
 
 
 
 

 

 *بر منتقدان ردّ
 

 ترجمة ابوالحسن نجفي

 

، به تقليد فرنگيان، در كشور ما رواج «انتقاد»ساليان درازي نيست كه فن 

بسيار يافته و مانند ديگر تقليدها نخست به اخذ معايب اين هنر دست زده و 

هاي شخصي قرار حسابورزي و تسويههاي خصوصي و غرضوسيلة حمله

 Critique des»ذيل كه از ميان مطالب رسالة كوچكي به نام گرفته است، مقالة 

Critiques » مارسل پانيول »اثرN. Pagnol » نويسندة معاصر فرانسوي انتخاب و

گونه منتقدان كه نويسنده آنها را ترجمه شده است جواب تندي است به اين

و بيشتر به سخريه « مفتن»و « مغرض»و « عامل اختناق»و « مفتش ادبي»

اله اغلب به هزل و طنز و گاهي به رسنامد. لحن نويسنده در اين مي« انتقادگر»

توان جدي دانست. با كينه و غرض آميخته است و البته همة ايرادهاي او را نمي

 فرنگي در كشور ما.« انتقادگران»قبيل همه درس مفيدي است به مقلدان ايناين

 وم بهيش يكي از آثار او موسدر ايران گمنام نيست. نما« مارسل پانيول»

همان نام  و بار ديگر با« مردم»كه تاكنون چندين بار به نام «  Topazeتوپاز »

اصلي به روي صحنه آمده او را مشهور ساخته است. در اروپا خاصه سه 

به روي  كه بارها« سزار»و « فاني»و « ماريوس»نمايشنامة ديگر وي موسوم به 

 .تر استا نيز نويسنده خود تهيه كرده است معروفرصحنه آمده وحتي فيلم آن

                                                           

 .15تا  6صص ، 1341ارديبهشت ، 1شمارة  ، دورة سيزدهم،مجلة سخن * 
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ئي و زاده شد و تحصيالت ابتدا« مارسي»در بندر  1895در سال « پانيول»

پس د. سمتوسطة خود را در همان شهر به پايان رسانيد و مدتي معلم مدرسه بو

داخت. ه پربه پاريس آمد و در حين ادامة تعليم و تعلم به كار نوشتن نمايشنام

ن داده در پاريس نشا 1928نخستين بار در شهر برلين و سپس به سال « ازتوپ»

ر اث« اسيرانودو برژر»شد و با چنان استقبالي مواجه گشت كه بعد از نمايش 

 سابقه نداشت.« ادمون روستان»

ار كمارسل پانيول سالهاست كه دست از نوشتن نمايشنامه برداشته و به 

ن . ايشتن خاطرات زندگي خود پرداخته استتهية فيلم و در اين اواخر به نو

به عضويت فرهنگستان فرانسه  1946بردار بزرگ در سال نويسنده و فيلم

 پذيرفته شد.

* 

قد ن»در كار نقد ادبي روي سخن بيشتر به نويسندگان است. علت وجود 

در  ، ولونيز در همين است. ولي تاكنون كسي سخني به منتقدان نگفته است« ادبي

 يشان.مديح ا

ان خواهم كه نظرم را دربارة آنان و دربارة آثارشمن در اينجا رخصت مي

اند و نيز هر نيك و بدي را كه اي را كه بر عهده گرفتهخواهم وظيفهبيان كنم. مي

 ر آورند نشانشان دهم.توانند به بااند يا ميبه بار آورده

در نقد آثار ورزيدند و منتقدان در زمان گذشته نيز جسارت بسيار مي

د نصاف دانهادند. ولي اين حقيقت را نيز بايد اديگران پا از گليم خويش فراتر مي

در  نوشتند و تندخويي آنانكه مقاالت خود را باري به زباني صحيح و فصيح مي

 ين زمان رنگي نداشت.اگويي انتقادگران برابر هرزه

« مفتشان ادبي»ان و گيرآور است كه برخي از نكتهو اما اين امر بس حيرت

 تازند و در مطبوعاتزمان ما علناً بر معايب و نقايص جسمي نويسندگان مي
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نويسند كه فالن، گوژپشت است و بهمان كر است و)ياللعجب!( چنين مي« وزين»

اي كه توفيق زنش هم به اندازة خودش كر است!  اخيراً منتقدي دربارة نمايشنامه

اگر آقاي فالن هنوز هم بخواهد از اين »است:  بسيار نصيبش شده چنين نوشته

 «راه پول دربياورد، پس ديگر زكي.

ه بكار نخواهم برد. من نه كاري من در نقد آثار منتقدان چنين لحني به

 شناسم ولينقايص بدني آنان دارم و نه كاري به كار زنانشان )كه گرچه نمي

 ر دارند، زيرا اوالًعوايد بسيا گيرم كه چراه نميدارم( بر آنان خردمحترمشان مي

لثاً برند و ثادانم كه دخلي نميشاد مي شوم كه در اين ميان دخلي ببرند و ثانياً مي

 اين مسئله ربطي به بحث ما ندارد.

هاست، هميشه كساني وجود ترين كسبـ كسب انتقاد يكي از قديم فصل

نكته گرفتن  يفة خود رااند وظاند كه چون از كوشيدن و آفريدن عاجز بودهداشته

 اند.بر كار و آثار ديگران دانسته

اند، ـ يعني نويسندگان ـ هرگز منتقدان را خوش نداشته« ديگران»

 اند و از خلق هنر عاجز.شمارند اينست كه عقيمبزرگترين عيبي كه بر آنان مي

 ولي اين نكته البته سزاوار نيست.

ة ميل رباري رسالة بسيار معتبري داوالً امكان دارد كه مرد عقيم و ناتوان

گاه  گيري كارشناس دو صحرانوردي شود. ثانياًجنسي زنان بنويسد يا عاجز زمين

و  چون ذهنشان پيوسته متوجه نقصشان است« درماندگان»افتد كه اين اتفاق مي

سوزند از پشت عينك بيچارگي خود نيافتني ميهمواره در آتش آرزويي دست

 بين.ببينند كه گويي از پشت شيشة ذرهاي را چنان نكته

اي آشنا شدم كه داراي هوش و فراست و چندي پيش با نويسنده
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آندره لوونسون »گري و وزن و جثه و ضخامت فيل بود. البته آقاي موذي

Levinson » عاجز از حركت نبود، ولي هيكلش آنچنان وزين بود و پاهايش

اي بر لبانش اختيار خندهداد بيميآنچنان قصير كه هروقت توفيق نشستن دست 

ترين بست. و اما اين مرد سترگ كه با زمين گويي پيوند ازلي بسته بزرگنقش مي

وخيزهاي ها و جستكس مانند او جهشمنتقد ما در هنر رقص است. هيچ

كس به روشني و رقصندگان را درنيافته و حس نكرده و رهبري ننموده است. هيچ

او نتوانسته است از سبك و هنجار و لطافت رقص سخن وضوح و قدرت بيان 

 بگويد. رقص امروز هرچه دارد از اوست.

 «.زني بستان بزنگر تو بهتر مي»رو من به منتقد نخواهم گفت: ازاين

توانستي بهتر مي»تا حق گفتن اينكه « بهتر بزند»الزم نيست كسي خودش 

 را به دست آورد.« بزني

هايش با همة گيريمنتقد دچار اشتباه شود، خرده گذشته از آن، ولو اينكه

ثمر نخواهد بود. الزم است كه شاعر گاهي برانگيخته درائي بيگستاخي و هرزه

قاد ان انتنبورزشود، مبادا كه بر مسند افتخار تكيه زند و خوابش درربايد. بايد كه 

 بنگرد: هاي سوزندة آنها وادارندش كه بر كار خود بهترنيشش بزنند تا گزش

اند ولي از او سر نزده است بينان بر او گرفتهاغلب در جستجوي عيبي كه خرده

خورد كه كسي متوجه آن نشده و سخني از آن ناگهان به سهو يا خطائي برمي

 نرانده است، و شاعر خود از كشف خود سود بسيار خواهد برد.

 نها نافع وتبنابراين انتقاد ولو حربة دست عاجزان و ابلهان باشد نه

 سودبخش است بلكه براي هنرآفرينان ضرورت اساسي دارد.

* 
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ت موق ثير انتقاد در كار نويسندگان هرگز قاطع نبوده است، ولي قدرتأت

سلم اي اوقات آنچنان عظيم بوده كه توانسته است قدر شاهكارهاي مآن در پاره

 قدر و قيمت را به عرش برين برساند.را بشكند و آثار بي

 ثير مخوف به آساني قابل درك و توجيه است:أتاين 

دت مدر ابتداي كار « راسين»و « كرني»و « مولير»هاي مهمترين نمايشنامه

آمد. بنابراين شمارة تماشاگران ـ يعني بيست تا سي شب به روي صحنه مي

اوز ن تجكساني كه ذلت يا عزت نمايش بسته به دست انهاست ـ از پانزده هزار ت

 كرد.نمي

كشيدند يا تشويق ربارة تماشاگران فرودست، كه به صداي بلند هو ميد

اند. ولي شك نيست كه كردند و نمايندة واقعي مردم بودند، سخن بسيار گفتهمي

 شدند باري وسيله نداشتند كهاين دسته از مردم گرچه موجب شهرت نمايش مي

 هارچش گاهي به توفيق مالي آن را نيز تضمين كنند. جمع كل عايدات يك نماي

رسيد، درصورتي كه مجموع عوايدي كه از فروش بليط به هزار ليره مي

كرد، و اما بازيگران شد از ششصد ليره تجاوز نميتماشاگران فرودست حاصل مي

رزق و توانستند روزگاري دراز بينمايش تنگدست بودند و اغلب معيل، و نمي

ا رنان درجة سوم تكافوي مخارج آ روزي سر كنند، و درآمد حاصل از تماشاگران

پرداختند، يعني درباريان و اشراف و اعيان و كرد. مردمي كه پول فراوان مينمي

و  بودند پذيرقضات و نويسندگان، در برابر انتقاد، ولو انتقاد شفاهي، حساس وتأثر

روي ناخودآگاه از ذوق روز و رسم متعارف و سليقة ظاهربينان و مغرضان پي

 شدند.و گاهي نادانسته شريك توطئة آنان مي كردندمي

 براي اثبات مدعاي خود داليل بسيار داريم:
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آورند و همه به ياد مي (1)درگرفت« سيد»غوغايي را كه بر سر نمايشنامة 

وجود آمد و به« كميسيون عالي انتقاد»دانند كه چگونه به امر يك وزير، نوعي مي

 بازان ديرساخت. ولي دسيسه تخطئة كرني منتشر و داي به منظور طربيانية ابلهانه

 گذشته بود.« سيد»جنبيدند و خطر از سر 

 (2)دانند.راسين را همه مي« فدر»و نيز ماجراي شكست نمايشنامة 

ن ر اذهارا ب «پرادون»انتقادگران كمر بر قتل اين شاهكار بزرگ بستند و اثر محقر 

شيد و به كنج انزوا كهنر خود شكسته شد. دست از تحميل كردند. راسين دل

بت مقام خود را عاق« فدر»خزيد و دوازده سال لب از سخن بست. ... گرچه 

دم د. مراشدن بازيافت، ولي عمال اختناق مسلماً مانع پيدايش زيباترين آثار راسين

تا  «فدر»آثاري است كه در عرض دوازده سال سكوت راسين، در فاصلة زماني 

 وجود آيد.هنر نمايش، ممكن بود به ، اين دو قلة«آتالي»

 بارترين فتوحات انتقاد همين بوده باشد.ترين و دهشتشايد عظيم
 

* 
 

توان كتابها هاي سالوسي انتقاد ميها و شيوهها و زياندربارة لغزش

مهري و قدرناشناسي زمانه قرار پرداخت. هربار كه اثر بزرگي دستخوش بي

عصر ذوقي و سفاهت مردم همآن را بر گردن بي گرفته، منتقدان نسل بعد گناه

 اند.مؤلف گذاشته

ها يا سكوت توان ثابت كرد كه تقصير همانا متوجه مسخرگيآسان مي

 دگانمنتقدان آن دوره است كه درواقع راهنماي فكري و مشعلدار هنري خوانن

 اند.بوده
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ن تند بدارا نشناخ« استاندال»قدر  1830بينيم خوانندگان سال اينكه مي

اگر توان بر فالن سودسبب است كه منتقدان او را از قلم انداختند. چگونه مي

ور پاريسي خرده گرفت كه ارزش نبوغ اين نويسندة بزرگ را ليوني يا پيشه

اي كه بر عهده رغم وظيفهناشناس، عليدرنيافته است، و حال آنكه نقادان سخن

تضحانة اپراي ز مسؤوليت شكست مفاند؟ و نيدارند، حتي نامي از او نبرده

 ب نمايششدر نخستين « بيزه»فقط متوجه انتقادگران است، زيرا شاهكار « كارمن»

 زندگانخوانان و نوااز صحنه بيرون رفت، بدين معني كه مدير تماشاخانه و آوازه

رصة عان، و حتي خود آفرينندة اثر، به تصور عدم توفيق، پيش از رسيدن تماشاگر

 ترك گفتند.نبرد را 

ين تخار اد افاما هر بار كه هنرمندي قدر و مقام واقعي خود را باز يافته باش

و « راسين» توان از همانكار از آنِ مردم است نه از آنِ انتقادگران. براي مثال مي

 نام برد.« بيزه»و « استاندال»

روز بيشتر و در برابر همين مردم هنردوست كوچه و بازار كه روزبه

د. اي دست يازيدنشدند، انتقادگران به حربة ناجوانمردانه ولي برندهندتر مينيروم

و « واعفتا»شد فرياد اي ميهرگاه، به خالف ميل آنان، توفيق رفيق راه نويسنده

پوشيدند و طلبيدند، چهره ميآوردند و نيروي نظامي را به مدد ميبرمي« وامذهبا»

تگاه توهين به دس»يا « تماميت ارضي لطمه به»يا « هتك عفت عمومي»سخن از 

كشيدند. توقيف پيش مي« حرمتي به مقدسات ديني و نواميس مليبي»يا « انتظامي

 ه بهكلية آثار نمايشي و ادبي كه به دستور شاهان و وزيران ما صورت گرفت

 قبالتحريك همين مفسدان و مفتريان و بر ضد نويسندگاني بوده است كه از ا

 اند.گشتهعامه برخوردار 
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نشستند و گاهي جواب تحقير داوران را حال، نويسندگان ساكت نميبا اين

 دادند.مي

نويسد: كه از دست اين مغرضان رنج فراوان برده چنين مي «مولير»

كه  افتيد درحقيقت بر رأي كسانيهروقت با نمايشي كه كارش باال گرفته درمي»

ما شاي كه آن را آفريده است. شگفتا يسندهتازيد نه بر هنر نواند ميآن را پسنديده

كنيد كه مقبول عامة مردم بوده است و هايي را محكوم ميهمواره نمايشنامه

كس نيفتاده! . . .  بزرگترين شماريد كه پسند خاطر هيچهايي را مطلوب مي«چيز»

ز يش اقصوري كه از من در حق شما سر زده است اين بوده كه آثار من اندكي ب

 «.ن تمايل شما قبول عامه يافته است...ميزا

ه ب« برنيس»در مقدمة اثر ديگر خود « فدر»راسين، پيش از شكست كار 

همة اين آتشها از گور »گويد: هاي ناجوانمردانة انتقادگران چنين پاسخ ميحمله

ند اند شوق عامه را برانگيزخيزد كه هرگز نتوانستهچهار پنج نويسندة نامراد برمي

ه انگيزة اي باال بگيرد تا بر او بتازند، نه باند كه كار نويسندهره مترصد بودهو هموا

نكه آريزة خود حسادت بورزند؟( بل به اميد حسادت )زيرا به استظهار كدام فضل

ي منامكسي زحمت جواب دادن به آنان را برخود هموار كند تا بدين طريق از گ

 ...«.ابدي برهند 

ترين شاعران ماست در خطاب به ترين و سليمريفكه ش« آلفره دو وينيي»

 ...«.ايد نظر كه چنگ و دندان تيز كردهاي قوم تنگ»گويد: منتقدان چنين مي

آور ـ و نيز ناميسر ـ است كه بخواهيم در اينجا همة اما اين كار بسي مالل

ديده و جوركشيده را نقل كنيم. بهتر آن است كه چند جوابهاي نويسندگان ستم

طينت را كه به صفت النفس پاك، اين شاعر سليم«تئوفيل گوتيه»صفحه از 
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متصف بود، به نظر خوانندگان برسانيم. اين سطور كه از مقدمة كتاب « مهربان»

 كند:گرفته شده است گوئي قصة دراز مشاجرة ما را كوتاه مي« نپمادموازل دومو»

ي و خوابيدن مردمشاهدة نشستن كسي در مجلسي كه به آن دعوت نشده »

حال  بر م دليبا زني كه تمايل به همخوابگي نشان نداده دردناك است. من از صم

هاي امير بزرگ باشد رقت ها و مغازلهسراي بينوائي كه بايد شاهد مالعبهخواجه

برد، در شويي ميكشد، زنان را به تنگاه حرم سر ميترين خفيهبرم؛ به پنهانمي

ز اها درخشيدن بدنهاي زيبايي را كه گويي مرواريد زير آب سيمگون حوضچه

ترين كند؛ پوشيدهتر است تماشا ميتر و شفافبارد و از دُر و عقيق صافآنها مي

پروا شود؛ زنان از او شرمي ندارند، بيپرده و حجاب بر او آشكار ميها، بيطرفه

دست در  خرامند؛ بيچاره، خواجه است. سلطان در حضور اواز برابرش مي

بوسد. راستي را كه وضع او بس برد و لب لعلش را مياش ميآغوش سوگلي

 آور است و مسكين از عجز و تحمل خويش در رنج و تعب.سوگ

ر ددر گلستان شعر و غنودن او را  وضع منتقدي كه خراميدن شاعر را»

 نگرد بر همين منوال است. شك نيست كه اگر دستش برسدساية سرو افتخار مي

 سازد.اش ميكوبد و آزردهدارد و بر سر او ميها را از شارع عام برميسنگريزه

جوئي هنري نداشته باشد بزدل زبوني بيش نيست! منتقدي كه جز عيب»

تواند با او بازد: شوهر بينوا نه ميهمچون كشيشي است كه با زن مردم عشق مي

 نگ تن به تن بطلبد.ج تواند او را بهبه مثل كند، نه مي)مقابله( معامله 

كنند كه نويسندگان اين رفتار را با چنان بزرگواري و شكيبايي تحمل مي»

زن شود. بيائيد حساب كنيم ببينيم واقعاً اين لفّاظان نيشاسباب تحيّر من مي

برند كيانند. همان كسانند كه با ما به يك زبان كه گويي نسب از خدا ميآتشين



 104  53گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

اند و اند، زيرا منشأ اثري نگشتهه ولي از درس و مشق بهرة كمتر گرفتهمدرسه رفت

آشام به جان ديگران بيفتند و هنر ديگري ندارند جز اينكه همچون خفّاشي خون

 آثار آنان را تباه كنند و به لجن بكشند.

گر مآيا وقت آن نرسيده است كه كسي كتابي در نقد منتقدان بنويسد؟ »

دماغ كالم آسماني آورده و وحي منزل صادر فرعن گندهاين فخرفروشان مت

اي را به قطع بزرگ از كردار آنان پر كرد. اشتباهات توان روزنامهاند؟ ميكرده

هاي سراپا مجعول، و اغالط دستوري، و قولتاريخي و غير تاريخي، و نقل

با فقد فكر ت رهاي بارد، و فقسر و بُن، و شوخيهاي ادبي، و خزعبالت بيدزدي

توانند ترين امور چندان است كه نويسندگان ميتعقل، و جهل مركب آنان در ساده

قاد را نامة انتهيفقط با جستن و نقل كردن اينها انتقام خود را باز ستانند. زيرا گوا

دهند و كافي نيست كه كسي بر ديگران عيب جا نمينامة نويسندگي يكبا گواهي

اد ه انتقنان بشود. اگر شاتوبريان و المارتين و امثال آبگيرد تا خود از عيب بري 

كردم كه سر تعظيم فرود آوريم و دست نيايش بلند كنيم پرداختند من قبول ميمي

انة خواهند به بهولي اكنون كه قلم به دست فالنك و بهمانك افتاده است كه مي

ون خنند كو نهي اخالق و هنر ما را به چوب و فلك ببندند و جذبه بگيرند و امر 

 «شود...م بلند ميآيد و دود از سرجوش ميدر رگهايم به

بيش « تئوفيل مهربان»نمايد كه اين هجوية چنين مي ما و اما امروز در نظر

 اهاياز انتقاد محتوي غرض است و بيش از تحقير مشتمل بر خشم. البته ناسز

ر يقت است كه در عصنيست، ولي خاصه مبين اين حق پايه و بنيادشاعر همه بي

ن يسندگار نوتقاد داراي وزن و اهميت بسيار بوده و آراء منتقدان بر خاطناو فن ا

 آمده است.گران مي
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اي در دل بپرورد. امروزه مسلماً هيچ سخنوري نيست كه چنين كينه

اند. ولي نيش نويسان عصر ما هميشه نغمة ستايش را دوست داشتهنمايشنامه

ام رانند و نياودان بر دل آنها ننهاده است. ناروائي بر زبان ممدعيان هرگز زخم ج

 زنند.زدايند، آنگاه كوس شهرت از بام سعادت ميمنتقد را از خاطر مي

 اين گذشت جوانمردانه فضيلتي نوبنياد و هنري خاص نويسندگان اين

ود سازد كه فن انتقاد قدرت قديم خدوران نيست. فقط اين حقيقت را آشكار مي

 دارد.نمان ا از كف داده است و ديگر تأثيري در گرفتن كار نويسندة نمايش يا رر
 

 اي را به مردمتوانند نمايشنامهـ نخست ببينيم آيا امروزه منتقدان مي فصل

 بقبوالنند.

نند. سي نشارا بر كر« پرادون»تجربة سيصد ساله نشان داد كه نتوانستند اثر 

جايي  به« هانري بك»اي آنان درمورد نمايشنامة هتر به زمان ما نيز كوششنزديك

تقدان باوجود ارزش ادبي خود و با وجود همدستي من« دختر پاريسي. »(3)نرسيد

 بزرگ مقبول طبع مردم قرار نگرفت.

م. از مائيما در اينجا فرصت نداريم كه علل عدم توفيق اين نمايش را باز ن

سازد يگوئيم. اين نكته مسلم ممي ابراز اين حقيقت تلخ متأسفيم ولي آن را فاش

 ه مردمرا ب« بك»كه تالش هفتاد سالة منتقدان عاقبت نتوانست آثار عاليقدر 

 تحميل كند.

چنين انتقاد ايناكنون به صورت دوم اين مسأله بپردازيم: حال كه اثر نيك

 آورش تا چه پايه و ميزان است؟ آيا هنوز همخرد و محدود است نتايج زيان

 طور موقت، خط بطالن بر آثار بزرگ بكشد.اند، ولو بهتومي

درآويخت و آنها را « كارمن»و « فاوست»با اپراي « فدر»دانيم كه پس از مي
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از پا درافكند. ولي اثر جنايتش، كه در بدانديشي و نابخردي به پاي جنايتش در 

ر رسيد، چندان دوام و بقايي نيافت و جز ايجاد يأس موقت دحق راسين مي

 ثمر ديگري به بار نياورد.« بيزه»و « Gounodگونو »

* 

ر د« G. Ohnetژرژ اونه »به قلم « هااستاد كوره»رماني به نام  1882در سال 

جار و ها رفت و بيسروصدا به كتابفروشي. اين كتاب بيپاريس منتشر شد

آن  دست مردم رسيد. ولي به سالي نكشيد كه تمام نسخ چندين چاپ جنجال به

 ده شد.در انگلستان نصيب نويسن« ديكنز»توفيقي نظير توفيق  به فروش رسيد و

نه نون كهدرخور نويسندگان بزرگ نبود، به دليل آنكه اك« ژرژ اونه»سبك نگارش 

نمايد اي از عبارات آن امروز چنان مضحك ميشده و از رواج افتاده است، پاره

ك بوده است. اما ارزش بزرگ گونه مضحكند هميشه همينكه خواننده تصور مي

سازي و توصيف قهرمانان آن پردازي و اسلوب حادثهاين اثر در شيوة داستان

كند و تر آنكه اين رمان نخستين بار يك نفر مهندس را وارد صحنه مياست. مهم

دانست كه قهرمانان تمدن از پيش مي« ژرژ اونه»سازد. آيا او را قهرمان خود مي

 حان جنگهاي بعدي همانا مهندسانند؟آيندة بشر و فات

ژول لومتر »و اما يكي از بزرگترين منتقدان فرانسه در آن زمان، يعني آقاي 

Lemaitre » قلم خود را تيز كرد و آنچه تير زهرآگين در تركش فصاحت خود

سراغ داشت برگرفت و به جان ژرژ اونة بينوا و كتاب وي افتاد. سلسلة مقاالت 

دل آسا اثر كرد و ژرژ اونه را از پا درانداخت. اين مرد پاكهصاعق« ژول لومتر»

دست دم دركشيد و دست از نوشتن برداشت و رنج اين حملة بزرگوار گشاده

وحشيانه را به خموشي تحمل كرد. متظاهران به علم و ادب هلهله كردند و كف 
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ننگ مسلم را « هااستاد كوره»زدند و كلمات ژول لومتر را وحي منزل و خواندن 

 دانستند. كار ژرژ اونه ساخته شد.

ند و اند به گفتة اديبان وقعي بنهبا اين وصف، عامة مردم كه عادت نكرده

ر فروش خبرند به خواندن اين كتاب ادامه دادند و كاحتي از بود و نبود آنان بي

ا بنويسان آن عصر تر گرفت. عالوه بر آن، يكي از نمايشنامهآن هر روز باال

ر و د اري خود نويسنده، ماجراي اين داستان را به صحنة تماشاخانه آوردهمك

مروز اتا  سال اول نمايش درآمد آن به صد هزار سكة طال سر زد. )اين نمايشنامه

ار بسي از صحنه خارج نشده است(. فيلم صامتي از روي آن تهيه كردند كه شهرت

 نداخت.يه ااشاگران را به گريافت. نمايش فيلم ناطق آن نيز ساليان دراز همة تم

د نسخ . تعداآيدفيلم رنگي آن هم در دست تهيه است و تا سال آينده به بازار مي

شدة كتاب به چندين ميليون رسيده و نمونة واقعي آن چيزي است كه چاپ

 نامند.( ميBest-Seller« )بست سلر»امريكائيان 

 «.مترژول لو»به انتقاد استاد سخن  چنين بود پاسخ مردم

ود خپايان اين ماجرا را يكي از نويسندگان آن زمان در كتاب خاطرات 

 كند:چنين نقل مي

محاكمة دريفوس فقط ايجاد دشمني نكرده است، خدا را شكر كه »

پيوندهاي دوستي را استوارتر ساخته و گاهي نيز موجب آشتي دشمنان ديرين 

كه در ارزش سخنوري پرستان، دو نويسنده گشته است. شبي، در انجمن وطن

درد، در جوار يكديگر قرار پايه و همنابرابرند ولي در احساسات ميهني هم

گرفتند، ميان آن دو خاطراتي از دوران گذشته وجود داشت كه البته باعث دوستي 

يك سخني بر زبان نراندند. سپس اندك اندك، توانست شد. نخست هيچنمي
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، در سكوت ميان آن دو تن خللي حادث گرفتهمچنان كه صداي ناطقان اوج مي

شد. نگاههايشان با يكديگر تالقي كرد و دستهايشان همديگر را فشرد. نام يكي 

« اونه»بود، به اتفاق هم از در بيرون آمدند. « ژول لومتر»و نام ديگري « ژرژ اونه»

دعوت او را پذيرفت. در طي « لومتر»به كالسكة خود خواند و منتقد سرسخت را 

، منتقد تاب نياورد و ناگهان از قرباني خود طلب بخشايش كرد و عذر گناه راه

آنكه سخني بر لب آورد او را در به گريه افتاد و بي« اونه»گذشته را خواست. 

آغوش گرفت و بوسيد. لومتر نيز گريه سر داده بود. شايد در اين لحظه آرزو 

پسند نويس مردمرمان كرد كه كاش درهاي فرهنگستان فرانسه به روي اينمي

گشوده شود. دريغا كه بسيار دير شده بود! خود او لگد به بخت ادبي اونة بينوا 

توان كرد؟ چه مي»آرام گفت: « اونه»زده بود. و چون به بحر انديشه فرو رفت 

اين هم انتقام من بود كه حاال گرفتم. اين مقاله كه موجب نوميدي و دلسردي من 

 «.ش از من دستخوش حسرت و اسف كرده است!شد اكنون شما را بي

فت. دريفوس مسكين هشت سال بعد تبرئه شد و مقام سابق خود را باز يا

 ند.كگناه هرگز نتوانست از زير ضربة كوبندة لومتر قد راست ولي ژرژ اونة بي

انگيز است. اين دو پيرمرد كه در گوشة اين شرح مختصر بسيار عبرت

آورند. با اين اند منظرة مضحكي به وجود ميوش كشيدهكالسكه همديگر را در آغ

گريست كه رو مياز آن« اونه»وصف، هردو براي گريستن داليل قاطعي داشتند. 

نرسانده بود، باري ذوق نويسندة « هااستاد كوره»گرچه آسيبي به « لومتر»مقاالت 

روح و بيپس به وجود آورد همه خشك و آن را كور كرده بود. آثاري كه از آن

دهندة وسواس و دقت بيش از حد نويسندة آن بود. ديگر مغلق و مطنطن و نشان

تكلف شاهكار نخستين خود را لحن صاف و ساده و خشن، و شيوة محكم و بي
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 هاي ژول لومتر شايد از سر غيظ و كين بود.باز نيافت. و اما اشك

يز تحقيرآم اكنون بر ما آشكار است كه توطئه در اين داوري نادرست و

و رپس تأثير انتقاد ترين پيكاري بود كه به شكست انتقادگران انجاميد. از آنبزرگ

قاد را انگيز ژول لومتر كه نويد پيروزي درخشان انتبه كاهش نهاد. مقالة ولوله

 ر ريش نويسنده افتاد.داد تف سرباال شد و بمي

رد كه شمشير بينيم كه سلطان منتقدان چه خبطي كامروز به روشني مي

ه بان چنان نهاد؛ تيغ برّان در زير سنگ گر« هااستاد كوره»مرصع انتقاد را زير پتك 

ش ذلت و خواري شكست كه چون عاقبت سر برآورد قد و قامت و قدر و منزلت

 از قلمتراشي زبون افزون نبود.

* 

پيش آمد.  (4)«ادمون روستان»ماجراي « ژرژ اونه»چند سالي پس از ماجراي 

گيران را بست. هيچ منتقدي نخست دهان خرده« سيرنو دو برژرا»نظير روزي بيپي

ن چندا «روستان»جرأت نكرد كه رسماً علم طغيان برافرازد. نمايش آثار بعدي 

ودي خد و جلوه نكرد. آنگاه انتقادگران به جنب و جوش افتادند و ريشي جنباندن

 ة ادبي. چندي پيش در برنامشك آوردند« سيرانو دو برژرا»نمودند و در ارزش 

اي هستند كه ظاهراً هنوز عده»گفت: اي با لحني موهن ميراديو فرانسه گوينده

البته كه هستند! به كوري چشم همة واماندگان و « دارند!اين را دوست مي

دست در دل و ياد بينندگان و بينان، قهرمانان اين شاعر چيرهنظران و كوتهتنگ

توزي و جاودانه خواهند زيست و كسي را ياراي كينه خوانندگان راستين

 درازدستي نيست.

ارزش و درافتادند و رمانهايش را بي« هانري بردو»چندي بعد منتقدان با 
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پسندان خواندند، اما خمي به ابروي نويسنده نينداختند. بازاري و باب طبع آسان

ياري از داستانهايش گردد و بسكتابهاي او دست به دست مردم كوچه و بازار مي

 كند.بر پردة سينما تجلّي مي

تر است. نخستين آثار او با هو و از همه تازه« ژرژ سيمنون»ماجراي 

داد.  ادامه به روي خود نياورد و به كار خود« سيمنون»جنجال منتقدان مواجه شد. 

ب چندي پيش صدمين رمانش منتشر شد و مانند نود و نه اثر ديگرش به اغل

ني هنوز جوان است، ولي با وجود تبا« سيمنون»ي عالم ترجمه گشت. زبانها

ود دانند كه ادبيات زبان فرانسه به وجانتقادگران، اكنون اهل جهان همه مي

 بر سر يك« موپاسان»و « بالزاك»تواند ميان نازد كه مينويسندة بسيار بزرگي مي

 ميز جا گيرد.

* 

ممكن است چنين باشد. به هر  بليت نيست.گويند كه محبوبيت شرط قامي

ي از ديگر كار« ژرژ اونه»دهد كه پس از ماجراي تقدير، اين چند مثال نشان مي

 دست انتقاد ساخته نيست.

ازار بتوانند رونق نتيجه بگيريم: امروزه، خاصه در كار نمايش، منتقدان مي

 حتي توانند نويسنده را دچار اضطراب كنند،اثري را به تعويق اندازند، مي

گيرد مگر آنگاه كه توانند از شدت سقوط بكاهند، ولي سخنشان در مردم نميمي

 حق بگويند.

هاي وانگهي، در مدت زماني كه انتقادگران نيروي خود را بر سر حمله

كردند تبليغات جديد به ياري نويسندگان آمده خاصيت تلف ميمصرف و بيبي

 است.



 111  رد بر منتقدان

 توان با رقم صفر سنجيد!د را ميخصوصاً در عالم سينما اعتبار انتقا
 

 ها:يادداشت
1 .Le Cid  ود داعية خوزير وقت كه « ريشلو»( شاعر فرانسوي است. 1636« )كرني»نمايشنامة معروف

ورزيد از فرهنگستان فرانسه خواست كه رو به كرني حسد ميشاعري و نويسندگي داشت و از اين

ارزش و ناچيز است. نويسي و اثري بينمايشنامه فتوي دهد كه شاهكار كرني مخالف قواعد قديم

 جم(آرايي كردند و غوغاي عظيمي درگرفت. )متربزودي موافقان و مخالفان اين نمايشنامه صف

2 .Phèdre گامي (. هن1677و شايد بزرگترين نمايشنامة تراژدي به زبان فرانسه است )« راسين» شاهكار

را « Pradonپرادون »مخالفان او شاعر گمنامي به نام كه راسين سرگرم نوشتن شاهكار خود بود 

. اين بستايند و راااي در همين باب بنويسد و منتقدان را واداشتند كه اثر تطميع كردند كه نمايشنامه

مردند و شسين دو نمايشنامه در يك شب به روي صحنه آمد، منتقدان كار پرادون را برتر از كار را

ه راسين به جائي رسيد ك راسين نوشتند. كار ناسزا و توهين و توطئه آميزي بر ضدمقاالت توهين

سال بنا بر  در آنجا معتكف شد. در اين 1689پناه برد و تا سال « پور روايال»ناچار به صومعة 

 ا به نامود رخواهش چند تن از دوستان و عالقمندان باز به كار نوشتن پرداخت و دومين شاهكار خ

ه ساله. رك عزلت پنجارد. راسين هنگام اعتكاف سي و هشت ساله بود و هنگام توجود آوبه« آتالي»

ا پنجاه تدانيم كه اغلب شاعران و نويسندگان بزرگ عالم بهترين آثار خود را درحدود سن چهل مي

طور يقين آثار بزرگتري توان گفت كه اگر راسين دست از نوشتن نكشيده بود بهاند و مينوشته

اكنون، راسين ت« فدر»كلي فراموش شد درحالي كه پس از دو سال به« پرادون»ورد. اثر آوجود ميبه

 يعني در مدتي نزديك به سه قرن، از صحنة نمايش خارج نشده است. )مترجم(

و « كالغان»نويس فرانسوي كه بهترين آثار او ( نمايشنامه1899ـ  1837) H. Becque. هانري بك 3

  است.« دختر پاريسي»

4 .E. Rostand (. نمايش شاهكار او موسوم به 1918ـ  1868نويس فرانسوي )شاعر و نمايشنامه

رو شد كه تاكنون در عالم تئاتر چنان با اقبال مردم روبه« Cyrano de Bergeracا رسيرانو دو برژ»

 نظير نداشته است. )مترجم(

 


