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   در گذشت اسکار نيمايرتبه مناسب
 

 بين المللی، ۀاسکار نيماير، کمونيست برزيلی، دوست فرمانده کاسترو، معمار نابغگزارش خبرگزاريھا، ه ب

 صد و پنجمين سال تولد خود در بيمارستانی در ۀدرست در آستان) مبردس ۵ قوس، - آذر١۵(روز چھارشنبه 

  .ريودوژانيرو ديروز در گذشت

 ساختمان، از جمله ساختمانھای دولتی پايتخت جديد ۶٠٠اسکار نيماير در طول عمر طوالنی خود بيش از 

ماندگار سازمان ملل متحد، برزيل، موزه ھا، ابنيه تاريخی، کليساھا و مدارس را طراحی کرد و طراحی ساختمان 

شمار نمی ه  او بۀ اينھا، تنھا ارثيۀاما ھم. يکی از کارھای مشترک او با لوکوربوزيه، معمار سويسی می باشد

 باقيمانده از اوست ۀايمان راسخ، پای بندی بر عقيده کمونيستی و ثبات قدم، واالترين و ارزشمندترين ارثي. روند

  .نه می سازدکه او را در قلب بشريت جاودا

در صدمين سال » انديشه« اختصاصی او با خبرنگار مجله ۀمنظور بزرگداشت اسکار نيماير، مصاحبه ب

  .زبان فارسی برگردانده ام، بار ديگر تقديم می دارمه تولدش را که ھمان وقت ب

   !ياد سرخ و نامش پرآوازه اش جاودان باد

   

  رھنمودھای اسکار نيماير کمونيست صد ساله
  شيری. م. ا: مه ازترج

  .»ھای شوروی را به من يادآوری می کـند ھای خلق کمونيسم، قھرمانی«: اسکار نيماير

ير ديگر عالقه ای به نيمااسکار . ساختن پايتخت کشور خويش را به وی سپردند و او، قلب برزيل مدرن را ساخت

مناسبت ه  زمان خويش، بۀ شناخته شدۀچھـراما، اين کـمونيست برزيلی، آرشيـتکت خوش قـريحه و . مصاحبه ندارد

 ً او، در باره زندگی، دين، کمونيسم و معماری مدرن با . ، با ما مصاحبه ای کرديک صدمين سال تولدش استثـنائا

  .در برزيل، صحبت کرد» انديشه  «ۀ مجلۀ، خبرنگار ويژژوزه ورسيمو تئخيرا دا ماتا
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کليسای جامع دو . ساختيدرا کی از زيباترين و بھترين بناھای برزيل  شما، کمونيست، کليسای جامع ترنو ونتسا، ي-

اعتقادات مارکسيستی شما، چگونه با دين . جھان، يکی از آخرين طرحھای با اھميت شما محسوب می شود

  سازگاری می کـند؟

يھای خلقھای کمونيسم را با قھرمان. ھر زمانی استاز  اعتقادات مارکسيستی من امروز محکم تر و عـميقـتر -

 ايدئولوژيک خود را در تضاد - البته که، من اين باورھای سياسی. روسيه درک می کـنم و از آن الھام می گـيرم

  .من به خدا ايمان ندارم، ولی، به مؤمنان احترام می گذارم. باھنر معماری ام در ساختن معابد نمی بينم

اما، من در ). نزل ما، عکس پاپ رم از ديوار آويخته استدر م( کاتوليک متعـصب برخاسته ام ۀمن از يک خانواد

پيوستم و پس » نجات سرخ« سنين جوانی، به علل بی عدالتيھا و نابرابريھای اجتماعی پی بردم وبه صفوف سازمان

  .از آن به عضويت حزب کمونيست برزيل درآمدم واين، گام درستی بود

. »خالقيتھای خود، از نبوغ اين رادچنکوی پيشرو، الھام گرفتممن در . من نابغه نيستم«:  زمانی، شما گفتيد-

  حاضريد ھم اينک،آن را تأئيد کـنيد؟

من دقيق نمی دانم درعالم معماری، چه کسی نابغه .  من اآلن فکر می کنم در اين ارزيابی، کمی اغراق شده است-

  .است

ن از آن لحظه، وقتی که، آرزوھای شما در مسير گذشت زما.  شايد برزيل، مشھورترين طرح معماری شماست- 

چه که ساخته ايد، بسازيد؟ يا ممکن است  عمل می پوشند، می توانيد بگوئيد که، حاضريد شھری ديگری مثل آنۀجام

  نظر شما، برزيل شھر ايده آلی است؟ه شھر کامال ديگری بسازيد؟ آيا ب

اين شيفتگی ھا، با شخصيت . کشور را فراگرفته بود، ۵٠ھای پرشوری است که، در سالھای برزيل تصوير اشتياق-

بنيانگذاری پايتخت جديد، اقدام شجاعانه ای بود که، . رئيس جمھور، ژوسلين کوبيچک وابستگی ناگسستنی داشت

 سال، برزيل به محل تصادم متروپل سرمايه ٤٠بعد از گذشت . اراضی وسيع داخل برزيل را به ھم پيوند می دھد

 است و با ھمان مشکالتی مواجه شده است که، ديگر شھرھای کشور در نتيجه اشتباھات مربوط به داری تبديل شده

  .بدين جھت، برزيل شھر ايده آل من نيست. گزينش راه رشد اقتصادی برزيل، با آن دست به گريبان است

يه، آيا ارزش آن را دارد ، روس شما انتقال پايتخت به مرکز جغرافيائی کشورتان را چه حد درست می دانيد؟ مثالً -

  که، پايتخت خود را به مرکز جغرافيائی خود منتقـل نمايد؟

من، برای دادن جواب سؤال .  اقدام به بنای شھر برزيل گام شجاعانه ای بود که، رئيس جمھور کوبيچک، برداشت-

يان جنگ دوم جھانی، در سفانه، من مدت کوتاھی، بعد از پاأمت. شما، در رابطه با روسيه، اطالعات کافی ندارم

  .مسکو بودم

شما معماری امروزی را چگونه ارزيابی می کـنيد؟ آيا در سمت درستی به پيش می رود؟ کار معماران جوان را در 

  منديد، بينيد؟ه چه سمتی عالق

مين به ھ من فکر می کنم، معماری امروزی در چند جھت حرکـت می کند،.  من از ھمتايان خود انتقاد نمی کـنم-

  : چنان از دو خط اصلی دفاع می کـنمدر رابطه با معماران جوان، من ھم. سبب انتقاد ازآن ھم مشکل است

  . جوی شيوه ھای نوين معماری است و  آن ھنر معماری را که، برای تحقـق خالقيت خود در جست:اول

تن راھھای ديگری برای ساختن مرواريد چرا نبايد در جھت ياف.  امکانات نامحدود کار با بتون آرمه وجود دارد:دوم

  تازه بود؟

   آيا در حال حاضر، طرحی در دست تھيه داريد؟-
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فقط به دو مورد از آنھا که، عالقه زيادی دارم، .  من طرحھای تازه زيادی در برزيل و خارج از آن در دست دارم-

 دولتی ايالت ميناس ژئرايس که در مرکز مرکز فرھنگی طراحی شده آويل در اسپانيا و مرکز اداری. اشاره می کـنم

 خود را در اين طرحھا و ھمه ۀمن تمام ذوق و قريح.  احداث خواھد شد)Blou(آن ايالت، در شھر آريزونتی آبی

  .مندی تدوين کرده امه  آنھا را با عشق و عالقۀھم. کار گرفته امه طرحھای ديگر ب

حرکت تمدن  ا می خواھيد نظرتان را در مورد سمت و سویله نگاه کـنيم، شم اگر در سطح وسيعـتری به مسأ-

  امروزی در جھان بيان داريد؟

 عقـيده و عمل در جھت مخالفـت با روابط غير ھومانيستی عليه انسان و ۀ به نظرمن، سازندگی بايد منعکس کـنند-

 کالسيکھای ۀ باشد، با مطالعولدر يک کالم، بايد پشتيبان و مسؤ. در سمت مخالفـت با بی عدالتيھای اجتماعی باشد

  .چه را که به وضوح می بينيم، انعکاس دھدروس، داستايوسکی و تولستوی، آن

 تـنگاتـنگی با تالش در جھت بلوغ ۀاز سوی ديگر، من فکر می کـنم که، فعاليت در عرصه فرھنگی، بايد رابط

له ای است که، من اين مسأ. ھا داشته باشديفی آگاھی انسان و ساختن دنيای عادالنه و ھمبسته در شرايط بھبود ک

که درک درستی از مشکالت زندگی  فارغ التحصيالن مؤسسات آموزش عالی کشور من، بدون اين. نگران آن ھستم

 تخصصی خود مربوط می ۀما به متخصصانی که، اطالعات آنھا فقط به رشت. داشته باشند، آنجا را ترک می کـنند

در اين باره، من در . ، جوانان بايد به مبارزه برای جھانی بھتر و عادالنه تر تربيت شوند ضرورتاً .شود، نياز نداريم

  . زودی چاپ خواھد شد، مفصل توضيح داده امه که، ب» انسان و زندگی« کتاب خود، تحت عنوان 

   

  ،»سوتسکايا راسيا«روزنامه  :منبع

  ٢٠٠٧/ ٧ / ٧، تاريخ، ٩٢)١٢٩٩٧(شماره

 


