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  1گو با برتولت برشت-و-گفت
 والتر بنيامين                                                                                  

  محسن کاس نژاد  :      ترجمه                                                                   
 

 آلمانی،  شھيرنويسنده ی، )1940- 1892 ( نوشته ی والتر بنيامين) Understanding Brecht ( » برشتدرکِ « اين مقاله، گزيده ای ست از کتاِب 
، که ھر دو نويسندگانی چپ گرا والتر بنيامين و برتولت برشت. از آلمانی به انگليسی برگردانده شده است) Anna Bostock( که توسط آنا بوستوک 

 و چه  گوناگون، از فاشيسم گرفته تا آثار کافکاموضوع ھایپيرامون  گو- و- ھايی، به بحث و گفتديدار، طی  به بعد1920 اواخر دھه ی از بودند،
 توسط 2003 در سال اثرترجمه ی انگليسی اين .  انجاميد به قلم والتر بنيامين که در نتيجه به نگارش اين کتاب پرداختندگونگی تئاتر حماسی برشت

      ) مترجم(  –  . رگردان فارسی نيز از روی نسخه ی انگليسی انجام گرفته است، و ب به چاپ رسيدهVersoانتشارات 

  

  

   دانمارک-) Dragør (  دراگور– 1934 سپتامبر 27

و را از ا سخن به ميان آورد که در حال حاضر شگرفیاز ترديد وی گويی که چند شب پيش با برشت داشتم، -و-در گفت
برای نخستين بار اشاره کرده است، علّت اصلی اين خود چنان که او . داردطرح ريزی برنامه ھای دقيق و روشن بازمی 

جا که او به طور کلی نمی پذيرد بنابراين، از آن.  ار ممتازتر استترديد آن است که موقعيّت وی نسبت به بيشتر پناھندگان بسي
ش نيز پذيرش اين موضوع در مورد خوداز که مھاجرت می تواند پايه ای مناسب برای اجرای برنامه ھا و پروژه ھا باشد، 

برشت در . وره ی مھاجرت ھستندگستره ی برنامه ھای او بسيار فراتر از د.  ر باز می زندبه شکل بسيار راديکال تری سَ 
پروژه :  در دست کار دارد که انتظار انجام شدن را می کشند رااز يک سو، پروژه ھای نثری. جا با دو گزينه روياروستاين

اين . Tui و پروژه ی بلنِد نوول –که ھزلی درباره ی ھيتلر به سبِک زندگينامه نويسان دوره ی رنسانس است– Uiِه ی کوتا
باشد؛ و به ] Tellectual-Ins:  يا به بيان بنيامين[بايد يک پژوھش دانشنامه ای بر روی حماقت ھای روشنفکران نيز پروژه 

مدل کوچکتری از اين دست پروژه ھا پيشتر نيز به انجام . چين می گذرد کم بخشی از آن در کشور نظر می رسد که دستِ 
 درگير پروژه ھای ديگری نيز ھست که به مطالعات و ايده ھای ،اما ذھن برشت افزون بر اين گونه نثرھا. رسيده است

 به Versuche را برای  خودمدھایايادداشت ھا و در می توانست از اين رو، به سادگی.  قديمی اش مربوط می شوند
 حماسی به ذھن او خطور می کردند، و ايده ھايی ديگر، با جّذابيت ھای تئاترنگارش درآورد؛ فکرھايی که در حوزه ی 

يکسان، که با مطالعات وی بر روی لنينيسم و ھمچنين گرايندگی ھای علمی تجربه باوران درھم آميخته و در نتيجه، 
 در عوض، بود، و اينک، يیين ايده ھاچن برشت برای مّدت چند سال درگير .اندچوب محدود خود را از دست داده چار

- نای، به سان منطقیمفھوم کليدی ديگر، زير مفھومی کليدی، و اينک زير انهسنجشگريی ايده ھا و ينی نوادانشنامه 
ولی ھای گوناگون با اينک اين دل مشغ. ند رفتارباور، در مرکز دل مشغولی ھای او جای گرفته ا ایارسطويی، و تئوری

اما او در اين خصوص ترديدھايی .  تالقی کرده اند)philosophical didactic poem (ايده ی شعر آموزنده ی فلسفی
)  ساتيری(پيش از ھر چيز، نمی داند، که آيا مردم چنين کاری را، از نظر تاريخ توليد و به ويژه عناصر خندستانی . دارد

اين ترديد برآمده از دو رشته افکار . می پذيرند يا نه) Threepenny Novel ( »سه پنی نوول«اش، به ويژه در مورد 
در حالی که او بيش از پيش دل نگران گرفتاری ھا و روش ھای مبارزه ی طبقه ی پرولتاريا می گردد، به . جداگانه است

ولی ژرف ترين اين ترديدھا که اغلب . گونه ای فزاينده در نگره ی خندستانی و به ويژه طعنه آميز محض ترديد می کند
ترديدھای ژرفتر پيرامون عناصر .  با ترديدھای ديگر اشتباه گرفته شده و بد فھميده می شوند عملی اند، گاهسرشتیدارای 
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 ھنری را خردمندانه  ھایشنگِ ھنر ھستند، و باالتر از ھمه، عناصری که به طور نسبی و گھگاه، سرکشی-و-ھنری و شوخ
د بارھا و بارھا او را به َمثَلی رَ تالش ھای قھرمانانه ی برشت برای قانونی شمردن ھنر در برابر خِ . می سازندر جلوه گ

بازگشت داده است که در آن چيرگی ھنری توسط اين حقيقت به اثبات می رسد که، سرانجام تمامی عناصر ھنری يکديگر را 
 ين َمثَل ھستند، که اينک به شکل راديکال تری در ايده ی شعر آموزندهو درست ھمين تالش ھای مرتبط با ا. خنثا می کنند

گو کوشيدم تا برای برشت شرح دھم که چنين شعری نيازمند کسب تاييد از سوی -و-من در اين گفت. برون می تراوند
متر در آثار پيشين برشت، ند که شايد سنجه ھای آن را کپرولتاريا می بايد آن را تاييد کجماعِت بورژوا نيست، بلکه جمعيِت 

.  د تا در درونه ی تئوريک و دگماتيِک خوِد شعر آموزندهت گيری بورژوايی بوده است می جويکه بخشی از آن ھا دارای جھ
اش در قدرِت مارکسيسم موفق شده است، پس کارھای -اگر اين شعر آموزنده در شرکت جستن از جانب خود«: به او گفتم

   ».ن قدرت نکاسته اندپيشين تو ھم چيزی از آ

  

   اکتبر4

خواه حضور من باشد که در اين خصوص وسوسه ھای شگفت می انگيزد، و خواه برشت . برشت ديروز به لندن رفت
که (در ھر حال، پرخاشگری او رسم پيدا کرده باشد، -و-گرايش بيشتری به اين راه ،به طور کلّی ،اکنون نسبت به گذشته

در واقع، من تحت . گو نمود می يابد-و-اينک بسيار بيشتر از گذشته در گفت)   نام نھاده است» به دام کشيدن« ش آن را خود
او دلبستگی ويژه ای نيز به استفاده از ترم . ين پرخاشگری ستھمتاثير واژگان ويژه ای قرار گرفته ام که برايند 

Wiirstchen) برشت اين . ستايفسکی را می خواندم دا» جنايت و مکافات«من در دراگور کتاب . دارد) سوسيس کوچک
او برايم تعريف کرد که وقتی جوان بود، روزی، يکی از ھم مدرسه ای .  می دانست امگزينش را علّت اصلی ناخوش احوالی
جا که وی توان مخالفت کردن را در خود نيافت، خيلی پيانو برای او اجرا کرد، و از آنھايش قطعه ای از شوپن را بر روی 

برشت بر اين باور است که شوپن و ). پيدا کردکه بی ترديد برای مّدتی دراز ادامه (ر يک بيماری طوالنی مّدت شد زود دچا
جو -و-به ھر روی، او ھيچ فرصتی را برای پرس. داستايفسکی، به ويژه، تاثيری زيانبار بر روی سالمتی افراد می گذارند

ش در ھمان زمان سرگرم خواندن دست نمی داد، و از آن رو که خودکردن از من درباره ی چيزھايی که می خواندم از 
فسکی در حّد و اندازه ی روشن شد که داستاي.  ھم قياس کندبود، اصرار داشت تا دو نويسنده را با) Schweyk (»شوايک«
بزرگتر ؛ تنھا اندکی  در درشم]سوسيس ھای کوچک[  Wiirstchen  جزوی او را احساس نيست، و برشت بی ھيچ 2کشھا
که اين روزھا برای ھر گونه اثری که فاقد را  ] ) لخته = clutکلوخه، يا  = Klump  )lump  [ توصيف تازه ی خود ، و!][
او معلوم است که  باشد به کار می گيرد، به داستايفسکی نيز نسبت داد و گفت که در غير اين صورت، »ويژگی روشنگری«
  . می انگاردين ويژگی را ناديده ا

  

   1938 – نئو ژ28

من از آن باال رفتم؛ راه . ھزارداالنی که به طور کامل سرپوشيده نبود. گرفتار شده بودم) satire(من در ھزارداالن ساتيرھا 
. در يکی از فرودھايم دريافتم که به يکی از قلّه ھا رسيده ام. فتنديا می  امتدادھای ساتيری ديگری نيز بودند که به سوی پايين

مردان ديگری را می ديدم که بر سر قلّه ھای .   شده بودپديدارگسترده ای از عرصه ھای گونه گون پيش روی ام چشم انداز 
؛ و ديگران نيز، پيدا کردسرگيجه انتشار . يکی از اين مردان ناگھان دستخوش سرگيجه ای شد و فرو افتاد. ديگر ايستاده اند

م نيز دچار سرگيجه ھنگامی که خود.  شان سقوط کردندای زير پاھایيکی پس از ديگری، از سر قلّه ھای ديگر به ژرفن
  .  از خواب پريدم،شدم
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  .ن نزد برشت رفتمئ ژو22در 

) gestus( ژسِت ش، پس زمينه یو دانته سخن گفت که، به قول خودبرشت از زيبايی و بی قيدی نگره ی بنيادين ويرژيل 
خواند، و با تاکيد بر جايگاه کالسيک ] رھگذر[  promeneurدانته را او ويرژيل و . می سازدبازشکوھمنِد ويرژيل را 

  ».رد اين کتاب را در فضای باز مطالعه کبايدمی « :  دانته گفت»دوزخ«

سپس به اين موضوع . او از نفرت ديرينه اش از کشيشان سخن گفت، نفرتی که آن را از مادربزرگ اش به ارث برده بود
به  ھميشه  برای ھای خود به کار بسته اندين مارکس را برگزيده و آن را در برنامه ريزیاشاره کرد که کسانی که دکتر

.  برای آن کار بسيار ساده ای ست»معناگزاری«مارکسيسم چنان وامدار خويش است که . بدل خواھند شد خلوتگاه محرمان
:  او گفت.)گوی ما در اين نقطه قطع شد-و-گفت(صد ساله شده است و ما به چه چيزی دست يافته ايم؟ ] مارکسيسم[امروز 

جا تنھا می توانست اتّحاد و منظور او در اين (».حکومتخوِد  چه کسی اين را می گويد؟ " حکومت بايد سرنگون شود"«
 ادای  داشت در حالی که– را به جلوی صندلی من رساند شاو با حالت چھره ای موذيانه و دزدانه خود.)  جماھير باشد

خودم می دانم که بايد «:  و با نيم نگاھی رندانه و زيرچشمی به ھمُسخن خيالی اش گفت–درمی آورد  را »حکومت«
  ».سرنگون شوم

سپس صحبت به .  که ديگر آن ھا را نمی خوانيم.  گويی پيرامون نوول ھای تازه ی اتّحاد جماھير درگرفت-و-گفتآن گاه، 
 را با خود Das Wort 3 جماھير شوروی کشيده شد که طغيان شانشعر و ترجمه ی شعر از زبان ھای گوناگون در اتحاد 

اگر نام استالين در شعری نيايد، «: برشت گفت که شاعران آن ديار دوران بسيار سختی را پشت سر می گذارند. برده است
  » . تعبير می شودرايندهِ  سُ به عنوان نشانه ای از بدخواھی

  

   ژوئن29

گفت نمايش ھايی که توسط کودکان به اجرا درمی آيند به سبب خطاھای اجرايی شان، برشت از تئاتر حماسی حرف زد و 
ممکن است که چيزی شبيه به اين . آثاری نامانوس به نظر آمده و ويژگی ھای تئاتر حماسی را به صحنه ی نمايش می دھند

اشاره ] يسيواقع در سو[ژنو تئاتر در  Le Cid  4آن گاه، من به نمايش . بدھدنيز رخ ) روستايی( در تئاتر درجه سه ی محلّی 
و  ، به ذھن ام خطور کردTrauerspielنخستين بار ايده ی کتاب برای کردم، که در آن، با ديدن تاجی کج بر سر پادشاه، 

ماسی برشت نيز در مقابل، به لحظه ای اشاره کرد که نخستين بار ايده ی تئاتر ح. به انجام رساندمه سال بعد آن را سرانجام نُ 
در مونيخ ساخته و پرداخته ) Edward II(  »ادوارد دوم« اين ايده به ھنگام بازخوانی و تمرين نمايش. ده بودزاش -به سر
.  ربع ساعت سرتاسر صحنه ی نمايش را در بر می گرفت-بر طبق متن نمايشنامه، جنگ می بايست در عرض سه. شده بود

دست . ]Asya (Lacis)[ ) السيس(اش آسيه - سن بر می آمد و نه دستياراما نه برشت از پس مديريِّت سربازان بر روی
رفت که در آن زمان يکی از نزديک ترين دوستان اش به شمار ) Karl Valentin(ميدانه به سراغ کارل والنتين اُ آخر، نا

ن سربازھا چه ات چی ست؟ با اي-خوب، نظر«: برشت از او پرسيد.  حضور می يافتشي و ھمواره در تمرين ھاآمدمی 
 برشت با نظر او موافقت کرد و »!آن ھا رنگ پريده اند، وحشت زده اند، ھمين«:  والنتين گفت»کنيم؟ با آن ھا چه طور؟

 آن گاه، چھره ھای سربازان به وسيله ی گچ آرايش غليظی شد، و بدين ترتيب، سبِک نمايش در ».آن ھا خسته اند«: افزود
  . روز تعيين گرديدھمان 

من در آن ھنگام برخورد کمابيش . مطرح شد) logical positivism ( » پوزيتيويسم منطقی«موضوع قديمی سپس، 
اما برشت .  مگويی ناخوشايند بود- گوی مان در آستانه ی بدل شدن به بگو-و-سرسختانه ای را در پيش گرفته بودم و گفت

 کمکِ او اين کار را به . ھان ھايش سطحی بوده اندجلوی اين پيشامد را گرفت و برای نخستين بار پذيرفت که ھمه ی بر
 سپس، ھنگامی که به سوی ».اندازی ھای سطحی کشيده می شوند-ھميشه نيازھای ژرف به دست«:  دلپذير انجام دادیفرمول

 پس از قرار آدم بتواندخوب است که «: اضافه کرد) گو در اتاق من صورت پذيرفت-و-اين گفت(خانه ی او می رفتيم، 
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 و توضيح داد ».رسيدبه تعادل  شودمی بدين وسيله . ھد واکنشی نشان داش-فتن در يک موقعيت بسيار نامتعادل، از خودگر
  .و آن گاه آرام گرفته بود: اش افتاده است-که اين اتفاق برای خود

  

  

   جوالی1

( ھنگامی که از او پرسيدم آيا اتوالد ديروز، . ھرگاه به شرايط روسيه می انديشم، آرای برشت را بسيار شک گرايانه می يابم
Ottwald ( ھنوز در زندان است)اگر ھنوز توان «: ، پاسخ داد)»ھنوز نشسته است«آيا : و يا در گفتار عاميانه ی آلمانی

ديگر در ) Tretyakov( گفت که ترتياکف ) Gretle Steffin(  ديروز گرتل اشتفين ».نشستن داشته باشد، پس نشسته است
  . يستقيد حيات ن

  

   جوالی4

 the(می دانی، من ھيچ مخالفتی با جامعه گريزان «: گفت) Baudelaire( گويی درباره ی بودلر -و-برشت ديشب در گفت
asocial (ترسان -ندارم، اما با مردم)the non-social (مخالفم.«  

  

  جوالی21

ھر چند، او بر اين باور بود که نبايد در سطح . ندفکر برشت را حسابی درگير کرده بود  6 و کورال5چانتشار کتاب ھای لوکا
و اين جا بود که او ديگر نتوانست . از اين رو، من سطح سياسی را مطرح کردم. تئوريک در برابر آن ھا موضع گرفت

. اقتصاد سوسياليستی نيازی به جنگ ندارد، و به ھمين دليل است که با جنگ مخالف است«: جلوی خودش را بگيرد، و گفت
اقتصاد سوسياليستی نمی تواند در ھيچ .  خود بيانگر اين واقعيت است و نه چيز ديگر"ت صلح جويانه ی مردم روسيهسرش"

تجديد تسليحات ناگزير طبقه ی پرولتاريا را در تاريخ به عقب رانده است؛ به دوره ھايی از . کشوری وجود داشته باشد
حاال روسيه زير فرمان . ره ھای زيادی، از جمله، دوران سلطنت دو–توسعه ی تاريخی که مّدت ھا از آن گذشته است 

گوی کوتاھی بود که خيلی -و- اين گفت».البته فقط احمق ھا می توانند اين واقعيت را انکار کنند. خودش قرار گرفته است
ملل اّول، مارکس و  و بايد اضافه کنم که برشت در اين زمينه تاکيد داشت که در نتيجه ی فروپاشی بين ال–زود قطع شد 

 شکل به –انگلس رابطه ی فّعاالنه ی خود را با جنبش طبقه ی کارگر از دست داده، و از آن پس تنھا به پند و اندرز دادن 
 که – البته تاسف آور است –اتفاقی ھم نبود .  به سران جنبش قناعت کردند–خصوصی، و نه برای انتشار ايده ھای شان 

 .  اش به علوم طبيعی گرايش يافتانگلس در پايان زندگی 

 تنھا شاعران آلمانی بودند که 8در واقع، برشت و ھاينه. بوده است بزرگترين ستاينده اش در روسيه 7بال ُکنبرشت گفت که 
پشتيبانی  اوبرشت گاھی به وجود شخصی در کميته ی مرکزی اشاره می کرد که از . (به مطالعه ی آثارشان پرداخت بال ُکن
  ) .می کرد
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   جوالی25

 را بر »دھقانی برای گاو خويشتن« ديروز صبح برشت پيش من آمد تا قطعه شعری را که برای استالين سروده و عنوان 
نخست منظورش را درست نفھميدم، و وقتی که لحظه ای ديگر فکر استالين از سرم . روی آن گذاشته بود برايم بخواند

 به ھر حال، اين کاری بود که برشت کمابيش آگاھانه انجام داده بود، و خود .گذشت، جرئت فکر کردن را به خود ندادم
گو از ميان جنبه ھای گونه گون اين - و- او در اين گفت. گويی که در زير می آيد برايم شرح داد-و-معنای آن را در طی گفت

ستالين سروده شده بود، که به نظر اين شعر، در واقع، در بزرگداشِت ا. قطعه شعر بر روی جنبه ھای مثبت اش تاکيد کرد
، چنين گراميداشِت شايسته و افزون بر اين. ده بودنمرو اين در حالی بود که استالين ھنوز .  داشتبسياروی شايستگی ھای 

او .  برشت نبود که اينک در تبعيد به سر می برد و چشم به راه ورود ارتش سرخ بودوظيفه یشورمندانه ای از استالين 
  واقعيتاين موضوع خود اثباتی بود بر اين. وسعه را در روسيه، و ھمچنين، در نوشته ھای تروتسکی دنبال می کردروند ت

اين بدبينی در ميان نويسندگان .  در ارزيابی مسايل مربوط به روسيه وجود داشت– از نوع بايسته اش –که گونه ای بدبينی 
بدگمانی ھا به اثبات برسد، و آن گاه مبارزه ی علنی با رژيم شايد روزی درستی اين . مارکسيست امری فطری ست

، ولی اين بدگمانی ھنوز قطعيت نيافته »خدا مورد پرستش قرار می گيرد، يا ھر آن چه بخواھی...«: ضرورت خواھد يافت
 نمی ماند که به ی باقیو از اين رو، ترديد«. بنا کردن سياستی چون آرای تروتسکی بر اين پايه ھيچ توجيھی ندارد. است

می توان آن ھا را از آسيب ھايی که .  روسيه مشغول به فعاليت ھستنددسته ھای جنايتکاری خاصی در خودِ -و-راستی دار
 برشت در پايان اشاره کرد که ما آلمانی ھا به ويژه متاثر از شکست ھا و پسروی ».شناسايی کرد آورندگاه به گاه وارد می 

 اپاما می بايست تاوان موضع گيری خود را پس می داديم، و حاال سر«. ايمبر دوش کشيده ان ھايی ھستيم که در کشورم
    ».از اين رو، خيلی طبيعی ست که ما اين قدر حساس ھستيم. ايمو جرح پوشيده از زخم 

وب است به نظرم خيلی خ«:  بودم که برشت نزدم آمد و گفت»سرمايه«عصر ھمان روز، در بوستان مشغول خواندن کتاب 
 کتاب مارکس را می خوانی، چون حاال ديگر کمتر کسی به سراغ او می رود، به ويژه در ميان زمانه-و-که در اين دوره
 جنجال ساز را مطالعه کنم که ديگر از ُمد  و بزرگ من پاسخ دادم که ترجيح می دھم ھنگامی آثار نويسندگان».مردم خودمان
 کورال، و )Gabor( گابور ،چلوکامن با اشاره به . مون سياسِت ادبی در روسيه پرداختيمآن گاه به بحثی پيرا.  افتاده باشند

:  برشت گفت). نمی توان با اين افراد دولت تشکيل داد: بيانی ديگربه  (».اين افراد چيزی درباره ی خانه نمی نويسند«: گفتم
اگر رک بگوييم، . ام داد تشکيل دولت است، و نه جامعهيا شايد بھتر است بگويی، تنھا کاری که می توان با اين افراد انج«

 ھرگز نمی توانی بفھمی که کجای اجرادر .  آرامش را از آن ھا می گيرداجرا. ندھست ]نمايش [اجرا  فراوری وآن ھا دشمنان
 اجرايزی را و آن ھا خودشان ھم نمی خواھند چ. ھرگز نمی دانی چه پيش می آيد.  پيش بينی ناپذير استاجراکار ھستی؛ 

تک انتقادھای -تک. بيازمايند کنترل امور مردم  خودشان را دررا بازی کنند و 9آن ھا تنھا می خواھند نقش آپارتچيک. کنند
خويشاوندی « پس از آن، به سراغ نوول ھای گوته رفتيم، يادم نيست چه طور؛ برشت فقط ». ان دربردارنده ی تھديد استآن

را می شناخت، و گفت که آن چه در اين اثر مورد تحسين اوست، ھمانا نگاه زيبا ) Elective Affinities (» ھای اختياری
. ھنگامی که به او گفتم گوته اين داستان را در سن شصت سالگی نوشته است، بسيار شگفت زده شد. و جوان نويسنده است

.   خواندبزرگ و آن را يک دست آوردِ . وردبه چشم نمی خ) philistinism(او گفت که در اين کتاب نشانی از بی فرھنگی 
من به اين موضوع .  برجسته ترين شان، انگِ بی فرھنگی را بر پيشانی خود داشته اندحتّاھمه ی نمايش نامه ھای آلمانی، 
 از شنيدن«: برشت پاسخ داد.  استقبال چندانی از آن نشده است»خويشاوندی ھای اختياری«اشاره کردم که از زمان انتشار 

 درست نيست که نتيجه گيری ھای لبتها). ein Scheissvolk( آلمانی ھا ملِّت کثيفی ھستند –اين خبر بسيار خوشحالم 
آن چه در مورد .  ھر آن چه آلمانی ست ناپسند استنيزدر خوِد من ولی . خودمان را از ھيتلر به عموم آلمانی ھا نسبت دھيم

چنين چيزی در ھيچ يک از شھرھای آزاد رايش آلمان به . نی کوته فکرانه ی ماستما آلمانی ھا تحّمل ناپذير است، خودفرما
ليون ھرگز شھر آزادی نبود، شھرھای خودفرمان در دوره ی رنسانس . اندازه ی آن آکسبورگِ کثيف وجود نداشته است

  » .ی نمانده است، به ھيچ عنوانديگر ھيچ جوھره ای در او باق.  به اختيار خويش يک آلمانی ستچ لوکا–ايالت شھرھا بودند 

 The Most Beautiful Legends of Woynok the (» زيباترين افسانه ھای واينوِک راھزن«برشت آن گاه کتاب 
Brigand (دست به قلم برای حکم صادر کردن ر اين اثر نشان داده است که را ستود، و گفت که او د 10نوشته ی آنا سيگرز
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ند حکم صادر کند، درست ھمان طور که من بدون حکم صادر کردن حتّا نمی دانم چه گونه بايد سيگرز نمی توا«: درَ نمی بَ 
 او ھمچنين داستان ھای کتاب را به خاطر داشتن چھره ای شورشی و بی ياور به عنوان شخصيت ».شروع به نوشتن کنم

  .           ی شان ستايش کردحورم

 

   جوالی26

 بدل تازهمبارزه عليه ايدئولوژی خود به يک ايدئولوژی : چ ترديدی در اين باره ندارم کهديگر ھي«: برشت ديشب اعالم کرد
  » .می شود

 

   جوالی29

 به نگارش درآورده بود برايم خواند؛ پژوھش چبرشت پاره ھايی از متون جدلی خود را که به عنوان بخشی از جدل با لوکا
و در .  او نظر مرا درباره ی چاپ اين آثار جويا شد. ه چاپ برساند بDas Wort  نشريه یھايی که می خواست آن ھا را در
 من گفتم که ھيچ نظری.  استی برخورداربسيار قدرتمندموقعيت از " در آن جا "چ لوکاينکعين حال، اين را نيز افزود که ا

دوستانی . ندگی می کنندتو بايد نظر کسانی را بپرسی که در ھمان جا ز. مساله ی قدرت مطرح است« :  ندارمدر اين مورد
 درست مثل –حتا خوِد اھالی مسکو ھم آن جا دوستی ندارند . در واقع، نه، ندارم«:  برشت پاسخ داد–  »ھم آن جا داری، نه؟

  ».مردگان

  

   آگست3

 اين موضوع درگرفت که آيا می توان پيرامونگويی -و- گفت  جوالی که به ھمراه برشت در بوستان بوديم،29در عصرگاه 
من با اين .  اشعار اضافه کرد يا نه کتابرا نيز در جلد تازه ی) Children’s Songs (»ترانه ھای کودکانه«اره ای از پ

کنتراسِت ميان شعرھای سياسی و شخصی آشکارا سبب تجربه ی تبعيد ھمين کار موافق نبودم، زيرا فکر می کردم که 
ن آوردن شايد بر زبا. سياسی از شّدِت اين کنتراست کاسته خواھد شدده است، و با گنجاندن فصلی ناھمگون به اشعار گردي

ھمواره پيش از دستيابی به ھر چيز آن را  –کمابيش–جنبه ی ويرانگر شخصيت برشت بود، که گر اين گفته، بار ديگر نشان
گر آيندگان ميراث خوار اما ا. جنون بوده امدچار می دانم؛ آيندگان خواھند گفت که من «: او گفت. فکندبه مخاطره می ا

دوره ای که در آن زندگی می کنيم نيز پس . تاريخ عصر ما ھستند، پس گنجايش درِک جنون من نيز ميراث شان خواھد بود
 برشت –  ».او يک مجنون ميانه رو بود: اما دلم می خواھد که مردم درباره ام بگويند.  خواھد بودمنجنون برای ی ازمينه 

به رغم وجود زندگی  اين موضوع که کِ در: فتيا تصويری در شعر دست  بهيانه روی اش می توانافزود که با کشِف م
 بود که در »عصر بدون تاريخ« او در انديشه ی . ھيتلر ھمچنان در جريان است، و کودکان برای ھميشه وجود خواھند داشت

فرا رسيدن اين عصر بسيار محتمل تر از  می کند گمانچند روز بعد، گفت که .  استرفتهشعرھايش نيز به آن اشاره 
د، دليل ديگری را نيز در موافقِت با ھ که به ندرت از خودش نشان می د،سپس، با شوری وافر. پيروزی بر فاشيسم است

ما نبايد در مبارزه ی «: بيان کرد) Poems from Exile (»اشعاری از تبعيد« به مجموعه ی »ترانه ھای کودکانه«افزودن 
آن ھا دارند برای سی ھزار . برنامه ريزی آن ھا چيز کوچکی نيست، اشتباه نکنيم. ضّد آن ھا از چيزی غافل شويمخود بر 

آن ھا می خواھند . نمی مانندبازآن ھا ھرگز از حرکت . بزرگجنايت ھای . بزرگکارھای . سال آينده برنامه ريزی می کنند
به ھمين دليل است که ما ھم . منقبض می شوندان  زنده زير ضربه ھای آن سلول ھایتمامی. تا ھمه چيز را به نابودی بکشند
 » .ما به ھيچ دليلی نبايد کودکان را از قلم بيندازيم. آن ھا بّچه را در رحم مادر فلج می کنند. بايد ھمه چيز را در نظر بگيريم

يان افتاده است که با قدرِت فاشيسم ھنگامی که او داشت اين حرف ھا را می زد، احساس کردم که نيرويی درونم به جر
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.   منظورم اين است که نيرويی که از ژرفنای تاريخ می جوشد کمتر از ژرفای قدرت فاشيست ھا نيست–برابری می کند 
آن گاه با چرخشی ديگر در انديشه ھای برشت، اين احساس بيش از .  احساس بسيار شگرف و تازه ای در من پديد آمده بود

به ھمين دليل است که نمی توانند با کليسا نيز کنار . آن ھا در کار برنامه ريزی برای تباھی اند«: فتگرت پيش درونم شدّ 
موضوع فقط اين نيست که آن . آن ھا مرا نيز پرولتاريايی کرده اند. بيايند که خود ھزاران سال است ھماھنگ عمل می کند

 و مخاطبان ام نيز بی  ی نمايشصحنهداشتن  گرفته اند؛ بلکه آن ھا مرا از ھا خانه ام، آبگير ماھيان ام، و ماشين ام را از من
بر اين اصل، از جايی که امروز ايستاده ام، نمی توانم بپذيرم که استعداد شکسپير بيش از استعداد من بوده .  بھره کرده اند

وانگھی، او شخصيت . بنويسدچيز  خود  به اندازه ی من تنھا برای کشوی ميز تحريره استاما شکسپير نمی توانست. باشد
او فقط به . ندشد می کرد-و-ر آمد کوچه و بازاآدم ھايی که او به تصوير کشيده است، در. ھای خود را روياروی خود داشت

 بوده اند که او -با اھميت يکسان -رفتارشان نگاه می کرد و چند ويژگی را بيرون می کشيد؛ بسياری ويژگی ھای ديگر نيز 
   ».لم انداخته استاز ق

  

  اوايل آگست

ولی تا زمانی که اين ديکتاتوری ھنوز کار سودمندی برای . حکمفرماستديکتاتوری باالی سر پرولتاريا ، روسيهکشور در «
 با به رسميت شناختن  ديکتاتور حکومتِ  يا به بيان ديگر، تا زمانی که– نبايد خودمان را از آن جدا کنيم ، ماپرولتاريا می کند

سلطنِت « چند روز بعد، برشت از ».فرادستی خواسته ھای پرولتاريا، به توافق ميان طبقه ی کارگر و دھقانان کمک می کند
خيز گروتسِک نيروھای طبيعت در کِف دريا تشبيه کردم که به -و- سخن گفت، و من چنان ارگانيسمی را به جست»کارگران

  .از ژرفنا سر بر می آورندسان ِ ماھی ھای شاخ دار و يا ھيوالھای ديگر 

  

   آگست25

     ». آغاز کن نواز چيزھای بدِ   شروع نکن،قديمی  خوبِ از چيزھای«: يک اندرز برشتی

      

    9 -   8 صص –  1388 بھمن ماه 6 – روزنامه ی اعتماد : منبع

 

 

  : ھاپی نوشت
                                                            

1 - Bertolt Brecht) 1898 -1956:(   ،و  آلمان، در به قدرت رسيدن ھيتلر در پیکه  آلمانی، ی  برجستهو نمايشنامه نويس  ،کارگردان تئاترشاعر
 به آمريکا 1941 در سال  سرانجام سوئد، و ونخست به دانمارک، 1933 سال درناگزير ھايش، نامه  اجرای نمايش  يا انتشار وجلوگيری نازی ھا از

 حزب نازی در آلمان در 1933 اندکی پس از آن که وی آلمان را ترک کرد، تمامی کتاب ھايش در کتاب سوزی سال تنھاگفتنی ست،   .مھاجرت کرد
 The" ( اپرای سه پنی " ،1918 -20-) Drums in the Night" (  طبل ھا در دل شبیآوا"   می بايد بهیاز جمله ی مھم ترين آثار و  .آتش سوختند

Threepenny Opera (-1928 ،"انسان نيك سچوان  " )The Good Person of Szechwan( -1939 -42 اشاره کرد ...، و.    
2 - Jaroslav Hašek) 1883 -1923 :(  رمان نگارش نويسنده ی چک، که به خاطرThe Good Soldier Švejkشھرت دارد  .    
    . می کردھمکاری آن با  در دوران تبعيد رسيد و برشت نيز در شھر لندن به چاپ می1936 نشريه ای ضّد نازی که در سال - 3
4 -  Le Cid ) رروَ سَ  =  السيّد: به عربی :(به قلم ، به ھمين نامنامه ای نمايش بر اساس  که پرده4 در کمدی- تراژدی اپرايی  Pierre Corneille ) 

 به هکرني بھترين نوشته ی ه وشد منتشر 1636 در سال  کههاين نمايش نام.   ساخته شده است فرانسهم سده ی ھفدھتراژدی نويس، )1684- 1606
  نامه بر اساس اما ھر دو نمايش. ت اسGuillem de Castroاثر   )Mocedades del Cid ) 1621 نمايشنامه ای با نام از برگرفته خود شمار می آيد

     . قرون وسطا به شمار می آيداسپانيا در از چھره ھای جنگاور به نگارش در آمده اند که ) ال سيديا ھمان( Rodrigo Díaz de Vivarافسانه ی 
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5 - György Lukács ) 1885-1971 :( سنّتی  انديشه ی او را به عنوان بنيانگذار از پژوھندگان که بسياری،مارکسيسِت مجارفيلسوف و منتقد ادبی   
  . می شناسند" مارکسيسم غربی"
6 - Alfred Kurella ) 1895-1975 :( حزب سوسياليسِت آلمان  کارگزارنويسنده ی آلمانی و )SED (در آلمان شرقی.    
7 - Béla Kun) 1886 -1938 :( با نام خانوادگی در اصلKohnبرای مّدتی کوتاه حکومِت 1919در سال  کمونيست مجار، که سياستمدار ؛ 

       .کردمی جمھوری شورايی مجارستان را رھبری 
8 - Christian Johann Heinrich Heine ) 1797-1856 :(و غنايی آلمان، که بسياری از روزنامه نگار، و از برجسته ترين شاعران رمانتيک 

شوبرت، برامس، اشتراوس، واگنر، مندلسون، شومان، : توسط آھنگسازان بزرگی چون  -) تک سرايی و پيانو ( lied در قالب  بيشينه-   اشعار وی
  .  به اجرا درآمده اند...شيلر، و

9 -  apparatchik : نشر مرکز—1381 چاپ سوم؛-يوش آشوری دار– فرھنگ علوم انسانی ( عضو دستگاه بوروکراسی شوروی سابق (  
10 - Anna Seghers) 1900 -1983 :(در نوشته ھايش کاو در تجربه ھای اخالقی جنگِ دوم بين الملل - و- آلمانی، که به خاطر کندداستان نويس

    .شھرت دارد


