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عکس هایی که در صفحه های 10 تا 21 و 
88 تا 103 این کتاب می بینید، از مجموعه 
آرشیوهای  در  مالرو«  »آندره  های  عکس 
نشریه های فرانسوی و آثار نوشته شده در 

باره »مالرو« برگزیده شده است.



عالقه ما به ادبیات و کشف تمام کرامت هنر در ادبیات کالسیک، ما 
را بر آن داشت تا توسط انتشارات ژی در اروپا آثار کالسیک دنیا را به 
زبان فارسی و به شکلی تازه  و عموما به صورت الکترونیکی منتشر کنیم. 
این کتاب ها که جزء آثار مهم ادبیات کالسیک دنیا به حساب می آیند 
پیش از این به پارسی عرضه شده است ولی به دالیل زیادی در حال 
حاضر یا در دسترس نبوده و یا به صورت پاره پاره و چند تکه در دسترس 

عالقه مندان به ادبیات کالسیک قرار دارد. 
شاید بتوان تمام انگیزۀ ما برای تمرکز بر این کار را در کتاب بی نظیر 

»چرا باید کالسیک ها را خواند« اثر »ایتالو کالوینو« پیدا کرد. 
از نظر ما کالسیک شیدایان یا عاشقان ادبیات کالسیک، کلمه اساس 
دنیا است، ادبیات نگهدارندۀ آن و ادبیات کالسیک تمام آن چیزی 

مقدمه ناشر 



9 مقدمه ناشر |

است که انسان پیش از مرگ باید از آن لذت ببرد تا در انتها بتواند بگوید 
که زندگی کرده است. در واقع ادبیات کالسیک با خلق واقعیتی جدید، 
گونه ای از زیستن را پیشنهاد می کند، تا انسان به لطف این نگرش جدید 
بتواند در برابر هر آنچه به عنوان حجمۀ ماللت باِر واقعیت های زندگی 
است، دنیای جدیدی را بنا کند و به سمتی برود که لذت و آرامش را 

توامان در کنار هم به دست بیاورد. 
به ظهور  ادبیات کالسیک دنیا  این دو در  با هنر و کلمه، که تجلی 
رسیده است، می توان با وجود همۀ فجایع سخت و رقت انگیز دنیا، 
به فردا امیدوار ماند؛ به فردایی که در آن انسان به لطف همینگوی، 
داستایوفسکی، چخوف، گوگول و بالزاک به دنیای فراامروزی می رسد. 
در این راه جذاب و کمی پر مخاطره در کنار ما باشید تا از هم نشینی با 

ادبیات جهان، دنیای بهتری را برای همدیگر بسازیم. 
تا ابد کالسیک خوان بمانید. 

2020/05/13 میالدی
1399/02/24 خورشیدی
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جدایی ناپذیری مرد و اثر
از لوموند، در مرگ آندره مالرو؛ نوامبر 1976
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»مالرو« مردی نیست که او را بتوان در چارچوب سرزمینش نگریست. حقیقت آنکه 
»مالرو« در تاریخ جهان، یک نام بزرگ و یک قامت بلند خواهد ماند.

»مالرو« با زندگی سرشار و پوینده اش، حتی پیش از مرگ، حتی در جوانی، به یک 
افسانه تبدیل شده بود. توانایی هایش در کار، و در پیکار، کم مانند و خیره کننده بود. 
در هفتاد و پنج ساله زندگی اش، راستی را چندین زندگی کرد و همه این زندگی ها، چه در 
عرصه هنر، چه در دنیای رمان و چه در جهان سیاست و نبرد، با درخششی از فرزانگی و 

بزرگی توام بود. 
این دانشجوی پیشین مدرسه زبان های شرقی پاریس، با یک دست می نوشت و با 
دست دیگر، در چین و آسیای جنوبی شرقی و اسپانیا و فرانسه، سالح آزادی و آزاد سازی 

را به کار می گرفت.
اندیشه گری بود که با اندیشه هایش زیست. زندگی اش از اندیشه اش متاثر بود و آثار 
فکری و همسری اش. از این هر دو. از این روست که گفته اند- و به حق گفته اند- که این 
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مرد از آثارش جدا یی پذیر نیست.
مظهر نبرد با فاشیسم بود. رمان نویس بزرگ، در روزگار سیاه اشغال فرانسه، با نام 
مستعار »سرهنگ برگر« بخش وسیعی از فعالیت نهضت مقاومت را رهبری کرد و به 

عنوان فرمانده، تیپ: آلزاسـ  لورن را به پیروزی رساند.
اما در جنگ و مبارزه نیز مانند زمان فراغت، می خواند و می نوشت و در راز هنر، در 

راز حیات، کاوش می کرد. راستی را دمی نمی آسود. آثارش، گواه این مدعاست.
بانگاه سریعی به گنجینه فکری باز مانده از او و به تاریخنامه مبارزه سیاسی و نبردهایش. 
بی اختیار این کلمات بر زبان جاری می شود: مالرو، یعنی یک زندگی که لحظه یی از آن به 

هدر نرفت، »مالرو« یعنی چندین زندگی که آیینه آسا، در یک دیگر بازتاب یافتند.
مالرو یعنی حکمت جوشان و درون نگر شرق، و خرد و منطق تحلیل گر غرب »مالرو« 

به راستی تلفیقی هماهنگ از این دو بود، آمیزه یی رضایت بخش از فرانسه و دنیا.
زندگی اش به یکی از آن سرنوشت ها می مانست که خود سخت شیفته توصیف آنها 

بود...
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زندگی اش...
ماکس گالو
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»مرگ زمزمه قرن ها را می شناسد.« این سختی ست که »آندره مالرو« در سپتامبر 
۱۹۷۳ در هوای یخ  زده فالت »له گلبر« بریده بریده بر زبان آورد. او نبرد »مردم شب«، 
نبرد رزمندگان نهضت مقاومت را، بهیاد می آورد و اکنون که مرگ، او را از ما ربوده است 
آن سخنور بزرگ کالسیک دهه های اخیر را که توانست بر گور »ژان مولن« یا زنان تبعید 
شده. خطا به افتخار را به اوج بالغت رساند وسوسه بزرگی، میل نیرومندی، بر آن مان 

می دارد که واژه های افتخار را برای خود او طنین انداز کنیم.
زندگی اش به یکی از آن سرنوشت هایی که خود دوست می داشت توصیف کند، چه 

شباهتی دارد. درباره »دو گل« می گفت:»بیشتر رومی ست تا یونانی.«
پیایند  از  سادگی  به  نخست  می توان  چگونه  است،  شده  بسته  دایره  که  اکنون 
شوربختی های زندگی خصوصی اش یاد نکرد؟ این شوربختی ها، شاید عبارتی کوتاه را 
که روزی از دهان او پرید، تعلیل کند، عبارتی که بیش از آن بی رحمانه ست که به یک 
لغزش زبانی تعبیر شود. آن عبارت این بود: »زندگی خون رنگ و بیهوده من.« پدرش که 
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فرزند یک خانواده »فالمازیایی« »دونکرک« بود در سال ۱۹۳۰ خودکشی کرد. این زمان 
»مالرو« بیست و نه سال داشت. همسر دومش، »ژوزت کلوتیس«، زیبایی شهرستانی 
که »مالرو« به خاطر او، همسر اولش، »کالرا« ی درخشان را رها کرد، در سال ۱۹۴۴ به 
طرزی فاجعی زیر چرخ های قطار له شد. »روالن« و »کلود«، برادرانش، در جنگ کشته 
شدند: ۳۲ سال و ۲۲ سال. پسرانش، پسرانی که از »ژوزت کلوتیس« داشت، پسرانی 
با زیبایی خیره کننده، به نام های »گوتیه« و »ونسان«، یکی ۲۱ ساله و دیگری ۱۸  ساله، 
در یک حادثه رانندگی، در سال ۱۹۶۱ در »بور گونی« کشته شدند. »مالرو« شصت سال 

داشت: وزیر بود؛ به ایفای تعهدهای خود ادامه داد: ضیافت ها و پذیرایی ها.
آری، بایست دمی. این سایه مرگ را در باد می آوردیم. این سایه، راه قله یی را که 
»مالرو« به آن رسید در پیش گرفت. آری: بایست این سایه را به یاد می آوردیم تا در 
لحظه هایی که واژه های پر طنین و داغ بر زبان می آید در یابیم چه زندگی دل شکن و 
گسیخته یی را زیست، تا در یابیم وقتی تکرار می کند:»انسان چیست؟ توده کوچک 
محقری از رازها«، وقتی در »الزار« )کتابی که مرگ در آن. حضوری مسلط دارد( می 
نویسد »من در جستجوی منطقه خطر خیز روحم، آن جا که »شر« مطلق با »برادری« رودر 
رو می شود«، تاوان را پرداخته است. و اگر بر رغم مبالغه گاهگاهی کالمش و موقیعت 
رسمی اش که به نظر می رسید او را سخت از انسان ساده و بی نام کوچه دور می دارد؛ 
همواره تاثیر می گذاشت، از آن روی بود که هر کس، یک زندگی واقعی و تردید ناپذیر 
را در آثارش باز می شناخت، زندگی مردی که خود را سراپا در آنچه می کرد، افکنده بود، 
بی دریغی، بی حزم و احتیاطی، مانند یک قهرمان سوگواره )تراژدی( یا فرقی- نمی کند. 
مانند متواضع ترین همه انسان ها، یکی از آن گمنامانی که تاریخ را می آکنند، دهقانان چین 
یا فرانسه که خمیده و سر به زیر می نمایند؛ اما روزی به مقاومت بر می خیزند: »نه گفتن 

با دست های خالی«.
و »مالرو« چنین بود: تعهد، عمل، بی احتیاطی، گسست؛ و بیش از همه، گسست، 
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هر چند که حشمت و کوکبه وزارت را تجربه کرد و هر چند که در دوره یی از زندگی اش، 
چنین نمود که صورتک قدرت را بر چهره پوشانده است. این صورتک را آن قدر دوست 
نمی داشت که نگاهش دارد. گسستن نیز می دانست. به »ژان الکوتور« گفت:»می گویید 
پس از رفتن ژنرال با »آن ها« )گلیست ها( مانده ام؟ این بدان می ماند که در پایان جنگ 
اسپانیا، اگر به پیروزی می رسید، »نگرن« رییس شورای جمهوری- از من تقاضا می کرد 
از خانواده  نظامی شوم!« پس، گسست، چنانکه در سال ۱۹۲۰،  گارد غیر  سرهنگ 
گسست و در هتل های »مون مارتر« و »مون پارناس« سکنی گزید و در دنیای ادب. 
دنیای هنر، رخنه کرد. با »ماکس ژاکوب« و »کان وایلر«، »مارسل ارالن« و »فلوران 
فل« آشنا شد... شیفتار و فروشنده کتاب های نادر، ناشر هنر، خود آموخته. فاصل و 
منجر... به طور نامنظم به مدرسه زبان های شرقی می رفت... در سال ۱۹۲۱ در زمانی 
که بت »کال را گلدشمیت« ازدواج کرد، »فرانسو امور پاک« ، او را »مرغ شکاری کوچک 

خشمگین با چشم های درخشان« دید.
اما این جوان استخوانی، با زیبایی رمانتیک که جهیز همسرش را حیف و میل می کرد 
و به شیوه خود سازها لباس می پوشید، خاصه با فرانسه رسمی در گسست بود، از دانشگاه 
و فرهنگ آن تباه نشده بود، فرهنگی متشکل از برنامه هایی که زندگی در صراط مستقیم و 
حرفه های مطمئن را پیش پا می گذاشت. او از فرانسه »افق آبی« پیروزی، از فرانسه راضی، 

درمانده و تکیده از فرانسه میهن پرست، می گریخت.
و این گسست مصممانه به او فرصت داد جهان را پیدا کند: آسیا را. ماجراجو بود: 
به جرم ربودن چند پیکره از »آنگکور« محکوم شد. در پاریس، نویسندگان بزرگ، برای 
بیرون کشیدنش از زندان همداستان شدند؛ اما او خود را از محله ششم پاریس از دایره 
تنگ ادب پاریسی، بیرون کشیده بود که در آن، عمل، در بهترین صورتش به نوشتن 
عرض حال و بیانیه )مانیفست( منحصر می شد و در بدترین صورتش به حرافی های خاله 
زنک وار. در سال ۱۹۲۵، باز در هند و چین، با بنیاد کردن روزنامه یی به نام »هند و 

زندگی اش.../ ماکس گالو  |
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چین، روزنامه آشتی آنامی ها«، استعمار ستیزی پیشه کرد. زندگی نامه پردازان او نشان 
داده اند که او قهرمان شورش های »کانتون« )چین( یا- چنانکه خود دعوی می کرد- عامل 
»کوئومین تانگ« در هند و چین نبود؛ مهم نیست؛ او نخستین نویسنده یی بود که چون 
یک گواه، بیداری آسیا را گزارش کرد، چشم خوانند گانش را بر جهان واقعی قرن بیستم، 
بر آنچه تا سال های شصت: یکی از محور های اصلی قرن- آزادی ملت های استعمار شده 
بود، گشود. در کتاب های بزرگ » مالرو- کتاب های دور آسیایی اش )فاتحان، ۱۹۲۸؛ 
جاده شاهوار، ۱۹۳۰: جبر زندگی، ۱۹۳۳. برنده جایزه گنکور( - آن »کامیون پر از تفنگی« 

که قرن بیستم نام دارد، می غرید.
»مالرو« حادثه جو، »مالرو« آزاد، از یکی از سنت های ادب فرانسوی گریخته بود. 
شخصیت های او پیکار گاه شان اتاق خواب نیست؛ بر سر میراث خانواده یی بزرگ، 
یکدیگر را نمی درند؛ تنها افق شان، استفهام الهوتی )متافیزک( با شوریدگی ها و شیدایی 
های دل نیست. آن ها سیاستمدارانند، رزمندگانند؛ انقالبیون اند. آن ها در میان قهرمانان 
یا  یا اخالف شهرستانی  رمان های فرانسوی، غریب و غریبه می نمایند: بدون اتالف 
بوژروایی. آن ها به این قرن شباهت می برند. آن ها در جاهایی سرمی کنند که تقدیر جهان 

تعیین می شود: در »تاریخ«، در عمل.
یعنی در جاهایی که »مالرو« دیده می شد: زیرا در سیا، او اردوگاهش را برگزیده بود. 
در سال ۱۹۷۴ این معنی را به »گی سوارس« توضیح داد: »فکر می کنم که در زندگی ام، 
هند و چین نقشی سترک بازی کرد. وقتی هند و چینی ها از من حمایت کردند، چیزی 
در من تغییر کرد. پیش از آن، طرف دیگر را نمی گرفتم. طرف دیگر، بی تفاوتی بود؛ اما 
پیوند، چیزی که به خاطر ساده کردن موضوع، آن را عدالت اجتماعی می نامم، در آن 
دم، گرفت.« البته در این گفتگو، سخن همچنان پیچیده اش را با طرح این پرسش ادامه 
داد: »می ماند این که بدانیم آیا کردارهای بزرگ یک زندگی، نتیجه گزینش است یا آنچه 
به چشم من، گزینش می نماید، یک توجیه است؛ اما دورتر نخواهم رفت. چندان رغبتی 
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به این کار ندارم.«
شاید از آن روی که بر رغم »خویشتن مداری« ظاهری اش، نخست انسان ها او را 
می شیفتند، انسان؛ و آنگاه که آثارش و جایزه »گنکور«ی که به خاطر »جبر زندگی« گرفت 

آوازه و تیراژ و پول برایش به ارمغان آوردند، به خدمت ضدفاشیسم درآمد.
نگویند که آسان است! طبقه روشنفکر فرانسوی، در ضلع چپ مقام داشت، بله در 
»انجمن هنرمندان و نویسندگان انقالبی« گرد آمده بود؛ اما بسی از دیگران و بسی از 
بزرگترینان خاموش بودند یا تبعیت می کردند و حال آنکه »مالرو« جان می داد، می 
افروزاند. او در فاشیسم و نازیسم، خطر عظیم را می نگریست. کمونیست نبود، ما با 
کمونیست ها همداستان بود و تا به جایی پیش رفت که در میتینگی گفت: »اگر جنگی 
در گیرد، جای ما در صفوف ارتش سرخ خواهد بود.« و این، از آن روی که از چشم او، 
همه چیز بایست تابع کار آیی ضد نازیستی می شد. گفت: »ده سال است که فاشیسم، 
بال های بزرگ سیاهش را بر اروپا می گسترد؛ به زودی مبارزه خون با خون در خواهد 

گرفت.«
در سال ۱۹۳۴ در مسکو در کنگره نویسندگان شوروی شرکت جست. در پاریس 
به روی دادگاه ها مشت بلند کرد. از میدان »ناسیون« تا میدان »باستیل« )پاریس( رژه 
رفت. با »آندره ژید« رهسپار برلین شد تا صدای روشنفکرانی را به گوش ها رساند که از 
»دیمیتروف« کمونیست در برابر قضات هیتلری که او را متهم به آتش زدن »رایشتاگ« 
ساخته بودند دفاع می کردند. در همان زمان، از زمره کسانی بود که آزادی »ویکتورسرژ«، 

یکی از بزرگترین انقالبیون را که زندانی شده بود از استالین گرفتند.
اما دشمن، نازیسم بود »مالرو« برای آنکه هیتلر و نزدیکانش را زیر تازیانه گیرد، 
»عصر بی اعتنایی« را نوشت. آماج تیرهای راست گرایان بود، آماج کسانی چون رباته 
که در وجود او یک نیمچه بارس بلشویست و سخت ناشناختی می دیدند و او را با این 
واژه ها توصیف می کردند: »قیافه یک دیوانه جنسی را دارد که تیک هایش، عذابش می 
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دهند. این چنین در آنان نفرت می انگیخت؛ زیرا به خالف رباته ها او می توانست نه تنها 
واژه هایش، بلکه همچنین خونش را فدا کند.

از آغاز جنگ خانگی در اسپانیا بود. پیش از همه اسکادرائی هوایی به یاری مهندسان 
هوانوردی و مزدوران تشکیل داد؛ زیرا مزدوران تنها کسانی بودند که می توانستند خلبانی 
کنند و آن زیان هایی را به بار نمی آوردند که بی مهارت ها با ساقط کردن هواپیماها به 
بار می آوردند. وانگهی، کار بزرگ بود؛ بایست ستون های »فرانکو« را که به سوی ما درید 
راه می پیمودند، متوقف می کردند. امروز وصف شکوه این سال های امید را می توان در 
دو شاهکار دید: کتاب »امید« که »مالرو« در سال ۱۹۳۷ نوشت و فیلم »امید«. باید 
باز گفت که این، به یک کار نمایشی، بلکه اقدام نظامی راستینی بود که »مالرو« آن را 
هدایت می کرد. نه چون سرهنگی عروسکی، بلکه چون مردی که کاردانی و اقتدارش را 
همرزمان ستوده اند؛ زیرا او می دانست چگونه شور و شوق انگیزد و چگونه خود را به کام 
خطر پرتاب کند. در گیر و داری که دیگر نویسندگان رزمندگان را از سکوی یک کامیون، 
مخاطب می ساختند، »مالرو« بمباران می کرد. »ژولین سن یر« که نایب او بود گفته است: 
»وقتی گلوله های دفاع ضد هوایی از همه طرف ما را هدف قرار داده بود، من با او در 

آسمان »تروئل« بودم. »مالرو« مثل رفقا خود را به خطر انداخت.«
این هاست آنچه در »امید« می گذرد، کتاب بزرگ سال ۱۹۳۷ که »مونترالن« را 
واداشت بگوید: » در مالرو، عقل و عمل یگانه می شوند.« و راست است که در زندگی 
»مالرو« تردد از کلمه به عمل و از عمل به کلمه، دایمی ست  »امید« درست نماد این فعل 
و انفعال میان یک نوشتار و یک زندگی ست و بی گمان، چیزی با معناتر و نمادی تر که 
از »مالرو« به جا خواهد ماند. همه چیز در آن یافت می شود. دالوری، هوشمایه سیاسی؛ 
درک این که نازیسم و جنگ خانگی اسپانیا مظهر چیست؛ تیزهوشی نظامی: بررسی نقش 
نیروی هوایی در جنگ های آینده و کاربرد آن در لحظه مناسب نیز نوعی ادبی؛ اما خاصه 
در فرانسوی این همه کشف فضیلتی که از دید او اساسی بود، فضیلت شامخ برادری. در 
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آخرین گام های حیات، هنگامی که »الزار« را می نوشت، به این فضیلت برگشت کرد: به 
یاد آورد که یکی از رزمندگان جنگ آزادی اسپانیا به او گفت: »نقطه مقابل خواری و مرگ، 
آزادی نیست. این گزافه ست؛ نقطه مقابل خواری و مرگ، برادری ست... تصلیب هم، 

برادری است.«
هنوز ژرف تر از این برادری دل شکن و خام همزمان موج شکنی در امید، در اسپانیا 
وجود دارد که »مالرو« از آن جدا نشد. در امید می نویسد: »هر انسان فعال  و خوش بین 
فاشیست است؛ یا فاشیست خواهد بود. مگر آنکه درست پیمانی و وفاداری، بدرقه راهش 

باشد. سال های تروئل و مادرید، نشانگر درست پیمانی و وفاداری »مالرو« بودند.
در سال ۱۹۳۹ سال اول جنگ سرباز شد. تانک می راند. دبری نپایید که به اسارت 
نازی ها درآمد. از زندان گریخت؛ شکست وفرو ریزی فرانسه را پیش بینی کرد. مردی 
که پیشتاز نبرد ضدنازی بود. از نخستین کسان نبود که در مقاومت فعال درگیر شدند. 
»امانوئل داستیه« می گوید: هنوز در روک برو در منطقه آلپ های دریایی نیمرخ همیشه 
اندکی چروک خورده »مالرو« را می بینم که در سال ۱۹۴۰ برای طرح تشکیل جنبش 
آزاد سازی خود، او را یافتم. او به ایجاز به من گفت: من می جنگم؛ اما تنها می جنگم. 
»گردوبن های آلتنبورگ« را نوشت. در برابر تقاضاها ایستادگی می کرد. به کلود بورده 
را جدی  پیشنهادتان  ندارید  اگر  دارید، می جنگم.  اگر  دارید؟  پول  و  »اسلحه  گفت: 
نمی گیرم.« به کس دیگری گفت: »من جز به دو چیز نمی اندیشم: نیروی هوایی یا 
تانک. من هوانورد و تانک رانم. اگر بتوانید این جنگ افرازها را برای من فراهم کنید؛ با 

شما می مانم.«
»کالرا مالرو« در آخرین اثرش، مکالمه یی را که به سال ۱۹۴۲ باز می گردد گزارش 
کارهای غیرقانونی  پیاده شوند. در  نورماندی(  کرانه  )در  آمریکایی ها  »وقتی  می کند: 
شرکت خواهم کرد. خوب می دانید که ما سرانجام فاتح خواهیم بود. از دفاع از آرمان های 
باخته خسته ام.« و »کالرا مالرو« به طنز می افزاید: »مسلما در آن زمان هیچ چیز به او 
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اجازه نمی داد که پیش بینی کند روزی در جامه وزیر، بر گور یکی از آن ساده لوحان، خطبه 
ستایش بخواند. منظورم »ژان مولن« است که ما بی پناهان »ارتش سایه ها« او را ماکس 

می نامیدیم.
افتخار، مرده  باوراند که »مالرو« آدمک  باید  نقل کرد، چرا  را  این شهادت ها  باید 
قهرمانی و عمل بود؟ مردی بود یا بی قیدی ها و خلقیات ویژه خودش، نویسنده یی پس 
از آن همه خود سپردگی به عمل، نیازمند بازگشت به درون - و این بازگشت در سال 
های ۱۹۴۰،۱۹۴۱،۱۹۴۲ رخ داد- نیز مردی روشن رای و آینده بین که می دانست 
سرنوشت جنگ در دشت های روسیه، در رویارویی لشکرهای رزمی و در کارخانه های 
آمریکایی که بی وقفه، بمب افکن می ساختند، تعیین می شود. این همان مرد بود، همان 
پیشاهنگ نبرد ضدنازی. همان سرهنگ اسکادران هوایی اسپانیای جمهوری خواه؛ و اگر 
در این حادثه فرعی درنگ می کنیم تنها برای پرتو افکندن بر لحظه یی ست که »مالرو« 
گفت: »آدم وقتی آنچه را من نوشته ام، نوشته باشد می جنگد.« و این را در سال ۱۹۴۴ 
گفت که با نام مستعار سرهنگ برگر )ماخوذ از نام  قهرمان »گردوین های آلتنبورک« از 
نو تردد از کلمه به عمل( درگیر نبرد شد. سرهنگ برگر در کنار رودخانه کوس سیگار به 
گوشه لب جاده ها را می پیمود. اگر در ماه هایی که او سالح از کف نهاد. درنگ کردیم- او 
که با کتاب ها و با اعمال دالورانه اش به تشجیع وجدان های رزمنده یاری داده بود- برای 

آن بود که با بیان حقیقت لحظه، به طریقی حقیقت یک زندگی را آشکار کنیم.
این چنین »مالرو« همدوش مقاومت گران جنوبی غربی با لشکر داس رایش جنگید، 
زخمی و زندانی شد و در آستانه اعدام قرار گرفت. این زمان، در تولوز در جنگ گشتاپو 
بود. چهره های بی شکل شکنجه شدگان را دید. توانست سرنوشت آن ها را بشناسد. از 
جنگ گشتاپو گریخت؛ اما در آینده به یادآورد که قهرمان واقعی مردی ست که به خاطر 
اندیشه یی که دارد. تن به شکنجه می سپارد. و وقتی این را گفت بی گمان به دو برادرش 
می اندیشید که در جنگ کشته شدند؛ یکی از آن ه در تبعید کشته شد. او که جان به 
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در برده بود، فرماندهی تیپ »آلزاس- لورن« را برعهده گرفت. در مقابل استراسیورگ 
جنگید و نه تنها با یک کتاب تازه یا اثری شاعرانه، بلکه با خاطرات یک جنگجو، از میدان 
نبرد خارج شد. کاش معلمان فضایل جنگی و تعهد، نویسندگان فرانسوی نامداری را که 
به اندازه »مالرو« کوشیدند، برشمرند! در واقع آنچه به زحمت به »مالرو«، می بخشند. این 
است که تغییر کرد. او به چشم برخی، مردی بود که به اردویش خیانت کرد. از چپ به 
راست. از انقالب به بونوپارت، از سن ژوست به دو گل وا گروید. موضوع چه بود؟ این 
که او علت را کشف کرد. به دو گل که برای نخستین بار در سال ۱۹۴۵ »مالرو« او را 
دید، گفت: »واقعیت عمده بیست سال گذشته، الویت ملت است. در این زمینه، مارکس 

نیست که پیامبر بوده است، نیچه ست.
این بر نهاد، جای بحث داشت؛ اما همین که »مالرو«  آن را از آن خود گرداند چرا 
نبایست در می یافتند که او با همان تحرک، همان کشش به کارآیی که در ۱۹۳۴ یا ۱۹۳۶ 
از آن او بود به عمل رو می کند؟ او گلیسم را مکتب پویندگی دید. معتقد شده بود که 
»بسیار دیر است که آدم اوضاع را تحت نفوذ قرار دهد؛ پس باید کسی را تحت نفوذ قرار 
داد.« بر آن شده بود که کمونیست ها کوشیده اند جنبش های مقاومت را از درون خرد 

کنند و او که همگام و هما وای شان بود، از آنان برید.
در ژانویه ۱۹۴۸ به روزنامه نگار آمریکایی »سالزبرگر« گفت: »کمونیست ها در ایتالیا 
و فرانسه قیام خواهند کرد؛ یا از خط خارج کردن تعداد زیادی از قطارها دست به کار 
خواهند شد؛ دست به یک سلسه ترور سیاسی خواهند زد. نیروهای ضربتی شان از بیش 
از هشتاد هزار مرد متشکل در می گذرد.« پیش گویی جنگ سرد. شگفت این که چند ماه 
پیش از این گفت و گو، »مالرو«  به همین روزنامه نگار گفته بود؛ »اگر امروز در فرانسه به 
جای مشتی حراف کن با کمونیست ها جروبحث می کنند، جنبش تروتسکی گرایی بود که 

بخت موقعیتی می داشت من تروتسکیست می شدم، نه گلیست.«
این دلبری بود یا دو پهلوگویی و ابهام مردی که در سال ۱۹۴۵ وزیر دوگل، و در سال 
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۱۹۴۷ نماینده ملی در تبلیغات »ار. پ. اف« بود، مردی که یاد بارس را در خاطره تا 
زنده می کرد؛ اما همچنان مجذوب سن ژوست مانده بود؟ مگر او با شور و هیجان، نامه یی 
را که ویکتورسرژ، انقالبی رهیده از زندان استالین پیش از مرگ برای او فرستاده بود، برای 
سالزبرگر نخواند؟ من خود ممکن است جزو سوسیالیست هایی شوم که با جنبشی که شما 
به آن پیوسته اید همکاری دارند. وظیفه دوگانه شما این است: دست و پنجه نرم کردن با 

دشمنان احیای اروپا و چیره شدن بر خطرهایی که همه در خود داریم.
نقل قول »مالرو«  از »ویکتور سرژ« بی گمان فقط برای جستجوی پشتوانه نبود، بلکه 
به قصد آن بود که تاکید کند به خط خاصی از زندگی وفادار است، به هیچ روی، آن 
شخصیت مجذوب درخشش قدرت و شیفته بونوپارت گرایی نیست و همان آندرن مالرو 
مانده ست که فرانسوا موریاک درباره اش گفت: »بیش از آن غرور در او می بینم که شارل 

دوگل را چون ورق بازی خویش به شما آورد.«
باری، در دورانی که دوگل از برهوت زمان گذر می کرد )۱۹۵۸-۱۹۴۶( »مالرو« 
فرصت را غنیمت شمرد و از رهگذار تفکر در هنر )موزه خیالی( تحلیلی از تمدن غرب 
و از بحران آن فراهم آورد. در ۱۹۵۲ در مثل گفت که »نقص مهلک بسیاری از محافل 
روشنفکر اروپا ستم طلبی ست، چشم  پوشی زاهدانه از تفکر به سود بالهتی که به جای 
قدرت گرفته می شود...« تاکید کرد که »ما در عصری به سر می بریم که انسان ها بیان 
مسایل شان را جایگزین تصمیم هایی که باید بگیرند، می کنند در بهترین موارد باسو گواره 
)تراژدی( و در موارد دیگر با کمدی.« او تصمیم گرفت؛ از نو متعهد شد. همدردیش را 
با تالش های »مندس فراتس« ابراز کرد. خاصه در بهار ۱۹۵۸ اکسپرس نامه یی رسمی 
را که او همراه با سارتر مارتن دوگار و موریاک علیه توقیف کتاب »آنری آلگ« امضا کرده 
بود، منتشر ساخت. »آلگ« در کتابی به نام شکنجه کاربرد شکنجه را در الجزایر محکوم 

کرده بود.
اما در سال ۱۹۵۸ دوگل به قدرت رسید. مالرو وزیر شد. ده سال وزیر بود. دوگل 
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بعدها نوشت. همیشه آندره مالرو دوست نابغه ام را در دست راست خود دارم و خواهم 
داشت. سپید کردن نماهای پاریس، بنیادگذاران خانه های فرهنگ و در برابر در زمانی 
که همچنان در الجزایر شکنجه می داند، خاموشی گزیدن؟ او را به سکوت متهم کردند. 
او سکوت کرد و سکوتش چون کناره جویی بر بسیاری از کسانی که او را تحسین کرده 
بودند، می غرید. با این همه در خفا می کوشید و گاه موفق می شد، از وقوع بدترین حادثه 

پیش گیری کند. در سال ۱۹۶۲ »سازمان ارتش سری« او را هدف ساخت.
او در واقع مرد گزینش بود. از همان زمان که عزم کرده بود، به عزم خود پای بند مانده 
بود؛ وفادار به تصورش از ملت و به دوگل؛ و نخست به دوگل؛ اما بسیار بودند کسانی که 
روز سی ام ماه مه ۱۹۶۸ نمی خواستند در میدان اتوال پاریس، در پایان تظاهرات بزرگ 
کلیستی که نیز دعوتی به بازگشت نظم بود، آندره مالرو را ببینند که علیه کسانی که خود 
را قهرمانان جبر زندگی می خواندند. مارسیز بخواند. آیا مالرو گذشته اش را انکار می کرد؟
با این همه آندره مالرو به دیدار چین مائو شتافته بود. بنیادگذار بزرگ را دیده بود 
مردی که مانند دوگل بی جانشین بود. آیا او راحت طلبانه، اردوی نظم را در پاریس 
و اردوی انقالب را در آسیا انتخاب می کرد؟ هرگز نباید مردی را از یک جنبه کوچک 
مطالعه کرد، خاصه اگر پای مالرو در میان باشد. در ماه مه ۱۹۶۸ و هم تعزلی را محکوم 
می کرد. می گفت: »حکومت تصور، هیچ معنایی ندارد. تصور نیست که قدرت را به 
دست آورد، نیروهای متشکل، قدرت را به دست می آورند. سیاست، آنچه آرزو می کنیم، 
نیست آنچه ست که انجام می دهیم«؛ اما بیماری تمدن، پایان عصری بی مانند، پایان 
»دور ۱۹۵۰-۱۴۵۰، الگویی از تمدن کامل« را نیز بررسی می کرد: از فتح دنیا به دست 

اروپا تا آزادی چین و هند.
آندره مالرو در این تمدن که مرگ آن را نظاره می کرد، بازیگر بزرگ بود- بازیگر بزرگ، 
پیشگوی بزرگ، غیب بین، و مرد امتناع بزرگ؛ زیرا همه چیز زندگی اش آشکار می کند 
که این زوال تمدن را نمی پذیرفت. او قرن را پیش از دیگران حس کرد. در آسیا و در 

زندگی اش.../ ماکس گالو  |
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اروپا، یکی از نخستین کسان بود که با وحشیگری جنگید. در برابر تقدیر، شورش کرد. 
می کوشید از طریق تمجید نیروی ملت به عصر ارزش هایی باز دهد. در ۱۹۷۳ نوشت: 
»تمدن ماشین ها، نخستین تمدن است که ارزش های خود را جستجوی می کند. به ماه 

رفتن به چه درد می خورد، اگر برای خودکشی کردن در آنجا باشد؟«
استفهام ما بعد طبیعی )متافیزیکی( در تمام زندگی »آندره مالرو« حاضر بود. در 
را تشکیل نمی دهند. تخیل روایی  و وقایع، یک زندگی نامه  الزار می گفت: »تصویرها 
کار زندگی نامه نویسی ست که زندگی نامه خلق می کند. ما جز برای دیگران، زندگی نامه 

نداریم.«
نیز دلشکن، زندگی نامه یی که  برادرانه،  برای ما: شریف،  او  بود زندگی نامه  چنین 
دردناکانه به خود می بالد که به همان سرزمین تناقص خیز، و به همان قرنی تعلق دارد 

که او.
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در گوشه مبلی از چرم سیاه نشسته بود و به من پاسخ می داد. تیک های صورتش در 
پرتو زرد رنگ شمع ها عیان تر شده بود. بدنش را به جلو خم کرده بود و چشمانش پنداری 

که از رفت و آمد خاطره ها خسته و تهی شده است.
نخستین بار بود که با او برخورد می کردم. ده روز پیش، در فیگارو چکیده هایی از 
آخرین گفت و شنودش را با ژنرال دوگل خوانده بودم. هشت روز بعد به رستوران السه 
رفتم که با او نهار بخورم. به این رستوران دلبستگی بسیار دارد. به من گفتند:»آقای وزیر 
هنوز نیامده است. میز آقای وزیر نزدیک پنجره است.« وقتی آمد سرش را به گوش من 
نزدیک کرد و شنیدم که می گوید: »در پاریس این یکی از دو رستورانی است که در آن 

هنوز شاتوپترو پیدا می شود.«
دو برخورد روی هم رفته پنج تا شش ساعت... در این مدت، من کاری نکردم جز 
طرح تصادفی پرسش هایی که از بیست و پنج سال پیش در قعر ضمیرم، انباشته شده 
بود. این پرسش ها، بیش از آنکه پیرامون عزلت گزین کولومبه- شارل دوگل- دور بزند، 
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پیرامون وجود آندره مالرو دور می زد؛ اما او مانند همیشه از جدا کردن زندگی خویش از 
تاریخ سرباز می زد. من با شگفت زدگی کشف کردم که او به همانگونه سخن می گوید که 
می نویسد. نه تنها پیوستگی اندیشه، بلکه همچنین وحدت اوهام و وسوسه ها: او در این 
لحظه از حیات خویش مانند نخستین روز، قادر نبود که تصمیم بگیرد آیا تاریخ انسان ها 

معنایی دارد یا ندارد.
و از این استفهام در دبار بود که سرانجام، امروز همچون دیروز، سیل کلمات جوشیدن 

گرفت:
این تنها مرتبه یی بود که دوگل از مرگ با من سخن گفت. او مردی بود که می گفت 
من؛ اما از خود سخن نمی گفت. آیا احساس می کرد که پایان فرا می رسد؟ هیچ نمی دانم. 
فکر می کنم به جهتی، این پرسش او را جلب نمی کرد. او از نژادی بود که مرگ را جز 
حادثه یی نمی داند. مرگی که او را از آن سخن می گفت، بسیار عمیق تر بود. این مرگ، 
سقوط بود و ترس همیشگی بود از این که فرانسه از تاریخ انسان ها ناپدید شود. وقتی که 
در و دشت پیرامون کولومبه را به من نشان می داد او تکرار می کرد که این در و دشت با 
گذشت قرن ها، فرسوده و خالی شده است. مدام درون مایه )تم( مرگ بازگشت می کرد 
در حقیقت، در این جا نیز وسیله یی می جست که از خود حرف نزند. چرا با من به سبک 
مالرو سخن می گفت؟ فکر می کنم که جوابش بسیار ساده باشد. دوگل، آرام و منظم فکر 
می کرد و من با قاطعیت فکر می کنم اما دوگل، آرام و منظم فکر را پذیرفته بود. شاید این 
موجب تفریح خاطرش می شد. یه عکس، وقتی بر آن می شد موقعیتی را توصیف کند، 
آنگاه گفتارش صالبت می گرفت در عین آنکه واال و همایونی بود، رنجاننده و سوزاننده 
می شد. او به سنگینی، ادای مقصود می کرد -می دانید، منشی فیالنه در او بود- و او 
انسان ها و رویدادها را زیر پاهای نیرومند مکاشفه و اشراق خویش که کار قطب نما را برای 

او می کرد، خود می ساخت.
مالرو به روابط دوگل و پمپیدو می پردازد:
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برخی می خواهند میان دوگل پمپیدو عداوتی را کشف کنند. این، بسیار خشم آور 
است. همیشه این مطلب را به یاد آورید: در طول سال هایی که از پی آزادی فرانسه 
سررسید آن دو پهلو به پهلو حرکت می کردند. می دانید این گفته چه معنایی دارد؟ درهم 
آمیختگی رشته هایی که آن ها را به هم می پیوست. جدا می کرد و از نو به هم می پیوست. 

و این کیفیت، در درازنای این عصر پهناور و دامنه دار، ادامه داشت.
آن ها در پایان جاده به هم نمی مانستند. دوگل بیش از آن زیرک و ظریف اندیش 
بود که در نیابد پمپیدو به همان فرانسه یی روی می آورد که او از خود به جای گذاشت. 
حقیقت امر این است که دوگل نمی توانست جانشینی جز دشمن سرسخت خویش داشته 

باشد؛ اما چنین دشمنی نداشت.
مالرو درباره کمونیست های فرانسه سخن می گوید:

کمونیست ها موفق می شدند، اگر جز آن بودند که هستند؛ اما آن ها کمونیست های 
می توانستند  آن ها  مالرو  »آه  می رفت:  فرو  رویا  به  دوگل  گاهی  نبودند.  فرانسوی 
سربازان من باشند...« این فکر چون ابر در ذهن او گذر می کرد. به خوبی می دانست 
که کمونیست های فرانسه، برای این کار ساخته نشده اند. هرگز نخستین کالمی را که 
استالین، فردای آزادی فرانسه در مسکو به او گفت: فراموش نمی کرد: نورز را می گویید؟ 
تا شما هستید، من نخواهم گذاشت او شلیک کند. او فرانسوی خوبی ست. میان حزب 
کمونیست و الیزه در دوران گلیسم برخوردهای تصور ناپذیر بسیار روی داد. به هر حال، 

آن ها دشمنان مطلق نبودند.
می پرسم چه چیز دوگل مالرو را به هم پیوست؟ آیا احساس اعتماد متقابل؟ تضاد 
عمقی طرز تفکر اصلی آن ها؟ دلبستگی هر دو به عمل؟ وسوسه مشترک قدرت که در 

هر دو بود؟ مالرو پاسخ می دهد:
غرب دیگر نمی داند قدرت چیست. اسکندر می دانست. سزار می دانست. ناپلئون 
می دانست. کلمانسو به مدت ده سال از درک آن عاجز ماند. امروز، همه چیز تمام شده 

ناهار خوران با مالرو/ ترجمه مصاحبه »ژرژ سوفر« از »اکسپرس« با »آندره مالرو«  |
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است: آمریکا زور دارد، نه قدرت. وقتی مائو بمیرد یک برش از تاریخ جهان، خاتمه 
خواهد یافت؛ زیرا گونه یی از حکومت انسان ها، پایان خواهد یافت. من یک روز از مائو 

پرسیدم آیا خود را امپراطور چین می داند...
من از تصور این که کسی بتواند چنین پرسشی را با مائو در میان گذارد، سرسام 
می گیرم مالرو به شگفت زدگی من پی  می برد، نگاهی کژیه من می اندازد و لبخند می زند. 
نمی دانستم که مالرو لبخند زدن می داند. و آنگاه آنچه در خطوط چهره اش که لبخند 
لحظه یی تیک های آن را پاک می کند، باز می بینم چیزی ست کهن، به کهن سالی دنیا، 

چیزی ست با همه پیش پا افتادگی، بسیار کمیاب: نجابت.
می دانید  را می شناسیم.  ما همدیگر  اما  نظر می رسد؛  به  رنجاننده یی  پرسش  بله، 
تاریخ... به هر صورت، او حرکتی نکرد، به من نگاه کرد. سیگارش که همواره در میان دو 
انگشت جای دارد، یک بار دیگر نیم دایره یی را رسم کرد و از سر زانو به لب ها رسید. آنگاه 
به من پاسخ داد: »چه چیز دیگری می توانم باشم؟« استالین هم که قدرت را می شناخت. 
هرگز در نیافت که وارث پترکبیر و کاترین است. اگر هم درمی یافت جرات نداشت بدان 
اعتراف کند. این بی جراتی مانع آن نبود که چنین فکری بکند، و حال آنکه لنین هرگز 
جرات نداشت جز در روحش با اندیشه یی چنین فصاحت آمیز تماس یابد: »قدرت یعنی 
توان گشتن.« گفت و گوی من با بوخارین در میدان اودئون )پاریس(، چنین مدلولی را 
در برداشت. در حقیقت، بوخارین آن شب، سیاست استالین را به وضوح کامل برای من 
تشریح کرد؛ و وقتی نتیجه گرفت که استالین، تا پایان خواهد تاخت و »فی المثل، مراهم 
خواهد کشت« از مساله یی روشن دم می زد، و استالین هم او را کشت. فکر سر به نیست 
کرد مردمان، برای استالین معنای اخالقی نداشت. او تنها هدفی را تعقیب می کرد که 
به نظرش عظیم می آمد. وقتی اعالم کرد که روسیه اسپارت و بیزانس است؛ بیشتر، 
یک ترس را توصیف می کرد تا تناقص دو مسلک را. و از سوی دیگر، او افزود: »وقتی 
اسپارت غلبه کند، همه کارها روبراه خواهد شد.« و این به معنای آن بود که او از بیزانس 
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می ترسد و حق داشت. حاال یک بار دیگر بیزانس در مسکو ظاهر شده است؛ زیرا روس ها 
می خواهند از این پس ماشین رخت شویی داشته باشند. می ماند چین....

مالرو هر بار که از چین سخن می گوید، چشمانش می درخشد. بی گمان از این روی 
است که او مجذوب حجم نامتناسب چین در مکان و در زمان است. نیز از آن روی 
انقالب است، نخستین جستجوی  که مائو جوانی اوست، ذوق اگزوتیسم و هیاهوی 
مجسمه های گمشده ست. این آمیزه اگزوتیسم جهش ها و اندیشه ها، همان مالروست 

وقتی به چین می نگرد، به خود می نگرد:
این مائوست که امروز می خواهد اسپارتی با ۷۰۰ میلیون جمعیت بسازد. از شهر 
یونانی تا شهر ممنوع... چه زمانی! روزی به مائو گفتم: »هیچکس موفق نشده است هند 
را فتح کند.« پاسخ داد: »اشتباه می کنید. انگلیس ها دو قرن، آن را گرفتند و تماما تغییر 
دادند. دیگر برای چنین کاری ندارد در شرایط مشابه با یک ضربه سطح سیاره را دگرگون 

سازد.«
در برابر مالرو موج پرسش در ذهن می جوشد. آیا او مائو را ستایش می کند؟ آیا از او 
می ترسد؟ یا آنکه به او فقط می اندیشد؟ پاسخ دادن، ناممکن است. مائو مثل یک پوشانه 
)ماسک(، او را مجذوب می کند. چنانکه خود می گوید بی گمان، او مائو را آهنگ ابدیت 

می داند:
شگفت این که اسپارت مقاومت می کند بیندیشید به آنچه انقالب پرولتاریایی فرهنگی 
نام گرفته است. من کلمه پرولتایایی را جلوتر می آورم؛ برای آنکه اصطالح مهمی ست. 

کلمه »فرهنگی« واژه یی مضحک و نمایشی ست...
وقتی از »دروغ« و از »مضحکه«، سخن به میان می آورد. خطوط سیمایش، اندکی تلخ 
و تیره می شود. »غرابت«، چیزی که او از پس از جنگ جهانی اول، دور و بر آن پرسه 
می رند، یکی از قطب های اندیشه او را تشکیل می دهد و در عین حال، اشاره یی غم انگیز 
را در بر دارد. مضحکه، بخشی از سخریه یا ریشخندی ست که به گفته او »جبر زندگی« 
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)وضع بشری( را در بر می گیرد.
»مائو«، قدرت دارد. او قدرت را به زور اسلحه، مسخر کرد و آنگاه روس های مرفه که 
زمانی که او به آن ها نیاز داشت، فراموش کردند یاریش دهند، خواستند قانون خود را به 
او انشا کنند. و او از آن ها گسست؛ برای آنکه به نظرش می رسید چاره یی جز این ندارد. 
اگر چین دنبال روس ها می دوید، در جاده های »امپراتوری« با اتوموبیل های »۲_ث.و.«  
روبرو می شد و »۲_ث.و.« برای همه وجود نداشت. پس ماجرا شکست می خورد و 
»اسپارت«، بار دیگر متالشی می شد. آنگاه اطرافیان »مائو« اخم کردند. مارشال ها از سی 
سال نبرد و آنزوا خارج شدند. آن ها میل نداشتند امتیازهای به چنگ آمده را از دست 
بدهند و این دلیل دیگری به دست »مائو« داد که از نو از صفر شروع کند. پس تصمیم 
گرفت که حزب کمو نیست را در هم شکند و مانع از آن گردد که تصلب، همه جا گیر 
شود: تصمیمی بی مانند برای یک کمو نیست. و روشی که در پیش گرفت، داهیانه بود.
البته تنها یک قدرت می توانست حزب را زیر و رو کند_ این قدرت، ارتش بود؛ اما 
»مائو« مردی نبود که دست به کودتای نظامی بزند. پس بچه ها را در کوچه های شهر ها، 

در میذجدان های »کمون« ها و در امتداد بر نجزارها به حرکت در آورد.
بچه ها همه چیز را از حرکت باز می داشتند؛ زیرا آن ها سالحی خرد نشدنی بودند. و 
حزب در برابر آن ها کاری نمی توانست کرد، و پشت سر آن ها، ارتش پیش می رفت که 
قدرت را به »مائو« باز می گرداند. تنها پرسشی که اکنون مطرح می شود، پرسشی که بر 
تمامی این عصر مسئولی شده است، این است که بدانیم این توان، تا چه زمان می پاید. و 
اگر بپاید، این میلیون ها انسان ۲۰ ساله که در محدوده تعصب ملتی از نو انگیخته پرورده 

شده اند چه خواهند کرد.
خاموش می شود، به جلو خم می شود. آنگاه به صدایی شکسته، دنبال سخنان خود را 

می گیرد:
یادم می آید روزی »مائو« نزد من از استالین انتقاد کرد؛ اما آنچه را پشت سرش بود 
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نمی دید. بر دیوار سپید پهناوری، چهار عکس دیده می شد: مارکس، انگلس، لنین و نیز 
استالین.

»مائو« با عبارت هایش، استالین را خرد می کرد و استالین،پیروزمندانه از باالی سر 
امپراتور چین، به من نگاه می کرد.

همان روز، کمی بعد، او در تاالر دیگری از من پذیرایی کرد. در آنجا همه مارشال ها 
جمع شده بودند. و »مائو« برای آزار دادن آن ها به لهجه یی با من سخن می گفت که آن ها 
نمی فهمیدند. و مترجم، ترجمه می کرد. و من پاسخ می دادم و دیگران مثل مجسمه، آنجا 
ایستاده بودند، هیچ نمی شنیدند و جران تکان خوردن نداشتند. در پایان این مکالمه، 
»مائو«، از نو مرا همراهی کرد، چیزی که به نظر می رسید کار بی سابقه یی باشد. وقتی 
جلو پلکان رسیدیم، شب فرود می آمد. من سوار اتوموبیلی شدم که انتظارم را می کشید، 
اتوموبیلی کهنه، که چینی ها هنوز مثل آن، بسیار دارند و شیشه عقب آن با پرده های کتانی 

پوشیده شده است.
وقتی موتور به حرکت در آمد، من پرده را باال زدم که دوباره برای »مائو« دست تکان 
دهم. او روی پلکان، بی حرکت بود. منشی اش به او کمک می کرد که راست بایستد. 
سیگار، در دستش بود. کمی دود، از باالی سرش به آسمان چین بر می خاست. این 
منظره یی به زحمت باور کردنی بود. اشتباه نکنید. این مرد، بر عصر ما حکومت می کند. 
چرا؟ آیا از آن روی که به نظر شما، قدرت، قدرت شاهزادگان است؟ و اگر مفهوم قدرت، 
هم امروز منفجر شود؟ اگر »مائو« فقط آخرین نماینده عصر شاهان باشد؟ و اگر سایتش 
قدرت، طلبعه آزادی انسان باشد، همان که شما آرزویش را دارید؟ پیروزمندانه از باالی 

سر امپراتور چین، به من نگاه می کرد.
همان روز، کمی بعد، او در تاالر دیگری از من پذیرایی کرد. در آنجا همه مارشال ها 
جمع شده بودند. و »مائو« برای آزار دادن آن ها به لهجه یی با من سخن می گفت که آن ها 
نمی فهمیدند. و مترجم، ترجمه می کرد. و من پاسخ می دادم و دیگران مثل مجسمه، آنجا 
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ایستاده بودند، هیچ نمی شنیدند و جران تکان خوردن نداشتند. در پایان این مکالمه، 
»مائو«، از نو مرا همراهی کرد، چیزی که به نظر می رسید کار بی سابقه یی باشد.

وقتی جلو پلکان رسیدیم، شب فرود می آمد. من سوار اتوموبیلی شدم که انتظارم را 
می کشید، اتوموبیلی کهنه، که چینی ها هنوز مثل آن، بسیار دارند و شیشه عقب آن با 

پرده های کتانی پوشیده شده است.
وقتی موتور به حرکت در آمد، من پرده را باال زدم که دوباره برای »مائو« دست تکان 
دهم. او روی پلکان، بی حرکت بود. منشی اش به او کمک می کرد که راست بایستد. 
سیگار، در دستش بود. کمی دود، از باالی سرش به آسمان چین بر می خاست. این 
منظره یی به زحمت باور کردنی بود. اشتباه نکنید. این مرد، بر عصر ما حکومت می کند.
چرا؟ آیا از آن روی که به نظر شما، قدرت، قدرت شاهزادگان است؟ و اگر مفهوم 
قدرت، هم امروز منفجر شود؟ اگر »مائو« فقط آخرین نماینده عصر شاهان باشد؟ و اگر 

سایتش قدرت، طلبعه آزادی انسان باشد، همان که شما آرزویش را دارید؟
زده اش سازد_  پرسشی،شگفت  وقتی  است.  به شیوه خودش، محجوب  »مالرو«، 
پرسشی که با دنیای روحی اش نمی خواند_ آن را رد نمی کند. مکث می کند. به تیزی و 
دقت به آن می نگرد، چنانکه گربه یی، موشی را می نگرد. اگر الزم باشد یک لحظه، آن را 

حذف می کند. سپس به آن بازگشت می کند. 
این معنی اصلی کلمه قدرت نیست. و به هر صورت، فکر نمی کنم که تمدنی بتواند 
بدون نظام ارزش ها زیست کند؛ اما اشتباه نکنید، برای نخستین بار در تاریخ جهان نسلی 
کامل، زندگی را بدون رجوع به ارزش ها کشف می کند. و در اینجا منطقی وجود دارد که 
در سرتاسر تاریخ، آن را باز می یابید. وقتی خدایان، به مرگ افتند و نظام های ارزش گزار، 
فرو بزند، انسان تنها یک چیز را کشف می کند: بدنش را. منظورم، قلمرو جسمی ست. 
داروهای مخدر، سکس و خشونت، جانشین  های طبیعی خدایان، پس از افول خدایانند. 
مردان سیاه پوشی که با سپرها، کاله خودها و میله های آهن، به یکدیگر می پرند، به راستی 
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قصد غلبه بر دولت را ندارند. آن ها، در درجه اول، می خواهند وجود داشته باشند. روزهای 
مه ۱۹۶ه  را حتما به یاد می آورید. آن روزها، دانشجویان از برابر »پاله بوربون« )مجلس 
ملی فرانسه( که خالی بود، رد می شدند و فریاد می زدند:»هوپ،هوپ«، بی آنکه حتی فکر 
داخل شدن به ساختمان را داشته باشند. قیافه لنین را مجسم کنید اگر به او می گفتند 
که نیروهایش امکان تهاجم به »دوما« )پارلمان( را داشته اند؛ ولی به جای این کار، رفته اند 
در آب های رودخانه »نوا«، سنگ ریزه انداخته اند. شورشیان ۱۹۶۸، جستجوگر قدرت 

نبودند. دنبال چیز دیگری می گشتند.
چه چیز؟ ارزش های دیگر؟

او نمی داند. هر چه در خاطراتش کند و کاو می کند، جز مردان مسلح به احکام را 
نمی بیند. با شگفت زدگی و قدری هیجان و تحیر، به میلیون ها چهره یی می نگرد که 
فرداهای دلهره ها زاده می شوند و میان مالیمت و خشونت، نوسان می کنند، بی آنکه 
بدانند چرا باید یکی را بر دیگری ترجیح دهند. از خود می پرسم آیا به چشم او، مالیمت 

و خیر، هر دو یک معنا دارد.
چه چیز شما را به »ادمون میشله« نزدیک کرد؟ شما وجوه مشترک بارزی نداشتید.

پاسخ می دهد:
از کجا می دانید و چه مشترک نداشتیم؟ اردوها و نهنگاه های نهضت مقاومت )ما 
کی ها( در »کورز« کافی نبود؟ و درورای این همه، وفاداری به ژنرال. این، وسیله پیوست 
خوبی بود. اینطور نیست؟ وانگهی، »میشله« هم سهم خود را از عظمت داشت. خوبی 
بزرگی، ترکیب نادری ست. به یاد آوریم که »پنجره شارتر« هم وجه مشترک همه ما بود.

»پنجره شارتر«. به یاد فصلی می افتم که »گردو بن های آلتنبورگ« را افتتاح می کند و 
در کلیسای بزرگ »شارتر« )در شهر شارتر( جریان می یابد. پرسشی به زبان می آورم که 

سال هاست در ضمیرم رفت و آمد می کند:
چرا وقتی »ضد خاطرات« را منتشر کردید، »گردو بن های آلتنبورگ« را سراپا تغییر 
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دادید؟ شما آن را کوتاه نکرده اید، تغییر داده اید. در روایت نخست، تمامی داستان دیدار 
از »آلتنبورگ« پیرامون تفکرات »والتر« دور می زند که خصوصیات »الرنس« را دارد: 
دایم، درباره معنا یابی معنایی عمل، از خود پرسش می کند. به عکس، در روایت »ضد 
خاطرات«، نیمرخ »الرنس« محو می شود و دیگر جز تفکر درباره مرگ پدر، چیزی باقی 
نمی ماند. همه چیز به گونه یی اتفاق می افتد که گویی ظرف چند سال، به نظر شما چنین 
آمده تست که ادامه تفکر درباره برد اعمال یک انسان بیهوده است، گویی جز یک آرزو 

نداشته اید: ثابت نگه داشتن قهرمانان، تابلوها و مجسمه ها.
من در اصل می خواستم آن را خالصه کنم. هر کس آزاد است هر تغییری می خواهد 
بکند. و از همه چیز گذشته، من نگارش »ضد خاطرات« را تمام نکرده ام. شاید در این 

موقع کمتر به »الرنس« فکر می کردم.
میل پنهان مرا برای شنیدن سخنانش درباره »الرنس«، از کجا حدس می زند؟ من 
درباره »الرنس« هیچ پرسشی مطرح نکرده ام و با این همه، او از این شخصیت که دوران 

جوانی اش را شیفته ساخت سخن می گوید.
»الرنس«... من یک بار با او برخورد کردم، تنها یک بار، در »بار« یک هتل بزرگ در 
پاریس. نمی دانم کدام هتل. می دانید، ما برابر نبودیم. او در جیب خود، »هفت ستون 
خرد« را داشت، همکاری با چرچیل در جریان کنفرانس صلح را چون پیشتوانه داشت، 
گسست با دنیا را چون شیره زندگی داشت و آن هاله رمز و رازی را گردسر داشت که 
»اینتلیجنس سرویس«، برایش فراهم آورده بود. البته، راز و واقعی، آن نبود. این مطلب 
را حدس می زدم؛ اما آن زمان هنوز کامال به آن مطمئن نبودم. من یک نویسنده کوچک 
فرانسوی بودم که تنها یک جایزه »گنکور« در جیب داشت. و ان جایزه، وزن زیادی 
نداشت. او به غایت شیکپوش بود. شیکپوشی امروز، نه شیکپوشی عصر خودش. به 
عنوان مثال یک »پولورو« یقه برگشته پوشیده بود. نوعی بی تفاوتی و سردی در رفتار او 

بود؛ فاصله می گرفت.
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به زحمت می توانم به یاد آورم که من و »الرنس«  درباره چه موضوع هایی گفت و 
گو کردیم. تنها این به یادم مانده است که او در آن موقع عالقه شدیدی به موتورها، 
موتورهای موتو سیکلت ها و قایق ها، داشت. نقریبا کمی پیش از مرگش بود. آیا می خواست 

بمیرد؟ من غالبا این سوال را از خود کرده ام بی آنکه بتوانم به آن پاسخ بدهم.
اما ماجرایی مانده است که باید روشن کرد. وقتی او سوار بر موتور کشته شد ظاهرا 
پیامی را به جایی می برد. به هر حال، می توانم بگویم که این، سندی منحصر به فرد بود. 
متن سند، این بود:»به هیتلر بگویید نه.«  »نه« در مقابل چه در خواستی؟ و این »نه« را 
چه کسی می گفت؟ به هر صورت، ایجاز در کالم، از خصایص »الرنس« بود. آیا شما این 

داستان را شنیده بودید؟
هرگز؛ اما مسلما در این زمینه من بسیار کمتر از او می دانم. این ماجرا، واقعی یا مجعول، 

به افسانه می ماند، کامال به »الرنس« می بردازد.
می پرسم:

آیا قدر مشترکی را که با هم داشتید احساس کردید؟
می دانید، ما اعضای یک خانواده بزرگ بودیم. اعضای یک دودمان، از دور همدیگر را 
می شناسند. ما پیش از آنکه یکدیگر را دیده باشیم، یکدیگر را می شناختیم و برخوردمان 
کاری که کرد تایید آنچه بود که پیش از آن درباره یکدیگر می دانستیم: ذوق عمل، 
کشش و شیفتگی به اقدام، جستجوی معنایی بر امر هستی و »تاریخ« ذوق آنزوا و هیجانی 

برای مهربانی.
همه چیز گذشته، ماجرایی که او درباره مردی نوشته است که زندگیش را وقف مشاهده 
پروانه ها می کرد، معنایی مضاعف دارد. معنایی که او به آن می دهد، این است: پروانه ها، 
ناپایدارند؛ اما در ابدیت شان، هیجان و اضطراب انسان ها را به دیده ترحم می نگرند. و 
معنایی که فاش نمی کند، این است: پروانه ها، زندگی هستند، زندگی، شفافیت و رنگ، 

چیزی مثل رنگامیزی ظریف و شکننده سبزه ها و آسمان.

ناهار خوران با مالرو/ ترجمه مصاحبه »ژرژ سوفر« از »اکسپرس« با »آندره مالرو«  |
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می پرسم:
شما غالبا کلمه Douceur را به کار می برید؛ اما این کلمه در آن چیزهایی که نوشته اید، 

چندان تکرار نمی شود.
پاسخ می دهد:

این، کلمه یی تازه است. در معنای امروزیش به زن ها مرتبط می شود؛ اما همیشه این 
طور نبوده است. آنچه غرب را متمایز ساخته است، شاید که تغییر نقش زن باشد. همه 
در این مورد به خطا می روند. هر چه در تاریخ تمدن های گذشته، بیشتر برویم، می بینیم 
که زنان، هرگز نه جذاب، نه مهربان و لطیف و دلنواز بوده اند. آن ها درشت، قوی و 
سنگین وزن بوده اند، آن ها »والکیری« بوده اند. به »عهد عتیق« نگاه کنید، حتی به »عهد 
جدید«. هیچ زنی را پیدا نخواهید کرد که به تصوری که امروز ما از زن داریم مطابقت 
کند. ملکه های مصر، »والکیری« بودند. و آنگاه ناگهان جسد یک ملکه دره نیل را میان 
دو جنگ یافتند. پوست تن او چین چین بود، چیزی که نمی گذاشت او را بار دیگری 
اشتباه کنند. موردی استثنایی بود؛ زیرا معموال اجساد پادشاهان و ملکه های مصر، پیش 
از آنکه دانش اروپایی به سراغ شان برود، از این گور به آن گور کشانده می شد. می دانید 
این ملکه که به ملکه های دیگر شباهت نداشت، چه نام داشت؟ آرامش یا مهربانی. این 

طلیعه اعصار جدید بود.
_ تنها طلیعه؟

_ بله، تنها طلیعه؛ زیرا پس از آن باید قرن ها را در نوردیم.
مسیحیت، اندیشه هایی خودش را داشت؛ اما به طرزی غریزی می دانست که این 
اندیشه ها، جز به آرامی و آهستگی، در میان تودها پیش نمی رود. انقالب واقعی غرب به 
زمان »کلو تیلد« باز می گردد و »بلوط ها« آورده ام؛ اما می ارزد که بازگشتی به تاریخ کنیم. 
آن وضعیت ها را به یاد می آورید. غرب در آن زمان، یکسره پریشانی و بی سامانی بود. 
کلیسا، موفق شده بود »کلوویس«_ سردار فرانک ها _ و جنگاورانش را به اردوی خویش 



55

نزدیک کند؛ اما این، پیروزی شکننده یی بود. در این زمان )آیا هنوز تغییری کرده است؟( 
همه به هم خیانت می کردند.

مساله برای اسقف ها این بود که »کلوویس« را آرام سازند.
چه چیز می تواند مردی را آرام سازد؟ یک زن. از این روی، کلیسا، »کلو تیلد« را از 
جیبش در آورد که از سویش آمده بود و او را به »تورنه« در بلژیک برد تا به انتظار سردار 
که وی را برای او نامزد کرده بودند، بماند؛ اما »کلو تیلد« چندان قشنگ نبود، نه قشنگ، 
نه چندان درشت پیکر، نه چندان قوی. او باهوش، جذاب و دلنواز و آرام بود. فقط همین. 
و سردار »فرانک« ها با خودها و اسب ها و اسب ها و »والکیری« های سرشار از قدرت و 

جالل خود، به »تورنه« شتافت. »کلوتیلد« را به همسری او در آوردند. 
و اعجاز ظرف سه ماه رخ داد. »والکیری« های او ناپدید شدند، سر به نیست و نابود 
شدند. مرده باد »والکیری« ها! و »کلوویس« بزرگ و نیرومند ماند و پشت سرش، »کلو 
تیلد« شرمگین و شکستنی، که با سردار هر کار می خواست می کرد. در این زمان، کلیسا، 
افسون را آفرید- شیوه یی نو برای اداره دنیا. آن کس که قدرت دارد و محصور زنان است، 
دیگر آزاد نیست. به ناپلئون نگاه کنید، مردی پای بسته در ماجراهای عاشقانه خویش_ 
و به عکس، به استالین بنگرید. زنان، در اطراف او به حساب نمی آمدند. او از مدرسه، 

بدخواهی و کین عمیقی به زنان داشت. مردی تنها بود.
و »مائو«؟ 

_ »مائو«، موردی پیچیده تر است. می دانید، او چهار زن گرفت. از زن اولش چیز 
زیادی نمی دانیم. ظاهرا او را مستور و پوشیده روی برایش آوردند. یک روز، زن، پرده از 

چهره برگرفت و »پیف«! »مائو« خود را از شر او خالص کرد. این، نامزد او بود.
»مائو« با زن دومش، سال ها بعد ازدواج کرد و همراه او با »چانگ« جنگید. »چانگ« 
زن را به اسارت گرفت و سر برید.سپس »چانگ« و »مائو« تظاهر به آشتی کردند. خیال 
می کنم عکسی که »چانگ« را پیروز و »مائو« را متظاهر به تسلیم و انقیاد نشان می دهد، 

ناهار خوران با مالرو/ ترجمه مصاحبه »ژرژ سوفر« از »اکسپرس« با »آندره مالرو«  |
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هنوز وجود داشته باشد. در این عکس به خوبی می توان دید که »مائو« جرات ندارد به 
چهره »چانگ« نگاه کند. فکر می کنم زن سوم »مائو« را مسکو ناپدید کرد؛ اما این ماجرای 
زن چهارم، زن فعلی اوست که افسانه آمیز است. او یک زیبا روی بود، »گرتاگابور« 
سینمای چین. او کمو نیست بود. یک روز تصمیم گرفت همه چیز را رها کند و برود در 
کوه به حزب بپیوندد. او راه های دراز چین را برید، نزد »مائو« رفت و به او پیشنهاد کرد 
بگذارید برای جنگجویان نمایش هایی برپا کند. ما این گونه نمایش ها را، »تئاتر نظامی« 

می خوانیم... »مائو« پذیرفت. آنگاه، با ازدواج کرد.
از آن پس، زن از چشم همه ناپدید شد. »کاربر« خود را که تمامی حیثیت اش بود، 
ترک گفت و جز برای »مائو« نزیست. او پاداش عملش راگرفت. آن دو با هم پیروزمندانه 
وارد پکن شدند و ورود به پکن، به عنوان آقای چین، واقعه مهمی ست. آن ها می توانستند 
در »شهر ممنوع« که پنج یا شش برابر »ورسای« است اقامت کنند؛ اما به آنجا نرفتند: 
ترجیح دادند در قصر سیبری وار کوچکی که گمان می کنم روس ها ساخته بودند، اقامت 
کنند: ساختمانی در نهایت زشتی. و در این جا هم این زن کاری جز پذیرایی از مارشال ها 

نمی کرد.
و آنگاه، انقالب فرهنگی رخ داد. چین روی موج غلیان افتاد. او همیشه از »مائو« 

تبعیت می کرد.
و ناگهان در گیرودار زمین لرزه، فکری به خاطر »مائو« رسید. تصمیم گرفت قدرت 
تازه یی را که در شرف تکوین بود، به او سپارد. و چون »مائو« چنین می خواست، او اطاعت 
کرد؛ زیرا هرگز کاری جز این نکرده بود. »گرتا گاربو« چینی که گذشت سال ها، پژمرده اش 
کرده بود، به ژاندار کی تبدیل شد، ژاندار کی بدون تل هیمه و کوهه آتش. او متوالیا »کلو 
تیلد« و »والکیری« بود: شاید این نمادین )سمبولیک( باشد. نمی دانم آیا عمر زن مهربان 
و دلنواز در شرف انقراض است. شاید »والکیری« ها در گیرودار سردر آوردن از گور 

باشند. از این پس، دنیا به سرعت تغییر می کند.
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او از گذشته بیش از آینده سخن می گوید. شاید همین شیوه است که به مکالمه »بلوط 
ها«، آن لحن استثنایی را بخشیده است. در این اثر، »ژیواگو«یی پنهان است، یا اگر بتوان 
گفت، چیزی مانند »خاطرات پس از مرگ« شاتو بریان. دو گل و»مالرو«، بازماندگان 
یک سلسله دگرگونی ها و مصیبت ها وزیر وزیر شدگی ها، با هم به جهان پیرامون خویش 
می اندیشند و شگفت زده می شوند وقتی که آن را به تقریب آرام می یابند. هر دو بیش از 
آنکه بخواهند قلب آینده را بشکافند می خواهند در غوغای هستی خویش، نشانه های 

کوچکی را کشف کنند ک شاید رخساره اعصار آینده را پیشاپیش بنمایاند.
می پرسم:

در آینده در فرانسه چه خواهد گذشت؟
من بیش از شما نمی دانم. بدون شک، طی زمانی نسبتا طوالنی، هیچ چیز...

منظورتان از »یک زمان نسبتا طوالنی« چند سال است؟
شما آن را چند سال می دانید؟

پنج سال. زیاد است. نه؟
پنج سال. موافقم. چرا این به نظر ما بزرگ و تقریبا عجیب می آید؟ سابقا دوران هایی 
که جنگی را از انقالبی جدا می کرد در تاریخ با برچسب »صلح رومی« مشخص می شد 
و توفیق در پی افکندن چنین صلحی، پیروزی شاهان محسوب می شد. امروز، ما میان 

پرده ها )فترت ها(ی تاریخ را ادوار مالل آوری می خوانیم. آدم های مضحکی هستیم.
دور و برما، مردم ناهارشان را می خورند. بیشترشان مردند. بی تردید، از قرار داد و 
ترازنامه سخن می گویند. به چندین زبان صحبت می کنند و در میان صداهای لیوان ها و 

چنگال ها در پس زمینه صدای »آندره مالرو«، کلمات انگلیسی به گوشم می خورد.
گاهی چهره یی به طرف ما بر می گردد و انگار می خواهد گفته های »مالرو« را بشنود. 

»مالرو« با کاردش بازی می کند.
می گوید: 

ناهار خوران با مالرو/ ترجمه مصاحبه »ژرژ سوفر« از »اکسپرس« با »آندره مالرو«  |



| افسانه شکسته مالرو  58

تازگی، این پرسش را از خود می کنم، پرسشی که به پاسخ آن نمی رسم: چه چیز موجب 
موفقیت کتاب های ژنرال در کتاب فروشی ها شده است؟ »خاطرات«، یک چیزی... اما 
متن سخنرانی ها، کتاب های میان دو جنگ، این ها چرا به فروش می رسد؟ آیا این کتاب ها 
را میخوانند؟ به چه دردشان می خورد؟ آیا این »اسنوبیسم« است یا وفاداری؟ یا شیوه یی 

مبهم برای هنوز نشان دادن احترام شان به رویایی که او به جای آن ها، در سر می پرود؟
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هنر، هنرمندان و 
شیدایی روشنفکران
مصاحبه »مادلن شاپسال«، نویسنده اکسپرس با مالرو: 
7 ژوئن 1976؛ این آخرین مصاحبه مالرو است
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است.«  جهان  هماورد  نیست،  جهان  بردار  رونوشت  »هنرمند، 
این عبارت را در صدر آخرین کتابتان، »زمان ناپذیر« نوشته اید. 

معنای آن چیست؟

من فکر می کنم که تمدن کنونی، محتمال در کار آن است که چیزی به 
همان اهمیت، ابداع کند که قرن نوزدهم ابداع کرد؛ اما نمی دانم این 

چیز چیست.

مگر قرن نوزدهم چه چیز ابداع کرده بود؟

فرد پرستی )اندیوید والیسم( را. توسعه اجتماعی، متضمن فرد پرستی 
بود و نمونه کامل فرد، ناپلئون بود. وقتی شخصیتی ادبی چون »ژولین 
سورل« ظهور می کرد، چه می خواند؟ »یاد بود سنت هلن« را. اوناپلئون 
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را چون الگو و سرمشق پذیرفته بود. این چنین وضع روبراه تر بود. امروز 
فرد گرایی به شدت ضربه خورده است.

دیگر از فرد و از افراد نشانی نیست؟

همیشه در گوشه و کنار، آدم هایی به چشم می خورند که می کوشند خود 
را جدی بدانند؛ اما کوشش شان چندان جدی نیست. در حقیقت پس از 
جنگ دوم که در آن برای مثال، علم، سرشتی دو گانه پیدا کرد_ از یک 
سو، طریقه بی هوش سازی و از سوی دیگر، بمب اتمی_ ارزشی که به فرد 
گذاشته می شد بسیار نحیف شد. فرد، راه خود را بی شتاب و بی عزم 
ادامه می دهد؛ اما فرد گرایی به عنوان »ایسم«، سخت ضربه دیده است.

فرد، در قرن نوزدهم، چه چیز احساس می کرد که ما امروز، دیگر 
احساس نمی کنیم؟

اهمیت را. این مساله به مقوله ارزش ها باز می گردد، با مقوله مفاهیم 
این  در  کنید:  نگاه  »پارس«  کتاب های  نخستین  به  ندارد.  کاری 
کتاب ها، این واقعیت که من، منم و مسئولیت این »من« را بر عهده 
دارن چون ارزشی واال به چشم می آید. این کیفیت را در آثار »زنان«، 
»آناتول فرانس« و »پگی« و در نخستین آثار »آندره ژید« نیز می بینید.

این ها، بیش از هر چه، روشنفکرند. دیگران چه؟ 

فردگرایی، شیدایی روشنفکران است، »خرده جنون« روشنفکران است. 
را جایگزین  آیین سپاسی  که  آن شده اند  روشنفکران شیفته  امروز  تنها 
چیزی سازند که باید آن را آیین »مسیحایی« خواند )منظور انتظار یک 
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مسیح نجات پخش است(. 

شما می گویید که بداعت این قرن، ختم دوران فرد گرایی است؛ 
اما آیا این قرن با این همه، قرنی نیست که در آن با فریاد اعالم 
می کنند:»من یک زنم، و این مهم است«، »من یک سیاهم، و این 
مهم است«، »من یک کودک، یک دیوانه، یک کارگر مهاجرم و 

این مهم است«؟ 

اگر من بودم می گفتم: من یک سیاه محروم بی بهره ام، می خواهم یک 
سیاه بهره ور و برخوردار باشم. من زنی هستم که... چطور بگویم؟ من 

زنی هستم که صاحب حقوق خویش نیست.

زنی استثمار شده؟

بله، این کلمه را نگه داریم، کلمه بسیار خوبی ست؛ زیرا آنچه قدر مشترک 
یک زن و یک استثمار شده است این است که این هر دو، اجبارهایی را 

تاب می آورند.

چه کسی اجبارهایی را تحمل نمی کند؟

این پرسشی ست که می توانید از دید ما بعد طبیعی طرح کنید، نه از 
دید علمی؛ زیرا اگر چه شاید دشوار می توان دانست حالت »غیر اجبار« 
چیست، اما درک این که زندانی هستید، بسیار آسان است. اگر بخواهیم 
با دقت وصحت فکر کنیم لحظه یی وجود دارد که نباید خود را دستخوش 
بازس عبارت های منفی ساخت. فکر منفی، بسیار قوی ست؛ اما به این 
که چنین فکری صحیح است یا نه نیز باید توجه داشت... ما سخت در 

هنر، هنرمندان و شیدایی روشنفکران/  مصاحبه »مادلن شاپسال«، نویسنده اکسپرس با مالرو |
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اسطوره ها زندگی می کنیم. بنابراین، اگر در واقع، زنی که همه چیز دارد، 
به مبارزهدر صفوف نهضت آزادی بخش زن می پردازد، می توان در باب 
روش او تردید کرد؛ اما اگر او زنی باشد که چهار فرزند دارد، بیمار است، 
کار هم باید بکند و شوهرش هم کتکش می زند درست نیست که در باب 
جبر و فشاری که تحمل می کند، تردید ورزیم. عقل حکم می کند هر کار 

که می توانیم برای او انجام دهیم.
در باب این مساله اجبارها من تقریبا با آن رهبر چینی موافقم:»اگر مردمی هستند 
که پوست درخت می خورند باید که آن ها از خوردن پوست درخت، دست بدارند و 
چیزی برای خوردن داشته باشند.« اگر زنانی واقعا استثمار شده، وجود دارند باید که 

این وضع دردناک پایان یابد.

فکر می کنید تحقق این امر، آسان است؟

زمینه یی روشن وجود دارد و آن زمینه نابرابری حقوق است. چندی پیش 
نام  برنامه یی دیدم که »امروز، خانم«  )آ. _ ۲(  تلویزیون کانال دو  در 
دارد. این برنامه روزانه جالبی ست؛ زیرا در آن، زنان ناشناسی را می بینم 
این برنامه،  از خود سخن می گویند. در  که می آیند پرسش می کنند و 
همه گونه زنی بود، یک معلم، یک کارگر، و زنی که در اصطالح، »خانه 
دار« می نامند... و باری، وقتی آن ها از مسایل شان سخن می گفتند، میل 
داشتند مجمل گویی کنند. دلم می خواست به آن ها بگویم:»نه، اصال 
مجمل گویی نکنید. تا زمانی که در وضعی قرار دارید که در آن، فالن 
حق را از شما دریغ می کنند، باید نبرد کنید_ و ما هم باید دوش به دوش 

شما نبرد کنیم.« 
انکار یک حق، امری ست مطلقا عینی، و حق فی نفسه، حق مجرد، می تواند چیز 
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بسیار پیچیده یی باشد؛ اما حق عینی، حق همه کس، امری انتزاعی نیست.
وقتی در قلمرو »عین« قرار داریم، دیگر دلیلی ندارد به ما بعدالطبیعه بپردازیم، و 

زنان باید همان حقوق مردان را به دست آورند.

فکر  چه  باب،  این  در  آورده اند.  روی  نوشتن  به  زنان  اکنون 
می کنید؟

وقتی زنان نمی نوشتند، می گفتیم:»روزی که آفرینش واقعی مونث آغاز 
شود، چه ها که نخواهیم دید« و اکنون آفرینش زنانه آغاز شده است، 
زنان دیگر عروسک های پشت پرده نیستند و من می بینم که آنچه زنان 

سرانجام درباره »زنانگی« می گویند، اندک مایه یی بیش نیست....

منظورتان از »زنانگی« چیست؟

یک قاره دیگر... وقتی شما با زنی صحبت می کنید، اگر از رابطه اش با 
زندگی سخن گوید، رابطه اش، رابطه شما نیست، رابطه اش با کودکان، 
رابطه شما نیست و رابطه اش با عشق از این هم کمتر. در نتیجه، چیزی، 

تجربه خاصی، زن را از مرد جدا می کند.

و شما این تجربه را در آنچه زنان می نویسند، نمی بینید؟

می بینیم که این تجربه، وزنی ندارد. وقتی به »مادرم دو الفایت« فکر 
دردسر  گونه  صد  با  کلو«  خانم  »شاهزاده  نوشتن  مرقع  که  می کنیم 
روبرو بوده، به خود می گوییم که زنان امروز با آزادی هایی که دارند، 
که  زنی  می رسد  نظرم  به  باشند.  کوچکی  های  »استاندال«  باید  همه 
چیز مهمی درباره زنانگی بگوید، کتابش عالم گیر خواهد شد، او »سولژ 
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نیتسین« تازه یی خواهد شد.
البته باید گفت دراز زمانی نیست که زنان می نویسند. تجربه مشخص زنانه یی که 
از آن سخن به میان می آوردیم ممکن است در نسل دوم نویسندگان مونث آشکار شود، 

و از همه چیز گذشته، ادبیات بیش از ۱۵۰۰ سال عمر ندارد.
وقتی یک موجود انسانی، مونث است، خو گرفته است که نخست، آنچه را که 
خویشتن اوست، آنچه را در »خود« اوست، آنچه را که احساس می کند، نفی کند. برای 
این کار، واژه های مناسب در اختیار ندارد. بنابراین، آنچه او می گوید، رنگ ابتذال و 

عاریت دارد؛ اما برای این کار، زنان دارند زبانی نو می سازند.
این زبان را باید در شعر و موسیقی پدید آورند. باید واژه هایی اختراع کنند؛ زیرا 
در سرشت شاعر راستین است که آنچه را وجود ندارد، آنچه عرضه می دارد، پدید 

می آورد.

قهرمانان  از  و  دارند  قهرمانان مذکر حضور  رمان های شما،  در 
مونث، نشانی نیست. چرا؟

در رمان های من، زنان وجود ندارند. این طور پیش آمده است که در 
آن ها  در  می توان  که  مونثی  شخصیت های  نیست.  زن  من،  رمان های 
یافت_ اساسا در کتاب »جبر زندگی« )وضع بشری(_ در عین حال، بسیار 

کهنه شده اند. گونه ی زنان ماجراجوی آن عصر منقرض شده است. 
در شوروی پنداشته اند که زن روسی، زن آینده خواهد بود، و حال آنکه زن روسی، 

زن قرن نوزدهمی ست، بسیار آزادتر از زن قرن نوزدهمی، با این همه، قرن نوزدهمی.
مگر قرن نوزدهم، قرنی بود که در آن همه در جستجوی کلید بودند. فیلسوف 
بودن در قرن نوزدهم در این کالم خالصه می شد: جستجوی کلید. در زمان کنونی، 

آدمی که در جستجوی کلید باشد، حالت دانشمند خیال گرا را دارد.
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به زیست شناسی نگاه کنید: به هیچ پژوهشگر جدی بر نمی خورید که به شما 
را جستجو می کنم که جایگزین نظم و نظام  بیندیشد:»من نظم و نظامی  یا  بگوید 
بنیاد انواع »داروین« سازم... و باالخره، قرن نوزدهم می خواست جهان را با نظام هایی 
میزان، شناختنی و فهمیدنی سازد؛ اما ما می کوشیم که جهان، هر چه ناشناختنی تر 

می شود، به حدی که آن را هر چه نا میزان تر می بینیم.

نو آوری تمدن کنونی همین است؟

خواهد  سوگواره  به  نهج،  این  آیا  که  می کنم  پرسش  خود  از  همواره 
فرجامید، و کار را خراب تر خواهد کرد، یا به یک پدیده بزرگ روحی، اما 
نه لزوما مذهبی، خواهد انجامید، یا آنکه مردم به جایی خواهند رسید که 
عادت کنند در نوعی »سرزمین بی طرف« بشر برند، چنانکه سرانجام، 
حالت  این  بی طرف،  این سرزمین  در  زیستن  گیرودار  در  متخصصان 
خنثی هستند. هر سه فرضیه، ممکن الوقوع است. در این حالت خنثی، 

چگونه باید جهت یابی کرد؟
با  را چندان احساس نمی کنم. یک پدیده بزرگ روحی  به جهت گیری  نیاز  من 
این واقعیت مشخص می شود که پیش بینی ناپذیر و تصور ناپذیر است. به هیچ روی 
نمی خواهم بگویم که راه حل احتمالی، هر چه می تواند باشد، حتی می تواند مذهبی 
باشد، نه، می خواهم بگویم که راه حل فعال تصور پذیر نیست. داده های ما در پیش 
روست و در فاسوی داده ها، خال به چشم می خورد. مادر گیرودار گذراندن دوره یی 
خاص در جهانی بی مانند و بی پیشینه ایم. تمدنی که از کالسکه به بمب اتمی و به فتح 
ماه رسیده است، بی سابقه ست، و بر رغم این رشد باور نکردنی قدرت، عجز و فتور 
کامل این تمدن را در بازبینی و بازشناسی خویش به چشم می بینیم. تازه ترین پدیده ها 

این است.
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نظام فهم و شناخت عمومی جهان  از  فکر می کنید که می توان 
گذشت؟ یا از پژوهش های آن؟

وقتی »اینشتین« به من گفت: »وبا این همه، نظمی وجود دارد، می خواست 
بگوید: اوال چیزی هست که من می دانم و بهتر از دیگران می دانم، ثانیا 
در فراسوی آنچه من میدانم، آنچه رخ می دهد، شاید از مقوله تصادف 
از مقوله  از مقوله تصادف محض نیست، لزوما  محض نیست و آنچه 

قوانین حاکم بر جهان است.
شما کسی هستید که هر چه بیشتر می نویسد و چنان است که گویی همه چیز برای 

شما، باید سرانجام به تالیف کتابی انجامد.
بله، من کسی هستم که می نویسد و جز این، کاری نمی کند. در این باب، اندک 

تردیدی وجود ندارد.

آیا نوشتن، نوعی عمل است یا یک شیوه زیست؟

نوشتن، عمل است. در عین حال، چیز دیگری هم هست؛ زیرا عملی که 
اهمیت دارد، تاثیر گذاشتن در مردمات است؛ اما نوشته، دارای هر شکل 
و صورتی که باشد، بازی کردن رویاهاست. آنچه برای من در مقوله عمل 
وجود داشت با ژنرال دو گل وجود داشت. من با فعالیتی در خور اعتنا 

می زیستم، فعالیتی که قطع شده است. من خود را باز مانده می دانم.

من نیامده ام شما را به عنوان یک بازمانده ببینم.

و مقصود من هم  باشم  بازمانده  نیست که من  آن  از  مانع  گفته شما، 
این نیست که فقط بازمانده ام. ابلهانه ست اگر چنین بگویم؛ اما لحظه یی 
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این  وجود دارد که آنچه جدی تر است، کار است. »مارسل پروست«، 
لحظه را شناخت.

من کارهایی کرده ام، از جمله رنگ بناهای پاریس را عوض کرده ام، بناهایی که با 
همان رنگ پیشین شان هم مرا به هیجان می آوردند، سقف اپرای پاریس را هم درست 
کرده ام؛ اما در زمان کنونی، دیگر به این کارها رغبت ندارم. به یک کار شوق انگیز هم 
پرداختم: تدریس از طریق تلویزیون، کاری که همان اهمیت را داشت که نهاد آموزش 

اجباری.
متوجه شدم که باید با توضیح این برنامه برای نمایندگان، کار را آغاز کنم. جراتمندانه 
به آن ها توضیح دادم؛ اما این اندیشه که زندگی ام را به این گونه کار بگذرانم، دیگر 
آنقدرها مرا جلب نمی کند. به هر صورت، اگر کار تدریس تلویزیونی را به نحوالحسن 
انجام دهند، نتایج بزرگ به بار خواهد آورد. من شیوه تدریس تلویزیونی را در ژاپن 

دیده ام. در آن جا سرپرستی کار، با دولت نیست، با بنیادهای ملی ست.
به هر صورت، اجرای این گونه برنامه ها، یعنی آنچه شما آن را عمل می نامید، بستگی 
به این دارد که آدم با چه کسانی همکاری دارد. برای من، بسیار هیجان انگیز بود که 
با دو گل، به اجرای این برنامه ها بپردازم؛ زیرا میان من و او، پیوند فکر و خویشاوندی 
روح بود. به هیچ روی میل ندارم با »ژیسکار دستن« به اجرای این برنامه ها بپردازم، 
نه از آن روی که در حقیقت امر، او برای من آدمی ست که در زمان دو گل، در شورای 
وزیران می دیدم. من و او پیوند و رابطه فکری نداریم و این پیوند و رابطه می دانید که 

به هر امر بزرگ، هر برنامه بزرگ، رنگی کامال متفاوت می دهد.

همه  نوشته های شما  اما  است؛  مقدس  کاری  برای شما  نوشتن 
برگردان زندگی شماست که مبارزه و عمل سرشته است. آیا هر 
به  نمی انجامد؟  نوشتن  به  مبارزه، سرانجام  گونه عمل، هرگونه 
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عنوان نمونه، »مائو« نبرد می کرد و می نوشت.

می گویید همه چیز  به نوشتن ختم می شود؟ اطمینان ندارم این مفهوم 
صحیح باشد. نقاشی را در نظر آورید. اگر »مائو« به نوشتن ختم کرد از 
آن روی بود که پای سخن، پای کالم، در میان بود. هر سخنی، بله، به 
نوشتن می انجامد، به عبارت دیگر، سخن سنجیده، سخن مستدل، تقریبا 
به قطع یقین، به نوشتن می انجامد و نمی دانم چگونه سخن می تواند به 
چیزی دیگر انجامد. بر روی هم، توانایی های ما بی کران نیست. شاید 
صاحب یک تمدن سعی- بصری شویم و آن زمان، سخن قالب هایی جز 
این صورت، رمان  اما چندان مطمئن نیستم که در  پیدا کنند؛  نوشتار 
را با استفاده از ضبط صوت خلق کنند. بیشتر فکر می کنم اصال رمان 
صفحه  است.  شده  سپری  رمان  عصر  الساعه  هم  نوشت.  نخواهند 

حوادث روزنامه ها جای رمان را تنگ کرده است.

شما کتاب »زمان ناپذیر« را نوشته اید که در واقع پرستشگاه هنر 
نقاشی ست. می خواهم بدانم نقاشان هنگامی که نقاشی می کنند 

واژه هایی برای حفظ آنچه پدید می آورند، دارند؟

نه آن ها به چیز دیگری می اندیشند.

به چه چیز؟

بیندیشید  پرداخت می کنند، صیقل می زنند.  را  آن ها فرمول های شان 
فرمولی  همه،  تقریبا  که  می یابید  در  آنگاه  می شناسید،  که  نقاشانی  به 
بی نقص دارند و شما به خود می گویید: »این بابا، با آن قیافه گاراژ دارها 
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چطور می خواهد این همه چیزها را جستجو کند؟ دارد مثل »هراکلیت« 
فیلسوف حرف می زند.« این از آن روست که او ساعت ها فرمولش را 

پرداخت کرده است.

سبز  اندازه  به  »سبز«  این  »نگاه کن،  نمی گوید:  خود  به  او  آیا 
نیست«؟

او به جز همین نمی اندیشد؛ اما این همه، شکل واژه به خود نمی گیرد. 
من فکر می کنم که نقاشان، بی اندازه، به رنگ ها می اندیشند. یک پرده 
نقاشی، منفذ بزرگی ست که در آن چیزی را قرار می دهند، آن قدر که منفذ 

بسته شود.
رنگ صورتی  دارد.  رو  پیش  منفذ  یک  نقاش،  می افتد:  اتفاق  چنین  این  جریان 
خاصی را مجسم می کند. این رنگ صورتی را می سازد. آنگاه متوجه می شود که صورتی 
تخیلی اش با مجموعه، هماهنگ است؛ اما صورتی واقعی به آن نمی خورد. آن را خط 
می زند، قلم می کشد. او مثل ما عمل می کند. ما عبارت های مان را خط می زنیم. او 
هم صورتی واقعی را قلم می زند؛ اما روی صورتی یی که به کاربرده بود، قلم نمی کشد.

کار آسانی است.

نباشند،  اگر کامال گمنام  نقاشان  این است که  نگاه کنید، موضوع  اما 
آدم های خوشبختی اند. من هرگز نویسنده یی را در حالت خوشی و سر 
خوشی ندیده ام؛ نقاشانی را که نام و آوازه یی داشته اند بسیار در این حالت 
دیده ام. من به ترتیب، »براک«،»پیکاسو« ، »روسو« و »ماتیس« را که تازه 
چون یک شوربخت، بیمار بود، همه را در سن بیش از هشتاد دیده ام، 

همه شان در حالتی از شور و شادی و خلجان می زیستند.
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چرا نویسندگان کمتر با رنج فاصله می گیرند؟

و  شادی  باید  نگیرید.  کم  دست  را  این  هرگز  می سازد.  اشیایی  نقاش 
سرخوشی نقاشان را در لحظه یی که قایق کوچک شان را ساخته اند، دید، 
حتی آدم هایی مثل »پیکاسو« را که می گفت:»من اصالح نمی کنم، من 
با  او  می رفت  پیش  خوب  چیز  همه  وقتی  غیره...  و  نمی کنم  تجدید 

پرده هایش از راه می رسید و می گفت:»کامل است، کامل است!«
به  و  برسند،  راه  از  که  نمی بینید  را  شاعر  پرس«  ژون  »سن  مثل  آدم هایی  هرگز 
از نوشتن چهارصد صفحه از  از آن روی که  همسرشان بگویند:»کامل است«، تنها 
کتابی فارغ شده اند! و نگاه کنید به نقاشی بدبخت مثل »گوگن« و به سهم شادی در 
نامه هایش، آن جا که از نقاشی سخن به میان می آورد؛ و حال آنکه در بقیه مطالب، شور 

و طنینی نشان نمی دهد.
اعماق وجودتان، سخن  از  که  گویی  تراشی،  پیکر  و  نقاشی  از  و  نویسنده اید  شما 

می گویید.
این برای من رابطه یی اساسی است. من هنرهای تجسمی را بسیار بیشتر از ادبیات 
دوست دارم. ادبیات را به اندازه کافی می شناسم، به دلیل آنکه مجبورم؛ اما اگر به 
سرزمینی ناشناخته سفر کنم، تنها چیزی که به شتاب به سوی آن می روم هنر است 
و ابن از آن روی که این چنین میتوانم به سوی شناخت روم. اگر بخواهم به سوی 

انسان ها بروم، نخست باید زبانشان را بدانم.
و حال آنکه هنر را می فهمید.

فوری.

اما چه فهمید؟

چنانکه در مورد شناخت زنان صادق است، تفاوت را می فهمم. اگر در 
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»مجله جدید فرانسوی« )نوول روو فرانسز( ، »پوالن«، مدیر ادبی بزرگی 
بود، از آن روی بود که می دانست وقتی چیزی یه هیچ چیز دیگر شباهت 
همانند  دیگر  کس  هیچ  به  کسی  وقتی  است.  متفاوت  چیز  آن  ندارد 
نیست آن کس، کسی ست و  به دلیل آنکه من همین احساس را در برابر 
آثار »دو بوفه« نقاش داشتم، از او اولین پرده یی را که فروخت خریدم. 
مهم نیست که اشتباه می کنم یا نه. آنچه اهمیت دارد این است که من 

رابطه ام را با هنرهای تجسمی مطمئن نمی بینم.

حتی ادبیات؟

خاصه با ادبیات. با ادبیات، آدم هرگز به شناخت نایل نمی شود.

و با اثر تجسمی به شناخت نایل می شوید؟

اگر این اثر، به درجه نظم و هماهنگی و جامعیت رسیده باشد، بله، یعنی 
از نظم درونی  تالی و سابقه نداشته باشد و  اثر در عین زمان،  این  اگر 
برخوار باشد. هر هنری را به یک دید می توان گفت که از وجد آفرینش و 

شو خلق پدید آمده است، یا نه.

چگونه ست که جوانان دوروبر شما دیده نمی شوند و حال آنکه 
شما به چیزهای تازه یی که آن ها می توانند عرضه می کنند کشش 

بیش از اندازه دارید.

مرگ پسرانم، مرا از جوانان جدا کرده است. مساله به همین سادگی ست. 
اگر پسری را بیینم که در سن و سالی باشد که آن ها بودند، پس از مدت 
معینی سخت ناآرام می شوم. باری، از این لحظه به بعد، بحث من با آن ها 
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درباره آنچه در این یا آن زمینه فکر می کنند، ضایع می شود و دیگر به 
زحمتش نمی ارزد.

سخن  ندرت  به  دیگران  و  مرگ  باره  در  خود  احساس های  از 
سراسر  در  که  ست  واژه یی  مرگ  واژه  همه  این  با  و  می گویید 

آثارتان تکرار شده است. مرگ برای شما چه معنایی دارد؟

 در باب مرگ آنچه به جد اندیشیده ام در کتاب الزار آورده ام. بخشی از 
رعب غربی مرگ از آن جا ناشی ست که بیمار، ناخودآگاه خود را تجسم 
یک جسد می پندارد. تناسخ ما غریبان، تجسد ما، در یک جسد تحقق 
پیدا می کند. این یکی از عواملی ست که نقش عظیمی در دلهره و ترس 

آگاهی مشخص غریبان در برابر مرگ دارد.

ترس از جسد؟

بله، ناخودآگاه شما آغاز می کند که خود را جسد ببیند، جز آنکه از این 
تنزل به حد کنش پذیری کامل وحشت زده شوید، کاری نمی توانید 

کرد. در این باب روانکاوان اصطالحی دارند...

اختگی؟

بله، همه جنبه های منفی در تناسخ دیگری، تناسخ آسیاییان، آدم ها کمتر 
اما  ندارند؛  دوست  چندان  را  قورباغه شدن  احساس  شاید  می ترسند. 

می توانند امیدوار باشند که قناری خواهند شد!
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و شما چه فکر می کنید؟

برای من، معضل مرگ، فوق العاده مهم است، از دید ما بعد طبیعی، نه 
انسانی،مرگ، خاطرم را مشغول نمی کند. اصال از کشته شدن و مردن 

نمی ترسم؛ زیرا این هر دو برایم بی تفاوت است.
آنچه خاطرم را مشغول می دارد، چیزی ست که کرکگارد آن را فضاحت می نامد. 
واقعه برگشت ناپذیر، آری این واقعه فکر مرا به خود مشغول می دارد. نه ظاهر قضیه، 

در واقع مرگ یکی از قوی ترین وسایل درک معنای حیات است که در دست داریم.
سخن گفتن از مرگ یکی از عقالنی ترین طرق سخن گفتن از زندگی ست.

از مرگ کاری که ما اکنون می کنیم به معنای آن  سخن گفتن 
نیست که داریم زندگی می کنیم، در مدار زندگی قرار داریم؟

درخور  مساله  این  دارد؟  معنایی  چه  مرگ  معناست:  این  به  نیز 
اعتنایی ست؛ زیرا معلوم نیست که صد سال دیگر گفته نشود که نکته 
به جایی ست که مساله مرگ  تمدن همبسته رسیدن  برای یک  اصلی 
ممکن نباشد- نه بجایی که پاسخ وجود نداشته باشد، بلکه به جایی که 

مساله مطرح نباشد.

هنر، هنرمندان و شیدایی روشنفکران/  مصاحبه »مادلن شاپسال«، نویسنده اکسپرس با مالرو |
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مرد همیشه 
جستجوگر
نویسنده »تایم«؛ مصاحبه در تاریخ دهم ژوئن 1973 
انجام شده است.
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شاید او آخرین چهره رنسانس گرای قرن بیستم است. در هفتاد و دو سالگی آندره 
مالرو مرد همیشه جستجوگر است: نگاه به شدت درخشانش را همچنان بر تقدیر انسان 
و بر دریافت های دگرگون شونده انسان از واقعیت در هنر و سیاست، دوخته است. کتاب 
تازه اش جمجمه یی از عقیق سیاه، به تازگی در پاریس منتشر شده است. مالرو در این 
کتاب، گفت و شنودهای کاوش کرانه اش را با پیکاسو به یاد می آورد و به طرزی خیره 
کننده و مهیب، در هنر- شرقی، غربی، آفریقایی، سرخپوستی و ما قبل تاریخی- غور و 

تامل می کند.
پل رس در ورپرلو بوبی سون از توابع پاریس، با مالرو دیدار کرده است. مالرو در این 
جا، ویالی راحت ویلورین بسر می برد که محاط در میان چمن های گسترده و سروهای 

کهن است. این، برآیند گفت و گوی پل رس با مالرو است.
مالرو به دقت، دوروبرش را نگاه کرد. نقاشی هایی از براک، شاگال و روئو و عکس هایی 
از گربه های محبوبش روی میزها و جالباسی های کشودار به چشم می خورد. با اشاره به 
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یک منظره دریا با آب تیره و قایق های آبی و خاکستری گفت: »به این اثر براک بسیار 
عالقه دارم. می بینید، این تابلو قاب واقعی ندارد. این ها قطعه هایی از چوب است که 
براک بهم چسبانده است و بر پشت آن ها نقاشی کرده است.« از براک به لئونارد داوینچی 
پرداخت. پرسید: »می دانستید که مونالیزا در حمام های فرانسوای اول لویی چهاردهم و 
ناپلئون آویخته بود؟ )در آن روزگاران عالمت احترام فوق العاده به نقاشی ها، آویختن آن ها 
در حمام های مجلل اشراف و نجبا بود.( طبیعی بود که فرانسوای اول مونالیزا را در حمام 
خود آویزد؛ زیرا آن را از لئوناردو خریده بود؛ اما چندان منطقی نبود که لویی چهاردهم آن 
را در حمام خود بیاویزد؛ زیرا در دوران سلطنت او، نقاش بزرگ، را قائل بوپ و در عصر 
ناپلئون لئوناردو نقاش درجه دومی به شمار می آمد. شهرت لئوناردو پس از رمانتیک ها 

آغاز شد.«
مالرو سیگارکش قهار پیشین، سیگار و مشروب را ترک کرده است. سالم و جوان تر 
از آن می نمایند که در سال های اخیر می نمود. گفت: »صبح ها نسبتا زود بیدار می شوم. 
در بستر، نامه های رسیده را می خوانم، شست وشو می کنم و بعد، تمام روز را به نوشتن 

می گذرانم؛
بیش از حد کار می کنم. دیگر رمان نمی نویسم. چه کسانی رمان نویسان بزرگ نسل 
من اند؟ همینگوی آخرین رمانش را پرداخ نکرد. ژید در ده سال آخر زندگی اش، یک 

رمان واقعی ننوشت. سارتر رمان را رها کرد، من هم.«
»چرا؟ نمی دانم. شاید به خاطر آنکه رمان به قدرت روایت نیرومندی نیاز دارد. 

روایت امروز جای خود را به تصویر ایماژ داده است.
خشونت تلویزیونی، زندگی هر روزه، هواپیمابایی ها و همه انواع حوادث کوچکی که 
زمانی برای رمان نویسان، یک راز بود، به کشتن رمان روایت گر باری کرده است که همه 

با آن آشناییم -از بالزاک تا تولستوی.
این نوع رمان روایت گر با انتشار مادام بوواری ضربه خورده بود. می دانید واکنش 
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الکساندردوما پس از خواندن مادام بوواری چه بود؟ به پسرش گفت: »اگر ادبیات این 
است، چنین ادبیاتی را ما داشتیم.« و راست می گفت! فقط مادام بوواری را با سه تفنگدار 

مقایسه کنید.
تاریخ داوری خواهد کرد که آیا مالرو یک رمان نویس بزرگ یک تاریخ نگار هنر، یک 
چهره سیاسی با هر سه ست. او به سپید سازی بناهای پاریس و تبدیل پاریس به شهری 
پاکیزه، افتخار خاصی می کند: از خود پرسیده بودم آیا پاریس اینهمه اندوهگین است. 

هیچ دلیلی وجود نداشت که پاریس چنان اندوهگین نماید.
معماری بزرگ پاریس به قرن های هفدهم و هیجدهم -قرن های شاد- باز می گردد؛ 
اما چرک، رنگ های سایه دار نمودار شد. یک روز در زمان وزارت فرهنگم، ژنرال دوگل از 
من پرسید کار تمیزکاری پاریس چگونه پیش می رود. جواب دادم: عالی بگذارید کور 
کاره را در لوور به شما نشان دهم. در میان حیاط ایستادیم. نیمی از آن سیاه دودن یی بود، 
نیم دیگر، سفید درخشنده. ژنرال به پیش رو و پشت سر نگاه کرد و آنوقت، سوت بلندی 

زد. این تنها وقتی بود که دیدم ژنرال دوگل سوت می زند.
گفت و گو درباره سیاست، سیاستمداران پیش آمد: چرا در اروپای امروز سیاستمدارانی 
بزرگ به قامت دوگل وجود ندارد؟ مالرو با نیشخندی نادر پاسخ داد: »آقای عزیز، امروز 
رمان در وضع ناگواری بسر می برد، و اروپا همچنین. ما رمان های مان را پرداخت نمی کنیم 
و خداوند نیز مردان بزرگ را پرداخت کامل نمی کند. عصر دینوزورها به پایان رسیده 

است.
مالرو احساس می کند که پایان یک عصر فرا می رسد:

»در ۱۴۵۰ تحولی آغاز شد: فتح جهان به دست اروپا از پی استعمار. ما جهان را 
کشف کردیم. هیچکس ما را کشف نکرد. این دوره پانصد سال دوام آورد. سال ۱۹۵۰ 

پایان این عصر را اعالم کرد.
هند در ۱۹۴۷ از استعمار رست، مائو در ۱۹۴۸ چین را گرفت. در کتاب من، دورنمای 

مرد همیشه جستجوگر/  مصاحبه مالرو  با مجله تایم |
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ختم تمدن غرب تصویر شده است، درست به همان گونه که امپراطوری رم به انتها 
رسید. ما عمال میان دو تمدن -تمدن استعماری و تمدن استعمارزدا- قرار گرفته ایم. 

هنوز به درستی این حالت را نمی شناسیم، بلکه فقط حس می کنیم.
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هم بازیگر
هم تماشاگر
ترجمه نقدی از هفته نامۀ پیشرو فرانسوی، »نوول اوبسرواتور«، 
بر »آندره مالرو یک زندگی در قرن«، اثر »ژان الکوتور«
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آنچه در او با شکوه است، قدرت او در تبدیل واقع است. آندره مالرو آیا زندگی اش را 
خواب دیده است با خواب هایش را زندگی کرده است؟ این خیال ها و این اسطوره ها که 
روشنایی و هم آلودی بر افسانه او می افکنند از کجا آمده اند؟ آیا از این قرن دیوانه پرفریاد، 
این قرن آکنده از بوی گوشت جزغاله شده انسان این قرن سرشار از شعله ها یا از روح 
و روان خود او که محسور قهرمانان، امپراطوری ها و یادگاری های آن ها پس از مرگ شان 
است؟ این پرسشی است که چون آندره مالرو را از نو می خوانی می بینی که درتن و جانت 
تیر می کشد. این پرسش، بیشتر مشکل هر زندگینامه نویس جدی است که می خواهد 
مه و دودی را کنار بزند که مولف جبر زندگی در فضای زندگی خویش مننشر کرده است. 
و همه ارزش کتاب تازه ژان الکوتور- آندره مالرو: یک زندگی در قرن از این است که از 

این دشواری پرهیز نکرده است. به عکس: او از این ابهام محور کتابش را ساخته است.
مالرو به چشم او، نخست دریافتی استثنایی از یک لحظه تاریخ است. مردی ست که 
تقریبا یکباره دریافته است که این عصر، دریافتی نمی تواند بود روایت کردنی نمی تواند 
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بود، تغییر شکل دادنی نمی توانند بود، مگر به این شرط که هم، یکی از بازیگران و هم، 
تماشاگر مطلق آن باشی.

مه، همه حرکت های مالرو را در لغاف می گیرد و مستور می سازد او به هیچ روی عمال 
شروع انقالب چین را تجربه نکرده است. او در شانگهای نبوده است. احتماال هرگز با 
بورودین برخورد نکرده است. با روشنفکران شوروی جز در کنگره یی که در محدودترین 
سنت تبلیغات حزبی در عصر استالین برپاشد، آشنا نشده است. این گفت و شنودهایی 
که نقل می کند. گفت و شنود با دیمیتروف با الرنس با مائو با دوگل آیا در جایی در این 
اروپای آشفته و در این آسیای معذب در فالن روز و فالن ساعت صورت گرفته است؟ 

با آنکه او آن ها را تغییر شکل داده است؟ یا آنکه به سادگی، آن ها را تصور کرده است؟
ژان الکوتور با همان اندازه دقت ممکن به این پرسش ها پاسخ می دهد که باید داد؛ اما 

فراموش نمی کند که موضوع اثرش مالروست.
به دیگر سخن، یک هستی، یک افسانه و یک بنای تاریخی و آنچه بیش از همه او را 

جلب می کند فرآیند آفرینش است.
زیرا در این جاست که آنچه فراتر از استعداد است، جلوه می کند. عصری که آندره 
مالرو تجربه کرده است، عصری دیوانه ست. این آشکار است؛ اما این نخستین عصری 
در تاریخ جهان شناخته شده نیست که سزاوار این وصف است: انقالب رم، فروریزی 
امپراتوری رم، احتضار بیزانس آشوب تجدید حیات )رنسانس(، هیاهوی قرن هیجدهم... 
پس در چه زمان انسان ها توانسته اند در آرامش بسربرند؟ نویسندگان و فیلسوفان در 
پناه گرفته اند. برخی ای پنجره  اتاق شان  این آشوب ها و فروریزی ها معموال در  قلب 
فضاهای بی کران را نظاره کرده اند و درباره بی معنایی رویدادها اندیشیده اند. برخی دیگر، 
از یک قرن پیش، ازبن تغییر روبه داده اند، به کسوت مبارزه جویان در آمده اند و آثارشان 
گواه عصرشان شده است. این است استحاله آفریننده یی که مالرو آن را با موفقیت به 
سرآورد: او بازیگر است؛ اما همچنین عصر خویش را درک و تبیین می کند با اینهمه 
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لحظه یی از یاد نمی برد که تنها مشکل خطیر که در برابر انسان قرار گرفته، معنای حیات 
اوست، و همچنین بیشتر معنای مرگ او. به این دلیل است که مالرو یک افسانه شده 
است، به این دلیل است که واقعیت و خیال را در آمیخته است. او در چین نبوده است؛ 
اما تجربه کوتاهش از استعمار فرانسه در هند و چین به او فرصت بخشیده است تا یکباره 

اهمیت آنچه را در شانگهای می گذشته درک کند.
او در بحبوحه کشمکش های سیاسی پیش از جنگ دوم در پاریس بود و جز تماسی 
جزئی با این کشمکش ها نداشت؛ از آن روی که از روی غریزه تشخیص داده بود فرع 
کدام است و اصل کدام. فرع، سخنرانی ها بود، ز دو بند ها بود، عرضحال نویسی بود و 

دیگر و دیگر... اصل نازیسم بود و نخستین مداخله مسلحانه اش، اسپانیا.
ژان الکوتور در کتاب خویش ارتباط مالرو را با گلیسم تعبیر کرده است. این ارتباط، 
اتحاد نبود مالقات بود، مالقات در زمینه یی روشن به نام میهن. مالرو در تنهایی جز به دو 
مساله نیندیشید: برادری مبارزان در برابر مرگ و شرکت در تاریخ یگانه یی که میهن نام 
دارد. در بیست سالگی به سبک خویش ناسیونالیست بود. وقتی در پیکارگاه های نهضت 
مقاومت در کورزه با اشغالگران نازی می جنگید، باز ناسیونالیست بود. هستی ملت فرانسه 
برای او یک انقالب مدام است، دوگل لحظه یی استثنایی از این انقالب بود، بی کاست و 

فزودی.
و امروز نیز مالرو که در خلوت وریر پای به دامان کشیده است، انسان ها در تالطم 
خویش می نگرد و آخرین کالم را نگفته است. ژان الکوتور باید در چاپ دوم، فصلی بر 

کتابش بیفزاید.
افسانه مالرو تمام شدنی نیست.

هم بازیگر هم تماشاگر/  ترجمه نقدی از هفته نامۀ پیشرو فرانسوی، »نوول اوبسرواتور«، بر »آندره مالرو یک زندگی در قرن« |
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از »دو گل«
تا تقدیر انسان
این گفت و گو در سال 1972 انجام گرفته است
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»مالرو«، رمان نویس:جنگجویی که 20 سال خدمت »دو گل« 
کرد با یک ستایشگر خرده گیر ژنرال،  »جان هس«، خبر گزار 
»نیویورک تایمز«، سخن گفته است. این گفت و گو از دو گل 

اغاز می شود و به آسیا و تقدیر انسان می رسد.

هس- در »دو گل«، آنچه بیشتر مرا مفتون می کرد روح استقالل 
ملی او بود، روحی ستیهنده با سلطه گری دو ابر قدرت. با نگاهی به 

جهان امروز، از آنچه او کرد چه مانده است؟

اما نومیدوارانه بود.«دو گل« خود به  مالرو- این روح، چیزی بزرگ، 
آن عقیده نداشت. او فکر می کرد کاری واقعا بزرگ برای فرانسه کرده 
است و آن این که نشان داد فرانسه وجود دارد. در پایان فکر می کرد 
که یک نوع قصه ی حماسی را از نو آفریده است. آیا هنوز به این روح 
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با  که  دارم  اطمینان  اما  ندارم؛  اطمینان  وجه  هیچ  به  داشت؟  ایمان 
شروع مه ۸۶۹۱) که شورش های دانشجویی- کارگری، فرانسه را فلج 
این روح  اما دیگر به  ؛  باید بروم«  کرد( فکر می کرد که : »بله، من 
ایمان نداشت. ممکن بود به شما بگوید: »میان فرانسه و دنیا، هر چه 
بود:  او در ۸۶۹۱ منتظر مرگ  بیفتد، من منتظر مرگم.«  افتد،  اتفاق 
باور  دنیا  واداشتم  و  باالبردم  بازوانم گرفتم،  در  را  فرانسه  »من جسد 
کند که فرانسه زنده است. و من، ژنرال دوگل، می دانستم که او مرده 
است!« فکر می کنم آنچه اتفاق افتاد چیزی به غایت اسرار آمیز بود: 
در  )که  پن«  نطق«پنوم  درباره سرنوشت.  مالیخولیایی  تفکر  نوع  یک 
آن، ژنرال، ایاالت متحد را در ۶۶۹۱ ترغیب کرد از هند و چین بیرون 
برود( یک واقعیت در خور تحسین تاریخی باقی مانده است؛ اما فرانسه 
در ماجرای کامبوج چیزی نبود. ما چه بودیم؟ تنها آنچه او گفت، و نه 

بیشتر. نه تانکی، نه هواپیمایی، هیچی.
ما نیروی پیامبرانه ی او بودیم. او چیزهایی می گفت که حقیقی ک بسیار مهم بود، به 
قسمتی که همه ی جهانیان، از جمله روس ها، از جمله آمریکایی ها، از خود می پرسیدند: 
»فکر نمی کنی راست بگوید؟« و آن وقت، زمانی رسید که او فکر می کرد:«این چیزها 
دیگر به من مربوط نیست.« مانند هر مرد بزرگ تاریخ، او سال ها پیش تر حس می کرد 
در آینده چه اتفاق خواهد افتاد - منظورم این تسلیم نهایی اوست؛ زیرا شما خوب می 
دانید که ژنرال دوگل بر سر رفراندوم شکست نخورد- نگاه کنید، مضحک است، همه 
کاری که او بایست می کرداین بود که رفراندوم نکند. )مالرو از رفراندوم ۱۹۶۹ درباره 
اصالحات منطقه ای سخن می گوید که در آن، دوگل، ریاست جمهوری خود را به داو 
نهاد، و باخت.( او در خاطراتش می گوید که این، مساله ای عظیم بود. اصاًل چنین نبود. 
این مساله، یک سال بعد می توانست بگوید که نمی تواند سرنوشت فرانسه را بخاطر 
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مساله ای فنی مانند همه پرسی درباره ی طرح اداره ی امور منطقه ای به مخاطره اندازد. 
» بعدا در این باره حرف خواهیم زد« - این را به آسانی می شد گفت. او می خواست از 
طرح مناطق، یک مساله بسازد؛ زیرا می خواست شکست بخورد. او دنبال چیزی، بهانه 

ای، می گشت -چه جوری بگویم؟ - دنبال ناسپاسی.
آنوقت، البته جوری حرف زد که گویی تقصیر فرانسوی ها بوده است. مسلم است. 
گناه فرانسوی ها بود. مطمئن بیستم او به خطا می رفت؛ اما آنچه محکم می گویم این 

است که او در پی این ناسپاسی بود.

هس - یک بار گفتید »چه ناگوار که این مرد بزرگ هرگز مثل یک 
کارگر پشت میز ننشست.«

شکنان  هیزم  با  عمیقی  مناسبات  او  است.  غریبی  موضوع   - مالرو 
»کلمبه« )زادگاهش( داشت؛ اما هیزم شکنان، می دانید که متعلق به 
قرون وسطی هستند. برای ژنرال، مردم، مردم قرن دوازدهم بودند. 
به هیچ وجه اعتقاد به تفوق پول و چیزهایی مثل آن نداشت - از این 
کشتزارها  و  جنگل  های  انسان  ها،  انسان  به  داشت.  نفرت  چیزها 
اعتقاد داشت، نه به انسان های کارخانه ها. او هرگز نمی دانست کارگر 
چیست، هرگز، هرگز. بنابراین، به اشتباه گفته می شد که او هرگز مردم 
زادگی  اشراف  به  همیشه  او  که  بود  این  معنایش  که  شناسد  نمی  را 
اصال  او  است.  ربطی  بی  حرف  این  است-  پیوسته  کراسی(  )آریستو 
اشراف منش) آریستو کرات( نبود- همین »کلمبه« لعنتی را داشت، با 
دو خدمتکار. و اصال اسنوب نبود، نه، به هیچ وجه. هیچ چنین چیزی 
نبود؛ اما یک کارگر کارخانه ی »رنو«، چیز کی بود که بایست با وزیر 

کار درباره اش صحبت می کرد.

از »دو گل«تا تقدیر انسان |
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هس - اما آن حکومتی که او پی افکند، با جنجال هایش و با افشاگری 
هایش، از ملت او ساخته شده است. اینطور نیست؟

مالرو - چرا؛ اما وقتی او بود وضع چنین نبود... فرانسه برای او یک مساله 
عظیم بود. دولتش چه بود؟ دولتش مردم بودند که از فرانسه دفاع 
می کردند، همچنین انتخاب های بلهوسانه ی او، تکنیسین ها و حتی 
فن ساالران )تکنو کرات ها(. بسیار خوب، اما این مهم نبود. فکر می 
کنم اگر بخواهیم شالوده ها را درک کنیم ناچار خواهیم شد حرفی کامال 
عجیب بزنیم. ژنرال دو گل فکر می کرد - نخستین بار در ۴۴۹۱ و 
دومین بار در ۸۵۹۱ - که همه چیزها به سرعت اتفاق خواهد افتاد؛ 
اما این، تمام قضیه نبود. او اصال عقیده نداشت که ناچار خواهد شد 
بر سرنوشت فرانسه به مدت ده سال حکومت کند، منظورم حکومت 
او از ۸۵۹۱ تا ۸۶۹۱ است. او فکر می کرد، چنانکه در جنگ دوم در 
لندن فکر می کرد، که باید حیثیت فرانسه را در زمانی کوتاه تر از این 

باز گرداند.
و این بسیاری چیزها، بخصوص رفتن او را توضیح می دهد.

او سه بار به من گفت - در ده سال، یعنی هر سه سال یک بار - : »فکر نمی کنی من 
باید بروم؟« اومردی نبود که میل حفظ قدرتش را داشته باشد - این حرف، بچگانه ست.
او میل داشت مردی باشد که آنچه را به فرانسه باز می گرداند که خود، آن را عظمت 
فرانسه می خواند، آبروی فرانسه را. به چشم او، این عظمت، واقعا بسیار مهم بود. بقیه، 

آری، چیزهای دیگر، وجود نداشت.

هس - شما گفته اید که » گلیسم بدون دو گل، ابلهانه ست.« 
منظورتان چیست؟
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مالرو ) با طنز و کنایه ( - خودتان رت به این خوبی می بینید.

هس - می دانید که بحران پولی دیگری سر بر آورده است. به عنوان 
یک روزنامه نگار، جای ژنرال دوگل را خالی می کنم؛ زیرا در روزگار 
گذشته، همه می پرسیدند - حتی کسانی که از او نفرت داشتند - » 

آن عول، چه خواهد گفت؟«

مالرو - وقتی از »پنوم پن« صحبت می کنم، مقصود من همین است؛ 
باالخره، روسیه هم  ندارد،  ژنرال دو گل  فرانسه، دیگر  بگویم  اگر  اما 
دیگر استالین ندارد. شما آن دنیایی را می شناسید که در آن، رهبران 
کشورها، واقعیتی سهمناک بودند. ) مکثی طوالنی، سپس، زمزمه ای( 

چه مانده است؟

هس - با وجود این، همین کوچک مردان قادر به ترکاندن دنیا 
هستند.

مالرو- بله، بله، اما، نه، برای این که اینطور نیست. هیچ چیز در حال 
ترکیدن نیست. باالخره، چه دارد اتفاق می افتد؟

هس- مردم به کشتن داده می شوند...

نیست.  بار  اولین  است.  درست  می شوند؟  داده  کشتن  به  مالرو- 
فداکاری روسی وجود ندارد.

و حال آنکه بایست وجود می داشت. فداکاری چینی وجود ندارد. نگاه شان کنید، آن ها 
هم دروغگو هستند. آن ها حرف می زنند، حرف می زنند، حرف می زنند؛ اما هیچ کاری 
نمی کنند. فداکاری آمریکایی وجود ندارد... از بریتانیا حرف می زنید، دیگر وجود ندارد. 

از »دو گل«تا تقدیر انسان |
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از فرانسه حرف نزنید، دیگر وجود ندارد.

هس - اما ویتامینی ها هستند و می جنگند.

مالرو- بله؛ اما این »از لحاظ تاریخی« مهم نیست... درباره الجزایری ها 
را تکان خواهند داد:  هم، زمانی چنان سخن می گفتند که گویی دنیا 
»هورا برای الجزایری ها!« اما سرنوشت فرانسه، الجزایر نبود. سرنوشت 
متحد  ایاالت  برای  ویت نام  نیست.  نام  ویت  هم  متحد  ایاالت 
سرطانی ست. بنابراین، فراموش کردنی نیست؛ اما ویت نام، تنها، یک 
سرطان است. و حال آنکه شوروی- آه، حاال، شوروی... اما شوروی با 

ایاالت متحد نخواهد جنگید.

هس- حقیقت آنکه، این فکر دارد پیدا می شود که شوروی ممکن 
است ویت نام را رها کند. چه فکر می کنید؟

من  نظر  به  هستند.  بزرگی  دروغگوهای  آن ها  باشید.  مراقب  مالرو- 
عجالتا تنها کسانی که دارند از ویت نام دفاع می کنند_ نه با کلمه، بلکه 
در عمل- روس ها هستند... هم، چنین بود در بنگالدش- کسی یک 
تانک چینی در ویت نام کجا هستند؟ یک بلوف. توپ های ضد هوایی 

روسی هیچ بلوف نیست. »میگ« ها، بلوف نیست.

هس- به نظر شما، حاال با مین گذاری بنادر ویت نام شمالی، این 
مقابله به کجا منتهی خواهد شد؟

مالرو- به ژاپن، به عنوان داور مطلق تمامی بازی اقیانوس آرام، ظرف 
چهار سال، ژاپن دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد شد، قدرتی 
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که پشت سر ایاالت متحد، اما جلوتر از اتحاد شوروی، حرکت خواهد 
کرد و در آن موقع، آمریکا که حاال این چینی ها را در آغوش دارد ناچار 
خواهد شد یک سیاست ژاپنی اتخاذ کند- یعنی به آن ها بمب های اتمی 
تا آن  اگر آمریکایی ها ندهند، روس ها خواهند داد. چهار سال  بدهد. 
زمان داریم. آنوقت در موقیعتی خطیر قرار خواهیم گرفت. آمریکایی ها 
به  او  با  باالس می زنند- کدامیک  این دخترک طناز دلر  با  و روس ها 

رختخواب خواهد رفت؟
وقتی آمریکا تصمیم گرفت ورق چین را بازی کند، فکر می کنم، این موضوع بسیار 
واضح بود؛ اما آمریکا این ورق را علیه شوروی بازی کرد، زمانی خواهد رسید که یا آمریکا 
به ژاپن می گوید: »تو دیگر یک ماهواره نیستی و ما داریم به تو افراز هسته یی می دهیم« 
با آنکه روس ها با لبخندهای وسیع از راه می رسند و می گویند: »حاال، نوبت ماست«. 

نمی دانم اگر واقعه، این طور روی ندهد، به چه نحو دیگری روی خواهد داد.

هس _ بدون تردید، آنچه می خواهم بپرسم مولود بیماری ذهنی یک 
خبرنگار است که برای روزنامه یی روزانه کار می کند. من خودم را 

بیشتر نگران بحران بی واسطه ویت نام می دانم.

مالرو- حق دارید؛ اما چه اهمیتی دارد؟ به فرض بدترین صورت، نتایج 
ایمنی اش  اقدام های  به  پیشاپیش،  متحد،  ایاالت  چیست؟  تاریخی 
دست  از  نام  ویت  هم  اگر  که  طوری  به  است،  زده  دست  تایلند  در 
برود، دیگر این، موضوع مهمی نخواهد بود. دوم آنکه- و این بسیار 
بسیار مهم است- وقتی ایاالت متحد در بازی فاجعی ویت نام، درگیر 
شد فکر می کرد که داوها، تقدیر جهان در برابر آسیاست- یعنی چین 
کمونیست، که ایاالت متحد، تصادفا آن را اختراع کرده بود. من فکر 

از »دو گل«تا تقدیر انسان |
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می کنم چینی های کمونیست همواره در درون چین به حد افراط جدی 
بوده اند و هرگز در بیرون چین، چنین نبوده اند.

بنابراین، ایاالت متحد در ویت نام جنگی را میان کمونیسم و »جهان آزاد« می جنگید؟ 
نگاه کنید، هیچکس در دنیا دیگر این را باور ندارد... ایاالت متحد شوق بیمار گونه استیال 

بر آسیای جنوبی را داشت.
ایاالت متحد، سیاست دیوانه یی در ماجرای بنگالدش اختیار کرد؛ اما کامال آرام، 
دست از آن برداشت. خوب، چه می ماند؟ اینکه چین، آسیای زرد را فتح خواهد کرد؟ 

شما هم مثل من می دانید که چین، دیگر به این فکر نمی کنند...
دل  چینی ها  که  کرده اید  مغزتان  تو  را  این  شما  »اگر  گفته ام:  آمریکایی ها  به  من 
مشغولی شان این است که آسیا را فتح کند، مرتکب خطا شده اید.« من اشاره کردم که 
در چین، ماهنامه یی ست که به مجله »الیف« شما شباهت دارد. اگر ده شماره آن را ورق 
بزنید متوجه می شوید که در زمینه انقالبی، مطلقا چیزی در آن یافت نمی شود- تمامش 

درباره سطح زندگی ست.

هس- شما از ویت نام چنان حرف می زنید که گویی موضوع بی 
اهمیتی ست...

نمی اندازم.  باطله  سبد  در  کامال  را  ویت نام  من  کنید،  صبر  مالرو- 
تقدیر  مقیاس  به  ویت نام  می گویم  ندارد.  اهمیت  ویت نام  نمی گویم 

نیست.

هس- اما شما حاضر بودید برای بنگالدش بمیرید.

اهمیت  بنگالدش  به  اینقدر  بگویید:»چرا  من  به  دارید  حق  مالرو- 
می دهی.«
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بله، حق دارید؛ اما من به شما نگفته ام که:»سرنوشت جهان در بنگالدش تصمیم 
گرفته خواهد شد.«

این مهم بود؛ اما با عوامل احساسی من ارتباطی ندارد- درست همانطور که عوامل 
احساسی شما درباره ویت نام، چندان عقلی نیست. این عوامل، همین است که هست. 
من فکر می کنم که احساس های شما، همان جور است که احساس های من درباره الجزایر 

بود. برای ما، ماجرای الجزایر مدهش بود؛ زیرا اگر...

هس- آیا می توانید پیش گویی کنید در هفته های آینده چه در ویتنام 
رخ خواهد داد؟

مساله  که  این  آن  و  می کنم_  پرده  بی  پیشگویی  یک  اما  نه؛  مالرو- 
ویت نام در پکن حل و فصل نخواهد شد. به هیچ وجه درست نیست 
این که می گویند چینی ها می توانند مساله ویتنام را از حیث نظامی حل 
کنند. درست نیست... آن ها مثل معمول خطایه می خوانند و تشریح 
می کنند که مدافعان آزادی آسیا هستند و این حرف ها کامال واهی ست. 

هس_ چینی ها، وقتی مورد تهدید قرار گرفتند، به کره جهیدند. 
اینطور نیست؟

بسیار  کره،  جاست.  این  مساله،  تمامی  بله،  مساله،  تمامی   _ مالرو 
درست  دیدند،  تهدید  در  را  خودشان  چینی ها  زیرا  بود؛  خطرناک 
همانطور که آمریکایی ها، وقتی مساله موشک ها در کوبا به وجود آمد، 

ترسیدند. در مورد کره هم همینطور بود؛ اما در مورد ویتنام، نه.
امروز  همه، شوروی،  از  قبل  به سادگی خالصه شدنی ست.  این ها  همه  من،  برای 
زمینه،  این  ویتنام. در  بنگالدش،  قرار دهد_ سیبری،  را در محاصره  می خواهد چین 
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شوروی به گیره و گازانبر، می اندیشد، این روس ها هستند که سه سال است دارند ارتش 
هند را نوسازی می کنند. آن ها اکنون سخت می کوشند. چین، به نظر من، نخواهد جنگید؛ 
زیرا آنچه اکنون چین می خواهد به هیچوجه منازعه جدیدی با شوروی نیست، توسعه 

چین است.
آن ها ما را با نوعی انقالب چین خیره می کنند که گفته می شد باید آسیا را فتح کند. 

آن ها هیچ کاری نمی کنند. روس ها هستند که دارند می جنگند. 



117

آینده جهان سیاسی
گفت وگوی »سی.ال.سالز برگر« با »مالرو« سال 1972
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»آندره مالرو« رمان نویس نامدار فرانسوی، قهرمان نهضت مقاومت در جنگ دوم، 
و رهبر »گلیست« ، به این نتیجه رسیده است که مفهوم اروپا به عنوان گروه همداستان 
چند کشور هنوز وجود ندارد، و بدینسان این »کشورهای با فرهنگ کهن«، مسابقه با ابر 

قدرت ها، اتحاد شوروی و ایاالت متحد را، می بازند.
به گفته وزیر کابینه »دوگل«، »اروپا« نمی تواند در شرایط موجود، هستی پذیرد. او 
می گوید :»منظورم اروپایی ست که به وسیله یک پارلمان حکومت شود؛ اما نظام پارلمانی 
فعلی دیگر کار آمد نیست. علت اینکه نظام ایاالت متحد درست کار می کند، دقیقا این 

است که پارلمان در ایاالت متحد، حکومت نیست.«
»مالرو« عقیده دارد:»اروپا تنها با یک تهدید غیر ارپایی از بیرون قاره ممکن است به 
معنای واقعی بوجود آید، چنان که ایاالت متحد را تهدیدی از جانب انگلستان که برای 

قاره آمریکا، یک خارجی بود، به وجود آورد.«
او خاطر نشان ساخت که چنین تهدیدی الزم نیست نظامی باشد، و امکان هماوردی 
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بازرگانی ژاپن را با اروپا به عنوان یک نمونه تهدید ذکر کرد.
نظر »مالرو« این نبود که چنین نیروی تحریکی از ایاالت متحد بر خواهد آمد. همچنین، 
تصور نمی کرد تهدید مستقیمی از جانب اتحاد شوروی که در قسمتی، اروپایی ست، وجود 

داشته باشد.
فرا  این  به نظر می رسد که  و  پیشرفت می کند  به سرعت  اتحاد شوروی  او گفت 
گرد با یاری های آمریکا شتاب بیشتر گیرد؛ اما شوروی هم اکنون هم در رشته های تازه 

تکنولوژیک مانند علوم هسته یی و کاوش های فضایی، به خوبی پیشرفت کرده است.
»مالرو« گفت:»شوروی، نیروی عظیمی دارد. استالین موفق شد بر نظامی که از 
مسلک »مار کسیستی« و کار آبی »لنینستی« ناشی شده بود، شالوده یی تاسیس کند. 

امروز کسانی می گویند بر ژنف، مقام چندان مهمی ندارد.«
»اما حزب کمونیست شوروی مهم است. جانشین واقعی استالین، بر ژنف نیست، 
بلکه حزب است. کاسیگین به من گفت امروز در مقایسه با ۱۹۳۴ که من )مالرو( از 

شوروی بازدید کردم، حزب همانقدر نیرومندتر شده است که امروز مسکو، بزرگ تر«.
»به نظر می رسد نوع تازه یی از تقسیم قدرت میان بر ژنف و کاسیگین صورت گرفته 
است. کاسیگین، صرفا عامل بر ژنف نیست. باید به خاطر آورد که کاسیگین، شهردار 
لنینگراد بود، شهری که در طول جنگ جهانی دوم، بیش از هر شهری در تاریخ، قربانیان 
غیرنظامی داد. همچنین او با ستیزه هایی سخت در عصر تصفیه های »استالینیستی« که 
در آن، دو تن از نزدیک ترین همکارانش کشته شدند، آشنا بوده است. او حقیقت را 

می شناسد.« 
»مالرو«، از مرکز مسلکی دیگر، ایاالت متحد، سخن به میان آورد که در آن، به گفته او 
»دمو کراسی به موثر ترین وجه، مجسم شده است؛ زیرا بر مفاهیم قدیمی حقوق بشر، با 
یک نظام منطقی و همبسته حکومتی، استوار شده است. دادن نام مسلک به دمو کراسی، 

کار دشواری ست.« 



121

»دمو کراسی، شکل مشخص حکومتی هم ندارد. آنچه بویژه مهم است، بخصوص در 
ایاالت متحد، حس هم شهری گری در دمو کراسی ست.«

»در ایاالت متحد، بخش خصوصی، از لحاظ سهم مثبتی که می پردازد بسیار مهم تر 
از آن است که در بیشتر کشورهای دیگر است.« »چنین حس هم شهری گری از دید 
تاریخی در سرزمین های مدیترانه یی مانند فرانسه، کمتر هویداست. در منطقه مدیترانه، 
برای نمونه، سنت فریب دادن دولت بر سر مالیات، سنتی باستانی ست. اقوام مدیترانه یی 

بیشتر سیاستشان را بر احساس پی ریزی می کنند تا بر منطق.«
»مالرو«، انقالبی چپ گرا در روزگار جوانی، که با رهبران انقالبی از استالین تا »مائو تسه 
تونگ«، آشنایی داشته است، به امکان همگرایی مسلکی میان به اصطالح کشورهای دمو 
کراتیک و به اصطالح کشورهای کمو نیست، دست کم، تا زمانی دراز، اعتقاد ندارد. او 
می گوید هم گرایی بسته به این است که چقدر وقت منظور کنید: »محققا، موضوع چنین 
تحولی در دوره پانزده ساله آینده، مطرح نیست. تا پنجاه سال دیگر، ممکن است. چنین 

چیزی اتفاق بیافتد. چه کسی می تواند پیش بینی کند«
»نخست، ضروری ست  که اتحاد شوروی و نیز چین، تولید صنعتی شان را افزایش 
دهند: تنها وقتی چنین چیزی اتفاق بیافتد، تغییری در عناصر سازنده جامعه، روی خواهد 
داد. همه جا طبقه کارگر دارد قدرت خود را از دست می دهد. در غرب، دگرگونی عظیمی 

در جهان کارگران رخ داده است.« 
»سرانجام، این واقعه در شوروی و چین هم روی خواهد داد. در آن زمان، آن نوع 
همزیستی که به آن اشاره می کنید، ممکن است به حقیقت پیوندد. در واقع، این امری 
محتمل است؛ اما روس ها؛ آن ها نخست ناچار خواهند بود نظام کشاورزی خود را تغییر 
دهند. این نظام، ناکامی کاملی ست و روش های آن، عبث است. کاسیگین این را می داند.«
»روس ها نمی توانند با نظامی که اکنون به کار می برند، به زندگی ادامه دهند و خودشان 

هم این را می گویند. این عامل مهمی در پرورش شرایط الزم در همگرایی نهایی است.«

آینده جهان سیاسی |
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انسان فانی و ادبیات
نقد آخرین اثر»مالر« از »لوماتن دوپاری«، چاپ پاریس، 
مارس 1977
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منتشر  پاریس  در  مرگش  از  پس  ادبیات«،  و  فانی  »انسان  »مالرو«،  اثر  آخرین 
شده است که غور و تاملی ست در دنیای ادبیات و دنیای رسانه های سمعی_ بصری؛ 
زده  سیاست  جامعه  در  که  مردی  »مالرو«،  بر  »مالرو«  از  نگاهی ست  این  خاصه، 
فرانسوی، چپ و راست، حرمت اش را دارند. او همانگونه می نوشت که می زیست، 

با همان حمله های برق آسا. او بی وقفه، رویدادهای زندگی اش را بازسازی می کرد.
موقعیت های  می تواند  که  است  نثر  این  با  تنها  و  دارد،  سترک  عظمتی  او  نثر 
از خود  پرستش کند، مدام  آن  و هدف  آفرینش  باب  و مدام در  آفریند  افسانه یی 

بپرسد و مدام پر سشنماد )عالمت استفهام( برافرازد.
هر اثر او، یک کوه »المپ« است، یک بنای بلند از تنوع و تبحر سرگیجه آور. هر 
اثر او یک »مالرو«ست. با هر اثر او، یک حیات پدید می آید، یک موزه، یک کتابخانه، 

یک نیروی بزرگ تفکر و تخیل.
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اجزای این تخیل گرایی، جانی را تشکیل می دهد که خواهان برادری انسانی ست. 
هر اثر او در آن واحد، رمان و خاطره و گزارش و بحث است. در آن، از درگیری هایش، 
از نبردهایش، سخن می گوید. خیزابه هایی از اندیشه، روی هم می غلتند. خواننده از 
خود می پرسد پس این مرد، کی سکوت می کند، کی از فکر کردن باز می ایستد، کی 

آرام می گیرد.
آخرین اثر او، بار دیگر بردل مشغولی های حیاتی او پرتو می افکند. او مفتون اعمال 
همه  ساز  می گردد.  را،  زمین ها  همه  را،  آسمان ها  همه  واحد،  آن  در  تصوری ست. 
فرهنگ ها را به صدا در می آورد. در همه دقایق تمدن و در همه خفایای تاریخ سر 
اعصار حیرت  از  که  و دستنوشت ها  کتیبه ها  برجسته ها  برابر سنگ  در  و  می کشد 
ادبیات  به  با همین اعجاب،  او  باز مانده است، سر تعظیم فرود می آورد.  ایمان  و 
از »غول ها«  بزرگ،  از مجسه های  پارک وسیعی ست  او،  به چشم  ادبیات  می نگرد. 
که او با ستایش تماشای شان می کند. زندگان، رهگذرانی کوته قامت اند که چشم به 
این قله ها می دوزند. در »انسان فانی و ادبیات«، »مالرو«، تنها غول ها را می شناسد، 
او هنوز مفتون راز  بالزاک، کافکا، پروست، تولستوی وویکتور هوگورا.  کسانی چون 
»کمدی الهی«، »جنگ و صلح« و »بینوایان« است: این ها رمان هایی ست به عظمت 
رودخانه ها. این ها »آفرینش ادبی، انسان ها را بیان نمی کند، به طرزی رمز آمیز از 

آن ها در می گذرد.«
می نویسند:  آگاه  ناخود  ساحره  زیره  که  نویسانی ست  رمان  مسحور  »مالرو«، 
نمی دانست.  تولستوی  می نویسد.  چه  می دانست  »قدر«  نوشتن  هنگام  »راسین«، 
این بدان معنی ست که سهم راز در »تولستوی« افزون تر.« »مالرو« به سرچشمه های 
سرچشمه ها  این  از  غول ها  نوشتن،  در  می اندیشد.  سحر  به  ایمان،  به  الهام، 
می نوشیدند. صدای آن ها، باری از »نامتناهی«، از سحر و افسون داشت؛ اما امروز 
حادثه، خبر جنجالی، جای چیزهای باشکوه، فکرهای مسحور را گرفته است: تخیل، 



127 انسان فانی و ادبیات/ نقد آخرین اثر»مالر« از »لوماتن دوپاری«، چاپ پاریس  |

سر به نیست می شود. خدا ما را ترک می کند. علم به وعده هایش وفا نمی کند »و 
علم که قادر است نیروی هسته یی را آماده سازد و روش بیهوشی دهندگی را کشف 

کند، قادر به تربیت یک نوجوان نیست.«
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»مردی بی تاب بازی کردن زندگی 
نامه اش، همانگونه که بازیگری نقشی 

را بازی می کند.«
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یک زندگی نامه مهیج
این مقاله و مقاله بعدی، برگردان دو فصل از کتاب »مالرو«، 
اثر »پیر دو بوادفر« - چاپ هشتم، پاریس، 1973 - است. 
این چاپ، سه سال پیش از مرگ »مالرو« منتشر شده است. 
بنابراین، اشاره  های آن به یک »مالرو« زنده است. 
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می دانیم با چه تب و تابی، با چه شور و هیجان دیوانه آسایی، »مالرو«، زندگی نوشتارش 
را هدایت کرده است؛ از آن روی که به چشم او، این هر دو، جز وسیله رهیدن از شور 
بختی هایش نبوده است. روز سوم نوامبر ۱۹۰۱ در پاریس در خانواده بورژوای خانه 
خرابی زاده می شود در مدرسه »کندورسه« تحصیل می کند؛ اما اندک اهمیتی به تحصیل 
نمی دهد. با این همه، پیشاپیش می داند که »میان نوزده سالگی و بیست سالگی، زندگی 
به بازاری می ماند که آدمی در آن به خرید ارزش ها می رود، نا با نقدینه، باکردار. بیشتر 
انسان ها هیچ نمی خرند«. بی شغل و بی گواهینامه، دو شور بزرگ در سردار: هنر و ادبیات. 
نشریه »شناخت«  با  آمد می کند،  و  ژاکوب« رفت  و »ماکس  رنه دواین«  »لویی -  با 
)۱۹۲۰(، سپس »مبارزه«، نشریه »فلوران فل( همکاری می کند که در آن با »پاسکال پیا« 
و »کال را گلدشمیت« آشنا می شود و در سال ۱۹۲۱ که نوزده سال دارد با »کالرا« ازدواج 

می کند با او به گشت و گذار در اروپا می پردازد.
سپس برای انجام یک ماموریت باستان شناسی در الئوس علیا، روانه خاور دور می شود؛ 
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در بنیاد گذاری جنبش »آنام جوان«، نیای بالفصل »ویت مین« کنونی، شرکت می کند. 
آنگاه به چین می شتابد، »بورودین«. نماینده شورویایی »کمینترن« نزد انقالبیون چینی، 
آشنا می شود و در صحنه های جنک خانگی در »کانتون« و »شانگهای« شرکت می جوید.
در سال ۱۹۲۷ پس از قدرت نمایی »چپانکایچک« که کمونیست ها را از »کوئومین 
تانک« می راند چین را ترک می گوید و از طریق افغانستان و ایران به فرانسه باز می گردد.

پس از »ماه های کاغذی« ، »وسوسه غرب« در سال ۱۹۲۶ به اهتمام بنگاه نشر 
»گراسه« انتشار می یابد و این برنامه ها که یک شرقی جوان و یک غربی، دو کبوتر بی بام، 
میان اروپا و آسیا رد وبدل می کنند، گفت و شنودی ست میان دو فرهنگ که در آن اروپا 
بازنده اعالم می شود. سال بعد، بیانیه »در باب یک طبقه جوان اروپایی« منتشر می شود 
که بی رحمانه، بر زوال و بحران تمدن غربی، پرت می افکند. پس از »قلمرو غریب« 
که عصیان گونه یی خیالی ست، کامیابی »فاتحان« ، نام »مالرو« را به میان توده بزرگ 
کتابخوانان می برد. این رمان، روایت تقریبا پس و پیش نشده انقالب چین در ستیز با 

امپریالیسم بر یتانیایی ست.
۱۹۳۳: این، سال »جبر زندگی« ست_ بزرگ ترین کتابی که پس از»در سایه دختران 
جوان شکوفا« به جایزه »گنکور« تاجور می شود. فرانسه، با بهت و حیرت ستایش آمیزی و 
با اندک سر آسیمگی، نویسنده یی سی و دو ساله را کشف می کند که می خواهد نظم مستقر 
را زیروزیر کند. در دراز نای یک زمستان، »مالرو« قهرمان »مجامع پاریسی« می شود: 
مطبوعات، از راست تندرو تا چپ تندرو، یک زبان از تشددها و تندی های یک استعداد 
معجز آسا ستایش می کند. در آستانه انقالب کبیر نیز اشراف زادگان، نخستین کسان 
بودند که برای »بومارشه« هلهله کردند. در فرانسه، هوشمندی، هر گناهی را میبخشاید. 

»موریاک« در این زمان، در روزنامه خاطراتش یادداشت می کند:
»... در جامعه یی شگرف زندگی می کنیم: این جامعه، پیر است، ملول است، بر هر 
کس که بتواند او را حتی با انگیختن هراس، سرگرم دارد، می بخشاید... نبوغ، او را خلع 
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سالح می کند. اینک پسری که از نوجوانی، بر او خروج کرده است... با خنجری در 
مشت... اما چهجای شکایت؟ او نبوغ دارد؛ او ازهر پسر هم سالش بیش نبوغ دارد... در 
سال بخشودگی، ۱۹۳۳، کتاب زیبایی، همه چیز را می پوشاند... می توان در این گذشت، 
غریزه ژرف جامعه یی بسیار پیر را در نگریست که به فرزند خویش که علیه او برخاسته، 
می گوید:»با همه این کارها که می کنی، با همه دشنام ها که به من می دهی، با واسطه همه 

موهبت های روح، فرزند منی. میراث من به پوست تو  چسبیده است...«
و »موریاک« ، آن بینای راز، روشن بین بی پرده بین، از خود می پرسد »دخالت کامیابی 
در سرنوشتی هدایت شده بهدست نومیدی« چه به بار خواهد آورد. او می افزاید:»از همه 
چیز گذشته، بلند پروازی، گریز گاه ممکن است.« از این جا تا جشن بازگشت پسررگشته به 
کانون خانواده، فاصله جز یک گام نیست. »موریاک«، دوازده سال بعد، شادی بدخواهانه 
خود را به مشاهده »مالرو« در جبه وزارت نشان خواهد داد. نه، بلند پروازی نیست 
که»مالرو« سال های سی را در بند می نهد؛ دست کم بلند پروازی معمول نیست. »مالرو« 
عصیانگر، هم در برابر جهان، هم در برابر تقدیر عصیانگر است؛ اما می خواهد عمل خود 

را به تاریخ پیوند زند.
»جساده شاهوار«، تاخی فاجعی را به قلب جنگل کامبوح در طبیعتی مدهش، طبیعتی 
خفگی آور روایت می کند سپس »مالرو« و دوستش، »کورنیلیون_ مولینیه« که بعدها ژنرال 
و قهرمان نهضت مقاومت و وزیر می شود، در جستجوی پایتخت اسرار آمیز ملکه سبا، 
»ربعه الخالی«، که هزاره ها در شن ها گم شده است، برافراز صحرای سعودی پروازمی کنند 
)فوریه_ مارس ۱۹۳۴(. »مالرو« در تاالرهای  »ان. ار. اف.«، سرهای مرمر_ آهکی را 
به نمایش می گذارد که مربوط به قلمرو باستانی »هندو_ سیت« است. آن ها را در کابل 

خریداری کرده است.
فردای قدرت یابی هیتلر، به »کمیته جهانی ضد فاشیست« و به »اتحادیه بین المللی 
مبارزه با بهبود ستیزی« می پیوندد. در پی آتش سوزی »رایشتاگ«، با »آندره ژید« به 

یک زندگی نامه مهیج  |
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برلین می شتابد تا از »تائلمان« و »دیمیتروف« )که بعدها دیکتاتور بلغارستان شوروی 
گرا می شود و در مسکو در می گذرد( دفاع به عمل آورد. از این سفر، یکی از ناب ترین 
کتاب هایش را به ارمغان می آورد، »عصر بی اعتنایی« که وجود مقاومت آلمانی و اسارت 
گاه های نازی را بر جهانیان آشکار می سازد. ده سال باید بگذرد تا بی تفاوتی ها و شانه باال 
اندازی های مردم، در برابر افشاگری های »بوخنوالد« و »داخائو« ، به بهت زدگی مخوفی 

تبدیل شود.
شرکت  )اوت ۱۹۳۴(  شوروی  نویسندگان  کنگره  نخستین  در  مسکو  در  »مالرو« 
می کند. در آن جا با سرزنش برادرانه یی روبرو می شود )فاتحان، در پی مقاله ستایش آمیز 
و افشاگر »تروتسکی«، در اتحاد شوروی ممنوع شده است(. »مالرو«، به این سرزنش، با 
اشاره کردن به بت و فاش کردن نارسایی های یک »مار کسیسم« منجمد، پاسخ می گوید. 
هنوز هیچ نشده، »مالرو« عالیمی از استقالل نشان می دهد: گرچه با بین الملل سوم، در 
نبردی که با فاشیسم می کند، همکاری و هماهنگی دارد از پیوستن به حزب کمونیست 
که به نظر می رسد وی یکی از آگاه ترین همراهان آن است، خودداری می ورزد. حتی در 
این زمان نمی توان گفت که »او مارکسیست به معنای استالینی کلمه ست« : مارکسیسم، 
به چشم او، بیش از آنکه یک مذهب، یک مکتب، حق یک طریقه تفکر و عمل باشد، یک 

خواست است، »روی گردانی پر شور از مغلوب شدن«. 
۱۹۳۶: جنگ خانگی اسپانیا در می گیرد. »مالرو« در صفوف جمهوری خواه جای 
می گزیند. یک اسکادران هوایی را سازمان دهی و فرماندهی می کند؛ زخمی می شود؛ برای 
دادن کنفرانس هایی به ایاالت متحد و کانادا گسیل می شود؛ برای اسپانیای جمهوری 
خواه، اعانه گرد می آورد. در بازگشت به اسپانیا در سال ۱۹۳۸، گوشه می گیرد و با »دنی 
ماریون«، فیلمی را تهیه می کند که از پیش از جنگ در فرانسه ممنوع می شود و پس از 

آزادی فرانسه، شهادت از این پس فناناپذیر رمان »امید« را تداوم می دهد.
جنگ دوم جهانی آغاز می شود و اتحاد شوروی، شگفتا، در اردوی آلمان فاشیست 
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جای دارد. استالین، با تجاوز به لهستان، کشورهای »بالت« و فنالند، به رویای دیرین 
»بین الملل« پایان می دهد. »مالرو« نتایج خود را از آن استخراج می کند: از کمونیسم 

می برد.
سپتامبر ۱۹۳۹ :»مالرو« در لشکر زرهی می جنگد. در ژوئن ۱۹۴۰ زخمی می شود، 
زندانی می شود، می گریزد، خود را به منطقه »آزاد« می رساند. کم و بیش مخفیانه در 
»کورز«، »دور دونی«، پاریس و سویس زندگی می کند، با نام مستعار »برگر« که او را 
قهرمان »نبرد با فرشته« خواهد ساخت، عضو نهضت مقاومت می شود. این کتاب بعضا 
به دست »گشتاپو« منهدم خواهد شد و تنها بخش اول آن در سویس منتشر خواهد شد: 
»گردوبن های آلتنبورگ«، اثری که دشوار می توان آن را رمان خواند، بلکه باید داستانی 

فیلسوفانه و تاریخ نگران اش نامید.
»مالرو« در تابستان ۱۹۴۴ در »گنا« بازداشت می شود، در »تولوز« زندانی می شود، 
از زندان رهانده می شود، سپس فرماندهی تیپ مشهور  به کوشش »اف. اف. ای.« 
»آلزاس_ لورن« را به عهده می گیرد که از »رن« تا »رن«، شکوهمندانه در عملیات ارتش 
اول فرانسه شرکت می جوید. )همر زمانش، »آندره شانسون«، نویسنده و یک افسر کادر 

ثابت.  سرهنگ»ژاکو« هستند.
زندگی»مالرو«، نیرویش با فاشیسم به نام بزرگی انسان، او را به نهضت مقاومت کشانده 
است؛ اما در همین زمان،»مالرو« درک ملی  و آن میراث اروپایی را که دمی پنداشته بود 
می توان از حیـطه نفوذ آن گریخت، باز یافته است. در چهل سالگی، ماهیت فرانسوی و 

فرهنگ غربی را از نو کشف می کند.
در ژاویه ۱۹۴۵ در پاریس با دو گل آشنا می شود . میان دو مرد، با آن همه اختالف 
منظر - دو گل، پسر نژادهای کهن، کاتولیک و بورژوا، پروده »نیچه« و »مورا«، مردی 
که می شد او را زندانی یک طبقه ممتاز پنداشت - در ظلمت فزانسه، دوستی شامخی 
ریشه می بندد: نیاز واحد به عظمت، احساس تنهایی دردناک مشابه، خواست توانایی و 

یک زندگی نامه مهیج  |
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باالنشینی همانند، نیرومندتر از ناهمگرایی های سیاسی با اجتماعی شان است.
»آندره مالرو«، پس از جنگ، به عنوان وابسته فرهنگی، عضو کابینه رییس دولت 
موفت)دو گل( می شود و سپس به وزارت کوتاه مدت اطالعات در کابینه وحدت ملی می 
رسد)نوامبر ۱۹۴۵-۲۱ ژانویه۱۹۴۶(. با این همه رویای دلپذیر باز یافت وحدت ملی که 
در عصر مقاومت، پرورده شده، اندک اندک بر باد می رود. ژنرال دو گل، خاموش، قدرت 
را ترک می کند. تاریخ بعدها خواهد گفت چه چیزها نجات داده شده است: وحدت ملی 
حفظ شد، خیانت سرکوب شد، قدرت قانونی جمهوری مستقر شد، شهرستان ها از نو بر 

اقتدار دولت مرکزی گردن نهادند.
»مالرو« در خلوت خویش، »مرد هیجدهم ژوئن« را دنبال می کند که پس از آنکه 
نخست در انزوایی غرور آمیز می غنود، به آوردگاه باز می گردد، »نبرد نجات ملی« را 
افتتاح می کند، ناقوس»تجمع فرانسویان در فرانسه« را می نوازد، برای رهاندن میهن 
راستن، باید آن را از نهادهای پوسیده اش رهانده، باید این فرانسه »از هم گسسته و 
پریشیده را از چنگ احزاب، سندیکاها و انحصارهایی که آن را اشتثمار و تکه تکه می کنند، 

بیرون کشید.
نیرو،  همه  با  است،  شده  اف.«  پ.  »ار.  تبلیغات  در  ملی  نماینده  که  »مالرو« 
این»جنبش«،  خروج  از  پس  کند.  می  مخالف  مجلسی  در»نظام«  باورود»تجمع« 
درجستجوی اسنادی تازه برای»موزه خیالی« اش)۱۹۵۳( روانه یونان، آسیای صغیر و 
مصر)۱۹۵۳( و سپس رهسپار ایاالت متحد می شود و در نیویوروک دره کنگره بین 
المللی هنر، تاریخ و موزه شناسی« )ژانویه۱۹۵۴( سخنرانی می کند. پس از شیفتگی به 
تجربه»مدرس_ فرانس« و تعریف یک چپ نو، خلوت می گزیند و به نوشتن »استحاله 
خدایان« اش همت می گمارد. در این میان، به »تیری مونیه« اجازه داده است در تئاتر 

»ابرتو«، اقتباسی از جبر زندگی را بر صحنه آورد)۱۹۵۴(.
در باب سوگواره مجارستان، جنگ الجزایر، رویدادهای ۱۳ مه سکموت اختیار می 
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کند: اما دو گل، او را از یاد نبرده است؛در حکومت اول اول ژولن ۱۹۵۸ خود، »مالرو« 
را از نو به همراهی بازمی خواند، »مالر«، معاون وزیر در شورای وزیران و مدتی مسئول 
اطالعات،»وزیر  ژست و سخن« خواهد بود. پس از چندی، در وزارت امور فرهنگی، 
مسائل مربوط به هنرها، ادبیات، سینما، وکال، فرهنگ را عهده دار می شود. بارها از تحولی 
این چنین، ابراز شگفتی کرده اند؛ زیرا بر اثر سطحی نگری، نخواسته اند دراین تحول: جز 
گروش تناقض آمیزی را از کمونیسم به گلیسم ببیند؛ اما بر رغم آنچه غالب به گوش می 
خورد، »مالرو« هرگز کمونیست نبوده است و تصور ناپذیر است که بتواندفاشیست شود. 
)به »روژه استفان« که از ضد کمونیسم او نگران شده بود جواب داد: من می دانم چه 
هستم. هرگز فاشیست نخواهم شد.( اما شاید به سیاست همان گونه می اندیشد که به 
هنر می اندیشد: گویی که می توان سیاست را چون اثری تجسمی آفرید و قالب و روحی 
بر آن تحمیل کرد. آن رجوع به تاریخ و آن تداعی اسطوره ها که بی وقفه در سخنرانی ها 

و کتاب هایش می یابیم، ممکن است این چنین، تعلیل شود.
اگر»مالرو« سال های ۱۹۵۰ با همگامان دیروزش نبرد می کند، از آن روست که خطر 

فوری برای او دیگر فاشیسم نامیده نمی شود، بلکه امپریالیسم شوروی نام دارد.
»... هدف این نبود که »قرداهای سرود خوان«،این ناله و مویه بلندی باشد که همه 

جا، از دریای سپید، بر می خیزد و بنا نبود سرود این »فرداها«، سرود بندیان باشد...
از صدای بلند »میشله« تا صدای بلند »ژورس«، در درازنای قرن گذشته، این، نوعی 
حقیقت شده بود که آدمی هرچه کمتر وابسته به میهن باشد، بیشتر انسان می شود. این، 
نه سفلگی و پستی بود ، نه خط و خطا: در آن زمان، سیمای امید بود. »ویکتورهوگو« می 
پنداشت که ایاالت متحد  اروپا خود به خود ساخته می شود و پیش درآمد ایاالت متحد 
دنیا خواهد بود. باری، ایاالت متحد اروپا با درد و عذاب زاده خواهد شد واز ایاالت متحد 

دنیا، هنوز خبری نیست....
آنچه ما آموخته ایم این است که ژست آشکارا تحقیر آمیزی که بدان، شوروی، سرود 

یک زندگی نامه مهیج  |
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»بین الملل« را به گوشه یی پرت می کند-  سرودی که شوروی، بخواهد یا نخواهد، در 
پندار جاودانی عدالت آدمیان باقی خواهد ماند به یک ضربه، رویاهای قرن نوزدهم را می 

روید.
از این پس می دانیم که هر چه کمتر فرانسوی باشیم، بیشتر انسان نخواهیم بود، بلکه 
به سادگی، هر چه بیشتر روس خواهیم بود. خوب باید، ما به میهن پای بستیم و می دانیم 

که بدون میهن، اروپایی نخواهیم شد.«
در برابر شوروی و آمریکایی که سرسختانه، هنر و فرهنگ را از هم جدا می سازند 
»اروپای کنونی، واالترین ارزش معنوی جهان است. برای درک این مطلب، بس است که 
اروپا را مرده انگاریم« :»اگر در جایی که اکنون »فلورانس« شده است، در جایی که اکنون 
پاریس شده است، در روزگاری به سر می بردیم که در آن، »نی های  زمزمه گر زخم شده 
سر فرود می آوردند«، واقعا خیال می کنید به زمان بسیار درازی نیاز بود تا آنچه این مکان 
های مشهور بوده اند از نو در خاطره انسان ها چون صورت های مقدس جای گیرد؟ 
تنها ماییم که دیگر به اروپا اعتقاد نداریم: دنیا هنوز با احترامی ترس آلود و محتاط ، این 
دست های پیر را که به دیواره ظلمت کشیده می شود ، می نگرد...« برای رهاندن آن 
»مالرو«، یاری آمریکا را  چون شری کمتر شرور، می پذیرد؛ می گوید:»تمدن اتالنتیک، 
اروپا را فرا می خواند و گرامی می دارد. شالوده شورویایی،از آن نفرات دارد.« دیگران- » 
سارتر« - این گزینش و امردود خوانده اند. »مالرو« تزار ناپذیر می پندارد. بر رغم اتهامی 

که بر او وارد آورده اند.
شرور، می پذیرد؛ می گوید:»تمدن اتالنتیک، اروپا را فرا می خواند و گرامی می دارد. 
شالوده شورویایی، از آن نفرات دارد.« دیگران - » سارتر« - این گزینش و  رامردود خوانده 
اند.»مالرو«آن اختزار ناپذیر می پندارد. بر رغم اتهامی که بر او وارد آورده اند. روی 
معارضه دو بلوک شرط نمی بندد؛ تنها نظر می دهد که علل و اسباب معارضه موجود 
است و در صورت آماده نبودن، مطمئنًا قربانی خواهیم شد. رویدادهای مجارستان که 
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جایگزین از سر گیری »گفت و شنود« شرق و غرب شد، فسوسا، به او حق داده است. 
امروز »مالرو«، این باز گشته به قدرت، هم سیاستمردی درگیر امر عینی ست )ولو آنکه 
امر عینی، فرهنگ نامیده شود(، هم اسطوره آفرینی که به زبانی الهامی بیان ما فی الضمیر 
می کند. از این است خصوصیت تقلید ناپذیر خطا به هایی که سفرهایش را به دور دنیا، 
از آتن شما بر ازیلیا، شاخص می سازد. در جاده های قدرت، دیگر»ژوزف پرودوم« یا 
»دونورپوا« نیست که سخن می گوید؛ بلکه »اورفه« ست؛ و فصل های بزرگ »استحاله 
خدایان« به وجهی کامال طبیعی در خطا به هایش نقش می بندد. لیزگاه رخ می دهد که 

رویداد ازملهم کردن او باز ماند؛ این مورد را در مه ۱۹۶۸ دیدیم...

یک زندگی نامه مهیج  |
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»بهترین کاری که انسان می تواند  
با زندگی اش بکند، چیست؟ این که 
تجربه یی هر چه وسیع تر را به آگاهی 

تبدیل کند.« 
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یک گواه
این مقاله و مقاله قبلی، برگردان دو فصل از کتاب »مالرو«، 
اثر »پیر دو بوادفر« - چاپ هشتم، پاریس، 1973 - است. 
این چاپ، سه سال پیش از مرگ »مالرو« منتشر شده است. 
بنابراین، اشاره  های آن به یک »مالرو« زنده است. 
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در یک انسان، هیچ چیز زیباتر از یکی شدن جرات و هوشمندی نیست و هیچ چیز 
در یک نویسنده، چنین کمیاب نیست. »مالرو« پس از »سنت اگزوپری« می تواند در 
این زمینه چون نمونه یی قلمداد شود. بسیار گفته اند که او با مرگ دست به گریبان می 
شود، بی آنکه از آن بهراسد؛ اما مرگ به سادگی برای او یار همه لحظه هاست، چنانکه برای 
»بودلر« یا »پروست« بود، چنانکه برای همه کسانی ست که ادراک شان چنان نافذ و 
کاونده ست که نوعی قدرت براندازنده بر زندگی روا می کند. او مانند هر انسانی در این 
دنیا، هر انسانی که ز مخت و جانور خوی نباشد، از مرگ می هراسد؛ اما آن را رام می سازد 
و تنها همین است که احترام ما را به او می انگیزد. وانگهی رزمندگان بی شماری به ما ثابت 
کرده اند که جرٔات نیز چیزی ست آموختنی. »بنژامن کنستان«، »آمیل«، »پروست« و 
نزدیک تر به زمان ما، »دریوالروشل« که یک»داستان« راز آمیزش، او را کابوس زده 
خودکشی به مانشان می دهد با شهوت بیمارانی که آموخته اند با دردشان سر کنند خود 
را به اندیشه مرگ می سپارند.»مالرو«، به هیچ روی. مرگ، او را به وحشت می اندازد؛ 
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زیرا مرگ زندگی را به سرنوشت تبدیل می کند و ازمبدا آن دیگر هیچ چیز نمی تواند 
منتج به نتیجه شود؛ با این وصف»مالرو« باآن رو در رو می شود. او می داند که وقوف بر 
»بود«، نخست وقوف بر »نبود«است، یا به زبان»سارتر« ی، آن جزء مطلق که روح میان 
دو جدار»نبود« می گنجاند و از طریق آن نابود می شود. زندگی جزء سنگی پرتاب شده 
در اقیانوس نیست؛ اما چون این را بدانیم، همه چیز را در مسیر به مخاطره می اندازیم: 
این مسیر باید که نشانه یک کشف شود، ردپای باز مانده از عبور یک نبوغ بی قرار. هر 
گونه که فکر کنیم، چنین دورنمایی از اندیشه مسیحی خاصی چندان دور نیست. کافی 

است»پاسکال« بخوانیم: 
»تعداد بی شماری انسان را در زنجیر و همه را محکوم به مرگ می کنیم که هر روز یکی 
از آنها مقابل چشم دیگران سربریده می شوند. بقیه آنها که می مانند موقعیت خود را در 

موقعیت همگنان شان می بینند... این تصویر موقعیت آدمیان است.«
برای »پاسکال« مرگ، حجتی بیش نیست، حجت بود – شناختی به تمام معنا. برای 
»مالرو«، مرگ، حضور است. مرگ برای او »برهان بی چون و بی معنایی حیات است. 
آنچه بر من سنگینی می کند – چطور بگویم؟ موقعیت بشری من است. این که پیر می 

شوم، این که این چیز سفاک، زمان،  چون:
سرطانی، به طرزی محترم در من رشد می کند.« از این احساس، نزد »مالرو«، حس 
پوچی زاده می شود که »پاسکال« پیشاپیش قویا آن را دریافت، نیز این حس - به همان 
اندازه قوی - که زندگی بیش از آن کوتاه است که بی معنا و بی مقدار باشد، و زندگی به 

هیچ نیرزد، اما هیچ چیز نیز به زندگی نیرزد، هیچ چیز چون زندگی نیرزد.
این پوچی تقدیر بشری، در روح او )در این جا از جوانی اش، سخن می گویم که یکسر 
به سوی عصیان کوس می بست(، به موقعیت آزادی انسان تبدیل می شود. برای »مالرو« 
جوان، پیشتاز »سارتر«، انسان همین که از هر گونه غائیت الوهی با خارجی آزاد شد، 
خواهد توانست هدف خود را در خود بیابد. در »فاتحان« فریاد بر می آورد: »چه کنیم 
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با گفته های کسانی که می خواهند زندگی شان را تابع یک نمونه سازند، این کالبدهای 
دیگر؟ فقدان غایت برای زندگی یک شرط عمل شده است.« این چنین »مالرو«، خود را از 
نو به میدان عمل خواهد افکند، با این وقوف شاد که انسان بر هر چه تواناست؛ زیرا که او 
هیچ نیست: وسوسه یی به تمام معنی شیطانی که وی از نزدیکی آن خواهد گریخت؛ اما 
معموال »فاتحان«، از »کالیگوال« تاهینلر، بر آن گردن می نهند.این همان است که قدری 
از جد و وقار اعتقادهای »انقالبی« )پیشین( او را می کاهد: خصوصیت خطر پری یا دست 
کم، چالش گردانه شان. »گارین« گفت: »رهبری کردن، تصمیم گرفتن، ناگزیر کردن.« 
»پر کن« افزود: »به جا گذاردن زخمی بر چهر این خاک.« این بیشتر»فاشیستی« بود 
تا»مارکیستی« حتی»گاتان پیکون«، پر شورترین همه ناقدانش، توجه داشت که»در موضع 
گیری انقالبی»مالرو«، مایه یی از رمانتیسم وارد می شود: چاشنی نمایش، چاشنی رویا 
و مکالمه....« ذوقی سخت»پارس« وار، گویی که»مالرو« در عمل انقالبی، روح سیرک 

گرای رومی را که»بارس« در مجلسی)ملی فرانسه( از آن حظ می برد، آشکار می سازد.
»مالرو« بیش از پانزده سال بر سر آن گذاشت که از اسطوره انقالبی برهد؛ اما تجربه 
انقالبی دست کم به او فرصت داد به چند نمونه زیبای انسانیت نزدیک شود که در 
برابر آن ها شکا کیت اش ناگزیر به سود یک وجدگاه گاه تغزلی زایل شد. این تجربه، 
سرشت انسان را بر او نمایاند. مالحظه یی این چنین، او را از فاشیسم دور می ساخت، تا 
به جایی که مانع می شد که انسان را، حتی دست افزاری ساده گیرد. کشف کرده بود 
که بزرگ ترین نیروی انقالب، نه نفرت، که امید است. لحظه یی حتی پنداشته بود که 
کمونیسم، بار آوری را به انسان باز می گرداند؛ اما انقالب به چشم او خاصه چون رمزی 
باقی مانده بود، یکی از عالی ترین رمزهایی که او توانسته بود رویای تفسیر آن را در سر 
پرورد. انقالب، جز شکلی از شکل های دیگر »نبرد با فرشته«، پیروزی بر »مطلق« نبود 
که نوشتارش به تمامی می کوشید آن را تصویر کند و این، در گیروداری که »مالرو« در 
جستجوی داده یی بود که مفهوم انسان بتواند بر آن استوار شود. از این نقطه نظر، گفت 

یک گواه  |
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و شنودهای »آلتنبورگ« که نیز یک هجویه ست، می تواند چون چون طرح گونه فلسفه 
تاریخ او نگریسته شود.

»مالرو« که می دانست انقالب، مانند عمل، جز پرده یی برای کسی که می خواهد راز 
جهان را بگشاید نیست، در  گیرودار کندو کاو در تاریخ با پرسش بنیادی همه کیش ها رو 
برو شد: معنای حیات. اگر نه خدا هست، نه مسیح، با روح چه کنیم؟»مالر«، هم علم 
را در حدی که مدعی ست می تواند هدفی معنوی شود، هم زیبایی شناسی گری التقاطی 
را که در قرن نوزدهم رونق داشت، رد می کند. نه غرب که می خواهد دنیا را به انسان 
ارزانی دارد، نه شرق که انسان را چون قربانی به دنیا پیشکش می کند قادر نیستند او را 
خشنود سازند. راه حل مسیحی از این هم کمتر. به چشم او که بیشتر مقتدی »نیچه« 
ست تا »مارکس«، خدا مرده است و هیچ چیز او را در دل های نومید، زنده نخواهد کرد.

از جوانی، درام انسان گرایی معاصر را خالصه کرده بود. می گفت:»روح اروپایی، برای 
نابود کردن او، همه آنچه را می توانست رویاروی انسان قرار گیرد، منهدم کرد: همین که 
به پایان تالش هایش رسد، مانند »رانسه« در برابر جسد معشوقش، جز مرگ نمی یابد.«
چون ساحره عمل رخت بر می بندد، » مالرو« هنر را می یابد. از »مکالمه طوالنی 
استحاله ها و رستاخیزها« مست شد که در آن واالترین شکوه انسان قرن به قرن توصیف 
شده است. با شگفت زدگی، کشف کرده بود که همه هنرهایی مقدس است و تجربه 
عاطفی و احساسی واحدی، پیکره های فرون وسطی را تراشیده است. تا آن زمان اندیشیده 
بود که تنها انسان گرایی، این است: »من بدون یاری خدایان انسان شده ام« وچهره 
دیگری آن را کشف می کرد: »مسیح برای نجات دنیا مرده است«. هنر یونانی، هنر 
خاک پوی، به چشم او چندان بزرگ نمی نمود که هنر »بیزانس« با فرون وسطی، هنری 

همه لبریز از سوگواره مسیحی.
او در جامعه گریز و بی خدا بود: ده سال پیش از »سارتر« و »کامو«، پیش گوی جهان 
پوچی. »جامعه را بد، و مستعد بهبود یافتن نمی دانم آن را پوچ می پندارم. این خود حدیثی 
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دیگر است.« این را در »فاتحان« نوشت؛ آن زمان هنوز زندگی حسود خود را به نومیدی 
و دستخوش خواری کاهش ناپذیر انسانی زیر پیگرد سرنوشت خویش، و سخت نیازمند 
های جانشین خزید:  ارزش  به درون  بعد ها  می  نگریست.  از جهان«،  »کین جستنی 

برادری، بزرگی انسان و دالوری که چنان شریفانه در »امید« ستوده شده اند.
آنگاه در »نیچه«، »اشپنگلر« و »فرو بنیوس«، عناصر یک فلسفه تا پیوسته تاریخ را 
یافت؛ اما به هوش بود که چون»مولبرگ« نگوید  »انسان، یک اتفاق است و دنیا اساسا 
از فراموشی ساخته شده است.« دیروز»مالرو« به چشم، سوختن کلیساهای اسپانیا را می 
دید؛ امروز در برابر صلیب های کوچک ما خود را کشف می کند. می داند که انقالب 

حقیقی عصر ما یا ما بعد طبیعی خواهد بود یا هیچ نخواهد بود.
البته هیچ چیز اجازه نمی دهد در او مسیحی بالقوه یی را ببینیم؛ اما ارزش های مرده 
ریگ مسیحی ست و آثار متاخرش، با همه ایهام، نتایجی را متداعی می کند که ممکن 

است در یک منظر مسیحی ادغام شود.
»مالرو«، گواه جهان تو: نه رمان نویس، نه مکتب دار، بلکه گواه و ... آثارش بر رغم 
عنوانی که غالبا به آن ها داده است، چندان جلوه رمان یا حتی روایت به معنای داستانی این 
واژه ندارد که جلوه گفت و شنودهای اندیشه ها، گفت و شنود همیشگی، پیوسته از نو آغاز 
شده، میان ماجراجو و رزمنده، میان هرج و مرج گر او کمونیست، گفت و شنودی که تازه 
در آخرین کتاب هایش، به »تک گفتار« ی مغرورانه تبدیل می شود که در آن، خواست 
اثبات، اگر نه هیجان اثبات به سود »وحدت وجود« گونه یی جهانی رنگ می بازد. با این 
همه، هوشمند ترین همه نویسندگان ما )همراه با سارتر( مانند »سارتر« فیلسوف نیست: 
این نویسنده اندیشه ها، نه مکتب دارد، نه نظام، تنها یک »خواست توانایی« که خرمتی از 
آزمون ها، رویاها و خیال ها را )که همیشه مرتب و همنواخت نیست( یکجا گرد می آورد.
»مالرو«، گواه قرن بیستم، به معنای مطلق این واژه، گواه است: هماهنگی حیرت باری 
با زمانه، حتی پیشی جسته بر زمانه، حتی وقتی به نظر می رسد بر زمانه پیشی می جوید 

یک گواه  |
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)خاصه وقتی به نظر می رسد

بر زمانه پیشی می جوید(، او را بی کوششی و بنابر طبع، با آهنگ تاریخ همگام می 
کند. »مالرو« در زمانی که کمونیست ها تنها بودند با تقریبا تنهابودند با کمونیست ها 
بود. در لحظه یی آن ها را ترک گفت که با کمونیست ها بودن، کار آسانی شد )زمانی که 
افسانه »جبهه ملی« به »فرانسوا موریاک« اجازه داد بر کرسی های آن ها جلوس کند( و 
این، پیش از ظهور ضد کمونیسمی که تازه از سال ۱۹۴۶ فرانسه را فرا گرفت؛ اما خاصه 
»مالرو«، به منتها درجه، هراس گونه یی از سرنوشت دارد که نوعا امروزین )مدرن( است؛ 
اضطرابی که نه خطرجویی، آن را فرو می کاهد، نه جنگ،نه نگرش زیبایی شناختی. از 
این است آن کنجکاوی خشمنانه که او را به سوی متفاوت ترین آزمون ها و مغایرترین 
احساس ها - هنر ها ، تمدن ها، ما بعد الطیبعه ها - پر تاب می کند، به سوی نوعی ولع 
زیست که هنوز کسی آن را به این درجه نکشانده بود و باید پذیرفت که این هیجان با هم 
تسکین عطش تامل منافی بود. نیز از این است وجد و تعرض شور انگیز کتاب_ هایش 

که هر یک به شیوه خود، نوعی تعرض به دور سوی »مطلق« است.
این انتقال سهم ابدی انسان را نخست در انقالب جستجو کرده بود، سرانجام در هنر 
یافت )تا کی می یابد؟( از زمانی که »عصر بی اعتنایی« را نوشت، آرزو داشت هر بتواند 
انسان ها را با عظمتی که در خود نادیده می گیرند، آشنایی دهد. پانزده سال بعد جرات 
آورده، گفت: »تنها ملت مسیحی بی گناه، ملت مجسمه ها بود«: و جلوه این حکم، انسان 
را به این محکوم می کند که هر کار  بکند، همواره با عظمتی که پدید می آورد، نابرابر 
خواهد ماند. »مالرو«، پیروزی به پیروزی، کتاب به کتاب، جز لذتی مسموم را نچشیده 
است ، مسموم از این یقین که چنین شادی نمی تواند ابدی بود. نمادهایی که »مالرو« 
را محصور می کنند، از آن ترانه امید که )در کتاب امید(، نابینایی آن را اجرا می کند تا 
بازگشت »نیچه« از » تورن« که دیوانه شده است، اما زیباترین همه شعرهایش را به جان 
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می خواند، همه همواره متعلق به انسانیت مصلوب شده ست.
»مالرو« در »گردوبن ها آلتنبورگ«، این کتاب رازگشا، شاید تصویر خودش را کشیده 
است: »ونسان برگر« درجستجوی توران که برای همیشه در خواب هزار ساله اسالم 
توران  که  کند  بعد چون کشف می  اندکی  رود.  »انوپاشا« می  دنبال  است،  گم شده 
وجود ندارد، زیر طاق های گوتیک »آلتنبورگ« از نو به انسان های تبارش، روشنفکران 
جستجوگر انسان، می پیوندد. شاید »مالرو« بر همین نهج، در پی ژنرال دو گل می رود تا 
از دست های مقاومت گران سپتامبرو سیاستمداران جمهوری چهارم، فرانسه یی گسسته 

و پریشیده را بیرون آورد.
»توله« پیش از او گفته بود: »انسان»هیچ« یی ست قادر به خدا شدن.« »مالرو«  با 
دلهره در پی این خدا می  گردد که میراث غریبش را به او سپارد. درام او، درام قرن 
شورشی اوست؛ اما عصر ما اشتباه می کند، زمان، آن را بی ارزش می کند. از آن گریختن، 
ازدروغ گریختن است. »مالرو« توانسته است شوربختی هایش را تشریح کند؛ اما آن ها را 

چاره گری نکرده است. خدا ساختن تاریخ، نجات دادن انسان نیست.
»مالرو«، آیا روزی خواهد آموخت که امید انسان  علی الدوام از انسان می گذرد؟

یک گواه  |
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و  جهنده  گلوله  واحد،  آن  در 
و  جهان  خطرجوی  جوشان؛  چشمه 
پرتاب کننده خدنگ های استفهام که 
بر زمین بوسه نمی زدند، مگر برای از 

نوخیز برداشتن ...
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»آندره مالرو« 
یا شرف انسان بودن
این مقاله را »رومن گاری«، رمان نویس نامی و دوست 
چهل ساله »آندره مالرو«، به مناسبت دومین سالمرگ او در 
شماره بیست و سوم نوامبر 1977 روزنامه »لوموند« منتشر 
کرده است.
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نخستین بار او را در سال۱۹۳۵ در یک دکه سیار تیر اندازی در»مون مارتر« دیدم: 
یکی از آن گلوله ها را نشانه می گرفت که بر آب نمایی که ازچشمه یی سیراب می شود، 
بی نهایت رقص می کند؛ و به همین گونه ست که هنوز او را در وفاداری وفسو سافسوس 
بینم: درعین زمان، گلوله، جهنده وچشمه جوشان، خطر جوی جهان در  خویش می 
انبوهه یی  از اندیشه هایی که از گداختن و هزار بار به خود بازگشتن، بازنمی ماندند، و پرتاب 
کننده چیره دست خدنگ های استفهام که بر زمین بوسه نمی زدند، مگر برای از نوخیز 

برداشتن، و پیوندشان باحقیقت، نخست پیوند با زیبایی بود.
هرگز در تجربه انسانی ام، موجودی چنین حریص به جستجوی اخالق در زیبایی 
شناسی نشناخته ام،  هرگز مردی را نشناخته ام که در نگاه او، عمل، بیش از هر چه، 
تقالی پایان دادن به »از خود بیگانگی« مرگ آور زیبایی باشد. به آن ها که او را  به خاطر 
گشت و گذار بی پایانش در موزه ها در دومین دور زندگی اش به یاد سرزنش می گرفتند، 
خاطرنشان می کنم که فرهنگ همواره چیزهایی را که پرورش دهنده انسان هاست، پیش 
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از چیزهایی فرهنگ را می پرورد، سپری می سازد. » موریاک« در سال های پنجاه درباره 
او گفته بود: »با کارت پستال هایی به زیر چادرش پناه برده است.« شاید؛ اما این چادر، 
چادر خانه به دوشی ابدی در جستجوی معنایی برای بیابان بود و »کارت پستال« های 
شاهکارها در این گذرگاه ها در این گذرگاه ها، نقطه های نشانه و سنگ های رهنمون بودند.
او نوشته بود که انسانیت »با به خاک سپردن جنازه های حادثه جویانش در دور 
سوی، در جاهایی هر چه دورتر، پیشرفت می کند« و خود همواره پیشتازترین گشتی 
این آوارگی و خانه به دوشی بود. امروز تقریبًا از یاد برده ایم که او نخستین کس بود که 
در رمان هایش، انسانی را پیش بینی کرد »آفرید« که دست در کار آمدن بود، انسان 
»مقاومت«، انسان اتاق های گاز و قربانی طلوع صبح. اگر »ژان مولن«، »دستین دورو«، 
»پیر بروسولت« و - پیش روی مان - »چه گوارا« و »کاسترو«، یا متناسب تر با امروز، 
»ژری دبره« باترویست های آلمانی و ایتالیایی، به قطع یقین از »فاتحان«، »جبر زندگی« و 
»امید« بیرون نیامده بودند، با علم غیب بی سابقه یی در تاریخ رمان، از آمدن شان خبر 

داده شده بود.
دلبستگی و پای بندی»مالرو« به دو گل، بیش از همه، دلبستگی و پای بندی به 
برداشتی واال از انسان بود. این نیازی بود که تنها هنر می توانست آن را با آن کشتی که او 
به سوی کمال داشت ارضا کند؛ اما دو گل، بهتر از هر شخصیت دیگر تاریخ معاصر به آن 
پاسخ می داد؛ زیرا همیشه با مساله، نه بر سر مسلک ) ایدئولوژی(، نه برسر سیاست، بلکه 
برسر اخالق بود. »مالرو« وقتی از»موزه خیالی اش« خارج می شد، علی الدوام در پژوهش 
چیزی که جرات آورده، آن را »شرف انسان بودن« می نامم، می ماند، در پژوهش آنچه 
»رامبرانت« یا » لئوتاردوداوینچی« در ُبعد هنری، بیان می کردند و تحقیق می بخشیدند. 
یاری، آن عبارت های مشهور دو گل، »تصویری ویژه از فرانسه«، »تمثال مریم نقش- 
دیوارها و شاهزاده خانم افسانه ها«، چیز دیگری نبود جز آنچه یک شاهکار ممکن بود به 

آن تبدیل شود، هر گاه که می توانست در ملت فرانسه تجسم یابد.
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می توان این بدیهه را، این حقیقت را انکار کرد: از نخستین سطرهای »خاطرات«، 
تصویری آشکارا زیباشناسانه از سرزمین فرانسه، در دو گل پیدا می شود، ذوق و کششی 
به سوی یک خیال که ممکن است از فرهنگ به واقعیت انسانی و اجتماعی منتقل شود. 
رشته هایی که » مالرو « را به دو گل می پیوست، رشته یک آرزو بود که بدبختانه، در 
تاریخ تمدن ها جز محراب »سیکستین« و گنجینه هایی هنری، بر سر دست نیاورده 
است؛ و هرگز موفق نشده است به برکت این اقیانوس بدیع که ما آفریده ایم و فرهنگ نام 
نهاده ایم، به راستی، قلب ها، روح ها و جامعه ها را بارور کند، دوگل و » مالرو«، فاتحان 
»ناممکن« بودند، از این حیث که از انسان آنچه را توقع داشتند که او جز با هنر یا اسطوره 

نمی تواند به دست   آورد.

ساختن یک »هیچ ستیز« ازفرهنگ
»هایدگر« نوشته است: »هیچ در کنه انسان پدیدار است.« همه زندگی »مالرو« نبردی 
بی امان برای سرشارکردن این این »هیچ«، بافرهنگ بود و نزد او، همچنانکه نزد دوگل، با 
عملی که این فرهنگ نیازمند آن بود. در تاریخ هنر و ادب، نبردی سرسختانه تر از نبرد 

نویسنده »صداهای سکوت« برای ساختن یک »هیچ ستیز« از فرهنگ، نمی شناسم.
هنوز باید در باب این که واژه »فرهنگ« در چنین رزم نابرابر، چه معنا می تواند داد، 
توافق کرد. من دراین جا نمی توانم به جای کسی پاسخ دهم که دیگرنیست و شگفتا هرگز 
خود در این زمینه مستقیمًا نظری نداد؛ اما درجریان یک دوستی چهل ساله و درگرماگرم 
مکالمه هایی که در آن ها، هرپاسخی پیوسته پرسشی نوپیش می آورد، به گمانم از او 

موافقتی ضمنی بامعنایی که از فرهنگ اراده می کنم، گرفته ام.
فرهنگ چیزی ست که اگر خدا نبود، روح انسانی را می آفرید- شایدهم آن را آفریده. 
فرهنگ، لحظه یی ست که در آن، هنر مجرد آغاز می کند در وجدان یک جوان بورژوای 
فرانسوی، برسرنوشت ملت های استعمار شده سگینی کند. فرهنگ، آثار »نوار« است 
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که خواهان برچیدن خانه های پست و کثیف می شود که حساسیت نقاش هرگز از آن ها 
تهییج نشده بود. فرهنگ، آن است که در »جیوتو«، امروز به مبارزه با فقر تغذیه در جهان 
می پردازد. فرهنگ، آن است که نزد »رامبران«، نزد »ورمر«، نزد »سزان« برای کسانی 
که هیچ کم ندارند، موقعیت توده ها را در یک  سرزمین وا پس مانده ناسز گار با آثار 
»رامبران«، »ورمر« یا »سزان« تفسیر می کند. فرهنگ آن است که در جامعه ها، دگرگونی 
همه چیزهایی را در پی می آورد که فرهنگ را نامرئی و خاص طبقه ممتاز می گرداند. 
فرهنگ، شگفتی و آزادی آهنگ تنفس است که با هیچ اختناق و تنگ نفسی- در شیلی، 

درچکسلواکی یا در »گوالگ« - سر آشتی ندارد.
در این جا، آنچه را مقصود »مسالرو« از »استحاله هنر« بود باز می یابیم: فرهنگ، 
درگرگونی آثار است از طریق پیشرفتی که خود فرهنگ نیازمند آن است: فرهنگ، غول 
های اجتماعی »بالزاک« یا »دیکنز« را باز می یابدکه جامعه هایی را که به ایشان حیات 
بخشیده، کم می کنند. فرهنگ، هنر را وامی دارد حنجر واقعیت دردناکی را که به فرهنگ 
التهام بخشیده، در پشت فرو کند. وقتی »مالرو« در جایی یک خانه فرهنگ می ساخت 
و »سورئالیست ها«- »براک« با» پیکاسو«-  را زیر نگاه یک جماعت کوچک واپس مانده 
به درخشش درمی آورد، این چنین حق انسان ها را به یک زندگی شایسته، به شیوه یی 
نیرومندتر از قانون اساسی، استوار می کرد، و اگر هنوز محافظی هستند که به هنر انتزاعی 
خشم می گیرند، از آن روست که حس می کنند تهدیدی مبهم بر فراز سرشان بال می 
زند که ظاهرًا به هیچ روی به امتیازها یا اجحاف های آن ها روی خوش نشان نمی دهد. و 
این چنین بود رفتار مردی که »در هنر پناه جسته بود«، مردی که » با کارت پستال هایی 

به زیر چادرش پناه برده بود.«

هیجان زیبایی شناسانه
نیز شاید وقت آن رسیده است که به همه کسانی که خاصه در انگلستان و در ایاالت 
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متحد در سری »جهان اشکال« ، جز استتار معنا زیر پوششی از سخنوری و مطنطن پردازی 
توام با حرکات را نمی دیدند، پاسخ گویم. اگر این ناقدان »از نقل اوراد و ادعیه« سخن 
گفته بودند و اگر واژه »نفال« را به خوبی یاد آور نخستین تجمع های انسان ها بر گرد 
آتش است، بر زبان آورده بودند، به حقیقت بسیار نزدیک تر می شدند؛ زیرا دیده می 
شود که در نوشته هایی که »مالرو« درباره هنر دارد، اندیشه، تعقل و سبک، نه به هیچ 
روی در جهت یک » فلسفه«، بلکه به منظور فرا آوردن یک هیجان زیبایی شناختی به 
کار رفته است که همه آنچه را که در ما خواست تعالی و برگذشتی ست، بسیج می کند. 
این یکی از آن موارد بسیار نادر در ادبیات است که در آن، اندیشه که از سبک زاده   می 
شود، به سبک باز می گردد و با آنکه غالبًا هیچ پاسخ روشنی و مفهومی به دست نمی 
دهد، ما را در حالت لطف وصفایی قرار می دهد که به منزله مقدمه پاسخ است ، یا ما را 
به جستجوی آن برمی خیزاند . معنا به طفره رفتن، ادامه می دهد؛ اما به عنوان احساس 
قلبی )پیش یافت(، حظور همیشگی پیدا می کند. جز در برخی از نوشته های »نیچه«. 
نمونه دیگری از قوه ادراک نمی شناسم که به عنوان وسیله استنتاج یک حالت قوبا 
شاعرانه. یک غوغای درونی که از طریق لرزه یی پیش گویانه )اخباری( به هیچ »الیقر« 
نامفهوم پاسخ می دهد، به کار گرفته شده باشد. اندیشه »مالرو«، راز خود را فاش نمی 
کند؛ این اندیشه در روان فرانسوی همان نقش مرموزی را ایفا می کند که نغمه در روح 
آلمانی. این یک آتش افروزی ست. وقتی از جبر زندگی )محکومیت بشری( سخن می 
گوییم، سخن گفتن از شناخت )ادراک و شناسایی(، بی گمان همواره ناممکن خواهد بود؛ 
اما »مالرو« در »ناشناخت« از هر کس که بگویید فراتر رفته است من نمی دانم چه رسالت 

دیگری برای هنر می توان تعیین کرد.

خواست بر گذشتگی
انسان هرگز چیز دیگری نخواهد بود جز آن گلوله کوچک که در آغاز از آن سخن 
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گفتم، بی وقفه جهنده به سوی منشا دسترس ناپذیر بر چشمه جوشانی که خود انسان 
است، هم سفر ما چه وقتی که در هند و چین بود، آنجا که از ۱۹۲۴ روزنامه یی منتشر 
می ساخت که حتم استعمار را طلب می کرد، در اسیا یا در تیپ » آلزاس- لورن« از پاسخ 
دادن »به هیچ مندرج در کنه انسان« با برداشتی از زندگی و از مرگ که شاید آن قدر 

پژوهش یک معنا نبود که جدالی دایمی و درد آلود با نبود« آن، باز نمی ماند.
در این »میم« سوگواره موهبتی از شوق و اشتیاق تقریبًا جوانانه بود که نه سن و سال 
و نه بیماری، قادر به فرسودن آن نبود. وقتی او را گرم تماشای تابلویی در موزه یی می 
دیدم حس می کردم اکنون است که آن رابردارد، برشانه گذارد و کنه »مجهول«  را نشانه 
گیرد. مکالمه اش، خود چهار نعل تاختن دیوانه آسا و سرسام آوری در ورای همه موانع 
پوچی در جستجوی طعمه یی بود که ربودن آن، بار شناختن آن یک بار برای همیشه، و 
شاید آویختن آن به دیوار یک خانه فرهنگ. سرانجام ممکن می توانست. مکالمه »مالرو« 
عبارت بوداز قرار دادن شما در کنار خودش در شرایط برابر، برسکوی پرتاب. عبارت 
بود از بی درنگ جهیدن به اندازه بیست برابر قامت خود با انجام سه پرش مضاعف 
خطرناک و یک پرواز بلند بر فراز چوب بست جدلی کالم، وعبارت بود از انتظار کشیدن 
برای شما در آن سوی دایره، با یک حکم استنتاج خیره کننده مبتنی بر نگاهی با معنا که 
مانع از آن می شد که شما درک نکنید یا از او بپرسید برای رسیدن به آنجا از کجا گذر 
کرده است. پروازها، شیرجه زنی های عمودی و زیردریاهایی که راه گم می کنند. خواست 
تعالی یی سخت وحشی و سرکش، جدلی بس نو میدوار با همه آنچه در تقدیر بشر، تن در 
نمی دهد. اگر جهان قادر به دادن پاسخی بود. به این مرد بود که پاسخ باید داده می شد.
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مالرو در ۳ نوامبر ۱۹۰۱ در پاریس بدنیا آمد. پدر و مادرش وقتی او خردسال بود جدا شدند 
و بعد طالق گرفتند. مالرو نزد مادرش بزرگ شد و به مدرسه السنه شرقی رفت ولی تحصیل 
را به پایان نرساند. در ۲۱ سالگی با همسرش به کامبوج رفت. در مدت اقامتش در هندوچین 
از سیاست استعماری فرانسه در آن ناحیه آزرده بود و به تأسیس روزنامه ای بنام »هندوچین 
در زنجیر« کمک کرد. پس از بازگشت به فرانسه چند رمان نوشت و برای رمان وضعیت 
بشری که در مورد قیام کمونیستی شانگهای بود جایزه گنکور را دریافت کرد. در ۱۹۳۰ به 
گروه باستان شناسانی پیوست که در ایران و افغانستان کار می کردند. با شروع جنگ داخلی 
اسپانیا به نیروهای جمهوری خواه پیوست و خلبان شد. دوبار در نبرد برای دفاع از مادرید 
در برابر حمله فاالنژیست ها زخمی شد. در جنگ جهانی دوم راننده تانک بود و دستگیر شد، 
ولی توانست فرار کند و به نیروهای مقاومت فرانسه بپیوندد. در ۱۹۴۴ گشتاپو او را دستگیر 
کرد، ولی زنده ماند و به کمک نیروهای مقاومت آزاد شد. پس از جنگ از دولت فرانسه مدال 
مقاومت و صلیب جنگ و از دولت بریتانیا نشان خدمت برجسته را دریافت کرد. شارل دوگل 
او را به سمت وزیر اطالع رسانی منصوب کرد. در این دوره آثاری در مورد هنر و فرهنگ 
منتشر کرد. سپس دوگل او را اولین وزیر فرهنگ فرانسه کرد. در این سمت او به تأسیس خانه 

فرهنگ در سراسر فرانسه پرداخت. در ۲۳ نوامبر ۱۹۷۶ درگذشت.
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پل رس، جان هس و سی.ال.سالزبرگر

افسانه شکسته مالرو

قیمت برای پارسی زبانان غیر ایرانی: ۱۲ یورو- ۱5 دالر             استفاده مخاطبان ایرانی از این کتاب رایگان است


