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 ی که زمان و مردنه

  
  
  
  
  

     مایاکۆڤسکی                                        ر جۆن برگه: نووسینی 
 

  ندرن هه:  وه بییه ره  عه  لهیرگان وه
  

یان  تا بی لووره. یان لووراند و ده  وه خوالنه کۆیی ده له  گه به. هاتن  ده ماڵر تا به هه دزکپ   بهکان گورگه"
کان  زارۆکه. بوو م گوێ ل و دژواره ر  کاسکه و لووره  ئه بووت ڕه م که که وێ بۆ یه له. ناخۆش و ترسناک بوو

ن   نایه یه گی دڕمان هه چ، سه هنشتان  تره هه: (مگووت کردن و ده تانی بنوون، دنیام ده یانده  نه وانه شه
 ".) !وه کان نزیک ببنه گورگه

 
و براکانی  ڤالدیمرو خوشک   که ده  دارستانی جۆرجیای رووسیادا هه  دایکی مایاکۆڤسکی به و جۆره  بهئا

 . نا ههچاویان تدا 
م   تا بزانین ئه ، که یه وه ی ئه وه بیرهنانه  وه گوتنه ههپدا و  قامگیرکردنی ئه  سه ستمان له به تا مه ره دا سه لره
 .  زۆر جودایه،  بووه وره  مایاکۆڤسکی تدا گه ی که و دنیایه ڵ ئه گه ی له ی ئمه دنیایه
  یشته  مایاکۆڤسکی گه  ده  که یه وه  ئه وه کوژێ، دوا لکۆینه  دهیکی باشدا خۆ ندروستییه  ته  مرۆڤک لهکه

ر  دوای مردنیش هه زۆر جاران تا  یشتنه  تگه رزه م ته ئه. س تیناگات که  کهستی کرد  ی هه یه و راده ئه
ڵ  گه  له بن که ر باسلکردنی چیرۆکی خۆکوشتن سوور ده سه  لهکجۆر کان به چونکو زیندووه. ب وام ده رده به
 .کانیان بگونج سته به مه

ی   دیاردهکردنی مانا  به. کرێ یشتن، وسکوتی ل ده گه ی تنه زاییه و دوا ناڕه ر ئه سه  له شنه م چه ئا به
م  ، ئه ندییه کی ناوه یه تی شۆڕشگو شیعر، دیارده ندی سیاسه ر تامانکی نوان پوه  بۆ هه،مایاکۆڤسکی

  م مانایه خوازێ به کرد، ده سته رجه یدا، به که وتی ژیان و مردنه ها ره روه کانی و هه  ناو شیعره ی له یه دیارده
  .ین ری بکه سه چاره
ش  وه کاری دن، ئه  به کات که ست پده  ده  وه هو زمان  شتک بهموو ایاکۆڤسکی ههکن م دا لهی راستی له

ک  وه وتی مایاکۆڤسکی، هه ره. زانین ر زمانی رووسیش نه تا گه ، ههڕاستی رزی بگرین  به کات که وامان لده



  نییه وه ش مانای ئه وه هئ.   حوکمداره  وه یه که زمانهی نوان خۆی و نوان  ه جیاواز ندییه یوه و په ی، به که ساته کاره
  ڕۆکه و نوه دیاریکردن دان به ب به  دهوکو ین، به تاڵ بکه ڕۆکی سیاسی به  نوه ی مایاکۆڤسکی له که دیارده
   .دا بنین جیاوازه
 
  
  
  
  

                                                                                       مایاکۆڤسکی
  زمانی رووسی ت به باره اڵ سهس خ

موو   چاو هه  زمانی نووسیندا، له و وپا اخوازی نوان زمانی روسی داسهدا، جود ی نۆزده ده ی سه  ماوه له -1
. وار بوون خونده ک نه ی خه ش زۆرینه وه رباری ئه سه. بوو متر هه زایی که وروپای رۆژئاوادا، ناڕه وتانی ئه

، بکرد، تا وای ل رخان نه کانی ته ندی و چژه وه رژه ی بۆ به و زمانه نیا ئه ته  حوکمان بهر چینی ها هه روه هه
ی  ندی شارنشینی تازه ک و زمانی چینی ناوه نوان زمانی خه کی جیاوازی له تایه ره م سه هه ی نۆزده ده کۆتایی سه

،  نده رچه هه. ستا راوه) ساندنی زمان خه(ی  رۆسهڕاشکاوی دژی پ دا مایاکۆڤسکی به وانه ناو ئه له.  گۆڕێ هنایه
 .ک بزان ی خه  زیندووکه ی زمانه  بناغه ، شاعیرکی رووس خۆی به روا ئاساییه هه. ش وکات و ئستاش ده ئه

وسی  زمانی رو یتوانی به  دهو چونکو،نازێ ی ده که تییه سایه  که  مایاکۆڤسکی به بوو که  نه وه رئه به ن له ر ته هه
کان  گیره  گۆشه ته تی بلیمه بوو تا تاکایه  نه وه پناوی ئه کرد، له راورد ده ڵ پۆشکین به گه  خۆشی له که. اخڤئب

 موکی  هنی بب وه  بۆ ئه باره  هشتا له  که وه  زماندا دوو شاعیر جیابکاته بوو له وه ستی ئه به کو مه ن، به یه رابگه
 .ک یه وه ته رتاپای نه سه

 شتی تایبه  به ،نده مه وه  زۆر ده ، بۆیه جیایه نگی جیا کانی ده و پله)وادار نه ( وه رینه زمانی رووسی زمانی له -2
 .ن ر بکه زبه ک شیعر ئه یه ک دیارده  وه کانیدا که تی رووسه ش یارمه وه ئه. داییرواو هاڕمۆن  سه له

  ووه  له وه ه)رۆک( مۆسیقای  ، له وه یخونته  خۆشی ده  به تی شیعری مایاکۆڤسکی، که تایبه شیعری رووسی، به
 :دوێ دا ده مه ڕ ئه مه گوێ رادرن مایاکۆڤسکی بۆ خۆی له.  وه بته نزیک ده) میلتۆن(بۆ شیعری 

،  هو بنه  ده کان دووباره نگ و بزوانه  ده موو جۆره ینمدا هه  زه  دێ؟ له کووه  له تاییه ره  سه و هاژه وا ئه بۆ نه"
 بکۆتایی  ی که ریایه و ده ی ئه هاژه. نگکی دیاریکراوی بۆ بسازنم توانم ده ک ب ده یه ر دیارده ش هه وه ئه

  بهیانیان  موو به  هه ی که تکاره  خزمه و ژنه  یا ئه.واو ئاواز کی نه یه رچاوه  سه تهکرێ بکر  ده، وه بته  ده دووباره
ی  وه چوونه  ناو ناخمدا تھه خوات و له روونمدا سوڕده  ده و له  وه بته  ده  دووباره کهنگ دات، ده رگا ده  ده  لهیتوند
کانیان   بینراوه سه ره  که  به کاندا که  شونی بازرگانه ، یا له زموونی خۆمه  ئه وی که ی زه وه ، یاخود سوڕانه یه هه
 ."بن  ده تهو ئاو وه نه که بای دژوار وریا ده نا، گڤه  زه نه که ده

ر   سه ونه  ناکه، یه وه یادهنانه و به ککاری مایاکۆڤسکی چاال که  رووسییه نه بۆ زما  ئاوازانه شنه  چه مه و هه ئه
کان  نگه جوانی ده.  وه بنه یی جودا ده راوته کی ده  وردییه م ماناکانیان به وبن، به کان تکه  ئاوازه نگه ره. ڕۆک نوه

 .کانگیریان بن کان یه ر مانا تیژو کتوپه گه ئه  که،  وه هن هک دنیامان ده
و مانای توندو ئاشکرای   کان پکھاتووه  وشه  دووانه شیدا له که وتنه  پشکه و تازه  ره  نۆبه زمانی رووسی له

و  کی مۆسیقام شاعیر به. من  داهناندا بیخه  له خسن که ڕه ت ده رفه ش بۆ شاعیرک ده وه ئه.  یه هه



رکی  کته  دیار ئه  بتوان له نگه ب، ره کی لزان هه  ریه  باریکه مانه و قاره ی ئه ر جۆالنه سه ر له گه ئه. مان قاره
 .ڕژێ تراژیدیدا فرمسک نه

رانی رووس،  موو نووسه هه. واری خونده ناوبردنی نه  هرشی له هۆی فره وتنی شۆڕش، به رکه وای سه -3
ی پرۆلیتاریای  باره  قه و دروستکردنه  ئه نده رچه هه. چ و دروست بوون ده ره رکی زۆر به ان کرد خونهستی هه
کان  هی بازرگانی وه  خوندنه  که،رخا رچه وه) شتوو پاگه(ری   بۆ توژکی خونه که  تازه  پرۆلیتاره  کرد، بۆیه زده
   که،یان ر مافکی شۆڕشگانه ک هه  چینی شۆڕشگ وه  ترسان که وه ه ل رانه و نووسه ر ئه کسه یشواندبوون، یه نه

دایک بوونی پرۆلیتاریای   له یه م شوه به. ن که کارهاتوو ده ی نووسراو، به ، داوای وشه داواکردنیشی مافی خۆیانه
و  ک ئه یاند، نه ی راگه راوهبی نووس ده ند کردن و فراژانی ئه مه وه ی ده تدا موژده کتی سۆڤیه  یه وار له خونده

 .نجامیدا  رۆژئاوا ئه داری له رمایه  سهکانی هت سه  ده ی که ژارکردنه هه
  کانی به ی شیعره و نوکارییه ئه. مان بواداری مایاکۆڤسکی بوو  هه ،و بوادارییه ر ئه دوای شۆڕشی ئوکتۆبه

 ی میری رۆستا نده ی پوپاگه  جگه  خۆی له  به ونکهچ. کرد یدا ناز دهیکانی چاالکی سیاس نگه  ره نگک له ره
Rosta نا کانی داده دروشمهتی سۆڤیه رتاپای پان پۆڕی یه  سه  له یان که. هناو  و له  وه سوڕایه تدا ده ک 

 ساز   شتی تازه  دنیابوو که وه ، له وه یهیکان هۆی وشه گا، به  کۆڕی شیعری دهدای کرکاران به رکی قه ماوه جه
و   ئهش، ه مه رباری ئه سه. خش به رکاران ده زمانی چینی ک  به مکی تازه  چه وه شه و رگایه به. کات ده

 ژیان بۆ ،کان ستپکردنی بۆنه ڵ ده گه م له فت کرد، به نه ندروستی که ی دوو سادا ته  ماوه ی له سوڕخواردنانه
 مانا  نگه ره. تنیش هگ کانی ده یڤه  په ر له ماوه  جه. یه مه و گه ری ئه نه نو و بۆ خۆی کرده  ئه پاند که ی سه وه خۆی ئه

داب   نه وه و گرنگی به  ئه نگه بوو، ره ییان نه ینیدا ئاماده  زه  له  بووبن که وه یڤانه و په  پشت ئه کان له شاردراوه حه
  و تۆمارکردنه  ناچاری له به)  لره ( ک که روه هه.  وانیش گویان راگرتووه و ئه  وه یخونته ده) وێ له ( که

ر، یان  ماوه ودا جه له. دا نجامی ده بدا ئه ده  بواری ئه کان له  حیزبییه رپرسه نی و به مه ڵ چاپه گه  له ی که بکۆتاییانه
 . نده  به وه و شۆڕشه تی ئه  تاکایه تی مایاکۆڤسکی به  تاکایه ستیان کرد، که ، هه ره ماوه و جه شکی ئه به

 ناو  چی مایاکۆڤسکی له ، که وه خونده یال شیعریان ده ک شین و واوه ی شاعیرانی رووس وه زۆرینه
 .ڕاند ینه چوو ده کی هه ریایه کی تری ده شتییه و که ره ریاوان به ک ده مایکرۆفۆندا وه

ک   نه بوو،ی رووسی خوازیاری شیعرو کات زمان  ئه وایه بوو، که و باره دا زمانی رووسی له  مژوویه و ساته له
   پوخته  مژووییه و ساته ک ئه یه ند وشه  چه  به  بوو که وه  پویستی به ڕۆیی، چونکه هاوردنی زمانکی زده

  . وه بکرته
  شنه وانی تر چ چه ؟ ئه  مایاکۆڤسکی شاعیره–  دا چییه ندییه یوه و په وانی تر له کانی ئه نه م کاری الیه به

ڵ  گه راوردکردنی له  کاتی به ب له  ده ، بۆیه وه منته  توانا ده  ک تاککی به وه  ر مایاکۆڤسکییه اعیرک بوون؟ ههش
  نده رچه ین، هه  بکهپۆلنکانی  کان شیعره رنجه کنینی سه پش ک شاعیر به ب وه ده. و بین شاعیرانی تردا وریای ئه

   که کی رووته ستۆیه په  پاه یه و پناسه  ئه ب بزانین که م ده ، به وه  تر بشکتهکی رازووی توانایه ش بۆ ته و کاره ئه
 تیدا هۆکاری   که وه کاته ش وریامان ده وه روا ئه هه.   بووه ستۆیه په و پاه  درژایی ژیان تووشی ئه شاعیر به

 . وه ینه  هۆکاری مژوویی جیابکه تی له خۆیه
 : وه کاته کانی ده وتی شیعره و ره ره کانی خۆی به ییهمایاکۆڤسکی ئاوا تبین

قامی ستریتنسکی بۆ   شه له" و شه"،   خراپه  شیعرک، که پارچه:  بم مۆ شیعرکم نووسی، باشتره ئه"
تۆ خۆت : (و تاما تی، داڤید سارد بوو رک نووسیویه  براده وه ئه: گوتیشم.  وه م خونده که لیۆرلیۆک شیعره



 شیعر  پشتم به. نی نیم  شایه  شادبووم که  خۆشه سندانه و په به!) تی تۆ بلیمه: (وسا هاواری کرد ئه!)  تهوونووسی
  ".واو  شاعیرکی ته دا بوومه وه و شه  هیکا له له. قایم کرد

  بوو بهو  ئه   که یه وه م گرنگ ئه ، به کییه رزاره  گوتنکی سه وه  ئه نده رچه هه
و  دا ئه چه  بنه ر له ت، هه به هه. رخان کرد  ته رکه و ئه  خۆی بۆ ئه هشاعیر، چونک
  و توانایه  رۆژک ئه بووایه ر ده جا هه. شاردابوو  خۆیدا حه  له ته توانا بلیمه

کی دیارکراو   بۆ داوایه هو توانای  ئه خسا که ی وا ره که ه وسه م حه به.  وه قته بته
 . وه هنتق بته

داوا (و   بۆ ئه رککه ی ئه و پیه ب، به وام ده رده  به که کردنه ، ئاماژه وه پاش ئه
  وخۆیه  راسته و داوایه ، ئه وه و رووی بته ره  به  که  پویسته دیاریکراوه)  تییه یه کۆمه

  وکانی هشیعررابردووی مینی  شی نوان خه خای هاوبه. قون ده شیعر هه
و  ره ی به ستمان شوه به دا مه وه له.  کردندایه  ئاراسته ی قسه  شوه  دیاریکردن له کانی به یاسییه س داهاتووی شیعره

 ژن ب یاخود  یه)تۆ(و  نگ ب ئه جا ره. کا  ده ی ئاراسته  قسه ی که یه)تۆ(و   بۆ ئه ی شاعیره وه رووبوونه
 .رپرسکی حیزبی ب به

 ژیانی شاعیردا   له  که ی شیعره که  مانا فراوانه وه ئه. ڕێ گه  ده یه)تۆ(و   لهاد یه دا بھووده ه)من(م   ژیانی ئه له
ر شیعردا جی خۆی  سه واوی له ته ک، به یه ڕاده ، به یه م قسه  بگوترێ ئه نگه ره. بینرێ کی تردا ده یه  حاله له
  ی که و داخوازییانه و ئه ژیانی شاعیرنوان   له کی ئاوگۆڕکردنه یه ، شیعر شوه  ده ی که و هزره ئه. گرێ ده

   به و هزره تدا ئه ی مایاکۆڤسیه که  دیارده ، لهنت  دادهری خۆی  کاریگه،ر شانی  سه یخاته کانی تر ده چاالکییه
ی پشوازی  پی شوه  به، شیعر  ده  که وه  بشکتهدا و پنسیپه ر ئه سه  له وه ر ئه گه.  ت رسکاوه شنکی تایبه چه

 ی گه ج  که وه بینه  گرنگ ده و کشه ڕووی ئه دا رووبه لره. ن یه  یان ناگه،ن یه گه کانی ده یه بیانۆ،ک کردنی خه
دوا بیاریش .  ووهخۆ گرت  بهدای تیا که رکیه  سه  کاکه  که ،یه که دا زمانه  لره که  گرنگه خاه. رزی شاعیر بوو

ی  م زمانه دا ئه  دیاریکراوه و بارودۆخه و چۆن له  ئه ن، که  بده وه ر ئه هس توانن بیار له  ده سانی ترن که
ی  رگه .خش به ی خۆی ده که سته  جه ی به وه کو ئه  وه،خشی ی به که  زمانه ی به مایاکۆڤسکی هنده.  کارهناوه به
 . یان نا هی  بۆ ژیان مافی هه یه سته  جهو  ئه ئاخۆ ن  بیار بده  دا، کهسانی تر که  به

  ره  هه راورده  بهو له کک بوو  یه،سازی مھنانی پیشه رهه مھنانی شیعریی و به رهه نوان به راوردکردن له به
کانی  بینینهپش باسی   که ی وهرگرتو هما وهو   مانای ئهی وه هکردن م پوخته ی مایاکۆڤسکی، به گرنگانه

 شیعر  وه الی مایاکۆڤسکییه به.  و ی ئه  لهیه نگیری راستینه الیه ش مه  ئه ، کهن که لۆژیای نوێ ده کنه ته
 . رخاندنه رچه تی و وه سایه زموونی که دروستکردنی ئه

 شیعر  کانی شیعر چین، کاتک که  خاوه ته  بابه ئاخڤ که تی ده زموونی شاعیریه ر ئه سه خۆی له ر به دا هه لره
 :ن یه گه جده ی به که تییه یه ی کۆمهمکی کۆتایی و داخواز رهه  به بته ده

خش و  به م پده  کابووه شه و به  ئه قکی دیاریکراو که واوکردنی ده  بۆ ته کراوه وکی ئاماده ر بۆ خۆی هه هه"
ر  ک یا ترافیکک و هه یه وه موو خبوونه هه  که  یه ره وه و بوونه خودی شاعیر ئه. خسن ڕه تم بۆ ده رفه ده
و  ر خودی ئه  هه ن، بۆیه  دهر بارودۆخکدا رووب  هه  له وانهو روودا بین، جا ئه  ده،کانی  رووداوه دانک لهروو

 ." داڕشتن تی وشه  بابه بنه  ده رووداوانه
دا  داهاتوو ی له وه پناوی ئه ، له کانه  شیعره و دره   ونه،روا کراو داڕشتنی سه وی ئاماده  هه و له ستی ئه به مه

 .کاریان بن به



) کرێ شیعر چۆن ساز ده( وتاری  کو له روه ڕێ، هه په ند خولکدا تده  چه به) سازکردن(شیعر 
زموون و  ی ئه وه رکی چۆڕاندنه  ئه  به  دێ که که بووه  ئاماده وه یدا ههی رابه  به له":  ن ده گمه کی ده ڕاشکاوییه به

 ."اک ک ئامار ده یه  رژه  به ئاخاوتنانه  و کۆپه  و ئهتس ده کان هه وشه
و  ی دسۆزی خۆم بۆ ئه وه ، بۆئه وه ڕامه گه و مۆسکۆ ده ره  به وه  ساراتۆفه دا، له1936ری سای  وروبه  ده له"

، "ۆدا ناو پانت ورکم له  هه ه کو په میزاد ناچم، به  ئاده من له: "پنم، پم گووت مدا بوو بسه گه  له ی که ته ئافره
و  ر ئه سه دوو سان به...  کاری بنم  شیعرکدا به  وای لکردم له وه شۆکا، ئه  په م هربین و ده  به که ته ئافره

 ."ڕ گه دوای ناونیشانکدا ده  به ه ناونیشانی شیعرک ک ورکی ناو پانتۆم، کرده  هه ه را، په دا گوزه رووداوه
کا،   ده شیعرک ر به ان دهک تییه یه  کۆمه تکی دیاریکراوی داخوازییه ر بابه سه لهی شاعیر  وه پاش ئه

ی   کۆتاییدا، پرۆسه له.  تبگات و داخوازییه ی پشت ئه  ئاخنراوانانه و پویستییه موو ماناکانی ئه کارێ هه ده
موو مانا  کۆش هه دا، شاعیر ده لره. کا ستپده  ده ،یه که  هاوکوفی داخوازیه  که،ی و شیعره ی ئه وه داڕشتنه
.  که ڕه کانی گه که  دوای یه ک له  یه زموونه  ئه یه م پرۆسه م ئه ن، به یه  رابگه کاندا چکراوه   وشه کان له داره کاکه
  :دا  روو ده م شیعره ی ئه وه قینه وسا هزی ته مینی کۆتایی، ئه  خه گاته تا ده

 
   که رگره  باج وه هاوڕی جابیهی  ئه
 خۆم  ده سوندف ره  شه به
 روا بۆ شاعیر سه

 . فلسک یا دوو فلس ناکا زیاتر له
  : بت یه واژه سته م ده گوت له

  روا سه
   نارنجۆکه

 . نارنجۆکی دینامته
  یه  شیعریش فتیله دره

  وگرێ گ دهفتیل 
 . وه قته ته  ده که نارنجۆکه

 : وه بته خش ده وادا په  هه لهی شار  الشه
  شیعر یه وه ئه
 باج
   چییه وه هرواکان ر سه سه به
 پک و  شیعر ئامانج ده که
 !کوژێ ر ده کسه یه
 و ر ئه گه
 من  نه و سادییه به
 .رخ چه روا ده نیا پنج سه ته
   بووایهنزوالش   فهکانی سارایه   له وه  ئه نده رچه هه
   مچوو  دوایدا ده به



 م کان بده و زۆزانه سر رمه  گه ی گوێ به وه بئه
 و رزکاری گران کرد و قه رز  قه شانم به

 .دوایدا ڕام به گه
  ی هاووتی تۆ ئه

 ! وت بکه که ت پاشه رکه فه نرخی بلیتی سه
  شیعر–  ر شیعره هه

  . نادیاریدا کۆچک له
  شیعر
 و  گره  ههکی شوون یه ک رچکه وه
 ، مکه رهه همامکی ب ده

 . دیداری ساکی کاره
 یڤک تی په رامه پناوی ده له
 ن زاران ته ب هه ده

 .یت ی ناو ساز بکه وشه
 ی م، تریسکه به
  یڤه و په ئه
  ستوونک رخۆ به سه له
 ! راورد بکه کان به  خاوه  وشه به
   یڤانه و په ئه
 و ه و هنچۆڕ زاران ساڵ ده هه
  !ننرز له زاران دڵ ده هه
 
.  وه  یان خودی شاعیر بیخونته وه ران بیخوننه خوازێ خونه  ده،ب واو ده  ته که وه هۆنینه شیعر  که

وانی  ک شوفری ئۆتۆمبیلی پشبک یان فۆکه کاندا، وه  گشتییه  شیعرییه  کاتی کۆڕه مایاکۆڤسکی، له
ر  سه  له کانی نه  پشانگای شیعره ای جوداوازیش، چونکهدا، و کانی پیشانده مه رهه و به  جیاکار کاره. کردن پرۆڤه
 .دا کانی پیشانده ینی گوگره  ناو زه کو له دا، به واشدا پیشانده  هه  له وی و نه زه

مھنانی شیعر الی  رهه ی به  پرۆسه کانی  ئامزه ئاواززی  حه ناب  بت،کر چۆن کار ههو  ئهوجا 
 شاعیر  وه وانه پچه ، به کانه کی نھنیه یه شارگه کانی حه  شیعره ی گوایه و مانایه مایاکۆڤسکی فریومان بدات، به

  .کانیدا بوون  چرۆگرتووه  ناخه  له میشه کانی هه  شیعرییه تامانه
 
 و دا  دهگن ون وژه که

 کانی هزه  به گوچکه
  کچ  له پبووه

  ویه ستره  ئه وه ئه
  . وتووه پی پاڵ که ر له سه له



 
  ک که یه کرد، پرۆسه یری شیعری ده کی ئاۆگۆرکردنن سه یه ک پرۆسه ش، مایاکۆڤسکی وه مه وای ئه

 وای بو  ئه.کاری بن سانی تر به کهر  رامبه  به  بش له زموونی شاعیرک که  ئه  بۆ کردنه رگانی ئامانجکه وه
 .دا رسوڕهن رووی ده اوی سهیدا روودیکان  خودی نووسینه له. بوو  کیمیای زمان هه به

ر  کی بواهنه  بیانۆیه یتوانی تاکه سنینی نووسی، نه ی یه که ر خۆکۆژییه سه دا له1925 سای   له کات که
  که تییه یه  کۆمه رکه ئهڕاندنی   راپه ی به وه ر ئه ، گه وه  ژیاندا بمنته  شاعیر له بووایه  بۆچی ده  که،ش بکا پشکه
ب  که ره نیا مه سنیندا ته  ژووری یه ر له گه: ستن به ی مه ی کاکه که نامه تای پرسه ره کانی سه کۆپلهل ، زانیبت

ر  سه  له نگه  بنووس، ره نیا بیتوانیبایه ر ته ر هه واس، گه کی ببێ و خۆی هه چه ماری مه چوو ده ده ، نه بووایه هه
سانی   پاڵ که چییه مان کاتیشدا ده  هه و له  وه شارییه  ناو خۆتدا خۆت ده  له ااتو بنووس  که.  وام بووایه رده ژیان به

 .تر
) کش  ده ناسه ژی و هه ناویدا ده ی له که  زمانه که(لی رووس  ڕ گه مه مان شیعردا له  هه مایاکۆڤسکی له

ر  مان کاتدا گه هه له(کا  مان دهی ز کادیمییانه رمنۆکی یان ئه کارهنانکی شه موو به ر هه ئاخڤ و هرش بۆ سه ده
کردن  ، داوای لده کان ببووایه  السایکاره  هوڕاکشه یدا گوی له که رمه ی ته وه  کاتی شاردنه خۆی له سنین به یه
دراو ت که نکی شه مه  زه ن، که  ده وه و دان به ختدا، ئه مان وه  هه له.  وه نه  قنگی خۆیان رابکه کانیان له نامه  پرسه که
؟  بووه کدراو نه ته ریان شه سه نک له مه م چ زه پرس، به خۆی ده ش به مه وای ئه. ران ر نووسه  سه وتۆته که

  : ڤجا ده
 
   کانه یڤه ر په هه

  نگی پشه
 .  خشکاوه میزاده و ئاده ئه

 !ون پشکه
  پشتمان

   نکه مه زه
 . وه قته ته وی ده ک لوغمکی زه وه

  ووبۆ رابرد
 نیا ته
 ینکانمان جد زیه که
 خواستمانو ست  هه
 .  ئاۆزکاوه– با –  له
راورد   بهرکی تر  نووسه ر مایاکۆڤسکی به گه  ئه کهمان،  که ی هزره وه بۆ روونکردنه ر ب تیده  یارمه گینه له
اکۆڤسکی، شاعیرکی سیاسی کو مای و وه  ئه ، که ی یانیس ریتسۆسهرخی یۆنان ویش شاعیری هاوچه  ئه  کهین، بکه

راورد کردن   به  شیعردا ریتسۆس به ردوو شاعیر، له ی هه شانه رباری ئیلتزامی هاوبه م سه ، به و کۆمۆنیسته
 .نارکی تر  که وته که ڵ مایاکۆڤسکیدا ده گه له

ک  ی شیعر وهچی الی مایاکۆڤسک  دایک ناب، که  له  دروستکردنی وشه هبالی ریتسۆسدا کاری نووسین  له
ی شیعر  وه جیاتی ئه له. ب  دایک ده  له  نییه وه  شیعره ندی به یوه  هیچ په  که،نجامی بیارکی سیاسی ره سه



 ین ک الیه مکی یه رهه ک به چ وه وده. مھنان بت رهه کی توندو ئاۆزی به یه می کۆتایی پرۆسه رهه به
  وه هکان بوونی وشه که ه  که ر له کانی ریتسۆس به  شیعره  دادێ کهین  زه وتۆت به دیدی ئه.  بکان مه رهه به
  ن به ک ته ریتسۆس نه. تی، یان بیارکی پشوون کانیه وسته کانی ئاوڕژی هه  شیعره وان، واته  ئه ، کهتبنهات

ی،  وستی سیاسییانه ۆی ههه به.  وه ی ئه وانه پچه  بهوکو ، به وه تهکا خت ده کانی هاوکاری سیاسی خۆی جه شیعره
  :پۆش رپۆشکی شیعریی ده ندێ رووداو سه و هه الی ئه
 

 ڕۆ  نیوه ر له ی به عاتی یانزده ، سه ممه رۆژی شه
 ی جل شووشتن ر رسته سه ژنان له
  وه نه که کانیان کۆده جله
 ی ر ئاستانه به  له که ن ماه خاوه
 . ستاوه ی وه که ماه

  گرێ و ده پیاوک جانتا هه
 کا، ر ده سه ی له که شه  ره پقه ککی تر شه یه

 .ن کان کرێ ناده مردووه
   ئیلین بی فۆنیان له له هلی ته
 :رێد هست بانگ راد نقه  ئه  به که فرۆشه کولیچه

 )رم ی گه ولیچهک(
   وه که ره نجه  په  له که  الوه نه نژه نچهما که
 : ده
 ،)رم رم و نه ی گه کولیچه(
 .دا  فده ر شۆسته ش بۆ سه که  چهمان که
 .کا دری ده  چاوهدا واکه ر شانی نانه سه  له که یهغا به به

 .کا کانی خش خش ده  کلیله  به که ن ماه خاوه
  ژوورێ و چنه  ده که ر س ژنه هه

 .ن خه رگا داده توند ده
 

  ڵ مایاکۆڤسکی گه  ریتسۆس له کردن به ئاماژه
  
 

 شاعیری  شنه یان دوو چه که ر یه  هه وانه ئه.  وه وانه پچه ، یاخود به  نییه یان هو روو کردنه ستمان رووبه به مه
  شه ی، به که  شیعرییه ته هۆی بلیمه به(شیعری ریتسۆس .  هو دوو دۆخی جیاوازیش شتیان نووسیو جودان و له

ی  شوه. بژرێ ده  هه که نگارییه ره ستی و به رهه  بهو خۆی  ئه ی که که بژاردراوه  هه مھنانه رهه  به  له مکه رهه به
میان  که ، یهنننون  ده  وهوانھ پچه  رووخساریشدا به له.  میان نھنیییه ، الی دووه ککیان ئاشکرایه الی یه شیعریی له

 . گیرتره میان زتر گۆشه  دووه له



ین زمانی رووسی داوای کرێ ب ده.  وه  بۆ الی مایاکۆڤسکی بزڤینه نووکه با هه
میدا شون  که ی سانی یه  ماوه  شۆڕش و له ر له کرد، به ی ده ریانه ماوه شیعری جه
  یه له سه و مه  ئه حاه ش مه وه وای ئه. وتن که کان ده ره روه  نیشتمانپه پی شاعیره

  نده  به وه داواکارییهو  تی مایاکۆڤسکی به تییه ن بلیمهینیا ب ر ته  گه، وه هین کال بکه یه
ی نوان  و هاوکاتییه  بوو، ئه رده روه دا په یه مینه و زه نیا له ر ته و هه یان ئه
مھنانی شاعیر  رهه  به ی له که مه رده ی و نوان باری زمانی سه که تیه بلیمه
 بن،  وه ره کالکه  یهانکیز گه  ره،شیدا که  مردنه تا له  هه نگه درژایی ژیانی و ره به
 .کشا  نهی  درژهک زۆر م هاوکاتییه به

زمانی شۆڕش  – Nep  نیپ–ی ئابووری  تی تازه سیاسه(ستپکردنی  وای ده
م بۆ شاعیرکی   الواز بوو، به و گۆڕانه راییدا ئه  به له.  گۆڕانکاری کرد ستی به ده
 کاری   به ی که یڤانه و په هاوکات، ئه. بوو  نه ک مایاکۆڤسکی شتکی شاراوه وه

  ارکی زدهی ک که  لینین ئاخاوتنه  له  راستگۆیانه به. (یگوتن  ده یاند که گه ده یان نه وخۆیه و واتا راسته  ئه،هنان ده
  نده ر چه  هه  ورده ورده).  بوو کالکاره ی کارکی یه که ی تریش کۆچکردنه و شتانه و ئه نمایانهو دوور له)  بوو فره
: کان دوو رووخسار بنونن یڤه تا وای لھات په. یاند گه بوو ماناکانیشیان واتای خۆیان ده فراوان دهکانی  یڤه په

و  کی رۆیشتوو یه  وشه  بهوبو) ت سۆڤیه(ی  ، وشه فتار بوو، بۆ نموونه  هی رهیشویتر  و ئهیروخسارک هی تیۆر
ی  که  دیاریکراوه  چوارچوه  له یه م وشه  ئه چونکه. ی رزی نیشتمان رچاوه ری و سه روه باوی نیشتمانپه
رکی   خونه کی دوور بوو به ودایه ر بۆ مه ماوه  جه رزه م ته به.  وه مایه  تیۆریدا مانادار نه ن له ر ته دیمۆکراسیدا هه

زینی  دابهگای نرخ  ه  که ی بکاته که ی دیارده وه ر له مایاکۆڤسکی به. رکی فریودراو ماوه م جه ، به)میو خه(
بوون،  یانیدا زده دوا سانی ژ کانی له جاڕییه  گاته م تامانه کۆچی دوایی کرد، به،ی  که  رووسییه کشی زمانه

  و نووسینانه ، ئهنبینر  ده جاڕیانه و گاته ئه) ورما گه(و ) پشووله(مر و (ک  کانی وه  نووسینه ک له ر وه هه
یان  و راستی و راستگۆییانه خشین ئه به کانی مانا پده یڤه جۆرک په به. ییان لکرانکی خراپ موویان پشوازییه هه
 :بگرین) رماو گه(می  شی سیه نجامی به ره با گوێ بۆ سه. ستدا  ده له

رتان  ، پشتتان کوڕو سه وه منه کتان بچه ژنۆیه  ئه ر تاکه سه ، لهانۆنر ش سه کان له ئستا پیاوه!  باشه"
ردی   به وزه  خه کانتان له همه نازی وه  خاکه رن به ی وه واو؟ ده تی بنونن، ته ب کۆیالیه ده:  وه هن شۆڕبکه

   هزی تاریکییه وه هزترین کۆی بنونی، ئه ب به وی، ده ، تۆ له هزه کی به ن، کۆییه کانتان بده همه وه
 . - رمایه ی هاوڕی سه ستا، ئه وێ راوه له.  بنون- رمایه  سه–ری  وی با تۆ نونه تۆش له. ( وه وسنته تچه ده
 شانۆن، تۆ  ژنان ئستا له).... ی که  ده–تی  ی چینایه وه وسانه  چه–تی  رایه کردی و نونه کمان بۆ ده مایه وسا سه ئه
  گی، گرنگ نییه ب–کسانی   یه–توانی رۆی  ت لدێ، تۆش ده و رۆه  ئه یرز وشت به  ره– ئازادی –  تهبی ده
 بۆ  وه سته  هه  له  نییهقت ، هه  بگه–تی   برایه–م، رۆی  که زیزه ؟ تۆش، ئه  بگێ، وانییه م رۆه ک ئه ر یه هه
کانتان جۆش  ههمی  وه ماسه  حه  به همیه  وه ره ماوه و جه ئه! ی ن؟ ده مووتان ئاماده هه! ی  بکه ت ئاماژه سهاو خ ئه
 !))باشه!  باشه! ن بده

. کات ده مائاواییان لوێ  دهیانی خۆشی تانه و ئافره واوی بکات؟ ئه  ته دا مایاکۆڤسکی چیماوه مه و ده ئا له
 چینی کرکاران،   له دووره)  خودی خۆیدا له ( و پیه به. کی توند یه خنه ر شاوی ره  به هنو که کانی ده مه رهه به
، چونکو کات  وه نگی چاک بته کانی ده ب ژیه  نه وه  ئومدی ئه  به دیکهیچ نن که یه گه کان پی راده ۆرهدکت

  که (Lef لیف(دیبانی  ی ئه ه  کۆمه ستا وازی له  هه وه  ئه یشته  کار گه که. نوسا نگی ده  ده وه خونده شیعری ده



ی  که سمییه  ره  ناوه که) کان ۆرهز ( ره ی نووسه ه هناو هاوکاری خۆی بۆ کۆمه "Nef / نیف"  ی کرا به که ناوه
. نشین بوو ش گۆشه یه  تازه ه و کۆمه  ئاکامدا له له. بار بوو وتی ناله  ره میشه  هه یاند، که بوو، راگهRapp /راپ"
 .ژمارد ناویان ده ڕاوه گه  هه کانی به  درینه وسا دۆسته ئه

یان کردو  کشه کانی پاشه واسراوه فیلم و هه،  شانۆ،شیعرک  کانی، وه مه رهه نگای به ، پشه وه کی تریشه الیه له
 –وت ساڵ بوو  نی سی و حه مه ته. کردن ڕوانی ده  بۆ خۆی چاوه هنا که ست نه ده یان به وتنه رکه و سه ئه

ی  که  تازه  شیعرییه نیا خۆی زمانه ر ته چی پۆشکین هه  که– کوشتیان  ودا بوو که نی ئه مه  ته پۆشکینیش له
 .زراند ووسی دامهر

  ؟ وه شته وهب  مایاکۆڤسکی بوای پیھنا هه  زمانی شیعری شۆڕشگی رووس که و رۆژه بوو ئه ک هه
روا ب  ڕوانی ب، هه ی زمان چاوه وه  ناوه و بۆ هاتنه یر بکا کی خاو سه یه ک مادده رک ژیان وه ر نووسه گه ئه

یری  کی ئاوگۆڕکردن سه یه ک پرۆسه میش وه که ی یه  پله مژۆڵ ب، بهی  که زموونه  دروستکردنی ئه رواش به په
ش  ی ببه وخۆکه  راسته ره ماوه  جه  له نج و پاشانیش که کاندا هه  ناو سامناکییه  له ره و نووسه و ئه شیعر بکا

ر  ی سه رش و بوییه و په نیا ئه من و ته رچاو نه به مان له و ژیانه  ئه ئیدی ئمه.  وه حف بکاته کرا ژیانی خۆی مه
ی تیتاڵ تیتاڵ  که موو شتک، الشه رباری هه کان توانیبیان، سه ی گورگه وه کو ئه وه.  وه ی بکاته که نه مه درژایی ته

 .ن بکه
 ی شکاندب، که یمانه  په بووه سک هه که. " وه ڕن نزیک ببنه لناگه.  یه هگی دڕمان ه چ، سه شتان نه تره هه"
 .کانیش هرشیان هنا گورگه

*** 
 ر  ژیانی جۆن برگه ک له یه کورته

رکی مارکسی، رۆناننووس، شاعیر، وتارنووس،   نووسه به.  دایک بووه ن له نده  له  دا له1929 سای  ر له جۆن برگه -
  گره خنه  ره کک له  یه روا به هه.  دیب، شانۆنووس، سیناریۆ و فیلمنووس ناسراوه ری، ئه گری هونه خنه حقیقنووس، ره ته
  شایانی گوتنه.  ریش ناوداره  وروژنهندکی هزرمه،  وره ک رۆماننووسکی گه ش وه مه وای ئه.  کانی دنیا ناسراوه ناوبانگه به

  . بژاردووه نفای هه خۆی ژیانی مه و به  وامه رده  ژیاندا به ر تا ئستاش له جۆن برگه
 :ر هکانی نووس  کاره له

  ی له و جاره ئه( ناوی  رۆمانکی تر به. بوو) وی زه(ناوی   به  دا چاپی کردووه1979 سای   له رگدا که  س به رۆمانک له -
 1984سای )   بچووکه ک ونه ویست، وه ی خۆشه روخسارمان، ئه(دوا کتبی .  وه  دا بوبۆته1982 سای   له که) وروپادا ئه

 . وه بوبۆته
- ی  مه رده  سه کیش له نهوتی  نووسیویه1958کانماندا، سا.  
 .1965وتنی بیکاسۆ، سای  وتن و که رکه سه -
 .1969تدا سای  کتی سۆڤیه  یه ر له رنست نییزفستنی و رۆی هونه رو شۆڕش، ئه هونه -

  ، که)بروکرماک کونیل((تی   خه وانه خشرا، له تکی پبه ند خه چه) ج(م  ی دووه ، رۆمانی بگه1972سای  -
 . ریتانییه بی به ده تی ئه ناوبانگترین خه به

 .رکرد ده) م وته پیاوی حه(ناوی  حقیقی به  کتبکی ته1975سای  -
  .ریدا بی و هونه ده  بواری ئه  له یه نی هه الیه ندان نووسین و کتبی فره ر چه  برگه مانه رباری ئه سه
 
  : رچاوه سه
 فی العالم  ة والدراسات االشتراکیثمرکز االبحا (  که رگاوه م وه)رظوجھات فی الن( کتبی   له اره وتم ئه
  .ریگاون وه) رابلسیطفواز (و  وه بوی کردۆته) العربی


