
همگى  نويسان  رمان  ما   " عبارت  چنانچه 
كالم  تكيه   " آمديم   بيرون  گوگول  شنل  زير  از 
در  باشد  داستايوفسكى  روس  بزرگ  نويسنده 
شاعران  اكثر  توان گفت شعر  مى  قاطعانه  مقابل 
قرن 19 از سروده هاى پوشكين سرچشمه گرفته 
نوين  ادبيات  بنيانگذاراصلى  وى  ،طبعا  است 
روسيه بوده و مى توان گفت نقش وى در ارتقاء 
داستانسرائى  در  گوگول  تاثير  بسان  روسيه  شعر 
است ، پوشكين در اشعارش از فضاى حاكم بر 
آن روز الهام گرفته و از آموخته هاى زود هنگام 
بهره  داشته  تاثير  ها  موقعيت  خلق  در  كه   خود 
حوادث  بيان  در  نظم  و  ،يكپارچگى  است  برده 
منظومه  و  نمايشنامه  با  آن  انطباق  و  وجريانات 
چنانچه   ، است  مشهود  وى  ونثرى  شعرى  هاى 
بررسى  را  وى  وذهنيات  تصورات  موشكافانه 
پر  وى  فكرى  دنياى  كه  گردد  مى  روشن  كنيم 
از امورى است كه گاهى به يك سواركار برنزى 
تشبيه مى شود كه بروكراسى را در خيابان هاى 
سنجابى  به  ويا  كند  مى  دنبال  پترزبورگ  سن 
دانه  بلورين  قفس  داخل  در  كه  شود  مى  تشبيه 
در  را  زمردى  تا  كند  مى  پوست  را  بادام  هاى 
درون هسته طالئى بيابد يا مانند فروشنده تابوتى 
كه شب تولد،تمامى مشتريانى كه پيشتر با خريد 
تابوت گرفتار شده بودند به ميز شام دعوت مى 

كند.....
بدون ترديد اين انديشه ها تمامى سورئاليست 
هاى قرن 20 را شگفت زده كرده است ،با وجود 
ولى  كرد  زندگى  سال   38 فقط  پوشكين  اينكه 
روسيه  ادبيات  براى  را  ارزشمندى  شاهكارهاى 
بعنوان ميراث  ادبى  آثار  ازاين  خلق كرد وبرخى 
ملى  ديدگاههاى  وحاوى  ميگردد  تلقى  ملى 
ادبيات  ارتباط  راستاى  در  كه  است  اى  گرايانه 
گذشته  به  ونگاه  آينده  به  واميد  مردم  زندگى  با 

بنا شده است.
آثار  اهميت  از  بخشى  صورت  هر  در 
پوشكين در بهره گيرى از آزادى بيان و آميختن 
آن با حكايات و اساطير قديمى متعلق به فولكلر 
نيك  پوشكين  است  نهفته  روسيه  وتاريخ  ملى 
مى دانست چگونه در آثار خود تاريخ (حقيقى) 

وفضاى فولكلور (افسا نه اى )
در  آميزد  هم  در  تفكراتش  از  استفاده  با  را 
شاعر  اين  استثنائى  اثر  كه  است  راستا  همين 

برجسته بنام" بولتاوا" نمايان مى گردد.

مشغول  زمانيكه  1828م  سال  در  پوشكين 
يوگنى  بنام  آثارخود  از معروفترين  نگارش يكى 
آنگين بود كتاب بولتاوا را تاليف كرد اين كتاب 
شامل يك قصيده طوالنى و 3 سروده است ويك 
فصل تاريخى پيچيده و عميق روسيه را درساليان 
قصيده  اين  تاريخى  بعد  كند  مى  روايت  گذشته 
دوازدهم  شارل  عليه  كبير  پتر  ملى  مبارزه  به 
موقعيت  ضمن  وى  گردد  مى  بر  سوئد  پادشاه 
با  روسيه  داخلى  گسترده  اغتشاشات  سنجى 
آورد  اين كشور هجوم مى  به  نابودسازى  هدف 
و  ناشدنى  فراموش  تاريخى  بعد  اين  پوشكين 
رومانتيك  داستان  تا  كرد  انتخاب  را  جاويدان 
بدون  واين  گذارد  نمايش  به  را  عشق  ترين 
ظهور عنصر تاريخى براين اثر شكل نمى گرفت.
قهرمان قصه رومانتيك در بولتاوا دختر زيبا روى 
معاونين  ازجمله  نيز  وى  پدر  است  ماريا  بنام 
عشق  در  ناخداگاه  ،ماريا  است  قيصر  به  وفادار 
پيرمردى بنام مازپا كه فرمانده جنگجويان كوزاك 
است گرفتار مى شود عشق به مازپا او را مجبور 
از خانه پدرش فرار كند وبا معشوق  تا  مى كند 
پيرش زندگى كند.....پدر خشمگين ماريا تصميم 
را  ودخترش  بگيرد  انتقام  مازپا  از  تا  گيرد  مى 
او و دخترش آسيب  به  اين عشقى كه  از چنگ 
عليه  خيانت  به  را  او  مازپا  ولى  برهاند  رسانده 
سوئدى  دشمنان  با  دستى  وهم  وارتباط  قيصر 
متهم مى سازد بدين وسيله اورا در قلعه زندانى 
را  وى  تا  دهد  مى  دستور  سپاهش  وبه  كند  مى 
شكنجه نمايند......اما در اينجاست كه پليدى بار 
شخصا  وى  يعنى  آيد  مى  مازپا  سراغ  به  ديگر 
ارتباط  دشمنان  با  قيصر  نمودن  ساقط  هدف  با 
برقرار مى كند تا حكومت را بعد از وى تصاحب 
كه  اتفاقاتى  همه  اين  گيرودار  در  نمايد....مازپا 
رخ ميدهد بالفاصله به خطرات آنچه انجام داده 
آغاز  درونش  در  سختى  ودرگيرى  برد  مى  پى 
درونى  آن كشمكش  كه  قطعا جمالتى  مى شود 
استوارترين  از  كنند  مى  بيان  قصيده  اين  در  را 
ويژه  به  آيند  مى  شمار  به  قصيده  اين  عبارات 
توصيف برخاستن از خواب اين پيرمرد در نيمه 
شب تاريك و سرگردانى وى در باغ وسالن قصر 
وفرار از افكار پليد واشباح .....در اين سرگشتگى 
به وى الهام مى شود اين فرياداو كه آرامش شب 
پدر  مغموم  درون  در  مستقيما  برده  بين  از  را 
فرياد  همان  اين   : است  شده  نمايان  نيز  ماريا 

براى  لحظه  آن  در  سربازان  كه  است  ماريا  پدر 
دليل  به  اعدام  حكم  اجراى  از  قبل  بار  آخرين 
"خيانت" اورا شكنجه ميدادند.اما عاشق زيباروى 
گمراه فقط چند دقيقه قبل از اجراى حكم اعدام 
پدرش اطالع مى يابد ودر برابر اين خبر پريشان 
از  كافى  زمان  نبود  علت  وبه  ماند  مى  ومبهوت 

نجات پدرش باز مى ماند .
در اين حين نبرد بزرگى ميان پتركبيروسپاهيان 
معروف  جنگ  واين  ميشود  آغاز  سوئد  مهاجم 
است به نبرد "بولتاوا " ونام اين قصيده نيز ازآن 
گرفته شده است ودراين جنگ شارل دوازدهم به 
سختى از قيصر شكست مى خورد وبه دنبال آن 
پير مرد خائن نيز مجبور به فرار مى شوداما قبل 
يابد  مى  ماريا  برابر  در  را  خود  ناگهان  رفتن  از 
وبراى آخرين بار با او مالقات مى كند ، صحنه 
خالقيت  بر  آميخته  ابهام  با  آن  آغاز  سر  كه  اى 
ماريا  آيا  آيد  مى  پيش  سئوال  واين  است  همراه 
هنوز  او  اينكه  يا  است  داده  دست  از  را  عقلش 
پوشكين  ؟  است  پير  فرمانده  اين  وعاشق  شيفته 
نشانه  فاقد  صحنه  اين  كه  دارد  اصرار  اينجا  در 
خيالى  روياى  وبه  باشد  واقعيت  هرگونه  از  اى 
تشبيه نمايد.....در آن صحنه مى بينيم كه ماريا به 
مازپا متوسل ميشود واز او مى خواهد تا در غم 
بداند..... واينجاست كه  واندوهش وى را سهيم 
ناگهان تمامى اسرار برمال مى شود :ماريا به ذات 
واقعى وى كه قبال نا آگاه بود پى مى برد وديگر 
آشام  وخون  زشت  پيرمردى  او  ماريا  نگاه  در 

است ....به اين ترتيب از وى دورى مى جويد.
(منبع :الحياة )ابراهيم العريس
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گزارش ورزشی

بای محمد دوجی بار ديگر عظيم جزيده 
را شکست داد

حاجى قربان طريك ـ اولين بازى دور برگشت مسابقات ليگ 
برتر واليبال ايران جام زنده ياد «حسين معدنى» هفته گذشته پيگيرى 
تعاون  تيم  مهمان  جواهرى  تيم  اول  هفته  ديدار  مهمترين  .در  شد 
گنبد شد .بازى دربى دو تيم گنبدى براى هر دو از اهميت ويژه اى 
به  ها  تيم  از  كدام  هر  برد  اوضاع جدول  به  توجه  با  بود  برخوردار 
خصوص تيم جواهرى گنبد امكان حضور در دور دوم مسابقات ليگ 
را هموار مى كرد. در ديدار دوم دربى باى محمد دوجى سرمربى تيم 
جواهرى تيم خود را با تركيب امين حسن زاده ، هومن باقرى ، سخى 
عيدى ، مهران زارع ، صمد اكبرى ، احمد بابايى و حميد محمد آلق 
نمود و در مقابل عظيم جزيده سر مربى جوان  (ليبرو ) وارد ميدان 
تئودور  تركيب حاجى محمد گوگجلى،  با  را  تيم خود  گنبد   تعاون 
والچف، عبداهللا آذر، عبداهللا ناظرى، حامد باقرپور، كمال قريشى و گل 
محمد سخاوى (ليبرو) وارد ميدان كرد .با نگاه به تركيب اوليه دو تيم،  
جزيده در اين ديدار دو تغيير اساسى در تيم تعاون داده بود.  حاجى 
محمد گوگجلى پاسور دوم تيم جاى حميد چوگان را گرفته بود و 
در پست پشت خط زن نيز كمال قريشى جايگزين ريكاردوى برزيلى 
شده بود  .گيم اول اين ديدار بازى پاياپاى بين دو تيم دنبال شد و 
دو تيم ديدار نفس گيرى را در اين گيم داشتند. در انتهاى گيم اول  
متين تكاور جايگزين سخى عيدى شد و سرويس زيباى اين بازيكن 
تجربه  با  بازيكنان  و  برگرداند  تيم جواهرى  به سمت  را  برد  صفحه 
جواهرى توانستند گيم اول را با نتيجه 31 بر 29 به سود خود به پايان 
برسانند. گيم دوم ديدار براى بازيكنان جواهرى بسيار راحت بود و 
شاگردان باى محمد دوجى بدون دغدغه بازى را با همان تركيب اوليه 
ادامه دادند و توانستند با نتيجه 25 بر 19 پيروز ميدان شوند بازى در 
گيم سوم نيز يكطرفه بود و تيم جواهرى گنبد توانست با يك بازى 
هماهنگ و قدرتمند گيم سوم را با نتيجه 25 بر 18 تعاون را شكست 
دهند. برد سه بر هيچ جواهرى باعث شد سه امتياز شيرين اين ديدار 
به حساب آنها واريز شود.  در پايان هفته اول دور برگشت مسابقات 
را در جايگاه چهارم مستحكم  امتياز جاى خود  با 12  تيم جواهرى 
كرد و اميدوارانه براى صعود به دور دوم مسابقات تالش خود را ادامه 
امتياز در جايگاه ششم قرار دارد  و  با 5  نيز  خواهد داد. تيم تعاون 
براى صعود كمى راهش دشوارتر شد. اما در ادامه مسابقات اين هفته 
تيم جواهرى گنبد راهى تهران خواهد شد و در مقابل تيم ارتعاشات 
صنعتى صف آرايى خواهد كرد و تيم تعاون گنبد ميزبان تيم پيكان 

تهران خواهد بود .

حواشى بازى :
تعداد تماشاگران نسبت به بازى اول دربى كمتر بود.  
مسئولين بانك توسعه تعاون مهمان اين بازى بودند. 

و  فرماندار  معاون  جعفرى  شهردارگنبد،  و  شهر  شوراى  اعضاى 
حميدى فرماندار گنبد نيز از نزديك نظاره گر بازى بودند. 

در حين بازى از چهار بازيكن خارجى دو تيم گنبد توسط شوراى 
شهر گنبد تجليل شد.

باشگاه تعاون  نيز توسط  ليدر تماشاگران گنبدى  يوسف رحيمى 
تجليل شد.

اخبار ورزشی

تقدير از بهمن سالمی ملی پوش واليبال 
ساحلی توسط شورای شهر و شهرداری 

اينچه برون

با واليبال  نام بهمن سالمى  حاجى قربان طريك ـ بدون شك 
واليبال ساحلى  ملى  تيم  بازيكن 24 ساله  است  ساحلى گره خورده 
ايران اهل شهر اينچه برون است و تا به امروز افتخارات بسيارى براى 

شهر و كشورش كسب نموده است. 
در حين ديدار بازى دربى دوم واليبال گنبد  مهرورز شهردار اينچه 
برون  و  موسى آزمون  رئيس  شوراى شهر اينچه برون با اهدا لوح 
تقدير و سكه بهار آزادى از اين ورزشكار قهرمان تجليل نموده اند. 
از جمله افتخارات و عناوين كسب شده توسط بهمن سالمى مى توان 

به موارد ذيل اشاره كرد :  
فروردين امسال قهرمانى آسيا و اقيانوسيه به همراه رحمان رئوفى 

مقام  دومى المپيك ساحلى پوكت تايلند بين 48 تيم 
چندين قهرمانى كشور در سالهاى 91 – 92 - 93   

جنوبى  آفريقاى  دوتيم  شكست  و  جهانى  مسابقات  در  حضور 
با تيم رژيم اشغالگر قدس در  اما به علت برخورد  (ميزبان) و نروژ 
مرحله حذفى و عدم شركت در مسابقه  از دور مسابقات حذف شدند.
اميدواريم روند موفقيت هاى اين واليباليست سخت كوش و پر 
تالش بيش از اين ادامه داشته باشد تا همچنان موجب افتخار آفرينى 

براى كشور شود .

خيانت و عشق در بولتاوا اثر پوشكين
اولين نشريه رسمى گلستان 

  
  فرهنگى،ادبى 

    اجتماعى و ورزشى 
        صاحب امتياز و مدير مسئول :

           دكتر عبدالرحمن ديه جى 
                   سردبير : حاج حميد كمى
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* مترجم عبدالناصر كلته

جناب آقاى مهندس
  حاج نظر شيرمحمدلى

عضو محترم شوراى اسالمى شهر گنبدكاووس

انتخاب شايسته و به جاى 
شما را به عنوان 
كشاورز نمونه 

كشور در زمينه بهره ورى 
آب و خاك 

تبريك مى گويم.
عبدالصمد بردى پور
وكيل پايه يك دادگسترى 

هفته وحدت
 به عموم مردم مسلمان گنبد كاووس

 گرامى باد 
تحكيم  ميثاق ها  درآن  كه  وحدت،  هفته ى 
مى شود، پيمان ها استوارتر مى گردد، خون ها 
بازوها دركنار  و  در هم مى جوشد، دست ها 
هم قرار مى گيرد، چهره ها بر يكديگر لبخند 
باهمند،  همه  قشرها  مى زند،  صفا  و  پيروزى 
امت، يكپارچه و منسجم است و شيعه و سنى،  
با  اسالم،  گرامى  رسول  ميالد  سالروز  ياد  به 
هم و در كنار هم، در يك راه و به سوى يك 

هدف سرود وحدت مى خوانند.

شوراى اسالمى شهر گنبدكاووس
 


