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 رـربه و فقـتج

 والتربنیامیننوشته: 

 فرید دبیرمقدمترجمه: 

 

 

کرد میمتقاعد با کلک که در بستر احتضار پسرانش را بود حکایت پیرمردی نقل شده  مانکودکیهای در کتاب قصه

از که . هر چه کندند هیچ نشانی از گنج نیافتند. اما پاییز کندندمیاست. آنها صرفاً باید زمین را که گنجی در تاکستان مدفون 

تجربۀ پسران دریافتند که پدرشان آنگاه سابقه نداشت. در سرتاسر آن منطقه که  دادمحصولی به بار  تاکستانراه رسید، 

شدیم، این درس می بزرگ وقتی داشتیم نه در طال بلکه در کار سخت نهفته است. برکتگذاشته بود: گرانبهایی در اختیارشان 

هنوز دهانش بوی شیر »گذاشتند: در اختیار ما میآمیز های محبتنصیحتبه عنوان تهدید یا یا های برگرفته از تجربه را عبرت

دانستند همه دقیقاً میوانگهی «. خواهی شد! ملتفتخودت خیلی زود »، «گوید چی به چیست!آن وقت به ما میدهد، می

با اقتدار و مرجعیتی که سن و سال باال به همراه داشت، . منتقل کرده بودند ترهاجوان بهرا  آن همواره هادیمیقچیست: تجربه 

ها به ارث گذاشته ها و نوهبرای بچهها یا با فصاحت اغلب پر طول و تفصیل در قصه المثلضربو مختصر شکل کوتاه تجربه در 

. چه بر سر این رسم آمد؟ شدهای دور و ناشناخته که گرد آتش نقل میسرزمین هایی ازگاهی اوقات به شکل قصه – شدمی

شنوید که دیگر کجا کلماتی از دهان محتضری میدانند چگونه قصه بگویند؟ براستی میکسانی که هستند آیا هنوز هم 

به  نیازتواند در صورت هنوز میچه کسی د؟ شواز نسلی به نسل بعد منتقل می اجدادیو  قیمتذی انگشتریهمچون 

 مند سازد؟ تا جوانان را از تجربۀ خود بهرهدهد زحمت میو چه کسی اصالً به خودش ؟ متوسل شود یالمثلضرب
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ترین رویدادها در مجبور شد یکی از فجیع 1918تا  1914های برای نسلی که بین سالنه، ماجرا تا این حد روشن است: 

رسد مایۀ شگفتی تجربه سقوط کرده است. شاید این موضوع آنچنان که به نظر می سهام بگذراند، ارزشتاریخ جهان را از سر 

بلکه فقیرتر در بیان  ترغنیگشتند؟ نه متوجه نشدند که اکثر افراد در سکوت از جبهه باز می در آن زمان همگان مگرنباشد. 

دهان به که  ایتجربه همه چیز بود مگر سرازیر شدی در مورد جنگ هاکتابسیل در ده سال بعدتر آنچه و  پذیر؟تجربۀ انتقال

 تمام و کمال نقض نشده بود:هیچگاه تا این اندازه  تجربهزیرا  .آوری در آن نبودهیچ چیز شگفتیشود. نه، می منتقل دهان

های را، قدرتجسمانی  تجربۀاقتصادی را، گرسنگی  تجربۀاستراتژیک را ابطال کرده بود، تورم  تجربۀجنگ سنگر به سنگر 

دید میاندازی چشمو در میان  حال خود را زیر آسمان بازمدرسه رفته بود به  اسبی واگنکه با اخالقی را. نسلی  تجاربحاکم 

 نحیف پیکر، انفجار و امواج ویرانگر مرکز همۀ اینها، در میدان نیرویی مملو ازدر در آن هیچ چیز مثل سابق نبود مگر ابرها؛ که 

 ایستاده بود.انسان و شکنندۀ 

 وفور ،فقرروی دیگر این نو بر سر بشریت نازل شده است.  آور تکنولوژی، فقری یکسرهسرسامعظیم و همراه با این توسعۀ 

 – کامالً آنها را در خود غرق ساختهبهتر، شده است، یا به عبارتی  شایعهاست که میان مردم ایده یفرساطاقتسنگین و 

، حکمت خواری و گنوسیسگیاه بینی،و کف iو حکمت یوگا، علم مسیحیبینی طالع اشاعۀ مجدد احیا و باهایی که ایده

iگالوانیزاسیونیک راستین بلکه احیای این نه یک اند. راه رسیدهاز  (spiritualismگرایی )روحو مَدرسی  i های است. نقاشی

های شهرهای بزرگ مملو از اشباح آنها خیابانکه در  مد نظر قرار دهیدرا ( ]نقاش بلژیکی[ Ensorشکوهمند جیمز انسور )

شوند، ها سرازیر میکارناوال که یکریز از خیابان های مبدللباس گذران دربورژواهای خوشجماعت انبوه خردهاست: 

 انعکاس آن بیش از هر چیزها شاید هایی مقوایی بر سر. این نقاشیکج و معوج پوشیده از آرد بر چهره دارند و تاجهای صورتک

به روشنی ببینیم  بیشوکمتوانیم اند. اما در اینجا میکه مردمان بسیاری بدان امید بستهباشند پر آشوبی نوزایی دهشتناک و 

در و روشنی سیمای یک گدا به همان وضوح تر است که یکبار دیگر سیمایی بخشی از فقیری عظیمکه فقرمان در تجربه صرفاً 
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حاصله از پیامدهای  ؟ارتباطش با تجربه قطع شده باشدمان چیست اگر براستی ارزش تمامی فرهنگ. یافته است قرون وسطی

بر ما روشن شده  ،قرن گذشته طیشده در های تولیدو ایدئولوژی هاسبکاز  ای استکه ملغمه ،متظاهرانهیا  جعلیای تجربه

فقرمان در تجربه افتیم تا ورشکستگی خود را اعالم کنیم. بیایید اذعان کنیم که به صرافت نمی آنچنان روشن که حتی –است 

 .است صرفاً فقری در سطح شخصی نیست، بلکه فقری است در تجربۀ بشر به طور کل. از این رو، نوع جدیدی از بربریت

بربر  باچه کاری . فقر تجربه را معرفی کنیمبربریت از  ایجابیجدید و گوییم تا مفهومی را می. این تردید بلهبی؟ بربریت

شروع  هاکمترینبا  سر کند،ها کمترین با ،همه چیز را از صفر آغاز کندشروعی تازه داشته باشد، دارد تا را وامیاو  کند؟می

هایی جان، همواره خالقبزرگ های اندر میان جرود. بپیش  بسازد و همانجاآنکه به چشم و راست خود بنگرد از کند و بی

 آنها؛ داشتندتخته شاسی نیاز به  آنها. کردندآغاز  (tabula rasa)سپید  لوحیبا  اند که کارشان راسرسخت و مصمم بوده

، اندیشممیمن » ،تنها به یک یقین نیاز داشت اشبودند. یکی از این سازندگان دکارت بود که برای شروع کل فلسفه سازندگان

وی به هیچ چیزی در کل جهان وسیع  قسم سازندگان بود.این از داد. اینشتین نیز و کارش را از همانجا ادامه  ،«پس هستم

از نو شروع  و میل بهاخترشناسی. همین اصرار های معادالت نیوتون و یافتهمند نبود الّا مغایرت کوچکی میان علم فیزیک عالقه

ساختند  جهان را با اشکال هندسۀ فضایی دانانریاضیبا پیروی از نیز هست، همچون نقاشان کوبیست که هنرمندان  مشخصۀ

اش باالتر از زیرا همچون هر خودروی خوبی که اجزاء و حتی بدنه خود قرار داد. سرمشقکه مهندسان را ل کله اویا همچون پ

شان نمود کلی حتی دراند و تخته شاسی طراحی شده رویز گویی نی، فیگورهای کله کندمقتضیات موتور پیروی میهر چیز از 

 کند.را بربر می آنهاهمین است که : شانباطننه و شان ساختار درونی کنند.درونی خود پیروی می و ساختار از قواعد

اند. غیاب تام و تمام هر نوع توهم شروع به تفکر در باب این مسائل کردهاینجا و آنجا بهترین اذهان مدت مدیدی است که 

برتولت  درست به همان ترتیب که. بارزشاست مشخصۀ این  –حد و حصر به آن زمانه و توأمان تعهدی بیاین  نسبت به

iسکند که کمونیسم توزیع عادالنۀ فقر است و نه ثروت، آدولف لُمی برشت شاعر اعالم i iنیز مدرن، دار معماری ، طالیه
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 نویسم که غرق در نوستالژی دورانی نمیمدرن دارند ... برای کسان حساسیتیکه نویسم من تنها برای کسانی می» نویسدمی

چون لُس هر دو تصویر سنتی، هممندی روشند و هنرم هل کلاوای همچون پپیچیده نقاش«. روکوکو هستند رنسانس یا سبک

در عوض به  آنهاشدۀ گذشته. های پیشکشها و قربانیریسهبه تمام گلتصویری آراسته ، کنندانسان را رد میو شریف  موقر

 به قدرهیچکس  کند.جیغ و شیون میپوشک کثیف عصر حاضر در  یک نوزادسان که به دارندانسان برهنۀ جهان معاصر نظر 

iبارتریِشی پاول v  الف اما برخاند. از دور شبیه آثار ژول ورن های اورمان حاضر نرفته است.به استقبال عصر  خندهو  شادمانیبا

یه در وسایل نقل آورترینشگفتکه با اند البالیهای متشخص و فارغیا انگلیسی انفرانسویهایش همیشه ژول ورن که شخصیت

توانند هامان میهواپیماها و موشک ها،مند است که چگونه تلسکوپبه این مساله عالقه بارتیرکنند، شیکیهان گردش می

د. افزون بر این، این موجودات به زبانی کامالً نو نداشتنی و جالب توجه تبدیل کنبه موجوداتی یکسره نو، دوسترا  هاانسان

وجه است. این شدۀ آن و ساختهماهیت مِن عندی ، ارگانیک هایبا زباندر تقابل  ،زباناین  چشمگیرویژگی گویند. سخن می

اصلی از  که –را به انسان  یشباهتآنها هر نوع چرا که  یربارت است،شی« مردمان»به عبارتی بهتر،  ها، یامتمایز زبان انسان

(، البو Pekaهای خاص آنها نیز سراغ گرفت: پِکا )در نامتوان می. این ویژگی را حتی گذارندکنار می – است اومانسیم

(Labu( سوفانتی ،)Sofantiو ) ندیوسابِلِ»رمان  هایغیره نام شخصیت»v است.  ،قهرمان اصلی رماننام ، عنوانی برگرفته از

انقالب ماه ه پاس بزرگداشت : ببدهند« بشری صفاتو ها ویژگیفاقد »ی یهاها نیز دوست دارند به کودکانشان نامروس

« آویاخیم»یا  viبه یاد برنامۀ پنج ساله( Pyatiletka)« یِتکاپیتیلی» یا، گذارندمی« اکتبر»هاشان را کبیرشان، نام بچه

(Aviakhim )به هر تقدیر، در  –در خدمت پیکار یا کار آن بسیج بلکه  نوسازی فنی زباننه . به یاد یک شرکت هواپیمایی

 تغییر واقعیت به عوض توصیف آن. خدمت

أسی از همین الگو، و به ت – قائل بود اش«مردمان»ها یا شخصیتمسکن  برایبارت: او بیشترین ارزش را یربرگردیم به شی

که لُس  پوشیده از شیشهو  پذیر، انطباقتنظیمقابل های از نوع مسکن :شأن آنها درخور هاییدر ساختمان –برای هموطنانش 
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بر و توان به آن بست است که هیچ چیز را نمی یست که شیشه چنان مادۀ سخت و صافیساختند. تصادفی نکوربوزیه میو لو

به طور کلی، شیشه  ای ندارند.«هاله»هیچ ای نیز هست. اشیای شیشهمستحکم ای که به عالوه سرد و مادهآن تثبیت کرد. 

در  شودمال من  مایلمهر آنچه »همچنین دشمن مالکیت. نویسندۀ بزرگ آندره ژید یکبار گفت  کاری است وپنهاندشمن 

 چرا کهپرورانند ای را در سر میهای شیشهرویای ساختمان به این دلیلبارت یرآیا کسانی همچون شی«. شودنظرم مات می

وارد یک اتاق  وقتی .کند را روشن بهتر از نظریه موضوع در اینجا یک مقایسهشاید سخنگویان یک فقر جدیدند؟  ایشان

ترین عمیقبارد، می ساخته شده، با همۀ راحتی و آسایشی که از سر و رویش 1880دهۀ شوید که در میبورژوایی  پذیرایی

حقی برای حضور شما هیچ  براستیو «. شما هیچ حقی برای حضور در اینجا ندارید» این است:دهد حسی که به شما دست می

تزئینات روی نگذاشته باشد:  یآن به جااز خود بر آنجا نیست که مالک نشانی در  ایهیچ نقطهآن اتاق ندارید، زیرا  در

جلوی آتش. عبارتی دقیق از برشت در اینجا حفاظ  ها،به پنجرهراحتی، تصاویر شفاف چسبیده های سربخاری، روکش صندلی

برای  راهنما یکتاب»اشعارش با عنوان بند شعر اول اوست در مجموعهترجیع« ردها را پاک کنید!تمامی »آید: مان میبه کمک

را  آنجاساکن خانه . و برعکس، فضای داخلی ه استشد رسم بورژوایی، رفتار متضاد این عبارتپذیرایی در اتاق . «شهرنشینان

کند سازگار با آن فضای داخلی است که در آن زندگی میعاداتی که بیشتر  پیش بگیرد،ممکن را عادات دارد تا بیشترین وامی

 وقتیدهد دست میهای مجللی ساکنان چنین آپارتمانبوده که به  یمضحک حالتهر کس که شاهد  .خود شخصتا سازگار با 

و این  – دادندمیشان را بروز . حتی شکلی که عصبانیتکنددرک می، این نکته را به خوبی شکندکه یکی از وسایل خانه می

 شباهت فراوانی به – توانستند با مهارت بسیار تولید کنندمیای بود که عاطفه که به تدریج در حال از میان رفتن است عاطفه

vi«روی زمیناش بر رد زندگانی»کسی کرد که احساس می داشتواکنش شخصی  i  امر به دست حال این . استزدوده را

سختی اند که به ی ساختهیهاآنها اتاق است. گشتهو فوالدش حاصل ( Bauhaus)اش و به دست باوهاس بارت و شیشهیرشی

گیریم که از آنچه ذکرش آمد نتیجه می»بارت حدود بیست سال پیش اعالم کرد: یردر آن به جای گذاشت. شیتوان ردی می
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اکنون تنها خواهد داد. و  دگرگوننوین بالکل بشریت را  ایشیشه محیطسخن بگوییم.  "ایفرهنگ شیشه"توانیم از قطعاً می

   «.نشود رویارونوین با دشمنان بسیاری  ایشیشه توانیم امیدوار باشیم که فرهنگمی

. نه، آنها مشتاقند تا خود را از بند سوزندمی تجارب جدیدحسرت در این را نباید بدین معنی درک کنیم که مردم  :فقر تجربه

فقر  –چون و چرایی از فقرشان کنند اند که در آن بتوانند چنان استفادۀ ناب و بیتجربه رها سازند؛ آنها مشتاق جهانی

توانیم می حتی. اغلب ناآگاهند نه خامآنها نه شود.  منجرآبرومندانه به چیزی  تا –شان نیز شان و دست آخر فقر درونیبیرونی

. اندافتادهپاک از پا اند که روی کردهرا هر دو، و چنان زیاده« فرهنگ و مردم»، «اندبلعیده»آنها همه چیز را  :ضد این را بگوییم

اید، صرفاً به این خاطر شما همگی بسیار خسته: »کندحس نمیبارت را یرشیبیشتر از آنان نیش این سخنان گزندۀ هیچکس 

و آنگاه عجیب  آید. خواب در پی این خستگی می«ای ساده ولی بلندپروازانه متمرکز سازیدافکارتان را بر برنامهاید که نتوانسته

را به ما  یافتۀ خود هستی ساده اما شکوهمندیتحقق صورترویایی که در  – جبران کندرویا روز را  اندوه و دلسردینیست که 

میکی موس چنین رویایی برای انسان معاصر است.  و حیاتهستی در واقعیت وجود ندارد.  دهد که انرژی تحقق آننشان می

 .دنگیرآنها را به سخره نیز میبلکه  اندعجایب تکنولوژیتنها فراتر از معجزاتی که نه دگی میکی موس سرشار از معجزه است، زن

، دم و دستگاهی هیچکمک بیش بدون وشان، کمآید همگیخصلت این معجزات این است که به نظر میآورترین زیرا شگفت

ترین اسباب و دوستان و دشمنانش، از دل عادی، از دل آیندجهند و پدید میمیمیکی موس بیرون خود البداهه از بدن فی

 اند.به کلی در هم ادغام شده در اینجا، و آسایش ی، بدویتو دریا. طبیعت و تکنولوژابرها  دل درختان وو همچنین از  اثاثیه

نقطۀ به  و حیاتغایت هستی و در نظرشان رسیده  زندگی هرروزه جانشان به لبشمار بیهای گرفتاریمردمی که از  برای

ای از زندگی که در آن همه چیز به شیوه مشاهدۀنظیر باید باشد انتها تقلیل یافته است، مایۀ آرامشی بیمحوی در افقی بی

و میوۀ  بیل به سبکی یک کاله حصیری استای که در آن یک اتومگید، زنشودترین شکل حل و فصل میترین و راحتساده

 مان را حفظ کنیم.حاال الزم است قدمی به عقب برداریم و فاصلهآید. کند و به عمل میباد میروی درخت به سرعت یک بالون 
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اش و به اغلب در ازای یکصدم ارزش حقیقیآن را ایم و را از کف داده مانپس از دیگری میراث بشریایم. یکی ما فقیر شده

سایۀ جنگی در راه را پشت سرمان بریم و در آستانۀ بحران اقتصادی به سر میایم. به گرو گذاشته« امر معاصر» جای پول خردِ

داند گرفته است، کسانی که خدا می در اختیار انحصاری عدۀ معدودی قدرتمند قرار امورچسبیدن به دو دستی کنیم. حس می

با د خود را با اوضاع وفق دهند و در کل آنها بربرترند ولی نه به معنای خوب آن. بقیه بای. تر از اکثریت مردم نیستندقلبخوش

اند و آن را بر اساس بصیرت و آرمان امر مطلقاً نو کردهخود را وقف که  نداکسانی منابعی قلیل از نو شروع کنند. آنها متکی بر

و  تابلوهای نقاشیها و ساختماندر در صورت لزوم فرهنگ را تا  کندآماده میخود را اند. بشریت روگردانی پی ریخته

به  بربر گاهاین خنده ممکن است گاه و بیکند. . و مسالۀ اصلی این است که این کار را با خنده میه داردازنده نگ هایشداستان

ها نیز یک روز با ها خواهد داد و تودهکه هر از گاهی فرد کمی انسانیت به تودهایید امیدوار باشیم . خیلی هم خوب. بیآیدنظر 

         د کرد.   ن( آن را به او بازپرداخت خواهcompound interest)بهرۀ مرکب 

     

 دو ترجمۀ انگلیسی زیر به فارسی برگردانده شده است: ین مقاله بر اساسا *
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