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 کورساکوف-یوی    چ ریمسیکنیکوالی آندرهسال مرگ  مناسبت صد و دهمی   ه ب

Николай Андреевич Римский – Корсаков 
(۱۹۰۸   ۱۸۴۴) 

 برای خواننده

 
 تکرار ناشدنر 

ی
مند بزرگ م.  راه و روش   ادامه دهندۀ وفادار  -کورساکوف -یوی    چ ریمسیکنیکوالی آندره . استهر هنر

ه، در آواز مردیم رویس ،شمار آمدههب (М. И. Глинка)ای. گلینکا  ر  روزمرۀ دیرین را یم زیبانی آن ،با انگن 
ی

شنید، در زندگ
 دید. رساودیک ]شاعرانه[ پندار را یم ز او پر  ،را، و در داستان ]افسانه[ ای آنتابناک، جشنواره بخش   ،رویس مردیم  
 
، آنبن  ار ز گای زیبا و سپاسپارهکرد، همواره بنکورساکوف گمان یم-گونه که ریمسیکپاره ]عنرص[ برای موسیقی
در اند. ای یا داستانر ساخته شدهها بر روی جستارهای افسانه. از پانزده نمایش آوازی، که او نوشت، نه تای آناست
 یمانر که در زماندمر منزد 

ی
ای استوار و یا نااستواردر پیوند با گونههکردند، جستارهای رویانی چه بهای دیرین زندگ
امون آنان بشمار یم ر دنیای زیستگاه پن     چه آمدند. همی 

ر
ر در موسیقی کورساکوف   »گونه نن 

ر
ۀ برف ر فرهوشانه « دوشن 

[ )بر پایۀ نوشتۀ آ. ن. آسنی ]نبوغ ر ا )بر پایۀ نوشتۀ « شب ماه مه»(، یا A. Н. Островский   ووسیکآمن  پاکروان و گن 
    افسانۀ تسار سلطان  Пушкин  (، یا نمایشات آوازی بر روی جستارهای پوشکینر Н. И. Гоголь  . گوگل این. 

Царь султан    یا نمایش آوازی   رزم نامه ]حماسه[ دربارۀ سادکوی نووگو ،  Садко  رودی و خروسک طالنی
Новогрудец   وافسانۀ شکوه  

ژ   مند دربارۀ شهر نادیدنر گاه ]طبیعت[ که زیست  استنشانگر آن  (Китеж)کینی
 خواند. کشد، آواز گرایم خود را یم، نفس یماستقدرتمند در همه جا زنده 

 
ر  های آنی ِ اپاخنی ]شمال[ روسیه، شب شکوهمندِ هچها و دریاجنگل   اتکوهس، درۀ  بهاری اوکرایی 

 قفقاز، دریای گرم نر
ش پیدا یمآیند، که بر روی آنشمار نیمهروز ]جنوب[ نزد کورساکوف تنها یک زمینه بنیم کنند. ها رویدادها گسنی

-دیدگان پشتیبانر یم، و از رنجاستبان آنان ، گایه همچون مادری نگاهیستگو نگاه به شادی و اندوه مردم پاسخزیست

 د»کند. در 
ر
ۀ برف ر ژ »، «افسانه دربارۀ تسار سلطان»، «وشن  اد با خاک و آب برهم «سادکو»، «کینی ر ، خویشاوندی آدمن 

 نخورده، دریافت زندۀ جهان همچنان پابرجا مانده. 
 

 توانانی آفرینش نمونه
ی

ومندترین ویژگ -های ریمسیکهای کم و بیش دیدنر با کمک آواها ]صداها[   ییک از نن 
ی افسانه هک  . اما کیسشد باکورساکوف یم ر  تنها همچون چن 

ی
اندیشد! اندازی بنگرد، نادرست یمای یا چشمبه این ویژگ

. ای. چایکوفسیک یا م. پ. موسورگسیک   از نی
 درک یمه های انسانر را ب، او رنج  М. П. Мусоргский  نه کمنی

ر
-ژرف

 ناگوار ]فاجعه[ رسنوشت زنان در گذشته را هب ؛کرد 
ی

 ن ؛ویژه زندگ
ی

های دشمنان یا آزمون ر مردیم، خواه یورشاو اگو زندگ
و    Псковитянка  « پسکووتیانکا» ،دشوار در زمان آرامش ]صلح[ را. وگرنه او در نمایشات آوازی تاریخر واالی خود 

های ر سالآفرید، و درا نیم   Ольга, Марфа, Феврония  های دنیانی  الگا، مارفا، فورونیا ، نمونه«اروس تسار»
ر دگردییس ]انقالب[ روسیه، بدل به مبارزی با ستم و بیداد و زورگونی نیمتسنخ  شد. ی 

 
گاه ش در آموزشاگاهآمد، که از آموزششمار یمهکورساکوف آموزگاری برجسته ب-ه یوی    چ ریمسیکر نیکوالی آند

بورگ صدها کنش ون آمدنواالی موسیقی ]کنرسواتوریای[ پنی  بن 
 .Г. А  آ. الروش  . گ  د، گذشته از آن گر موسیقی

Ларош      نامید. بله و نه تنها ]روشنیم« گر موسیقیانی روسیهروشن»او را ، ر گر موسیقیانی [ روسیه، بلکه اوکرایی 
.  لتونر ، ، استونر نر ، لیتواگرجستان،  ارمنستان ر  نن 

 
، مرد کمیاب خانوادهف کارگر سختکورساکو -ریمسیک مندی دلچ باک،یم فروتن، نی آد، کوش موسیقیانی سپ، هنر

. ای. چایکوفسیک شمار یمهبسیار دوست داشتنر ب  گفت، که با    П. И. Чайковский  آمد. نی
ی

در پایان زندگ
 بالد. دارد و به همره خود یم کورساکوف در یک راه گام بریم-ریمسیک
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 نامۀ نیکوالی آ. ریمسیک]پیشگفتار 
ی

ر  کورساکوف نوشتۀ-بر زندگ « موزیکا»بنگاه چاپ   И. Ф. Kунин ای. ف. کونی 
 [Музыка   Москва  مسکوآ 

 
 آهنگبخش ناشناخته

ی
  -یوی    چ ریمسیکشده؛ نیکالی آندرهشناخته یساز ای از زندگ

 کورساکوف
 

 موسیقانی من )ریمسیکتاری    خ
ی

 وف(کورساک-چه زندگ
 
 Vفصل 
 

۱۸۶۲-۱۸۶۵ 
 

ون از کشور. با کشتی به انگلست وسیک. با  های لیوبوسیک. دریاساالر س. س. له سو ان و کرانهرهسپار شدن به بی 
 در ایاالت متحد ر مه آکشتی ب

ی
و و  د  . آماجگاه اقیانوس آرام. ناخدا پ. آ. زله نوی. از نیویورک تا ریو یکا. زندگ ژانی 

   بازگشت به اروپا. 
 

                           
 «الماس»در کلینی ِ ریمسیک   کورساکوف نفر نشسته در سمت ِ راست 

 
ند. ، انگلستانجا به [، و از آن37]رفتیم  یمجا سه روز ماندکه در آن،  کیل شهر  ما به یو ز  ر به ب به گر  ه هنگام رفیی

 بادبان]گونه های کلینی دکلشد که  آشکار ، ی باز دریا سوی
ی

شد  بینر یمپیشکوتاه هستند و بنابراین   دار[ای کشنی جنیک
جا دی پس از ورود به آنو ز هکار ب  ساخت که اینجهز ها مسفارش داده و کشنی را به آن انگلستاندر ا ها ر آنباید که 

 انجام شد. 

 
 «الماس»کلینی ِ 
 
ند و  انگلستانما را در ماه زمان  ۴نزدیک به این کار        یو ز   .( گرفتگرینایت)در گر 
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از  و  برج، کاخ کریستال ،مینسیی  وستگاه ون نیایش، در جانی که هر مکان دیدنر شهر همچلندنبا رفقا به دو بار من 
م که چه آور ، اما به یاد نیمخانۀ نمایش آوازی بودم، در گاردن کاونت خانۀ نمایشدر  کردم، رفتم. ز یمبراندا گونه را   این

 . [38] شد ای در آن اجرا یمبرنامه
 

 
 لندن در میانۀ سدۀ نوزدهم میالدی

 
 راهنما چند ناوبر  جا، و کآموخته در یی[ دانشارفقدوستان بسیار نزدیک ِ ]، گاهبان دریانی افرس نما چهار  ،در کلینی 

ر  و قرار داشت کوچک   اتاقما در یک  [ جای داشتیم. جایمکانیک انمهندسکار ]بسته کارشناساِن و   اجازه ]روادید[ رفیی
[ را نداشتیم.   ما  تند. اشگذان دریانی نیمببر عهدۀ ما افرسان نگاهپاکاری ]ماموریت[ های بزرگ را  به تاالر پذیرانی ]کشنی

 پرداختیم. و پس از همۀ این کارها، زمان آزاد ِ بسیار داشتیم. رس نگاهبان، بنوبت به نگاهبانر یمنر از افاببرای پشتی
 

 گوها و و تگاه گفخواندیم. گهای جای داشت، و ما بیش و کم بسیار یمخانه[ پسندیدهخانۀ ]کتابدر کلینی نامک
ر در پیوند بود]ند[. در میان ما هم پیش ۶۰های جنبش ]های[ سال د. آمای پیش یمزنده هایُجستار  روان و هم با ما نن 
. آ. ماردووینگرایان وجود داشتند. پس شمار هگرایان بدر زمرۀ پسآ. یا. باخته یاروف روان و بیش و کم در زمرۀ پیش پی
    دابرولیوبوف، ینسیکلب، میل استوارت، یکولها مدار بود، بسیار آوازه ۶۰های سال، که در   Бокль   بوکلآمد. یم

Маколей, Стюарт Милль, Белинский, Добролюбов   ر داستانگونه و همو از این های خیایل چنی 
ر گونه تاری    خ های انگلییس و فرانسوی را خرید؛ در میان آنان هدر انگلیس انبویه از کتاب ماردووینشد. خوانده یم

و  گرتسنشنود ]بحث[ وجود داشت. این زمان، زمان ِ و فتبرای گ هنخورد. زمیچشم یمهها بها و تمدنانقالب
ش ]شورش[ « ناقوس»آمد. شمار یمهشان ب« ِناقوس»با  آگاریوف ر  لهستانهم خوب از آب درآمد. در این میان خن 

وع شد. میان   با  ماردووینردی خاطر همدهب باخته یاروفو  ماردووینرسژ
 
ر درگرفت. افزون بریس ها لهستاپ من صد  نتن 

ر   Катков   کاتکوفشیفتۀ  یاروفباختهرای بودم. هم ماردوویندر صد با  ، چندان دلچسب نبود؛ و بله باورهای او نن 
ر ننشیبه دل من نیم  داری رسسخت و خودخوایه وابسته به دربار بود. ند: او زمی 

 
فن با اری با مادر و برادرانم، منگگذشته از نامه ر نامه   Балакирев   باالکی  کردم: او مرا متقاعد نگاری یمنن 

 ( Andante) آندانتۀساخت تا اگر بتوانم، بخش 
 
دربارۀ »  ِرویسجونی از آهنگ ِ ]تم ِ[ را بنویسم. من با بهره سیمفوپ

ف، که «تاتار دربنداِن  -این درنگ رسگرماه کرده بود، نی او را از آن آگ   Якушкин   یاکوشکی   من داده بود و ه ب باالکی 

نامه برای  با را     партитура   پارتیتورا را بنویسم، و  آندانتهتوانستم این  انگلیسهنگام ماندگاری در هکار شدم. ب
ف [     Фортепиано   فورته پیانو را بدون کمک ]ساز ِ[  فرستادم. آن باالکی  ه  اشتیم(؛ بندآن را نوشتم )]در کشنی
ر آن در کرانار امکان گمانم دوب ف آندانتهشد. پس از آنکه  پیدا  خوری ]رستوران[کدریا در یک خورا  ۀنواخیی را  باالکی 

از این ساخته خشنود، و  بورگز پیی دور او[ در ه دانان ِ گردآمده بدریافت داشت، برایم نوشت، که همۀ دایره ]موسیقی 
ین بخش آن  را همچون بهنی

 
یشنهاد کرد تا برخر از جاها را در آن پ منه گونۀ نوشتاری به، او باند. اما یرا شدهپذسیمفوپ

ر این    . [39]کار را کردم   دگرسان کنم، که من نن 
 

https://www.rulit.me/books/letopis-moej-muzykalnoj-zhizni-read-192829-16.html#read_n_39
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ف در سالهایمییل آلکسه یوی    چ باال  ۱۸۶۰ کن 

 
 یک  لندندر 

 
های فلزی، که صدا گاه هوا، زبانک]ساز موسیقیانی نه چندان بزرگ ِ دسنی با انباشت یوتلفگارموپ

ون یم ر خود و دوستان ِ نزدیک ]رفقا[، بیشنی  ۳  ۴دهند، و کلیدهای از بن  اکتاو. ...[ خریداری شد. من برای رسگرم ساخیی
ی ر زمان ر  نواختم. آن یم ر رویشد، با که یمها هر چن 

 

 
 فلیوت گارمونر 

 
ر جنگ  ، هنگایم[40]۱۸۶۳در پایان ماه فوریۀ سال  پاکاری ِ  «الماس»از ما آماده شد، برای کلینی ِر افکه نخستی 

ش [41]ای برگزیده شد موریت ِ[ تازه]ما ر  رسید که برای گوش یمهدر جوش و خروش بود؛ ب لهستان. خن 
 
ها از لهستاپ

ون از کشور به کرانه گشت، کرانۀ ک بازیمای بالتییر بایست به دشده بود. کلینی یم برده افزار جنگ لیباوسیکهای بن 
جا گرفته شود. ناهمساز با  و واسپاری آن در آن لهستانافزار به را پاییده و کاری کند، تا جلوی آوردن جنگ لیباوسیک

، با کار  باناِن های جوان ِ چند تن از ما، یعنر نگاهدل دردی  پنهاِن هم بخشانه و  نبش رهانی ی درست، جدریانی
زیر فشار قرار گرفته بود،  روسیهیعنر  ،از سوی خواهر تنر خود به باور ما ملنی خویشاوند با ما، که  یم  دآزادیخواهانۀ مر 

ر به ها، یمباال دسنی  فرماِن هچه بخوایه و چه نخوایه، بنا ب به  ،روسیهبایست برای خدمت پیمان ]وفا[ دارانه و راستی 
هنگام ِ  هیاد دارم، که به رهسپار شد. ب   Либаваا   لیباو سوی ه ما ب نی  یآلود، کلمه انگلیسودگویان به . بدر رفتیمآنجا یم

 گذر از دریای 
 
ر کشنی ب ما دچار بوراِن  آلماپ -ای دهشتناک بود، دو روز نیمگونههدریانی سهمگینر شدیم. افت و خن 

یم. اما خود من دچار  ر  شدم.  کانر نیمچ تهی توانستیم خورایک داغ بنی
 

https://www.rulit.me/books/letopis-moej-muzykalnoj-zhizni-read-192829-16.html#read_n_40
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ش ]قیام[  ر  ۱۸۶۳   ۱۸۶۴های  ها در سالستانر هلخن 

 
[ گه  دروِن هذغال سنگ و آذوقه ]ب بار   نزدیک به چهار ماه ماندیم، و برای آوردِن  لیباوسک ما کنار کرانۀ گاه به کشنی

  نج افزار و افزارهای  جنگ فروشندگاِن  ما، با ترساندِن  رفتیم. گشِت یمپوالنگن 
ی

  در پیوند با آن به شورشیاِن  یک
 
، لهستاپ

  که بود، هر گونه  ه مراه آورد، اما، به شاید هم بهره به
ر ]مشکوک[ را از نزدیک گمان  نتوانستیم حنی یک کشنی برانگن 

   دست دودِ دور  در زمانر  ببینیم. 
و و با شتاب ب یک کشنی ین نن 

  ه بخار نمایان شد؛ با بیشنی
بخار  سوی آن رفتیم، اما کشنی

  و تزود از دیده ناپدید شد، و ما نیم
دشمن بود یا کشنی بخاری که  انستیم بدون چون و چرا بگوییم، که آیا آن، یک کشنی

[ از نزدییک ما یمبگونه
ر
دلتنگ کننده بود، هوای بد و لیباوا  های کرانه  زنر نزدیِک گذشت. گشتای بخت آمد ]تصادف

الیباوا کردند. همرایه یم ا ر بیش و کم همواره ما  ،سخت بادهای   ر گن  هم دلگن    از آنپوالنگن ؛ نداشت نی هیچ چن 
 در هآمد، که بتر بود. بسیار کم پیش یمکننده

ی
ر در کرانه،هو بپوالنگن هنگام ماندگ برای رسگریم اسب سواری  هنگام رفیی

وع به رها کردِن گونههزمان ب آورم، که در اینیاد یمهکردیم. بیم   فت. ر گیم  کردم، و خواندن، همۀ زمان مرا سیقی مو  ای رسژ
 

ۀ این بازگشت برای ما روشن بود. ب تکرونشتاما به  در ماه ایول ]ژوئیه[ خواسته شد تا کلینی   ر هنگام هبازگردد. انگن 
 الر باش برای سه یا چهار روز، بار دیگر در ناوگروه دریاساگونۀ آمادههو ماندن در کنار آن بت کرونشتابازگشت به 
  « نوسیک آلکساندر»ها بودند: ناوچۀ همراه ما این کشنی ه . بشناور شدیم   Лесовский ِلسکووسیک  

«Алекса=ндр Невский»ویتیاز»ناوهای های سبک یا گشت، ناوچه »   «Витязь»    واریاگ»و » «Варяг»  
هنگام ایست در ه . بنشسته بود « سیکر نو  آلکساند». دریاساالر در Жемчуг» [42]»ژمچوگ ] مروارید[   »و کلینی ِ 
بورگ   توانستم به ت کرونشتا [ که هانی ]خانهگاه، به تابستان Павловскپاولووسک   و  Петербургپیی

ی
های ییالف

 یم Новиковы نوویکوف   و  Головины گالووین   های ها خانوادهدر آن
ی

، خانوادۀ برادر، مکردند، بروم. مادر زندگ
ر و همچن ف   بای  بورگ خاطر تابستان در هزمان ب و آشنایان دیگر در آن   Кюи کیوپی   ،   Балакирев الکی  پیی

آوس زمان  در آنپاولووسک نبودند. در  ی یمیوهان اشیی یاد ه ب را بشنوم. « مادریدشب در »کرد، و من توانستم رهنی
ین خویسژ را برایم ب آورم، که اینیم     . [43]آوردهمراه ه ]رویداد[ بیشنی
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آوس پرس                                           یوهان اشنی

ر بسوی دریای باز، کشنی هب که ما   راه خود رفت. زمانر ه دیگر جدا شده و هر کدام ب های ناو گروه ما از یکهنگام رفیی
  دیگر ناوگروه خود بپیوندیم، و اینهای نی رویم تا در آنجا به کشیمدیگر در دریا بودیم، آگاه شدیم که بسوی نیویورک 

 یما که
ی

ۀ رهسپاری ما تنها و تنها جنیک ر بودیم، و، اگر  راه جنگ با انگلیسهچشم ب ها خاطر شورش لهستانر هباشد. ما بنگن 
 در 

ی
 بایست کشنی ، ناوگروه ما یمفتر گیمجنیک

 
ِدست ب ردریای ]اقیانوس[ آتالنتیکب  های انگلییس را در ا تهدید  بندد ]پ 

ر روی راه ما در که انگلییسبایست بدون آنما یم [. کند  ]شمال[  ِاپاخنی ها از آن آگاه شوند به آمریکا برویم، و از همی 
ر کرده و ه، زیرا، با گزینش ِ راه بگذشتیمانگلیس جای  گونۀ چنگک، از گذرگاه مورد کاربرد میان انگلیس و نیویورک پرهن 

ر رایه ]رایه چنگک این چشم دید. رس راه در کنار ها ب یک کشنی ر شد در آن حنی ه بودیم، که نیمونه[ را برگزیدگچنی 
ر آماجپنهان نگاه ی ذغال سنگ برای دو روز به کیل رفتیم داشیی ۀ شناوری خود، برای بارگن  ر در برابر ما .  [44]گاه و انگن 

ر بدون ایست از کیل به نیویورک و از باالی انگلیس قرار داشت.   نجامها ابایست زیر بادبانیم بخش بزرگ این گذر  رفیی
ر راه درازی به اندازۀ بسنده ذغال سنگ نداشتیم ما از رایه دورتر که از آن در  دریانوردی   .  [45]شود، زیرا ما برای چنی 

   درازا کشید. با دور زدن انگلیس در بخش  ه روز ب ۶۷باال یاد شد نزدیک به 
ای را بر رس کشنی   گونهآن، ما دیگر هیچ اپاخنی

 راه خود ندیدیم. با ورود 
 
درجۀ ه آتالنتیک، بادهای تند و پایدارانۀ ناخوشایند به پیشواز ما آمدند، که بیشنی ب ردریای  ب  به ا

 در زیر بادبانها یمطوفان
ی

ه ها برای چند روز بناسازگار، ما بیشنی زمان هنگام وزش بادهای تندِ هها، برسیدند. با ایستادگ
ه  ها پخت و پزی درکار نبود، زیرا کلینی بشنی زمانکم رسد و نمناک بود؛ بیپیش برویم. هوا بیش و   توانستیم بهسنی نیمار 

ابگونه ر   های بزرِگ ای دهشتناک در خن 
 
های چرخنده طوفانبا گذر از گذرگاه  رفت. سو یمسو و آنردریا به اینب  ا

(،  رونده در این دوره )کوالک ی و بازگشتدر درازای کرانۀ آمریاز سال از دریای آنتیل های دریانی کننده از کای اپاخنی
 
 
ر کوالک یهای انگلیس، روز سوی کرانهه ردریا بب  ورای ا  زنیم. های دریانی ]گرداب[ را دور یمآگاه شدیم، که ییک از چنی 

 هوا  و کاهش بسیار دما 
ی

ومند دادند. باد هر چه بیاز نزدیک شدن آن آگایه یم گرفتیک  نن 
و همواره  شد یم شنی و بیشنی

ومندی پدیدار سوی دست ِ راست دگرگون یمه ست چپ ب]جهت[ خود را از دراستای   بسیار نن 
ی

ساخت. رساسیمیک
 دهشتناک بود. یم. شب فرا رسید، و تندر دیده شد. تکاندآور شد. ما زیر یک بادبان نه چندان بزرگ تاب یم

ی
خوردگ

  ترفنزدیک به بامداد باال
ی

را نه چندان دور  سویۀ راست آن داد. ما ]گرداب[ یمکوالک دریانی   شدِن  سنج نوید از دور دما یک
ر ب ومند نیمخویسژ گذشت. اما گویا طوفانه از کانون ]مرکز[ آن بریده بودیم. همه چن   خواستند ما را سن  کنند.   های نن 

 
، از گردش ]جریاننه چندان دور از کرانه یم گ گرم   گلف  [ آِب های آمریکانی ا ما بامدادان ب یاد دارم، کهه ذشتیم. بسنی

ر به روی کشنی و دیدِن    بدوِن  رنِگ  رفیی
 
از : زده و شاد شده بودیمدریا، تا چه اندازه شگفتر ب  چون و چرا دگرگون شدۀ ا

ی ب رنِگ  ر  خاکسنی درجه، آفتانی و دلپذیر + ۱۸آنی درآمده بود. بجای هوای رسد، فرورونده، هوانی با  آنی   رنِگ ه سنی
ون یمهر دم ]دقیقه[ مایهبخش گرمسن  شده بودیم،  یدار شد. ما درست وارد پد  پریدند. شبهای پرنده از آب بن 

  هنگام،
 
ر بردریا با رنگ و روشنانی بسیار زیبای فسفری یمب  ا ر ه درخشید. روز پس از آن نن  سنج را در آب گونه. دماهمی 

یم بار  ود به گلفهنگام ور ه سوم ب روز   دادِ . بامبود  +۱۸فرو کردیم:  ی،  هوا: آسماِن  شدِن یگر دگرگون دسنی خاکسنی
  هوای رسد، رنِگ 
 
،  ب  ا ر ی   سنی

 ما وارد گردش   . کلینی  ه بودند پرنده ناپدید شد ، ماهیاِن درجه ۳، ۴آب  گرمایردریا خاکسنی
یم جای داشت شانۀ گلفه آنی رسد دیگری شد، که شانه ب ر بسوی ِ.   [46]سنی وع به رفیی اخنی ]جنوب   غرب[،   بنسا رسژ

، روزش را بزودی بر رس ماه کشنی ه سوی نیویورک کردیم، و به ب  نمایان شدند. در ماه اکتنی
آورم،  یاد نیمه های بازرگانر

دسون در زودی، با ورود به رودخانۀ هاهبان را فراخواندیم و بنمایان شد. کشنی  نماکرانۀ آمریکا در برابر چشماِن 
تا ماه آوریل  ۱۸۶۳سال  های دیگر ناوگروه خود را یافتیم. ما از ماه اکتنی شنی ک  هک  ، در جانی [47] یمنیویورک لنگر انداخت

ر بودیم. از شاخاب ِ ]خلیج[  ۱۸۶۴سال  در ایاالت متحد آمریکا ماندیم. گذشته از نیویورک، در آناپولیس و بالتیمور نن 
ر  ومندی وجود داش ز آناپولیس رسمایهنگام دیدار اه دیدن کنیم. ب چساپیک رفتیم تا از واشنگیی  ۱۵ت )تا منهای نن 

جا سفت بود، که  در آن ایستاده بودند، یخ زده بود. یخ تا آن« واریاک»ما  ای که کلینی و ناوچۀ سبِک درجه(؛ رودخانه
ر بر روی آن وع به های رودخاو پس از آن یخکشید، درازا  ه را آزمودیم؛ اما این تنها دو یا سه روز ب ما راه رفیی نه رسژ

ر   کردند.   شکسیی
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 [۱۸۶۳در بندر نیویورک ]اکتنی سال « الماس»کلینی توپدار 

 
برویم. گردشگری بر روی و از راه رودخانۀ هادسون بر دریانی و افرسان توانستیم به نیاگارا  باناِن از نیویورک ما، نگاه

 ون بسیار زیبا بودند، و آبشار  هادس هایانجام شد. کرانهنورد[ آهن ]آهنجا با راه ز آنروی کشنی بخاری تا آلبانر و ا
[ بسیاری گذاشت. این روی ه ها بر روی درختان ب. برگ[48]گمانم در ماه نوامنی بود هداد، بنیاگارا بر روی ما کارانی ]تاثن 

  رنگ
ی

انستیم، و تجا که یمتا آن رفتیم،ها[ باال یمصخرهها ]نگخارا س های گوناگون بودند؛ با هوای دلپذیری. ما از همیک
ی[ که شدیم. شد با بلم به آبشار نزدیک یمجا که یماز زیر سفرۀ آبشار در بخش کانادا گذر کرده، و تا آن درآییسژ ]تاثن 

ر برجای یم ر دیگری همآبشار از راستاهای گوناگون، بویژه از برج تراپی  این برج بر روی  ود. نب گسنگذاشت، با هیچ چن 
جا رفت، برده شده از  توان به آنسبک یم ساخته شده؛ از راه یک پل کوچِک  شار بآ در کنار خودِ  ها تخته سنگ

، که آبشار را دو پاره یم ر کند: بخش آمریکانی و بخش کانادانی )پای افزار ]نعل[ اسب(. رس و آبخوست ِ ]جزیره[ کوزلی 
ی[  اندازهها ]یگان ِبسیاری میلکرد و از   توان بازگو آبشار را نیم صدای   ها ما را با هزینۀ خود، شود. آمریکانی نیده یمشگن 

  سوی   آن دوستاِن  در برابر نوازی به نشانۀ مهمان
 
ر ا خانۀ پرشکوه جای دریانی  رویس، به نیاگارا بردند. ما در یک مهمانب 

 افرسان و نگاه
ی

کبه  شدهناوگروه ما، بخش  ریانی  بانان ِ دداده شدیم. در این گردشگری همیک . داشتند  تدو گروه، رسژ

 رویال خانۀ نیاگارا مرا ناچار ساختند تا بر روی  در بخش ِ ما بود. در مهمان    Лесовский  سووسیک دریاساالر له
 یممن گروه بنوازم. روشن است که  سازی  ]پیانوی بزرگ[ و برای رسگرم

ی
دم، به اتاقم کر ، ]در برابر این خواست[ ایستادگ

 بایست با پوشیدِن سووسیک، یمله فرماِن ه خواب زدم؛ اما، بنا به ، و خودم را بذاشتمگدر   را پشِت هایم رفتم و چکمه
     краковяк  گمانم کراکوویاک ه  فورته پیانو نشستم، و ب جامۀ خود به تاالر بروم. پشِت 

ر  »دیگر از  و یک چن 
ی

زندگ
. با بودند دیگر گو با یکوگفت  رسگرِم همه  و دهد ش نیمکس گو زودی نی بردم که هیچه م. برا نواخت«   цар  برای تسار 

ر  از  این رس و صدا  ه نداشتند، زیرا، ب مکار ه  پس از آن کاری ب و رفتم که بخوابم. در شامگاه روز   دست کشیدمنواخیی
  ،   کیس نیاز به راسنی

ی
 در شامگاه نخست  ام نداشتنوازندگ

ی
  وسیک بود،سو له هوس   خوشنودی   تنها برای  و این نوازندگ

ر نیمکه از موسی  هیچ چن 
، دربارۀ له داشت. را دوست نیم فهمید و آنقی -شمار یمهسووسیک. او دریانوردی نایم براسنی

ر لرزهژاپن را که در « دیانا»آمد، که در زمان ِ خود ناوچۀ  سیک سوو کرد. لهای از میان رفت، فرماندیه یمدر نتیجه زمی 
 و نی 

ر شده بود، ب یک و باری بود بندو دارای رسشنی جویسژ شد کاری ملوانر که گمان یم سویه بار، زمانر که خشمگی 
ر سپس، آن ر خاطر نن  شود، گفته یمکه  گونه  ناخوشایند انجام داده بود پرید، و بینر او را گاز گرفت، که به همی 

  بازنشسته شد. 
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 ووسیک ِلسدریاساالر 

 
 های اِ دریاچه مایرا، با دیدِن گر، از راه الیم، از رایه دکه دو روز در نیاگارا ماندی  آن پس از 

 
گشتیم.  نتاریو بازیمری و ا

جا کرد، همان دکیل که، کیم پیش از این برای آن در انگلیس درست شده بود. از هما دوباره دکل را در نیویورک جاب کلینی  
ر ، سه یا چهار م  [49]گذراندیم   الت متحد آمریکا اهفت مایه، که در ای در نیویورک لنگر انداخته بودیم، ا ر اه نخستی 

اپیک، آناپولیس و بالتیمور، که درباره سوی شاخاِب ه سپس ب ر های پایانر را بار اش یادآوری کرده بودم رفتیم، و ماهچن 
انگلییس های ما ناچار نبودیم تا کشنی و ، درنگرفتراه آن بودیم هدیگر در نیویورک گذراندیم. جنگ با انگلیس که چشم ب

  را 
 
ر  هنگایم که ما در شاخاِب هها را به هراس بیاندازیم. بخود آورده و آن چنِگ ه ردریای آتالنتیک بب  در ا پیک بودیم، اچن 
 به بندر رفتند. « ویتیاز» ناو  و گشت« آلکساندر نوسیک»ناوچۀ 
 

، همۀ ناوگروهِ پاا از آمریکای   ندیدارما ه پایاِن بکیم مانده  ما، در  ایسِت  ِن در همۀ زما. گرد آمد   کور ما در نیوی خنی
ی و ایاالِت  ایاالِت  ،متحد آمریکا  الِت اای [ بر رس پرسماِن نیم اپاخنی داری رسگرم جنگ بودند، و ما با  برده روزی ]جنونی

انی  ی م کردیم، و خودمان تنها در ایاالِت رویدادها را دنبال یم گردش    ،گن    بودیم، که با پشتیبا اندگار شدهاپاخنی
رئیس  نر

 پوستان بودند.  سیاه آزادی   لن خواهاِن هور لینکجم
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 آبراهام لینکلن

 
-گریو گردشخواندن گذراندیم؟ برریس کارها، نگهبانر دادن، تا اندازۀ بسیاری را در آمریکا یم خود  چگونه ما زمان

هنگام هکنار دریا، ب  در ها یر گهنگام گردشهدادند. بدیگر یمیکه خود را بهای بیش و کم نابخردانه در کنار دریا جای 
ر به خوراک دنباِل هبشد، و سپس، دیدنر  بازدید یم نو، بیشنی از یک مکاِن  ورود به یک مکاِن  -ها ]رستوران-خوریآن رفیی

در یم خواست یم مانهر چه دل هک  شد. با آنشد، که با خوردن و نوشیدن همراه یمها انجام یمدر آن ها[ و ماندِن 
س بود  ر در این زمان از دیگران پس ]عقب[ نیمنوشیدیم! اما بیشنی زمانبسیار نیم اما ما یم  ، دسنی افتادم، هر ها. من نن 
ر چند هیچ ، بگاه در این بخش جزو نخستی  -جا یمما که در یک دریانی   باناِن یاد دارم، که همۀ گروه نگاهه ها نبودم. زمانر

ر نامه شد. ییک زیستیم برای »و  ندر یک آ بطری کرد؛ آنیمیم ای[ ]تنگ استوانه طری  بت  درخواسرسگرم نوشیی
زودی همۀ گروه هکناری گذاشته شدند، و به  ها بدنبال آن ییک دیگر آمد، سویم هم؛ نامهه رس کشیده شد؛ ب« پندارش
ر یم  . گهنویسژ ادامه پیدا کرد دریا رفت، که در آنجا یم به کنار   خودفروش...  ی زناِن سو هب گریگردشهانی با  نویسژ گاه چنی 

ر پایان یم  یافت...  پست و چرکی 
 

را  Фауста – Гуно    [50]  گونو « فاوسِت »و    Роберта – Мейербера  مایربر « ربرتای»در نیویورک من 
 از سوی من نی 

 اگر ن ؛ البتهگذاشته شده بود   ار کنهچون و چرا بدر اجرانی بیش و کم بد شنیدم. موسیقی
ی

روی  بر وازندگ
دریانی  های این ساز با ویولون، که راهنمای  ما، و دوتانی  دریانی   باناِن گروه نگاه  گاه برای شادی  فلیوت را، که گه گارمونر 

ساختیم، آمریکانی را یم گوناگوِن   . ما با او رسودها و آوازهای  یمنیاور  شمار هنواخت ببر روی آن یم تومسون آمریکانی آقای  
ر بار یمهانی ]ملودیآهنگ زمان با شنیدِن  همانر و ددرنگ و من نی  [ که برای نخستی  -را یمشنیدم، همرایه آنهانی

 کرد.  زده یم نواختم که او ]آقای تومسون[ را بسیار شگفت
 

، خزمان رسم به خواندن بسیار گرم بود. گذشته از آفریده در آن [، جغر ردههای تاریخر  ]ادنی
ی

افیا، گرانه و فرهنیک
ر تا اندازهگ و جهانیسااشنهو   کیم هم زبان انگلییس فرا گرفتم. کشیدند. در آمریکا  ای مرا بسوی خود یمردی نن 

 
 با انگلیس در نخواهد گرفت و ناو گروهِ  ۱۸۶۴نزدیک ماه آوریل سال 

ی
گاه ]مقصد[ ما آماج روشن شد، که جنیک

، بهواهد داشت. بدیگری دریافت خ  هما ب لینی  تا ک د رمان داده شزودی فهراسنی
 
اموِن  ردریای  ب  سوی ا  دماغۀ آرام به پن 

، دو یا سه سال دیگر هشبانه روزانه چشم ب گری  آمد آن این بود که، یک گردشرهسپار شود؛ نی  هورن راه ما بود، یعنر
ر آماج« واریاگ»شناوری. ناوچۀ  ر چنی  -یماما ند. ردنزگاروپا با بایست بهگر یمهای دیاشت؛ کشنی گایه را دریافت دنن 
دور دنیا بگردد. من اما نسبت به این جستار برداشنی ه خواست بهیچ دلش نیم    Зеленый   لیوننر دانم چرا ناخدا ز  
ف بسیار  های باالزمان من بیش و کم دیگر دست از موسیقی کشیده بودم. نامهآورانه داشتم. در آنبیش و کم شادی کن 

ر ن من ند، زیرا رسیددستم یمه کم ب   نوشتم. اندیشۀ موسیقی بسیار کم یمبه او  ن 
ر جا موسیقی کم کم یک دان شدن و نوشیی

وع به ربایش  گونهه  از رسم پریده بود، و کشورهای دوردست ب وی دریانی اگر  ای رسژ من کردند، هرچند که خدمت در نن 
 . نبود همخوان من  رسشِت  ا و ب مدمورد خوشاین زیاد  راستش را بگویم،
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، که در ایندماغۀ هورن ترک کرد. کشنی  سوی  هما نیویورک را ب ل، کلینی  یر و آ هر ماد متحد  سال از ایاالِت   از زماِن  هانی
ی، بیشنی بشدند، با بهرهرهسپار  دماغۀ هورن یم تند؛ رفسوی  اروپا یمهسوی خاور، بهجونی از بادهای وزندۀ باخنی

ر یمنیمی سو ه های آزور، بنده به آبخوستسپس، کیم ما اپاخنی   خاوری،  مناسِب  بادِ  وزش   روند و، با روز ]جنوب[ پایی 
، از نوار استوا یمه شود بتا آنجا که یم کره، نیم روز  روز   خاوری در نیمنیم مناسِب  گذرند، تا بادِ -دور از کرانۀ آمریکانی

  ز خیش اپ ها نی که کشنی هابه مکان ،ویدئو یا مونتهو ژانن  د برای رسیدن به ریو 
ی

گونۀ هدماغۀ هورن هماره ]ب میدگ
ر کار را کردیم. شناور شدِن معمول[ یم ر همی   د ها از نیویورک تا ریو ما زیر بادبان روند، هر چه بیشنی مناسب باشد. ما نن 

 به آن داش ۶۵ ِن و در زماژانن  
ی

 در ش )هایکلکه دوبار د ن، با آ«الماس» ت، که یک، کلینی  روز انجام شد. درازای آن بستیک
 به آن داشت، که  انگلیس و نیویورک( جابجا شده بودند، برای دریانوردی  

ی
خوب نابسنده از آب درآمد؛ دوم، بستیک

خود ل. و.  برتر   نگهبان و افرس   گونه به افرساِن هیچ آمد. او شمار یمهناخدا ز ِلیوننر دریانوردی کیم بزدل و آدیم بدگمان ب
 هنگام کیم بیشنی شدِن ههای کوچک، که ببادبان همواره برای آوردن و بردِن ، که    Л.В.Михайлов  میخائیلوف 

ر  شدند، باور ]اعتماد[ نداشت. در آنباد، جمع یم وزش   سوی ما زیر ه های بازرگانر شناور شده بکه کشنی   زمان همی 
دند، بیم آنیمها ره همۀ بادبان هنگام ه کردیم. بآرایم دنبال یمه و راه خود را ب را انجام داده ها را داشتیم تا این کار آن سنی

، روزها بر فراز  دریانوردی، ز  
]ها[ کرد، اما شبگذراند، و خودش کشنی را فرماندیه یم]در عرشۀ[ کشنی زمان یم لیوننر

ر هباال به، آماده برای پرش بیشو خ نشسته در جامۀ خود بر روی پلکانک اتاِق    کردن در دخالت  طوفان و  هنگام نخستی 
[، چرت یم فرماندیه کار   ر فرماندیه نابجا آن یم]کشنی گونۀ خودگردان هشد، که افرسان انجام کاری را بزد. فرجام چنی 

-ترین کمبودی از سوی آنان، آنگام کوچکهنهب رفتند، کهنزد فرمانده یمای بهپا افتادهپیش ر  گرفتند و برای هر کایاد نیم

رد وه همۀ گر  ر برابر ها را د
ُ
خاطر خشن بودن و بدگمانیش هدریانی او را ب . نه افرسان، نه نگهباناِن کرد و کوچک یم خ

ر او را دوست نیمداشتند؛ از ایندوست نیم ه توان کارآزمودداشتند که، بر این باور بودند که زیر فرماندیه او نیمروی نن 
خواند، و سپس بر فراز بخش ها را یموننر هماره خود نیایشلیۀ گروه، ز  هم وار شد. روزهای یکشنبه، با گردآوری نمونه

ر  [ دریانی را یمباالنی کشنی آیی 
ر بر گروه در زمان دریانوردی   اشها از قدرت بیکرانخواند، که در آننامۀ و آساهای ]قوانی 

-هایدسته مار آورد، اما بشهدگرانه بدا کار او را   راسنی باید اینهوست نداشت، که بشد. شالق زدن گروه را دگفته یم

 . [51]ترساند گونه ای ناخوشایند یمهداد و با درشنی و بش آزادی یما
 

 
 لیوننر ناخدا ز  
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ات[ دریانوردی را، که در پیوند با خدمت و کار دریانوردی و همبودگاه، درآیشاما درآیش ، که دربارۀ های ]تاثن  هانی

-هگر بهای دریانوردی، همچون یک گردشکناری گذارده، و به درآیشه  ده، بته شگفنده  ها دیگر از سوی من بسآن
 آمدند. شمار یمهگونه ای دیگر بهها رسارس بپردازم. این درآیشمعنای بستۀ واژه یم

 
و ه که گذار از روسیه به نیویورک. بادهای تاز   همراه داشت،ه در ابتدا، دریانوردی ما همان رسشت سهمگینر را ب

 های اروپا همرایه یمانر ما را تا کرانهطوف
 
خاطر زمان ِ بهاری  هبار ب هرگونه اینه آتالنتیک ب ردریای  ب  کرند، هر چند که ا

و بکم وع از چرخش بهشمار یمهتر تررسژ ( هوا های آزورروز ]جنوب[ )نه چندان دور از آبخوستسوی نیمآمد. با رسژ
، آسمان هر چه بی  آنی رفته رفته بهنی

اپاخنی    مناسِب  بادِ  وزید، و در پایان ما به نوار  تر یمشد، باد گرم و گرمتر یمو آنی  شنی
ی  ه خاوری وارد شده و ب ، باد موزون، گرم، دریای کم راک زودی از پهنۀ گرمسن  ر آشفته، گذر کردیم. هوای دلنشی 

ه   الجوردی با  -شد. روزها و شببارور دگرسان نیم مناسِب  ادِ ب ز نوار گذر ا  ابرهای فرفری سپید در همۀ زماِن آسمان تن 

! رنگ شگفت هانی  ر  بسیار دلنشی 
 
ه   الجوردی ا ، تن  ر - فسفری یمبه شِب رویانی  درخشاِن جای خود را  ،ردریا در روز ب  انگن 

یکرهای پ با ق اف سمانروزتر از آن، آشد، و نیمتر یمهتر و کوتاروز ]جنوب[، گرگ و میش کوتاهداد. با نزدیک شدن به نیم
  
  چلیپای . شد تری باز یمی فلیک[ هر چه بیشنی نو و تازهها ]صورتآسمانر

ی از پیکر  آسمانر چه درخشیسژ دارد راه شن 
(، ستاره  Канопус ید کانوپوس آشمار یمهروز؛ چه ستارۀ زیبانی ب]صلیب[ نیم نتاور های تس)پیکر آسمانر ِ کشنی
      Антарес  س ر  ، آنتا   Центавр  ]کنتاووس[ 

ر ای رنگ تاره)در کژدم(، که همچون س  درخشانستارۀ رسخ ِ آتشی 
یوس چشم ما یمه تابستانر بهای روشن  پریده در شب ما ههای زمستانر ب، که خود را درشب   Сириус  خورد! سن 

 ستازودی همه شود. بنده تر دیده یمتر و درخشجا گونی دوبار بزرگ دهد، در ایننشان یم
ی

وع  هر  رگاِن یک دو نیم کره رسژ
ر  بیشنی باال و روزی هر چه  نیمفق[ جای گرفته بود، و اما چلیپای  تر از دورنما ]ابه نمایان شدن کردند. خرس بزرگ پایی 

 ای کور کننده یم ابرهای پنبهرفت. رنِگ ماِه تمام ِگرد در میاِن باالتر یم
 
ی با رنِگ  *ریای ردب  باشد. ا ی و الژورد گرمسن 

ر خورشیدِ ه فسفری خود، ی و ابرها دلربا بمچنی  ی  شبانه بر روی  شمار یمه گرمسن   آید؛ اما آسمان گرمسن 
 
-ردریا دلب   ا

ر یم ی بر روی زمی  ر  باشد. رباتر از هر چن 
 

درجه  ۲۴شد: در روز تر یمکمشدیم، ناهمگونر در دمای روز و شب  هر اندازه که ما به نوار  استوا نزدیک یم
ر درجه ۲۳ ت که در سایه(، در شباس)روشن  نهایتفار  کردم. باد گرما را حس نیم  درجه. من ۲۳یا  ۲۴؛ دمای آب نن 

ر یک حس   ، روشن است که هوا خفه یمدهد. در شب در اتاق گرمای خنک کننده یممناسِب دلنشی  باشد؛ از های ملوانر
ر هوای دلنش ر شد دکه یم  انر م، در زمداشتر شب را دوست یمبانر دادن د-روی من نگاهاین و آسمان و دریا را  دم زد  ی 

بار ما داد. یکپایسژ بر روی خود در روز یمها، جای خود را به چند بار آبخاطر بیم از کوسههتماشا کرد. شناگری، ب
دام هها را بآن مودیم کهند؛ خواستیم و آز کرد کشنی شنا یمهانی پرداختیم، که در پشِت ی کوسهتماشاهزمان درازی را ب

ها، و اما ماهیان ِ پرنده فشان کنان، بیشنی زمانها، آبدانم چرا، نتوانستیم این کار را انجام دهیم. نهنگدازیم، اما نیمینب
 [ افتاد. ها حنی پرواز کرد و در کشنی ]بر روی عرشهشدند. ییک از آناز بامداد تا شب در دو سوی  کشنی دیده یم

 

 
 ان پرندهماهی

 
ر رس زدیم. آبخوست بیاباندر آبخوست گرانده-به پورتو وز ر  ما برای دو  گونه و سنگ خارانی با های دماغۀ سنی

 با انبارهای ذغال سنگ برستنر 
ی

خود گرم  ههر گونه رس ما را خوب بههای اندک، سوزنده و با شهرک نه چندان بزرگ
یم زدند.  دالنه تکان داده، و با چوبرا سخت ها سیاه پوست، آن ا، پرسان بودیم که، راهنماهکردند: بله ما سوار خرهانی 

و رهسپار شد اه و ذغال سنگ، کلینی بسوی ریو د ِ ژانبا فراهم کردن خوارو بار، توشۀ ر  [ ما از نوار  ن 
 . زیر بخارهای ]کشنی
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کردند. در یم یهین نوار را همراما به ا ورود  با بارش باران های پیانی ندوزهآرام گذشتیم. هوای سوزان، آسمان ِ ابری، ت
ه، همانند قیفآسمان، بیشنی زمان شدند. گذر از کمربند استوا با های پیوند دهندۀ ابرها با دریا دیده یمها گردبادهای تن 

، جشنر که، بارها بو آبپیمانی جشن گونۀ ِ نپتون جشن سادۀ راه همراه  ای بیان شده،گریدش هر گونه گر هنگاِم هپایسژ
ی پدیدار روزی   خاوری را دریافت کرده، و دوباره هوای دل نیمآرام، ما بار  مناسِب  ر  با گذر از نوا د. ش ربای پهنۀ گرمسن 

  بزکویه  ]قوچ[ِ خرس  شد. با نزدیک شد
ی، نشانۀ آسمانر ر آمد )ستارۀ ن به پهنۀ گرمسن   بزرگ هر چه بیشنی به پایی 

برزیل کرانۀ  ماه ژوئن ۱۰ درخشید. دور و بر  ر چه بیشنی یمه روز  نیماما چلیپای  ه بود(، که ناپدید شد  بود ها قطنی مدت
 بناِم کلۀ قندی، ورودگاه به شاخاِب ریودِ 

ی
و را نشان یمژان نمایان شد؛ تخته سنیک  ه زودی لنگر در بندرگاه ریو دِ داد، و بن 

و به آب انداخته شد. ژان  ن 
 

 
و در سدۀ نوزدژان ریو دِ   همن 
 

! بس چه مکان اموِن از هر سو،  تهدلنشینر ده که در پن 
ترین کوهاما شاخانی گسنی ر ها با رسکوه ]قله[ کورکووادو،   آن سنی

ر آن شهر پ   که در پایی 
-روزی. اما چه زمستاِن شگفتکرۀ نیم نیمراکنده شده، قرار دارند. ماه ژوئن بود   ماه زمستانر

ی زیر نشاِن  ر   بز کویه  انگن 
ی! دما در رو پهن  آسمانر درجۀ  ۱۶تا  ۱۴درجۀ فارنهایت در سایه، در شب از  ۲۰ ،ز ۀ گرمسن 

، اما رویفارنهایت؛ تندرها و برق ر رفته هوای روشن و آهمهای پیانی ، در شب آِب رام. در روز سنی  درخشندۀ   آنی
. در  ایگونههها بها و کوهو اما کرانهشاخاب،  ر یه روشنر   از ساه پوستان با هر گونهسیا ها،شهر و در پایانه شکوهمند سنی

اهن ببور گرفته تا سیاهِ  در ای سیاه رنگ. های استوانهها و کالههانی در باالگوشتن و نیمه برهنه، و برزییله  براق، پن 
 ها بازارپرتقال

ی
ر میمونو موزهای دوست داشها ، نارنیک ، و همچنی  -و، نیمای نشدند. دنیار دیده یمشم نی ها و طوطیاِن تنر

ر ب، روزیکرۀ نیم ی در ماه ژوئیه! همه چن   . گونه که در نزد ما استنه آن است، ایگونههزمستان پهنۀ گرمسن 
 
  ویورست  ۳۰   ۴۰ با گردش     И.П.Андреев  یف ویژه با ای. س. آندرهه خود ]رفقایم[، ب نزدیِک ِن ن با دوستام

верст    [ در ش  ۰۶۶۸/۱]برابر با در دور و بر  ربا اندازهای دلگاه بسیار زیبا و چشمستزی روز و خوشایند از هبانکیلومنی
وکو ر   آبشاها رسگردان بودم. چند بار در کنار  ها و کوهریو در جنگل ژ   های کورکووادو بوده، و به باالی کوه   Тижуко    تن 

Корковадо    [52]  و گوویا   Говия     .در جنگل بگذراند، که، را  بایست شبکردۀ ما یمگم    بار اما گروه رهیکرفتم
  
ر اموِن آمد، زیرا جانوراِن شمار نیمه هراسنایک ببه هیچ گونه، چن  ر دوست داشتم  شهر پیدا نیم درنده در پن  شدند. من نن 

ت، همچون راس شایه، بلند باال و  موگ ]نخل[ پاد درختاِن کاری شدۀ بسیار زیبای  های گلشنایس با خیاباناز باغ گیاه
، درختاِن دیدن کها ستون

ی
های های بویم، رستنر  رستنر  باغ، را که در آن، در کنار  ربا و گوناگوِن  دلنم. من با شیفتیک

، برای نمونه، درختان  کوچِک   کردم. پرندگانگونه وجود داشتند، تماشا یمای، کافور و از اینمیخک و قهوه آسیانی
هگاه تارپایککردند، و شامواز یمجا پر ز در آندر رو  [53]گ بزر  های بسیار پروانهگونه و مگس های[ های ]حرسژ

 کردند. سو پرواز یمسو و آنپرتوافشان در هوا به این
 

وپولیس    مکاِن     Петрополис  برای دو روز به پنی
ی

اتور برزیل   مکاِن  زندگ ها جای دارد،  کوچیک که بر روی کوه امنی
  رسخس  ، که در کنارش در جنگل درختاِن    Итемароти  رونی  ایته مارا در آبشار   نشینر ش دلگرد  در آنجا ما رفتیم. 

ر نیمبسیار زیبای بلند باالی برجسته رس بر افراشته ۀ  گلتوانم خیاباِن اند، انجام دادیم. همچنی  کاری شدۀ دراز و تن 
ران در نزدییک   ر رانیمایش ا نمر یک چۀ گوت ریو را، که گونی یک تیمخن  ر وجود ه م پیوند یافته بهههای باالی بدهد، که خن 

ی که خواهد آمد همهآورند. ما بهیم ر و ماندگار شدیم. پس از آن ژاناش نزدیک به چهار ماه را در ریودِ خاطر آن چن  که   ن 
و بدرود بگوییم، ]سپس[ ما سه ژان دِ بایست به ریو جا ماندیم، یمما دو هفته در آن سوی دماغۀ هورن هب روز منین 
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وس    Св. Екатерина  های یکاترینای پارسا ]مقدس[  آبخوسترهسپار شدیم. در پهنای      памперос  پامنی
ومند روی یم پالتاهای ریو د ِال  کرانهها در نزدییک  هانی که بیشنی زمان)کوالک وع به وزیدن کرد. باد بسیار نن  دهند( رسژ

  ود، دلب
ی

  بسیار بز شورگ
ی

وی بخار به جنبش درآورده بار آشکار نیس وجود آمد، اما ناخدا اینهب رگ ت چرا کلینی را با نن 
ون زدهبود. پروانه [ بن  ر باال  هنگامه ب ، هر بار های لگن ]بخش پشنی کشنی آوردند،  های دهشتنایک را پدید یم، لرزشرفیی

ندۀ نشت بسیار در کشنی شد. دیگر  ر  دِ  یست به ریو با خرانی یمناچار برای بازسازی  هد؛ به دادامشد راه را انیم که برانگن 
و بازگشت و وارد بندرگاه آن شد ژان   . گزاریسژ دربارۀ  نا[54]ن 

  دنیِا به روسیه دور   کلینی برای دریانوردی دراز مدِت ایمنر
 باد طوفانر یِف توص گامهنه نجانده شده بودند: برای نمونه، بای گستهجهای بر سازیدر گزارش، بزرگ فرستاده شد. 

[ گفرسد نیم [ همچون کلیدهای فورته پیانو اینته یمروزی ]جنونی -سو یمسو و آنشد، که پهنۀ روی کشنی ]عرشۀ کشنی

ی وجود نداشت؛ نیمهرفت. اما ب ر ر چن  وی بخار بهره جسته یمراسنی چنی  کشنی شد و لگن ]بخش پشنی ِ[  بایست از نن 
 پرهمده از تکانود آوجههای برهنه، برا با لرزش

ی
 طوفانهای کشنی گشاد ]خوردگ

ی
-گونههها را بیشنی بپهن[ کرد. ما همیک

بایست خرانی را درست کرد. این کار، ما را هر گونه، یمه  رس گذارده بودیم. بهای کوچک پشِت ای کامیابانه، و زیر بادبان
، یعنر تا آن  ریانوردی دور  گونه اندیشۀ ده اروپا دریافت شد، و اینشت بزگاز روسیه رهنمود به بازمان، که  تا ماه اکتنی

 . [55] ناخدا(، در ریو نگاهداشت سازی  گونه بگویم، با خوشنودکنار گذاشته شد ) ایندنیا به
 

ی از نشت، تا دریافِت پایان بردِن ه پس از ب ر به  رهنمودِ  کار برای جلوگن   جام ما برای اناروپا، کلینی   نهانی برای رفیی
ون رفته و رهسپار  د ِ ژان ای برای چند روز از ریو  توپخانهیشاِت آزما و بن  ، جای   ایلیا   گرانده نه چندان بزرِگ  آبخوسِت ن 

آبخوستیک   ،رانده لنگر انداختیم. این ایلیا   گر  در کنا جا  شدیم. پنج یا شش روز را روز و نه چندان دور از آنگرفته در نیم
، پوشیده از  ی یمگل اجنکوهستانر ارهای نیشکر و قهوه جای دارند. ما در  آن کشسوی  باشد. در یکنبوه گرمسن  ر نی

و از ایلیا   گرانده بد ِ ژان  ما به ریو  بازگشِت هنگاِم هکردیم. بربای آن بسیار گردش یمهای دلجنگل زودی رهنمود هن 
ه بسیار خوری ریو را با همبودگان با اندگ افسوسد. مشفت شد. دیگر ماه اکتنی بود: تابستان فرا رسید، و گرما بیشنی دریا

راه رهنمودهای دیگر هبایست چشم بجا یمرهسپارشد، در آن   Кадикс   کادیکس سوی  ه ما بزیبای آن ترک کردم. کلینی  
ی در زمبود. راه بازگشت به نیم ،  دلِب اسمن بادهای . باردیگر نوارهای  [56]روز پیموده شد  ۶۰   ۶۵ اِن کرۀ اپاخنی ر نشی 

  شوند ای واژگون، نمایانگونهه  ب
ی

   نیم ستارگاِن گ
ی

ی و ناپدید شوندگ   سوی   جانی در آن . روزیکرۀ نیم نیم ستارگاِن کرۀ اپاخنی
، تماشاگتوانستیم در زماِن  استوا کمربندِ    درخشش فسفری  ر   دو شب نی در نی

 
م، به دریای اگمانه  ردریا باشیم. ما، بب   ا

وی ویژۀ روشن ِن تناها و نرموان از رستنر ای، فرا، یعنر به پهنهبرخورد کردیم   Соргассо  سورگاسسو  ، که نن  -دریانی

ومند یمدهند. باد مناسِب سازی فسفری دریا را از خود بروز یم  جوش بود. همۀ روی  ووزید، و دریا در جنب بیش و کم نن 
 
 
انداخت. بدون ِ ها یمبان فسفری بود، که درخشش ِ خود را بر روی بادنِگ ر از ردریا، از کشنی گرفته تا کران ]افق[، پر ب  ا

 زیبانی را در اندیشه پنداشت. در شب سوم، درخشش  توان چشمدیدن، نیم
ر  انداز ِ چنی 

 
ردریا ب   آب کاهش پیدا کرد، و ا

  اگمانه  نهادین خود را بازیافت. ب  شبانۀساختار  
ر آمده و در    Кадикс  به کادیکس منی  ماه دسام ما در روزهای نخستی 

انهماندیم، پس از دریافِت جا سه روز  آن -یم   Вилла-Франк  فرانک -جانی که در ویلال،  رهنمود، وارد دریای مدینی
  بایست به ناوگروه له سووسیک، که در زماِن 

ر از دنیا رفته،    ِ روسیه[ شاهزاده نیکوالی آلکساندووی    چ]تاج و تخِت   جانشی 
ر زمستان برای درمان به نیتسا ]نیس[ مدر هکه  ، به قجبل الطار وارد ، گردآوری شده بود، بپیوندیم. رس راه، آمده بود ی 

ر پورت   ماگونرا برانداز یم  ]صخرۀ[ پر آوازۀ آنِگ خته سنتمکانر که  شدیم. ما  نورکا ِم در آبخوسِت  کردیم، و، همچنی 
ی بدرو   ا ست که دیگر با ها مدت ر نشینر برپا بود، هایم؛ با این وجود، هوای دلهتد گفگرمای گرمسن  رچند خنک. چنی 

ر در ویلال  .  [57] ما آمد  آن شدیم، به پیشواز   ماه دسامنی واردِ در پایاِن  فرانک، که ما -هوانی نن 
 

های نه وریاشن فرانکه با - در ویلالبه آن پیوستیم، پیدا کردیم. ماندِن  فرانکه ناو گروه له سووسیک را که-ما در ویلال
. در تولون، من از [58]همراه شد    Тулон, Генуа, Специя  ال اسپتسیا  چندان دراز مدت به تولون، گنووآ و 

، زمان  تسا  دوست داشتنر پیاده به نیگری  رفتم. گردش دیدن کردم، و از گنووآ به ویلال   پالالویچینر ِ پرآوازهمارسل 
  
ر کوهآمد. با ای. پ. آندرهشمار یمهآزاد از خدمت بهای  ]معمویل[ من در روز  باِب گذرانر -کردیم. کوهنوردی یمیف نن 

  
ی

ای   بسیار دوست داشتنر  زیتون و پرتقال و دریای بسیار زیبا در من درآیش   درختاِن های کوچِک  زیبا، جنگلهای سنیک
    بدنام هم دیدن کنم، که با   رسنوشت آن بود که از موناکوی  گذاردند. خواسِت 

  « بولدوگ» ناِم ه بخاری بکشنی
Бульдог   های ناخوشایند ویژه بود، مرا که به تکاننبا تکا 

 
ر بر ب  های ا گری از هنگام گردشه دریا خو گرفته بودم نن 

     рулетка  داد. من بازی با رولتکا به موناکو تکان یم هکنفرا-ویلال
ر  ]چرخ گردنندۀ کوچک[ را آزمایش کردم، اما، با باخیی

، دست نگه پولِک  د چن   آوازی  سا در آن زمان نمایش  ای را در بازی نیافتم. در نیتمزه داشتم، زیرا هیچ]ژتون[ طالنی
 نزدیک ]رفقا[، های به کرانۀ دریا با دوستاِن یگر هنگام گردشه شد، اما من از آن دیدن نکردم. بنمایش داده یم ایتالیانی 

، بر یورک شنیده بودمدر نیو که   را،  Фауста» Гуно»  گونو « ِ فاوست» نانآ برایای تا اندازه، قی  موسیدوستداراِن 
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دست ه از آن برای پیانو را ب هانی شد. من در جانی بخشزمان باب روز یمدر آن« فاوست»نواختم. روی فورته پیانو یم
ر در آزده شده بودند؛ راستش را بگویم، خودِ  من شگفتآوردم. شنوندگاِن  آمد. من از آن خوشم یم بسیار ان زم ن من نن 

، درجۀ یک افرس  [59]را دریافت داشته بودیم    мичман  میچمان زمان دیگر درجۀ  در آن نزدیک و دوستاِن   ، یعنر
ر را، و در اتاق     گروه افرسان کشنی پذیرفته شدیم. راستی 

 

 
 ووی    چر شاهزاده نیکوالی آلکساند 
 

  
ر ر  یا سار از دن تدر ماه آوریل جانشی  برده شد، و همۀ « کساندر نوسیکآل»های بزرگ به ناوچۀ رفت. کالبد او با آیی 

در  نروژرس زدیم. در    Плимут – Христианзанд  ناوگروه ما رهسپار روسیه شد. ما به پلیموت و خریستیانزاند 
ر بو [ 60]ل یر و ماه آ ر ِ سنی رفتم.  دانم، ش را نیمازیبانی که نام ر  آبشا د. من از خریستیانزاند بههوا گرم بود، و همه جا سنی

بندان روبرو شد، و در خاشاب ما حنی با یخشدیم هوا رسدتر و رسدتر یمنزدیک یم فنالندهر اندازه که ما به خاشاب ِ 
  
 . [61]لنگر انداختیم    Кронштадт   تونشتادر لنگرگاه کر ل یر و  ماه آشدیم. در روزهای پایانر

 
های ر  کشو گاه بسیار زیبای  های نانوشتۀ بسیاری از زیستان. یادم[62]پایان رسید ه  من بی   برون مرز وردی  دریان

ات[ بسیار   دوردست وجود دارند؛ درآیشدوردست و دریای   ار کنندۀ خدمت های ]تاثن  ر ، خشن و بن  ر  رویه ]سطح[ پایی 
، از سوی  در  وی دریانی  من قی و کشش  شید، ارائه داده شده. اما از موسیکدرازا  هماه ب ۸سال و  ۲، که  من از دریانوردینن 

ی فروکش کرده بود؛ تا اندازهبه آن چه بگویم؟ موسیقی از یاد رفته بود، و کشش به کار   ه ای فروکش کرده بود، که، ب هنر
ف، که بگونی با مادر، خانواد بدرود هنگاِم  گذران تابستان   ا رفته بودند، ببورگ زودی در تابستان  از پنی هۀ برادر و باالکن 

 در یک رساچه ]آپارتمان[ نزد یک افرس   زینه رهانی  هنگاِم هب تدر کرونشتا
ی

.  آشنا ک. ی   ]خلع سالح[ کلینی و زندگ

ژیتسیک  ر وجود داشت،   К.Е.Замбржицкий  زامنی به تمرین همه سویۀ موسیقی پرداختم.  ، که در آن پیانونی نن 
  نیم

ی
  ن[ را، که گاه به گاه دریانوردان   دوستداراِن ]ویولو    скрипка   اسکریپکا ز  ابا س هاسونات توانم نوازندگ

  موسیقی
ر یک افرس شمار آورم. خودِ ه موسیقی ب تمریناِت آوردند را جزو  همراه خود یمآشنا  ر یا تازه  من نن  کار شده بودم، که نواخیی

 پرواز کردند، و  ی هنر ما برای کار   موسیقی برایم بیگانه نبود؛ آرزوها اشنیدِن 
ی

 آن آرزوهای پرواز کننده وس  من افس همیک
 .  [63]خوردم را نیم

                                                                                                                                                                                      

 راهنماها
ر ایستگاه در کیل از دو تا سه هفته بجا ر . در این۱      نکرده. نخستی 

ر
درازا کشید )ن. ش. ه یمسیک   کورساکوف موشکاف

ف و ن. آ. ریمنگاری  نامه»به  ، و ۱۳۳، ب. ۱، شماره ۱۹۱۵، « موسیقیانی امروزین  «. »سیک   کروساکوف م. آ. باالکن 
ر نامۀ نی در بایگانر او در ر. ب. ن ]نسک خانۀ میل  ۷/۱۱/۱۸۶۲ تاری    خ  ه به مادرش ب چیوی    کوالی آندرههمچنی 

 روسیه[(. 
بر ی ِ « Фра-Диаволо  فرا   دیاوولو »  آوازی  . در کیل ریمسیک   کورساکوف نمایشاِت ۲    

ٌ
لوکرتسو »و    Обер   آ

ف ب ن.ش. به نامه به)   Доницетти   دونیتستنی ی  « Лукрецию Борджиа  بورجیا  . ۱۸۶۲تاری    خ  ِ هم. آ. باالکن 

وزی  »(، و در لندن   ۹۰، ب. ۲، شماره ۱۹۱۵، « موسیقیانی امروزین  » از کیل //  ۷. ۱۰ و. و. «  مهرورزی ]عشق[پن 
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ف )ن. ش. به نامۀ ریمسیک آ کورساکو « ای زنندهگونۀ بسندهه انگلییس، ب نوی   آوازی  نمایش  »   В.В.Уоллес  والل ِس 
ف بتاری    خ ِ ببه م. آ.  « Рюи Блаз  ریوی بالس »و    Гринайт  از گرینایت  ۱۸۶۲سال  دسامنی ماه  ۲۵/۱۳االکن 

ی بГоварда Гловер   گواردی گلوور ناِم ه ب فردیساختۀ » ر )ن. ش. به نامۀ را شنید « ای دهشتناک زنندهگونه، چن 
ف بتاری    خ ِ  ، ۲، شماره ۱۹۱۵، « موسیقیانی امروزین  » ینایت // ر از گ  ۱۸۶۳ / ۲۰/۱ریمسیک آ کورساکوف به م. آ. باالکن 

 بایگانر او در ر. ب. ن ]نسک خانۀ میل روسیه[(. جا.  از همان ۲۷/۱/۱۸۶۳  ، و به مادرش بتاری    خ  ۹۰ب. 
ف و ن. آ. ریمسیک   کورساکوفنگاری  نامه». ن. ش. به ۳     ، ۱ماره ، ش۱۹۱۵، « موسیقیانی امروزین  « // » م. آ. باالکن 
 . ۵۶   ۸۰، ب. ۶، شماره ۱۹۱۶و  ۱۲۶   ۱۳۵ب. 
 «.فوریه .٭( بازگشت به روسیه ۱۱»)گونه یادداشت شده: نوشته اینهای دستجا  در حاشیه . در این۴    
ر ۵     سیک انجام شد )ن. ش. به نامۀ ن. آ. ریم ۱۸۶۳/۱۶ جنگ افزار، بتاری    خ ِ  نوسازی  از گرینایت، پس از پایان کار  . رفیی

  از   ۱۸۶۳/۱۴وف به مادرش بتاری    خ ِ ک  کورسا 
  او در ن. م. ر.(گرینایت در بایگانر

ها یا ادرست اشاره شده. در آن ناوچهگونه ای نهجا ب دریاساالر س. س. له سووسیک در این ناو گروهِ . به ساختار  ۶    
های سبک یا گشت ناوچه،   Пересеет   Ослябя  « آسلیابیا»و « ه ِیتسپر  » ، «آلکساندر نوسیک» ناوهای  پاس

 ]مروارید[ در ساختار  « ژمچوگ»برده شدۀ  نامای داشتند. کلینی  ج« الماس» و کلینی  « ویتیاز»و « واریاگ» ناوهای  
باشد که هر روی یم، از این«الماس» ن. آ. ریمسیک   کورساکوف، در پیوند با ای نداشت؛ نام آن در یادبودِ ناوگروه ج

ها یم این  دوی    پرداختند. به گشت زنر یم های دریای بالتیکدرازای کرانهدر  ۱۸۶۳بایست در نیمۀ نخست ِ سال کلینی
شنید؛  ۱۸۶۳ ِل سا V / ۱۴گمان بسیار، در روز یکشنبه ه  ینکا را ریمسیک   کورساکوف، بم. ای. گل« شب در مادریِد . »۷    

بورگ گذراند و شب  V / ۱۵بتاری    خ     بازگشت.  تابه کرونشتاو زمان را در پنی
به  V / ۲۱سوی دریای باز رفت و در تاری    خ ِ  هب تبرای بار دوم از کرونشتا« الماس»۱۸۶۳سال  V / ۱۸تاری    خ ِ ه ب. ۸   

های ن. آ. ریمسیک    ترک کرد. )ن. ش. به نامه ۱۸۶۳سال  V / ۲۵تاری    خ ِ هجا را بار دیگر بکیل وارد شد، که آن  بندر 
  ِ ن. آ. ریمسیک   کورساکوف در ن. م. ر.(.   بایگانر  ۱۸۶۳سال ماه سپتامنی  ۲۰و  ۱۳اری    خ ِ کورساکوف به مادرش بت

ر یادداشنی آوردهجا در دست. در این۹      نوشته شده. «.(« فوریه ۱۴»)شده: تاری    خ ِ  نوشته، چنی 
    ۱۰  

یم از سوی ریمسیک   کورساکوف در ن رخشارۀ ]تصویر  . بازگونی کنونر . اسوتسیک و ت. اِب ت ]کامِک [ گلف سنی
ٌ
[ د. ا

( ۲۵۸   ۲۵۹. برگ ۱۹۳۴)چاپ دوم، سال «  رسگرم کنندههواشنایس  »   Д.О.Светского и Т.Н.Кладо  ن. کالدو 
  ورده شده. آ

ر یادداشنی آورده شده: جا در دست . در این۱۱     بتاری    خ ِ « الماس»ت.   تاری    خ ِ نوش« فوریه ۲۸»نوشته با مداد چنی 
۲۹ / X  ف و ن. آ. ریمسیک   کورساکوفنامه نگاری  »یورک شد. ن. ش. به  نیو  بندر  واردِ  ۱۸۶۳سال «  م. ل. باالکن 
 (. ۷۰، برگ ۶شمارۀ  ،۱۹۱۶، « موسیقیانی امروزین  )»
های ن. آ. ریمسیک   کورساکوف درازا کشید. ن. ش. به نامههب ۱۸۶۳اکتنی سال  ۱۵تا  ۱۰گری به نیاگارا از .گردش۱۲    
 ن. آ. ریمسیک   کورساکوف در ن. م. ر.(.  . )بایگانر ِ ۱۸۶۳سال  Х / ۲۶ ۲۸بتاری    خ ِ  شمادر به 
ر یادداشت شجا در دست. در این۱۳        Инд   نمایش آوازی. جنگ. هند.    Томсон  تومسون. »ده: نوشته چنی 
 «. آواز
 – Риголетто  وردی « ریگولتتوی»یورک یو ندر دار، ن. آ. ریمسیک   کورساکوف های آوازی نام. گذشته از نمای۱۴    

Верди     موتسارت « دن   ژوآن ِ»و  Дон-Жуана – Моцарта    .ریمسیک     را شنید )ن. ش. به نامۀ ن. آ
 از آلکساندریا در بایگانر او در ن. م. ر.(.  ۱۸۶۳سال X  / ۲۲کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ 

ر تاریخر یادداشت شده:  ،اد با مد ،نوشتجا در دست. در این۱۵      «.ماه مارس( ۵»)چنی 
وکو»گری به آبشار . گردش۱۶     ژ  ۱۸۶۴سال  X / ۲۲  ِنوردی به کوه کورکووادو در تاری    خ، و کوهV / ۱در تاری    خ « تن 

 در بایگانر او در  ۱۸۶۴سال  X / ۵و  V / ۵انجام شد )ن. ش. به نامه های ن. آ. ریمسیک   کورساکوف به مادرش بتاری    خ  ِ 
 ن. م. ر.(. 

ر یادداشت شده: نوشته چنجا در دست. در این۱۷     وپولیس ها، پروانهها، مگسپرنده»ی   «.  Петрополис  ها. پنی
و بتاری    خ ِ د ِ ژان ریو . ترک ِ ۱۸     انجام شد.  ۱۸۶۴سال  V / ۱۷ها    ، و بازگشت برای بازسازی در حوضچۀ کشنی V / ۹ن 

در بایگانر ِ او در ن. م.  ۱۸۶۴سال  V / ۱۷و   V / ۱۳سیک   کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ مهای ن. آ. ری)ن. ش. به نامه
 ر(. 
ر یادداشت شده  نوشتار چنجا تاری    خ و مکاِن  . در این۱۹      «.ایلیا   گرانده ،مارس ۸»ی 
و )بد ِ ژان. ترک ِ ریو ۲۰      X / ۱۸در تاری    خ ِ    Кадикс  ، و ورود به کادیکس Х / ۲۴د( در تاری    خ ِ صد در صگونۀ هن 

نوردی یووی    چ ریمسیک   کورساکوف در نامه به مادرش، دریا نیکالی آندره خودِ بنابر شمارش   انجام شد؛ پس ۱۸۶۴سال 
در  ۱۸۶۴سال  X / ۱۸و  X / ۱۲های ن. آ. ریمسیک   کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ درازا کشید )ن. ش. به نامههروز ب ۵۶

 . ر(. مبایگانر ِ او در ن. 



 نگرش       کورساکوف-یویچ ریمسکیرهنیکوالی آندسال مرگ  مناسبت صد و دهمینه ب        

سال  X / ۲۲ کادیکس در تاری    خ ِ یادداشت شده. با ترِک « مارس ۹» نوشتار: نوشته تاری    خ ِجا در دست. در این۲۱    
التار  «الماس»، ۱۸۶۴ هنگام ِ بازگشت به ه ]جبل الطارق[ نشد، بلکه دیرتر به آنجا وارد شد، ب   Гибралтар  وارد گینی

شد و در    Порт-Магон  پورت   ماگون وارد   X/ ۲۶در تاری    خ ِ « الماس» .۱۸۶۵سال  X / ۲۰روسیه، در تاری    خ ِ 
های ن. آ. بۀ کوچک ِ ویلال   فرانک شد )ن. ش. به نامهوارد ِ شاخا X/ ۲۹آنجا را ترک کرد، و بامداد روز  X/ ۲۸تاری    خ ِ 

 . ر(. مدر بایگانر ِ او در ن.  ۱۸۶۴سال  X / ۳۱و  ۲۷ریمسیک   کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ 
 ۱۸۶۵سال  ۱/۱۹و  Генуя   از گنووآ  Тулон، ۱/۳۰   ، از تولون ۱/۲۵ی    خ ِ ن. آ. ریمسیک   کورساکوف در تار . ۲۲    

 ۲۱X / ۱و  / ۴)ن. ش. به نامه های ن. آ. ریمسیک   کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ دیدن کرد.  Специя   از اسپتسیا 
 در بایگانر ِ او در ن. م. ر(.  ۱۸۶۵سال 

ین درجۀ افرسی در    мичман  درجۀ میچمان  ۱۸۶۴سال  ژوئیۀ ۳۰. ریمسیک   کورساکوف با فرمان ِ ۲۳     ]پاییننی
وی دریانی روسیه تسار   ی[ را دریافت داشت. نن 

رسید؛     Плимут  به پلیموت  ۱۸۶۵سال V / ۵در تاری    خ ِ « الماس»(، V /۲۸پس از ورود به لیسسابون ). ۲۴    
های ن. آ. ریمسیک    )ن. ش. به نامهبود.    Норвегия   در نوروِ گیا ]نوروژ[  ۱۸۶۵ماه مه سال  ر اینگونه آن د

 در بایگانر ِ او در ن. م. ر(.  ۱۸۶۵ل سا V / ۷کورساکوف به مادرش بتاری    خ ِ 
 ت شد. وارد کرونشتا ۱۸۶۵ماه مه سال  ۲۱در تاری    خ ِ « الماس. »۲۵    
های روانر ِ[ او در زمان ِ ]وضعیت هایی ریمسیک   کورساکوف، چند و چونر اهسازی ِ کشش. برای روشن۲۶    

های تلخ ِ های زمانباشند. پژواکف دارای ارزش ِ بسیاری یمنامۀ نخست ِ او به م. آ. باالکن   ۳۵دریانوردی ِ دراز مدتش، 
وی دریانی بودند را یم ، که در پیوند با موسیقی و خدمت در نن  -های نزدیک به او در نامهاز سوی ِ آدم نتوارویدادهانی

دۀ چاپ نشدۀ نیکوالی آندره یوی    چ با مادر و برادرانش پیدا کرد. نامهنگاری ِ ای از سوی ن. درش تا اندازهنگاری با ما گسنی
 و هنر آفرینش»آ. ریمسیک   کورساکوف در آفریدۀ او 

ی
[ ، در فرگرد ِ ]فصل«گرانهن. آ. ریمسیک   کورساکوف. زندگ

 کار برده شده.  هب« آزمون از سوی دریا»
 یادداشت شده. « ۱۸۹۳مارس سال ِ  ۱۴»جا تاری    خ ِ . در این۲۷     
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