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  1در میان چیزهای دیگر، یک مارکسیست جان برجر:

 اندی مریفیلد

 شروین طاهری

 انظرگاه سیاسی من بخش ذاتی دیدگاهم درباره حقیقت و نحوه ای است که زندگی را می بینم، و اگر در این باره هیچ نمی نوشتم ی"

 "کشیدم.ین موضوع را عیان نمی کرد، از خود خجالت می ا دو خطی نیز که نوشته ام صراحتا

 جان برجر در فیلم مرد خوشبخت

 "کسی که مبارزه می کند، می تواند شکست بخورد، اما آنکه از مبارزه تن می زند از پیش باخته است. "

 شد.استفاده  2شبکه تلوزیونی فرانسه  "زندگان و مردگان"نقل قولی از برتولت برشت که توسط برجر در برنامه 

 ریز است؛ دلری لبیعت گرایی و حیوان دوستی مارکسیستی برجر، با تکانه های استعلاگرایی بالکانی تحریک می شود که در عین حال از عشق پرودونی به صنعت کاطبتارهای ظریف انسان باوری، 

دامه می دهد، و اکنون به براندازی از پایین جهانی سازی تحمیل شده شیوه ای که به مبارزه ا –نگرانی و توجه به شیوه تولید باستانی که در دل سرمایه داری پیشرفته به حیات خویش ادامه می دهد 

عنصری حیاتی برای  هستند؛ برجر اما جهان دهقانی و مبارزات بومی را به عنوان "2گونی سیب زمینی "مانند و دهقانان  "بلاهت آمیز است "از بالا خدمت می کند. مارکس می گفت زندگی روستایی 

که فروپاشی بازار آزاد و هم زمان مارکس ه های تراریخته، در نظر می گرفت. در عصر بومی زدائی، آفت کشها و دانشرکتی، حق حاکمیتی تازه بر زیستگاه -ضد 3خوراک ارگانیک تازه، خود تعیین گری

درخشانش برای عرضه داشت سیاست مترقی ثمربخش و ارائه مختصات ضروری رادیکال را از دست نداده است. برجر می بینش  کیت را پیشگویی و تحلیل می کرد،انباشت فزاینده توسط سلب مال

 پرسد چگونه می توان مارکس را درنظر نگرفت؟ 

کمونیستی  پولیت برو، نسبت به 0699ر مجارستان به سال حتی پیش از مداخله شوروی داو به بهار پراگ نزدیک بود و  0691بوده است. در دهه  ناسازگارمارکسیسم برجر همیشه مارکسیسمی 

، هنرمند مارکسیستی که 4رار می داد. کسانی مثل ارنست نیزویستنیرد شده توسط شوروی را می دید، می خواند و مورد حمایت قبرجر هنرمندان ط 0691ر اوایل دهه چندان اعتقادی نداشت.) د

بر تمایل خودمختار به سیاست و فلسطینیان مشخص می شود؛ برجر  5مارکوسرداشت.( در سالهای اخیر مارکسیسم برجری، با حمایت اش از فرمانده دربرابر خط اقتدارگرای حزب سر به شورش ب
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( 2112آگوست  10در روزنامه ساندی تایمز) شماره سوژه، هدایت می کند. برجر یکبار صر است تاجایی که گاهی او را به سوی اسپینوزا، فیلسوف مورد علاقه مارکس، فیلسوف قدرت برسازنده اصیل مُ

 : "مشکل در مارکسیسم "اذعان کرد

. ندارد باشد، هیچ جایی برای مبارزه عدالت دربرابر بی عدالتی فضایی کافی وجود دارد اما این انگاره که عملی به خودی خود خوب یا بدد فضایی واقعی برای اخلاق است... در مارکسیسم نبو

رکیب مارکسیسم با منظر فلسفی دیگری که به همینطور برای آنچه خارج از زمان قرار می گیرد، یا اگر دوست دارید، برای امر نامتناهی و ابدی، هیچ فضایی وجود ندارد. هرچند امکان ت

 همان شکل ماتریالیست نباشد ممکن است.

 "7هاله"و سرنگونی  "6وارگی کالایی بت "وس است، و حضور مقتدرانه مفهوم ب فرانکفورت در نظریه زیباشناسی مارکسیستی برجر کاملا محسحضور آنتونیو گرامشی، گئورگ لوکاچ، والتر بنیامین و مکت

آمده( تمایل برجسته برجر به تحلیل  9انسانهفتمین قرار دارد. بازگشت به قلمرو تولید، حتی به قلمرو تولید کارگران مهاجر ) آنطور که در کتاب  8راه های دیدنشاهکار هنری در مرکز کتاب 

ات یا یا سهل نیست. غالبا در مقال غامض، پیش پا افتادههمانند بهترین مارکسیستها، مارکسیسم برجر ساختگی یا  را نشان می دهد. –به عنوان وسیله برای فهم جهان و تغییر آن  –مارکسیستی 

 میشه رشته راهنما ) و پیوند ( است تا بستر واقعی نوشته هایش؛ همیشه بخش ذاتی و جدایی ناپذیر سیاست رادیکال او را تشکیل می دهد. ؛ تقریبا هداستانهایش ضمنی و بیان نشده باقی می ماند

و تحلیلی که ساختارها یا پهنه پویای تاریخی را می کاود؛ و بخش انسانگرای گرم تر که به نقش عاملیت و سوبژکتیویته  "10عینیت گرا"به این ترتیب مارکسیسم برجر دوشاخه دارد: یکی بخش سردتر، 

 "ژرفای". از این حیث جستجوی تسلط جدلی برجر تاثیرگذارتر می شود هنگامی که این دو قلمرو را به طریقی در کلی سازمند مدخلیت می دهددر مجموع پیامدهای این پویایی نظر دارد. گفتن ندارد 

 یو از موضوعات یا افراد، هر نویسنده یافراشدی کنجکاوانه به خود می گیرد: برجر معتقد است، تنها پس از آشنایی نزدیک با مسئله یا شخص، تنها پس از دریافت کامل احساس سوبژکت 11عینیت

 ئی شدگی عاری شود، امکان آغاز کردن حقیقی تحلیل با اعتباری حقیقی فراهم مییتنها پس از اینکه موضوع از سطوح گوناگون ش به عینیتی کامل و شکل یافته دست یابد.تحلیلگری خواهد توانست 

 شود. 

توسعه داد. ی وارگی دوران بلوغ و نظریه بتترکیبی قدرتمند از تزهای مارکس جوان درباره بیگانگی و بار دیگر تاثیر لوکاچ بر برجر عیان می شود. لوکاچ کسی است که مفهوم شی شدگی را به مثابه 

واره کالاها، هم به  به مسائل برآمده از سرشت بت ،قرار دهیم و از اینجا این است که سنگ بنای خود را بر تحلیل اقتصادی مارکس "لوکاچ می گوید هدف اش 12(0621تاریخ و آگاهی طبقاتی )در 

 گرفتن مفروضذیل سرمایه داری، مناسبات رایج در میان مردم ) هم به عنوان کارگران و هم به عنوان خریداران ( گرایش دارد با  "آن، بپردازیم. مثابه صورتی ابژکتیو و هم موضع سوبژکتیو مرتبط به
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طلسم "ز این رو معمای کالا به همراه پول و کالاها مشخص می شود؛ ا "مرده"با جهان مناسبات اجتماعی  "زنده"گیرد. جهان به خود  "13عینیتی شبح گون"، "چیزها"حالت رابطه میان 

 )مارکس(، در نظر لوکاچ، به مسئله ساختاری مرکزی جامعه سرمایه داری در تمامی جنبه هایش مبدل می شود.  "14خودکارش

ایدئولوژی ماندگار می شود، همانقد به واسطه پیامهای ظریف شی شدگی به کل زندگی اجتماعی نفوذ می کند، لوکاچ می گوید: این پدیده در سیاست و فرهنگ نفوذ می کند و به واسطه رسانه و 

و مطیع آن هستند، آنها قادر نیستند شرایط  نداز شی شدگی بهره می برند تا زمانی که مردمان معمولی توسط شی شدگی فریب می خوردناخودآگاه که توسط نیروهای خشن آگاهانه. طبقه حاکم 

 :"15شی شدگی"د. لوکاچ فکر می کند واقعی زندگی خویش را به تمامه درک کنن

 ،م برای برهم زدن ساختار شی شده وجودواقعیت ضروری و بی واسطه هر فردی است که در جامعه سرمایه دارانه زندگی می کند. شی شدگی تنها از طریق ثبات و تلاش تجدید شونده مداو

 . رفع می شوداین تضادها،  16ماندگار درون معانی از توسعه کل، به واسطه مبدل شدن به آگاهیکار شده از رابطه انضمامی با تضادهای به صورت انضمامی آش به واسطه

است. پس راه بدیل دیدن برجر تلاشی است برای آزاد سازی، راز زدائی، منفجر کردن شی شدگی هنر و افشای آنچه صورت  راه های دیدنجهان هنر مشغله برجر در کتاب  "ماندگار معانی درون"

توسعه  به محضشد. را به چالش که دارانه هنری اسبات پولی بر سر هنر آورده اند. پس رویکردی انتقادی به هنر، آگاهی انتقادی از هنر، می تواند قلمرو شی شده تولید و بازتولید سرمایکالایی و من

 آگاهی انتقادی، هنر و نظریه هنر می تواند مردم را یاری کند تا زندگی خویش را ترسیم کنند. 

ده با فروبستگی : حتی در کلیت شی ش غذیه می شد و نهاحتمالا همراهی رفیقانه برجر با لوکاچ بر سر این باور بود که سرمایه داری هرگز بی منفذ و یکپارچه نبوده است. ذهن برجر با گشودگی ت

ذی همیشه منافنساخته، و نمی تواند بر همه چیز فائق شود.  قومغرسرمایه داری متاخر، غالبا حفره ها و ترکهایی نامحسوس کوچکی وجود داشت؛ کالاوارگی به قدر کفایت واقعی است اما همه چیز را 

 مندگی روزانه وجود دارد. هرکجا که شی شدگی باشد، قربانی هایی هم خواهند بود، اما هرکجا که قربانی وجود داشته باشد همچنین مقاومتی هدر فرهنگ و هنر، در اندیشیدن و زندگی کردن، در ز

 برجر می داند هرکجا مقاومتی باشد، امیدی هم خواهد بود. هست و 

ر قرار ، مارکسیستی ترین اثر برجانسانهفتمین آزادی در مرکز کتاب -ن. ناآشکارا بیان کند و اغلب به هردو شکل در یک زماآزادی است. می تواند خود را به صورتی ماهرانه یا -شی شدگی صورتی از نا

ور شده وبژکتیو کسانی که در آن محصآزادی تنها می تواند به طور کامل بازشناختی باشد اگر نظام اقتصادی عینی در ارتباط با تجربه س-این نا "دارد. برجر در زبانی که یادآور لوکاچ است می گوید 

آزادی، دنبال کردن قطب دیالکتیکی مقابلش، یعنی چیزی آزادتر از پیش حاضر -نا آزادی، شاید مبارزه برای بدست گرفتن قدرت آن لازم باشد؛ با مقاومت در درون این-برای شناسایی نا "اند قرار گیرد.

( خاتمه می یابد که بایست بر  17، همچنین و به همان اندازه نیز داستان استثمار را روایت می کند، کتاب با کلمات و تصاویری ) بار دیگر از جان مورآزادی باشد-داستان نا انسانهفتمین اگر  می شود.

 اساس خودشان خوانده و تماشا شوند. 
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17 Jean Mohr 
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از کارگران مهاجر اروپایی است، منظری که از نزدیک  "ابژکتیو"می آید. آنچه حاضر می شود، منظر اخلاقی کردن به میدان با اجتناب از  انسانهفتمین همچون بسیاری از قطعات سیاسی برجر، اخلاق 

ن وانیق"توسعه سرمایه دارانه پس از جنگ، بحران سرمایه داری پس از جنگ، کار منعطف و نادیده انگاشته را در بستر گسترده -موضوعش را با گوشت و پوست و استخوان دنبال می کند و نیروی

 ( 0انجام می رساند.) سرمایه داری پس از جنگ، قرار می دهد؛ و این کار را به صورت سوبژکتیو در عین فاصله احساسی معین، به مانند مارکس در کتاب سرمایه، به "18حرکت

ند و از نلیون و لوزان سفر می کوین و استوکهلم، برلین و آمستردام،  ت و اشتوتگارت،فرانکفورت، مرد و زنی که به پاریس و ژنو، کار، همچنین یک مرد ) و گاهی یک زن( اس-، این نیروی"19چیز"این 

 دست اقتصادهای کلانشهریموقتی نیروی کار در بخشهای پایین  "20کمبود"حاشیه ای تمام اروپا می آیند. این مردان و زنان برای حل روستاهای الکان و یونان، بنیا و ترکیه، اسپاپرتقال و جنوب ایتالیا، 

بودند، آنها اهرمهای زنده گسترش اقتصادی و سودآوری  ) کارهایی که برای جمعیتهای بومی بسیار تحقیر آمیز بودند (، وسیله ای موقتی بودن. اکنون این مهاجران موقتی ضرورتی دائمی پیدا کرده

 انسانین هفتمار وسیع است. برجر در فعالانه توسعه نیافته اند، همچنان بسی ،زیستهایی که توسط نیروهای نهادی و ساختاری-انجهخصوصی و نیروی بنیادین برای منافع تجاری سرمایه داری اند. 

 می گوید:

 دن زمین، سپس به بیکاری یا کمن نامولد شفقر روستایی مدرن اساسی اجتماعی دارد نه طبیعی. زمینها به خاطر فقدان آبیاری یا بذر یا کود یا تجهیزات خشک و نابارور می شوند. همی

باید به عنوان بخشی از نابارور سازی  -نظام برداشت سهم، نظام اجاره زمین، نظام وام دهی پولی، نظام بازار –راه می برد ... روابط اقتصادی که میان زمین و دهقان مداخله می کند کاری 

  زمین درنظر گرفته شود. 

که دیگر برای تغذیه خانواده هایشان  همه چیزشاناب عازم می شوند. آنها زمینها را ترک می کنند چراکه دیگر هیچ چیز برای هیچ کس وجود ندارد، هیچ چیز مگر بنابراین، دهقانان با کمترین انتخ

گان و شاگرد شوفر ها، مخلوط کنندگان سیمان و آجرکارها، رانندگان تمیزکارها و دریلکاران، نویسندکافی نیست. این مردم نیستند که مهاجرت می کنند بلکه رفتگران و حفاران، تکنیسنهای خرد، 

از کشورهای فقیر به غنی  -کار انسانی -را بازتاب می دهد که شامل انتقال منابع ارزشمند اقتصادی "21مبادله نابرابری"ان اند که به سوی شهرها می روند. مهاجرت بنا به گفته برجر جرثقیل و راه ساز

انه عه نیافته به اقتصادی توسعه یافته یارآماده می آیند و به آسانی استثمار پذیرند چراکه هزینه های تولد آنها توسط موطنشان پرداخت شده است. با رسیدن هر مهاجر، اقتصادی توساست؛ کارگران 

ت اقتصادی اهداکننده فزونی می گیرد. در ضمن وعده کسب مهارتها، وعده ای توخالی است: می پردازد. و موطن فعالترین نسل، کارآفرین ترین و توانمندترین آنها را از دست می دهد، و محرومی

ه اند مهارت زدائی می بخشی از کم مهارت ترین کارهای دستی هستند، معمولا در یک روز کار را می آموزند، هیچ بدست نمی آورند و از هرچه پیشتر یک بار فراگرفتهمیشه و به طور ثابت مهاجران 

 شوند. در نتیجه تمام رابطه ژرف هستی شناختی با کار از میان رفته است. 

                                                             
18 laws of motion 
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ده مارکس نویسن ،واجب می شود( از یک سو منظورکس را در روایتی بصری از انسان کنار هم قرار می دهد. ) عکاسی مستند مور بار دیگر برای این و پختگی مار برجر دوران اولیه انسانهفتمین در 

سانی که حرکت عام دستمزدها را تنظیم می کنند. می خواند، ک "23جمعیت مازاد نسبی "را نظریه پردازی کرد، یا گاهی آنها را "22ارتش ذخیره کار "شد، مارکسی که در این میان می درخسرمایه 

با افزایش یا  ،می شود تعیین ،نه به واسطه تغیرات شمار مطلق جمعیت کارگران بلکه با تغییر تناسبی که در آن طبقه کارگر به دو بخش فعال و ذخیره تقسیم شده "مارکس می گوید دستمزدها 

در مدت زمان رکود به خانه ار می گیرد، مورد بهره کشی قر ،رخهکارگر مهاجر در طول مدت رشد چ ".شده استاوب جذب و رها کاهش شمار نسبی جمعیت مازاد، با میزانی که این جمعیت به تن

 الاترین زمان کار و کمترین میزانتوسط ب "شکل راکد که ارتش ذخیره صنعتی مارکس را تشکیل می دهد.  "شناور"و  "راکد"فرستاده و به خودش واگذاشته می شود، به این ترتیب جمعیت مازاد 

ه اضمحلالی کهای صنعتی درحال  شاخهاز  به خصوصبه طور مداوم از کارگران کشاورزی و صنایع بزرگ مقیاسی استخدام می شود که به نیرویی زائد مبدل شده اند،  "مشخص می شود  "دستمزد

ه مشاغلی ک جمعیت شناور به درون مشاغل مکیده و از آن خارج می شوند، در این میان "جای خود را به تولید ماشینی داده است.در آنها کار دستی جای خود را به تولید صنعتی، و تولید صنعتی 

 ده است. ی آنها کار بی قاعپرداخت هایش روزانه یا مبتنی بر وظایف خاص است و ) برای کارآفرینان( نیروی کاری مشروط و بدون دردسر فراهم می آورد؛ تنها قاعده مند

نتزاعی او از کارگر مهاجر هرگز در نقشه ا اصالت برجر به عنوان یک مارکسیست درجایی نهفته است که به صورت انضمامی لایه های زیرین بیگانگی کارگر را مدنظر قرار می دهد. داستاناز سویی دیگر، 

 ما صراحتا می توانیم ذوب شدن وجودی را حسه کارگر مهاجر، بیگانگی سوبژکتیو آنها در کار را احساس می کنیم. گشتگی و پوچی تجرب تحلیلهای اقتصادی رها نمی شود. در متن و تصاویر ما گم

ده با آمونیاک، های تمیز شاندرونه دستگاه اداری ناشناس به پیش می راند، جایی در زیرزمین کم نور پایتخت اروپا. ما می توانیم بوی کف پوش ی که واگن شبانه اش را در کنیم، دلتنگی فلسفی انسان

م تمامی سرسختی او علی رغغم آلود، می توانیم رواقی مسلکی آدمی سمج، انسان پشت واگن،  بوی تحقیری سمی را بشنویم. حتی دراینجا هم، درمیان تجمع مواد شیمیایی و تنهایی، و نور فلورسنت

همیشه ) یا تقریبا همیشه ( اراده ای روشن دارد. ارزش اضافه چهره خود را دارد: لبخند بر لب و خندان، گریان در تنهایی، خوابیده آنچه برسرش می آید را حس کنیم، چهره اش در سایه فرو رفته اما 

متن و تصاویر تمامی اینها را باز می گویند، می نشیند. در هرکجا، رویا می بیند و رویاهای روزانه می سازد، در بیقوله ها قهوه درست می کند و به درون پیشگویی های شخصی، به درون خاطرات پس 

 تمامی اینها را آشکار می کنند، و فاش می کنند که همین نیروی کار گیتار می نوازد و پولکا می رقصد. 

 ، رازهای روانشناختی اش، تضادهایش"عینی"ش در مواجه با محدودیتهای داری عاملیت انسانی، اراده آزادعاملیت انسانی با ظرافتی ویژه در مارکسیسم بدعت گذار برجر جایگذاری شده است: دفاع و پای

کسانی که هرگز به مبارزه تن نداده  آن؛ اما 24مرد خوشبختیا  انسانهفتمین ، مثل مبارزه ببازدمی تواند بجنگد و  و نیازهایش. کسی که انتخابهایی قطعی دارد و می تواند مقاومت را برگزیند. کسی که

 تر است، حتی اگر نقش واضح مرد خوشبختآشکار است، حتی اگر نقش عاملیت در آن مقهور و تا اندازه ای از رمق افتاده باشد؛ عاملیت  انسانهفتمین مبارزه را از پیش باخته اند. مارکسیسم  اند،

مارکسیسمی همانقدر نامتعارف که طبابت جان برجر،  نامتعارفدر معنای مارکسیسم  -مارکسیسم در آن مقهور و تا اندازه ای کم رنگ شده باشد. در هر حال هردو اثر متونی آشکارا مارکسیستی اند

 مور و برجر است و تقریبا اکنون بخش کلاسیکی از قوم نگاری مارکسیستی را تشکیل می دهد.  0691نامتعارف است، پزشک نیک بختی که فرمانده و محور کتاب  25ساسال
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کتابی غیر داستانی با انبوهی از بصیرتهای خیال  این اثر،بندی شدن آسان طفره می رود. ه کتابی سیاسی است بدون هیچ گونه ارجاع سیاسی. این اثر همچون دیگر آثار برجر از طبق مرد خوشبخت

ه ، معادل اروپایی از گونه ای است که در دهست. کتاب تفسیر هنرمندی خلاق از حقیقت، از یک حقیقت را پیش می گذارد. به صورتهای مختلفی، کتاب اگر اصلا نمونه ای مشابه داشته باشدانگیز ا

پیشگام اش بودند. همچون  29نورمن مایلر ارتشهای شبو  28تام ولف اید اسید-آزمایش شوک کول ،27ترومن کاپوتی خون سردخوانده می شد و آثاری مثل  "26روزنامه نگاری نوین"در آمریکا  0691

روایتهای  شابه بای متی مشابه با روایتهای داستانی، سازماندهی طرح و استعاره های بلاغ، یعنی تمهیداقصه گویی فنون خاصی از داستانگویی، رمان نویسی و ،روزنامه نگاری نوین، برجر به گزارش واقعگرا

به نوعی  "اییعینیتگر"لق با خواننده. کل سنت مفهومی داستانی را اضافه می کند. پرده ها کنار می روند و نویسنده یک قدم به درگیر شدن مطلق در روایت نزدیکتر می شود، یک قدم به درگیری مط

 از پنجره به بیرون افکنده شده است. 

ه خود همانطور ک -اظهارگری و کوشش یک انسان برای کلی شدن آشکار شود-تصدیق گری و خود-یان و بدان شکلی مستند ببخشد، تا خودبرجر می کوشد مولفه های اراده آزاد را ب مرد خوشبختدر 

روستایی  "ادهس"؛ او دکتر یک هستنده سیاسی نیستخصیتی واقعی است، که از نظر انسانی آسیب پذیر و فراتر از ش لاساسدکتر جان شخصیت واقعی آن، برجر می گوید. شخصیت مرکزی کتاب، 

نظر  با کیف وسایل پزشکی سیاه کوچک اش در دست، صرف قدم زدن در میان زمینهای گلی و راه های جنگلی می کند و مشغول خدمت به جامعه جنگلی از شبها ( را ها ) واست که بیشتر روز

، پاندیس را بر میزهای آشپزخانه انجام می دهدعمل آساسال یک کلینیک فردی سیار است، اقتصادی پژمرده ای است که نه به صورت سنتی پرولتاریا محسوب می شود، نه به صورت کلاسیک حاکم. 

در بیماری ها و امراض، در مرگ و زوال، در تصادف و اضطرار  –در میانه بحرانها  او انسانی است کهیر درختان قطع شده بیرون می کشد. هیزم شکنان را از زکودکان را در کاروانها به دنیا می آورد و 

 خانه کرده. 

( هردو ساکن ژنو بودند، برای شناخت یک دکتر حاشیه روستا قدم پیش گذاشتند؟ برجر از قبل او را می شناخت، هنگامی 1-0699چگونه برجر و جان مور که در آن زمان )  چرا ساسال انتخاب شد؟

ر، تر حس زنده بودن کند. از نظر برجرا بر می انگیخت و باعث می شد او بیش ساسال ،که ساسال در بریتانیا زندگی می کرد، و از پیش می دانست که او به استقبال بحرانها می رود. همجواری با مرگ

رجر و نه بو بقاء مبارزه می کنند.  راستمرابود، یعنی نشان دادن وقار و جزئیات اخلاقی مردمانی که به صورت فردی و جمعی برای  مرد خوشبختاو آدم مناسب برای قاب بندی درونمایه اصلی کتاب 

ی از آنجا که غالبا همکاری این دو بر تبادل نظر مبتنی بود، ممکملی برای متن می شود.  ،ل نمی دانستند که چطور روزنامه نگاری نوینشان شکل می گیرد، و چگونه عکسهای سیاه و سفیدنه مور از قب

چه در سر ساسال د، به آنمی گذشت اشاره کنن می توانستند به آنچه در سر مردم، آنها تنها بگویندنمی بایست از خودشان صحبت کنند و نباید چیزی  مرد خوشبختدانستند که عکسهای بکار رفته در 

 تلاش کند.  متن برجر بود که می توانست قضاوتهایی را پیشنهاد دهد، توضیحاتی را پیش کشد یا برای چیزهایی دیگر ،در جریان بود. متن برجر و تنها

و تا حد زیادی خود را در در این مکان را انتخاب کرده بود، ساسال دائما به کارهای سخت مشغول بود و به آن افتخار می کرد، و خواهان هیچ مسیر دیگری نبود. او آگاهانه زندگی و کار به این شیوه، 

او انسانی از آن خودش است، توانا در آنچه انجام می دهد، در آنچه ( 2دهای اخذ شده و آداب اجتماعی منسوب رها کرده بود.)داعمل کردن به این شیوه آزاد کرده بود، یعنی خویشتن اش را از قرار
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وه حس ارتباط و نزدیکی با نح با –با معیارهای زندگی نگون بختی که بیمارانش می گذرانند  -قصد می کند، در طریقه ای که در آن شکست می خورد. برجر می گوید با معیارهای جامعه تیره بخت

 (1.)انسان هفتمینبد اقبال در  انسانابل کارش و دنبال کردن آنچه او خواهان دنبال کردنش است، ساسال مردی خوشبخت است، قطب مق

متخصص و بیمار را می نها نزدیک می شد و فاصله قراردادی میان ساسال زمان زیادی را صرف گوش کردن به بیماران و نیازمندان، به افسردگان و تنهایان می کرد، با آنها همدردی می کرد، به آ

ماده مردن بودند. او بستگان نزدیک را آرام می کرد؛ ساعتها در شکست. او در کنار بیماران پریشان می نشست، در کنار بالین آنها که تقریبا مرده بودند، کنار بیماران لاعلاجی که همزمان آماده و نا آ

ی هی وقتها افسرده می شد. برجر مفرنی هایی که می خواستند خود را بکشند، با بیماران هیستریک که می دانست هرگز به آنها نخواهد رسید، می گذراند. همچنین ساسال نیز گاسکوت با اسکیزو

در ارتباط بیمار جدا نمی کند؛ از نظر ساسال بیماری غالبا صورتی از بیان  "30شخصیت کلیت"درمانی می چرخد. او هرگز بیماری را از  گوید رویکرد او به درمان دیالکتیکی است و غالبا به مسیر روان

 با تسلیم شدن به ازکارافتادگی طبیعی است. 

را خوانده بود و توجهش به شعر و تخیل، به لنگر کشیدن در اقیانوس گشوده امکان،  ساسال کنراد زمانیدر زمانهای آزاد ساسال فروید می خواند، و تا آنجا که قادر باشد شخصیت خود را روانکاوی کند. 

نجا در ایقاره ناشناخته ثبت نشده دیگری برای ماجراجویی هم به صورت آگاهانه و هم به صورت  ناخودآگاه.  اما اقیانوس ساسال پزشکی است، اینکبه دشواری ماجراجویی دراماتیک جلب شده بود. 

توسط ایدئال کوشش برای کلی  "لط بر خود تخیل او توان پرسه گردی و بیان خویش را می یابد؛ اینجا است که او با درمان دیگران خویش را درمان می کند. برجر می گوید حس او از تساست که 

به خاطر تقسیم کار از نیمه قرن نوزدهم در جامعه سرمایه دارانه، نه تنها امکان  تقسیم کار است. ،31دشمن انسان کلی "، توسط مبدل شدن به شخصیتی تام. برجر می نویسد "شدن تغذیه می شود

  "را هم نادیده گرفت، و به این ترتیب او را محکوم کرد بخشی از یک فراشد مکانیکی باشد. صبلکه این نظام اجتماعی حتی برخورداری او از یک نقش خا برخورداری انسان از نقشهای مختلف نابود شد؛

ل ممتاز است چون در این مسیر قادر به اندیشیدن و گفتگو ال یک استثنای خوشبخت از این قاعده است. در این زمینه او انسانی ممتاز است. امتیاز او ربطی به درآمد یا ماشین یا خانه ندارد. ساساساس

ق اندیشیدن، حق نظریه پرداز بودن، حق کلیت بخشی و فهم زندگی با تمامی پیچیدگی های غریبش را او ممتاز است چون ح ؛"نسبت به موفقیت بی تفاوت است "است؛ او صاحب امتیاز است چون 

 همین توسعه خودکان بخشد. امتیاز او اشتهای سیر ناشدنی اش برای شناخت ) و خود شناسی( و گسترش و اصلاح مداوم آگاهی اش است از هرآنچه می تواند به خود صورت امبرای خود می خواهد. 

به  -من در هر زمان مرگ را به یاد دارم و مرگ هر روز رخ می دهد"و خود شناسی ناچار ساسال را به مرگ، به سرانجامی که در پیرامونش واقع شده نزدیک می کند. برجر از ساسال نقل می کند 

  ".وا می دارد سخت تر کار کنم مراخودم فکر می کنم و همین 

داستان گو بار دیگر آنچه در تاریکی قرار گرفته را می خواند؛ منشی مرگ بلادرنگ پرونده ها را از برجر، دکتر جان ساسال به زندگی خویش پایان داد.  مرد خوشبخت پانزده سال پس از انتشار کتاب

( و 4این دوست جان ساسال بود.) "خود را کشت. ،ردن مغزشیک روز پیش از دیروز دوست صمیمی ام با منفجر ک "نوشت  32منشی مرگدر  0622صندوق سرد اش بیرون می کشد. برجر در سال 

تصدیق می کند، هیچ امر تاسف بار و ناشی از بدبختی، و هیچ امر منفی در مورد این عمل وجود نداشت. خودکشی ضرورتا به  مرد خوشبختبا این حال همانطور که برجر در ضمیمه به روز شده کتاب 

 ، بلکه، برجر می گوید، خودکشی می تواند سرنوشت قطعی این زندگی را افشا کند. معنای نقد زندگی از طریق نقطه پایان گذاشتن بر آن نیست
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جه گرای روایت نتی-د خوانده شوند. به مانند گفته برجر که اکنون همچون پیشگویی غریب ضدزندگی ساسال و نه کتاب برجر هرگز نمی توانند مثل وقتی که ساسال زنده بوحقیقت این است که نه 

امور واقع را به صورت کیفی تغییر می  ،نا رازها هم با او می میرند ... مرگمرگ یک انسان همه چیز را درباره اش قطعی می کند. یقی ". "اگر ساسال بمیرد چه؟"برجر می پرسد اش خوانده می شود. 

می گوید. حتی اگر او متن را دوباره بخواند، عطوفت برجر نسبت به مصیبت ساسال، نسبت به زندگی و کار  مرد خوشبختآنچه او نوشت پابرجا می ماند، برجر این را درباره  "دهد و نه به صورت کمی.

 ونی خواهد گرفت. او تنها فز

این  تکمیل شده برحسبال، تنظیم شده با قواعد او، ساسال محکوم نبود، او خود را محکوم کرد. شاید این همان داستان واقعی باشد که برجر تعریف کرد. یک زندگی زندگی شده با شرایط خود ساس

می سازد، آخرین عمل شاعرانه در قلب تاریکی، نشان می دهد که او همانطور که زندگی خوش را برگزید مرگ خود را  قوانین، به سرانجام رسیده با دستان منصف خودش. ژست و حالت نهایی که او

ا از همیشه او ر ،رگاگرچه شاید کسی شک کند که ساسال این همه را به خوبی می دانسته است. همجواری او با م -نیز انتخاب کرد. نسبت میان این دو شاید نازک تر از آن باشد که تصور می شود

 و وسکهنرمند اهل م اشتراکات بسیاری دارد، مرد خوشبختدیگر  بی ثباتی زندگی باخبر می ساخت، امری که خود او را هم دربر می گرفت و از این حیث ساسال بسیار با ارنست نیزویستنی،

از نقطه نظر یک مارکسیست شاید در اینجا اشتراک میان  "دارد.مل برای کشتن خود در هر دقیقه ای را شما با مردی سخن می گویید که ظرفیتی کا "به خورشچف گفت: ر مارکسیستی که یک با 

 بلافاصه آشکار به نظر برسد.  -33(0696هنر و انقلاب: ارنست نیزویستنی، مقاومت و نقش هنر)و  مرد خوشبخت –این دو مرد و دوکتاب برجر درباره این دو 

، استقامت در کار، به یک اندازه دکتر با این حال اراده معطوف به زندگی، ظرفیت انطباق پذیری خارق العاده و لجاجت برای زندگی و کار کتاب را به حرکت می اندازد.هردو مرد و هردو  ،یقینا مرگ

ح و نالان، جان به دربرده و معلول، خودکشی ها، همه جا در نقاشی ها، خوشبخت و هنرمند روس را تعریف می کند. مرگ و مثله کردن، مردمی با اندام گم شده و تکه تکه شده، پیکره های مجرو

 همانطور که برای ساسال چنین بود:  -برجر می گوید قطبهای تصورات نیزویستنی مرگ و زندگی اندزندگی نیزویستنی وجود دارند.  مویدمجسمه ها و چاپ های 

این قطب ها اول بار به واسطه نزدیکی خود او به مرگ به نظر آید. با این حال برای نیزویستنی خاص و منحصر به فرد است. قطب بندی آن قدر بنیادین و کلی است که می تواند مبتذل 

 جریان داشت. روی زمینی افتاده بود که در آن جنگ کوچکی پشت خطوط آلمانها برای مدت زمانی محاسبه ناپذیر  ]جنگ دوم جهانی طولدر  [تثبیت شدند، هنگامی که 

 

انفجار در پشت او به شدت مصدوم شد، با این حال جان به دربرد، جان به دربردنی شگفت انگیز. اراده معطوف به زندگی او آنقدر نیزویستنی مرگ را باور کرده بود. به واسطه نشستن گلوله بر سینه و 

  فاصله مناسب ما از آن را محاسبه کند. برای همیشهشده بود که از آن پس بتواند  . او آنقدر به مرگ نزدیکبیرونش کشدشدید بود که از مغاک تاریک مرگ عظیم و آنقدر 

طرح  ،مبادلاتشان با نوعی زبان خصوصی فرانسویبه بعد، برجر و نیزویستنی سال های سال باهم مکاتبه کردند. اما چون هیچ یک از این دو نمی توانست از زبان خود استفاده برد،  0691از انتهای دهه 

اه جنیزویستنی مکررا برای ویزای مسافرتی درخواست داد. او قصد داشت دعوتهای خارجی برای پیوستن به گفتگوها درباره هنر خود را بپذیرد. پن 0611. در ابتدای دهه ی اندکی را شامل می شدها

، برای شکوفایی شد. او نمی خواست اتحاد جماهیر شوروی را ترک کند، با اینحال برای ادامه دادن به کار، او خواهان ویزای مهاجرت 0619دفعه درخواست وی برای ویزا رد شدند. تا اینکه در مارچ سال 

                                                             
33 Art and Revolution: Ernst Neizvestny, Endurance, and the Role of Art (1969) 
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اصرار برجر، به را دریافت کرد، نخست به سوئیس ) شهر زوریخ( عزیمت کرد و پس از آن، برخلاف  ویزایشنیزویستنی  0619و رشد به عنوان یک هنرمند ناچار به این کار بود. در نهایت در بهار سال 

   نیویورک آمریکار رفت. 

است(. برجر فکر می کرد شاید بهتر  0629نی متولد برجر معتقد است که این تنها موردی بود که آن دو درباره اش هرگز به توافق نرسیدند، هردوی آنها کم و بیش هم سن و سال بودند )نیزویست

ستنی فکر همانطور که نیزوی -ثلا پاریس یا استکهلم، در نهایت جایی در اروپا. او می گفت نیزویستنی تصویری آرمانی شده از نیویورک در ذهن داردباشد نیزویستنی جاهای دیگر را هم در نظر گیرد، م

کسب کرد: یک استدیو بزرگ در محله سوهو، خانه ای بزرگ تصویری آرمانی از اتحاد جماهیر شوروی در سر نگاه داشته! به عنوان یک مهاجر، نیزویستنی موفقیتهای بیشماری در آمریکا می کرد برجر 

، واتیکان و سوئد، و همینطور اجرای پروژه هایی در سرزمین در شلتر آیلند، تقدیرها و جلسات درباره هنر اش تقریبا در همه جا، اجرای پروژه هایی در فرانسه، مصر، اسرائیل ) او نیمه یهودی بود (

 روی برگرداند. ) پس از هفده سال وقفه در دیدار، برجر و نیزویستنی در مارچ سال ی آنهاهم یلتسین پیشنهاد وزارت فرهنگ روسیه را به او دادند، اگرچه او از هردو و گورباچفمادری روسیه. هم 

درباره برجر ساخت، به صورت زنده و  36، که مایک دیب35گویندهمستند چشم  از نو یکدیگر را بازیافتند. این لحظه در فیلمنزدیک به خانه برجر به صورتی دراماتیک  34و در ایستگاه آنماس  0661

 ((9در بی بی سی پخش شد. جان مور عکاس هم برای جاودانه ساختن این ملاقات مجدد تاریخی حضور داشت.) 0664تمرین نشده ثبت شد، فیلم در سال 

 

به عنوان مارکسیستی آزادی خواه از خط رسمی مارکسیسم سرپیچی می کرد. دیالکتیک هنر او او نی در هنر و آگاهی انقلابی پیشرو است. تسیزویستنی را تصدیق می کرد. نیزویبرجر اهمیت هنر ن

ر را آشکار می کند، نیازهایی را که هنرجر دیالکتیک میان هنر و انقلاب صورتی خارجی به خود می گیرد، به ویژه در مقابل دولت شوروی، دیالکتیک نیزویستنی در خودش مجسم می شود و برای ب

در عوض راهنمای خامی برای عمل، یاری رسان مجسم  –همچون طبابت ساسال  –بدانها پاسخ می دهد و باید پاسخ دهد. این دیالکتیک مسیری را آشکار می کند که در آن هنر مارکسیستی باید 

                                                             
34 Annemasse station 
35 A Telling Eye 
36 Mike Dibb 
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شان دادن چشم انداز مارکسیستی به میانجی هنر و نه در درون آن است. ) این درسی برای هر هنرمند یا نویسنده مشتاق مارکسیست نشدن خودآگاهی باشد. برجر می گوید بهترین هنر نیزویستنی 

 است.( 

عمومی شدن هنر "ر می کرد برجر می تواند به نی فکتسدیگران خود نیزویستنی است. نیزویهمچنین تنها اثری است که او با توصیه دیگران نگاشته است. این  هنر و انقلابعان می کند کتاب برجر اذ

 اندیشه پلیس تاسف بار اش نمایان کند.تبلیغاتچی هایش،  از بندهای جزمیات حزب کمونیست، او، آوردن این هنر به چشمان غربی کمک رسان باشد، و مبارزه هنرمند کمونیست را برای آزادی خویش

نه حل و فصل کاذب یا انکار ابهامات ملی، در عوض آنطور که برجر می گوید  .ی رئالیسم میهن پرستانه سوسیالیسم استروکراتیک و تحسین آن به میانجچشم پوشی از خط ب نه هدف هنر نیزویستنی

  "هدف این هنر معین ساختن و تعریف تمامیتی است که در این تضادها وجود دارد.

، رهبر دولت اتحاد خروشچفحتی با نیکیتا  0692مواجهه مستقیم با آنها و غالبا بدون هیچ گونه سازشی، شانه خالی نکرد. در اول دسامبر سال نیزویستنی هرگز از پرداختن به این دست تضادها، 

ود. سکو ترتیب داده شده بنگارد میی صورت گرفت که توسط اتحاد هنرمندان آوا، به مقابله برخاست. این رویداد در کارنماکمونیسم بین المللجماهیر شوروی، دبیر اول حزب کمونیست و رئیس 

در گالری به خاطر آنچه دیده بود از خشم منفجر شد انگار رد شد. خروشچف شگفت زده پرسید چرا صورت مردم شوروی محو و از ریخت افتاده است؟  پیشنهاد نیزویستنی به عنوان پیشنهادی نیست

خطاب کرد. مجسمه ساز  "همجنس گرا"ا لگد راه خود را به حلقه ای که نیزویستنی را در برگرفته بود باز کرد و او را دغلباز ناچیز و خوانده بود. خورشچف ب "37مزخرف"را  آثار به نمایش درآمدهو 

خروشچف با شنیدن این پاسخ به خنده افتاد و  "!ش دهمفکر کنم بتوانم به تو نشان ا -ینیاگر اینجا و اکنون من را زن می ب "معروف بود، خود را رها کرد و جواب داد: "سنتور"کله شق، که بعضا به 

 سبک شد. 

خروشچف  "فکر می کنم پوسیده بود و هنرمندانی از همان قماش هنوز تورا می فریبند. "نیزویستنی پاسخ داد،  "نظرت درباره هنر تولید شده تحت نظر استالین چیست؟ "سپس از نیزویستنی پرسید، 

نمی فهمم به عنوان مارکسیست چگونه می توان به این صورت اندیشید. روشهای استالین  "نیزویستنی به مقابله برخاست: "کار می برد خطا بود، اما خود هنر نه.ه روشی که استالین ب "اعتراف کرد 

  "کار می رفت و این به محتوای هنر مورد نظر او تبدیل شد. بنابراین این هنر هم پوسیده بود.ه در خدمت کیش شخصیت ب

تو از آن دست مردانی هستی که من دوست دارم. اما درونت یک فرشته  "ترتیب این گفتگو یک ساعتی ادامه داشت، تا اینکه سرانجام، هنگام خداحافظی خروشچف رو به نیزویستنی کرد و گفت:به این 

ا در قطعه ای ر رویاروییخروشچف در وصیتنامه اش  )"د که پیروز می شود، ما نابودت خواهیم کرد.و یک شیطان اقامت دارند. اگر فرشته پیروز شود، می توانیم باهم کنار بیاییم. اگر شیطان کسی باش

 38ش را طراحی کند؛ مقبره ساخته شدن توسط نیزویستنی امروز در آرامگاه ابدی خروشچف در قبرستان نوودویچییزویستنی درخواست می کند سنگ قبرکنایه آمیز و احساسی ادامه می دهد و از ن

 سکو قابل مشاهده است.(م

رگ مقیاس مدلهای بز ،ی هارا نوشت نیزویستنی به صورت نیمه پنهان در مغازه ای تنگ و بلا استفاده واقع در مرکز مسکو به کار مشغول بود. بومها، گچ بری ها، طراح هنر و انقلابزمانی که برجر کتاب 

نبود پس باید برونز را از بازار سیاه بدست می آورد یا  "رسمی"هنرمندی مانند کالاهای داخل واگن های راه آهن در کنار هم جمع شده بود. نیزویستنی  ،برونزی و کوهی از مجسمه های پلاستیسین
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ای آغاز در جهت کمک به او بردیوی او شدیدا تاریک بود و هنگام کار بیشتر به نوک انگشتانش، به لامسه اش بعد به بینایی اش اتکا داشت. واز انبارهای کالاهای دورانداخته شده پیدا می کرد. است

 ی تازه، همسایگان پایین خیابان به نیزویستنی یاری می رساندند قطعات موجود را جابه جا یا از میان ببرد. ساخت مجسمه ا

 

البا جلوه ای غ ،هاو مجبور به زندگی درحاشیه بود. با این حال اشتیاق درونی اش، ولع اش برای تعارض و تضاد ،بسیار محتاط رفتهایشدر آمد و  ،نیزویستنی به مانند انسان زیرزمینی داستایفسکی

منظر سیاسی اش بود که به  اینمطمئن نبود عمومی داشت. می گفت و همچنان می گوید مجسمه هایش برای عموم مردم ساخته شده اند، برای جمعیت، برای نمایش عمومی و گفتگوی عمومی. 
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سیاسی و شخصی او در تمامی ابژه هایی که خلق کرد بازتاب یافته اند. چه در مجسمه  هر قطعه از خودِ هنر متمایل اش کرد یا هنر محرک منظر سیاسی اش شد. اما این بیشتر مسلم است که چطور

ه با کنجکاوی سیری ناپذیر دربار "قطعه ای بود، هنر نیزویستنی به گفته برجر 22که طراحی شگفت آور طولانی، مدور و  41غریب هایتولد، یا در طراحی هایی مثل 40کوششیا  39پیامبرهایی مثل 

 به مانند دکتر ساسال فقید، نیزویستنی دغدغه بدن زیبا را نداشت بلکه دلبسته کارها، قدرت مقاومت، محدودیتها و رازهای بدن بود.  "بدن آغاز می شود.

 

یک  –آنچه او دیده و زندگی کرده بود، آنچه او بدان امید داشت و از آن می ترسید  -از زندگی که در ذهنش متولد شد، برگزیدحماسی نیزویستنی  چشم اندازغریب نامی است که برجر برای  هایتولد

و  مدارهایش قدم به قدم، قاب به قابپیچی پیش می رود، چشم انداز قابل ملاحظه از بهشت و دوزخ پس از دوزخ دانته. با این حال تقسیم بندی نیزویستنی میان بهشت و دوزخ، با اینکه به صورت مار

غریب خود نگاره ای از خود نیزویستنی وجود دارد، نوعی نقاب مرگ که ما را به درون جهانی از بدنهای آسیب  هایتولدمتر به متر حرکت می کند، شاید چندان هم امری روشن و واضح نباشد. در آغاز 

 اینها بدنهایی هنوز زنده اند، که هنوز برای زندگی می جنگند. ،از همان بدو تولد به تراژدی بسته شده اند؛ و با این حال دیده راهنمایی می کند، بدنهای مردمانی که به نظر
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لهستانی به صورت درخشانی  43ساخته و توسط ایمیگر روبرت واس 0696برجر را تشکیل می دهد، مستندی که در سال  "42هنرمندی در مسکو " مانیتور مستند فیلم نامه غریب قطعه مرکزی هایتولد

وجودی او بود و از نیروهای  مجبور به ترک لهستان شد؛ مستند مانیتور بیانگر اضطرابهای سیاسی و 0699سالگی خود را کشت. واس در سال  41در سن  0612کارگردانی شد، کسی که در سال 

-معجزه کوچک، یک-ین فیلم چیزی از یک شاهکاراحساسی و نمایشی که در سر واس می چرخید تقلید می کرد: اثری که با شدتی خارق العاده تصاویر جنگ و موسیقی بارتوک را ترکیب می کرد، ا

 کوچک کم ندارد.

قرار می دهد و همراه با موسیقی بارتوک به دغدغه بنیادین نیزویستنی مرکز مخلوق مسحورکننده نیزویستنی  درکت و شلوار و کراوات، خود را  بزی ) بدون سبیل ( و یک برجر خوش رو و جوان با ریش

ین وجود به طریقی فائق می شوند، ما به طریقی غلبه می ا ادرباره بدن انسان می پردازد. بدنها ناکامل، تعدیل شده، مشمول گذر زمان، متغیر هستند و به واسطه نیروهای خارجی درهم شکسته اند؛ و ب

زندگی توسط باب دیلن را به خود می گیرد: او که وقت خود را با متولد  پذیرشغریب توسط برجر طنین  هایپذیرش تولدکنیم. ) همانطور که برخی اوقات به مانند واس، متضرر می شویم.( در اینجا 

ه ی چسبد، بست. از این حیث بدن نیزویستنی، بدنی درحال شدن است، بدنی که به تقلا برای زندگی ادامه می دهد، که به میانجی اراده ای خالص به هم مشدن تلف نمی کند، دلمشغول مردن ا

اثبات نمی رسد، بلکه در مقابل با مقاومت و عزم راسخ  شجاعت مردم یا طبقه با به خطر انداختن کل هستی خود به "برجر می نویسد ،هنر و انقلابمیانجی شجاعت، به میانجی لجاجت. در انتهای 

 از وجودگرایی خود را به نمایش می گذارد. چیزی( در این قطعه برجر 9)"برای بقا است که ثابت می شود

چگوارا و رهبران چریک در گوآتمالا مجسم می شود. با این وجود و  برجر فکر می کند هنر مقاومت نیزویستنی همتای عملی خود را در جنبشهای انقلابی آمریکای لاتین می یابد و توسط کسانی مثل

این مقاومت دیگر از رواقی گری منفرد ناشی نمی شود بلکه از عزم  "از حالت منفعل به فعال است. برجر همچنین می گوید  در همین مورد می گوید، این اراده معطوف به بقاء بیانگر تغییر مقاومت

مکزیک و مقاومت انقلابی زاپاتیستها که توسط رهبر شورشی کاریزماتیک اش، فرمانده  44یقینا همه اینها از جنگل چیاپاس "رسیدن به شرایط زندگی آزادانه حاصل می شود. راسخ جمعی برای بقا و

کسی که تا هر زمان که لازم بود صورت خود را پوشیده نگاه داشت، تا دیگر نیازی به تغییر قیافه نباشد، تا تهدیدات پایان پذیرد، تا  فاصله چندانی ندارد، ا ماسک اسکی سیاه رنگ ابراز شد،مارکوس ب

 آشکار کننده آزادی اش باشد نه بازی جوانمردانه.  "برهنگی اش"برای افشای خود در خطر نباشد، تا 

به اشغال خود گرفت، و اعلام کرد این منطقه ای  0664شهرداری کلیدی در جنوبی ترین ایالت مکزیک را در سال  12(  ZNLAش ملی زاپاتیست ) درست زمانی که ارتش آزادی بخروزنامه نگاری 

 45ال سوپروزنامه نگار حیرت کرد،  "شت دارید؟چرا صورت خود را مخفی می کنید؟ از نشان دادن چه چیزی وح "از مارکوس پرسید بین المللی و ملی است،  "آزاد"خودمختار و خارج از نظام تجارت 

مارکوس از خویشتن خود دور و خودی  ،پابرجا ماند؛ و نمادی ساخته شد: در پشت نقاب و افسون پس نقاب بر سرجایش ماند "نه،نه،نه! "می خواست نقاب خود را بردارد اما ناگهان مردم فریاد سردادن 

 ی که بر علیه نظم نئولیبرال دست به شورش می زند. از هر زن و مرد منی-نادیگر خلق می شود، 

خطاب می کند. ) سومین جنگ جهانی، جنگ سرد بود.(  "چهارمین جنگ جهانی"برجر می گوید فقدان انسجامی که امروز پیش روی ما است همان نظم جهانی تازه ای را می سازد که مارکوس 

ه ب خدشه ناپذیری آشکارهنوز هم این  "مراکز عمده تجاری درجریان است. های جنگ با ابعاد جهانی و با شدتی که سبعانه و ثابت است، میاندر آمفی تئاتر "ارمین جنگ جهانی به گفته مارکوسچه

                                                             
42 An Artist in Moscow 
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45 El sup 



Tajrishcircle.org 
 

تمام با  "جیبهای خالی مقاومت "جیبهای پر پول سرمایه گذاران با  –در چیپیاس و فراسوی آن  –سختی دربرابر سرکشی خیره سر واقعیت جادویی قد علم می کند. در هر کجا بنا به گفته مارکوس 

مقاومت دربرابر نظم جهان تازه و جنایت علیه بشریتی است که به وسیله این جنگ  تنها فصل مشترکشان میل به "و می شوند. مارکوس می گوید ر دررو  ، و رنگهای گوناگونشاناندازه ها اشکال و

 ( 1)"ود.جهانی چهارم نمایندگی می ش

او می  "هرگز کتابی با این حد از احساس فوریت ننوشته بودم. "برجر می نویسد: ،شد. در کتاب 46(2110شکل یک جیب )جستار منحصر به فرد مارکوس الهام بخش مجموعه مقالات برجر با عنوان 

  :گوید

امبرانت، ر –که در اینجا گرد هم می آیند، خوانندگان، من و کسانی هستند که مقالات درباره آنها است  افرادییک جیب زمانی شکل می گیرد که دو یا چند انسان با هم به توافق برسند ... 

و برخلاف انتظار، مبادلات گاه رادیو. نقاشان غارهای عصر پارینه سنگی، دهقانان رومی، مصریان باستان، متخصص تنهایی در اتاق خوابهای خاص هتل، سگها در غروب و مردی در ایست

 در باره اش گفته می شود دروغ است، را تقویت می کند. که آنچه امروز بر سر جهان می آید، خطا و آنچه غالبا  هریک از ما عقیدهاین میانمان، 

از اشتیاق سیاسی شدید که میان حومه فرانسه و بیشه زار زاپاتیست، این چگوارای پست مدرن ما، مکاتباتی انجام داد. نامه های غنایی بی نهایت زیبا و آکنده  شورشیِبرجر با  0661در میانه دهه 

 نوشت: امسال بهار در دوازدهمین روز آوریل آغاز شد و قصد دارم برایت بگویم که چرا ...  47رکوس از کوینسیچیاپاس رد و بدل می شد. برجر برای ما

آنها آنقد پایین پرواز می کردند تا من پرهای سیاهشان را که چون روبانی از گوش ه اند. آنها بازگشته اند. گردهم می چرخند درحالی که بالهایشان را به آرامی در هوا باز کرددو حواصیل 

ر این شتند بود. دم کارشان داتشان، آسودگی که در انجارکوس آنچه نفسم را بند آورد، فراغبا احتیاط مشغول نقشه برداری از ناحیه خودشان بودند. اما ماهایشان آویخته بود را ببینم. آنها 

ن جا را دور می زدند، گویی زندگی خود را برای بازگشت به خانه بررسی می کردند. و این بالاترین اطمینان و حسی از تعلق را القا می کرد. به آرامی آلحظه ای وجود داشت که  ،تفراغ

 (2نچه دزدیده شده است.)موضوع مرا به یاد تو در چیاپاس انداخت، به یاد مبارزه تو برای باز پس گیری آ

  "گشوده؟ بالچه رابطه ای است میان بال زدن آرام حواصیل و عقابی که برفراز ماری  "مارکوس بعدتر از برجر پرسید 

او با اینکه دوازده سال  ،"میلیونها"گوید  است که تمایل دارد در هر چیز اغراق کند. گلادیس می 48شورشی تزالتایی، او "هزاران"اینجا صدها حواصیل وجود دارد. ستوان ریکاردو می گوید 

، "ندآنها هرسال باز می گرد"کوتاه بیاید. پدر بزرگ درحالی که نقطه های روشن سفید دربلندای روستا شناورند، می گوید بیشتر ندارد ) یا دقیقا به همین خاطر ( نمی خواهد به هیچ وجه 

برابر ی چیزی که درمی آیند یا می روند؟ آیا اینها همان حواصیلهای شما هستند آقای برجر؟ یادآورنده ای بالدار؟ یا سلامی آکنده از دلواپسی؟ یا بالزدنها؟ ناپدید شوندشاید به طرف شرق 

ندارند. باید از  یشبرنامه ها و هیچ جایگاهی در پروژه ها برای این نظام که ثروت و قدرت را انباشت می کند و فقر و مرگ را می گستراند، کشاورزان، بومی هامرگ مقاومت می کند؟ ... 

که باید از شرشان خلاص شد ... این برعهده عقابها و حواصیلها، کشاورزان اروپایی و بومیان آمریکای لاتین است که در برابر جذب شرشان خلاص شد، درست مثل حواصیلها ... و عقابها ... 

به انجام می رسد، من از این طریق این نکته را  ،و با این خطوطو این کاری است که با نامه های که از طرف تو به ما می رسد، مبارزه برخیزند ...  شدن مقاومت کنند و دربرابر نسل کشی به
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. و آن پایین مار به خود می لرزد و از صبح در وحشت تدرک کرده اسمردد حواصیل را  پرواز روشتکرار و از آن قدر دانی می کنم و این کلمات را برایت می فرستم: عقاب پیغام را گرفت، او 

 ( 6است.)

ر باشد!( و به عقاب کشاورز برجر و مارکوس یکدیگر را رو درو ملاقات کردند، و به همان سیاق به گفتگو پرداختند؛ حواصیل آهسته پرواز کرد ) حتی اگر از پرواز متنف 2111سرانجام در دسامبر سال 

دست داد،  50، به احترام انسانشناس فرانسوی و قهرمان دیرینه مردمان بومی، آندرس آبوری49ت. این فرصت در کنفرانس بین المللی شهر چیاپاس واقع در سن کریستوبال دلا کاسادر بیشه زار درود گف

ورکن گگان سیاسی متفاوتی شد که مورد استفاده قرار می گرفت. او بعدتر در کتاب جان باخته بود. برجر آنجا و بعدتر، متوجه واژکسی که سپتامبر گذشته و در همان حوالی به خاطر سانحه رانندگی 

مارکوس و گروه شورشیانش، مبارزه مسلحانه را کنار گذاشتند. با  0669از سال  "از نو اشعار خاصی را به سیاست تزریق کرده اند. آنها نحو گفتار سیاسی را تغییر داده اند."نوشت زاپاتیستها  51و شاه

 ن حال اگر مورد حمله واقع می شدند، اگر با هرگونه سلاح آتشین تهدید می شدند، آماده دفاع از خود با سلاح بودند. ای

د. این آرامش به آنها آسودگی خارق را نفی می کر گواهیآرامشی از روی اطمینانی که هرگونه  هرگز گروهی از مردم را تا به این حد آرام ندیده بودم. "برجر در واکنش به دیدار اش از چیاپاس می گوید

 یکی از مصادیق این آرامش ملاقات با مارکوس بود:  ."العاده ای بخشیده بود که به صورت رادیکالی در مقابل ناامیدی قرار می گرفت

ندازه که به اکشیدیم. او به من اجازه داد به اتاقش بروم،  آغوشکه می خواستم از او بپرسم را تصور کردم. یکدیگر را در چوبی بروم، همه نوع پرسشی  کلبه ایپیش از آنکه به خانه اش، 

هیچ اضطراری برای گفتگو وجود نداشت، حتی درباره  دیگر را سالها است که می شناسیم؛ ما با هم صمیمی نبودیم بلکه قوم و خویش هم بودیم.گاهی کوچک بود. احساس می کردم یککار

  باره وضعیت جهان وجود ندارد. ا که کوچکترین نیازی به گفتگو درو به این معن ،اطمینانی بدون گواهی، بود امور مهم. شاید این آرامش
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مید، مقاومت، بقا، مولودات غریب در راه سخن می گفت. بنابراین مارکوس هم مردی خوشبخت، از ا ،در پشت نقاب سیاه، زیر آن بینی بزرگ، برجر صدای دهان و حنجره ای را شنید که در سکوت

 انسانی آزاد و هنرمندی سرسخت بود ... 

ر برجر افکنده است. از نظ بدیل خلاقخودمختاری  یکصدای آرام مارکوس درباره مارکسیسم آتشین خود برجر سخن می گوید، مارکسیسمی که وزنه تعادل را از نقد تصدیق گر، به چیزی ایجابی، به 

پیوسته به نقد می چرخد، بلکه چون مبارزه برای خودمختاری محرک قیام آنها است. شیوه عملکرد زاپاتیستها برای تمامی نیروهای مقاومت آموزنده است، نه فقط به این خاطر که بر پاشنه مفهوم عمل 

اول تثبیت و بعد مقاومت. شما برای آنچه می خواهید می جنگید، تلاش می ی دفاع از این خودمختاری مبدل شده است. این ترتیب بسیار مهم است، مقاومت از این زمان به مانور ضروری پشتیبان برا

و بعد سنگر می سازید. و به میانجی سرسختی، لجاجت جمعی، شما دست به مبارزه می  –چه در هنر، پزشکی یا سیاست  –کنید عملی شود، به واسطه باور به خودتان، اراده محض به آن می رسید 

 . "درمان می شوند"جلوه می کند و مردم  ،هنر بزرگزنید، دیگران با عملی مشابه شمارا حفظ می کنند و درکنار هم مقاومت می کنید. اینگونه است که همبستگی شکل می گیرد، 

ن رد. فراسوی زمابرجری زندگی، هنر و سیاست را به یک اندازه ساخت می بخشد: همانقدر شاعرانه که عملگرا، مارکسیسمی که به نحوی فراسوی زمان قرار می گی این همان چیزی است که فلسفه

هیچ زمانی، نه قبل و نه بعد از اینجا، بلکه تنها در اکنون  نه در عنیچون مارکسیسمی است که در آن آزادی شرط فراتاریخی انسان و امری غیر قابل مذاکره است. باید بگوییم، آزادی جاودانه است، ی

در لحظات کوتاه اما بی زمانی مواجه می شویم که در آن همه چیز با همه چیز منطبق و هیچ مبادله ای نابسنده با آن آزادی چیزی نیست که در انتظار ما باشد، بلکه  "وجود دارد. برجر می گوید

 (01.)"نیست

 شتها و منابع یاددا
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بررسی  "، برجر در نامه ای خصوصی به مایک دیب نوشت:0619آگوست سال  26هرگز فروش خوبی نداشت. در  کاپیتالهم به مانند  هفتمین مرد. اینجا مشابهت دیگری هم با شاهکار مارکس، سرمایه وجود دارد.  0

. بعدتر در پاییز، "نسخه در یک ماه، که یعنی هیچ 1111انم کتاب جواب می دهد. قیمت اش هم عالی است. با این حال می ترسم فروش نرود. فقط چندان درخشان نبود. من می د ]هفتمین مرد [های انجام گرفته از 

ی آخر انتشارات پنگوئن برای چاپها – و خود من ایجاد نمی کند ]مور[نسخه فروخته! این هیچ تفاوت مالی برای جان  2111انتشارات پنگوئن کمتر از  ،هفتمین مرد فاجعه بار است. در سه ماه "بار دیگر به دیب می گوید:

مردمی که م به ما نمی رسد. اما مسئله این نیست. کتاب باید خوانده شود. ب به فروش رسد، یک پنی هانسخه از کت 11111همراه با پیشرفت ما، یعنی اگر و پوند می گیرد.) کمالگرایی گران است.(  911اضافه از ما 

 کوچکی خواهد شد اما بعد از آن نیرویش رام می شود.  "کلاسیک"خیلی از کتاب استقبال کرده اند، مهاجرانند: ترکها، سرخپوستها، پرتقالی ها و غیره. روزی این کتاب اثر 

ن مشخص نمی شود. معمولا سبک برجر نشان می دهد به جای آنکه بگوید. جان ساسال ) ملقب به جان اسکل ( در جنگل دین، واقع در غرب هرگز توسط برجر در مت خوشبختمرد در کتاب  اینجا. محل دقیق  2

 دم روستا بود. مشغول درمان مر 0622سنت بریاولس به کار مشغول بود، جایی که تا زمان بازنشستگی اش در آوریل سال گلوسترشایر، روستای 

، یعنی تجارت یا صنعتی un métier idealجنبه دیگری از ساسال را مطرح می کند، این بار تاکید از کیستی او به کاری که انجام می دهد انتقال می یابد. فعالیت او به نحوی  مرد خوشبختترجمه فرانسوی کتاب .  1

ر تاکید می کند. پس ما د "روهای عملی انساننی "آزادانه آگاهی برای رهاساختن  فعالیترا در نظر دارد، مفهومی که بر اهمیت مارکس جوان  "انسان مطلق"مفهوم  احتمالاایدئال، شغلی ایدئال است. این تغییر معنایی 

  52.باشیمخود نیز می توانیم عمل 

ضعیف خود در جنگ بود. مرگ همسر اش  از یک دهه با ضعف مزاجی و سلامت درگذشت، پیش از پایان دادن به زندگی خود برای بیش 0622آگوست سال  09اسکل ) ساسال( که در شصت و سه سالگی به تاریخ  . 4

 2خود که در مجله جامعه نو به چاپ رسید این تاریخ را  منشی مرگثبت کرد. در حالی که برجر در مقاله  0622اکتبر  6آگهی فوت اسکل را  بریتیش مدیکال ژورنالنیز مرگ خود او را جلو انداخت.  0620در سال 

 درج می کند.  0622سپتامر سال 

ای است  قرار دارند. یکی از قطعات گم شده مکاتبات، نامه بریتیش لایبرری دردر آرشیو برجر  –طراحی ها، کارت پستالها و نامه ها، نخست به فرانسوی و بعد به انگلیسی  –. بخشی از مکاتبات میان برجر و نیزویستنی  9

گرفتاری رغم  ی کند علیانزوا م نوشته و در آن اعتراف می کند، احتمالا برجر دراین باره حق داشته که آمریکا مکان مناسبی برای نیزویستنی نیست، او در این کشور احساسکه ظاهرا نیزویستنی چندی پیش برای برجر 

 های مادی مشهودی که به او تعلق گرفته است. 

طی سفر دریایی اش به لنین گراد به  کو واین مجموعه طراحی ها را کشف کرد؛ بعد از ملاقات با نیزویستنی در مس 0696نمی دهد. برجر تنها بعدتر و در سال  غریب هایتولدهیچ ارجاعی به  هنر و انقلاب. کتاب  9

 وبرجر می گوید در پایان سفر اش تمامی قطعات را قاچاقی بیرون آورده بود.  . بنابراین این طراحی ها نامی نداشتند و نیزوستنی هر شب و پنهانی برویشان، برای سالهای سال کار کردهراه دختر شش ساله اش کاتایاهم

ر این قطعات در تا تعقیب و کابین اش را گشته بودند اما با کاتایا که خواب بود کاری نداشتند، و به این ترتیب تولدهای غریب به ژنو برگردانده شد. بعددر زیر تخت خواب کاتایا پنهان کرده بود. ماموران ک.گ.ب برجر ر

 (. 2101مبر نوا 6لد یواس مورد استفاده قرار گرفتند ) گفتگوی برجر با اندی مریف "هنرمندی در مسکوی"استودیو لندن بازسازی و برای فیلم 

 (، همچنین به صورت آنلاین در این آدرس در دسترس است:  0661نوشته مارکوس اول بار در لوموند دیپلماتیک چاپ شد ) نسخه انگلیسی در سپتامبر  "جنگ جهانی چهارم آغاز شده است".  1
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10 . Berger, ‘Ten Dispatches About Place’, Hold Everything Dear: Dispatches on Survival and Resistance (London, 2007), p. 125. 


