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سیزدهمــین حـــواری
پوش( ر ا شلو بر  ا (           

والدیمیر مایاکوفسکی

بازنویسی از عباس شهرابی فراهانی
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اشارات

آنچه در ادامه می آید، برگردان یا به بیانی بهتر، بازنویسِی شعِر »ابر شلوارپوش« سروده ی والدیمیر 
مایاکوفسکی است. »سیزدهمین حواری« نام اصلِی شعر است وقتی با مالحظه ی ممیزهای تزاری 
تغییر نکرده بود. مبنای کار بازنویسی، دو برگردان انگلیسِی بود یکی از باب پرملان و کتی لوییس1  
فارسِی  برگردان  می شد.  رجوع  گاهی  هم  دیگر  انگلیسی  برگردان  دو  به   .2 نلر  آندری  از  دیگری  و 
دیگری از این شعر هم به قلم مدیا کاشیگر موجود است. تفاوت میان نسخه های مختلف انگلیسی و 
نیز تنها نسخه ی فارسِی موجود گاه بسیار زیاد بود، و همین شاید خصلت بازنویسانه و بازُسرایانه ای 
را که در هر برگرداِن شعری وجود دارد، در این کار تشدید کرده است. پی نوشت های توضیحی همه 

از روی برگردان آندری نلر نوشته شده اند.

 

1  “A Cloud in Trousers” in Russian Poetry: The Modern Period, edited by John Glad 
and Daniel Weissbort. Iowa: Univeristy of Iowa Press, 1978. pp. 8 – 30.

اینجا کلیک کنید  2

 http://www.unlikelystories.org/old/archives/cloudintrousers.html
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پیشدرآمد

فکر شما
مثل َعَمله ای َپروار

که بر ُمبلی چرب ملیده
در آن مغزهای ُگه گرفته تان

خیال می پروراند –
با تکه پاره های خون چکاِن قلبم

چنان بی رحمانه به سخره اش می گیرم
تا خفت گزنده ام سیراب شود.

در جان من،
نه یک موی سفید هست
و نه محبِت پیرانه سری.

بیست ودو ساله،
خوش َبرُورو،

از کنارتان که رد می شوم
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جهان را با صدایم می لرزامن.

عاشقان ظریف
عشق شان را با ویولون می نوازند،

خشن ترها با طبل.
اما چه کسی می تواند چون من

از درون به بیرون بتند،
یک تن لب شود،

بی دست وپا؟

برخیزید که نشان تان دهم!
ای بوروکرات های آراسته ی اجنمن فرشتگان!

از سالن های شیک بیرون بیایید!

حضرات محترمه! شما هم بیایید!
شما که لب هاتان را چنان با انگشتان خود ورق می زنید

که آشپزی کتاب آشپزی اش را!

اگر مایلید،
یک تکه گوشِت وحشی،

یا به میل تان
با تغییر حلن آمسان،

یک سر لطیف و حساس خواهم شد:
نه یک انسان،

که ابری شلوارپوش!

»نیِس« ُپرُگل در کار نیست!)1(
باز هم مدیحه ای می سرایم

برای مردانی چروکیده تر از ملحفه های بیمارستان،
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و برای زنانی کهنه تر از َمَثل های تکراری.

.1
پندارید نیش ماالریا به هذیامن انداخته؟

نه!
اتفاق افتاد.

در ُاِدسا اتفاق افتاد.
ماریا)2( قول داد: »ساعت چهار می بینمت.«

هشت...
ُنه...

ده.

و آن گاه غروب،
اخمو و دسامبرزده

از پنجره به تاریکِی مهیب زد.

از ُپشت سر،
قهقهه و نیایش چلچراغ ها

به گوش می رسد.
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مرا به جا منی آوری؛
الشه ای از گوشت و رگ،

که می نالد
و به خود می پیچد.

این ابله چه می تواند بخواهد؟
هوس های یک الشه بی پایان اند!

به هیچ جای کسی نیست
که من ساخته ی برنزم

یا قلبم از آهن سرد است.
فقط می خواهم شب ها

هیاهویم را
در زنانگِی نرمی

خفه کنم.

این چنین بزرگ
دِم پنجره قوز کرده ام

و پیشانی ام
شیشه را آب می کند.

این عشق است؟
و کدام عشق؟

عشقی بزرگ یا کوچک؟
عشقی برخاسته از تِن درنده ی من

چطور می تواند بزرگ باشد؟
باید هوسی باشد

که از راه بنداِن سرسام آور خجالت می کشد و
عاشق زنگ کالسکه هاست.
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صورمت
دمادم بر صورِت باران

می نشیند و
سرتاپا خیس از خیزاِب ُغّرنده ی شهر

انتظار می کشم.

شب می دود،
روز را از پشت خفت می کند،

خنجر می زند
و از شّرش خالص می شود!

دوازدهمین ضربه نواخته می شود،
چون َسری که از گیوتین بر زمین می افتد.

قطره های خاکسترِی باران
بر شیشه ی پنجره

توده ای از صورتک ها را نعره می زند،
مثل ناودانی های نوتردام.

کون لقت!
آنقدر عربده می کشم

تا دهامن پاره شود.

صدای عصبی را شنیدم که
آرام

تکانکی خورد
مثل مریضی که بر ختت اش.

اول
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از جایش ُجم خورد،
و بعد

ناآرام و محکم
به این سو و آن سو زد؛

حاال با چند عصب دیگر
رقص پایی می کنند

ُپرغوغا.

ِشررررت! گچی از سقف فروریخت.

عصب ها!
بزرگ،

کوچک،
میلیون ها!

دیوانه وار می تازند
تا زانوهایشان کم بیاورد!

شب
در سراسر اتاق جاری بود،

چشمان سنگینم
نای دیدنش را نداشت.

ناگهان
درها به هم کوبیده شدند و

دندان های هتل در دهانش ُخرد.

داخل شدی،
تند و تیز.

دستکش های مخملی ات را تکه تکه می کردی.
درنگی کردی و گفتی:
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»می دانی.. دارم شوهر می کنم.«

برو شوهر کن.
بسیار عالی!

اصلًا به ختمم!
من کاملًا آرامم و

نبض ام صفر می زند.

به یاد آر،
می گفتی:

»جک لندن، پول، عشق، شهوت.«
من فقط یک مونالیزا می دیدم

که باید ربودش!)3(

و کسی ربود تو را.

من باز بر عشق قمار می کنم،
با آتشی که کمان ابروهایم را شعله ور کرده.

چرا که نه؟
دوره گردها هم می توانند

در خانه های ویران سوخته زندگی کنند.

دستم می اندازی؟
»گدا پول ندارد،

و تو "زمردهای جنون".«
گوش کن!

آن ها هم وُزویوس را مسخره می کردند،
و ُپمِپی ویران شد!)4(
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دقت کنید!
آقایان!

قصابان، جانیان و آدم کش های تفننی!
عصاره ی وحشت را

در صورت من دیده اید
وقتی سرتاپا آرامم؟

و احساس می کنم که
»من«

برای من خیلی کوچک است.
َتِن دیگری دارد از درون می ترکاندم.

َالو؟
کیه؟

مامان؟
مامان!

پسرت عجیب مریض است!
مامان!

قلبش در آتش است.
به لیدیا و ُالگا بگو

برادرشان گیر ُافتاده.
هر کلمه،

حتی جوک هایی که
دهان تاول زده اش باال می آورد،

مثل فاحشه ای برهنه
از فاحشه خانه ای آتش گرفته

به بیرون پرتاب می شوند.

بوی گوشت سوخته –
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هاه آمدند!
با کاله های ایمنِی درخشان!

اما خواهش می کنم چکمه هایتان را دربیاورید.
به آتش نشان ها بگو

از قلب سوخته باید آرام باال رفت.
اجازه بدهید!

من بشکه های اشک را خالی می کنم.
دنده ها را فشار می دهم.

می َپَرم! می َپَرم! می َپَرم! می َپَرم!
سقوط کردند.

منی توان از قلب خود بیرون پرید.

از لب های َتَرک خورده ام،
از چهره ی دودگرفته ام،

بوسه ای چرک و خاکستری تقال می کند.

مامان!
منی توامن آواز بخوامن.

در کلیسای قلبم
هم خوانان در آتش اند.

تصاویر زغال مالیده ی اعداد و واژه ها
مثل بچه هایی که از عمارتی آتش زده فرار می کنند

از جمجمه ام می گریزند.
هراِس سربه فلک گذاشته،

دستان سوخته ی لوسیتانیا را
سوی آمسان فراخواند.)5(

آتِش صدچشم
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به آرامش درون آپارمتان های ساکتی زل زده
که مردمان شان به لرز افتاده اند.

با واپسین ناله تان
این را به سده های آینده فریاد می زنید

که من در آتش می سوزم؟

.2
مرا بپرستید!

من اکبرالکبائرم.
بر هر آنچه پیش از من بوده

برچسِب هیچ می زمن.

هیچ منی خوامن،
ابدًا.

کتاب چه مزخرفی ست؟!
نظرم درباره ی کتاب هایی که می سازید:

شاعری پیش می آید،
دهانش نیمه باز.

گویی که به او وحی شده باشد،
ابله ناگاه به آواز درمی آید –

تصور کنید!
اما به نظر می رسد پیش از آن که ترانه اش را آغاز کند،

در گوشه وکنار می پلکد،
متام اش از عصبیت بی حس شده،

و ماهِی کودِن خیال
تلّپی در مرداب قلب می افتد.
وقتی سوپ عشق و بلبالنش
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با ریتم
به جوش می آید،

خیابان های بی زبان
در تعذیب اند و

دست شان خالی ست
از هرچه با آن نوایی می توان سر داد.

ما مفتخریم که
با سخت کوشی

برج های بابل را بنا می کنیم،
اما خداوند

سخن را می پراکند و
شهر را با خاک یکسان می کند.

خیابان
دردها را

بی سروصدا طول می دهد.
فریاد گلویش را سفت چسبیده؛

تاکسی های چاق
و لوکوموتیوهای استخوانی

در حلق خیابان
آماس کرده اند.

سینه ی مسلولش
به نفس نفس افتاده است.

شهْر خیابان را با شب سنگربندی می کند.

اما هنوز،
وقتی خیابان
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ِخلط گلویش را
روی سر و صورِت میدان ُسرفه می کند

و بارگاه ملکوت را از حلقش بیرون می اندازد،
شیوِن هم نوای فرشتگان به گوش می رسد:

»جیب خداوند را زدند،
فی احلال برای کیفر سر می رسد!«

اما خیابان نشست و نعره زد:
»شکم هایمان را ُپر کنیم!«

کروپ ها و جوجه کروپ ها)6(
بر شهر ابروهای جنگ می ِکشند.

اما در دهان شهر
ُمرده واژه ها می گندند،

و فقط دو واژه بزرگ و بزرگ تر می شوند:
»حرومزاده«

و فکر می کنم آن یکی
»آبگوشت« باشد.

شاعران،
خیِس مرثیه هاشان،

از خیابان می گریزند،
موهای بلندشان به هم ریخته:
» این دو واژه چطور می توانند

از دوشیزگان
از عشق

و از شبنم غنچه ها بسرایند؟«

ُپشت بنِد شاعران،
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هزاران دانشجو،
فاحشه،

فروشنده هم می آیند.

آقایان!
بایستید!

شما گدا نیستند،
گدایی نکنید!

قدرت در ید ماست،
قدم هایتان را بزرگ بردارید.

نباید به آنان که فاخرانه
به ختت های دونفره چسبیده اند

گوش فرا داد.
تکه تکه شان کنید!

زانو بزنیم و التماس کنیم که
کمک مان کنند؟

طلب نیایش کنیم؟
ما که در سرودی درخشان

آفرینندگانی هستیم
در سروصدای کارخانه ها و آزمایشگاه ها.

کسی فاوست را به چیزش منی گیرد،
با آن فشفشه ی مرموزش

که با مفیستوفلس
در امتداد آجرهای بهشت می غلتد!

می دامن
ناخنی در کفشم،
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بدتر از توهم های گوته است.

من،
زرین دهان ترین،)7(

که هر واژه اش
روحی را می زایاند

و تنی را تعمید می دهد،
گفتم ات که آخرین نشان از زندگان
از هر آنچه تاکنون بر زمین کرده ام

بیش تر می ارزد.

گوش بده!
زرتشِت امروز،

خیِس عرق،
موعظه می کند،

با ناله و شیون،
این سو و آن سو می دود.

ما،
صورت هامان مچاله چون کاغذ،
لب هامان آویزان چون چلچراغ،

ما زندانیاِن شهر جذام،
که طالی چرکینش َجَرب می زاید،

بارها و بارها پاک تریم از الجورد ونیزی
که دریا و خورشیدش شسته اند!

لعنت به هومر و ُاوید
که شخصیت هایی چون ما آبله گون و دودگرفته

نیافریدند.
می دامن که
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خورشید
جرقه ی طالیِی جان های ما را ببیند

تیره می شود!

ماهیچه و رگ
از ذکر و دعا بهتر کار می کنند.

باید دست گدایی پیش زمان دراز کنیم؟
ما که تک تک مان

حکمرانِی جهان را
در پنج انگشت خود داریم.

این ها مرا به گردهم آیی های ُجلُجتا می کشانند،)8(
به پتروگراد، مسکو، ُادسا و کی یف،

آن جا که هرکس فریاد می زد:
»به صلیبش بکشید!
به صلیبش بکشید!«

اما شما مردم،
شما که مرا زخم زده اید،

شما از همه چیز به من نزدیک تر و
برایم عزیزترید.

سگ ندیده اید که دست شکنجه گرش را بلیسد؟

من،
مثل جوکی طوالنی و قبیح،

مضحکه ی قبیله ی خود،
کسی را می بینم

که هیچ کس منی بیندش
کسی که از قّله های زمان می گذرد.
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آجناکه بصیرت انسان ها وا می دهد،
1916 را می بینم

با تاج خاِر انقالب بر سر،
از راه می رسد و

توده های گرسنه را راهبری می کند.

من همراه شمایم،
من،

پیشگاِم زمان
من آجنایم که دردی هست،

و با هر قطره اشکی
به خود زخم می زمن.)9(

جایی برای بخشش منانده!
بر جان های لطیف داغ نهاده ام،

که بارها و بارها
از تسخیر میلیون ها باستیل سخت تر است!

آن گاه که 1916،
با اعالن شورشیان فرا رسد،

جنات بخش تان را
خیر مقدم بگویید.

روح خویش را می دّرم،
ُمهرش می زمن تا بزرگ تر شود و

خون آلود به شما می دهمش
برای پرچم.
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.3
چگونه و از کجا

به این جا رسیدیم
که مشت های کثیف جنون

علیه سرخوشِی تابناک در هوا بلند شده اند؟

فکر دیوانه خانه ها سر رسید و
پرده هایش را بر سرم آویخت.

و –
مثل رزم ناوی در سیالب

که مردانش را خفگی گرفته
و از دریچه های باز به بیرون می پرند –

بورلیوک،)10(
هراسناک

از چشم ُپرزخمش
سینه کش بیرون رفت،

پلک های اشک آلودش را
کثیف کرد،

ایستاد،
راه رفت،

و با لطافتی غریب برای آدمی چنین چاق گفت: »خوبه!«)11(

خوب است،
وقتی عرق چینی زرد)12(

روح را می پوشاند.
خوب است
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وقتی بر چوبه ی دار،
رخ به رِخ وحشت،

فریاد می زنی:
»ِهی! کاکائو بخور! فان هوتن!«)13(

آن گوشِت صاعقه وار
بیش از هر چیزی می ارزد...

تلوتلوخوران از درون دود سیگار،
مثل یک لیوان لیکور،

چهره ی مسِت ِسِوریانین)14( است که می آید.

چطور خودتان را شاعر می دانید
و مثل جوجه بلدرچین های طوسی

روح تان را هر سو جیغ می زنید؟!
امروز

مشت های برنزی
جهان درون جمجمه تان را ُخرد می کنند!

شما که تنها گرفتار یک اندیشه اید –
»آیا بی عیب می رقصم؟« –

به من نگاه کنید که چطور از خویش لذت می برم،
به من

این جاکش و قمارباز معمولی.

به شما که غرق عشق اید،
و قرن ها را با اشک و آه می خیسانید،

پشت می کنم و
عینک تک چشم خورشید را
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بر چشم ورم کرده ام می گذارم.

جامه هایی رنگین به تن می کنم
بر جهان می خرامم،

ویرانه یا خوشی می پراکنم
و در برابرم

حیوان خانگی ام –
امپراتور ناپلئون –

به ضرب شالق آهنین
یورمته می رود.

مثل زنی لرزان،
زمین به ُپشت دراز می کشد

در آستانه ی تسلیم،
با اشتیاق.

هرچه هست به جان می آید،
لب هاشان

برای همیشه ِور ِور می کنند:
»اوووم، اوووم، اوووم، اوووم!«

ناگهان،
ابرها و ابرمانندهایی در آمسان،

های و هو سر دادند،
گویی کارگرانی سفیدپوش

پس از اعالم اعتصابی ناکام علیه آمسان،
متفرق می شدند.

رعد خشمگین از ابرها بیرون می خزد،
از سوراخ هایش خرناس هایی سرخوشانه سر می زند،
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و ثانیه ای،
چهره ی آمسان در هم می رود،

مثل ترش رویی های بیسمارک آهنین.

و کسی
که َبندِی زجنیرهای ابری ست،

دستی به سوی کافه دراز می کند،
که کمی هم به دست زنان می ماند

کمی هم نرم و لطیف است
و کمی هم شبیه ارابه ی توپ.

فکر می کنید خورشید است که
با مهربانی

گونه های کافه را نوازش می کند؟
نه! این ژنرال گالیفه)15( است

که برای سرکوب شورشیان از راه می رسد!

دستانت را از جیب بیرون بیاور!
یک تکه سنگ، یک چاقو و یک مبب بگیر

و اگر سالحی نداری،
از پیشانی ات استفاده کن!

یاال جوجه احمق های گرسنه،
عرق ریزان،

خجالتی
کپک زده
و شپشو!

یاال!
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دوشنبه و سه شنبه را با خون رنگ می زنیم
و روز تعطیل اعالم شان می کنیم.

با چاقوهایتان
بر خاطر زمین ثبت کنید

آن هایی را که به پستی کشانده است!
این زمیِن گوشت آلود

مثل سوگولِی راچیلد.)16(

مثل یک تعطیلِی رمسی،
بگذار پرچم ها به احتزاز دربیایند،

با غشغشه ی مسلسل ها
ای چراغ های هر کوی و برزن!

الشه ی خونین بازرگانان را باال بکشید.

فحاشی –
سوگند –

چاقوکشی –
کندِن گوشت دیگری –

آمسان مثل مارسی یز)17( سرخ بود،
ارتعاش واپسین

و غروب خورشید.

سرتاسر دیوانگی جاری ست.

هیچ چیز باقی خنواهد ماند.

شب خواهد آمد،
به دندان تان می ِکشد،
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قورت تان می دهد.

نگاه کنید –
آمسان دوباره یهودا منی شود

با آن دستان ُپرستاره ی خیانت؟
شب آمد.

مامای)18(
بر شهر لم داده تا جشن بگیرد.

منی توانید مثل آزِف)19( سیاه
از این شب بگذرید.

در گوشه ی بار لش کرده ام،
شراب را بر رومیزی و بر جامن می ریزم،

و در گوشه ای دیگر
چشمان گرد مریم مقدس را می بینم

که قلب ام را سوراخ می کند.
چرا باید به این جمعیت داخل بار

چنین درخششی از کلیشه های نقاشی شده را نشان داد؟
می بینید؟

باز هم به روی مرد ُجلُجتایی ُتف می کنند،
و باراباس را برمی گزینند.)20(

چهره ی من،
شاید از عمد،

در میان این توده از زباله های انسانی،
هیچ جدیدتر منی مناید،

شاید من
زیباترین پسر تو هستم.
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در سرخوشِی کپکیِن آن ها
زمانی برای مرگی سریع

عطایشان کن،
تا کودکاْن بزرگ شوند،

پسراْن پدر شوند،
و دختراْن حامله.

و بگذار نو-زاده
چون مجوساْن زال باشد.

و در نوبِت خود،
نوزادان شان را با نام های شعر من

تعمید دهند.

من،
ستاینده ی بریتانیا و ماشین ها،

شاید فقط
سیزدهمین حواری

در یک اجنیل معمولی باشم.

و هرکجا
صدای انکراالصوامت درآید،

آن گاه دقیقه به دقیقه،
روز و شب،

شاید عیسی مسیح،
یادم-َمَبر-های جاِن مرا

تودماغی بکشد.
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.4
ماریا! ماریا! ماریا!)21(

راهم بده ماریا!
در خیابان ها رهایم مکن!

راهم منی دهی؟
صبر می کنی تا

گونه هایم گود بیفتند،
و بی دندانی در دهان،

ِمن ِمن کنم که
ببین امروز چقدر صادقم؟

ماریا –
نگاه کن،

شانه هایم خم شده اند.

در خیابان ها،
مردم به شکمبه های چهارطبقه شان ناخنک می زنند،

چشم های خنودی شان را
که در گذر چهل سال فرسوده شده اند

به سوی منی که –
دوباره –

رو به فرسایشم
خیره می کنند

و َکَبره های َگنِد آغوش های قدیمی را
دست می اندازند.
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باراْن اشک هایش را
بر پیاده رو می ریزد.

یک الکلی در فاضالب غلت می خورد،
سنگ فرِش خیابان های ُمرده را می لیسد،

اما بر مژه های َمحِو او،
بله! –

بر مژه های روی آن قندیل های خاکستری
اشک بر زمین می ریزد،

بله! –
از چشم های پایین آمده ی ناودان ها.

باران،
پای هر کسی را لیس می زند و ناخنک،
اما پهلوانان در کالسکه ها می درخشند.

مردم با شکمبه های ُپر
می ترکند،

و روغن و چربی
می چکد،

به اضافه ی همبرگر مانده ی جویده شده،
و نان بیات کهنه،

که از کالسکه ها
در رودخانه ای از شیر َدمَله بسته می ریزند.

ماریا!
چطور می توامن واژه ای ظریف را

در آن گوش های چاق جا بدهم؟
پرنده ای

به ُامید صدقه می خواند،
گرسنه است – اما چه شیرین می خواند.
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اما من انسامن، ماریا،
انسانی معمولی

که شب های مسلول
به دستاِن آلوده ی پرسنیا)22( سرفه اش کرده است.

ماریا! مردی مثل من را می خواهی؟
راهم بده!

وگرنه از تشنج زنگ خانه را ُخرد می کنم.

ماریا!
مراتِع خیاباْن جنگل اند.

با دستان شان گلوی مرا چسبیده اند.

باز کن!

درد دارم!

ببین! در چشمامن سوزن می کنند!

راهم دادی.

عزیزم،
نترس

از این کوه من ناِک زناِن شیرین دل
که بر ُگرده ام حمل می کنم.

من میلیون ها عشق پاک و بی پایان را
در زندگی به دوش می کشم،

و میلیاردها هوس چرک و پلید.
نترس
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اگر دوباره
در گردباد خیانت

هزاران چهره ی زیبا را بوسیدم.
»دلبرکان مایاکوفسکی!«

آن ها فقط خاندانی هستند که
بر قلب یک مجنون

ُحکم می رانند.

ماریا! نزدیک تر بیا!

برهنه و بی شرم
یا با ترس لرزه،

دهان زیبایت را به من بده.
قلب من َو من،

هرگز در ماه می زندگی نکرده ایم.
ما در یکصد آوریل

گیر افتاده ایم.

ماریا!
شاعران برای تیانا)23( غزل ها سروده اند،

اما من
گوشتی خالصم،

صددرصد انسان.
من تن ات را می خواهم،

به همین سادگی که یک مسیحی جنوا می کند:
»امروز عطا کن

نان روزانه یمان را!«

عطا کن، ماریا!
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ماریا!
می ترسم نام ات را فراموش کنم

مثل شاعری که می ترسد
واژه ای را که شباهنگام

در میانه ی درد زاده شده،
فراموش کند،

مثل خدا.

تن ات را
همچنان باید محبوب بدامن

و گرامی،
چون سربازی که

علیل از جنگ بازگشته و
بی مصرف و بی کس،

تنها پایش را دوست دارد.

ماریا –
منی خواهی؟

نه! منی خواهی!

ها!

باز هم،
تاریک و راکد،

قلِب اشک نشامن را می گیرم
و می برمش،

مثل سگی که پنجه ی زیرقطارمانده اش را به النه می ِکشد.
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با خون قلبم
جاده را سرخوش می کنم.

خون
بر گل های روی پیرهِن غبارگرفته ام

چسبیده.

خورشید،
مثل سالومه،)24(

ُاپرای هرودیاد را
هزار بار

گرد زمین –
سِر باپتیست –

می رقصد.

و آن گاه
که زماِن من

خویشنت اش را تا بیرون برقصاند،
میلیون ها لکه ی خون
در راِه خانه ی پدری ام

پخش می شود.

کثافت بار
)از خوابیدن در نهرآب ها(

باال می آیم،
کنار او می ایستم و خم می شوم،

در گوش اش فریاد می زمن:
»گوش بده باری تعالی،

خسته منی شوی
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از این که هر روز
چشم های پف کرده ات را

به ابرها بدوزی؟
چرا سوار یک چرخ وفلک

دوِر درخت خیر و شر منی شویم؟
تو در هر گنجه ای حضور داری

و ما میز را با شرابی می چینیم
که حتی پطُرِس پاک دین را

به رقص کی-کا-پو)25( می آورد.
ما حّواهای کوچک را به عدن برمی گردانیم.

فرمان بده
تا امشب

بهترین دختران را
از بلوار برایت بیاورم.

چطور است؟
چرا نه؟

سر فرفری ات را تکان می دهی؟
با ابروهای جوگندمی ات اخم می کنی؟

فکر می کنی این موجودی که ُپشت سر توست –
با آن بال هایش –

می داند عشق چیست؟

من هم یک فرشته ام،
یک فرشته بودم –
عادت داشتم آرام
مثل یک حبه قند

ُزل بزمن،
اما منی خواهم به عجوزه ها
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شکنجه های ِسْور)26(
هدیه بدهم.

بار الها!
تو دست را آفریدی،

به هر کس یک سر داده ای،
پس چرا منی توانی مردم را واداری که بی رجن و درد

ببوسند و ببوسند و ببوسند؟

زمانی فکر می کردم
تو بزرگی،

اما یک احمِق کوتوله ی ریدمانی!
نگاه کن چگونه رکوع می روم

تا چاقوی کفاش را از کنار چکمه ام بیرون بکشم!

شما کودن های بال دار،
که در بهشت تان روی هم تل انبار شده اید،

بهتر است تکانی به َپرهایتان بدهید!
از این جا تا آالسکا،

سرتاپا خشم،
همه ی شما را می درم.

راهم بده!

منی توانید متوقف ام کنید!
درست یا غلط،
من کاملًا آرامم.

ببینید –
ستاره ها را تکه تکه کردند،

از آمسان خون می چکد.
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آهای بهشت!
آن کاله مسخره را بردار!

من آمدم!

سکوت محض.

جهان،
پنجه بر گوش های بزرگ سیاه و ُپرستاره اش،

در خواب است.

پینوشتها:

)1( »نیس« شهری در فرانسه است که بازار گل آن شهرت جهانی دارد.
)2( »ماریا« دختری است که مایاکوفسکی زمانی که در ُادسا بوده مالقات کرده است. به گفته ی 

آندری نلر، »ماریا«یی که در بخش چهارم شعر می آید، تقریبًا شخص دیگری است.
 1911 سال  در  یک بار  است(  آمده   Giacondo یعنی  دیگرش  نام  به  منت  در  )که  مونالیزا  تابلوی   )3(

ربوده شد.
میالدی   79 سال  در  که  است  مشهوری  آتش فشان  همان  وزوُو  یا   )Vesuvius( وُزویوس  کوه   )4(

فوران و شهر ُپمِپی )Pompeii( را ویران کرد.
)5( »لوسیتانیا« )Lusitania( کشتی ای بریتانیایی بود که در هفتم می 1915 توسط زیردریایی آملانی 
در سواحل ایرلند غرق شد. گفته می شود این رویداد در حتریک آمریکا به مداخله در جنگ جهانی 

اول بسیار مؤثر بود.
)6( »کروپ« )Krupp( سازنده ی آملانِی تسلیحات و جنگ افزار بوده است.

کار  به  روسیه  ارتدکس  کلیسای  مبلغان  و  واعظان  برای  که  است  اصطالحی  »زرین دهان«   )7(
می رود.
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)8( این جا مایاکوفسکی به سفرهایش در سرتاسر روسیه در اواخر 1913 اشاره دارد که به گفته ی نلر 
سخنرانی هایش به شدت مورد انتقاد مطبوعات قرار می گرفت.

)9( به گفته ی نلر، مایاکوفسکی این جا خودش را به یوحنای تعمیددهنده تشبیه می کند.
)10( دیوید بورلیوک نقاش، شاعر و یکی از رهبران جنبش فوتوریستی و دوست نزدیک مایاکوفسکی 

بود. او یک چشمش نابینا بود.
)11( »خوبه« عنوان یکی از شعرهای مایاکوفسکی است.

)12( عرق چین زرد لباس فوتوریستی مشهور مایاکوفسکی بود.
)13( این جا مایاکوفسکی درباره ی ماجرایی می نویسد که در مطبوعات آن زمان مطرح شد: مردی 
پیش از اعدامش یک شعار آگهی بازرگانی شرکت »فان هوتن« را فریاد زده بود: »کاکائو بخورید 
– فان هوتن!« به خاطر این تبلیغ، شرکت فان هوتن مبلغ زیادی را برای حمایت از خانواده ی مرد 

وعده داد.
تلقی  مبتذل  شاعران،  دیگر  سوی  از  که  بود  مایاکوفسکی  معاصر  شاعر  ِسِوریانین،  ایگور   )14(

می شد، زیرا در کارهایش از ثروت و جتمل و سبک زندگِی اعیانی ستایش می کرد.
سرکوب  خاطر  به  که  فرانسوی  ژنرال  یک  دوگالیفه،  آگوست  الکساندر  گاستون  مارکی   )15(

وحشیانه ی کمون پاریس مشهور شد.
)16( یک خاندان بانک دار یهودی.

)17( سرود انقالب فرانسه، و امروز سرود ملی این کشور.
در  روسیه.  بر  تاتارها  سلطه ی  دوره ی  در  چهاردهم،  قرن  اواخر  در  مغول  سپاهیان  خاِن  ناِم   )18(
ختته های  بر  نشسنت  با  که  بودند  چنگیز  دوره ی  در  سپاه  فرماندهان  بلکه  مامای،  نه  این  واقعیت، 

چوبینی که بر بدن زندانیان قرار داده شده بود، آیین جشن را برگزار می کردند.
هم زمان  که  تزاری  ُپلیس  و  انقالبی  سوسیالیست  حزب  دوجانبه ی  مأمور  آزف،  ِیونو-مایر   )19(

زمینه ی ترور وزرای تزار را فراهم می کرد و انقالبی ها را به ُپلیس می فروخت.
)20( راهزنی که زمان دستگیرِی عیسی در زندان بود. پونتیوس پیالطس که به گزارش اناجیل، هر 
سال یک زندانی را در روز جشن فطیر یا پسح آزاد می کرد، پیشنهاد آزادی عیسی را داد، اما مردم 

خواهان آزادِی باراباس شدند.
)21( به گفته ی نلر، این ماریا نقاش و نویسنده ای است که در زمان سرایش شعر، با مایاکوفسکی 

رابطه داشته است.
)22( نام خیابان و منطقه ی محل زندگی مایاکوفسکی در مسکو.

)23( شخصیتی در شعر ِسِوریانین.
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)24( در عهد جدید، دختِر هرود فیلیپ و هرودیاس است که رقصید تا سِر یوحنای تعمیددهنده را به 
دست آورد.

)25( رقص خاصی که در کلوب های شبانه ی روسیه در آن زمان رایج بوده است.
)26( ِسور )Sevre( نام شهری در فرانسه که کارخانه ی ظرف سازِی مشهوری داشته است.
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https://soundcloud.com/khoroos
https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://twitter.com/manjanigh
https://www.facebook.com/manjanighreview
https://telegram.me/ManjanighCollective
https://vimeo.com/chapgard

