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اریش هلر

یک
فاوست گوته پس از یکی از غناییترین گشت
یکشنبۀ عید پاک است و
ِ
و گذارهایی که در ادبیات آلمان وصف شده به کتابها و مطالعۀ خو یش
سگ
سیاه عجیبی است که در مزارع خارج
کوچک ِ
ِ
بازمیگردد .همراه او ِ

از شهر با سماجت خود را به او چسبانده است .فاوست انجیل به روایت
یوحنا را میگشاید و مصمم است که آن را به آلمانی ،زبان عزیزش ،ترجمه
کند .اما در همان نخستین سطر متوقف میشود .چیست آن چیز که «در
آغاز بوده»؟ لوگوس ــــ کلمه؟ نه ،ارتقای کلمه تا این حد ،به نظر ناممکن
میرسد .شاید «معنی» بهتر باشد ،اما این نیز ضعیفتر از آن است که
بتواند سرمنشأ هر آنچه هست باشد .فاوست واژۀ «نیرو» را امتحان میکند.
اما حاال که مترجم تا این حد از متن اصلی دور شده است ،پس چرا نباید
در آزادی خو یش پیش رود؟ «در آغاز عمل بود ».این جمله فاوست را
کار ترجمه به جایی
راضی میکند و موجب هیجان سگ میشود .ولی ِ
نمیرسد ،ز یرا اینک سگ ناآرام گشته است و حتی به مؤثرتر ین اوراد
جادو یی فاوست برای آرامکردن اهر یمنان گوش نمیدهد؛ ز یرا که سگ
فرستادۀ دوزخ و خود از شیاطین است.
1. Erich Heller, “The Hazards of Modern Poetry” in The Disinherited Mind,Bowes:
London, 1975, pp: 261-303.
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شعر مدرن

یکشنبۀ عید پاک و یک جادوگر :از لوگوس به کلمه ،از کلمه به
قمار
شعر مدرن آماده
ِ
عمل ،از سگ به شیطان ــــ صحنه برای ِ
خطرناک ِ

است .ولی شاید بیش از اینها باید اصول تحقیق علمی را رعایت کنیم.

پس اجازه دهید به کتاب تار یخ انجمن سلطنتی :تأسیس ،برنامه و
پیشرفت آن در اشاعۀ فلسفۀ تجربی ،بپرداز یم .این کتاب را در نیمۀ دوم
ِ
1
قرن هفدهم توماس اسپرات  ،اسقف روچستر ،نوشته است .شاعری به
جدلی کتاب را با شور
نام کالی 2دیباچهای منظوم بر آن نوشت و مضامین
ِ
خود نو یسنده بیان کرد و آنها را به ز یور شعر آراست،
و شوقی بیشتر از ِ
چرا که در مسائل خاکی و اینجهانی ،شاعر ،در قیاس با اسقف ،دستی
بازتر دارد .در این شعر از فلسفه یا عقل ستایش میشود و شاعر برای
شخص مفر ِد مذکر استفاده میکند ،ز یرا به قول
اشاره به آن از ضمیر سوم
ِ
او عقل «فضیلتی» مذکر است.
«اما در یغا که پاسداران و آموزگاران،
(برخی غافل و بیدقت و برخی جاهطلب)
هرگز به رهایی او رضایت نخواهند داد،
توان دیدن میدهد،
یا به قوای ذاتیاش که به او ِ
مبادا که این کار نقطۀ پایانی بر فضل و مرجعیت ایشان باشد.
تا که (عقل) کار خو یش را فراموش کند،
او را با ترفندها و باز یگوشیهای هوش و ز یرکی سرگرم کردند،
و به جای گوشت لخم که بر تواناییاش میافزاید،
میوهها و شیر ینیهای شعر را به او خوراندند»...
ولی خوشبختانه واردکنندۀ اصلی گوشت لخم ،در همان نزدیکی بود:
سرانجام ،بیکن ،مردی بزرگ ،برخاست،
او که طبیعت و شاهی خردمند ،به وز یری اش برگز یدند
1. T. Sprat
2. Cowely
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و هر دو سروری قوانین خود را بدو سپردند.
و او بیباکانه رسالت دفاع از عقل ،این شاگرد مجروح ،را به عهده گرفت.
سخت وز یر
دار اولیۀ علم و دانش ،رسالت شجاعانه و
ِ
اما این دوست ِ
اعظم را در شعر خود چگونه توصیف میکند؟
از کلمات که چیزی جز تصاو یر اندیشه نیستند
(هرچند که ما منحرفان اندیشههای خود را از آنها میگیر یم)
اندیشه را به اشیا ،موضوعات راستین ذهن ،بازگرداند:
ما چون پرندگان نادان به سوی خوشههای ّ
ملو ن پرواز کردیم؛
ِ
و او از برای استفادۀ ما حقیقت را ُجست و گرد آورد؛
تل خوشههای برگز یدۀ راستین فراهم آمد،
و آنگاه که ِ
آنها را با ِخرد و صنعت خو یش فشرد
تا که عصارۀ همهشان در ظرف جمع شد،
شکل طعامی االهی،
تخمیر شده در
ِ
روح تشنه.
شراب جان
ِ
ِ
بخش ِ
این شاید نخستین شعر مضحک اما جالبی است که در سراسر تار یخ
نوشته شده است و با این حال معنا و اهمیت خاص خود را دارد .این
شعر نه فقط به پیشگو یی و تقلید مسخرهای از «کلمه به عمل» فاوست
مانند است ،بلکه عالوه بر این با ّ
جدیتی خام و کودکانه مضمونی را
قرن آینده ،همچون نفر ینی پابرجا ،بر
بیان میکند که بنا بود برای سه ِ

زندگی و آثار شاعران و هنرمندان سایه افکند و در گوش ایشان ،گاهی
تهدیدهای شوم سراب واقعیت و گاهی نیز دوباره ،وسوسههای شکوه و
جالل متعالی و آنجهانی را زمزمه کند .آیا میتوانیم مسیر پرواز پرندگان
نادان را به عقب ،به سوی آشیانه دنبال کنیم ،جایی که در آن بال و پر
گشودند و بر بالهای کلمات ،که فقط تصاو یر اندیشهاند ،اشیای واقعی
یا موضوعات راستین ذهن را پشت سر گذارند.

شعرها

شارل بودلر
Charles Baudelaire

مالل
آسمان َپست و ُسربی ،چون سر پوشی سنگین در هم
آنزمان که
ِ
میفشارد
ذهنی ناالن را که قربانی نگرانیهای همیشگی است؛
و آنگاه که چون گنبدی سترگ همۀ افقها را محصور میکند،
روزان سیاهی تیرهتر از شبان؛
و بر ما میبارد ِ
هنگامی که زمین سیاهچالی مرطوب میشود
که در آن امید چون خفاشی با بالهای ظر یفش
بر دیوارها ضربه میزند
و بر تیرکهای پوسیده سر میکوبد؛
آنزمان که باران رشتههای بلندش را سراز یر میکند
و صورت میلههای زندانی سترگ را به خود میگیرد؛
و لشکر خاموشی از عنکبوتان چندشآور ،پیش آمده
تارهای خود را در اعماق مغز ما میگسترانند؛

