
  

  

  

  

  

  

انکار حضور ديگري*  

تأملي در رمان کيفر آتش از الياس کانتي  
● سياوش جمادي  

  
به هر سوراخي ميخزيدي بر سرت فرو ميريخت يا دشمن از آن بيرونت ميکشيد. بناهاي اميد 
همه پوشالي بود. فرهنگهاي دلبند در پيش راهزنان و غارنگران وحشي و نادان غبار ميشد. 

اين بود که چارهاي جز اجماد نبود. (کيفر آتش / ص 225)  
  

آن که گويندة جمالت باال را به چارهاي از سر ناچاري که خود انجمادش مينامند برانگيخته است زني 
است عامي، کمسواد، بيرحم و با خست و آزي پايانناپذير که بدواً با فريبکاري به زندگي چينشناس 
بزرگي وارد ميشود و عاقبت با قدرت او را از خانه بيرون مياندازد. با اين همه قطعة باال گوياي فاجعهاي 
است بسي گستردهتر از اين زناشويي ناميمون. دشمن، فرو ريختن ديوارها و بر باد رفتن اميدها، دود شدن 
فرهنگ به دست رهزنان وحشي نشان از خطري مهيبتر دارد که در سال 1935 يعني دو سالي پس از 
به قدرت رسيدن حزب ناسيونالسوسياليست (نازي) و چهار سالي پيش از آغاز جنگ جهاني دوم از زبان 
قهرمان الياس کانتي اعالم ميشود. گويندة جمالت باال مردي است فرهيخته که به گوهر قائم به ذات 
آنگونه معرفتي ايمان دارد که قدرت آن، از چيزي جز خودش سرچشمه نميگيرد. قدرتي که نامش را 
حقيقت، اصالت و خود بودن نهادهاند. رمان کانتي حکايت ازدواج چنين قدرتي است با قدرتي از نوع ديگر 
که ساية دوام آن جلوهفروشي زنانه، فريب، پول و بهرهکشي از تن و مال ديگري است. اين پيش دريافت 
احتمالي به ذهن متبادر ميشود که اشارة کانتي به خودشيفتگي زنانة نهفته در زهدان مردانگي وانمودين 
قدرتطلبان جنگطلب و تمامتخواهي است که تن حکومت خود را در برابر ديدگان تودة فريبزده به 
جلوه و رقص درميآورند و نيروهاي تاريک سبعانة، اين توده را شريک شرارت بزک کردة خود ميکنند. 

                                                 
خوانش، شماره ششم، تابستان 1386.  *
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نيروي محرکه و هسته مرکزي رمان کانتي همين ازدواج است، ليکن اين دريافت کلي و هنوز توجيه 
ناشده به هيچ وجه حق مطلب را دربارة جهان بازآفريدة اين رمان ادا نميکند. رمان جهاني است که ما را 
به سوي خود فراميخواند. اين که نيروي حياتي اين جهان تا چه ژرفايي ما را از جهان واقعي برکند يکي 
از نشانههاي بزرگي يک رمان است. رمان جهاني را برميسازد چه اين جهان ژرفاي جهان واقعي ما را 
مستورتر سازد، چه ژرفترين و نهانيترين اليهها و زواياي آن را فراپيش چشم نهد. جهان رمان کليت 
سامان يافتهاي است که همهچيزش به همهچيزش ربط دارد. رماني که آکنده از مکررگوييهاي بيجا، 
پرگوييهاي صرفاً صفحه پرکن و حشو و زوايد باشد از آن رمان آرماني که کل و جز در آن احاطهپذير 
که روايت آن  آتش کيفر باشد دور افتاده و به چيزي چون يادداشتهاي پراکنده نازل شده است. رمان
داناي کل رمانهاي عظيم قرن نوزدهم را احيا ميکند با طرح به دقت سامانيافته و مهارشدهاش به آن 
چه فلوبر آرزو ميکرد بسي نزديک شده است. فلوبر ميگفت: «نويسنده در کتابش بايد هم چون خدا در 
فلوبر: نامه مورخ 9 دسامبر  مکاتبات( جهانش باشد؛ همه جا را نشان دهد و خود در هيچ جا پيدا نباشد.»
1852). شيوة درست و مناسب همين همهجا نشان دادن است که نه تنها قدرت زمان را تعيين ميکند 
بلکه آن را از داستان کوتاه بلند شده متمايز ميسازد. پيداست که اين نقش خدايگونه را راوي همهچيز-
داني ايفا تواند کرد که تنها نقش تماشاگري خنثي بر فراز جهان داستان داشته باشد. به تعبيري پيش-
دستانه او همان خواننده است. او نميتواند به شيوة راوي، تام جونز اثر هنري فيلدينگ وقت و بيوقت در 
مقام مفسر و منتقد و ناصح اخالقي در عرصه داستان جست زند و حضور خود را مثالً در لحظات اشک-
انگيز با چيزي چون اي خوانندهاي که چنين و چناني... علني کند. پس اين حضور همه جايي که فلوبر 
چشم دارد در کجا ميتواند بود جز در همان چينش پازلگونه، مهار شده و به دقت سامان يافتهي سازه-
هياهو و خشم تعصب، و و غرور آناکارنينا، هاي جهاني که خود مادام بواري يا رمانهاي درخشاني چون

عرضه ميدارند. اين سازهها همانطور که فلوبر در جاي ديگري ميگويد قطعاتي است که جهاني چون 
فيديو: مورخ دسامبر 1875) اگر بگوييم زاده ميشويم.  ارنست به اهرام مصر را بنا ميکنند. (نامهاي

زندگي ميکنيم و ميميريم. شايد جهان انساني را فيالجمله نشان داده باشيم اما نه همه جاي آن را.  
رمان ميتواند جهاني را در کليت آن و در همة صورتهاي گوناگوني که اين کليت را متعين ميسازند، به 
ياري کلمات خواندني و ديدني کند. در عصر هژموني رسانههاي تصويري و شيوع عاليم اختصاري، سخنان 
عميق سرپايي، فضيلت تندگويي و تندنويسي و در زمانة خواندنها و خوردنهاي شتابزده هنوز ميتوان 
رمانهاي عظيم و حجيمي نوشت که با اقبال گستردة ما جور ميگردند. حاصل کار فيلمسازان تصوير 
درآوردن رمانهاي بزرگ به نحوي بهتر يا همتراز با اثر مکتوب ناموفق و برعکس در ارائة تصويري 
رمانهاي متوسط موفقتر بوده است. سينما هنوز قادر نبوده است مثالً گفتگوي نفسگير و طوالني 
را به راستي مصور سازد. اين نکته دربارة اغلب رمانهاي بزرگ  مکافات و جنايت راسکلنيکف و سونيا در
صدق ميکند، ليکن اين مثال از آن رو مناسبتر است که دقيقاً کشمکش واژه و تصوير را فراپيشمان 
ميتواند ما را وادارد که با طيبخاطر به پرگوييهاي نويسنده  بيصبري زمانة اين در حتي مينهد. رمان
گوش سپريم و حتي از او طلب کنيم که تا پايان رمان حرف بزند، و ما را از نو به جهان واقعي پس 
نياندازد. اما مگر نه اين است که رمانها در کل داعية پردهبراندازي از واقعيت دارند؟ البته که چنين است. 
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حتي انتزاعيترين هنرها سرچشمه در عينيت جهان دارند. ليکن رمان خواننده را همگام با راوي از واقعيت 
برميکند، دور ميکند و بر فراز ميبرد تا همه چيز را از منظري خداگونه ببيند، بيآن که در آن محاط و 
اسير باشد. با خواندن هر رماني افسون قصهگويي مادربزرگ در ايام کودکي تجديد ميشود. اين بدان 
معناست که بزرگي رمان صرفاً به مضمون و ماجراي آن برنميگردد، بل شيوة روايت، لحن و طرز داستان-
پردازي اعم از اين که داستان دربارة پريان يا دربارة انسانهاي واقعي يا حتي دربارة مکررترين مضمونها 
باشد نقشي اساسي در زندگي نامکرر محبوس در جهان رمان دارد. افزون بر اين، واقعيت و عينيت واژه-
هايي انتزاعياند که برخالف تصور رايج چندان دمدست و از پيش آماده نيستند. اين مفاهيم چندان که 
تصور ميشود بديهي و آشکار نيستند. ستمهاي بيشماري وجود دارند که در هر لحظه در گوشهاي از 
جهان تن و جان انسانها را ذره ذره ميفشرند و ميفرسايند. ليکن عدالت قانوني و قضايي ذرهاي به آن-
ها دسترسي ندارد و اصالً آن ها را نميبيند. آنان که به روز داوري و عدل الهي ايمان دارند از خداي 
همهبيني که عالم به سر و عالنيه است انتظار دارند که سرانجام زماني داد ستمديدگان را با عدالت خطا 

ناپذيرش بستاند.   
هنر و به ويژه رمان از رنجهاي ناپيدا و چهرة زشت واقعيت دلفريب پرده برميدارد. واقعيت 
موجوديتي فينفسه و فروبسته ندارد، آغاز و انجامي ندارد، قطعي و ثابت نيست. حتي ظرف، زمينه و 
بستري نيست که هر دم در آن رخدادي حاصل شود. واقعيت همين رخدادها و خود رخدادهايي است که 
هر دم از نو رنگ عوض ميکنند و دگرگونه ميگردند. رمانها ميتوانند گنگي و عجز بيان واقعهها را 
درمان کند. وقتي خوانندهاي ژرفبين با خواندن رمان از صميم جان احساس ميکند که نويسنده درست 
همان چيزي را بيان ميکند که او به رغم کشمکش بسيار از اظهارش عاجز بوده است، درواقع بر بزرگي 
رمان صحه نهاده است. او به رمان مشتاقانه گوش داده و صداي دل خود را شنيده است. اين گفتوشنود 
بيناالذهاني شگفتانگيز و رمزآميز در دامن رمان پرورده ميشود. رمان را ميتوان بر سبيل مد و به 
خاطر نام نويسنده نيز خواند، و زحمت خواندن را با تفسيرهاي کژتاب و نامربوط جبران کرد، اما چنين 
خوانندهاي خود نيز ميداند که وارد مراودة زنده با جهان نويسنده نشده است و نويسنده او را به جهان 
خود راه نداده است. مدلول بزرگي رمان شايد بسيارگونه و حتي نسبي باشد. اما قطعا حجم رمان و نام 
احتجاب نويسنده و حتي شمارگان آن به خودي خود در افق گشودة اين مدلولها جايي ندارند. شازده
گوگول و داستانهاي بسياري  شنل کافکا، مسخ داستايفسکي، زيرزميني يادداشتهاي گلشيري،
هستند که در عين حجم کم آثار بزرگي هستند. شايد بهتر باشد که ما هر رماني را با عزلنظر از نام و 
شهرت نويسنده بخوانيم. نامها همواره به ويژه امروزه به جهان وانمودين پر و بال دادهاند. نام پروست که 
کمتر کسي اثر بزرگ او را تا پايان تحمل کرده است چه بسا مانع از انتقادات موجه بر شاهکار او گردد. 
نام جيمز جويس چه بسا ما را وادارد که از بيمعناترين جملههاي او معاني پروکروستي بيرون بکشيم. نام 
مارکز چه بسا بر آثار متوسط و ضعيف او که از سوخت دو سه کار بزرگش نيرو ميگيرند، مهر بزرگي زند. 
مرگ (نمايشنامه) و کلفتها برعکس بدنامي ژان ژنه و لويي فردينان سلين شايد اعتبار آثار خوبي چون

(رمان) را بنا حق مخدوش کند.    قسطي
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قدرت رمان شعلهاي است که از جهان آفريدة نويسنده برميخيزد و يخ وجود خواننده را ميشکند. در 
پرتو اين شعله اليهها و گوشههاي تاريکماندة جهان درون و برون روشن ميشود. اگر عموماً نيز چنين 
چنين است. آتشي که اصالً در اين رمان خود نشانهاي رجعت کننده است در حکم  آتش کيفر نباشد، رمان
هشدار پيش از فاجعه و باردگر در حکم وقوع فاجعه است. آن چه واقعيتش مينامند بسي بيرحمتر از آني 
است که در چشم ما مينمايد. بايد بدانيم در چه جهاني زندگي ميکنيم. بايد جرأت کنيم با دنياي 
فراگردمان رودررو شويم. بايد واقف شويم که ناخواستهها در چه نوع شبکه و دامگهي افتادهايم. گريز به 
هر جهان خودساختهاي گريز به جهاني در درون همين جهان است. واقعيت بسي بيرحمانه از جهان 
خيالبافته انتقام ميگيرد. رها کردن جهان به هواي رهايي از شرّ جهان، فريبي مضاعف و بسي مصيبت-
بارتر از خودفريبيهاي آشنا و ذاتاً ايدئولوژيپروري است که اهل جهان مشترکاً بر سر آنها توافقي نهاني 
کردهاند. گرچه منظر راوي در رمان کانتي به نگرگاه خدايي فرامنظر ميماند، اما سير رمان جز از مسير 
انبوهي از تصورات که فريفتگي آنها در تقابل با هم برمال ميشود، نميگذرد. جهان برون به خودي خود 
در ذهن کسي که قلب آن نيز ميزيد تن به معرفي نميدهد. اگر از قول شوپنهاور سخن گوييم جهان در 
هر حال تصور ماست، جهان تصور من است. اين جمله همچون اصل متعارفة اقليدس جملهاي است که 
چون آن را بفهمي، صادق بودنش را نيز تمييزخواهي داد. گرچه نه چنان (جملهاي) است که آن را چون 
بشنوي بفهمي. آن چه سرشت مشخصکنندة فلسفة مدرن را برميسازد، گذشته از مسئلة آزادي اخالقي 
اين مسئله است که اصل ياد شده به ساحت آگاهي درآمده و نسبت تصورات و واقعيات يا به ديگر معنا 
(welt ausser  با جهاني که در بيرون از سر ماست (welt im kopf) رابطهي جهان که در سر ماست

(dem kopf با آن گره خورده است... از ميان چيزهاي بسياري که جهان را چنين رمزآميز و انديشهانگيز 

ساخته است نزديکترين و نخستين چيز آن است که جهان هر قدر نيز که بتواند بيکران و عظيم باشد،  
هستياش بسته تار مويي است و آن آگاهي هر بارهاي است که جهان در آن قرار ميگيرد. جهان هم 

چون اراده و تصور (آغاز فصل اول از جلد دوم) است.  
وقوع هر رخدادي ريشه در تصورات عمدتاً شـبهآلـود و کژفهمانـهاي دارد کـه در آتش کيفر در رمان
کارخانة ذهن اشخاص توليد ميشوند و شناخت جهان بيروني را ناممکن ميسازند. کانتي تصورات وهـم-
آلودة اشخاص را در سه بخش رمان صورتبندي ميکند؛ سري فارغ از دنيـا و دنيـا بـدون سـر و دنيـاي
درسر آنچه در خط طولي آغاز بخش اول را به انتهاي بخش سوم ميرساند همان يک قدم فاصلة نبـوغ و
جنون و سرانجام يکي شدن آنهاست. مبالغه و نيز تفکيک جهانهايي که در واقعيت هـم چـون ظـروف
مرتبط مراودة ناگريزي با هم دارند، رمـان کـانتي را گـاه بـه افسـانههـاي خيـالي نزديـک مـيکنـد. در
داستايفسکي ميتوان شخصيتي چون شانوف را به عنوان فردي معتدل که در ديوانـهخانـهاي  تسخيرشدگان
کـانتي از جـان زيبـا و آزاد، از  بابلي در معرض تند بادهاي جنون و جنايت قرار گرفته نشان داد. در رمـان
روح متعادل و واقعبين خبري نيست. بسنده نيست که رمان را روايتي از جنون خوانيم، بل ميتوانيم گفت 
که راوي خدايگونهاي که نرم و روان در انگيزهها، ارواح، رؤياهـا، آرزوهـا و تفسـيرهاي سـاکنان جهـان
آفريدهاش بيهيچ سد و بندي سير و سلوک ميکنند خود قاعدتاً بايد يگانه فرزانة همهجا بـين، همـه جـا
حاضر و همهسونگري باشد که به عين جايگاه برون از صحنة خود ميتواند، نه جنون بل فراينـد گـام بـه
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گام دگرديسي اشخاص و تودهها از خردمندي به نابخردي، از معصوميت به شرارت، از ايمان به انسـانيت
به سقوط در شرارت و جنايت و روانگسستگي را در صحنه ببينند و گزارش کنند. اين به فرضي است که 
قطب مثبت اين نهايتها يعني خلوص، اين هماني، اصالت، انسانيت و عقالنيت اساساً اثباتپذير باشـد، و
پيداست که راوي در صدد اثبات امکان آدم پيش از هبوط نيست و در عين حال خود در مقام جغد مينـروا 

نشسته است.  
اين بدان معناست که وجهي از وجوه اصلي مضمون رمان شرح اسارت انسانها در منظرگاههاي 
مقيد، خيالبافته و به غايت شبهآلودة خاص خويش است از منظرگاه شارحي که اساساً منظرگاه ندارد، بل 
اگر از تعبير استاندال مدد جوييم ميتوانيم گفت که صرفاً آينة بيزنگاري است که منظرگاههاي ديگران را 
تا نهانيترين زواياي پنهان و کتمان شوندهي آنها بازميتاباند و فراپيش ديدة خواننده مينهد. هم از اين-
روست که ميگوييم کانتي در عصر سوررئاليسم، جريان سيال ذهن و خالصه در عرصه ادبيات معترض 
به داناي کل، همچون توماس مان اقتدار داناي کل را تجديد ميکند. آغازيدن داستان با ديالوگي که 
کمابيش گوياي يکسويگي مرجعيتي مقتدر در برابر کودکي خردسال است. ظاهراً با ندرت ديالوگهاي اين 
رمان عظيم ناهمخوان است ليک چون نيک بنگريم همان ديالوگ آغازين نيز پيشاپيش به ما ميگويد 

که در هر سه ناحية جهان آفريدة کانتي گفتوگويي رخ نخواهد داد.  
ديالوگ آغازين خودگوية کسي است که براي خود وجودي خودآيين و قائم به ذات ميخواهد. وجود 
او با ديگري نيست. ديگري تا آن جا مجاز است که به حيطة روح او رخنه کند که پيشاپيش در روحش 
بوده باشد. کودک همان کودکي پرفسور پترکين است. اين خود را نيز براي ديگران به منزلة ديگري 
نميبيند. گردش هر روزة او در نخستين ساعت روز که يادآور ايمانوئل کانت است، او را از جهان دربسته-
اش ذرهاي بيرون نميبرد. براي نزديک شدن به حقيقت بايد از انسان دوري جست. زندگي روزانه آشوبي 
بود سطحي از همهگونه دروغ. کساني که از کنارش ميگذشتند همه از دم دروغگو بودند. به همين سبب 
به آنها نگاه نميکرد. از ميان اين بازيگران که تودة مردماند چهرة کداميک او را اسير خود ميساخت؟ 
آنها هر لحظه شکل ديگري اختيار ميکردند. حتي يک روز از صبح تا شام به يک نقش وفادار نمي-
ماندند. او اين را از پيش ميدانست. اين جا تجربه به کار نميآمد. همت بر آن گمارده بود که در زندگي 

سرسخت باشد. نه يک ماه و نه يک سال بلکه تمام عمر همان باشد که هست. (ص 17 – 18)  
آن چه کين پيشاپيش ميداند نشانهاي به غايت قابل تأمل است. از پيش دانستن نشان از آن دارد که 
وي از سيارة ديگري نيست. از جهان خارج شناختي دارد. بعداً ميبينيم که شناخت او چندان نادرست نيز 
نيست. ميتوانيم مناسب گفتاري و کرداري شخصيتهاي اصلي رمان را به ياد آوريم: ترزه زني پا به سن 
نهاده با دامن شق و رق آهارزدهاي به رنگ کبود که در جهان داستان حتي براي يک لحظه در ظاهر يا 
باطن، در بيداري يا در خوابش (که راوي آزادانه در همة آنها سير ميکند) اثري از همدردي صادقانه با 
انساني ديگر نميتوان يافت. ديگر انسانها از نگاه وي دو نقش بايد ايفا کنند؛ نقش عاشق ترزه و نقش 
کيسهي پول ترزه. آنها ساخته شدهاند تا ترزه از آنها با دو هدف بهرهکشي کند؛ هدف اول غارت مال 
آنها و هدف دوم تصاحب جسم آنها. همة رؤياها، دسيسهها، احساسات لجامگسيخته و توهمآلود و 
حسابگريهاي دقيق مالي او انگيختة اين دو هدفي است که در رابطة خيالي او با عشاق خيالياش در 
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هم ميآميزند. عاشق و شريک تجاري به نزد او الزم و ملزوماند، نميتوان گفت که تماس او با جهان 
برون از خودش واقعبينانهتر از کين است. او جزو اوباش است. دلبستة جهان واقعي است. کين خود را 
جزو تودة بوقلمون صفت (ص 81)، سطحي و آلوده به دروغ (ص 71) و جز انسانهايي که تنها مخلوق 
صفتشان ميداند (ص 12) به حساب نميآورد. او دلبستة قصر خلوص فرزانگان حکمت جاودانه است. 
او اهل کتاب است که کانتي در همان نخستين صفحات اين پندار را ميزدايد که نوشتهها و خواندههاي 
کين در حيطهاي چون رمان يا نمايشنامه يا ادبياتي باشد که کارش در هر حال به توصيف و روايت 
تعامالت انسانهاي کوچه و بازار و جهان پيراموني حي و حاضر است. فرآوردههاي چنين ادبياتي به چشم 

او کتابهاي اغواگر و براي مردم دامگسترند. (ص 21)  
تئاتر صرفاً سرگرمي ماللآوري براي تودة سبک مغز است (ص 55) اين کتابها در خدمت تودهاي 
هستند که همواره دوست دارد به جاي خود بودن، نقش ايفا کند. کين بيرحمانه ميخواهد اصيل، صادق، 
يکپارچه و خودآيين باشد. حقيقتي که او ميجويد نسبي و بستة زمينه و زمانة پيرامونش نيست. نوع 
کتب و کتابخواني او گوياي آن است که وي ذاتگرا و بنيادانديشي است که حقيقت را از کهنترين 

سرچشمهها، از کنفسيوس، بودا ودست کم از کانت ميجويد.  
تقرب به چنين حقيقتي نيازمند دوري از مردم است (ص 17). او از دروغ بيزار است و از همان 
کودکي جز راست نگفته است. (ص 17) چندان وجودي خالص دارد که خوابهايش نيز اغلب چون 
بيدارياش شفاف و معقولند. (ص 42) همان پنجرههايي که در واپسين تصاوير هولناک کتاب به دست 
او پافشارانه و خشونتآميز باز ميشوند. تا وحشت سوختن مغزها و کتابها و يورش سبعانة زرهپوشها را 
تماشا کند در ابتداي رمان مصرانه بسته ميشوند تا وسوسة تماشاي خيابان (اين عادت وقتگير همزاد 
آدمي) را در دلش بخشکانند. (صص 3 – 28 / 665 / 671) بيرون رفتن او از خانه چيزي جز ترک موقت 
کتابخانه به سوي کتابفروشي نيست. در اين دوريهاي موقت نيز رهگذران و زندگي جاري در کوچه و 

خيابان را نميتواند ديد، چه تشويش سوختن کتابخانهاش با اوست.  
ترزه دستکم در نگاه نخست دقيقاً نقطة مقابل اوست. مبل، عکس، آينه، لباس، پول، آويزان شدن 
به ديگري، بيرون رفتن از خانه براي جلوهفروشي و به طمع تصاحب فروشگاه مبلفروشي و صاحب آن، 
اينها تعلقاتي هستند دقيقاً برخالف تعلقات کين. کين عکس ندارد. (ص 32) از مبل بيزار است (ص 
43) دربند پول و غذا نيست. (ص 43) آينه در بساطش يافت نميشود چه همت کرده است تا مادامالعمر 
شايد به حکمت نيچه و هايدگر (که البته نويسنده نامشان را نميبرد) آني باشد که هست. (ص 81) در 
حقيقت اگر بسنده به اين اظهارنظر شتابزده کنيم که کين منزوي و نماد انزواست تنها به امري ثانوي 
اشاره کردهايم که حاصل نگاه و نگرش ديگران به اوست. کين و اشخاصي چون کين از ديدگاه خودشان 
منزوي نيستند. آنها فقط با موجودات ديگري خلوت کردهاند که از جنس موجودات جهان پيرامونشان 
نيستند. مادام که آدمي سخن ميگويد، مينويسد و حتي فکر ميکند، با مخاطبي درگير است که 
پيشاپيش انزوا را ناممکن ساخته است. آدمي از هر سو که رود باز هم در جهاني است که در اصل آن را 
خود انتخاب نکرده است. عدهاي چون ترزه زندگي خود را در تن سپردن به قانون اين جهان ادامه ميدهند 
چه اين قانون مبتذل باشد چه واال، چه دروغ باشد، چه حقيقي و چه ستمگرانه باشد چه عادالنه. عدهاي 
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ديگر چون کين به اين قانون تن نميزنند، از آن ميگريزند و براي ايمني از آن جان پناهي ميجويند. 
ليکن اين هر دو در واقعيت در جهاني واحد به سر ميبرند. يکي از نشانههايي که بر اين در جهان بودن 
مشترک به وضوح گمراهي ميدهد دسته چک پرفسور کين است. نشانههاي ديگر تمايل کين به انقالبي 
دنکيشوتوار و تکنفره و شايد مسيحگونه براي نجات کتابهاي گرو نهاده شده در ترزيانوم و هدايت 
کساني است که با گرو نهادن کتابها به فساد حاکم کمک ميکنند کانتي نخستين اقدام کين در راه 
تغيير جهان را با خلق طنزي کميک و در قالب شعار ياري به جاي زاري. اقدام به جاي اشک (ص 305) 

به نمايش ميگذارد.  
بيآنکه سربلند کند طارمي را رها کرد و روي پلکان تنگ ايستاده و راه را بر عابران گرفت. افکارش 
بيارادة او در عمل آمدند. راست در چشمان گمراه بيچاره چشم دوخت و پرسيد: «چه ميخواهيد؟» گمراه 
بيچاره دانشجوي از گرسنگي نزديک به مرگي بود که کيف سنگيني زير بغل گرفته بود. اين کيف 
محتوي آثار شيلر است. دانشجو بر آن شده تا با پول گروي کتابها مثل همة اهل فاميلش به دنبال 
کاسبي برود. کين قيمت کتابها را ميپردازد و برخالف قانون مبادله يعني قانون جهان پيرامونش کتاب- 

ها را نيز به دانشجو عودت ميدهد.  
کين با انقالب مضحک خود که سربازان آن هم چون حواريون مسيح از مردم بيسواد کوچه و 
بازارند، بر آن ارادة پافشار دروني صحه مينهد که بناست واقعيت بيرون را به صورت دلخواه خود پرچ 
کند. اين يکي از پيامهاي اصلي رمان کانتي است، که کين نيز از آن مستثنا نيست. کين بدواً و ذاتاً نه 
منزوي و نه تافتهاي جدابافته از جهان ناخواستة خويش است، به اين دليل ساده که اگر اين جهان و 
انسانهاي متعلق به آن بر مدار اصالت، صداقت و حقيقت ميزيستند، او هرگز از آنها نميگريخت. وقتي 
از بد حادثه از خلوتگاه خود به قلب جهاني که همواره از آن ميگريخته است وارد ميشود، اين خواست 
سرکش نيز چنان از درونش برون ميزند که قتل ترزه نيز در راه آن موجه و مقدس ميگردد. آرزوي 
جهان بدون ترزه به باور وقوع بيروني اين آرزو حتي به هنگام لمس حضور رو در روي ترزه دگرديسي 
پيدا ميکند و به زنستيزي دامنگستري تبديل ميشود که در تفسير همة اساطير (مصر 644 – 626)، 
همة رنگها (ص 661) و همة انديشههاي گزينش شده و وقايع تاريخي (صص 650 – 649) گسترش 
مييابد. در واقع اين تصور کين است که از من او تا اقصي نقاط و دورترين زمانها و تاريخهاي ناامن او 
دامن ميگسترد. رنگ کبود... رنگ ذهنهاي بيبهره از توان تمييز و عاجز از انتقاد، اذهان متکي به 

اطاعت کورکورانه است.  
پيوند دادن ترزه با بيفرهنگي، کتابسوزان، همخوابگي با پليس بازنشستة ساديست، نگاه شرورانه و 
بهرهکشي او به انسانها، اشتغال تدريجي همة مناطق آپارتمان کين تا دم ميز تحرير او، عالقة او به نظم 
و جلوهفروشي مبتذل و توخالي، بيحرمتي جاهالنه به کليسا و شايد نشانههاي ديگر، اين تفسير را به 
ذهن بسياري از مفسران متبادر کرده است که ترزه در رمان کانتي تجسمي از روح نازيسم تازه به دوران 
رسيده است. در طول رمان نيز ميبينيم که در همهجا روح بيزاري از يهودي و نفرت از ناتوانها به چشم 
ميخورد. يهودي همه جا حتي در ميان جنايتکاران منفور است. خرد و کالن وقتي کسي را مسخره مي-

کنند او را جهود صدا ميزنند.  
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قدرت توده در خشونتي جنونآميز و فاقد تمييز ظاهر ميشود که افراد، حتي افراد به ظاهر محترم 
فردا جرات ابراز آن را ندارند. هياهو و غائلهاي که جلو ترزيانوم رخ ميدهد صحنة بيبديلي از انفجار ميل 
فردي به خشونت و کشتار است که همة عناصر سازمان اجتماعي کشور متمدن در آن نقش ايفا ميکنند. 
پليس، کليسا، بوژواري ميانمايه، اشرار، اهل فرهنگ و کتاب و روزنامه. (صص 473 – 471) کليسا پاتوق 
دزدان ميشود و پاسگاه پليس بارگاه يونتيوس پيالطس. اين تشبيه البته از نويسنده نيست و فرياد توده 
عليه عيسي، عريان کردن عيسي و تاج خار  و تازيانههايي که مأموران پليس يهوديه بر پيکر او وارد ميکنند 
البته در رمان کانتي موبهمو قرينهسازي نميشود، و البته مکان داستان نيز نه يهوديه بلکه يکي از مراکز 
کهن فرهنگ جهان است. با اين همه کين را از ميان کساني به پاسگاه ميبرند که او را آماج مشتها و 
دشنامهاي ناانديشيده قرار ميدهند. مشتها از شوق زد و خورد به مور مور افتاده بود و زنها جيغ ميکشند 
و گلو ميدرانند تا با پليس درگير نشوند به جان کين ميافتند. بر سر و روي او ميکوبند. هلش ميدهند. 
لگدش ميزنند. از آن جا که سطح بدنش چيزي نيست که به حساب آيد شوق ضرب مشتزنان کامالً 
ارضا نميشود. بر آن ميشوند که اور ا هم چون جلقاب خيسي بچالنند. زيرا سکوتش را نشان اقرارش به 

گناهکارياش ميشمارند.» (ص 423)  
در پاسگاه پليس او را لخت ميکنند و ميان دژخيمانش مينشانند. در مهد تمدن و فرهنگ شکنجة 
روح جاي شکنجة جسمي را گرفته است. فرمانده هم چون پيالطس او را Cloen يا دلقک ميخواند. 
(ص 447) اما حتي اگر نشانهاي ديگري را براي شباهت کين به مسيح بر شمريم کاري جز تفنني 
مدرسهاي نکردهايم. کين کسي است که در محکمة خيالي خود از اتهام قتل خيالي خود هم چون مسيح 
فرياد ميزند من کسي هستم که فقط براي حقيقت زندهام. ولي ميدانم که اين حقيقتي که اين جا با آن 
روبرو هستم دروغ است. کمکم کنيد. (ص 934) کمک کنيد به من ثابت کنيد که او مرده است (734) اما 
او زنده است. او، ترزه، مظهر بالهت و بيفرهنگي، آنجا با گوشت و پوست و استخوان در برابر او ايستاده 
است. کمک کنيد به من ثابت کنيد که او مرده است. اين جملهاي است که با تمام قدرت ارادة شکل دادن 
جهان خارج را در قالب دلخواه من ـ سوژه چکيده ميکند. اين همانسازي درون و برون، روح و طبيعت، 
ذهن و عين يا به ديگر سخن همان اسطورة نهفتة روشنگري که به باور آدورنو و هورکهايمر نطفة بر 
آمدن ظلمت فاشيسم را بايد در آن جست، همان رشتة تسبيحي است که همة مهرههاي به دقت چيده  
شدة کانتي را به هم ميپيوندد. تفاوت کين با ديگران در آن است که قالب ذهنياش که بناست جهان را 
به قد و قامت آن مخمر کند قالبي است کامالً ناهمگون و نامتجانس با مصالح جهان پيرامونش، ورنه او 
باشدت و حدتي فزونتر از ديگران به همين جهان هجوم مي برد. قالب دلخواه ديگران قائم به جهاني 
است که در آن پرتاب شدهاند. قالب کين قالبي است که بناست قائم به ذات باشد، هم از اين رو تهي، 
آسيبپذير و کميک تراژيک از آب در ميآيد. زودباوريهاي کين که گاهي مثالً در مورد کتابخواري 
رئيس بخش کتاب به دليل شکم برآمده و چارگوش او به غايت راه افراط و مطالعه ميپويد، براي خواننده 
باور نکردني و توجيهناپذير است اگر خواننده قالب قائم به ذات تصور کين از انسان و حقيقت را ناديده 
گذارد. کانتي احتماالً به نحوي از پيش سنجيده راه رفتن بر لبة تيغي را برگزيده است که هر خطايي مي-
تواند بسياري از تصاوير داستانش را به مضحکهاي صرف ساقط کند. صحنههايي چون آنجا که گورزاد در 
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البالي جمعيت پولهاي روي زمين را با زبان جمع ميکند. اداهاي او در نقش قهرمان شطرنج جهان و 
برخورد متفاوت متصدي فروش بليط وقتي دوباره او را در لباس نو ميبيند. چيزي که يادآور داستان 
آستين نو مالنصرالدين است. (قتل او به دست گدايي از طريق بريدن قوز او با کارد نان بري) و از همه 
کميکتر واپسين رويارويي ترزه با جوان مبل فروش (که بيشباهت به داستان کنيزک مثنوي نيست) يا 
وقتي ترزه خود را در آينه زن سي سالة دلربايي ميبيند. و بسياري از گفتهها و صحنههاي جهان آفريدة 
کانتي فارغ و جدا از متن، لحن، تعليق کلي داستان و خرده تعليقهاي درون آن که بستة کل زنجيرة طولي 
ماجرا نيستند. از جمله قصة آهنگري که خيانت زنش او را ديوانه ميکند. سرگذشت انسان گوريل مانندي 
که خود را خدا ميداند. و تعليق سرنوشت کاراکترهايي چون گورزاد که بناست از داستان بيرون روند. به 
گفتهها و ماجراهايي صرفاً کميک تبديل ميشوند. وقتي ژرژ کين در حين ايفاي نقش عاشق و ستايشگر 
ترزه براي بوسيدن دوبارة دست او مي کوشد بر بيزاري خود غالب آيد، واژه، تصوير و موقعيت براي خلق 
صحنهاي کميک هم داستان ميشوند، خواننده حتي ممکن است از خنده دمي رودهبر شود، اما چيره 
دستي کانتي در حکايت گويي به شيوة مادربزرگان و نيز مارگيراني که بيرون آوردن مار از صندوقچه را 
هردم از نو به تعويق مياندازند با نيروي حياتي جهان آفريدة او دست به دست هم ميدهند تا مشارکت 
خواننده در پيگيري سرنوشت اشخاص جديت تلخ و تيرهاي را بر تأثيرات کميک غالب آورد. اين 
مشارکت اما افزون بر تردستي فن بازانة نويسنده به مضموني برميگردد. که ميتوانيم آن را فراگرد، 
نزديک و در درون خود حس کنيم. خنديدن به حال خود اغلب با  غمشادي اسفباري همراه است که به 
هنگام تماشاي ديوانگان تيمارستان نيز ممکن است بر ما رود. چه کسي دست کم يک بار آرزو نکرده 
است که همة دستهها اسکناسي که در بانکي دست به دست ميشوند مال خودش باشد؟ همانطور که 
گفته شد کانتي شخصيتهاي رمان خود را بيشتر بنا به تصورات و آرزوهاي آنها ميپرورد. نخستين 
واپسين شخصيتهايي که به ترتيب در آغاز و انجام داستان او ظاهر ميشوند نه فقط برادر يکديگرند بل 
تنها اشخاصي هستند که پول در آرمانها آنها چندان جايي ندارد. پترکين و ژرژ کين دوسر خطي هستند که 
قطب نبوغ را به جنون ميپيوندد. آن يک جوياي خرد ناب است و اين يک خرد ناب را همانا ديوانگي مي-
داند. يکي جهان و زنان را به غايت سخت ميگيرد و ديگري اين هردو را با گريز و جنون و فريب آزاد 
ميکند. ژرژ که قدرت شفابخشي او شهرة جهان شده و او را به فتح جايزة نوبل نزديک کرده است. از 
ديدن بيماران قديمش که اينک شفايافته و غرقة زندگي کارمندي و کاسبي سراپا ابتذال گشتهاند و از 
جايزة نوبلي که بناست بابت اين کار به او بدهند، شرمسار است. في مابين اين دو شخصيت طراز اول 
عملي آن شخصيتهايي ميپلکند که آرزوهاي آنها براي برساختن جهان بيروني برآمده از بطن همين 
جهان است. گورزاد قوزي که جدا از متن داستان شايد بسي منفور و مضحک بنمايد، همه چيز را بر وفق 
آرزوي قهرماني شطرنج جهان و رسيدن به ثروت و شهرت بيکران تفسير ميکند. نويسنده ناگفته و 
ناپيدا خواننده را برميانگيزد که همه تصورات و رفتارهاي خودفريبانه و مضحک گوژپشت و همه 
اشخاص ديگر حتي ديوانگان حواري ژرژکين را به جد گيرد چرا که جهان آنها براي خودشان جدي 
است و افزودن بر اين چنين جهاني که ممکن است با جهان هر يک از ما همگون باشد در زاهدان خود 
آبستن فاجعهاي قريبالوقوع است که همه، از پليس و دولت و کليسا گرفته تا مردم عامي و فرهيخته در 
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وقوع آن سهم دارند. کوري و فقدان روشن بيني نسبت به واقعيت پيرامون که حاصل هم سان سازي 
بيرحمانه و مستبدانة جهان و ديگران با ميل شهوت ناک و آزمندانة دروني است زماني چنان آتشي به پا 
خواهد ساخت که همه مغزها، کتابها، قوانين دمکراتيک، و شفقتهاي ديني در شعلههاي زبانه کشش 

خواهد سوخت.   
واژه Blendung که مترجم محترم آن را به کيفر آتش ترجمه کرده است و برخي آن را به اغفال 
ترجمه ميکنند به معناي کوري و چشم زدگي در اثر تابش نور و مجازاً به معناي کورشدن در برابر 
حقيقت است. هم چنين  اين واژه ترجمة آن به فارسي را دشوار ميسازد. Blendung هم چشمزدگي و 
کوري است و هم کيفر کوري و در اين جا کوري نسبت به خود و نسبت به ديگران. ميدانيم که در قرآن 
کريم قيامت با جمالت و عباراتي چون «فاذا برق البصر» يا «علمت نفس بما احضرت» توصيف شده 
است. اگر چنان که بسياري از نشانهها در رمان کانتي نشان ميدهند، سخن از فرايند دگرديسي قدرت 
تودهاي به قدرت ستايشگر فاشيسم است، در اين صورت ميتوان به زبان استعاره گفت که جنگ دوم 
جهاني و شرارتهاي گستردة آن پادافرة کوري و قيامتي در همين جهان بوده است که همه آلمانيها از 
صدر تا ذيل، از فرهيخته تا بيسواد، و از روحاني تا جاني مسئول و شريک آن بودهاند. اين است که پيش 
آگهي در رمان کانتي نقش عمدهاي ايفا ميکند. اين پيش آگهيها ممکن است در تعليق داستان سهمي 
نامحسوس داشته باشند، اما به فرض که خواندن آنها آينده را دقيقاً پيشبيني کند نتيجه بر عکس 
خواهد بود. کانتي در اينجا نيز در راه رفتن بر لبه تيغ به چيره دستي کامياب گشته است. و پيشاپيش همه 

چيز را ميگويد و در عين حال هيچ چيز نميگويد. به بياني سر راستتر پيش آگهي در رمان کانتي  
جانمايه تراژيک رمان را به صورت تشويش و هراس از مصيبتي عاجل در دل خواننده مياندازد، و روايت 
چگونگي وقوع انضمامي آن را به وقت خودش موکول ميکند. نشانيهاي گرتهواري کمابيش از هر آن 
چه بناست تا پايان رمان رخ دهد در همان پنجاه و چند صفحه نخست، کوتاه، مقطع و نا تمام زخمه بر 
ذهن ميزنند: کوتوله چاقي که نزاکتش ظرف چند لحظه به گستاخي مبدل ميشود. و گداي نابينايي که 
رهگذري به جاي پول تکنه در کالهش مياندازد. و به طور کلي رهگذراني که کين همه آنها را دروغگو 
و بوقلمونصفت ميداند از سنخ کساني هستند که نه فقط کين در آينده بايد در قلب جامعه آنها پرتاب 

شود بل هم اينک نيز يکي از آنها را در دامن خود ميپرود.   
آگهي هشت سال پيش کين که براي استخدام خدمتکار به روزنامهها ميدهد به اين جمله ختم مي-
گردد. اوباش با پس گردني بيرون انداخته ميشوند. از بابت مواجب نگراني بيجاست. ترزه که دوازده سال 
با رضايت خاطر به زن و شوهر پيري خدمت کرده است به دنبال اربابي مجرد است. جمله آخر آگهي 
چشمش را ميزند لحن آگهي بر او اثر گذاشت. صاحب اين آگهي يک مرد درست و حسابي بود. خود را 
جديترين و صاحب شخصيتترين زنان در نظر مجسم کرد. اوباشي را که با پس گردني بيرون انداخته 
بودند در نظر آورد و به راستي به شخصيت بر جسته خود باليد. حتي يک لحظه فکر نکرد که ممکن است 
خود او اوباش شمرده شود. احتياط کاري، طمع و وقاحت ترزه در برابر اربابان قبلي که دوازده سال در 
خانه آنها بوده و رها کردن فوري آن را در سر مي پروراند. کند و کاو ترزه در غياب کين براي يافتن 
الشه يک زن، روح خسّت و مال اندوزي، نقشهکشي براي ربودن پول ارباب در لفاف حقي شرافتمندانه 
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و از همهي اينها گذشته اختصاص فصلي جداگانه براي پرداختن به گذشته و حال ترزه هر يک به 
تنهايي و همه در مجموع طنين تپشانگيز رخنه اوباش به زندگي دانشمند بزرگ را به گوش ميرسانند. 
هراس کين از کوري با کوري شناخت او از مردم گره ميخورد. چه کسي ميتواند کوري نمادين و 
وانمودين کين را در توهمات جنون آميز و پافشارانهاش در پايان شوم داستان حدس بزند؟ چه کسي مي-
تواند بر قوه تخيل نويسنده در تبديل کردن ترزه به شبح دوران کودکي کين و نعش مردهاي که خدمتکار 
در کتابخانهاش ميجويد پيشي جويد؟ البته بعيد است چنين کسي را يافت، ليکن آن چه ترزه با همه 
نادانياش در پايان داستان ميگويد از همان آغاز مرغواي عاقبت هولناک خود را دورادور به گوش مي-
رساند. چشم بستن که هنر نيست! اگر ميخواهيد ببينيد بايد چشمتان را باز کنيد. همه ميتوانند خود را به 
کوري بزنند! در رمان کانتي همه کورند. ترزه را در برابر تابلوي شام آخر در کليسا ميبينيم که يهودا و 
کيسه پر از سکههاي نقرهاش را همان کين ميبيند و حق بهجانبانه و الجرم کوردالنه خودش را کبوتر 
پاک و سفيدي ميداند که سرانجام بر يهودا پيروز ميشود و سکهها را براي ترزه باقي مي گذارد تا با آن-
ها دل مسيح را که همان جوان مبل فروش است به دست آورد. پيروزي مسيحيت يعني مبلفروشي 
گروب و بانو. اوباش ديگر، هر يک جهان را با رؤياي خود تجسم ميکنند. تکمه، پول و شهوت بيش از 
امکانات واقعي در برانگيختن رؤياهاي گداي کور نقش ايفا ميکنند. دستفروش در بستههاي کتاب 
مخدري ميجويد که انسان را روزها در آرامش خوابي بيرؤيا فرو برد. زن روزنامهفروش عمر خود را به 
اميد وصلتي ناممکن وابسته کرده است. ژرژ کين دل به هواي جمهوري جهاني ديوانگان بسته است. 
همه کورند. همه ديگري را به دلخواه خود تفسير ميکنند، همه حرف يکديگر را غلط ميفهمند. 
وارونهبيني خودمحورانه فضاي فيمابين اشخاص را پر کرده است. همه بيتقصير و در عين حال 
محکومند. با اين همه کوري کين از نوع ديگري است. او در يکديگر فريبي همگاني و اصال در جهان 
واقعي، در جهان انسانهاي کوچک با روياهاي بزرگ، در جهاني که هر کس در آن خود را جز آن چه 

هست ميبيند، و ديوانه خانه ژرژ در رنگهاي غليظتري آن را چکيده ميکند.  
آري، کين در عين بودن در اين جهان هرگز در نيش و نوشهاي واقعي و حياتمند چنين جهاني 
شرکت نکرده، در آن نزيسته، شناخت في الجملهاش را به رؤيارويي ناگزير و فردافرد نکشانده و در واقع با 
بستن تمام روزنهاي کتابخانهاش چشمان خود را بر ديدار اين جهان فرو بسته است. چشم، به باور او 
صرفاً براي کتاب خواندن است و کتابها از جان انسانهايي که در آتش مي سوزند عزيزترند. کوري کين 
به رغم شناخت کلي و راست نماي او از عامه، کوري نسبت به ريز و درشت و قواعد بازي جامعهاي است 

که قصر خلوص خويش را در آن بنا کرده است. هم از اين رو او وقتي با همين انسانها محشور و  
همنشين ميشود شناخت کلياش مانع از آن نميشود که پي در پي از آنها گول نخورد و آلت دستشان 
نشود. اين خطري است که تهديد آن در همان صفحات آغازين عرض اندام ميکند. من در جايي از رمان 
نديدم که کانتي نشاني از ترس بر تارک قهرمان خود بنشاند. او به راحتي زود باور و فريبپذير است. او 
هرگز از سر ترس عالماً به کسي اجاره نميدهد تا فريبش دهد. از نگاهي ژرفتر ميتوان گفت که فريب-
پذيري کين ريشه در خود فريبي خاص او، ريشه در باور او به اين که هنوز حتي در کالهبرداري چون 
گورزاد ميتوان اثري از همدردي، دوستي، و اخالق يافت، دارد. همان قدر که باور او به ياري سرايدار 
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سرخ مو، ساديست و آدم کش شديد است، فروپاشي اين باور نيز با واکنشي شديد (البته به زعم کين) 
پاسخ داده ميشود.   

فضاي کميک ـ گوتيک کتابخانه کين از همان آغاز نطفه پيشآگاهانه همه اينها را فراپيش ديده 
مينهد. کين پنجرهها را کور ميکند تا اوباش را نبيند، ليکن اوباش از در وارد ميشوند. ازدواج او با ترزه 
ناشي از فريبي است در حد حماقتي بزرگ. اين حماقت بزرگ است از آن رو که بر بنياد عمر تيشه مي- 
زند، في نفسه يک پيش آگهي از فاجعهاي است که از پي ازدواج مدنيت و بربريت، فرهنگ و بيفرهنگ، 
دانش و دسيسه و فلسفه و قدرت همه چيز را در آتش کيفر کوري خواهد سوزاند. کين مهرباني و شوق 
کتابخواني خدمتکار کند ذهن و در عين حال محيل خود را همانگونه باور ميکند که بعدها خودفريبانه 
به مشارکت دزد و کالهبرداري در مبارزه با بي فرهنگي دل ميبندد. گويي همه آسيبهاي فاجعه باري 
که تا پايان داستان هر دم از نو به دست فريبکاران فرعيتر داستان بر او وارد مي شوند صرفاً پس لرزه-
هاي نخستين فريب بزرگي است که در فصل سوم بخش اول کتاب پيش آگهي زلزله بزرگي را به گوش 
ما ميرساند. اين که مراد از اين «ما» خواننده رمان است نيازي به گفتن ندارد، اما شايد اشاره به طنز 
موقعيت که در رمان کانتي در همه جا هم چنان با ديدگاه راوي و خواننده تکرار مي شود، بيمناسبت 
نباشد. پيش آگهيها تنها در آگاهي راوي و خواننده امکان بروز دارند. وقتي کين خدمتکاري را که پول و 
تن انگيختار همه رؤياهاي اوست، در نقش خيال خويش هم چون زني قدسي و واقف به ارزشهاي 

معنوي بازآفريني ميکند، اين ما هستيم که ميدانيم چه بالي عاجلي در کمين اوست.   
فصل کنفوسيوس واسطه ازدواج آغاز و پايان داستان را در خود نهان دارد. اداي کتابخواني و حرمت 
به اين فرآورده فرهنگ از سوي زني زمخت و بيسواد چشم کين را گرفته است. کين براي رفع تهمانده 
ترديدي که به نقش خيال محکمه مطلقه خود دارد با کنفوسيوس مشورت ميکند: تا امروزه به من ياد 
داده بودند که فرهنگ با سنجيدگي همراه است. يکي بيديگري ممکن نيست. چه کسي سعي کرده بود 
که اين را به من بقبوالند؟ تو ...حاال يک نفر بيسواد معلوم نيست از کجا پيدا ميشود که در سنجيدگي 
از من و تو و همه حکماي مکتب تو روي هم ارجمندتر است. و چنين است پاسخ کنفوسيوس: پانزده 
سالم بود که ميلم به آموختن کشيد. سي سالم که شد در راه دانش ثابت قدم شدم. در چهل سالگي يقينم 

کامل بود. اما شصت سالم که شد تازه گوشها را براي چه کس باز کرد؟   
کنفوسيوس پاسخ مي دهد: مواظب کردار مردم باش. انگيزه شان را در کارها درياب. تحقيق کن که 

از چه چيز لذت ميبرند. چطور يک انسان ممکن است راز وجود خود را پنهان کند؟   
کين گمان ميبرد که انگيزههاي ترزه را دريافته است. اين زن هرچه مي کند از سر حرمت به کتاب 
است. او زني است باشعور. ما مي دانيم که اين داوري کين خطايي آشکار است. کين مي توانست در اين 
تحقيق از ديگري مثالً از آدمهايي هم سنخ و همگون با ترزه يا دستکم از برادر زن شناسش ياري 
جويد. اما منبع تحقيق او چيست؟ نقش خيالي که خود مستبدانه يافته است. گويي از ويراني اين نقش بيم 
دارد. آن چه چينشناسي و جهان او را عنقريب فرو خواهد ريخت در گزارهاي از اين دست که نخبهاي 
قرباني جهالت عامه ميگردد نميگنجد. اين نخبه است که نقش خيال خويش را فصلالخطاب ميگيرد. 
او قرباني خودشيفتگي خويش ميگردد. از همان صفحات آغازين در برخورد او با کوتوله چاقي که نشاني 
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ميپرسد خود را نشان ميدهد. آن کوتوله يکي از هزاران انساني است که با ترزه هم جهان و هم زيستند. 
همانقدر که رابطه آن رهگذر با کين به چيزي گذران و پيش پا افتاده چون پرسيدنِ يک نشاني منحصر 
ميشود، خالصي از دست او نيز با نوشتن يادداشتي آرامشبخش و قضاوتي خشک و ترسوز و بيرحمانه 
برگزار ميشود. کين کيفر اين اسنوبيسم (Snobbism) و نخوت خودفريبانه را پس ميدهد. خود 
شيفتگي او کم از خودشيفتگي ترزه نيست. ليکن ترزه در دنيايي زيسته است که ژرژ چند صد صفحه 
بعدتر قانونش را چنين اعالم ميکند: بودن در دنياي ما يعني ديگر بودن. فرهنگ حصاري دفاعي است 
گرد فرد براي دفاع در برابر تودهاي که در درون اوست. آن چه نبرد براي بقا نام گرفته است تالشي است 
براي چيرگي بر توده و نابود کردن پايگاه آن در دل و کمتر از تالش براي تحصيل نان يا توفيق در 
عرصه عشق نيست. اين نبرد گاه چنان شديد ميشود که فرد را به اعمالي که متضمن سودي براي او 

نيست يا حتي به کارهايي ضد منافع خود واميدارد...  
را به گوش ميرسانند، بل بنا  قدرت و توده اين سطور نه فقط چون مضمون کتاب بعدي کانتي يعني
دريافت ميشود، بايد همان داللت وحدتبخشي را در  آتش کيفر به آن چه از مجموعه دالتهاي رمان
برداشته باشند که پيام نويسنده را بر دهان ژرژ کين ميگذارد. ترزه هم چون عضوي از توده بيفرهنگ از 
کشمش با توده درون و برون پا پس نکشيده است. شيوه سلطه تمامتخواهانه نازيسم همان شيوهاي 
است که توده بيفرهنگ براي اعمال شرارت دروني خود بر ديگري در پيش ميگيرد، از در فريب و اغوا 
وارد ميشوند تا آن ديگري را در دام افسون گرفتار کنند. پس از آن بيدرنگ چهره عوض ميکنند و به 
مصداق حکايت روباه و خروس با قدرت و خشونتي وقيحانه بر دام حمله ميبرند. اين آميزه فريب و 
زورگيري در يکايک اوباشي که بعداً يک به يک در بخش دوم رمان مجال جوالن مييابند ديده خواهد 
شد. ليکن اين آميزه شايد در هيچکس  برجستهتر و نمايانتر از سرايدار بدکنشت پرده از چهره برنميدارد. 
اين پليس بازنشسته پيلتن که زن و دخترش را زجرکش کرده است در آيين قساوتآلود رفتارش از دو 

اصل فرمان ميبرد: فريب و مشت.   
ترزه از جنس اين آدمها است. قاعده بازي با آنها را ميداند و همين قاعده را درباره کين اعمال 
ميکند: با فريب به دامش مياندازد و با مشت از خانه بيرونش مياندازند. آن آگهي کذايي را به ياد آوريم: 
اوباش با پسگردني بيرون انداخته ميشوند. و به سرانجام کار بنگريم؛ اوباش کين را با پسگردني بيرون 
مياندازند. اين قانون جهان بيکلهها براي کين کامالً بيگانه نيست. شايد اين زن نقش بازي ميکرد. 
ميخواست با اين خوش خدمتيها در دل او راه يابد و اعتماد او را به خود جلب کند... بدگماني آزارش 
ميداد. مشکل کين بيگانگي با جهان عمل است. به لحاظ نظري قانون عقل محض، سابق بر تجربه 
است. تجربه هم چون خود عوام نااصيل است. ليکن همين امر نااصيل است که قلب جامعه را به تپش 
ميانگيزد. او ترديدش را با سنجه کنفوسيوس، با سنجه عقالنيت محض و نه با آگاهي از توده دروني که 
انگيخته حيوانيت بدوي بشر است در بوته آزمون مينهد. او چنين تودهاي را نه در خود باور دارد نه در 
ديگري. ميتوان حدس زد که به گمان او صرف دانستن درمان همه شرارتهاست. پس اشرار از فرط 
عجز از تعقل دست به شرارت ميزنند و بنابراين خواندن عالج همه دردهاست. اما ژرژ کين دقيقاً با طرح 
تئوري توده درون در اواخر رمان به لحاظ نظري در قطب مقابل و مخالف پترکين عرض اندام ميکند. 
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ژرژ نيرومندترين تودههاي دروني يعني ديوانگان را به جاي نابترين عقالنيت قائم به ذات مناط شناخت 
و رفتار با انسانها ساخته است. به يمن اين معرفت به جاي آن که بگذارد که ترزه يا سرايدار فريبش 
دهند، آنها را به سادگي فريب ميدهد و از خانه بيرون ميکند. طنز ماجرا آن جاست که کين به دست 
کنفوسيوس گمراه ميشود پيش از آن که به دست خود در دام افتد. چطور يک انسان ممکن است راز 

وجود خود را پنهان کند؟   
کين سخت غمين شد. چه فايده که اين کلمات را از بر بداند؟ بايد آنها را به کار بست... هشت سال 
تمام هرگز دست به دست نکرده بود. اما چون خواست کتابي، آن هم اين کتاب را، باز کند رفت و با پول 
با زحمت بدست آمدهاش يک جفت دستکش خريد. زن بي شعوري نيست... مي داند که با پول اين 
دستکش مي تواند سه کتاب نظير اين را نو بخرد. من خطاي بزرگي مرتکب شده ام. هشت سال کور 

بودم.   
کنفوسيوس مهلتش نداد و فوراً گفت: خطا زماني است که اصالح ناشده بماند. تو مرتکب اشتباهي 

شدهاي. از جبران آن شرم مکن.   
کين فرياد زد: جبرانش ميکنم. هشت سال به هدر رفتهاش را جبران ميکنم. با او ازداوج ميکنم. اما 
کوري کين از آن است که خود بودن را که چيزي جز خودانکاري نيست از طريق با کنفوسيوس بودن پر 
کرده است. کين با خود نيست، کين خود نيست و کين با خود صادق نيست. چرا؟ چون کليت محتوم و 
خودآيين وجود آدمي تنها با مرگ يعني با نفي اين وجود معناي بي معنايي خود را واقعيت ميبخشد. کين 
اگر به جاي کنفوسيوس با ژرفناي عريانشده وجود خودش مشورت ميکرد. چه بسا پيش آگهي فاجعه 
عاجل را بو ميکشيد. هولناکترين رؤياي عمرش در عين حال گوياترين پيش آگهي التهابآور عاقبت 
همه ماجراهاست. کانتي اين رؤياي هولناک را که خون، جنون، کتاب سوزان، آدم سوزان و اسارت در بند 
تودهها را به نمايش مينهد، به نحو سنجيدهاي بيدرنگ پس از صحنهاي نقل ميکند که در ذهن کين 
براي نخستين بار انديشه دادن کتابي به دستهاي زمخت ترزه (زني که هم چون عقالنيت محض از 
هرگونه جاذبه اروتيکي بيبهره است.) جرقه ميزند. نقل دوباره اين هولناکترين رؤيا يعني رونويسي 
چهار صفحه رمان را به بازخواني خواننده ميسپريم. اما قلب پيشآگاهانه رؤيا چنين است: آن وقت 
صدايي بلند ميشود که صداي خداست و همه چيز ميداند: اين جا کتابي نيست. اين جا همه خودبيني 

است.کين فوراً درمييابد که صدا از آينده خبر مي دهد.  
بيدرنگ بايد افزود که البته اين دريافت فوري درخواب رخ ميدهد و در بيداري فراموش ميشود. به 
نزد مردي که ظاهر و باطن خود را همه سرشته عقل محض ميداند رؤياها و خوابها چه محلي از اعراب 
ميتوانند داشت؟ گويي آن چه از ژرفاي تاريک و ناعقالني نفس به هنگام خواب رو ميشود با وجود 
رويابين هيچ نسبتي ندارد، اما حقيقت آن است که وقتي ما خواب ميبينيم اين ديگري نيست که به جاي 
ما خواب ميبيند، بلکه بر عکس رؤيا برخاسته از ساحت وجودي خود ماست هر چند اين ساحت سر 
چشمه در کهنترين و بدويترين روح همه اعصار و همه تودهها داشته باشد. رؤيا به ما نهيب ميزند که 

عقالنيت و قانون روزمان بسنده و ناوابسته نيست.   
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چه بسا همان طور که کانتي از زبان ژرژکين ميگويد در ما چيزي بسي نيرومندتر از عقل هشيار، 
چيزي هم چون حيواني زورمند و وحشي و آتشين مزاج در غليان است که با وجود عمر درازش جوان-
ترين جانور و اصليترين آفريده دنياي ما و هدف و آينده آن است و اهل عقل دوست دارند آن را جنون، 
ناهنجاري، بيماري و ديو درون نامند. دانشمندان و فرزانگان ميپندارند که ديو درون خود را بيرون کرده-
اند. آنان چنان در بحر دانش خود فرو رفتهاند که دانش آنها نيز تا ژرفترين ژرفناهاي روانشان فرورفته 
است، پس خواب و بيداري آنها چندان تفاوتي ندارد. آنان در خواب نيز به دنبال فرمولها، واژهها، کشف 
عناصر جديد و آراستن عناصر طرحهاي خود هستند. فراموش نکنيم که کانتي در نخستين فصل کتاب در 
معرفي قهرمان رمانش خوابهاي او را نيز به همين روال توصيف ميکند: حتي تصاوير خوابهايش 
حدودي مشخصتر و ساختماني نمايانتر از صحنههايي دارد که مردم بيشتر در خواب ميبينند. تصاوير 
بيشکل و بيرنگ و نامشخص تاکنون در خوابهاي او ديده نشده است. شب هرگز چيزي را براي او 
وارونه و نامتعارف نمينمايد. صداهايي که در خواب ميشنود از منابعي عادي، چنان که در بيداري صادر 
ميشوند و سخناني که در خواب ميگويد کامالً عاقالنهاند و همه چيز در خوابهاي او معناي خود را 

حفظ ميکند.  
با چنين تمهيد پيشيني رؤياي کين نه فقط هولناکترين است بل افزون بر آن بايد رؤيايي بيسابقه 
عجيب و استثنايي و در تضاد با همه رؤياهاي عمرش باشد: مردي بلند باال و فرهيخته و دست و پا بسته 
به ايوان معبدي که يوزپلنگهايي با پاهاي آدميان از دو سو بر او چنگ مياندازند، قلبش را از سينه برون 
ميآورند تا فوران خون به آسمان رود و سپس کتاب از پس کتاب از سينهاش فراجهد و در زبانه آتش 

افتد. مرد بند ميگسلد تا کتابها را نجات دهد. انسانها او را به بند ميکشند و مابقي ماجرا.  
تعاقب بيدرنگ اين رؤيا و نخستين اشتباه کين درباره ترزه، بيسابقگي، کنتراست و تباين آن با 
رؤياهاي همه عمر کين، اشاره به صدايي که از آينده خبر ميدهد و از همه اينها مجابکنندهتر مضمون 
و پيام کلي اين رؤيا آن را با تمام قدرت و وضوح به هشداري پيشآگاهنده نزديک ميکند. کين در رؤيا 
خودش را ميبيند که در هاويه مظلمهاي عرقريزان و هراسان به هر سو ميدهد تا آنچه را در آتش 
ميسوزد نجات دهد، در جايي که انسانها به کتاب مبدل ميشوند کين بيش از انسانها براي نجات 
کتابها تقال ميکند. کين بيش از بيداري انگيخته ترس هميشگي او از سوختن کتابخانه شخصي اوست. 
عقل را به تجربه رؤيا به مؤلفههايش گسيل ميدارد و هر بخشي از رؤيا را به خاطره آن چه اخيراً در 

کتابها خوانده يا در چوب نگاشته يا در تابلويي ديده است پيوند ميزند و زهر مهابت رؤيايش را ميکشد.  
به نزد او اين رؤيا به ترزه، به دوري نخبگان از انگيزههاي رفتاري تودهاي و خالصه به آن بيرون 
هيچ ربطي پيدا نميکند. پس از اين است که به عقل کل، به کنفوسيوس متوسل ميشود گويي رؤيا به 
مثابه جادوگران مکبث است و کنفوسيوس هم چون ليدي مکبث. گوش او شنواي صداي درون خودش 
هم نيست. او تنها صداي مرجعيت از برون بريدهاي را ميشنود که از همان خط  اول داستان درگفتگوي 

قيممآبانهي او با کودک به گوش ما ميرسد.   
درستي آن چه کين درباره عامه از پيش ميداند صرفاً در آن است که گفتارها و کردارهاي عامه 
برخالف آن خودش مو به مو مطابق با عقالنيت محض و جاودانهاي که فرزانگان بزرگ از عصار کهن 
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آن را تقديس کردهاند، نيست. همين و بس. اين که خود اين گفتارها و رفتارها و راز پنهان و انگيزههاي 
نهان آنها چيست براي کين هم چون سيارهاي دوردست ناشناخته است. تفاوتهاي ظريف و گونهگوني 
الحان و نواهاي ارکستر عظيم جامعهاي که بيش از خواندن و نوشتن درگير تقال براي زيست، زنده بودن 
و تأمين حال و آينده است، توده مواجي که در آن نيروي تشويشناک و شهوتآلود نهفته در تنها و 
جانهاي نفوس بيشمار و رنگارنگ مجال بروز ميجويد، رانشها، آرزوهاي سختسر، انگيزشهاي 
پافشار و پافشاريهاي ناگزيري که از عقالنيت و اخالق محض و مقدس به هيچ وجه فرمان نميبرند و 
از آن جا پليس و قانون را مدعي عدالت و مشروعيت ميسازند، زمينهاي پيش داده. باورهاي فرادادهاي 
که هيچ انتخاب عقالني و ناعقالنياي در آنها نقش نداشته، اما آنها نقشي محوناشدني در ترسها، 
باورها، حريمها و طرز نگاهها به نژاد، اصالت، کهتري و مهتري و سنجههاي توجيه ناشده شؤون انساني 
دارند، اشباح ايدئولوژي، آيين، زبان و گفتمان ساري و جاري در پرتابگاههاي انساني که هرگز گوشي 
بدهکار به کوگيتوي دکارت و حکم تنجيزي کانت نداشتهاند، نقوش پراکنده کتمانها و دگرنماييها که 
فرهنگ را به دروغ و بربريت آلودهاند، اينها و شمار بيانتهاي نونو شونده و هر دم زادهشوندهاي از 
مصاديق انضمامي و زنده انتزاعياتي چون عشق، نفرت، ستم، شهوت، عدالت، خوشبختي، کاميابي و 
ناکامي و مانند آنها اين همه در چرخه ماشينوار و بياحساس حکومت معنوي کين به صورت توده يک 
دست و خميرگونهاي با برچسب توده بياصل درميآيند. چرا؟ چون مطلقترين عقالنيتها هرگز به درک 
اين همه ره نمييابند چرا که چنين درکي تنها در عمل و زندگي کردن ممکن ميگردد. عقالنيت 
فراتفسيري که ايدئاليسم فلسفي و به تعبير مارکس و آدورنو ايدئولوژي آلماني کاخهاي عظيم سيستمها 
را بر آن بنا کردهاند، تنها ميتواند هر امر ناهمخوان و نااينهماني را سلباً دفع و فيالجمله در مغاک 
ناحقيقت دفن کند. واقعيت همان ناحقيقت است. اين وارونهبيني افالطوني فضاي جمجمه کين را پر 
کرده است. او از بدو کودکي در ميان کتابها زيسته است. شناخت او از آن چه در آن بيرون جريان دارد، 
از نوعي نيست که ريشه در زيستي ناگزير در جهان بيرون داشته باشد. شناخت او شناختي کور و دورادور 
از هر آن چيزي است که از مطابقت با سرچشمهها، ذاتها و بنيادهايي ابا ميکنند که قوام و دوام نابسته 
و مطلق آنها به حقيقت تعبير ميشود. بيمرگي و جاودانگي که در زندگي انسانها سراب و حبابي بيش 
نيست، نشان ماهوي حقيقت است. بلندجايي که فراسو و برفراز تفسيرها، تصورها و نگرگاههاي محدود و 
پراکنده انسانهاست، منزل گاه حقيقت است. چنين حقيقتي به آن ميارزد که حادثات گذرا و انسانهاي 
ميرا را قرباني آن کنند. ستمگر و ستمديده، دزد و پليس، شاه و گدا با آتش خشک و ترسوز و بيدرد اين 
حقيقت به يکسان سزاوار سوختنند. کتاب در رمان کانتي نماد چنين حقيقتي است. ترزه از آن رو قدسي 
ميشود که اين نماد را تقديس کرده است. کين که کسي جز خود را دوست ندارد (چيزي که در واکنش 
ناسپاسانه نسبت به فريادرسي برادرش در پايان داستان به تمامي عيان و عريان مي شود) از آن رو 
خودش را دوست ميدارد که به تمامي در خواب و بيداري، در باطن و ظاهر خود را روحي سرشار از 
عقالنيت محض ميپندارد، روحي شکاف ناخورده، پراپر و سنگوار که بيدارياش در خوابي است نسبت 
به هر آن چه از آن بيرون است. اما آيا چنين روحي در هرحال و در هر وضعي مي تواند وجود داشته 

باشد؟ يا به ديگر سخن انسانيتي اين گونه با عقالنيت محض اصالً وجود دارد؟   
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رؤياي کين آري گفتن به اين پرسش را منتفي ميکند، ليکن اين چيزي است که ما و راوي مي-
بينيم. کين با عقالني کردن رؤيا که خود شکافي است در عقالنيت به خود بودن و صداقت پندارين خود 
ادامه ميدهد. چطور يک انسان ممکن است راز وجود خود را پنهان کند؟ اين اندرز معمايي کنفوسيوس را 
بايد به کار بست. آزمود و چون تأييد شدند با يقين بيشتري به آنها پايبند شد. کين دانسته است که 
کاربست و آزمون تنها گشايشگر رازند، اما هنوز با تأييد پيشاپيش پندار خود نام دروغ گفتن به خود را 
صداقت مينهد. او کور است. کور به دو معنا. نخست آن که ترزه را قديسه پنداشته، ديگر آن که ترزه 
اهريمن خود درست هماني است که الزم دارد تا آن چه را پيش از فاجعه ميبايست فهميد پس از قاجعه 
به او بفهماند: انساني که صرف عقالنيت و به قول افالطون عين حقيقت باشد نه وجود دارد، نه اساساً 
وجودش ممکن است؛ چه در قصر خلوص، چه در النه اوباش و روسپيان، چه در کتابخانه ابدي، چه در 
کشاکش حادثات بوقلمون صفت. عقالنيت در برابر نيروي رانشها و انگيزشهاي نفس و در برابر قانون 

شب و آيين شر بسي آسيبپذير و شکننده است.   
کين نيازمند پس گردني است تا پندار تهي و وارونهاش فرو ريزد، ترزه هم چون شب جهان بر 
چشمي که از تابش کورکننده نور يکدست روز کور شده است، جيغ ميکشد. کين تا حد انجماد مقاومت 
ميکند. ترزه اين ايمانويل کانت را با اردنگي به النه اشرار مياندازد. دنياي بيسر، جهان بيکلهها، جهاني 
که همچون تصور و اراده منهاي بيشمار است، آغاز ميگردد. کانتي حرمت فرهنگ آلماني حرمت کانت 
و هگل و هايدگر را نگه ميدارد و نام نخستين پرده اين جهان را به جاي چيزي چون کانت در روسپي-
خانه بهشت آسماني ميگذارد. در اين بهشت هوشمندي به جاي عقالنيت بينور و بيخاصيت با قدرت 
مشت همعنان ميگردد. آيين اخالقي در اين جا هر آن چيزي است که در خدمت زنده ماندن، پول، طال 
و خواجگي و بهرهکشي باشد. همه به هم دروغ ميگويند و شکي ندارند که کار درستي ميکنند. صداقت، 
رفاقت و عشق و ايثار مايه بدنامي و بلکه مضحکه است. اين جا همه چيز مجاز است و تنها پليس که 
خود دزدتر از دزدهاست مخل امنيتي است که با پول دزدي، آدمکشي و فساد به دست ميآيد. اين جا در 
غياب پليس بهشت آسماني است. کين هم چون آدم هبوط کرده از فردوس از اوج خلوص به حضيض 
ناخالصيها ميافتد. نيروي شر چنان جان تازهاي به رمان کانتي ميبخشد که احتماالً خواننده نيز از 
ماللتخاطر بيرون ميآيد. کيست که از شنيدن شرح قتل لذت نبرد؟ خانوادههاي بورژواي شريف و وفادار 
به قانون نيز که حضورشان در رمان کانتي بسي کمرنگ و زودگذر است از اين قاعده مستثنا نيستند. 
هراس و هيجان بيخطر از ديدن خونآشاماني که به کنج دنج تماشاگر فيلم يا خواننده رمان کاري ندارند 
صرفا تلنگري به ماللت خاطر نيست بل به قول ارسطو مايه پااليش روان از احساسات تيره و تار است. 
ميانمايگان در رمان کانتي تنها در يک جا حضوري قوي دارند: آن جا که به صورت توده خشمگين و 
تشنه خشونت خود را در جمعيت خروشان مخفي و غوطهور ميکنند. توده شر نهفته در تاريکخانه جان را 

رها ميکند.  
زهر تهديد در شور مردم شديد ميشد. مردم هر يک سهم خود را از گردنبند مرواريد ميخواستند. 
حتي آرامترينشان اختيار از کف داده بودند... مردها چنان او را زيردست و پا لگد ميکردند که آبلنبو شد. 
زنها اول به آسمانش بردند و بعد با ناخن به جانش افتادند. همه ميخواستند نابودش کنند تا جز لکه 
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رسوايي که بود از او باقي نماند. اما پيش از نابودي ميخواستند او را ببينند. زيرا اگرچه هزارها نفر فرياد 
کينه ميکشيدند. ده دوازده نفر بيشتر او را نديده بودند. راهي که به گورزاد، اين توله ابليس ميرسيد با 
مردم نيکخواه مفروش بود. همه او را ميخواستند. برايش لهله ميزدند. پدران فرزندان خردسال خود را 
سردست بلند کرده بودند وگرنه زيردست و پا له ميشدند. و ديدني از بلندي بهتر ديده ميشد و از ديدن و 
آموختن غافل نبايد بود. به اين شکل با يک تير دو نشان ميزدند... دو نشاني که البد يکي عبرت است و 
ديگري لذت. مينمايد که پليس و دادگاه با اعدام جاني در مأل عام به جانيان خدمت بزرگي ميکند، چه 
اگر دژخيم دولتي با نرمي و مهرباني طناب دار را در جايي از گردن که درد جان کندن را کاهش ميدهد، 
نميانداخت، غيرت تودهاي که با حضور محکوم از احساس تقدس ميترکند، محکوم را با چنگ و دندان 
و قيچي تکه تکه ميکرد. چنين است نگاه کانتي به جهان بيسر. فرهنگ و عقالنيت بزکي بيش نيست.  
درباره تأثر خوانندگان نميتوان غيبگويي کرد، ليکن نويسنده خود از گورزاد شياد و دغل کاراکتري 
چندان گيرا ميآفريند که قتل نابهنگام او مايه تأسف ميگردد. کانتي هواي تجرد و رهايي از قانون و 
آداب ميانمايگي را در خواننده برميانگيزد. شرکت خواننده در شور زندگي جاري در کافه بهشت آسماني 
بينياز از هرگونه فلسفهورزي و فارغ از تکلف و تعارف خواننده را شاهد توده ناآرام و سرکوب گشته درون 
خودش ميکند. متصدي فروش بليط و خياط که در رمان از معدود اشخاص مبادي قانونند بسي دلزننده 
و رمانندهاند. متصدي بليط تنها وقتي گورزاد را ايستاده در مهد فرهنگ جهان ميخواند که او ظاهر خود 
را با دقت آراسته است. فرمانبرداران قانون و قانونشکن در حيطه سرمايهداري ظالمانه به يکسان همه-
چيز را با پول و ارزش مبادله ميسنجد ليکن قانونشکن از نقاب شرافت نابرابرانه محروم ميگردد. در 
دنيايي که پول خداست دزد از پليس شريفتر است چه اولي از ميليونرها ميدزد و دو ديگر حافظ 
ميليونرهاست. پليس به راستي هيچ خاصيتي ندارد... يک کارمند مافنگي با چندرغاز مواجب ماهانه که 
هيچ سرمايهاي هم ندارد و کارش فقط مراقبت از معامالت تجارتي يک شرکت بزرگ است چه مي- 
فهمد؟ در دنياي بيسري که کانتي وصف ميکند قانون جنگل پوستين مدرن پوشيده است. درباره اين 
دنيا که در آن غايت ستمديده فتح اريکه ستمگري است، بسنده نيست که بگوييم به عدالت، به فرهنگ و 
عقالنيت و به اخالق اميدي نميرود. اين امور در اين دنيا ممتنع و ناممکناند. جنون تنها راه رهايي است. 
آفريدن جهاني ديگر در سر و حمل آن به ديوانهخانه همچون رهايي از طريق ديگربودگياي دقيقاً در 
قطب مخالف خودبودگي پترکين جلوه ميکند. خود را بايد سه بار انکار کرد. (ص 577) خودبودن آن 
حقيقتي که پترکين حتي آن جا که همه جهان به فريسيان تبديل شدهاند. (ص 343) از آن دست نمي-
شويد با انکار فريبندهتري که از جنون مضحکتر است آهنگ حفظ خود دارد: انکار حضور ديگري که 

زاللي حقيقت خود آيين را با شبيخون خويش کينآلود و درندهخو کرده است: انکار ترزه.  
اما با اين انکار قصر خلوصش را باز پس نميتواند گرفت. يادهاي او اينک شرارت، قتل و آتشسوزي 
را به خلوتگاه قديم ميآورد. پرده حريم حقيقت که با دوري از مردم پاک مانده بود، اينک پاره و بيعفت 
شده، اينک از جهان اوباش شناختي دارد که در خود خويشتن رخنه کرده، پوسته نازک عقالنيت را در 
شکافته و سويداي تاريک و جنايتپيشهاش را چون قلبي که در رؤياي قديم از سينهاش برون آورده 
بودند، خارج کرده است. کين به جايگاه سابق برگشته، همهچيز همانگونه هست که قبالً بوده، گويي 
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هيچ چيز دست نخورده است اما کين ديگر کين سابق نيست. سر او اينک آکنده از جهاني تازه است، 
حافظه او از يادهاي وهمناک شرحه شرحه است. او اينک بالهت جهان بيرون را بيآزار و بيخطر نمي-
بيند. شعلههاي شرارت آن جهان درون و برون خانه را به آتش ميکشد. رؤيا تعبير ميشود. کتاب و 

انسانها با هم ميسوزند.  
رماني است با طرحي انديشده و سنجيده. در اين رمان فرم همان معنا و معنا همان فرم  آتش کيفر
است. رمان در هر حال رمان است و در نتيجه ناتمامي، شاخ و برگ، حاشيهروي و گاه پرچانگي سامان 
آن را بر ميآشوبد. رمان همان قدر ناتمام و سرکش است که موضوع جاودانهاش يعني جهان انساني 
چنين است. با اين همه از راوي داناي کل به تعبير فلوبر انتظار ميرود که در جهان داستانش نقش 
خدايي همهجا بين ايفا کند که همه جا هست و هيچ جا نيست. سروانتس که از پيشگامان چنين روايتي 
اثر  جونز تام است، هنوز به آن منزلتي نرسيده بود که خنده خداي همه جا بين خود را فروخورد. راوي در
جاودانه هنري فيلدينگ جاي جاي بيپروا پرده از چهره برمياندازد. در قرن نوزدهم يعني در دوره راويان 
فضول، ادبيات داستاني غرب شاهد ابراز وجود رماننويسي است که وحدت ارگانيک رمان را به وحدت 

فرم و معنا در شعر نزديک ميکند: گوستاو فلوبر.  
فلوبر، دون کيشوت را جدي ميکند. مادام بواري هم چون دون کيشوت خيال فراگذاشتن از واقعيت 
مبتذل و ماللآور پيرامونش را از فضاي سينه به حيطه عمل تحميل ميکند. واقعيت بنا به رسم ديرينهاش 
از خياالتي که زاييده و برآمده از زهدان خودش نيستند بيرحمانه انتقام ميگيرد. دون کيشوت، مادام 
بواري و آناکارنينا صرفاً نمونههاي شاخصتر از رمانهايي هستند که چنگ و دندان خونآلود و مرگناک 
واقعيت را بر گلوي خياالت نابرآمده از بطن واقعيت فراپيش ديده مينهند از قضا آن چه دون کيشوت، 
مادام بواري و تا حدي آناکارنينا را جرأت عمل ميبخشد کتاب است. افسانه پهلوانهاي قديم و ماجراي 
دلباختگان هنجارشکن و دليرخيال يورش بر هيوالي واقعيت را برميانگيزند. واقعيت با نگاهي سرد و 
سترون ميگذارد تا پهلوان پنبههاي سودازده خياالت خود را هر دم فزونتر کنند. ميگذارد تا کوهي از 
خيال باليدن گيرد و سپس چشم انتظار فاجعه، فاجعهي فروريختن يکباره کوه بر سر بانياش، فاجعه 
بيداري و باز شدن چشم و گوش را به تماشا مينشيند. اين چنين است رسم روزگار غدار، اين چنين است 

کينستاني واقعيت از خيالپردازي فارغ از زمين و زمان.  
فلوبر چگونه دونکيشوت را جدي ميکند؟ پاسخي که از متن مادام بواري ميتوان دريافت همان 
چگونگي روايت است. داناي کل در دونکيشوت و تامجونز خود را دخيل ميکند. فلوبر به جاي دخالت 
راوي ميگذارد تا شخصيتها خود از جانب خود سخن گويند. اين صرفاً ترفندي شکلي نيست. ما خياالت 
مادام بواري را جديتر ميگيريم. چه اين خياالت براي خود او جدي است. او جانش را براي خياالتي که 
از کتب برخاستهاند، ميدهد. دونکيشوت نه چون مادام بواري ارسنيک ميخورد، نه چون آناکارنينا خود را 
به زير قطار مياندازد و نه چون پترکين خود و کتابخانهاش را آتش ميزند. مرگش طبيعي است و هنوز 
رنگ مضحکهاي دارد که ديگري بر آن ميزند. پترکين برعکس در واپسين لحظات با شدتي که در تمام 
عمرش سابقه نداشته است ميخندد، ليکن جز بهت و اندوه و درد و هر چيز ديگري بجز خنده و مضحکه 
برنميانگيزد. خنده تراژيک کين همانقدر هر چند طرح رمانش را به قد و قامت بيلگامترين روايت 
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داناي کل ميبرد، اما اين راوي نه صرفاً بر سر قهرمانان پرسه ميزند نه غاصبانه بر کارشان داوري مي- 
کند. او خواننده را با جهان هر يک از قهرمانان کوچک و بزرگش چنان همراه و همسفر ميکند که هيچ 
يک از آنها را نميتوان به وسيلهاي صرفاً براي سخره و مضحکه نازل کرد. رمان کانتي اثري است 
انديشهبرانگيز که صورتهاي کثيري از غفلتها و خودفريبيهايي را افشا ميکند که بعيد است کسي 
خود را نيز در آنها پيدا نکند. از حيث زيباييشناختي همه هنر کانتي در آن است که هيچ چيز زيبايي را 
نشان نميدهد بل جهان زشت را به زيبايي رسوا ميکند. اين تعبير فلسفي که جهان تصور و يا تفسير و 
هنوز چيزي کم دارد. جهان واقعي يا به تعبير کانتي  آتش کيفر منظرگاه من است در بيان پيام نهفته در
جهان بيسر که راه ميان نخبگان و ديوانگان است در آن بيرون وجود دارد، لمس ميشود، ميسوزاند، 
ميکشد، چپاول ميکند و شمار انبوه انسانها را با زنجيرهاي نامريي هم زنجير ميکند. مکنت، شهوت و 
خواست قدرت و امارت انسانها را به فقر، رذالت و خفت ميکشاند. تصورات و تفاسير اين انسانها از 
واقعيات برآمده و با واقعيات بيگانه نيست. بسنده نيست که بگوييم جهان تصور من است بل تصور من 
شيوهاي است که من براي فريب خود و جهان به کار ميگيرم. اين توده خودفريب و يکديگر فريب همان 
نيروي انساني مستعدي است که قدرت خشونت را در دولت برآمده از خودش به هيواليي جهانسوز 

تبديل ميکند.  
در حقيقت با نوع خياالت نوستالژيک دنکيشوت و مادام بواري،  آتش کيفر فريبکاري شخصيتهاي
با اغواي کوپيدون و سيرنها و با رؤياهاي رمانتيک عصر وردزورث و کالريج تفاوت دارد. در رمان کانتي 
رؤياهاي زيبا و واال آلوده پول کثيفاند. برادران کين مينمايد که از اين حکم مستثنا هستند. مينمايد که 
آنها نقش رهايي از جهان کثيف را ايفا ميکنند، ليکن آنها صرفاً نيروي شر را در خانه خود پنهان 
کردهاند. کانتي همه کاراکترهاي خود را در دايره بستهاي که مرکز آن پول و ارزش مبادله است محاط 
ميکند. فريبکاري اشخاص او مغاکي است که خود آنها ميان مافيالضميرها و گفته وکنشهاي خود 
پديد ميآورند تا جهان را به دام اندازند. مشکل آنان که بيسر ناميده ميشوند صرفاً عجز از شناخت 
ديگري نيست، مشکل اساساً به معرفتشناسي و حدود فهم و زبان مربوط نيست. مشکل در گونهاي 
فروبستگي و کتمان آگاهانه يا ناآگاهانهاي است که در دنياي يکديگرخواران هر کس به نحوي در پيش 
ميگيرد تا از قلمرو و آسيبپذير و ناايمن فردي خود در برابر توده هيوالسان صيانت کنند. نه فقط کين 
بل هر کس براي خود کتابخانهاي دارد. با شيوههاي جنگ و گريز هر يک از بيکلهها شباهت دارد.

ميتوان گفت که کتابخانه کين و جهان بيروني که متصدي بليط راهآهن مهد تمدنش مينامد هر دو 
چهرهي کژنماي آنگونه بربريتي است که گرچه با مناسبات سرمايهداري همبسته است اما دست کم از 
قول کانتي نميتوان گفت که از اين دو کدام علت است و کدام معلول است. چه هر جا قدرت پول و 
ارزش مبادله مطرح ميشود (از جمله در رمانهاي بالزاک و برخي از آثار داستايفسکي و ديگران) الزاماً 
نشاني از مارکسيسم و حتي سوسياليسم نميتوان يافت يا ساخت. به همين منوال گرچه ازدواج عقالنيت 
و خردستيزي يا فرهنگ و بربريت يادآور تئودورآدورنو و والترينيامين است ليکن کانتي نشانهاي قطعي در 
اين باره نشان نميدهد که قوه انتزاع و خردابزاري يک تنه و منحصرانه سببساز همه بربريت جهانخوار 
و تصرفطلب خونباري است که به نازيسم و قساوتهاي جنگ جهاني اول و جنگ داخلي اسپانيا 
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انجاميده است. سائقه شرارت و تصرف جهان در ژرفناي تاريک و ديرينه نفس آدمي است که اهل خرد 
ميپندارند که آن را پس پشت نهادهاند. کانتي اين سائقه را ميل چيرگي بر توده درون مينامد. به اين 
اعتبار در جهان کانتي هر کس ديگري را به چشم گرگ مينگرد و فرهنگ صرفاً باعث شده تا او از حق 
گرگپويي خود دفاع کند. هر کس بايد سخني گويد که خود را لو ندهد و برعکس شنونده را به دام 
اندازد. مناسبات انساني همواره جنگي است پنهان که حمله و دفاع الزمه آن به حساب ميآيد. زبان 
کارکردي غير از همدلي، مفاهمه و همدردي دارد. زبان شمشيري است که با پنبه سر ميبرد. فرايند 
دگرديسي نبوغ به جنون و اصالت به رياکاري در پيشروند رمان از عشق خالصانه به کتاب و از نگاه 
فرزانگان حکمت جاودانه چين و هند و يونان به زبان داللي صنف کتاب کشيده ميشود. در چنين جهاني 
اخالق و عقالنيت محض کانت نه انگيزه و نه سرچشمه بربريت بل اساساً ناممکن است. در چنين جهاني 
محبت و حقيقت مسيحايي مفلوج، توخالي و دستباال دستاويز گناهشويان است. کانتي اندرز و رهنمود 
نميدهد تا خود را نيز چون قهرمانش مضحکه کند. او نسخهاي نميپيچد. رمان او گونهاي هشدار و 
محاکمه است. محاکمه خرد و فرهنگ بزک کرده و رياکارانهاي که حضور پافشارانهاش صرفاً غفلت از 
شرارت واقعي را مجاز ميدارد. اگر در نهايت خود را ناگزير سازيم که کميته پايان خوشي از ديوانهخانه 
تکاندهنده کانتي برون آوريم تنها ميتوانيم به جملهاي شرطي بسنده کنيم: اگر بناست جهاني بهتر و 

امنتر داشته باشيم، طرح آن را بايد از همين جهان، در همين جهان و براي همين جهان دراندازيم.  
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