




به گذشته گردربارۀ ا بایدتصمیمسختیمیگرفتند: ومادرها پدر اتحادشوروی، در
فرزندانشاندروغمیگفتند،بچههامجبورنبودنددرزندگِیبیرونازخانهدروغبگویند.
میبایست بهناچار بچهها باشند، روراست بچههایشان با میگرفتند تصمیم گر ا اما
بیرونازچهاردیوارِیخانهدروغمیگفتند.درنگاهآلکسانْدرُسلژهنیتسین۱،یکیاز
نویسندههایمحبوبم،مشقاتبزرگ کردنبچهدرنظامشورویچنینبود. منهمبا

اوموافقم.
کهبهمندروغنگوید.اودراستونیشورویبه تصمیممادراستونیاییاماینبود
دنیاآمدهبود،درستپسازاینکهشورویدرسال۱۹44استونیراتصرفکرد.وباآنکه
گذشتههرگزچیزیجزواقعیت درنظامشورویبزرگشدهبود،پدرومادرشدربارۀ
بههمینخاطرمندربارۀ ادامهداد، را راستگویی بامنرسم نیز او نگفتند. او به
عوسرکوبگری نفیبلدهایگستردهبهاردوگاههایسیبری،یکپارچهسازیاجباریمزار

شورویمیدانستم،هرآنچهاتحادشورویوجودشراهمیشهحاشامیکرد.
فرقداشت. زندگیمیکردند شوروی در که کسانی با من  وضعیت باوجوداین،
کهمناینجابهدنیا مادرم،پسازوصلتبامردیفنالندی،بهفنالندآمدواینشد
که کشوری کشورنوردیِکمردمساالرزندگیمیکردم،نهدر آمدم.دراصل،مندریک
کمباشد.امادرآنزمانموقعیتسیاسیفنالند ویژهبود:به درآنقوانینشورویحا

1.   Aleksandr Solzhenitsyn

  سخن نویسنده با خواننده  های ایرانی

  تاب  بازی با پردۀ آهنین
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کشوریقدرتمند،  آندوره فنالندشدگی۱میگویند.ایناصطالحدرسیاستبهسلطهݘ
گفتفنالندشدگی کوچکتراشارهدارد.میتوان کشوری دراینمورداتحادشوروی،بر
کمکمتقابل« کهمیخشرابایکتوافقنامۀ»دوستی،همکاریو تصرفیروانیبود
میانفنالندواتحادشورویدرسال۱۹48کوبیدند.پساز»جنگتداوم«)۱۹4۱-۱۹44( 
شورویفنالندراشکستدادهبودوماباآنکهتوانستهبودیماستقاللمانراحفظکنیم،
واداربهپرداختبهایآنشدیم:افزونبرازدستدادنتکههاییازقلمروفنالند،مجبور
کشور کمونیستیدر بهپرداختغراماتسنگینبهشورویوموافقتبافعالیتهای
شدیم.درظاهر،فنالنددرستماننددیگرکشورهایاروپاییبودوارزشهایشارزشهای
کشورهاینوردیک.امادرباطن،موقعیتبسیارپیچیدهبودواینشرایط،بیرون دیگر
ازخانهماندرفنالند،صداقتمندرارتباطباریشههایاستونیاییامراتحتتٔاثیرقرار
کمیتفنالند،استونیوجودنداشت،تنهااتحادشورویوجودداشت.و میداد.برایحا
اینامربرایشورویبسیارمهمبود.آنهامیخواستنداشغالاستونیبهگونهایجلوهکند
خود بهشورویپیوستهاند.میخواستندهمهفراموشکنندکه کهانگارآنهابهمیلوارادهݘ
استونیزمانیکشوریمستقلبودهاست. طیچندیندهه،هیچکالسدرسینبودکه
درآننظامآموزشیفنالنداینتصوررارواجندادهباشد،هرچندپیشازجنگجهانیدوم
فنالندیها. برای نزدیک بسیار همسایهای و بود ارضی تمامیت دارای استونی
استانداردهایزندگییکسانبودو تجارتگستردهایبیندوکشورجریانداشت.روابط
کشورسفرمیکردند،امادورانشوروی نزدیکفراوانبودوآدمهاآزادانهبینایندو
کهبودمنیازنبود گاهیرسمیفنالندزدود.بچه اینهمهراپایاندادواستونِیآزادراازآ
دربارۀاستونیبهدوستانفنالندیامدروغبگویمچوندرجهانآنهااستونیوجود
میدیدیمچنین که نقشهای نبود. نقشه روی استونی همینسادگی. به نداشت،
کهسابقًااستونِیمستقلبودهپوشاندهبود.آدمنمیتواند بود:شورویقلمروییرانیز
کشورونهبهعنوانملت،چیزی کهرسمًاوجودندارد،نهبهعنوان ازچیزیحرفبزند
کهمجبورنباشیبرایآزمونهایجغرافییادشبگیری.دشواراستازرنجهایملتی

بگوییکهرسمًاوجودندارد.

کمتوانمجبوراست کشوری کهدرآن Finlandisation:فنالندشدگیوضعیتیسیاسیاست  .۱
بهدالیلمختلفامنیتی،اقتصادیوسیاسی،یابرایحفظتمامیتارضیدربرابرقدرتیبزرگتر
گیرد.)تمامیپانوشتهایمتن کرنشومراعاتقرار کوتاهبیایدودرموضع ازمنافعومواضعش

ازمترجماست.(
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زبانهای خانوادۀ از دو هر نزدیکاند. بههم بسیار استونیایی و فنالندی زبان
فینو_اویغوری هستندواینپیوندزبانییکیازسنگبناهایروابطنزدیِکماپیشاز
کشورراازهمجدامیکندخلیجباریکیاست:این کهدو جنگجهانیدومبود.دریایی
روزهاسفرازپایتختفنالند،هلسینکی،تاپایتختاستونی،تالین،تنهایکساعتونیم
در بلند ساختمانی باالی است، صاف و روشن آسمان که روزی  گر ا میکشد. طول
هلسینکیبرویحتیمیتوانیسواحلتالینراببینی.بااینهمهنزدیکی،وقتیمعلممان
اززبانهایفینو_اویغوریبهماگفتواینکهنزدیکترینزبانبهفنالندیزباناستونیایی
است،کهدرستآنسویدریابهآنصحبت میکنند،کودکانهمسنمنماتماندند.
یادمهستنوجوانهاچطورباورشاننمیشد.دوستیایکهایندوملتباهمداشتند
گرچه۱۳40  طیچنددههدودشدهوبههوارفتهبود.سفربهاتحادشورویدشواربودوا
کیباآنداشتیم،فنالندیهاچندانبهآنجاسفرنمیکردند.آنزمانبرای کیلومترمرزخا
گرروادیدچندروزۀ ا خارجیهادسترسیتنهابهچندشهرشورویممکنبود،آنهم
رسمی دعوتنامۀ با و معین شهرهایی به طوالنیتر سفرهای میداشتی. گردشگری
کشور کنی،بازهمسفرآزادانهدر گرمیتوانستیدعوتنامهدستوپا شدنیبود.تازها

کهقراربودببینند. ممکننبود.مسافرانخارجیفقطچیزهاییرامیدیدند
درنتیجۀاینسیاستها،تغییِرتلقیمهمیرخداد.وقتیدرسال۱۹۷۷بهدنیا
کهدراتحادشورویزندگی میکردندعماًلروس آمدم،ازنگاهفنالندیهاهمۀآنهایی
بدانند. روس را او که بود توهین استونیایی یک برای نبود. چنین درواقع بودند.
کشورهایدیگرغربیهمرایجبود.بااینکهزمانه بااینحال،اینتلقیدربسیاریاز
که»پردۀآهنین«فروافتاده،همینچندهفتهپیش عوضشدهوخیلیوقتاست
کرددوامآورد. کهآنرابنا منراروسخطابکردند.تبلیغاتشورویبیشترازقدرتی
کهروایتساختگیاش چنینخطرناکاست.دروغهابیشتراز وبههمینخاطراست
دروغگوهاعمرمیکنند.قومیتغالبدراتحادشورویروسبود.روسهافرادستبودند
گریکاستونیاییبهزباناستونیاییبایکروس وهویتهایقومیدیگرفرودست.ا

صحبتمیکرد،بهروسیپاسخمیشنید:»بهزبانآدمیزادحرفبزن.«
دوجانبۀ تجاری توافقنامۀ فنالند داشت. هم اقتصادی چهرۀ فنالندشدگی
بیمانندیباشورویسابقداشتکهدرسال۱۹8۳بهاوجرسیدودر۱۹۹۱پایانگرفت.
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اینتوافقنمونهایازسیاست»هویجوچماق«بود.تجارتبرایچندشرکتفنالندی
گواهیصادراتبهبازارهایشورویراداشتند که کمشمارونورچشمی بزرگونسبتًا
کمکمالیچشمگیربهشرکتهای بسیارسودآوربود.اینسازوکارشاملاختصاص
گزینششدهبود.اینروندمنجربهشکلگیریساختارهایصنعتی بیتحرکتولیدیدر
فنالندشد.درنتیجه،سهمباالییازصادراتمشخصًامختصبازارهایشورویبود.
کهچندیندههسوددهیخوبیداشت،باخطوط براینمونهصنعتپوشاکفنالند،
تولیدنهچندانروزآمدشدردهۀ۹0تقریبًاسراسرفروریخت.فنالندرقابتدربازارهای

غربیرانیاموختوهنوزکشورازآنمیراثرنجمیبرد.
ایـنتجـارتدوجانبـهدرزندگـیمـنهـمنقـشداشـت.بـهلطـفایـنتجـارتپـدر
فنالنـدیامدرتالیـنبـودوهمانجـامـادرمرادیـد.درغیراینصـورت،هرگـزهمدیگـررا
نمیدیدنـد،آخـرشـهروندانشـورویبـهایـنراحتیهـابـهغربسـفرنمیکردنـد.پساز
کارشرادرسراسـراتحادشـورویادامهداد.اینیعنی اینکـهمـادرمبـهفنالنـدآمدپدرم
درآمدخانوادهوابسـتهبهشـورویبود.بااینکهدرفنالندزندگیمیکردم،نمیبایسـت
گفتـاریرافراموشمیکـردم.اظهارنظرهـاینامناسـبدربـارۀ شـوروی عـرفرفتـاریو
درموقعیتهـایعمومـیمیتوانسـتدرآمدمـانرابهخطربیندازد،وهمچنینامکان
آنجـا کـههنـوز مـادریام  اعضـایخانـوادهݘ بـرایدیـدن استونِیشـوروی بـه سـفرمان

زندگـیمیکردنـد.








  شخصیت ها

ادگار پارْتس:استونیایی،زادۀاوایلدهۀ۱۹20.
یودیت پارْتس:استونیایی،همسرادگار،زادۀاوایلدهۀ۱۹20،باموهایطالیِیفر.

ُرالند سیمُسن:استونیایی،نامزدُرسالیهوپسرخالۀادگار،زادۀاوایلدهۀ۱۹20.
ُرسالیه آرم:استونیایی،نامزدُرالند،زادۀاوایلدهۀ۱۹20.

کمیبزرگترازیودیت. ِهلموت ِهرْتس:آلمانی،افسراساس،درجۀتوفانساالر۱،
کمیبزرگترازادگار. سروان ُپرُکف:افسرشوروی،

بیستساله. ِرین:استونیایی،نامزدِاِولین،دردهۀ۱۹60حدوداً
بیستساله،باموهایفر. ِاِولین:استونیایی،دخترُرالند،دردهۀ۱۹60حدوداً

کند.   هر بازیگر می تواندچند نقش از چهره های زیر را بازی 

خدمتکار مرِد ِهلموت                
ِمنتِسل:آلمانی،افسراساس،درجۀتوفانبان2،میانسال.

توفانُبد۳،زادۀسال۱۹06. َهنس آوماِیر:آلمانی،افسراساس،درجهݘ
ِگردا:استونیایی،دوستیودیت،همانسن.

دختر فروشنده
لی  دیا بارِتلس:استونیایی،احضارکنندۀروح،مادرمارتابارِتلس،زادۀدهۀ۱8۹0.

مارتا بارِتلس:استونیایی،همسرُرالند،نامادریِاِولینودخترلیدیا،همسنُرالند.
ک.گ.ب. مور 

ٔ
مور شوروی و ما

ٔ
ستوان و ما

پزشک
موران ُپرُکف

ٔ
ما

معادلسرواندرارتشنازی. .۱

معادلستواندرارتشنازی. .2
معادلسرگرددرارتشنازی. .۳



  شب عروسی

آهنگ  غروب/شب.  اواخر  استونی.  جمهوری  تالین،   ،1930 دهۀ  اواخر 

کاردئون می نوازد. پرچم استونی در اهتزاز است. ُرالند و  جشن عروسی، آ

ُرسالیه، در میان مهمان  ها، ازدواج یودیت و ادگار را جشن می  گیرند. یودیت 

و ادگار به اتاق  خواب خود رفته  اند و در شب عروسی  شان روی تخت دراز 

کشیده  اند. لباس عروسی یودیت به چوب  لباسی از دِر کمد آویزان است. 

بیرون، ُرالند با چرخشی ُرسالیه را به رقص می  کشاند.  

بعد از اینا نوبت ماست. ُرالند: 

که نوبت ماست! به ادگار می  گیم عکس عروسی مونو  بله  ُرسالیه: 

تو استودیوی جدیدش بگیره.
این  عروسیت  هدیۀ  آورد.  شانس  خوب  پسرخاله   ادگار  ُرالند:  

باشه، اونم از طرف خونوادۀ عروس! )با چرخِش رقص، ُرسالیه 
دیگه  بی  خیال،  عکسو  حاال  می  کند.(  دور  جمعیت  از  را 

که تو رخت عروس ببینمت. )دستانش را  طاقتم طاق شده 
روی پهلوی ُرسالیه می  برد.(

    صحنۀ یک   
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)دست  های ُرالند را پس می  زند.( ُرالند، فعاًل دندون رو جیگر  ُرسالیه: 

بذار! )خندان می  دود و از ُرالند دور می شود.(
که! آخه دیوونه می  کنی آدمو! )دنبالش می  دود.( نمی  تونم  ُرالند: 

در اتاق خواب، یودیت زده است زیر گریه. ادگار از تخت بیرون 

می  پرد و با عجله لباس  هایش را می  پوشد.

کردم؟ مگه چه اشتباهی  یودیت: 

از تخت بیرون می پرد: دنبال ادگار می رود، دست ادگار را به 

زور روی سینه اش می گذارد. ادگار دستش را پس می کشد. 

کتش را بپوشد، خود را از یودیت دور می کند. تالش می کند 

کردم؟ کار اشتباهی  جواب منو بده. چه   
ادگار به سمت در می  رود.

نـه، نـرو! هـر کاری بگـی می  کنـم، هر چـی بخـوای! نمی  تونـی   
بذاری بری، شـب عروسـی مونه! )لباس شـبش را جر می  دهد.( 
کـه همش می  گفتی دلت غنج   می  ره واسـه امشـب، پس  تـو 

کاِرت چیـه! ایـن 
ادگار بیرون می  رود و در را پشت سرش می  بندد. یودیت لنگه کفشی 

به در پرت می  کند.

من عیب و ایرادم چیه؟  
ادگار عرض حیاط را تا تلمبۀ آب طی  می  کند و جنون  آسا شروع 

به تلمبه زدن و شست  وشو می  کند. ُرالند دوان وارد می  شود، 

دنبال ُرسالیه می  گردد. با دیدن ادگار می  ایستد.

قضیه چیه؟ ُرالند: 

من... )مبهوت، دست از شستن می  کشد.( یودیت... ادگار: 

ادگار، بعضی زن  ها، دفعۀ اول خوف   می  کنن. بهش یه  هوا  ُرالند: 

فرصت   بده. درست   می  شه.
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)از بیرون( ُرالند، بیا بگیرم! ُرسالیه: 

ُرالند دنبالش می  رود.




