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 یویچ باالکیرف میلی آلکسه

ن سال مرگ او[ ]بمناسبت صد   و دهمیر

 برگردان: بابک بردیا

ف برای بسیاری آشنا  نام مییل آلکسه  -یاد ِ »گروه کوچک توانا« یمهدرنگ آدیم را ب، این نام ب  استیوی    چ باالکیر
دو آفریدۀ او را  ت  ییک  یشیدن حبدون اند  بتواند شود که  شنایس باشد، پیدا یم دور از موسیق  هآدیم که ب  تر   اندازد. اما کم
د. این ف همچون یک کنشگر ِ همبودین ]اجتمایع[نام بی  اما نه همچون    ،شناخته شده  آموزگار   و   گونه شد، که باالکیر
ی ِ آفرینشیک آهنگ ن ِ جایگاه او در  گرانۀ او در سایۀ همساز. چرا رسنوشت ِ هین اندیشان ِ بزرگ او ماند و ارزش ِ راستیر
 چه اندازه است؟  تا   ویسفرهنگ ِ ر 

 

 
 

ف زندگ  نامۀ کوتاه باالکیر

ف در تاری    خ   ن بار در  در خانواده  ۱۸۳۶ماه دسامی  سال    ۲۱مییل باالکیر ای با رسچشمۀ درباری، که از آن برای نخستیر
یم  ۱۴  سدۀ بیاد  فهشود،  باالکیر آمد.  سپایهدنیا  خدمت  سده  چند  برای  یمها  آب  گری  آهنگساز ِ  پدر ِ  اما  ،  کردند، 

ناسپایه بآلکیس کنستانتینووی    چ، یک کا دنیا آمد    هیوی    چ در آن بای که مییل آکسهآمد. خانهشمار یمهرمند ِ کشوری ِ 
بن نووگورود در خیابان ِ تل ژ  در نیر

ی
آو ِتا ایوانوونا آمد.  شمار یمهیاچی ببنای ِ خانوادگ ن ن نام ِ کم  مادرش یلیر ، که در  را   یاب  چنیر

 .  بر پرسک نهاد شمار یم آمد، هب یابر پ  خانوادۀ آنان نایم  
 

 
ی

زندگ در  همچون  ف،  باالکیر نامۀ   
ی

زندگ آهنگ در  دیگر  یمنامۀ  رویس  با  سازان  آشنابی   
ن نخستیر باره، که  این  در  توان 

همچ و  فورتهموسیق   با  ن  خود ِ  نیر نبود    این جستار  از  ن جدا  نیر ف  باالکیر برخورد کرد.  شد،  انجام  مادر  از سوی  پیانو 
ن  با پایهپیانو یمفورتهآوتا ایوانوونا بخوب   یلیر هنواخت و پرسش را   ِ چیر

ی
این ساز آشنا ساخت، و در  دستانه  های ِ نوازندگ

 او را به نزد ِ آموزگ  ۱۰
ی

هنگام بازگشت به خانه از دنیا رفت، و  هزودی بهبرد. اما او ب ار ِ نامدار، آ. دیوبیوک به مسکو سالگ
وع کرد. مییل، آموزش نزد ِ ک. آ  یزریش ِ رهی  ارکسی  را رسژ

 
ب  ۱۶در   بن نووگورود ِ وابسته به دربار را  ژ  این نوجوان دانشکدۀ نیر

ی
تۀ ریاضیات ِ  شنوندۀ آزاد ِ رشپایان رسانده،  هسالگ

 ناچار به آموزش ِ موسیق  یمدانشگاه کازان یم
ی

و  شود. هنوز دو سال نشده که اشود. در این زمان او برای گذران ِ زندگ
گردد، و در آنجا با اجرای برنامه در  پایان برساند، به خانه باز یمهیاضیات را در دانشگاه کازان ببدون آنکه دورۀ آموزش ِ ر 

در  روز،  گردهمابی   بازارهای  و  نمایش  ک. خانۀ  ارکسی  ِ  ی ِ  رهی  به  وع  رسژ درباری   کند. یم  یزریشآ   های ِ 
 

موسیق   ن  نخستیر اولیبیشف،  د.  روسآ.  خانهشناس ِ  در  نووگورود، که  بن  ژ نیر دیگر  شهروند ِ  یک  اجراهای ِ  ،  بارها  اش 
ف انجام یمشامگایه ِ موسیق  س   وارد دانست. او  ن جوان را بسیار ارزشمند یمشد، توانش ِ ایمفونیک با هنبازی ِ باالکیر

بورگ برد. ساله را با خود به پ  ۱۹مییل ِ    ۱۸۵۵شده بود و در سال  های موسیقیابی ِ پایتخت  انجمن ف همچون   ی  باالکیر
ب   پیانیست  و یک  به  نزدییک  ن  همچنیر و   ، آشنابی این  شد.  آشنا  ای. گلینکا  م.  با  و  برنامه کرد  اجرای  به  وع 

.  درنگ رسژ

سخن رویدادی رسنوشتاستاسوف ِ  بگونهسنج  او  با کمک ِ گلینکا،  شد.  او   
ی

زندگ در  وع  ای سختساز  ه  بکوشانه رسژ
ن ِ موسیق  کرد، و  ، م.  آنها اندیشه  ، همراه با استاسوفنوشی  پردازان ِ »گروه کوچک توانا« شدند، که سپس تس. آ. کوبی

 بورودین به آن پیوستند.  پ. موسورگسیک، ن. آ. ریمسیک   کورساکوف و آ. پ. 
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موسیق اندیشکدۀ  و  رویس  موسیق   برپابی ِ  را  خود   
ی

زندگ در  بنیادین  ف، جستار  رویس یمباالکیر با   ست. دانیابی  او 
باره و  ]موضوعاتپیشنهاد جستارها  آفرینش  [های  هین  برای  تنها »گروه کوچک  گرانه، سختتازه  نه  در کار ِ  کوشانه 

سازی از سوی او بویژه  سازان ِ دیگر، برای نمونه، چایکوفسیک. بنابراین، آهنگکرد، بلکه در کار ِ آهنگتوانا« هنبازی یم 



ف مییل آلکسه  نگرش   یوی    چ باالکیر

 

ف در سال  پیدا کرد. باالارزش ِ درجه دو  « را پایه  ۱۸۶۲کیر گذاری کرد، و چند سال پس از آن  »آموزشگاه رایگان موسیق 
آموزیسژ نیست که اندازه  را رد کرد زیرا بر این باور بود که او دارای آن    پیشنهاد ِ استادی ِ آموزشگاه واالی موسیق  مسکو 

از سال ِ  دانشگاه  در بتواند   انجمن  رسپرست ِ کنرستاو    ۱۸۶۷  آموزش دهد.  اتوری    موسیقیابی های  شود.  یم  روس امیی
سال   در  جایگاه  این  از  او  بدسیسه  ۱۸۶۹برکناری ِ  درباری  یمهبازی ِ  بشمار  و  دیدگاه هآمد،  برای ِ  از  آشت  ویژه  -های ِ 

.  یهای او دربارناپذیرانۀ ریشه  موسیق 

سال ابتدای  توانا    -ندانهمو سازان  آهنگ  ۱۸۷۰های  در  اگروه کوچک  شدند،  جدا  هم  دستاز  درایش  ز   ِ 
ی

رفتیک
ن خود او را بسیار اندوهناک یم ف بر روی اندیشمندان ِ پیشیر [ باالکیر ساخت. او از کار موسیقیابی دست کشیده،  ]تاثیر

ه یشه خدمت در پرستشگاهنگام ویرابن روابن حت  به اندهبه کار در سازمان ِ راه آهن ورشو رسگرم شد، به دین پناه برد و ب
ن رسپرست  گروه  این آهنگ  پس از گذشت یک دهه،]مسییح[ افتاد.   ساز با پذیرش ِ رسپرست  آموزشگاه خود و همچنیر

ین    ۱۱سویانۀ موسیق  بازگشت. در درازای ِ  به کار همه۱۸۸۳آوازی وابسته به دربار در سال   سال در این جایگاه او بهی 
 
ی

مان ِ گروه آوازی گرفته تا کمک به خوانندگابن که آوای ]صدا[  ی ِ ساخت از نوساز دهنده  زمان خود همچون یک سا ِویژگ
ن زمان بود که آموزشگاه دارای ارکسی   خود را از دست داده بودند  َونده   را نشان داد. درست از همیر تمام عیار[ خود  ]  ب 

ن وجود دارد.   شود که تا به امروز یم  نیر

 

ی از گروه آوازی کارهای  گرانۀ خود پیدا کرد. او  ابی و زمان برای هین آفرینشیوی    چ توانه، مییل آلکس پس از کناره گیر
نوشتهرا  آنهابی  ،  آفرید ای  تازه رفتهبازپرداخت  بود   که، در دوران جوابن  آش .  به آدیم خودخواه و  بدل  او  ناپذیر  ت  رفته 

دیدگاه از  اسالو شده،  دگردییس ِهای ِ  پشتیبابن کرده،  سال ِ  دوستانه،  نار   ۱۹۰۵  شناخترا  دوری  وا  ندۀ  ن برانگیر ه، که 
ن ِ بسیاری از آدم  ن ِ  رفتساز از دنیا  آهنگ  ۱۹۱۰ماه مه سال    ۱۰.  در تاری    خ  شد های نزدیک به او  جسی  . با نادیده گرفی 

بس آن زمان ِ  برای  او  نیمکه،  کت[  ]رسژ هنبازی  همگابن  موسیقیابی ِ   ِ 
ی

زندگ در  را  یاری  او  برجست  انبزرگ  برچن کرد،    گانو 
 
ی

دند. هب  ه روسیفرهنیک  خاک سیی

 

ف   رویدادهای    باالکیر
 

ا از زندگ  گیر

]پوئم سداستان س • از سوی »موسممفونیک  »تامارا«،  از    های ِ رویس« ِ س. مفونیک[  دیاگیلف، که خود  آ. 
ن نمایش ِ وشک ِ ]بالت[ هم  ۱۹۱۲ل ِ  ساز آشنا بود، پوشیده نماند. در سانزدیک با آهنگ نام با این  م. فوکیر

 نمایش گذارد. به  بنیادین ِ تامارا کارساوینا را با بازیگری ِ  آفریده
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ف بود که پیانیست ِ جوان، ن. آ. پورگولد را ب • واکنیسژ از سوی  او سوی خود کشید. اما از آنجابی که  هاین باالکیر
ف دریافت نکرد، بسوی ریمسیک  او شد. و مییلباالکیر آ   کرساکوف گرایش پیدا کرد، که سپس شوهر  -لکسه 

 گاه زن نگرفت. یوی    چ هیچ
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ف، ناسازگار ِ ]مخالف[ رسسخت ِ آموزشگاه واالی موسیق  بود، زیرا بر آن باور بود، که درون • داشت، باالکیر
 پرورش پیدا یم

ی
   کند. تنها در فراگرد ]محیط[ خانیک

امون ِ سهای ِ تابستابن را در گاتساز ماهآهنگ ن   در پیر بورگ یمنچیر  . گذراند پی 

 

اتور آلکساندر ِ سوم در سال   •  از جایگاه رسپرست ِ گروه    ۱۸۹۴پس از مرگ ِ امیی
ی

ف خواستار بازنشستیک باالکیر
ه ن ن ِ تاج و  های او برای این کار این بود که  آوازی ِ وابسته به دربار شد، ییک از انگیر نه او از نیکالی دوم، جانشیر

خواهش   او. تخت  از  نیکالی  نه  و  دارا  کرد  او  پشتیباناما  یک  نه ِی  ]ب  یکسان  بود انگار  دربار  در    ؛ تفاوت[ 
آهنگا در رسنوشت ِ  او  فیودورونا.  ماریا  بیوه،  اتریسای ِ  هنبازی کرده، خواهشمیی برآورده یمساز  را  او  -های 

ف را با بیماری ِ  گونه، او هساخت. این  بیمار باالکیر
ان به  سل برای درمزینۀ فرستادن ِ برادر ]خواهر[ زادۀ دخی 

    پرداخت کرد.   اروپا 
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•  
ی

ف  زندگ باالکیر در گردشگری دهد نشان یمنامۀ  ناشناخته  آوازهای ِ  با گردآوری ِ  آهنگساز  به  ، که  ی ِ خود  ها 
آفرینشها،  ها، چچتن ها، ارمتن   گرچ  های ِ پاٌولژسک و دهات ِ مردمان ِ قفقازروستا مردیم را بسیار   ی هگرانهین

 آموخت. یم

ف هم • تا  باالکیر  
ی

تنها در سال  ی هانداز ۀ زندگ توانست  او  بود.  های ِ خدمت در گروه آوازی  بسیاری آدیم ندار 
امون ِ او از دستجایگاه مایل خود را بهی  سازد. اما آدم  او یمدلو های ِ پیر

ی
گفتند، او همواره برای  بازی و پایبندگ

 ، آماده بود. نیازمندانکمک به  

، در خانه • ن برلیر ف در  باالکیر در  با تالش ِ  دنیا رفت،  از  آن  یادبودی  ختهت  ۱۸۹۵سال ِ  ای که گلینکا در  سنگ ِ 
تازه بنای ِ  آن  جای ِ  در  شد،  یکسان  خاک  با  تارییحن  بنای ِ  این  شد.  یادبود ِ  برنشانده  اما  شد،  ساخته  ای 

، با نوشته یهدارای ِ نگار سنگ ِ تازه . تختهاستآهنگساز ِ رویس تا به امروزه جاودان  فن ، باالکیر ن -هب  اینخستیر
 .  استزبان ِ رویس 

 

 

ف  یهگرانهیر آفرینش   مییل باالکیر

ن ساخته فنخستیر ن رویا بر    های خود را باالکیر در زمان دانشجوبی در دانشگاه کازان نوشت. در میان ِ آنان همچنیر
«روی ِ آهنگ ن هنگام ِ آشنابی نخست با گلینکا نواخت، که  هشود، که او بدیده یم   های ِ نمایش ِ آوازی ِ »ایوان سوسانیر

ن از موسیق   سیک نیر ژ مییل با شور ِ بسیار به  دان ِ جوان خوشش آمد، و تابستان،  درآیش بسیاری بر او گذاشت. دارگومیر
 کارکند. او بر آن بو امید آن

ی
، و کنرستوی  مفوبن تا س د  که بیافریند و بنویسد به کازان رفت تا همچون یک آموزگار خانیک

 شد. او به خود باور نداشت، او    و رسانجامنوییس، او دچار هیجان  رو با برگ نت در پیانو بنویسد...، اما رو فورته
ی

افرسدگ
د، اما از نایم ین باشد، در یک رده با گلینکا و بتهوون جای گیر امیدی و شکست هراس داشت. کار ِ رایزبن و  خواست بهی 
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، فرتاب ]الهام[ بخیسژ به همی موسیرسدبیر  اندیشان خود در »گروه کوچک توانا« به مراتب بیشی  درخور او بود،  قیابی
اندیشه  . ن موسیق  بتا نوشی  او را  نو »برای خود«  از آنزودی ناههای  برنده امید کردند، و رد شدند. زیرا  ترین  روی، که 
آموزان  اد.  دهموندان گروه یم جستارها را او به هین

 
ی

ف آگاه یم  یهنامزندگ    ۱۸۵۷سازد که او در سال  باالکیر
 
[ بر  ور ورترسگرم کار بر روی ِ آهنگ ِ پیشگفتار موسیقیابی ]ا

پیشگفتار موسیقیابی که در همان بود.  او پیشکش شده  به  از سوی گلینکا  اسپانیابی شد که  مارش ِ  آهنگ ِ  سال    روی 
گذشت ِ   از  پس  شد،  همه  ۳۰نوشته  دسویانسال  آفریدهه  ن  نخستیر اما،  شد.  کارکرد  سال ِ  چار  در  که  ای 

با آهنگ۱۸۵۹ را  بورگ  پی  آواز  دوستداران ِ موسیق  ِ شهر  بر روی سه  پیشگفتار ِ موسیقیابی  آشنا ساخت،  ساز جوان 
« شکسپیر به نمایش گذار   یهدر خان ۱۸۶۱آمد. در سال شمار یمهمردیم ِ رویس ب   ده نمایش ِ آلکساندرووسک، »شاه لیر

اینشد  بود.  شده  داده  سفارش  ف  باالکیر به  آن  برای   ِ 
موسیق  ن  نوشی  آهنگ، که  نزد ِ  خودگردان ِ  گونه  ساختۀ  ساز 

بخشس از  برچن  در  آنها  پدیدار شد، که جستار ِ  با جستار ِ سوگمفونییک  نها  این  نامۀ شکسپیر همخوابن  اما  داشت. 
ف   پایان برساند.   هرا تا زمان ِ نمایش بانست آننتو موسیق  در آلکساندرووسک آوا نداد   باالکیر

-خود گرفت. پرده هتراوید، که سپس نام ِ »روس« را ب  سال«  ۱۰۰۰مفونیک ِ »او داستان ِ س  لِک کِ   از   ۱۸۶۲در سال  
ه ن ن سال ِ روس در نووگورود ِ بزرگ، انگیر یادبود ِ هزارمیر ب  ای برای ِ برداری از بنای ِ  ن ِ آن شد. این موسیق   ازتاب ِ  نوشی 

های ِ دیرتر ِ موسورگسیک  توان در آفریده های ِ آن را یمیدار شونده شد، رد ِ اندیشهدهای »گروه کوچک توانای« پدیدگاه
 کرساکوف پیدا کرد.     و ریمسیک 

 

[ این گردشرس یمساز در قفقاز بآهنگ   ۱۸۶۲     ۶۳های  در سال -ده ها، بر پایۀ رسو گریبرد و زیر درآیش ]تحت تاثیر
ن ِ داستان ِ س ههای ِ م. یو. لرمانتوف، رسایندۀ دوست داشتتن ِ خود،  دست ب مفونیک ِ »تامارا« شد. کار بر  کار ِ نوشی 

-، پس از گردش۱۸۶۹  روی داد. در سال  ۱۸۸۲درازا کشید. اجرای ِ نخست آن تنها در سال  هسال ب ۲۰روی آن بیش از 
بر روی ِ یک جستار ِ خ  گری به قفقاز،  [، مشکلسوم  ف  ،  پیانوبی ِ آهنگترین آفریدۀ فورته اورین ]رسژ ن نواخی  برای  ساز 
 سالیم« نوشته شد.  »ا

سال   گردش   ۱۸۶۷در  از  کنرستپس  ی  رهی  برای  پراگ  به  آفریدهگری  از  پیشگفتار  ها  ف  باالکیر گلینکا،  های ِ 
[  موسیقیابی ِ 
 
آوازهورورت ا از  برداشت ِ خود  نوشت، که در آن  را  ب[ »در چک«  را  نمایش گذارد.  های ِ مردیم ِ موراویک 
ن ِش  ِ مفوبن آفرینش ِ س او، زمان ِ بسیاری را دربرگرفت: نخستیر و پایان ِ آن   به سال ِ    ۱۸۶۰ماها به سال های   نخست ِ 

د، زیرا ساخت و ساز ِ آهنباز یم گردد. این سیمفونیا، ب  گمان، از زمان ِ ۱۸۸۷ -گ »گروه کوچک توانا« رسچشمه یم گیر
ریمسیک  نزد ِ  هم  و  بورودین،  نزد ِ  هم  را  خود  بازتاب ِ  آن،  بنیادین ِ  پیدا یمهای ِ  »ملودیکا«    کرساکوف  آهنگک ِ  کند. 

آفریده یم این  پایۀ  خاورین،  آهنگ ِهای ِ دوم در سالمفوبن باشند. س مردیم ِ رویس و موسیق  ِ   ِ 
ی

زندگ دیرتر ِ  در   ساز، 
ف  ۱۹۰۸سال ِ   باالکیر لیست پشت یمهای ِ سدر ساخته  زاده شد:  برلیوز و  بر   ، ن از هر چیر خود، بیش  دهد مفونیک ِ 

د.  گذارد تا او از همۀ دستاوردهای این آهنگ]تکیه یم کند[، اما نارسابی ِ آموزش ِ دانشگایه نیم  سازان بهره گیر
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سال   ب  ۱۹۰۶در  ای. گلینکا  م.  یادبود ِ  بنای  از  بورگ  پی  باشکو گونهه در  برداری  ای  پرده  رویداد  شه  این  برای  د. 
ف کانتاب   . آفریدۀ نوشتۀ شدۀ  نوشتواز ِ گرویه     را برای گروه آوازی و ارکسی    ییک از چهار ساختۀ خود برای آباالکیر

،    بود   سوییت  ۱۹۱۰برداری از بنای یادبود ِ شوپن، در سال ِبار در پیوند با پرده  دیگر، این ندۀ  برای ارکسی  چهار  دربرگیر
ف  ترین ]آخرین[ آفریدۀ بپیانو و ارکسی    پایابن یم بمول بزرگ ]ماژور[ برای فورته  کنرست  ساز. ساختۀ آهنگ زرگ ِ باالکیر

های دیگر برای  ، همچون بسیاری از ساختهاین کار پایان رساند. هاندیش او، س. م. لیاپونوف برا همآید، که آنشمار یمهب
 فورته

ی
ف که خود پیانیست  زبردست بکه برای اجرا مشکل یم  است  پیانو، دارای این ویژگ آمد، در  شمار یمهباشد. باالکیر
ها آفریده  در  تا  بود  استادی ِ  تالش  خود  سازد، گه  خویش ی  برجسته  آسیبرا  بهای ِ  به  ن ِ  گاه  آهنگیر ارزش ِ  به  رسابن 

پرش آواز،  و  رمانس  ژانر ِ  در  ف  باالکیر بازماندۀ   . موسیقیابی بپارچۀ  از  آشمار یمهمارترین  بیش  روی ِ    ۴۰ید    بر  آفریده 
لرمانتوف،  رسوده  ، ن پوشکیر دوران:  وی ِ  پیرسژ رمانسهای ِ رسایندگان ِ  را آهنگفت، کالتسوف.  همۀ  ها  درازای ِ  در  ساز 

 خود، از سال
ی

 آفرید.    ۱۸۵۰های ِ زندگ



ف مییل آلکسه  نگرش   یوی    چ باالکیر

 

 

ن   تا اندازۀ بسیاری از چارچوب تنگ ِ دوستداران ِ  های باال، که ساختهاستتا چه اندازه این جستار اندوهگیر ف  کیر
ون نیم گرانۀ آهنگساز  بار به هین ِ آفرینش رفتتند. حت  کارشناسان ِ سینماگرافن ِ جهابن تنها یکموسیق  کالسیک رویس بیر

ت ِ جوان،  »ویتوس« دربارۀ پیانیست ِ زبردس  ۲۰۰۶ای ِ ]فیلم[ سوییس سال ِ  کشش نشان دادند   در نمایش روی پرده
 که در آن رویای ِ خاوری ِ »اسالیم« به آوا درآمد. 

پرده  او   کارگردان ِ هم میهن ِ نمایش روی  را در  ف  باالکیر برد   ۱۹۵۰ای ِ سال ِ  نمونۀ  بکار  والدیمیر    . »موسورگسیک« 
 کرد. باالشوف بجای او بازی یم 

هم توانا«  »گروه کوچک  هموندان ِ  با  را  خود  زمان  تنها  نه  ف  یمباالکیر یک[  ]رسژ تا کسود  بود  تالش  در  بلکه    رد، 
ش ِ خودویژۀ آهنگ سازی فرهوش یا  داد، باشد. بنابراین، او نه تنها آهنگایۀ آنچه که او به آنها یمسازی ِ آنان بر پگسی 

باجراکننده برجسته  یمهای  بود  کنش  بلکه  ،آمد شمار  بزرگی   او موسیق  گری  اندازۀ  به  آدیم  هیچ  رویس.  گ ِ  سی    دان ِ 
  ف االکیر بتوانست بدون ِ  کامیاب یم   کرد. او نمایش ِ آوازی ننوشت، اما مگر بورودین، یک شیمیدان ِموسیق  را درک نیم

ب   ایگور« ِ  »شاهزاده  خود،  آوازی  نمایش ِ  بنویسد؟  تنها  را  خود  فرهوشانۀ  اندیشکدۀ  نیم   ف باالکیر اندازه  توانست 
وی دریابی درآی گذاری کند، اما مگر سازی ِ خود را پایهآهنگ وی   ،ش ِ او نبود که ریمسیک   کرساکوف، افرس ِ نیر در خود نیر

وی ِ دریابی را پیدا کرد تا نه تنها یک آهنگبه کنار افک ن آموزگاری بزرگ؟ مییل  ندن ِ خدمت در نیر ساز شود، بلکه همچنیر
ف   ییک از پر آلکسه ی بزرگ از دور بهی   که  گونه  مانرود. و هشمار یمهشوران ِ بنیادین ِ موسیق  رویس بیوی    چ باالکیر ن چیر
ن دیده یم ن امروز خدمات ِ او بشود، همیر  ِ میهتن هر چه بیشی  و بیشی  ارزشمندتر یمگونه نیر

ی
 شوند. ه فرهنیک

نت  دربابابک بردیا   برگردان از برچن از برگ ف از زبان رویس به زبان پاریس ر های اینی   ۀ م. آ. باالکیر

ن    برلیر

 


