سهشنبه  5اسفند 1399
سال بیست و هفتم
شماره 7574

تاریــخ ادبیــات داســتانی جهــان از
«ادگار آلنپــو» بهعنــوان نابغــه
پریشــانخیالی یاد میکند که زندگی
کوتاه 40ســالهاش همچــون معمایی
ســر به مهــر باقــی مانده اســت .هنوز
هم کســی نمیداند چه ارتباطی میان
تجربههــای زیســتیاش و آثــاری کــه
از او بــه یــادگار مانــده برقرار اســت،
داســتانهایی کــه گاه منتقــدان را
متعجــب کــرده ،آنقدر کــه میگویند
وجود جزئیات دقیق در داســتانهای
کارآگاهــیاش بــه نحــوی اســت کــه
گویــی از دل واقعیــت برخاســتهاند.
البته شــهرت پــو تنها به داســتانهای
کارآگاهیاش نیســت؛ در بخشهای
مختلفــی از ادبیــات داســتانی نــام
او بــه برخــی اولینهــا گــره خــورده،
از نویســندهای پیشــرو درزمینــه
داستانهای ترســناک مدرن گرفته تا
داســتانهای علمی-تخیلــی و حتی
داســتانهای کوتاه .افزون بــر این ،پو
از نخســتین نویســندگان امریکایــی
اســت کــه نویســندگی را بهعنــوان
حرفه پیش میگیــرد و البته در عرصه
شــعر هم چهره اثرگذاری بوده است.
«پو مــردی که هرگز نخندیــد» عنوان
تازهترین اثری اســت که درباره آثار و
زندگیاش روانه کتابفروشــیها شده،
اثری از «پیتر آکروید» که فرصتی برای
شناخت هرچه بیشتر «ادگار آلنپو»
را فراهم میکند .نکات بیشــتر درباره
ایــن کتــاب را در قالــب گفتوگویی
کــه بــا شــهاب شــکروی ،مترجــم آن
داشــتهایم میخوانیــد ،کتابــی که به
گفته شــکروی ،آکرویــد آن را به دور از
هرگونه غرضورزی و با تیزبینی بسیار
نوشته است.

تمجید اوزدند ،بهیکباره در جبهه مخالفش
قرار میگیرند .زندگی پو ،شــرایط عاطفی و از
ســویی فراز و فرودهای پیش روی او از کودکی
تا مرگش را که ببینید متوجه برخورداریاش
از شخصیتی سرکوبگر میشوید که بهمحض
دســتیابی به شــهرت تــاش میکنــد خودی
نشان بدهد.
ëëپــس گفتههــای ضــد و نقیضــی کــه دربــاره
بیتوجهی به پو نوشــتهشــده واقعیت دارد و
برآمده از شخصیت خود پو بوده!
بــه نظر میرســد ایــن خودش بــوده کــه مانع
میشــود دیگــران در موقــع نیــاز دســتش را
بگیرنــد .خیلــی از پلهــا را بهواســطه برخــی
اخــاق خــود خــراب می کنــد وگرنه بــه لطف
خلق آثاری درخور توجه میتوانست از زندگی
دنیوی خوبی برخوردار شود.
ëëبازگردیــم بــه زندگی ادبــیاش .تــا پیش از
پو هــم نویســندگانی همچــون «شکســپیر» و
«مری شری» به سراغ بهرهمندی از عناصر فرا
طبیعــی برای خلــق آثاری ترســناک میروند؛
هرچنــد که اینهــا همگــی مقید به ســنتهای
بازمانده از پیشــینیان خود بودهاند .درخشش
پو در داســتانهای ترســناکی که خلــق کرده را
میتــوان در گرو تالش او برای سنتشــکنی و
گذر از همین سنتها دانست؟
بلــه ،او بــه شــکلی متفــاوت بــه ســراغ عناصر
فرا طبیعــی در خلق داســتانهای هراسآلود
مــیرود و همین مســأله ،پــو را به نویســندهای
پیشــرو در ژانــر داســتانهای ترســناک تبدیــل
میکنــد .هرچنــد کــه معتقــدم او بهقصــد
سنتشکنی سراغ اســتفاده متفاوت از عناصر
فرا طبیعی نرفتــه ،ادگار آلنپو آنچه را به روی
کاغــذ آورده کــه در ذهــن خودش بوده اســت.
اصالً در ابتدای داســتان «گربه ســیاه» اینطور
نوشــته که« :با اینکه میخواهم عجیبترین و
در عینحال ســادهترین داستان را بنویسم اما
نه توقــع دارم و نه تقاضا میکنم که کســی آن
را باور کند .تنها به دنبال آن هســتم که بخشی
از وقایــع روزمرهام را به شــکل مختصر و مفید
در مقابل دید جهانیان بگذارم ».او همانطور
که خــودش هم تأکید کــرده تنها صحنههایی
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معمایی به نام پو!

گفتوگو با شهاب شکروی به بهانه ترجمه کتاب «پو ،مردی که هرگز نخندید»

جهان پیچیده با نابغه
پریشان خیال امریکایی

شادمان شکروی
مدرس ادبیات
و مدیر مرکز
نویسندگی خالق،
جهاد دانشگاهی
دانشگاه
شهیدبهشتی

نعیم احمدی /ایران

ëëآقــای شــکروی ،بــرادر شــما  ،شــادمان ،از
پوشناســان سرشــناس اســت؛ تحــت تأثیــر
پژوهشهــای ایشــان بود کــه به ترجمــه کتابی
درباره این نویسنده امریکایی عالقهمند شدید
یا بحث پیشنهاد در میان بود؟
ترجمــه «پو مردی که هرگز نخندید» را از میان
چنــد کتاب پیشــنهادی ناشــر پذیرفتــم ،قبول
آنهم تحت تأثیر پیشزمینههــای فکریام از
دوران نوجوانی بود که بهواســطه بــرادرم با پو،
آثار و دنیای ادبیاش آشنا شده بودم.
ëëدربــاره زندگــی و آثــار «ادگار آلنپــو» آثــار
متعــددی نوشتهشــده ،ایــن کتــاب چــه نکات
تــازهای پیــش روی عالقهمندان میگــذارد که
پیشتر منتشرنشده باشد؟
«پــو مــردی کــه هرگــز نخندیــد» از دو جهــت
قابلتأمــل اســت .در وهله نخســت ،مخاطب
فرصتی برای آشــنایی با زندگی این نویسنده و
منتقد شــاخص پیدا میکند؛ اینکه از بدو تولد
قدم به چه خانوادهای گذاشــته و حتی ب ه مرور
گرفتار چه شــرایطی میشــود .اما بخش دوم و
البته مهمتر کتاب ،توجهی اســت که نویســنده
به الیههــای پنهــان زندگیپو ،آنهــم از منظر
نــگاه روانکاوانــه و حتی روانشــناختی داشــته
است .این بخش حتی برای آنهایی که پیشتر
درباره پــو خواندهانــد دربردارنده نکات جالبی
اســت؛ ازجملــه برخــورداری او از روحیــهای
عصیانگر که با مطالعه این کتاب میتوانیم به
چگونگی انعکاس آن در آثارش نیز پی ببریم.
«پیتــر آکرویــد» حتی نکاتــی دربــاره چگونگی
نگاه دیگر نویســندگان به نوشتههای او را پیش
روی مخاطبــان گذاشــته ،ازجمله اینکه ســال
 1839وقتــی مجموعــه  25داســتان پو منتشــر
شــد برخی او را به تقلید از نویســندگان آلمانی
متهم کردند.
ëëهمان ابتدای توجه پو به خلق داســتانهای
ترسناک؟
بلــه ،متهــم شــد بــه اینکــه از نوعــی ســبک
داستاننویسی آلمانی برای خلق داستانهای
ترســناک خــود اســتفاده کرده کــه البتــه او هم
در پاســخ میگویــد« :تــرس و وحشــتی کــه
تشکیلدهنده داســتانهای من هستند نشأت
گرفتــه از درون خــودم هســتند ،نــه از ادبیــات
یها!»
آلمان 
ëëدر خــال مطالعــه ایــن کتــاب میتــوان به
واکاوی بیشتر آثار پو پرداخت؟
حداقل بــرای خود من و بر اســاس مطالعاتی
کــه تابهحــال داشــتهام ایــن کتــاب کاملترین
نوشته درباره ادگار آلنپو بوده چراکه هم سراغ
زندگی و درونیات او رفته و هم به سبک و سیاق
نوشتههای پو پرداخته است .نکته جالبتوجه
اینکــه نویســنده بــدون هیــچ قضاوتــی ایــن
مطالب را پیش روی مخاطبان گذاشــته است.
ایــن کتــاب بــرای دو طیــف از مخاطبــان مفید
خواهــد بــود؛ هــم آنهایــی کــه به شــکل جدی
مشغول مطالعه جهان فکری و آثار پو هستند
و هــم آن دســته مخاطبانــی کــه آثــاری از پو را
خواندهانــد و حاال کنجکاو شــدهاند او را بیشــتر
بشناسند.
ëëورود جــدی پــو بــه عرصــه ادبیات با انتشــار
اشــعار او در  14ســالگیاش همــراه میشــود؛
بــا ایــنحــال چــرا در کشــور خودمــان جنبــه
ح شده؟
نویسندگیاش بیش از شاعری او مطر 
آنهــم در شــرایطی کــه اشــعار اثرگــذاری هم
گفته!
البتــه ایــن تنها به ایــران محدود نمیشــود و تا
جایــی که میدانم در همه دنیا اینگونه اســت
که شــاعری پو تحت تأثیر نویسندگیاش کمتر
دیدهشده است.
ëëبهعنــوان منتقد چه جایگاهی بــرای او قائل
بودهانــد؟ بخصوص که گویا ترســی از واکنش
دیگران هم نداشته!
اتفاقاً یکی از مهمتریــن وجوه زندگی حرفهای
پــو که نامــش را مطرح کــرد ،به زبــان کوبنده و
تحلیلهــای انتقادآمیــزش در زمینــه ادبیــات
و تئاتــر بازمیگــردد .ترســی از عکسالعمــل
دیگران نداشته است.
ëëچــرا باوجــود چندوجهــی بــودن فعالیــت
حرفــهای پــو ،تــا زمانی که زنــده بــوده چندان
مورد توجه قرار نمیگیرد؟
ایــن تحــت تأثیــر اخــاق ناخوشــایند و البتــه
خودخواهیهــای پــو در مواجهــه بــا دیگــران و
حتــی آثــار آنان بوده اســت .پــو در نقد توجهی
بــه اینکــه انعــکاس گفتههایــش چــه تأثیری
برجای میگذارد نداشــته و با لحن بسیار تندی
مینوشــته اســت .آنچنانکه بهمرور همه را از
خــود دور کــرد و حتی باعــث جبههگیری دیگر
اهالی ادبیات و تئاتر در مقابل خودششد.
ëëشــرایط ســخت زندگــیاش چقــدر در ایــن
مسأله دخیل بوده؟
تأثیــر بســیاری داشــته؛ از مهمتریــن ایــن
اتفاقــات کــه اثــر آن در همــه وجــوه زندگــی
کاریاش دیده میشود ،به زنانی بازمیگردد
کــه در ســنین کــم آنــان را از دســت میدهد.
نخست ،مادر واقعیاش که مرگی زودهنگام
داشــته ،مادرخواندهاش و . ...با قدری بررسی
میتــوان رد پــای فقــدان این زنــان را در همه
زندگــی و آثــار ادگار آلنپو به وضــوح دید .اما
غرور پو یکی دیگر از دالیلی اســت که دیگران
را از او دور میکنــد؛ وقتــی بهواســطه انتشــار
شعر کالغ ،قدم به نخستین پلههای موفقیت
میگذارد دســت به جدال بــا همگان میزند؛
آنچنــانکه همه افرادی که در ابتدا دســت به
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راکــه در ذهنش شــناور بوده در قالب داســتان
پیش روی مخاطبان گذاشــته که مواردی از آن
در همیــن کتاب «پو مردی کــه هرگز نخندید»
هــم آمــده اســت .ازجملــه وقتیکه مشــغول
راهرفتــن در قبرســتان بــوده و بهیکبــاره گمان
میکند مردگان او را دنبال میکنند .او بهعمد
سنتشــکنی نکرده ،اما تردیدی نیســت که در
عرضه تفکرات خود جســارت زیــادی به خرج
داده است.
ëëپــو در حــوزه داســتانهای علمــی -تخیلی
هــم نویســندهای پیشــرو خوانــده میشــود؛
آثــار نویســندگانی همچــون «ژولورن» را
چقــدر میتوان نشــأت گرفته از نوشــتههای او
دانست؟
در عرصــه جهانــی بــرای پــو در ارتبــاط بــا
داستانهای علمی -تخیلی هم جایگاه مهمی
قائــل هســتند و همــان طــور کــه گفتیــد «ژول
ورن» هــم تحــت تأثیر او بــوده .از ســوی دیگر
ادگار آلنپــو و در کنــار او «نیــکالی گوگــول» را
میتوان حتی از بنیانگذاران داســتان کوتاه هم
دانســت که دیگر نویســندگانی نظیر «ارنست
همینگــوی» و «ریمونــد کارور» بــرای هــر چــه
خالصهتر کردن داســتان تالش کردند که البته
بهرغــم موفقیتهــای قابــلتوجه نتوانســتند
گامی بیش از پو بردارند.
ëëچطور میشــود که یک نویســنده نهفقط در
یک بخــش ،بلکــه در بخشهــای مختلفی در
زمره اولینهــا قــرار میگیرد یا حتی پیشــگام
اســت! از داســتانهای علمی-تخیلــی
گرفتــه تا همین بحث داســتان کوتــاه یا حتی
داستانهای ترســناک به سبک مدرن .او حتی
در زمینــه داســتانهای کارآگاهــی دســت بــه
خلق شخصیتی میزند که پیش از کاراکترهای
مشــهوری نظیــر «شــرلوک هولمــز» قــدم به
عرصه ادبیات میگذارد!
گذشــته از شکل داستاننویسی ادگار آلنپو ،به
گمانم مهمترین مسأله این است که طی تمام
ســالهایی که دســت به خلــق آثار ادبــی زده،
خــود واقعیاش بــوده و هرگز درصــدد پنهان
کــردن درونیــات واقعــیاش برنیامده اســت.
هرگز به دنبال اثبات چیزی و حتی نشان دادن
برتری هم نبوده و همین سبب شده به بهترین
شکل در مسیر خود پیش برود.
ëëبــا توجه به مســألهای که بر آن تأکیــد دارید،
چقــدر میتــوان پــو و زندگــیاش را در خالل
مطالعه داســتانهای او دید؟ بویــژه که اظهار
نظرهای عجیبی هــم درباره برخــی آثارش از
جمله داســتانهای پلیســی او گفتهاند؛ اینکه
وجــود چنــان جزئیــات دقیقی تنهــا میتواند
برآمده از تجربههای خود نویسنده باشد!
بخــش دوم را نمیدانــم ،خــب ایــن نیــاز بــه
مطالعــه دارد .امــا فــارغ از ایــن مســأله میــان
داستانهای پو و تجربههای زیستیاش ارتباط
مستقیمی دیده میشــود؛ آنچنانکه میتوان
تأثیر بسیاری از فراز و فرودها و حتی شخصیت
خود نویسنده را در نوشتههایی که از او به یادگار
مانــده دیــد .مطالعــه آثار پــو فرصتــی را برای
آشــنایی با درونیات ذهنیاش فراهم میکند.
بــه نظــر میرســد او صحنههایی را بــه تصویر
کشــیده کــه دیــده و تجربه کــرده ،حــاال چه در

زندگــی واقعی و چه در تفکــرات وهمآلودش.
ذهــن او در دنیایــی ورای کالبــد انســانی ســیر
یکرده است.
م 
ëëبا توجــه به اینکه پــو در آثار خــود ،ازجمله
داســتانهای ترســناکی که نوشــته به انعکاس
اختــاالت روانــی دورهاش توجــه داشــته،
میتوان از دریچــه علم روانشــناختی هم به
سراغ نوشتههایش رفت؟
اینکه میتوان بابت شــناخت بیشــتر جامعه
آن زمان امریکا به ســراغ نوشــتههای پو رفت
را واقعــاً نمیدانــم .دربــاره تاریــخ اجتماعی
شــرایط دوره زیســتی پــو مطالعــه چندانــی
نداشتهام اما نکته واضح این است که او مادر،
مادرخوانده و همســرش را بر اســاس بیماری
ســل کــه در آن دوره رواج داشــته از دســت
میدهــد .حتی صحنــه تلخی را ســالها بعد
از مــرگ اینها روایــت میکند ،اینکــه «چهره
بســیار مبهمــی از مــادرم ،در حالــیکــه خون
بــاال مــیآورد و مــردان ســیاهپوش او را با خود
میبردند به یادم مانده» .زندگی این نویسنده
مملــو از صحنههای تلــخ و ناکامیهای پیدر
پی بوده است.
ëëدرجایــی از این کتــاب درباره اســتفاده پو از
مخدرهــا آمــده ،گرفتــاری او بــه روانگردانها
برآمده از شــرایط زندگیاش بــوده یا همچون
نویســندگان نســل بیت آگاهانه به سراغ آنها
رفته بوده؟
گمــان نمیکنــم بتــوان از ایــنجهــت او را بــا
بیتها مقایسه کرد؛ استفاده از الکل و مخدرها
بــرای پــو آگاهانه و بــرای خلق داســتان نبوده؛
بلکــه تحــت تأثیر تــاش او برای فــرار از توهم
و مشــکالت بــوده اســت .بخــش عمــدهای از
زندگیاش هم در کافهها و بهقصد فراموشــی
سپری میشود.
ëëطــرز فکر پو و تأکیدش بر مضامینی از جمله
«هنر برای هنر» بر شعر و رمانتیسیسمهای آن
زمان فرانسه تأثیر زیادی ب ه جای میگذارد؛ اما
درباره نویسندگان همنسل او چگونه بوده؟
با توجه به اخالق خاصی که از پو ســراغ داریم،
نمیدانم تا زمانی که در قید حیات بوده چقدر
بر داستاننویســی اثر میگذارد اما نکت ه واضح
ایــن اســت کــه پــو در حکــم جادهصافکن در
مسیر انقالبی مهم در ادبیات داستانی امریکا
و حتــی جهان بــوده اســت .او خیلی پیشــروتر
از زمانــهاش فکــر میکــرده اســت و از جهــات
مختلفی بر ادبیات جهان اثر گذاشته؛ آنچنان
کــه میتوان به ســراغ کارهای پــو بهعنوان یک
معیار در بررسی نوشتههای دیگران رفت.
ëëپــس از جایــگاه یــک نظریهپــرداز ادبی هم
میتوان به بررسی گفتهها و آثار او پرداخت؟
صــد درصــد .در برخــورداریاش از نبــوغ
مثالزدنی که هیچ شکی نیست.
ëëنقدهــای تنــد و تیــز چقــدر منجــر بــه کنــار
گذاشــتن او در زمانــهاش از ســوی دیگر اهالی
فرهنگ میشود؟
پو در نقدهای خود ،بویژه در عرصه تئاتر هیچ
توجهــی به اینکه ممکن اســت چقــدر باعث
رنجش دیگران شود ،نداشته! به گمانم همین
لحن تند و تیز پو بوده که سبب میشود حداقل
طی حیاتــش چندان مــورد توجه قــرار نگیرد.

این مســأله حتــی در زندگی شــخصیاش هم
اثرگذار بوده ،خودخواهیها و لحن تند او حتی
سبب دور شدن پدرخواندهاش میشود؛ شاید
تندخویــی بــرای او حکم ابــزاری در مواجهه با
کاستیهای روحیاش داشته است.
ëëکتاب بــا مرگ پو شــروع میشــود؛ مرگی که
هنــوز هم بعد از گذشــت ســالها همچون راز
باقیمانده و کســی نمیداند چه بر او میگذرد
کــه بــا لباســی منــدرس ســر از شــهر دیگــری
درمــیآورد و بــه آن وضــع اســفبار میمیــرد.
انتهای کتاب باز هم به مرگ او ختم میشــود و
حتی جملهای آمده مبنی بر اینکه« :سرانجام
این نویســنده دردکشــیده خانواده واقعیاش
را پیــدا کــرد ».این جملــه برآمــده از اعتقاد به
زندگــی پــس از مــرگ اســت یــا از راز دیگــری
دربارهاش میگوید؟
بحث پیوســتن او به خانواده از دسترفتهاش
اســت؛ اتفاقاً پو همــواره از این میگفته که من
به دنیای مردگان تعلق دارم .آنها میخواهند
بیاینــد و من را با خود ببرند .درنهایت هم این
اتفــاق رخ داد و گرفتــار مرگــی زودهنگام شــد.
یکی از مهمتریــن ترسهای زندگیاش مرگ
در تنهایــی بوده کــه متأســفانه همانگونه هم
میمیرد و آیندگان را با سؤاالت بیجوابی ترک
میکند .هنوز هم کسی نمیداند در آن روزهای
آخر چه بر ســر پــو آمد و چرا بــا آن لباسهای
کهنه و پاره قدم به دنیای مردگان گذاشت.
ëëبه نظر میرسد دیگر شاهد توجه چندانی به
این نویســنده امریکایی میــان اهالی ادبیات و
بویژه مترجمان کشورمان نیستیم؛ این نشأت
گرفتــه از جریانهایــی اســت کــه هرازگاهــی
فعالیتهای عرصه کتــاب را تحت تأثیر خود
قــرار میدهــد یــا بحث این اســت کــه درباره
ادگار آلن پو حق مطلب ادا شده؟
نمیدانم خاصیت ایران اســت یــا کل جهان،
امــا در هر دوره یک نویســنده بیــش از دیگران
مــورد توجــه قــرار میگیــرد و بعــد از مدتــی
فراموش میشــود تا اینکه به دلیلی دوباره به
آن پرداخته شود .حتماً تب مارکز ،ترجمه آثار
او و صحبــت درباره نوشــتههای این نویســنده
امریــکای التیــن را بــه یــاد داریــد؟ هرچنــد که
حــاال دربــاره او هیــچ حرفــی زده نمیشــود.
دربــاره پــو هــم اینگونه اســت و مــن مدتها
اســت کــه ندیــدهام دربــارهاش ســخنی گفتــه
شــود .ترجمههای خوبی از آثار پو انجا م شــده
با اینحال کمتر درباره اشعار او کاری کردهاند.
از همیــن رو حتمــاً به ســراغ ترجمه مجموعه
شعرهای پو خواهم رفت تا مخاطبان ایرانی با
این بخش از شخصیت او هم آشنا شوند.
ëëدر آخر از این بگویید که این روزها مشــغول
چه کاری هستید؟
آخرین ترجمهام که تا چندی دیگر با همکاری
نشر آفتاب کاران منتشر میشود ،مجموعهای
از آخریــن مصاحبههــای مارکــز اســت؛ البتــه
مصاحبههای منتشر نشدهاش .از این کتاب دو
مصاحبه پیشتر به همت خانم لیلی گلستان
در دسترس عالقهمندان قرار گرفت ه اما مابقی
برای نخستین مرتب ه است که منتشر میشوند.
حدود هشــت مصاحبه اســت که تا پایان سال
منتشرمیشود.

ظاهــراً معمــای آلــن پــو معمایــی همچنان حل ناشــدنی
است .آیا پو بهراستی فاقد اندیشه فلسفی جهانشمول بوده
و اندیشــهای فراگیر دال بر نیســتانگاری و مکتب تمســخر
داشــته اســت؟ آیا ادبیــات او برخاســته از تفکرات جلســات
انجمــن مورگ و به نوعی گرتهبرداری غیرواقعی از جهان و
هنر بازی با کالم و ارائه ساختارهای جدید بوده است یا اینکه
از نوعی آنارشیسم فکری پیروی میکرده که البد برای نمود
باید شکل منظم و بلکه بسیار منظم ادبی به خود گیرد؟ آیا
توجو
جهان آلن پو را باید در دو وجه گوتیک و کمدی جســ 
کرد و یا اینکه اندیشــه نیرومندی در ورای این دو وجود دارد
که هیچگاه در آثارش نمود شایسته نیافته است؟ پاسخ این
پرســشها میتواند اساسی باشــد .بخصوص اینکه داستان
کوتــاه فعلی ،حداقل در وجهی از وجوه خود ،مدیون کشــف
و شــهودهای آلــن پــو در عرصــه ســاختار اســت .بحثهای
زیادی هســت که نطفه فرمالیســم و مینیمالیســم با کشف
و شــهودهای پــو بســته شــده اســت .همچنان که نخســتین
نظریهپردازیهــای مدون ادبی در حوزه داســتان کوتاه را به
او نسبت میدهند .در مورد وحدتها اتفاق نظر وجود دارد.
صحیح هم اســت .ایــن آلن پو بود که روی وحدت داســتان
کوتاه انگشــت گذاشت و حتی آن را به عنوان یک مانیفست
ادبــی به صــورت مدون بــه ادبیات قــرن نوزدهم و بیســتم
اعــام کرد .بــا اینحال اگر داســتانهای «گی دوموپاســان»
نویســنده فرانســوی را بهدقت بشــکافیم ،درخواهیم یافت
هرآنچــه پو به صــورت مکتوب و بــا تأکید مؤکــد وارد جهان
ادبیــات منثــور خــاق امریــکا کرد«،گوســتاو فلوبــر» در
تمرینهای وحشتناک نویسندگی خود ،به عینه دریافته بود.
عالوه بر این فلوبر قدرت تکیه بر حواس را کشــف کرده بود.
آنچه آلن پو ،چندان هم با آن الفتی نداشــت .شــاید تفاوت
عمده این دو ،در این بود که موپاسان هرگز به سمت دنیای
– بــه ظاهــر – عجیب و ســیال آلن پــو نرفت .کلمــات برای
او وســیله ســاده انتقال مفاهیــم بودند و به حــس نهفته در
درون هر واژه چندان اعتنایی نداشــت .بر عکس پو – شــاید
با شــجاعت و شاید با درایت و شاید مطلقاً فاقد این دو  -به
ترســیم وجهی از واقعیت پرداخت که در زمان خود اگر هم
شــناخته بود ،در حوزه نثر جایگاهی نداشت .در واقع دنیای
شــاعرانه نثر خالق را کشف کرد که تا آن زمان بر نثرنویسان
(نه شاعران و موسیقیدانان) نامکشوف مانده بود .هنر او این
بود که این دنیای فراواقعی را با عناصر داستانی که موپاسان
نیــز بــدان اشــراف و التزام داشــت بیامیــزد و نوعــی ترکیب
جدید پدید آورد .آمیختهای از آشوب ظاهری و نظم محکم
درونــی .آنچه در زندگــی ،حداقل در نیمه تاریــک آن ،برای
آنــان که نگاهــی عمیقتر به جهــان دارند ،بــه معاینه قابل
مشاهده است.
این به مراتب از بحثهایی که در رابطه با ابعاد شخصیتی
پــو مطــرح میشــود و یا درگیــری میــان دو شــکل کمدی و
گوتیک ،و یا رمانتیسیســم و رئالیسم نوشــتههای او مهمتر
اســت .نمیخواهــم بگویــم اگــر فــردی ماننــد پــو نبــود که
مرزهــای زمــان و مکان را در داســتان به هم بریــزد و نوعی
ســیالیت در بطن آن جــاری کند که بتواند بــه مراتب بیش
از ظرفیــت ظاهری خــود حرفی برای گفتن داشــته باشــد،
دیگــری ایــن کار را نمیکــرد .گیــرم چنــد دهه یا حتــی – با
احتمال بســیار ضعیف – چند ســال بعد .اما آنچه اهمیت
دارد دوگانگــیای اســت کــه پو در حــوزه نثر و البته داســتان
کوتــاه وارد کــرد و به نوعــی مرزهای ادبیات خــاق را آنقدر
گســترش داد که به نوعی امپراطــوری تخیل بدل گردید .پو
از یک ســو ،قوانیــن ســختگیرانهای علیه هرگونــه کمکاری،
آوانگاردیســم ،هــرج ومــرج در نــگارش و مهندســی نثــر
وضــع کرد و تــا آخر عمــر هنری خود بــدان وفــادار ماند .از
ســویی دیگر ،نوعی آزاداندیشــی و پرهیز از نگرش یکســویه
و مکانیکــی در بطــن و متــن زندگی باب کرد که باعث شــد
چشــمها بــه روی وجــوه دیگــری از واقعیــت و الجــرم هنر
توصیف آن گشوده شــود .تلفیق این دو وجه شایسته توجه
اســت .تخیلی توفنده ،باریکبیــن و ژرف در ظاهری دقیق،
حســاب شــده و تراشخورده .از این نظر باید اذعان داشت
که پو یک نوآور به معنی واقعی بوده است .التبه این سخن
تازهای نیســت .بســیاری او را نه نوآور که نابغــه خواندهاند.
بسیار محتمل است که این نوآوری به نبوغ تنه بزند.
بــرای تکمیل معمــای نبوغ پــو ،توجه به دو نکتــه ضروری
اســت .آنچه کمتــر مــورد توجه قرار گرفته اســت .نخســت
اینکه پــو در داســتان کوتاه دیگــر نوآوریهــای جالب توجه
هم داشــته است که در سایه زمینه و مضامین انتخابی قرار
گرفته است سوای گوتیک و مطالب بالک وودی و به نوعی
افشــاگرانه که درخصوص آن زیاد بحث شــده اســت ،و نیز
ســپردن عرصه داســتان به ضد قهرمانهــا ،ویژگی ظریف
کار او ،کشــف و بهکارگیــری اســتادانه حــوادث فرعــی بــود.
داســتانهای طرح و توطئهدار پو که بر خالف داســتانهای
موپاســان از ظاهــری غیرعــادی برخوردارنــد ،ســختباور
میشوند .تصاویر و حوادث فرعی باید در این داستانها به
نحو احســن به کار گرفته شوند تا داستان فانتزی و غیرقابل
توجه جلوه نکند .هنر توصیف و حوادث فرعی پو از داستان
کوتــاه شــکل جدیــدی ســاخت کــه بعدهــا در تحلیلهــای
روانشناختی و داستانهای دشوار از آن استفاده شد .آنتوان
چخــوف علیرغــم تفاوت آشــکار تفکر با پو از ایــن ترفند او
استفاده کرد و بعد از او نیهیلیستها ،اگزیستانسیالیستها
و دیگــر مکاتب فلســفهنگر که ادبیات را برای بیان اندیشــه
خود برگزیده بودند از کشف و شهودهای پو استفاده کردند.
نکته دوم ،امضاهای پنهان ولی نبوغآمیز آلن پو اســت .در
بشــکه آمونتیالدو ،آلن پو بند نخســت داســتان را اســتادانه
امضا کرده است .هنوز بهدرستی روشن نیست که پو چگونه
توانســته اســت بنــد نخســت بشــکه آمونتیــادو را اینگونه
اســتادانه از کار در بیاورد .از اینگونه هنرنماییها که بعدها
سبب اشــتهار ارنســت همینگوی گردید ،در داستانهای پو
بخصوص داســتانهای دوران میانســالی ادبــیاش فراوان
وجــود دارد .پــو میخواســت شــاعر شــود و چــون دغدغــه
نان داشــت بــه روزنامهنــگاری و نثرنویســی روی آورد لکن
ظرافتهای توصیف شــاعرانه را پنهان در رگ و پی نثرش
سیالن داد .این ظرافتها برای آنهایی بود که بتوانند بدان
پی ببرند و هنر او را تحســین کنند .به نظر میرســد که کمتر
کسی این را توانست و شاید (شاید) از اینجا بود که فروپاشی
روانی پو به معنی واقعی کالم آغاز گردید.

