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 شاعر به قلم خودش ۀنامیزندگنخست، 

 

نی چیوالکساندر یئرگس   " مخود مورد "در عنوانریز شیادداشت هایاز  یکین در یس 

نی یرگئس  )کتاب  هدر مقدم  یبزباان روسا 1990در سال بعدأ  که( آثار ۀمجموعن یس 

ن به یچن مختصرأ خود را یو نو باوه گ یدوران کودک ،ده بودیبه نشر رسدر مسکو 

شهرساااتان  "زانیااار"ت یااادر وال 1895 سااامتامبر 21در »اسااات:  دهیر کشااایتصاااو

 ۀخااانوادک یاادر   "کنساایکوزم" ۀدر محلاا "اف نیکانسااتانت" یدر روسااتا "زانیاار"

در بازر  پبه  و پرورشه یترب یبرا مرانم یوالد یاز سن دو سالگ ،زاده شدمدهقان 

بچاه  ، کهپسر داشت سه ، اوم نمودندیتسل ،داشت ینسبتأ مرفه ا یکه زندگام  یمادر

مرا باه پشات  یم سالگینو  از سه م(یآنها )ماماها بودند، یخطان و شویشار یبس یها

مان کاه اسات  مادیبخوب  ،دواندند اسب را و چهارنعل ،نیبدون ز اسب سوار کردند

شانا کاردن به مان تر بعد .سخت محکم گرفته بودمده بودم و از جلو اسب یار ترسیبس

و بعاد از آن  گرفات قیمرا باا خاود در  اا (ساشا) میها مامااز روز یکی .اد دادندیرا 

ماارا بااه آب ماننااد چوچااه ساا   د ویم را از تاانم کشاایلباسااها م،یکااه از ساااول دور شااد

سام و دسات هااا و یتوان یده نمااشانا کار ماان، کارد یماشااا مات شل اناداخت و خاودیاجه

غ زده  یااچ ک بااود کااه شاارا شااوم او ساارمیاانزد ،م از تاارک کرخاات شااده بودناادیپاهااا

 "...؟ لاو... هاه هاه هاه  هاه ی؟ ایایآ یچه کار م هگیلوده  تو د یا: "گفت یم میبسو

مان  ،گرمید یماما یس  شکار به عوضشالبأ از روزها  یاریبس یاز هشت سالگ

د یاکارد و مان با یرا شاکار ماها  یمرشاب میماما ،کردم یم يرا همراهاو در شکار 

 وشادم  یبااال ما درخات هاا باهبه سهولت  .دمیکش یرون میباز آب را نموده آنها  شنا
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 مادر بزرگم مرا ،م خون و خون پر بودیشه سر و رویهمگشتم  یخانه بر م که یو ت

 کناد و یکاه چارا مارا سارزنش ما شاد ی هار ماباه او کارد و پادربزرگم  یمنکوهش 

باار  ی اوبعاد ، ه شاودین  سم سرسخت تربیبگذار که او هماومق " :گفت یمش یبرا

نگره و سرسخت بار آمده باودم محله ج یمن در جمع بچه هان  رو یهماز  ".دیآ یم

 یسامر یبازودمان  یو نو باوه گ یب دوران کودکین ترتیبه همل آنها شدم، یو سرخ

 هیامان معلام در  رکه  ندخواست یمنم( ی)والدکه بزر  تر شدم در خانواده  یو ت .شد

روساتا ساا یکلدر ه معلام یان خاارر باود کاه مارا شاامل مکتاب تربیبه هم شوم ما خود

ه معلام در مساکو یاتوت تربین رشاته را در انساتیااد یامان باآن  د از خاتمنمودند که بع

 شااعر نوشااتنبااه  یسااالگ 9از  ،ار زودیبساا ن نشااد.یدادم، خوشاابختانه چناا یامااه ماااد

 یو هفاده ساالگ یاز شاانزده ساالگ یبه مفهوم وا ع شروع نمودم، مگر سرودن شعر

سااالها در مجلاااه ن یماان از هماا یادباا یده هااایاااآفر اشااعار و از یبرخاا ـ آشاااز شااد

مان شاگفت زده شادم کاه چارا  ی، در سان هاهده ساالگاسات دی( به نشر رساثهیدونار)

م گارفتم کاه یتصامخاارر  نیباه هما ،رساند یام در مجله ها به نشر نم یاشعار ارسال

مانه از مان یار صامیدر آنجاا بسا شاوم باه پترباور  رفاتم نگراد(ی)لنعازم پتربور  

ماان در پتربااور  م  ااات نمااودم بلااو  بااود  ن شااخر را کااهیاولاا ؛اسااتقبال کردنااد

کاه مان  ابر در بااره او  یبارد، کسا فویاکه او مرا نازد کل ید تسکشخر دوم گورو

ن ساال مان یهمامانه گره خورد در یقأ صمیروابط ما عم فویده بودم با کلینشن یورف

درک م سااال یک و ناایاابااه ماادت شاادم کااه در آن صاارف  یافسااکیشااامل دانشااگاه شان

ل یاااز  ب یماان بااا شاااعران هدر دانشااگا .خااود برگشااتم یباااره بااه روسااتاو دو  خواناادم

 نیااا شاادم کااه از جملااه ینکااا معرفاایپ چیاالیکااال اف و فن، کاالیدکیان اف، ناساایمیساا

ئ لایب ،وف معقاول شادندیائ و کلیُل یب ،شتر از همه بلو یمن ببه  شاعران هم عصر

سرودن شازل را باه وف یساختار شعر کمک کرد، بلو  و کلو  یشتر مرا در معنیب

 .من آموختند

م، یزم" را به نشر رساندیماژنی"ا ستیفیخود مان یاز رفقا یبا عده ا 1919در سال  

ن یااماا چاون ا م،ید کناییام آنارا تأیخواسات یباود کاه ماا ما یک مکتب ادبای ـ زمیماژنیا

ر یک تصاویااز خاود  تنهااو  ردُمابن خاود بخاود یبناابر ،شه نداشاتیمکتب از خود ر

 رد در عبادتگااه هااب سایمادر بزرگم مرا به کل ی. از هشت سالگگذاشت یجاب یقیوق

کجاا یهماه باا هام  شاد یخواناده ما یمذهب یشه سرودها و ترانه هایهم در آنجا ها که

ماا ذهن  در بیب و شریعج یهازیچ ن خارریبه همم، یخواند یم یمذهب یترانه ها

شار باود تاا از  کاار یادیامان زگفتم ز  مان را تر یکه من روستا ی، و تنشسته اند

  زاد بسازم.د را آخو بین عجایا
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خاود، باه  ۀویرفتم باه شایآنارا پاذ ه باودم،را گرفتا، تمامأ ررف انق ب انق ب یسالها

دان شاوم، رساتم روگااخو یخاود ما یاشعار مذهب یاریاز بس .رفتمیپذ یه دهقانیروو

م یبارا یفکار . از نظاربشاعر تاا انقا  یدارند در همسفر یبزرگ یز معنیاما آنها ن

 ن کشش دارد.یپوشک شتریواال ب

 

 در را ماان، آنهااا ییگاار زناادگید یگوشااه هااا شااود بااه یچااه مربااور مااآن شین باایاااز ا 

 *«1925د. اکتوبر یابید بیتوانیاشعار من م

 

***   ***   *** 

 

 ین به  لم خودش، که من آنارا از ماتن روساینیسی یرگئس  اد یزنده  یوگرافینجا بیتا ا

اارگئا اانی یز دفتاار اول )س  ام  یشخصاا  ین مجموعااه آثااار( کااه در جمااع کتاااب هااایس 

ن یت به نظرم نخورد، باه هماین متن در انترنیموجود است، ترجمه نموده ام؛ چون ا

زباان  یمحتارم فارسا ۀد باه خواننادیم، شاایبرگردان نما یخارر خواستم آنرا به فارس

ن آنچاه یی. در پاجالب تر باشد ان روک، به  لم خودشز شاعر جویسرگذشت شم انگ

در مجماوع بعاد  یفارس یو همچنان از منابع یروس یکه آمده است همه را از منابع

 یبااه  لاام خااود نگاشااته ام و آنچااه کااه از گفتااه هااا ا ترجمااهیااو  یه و جمعبناادیاااز ته

گااران نقاال  ااول شااده اساات آنهااا را بااا خااط درشاات در داخاال ناخنااک آورده ام کااه ید

ز یاآنها را ن یاصلبع امأخذ و من ،یادداشتیدر آخر در  وه بر آنو ع  مشخر شوند

که آنارا واژه وده ام نم یار سعیبس البته را ق من"ی. شعر "خدا وافظ رفذکر نموده ام

ه )رواناش شااد( یاگرانماشااعر ن یاا" "کا م   یو امانات دارتماام ار یبه واژه و با اوت

ایساخن  یبایآن ز ممکن بهر والت ؛میترجمه نما  یباایز ین را در  الاب واژه هااینس 

ن خصاو  یاکرده نتوانسته باشام، در ا یبند شکلک شاعر، درست یمانند  ،یفارس

در ترجماه ر  داده  یاز اهل سخن و شاعران گاران ار  آرزو دارم کاه اگار اشاتباه

 زبااان کااه یزاناایآن عز هه یش بساامارند، بااویبخشااا یۀآناارا بااه سااا یارباشااد بااا بزرگااو

 د.خوب بلد ان یروس

 

 گاارانید ینوشااته هااا یاز الباا  شاااعر امیاان پیتااا آخاار یکااودکدوران از نامااه، یزندگ

زادگااه خاود ر یسردسا رساتانیشامل دب 1904در سال ن ینیسی چییوالکساندر ییسرگ

 یماااذهب ۀدو ساااالدر مکتاااب  1909بعاااد از خاااتم آن در  دیاااگردن یکانساااتانت یروساااتا

بعاد از خاتم  1912ساال ز یو در پائ ل نمودیشروع به تحص آن روستا  "لمه معیترب"

 در ش گرفاات ویو راه مسااکو را در پاا آشااوش خااانواده را تاار  گفاات لیتحصاا ۀدور
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 یاز چاپخانه ها یکیتر در  و بعد شروع بکار نمود ی صاب یک دکانیدر  آنجا ابتدا

خ یشاته تااررن در ینس  ی ک سال بعدی ،کار مشغول شد راستار بهیصفت و بهشهر آن 

ل بااا یان تحصاایاادر جرو شااهر مسااکو شااد  یـ مردماا یدانشااگاه شااهر و فلساافه شااامل

ن ین بااار اولااینخساات یباارا 1914سااال  در .دیااآشاانا گرد یادیااز ان و شاااعرانیاافرهنگ

نیشعر  طعه   . دیبه نشر رس« را یم»کود  بنام  ۀدر مجل نیس 

 

رگ 1915در سال  شناک روک و با شاعران سر سفر نمود بور ون به پترینس  ی ییس 

 یگارید یو عاده ا فویاکل یکوالی، نیسکتدوگور ییرگیس الکساندر بلو ، لیاز  ب

خود را در وضور آنها  یو سروده ها شعارک آشنا شد و ایاز نزدهم عصران خود 

ه یروساا یدر محافاال ادباا یباازود و ق شاادیتشااو یلاایخ از جانااب آنهااا کااه  رائاات نمااود

ان یاادر جر ،مااودن ییرا کمااا یاهه یااگاااه ویجا یمردماامحبااوب و  ک شاااعریاابصاافت 

موعه ن مجیاول سوا داده شد و یبه خدمت عسکر 1916در سال اول  یجن  جهان

 از اشاعار یا مجموعاهکاه  به چاپ رساند "مردگان یبرا ینیئآ" خود را بنام یشعر

اشاعار  .دیااد او گردیات زیاباعث محبوب نشر آنکه  بود یدر خصو  عشق و زندگ

نی  یروزیابعاد از پ ،ات فلکلاور خلاق روک باودیابر ادین در ابتدا به شدت تحت تأثیس 

اا1917انقاا ب اکتااوبر  اای ییرگس   ساات هااایکااار آماادن کمونید آن کااه بااا رویاان بااه امینس 

ت یاوما ک هاایاز بلشاو دیارونماا خواهاد گرد یعااد ماردم یدر زنادگ یرات مثبتیتغ

 که نگذشت یریاما د ؛سرود ی باشعار انق انق ب اکتوبر یروزیفتخار پاو به  نمود

 باا د رایاو دولات جد و گاردان شادر آنها از ک هاینادرست بلشو یبخارر عملکردها

دارد بنااام  یچنانچااه شااعر داد،  اارارخااود  دیشااد مااورد انتقاااد یساارودن اشااعار انتقاااد

از اشاعار او از  یبعضان خاارر یکاه باه هما« ب دادنادیااکتوبر مارا فر یعبوک ها»

؛ چنانچااه در شااد ع  اارار دادهممنااو هاااآن و پخااش انتشااارا یااسانسااور و  راارف دولاات

 یاز نوشته ها یاریتا خروشف بسیکین بعد از او ن ویوسف استالی یوکمران یسالها

تاا اواساط دهاه پنجااه از نشار اشاعار ان تاذکر اسات کاه ی، البته شااو ممنوع اع م شد

اانی از  یکاایساان و یوری)تن یبوخااارشااده بااود و  یریأ جلااوگن از راارف دولاات جاادیس 

ر روزناماه یساردب 1929ـا 1917کاه از ه یروسست یوزب کمون رهبران  دست اول

ار و باود کاه عمار در  سامت مناع انتشاار و چااپ اشاع یاز کسان یکیاو  (پرودا بود

اانی ینوشااته هااا اانی یامااروز از اشااعار و نوشااته هااا .داشاات عمااده ن نقااشیس  ن در یس 

 یادیااز یاو آهناا  هاااشااود و از اشااعار  یار  اادر ماایبساا رون از آنیااو در ب هیروساا

ن یاز مشااهورتر "ق ماانیااخادا وااافظ رف" «....هیدانیداسااو»ساات، آهناا  سااخته شااده ا

 . رود یبه شمار م یروس یترانه ها
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در ساال  ،هم داشت ید و چند دوست دخترنموده بو ی   انونان چهار بار ازدوینیسی

 یاز او پسار کاهازدوا  کارد نوا دیزریبنام اننه ا ین بار با دخترینخست یبرا 1913

باار دوم ازدوا  نماود کاه  یبارا 1917. در سال ندگذاشت یورینام او را  لد شد کهتو

و عاادم تفاااهم  ییزناشااو یزناادگ ،بااود شک دختاار واصاال ازدوا  دوماایااو ک پساار یاا

شاگاه یک نمایادر  1921ز ییاز هم جدا شاوند. در پاا 1921سبب آن شد که در سال  

شاد و در  یدورا دانکان معرفاساایس بناام ایساکن پار ییکایک ر اصه امریبا  ینقاش

نگذشت  یریکا نمودند و دیبه اروپا و امر یو با هم سفرهابا او ازدوا  کرد  1922

در هماان ساال  ،ه باز گشتیدانکن را ر ا داد و دو باره به روس 1923 یکه در م

اد عاشقانه در وصف او یشد که اشعار زا یک شو سکایبنام اگوستا م ۀشیهنرپعاشق 

نین بار یچهارم .است سرود  یلساتواا تی، ساوفیلساتواو تیال ۀبا نو یین پس از آشنایس 

 ازدوا  کرد. 1925در سال 

 

اانی  هوتاالخااود دردر ا امتگاااه اش در اراااا  1925دسااامبر  28باار  27در شااب  نیس 

د و بااا خااون یاادر ساانت پتربااور  بعااد از آن کااه ر  دساات خااود را برر( یااتیل )اناا 

 یراژدن  سام تایاز کرد و با ایخود را ولق آو را نوشت، «یخدا وافظ»دستش شعر 

 ن باار باا ع  منادان و دوساتداران شاعرشیآخار یبراش، یخو یان زندگیپادرامه و 

چنانچاه  پادرود گفات. به  ول خودش"بدون دست ها و ورف هاا"نمود و  یخداوافظ

ااااارگئ بعاااااد از مااااار  یتروتساااااک ااااانی یس                                                                         باااااا گفتاااااه اسااااات:یز اد او چاااااهیاااااب ن یس 

ن باااارراون و یچنااا یل، شااااعریخاااوب و اصااا ین از دساااتمان رفااات، شااااعریسااانی)

ات باا خاون خاود وداع گفات، باا یان دم ویخود رفت و در واپسا یند. به اراده یخوشا

 د.یما شا یبا همه  -ناشناک یدوست

 

را  یآدماا ین براساتیسانی" ی"خاداوافظشاعر  ین ساطرهایپساو ظرافات وا یمهرباان 

چ یهاا یاد باارآورد کااه باار او اهاناات روا داشااته انااد، باایااآنکااه فر یدهااد. باا یتکااان ماا

 یکاه رگاه هاا ید، بارعکس، باا دساتیرا وانهاد؛ درها را بهم نکوب یاعتراض، زندگ

ن یل همایاصادا بسات. و باه دل یآرام و با یکای یکایباود درهاا را  یخون از آن جاار

ن را یسانی یادها ماندگار است، انگاره یاز نور به هنگام وداع که در  یرفتار، وجم

کااه  ریاکاود  فق یآوازهاا ن دریسانی .ن  شااعریسانین  انساان و یسانیکناد:  یروشان ما

مساکو را بااا  یخانااه هاایو زمخات م یدسات جمعا یتناد و خشان دارد، آوازهااا یانیاب

ن اشلب یسنی ست.یاوست و  ابل ا تباک نخت، که همه از آن  خود  یخوش درآم یینوا

ن یاشاه پشات ایعواماناه و مبتاذل از خاود نشاان دهاد. اماا، هم یخوش داشت چهاره ا

ن یان باا تظااهر باه ایسانید. یاتم یدفااع ما یف و شکننده و بای، ظریچهره نبض انسان
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کاه در آن باه  یباود تاا از دوران خشاونت باار یپناهگااه یخشونت در جست و جاو

 یدساامبر، در واال 27را روز یهوده بود، زیز بین نیو ا -د به آن پناه بردا آمده بویدن

گفات  یه ایچ گ یه ی، بیروشن یزه یچ انگیه یش درآورده بود، بیاز پا یکه زندگ

 *«(توانم یگر نمید»

 

ات شرا یبجا مانده است او به فرهن  و ادب یمجموعه شعراثر و ن ین چندینیسیاز 

ک باار یاآرزو داشات کاه  وداشات اد یاز زباان ع  اه یرساات شااعران فایاهه ادبیبو

، بااکو، یسین خارر به تفلیند به همیزبان را بب یگر شاعران فارسیزادگاه وافظ و د

 یادیاان زیاان و فرهنگک با شاعریزنسمر ند، بخارا و تاشکند سفر ها نمود و از از

ن مادتها  بال یسانی). که سفر کند مر  مجالش ندادران و افغانستان یآشنا شد، اما به ا

باود. از آثاار اساتادان بازر  « یرانایا یزه هاایاانگ» از سفر به  فقااز در فکار خلاق

لرمااانتوف، از « یر  فقااازیاساا» ، « نید  اارآن پوشااکیااتقل» ن از یساانیخااود،  یادباا

-15 رون  یاشعار فارس» ات ترجمه شده وافظ توسط فت آگاه شده بود. کتاب یشزل

ن یساانیباار شاااعر گذاشاات.  یادیاار زیفئااودور کااورش تااأثن یساایبااه ترجمااه آکادم« 10

زد و  ین کتااب را کناار بگاذارد. در اتااا  ادم مایاتوانست ا ینم یمدت زمان روالن

 خواند. یام را میاشعار عمر خ

 

خااود  یاز نامااه هااا یکاایز آشاانا بااود. او در یااگاار شاارا نیک دیاو بااا شاااعران ک ساا 

کانم وتماا باه آنجاا خاواهم رفات.  یراز باروم. فکار مایخواهم به شا یمن م» نوشت: 

اگار او » ناد: یگو یسات مسالمانان مایخاود نیاست. ب ین اشعار فارسیآنجا ورن بهتر

«. ساتیراز نیساد پاس از شاینو ینما یزیاست اگار او چیست پس از شوش نیشاعر ن

 **(داشت. یاز به شرا شدن در جو شر ینوشتن اشعار خود، ن ین برایسنی

 

نی ییسرک ارگیپ .که آگاهانه به استقبال مر  شتافت داشت سال عمر 30 نیس   یکر س 

 یزندگ ین سالهایاو در آخر در مسکو دفن است، ین در گورستان وگانکافسکینیسی

نیام ین پیآخرن هم یا .دیآفررا  یزندگ عشق و یهاسرود نیبهتر ،شیکوتاه خو  ـ نیس 

خلااق ات یاادبا یش واژه واژه ایخااو خااون یبااا  طااره  طااره اشاااعر  کااه در آن یامیااپ

  نمود. رابیرا سروک ر یکب
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 حافظ خدا من، قیرف ، حافظ خدا
 

 حافظ خدا من، قیرف ، حافظ خدا
 (.یمن قلب در تو) من ۀنیس در تو من، زیعز

 است شیپ از مالقات قول ییجدا یطرح
 
 

 ها، حرف ،بدون ها دست من،بدون قیحافظ،رف خدا
 مکش درهم را تیابروهاومشو نیاندوهگ 

 ستین یا تازه یزیچ مردن ،یزندگ نیا در
 ستین  نو یزیچ هم یزندگ شک، بدون اما

До свиданья, друг мой, до свиданья. 

 
До свиданья, друг мой, до свиданья. 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди. 

 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей,- 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

  

: نیِسنی یها نوشته و آثار  
؛ یرانیا یه هایرما؛ د1921؛ پوگاچف 1924به مادر  یا؛ نامه 1919؛ ولگرد شورش

.بجا مانده از او یادداشت ها و نامه هایو همچنان  ،ک ولگردیاعترافات   
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ــ(زمیماژنیا) - ИМАЖИНИЗМ 

 انیاز فرهنگ یاز جانب عده ا ب اکتوبره بعد از انقالیکه در روس یهنرـ  یجنبش ادب ،دیمکتب شعر جد

.ن جنبش بودین ایفعالاز  یکین یِسنی، بوجود آمده بود  

کستان به آن تغه یمناطق شمال افغانستان و تاج یافغانستان برادر مادر، در بعض یدر یماما ـ در فارس

ندیگو یم  

(باد یادش گرامی، اد شاعر سده هایب 2014دسامبر  28)  


