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مقدمه

جنگ و صلح را، اگر نه بزرگترین رمان عصر ما، دستکم یکی از بزرگترین آنها دانستهاند: داستانی بهمانند جهانی که در آن شخصیتهای بسیاری هر یک با

شوری خاص در افتوخیزند. اقیانوسی انسانی، با جریانهای بیشمار و درهمپیچیده که در ورای آن روحی مقتدر طوفانها میانگیزد و فرومیخواباند و باز بهپا

میدارد. تالستوی در جنگ و صلح از نگارش داستان زندگی خصوصی افراد به شرح و روایت جنبشهای ارتشها و ملتها میرسد و مسیر حرکت امواج عظیم

انسانی را توصیف میکند که اراده میلیونها نفر در آن مستحیل شده و بر آن اثر گذاشته است.

جنگ و صلح را شعر روح روس دانستهاند که به صورت حماسهای رنگین سروده شده است. اندیشه سرودن این حماسه از سال ۱۸۶۲ تالستوی را به خود

مجذوب و مشغول میکند.

کنت لئون تالستوی فرزند کنت نیکالی ایلیچ تالستوی و پرنسس ماریا والکونسکایا در سال ۱۸۶۲ دورانی استثنایی از زندگی طوالنی و پرتالطم خود را

میگذراند. سی و چهار ساله است و تازه با دختر یک پزشک نظامی مسکوی، سوفیا آندرییونابرس، بیستساله، هوشمند، فداکار و پرکار ازدواج کرده است.

کتابهای «کودکی»، «نوجوانی»، «جوانی» و «گزارشهای سباستوپل» را نوشته و شهرت یافته و نشان داده است که تا چه حد در دریدن نقاب مالحظات و ظواهر

محترمداشته جامعه و آشکار کردن تناقضهای روح انسانی تواناست و تا چه حد میتواند به یاری حافظه نیرومند خود در ایام گذشته و حتی در کودکی نفوذ

کند و روانکاوانه به تحلیل افکار و احساسات خود بپردازد. اما آخرین کتابهایش «قزاقها» و «پولیکوشکا» مقبول خوانندگان نیفتاده است. تالستوِی آن سالها از

دنیای ادب پترزبورگ بریده و از «ایسم»های زمانهاش سرخورده است. از مطبوعات رویگردان است و دوستان اهل قلم را نمیبیند. احساس میکند که «نه

اندیشمندی صاحبنظر است، نه روشنفکر، نه روزنامهنگار و نه حتی نویسندهای واقعی...» ولی نه آنقدرها که بر آن شود تا کار نوشتن را رها کند. به امالک خود

پناه میجوید و خیال میکند که جز تأمین بقای تبارش و رتق و فتق امالک و سرپرستی رعایایش چیزی نمیخواهد.

تالستوی مردی تندرست و نیرومند است اما اعصابی سخت حساس دارد. از شور شدید زندگی جوشان است ولی خوف مرگ در عذابش میدارد و میان عقاید



خود و عقاید طبقاتی و گرایشهای اجتماعی زمان درگیر است.

مویی پرپشت و ژولیده و ریشی بلند و انبوه دارد. گویی از همان ایام جوانی بر آن شده است تا زشتی صورت را در پس پرده ریش و سبیل پنهان سازد.

میگوید: «هر اشارهای به صورت ظاهرم مرا میآزارد...» و اطمینان ندارد که «برای کسی که دماغی به این پهنی و لبهایی به این کلفتی و چشمانی چنین ریز و

خاکستری دارد از شیرینکامی در این جهان خاکی سهمی نصیبش شود.»

جسم او برای جانش زندانی تنگ است. نبوغش در کالبدی جای گرفته است که هیچ نشانی از اندیشمندی و نویسندگی و هنر ندارد. قدی کوتاه دارد و ریشی

بلند و انبوه که با قدمهای ریز و تندش تکان میخورد.

اما در این تن و چهره نازیبا، نگاهش درخشان و سخت است و چون فوالد گویی به آنی به کاوش به ژرفای وجود مخاطب نفوذ میکند. تورگنیف و گورکی این

نگاه را وصف کردهاند، نگاهی که در برابر آن هیچکس یارای دروغپردازی ندارد. نگاه تیزی که بر جاندار و بیجان یکسان میلغزد و جزئیات ُخرد و ویژگیهای آنها

را به ذهنش میسپارد و ذهن همه را به امانت حفظ میکند. چشمان تالستوی آینه عواطف خود او نیز هستند. برق خنده از آنها میجهد بیآنکه لبهایش

حرکتی کرده باشند. شرار خشمش پیش از آنکه لب به سرزنش بگشاید خطاکار را در جا خشک میکند.

در مجالس سرآمد خوشسخنان است و حافظه حیرتآورش منبع سرشار این خوشسخنی است. از نوشیدن قهوه و الکل و کشیدن سیگار و هر آنچه زمام اراده

را از اختیارش برباید پرهیز میکند، چرا که بهرغم توانایی جسم، اعصابی بسیار حساس دارد و چنان واکنشهای شدیدی از خود نشان میدهد که هرگونه

هیجانی برایش خطرناک میشود.

موسیقیشناس و موسیقیدان است اما نمیتواند بهآرامی به نغمهای گوش دهد. از خود بیخود میشود و اشک میریزد و از جمع کناره میگیرد و از موسیقی

میگریزد: «موسیقی بر من اثری هراسانگیز دارد.» گویی موسیقی رازی را از او فاش میکند که در اعماق وجودش پنهان کرده است: «این موسیقی از من چه

میخواهد؟»



رابطه تالستوی را با موسیقی و زن مشابه دانستهاند. از هر دو میهراسد. عقیده دارد که هر دو انسان را از کیفیات طبیعی شهامت و خردمندی و انصاف دور

میکنند: «موسیقی نیروی اراده را ضعیفمیکند و زن از انبوه غرایز وحشیانه بند برمیگیرد و پایههای حصار عقالنی را میلرزاند.»

در حقیقت تالستوی از خود میترسد. در نامهای به چخوف مینویسد: «زنبارهای هستم خستگیناپذیر» این میل شدید حیوانی و وحشت از طغیان آن،

سرمستیش را از تندرستی خدشهدار میکند و اغلب در تنگنای میان اراده ریاضتکش خود و هوسهای دل و دیده فشرده میشود و مکرر تسلیم خواهشهای

تن میگردد و در یادداشتهایش با بیزاری از این مراحل یاد میکند. او پس از دوران جوانی راه پارسایی پیش میگیرد، اما هراسش از سستی در برابر زن در

دلش باقی میماند.

ازدواجش و شخصیت همسرش سوفیا آندرییونا تصور او را از زن تا حدی تعدیل میدهد. زن که در کتابهای نخستین او تصویری بیجال و گذرا دارد در کتاب

«شیرینکامی زناشویی» که تحت تأثیر عشق سوفیا نوشته شده است حضوری گسترده مییابد و از آن پس در اغلب آثارش زندگی زنان حتی گاه غنیتر از

زندگی مردان توصیف میشود. اما تحمل زنان همچنان زمانی برای او آسان است که فقط به وظایف مادری یا به عبادت مشغول باشند و یا به قدری پیر شده

باشند که فقط احترام القا کنند. او زن را زمانی میپذیرد که احساسی را که خود «نقص سنگین تن» میشمارد در او برنیانگیزد.

جسم تالستوی دارای قدرتی خارقالعاده است، چنانکه میتواند با یک دست سربازی را از جا بکند. سوارکاری کمنظیر است، مثل ماهی در آب میلغزد و بهتر از

رعایایش شخم میزند و درو میکند. با خانواده و دوستانش به سورتمهسواری میرود، روی یخ. شکار و کشاورزی برای او دو راه فرار از فشارهای روحیاند.

بعدها به سبب اعتقادات اخالقی از شکار میپرهیزد اما اطرافیانش میبینند که به دیدن شکار دستهایش بیاختیار میلرزد. او در شصتسالگی تازه هوس

میکند که دوچرخهسواری بیاموزد.

تالستوی با حرارت بسیار به امور امالکش میپردازد و جزوههایی برای آموزش اطفال رعایایشمینویسد، برایشان مدرسهای دایر میکند و شیوه آموزشی

خاصی را برمیگزیند و بهمنظور شرح و انتشار عقاید تربیتی خاصش نشریه منتشر میکند.



شیوه آموزشی و عقاید تربیتی از جمله حاصل دو سفری است که به کشورهای مختلف اروپا کرده و روشهای آموزشی رایج در این کشورها را از نزدیک دیده

است.

در سفر سال ۱۸۵۷ از سر کنجکاوی به تماشای مجازات اعدام با گیوتین که در حضور مردم صورت میگیرد میرود و مینویسد: «وقتی دیدم که سر از تن

محکوم جدا شد و در سبد افتاد با تمام وجودم دریافتم که هیچ نظریهای در زمینه حفظ نظام موجود قادر نیست چنین عملی را توجیه کند.» این واقعه در

عقیده او درباره قدرت دولت به شدت اثر میگذارد و سوگند یاد میکند که هرگز به خدمت هیچ دولتی در نیاید و به این سوگند وفادار میماند.

در سفر دیگری که همچنان به قصد مشاهده روشهای تربیتی در سالهای ۶۱ـ۱۸۶۰ به اروپای غربی میکند خودخواهی و فردپرستی و حقارتهای بورژوایی غرب را

با آمیزهای از غرور اشرافیت و امیال تساویطلبانه خود محکوم میکند و به این نتیجه میرسد که شیوههای تربیتی موجود همه نفرتانگیزند، به اصول طبیعی

سادهای بازمیگردد که از ژان ژاک روسو برگرفته است و در طرح این شیوه آموزشِی مردمی با هر آنچه با راه و رسم زندگی و نیازهای مادی و معنوی روستاان

ناسازگار باشد مخالفت میکند.

در آغاز این سفر، مرگ عزیزترین برادرش را میبیند و این مرگ را تأثرانگیزترین واقعه زندگی خود میشمارد. در مراسم تدفین او به فکر بازاندیشی انجیل

میافتد و مسیح را مادهپرست میخواهد. یکجا نظام برقرار دولت را رد میکند و جای دیگر فکر آزادسازی انجیل را از نفوذ نامعقول کلیسا در ذهن میپرورد.

بهطور کلی تالستوی با نهادهای مسلط موجود سر آشتی ندارد ولی بهخالف نویسندگان همعصرش به مطالب سیاسیـ اجتماعی نمیپردازد.

او نیز مانند همعصران خود از مفاد بیانیه کمونیست که در سال ۱۸۴۸، یعنی ده سالی قبل از شروع نگارش جنگ و صلح منتشر شده است آگاه است، و در

سال ۱۸۵۷ رعایای خود را آزاد کرد، ولی آنان اقدام او را نوعی نیرنگ تعبیر کردند و از قبول آزادی سر باز زدهاند.

تالستوی در سال ۱۸۶۱ از قانون الغای بردگی پشتیبانی کرده و نجبا را هم ضد خود برانگیخته است.



نویسنده جنگ و صلح هنگام نوشتن این اثر با بحران اخالقیـ مذهبی سالهای ۸۲ ـ۱۸۸۰ خود فاصله بسیار دارد. بحرانی که یکی از عوامل اساسی بروز آن

خوف همیشگی نویسنده از مرگ است. او در دو سالگی در برابر جسد بیجان مادرش با مرگ آشنا میشود و وحشت از آن بر وجود سالم و نیرومندش سایه

میافکند. در نهسالگی پدر خود را نیز از دست میدهد. در آستانه بحران آن سالهای خود مینویسد: «تالش میکنم بخوابم ولی تا دراز میکشم دچار وحشت

میشوم و هراسی بر من مسلط میشود که ناگزیر به برخاستنم میکند. نوعی اضطراب که هستی مرا پارهپاره میکند بیآنکه به نابودیام منجر شود. باز سعی

میکنم بخوابم ولی وحشتی سرد و پایدار وجودم را از هم میدرد، درهم میفشرد.»

تالستوی پس از بحران، با مرگ کنار میآید و دوران دوم هنریش آغاز میشود. طی دوران اول، از بیستسالگی تا پنجاهسالگی به شیوه دانشمندان به مشاهده

جهان میپردازد و با نبوغ هنری خود حاصل این مشاهدات را در آثار ادبی برجستهای از جمله در جنگ و صلح با مردم در میان میگذارد و پس از گذراندن

بحران روحی خود تا پایان عمر، یعنی سی سال دیگر با هدفهایی دیگر به کار هنری ادامه میدهد. او که طی دوران سیساله نخستین حیات هنری خود در

جستجوی حقیقت ناب بود، در دوران دوم با تالش مدام برای درک حقیقت در جستجوی کشف قانون اخالقی مطلقی است تا با آن زندگی خود و انسانیت را

نجات دهد. در این دوران بر ضد بیعدالتی ساختارهای اجتماعی و خودپرستی توانگران و بیچیزی فرودستان طغیان میکند. علیه خودکامگی حکومت جبار و

فشار دستگاه حاکم بر مردم به مخالفت برمیخیزد و دستگاه کلیسا و همداستانیش را با زبردستان جهان محکوم میکند و سرانجام هنر را به باد نکوهش

میگیرد که بهجای خدمت به مردم، از طریق پاسخگویی به احساسات کامجویانه بیکارگاِن مرفه فربه میشود.

تالستوی پس از این بحران یقین مییابد که تنها زندگی مردم است که مفید است و فقط مردماند که صاحب ایمان حقیقیاند.

حاصل این بحران از جمله در کتابهای «اعتراف» و «کلیسا و دولت» و «ایمان من» و «چه باید کرد؟» و «رستاخیز» منتشر میشود و نویسنده در میان مردم

محبوبیتی عظیم مییابد.

تالستوی هنگام نگارش جنگ و صلح از انقالب نافرجام ۱۹۰۵ روسیه نیز چهل سالی دور است؛ انقالبی که به علت روشهای خشونتبارش و نیز برترشمردن



کارگران صنعتی بر کشاورزان مورد انتقاد اوست. او خود گرچه با تقسیم زمین میان کشاورزان موافق است با آزادی سیاسی آنها مخالفت میکند و این کار را

سبب تباهی آنها میداند.

تالستوی در سال ۱۹۱۰، هفت سال پیش از انقالب سوسیالیستی روسیه، چشم از جهان فرومیبندد.

 

اما تالستوی در سال ۱۸۶۲ در نهایت نیرومندی و تندرستی است. به نظر میرسد که از کار و زندگی در امالک خود خشنود است، ولی میبیند که همه از برگزاری

جشن پنجاهمین سالگرد پیروزی بزرگ ارتش روسیه بر ناپلئون صحبت میکنند، همان پیروزِی سال ۱۸۱۲ که دربارهاش تحقیقها کرده و کتابها و مقالهها

نوشتهاند. تالستوی که از جوانی به جنگ اندیشیده و خود در جنگ کریمه شرکت کرده است گرفتار این بحث میشود. شوق آموزشی او فرومینشیند، تربیت

کودکاِن رعایایش را رها میکند، بعد هم مدرسهاش تعطیل و انتشار مجله تربیتیش متوقف میشود.

تالستوی به جهان ادب بازمیگردد. به کتابخانهها میرود، بایگانی خانوادگی را بررسی میکند، خاطرات شخصی و یاددداشتهای گذشته را بازمیخواند و به

خاطرات پدر همسرش از جنگ میهنی سال ۱۸۱۲ گوش میسپارد، با شاهدان عینی جنگ بهویژه نظامیان گفتگو میکند. گزارشهای دیپلماتها و کتابها و نامهها و

مقاالت و داستانهای مربوط به این دوران را میخواند و مدام یادداشت برمیدارد.

در اکتبر سال ۱۸۶۳ به دوست و دخترعمویش الکساندرین مینویسد: «من هنوز هم از کودکان دل نبریدهام، اما حتی خودم از وضع یک سال پیشم در

حیرتم... من حاال با تمام وجودم نویسندهام و با چنان شوقی میاندیشم و مینویسم که هرگز در خود ندیدهام... من شوهر و پدری موفقم و به این حال

چنان خو گرفتهام که برای احساس نیکبختی خود باید فکر کنم که اگر از آن محروم میبودم چه میشدم. در پی کندوکاو در وضع کنونی خود نیستم، از وضع

فعلی که عرصهای پهناور در برابرم گشوده است راضیم. هرگز نیروهای فکری و حتی اخالقیم چنین آزاد و تا به این اندازه آماده کار نبوده است. کار در برابر من

است: نوشتن داستانی درباره سالهای ۲۰ـ۱۸۱۰ که از پاز گذشته مرا سخت مجذوب کرده است.»



اما تالستوی، بهدنبال پژوهش، درمییابد که پیروزی سال ۱۸۱۲ پیامد وقایع ناخوشایند سال ۱۸۰۵ است. باری، او قصد ندارد داستانی میهنپرستانه بنویسد.

پیروزی سال ۱۸۱۲ بر زمینه شکستها و شرمساریهای پیش از آن شکل گرفته است. بهعالوه، تصویری که او رسم میکند صرفا صحنههای جنگ نیست؛ داستانش

با صلح آغاز میشود، با موج جنگ اوج میگیرد و در صلح پایان مییابد. صلحی که بر سینه آن جوانه جنبشی دیگر به چشم میخورد: موج اوجگیرنده جنبش

دسامبریستها که تالستوی قصد دارد به دنباله جنگ و صلح داستانش را بنویسد ولی نمینویسد.

کنارهگیری قهرآلود تالستوی از جامعه دیوانساالر و محیط اشرافیت پایتخت و شیرینکامی خانوادگی و زندگی در امالکش و مشکالت حاصل از رسیدگی به

امالک توجه او را به نگارش داستان زندگی خصوصی مردم و چگونگی برداشت آنها از وقایع تاریخی جلب میکند، اما در ابتدا مردم برای او فقط نجبایند.

میگوید: «وجود کارمندان و کسبه و طالب و موژیکها برایم یکسان است و فقط نیمی از زندگیشان را درک میکنم...» و به همین سبب داستایفسکی او را

تاریخنگار نجبای روسیه توصیف میکند.

تالستوی ابتدا بر آن است تا داستان زندگی خصوصی اشراف روسیه را چنانکه در پترزبورگ و مسکو و دیگر شهرها شاهد آن است ترسیم کند و رقابتهای دو

شخصیت برجسته تاریخ ـ الکساندر و ناپلئون ـ زمینهساز این داستان میشود. اما بهتدریج وقایع تاریخی در ذهن او اهمیت بیشتری مییابد و مردم عادی

به صحنه داستان میآیند و تأمالت تاریخیـ فلسفی بر این بافِت داستانی افزوده میشود و کتاب به حماسهای مبدل میگردد که در آن، داستان دو خانواده

رستف و بالکونسکی و همچنین شرححال پییر بزوخف، همپای وقایع تاریخی پیش میرود.

در مورد فضاها و رویدادهای آشنا و زیسته، الگوی شخصیتهای داستان در اطراف نویسنده فراهماند. خود میگوید: «سوفیا (همسرش) و تاتیانا (خواهرزنش)

را درهم آمیختم و ناتاشا بهوجود آمد.»پرنس نیکالی بالکونسکی پدربزرگ مادری اوست و ماری بالکونسکایا به مادرش شباهت دارد و در شخصیت نیکالی

رستف سایهروشنهایی از خود و پدرش دیده میشود.

در اوایل ۱۸۶۴ وقتی تالستوی بخشی از اثر خود را برای جمعی از نزدیکانش میخواند حاضران از اینکه خود و آشنایان را در قالب اشخاص داستان میبینند



لذت میبرند، تالستوی اّما بیاعتنا به این برخوردها فقط در اندیشه ترسیم تابلوی زندگی یک دوران است.

البته تنها مشاهده جامعه معاصر برای نگارش وقایعی که پنجاه سال پیش روی داده است کافی نیست. تالستوی همچنان در کتابخانههای مسکو یادداشت و

نسخه برمیدارد، در خاطرات اشخاص و گزارشهای دیپلماتها موشکافی میکند، شرح حال ژنرالها و کتابهای تاریخی را میخواند اما به آثار تاریخپژوهان و

اندیشمندان و منتقدان کتابهای تاریخی، بهخصوص به آنهایی که از جنبههای واقعی و روزانه زندگی مردم عادی و مردان بزرگ تاریخ بحث کردهاند بیشتر توجه

دارد. سفرها میکند تا شرح جزئیاتی را مستقیما از زبان شاهدان عینی بشنود و گاهی سواره سراسر صحنه نبرد بارادینو را بررسی میکند.

سرانجام چهرههای برجسته تاریخی در کنار شخصیتهای تخیلی دنیای نجبا قرار میگیرند: دو امپراتور، کوتوزف، باگراتیون، بیلیبین، سپرانسکی، مورا (پادشاه

ناپل) و دهها نفر دیگر. دشواری اما تلفیق این دو گروه است که باید همخوان و یکدست شود. گفتهاند که بینوایان اثر ویکتور هوگو در این مرحله الهامبخش

او بوده است.

اما تالستوی هنوز ناراضی است. مدام کار میکند، میخواند، به کار امالک خود رسیدگی میکند، به شکار میرود و باز پیوسته میخواند و مینویسد و

همسرش سوفیای ادبشناس و مشوق و پشتیبان او روزهای پیدرپی نوشتههایش را به قصد اصالح نکتهای یا عبارتی بهدقت مرور و بعد پاکنویس میکند و

تصحیحشدهها را باز از سر میگیرد.

تالستوی روزی به دوستی مینویسد: «نمیتوانید تصور کنید که این کار مقدماتی که به منزله شخمزدن زمین به منظور پاشیدن بذر است چقدر دشوار است.

بهراستی سخت است که انسان پیوسته فکر کند و در نظر آورد که شخصیتهای در حال شکلگیری عاقبت به چه صورتی درخواهند آمد، یا اثر پردامنهای که

انسان در کار پدید آوردن آن است به کجا خواهد انجامید. در نظر آوردن این همه امکان گوناگون در پرداخت شخصیت و انتخاب یکی از میان میلیون،

بینهایت دشوار است.»

سرانجام تالستوی در سال ۱۸۶۵ احساس میکند که راه خود را یافته است، گرچه هنوز طرح نهایی داستان بهدرستی روشن نیست. او از اندیشه سرودن



داستانی تاریخیـ فلسفی بسیار شادمان است و میگوید: «درست شد، حاال فقط باید نوشتههایم را تصحیح و تکمیل کنم.» میداند که شعر روح روس و

زندگی خصوصی و نظامی روسیه را در فاصله ۱۸۰۵ تا ۱۸۲۰ خواهد سرود.

او داستان خود را در دو راستای جداگانه که به موازات هم پیش میروند طرح میریزد: راستای شخصیتهای تخیلی و راستای شخصیتهای تاریخی، هرجا هم

که الزم بداند از یکی به دیگری میپردازد و همین تلفیق ساده دو طرح، جنگ و صلح را به زندگی واقعی نزدیک میکند و به داستان جان میبخشد.

بخشی که سالهای ۱۸۰۵ تا ۱۸۱۲ را دربرمیگیرد دقیقا به این شیوه نگاشته شده است. راوی از مجامع اشرافی پترزبورگ، از ملک بالکونسکی پیر، از خانه رستف

در مسکو به اولموتس و به ارتش کوتوزف میپیوندد. در نبرد ُاسترلیتس شرکت میکند، آندرهی بالکونسکی را زخمی و اسیر و نیکالی رستف و دنیسف را در

میدان نبرد رها میسازد و به مسکو بازمیگردد و در پترزبورگ پییر بزوخف را بازمییابد و به سراغ بالکونسکی پیر در لیسیهگوری میرود که، در انتظار تولد

نوهاش، فرزنِد کشتهپنداشته خود پرنس آندرهی را زنده مییابد که شفا یافته و از اسارت رها شده است. تالستوی در سال ۱۸۶۶ ضمن آشنایی با افکار

فراماسونها مجذوب آن افکار میشود و پییر بزوخوف را برای بیان این افکار به جرگه فراماسونها میکشاند و باز خواننده را با نامه طوالنی بیلیبین

غیرمستقیم به میدان جنگ بازمیگرداند.

تالستوی در بخش جنگی چارچوب وقایع و جزئیات گویا را از تاریخ به عاریت میگیرد و براساس هدفهای خود یا به امانت بازگوشان میکند یا با کم و زیاد

کردن جزئیاتی خیالی آنها را به شیوه خود بازمیسازد و میپردازد تا به نتیجه مورد نظر برسد؛ هرچه داستان پیشتر میرود به نظر میرسد که نویسنده با آزادی

بیشتری حقایق تاریخی را در قالب جزئیاِت افزوده و کاسته خود به خدمت میگیرد ـ که البته تورگنیف عمل او را شارالتانیسم میخواند.

از جمله اینکه صحنه غافلگیرشدن ارتش کوتوزف و فرار سربازان روسی و دالوری آجودانی که فرار آنها را به حمله مبدل میکند و تالستوی پرنس آندرهی را در

داستان به جای او گذاشته است واقعهای دقیقا تاریخی است. در این واقعه، گونه کوتوزف زخمی میشود و با اشاره به زخم و سپس به سربازاِن در حال گریز

میگوید: «زخم من اینجا نیست، آنجاست.» این عین کالم کوتوزف بوده است.



این واقعه نیز که افسر لهستانی به منظور نمایش جسارت و جاننثاری به ناپلئون خود را به آب میزند و بسیاری از سربازان خود را در رود بیپایاب به هالکت

میرساند واقعیت است، با این تفاوت که او این عمل را در اطاعت از دستور انجام میدهد و نه داوطلبانه و تالستوی به منظور وصف خوشرقصی مردم در

برابر یک بت صاحبقدرت این عمل را داوطلبانه وصف میکند.

یا آنجا که امپراتور الکساندر ضمن خوردن کلوچه روی ایوان کاخ ظاهر میشود و کلوچه برای مردم پرتاب میکند، تالستوی باز هم یک واقعیت تاریخی را

تحریف میکند و با قرار دادن امپراتور در وضعی مضحک از تمایل همیشگی خود به اینکه بزرگان را از جایگاه جاللشان فروبکشد پیروی میکند. در حقیقت

الکساندر ظرف میوهای در دسترس داشته و برای مردم میوه پرتاب میکرده است.

تالستوی خود میگوید: «در داستانم هر جا که اشخاص تاریخی حضور دارند گفتهها یا اعمال آنها ابداع من نیست بلکه از اسنادی استفاده کردهام که دست

آخر خود کتابخانهای شده است.» این کتابخانه نزدیک به پنجاه عنوان را شامل میشود. بیشک پنجاه عنوان برای یک تاریخپژوه زیاد نیست اما برای

داستانسرا قابل مالحظه است.

منتها نویسنده این اسناد را بهمنزله مصالحی برای شالوده کتاب در اختیار میگیرد. پارهای را به کار میبرد، برخی را کنار میگذارد و بعضی را رقیق میکند و بر

بعضی دیگر تأکید میورزد یا بنا به نیاز و مقاصد هنری یا فکری جابهجاشان میکند یا با هم درمیآمیزد و مجموعهای میسازد همساز و همساخت.

در بخش وصف زندگی خصوصی هم تالستوی بهرغم کلیه مطالعات و پژوهشهای خود، جامعه سالهای شصت (قرن نوزدهم) روسیه را در اوایل قرن قرار

میدهد و جز در موارد استثنایی توجهی به تحول جامعه طی این نیمقرن ندارد، نیز بیتردید از دیدهها و شنیدههایش در مهمانیها و در ترانهها و در

گفتگوهای عصر خود و حتی از آنچه در نوشتههای دیگران روایت شده است استفاده میکند. او این جزئیات را برای رسیدن به مقصود خود به خدمت

میگیرد. در مقدمهای بر جنگ و صلح تأد میکند که کتابش نه رمان است و نه شعر و نه شرح وقایع تاریخی، بلکه شیوه بیان جدیدی است که با آنچه

نویسنده میخواسته بگوید کامالً سازگار است. او به این ترتیب بر استقالل خود در عرصه انواع ادبی متداول اصرار میورزد و در عین حال خواننده را دعوت



میکند تا از رسم مألوف در داستانخوانی فاصله گیرد و از ورای پیرنگ و گفتار و رفتار شخصیتهای داستان خطوط اصلی این اثر را دریابد. در حقیقت زمانی که

خواننده بتواند از جزئیات فارغ شود بیشک عظمت تابلوی کلی را که تالستوی رسم کرده است درمییابد و روح هومرآسای اثر و آرامش قوانین جاودان و

ضرب پرهیبت سرنوشت و حس مجموع حاکم بر داستان را که همه جزئیات در آن با هم در پیوند و سازگارند کشف میکند و نبوغ هنرمند را که همچون

خدای آفرینش بر این اقیانوس انسانی حاکم است در نظر میآورد.

کتاب با توصیف دریای راکد جامعه پیش از جنگ میهنی آغاز میشود. صد صفحه اول با دقتی چونوچراناپذیر و طعنی درخور، توخالیبودن جامعه اشراف

روسیه را بازمینماید. در خالل گفتگوهای پوک و تشریفاتِی ضیافتها و البهالی بیان اندیشهها و مطامع مسکین نجبا و جنبوجوش خوشباشان و نوشخواران

احتمال جنگ نیز مطرح میشود و صورتها بهتدریج جان میگیرند و در ذهن خواننده مینشینند.

از همان آغاز کتاب پییر بزوخوف و پرنس آندرهی بالکونسکی به صحنه وارد میشوند. اینها دو صورت اصلی مردانه داستانند که زندگیشان با تفکر آمیخته

است و به عبارتی جلوهای دووجهی از وجود خوِد تالستوی هستند. پییر درشتاندام و پخمه و مهربان است و آندرهی ریزنقش و مغرور و تند و تسخرزن.

نویسنده آرمانخواهی و صلحطلبی و خیرخواهی و خوشخیالی سادهدالنه و تردیدهای خود را به یکی میدهد و شوق زندگی و پویایی و خشونت ُخلق خود را

به دیگری میسپارد. هنگامیکه این دو با هم به گفتگو مینشینند گویی تالستوی در دفتر خاطراتش با خود به صحبت نشسته است.

آندرهی تیزهوش و بدبین و به احساسات خود بدگمان است و برای پنهان داشتن این احساسات پشت نقاب طعنه و نیشخند پنهان میشود؛ داوطلبانه به

جنگ میرود تا تواناهای خود را در عرصه عمل بیازماید و از اینکه بر موجی سوار است که در هدایت آن اختیاری ندارد احساس آسایش میکند. اما تشنه

افتخار است و این عطش افتخارجویی در جنگ ُاسترلیتس، زیر آسمان بلند بیکران آبی با ابرهای پراکنده خاکستری فرومینشیند و او به پوچی و بیهودگی

زندگی پی میبرد: «چه آرامشی، چه صلحی... چه شکوهمند است... جز این آسمان بیپایان دیگر هیچ چیز ارجمندی وجود ندارد.»

با اینهمه او زندگی را با تمام زشتیها و اشتباهات و زیر و بمهایش از سر میگیرد. پس از مرگ همسرش، پرنسس کوچک، در امالک خود میماند و نظمی به



وضع رعایایش میدهد، بیآنکه بر شدت بینوایی آنها دل بسوزاند. او آزادی بندگان را نه برای خود آنها مفید میداند و نه برای اربابها.

در سال ۱۸۱۲ جنگ بار دیگر شور میهنپرستی را در او برمیانگیزد و بهطور موقت غمهای زندگی و بهویژه غم عشق نافرجام ناتاشا را از او دور میکند. اینبار با

زخمی مهلک، زیر چادر بهداری و بر تخت مجاور، رقیب عرصه عشق خود، همان پرنس آناتول کوراگین شریر را که او برای یافتن و به دوئل خواندن و در خون

غلتاندش سفرهای دراز کرده است، پابریده و ناتوان و گریان مییابد و نفرت شدیدش به او، به ترحمی عمیق مبدل میشود و بر سرنوشت انسانها و سردرگمی

آنها و خود اشک میریزد و ناگاه تالش بیحاصلماندهاش برای دست یافتن به صلح درونی به ثمر میرسد. هرقدر نیروی حیاتیش کاهش مییابد صلح

درونیش فراگیرتر میشود. او، که اعتقادی به خدا ندارد ناگهان میاندیشد: «عشق خداست و مردن برای من جزئی از عشق است و پیوستن به کل و بازگشت

به سرچشمه ابدی»

اما پییر بلندقد و تنومند و پخمه و نزدیکبین از خمیرهای فطیر ساخته شده و طرحهای عجیب و غریب از ذهنش میگذرد و به نیمهاجرا میشود یا نمیشود

بیآنکه بر او اثری عمیق بگذارد. بیپروا به عیاشی میرود، بیفکر ازدواج میکند، بیخیال مردی تیزرفتار را به دوئل میخواند، فراماسون میشود، از سر

میهنپرستی و شور قهرمانشدن طرح قتل ناپلئون را میریزد. او هم میگوید: «باید عشق ورزید، باید معتقد بود» اما خود نمیداند به چه کسی عشق بورزد و

به چه چیز ایمان بیاورد. این مرد مردد مبهوت عاقبت عاشق میشود و راه نیکبختی را در جهان مییابد، همچنانکه کوتوزف خوابآلود بر طراحان بزرگ جنگی

غالب میشود. اما پییر حقیقت را در میدان جنگ نمییابد، بلکه در آشنایی و همبندی با پالتن کاراتایف راز نیکبختی بر او روشن میشود. پالتن به او

میآموزد که چگونه زندگی را بپذیرد، همنوع خود را دوست بدارد و در برابر بدی دم فروبندد و آن را با بدی پاسخ نگوید. پس از این آشنایی، در لحظات دشوار

زندگی یاد همین موژیک مسکین او را با جهان آشتی میدهد.

نیکالی رستف هم از نویسنده نشانها دارد. نیرومندی، تندرستی، عشق به طبیعت و احساس شدید شرافت و شوق به شکار را از او گرفته است. اما رستف به

عکس تالستوی روح طاغی ندارد، و مطیع قوانین و مقررات موجود است. ناتاشا خواهرش میگوید: «اگر چیزی را هیچکس دوست نداشته باشد نیکالی هم

در آن لطفی نمیبیند.»



فرزندان رستف سرزنده و خندان و پاکدل و بیریا و طبیعی در فضای داستان سادگی و تازگی میپراکنند. در میان آنها ناتاشا، پرشور و نترس و مهربان و

خودرأی است. چندان زیبا نیست، دهانی گشاد و شانههای استخوانی و بازوانی باریک دارد. او در راه پرپیچ و خم خود به سوی نیکبختی در واقع پیوندی

است بین شخصیتهای اصلی داستان. همه در لحظاتی به او نزدیک میشوند و از پرتو وجودش روشنی میگیرند و میدرخشند. تالستوی میگوید: «او

نمیتواند کاری کند، و اگر بکند تمام وجود خود را در آن میگذارد.» در پرستاری زخمیان، در نگهداری آندرهی محتضر، در رقص و در آواز، در عشقورزی، در

دویدن در دشت و در شادیها در همهحال به کمال است؛ دست به کاری نمیزند و اگر بزند خود را به کمال به آن میسپارد، چه در انجام وظیفه یا خطر کردن و

چه در رنج و غمگساری. شاید چندان هوشمند و فرهیخته نباشد ولی غنای شخصیتش به سبب غرایز طبیعی اوست. تالستوی در مورد او مینویسد: «به

نهایت درجه سخاوتمند است و به خود اطمینان بسیار دارد، مغرور است، و موسیقی میداند، همه دوستش دارند. او نیازمند یک شوهر، فرزند و عشق است،

نیازمند یک بستر است.»

عاقبِت ناتاشا را در پایان داستان منتقدان بر نویسنده خرده گرفتهاند. راستش، تالستوی تصویر چندان خوشایندی از زنان ارائه نمیدهد. برای او اگر زنی جز

خانهداری و شوهرداری و بچهداری کاری نداند حقیر نیست. او برخالف نویسندگان پیشرو همعصر خود نهتنها به مباحث مربوط به مقام و موقعیت زن و روابط

زن و شوهر نمیپردازد بلکه این مطالب را حّتی درک نمیکند. او نهتنها خواهان آزادی زن نیست بلکه عقیده دارد که زن باید در جایی که هست باقی بماند،

مطیع شوهر باشد و پایبند گهواره و کانون خانواده. اما چرا ناتاشا را چنین سرزنده و شاداب و هنرمند و رقصنده و خواننده میسازد تا عاقبت به سنگینی بر

جایش بنشاند؟

ماریا بالکونسکایا، زن دیگر داستان چندان زیبا نیست که «نقص سنگین تن» مردانه را بیدار کند، بهعکس چنان پرهیزکار است که حتی زیبایی چشمانش جز

لطف و محبت و تسلیم القا نمیکند. زنی است حساس و متین اما بیدست و پا، همه ایثار است و با پدری مستبد و خودخواه به شکیبایی از خود میگذرد.

ماریا بالکونسکایا پس از ازدواج نهتنها مانند ناتاشا رنگ نمیبازد بلکه روانش همچنان به سوی بینهایت و ابدیت و کمال به راه خود ادامه میدهد.

در جنگ و صلح از شخصیتهای تاریخی نیز چندان تحسینی نشده است. این کتاب، هر چند آن را اثری حماسی دانستهاند، اما در اساس قهرمانستیز است؛ از



سویی شخصیتهای تاریخی همه در لحظهای و به صورتی طرف طعنه و تمسخر قرار میگیرند و حتی کوتوزف فرماندِه محبوِب نویسنده مقهور خواب مینماید

و گردنی چربیگرفته دارد، از سوی دیگر این قهرمانان در خطر قرار میگیرند تا در تنگنای حادثه بهتر ارزیابی شوند. نویسنده بهسادگی خودنمایی را از زیر نقاب

جسارت آشکار میسازد و نفعطلبی را از زیر سایه میهنپرستی بیرون میکشد و سیرت واال را در میان انبوه مردِم بینشان بازمیشناسد، در حقیقت معیار

اصالت طبع و آزادی از تکلف و اطاعت از طبیعت را جایگزین معیارهای عادی اخالقی میکند و به این ترتیب در نظر او سربازان روستایی و افسران جزء

صاحب شخصیتی واالتر از افسران ارشد و امرای ارتش و نجبا میشوند.

در بخش تاریخی، تالستوی در بند رعایت بیطرفی هم نیست. این جنگاور قدیمی، این بار با قلم به مصاف دشمن میرود. ناپلئون همیشه با دستهای نرم و

سفید و فربه و شکمی گرد و برآمده در برابر آجودانها و ژنرالها و سربازان و حتی در برابر آینه نقش بازی میکند، میپندارد که سرنوشت جهان را در دست دارد

اما رهبری او از یک سوء هاضمه گذرا و یا زکام ساده تأثیر میپذیرد. به کودکی میماند که در کالسکهای نشسته و سر قیطانهایی را که به گوشهای بسته است

همچون مهاری اسبی در دست دارد و گمان میکند که زمام هدایت کالسکه را در اختیار گرفته است. او در سراسر کتاب با استفاده از جزئیاتی که از میان

خاطرات اشخاص مختلف برگزیده شدهاند طرف طعنه قرار میگیرد و عاقبت این بازیگر حقیر و متفرعن قربانی بازی خود میشود و بنا به نوشته تالستوی

«این ابزار ناچیز تاریخ حتی در تبعید هم نشانی از متانت و بزرگی از خود نشان نمیدهد.»

در برابر این دیو بهخونتشنه، الکساندر مردی هوشمند و دوستداشتنی و حساس وصف میشود که گرچه ریزاندام است «از اوج جاللش در جستجوی راهی

به سوی واالترین فضیلت انسانی است» و این همان الکساندری است که پوشکین دربارهاش میگوید: «صورت و حرکاتش به دلقکان میمانست.»

اما شخصیت تاریخی محبوب تالستوی کوتوزف است. ساالری که با چشم یگانه و جای زخمی که بر گونه دارد جنگاوری کهنهکار مینماید، ولی گردن چربیگرفته

و خوابآلودگیش روح جنگ را انکار میکند. از آن جهت واالست که خود را نابغه نمیشمارد و در اندیشه خودنمایی و نگران ثبت نقش و نام خود بر صفحه

تاریخ نیست. هیچگاه طرحی نمیریزد و فرمانی صادر نمیکند و فقط تن به جریان وقایع میسپارد. در برابر قدرت ناپلئون، کوتوزف تجسم روح مردم روسیه

است و تواضع و کندحرکتی و توان درک بیواسطه و فوقبشری او ناشی از همین است و به همین سبب مردم «بهراههای شگفت، او را، همان پیرمرد



مغضوب را، برخالف میل امپراتور و به دست او به فرماندهی کل نیروهای ملی برمیگزینند. و او از تارک این اقتدار انسانی تمام توان خود را نه برای کشتار

انسانها بلکه برای نجات آنها و دلسوزی بر آنها بسیج میکند.» و در عینحال یقین دارد که انسان در ایجاد حوادث هیچ اختیاری ندارد و پیروزی همچون دانه

گندم در صحرا در زمانی که باید خود به ثمر میرسد.

تالستوی به مردم روس ارج بسیار مینهد و حتی میتوان گفت که تنها روسها را بهراستی ارجمند میشمارد، زیرا تمام خارجیان در داستان او از جهت اخالقی و

روحی مسکیناند. فرماندهان خارجی در ارتش روسیه همه حقیرند، فرانسویان هم یا آدمکهایی هستند ناهنجار یا موجوداتی اسیر واکنشهای حیوانی، همه

ترسو و تجاوزکار و مقهور خستگیاند.

در جنگ و صلح انسانها هرقدر از محیط اجتماعی مأنوس تالستوی، یعنی محیط اشرافیت مسکو دورتر میشوند کمتر نشان از فضایل انسانی دارند، حتی

نجبای پترزبورگ از همگنان مسکویشان حقیرترند. تالستوی در این دوران از زندگیش به شیوه معمول خود فقط مشاهده میکند و براساس مشاهدات خود

میان افراد ملتهای مختلف تفاهمی ناچیز و میان طبقات اجتماعی تماسی اندک مییابد. زیر نگاه اربابانه او مردم رعایایی هستند که فقط به سبب سودی که

به ارباب میرسانند در شمارند، گیرم اربابی نیکنفس اما در کل به رعایا بیاعتنا. البته حماسهای که او میسراید به حضور مردم نیازمند است و این مردم، آحاد

فرودست جامعه، یعنی عوام، با اوج گرفتن جنگ وارد عرصه میشوند، هرچند حضور وجودشان گهگاهی و گذراست.

تیخون شچرباتی، گرچه جنگاوری جسور و بینامی حماسهآفرین است و از چهرههای درخشان نبرد است، در بیش از چند صفحه از داستان نامی از او نرفته

است.

پالتن کاراتایف اما تنها شخصیت برجسته مردمی است که به تفصیل و با تجلیل از او یاد شده است؛ مردی است مهربان و صبور و پرهیزکار که حتی به رنج

لبخند میزند. شخصیتی است درخشان و شکیبا و خستگیناپذیر که گفتههایش همه ضربالمثلاند و طنز و اندرزهای عامیانه. تالستوی میگوید: «او هر کاری

میکند، نه خیلی خوب و نه خیلی بد...» اما پالتن قدرت درونی زندگی را در اختیار گرفته است و پییر در آشنایی با او، در اسارت، به آزادی میرسد و میآموزد



که «نوعی آزادی درونی وجود دارد که به هیچ شرطی وابسته نیست.»

پالتن کاراتایف و ناتاشا رستف دو چهره جنگ و صلحاند که بیش از همه از نیروی حیات برخوردارند: نیرویی که تالستوی به آن ارج بسیار مینهد و در مجسم

کردن آن قدرتی کمنظیر دارد. این قدرت تالستوی حاصل روح هنرمند او و توانایی عظیمش در مشاهده است و شاید به این دلیل شخصیتهای تالستویی

شخصیتهایی خاکیاند که جان آنها با گوشت و پوست و عصبشان به تنگی در پیوند است. انسانهای تالستوی ارواحی نیستند که در جلد جسمی رفته باشند،

بلکه ترکیبی هستند از جسم و روح. پرواز نمیکنند و از بار طبیعت جسمانی خود فارغ نیستند. تورگنیف تالستوی را نکوهش میکند و میگوید: «برایتان

آرزوی آزادی بیشتری دارم» اما تالستوی بهروشنِی یک ذرهبین و بهدقتی چون ساعت به بررسی طبیعت ادامه میدهد.

او در تدارک یک داستان از میان هزاران موقعیت، موقعیتهای مطلوبی را برمیگزیند. برای هر موقعیت فضایی و چهرههایی میسازد و به هر چهره جسمی

میبخشد و به هر جسم شیوه رفتاری اختصاص میدهد. و اینها همه براساس واقعیات ملموس بنا میشود. مثالً دهانی را با تمام ریزهکاریهایش میبیند: لب

باال، لب پان، لرزش کنج لب در احوال عاطفی گوناگون از قبیل خشم و شادی و کینه و حسرت. رنگ و نیز نرمی و سفتِی لب را میسنجد. بعد به عملکرد لب

و دهان و چگونگی تقطیع و تلفظ الفاظ و کیفیت صدا میپردازد و این کار را در مورد همه اندامها با دقت حیرتآوری وصف میکند.

حاصل این مشاهدات صوتی و نوری و حرکتی در آزمایشگاه ناپیدای او با هم جفتوجور میشود. حرکت انگشتان با دقتی ریاضی با حالت نگاه سازگار

میشود و نگاه با خنده و خنده با شیوه خاص سخن گفتن هماهنگی مییابد و هنرمند ویژگیهای خاص عمیق وجود و روح حاکم بر این تصاویر را استخراج

میکند و همه را از صافی انتخاب میگذراند. به این ترتیب شمار مشاهدات گرچه فراوان است ولی خصوصیات برگزیده به نهایت اندکاند؛ اما در عوض

همچون ُمهر و اثر انگشت در سراسر کتاب تکرار میشوند و یکدستی و تداوم هر یک از شخصیتها را استحکام بیشتری میبخشند. لب کوتاه زبرین پرنسس

کوچک با کرک نرم روی آن همهجا با او همراه است و حتی در مجسمه فرشتهای که بر گور او برپا کردهاند ظاهر میشود و فرزندش نیز این حالت لب را از او

به ارث میبرد. هلن کوراگینا شانههایی گرد و مرمرین دارد و پیوسته لبخند میزند و پرنس واسیلی همیشه دست مخاطب خود را میگیرد و پان میکشد.



به این ترتیب شخصیتهای داستان شکل میگیرند و هر کدام شیوه خاص پندار و گفتار و کردار خود را اختیار میکند و همگی در جهت سرنوشتی که برایشان

معین شده است کامل میشوند. همه چنان جاندار و واقعیاند که به دشواری میتوان تصور کرد که فقط ساخته و پرداخته ذهن نویسنده باشند، رویدادها

چنان بهسادگی و روشنی دنبال میشوند که خواننده گاه گمان میکند که در مقابل پنجره گشودهای به تماشای دنیای واقعی نشسته است.

با این اوصاف شاید گمان رود که نوشتن به شیوه تالستوی کاری ساده و طبیعی است. خود او میگوید که برای این نوع نویسندگی یک خصیصه کمیاب کافی

است و آن اینکه «دروغ نگوم». تالستوی خود از «واقعیت» سخن میگوید و به «روشنی» حتی، واقعیتی که سراسر زندگیش در جستجوی آن بوده است. او

با شکیبایی و پویایی تالش میکند تا در ورای اندیشهها و گفتهها و کردارها انسان را عریان و آزاد از پیرایه افسانه و تصنع بازشناسد و به راز زندگی دست

یابد، و در این راه خستگی نمیشناسد.

دستنوشتههای تالستوی خود گواه بر این است که او مردی سختکوش و پایدار بوده و هنر و ادبیات را با هم درآمیخته است.

تالستوی در سی ساِل اول زندگی هنری خود جز مشاهده و سپس پرداختن به مشاهداتش کاری نکرده است.

نگاه موشکاف او همچون آفتاب بر پاکان و ناپاکان یکسان باریک میشود، بر شعر لطیف عشقهای کودکانه و کشتار خونبار میدانهای جنگ، بر مهربانی و صفای

پرنسس ماریا و به بیرحمی دولوخف یکسان سیر میکند. از بدن گلرنگ نوزادی به پوست فرسوده اسبی درمانده میلغزد و از پیراهن چیت موژیکی به لباس

فاخر و ملیلهنشان ژنرالی میرود. زیر این نگاه نافذ، امپراتور از اعتباری بیش از یک آدم عادی برخوردار نیست و اهمیت انسان بیش از سگی که به دنبالش

میدود نیست و ارزش هیچیک بیشتر از سنگی که سگ با پنجههایش به پس و پیش میراند نیست. تالستوی حیوانیت و انسانیت، پاکی و ناپاکی و شرارت

و نیکدلی را میبیند و برایش تشنج مرگ سگی مسکین و واپسین نفس ژنرالی و افتادن درختی همه یکسان است. نمیتوان گفت که او طبیعت را به پایه

انسانی باال میآورد یا انسان را به طبیعت نزدیکتر میکند.

او از مجموع فنون نویسندگی بیش از همه بر صحت و دقت مشاهده ارج مینهد و تنها ابزار کار او پنج حس بیدار و نیرومند او هستند که با عمل



هماهنگشان حقیقت عریان و گزنده را درمییابند و آن را چنان بهروشنی بیان میکنند که خواننده حیرتزده دنیایی را درمییابد بسیار عمیقتر و واقعیتر از

دنیای اطرافش. تالستوی به جای اینکه ما را به ماورای طبیعت بکشاند طبیعت را به ما نزدیک میکند.

او با خیال و الهام و رؤیا بیگانه است و در پی خلق مراتبی میان خدا و حیوان نیست، دنیای تالستوی در این دوران از فعالیت هنریش دنیایی است خالی از

اوهام، و آثار او چون آب زاللاند و همچون آب نه مستی میآورند و نه رخوت، فقط همچون علم روشن و کامل و عینیاند و انسان را به اندیشه وامیدارند.

خواننده در برابر هنر تالستوی معقول و هوشیار میماند، در عالم رؤیا به پرواز درنمیآید، تلوتلو نمیخورد و شک نمیکند. بیخستگی و گامبهگام به راهنمایِی

دست ناپیدا و توانای هنرمند به قلهها صعود میکند و با هر گام افق دیدش وسعت میگیرد. وقایع بهکندی صورت میگیرند، دوردستها بهتدریج روشن

میشوند، اما نه سرسامی بلکه با دقِت حرکت عقربه ساعت.

او سرایندهای روشنبین است اما غیبگو نیست، گزارشگر واقعیت است، شاعر خیالباز نیست، او فقط با زبان واقعیت آشناست و همانطور که خود عقیده دارد

هنرش در این است که حجاب پیرایه را کنار بزند و با زدودن زواید حداقل تصویری را حفظ کند که تماس مستقیم میان هنرمند و خواننده را ممکن سازد.

او در حقیقت خواننده را با متن پیوند میدهد و خود کنار میرود. در جنگ و صلح جز در گریزهای فلسفی، خواننده حضور سراینده پرشوری را که در پس پرده

صحنهگردانی میکند احساس نمیکند. داستانسرایی تالستوی در این اثر به کوهنوردی کوهآشنا میماند که آرامآرام بهسادگی و به نظم پلهپله بیجستوخیز و

بیخستگی و دور از ضعف و بیصبری صعود میکند و به افقهای وسیعتری دست مییابد و هیچگاه به نفسنفس نمیافتد و در این تکاپوی پیگیر و پایا

تابلویی میسازد که گفتهاند تا زبان روسی باقی است آن هم باقی خواهد ماند.

نگارش جنگ و صلح هفت سال طول کشیده و میگویند کتاب هفت بار بازنویسی شده است؛ اما هدف تالستوی از این بازنویسیها بیان روشِن واقعیتهایی

است که پیوسته در جستجوی آن بوده است. او از پرداختن به جزئیاِت نقشگذار غافل نیست ولی به جزئیاِت کممقدار بیتوجه است، مثالً پرنسس ماریا به

برادر عازم جنگ خود آندرهی گردنآویزی نقرهای با مدالی منقوش به تمثالی مقدس هدیه میکند، حال آنکه در جبهه نبرد ُاسترلیتس سرباز فرانسوی از گردن



پرنس آندرهی که زخمی و اسیر شده است گردنآویزی طالیی میرباید، یا ناتاشا در سال ۱۸۰۵ سیزدهساله و در ۱۸۰۶ پانزدهساله و در سال ۱۸۰۹ شانزدهساله

میشود؛ یا پییر بزوخف ستاره دنبالهداری را که در حقیقت در سال ۱۸۱۲ در آسمان ظاهر شده است در سال ۱۸۱۱ میبیند، و از این قبیل بسیار. البته

خوانندگان اغلب توجهی به این جزئیات ندارند، زیرا جاذبه داستانسرایی تالستوی مجال اندیشیدن و اهمیت دادن به این لغزشهای کوچک را به آنها نمیدهد.

جنگ و صلح ابتدا با نام «۱۸۰۵» و به رسم آن زمان، به صورت پاورقی در مجله ادبی «پیک روس» انتشار مییابد و با اقبال بسیار خوانندگان روبرو میشود.

چاپ کتاب به این صورت تا پایان جلد دوم ادامه مییابد. در سال ۱۸۶۷ این دو جلد به اضافه جلد سوم به صورت کتاب منتشر میشود. اما این نسخه با متن

پاورقیها تفاوت بسیار دارد، زیرا تالستوی بنا به شیوه خود آن را اصالح و بازنویسی کرده است. در بهار سال ۱۸۶۸ جلد چهارم هم به چاپ میرسد. این جلد با

پایان نبرد بارادینو تمام میشود، و سرانجام نام کتاب به «جنگ و صلح» تغر مییابد.

این نام عالوه بر اینکه گویاتر و زیباتر است، در عین حال نشان از توالی روایِت صحنههای جنگ و صلح هم میتواند باشد یا حتی اشارهای به این نکته که

صلح در این اثر جنگ را محدود میکند، چرا که داستان در صلح آغاز میشود و با صلح نیز پایان میپذیرد.

عالوه بر تغر نام در جلد چهارم، بخشهای فلسفی بر شرح ماجراهای خانوادگی و جنگی نیز بر این جلد افزوده میشود. این جلد با بحثی طوالنی در زمینه

علل جنگ سال ۱۸۱۲ و اصل علیت و جبر سرنوشت آغاز میشود. آغاز جلد پنجم هم که در زمستان سال ۱۸۶۹ به چاپ میرسد گریزی فلسفی است. قسمت

سوم همین جلد باز با بحثی فلسفی شروع میشود. در ابتدای جلد ششم هم که در همین سال انتشار مییابد شرح اندیشههای نویسنده درباره نبرد بارادینو

ادامه مییابد. سراسر پیگفتار هم بجز یک قسمت که شامل گرهگشایی داستان است به بحثهای فلسفیـ تاریخی اختصاص دارد.

به این ترتیب، در ترکیب سه جلد نخستین و سه جلد پایانی تفاوتی آشکار حاصل میشود. در سه جلد اول نویسنده ناپیداست حال آنکه در سه جلد آخر

فاضلمنشانه به صحنه میآید و فلسفه شخصی خود را مطرح میکند. البته سبک نگارش او نیز در فصول داستانی و فصول عقیدتی متفاوت است.

بحثهای عقیدتی از آغاز تا امروز پیوسته برای خوانندگان و منتقدان پرسشبرانگیز بوده است. تورگنیف وجود این فصول را حاصل شیفتگی تالستوی به فلسفه



خودآموختهاش میداند، اما بسیاری از منتقدان ترکیب داستان و بحثهای فلسفی را ترکیبی اختیاری و بهعمد میدانند و کندکردن سیر داستان را، چنانکه در آثار

حماسی قاعده است، خواست آگاهانه نویسنده به حساب میآورند. به نظر میرسد که تالستوی با آمیختن بحثهای فلسفی به داستان با سبکی برجسته و

پرداخته خواسته است کار خود را به سطح یک اثر حماسی باال ببرد، که البته در این کار ناموفق نبوده است و در یادداشتهای او در سال ۱۸۶۵ هم که در آن

انواع ادبی طبقهبندی شده است جنگ و صلح با ایلیاد و اودیسه قیاس گرفته شده، با نوع ادبِی واحد.

در جلدهای پایانی، حضور تودههای مردم که در کنار قهرمانان به صحنه میآیند نیز، بهلحاظ ساختاری، الزمه یک اثر حماسی است. در این جلدها مردم عادی یا

به صورت توده ظاهر میشوند یا در قالب کسانی چون پالتن کاراتایف که خود بهتنهایی نماینده فلسفه مردمی روسیه میشود؛ میان طرز تفکر آنها و اندیشه

نویسنده نیز در گریزهای فلسفی رابطهای اساسی مشهود است (این در عینحال نقطه عطفی است در زندگی هنری تالستوی، زیرا از این پس در داستانهای او

مردم جایی بیش از پیش اختیار میکنند).

تالستوی بر این نظر است که میان حدوث وقایع و اراده انسانها ارتباط مستقیمی وجود ندارد. عملی شدن یا نشدن نقشهها و اجرا شدن یا نشدن فرمانهای

فرماندهان هم به اراده افراد بسیاری بستگی دارد که ُمجری فرمانها هستند و هم به رویدادها و اتفاقات و هم به جنبشهای خودبهخودی که پدید میآیند و

فرومینشینند. او عقیده دارد که در مجموع مردم مهمترین عامل وقوع وقایعاند.

تالستوی چنین میاندیشد، چرا که از سویی خود در جنگ شرکت کرده و به آن اندیشیده است و از سوی دیگر در این مرحله از زندگی او مسأله حقوق بشر و

آزادیهای مردم مطرح شده و گزارشهایی درباره آمار و قوانین و روابط میان عوامل جغرافیایی و تحول ملتها به چاپ میرسد و موضوع گفتگوی صاحبنظران

قرار میگیرد، تالستوی هم در واقع از آنها اثر میپذیرد.

در سال ۱۸۶۸ به پاگادن (Pagadon) دوست تاریخدان خود مینویسد: «اندیشههای من در خصوص حدود آزادی انسان و دریافتم از تاریخ بدعتی ناگهانی

نیست، این اندیشهها حاصل کار و تالش فکری تمام عمر من است، جزئی از جهانبینی من است که خدا میداند به چه قیمتی پرورده و پرداخته شده و چه



شیرینکامی و آرامشی برایم فراهم آوردهاند. با اینهمه میدانم که مردم به صحنههای هیجانانگیزی که شرح گفتار یا اعمال فالن دوشیزه است توجه بیشتری

میکنند زیرا درک این چیزها برایشان آسانتر است، و کسی به اصل کار من نخواهد پرداخت.»

مردم کتاب را میخوانند و در عین تحسین به حیرت میافتند و منتقدان انتقاد میکنند و شاید به همین سبب در چاپ سوم که در سال ۱۸۷۳ منتشر میشود

کلیه بحثهای فلسفی حذف میشود و در این چاپ دستکاریهای دیگری هم صورت میگیرد، از جمله میتوان از بخشهایی نام برد که در چاپهای پیشین به

زبانهای غیرروسی در متن آمده بود که بعد به روسی ترجمه میشود. اختالط زبانهای خارجی با متن روسی نیز یکی دیگر از نکات انتقادی داستان بوده است

(این یادآوری شاید بیجا نباشد که در آن زمان توانایی تکلم به زبانهای اروپایی بهویژه فرانسوی نشان تشخص بوده است، طوری که زبان فرانسوی زبان محافل

اشراف شمرده میشده است. نجبا زبان مادری خود را خوار میداشتند و بسیاری از آنها حتی سواد روسی نداشتند و فقط برای مکالمه با طبقات دیگر یا با

خدمتکاران خود از آن استفاده میکردند. تالستوی به قصد امانت در ترسیم واقعیت قسمتهایی از مکالمات نجبا را به زبان فرانسه یا طرح جنگ فالن ژنرال

آلمانی را به زبان آلمانی آورده است.) بهعالوه، در این چاپ از جهت تقسیمبندی کتاب نیز تغراتی صورت میگیرد، از جمله شمار جلدها از شش به چهار

کاهش مییابد.

چاپ چهارم در سال ۱۸۸۰ دقیقا مانند چاپ سوم منتشر میشود اما حذفها و دستکاریهای این دو چاپ بخشی از خصوصیت کتاب را از میان میبرد و حتی

بعضی از قسمتها را غیرقابل فهم میسازد.

در چاپ پنجم در سال ۱۸۸۶ همسر تالستوی کنتس سوفیا آندرییونا به یاری دوستی با شکیبایی و دقت بسیار همه بخشهای حذفشده را به جای خود قرار

میدهد و قسمتهای غیرروسی را به متن باز میگرداند و در تقسیمبندی بخشها و فصلها هم تغراتی میدهد، منتها ظاهِر چهارجلدی آن را حفظ میکند.

کتاب در چاپهای بعدی به همین شکل باقی میماند.

انتشار جنگ و صلح با استقبالی بیش از آنچه تالستوی انتظار داشت روبرو میشود و صدای ضعیف و پراکنده انتقادهای منفی بر این استقبال بیاثر میماند.



منتقدان دموکرات نمیتوانند از جهت اصول با تالستوی که هم کنت است و هم مالک موافق باشند، بهویژه خودداری او از بحث بر سر مسائل اساسی زمان ـ

از قبیل آزادی رعایا و آزادی مطبوعات و حقوق زن و اصالح نظام قضایی و قوه اجرایی کشور ـ را محکوم میکنند؛ این بار بر او خرده میگیرند که در جنگ و

صلح فقط اغنیا و صاحبان نام و مقام را دارای فضایل انسانی دانسته و توده مردم را حقیر داشته است و همچنین ترجیح او را برای جبر شرقی در مقابل خرد

غربی مردود میدانند.

منتقدان محافظهکار و در رأس آنها پرنس ویازمسکی (Viazemsky) دوست قدیمی پوشکین و گوگول از اصرار تالستوی در فروکشیدن قهرمانان ملی از جایگاه

جاللشان اظهار انزجار میکنند و نوُورو(Novoro) که خود در جوانی در نبرد بارادینو شرکت داشته بر او خرده میگیرد که چرا امیران بزرگی را که نامشان پس از

پنجاه سال هنوز بر زبان مردم مانده است بیاستناد به مدارک و شواهد حقیرشمرده و حتی کریه نمایانده و آنها را ابزار کور و ناتواِن تقدیر دانسته است. نوُورو،

با اینهمه اذعان دارد که صحنههای جنگ با دقتی در خور تحسین توصیف شده است.

مردم فارغ از جدال منتقدان مجلدات جنگ و صلح را میخرند و میخوانند و دست به دست میگردانند و به دوست و آشنا توصیه میکنند که بخوانند. کتاب

جنگ و صلح طی سالهای آزگار مدام نایاب شده و باز به چاپ رسیده است. نامههای بسیار در خصوص آن رد و بدل میشود و بحثهای متنوع درمیگیرد.

میگویند که تمام مردم روسیه آن را خواندهاند.

البته نهفقط مردم عادی بلکه داستایوسکی هم که داستان مشهورش «ابله» در جراید با انتقاد روبرو شده اظهار انزجار میکند از اینکه منتقد معروف و معتبر

زمان، استراخف، تالستوی را از بزرگترین مردان ادبیات روس دانسته است؛ و گنچارف عقیده دارد که استقبالی این چنین از اثری در تاریخ ادبیات سابقه نداشته

است و به تورگنیف مینویسد: «... کنت تالستوی شیر بیشه ادب شده است.» و تورگنیف که خود با تالستوی روابط گرمی ندارد پس از انتقاد از سبک نگارش و

گریزهای فلسفی او اعتراف میکند که جنگ و صلح اثری عظیم است و حتی از فلوبر نقل میکند که پس از خواندن کتاب از فرط هیجان و ستایش فریاد

میزده است. صاحبنظر دیگری به نام بوگودین میگوید: «اگر پوشکین زنده بود چه شادمان میشد.»



اما تالستوی خود بهسرعت از کتاب و بحثهای پیرامون آن روی میگرداند و بار دیگر در امالک خود پناه میجوید. شهرت اما او را رها نمیکند و ده سال بعد

«آنا کارنینا»یش با موفقیتی مشابه روبرو میشود. تالستوی پس از انتشار آناکارنینا هنوز سر آن دارد که به دنباله جنگ و صلح بازگردد و به داستان

دسامبریستها بپردازد، ولی پس از اینکه بارها فصل اول آن را مینویسد یکباره رهایش میکند؛ گفته میشود که جنگ و صلح را حّتی بهقدر کفایت هم پرداخته

نمیداند، و راستی این است که جنگ و صلح را غولی یغور توصیف کردهاند که نه وحدتی در آن پیداست و نه بهدرستی در یکی از انواع ادبی میگنجد. اما در

عین حال یکی از شاهکارهای بزرگ ادب جهانی است و راز نبوغ تالستوی در همین است. 

ایران زندیه (حبیبی)

جلد اول

بخش اول

۱

ــ خوب، پرنس عزیز، جنووا و لوکا دیگر چیزی جز تیول و امالک خانواده بوئوناپارته نیستند. خیر، بهشما بگویم که اگر اینجا جلو من تأد نکنید که جنگ در

پیش است، و همچنان بهخود اجازه دهید که همه رسواهای این دجال را (باور کنید که بهاین معنی اعتقاد دارم) رفع و رجوع کنید دیگر نه من و نه شما.

دیگر نه دوست منید و نه بهقول خودتان غالم وفادار من. خوب، خوش آمدید، میبینم که از حرفهای من وحشت کردید. بفرماد بنشینید و برایم تعریف کنید.

با این سخنان، آناپاولونا شرر معروف، که ندیمه و از محارم ملکه مادر، ماریا فیودوونا بود، در ژوه ۱۸۰۵ بر سبیل خوشامدگویی از پرنس واسیلی که مردی

متشخص و بلندپایه و نخستین مهمان مجلسش بود استقبال کرد.



آناپاولونا چند روزی بود که سرفه میکرد و بهقول خودش بهگریپ مبتال شده بود (آن روزها گریپ واژه تازهای بود و جز معدودی از خواص آن را بر زبان

نمیآوردند). در یادداشتهای کوتاهی که همان روز صبح توسط فراشی سرخجامه برای مدعوین فرستاده شده بود، نوشته شده بود: جناب کنت (یا حضرت

پرنس) اگر سرگرمی دلپذیرتری ندارید و از تصور گذراندن چند ساعتی نزد بیماری نزار وحشت نمیکنید با حضور در منزل من از ساعت هفت تا ده قرین

شادکامیم بفرماد.

 

آنت شرر

 

پرنس تازهوارد که لباس درباری ملیلهدوزی شدهای بهتن و جوراب ساقهبلند و کفش سگکدار بهپا داشت، و ستارههایی بر سینهاش آراسته بود، بیآنکه از این

استقبال میزبان دستپاچه شود با صورتی پهن و رویی گشاده جواب داد: خدای من، چه حمله آتشینی!

او بهزبان فرانسه سلیس و سنجیدهای سخن میگفت که پدربزرگان ما نه فقط بهآن گفتگو، بلکه فکر میکردند و لحن آرام و بزرگمنشانه بلندپایگانی را داشت

که در محافل اعیان و دربار پیر شده بودند. بهآناپاولونا نزدیک شد و سِر بیموی براق عطرآگین خود را پیش او فرود آورد و بر دستش بوسه زد و با خیال

آسوده روی کاناپه نشست.

بیآنکه صدای خود را عوض کند، با لحنی که زنگ سردی و بلکه طعنه از پشت پرده نزاکت و دلجویی در آن محسوس بود ادامه داد: دوست عزیز، قبل از هر

چیز از حال سالمتیتان بفرماد و نگرانی این دوستتان را برطرف کنید.

آناپاولونا گفت: وقتی روح انسان در عذاب باشد، چطور ممکن است حالش خوب باشد؟ نه، آیا بهراستی در این دور و زمانه کسی که اندکی احساس در دل



داشته باشد میتواند آسودهخاطر بماند؟ امیدوارم که تا آخر شب نزد من بمانید!

پرنس گفت: پس جشن سفیر انگلیس را چه کنم؟ امروز چهارشنبه است. مجبورم سری بهآنجا بزنم. دخترم یک نوک پا میآید اینجا و مرا با کالسکه بهآنجا

میبرد.

ــ من گمان میکردم که جشن امروز منتفی شده است. اگر نظر مرا بخواهید تمام این جشنها و آتشبازیها کمکم دارند بیمزه میشوند.

پرنس واسیلی که مانند ساعتی کوکشده از سر عادت حرفهایی میزد که حتی در بند آن نبود که دیگران باور کنند گفت: اگر میدانستند که شما میل دارید

جشن منتفی شود، تردید نمیکردند.

ــ خوب دیگر سر بهسرم نگذارید. حاال که شما از همهچیز و همهجا خبر دارید بگود ببینم راجع بهیادداشت نووسیلتسف چه تصمیمی گرفتند؟

پرنس با لحنی سرد و ماللتبار گفت: چه بگویم! چه تصمیمی گرفتهاند؟ بهاین نتیجه رسیدهاند که بوئوناپارته پلهای پشت سرش را خراب کرده و راه بازگشت را

بر خود بسته است و من گمان میکنم که ما هم داریم همین کار را میکنیم.

پرنس واسیلی همیشه مثل بازیگری که نمایشنامهای قدیمی را اجرا کند با لحنی رخوتناک حرف میزد. به عکس، آناپاولونا با وجود چهل سالی که از عمرش

میگذشت سرشار از شور و سراپا جنب و جوش بود.

نشان دادن شور و هیجان خصلت اجتماعی آناپاولونا شده بود و گاه حتی وقتی که میلی بهاین تظاهر نداشت، بهمنظور آنکه برخالف انتظار آشنایان رفتار نکند

همچنان از خود شور و شوق نشان میداد. لبخند فروخوردهای که پیوسته بر چهره آناپاولونا آشکار و محو میشد گرچه با سیمای جالباختهاش سازگاری نداشت

از آگاهی دائمیاش بهنقصی نمکین حکایت میکرد که او همچون دردانگان، نه میخواست، نه میتوانست و نه الزم میدانست که آن را اصالح کند.



ضمن گفتگو درباره امور سیاسی برافروخت که:

ــ وای، دیگر صحبت اتریش را پیش من نکنید. گیرم من از سیاست هیچ سر در نیاورم، اما اتریش هرگز اهل جنگ نبوده، حاال هم نیست؛ بهما خیانت

میکند. روسیه باید بهتنهایی اروپا را نجات دهد. ولینعمت ما بهرسالت واالی خود آگاه است و بهآن وفادار خواهد ماند. این تنها چیزی است که من بهآن

اعتقاد دارم. امپراتور نیکسرشت و بینظیر ما خطیرترین نقش دنیا را بهعهده دارد و بهقدری بافضیلت و نیکخواه است که خدا تنهایش نخواهد گذاشت و او

رسالت خود یعنی منکوب کردن اژدهای هفتسر انقالب را که اکنون در هیئت این آدمکش بدکنش، وحشتآورتر از همیشه نمایان است بهانجام خواهد

رساند. تنها مام که باید انتقام خون آن راسترو و درستکار را بگیریم... از شما میپرسم بهچه کسی میتوانیم امید ببندیم؟ انگلستان با آن بازرگانصفتِی خود

عظمت روح امپراتور الکساندر را نخواهد فهمید و نمیتواند بفهمد. دیدید که زیر بار تخلیه مالت نرفت. میخواهد بنشیند ببیند چه میشود. در پشت

اقدامات سیاسی ما اندیشههای پنهانی میجوید. به نووسیلتسف چه گفتند؟... هیچ! آنها ایثار امپراتور ما را که برای خود هیچ نمیخواهد و آرزویی جز آسایش

و نیکبختی دنیا ندارد درک نمیکنند و نمیتوانند درک کنند. چه وعده دادند؟ هیچ! آنچه را هم که وعده دادند محترم نخواهند شمرد! پروس از هماکنون اعالم

کرده است که بناپارت شکستناپذیر است و تمام اروپا هم نمیتواند علیه او قدمی بردارد... من یک کلمه از حرفهای هارِدن ِبْرگ و هاوگویتز را هم باور ندارم.

بیطرفی پروس که همه حرفش را میزنند دامی بیش نیست. من فقط بهخدا و تقدیر تابناک امپراتور عزیزمان اعتقاد دارم. اروپا را او نجات خواهد داد.

آناپاولونا ناگهان با پوزخندی به شور و التهاب خود، از گفتار بازماند.

پرنس خندان گفت: من گمان میکنم که اگر بهجای ویْنْتِسن ِگرود عزیزمان شما را اعزام کرده بودند با یکی از همین حملههای خود موافقت پادشاه پروس را

بهدست آورده بودید. شما در بالغت همتا ندارید. حاال ممکن است خواهش کنم یک فنجان چای بهمن مرحمت کنید؟

ــ همین االن!

ضمن اینکه میکوشید تا آرامش خود را دوباره بهدست آورد افزود: راستی امشب دو شخصیت فوقالعاده جالب میآیند اینجا. یکی ویکنت دومورتهمار که از



طریق خاندان روهان با دودمان مونموَرْنسی، یکی از نامآورترین تبارهای فرانسه منسوب است. این ویکنت یکی از مهاجران درست است، یعنی از مهاجران

حقیقی و قابلاعتماد. دّومی آِبه موریو است؛ نمیدانم شما این مرد بصیر و دانشمند ژرفاندیش را میشناسید یا نه؟ میدانید، اعلیحضرت او را بهحضور

پذیرفتهاند. حتما شنیدهاید!

پرنس گفت: عجب! بسیار خوشوقت خواهم شد که با آنها آشنا شوم.

بعد طوری که گفتی همان لحظه چیزی بهیادش آمده باشد، با لحنی بسیار سرسری افزود: ببینم، راست است که ملکه مادر مایلند که بارون فونکه بهسمت

منشی اول در وین منتصب شود؟ از قرار معلوم این بارون آدم بیلیاقت مسکینی است ـ این حرف را با لحنی سرسری زد، حال آنکه منظور اصلیش از آمدن

بهاین مجلس طرح همین سؤال بود.

پرنس واسیلی این سمت را که از طریق جلب حمایت علیاحضرت ماریا فیودورونا میخواستند بهبارون بدهند برای پسر خود میخواست.

آناپاولونا پلکهای خود را تقریبا برهم نهاد، این ادا بهآن معنی بود که نه او خود در حد آن است که درباره میل یا پسند علیاحضرت قضاوت کند و نه کس

دیگری را در این حد میداند. اما فقط با لحنی سرد و اندوهبار گفت: آقای بارون دو فونکه از طرف همشیره علیاحضرت بهایشان توصیه شده است ـ و همین

که نام علیاحضرت ملکه مادر بر زبانش جاری شد ناگهان حالت جاننثاری و احترامی عمیق و صادقانه در سیمایش پدیدار شد و مثل هربار که ضمن صحبت،

از ولینعمت واالتبار خود یاد میکرد غبار غمی بر این حالت سیمایش نشست و گفت که علیاحضرت از راه لطف بارون فونکه را مورد تفقد بسیار قرار دادهاند و

دوباره سایه اندوه نگاهش را پوشاند.

پرنس با بیاعتنایی خاموش ماند. آناپاولونا با ظرافت زنانه و نکتهسنجی خاص خود که از ویژگیهای درباریان بود خواسته بود پرنس را بهگناه گستاخی و لحن

سخن گفتنش نسبت بهشخصی که بهعلیاحضرت توصیه شده بود ادب کند، اما در عین حال از راه دلجویی گفت: راستی راجع بهخانواده شما بگویم! هیچ

میدانید که دخترتان از وقتی پایش بهمجالس باز شده همه را شیفته خود کرده؟ بهچشم همه بهقول معروف مثل پنجه آفتاب زیباست.



پرنس بهنشان احترام و سپاسگزاری سری فرود آورد.

آناپاولونا پس از مکثی بهپرنس نزدیک شد و لبخندی محبتآمیز بر لب، بهنشان آنکه بحثهای سیاسی و صحبت درباره محافل اعیان پایان یافته و حاال نوبت

گفتگوی صمیمانه و خودمانی است، ادامه داد: من اغلب فکر میکنم که سعادت و کامیابی گاهی با بیانصافی میان بندگان خدا تقسیم شده است. مثالً چرا

تقدیر دو فرزند بهاین شیرینی و شایستگی نصیب شما کرده ـ و ابروهای خود را باال برد و با لحنی که چون و چرا برنمیتابید افزود: پسر کوچکترتان آناتول را

بهحساب نمیآورم. از او خوشم نمیآید. چرا خدا فرزندانی بهاین خوبی بهشما داده، و این عین حقیقت است، حال آنکه شما کمتر از همه قدرِ آنها را میدانید

و بههمین جهت لیاقت آنها را ندارید.

این را گفت و سیمایش با لبخندی حاکی از شور و شادمانی از هم باز شد.

پرنس گفت: چه کنم؟ اگر الفاتر بود میگفت من برجستگی پدر بر پیشانی ندارم.

ــ خوب، شوخی بهکنار. میخواستم چند کلمه جدی با شما حرف بزنم. میدانید از پسر کوچکتان دلچرکینم. بین خودمان بماند (غبار اندوه بر چهرهاش

نشست) در حضور علیاحضرت درباره او حرفهایی زده شده است، بهطوری که برای شما دلسوزی میکنند.

پرنس جوابی نداد. اما آناپاولونا ساکت ماند و با نگاه معنیداری بهاو چشم دوخته در انتظار پاسخ ماند.

سیمای پرنس واسیلی درهم رفت و عاقبت گفت: میخواهید چه کنم؟ شما میدانید که من تا حدی که از دست یک پدر برآید برای تربیت آنها کوشیدهام. اما

هردوی آنها احمق از کار درآمدهاند. منتها ایپولیت ابلهی آرام است و آناتول ابلهی شرور ـ و با تبسمی ساختگیتر و گویاتر از معمول افزود: تفاوت آنها فقط در

همین است ـ و چینهای پدیدآمده اطراف دهانش بهزمختی حالتی عجیب خشونتآمیز و ناخوشایند گرفتند.

آناپاولونا در فکر فرورفته، چشم خود را بهسوی او باال برد و گفت: اشخاصی مثل شما اصالً چرا اوالددار میشوند؟ اگر پدر نبودید من هیچ عیبی نمیتوانستم از



شما بگیرم.

ــ من غالم وفادار شما هستم، و فقط بهشما میتوانم اعتراف کنم که فرزندان من غل و زنجیر زندگی منند. این صلیب گناهانم است که باید بر دوش بکشم.

من موضوع را برای خود اینطور توجیه میکنم. چه میشود کرد!

کمی ساکت شد و تسلیم خود را بهسرنوشت با بلند کردن دستها و فروانداختن آنها نشان داد.

آناپاولونا لحظهای سکوت کرد و سپس گفت: شما هیچوقت بهفکر نیفتادهاید که پسر گمراه خود آناتول را داماد کنید؟ میگویند پیردخترها آزار ازدواج دارند.

من هنوز این ضعف را در خود احساس نمیکنم. اما دختر جوانی سراغ دارم که در کنار پدرش هیچ حال و روز خوشی ندارد. از خویشاوندان ماست. پرنسسی

است از خاندان بالکونسکی.

پرنس واسیلی جوابی نداد، گرچه با تیزاندیشی و حافظه نیرومندی که خاص سرآمدان اشراف است با یک حرکت سر نشان داد که پیام را دریافته است و بهآن

فکر میکند.

گفت: هیچ میدانید که این آناتول سالی چهل هزار روبل برای من خرج برمیدارد؟

پیدا بود که نمیتواند جلو سیر غمانگیز افکار خود را بگیرد. کمی ساکت ماند و سپس ادامه داد: اگر وضع بهاین منوال ادامه یابد تا پنج سال دیگر کار بهکجا

خواهد کشید؟ این هم مزیت پدر بودن. این پرنسس شما ثروتمند است؟

ــ پدرش فوقالعاده ثروتمند و بسیار خسیس است. در ده زندگی میکند. میدانید، این همان پرنس بالکونسکی معروف است که در زمان سلطنت امپراتور

فقید وقتی از خدمت برکنار شد لقب «شاه پروس» گرفته بود. آدم بسیار تیزهوش و باسوادی است. اما خصلتهای عجیبی دارد و زندگی با او آسان نیست.

طفلک دخترش روزگار سیاهی دارد. برادرش که چندی پیش با لیز ماینن ازدواج کرد و آجودان کوتوزف است، امشب میآید اینجا.



پرنس ناگهان دست همصحبت خود را گرفت و معلوم نبود بهچه علت آن را پان کشید و گفت: گوش کنید، آنت عزیز، ترتیب این کار را برای من بدهید و من

تا ابد غالم شما خواهم بود؛ یا بهقول کدخدای دِه من، چنانکه در گزارشهایش مینویسد: «گُالم» شما تا َعَبد. خوب، این دختر از خانواده معتبری است و

ثروتمند هم هست و این درست همان چیزی است که من الزم دارم.

این را گفت و با حرکات آزاد و خودمانی و خوشایندی که از امتیازات او بود دست ندیمه ملکه مادر را گرفت و بر آن بوسه زد و سپس بهسویی دیگر نگاهکنان

دست ندیمه را باز تکان داد و در صندلی دستهدار لمید.

آناپاولونا کمی فکر کرد و سپس گفت: صبر کنید! من همین امشب با لیز، همسر بالکونسکی جوان صحبت خواهم کرد. چهبسا کار رو بهراه شود. کارآموزی

پیردختری خود را در خانواده شما شروع خواهم کرد.

۲

تاالر پذیرایی آناپاولونا کمکم داشت پر میشد. سرشناسان بلندپایه پترزبورگ آمده بودند: اشخاصی از حیث سن و منش بهنهایت درجه متفاوت و از حیث

اجتماعی که در آن حشر و نشر داشتند متشابه. دختر پرنس واسیلی، ِالن زیبا بهدنبال پدرش آمده بود تا با هم برای شرکت در جشن بهمنزل سفیر بروند.

لباس مجلس رقص بهتن داشت و نشان افتخار دوشیزگان درباری بر سینهاش جلبنظر میکرد. پرنسس بالکونسکایا نیز که زن جوان و بسیار ظریفی بود و

میگفتند که جذابترین زن پترزبورگ است آمده بود. این پرنسس زمستان گذشته بهخانه شوهر رفته بود و بهسبب بارداری، دیگر در ضیافتهای بزرگ و رسمی

حاضر نمیشد، اما در شبنشینیهای کوچک همچنان شرکت میکرد. پرنس ایپوِلیت، پسر پرنس واسیلی نیز با مورتهمار آمد و او را بهبانوی میزبان معرفی کرد.

آبه موریو و بسیاری دیگر نیز بودند.

آناپاولونا بهمهمانان تازه رسیده میگفت: شما هنوز خالهجان را ندیدهاید؟ ـ با خالهجان آشنا نیستید؟ ـ و با رفتاری بسیار جدی آنها را بهنزد پیرزنی فرتوت

میبرد که خود را با روبانهای بلند آراسته، بهمجرد ورود نخستین مهمانان با وقار بسیار و رفتاری آرام از اتاق دیگری بیرون آمده بود و آنها را بهنام معرفی



میکرد و نگاهش را بهآهستگی از مهمان بهخالهجان برمیگرداند و بعد دور میشد.

مهمانان همه تکلیف تشریفاتی سالم و تعارف بهخالهجانی را که هیچکس نمیشناخت و برای هیچکس چیز جالبی نداشت و دردی از هیچکس دوا نمیکرد

بجا میآوردند. آناپاولونا با حالتی جدی و توجهی متظاهرانه و بهاندوه آمیخته سالم و تعارف آنها را زیرنظر میگرفت و در عین سکوت تأدشان میکرد.

خالهجان با یکیک آنها با زبانی واحد و پیوسته با همان عبارات از سالمتیشان و سالمتی خودش و سالمتی علیاحضرت که آن روز، خدا را شکر، حالشان بهتر

بود حرف میزد. مهمانان بیآنکه از سر نزاکت شتابی نشان دهند، با احساس تسکین از ادای تکلیفی سنگین بهپیرزن، بدرود میگفتند و تا پایان شبنشینی

دیگر حتی یک بار هم بهاو نزدیک نمیشدند.

پرنسس بالکونسکایای جوان، کارِ گلدوزیش را در کیسه مخمِل زردوزیشدهای با خود آورده بود.

لب ظریِف زبرینش که از کرکی لطیف سایهای داشت نسبت بهدندانهایش اندکی کوتاه بود اما بهکیفیتی نمکین باز میشد و گاه نمکینتر از آن فرود میآمد و بر

لب زیرین قرار میگرفت و این نقص، یعنی کوتاهی لب و دهان نیمهباز، چنانکه همیشه در زنهای بهراستی جذاب صادق است، بهصورت زیبایی ویژهای جلوه

میکرد که خاص او بود. مهمانان همه از دیدن این مادر آینده که با نشاط و تندرستِی شکوفایش بارداری خود را چنین بهآسانی تحمل میکرد بهوجد میآمدند

و از نگاه کردن بهاو سیر نمیشدند. سالخوردگان و نیز جوانان دلمرده و افسرده، پس از اندکی بهاو نگاه کردن و در کنار او ماندن و با او سخن گفتن احساس

میکردند که مثل او شدهاند. هر کس که با او همکالم میشد و با هر کلمه لبخند ظریف و روشن و دندانهای سفید درخشان و مدام پیدایش را میدید، گمان

میکرد که آن روز خوشروتر و شیرینتر از همهروز است و حال برای همه چنین بود.
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