبی قهرمانانش را می بهجا  هی  تردید نییت که ریرکی 

ماننتد   استت   ت آشنا بیده و سررذشتشتا  را از زبتا  خیدشتا  شتنیده    ر واقعیّد آنهااز 

ریرکی در نیشتن دیالیگ و وصف قهرمانتانش بتا   . ریرمیکایا  دو ولگردقهرمانا  داستا  

 .کند  عمل میاین تدبیر بییار میفّ

هتا   ایگ، عتالوه بتر اترور و آزادرتی، ویژرتی     که رفته ها  او، چنا قهرمانا  داستا 

یکی  ،شاید بتیا  رفت جیتجی در روح خید و اعتراض به وضد میجید  یگر  هگ دارندد

فیمتا ریردیتف    ،م تا   بترا  . نتد ا ها در آثار ریرکی ناآرامآدم. ستآنهاها  بارز از ویژری

رتذرد؟ متن کته هیتتگ؟ چترا      در روح متن چته متی   »: پرسدچنین سؤازتی از خید می

باشگ؟ جتا  متن در ایتن دنیتا کجاستت؟      امی داشتهتیانگ م ل بقیۀ مردم زندری آر نمی

از ارفی کانیوالی ، قهرما  داستا  دیگر او  .(4182 ماکییگ ریرکی،) «وظیفۀ من چییت؟

تیانگ به درو  خیدم بتروم و  حیف که نمی»: نیب با میائل مشابهی دست به رریبا  است

 ماکیتیگ ) «دم چییتت آنکه بدانگ در کشگ، بیمدام عذاب می. ببینگ چه چیب من کگ است

 . (889: 8381ریرکی، 

هتا   خیاهنتد از ررفتتار    متی  .زننتد  این قهرمانا  به نیعی ت لیۀ روحی دست می»

گ آدمتتی را آمیتتب  دارنتتد، تتترحّ شدرو  آزاد شتتیند و در عتتین حتتا  کتته ظتتاهر تتتیحّ 

. دوسعت و پهناور  و صالبت ولگا را دار« قهرمانا »زندری پرشیروشر این . انگیبند برمی

 . (44-48 :8981مجلیی، ) «روح ناسیرابشا  همانند ولگاست

بیتیار  از  . کترد  را به صتحنه بتاز   آنهاک و پییایی قهرمانا  ریرکی، پا  همین تحرّ

کردنتد و بته    ا  به نمایشنامه تبتدیل نیییا  حرفهها  او را رروهی از نمایشنامهداستا 

 .است نیییی آزمیدهر نمایشنامهه خید ریرکی هگ ابد خید را دصحنه بردند، البتّ

        عتتالوه بتتر دیتتالیگ و قتترارداد   ،هتتایشش صتتیّتماکیتتیگ رتتیرکی بتترا  تیصتتیف 

          هتا  داستتا ، از روش تیصتیف میتتقیگ هتگ بهتره      ش صتیّت در تعامتل بتا دیگتر     آنها

       ات هتتا  داستتتا  االتتب هتتگ خصیصتتیّش صتتیّتهتتا  میتتتقیگ او از  تیصتتیف. بتتردمتتی

 . ردازدتپرد میتی فتازت روحته حتگ بتد و هتکنمی ا تر  را بیتاهتظ
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کند و سعی دارد دلیلی را که بعد  تیصیف میدریرکی سیما  پابرهنگانش را چن»

دنیتا  درو ، احیاستات و   . قهرما  به واسطۀ آ  به اعما  اجتماع سقیط کترده، بیابتد  

ت دارد، او یّاز جها  برا  نییینده اهمّ ها  آنا  و ت ثیر جایگاه اجتماعی بر درکشا  رن 

بررستی  او را پیگیتر  و   وضعیت درریر  قهرما  با ختیدش و دلیتل رفتارهتا  ختا ّ    

 (. 4182قهرمانا  نیین ادبیّات روس، : پابرهنگا ) «کند می

وصتفی استت کته از     ،هتا  کیتتاه و   در داستا  ش صیّتها  تیصیف یکی از نمینه

 : کندچلکاش می

اهتالی لنگررتاه او را    ۀدیتده، کته همت   بتارا   رریشکا چلکاش، آ  ررگِ ،حا در این »

. کرد و دزد  متاهر و ریتتاب بتید   ریار  افراط میچلکاش در باده. شناختند پیدا شد می

کترد  کتاله نداشتت، از    رفت و شلیار کهنۀ ن ی به پا متی بیشتر اوقات با پا  برهنه راه می

اش  ها  خشک و برجیتتۀ ستینه  تن داشت است یا  رریبا  پیراهن چیت چرکینی که به

چهترۀ کشتیدۀ او در عتین    . شتد متی  رنگتی آ  را پیشتانیده بتید، دیتده     ا که پیست قهیه

قامتت، زارانتدام و تتا     رفته چلکاش مرد  بلنتد هگرو ... آمدمی نظر پژمردری، سبعانه به

شتکل   ماغ ریکدار و عقابیزد و دفرش قدم می آهیته رو  سنگ. پشت بیدا  خمیدهاندازه

درخشتید و بتا    رنگتش متی   فروغ و خاکیتر و چشما  بی دادخید را به اارا  حرکت می

 .(83 -82 :8381ریرکی،  ماکییگ) «نگرییت می نظرها  نافذ به ررد خید

ریرکی چلکاش را هگ به لحات ظتاهر  و هتگ بته لحتات      ،شیدکه مشاهده میچنا 

در  ورتی، کته  این روش در ترکیب با رفتت  کاربرد ِکه بهروحی تیصیف کرده و جالب این

خیاننتده روشتن    ها  قهرما  را برخیبی تیانیته ویژریپذیرد، بهخال  داستا  انجام می

هتا   تیا  دربارۀ قهرمانا  داستتا  نکتۀ دیگر  که می. گ نمایدو  را مجیّ کند و تصییر

ت که نیعی انیانیّ رناهی ذاتی دارند،این است که اک راً نیعی مهربانی و بی ،ریرکی رفت

هرحا  نییینده بر این نکته، خیاه بهامّا  شاید با ظاهر خشن و ناپاکشا  هماهنگ نباشد،

 ،نمینته  بترا  . کشتاند می کند و آ  را پیش چشگمیتقیگ و خیاه ایرمیتقیگ، ت کید می

شنید، دلتش  را می حالشبیند و شرحوقتی راوریل را میامّا  چلکاش، دزد و ولگرد است،

 «میل داشت راوریتل را انتدکی شتاد کترده، آرام کنتد     »آیند و حتی برا  او به رحگ می

 .(19 :8381ریرکی،  ماکییگ)

 از چشما  ببرگ و»: خیانیگرۀ او چنین میتانیوالی  در ترسیگ چهتا در داستا  کتی
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مهربتانی   ساخت، شتعاع کبید رنگی که صیرت کشیده و شکیته از زحمتش را روشن می

 .(812: 8381ماکییگ ریرکی، )« جیتبیرو  می

 ت و پییند نارییتتنی بتین متادر و فرزنتد ترستیگ     محبّ ،ززیی همچنین در داستا ِ

شتیند و و  را ش صتی   شید و حتی ایشا  بعد از اینکته بتا راو  داستتا  آشتنا متی      می

ا  آثتار رتیرکی خیلتی    قهرمانت . کنندت نگاه مییابند، به او هگ به دیدۀ محبّقلب می نیک

ی چلکتاش  حتّ. رییندشیند و حکایت زندری خید را برا  هگ میزود با یکدیگر آشنا می

دهد، به زود  بتا راوریتل از در   رسد به هرکیی رو  خیش نشا  نمیهگ که به نظر می

همیتفر   شتاید داستتا ِ  . کندآید و اندکی از سررذشتش را برا  او نقل میدوستی درمی

استت،   ش صیّتلحات پردازش  که یکی از بهترین آثار ریرکی به( Мой спутник)من 

شید ت  ش   روایت می  در این داستا  که از منظر اوّ. م ا  بهتر  برا  این بحث باشد

 ش صتیّتِ دو  نییینده باشد ت  شید و بعید نییت خیدِش صی که ماکییگ خیانده می  اوّ

 .شیندچینی چندانی با هگ آشنا می هاصلی یعنی ماکییگ و شارکی بدو  مقدمّ

مگتر قیتید  کته ختید      ،اک راً رها از هررینه قیدوبند  هیتند ،ها  آثار ریرکیآدم

کانیوالی  تا وقتی که خید ب یاهد در نانیایی کتار   ،م ا  برا . کنندبرا  خید تعیین می

 چلکتاش  وار پیشه کنتد، یتا  ریرد زندری ولگرد  و کیلیکند و پز از آ  تصمیگ میمی

ختیتار و ارادۀ آزاد  شتاید همتین ا  . تیاند او را وادار به انجام کتار  کنتد  کز نمیهی  که

هایی از زنتدری  راستی شبیه برش هایش بهشید اک ر داستا ست که سبب میقهرمانا  او

شتیند و سترانجام   باشند که رییی درست از میا  ماجرا و با لحنتی صتمیمی شتروع متی    

یابد که آیتا روح نتاآرام کتانیوالی  آرام    یاننده در آخر داستا  درنمیخ. نی هگ ندارندمعیّ

فقتط  . ی تصمیگ بعد  قهرما  هگ نامعلیم استیا اصیزً چه برسرش آمد؟ حتّ  شد، یا نه

کز از عاقبت کار ایتن  هی   آ  هگ تا جایی که راو  با او بیده ،شیداحیالش حکایت می

یابتد،  را بتازمی  آنهتا راو  هگ کامالً اتفتاقی   و خیدِ مانندوقت یکجا نمیقهرمانا  که هی 

ریرند و در لحظه تصمیمشا  را عملتی  قهرمانا  ریرکی در لحظه تصمیگ می. خبر ندارد

 .کنندمی

جی  چیب  هیتند که ختید نیتب   و رییی در جیت. پرسیناکها  ریرکی آرام و قرار ندارند

 :ریید کانیوالی  می ،نمینه   برا ریرندمیآرام ن ،دانند چییت و تا آ  را نیابنددرست نمی
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هد  معلیمی هگ ندارم . آخر برا  چه؟ معلیم نییت...خیرمکنگ و اصه میزندری می»

یک چیب در سر دارم و میامّا  .آتشی در روح و قلبگ مشتعل نییت. فهمی؟ چطیر بگییگمی

رتردم و بترا  بته   می آ  کنگ و دنبا فهمی؟ زندری میمی! چیب در دنیا وجید دارددانگ آ 

 .(889: 8381ریرکی،  ماکییگ) «دانگچیب چییت؟ نمیآ امّا  خیرمآوردنش اصه میدست

متا  »: رییتد ایر که کانیوالی  میخانما  و آواره هیتند یا شاید آ حکیمانی بی آنها

و در هی  اجتماع جا  ما نییت، با نظر م صیصی باید بته  ... مردما  م صیصی هیتیگ

 .(882: هما ) «...کرد، باید قیانین م صیصی برایما  وضد شید گاهما ن

کیانی هیتند که زندری شتهر  را دوستت   ،ها  داستانی ریرکیش صیّتدر میا  

روستایی و دهقا  نیب نییتند که در ده دوام بیاورند و زندری کننتد،   یدارند، از سیینمی

 : اندرییی اصیزً برا  سررردانی خل  شده

خیاهگ بدانگ وقتی که دو یتا سته نفتر     می اساساً... خیردنمی درد ها  ببرگ بهشهر»

هتگ جمتد    ه دوراتیر م تل رلّت   چرا متردم ایتن   ،تیانند به خیشی باهگ زندری کنند نمی

... و نته در دشتت و بیابتا    ... بینی انیا  نته در شتهر  می ،شیند؟ ارر درست فکر کنی می

ولی خیلی بهتر است که دربارۀ این چیبها  ،داشت جا راحت و آسایش ن یاهداصیزً هی 

 .(822: هما ) «دهدرسد و فقط خیدش را آزار میچی  عقلش به جایی نمی... فکر نکند

ریینتد کته   این است که رتاهی ست نانی متی    ،آواره نکتۀ دیگر درمیرد این قهرمانا ِ

بتا اینکته مردمتانی     آنهتا . نمایدتا حدود  عجیب و دور از ذهن می آنهاشنیدنش از زبا  

تیانتد  ه این متی البتّ. از قیۀ تحلیل خیبی برخیردارند ،سیاد هیتندی بیعاد  و راهی حتّ

 .هتا نیتب باشتد   ش صتیّت ها و س ن رفتن و  از زبتا   نشانۀ حضیر نییینده در داستا 

 انتد کته نیییتنده یتا راو  نیتب     شتا  بیگانته  ا  اوقات این س نا  چنا  بتا ریینتده   پاره

در داستتانی بته همتین     «ماکار چیدرا» ،نمینه برا . یاند شگفتی خید را پنها  کندت نمی

 : دهدمیپاس  آنهاکند و خید نیب به ها  ابد  بشر را ارح مینام، پرسش

دنیا آمده که دائگ زمین را ش گ  کنی که انیا  برا  این بهآیا تی راستی خیا  می»

ر ختید را بکنتد، بمیترد؟ آیتا راستتی از هتد  و       کگ ریببند و پیش از آنکه بتیاند دست

قلبش را شتاد و   ،بیابا  نییگِ آرزو  خید آراه است؟ از وسعت دشت باخبر است؟ امیاجِ

همچنا  که بَرده زائیده شده، تمام عمر هگ بَرده . او بَرده است! نماید؟ خیر می خیشحا 

 .(82 :8381ماکییگ ریرکی، ) «تیاند بکند؟چه می! بیچاره. ماند خیاهد

  :رییدیا جایی که کانیوالی  دربارۀ ام ا  خید چنین می
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ی دیگترا  هتگ   راه ترقّت  ریتریگ و ستدّ  وجید ما ثمر  ندارد و جا  دیگترا  را متی  »

برا  اینکته میلتی بته    ... در برابر ما چه کز مقصر است؟ رناه از خید ماست... شییگ می

 .(882: هما ) «...کنیگزندری نداریگ و به خیدما  هگ رحگ نمی

استت،   زدهماکییگ، راو  داستا ، که از س نا  کانیوالی  حیرت ،بعد از س نا  و 

 : ریید می

بهت و حیرت من بیشتر از این بید که تتا آ  زمتا  در ابقتۀ ولگتردا  یعنتی در      »

ی دشتمنی و عتداوت دارد و حتّت    هاجتماعی که از کلیۀ ابقات دیگر مجباست و بتا همت  

است بر همه کتز   شک و تردید همیشگی خید را که با کینه آمی ته آماده است نظریۀ

 .(883: هما ) «بیدم نفیی را ندیدهتحمیل کند، هنیز چنین فروتنی و شکیته

  :این است که ،سؤالی که از پاس  به آ  رریب  نییت

دهتد؟ بته دلیتل    با این همه، اساساً چرا ریرکی االب به پابرهنگا  عالقه نشا  می»

ت و رفتاه زنتدری را تحقیتر    شا  و این که مالکیّت  بیتگی رفاقتیایشا ، هگ خیاهیِ آزاد

را از کیانی که در دنیا  ماشینی و  آنها ،همۀ این خصای . ریرندکنند و به هی  می می

سیما  پابرهنگتا   ) «استکنند متفاوت کردهدر جنگی ابد  برا  یک کیپک زندری می

 .(.م4182 ،ها  ریرکیدر داستا 

 : کهآخر ایننکتۀ 

ید ته خت تا  وستیعی بت  تا  رتیرکی چنتا  جت   تهت لّد داستتا  پابرهنگا  در دو مج»

ه خیاننتده را  پرداخته و تیجّ آنهادار به اند و نییینده چنا  پررنگ و جا  داده ا تاختص

هتایی  و داستا  و یا یادداشتاست که عجیب نییت ارر در نقد دبه ایشا  معطی  کرده

رو ، نه میتقیگ، نه ایرمیتقیگ، نته واقعتی و نته استتعار  بتا پابرهنگتا  در        هی  که به

 .(. م4182می ائیلیفیکی، ) «شیند پییند نییتند، نادیده ررفته

 

 نتیجه

سفرهایش و تجربیتاتش از زنتدری،    بید، ریرکی با ت ثیر از اجتماعی که در آ  رشد یافته

او به پابرهنگتا  آثتارش عتالوه بتر     . معرفی کرد ادبیّاترا به  پابرهنگا ی نیین به نام تیپّ

یّاتی ب شتیده  پرداز  است، خصیصش صیّتخصای  قیمی، نژاد  و اجتماعی که ززمۀ 

اترور،  اتی از قبیل آزادرتی، حکمتت قلبتی،    فرد است، خصیصیّ به که در نیع خید منحصر
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کترده و در   عالوۀ فقر را بتا هتگ ترکیتب   نییینده، این خصای  به. پییایی و جیتجیرر 

 آنهاها  م تلف جامعه هیتند، نشا  داده و هایی که مطرودین ابقات و ایفش صیّت

در هتی    آنهتا کته  چرا . است بند  کردهابقه پابرهنگا را در قالب رروهی خا  به نام 

ا  بایتد برایشتا  رروهتی ختا  در نظتر ررفتت و قتیانین ویتژه        رنجند و ا  نمیابقه

 .برایشا  وضد کرد

اند، بلکه برعکز آلیبه نشدهاز عیب بر  نییتند و به اصطالح ایده ،ریرکی پابرهنگا ِ

حتا  اک تر ایتن     بتااین امّتا   واقتف استت،   آنهاعییبشا  عیا  است و نییینده خید نیب به 

ار  خیاننده را جلب کنند و در جریا  روایتت واقعتی بته    پنداند همذاتقهرمانا  تیانیته

شید بتیاند کند، سبب میآلیبه نمیهمین نکته که ریرکی قهرمانانش را ایده. نظر برسند

همتین دلیتل   استت و بته   هگ آمی تهخیبی و بد  به آنهاهایی خل  کند که در ش صیّت

د  اش باشد، دزد زبردستی که رحتگ تیاند رریشکا چلکم ا  بارز این نکته می. باورپذیرند

 .ریار  که ارور هگ داردهگ هیت، باده

و  ها با ایشا که سا هایش برآمده، چرا ش صیّتریرکی بییار خیب از عهدۀ ترسیگ 

او هتد  و اریت    . استت  درمیا  ایشا  زییته و عتادات و خلت  و خییشتا  را دریافتته    

 ت اجتمتاع و زنتدریِ  ا هتگ بتیانتد واقعیّت   کنتد تت  اش را وقف این تیپ پرسیناکها می ادبی

 .اش را نشا  بدهد و هگ آ  را در بیتۀ نقد بگذارد زمانه

دنبتا  یتافتن جتا  ختید در اجتمتاع هیتتند و در همتین راه        به ،ریرکی پابرهنگا ِ

خال  ظاهرشا  به اندیشتید   بر آنها. کشندها  عمیقی میزندری و جامعه را به چالش

. به اری ِ مت لی ِ دیگترا  نباشتد    آنهای ارر اندیشه و پرسش حتّ و پرسید  عادت دارند،

تر زنتدری  کند آسا کمک می آنهاروح آزاد و رهایی این قهرمانا  از قید و بند زندری به 

ریرکی با آورد  ایتن تیتپ جدیتد، رو     . را به چالش بکشند و عقایدشا  را مطرح کنند

ت روس بتید  یش از این قهرما  و نماد ملّدیگر  از دهقا  ساده و صمیمی روس، که تا پ

را بتر دهقتا  روس    پابرهنگتا   ریرکی. نیشتند، نشا  دادو نیییندرا  بییار  از او می
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