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  :سخنی با خواننده
  
  
  
  

. هاي انقالبی رقم خورد پیشرويدفاع از انقالب و  راستاي عمده فعالیت هنري مایاکوفسکی در
 یمشتمل بر آن آثار هنري مایاکوفسکی است که ارتباط نیز بطور ویژه ايمجموعه اي که در پیش دارید 

   .دارد او ا انقالب و فعالیت انقالبیب واسطهبی 
 نه و يا حرفه يشاعر نه و هستم مسلط یمترجم نه من که اعتراف کنم دیبا ابتدا همیندر 

هدف از ترجمه این گزیده اشعار هم یقیناً این نیست که کباده هنروري بکشم  .قابل چندان یشعرشناس
 شعر یفن درك از يا درجه به گرچه هارشع نیا ترجمه اما اعتقادم بر این است که .یا چیزي از این قبیل

 يزیچ مجموعه نیا هیته يبرا تالش. ستین هیقض تمام نیا یول دارد ازین آن يظرافتها و شعر ترجمه و
  .حرفهاست نیا از فراتر

تصحیح  و در بیشتر موارد جهت گلیسی به فارسی برگردانده شده انداشعار از ترجمه ان تقریباً تمام
سعی شده ترجمه حتی االمکان به سبک سرایش و نوشتاري شاعر . به نسخه روسی مراجعه شده است

ها و واژه  این .ده استنها استفاده کرکه او از آ را در بر گیرد ینزدیک باشد و واژه ها و اصطالحات خاص
  .توضیح داده شده اند در قسمت یادداشت ها بطور خالصه اصطالحات
به فارسی برگردانده  نیز توسط مترجمین دیگر ،پیش از این شعرها ی ازبعض یادآوري است الزم به

 مترجم عدم وفاداريمی توان به  این علل از جمله. ترجمه گردند دوباره که اما به عللی الزم آمد شده اند
ي نیز اشعار. اشاره کرد شاعرشعر و همچنین نامانوسی زبان مترجم با زبان ) و بخصوص مضمون(به متن 
جهت تکمیل این مجموعه اشعار،  نیاز بود چندین بار به فارسی ترجمه شده بودند اماحتی  که هستند

  .ندشو دوباره ترجمه و گنجانده
 در ت به بخش آژیت پروپ می رسد که شامل تعدادي پوسترهاي انقالبی است کهبعد از شعرها، نوب

جالب اینکه برخی . استمایاکوفسکی تهیه شده  تلفیق با شعرها و قطعات کوتاهی از سروده هاي
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رو که به این جنبه کار هنري مایاکوفسکی  ناز آ .کشیده شده اندد مایاکوفسکی توسط خو پوسترها
 ،تواند براي خوانندگان می نیز ، این بخشتقریباً بی نام و نشان است براي عموم و کمتر پرداخته شده

  . جدید و قابل توجه باشد
می خوانیم که موضوع محوري  به قلم مترجم را پیشگفتاري در ابتداي مجموعه از همه اینها اما قبل

در رابطه با گزینش و  امروز رویکرد بازار نشر و ترجمه همچنین هنري مایاکوفسکی و و بینش فعالیت آن
  . است انتشار آثار و اشعار وي

اعتقادي  انتشارات این .عقاید کمونیستی و مترقی انتشار آثار و نوپا براي ات میر مجالی استراشتنا
 آزادانه آن را به مثابه سدي در راه گردش که برعکس، به حق کپی رایت و چیزهایی شبیه به آن نداشته

بنابراین محتویات این کتاب نیز نمی تواند به هیچ وجه مشمول چنین . ا می دانداطالعات و ایده ه
هر گونه استفاده و دخل و تصرف در مطالب این کتاب و سایر کارهاي نشر میر که بتواند . قوانینی شود

از همینجا  و چه بهتر که به پیشبرد و تعمیق بینش انقالبی و مترقی کمک رساند آزاد آزاد است
  . میر را پشتیبان راه خود بداند اتراشتنااي گرم دروده
باید که از درسهاي . است مبرم و حیاتی ،رد و هنوز هم نیاز به هنر انقالبیانقالب هنوز ادامه دا 

هنرمندان انقالبی و میراث گرانبهایی که در راستاي مبارزه با ارتجاع و عقب ماندگی در وادي هنر بجاي 
. مضامین انقالبی که در فرم هاي نوین به توده ها عرضه کرده اند بهره مند شد ،گذاشتند و از آن مهمتر

ین و استادانه ترین جلوه ها را به منصه بهتر شدن در چنین امري الزم نیست حتماًبراي پیش قدم 
  !باید قدم در راه گذاشت، این است وظیفه تاریخی ما. ظهور گذاشت
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  :پیشگفتار
  

  بخور آناناس
  بلمبان نیبلدرچ صانهیحر
  رسند، یم سر آخرت يروزها

  !بورژا
  
  

 مورد کمتر تاکنون که یاکوفسکیما از ياشعار از اي است دهیگز دیدار شیپ در که يا مجموعه
 اشعار گرید به نسبت اشعار نیا مضمون و فرم که ستین معنا بدان نیا اما. اند گرفته قرار توجه

 يتر نییپا تیفیک شده پرطرفدار اریبس و کرده گل رانیا امروز نشر و ترجمه بازار در که یاکوفسکیما
 يهنر نبوغ ،يشعر افتاده جا سبک بر ناظر عمدتاً شده انتخاب مجموعه گفت توان یم برعکس. دارد
 به مربوط اشعار  زین ایشسر زمان لحاظ از. است شاعر یانسان و یانقالب قیعم يها دهیا و بارور
  .داد بروز دوره آن در عمدتاً را خود يهنر جلوه بجا گذاشت و را آثارش نیبهتر شاعر که است ییسالها

. است بین المللی و یانقالب ،یطبقات یجنبش یادب راثیم اش يهنر آثار مجموعه و یاکوفسکیما
 مورد و گردد جیترو و حفظ دیبا پرولتري یانقالب يهنر و یادب جنبش ينوساز يبرا راثیم نیا

    روشنفکران منتظر توان ینم امر نیا شدن سریم يبرا. شود واقعهمه جانبه  يبازنگر و پژوهش
 نشان وارونه و فیتحر و ينابود به تنها میشاهد نکهیا کما ،یانفعال و انتظار نیچن. ماند بورژوا يا حرفه
 نیا سالها یط متاسفانه. شود یم منجر یانقالب یخیتار اتیواقع فیتخف حالت نیبهتر در و دادن
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 اتیواقع و ها ارزش قلب به تا شد داده رشیتاث تحت يهنر و یادب يدستگاهها و يبورژواز به فرصت
 و هیما یب ییکاالهاتبدیل به  و کرده یخال شان شکن صف و کالیراد جوهره از را آنها بپردازد، یانقالب
  . کند کیرمانت

 را آن و درآورده خود دلخواه رنگ به هنر يواد در بخصوص را یانقالب يها تیشخص يبورژواز
 تجاوز نگونهیا مورد بشدت که بوده یکسان از یکی یاکوفسکیما اتفاقاً. است نموده موجود وضع دمساز

 راجع بیغر و بیعج يها ییسرا داستان و ها یسینو یوگرافیب از. ردیگ یم و گرفته قرار ها تهاجم و
 بخصوص و ایدن در امروزه. رنش يبرا آثارش و اشعار نشیگز و انتخاب تا گرفته دشیعقا و یزندگ به

 يبورژواز یادب يها بنگاه و ها رسانه بدست يریتصو ی چناناکوفسکیما يهنر تیشخص از رانیادر 
 او تیواقع شناخت يبرا الواقع یف که شده پرداخته و ساخته او از "یتیموجود" چنان و شده میترس

  را  یاکوفسکیما سروده هاي از تعدادي ترجمهکه  مجموعه نیا. بود "گرید یاکوفسکیما" دنبال به دیبا
  . است گرفته صورت ازهاین احساس و دغدغه نیا براساس قایدقدر بر می گیرد 

 يبرا بحث نیا شتریپ. شدم کالم هم شعر ترجمه و شعر درباره دوستان از یکی با شیپ يچند
 هم کنار یول بود انگاشته شیپ و يتکرار میبرا چارچوبش میبگو تر ساده و نبود مهم چندان من

. کرد آن رتبط بام يها استدالل و موضوع نیا تیاهم مجذوب شتریب را من ها فاکت يکسری گذاشتن
 مشکل اریبس یاکوفسکیما شعر بخصوص و شعر ترجمه یکل بطور که میبود القول متفق دو هر ابتدا در
 یاکوفسکیما شعر چرا که مسئله نیا سر بر بحث و دیینپا يرید نظر اتفاق یول. است محال باًیتقر و

 شعر ترجمه امکان عدم که بود نیا ما یگرام دوست نیا کالم لپ. خورد گره ستین ریپذ ترجمه
 دوران زمان که يا تجربه که مفهوم نیا به. گردد یبرم "یزبان تجربه" مسئله به یاکوفسکیما
 یرانیا نیمخاطب را بوده يجار جامعه زبان سر فراز بر اشعارش نیا سرودن هنگام در یاکوفسکیما

 نکرده تجربه را آن ند،ه انداشت شرکت آن در چون کند، درك و لمس ندنتوا ینم وجه چیه به امروز
 خواندن یط و کنند کسب تجربه یط دیبا که هستند یذهن و یحس عناصر آن فاقد یکل بطور و اند

 که یفرم در چه حالت نیبهتر در یاکوفسکیما اشعار ریتفاس نیا با. ابندیب آن در را عناصر نیا شعر
 که یاکوفسکیما شعر نه الواقع یف کند یم برداشت مخاطب که یفرم در چه و دهد یم ارائه مترجم
 یول دارد وجود یاتیواقع ها سخن نیا در چند هر من نظر از. است ریغ از يا گونه اقتباس سروده

 به را این نوشته کوتاه که ستین نیا هم من البته قصد .باشد تواند ینم و نبوده مطلب اصل يایگو
 اریبس یمسائل با را بحث نیا رابط خطوط است بهتر نظرم به بلکه کنم محدود هلمسئ نیا به پاسخ
 ترجمه و نشیگز نحوه تیوضع بر کهیزمان ادعاها و ها استدالل نیا. کرد دنبال تر يا شهیر و تر مهم

 میشو یم متمرکز شتریب یاکوفسکیما يکارها نیمترجم رهاي ناشرین ونظ ابراز نیهمچن و اشعار
  .  ابدی یم يشتریب عمق و شده یتداع مداوم بطور
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و  یاکوفسکیما شعر درباره ییجا در "ابرشلوارپوش" معروف کتاب مترجم گریکاش ایمد نمونه يبرا
 در یاکوفسکیما طرد موجب موقت صورت به يشورور ریجماه اتحاد یفروپاش": دیگو یم کتابش

 یحزب شاعر لقب او به و بود شده شناخته هیروس اکتبر انقالب از او شعر چراکه. شد زمان آن هیروس
 به با امروزه و دارد یتوجه قابل يها سروده زین یخیتار دادیرو نیا از شیپ شاعر نیا اما. بودند داده

 از فارغ توان یم و شده شناخته کامآل او آثار یادب ارزش ،یخیتار يها دادیرو نیا شدن سپرده یفراموش
  1".دانست توانمند یقلم يدارا و بزرگ يشاعر را يو ،یاسیس و یحزب يها دگاهید

 نگونهیا که یستیکمون جنبش یخیتار تیواقع به برخورد و یشناخت ییبایز یلیتحل مدل نیا
 که هاست مدت! است نوبرانه چندان نه و دارد یعیبد نکته نه که البته شود یم نییتب گریکاش توسط

. میا کرده عادت هنر مقوله يپرداز خصلت و یشناس ییبایز فیتعر در یبرالیل يهایباز نیا به گرید
 ییبایز. کند یم میتقس یاسیس و "ناب" بخش دو به را یاکوفسکیما شعر ،نظر ابراز نیا در گریکاش

 اولی. شود یم میتقس دو به کند یم دو بر میتقس را یاکوفسکیما شعر که یغیت همان با زین یشناس
 نیا بند و دیق در که يگرید و شود ینم کهنه هرگز و گستراند یم قد "یخیتار يدادهایرو" از فراتر

 ادیز یشناخت ییبایز يهایتئور نیا به راجع گریکاش ایمد. دارد مصرف خیتار و ماند یم دادهایرو
 و ستین تازه ابداً ها سخن نیا همانطورکه گفته شد .ستین کار نیا به هم يازین. دهد ینم حیتوض

 و شرح مفصالً يبورژواز هنر يها نیسیتئور يها یسخنران و ها رساله در بارها و بارها نیا از شیپ
 اما. میکن درك را او منظور تا ستین گریکاش يسو از سخن يدرازا به هم يازین نرویا از اند افتهی بسط
 از آنچه که است نیا گریکاش کالم لپ ست؟یچ یزبان تجربه به مربوط قصه به اناتیب نیا اشتراك وجه
 نه بخشد یم "ناب" یادب ارزش کارش به و کشد یم قد یخیتار يدادهایرو از فراتر یاکوفسکیما شعر

 دیبا ایگو که یعتیطب. است گرید ي"عتیطب" از گرفته هیما که او "یاسیس" و "یحزب" ینیب جهان
 دینبا اوصاف نیا با. کرد جستجو اکتبر انقالب از شیپ "او توجه قابل يها سروده" در را آن يها جلوه

 نهاد یوقع "بودند داده یحزب شاعر لقب" او به و می شود "هشناخت اکتبر انقالب زا او شعر" نکهیا به
 تمام کشاننده ابتذال به و قاتل یانقالب نیمضام و یاسیس کار انقالب، گرانید و گریکاش زعم به چون
 دیبا. ماند یم راه کی تنها پس. استدوران ه ناب یاحساس و يهنر يها عتیطب و ها طبع

 قابل" يهنر دلپسند و فیظر طبع تا خواند اکتبر یانقالب يها یآلودگ آثار از شیپ را یاکوفسکیما
مایاکوفسکی خالصی یافتن به این راحتی ها هم  البته در مورد مشخص. کرد درك را اش "توجه

 هم یاکوفسکیما انقالب از شیپ یحت کهزیرا  شد سانسور ید دست به دامانبا بازهم .ممکن نیست
 2.بود شده زندان روانه بارها تشیفعال و دیعقا بخاطر و بوده یحزب هم و ستیکمون هم ،یانقالب فعال
 یاکوفسکیما یانقالب و انهینوگرا اشعار که دهد نشان تا دهد یم جلوه وارونه را هیقض عامداً گریکاش

 يتکاپوها از يریتاث هم اگر و گذاشته آن بر یخیتار يدادهایرو که است یراتیتاث از يعار اصالتاً
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 احساسات با تناقض در و یمنف توانسته یم تنها شک بدون مانده يبجا "یاسیس" و "یحزب" یانقالب
 یباق یاکوفسکیما از يزیچ اگر ،ما امروز شناسانِ یاکوفسکیما زعم به. باشد او يهنر لیاص و ناب

 ومورد بحث  "ي تاریخیدادهایرو" از يمبر و فارغ است میمفاه انتقال و ریتاث حائز امروز که مانده
. است اکتبر از شیپ او توجه قابل يها سروده "اصل" به بازگشت در قتیحق در و آن متعاقب راتیتاث
 یخیتار میعظ يدادهایرو از مجرد ،انسان مهمتر همه از و خیتار و جهان گرانید و گریکاش نظر از

  ! ماند یم یباق انسان ،انسان یول روند یم و ندیآ یم دادهایرو. است

     خوانندگان به را یاکوفسکیما که است یزبان تجربه آن دنبال به ناخودآگاه گریکاش ایمد 
 یاکوفسکیما شرّ از شهیهم يبرا را خود که است آن اول قدم کنکاش نیا در و. کند وصل اش يامروز

 ابر" به که است نگونهیا. ددبگر را اکتبر از شیپ او توجه قابل آثار یپ و کرده رها "یاسیس" و "یحزب"
 ما یزبان تجربه تنگ ظرف در ستیبا که است يا محدوده تنها نیا "قائدتاً" .رسد یم...  و "شلوارپوش

 قله فتح راه در قدم دینبا و تواند ینم جامعه دگاهید نیا از.  کرد بسنده آن به دیبا نیبنابرا و بگنجد
 کیپراتتجربه و  مقدس، و یسنت يها میحرمشخص است که . بگذارد مضمون و فرم از يدیجد يها

 و زبان کیالتید در یاجتماع تفکر. است یاجتماع شهیاند از منبعث زبان. سازد یم را مرهروز یاجتماع
 به دنیچسب و ها قرمز خط از گرفتن فاصله بر یمبتن که يتفکر. شود یم دیبازتول یاجتماع الوگید

 کهنه يها میحر ينابود. ردیبپذ را یاجتماع نینو يها تجربه تواند ینم هرگز است مقدس يها میحر
 نیا. است جیرا و حاکم عرف و سنت موانع برداشتن پا شیپاز  و کردن نابود به بسته نو ساختن يبرا
 قرن ایلاو دهه پرشدت يسالها در یانقالب يها ستیفوتور و یاکوفسکیما که است یجدال همان قایدق

 رییتغ در آنها یذهن و یتجرب يها يشرویپ به حاضر هرگز کهنه جامعه. بودند ریدرگ آن با بیستم
 و گریکاش. کرد یم ییرایپذ کوتیبا و دشنام و دهیگند کلم با آنها از و نبود هنر يساختارها بنیادین

 در که يروند که است آن تیواقع یول اند آمده در یاکوفسکیما با یدوست درِ از چند هر امروز شرکا
 آن لهیبوس که ییارهایمع. اوست با یدشمن مقام در قاًیدق اند بکاربسته یاکوفسکیما حیتشر و فیتعر
 هنرمندان گرید و او يها کوشش و ها آرمان با تخاصم نقطه در درست سنجند یم را یاکوفسکیما

  .است یانقالب ينوگرا

 تجربه با ما یزبان تجربه نکهیا ییچرا گرانید و گریکاش ایمد منظر ازهمانطور که شاهد بودیم 
 انقالب يها تپش به تواند ینم باشد داشته یبستگ چه هر به زین است متفاوت شیپ يها دهه یزبان
 کوته يها دگاهید جمله از يا دهیپد هر درباره مطنطن احکام نیا لیکن .باشد مربوط یاجتماع يها
 نسالن هم و یاکوفسکیما يهنر رشد پروسه اما ،بکند صدق حضرات نیا خود و واپسگرایانه نانهیب

 يها نبض از گرفته هیما زیچ هر از شیب یاکوفسکیما هنر. است حکم نیا نقض نیمب او یانقالب
 از شیب یاکوفسکیما دوره یخیتار میعظ حوادث وار مسلسل ریس. است زمانه خود او یانقالب سترگ
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 هنر يتئور طرفداران. وارد شد آثارش در و کرد یمترق و دگرگون متحول، را او هنر گرید عامل هر
 آنان نظر از. بود "انقالب شاعر" یاکوفسکیما که رندیبپذ را یتیواقع نیچن توانند ینم هرگز ناب

 یب دادن نشان وارونه و دست نیا از یاتیواقع رشیپذ عدم !نبود شیب یپوش شلوار ابر یاکوفسکیما
 نشئت که جماعت نیا يهنر ناب و پاك احساسات و شم و يهنر اصالت لیدله ب نه ،حقایق شرمانه
 يدئولوژیا توجیه گر و تابع هنرمندان و روشنفکران. است ینیمع یطبقات ینیب جهان از گرفته
 آنها. بفهمند را انیجر خالف بر شناکردن و ها گسست ،یانقالب يها افق توانند ینم حاکم يبورژواز

و آنگاه که به ناچار به اصطکاك با این حقایق گرفتار می . اند گانهیب یانقالب گسست و رییتغ با تماماً
 احساسات و اتیاخالق پس در گرفتن پناه ،خشن و انیعر قتیحق پوشاندن يبرا شانرفَم شوند تنها

 و قدرت يرو دنباله ات میانی درطبق ضعف الپوشانی يبرا گرفتن پناه؛ است "ناب" و "مجرد"
 در یِطبقات خط دو تنش. موجود وضع استمرار به خدمت يبرا يابزار دکترین و به مثابه نیهمچن
 "انقالب شاعر" ،یاکوفسکیما. خورد یم گره مشخص مسائل و نقاط در متخاصم یِنیب جهان دو تقابل،

  !است نیا مسئله ؟"پوش شلوار ابر" ای

   

 کتاب نیا مقدمه در زین یاکوفسکیما "گاو يصدا چون ساده" شعر مجموعه مترجم شهاب بابک
 از گفت دیبا آن از شیپ. کند یم روشن شیپ از شیب را هیقض که دارد گفتن يبرا یجالب يحرفها

 اکتبر انقالب از پس به آن شعر شش تنها شهاب بابک یانتخاب مجموعه در شده ترجمه شعر یس
 و یاسیس يبو مبادا که شده انتخاب یوسواس آنچنان با هم شعر شش نیا آنکه جالب. گردد یبرم

 انقالب از پس آن جلد 12 یاکوفسکیما منتشره آثار جلد 13 از در واقع آنکه حال. دهد کیدئولوژیا
 و شیپ "توجه قابل آثار" به گریکاش ایمد مانند زین شهاب بابک که ستین یاتفاق! اند خورده رقم اکتبر
 اشعار انتخاب به کردیرو نوع نیا. دهد یم نشان یدلبستگ یاکوفسکیما "یخیتار يدادهایرو" از فارغ

 يها کنش از و دیگشا یم سخن به لب شهاب بابک که کند یم دایپ معنا شتریب زمان آن ترجمه يبرا
 را خودش خاص زبان یاکوفسکیما اشعار": اند مانده پنهان عمدتاً که دیگو یم سخن يا پرده پشت

 نیبهتر به زین را شاعر قیعم اریبس و فیلط احساسات حال نیع در بتواند که خشن یزبان طلبد، یم
 ابتدا در زین را اشعار برگردان... وزن بر نه باشد داشته هیتک واژه بر شتریب و کند منتقل خواننده به نحو
 "نایم" نشر از خوبم دوستان با که ییها صحبت از بعد اما دهم، انجام شکل نیهم به کردم یسع

 کالً و ،یاکوفسکیما خوانندگان چه آن به را ترجمه زبان است بهتر که دمیرس جهینت نیا به داشتم
 که آنجا تا و کردم تن به طبابت جامه بیترت نیبد. کنم کینزد دارند، را دنشید انتظار ما، مردم
 و ها گونه ،یجراح غیت با نبود، کارساز یسنت يها روش گرید که ییجا و دارو، و قرص با داشت امکان
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 رخسار مانند به بود، شده متورم و مجروح هیروس انقالب يها يریدرگ در بارها که را، اشعار صورت
  3 "!درآوردم یفارس شعر يبایز

ر ب الزم است ابتدا. گذارد ینم یباق ریتفس يبرا ییجا گرید که استیگو شهاب بابک کالم آنقدر
 اذعان یاکوفسکیما يها سروده پیت و شعر درباره حاتیتوض یدرست بر شهاب بابک درستی نظرات

 به را زمان و نیزم و است پرصالبت و خشن. است استوار کلمه بر یدرست به یاکوفسکیما شعر. کرد
 .خورد یم چشم به زین او یاسیس ریغ اشعار در یحت انهیجو مبارزه يها صهیخص نیا. طلبد یم جدال

 جهان بر دال یاکوفسکیما يکارها يِهنر اتیخصوص و عناصر نیا .اما اینها به هیچ وجه اتفاقی نیست
           دیمو اتیخصوص نیا. است شده بافته آثارش نیمضام و فرم پود و تار در که است ینیب
 آن رسیدن به یپ در یانقالب يها ستیفوتور گرید و یاکوفسکیما هنر که است ینیمع یسشنا ییبایز
 یشناخت ییبایز نیچن تبارز اکتبر انقالب از پس بخصوص و شیپ یاکوفسکیما شعر. دندیکوش یم

  . است یانقالب و شکن ساختار

 که فرد به منحصر یاتیخصوص با است، نفس به یمتک مایاکوفسکی یشناس ییبایز ساختار و هنر
 انقالب از و شود یم پرورده انقالب در که ازیامت نیا با يهنر. دارد يزیمتما يها شاخص و ها المان

 و طبقه کارگر انیم در که يهنر شود، یم انقالب شبردیپ يبرا یسالح به لیتبد و ردیگ یم هیما
 و یطبقات کهن نظم بر غلبهرویداد تاریخی  نیاول ییبرپا در آنها همراه و ردیگ یم شهیر زحمتکشان

 و فهیوظ نیا با که باشد داشته ییها یژگیو هم دیبا کوشد یم يکارگر حکومت نینخست يبرقرار
 و ازهاین نیا به درخور یپاسخ یانقالب هنرِ یشناخت ییبایز ستمیس. دیدرآ جور "یاجتماع سفارش"

 یانقالب جامعه. است يهنر مشخص آثار در زحمتکشان و کارگران یانقالب احساسات ياعتال و بازتاب
و  رنگ که تنها به دهیپوس و کهنه يها شهیکل و ها فرم به يهنر نه هم آن. است یانقالب هنر تشنه
 یانقالب تالش از یجزئ ،یسنت قاصر زبان از دنیبر و فرم و سبک در انقالب. مزین باشد سرخ روبان

 و يمحتو مقام در چه يبورژواز نازپرورده و فیلط هنر. است کهنه جهان روکردن و ریز يبرا بشریت
 طیشرا نیتزئ جز يهنر نیچن. کشد بدوش را یفیوظا نیچن تواند ینم وجه چیه به فرم مقام در چه

 هنر. کند ینم نیمخاطب دیعا يگرید زیچ کند یم ینیسنگ ها توده گرده بر که موجود بار نکبت
 آن کننده ارضا اش یشگامیپ بر حاکم سمیآماتور روح و یزمخت و یدگینخراش فرض به یانقالب

 یانقالب موتور رسان سوخت و شود  یم دار حهیجر طیشرا نیا نیادیبن رییتغ يبرا که است یاحساسات
 نیا کردن برآورده يبرا ي کههنر. رود یم گاز تخت استثمار و ظلم بساط دنیبرچ يبرا که است

 دهیگند جنازه يرو بر رحمانهیب دیبا. باشد پرصالبت و زمخت ،خشن دیبا می کوشد الزاماً ازهاین
  .بگذارد پا است حاکم بار نکبت طیشرا سیتقد هنرش اوج که بوق عهد يها یشناس ییبایز
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 رغمیعل یاکوفسکیما هنر کند یم الیخ که آنجاست شهاب بابک )يسهو ای و يعمد( اشتباه
 یم جذب مخاطب یزمان دوره هر در و ایدن گرید يکجا هر در ای رانیا در و باستیز یصیخصا نیچن

ز اخود را مج یاکوفسکیما کار کردن تر "بایز" يبرا که شود یم ختم آنجا به یاستنتاج نیچن. کند
  !هذا یعل قص و دوا و قرص.... شود متوصل آن اصالح به می داند

 و المانها نیهم لیدل به قایدق که صیخصا نیا رغم به نه مایاکوفسکی و دیگران یانقالب هنر اما 
 که يبستر و عناصر نیچن بدون ها ستیفوتور يهنر تولید هاي ریسا و شعر! زیباست اتیخصوص
 دوستان" و شهاب زعم به که عناصر نیا بدون و است چیه است نشانگر را عصر کی هنر يبند اسکلت
  . ستین پذیر فیتعر اصوالً است و لذا قابل حذف مزاحم و اضافه بهمان و فالن نشر از "خوبش

 يها ییبایز عاشقانه، احساسات با شرویپ هنر و یاکوفسکیما هنر که ستین مفهوم نیبد نهایا
و  ها نیا مجموعه نگاهش به که است آن هنر نیا تفاوت بلکه. است گانهیب...  و التیتخ پرواز عت،یطب

 تفاوت نیا. کند یم انیب متفاوت تاًیفیک آن را و است متفاوت تایفیک یهست جهان مجموعه در کل به
 یم و ندیب یم گرید رنگ را ایدن که است جهانشمول نگرش کی و یکل ینیجهانب کی حاصل یفیک

 در دهیتن که یانقالب هنر احساسات مجموعه فراز بر تنها نه ییآرمانگرا. درآورد گرید رنگ به خواهد
 با هنر نیا. شود یم متبلور يهنر اثر در و کند یم دایپ اشاعه يهنر دید در که است آن یدرون روابط
 هنر جتاًینت. گذارد یم اثر او بر و کند یم برقرار ارتباط مخاطب با که است نشیمع لیخصا تمام
  . رسد یم کمال به و شود یم پرداخته یانقالب

 یشناخت ییبایز نیا که شود یم اقناع و میتسل "نایم" نشر از خوبش "دوستان" توسط ما مترجم
 و ندارند را دنشید چشم "ما مردم کالً و یاکوفسکیما خوانندگان" و است خشن و زمخت حد از ادیز

 تا شد متوصل ییبایز عمل و دکتر و دوا به دیبا نیبنابرا! است یفارس شعر يبایز رخسار با تنافر در
 به ای کند یم ادا طعنه به را سخنان نیا شهاب بابک دانم ینم. کرد "زهیرانیا" را یاکوفسکیما شعر
 و رسا قصه نیا به من یوقت یول! یجراح امر در یزبردست به خود بودن مفتخر بر یلیدل اقامه مثابه
 که شود یم تیتقو  من در ظن نیا تنها نگرم یم اشعار از یانتخاب چنان با یتالق در مترجم رك

 و بکارانهیفر چه که جداً شرویپ و یانقالب يکارها قبال در بخصوص ملک نیا در ترجمه کار و کسب
 از يا ملغمه چنان شود یم چفت یدولت سرکوب با يکار و کسب نیچن که یزمان و. است النهیرذچه 
 دینبا که البته. گشت گرید زیچ یپ در دینبا بسته سر اشارات جز که آورد یم بوجود سانسور و فیتحر

تقلیل  یاسالم يکتاتورید پلیسی سانسور و سرکوب هبصرفاً  را يآثار نیچن نشر يفالکتها همه ریشه
 از متاثر یدولت سرکوب از شیپ یحت و موازات به یانقالب آثار انتشار به نشر اصحاب اقبال عدم. داد

 یم دامن جیرا "یعموم قهیسل" شدن پرورده به که است يجار زیآم رخوت یاحساس - يفکر نظام
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 ،يتکرار عاشقانه، روزمره يها ییبایز خوراکش و طلبد یم خوراك که است یعموم قهیسل نیا. زند
 از و کند یم خو سکون به است تینها یب تا تکرار افقش که يا قهیسل. است هیما یب و زیآم رخوت
 به چه و یاعتکافتعذیه خوانی و  مدل به چه را نیتسک و ریتخد. است زاریب یاساس تحوالت و انقالب

 را رییتغ و مبارزه يبرا تیمسئول حس هرگونه و نددا یم "باحال" و پسندد یم "1یفارس" مدل
 يبرا تالش هرگونه بر را کننده نوازش و فیلط یشناخت ییبایز که است نیچن! "احمقانه" و "عیضا"
 یم چگونه ها سنت و قیسال و اتیاخالق نیچن با یجماعت نیچن. دهد یم حیترج ها انیبن رییتغ

 را ییها یگستاخ نیچن تواند یم چگونه نباشند؟ زاریب یاکوفسکیما هنر جگرخراش صالبت از تواند
 بکند شیستا را آن یحت و کند تحمل را یاکوفسکیما "ابرشلوارپوش" قلقلک محض دیشا ؟تاب آورد

 اتفاق" و "نیسنی یسرگئ به" تا یاکوفسکیما انقالبی یشاعرانگ و شود حفظ ها میحر آنکه بشرط یول
  . دیاین کش "چپ مارش" و "...یبیعج

 آن از یاکوفسکیما شعر یشناخت ییبایز. ستین عوام قهیسل اقناع و امروز به متعلق یاکوفسکیما
 مسلک در ".باشد امروز چون دینبا" است راه در که ییفردا و است راه در ییفردا که روست

 نیا که باشد خوب تواند یم یشرط به هم امروز و است یخوب شاخص و مالك فردا یاکوفسکیما
 تمام با که یصورت در تنها امروز دیگر یعبارت به. وگرنه بد است کند برآورده را ها مالك و ها شاخص

  .باشد بایز و قبول قابل و خوب تواند یم شود صرف بهتر يفرداها اندنیرو يبرا وجود

 دهد يجار يها فرم به تن ای که ردیگ یم قرار یراه دو نیچن برابر در ناخواه خواه يهنرمند هر
 یعموم رخوت و سکون لیم باب که کند يهنر آن طهیح در يپرداز ظرافت صرف را وقتش تمام و

 زمخت و خشن و بکوبد قاطعانه را ها سنت و تابوها بشکند، را ساختارها شجاعانه ای است امروز
 با یتالق در يهنر کار از طهیح نیا. دهد بازتاب نینو يهنر يها فرم در را فردا یآرمان چارچوب

 يکسری شدن مال لگد بهالجرم  شود یم حس یاکوفسکیما يکارها تمام نهیزم بر که یانقالب اضطرار
 ،یانقالب نینو یشناس ییبایز ساختار کی موجد تماماً ها نیا. دهد یم پا يهنر يوسواسها و لطافتها

 سنت و یماندگ عقب مظاهر تمام هیعل بلکه است نفس به یمتک تنها نه که است جنگنده و گرا ندهیآ
 مانده عقب هنر بر ناظر يها شاخص و مترها با تواند یم نه نیبنابرا است نموده جنگ اعالن ییگرا

 مانده عقب و یسنت کننده فیتلط "رخسار" و ها فرمر با لیتعد و جرح قابل نه و شود يگذار ارزش
 قرن لیاوا یخیتار يدادهایرو با میمستق رابطه تنها نه یاکوفسکیما هنر یشناس ارزش و اریع. است

 يدادهایرو و ها شورش و ها دهشت از حاصل يها تورم و ها زخم مرهون اساساً بلکه دارد ستمیب
 هنر اال باشد تواند یم يگرید زیچ هر دادهایرو نیا گذار آثار انعکاس بدون و است یخیتار
 تورم و خشونت شهاب بابک زعم به تا شود گرفته کار به یجراح غیت و دوا و قرص نکهیا. یاکوفسکیما
 "رخسار" رنگ به آن را و کرد فیتلط را آن اقل ال ای زدود یاکوفسکیما شعر از را انقالب "عفونت" و
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    پاتک کیدر عمل  است یادب يکار کثافت کی مصداق نکهیا از مهمتر درآورد یفارس شعر يبایز
  .است یستیبرالیل یانقالب ضد

از  "نایم نشر از خوبش دوستان" هم و شهاب بابک مدیا کاشیگر از یک سو و میدید که همانطور
 ترجمه در آنها نظر از. دارند يقو بس ياعتقاد یزبان تجربه اول درجه تیاهم به ،عمالً هم سوي دیگر

 چه "یفارس شعر يبایز رخسار" که است نیا مهم است گفته چه شاعر آنکه از شیب یاکوفسکیما کار
 به. دارند او يکارها و او از يانتظار چه "مردم کالً و یاکوفسکیما خوانندگان" ای طلبد یم را يزیچ
 قیحقا و تعمق در کشف و پرداختن نیگزیجا ،يهنر نیمضام محور مثابه به انهیعام قهیسل بیترت نیا
 بر حرکت ،عوض در و سیتقد کار، و کسب به دادن رونق يبرا یعموم قهیسل از يرو دنباله. شود یم

 و نانیاطم که شود یم آورده تاب ییآنجا تا ای شود یم حیتقب سکون و یدگیگند انیجر خالف
 و یادب يها یآکروباس و یکالم يها شعبده. نکند مخدوش را موجود وضع حفظ قبل در استانداردها

 نباشد موهن یعموم يباورها قبل در و نبرد سئوال ریز را مقدسات آنکه شرط به "باحال" یفرم
  .شود یم استقبال تیرضا از يلبخند با یحت و رفتهیپذ

 توده هاي شورشی که هنر وي طبقه کارگر و هنر انقالبی مایاکوفسکی و که معتقدند حضرات 
 و آنها انیم یاشتراک وجه چیه و است آمده سر به دورانشان ،بود آنها مبارزات به متعلق و ملهم

 است لیتاو و ترجمه قابل آنجا تا یاکوفسکیما و به همین علت ندارد وجود دنیاي ما نیامروز ساکنین
 آنجا تا. دیبگو سخن "یسرگشت" و "اسی" ،"غم" ،"عشق" چون یانسان مجرد و ناب احساسات از که

 نا و دیام خشونت، و لطافت مجرد، یاحساس میمفاه نیب تناقضات در که است یماندن ادی به و جالب
 تجربه چارچوب در که است ییزهایچ تنها نهایا یبراست .زند یم پا و دست یناکام و تالش و يدیام

 خوانندگان" که است ییها حرف تنها نیا! است فهم قابل نیبنابرا و گنجد یم انیرانیا یزبان
 نیهم تر قیدق کالم به! بس و باشند داشته انتظار توانند یم شعرش و او از "مردم کالً و یاکوفسکیما

 بابک و گریکاش ایمد کالم لپ. دهد یم لیتشک را "یفارس شعر يبایز رخسار" يفحوا که هاست
 ییآرمانگرا و سمیالیسوس و انقالب تجربه که است نیا نیریسا و نایم نشر خوب دوستان و شهاب
 شعر یزبان تجربه آن همراه به و دهیرس سر به که هاست مدت "کیدئولوژیا" و یانقالب هنر و یانقالب

: قیطر دو به مگر ستین ریپذ ترجمه یاکوفسکیما شعر نیبنابرا است افتهی انیپا هم یانقالب و شرویپ
 که کرد مراجعه انقالب از شیپ او توجه قابل اشعار به کرد عنوان گریکاش ایمد که همانطور نکهیا یکی

 در به سبک بابک شهاب نکهیا دوم و ندهد نشان واضح بطور را او یانقالب و یحزب شاعر يرو و رنگ
 نظر در را یرانیا نیمخاطب قهیسل و یفارس شعر يبایز رخسار شاعر، کالم از شیب آثارش ترجمه

  .تگرف
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 یانقالب یزبان تجربه که باشد یمدع تواند یم ياریمع چه به بنا و یکس چه: اما سوال اینجاست 
 خشن و پرصالبت شعر با تنافر در یفارس شعر يبایز رخسار نکهیا است؟ دهیرس انیپا به تماماً اکتبر

 یتیظرف نیچن که ردیگ یم هیما کجا از و ستیچ یفارس شعر يبایز رخسار نیا است؟ یاکوفسکیما
 داریپا یچارچوب تواند یم یکس چه ؟است اجتماع در ینیع کنش چه حاصل یتیظرف یب نیا و ندارد

 کالً و یاکوفسکیما مخاطبان" نکهیا! بسازد؟ هذا یعل قص و "تجربه" و "رخسار" نیا يبرا یادب و
 چندم آسمان از انتظارات نیا است؟ هیقض يکجا ندارند یاکوفسکیما از را ياشعار نیچن انتظار "مردم
   است؟ شده ملهم یرانیا خوانندگان قلوب بر که آمده فرود

 حضرات نیا منظر از...  و انهیگرا ینسب يروشنفکر يژستها تمام رغمیعل که است نیا تیواقع
 يگرید زیچ ينژاد بعضاً و یسنت و ناب يها اصالت به بندیپا و جامد یتیموجود جز "یزبان تجربه"
 انگار نه انگار که .است انیم در سخن تجربه اسم به يزیچ از انگار نه انگار. باشد تواند ینم و ستین
 به را نینو يساختارها و دیبپاال را خود عمل کوران در و شود بالفعل دیبا که است يامر "تجربه"

 یخیتار میعظ يکنشها بستر بر که یکالن یذهن يکنشها از جدا یزبان تجربه. بنشاند ها یکهنگ يجا
 یتجارب خوردن دیکل به یاجتماع تحوالت و ها کنش. باشد تواند ینم و نبوده خورد یم رقم یاجتماع

 و ها شیگو و زبان از ییها تیظرف چنان. دیگنج ینم ذهن در هرگز نیا از شیپ که انجامد یم
 خرد همواره که ابندی یم قوام و شوند یم دهیکش شیپ يهنر و یکالم يفولکلورها و ها الوگید

 یم یانقالب طوفان جز يزیچ چه. شدند یم داده قرار تیاهم چندم درجه در و شدند یم انگاشته
 نینو فرهنگ يمبنا را آن و دهد اندام عرض يفضا جامعه نیریز اقشار اتیادب و فرهنگ به توانست
 و شدند ینم انگاشته يزیپش هرگز که خورد یم رقم یتجارب و ها تالش چنان دهد؟ قرار جامعه

 اکتبر انقالب در ها اتفاق نیا. گرفتند یم قرار بورژوا روشنفکران متفرعنانه يها مالمت موردهمواره 
 که است اکتبر انقالب یفرهنگ انداز چشم نیا. شد یآت يپرولتر يانقالبها یتمام يدورنما و افتاد
  .است تناقض در عواطف و احساسات ناب اصالت يها یباف يتئور یتمام با آن تیواقع

 و زیانگ غم و شاد يها داستان و عشق که همانگونه است، یزبان تجربه کی خود نوبه به انقالب
 یواکنش و دارند انیجر همه. کنند یم متاثر را ها انسان و ندیآ یم زبان به همه. یخستگ و یروزمرگ
 یم بازگو و ندیآ یم زبان به و شوند یم بازتاب ذهن در همه. جامعه ینیع يها کنش به هستند

 يها واکنش و ها کنش انیم در هنرمندانه یشیپو که یاکوفسکیما هنر که است چگونه و. شوند
 حسب بر که گرید مظاهر آن و دیبر آن يها شهیر و محتوا از توان یم را است خود عصر یاجتماع
 به را یاکوفسکیما يکارها بر ریدا یانقالب ینیب جهان دیبا چرا نه؟ را است "لیاص" و "ناب" اتفاق

      يها یخستگ و یروزمرگ از یدلزدگ و عشق ،یدلتنگ يها قصه آثارش از تنها تا سپرد یفراموش
 جز ایآ تیواقع دادن نشان وارونه و سانسور عملکرد نیا. بماند بجا بودن نامتعارف یچاشن با انیپا یب
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. دیدرآ موجود وضع دادن نشان جاودان يبرا يا لهیوس به زین یاکوفسکیما که است آن يبرا
 آن مگسک از که است یانقالب ینیب جهان و ها يریگ جهت آن تمام از يعار "موجود" یِاکوفسکیما
 و عشق در یسرکش به محدود او تجربه. شلیک می کند موجود ستمبار و دهیپوس وضع کرهیپ بر

  . ماند یم "یشخص" امورات و یعاشق

. کرد درك و دیفهم ابندی یم خوردمان به نگونهیا حضرات آنچه از دیبا را "موجود" یاکوفسکیما
به مثابه بخشی از سنت و ارزش هاي کهنه  یعموم قهیسل و نشر سر هزار يوالیه که است يزیچ نیا

 -  صرف نظر از کیفیت هنري – اشعار نیا ترجمه از هدف. داده است قرار ما برابر در و پوسیده
 یتیواقع. است انیجر در "گرید یاکوفسکیما" افتنی يبرا یتالش هم هنوز که است نیا بر يشاهد

   .و ناپیدا است گم سنت و یماندگ عقب ينهادها مرداب ریز در که ناشناخته

نوستالژیک به خاطرات خوب  یافتن مایاکوفسکی دیگر به معناي بازگشت باستان دوستانه و
برعکس، نقب زدن به هنر مایاکوفسکی و ارزش ها و احساسات انقالبی او و دیگران . نیست گذشته

ي است که سعی دارد کهنه و گندیده ا به معناي تسویه حسابی خونین و خشن با سیستم دقیقاً
 ی کاري حقایق، منافع غارتگرانهنه با قیچد و غاصبانه تاریخ ارائه دهتصاویري وارونه از روند پیشروا

روح  کلمات و واژگان است که می توان با کنکاش در میان انبوه .درا برآورده ساز استثمارگر معدودي
 ،و عرقریزان هنقد بدست گرفت یشۀتبایست . دلمس کر یافت و جنگجوي انسان هاي پیشدار انقالب را

 شط غران تا شیار به درازاي کهکشان ها نقبی زدلب ها و مغز هاي نیمه هواز روح انقالب زمانه بر ق
با غرش رعدآساي انقالب توده  انسان نوین شریان یابد، تا رکود و ماندگی ستم و سنت حیات تاریخ و

. فردایی که بدون آن زندگی یاوه اي بیش نیست. گسسته گردد و فردا بشکفد ،هاي جان به لب رسیده
  ! این است راز مایاکوفسکی دیگر

  
  1390شهاب آتشکار، آبانماه 
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   ؟یتوانست ایآ تو، و
  

  ،را یروزمرگ نقشه کردم دار لکه من درنگیب
  وانم؛یل از پاشان رنگ

  ژله بشقاب بر دادم نشان من
  .را انوسیاق يها آرواره بیسراش

  کنسرو یماه کی يپولکها بر
  .نو يها لب فراخوان از گشودم رمز من

  یتوانست ایآ تو، و
  ،يبساز یفیتصن

  فاضالب؟ لوله با زدن فلوت يبرا
  
  

      )1913(  
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  جواب پس دادن 
  
  
  
  
  

  .غرد یم و غرد یم جنگ طبل
  .در زندگی دیکن فرو را ها آهن: دهد یم سر ندا

  کشورها تمام از
  برده برابر در برده

  .درند یم راهم  زهیسرن فوالد به
  ل؟یدل چه به
  يها پاره نیزم

  گرسنه
  .لخت و

  شود یم دود خون از یحمام در تیبشر
  یکس چون تنها

  ییجا در
  .است کرده هوس را یآلبان تصرف

  ،رفته فرو انیآدم جلد در نهیک
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  درد یم را نیزم انفجار پس از انفجار

  آنکه يبرا فقط
  یکس

  .است کرده طلب را بسفور ریتسخ
  روزها نیهم

  گرید جهان کریپ
  .داشت نخواهد هم سالم دنده کی

  و دهیکش رونیب روحش
  .شد خواهد له پاها ریز در

  یکس آنکه يبرا فقط
  کرده دراز

  .نیالنهر نیب بر را دستش
  چرا
  يا چکمه

  .زدیر یم هم در و شکافد یم، کند یم له را نیزم
  ست؟یچ جنگ آسمان اوج بر

  ؟يآزاد
  خدا؟
  !پول

  قد تمام د،یزیبرپاخ دیخواه یم یک
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  هستم شما با

  د؟یکش رونیب شانالچنگ از را تان یزندگ تا
  د؟یکن پرتاب صورتشان بر را تان سوال دیخواه یم یک

  ما
  چه يبرا

  م؟یجنگ یم
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  مارش ما 
  
  

  !تانیها گام يغوغا در را دانهایم دیدرآور لرزه به
  !همرزمان مغرور صف يا تر، پرخروش

  خیتار لیس نیدوم موج به مییشو یم
  .را جهان يشهرها تمام

  
  ل،ملو یشیگاوم چون روزها
  ،کند و تنبل سالها يگار

  ،ما يخدا است سرعت

  .نبرد طبل قلبمان
  

  ما؟ نیزر بهشت آنجاست
  ا؟یآ کند اثر ما تن بر گلوله شین

  ،سالح سرودمان
  .طال مان افکن نیطن يندا

  
  ،دیکن فرش تان نهیسبز به را نیزم زارها، علف

  ،بشکفند روزها تا
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  بزن افسار کمان، نیرنگ

  .سالها افشان الی توسن بر
  

  !گانستار مالل آور آسمان نگاه کن اي
  بدون تو ترانه هایمان را می سراییم،

  کن التماس! اکبر دب یه
  .یبمان زنده بهشت، فتح از پس یخواه یم اگر

  
  .دیبخوان سرود! دیکن يشاد و دیبنوش

  .جوشد یم مانیها رگ سرخ در که هاست چشمه
  !نبرد طبل قلبمان

  .نیمس سنج مان نهیس
  

       

     )1917(  

  

  
  
  
  



٢۶ 
 

  بخشی از شعر

   »دستور به ارتش هنر« 

  
  
  
  

  !ضربان
  !انفجار
  !توفان

  میندار یشوخ

  کارخانه شمندانیاند يا
  تان چهره ذغال، دوده به آغشته

  گرکسید یاشیع در کار، از بعد و
  .زنان سوسو آلودتان، خواب يها مردمک

  !ارزش یب قتیحق هرچه است بس گرید
  !تان قلب از دیبروب را کهنه مهمالت

  ما، يدستها در هستند مو قلم ابانهایخ
  بازشان يفضا با ها دانیم – ما يها پالت

  هنوز شوند سروده دیبا انقالب يروزها
  زمان کتاب از کاغذ هزارها با



٢٧ 
 

  ان،یم آن در مردم انبوه ابانها،یخ يبسو

  ها، 1ستیفوتور
  ها، یچ طبل

  !دوران شعر استادکاران
  

       )١٩١٨(  
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    مارش چپ
  )براي ملوانان(

  !دیشو صف به رژه يبرا
  .ممنوع یوراج

  !ها بلندگو س،یه
  تو
  بگو سخن

  .1ماوزر قیرف

  ،یقانون بر مرگ
  ؛گذاشتند ارث به مانیبرا هوا و آدم که

  .فرومانده يها داستان هرزه
  !چپ
  !چپ
  !چپ
  

  !ها ملوان ،یه
  را ها یکشت دیبران

  !ها انوسیاق موج موج بر

  هنوز، اند لنگرگاه در تان يرزمناوها که ای
  شان؟یها 2لیک درهم شکسته چونکه
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  که، رمیگ

  زور پر
  .ییایتانیبر ریش گلو، از برآورد نعره

  .خورد نخواهد شکست هرگز کمون
  !چپ
  !چپ
  !چپ
  
  آنجا

  بتیمص ي کناره در
  .است  3تابان آفتاب نیسرزم

  یگرسنگ يبرا
  طاعون از ییایدر يبرا

  !روند یم رژه یچاپ نسخه ها ونیلیم
  کنند، مان محاصره مزدور اوباشان بگذار

  آسمان، از ببارد اگر آهن
  .شد نخواهد 4آنتانت میتسل هیروس

  !چپ
  !چپ
  !چپ



٣٠ 
 

  ؟ عقاب چشم ایآ شود یم کور

  گردند؟ تکرار نو از دیبا کهنه يروزها
  دیریبگ
  را جهان حلقوم

  !تان يپرولتر دستان به
  !نیآفر د،یکن سپر را ها نهیس

  !آسمان بر دیزیآو پرچم
  دارد؟ یم بر قدم راست به یکس چه

  !چپ
  !چپ
  !چپ

  
  

         )1918(  
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  بیعج یاتفاق
  ،یاکوفسکیما ریمیوالد من، يبرا که 
   افتاد رخ یالقیی کلبه در 
    )4اروسالولی آهن راه یلیما 27 ،3انتسفیروم کلبه ،2آکولوا کوه ،1نویپوشک(

  
  ،در شعله دمانِ صد و چهل خورشید بر آسمان غروب

  در سینه خیز تابستان بسوي جوالي
  تفته،

  - غوطه ور در تفتگی
  .در ییالق اتفاق افتاد

  بر کمرکش تپه پوشکینو
  کوه آکولوا

  -  و بر دامان کوهستان
  روستایی بود

  با سقف هاي کج و کوله
  .ترك خورده و تکه تکه

  - اما بیرون روستا
  حفره اي

  شاید این حفره
  آشیان خورشید باشد
  که فرو می رود در آن
  .با وقار و آرامش هر روز

  فردا
  دوباره

  نورپاشان به جهان
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  برمی خیزد از جا گلگون
  و روز از پس روز

  .تکرار
  و این

  جان مرا
  .به لبم می رساند

  ،و روزي چنان غضبناك شدم
  ،که رنگ از رخ همه چیز پرید

  :من فریاد کشیدم بر سرِ خورشید
  !بس کن"

  تا کی می خواهی مثل احمق ها
  "ول بگردي و پرسه زنی؟

  :خورشید من فریاد کشیدم بر سرِ
  !تنبلِ خرفت"

  در ابرها رختخواب پهن کرده اي
  ،و اینجا بی خبر از زمستان و تابستان

  ".من نشسته ام و پوستر می کشم
  :من نعره برآوردم بر خورشید

  !صبر کن"
  !طال موگوش کن 

  به جاي ولگردي
  و عیاشی
  بیا پایین

  "!تا با هم چایی بنوشیم
  !چه کاري کردم

  !بدبخت کردم خودم را
  خورشید ،از خدا خواسته



٣٣ 
 

  بسوي من هلک هلک
  روان شد پرتو افشان

  .بر روي تپه رژه می رفت
  می خواستم ترسم را پنهان کنم

  .پس کشیدم، قدم به قدم
  چشمانش، باغ رابوستان 

  .از نور سیراب کرد
  ،از پنجره ها

  ،درها
  ،از هر درز و شکاف

  .داخل اتاق شد
  ؛نفس در سینه حبس

  :با صدایی بم سخن آغاز کرد
  اولین بار است از آغاز خلقت"

  بازگردانده ام
  .به زمین، تن روشنم را
  تو مرا دعوت کرده اي؟

  چاي بیاور
  "!شاعر، مربا بیاور

  -  اشکبارو من چشمانم 
  ،از چنین جنون آسا هرمی

  با همه این احوال
  در حالیکه سماور را روشن کردم

  :به او گفتم
  ،بسیار خب"
  "!اي گوي آتشینبنشین 

  دشنام گویان به خود 



٣۴ 
 

  بابت چنان گستاخی
  - که سبب شد بر سر او فریاد زنم

  ،مات و منگ
  در گوشه نیمکت کز کردم،

  !شوده نکند اوضاع از این هم بدتر ک
  ولی از تن خورشید

  - به ناگه نوري فواره کشید
  سنگینی و سکوت

  .فراموش گردید
  رفته رفته

  نشستم و گرم صحبت شدم
  .با آن وجود نورانی

  حرف زدم از اینجا و آنجا که
  ،5خسته شده ام از کار رستا

  :و خورشید گفت
  خب دیگر"

  غرغر کافی است
  سختی ها را جدي نگیر

  !ببین
  براي منفکر می کنی 

  نور تاباندن
  آسان است؟سهل و 

  - پس بیا و امتحان کن -
  -بفرما 

  برو، مشغول شو
  "و بر همه چیز نور بپاش

  -  تا تاریکی هوا وراجی کردیم
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  .شب نیز از نیمه گذشت
  چقدر تاریک شد؟

  آنقدر صمیمی شده بودیم که
  می گفتیم "تو"به همدیگر 

  و زود
  ،از دوستی چنان لبالب گشته

  می کردم که جرئت
  .بر شانه اش ضربه اي حواله کنم 

  :و خورشید نیز
  من و تو، رفیق"

  !ما می شویم
  بیا برویم شاعر
  پرتو افشانیم
  شعر بسراییم

  .بر جهان غرقه در کثافت و تیرگی
  ،من روشنایی نابم را ارزانی می کنم

  و تو نیز آنچه داري، 
  ".شعرت را

  ،دیوار تیرگی ها
  و زندان شب

  .خورشید فرو ریختندبه شلیک 
  نور و شادي و شعر
  نکبت و بدي را 

  .منکوب خویش کردند
  ،خورشید خسته شد
  .شب آمد و ولو شد
  .خورشید بی مغز



٣۶ 
 

  -  من اما بی درنگ
  ،جانانه طلوع کردم باز

  تا روز
  .در شیپورش بدمد دوباره

  همواره نور تاباندن
  ،همه جا را روشنایی دادن

  تا واپسین روز و آخرین دم
  پرتو افکندن
  !بی عذر و ناله

  این است شعار من
  !و خورشید

  
  

           )1920(  
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  به ارتش هنرها   2فرمان شماره 
  
  
  
  

  - هستم شما با
  شکمباره خوانان آواز

  ،ازل روز از که شما
  را دینام یم تماشاخانه که ییها گور

  .دیلرزان یم تیژول و رمئو يهایتکخوان با
  

  - هستم شما با
  ،نقاشان يا

  ،دیا گشته تنومند اسبان سان به

  ،دیده یم سر ههیش و لمبانده را هیروس ییبایز
  زده، چنبره تانیها هیآتل در

  گشته عمرتان تمام
  گلها يرو بر سخت و سفت يها قانون تیرعا صرف

  .برجسته يبدنها و
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  - هستم شما با

  ،عرفان ریانج يبرگها در دهیچیپ يا
  ،دیا زده شخم چروك و نیچ با را تانیشانیپ که

  ،کوتوله يها ستیفوتور  شما،
  ،ها 1ستنیایماژی

  ،ها 2اکمه ئیست
  .يساز هیقاف تارعنکبوت گرفتاران

  - هستم شما با
  ،شانیپر را تان زده شانه و آب يموها که
  ،کرده بدر پا از را تان انداخته برق یچرم يکفشها

  ،دیا دهیپوش پوره پاره يکفشها

  ،ها "3یکولت پرولت" شما،

  .دیزن یم وصله را نیپوشک رفته رو و رنگ کت هم هنوز که
  

  - هستم شما با
  ،دینواز یم و دیرقص یم که

  ،دیکن یم یفروش خود آشکارا
  ،گناه یپنهان

  ،ها نیآکادم چون دیکن یم ریتصو را تان ندهیآ و
  .اندازه یب دستمزد با



٣٩ 
 

  ،کنم یم حتتانینص

  - من
  - نه ای باشم نابغه

  ختهیر دور را مقداریب يها چهیباز نیا
  ،کنم یم کار رستا در و

  -  کنم یم حتتانینص
  ،کنند دك را شما تفنگ قنداق با آنکه از شیپ

  !دیبردار دست
  

  !دیبردار دست
  .دیکن فراموش

  دیندازیب تف
  ها هیقاف يرو

  ها یتکخوان
  رز يها بوته و

  نیچن يآور تهوع احساسات هر و
  .هنر زرادخانه از است رونیب که

  
  دیآ یم وجد به یکس چه
  !تنها ي چارهیب آه " از



۴٠ 
 

  و بود عاشق چه

  ؟"... دهیرنج قدر چه
  -  ماهر کاران استاد

  میدار ازین نهایبد ما
  .سویگ دراز نیواعظ تا

  !دیکن گوش
  ،نالند یم وهایلوکوموت

  :دمد یم کفپوشش و وارهید از کوران
  !ند از برسانید سنگ ذغال ما به"

  کاران فلز
  "!ستگاهیا يبرا رکارانیتعم و

  بخار يها یکشت رسد، یم آخر به رودخانه که هرجا
  ،پهلو در دردناك يا حفره با
  :کنند یم ادیفر ها اسکله تمام در

  "!باکو از دیبرسان نفت ما به"
  هودهیب جدل و بحث و میکن یم تلف وقت ما یول

  براي یافتن پاسخ هاي بنیادین،،
  :آمده اهویه به زیچ همه

  "!دیده نو يشکلها ما به"
  



۴١ 
 

  شوند ینم دایپ ییاحمقها جا چیه امروز

  "ارکستر رهبر" کی دور به بازمانده، ییدهانها با ند،یآ هم گرد
  .بکشند را او یرسم هیانیب صدور انتظار و

  ،رفقا
  - دیده نینو يهنر يها شکل ما به

  يهنر
  .آورد رونیب گل از را يجمهور که

  
  

           )1921(  
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   وداع
  
  
  
  
  

  ،نیماش در
  .شد لیتبد هم فرانک نیآخر

  - م؟یرس یم یمارس به یساعت چه قایدق -
  سراسر سیپار
  گذرد یم

  ،چشمانم برابر از
  .ینکردن باور ییِبایز

  پاشد یم نور
  ،دگانید به

  ابهام ،ییجدا
  من قلب

  !احساسات منگنه در

  داشتم دوست
  کنم یزندگ سیپار در
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  رمیبم و

  جهان در اگر
  – ییجا

  .نبود مسکو چون
  

  
 

       )1925(  
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   1نیبروکل پل
  
  

  را تیشادمان ،2جیکول يا
  !کن يادیفر

  ،را زبانم ستانمیا باز توانم ینم
  .دیگو یم سخن خوب يزهایچ از که آنگاه

  شو شرمنده

  ،نمیتحس از
  ،من نیسرزم پرچم چون شو سرخ

  یباش گرچه
  .کایامر متحده االتیا در

  وانهید یمومن چون
  شود یم سایکل وارد
  دیجو یم زلتع
  صومعه حجره در

  کند؛ یم شهیپ یسادگ و کشد یم اضتیر
  من، پس

  ،يخاکستر یغروب در
  ،شیم و گرگ در
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  دارم یبرم گام فروتنانه

  .نیبروکل پل يرو بر
  يشهر ظفرمند مدافع همچو

   رانیو همه
  تفنگ و توپ يغوغا در
   – کشم یم گردن زرافه چون

  افتخار از مست سر من
  ستنیز مشتاقِ

  سربلند
  .نیبروکل پل برفراز
  وانهید ینقاش چون

  را مادونا موزه که
  اریهش و دایش

  .تماشاست غرق
  من پس

  کینزد يآسمانها از
  ،اختران در دهیپوش

  زنم یم زل
  وركیوین به

  .نیبروکل پل کریپ از
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  وركیوین

  ،یشرج و محزون شامگاهان تا
  فراموش ینیسنگ و یافراشتگ با

  این تنها و
  هاست خانواده ارواح
  ندیآ یم فراز که

  .ها پنجره زالل التهاب بر
  نجایا

  ها آسانسور
  ،کنند یم زمزمه یآهستگ به

  :ندیگو یم ما به

  نجایا قطارها -
  ،کنند یم یوراج خزند یم یوقت

  بشقابها
  – .رندیگیم جا ها قفسه در زیتم

  کارخانه از تا رود یم بقال یوقت
  اوردیب شکر

  بخار و دود پس در
   يا پروژه

  .آب از آورد یم بر سر
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  ها دکل

  پل ریز در
  .خیم کی از بزرگتر چندان نه

  کنم یم افتخار من
  نیا بابت تنها

  فوالد؛ لیما کی
  آن، برفراز

  – گردند یم بنا رند،یگ یم جان من االتیخ
  برپاست یجدال نجایا

  ساختن يبرا
  ،معمول برخالف

  یخشن ی استحساب هیتصف
  .فوالد و ها مهره انیم

  اگر
  فرا رسد

  – جهان انیپا
  آشوب و

  ،کند ذره ذره را نیزم
  بماند یباق آنچه و

  باشد پل نیا تنها
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  ؛یرانیو غبار آن فراز بر

  یباستان میعظ خزندگان چون آنگاه،
  شد خواهد ساخته دوباره
  ،ییاستخوانها با

  ،بلند يها لهیم جنس از 
  .ها موزه در برافراشته

  پس
  پل، نیا با

  قرون، شناس ستیز
  گردد یم توانا
  سازيِ باز در

  .ما نیامروز جهان
  :گفت خواهد نیچن او

  نجاستیا
   ،نیپوالد پنجه

  گاه گره
  زار؛ چمن و ایدر
  بود پس نیا از

  غرب به اروپا حمله
  شد افشانده
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  باد در

  .یسرخپوست يپرها
  راه نیا

  آورد یم ادمانی به
  .را نیماش

  – کن تجسم تنها
  بود یکاف يها دست ایآ

  فوالد يپا کاشتن از پس
  3مانهاتان در

  نیبروکل کشاندن شیپ يبرا
  ؟اش لب يبسو

  برق انتقال يها کابل از
  – دهم یم صیتشخ

  از پس دوره
  – را بخار عصر

  بود دوره نیهم در
  نجایا
   ها انسان که

   گفتند یم اوهی
  ویراد در
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  اینجا

  مردم
  گرفتند یم اوج
  .ها مایهواپ با

  همینجا
  یبرخ يبرا

  یزندگ
  دغدغه؛ و درد یب

  یباق يبرا
  ،یگرسنگ

  .انیپا یب عذاب

  بود پس نیا از
  کاریب مردان که

  4هادسون يسراپا بر
  .آوردند هجوم

  اکنون
  من ریتصو

  مانع و منع یب
  ،بلند یآهن يها مفتول بر ابدی یم امتداد

  .ستارگان يپاها يدرازا به
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  :مینیب یم من

  نجایا
  بود ستادهیا یاکوفسکیما

  و بود ستادهیا
  – البیس به البیس ساخت، یم شعر

  ،غرق تماشا
  .شود رهیخ يقطار به که ییمویاسک چون

  ،دیکاو یم
  بلولد یگوش سوراخ در که یکرم همچو

  – نیبروکل پلدر 
  ...بله

  !است ءیش کی فقطاین 
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۵٢ 
 

   1خانه
  
  
  
  

  .دیشو خانه یراه االت،یخ
  ،را اهایدر روح يژرفنا
  .دیکش آغوش در

  ،من نظر در
   او

  که همواره پاك و منزه است،
  .ابلهی بیش نیست

  ،من نیکاب
  - است یکشت نیکاب نیبدتر

  سرم بر شب تمام
  ،سقف رخوت دیآ یم خروش به

  رقاصان یکوبیپا در
  :گون ناله یفیموت با

  تایمارکو"
  زمیعز تایمارکو



۵٣ 
 

  ،یخواه ینم چرا

  تا،یمارکو
  "... یباش عاشقم یخواه ینم چرا

  چرا یول
  !باشد؟ من عاشق دیبا تایمارکو

  ندارم که من
  کردن خرج يبرا یفرانک

  تایمارکو و
  !)يا هیما یب چشمک به(

  فرانک صدها يبرا
  .رود یم یاتاق هر به

  –پول
  – شینما يبرا درنگی

  نه
  و می خواستیت

  چین پیشانی و به ضرب تازیانۀ
  مجنونت زلف شکن

  وادارش کنی
  اش یاطیخ چرخ ا بات

  شعرت قورباغه خرچنگ ریحر



۵۴ 
 

  .ندرا وصله ز

  کارگران
  می آیند سمیکمون به

  -  قعر از
  ها معدن قعر
  ها داس با

  - ها چنگک با و
  شعر بهشت از من و

  ،سمیکمون بر آمدم فرود
  چون
  من

  عشق بدون
  .چیزم بی

  - حال هر به
  خودم يبرا

  - فرستادم مامانم يبرا
  زده، زنگ نیفوالد يها واژه 

  .را یشرم یب رهیت مس
  چرا

  کشد یم نم تنم یوقت



۵۵ 
 

  گانهیب يبارانها ریز در

  پوسم، یم
  بندم؟ یم زنگار و
  ،ام داده لم نجایا

  ،اهایدر بر روان
  رخوت در

  دشوار حرکت می دهم
  .وارم نیماش ياعضا

  يا کارخانه کنم یم حس
  ؛هستم يشورو يها کارخانه از

  .دیتول یشادمان

  خواهم ینم من
  ام فهیوظ انجام از پس
  يا باغچه در یگل چون

  .بشکفم
  خواهم یم من

  ،2گوسپالن پرشور جدال در
  سال کی يبرا

  .دست و پا کنم یشغل
  من



۵۶ 
 

  را ام زمانه سریکم

  .طلب می کنم درخشان یحکم هب
   است يا برجسته متخصص تقاضایم

  شیایمزا و مزد که
  .باشد عاشق یدل

  می خواهم من
  کارخانه تهیکم
   ،کار اتمام از پس

   اندازد قفل
  .لبانم بر

  ن می خواهمم

  که سرنیزه
  ؛برابر باشد با قلم

  نطق کند نیاستال و
  3بورو تیپول بهدر گزارش 

  شعر درباره
  سازد یم یچدن شمش که

  کند یم ذوب آهن و
  ،ندیگو یم نگونهیا پس،"

  ...نیبنابرا و



۵٧ 
 

  میا افتهی دست

  تر یعال اریبس سطح به
  :ها ینیب شیپ از

  اتحاد در
  ها يجمهور
  شعر درك
  از رفته فراتر

  4 "... جنگ از شیپ آن سطح
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۵٨ 
 

   1به سرگئی یسنین
  
  

  
  طرح از الکساندر داوژنکو – مایاکوفسکی "سرکئی یسنین"جلد کتاب به 

  

  يا رفته تو
  ،ندیگو یم که آنطور

  .به دنیاي دیگري
  ...یپوچ

  پر می کشی،
  .در کهکشان تردید

  و مساعده نه



۵٩ 
 

  .يا خانهیم نه

  .ياریهش
  ،نیسنی نه
  .ستین کار در يتمسخر

  - ههقهق يسرا نه میگلو
  .است غم زار صخره که

  - نمیب یم
  ،تو دهیبر يها مچ بر

  .خورد یم تاب آونگ يا سهیک چون تنت
  !نگهدار دست -

  ! کن بس

  ست؟ین ابلهانه
  يگذار یم

   گلگون يها گونه آن بر
  ند؟یبنش مرده خاك

  ،یکن چنان کلمات با یتوانست یم تو
  .نتوانست خاك عرصه بر گرید کس که

  چه؟ يبرا چرا؟
  .منگ و جمیگ
  :کنند یم نق نق نیمنتقد



۶٠ 
 

  بله  -

  بود مشروب دلیلش
  ،از آنتر  و مهم

  بدان سبب القید بود
  - . شد غرقه آبجو و شراب درکه 

  ندیگو یم نیچن
  را وارت یکول یزندگ که

  يکرد طبقه نیگزیجا
  ،داشت تاثیريطبقه اگر بر تو 

  .حال و روزت چنین نبود
  طبقهي، برد گمان

  اش یتشنگ
   کواس يا جرعه به را

  نشاند؟ یم
  یوانگید مرز تا که -  طبقه

  .نوشد ینم
  ،ندیگو یم

   به یوستیپ یم اگر
  - پرولتر سندگانینو مجمع

  ؛يمحتو و مضمون به یده بها تا



۶١ 
 

  روز در ینوشت یم

  خط صدها
  ،شعر يرو بر شعر 

  بار ماللت
  .2نیدورون مثل

  ،من نظر از و
  ،يکرد یم تجربه را نکبتی نیچن اگر

  .يزد یم را رگت نهایا از شیپ
  که است آن بهتر

  يریبم يخور عرق از
  !يشو مرگ دق آنکه تا

   طناب حلقه نه
  تراش مداد نه و

  براي ما
  فاش نمی کنند

  .ه این ضایعه را سبب چه بودک
  بود "3تره آنگله" در ياگرجوهر دیشا

  نداشت یعلت
  .گردد يجار رگها از خون تا

  :دهند یم ندا شهوتناك مقلدان



۶٢ 
 

  !تکرار

  ندیآ یم فراز دسته دسته
   خونبار یمقتل تا

  .کنند بپا
  چرا

   ها یخودکش تعداد
  شمار؟یب شود

  که آن بهتر
  جوهر دیتول

  !شود فزونا
  اکنون

  زبانت
  ابد تا

  .قفل شده تدهان در
  دشوار

  نابجاست و
  .اسرار ینیچ خبر
  ،مردم انیم از

  ،زبان پرورندگان نیا
  پرسروصدا و اشیع يکارآموز



۶٣ 
 

است ردهم.  

  يهمدرد يبرا و
  ،کنند یم فیرد شاعرانه مزخرفات

  .ها گذشته نیتدف يها تفاله تکرار
  احمقانه يها هیقاف با

   ،دننک یم ریتطه را گورت
  احترام يادا رسم است نیا

  شاعر؟ کی به
  - دهینگرد برپا ادبودتی يبنا هنوز

  و براق برنز آن کجاست
  ؟پرشکوه تیگران آن کو

  تو ادبودی يها نرده يپا بر
  .برجاست که ها ادنامهی و ها تحفه چه

  تو نام
  ها دستمال در
  .شود یم نیف

  سخنت
  - 3نوفیسوب لوچه و لک از زانیآو

  يا دهیخشک غان ریز
  :رود یم فرو



۶۴ 
 

   يا کلمه نه"

  من دوست يا
  "يا ه-زم- زم-زم نه و

  !آه
  بگذار

  یکالم چند
  من میبگو سخن

  4چیریلوهنگ دیلئون با
  ادیفر و داد
  :کنم یم بپا

  گذارم ینم من -

  لب ریز
  - یبباف مزخرف اشعار
  من کنم یم مهیسراس

  یانگشت سه سوت با
  و تو بزرگ مادر

  !را خدا مادر روح و
  نینچنیا و

  را هیما یب يها آشغال نیا همه
  .کنم یم مار و تار



۶۵ 
 

  شان یبادبزن يها تن پوش که آنگاه

   ها یکیتار در
  ،دیآ یم در تزازها به

  مرج و هرج در
  و زدیگر یم 5کوگان

  لشیسب زهین به را همه
  .کند یم یزخم

  مهمل و آشغال از
  .ستین یپاک را ایدن

   .است انجام يبرا يادیز يکارها
  گام که دیبا -

  .نهاد راه در
  یزندگ

   دیبا
  ،نو از گردد بنا

  - يداد رشییتغ که آنگاه و
  .خواند یتوان سرودها

  راندن قلم يبرا
  .است یسخت يروزها
  دییبگو من به اما



۶۶ 
 

  جیافل و لنگ جماعت يا

یک  
  ،کجا و
   بزرگ يها انسان

  اند دهیبرگز
  آسان؟ و دردسر یب یراه

   -کلمه
  فراز بر
  .ها انسان قدرت
  ! شیپ به
  سر پس در زمان

  اتم يها هسته چون
  .ترکد یم و شود یم دهیدر

  باد بگذار پس
  را ما يموها یشانیپر تنها

  .ببرد ها گذشته به
  ما نیزم

  بودن شاد يبرا
  .ستین ایمح
  ربود دیبا



۶٧ 
 

  را یشادمان

  .روزگار کف از
  یزندگ نیا در

  مردن
  .ستین دشوار
  است آن دشوارتر

  .یکن بنا را یزندگ که
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۶٨ 
 

  شعر درباره اتیمال مامور با گفتگو
  
  

  يهمشهر ات،یمال مامور
  شدم مزاحم نکهیا از

  خواهم یم عذر
  ...ممنونم

  ...نباش نگران
  ...ام ستادهیا همینجا
  دارم يکار و کسب

  :فیلط گونه اي از

  مقام شعر
  .يکارگر نظام در
  يا دسته انیم در

  اموال و انبارها نیمالک از
  ،ام کرده خوش جا
  .شوم مهیجر باید پس
  یکن یم طلب تو

  من از
  تا پانصد ،سال ۀمین هر



۶٩ 
 

   قصور يبرا و

  قسط هر پرداخت در
  .تا پنج و ستیب

  زین من کار
  .است گرید کار هر چون

  – اندازیب ینگاه
  .ام کرده ضرر چقدر که

  ها نهیهز به
  دمیتول در

   ام کرده خرج آنچه
  .خام مواد در

  تو
  ".هیقاف" دهیپد با ییآشنا که البته

  براي مثال
   خط

  ،شود یم ختم يا کلمه به
  مثال

  "پدر"
  سپس و
  ،خط طول در



٧٠ 
 

  ،شوند یم تکرار البهایس

  سوم خط در
  يزیچ ردیگیم قرار

  ."در به در بدبخت" چون
  ،تو زبان به

  هیقاف
  ،است یصورتحساب

  !خط هر آخر در پرداخت يبرا
  .است قائده نیا
  یکن یم جستجو و

  ي نازكانحنا هر و ریز پسوند هر يبرا

  نحو و صرف متروك دفاتر در
  .ها هیآرا و

  يا واژه سازي جا به یکن یم شروع
  ،یخط در

  – ستین مناسب یول
  .شکند یم و یده یم فشارش پس

  يهمشهر ات،یمال مامور
  ،باشم صادق

  .کلمه هر بدرون است روان که پول اریبس چه



٧١ 
 

  ،ما زبان به

  – هیقاف
  ؛است بشکه کی

  تینامید بشکه
  – خط

  .يا لهیفت
  سوزد یم خط

  ،آخر تا شود یم دود و سوزد یم
  ،شود یم منفجر خط

  شهر و
  شعر آسمان در

  .کشد یم پر
  شود یم افتی کجا
  یمتیق چه به و

  يا هیقاف
  ؟کند هالك قراول کی به که

  پنج تنها دیشا
  ابدي هیقاف

  هنوز باشد مانده یباق
  .ونزوئال در



٧٢ 
 

  مرا کشاند یم و

  گرما و سرما در
  .سو آن و سو نیا به
  طرف هر به برم یم حمله هراسان

  .وام و قرض در گرفتار
  !يهمشهر

  !کن یدگیرس من سفر طیبل به
  شعر

  – !تمامش -
  .ها ناشناخته به است يسفر

  شعر

  .است ومیراد کاوش چون
  ،استخراج گرم هر يبرا

  .کار سال کی
  شود یم تلف

  کلمه کی تنها افتنی يبرا
  نتُ هزاران

  .زبان معدن از
  اکنون و

  بیپرله گلوله نیا



٧٣ 
 

  مشتعل واژگان

  ارزد یم
  .خام ادهم آنهمه خاکستر به

  کالمی این است
  اندازد یم تپش که
   قلب ها ونیلیمبر 
  .سال هزاران يبرا

  البته
  شود یم دایپ يشاعر جور همه

  آنان از اریبس چه
  !کنند یم یتردست که

  ادانیش نچو و
  کشند یم رونیب

شعري خط  
  خود دهان از
  .يگرید ای

  گفت توان یم چه
  !سرا؟ غزل اختگان نیا از

  یخط
  گرانید از



٧۴ 
 

  .برند یم حض و می اندازند جا

  کش رفتن و دزدي
  عادي شده،

   است يمسر یمرض يکالهبردار که
  .ممکلت سراسر در

  نیا
  امروز ها، چکامه و اشعار

  ادیفر و داد با
  ،هلهله و خروش انیم در

  روند یم فرو
  خیتار در

  ،مخارج سرجمع همچون
  افتندی دست بدان آنچه از

  .ما از تن سه دو، تنها
  ندیگو یم که همانطور

  اریبس چه
  نمک

  بلعند یم
  شود یم دود گاریس صدها و

  دیآ باال تا



٧۵ 
 

  ،گذاشت نتوان آن يرو متیق که يا کلمه

  جوشانِ عمق از
  .انسان روح
  درنگ یب پس

  تصاعدي ام اتیمال
  .رود یم آب

  شود یم خارج جاده از
  صفر کی چرخان چرخ
  !معوقه مانده از
  – گاریس صد يبرا

  روبل؛ نود

  – نمک طبق کی يبرا
  روبل؛ شصت
  تو، فرم

  ها؛ پرسش از است یانبوه
  يکرد سفر شغلت يبرا -

   - نه؟ ای
  اما من اگر

  سوار
  بالدار اسب دهبر 



٧۶ 
 

  در پانزده سال گذشته

  تاخته باشم،
  چه؟ وقت آن
  من احواالت در

  يکاو و کند مشغول
  خدمتکاران مورد در

  منال و مال و
   نباریا

  .گرید يا هیزاو از
  اما من اگر 

  مردم رهبر

  – هنگام همان در و
  باشم مردم برده
  چه؟ وقت آن

  طبقه
  دیگو یم سخن

  ،ما دهان با
  میکارگران ما

  .ها قلم شوفرِ
  ها سال گذار در



٧٧ 
 

  روح نیماش

  .ه شدفرسود
  :ندیگو یم

  است، يا کهنه زیچ -
  ناخوانا،

  -  .است تمام کارش
  ،مانده عاشق یکس کمتر

  .دارد جرئت و دل یکس کمتر و
  زمانه با من

  ام شده شاخ به شاخ
  .مهلک یتصادم در

  -  یشسا
روح و قلب استهالك  
  .دهیرس فرا
   یهنگام و
  دیخورش که

  يپروار یخوک چون
  کند یم طلوع

   ،ندهیآ فراز بر
  - جیافل و گدا از يعار



٧٨ 
 

  من

  هاست مدت
  ،ام دهیپوس و مرده که

  یگودال در
  نیدوج کی کنار در

  .همقطارانم از
  بزن جمع

  !را راثمیم تتمه
  کنم یم اعالم لهینوسیبد

  :دغل و دروغ بدون
  دالالن و بازان سفته انیم در

  امروز
   من يبرا
  -فقط -

  یبده کی
  .باقی مانده

  - ما فهیوظ
  است دنیکش ادیفر

  ها یکشت بوغ یبرنج حلقوم با
  ،يبورژواز یهرزگ غبار در



٧٩ 
 

  .غوغا پر يطوفانها در

  شاعر،
  همواره،

  ا،یدن به است بدهکار
  کند، یم پرداخت

  بهره
  .ها مهیجر و

  من
  بدهکارم

  ؛1يبرادو يها چراغ به
  تو به

  2يباگداد آسمان
  سرخ، ارتش به

  شما به
  – ژاپن السیگ درختان

  همه به
  شانیبرا که ییآنها
  .ننوشتم يزیچ هرگز

  ولی
  کیست که اینها را



٨٠ 
 

  نیازي باشد؟

   و کندشلیک  هیقاف به
  ؟افتد زنولوله در و

  - شاعر کالم
  تو زیرستاخ
  توست یجاودانگ
  .کارمند يِهمشهر

  بعد قرن کی
  يا صفحه چارچوبه از

  ریبرگ يشعر خط
  !بازگردان عقب به را زمانه و

  شو حاضر و
  ما دوران در

  اتش،یمال نیمامور با
  زیانگ اعجاب درخشش با

  .دوات و مرکب يبو و
توقع یب و ساکت شهروند،   

  امروز نیهم
  برو 3نارکومات به

  بخر یطیبل یجاودانگ يبرا و



٨١ 
 

  کن حساب و

  يبها
  .مرا شعر يها تپش

  من درآمد
  !سال صدیس از رود یم فرا

  شاعر قدرت یول
  ،ستین نیا تنها

  کند يادآوری
  ندهیآ مردمان که

  .کرد خواهند سکسکه
   !نه

  روزها نیا
  - شاعر هیقاف -

  است ینوازش
  يشعار

   يا زهیسرن
    .است یشالق و  

  ت،ایمال مامور ،يهمشهر
  زنم یم خط من

  صفر چه هر



٨٢ 
 

  پنج پشت نشسته که

  !کنم یم پرداخت را یباق
  دارم حق من

  جا وجب کی کنم طلب که
  نیتر ریفق صف در

  :دهقانان و کارگران
  اگر و
  یکن یم فکر
  است نهایا همه
  - سود يبرا
  قیرف ایب

  گرانید کالم انضمام به
  تو يبرا هم من قلم

  بفرما،
  بردار

  !سیبنو خودت و
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  رفیق نت
  کشتی و مرد

  
  
  
  

  
  .افتاد جانم در لرزه رتیح از

  .ستین مرگ از پس یزندگ فیاراج نیا
  ،بندر در

  داغ
  ،گداخته تابستانچون 

  ،آتش و بخار انیم از
  شود یم شیدایپ

   قیرف
  ."1نت تئودر"

  .راه از رسد یم سر. شناختمش
  .چشمانش بر وار 2بویه ردگ نکیع

  !نت سالم -



٨۴ 
 

  خوشحالم، نمتیب یم زنده نکهیا از

  ،ها دودکش دود به زندهاي 
  ها سمانیر 
  .ها قالب و 

  !نجایا ایب
  ؟احوالت چطور است

  .ها دست دور به جوشان، ،یباش سفر در که دیبا
  نت، يدار ادی به

  ،بود تنت در جان هنوز یوقت
   یواگن در هم با

  م؟یدینوش يچا

  يماند یم داریب صبح خود تا تو
  دندیکش یم خرناسه مردمان یوقت

  ،يشد یم مشغول يبند آب موم با باز، مهین چشمانت
  یگفت یم ها سخن "3اکوبسنی یروم" از

  و یختیر یم عرق که آنگاه
  ،يبود کرده بر از که ياشعار با

  .يکرد یم سرگرم را خود
  سحر وقت

  خواب از يشد یم هوشیب که
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  ،دهییسا چکشت

   ...يا دانه انگشت از تر کیبار
  !؟و نیایش نماز يبرا بود داریب که
  – بینمت یم یوقت سال کی از بعد

  !است برابرم در يا یکشت که ییگو تو
  مهتاب، سرت پس از

  !بایز چه
   را پهنه

  .شکافد یم وسط از
  ،تو چون

  يدیکش یم یقهرمان از يرد که

  .اهایدر نبرد صحن در
  ،کتاب در سمیکمون

  .است يرو انهیم به باور
  یدان ینم تو"
  توان یم زهایچ چه
  "!کرد بلغور کتاب در

   – کرد رنوا نو را "یمزخرفات" هر
  سمیکمون ذات و جوهر جاي و

  .تحویل داد
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  جوش خورده ما یزندگان

  .نیآهن يسوگند اب
  و ناکار شویم مصلوب که رمیگ

  ،مرز بدون یجهان راه در
  و هیروس یب

  یلتون بدون
  متحد یزندگان

  .يابد تیانسان در
  نه، آب ما يها رگ در

  .جوشد یم خون
  میرو یم رژه

  تپانچه و تفنگ يعوعو انیم از
  میردم که آنگاه و

  شد میخواه زنده دوباره
  ،يا یکشت کالبد در

  يشعر
  .ستنامیرا چه آن هر ای

  خواهم یم من
  ،کنم یزندگ و بمانم زنده
  .بتازم ها سال فراز بر



٨٧ 
 

  – استآرزویم این  تنها اما

  روم آخر دم مالقات به
   طورانهم

  نت قیرف که
  .شتافت مرگ مالقات به
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  شعري درباره
   پاسپورت شوروي

  
  

  اگر بودم یگرگ
   را یبروکراس شکم

   .به چنگال کردم یم سفره
  !هرگز رسوم، و آداب به احترام

  جهنم، به برود است کاغذ چه هر
  ...یکی نیا اما

  ،ها اتاق و ها کوپه جبهۀ امتداد در
  .می زند قدم مودب، يکارمند

  را؛ ها پاسپورت ردیگ یم لیتحو
  هم، من و یپاسپورت همه دست به

  .دستم در يقرمز جلد پاسپورت
  - پاسپورتها یبعض

  احترام، و آورند یم لبخند 
  .کنند یم برخورد لجن چون اما، یبعض با

  مثال،
  نشان، ریش یسیانگل يپاسپورتها
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  مخصوص فاتیتشر با

  . شوند یم ییرایپذ 
  ،ییکایامر گنده مرد

  ،تکبر از ماالمال
  با تعظیم و تکریم،

   ،ییگو وت رندیگ یم لشیتحو
  .پاسپورت يجا کرده هیهد آنان به یپول

  لهستان پاسپورت
  کند، یم شان رهیخ 

  :زند زلاعالمیه  یک به که بزي چون
  .پلیس ول کن ماجرا نیست

   ن؟یا کجاست اهل -
   دار خنده و احمقانه ییجستجو

  .ایجغراف عالم در
  دهند، بخود را شانیمغزها از استفاده زحمت آنکه یب

  احساسات شخوانیپ در
  اموات، چون 

  رند،یگ یم را هایدانمارک خی يپاسپورتها
  .را ها یاجنب هیبق و

  ناگهان،و 
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  انگار 

  بسوزد، دهانش
  .زند یم خشکش مبهوت و مات ،کارمند

  و، من پاسپورت دهیخز نگو که
  . مقَدرش بدست افتاده

  ،انگار گرفته يطور را مپاسپورت
  ،یبمب

  يریشمش 
  .يزیچ نیچن ای

  یهراس و وسواس چنان با
  ،گویی

  شین هزار ییاژدها
  .دارد کف به

  من، هب زند یم یچشمک ، دربان
  . است آماده یمجان خدمت يبرا که

   گاه،اکار
  ؛می نگرد را سیپل متعجب

  زین سیپل
   سوال هزار چشمان با

  .خیره می شود به او
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   دانم، یم من

  شدم، یم اعدام و شقه شقه ستیبا
  آژان، و هیامن جماعت نیا بدست

   دستانم، در تنها براي آنکه
  .دارم چکش و داس پاسپورت

  اگر بودم یگرگ
   را یبروکراس شکم
   من کردم یم سفره

  !هرگز رسوم، و آداب به احترام
  جهنم، به برود است کاغذ چه هر

  ...یکی نیا اما

  است زیعز من يبرا یلیخ کوچولو، نیا
  .رمیگ یم پسش نمک یب و لوس دلقک آن از

  :کن حسادت و بخوان
  من

  .ام يشورو اتحاد شهروند 
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  زن پاریسی 
  
  

  نظرت
  ست؟یچ یسیپار زنان درباره

  نیزر گردنی
  نشان؟ جواهر یدستان با

  !نکن یالبافیخ
  یزندگ

  .است تار و رهیت یلیخ
  پاریسی اي که من می شناسم

  .از قماش دیگر است
  یحت دانم ینم

  ر،یپ که ای است جوان 
  کرده پنهان چهره
  .بزك زردي زیر

  یرستوران توالت در
  .کند یم کار

   ،یکوچک رستوران
  ."1شاومه گراند" نام به
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   کردن، مست از بعد دیشا

  یکس
  .کند يهواخور یکم هوس

  است نیا زن شغل
  بدست، حوله بشتابد کمک به که

  ،کارش در
  .ماهر تردستان چون

  ینینش یم توالت نهیآ برابر در
  ،ينگر یم صورتت مک و کک به که مادامی

  لبخند، کی با او
  ادکلن، هم یکم و زندمی  پودر را صورتت

  خشکاندمی  را ها برکه
  .يا حوله میتقد با 

  ،شکمبارگان ندیخوشا يبرا
  ماند یم

  مستراح در را روز طول تمام
  ! میسانت پنجاه يبرا

  شود یم که(
  ).ناقابل کوپک چهار

  روم یم ییدستشو به
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  ؛میها دست شستن يبرا

  را ادکلن شگفت يها جرعه
  کشم، یم نفس 

   مادمازل بارِ رقت یلوح ساده
  .آشفت را ذهنم

  :میبگو خواهم یم
  مادمازل -

  است دور اریبس ات چهره
  ،يشاد از و سرور از 

   را عمرت چرا
  ؟یگذران یم توالت در

  ها یسیپار درباره
  ام دهیشن گرید يزهایچ

  مادمازل، تو دیشا ای
  .ینباش یسیپار اصال

  ،يا گرفته سل نظر به
  .انگار است خراب وضعت 
  نه؟ یشمیابر چرا...  یپشم يها جوراب
  پارما بنفشه تیبرا فرستد ینم چرا

  خرپول؟ ةزاد لیاص يویموس
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  نداد، یجوابمادمازل 

  هوا
  است، ابانیخ همهمه اجاره به 

  زدیر یم فرو امان یب که
  بر سر و روي مان
  .از سقف و از دیوار

  يشاد کارناوال يغوغا
  ،اند کرده بپا 2سهرنادر مون پا که

  .جوان يها یسیپار
  شرمنده ام

  ناگوار، يشعرها نیا سرودن از

  آور، نفرت يها مرداب يادآوری از
  یسیپار زن يبرا یول

  است سخت 
  کند کار که

  باشد مجبور آنکه یب
  .بگذارد حراج به را روحش 
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  گفتگو با رفیق لنین 
  
  

  
  مسکو/ موزه مایاکوفسکی –اتاق خواب و میز کار شاعر 

  
  

  حوادث گردباد
  انبوه، فیوظا گرهگاه در
  رود یم فرو نیپاورچ روز
  رسدیم در شب یرگیت که

  :اتاق در نفر دو
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  من

  - نیلن و
  عکس کی

  .وارید يدیسف بر
  اند ستادهیا خیس موها

  لبش يباال
  دهانش و

  .یسخنران در باز از تر باز
  خروشپر 

  نیچپر 
  داشته نگاه ها شهیاند

  ،یشانیپ يارهایش در
  بلند یشانیپ
  واال يها شهیاند همزاد

  پرچم از یجنگل
  ...چمن یپرپشت به یدستان بر دهییرو

  روند یم رژه نفر هزاران
  ... زیر دستانش

  از خود بیخود،
  ،ور شعله و شاد
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  زمیخ یبرم میجا از

  او، دارید يبرا مشتاق
  او، به دادن سالم

  !او به گزارش
  ن،یلن قیرف"

  -  من دهم یم گزارش تو به
  ،يادار دستور حسب نه(

  )قلب فرمان به تنها که
  یجهنم کار نیا
  ماست توان از خارج که

  شد خواهد انجام

  .گرفته انجام کنون تا و
  میداد غذا و میدیپوشان لباس ما

  زان،یچ یب به ییروشنا و
  

  يبند هیسهم
  ذغال يبرا

  آهن يبرا و
  گرفت، انجام

  اما
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  يمقدار

  خون
  کثافت

  آشغال و
  .هنوز مانده یباق اطرافمان در

  تو بدون
  ها یلیخ
  ختند،یگس افسار

  اوباش
  ها یهوچ و

  .اند شده کاسه کی همه

  ها تفاله
  وار ملخ

  ند،انداخت پنجه مان نیسرزم بر
  مرزها رونیب در

  نیهمچن و
  .داخل در

  
  نه شمارش و

  بندي شانو نه دسته 
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  .ستین یکار آسان - 

  ،لباس هاي رنگارنگ در
  انبوه گزنه يبرگها چون و

  ،1کوالکها
  ،2بروکراتها

  صف، آخر در و
  بدمستان،

  ،3گراها فرقه
  .چاپلوسان

  رقابت گرم کران هر در
  غرور پر

  طاوسان، چون
  سهایخودنو و مدالها

  .آراسته را هاشان نهیس
  - میدیکوب هم در را آنها از ياریبس

  اما
  یقطع يروزیپ
  .ستین ساده يکار

  ي یخ اندودنهایزم بر
  خرمنزارها، در و
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  آلود دود يها کارگاه در

  ها، کارخانه در و
  قلبمان، در تو همراه
  ن،یلن قیرف
  ,میساز یم ما
  م،یشیاند یم

  م،یکش یم نفس
  ".میرزم یم و

  حوادث گردباد
  انبوه، فیوظا گرهگاه در
  رود یم فرو نیپاورچ روز

  .رسد یم در شب یرگیت که
  :اتاق در نفر دو

  من
  - نیلن و
  عکس کی

  .وارید يدیسف بر
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  بر بلنداي صدایم 
  اولین پیش درآمد یک شعر

  
  
  
  

  
  زیعز اریبس يا

  !ندهیآ يرفقا
  دیکن یم رو و ریز

  را امروز
  ...  سخت و کهنه چه که

  ،دیسرگردان ما روزگار یرگیت در
  شما

  دیشا
  .دیکن جو و پرس من درباره

   دیبگو ها سخن دیشا و
  تان محقق

  خراش طاقت يدانشور با
  فاتیتال و مقاالت از يخروار با
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  نمود یزندگ چنان که

  جوش آب در پرورده که
  .سرد آب چه هر سرسخت دشمن و

  ،فسوروپر
  !بردار را وارت دوچرخه نکیع

  میگو یم  خود
   ام زمانه از
  . خودم از و

  بودم شور مستراح من
  ،آب حمال و

   مرا داشت لیگس و فراخواند انقالب

  جبهه به
  – شعر یاشراف يها باغ از

  .باز هوس زن نیا
  ،کاشت یم ییباصفا باغ

  دختر،
  کلبه،

  مرداب،
  زار، سبزه

  کاشتم، یم من
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  .داد یم آب بدان او و

  شانیها شعر ،ها پاش آب از دیتراو یم
  – صیحر يها لوچه و لک از روان آب چون

  و ها نیکیتریم
  .ها 1کویکودر

  پا، بر یجهنم چه که يوا
  .نبود ییانتها را عمقش که

  :خواندند یم وارید يپا در ها چهیپ تاك و
  نایت تارا نا،یت تارا"

  2 "...توانگ
  نه يافتخار

  رز يها بوته که
  ادبودمی مجسمه يپا بر

  .دهند گل ،دانهایم در
  آن بر کنند یم تف که آنجا
  .سوزاك و دولگر و شهفاح

  من و
  3پروپ تیآژ
  دندانم بر دهیچسب
  اما دادم یم حیترج
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  تانیبرا

  عاشقانه يها شعر
   ،ساز کنم

  بود آن در يتر افزون سود که
  .شیب يافسونگر و

  اما
  من

  .آوردم چنگ به را نفسم عنان
گلوگاه   

  .شدم خود سرود
  دیکن گوش

  نده،یآ يرفقا
  سخنرانان،

  .ها توده رهبران
  نشانم یم فرو

  را شاعرانه يبارهایجو
  جهم یم

  ،ترانه يها وانید فراز از
  زنده یانسان چون

  .یواقع یکالم با
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  وندمیپ یم شما به من

  یستیکمون دور ندهیآ در
  ستمین که من

  .4نیسنی قهرمان ابر
  رسد یم شما به میشعرها

   اعصار کوه سلسله انیم از
  .ها دولت و شاعران سر فراز از و

  ،رسد یم شما به من شعر
  دیآ ینم اما

  ،"5دیوپک" تیرِ چلۀ چون
  .ندینش یم دایش يها قلب بر که

  دیآ ینم و
  دهیخراش يا سکه کهنه چون

  .انشناس قهیعت يبرا
  .دهید به رسد یم مرده يا ستاره از که ينور چون نه و

  من شعر
  درد یم نیخشمگ

  میعظ درانفجار را یانسال
  دیآ یم شیپ

  موقر
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  خشن

  ملموس
  ،روان آب خروشنده همچون
  ییها نقب از يجار

  .دندیکاو روم بردگان که
  کتاب يها تل در
  اشعار گورستان 

  ناگاه
   دیابی یم برجسته یخطوط

  احترام با
  دیکن یم لمسش

  کهنه سالح چه که
  .یخطرناک یول

  عادتم نیست
  کنم نوازش را ها گوش

  .کلمات با
   زهیدوش گوش

  مجعد سوانیگ در پنهان
  گردد ینم گلگون

  .یهرزگ و یگستاخ انهیتاز به
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   انیلشگر صفوف مارش در

  برگ، به برگ
  نمیبب سان دیبا
  .ها خط در وزن از

  ها شعر
  شقراوالنیپ چون سرسخت
  دادن جان يبرا آماده
  .جاودان افتخار و
  شوند یم دهیآبد میشعرها

  شکافها دهانه فشردن با
  ییها عنوان يباز و ولنگ

   .اند رفته نشانه که
  نیتر محبوب

  مسلح يروهاین تمام انیم در
   است ییگو بذله نظام سواره

   ،یقواف آخته يها ریشمش با
  برنده و زیت

  استیمح وار وانهید
  .یطوفان یهجوم يبرا

  ،مسلح دندان تا انیلشکر نیا تمام و
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  درخشند یم

  روزمندیپ سال ستیب در
  .خط نیآخر تا صفحه، نیآخر تا

  من کنم یم شکشیپ شما به
  .را يپرولتر يایدن
  کار يها توده ۀطبق دشمن

  است، من دشمن زین
  .سخت سر و جو نهیک

  ،شیآزما سال
  یگرسنگ يروزها

  زدند بینه ما بر

  میبردار گام که
  .سرخ پرچم ریز در

   میگشود ما
  را مارکس کتاب هر
  ها پرده زدن پس چون
  .مان اتاق پنجره از

  میافتیدر زین خواندن یب یول
  دیبا که

  و رفت جبهه نیکدام به
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  ،کدام هیعل بر

  .دیرزم که دیبا
   ما

  کیالکتید
  میا اموختهین را

   .هگل از
  ها نبرد خروش در که

  شعر در دیکش تنوره
  مان آتشبار ریز در که آنگاه

  شد يفرار بورژوا
  آن از شیپ که بدانسان

  .او از میختیگر ما
  بگذار

  عیبد ختام حسن
  ،یتسل یب

  پرافتخار
  بخرامد

  .جنازه عییتش مارش در
  ،من شعر ریبم
  ریبم يسرباز چون
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  گمنام که

  !تاخت مرگ چه هر بر
  من را نیازي نیست

  ،برنز لویک هزاران
  من را نیازي نیست

  .مال لجن مرمر
  است افتخار و شکوه
  ،من شهیاند همه

  -  میمردمان دست آن از زین ما که -
  بگذار

  ما کمون ادبودی يبنا

  شود ساخته
  .سمیالیسوس نبرد در

  ندگانیآ
   خورد یم غوطه که را آنچه دیبکاو

   :ها نامه واژه يجار در
  آورند برون سر

  "6تل" یفراموش رودخانه از
  چون ییها واژه يایبقا

  "فحشا"
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  "حصبه"

  ."ياقتصاد محاصره"
  شما يبرا

  د،یدماغ سر و سالم که
  شاعر

  سل تبِ در تفته
  را دهانش آب سدیل یم
  .7پوسترش زمخت زبان با

  دهییرو من پشت در که ییسالها دنباله با
  – ام آمده در والهایه بتیه در

  .دار دم يها لیفس

  یزندگ قیرف
  ایب

  ،میبردار گام تر عیسر
  ،میبکوب يپا تر عیسر

  یباق يروزها
  .را ساله پنج برنامه از

   شعر از من
  ،انباشتمین روبل بر یروبل

  ينجار چیه
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  .نساخت ام خانه يبرا يا یصندل و مبل

  یوانگه
  اتو کشیده و نو یراهنیپ به جز

  قتیحق گفتن و
  .ستمین چیه محتاج

  شوم یم حاضر
  ،8میسیون مرکزي حزبک در 

  .راهند در درخشان يسالها
  يسرها فراز بر

  ولگردان و شاعرانیِ خودخواه ۀدست دارو
  ،خاست برخواهم

  ،کیبلشو حزب تیعضو کارت با
   جلد کصدی با

  .حزبم چۀکتاب
  

    )1930(  
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از  مایاکوفسکی سرسختانه و پیگیر پشتیبانی از پی می آید چکیده ايقطعاتی که در 
 جریان یافتن شعرها مصداقی ازاین  سرودن .ستاپر فراز و نشیب در سیزده سال  انقالب اکتبر

جایی که شعر بی دغدغه به شعار تبدیل می . انقالبی مایاکوفسکی در رابطه با هنر است فلسفه
سفیري گوش ارتجاع را کر چون . را زیر پا می نهد  سنتی شود و مرزهاي لوس زیبایی شناسی

  . می درد می کند و مثل سرنیزه اي شکم ستم را
روزهایی . بیش از هر زمان دیگر به هنر دست اول نیاز است این وصف روزگاري است که

نیروهاي تاریخی عظیم در صحنه . کند کمال خود را وقف زمانه و تاریخش که هنر باید تمام و
قهرمانی ها می آفرینند و آنگاه نوبت هنر است که به وصف قهرمانی ها بپردازد و از آن مهمتر 

همینجاست  رادیکال و انقالبی با هنر کالسیک تفاوت هنر. خود در قهرمانی ها نقش ایفا کند
ین ترتیب از حاشیه می گریزد و بد .یري است که آن را بازتاب می دهدتصو از قسمتی خود که

این روزگاري است که جاي هنر دیگر نه  .می شودبدل ئی الینفک از واقعیت انقالبی زمانه به جز
یک قطعه شعر به . در آتلیه ها و نمایشگاه ها و موزه ها، که در کف خیابان و کارخانه است

  .اندازه یک پتک، تپانچه یا حتی یک تراکتور و یک کشتی می ارزد
. هنرش را می آفریند و پیش می گذارد قه انقالبی و مبارزه طوفانیزمانه انقالبی، طب

نفر است و دائم می سازد رویگردان و مت ،توصیف و توجیه و اخته هنري که از ساختارهاي کهنه
 بر دل میلیون. پرچم داري بدل می کند، تکرار ها را به سنت شکنی و پیروي ها را به و می زاید

 و نفس گیر پر شر و شور را به سوي جدال هاي بزرگ می نشیند و سرهاي رنجدیده انها انس
ضعف تنهایی و انزوا را به سوهان عزم عمومی می ساید، چنبره سنت و عقب  و زنگار. کشاند می

  . پیشروي به سوي فرداها را بشارت می دهدپایکوبان و دست افشان ماندگی را می گسلد و 
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ویر بیش از اشعاري که پیش از این آمد مشمول قوائد ناظر و حاکم بر این نوشته ها و تصا
کسانی که بیش از حد طبعی لطیف و به پس . زیبایی شناختی هنر مایاکوفسکی می شود

 برده و مشوش کنند، فراتر از ابر شلوار پوش ذهن خود راندارند  خوشاحساساتی ناب دارند یا 
  .بیش از این خود را خسته نکنند و به آنچه تا اینجا خوانده اند بسنده کنند توصیه می شود

مایاکوفسکی که در قالب پوسترهاي انقالبی شوروي ارائه  در زیر به تعدادي از سروده هاي
فعالیت  "رستا"پوسترهاي ابتدایی توسط مایاکوفسکی در دورانی که در . شده می پردازیم

سالهایی که در آثاري مثل  .ها آمد یحاي خودش بر پاي این طرها داشت کشیده شد و سروده
تداعی  "براي ارتش هنر ها 2دستور شماره "و  "مارش چپ" ، "...اتفاق عجیبی که براي من"

م مسائل و ضرورت هاي روز مبارزه مرگ و عامه فهبه زبانی ساده  هااویر و نوشته تص. می گردد
توسط تلگراف و رادیو به  یا ها در تلفیق با طراحی هاشعر . کند را بیان توده هاو زندگی 

شعله هاي انقالب را در هر سو سرکش نگاه شوروي ارسال می شد تا  بحران زده سرتاسر خاك
در نوع خود نه تنها بدیع و پیشتاز بود  ، صنعتی و تکنولوژیکتلفیق فرم هاي هنرياین  .دارد

    .هنري در طی دوران شد دو رویکر بلکه پایه گذار نوع خاصی از فعالیت
انقالب از قحطی و جنگ و شرایط دهشتناك ابتدایی، فعالیت هاي  ، با گریزدر ادامه 

ر فراتر رفته و به سای ...و جنگ داخلی و اضطرار مرگ و از جبهه ها  تبلیغاتی مایاکوفسکی نیز
 ...با بیسوادي و  و مبارزه و تالش براي رفاه عمومی حوزه ها چون فعالیت هاي تولید اقتصادي

گفتگوي کارگران "، "بر بلنداي صدایم"، "گفتگو با رفیق لنین" هايشعر  .کشیده می شود
با توجه به گشوده شدن و عمق یابی در این سالها  .نیز یادآور این سالهاست... و  "کوزنتسک

را هر چه بیشتر کنار می گذارد و در  و نقاشی مایاکوفسکی طراحیجبهه هاي فعالیت هنري، 
تمرکز بر سرودن شعر ها و شعارها و  با گرافیست ها و طراحان مشهور دوران مشترك با ارک

از جمله نزدیک ترین همکاران و رفقاي . ادامه می دهد قطعات شورانگیز، کار هنري خود را
این دو در پروژه همکاري شمه اي از  که بود آلکساندر رودچنکو در این سال ها مایاکوفسکی

  .است شده هآورد و در آستانه آغاز برنامه پنج ساله اول اقتصادي هاي تبلیغاتی
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  پول – متحد دول سالح -1
  دروغ – ها دیسف سالح -2

  پشت در يخنجر – ها کیمنشو سالح -3
  1قتیحق -4
  ياریهوش -5

  تفنگ يها قبضه و - 6
  ها ستیکمون سالح است نیا
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  کار از رفتن تفره -1
  کند یم شاد را دشمن -2

  باش کار قهرمان -3
  يدار هیسرما به حمله يبرا -4
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  یکن یزندگ انهیمنزو اگر  -1
  خواهند یم ها 2کیمنشو که آنگونه

  .کند یم مان خفه ها گربه بچه چون يبورژواز -2
  واحد؟ کدام -3
  !واحد الیخ یب

  که دیبا -4
  .شد متحد ستیکمون حزب در

  يدار هیسرما -5

  .گردد تر درنده که رمیگ
  کنند یم فرار - 6

  ما قدرت از
  .میعظ انیلشگر
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  !کن کار -1
  .افکن بدور را یحزب یب حماقت

  یکن یزندگ گرانید کنار در یخواه یم اگر
  جنگند یم 3نیکیدن دنیکوب هم در يبرا که ییآنها 

  ها ژنرال همه صیحر پوزه دنیمال خاك به و
  هر هفته دهد فراخوان حزب اگر -2

  مزارع و ها کارخانه از ندیآ یم نفر ها ونیلیم

  دهند یم نشانیدرنگ عرق ریزان ب
  .ترسند ینم زیچ چیه از ها ستیکمون که
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  ! مرد ارتش سرخ -1

  نابود کن تتمه بورژوازي را  -1
  .، چنبره می زند4خارکوف ،که در مقرش

  !صلح می کنیم مم، به نظر می رسد که داریمهمم -2

  هنگامی که کوره می گدازد و بر آهن می کوبی، -3
  .است به یاد آوردن گذشته ها مهمل

  شایعه است آمریکایی ها نمی خواهند: روزنامه ها -4
  .در مسئله روسی دخالت کنند

  .تو این آش شلقه قلمکار را پختی! 5هی ویلسون
  !حاال نمی خواهی از آن بخوري؟
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  :این کافی نیست. سفید را در هم کوبیدیمما گاردهاي  -1
  .مایه جهانی همچنان زنده استهیوالي سر -2

  معنی اش این است -3
  .که هنوز به ارتش سرخ نیاز داریم

  معنی اش این است -4
  .کمک کنیم که واضح است بایست بدان
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  اگر نمی خواهی به گذشته ها بازگردي،

  !تفنگی بردار
  !پیش بسوي جبهه لهستان
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  :تفاوت در تعطیالت
  .در روزهاي تعطیل بیشتر می خورد و می نوشد رژوابو -1

  ما تعطیالت پرولتري مان را جشن می گیریم -2
  با کار کردن با پتکی

  با داسی -3
  یو با کتاب -4
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  آهاي بارون بارونه،
  .عمراً دیگه بتونی اذیتم کنی

  .بیرون نمی رم ممن بدون گالش ها
  اومده، 6ریزینوترساز وقتی 

  !همه جا دیگه خشکه برام
  –. همه جا به فروش می رسد -
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  من
  يعضو

  .اتحادیه ام از
  اتحادیه

  از من حمایت می کند
  تا از بیکاري
  مصون باشم
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  اگر تو
  در حین انجام کار

  علیل و ناقص شوي،
  اتحادیه

  می دهد به تو یاد
  *.که چگونه تامین شوي
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  یادداشت ها

  
  

  پیشگفتار

h: رجوع کنید به  - 1 p://www.ibna.ir/prtd.s0f2yt05fa26y.html  

فعالیت  1354مایاکوفسکی در سال  من، زندگی و کارخود مدیا کاشیگر با ترجمه و انتشار کتاب  - 2
آشنایی او با روند رشد  .هاي هنري و سیاسی او را پیش و پس از انقالب اکتبر ثبت نموده است

اینکه در این سی سال چه گذشته که نظرات  .شخصیت شاعر در کوران حوادث کامل و دقیق است
سلیقه ها و ایده هاي  کهت و چه شده او راجع به هنر مایاکوفسکی به وضعیت فعلی رسیده اس

را باید در پرسپکتیو کالن سیاسی اجتماعی  استگردیده قهقراي مفلوکانه هنر ناب  راهی هنري او
در این برهه و به تبع آن موج تسلیم طلبی و رجوع به رخوت در میان  توازن انقالب و ضد انقالب

  . جستجو کرد روشنفکران

  .، ترجمه بابک شهاب، انتشارات مینا"صداي گاوچون "رجوع شود به مقدمه کتاب ساده  - 3

  

  دستور روز براي ارتش هنر
1- Futurism مکتبی ادبی و هنري پیشگامی که در ابتداي قرن بیستم در ایتالیا متولد شد، ؛

و به فوتوریسم  رشد و تعالی یافتفوتوریسم در روسیه و در خالل مبارزات انقالبی و انقالب 
نوگرایی روشنفکرانه با نوگرایی انقالبی پرولتري تلفیق شد و ضمن . ل شدکمونیستی و انقالبی بد

نوین و انقالبی در طول  بدل شدن به جبهه انقالبی هنري کمونیست ها بدل شد الهام بخش هنر
  .تاریخ شد

  

 مارش چپ

  نوعی تپانچه: ماوزر - 1
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  شاه تیر کشتی و ناو رزمی: کیل - 2

جمهوري نوپاي شوروي گرفتار  1921 – 1918در سالهاي . احتماالً منظور کشور ژاپن است - 3
ژاپن نیز براي . بود امپریالیستی هايکشور ه دارو دسته هاي سفید و تجاوزجنگ داخلی با باقیماند

توسط ارتش  ،خونین رق دور حمله کرد که پس از نبردهاییغصب خاك جمهوري شوراها در ش
  .رانده شد سرخ بیرون

تمام ... دول متفق در جنگ جهانی اول مشتمل بر بریتانیا، فرانسه، روسیه و امریکا : دول آنتانت - 4
در دوران جنگ داخلی چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم در  )به غیر از روسیه( این کشورها

  .شوروي فعاالنه براي تجزیه و نابودي دولت شوراها اقدام نمودند

  

  ...باتفاقی عجی
1- Pushkino 

2- Akulova 

3- Rumyantsev 

4- Yaroslavl 

5 - Rosta : آژانس تلگراف شوروي، جایی که مایاکوفسکی به کار طراحی پوستر و کاریکاتور مشغول
طرح و  2000 رستا متمرکز نموده بودکه بیشتر فعالیتش را بر روي کار در  1922تا  1920از . شد

مایاکوفسکی طراحی هایش را با قطعات و . پوستر در انواع داخلی و بین المللی تولید نمود 280
براي آشنایی بیشتر با این زمینه فعالیت شاعر به بخش . شعارهاي سروده اش زیرنویس می کرد

  .رجوع کنید "آژیت پروپ"

  

  .فرمان شماره دو به ارتش هنرها
1 - Imaginism  :رایی؛ جریان ادبی و هنري آوانگارد فعال در روسیهتصور گ.  

2 - Acmeism  :اوج گرایی؛ از جنبش هاي آوانگارد ادبی در اوایل سده بیستم.  
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3 - Proletcult  : جهت تهییج و تشویق پرولترها  1918سازمان آموزشی و فرهنگی پرولتري در
تقلیدات آبکی سبک اسالف بورژوازي براي تولید ادبیات آگاهی طبقاتی؛ این جنبش پرولترها را به 

  .مشغول کرده بود و از اینرو به ورشکستگی کامل رسید

  

  پل بروکلین 

پل بروکلین نام پل . این شعر در مدت اقامت سه ماهه مایاکوفسکی در امریکا سروده شد  - 1
  .مشهوري در نیویورك است

2 - Coolidge :نام محله اي در نیویورك.  
3-  Manhatan 

4-  Hudson 

 

  خانه
مایاکوفسکی زمانی که بر عرشه کشتی روشامبو از نیویورك عازم لوهاور بود آغاز به سرودن این  - 1

  .است "مارکویتا"اسم اصلی این شعر . شعر نمود

2 - Gosplan : کمیسیون برنامه ریزي دولتی شوروي؛ سازمانی که مسئولیت طراحی نقشه اقتصادي
  .کشور بر عهده آن بود

3 - tburoPoli :باالترین مرجع سیاست گذاري حزب . بوروي سیاسی حزب کمونیست شوروي
  .کمونیست و دولت شوروي

این جمالت از سخنرانی استالین در کنگره چهاردهم حزب کمونیست اتحاد شوروي اخذ شده  - 4
  . است

  

  گفتگو با مامور مالیات درباره شعر
1- Broadway 

2 - Bagdadi؛ محل تولد مایاکوفسکی.  
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3 - Narkomat؛ اداراه ارتباطات شوروي.  

  

  به سرگئی یسنین
1 - Sergei Esenin : شاعر پیرو مکتب تصورگرایی هم دوره مایاکوفسکی، شاعري با استعداد با

طبعی لطیف که با پیش گرفتن زندگی اي کولی مسلکانه به دام پوچ گرایی افتاد و در جوانی به 
  :جوابی است به آخرین سروده یسنینشعر مایاکوفسکی . زندگی خود پایان داد

  بدرود، دوست من، بدرود

  .عشق من، تو در قلب منی

  مقدر شده تا از هم جدا شویم

  .و دوباره به هم بپیوندیم

  .بدرود، دستی فشرده نشد تا که تاب آورم

  از چین و چروك پیشانی –از غم شویم بیا تا عاري

  ي نیستدر مردن چیز تازه ا

  .ه استنبود زندگی هم نوبري

2 - Ivan Ivanovich Doronin هم عصر مایاکوفسکی انشاعراز ؛.  

3 - Angleterre؛ هتلی که یسنین در آن خود کشی کرد.  

4 - Sobinov؛ خواننده اپرا که در مراسم تدفین یسنین اشعار او را اجرا می کرد.  

5 - Leonid Lohengrinich را اجرا می کرد؛ یکی از کاراکترهاي اپراهاي واگنر که سوبینوف آن.  

  

  رفیق نت
1- Theodor Nette 

  راهنماي شناوري دریایی: بویه - 2
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3- Rommie Yakobson 

  

  زن پاریسی
1- Grand Chamier 

2- Monte Parnasse 

  

  گفتگو با رفیق لنین
1 - Kulak :دهقانان ثروتمند که از قل اسثتمار و حق اجاره کارگران کشاورزي و دهقانان فقیر ب

کوالك  20در اواخر دهه  مزارع و چراگاه ها با آغاز اشتراکی سازي. مرفهی به هم زده بودندزندگی 
فعاالنه به مقابله با آن پرداختند و با گسیل دارودسته هاي جنایتکار به نابودي و غارت مزارع  ها

  .اشتراکی اقدام نمودند

2 - bureaucrat :بی چنگ انداخته بودند و با دیوانساالران اداري که بر کرسی هاي دولتی و حز  
  استفاده از موقعیت و دلخوش به امتیازات بادآورده با هرگونه تغییر در راستاي براندازي  ءسو

  .نابرابري ها به مقابله می پرداختند

3 - Sectarian : فرقه گراها، عناصري که با مقاصد طبقاتی و سیاسی معین بوسیله تشکیل فرقه ها و
و تعمیق انقالب  اقتصادي می خواستند از پیشروي هايدامن زدن به تفرقه در صفوف حزب و خلق 

  .شوروي ممانعت کنند در
  

  بر بلنداي صدایم
1 - K. Mitreikin & R.Kurdeikoسکی؛ دو شاعر جوان هم عصر مایاکوف.  

  .اثري از ایلیا سلوینسکیگیپسی والتز بر روي گیتار قطعه اي از یک شعر زاوم  - 2

3 - Agitprop : بخش ترویج و تبلیغ کمیته مرکزي حزب کمونیست که براي اشاعه افکار سیاسی
  .ایجاد شده بود
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 که در اشعارش ایی در آخر الزمانمسیح منجی ظهور به سرگئی یسنین طعنه اي است بر باور - 4
  .اشاعه می یافت نیز

5 - Cupidکه بصورت کودکی برهنه با تیر و کمانی در دست مجسم  ؛ خداي عشق در اساطیر یونان
  .می گردد

6- Lethe؛ رودخانه برزخ، فراموشی و نسیان .  

  .شاعر به صدها پوستري که در دورانی براي رستا کشید اشاره می کند - 7

  . کمیسیون مرکزي کنترل حزب کمونیست شوروي - 8

  

  آژیت پروپ

به معناي هم مفهوم حقیقت . مفهومی دوگانه دارد در اینجا به معنی حقیقت) Pravda(پراودا  - 1
نام ارگان  "پراودا"پوستر نشان می دهد اشاره اي است به  عام کلمه و همچنین آنطور که تصویر

  .)بلشویک( کمونیست رسمی حزب

2 - Menshovik : جناح اقلیت؛ حزب سوسیال دموکرات روسیه در دهه اول قرن بیستم به جناح
این شکاف که به علل مسائل اساسی سیاسی و ایدئولوژیک پدید . بلشویک و منشویک تقسیم شد

در آستانه انقالب اکتبر و پس از . ي یافت و به گسست اساسی منجر شدبیشترحدت آمد رفته رفته 
ا به جدال تمام عیار با انقالبیون برخاستند و در دوران جنگ داخلی با حمایت خود آن، منشویک ه

  .از دار و دسته هاي سفید و تجاوزات خارجی قصد سرنگونی دولت شوروي را داشتند

3 - Denikin : ژنرال ارتش تزاري که در دوران جنگ سفید از فرماندهان عالیرتبه ارتش سفید براي
ارتش سرخ لشکر دنیکین را که مورد حمایت . شوروي محسوب می شد سرنگونی اتحاد جماهیر

  .هاي ارتش بریتانیا و امریکا بود شکست داد و دنیکین مجبور به فرار از روسیه شد

4 - Kharkov : شوروي سابقشهري در غرب.  
5- Wilson 

6- Rezinotrest اتحادیه صنایع چرم سازي شوروي؛.  

خود مایاکوفسکی طراحی گردیده و دو پوستر تبلیغاتی آخر پوستر هاي یکم تا ششم توسط * 
  .کارهاي گرافیکی اثري است از الکساندر دوژنکو
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