
آفاناسیویچ بولگاکف میخائیل

نالکساندر پوشکی
در چهار پرده نامهنمایش

 برگردان:

(ءعلمی دانشگاه الزهراعضو هیئت) آموزسعیده دست دکتر

 و  

زهرا نوجوان

0011تهران، 



،5تهران، میدان انقالب، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه مجد، شماره 
5854985453پستی: کدغربی،  واحد یک

 19858519593تلفن همراه:    185-99584895تلفن: 
www.booka.irتارنما:                   info@booka.irرایانامه: 

 

الکساندر پوشکین 
نامه در چهار پرده()نمایش

 آفاناسیویچ بولگاکف میخائیل نویسنده:
زهرا نوجوانو آموز دکتر سعیده دست برگردان:

 چاپ و صحافی: هنگام         مدیر تولید: احمد رمضانی                         5811چاپ: اول، 

وق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ استهمة حق

 

م.1891 - 1981، میخائیل آفاناسیویچ، بولگاکوف :سرشناسه
Bulgakov, Mikhail Afanas’evich

الکساندر پوشکین: نمایشنامه در چهار پرده/ میخائیل آفاناسیویچ بولگاکف؛ برگردان  :عنوان و نام پدیدآور
 آموز، زهرا نوجوان. سعیده دست

.1911تهران: بوی کاغذ، :مشخصات نشر
م.س 5/11×5/19ص.؛  89:مشخصات ظاهری

2-36-6070-622-978 : شابک
فیپا : ینویسوضعیت فهرست

 Александр Пушкинعنوان اصلی::یادداشت

م.11قرن  –نمایشنامه روسی  :موضوع
، مترجم-1558آموز، سعیده، دست :شناسه افزوده
، مترجم-1539نوجوان، زهرا،  :شناسه افزوده

5951PG :رده بندی کنگره
3591/981:رده بندی دیویی

3669163 : شماره کتابشناسی ملی

 تیراژ: 500 نسخه                                 شابک: 978-622-6070-36-2 



 فهرست مطالب
 

 

 

 5 ............................................................................. یادداشت مترجمان
 1 ............................................................................................ پردة اول
 33 ......................................................................................... پردة دوم
 59 ........................................................................................ پردة سوم

 19 ..................................................................................... چهارمپردة 



 نایادداشت مترجم
 

 
 

 

 
وشکین به چ پیویرگ  از الکساندر س  ن ادبی امندان به ادبیات و منتقدهاری از عالقبسی

عطفی  ةبرند. بدون شک مرگ پوشکین که نقطعنوان خورشید ادبیات روسیه نام می
حسرت همه دوستداران  ةره مایدر تاریخ ادبیات روسیه بود، بسیار دلخراش و هموا

 ادبیات بوده است. 
ردد گمیبه روسیه باز کشور از خارج استانسالوسکی 0390در ماه آگوست سال 

 د.کنتئاتر هنری مسکو مالقات میبولگاکف در  میخائیل با 0390 آگوست 52 رو د
 خواهدو میا ازنویسد و کند که چرا دیگر نمیتانسالوسکی از بولگاکف انتقاد میاس
های مربوط به تاریخ نگارش نمایشنامة یادداشت نخستین کند. نوشتن را شروعکه 
سال پس از  نود و هفتیعنی  ،0390آگوست  52مربوط به « الکساندر پوشکین»

همسر  ،فتر خاطرات یلنا سرگییونا بولگافها در د. این یادداشتاست مرگ پوشکین
 .مشاهده شده است ،اوبولگاکف و حافظ میراث ادبی  میخائیل

های دقیقی که در خصوص بولگاکف با پژوهش میخائیل نامهنمایشدر این 
ترین وشکین انجام داده، یکی از دردناکویچ پیقایع مرتبط با مرگ الکساندر سرگو

ر بولگاکف د میخائیل. دکشمیحوادث در تاریخ ادبیات روسیه را به تصویر 
ریف هیچ نقشی برای او تع ،شکین نوشته شدهای که به نام الکساندر پونامهنمایش
شود. گویی دست تقدیر و ظاهر میو پوشکین در سایه و بدون کالم  کندنمی

 .است شاعر ملی روسیه را به کام مرگ کشانده ،زمان اکمانبدخواهی اطرافیان و ح
از  بولگاکف میخائیل نامهنمایشدر این معتقد است  ،یفلوسی ،منتقد ادبی

و د کشبه تصویر مینقش داشتند پوشکین  مرگ درکه را افرادی  خاصای زاویه
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: نیکوالی اول که گویی پادشاهی خیرخواه و دهدنشان میواقعی آنها را  ةچهر
؛ و ر استگو ژنرالی حیلهبسیاری به تئاتر دارد  ةکه عالق دوبلتغمخوار است؛ 

بولگاکف در این  ئیلمیخاد. در واقع نامکه او را رذل و فرومایه می دولگاروکف
 که در آثار او نقش کلیدی کنددنبال می را نیز موضوع هنرمند و حکومت نامهنمایش
 دارند.

الکساندر » نامهنمایشقرارداد اجرای  0301ژانویه  55بولگاکف در تاریخ 
س از پ نامهنمایشولی متاسفانه  ،کنددر تئاتر هنری مسکو را امضا می« پوشکین

 شود. اجرا می 0309مرگ او در سال 
 ةوازآبخش پایانی زندگی شاعر پر گرکه روایتتاریخی  ةنامنمایشخواندن این 

ی درخشان آسمان هاکی دیگر از ستارهو به قلم ی استالکساندر پوشکین  روسی
بیات مندان به ادهقعال ةبولگاکف نوشته شده است، به هم میخائیلادبیات روسیه 

ه در ک شده انجامروسی آن  ةاز نسخ نامهنمایشاین  ةشود. ترجمروسیه توصیه می
رجمه ت نخستینوکا کالسیکی روسیه به چاپ رسیده و در انتشارات آزب 5112سال 

تواند برای میاین اثر  ،بنابراینشود. وسی به فارسی محسوب میاز زبان ر
نوان یکی از منابع درسی و یا به عزبان و ادبیات روسی  ةدانشجویان رشت

استفاده  ادبیات روسیه مورد ة ادبی و، ترجمنامهنمایشآموزشی در دروس کمک
 قرار گیرد.

 



 اول پرده
 

 

 

 

 

 

 

ها:شخصیت  
 گانچاروا
Гончарова 

بیتکف    
Битков 

 نیکیتا
Никита 

نشیشکی  
Шишкин  

 پوشکینا
Пушкина 

 دانتس
Дантес 

 کوکالنیک
Кукольник 

 بندیکتف
Бендиктов 
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 سالتیکوا
Салтыкова  

 باگامازوف
Богомазов 

 دولگاروکف
Долгоруков 

 فیالت
Филат 

 سالتیکف
Салтыков 

 آگافون
Агафон 

 وارانتسوا

Воронцова 
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 .افتدمی اتفاق 0392 سال فوریه آغاز و ژانویه اواخر در این پرده
 

 .شب زمان:

  .رگپترزبوسن در پوشکین ویچیسرگ الکساندر خانة نشیمن اتاق مکان: 
 نزدیک ،ایگوشه در شمع چندین و قدیمی پیانوی روی شمع دو

 از بخشی و شومینه ،باز بدر میان از. روشن هستند یقد ساعت
 ردفت ةشومین درون هازغال. شوندمی دیده کار دفتر کتاب هایقفسه
 نیکوالیونا الکساندرا. دهستن در حال سوختن نشیمن اتاق و کار

 شزاراب با همراه سازساعت بیتکف و نشسته پیانو پشت گانچاروا
 ارکگاهی  بیتکف دستان زیر ساعت. است ایستاده ساعت نزدیک

 زمزمه و نوازدمی پیانو آرام گانچاروا. آیدمی در صدا به ، گاهیکندمی
  .شودمی شنیده کوالک صدای پنجره پشت از. کندمی

 

 افتاد برایت اتفاقی هچ... !تاریک چه !انگیزغم چه» (کندمی زمزمه) :گانچاروا
 هک حالی در طوفان... گرفتی آرام پنجره کنار من! سالخوردة بانوی

.. .پوشاندمی مه با را آسماندهد، می تاب و پیچ را برفی گردبادهای
 کودک یک بسان گاه کشید، خواهد زوزه وحشی موجودی بسان گاه

 «...گریست خواهد
 تعمیر هم 0پراچشنی پل نزدیک امروز من! انگیزی شگفت ترانة چه  :بیتکف

 هاگوش در هم هاچشم در هم ،رومکه راه می پل روی !خدایا. داشتم
 ! چرخدمی! خوردمی تاب

                                                            
0 . Прачечный мост :پترزبورگنام پلی در سن 
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  گیرد.میفرا سکوت 
 

 ده؟وسر ایترانه چنین کسی چه ،لطفا بگویید  بیتکف:

 .ویچیسرگ الکساندر  :چارواانگ

دمد گویی کودکی در نی می متعال!خدای  ست.ماهرانه ا! ییدپس بگو  :بیتکف
 .ستا زیبایی ةقطع... 

 

 شود.نیکیتا وارد می .رسدصدای زنگ در به گوش می
 

 .ددار ورود درخواست شیشکین دوم سرهنگ !نیکوالیونا الکساندرا  :نیکیتا

 شیشکین؟ مکدا  :گانچاروا

 .شیشکین دوم سرهنگ  :نیکیتا

 .دبپذیرن انندتونمی که گوب دیر؟ اینقدر چرا  :گانچاروا

  نپذیرفت؟ شود او راآخر مگر می !نیکوالیونا الکساندرا  :نیکیتا

  .اینجا به کن دعوتش... مدآ یادم !من خدای آه،  :گانچاروا

 خارج) ...تباهی !آه... اسارت !آه (رودمی در سمت به) .اطاعت  :نیکیتا
 (شودمی
 

 گیرد.میسکوت فرا
 

. کرده عرق عینکم. مهخوامی معذرت خاضعانه (شدن اردو حال در) :شیشکین
 الکسی بازنشسته دوم سرهنگ .کنم معرفی رو خودم دارم افتخار
 هوا و آب .شدم مزاحم که ببخشید نبزرگواریتا به. شیشکین پتروف

 و کرد؟ شودمی چه. دبرنمی ناخیاب بههم  ار سگش هیچکس! که هم
 ؟مرا دار کسی چه با صحبت افتخار اما

 .هستم نیکوالیونا ناتالیا خواهر من  :گانچاروا



  11پرده اول   

 

 خوشحالم بسیار با شما ییآشنا از. بودم شنیده شما ةدربار! اوه  :شیشکین
 .مادمازل

                                                                  1.سَسواغ مسیو وویی وو  :گانچاروا
 ، ها؟ویمگمی نشیند(. آب و هوا رام )میمتشکر .2مادمازل سغله غوپَ  :شیشکین
  .کوالک است بله،  :گانچاروا
 ببینم؟ ار 3نم کامریونکراتومی آیا  :شیشکین
 .نیست منزل ویچیسرگ الکساندر اما ،سفمأمت خیلی  :گانچاروا
  چطور؟ نهمسرشا  :شیشکین
  .در مهمانی هستند هم نیکوالیونا ناتالیا  :گانچاروا
به هیچ وجه  عی است؟! آخر این دیگر چه وضالینحلی مشکل هچ ه!اَ  :شیشکین

  !کنیپیدایشان نمی
  .مکن صحبت شما با نماتومی من ،ندهید راه ناتخود به نگرانی شما  :گانچاروا
 وعموض. چشم. چشم خب، بسیار. ببینم ایونکر رکامر خود باید من  :شیشکین

 واریدمر ای،ترکیه هایشال وثیقه با بار چندین پوشکین. سته اساد
 .گرفته قرض من ازروبل  نصداپ و هزار دوازده مبلغ ،نقره و

 . ...نمدامی  :گانچاروا
 .روبل است نصدپا و هزار دوازده نیست، که کوپک یه  :شیشکین
 ؟کنید صبر بیشتر کنید کمیلطف می  :گانچاروا
 مه یحمس .کنم صبر و کنم زیادی لطف نستماتومی کاش ای خانم!  :شیشکین

 هم ما جای تان راخود باید اما. کرده توصیه هم ما به و کردهمی صبر
به  ،گذشته این از ؟ددار نیاز غذا به هیکل این اینکه نه مگر. بگذارید
 خدمت دریایی نیروی در که دارم پسرانی من نم کهان برساعرضت

                                                            
0.] Veuillez vous s’asseoir, monsieur د آقالطفا بنشینی[ 
5. Parles russe, Mademoiselle ]به روسی صحبت کنید مادمازل[ 
9. Камерюнкер :رتبه درباری پوشکین 
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 روز  زمان:

 گکرن.  آپارتمان  مکان:
ه گکرن نشست .شونددیده می هاکلکسیون اسلحه ها، تابلوها وفرش

 شود.دهد. دانتس وارد میاست و به جعبه موزیکال گوش می
 

 روز بخیر پدر.  دانتس:

ه شین. من خیلی وقت است کنسالم، پسر عزیزم. خب، بیا اینجا ب بَه!  گکرن:
ن به م ناراضی برای چیست؟ ةاین چهرتو را ندیدم و دلم تنگ شده. 

 شوی.اعتراف کن. با سکوتت باعث درد من می
ست. دیگر سومین روز ه اخاطرم افسرد 0ژو ته تغ فتیگ سه ژوغ سی.  دانتس:

 هم سالرسد که اگر من صداست که کوالک شده. به نظرم چنین می
در هر صورت به چنین آب و هوایی عادت  کردمندگی میاینجا ز
  کند و همه چیز سفید است.پرواز میبه یک سو کردم. برف نمی

 این بد است!و هستی.  افسردهتو   گکرن:

ر د رودپیش میچه ماللتی است! اینطور که  این برف، برف، برف...  دانتس:
 ها پیدا خواهد شد. ها سروکله گرگخیابان

پا دوتخ اُونغوت اوموند، کی مُو دان کوم پتغزبوغ لو سانتیمون  ایل نیا  گکرن:
رود، به دور از مردم خلوت میام سروقتی که حوصله 5دوُتغ اَ له مزون.

                                                            
0. J’etais tres fatigue ces jours ci ]در این چندروز من خیلی خسته شدم[ 

5. Il n’y a pas d’autre endroit au monde, qui me donne comme’ Petersbourg 

le sentiment d’etre a la maison. 
پترزبورگ مکان دیگری نیست که ام. در کل دنیا به جز سناما من طی این چهارده سال عادت کرده[

 ]من حس خانه را داشته باشم
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ش گذارد. گوبرم،  ماللت پا به فرار میکنم، از تماشا کردن لذت میمی
 کن، چه چیز دلربایی ست! من امروز خریدم.

 فهمم.را نمیها نسبت به این خرت و پرت ات عالقه  دانتس:

چیزها را دوست دارم،  ایناین خرت و پرت نیست. من  !نهآه   گکرن:
 ؟خوب تو چه مشکلی داری. به لباس عالقه دارندها همانطور که زن

 ، پدر.دلتنگم  دانتس:

تیم چرا این کار را کردی؟ چقدر خوب، چقدر آرام ما داش !جرج  گکرن:
 کردیم.مینفری زندگی دو

من  .دانیدار است. تو که میخندهموضوع این  ةصحبت کردن دربار  دانتس:
  وانستم با اکاترینا ازدواج نکنم.تنمی

امیال تو مرا خواهد کشت. چرا تو کانون  .گویممن هم همین را می  گکرن:
کله زن در خانه پیدا شد، که سرو مان را از هم پاشیدی؟ همینخانواده

 امنم ةگوشرا از ن م انگارشدم. من چنین احساسی دارم، من ناآرام 
 و از دست دادم، پای بارداری، سروصدا تو را اند. منبیرون کرده

 ها متنفرم.خیابان به خانه باز شد. من از زن
 دانم.من این را خوب می 0نو کوغا پا دو ُگغیس، کو ژه اوبلی سوال.  دانتس:

 مش را پایمال کردی.تو قدرنشناس هستی. تو آرا  گکرن:

 تحمل است! نگاه کن، همه چیز درهم برهم و ناپدید شده.قابلاین غیر  دانتس:

خواهی  تو او را آختوانی گله کنی؟ حاال تو از چه چیزی میو خب،   گکرن:
آرزوهای من فکراما هیچ کس به  دید؟ آرزوهایت محقق شدند.

 کرد. می و پشت. نه. اگر کس دیگری بود، خیلی وقت پیش به تنیست
 خواهم ناتالیا را به پاریس ببرم.من می  دانتس:

                                                            
0. Ne croyes pas de grace, que j’aie oublie cela ] محض رضای خدا، فکر نکنید که من این

 ]امرا فراموش کرده
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ی چیز ةیعنی چه؟ اوه خدایا! من حتی انتظار این را نداشتم. تو دربار  گکرن:
ن، مآرامش سلب  عالوه بر تو یعنی اینکهگویی فکر کردی؟ که می

زندگی را هم خراب کنی. او همسر باردار را رها به کلی  قصد داری
با من چه خواهی رباید! وحشتناک است! و خواهرش را می کندمی
تمام است دیگر! همه چیز نابود خواهد شد! م، ؟ تمام مقام و منزلتکرد

، درآخر، وکنم. چه قساوت سردی، چه خودخواهی!  نه، من باور نمی
 عجب دیوانگی! 

 

 آید.صدای در می
 

 بله، بله.  گکرن:
 شود()خارج می !شما اعلیحضرتخدمت آورد( )نامه را می :خدمتکار

 دهی؟یک دقیقه، اجازه می  گکرن:
 کنم.خواهش می  دانتس:

 

 اندازد.خواند، به زمین میگکرن نامه را می
 

 چه شده؟  دانتس:
 من به تو گفته بودم. بخوان.  گکرن:
 خب، خب. خواند()می :دانتس

 

 گیرد.فرامی سکوت
 

کار راموش کرده با چه کسی سرومن؟ او فکند؟ به چطور جرأت می  گکرن:
 ! من او را از بین خواهم برد! به من!؟ددار

 

 گیرد.سکوت فرامی
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