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 گوش کنید
 شاید این آخرین عشق جهان است

 که با سرخِی مسلولش
                        چشم دوخته است!

والدیمیر مایاکوفسکی

اشاره

زبان، پیشاپیش به علت ماهیت مجردش رازآلود است و، حوزة 
اثر رازآلودی  ترجمة ادبی، یعنی جریان ساختی، که طی آن، 
قرار است در زبانی دیگر بازتولید شود! ادبیات، به خاطر ذات 
و طبیعت واژگانی اش، تنها هنری است که با حصار و مرزهای 
آفریده  آن  در  اثر  فرهنگی که خود  به  می شود  زبان، محدود 
پیکرتراشی  نقاشی،  موسیقی،  برخالف  عبارتی،  به  شده است. 
دستیاب  طیفی  آن  برای  تنها  نهایتاً  ادبی،  اثر  هنرها،  دیگر  و 

خواهدبود، که زبانی را که اثر به آن نوشته شده، بدانند.
اصوالً ویژگی یک ترجمة هنری، از طرفی بسته به جایگاه 
آن در بین انواع ترجمه  و، از سوی دیگر، بسته به ارتباط متقابلش 
با اثر هنری مبدأ تعیین می شود. ترجمة هنری نه تنها با زبان در 
سازوکار ارتباطی ، که درهیأت به اصطالح عنصر اولیة ادبیات در 
اولیه  از نقطة عزیمت  سازوکاری زیبایی شناختی  درگیر است. 
تاروپود  از  مفروش  است  جاده ای  ترجمه،  آفرینش  نتیجة  تا 
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که  زیستی  آن  پوشکین(  آلکساندر  )به قول  بازبیانگرِی  پیچیدة 
و  چرایی  بنابراین،  می گیرد.  قوام  ترجمه  اثر  نمادین  بافت  در 
هنرشناسی  عرصة  در  است  بحثی  هنری،  ترجمة  چگونگی 
اصوالً  حیث،  این  از  آن.  خودویژة  نشانه شناسی  تابعیت  در  و 
تفاوت ترجمة هنری با اثر مبدأ، در وابستگی به خود همین اُبژة 
ترجمه است. در جریان ادبیات هرملت، همیشه نمی توان مرزی 
مشخص میان ترجمه و تألیف کشید. نمونه های متعددی هست 
که اثر، نمی تواند بی قیدوشرط در امتداد اثر مبدأ یا لزوماً ذیل 
تعریف ترجمه قرار گیرد: ترجمة آزاد، برداشت تفسیری، اقتباس و 
موتیف برداری و ... از مواردی است که معنای دقیق و مطلقشان 
در زبانهای مختلف باهم منطبق نیست و اصوالً با گذشت زمان 
ظرفیتی  و  مفهوم  ترجمه،  چراکه  می شوند،  تغییر  دستخوش 
تاریخی است که دوره های مختلف به پس زمینة آن، محتوایی 
گوناگون اضافه کرده اند و، اصوالً، در ارتباط متقابلش با ادبیات 

ملی به اشکالی مختلف درک شده است.
از سویی تاریخ ترجمة ادبی هر سرزمینی قسمتی ارگانیک 
و  ملموس  قاعده ای  براساس  است.  خطه  آن  ادبیات  تاریخ  از 
تعریف ناشده، گواهیهای کتبی و عتیق هر ملتی نشانگر حضور 
ادبیات ملی  فعالیت ترجمة آن ملت است. دوران شکل گیری 
سرزمینهای گوناگون با رشد کّمی و سریع ترجمه هایی همراه 
مبدأ  آثار  با  متحد  و  واحد  در صفی  را  آنها  به تدریج  که  بود 
بیداری  به  داشت  ملی  ادبیات  که  مقیاسی  همان  به  پذیرفتند. 
می رسید ترجمه  هم در سطحی وسیعتر به عنوان نمونة آفرینِش 
نویسندة ملتی دیگر ادراک می شد. از آن زمان تاکنون، ترجمة 
نزدیکی  بوده است:  همیشگی  درنبرِد  نیاِز  دو  حامل  هنری، 
خوانندة  ادراک  به  حداکثری  نزدیکی  یا  اصلی  متن  به  حداکثری 
مقصد. در دوره های مختلف تاریخی به علتهایی متفاوت همیشه 
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یکی از این دو مقصود بر دیگری چربیده است. از همین دست 
است که در اروپای قرون وسطی، وقتی عمدتاً کتاب مقدس و 
دیگر کتب مذهبی به زبانهای مختلف تازه ای ترجمه می شدند، 
مثاًل نظام ترجمة کلمه به کلمه اعمال می شده و نظارتی حکومتی 
هم بر آن وجود داشته  است. در قرون شانزده تا هجده و، مثاًل 
برای ادبیات فرانسة آن دوران، گرایش ویژه ای به وجود آمد به 
ترجمه براساس معیارهای کالسیسیسم. بعدها به خاطر عالقه و 
گرایش به ویژگیهای ملی هنِر آن خطة خاص و به عنوان واکنشی 
نزدیکی  گرایش  بازهم  اصالح،  دوران  و  ترازبندی  به  نسبت 
القصه، گسترش روزافزون و  به متن اصلی پدید آمد.  حداکثری 
وسیع آزمایش ترجمانی، آن هم در سطوح مختلف و، همچنین، 
به  به تدریج منجر  از سویی دیگر،  توسعة خود علم زبانشناسی 
چنین آگاهی تئوریکی شد: تضاد این دو گرایش مذکوِر کلی 
در ترجمه، امری مطلق نیست و، این که، ادراک ترجمة وفادار 
هنری، به وضوح در اختالط دو گرایش نهفته است. این گفتة 
یاد  به  دارد،  وسیع  تعمق  به  نیاز  که  را  ظریفی  و  ساده  به ظاهر 
آوریم از گوته که می گفت: ترجمه نه تنها باید خدمتی را به جای اثر 

اصلی انجام دهد، که حتی باید کاماًل جایگزین آن شود. 
جریان  در  محتوا  و  فرم  اتحاد  رسالت  دریک کالم، 
فردی  شگرد  و  خودویژگی  کنار  در  هنری،  اثر  بازآفرینی 
مترجم و خصلتهای ملی زبان مقصد، چنان اثر پیچیده ای را خلق 
می کند، که حقیقتاً نمی توان با دو  سه معیار سنجه اش زد. قضیه 
تودرتو ترین  این  شعر،  ترجمة  پای  که  می شود  بغرنجتر  زمانی 
متن معنوی هرملت، به میان می آید، چراکه به عناصر برشمرده، 
لحن، ملودی و موسیقی جدید در زبان مقصد و نوواژه پردازی 
بنابراین،  می کند.  ناممکنتر  باز  را  قیاس  و  می شود  اضافه  هم 
می توان با نگاهی ساده نتیجه گرفت، عبارت معموِل هر شعری 
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نهایتاً در زبان خودش معنا پیدا می کند، حتی اگر بتوان آن را تعمیم 
زیرا  نمی کند،  کم  چیزی  ترجمه  ازپیش سنگیِن  بار  از  نیز  داد 
خود این عبارت معنایافتن، در حوزة زبان و ترجمه دارای شقاقی 

است به ظرافت سراسر تاریخ ادبیات هر ملت.
● ● ●

با  است  حنجره ای  مایاکوفسکی  والدیمیر  مترجم،  مِن  برای 
آتشفشاِن خون. نخستین ترجمه هایم از شعر روسی با اتودهایی 
از آثار خود او آغاز شد، به یاری و پیشنهاد مطالعاتی دوست 
محبوبم و شاعر بزرگ روس، دمیتری کاراتی یِف، که تقدیم 

احترام و سپاسم به او را فرض همة عمر خویش می دانم.
به غایت  شاعری  او  اما،  مایاکوفسکی  خوانندة  مِن  برای 
عاشق و تنهاست؛ جان سرگردانی که هرگز مأوا و آرامی نیافت 
و سرگرمیها و افتخاراِت پرنمود را یکسره به سخره گرفت و، 

درعوض، ُخردترین ذرة حیات را به ظرافت پاس می داشت.

ستایشم کنید!
با بزرگان قیاسم نکنید اما

من بر هرآن چه ایشان کرده اند
                   خط بطالن کشیده ام.

...
به شما می گویم:

حتی ُخردترین ذرة این حیات
پربهاتر از همه آن  چیزهاست که آفریده  بودم 

              همه  آن  چیزها
                              که بیافرینم از این پس.
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نهایت سعی ام بر این بود تا برای نخستین بار، بدون جانبداری 
خاصی از اندیشه های محققان و صاحب نظران روسی و، البته، 
با بهره گیری از حداکثر آن چه دربارة او نوشته یا ترجمه شده 
نثر و شعر  به  او  تعمق در آن چه خوِد  و  تکرار  با  و، همچنین، 
نوشته است؛ درست مثل لحن خود مایاکوفسکی، بسیار بی پرده 
و روشن، این شاعِر دردسرساز برای هر مترجمی را در جایگاه 
شایستة خودش معرفی کنم. ازطرفی، بدیهی است که رویکرد 
من به گزینش مقدمه و مطالب پیش رو، در ظاهر امر شاید بیشتر 
به کار سطح خاصی از جامعة ادبی و به ویژه دوستداران تفسیر 
گمانم  این  بر  اما  شعر؛  معمول  مخاطب  تا  بیاید  ادبی  نظریة  و 
که به هم ریختگی ظاهری و فوتوریستی مطالب کتاب که شاید 
بیشتر حاصل وسواسم در تبدیل مسائل مهم و بی پایاِن پیرامون 
مایاکوفسکی است به زبانی داستان وار و یکدست، این نقیصه را 

نیز برطرف کرده  باشد.
و  است  دکلمه وار  و  شنیداری  شعری  مایاکوفسکی،  شعر 
مربوط به مکتبی نامرئی و تبیین ناشده، که آن را اغلب پروردة 
صرفاً  شعر  با  زیادی  تفاوتهای  شعر  این  می دانند.  اجرا  شعِر 
از  بسیاری  اجرا،  به اصطالح شعِر  این  خطابی دارد؛ چون خوِد 
عناصر اصلی و سازندة شعر تخاطبی را گسترده، دگرگون و یا 
حتی نفی کرده  و لحن و ملودی را به واحدهایی گاه مخلوط 
یا  مهجور  ترکیبی  قوافی  و  نموده  تبدیل  هم  از  مجرد  گاه  و 
کاماًل برساخته ای را به شعر روسی افزوده، که کاماًل بی سابقه 
را  خود  از  پیش  شعری  قراردادهای  مایاکوفسکی  بوده است. 
درهم شکست و شکلهای آزاد الگوهای آوایی را نظیر تجانس 
و  مصوتی  تغییرمایة  درونی،  قافیة  مصوت،  جناس  آوایی، 

نمادگرایی آوایی توسعه داد.
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نقابی  آن  پشت  سیمای  که  شعری،  چنین  ترجمة  برای 
پارادوکسال است، جدای ویژگی سمبولیک و فوتوریستِی ناب 
مشتق سازی  و  مایاکوفسکی  روسِی  زبان  خاص  بافت  در  آن 
بدیِع فراوان و نوواژه هایش، بارهاوبارها به اجراهای مختلف و 
پراکندة خوِد شاعر از روی صفحه های بسیارقدیمی باقیمانده در 
روسیه گوش سپردم. یافتن این صداها، تمیز آوایی اصِل بسیاری 
از این آثار )چون شاعران و هنرمندان فراوانی در طول سالهای 
پس از او با دکلماسیون به غایت مشابه کارهایش را خوانده  اند( 
منحصربه فرد  لحن  با  نرم  کردن  دست و پنجه   آن،  متعاقب  و، 
اکتبرِی  از  پس  و  پیش  زباِن  آوایی  ارکان  و  خاص  لهجة  او، 
شعرش، پرسه های بسیاری را می طلبید. بنابراین، تقطیع ترجمه 
و چینِش شاید به ظاهر غیرمعمولی که درنظر گرفته ام، درنهایت 
فقط با اجرا درک می شود، چون لزوماً از اجرا اخذ شده و برای 
مقصودی گاهی  برای چنین  و حتی  نوشته شده است  اجرا هم 
کشیدگِی آوایی و هجایی مبدأ را در زبان فارسی دخالت دادم. 
دانشنامة  ادبِی  ترجمة  ارزشمند  مدخل  از  یادداشتم  در 
از فرهنگ  ویکی پدیای روسی و، در کل کتاب، چندعبارتی 
نویسندگان روس خ. دیهیمی و همین طور واژه نامة هنر شاعری م. 

میرصادقی جهت توضیحاتی تکمیلی وام گرفتم.
مدخلهای دریچه، همراه با تغییرات و الحاقاتی از سوی مترجم، 
براساس مقدمة بدیع و زیبای والنتین بابْریتْسوف شکل گرفت، 
مایاکوفسکی1.  از  آثاری  منتخب  بر  درآن باره  و  دراین باره  به ناِم 
ناگزیِر  افزودم و، در شرح  یا توضیحاتی  بود، بخش  نیاز  هرجا 

1. Маяковский В.  Люблю: Поэмы, стихотворения, проза, со статьей 
В. Бобрецова «Про это и про то»; «Азбука-классика», Санкт-
Петербург., 2006.
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و  تا خاطرات  تفسیرهای علمی مختلف  و  مقاالت  از  مواردی، 
مدخلهای  وجود  با  پیکره،  گرفتم.  بهره  شخصی ام   جستارهای 
به ظاهر جداگانه اش، دراصل ضمیمة  کاملی بر فهم قسمتهایی از 
خود دریچه است و بخش گزیده نیز شامل منتخب  آثار شاعر 
انتخاب مترجم. چینش و گزینش تصاویر و  به  )دوزبانه( است 

امضاهای شاعر در کتاب نیز با نظر مترجم بوده است.  
تک تک  حرفـه ای  زحمـات  حاصـل  اثر  این  نفیس  انتشـار 
همکارانم در نشر وزین علمی وفرهنگی و به ویژه صفحه آرایی دقیق 
سرکار خانم بناییان، زحمات تکمیلی سرکار خانم کمال کندری 
و عنایت معاونت محترم جناب آقای دکتر اکبری است. مراتب 
سپاس من نثار ایشان و برادرم جناب آقای دکتر کوثری مدیریت 

بلندنظر انتشارات که نظراتم را ارج نهادند.
درود بر هنر واالی والدیمیر و خوانندة بیدارش...

                                        حمیدرضا آتش بَرآب
تهران، اوت 2018 میالدی / اَمرداد 1397 شمسی
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 با لیوانی رنگ طغیانی
من از نخست

 نقشة روزمرگی را
               لکه دار کرده ام.

والدیمیر مایاکوفسکی

I
دارودستةفوتوریستها

یوری تینیاناف، پژوهشگر ادبی و رمان نویس معروف روس، که 
برای خوانندة من شاید بیشتر با رمان جذاب مرگ وزیرمختار1 
توصیف  در  باشد،  شناخته شده  گریبایِداف(  قتل  )دربارة 

فوتوریسم روسی گفته است:
قرن  شعری  فرهنگ  میانة  از  بود  گسستی  روسی،  فوتوریسم 
نوزده. این مکتب، در پیکار بی امان خویش، طی موفقیتهایی که 
بیشتر شبیه جریانی قرن هجدهمی بود، گویی دستش را، پس از 
گرداندن به دور سر قرن نوزدهم، به فوتوریسم روسی می رساند.

تینیاناف می گوید فوتوریست ها با جدایی از سنت قرن نوزدهمی، 
و  اسلوب  که  می شوند  هجدهمی ای  قرن  شاعران  شبیه  بیشتر 
قواعد معینی برای شعر داشتند و، از همین رو نیز به تعبیری، بدوی، 
1. Смерть Везир-Мухтара   
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زمخت و اعجاب انگیز می نوشتند، گویی که فقط زبان می دانند 
و دیگر هیچ.

  futurum می دانیم که فوتوریسم یا آینده َگری، که از التیِن
آوانگارِد  جنبشهای  برای  کلی  عنوانی  می آید،  آینده  به معنای 
سالهای ده و بیست قرن بیستم در ایتالیا و روسیه بود. فوتوریسم 
و،  است  روسی  آوانگارد  شاخه های  از  یکی  خود،  روسی، 
هنرمندان،  از  تعیین گروهی  برای  است  اصطالحی  درحقیقت، 
نویسندگان و شاعران روسی که نظریات مانیفسِت توماسو فیلیپو 
مارینِتّی را پذیرفتند. مارینتّی، شاعر و نویسنده ای ایتالیایی بود که 
با انتشار بیانیة فوتوریسم در روزنامة فیگارو )1909( فعالیت جنبش 
را رسماً آغاز کرد. مارینتّی در آن بیانیه نوشته بود که فوتوریست ها 
از هنر گذشته بیزارند و دغدغة اصلی این جنبش، پویایی، سرعت 
و تکنولوژی است. برای فوتوریست ها ماشین، هواپیما و شهرهای 
صنعتی نشانه های بسیارمهمی بودند؛ چون پیروزی انسان بر طبیعت 
را نشان می دادند. آنها در ایتالیا به جنبش فاشیسم عالقه داشتند و 
ایتالیا  فوتوریست های  می کردند.  پشتیبانی  نظراتشان  بسیاری  از 
جنبشهای مدرن را سرلوحة کار خود داشتند و فاشیسم را قدرتی 
دیدند که با آن می توانستند ایتالیا را به کشوری مدرن بدل کنند. 
مارینتّی، که بنیانگذار فوتوریسم بود، گروه سیاسی فوتوریست را 
نیز در 1918 به وجود آورد. این گروه یک سال بعد از ایجادش، 
در حزب ملی فاشیست موسولینی ادغام و از اولین پشتیبانان دوچه 
بارز  خصیصه های  ایتالیایی،  فوتوریسم  از  تفاوتهایی  با  اما  شد. 
فوتوریست های روس عبارت بود از عصیان، آنارشیگری، بازتاب 
احساسات خلق، نفی سنتهای فرهنگی، تالش برای ساختن هنری 
شعری،  معیارهای  برضد  طغیان  بود،  آینده  به  گرایشش  که 
تجربیاتی تازه در حوزة وزن و قافیه، شعار، پالکارد و تجربیاتی 



  دارودستة فوتوریست ها   17

نو جهت آفرینش زبان فراعقالنی1*. سرچشمة فوتوریسِم روسی 
گروه  اعضای  دراصل  که  می دانند   **

آینده گران2 به اصطالح  را 
پتربورگِی گیلِیا13 بودند )ویلیمیر خلِبْنیکاف، آلکسی کروچیُونیخ، 
والدیمیر مایاکوفسکی و داوید بوْرلیوک( و در دسامبر 1912 با 
 ***

مانیفست مشهور و جنجالی کشیده ای به گوش پسند عمومی4
خودی نشان دادند:

کشیده ای به گوش پسنِد عمومی
داوید بوْرلیوک، آلکسی کروچیُونیخ
والدیمیر مایاکوفسکی، ویلیمیر خلِبْنیکاف

ــ آثار ما برای خوانندگان، متمایز و تازه و غیرمنتظره خواهدبود.
ــ تنها ما، سیمای زمانة خویشیم و در هنر کالم، شیپور زمانه به دست ماست.
ــ گذشته، تنگ است. پوشکین و فرهنگستان از خط هیروگلیف گنگ ترند.

ــ دور باید انداخت پوشکین و داستایِفسکی و تالْْستوی و امثال اینها را، 
از کشتِی عصِر حاضر!

ــ آن که عشق نخستین را از یاد نبََرد، عشق آخرینش را نخواهد شناخت!
عشق  به عنوان  را  بالْمونت  معطر  شوربای  زودباوری،  کدام  آخر،  ــ 
دلیرانة  انعکاس  عشق،  این  در  آیا  می پذیرد؟  خویش  آخریِن 

امروزه روز یافت می شود؟
ــ کدام بزدلی را هراس این است تا جوشن کاغذین را از فراک تیرة 
امثال بریوساف به در کند؟ یا این که به راستی در آنها طلیعة شگرف 

* заумный  язык
** будетляне

مرزوبوم  و  سیاه  دریای  کنار  در  ناحیه ای  یونانِی  نام  هولیا،  همان  یا  گیلِیا  Гилея؛   .1
خانوادة بوْرلیوک بود. بنی دیْکت لیف شیتْس، یکی از اعضای گروه، این نام را جعل 
کرد تا اشاره ای باشد به ستایش فوتوریست ها از آزادی بدوی سوارکاران اسکوتیایی 

که زمانی آنجا می زیستند.ـ م. 
*** Пощечина общественному вкусу
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زیبایی جاری است؟
آندری یِف های  لیانید  این  کتابهای  لجن  به  اگر  را  دستتان  بشویید  ــ 

بیشمار خورده اند!
این  امثال  بلُوک ها و ساالگوب ها،  ــ همة این ُگورکی ها و کوپْرین ها، 
تنها  بونین ها  و  کوْزمین ها  و  ُچوْرنی ها  آِوْرچینْکاها،  ِرمیزاف ها، 
را  پاداشی  چنین  هم،  سرنوشت  می خواهند.  رودخانه  کنار  ویالیی 

به خیاطان می دهد.
ــ از بلندای آسمانخراشها به حقارتشان نظر دوخته ایم! ...

ما این گونه به محترم شمردن حقوق شاعر حکم می کنیم:

با  آن  توسعة  و  لغت  فرهنگ  حجم  افزایش  به  می کنیم  حکم  یک. 
واژگانی آزاد و مشتق از هم!

دو. حکم می کنیم به انزجار شدید از زبانی که پیش از زبان ما وجود داشت!
از جاروی  بترسید و دوری گزینید  پیشانی مغروِر خویش  از  باید  سه. 

حمامی که به دستتان جاروی بی ارزِش شهرت می شود!
چهار. باید که در میان دریای هیاهو و ولوله و قهروغضب بر اتحاد کالِم 

ما پای بفشاریم!

سلیم  عقل  ناپاک  نشانه های  سطورمان  در  هم  هنوز  هرچند 
برای  آنها  در  بااین حال  است،  جاری   شمایان  خوش ذوقی  و 
خودارزشی  و  خودگرایی  و  زیبایی  تازة  بارقه های  نخستین بار 

کالم، به خوبی هویداست.
مسکو، دسامبر 1912

از  زودتر  بسیار  که  است  نقاشی  و  شاعر  بوْرلیوک،  داوید 
دیگرفوتوریست ها سرودن را آغاز کرد و بعدها هم در مونیخ و 
پاریس تحصیالت هنری اش را تکمیل نمود. در 1911 واسیلی 
کاندینسکی مشهور از او دعوت کرد تا نقاشیهایش را در مونیخ 
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کرد،  کار  مختلفی  سبکهای  در  نقاش  این  بگذارد.  نمایش  به 
را  بوْرلیوک  برنگزید.  خودش  برای  خاصی  سبک  هرگز  اما 
پدر کوبوفوتوریسم و حتی نخستین کسی می دانند که قریحة 
شعری مایاکوفسکی را کشف کرد، اما هرگز نه شاعر بزرگی 
شد و نه نظریه پردازی خاص و، در نهایت نیز، به تقلید از رفقای 

فوتوریست اش اکتفا کرد.
زباِن  جراِح  و  تئوریسین  می توان  را  کروچیُونیخ  آلکسی 
واژگانی  و  را صداها  ما  تک تِک  می دانیم  دانست.  فراعقالنی 
همراهی می کنند که لزوماً معنای مشخصی ندارند، اما برانگیزندة 
احساسات اند. کروچیُونیخ تصمیم گرفت تنها با چنین واژگانی 
بنویسد. او باور داشت که زباِن فراعقالنی نقطة پایانی خواهدنهاد 
بر اسارت شعر روسِی در چنِگ معنا و روانشناسی و فلسفه، که 
از دوران پوشکین تا عصر سمبولیست ها ادامه داشته است. این 
زبان از نظر او نشانگر آشفتگی و آشوب در زندگی مدرن بود. 
ارتکاب  از  نمی کرد،  نقطه گذاری  غالباً  را  شعرهایش  آلکسی 
غلطهای دستوری پرهیزی نداشت و از شیوة تیپوگرافیک برای 
تأکید بر کلمات و اصوات بهره می بُرد و کلمات جدیدی هم 
 дыр, бул, щил... به جای کلمات متداول ابداع می کرد. نمونة
)که اندکی جلوتر در مانیفسِت کالم به حصِر معنای خود1* به 
آن می رسیم و از معنای ضمنی و بعضاً حتی غیرروسِی واژگانش 
)لهستانی یا اوکرایینی( حس می کنیم انگار صحبت از سوراخ 
و خرده نان و موش در میان است( الگوی سادة همین بی معنایی 
هم  خوبی  نمونه های  کروچیُونیخ  است.  مهیج  بی صورتِی  و 
با  بهاری  به  می توان  میان  آن  از  دارد.  نیمه مفهوم  شعرهایی  از 
و  اصوات  بازی  اساس  بر  اشاره کرد که ساختارشان   1

تنقالت2

* Слово  как  таковое
1. Весна с угощеньицем
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واژگان روسی است و ترجمه ناپذیرند.
رو  پیش  که  کتابی  در  مایاکوفسکی  والدیمیر  دربارة 
بگویم:  باید  دریک کالم  اما  خواهیدخواند،  به تفصیل  دارید 
شاعر  تنهایی،  شاعر  عصیان،  شاعر  است؛  نورستگی  شاعر  او 
هیپی  هر  شاید  خودکشی!  البته  و  خودشیفتگی  خودمحوری، 
آنها  که  است  این  در  تفاوتشان  اما  باشد،  او  شبیه  پانکی ای  و 
والدیمیر  و  می شوند  محسوب  جمعیتی  خودشان  برای  همیشه 
دوران  از  پس  مایاکوفسکی  آن چه  بیشتر  تنهاست!  همیشه  ما 
نوشت،  شوروی  زمان  در  متعاقباً  شعرش  اوج  و  نورستگی 
هرچند خوش ترکیب و متناسب به نظر می رسند، به واقع چیزی 

نیستند جز پروپاگاندای یکنواخت سیاسی.
شاعر  بزرگترین  به حق  می توان  اما  را  خلِبْنیکاف  ویلیمیر 
فوتوریست نامید. او در دنیای ادبیات تا امروز هم شخصیتی غریب 
به شمار می آید. زندگی کولی وار و بی سامانی داشت و خود را 
درویش، مرتاض و مریخی می نامید. از شخصیت و رویدادهای 
زندگی نامتعارفش در روسیه افسانه ها ساخته اند. واسیلی کامینْْسکی 
در 1914 نوشت: خلِبْنیکاف جذابترین فردی است که با انزوای 
فروتنانه و الهوتِی خود دارد به تقدسی استوره ای نزدیک می شود. 
جالب است بدانیم که او پس از انقالب اکتبر و در 1921 با جمع 
کوچکی از ارتش سرخ که قرار بود از انقالِب میرزاکوچک خان 
حمایت کند، چندماهی را در شمال ایران گذراند و همان جا بود 
برای شعرهایش  را  مضامینی  و  آشنا شد  با جاذبه های شرق  که 
در  همواره  نوشت.  ایران  دربارة  هم  چند شعری  و  آورد  فراهم 
یافتن  برای  )تالش  بود  غوطه ور  وهم آلودی  استنتاجهای  دنیای 
قاعدة ریاضِی تاریخ و آفرینِش زبان ستارگان و زبانی جهانی( و 
به ندرت کارهای ادبی اش را به سرانجام می رساند. آثارش را در 
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کیسه  و جعبه هایی، که در زماِن سرگردانیهای طاقت فرسا و همراه 
به مشقت نگهداری می کرد  به دوش می کشاند،  با گرسنگی اش 
چاپ  برای  را  شعرهایش  که  بودند  دوستانش  این  اغلب،  و، 
آماده می کردند. مایاکوفسکی درباره اش گفته است: خلِبْنیکاف، 
شاعری  او  است.  شعر  ناشناختة  اقلیمهای  کلمِب  کریستف 
است؛  شاعران روس  پیچیده ترین  از  یکی  به واقع  و  بسیاردشوار 
یا دست کم  شاعری که هرگز نمی توان نقشش را خالصه کرد 
گرفت و باید درباره اش جداگانه و به تفصیل نوشت، نمونة شعرش 
را آورد و با تفسیری شایسته به او پرداخت تا بتوان نبوغ و نوع 

گرایش او را درک کرد.
گیلِیا، بانفوذترین گروه فوتوریستی بود؛ اما فقط آنها نبودند 
و شاخه های دیگری هم کم کم به وجود آمده بود: اِگوفوتوریسم 
داشت؛  قرار  پتربورگ(  )در  سیِوریانین  ایگور  رأسشان  در  که 
تِْسنْتری فوگا1 )در مسکو(؛ گروههایی در کی یف، خارکوف و 
اوِدسای اوکرایین و شاخه ای نیز در باکو. اعضای گیلِیا به دکترین 
 *

کوبوفوتوریسم پایبند بودند که در چارچوب آن شعر فراعقالنِی2
برساختة خلِبْنیکاف و کروچیُونیخ، شکل گرفت. 

کالم به حصِر معنای خود
آلکسی کروچیُونیخ، ویلیمیر خلِبْنیکاف

ــ  چشم باید در آِن واحد ببیند و نقش کند! )نغمه سرایی، هیاهو، پایکوبی، 
برانداختن ساختار بدترکیب، فراموشی و تمرین از ابزاِر آن است. در 
شعر: ویلیمیر خلِبْنیکاف، آلکسی کروچیُونیخ، یِلیِنا گوُرو؛ در نقاشی: 

والدیمیر بوْرلیوک و اُلگا ُروزاناوا(.

1. Центрифуга
* заумная  поэзия
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ــ  اثر باید به دشواری نوشته و خوانده شود، به همان اندازه که واردشدن با 
کامیون و یا با چکمه هایی کثیف به سالن پذیرایی بر ما دشوار می آید 
)باید دارای زوایا، پیوستگیها و وصله های فراوان باشد، مثل سطحی زبر 
و ناهموار. در شعر: داوید بوْرلیوک، والدیمیر مایاکوفسکی، نیکاالی 
و  بوْرلیوک  داوید  نقاشی:  در  لیف شیتْس؛  بنی دیْکت  و  بوْرلیوک 

کازیمیر مالِویچ(.
)...( نویسندگان پیش از ما ابزارشان چیز دیگری بود؛ برای مثال1:

در آسمان نیمه شب
                       فرشته پرگشود

و نغمه ای آرام
                 او می خواند...

... درست  پـِ   ... پـِ  به چشم می خوَرد:  اینجا رنگ پریدگی خاصی 
مثل تابلویی که با کیِسل (kisel) و شیر کار کرده باشند. اما شعرهایی از 

این دست نیز خواستة ما را برآورده نمی کنند:

پا ــ پا ــ پا
پی ــ پی ــ پی
تی ــ تی ــ تی

و ...

که آدم سالم چنین خوراکی را تنها برای معده مهیا می کند.
ما طریقة دیگری را برای طنین و ترکیب الفاظ ارائه می دهیم:

дыр, бул, щил         (dir, bul, shchil)
убещур                    (ubishchur)

1. بند نخست شعِر فرشته از میخاییل لِرمانتاف.ـ م.
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скум                        (skum)
вы со бу                  (vi  so  bu)
р л эз                       (r  l  ez)

اشعار  تمامی  از  بیشتر  پنج مصرعی،  به اصطالح  همین  درضمن، 
جناب پوشکین روح روسی دارد. 

)...( این پاسخی بود )بی هیچ عیب جویی( به سؤاالت اجتناب ناپذیر 
پدران؛ پدرانی که این قطعه را هم به آنها تقدیم می کنیم:

به سرعت پایان دهید
این مضحکة ناشایست را

اگرچه هیچ کس را با این به شگفت نمی آوری که
زندگی

         شوخی و قصة احمقانه ای ست
قدیمیها ثابت کرده اند...
ما را تعلیمی نیاز نیست

و از این پدیده های پوسیده هم چیزی نمی فهمیم.

و  شکاف  و  بدن  اعضای  کارشان  دستمایة  آینده گر  نقاشان 
برشهاست و شاعران آینده گر عاشِق واژه های تکه تکه شده و نیم واژه ها 
و ترکیبهای عجیب غریب و پیچیده و زیرکانه )زباِن فراعقالنی( هستند. 
این طوری است که می توان به نهایت بیانگری رسید. همین ویژگِی زباِن 
مدرن است که زبان منسوخ پیشین را از میان می بََرد )در این باره در مقالة 
راههای تازة کلمه1 و کتاِب ما سه نفر2 به تفصیل نوشته ایم(. این روِش 
بیانگر برای ادبیات پژمرده ای که تا پیش از ما وجود داشت، بیگانه است 

1. Новые пути слова
2. Трое 
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)در این باره نیز در مزونیِن شعر1 به تفصیل گفته ایم(.
و  بی استعدادی  به خاطر  دارند  )...( شاگردمدرسه ای ها هم دوست 
)از آن جمله اند، خرِس  بریزند  بی عرضگی شان زحمت بکشند و عرق 
زحمتکشی چون والِری بریوساف، و تالْْستوی و گوگول و تورِگنیف ای 
که پنج بار رمانهای خویش را بازریزی می کردند( و این مهم به خواننده 

نیز مربوط می شود.
کالم آفرینانی چون ما اما، باید که روی جلد کتابهاشان اضافه کنند:

خوانندة محترم، تا خواندی پاره اش  کن بریز دور!2
1913

شعر  کهن  قواعد  روسی  فوتوریست های  که  ندارد  گفتن 
سرزمینشان را درهم شکستند و مخالفت با زیبایی گرایی و استفاده 
از شاعران  بسیاری  بنیادین  اِپاتاِژ عمدی، جزو اصول  و  از شوک 
این مکتب به شمار می آمد. فوتوریسم، شعر را به میان مردم آورد 
و خطابه ها و نمایشهای پرهیاهو و عمومی اعضای آن و سفرهاشان 
در سراسر کشور، اغلب با جنجال و دخالت پلیس خاتمه می یافت. 
در مانیفست های پرشمار فوتوریست ها تمامی آن چیزهایی، که باید 

از کشتی عصر جدید بیرون ریخته می شد، به وضوح برشمرده شد.
چنان که دیدیم، فوتوریسم ـ برخالف تصور رایج ـ مکتب 
واحدی نبود و بسیاری از نمایندگان شاخه های مختلفش به کّرات 
در مطبوعات و از روی صحنة نمایش به همدیگر می تاختند و 
گروه و دستة دیگر را به سخره می گرفتند. کوبوفوتوریست ها 
خلِبْنیکاف،  ویلیمیر  که  بودند  فوتوریستی  گروه  مشهورترین 

1. Мезонин  поэзии
Прочитав, разорви .2؛ فوتوریست ها به این طریق می خواستند بگویند که 
دوست ندارند کتابهای سخت و سنگینی باشند و نظیر مجموعه آثاری قطور در 

قفسه ها خاک بخورند، بلکه گرایششان به درِک آنی و ساده است.ـ م.
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داوید بوْرلیوک، والدیمیر مایاکوفسکی، آلکِسی کروچیُونیخ، 
واسیلی کامینْْسکی، یِلیِنا گوُرو و بنی دیکت لیف شیتْس از اعضای 
آن بودند. خود عنوان کوبوفوتوریسم بر پیوند تنگاتنگ نقاشان 
و شاعران آوانگارد اشاره دارد )که بسیاری از شاعران آن نقاش 
پیداست  به خوبی   *

برای داوران1 دامی  مانیفست  بودند(. در  هم 
احساساتی  درونمایة  از  به شعری خالی  که کوبوفوتوریست ها 
رها  کاماًل  زبان  دستور  مطلق  قواعد  از  را  و خود  داشتند  باور 
ایتالیا  به سنّت شکنی مارینِتّی ـ رهبر فوتوریسم  کردند. درابتدا 
ـ میل داشتند و ادبیات روسی را از قدیم تا جدید یکسره انکار 
می کردند. از میان این شاعران، روش ویلیمیر خلِبْنیکاف هرچند 
کشفیات  اما  نبود،  مفهوم  و  مطلوب  چندان  عادی  مردم  برای 
زبانی او، منبع عمدة الهام بسیاری از شاعران جوان روس شد. 
نزدیکتر کردن  با  مایاکوفسکی  اکتبر، والدیمیر  انقالب  از  پس 
شعر به زبان مردم و ایجاد استعاره های تازه و واردکردن واژگان 
را  زبان شعر روسی، شعر  به  روزنامه ای  زبان  و  روزمره  عادی 
انقالبی کشورش  با موقعیت  به زندگی مردْم نزدیک و آن را 
هماهنگ کرد؛ با این شیوه کاماًل از فوتوریسم ایتالیایی فاصله 
که  بود  اِگوفوتوریسم  فوتوریسم،  دیگرشاخه های  از  گرفت. 
ایگور سیِوریانین آن را ابداع کرد. ایجاد سبک و البته تمرکز  
مکتب  این  ویژگیهای  از  شاعرانه  خویشتِن  بر  زیبایی شناختی 
ابداعی  واژه های  و  خوش آهنگ  شعرهای  با  شیوه  این  بود. 
معنا  و  زبان  دستور  قواعد  از  اغلب  که  عجیبی  جمله های  و 
بی بهره بود، بیشتر جنبه هایی شخصی داشت. ایگور سیِوریانین 
را  آن  و  می کرد  درک  سطحی  عالیترین  در  را  محاوره  زبان 
از  و  می نشاند  شعر  در  به خوبی  و  درمی آمیخت  آرکائیسم  با 

* Садок судей
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عطرهای  تلفیق  با  می آورد  پدید  دسته گلی  گویی  منظر  این 
کار  در  ریتم  و  زبان  منحصربه فرِد  شّم  همین  اما  گوناگون. 
سیِوریانین قرین اندیشه و هوش ضعیفی شد. می توان گفت در 
درون سیِوریانیِن شاعر، انسانی ساده لوح می زیست و از این رو 
شعرهایش را اغلب تقلیدی هجوآمیز و ناقص می دانند، هرچند 
به ظاهر تابناک و پرطنین به نظر می رسند. شاعران مستعدی نظیر 
اُلیمپاف، ایوان ایگناتی یِف، واسیلیْسک ْگنیداف و  کانستانتین 
کانستانتین بالْشاکوف در شمار اِگوفوتوریست ها بودند و حتی 
بزرگانی چون وادیم ِشرِشنِویچ، گئورگی ایوانوف و ریوریک 
کمال  به  دیگر  گروههایی  و  مکتبها  در  بعدها  که  ایْونِف، 

رسیدند، نخست، کار خود را با اِگوفوتوریسم آغاز کردند.
مِزونیِن شعر )میان اشکوِب شعر( از انواع فوتوریسم روسی 
اگوفوتوریست های  از سوی  انجمن شعری در 1913  این  بود. 
)م.  ایْونِف  ریوریک  ِشرِشنِویچ،  وادیم  و  شد  تشکیل  مسکو 
کاوالیوف(، لِف زاک )با نامهای مستعار خریسانْف راسیانْْسکی 
کانستانتین  تْری تیکوف،  ِسرِگی  راسیانْْسکی(،  میخاییل  و 
دیگر  جوان  شاعر  چندین  و  الوری نیوف  باریس  بالْشاکوف، 
مِزونیِن  اندیشة  الهام بخش  ِشرِشنِویچ،  وادیم  بودند.  آن  عضو 
شعر و پرکارترین عضو انجمن بود. او سازمان دهنده ای خوب، 
ناشر و مدیری ماهر، منتقدی تند و شاعری خوش استعداد بود 
را  شاعرانه اش  فردیِت  نمی شد  موفق  به هیچ وجه  بااین حال  که 

بیابد. ریوریک ایْونِف در خاطراتش آورده است: 
ما اوایل 1913 و در مراسمی که به مناسبت بازگشت کانستانتین 
بالْمونت به روسیه برگزار شده بود، آشنا شدیم. در همین مراسم 
ـ  را  مِزونیِن شعر  انتشارات  احیای  ِشرِشنِویچ خبر  بود که وادیم 
نیز مدیریتش را خودش برعهده  این نشر  که در سرتاسر حیات 
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داشت ـ به همگان اعالم کرد ... و درست از همین زمان بود که 
ِشرِشنِویچ خود را فوتوریست نامید. 

نشری  به عنوان  انتشاراتی  مؤسسة  این  که  پیداست  ناگفته 
کرد  تالش  شعر  مِزونیِن  شده بود.  گذاشته  بنیان  فوتوریستی 
موفقیتهای گیلِیا را تکرار کند و در ادبیات آن را الگوی خود قرار 
دهد؛ اما در این انجمن غولهایی که بتوانند با امثال مایاکوفسکی 
اعضای  بنابراین،  نداشت،  وجود  کنند،  همترازی  خلِبْنیکاف  و 
برای  مستقلی  تئوریک  زیربنای  به  می توانستند  به سختی  آن 
گروه دست یابند. به هرطریقی بر نزدیکی با اگوفوتوریست های 
مطالب  آنها  نشریات  در  هم  اغلب  و  داشتند  تأکید  پتربورگ 
خود را منتشر می کردند، بااین حال، جایگاه چندان مشخصی را 
فوتوریسم  آغازگران  با  را  پیوندشان  اینان  نداشتند.  تصرف  در 
و  گیلِیا  مخالفان  برضد  که  انتقادی ای،  سلسله سخنرانی  در 
این  رأس  در  می کردند.  ابراز  می شد،  ایراد  تِْسنْتری فوگا  سپس 
انتقادها همواره وادیم ِشرِشنِویچ دیده می شد که حتی همرزمان 

مزونینی اش بعدها اعتراف کردند: 

حقیقت دارد، ِشرِشنِویچ ای که ناشر مِزونیِن شعر و مدیر انجمن ما 
بود، برخورد خصمانه ای با دیگر مؤسسات انتشاراتی فوتوریستی 
دیگرمؤسسة  مجموعه  شعرهای  در  نه تنها  ِشرِشنِویچ  مثاًل  داشت. 
بابْروف  ِسرِگی  که  ـ  تِْسنْتری فوگا  ـ  فوتوریست ها  انتشاراتِی 
به  علِم  با  بلکه  نمی کرد،  شرکت  داشت،  برعهده  را  مدیریتش 
این که بسیاری از همکاران خود ما مطالبشان را در مجموعه های 
آنها چاپ می کردند، در بخش انتقادی مِزونین هرچه دل تنگش 
می خواست نثار این مجموعه شعرها می کرد. با این حساب، دربارة 
کروچیُونیخ،  بوْرلیوک،  برادران  خلِبْنیکاف،  فوتوریستی  گروه 
و  مِزونین  فوتوریست های  که  کامینْْسکی  و  مایاکوفسکی 
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فوتوریست  را  آنها  اصاًل  و  می شمردند  دشمن  را  تِْسنْتری فوگا 
همه چیز  ناگفته  نیز  نمی آوردند،  حساب  به  هم مسلک  و  واقعی 

آشکار است و نیاز به توضیح اضافه ای نیست! 

درست در چنین فضای ستیز و دشمنی و درگیریهای ادبی بود 
که استعداد ِشرِشنِویچ شکوفا شد و قوام یافت. او اشتیاق خاصی به 
فوتوریسم ایتالیایی نشان می داد و به  عنوان پروپاگاندیست اصلی 
آن نیز شناخته می شد. اعضای گیلِیا نیز بر ریشه های روسی خویش 
داشتند.  تأکید  غرب  به  خود  زیبایی شناختی  وابستگی  عدم  و 
خلِبْنیکاف که پذیرای قفسی فوتوریستی برای آینده گران نبود، 
با مارینِتّی را به شدت تکذیب کرد. این در  نزدیکی اندیشه اش 
حالی بود که ِشرِشنِویچ مانیفست های اصلی فوتوریسم ایتالیایی 
فوتوریسِت2  مافارکای  رمان  و  تریپولی1  جنگ  منظومة  نظیر 
مارینِتّی را ترجمه کرد. در 1914 به ابتکار و پیشنهاد ِشرِشنِویچ 
و کولْبین، مارینِتّی به روسیه سفری داشت، که البته الوریُوناف، 
مایاکوفسکی و بوْرلیوک در این جلسات حضور نیافتند. سپس 
ِشرِشنِویچ و بالْشاکوف اعالم کردند: فوتوریسم مکتبی اجتماعی 
با محوریت کالن شهر ساخته شده است؛ کالن شهری  است که 
که گونه گونی ملیتها را زائل می کند؛ بنابراین، فوتوریسم، شعری 
جهان وطن است. مِزونیِن شعر در محافل ادبی بیشتر به عنوان بال 
اعتدالی فوتوریسم به شمار می رفت و در اواخر همان 1913 درهم 
شکست. درضمن، زیر عنوان مزونیِن شعر سه سالنامه به نامهای 
افتتاح3، ضیافت به هنگام طاعون4 و سوختِن جسِد  روِز پیش از 

عقِل سلیم5 و چند مجوعه شعر منتشر شد.
1. La  Bataille  de  Tripoli
2. Mafarka  il  futurista 
3. Вернисаж
4. Пир во время чумы
5. Крематорий здравомыслия
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بود  فوتوریسم  از  تِْسنْتری فوگا )کانون گریز( شاخة دیگری 
که عنوانش با میانه روِی زیبایی شناختِی این گروه متناسب بود و 
رهبری آن را ِسرِگی بابْروف برعهده داشت. بزرگانی چون باریس 
دانش  که  آکسیُوناف،  ایوان  و  آسی یِف  نیکاالی  پاستِرناک، 
فرهنگی وسیع و تکنیک درخشانی داشتند، از اعضای این گروه 
بودند. نیکاالی آسی یِف را باید در این میان، ترجمه ناپذیرترین 
آنها دانست. امروزه این شاعر را در روسیه به ندرت می شناسند. او 
نبوغ و ذوق موسیقی اسالوِی غریبی داشت. آن زبان فراعقالنی 
در  پرداخته  بود،  و  ساخته  تئوریسین  به عنوان  کروچیُونیخ  که 
ترانه هایی  است؛  طنین انداز  ترانه ای   چون  آسی یِف  شعرهای 
گاه مفهوم و گاه گنگ که درکل به معجزه ای شباهت  دارند. 
آسی یِف نیز مثل اغلب شاعران آن دوره ـ طی حدود پانزده سال ـ 
استعداد درخشانش را بر باد داد و بعدها )از اواخر دهة 1920 تا 
اوایِل دهة 1960( فقط سرگرم نوشتن مشتی چرندیات سیاسی و 

حزبی بود.
و طی  یافت  در روسیه گسترش عجیبی  فوتوریسم  جنبش 
انجمنهایی  بزرگ  شهرهای  تمامی  در  تقریباً   1912-1913
اول،  جهانی  جنگ  شروع  با  اما  داشت.  وجود  فوتوریستی 
فوتوریسم به سرعت ضعیف شد و پس از 1917 فقط شاخه های 
دهند  ادامه  خود  رشد  به  توانستند  آن  فراعقالنِی  به اصطالح 
)آلکسی  چهل ویک درجه1  گروه  که  جایی  تفلیس،  شهر  و، 
فعالیت  آن  در  ْزدانِویچ(  ایلیا  و  تِِرنتی یِف  ایگور  کروچیُونیخ، 
در  هم  دیگر  از سوی  شد.  تبدیل  فوتوریسم  مرکز  به  داشت، 

1. Тифлисская  группа  «41°»
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پتروگراد1، آلکساندر توفاناف فعالیت خود را گسترش می داد.
به تدریج  فوتوریسم  جنبش  شوروی،  اتحاد  شکل گیری  با 
داوید  نظیِر  مکتب  این  نویسندگان  از  بسیاری  و  رفت  بین  از 
اِْکْستِر  آلکساندرا  و  ْزدانِویچ  ایلیا  سیِوریانین،  ایگور  بوْرلیوک، 
باگامازوف  آلکساندر  و  خلِبْنیکاف  ویلیمیر  کردند؛  مهاجرت 
در سنی کم درگذشتند؛ والدیمیر مایاکوفسکی نیز در 1930 در 
سی وهفت سالگی خودکشی کرد؛ برخی چون نیکاالی آسی یِف 
و باریس پاستِرناک از ایده آلهای فوتوریسم فاصله گرفتند و به 
سبکی مستقل و شخصی رسیدند؛ و باالخره، آلکسی کروچیُونیخ 
ایگور  اعداِم  و  مایاکوفسکی  مرِگ  از  پس  دهة 1930،  در  هم 
خریدوفروش  سرگرم  و  گرفت  کناره  ادبیات  از  تِِرنتی یِف، 
کتاب عتیقه شد، که البته در آن زمان شغل دندان گیری نبود. اما 
1. نام پرماجرای این شهر پرماجرا نیازمند توضیح کوتاهی است: در ابتدا، یعنی 
اوایل قرِن هجدهم و زماِن ساختن این شهر، پیُوتِْر کبیر آن را سانْْکت پتربورگ 
نامید و، برخالف تصور بسیاری، مقصود این نامگذاری، نه به افتخاِر ناِم خوِد پیوتر، 
که دراصل به افتخاِر پتروِس مقدس بود. اما بعدها در 1914 و زمان جنگ با آلمان، 
تزار نیکالی دوم که می خواست نامها روسی باشند، این پسوند آلمانِی بورگ را 
بیگانه می خواند و باوجود مخالفت بسیاری و ازجمله افسران ارشد ارتش، این شهر 
را پتروگراد نامید؛ چون گراد یا همان ُگوراد هردو پسونِد روسی هستند به معنای 
شهر. بعد از انقالب هم هنوز مدتی ناِم این شهر پتروگراد بود، اما بعد از مرگ لنین 
و به احترام نام بنیانگذار شوروی به لنینگراد تغییر یافت. سرانجام در 1991 نام این 
شهر مجدداً به شکل اولیة سانکت پتربورگ بازگشت، سالِژنیتِسن زمانی می گفت 
اگر قرار است نام این شهر روسی باشد، پیشوند سانکت )به معنای مقدس( نیز نه 
از ریشة التین و ژرمِن آن، که باید به شکل روسِی ْسویتا می آمد و، قاعدتاً، نام 
شهر باید می شد ْسویتاپتروگراد، که البته کسی در آن زمان وقعی به نظر سالِژنیتِسن 
ننهاد. درهرحال، امروزه ما شهری داریم به نام سانکت پتربورگ، یا پتربورگ، یا 
آن طوری که گاهی روس ها خالصه اش می کنند پیتِر، اما استانی که این شهر مرکز 
آن است، مثل زمان شوروی هنوز استان لنینگراد نام دارد. آن چه هم نظیِر پترزبورگ 
و سن پترزبورگ اغلب در متون ترجمة فارسی خوانده  و نوشته ایم همواره نتیجة 
برگردان غیرمستقیم متون روسی از فرانسه و انگلیسی است و بهترازهمه این است 
که آن را به شکل خالصة پتربورگ بخوانیم و بنویسیم، مگر ضرورتی تاریخی 

)نظیر برخی قسمتهای همین کتاب( برای متن وجود داشته باشد.ـ م.
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در  فرهنگی  فعاالن  و  نویسندگان  از  تا 1930 گروهی  از 1927 
*، سعی کردند بار دیگر 

پتربورگ، تحت عنوان انجمن هنر رئال11
فوتوریسم را احیا کنند. کسانی چون دانیئیل خاْرمْس، آلکساندر 
یوری  واگیناف،  کانستانتین  زابالُوتسکی،  نیکاالی  ویدینْْسکی، 
والدیمیراف، ... از اعضای این انجمن بودند؛ نیکاالی آلِیْنیکاف 
یِوِگنی شوارتس و حتی فیلسوفانی نظیر یاکاف دروْسکین و  و 
لیانید لیپافسکی و همین طور نقاشانی چون کازیمیر مالِویچ، پاِول 
پُوریِت(  آلیسا  و  گلیباوا  تاتیانا  نابغه اش،  شاگردان  )و  فیلُوناف 
خود را به خط فکری انجمن هنر رئال نزدیک می دانستند. آنها 
انزجار خود را از فرمهای مرسوم هنری اعالم کردند و حکم به 
شالودة  گروتسک  و  دادند  واقعیت  تصویر  متدهای  بازآفرینی 
رئال، دو مکتب  هنر  انجمن  بود. جز  هنریشان  آمیزه های  اصلی 

سورئالیسم و دادایسم نیز به فراوانی از گروتسک بهره   برده اند. 
1 و اَبزورد نیز از مفاهیم محوری و مهمی بودند که 

اَلوگیسم2
انجمن هنر رئال آنها را به کار بست و به خوبی پروراند، اما حمالت 
بی امان از جانب منتقدان نیمه رسمی و عدم امکان نشر آثارشان 
و  خاْرمْس  ویدینْْسکی،  نظیِر  انجمن  اعضای  برخی  شد  باعث 
والدیمیراف ناگزیر به ادبیات کودک روی آورند و بسیاری از 
با سرنوشتی هولناک و تصورناپذیر در  نیز هرکدام  دیگر اعضا 

حبس و تبعید از بین رفتند. 

* ОБЭРИУ (Объединение  Реального  Искусства)
алогизм (alogism) .1؛ استدالل و اندیشة غیرمنطقی یا جریانی فکری که قوانین 
و قواعد منطق را برهم می زند. در ادبیات، به معنای اسلوبی ادبی و سبک شناختی 
است که روابط منطقی زبان ادبی را نادیده بگیرد و نفی  کند که اغلب هم برای 

افکتی کمیک مورد استفاده قرار می گیرد.ـ م. 
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از چپ: آندری شمشورین، داوید بورلیوک و والدیمیر مایاکوفسکی، 1914



یوری تینیاناف

ویلیمیر خِلبنیکاف



آلکسی کروچیونیخ

آلکسی کروچیونیخ



           نیکاالی آسی یِف                                                  داوید بورلیوک

           سرگی تری تیکوف                                             وادیم ِشرِشِنویچ



از چپ: میخاییل ماتوشین، کازیمیر مالویچ و آلکسی کروچیونیخ، 1913

از چپ: ماندلشتام، چوکوفسکی، لیف شیتس و آنّینکوف، 1914



از چپ: لیف شیتس، ن. بورلیوک، مایاکوفسکی، د. بورلیوک و کروچیونیخ



گروه ایماژینیست ها، 1919
ایستاده از چپ: شریشفسکایا، ماریِنگورف و گروزیناف

نشسته از چپ: ِشرِشِنویچ و یِِسنین

واسیلی کامینسکی



آری، چنان ظرفیتی در من است
که همة اضداد را تلفیق می کنم!

والت ویتَمن

II
مایاکوفسکیومرسدِسعصرجدید

ـ و در سپیده دمان بساِط صفحه  ـ بیش از یک قرن پیشـ  در 1902ـ 
و گرام، فَرنکی نوریس، نویسندة نه چندان مطرح امریکایی، نظر 

پیامبرگونه ای داد:

و  بیست ویکم  سده های  حیاِت  که  است  موسیقی  قسمِت  شاید 
بیست ودوم را در سینه جا دهد.

و به راستی هم تقریباً از دورة الویس پریسلي، موسیقی، که چندی 
بعد کاماًل با تصویر درهم تنید، با اطمینان بیشتری جای ادبیات را 
تنگ کرد. اگر که نثر هنوز هم صدقه سرِی آثار پلیسی ـ جنایی، 
رمانهاي  زنانه و تخیّلی نفسی می کشید، وضع شعر دیگر چندان 

تعریفی نداشت.
در چنین دورانی شاید به عنوان تنهاپدیدة شعر روسي بتوان 
از ایئوسیف بُروتْْسکی نام بُرد. این چهرة غریب و همیشه در مه 
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نبوغ شعر روسی  بارقه های  برای خوانندگان روسی از آخرین 
تبعیدی  به  دستگیری  از  پس   ،1964 در  که  است،  بیستم  قرن 
پنج ساله به اتهاِم انگل بودن محکوم شد. این حکم در  سال بعد، 
و  آخماتاوا  آنّا  پیگیریهای  و  وساطت  و  عمومی  فشار  به خاطر 
دمیتری شاْستاُکوویچ، که استعدادش را بسیار می ستودند، لغو 
شد، اما او را مجبور به ترک وطن کردند. ایئوسیف بُروتْْسکی 
بیشتر عمر خود را در سرگردانی و مهاجرت به سربرد. در ایاالت 
متحده باقی عمر را به روسی و انگلیسی نوشت و در دانشگاهها و 
کالجهای ادبیات روسی تدریس کرد و جز چند کار پراکنده ای 
در  مجموعه اشعارش  همة  می شد،  منتشر  روسیه  در  او  از  که 
شوروی  فروپاشی  زمان  تا  این که  )جالب  شدند  منتشر  غرب 
نویسندگان  و  ادبیات  عالقه مندان  بیشتر   ،90 دهة  ابتدای  در 
بودند(.  بی خبر  شاعری  چنین  وجود  از  شوروی  داخل  روسی 
تابه  حال  )و  ادیب روسی  پنجمین  بُروتْْسکی  خالصه در 1987 
آخرینشان(  بود که به دریافت جایزة نوبل ادبی نائل آمد، اما، 
حتی او هم؛ اول آن که از بسیاری جهات باعث پیدایِی حاالت 
انگار  آن که،  دیگر  و  شد؛  ادبیات  حوزة  از  خارج  شرایطی  و 
متعلق بود به قرنی که گذشته است؛ پس بیهوده نیست اگر او را 
آخرین آوازه خوان امپراتورِی شعری ـ که سالها پیش از ظهور 

خوِد بُروتْْسکی از هم پاشید ـ بدانیم.
مختلفی،  به علل  شوراها،  سرزمین  فروپاشی  با  جدید  نسل 
نام مرسدس  از یاد برد؛ نسلی که  ادبیات قرن خود را  بزرگان 
چنان چه  شد.  جدید  عصر  کنایه آمیِز  و  نادستیاب  نماد  برایش 
چون  شاعرکی  بیستم،  قرن  آغازین  دهة  در  بگیریم  فرض 



  مایاکوفسکی و مرسدِس عصر جدید   41

چوبدست  که  می دانست  خود  افتخار  ویْرتینْْسکی1  آلکساندر 
برایش  شده  که  هم  چندلحظه ای  را  مایاکوفسکی  والدیمیر 
نگهدارد، اما همین به اصطالح مایاکوفسکی باید امروز بی نهایت 
خوشبخت می بود که او را ویْرتینْْسکِی دوراِن ما بفرستد پِی مزه 

برای نوشیدنی.
نسل  اذهان خردگرای  به  معقولی  پرسش  بر همین   اساس، 
والدیمیر  اصاًل  که  نیست  بهتر  شد:  متبادر  مرسدسی  جدید 
مایاکوفسکی را از مرسدس عصر حاضر بیرون بیندازیم؟ مگر 
)والدیمیر  کوبوفوتوریست  جناِب  همین   1913 در  درست 
مایاکوفسکی( و رفقایش )داوید بوْرلیوک، آلکسی کروچیُونیخ 
مانیفسِت  نبودند که چنین سوری را در  و ویلیمیر خلِبْنیکاف( 
کشیده ای به گوش پسند عمومی برای پیشینیانش ترتیب دادند: 
 دور باید انداخت پوشکین و لِرمانتاف و داستایِفسکی و تالْستوی 
و غیره را2. هرچند نماد آن عصر، نه مرسدس، که کشتی بخار 

پیش پاافتاده ای بود. 

و  آهنگساز  شاعر،  تئاتر،  بازیگر   )1889-1957( ویْرتینْْسکی  آلکساندر   .1
در  صحنه  روی  بازی  با  را  کارش  سالها  آن  در  روسی.  مشهور  آوازه خوان 
لباس و گریِم پیِرو آغاز کرد و ترانه هایی را که اجرا می کرد، اغلب سرودة 
خودش بود. قالب پذیرِی ظریف، تقلید صدای استادانه و غنای لحن و لهجه 
در کنار چهرة منحصربه فردش او را به شهرت بسیاری رساند و بعدها از روی 
شعرهای آلکساندر بلُوک، ِسرِگی یِِسنین، فیُودار ساالگوب، ایگور سیِوریانین 

و آنّا آخماتاوا ترانه های بسیاری را ساخت و اجرا کرد.ـ م.  
2. ایگور سیِوریانین، در آن  زمان پاسخ درخوری به این جبهه گیری داد و نوشت: 
نه، قربانتان گردم، لِرمانتاف را نباید از کشتی عصر جدید بیرون انداخت؛ این 
باید به ساخالین تبعید شوند!« و کالم سیِوریانین هم  برادراِن بوْرلیوک  اند که 
طعنه ای بود به این که، دو برادر دیگِر بورلیوک نیز بی مقدمه راه افتاده و به برادر 

سومشان در صِف کوبوفوتوریست ها پیوسته  بودند.
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می توان به یاد آورد که در دهة دوم قرن بیستم، مایاکوفسکی، 
که در آن زمان در نشریة لِف1 )جبهة چِپ هنر( قلم می زد، خود، 
چندین بار اظهار کرده بود: حیات شعرهای او تنها در دورة حکومت 
سوسیالیستی،  حکومت  سویی،  از  است.  ممکن  سوسیالیستی 
همچنانی که می گفت، قرار بود عمر درازی داشته باشد. اما خوب 
... حاال در این مسکو از پشت پنجره مان چه می بینیم ... و به راستی 
نیست که  بورژوازی  این شبیه همان دموکراسِی  چه خبر است؟ 
است  بهتر  پس  نداشت؟  را  دیدنش  چشم  حتي  مایاکوفسکی 
بگوییم: نقشة شوم بیرون انداختن مایاکوفسکی از مرسدس عصر 

حاضر دیگر عملی شده است.  
به هیأِت  را  مایاکوفسکی  و  بیاییم  که  است  فریبنده  چه 
دوست  استالین،  و  تروتْْسکی  لِنین،  معنوی  نوکر  و  آوازه خوان 
یا  و  گومیلوف  نیکاالی  قاتل  خونریز،  ِچکیست های2  جان جانِی 

مرتدی متخاصم، لعن و نفرین کنیم.
دربارة  دوپهلو  و  ریاکارانه  حاشیه پردازانه،  پرسش  اما 
مایاکوفسکی را تنها آنهایی می توانند طرح کنند که خود نیز  از 
چنین قابلیت  و ویژگیهایی سود ببرند. دراین بین، کالم ویچسالف 

Леф .1؛ نشریه ای که مایاکوفسکی و هم اندیشانش در 1923 راه انداختند و نویسندگانی 
روْدچینْکو،  آلکساندر  چون  نقاشانی  بابِل،  ایساآک  و  پاستِرناک  باریس  چون 
و  بریک  اُسیپ  ماننِد  ادبی  نظریه پردازانی  و  آیزنشتاین  ِسرِگی  نظیِر  فیلمسازانی 
ویکتور ْشکلوفسکی در آن همکاری داشتند. این نشریه در قیاس با دیگر تشکلهای 
وفادار کمونیستی، نه با دیدگاه سیاسی ، که با دیدگاههای زیبایی شناختی اش متمایز 
و مشخص بود و به دور از هر تقلید محافظه کارانه ای، از فرمی مدرن برای همراهی 
با محتوای انقالب حمایت می کرد. لِف از نظِر کیفی برتر از دیگر نشریات دوران 
خود بود، اما چون خوب فروش نمی رفت، در 1925 انتشارش متوقف شد و بار 
دیگر در 1927 فعالیتش را با ناِم لِِف نو آغاز کرد و باالخره هم در اوایل 1930، وقتی 

مایاکوفسکی به انتشارش ادامه نداد، کاماًل تعطیل شد.ـ م.
 .)Cheka( 2. کارمنِد کمیساریای ویژة مبارزه با ضِد انقالب، خرابکاری و سودجویی

کمیساریای ِچکا در 1918 به  امر دولِت شوروی تأسیس شد.
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چه  تا  داده است،  قرار  مخاطب  را  خود  که  نثرنویس،  ایوانوف 
اندازه صادقانه به نظر می رسد:

می ترسم به خاطر احترام به حکومت شوروی و مفیدبودنم برای 
آن، دستگاه هنری خود را خراب کرده باشم )1942(.

آیا چنین اندیشه ای از ذهن مایاکوفسکی هم گذشته است؟ 
این  بر  را  معینی  شعر خودتقلیدِی طرح خنده1 )1923( روشنای 
پرسش می تابانَد. حتي می توان در کنار این، به اپیزود توصیف شدة 
به  مایاکوفسکی  سفر  آخرین  به  مربوط  که  نقاش،  آنّینکوف 

پاریس می شود، اشاره داشت:
مسکو؟  برمی  گردید  ِکی  باالخره  پرسید،  من  از  مایاکوفسکی 
می خواهم  چون  نمی کنم؛  هم  را  فکرش  دیگر  دادم،  جواب 
هنرمند باقي بمانم. مایاکوفسکی به شانه ام زد و با قیافه ای غمگین 
و صدایی گرفته، گفت، ولی من برمی گردم ... چون مدتهاست 
صحنه ای  به راستی  هم  بعد  و  گذاشته ام.  کنار  را  شاعری  که 
بیخ گوشی  و  افتاد  هق هق  به  مایاکوفسکی  داد:  رخ  دراماتیک 

گفت، حاال من ... مستخدم دولتم ...

وجدان  به  وامی گذاریم  کاماًل  هم  را  داستان  این  صحت 
در  هرگز  و  هیچ کجا  مایاکوفسکی  چون  آنّینکوف؛  شخص 

حضور هیچ کس دیگری حرفی مشابه این نزده است.
بااین حال ـ هرطور هم در نظر بگیریم ـ نمی توان از یاد برد 
که مناسبات باریس پاستِرناک و مارینا تْسِوتایِوا  با مایاکوفسکی 
از  می توان  چه طور  و  بوده است؛  توأم  شوروشعف  با  همیشه 
یگانه  آخماتاوای  آنّا  که  گذشت  به آسانی  مطلب  این  کنار 

1. Схема смеха
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بسیار  همواره  را  او  آفریده های  نیز  بزرگ  مانِْدلْْشتاِم  اُسیپ  و 
کاماًل  سنتهایی  از  شاعران  این  این که خود  نه  مگر  ستوده اند؟ 
ژرف  تأثیر  اصاًل  می کردند؟  پیروی  مایاکوفسکی  با  متفاوت 
بیستم روسیه چه کنیم؟ مگر جز  بر شعر قرن  را  مایاکوفسکی 
این است کهـ  به تقریبـ  تمامی شاعران این سده، از معاصرانش 
)باریس پاستِرناک، مارینا تْسِوتایِوا، ایلیا سیلْوینْْسکی، نیکاالی 
زابالوتْْسکی و ...( گرفته تا شاعران مطرح نیمة دوم قرن )ویکتور 
مکتب  مختلفی  اشکال  به   )... و  بُروتْْسکی  ایئوسیف  ساْسنورا، 

مایاکوفسکی را از سر گذرانده اند. 
در اینجا از تأثیر مایاکوفسکی بر شاعران دیگرملل صرف نظر 
و  انگلیسی  ملل  ادبیات  دست کم  من  خوانندة  چون  می کنیم؛ 
بداقبال  ادبیات  برعکِس  را،  اسپانیولی زبان  تاحدودی  و  فرانسه  
و  داشته  رو  پیش   میانجی  زبان  بدون  اغلب  ایران،  در  روسی 
از این موضوع و حتي تأثیری که این شاعر بر شاعران معاصر 

خودمان گذاشته،  کم نشنیده است. 
نویسنده  آثار  بهترین  از  بسیاری  که  سنّت  شده  روسیه  در 
زنده  دیگر  مؤلفشان  نه تنها  می رسد،  مخاطب  دست  به  وقتی 
نیست، بلکه حتي استخوانهایش هم تبدیل به خاک شده است. 
کافی ا ست اشاره کنیم به شعر مشهور ابلیس1 لِرمانتاف، که در 
1860 منتشر شد، یعنی نوزده سال پس از مرگ نویسندة نابغه اش 

که خود بیست وهفت سال بیشتر مجال زندگي نیافت. 
عماًل  می شود.  شکسته  سنت  این  اما  مایاکوفسکی  دربارة 
حیاتش  زمان  در  جزئی،  چندکار  به استثنای  نوشت،  او  هرچه 
منتشر شد. تنها دو شعر پس از مرگ مؤلف منتشر شد و چندان 
پاسپورِت  برای  شعری  کار،  دو  این  که  نیست  تعجب  مایة  هم 
1. Демон 
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شوروی1 و نامه ای به تاتیانا یاکاْولیوا2 باشند.
تا آنجا که مربوط به شعر اول می شود، آشکار است که خود 
والدیمیر مایاکوفسکی به حرکت دور از انتظار و یا تمجیدی که 
مدتها انتظارش را می کشید، پی  برده بود؛ چون این امر مهم اعطای 
گذرنامه تنها در حق وابسته های محدودی از شهروندان شوروی 
آری،   ... داشت  شگفت  جای  بسیاری  برای  و  می گرفت  انجام 
دقیق تر بود اگر نام این اثر، شعری برای گذرنامه گذاشته  می شد؛ 
چون در 1929 برای هیچ کدام از شهروندان شوروی امکان سفر 
به خارج از خطة داس  و چکش وجود نداشت. در اتحاد جماهیر 
شوروی صدور رسمی گذرنامه )آن هم به طور مقطعی و تنها برای 
جماعت شهری( در 1932ـ  دوسال پس از مرگ شاعرـ  آغاز شد.

شعر دوم )نامه ای به تاتیانا یاکاْولیوا( را هم مایاکوفسکی به 
به لی لی  نکرد که در 1915  منتشر  این  علت  به  فراوان  احتمال 
بریک قول داده بود، نوشته ها و آن چه را بعدها خواهدنوشت، 
این خطابة عاشقانه،  انتشار  او تقدیم می کند.  به  پیشاپیش فقط 
دیگری  زن  به  پیشاپیش  دراصل،  اما  بود،  زن  یک  به نام  که 
تقدیم می شد، ناگفته پیداست که حتي در روسیة دهة 20 هم 
مثاًل ممکن  نمی شد، هرچند چنین  چیزی  پنداشته  جز مزخرفی 
آید.  به نظر  هم  پسندیده  و  داده باشد  رخ  عَرب  شعر  در  است 
را  کار  این  پیش ازمرگش  نامة  در  مایاکوفسکی  باوجوداین، 

می کند، که قدری جلوتر درباره اش خواهم گفت.
مدام  را  شعر  این  انتشار  شاعر،  بیوة  به عنوان  بریک،  لی لی 
آن  و  اولین بار  برای  که  می شود  طور  این  و،  می اندازد  عقب 
اسالوشناس،  یاکوبسوِن  رومان  بعدها  متحده،  ایاالت  در  هم 

1. Стихи  о  советском  паспорте
2. Письмо  Татьяне  Яковлевой
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چنان که به تصور شگرف هیچ کسی خطور نمی کند، برمی دارد 
و این شعر را به عنوان اثری ضد شوروی منتشر می کند.

اما  می شود،  سیزده جلد  بر  بالغ  مایاکوفسکی  مجموعه آثار 
بسیاری از نوشته های او کارهای نازلی هستند. لِژنیف، یکی از 

فرزانه ترین منتقدان ادبی دهة 20، در 1927 نوشته است: 
این ناصح حّراف و واعظ و سخنران امروزی را دیگر به هیچ وجه 
شلوارپوش1  ابر  درخشان  منظومة  مایاکوفسکِی  همان  نمی توان 
همان  در  و  بود  که  باشد  همانی  شاید  فرم  نظر  از  دانست. 
جایگاه رفیع قرار داشته باشد، اما آن هیجان و شوروحرارتی که 
خواننده را قبضه می کرد، دیگر از وجودش رخت بربسته است. 
مایاکوفسکِی َسنبل کار و سطحی هرگز با آن مایاکوفسکِی یاغی 

و مایاکوفسکِی سالهای نخست،  قیاس شدنی نیست.

در شعر نیز، درست مثل ریاضیات، کشفیات معموالً در همان 
سالهای جوانی رخ می دهد. این است که کشفیات مایاکوفسکی 
هم همان کارهای لیریک دهة آغازین قرن و اوایل دهة 20 اوست 
و بیشتر نمونه شعرهایی هم که در این کتاب پیش  رو دارید، از 

آثار همان  دوره است.

1. Облако  в  штанах 



ایئوسیف بروتسکی

الکساندر ویرتینسکی



شمارة نخست نشریة  لِف، به سردبیری مایاکوفسکی



 ولی هیچ کدامتان
چون من  نمی توانید

 خود را از دروِن خویش
چنان بیرون بیاورید

   که تنها لبهاتان برجا بماند.

والدیمیر مایاکوفسکی

III
کالمزیرکوخوشساخت

در اتوبیوگرافي مایاکوفسکی، که عنوانش خودم1 است، دو اپیزوِد 
نخست،  اپیزود  در  می کند.  جلب  را  توجه  کم اهمیت  به ظاهر 
مایاکوفسکی، هفت ساله است و با پدرش در کوهستان به سر می بََرد.

به  اسب  بر  سوار  را  من  گاهی  پدرم  دیگر  حاال  دارم.  هفت سالی 
گشتهای جنگلبانی اش می بُرد. گردنه .  نیمه شب. همه جا را مه گرفته بود. 
حتی پدرم را نمی دیدم. کوره راهی باریک. ظاهراً آستین پدر به شاخة 
نسترنی گرفت. شاخه در رفت و خارهاش چسبید توی صورتم. آهسته 
ناپدید شدند.  ناگهان مه و درد  ناله ای کردم و خارها را در آوردم. 
پایین تر، زیر پاهامان، در مهی که رقیقتر شده بود، چیزی درخشانتر از 
خوِد آسمان به چشم آمد. نور برق بود. از کارخانة پَرچکاری شاهزاده 
ناکاشیْدزه. بعد از دیدن آن برق دیگر کاماًل عالقه  ام را به طبیعت از 

دست  دادم. چیز عقب مانده ای است این طبیعت.

1. Я  сам
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و به واقع هم در شعرهای مایاکوفسکِی شاعِر شهر، حتي ردی 
از نوستالژِی طبیعِت ازلی دیده  نمی شود. انگار که کودکی اش 
بایکال و نه در قفقاِز شکوفان  استپهای وحشِی آن  سوی  جایی در 
و  جنگل  در  را  مایاکوفسکی  نمی توان  اصاًل  گذشته باشد. 
بیشه زار تصور کرد. البته، اگر مقصودمان جنگلهای نفوذناپذیر 

نباشد. بعدها این موضوع در فرموِل شاعرانه ای تجلی می یابد:

بیست وهشت   سال ست
             ذهنم را آزاد گذاشته ام

نه برای استشمام
که برای اختراِع گل  سرخ.

                                     منظومة انترناسیونال پنجم1، 1922

طبعش همیشه ابداع را ترجیح می دهد.
در اپیزود دوم، مایاکوفسکی، شاگرد کالس سوم دبیرستان 

است و دیگر تاحدی با ارکان مارکسیسم آشنایی دارد.
پنج  روبل دادند دستم و من را فرستادند دنبال نفِت چراغ. آنجا 
 اشتباهی چهارده روبل  و نیم پسم دادند؛ یعنی ده  روبِل تمام کاسب 
دوروبر  زدم  چرخ  دوباری  می داد.  آزارم  وجدانم  شده بودم! 
آهسته  نمی گذاشت(.  راحتم  اِرفورت  پروگرام  )فکر  مغازه 
ایستاده،  کی  دخل  پشِت  می بخشید،  پرسیدم:  مشتري  یک  از 
صاحب مغازه یا کارگرش؟ جوابم داد: صاحب مغازه! این بود که 
با خیال راحت چهارتکه نان قندی خریدم و خوردم. بقیة پول را 
هم رفتم قایق سواری توی برکة پاتْریاْرشایی. از همان وقت است 

که دیگر نمی توانم حتي به نان قندی نگاه کنم!

1. Пятый  Интернационал 
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درست، قسمت بعدی اتوبیوگرافي هم این است:
خانواده بی پول مانده.

باوجدان،  پسرک  این  چرا  که،  می شود  مطرح  پرسشی 
وقتی مطمئن می شود سِر کاسبی از طبقة متوسط بورژوا کاله 
رفته است و نه فردی از طبقة کارگر )و آشکار است که دزِد ماِل 
با این که می داند خانواده بی پول   ،)*

دزدی را سرزنش نمی کنند1
مانده ، آن قدر القیدانه ده روبل تمام کاسب شده را خرج می کند؟ 
جوان  غاصِب  همین  مادِر  است:  خیلي ساده  پاسخش  به نظرم 
پروگرام حزب  با  هم  هیچ  و  است  جنگلبان  یک  بیوة  که  ما، 
کمونیست آلمان آشنا نیست و به زحمت با حقوق بازنشستگی 
فرمان  پسرش  به  فراوان  احتمال  به  می کند،  گذران  ناچیزی 
می داد پول دزدی را برگرداند و اصاًل هم به این فکر نمی کرد 

سر صاحب مغازه کاله رفته باشد یا کارگر آن.
راستی، جالب است بدانید یک جوان امروزی در موقعیتی 
مشابه چه طور عمل می کرد. گمان می  کنم که دقیقاً مثل همان 
مارکسیست جواِن صدساِل پیش، تنها با یک تفاوت که این یکی 
هیچ خودش را با فکر این که پول متعلق به چه کسی بوده، آزار 
نمی داد و فوری راه دیسکو و کازینو را پیش می گرفت. و چه 

خوب می شد، اگر این حدس، نادرست از آب درمی آمد!
بزرگ  شاعران  همة  برعکس  مایاکوفسکی،  والدیمیر 
پایتخت  پتربورِگ  در  بلُوک(  آلکساندر  )به استثنای  دوره  آن  
شاید  و،  داد  دست  از  را  پدرش  هشت سالگی  در  نشد.  زاده 
بر  بود که  اتفاقات تکمیلی ای  از آن  این موضوع، یکی دیگر 
پدر  مسألة  پیداست،  چنان که  گذاشت:  تأثیر  نویسنده شدنش 

* крадущий  у  крадущего  осуждению  не  подлежит
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برای تمامی نویسندگان بزرگ روسی مسألة حیرت آوری بوده 
 است. پدر یا جدا از فرزندش می زیست )مثل قضیة آلکساندر 
لِرمانتاف،  میخاییل  )مثل  دنیا می رفت  از  یا خیلی زود  بلوک(، 
لِف تالْْستوی، ایوان تورِگنیف، فیُودار داستایِفسکی و ... ( و یا 
اگر هم که با خانواده زندگي مي کرد )مثل آلکساندر پوشکین(، 

باید گفت رابطه اش با پسر بسیار بغرنج بوده است.
موضوع  منتظر  دیگر  حاال  حتماً  ما،  بادقت  خوانندة  اما 
پیچیده ناِم این فصل است. خوب، باید گفت انتظارش هم بیهوده 
نبوده است. حتی، اگر درست به یاد داشته باشم، شخص شخیص 
فروید هم جایی آورده که، پسیکوآنالیز نه ابداع او، که به واقع، 
بوده است و خود  برادران کارامازوف  نویسندگان هملت و  کار 

ایشان )یعنی جناِب فروید( تنها خواننده ای بادقت بوده  و بس.
آری، چنان که می شد انتظارش را داشت، والدیمیِر ما سالهای 
نخست دبیرستان را با نمراتی ممتاز از سر گذراند، اما بعد سرد 
شد و مدام از این مؤسسة آموزشی به مؤسسة دیگر می رفت. باید 
نوشتن را کم  نقاشی می کرد و خالصه که فقط  گفت، خوب 
داشت ... و آن اتفاق شگرف هم افتاد: یازده ماه حبس در سلول 

انفرادی به خاطر سیاست.
لِرمانتاف،  میخاییل  مثل  اما  مایاکوفسکی  والدیمیر 
مادربزرِگ نژاده و شریفی نداشت تا حتی نخستین سیاه مشقهای 
نوة نابغه اش را حفظ و نگهداری کند. مفتشان زنداِن بوتیرکی 
زمان  در  مایاکوفسکی  شعرهای  دفتر  نخستین  ضبط  با  هم 
آزادی اش از زندان ـ که چیزی در حد کارهای اولیة آندِری 
بیِلی بوده است ـ شاید نادانسته خدمت بزرگی به ادبیات روسی 
در  بعد  چندی  مایاکوفسکی  داستان،  همین  درنتیجة  کردند. 
شعری  استقالل  و  به خودویژگی  حقیقی  اش  شعرهای  نخستین 
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تجربیات  و  واژه سازی  به  را  بلندی  و کشش  طبع  که  می رسد 
فرمالیستی نوید می دهد.

در همان شعرهای نخست مایاکوفسکی، گرایش غریبی به 
قاعده  براندازی و طنزی غمناک هویداست. بیهوده نبود که در 
صفحات  محبوب  میهمان  هجو آمیزش  سرودهای  آن  با   1915
هجو نو1 شد. به عنوان خصیصة بارز شاعرانگیهای مایاکوفسکی 
از کارهای متأخر( در وهلة  بسیاری،  جوان )و حتی در موارد 
نخست باید از عشق او به صنعت اغراق و استعارات پرتفصیل 
متنی  در  ترکیبی  قافیه ا ی  و  استادانه  آوایی  جناس  از  و  گفت 
مدنظر  سبک  در  را  تغییری  هیچ  اغلب  که  جدی  و  تراژیک 
ابداع  هرگز  این چنینی  قافیه ای  که  است  آشکار  ندارند. 
مایاکوفسکی نبوده است و آن را حتی در کارهای پوشکین و 
ِدرژاوین هم می توان سراغ گرفت، اما شاعران پیشین نه این  قدر 
پیوسته و مدام، که تنها در برخی مواقع، به عنوان نمایش ابتکارِی 

نگاره های بلندپروازِی شاعرانه شان، از آن بهره می گرفتند.
مدرسة  اخراجِی  ـ  مایاکوفسکِی کوبوفوتوریست  در 1913 
بیشتر  قطعه شعر  ده بیست  و مجسمه سازی که  معماری  نقاشی، 
اصاًل  )که  بوْرلیوک  داوید  به همراهی  گروهی  در  ـ  نگفته بود 
واسیلی  و  داشت(  تبحر  تشکیالتی  کار  در  بیشتر  و  نبود  شاعر 
کامینْْسکی  )که در پشت صحنة تئاتر کار می کرد و با گروهی 
که در جنوب و مرکز روسیه نمایش  می داد فعالیت داشت( مثل 
شوَمنی برجسته خودی نشان می دهد و به زودی شهرتی همه گیر 

و جنجالی پیدا می کند.
مایاکوفسکی،  شعرهای  لیریک  قهرمان   1913 پاییز  اما 
این  مایاکوفسکی.  والدیمیر  می شود:  هم  فامیلی  و  نام  صاحِب 
1. Новый Сатирикон
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داستان به مسخره ترین شکلش روی داد: از همان شاهکارهای 
دستگاه سانسور. در برگة عنواِن نسخة نمایشنامة منظوِم تراژدی1، 
که به دایرة عظمای سانسور ارسال شد، مثل همیشه نام و فامیلِی 
این  که  می بََرد  گمان  سانسور  دایرة  شده بود.  منعکس  مؤلف 
)فرض  است  مذکور  تراژدی  عنواِن  مایاکوفسکی  والدیمیر 
پوشکین(.  گادونوِف  باریس  مشهور  اثر  شبیه  چیزی  کنید، 
می توان گفت این خطا بسیار هم مایاکوفسکی را مسرور کرد. 
جهت  آن  از  آن،  مؤلِف  با  اثر  قهرماِن  همانندسازِی  چنین  اما 
مشکل ساز است که در آینده حتماً از مؤلف انتظار خواهدرفت 

با خوِد ادبی اش همرنگ باشد.
در 1915 نخستین قهرمان زن لیریِک مایاکوفسکی نیز نامی 
ابر  ماریای  الگوی  باوجوداین،  می کند.  دست وپا  خود  برای 
شلوارپوش، برخالف نظر همگان، نه تنها ماریا دینیساوا )هنرمند 
اُوِدسایی(، که سافی یا شاماردینا )موضوع اختالف مایاکوفسکی 

و ایگور سیِوریانین( نیز هست.
دربارة منظومة ابر شلوارپوش در روسیه شاید یک کتابخانة 
این  در  مایاکوفسکی  نگاشته شده است.  تفسیر  و  تحقیق  کامل 
یا  شوَمن  به عنوان  نه  دیگر  و  رشد خود می رسد  نهایت  به  اثر 
نابغه ای،  غنایی  شاعر  درهیأت  که  نو،  هجو  از  نویسنده  ای 
پرمضمون  استعارگی  چنین  هرگز  روسي  شعر  می کند.  ظهور 
دارد  وجود  ظنی  حتي  ندیده بود.  خود  به  را  انرژیکی  فشار  و 
می گذشت،  زمان  هرقدر  مایاکوفسکی  خوِد  می گوید:  که 
سطح   در  کاری  دیگر  که  می کرد  احساس  شدیدتر  و  بیشتر 
هنرمند  برای  احساسی  چنین  و  نخواهدنوشت.  شلوارپوش  ابر 

مبتکری چون مایاکوفسکی فاجعه ای محسوب می شود.
1. Трагедия
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حتی هیچ یک از منظومه های مهم آتِی مایاکوفسکی چون 
این باره3  در  و   )1918( انسان2   ،)1915( پشت1  مهره های  فلوت 
میل  شلوارپوش  ابر  مدل  به  غیرارادی  به طور  که   ،)1923(
می کنند نیز به پای این اثر نمی رسند و، می توان گفت، سراسر 
حالتی  در  بیستم  قرن  دوم  دهة  مایاکوفسکِی  جامعه شناسی 
نیمه هوشیار، تحت  تأثیر هراِس نیافریدِن ابر شلوارپوشای جدید، 

رشد می کند. 
یا  را  اختالطی  متنهای  از  متراکمی  منظومة  چنین  به واقع، 
باید با توضیح و تفسیرهایی کامل و پاورقیهایی بی شمار ترجمه 
کرد و یا قید هر توضیحی را زد؛ چون سوژة آن در نظر اول 
بسیارساده و حتی می توان گفت ابتدایی است. ماریا به  التماس 
می دهد:  پاسخ  به امتناع  شاعر  بی پردگِی  درنهایت  تقاضای  و 
شاعر  غضب  که  اینجاست  می کنم.  شوهر  دارم  من  می دانید/ 
چنین  آن،  چارچوب  در  تنها  که  می گرداند  کائناتی  به  روی 
فرجام عشقی ممکن است. شاعر، خواهان ارزش گذاری دوبارة 
ارزشها می شود. این خوانش، که ماریا قدری مطیعتر و موافقتر 
باشد و، به تبع آن، کائنات هم با شاعر مهربانتر شوند، در سوژه 
منظومه،  ماریاهای  این  از  یکی  هرچند  نشده است،  پیش بینی 
باوجوداین،  نبود.  هم  تسخیرناپذیر  چندان  شاماردینا،  سافی یا 

 4 .“Ars lohga, vita brevis est”  :به قول رومیان

1. Флейта-позвоночник 
2. Человек 
3. Про  это 

1. زندگی/ کوتاه و/ هنر/ جاودانه است. )التین(.



انتشار منظومة  ابر شلوارپوش



ماریا  دینیساوا



سافی یا  شاماردینا        







 و آنجا که دنیا از توندرایش پژمرده است
 آنجا که رودخانه با باد شمالی چانه می زند

 من بر زنجیر خود حک می کنم نام لی لی  را
    و در تاریکی زندان زنجیر را بوسه می زنم.

والدیمیر مایاکوفسکی

IV
دربارةفلوتمهرههایپشت و

نخستینمخاطبانش

والدیمیر مایاکوفسکی در اتوبیوگرافي  اش آورده است:
شادی آفرین ترین تاریخ؛ ژوالی 1915 است که با لی لی  بریک و 

اُسیپ بریک آشنا می شوم.

بنابر اظهار خود مایاکوفسکی در 1925، او با لی لی بریک 
اُسیپ  دربارة  اما  داشته است.  طوالنی ای  عاشقانة  مناسبات 
بیایید تصور کنیم: شاعری به خانة  بریک چه می توان گفت؟ 
شما رفت وآمد دارد که انگار از همان نگاه اول، عاشق است. 
بعد هم با وجد و اشتیاقی پاک، منظومة بزرگش را می خواند 
هرچند  تقدیم می کند،  همسـرتان  به  در حضور شما  را  آن  و 
خوب،  است!  آمـاتوری  عجب  طرف  که  بیایـد  شمـا  به نظـر 
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شما بودید چه می کردید؟ از آنجایی که اگر شما سعی کنید 
با قدرت فیزیکِی خود از راه پله به پایین هدایتش کنید، شاید 
زورتان در مواجهه با چنین نره غول دومتری کافی نباشد، پس 
به احتمال بسیار دِر خانه را نشانش خواهیدداد و با فرض این که 
آدمی است فرهنگی و همین کفایتش می کند، قضیه را فیصله 

می دهید.
همان موقع  بریک  اُسیپ  برعکس شد:  کاماًل  خیر، همه چیز 
مایاکوفسکی  که  را،  شلوارپوش  ابر  منظومة  می کند  پیشنهاد 
برایشان خوانده است، منتشر کند و برای این کار مبلغی هم در 

اختیارش می گذارد.
برای این که به سرعت جلو هر فکر پنهانی را بگیرم، باید شما 

را به گفتة خود لی لی ارجاع دهم: 

که  آن وقتی  در  بگویم،  باید  سوءتفاهمی  هر  از  پرهیز  جهت 
زندگی ام با مایاکوفسکی گره خورد، دیگر یک سالی می شد که 
با اُسیپ بریک زن و شوهر نبودیم. هیچ به اصطالح عشِق  اساساً 
حوادث  همة  تا  نوشتم  هم  را  اینها  نبود.  کار  در  هم  سه نفره ای 

بعدی مفهوم باشد. 

نیست.  ساده  هم  چندان  آتی  حوادث  درک  بااین همه، 
نخست این که لی لی بریک هرگز پیمان ازدواجش را با اُسیپ 
فرمال هم که  به طور   )1945( اُسیپ  زمان مرگ  تا  و  نشکست 
شده، همسرش مانده است. اما آن چه مربوط به عبارت عارفانة 
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هم جدا  از  هیچ وقت  بیا  این که  بر  مبنی  بریک می شود،  اُسیپ 
نشویم ...، به نظر می رسد که فقط برای کامسامولها به طور کامل 

مفهوم باشد که می خواندند:

ــ تو کامسامولی؟
ــ پس چی که هستم!

ــ پس بیا تا پای جان باهم باشیم!...

به هرتقدیر، سه ضلعِی زیِر یک سقف، نقش خودش را حتي 
پس از مرگ مایاکوفسکی )1930( حفظ کرد و خیلی زود هرِم 
آزادشده اش را شوهِر شخصِی بعدِی لی لی ـ و.م. پریماکوف ـ 

اشغال کرد.
که  شد  ساخته   1918 -1917 حوالی   هم  غریبی  روایت 
می گفت: مایاکوفسکی عاشق لی لی است، لی لی عاشق اُسیپ 
است و، خوب، اُسیپ هم عاشق یکی دیگر. البته که این روایت 
قانع کننده نیست، اما چیزی برایمان باقی نمی ماند جز این که آن 

را بپذیریم و به فرضیه های خیالی دیگری دامن نزنیم.
جا دارد اینجا از مثلث مرموز دیگری )زیناییدا گیپی ئوس و 
دمیتری میریش کوفسکی و دمیتری فیالسوفاف( در ادبیات روسي 
یاد کنیم. اما پیش از آن، بگوییم که سه ضلعی فوتوریستی ما )یا 
چندی بعد، سه ضلعیِ لِفی( نیز نقش آموزگاران انسان را برعهده 
به  فیالسوفاف  و  میریش کوفسکی  گیپی ئوس،  اگر  می گیرند. 
ایجاد کلیسای عهد سوم، که مبتنی بر بازگشت ثانوِی قریب الوقوِع 
مسیح بود، مبادرت کردند، اُسیپ بریک و مایاکوفسکی نیز در 

دهة 20 به موعظة انقالب معنوی پرداختند.
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سرها از انفجار اندیشه ها به رعشه اند
  و قلبها از توپخانه ها درهم شکسته اند

       از دل زمان
             انقالبی دیگر برخواهدآمد

                 و آن
                   انقالِب سوِم روح است.

                                   منظومة انترناسیونال چهارم1، 1922

مسائل  سرگرم  بنابراین  نبود،  توانا  نظریه  در  بریک  لی لی 
محسوستری  شد: یا به باله می پرداخت و یا در سینمای صامت 
نقش آفرینی داشت، بعدها هم پیکرتراشی می کرد و اغلب هم 

نیم تنة شوهران پیشیِن خود را می ساخت!
از آشنایی  بازگردیم. در 1915 و پس  به موضوع خودمان 
دومین  نوشتن  سرگرم  به شدت  مایاکوفسکی  بریک،  لی لی  با 
است.  ـ  پشت  مهره های  فلوِت  منظومة  ـ  لیریک خود  شاهکار 
اگر این اثر را به عنواِن نامة عاشقانة خاصی در نظر بگیریم )که 
درحقیقت هم چنین است(، آن وقت نمی توان رویدادی را، که 
لی لی بریک به نحوي حماسی در کمال آرامش تعریف کرده 
و من عاشق  بریک گفتم، والدیمیر  به   ... نادیده گرفت:   است، 
با حقیقت فاصله  اندکی  ... و تصور کرد که حتي  هم شده ایم 
این فلوِت مهره های پشت. شاعر  ا ست  دارد. منظومة هولناکی 
است.  نشسته   خونسرد  اما،  لی لی  است.  عاشق  تمام وکمال  هم 

اینجاست که او ـ شوهر ـ وارد می شود.

1. IV  Интернационал 
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درها از پاشنه درآمد.                    
وارد شد او

سراپا
      عیِش خیابانها.

و من
چندان که در ناله ای

         به دونیمم کرده باشند
              بر سرش فریاد کشیدم:

باشد
      می روم من

                    باشد!
و آن که از آن توست

                        بگذار بمانَد.
تا ُکهنه  به گردنش بیندازی

و بالهای هراساِن ابریشمینش 
                                   فربه شوند.

نگاهت را خوب به او بدوز
                                 تا مبادا دور شود:

بر گردن همسرت
آن قدر گردن بنِد مروارید بیاویز

                                     تا سنگی شود گران!

لِف،  نشریة  و هم قطار  مایاکوفسکی  آتی  اینجا دوست  در 
از  شاعر  حتی  شده است.  تصویر  الفتی  بی هیچ  بریک،  اُسیپ 
نکرد؛  مضایقه  هم  اُسیپ  بورژوازِی  سرگرمیهای  به  نیش زدن 
از  و  رسیده بود   فراوانی  ارث  ماکسیماویچ  اُسیپ  به  چون 
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سهامداران یک کمپانی جواهر بود.
به  شلوارپوش،  ابر  منظومة  مثل  دوباره،  عاشق،  شاعر 

خودکشی نزدیک می شود.

می اندیشم اغلب که
بهتر نیست

            بنشانم
                    نقطة گلوله ای

                                    بر انتهای راه؟

اما در پاییز 1915 با چه می توانست شلیک کند: هفت تیر که 
پول می خواهد و او هم که چنین پولی ندارد. هرچند می توان از 

راه دیگری آن را تحقق بخشید.

همین حاالست
                 خود را به پشت

                                   بر زمین بکوبم و
سرم را

         بر سنگفرش خیابان نِفسکی
                                          متالشی  کنم.

حتی چیزی هم برای هدیه دادن ندارد. 

مهم نیست
نه، این مهم نیست که هنوز

جای زرق وبرق لباسهای پاریسی
                رختی از دود تنباکو تنت می کنم.
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و اینها سطوری پیامبرگونه بود؛ چون این اتفاق غیرممکن 
سالهای  در  مایاکوفسکی  و  شد  ممکن  دشوار  سالهای  آن  در 
جنس  لی لی  برای  واگن واگن  خارجی اش   سفر  هر  در  و   20

می فرستاد.
لی لی بریک در آن چندتصویری که از او باقی مانده  و تازه 
استثنایی  ماهر عکاسی هستند، چندان  اساتید  اثر  بیشترشان هم 
به نظر نمی رسد. مثاًل آنّا آخماتاوا، که لی لی بریک را به تقریب 
این باره  در  منظومة  مایاکوفسکی  که  دیده بود  زمانی  همان  در 
چنین  کرده بود،  خطاب  زیبا  را  لی لی  آن  در  و  می نوشت  را 

تصویری از او ارائه می دهد: 

سی سالی بیشتر نداشت. چهره اش بی طراوت و مویش رنگ شده 
بود و بر چهرة نزارش چشمانی بی شرم می دیدم.

عالوه براین، لی لی از آن دسته زنهایی بود که، به قول لئوناردو 
داوینچی، همیشه به کفشهای پاشنه بلند نیازمندند.

باوجوداین، لی لی از ویژگی ای سود می برد که هیچ مردی 
یارای  نیز  ــ  پونین  نیکاالی  ــ  آخماتاوا  آنّا  دوم  شوهر  حتی 
و  شیطان صفتی   همان  منظور  نداشت.  آن  برابر  در  مقاومت 
خودش  زمان  در  داستایِفسکی  تنها  که  است  زنانه ای  شناعت 

استادانه تصویرش کرده بود.
نیز  پشت  مهره های  فلوِت  در  که  ویژگی،  همین  درست 
مایاکوفسکی  به تصویر کشیده شده است، بی درنگ  به وضوح 

را از پا درآورد.
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اگر که ناگهان و دزدکی
به آستان اتاق خوابش نزدیک شوید

         و مصلوبتان کند
                            تازیانة لحافش

می دانم
بوی پشِم سوخته خواهدداد.

انگار که گوشِت خوِد شیطان را
                                      به گوگرد

                                                 دود داده باشند.

عالوه براین، لی لی بریک، هوادار آتشین مزاج پسیکوآنالیز، 
به خوبی از موقعیتهایی که به قول فروید، آبستن تشنج و ناآرامی 
بود، می گریخت. ویژگی رواني دیگر لی لی بریک هم این بود 
که همة شوهراِن شخصی اش جوانتر از او بودند: مایاکوفسکی، 

دوسال؛ پریماکوف، شش سال؛ و.آ.کاتانیان، یازده  سال.
بسیار  لی لی کاگان( حرف  همان،  )یا  بریک  لی لی  دربارة 
از  پدرش  شد،  متولد  مسکو  در   1891 در  کاگان  لی لی  است. 
رشتة  در  تحصیل  برای  که  بود  یهودی ـ  لیتوانیایی  خانواده ای 
زاده  آلمان  برمِن  بندر  در  مادرش که  و  آمد  مسکو  به  حقوق 
بود  لیتوانی  ساکِن  یهودی ـ آلمانِی  خانواده ای  از  نیز  شده بود 
و  خواند  موسیقی  مسکو  زیبای  هنرهای  دانشکدة  در  بعدها  و 
بسیار هم به ادبیات عالقه داشت و به آلمانی نیز شعر می سرود. 
به این ترتیب، لی لی و الیزا )خواهرش( در خانواده ای روشنفکر 
را  فرانسه  و  می دانستند  به خوبی  را  روسی  و  آلمانی  و  بالیدند 
معماری  انستیتوی  در  بعدها  لی لی  گرفتند.  فرا  مدرسه  در  هم 
مسکو در رشتة مجسمه سازی تحصیل کرد و مدتی را هم در 
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آتلیه های مونیخ کارآموزی کرد. این لی لِی ما زندگی پرماجرا 
و طوالنی ای را از سر گذراند و چنانی که پیوسته اشاره کردیم، 
چندین همسر داشت که به قول خودش تنها یکیشان را دوست 
می  داشت و آن هم همان همسر اولش، اُسیپ بریک، بود. البته 
روایت دیگری هم وجود دارد: من همیشه تنها یکی را دوست 
می داشتم؛ یک  اُسیپ را، یک والدیمیر را و .... و البته روایتهایی 

دیگر و دیگر ...
اشاره  نامش  به  متن  در  دوبار  اینجا  تا  که  پریماکوف،  اما 
در  داخلی  جنگ  در  که  بود  بالشویک  نظامی  یک  کردیم، 
شد.  تیرباران  استالین  دورة  در  و  داشت  شرکت  نیز  اوکرایین 
اوکرایین  چیرنیگوِف  شهر  در  او  از  هم  یادمانی  حتی  امروزه 
مجسمه های  شهر  این  معروف  کوچه باغ  همان  در  و  برپاست 
یوری  از جمله  دید،  می توان  را  انقالبیون  از  بسیاری  کوچک 
کاتْسوبینْْسکی فرزند میخاییل کاتْسوبینْْسکِی نویسنده و دوست 

صمیمی همین جناب پریماکوف. 
کاتانیان اما چنانی که پیداست یک فامیلی ارمنی است. وی 
بسیار  هم  مایاکوفسکی  دربارة  که  است  لی لی  همسر  آخرین 

نوشته است. 
الیزا ــ  ــ  باز هم جالب است اشاره کنیم که خواهر لی لی 
نویسنده ای فرانسوی شد و همسر لویی آراگون. آراگون بسیار 
دارد  هم  جالب توجهی  منظومة  حتی  و  نوشت  زن  این  دربارة 

به نام چشمهای الیزا1.
وارث  را  خود  زندگی،  سراسر  در  بریک،  لی لی  القصه، 
ابدی  ساختن  و  شعرها  انتشار  برای  و  می دانست  مایاکوفسکی 
تا سالهای آخر  به هرکار ممکن دست می زد. حتی  او  خاطرة 
1. Глаза Эльзы
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حیاتش نیز به زنانی که با مایاکوفسکی دوستی داشتند، حسادت 
می ورزید و سعی در اثبات این افسانه داشت که خود یگانه زن 
زندگی او بوده است. اما برخی نویسندگان )ازجمله یاراسالف 
را علت مرگ  او  اتفاقاً  و  داشتند  نفرت  لی لی  از  ْسمیلیاکاف( 
یهودی  اصل ونسب  به  هم  خیلی  و  می دانستند  مایاکوفسکی 

لی لی طعنه زدند.
بود  ادبی  واپسین روزهای حیاتش صاحب سالنی  تا  لی لی 
آندِری  جمله  آن  از  و  روس  معاصر  شاعران  از  بسیاری  به  و 
کمتر  و  جوان  خیلی  هنوز  زمان  آن  که  واْزنی سینْْسکی1، 
شاعر  واْزنی سینْْسکی  داشت.  حسن نظر  بود،  شناخته شده 
به فرزندان دهة 60؛ نسلی  به نسل موسوم  جسوری بود، متعلق 
مناسب  فضای  از  استالین  از  پس  دوران  در  که  متفکرانی  از 
تجدد برخوردار بودند. در سالهای 60 با سفر به اروپا و آمریکا 
آلن  چون  افرادی  با  سفرها  این  در  و  یافت  بسیاری  شهرت 
مالقات کرد. خالصه  رابرت کندی  و  میلر  آرتور  گینزبرگ، 
که همین واْزنی سینْْسکی به واسطة مناسبات نزدیکی که از طریق 
این سالِن لی لی بریک با او و خانواده اش پیدا  کرده بود، بعدها 
برداشت و از زندگِی سه نفرة والدیمیر و اُسیپ و لی لی مطالبی 
جنجالی نوشت که بسیاری از آنها هم به نظر با حقیقت فاصله 
اینها واقعاً شنیده های او بوده اند یا  داشتند، چون مشخص نشد 
خودش به دالیلی آن ماجراها را ساخته است. اما آقای کاتانیان 
در آن زمان و پس از این روایاِت واْزنی سینْْسکی افشاگریهایی 

کرد و حتی در تلویزیون حسابی از خجالتش درآمد. 
در       و   1978 اوت   4 در  بیمار  و  پیر  لی لِی  این که  سرانجام 
1. آندِری واْزنی سینْْسکی )1933-2010(؛ از مشهورترین شاعران معاصر روس 

که عمدة شهرتش را در دهة 1980 به دست آورد.ـ م.
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خودکشی  خواب آور  قرص  یک مشت  با  هشتادوهفت سالگی 
کرد و پیکرش را بنابر وصیت خودش سوزاندند و خاکسترش 
پیری ِدلْکینای  نویسندگان  دهکدة  حاشیة  در  مزرعه ای  در  را 
مسکو به باد سپردند. امروزه آن مکان را دشِت لی لی1 می نامند.

یک  نکتة جالب دیگر هم این که لی لی حتی در اوایل سالهای 
70 با پاراجاناِف2 هنوز جوانی، که اهل تفلیس بود و بیشتر در 
پاراجاناف،  داشت.  نزدیکی  دوستی  می کرد،  کار  کی یف 
باد  به  را  شوروی  نظام  و  بود  مخالف  یک  می دانیم،  چنان که 
انتقاد می گرفت و درنتیجه به زندان افتاد. لی لی زحمات زیادی 
را به خود هموار کرد تا کمکی به او شود، اما همة این تالشها 
حتی با وساطت لویی آراگون بی نتیجه ماند. همسر پاراجاناف، 
ْسویتالنا شیرباتوک، استاد دانشگاه بود و به دانشجویان خارجی 
زبان روسی می آموخت و زمانی مِن مترجم هم در کی یف او را 
از نزدیک می شناختم؛ زن نازنین و موقری که حاال دیگر خیلی 
پیر شده است و زمانی از همکار شاعرش شنیدم که نقل می کرد 
ْسویتالنا در 1982 طی دیداری که داشته اند، دست می کند در 
کیف خود و عکسی بیرون می کشد، که در آن جوانی قفقازی 
)پاراجاناف( را با ریش انبوه در کنار پیرزنی بسیار فرتوتی، که 
بیشتر شبیه یک اسکلت بود، نشان می داد، و می گوید، می دانید 
این کیه؟ این همسر سابق منه، کنار زنی که عاشقش بود: لی لی 

بریک. 
آری، این لی لی بریک پرماجرا؛ سخن از این لی لی بریک 
متنوع.  روایت  با کوهی  پرهیاهو  است؛ شخصیتی  تمام ناشدنی 
لی لی  آن  شنیع؟  شیطان صفت؟  زن؟  این  بود  که  بااین همه، 
1. Лилино поле

2. سرگی پاراجاناف )1990-1924(؛ کارگردان مشهور روسی ـ ارمنی.ـ م.
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 1935 مه   20 در  فادی یِف  به  نامه ای  در  یِرمیالف  که  بریکی 
به علت  که  بود  شوربختی  زن  فقط  هم  شاید  می کند؟  تصویر 
همان اولین سقط نتوانست حتی به آن چه اغلب همه می توانند 

دست پیدا کنند، برسد و امکان مادرشدن را هم از دست داد.
لی لی  با  آشنایی   از  پس  یک سال  که  است  تعجب  باعث 
پدیدار  مایاکوفسکی  قلم  زیر  مضمون  این  به  سطوری  بریک 

می شوند: 

کجا محبوبی را پیدا کنم؟
      محبوبی چون خودم.

                             از شعِر به خوِد محبوبم...1، 1916

والدیمیر  این  یافته بود،  دیگر  را  محبوبش  این که  نه  مگر 
مایاکوفسکِی ما؟

1. Себе, любимому...



سیاه قلم مایاکوفسکی از لی لی بریک





مایاکوفسکی، لی لی و اُسیپ

اُسیپ و مایاکوفسکی





شما هیچ می فهمید
            چرا من آرامم

          و با توفان ریشخند
  دارم روحم را در ظرفی می برم

برای خوراک سالیانی که در راهند؟

والدیمیر مایاکوفسکی

V
دراینباره

دهة دوم قرن بیستم، در پتربورگ، ادیب جوانی می زیست به نام 
ویکتور راماناویچ ُخووین که از 1913 تا 1916 ویراستار و عضو 

هیأت تحریریة نشریة اِگوفوتوریستِی زائر افسون شده1 بود.
جلسات  سخنران  به عنوان   ،1914 اوایل  و   1913 اواخر  در 
شعرخوانِی ایگور سیِوریانین تورهایی را در روسیه برگزار کرد 
)البته، سافی یا شاماردینا، چنانی که پیش از این ذکرش رفت و 
یکی از الگوهای ماریا ــ قهرمان منظومة ابر شلوارپوش ــ بود، نیز 

در گروه هنرمندان این تور حضور داشت(.
در حوالی 1915 این ویکتور راماناویچ ُخوویِن فوتوریسِت 
ما با واسیلی ُروزاناف، فیلسوف مشهور روسی آشنا شد و، بعد 
از آن، یکی از هواداران دوآتشة این متفکر برجسته می شود و 

Очарованный странник .1؛ برگرفته از عنوان رمان مشهور نیکاالی لِسکوف.ـ م.
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پتربورگ  ُروزاناف  بنیانگذاران محفل  از  او هم  از مرگ  پس 
به شمار می رود. ُروزاناف در دوران خود در حوزة نقد، مسائلی 
بهره  آن  از  به سرعت  سمبولیست ها  و  کرد  طرح  را  اساسی 
خود  به نام  آثارشان  و  مانیفست   در  را  اندیشه ها  این  و  گرفتند 
اندیشة روسی بود  زدند. فلسفه اش برخالف گرایشهای مطرح 
و از یک سو با سرگرمیهای ذهنِی یک سویة جامعة روشنفکری 
روس در تضاد بود و از سوی دیگر اورتودکسیسمی را که در 
بر  ادبیات داستایِفسکی و دیگران جریان داشت، کاماًل متکی 
به نحو  این پرهیزگاریها  زندگِی آن جهانی می دید و می گفت 
از  مذهب  و  خدا  می کنند.  نقض  را  طبیعت  قوانین  خطرناکی 
البته  نثرش  و  ُروزاناف هستند  افکار  پیوستة  و  عناصر مشخص 
قدری به نثر گزین گویه اِی نیچه  پهلو می زند و چنان که اغلب 
به خطا معمول شده و می گویند او را نیچة روسی نیز نامیده اند. 
واسیلی ُروزاناف قلة مسلم نثر و زبان روسی است و همتایانش 
در نثر غیرداستانی روسی بسیار معدودند و، بس دریغ، که اتحاد 

شوروی مقام فکری او را به ناحق نادیده گرفت.
کوتاهی  زمان  برای  ُخووین  راماناویچ  ویکتور   1917 در 
نشریه ای را به نام خانة کتاب1 منتشر می کند و در آن چنان مطالبی 
می نویسد که متعاقبش به سرعت سر از پاریس درمی آورد. این 
مهاجرت چندان داوطلبانه انجام می گیرد که به چشم هم نمی آید. 
از اواسط 1920 و در پاریس نشریاتی کم تیراژ و ارزان دربارة نثر 
ویکتور  مرگ  محل  و  تاریخ  می کند.  منتشر  شوروی  معاصر 
راماناویچ ُخووین هنوز بر ما پوشیده است؛ گویا پس از تسخیر 
پاریس به امر آدولف هیتلر، او را به عنوان یهودی از آنجا بیرون 

می رانند و به ظاهر هم در یکی از اردوگاه ها کشته می شود.
1. Книжный  угол
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وطن  در  هنوز  که  ما،  ُخووین  ویکتور  همین  اما   1921 در 
موضوع1  یک  دربارة  تحت عنوان  را  مجموعه مقاالتش  بود، 
چشمگیرتر  همه  از  یکی  مقاالت  این  بین  در  کرد.  منتشر 
و  ممتاز  کاری  مایاکوفسکی2؛  والدیمیر  و  ُروزاناف  واسیلی  است: 
و ما  بر  مایاکوفسکی  دربارة  را  مسائل  از  بسیاری  که   پرمایه، 

ـ حتی اگر اغراق نکنیم ـ بر خوِد مایاکوفسکی نیز روشن کرده 
 است. بنابراین، بیهوده نیست که نخستین سطور مشهور منظومة

تکان دهندة در این بارة مایاکوفسکی مستقیماً از عنوان مجموعة 
ُخووین گرفته  شد.

مقالة ُخووین، واسیلی ُروزاناف و والدیمیر مایاکوفسکی )که 
خواهیدگذراند(  نظر  از  کتاب  بعدی  بخش  در  را  ترجمه اش 
سالهای سال در خود روسیه هم، یا به علت مهاجرت مؤلف آن 
فیلسوفی  و  انقالب  جارچِی  که  ــ  اثر  محتوای خود  به علت  یا  و 
ــ  می کند  معرفی  دوقلو  برادرانی  تقریباً  را  مرتجع  و  نیهیلیست 

نادیده گرفته می شود.
سیِوریانیِن اِگوفوتوریست، زمانی علناً همکار کوبوفوتوریست 
خود ـ مایاکوفسکی ـ را یک بی شرم پایان یافته )شعِر نابودی، 1914( 
نامید. باوجوداین، خود مایاکوفسکی هم بی میل نبود تا بار دیگر به 

عامی بودن و ناآشنایی اش با فرهنگ گذشته مباهات کند.
ستایشم کنید!

با بزرگان قیاسم نکنید اما
من بر هرآن چه ایشان کرده اند

                   خط بطالن کشیده ام.
                                               ابر شلوارپوش، 1915

1. На  одну  тему
2. В.В. Розанов  и  Владимир  Маяковский
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من
الفبا را

از روی تابلوها یادگرفته ام.  
                                                من عاشقم، 1922

در خانه 
بر آثار آنّینسکی و تیوتچیِف و فیِت سر خم نکرده ام.

و دیگربار
      رانده شده

               دلتنگ مردمم
پس می روم

        به سینما 
               به میخانه ها  و

                                کافه ها .
                                                  بیزارم، 1916

در نمونة سوم، البته، قدری زیرکی و شیطنت احساس می شود. 
مایاکوفسکی، آثار آنّینسکی، تیوتچیِف و فیِت را کامل خوانده  و 

حتی می توان گفت بارها هم بازخوانی کرده  بود.
می گفت  که  افسانه ای  بر  خاطراتش  در  اما  بریک  لی لی 
مهر  بی اختیار  می کرده،   مطالعه  خیلی کم  درکل  مایاکوفسکی 

تأیید زده است:

دشوار است بگوییم که مایاکوفسکی به چه نثری عالقه داشت. 
و  چخوف  برایش  بریک  اُسیپ  و  بنشیند  ساعتها  می توانست 

گوگول بخوانَد.



  در این باره   81

و این که اشاره می شود مایاکوفسکی می توانست ساعتها بنشیند 
و گوش فرادهد، بی اختیار مجبورمان می کند ِجرام ِکی.ِجرام را 

به یاد آوریم:

راستش، کارکردن را خیلی دوست  دارم. می توانم ساعتها برای 
خودم بنشینم و کارگرها را تماشا کنم.

مایاکوفسکی شاید لی لی  مطالعة  دربارة حیطة  باوجوداین، 
به ظاهر  چون  نباشد؛  ممکن  معرف  ذی صالحترین  بریک 
دیگری  سرگرمیهای  بریک  با  می داد  ترجیح  مایاکوفسکی 

داشته باشند تا به بحث دربارة کتابهای خوانده شده بپردازند.
نامه نگاریهای مفصل مایاکوفسکی و لی لی بریک هم عماًل 

خالی از تِمهای ادبی است.
نامه های مایاکوفسکی، بیشتر اعترافات پراطناب عشقی بودند 
و نامه های لی لی پاسخهای کوتاهِ مملو از سفارش عطر و لوازم 
دربارة  مشاهداتش  از  هم  یک درمیان  که  پیرایشی  و  آرایشی 

فراِق سگ و گربه های ملوِس ازدست داده حکایت می کنند.
مایاکوفسکی  این که  دربارة  بریک  لی لی  به  ما  اگر  اما، 
اطمینان کنیم،  بوده که مطالعه نمی کرده است، هم  نویسنده ای 
نیست  چنین  قضیه  می کند  متقاعدمان  شاعر  نوشته های  خود 
از  ـ  مایاکوفسکی  آثار  جای جای  کردیم،  اشاره  )چنان که 
سوژه  گرفته تا خوِد عبارات ـ پر است از نقل قول و اقتباسهای 
شخصی. ضمن این که، ما داریم اینجا از آثار اولیة مایاکوفسکی 
اُسیپ  از سوی  هنوز صحبت مشاوره گرفتن  صحبت می کنیم، 
بریک بامعلوماتی، که بر بیشتر زبانهای اروپایی تسلط داشت و 
از نظر سیاسی هم فرد دانایی بود، نمی تواند  در میان  باشد؛ همان 
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گ.  جناب  جزوة  محتوای  می توانسته   شاید  که  مشاوره هایی 
زیناوی یِف را دربارة لنین به مایاکوفسکی توضیح داده و بعدها 
اما، منظومة  لنین شده باشد(.  ایلیچ  زمینة نوشتن منظومة والدیمیر 
درخشان ابر شلوارپوش که نمونة عالی ذخیرة عظیم مطالعاتی 
مایاکوفسکی است، پیش از آشنایی با لی لی بریک نوشته  شده  
برضد  حتی  تاحدی  هم  این باره  در  و  پشت  مهره های  فلوِت  و 

اُسیپ بریک )شوهِر معشوقة شاعر( هدف گیری شده بودند.

شما فکر می کنید
                   این ماالریاست

                                     که دارد هذیان می گوید؟
نه، این واقعیّت داشت؛

در اُوِدسا بود.
...

با تأمّلی ژرف درمی یابیم که این سطرهای مشهور منظومة 
پْشی بیِشفسکی،  اثر  زمین1،  پسراِن  داستان  به  را  ما  شلوارپوش  ابر 

ارجاع می دهند.

نکند این ویسالی کینه توز و بداندیش در جاِن من هم زهِر ماالریا 
ریخته باشد؟ ... نه، نه، من بوده ام و خواهم ماند!

بندهای مشابهی هم می توان در اثر دیگری از مایاکوفسکی 
به نام با بانگی رسا2 با آثار پْشی بیِشْفْسکی یافت.

ابر  از  بوْرلیوک  به  مربوط  بند  به  بیندازیم  نگاهی  بیایید 
شلوارپوش.

1. Сыны земли
2. Во весь голос
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بوْرلیوک
          بیرون جست

برخاست
و رفت و

با ظرافتی که برای فربه ها غیرمنتظره است ...

یادمان باشد که این تصویر فوق مثاًل تاحدی همان توصیف 
قلم  زیر  ظاهرش  فقط  و  است  فیِت  آفاناسی  از  تالْْستوی  لِف 

مایاکوفسکی تغییر یافته .

به خواهرهام
ـ اُلگا و لودمیالی عزیزم ـ

                                بگویید:
برادرشان دیگر پناهی ندارد

فوق  این سطرهای شخصی  اول گمان می رود که  نظر  در 
اما،  داشته باشد.  پیش  از  نمونه ای  نمی توانند  حتم  به طور  دیگر 
مهجوری  نویسندة  اثر  به  را  ما  جست وجو  قدری  با  هم،  اینها 
همسر  آن،  در  که  وینتِْسلِی،  نیکاالی  به نام  می دهند  ارجاع 
بخت برگشتة قهرماِن خائِن اثر به شکلی مشابه بانگ برمی آورد.

و به راستی بدون آن استدالل پدْر زوسیما در شاهکار برادران 
کارامازوف، که زِن داغِ فرزنددیده ای را تساّل می دهد، این بند 
چگونه  ببینم/  دارم  دوست  ـ   )1913( من  شعِر  از  مایاکوفسکی 

بچه ها می میرند ـ چه غریب و وحشت آور می نمود. 
درضمن، عنوان آخرین منظومة بزرگ عاشقانة مایاکوفسکی            
ـ در این باره ـ به واقع عبارت محبوب داستایِفسکی است که در 



موزة مایاکوفسکی، مسکو
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Владимир  Маяковский

перевод с русского

Хамидреза  Аташбараб                       


