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آثارى همچون جنگ و صلح و آناكارنينا جزء ميراث ادبى ناب تولستوى 
مصلحى  همچون  آنها  در  كه  دارد  نيز  نوشته هايى  تولستوى  اما  هستند، 
اجتماعى پا به صحنه ادبيات مى گذارد. داستان هاى پول، شيطان و سونات 
كرويتزر در زمره اين آثار قرار مى گيرند. اين گونه داستان ها عمدتآ محصول 
دوره متأخر عمر پربار اين نويسنده بزرگ هستند و دغدغه هايى بيش از 
داستان گويى صرف دارند. آنچه مى توان به آن يقين داشت اين است كه 
تولستوى در اواخر عمر با جرأت تمام آفرينش هاى هنرى صرف را محكوم 
مى كرد. اما سؤال اين است كه چه چيزى در اين نوشته ها وجود دارد كه 
پس از اين همه سال هنوز هم ترجمه هاى آن به زبان هاى مختلف تجديد 

مى شود و اقتباس سينمايى از روى آنها انجام مى گيرد؟
 آيـا تولسـتوى داسـتان نويس بـود، يـا پيامبـر اخـاق و نظريه پـرداز 

مقدمه مترجم
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اجتماعـى؟ تنهـا همين قـدر مى تـوان گفـت كـه جامعـه بسـته روسـيه 
تـزارى در قـرن نوزدهـم و اوايل قرن بيسـت، امـكان انتخـاب ديگرى را 
برايـش فراهـم نمى كـرد. از سـوى ديگر مى تـوان مطمئن بـود كه قريحه 
و نبـوغ سرشـارش هيچـگاه نمى توانسـت بـه نظريه پردازى هـاى خشـك 
و بـى روح قانـع باشـد. ارزش ادبـى آثـار او بـه حـّدى اسـت كـه نّقـادى 
همچـون اشكلوفسـكى رد »جريان سـيال ذهن« را پيـش از جيمز جويس 
در آثـار او مى جويـد، و نظريـه »آشـنايى زدايـى« يـا »بيگانه سـازى« او 

مثال هايـش را در نوشـته هاى تولسـتوى مى يابـد.
آثار تولستوى را داراى ويژگى ها و كيفيت هايى دانسته اند كه هرگونه 
تفسير و تأويلى از آن قاصر مى آيد. گفته اند كه هنر تولستوى با موفقيت، 
تمام نقادان و سخن سنجان را از خود گردانده است و كسانى كه به هنرش 
مى پردازند، ناچار به سراغ زندگى نامه و فلسفه اش مى روند؛ و يا اينكه او 
به اندازه اى طبيعى مى نوشت كه حتى وقتى از هنر دست كشيد، نتوانست 

بد بنويسد.
فارسى  زبان  در  زندگى اش  و  تولستوى  درباره  بسيارى  نوشته هاى 
بى نياز كند،  زياده گويى  از  را  اين كتاب  مترجم  است كه مى تواند  موجود 
درباره كتاب  را  اما توضيحى  نشاند.  فرو  تا حدى  را  و عطش خوانندگان 
حاضر الزم مى دانم. ترجمه فارسى، بر اساس ترجمه انگليسى نسبتاً جديد 
كرويتزر  سونات  نام  به  مجموعه اى  از   ،1985 سال  به  مك داف،  ديويد 
داستان  فوق، شامل چهار  كتاب  است.  گرفته  انجام  ديگر  داستان هاى  و 
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سونات كرويتزر، پس از مجلس رقص، پول و شيطان است كه نوعى پيوند 
مضمونى را مى توان ميان آنها تشخيص داد. داستان هاى سونات كرويتزر 
و پس از مجلس رقص پيش از اين به فارسى ترجمه شده اند؛ اما ترجمه 
مضمونى  پيوند  همين  جهت  از  را  كروتيزر  سونات  بر  تولستوى  توضيح 

سودمند ديدم و آن را پيوست اين كتاب قرار دادم.

ر. ع       
 
 





شیطان

شیطان





ليكن من به شما مى گويم، هر كس به زنى نظر شهوت اندازد، هماندم در 
دل خود با او زنا كرده است.

 پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش كن و از خود دور انداز: زيرا 
تو را بهتر آن است كه عضوى از اعضايت تباه گردد تا آنكه تمام بدنت در 

جهنم افكنده شود.
و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش كن و از خود دور انداز: زيرا تو 
را مفيدتر آن است كه عضوى از اعضاى تو نابود شود، از آنكه كل جسدت 

در دوزخ افكنده شود.
)متى باب پنجم، 28 تا 30(     



 ندگـى شـغل درخشـانى پيـش روى يوگنى ايرتنـوف بود. تمـام چيزهاى 
نـزد معلم هـاى سـرخانه، دانشـنامه  را داشـت: تحصيـات خـوب  الزم 
درجـه يـك از دانشـكده حقـوق سـنت پترزبـورگ، ارتباط هايـى كـه از 
طريـق پـدر مرحومـش در محافـل عالـى اجتمـاع به دسـت آورده بـود و 
حتـى طليعـۀ گرفتـن مقـام در يكـى از وزارتخانه هـا، تحـت سرپرسـتى 
شـخص وزيـر. يوگنـى درآمـد غيردولتـى نيـز داشـت؛ درآمدى گـزاف، با 
ايـن حـال نه چنـدان مطمئـن. پـدرش كـه در هنـگام حيـات بخشـى از 
سـال را در خـارج و باقـى اوقـات را در سـنت پترزبـورگ به سـر مى بـرد، 
مقـررى سـاالنه اى به مبلغ شـش هـزار روبل بـراى هر يك از پسـرانش، 
يوگنـى و آندره ئـى )كـه اندكى بزرگ تـر از او بود و در سـواره نظام خدمت 
مى كـرد(، اختصـاص داده بـود. پـدر يوگنـى بـه همـراه زنـش، مـادر او 

1  



شیطان      15

ثروتـى را بـه بـاد داده بودنـد. هر تابسـتان تنهـا دو ماه براى سركشـى به 
اماكـش مى رفـت و هرگـز خود را با اداره آن مشـغول نمى كـرد و تمامى 
امـور را بـر عهـده مباشـرى شكم سـير سـپرده بـود كـه او نيـز بـه امـور 

امـاك نمى رسـيد، امـا از هـر جهـت مـورد اعتمـاد ايرتنـوف بود.
برادران آنگاه كه پس از مرگ پدر بر سر تقسيم ارثيه نشستند، معلوم 
شد كه بدهى هاى معوقه بسيارى هست، چنانكه وكيل خانواده توصيه كرد 
از ميراث چشم بپوشند و به مرده ريگ مادربزرگ خود بسنده كنند كه بالغ 
با  كه  زمين دارى  ملك،  همسايگان  از  يكى  اما  بود.  روبل  يكصدهزار  بر 
ايرتنوف پير معامله مى كرد و يكى از سفته هاى او را در دست داشت و به 
قصد رسيدگى به اين حساب به سنت پترزبورگ آمده بود، به مردان جوان 
گفت كه على رغم اين همه بدهى، فرصت خوبى است تا سر و سامانى به 
وضع كار و كسب خود بدهند و در عين حال سرمايه كانى را حفظ كنند. 
تنها بايد جنگل و چند قطعه از زمين هاى باير را بفروشند و »معدن طا«، 
يعنى سميونووسكويه1 را، با چهارهزار دسياتين2 خاك سياه و كارخانه قند 
پشتكار  كمى  فقط  دارند.  نگاه  خود  براى  آبى  مزارع  دسياتين  دوهزار  و 
ابتدا بايد به طور دائم در روستا ساكن مى شدند و  الزم بود. براى شروع 

اماكشان را عاقانه و با تدبيرهاى اقتصادى صحيح اداره مى كردند.

1- Semyonovskoye
desyatina -2، واحد سطح روسی تقریبا معادل یازده هزار مرتمربع
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بود(1  درگذشته  روزه  چله  در  )پدرش  سال  آن  بهار  يوگنى  اين رو  از 
ِسمَت  كه  گرفت  تصميم  و  كرد  زمين هايش  به  سركشى  براى  سفرى 
با مادرش در روستا ساكن شود و زندگى اش را  را رها كند و  دولتى اش 
يكسره وقف كسب درآمد بيشتر كند. با برادرش كه چندان رابطه نزديكى 
با هم نداشتند، چنين به توافق رسيد: يوگنى بر عهده مى گرفت كه مقررى 
ساالنه اى به مبلغ چهارهزار روبل، و يا روى هم رفته هشتاد هزار روبل به 
ارثيه بدو  از  را  بپذيرد كه سهم خود  برادر بزرگ تر  او بدهد و در مقابل، 

واگذارد.
پس از انجام اين كار، با مادرش براى زندگى به خانه اربابى واقع در 
سيمونووسكويه رفت و با حرارت و در عين حال احتياط به اداره اماك 

خود مشغول شد.
هستند،  ذاتى  محافظه كار  پيرمردان،  كه  مى پندارند  چنين  معموال 
ذاتآ  جوانان  نيست.  چنين  حقيقت  نوآورند.  ذاتآ  جوانان  كه  حالى  در 
محافظه كارند : جوانانى كه قصد زندگى دارند، اما در اين باره نينديشيده اند 
را  پيشينيان  زندگى  طرز  ندارند،  زيستن  چگونه  درباره  انديشه  مجال  يا 

برمى گزينند.
بود،  گزيده  در سيمونووسكويه مسكن  كه  اكنون  نبود.  استثنا  يوگنى 

1- چهل روز ایام روزه و پرهیز مسیحیان که از چهارشنبه خاکسرت رشوع و به عید پاک در آغاز بهار 
ختم می شود و در آن مسیحیان به یاد روزه حرضت مسیح در صحرا روزهای هفته )بجز یکشنبه( را 

روزه می گیرند.
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رؤيا و آرزوى احياى طرز زندگى روزگار پدر را نداشت، زيرا نحوه برخورد 
پدرش با كارهاى روزمره، يأس آور بود، بلكه چشمش به روزگار پدربزرگش 
امور  اداره  باغ و شيوه  نابسامانى هايى كه گريبان گير خانه،  بود. على رغم 
شده بود او اينك داشت تاش خود را - البته با نيم نگاهى به ضرورت هاى 
زمانه - براى احياى آن روح عمومى كه در هنگام حكومت پدربزرگ بر 
اين اماك حاكم بود آغاز مى كرد: مقياس وسيع در همه چيز، توجه به 
رفاه همه كس، نظم كامل، سازماندهى، رعايا و آينده اى روشن كه همگى 
مستلزم كار سخت و بسيار بود. يوگنى بايد بدهى طلبكاران و بانك ها را 
مى پرداخت و به همين منظور بايد زمين هايى را مى فروخت و بدهى ها را 
در ضرب االجلشان باز پرداخت مى كرد. همچنين بايد براى ادامه كشاورزى 
انداختن  راه  و  سيمونووسكويه  دسياتينى  چهارهزار  وسيع  كشتزارهاى  در 
كارخانه قند، پول فراهم مى آورد )در بعضى جاها با اجاره دادن زمين و در 
جاهاى ديگر با استخدام كارگر(: بايد باغ و خانه را سر و سامانى مى داد تا 

آثار متروك بودن و ويرانى را از آن ها بزدايد.
كارهاى بسيارى براى انجام دادن وجود داشت، اما يوگنى چه از نظر 
جسمى و چه از نظر فكرى نيرومند بود. بيست و شش ساله بود و ميان باال 
و استخوان دار با عضاتى كه با ورزش آنها را پرورده بود. او از نوع آدم هاى 
خوش بين بود و گونه هايش سرخى روشن و شادابى داشت؛ دندان هايش 
سفيد و آبدار و لب هايش قرمز و موهاى سرش كم پشت و نرم و تاب دار 
بود. تنها نقص جسمانيش نزديك بينى بود كه به سبب استفاده از عينك 
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به آن دچار شده بود و اكنون نمى توانست بدون عينك پنسى كه اثرش را 
بر بينى عقابى او به جا نهاده بود سر كند. ظاهر جسمانيش چنين بود. از 
شخصيتش بايد گفت كه هر چه بيشتر او را مى شناختى، بيشتر دوستش 
مى داشتى. مادرش در مقايسه با ديگر بچه ها بيشتر شيفته او بود و پس 
از مرگ شوهر، تمام توجه اش را معطوف به پسر محبوبش كرده و او را 
در كانون هستى خود قرار داده بود. اما تنها مادر نبود كه چنين احساسى 
او داشت. محبتش در دل تمام دوستان مدرسه اى و دانشگاهيش  درباره 
جا گرفته و مورد احترام همه بود. هميشه تأثيرى از اين دست بر ديگران 
مى گذاشت. باور نكردن آنچه مى گفت ناممكن بود؛ تصور فريب و نادرستى 
هنگام مواجهه با چنين رويى گشاده و بى ريا و به ويژه آن نگاه گشاده و 

راستگو ممكن نبود.
درحقيقت شخصيت او در كارى كه اكنون به آن مشغول بود كمك 
بزرگى برايش محسوب مى شد. طلبكارانى كه وعده ديگران را نمى پذيرفتند، 
با  كه  موژيك1هايى  و  ريش سفيدان  و  مباشرها  مى كردند.  اعتماد  او  به 
با چنين  برخورد  تأثير  رفتار مى كردند، تحت  نيرنگ  و  به خدعه  ديگران 
كسى كه چنين مهربان و صادق و مهم تر از همه به قول خود وفادار بود، 

حيله گرى هاى خود را به دست فراموشى مى سپردند.
اواخر ماه مه بود. يوگنى پس از چندى كار و تاش و معامله ترتيبى 

1- دهقان روسی
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داد كه بتواند زمين باير خود را در شهر از گرو برهاند و آن را به بازرگانى 
بفروشد. سپس از همان بازرگان پول قرض كرد تا كمبود اسب و ورزا و 
كه  رعيتى  خانه  بناى  همه  از  مهم تر  و  سازد  برطرف  را  خود  گارى هاى 
سخت به آن نياز داشتند، آغاز كند. كار به جريان افتاد. با رسيدن بار چوب، 
نجارها كار خود را آغاز كرده بودند و شش گارى كود در حال رسيدن بود 

اما تمام طرح هنوز به مويى بسته بود.


