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افسانه فرقدان

برخی رمان ها در بستر تاریخی نوشته 
می شوند و به توصیف حوادثی می پردازند 
که خواننده رمان، با شخصیت ها و فضای 
آن آشناســت. این گونه رمان ها از نظر 
تحلیل شرایط از دیدگاه یک شهروند 
عادی جامعه، می توانند در بررسی تاریخ 
هنگام بازگشت به آن، حتی بیش از یک 
کتاب تاریخی صرف، که تنها به بررسی 
حوادث بدون حضــور مردم آن جامعه 
می پردازند، مؤثر باشند. بدون شک در 
هر جامعه ای بزنگاه های مهم تاریخی 
وجود دارند که می توانند دستمایه شعر، 
نقاشی، رمان و فیلم ها شوند. از جمله این 
حوادث در ایران که اخیرا بســیار به آن 
پرداخته شده است، می توان به حادثه 
کودتای 28 مرداد که به تازگی سالروز آن 
را پشت سر نهادیم، اشاره کرد. حادثه ای 

که بن مایه مرثیه هــای مهدی اخوان 
ثالث در شعر را ساخت و این اواخر محور 
ساخت سریال های خانگی شد. حادثه ای 
که بدون شک همچنان زوایای پنهان 
بسیاری دارد و می تواند انعکاس زیادی 

در تمامی هنرها داشته باشد. 
این گونــه رمان هــا که بــا دغدغه 
نویســنده نســبت به حادثه تاریخی 
مشــخص شــکل می گیرد، می تواند 
نظرگاه هــای متفــاوت را درمورد آن 
پیش روی خواننده قرار دهد. در این میان 
رمان »شــغل پدر« از جمله رمان های 
بارز ســال های اخیر است که به اتفاقی 
تاریخی در فرانسه می پردازد؛ اتفاقی که 
شخصیت مهم جهانی، همچون ژنرال 
دوگل در آن حضور دارد. به بهانه پشت 
سرگذاشتن سالروز کودتای 28 مرداد، 
نگاهی به این رمان خواهیم داشت، زیرا 
می تواند سرمشقی برای رمان نویسان 
ایرانی باشــد که رمان های رئالیستی 
خود را در بستری تاریخی می نویسند. 

رمان هایی که درست در زمانی نوشته 
می شوند که تب و تاب سیاسی حادثه 
فروکش کرده و تعصبات و جانبداری ها 
نسبت به آن، از بین رفته است و اکنون 
می توانند بار دیگر، جامعه را به تماشای 
حادثه از منظر شــخصیت های خود 
بنشانند. ناگفته پیداست که این گونه 
رمان ها به دلیل این کــه خود، گونه ای 
تاریخ به حساب می آیند، جایگاه و نقش 
مهمی در ادبیات یک کشور ایفا می کنند 
و می توانند جامعه را بار دیگر به تحلیل 
آن چه بر آن گذشــته است، بنشانند و 
برای آن چه در آینده پیش روی دارند، 

درس های زیادی یــاد دهند. بنابراین 
این رمان ها می توانند به نوعی ژانر ادبی 
تبدیل شده و در چارچوب جداگانه ای 

بررسی شوند. 
جزئیاتی درباره رمان و مترجمش

خواننده فارســی زبان، »مهستی 
بحرینی« را با ترجمــه روان و بی نظیر 
شاهکارهای ادبی به  فارسی می شناسد. 
تونل، آفریقایی، اســطوره ســیزیف، 
مائده های زمینی، هســتی و نیستی 
از ســارتر، دگرگونی اثِر میشل بوتور، 
عارف جان سوخته، ترجیع گرسنگی، 
سوءتفاهم در مسکو از سیمون دوبوار، 
آقای رویا، در کسوت ابر در جست وجوی 
موالنا، عصیانگر از آلبرکامو، شغل پدر 
و اخیراً هم مــادام بــواری از فلوبر را با 
ترجمه مهســتی بحرینی خوانده ایم. 
ترجمه روان، دقیق و هوشــمندانه او 
لذت خواندن رمان را بیشتر می کند و 
به تازگی نیز رمان »شغل پدر« اثر سرژ 
شاالندون با ترجمه او به در نشر نیلوفر 

چاپ سوم رسیده است.
سرژ شاالندون، نویسنده رمان شغل 
پدر، تونسی االصل و فرانسوی زبان است. 
او پیش از نگاشــتن این رمان خبرنگار 
روزنامه فرانسوی لیبراسیون بوده و در 

فرانسه و اروپا بسیار مشهور است.
 ژنرال دوگِل محبوب
منفور قهرمان رمان

»شــغل پدر« رمانی نسبتا جدید 
اســت که در ســال 2۰۱۵ در فرانسه 
منتشر شده اســت. تم اصلی داستان 
نوعی درگیری بین سنت و مدرنیته یا 
چالش میان پدر و پسر است. رابطه پدر 
و پسر در رمان »شغل پدر« از نوع روابط 
عادی و آن چه ما می شناسیم، نیست. 
افکار ملی گرایی افراطی پدر، راوی رمان 
را در دنیای کودکی، پیر می کند. آندره 
شوالن پدر امیل، راوی داستان است. پدر 
امیل مدام به ژنرال دوگل نامه  می نویسد و 
پیشنهادهای جدی و مهمی را هم مطرح 
می کند و در میانه رمان به خون دوگل 

تشنه  می شود و به  فکر ترور او می افتد.
راوی تا پایان داســتان که به دوران 
بلوغ رســیده، هرگز متوجه نمی شود 
که شغل پدرش چیست و پدر همیشه 
با آرامشی خاص به امیل می گوید: »تو 
بنویس مأمور مخفی«. رمان با صحنه 
پیداکردن یک جنازه شــروع  می شود 
و بعد با یک عقب گرد خیلی تکنیکی، 

جنازه پدر را در راه آهن می بینیم که مادر 
امیل هم در این جا حضــور دارد. دوباره 
عقب گرد بعدی و سال ۱۹۶۳! نویسنده 
به معرفی شخصیت پدر می پردازد. باز 
عقب گردهای بعدی و شناخت بهتر پدر 
و حیرت بیشتر خواننده از داستانی که 

تاکنون نشنیده  است.
از لحاظ تکنیکی این رمان بســیار 
حرفه ای است. تمامی دیالوگ ها کارکرد 
دارند. موقعیت های طنزی که ســرژ 
شاالندون در سراسر رمان ساخته است، 

باعث جذابیت زیاد آن شده  است.
خواننده این رمان باید درباره فضای 
تاریخی و سیاسی این رمان، اطالعاتی 
را از قبل داشــته  باشــد؛ زیرا رمان به 
جریان قیام استقالل طلبی الجزایر علیه 
فرانسه استعمارگر می پردازد؛ زمانی که 
الجزایری ها علیه استعمار فرانسه قیام 
کردند و خواهان خروج استعمارگران 
فرانسوی از الجزایر شــدند، عده ای از 
فرانسوی ها که استعمارگر هم نبودند، 
با اشــک و آه الجزایر را ترک گفتند. به 
این گروه فرانسوی ها پاسیاه می گفتند. 
در این میان سازمانی شکل گرفت که 
هدفش سرنگونی الجزایر بود. شعارهایی 
در فرانسه می دادند که ما پیروز هستیم و 
ژنرال دوگل در آن زمان، مخالف جنگ 
با الجزایر بود و در شــرایط صلح، تمام 

فرانسوی ها را هم از الجزایر خارج کرد.
موافقان و مخالفانی که همچنان 

باقی مانده اند
افراد زیادی هستند که هنوز هم با این 
تصمیم ژنرال دوگل مخالف اند. زیرا آن ها 
معتقدند در آن زمان، در برابر الجزایری ها 
کوتاه آمده است. هرچند شورشیان در 
آن زمان بسیار تندرو بودند. ماجرایی 
که اکنون نیز در اختالفات میان مردم 
آمریکا مشاهده می کنیم، هنگامی که 

تعدادی از مــردم آمریکا با خروج 
نیــروی نظامــی از عراق 

مخالف بودند و عده ای 
دیگر چنان آن را مایه 
افتخار و نجات بشریت 
می دانستند که روی 
انتخاب رئیس جمهور 

بعدی شان تأثیر زیادی 
گذاشــت تا آن جــا که با 

افکار تندروی میهن پرستانه 
و نژادی، حاکمیــت آمریکا را 

بر مبنــای نگه داشــتن 

جنگ در خاورمیانه تعیین کردند. سرژ 
شاالندون در رمان »شغل پدر«، به خوبی 
حرکات این شورشیان را تصویر می کند. 
آتش زدن و بستن مغازه ها، کشتن افراد و 
حتی کودکان و ضرب و جرح فرانسوی ها 
در رمان شغل پدر بسیار جالب توصیف  

شده است.
جذابیت رمان و کشش زیاد آن، در 
قصه جالب و جذاب و پر از حادثه اش 
است. خواننده با شــخصیتی از پدر 
راوی مواجه می شــود کــه احتماالً 
هرگز چنین شــخصیتی را در رمانی 
دیگر ندیده  اســت. تــا صفحه آخر 
رمان متوجه نمی شــود درحقیقت 
این پدر که دچار پارانوئید اســت و به 
نوعی ملی گرای افراطی دچار است، 
شغلش چیست؟ چرا همیشه در فکر 
کشــتن ژنرال دوگل اســت و خیلی 
پرســش های دیگر که در ذهن راوی 
داستان شکل می گیرد و خواننده نیز 

با این پرسش ها همراه می شود.
مرحوم مرتضی کالنتریان کتاب های 
دیگری از ســرژ شاالندون، 
نویســنده رمان »شغل 
پــدر« بــا نام هــای 
»افسانه پدران ما« 
و »بازگشــت به 
کیلی بلــز« را به 
فارسی برگردانده 

 است.

نگاهی به رمان تاریخی »شغل پدر«

تبدیل»محبوب«ها به »منفور« در گذر سیاست و تاریخ

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 تاریخ اندیشه سیاسی 
در قرن بیستم

تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم در دو 
جلد به تألیف حسین بشیریه و در نشر نی منتشر 

شده است.
در جلد نخست، با عنوان »اندیشه های 

مارکسیستی« می خوانیم:
وظیفه اندیشه سیاسی نه صرفا توضیح علمی، 
بلکه تغییر واقعیت همراه با سرزنش یا تأیید اخالقی 
بوده است. از همن دیدگاه شــاید بتوان گفت که 
مارکس نخســتین متفکری بود که با بیان این که: 
»فالســفه تاکنون جهان را به شیوه های مختلف 
تعبیر کرده اند؛ اما مسئله این است که آن را تغییر 
دهیم«، حوزه اندیشه سیاسی به معنای مدرن آن را 
روشن کرد. خالصه آن که اندیشه سیاسی، برخالف 
نظریه سیاسی در پی یافتن قانون مندی پدیده ها یا 
محدود به قواعد اثباتی علم نیست، هر چند محدود 
به قواعد منطق دستاوردهای نظریه و دانش سیاسی 
متعارض است همچنین اندیشه سیاسی برخالف 
اغلب نظریه ها »کلیت« را موضوع بررسی خود قرار 
می دهد نه اجزا را؛ و می کوشد پدیده های پراکنده را 
چنان بازنماید که گویی ضرورتا میان آن ها رابطه ای 

اندام وار وجود دارد.
در جلد دوم نیز که با عنوان »لیبرالیسم و 
محافظه کاری« منتشر شده است، می خوانیم:
اندیشــه های لیبرالی مبنای فلسفی و نظری 
نظام های دموکراتیک غرب اســت. به این مفهوم، 
دموکراسی تحقق عینی و تعدیل شده لیبرالیسم 
است. جوهر لیبرالیســم تفکیک حوزه های دولت 
و جامعه و تهدید قدرت دولت در مقابل حقوق فرد 
در جامعه است. لیبرالیسم از آغاز کوششی فکری 
به منظور تعیین حوزه خصوصی )فردی، خانوادگی، 
اقتصادی( در برابر اقتدار دولتی بوده است و به عنوان 
ایدئولوژی سیاســی، از حوزه جامعه مدنی در برابر 
اقتدار دولت و بنابراین از دولت مشروطه و مقید به 
قانون و آزادی های فردی و حقــوق مدنی، به ویژه 

مالکیت خصوصی دفاع کرده است.
محافظه کاری واکنشــی به لیبرالیسم و تجدد 
اولیه، یعنی آزادی، برابری، فردگرایی، عقل گرایی و 
جدایی دین از دولت، تردید روا می داشت و در عوض 
از حفظ امتیازات و نابرابری های اجتماعی و ساخت 

اقتدار قدیم دفاع می کرد.
    

 »فهِم شعر«، 
کتابی برای حال ناخوش این 

روزهای شعر
کتــاب »فهم شــعر« 
نوشته فرانسیس.ام.ُکنل 
با ترجمه ماهان سیارمنش 
منتشر شد. در معرفی ناشر 
از این کتاب آمده است: این 
کتاب درسنامه  ای است که 
از زوایای مختلف به تبیین 

و تحلیل ابزارهای موجود در یک شــعر چون زبان، 
تخیل، احساس و اندیشه پرداخته و دیگر چیزها را 
به  طورجداگانه مورد تحقیق قرار داده و برای درک 

بهتر خواننده از مثال  هایی بهره برده است.
 همچنین در بخشــی از مقدمه »فهم شــعر« 

می خوانیم:
 »شاعر از ابزار زبان سود می  جوید تا ما را با دنیایی 
از اندیشه ها و تخیالت تنها بگذارد؛ در گام بعدی این 
ما هستیم که باید از اندیشه صرف پا را فراتر بگذاریم و 
در آن جهان به گشت و گذار مشغول شویم. قطعاً باید 
دید انتظارات مان از شعر چیست و آیا شعر می  تواند 
آرزوهای مان را در مقابل مان به تصویر بکشــد و یا 
آن  ها را فرو بپاشد و تمثالی نو بنیان کند. از این منظر، 
شعر فروپاشنده  ُدگم است و با آن سر سازگاری ندارد. 
در هنگام خواندن اثری شایسته باید تمام ُدگم  های 
گذشته را از خود بزدایی و با دیدی تازه به آن بنگری؛ 
چونان که گویی پدیده ای نو را دریافته  ای. این برخورد 
با شعر دیدی نقادانه و بینشی متفاوت از گذشته را 

می  طلبد؛ برای فهم شعر باید پذیرای دیدی نو شد.

تازه های نشر
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ترجمه کتاب های »هویت« نوشته فرانسیس فوکویاما 
با ترجمه رحمن قهرمان پور به تازگی از نشر پارسه راهی 

بازار شده  است.
فرانسیس فوکویاما )متولد ۱۹۵2( فیلسوف آمریکایی، 
متخصص اقتصاد سیاسی و رئیس گروه توسعه اقتصادی 
بین المللی مدرسه مطالعات پیشرفته بین المللی پال ایچ. 
نیتس دانشگاه جانز هاپکینز اســت. معروف ترین کتاب 
او »پایان تاریخ و آخرین انســان« است که نظریه مشهور 

»پایان تاریخ« خود را در آن شرح داده است.
در بخش هایی از مقدمه کتــاب »هویت« می خوانیم: 
این کتاب هنگامی نوشته شــد که ترامپ هنوز به عنوان 
رئیس جمهور در نوامبر 2۰۱۶ انتخاب نشده بود. من نیز 
مانند بسیاری از آمریکایی ها از نتیجه انتخابات شگفت زده 
و از پیامدهای آن برای ایاالت متحده و جهان نگران شدم.

پیــش از انتخاب ترامپ، نوشــته بودم کــه نهادهای 
آمریکایی در حال فروپاشی اند و چنان در ساختاری سفت 
و سخت اسیر شده اند که دیگر قادر به اصالح خود نیستند. 
ترامپ خودش هم محصول و یکی از عوامل فروپاشــی به 
حســاب می آمد. وعده انتخاباتی اش این بود که به عنوان 
یک غریبه تازه وارد در عرصه سیاست، از اختیارات مردمی 

خود برای به لرزه درآوردن پایه های سیستم فعلی استفاده 
کند و دوباره آن را به همان حالت کاربردی قبلی بازگرداند.

آمریکایی ها از بن بســت حزبی خسته شــده بودند و 
سودای رهبری قوی داشتند. کسی که بار دیگر می توانست 
کشور را متحد کند و ناقض آنچه باشد که بدان وتوکراسی 
می گوییم. مســئله ترامپ دو وجه داشــت، سیاســت و 
شخصیت. ملی گرایی اقتصادی او احتماال اوضاع را بیش از 
آن که برای حوزه های انتخاباتی حامی اش بهتر کند، بدتر 
می کرد، آن هم در حالی که ترجیح آشــکارای هم پیمانی 
با قدرتمندان اقتدارگرا بر متحــدان دموکراتیک، وعده 
بی ثباتــی در کل نظــام بین المللی را می دهــد. از جنبه 
شخصیت نیز به سختی می توان فردی با صالحیت کمتر را 
برای تکیه بر منصب ریاست جمهوری ایاالت متحده تصور 
کرد. تمرکز اصلی ترامپ در تمــام دوران حرفه ای اش بر 
خودتریجی اســتوار بوده و هیچ گاه نیز با دور زدن افراد با 
قوانینی که به هر شکلی بر سر راهش قرار داشتند، مشکلی 

نداشته است.
ترامپ با در پیش گرفتن آنچه ملی گرایی پوپولیستی 
می نامندش، به عرصه سیاست بین المللی گرایش بیشتری 
نشان داده است. رهبران پوپولیست برای تحکیم قدرت به 

دنبال مشروعیت اعطاشده توسط انتخابات دموکراتیک 
هستند. آن ها ادعا می کنند مردمی که اغلب از نقطه نظر 
اقلیتی بخش عظیمی از جمعیت را شــامل نمی شــود، 
ارتبــاط بی واســطه و کاریزماتیکی دارنــد. عالقه ای به 
نهادهای اجتماعی ندارند و به دنبــال تضعیف نظارت و 
توازن قوا هستند که قدرت شخصی رهبر را در یک لیبرال 

دموکراسی مدرن محدود می کنند.
در این کتاب اما به موضوعاتی بازگشــتم که در سال 
۱۹۹2 جست وجو در معنایشــان را آغاز کرده بوم و از آن 
زمان تاکنون، به تعــدد درباره آن ها مطالبی نوشــته ام: 
تیموس، میل به بازشناسی، هویت، مهاجرت، ملی گرایی، 
مذهب و فرهنگ. میل به بازشناسی هویت فردی، یک ایده 
بنیادی است که بیشــتر رخدادهای حال حاضر سیاست 
جهانی را به هم مرتبط می کنــد. این امر تنها به مطالعات 
سیاست های هویت در محیط دانشگاهی یا به ملی گرایی 
سفیدپوســتی- کــه از دل آن برآمده اســت - منحصر 
نمی شود، بلکه مرزهای آن تا پدیده هایی مانند اوج گیری 
ناگهانی ملی گرایی کالسیک و اســالم سیاسی گسترده 
می شود. اســتدالل من این است که بیشــتر مواردی که 
به عنوان محرک اقتصادی در نظر گرفته می شــوند، در 

حقیقت ریشه در گرایش به بازشناســی دارند و بنابراین 
نباید تنها به مفهوم اقتصادی آن بسنده کرد. این امر پیامد 
مستقیم چگونگی برخورد ما با پوپولیسم عصر حاضر است.

 »هویت«؛ کتابی درباره پوپولیسم آمریکایی

معرفی کتاب

برخی رمان ها در بستر 
تاریخی نوشته می شوند 

و به توصیف حوادثی 
می پردازند که خواننده 

رمان، با شخصیت ها و 
فضای آن آشناست. 

این گونه رمان ها می توانند 
در بررسی تاریخ، حتی 

بیش از یک کتاب تاریخی 
صرف، که تنها به بررسی 

حوادث بدون حضور مردم 
آن جامعه می پردازند، مؤثر 

باشند

بدون شک در هر جامعه ای 
بزنگاه های مهم تاریخی 

وجود دارند که می توانند 
دستمایه شعر، نقاشی، 

رمان و فیلم ها شوند
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