
  

 

اوف به همسرش  میابراه رزایم ینامه ها

 سارا خانم!
 ترجمه : بهروز مطلب زاده

 روز،یکردم. از د افتینامه تو را در روزید

ته ز وز مودم را  حالم بهتر استتتت، ال 

 یک م.  برا یاحستتام م فیضتت  یلیم

رفته بودم.   اریشتترکت در سلستته ستت 

زا رغمیعل  یزبون و کوچک یوسود آدم 

 یچشتتتم و رو یب یکه مان د پشتتته زا

فقط  بلدند  وز وز ک  د و آدم را  ،یزیپائ

ندگ یعصتتت  حالم یب یو از ز زار ک  د، 

 موب است.

 تاریخ

19/07/38  
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 نامه های میرزا ابراهیم اوف به همسرش سارا خانم!*

 برگردان : بهروز مطلب زاده
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 نگازی کوتاه به زندگی میرزا ابرازی وف
 

سال  ست دار نامدار آذربایجانی در  سیا ش امه نویس و  س ده، ن ای در یکی از  1911میرزا ابرازی وف، فرزند اژدر، نوی

 متولد شد. ز وز کودک مردسالی بیش ن ود که مادرش را از دست داد. «  ایوه»روستا زای سراب، به نام 

سال  ستجوی کار و لق ه ای نان، رازی 1918در  ساله بود که به ز راه پدر و برادر بزرگ تر از مودش در س ، زفت 

ه ستتت د مود را بدر راه سان بامت و او به ز راه پدر، به ستتیتی توان ،د باکو شتتد. برادرش ل ا از ای که به باکو برستت

سالی س ین مرد  سان د. او از ز ان  شد. روززا در م اطق نفتی باکو مان د  ،باکو بر ش ا  و  «زاربات »با کار و زح ت آ

ش فکران ایرانی مهاسر در « باالمانی» س ی که برمی رو سی غیر ر سته گرییته در کالم زای در کار می کرد و س

 باکو دایر کرده بودند درم مواند.

آشتت ائی با برمی از اعءتتان کانون ادبی  در اثر ،ب د یوارد آموزشتتگاه صتت  تی شتتهر باکو شتتد و چ د 1926در ستتال 

شته بود"زاربات» ءویت آن کانون درآمد،  زمان زیادی نگذ س دگان  ،، به ع که ف الیت در یکی از گروه زای ادبی نوی

 تر از آنکه انتظار می رفت ث ر داد. زوادار ماکسیم گورکی را آغاز کرد. ف الیت زای ادبی او بسیار سریع

به  "شت له زای آوریا»مج وعه ای به نام  در 1930درستال  « شتده چاه حفر»اولین ستروده میرزا ابرازی وف ب ام 

شر  شریات آن دوره م ت سیاری از ن ستان زای او در ب سال زای پس ازآن بود که، مقاالت، نقدزا، و دا سید. در چاپ ر

 شد.

پروژه سریان پیشتت رد  اسرای برنامه زای پ ج ستتاله ستتوستتیالیستتتی، و در دوره در 1932ستتال  رمیرزا ابرازی وف د

س گین ص ایع  سازی و ایجاد  شازدات و تجربیات او از  ،سامت ان  سفر، م صا این  شد. حا ستاده  به اوکراین فر

 «. سرزمین غول زا»کتابی است با ع وان « دون ام»و « دنیپر»، «کیِف»شهرزای 

شکده دولتی علوم تحقیقاتی آذربایجان، در میرزا ابر ساله در دان سفر، و دیدن یک دوره دو ازی وف، پس از پایان این 

شد. او در آنجا،  هشهر گ جاز طرف حزب به  1932سال  ستاده  سی حزب،  درفر سیا ش  ه  سئولیت  شتن م عین دا

سئولیت  ش امه رفترا نیز به عهده گ« سرعت»سردبیری روزنامه و م صا این دوره از « 1935« )زندگی». ن ای حا

  .او ستف الیت 
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دوره کارش اسی ارشد را در ش  ه شرق ش ا سی آکادمی علوم اتحاد س ازیر  1937 – 1935فاصله سال زای  او در

د مح ادیب و نویستت ده بزرگ آذربایجان، سلیا  به پایان برد و تز مود را به زندگی و آثار  ،دگرا  شتتوروی در ل ین

 د.اللی زاده امتصاص د

وزارت فرز گ  ک یساریا یبه ع وان مسئول  ،سال نداشت 31، در حالی که بیش از 1942سال  درمیرزا ابرازی وف 

 مردم آذربایجان انتیاب گردید.

 
نوازنده افسانه ای تار در آذربایجان و  1سارا پری وف دمتر لربان پری وف شمیرزا ابرازی وف به ز راه ز سر

آیدین، سول از و سئودا. سارا مانم، ز سر میرزا ابرازی وف اولین زن نوازنده پیانو در آذربایجان  نفرزندان شا

 است.

 شد.   عءو اصلی آن برگزید 15به ع وان یکی از او ، پس از تشکیا آکادمی علوم آذربایجان، 1945درسال 

سال زای  صله  ش 1946 – 1942میرزا ابرازی وف در فا سئولیت وزارت فرز گ س هوری آذربایجان درعین دا تن م

 تئاتر و باله دولتی آذربایجان را نیز به عهده داشت. –شوروی، مسئولیت و سرپرستی اپرا 

شوار س گ دوم سهانی، چه در کارمانه زا و مزا سیت و د ش ار، مقاله  ،عراو در دوران  و چه در س هه زای س گ با ا

 زا و نوشته زای مود،  نفرت از س گ و س گ افروزان را ز واره ش له ور نگه می داشت.
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وطن »     رفت و پس انتشتتار نشتتریه  «ارم»رود مرزی ستتوی آن  آذربایجانِبه  1941ستتال  میرزا ابرازی وف، در

 را به عهده گرفت.)در راه وطن( مسئولیت و سردبیری آن « یولوندا

زر در رابطه با مستتتائا مردم آذربایجان به ویژه داستتتتان زا و آثار لل ی فراوان دیگر،  ،در ز ین دوره استتتت که او

 ملق می ک د. برای ن ونه زم که شده می توان از این آثار نام برد :«  ارم»دوسوی 

دوازده »، «داستان زای س وب» ، «اساق»، «مَلَک»، «رازی دو سر بر»، «ززرا»، «شیفتگان ز ر»، «صدای ترس اک»

 .«زندگی پرویز» ، «گالبتین»، «مسرو روزبه»، «دو زندگی» ، «پایان اضطراب» ، «آتش ک ار در»، «آزاد»، «دسام ر

، «پروانه» ،«آدم موب» ،«تکیه گاه بزرگ» ، «آن روز فرا می رستتد:»و ز چ ین رمان زا و ن ایشتت امه زائی مان د  

درعین  ،پرکار و ف الای و... میرزا ابرازی وف به ع وان نویستتت ده « دمتر دزقان»، «مادرید»، «مح ت»، «زندگی»

ترس ه زائی از نویس دگان و ن ایش امه نویسان میتلف سهان به ترکی آذربایجانی ترس ه کرده است که بطور  ،حال

 را نام برد. رمو لیاز « نژ وان دو»از چیوف « سه موازر»از شکسپیر. « شاه لیر»ن ونه می توان از: 

 

صو شان می دزد. در این ت عُزیر حاسی بیکوف،  ،ریاین عکس پانزده عءو اولیه آکادمی علوم س هوری آذربایجان را ن

 ص د وورغون، میرزا ابرازی وف و ت داد دیگری از بزرگان ز ر و ادبیات آذربایجان دیده می شوند.

 بطور مالصه به شرح زیر موازد بود : ،ارائه بدزیمرا گر بیوازیم لیست کاملی از آثار و نوشته زای میرزا ابرزی وف ا

   1932* سرزمین غول زا  

  1934* برای زندگی  

 * زندگی  )ن ایش امه(  

  1937* دموکرات بزرگ )مال نصرالدین( 

 1947* زندگی و ادبیات 



ه ح ف ص  6 | 54 

 

  1949* آزاد 

   1949ا می رسد )رمان( * آن روز فر

   1950* سالم بر روسیه 

  1954سلد  1* آثار م تیب 

 1954سلد  2* آثار م تیب 

  1956سلد  3* آثار م تیب 

  1957* زبان آذربایجانی ) مقاله زا( 

  1957* تکیه گاه بزرگ  )رمان( 

   1958یادداشت زا(  –مقاالت  –* تارزای طالئی ) ماطرات 

  1961مدی ه ) داستان زا(  * دِلِ

  1961* در س هه مردم و رئالیسم )مقاله زا( 

  1962« صابر»* شاعر بزرگ ما 

  1964* در دام ه زای کوهِ  مورو ( داستان زا 

  1970* توضیحات ادبی 

  1971* پروانه 

  1983سلد  10* آثار م تیب در 

  1975* زندگی پرویز ) داستان زا و ن ایش امه زا( 

 صفحه نشر گ جلیک صفحه بدون تاریخ نشر  550تو. در  چراییک نوشته بی چون و * ی

  1986* به مادرم میگم زا )داستان زا و ن ایش امه زا( 

 * لل ی که طوفان را یاری می ک د. باکو آذر نشر بدون تاریخ نشر

دستتام ر  17روز درتالش بود، و ستترانجام، میرزا ابرازی وف ، مردی که ز ه زندگی اش  ستترشتتار از رنج و شتتادی و 

 به ماک سپرده شد.نیزدر باکو درگذشت و در گورستان مشازیر ز ان شهر  1993

*** 
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19/06/38 

 فرشتۀ عزیزم سارا!

سکو از ،ش اکه ولتی  از شدید و دور لطار یروی  حزن و اندوه عجی ی  ، ت هائی غری ی درمود حس کردم وناپدید 

سااگر مرا درمود فرو برد.  پائین می پریدم و به آرامی، ز راه تو  رو غ ا دپراز گرواگن  ناز آوظیفه ن ی کردم،  ماح

 به سوی مانه می رفتم.

ستاد ک ار مدتی طوالنی در سوی، به مپ جره ای سچراغ زای کوچکی که  سو ش ک می زدند، تدر دورد میره  زا چ

  .مفرو رفتشدم و به رویا 

شتن، آه...  ست دا سادو سربل د می ک د! نچقدر ان ش .را  سارا سان!.  هدر اندی ، ت ام نباور کای بی پایان غوطه ورم، 

 مالصه می شود.  ودر ت مو آرزوزای لو آمااندیشه 

عجیب است،  وال اًد. ک س ادت، رزایم ن ی  از این روززای سرشار رویایی، اندیشیدن به شیری ی و حالوت مز وز ز

ه و سون تفاز ی برنیانگیزد...اما هاندیشه زائی می سویم که زیچ ش پاکیزگی  را در یس ادت و موش یت نیست؟. من

 م کن ن ی شود، زیرا تو چ ان بی پیرایه ای که مستحق پرشکوه ترین عشقی.

 این زا زول اک تر، عذاب وسدان است!. هاز ز ی نگرم، از شرم سرخ می شوم. و سان!، ولتی به گذشته ام م سارا

شوم، که  نر زیجاگرفتاچ ان  گازی آن ست»موسودی  مودم رامی  ز ه کرده زای مودم  از می نامم و« رو حقی پ

 گذرانده ام.  سر از حقیقت یک صدم آن چیزی است که مت فر می شوم. این زا زیچکدام م الغه نیست، در
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شان حتی حقارت  این پستی و برابر پیدا می ک  د و در دالیلیبرای زر نوع س ایتی  زست د که یکسان ،سهان در دل

 مود می سازی!... مدیون و وامدار پیش تو با بزرگواری مود، مرا، بیش ازاما ،  لرزد ن ی

 که به تو یل ال سی ان در و ،مرب میبه سر  نا امیدی مطلق رمان، دمشترک  ماللات و ردیدا زر راستش، من ل ا از

با نفرت از مود موازی راند!  مرا کردم که تو گ ان میمن  تو را نداشتم. سوی بیشش از تصور روزیچ به  ،مه بودفتگ

سم! ...(  ک م چقدر بیدار تو ای که حس نفرت را در من از و)  صاحب لل ی بزرگ تر تومی تر ش ده تراز و اما   یآن بی

 که من گ ان می کردم!... 

صال م دی تو م  ا می یابد.  س ادت تالش برای موش یتی و سارا...! ز ه زندگی من، در ، تو مرا ک م چرا باید انکارا

این، زندگی من یا برای تو موازد  به نام افسردگی روحی نجات بیشیدی. پس از فالکتی  از ویک سقوط م  وی،  از

 بود و یا زیچ نیوازد بود!.

ستم آن  می اگرآه... شانی توان ست چش ان نگران تو درکه  غم آلودیپری شه بزدایم و  النه کرده ا  ناز بیرا برای ز ی

 گذشتن سان نیز دریغ ن ی ورزیدم!. ب رم، حتی از

نیستی  کسی ز ان مگر تو توان به ز ه گفت. که می ای مپ دار هیا وگفتم را، سی ان  من کهسارا سان!، ز ه آنچه 

سات مرا ارج می گذاری؟.  سا سم که تک و ت هادرحالی این زا را برایت می اک ون  که گرامی ترین اح اطاق  در ،نوی

 عیب نیست. نشسته ام. گریستن در ت هائی نیز برای ما

 مبر وسدان ،من نامی بد، بگذارچ انچه  نتوانم تو را موش یت سازم،  اگر نیوازم گشت. بازمسائا به این  بار دیگرمن 

 آنگاه است که تح ا این رنج زا برایم سها تر موازد بود...زیرا س گی ی ک د، 

سیار ست؟»با این پرسش که  م وشد مواب بیدار بد موابیدم. بارزا و بارزا از دیشب، ب  نگه انیسراغ به « ای جا کجا

 رفتم.

سیدن به به  ،ص ح شدم«تووز»محض ر سول روبرو  و دو، دریک اطاق کوچک  رفتیم. زر همه ان مان. با زم به ، با ر

ه آمد )ک یته بیش(« رایکوم»ازاک ون  زم شروع کرده ام، امازود بریم. نوشتن این نامه را ص ح  می سره ب بنام اس

 نی ه کاره ماند. ام برویم، برای ز ین است که، نامه« یوزلکا»ند که باید به ا
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بیرون از مانه ما که ستتاعت دوازده  !زی ائی استتت؟ سای با صتتفا و چقدر نام دارد رفتیم.« شتتاملیق»که  یبه کالیوز

شت آمد ساعت ز سته زای گا و غ چه، به شب ه بودیم،  سه برای دیدن من با د شاگردان مدر شتیم.  به مانه برگ

 به زیجان می آورد که ... چ انرایکوم آمده بودند. ز ه این زا، انسان را 

تلفن با تو صتتح ت ک م، اما از طریق چ دین بار تالش کردم تا حتی فرستتتادم.  تا گرامیز ان رایکوم برایت  ازمن 

 که نتوانم با تو تلف ی ت ام بگیرم، مرا ب یش.ی روز زربابت موفق نشدم. 

شکوه بود. زی ائی زای  امروز بر تاثیری که دیدار شت، کوتاه اما با ص ی یت مردمان  ای جا ط ی تمن دا سادگی و  و 

 .ه استاین دیار، مرا مفتون و واله مود سامت

 ...دارد!پایانی ن ن،احساسات مدر باره  سارا سان، نامه به درازا کشید، بی آن زم، نوشتن

 می بوس ت           رسول به تو سالم می رساند، سالم مرا به مادرت، به عسگر و ز ه ازا مانه برسان. سان،   سارا

  .میرزای تو

*** 

 

05.07 .38 

 م!ا سارای دوست داشتنی

مان صمممممممر  دیدار از ، دیروز تمام وقت برایت می نویسمممممممم« رایکوم»از بیرون رفتناین نامه را درحال 

ها جلسمممه مشممماوره داشمممتیمم شمممب سممما ت  هائی شمممد که هنبه کشمممت می کنندم شمممب هم، با کشممماورز« خوزلاک»

به خواب در جای خود  یحرکت یبسمممن ین و چون سمممن ی ه، دوازده، با جسمممم و روحی خسمممته به خانه رسمممید

کردم از آنها خواهش کردم تابه تو رضمما با ن ار صممحبت اما به تو زنگ بزنمم  مرفتیمم امروز صممبن نتوانسممت

 زنگ بزنندم

 چقدر دلتنگ می شوم و بسیار ،حاکم است آرامش سکوت شب ها، وقتی در وضع مان خوب و خوش استم

قه، در دقی هر و هرآن بلکه اوقات سکوت شبانه، فقط درنه ممم نه، ببینم، هیش تو باشمرا  خواهد که تو دلم می

 نمم  زیزم، تو همیشه در قلب من زنده ایمز می بال تو بال آرزوی دیدار

اسمممت، « داغلی»وابسمممته به منطقه  که« کیشممممیشممملی»کالخوز  از من و رضممما برای دیدار ،اسمممت قرار النا

   استممم رگویند که شب، امکان برگشت به رایون وجود نداردم راه آنجا بسیار دو حرکت کنیمم می
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این صحرای ههناور را به  ی ازکوچکهرچند خواهند توانست نشانه های  که می نویسم کلماتی سارا جان، آیا

 تو برسانند؟م 

 رسممانمم بقیه مسممائل را تو خودت میبهمینجا به هایان  نامه را درمجبورم برویمم من  باید کهبه دنبالم آمده اند 

 به  س ر و مامان و بقیه سالم برسانم می بوسمت، سارای منم  دانیم

 

 من سارا! ۀ زیزمن، فرشت

به تو ، هم این من هیش از نخواهم گفتم یسممممخن ،تو جدائی از از هسغِم  و ژرفای رنج و قاز  م، دی رمن 

آنچه که با ث حزن و اندوه می شمممممممود چیزی برایت کلی  بطور مسمممممممائل غم ان یز ودرباره  قول داده ام که

 فت چیزی نم اما، با توجه اینکه رنج و اندوه، بخش جدائی ناهذیر زندگی است، آیا می شود درباره آن ننویسم

 سکوت کرد؟ و

آن  دم، ازخوو معاصرین میان هم ساالن  رنج و اندوه اجتما ی چیزی نمی گویم، زیرا در ازمن جان،  سارا

 آن آمال و جدائی ها، از می گویم که ازآن رنجی سمممخن  کسمممانی هسمممتم که به خوشمممباوران تعلق دارمم من از

نوئی  یخواست هاو  ، آرزوهاتو احساسا می فرسایدروان انسان را  که روح وحکایت می کند هائی  آرزو

  را به وجود می آوردم

می تواند این اندوه را به شمممادی بزرگی مبدل سمممازد که حد و اندازه ای برآن  ،کوچک و ناچیز  ی هرچندامید

 متصور نیستم

صمد )منظور صمد وورغون  امروز تل رامی برای ممرا هم هشت سر گذاشت امروز ،هر طور که بودسارا، 

ستار –است  شما زنگ تالش کردم تا ن هم بدمم صفرستا( ویرا ستم هیچکس درخان مم با اینکه مینزببه  ه دان

  نیستم

 باشدم تواند، تسلی بخش انسان ها ، همواره میرویا بافی های زیبااین 

فیالرمونی بودیمم سمفونی شماره هنج شوستاکوویچ را گوش دادیمم امشب، من و جمشید  در دیشب، با  س ر 

 !مخوشحال شدم را دریافت کردمم چقدر  س ر به باغ رفتیم و برگشتیمم تا رسیدیم، تل رام تو و

می کنی چه می نوازد؟  باغ، خربزه آورده بودیمم همین االن آن را خوردیمم  س ر دارد تار می زندم فکر از

 «مشکسته!»البته که 

 گرم شممده اسممتم دیروز، وقتی که داشممتیم با ماشممین به خانه برحد  از شگرم باکو، بی یروز اسممت که هوا دو

ضافه کردم «م سرم خیلی درد می کند»می گشتیم، به غالم گفتم  سارا هم »که بعد ا ستاینجا جای   «مخالی ا

 «من است!یهم تسر درد لت  احتم ،خوب» جواب داد به خنده غالم 

 دلتن ی می کندم با اینکه مقاوم تراست، هم  خالی استم  س ر توسارای من، واقعن هم جای 

 من غلبه داشته استم احساساتم برهمیشه زندگی،  رابطه ضعی  امم می شود گفت که در ندر ایاماممممن 
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آن را شروع نکرده امم اما ان ار دارد خونم به  حتی کنمم هنوز کار« محبت»نتوانسته ام برروی  سارا جان،

  آنقدر زیاد است کهممم، کار مممهاکاراین جوش می آیدم احتماال به زودی شروع کنمم 

 ما خوب حال و روزدم ی، دلتنگ نباشممخودتوهم ، به همه سممالم برسممانم هم مادرجان،  سممارابه همه سممالمم 

 یمم سارای من، می بوسمتم داره رضا، ن ار و صمد سالم م برای شما روزهای خوبی آرزو می کنیمم باست

 میرزای توم 

*** 

 

 

 

07/07/38 

 !ام پاک و بی پیرایه سار ای  من، سار ای

آن را توان آن را مرید.  چ ان گ جی ه ای که نه می توان آن را فرومت و نه، میآناستتتت،  گران بهائی گ جی هدل، »

 فلوبر. «. می بیش دگونه  ز ین د، ک می  عرضهگونه  ز ین

، اگر  چ انچه سستتتته زمز ین  رای. بمی ک  دنیاززای روح من حکایت  نامه زائی که من برای تو می نویستتتم، از

 گذار...من نبه حساب بی وفائی  وو، شنآزرده  از من ک م، گرییته، لولی را که به تو داده ام نقض می

 شتتت ا در استتتتق ال نا م استتتب، از زای گران ستتتپری شتتتد. اوال، م ر هاز اندیشتتتامروز، ت ام ولت ام، با ان وزی 

شد. «کیسلووودسک» ش یدم و حالم میلی بد  سان زا، برمی از این چرب زبانی را  ک ی  زند. حال آدم را بهم می ان

من این ز ه به  حتی صتتت د وورغون، صتتت د وورغونی که کرد. فیت ر این، عوض، ز ه چیز را برای من  پیش از

 دارم نیز، به استق ال ش ا نیامده است. باور اش دوستی 

زم، کودکانه، به  اما باز زا( بوده ام، این )حتی دزشتتت اک ترازی ئچیززاچ ین شتتازد  ، بارزاطول زندگی با ای که در

شه اندی و بی غش، دارم. من آدم ابلهی نیستم. بگذار چ ین باشد. دل زای صاف و دوستی زای ایده آل و حقیقی باور

 مصون موازد داشت. زا چیز بسیار زای نیک، ما را از

. مان د کسانی که می شودغیرم کن  بیشتر وزر اداره، زر در نم کارکردن م ازعه سیتی داشتیم.« رایکوم»امروز، در

درک  م رامودوظیفه  ،من با حس مستتئولیت ت ام بروم. آنجاه بزور راضتتی می ک م تا بمودم را به سه م می روند، 
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صی دارد. من در کارکردن از ک م. لیکن زرمی  سیاری از کس توانائی ما ت  این مورد، ط ی مهارت زا محرومم. در ب

ست. در مرا سر احت شرایط الزم،  فقیر آفریده ا ستی،  سامتن ززاران س له با  به زیر می بای سکوت کردن،  بودن، 

حتی گازی و  مون را به سوش می آوردکه   ،درون ، ماموش سامتن آتش«اگر»و« اما»مان د دو پهلوئی ع ارت زای 

ست. ، چقدراما  چاپلوسی را بدانی. ز ه این زا برای من ش ا سیاری، موش آی د روحیه من این  و غری ه و نا آ برای ب

ست. به ز ین  سی ، یک دلیا زمنی ست»ام، اع ال مرا  تل گر زدهاو  ناپاک طی ت که من بهک سته یک ک ونی  «شای

سته و س ندان ست. لرار رایکوم  کار دستور ئله را با این مء ون، برای بحث  درم پشت و مدا »روم زا به لول داده ا

 می آید انجام دز د. دستشان بر زرچه از بگذار«.  پ ازشان

دارم. ستتتارا سان، ز ه این زا،  ن اید حتی  به عظ ت آن باور مان و من اما، به مردم مودمان، به عدالت سوئی حزب

 ناراحتی تو شود. زیرا که زندگی مودش م ارزه است... تکدر ماطر ویک ذره موسب 

تالش می ک  د تا با حرف زای پوچ و بیهوده، که دانم  وال ا مودم را م  ونِ چ ین آدم زائی می من طرف دیگر، از

 دارند تا زرچه بیشتر ب ویسم و م ارزه ک م... این طریق مرا وا می ها اززبرا که آن ،زویت دروغی ِی برای مود بسازند

 ستتریر او ساودان استتت و بر» ن چه زی ا می گوید : یستتطرزای باال ستتی انش را نقا کردم، ب  ز ین فلوبری که در

 «، با الهام شکوز  د می گردد...ادشازیپ

 می شوم... آرام تر من، ای و ز ه این زا را می ش وی وک ارم نشسته  سارا سان، دلم آرامش می یابد، پ داری در

، تامین ک  د را بهترراحتی شتت ا درآنجا،  تاای جا صتتح ت کرده ام،  شتت ا، درمورد استتتفاده  ستتارا سان، در باره نفتِ

 ،مودت م ات به آدرم بفرستم. مرا ب یش سارا سان، فردا به وسیله تلگرام، م لغ ززار ای نامه ،ز ین روززااحت اال 

 مانه مشغول ک م.  در مودم  راشب زا طور شده،  کهزر ،برایت می فرستم. تص یم گرفته ام

سان. دمترزا و به مادر ست موبی برای تو زم. حدم می به نگار سالم بر ست. از زنم که او دو ش م آب دیگران  ا چ

 ن ی مورد.  

 به ز ه شان سالم برسان. برایم نامه ب ویس. می بوس ت، امید من!. چطور است؟ «آلام اوغالن»حال 

 باکو –میرزای تو. 

*** 
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07/07/38 

 زندگیم! امید و پناهِ

 من! عزیزِ سارایِ

 

 «          ان ای سسم انس چرا چ ین درزم کوفته و متالشی می گردی،» 

 «زاملت»                                                       

گریم.  از ته دل میریم... گ می می شود. چش انم سرازیر اشک از درحال نوشتن این سطرزا، بی امتیار،سارا سان، 

سوگ پدرم، و ب دزا، روزی که دائی ام  سوگ مادرم، در گونه گریسته ام. در سه بار، این دع ر مومن در ت ام طول 

چ ین استتت که  .ممانده بود کار بی کس و بی صتتاحب و ،کوچه زاکوچه پس  من در بیرون کرد و مود مانه مرا از

 چیست؟. دانم از غ ی، که مود نیز ن ی لل م غ ی نهفته است، گریم. در می اک ون نیز

ست. دو ساعت دوازده شب ا ساعت بر روی زم لرار گرفته اند. ع ر اک ون  ست، عقربه زای  عقربه  سان نیز چ ین ا ان

 با زندگی وداع می مته شد، ما نیزازنگ ساعت دوازده نوکه رروی زم لرار بگیرند. زمانی تا ولتی که ب آن می چرم د

 ک یم و موراک مارمولک زا می شویم.

بردند.  به گورستتتتان میبرای دفن مرده ای را  ،با آز گ حزی یعده ای  ،کوچه بالکن ایستتتتاده بودم، در امروز، در

پشتتت، چهره  بودند. از کردهح ا می کردند. او را با گا زا آذین  شمود سلوتر ازرا  تصتتویر او رویش پوشتتیده بود،

شت اک وای اش را از درون تابوت دیدم.  شادیاز  . دربودمدایا، چقدر وح سوی کوچه  از ،ن لحظه، کودکی با  این 

 مقابا تابوت گذشت. افسوم... افسوم بر زندگی انسان!... به آن سوی آن رفت و درست از

 دارد. می وا اندیشیدنت هائی، انسان را به 

شده بود. مودش چیزی به من به اداره آمد، که  روزم اونِ مرا بردند. او دی رفیقِ  ،سارا سان، امروز ش یه یک س ازه 

 صح ت را باز نکردم و چیزی نگفتم.  دانم. من زم سر گ ان می کرد که من چیزی ن ی  نگفت.

، اریب با وضع رلت، دست گرفتهدو میان  اطالش نگاه کردم. در اطاق تاریک، سرش را در، به مگشتمی  ربولتی که 

یت ، برای ف الزندگیمن برای . است منبزرگ  این ض فدلم برایش سومت، نشسته بود. دلم ریش ریش شد.  ت ها

  بی کفایت ام.و  عاسز سیاربزای ع لی، 

فراموش می ک م و او ز ه چیز را لل ا غ گین می شوم. ولتی دش  م را چ ین درزم کوفته و گریان می بی م، حتی 

 می بیشم. را 

 ست؟. زانسانی  تراژدی سهان، چیزی وحشت اک تراز درآیا سارا سان، 
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از روی  کاریت ه میانت و کی و چه زمانی،  ،؟ز چون انستتان مواز د زیستتتچه ولت،  زا، پس انستتانسان،  ستتارا

ستی و دنائت از میان موازد رفت؟شد زمین پاک موازد صدالت و عدالت حاکم موازد ؟، پ ستی،  ش یتی، را ، مو

 .شد؟

» نامه زای « ادبیات بین ال لا» هدر مجلساعت ت ام روزنامه زا را نگاه کردم.  پس از پایان کار، دو سان، امروز سارا

گ جی ه بزرگ فرز گی انستتتان زا در سهان  از که، یمنادان ما چقدر ،مدایامواندم.  را دیگر شتتت ر چ د و «وُلتارین

 .بی م ریمای گونه 

سرایت نک د.  سارا س ک تر بار زبان آید، بر  مو غدرد  اگر ،زرچ دسان، بگذار، حال و روز من بر تو  شد.  دل  موازد 

 چقدر زی است :انگلیسی. ب ین  مواندم. ترس ه از ی دیگر زمیک ش ر زی ا ،در آن مجله

 مرا،  اگر» 

 برادرانه به گور می سپاری

 فرلی ن ی ک د، 

 .مباش کدام گور ای که در

 فقط،

 «عشقم را فراموش نکن!

 سان. به مادر و دمترزا سالم برسان. می بوس ت سارا

 باکو –با ز ه زستیم، میرزای تو. 

*** 

 

 

 

 

16/07/38 

 سارای دوست داشتنی من!

 

 .آفتاباک ون برای تو، درباره  و

 درون مون، نه این شتتورو او ن ود، نه این آتش ستتوزان در چیستتت؟ اگر می اندیشتتم، آفتاب!، آفتاب!، آیا میدانی او

 لاط یت، زیچ یک وسود نداشت. عشق، نه این روش ائی و فروغ در اندیشه و نه این اشتیاق در

ن اش وسود ،آنانی که ط ی ت ، ازال تهیی  دان، م ج د می شدیم. من  و سرما میان عال ی از او ن ود، ز ه ما، در اگر

 ملق کرده، سین ن ی گویم. وای به حال آنان...« سرد»را 
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شته ام. م ا ک ار تیت را، در نامه زای تو شروع کرده ام. ماالریا هزجدزم ما روز آنها را می موانم. ازمدام گذا ، کار را 

 ه دکترزا، بی اری اعصاب زم زست. پدرم را درآورده است. به گفت

وز دارو استتتفاده می ک م. فردا را زم در ر زر تزریق کرده اند. یآمپول نم ناراحت ن اش، حالم میلی موب استتت. به

 موازم کرد.  عرا شروکار دوباره مانه موازم ماند و پس فردا 

 ک ار تو(.دکترزا یک ماه، یک ماه و نیم باید م الجه ک م. )ال ته در ه گفته ب

( رفته و با او در باره بی اری من صتتح ت کرده بود. ویراستتتار–امروز، رفیق اردوبادی، نزد بالروف ) میرس فر بالروف 

ن ای دانی که او چقدر آدم حساسی است(. با ) می .دز دیک ماه و نیم مرمصی ب کرده است تا به منبالروف سفارش 

اول  ،موازم شد. دیرِ دیر «کیسلوودسک»ز ین ماه، رازی  25، روز س ی ار پایان رسیدن سلسات هاز بپس حساب، 

 درآنجا موازم بود. آه، که چه روززای زی ائی با تو موازیم گذراند. آگوست

سفارش ما را به عادله بکن، به او بگو که ب ، تونسارا سا سان.  سالم بر سم. به مادر و دمترزا   ما کم محلی هرا می بو

 نک د.

 تو، فقط تومیرزای 

*** 

 

 

 

 

19/07/38 

 سارای من!

ستدیروز ازرا دریافت کردم.  نامه تو دیروز سام می ک م.   ال ته ز وز، ، حالم بهتر ا ض یف اح  برایمودم را میلی 

سه  شرکت در شم و روی  رفته بودم. علیرغم وسود آدم زای زبون و س ی ارسل شه زای بی چ کوچکی که مان د پ

 ک  د، حالم موب است. آدم را عص ی و از زندگی بیزاروز وز ک  د و   بلدند فقط پائیزی، 

شب س ت  ،دی س ی ابه م ا سرتی دررآغاز  سکر ،. منشد فیالرمونی، برگذار ، ک  شید، با زم رفته بودیم.  و ع   دبس 

بالروف  ید  .آمدزم رفیق  با ها سدا  ازمن  به من گفت می آن بالروف  برای  ، زرچه زودتر بروترزود» شتتتدم. رفیق 

سرت  آی ده موازم آمد. چ د روز . ب ابراین در«م الجه سید. در تقری اک  ق رفی ،ز ه این مدت ساعت یک به پایان ر

ط ق عادت ز یشگی، من صح ت کرد. پس از این صح ت زا، با ما ف لمیتنکرد و راسع به مسائا  رزاما را  ،بالروف

 پیدا کرده بودم. به مودم گفتم :  بسیار موبیروحیه 
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ور توانی تص میاصال لهرمانی باید به مود م ازات ک د. سارا سان، آیا  انمردم آذربایجان، برای پرورش چ ین فرزند »

 .«است؟ و شجاعی درایت، سوان ردک ی که او چه آدم حسام، لاطع، با 

( راستاروی –است، پدر سارا مانم، ز سر میرزا ابرازی وف پری وف نم ظور لرباولتی ک سرت به پایان رسید، با پاپا )

سید  صح ت ما“شده میلی الغر »که  تو گفدیدار کردم. حالم را پر شدیم. او رفت و از کردیم و. ک ی  ما  زم سدا 

 با این حستتتاب االن باید زوای باکو زیاد گرم نیستتتت.زوای پس از موردن شتتتام به مانه برگشتتتتیم. این روززا، 

 باشد. موبمیلی « دسککیسلوو»

را « کیسلوودسک»تا من کل ه «. دکترزا برای استراحت، کجا را توصیه می ک  د؟» من پرسید که  از دیروز، یک نفر

به راستتتی زم  «.دمی شتتو م الجهبا زم سستتم وزم روح زم آنجا در» ، «تف به این دکترزا...» گفت  آوردم، نبر زبا

شروع موازم کرد. برای لذت بردن،  شتن را  سم، نو سارا سان، به محض ای که آنجا بر ست  سپریچ ین ا کردن  و 

 زستم نوشتن« کیسلوودسک» زمانی که در در اگر ولت کافی موازم داشت. ،نوشتن و برایلحظه زای موش با تو، 

ک سال ی بیش از دلم برای دیدنت ت گ شده که انگار آنقدر .بودازد مو تر تبسیار سیرا شروع نک م، احت اال ب دزا 

 ز دیگر سدا شده ایم.  است که از

لذت بردم. زنده باشید.  عادله بسیار کارت پستالِ بزودی، للب گرم مودم را به دست زای سرد سارا موازم سپرد. از

 سالم دارم. سارای من، می بوس ت. هبه مامان، تامارا و عادل

 میرزای تو

*** 

 

 

 

20/07/38 

 قلبم، روحم، سارای زیبای من!
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سیدم کارسر  تا از امروز ش هادزا ،به مانه ر صیه موابم برد. پی سالمتی من  .زای تو را دریافت کردم و تو ضع  از و

 ین بشدم. اما، باززم شروع کردم به سرزنش مودم. نگاه کن،  دِبسیار شازستی  نفکر مکه به  ناز ایپرسیده بودی، 

شدم. ب ین من به من چگونه  سردرد کوچک، باعث ناراحتی تو  شتن درباره یک  س جیدزای حرکت چه با نو ی ا هنا

 موازم کرد. تاین نامه را زم پس موازم زد و متلگراب دا . دست می زنم

گرم  س ی اری ه زاسسل هسرش ب ،موازم آمد. س ال« کیسلوودسک»آی ده به  ز ین چ د روز روم. در االن دارم می

 یک است داد فوقوال ا  است. بزودی ز ه چیز حا می شود. ک ی با ص د بگو مگو کردیم، اما دوباره آشتی کردیم. او

تا پا احسام است.  موبی  داریم، اما او وال ن یک نابغه است. او سر لابلیت زایزم بی نظیر است. اگرچه ما  ال اده و

ست.  ست دارم و من اونیز دلیا ز ین به یک ز رم د وال ی ا امتالفی زم که بین ما پیش بیاید، او را می  زر را دو

 . ت می بوساشتیاق ( سالم برسان. با ویراستار –بیگلی   بیشم. سارا سان، به بچه زا، به مادر، به نگار)نگارِ رفیع

 باکو - میرزای تو.

*** 

 

 

 

31/07/38 

 سارای من!

، روز نتوانسته ام برایت نامه ب ویسم. زر . حتی«افتاد مامروز راه مواز»م که آیا فکردر این ز ه اش ، استچ د روزی 

ست. تا به حال دو بار بلیط  به عقب افتادهم ا دالئا میتلف حرکتبه   شده ام آن را پس مج ور زر بار ، اماام گرفتها

 ک د.می ما شد، اما باالمره امشب حرکت  بدزم. ص د زم چ د روزی م تظر

من، با کرام الکات ین است.  عسگر کامال آزاد است، اما کارِ ولتِ یم. ک می حرکت فردا  نیزن، بدون شک، ما سا سارا

 مستگی درحال مرگم.  میلی مسته ام. از
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سیدن به تو ستراحت، برای تجدید لوای روحی ام و برای ر عجله دارم. بزودی ز دیگر را موازیم  سارای من، برای ا

 می بوسم. را تو، با مهر دید. ز چ ان

 میرزای تو

*** 

 

 

11/08/38 

 سارای من، سارای عزیزم!

 و تپر رف و اوربه کوچه ای په رو مسکو بزرگ و پرزیازو. پ جره اطالم  مسکو زستم. در سومین روزی است که در

 صدازای میتلف و درزم و برزم.  لطع ن ی شود یک لحظه  ،زا باز می شود. صدای ماشین زا و تراموا دآم

ساریای ملق، بسامت ان  شورای ک ی ساید و سر برزرگ وبا عظ ت  س ان می  سرخ،  آ  ب ای غول نبرفراز ایپرچم 

 .است ازتزاز در پیکر

سه از شی م و با می آیمبیرون  که سل سوبا ا درون، نهفته در  دیرینِ آتش، سلو پ جره می ن سح  اابو غیرلعجیب ی ا

سرم می نگرم. فهم سی  ندر ای، به م اظر باالی  سر درغریب روززای آمر، ح شته بود، که برایم  من  ی بکامال برافرا

 ز ین لحظات حادثه ای روی بدزد!. : نگاه کن، نگاه کن، شاید دربا مود می گفتم سابقه بود 

، اما باززم، زنم می افتد. حرف میمود را با کتاب مواندن مشغول می ک م، اما باززم لل م با ز ان احسام به طپش 

 ب ویسم. افکارم میلی پریشان است، میلی. حتی یک سطرنتوانسته ام 

 اضطرابی دائ ی مان د احسام ترم، مرا در ینامفهوم و حس یک حس ویژه، اندیشه ای بی شکا و 

« چه کستتی زستتتی! بفهم در چه دوره ای زندگی می ک ی، درک کن که» احاطه کرده استتت. گازی با گفتن ای که 

سائا و سرزنش می ک م. گازی، این م ست، وال ا مرا دچار زیجان، یا حوادث دیگری از مود را  سیارزیجانی  این د  ب

 د.ک ع یق می 

 زم اندیشه زای ل لی...باز زود فراموش می شوند و ه! این زا چزیهات
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شان نکه به دست می آورم   نتیجه ایرا آنالیز ک م، به شدت تالش می ک م. اما  مبرای ای که یاد بگیرم و بتوانم مود

اعت اد به نفس به نگرانی  و عدم من نوعی  در ،، این وضتتعاستتتدرزم رییته  ومیم و کلیکه، وضتتع ام به می دزد 

ارد مرا نابود می بردوش من گذاشتتتته اند، د« رئیس»این وظیفه ای که به ع وان  ،دانی می آورد. تو موب میوسود 

تالش می ک م تا به شتتکلی  دززار ترف با و رززار فکمی ستتازد. با  به مثابه یک نویستت ده نابودوال ن دارد مرا د. ک 

 مدر ذز امالق میلی بدی دارم. زمانی که فکری م استتب، با وضتت یت پیش آمده آشتتتی ک م. زیچ فایده ای ندارد. 

صال  زند و سرله می ست که  فراموش کردن هلادر بش هه ای به وسود می آید، ا ستم!. و این به این دلیا نی آن زا نی

سم.  کار من از ست که،  .هزیچ وسبه نه. می تر ذزن من یک  حادثه مربوط به زندگی، در زر و بزر کتاعلتش این ا

ده چون میوۀ رسی ،د، فکرنمی گیر به مود غم انگیزیک درام سدید ملق می ک د. احساسات شکلی  سوژه پیچیده و

شتن، به دلیا  درمت رنگ می گیرد ای بر شود و از ک یو... و نو یاد می رود. این مرا عذاب می  ولت، فراموش می 

 آمده.  مبر سرآن چیزی نیست که  مززار دزد. به زر حال. آنچه که نوشتم، یک 

از نوشتن  و« این ززیان زا برای چیست؟»م و با مودم می گویم شوت جب می مزبان،  رِفق موانم، از می چیزی ولتی

من درک نوی ی درباره درام به وسود می  را می موانم. اندیشه زای او، در« دیدرو»در زمان فراغت  پشی ان می شوم.

  داشت زای مود موازم نوشت. دیا آورد. در صورت امکان، تاثرات مود را در

 به او بگوید، شاید ،عسگر، ولی یف را دید چ انچه  زجدزم این ماه، ت ام نیوازد شد. اگر از مثا ای که س ی ار زودتر

صی را به  شروع مرم شد زم عی ی ندارد. ن یدانم برای آمدن – 20او بتواند تاریخ   ، بهام  ماه تغییر بدزد. ال ته اگر ن

  اما، به زرحال می آیم. من اسازه مواز د داد یا نه؟.

دوستتت ما باشتتد. این سهان  «دیدرو»من، با عالله و اشتتتیاق وبا نگازی زی ا اندیش به زندگی نگاه کن. بگذار ستتارای

 بسیار زی است، بی اندازه زی است. غم زای غیرلابا درک مرا، بپذیر و ب یش.

 به مادر، عسگر و دمترزا سالم برسان. می بوس ت.

 میرزای تو

*** 

 

 



ه ح ف ص  20 | 54 

 

 

 15/07/39 

 عزیزم! سارا جانَکِ

شت  سامروز، ز ستی.نه که درما تروز ا سیایی، ولتی که تک و ت ها به مانه می آیم، به ززر رومن  نی می مانم که  آ

ست، و تاز حرکبه ماطر بی آبی  سردهمثا گلی که از بی آبی  بازمانده ا شد،  اف شده ام که  اانگار دامبا یگر دباغی 

ضع  ندچار چ ااالن درآن ن ی مواند.  بل لی سام مفگی می ک م، گازی  غری یو ستم که اح سراغ فکرزاییز م به 

س گی ی  ، مودت که ازمسرکار زستص ح زا اول چیزی ن ی گویم.  از روززای یاد می برم. می آید که مودم را زم از

ی حد عص ی می شوم تازود میلی اعصابم یاری ن ی ک د.  ماصی زستم، دیگر وضعیک  دچار .م ر زستیبا ، کار

 )ن یسه ام. امو و پستیطور دائم با دنائت بو  روز  ترل مودم را از دست می دزم. وضع حیرت انگیزی است. زرکه ک

زای بستتته روبرو می  هو پ جراین زا به مانه می آیم و با درزا  هاز ز دانم این زا را چگونه به زبان بیاورم( تازه ب د 

 دانم. ؟. ن ی...باززم فکر میک م... تدر سکونشی م و می  تز ی طور ساکشوم. گازی گریه ام می گیرد. 

س ب .را به مدایت می ستتپارم باشتتد، به لول لدی ی زا،  تویک تلگرام را ازمن دریغ می ک ی. یا تو زم که یک نامه 

چیزی درآن ندیده ام، دیگر مسته شدم. ز ه اش امیدوار بودم که عسگر  م، وسر زده اروز به ص دوق پست  که زر

 تبار صح  کسز ی) با ای که سه روز است آمده، با این ز ه به  ید و نامه ای با مودش می آورد، که آن زم نشد.می آ

  تلف ی، روی او رازم ندیده ام(.

شتم من عکس این را انتظار ض ی که از  من به ماطر  ،دا شدیم، گ ان می کردم که حت ن چیزی  یکدیگرآن و سدا 

 می نویسی. برایم 

که من  آنطوربه زرحال،  من تصتتور می کردم که رنجش بین دوستتتان زودگذر استتت و زود زم فراموش می شتتود. 

  فکرش را می کردم نشد.

ستتارا سانَکَم، من ستت ی می ک م ز ه این زا را به مثابه اندیشتته زای پوچ، به فراموشتتی بستتپارم. توزم که امالق    

 ماصی داری. کامال ماص!.
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کم درمانه پیدایش می شود. م لوم است که دارد  او میلیوانسته ام با عسگر تلف ی صح ت ک م. من فقط یک بار ت

شوم. ز وز کار می ک د. سته می  ست. م ش امه ای  «مح ت» این روززا، کارزای من زم ک ی لر و لاطی ا ) نام ن ای

ست که میرزا ابرازی وف سال  ا ست، و مود این  1941آن را در  ساند( به سائی نرسیده ا دلم را به موضوع به پایان ر

 درد می آورد.

ست.  شود. پاپا، چ د بار زنگ زده ا سرد می  ش ا رفته اید، زوای باکو مرتب تغییر می ک د. حتی گازی  از ولتی که 

 کردم.  تشکر واز امن  می گفت، بیا برایت ک اب بپزم، و

ستم که  رکف ندر ای سان. سوالی  هاوامر ماز سالم بر سد. به مامان  ا بپیش تان بیایم. باید ب ی م کارزا به کجا می ر

در ست راحت و آسوده باشد. بزرگ ترین موش یتی  آنجا در ابگذار تو غصه نکن.  مدچار غرا مودت اندوه مود، او و 

 سهان داشتن روحی پاک و سالم است.  نای

 من. می بوس ت. میرزای تو اشی، سارایبزنده 

*** 

 

 

 

 

 

 

26/07/39 

 سارای من!

مواب  از ، سه چهار بارززر روآنقدر دل ت گ بودم که ...  اگر نه  پس از صح ت تلف ی دیروز، ک ی آرام تر شده ام. و

را مالی می بی م، دیگر ن یتوانم  می شتتوم و سایت ک ارم زستتتی. ولتی بیدار میپرم. ز ه اش میال می ک م که در

 بیواب بروم.
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سگر روز سول  دوم این ماه، من و ع سول ) م ظور ر ساحا لدم زدیم و ب د به مانه ر و بل ا رفته بودیم باغ. ک ی در 

ستار -رضا است تو را می پرسید. من در حال سویای حالت بود و  نگار میلیو نازار را در آنجا موردیم.  ( رفتیم ویرا

 .دارم که باغ دیگری اساره ک م. تو که با امالق من، اگر نه کامال ولی کم و بیش آش ا زستی نظر

سرآن روز من با یک غم  شتم.  تو ح صی از باغ برگ شالی»من در هاز ای کما به دن ال باغ می گردم، تو حت ا  «پیر

ستی. پیدا کردن باغ در  سارای فوق ال اده ای ز شالی»ت جب می ک ی. تو،  ست. من  «پیر سان تر ا سیار آ و  ااز زوب

سئله زیاد از یت ندارد.  شآرام شم می آید. ال ته کال این م شتر مو ست  ازر کجآنجا بی  ادر ز انجکه تو دلت موا

 می زنم و به او می گویم.  ( زنگویراستار –کرایه می ک یم. االن به پاپا ) لربان پری وف 

 اتفالی نیفتاده. چز وز زیماه، شب زا باران می بارد، اما  و چهارم بیستمرتب تغییر می ک د. از زم  زوای باکو

 باکو -به مامان سالم برسان. می بوس ت. میرزای تو

*** 

 

 

 

 

 

 

 

31/07/39 

 !، ساراچکامن غزال

که به دلیا نداشتن کاغذ، برروی کارت پستال زا نوشته بودی را دریافت کردم. بی نهایت شاد شدم.  امروز نامه زائی

یه شده ام، ش زا  مثا دیوانهاحسام آرامش می ک م. دیشب را اصال نتوانسته ام بیوابم.   احاال شادی به ک ار، ع یق

شوم. به مصوص دیشب میلی  بیدار میمواب  زبار ازفت  -شش  ،بزر ش. شده باش د مدچار کابوئی که دیوانه زا
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سگر نا راحت موابیدم. شبعادل من و و ع م، راسع به میلی چیززا، یصح ت کرد زی ه چزراسع به بازم بودیم.  ، دی

مثال زا زم از  ۀط ی ی استتت که ز  را گول می زن د. و ز دیگرکه شتتوزرزائی حرف زدیم  درباره زن وزم  شمرآ

 است.عجب دنیای غری ی می ش امتیم... آنها را بود که مان مود بر و دورآدم زای 

 رپست ت این  سهان، بی اراده بودن، بزرگترین بدبیتی آدم زاست. آیا در اعصابِ مراب و آی د، شافکار ناموداشتن 

ک د که این آدم  وال ا برای من فرلی ن ی روح و روانش را به دیگری فرومته است، وسود دارد؟کسی که  از و رذل تر

 زن باشد یا مرد.

پ جم این ماه، از طرف حزب و حکومت، ما را به ز راه  ستتارا سان، تا به حال از ستتلی ان م ری نشتتده استتت. در

به مستتکو مواز د فرستتتاد. رفیق  ری یک ن ایش و اسرای یک ک ستترتاملق، برای برگز  ز رم دان و آفری شتتگران

 دانی این مرد، تا به حال، چگونه مرا از را، ز ین چ دی ل ا، پیشتتش بودم. ن یبالروف زم درآنجا موازد بود. ) ستتا

ست ... می گفت  سیاری اتهامات ناروا نجات داده ا ست دارم،  زیچ پدری فرزندش را به اندازه ای که من تو» ب را دو

 «.دوست ندارد. مواظب مودت باش که فریب ات ندز د

 یم. آن ولت مسئله آمدن و یا ماندن ش ا را حا می ک یم.بیا« کیسلوودسک» این به  شاید ب د از

می مواز د  چقدر موب بگیرید بد نیستتتت، فکر پولش را نک ید، زر هاطال دومانه  کاگر ی، ننظر مبه  ،ستتتارا سان

 ، و زم ولتی که من آمدم راحت تر باشیم.یدک م اسب تری استراحت  و بهتر طدر شرایبدزید تا زم ش ا 

ستراحت کن، کتساریچکا! تو  شغول کن. ازم مرتب برایم ب ویس ...موب ا سیقی م ستب بیوان، مودت را با مو ی را

 طوفانی استتتت، ازحستتتابی  را پیدا کردم، ولتی آمدم، آن زا را با مودم موازم آورد. االن زوای باکو لوطی زای تو

گرما آدم  کالفه می شد. می بی ی آدمیزاد چقدر اِگوئیست  از ماک، چشم، چشم را ن ی بی د . اما دیروز شدت گرد و

 تشریف دارد؟. من در زر حال موشی تو را می موازم.

 را می بوسم. به مامان سالم برسان. تو

 باکو –میرزای تو 

*** 
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01/08/40 

 فرشته محبوب من، آهویِ ساراگَکَم!

ش نامیده می شود. چون درآنجا زیچ کدام از« مسکو نووی» مرا به زتلی فرستادند که  دیشب به مسکو رسیدم.   اآ

ماندم ) « عُزِیر»آمدم. اطاق مالی ن ود. شب را درمانه  «مسکو»به زتا  زای مودمان را ندیدم. سوار تاکسی شدم و

ست  ستار –م ظور عُزِیر حاسی بئی اوف ا سابیمدمت کردندمیلی عُزِیر به من  (. ملکه مانم وویرا شرم ده ام  . ح

 لولش را داده است. . مدیر ط قه نُهم اش به دن ال یافتن اطاق مالی بوده ام امروز ز هردند. ک

 هو باالمر دم.بو ردر فکت ام طول راه را مغزم گذشتتتت،  ازو میال  فکر سور ززارباکو،  دن ازآم بیرون دار و گیر در

تادم. دیگر فرس محک ه، نامه ای زم برای برای تو تلگراممولع فرستادن ص ح،  بروم. امروز  تص یم گرفتم به ل ی گراد

 بار ا زر، زیررا بپرستتم تو نظرندیدم به رفتن من به آنجا نیستتت. دیگر نیازی  لزومی دیگر ا زیر ،به آنجا نیوازم رفت

سم، دچار شوم. امیدوارم این آمرین بار که این را برایت می نوی ضطراب درونی می  شد. من در نوعی ا مقابا این  با

 یم، شتتریک زندگا حیات لدر طو اتبکوشتتم ای که  نو آیک طریق می توانم تستتکین پیدا ک م،  گ اه بزرگ فقط از

 م اسب و شایسته ای برای تو باشم. 

 و بی غا و غشکه با دیگران فرق دارد. مانواده ای  تو موب میدانی که من درباره مانواده، نگاه کامال ویژه ای دارم

 شوریده باشد. للب دو و نشانه ای از ،ناگسست ی ع ق وی پیوند عشق ومقدم. مانواده ای که حاصا  وال ا پاک و

 ،بست ابر آنهتوان چشم  بی از یتی که میلی راحت می و چیززای، او گذربکوشیم تا مسائا مرد و ریز  سارا سان،

 طریق عین حال، در و تو گذشتت، بیشتتش ابر مطاز چشتتم پوشتتی راهشتتود. ما باید نت دیا  زدودنی نا لکه زای  به

 . بدانیم دوست داشتن یکدیگر را

مواب زای سور و واسور می  روز مرا به مود مشغول می ک د، راستش بسیار ناراحت می شوم. زر سئودا، حال و روز 

ک د؟. تو به آدرم باکو، برایم نامه ب ویس، تا ولتی  بی م. تو مودت چطوری؟. آن دیوانۀ دیگرمان که زیاد اذیتت ن ی

 نامه ای از چ انچه، می گردم ، ولتی به باکو برهاگر ننوشتتتن را از یاد ن ر.  ابرگشتتتم نامه زایت را ب ی م. حت  به باکو

 دریافت نک م حالم بد موازد شد. تو
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 آنی دلت گ می شتتوم، آن را نگاه می ک م و با عکستتی را که به  ز راه ستتئودا اندامته ای با مودم برداشتتته ام. ولت

صح ت ک م. اما امکان  هاز ای کل ا  حرف میزنم. سگر  ستم درباره تامارا با ع شبیایم، مییوا شان چدپذیر ن طور . حال

را پس دیدم. « ارباب اش سک فاتالیست و» اندم. بیصوص رمان اش را مو« دیدرو»رم کتاب اسلد چه ،است؟. بین راه

ستفکر در  س ده« رامون و برادر زاده اش » که  مز ست  سال 17این اثر را در  ،)نوی شته ا  –( 1779تا  1762 –نو

  را ترس ه ک م. (ویراستار

صا  در شروع می ک یم.ف سال فکرمن  پائیز ترس ه آن را با زم  تو دیگر یواش یواش بتوانی با آزادی  ،می ک م که ام

   به ادبیات ما باشد. ای می تواند مدمت ارزنده بیشتری به من ک ک ک ی. ترس ه این اثر

م یزم افکارم پریشتتان استتت و س له زانام استت ی می نویستتم. برای ز ین  طدر شتترایاین نامه را میلی با عجله و 

 این آرامم می ک د. دانم که ز ه را موازی فه ید، و می نویسم، می چون برای تو گسییته.از زم  و نامفهوم

 به مامان و بچه زا سالم برسان.ودا را ب وم...ئمن، می بوس ت. از طرف من س سارای

 میرزای تو

*** 

 

 

 

 

 

 

03/08/40 

 سارای عزیز من!

 و آمر ش ایت این روززای به مصوص که وض  ام، حتی یک سطر زم چیزی ن وشته ام. همسکو آمدکه به  از ولتی

فرستاده ام. )برای دومین بار( باززم سوابی نیامده. پریشب مواب تو  گراملدیروز ت  سئودا بیش از حد نگرانم می ک د.
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م . تو ززستم راحتابی اندازه الغر شده بود، تا حدی که اصال ش امته ن ی شد. بی اندازه ن، سئودا سئودا را دیدم. و

صال ن که  سئلیزی چموازی ی ا ستش من این م سی. را شکا ت  یر میبرای مودم را  هب وی صد  ایت درنه و ک م به 

 روی بی میالی است که چیزی ن ی نویسی.   به این حساب می گزارم که حت ا از زم مود را تسلّی می دزم و

که  ،فانتزیبدون  گرفته تا بزرگ، آدمِ کاز کوچه می شود کرد؟. سرنوشت  انسان ز ین است. بر روی کره زمین، چ

 .استمتفاوت  شا کالشا م تهیوسود ندارد.  دنیوازد مود را فریب بدز

به آن مو می گیرند. ب ءتتی زا نیز مود را فریب می  فقط با آلودن مود به دروغ می توان د زندگی ک  د وب ءتتی زا 

 یا تفریح مود، تا آنجا که سا داشته باشد به کار می گیرند. آن را به ع وان وسیله ای برای تسلّی دادن و و دز د

«  فِکَرت»غیر لابا تصتتور استتت.  آرامش روحی انستتان زا ستتیت و راحتی و کلی، بدون این زا زم تصتتور ال ته بطور

 «ناچیزی ست... ششفا بیفریب موردن، داروی » درست گفته که 

گویا ستتفارش کرده ای که، تلگرام  ، شتتب به وستتیله تلفن با عستتگر صتتح ت کردم. ک ی راحت تر شتتدم.نستتارا سا

گذشته است. به زر  ولت مودش تکانی بدزد، سال تحویا شده ودانی که تا او بیوازد به  بفرستد. موب مودت می

 داشتی، مرا به یاد بیاور و چیزی برایم ب ویس.زم ولت اگر سانَکَم، زر ولت دلت گ شدی و  حال، سارا

تارییی استتتت. دیروز، لانون مربوط به   حوادث مهم یکی ازاین پیش می رود.  یبه موبستتت ی ار حزب  مکار اسال

شکیا س هوری ساندیم. ت صویب ر سئله لیتوانی یا لتونی موازیم پردامت. مامروز ز مولداوی را به ت ن به م دل به م

 ده درآیموازم دید.  نکرملیپر فروغ کاخ  ندر سالرا  س وبی است. بزودی ن ای دگان آذربایجان تپیدنشدت درحال 

د. بزودی وطن فردوسی زا و میام ورمواز د آروی نیز برای آزادی مود به ای جا زمین شرق مملق زای  ای نزدیک،

 .ی مود را باز مواز د یافتآزاد نیز(  1867 – 1915زا و فِکرَت زا ) شاعر ترک توفیق فکرت 

تار و پود و زستی مرا  و ، این اندیشه زا ذزن مرا به مود مشغول می داردبه پایان نرسیدهاسالم  از سان، ز وز سارا

 دارم. در مود می پیچد. من این رویازا را چون کودکی ذوق زده، عزیز می

سک، نسارا سا شیدن کت زم ودر م ست. چ ان که حتی با پو سرد ا شود. دیروز  نسرد ما، زوا تا دلت بیوازد  می 

تو  که می روم ازر سعُزِیر و دیگران( به ) به ز راه رفته بودیم. و روستائیبرای شرکت در ن ایشگاه وسایا کشاورزی 

زی اترین اولات مستتکو زم، به اطالم می آیم. به یاد آن زمان  موازد پیش من باشتتی. در را به یاد می آورم. دلم می
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می نشستی و م تظر می ماندی تا من بیایم. عی ی ندارد، اگر زنده ماندیم، باززم یکجا موازیم  زائی می افتم که، تو

 بود. 

، که فه دمی  درک می ک د وستتر گذرانده، زمانی به موبی  لحظه زائی را که از و ارزش انستتان، لدرمن،  ارای ستت

 مورد. حسرت آن لحظه زا را می

ن مدیشب و امروز ص ح، رفیق بالروف مرا مواست. در باره مسائا میتلفی صح ت کرد. برمی سفارش زا زم کرد. 

سیدن اسالم، به  صی را در به محض به پایان ر موازم بود. اگر چیزی « چوموریورد»باکو موازم آمد. روز اول مرم

 نیاز داری ب ویس تا بیاورم.

 را، زیادِ  زیاد. می بوس ت تو

 میرزای تو

*** 

 

 

13/08/40  

 آهوی من، ساراگَکَم!

سه بیرون آمدم، و داشتم یواش یواش، لباکو برگزار می شود. امروز، ولتی از س روز است که سلسه ف االن حزبی در دو

شته  ست را رو به پائین می رفتم، بدون ای که مودم بیوازم، روززای گذ شد.  ادر مقابمیابان ک ونی ش انم زنده  چ

ا ت ،می دومتمچشم  ندن ال تاار به حسرت بنگازی می ماندم و با  رآنقدر م تظمیابان،  ندر ز یکه  روززاییز ان 

روززا، برای ع ور ش ا  ناز ز ایکی  درولتی که من  است ز ان سائیبله ای جا، نگازم گم می شدید.  تیررم ش ا از

 آش ا شدیم. «والده»با برادر ، تان می کردم ک ک ،تراموااز راه 

ست ز ان میابان  ش ا  "تارگوویی» این ا ش یکه   و بی آنکه مودتان بدانید من دلایقی می گذشتید ناز آآرام  در 

 تان می نگریستم. البدن 
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سوانه می  مدر دلچشتت انم سان می گیرند و آرزوئی غریب  ادر مقابرمانتیک،  رویایی، ز ه این زا، مان د نستتارا سا

زمزمه ک ان به ستتوی مانه  ،از مقابا چشتت انم محو می شتتوند و من آدم زائی که میابان را پر کرده اند،ز ه زند. 

 می افتم که سروده بود :« ناتوان» یاد نغ ه زای بل ا آذربایجان، بانو  هو ب حرکت می ک م

 س ه نه لَدَر دِدیم رحم لیا مَنَ گِت َه

 فراغین سالیب نه حاله م ی! گَا ای دی گؤر کی،

 زار چَکیم ن دا آه ورنه وامتادَک غم و زیج

 ترحم ایله گَتیرسَن دَ بیر مَیاله م ی!

 .(موب دلت کن نآمر آسارا سان، به مصر, )

شده. من فردا می شتر  سئولیت زا بی سیت و م سابی  شوم. از فردا پل وم  سارا سان. االن کارزا ح موازم رازی آنجا 

ستتاعت دو، حرکت  ،شدیردیرِ  ک یته مرکزی زم شتتروع می شتتود. شتتاید در روز پانزدزم ماه به پایان برستتد. دیگر

سات اگر  مکرد. ن یدانموازیم  ست که تا آن ولت به پسل شد، آیا من موازم توان سد چطور موازد  به مولع ایان نر

و حوادث ای جا چه برایت  ب ویستتم؟ حال و روزم، مان د  ااز کارز، عستتگر می آید. لدر زرحااما  ن یدانم. ،بیایم یا نه

ست که  سی ا شد. من در میابان گام برمیدارم اما هدور ماندمود  هاز ل یلک  انگار، رازش را گم کرده  و ت ها مانده  با

درست در رازی که با زندگی و زستی من گره مورده است،  میابان است که مرا به دوردست زا زدایت می ک د. نای

 ؟. ن یدانم.دموازد شکاروان ادبیات دورتر می شوم. چه  از دارم روز به روز

سد.  دسز امیمی ک م، به  زرچه فکرش را صادف محض، راه دیگری به نظرم ن یر ستن به یک ت   گس مان د زندگیب

سیا سانی که بیواز د  مدام دربزرگی، ب آ ست. ک ست دآمقابا  در و  دبج گ علیه آن گردش و چرمش ا ا ر ن به ای

 !.درزم می کوبد و م هدم می ک د. آری سارا سان، مان د س گ بزرگ

ست، نسارا سا سکوت نیازم د ا شتن و آفریدن ، مود ط ی ت زم برای آفری ش به  صداین زیازو  ندر میانو سرو  او 

 ای درک ک ی. همتاثر شدوض یتی حتی فرصت ن یک ی ،آنچه را که از آن  ندر چ یم کن،  غیری است کار

ستینسارا سا ستی؟  ، به زرحال، گاه گداری مرا بیاد بیاور. برایم ب ویس ب ی م آیا به را صال به یاد من ز این  هچراگا

 ب ویس. برای من مسئله مه ی است.اما لط ا ، مسئله مه ی ن اشد نتو چ دامسئله می تواند برای 
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، حتی اگرچه ضتت یف. دبیدار شتتو تدر دل، احستتام موش آی دی منبه زر حال، شتتاید به ز گام مواندن این نامه 

 باکو –  تو. بوس ت. میرزایسئودا را ب وم و مرا به یاد بیاور. می 

*** 

 

 

 

28/09/41 

 گرامی! سار ای  

امروز موب است. چون  شو حال. سالم و سالمت است مدیدار کردص ح امروز به ت ریز رسیدیم. اول از ز ه با عسگر 

ستیم. االن،  ار شانی می ک د. من  ادر ای جباید در راه آزن می ماندیم، بازم ز ست و ماه پرتو اف آفتاب غروب کرده ا

 در عسگر، ک ار او نشسته ام و دارم این نامه را برایت می نویسم. امشب را زم در راه آزن موازیم ماند و کار ادر مح

 لطار موازیم موابید. از فردا ص ح به شهر موازم رفت و با کار روزنامه مشغول موازم شد. کوپه 

چیز درست موازد شد و ما باززم در  میال من پیش ش است. ش ا اصال نگران ن اشید. ز ه و ز ه فکرسارا سان، 

موشتت یت زندگی موازیم کرد. مواظب آیدین و ستتئودا باش. به  موشتتی موازیم داشتتت و روززای ،ک ار یکدیگر

 مودت موب برم. نگذار مامان دلت گی ک د.

مرا به ز راه او بفرست. نسیه زا  چشم داروزایو  ،ت رسید، فراموش نکنا پاپا، این نامه به دست از حرکتِ ااگر ل 

ست لراردارد داده و دیگری  ناز آرا فراموش کرده ام. یکی  سیه زا را به دارومانه ای که در میابان ک ونی به زم را ن

 زیزع» را زم بده بیاورند. عزیزم می بوست ت. ، یادت نرود، تار عستگرهدیگر ای کداده ام. « ک یته پزشتکی» دارومانه

 دوستِ  داشت یم!.  ، ز سر عزیز و«دلم، تاج سرم

 ز ه سالم!. ا. میرزا.به 
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پ . ن : برای دریافت حقوق ن ای دگی ام، فراموش کرده ام تا وکالت نامه ای برایت ب ویستتتم، به زودی آن را برایت 

تکه ای از للب تو و ت ها مردِ مانه استتت. او می نویستتم. مگر نه ای که را نام آیدین  ،روی پاکت نامه زامی فرستتتم. 

 تا ب د.  سئودا را فراوان ب وم.

 ت ریز. -ا. ا. ز یشگی تومیرز

*** 

 

 

 

10/07/45 

 عزیز! جانسارا 

 رادرانببسیار با شکوه استق ال کردند.  ااز م، هدر فرودگابه تهران رسیدیم.  و زح تیبی زیچ دردسر  ،ماه مروز شش

شاد و و فقیر عور لیت و ،پابرز ه سیار  شدند.  ما، از آمد ما ب شوروی،  رو مه هدر عاللموشحال  س ت به اتحاد  آنها ن

 میهن ما می بی  د. یسی ا مشقت را در زندگی فالکت بارو پر وال ا زیچ حرفی نیست، زیرا، آنها امید رزائی از

ارد، دفلک کشیده درآن فراوان است. میابان زای آسفالت  هسر بدرمت زای بل د و  تهران شهر بسیار زی ائی است.

فراوان به چشتتتم می  تا دلت بیوازد درآن و میابان زای مراب و بدلواره و گرد گرفته زمزا اما درعین حال، مانه 

 . طوالنی استمیلی  آن تسزئیابیان  ، شهری است پراز تءادزا و ت الض زا...بطور کلی مورد.

 !نسارا سا

تو را زیاد   زا گذرانی؟. حت ا بچه نگرانم. مودت چطوری؟ ت هائی را چگونه می او میلی برایاستتتت؟.  مامان چطور

 اذیت می ک  د.

من، میالت کامال  فاز طراحد، برایم بفرستتتی.  قاز طریت رستتید، تالش کن تا پاستتخ آن را ا نامه به دستتت ناگر ای

 به شهرزای دیگری موازیم رفت.  اب د آسوده باشد. ف ال در تهران زستیم.
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 ن نگذارید. بهیسر آید هسر بسه بچه را از طرف من محکم ب وم. زیاد  باززم ز چ ان می گرید؟ زر« سولیچکا» آیا

 آنها بگو که بچه زای عاللی باش د. سالم به ز ه. می بوس ت. 

 میرزای تو

*** 

 

31/10/45 

 سارا جان!

سریان  پرشور سیت وبسیار م ارزه،  کارزا زستیم. سالم ...باالمره بیست و دوم ماه، به ت ریز رسیدیم. سیت گرفتار

 یکارکار،  این  ،مردم آذربایجان خدر تاری استتت.و با از یت  بستتیار سدی ،برایت بگویم که مستتئله رز ین لد .دارد

 به کجا موازد کشتتید دشتتوار کار ستترانجام، و پیش بی ی ای که حوادث به کجا مواز د رفت افتیاری استتت. پر بس

سارا سان، به زرحال موازشم این است که دلت گ نشوی و فکرزای بد نک ی. کاری بکن که آیدین و سئودا،  ست.  ا

صه دار ن ی  د. چاره  ست.چتو را غ سیر در ک ی شیم. ولتی به یاد زمان زیچ ولت اسازه نداده که ما یک دلِ   ار زم با

 دلم ض ف میرود. هاز غصمی افتم، « سولچکا»م ده زای 

شو. آدم، ولتی  سارا سان، تو ص ی ن صه نیور. ع  هاز مانوادرا به مدا مواظب مودت و بچه زا باش. زیاد فکر نکن. غ

موازش می ک م  می ک د. حس یبزرگ حستترت با ،مح ت مقدم آن را و افتد، تازه آن ولت استتت که مهرمی  دور

مواب، دوبار آیدین را  دانم به چه دلیا و چرا، دیشتتتب، در و ماشتتتین و بالکن مواظب باش. ن ی تراموابچه زا را در 

شان دیدم. ولتی این  سیار پری ستنب سپا امه به د سه آنها را ب وم. محکمِ محکم ب وم. به آنها ب سید زر  که  رات ر

ز ه بچه زا ستتالم به زم چ ین ...به پاپا و مامان ودپدر باشتت گیرند، بچه زای عالاِ شتت رزا و ترانه زای سدید یاد ب

  زای میصوص مرا برسان.

 ش ا زستم. فکر از طرف من زیچ نگران ن اشید، من، فقط در

 را بارزا و بارزا می بوسم. مفرزندانسارا سان، تو و 

 میرزای ش ا
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*** 

20/11/45 

 سارا جان!

 سالم.

ن آموبی کردی.  ربستتتیار کا. چه کار موبی کردی که عکس بچه زا را زم فرستتتتادی. دستتتتم رستتتیدبه نامه ات 

دو میلی عالا شده. عکس ظازرا آیدین زم  مپسرکزایش درزم است؟  مای طور امپدر سومته، چرا ی « ویچکاسِ »

ها را روی میز کار هنفر که می بی د می گوید کس  م گذاشتتتته و عکس آیدین را زم باالی تیتم آوییته ام. زرآن

ست! عجب دمتر» سخ می دزم که « محشری ا د، نا اما بین مودمان ب«) زم زست...! تر محشر ناز آتازه »و من پا

 مود بییود میشه یا نه؟. از ،و چله تر شد؟ باززم بزرگتر و چاق« سولچکا» ن ی رسد ...( آیا « ویچکائسِ»به پای 

باران زم بارید. زوا االن، یک  برف و ، حتیطوفانی بودشدیدا دو روز زوا  است.شروع شده  سرما  ،ادر ای جسارا سان. 

است؟  کو چطورازیرا بیاری اطاق روشن است. ن یدانم وضع ش ا در ب سای ما گرم است،ال ته ک ی مالیم تر شده، 

 آیا بیاری را روشن می ک ید؟ مواظب بچه زا باش که سرما نیورند.

 یموب زم سالم برسان. به پدر و مادرش زم ز ی طور. بهش بگو که زود بزرگ شود و پسر ئیاز طرف من به ائلدار ب

 و سدی تر می شود. کارزا پیچیده تر می گذرد، نبیشتر زمازرچه  ادر ای جباشد. 

 کاری است. و فریب درصد آنچه که می گوی د دروغ  90به حرف زای ت لیغاتی رادیو زای مارسی گوش نک ید، 

« عشتتق بی ستترانجام» نزدیکی زا به باکو آمدم. اگر آمدم آن ولت ز دیگر را می بی یم. نوشتتتن  نیدر ز شتتاید 

 یکار ارا که چاپ شتتتده برایت می فرستتتتم. تو زم اگر ولت پیدا کردی حت  ناز آز چ ان ادامه دارد. بیش زائی 

سید سریعتاز ولاگر م که ه ابکن. من به این نتیجه ر ستفاده نک ی،  سآن را  ، به مولع ا می دزی و دیگر زم  تاز د

شه  ن ی سم. به ز گام نوامتن پیانو، ز ی ستان می نوی شده دا توانی آن را به عقب برگردانی. برای ز ین، حتی اگر 

سم و به آنچه که نوامته ای  ب د از زرو   مرا به یاد بیاور. بدان که من زم زر شب( در ت هائی، می نوی ساعت یازده )

 گوش فرا می دزم. 

 به مامان، پاپا، عادله، تامارا، عسگر، نی تاج و باالکیشی سالم برسان. بچه زا را ب وم.
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 ت ریز -میرزای تو

*** 

 

08/10/55 

 سارای عزیزمن !

 سالم.

 چطور زندگیموازم وضع و حالم، و ای که  حال می ام. هم ر دادتلگرام  قاز طریای که سالم و سالمت رسیده ایم را 

 توضیح بدزم. مفصامی ک م را 

ستراحت گازی  ندر ز ا ستم ا ساکه ز ستراحت گا. درآن زمان، این دمبو ننیز درآ 1947 لدر  دو  ع ارت بود از ها

ستراحت گااین  ولی حاال. نقلییک حیاط با باغچه  مانه کوچک و ست.  ها سیار بزرگ ترشده ا رده پ شزای هاز پ جرب

ا زی  زای را دارد. ولتی مسته می شوم به ک سرت مجهزی صوتی وسایا و آویزان است «کوریووا» تگران لی زای 

شوپن را پیش می کردند. ز ه این زا، مرا به یاد تو می اندازد. با مود می  ورشو، آثار پیشتر ازگوش می دزم. ک ی 

 من است.  سارایرسی ندارم  اندیشم، ت ها چیزی که به آن دست

سا به استتتراحت  یکدرزم  بتوانم بامرمصتتی مودم را طوری ت ظیم می ک م که ( ندر تابستتتادیگر)دف ه  انشتتااه

 م.یبپرداز

و م ده ام ن ونه برداری کردند  داز استتتی حامروز صتتت مودم : دیروز، دکتر م ای ه ام کرد.  هکارو م الجو اما درباره 

مای ند شآز تاده ا ند. فرستتت به ع ا آورد نالیز مون  مانی» ااز فرد، برای آ ِا در حال  را شتتتروع موازم کرد.« گ در

ضر ستفاده را  17و  4« س تیکیِ»حا شته ام برای  «ننارزا»م الجه از طریق  .ک ممی ا سک»را گذا سالوود از «. کی

و  ی می ک مدوباره موانآنها را ، را که نوشتتته ام ناز آروی میزم موازد بود. بیش زائی « اساق زای افرومته»فردا، 

 ،که  حس می ک مروم.  زا میدرون سوژه به ،  ماندیشه احساس و فکریواش یواش با دارم ک م.  فکر می بر روی آنها

 میشوند.  به من نزدیک تردارند لهرمانان نوشته ام 
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ز ی طور پیش کارزا  اگر شتتان را احستتام می ک م. آنها، و نفس کشتتیدن زای زای م به دیدن چهرهرده اشتتروع ک

 نوشتن درگیر موازم شد...دیگر، حسابی با  شش روز -برود، پ ج 

گی،  هاز بچم، آمرین صح ت زایم در باره بچه زا را به ماطر بیاور: ز ه مطازا و اشت ازات آنها که ناشی دل ... عزیز

ست هاآنو نادانی  بی تجربه گی ست که  ن اید تو ،ا شرط اولش این ا شد.  ست موازد  ستوه آورد .ز ه چیز در را به 

شیم. سپرده ام و تو« سول از» و« سئودا»م ا دمتران ص ور با آنها بیواه که فرزندان گُا  را زم به آیدین. از را به تو 

 مادرشان باش د. شایسته او باش د!.

زرچه  «اساق زای افرومته » می بوس ت سارای من. بچه زا را زم می بوسم. ش ا زم برای من موفقیت آرزو ک ید.

 پرفروغ تر باد!.

 .یِسِن تؤکی - میرزای تو

*** 

 

 

  11/10/55 

 !میرزای عزیزم

س ی کن در ستراحت نامه ای که در تاریخ زشتم اکت ر، نوشته ای را دریافت کردم.  س ی به ک به شکاگاه  ا و ار م ا

ستراح ستگی چه عوال ی دارد؟. اگر تا سته نکن. میدانی که م شد، در بپردازی. مود را زیاد م سالم با سم  زمان  س

ستفاده نک ی،  س ی کن زیاد داروپیری زم می شود نوشت.)  مودت را  مواظب باش آب درمانی، م الجه در سریان ا

س ع باش. بچه زایت ز ه به دن ال ف الیت زای  ماطراز طرف ما  ستتترما ندزی( مودم و بچه زا ز گی موبیم.

 گیری.عکس بدوربین به تو ت ریک می گویم. ولتی برگشتی مودت می توانی از ما  نمرید بابتمودشان زست د. 

 تا ب د. زنده باشی. می بوس ت میرزای من. 

 موازد درمشید.موب « اساق زای افرومته » مط ئ م که 

 سالم زای فراوان از طرف مانواده ما.
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 سارای تو

 نوشتم. ولتی حرف زیاد باشد، ن ی شود نوشت.برایت م، ب یش که چ ین نامه کوتازی دل پ . ن : عزیز

*** 

 

 

 

 

21/10/55  

 سارای عزیز من!

 ماه نوشتی به دستم رسید. زنده باشی.  مروز زفدزنامه ای که 

 تو ای قدر زود به زود هاز ای ک مسیس زست د، « نوشتن» عزیزَکَم، چون میدانم که اعءان مانواده پری وف، چقدر در

  برای من نامه می نویسی، برای آنها ارزش فراوان لائلم.

سارای من،   س له ای که از زرب ویس عزیزم، ب ویس، زیرا  سد، مرا یاری می ک د.  ست من بر  با ت اماک ون ش ا بد

اساق زای افرومته  »زای را ت ام کردم. اک ون ز ه لهرمان ناز رمافصا کاما  کدیروز یشروع کرده ام.  اکار رنیرو، 

صره کرده اند. ز ه آنها «  سته اند و قدر اطامرا محا ش صی مرا نظاره می ک  د.  و لیافه شکا اکدام، ب زر من ن ما

در  ، آرامو با ولار اکتمانم )مان د ستتتارای مودم( ستتت طرف. ال ته لیال ناز آطرف حرف می زند و یکی  ناز اییکی 

 . می ک دگرم حسابی  را مدل و ایستدمی ای  هگوش

 ملق ندر سریا و فاصله اندامتن متوسه می شوم که ت فس اوال  ،اک ون حتی شب زا زم به موابم می آی د.این زا، 

من آنچ ان گرم نوشتن  و حاال. تچهار ساعوز، حدالا سه ر باید نوشت، زر روز زر یک اثر، چه بدبیتی بزرگی است.

ستم که دکتر ستار زو  زاز ست، یک ک ی زم برو بیرون برای زوا موری.  اپر  بادوره ام کرده اند و می گوی د بس ا

مودم را میلی موب حس می ک م.  ،آزاد می گردم، مستتته ن ی شتتوم در زوای تستتاع دوی من حدالا روز، ای که
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مازی  واین د انگار،. ک ی دلت گ می شوم ،بچه زا می افتم یاد هو بسارای عزیزم، فقط، زمانی که به ش ا فکر میک م 

  ...ت ام نیوازد شدولت  چو زیبه اندازه یک سال طول موازد کشید،  می سازد،  سداش ا  مرا از مانده وبالی که 

در رابطه با صتت ایع نفت ی ئمقاله زاکه  ،«تک ونیستت“و « کارگران باکو» روزنامه زای ای شتت اره ز ز هسان،  ستتارا

 تقیقاحچاه و ت حفر و مقاله زای مربوط به استتتث ارم ظورم  برایم بفرستتت ) می رستتد را، ز ان روز درآنها به نشتتر

ست عل ی ست»زای ف ال، ابتدا روزنامه ( ا  هاکت ر روزنام 14و  13ش اره زای  نو ز چ یاکت ر،  11ش اره « ک ونی

  برایم بفرست. ار“باکو کارگران »

آنها که نوشتتته ای درباره نفت زستتت، آن را برایم بفرستتت.  از  مزر کدازم، در اکت ر 16 روزنامه زای در ،ضتت ن در

اول. چ ین  هدر صتتفحبه چاپ می رستتد. گازی زم  4و  3استتت، م  وال در صتتفحه زای  ننظر ممطال ی که مورد 

 برایم بفرست.کن و سدا  آنها را  ،انتشاربه محض  ،مورند. زح ت بکش نوشته زائی میلی به درد من می

. مهم نیستتت، یک بار آن را دریافت کرده اید اسشتتن تولد پاپا م ر دارم. برایش تلگرام فرستتتاده بودم. حت  سریان از

 دیگر تلگرام می فرستم.

شایستگی، آنها را به س ت و سوی درستی، زدایت و  شکی ایی اما در باره بچه زا، من یقین دارم که تو با حوصله و

 .ک م کمزایت زح ت  گشتم، ازازب لول می دزم که پس ازمن می ک ی. 

 آنها را ب وم. سارای من. به ز ه فامیا سالم برسان.

 یسن تؤکی .بوس ت عزیزم. میرزای تو می

*** 

 

 

24/10/55 

 میرزای عزیزم!

صله  ولت نامه از زر بیست و یکم نوشته بودی را دریافت کردم.تاریخ  درای که  نامه تو به دستم می رسد، من بالفا

ا ریک فصتتا از رمان  از ای که. بی اری شتتدهیک به  ات دیمن  در سوابش را برایت می نویستتم. تا حدی که این کار

 . موشحال شدممیلی کرده ای  مت ا
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شانه ره کرده اند دواین که لهرمان زایت تو را  ست، اما این کار یموبن  کرد کارزیاد را مسته موازد کرد.  تو، حت ا ا

سیاری ک مرا نگران می  تن ست. برای ز ین زم تو روزی دو از بی ارید. میدانی که ب  -زا ناشی از مستگی مفرط ا

 .استراحت ک یبیشترسه ساعت باید لدم بزنی و 

صال  شد. تلگرامسی پیش می رود. تولد پاپا روز  یمان به موب نگران ما ن اش. ز ه کارزایا ت را ا ام برگزار موازد 

) ب وازد. اما من اسازه ندادم.چیزی مراسم سشن اسرای شب سول از زم، دریافت کرده ایم. زنده باشی. مواست د که 

چون سشتتن تولد پاپا به نظر من، پوالد، آواز موازد مواند(  ،به پاپا زنگ زده، و به او م ر داده، که درآن شتتب ،بل ا

 ، ای طور نیست؟.  به نظر می رسدمودِ ما ک ی س ک  فاز طراست، اسرای برنامه ای 

 به ایناما پاپا  ،می شویمس ع نی تاج مانم  در مه انیبه ز راه پاپا  شب سشن، مودمان ب د از گفت که روز عسگر

مانه مقدور نیست. امالق پاپا را که میش اسی.  در رضایت نداد. زیرا او م تقد است که برگزاری چ ین مراس ی،کار 

 موشش ن ی آید.  واز زیاز

س شم تروز بی ش ست و نهم برگزار  ،و  سالگرد تولد رفیق مان را زم روز بی سگر موازیم رفت.  ست، با ع تولد ائلدار ا

 وازیم کرد.  م

 شروع کرده به سرد شدن. امروز ، اززم زوای باکو

شریمیرزا، روز بیست و دوم، عزیز )  ستار- فعزیز  ساند. برای یک ( برای دیدن بچه زا آمدویرا . برایت سالم فراوان ر

صالح می دانی  هما ست دارد؟( اگر  برای ماریا  ،عزیزاز طریق به نزد مادرش رفت. ) می بی ی که چقدر مادرش را دو

 فرستاده بود.ی ت شک لوطی مربابفرستم. او برای تو یک لوطی مربا آرکادییونا یک 

 عزیزم. تمی بوس  

م. سای تو، روی م ا مالی بود. اما من که می نوامتم انگار، تو مثا زد ی پیانوت هائی یک ستتاعت در ،شتتب گذشتتته

شه  شدهمودت مو م، حت ا ازدل لدم می زدی. )عزیزدر اطاق ز ی سارا چه  سید که به  شده نک د ، ؟ازی پر دیوانه 

 ؟(. دباش

 سارای تو

 که الزم است، ب ویس تا بفرستم. م، روزنامه زا را فرستادم. زر چهدل پ . ن : عزیز

*** 
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26/10/55 
 

 عزیزِمن!سارا 

 سالم!

سیار ست،  غیر این نامه، اگرچه برای تو ب ش شادی آوربرایت به ز ان میزان زم که  م کگ ان می اما مترل ه ا  .دبا

ک م و به باکو بیایم. ال ته این زم چ د علت  نوام ر پرواز مروز پ جاست که، من تص یم گرفته ام،  لرار ناز ایمسئله 

 دارد :

سیت می گذرد. زرچه زم که می گذر سیار  ستش، اوال بدون تو و بچه زا، به من ب شوم. به آنها  دلت گ تر درا می 

 سستت ی موب حس ن ی ک م، بییوابی زم دارد به آن اضتتافه می شتتود ونظر  من رفته رفته مودم را ازبرستتان که 

 غیره. 

ست که، وضع رمان میزرچ د،  سیده که  ،دانم که درآنجا برای تو زم سیت موازد بود. علت ب دی این ا به سائی ر

شم من حت ا باید در م را ا چهره لهرمانان بطور مرتب،زم بتوانم تا  ،به م دن زا بزنمسری  سسته گرییته ، تاباکو با

شد. آمر ب ی م و ض یت آنها، سلو چش م با شرایط و و ستم که از از آن من زم  س ده زائی ز ط ی ت و آنچه که  نوی

 می نویسد.  می بی د و درک می ک د

 د.ک ، مرا مسته می ی زیادو سرو صدا  ،و بیروح، این شرایط کاری مشک زم این است که و سومین دلیا

سش زا ی میتلف  شوی؟»فراد، در باره ای که ااز پر سی  ا ن ی آئی؟»، «چرا دیده ن ی  سرت »، «چرا به  چرا در ک 

 و غیره  مسته شدم. ب ابراین، روز پ جم ماه، م تظرم باش عزیزم.« ن ودی؟
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در  این میلی بهتر و مفید تر استتتت. ننظر منه کار می ک م. به مارا در ام مانم و دومین ماه مرمصتتتی  در مانه می

سام رحص ، اگرلزرحا سی رمان را درماه زای نوام ر و د سا شم، بیش ا سالم با سانم و اگر یک  یح و  به پایان می ر

شورت زا و ک ی دیگر روی آن کار سانم. درآنجا م  تو ک ک زای فکری بک م می توانم آن را درماه آپریا به چاپ بر

 موازد کرد.یاری زم به من 

سید. ب د از زر ،بچه زا را ب وم، تا اول ماه ستید. حرفی که دارید برایم ب وی ه چهارم ب روز اول ماه، دیگر نامه ای نفر

 زنم. ش ا تلگرام می

 می بوس ت. ،سارای من

 پ. ن : ز ه عکس زا را مودم اندامته ام.

 یِسِن تؤکی میرزای تو.

*** 

 

 

31/10/55 

 میرزای عزیزم!

 سالم!

شته بودی را گرفتم. به نظر شم ماه نو ش ست و  سبرایت نظر  زر من، اگر تو درآنجا ب انی از نامه ای که بی ت. بهتر ا

شم.  ال ته من دلم می ست که حتی یک دلیقه زم بدون تو ن ا ست، ولیکن  دانم که  میموا ضروری ا نوشتن الزم و 

ه ب عقب بیفتی. اگر مودترفقای آی ده نگر به این فکر باش که ن اید ازحال  درعین باید ز ه این زا را تح ا کرد.

 ت حمزاتو ایجاد برای  زم، تلفن زای پشت سرِ  زنگِسروصدای  د کرد. آیا زلحظه تو را ناراحت موا زر ،ای جا بیائی

 د؟.کرد  یوازن

شد. از بچه زا سم،  ،از طرف ما میالت راحت با شتن نامه  آمدی مودتولت که  زرچه ب وی می بی ی. من در حال نو

سئودا زم د  ،ام ستچیزی  ر حال نوامتنسول از، دارد درم زایش را آماده می ک د.  . او دارد آز گ سدیدی می ا
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ای که ستیر  م ری نیستت. ب د ازو مشتق از درم مثا ز یشته اطاق تو موابیده استت.  زم در ،ستازد. رفیق آیدین

 د. می دزساز گوش  د وبل د می شوموابید، آن ولت 

زی ا برنامه  بی اندازه مفصا درباره اش صح ت می ک یم. ،برگشتیکه شد. ولتی  دیروز سشن سالگرد تولد پاپا برگزار

 ریزی کرده بودند.

 مجله را برایت فرستادم. 10و  9ش اره زای 

 من. می بوس ت، میرزای عزیزِ

 سارای تو

سفارش کن کهدل پ. ن : عزیز سته ام، وان ود  لطفاًت ها سائی نرود. اما این ز ه  م، به آیدین  نفه د که من از تو موا

 اول زم اشت اه از مود من بود، ن اید می گذاشتم برای گردش، ت ها بیرون برود. کن که از اداره به تو م ر داده اند. از

 سارا.

*** 

 

 

26/03/62 

 !، عزیزمجان سارا 

 ) «شتتکربورا »بابت  از و زدیه زای نوروزی ات را دریافت کردم. به مصتتوص م  ون ستتالم. نامه ات را، کتاب زا را

 انگار نوروز را با ش ا و مودم را در ک ار ش ا احسام کردم. .«باللوا»و ش یه لطاب( س تی آذربایجان شیری ی نوعی 

 ن ی گویم.  موش زه  یزا میلی موش زه بود. حاال چیزی از باللوازا «شکربورا » ش ا گذرانده ام. ک ار در

زی  موششان آمده،میلی . زم به آنها دادم ئیچ د تا .تدر ای جاسعءو آکادمی زم به ز راه ز سرش « می سکی»

شص ح زا ت ریف می ک  د. نترم، بقیه اش را مودم می مورم.  سیار لذت بیش می مورم،  باز موازا ل ا  بو  ب

  رسیدند.زم . به مصوص که درست به مولع است
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 د.بین رفته ان ازتقری ا که داشتم  دردزاییبهتر  حس می ک م. میلی نس ت به روززای اول که ای جا آمدم، مودم را 

ساعت کار –روزی پ ج  صال احسام مستگی ن ی ک م.  شش  سیدن « دزقان دمتر» می ک م. ا در حال به پایان ر

  است.

شتم اش را به پایان صا ز ساندم. امروز دیروز ف ست می ک م و  شزیاد دیگر آن را می موانم، کم و  یک بار ر را در

صالح اش می ک م.  شروع کردم. کال ،شایدا صا نهم آن را  صا موازد بود.  ،ز ین امروز ف چیزش  هدیگر ز ده ف

 را ب ی م.  یشآن باال می توانم ز ه کوره راه زا از ولله کوه رسیده ام،  هانگار ببرایم روشن و مشیص است. 

  .به پایان می رسد ،ک دیاین روز ت ام ک م. به این ترتیب  چهار –عرض سه  را در 10و  9زای باید فصا 

  .!سان سارا

سد آن روز فرا»و « زندگی»من روی این کتاب زم به ز ان اندازه کتاب زای  سام  شوق و شوروت ام با « می ر اح

به نوعی وحدت  دیو ک  تغزلای جا ع اصر  در ک م که موب از کار در موازد آمد. می درونی عجی ی کار کردم. فکر

اندیشته زا و افکار  در  تغزلبه مستئله  ک تر ،ک ونیک دی زای  بیشتتر دانی که در می بمی رست د. تو مودرونی 

 می موریم. لطیف انسانی بر

د،  زستتته اصتتلی ک دی را تشتتکیا می دز ،اغلب موارد در به زجویاتی کهبی م  ا  پوچ و ستت ک ستترانهم ده زای 

 .دازکمی  «ژانر»آن از یت است اعی و تربیتی  ازز ان چیزی است که 

ست یافته نوآوری  به یکاین زمی ه  در« دزقان دمتر»من،  به نظر ست. درد شتیاق زیادی با لذت و زرحال من ا  ا

 کار کرده ام. روی آن

 سارای عزیز!

پرنده زا ز ه  سا را  هچهچهگا داده اند.  ازردآلو زدرمت زا سوانه زده اند،  زوا میلی موب شتتده.دوباره ای جا،  در

!. ولتی به یاد باغ می افتم نوک دماغم می سوزد. تانگیز اسچقدر زی ا و شگفت  وال اًپر کرده است. فرا رسیدن بهار، 

ستراحت گابه زر حال، ای جا زم  ست ها ستراحت گازی، میلی موبی ا لس ت یک بل دی لرار دارد.  ندر باالتریکه  ا

 ، س گلی ازرشتته زمین زای شتتیب دار. کوزپایه زا و ،آن ستتوی پارکدر اطراف زم پارک استتت و یبرروی تپه زا
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ظرز ه اطراف را می اای جا م  از، دانمی تابپیرامون  ی سرخزاس گ  بررا ش له اش  ،آفتاباست. و سرو  کاج درمت 

 توان دید.

زای زی ائی که با ستتتلیقه  ت یز میابان درزوایصتتت ح زای زود و به ز گام غروب آفتاب، به این م اظر می نگرم، 

 می روم.  وفکر فربه  و درست شده اند لدم می زنم

 گردم و شتتروع می ک م به می بربه اطاق ام  دوباره آن، بیشتتتر با لهرمانان داستتتانم گفتگو می ک م و پس از ،ال ته

 رود. برای ز ین است که کارزا، ای گونه موب پیش مینوشتن. 

سول از سئودا و  ش ا، برای  شده. به پاپا  سارا سان، برای  مانم، برای آیدین سان، و برای ز ه پری وف زا، دلم ت گ 

در درست و حسابی آماده ک د. آدرم و ش اره تلفن اشرف « شورِ»یا یک « راست»، یک به زودی موازم آمد هبگو ک

 را زم برایم ب ویسد. ومسک

مانواده اش ستتالم  هو ز من، ستتئودا و ستتول از و آیدین را ب وم. به گلین مانم  فاز طرستتارا سان،  تمی بوستت 

 آتشین!. زای برسان. سالم

 کیسلوودسکی -میرزای تو

ر شده، از کجا با م  را برایت می فرستم. ن یدانم لفقاز(یه )نشر «کافکازسکایا ایزدراویتسا» پ. ن : روزنامه ای به نام 

 .بگذارک د من  درم به سراغم فرستاده بودند. مصاح ه را در صفحه چهارم  چاپ کرده اند. بیوان و ام رنگار و عک

*** 

 

28/03/62 

 عزیزم، میرزای من!

 سالم!

را به تدریج ستتالمتی ات ای که مقاله داما روز نامه میلی موشتتم آمد.  نامه ات را به ز راه روزنامه دریافت کردم. از

که تو ا رگویم. ال ته کاری  ک دی، به تو ت ریک می نمرا میلی موشحال کرد. برای به پایان رساندبدست می آوری 
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گذشته، ز ه چیززای که تو می نویسی لش گ  ناز این اشد.  کار موبین ی تواند  ،کردی شروع با آن شورو شوق 

 است.

در زوا بهاری می شود.  ،روزیسه دو و ب د ، کوالک می ک د یک بار زوا سه روز دور ز در ای جا، زوا میلی بد شده. 

سئودا، گاه گداری می آید رز شده.  سری میزند حال ب د از رفتن تو زوا میلی گرم تر  سرت و  سول از مانم در ک   .

ستادروز  شرکت کرد و نوامت. ا شم   ش ست و  ست. با ای  کار او ، میلی ازشبی که زفته ای چ د روز ت ریف کرده ا

زند، با این حال میلی ت ریفش را می ک  د. آیا اگر ستتول از مانم یک ک ی مودش را تکان بدزد،  اصتتال چیزی ن ی

 ن ی شود؟.  ناز ایبهتر 

 ز ه اعءان مانواده، میلی میلی سالم می رسان د. پاپا و عسگر، زود به زود می آی د.

 . دیگر چیزی ن انده، می آئی و می بی ی.درباره بچه زا، اصال نگران ن اش

 می بوس ت. سارای تو.

*** 

 

 

17/04/64 

 سارای عزیز من!

سالم به  سیدم. االن  «یالتا»صحیح و  اطالم در ط قه اول  سکونت دارم.« نآفری ش گرا»مانه  14ش اره  قدر اطار

ص دلی و ست.  شوییو چهارپایه و ک د ل ام دارد.  کار میز ا ست ست عالیمیلی دیگر زم دارد. ) این یکی  د گر (. ما

در و  کش کوه هدر سی سای بسیار زی ائی است. « نآفری ش گرا»مانه  الزم است؟.زم  ناز ایبرای آدم چیزی بیشتر 

دیدنی دارد. ز ه  درمت زای سیب و زردآلو و گوسه س ز لراردارد. االن این درمت زا ز ه گا داده اند، م اظر نمیا

 سامت ان لرار گرفته است.  یدر لس ت س وب ردارد. شهز ه درمت کاج و سرو وسود  از است. بیشتر نر آگیعطسا 

 ، با پای پیادهدر عرض ده دلیقه .آب زای نیلی رنگ دریای سیاه می درمشد در چشم انداز ک ار شهر، درآن س ت،

می گردم. به این دلیا که، زم راه برگشت  با ماشین بر ،شهر رسید. ز گام برگشت ک ار می توان به ساحا دریا در

، دیگر نائی برای پیاده روی بالی ن ی ماند. نوشیدنی از مستگی، ردر شهاست و زم ای که  پس از گردش  سرباالیی



ه ح ف ص  44 | 54 

 

ند گذار یارت می  که بیوازی بیوری در امت ند. زرچه  مازی و،زای موبی زم دار مرغ و چیززای دیگر(،  ) برنج و 

پ جاه  اتیک م ات و یا حداکثر یک م ات و سی  کیلویی ادر ای جمری ،  سه م ات می کیلوییه تو در آنجا سی ی ک

اید بدر مغازه زای دولتی م تهی یک م ات است.  کیلوییئی  زای دولتی چ ین سیب زا هدر مغازاست. ال ته  ککوپ

  را ندارم. حوصله اش، زیرا ، برای ز ین صرف نظر می ک ممبایستیصف  ک ی در

چشتتم نواز  وت یز که دلت بیوازد نان ستتفید زستتت. کال، این طرف زا، میلی  رزر چقدمغازه زای داما شتتهر  در

ست. زرچه زم که بیوازی  شلوغ و پر هدر مغازا ستاز زا وسود دارد، مثا باکو  میلی  ، در ای جاشب اول. دحام نی

آن ز ه شتتب به ای جا رستتیدم(. مودم را شتت اتت می کردم که چرا با  10احستتام ت هائی کردم ) ستتاعت حدود 

  درزرحال...امروز شروع کرده ام به کار.. ه اممود را ترک کرد شهر کاشانه و، مانه و ی که وسود داشتامکانات

صورت این ک دی  ردر زیاداشت زایم اندامتم.  مطال ه کردم و نظری بهرا « آدم موب»شده  ت امبیش زای  امروز

سته کرده و دارد اذیتم می ک د.  سی این موانم میآن را رزر بامرا م سا ضایتی می ک م. علت ا سام نار شتر اح ، بی

ست که حوادث  ضایتی زم این ا ست. زرچه می ک م دزیادننار ستان زم میلی موازی زم ا شت آدم زای دا سرنو  ،و 

وم و بی م  ا هتیپی به مودی مود نامف و هزر حادثسالب استتتت که ن یتوانم ز ه آنها را در یک مط ترستتتیم ک م. 

ست، اما به نظرم آن  ستی این حوادث و تیپ زا را دریک  مط واحد،  چیزنی دزد، و نظم بک د شکا متثابتی که  بای

ع شرو دوباره و ک ار می گذارم و ی پاک می ک مرا ز شدهنوشته دلیا بیش زای ز ین ه ض یف به نظر می رسد. ب

. به (دو ن ایشتت امه استتتحجم  از ، که ک ار گذاشتتته ام بیشتتترهاز نوشتتتک م به نوشتتتن )حجم آن بیش زائی  می

شکا دل مواه در نیامده،  شته به  ستم  ماگر زنیوازم رفت، و  واز رزرحال، تا ولتی که نو شدم، آنرا  قو موفنتوان ن

 دیگری را شروع موازم کرد. رک ار موازم گذاشت و اث

ش توان ، مطال ی از روزنامه زای باکو، که میسارا سان، زح ت بکش ب د  د را س ع آوری کن، و د برای من سالب با

 برایم بفرست. ش  ه یا یکش  ه در روززای، زفته ای یک بار، یکجا ز ه را، «ادبیات»روزنامه  ناز مرید

تواند برای من سالب باشد را زفته  روز برایم بفرستی. اگر مطال ی که می نیازی نیست که روزنامه زای روزانه را، زر 

 زم بفرستی کافی است. روزنامه زای سراسری را مودمان در ای جا می مریم. ای یک بار

 م.ا م، ز ه ش ا را می بوما عزیزان

 میرزای تو



ه ح ف ص  45 | 54 

 

 و عادله سالم برسان. به مانم زا، تامارا، نی تاج

*** 

 

 

21/04/64 

 میرزای عزیزم!

شت شرایط برای نو سید.  ستم ر ست.  ننامه ات به د ک ارِ  امکانات موبی زم وسود دارد. فقط این اومتای درآماده ا

زیچ غصتته نیور، ولت میلی زود می گذرد. اگر مدا  مودش می چرمد. با این ز ه، دستتتم لِا می مورد و به دور

سئودا مانم  یبیوازد، زرچه زودتر می آئی و اومتا شد.  سته را می بی ی. از طرف ما میالت راحت با و ز ه دار و د

 صتت ح زاروز زرولتی که تو رفته ای،  می رود. آیدین پاشتتا زم ، از زم ط ق م  ول مشتتغول درم استتت و ستترکار

  اکانمانم زم ک زای تو، صتتد درصتتد ع ا می ک د. ستتول از رز  ودشتتب زا در مانه استتت. به و  ستترکار می رود

 .است بدن ال بابا به ی، ز ه اش. اومتامشغول کارزای مودش است

« می گالِ »ت طیلی زم، بابا، تامارا، اشرف، عادله، نجات، بچه زا و سئودا به ز راه عارف و بچه زا در مه انی  روز در

درستتت می شتتود(  و گوشتتت ستترخ شتتده و ... ماص مردم س هوری آذربایجان که از رشتتته زای پهن م یر)غذائی 

 بودند.شرکت کرده آیدین 

 ف ال که ز ه کارزای ان موب پیش می رود.

 ترکه بیش رزر چقد، زر اثریی که می نویسی زیاد دلت گی نکن. مودت که میدانی برروی زائ، درمورد چیزدلم عزیز

 زا ز یشتهضت ن، یک ز رم د موب،  گی ک ی. دره به زرحال ن اید بی حوصتل زی اتر می شتود. ز انقدر، بک ی کار

 مودش ناراضی است. کارزای

میرزا، نامه زا و روزنامه را روز ش  ه برایت موازم فرستاد. سئودا، آیدین، سول از و اومتای، بابای مود را فراوان می 

 بوس د.

 را می بوسم عزیزم. تو
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 تو سار ای

*** 

 

 

10/08/70 

 عزیز! سار ای

بود که نامه ای ن ی آمد،  امروز تلگرام مربوط به اومتای به دستتتم رستتید. از بابت شتت ا میالم راحت شتتد. چ د روز

سترامان،  در« وبا»شیوع با  طدر ارت اک ی نگران بودم، زیرا  َشترمان( آ شده گوناگونیای جا م رزای  در)زَ  پیش 

من به این شای ات باور ندارم، زیرا اگر  غیره. مشازد شده و« وبا»زم  سازای دیگر و باکو گویا درازس له ای که ، است

شده شته  سترامان نو شای ات  ،چ ین چیزی بود، ز انطور که درباره آ شت د. با این ز ه، این  درباره آنجا زم می نو

 گازی باعث نگرانی آدم می شود.

سپار، زمانی که  نگذار بچه زا باش.مودت و در زر حال مواظب  ستفاده بک  د. به آیدین ب شسته ا بچه زا میوه زای ن

ازدحام در ستتاحا زیاد استتت، نه که موال ی  ا می وزد( یا درحستتا دریا ت یز نیستتت ) ولتی که باد شتتدید درآب 

 مودش ش ا ک د و نه اومتای. فدایت بشوم، میلی مواظب باشید!.

چاپ شتتده را حت ن بیوانید. به پراودا  آگوستتتصتتفحه آمر شتت اره نهم ماه  درکه « برای بازدید ما و شتت ا» مقاله 

ست،تو اب طدر ارت ادلیقا ع ا ک ید )این حرف زا آن م درسات  شه محتاط و  نی ست، تو ز ی بلکه مطاب به بچه زا

 (.. این بچه زا زست د گازی این چیززا را رعایت ن ی ک  د، که درست نیستت یز و با سلیقه ای

 سان! سارا

ص ح روز بیست و ششم از ای جا به  ست:  رفت و روز بیست و زشتم، به باکو  ممسکو موازبرنامه ب دی من چ ین ا

را  «هپروان»اول  بیششاید تا آن زمان توانستم حت ا نظرت را برایم ب ویس. ک ی؟  فکر میپرواز موازم کرد. تو چی 

سانم.  صورت، موازش می ک م به مازر بگو قاگر موافکامال به پایان بر ستی، درآن  که مدارک را بردارد و با میال  ز

س ت چپ،  کارمن است. کالم دوم ث ت نام ک د. مدارک، روی میز دربچه را  راحت به مدرسه ش اره زفت ب رد، و
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مود  ل اله ب رد. نگاه ک د، زود پیدا می ک د. الزم نیستتت که مود بچه را زم ز رامودش اگر  مانه داما شتتهر(در) 

االن ولتش رستتیده،  ننظر مث ت نام کرد. به  هدر مدرستتبه م لم گفته بود که، ب دزا زم می توان بچه را  ،حُستت یه

 موکول ک یم. آگوستالزم نیست آن را به ب د از بیست 

 سول از مانم سالم!

، تچطور اسمن  کوچولوی انآن دوستحال که نویسی؟. چرا ن ی نویسی تا من بدانم   سالم. چرا برای من نامه ن ی

را ب وم. دمتر عزیزم.  وزر دان باز کرده اند یا نه؟ چطور راه می روند؟ چه ادازائی در می آورند؟. ب؟ زمی ک  د هچ

 به آیدین و مازر سالم برسان. به مادرت موب برم!.

 مالِییووکا –ش ا میرزا.   ز ه ش ا را می بوسم. پدر

*** 

 

 

 

 

13/08/70 

 میرزای عزیزم!

باغ موب پیش  ی، ز چ ان گرم استتت. کارزاکو کوالروز وزیدن باد  داز چ چطوری؟. ما موبیم. زوا، پس  ،ستتالم!

 اومتای و مانالر زم یواش یواش دارند بزرگ می شوند.  می رود.

 دانم که چطور به دستت موازد رسید.  فرستادیم. اصال ن ی« بِه»برایت  ،دزم ماه روز

مرتب ت ام می گیرد. میلی برایت ستتالم دارد. زم  م ر داد که با تو صتتح ت کرده استتت. عستتگر و زنگ زد  رانعُ

مسکو مواز د بود. تامارا مانم و اشرف دارند آماده می شوند تا با ماشین به  در ،م اره، تا زیجدزم ماه نی تاج مانم و

ست در مدام اومتای .استمودش و حال ف یِدرحال ک عادله مانم زم گردش بروند.  درزم آیدین   .سستجوی ایاز ا

 به دریا می روند و به ما مدمت می ک  د.  روز . زرباغ است
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حد امکان، برای آنها نامه  برای ستتئودا چ د نامه نوشتتته ام، ب ی م چه سوابی موازد داد. موازش می ک م، توزم در

حال، به ماطر اومتای زم که  زر ستتتت. درنی یموب ارک دوباره اومتای به الجزیرهبردن ب ویس و حالیشتتتان کن که 

س د. شان بزرگ اومتای و مانالر، بابا شده، باید این دوری را تح ا ک  د. سالم می  را می بو بچه زا و فامیا به تو 

 رسان د.

 را، میرزای عزیزم. می بوسم تو

موتور ، که موتور داردزم آن چازی  چاه مرتب دارد کم می شود. آبِ( مراب شده، آب پ پ)« کاچالکا»پ. ن : میرزا،

ه گفت. تا درستت ک د آشت ازای بابا، آن را باز کرد و با مود برد یکی ازآب اش ک تر شتده.  و د کار ن ی ک موب ش

یدا پنتوانستتتم للی را  باید این کار را می کردیم یا نه.آیا . ن یدانم گرداندمی  بر آن را تا دو ستته روز دیگراستتت که 

 .که آن را برای ت  یر ب رند مرضایت داد نیست. برای ز ینوارد زا به این کارکه م. آیدین زم  ک

چقدر پول مواز د گرفت را برایت ن ی نویستتم. زر ولت آمدی مطلع موازی شتتد. فقط این را  ،نت  یر آبرای ای که 

 مان بالی نگذاشت. ، پولی در دستدانم که این باغ می

 یواش یواش دارند می رس د. زا موازی آمد. انگور یب ویس ک

*** 

 

 

17/08/70 

 سارای عزیزمن!

سیزدزامروز، نامه ای که  شته ای را دریافت کردم مدر  شته ای، دوباره از ای که  دمکر جب ت .ماه نو درباره اومتای نو

 راز فکآنها  فرستاده ام.برایت و عارف را زم  و نامه زای سئودا اممن که در این مورد، میلی ولت پیش برایت نوشته 

م صرف شده اند. مگر تو آن نامه مرا نگرفته ای؟ به زرحال میالت راحت باشد که، اومتای  هریبردن اومتای به الجز

 می ماند. ادر ای ج
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 ه بودمراب شد« کاچالکا» پِاگر پ  اما احیانا. بی آب که ن اید ب انید. برای ت  یر کردی که موتور را دادی کار موبی

ست بدزید  ست الزم نی ست، می در دیگر پ پک  د، زیرا یک  شدر ست که مال کاچالکا ا  توانید بدزید آن گاراژ ز

 را وصا ک  د.

 یم ت سالمت. حق و حقوق سلد سوم کتابم را که گرفتما نوشته ای که باغ، پولی برای ان بالی نگذاشته است. سان

 زم دارد ت ام می شود.« پروانه»چیززا را نکن.  نفکر ایبپردازیم. اصال  توانیم این ززی ه زا را

. گیه روم، بیست و زشتم زم به باکو پرواز موازم کرد. با زواپی ای ز یش ، بیست و ششم به مسکو مینسارا سا

 پ ج )به ولت باکو( در آنجا موازم بود. اگر مدا بیوازد. تعصر ساع

فردا موازم  سیا پرا نگرفته ام، احت اال فردا،  نز وز آی، ال ته متاندبه زح ت امودت را برای فرستتتتادن میوه، 

سیار موب از مسکو برایم آورده.   رمان زایم، کالیاگین، مترسم  گرفت. ف ال که میوه زست. ز سرِ پ ج کیلو سیب ب

 طور کلیاست. غذازای ای جا به  . تا بیوازم از ای جا بروم کافیاستفاده می ک مآن  از روز س  ه ام ز وز پرست و زر

ست.  حرف ندارد. ز ه اذیتم  مبار ز سگرم حتی یک ،به ای جا آمده ام من که از ولتی، دلیا ز ینبه غذازا رژی ی ا

 نکرده است.

!. دلم زِعزیبه مصوص برای دیدن ال ته  ، مت گ میلی دل اومتای و مانالربرای دیدن ت گ شده، میلی  نبرای تادلم 

 کالم، برای دیدن ز ه ش ا!.در یک 

 می بوس تان عزیزان من.

 مالِییووکا. -میرزای ش ا

 دار. ننگازشاباکو را س ع کن و  آگوستپ. ن : سارا سان، ز ه روزنامه زای ب د از بیستم 

است که آنها متوسه  ناز ایمن ، درباره کاچالکا و موتور آب، یک چیز را به ماطر داشته باشید. ترم نسارا ساپ. ن : 

دلت ک ید و ز ه چیز را بررسی ک ید و ب د که مط ئن شدید،  لطفاًرا بی آب بگذارند.  او ش ک  د  ناذیت تانشوند، 

 آن ولت اسازه بدزید تا آن را برای ت  یر باز ک  د و ب رند...

*** 
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18,08,70 

 میرزای عزیزم!

سئودا زم یکی دوتا نامه دریافت کرده ام.  ماه به دستم رسید. از مروز زیجدزنوشته بودی،  هنامه ای که چهاردزم ما

شکر. اومتاااز نامه زای  شان آمده اند. مدا را  ست که ک ی به مود شان چ ین پیدا ا ست.  ،باال یمیر حالش موب ا

...بابا » و می گوید  زندزواپی ائی می بی د، داد می  ندر آستت احستتابی دارد بزرگ می شتتود. ولتی که زم  مانالر

 زند. را صدا می و تو« ...اووووو....

سول از مانم رو مازو آیدین  سول از ست که  سالم زای فراوان دارند. یک چ د روزی ا ست. برایت  شان موب ا   حال

، ماه روز دیگر سول از مانم موازد آمد. تا پانزدزم هدو سپیش مادر مازر است. من با اومتای و لیال در باغ مانده ایم. 

ش ال  زوا س تاد. زوا زو میمیلی گرم بود. اما االن باد  ست.  ن شده ا ست و کارزایت  از ای کهم ک  حال تو موب ا

 رود، من زم موبم.  موب پیش می

 وت بیائیم. چشتتم به راه در از نگرانیتوانستتتیم ک ی استتتراحت ک یم و  ستتئودا زم می آمد، ب د از آن می اگر فقط 

 شان را می بوس د.  بابا بزرگ و اومتای زستم. مانالر

 تو سار ای .معزیزمی بوس ت 

 ، به شهر موازم رفت تا کتاب زای اومتای را بیرم. میالت راحت باشد.مروز بیستپ. ن : میرزا سان، من 

*** 

 

 

22/08/70 

 من! سار ایمن،  عزیز

م صرف شدن سئودا برای ز راه  م ر زا ،هاز ای کماه نوشته بودی را گرفتم. موشحال شدم  مروز شانزدزنامه ای که 

 .شدیبردن اومتای مطلع 
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 529 پرواز ش اره رایپروازی که ساعت پ ج به باکو می رسد، بلکه ب رایسارا سان، برای من بلیط گرفته اند. اما نه ب

 که ساعت یازده و نیم شب به باکو می رسد. 

ش اره  می ست. تالش موازم کرد تا  لغو 537گوی د پرواز  شد شده ا سکاگر  آن را عوض ک م. در زر حال به  ودر م

ست که ش ا تلگرام موازم زد.  شد. الزم نی شده با شاید پرواز رح ان زم عوض  ستم.  شتم در باکو ز ست و ز روز بی

 برود. پسرش به استق ال او موازد رفت.  رح انپیشواز آیدین به 

 بچه زا را ب وم. حالم میلی موب است.

 مالِییووکا. - م. میرزای ش ا.ا ز ه ش ا را می بوم 

*** 

 

 

برای  ،پایان می یابد  1970,08,22ودر آغاز1938,06 * نامه زای میرزا ابرازیم اوف به ز سرش سارا پری وف که از

. از پراک دگی م تشر شدآرشیو نویس ده  آذربایجان، به نقا از گانبه وسیله سایت ای ترنتی اتحادیه نویس د اولین بار

ر رستتد که آنچه توستتط اتحادیه ظبه نو پس و پیش شتتدن تاریخ زا و نیز موضتتوعات م درج در این نامه زا چ ین  

    .یستشاما ز ه نامه زای میرزا ابرازی وف به ز سرش ن ،نویس دگان آذربایجان م تشر شده
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 آذربایجان! در« تار»قربان پریموف نوازنده افسانه ای  -1 

 برگردان : بهروز مطلب زاده

 

زندگی لربان پری وف می  از گوشتتته زائی ، پرتوی بریزای سال   ت، ز رم د مردمیِ آذربایجان، با ارائه فا ک«مانِرا»

 افک د. او از س له می نویسد : 

 بدنیا آمد. « آبدال گُالبلی»در روستای  1880سال  * لربان پری وف، در

 سالگی نوامتن تار را یاد گرفت.  4، در «عاشیق واله»مشهور لرن زجدزم آذربایجان، ی  ی « عاشیق»* به ک ک 

، تار زن مشتتتهور آذربایجان، مج ور بود کیلومترزا راه را «صتتتادق سان» از ر* لربان پری وف، برای ادامه آموزش تا

 برساند.  «شوشا»به « آبدال گُالبلی»روستای محا زندگیش پشت سر بگذارد و با پای پیاده مود را از

از می با ح ایت مود او، در عروسی زای مردم لره باغ، نوامتن تار را آغ« صادق سان»از محءر  * او پس آموزش تار

 . دمی ن ایز ین عروسی زا، توسه موان ده سرش ام آذربایجان، اسالم ع داله یف را به مود سلب  در یکی از ک د و
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سال  ست. زیرا در زندگی ز ری پری وف از در 1906*  ست که در از یت ویژه ای برموردار ا سال ا  یکی از ز ین 

ه سرش ام آذربایجان  س ک و شیوه تار نوامتن پری وف موان د« س ار لاریاغدی اوغلی»، «هگ ج“عروسی زای شهر 

 و با سلب موافقت اسالم ع داله یف، لربان پری وف را ز راه مود به باکو می برد.  درا می پس د

ست که برای اسرای برنامه  سریان ز ین ف الیت زا، نامش بر * لربان پری وف در سرِ زبان زا می افتد و پس از آن ا

سفر می ک د. به نقاط میتلفی  سکو و ایران  سیای میانه، کیِف، م ص زای او، در« مُقام»ازس له به ماورانلفقاز، آ له فا

«  رکورد -اسپورت »، «پُوته»سوی ک پانی زای  از« کیِف»و « ورشو»، «ریگا»در شهرزای  1916 - 1906سال زای 

 بر روی صفحه گرامافون ض ط شده است. « گرامافون»و 

شتد مقام اول را  تفلیس برگزار در 1934ستال  ال پیک موستیقی ملق زای ماوران لفقاز که در * لربان پری وف، در

 برنده اول مسابقه سرتاسری نوازندگان در مسکو شد.  1939سال  نیز  در کسب ن ود و

صاح سارا، تامارا ب* لربان پری وف پس از ازدواج با ن ات مانم آلاالرلیزی،  سگر،  و عادل  چهار فرزند به نام زای ع

 شد. 

 میرزا ابرازی وف، نویستتت ده نامدار ز چ ین، ز ستتتر آذربایجان بود. او * دمترش ستتتارا، اولین نوازنده زنِ پیانو در

 آذربایجان بود. 

ستتی ه می  * لربان پری وف، ز یشتته یک سفت بل ا درمانه مود نگهداری می کرد. زر صتت ح، که او تار مود را بر

مرگ  او چهچهه میزدند و می مواندند. ب د زا، پس از زا نیز با صدای زم ه زای تار گذاشت و ت رین می کرد، بل ا

 به ن ایش گذاشت د. « آغدام» شهر در را درمانه موزه او لربان پری وف، لفس بل ا زای او

سابقه دو * در  شد. زارنوازنده م روف ارم ی برگ« باال مِرکومیان»نفره بین او و  سال زای دزه پ جاه میالدی یک م

می نوامت و « مازور»این مستتابقه مرکومیان در  ویژه ستتفارش داده بود. در برای این مستتابقه، یک تار« مِرکومیان»

ه ک ی،  توان مقابله با لربان پری وف را ندارد. ولتی «تار»ز ه میدانست د که زیچ نوازنده «. بیات شیراز »پری وف در

ن روشن و صاف و شیرین نوامت که حریف او تار را بر زمین گذاشت و ن پری وف تارش را به دست گرفت، چ الربا

 صح ه را ترک کرد. 
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دلیقه  23فیالرمونی دولتی آذربایجان به مدت  مرگ، لربان پری وف در روز ل ا از 19. درستتتت 1965ستتتال  * در

ست و نوامت. او« رزاب»ت ام  شوری به پا کرد که پس از درآن بی شویق زا و  ار، درپایان ک سه دلیقه، چ ان  اثر ت

 و ت اشاگران، مج ور شد تا سه بار به روی صح ه بیاید.  ناگکف زدن زای بی ولفه ش وند

شاعر بزرگ آذربایجان، سروده م روف مود  را به دوست نزدیک مود لربان پری وف « بیوان تار»* میکائیا مشفق، 

 تقدیم کرده بود. 

دلم »دوستتت داشتتت. او چ د روز ل ا از مرگش، به دمترش گفت  * لربان پری وف، موستتیقی کالستتیک را بستتیار

دمترش به آمرین آرزوی او سامه ع ا پوشید. لربان، چ د ساعتی پس از «. آب لره باغ ب وشم مییوازد سرعه ای از

 برای ز یشه چشم بر سهان بست. 1965آگوست  29نوشیدن آب لره باغ، در تاریخ 

 


