ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑدﺧﺷﯽ ﺑﮫ ﻋظﯾﻣﯽ
---------------------------ﻣﺟﻠﮫ ادب ،ﭘوھﻧزی ادﺑﯾﺎت ،ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ،ﺷﻣﺎره  ،۶ – ۵ﺳﺎل  ١٣۴٢ش
ﺑﺎز ﻧوﯾس :دﮐﺗور ﻟﻌل زاد
ﻟﻧدن ،اﭘرﯾل ٢٠١٩
اھدا ﺑﮫ دوﺳﺗﺎن و دوﺳﺗداران »ﺑدﺧﺷﯽ« ﺑزرگ!
ﻧﺎﻣﮫ ای ﺑﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺟوان
===================
ﻧﯾﻣﮫ راه زﻧدﮔﯽ...
ﻟﺣظﮫ ای ﺣﺳﺎﺳﯽ در زﻣﺎن وﺟود دارد،
ﻟﺣظﮫ ای ﮐﮫ ﺷﺧص درﺳت ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮫ راه زﻧدﮔﯽ اش ﻣﯽ رﺳد؛
ﺟزﯾﯽ از ﯾﮏ ﺛﺎﻧﯾﮫ،
ﺗﮑﮫ ای زود ﮔذری از زﻣﺎن ،ﺗﻧد ﺗر از ﯾﮏ ﻧﮕﺎه،
ﺗﻧد ﺗر از ذروه ای اﻟﺗﮭﺎﺑﺎت ﻋﺷق،
ﺗﻧد ﺗر از ﻧور؛
و ﺷﺧص در اﯾن ﻟﺣظﮫ ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺎﺛﯾر اﺳت) .دوﺑر دﺳﻧو(
---------------------------------------------------------ﺑرادر ارﺟﻣﻧدم ﻧﺑﯽ ﻋظﯾﻣﯽ؛
ھر وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺗرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ،از ﺧطوط ﭼﮭره اﻧدوھﻧﺎک و ﻣﺗﻔﮑر و ﻓروغ ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎﯾوس و
ﻣﻧﺗظرت ،ﺗﻣﺎم ھﯾﺟﺎﻧﺎت و ﺗﺎﻟﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺟواﻧﺎن ﻋﺻر و ﻣﺣﯾطم را روﺷن ﻣﯽ
ﺧواﻧم .آﻧﭼﮫ در ﻣﻐز ﭘر ﺗﻼطم و طوﻓﺎﻧﯽ ﺗو ﻣﯽ ﮔذرد ،ھﻣﯾﺷﮫ ﻣرا رﻧﺞ ﻣﯽ دھد ﮐﮫ ﭼرا
ﻣﺟراﯾﯽ ﺑﮫ اﯾن ﺳﯾﻼب ﺑﮭﺎری ﻋﺻﯾﺎن ﭘﯾدا ﻧﯾﺳت؟ اﻣﺎ ﺗو در »ﮐﮭﺳﺎر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ« راھﯽ
ﭘﯾدا ﺧواھﯽ ﮐرد و ﭼون درﯾﺎﭼﮫ ای ﺗﻧد و ﺷوﺧﯽ ﺑﮫ »دﺷت ﮐم ﺣﺎﺻل ھﻧر« ﮐﺷور ﻓرود
ﺧواھﯽ آﻣد و آن را ﺷﺎداب و ﺳرﺳﯾز ﺧواھﯽ ﻧﻣود.
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اﺟﺎزه ﺑده! اﯾن ﻗطره اﺷﮏ ﺗﺣﺳر ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ رھﻧﻣﺎﯾﯽ ھﺎ ﺑﮫ آن درﯾﺎﭼﮫ ای اﺳﺗﻌداد ھﻣراه و
ﺑدرﻗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﮐوره راه زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﻣﺷﻌل ﻣﻐﺷوش ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی ﺳطﺣﯽ ،ﯾﮑﮫ وﺗﻧﮭﺎ رﻓﺗن ﺧود را ﺑﮫ
دام ﺗزوﯾر رھزﻧﺎن »ﻋﻘل و داﻧش« اﻧداﺧﺗن اﺳت و ﺣﮑم ﺧود ﮐﺷﯽ را دارد ﮐﮫ از ﻧﺎداﻧﯽ
و ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧوﯾﺷﺗن و ﺟﮭﺎن ،ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺑﺳﯾﺎر اﻧد ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎداﻧﯽ
»ﺗﺎﺑﻠﯾت« ھﺎی ﻣﺧدر زرﭘﯾﭻ را ﻣﯽ ﺧورﻧد و ﺑﮫ ﺗب ھوس ﻣﯽ ﺳوزﻧد و ھذﯾﺎن ھﺎی روﯾﺎﯾﯽ
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد و طﺑﻘﮫ اﻏﻔﺎل ﮐرده ای ﺷﺎن آن ﻻطﺎﯾﻼت را در ﻣﺟﻼت زراﻧدود ﺑﻧﺎم ھﻧر
و ادب ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ھﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﻋده ای را ﻣﺳﻣوم ﺳﺎزﻧد و ﺑﺎز ﮔروھﯽ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد اﯾﺷﺎن
ﺧوﯾﺷﺗن را ﺗﺧدﯾر ﮐﻧﻧد و ھذﯾﺎن ﮔوﯾﻧد؛ اﻣﺎ ﻣردم ﮐﻣﯽ ھم ﺑوده اﻧد و ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ از زﯾﺑﺎﯾﯽ
ھﺎی طﺑﯾﻌت ﻣﻠﮭم و از ﺟرﯾﺎﻧﺎت ﺟواﻣﻊ ﻣﻧﺗﺑﮫ ﺷده ،ﭘس از ﻧﯾﮑو اﻧدﯾﺷﯾدن ﺑﮫ ﮔﻔﺗﺎر ﻧﻐز
ﭘرداﺧﺗﮫ و ﻧوﺷﺗﮫ ای ﺟﻣﯾل ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آورده اﻧد.
ﺗو ﮐﮫ ﺷوق ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ داری و اﺳﺗﻌداد آن ھم در ﺗو دﯾده ﻣﯽ ﺷود ،ﺑﺎﯾد در ﺗﮭداب ﮐﺎخ
ﺑزرگ ھﻧر اﯾدﯾﺎﻟﯽ واﻗﻌﯽ ﺧوﯾش ،ﺳﻧﮓ ھﺎی ﺑزرگ و اﺳﺗوار ﻣﺗرﻗﯽ ﺗرﯾن اﻓﮑﺎر ﺑﺷری
را ﺑﺧواﺑﺎﻧﯽ و ﺑﻌد ﺑر ﺑﺎﻻی آن دﯾوار ھﺎی ﮐﮫ ارﮐﺎن ادب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻻ ﺑری }ﺑروی{ ،از ﻣﯾﺎن
اﻧﺑوه ﺧﺷت ھﺎی ﭘﺧﺗﮫ ﺷده در ﮐوره ﺗﺟرﺑﮫ ای ﻣدﻧﯾت و ﻣواد ﺧﺎم زﺑﺎن ﻣﺎدری ﻣﺎﻧﻧد ﻓرﺧﯽ،
ﻓردوﺳﯽ ،ﺣﺎﻓظ ،ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻣﯾﻣﻧدی و ﺑﯾﮭﻘﯽ ﺑﮭﺗرﯾن ﮐﻠﻣﺎت و ﺷﺳﺗﮫ ﺗرﯾن اﻟﻔﺎظ و ﮐﺎﮐﮫ ﺗرﯾن
ﺗرﮐﯾﺑﺎت و ﻣزﯾن ﺗرﯾن ﺟﻣﻼت را ﺑر ﮔزﯾن و ﭼون ﺟﻣﺎل زاده ﺳﺎروج طﺑﻘﺎﺗﯽ را در ﻣﯾﺎن
آﻧﮭﺎ ﺑرﯾز و ﺑﺳﺎن ﺻﺎدق ھداﯾت ﺑﮫ ﮐﺎر ﺳﺎده و ﻋوام ﭘﺳﻧد آﻏﺎز ﮐن.
ﺑﺑﯾن در ﺑﺎره ﭘﯾﺷوای رﯾﺎﻟﯾﺳت ھﺎ )ﺑﺎﻟزاک( ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﻧد:
»ﺑﺎﻟزاک در ھﻣﺎن اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﯽ زﯾﺳت ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ را در آﻏوش ﺧود ﭘرورده
ﺑود ،اﻣﺎ اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺧود را ﺗﺳﻠﯾم ﺗﺧﯾل و ﺗﺣﺳر ﺳﺎزد و دﭼﺎر ﺑﯾﻣﺎری ﻗرن
ﺷود و ﺑرای اﻧﺻراف از ﻓﮑر ﻣﺣﯾط ﺧوﯾش دﺳت ﺑﮫ داﻣن ﮔذﺷﺗﮕﺎن زﻧد و ﺑﮫ ﻗرون وﺳطﯽ
ﭘﻧﺎه ﺑرد ،اﺟﺗﻣﺎع ﺧود را ﺑﺎ ھﻣﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت و اﺳرارش و ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺻﻔﺎت و ﻧﯾﮑﯽ و ﺑدی ھﺎ
ﮐﮫ در آن ﺑود ،در آﺛﺎر ﺧوﯾش ﻧﺷﺎن داد .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺗﺎ آن روز ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن روﻣﺎﻧﺗﯾﮏ از
آن ﻏﺎﻓل ﺑودﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺎﺛﯾر و ﻧﻔوذ ﭘول را در اﺟﺗﻣﺎع آن زﻣﺎن ﺑﯾﺎن ﮐرد«.
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آری ،ﺑﺎﻟزاک ،ﭘﺎرﯾس ،ﻋروس ﺑورژوازی را ﭼﻧﯾن ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد» :وﺣﺷت اﻧﮕﯾز ﺗرﯾن
ﻣﻧﺎظر دﻧﯾﺎﯾﯽ ﮔﻣﺎن دﯾدار دھﺷت ﺑﺎر ﻣردم ﭘرﯾده رﻧﮓ و زرد روی و اﻓﺳرده ای ﭘﺎرﯾس
اﺳت .ﭘﺎرﯾس ﻣﯾدان وﺳﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺛر طوﻓﺎن ﻣﻧﺎﻓﻊ ،ﺷب و روز در ﺟوش و ﺧروش
اﺳت و در زﯾر اﯾن طوﻓﺎن ﺧرﻣﻧﯽ از ﻣردم در ﺗﮏ و ﭘو اﺳت...
از ھﻣﮫ ﻣﻧﺎﻓذ ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﺎی ﭘژﻣرده و ﭘرﭼﯾن اﯾن ﻣردم ﻓراﺳت و ھوس و ﺳﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻐز ﺷﺎن
را اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ اﺳت ،ﺑﯾرون ﻣﯽ رﯾزد؛ ﻧﮫ ...اﯾن ھﺎ را ﻗﯾﺎﻓﮫ ﻧﻣﯽ ﺗوان ﺧواﻧد ،اﯾن ﻗﯾﺎﻓﮫ ھﺎ را
)ﻧﻘﺎب( ﻧﻘﺎب ﺿﻌﯾف ،ﻧﻘﺎب ﻗدرت ،ﻧﻘﺎب ﻓﻘر و ﺑدﺑﺧﺗﯽ ،ﻧﻘﺎب ﺷﺎدی ،ﻧﻘﺎب ﺗزوﯾر ﺑﺎﯾد ﻧﺎم
داد ...در ﭘﺎرﯾس ھﻣﮫ ﭼﯾز دود ﻣﯽ ﮐﻧد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ ﺳوزد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﯽ درﺧﺷد ،ھﻣﮫ
ﭼﯾز ﻣﯽ ﺟوﺷد ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷﻌﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺷد ،ﺑﺧﺎر ﻣﯽ ﺷود و ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﮔردد .زﯾرا ﭘﺎرﯾس
دوزﺧﯽ اﺳت.
در ﭘﺎرﯾس ﻋﺷق ھوس اﺳت و ﮐﯾﻧﮫ ﭼﯾز ﺑﯾﮭوده ای ،آﻧﺟﺎ اﻧﺳﺎن ﻗوم و ﺧوﯾﺷﯽ ﺑﮫ ﺟز ﻧوت
ھزار ﻓرﻧﮑﯽ و دوﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﺟز ﺑﺎﻧﮏ رھﻧﯽ ﻧدارد...
وﺟود ھﻣﮫ ﮐس در ﭘﺎرﯾس ﻣﺟﺎز اﺳت :ﺣﮑوﻣت و ﮔﯾوﺗن ،ﻣذھب و وﺑﺎ؛ ھر ﮐس ﺑﮫ اﯾن
ﻣﺣﯾط ﺗﻧﺎﺳب دارد و ﻓﻘدان ھﯾﭻ ﮐس در آن ﻣﺷﮭود ﻧﯾﺳت...
ﭼﮫ ﭼﯾز ﺑر ھﻣﮫ ﺗﺳﻠط دارد؟ زر و ﺧوﺷﯽ.
اﯾن دو ﮐﻠﻣﮫ را ﻣﺎﻧﻧد ﭼراﻏﯽ در دﺳت ﺑﮕﯾرﯾد و اﯾن ﻗﻔس ﮔﭼﯽ ،اﯾن ﮐﻧدو را ﮐﮫ ﺟوی ھﺎی
ﺳﯾﺎھﯽ در آن روان اﺳت ،ﺑﭘﺎﯾﯾد.
 ...در آﻏﺎز ﮐﺎر دﻧﯾﺎی ﻣردم ﻣﺣروم را ﺑﺑﯾﻧﯾد:
ﮐﺎرﮔر ،رﻧﺟﺑر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﺎ ھﺎ ،دﺳت ھﺎ ،زﺑﺎن ،ﭘﺷت و ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﺎزوی ﺧود را ﺑﺎ ﭘﻧﺞ اﻧﮕﺷت
ﺧود ﺑرای اﻣرار ﻣﻌﺎش ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ اﻧدازد .اﯾن ﮐﺎرﮔر ﺑﯾﺷﺗر از ﺣد ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد .زن ﺧود
را ﻣﺎﻧﻧد ﺣﯾوان ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻣﯽ ﺑﻧدد و ﻓرزﻧد ﺧود را ﺑﮫ ﮐﺎر وا ﻣﯽ دارد .ﻧﻣﯽ داﻧم ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
دار ﭼﮫ رﺷﺗﮫ ای ﺳﺣر آﻣﯾز ﺑﮫ ﮔردن اﯾن طﺑﻘﮫ اﻧداﺧﺗﮫ اﺳت؟  ...ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﺑﮫ اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه
ﺟﻧب و ﺟوش ﭘﺎرﯾس ﮐﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن را ﺑﮫ زﯾر اطﺎﻋت ﺧود درآورده اﺳت ،ﺳﻼم ﮐﻧﯾد!
...
ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺗﺧدم ﭼﻧد ﮐﺎره ای ﻣﻼﻣت ﻧﺎﭘذﯾر ﺳﻼم ﮐﻧﯾد«!
3

ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺳﺑت اﺳت ﮐﮫ ژرژ اﻟﺗﻣﺎن ادﯾب و ﻣﻧﺗﻘد ﻣﻌﺎﺻر ﻓراﻧﺳوی ﮔﻔﺗﮫ اﺳت» :ﮔذﺷت
زﻣﺎن ﺑﺎﻟزاک را ﺟوان ﺗر ﻣﯽ ﮐﻧد و آﺛﺎر ﺑﺎﻟزاک ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺧواﻧده ﺷود ،ﺗﺎزه ﺗر ﻣﯽ
ﮔردد؛ ﻧﺎﮔﻔﺗﮫ ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ وﯾﮑﺗور ھوﮔو ﺻﺎﺣب ﻧﺑوغ اﺳت ،اﻣﺎ اﮐﻧون دﯾﮕر ﺳﺑﮏ ھوﮔو
ﺳﺑﮑﯽ ﮐﮫ ﭼراغ آن در ﺑراﺑر ﭼﺷم آﻓرﯾﻧﻧده اش ﺧﺎﻣوش ﺷد ،ﺧرﯾداری ﻧدارد«.
اﺷﺧﺎص ﻋﻠﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻧﮕﻠﯾس }اﻧﮕﻠز؟{ در ﺑﺎره ﺑﺎﻟزاک ﮐﮫ در طﺑﻘﮫ ارﺳﺗوﮐرات و در
ﺳﯾﺎﺳت ﺳﻠطﻧت ﺑود ،ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»در ﻋﺎﻟم ﺗﺎرﯾﺦ و ﺣﺗﯽ اﻗﺗﺻﺎد ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣن از آﺛﺎر ﺑﺎﻟزاک ﻓرا ﮔرﻓﺗﮫ ام ،ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ
ﭼﯾز ھﺎی اﺳت ﮐﮫ از ﮐﺗﺎب ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﯾﺳﺎن و ﻋﻠﻣﺎی اﻗﺗﺻﺎد و آﻣﺎرﮔران زﺑر دﺳت
ﺟﮭﺎن آﻣوﺧﺗﮫ ام – اﯾن ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﮫ از ﺳﻘوط اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ارﺳﺗوﮐراﺳﯽ ﻣﺗﺎﺛر اﺳت ﺑﺎ اﯾن
ھﻣﮫ ﻋﺎﻗﺑت ﺧوﺑﯽ ﺑرای اﯾن طﺑﻘﮫ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﻧد و اﯾن ﺧود ﯾﮑﯽ از ﭘﯾروزی ھﺎی
ﺑزرگ رﯾﺎﻟﯾزم و ﯾﮑﯽ از ﺑزرگ ﺗرﯾن ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ھﺎی ﺑﺎﻟزاک اﺳت«.
ﺑﺎﻟزاک ﻣﮑﺗب ادﺑﯽ رﯾﺎﻟﯾزم را ﺑﻧﺎ ﮐرد و ﺑﻌد از آن دھﮭﺎ ﻣﮑﺗب دﯾﮕر ﺑﮫ وﺟود آﻣد ،اﻣﺎ اﯾن
ﻗﺻر ﺳﺎده ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ روز ﺑروز ﺻﯾﻘﻠﯽ ﺷده و درﺧﺷﺎن ﺗر ﻣﯽ
ﮔردد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ای ﻣوﻟف »ﻣﮑﺗب ھﺎی ادﺑﯽ«:
»ﻣﮑﺗب ھﺎی ﻣﺗﻌدد ﺑﻌدی ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ اﺳت از ﻗدر و اﻋﺗﺑﺎر آن ﺑﮑﺎھد و ﺑﻧﺎی روﻣﺎن ﻧوﯾﺳﯽ
ﺟدﯾد و ادﺑﯾﺎت اﻣروز ﺟﮭﺎن ﺑر روی آن ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت«.
ﺧواھﯽ ﭘرﺳﯾد ،رﯾﺎﻟﯾزم ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟
رﯾﺎﻟﯾزم ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻣﺷﺎھده دﻗﯾق واﻗﻌﯾت ھﺎی زﻧدﮔﯽ ،ﺗﺷﺧﯾص درﺳت ﻋﻠل و ﻋواﻣل
آﻧﮭﺎ و ﺑﯾﺎن و ﺗﺷرﯾﺢ و ﺗﺟﺳم آﻧﮭﺎ.
اﻟﺑﺗﮫ ھﯾﭻ وﻗت ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎﻧﻧد ﻧوﯾﺳﻧده ای ﺑزرگ اﻣﯾل زوﻻ ﮐﺎر رﯾﺎﻟﯾزم را ﺑﮫ ﻧﺎﺗوراﻟﯾزم ﮐﺷﺎﻧد،
زﯾرا ﻧﺎﺗوراﻟﯾزم ﺗﺷرﯾﺢ ﺑﯽ ﻏرض و دﻗﯾق طﺑﯾﻌت اﺳت ﮐﮫ ﺑﺣر ﻋﻠم ﺑﺎر آن را ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧزل
ﺑرﺳﺎﻧد ،ﻧﮫ ﻧﺳﯾم ھﻧر.
ﻧوﯾﺳﻧده رﯾﺎﻟﯾﺳت ﻗﮭرﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﺧود را از ﻣﯾﺎن ﻣردم و از دور و ﭘﯾش ﻣﺣﯾط ﺧود ﺑر ﻣﯽ
ﮔزﯾﻧد و ﭘﺷت اﺷﺧﺎص ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ﻣﺛل داﺳﺗﺎن ﯾوﺳﮑﯽ ،ﻧﻣﯽ ﮔردد .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﻧوﯾﺳﻧده
رﯾﺎﻟﯾﺳت ﭼون ﺗوﻟﺳﺗوی ھر ﭘدﯾده اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و طﺑﯾﻌﯽ ﻣوﺿوع ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑطور ﻋﺎدی
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ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﺷود .در ﻧوﺷﺗﮫ ھﺎی رﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ وﺣدت ﻣﺻﻧوﻋﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﭼﯾز ھﺎی ﺗﺻﺎدﻓﯽ
دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود.
اﻣﺎ اﻣروز رﯾﺎﻟﯾزم ﺑﮫ ﻣرﺣﻠﮫ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ دﯾﮕری رﺳﯾده ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻣوﻟف »رﯾﺎﻟﯾزم و ﺿد
رﯾﺎﻟﯾزم« ﻣﯽ ﮔوﯾد:
»ﻣﻘﺻود از رﯾﺎﻟﯾزم در ﻧظر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻر ﺷرح ﺗﺟرﺑﮫ ای ﺷﺧﺻﯽ ﻧوﯾﺳﻧده اﺳت از
زﻧدﮔﯽ ،ﻧﮫ وﺻف ﻣﺷﺎھدات او؛ ﮔر ﭼﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﻋﻧﺎﺻر ﮐﺎرش را از واﻗﻌﯾت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ
ﮔﯾرد ،وﻟﯽ ﻧﮫ از آن رو اﺳت ﮐﮫ ﺧود ﭼﯾزی ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارد ،ﻧوﯾﺳﻧده اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را ﺑﮫ
دﺳت اﻣور واﻗﻊ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد ،زﯾرا زﺑﺎن واﻗﻌﯾت از زﺑﺎن ﺧودش ﮔوﯾﺎ ﺗر و رﺳﺎ ﺗر اﺳت،
وﺻف ﺑﯽ طرﻓﺎﻧﮫ واﻗﻌﯾت ،ﺣﻘﯾﻘت اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﮭﻣﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد:
ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوﯾﺳﻧده ﮐﺷف ﮐرده و در آن زﯾﺳﺗﮫ اﺳت«.
رﯾﺎﻟﯾزم ﻣﺗﮑﺎﻣل ﻗرن ﺑﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺛر ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧوﯾن ﺑﺎ ﮔورﮐﯽ
ﺑﺻورت اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯽ رﯾزی ﺷده و ﺳرﻣﺷق ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻧد »ﻣﺎدر« دارد ،ﻓرزﻧداﻧﯽ ﭼون »ﻋﺷق
زﻧدﮔﯽ« و »ﭘﺎﺷﻧﮫ آھﻧﯾن« ﺟﮏ ﻟﻧدن» ،ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ اﻧﺳﺎن« و »دن آرام« ﺷوﻟوﺧوف،
»ﻋﺻﯾﺎن« و »آزادی« روﻣن روﻻن ...ﺑوﺟود آورده و ﻓﺎﻣﯾل اﻧﺳﺎن دوﺳت و اﺟﺗﻣﺎع
ﭘﺳﻧدی در »ﺑرج ﻋﺎج ھﻧر« ﺗﺷﮑﯾل ﮐرده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼون ﮐﺎرﮐﻧﺎن »رادﯾو« آه و ﻓرﯾﺎد
طﺑﻘﮫ زﯾرﯾن اﺟﺗﻣﺎع را ﮐﮫ در ﺑردن ﺗﺧت ﺗﻣدن زﯾر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ،ﺑﮫ ﮔوش ھوش داران
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼون ﮐﺎر ﮔرداﻧﺎن »ﺗﻠوﯾزﯾون« ﻓﺟﺎﯾﻊ ﺳﺗﻣﮕران طﺑﻘﺎت ﻣﻣﺗﺎز و ﺻدر
ﻧﺷﯾﻧﺎن طﻔﯾﻠﯽ اﺟﺗﻣﺎع را ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﮫ اﻓﺷﺎ ﮐرده ،در ﻧظرﮔﺎه ﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯽ دھﻧد.
آﺛﺎر اﯾن ﻣﮑﺗب اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای ﺳﺎﻋت ﺗﯾری و روزﮔذراﻧﯽ ﺧﺳﺗﮫ ﺷدﮔﺎن و ﭘﯾران
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺗب درﺳﯽ ﺟواﻧﺎن و رھﻧﻣﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣردم اﺳت؛ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧر دوﺑﺎره ﺑﮫ
ﻣردم ﺑﺎز ﮔﺷﺗﮫ و از ﺿرورﯾﺎت ﺣﯾﺎﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣﮑﺗب ﺟوان و ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧد طﺑﻘﺎت
ﻋﺎﻟﯽ )!( و ﺛﻘﺎﻓت ﭘﺳﻧدان )!( ﻣرﺗﺟﻊ و ﻣﺣﺎﻓظﮫ ﮐﺎر را »ھﺎرﯾﮏ ھﺎرﺗﻠﯽ« اﯾن طور ﺗﻌرﯾف
ﻣﯽ ﮐﻧد:

5

رﯾﺎﻟﯾزم اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑر اﯾن اﺻل ﻣﺑﺗﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ »ﮐﺎر« ﻗدرﺗﯽ ﺧﻼق دارد و ھﻧر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ
ﺑﺳط و اﻧﻌﮑﺎس ﺧﻼﻗﯾت »ﮐﺎر« اﺳت .اﯾن ھر دو ﺑطور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﯾﺎ ﻏﯾرﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت
ﻣﺗﻐﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽ ﮐﻧد و در آن ﻣوﺛر ﻣﯽ اﻓﺗد«.
ﺑﺑﯾن ﮔورﮐﯽ ﭘﯾﺷوای اﯾن ﻣدرﺳﮫ ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﮭم ﻋﻠﻣﯽ ﺳوﺳﯾوﻟوژی ﯾﻌﻧﯽ ﺗﺿﺎد ھﺎی ﺷﮭر
و ده را ﭼطور ادﯾﺑﺎﻧﮫ و ھﻧرﻣﻧداﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻧد:
»ﻣن اﻧدوھﮕﯾن ﺑودم و اﺣﺳﺎس ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻏرﺑت در ﻣﯾﺎن اﯾن ﻣردم ﻗﻠب ﻣرا ﺑﮫ ﺷدت ﻣﯽ
ﻓﺷرد ...ﻣن ﻧظﺎﯾر اﯾن اﻓراد را دﯾده ﺑودم و ﮐﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗم؛ ﻣن ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﮐﮫ
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﯾﮏ آﻧﮭﺎ از رھﮕذر ﯾﮏ ﺗﺣول روﺣﯽ ﺷﮑﻧﺟﮫ آﻣﯾز و اﺟﺗﻧﺎب ﻧﺎﭘذﯾر ﮔذﺷﺗﮫ اﻧد؛
ﺷﮭر ھﺎ ﺑﺎ اﺳﻠوب ﺧوﯾش روی ﺟوھر ﻧرم و ﺷﮑﻧﻧده ای ارواح آﻧﮭﺎ ﮐﮫ زاده و ﭘرورش ﯾﺎﻓﺗﮫ
ای آراﻣش روﺳﺗﺎ ھﺎﺳت ،ﺻد ھﺎ ﭼﮑش ﮐوﭼﮏ ﮐوﺑﯾده و ﭘﺎره ای از آﻧﮭﺎ را ﭘﮭن و ﭘﺎره
ای را ﺑﺎرﯾﮏ ﮐرده اﻧد؛ وﻗﺗﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣردم ﺧﺎﻣوش و ﺑﯽ ﺻدا ﺷروع ﺑﮫ ﺧواﻧدان آواز
روﺳﺗﺎ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ ﮐردﻧد و اﻓﺳردﮔﯽ ﺧﺎﻣوش و ﮔﯾﺟﯽ رﻧﺞ آﻣﯾز ارواح ﺧود را ﺟﺎﻣﮫ ای
ﮐﻠﻣﺎت و ﻧوا ھﺎ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧدﻧد ،ﻋﻣل ﺳﺗﻣﮕراﻧﮫ و ﺳﻧﮕدﻻﻧﮫ ای ﺷﮭر آﺷﮑﺎر ﺗر اﺣﺳﺎس ﻣﯽ
ﺷد«.
در آﺧر ﺑﻌد از داﻧﺳﺗن ﻣﺎھﯾت ادب اﻣروز ﺑﺎﯾد ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ ﺷﮑل آن ﺷﻌر و ﭼﮫ و ﭼﮫ ...ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﻋﺻر ﻣﺎ )ﻗرن روﻣﺎن و ﻧﺎول( اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ژرژ ﺳﻣﻧون ادﯾب و ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﻌﺎﺻر
ﻏرب ﮔﻔﺗﮫ:
»ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم را ﻣﯽ ﺗوان ﻋﺻر روﻣﺎن ﻧﺎﻣﯾد ،اﮐﻧون اﮔر ﭼﮫ ﺷﮭﮑﺎر ھﺎی روﻣﺎن ﻗﺑﻼ ﺑوﺟود
آﻣده ،وﻟﯽ در ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻣﯽ ﺗوان ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ روﻣﺎن راه ﺧود را ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﺳوی ﺷﮑل
ﮐﻼﺳﯾﮏ ﺧود ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷود.
از روﻣﺎن روﺳﯽ ﺗﺎ روﻣﺎن اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ...ﺟﻧﺑش ﻋظﯾم و ﭘر ﻗدرت و ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﺣﺳﺎس
ﻣﯽ ﺷود ...ﺗﺧﻣﯾری ﮐﮫ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺷراﺑﯽ ﻣرد اﻓﮕن ﺑوﺟود ﺧواھد آورد و اﯾن ﺷراب اﯾن
ﺣﺑﺎب ﻟرزان ...اﯾن طﻠب ﺣق ﺣﺳﯾﺎت و اداره زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﺟﻧﯾن ﻧﺎﭘﯾدا ھﻣﺎن »روﻣﺎن«
اﺳت ،اﮔر ﺑﮭﺗر ﺑﺧواھﯾد ﻧطﻔﮫ ﻋﺻر رﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود«.
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آﻗﺎی ﻋظﯾﻣﯽ! اﯾن اﺳت آن راھﯽ ﮐﮫ ﻣن ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھم؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺟﺎده ای دور و
دراز »روﻣﺎن« ﮐﮫ اﮔر ﭼﮫ وﺳﯾﻊ و ﻧﺎﭘﯾدا اﻧﺟﺎم اﺳت و ھﻣﮫ »ﺟﻧﮓ و ﺻﻠﺢ« و »رﺳﺗﺎﺧﯾز«
»ﺑرادران ﮐﺎراﻣﺎزوف« و »ﭘدران و ﭘﺳران« ﺑر ﺑﺎﻻی آن ﺷده و »ﺑﯽ ﻧواﯾﺎن« و
»آزردﮔﺎن« ﺑﺳﯾﺎر دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﯾﮏ »ﮐﻣﯾدی اﻧﺳﺎﻧﯽ« اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﻣﺎ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽ
ﺷود ،در ﻣﻘﺎﺑل »ﮐﻣﯾدی اﻟﮭﯽ« ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن رﻓﺗﮫ اﺳت» .ﭼﻣدان« را ﮐﮫ در آن »ھﻧر
داﺳﺗﺎن ﻧوﯾﺳﯽ« را ﮔذاﺷﺗﮫ ام ،ﭼون ﺗوﺷﮫ ای راه ﺑراﯾت ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧم؛ اﻣﺎ ﺧودت »ﺳﮓ
وﻟﮕرد« را ﺑﮫ ﺧﺎطر »ﺳﭘﯾد دﻧدان« ھﻣراه ﮔرﻓﺗﮫ ،ﺑﺎ »ﭘﺎﺷﻧﮫ ھﺎی آھﻧﯾن« و ﺑﺎ »ﻋﺷق
زﻧدﮔﯽ« ﭘﯽ »آزادی« ﺑﮫ آرزوی دﯾدار »ﻣﺎدر« ھﻧر روان ﺷو؛ اﯾن اﺳت »ﺳرﻧوﺷت ﯾﮏ
اﻧﺳﺎن«.
»ﻓرزﻧداﻧﯽ ﮐﮫ در راه ﻋﻘل و ﺣﻘﯾﻘت راه ﻣﯽ روﻧد ،ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﮭر ﻣﯽ ورزﻧد ،آﺳﻣﺎﻧﯽ
دﯾﮕر ﻣﯽ آﻓرﯾﻧﻧد ،آﺗش ﻓﺳﺎد ﻧﺎﭘذﯾری دارﻧد ﮐﮫ از روح و از اﻋﻣﺎق ﻗﻠب ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ ﮔﯾرد
و ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب اﺳت ﮐﮫ در ﻋﺷق ﭘر ﺷور ﻓرزﻧدان ﺑرای ھﻣﮫ دﻧﯾﺎ ،زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ
داده ﻣﯽ ﺷود؛ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﻗﺎدر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﻋﺷق را ﺧﺎﻣوش ﮐﻧد؟ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ؟ آﯾﺎ ﻧﯾروی ﺑﺎﻻ
ﺗر از اﯾن وﺟود دارد؟
زﻣﯾن اﺳت ﮐﮫ آن را ﺑوﺟود آورده و ﺳراﺳر زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﺧواھﺎن ﭘﯾروزی آن اﺳت ،ﺳراﺳر
زﻧدﮔﺎﻧﯽ«!
ﺑﮫ آرزوی ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ؛
م .طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ
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