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در تاریِخ یک قرن ادبیات مدرن ایران، صادق هدایت 
مطرح ترین نویسنده معاصر ایرانی است که بیش از 
هر نویسنده دیگری درباره اش سخن گفته اند، گرچه 
آثارش همواره با ســختی هایی برای چاپ و انتشــار 

مواجه بوده است. 
شــاهکارش  هدایــت 
کــه  را  کــور»  «بــوف 
می نویســد بــه  گمــان 
اینکه در دوره رضاشــاه 
امــکاِن چاپــش وجود 
می رود  بمبئی  به  ندارد 
و دستنویِس «بوف کور» 
نســخه  پنجــاه  در  را 
پلی کپی می کند. شــین 
پرتو، دوســت نزدیک و همسفر هدایت در هند، نقل 
می کند که هدایت «بوف کور» را پیش از سفر به هند 
نوشــت و در کشــتی کــه از تهران به  ســمت هند 
می رفتند، نســخه  خطــی آن را به پرتــو می دهد تا 
بخواند. بــه هر تقدیر مشــهورترین رمــاِن هدایت، 
نویسنده جهانِی ایرانی، بار نخست در سال ۱۳۱۵ در 
هند منتشــر شد و بعد نســخه هایی از آن به تهران 
رسید و نخستین بار به  طور پاورقی در روزنامه چاپ 
شد. هدایت دو ماه پیش از بازگشت به تهران، در تیر 
مــاه ۱۳۱۶ در نامــه ای خطاب به مینــوی در لندن 
می نویســد: «همه اش چهل، پنجاه جلد (بوف کور) 
بیشتر چاپ نکردم. اگر بنا بشود به ایران برگردم یک 
صفحه کاغذ و نوشته نیز نخواهم توانست با خودم 
ببرم، آیا ممکن اســت کاغذهایم را به تو بفرســتم و 
بعد به وســیله ای به من برســانی...». هدایت سی 
نســخه از «بوف کور» را نزد جمالزاده به ســوئیس 
می فرســتد و چندی بعد جمالزاده از طریِق دوستی 
در تهران آنها را به دست هدایت می رساند. حکایِت 
انتشار شــاهکار هدایت بس دور و دراز است و بیراه 
نیســت که «بوف کور» را ســند اتهــام وضع ناجور 
اجتماعــی ایران در دوران پهلــوی اول خوانده اند و 
روایتی از تباهی و پوســیدگی سنت و جامعه تحِت 
ســتم و جور. اما تعب و مرارتی که هدایت در چاِپ 
شــاهکارش تحمل کــرد فراتر از اینها بوده اســت. 
هدایت «وغ وغ ساهاب» را با مسعود فرزاد نوشت و 
بــرای این کتاب تا پای میز محاکمه هم رفت. ســال 
۱۳۱۴ بود که هدایت برای چندمین بار از کارش و این 
نوبه از وزارت امور خارجه اســتعفا داد و با شکایِت 
علی اصغــر حکمت، وزیــر وقت نظمیــه تهران به 
محکمه احضار شــد و مورد بازجویی قرار گرفت و 
دست آخر از او تعهدی کتبی گرفتند تا دیگر مطلبی 
چاپ نکنــد. از این اســت که هدایت به نخســتین 
ممنوع القلم ادبیات معاصر ایران بدل شــد و دست 
بــر قضــا خــود او در یکــی از بخش هــای «وغ وغ  
ســاهاب» با عنــواِن «قضیــه اختالط نومچــه»، از 
هزارویک مکافات تحریر و طبع کتاب می نویســد که 
به قول او جز مخارج مــادی، مخارجی معنوی هم 
دارد: «چانه نارنجی خودمان را چندهزار مرتبه برای 
خواندن، انتقاد کردن، تصحیح و چانه   زدن با این و آن 
و ســروکله  زدن با آن و این جنبانده ایم!». هدایت در 
چنیــن زمانــه ای می نوشــت، اما ماجرا بــاز هم به 
همین جا ختم نشد و سالیان سال بعد از هدایت هم 
آثــارش در محــاق مانــد و به چاپ نرســید، گرچه 
شــاهکار مهم ترین نویســنده ایرانی بارها و بارها به 
زبان های دیگر ترجمه شــد و در بســاط افستی ها و 
دست فروشــی ها به وفور فروش می رفــت. از این رو 
انتشار چندین کتاِب هدایت در انتشارات جاویدان که 
در دهه پنجاه برای بار نخســت آثار هدایت را منتشر 
کرده بود، یک رویداد ادبی اســت، آن هم در زمستان 
امســال که یک قرن از ادبیات مدرن ما می گذرد. در 
میان این آثار، شــاهکار هدایت «بوف کور» و «وغ وغ 
ســاهاب» هــم هســت و «ســگ ولگــرد»، «فوائد 
گیاهخواری»، «مســخ»، «ســه قطره خون»، «گروه 
محکومیــن»، «ترانه هــای خیام»، «زنــده  به گور»، 
«اصفهان نصــف جهــان» و «دیــوار» از دیگر آثار 

هدایت هستند که اخیرا بازنشر شده اند.

عیاراِن دولت آبادی
گذشــته و شــاید بهتــر 
تاریخ،  بگوییــم  باشــد 
روایــِت  دســتمایه 
«اسب ها، اسب ها از کنار 
اخیر  رمــاِن  یکدیگــر» 
دولت آبــادی  محمــود 
تصویر  به رغِم  که  است 
بی هویتی  و  زمانــه اش 
از  داســتان،  آدم هــای 
داســتان گویی دست برنداشــته و به تعریف قصه و 
واقع گرایِی نوع این نویسنده وفادار مانده است. تمام 
آدم ها ازجملــه کریما، مردی، ملک پــروان، تراب و 
دقیانوس، هویت هایی مبهم دارند و تنها نام شــان از 
تاریــخ نشــاندار اســت و با این شــگرد، داســتان و 
آدم هایش نســبتی با تاریخ پیدا کرده اند. نام و نشاِن 
تاریخــی آدم هــا داده چندانی از هویت شــان به ما 
نمی دهد، کســی از زندگی شــان خبر چندان دقیقی 
ندارد و آنان در جســت وجوی گذشــته خود، هویت 
خود و هویــِت دیگران اند. دولت آبــادی روایِت این 

آدم هــا را بــا فضاســازی درخوری در هــم می تند. 
داستان بیشتر در تاریکی روایت می شود و حتی روزها 
خبری از روشنایی نیست و مکاِن روایت دخمه هایی 
اســت که تاریکی بــر آن ســیطره دارد. مــردی در 
شــبگردی هایش بــه محلــه دوران کودکــی  خود 
بازمی گردد تــا تکه پاره های گذشــته اش را کنار هم 
بگذارد و زندگی خود را دوره کند و در این پرسه های 
شبانه به مخروبه ای می رسد که ِملِک «َملک  پروان» 
اســت و برخورد نامتعــارِف ایــن دو غریبه، فضای 
وهمِی داســتان را می ســازد. کریما دنبال دوســِت 
قدیمش «ذوالقدر» و خواهرش «جواهر» می گردد و 
در این جست وجوها پیگیِر گذشته ای است که روزگار 
او را ســاخته اســت. در این میانه پیدا کردِن گور پسر 
ملک پروان، داســتان را به اوج می رساند. این جسِد 
ناپیــدا نوعی نقطــه عطِف تاریخی اســت که از یک 
مســئله فردی فراتر رفته و تداعی جمعی و جنبه ای 
تاریخــی پیــدا می کند، گرچه نحوه مرگ پســر ملک 
پروان نامکشــوف می ماند و نویســنده از اتصال این 
مرگ یا کشته شدن با تاریخ طفره می رود. جدا از رماِن 
«اســب ها، اســب ها از کنار یکدیگر» کــه همچنان 
نشانگِر توانمندی های نویســنده اش در زبان آوری و 
فرِم روایی و داســتان گویی است، دولت آبادی امسال 
قصه ای برگرفته از هزارویک شــب را بازنویسی کرده 
اســت با عنــواِن «عجــوزک و عیاران» کــه برای او 
قصه ای دلنشــین و خواندنی از هزارویک شب بوده تا 
حدی که به فکر بازنویسی آن می افتد و این خوشایند، 
ناظر اســت بر پدیده «عیاری» که در فرهنگ شرق از 
آن جمله در فرهنگ ایرانیان جایی برای خود داشــته 
و به زعِم دولت آبادی به تدریج باطل شده و ادامه اش 
به صورتــی ناخوشــایند در جامعه دیده می شــود. 
ویراســِت دولت آبادی از «عجــوزک و عیاران» ضمِن 
حفظ اصالِت اثر اندک ویرایشــی یافته که نویسنده در 
مقدمه شرح داده است: «بدیهی است که قصه های 
هزار و یک  شــب هنجارهای هزار ویک شــبی دارد و تا 
حــدودی که به اصالت و کیفیت اثر آســیب نرســد 
ویراســته شــده اســت. امــا آنچــه در قصه هــای 
هزارویک شــب مهم است همانا ذات روایتگری است 
که ذهــن و خیال خواننده را جــذب خود می کند که 
یعنی بیا همراه خیال پردازی هایم با من هم سفر شو».

در زمانه برخورد
بــا  گلســتان  ابراهیــم 
نوشتِن دو روایِت مستند 
ملی  شــدن  دوران  از 
صنعت نفــت در کتاِب 
«برخوردهــا در زمانــه 
مالقاِت  بــه  برخــورد» 
اســت.  رفتــه  تاریــخ 
این مقطع  در  گلســتان 
سرنوشت ساز در شرکت 
نفــت حضور داشــته و مهندس بــازرگان در قامِت 
نماینده دکتــر مصدق به آبادان مــی رود و پیش از 
اینکه به آبادان برسد نماینده اش را برای خلع ید به 
شرکت نفت اعزام می کند، ماجرای مواجهه گلستان 
بــا او یکی از دو روایِت خواندنی کتاب را می ســازد. 
روایت اوِل کتاب، دیدار گلستان با شاعر بزرگ، دیلن 
تامــس اســت و بحــِث ایــن دو دربــاره زبــان و 
ترجمه ناپذیری شــعر که به  طرز غریبی با بحث های 
سیاســی آن دوران ربط پیدا می کند. «برخوردها در 
زمانه برخورد» به  تعبیر گلســتان، از با هم آوردن دو 
گزارش درمی آید که او ســال ها پیش نوشته بوده از 
آغاز پیشامد برجسته ای که زمانی کوتاه پیش تر از آن 
نوشــتن ها روی داده بــود. این کتــاب، گرچه نوعی 
خاطره نویسی یا روایِت شخصی از تاریخ است اما از 
آنجا که نویســنده ای در قد و قواره ابراهیم گلستان 
آن را روایــت می کنــد، قــدرت روایــی و زبانــی و 
فضاســازِی داســتانی در آن بــه  حــدی اســت که 
نمی توان آن را نادیده گرفت. روایت نویسی و ساختاِر 
«برخوردهــا در زمانه برخــورد» و نوع نگاه متفاوت 
گلســتان بــه سیاســت و آدم های سیاســی خاصه 
مهندس بازرگان در عیِن وفاداری به روایت مســتند 
واقعه ای سیاسی، کتاب را منحصر  به فرد کرده است. 
دو گزارش گلستان چنان که خودش می نویسد «شاید 
در نــگاه اول از هــم جدا و به  هــم بی ربط به دیده 
بیایند هرچند هر دو با هم در فاصله کوتاهی بستگی 
دارنــد به همان رویداد مهم و وســیع و یگانه ای که 
شد ســازنده آینده ای متفاوت از گذشته برای ایران و 
همسایگانش، و برای کل وضع سیاسی و صف آرایی 
اجماعی جهانی». گلستان از ملی شدن صنعت نفت 
ایــران ســخن می گوید که خــود در میانــه حوادث 
پرشــتاب آن بوده و آثار او بســیار از این واقعه مایه 
گرفته است. «این رویداد ملی شدن، یا درست تر گفته 
شود ملی کردن صنعت نفت ایران بود که از روزهای 
پایانی ســال ۱۹۵۰ به تقویم عمومی مرسوم در دنیا، 
شــکل پذیری اش در صحن خود کشــور ایران بود و 
نیروی اجرایش از هماهنگی بی ســابقه ای که انگار 
یکی شدن خواست مردم ایران بود. هرچند که در این 
اندکی شــک وجود دارد که واقعا و کامال و منحصرا 
چنین بوده باشــد. ولی چنین یکی بودن خواست و 
اندیشه یک ملت عمال و شدیدا پیدا شده بود و بسیار 
اثرگذار، و به نوعی ماندگار هم شــده بود و جا گرفته 
بود در جمع کوشــش برای برقــراری نظام جهانی 
دیگری». ایــن هماهنگی ماحصِل اقتضائات جهانی 
بود که در نیمه دوم قرن بیستم شتاب گرفت چندان 
که به  قوِل گلستان سبب حادثه ها و قرارهای کم پای 
تازه شــد و همچنین پایه رشــد هوش ها و خردها، و 

پیشــرفت ها و کارایی هــا و ناکامی هــا و قرارهــا، و 
کج روی های فردی و گروهی و اجتماعی تاریخ ســاز 
که بــه پیش کشــانید و بنیان و بهره هــای نو داد و 
افت ها و آســیب هایی را سبب شــد که نتوانستند و 
نمی توانســتند یک ســان و بی تغییر بمانند... و ناچار 
دیر یا زود پیــش می آید در تاریخ، که حکایت گذار و 
یاد گذشتن زمانه است و جامعه ها که حاصل همان 
خود شکل پذیری و تغییر است و پویاست. و گرداننده 
و  تحــول  و  رشــد  کار  در  رفتارهاســت  و  فکــر 
تجربه انــدوزی مایه هــا و جنبش هــا و شــکل ها، و 
صورت پذیری و پیکره گیری اندیشــه. و برداشت های 
پیوسته جنبنده، رونده، که گاه به آهستگی خزنده اند 

و گاه به میان جهنده».

ناحیه خاکستری
رماِن تــازه حمید امجد 
«زیــر نــگاه کالغ هــا»، 
روایِت تنهایی زنی است 
با روزمره ای عادی که به 
می شــود.  ختم  فاجعه 
«زیر  داســتان  چکیــده 
نگاه کالغ ها» شــاید این 
بنیامین  والتــر  از  جمله 
باشــد «اینکه همه  چیز 
به روال همیشــگی پیش می رود، خود همان فاجعه 
اســت». اینکه تواِن تغییر سرنوشت وجود ندارد در 
عیِن حال که روایت طوری پیش می رود که نویسنده 
و مخاطــب همه در آخــر رمان به اتفــاق به نتیجه 
واحدی می رســند که تغییر ضروری اســت. داستان 
سرنوشت زنی چهل وسه ســاله به  نام بیتا را روایت 
می کند، کارمنِد واحد پذیــرش آگهی در یک روزنامه 
صبح کــه با مصائِب روزمره و به ظاهر دم دســتی از 
قبیل تعدیل و فراموشی و پیری زودرس و افسردگی 
مواجه شده و بنا است به زودی خانواده اش تصمیم 
بگیرند که او و مادرش را به آسایشــگاه بفرســتند یا 
سرنوشــت دیگری برایش رقم بزنند. داســتاِن امجد 
چنین آغاز می شود: «دختری را که شخصیِت اصلی 
این داستان اســت، پیش از آنکه بنویسمش یا حتی 
اســمی بر او بگذارم، مدتی بود که مجسم می کردم؛ 
بیشتر در شکل و شمایِل نهایی -یعنی فعلی- اش در 
چهل وســه ســالگی، با آن چیزی که خودش جلوی 
دیگــران ِبِهش می گفــت اضافــه وزن و در خلوِت 
خــودش، گاهــی رو به آینــه، حتی گاهی بــا گریه، 
می گفت چاقی و زشــتی -هرچند که واقعا زشــت 
نبود، یا به نظر من اصال نبود». شگرد روایِی امجد که 
داســتان را از یــک روایت سرراســت فراتــر می برد، 
حضــور نویســنده در رمان اســت، جایی کــه دیگر 
همه چیز رو به وخامت گذاشــته و ناچاری از ســر و 
روی داســتان می بارد. ژیل دلوز می گویــد تنها امیِد 
مردم به شدِن انقالبی است: تنها راه خالصی از شرم 
یا واکنش دادِن به آنچه قابل تحمل نیســت. انقالب 
یــا همان دگرگونِی تام وتمام همان چیزی اســت که 
«زیــر نــگاه کالغ هــا» از ضــرورت آن و هم زمان از 
دشواری و ناممکنِی آن ســخن می گوید: خالصی از 
شــرم، که اینجا، در رماِن امجد، یقه نویسنده را گرفته 
و او را به داســتان می کشاند. این وضعیِت ناممکنی 
که به  تعبیر دلوز آهنگی تراژیک و مالیخولیایی دارد 
همه را لکه دار کرده اســت؛ و در رمان امجد بیش از 
همه خود نویســنده را. «در خوابش مــرا دیده بود؛ 
نویسنده ای که نشسته و دارد داستان او را می نویسد... 
در خواب تصویری واقعی از اتاِق کوچِک اجاره ای ام 
به او نشان دادم. پشــِت همان میز کهنه ای که تمام 
این داســتان رویش نوشته شد نشســته بودم و او را 
می نوشــتم تب دار و لرزان و درهم شکسته بر تخِت 
درمانگاه... و بعد دست از نوشتن می کشیدم، آخرین 
تصویرهای دلخراش و تلِخ نوشــته را خط می زدم، 
سر از کاغذ برمی داشتم و به او می گفتم کافی ست؛ 
رنج دیگــر کافی ســت. می گفتم نگــراِن هیچ چیز 
نباشــد. می گفتم از دنیای توفانــی و نامه اداری و 
دعواهای خانوادگی و رفتار همکارانش بیش از این 
و  ترس هــا  و  تنهایــی  از  یــا  نباشــد،  دل آشــوب 
دلشوره هایش، چون داستانش را منم که می نویسم 
و من خوب می دانم کــه برایش خبرهای خوبی در 
راه اســت». ســازش کردن با این شــرم، زیستن در 
موقعیتی که هرگونه تغییر در آن ناممکن اســت و 
ناتوانــی از متوقــف ســاختِن این واقعیــت، همه 
چیزهایــی اســت کــه پریمــو لــوی آن را «ناحیه 
خاکســتری» می نامــد کــه صرفــا منحصــر بــه 
موقعیت های فاجعه بار نیســت چراکــه از قضا در 
شــرایط به ظاهــر پیش پاافتــاده نیــز می تــوان از 
انســان بودن خود شــرم کرد. شــرمی که نویسنده 
به تلخی آن را اعتراف می کند: «درســت اســت این 
شــخصیت را خودم ساخته ام، ولی در جهانی که او 
در آن است -و البته آن را هم، بنا به شواهِد واقعی 
و منطِق باورپذیری، خودم نوشــته ام- از تغییر دادِن 
سرنوشتم ناتوانم. و این اعتراِف تلخ تری ست». دلوز 
اما این شــرم را از محرک های فلســفه می خواند و 
معتقد اســت ایــن محرک ها فلســفه را سرتاســر 
سیاســی می کند و از «رویداد ســخن» می گوید که 
بر اساس وضعیت ها تبیین نمی شوند بلکه رویدادها 
در لحظه پدیدار می شــوند و درســت همین لحظه 
اســت که اهمیــت دارد و ما باید این شــانس را به 
چنگ بیاوریم. نویسنده «زیر نگاه کالغ ها» نیز به  نظر 
می رسد در جست وجوی این لحظه است، از این رو از 
پــا نمی نشــیند و در ســطرهای آخر رمــان وعده 

خبرهای خوبی می دهد که غیرممکن نیست.

از آخریــن  اتریشــی را می تــوان  هرمــان بــروِخ 
نویسندگان آلمانی زبانی دانست که زندگی تراژیک 
داشــت و یکباره از یک کارخانه دار به نویســنده و 

فیلسوف بدل شد.
بــروخ زمانــی روی به   
ادبیات و فلســفه آورد 
فاشیســت  ها  کــه 
حــال  در  کم وبیــش 
بودند و  قدرت گرفتــن 
پایان شــاهکار او یعنی 
 « هــا د ا ب گر خو »
هم زمان اســت با آغاز 
فاشیســت ها.  ســلطه 
«خواب گردها» در ۱۹۳۲ منتشر شد و سالی بعد از آن 
هیتلر به قدرت رســید. در چنین وضعیتی شــاهکار 
بروخ در حاشــیه ماند و کمتر دیده شد و دو دهه ای 
زمــان الزم بود تــا رمان مــورد توجه قــرار بگیرد. 
«خواب گردها» خیلی دیر به چشم آمد و اگرچه پس 
از آن مورد توجه منتقدان و نویســندگان مهمی قرار 
گرفت اما باز همچنان آن  قدر که اهمیت داشت قدر 
ندیــد و شــاید یکی از دالیــل این اتفــاق وقفه های 
طوالنــی در رونــد نویســندگی بــروخ و نیز ســبک 
نویسندگی اش باشد که سخت نویس است و دیریاب. 
«خواب گردها» که امسال با ترجمه علی اصغر حداد 
در شــر الهیتا منتشــر شد، ســه گانه ای است که کار 
نوشــتنش در ۱۹۲۸ آغاز و در ۱۹۳۲ به پایان رســید. 
بستر روایت این رمان در دوره زمامداری ویلهلم دوم، 
قیصر و پادشــاه پروس می گذرد و بروخ در این بستر 
تاریخــی وضعیت و مناســبات اجتماعی و فرهنگی 
آلمان را از سال ۱۸۸۸ تا ۱۹۱۸ در سه دفتر به تصویر 
کشیده است: «۱۸۸۸- پاسنوف یا رمانتیک»، «۱۹۰۳- 
ِاش یا آنارشــی» و «۱۹۱۸- ُاِگنو یا واقع نگری». بروخ 
این ســه مقطع را به نوعی مراحل پایانی ارزش های 
گذشته اروپا می داند و در رمانش بحران دوران گذار 
از مرحلــه ای به مرحلــه دیگر را به تصویر کشــیده 
است؛ بحرانی که بخشــی از آن ناشی از دوگانگی و 
تضــاد میــان ذهنیــت آدم هــا و تغییــر و تحوالت 
اجتماعی دوران اســت. این مضمــون را می توان در 
آثار دیگر نویســندگان اتریشــی نیمه اول قرن بیستم 
مثل آرتور شنیتسلر و روبرت موزیل هم مشاهده کرد 
کــه اتفاقا حداد آثاری از آنها نیز به فارســی ترجمه 
کرده اســت. حــداد بــه پیوســت «خواب گردها»، 
مقاله ای از هانا آرنــت درباره این رمان ترجمه کرده 
که بــه درک بهتر اثــر کمک می کند. آرنــت در آغاز 
مقاله اش، بحران یا نقطــه عطف دورانی تاریخی را 
هم نقطه پایان می داند و هم نقطه آغاز و این نقطه 
عطف را در سه گانه بروخ این چنین نام گذاری می کند: 
«دیگر نه» گذشــته، «هنوز نه» آینــده و «هم اینک» 
زمان حال. آرنت می گوید سه رمان مهم قرن بیستم 
هریک از زاویه خود به این سه الیه بحران پرداخته اند 
و این را نقطه تمایز این ســه رمان با فرم سنتی رمان 
دانســته اســت. ســه رمــان مدنظــر آرنــت، «در 
جست وجوی زمان از دست رفته» پروست، «اولیس» 
جویس و «خواب گردها» از بروخ است. هرمان بروخ 
نویسنده ای اتریشــی و آلمانی زبان است و زندگی  او 
نیز مثل بســیاری دیگر از نویســندگان و روشنفکران 
نیمه اول قرن بیستم به  واسطه جنگ جهانی و ظهور 
فاشیســم بحرانی و پرتالطم بود. در سال ۱۹۳۸ و با 
اشغال اتریش، بروخ توسط گشتاپو بازداشت می شود 
و پس از آزادی به کمک جیمز جویس به انگلســتان 
می رود و ســپس به آمریکا مهاجرت می کند. جنگ و 
بحران ناشی از آن تأثیر دیگری هم بر بروخ داشت و 
وقفه ای طوالنی در نویســندگی او بــه وجود آورد و 
تداوم کار او را برای چندین سال مختل کرد. با این حال 
از بروخ پنــج رمان به جا مانده کــه «خواب گردها» 
مهم ترین آنها و درواقع شــاهکارش به شمار می رود. 
جــز ایــن، از او چندیــن داســتان و نمایش نامــه و 
جستارهایی فلسفی و سیاسی هم منتشر شده است.

اهمیت رئالیسم
رئالیست  «نویســندگان 
آلمان در سده نوزدهم» 
جورج لوکاچ را می توان 
آثــاری  مهم تریــن  از 
دانســت که امســال در 
حوزه نقد و نظریه ادبی 
اکبــر  شــد.  منتشــر 
معصوم بیگــی ایــن اثر 
لــوکاچ را بــه فارســی 
برگردانده و نشــر نگاه آن را منتشــر کرده است. این 
سومین اثر لوکاچ اســت که با ترجمه معصوم بیگی 
منتشر می شود و او پیش تر، «نویسنده، نقد و فرهنگ» 
و «جســتارهایی درباره توماس مان» را نیز به فارسی 
برگردانده بود. «نویســندگان رئالیست آلمان در سده 
نوزدهــم»، شــامل نقدهــا و تحلیل های لــوکاچ از 
هاینریش فون کالیســت، یوزف آیشــندورف، گئورگ 
بوشــنر، هاینریش هاینه، گوتفرید کلر، ویلهلم رابه و 
تئودر فونتانه اســت که در فاصله سال های ۱۹۳۶ تا 
۱۹۵۰ نوشته شــده اند. لوکاچ در زمانه  ای بحرانی به 
سراغ این نویسندگان آلمانی رفته تا در برابر نازیسم و 
فاشیســم بر سنت غنی ادبیاِت انســان محور آلمانی 

تأکید کند. لــوکاچ در این مقاالت به نقش و اهمیت 
ادبیات و پیوندش بــا جامعه و رابطه میان ادبیات و 
سیاست پرداخته و درونمایه مشترك مقاله های او را 
هــم می توان دفاع از رئالیســم دانســت. آن طور که 
معصوم بیگی هم نوشته، هدف اصلی لوکاچ در این 
کتاب روشــن ســاختن بســتر فکری، تاریخی و ادبی 
اســت که این نویســندگان در آن بالیده انــد. در نگاه 
لوکاچ تاریخ و بســتر اجتماعی نقشی محوری دارد و 
او در نقدهایــش ادبیــات را در بســتر تاریخــی  و 
اجتماعی اش بررســی می کند. اگرچه نقدهای جدی 
به آرای لوکاچ وارد شــده و بخشــی از مهم ترین این 
نقدها هم توســط نویســندگان و متفکران چپ بوده 
اســت، بــا ایــن  حــال لــوکاچ همچنــان منتقد و 
نظریه پردازی اســت که در ســنت نقد ادبی چپ در 
قله جــای دارد و به خصوص نظریه هــای او درباره 
رئالیســم همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است. 
لــوکاچ در یکــی از مقاالت درخشــانش بــا عنوان 
«فرانتــس کافکا یــا توماس مــان؟» کــه در کتاب 
«جســتارهایی درباره توماس مان» قابل دسترســی 
است، ادبیات قرن بیستم را آوردگاهی می نامد که در 
آن قهرمانــان ضدرئالیســم مــدرن با قهرمــان آثار 
رئالیســتی در حــال جنگ اند. او می گویــد این فقط 
آوردگاهــی بــرای دو جنبش ادبی نیســت بلکه دو 
گرایش اساسی است که نه تنها در یک نویسنده، بلکه 
غالبــا در یک شــعر، نمایش نامه یا یــک رمان دیده 
می شــود. لــوکاچ می گوید اغلب حد و مــرز این دو 
گرایش مبهم و درهم می شــود چرا که هر نوشته ای 
بایــد از درجه معینی از رئالیســم برخوردار باشــد. 
لــوکاچ از حقیقتــی بنیادی صحبــت می کند؛ اینکه 
رئالیســم نه ســبکی در میــان دیگر ســبک ها بلکه 
شالوده ادبیات است. او می گوید همه سبک ها، حتی 
ســبک هایی که به ظاهر مخالف سرسخت رئالیسم 
هستند، ریشه در رئالیسم دارند یا به صورت ملموسی 
با رئالیســم پیونــد خورده انــد. در واقــع وقتی پای 
جزئیــات توصیفی در میان اســت، رئالیســم کامال 
اجتناب ناپذیر اســت. لوکاچ برای نشان دادن اهمیت 
بنیادی رئالیســم بر روی نمونه ای درخشــان دست 
می گذارد: فرانتس کافکا؛ نویســنده ای که در آثارش 
نامحتمل ترین و خیال پردازانه ترین گفته ها به نیروی 
«جزئیات توصیفــی» واقعی می نمایــد: «بدون این 
رئالیســم در توصیــف جزئیــات، تجســم کافــکا از 
سرنوشت شبح گون هســتی بشر تنها به یک موعظه 
می ماند و نه کابوس ســتمکاری که اکنون هســت. 
جزئیات رئالیســتی شــرط الزم القای مفهوم پوچی 
اســت. در واقع، ما با ضدرئالیسم صریح و سرراست 
سروکار نداریم، بلکه با روندی دیالکتیکی روبه روییم 
که در آن رئالیسم بیان جزئیات، واقعیت توصیف شده 
جزئیــات  رئالیســتی  توصیــف  می کنــد؛  نفــی  را 
تعیین کننده همه چیز –عرضه کار، ساختار و انسجام 

اثر- است».

شاهکار نویسنده جوان مرگ
جایزه  مهم تریــن  اینکه 
نام  بــه  آلمــان  ادبــی 
در  که  است  نویسنده ای 
لگی  ســا ر چها بیست و
مرده اســت و تنها چند 
اثــر از او به جــا مانده، 
نشانه ای است آشکار از 
نویســنده  این  اهمیــت 
جوان مــرگ و آثــارش: 
گئورگ بوشنر. بوشنر نویسنده، پزشك و طبیعت پژوه 
عدالت خواهی بود که در حومه شــهر دارمشتات به 
دنیا آمــد و در بیست وچهارســالگی در زوریخ بر اثر 
تیفوس درگذشــت. خانواده بوشــنر همه پزشــک و 
دانشــمند بودنــد و خود او نیز در هجده ســالگی به 
استراســبورگ رفــت که پزشــکی بخوانــد. اقامت 
دوســاله اش در این شهر فرانسوی او را بیش از پیش 
با آرمان ها و ناکامی هــای انقالِب جمهوری خواهانه 
فرانســه آشــنا ســاخت. از بوشــنر، در دروانــی که 
نمایش نامه نویســی به مراتب بیش از رمان نویســی 
اهمیت داشــت، ســه نمایش نامه مهم به جا مانده 
اســت: «مرگ دانتــون» در تحلیل انقالب فرانســه؛ 
«لئون ولنا»، در نفی مناســبات فئودالی و «ُویْتِسک» 
که بوشــنر صحنه های اصلی آن را نوشت، اما مرگ 
زودهنگامش مانع از آن شــد کــه تنظیم نهایی اش 
کنــد. این آخری در روزهای پایانی امســال به همراه 
نمایش نامه ای از یاکوب لنس با عنوان «نظامیان» در 
قالب یــک کتاب با ترجمه محمود حدادی در نشــر 
بیدگل منتشــر شــد. حدادی در مقدمه کتاب درباره 
شیوه نمایش نامه نویسی بوشنر نوشته: «وی در شیوه 
ترجمه  از  به روشــنی  نمایش نامه نویســی، چنان که 
حاضر پیداســت، از یاکوب لنس پیروی می کرد و در 
نزدیکــی عاطفی با این نویســنده آرمان گرا که از پی 
ناکامی های شخصی و ادبی روحی پریشان یافته بود، 
شرح جنون او را نوشت. بوشنر بر پایه یادداشت هایی 
که تیماردار روحانی این نویسنده تیره بخت از حاالت 
روانی او نوشــته بود، با نیروی قوی الهامش در جان 
وی حلــول کرد تا از نــگاه او رنج های آرمان خواهی 
مبتال به دوپارگی روح را دریابد و بر کاغذ آورد. نوول 
لنــس، حاصــل همذات پنــداری او با روشــنفکری 
شــوریده و یکی از تکان دهنده تریــن آثار ادبی آلمان 
است». «ویتسک» اگرچه سبکی واقع گرایانه  دارد اما 
«در مقــام پیش آهنگ شــیوه هایی از ناتورالیســم و 
شمه هایی از شاعرانگی دوره های ادبی بعدی نیز به 
آن نقش داده است. کاربســت زبان روزمره، گویش 

محلــی و ســیاق گفتــار از مشــخصه های ادبیات 
ناتورالیســتی به شمار می روند و از نبوغ بوشنر است 
کــه ایــن شــیوه ها را نیــم قــرن پیــش از ظهــور 
ناتورالیســت ها در نمایش نامه ویْتسک به کار گرفته 
است». «ویتســک» اثری نیمه مستند است چرا که از 
زندگی شــخصی واقعی به نام ُویْتِســک الگو گرفته 
اســت که بــه قول حــدادی: و او بی نوا مــردی بود 
چهل ویك ســاله، اهل شــهر الیپزیــك و از نوجوانی 
گذرانش بــا کار فصلی و شــغل هایی مانند نوکری، 
آرایشــگری و بهیاری. وی در تنگنای فقر و بی کاری، 
وقتی به خیانت معشــوقه خود پــی می برد، او را با 
چاقو می کشد. قتل در تابستان ۱۸۲۱ روی می دهد و 
در زمســتان ۱۸۲۴، ویتســک را که به اعدام محکوم 
شده بود، گردن می زنند. چند روزی بیش از دستگیری 
او نگذشته بوده است که یکی از کارفرمایان پیشینش 
یادداشــتی در روزنامه محلی به چاپ می رســاند و 
شهادت می دهد که این کارگرش گه گاه به اختالل در 
حواس دچار می شده است. در پی آن دکتر کالروس، 
پزشك معتمد دادستانی الیپزیك به معاینه ویتسک 
مأمور می شــود و در نهایــت به ســالمت روانی او 
گواهی می دهد، هرچند با قید آنکه او را فردی یافته 
اســت در تنگنای فقر و دشواری کار، نیز آزار و تحقیر 
کارفرمایانش کابــوس زده و آلوده الکل. با وجود این 
گواهی که خالی از شائبه همدردی با قاتل نیست، در 
روز اعدام ویتســک اعالمیه ای به قلم دکتر کالریوس 
میان انبــوه تماشــاگران این صحنــه خونین پخش 
می شــود کــه به ویژه جوانــان را از کاهلــی، قمار و 
ارضــای میل جنســی بیــرون از حکم شــرع زنهار 
می دهد. دکتر کالروس با این اعالمیه ارتکاب قتل را 

گناهی می خواند ناشی از منش خود ویتسک.

برشت به روایت برشت
از  برشــت  برتولــت 
ایران  در  پیــش  دهه ها 
و  می شــود  شــناخته 
آثــاری از او با اجراهای 
مختلف به روی صحنه 
برشــت  اســت.  رفتــه 
کارگــردان، نویســنده و 
شــاعری با تفکر چپ و 
که  بود  تأثیرگــذار  البته 
ایده های مهمی درباره اجرا داشــت و اینک با انتشار 
گفت وگوهــای او در کتابــی با عنــوان «گفت وگو با 
برشــت»، با ترجمه محمدرضا خاکی در نشر مات، 
بخش زیــادی از ایده های او از زبان خودش توضیح 
داده شده اند. ورنر هشت که این کتاب به کوشش او 
منتشر شــده، ســال ها رئیس بایگانی آثار برشت در 
برلیــن بوده اســت. او در این کتاب بیش از بیســت 
گفت وگــو، مباحثــه و مصاحبــه رادیویــی که بین 
ســال های ۱۹۲۸ تا ۱۹۵۶ انجام شــده اند گردآوری 
کرده اســت. گفت وگوها و متن های این کتاب نشان 
می دهند که برشــت تا چه میزان به شنیدن نظرات 
دیگران و بحث درباره آنها عالقه مند بوده و از سوی 
دیگر ابایــی از بیان صریح نظــرات و ایده های خود 
نداشته اســت. ورنر هشت در پیشگفتار کتاب به این 
نکته اشــاره کرده که برشــت از همــان ابتدا برای 
گفت وگو اهمیت و احترام قائل بود چرا که از نظر او 
گفت وگو نوعی «رویارویی و مبارزه نظری» به شمار 
می رفــت و ازایــن رو تقریبا همه اولیــن  مصاحبه ها 
توســط خود او ارسال شــده اند. او نوشــته که این 
می شــوند:  ارائــه  شــکل  ســه  در  گفت وگوهــا 
گفت وگوهای ساختگی یا خیالی، مثل بخش هایی از 
گفت  وگوهایــی که برشــت از خودش دربــاره هنر 
دراماتیــک نوشــته اســت؛ گفت وگوهــای دقیــق 
طراحی شــده توسط برشــت، که در آنها طرف های 
گفت وگو متمایز نیستند مگر با عنوان کاری شان، مثل 
یک دانشجوی پسر یا دختر، در گفت وگو درخصوص 
روش های  کار در برلینر آنسامبل؛ و مصاحبه های به 
ندرت نقل شده ای که با همکاری خالصانه برشت و 
مصاحبه کننده های حقیقی که اسامی شان نقل شده، 
صورت گرفته اســت. هشت می گوید برای این کتاب 
از میان مصاحبه هایی که قبال منتشــر شده اند فقط 
آنهایی که به گروه ســوم مربوط می شــوند انتخاب 
شــده اند. او همچنین توضیح داده که متن هایی که 
بــرای اولین بــار در ایــن کتاب منتشــر شــده اند در 
شــکل های گوناگونــی ارائه شــده و به دســت ما 
مغناطیسی  ضبط  «خالصه نویســی ها،  رســیده اند: 
صدا، و بیشــتر از همه گزارش های کتبِی تهیه شــده 
توسط اشــخاص ثالث. من اسناد را مطالعه کرده و 
صحت و ســقم آنهــا را –مورد به مورد- بررســی 
کــرده ام. متن هــا با دقت و صحت بســیار نوشــته 
شــده اند. هیچ لزومی نــدارد از طریــق مداخالت 
دســتور زبانــی و یــا ســبکی، ویژگــی و حالت این 
گفت وگوها، حذف گردد؛ ازهمین رو، اساســا در این 
کتاب ســعی شده تا نشــان داده شود که برشت در 
به کاربردن دیالکتیک در گفت وگو، اســتادی به تمام 
معنا بوده؛ به نحوی که به محض روبه روشدن با او 
–بدون اینکه برشت دخالت چندانی بکند- بحث ها 
به انجام می رســیده اســت». ورنر هشت همچنین 
می گویــد که این کتاب باید به خواننده اجازه دهد تا 
با «برشت گوینده و سخنران»، در زمان های مختلف 
و در برابــر مشــکالت متفــاوت، آشــنا بشــود. او 
مصاحبه هایی را برای انتشــار در این کتاب برگزیده 
که جنبه های آموزشــی بیشــتری دارنــد و به نحو 
روشن تر و بهتری عالیق و حوزه های فعالیت او را به 

ما نشان می دهند.

رئالیسم و فروپاشی ارزش هامکافات هدایت
 پیام حیدرقزوینى شیما بهره مند


