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 8182 سپتامبر9 (زادروز وي. روس ، نويسنده و فعال سياسي اجتماعيلئو نيكاليوويچ تولستوي

) ميالدي 1910 نوامبر 20(تولستوي در روز. پولژانا از توابع توال است در ژاسناژا)ميالدي

تولستوي يكي از مشهورترين نويسندگان و . زادگاه خويش به خاك سپرده شد درگذشت و در
جايگاه او را  آنا كارنينا و جنگ و صلح هاي رمان. باشد مي روسيه هاي تاريخ شخصيت بزرگترين
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در  حدي لئو نيكاليوويچ تولستوي به. اند باالترين رده ادبيات داستاني جهان تثبيت كرده در
 .است شده احترام وي ضرب كشورش مشهور و محبوب است كه اخيرأ سكه طالي يادبودي به

 
 

 سالگي 9پس از اين كه در سن  .اي بسيار قديمي و اشرافي، زاده شد نوادهلئو نيكاليوويچ در خا
در  )ميالدي 1884( او در سال. گرفت اش قرار پدر و مادر خود را از دست داد، تحت تكفل عمه

) ميالدي 1846 (سال، در تاريخ ثبت نام كرد و پس از سه كاسان شرقي در دانشگاه رشته زبانهاي

وضعيت  دانشكده حقوق منتقل نمود تا با كسب دانش ِ وكالت مگر به و خود را به تغيير رشته داده
 او انتقال يافته بودند، رسيدگي  كه پس از مرگ پدر و مادرش بهنفر كشاورز روزمزد 350 نابسامان

 .آور اجتماعي آنان خاتمه دهد و با اصالحات اراضي خود به شرايط رنج

 
هاي قفقاز شركت  دوران مقدماتي نظام، در جنگ پس از گذراندان)ميالدي 1851(در سال تولستوي

باشروع . هاي قفقازي او شد نمود، مبناي داستان تجاربي كه از زندگي سربازان كسب. نمود
ارسال گزارشات  خاطر منتقل و به سواستوپل جبهه به) ميالدي 1854(در سال كريمه هاي جنگ

 .ثبت رسيد ادبيات روسيه به دست در اي چيره عنوان نويسنده هاي نبرد، نامش به واقعي از صحنه

 
آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان داشت، در  به وجه قابل احترامي كهلحاظ ت لئو تولستوي، به

 ،چارلز ديكنس :اروپاي غربي و با مشاهير اروپا مانند مدت پنج سال از كشورهاي  به1857سال 
كشورش، براساس  بازگشت به ، ديدار و پس ازآدلف ديستروِگ و فريدريش فروبل ،ايوان تورگنف

ژان ژاك  پيروي از همين راستا به يك رشته اصالحات آموزشي زد و در تجارب نوآموخته، دست به
تناوب  به) ميالدي 1855(تولستوي از سال. ابتدائي در روستاها پرداخت تأسيس مدارس ، بهروسو

اي كه  نيكاليوويچ، در نامه لئو. اقامت گزيد سن پترزبورگ و مسكو ،ژاسناژا پولژانا زادگاه خود در
عهده داشت، چنين  الك تزار روسيه را بهام يكي از خويشاوندانش كه اداره امور دربار و مباشرت به
 :نويسد مي

هاي كثيف و تكيده، موهاي ژوليده، و برق  گذارم، با مشاهده چهره مي مدرسه قدم هرگاه به»
دهد  من دست مي شوم و همان حالتي به كودكان فقير، دستخوش ناآرامي و انزجار مي چشمان ِ اين

 توانم چگونه مي! اي خداي بزرگ. است ستولي شدهبارها از ديدن شرابخواران مست، بر من م كه

ها  توده من آموزش و پرورش را فقط براي. دانم به كدامين يك كمك كنم ها را نجات دهم؟ نمي آن
شدن رهائي  هاي آينده را از غرق لومونوسف ها و پوشكين خواهم و نه كسي ديگر، مگر بتوانم مي

ا از ديگران متمايز ر آموزان نخبه گاه تفاوتي بين كودكان قائل نشد و دانش تولستوي هيچ» .بخشم
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كه  پس از اين. ها ارزاني دارد آن نكرد تا در خور ِ توان و استعداد هر كودكي، آموزش مناسب را به
هاي فرهنگي و اهداف تربيتي ِ  فعاليت به مدارس از سوي اداره سلطنتي تزار تعطيل شد، تولستوي

 با تركيبي از علوم طبيعي و انساني، كننده هاي سرگرم كتاب او با انتشار. اش ادامه داد مورد عالقه
اخالقي، اجتماعي و  هاي ، كودكان را با ارزشازوپ هاي ويژه داستان به همچنين داستانهاي آموزشي

آموزش الفباي لئو نيكاليوويچ   بيستم باها كودك روسي تا دهه دوم قرن مليون. معنوي آشنا نمود
روش، تولستوي توانست در جنبش  با اتخاذ اين. تولستوي، سال اول دبستان را آغاز نمودند

 .شود ، مؤثر واقعسامرهيل اصالحات آموزشي وايجاد مدارس آزاد به گونه

 
 

سوفيا آندر ژونا  نام ا سلف ِ آلماني بهاي ب ساله هيجده با دختر  ميالدي 1862 تولستوي در سال
را  آنا كارنينا و جنگ و صلح اي به نام جاودانه هاي ، ازدواج كرد و رمان )1919 - 1844  (برس

 1400هاي ادبي تولستوي كه به روايتي  پشتيباني همسر جوانش از فعاليت. ساخت تأليف و منتشر
است، شايسته احترام  پاكنويس كرده را بيش از هفت بار جنگ و صلح پيش نويس صفحه از

وي . گردد تولستوي در جهان محسوب مي مثابه شخصيت شكوهمند ادبي اين دو رمان به. باشد مي
 :نويسد مي چنين ميالدي 1850در دفتر خاطراتش در اواسط سال

تولستوي، در اوج  «.جالل چيزي در درونم شعله ور است كه بيش از نيكي دلبسته آنم، شكوه و»
جامعه شد و در مرز انحطاط فكري و شكست  تگي و نااميد از بهبود وضعيتسرگش اشتهار، مبتال به

 1882كل آمار و سرشماري در مسكو در سال  عنوان عضوي از اداره او به. روحي قرار گرفت
تري  مقايسه با محروميت دهقانان از ابعاد وسيع ميالدي با فقر روزافزون كارگران كه در مقام

كشاورزان و  رساني به از اين واقعيت تلخ، به منظور كمك  تأثيرپذيريبا. برخوردار بود، آشنا شد
ايجاد تشكيالتي نمود كه حمايت از  شهرها، اقدام به آنان به جلوگيري از مهاجرت دستجمعي

در اثر حوادث و آفات طبيعي آسيب ديده بود، در دستور كار خود  روستائياني كه محصوالتشان
گيري از تفريحات مخصوص مانند شكار ِ   سيگار و الكل و كنارهبا ترك او خود نيز. قرار داد

 «!اي چه لذايذ ظالمانه«: همدردي نمود و اعتراف كرد حيوانات، اعالم

. تولستوي، حمايت از زندانيان سياسي، مذهبي و سربازان فراري بود هاي اجتماعي ازجمله فعاليت
قيقات بيشتر در حيطه اديان، گرايش و بعد، در نتيجه مطالعات و تح به  ميالدي1881از سال 

زبان روسي  به انجيل ترجمه مجدد ِ نيز شدت يافت و در همين رابطه نسبت به تعلقات مذهبي وي
 .كرد اقدام

 
نسبت نيز در داخل  همان يافت، به  روسيه وسعت مياشتهار تولستوي هرچه بيشتر در خارج از
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B6%DB%B2_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%A7_%D8%A2%D9%86%D8%AF%D8%B1_%DA%98%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B4%DB%B4_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B8%DB%B5%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84


. گرفت قرار مي هاي دولتي و مراجع ارتودوكس روسيه مورد طعن و لعن و انزجار دستگاه
پليس تزاري . شد پراكنده مي سرعت هايش قبل از انتشار توقيف و شايعه رواني بودن او به نوشته

پشتيباني از مريدانش برخاست و  به ي كههنگام. ترين حركت وي را تحت نظر گرفته بود كوچك
عهده  عنوان مدرك جرم مطرح بودند به كه به ها را ها از بازداشت، تمام مسئوليت براي آزادي آن

 :او گفتند گرفت، به

انتشار » !هاي ما گنجايش آن را ندارد جالل شما بقدري بزرگ است كه زندان جناب كنت، جاه و»
 ميالدي 1901در تاريخ  ، تامرجع عالي كليساي ارتدكس اي بود در دست بهانه رستاخيز رمان
  :عنوان مرتد معرفي نمايد داليل زير، تولستوي را به به

  تكذيب ِ وحدت ِ تثليث مقدس در وجود خداي واحد •

  تكذيب بكارت مريم مقدس، قبل و بعد از تولد مسيح •

   ناسوتي مسيح پسر خدا-رستاخيز مسيح، و ضديت با مظهر الهوتي تكذيب  •

 تولستوي، معجزه را بطور عام و اعجاز. (تكذيب وقوع معجزه در مراسم عشاي رباني •

 ).است تبديل نان به تن ِ مسيح را بطور خاص نفي كرده

دانسته و  ، مردودديكتاتوري پرولتاريا ها را نيز در جهت برقراري سوسياليست تولستوي، مبارزات
 او نيز، آثار .است دوستي و مخالف با جنگ و خونريزي شناخته شده به عنوان پرچمدار انسان

 .است گرفته روسيه نام )ميالدي 1905( كن انقالب صاف جاده

 
 هايش در سال ن رما نويس پيش هاي پليس تزاري و ضبط عالوه بر تضييقات حكومت، سخت گيري

تولستوي در آخرين روزهاي حيات . خانوادگي هم مزيد بر آن شد ، مشكالت) ميالدي 1908(
سوي جنوب روسيه  خانوادگي و دختر كوچكش، همسر خود را ترك و به پزشك ِاتفاق  خود به

 در ايستگاه راه  ميالدي 1910 تم نوامبرهف آخرين سفر تولستوي در تاريخ اين،. مسافرت نمود

 .خاك سپرده شد روز بعد در زادگاهش به دو. پايان رسيد به آستاپوفو آهن

 
 

  : آثار تولستوي

  انصاري، تجديد چاب با ترجمه سروش حبيبي ترجمه كاظم - جنگ و صلح •

 منوچهر -شيرازي، تجديد چاپ با ترجمه جواد اميراني  عليترجمه محمد  - آناكارِنينا •
  فازار سيمونيان -  سروش حبيبي- بيگدلي خمسه 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B5_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B1%DB%B9%DB%B1%DB%B0_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%81%D9%88&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%88_%D8%B5%D9%84%D8%AD&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%90%D9%86%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit


  شيرازي ترجمه محمدعلي - رستاخيز •

  غالمحسين اعرابي - كودكي، نوجواني، جواني •

  ترجمه آرش محرمي - ها هائي براي بچه داستان •

اعترافات ترجمه هوشنگ فتح -ترجمه اسكندر ذبيحيان - اعتراف و سرشماري در مسكو •
  اعظم

  ترجمه علي آذرنگ - تمشك •

  عليزاده ترجمه رضا - كوپن تقلبي •

  عليزاده ترجمه رضا پول و شيطان •

  ترجمه محسن سليماني - عيد پاك •

   ترجمه منوچهر ضرابي-ر ديگ و هفت داستان تهي طبل ميان •

  محمودي ترجمه باقر - مورچه و كبوتر •

ترجمه مريم خالقي، تجديد چاپ با ترجمه  - نوجوانان هاي كودكان و بهترين داستان •
  صارمي.  س-نسرين مهاجراني  - مجيد رزاقي

  ترجمه مهدي مجاب - قزاقان •

  ساماني، تجديد چاپ با ترجمه جمال ميرخلف ترجمه پريسا خسروي - سه پرسش •

  ترجمه كاوه دهگان - هنر چيست؟ •

ترجمه پريسا خسروي ساماني، تجديد چاپ  - كند مي بيند اما صبر خداوند حقيقت را مي •
   .ترجمه صادق سرابي - سرانجام حقيقت آشكار خواهد شد  :با نام جديد

  كامران ايراندوست ترجمه - جواني بربادرفته •

سونات كرويتسر و دو داستان - ترجمه عبداهللا شاه سياه -  موسيقي مرگ-سونات كرويتزر •
  ديگر ترجمه كاظم انصاري

  ترجمه پرويز نظامي شيطان •

  صنعتي زاده ترجمه همايون بيست و سه قصه •

  )ترجمه اميرهوشنگ آذر  (پدر سرژيو  سرگيوس پير •

  بهنام ترحمه الله - مرگ ايوان ايليچ •

  نيك آذر مه احمدترج - محكوم بيگناه •

  محبوبي ترجمه مهران - ارباب و نوكر •

  اوغلي رياحي، چاپ قبلي با ترجمه حسين صادق ترجمه رشيد - حاجي مراد •

  نوشين و گامايون ترجمه حسين - عشق بي پايان •

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C%D8%8C_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%DA%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81_%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%85%D8%B4%DA%A9&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D9%BE%D9%86_%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%88%D9%84_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%BE%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B7%D8%A8%D9%84_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AA%D9%87%DB%8C&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%88_%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B1&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1_%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%85%D8%A7_%D8%B5%D8%A8%D8%B1_%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF&action=edit
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA_%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%B4%D8%AF&action=edit
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  آغاز داستان

  
  

با . زيست همسر و فرزندانش در كلبه روستايي مي با. خانه بود زمين و بي دوزي سيمون نام، بي پينه
آورد، خرج خورد و  مي ارزان و نان گران، هرچه در كار. ردآو مي دسترنج خود خرجش را در

. كردند نوبت به نوبت تن مي. يك باالپوش پوستي داشتند  و همسرش تنها"سيمون". خوراك ميشد
سيمون پيش از زمستان . خواست پوستين نويي بخرد دوسال بود مي .پوستيني ژنده و پاره بود

روبلي در صندوقچه همسرش پنهان بود و پنج روبل و اسكناس سه . بود اندازي كرده مختصر پس
 .مشتريان روستايي طلبكار بود بيست كوپك هم از

 
روي پيراهنش  اي ضخيم زنش را تنه پنبه نيم. صبحي آماده شد براي خريد پوستين برود روستا

س پ. عصا، تراشيد اي به عنوان دستي چوب. سه روبل را در جيبش گذاشت. كت بر تن كرد. پوشيد
 .از صبحانه راه افتاد

 
براي خريد . سه روبل هم دارم .پنج روبلي را كه طلب دارم وصول خواهم كرد": انديشيد مي

همسر . خانه نبود. از بدهكارانش رفت سراغ يكي.  رسيد به روستا".پوستين زمستاني كافي است
اين .  بدهكار ديگريرفت سراغ. حاال نداشت اما. روستايي قول داد هفته ديگر بدهي را بپردازد

پذيرفت بيست كوپك كه از بابت تعمير كفش به سيمون  اما. يكي هم سوگند خورد كه پول ندارد
هر وقت "  :گفت. دكاندار زير بار نرفت. پوستين را نسيه بخرد سيمون خواست. بدهكار بود، بدهد

  ".دارمپوستين را بردار، فرصت رفت و آمد دنبال طلب را ن پول نقد آوردي بهترين

 
ديگري كفشهاي نمدي خود را به  روستايي. دوز تنها بيست كوپك از بابت تعمير كفش گرفت پينه

. بيست كوپك را داد و قهوه داغ نوشيد .سيمون دلتنگ بود. او داد كه به آنها كف چرمي بيندازد
ز نوشيدن اما پس ا. سوز سرما آزارش داده بود صبح. اش شد دست خالي و بي پوستين روانه خانه

 .بود قهوه، حتي بي پوستين، گرم

 
كوبيد و كفشهاي نمدي، در دستش بود و با  بسته مي دستي به زمين يخ چوب با. آهسته راه ميرفت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A6%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%8A�
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C&action=edit


اصال نيازي به . خون در رگهايم به گردش افتاده. پوستين ندارم اما گرمم" : زد خود حرف مي
 .تشويش خيال و بي بي. چنينم.  ندارمهيچ نگراني هم. روم راه خودم را مي. نيست پوستين

موجب  البته. البته زنم غرولند خواهدكرد. الزمش نداريم. شود زندگي كرد پوستين هم مي بي
 .ندهند شرمساري است آدم از صبح تا شام جان بكند و مزدش را

 
ت چيزي سفيد رنگ پش. سرش را بلندكرد. داشت رسيد زيارتگاه سر خم راه فكرهايش هنوز ادامه

توانست تشخيص دهد  اما نمي. آن خيره شد دوز به پينه.  هوا داشت تاريك ميشد.ديد زيارتگاه
مثل . سر دارد. گاوي است؟ اما شكل گاو نيست نكند. پيشترها در آنجا سنگ سفيدي نبود. چيست

. يدآشكارا د. حيرت كرد. كند؟ نزديكتر رفت اينجا چه مي اگر آدم باشد،. اما خيلي سفيد است. آدم
 .حركت به ديوار زيارتگاه تكيه داده بود بي .مردي بود زنده يا مرده

 
اگر دخالت كنم . و اينجا گذاشته. البد يك كسي او را كشته" :با خود گفت. دوز وحشت كرد پينه

از جلوي زيارتگاه عبور كرد تا مرد را . دوز رد شد  پينه".خواهم شد البد دچار دردسر و گرفتاري
ديد مرد ديگر به ديوار زيارتگاه تكيه . پشت سرش را نگاه كرد. كه پيمود برگشت ي راهمقدار. نبيند
 .آمد طرف او مثل اين كه داشت مي. كند حركت مي. است نكرده

 
برگردم نزدش يا راه را ادامه دهم؟ اگر نزديكش بروم شايد اتفاق  .دوز بيشتر از پيش واهمه كرد پينه

با آدم برهنه چه كنم؟ آخرين تكه لباسم را بدهم به او؟ . داند كيست مي خدا. ناگواري روي دهد
ناگهان . از زيارتگاه دور شد. دوز در رفتن شتاب كرد پينه. اين مخمصه نجات دهد مگر خدا مرا از

خدا  كني؟ شايد بنده داني چه مي سيمون مي": از خود پرسيد. بيدار شد و ميان راه ايستاد وجدانش
از دزدها  گريزي؟ اينقدر كار و بارت خوب شده كه ميرد و تو از ترس مي يزي ميچ دارد از بي

  "!ميترسي؟ سيمون خجالت بكش

 
ديد جواني است . وراندازش كرد. نزديك به ناشناس شد سيمون. برگشت و رفت طرف آن هيكل

. كرد نگاه نميبه سيمون . كرده از سرما زده و يخ آشكارا وحشت اما. زخم و جراحت با بدن سالم، بي
سيمون نزديكش شد و گويي بيگانه از خواب بيدار . بود كه چشمانش را باز كند انگار ناتوانتر از آن

نگاهش دل سيمون را . چشمانش را باز كرد و به صورت سيمون نگاه كرد. برگرداند سرش را. شد
.  روي كفشهاشال كمرش را بازكرد و گذاشت. كفشهاي نمدي را انداخت زمين. كرد شيفته او

  .اي خود را درآورد پنبه لباس

 



 دستش را گرفت و كمك كرد تا ".اين لباس را تن كن معطلي بي. زدن نيست وقت حرف": گفت
. صورتش جذاب و مهربان مينمود. دستها و پاهاي متناسبي دارد چون ايستاد، سيمون ديد. برخيزد

سيمون . ها كند انست دستهايش را در آستينتو ناشناس نمي. ناشناس انداخت هاي لباسش را بر شانه
سيمون حتي كالهش را برداشت تا بر سر . شال را دور كمرش بست. را پوشاند كمك كرد تنش
 كاله ".او موهاي بلندي دارد. من سرم طاس است": اما سرش يخ كرد و انديشيد .ناشناس گذارد

  .بهتر است كفش پايش كنم. سرگذاشت را دوباره

 
زني؟ اينجا خيلي سرد  چرا حرف نمي": گفت. پايش كرد كفشهاي نمدي را. نشاندناشناس را 

  ".راه بيفت. اگر ضعف داري بدان تكيه كن. مرا بگير دست بيا چوب. است، بايد رفت خانه

 
 " شد؟ كسي مزاحمت"  :در راه سيمون پرسيد. ماند آمد و عقب نمي پاي او مي پابه.مرد راه افتاد

 
 .مجازات كرد خدا مرا. نشده استكسي مزاحم من  -

 خواهي بروي ؟ كجا مي. الزم است اما غذا و سرپناهم. البته كه همه چيز دست خدا است -

 .برايم فرقي نميكند -

 
 داند چه اتفاقي افتاده است؟ به ناشناس با خود انديشيد چه كسي مي. زده شده بود شگفت سيمون

ناشناس  اش،  سيمون رفت طرف خانه".كن دت را گرمالاقل خو. خوب، بيا برويم خانه من" :گفت
پاهايش . سيمون ردميشد سوز از پيراهن. باد برخاسته بود. رفت پاي او مي او را همراهي كرد و پابه
پيچيد و با  تنگتر به دور خودش مي تنه زنش را هرچه رفت و نيم راه مي. كرد سوز سرما را حس مي

قوز . آورم هيچ، كت هم بر تن ندارم خانه نمي  پوستين كه به.عجب پوستيني! به به": گفت خود مي
اما چون چشمش به . غمگين شد. ياد زنش افتاد. برم خانه مي باال قوز، مرد ناشناس را هم همراه به

  .كرد، افتاد، دلش آرام گرفت مي ناشناس كه به او نگاه

 
ها را غذا  بچه .آب آورده بود. دهيزم شكسته بو. زن سيمون همه كارها را از پيش تمام كرده بود

حاال يا . دانست كي نان بپزد نمي كرد و حال نشسته بود و فكر مي. خودش هم خورده بود. داده بود
 .داشتند هنوز مقداري نان. فردا

 
سيمون در آبادي چيزي خورده باشد و شام مفصلي نخواهد به اندازه يك روز  اگر: انديشيد مي

 پزم ، فقط براي امروز نان نمي: با خود گفت.  چند بار با دستش وزن كردنان را. داريم ديگر نان

گذاشت و   نان را كنار"ماترينا". يك بار خميركردن آرد داريم تا روز جمعه بايد با همين سركنيم



 .پوستين بود سوزن كه ميزد به فكر شوهرش و خريدن. نشست تا پيراهن شوهرش را وصله كند

 
سر . اما مثل بره ساده است. شوهرم آدم خوبي است. رش كاله نگذاردفروش س پوستين كاشكي
نه ميشد بروي . باالپوش گرم، سخت گذشت زمستان گذشته چقدر بي. گذارد كاله نمي هيچكس

 كرد و چيزي مي هروقت شوهرم بيرون ميرفت، هرچه داشتيم برتن. رودخانه، نه جاي ديگر لب

 .باشد بايست برگشته اما حال ديگر مي.  نرفتامروز صبح خيلي زود. گذاشت برايم نمي

 
ماترينا . ماترينا به جايي نرسيده بود كه صداي پا آمد و كسي وارد شد هاي هنوز اين انديشه
شوهرش را و . دو نفر را ديد. آنچه ميدوخت جاي داد و رفت سوي دهليز خانه سوزنش را در
 اي هم به دستش بسته. ا ديد كت بر تن نداردماترين. نداشت و پوتين نمدي پايش بود مردي كه كاله

. اخم كرد .كنار بخاري ايستاد. دلش از اندوه تركيد. شرمگين هم بود. ساكت ايستاده بود. نيود
برداشت و روي نيمكت  سيمون انگار اتفاقي روي نداده كالهش را. كنند منتظر بود تا ببيند چه مي

  .نشست

 
 ".بخوريم يزي بياورشام حاضر است؟ يك چ. ماترينا بيا"

 
مدتي به اين و آن نگاه كرد و . همانجا كنار بخاري ايستاد. كرد وتكان نخورد ماترينا زير لب غرغر

 .اما صالح نديد به روي خود بياورد. سيمون فهميد زنش دلخور شده است. تكان داد سرش را

 ".بخوريم ن تا شامدوستم بنشي": دست ناشناس را گرفت و گفت. تظاهركرد همه چيز عادي است
 .ناشناس روي نيمكت نشست

 
  "چيزي نپختي؟": از زنش پرسيد

 
. رفتي پوستين بخري .اي عقلت را از دست داده. اما نه براي تو. ام پخته": خشم ماترينا منفجر شد

ولگردي برهنه را هم به خانه  .اي، كتي را هم كه بر تن داشتي، نداري تنها دست خالي برگشته نه
  ".براي شما خوردني ندارم. اي آورده

 .نكن و ايراد مگير بيخودي غرولند. ماترينا بس است -

 
  بگو پولها را چه كردي؟ -

 



ماترينا بيشتر از . سه روبلي را درآورد و تايش را بازكرد سيمون دست كرد در جيبش و اسكناس
زنش بفهماند تنها سيمون سعي كرد به . برداشت تا جاي امني بگذارد اسكناس را. دررفت كوره

اما ماترينا . سعي كرد بگويد ناشناس را كجا و چگونه ديده است. است بيست كوپك خرج كرده
اتفاقاتي را كه ده سال پيش رخ داده بود پيش . گفت خواست، مي دلش مي هرچه. فرصت نميداد

  .گفت و گفت و سرانجام به سوي سيمون پريد و آستينش را گرفت ماترينا. كشيد مي

 
 كاشكي عزرائيل سراغت. گفتي الزمش داري كه خودت بپوشي. بود اين تنها لباسم. لباسم را بده"

 ".آمد مي

 
. درزش پاره شد. ماترينا آن را گرفت و كشيد. پشت و رو شد آستين آن. سيمون لباس را درآورد

. تادمردد ايس. خواست برود بيرون مي. روي سرش و رفت طرف در لباس را برداشت و انداخت
ماترينا ساكت . خالي كند، اما كنجكاو بود بداند ناشناس كيست خواست خشمش را سر كسي مي
گفتي كجا و چگونه  آدم، ريگي به كفشش نداشت و آدم حسابي بود مي اگر اين": سپس گفت. شد

 ".شدي با او آشنا

 
 شدم ديدم برهنه نزديك زيارتگاه كه. دهي تو كه فرصت نمي اما. خواهم بكنم همين كار را مي -

اگر . خواستي چه كنم مي. خدا مرا به سوي او هدايت كرد تا نابود نشود .بندد نشسته و دارد يخ مي
. آمد؟ ماترينا خشم و غيظ گناه است داند چه بر سرش مي بودم، كسي چه مي به دادش نرسيده
 مگر خدا را دوست نداري؟. روزي خواهيم مرد يادت باشد كه

 
رفت . از سمت در برگشت. دلش نسبت به او نرم شد. نگاه كرد  كه شنيد به ناشناسماترينا اين را
: سپس آخرين پاره نان را آورد و گفت. در آن شير ريخت. گذاشت ليواني روي ميز. شام بياورد

شروع كردند .  سيمون نان را تكه تكه كرد و در آش ناشناس ريخت".است غذا حاضر. بفرماييد"
  .به خوردن

 
دلش براي ناشناس . دست گرفت و ناشناس را نگاه كرد سرش را به. ينا گوشه ميز نشستماتر

سرش را . اخمهايش بازشد. بالفاصله صورت ناشناس درخشيد .نسبت به او مهربان شد. سوخت
شام كه تمام شد ماترينا ته مانده ظرفها را جمع كرد و ناشناس را . نمود بلند كرد و به ماترينا تبسم

 : گرفت سؤالبه باد 

 
 ؟ اهل كجايي -



 
  .نيستم اهل اين دور و بر. نبايد بگويم -

 
 كردند؟ دزدها لختت -

 
كت خود را آورد و تن من كرد و مرا بدين . ديد و دلش سوخت سيمون مرا. خدا مرا كيفر داد -

ا خداوند پاداشت ر. با من مهرباني كردي. كردي و چيزي دادي بنوشم تو هم مرا سير. جا آورد
  .خواهد داد

 
شلواري هم . را كه وصله كرده بود برداشت و داد به ناشناس ماترينا پاشد و پيراهن كهنه سيمون

. خواهد بخواب هرجا دلت مي. اينها را بپوش. كه پيراهن بر تن نداري ميبينم": برايش آورد و گفت
 ".كنار بخاري زير شيرواني و يا

 
 .ه شد سيمون هم بيدار استمتوج .ماترينا تا دير وقت بيدار بود

 
 ؟ سيمون -

 
 .بله -

 
 بشود "مارينا"مان  شايد از همسايه. دانم فردا چه كنم نمي. ام نكرده خمير هم. نانها را تمام كردي -

 .كرد قرض

 
 گويد كيست؟ چرا نمي اما. آيد آدم خوبي به نظر مي -

 
 .دارد البد دليلي -

 
 سيمون؟ -

 
 .بله -

 
 بخشند؟ به ما نمي چرا ديگران. مبخشي ما هميشه مي -

 
 .دهد دانست چه جواب سيمون نمي



 
. زنش رفته بود از همسايه نان قرض كند. ها خواب بودند هنوز بچه. شد بامداد سيمون بيدار
صورتش . كرد پيراهن و شلوار بر تن داشت و باال را نگاه مي. نيمكت نشسته بود ناشناس تنها روي

  .تر بود نوراني از هميشه
  : سيمون گفت

 چه كاري بلدي ؟. زنده ماند بايد كار كرد تا. شكم نان و بدن لباس نيازدارد. دوستم -

 
 .هيچ كاري بلد نيستم -

 
 : تعجب كرد، اما گفت سيمون

 
 .اراده كند ميتواند هر چه را كه بخواهد ياد بگيرد هر كس -

 
 .كرد من هم كار خواهم. مردم كار ميكنند -

 
 ؟ اسمت چيست -

 
 "ميكائيل" -

 
اما بايد . خواهي راجع به خودت حرف بزني مربوط به خودت است اين كه نمي ببين ميكائيل، -

 كنم انجام دهي، خوراك و منزلت را تأمين اگر كاري را كه به تو رجوع مي. درآوري خرجت را

 .كنم مي

 
  .ياد خواهم گرفت. نشانم بده چه بايد بكنم .خدا پاداشت دهد -

 
 .تابيدن آن نخي را برداشت و دور انگشت شستش گذاشت وشروع كرد بهسيمون 

 
همانگونه نخي را دور شستش پيچيد و لِمش را ياد گرفت و به تاب دادن نخ . كرد ميكائيل نگاهش

. گرفت ميكائيل اينرا هم ياد. آنگاه سيمون نشان داد چگونه نخ را با موم آغشته كند. شد مشغول
اينها را هم  .گونه موي زبر را تاب دهد و چگونه سوزن بزند و بدوزدسپس سيمون يادش داد چ

  .زود ياد گرفت

 
خوراك  و كم كرد پيوسته كارمي. است دوز بوده پس از سه روز مثل اين بود كه تمام عمرش كفش



شوخي . رفت بيرون نمي از خانه. نگريست نشست و باال را مي شد ساكت مي وقتي كار تمام مي. بود
نشد مگر همان شب  او ديده ديگر تبسم. زد فقط هر وقت الزم بود حرف مي. خنديد نمي. دكر نمي

  .سال آمد و رفت .ها گذشت روزها و هفته. بود اول كه ماترينا به او شام داده

 
هيچكس مانند كارگر ": گفتند  مردم مي. صاحب آوازه شد. كرد و زندگي سيمون كارمي ميكائيل با
 از همه جا مردم براي سفارش كفش سراغ سيمون ".دوزد وب كفش نمي، ميكائيل خ سيمون

 .كاروبارش رونق گرفت .آمدند مي

 
 .از پنجره نگاه كردند. اي ايستاد كالسكه. زمستاني سيمون و ميكائيل مشغول كار بودند يك شب

از جا جست  ماترينا. به سوي كلبه سيمون آمد. اي، كه پالتوي خز بر تن داشت، پياده شد زاده نجيب
دوز  استاد كفش" :روي نيمكت نشست و گفت. زاده پالتويش را درآورد نجيب. و در را باز كرد

: نشان داد و گفت زاده چرمي را  نجيب".جناب، بنده عالي":  سيمون آمد جلو و گفت"كيست؟
 "دوز اين چرم را ميبيني؟ كفش"

 
 .بله، حضرت اشرف -

 
  داني چه چرمي است؟ مي -

 
 ".اعالء چرمي است": م را در دست گرفت و گفتسيمون چر

 
 چرم براي من پوتين بدوزي؟ تواني از اين مي -

 
 .بله ميتوانم -

 
. كم يك سال دوام بياورد و از ريخت نيفتد و نه درزش پاره شود بدوزي كه دست بايد پوتيني -

ها  پوتين دهم اگر  هشدارمي.تواني همين حاال بگو اگر نمي. آيي چرم را بگير و ببر عهده برمي اگر از
سال ريخت خود  اما اگر تا يك. دهم زندانت كنند تا يك سال از ريخت افتاد يا درزش دررفت مي
 .بود را حفظ كرد يا پاره نشد ده روبل مزدت خواهد

 
با آرنجش به پهلويش زد و . ميكائيل را نگاه كرد. دانست چه بگويد نمي .سيمون ترسيده بود

  .ميكائيل سرش را به عالمت اينكه بپذيرد تكان داد. "را قبول كنم؟ سفارش": پرسيد

 



: گفت. دستورداد تا پوتين پاي چپش را درآورد و پا را دراز كرد زاده نوكرش را خواند و نجيب
 "كيست؟ اين": پرسيد. متوجه ميكائيل شد. كلبه را نگاه كرد  اطراف".اندازه بگير"

 
  .خواهد دوختها را او  پوتين .كارگرم است -

 
  ".دوام بياورد يادت باشد بايد يك سال. حواست جمع باشد": زاده خطاب به ميكائيل گفت نجيب

 
 .ديد انگار كسي را آنجا مي. زاده خيره شده است متوجه ميكائيل شد و ديد به نجيب سيمون نيز

  .درخشيد ناگهان تبسم كرد و صورتش. كرد ميكائيل خيره شده بود و نگاه مي
ها  است حواست را جمع كني كه پوتين مردك احمق چرا نيشت باز شد؟ بهتر": زاده دادزد يبنج

  ".سر وقت حاضر باشد

 
  ".زودتر از موقع حاضر خواهد شد": ميكائيل گفت

 
وقتي چرم بريده شد . با كارد آنرا قطعه قطعه كرد. و دوال كرد ميكائيل چرم را روي ميز پهن

هم بدوزد يك  اما به عوض آنكه مانند هر پوتيني دو سر چرم را به. ردك ميكائيل شروع به دوختن
سيمون پاشد غذا بخورد اطراف . دوخت تا مثل كفش سرپايي نرم و راحت باشد مي طرف چرم را

 .است دوخته زاده يك جفت سرپايي ديد ميكائيل با چرم نجيب. كرد را نگاه

 
. حتي يكبار هم اشتباه نكرد. كند مي  براي من كاريك سال است كه ميكائيل: كرد سيمون در دل ناله

سفارش  زاده پوتين ساقه بلند با مغزي روبسته نجيب. ايندفعه چنين خطاي فاحشي مرتكب شده اما
جاي اين چرم  گاه چرمي به هيچ. ميكائيل سرپايي كف نازك دوخته و چرم را حرام كرده است. داد

  .گير نخواهم آورد

 
 

. سفارش چي داد زاده ديدي كه نجيب. خانه خراب شديم. دوستم چه كار كردي": به ميكائيل گفت
 " اي؟ خواهد تو سرپايي دوخته پوتين ساقه بلند مي

 
از پنجره به . زد كسي در مي. نشده بود كه صداي تق تق در آمد هنوز از سرزنش ميكائيل فارغ

نوكر . در را باز كردند. ستب داشت اسبش را مي. از راه رسيده بود سواري. بيرون نگاه كرد
  .زاده آمد تو نجيب

 



پس از جداشدن از شما ، . مرد. اربابم ديگر پوتين الزم ندارد. فرستاده بانويم مرا. روز بخير": گفت
بانويم گفت بهتر است هر چه زودتر براي نعش مرده يك . در كالسكه مرد. نرسيد زنده به خانه

 ".سرپايي نرم بدوزيد جفت

 
هم  آنها را به. بود برداشت هايي را هم كه دوخته سرپايي. باقي چرمها را جمع كرد و لوله ميكائيل

استادها ": گفت نوكر آنها را گرفت و. همراه با لوله چرم داد دست نوكر. بندش پاك كرد با پيش. زد
  ".خداحافظ

 
 ون زندگيحال شش سال بود ميكائيل با سيم. طور يك سال ديگر سال ديگر گذشت و همين يك

در تمام . كرد مي آمد دهان باز فقط هرگاه الزم مي. رفت جا نمي هيچ. زيست مثل گذشته مي. كرد مي
دفعه بعد هم وقتي . داده بود يكبار موقعي كه ماترينا به او غذا. اين مدت دو بار تبسم كرده بود

چگاه از او نپرسيد از كجا هي. اندازه راضي بود بي سيمون از ميكائيل. زاده به كلبه آمده بود نجيب
  .كه مبادا ميكائيل از پيشش برود آمده است؟ تنها واهمه او اين بود

 
كودكان . گذاشت مي هاي فلزي را توي تنور ماترينا ديگ. يك روز در خانه دور هم جمع بودند

. زد يسيمون كنار پنجره سوزن م .كردند از پنجره بيرون را تماشا مي. زدند اطراف سكوها پرسه مي
پسرها دويد طرف سكويي كه ميكائيل كنار  يكي از. گذاشت ميكائيل داشت پاشنه كفشي را كار مي

 : گفت. بيرون را تماشا كند دست به شانه او گذاشت تا. كرد آن كار مي

ميكائيل  .يكي از دخترها لنگ است. آيند اينجا ميكائيل، خانمي با دو دختر بچه دارند مي عمو
  .بيرون را نگاه كرد. متوجه پنجره شد. ش بود زمين گذاشتكاري را كه دست

 
حاال صورتش را به پنجره چسبانده . كرد وقت كوچه را تماشا نمي هيچ ميكائيل. سيمون تعجب كرد

آمد طرف  زن خوش لباسي را ديد كه مي. سيمون هم بيرون را نگاه كرد. بود و به چيزي خيره شده
دخترها چنان شبيه هم . دار را در دست داشت ه وشال پشميدو دختر خز پوشيد دست. خانه او

زن . لنگيد يكي از آنها پاي چپش معيوب بود و مي. گذاشتن ميان آنان دشوار بود بودند كه فرق
اول  .بلندش كرد ، در بازشد. كلون در را پيدا كرد. به در وررفت. ايوان خانه و راهرو شد وارد

 .دخترها، سپس خودش آمد تو

 
  .ز بخير مردم خوبرو -

 
 آيد؟ برمي چه خدمتي از دست ما. لطفا تشريف بياوريد تو: سيمون گفت 



 
 .داشتند هاي كلبه وحشت از آدم. دو دختر خود را به او چسباندند .زن كنار ميز نشست

 .سفارش بدهم خواهم براي بهار اين دو دختر كوچك كفش چرمي مي -

 
كارگرم، . خواهيد جور كفشي مي چه. اما مشكلي نيست. كفش بچه ندوختيم هرگز. دوزيم مي -

 .دوزي است كفش ميكائيل استاد

 
ديد دست از كار كشيده و چشمانش به دختران خردسال خيره شده . را نگاه كرد سيمون، ميكائيل

هايشان گل انداخته  گونه. چشمانشان سياه بود .دخترها ملوس بودند .تعجب كرد سيمون. است
توانست بفهمد چرا ميكائيل آنچنان  اما هنوز نمي. داشتند  فاخر بر تن  زيبا و لباسهاي روسري. بود

اما به گفتگو با زن . برايش معما بود. شناخته است آنها را از پيش مي گويي. كند به آنان نگاه مي
  .ادامه داد

 
زن دختر . گيري شد آماده اندازه. قيمت كفش به توافق رسيدند سر. راجع به قيمت حرف زدند
يكي از پاي . گيري كن از پاي اين دختر بچه دو بار اندازه": و گفت معلول را بر زانويش نشاند

يك لنگه كفش به اندازه پاي معيوب بدوز و سه لنگه به اندازه . پاي سالمش معيوبش و ديگري از
 ".دوقلو هستند. دو پاهايشان يك اندازه است هر. پاي سالم

 
لنگد؟ اتفاقي افتاده يا  چرا پايش مي دختر به اين ملوسي": را گرفت و پرسيدهايشان  سيمون اندازه
 "آمد؟ اينگونه به دنيا

 
 .له كرد نه ، مادرش پايش را -

 
 : پرسيد. خواست بداند زن كيست و كودكان از كي هستند مي. پيوست ماترينا به جمع

 
 نيستيد؟ شما مادرشان -

 
 .كردم آنان را به فرزندي قبول. بيگانه بودند.  كس و كارشانمادرشان و نه نه. نه خانم مهربان -

 
 اينقدر آنان را دوست داريد؟ هاي شما نيستند و بچه -

 
او  خودم كودكي داشتم كه خدا. شود آنها را دوست نداشت؟ هر دو را خودم شير دادم چگونه مي -



 .نداشتم  عالقهآن اندازه كه اين دو را دوست دارم به فرزند خودم. را از من گرفت

 
 : و تمام داستان را تعريف كرد زن به حرف افتاده بود

 
پدرشان روز . رفتند تقريبا شش سال است كه پدر و مادرشان، در كمتر از يك هفته، از اين دنيا"

سه روز پس از مرگ  ها اين يتيم. شنبه به خاك سپرده شد و مادرشان روز جمعه درگذشت سه
. كرديم روستا زندگي مي آن روزها من و شوهرم در. رشان روز بعد مردماد. پدرشان متولد شدند
در جنگل چوب . پدرشان آدمي تنها بود .حياط ما ديوار به ديوار خانه آنان بود. همسايه آنان بوديم

خانه نرسانده بودنش كه جان از تنش به در شد  هنوز به. يك روز درخت افتاد روي او. انداخت مي
كسي، پير يا جوان . فقير و تنها بود. دختر را، دوقلو زاييد همان هفته زنش اين دو. و رفت نزد خدا

روز بعد رفتم احوالش را بپرسم، وقتي وارد كلبه . مرگ به سراغش آمد و در تنهايي. نزدش نبود
هنگام مردن غلطيده بود روي اين كودك و . بود و جسمش سرد شده بود شدم زن بدبخت مرده

با آنها چه ميشد كرد؟ من تنها زني در . كودكان شيرخواره تنها شده بودند. بود هپايش را له كرد
آنها را  موقتا. دادم نوزادم را، كه هشت ماهه بود، شير مي.  داشتم بودم كه كودك شيرخواره آنجا
شيرخواره چه كنند؟  عقلهايشان را سر هم كردند با اين كودكان. روستائيان جمع شدند. بردم

. فرصت ترتيبي براي آنها بدهيم  بهتر است تو از آنان پرستاري كني تا سر"ماري"گفتند سرانجام 
خواست  خدا چنين مي. خودم شير ميدادم اينگونه شد كه سه كودك، پسر خودم و اين دو دختر را،

. دار نشدم ديگر هم بچه. دو ساله شود، از دنيا برود اين دو تا رشد كنند و پسر خودم، پيش از آن كه
توانم آنان را  چگونه مي. دختر نبودند، غم تنهايي آزارم ميداد اگر اين دو. وضعمان هم روبراه شد
 ".مايه دلخوشي من در زندگي، اين دواند دوست نداشته باشم؟

 
  .صورتش را پاك كرد با يك دست دخترها را به خود چسباند و با دست ديگر اشكهاي

 
بماند  تواند بي پدر و مادر زنده آدمي مي"المثل كه ميگويند  اين ضرب": گفت. آهي كشيد  ماترينا
  ". درست است"تواند زنده باشد خدا نمي اما بي

 
 .شد مشغول گپ زدن بودند كه ناگهان كلبه روشن

. همه به او نگاه كردند. نشسته بود، درخشيد اي كه ميكائيل  تابستاني، از آن گوشه گويي صاعقه
  .به باال خيره شده و تبسم بر لب دارد. زانوهايش نهاده يش را رويدستها. ديدند نشسته است

 
بندش را باز  پيش. زمين گذاشت كارش را. ميكائيل از پشت سكو برخاست. زن و دخترها رفتند



 : به سيمون و زنش تعظيم كرد و گفت. كرد

 
  ".مرا بخشيد خدا. هايم خداحافظ ارباب"

 
دانستم تو از  ميكائيل مي":  پاشد به ميكائيل تعظيم كرد و گفتسيمون. نورباران شد ديدند ميكائيل

از  فقط بگو چرا. توانم از تو سؤال كنم توانم جلويت را بگيرم و نه مي نه مي. آدم نيستي جنس
 "بارد؟ چرا سه بار تبسم كردي؟ صورتت نور مي

 
 : ميكائيل پاسخ داد

 
. بودم و اكنون خدا مرا بخشيده است ت شدهبارد براي اين است كه من مجازا اگر از من نور مي"

حقيقت اول را وقتي . به سه حقيقت پي ببرم سه بار تبسم كردم ، زيرا خدا مرا فرستاده بود تا
حقيقت دوم را آنگاه . به اين مناسبت تبسم كردم اولين بار. يادگرفتم كه زنت دلش برايم سوخت

ها  حال كه اين دختر بچه.  بار ديگر متبسم شدممن. پوتين داد زاده سفارش فراگرفتم كه مرد نجيب
 ".بردم و براي سومين بار تبسم كردم نهايي پي را ديدم به حقيقت سوم و

 
  : ميكائيل ادامه داد

 
بهشت بودم و فرمان خدا را اطاعت  از فرشتگان. خدا مرا مجازات كرد زيرا نافرماني كرده بودم"

زني تنها را ديدم . به زمين فرود آمدم. ببرم بستانم و نزدشخدا مرا فرستاد تا جان زني را . نكردم
 ".نتوانستم جان مادر را بگيرم. جانش گرفته نشود زن استغاثه كرد كه. كه دوقلو زاييده بود

 
 : خدا گفت

 
. ام يادبگير چه به آدمي نداده .ام يادبگير در آدم چه نهاده. برو جان مادر را بگير و سه نكته را بفهم"

  ".تواني به بهشت بازگردي و دانستي مي ن كه آدمي زنده به چيست؟ هرگاه اينها را فهميديو بدا
خواستم جان زن را . باالي روستا به پرواز درآمدم در. جان مادر را گرفتم. دوباره به زمين آمدم -

به زمين من . تنها جان زن رفت نزد خدا. بالهايم خم شد و خم شد .اما باد مرا گرفت. نزد خدا ببرم
 .راه كنار. افتادم

 
كرده و چه كسي را لباس و غذا داده  دانستند چه كسي با آنها زندگي مي سيمون و ماترينا چون

  .سرور به گريه افتادند بودند، از ترس و



 
نشده  از نيازهاي آدمي، سرما و گرسنگي، تا وقتي كه آدم. تنها و برهنه در مزرعه بودم: گفت فرشته

كرد؟ صداي پاي  دانستم چه بايد نمي. شدم داشتم از سرما سياه مي. گرسنه بودم. ودمخبر ب بودم بي
از . زد حرف مي با خودش. در دستش يك جفت پوتين بود. مردي از طرف راه به گوشم رسيد

به نظرم وحشتناك . ديدم مي زماني كه شكل آدم شده بودم، اولين باري بود كه صورت آدميزادي را
بدنش را در سرماي زمستان بپوشاند و  چگونه. زد مرد با خودش حرف مي. گرداندمسرم را بر. آمد

شوم  انديشيدم من دارم از سرما و گرسنگي نابود مي .چگونه غذاي زن و فرزندانش را فراهم نمايد
. چگونه براي خود و زنش لباس تهيه كند و نان بدست آورد و اين آدم تنها به فكر اين است كه

. نااميد شدم. از من فاصله گرفت و رفت، انگار مرا نديده بود . كمك نخواهد كرداين مرد مرا
حضور خداوند را . اش تغيير كرده بود چهره. همان مرد بود. را نگاه كردم باال. ناگهان ديدم برگشت

 .اش آورد همراه خود به خانه. برهنگي مرا پوشاند. شناختم در وجود او

 
ناگهان شوهرش با او راجع به خدا . كند خواست مرا از خانه بيرون ميدلش . زني آمد ما را ببيند

آنگاه . خدا را در او ديدم. زنده شده بود. آورد برايم خوردني. درنگ عوض شد زن بي. حرف زد
پي بردم خدا گل آدم را با محبت و عشق . ياد بگيرم افتادم ياد نخستين درسي كه خدا خواسته بود

  .تبسم كردم ن باربراي اولي. سرشته است

 
 كسي آمد و جفتي پوتين. يك سال با شما زندگي كردم. بودم آنچه را بايد فرانگرفته اما هنوز همه

 پشت سر او، همكارم، فرشته مرگ را. نگاهش كردم. سفارش داد كه يك سال از ريخت نيفتد

خواهد  وتمند رادانستم پيش از غروب آفتاب جان مرد ثر. كسي جز من آن فرشته را نديد. ديدم
پيش از غروب  داند با خود انديشيدم اين مرد تدارك يك سال ديگر را دارد ميبيند و نمي. گرفت

. "ام يادبگير به آدمي چه نداده" به ياد گفته دوم خدا افتادم كه توصيه كرده بود. آفتاب خواهد مرد
 .م شدمبار دوم متبس .پي بردم آدمي توانايي تشخيص نيازهاي خودش را ندارد

 
 ."آدمي زنده به چيست"دانستم  نمي. همه چيز را نميدانستم اما هنوز

 
. شنيدم چگونه زنده مانده بودند. دخترها را شناختم .سال ششم بود كه زن، با دو دختر دوقلو، آمد

چون زن عشق خود را به كودكاني كه . پرستاري و بزرگ كرده بود اي آنان را شير داده بود و بيگانه
پي . داد و براي آنان اشك ريخت، خدا را در وجود او زنده و حاضر يافتم ود او نبودند نشاناز خ
دانستم خدا آخرين پند را به من آموخته است و گناه مرا بخشيده . "چه زنده است آدمي با"بردم 
  .براي سومين بار تبسم كردم .است



 
. صدايش رساتر شد. نداشت نايي ديدن او راچشمها ديگر توا. اي از نور پوشاند اندام فرشته را جامه
 .آمد مي از آسمان باال. گويي صدا از او نبود

 
. هايي خواهند داشت نبود مادر بداند كودكانش در زندگي چه نيازمندي مشيت": فرشته گفت

آن مدتي كه . ثروتمند بداند هنگام غروب براي پاهايش، پوتين نياز دارد يا سرپايي مشيت نبود مرد
وجود  زنده ماندم بدان سبب كه در. رسيدم بودم، زنده ماندم، به اين علت نبود كه به خودم مي آدم

ها زنده  يتيم .عابري محبت و عشق به وديعه گذاشته شده بود و زنش دلسوزم شد و دوستم داشت
بيگانه عشق و محبت  بلكه به اين سبب كه در قلب زني. ماندند نه به علت توجه و نگراني مادر

پس بر آنها آشكار . زندگي كنند خواهد آدميان جدا از يكديگر فهميدم خدا نمي. گذاشته شده بود
جمعي، چون يك جان، در انبوه  و دسته خواهد با هم مي. نمايد هر كدام چه نيازهايي دارند نمي
. زدسا آنچه را مورد نياز ديگران است آشكار مي پس براي هر فردي. شمار بدنها، زندگي كنند بي

شود، به خود رسيدن و مواظبت از  زنده ماندن انسان مي حال پي بردم هر چند ظاهرا آنچه باعث
هر كس . دارد، محبت و عشق است آنچه آنان را زنده مي خود است، اما حقيقت اين است كه
 ".خدا مهرباني و عشق محض است. و خدا در اوست مهربان و بامحبت است در خدا است

 
ستوني از نور و . شكاف برداشت سقف. بيح خدا را سرود كه كلبه به لرزه درآمدفرشته چنان تس

فرشته بال درآورد . بر زمين افتادند سيمون و زنش و فرزندانش.آتش از زمين به آسمان صعود كرد
كسي جز خانواده او در . كلبه مانند پيش بود چون سيمون به خود آمد. ها پرواز كرد و به آسمان

 .نبود آنجا

 
 
 

 .پايان

  
  

 
 


