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 داشته باید نیز بسیار تاثیراتی دامنه آن، چون ساز تاریخ و اکتبر انقالب بزرگی به انقالبی

 یا توان آن شکست و پیروزی و زند رقم را هایی ناامیدی و امیدها که چنان. باشد

 هنوز که هنوز و بود ترین یگانه اکتبر انقالب. آفرید که چنان بیافریند، بسیار سرخوردگی

 پیروزی و فرودستان و کارگر طبقه مبارزه شعار تحقق در یگانه. است مانده ترین یگانه است

 گذاری پایه و اش مناسبات و کهن دنیای ریختن هم به در یگانه. موجود نظم برابر در آنها

 به نهایتاً اما. مستعجل دولت چه اگر خودش مناسبات و خود به مختص تاریخ با تازه دنیایی

 می تر روشن روسیه انقالب اهمیت شود، می دورتر ما از بزرگ روز این قدر هر: لنین قول

 .شود

 این از و است عینی شکل به طبقاتی بزرگ پیروزی سالگرد ما برای اکتبر انقالب سالگرد

 که را فراوانی های درس آن در تفکر و تعمق با و شده داشته گرامی باید که است بابت

 در تا ریخت؛ تجربیات و ها آموخته انبان به و کرده روشن و یافته است، نهفته آن در هنوز

 .گیرد قرار استفاده مورد شاید ای دوباره بزنگاه

 نگرشی ایران، در( شدن زاده دلیل به)و جهان در طبقاتی مبارزه مقوله به من شخصی نگرش

 که است چنان نه. است قدسی امر به ها مولفه و ها پدیده تبدیل و نگری دگم از دور به

 شدتی و حدت چنان با و کنند می کمونیستی های سازمان برخی در متمرکز اقشار از برخی

 و بوده مقدس رسوالنی رفقا این که گویی کنند می دفاع پیشین رفقای و خویش گذشته از

 و دگم مذهبی، نیمه ها، نگرش این. است بوده اشتباه از خالی ها آن عملکرد و زندگی

 که هایی نگرش. اند انگاری تقدس و سازی رسول ها، سازی بت. است وار ایدئولوژیک

 :اثر این بر مترجم مقدمه
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 که اند داده تقلیل هایی واره الگو و ها واره کلیشه به را کارگر طبقه رهایی علم و مارکسیسم

 !گرا تقلیل های کمونیست. تابد برنمی را مارکسیسم اولیه و ای پایه متد خود حتا گاه

 مبارزه تاریخی اسناد بازخوانی و رویدادها و متون در مداقه عدم همراه به ها این همه

 بخش دامن امروز، تا آن زمانیِ ادامه در شده تولید متون خصوص به و جهان در پرولتاریا

 کارگر طبقه سازماندهی راه در جهان و ایران در چپ ناتوانی. است گرفته را چپ از بزرگی

 جمع یک حائز ،کلی شکل به چپ که است موضوع این بر مبرهن دلیلی خود عملی، شکل به

 نیز عمل در تئوریک بزارا فقدان همین دلیل به و نیست روز به و کمال و تمام نظری بندی

 انداخت را تقصیر کل و کرد فرافکنی شود می البته. است جان بی و پراکنده و مانده ناتوان

 قوی دشمن اینکه اما. نیست شکی هم آن نقش در که جهانی سرمایه و امپریالیسم گردن به

 صفوف در موجود های اندیشی کوته و کمبودها بر نهادن سرپوش برای دلیلی ماست از تر

 که اند، کشانده بیراهه به را مبارزه تاریخ ها اپورتونیست که این. نیست ها کمونیست ما

 دل از گونه این که کسانی به پاسخ در چون. دهد نمی پوشش هیچ را فقدان این اند؛ کشانده

 دیگران جامه کردن پاره در سعی ندیدن را خویش جامه درون جز به اسفبار چنین وضعیتی

 طبقه اتحاد برای تئوریک الزم ابزارهای و گویید می درست شما اگر گفت باید دارند هم

 این ها سال این تمام در چرا دارید، را اکتبر چون طبقاتی و عظیم انقالبی برپایی و کارگر

 .ایم ایستاده اول صف در ما بخورید، تکان شما. اید نشسته سرشکسته و مفلوک چنین

 مناسبات تغییر استارت تنها انقالب برقراری برای تالش :که گفت باید ها این همه از جدای

 خرده و بورژوازی پوسیده باورهای تمام با. است عزیمت نقطه. است موجود نظم و فعلی

 نشان جهان سرتاسر در ها انقالب تجربه که چنان کنیم؟ می چه فرهنگی لحاظ از بورژوازی

 انقالب دوران در قبلی مناسبات. است آمده نیز مارکسیستی تئوریک متون در و است داده

 و آگاه البته و متشکل انقالبی قدرت به نیاز ها آن کوبیدن هم در و هستند پابرجا چنان هم
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 بلوک الکساندر و دوازده شعر. نشوند بازگردانده تری محکم شکل به دوباره تا دارد دقیق

 .است موضوع این طرح برای مشخصی مصداق آن شاعر

 سرمایه و مذهب دنیای مناسبات تمام از سرخورده مذهبی-اشرافی روشنفکر بلوک الکساندر

 زندگی سبک بنیادین های وابستگی دلیل به که آخرالزمانی و عرفانی نیمه تفکری با. است

. اوست های رنج عوامل شدن شکسته هم در و منجی ظهور منتظر طبع به دنیا، آن به اش

 فکری های بنیان و مدیریت شیوه از او شناخت و علم سر از جهان رنج عوامل به او دانایی

 دنیای از تواند نمی او. است آلیستی ایده و دنیا همان به بسته چنان هم او نجات راه ولی آن

: است چنین زید می آن در که جهانی به او واکنش. عظیم دگرگونی یک با مگر ببرد خود

 های قلب. آیند می تازه مردمی نیستند، درست اکنون اید نوشته حال به تا شما آنچه هر"

 آن پیروزی نشانگر قدیم دنیای بر ها آن پیروزی. ندارند نیاز ها این به. کنند می فتح را تازه

 می ابراز مرگش از قبل را قدیم دنیای رنج فقط که شما، اشعار بر پیروزی. شماست بر ها

. رود می فرا آن از و برده سئوال زیر را محشر روز گونه این بلوک؛ ما مذهبیِ اشرافی ".کنند

 نظم تمامی برابر در که گفت باید بابت این از. است کمال و تمام دوآلیسمی درگیر چه اگر

 یک هنوز البته نه و معناست تمام به انقالبی یک اش جمله همین با بلوک الکساندر کهن،

 در نوع این یافته تقلیل نمونه بشود را فرخزاد فروغ آید می کسی شعر شاید. سوسیالیست

 .دانست فارسی شعر

 خود از متوهمانه شکلی به و یافته را مفری اکتبر انقالب بروز با نهایتاً بلوک انقالبی نگرش

 معادل را ها بلشویک اکتبر و یابد می اکتبر انقالب در را خودش آخرالزمان او. رود می فرا

 که ماند می امیدی دیگر نه شود می تهی چیز همه از فرآیند این با بلوک. پندارد می آن

 پندارد، می او که آخرالزمانی نه و ببرد کمال به را وی عرفان امید، این و کند تغییر جهان

 برابر در آلیسم ایده ضعف و ناتوانی که است بابت این از. است اندیشیده می که بوده چنان
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 به ها سال برای شاعری و شعر در را او ،بودگی تهی این. آید می چهره به ماتریالیسم

 .است شده تهی معنا از او خرالزمانآ که چرا برد می خاموشی

 بخش توان و امید تمام. باشد تواند نمی بلوک سرنوشت به ربط بی اما ایرانی چپ وضع

 به شدن بدل آرزوی به که ای گذشته در است مانده اش گذشته در ایرانی چپ از بزرگی

 می سر ،75 قیام در او رهبری به نه نیرو آن. است بوده امیدوار انقالب یک محرکه نیروی

 می انجام این از پیش که کاری انجام از سرخورده و ناتوان و نهد می کناری به را او و رسد

 و چیز همه از خالی را او جهان به چپ بخش این آلیستی ایده نگرش. کند می رهایش داده

 آن است، گذشته در هایش داده دست از او آل ایده. کند می بدل خویش از کاریکاتوری به

 است هیچ دیگر دارد چه آن و است؛ شده مقدس نتیجه در و نایافتنی دست او برای که چه

 کمال و تمام دارد اگر یا ندارد هم آن به امیدی چیست؟ باشد داشته است قرار آنچه و

 در باید را دیالکتیک ماتریالیسم که اینجاست. است خود پیشین مناسبات همان به وابسته

 .نهاد آلیسم ایده از نمونه این برابر

 قدرت که دهد می نشان ما به آن در اساسی غور و بررسی و بلوک دوازده شعر به بازگشت

 ها این آیا اما کند، همراه خود با هم را فعلی نظم های سرخورده تمام تواند می انقالب جذاب

 رژه از بلوک ستایش. خیر مسلما شوند؟ می بدل هم انقالب پیشبرد برای نیرویی به

 مواضع این بر مرگ دم تا او ایستادگی و اکتبر انقالب از او حمایت ها، بلشویک مسلحانه

 .است موضوع این از حاکی

 دنیای به مربوط هایی المان که مذهبی های نام و نمادها از استفاده رغم علی دوازده شعر در

 را خود بابت این از و کند می علم قد هم بورژوازی برابر در وار هیستریک بلوک. اند کهن

 انقالب از او ستایش و شعر .گیرد می جا انقالب صفوف در و نهد می بیرون خویش طبقه از

 یک تنها او چه اگر. است رویداد این از تاریخی سندی و جاودان و تاثیرگذار شک بی اکتبر

 نوسازی ضرورت و است شکستن درهم ضرورت هم آن و کرده درک را انقالب از بخش
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 به نه او اما. بود نکرده درک انقالب زمان در است بر زمان و مادی فرآیندی که را آن

 خاطره و یاد در سوسیالیسم خدمت در انقالبی یک عنوان به بلکه سوسیالیست یک عنوان

 .جهان و روسیه ادبیات تاریخ در نیز او شعر و ماند خواهد انقالب تاریخ و انقالبیون

 ترین انقالبی از خود دوران در اثر این ؛که گفت باید دوازده شعر درباره هنری و ادبی دید از

 روسی سمبولیسم. است زبانی های پیچش در نوآوری از سرشار و محتوا و فرم در آثار

 ولی بود، ریخته هم به را آن و برخواسته آن علیه بلوک که است کهن دنیای همان از بخشی

 به روسی مترجم)انگلیسی نسخه از را اثر این مترجم. رود فرا آن از بود نتوانسته نهایتاً

 ادعایی نیز خود دستی چیره در و برگردانده فارسی به( است کارلسون ماریا آن انگلیسی

 کمترین که شدهن آ بر سعی اما. است نبوده خالی اشتباه از اثر گمان بی که چرا ،ندارد

 از بخشی روسی سمبولیسم. شود رعایت اصل به وفاداری میزان بیشترین و اشتباه میزان

 نهایتاً ولی بود، ریخته هم به را آن و برخواسته آن علیه بلوک که است کهن دنیای همان

 .رود فرا آن از بود نتوانسته

 باقی و هنر در چه و سیاست در چه مبارزه تاریخی اسناد تمام بازنگری و مطالعه ضرورت

 به را ما ذهن تاریکی از هایی جلوه و بگشاید ما بر را هایی راه تواند می همواره ها رشته

. شود نهاده اشتراک به توان حد به دیگران با روشنی این که خوب چه و آورد در روشنی

 ایده شکل به که هستند کسانی از پر ما صفوف ؛که گوید می ما به او اثر بررسی و بلوک

 بار که مجبوریم اما نیستند ما از اگرچه و اند ایستاده ما کنار در انقالبی اگرچه و آلیستی

 و بیفتد نسل کدام دوش به باید بار این های هزینه باز کجا تا. بکشیم گرده بر را شان بودن

  .بزند کارگر طبقه جان بی پیکر بر را ضربه کدام

 فرد به منحصر تواناهایی کدام هر که داشت توانایی و نظیر بی رهبران اما اکتبر انقالب

 در اما بود معنا تمام به ای نابغه رهبری، و فلسفه و سیاست علم در لنین چه اگر. داشتند

 سالح به مسلح او. بود ربوده رفقا بقیه از را سبقت گوی که بود تروتسکی این ادبیات و هنر
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 اما نیست، ما از یکی بلوک باشید مطمئن: نویسد می دوازده شاعر و بلوک درباره انقالبی نقد

 انگیزش این نتیجه. است خورده شکست کار این انجام در اگرچه است، آمده ما سمت به او

 .ماند خواهد باقی همیشه برای دوازده، او، شعر. ماست دوران اثر مهمترین خود

 و یاد که باشد. شود می تقدیم حضورتان اکتبر انقالب سالگرد در دوازده شعر ترجمه نهایتاً

 .باشد مان رهایی راه در ما نیروبخش همواره ،بزرگ حماسه آن خاطره

 عزیزی پویا

 2931 پائیز
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در  0221نوامبر  82 ،الکساندر بلوک

ای سطح باال پترزبورگ و در خانوادهتسن

آمد. برخی از بستگان او  دنیا و روشنفکر به

انسانهایی ادیب بودند. پدرش استاد حقوق 

در ورشو و پدربزرگ مادری او مدیر 

. پس از بود پترزبورگدانشگاه ایالتی سنت

-جدایی پدر و مادرش، با بستگان اشرافی

نزدیک به  "شاخماتوو"اش در ملک اربابی 

والدیمیر شولوخف و شعرهایی از شاعران  ۀفلسف نیز جاهمانو در کرد مسکو زندگی می

را فراگرفت. این تفوق Afanasy Fet و   Fyodor Tyutchevچونگمنام قرن نوزده 

 شد. بندی جمع Ante Lucemدر کتاب  بعدتر نیز کهگذاشت ثار اولیه او تاثیر آدر 

دختر  Lyubov (Lyuba) Dmitrievna Mendeleevaبا  0011او در سال 

کرد. او بعدها در رابطه ای بسیار پیچیده میان دان مشهور ازدواجدیمیتری مندلیف شیمی

و یک ا همچنین درگیر شد. Andrei Belyعشق و نفرت با همکار سمبولیست خود 

اختصاص  Lyubaبه را  Stikhi o prekrasnoi Dameمجموعه از اشعارش را به نام 

 (0011)ابیاتی درباره بانویی زیبا که مسبب شهرت وی شد. داده بود 

داد و به نشانتری های سیاسی اهمیت بیشاش به زمینهزندگی هایسالاو در آخرین 

 ;Vozmezdie, 1910–21کرد. )مسایلی مانند سرنوشت کشورش و نجات آن فکر 

 :کودرباره الکساندر بل
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Rodina, 1907–16; Skify, 1918.) وقتی او تحت تاثیر  اماSolovyov 

خرالزمانی اش و مردد میان امید و آهای قرار گرفت که هنوز درگیر دغدغه "شولوخف"

ینده اتفاق خواهد افتاد، اما آن رخداد بزرگ در آمن احساس می کنم که "ناامیدی بود. 

این را در دفتر  "چنان که خود را به من نشان می دهد.آننه  ،خواهد بوددیگر به شکلی 

تحسین او از انقالب اکتبر برای همگان  نوشت. اما نهایتاً 0005خاطرات خود در تابستان 

اش پذیرفت. اگر خرالزمانیآرزوهای بلند آغیرمنتظره بود، او انقالب اکتبر را به عنوان پایان 

 سال هیچ شعری ننوشت.برای سه شد و قالب روسیه سرخوردهاز ان 0080چه در سال 

به پایان رسیده  "ایمان در معرفت انسانی"بود که بلوک به ماکسیم گورگی شکایت برده

تواند شعر داد که چرا نمیشرح Korney Chukovskyاست. او برای دوست خود 

دیگری را که وجود دارد همه صداها بریده شده اند، نمی توانی صدای "دیگری بنویسد. 

سپس بلوک در عرض چند روز بیمار شد. پزشکان درخواست کردند که او برای  "بشنوی.

نشد. گورکی برای درمان به خارج از کشور فرستاده شود، اما به او اجازه ترک کشور داده

ن او به آناتولی آناچارسکی نوشت: بلوک بهتری 0080ماه مه  80ویزای او التماس کرد. در 

شما و  ،رفتن از کشور منع کنید و او بمیردشاعر روسیه است و اگر شما او را از بیرون

آگوست  01کار خواهید بود. بلوک اجازه ترک کشور را در روز رفقایتان در مرگ او گناه

 مرده بود. 0080آگوست همان سال یعنی  5دریافت کرد، اما او در 

همراه یاد و خاطره کسانی که  بهاره الکساندر پوشکین درب ایاز این، او سخنرانی پیشچندماه 

 های شوراهای روسیه را متحد کنند، ارائه داده بود.او باور داشت قادرند سفیدها و جناح

 شاعری او:

شده در اولین کتاب او  کمک کرد تا بلوک به عنوان شاعری آل ارائهعرفانی ایده تصاویر

شود. ابیات ابتدایی او موزون بودند، اما او سپس به بزرگ در سبک سمبولیسم روسیه تثبیت 
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الهام  منبع ها را معرفی کرد.های نامتوازن رفت و آندنبال الگوهای ریتمیک و ضرب

-از پیش متفاوتاند، تصاویری بود، اغلب آثار او فراموش ناشدنی تشاعرانه برای او طبیع

های اطراف.)فابریکا ترین محیطافتادهپااهمیت و از پیشترین مسایل و رویدادهای بیافتاده

اغلب در تضاد میان نظریه افالطونی زیبایی ایده  ،( در نتیجه اشعار موزون و پخته وی0011

 (Neznakomka, 1906) .ال و واقعیت ناشاد صنعت کثیف بودند

( 0012-0011) شهر، برگزیداش پترزبورگ را برای مجموعه شعر بعدیتاو توصیف سن

به  the Mask of Snowو  Fainaهای بعدی او نیستی و وهم آور بود. مجموعهامپرسیو

-تقویت شهرت بلوک کمک کردند. او اغلب با الکساندر پوشکین مقایسه شده و شاید مهم

تا حدود بسیاری توسط  0001ای روس است. بلوک در طول دهه ترین شاعر عصر نقره

اشت. آنا گذنظیری تر از خود تاثیر بیجوان اش تحسین شد و بر روی شاعرانهمکاران ادبی

اخماتوا، مارینا تسوتائوا، بوریس پاسترناک، و والدیمیر ناباکف قطعات بسیار مهمی را در 

 احترام به او نگاشتند. 

است. او در حال ( بیان کرده0002در شعر دوازده ) را درباره انقالب بلوک عقاید خود

از منابع غیرمعمول شاعری در سمبولیسم  د،تازه بو یجستجو برای زبانی مدرن و تصاویر

ها های احساساتی( و شرح و بسط آناستفاده کرد: فولکلور محلی، ترانه)آهنگ

("chastushka"او از .) Mikhail Savoyarov الهام گرفته بود، که خوان آوازه

. ویکتور ندشداغلب توسط بلوک دیده می 0081تا  0007های در طول سال شهایکنسرت

-شدهدر سبک جنایی نوشته( دوازده)شعر آکادمیسین یادآور شد که این شعرشکلوفسکی ِ

او را اصطالحات دارد، که بلوک  Savoyarovطنزگونه شبیه به دوبیتی های  حالتیاست و 

 ای تقلید کرده است. به شکل عامیانه 0002در 

باشد. جلد اول مشتمل بر شعرهای خروجی شعرهای بلوک متشکل از سه جلد کتاب می

 تحقق تشین. جلد دوم مشتمل بر نظراتی است مبنی بر عدم امکانِآابتدایی او درباره بانوی 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Savoyarov
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تر و مربوط وجوش. جلد سوم اشعار او پر جنبکسانی که آرزوی آن را دارندل برای آایده

 های انقالب و پیش از انقالب است. به سال

اند، در حالی که اند.  آبی یا بنفش برای او رنگ ناامیدیها بسیار حیاتیبرای شعر بلوک رنگ

های خیابانی، است. رنگ زرد فانوس اغواگرکند امید او برای دیدار بانویی شاعر درک می

. اشاره به سیاه و سفید در مورد چیزهای نداابتذالها و غروب، رنگ خیانت و پنجره

ای درونی باشد. کلمات روسی برای زرد وحشتناک، خطرناک اما به طور بالقوه می تواند وحی

-ها کاشته مینآدر   YOطوالنی به جای    Oنگاری شده و یک و سیاه توسط شاعر غلط

 Fyodorاند. او در تقلید از شود که به منظور ایجاد سوراخی درون کلمه استفاده شده

Tyutchev ای از نمادهای شاعرانه را توسعه داد. در شعرهای ابتدایی او سیستم پیچیده

هایی صبح یا بهار زمان که دهد. در حالیتشین را نشان میآزن  سمت حرکتبرای مثال باد 

هایی زمان نیز اند. زمستان و شبهمراهدیدار جالب و اتفاقات دوست داشتنی با هستند که 

زندگی را  روزهایوقتی که شاعر و بانوی او از یکدیگر دورند. باتالق و منجالب  ،آورندزیان

 دهند. که بدون هیچ گونه نور ماورایی اند نشان می

 شعر دوازده:

ها را به دوازده رسول تشبیه نآشعر توصیف راهپیمایی دوازده سرباز بلشویک است)که 

شان جریان داشت. حال و هوای دوازده کوالک شدیدی در اطرافاند( درحالی که کرده

که همه چیز بورژوازی آن ها شود و بیشتر به حاالت سادیستی سرباز در شعر انتقال داده می

بودند. در یک وظیفه انقالبی نهادهضد انقالبی است و نام این را نظم و انضباط دقیق و حس

پی )که متهم به کشتن یک افسر است( توسط یکی از گریز و تعقیب، زنی روس جناییملیات ع

رسد این حادثه غیر منتظره رقم خورده  و به شود، که به نظر میدوازده نفر )پیتر( کشته می

دهد که او عاشق این زن بوده است. به هر حال، دیگران به او یادآوری رفقایش نشان می

باید نادیده گرفت، او دوباره عزم خود های شخصی را کنند که در دوران انقالبی تراژدیمی
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انگیزی بر ترین بحثگردد. در بند آخر شعر، بیشرا راسخ کرده و به صف راهپیمایی باز می

  .شوددر میان برف نمایان می سر چهره مسیح است که در باالی سر راهپیمایی کنندگان

خشونت زبان عامیانه  و ییهای چندصدامتوهوا و انتخاب صداها، ریحال با ایجاد که دوازده

. دامنه اتهامات علیه او به گردان کردرا از وی رویهمراه بود، به سرعت توده ستایندگان 

های پیشین وی و نوکرمآبی رمانآها این عمل را خیانت به آن .ور گسترده شدآشکلی هراس

بلوک را به ها عرفان و زهد برای نوقدرتان بلشویک تصور کردند. از سوی دیگر بلشویک

 گرفتند به خصوص اشارات او را به مسیح. تمسخر می

مارس  1) "کار تابلوی"پس از انتشار شعر در روزنامه سوسیالیستی انقالبی  اما سریعاً

از طرف تمام روشنفکران روسی مورد حمله قرار گرفت. بسیاری از  (. شعر تقریبا0002ً

شان را با او قطع کردند.  به چند رابطهکنندگان سابق، همکاران و دوستان بلوک تحسین

هر  برایشد که شعر دوازده را محکوم کرده بود داده می ارجاعدرک آکادمیک شکلوسکی 

 با اطمینان از شعر او استفاده کرده بود. کهکسی 

مرد -دوازده، یک تجسم جنایی از پتروگراد انقالبی است. که توسط شکلوسکی با اسب

ود، که تصاویر خاص و جدیدی داشت.  او نوشت که دوازده کار پوشکین مقایسه شده ب

گیری زبان نوشته شده است. سبک جالبی است، که اگر چه با ریتم عامیانه اما با غافل

Savoyarov دیوهای خیابان. در  

-صحبت کرد که هرجایی می "شقه شقه"شکلوسکی درباره ترانه های ساویارف در سبک 

د در لباس و شکل جنایتکاران بود. جرج باالنچین، یک طراح خواست روی صحنه ظاهر شو

تر بود، دروغ گویی هنگ ساویارف، آلیوشا، شا! که نیم پرده پایینآرقص، با یادآوری سرقت 

دوازده حاکم است،  برپتروگراد  درقدر که جو جنایی همانو نوشت: کرد. متوقف علیه وی را
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است. این کار به عنوان بهترین کار الکساندر بلوک ر به حد ترسناکی نیز از برف پوشیده عش

 گیرد. نظر قرار میمد

ساویارف در کنسرت  جهانی اول، در طول جنگیعنی  0002تا  0001چندین بار از 

ک شعرهایش را وکرد. گاهی اوقات بل همراهیک را وبل "کانتانت"در سینما و کافه  ،هایش

 خواند که در حال بازی روی صحنه بودند. انی میربه جای بازیگ

. 
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 کوساندر بلکیک شعر از ال 
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 شب سیاه 

 برف سفید

 ، بادستباد 

 ماندن روی پا ممکن نیست

 ، باداستباد 

  در تمام جهان می دمدخدا 

 

 اندباد دوره می چرخ

 برف سفید. ،تمیز

 یخِ-زیر برف

  و سخت می کند آن را صاف

  عبور و مرور

 بدبسیار   !هآ-لغزش

 

 میدانی دیگربه  میدان کاز ی

  در امتداد یک کابل

 :پالکارد یک کابل بر

1 



 کونوشته: الکساندر بل  شعر دوازده

17 
 

 "!تمام قدرت به مجلس مؤسسان"

  و پیرزنی زیر آن مشتاق و گریان

   او تنها نمی تواند درک کند آن چه دنبال می کند به چه معناست

  پارچه راچرا چنین تکه 

 انتخاب کرده اند برای این پالکارد

  می خواهد برای پسران بسیاری جوراب بدوزد با آن

 اند... ، خیلی پابرهنهدنخیلی لباس ندار

 

  همچون مرغپیرزن، 

   بگذاردبرف تخم  تل یرو تالش می کندکه 

 "!آه، مادر مقدس خدا، ولی نعمت ما"

 "!نمی ذارقبر  آه، اون بلشویکها منو تو"

 

 باد گزنده است!

 انجماد چسبنده!

  در روبرو ایستادهبورژوازی 

  بینی اش را جمع کرده توی یقه اش

 

 ؟ با موهای بلندستاو کی

 : دزمزمه می کن

  "!خائنا"

  "شدداشت تلف میروسیه "

 -دنویسنده باش کی یدبا
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 ...حراف

 اشو فقط یک فیگور است درون خرقه

 برف...که به پهلو ایستاده پشت تل 

 خب، این روزا حال خوشی ندارد

 هه، رفیق کشیش!

 به یاد بیاور که چگونه یک بار

 زدی، شکمت جلوتر از خودتقدم می

 شکمت را با صلیب زینت داده بودی

 و تاللو آن در چشم مردم بود

 پیچانده بود "قره کل"زنی جوان خود را درون پوست گوسفند 

 با دیگری قدم می زد:

 "دیم، ما زار می زدیم...می ز ما زار و"

 روی یخ سر می خورد

 زمین خورد بد –و اوف! 

 

 اوه! مال منی!

 دستت رو بده به من، من رو بکش باال!

 باد خوشحال است

 است و شاداز جا در رفته 

 چرخاندمی کناره های کت را

 و رهگذرها را می کشاند با خویش
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 کند و پخش می کنداشک ها را پرس می

 پالکارد بزرگ:

 "تمام قدرت به مجلس موسسان!"

 باد کلمه ها را بر دوش گرفته است:

 

 ...و ما، هم چنان، چسبیده ایم به مجلس...

 ...اینجا، در این ساختمان...

 

 -بحث کردیم

 نتیجه گرفتیم:

 برای یک ساعت ده روبل، برای تمام شب،

 بیست و پنج تا...

 گیره از کسی...... هیشکی کمتر نمی

 تو رختخواب......بزن بریم 

 دیر وقتِ شب 

 خیابان ها خالی بودند

 فقط یک ولگرد

 دوال، قوزی 

 زد ...و باد سوت می

 سالم عشق من 

 -بیا باال
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 یه بوس به ما بده...

 

 !انن

 ؟آنچه که پیش روست

 !به پیش، به سویش

 

 ن سیاه اسیاه، آسم

 

 شدید ۀکینه، کین

  در سینه می جوشد...

 ...کینه سیاه، کینه مقدس

 

 ! رفیق

 چشمت را باز نگهدار! دو 
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 دپرمی اوج، برف تا ندشامی رقصباد، 

 وندرن رژه مییشابا تفنگ ها مرددوازده 

 

 را می فشرد یسیاه شالق نیکی از تفنگدارا

 گردشان آتش، و آتش

 

 ،فنجانی صاف، دست پیچ خانگیسیگار 

 !دشدن گم ناراه زند درکه 

 

 ،رهایی ،رهایی

 !سازش بدون ی،آری، آر

 

 صدای رژه()رپ رپ رپ

 

 !سرد، رفیق، است سرد

 

 "...و کاتکا پیچیدن تو هم وانکا "

 "!روبل های کرنسکی را تو جورابا جمع می کنن"

2 
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 "...کنهوانیوشکا خوشگلیش رو بزک میو "

 "!هیه سرباز االن مرد اون، ما وانکای  فقط باریک "

 

  بورژوا بچه، جا زدی، شگلهوانکا خ"

 "امتحان هچرا یه بوس نمی دی به من واس

 

 ،رهایی ،رهایی

 !سازش بدونی،آری،آر

 -ندکاتکا با وانکا مشغول

 ؟هچ مشغولاما 

 

 رپ رپ رپ

 

 ...و آتش آتش، گردشان

 …ناشیه هاانن از شان آویزیشااهو بند تفنگ

 

 !سرعت انقالببه بچسبید 

 !دخوابنمی رگزه ناپذیرخستگیدشمن 

 

 !است ، شجاعت الزمبچسب اات رتقنگرفیق، 

 -بکار روسیه مقدس  در ای ولهلو گ رها شو

 

 ، محکمدر باستان
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  نیم سوزچوب 

 !روسیهکون چرب در 

 

 !سازش بدونی،آری ،آر
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 پسران عزیز کرده ما تفنگ دارند

 در گارد سرخ خدمت می کنند

 در گارد سرخ خدمت می کنند

 نترس شان آرام بگیردبرای اینکه سرهای 

 

 آه، تلخی تو، اندوه تلخ 

 آه، یگانه دوست داشتنی 

  ژنده می خواهمپالتویی 

 و تفنگی اتریشی

 

 زیبورژوا دق دادنبرای 

 آتش سوزی بزرگی در جهان راه خواهیم انداخت

 آتشی که با خون تر می شود

 !ارباببه ما برکت و رحمت خود را عطا کن، آه 

 

 

3 
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  می خروشد، راننده تنوره می کشدبرف 

 دنبالش پرواز می کنندهمراه کاتکا به وانکا 

 های کوچک برقی می درخشندفانوس 

 ...بر محورهای سورتمه که دارند سر می خورند

 اوه! اوه! ما می ریم به دوردستها

 خودش رو تو یه کت گنده ی سربازی پوشونده 

 چهرش مزخرفه

 دچرخوند، سبیل سیاهش رو چرخون

 می چرخونه، می چرخونه

 شوخی میکنه،شوخی

 اوه، آره وانکا، اون مرد چارشونه ایه!

 اوه، آره وانکا، شیرین زبونم هس!

 زن نگاهی به او می اندازد

 مروارید دندانهاش برق می افتد

 اوه، تو کاتیایی، کاتیای شیرین من

 کاتیای لپو 

4 
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  چاک خورده گردنتکاتیا، 

 کسی در رفته به ندرت چاقو زخماز 

 ،ات سینه اونجا زیرکاتیا 

 !خطش هنو تازه مونده

 !ناز کن و برقص، اوه آره

 !چه رون های باحالی داره این دختر

 لباس زیرای بند دار می پوشید،

 !االن بپوشش المصب رو ، آره،االن هم بپوشش

 می دادیبه افسرا 

 !بدهبده، االنم 

 !بدهاوه، آره، 

 فقط بی خیال تپیدن شده ،قلبت رو حس کن

 ، اون افسره روکاتیایادت میاد، 

 چاقو در نرفت زاون ا

 ؟تو حافظه ات رو به باد دادی نه

 ؟یا گِردش کردی حافظه ات کهنه شده،
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 ،کنی زشبهتره تاخب، پس، 

 !رختخوابی که بات خوابیده بود کشیدی بیرون زاونو ا

 ،طوسی می پوشید گترای بلند همیشه  کاتکا

 سق می زد " مینیون" شکالت

 که می زد تو رگ جوون دانشجوای واس دیدن

 حاال اما با سربازا رفته؟ 

 !گناه کنه اجازه دارهاوه، آره، 

 !آسونه روح واسهگناه 
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  آن ها دوباره با تمام قدرت می تازند

 دو تنوره می کش دو زوزه می کش دراننده می پر

 وایسا! وایسا! اندریوکا! اینجا رو کمکم کن 

 دپتروکا دور گردباد می دو

 رپ رپ رپ رپ 

 ن آسما سوی تنوره می کشندبوران و برف 

  داستراحت می کنن دراننده و وانکا دارن

 یه بار دیگه! تفنگت رو راست بگیر االن!

 خرشآرپ رپ رپ رپ، پیداش می کنی 

 

 خطر کنن چه معنی داره که بقیه دخترا هی  

 مرد ولت می کنه، زده می شه، فقط صبر کن  

 فردا من از تو مراقبت می کنم 

 

 است ، او مردهاست اما کاتکا کجاست؟ او مرده

 گلوله ای واقعی در سرش خالی شده است
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 حال می کنی کاتکا؟ چرا جیک نمی زنی...

 پس اون دروغ بود، اون الشه، روی برف

 بچسبید به سرعت انقالب 

 دخستگی ناپذیر هیچ وقت نمی خوابدشمن 
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 هر دوازده نفر دارند دوباره رژه می روند

 ن ان آویزانه هاشان از شااشهتفنگ

 تنها چهره ی قاتل بیچاره 

 ده استیم و کمال پوشاتم

 م تندتر ه تندتر، تندتر و باز

  دسریع تر کن اکه رژه ر دعجله می کن

 نده ادور زخم گردنش پیچ اشالش ر

 مد آبر نمی  او کرد از که بیش تر از کاری

 هی اونجا رو، رفیق، چرا کیفت کوک نیست؟

 هی دوست قدیمی، زبونت رو گربه خورده؟

 هی پتروکا، حس می کنی اومدی پایین؟

 متاسفم برای اون کاتکا، اِه؟

 خب، ببین رفیق عزیز، می خوام یه چیزی بهت بگم

 داشتماون دختره رو دوست  که من واقعاً

 اکثر غروبای تاریک و مستی من 

 با اون طی می شد
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 همش واس خاطر شوخ و شنگی و نترسیش

 واسه داغیش، چشای گیراش

 همش واسه اون خال مادرزادیش

 رو شونه راستش، چه منظره ای 

 عین احمقا زندگیش رو ویرون کردم من 

 با عجله نابودش کردم... آه!

 ی ناله رو بگیرغم و غصه بسه، تمومش کن دیگه، جلو

 پتکا، ها؟ ،مگه تو یه دختری

 چه وقتی رو انتخاب کردی 

 !که تو روحت بگردی، مضایقه نکن، لطفاً

 سینه ات رو بده جلو، یااله پاتریکا!

 خودت رو دریاب!

 وقت مناسبی نیس االن واقعاً

 ما که دایه ی تو بشیم  این که واسه

 به زودی بار سنگین تری 

 رفیق بجنب! می افته رو دوش مون،

 دم می گیرارآ به سرعتو پاتریکا 

 دن عجله ای ندار، االدکم می کن اسرعتش ر

 ، بعد به سالمتسری به عقب می چرخاند

 شوخ طبعی او دوباره گل می کند

 هی، هی!

 این گناه نیست که کمی حال کنی

 همه آپارتمانا رو قفل کنید
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 غارته  امروز روز

 در زیرزمینا رو واز کنید

 ل می خوان حال کنن!ذاراامروز 
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 تلخ کننده، اندوه تلخ کنندهآه، 

 مالل آور ترین مالل

 مرگ آور!

 و مجال کوتاه 

 من گذر خواهم کرد، گذر خواهم کرد

 و سر کوچک تو 

 ش شکافتاش شکافت، خواهماخواهم

 و آن مغزهای کوچک

 شان زدود شان زدود، خواهمخواهم

 با کارد کوچکم 

 شان بریدشان برید، خواهمخواهم

 به دور دست پرواز کن، بورژوازی، چون گنجشکی خرد!

 خون تو را خواهم نوشید

 چون شهد عشق خویش

 تا زیبایی چهره سیاهم 

 استراحت کند، آه ارباب، تو روحت
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 خدمتکار

 !می بُره طوریاین 
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  هیچ کس غوغای شهر را نمی شنود دیگر

 ران استبرج نوسکی حکم سکوت بر

 د دیگروجود ندار هیچ پلیسی

 یستاب نرکنید، دوستان، هر چند ش هلهلهپس 

  ایستاده کنار خیابانبورژوازی اینجا 

  رکنا ال گرفته اش درخشن و پشمالو، سگ گ

  راست می کندبین پاهاش  ادمش ر

 گرسنه  یسگ چون، ایستاده استبورژوازی  

 عالمت سئوال شبیه به یک، درست ردایستادنش نداکلمه ای برای 

 چون سگی پست، ایستاده استدنیای قدیم 

 را الی پایش برده است، دمش ودرست کنار ا
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 کوالک خشم آگین تر شده بود

 مثل کوالک، درست مثل کوالک!

 دیدن یکدیگر غیرممکن است

  رار ایستگاه دیگهفقط چ

  باشدکه درون قیفی انگار  چرخد،برف می 

 یک مرتبه در ستونی بلند می شودبعد 

 رس! فریادچه بورانی، نجات دهنده به 

 پتکا! وراجی رو بس کن 

 شمایل طالیی مسیح که نمایش دادی 

 هیچ وقت تو رو از چیزی نجات داده؟

 راجع بهش هیچی نمی دونی،

  -درباره اش فکر کن. کارش رو بساز

 دوتا دستات خونی ان، نیستن

 حساب عشق کاتکا؟می ذاری به 

 بچسب! اسرعت انقالب ر

 است دشمن خستگی ناپذیر نزدیک
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 به پیش، به پیش، به پیش!

 توده کارگر!
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  شان کندحمایتکه اسم اعظم  آنکهبی

  هر دوازده تا رژه می روند

 در انتظار هر چیزی

 غم چیزی را نمی خورند

 هدفهاشان گرفته به سمت تفنگ

 استسمت دشمنی که پنهان شده 

 در هر کوچه ای که جز مرگ انتهایی ندارد

  اندمی چرخ اغبار خود ر که چونفقط  است بوران

  دنرم می کن ابرف ر تل هایو 

  رهایت کنندذار گبچسب و ن اچکمه ها ر

 ن با پرچم سرخ اشیاهاعتصاب

 شانهشیاری چشم ها

 کسی می تواند بشنود

 .ارن اش تپش های سریع

  ودبه زودی بیدار می ش

 فانیدشمن 
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 شیام هچش درو بوران کوالک 

 اهو شب هاروز

 بدون سازش

 به پیش، به پیش

 توده کارگر!
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 ژه می روندساکت و به سرعت ر

 بیا بیرون! کی اونجاست؟ دِ

 استکه بازیش گرفته  بادِ تنهااما او 

 جلو ود به ی رکه مبا پرچم سرخ 

 می رود تا جایی که تلی برف یخ زده استبه جلو 

 "برفی، بیا بیرون! تلتو که توی "

 نه رسگ و ، گدااست سگ کی تنها او

  سرشانصف پشت در م می لنگد اآر

 وگرنهبزنش، گال گرفته، 

 سرنیزه من می خاروندت 

  هچسب میاگر نه بهت ، رو ، جهان کهنهکننابود 

 مث این گاال، سگ کثافت

 دمشو می چرخونه -یه گرگ گرسنه-و نشون می ده اون نیشاشداره 

 یه سگ پستیِ -سگ سردشه- نزدیکه بچسبه بهت

 هی جواب بده، کیا دارن در می رن؟

 کی داره االن تکون می ده پرچم سرخ روشن رو؟
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 فقط نگاه کن، چه تاریکه اونجا 

 کی داره قدم های سریع بر می داره باهاش؟

 اونجاداره مخفی می شه پشت ساختمونای 

 با همه این چیزا، دارم میام که تو رو بگیرم

 !خودت شو تسلیم –دِ یاال زود باش! 

 نیست خوبی پایان این رفیق، کن گوش

 کنیم شلیک که این از قبل بیرون بیا

 همین  پژواک تنها ،رپ رپ رپ رپ

 خید چر می آنجا های ساختمان گرد

 خندد می ، خندد می ، طوفان تنها

 

 ها برف میان زند می نعره خنده از

 رپ رپ رپ

 رپ رپ رپ

 داشتند، نگه طوری را رژه سرعت سپس و...

 سر پشت از کرد می شان دنبال گرسنه سگی که

 پرچم خونین - ناباالی سرش

 دبورانی که می چرخدر قابل دیدن نیست 

 ن از آسیب گلوله ها ادر ام

 با گامی نجیبانه، باالتر از کوالک

 د، برف مثل مرواریدبودنوقتی همه متفرق شده 
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 مزین کرده بود با تاجی از رز سفید 

 که می روداست مسیح مصلوب  -ن اباالی سرش
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