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ناگزيريم با نگرش امروز 
به گذشته نگاه كنيم

محمدقائدمترجم،نويسندهوروزنامهنگار:

 ساير محمدي

»توپ هاي ماه اوت« روايتي دست اول و داستانی از فاجعه جنگ جهاني اول 
به قلم باربارا تاكمن نويس�نده و تاريخ نگارا مريكايي با برگردان محمد قائد 
توسط نشر ماهي در ارديبهشت امسال منتشر شد و اكنون در آستانه چاپ 
دوم است.قائد در مقاله نويسي مهارت خاصي دارد، شايد تجربه روزنامه نگاري 
او را يك پله باالتر از همگنان خود نش�انده اس�ت. نام محمد قائد در عرصه 

ترجمه و تأليف نيز روي جلد هر كتابي كه بيايد تضمين كننده فروش آن است. 
چنان كه ترجمه »قدرت هاي جهان مطبوعات« اثر مارتين واكر پس از چند 
چاپ توسط نشر مركز اكنون ناياب است. آثار تأليفي اش نيز مانند »دفترچه 
خاطرات و فراموش�ي« و »ظلم، جهل و برزخي�ان زمين«، »رنج و التيام« هر 

كدام پس از سه – چهار چاپ توسط انتشارات طرح نو اكنون ناياب است.

نكتهايكهدراينكتاب
ودرم�وردجنگجهاني
اولكالًبهنظرممهممیآيدنفي
نظرذهنگرايانهوارادهگرايانهاي
اس�تك�هگوي�اآدمهاييفكر
س�اختندوآنفكره�اتاري�خ
ساختودنياعوضشدبافكر
آنآدمها.دراينکتابمیبينيم
دنياعوضش�دهب�وداماآدمها
فک�ر پدربزرگش�ان عي�ن
میکردن�د.منظورمش�اهانو
حکمرانه�اوسياس�تمدارانو
سردارهاس�ت، و ژنراله�ا

عوامالناسکههيچ

ë از چاپ »توپ ه�اي ماه اوت« گويا چندان 
راضي نبوديد.

کاًل ناراضي نیس��تم.  در م��ورد جلد کتاب روي 
عكس��ي توافق كرده بودیم اما بدون پرسیدن نظر 
من طرح را عوض کردند.  درهرحال موضوع پشت 
 س��ر گذاشته شد و مدیر نشر ماهي وعده داد طرح 
جل��د را در چاپ دوم عوض كند. خوش��بختانه از 
این اثر اس��تقبال شد و به نظر مي رسد چاپ بعدي 
نزدیک باش��د.  این جور تفاوت سلیقه  به قول اهل 
فرنگ طوفان در فنجان چای است اگر مال خودت 
باش��د و از نزدیك در آن ن��گاه كني.  از بیرون و از 

دور چیز زیادی پیدا نیست.  و چه بهتر.
ë كتابي در دست نشر ماهي داريد؟

ب��رای كار جدید اظهار عالق��ه کرده اند اما هنوز 
قرار و مداري نگذاشته ایم.

ë ترجمه ای که به ناشر ديگری سپرده ايد از 
كدام نويسنده است و موضوع آن چيست؟

ترجمه »بچه  رزمري« نوشته آیرا لوین نویسنده 
امریکایی.  فالمک بردائی قرار اس��ت آن را در نشر 

کالغ منتشر کند.
ë كتاب هاي ش�ما در انتش�ارات طرح نو چه 

سرنوشتي پيدا كرد؟
 برخي مثل »دفترچه  خاطرات و فراموش��ي« و 
»رنج و التیام«، نایاب  است.  گویا یك نفر به عنوان 

مدیر اجرایي در تدارك تجدید چاپ است.
من هم ش��نیدم و به آقای ناش��ر گفت��م مبادا 
عمله جات فرهنگ را همراه ملك و مزرعه و عرصه 
و اعیان واگذار کند. ایشان  اطمینان داد هر تحولي 
با توافق انجام مي شود و اظهار عالقه کرد همكاري  

بیست ساله مان ادامه یابد.
كتاب هایي مالیم فروش اس��ت و هر نس��لي به 
عرصه می رس��د عالق��ه دارد آنه��ا را بخواند.  بعید 
می دان��م از چ��اپ دوم »س��یمای نجی��ب ی��ک 
آنارشیست« هم نسخه ای در کتابفروشی ها یا مراکز 
پخش پیدا  ش��ود.  عالقه مندانی به من می نویسند 
ک��ه نمي توانند آن را پیدا كنند.  به این ترتیب هم 

خواننده بالقوه از دسترسی به متن محروم می ماند 
و هم مؤلف از آنچه حق اوست. 

ë چه شد س�راغ »توپ هاي ماه اوت« رفتيد 
که سال 1962 ميالدي منتشر شد؟

از میان پیش��نهادهای نش��ر ماهي ترجمه این كتاب 
را پذیرفت��م.  جن��گ جهاني اول همیش��ه برایم موضوع 
غریبي بوده.  درباره آن بسیار کم فیلم  ساخته شده و كم 
درباره اش نوشته اند. در امریکا فیلم هاي بسیاری مي سازند 

از دهه هاي اول قرن بیستم اما جنگ اول ندرتًا.
ë كت�اب چ�ه درس�ي ب�راي ام�روز و  براي 

عالقه مندان تاريخ دارد؟
به قول بِِندّتو كروچه  ایتالیایي، كل تاریخ، تاریخ 
معاصر است.  وقتي راجع به گذشته فكر مي كنیم و 
رویدادهاي سپري شده را مطالعه مي كنیم، در واقع 
راج��ع به امروز مطالعه و فك��ر مي كنیم.  خودمان 
را در لب��اس قاج��اري مي بینی��م، در ته��ران قرن 
نوزدهم یا در زمان جنگ جهاني اول و از خودمان 
می پرس��یم: اگ��ر من در چنان ش��رایطی  بودم چه 

مي كردم و چه احساسی داشتم؟
اگ��ر معاصر ب��ودن تاریخ مطرح نباش��د خیلي 
چیزهای س��ابق كم اهمیت و بي اهمیت مي ش��ود. 
چیزهای کهنه را دوس��ت نداریم چون قطعًا پایان 
یافته اند اما برای عتیقه پول می دهیم چون ما را به 
فضایی می برد که مخلوطی اس��ت از زمان گذشته 

و حال.
نكته اي كه در این كتاب و در مورد جنگ جهاني 
اول كاًل به نظرم مهم می آید نفي نظر ذهن گرایانه و 
اراده گرایانه  اي است كه گویا آدم هایي فكر ساختند 
و آن فكرها تاریخ س��اخت و دنیا عوض شد با فكر 

آن آدم ها.
در این کتاب می بینیم دنیا عوض ش��ده بود اما 
آدم ها عین پدربزرگ شان فکر می کردند.  منظورم 
ش��اهان و حکمران ها و سیاستمداران و ژنرا ل ها و 

سردارهاست، عوام الناس که هیچ.
تا درگرفتن جن��گ جهاني اول، انفجاری عظیم 
در فناوری پیدا شده بود.  موتور درون سوز، ماشین 

پرنده، دس��تگاه عكاسي، مسلس��ل و  توپ دورزن 
محصوالت��ی قابل فروش بودن��د.  تئوري هاي قرن 
هجدهم، زمان اصحاب دایره المعارف، تبدیل شده 
بود ب��ه صنعت و صنعتگ��ران این ه��ا را تبدیل به 

کاالی قابل فروش می کردند.
مث��اًل ادیس��ون نظریات��ی را ک��ه 200 س��ال 
انباش��ته شده بود  تبدیل می كرد به كاال و به بازار 
می فرس��تاد.  تصاعدي و جهشي پیش مي رفت.  با 
هر پیش��رفتي  پیشرفت بعدي س��ریع تر و قوي تر 

شكل مي گرفت.
اما فکر غالب بر جوامع و بر حکمرانان مربوط به 
صدها سال پیشتر بود.  فکر می کردند توپ دورزن 
به جای فی��ل، و تیربار به ج��ای تفنگ چخماقی، 
و حاال ب��ا دو میلیون نفر به ج��ای پنجاه هزار نفر 
همان کارهای قدیمی و حتی باس��تانی را می توان 
خیل��ی بهتر انجام داد و دس��ت به فتوحاتی زد که 
پدر ج��د ناپلئون و فردریک کبی��ر هم خوابش را 
نمی دیدند.  تصور نتایج عملی وقایع و درک پیامد 
انباشت تغییرهای سریع براي یك آدم و یك نسل 
تقریبًا غیرممکن بود.  نیاز به تجربه ای داش��ت که 

حتی وقتی اتفاق می افتاد غیرقابل درک بود.
ë ان�گار ب�ا وقوع جن�گ جهان�ي اول نوعي 
همدلي نش�ان مي دهيد و نتيجه آن را زوال 
س�لطنت در اروپا و ختم يك عصر مي دانيد. 
ارزياب�ي  ناگزي�ر  ام�ري  را  ش�روع جن�گ 

مي كنيد؟
ناگزی��ر بودن اخالقي یا تجوی��زي غیر از ناگزیر 
بودن طبیعي است.  سلول در طبیعت وقتی بزرگ 
مي ش��ود ظ��رف گنجایش مظروف را ن��دارد چون 
حجم سلول با حالتي جهشي و تصاعدي نسبت به 
س��طح آن افزایش پیدا مي كند. سلول براي اینكه 
ارتباطش با محیط حفظ شود و بتواند تنفس كند 
و مواد زائد را پس بدهد، سطحش را بیشتر مي كند 
و همین سبب تكثیر می شود.  اول دوتا بعد چهارتا 
و بعد هش��ت تا و الی آخر.  به همین سادگي و به 

همین پیچیدگي.

این فرایند را در جنگ جهاني اول مي بینیم، 
در فروریخت��ن رژی��م ش��اه هم مي بینیم. ش��اه 
سیستمي درس��ت كرد كه بزرگ و بزرگتر شد.  
عده  آدم ها بیشتر، دانشگاه ها بیشتر، سواد بیشتر 
و شهرنشیني بیشتر شد. اما پوسته سیاسی برای 
آن حجم كافي نبود.  سیس��تم از داخل متالشي 

شد و فروریخت.
تا ابتدای قرن بیستم هم جوامع اروپا پیچیده تر 
و  بزرگتر شده بودند و کیفیت به تبع کمیت تغییر 
کرده بود. آلماني ها چیزي ابداعی به امریكا صادر 
كردند كه امروز پدیده ای بدیهي اس��ت: دانشگاه.  
دانشگاه در ش��كل امروزی اش، اختراعی آلماني � 
امریكایي است. مدارج لیس��انس، فوق لیسانس و 
دكترا، تز و پایان نامه هیچ كدام س��ابقه نداش��ت.  
دانش��گاه در قرن ها از آگوراي یوناني تا سوربن و 
آكسفورد و كمبریج، حوزه علمیه بود.  مي نشستند 
در ای��ن باره که خیر بهتر از ش��ر اس��ت، حقیقت 
چیس��ت و مجاز کدام اس��ت صحبت مي كردند و 

رساله های فاضالنه می نوشتند.
ë بارب�ارا تاكمن ابتدا كت�اب »توپ هاي ماه 
اوت« را نوش�ت، بع�د كتاب »ب�رج فرازان« 
را ك�ه در واقع مكمل »توپ ه�اي ماه اوت« 

است. در ايران اين روند برعكس شد.
این را خوانندگانی از من پرسیده اند.  زماني به 
این سؤال مي توان جواب داد كه برداشت  افرادي 
ك��ه با تقدم و تأخر این دو كت��اب را خوانده اند، 

شنیده باشیم.
ه��ر كتاب��ي ح��اوي اطالعاتي اس��ت که در 
زنجیره ای از اطالعات در ذهن خواننده مي ماند.  
زنجی��ره اطالعات )در مورد اكتش��افات زیر دریا 
ی��ا درباره ك��ره زمین یا جنگ ه��اي جهاني( در 
ذهن خواننده باید باش��د ت��ا حلقه های دیگر به 
آن اضافه ش��ود.  اگر س��ؤال هایی براي خواننده 
پیش آمده با مطالعه این كتاب به پاس��خ بخشي 
از س��ؤاالتش مي رس��د. البته با گرفتن پاسخ هر 
س��ؤال، س��ؤاالت جدیدي ممكن است در ذهن 

خواننده پیدا شود.
موضوع پیدایش س��رمایه داري بزرگ امریكا 
هم ارتباط دارد با نبردهاي جهاني براي تس��لط 
بیش��تر بر س��رزمین ها و هم مي تواند موضوعی 
مستقل باش��د. خواننده حسب س��ؤال هایي كه 
برایش پیش آمده، مي تواند جواب س��ؤال هایش 
را پیدا كند، اما اینكه به چه ترتیبي خواندن این 
دو كتاب مي تواند مفیدتر باشد، نمي توانم جواب 

قطعي بدهم.
نویس��نده هم این دو كتاب را به شیوه جزوه 
درس��ي تنظیم و تدوین نكرده كه براي ترم اول 
و ت��رم دوم، كدام را بای��د اول بخواند و كدام را 
بعد.   سؤاالتي در ذهنش بوده.  برحسب این كه 
تحقیق كند و به س��فر مطالعاتي برود و اسناد و 
مدارك و منابعش را پیدا كند، اقدام به نوش��تن 

این كتاب ها كرده است.
ë در اي�ن كتاب عالوه بر زب�ان پاكيزه در 
ترجم�ه، نويس�نده هم تاريخ را به ش�يوه 
داس�تان روايت مي كند كه بر جذابيت كار 
مي افزاي�د. ام�ا اين س�ؤال را هم در ذهن 
ايج�اد مي كن�د كه با تاريخ نويس�ي علمي 

چقدر فاصله دارد؟
ج��واب این س��ؤال را بای��د تاریخ نویس��ان و 
واضع��ان نظریه هاي تاریخ بدهند.  در این زمینه 

هم مانند زبانشناس��ي اف��راد در بیان نظریه هاي 
مختلف در نوسان هستند و گاهي یادت مي رود 

چه کسی قباًل چه گفته و حاال چه می گوید.
برخ��ي گاهي به بنده ط��وری لطف مي كنند 
كه انگار تاریخ نگار و تاریخدان هس��تم.  نه مورخ 
ب��وده ام و نه اص��رار دارم در این جایگاه باش��م. 
متنی درباره تاریخ هم برایم چیزی اس��ت مانند 

هر متن دیگری.
ما ناچاریم با نگاه امروزی به گذشته نگاه كنیم. 
نمي توانیم س��عي كنیم چی��زي را كه مي دانیم، 
ندانیم. آرتور كوس��تلر در كت��اب »خوابگردها« 
مي نویسد: »ما می توانیم به دانایی خود بیفزاییم 
ام��ا نمی توانی��م از آن بکاهی��م.  هنگام��ی که 
می کوش��م جهان را آنچنان که بابلیان در حدود 
س��ه هزار سال پیش از میالد دیده اند ببینم باید 

کورمال  کورمال به کودکی خودم بازگردم.«
بابلي ها نخستین تمدن شهری را ایجاد کردند 
و منظور کوس��تلر این نیس��ت که بچ��ه و نادان 
بودند. خردمندانی بزرگ بودند اما اطالعات شان 
کمت��ر از ما ب��ود. تجربه و اطالع��ات کودک از 
جهان محدود اس��ت اما مغزش مانند فرفره کار 
می کند و وقتی چیزی را ی��اد گرفت، نمی تواند 
فراموشش کند.  انس��ان فقط از طریق کتابت و 
متن قادر می ش��ود الیه های انتزاعی از هستی و 
واقعی��ت را درک کند. تفک��ر انتزاعی یعنی مثاًل 
فه��م این نکته ک��ه چرخاندن مس��تطیل حول 
یک ضلع آن ایجاد اس��توانه س��ه بعدی می کند.  
از باب��ل گرفته تا مصر و مایاه��ا، توانایی کتابت، 
الزمه درک هندس��ه فضایی بود. ما ناچار با عقل 

مبتنی ب��ر اطالعات خودمان ب��ه آدم های 100 
س��ال پیش نگاه می کنیم و آخر ماجرایی را که 
در آن گرفت��ار بودن��د، می دانیم.  ام��ا قادریم تا 
حدی تجسم کنیم بدون دانستن آنچه ما امروز 
می دانیم در چه موقعیتی قرار داش��تند.  چنین 
بندبازی انتزاعی و ظریفی فقط با متن و در متن 

امکان دارد.
در نگاه به  جنگ جهاني اول توجه داریم که 
آدم ه��ا از نظر تجربه، ع��ادت و توقعات عین ما 
نبودند. در فیلم ایرانی خانه  100 س��ال پیش را 
با حوض و پنج دری و مخلفات نش��ان مي دهند. 
اما عالوه بر ماهي قرمز و سیب گالب و هندوانه 
غوط��ه ور در آب حوض چیزهاي دیگري هم بود 
که نمی بینیم. مثاًل حوض پر بود از حش��راتی به 
نام خاكشی و در همین آب افراد دست، صورت 
و پایش��ان را مي شس��تند، آفتابه مسی می زدند 
و چندی��ن م��اه از ای��ن آب همه جور اس��تفاده 
مي كردند. امروز نمي توانید همه را نشان بدهید 
چون قابل تحمل نیس��ت.  فیلمساز باید وانمود 
کند نمی داند چه خبر بوده. نه اینکه واقعًا نداند، 
بلکه نمی خواهد درباره پیش��ینیان با معیارهای 

بهداشت و زیبایی شناسی امروزی قضاوت کند.
در همین کتاب می خوانیم  روزها پش��ت هم 
صدها هزار س��رباز را روزی 50-40 کیلومتر در 
گرمای وس��ط تابس��تان در تپه ماهور و جنگل 
راه می بردن��د بدون غ��ذای گرم و خواب کافی و 
پوتین  حس��ابی.  افس��رهای فرانسوی و آلمانی 
در یادداش��ت های روزانه شان نوش��ته اند نفرات 
گرس��نه، چ��رک و بدبو در خ��واب راه می روند. 
امروز با سرباز در هیچ جای دنیا نمی توان چنان 

رفتاری کرد.  قابل تصور هم نیست.
ë چه ويژگي هايي در اين اثر س�بب ش�د 
جان اف  كن�دي آن را به ديگ�ران توصيه 

كند و به اطرافيانش هديه بدهد؟
چیزي كه در این باره مي دانیم این اس��ت كه 
کندی نسخه هاي كتاب را به اعضاي كابینه  داد و 
گفت نسخه هایي به پایگاه هاي نظامي امریكا در 
سراسر دنیا بفرستند تا افسرانش آن را بخوانند. 
حدس��ي كه مي توان زد: کتاب، تصویر آدم هایي 
اس��ت كه تا ش��ب قبل خیال می کردند استاد و 
خداوندگار ش��رایطی اند که صبح روز بعد وقتی 
واقعًا در آن شرایط قرار می گرفتند نمی دانستند 

چه باید کرد.
كن��دي متوجه بود دش��واری ش��رایط بیش 
از حد عقل آدم اس��ت. گاهي به نظر مي رس��ید 
برخوردی نظامي ممکن اس��ت به جنگ اتمي با 
شوروی منجر شود. چین كمونیست هم برایش 

دغدغه بود. 
در این گرفتاري ها آدم ممکن است تصمیمی 
بگیرد که عواقب��ش جهان را دگرگون کند. البد 
میل نداش��ت یکی از آنهایی باش��د که 50 سال 
پیشتر یک نس��ل کامل از جوان های اروپا را در 

خندق های جبهه غرب نابود کردند.
ë اصطالحي كه در اين كتاب تحت عنوان 
»گوت�ه اي- نيچه اي« ب�ه كار برده ايد، چه 
توجيهي دارد؟ شايد نيچه قابل درك باشد 

اما گوته چرا؟
نكته اي درباره ملت آلمان  این است كه ملتي 
با چنان مغزهاي بزرگ و متفكري  متوس��ل به 
آن كارها ش��ود،  یعنی سه بار جنگ با همسایه  
تا س��رانجام پایتختش را بگیرد و بعد آن فجایع. 
از كس��اني كه مالمت مي ش��وند، نیچ��ه بود كه 

مي گویند باعث و باني تفكر ابرمرد شد.
در پیش��گفتار كت��اب و در بح��ث دیگري در 
»ظلم، جهل و برزخیان زمین« بحث كرده ام چه 
بس��ا آنچه به یک شخص نسبت مي دهند نه فكر 
آن آدم خاص بلكه جریانی فکری و اجتماعي بود 
ك��ه آن آدم به نحوی عالي ی��ا مهیج بیان كرد و 
بعد به نظر  رس��ید موضوع را او ابداع كرده است. 
نیچ��ه طرز فكري را ك��ه از خیلی وقت پیش در 
آلمان وجود داشت پروراند: ما انسان هاي متعالي 
هس��تیم كه حق مان را خورده اند و براي گرفتن 
ای��ن حق فقط یك راه وج��ود دارد: جنگ. نیچه 
معتق��د بود مس��یحیت به تمدن غ��رب و تمدن 
روم��ي صدمه زد.  مي دانید كه از قدیم آلماني ها 
امپراتوري مقدس خودشان را جانشین امپراتوري 
روم مي دانس��تند. نیچه معتقد بود مسیحیت به 
تمدن غرب لطمه زد چون مردم را از فکر جنگ 

غافل کرد.
ë نقش گوته در اين ماجرا چه بود؟

ب��ه گوته خ��رده نگرفتم. در »ظل��م، جهل« 
صحن��ه ای از فیل��م س��ینمایي »هولوكاس��ت« 
را ی��ادآوری کردم ك��ه خانمي پیان��و مي زند و 
شوهرش در فكر است. ناگهان زن مي گوید بیا از 
اینجا برویم. آلمان سال 1933 است و به قدرت 
رس��یدن صدراعظم جدیدی از حزب نازی. مرد 
انگار با صدای بلند فكر  كند مي گوید در كش��ور 
ش��یلر و گوت��ه از آن اتفاق ها نمي افت��د. هر دو 
می دانستند بزودي خبرهایي مي شود و مي آیند 

سراغ شان با چوب و چماق و بدتر از آن.
بخش��ی بزرگ از ملت مي گف��ت  جنگ چیز 
خوبي اس��ت. از  مشهورترین کسانی که این فكر 
را بی��ان كردن��د نیچه بود اما آن فك��ر را او ابداع 
نكرد. ش��اید بتوان گفت تقویت ك��رد.  در مورد 
گوته آنچه اش��اره كردم این اس��ت ک��ه ملتی با 
چنین آدمی متعالي و ادیب بزرگي، شب و روز به 

چوب و چماق فكر كند.
  تأویل به رأي مي کردند و مي گفتند عظمت 
گوته اي در این اس��ت ك��ه جلو بروي و با چماق 
بزني توی س��ر و كله دیگران و اروپایي را بگیری 
ك��ه این هم��ه تاتار در آن ریخته با یك مش��ت 
فرانسوي جلف و سركرده دزدها که بریتانیاست. 
این دنیا و این قاره را چه كسي باید نجات دهد؟ 
انس��ان متعالي، انساني گوته اي كه روحش را به 
شیطان نفروشد )یا در واقع بفروشد(، انساني كه 
پی��ش برود، همه اینها را کن��ار بزند و دنیا را در 

دستان پرقدرت خویش بگیرد.
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