
داستایفسکی را سرزنش نکنید
میخائیل شیشکین

 ، بعضی از نویسندگان اوکراینی روسیه به اوکراین پس از حمله ی. فرهنگ نیز یکی از قربانیان جنگ است

 برخی دیگر ادبیات روسیه را به همدستی. خواستار بایکوت موسیقی، فیلم ها و کتاب های روسی شدند

 آن ها می گویند کل فرهنگ روسیه امپریالیستی است و این. محکوم کرده اند جنایات سربازان روسی در

 آن ها استدالل می کنند که. حمله ی نظامی نشان از ورشکستگی اخالقی به اصطالح تمدن روسی دارد

.از ادبیات روس می گذرد بوچا راه

 می توانم بفهمم که چگونه. قبول دارم که جنایات هولناکی به نام مردمم، کشورم و خودم در حال وقوع است

 امروز جهان. این جنگ زبان پوشکین و تولستوی را به زبان جنایتکاران جنگی و قاتالن تبدیل کرده است
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 جز بمب هایی که بر سر زایشگاه ها فرود می آید و اجساد مثله شده در خیابان های حومه ی کی یف، چه نمود

در اختیار دارد؟« فرهنگ روسیه»دیگری از 

 چه می توانم بگویم وقتی می شنوم که مجسمه ی یادبود پوشکین در. روس بودن در حال حاضر دردناک است

 اوکراین را پایین کشیده  اند؟ فقط سکوت می کنم، شرمنده می شوم و به این دل می بندم که شاید یک شاعر

.اوکراینی از پوشکین دفاع کند

 رژیم پوتین ضربه ی مهلکی به فرهنگ روسیه وارد کرده است، درست همان بالیی که حکومت روسیه

 هنرمندان مجبورند یا. بارها پیش از این بر سر هنرمندان، موسیقی دانان و نویسندگانش آورده است

 در حقیقت در کشور من، رژیم، فرهنگ را. سرودهای میهن پرستانه بخوانند یا از کشور مهاجرت کنند

 اخیراً یکی از معترضان جوان به دلیل اینکه پالکاردی حاوی نقل قولی از تولستوی در. کرده است« تعطیل»

.دستگیر شد دست داشت

 نقل قولی منسوب به. همیشه دلیلی برای ترس فرهنگ روسیه از حکومت این کشور وجود داشته است

 الکساندر هرتسن، متفکر و نویسنده ی قرن نوزدهم که به دلیل گرایش  های ضد تزاری  و ــ به تعبیر خودش ــ

 حکومت در روسیه خودش را همچون یک: »تبعید داخلی شده بود، می گوید« کتب ممنوعه»مطالعه ی 

 در طول قرن ها، نظام قدرت سیاسی در روسیه کامال بدون تغییر مانده«. ارتش اشغالگر سازمان داده است

 این اردوی زرین روسیه در زمان. است، نظامی هرمی شکل که در آن بردگان، خان اعظم را می ستایند

.چنین بود، در زمان استالین چنین بود و امروز در عصر والدیمیر پوتین نیز چنین است

 اما این واکنش مردم برای. جهان از بی تفاوتی مردم روسیه و عدم مخالفت شان با جنگ شگفت زده است

 اثر بوریس گودونوف همان طور که آخرین سطر نمایشنامه ی. نسل ها استراتژی ای برای بقا بوده است

 حق همیشه با کسی است که قدرت را دست. سکوت امن تر است«. مردم خاموش هستند: »پوشکین می گوید

 هر کس مخالفت کند کارش به زندان یا بدتر از آن. دارد و باید از هر فرمانی که صادر می شود اطاعت کرد

 از این»روس ها بر اساس تجربیات تلخ تاریخی به خوبی می دانند که هیچ وقت نباید بگویند . ختم می شود

 هیچ وقت آرزوی مرگ یک تزار بد را نکنید چون: »یک ضرب المثل قدیمی می گوید«. بدتر نمی شود

.«نمی دانید نفر بعدی چه طور خواهد بود

 برای همین است که در روسیه شعر همیشه چیزی فراتر از. فقط کلمات می توانند این سکوت را بشکنند

 از زندانیان سابق شوروی این طور نقل می شود که در اردوگاه های کار اجباری آثار. شعر بوده است

 کالسیک ادبی جانشان را نجات داده است، جایی که رمان های تورگنیف، تولستوی و داستایفکسی را برای

 ادبیات روسیه نتوانست از ساخت گوالگ ها جلوگیری کند اما به زندانی ها. هم بندی هایشان تعریف می کردند

.کمک کرد تا بتوانند در زندان دوام بیاورند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%DB%8C_%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://morningstaronline.co.uk/article/w/russia-arrests-man-holding-up-tolstoy-quote-because-novelist-views-should-be-interpreted-as-a-call-to-overthrow-the-authorities


 حکومت روسیه هیچ کارکردی برای فرهنگ نمی بیند مگر در مواقعی که بتواند آن را مصادره به مطلوب

 شوروی زمانی درصدد این بود که چهره ای انسانی و خیراندیش از خودش معرفی کند و به همین دلیل. کند

 ، زمانی که حتیپاکسازی بزرگ ، همزمان با۱۹۳۷در سال . بناهای یادبودی برای نویسندگان روس ساخت

 از صحنه های« پوشکین همه چیز و همه کس ماست»مٔاموران اعدام از ترس به خود می لرزیدند، شعار 

 برای همین است. رژیم، به فرهنگ، همچون نقاب یا جامه ای برای استتار نیاز دارد. تئاتر به گوش می رسید

.که استالین به دمیتری شوستاکوویچ نیاز داشت و امروز پوتین به والری گرگیف نیاز دارد

 وقتی منتقدان می  گویند فرهنگ روسیه امپریالیست است، به جنگ های استعماری روسیه فکر می کنند و

 اما چیزی که. منظورشان این است که هنرمندان روسیه اهداف کشورگشایانه ی حکومت را توجیه می کردند

 روسیه قبل از هر چیز دیگری، امپراتوری بردگان بود،. به آن توجه ندارند امپریالیسم داخلی روسیه است

 امپراتوری روسیه نه برای مردم. جایی که مردم روس بیش از همه مجبور به تحمل درد و رنج بودند

 حکومت قرن ها است. تنها هدف حکومت روسیه در قدرت ماندن است. روسیه بلکه برای خودش معنا دارد

 تصویر سرزمین مقدس پدری به عنوان: را در مغز مردم فرو کرده است« جهان روسی»به زور ایده ی 

 جزیره ای که اقیانوسی از دشمنان آن را احاطه کرده است و تنها تزار مستقر در کرملین می تواند با حکومت

.بر مردم و حفظ ثبات با دستی آهنین این جزیره را نجات دهد

 پرسش های ابدی برای طبقه ی کوچک تحصیل کرده  های روسیه، یا آن طور که اینتلیجنتسیای قرن نوزدهم

 :، سواالتی بودند که دو رمان بزرگ آن دوره مطرح می کردند«پرسش های نفرین شده»می گفتند 

 اما برای میلیون ها دهقان بی سواد تنها. اثر چرنیشفسکی چه باید کرد؟ اثر هرزن و تقصیر کیست؟ رمان

 اگر تزار اصیل بود همه« آیا این تزار اصیل است یا دغلکار و تقلبی؟»پرسشی که مطرح بود این بود که 

 اما اگر تزار دروغین از کار در می آمد است روسیه باید تزاری دیگر، یک تزار. چیز دنیا بر وفق مراد بود

 در ذهن این مردم تنها پیروزی بر دشمنان روسیه مشخص می کرد که آیا تزار واقعی و. واقعی پیدا می کرد

.اصیل است یا نه

 او به عنوان یک تزار دروغین.  و در جنگ جهانی اول از ژاپن شکست خورد۱۹۰۵نیکوالی دوم در سال 

 مردم را به پیروزی( جنگ جهانی دوم)استالین در جنگ کبیر میهنی . تمام محبوبیت خود را از دست داد

 .رساند، پس او یک تزار واقعی بود و تا امروز شخصیتش برای بسیاری از مردم روسیه قابل تقدیر است

 میخائیل گورباچف، آخرین رهبر شوروی، در جنگ با افغانستان و جنگ سرد علیه غرب شکست خورد و

.تا امروز هنوز منفور است

  و الحاق کریمه، به مشروعیت و محبوبیت یک تزار واقعی دست پیدا۲۰۱۴پوتین با پیروزی اش در سال 

 بعد از. اما اگر نتواند در این جنگ مقابل اوکراین پیروز شود امکان دارد همه چیز را از دست بدهد. کرد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF


 او فرد دیگری به میدان خواهد آمد، کسی که اول پوتین دروغین را خلع خواهد کرد و بعد با پیروزی بر

.دشمنان روسیه، مشروعیتش را اثبات خواهد نمود

 تنها یک راه برای پایان دادن به این دور. برده ها دیکتاتوری خلق می کنند و دیکتاتوری ها برده  می آفرینند

 شکاف تمدنی ای که امروز. ادبیات، پادزهر تفکر امپریالیستی است. باطل وجود دارد و آن فرهنگ است

 همچنان در روسیه میان سنت انسان گرایانه ی اینتلیجنتسیا و توده های مردم روس که اسیر ذهنیت قرون

 امروز رژیم هر چه در توان. وسطایی شان هستند وجود دارد توسط فرهنگ می تواند از میان برداشته شود

.دارد انجام می دهد تا از کم شدن این شکاف جلوگیری کند

 جاده ی قتل عام بوچا نه از ادبیات روسیه که از سرکوب ادبیات روسیه می گذرد از نکوهش یا ممنوع کردن

 آثار فیودر داستایفسکی، میخائیل بولگاکف، والدیمیر ناباکوف، جوزف برودسکی، آنا آخماتووا و آندری

 پالتونوف، اعدام نیکوالی گومیلیف، ایزاک بابل و پرز مارکیش، به خودکشی واداشتن مارینا تسوتایوا،

 تاریخ. سرکوب اسیپ ماندلشتام و دانیل خارمس و تعقیب و آزار بوریس پاسترناک و الکساندر سولژنیتسین

.فرهنگ روسیه با وجود شکست های سخت، تاریخ استقامت در مقابل قدرت حکومتی جنایتکار است

 بعضی وقت ها مرد جوانی را تصور می کنم. ادبیات روسیه یک رمان شاهکار دیگر به جهان بدهکار است

 من اینجا چه می کنم؟ چرا: »که اکنون در سنگری است و نمی داند که نویسنده است اما از خودش می پرسد

 دولتم به من دروغ گفته و به من خیانت کرده است؟ چرا باید بکشیم و کشته شویم؟ چرا ما روس ها، فاشیست

«و قاتل هستیم؟

 

 تقصیر چه کسی: »این وظیفه ی ادبیات روس است که به طرح این پرسش های ابدی و نفرین شده ادامه دهد

«چه باید کرد؟»و « است؟

 

آیدا حق طلب: برگردان

 نور و تاریکی و از رمان های او. سویسی است ده ها اثر است-میخائیل شیشکین نویسنده ی روسی

 آنچه خواندید برگردان. به انگلیسی منتشر شده است درس خوش نویسی و مجموعه داستان کوتاه پرسیاوش

:این نوشته ی اصلی از اوست
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