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اینکه چرا  از  ابراز تأسف می کند  لیشتنبرگ در گزین گویه ها ی خود 
جمله هایی که بر اثِر مستی، رانه ی اروتیک، احساِس عاشقانه، خشم، 
ناامیدی و دیگر احواِل رنگ وارنِگ معموِل روزمره به یک نویسنده 
الهام شده و در جریاِن آنها هر ِحسکرِد گذرایی می کوشد سهِم حقیقِت 
خود را بیان کند، با مرکب هایی به رنگ های مختلف نوشته نشده اند.

باشند،  مبهم  و  ناروشن  هم  هرچقدر  حرکات،  و  لحظات 
سرچشمه ی افکارند و هیچ فکری نیست که، چه آذرخش وار و چه 
از  متصاعدشده  بوهای  حتی  و  تب و تاب ها  خاطره ی  سست مایه، 
ماده ی زنده ای را که این فکر از آن برجهیده است در خود نگاه نداشته 
باشد. از همین رو کاِر فکری و دماغی که اندیشه ورزان ]انتلکتوئل ها، 
را  ایده ها  زیرا  است،  مصیبت بار  بس  می نازند  آن  به  روشنفکران[ 
از ریشه هاشان می چیند و، همچون گل هایی که  آنها  با قطع کردِن 
بی هیچ مراعاتی از ریشه کنده شده باشند، آذین کاخ خودنمایی ای 

می کند که آنها را از گوهرشان تهی ساخته و می گنداَند.
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شاید تمایِل انگلیسی ها به زیاده روی در آوردِن نقل قول هایی بسیار 
عادی از شکسپیر بیش از آن که به یک الفزنِی ابلهانه ی مّلی پاسخ دهد 
برخاسته از احساسی مبهم از این موضوع باشد که با خاکستِر هنوِز ولرِم 
اشتعال  های گذشته سروکار دارند. بی اهمیت ترین حرِف پیش پاافتاده، 
تا  از وارونگِی زندگی  آ گاهی اش  از زباِن مردی شنیده شود که  وقتی 
نهایِت تیزبینی پیش رفته بود، به نیرویی اخگرافکن برای دگرگون  ساختن 

شِب دراِز ناانسانیت تبدیل می شود.
ما به پیچ وتاب  های زندگِی روزمره، که به غلط االبختکی پنداشته 
می شوند، چنان کم توجه هستیم که اغلب ترجیح می دهیم به فرماِن 
»قدم رِو« نظمی گردن نهیم که آنها را سترون می سازد و می ُکشد، نظمی 
که بی نظمِی واقعِی موجودات و چیزها را می سازد و دستوِر اضمحالِل 

ما را صادر کرده است.
اندکی فاصله منِد فلسفی  زباِن  به  بنیادی، که  در پیش پاافتاده های 
بیان شده  است، کمتر جمله ای هست که با مرکب  های ناهمرنگ و 
به هم آمیخته ی الکلیسِم انتحاری، شور و شیفتگِی بی  اندازه به چیزهای 
زودگذر و خشمی خواهاِن نابود کردِن جهاِن حاکم نوشته نشده باشد، 
جهانی که در آن مرگی آخرالزمانی به نظرم بهای چندان گزافی نبود تا به 
ازای آن این بخت به دست آید که همه ی سرهای این هیوالی چندسر که 
نعره اش در همه جا بلند است، از دموکراسی های فاسد تا جباریت هایی 
که در حوضچه ی پلیدترین نوع شیادی، یعنی شیادی در امِر رهایی جویی، 

با نام کمونیسم غسل تعمید یافته اند، به یک ضربه بریده شود.
شخصی اهِل مایورکا، که گرایش محتاطانه ی ضِد فرانکیستِی او 
بیشتر برخاسته از تجارِت میوه ای بود که در بروکسل می چرخاند، به پدر 
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و مادرم پیشنهاد کرده بود که مدت شش ماه از سال در نارنجستانی 
که در حوالِی پاالما داشت سکونت کنند و در عوض چیدِن مرکبات 

و حسابدارِی آنجا را بر عهده بگیرند.
هر سال در ماه های داِغ ژوئیه و اوت به آنها می پیوستم. در ۱۹6۱، 
هر روز از ساعت پنج یا شش صبح، در سرای اندرونی می نشستم و 
منبِع الهامم را با جوشانده ای از قهوه و نوشیدنی*، و به دنباِل آن در 
افسنطیِن خالص، سیراب می کردم.  از  با جرعه هایی  منظم  فواصِل 
پرتقال  آب  لیوان های  نوشیدن  و  آفتاب  شدید  تابِش  ساعِت  وقتی 
فرا می رسید، اندیشه دیگر جز به روشنی هایی گهگاهی گردن نمی نهاد 
اما همچنان به مسیرش ادامه می داد و چرکنویس هایی فراهم می شد 
که احتماالً فردای آن روز آنها را بازنویسی و پاره می کردم. بعدازظهرها 

به قیلوله و کافه های محله اختصاص داشت.
را  آریان  دخترم  بنامم.  خوش  دورانی  را  ایام  آن  که  بجاست 
می پرستیدم، پدر و مادرم سرشار از التفات به من بودند، همسرم کم وبیش 
خلق وخوی  و  نوشیدن  در  زیاده روی ام  من،  ]لیبرتیناژ[  آزادکامِی  با 
متغیرم، کنار می آمد. با کمِک میتزی واندنکرویس، که در هژده سالگی 
 CNT-FAI آنارشیست های  به  سپس  و  بین المللی  بریگادهای   به 
پیوسته  اسپانیا(  آنارشیستِی  فدراسیوِن  ــ  کار  مّلِی  )کنفدراسیوِن 
دوستانی  برای  که  می کردم  تأمین  این گونه  را  وجدانم  آسایِش  بود، 
در بارسلون تراکت ها و متن هایی بنیان برانداز می نوشتم که در میان 

صفحات مجله ی پلی بوی  ۲ گنجانده و پخش می شد.

* نک. وب سایت مرتجم.
2. Playboy
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پیدا  مارکس  در  را  خود  مشروِع  توجیِه  بوروکراتیک  سرمایه دارِی 
تقویت کردِن  مشکوِک  شایستگِی  که  نیست  آن  منظور  اینجا  کرد. 
حامِل  کنونی اش  بازسازمان دهِی  که  نئوکاپیتالیست،  ساختارهای 
ارتودوکس  مارکسیسِم  به  است،  شوروی  توتالیتاریسِم  از  ستایش 
اعطا شود، بلکه منظور تکیه بر این نکته است که چقدر عمیق ترین 
به شدت  اموری  در  ازخودبیگانگی  درباره ی  مارکس  تحلیل های 
الِک  از  زدوده شده  که  اموری  یافته اند،  عام  اشاعه ای  پیش پاافتاده 
و  به تنهایی  حرکات،  و  رفتارها  در  مادیت یافته  و  جادویی شان 
در  تشکیل می دهند.  را  آدم ها  از  فزاینده ای  زندگِی شماِر  روز به روز 
مجموع، سرمایه دارِی بوروکراتیک حقیقِت آشکاِر ازخودبیگانگی را 
در بر دارد و آن را، بهتر از آنچه مارکس می توانست امیدوارش باشد، 
در دسترِس همگان گذاشته است و به میزانی که همراه با کاهِش فقر 
ازخودبیگانگی  این  و فالکْت میان مایگِی زندگانی سرایت می یافته، 
را به امری پیش پاافتاده تبدیل کرده است. مقدار فقر و مسکنتی که 



60    |    پیش پاافتاده های بنیادی

از لحاِظ پهنا و گستره در زمینه ی زنده مانِی صرف از میان می رود از 
لحاظ عمق و ژرفا در زمینه ی شیوه ی زندگی دوباره احیا می شود، این 
دست کم احساسی است همگانی که مارکس را از همه ی تفاسیری 
که بولشویسمی تباه شده از او برمی کشید می شوید، هرچند »تئورِی 
را  آ گاه شدنی  تا چنین  به هنگام سرمی رسد  همزیستِی مسالمت آمیز« 
شتاب بخشد و باریک بینی را، برای کسی که شاید نتوانسته بفهمد، 
تا آشکار ساختن این نکته سوق دهد که میان استثمارکنندگان به رغِم 

اختالفاِت نمایشْی تفاهم میسر است.
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میرچا الیاده می نویسد: »هر کنشی می تواند کنشی دینی شود. هستِی 
انسانی همزمان در دو سطِح موازی تحقق می یابد، سطِح زمان منِد 
در  واقعیت.«  جوهر،  ابدیت،  سطِح  نیز  و  توّهم؛  فراشد،  دنیوی، 
امر  این  یکدیگر  از  دو سطح  این  قهرآمیِز  با طالِق  نوزدهم  سده ی 
مسلم می شود که برای قدرْت بهتر آن بوده که واقعیت در هاله ای 
رفورمیسم  مورد  در  باید  البته  نگاه داشته شود.  استعالی خدایی  از 
ادای حق کرد: آنجا که ُبناپارت شکست می خوَرد، رفورمیسم موفق 
می شود تا فراشد را در ابدیت و واقعیت را در توّهم غرق سازد؛ این 
وصلْت ارزِش مراسِم سوگند در ازدواِج مذهبی را ندارد اما وصلتی 
کارگزاراِن  که  است  چیزی  حداکثر  این  است،  ماندگار  و  بادوام 
نیز همان  و  آن بخواهند.  از  اجتماعی می توانند  همزیستی و صلِح 
چیزی است که ما را وامی دارد تا -در چشم انداِز توهم آمیِز دوام و 
ماندگاری، که هیچ کس را از آن گریزی نیست- خود را همچون 
کنش هامان،  شیء  واره شدِن  زماِن  پایاِن  انتزاعی،  زمان مندِی  پایاِن 
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در  را  خودمان  کرد:  ترجمه  چنین  را  این  باید  آیا  کنیم.  تعریف 
قطِب مثبِت ازخودبیگانگی همچون پایاِن ازخودبیگانگِی اجتماعی، 
همچون پایاِن دوره ی کارآموزِی بشریت در ازخودبیگانگِی اجتماعی، 

تعریف کنیم؟


