




  آدم ها

والتر بنیامین

ن اوتو
ُ
فرانتس ف

مرزبان

برتولت برشت

آسیه السیس/ حّنا مایر 

سگ/ فرشته

همسرایان/ مالحان

که از میان آنان مالحان سوم، چهارم  )همسرایان/ مالحان دست کم باید شش تن باشند 

و پنجم زن هستند.(



که  ِکِله  اتاقی با یک میز و تابلویی بزرگ از »فرشتٔه نو«ی ُپل 

کیف سیاهی  سرتاسر دیوار را پوشانده است. والتر بنیامین با 

ن اوتو ایستاده است.
ُ
در دست در برابر میز فرانتس ف

آقــای والتــر بنیامیــن ایــن آخریــن جلســٔه دفــاع از رســالٔه  اوتو: 

شماست برای کسب کرسی استادی دانشگاه فرانکفورت 
یخ ۱۲ ژوئن ۱۹۲۵ در جمهوری وایمار.  در تار

که من دارم شما رو می بینم. آخرین؟! اما این اولین باره  بنیامین: 

)بی توجه( استادان عضو هیئِت بررسی، تصمیم گیری دربارٔه  اوتو: 

رســالٔه شــما رو به من ســپرده ن. اونها از رســالٔه شــما هیچ 
گاهی  ســر درنیــاوردن. شــما می تونید بگید میــزان درک و آ
این دوســتان متعلق به عصر  یخ بندانه، من خیلی با شــما 
گر نگم موافقم. اما به هرحال به نظر اونها  مخالفتی ندارم، ا
ک  رســالٔه »تراوئــور اشــپیل« یــا »خاســتگاه نمایــش ســوگنا
آلمانــی« مطــول اما نابســنده، نبوغ آمیــز اما مغشــوش، ُپر از 

کلی گوییه.  جزئیات اما سرشار از 
و نظر شما؟  بنیامین: 
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نظــر من... مــن یک بــار به عنوان یــک هگلِی جوان رســالٔه  اوتو: 

شــما رو خونــدم و یک بــار به عنــوان یــک رمانتیــک مرتــد؛ 
یک بــار به عنــوان یک نیچه ای پیشــین و یک بــار به عنوان 

یک مارکسِی تازه کار.
شما همٔه اینها هستید؟ بنیامین: 

من در فلسفه یک پرسه گردم. اوتو: 

این دستگاه های فلسفی با هم ناهمخوانن. بنیامین: 

ـ  راهی  ـ  در نوشــتٔه شــما ـــ برای درک این میزان ناهماهنگی ـــ اوتو: 

جز استفاده از دستگاه های ناهمخوان نیست.
و نتیجه؟ بنیامین: 

یخی رسالٔه شما قابل تأمل، اما  از منظر  یک هگلی، روح تار اوتو: 

خامــه؛ و به عنوان یک نیچه ای شاعرانه ســت، اما آلوده به 
رمانتیســم؛ از منظر فلسفٔه رمانتیک ولی، گرچه ضدمدرن 
به نظر می آد، بااین حال از خردباوری مبرا نیســت؛ از منظر 
یخیــش رهایی بخشانه ســت ، اما  مارکســی دیالکتیــک تار

آلوده به مسیحاباورِی یهودی.
صرف نظــر از درســت یــا غلط بــودن ایــن حرف هــا، عجیبه  بنیامین: 

کسی این میزان جامِع همٔه این دستگاه های فکری باشه.
گه بخوایید می تونم رساله تون رو از منظر اسپینوزا و هیدگر  ا اوتو: 

کنم. هم تحلیل 
کجا برسید؟ و در نهایت به  بنیامین: 

به هیچ جا. اوتو: 

ـ  که از نظر شما ـــ پس نتیجه می گیرم  بنیامین: 

از نظر من نه، از نظر دیگران. اوتو: 

به هرحال برای این پست مناسب نیستم. بنیامین: 
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می تونید به تاریخ فلسفه بگید هیئت علمی دانشگاه متوجه  اوتو: 

اهمیت رسالٔه شما نشد.
نظر خود شما چیه؟ نه به عنوان نیچه ای و هگلی و مارکسی،  بنیامین: 

نظر خود شما.
من فقط یک سخنگوَام. اوتو: 

ید. مگه نه؟ ولی البد خود شما هم نظری دار بنیامین: 

گفت. من نظر خودم رو بعدًا به شما خواهم  اوتو: 

کی؟ بعدًا یعنی  بنیامین: 

شاید... پانزده سال بعد. اوتو: 

متوجه نمی شم. بنیامین: 

بله من هم متوجه نشده م. اوتو: 

چی رو؟ بنیامین: 

که شما نوشتید. اون چیزی رو  اوتو: 

منظورتون رسالٔه »تراوئور اشپیل« هست؟ بنیامین: 

و نوشته های دیگر شما. اوتو: 

کدوم نوشته ها؟ بنیامین: 

اون تابلو رو می شناسید؟ اوتو: 

کله. اصل این تابلو پیش منه. »فرشتٔه نو« اثر پل  بنیامین: 

نمونه ای از هنر منحط. اوتو: 

پس در اتاق شما چه می کنه؟ بنیامین: 

که شما خیلی خوب می دونید. به دلیلی  اوتو: 

نه نمی دونم. بنیامین: 

کمی به ذهنتون فشار بیارید آقای بنیامین! اون شما رو به یاد  اوتو: 

چیزی نمی ندازه؟
ݫِم. گرهارد شولݫ چرا، به یاد شعری از دوستم  بنیامین: 
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»مهیای پرواز است این دو بال اوتو: 

و من سر آن دارم به عقب برگردم  
و چه اندک بود نصیبم از اقبال  

گر جاودانه بر جای می ماندم.«۱ حتی ا  
گرشوم شولم. گرهارد شولم، یا به اسم یهودیش   

)کمی مبهوت و گیج( شما اونو می شناسید؟ و این شعر رو؟ بنیامین: 

من نوشته تون رو دربارٔه این نقاشی خونده م. اوتو: 

من؟ دربارٔه این نقاشی؟ بنیامین: 

یخ« با عنوان »فرشتٔه تار اوتو: 

که دارم متوجه اهمیت این  من تازه در همین لحظه ســت  بنیامین: 

نقاشی می شم و... و چیزی انگار داره در سرم می جنبه.
چه چیزی؟ بگید. اوتو: 

نگاه خیرٔه این فرشته...  بنیامین: 

یخ چشم دوخته.  که به تار انگار  اوتو: 

یخ چشم دوخته. بله انگار به تار بنیامین: 

ی میــز برمــی دارد، اما از حفظ می خوانــد.( »در یکی  )برگــه ای را از رو اوتو: 

کله، موســوم به “فرشــتٔه نو”، فرشــته ای  از نقاشــی های پل 
گویی هم اینک در ُشــرِف  که  را می بینیم با چنان چهره ای 
که با خیرگی ســرگرم تعمق  ی برگرداندن از چیزی اســت  رو

در آن است...«
گشــوده  »... چشــمانش خیــره، دهانــش بــاز و بال هایــش  بنیامین: 

است...«
کــه مــا از فرشــتٔه تاریخ در  »... ایــن همــان تصویــری اســت  اوتو: 

ذهــن داریم. چهره اش رو به ســوی گذشــته دارد. آنجا که ما 
زنجیره ای از رخدادها را رؤیت می کنیم، او فقط به فاجعه ای 
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 واحــد می نگرد که بی وقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار می کند 
و آن را پیش پای او می افکند...«

»... فرشــته ســر آن دارد بماند؛ مردگان را بیــدار کند و آنچه را   بنیامین: 

که ُخرد و خراب گشته است مرمت کند و یکپارچه سازد...«
»... امــا توفانــی از جانــب بهشــت در حال وزیدن اســت و با  اوتو: 

چنان خشمی بر  بال های وی می کوبد که فرشته را دیگر  یارای 
بستن آنها نیست. این توفان او را با نیرویی مقاومت ناپذیر به 

درون آینده ای می راند که پشت بدان دارد...«
»... درحالی کــه تلنبــار ویرانه هــا پیــِش روی او ســر بــه فلک  بنیامین: 

می کشد. آنچه ما پیشرفت می نامیم همین توفان است.«۲
سکوت.

حــاال بــه مــن بگیــد شــما چطــور در چهــرٔه سگ ســان این  اوتو: 

موجود، این هنر منحط، چنین فرشته ای دیدید؟
اما من چنین چیزی ننوشته م... بنیامین: 

بعدها می نویسید؛ یا به عبارت درست تر، نوشتید. اوتو: 

بعدها؟ بنیامین: 

یخ چیه؟ بگید! منظورتون از فرشتٔه تار اوتو: 

این شبیه یک بازجوییه. بنیامین: 

اوتو برمی خیزد.

بله ما در حال بازجویی هستیم. اوتو: 

ِکیه؟ االن  بنیامین: 

گذشته. پانزده سال از اولین مالقات من و تو  اوتو: 

ما تو چه زمانی هستیم؟ بنیامین: 

اوتو پالتوی خود را در می آورد. زیر آن یک یونیفرم ارتش آلمان 

نازی را پوشیده است.
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چهــار مــاه پس از اشــغال فرانســه به دســت ارتش نــازی در  اوتو: 

یخ دقیق امروز  ۲۵ ســپتامبر ۱۹۴۰ئه،  یشــی. تار حکومت و
یعنی همون روزی که مرزبانِی اسپانیا تو رو در بندر پورت بو 
کــرده؛ درســت یــک شــب پیــش از  در حال فــرار دســتگیر 
اینکه به گشــتاپو تحویل داده بشــی. می خواســتی از مسیر 
یای مدیترانه به پرتغال بری و از اونجا  کوهســتان پیرنه و در

به امریکا. یادت اومد؟
بنیامین گیج به هرسو نگاه می کند و به خود می آید.

شما این وسط چه کاره اید دکتر اوتو؟ بنیامین: 

کلنل فرانتس فن اوتو، اســتاد پیشــین حقوق و فلســفه  من  اوتو: 

و  در دانشــگاه های فرانکفــورت، فرایبــورگ و هایدلبــرگ، 
فرمانده فعلی گشتاپو در فرانسه، فردا از تو بازجویی خواهم 
کرد. تو  رو بســیار خوب می شناسم. استاد بررسی رسالٔه تو 

کرسی دانشگاه بودم.  کسب  برای 
و حاال بازجوی من. بنیامین: 

اتهاماتت رو می دونی. اوتو: 

اتهام؟  بنیامین: 

دارای تبــار یهــودی، مشــکوک بــه همــکاری بــا کمینترن و  اوتو: 

کمونیست. متهم به عضویت در حزب 
که از رســالٔه  و شــاید چیــزی بیشــتر حتی؛ تمــام ایده هایی  بنیامین: 

ک« شــروع می شــه و بــه رســالٔه  »خاســتگاه نمایــش ســوگنا
یخ« می رسه. »پاساژها« و »فرشتٔه تار

بله اونها هم هست و بسیاری چیزهای دیگه. اوتو: 

من چی باید بگم؟ بنیامین: 

درباره شون حرف خواهیم زد دکتر بنیامین. دربارٔه تک تک  اوتو: 
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ایده هاتون حرف خواهیم زد. 
در بازجویی؟ بنیامین: 

ید یک مکالمٔه سقراطی. می تونید اسمش رو بذار اوتو: 

کمــٔه  ولــی ایــن مکالمــٔه ســقراطی نیســت دکتــر اوتــو، محا بنیامین: 

سقراطه.
شما تعیین می کنید چی می تونه باشه. اوتو: 

سقراط شما خواهید بود یا من؟ بنیامین: 

مــن اصــراری ندارم ســقراط باشــم. می تونم نقــش اون رو با  اوتو: 

کنم.  سخاوت به شما هدیه 
بله هم نیچه و هم هیدگر از سقراط متنفرن. بنیامین: 

عوضش هم شــما و هم دوستتون برشت، عاشقشید. فردا  اوتو: 

دربارٔه رابطٔه شما با برشت هم خواهم پرسید.
در همون مکالمٔه سقراطی؟ بنیامین: 

کمٔه ســقراطی. خب من  حــاال می تونیــد بهــش بگیــد محا اوتو: 

می رم. سؤالی نداری بنیامین؟
چرا یه سؤال... من هنوز مشتاقم نظرتون رو بدونم. بنیامین: 

کدوم نظر؟  اوتو: 

پانــزده ســال پیــش بهم گفتیــد نظــرم رو بعدًا بهــت می گم و  بنیامین: 

هنوز نگفتید. چرا اون کرسی دانشگاهی رو به من ندادید؟
خودت چی فکر می کنی؟ اوتو: 

نمی تونســت ربطی به اغتشــاش رســالٔه من داشــته باشــه.  بنیامین: 

می تونست؟
صددرصد نمی تونست و... صددرصد می تونست. اوتو: 

نمی فهمم. بنیامین: 

کن... خب تا فردا. تا فردا بهش فکر  اوتو: 




