
 

 

 :در ردیف آخر

 کافکا و انقالب اکتبر

 

 نیما پرژام

 

گوهایش با گوستاو یانوش وانقالبی که بنا به گفت - وقوع انقالب اکتبر در روسیه ی یعنی درست در آستانه 1917 ی هو فوری 1916فاصل نوامبر  کافکا در حد

به چاپ « پزشک دهکده» ی هکه حدود دو سال بعد در مجموع «آخردر ردیف »نوشت به نام  کوتاهی روایی ی هقطع –توجه او را به خود جلب کرده بود 

گیرد و آن را به یکی کار، ایدئولوژی و انقالب را به کار مینیروی طبقاتی، استثمار  ی هجامعمارکسیسم نظیر مضامین آشنای از هایی  نشانه که داستانی iرسید.

آثاری که  ،مانندانفجار تخیل شاعرانه می و ریاضیات عقالنیت سرد منطق واز غریبی کیمیایی ترکیب بهکند که تبدیل می های کوتاهش نوشته دسته ازاز آن 

 :زنندپهلو می و از سوی دیگر به شعر ناب گیرندرا به کار میاز یک سو زبان سرد و رسمی بوروکراسی و قانون 

خورد های آزگار بدون فرجه بر اسبی که تاب میرحمی ناگزیر کند ماهشالق به دست بی ی هبنابود گرداننداگر سوارکار زن مسلول و نحیفی را در سیرک »

زنان بر اسبش پیش برود، بوسه بیندازد، کمرش را پیچ و تاب دهد، و اگر این نمایش احتمال داشت در ناپذیر دورادور بگردد، چرخپیش روی تماشاگرانی سیری

های ها که به واقع چکشتشویق و فرود فرازها، به همراهی هواکش ی هناپذیر ارکستر و همهمای مالل آور در میان غرش پایانآیندهنهایت چشم انداز بی

بیاید، خود را به ها به شتاب پایین تمام ردهبا عبور از های طوالنی آن وقت شاید تماشاگر جوانی در ردیف آخر جایگاه تماشاچیان از پله –اند ادامه یابد بخاری

  در هیاهوی ارکستری که همچنان در حال نواختن موسیقی مناسب است.« بس است!»میان میدان بیاندازد و فریاد بکشد 

 ونچدود،  سبکبال به میان میدان میگشایند،  کاران سرافراز جلویش میکه خدمتهایی  چون بانوی زیبایی، سرخ و سفید، میان پرده -اما چون چنین نیست 

کند و  آید؛ چون به نرمی بلندش می کشد، با تنفسی که سرسپردگی حیوانی از آن متصاعد است، پیشش می سیرک محترمانه نگاه بانو را به خود می ی هگردانند

تواند تصمیم بگیرد که  سیرک نمی ی هدختری است که رهسپار سفری خطرناک است، چون گردانند ی هگذارد، انگار که او گرانبهاترین نو می «ابرش»بر اسبی 

دود، چون با چشمی تیز  گشوده کنار اسب می دهد، چون دهن شود و با زدن شالق عالمت را می با شالقش عالمت بدهد، چون سرانجام بر خود مسلط می

زند،  انگلیسی بر او بانگ می ی ههشدار دهندشمرد، چون با فریادهای  اش را تقریباً باورنکردنی می کند، چون چاالکی هنرمندانه های سوارش را دنبال می جهش

و  آورد خواهد که بسیار مراقب باشند، چون پیش از پشتک بزرگ خطرناک بازوهایش را باال می ها را به دست دارند می هایی که حلقه چون خشمگینانه از فراش

بوسد، و  اش را می گذارد، هر دو گونه کند و زمین می سب لرزانش بلند میکوچولو را از روی ادختر کند که خاموش باشند، جون سرانجام  به ارکستر التماس می

هایش، در ابری  سیرک، برخاسته بر سر پنجه ی ه، چون در حالی که بانو خودش، تکیه داده به گردانندداند راز احساسات تماشاگران را برایش کافی نمیبا ی ههم

تماشاگر چون این طور است،  –ریک شوند کند که در پیروزیش ش یرک دعوت میعقب برده، از تمام س از گرد و غبار، با بازوهای فراخ گشوده و سر کوچک

 «گرید. رود که انگار در رؤیایی دردناک، بی آن که خودش بداند می گذارد، چنان در مارش پایانی فرو می جلویش می ی هاش را روی نرد جایگاه باالیی چهره

 

 کافکا با انقالب اکتبر قرائت کند. ی هرابط ی هزمین فوق را در پس ی هیادداشت حاضر می کوشد قطع
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آدورنو، بنیامین، بکت، چاپلین، فلینی، به خود جلب کرده است. را ای از متفکران، نویسندگان و هنرمندان  گستردهبسیار مضمون سیرک طیف 

نخستین وجه این  حاوی مازادی دوگانه است. سیرکتوان گفت  عموماَ میاند.  وندرس ... و البته کافکا احتماالَ تنها بخش کوچکی از این فهرست

این  .تمثیلی از اتوپیاستغالباَ ماند و میمعصومیت کودکانه  و انفجار زیباییبه  که ای سویه، است بخش رهایی/شناختی زیبایی ای مازاد حاوی سویه

که به نظر های کافکاست  در رمان کمیابفضاهای یکی از « آمریکا»در رمان « تئاتر طبیعی اوکالهاما»یافتنی است. حتی در کار کافکا نیز مازاد 

در مضمون شیطانی و تاریک  ای  وجه دوم به سویهاما  .شویم بخش، پرهیبی از یک اتوپیا، مواجه می با حضور مبهم چیزی رهاییدر آن رسد  می

 به عنوانسیرک تلقی  که از آن بیشتر در ،انبندباز ی هاستثمار شد های تنتربیت حیوانات با شالق و که نه صرفاَ در هیأت  کند سیرک اشاره می

از سرگرمی و نمایش ارزش « سازی صنعت فرهنگ»و  «نمایش ی هجامع»که در عصر یابد  نمود میماشین اقتصادی  نوعیای برای  استعاره

 ی تاریک پسزمینه است، جایی که درها در داستان پینوکیو  بازی شهر اسباب ،دبی عالی از این وجه شرورانها ی هنمون. کند اضافی خلق می

داری به یک سیرک شاد  سرمایه ی هجهان تحت سلطظاهراَ کنند تا از آن ها کار بکشند.  آدمها را به خر تبدیل می ها های نورانی سیرک صحنه

i.داردهای ظلمانی  اند که پشت صحنهم می i آمیز و سرشار از آیرونی. هر دو وجه سیرک سر و کار داریم اما به شکلی اغراق در داستان کافکا با  

 ی هواروندو روایت  نگاه نخستدر راوی به ما می گوید که روایت نخست یک روایت فرضی و خیالی و روایت دوم یک روایت واقعی است. 

لحن  از طریق این تضاد .است کند، در روایت دوم نشانی از ظلم باقی نمانده تصویری ظالمانه عرضه میهر چه روایت نخست : نمایند می یکدیگر

عشق  ،سرشار از جلوه های اغراق آمیز انصافشاد و آن فضای  ناگهان دوم روایتورود جوان به اما  .شود می تشدید هم هر دو روایتآمیز اغراق 

زندگی »نه با چرخشی از نوع دوم روایت در گذر از روایت اول به انگار کند.  می تبدیلحال و هوایی مسموم، ماخولیایی و مشکوک را به  و احترام

 معتقد بلوخ ارنست ،کرده استپنهان « ها جایی در آن پس و پشت»روایت نخست را  ی هطرفیم که وجه ظالمان ای شعبده، که با «شود شیرین می

 که تماشاگرانی نگاه مقابل در کشید دیواری توان نمی سیرک جای هیچ. است صادقانه و گرایانه واقع اجرایی-نمایشی فعالیت یگانه سیرک» بود

که با نهایت صراحت و شفافیت مراحل مختلف اجرای دختر و حرکات اما در روایت دوم  ،«اند نشسته اجراکنندگان دورتادور بزرگ ای  دایره در

بندی را  بیشتر احساس تماشای یک چشمشود،  توصیف می «تر گرایانه واقع»و  «تر صادقانه»هر چه سیرک  دهد، توضیح می ی سیرک را گرداننده

 بهرود  در مارش پایانی نه چنان که انتظار میاو ، غرق شدن لنگد یک جای کار میفهماند که  واکنش جوان به ما می. کند به خواننده القا می

و متعاقباً کل ای که حال و هوای سیرک  گریه ،ماند ای ناآگاهانه در رؤیایی دردناک می که به گریه ،در تحسین نمایش شور و سرمستپر فریادی

پیچ و  –این که روایت دوم واقعی و روایت نخست کاذب است  -این امر به منطق کلی این قطعه  دهد. می جلوهتصنعی و کاذب روایت دوم را 

 . لنگد یک جای کار می در آن خود واقعیت حالتی غیرواقعی و تصنعی دارد، واقعیتی کهیعنی روایت واقعی، در روایت دوم  دهد. تاب مضاعفی می

 «واقع گرایانه»تصویری روایت دوم  و عرضه می کندخیالی از یک کنش قهرمانانه برای متوقف کردن ستم و استثمار یک تصویر  روایت اول اگر

بایست نه در نوعی روایت سوم و نهایی که  این قطعه را میحقیقت  شاید ،نمادین است که ظلم و استثمار را پنهان کرده استبازی  شعبده از یک

در اما آنچه  .یعنی تنشی که در هر روایت میان جوان و کل فضای سیرک ظهور می کند جست و جو کردها روایت کدام از هر  تنش درونیدر 

نقشی  متنموسیقی در این به طور کلی . تان وحدت می بخشد موسیقی اسوفضای سیرک در تقابل با جمختلف عناصر  بههر دو روایت 

هایی طوالنی هستیم که به جمالت یا  از آغاز تا پایان قطعه شاهد توالی جمله .کارکرد ایدئولوزی است ی هو تا حد زیادی القا کنند محوری دارد

طوری که هنگام خواندن احساس نفس نفس زدن را تداعی  اند، حاوی ضرباهنگی ملموسز این رو اند و ا بخش شده عبارات کوچکتر بخش

دویدن اسب، اوج و فرود صدای تصاویری چون تشبیه ها و این ریتم در  .(می شودمنتقل تا حدی )چیزی که حتی در ترجمه هم  کنند. می

این ارکستر است که در سراسر قطعه در حال تعدیل نمایش و  امر در نهایتاما شود.  ها و چکش مکانیکی تشدید می صدای هواکش ،تماشاچیان

)صفتی که در متن اصلی برای ارکستر انتخاب شده معناهای تطبیق دادن، تنظیم . نمایش استهم و با تنظیم و هماهنگ کردن همه چیز با 



 

 

iکردن و تعدیل کردن را تداعی می کند.( i i  رسد و هر روایت با تقابل جوان و موسیقی به پایان می  به اوج میدر انتهای هر قطعه  ارکسترنقش

    :رسد

گشایند، قواعد بازی را به  صحنه، که فضای کل سیرک را می ی هبرسازندهای  در پایان روایت نخست کنش رادیکال جوان با فروریختن مرزبندی

های طبقاتی  نمایش است و هم مرزبندی وجود و تداومشود که شرط  ها هم شامل مرز میان صحنه و تماشاچیان می زند. این مرزبندی هم می

جدای از ترین بخش جایگاه تماشاچیان تعلق دارد و  بایست توجه داشت که ردیف آخر به ارزان )می .گیرد را در بر میجایگاه تماشاچیان  درون

مختلف جایگاه تماشاچیان رده های از  اوبر عبور نیز ها  از پلهجوان پایین آمدن توصیف راوی هنگام این مسأله درعنوان داستان،  تأکید کافکا بر

نفس حرکت جوان و ورودش به صحنه خود به خود نمایش را متوقف خواهد کرد، یعنی آنچه را که جوان به فریاد طلب  از این رو کند.( تأکید می

اصلی این  ی هدر نسخبا وجود این . بندد و می دکن مچاله میپیماید و  میفضا را  که یشکن شود، کند با خود این کنش طلب کردن حاصل می می

در « در حال نواختن موسیقی مناسب است.در هیاهوی ارکستری که همچنان  ...»: جمله ای هست -« بس کنید!» -جوان پس از کلمات  ،قطعه

این شاید ناشی از و  فارسی این داستان، این جمله به پیش از سخن جوان منتقل شده تا روایت نخست با کالم جوان پایان گیرد ی هدو ترجم

 در فرم اثر به نوعی تا عمالً روایت نخست را پایان دهدنمایش باشد که سخن جوان مبنی بر توقف  تسلیم ناخودآگاه مترجمین به این وسوسه

به همین دلیل است که و درست شود  حس میتا حدی از قضا در متن اصلی نیز چنین مضاعف شدنی  کند.جرایی پیدا وجه ا مضاعف شود و

ناهماهنگی و   کافکا با این جمله کند. شود، جلب توجه می به آن اشاره می« همچنان»کنش جوان که با قید  همزمان با ارکستر موسیقیتداوم 

 .دهد که علیرغم کنش جوان به نواختن ادامه می کند ظهور می یجوان و موسیقی ارکستر کند که میان کنش را عیان می تنشی

بیند ظلم و استثمار را  تواند در آنچه می توان خیال کرد سر آن دارد تا بساط این نمایش ناعادالنه را به هم بزند نمی جوان که می ،در روایت دوم

ی کنش است  داند که آنچه می بیند همه چیز نیست. او چه بسا تشنه ما به شکل ناخودآگاه میشود ا تشخیص دهد. او در موسیقی پایانی غرق می

اگر در پایان روایت نخست شاهد تنشی بیرونی و فعال برای تراژدی. گذارد و نه حتی جایی  نمایش نه جایی برای حماسه باقی می ی هاما صحن

انگار در رؤیایی »اعماق ناخوداگاه جوان تبعید شده است، هر چند که هنوز باقی است: بین کنش جوان و ارکستر بودیم. در اینجا تنش به 

 « گرید. دردناک، بی آن که خودش بداند می
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 از مضامینیچنان که گفتیم قطعه رسد.  به نظر تصادفی نمی ،است وقوع انقالب در روسیه نوشته ی هدر آستاناین که کافکا این قطعه را 

تصویری کوچک وفشرده و روایت نخست به  که طوری گیرد را به کار میاستثمار کار، ایدئولوژی و انقالب طبقاتی،  ی هجامعنظیر مارکسیسم 

تقسیم طبقاتی و علیه استثمار  نفی مناسباتجامعه با  ی هطبق ترین جوانی از پایین :از یک انقالب فرضی کمونیستی شبیه است قدری کاریکاتوری

گذر از روایت اول به روایت دوم  متعاقباَ با ورد.آ قواعد صحنه را به تعلیق درمیهای ایدئولوژی  علیرغم وسوسه آید و نیروی کار به میان میدان می

 مارکس کافی است تا دریابیم ی«سرمایه»ای کوچک به کتاب  تنها اشاره مبهم شدن روابط سلطه. آشنا مواجه می شویم: مضمونیک با بازهم 

عجیب نیست که این کتاب حجیم  نظری است. ی هشویم تا چه حد مستلزم کار سخت و پیچید فهم آن که چگونه استثمار می در جهان امروز

فرض  ای ظاهراَ شفاف از پیش زمینه کند که در پس را آشکار می ای پیچیده« بندی چشم»آن  راز. مارکس و راز و رمز سرشار است چنین از اشباح

ای کثیر به  کار، موجب استثمار عده ی هداوطلبان ی های از مبادالت پابه پا و آزاد از جمله شامل مبادل به میانجی مجموعه نیز برابری و آزادی و

و دیگر )صرفاً( با تقابل آشکار اربابان نشانگر آن است که  پیش از هر چیز« نقد اقتصاد سیاسی»وحود سنت نظری  شود. ای قلیل می دست عده

نه تنها در دوران واسطه  بی ی هوکار نداریم. )هرچند که این گونه روابط مبتنی بر سلطشاهان و رعایا سربردگان، فاتحان و ستمدیدگان، پاد

برای مبارزه در راه آزادی و عدالت و اینک  در تمام جهان و به خصوص به شکلی حادتر در جهان سوم وجود دارد.(هم هنوز که  و کافکا مارکس



 

 

 بخش است که جایگاه نمادین روشنفکر گریزناپذیر بر سیاست رهایی «مکمل»نیاز به این  یم.تفکرنیازمند عالوه بر شهامت و فداکاری برابری 

سازد، جایگاهی که نسبتاً مستقل از سیاست و با این حال بدان مقید است، جایگاهی که نسبت به سیاست همزمان درونی و بیرونی  میرا  چپ

بندی که  ، به آن چشمگذر از عصیان در برابر ظلم آشکاربه این ترتیب در داستان کافکا  دارد. و عدم تطابقناهمزمانی با آن قدری همواره است و 

اما این امر  کند که مارکسیسم از دل آن بیرون آمده. کند، خواسته یا ناخواسته همان حای خالی را نمایان می پنهان و کنش را ناممکن میظلم را 

جهان  زآمیزی سلطه دراآشکار است که پیچیدگی و ردیگر امروزه تصادفی نیست. چرا که این فضای خالی با جایگاه خود کافکا نیز مرتبط است. 

گردش  ی هحیطاز این رو  .زم و ملزوم یکدیگرند منطقی سراپا متفاوت از یکدیگر دارندکه اگرچه ال یابد تجسم میمختلف  ی هدو حیطدر  مدرن

که کافکا در  ای یعنی همان حیطه دارد قانون و بوروکراسی اداریبه نام گون  قدر انتزاعی و شبح رازآلود و انتزاعی کاالها و سرمایه رقیبی همان

های انتزاعی حاکم بر آن بود. همین است که مارکس و  سراسر زندگی ادبی خویش مشغول نفوذ به درون آن و کشف سازوکارهای پنهان و قدرت

با این همه باید توجه داشت که این همنشینی فی الواقع به همنشینی دو منطق عام سلطه،  نشاند. در کنار هم میعلیرغم آن همه تفاوت کافکا را 

سلطه عالوه بر  ی هروابط پیچیدرازآمیز و معمایی تاریخی است که هیچ یک قابل تقلیل به دیگری یا ادغام در آن نیست.  ی هدو حیط

گیرد و تالش برای رهایی از اولی بدون درگیر شدن با  پلیس را هم در بر میقانون و بوروکراسی و  ی هدولت یعنی عرص ی هعرص ،داری سرمایه

در انقالب  سازد تا را قادر می کافکا ،و سازوکارهای معمایی آن رازآمیز ی هاین حیطوجود وقوف به گذارد.  دومی در نهایت خود تالش را عقیم می

ناتوانی و ضعفی که حاصل عوامل گسترده از جمله محدودیت  زد،را تشخیص دهد که نهایتاَ سرنوشت آن را رقم  یناتوانی و ضعفهمان روسیه 

 :ها و جبرهای تاریخی بود

شوند و چیزی به غیر از الی و لجنِ  های انقالب بخار می شود. آب تر می تر و کثیف عمق شود، آب مدام کم تر می وقتی سیل گسترده و گسترده»

های زجرکشیده را از کاغذبازی ها و تشریفات اداری  عریض و طویل اداری و تشریفات آن به جا نخواهد ماند. زنجیرهای انساندستگاه 

 «گو با کافکا( و )از کتاب گفت -اند. ساخته

در دوران حکومت ماجرای واقعی یک مهندس اهل پراگ « ها جایی در آن پس و پشت»کافکا به نام  ی های دربار میالن کوندرا در مقاله

برای شرکت در کنفرانسی به یک روز مهندس پراگی  . ماجرا این است کهکند تا بر شباهتش به جهان آثار کافکا تأکید کند کمونیستی را نقل می

شود. در مقاله  خودش بهت زده می ی های در یک روزنامه دربار به پراگ از خواندن مقاله شبازگشت چندی پس از آن کنفرانس ورود.  لندن می

به دفتر روزنامه و متعاقباً به سراسیمه پس از این که افتراهایی به کشورش زده تصمیم گرفته در غرب بماند! او در لندن نوشته شده بود که او 

در جواب وجود این  بانخواهد آمد. اما  پیشرخ داده و مشکلی برای او اداری اشتباهی صرفاَ گویند که  به او می رود و در آنجا وزارتخانه می

ندارد به زندگی در پراگ ادامه  به غرب او که اصالً قصد رفتن .«مرسوم نیستاین کار »: نامه چاپ کنند شوند تکذیب حاضر نمیدرخواست او 

مهاجرت به ناچار به غرب در نهایت تحملش تمام می شود و ... او  استتعقیب تحت و  شود می شود که تلفنش کنترل دهد. اما متوجه می می

داستان »ماجرای فوق را یک  و نظایر آن «پرونده»، «ترکیب کمدی و فاجعه»، «اشتباه اداری»نظیر  مضامینیکوندرا به میانجی  !کند می

  .می نامد« کافکایی

ای دو پهلو متشکل از یک  نویس چهره کوندرا نیز که به عنوان یک رمان و بود سوسیالیست-لیبرتارین یک چنان چه مشهور است کافکا

به رهبری داند، قیامی  از لحاظ سیاسی خود را علناً وفادار به بهار پراگ می ،گرا و یک ناقد رادیکال و متعهد از خود نشان داده پرست نسبی لذت

 ی چهرهبا  سوسیالیسم»نوعی « سوسیالیسم واقعاَ موجود»در تقابل با بنا داشت  و سرکوب شد شوروی با حملۀه بخشی از خود حزب کمونیسم ک

و  در دوران کمونیستیکشورش  ی هدرونی آثار کافکا با وقایع تاریخی آیند ی هبرداری کوندرا از رابط بنابراین بهتر است پرده .ارائه کند «انسانی

نقد حکومت های های مربوط به  کلیشهو از بستر رایج ادبیات ضدکمونیستی اروپای شرقی بعد از فروپاشی کمونیسم نفس وجود این رابطه را 

موثقی از عالیق سیاسی کافکا در دست  ی هها را بخوریم، هیچ نشان اگر نخواهیم فریب توهمات و افسانه»نویسد:  کوندرا می جدا کنیم.« توتالیتر»



 

 

آن افراد  ی هاش متمایز است، از ماکس برود، فرانتس ورفل، ایگون اروین کیش، و همچنین از هم دوستان پراگی ی هاز این حیث او از هم نیست.

کردند. پس چگونه است که نه آثار آنان بلکه  پیشتازی که مدعی شناخت مفهوم و سیر تاریخ بودند و دل خود را با ترسیم شکل آینده خوش می

بعد »کوندرا که رمان را نوعی کاوش در  «به حساب آید؟اجتماعی –امروزه می تواند پیش گویی سیاسی ...گرایشان،  وست درونکارهای د

 کند. و تاریخ واقعی تأکید میادبیات  مستقل و خودآیین نسبتاَ بر وجود نوعی ناهمزمانی و اختالف فاز میان تاریخِ داند می« تاریخی هستی بشری

بردارد که چه بسا هنوز تاریخ آن ها را به طور کامل متحقق  «وجودی»ن را می دهد تا پرده از امکاناتیرمان نویس این امکا اختالفی که به

و چه بسا  استی آثار کافکا  تر برای فهم ماهیت پیشگویانه ای انضمامی ی کافکا و انقالب روسیه نقطه رابطهبا وجود این ظاهراً نکرده است. 

 تاباند که در تحلیل کوندرا غایب است. بکافکا و سیاست نور  ی هاز رابط بر وجهیبتواند 

iفارسی حذف شده است ی هکه از ترجمگو با کافکا،  و گفت»در قسمتی از کتاب گوستاو یانوش،  vانقالب روسیه  ی ه، کافکا نظرات خود را دربار

با لحنی تأیید گرانه از انگیز و ترسناک است. او ابتدا  همیشه غریب، حزنهای کافکا در این مورد هم همچون  حرفگذارد.  با یانوش در میان می

به شکل غافلگیر  سپس «کنند جهانی بسازند که همه چیزش بر مدار قسط و عدل باشد. در روسیه انسان ها تالش می»کند:  این انقالب یاد می

شود که کافکا  معلوم می - «ولی بلشویسم مخالف دین ست» -اعتراض یانوش در پی خواند. اما  می «دینی» را روسیه ماهیت انقالب ای  کننده

به هیچ دینی اعتقاد  دینی استکه ن رو آدقیقاَ از  «بولشویسم»برد. از دید او  غریب به کار می را به معنایی خاص و عجیب و« دینی» ی هواژ

 با لحنیکافکا  وقتیدانست. برای همین  داری را یک دین می اندازد که سرمایه مشهور والتر بنیامین می ی هاین مسأله آدمی را به یاد جمل .ندارد

 :کند داری و کمونیسم را به ذهن متبادر می ، پنداری جنگ نهایی میان سرمایهکند ینده صحبت میدینی آپیامبرانه از جنگ های  پیشگویانه و

های بزرگ و بی امان   های کوچکی هستند برای جنگ ها همه تمرین اینها به نظرت چیستند؟  این—ها ها، محاصره ها، شورش این مداخله» 

  «د گرفت.هایی که سرتاسر جهان ما را فراخواهن مذهبی، جنگ

ها و پارچه  گروه بزرگی از کارگران که با پرچم» روی با کافکا و پس از برخورد با  کند که هنگام پیاده گویی اشاره می و یانوش به گفت متعافباً

گویی که باز پای انقالب روسیه را  و میانشان رخ داد. گفت« کردند پیمایی می دست به طرف محل برگذاری نشستی سیاسی راه هایی در نوشته

 کشد: وسط می

برای کنند و  بسیار شادی دارند. بر خیابان حکومت می ی هند، و روحی مسلط ها خیلی اعتماد به نفس دارند، خیلی برخود این آدم»کافکا گفت "

ای  ها و مامورها و سیاستمدارهای حرفه توان صف دراز منشی کنند. پشت سرشان ازهمین حاال می اند. اشتباه می کنند حاکم جهان همین خیال می

 «.کنند برای رسیدن آن ها به قدرت هموار میرا ی آن ساتراپ های امروزین که کارگران راه  را تماشا کرد، یعنی همه

 «به قدرت توده ها ندارید؟ یعنی شما اعتقادی»

کند شکلی پیدا  ای که سعی می گونه شکل و ازقرارمعلوم آشوب گویی، این قدرتِ بی ها که می ست، این قدرت توده االن درست جلوی چشم هام»

 «شود. صحنه می کند و نظم و ترتیبی به خود بگیرد. در پایان هر رویدادی که براستی انقالبی باشد کسی مثل ناپولئون بناپارت وارد

 «پس شما اعتقادی به گسترش بیش از پیشِ انقالب روسیه ندارید؟»

 ای فکر کرد. گفت: کافکا قبل ازینکه جواب بدهد لحظه



 

 

شوند و چیزی به غیر از الی و لجنِ  های انقالب بخار می شود. آب تر می تر و کثیف عمق شود، آب مدام کم تر می وقتی سیل گسترده و گسترده»

های زجرکشیده را از کاغذبازی ها و تشریفات اداری  دستگاه عریض و طویل اداری و تشریفات آن به جا نخواهد ماند. زنجیرهای انسان

  "«اند. ساخته

کافی رادیکال  ی هکه به انداز ، اما نه به این علت که انقالب زیادی تندروانه و رادیکال است، بلکه به این دلیلبدبین استانقالب نسبت به کافکا 

چنان چه از گفت و گوی کافکا با  .«اند زنجیرهای انسان مدرن را از آن ساخته»مداخله کند که  مرموز و معمایی سازوکارهایدر آن نیست تا 

به همین  آمیزی نبوغاست، قهرمان داستان کوتاه  «هنرمند گرسنگی» منطق مشهوراز جنس  انقالبی کافکا با سیاست ی هرابطآید،  یانوش برمی

شود. قهرمان  مقایسه می« در ردیف آخر»د مضمون سیرک در آن با نوشت و به خاطر وجو« در ردیف آخر»نام که کافکا تنها چند سال پس از 

برای مدت های طوالنی است. در انتهای داستان زمانی که و غذا نخوردن  روزه گرفتنای است که هنرش در  داستان یک هنرمند حرفهاین 

من »... کند:  اعتراف عجیبی میسیرک  مسئوالنگذراند خطاب به یکی از  واپسین لحظات عمرش را می ،یک سیرک در« د گرسنگیهنرمن»

ای غذام  چون هرگز نتوانسته»شنود:  چنین می شود را جویا می لت این اجبارسرپرست با تعجب عوقتی « ، دست خودم نیست.روزه بگیرم مجبورم

 «خوردم. انداختم و مثل شما و هر کس دیگر سیر می اگر پیدا کرده بودم، باور کنید، این الم شنگه را راه نمیباب میلم را بیابم، 

 

 ها: یادداشت

 

                                                           
  

i
 ی هامیر جالل الدین اعلم. از آنجا که نگارند ی هو دیگری ترجم بهزاد امرزفر ی هترجم، یکی فارسی از این داستان موجود است ی هدو ترجم 

       که ترجمه هایی کم و بیش قابل قبول اند –فارسی کتاب  ی هو با توجه به برخی کاستی های هر دو ترجم مقاله توانایی خواندن متن اصلی را ندارد
  انگلیسی است. ی هبه میانجی مراجعه به ترجماز هر دو ترجمه  سردستی متنی که در اینجا نقل می شود ترکیبی -
 
ii
ی رنگ  ی ابهامش در چهره ی بشریت عام با همه پنداری ایده« پرولتاریا»شاید دقیقاً به دلیل همین وجوه دوگانه است که که امروزه در غیاب  

افسونگری است که تصویر سیاه و سفید چارلی چاپلین در کند. این شاید راز آن جادوی  ها بهتر از هرجای دیگری تجلی پیدا می ی دلقک پریده
 شود. خودش دارد، وقتی پشت به دوربین از ما دور و در سیاهی "فید" می

 
iii
 Adjustingانگلیسی  ی هدر ترجمو  anpassendenدر متن اصلی  

iv
 ی هقطعات نقل شده از ترجمفارسی برگرداند. به  را محذوف قطعاتچندی پیش صالح نجفی متوجه این جافتادگی در ترجمۀ فارسی کتاب شد و  

 اوست.


