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 شاعر بلشویک در غرب میانه
 

 تایلر دارل

 بیکترجمه: فرزاد عظیم

 

 

سفر کرد و از شهرهای شیکاگو،  به غرب میانه، ولادیمیر مایاکوفسکی شاعر کمونیست اهل شوروی ۵۲۹۱در سال 

از پسِ  ویتأملات اش را خواند. اشعار انقلابی و عاشقانه آنجاها کلیولند و پیتسبورگ بازدید نمود و دردیترویت، 

 ی صنعتی.ست از اعجاز و انزجار نسبت به مدرنیتهایاین سفر آمیخته

های فرهنگی چپ آمریکایی امری غریب نبود. دابلیو. ایی. در خلال قرن بیستم، سفر به اتحاد شوروی برای چهره

ر کردند. سیالیست سفبی. دو بو، لنگستون هیوز، جان رید و آنجلا دیویس، همگی با ذهنی گشوده  به این کشور سو

شدند، صادق ی پویاییِ ایالات متحده میگاهی فریفتههایی که، فارغ از جنگ سرد، گاههمین امر هم درمورد روس

 بود. 

به ایالات  ۵۲۹۱های روس، شاعر انقلابی ولادیمیر مایاکوفسکی بود. کسی که در سال یکی از همین شخصیت

های سفرش نظرگاهی ویژه به درون شخصیتِ یک ملت یادداشت، طی حدود یک قرن گذشتهمتحده سفر کرد. 

مایاکوفسکی که در روستاهای گرجستان به سال مان یک خارجی بهشان نگریسته شده. پدید آورده که از چش

ضتی نه-آید حساب میگذاران فوتوریسم روسی بهدنیا آمد، در سنین جوانی به آمریکا رفت. او از بنیانبه ۵۹۲۱

شمرد و ضرباهنگ پرشتاب مدرنیته را با آغوش باز پذیرفت. های هنر پیشامدرن را مردود میکه نطفهفرهنگی 

صورت گرفت و هم از  ۵۲۹۱های مه تا اکتبر ترینِ ملل، بین ماهسفرهای مایاکوفسکی به ایالات متحده، این مدرن

 اند.نظر سیاسی و هم از نظر فرهنگی کاملاً حائز اهمیت

لتری شناسیِ پروی کارگر شعر خواند و سخنانی درباب زیباییاش از طبقه، او برای مخاطبین«ی جدیددنیا»در این 

اری دهای سیاسیِ سرمایهنشینیایراد کرد، با حس دلتنگی برای خانه مبارزه کرد و انزجارش را نسبت به عقب

ه به و شاعر ک فوت کردهقبل از آن، لنین یک سال آمریکایی بیان نمود. آن دوران، زمانی تماماً غیررمانتیک بود. 

 ود. بشت دوران جنگ داخلی رهایی نیافتهبود، هنوز از وحآمریکا و روسیه رفته

این »نویسد: وارگی خویش میی کولیاو دربارهبرای مایاکوفسکی، تفاوتی اندک میان شعر و سیاست وجود دارد. 

در  «های انقلاب صعود کنم.تمامی بسوزانم، یا به قلهرا به وارمی کولیمشکل اساسی من است: اینکه یا گذشته

های ها از دست نداد، حتی با وجود تفاوتگاه فرصت گفتگو با دیگر هنرمندان آوانگارد را در کافهاو هیچآمریکا، 

بین مخاط در یکی از این دیدارها هنگامی که رو به یکی ازساخت. زبانی که ارتباط میان او و رفقایش را مشکل می

این را برایشان ترجمه کن... بهشان بگو، اگر و فقط اگر روسی بلد بودند، »زد، به مجری جلسه گفت: حرف می
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ها را به بندهای شلوارشان شان آسیب بزنم، با زبانم آنهای مزخرفتوانستم بدون آن که خیلی به پیراهنمی

دوست فوتوریست مایاکوفسکی، داوید « ا زبانم نابود کنم.زده را بی آفتتوانم کل این مجموعهچهارمیخ کنم. می

 « خواهند.رفیق عزیز من ولادیمیر ولادیمیروویچ یک فنجان چای دیگر می»گونه بازگو کرد: ها را اینبورلیوک، حرف

ی پل ی قلم مایاکوفسکی به شعر بدل نشده باشند. دربارهواسطهچیزهای زیادی نیست که در سفر آمریکا به

ی هو دربار« رسد.کنم، اینجاست که ضمیرم به اوج میی پولادین افتخار میبه این سازه»نویسد: وکلین میبر

ات را صدای معشوق-ات را بشورانند؛ یا مثلاً اند. قادرند کودکیکنندگیها استادان تحریکموج: »اطلساقیانوس 

کننده در تصویری وجود دارد که دیگری در خوانشی تازه از کشور فردی ای آشفتهطرزی نیروبخش، نکتهبه« نیز.

 کشاند. کند و با دقتی فراگیر آن را به وصف میدیگر ارائه می

ی جهان و المللحزب سوسیالیست آمریکا، کارگران بینبود.  جنگجوییقرن بیستم، دوران بسیج سیاسی و  اوایل

 ی نخست این قرن تأسیس شدند. حزب کمونیست آمریکا همگی در دو دهه

ها در رادیو آنی سیاست. همانقدری در فرهنگ عمومی مقبول بودند که در عرصهها ها و سوسیالیستکمونیست

ی سینما )چارلی چاپلین، ارسون ولز، دالتون ترومبو(، در ابسون، وودی گوتیر، سیس کانینگهام(، بر پرده)پل ر

ها )پابلو پیکاسو، فریدا کالو، آلیس نیل( و در لنگستون هیوز، ریچارد رایت، آرتور میلر(، بر دیوار گالریها )کتاب

 سوسیالیست و کمونیست در دست داشتند.  ها و مجلات متعددی بودند که احزابتمام صفحات روزنامه

کرد. میلادی را نظاره می ۹۲ی پرشتاب اش در ایالات متحده، از درونْ دههمایاکوفسکی مانند همقطاران کمونیست

؛ العمل بودسریع داریهای سرمایهکشیدادن نظام بهرههمواره در نشانبا داشتن ذهنیت ادبیِ طنزگونه، او 

ی دهجهتشاهد ، در یکی از این مشاهداتکرد. قتصادی و اجتماعی را تقویت مینظام ا کلیتکه  هاییکشیبهره

حال آن که یکی موی -شدند تحمیل می ]بر زنان[رحمانه توسط نیروهای بازار های زیباییِ زنانه بود که بیویژگی

ی بلند( ای موی سر دارد )برای موهههای گیردهد یا بلند، تماماً بستگی به عملکرد تولیدکنندهکوتاه را ترجیح می

 ها دارد.و یا آرایشگاه

 

 ولگای آمریکایی

مایاکوفسکی غالباً با زمان طولانی و پرماجرایی که وی در نیویورک گذراند گره خورده، شهری « کشف آمریکای»

دار کرد مانند مایک گُلد دیآمریکا  ونیستمک ایِرا نوشت، با نویسندگان افسانهپل بروکلین که در آن شعر معروف 

 شد.  اشمخفیو به ماجرایی عاشقانه افتاد که درنهایت منجر به تولد 

 السیر به پیتسربورگ، کلیولند، دیترویت و سپساصطلاح سریعاو اما در مناطق غربی هم سفر کرد، سوار بر قطار به

نشان  گوشخصیتی سرحال و بذلهخود ز مایاکوفسکی که در این سفر اوچراغ غرب میانه، شیکاگو رفت. به چشم
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ار دهد، قطساعت طولش می ودویک قطار از شیکاگو به نیویورک سی»داد، با غضب و عصبیت چنین نوشت: می

 « السیر.گویند سریعرود و آن دیگری هم بیست ساعته. بهش هم میوچهار ساعته میدیگری بیست

« شوند.شهرهای واقعی آمریکایی شروع می»شد، جایی که ی قطار از پیش چشم او رد میغرب میانه از پنجره

داشتم از ایستگاه قطاری دورافتاده در سنت لوئیس رد پی: سیسیبخشی از ولگای آمریکا نمایان بود، می»

جغرافیاهای متعدد، افق کارخانجات اندازهای فراخ، وسعت، ظرافت، او در غرب میانه مناظر، چشم« شدم.می

 ستود. اش را میناپذیر و مشعشعهای شیکاگو و فضای پایانسازی دیترویت، کارخانهاتومبیل

عبور کند، دل در گرو مناطق مرکزی آمریکا داده  اطلسبا کشتی از اقیانوس  که ها پیش از آنمایاکوفسکی مدت

 نویسد: چنین می ۵۱۲.۲۲۲.۲۲۲در شعری روایی به نام  ۵۲۹۲ی بود. در دهه

 جهان،

 های نوراز شعاع

 کوئینتتی ساخته،

 -بخشیده )به آمریکا( با نیرویی جادویی 

 در آن شهری بنا شده

 -بر مارپیچی تکین

 مکانیکی-دینامو-تمامش الکترو

 

سازی است. او مدعی است: گرایی و صنعتیآنچه که شاعر را به این شهر کشانده ترکیب عاری از شرمِ شهری

د شوبدون نانْ نمیی شهر نرانده. ها را به حاشیهها آناین کارخانهخاطر کارخانجاتش خجل نیست. شیکاگو به»

تر در مرکز شهر به بیشاش را لات کشاورزیآی تعمیرات مکانیکی( ماشینکورمیک )کارخانهزنده ماند، و مک

 .« بخشدمیپاریس  غروری که نوتردام بهنمایش گذارده، حتی با غروری فراتر از 

اگو سازی، بین شیکآمدند نامی آشنا بود: پایتخت صنعت اتومبیلنقاط جهان میکه از اقصیدیترویت برای آنان

م فورد شان ناز همههای پاکارد، کادیلاک و دوج را ببینید. اما بالاتر اکارخانهتوانید وکلیولند، در اینجاست که می

های این نظام مایاکوفسکی نگاهی موشکافانه به قابلیتبود. تر مهم( از همه Fordismایستاده بود، و فوردیسم )

از  خواهد بود که برخیبرای دولتی سوسیالیست خوب  اندیشید کهبا خود می دارانه داشت:نوین مدیریت سرمایه

وی اصرار داشت که فوردیسم تنهایی کافی نخواهد بود. اما این بهی سازماندهی را اجرایی کند، های تازههمین فرم

 « تواند بدون هیچ تغییری به نظام سوسیالیستی وارد شود.نمی»

( Daily Worker)دیلی وُرکر ل از نق، او در سالن اجتماعات کارپنترز سخنرانی کرد. جایی که بهدر مرکز کلیولند

ی ستود، شلوغی غرب میانه را میاو جذبه ایراد نمود.« زبانتمام کارگران روس»برای « ی فرهنگی پرولتریخطابه»
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 ی کلیولند یا هرجایطبقهیک هتل بیست گرفتن از شاعرانه الهام» درحال کرد کهمنهتن را درحالی نکوهش می

 «’مون کردنهی، این ساختمونا دوره‘گویند هایش میمحلی ، کهری بوددیگ

ای که یک زمان کارگاه طرزی چشمگیر با امروز متفاوت بود. منطقه، به۵۲۹۱از بسیاری جهات، غرب میانه در سال 

اش ( از آن زمان تا امروز بخش زیادی از صنایعGreat Lakesی گریت لیکز )داری آمریکایی بود، ابرمنطقهسرمایه

حال هنوز هم هنوز وجوهی اثرگذار و فریبنده بااینالملل از دست داده. علت رشد رقابت صنعتی در سطح بینرا به

این نکته هم درست است که فهم شرایط وجود دارد.  ،دهددست میی طرحی که مایاکوفسکی از منطقه بهدرباره

وز هنسازی تغییرات سیاسی. ست جهت فعالرطیشویژه و روابط دقیق مابین طبقات در آمریکای امروز، پیش

 کشد که ارزش دنبال کردن دارند. تقریباً بعد از صد سال، مایاکوفسکی نکاتی را پیش می

 
  منبع: ژاکوبن

 

  

 

 


