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تش��دد يطلقها"اللقاء التشاوري""..ثابتون عىل
إشارات
ّ
موقفنا"ترددات األزمة تتفاعل سلب ًا ..وبروز مخاوفربي:
قارئ النصوص األدبية
الحل واضحاملزيدقد ال ميانع ُ
ِ
املؤلف
يف البح��ث عن الخي��وط الواصلة بني حي��اة
يتابع��ه ،وهذا عنرص يف عملية الق��راءة أ ّي ًا كانت
وما
ُ
فإن ذل��ك ال يثني املتلقي
درج��ة التحايل واإللتفافَّّ ،
ع��ن امليض بحث ًا ع��ن مؤثرات حي��اة الكاتب وتجاربه
الشخصية يف عمله اإلبداعي.
كه يالن محمد

محاكمة كافكا األخرى:
الوجه الغرائبي لشخصية الكاتب
�إنّ ع ��دد ًا م ��ن الكت ��اب ال ينك ��رون بدورهم ما ير�ش ��حُ �إىل
ت�ض ��اعيف �أعماله ��م من واقعهم املعي�ش ��ي ،غ�ي�ر �أن تفوّ ق
غرابة �شخ�صية الكاتب وتو ّتراته على ما جتده يف �أعماله
املُ�ص� � ّنفة يف �أدب الالمعق ��ول والكابو�س ��ي .فهذا �أمر غري
متوقع حتى بالن�س ��بة ل�شخ�ص ��ية كاتب مث ��ل فرانز كافكا
الذي يُع ّد رائد ًا للأدب الغرائبي والكابو�سي لكن ماي�ض ّم ُه
كتاب «حماكمة كافكا الأخرى ر�س ��ائل كاف ��كا �إىل فيل�س»،
ال�صادر من دار جداول -من ت�أليف الكاتب الأملاين �إليا�س
�صاخب
كانيتي ،ي�ض ��عك �أمام عامل �صاحب «امل�سخ» ،وهو
ٌ
بالقل ��ق وبالو�س ��او�س الداخلي ��ة �إذ يدر� ��س امل�ؤلف حياة
كافكا �إنطالق ًا من عالقته الغريبة مع فيل�س بوير.
اللقاء الأول
تع� � ّرف كافكا على الأخرية يف �ش� � ّقة تخ� �ّ�ص عائلة ماك�س
برود �سنة  1912ويت�أثر بتلك الفتاة لأول وهلة �إذ يف�صح
بذلك يف مرا�س�ل�اته ملاك�س برود ومن ثم يبد�أُ مبرا�س ��لتها
مبا�ش ��رة يف �أيلول هذه ال�س ��نة .ويذ ّكرها بكالمهما حول
زيارة �إىل فل�س ��طني وال�ص ��وَ ر التي �أخذها يف رحلته �إىل
الكاتب تفا�ص ��يل الأيام التي �أم�ض ��اها كافكا
تاليا .ي�س ��ر ُد
ُ
برفق ��ة ماك� ��س فاميار وزيارت ��ه �إىل بيت غوت ��ه ومعرفته
ب�إبنة القيّم على البيت ،ومي� � ّرر تلميح ًا �إىل �إعجاب كافكا
بتل ��ك الفتاة .غري �أنّ الأخرية ّ
ف�ض ��لت م�ص ��احبة الطلاّ ب.
يع ��و ُد كاف ��كا م ��ن جدي ��د �إىل احلدي ��ث ع ��ن اللق ��اء الأول
ويذ ّكر فيل�س مبرور خم�س ��ة و�سبعني يوم ًا على ر�ؤيتهما
للبع�ض .م�ؤ ّكد ًا لها ب�أ َّنه ما فاتته �أيّ تف�ص ��يلة �صغرية يف
�شخ�صيتها ،الفت ًا �إىل �أنه مثل فلوبري الذي يهمّه تو�صيف
دقائق الأمور .ويف �س ��ياق ذلك ،ي�شري �إليا�س كانيتي �إىل
جترب ��ة كاف ��كا يف امل�ص � ّ�حة يف «يوجنبورن"و�ش ��روعه
بكتاب ��ة اليوميات الت ��ي يعتربها امل�ؤ ّلف �أف�ض ��ل يوميات
لرح�ل�ات كاف ��كا .مُالحظ ًا وجود �ص ��لة قوي ��ة بينها وبني
رواي ��ة «�أم�ي�ركا» .ويرى �ص ��احب «�أ�ص ��وات مراك�ش» �أنَّ
كاف ��كا ق ��د �أ�ص ��بح جاهز ًا يف ه ��ذه الف�ت�رة لإكم ��ال كتابه
الأول «ت�أمالت"بت�ش ��جيع من برود� ،إذ �أعجبته مُ�ص ��احب ُة
�أ�س ��رة برود وارتاح بهم كما �إنده� ��ش عندما ذكرت فيل�س
ب�أنه ��ا در�س ��ت العربية و�أب ��دت مالحظتها ح ��ول الطعام،
م�س ��تعيدة ذك ��رى الطفول ��ة وتع ّر�ض ��ها لل�ض ��رب املربح.
تطوّ رت املرا�س ��ل ُة بني كافكا وفيل� ��س �إىل درجةٍ �أنهما كانا
يومي ًا يتبادالن الر�س ��ائل بينهم ��ا ،وتظهر حمتوياتها عن
�ش ��كاوى كافكا م ��ن �أحواله اجل�س ��دية� ،إىل جان ��ب كتابة
الر�س ��ائل ب�إنتظ ��ام .يُنج ��ز بع�ض �أعماله الق�ص�ص ��ية مثل
احلكم وال�سكتة دون الت�س ��ويف وي ُ
ُ�ضيف ف�صو ًال جديدة

للك ّتاب الآخرين �أثارت حت ّف َظ �ص ��احب «املحاكمة» .وهذا
مايعن ��ي �أي�ض� � ًا �أنَّ فيل� ��س قارئ ُة مميزة .لذل ��ك يعبرّ ُ كافكا
ع ��ن �س ��عادته عندم ��ا ير�س ��ل �إليها كتاب ��ه «ت�أم�ل�ات" -كم
�س ��عيد للتفك�ي�ر �أنّ كتاب ��ي عل ��ى الرغم ممّا �أج ��ده فيه من
خط� ��أ هو الآن يف حوزتك -تن ُم الكلمات عن احلب الكامن
والإعجاب ال�شديدين لفيل�س.

الكاتب على �شخ�ص ��ية فيل�س
�إىل رواي ��ة «�أمريكا» .اليقف ُز
ُ
بل ي�ص ��فها ب�أنها كانت ب�س ��يطة بنا ًء على مالحظاتها التي
يقتب�س ��ها كاف ��كا يف ر�س ��ائله�.أكرث من ذلك ف� ��إنَّ مايخل�ص
ُ
القارئ �أنّ كافكا يغا ُر على فيل�س و�أنّ متابعة الأخرية
�إليه
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تق ّلبات
الت�شه ُد حيا ُة كافكا �إ�س ��تقرار ًا على ال�صعيد النف�سي ،فهو
يظ ُّل نهب قلقه وهواج�سه الكابو�سية� .صحيح �أنَّ توا�صله
م ��ع فيل�س �إنعك� ��س �إيجاب ًا عل ��ى ن�ش ��اطاته الإبداعية ،ما
يلفتُ النظ� � َر �إىل �أنّ زواج �أخته و�إرتباط �ص ��ديقه ماك�س
ويف�س� � ُر �إليا� ��س كانيتي الأمر
ب ��رود زاد من حدّة توترهّ .
ب� ��أنَّ ترتيب ��ات ما قبل ال ��زواج ق ��د �أفزعت كاف ��كا وخ ّلفت
لديه ال�ش ��عور بالنفور .عليه تتخ ُذ فلي�س �ص ��ورة اخلطر
يف ذه ��ن كاف ��كا وتختفي تلك امل ��ر�أة التي �إعتربها �س ��ند ًا
حتت خماوفه املُت�ص ��اعدة من احلياة الزوجية .ويك�ش ��ف
يف �أح ��د خطابات ��ه لفيل� ��س ماتعني له الكتابة و�ض ��رورة
القيام باملناورة يف ظل حياةٍ يعوزها الو�ضوح�« .أ�سلوب
حياتي موجّ � � ٌه للكتابة..الوقت �ض ��يق ،مقدرتي حمدودة
واملكت ��ب مرعب» كما يبوحُ لها ب�أ َّنه �أ�ص ��بح منحلاّ ً من كل
َمن يعرف م�ش ً
ريا �إىل �أيامه يف امل�صحات .ي�ستفي ُد �أليا�س
كانيتي مبا تت�ض ��من ُه ر�سائل كافكا ملاك�س برود ويومياته

ك���اف���ك���ا ع��اش��ق��ا
لإ�س ��تبطان �شخ�ص ��ية كافكا �أكرث والإبانة عن �صراعه مع
تكوينه اجل�س ��دي والآخر يف �آن واحد .ي�ش ��غل مو�ضوع
اجل�س ��د وهواج�س ��ه ب�ش� ��أن نحوله كاف ��كا ويتط� � ّر ُق �إليه
�ض ��من ر�س ��ائله� ،إذ ي�س� � ُّر ملاك�س برود برغبته ب� ��أن يكون
�س ��مين ًا .والغري ��ب يف الأم ��ر �أنَّ رائد الإجت ��اه الغرائبي
ي�ص � ُ�ف ه ��ذه الفك ��رة بال�س ��خيفة .كم ��ا يتوق ��ف عن ��د هذا
الأمر يف ر�س ��الة �إىل فلي�س مو�ض ��ح ًا ما كان ي�شعر به يف
احلمّامات املُختلطة ،وما ي�س� �ب ُّب ل ��ه نحوله من الإحراج.
مب ��ن لديه املوا�ص ��فات
ي�ص ��ل ب ��ه التوت ��ر �إىل ح ��دٍ ي�ش � ُ�ك َ
اجل�س ��دية املماثل ��ة لرتكيبت ��ه يحكي عن زيارت ��ه للطبيب
يف ر�س ��الة �أخرى لفيل� ��س مُبدي ًا ارتياحه بح� � ّ�س الدعابة
ل ��دى الطبيب لكن مايثري قلقه �أنّ هذا ال�ش ��خ�ص ي ّت�ص � ُ�ف
ببني ��ة ج�س ��مانية مماثل ��ة من حي ��ث الط ��ول والنحافة ملا
علي ��ه ج�س ��م كاف ��كا .وال يتجاه ��ل املو�ض ��ع ذات ��ه عندم ��ا
يرا�س� � ُل وال ��ده مقارن ًا ب�ي�ن الأخري وبينه على امل�س ��توى
اجل�س ��دي� .إذ ًا يخل� � ُ�ص الكات � ُ�ب �إىل �أنّ امل ��وت ونح ��ول
اجل�س ��د مطابقان لدى كافكا .جانب �آخر من �شخ�صية كما
يتبدى يف ر�س ��ائله ه ��و نفوره من الإخت�ل�اط م�ؤكد ًا على
َ
يعي�ش م ��ع النا�س واليحب� � ُذ وجود زوار
�أ َّن ��ه الميك ��نُ �أن
يف غرفته.ويعلنُ بالو�ض ��وح تربمه من محُ ادثة الآخرين
ميئو�س منه بالن�سبة للعالقات
وا�صف ًا َن ْف َ�س ُه ب�أ َّنه �شخ�ص
ُ
الإجتماعيةْ .
�ضف �إىل ذلك تخوفه من �أن يكون �أب ًا مع �أ َّنه
ُ
يعرتف مايعي�ش� � ُه الإن�س ��ان من التعا�سة دون الأطفال بي َد
َ
�أ َّنه ل ��ن يتج ّر�أ على �إختبار هذه التجرب ��ة .مايذكرك ب�أبي
ع�ل�اء املعري و�أميل �س ��يوران .لن يكتفي كافكا مِبُرا�س ��لة
فيل� ��س ب ��ل يلحُ عل ��ى اللق ��اء �إىل �أن حتتف� � َل �أ�س ��رة بوير
ري من الوقت حتى
بخطوب ��ة �إبنتها بكافكا .وما �أن مي ُر كث ٌ
ُتف�س � ُ�خ اخلطب ُة ويُحاك ُم كافكا يف فندق �أ�ساني�ش ويعتق ُد
�أليا�س كانيتي �أنّ هذا املوقف قد �ألهم كافكا بكتابة روايته
الذائعة ال�صيت (املحاكمة) ومفهوم املحاكمة لي�س عبارة
تعاقب املُخالفني للقوانني �إمنا
فقط عن م�ؤ�س�س ��ة قانونية
ُ
املحكم ��ة عند كافكا هي القوة التي حتاك ��م لأنها قوة على
ح ّد تعبري ميالن كونديرا .وعقب ف�سخ اخلطوبة الينقط ُع
كافكا عن مرا�س ��لة فيل�س ف�ض ًال عن درا�س ��ة وتتبّع ما كان
قائم� � ًا بني كاف ��كا وفيل� ��س يتن ��او ُل �أليا�س كانيت ��ى ر�ؤية
كاف ��كا للتحوّ ل وت�أثره يف هذا املج ��ال بالبوذية ومل ْ
يكف
عن م�ش ��اهدة احل�ش ��رات وما مت ُر بها وب ��ر�أي امل�ؤلف كان
كافكا ميقتُ تقاليد برجوازية راف�ض ًا تقيد ب�شروطها .هذا
ن�ص
الكتاب لي�س درا�س ��ة نقدية وال �س�ي�رة ذاتي ��ة بل هو ّ
جميل يف�ص ��حُ كانيتى عن �إفتتانه بر�س ��ائل كافكا على ح ّد
تعبري عبده وازن.

يف الثمانيني ��ات م ��ن القرن املا�ض ��ي �أ�ص ��درت الكاتبة
العراقي ��ة بديعة �أمني كتابا بعنوان «هل ينبغي �إحراق
كافكا» و�س ��رعان ما اختفت ن�س ��خ الكتاب من املكتبات،
ما طرح �س�ؤاال مل يعرث له على �إجابة حتى الآن.
وفران ��ز كافكا رغ ��م �ش ��هرته وترجمة �أعمال ��ه �إىل عدة
لغات ،اقرتن ا�س ��مه مبقوالت نقدية اختزلته �إىل جمرد
كاتب �س ��وداوي� ،أعماله كابو�س ��ية ،رغ ��م �أن هناك من
النق ��اد من حاول تق�ص ��ي واقعية كاف ��كا مثل ،غارودي
ومي�ل�ان كونديرا ،وقد ح ��اول كوندي ��را �أن يعرث على
اجل ��ذور الواقعية لأعمال كاف ��كا ،ويعيد �إليه االعتبار،
كروائي �أتاح لقرائه على امل�س ��توى الرمزي �أن يقر�أوه
بت�أويالت ال �آخر لها.
ور�س ��ائله �إىل ميلين ��ا التي �ص ��درت بالعربي ��ة عن دار
احلي ��اة يف القاهرة ،وترجمتها فداء حممود ،ت�ض ��يء
جانبا �آخر من امل�ش ��هد الذي مل يكن كله �أ�سود من حياة
كافكا .وت�ستحق هذه الر�سائل �أن تكون لها مكانتها يف
تراث �أدب الر�س ��ائل ،الذي �أ�ص ��بح نادرا يف ع�ص ��رنا،
رغ ��م �أن هذا النوع من الأدب ال يقل �إبداعا عن الأنواع
الأدبي ��ة الأخرى� ،إذا توفر له ك ّتاب و�ش ��عراء وفنانون
م ��ن ط ��راز ف ��ان غ ��وخ يف ر�س ��ائله �إىل ثي ��و ،وجربان
يف ر�س ��ائله �إىل ماري ه�س ��كيل ،ولورن�س دارييل �إىل
هرني ميلر ،فالر�س ��ائل رغ ��م توجهها �إىل مر�س ��ل �إليه
بعين ��ه حتمل يف �س ��طورها وم ��ا بني �س ��طورها ر�ؤى
املر�س ��ل وت�ص ��طبغ ب�أ�س ��لوبه و�إيقاعه الروحي ،وهذا
ما وجدناه �أي�ض ��ا يف مناذج من �أدبنا احلديث كر�سائل
غ�س ��ان كنفاين �إىل غادة ال�سمان ،والر�س ��ائل املتبادلة
بني فدوى طوقان والناقد �أنور املعداوي ،التي ك�ش ��ف
عنه ��ا لأول مرة الناق ��د الراحل رجاء النقا�ش� ،إ�ض ��افة
�إىل الر�س ��ائل املتبادل ��ة ب�ي�ن حمم ��ود درو�ش و�س ��ميح
ات�سمت بالق�صدية لأنها
القا�س ��م ،رغم �أن هذه الر�سائل ّ
ُكتب ��ت به ��دف الن�ش ��ر يف جملة «الي ��وم ال�س ��ابع» التي
كانت ت�صدر يف باري�س.
وحني يتوفر للر�س ��ائل املتبادلة بني مبدعني من يقر�أها
بح�ص ��افة نقدي ��ة وع�ي�ن مدرب ��ة عل ��ى �إ�ض ��اءة الظالل
وم ��ا ب�ي�ن ال�س ��طور ،كما فع ��ل ال�ش ��اعر توفيق �ص ��ائغ
يف قراءت ��ه لر�س ��ائل ج�ب�ران وماري ه�س ��كيل ف� ��إن ما
ه ��و �شخ�ص ��ي �أو يب ��دو كذلك ،ي�ص ��بح قابال مل�س ��توى
م ��ن التعميم� ،أو الت�ص ��عيد الذي ير�ص ��د ما هو معريف
وجم ��ايل م ��ن خ�ل�ال الر�س ��ائل .وال�س� ��ؤال هن ��ا ق ��در
تعلق ��ه بكاف ��كا :ه ��ل كان م�ؤل ��ف «القلعة"و«الإن�س ��ان

اخلنف�ساء"و«املحاكمة"عا�ش ��قا؟ الإجاب ��ة ال يقرتحه ��ا
ناقد �أو را�ص ��د لن�ص ��و�ص كافكا ،بل الر�سائل هي التي
تك�ش ��ف عنها ،وهو يف معظم ر�س ��ائله �إىل ميلينا وهي
كاتب ��ة ومرتجمة لأعماله ،ير�ش ��ح احلنني م ��ن كلماته،
ول ��ه حلظات فرح ت�ض ��يء ظالم زنزانت ��ه� ،أو ما تخيله
النقاد كذلك ،فهو يقول يف �إحدى ر�س ��ائله امل�ؤرخة يف
الع�ش ��رين من �ش ��هر يوليو/متوز عام  1920الر�س ��الة
التي ت�س ��لمها من ميلينا ات�س ��مت بالقِ�ص ��ر وال�س ��عادة
وي�ض ��يف ه ��ل هناك �أف�ض ��ل م ��ن �أن �أك ��ون معك .ويف
ر�س ��الة �أخرى م�ؤرخة بال�س ��اد�س من يوليو/متوز من
العام نف�س ��ه يقول� :أ�ش ��عر ب�أنني ال �أ�س ��تطيع �أن �أكتب

خيري منصور
عن اي �ش ��يء� ،إال عما يخ�صنا نحن فقط يف هذا العامل
امل�ض ��طرب ،يب ��دو كل �ش ��يء غريب ��ا ،ه ��ا هما �ش ��فتاي
متوهجتان ور�أ�سي م�ستلق يف �أح�ضانك.
ويف ر�سالة اخرى يعرتف ب�أن حياته متوترة ويبحث
عن �أي �س ��بب ي�ؤجل االنتح ��ار ،وال �أدري ملاذا ذ ّكرتني
�إحدى هذه الر�سائل بال�ش ��اعر بدر �شاكر ال�سياب ،فهو
يقول مليلينا اعرتف ب�أنني ح�سدت �شخ�صا ما ذات يوم
ح�س ��دا بالغا لأنه كان حمبوب ��ا ،ولأن �أحدا ما اهتم به،
وال�س ��ياب ال ��ذي عا�ش حياة موح�ش ��ة ومل ي�ش ��عر ذات
يوم ب�أنه مع�ش ��وق لذاته ،ح�س ��د ديوانه لأنه يتنقل بني
�صدور ال�صبايا ،وك�أن ال�سياب الإن�سان والرجل ح�سد
ال�سياب الفنان وال�شاعر.
�إن االلتبا�سات التي �أحاطت بحياة فرانز كافكا كثرية،
وتعددت قراءاته تبعا لتعدد املناهج و�أحيانا الختالف
النواي ��ا يف الت�أوي ��ل ،وهن ��اك م ��ن ربط ��وا ب�ي�ن كونه
يهودي ��ا عا� ��ش يف ب ��راغ واحلركة ال�ص ��هيونية ،وهذا
ما حاولت بديعة �أمني �إي�ض ��احه يف كتابها ذي امل�صري
الغام�ض .وقد تكون قراءات ميالن كونديرا لكافكا من
�أه ��م ما كتب عنه ،لأنه عا�ش �أي�ض ��ا يف براغ ،وولد من
معطف كاف ��كا وتبنى بع�ض مواقف ��ه ومقوالته ،وكتب
يف �إح ��دى مقاالت ��ه ع ��ن العق ��اب اجلاهز ال ��ذي يبحث
ع ��ن مته ��م ،وك�أن ��ه يحيل الق ��ارئ �إىل �ش ��خو�ص كافكا
و�س ��ع �آفاق
الذي ��ن حل ��ق بهم عق ��اب غري م�ب�رر ،لكن ��ه ّ
قراءات ��ه لروايات كاف ��كا ودافع عن كون ��ه واقعيا و�أن
هناك �أحداثا كابو�س ��ية ظنه ��ا النا�س من اخرتاع خيال
وح�شي قد وقعت بالفعل يف براغ.
�إن م ��ا عان ��اه كافكا يف حيات ��ه من وح�ش� �ـــــة واغرتاب
احلب
وعدم اعرتاف كان �أ�س ��بابا كافية لأن يبحث عن
ّ
لكن هاج�س� �ـــــــه لي�س �أن يكون عا�شقا من طرف واحد،
بل �أن يكون مع�ش ��وقا �أي�ض ��ا ،وهذا ما عرب عنه يف تلك
الر�س ��الة التي اعرتف بها �أنه ح�س� �ــــــد �شخ�صا ما ذات
ي ��وم ملجرد �أنه كان مع�ش ��وقا ولي�س عا�ش ��قا فقط .فهل
كان عل ��ى كافكا بكل م ��ا تعــــــــــج به ذاكرته من �أ�ش ��باح
وما ي�ش ��غله م ��ن هواج�س تدمــــــــري ال ��ذات �أن يفعل ما
فعله الفيل�س ��وف �س�ي�رين كريكيغارد ال ��ذي احب فتاة
ا�س ��مها روجينا وقرر �أن يهجرها رحمة بها من نف�سه،
ولك ��ي ال ينق ��ل �إليه ��ا فريو� ��س القلق الوج ��ودي الذي
عاناه؟

عن القد�س العربي
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يف الس��ادس من حزيران عام  ،1924نرشت جريدة محدودة االنتش��ار اس��مها"نارودين
ليستي"إعالن ًا مدفوع الثمن يف صفحة الوفيات جاء فيه ":تويف أمس يف مشفى كريلينغ،
فران��ز كافكا ،كاتب املاين عاش يف براغ" .قلة هم م��ن يعرفونه هنا ،ألنه كان منعز ًال،
رج ًال حكي ً
ام يهاب الحياة ،عاىن لس��نوات من مرض
رئوي ،ومع انه كان يتلقى العالج ،غري انه كان يغذي
مرضه متعمد ًا ،ويش��جعه نفسي ًا ،كتب ذات مرة يف
احدى رس��ائله  :عندما يعج��ز كل من القلب والروح
ع��ن تحمل الع��بء ،تأخذ الرئت��ان النصف ،وهكذا
يصبح الحمل موزع ًا بالتس��اوي تقريب�� ًا .كانت لديه
حساس��ية تقارب اإلعجاز ونقاء أخالقي صارم اىل
عبء خوفه
أبعد ح��د ،إال أنه جعل مرض��ه يتحمل
َ
من الحياة ،كان يرى عامل ًا مملوء ًا بش��ياطني المرئية
علي حسين
تحارب األشخاص الضعفاء وتدمرهم.

عندما يصر كافكا ان ال يعدك
بقراءة مريحة
كان �ص ��ايف الذه ��ن� ،أحك ��م م ��ن �أن يعي� ��ش
و�أ�ض ��عف من �أن يقاوم� ،أ ّل ��ف �أهم كتب الأدب
الأملاين املعا�ص ��ر ،وهي كتب جت�سد من دون
حتي ��ز كفاح �أجيال ع�ص ��رنا ،لقد كتب ال�س ��يد
كافكا"الوقاد"ال ��ذي ميث ��ل الف�ص ��ل االول من
رواي ��ة مل تن�ش ��ر بع ��د واحلِ ك ��م الت ��ي تعال ��ج
�ص ��راع الأجيال و"امل�س ��خ" ،ال ��ذي هو اقوى
كتاب يف الأدب الأملاين املعا�ص ��ر .اما روايته
الأخرية"املحاكمة"فهي مكتملة منذ �س ��نوات
يف خمطوط ��ة وجاهزة للن�ش ��ر ،انها احد تلك
الكت ��ب الت ��ي متلك دفع ًا �س ��احق ًا عل ��ى القارئ
لدرج ��ة ان �أي تعلي ��ق عليه ��ا يظ ��ل �س ��طحي ًا.
تتمحور كتبه كلها حول �إح�س ��ا�س غري مربر،
وحول اخلوف الغام�ض من �س ��وء الفهم .كان
متوج�س� � ًا �إىل حد كب�ي�ر �إن�س ��ان ًا وفنان ًا يظل
متيقظ� � ًا ح ��ذر ًا يف الوق ��ت ال ��ذي يحُ � ��س فيه
ال�صم باالطمئنان.
الآخرون ُ
كان �صاحب النعي ا�سمه"ماك�س برود" ،وقد
�أو�ص ��اه �صديقه فرانز كافكا وهو على فرا�ش
املوت �أن يحرق �أعماله منع ًا من و�صولها اىل
القراء يف حال وفاته! �إال �أن"ماك�س برود"مل
يفع ��ل ذلك وقال لزوجته ":ان حتت يدي كنز
ثم�ي�ن الميك ��ن ان اجعل ��ه طعام ًا للن ��ار" .بعد
ثماني ��ة ع�ش ��ر عام� � ًا يكتب"البري كام ��و" :ان
اللحظ ��ة الت ��ي ق ��رر فيه ��ا ماك�س ب ��رود عدم
�إتالف �أعمال كافكا� ،ساعدتنا يف تقدمي الدليل
الأدبي على فظائع القرن الع�شرين".
فيم ��ا يكتب"اندري ��ه جيد"فيما بع ��د عن الأثر
ال ��ذي تركت ��ه �أعم ��ال كاف ��كا التي كان ��ت لديه
مبجّ ل ��ة .عندم ��ا �أعط ��ى توما�س م ��ان لألربت
اين�ش ��تاين رواية"املحاكمة"ليقر�أها� ،أعادها
اين�ش ��تاين الي ��ه بعد اي ��ام معرتف ًا بف�ش ��له يف
�إمتامها ":العقل الب�ش ��ري عاج ��ز عن حل لغز
هذه الرواية".
ورغ ��م ان �صاحب"املحاكمة"و"الق�ص ��ر"و"
امل�س ��خ"عا�ش حيات ��ه يف تعا�س ��ة بالغة،عل ��ى
ح ��د تعبري �س ��ارتر ،جن ��ده يكتب يف ر�س ��الة
اىل �ص ��ديقته"ميلينا"ان وال ��ده ال ��ذي كان
يعم ��ل بتجارة اخلردوات ،كان جزءا من هذه
التعا�س ��ات ،وه ��و �س ��بب كل معظلة ت�ص ��يبه،
ويخربها انه عندما كان يعجز عن مواجهته،
فان ��ه يلج� ��أ اىل الكتاب ��ة ،ويف ر�س ��الته
ال�ش ��هرية"اىل ابي"يكت ��ب ":ان ��ت خل ��ف كل
كتاباتي لقد قلت فيها ما الا�س ��تطيع ان اقوله
وانا على �صدرك".
.كان اك�ب�ر اطف ��ال العائل ��ة وقد م ��ات � َأخواه
وهما طفالن ،فعا�ش طفول ��ة مليئة بالوحدة،
تولت عدد من الن�س ��اء تربيت ��ه ،الن �أمه كانت
تع ��اين م ��ن مر� ��ض ال�س ��ل ،كان ��ت عالقته مع
�أبي ��ه معقدة ،ويف مقاطع من ر�س ��الة اىل ابي
يكتب ":كنت طف ًال ع�ص ��بي ًا ،غري انني كنت –
بامل�ؤك ��د – متجهم ًا ،كل م ��ا هنالك �أنك عاملت
طف ًال بال�ش ��كل ال ��ذي خلقت انت ب ��ه ،بالعنف
وال�ضجيج والطبع احلاد".
كان ��ت هواية ه ��ذا الطفل هي الق ��راءة ،وكان

يحفظ احلكايات اخلرافية وق�ص�ص �شارلوك
هوملز .ويف وقت الحق �أغرم بهرمان هي�س ��ة
وديكن ��ز ود�ستويف�س ��كي وكريكغ ��ارد ،ويف
غرفته ال�ص ��غرية كان يعكف ب�ص ��ورة �سرية
غالبا على قراءة بع�ض الكتب باحث ًا دوم ًا عن
معان جديدة .ومع مرور الزمن �أن�ش� ��أ لنف�سه
ٍ
مكتب ��ة �ص ��غرية ،ويف احد الأي ��ام عندما كان
يتم�ش ��ى يف احد �ش ��وارع براغ ب�صحبة احد
التالمي ��ذ ،توقف فج�أة �أم ��ام احدى املكتبات،
واخ ��ذ يق ��ر�أ العناوين ب�ص ��وت عال ف�ض ��حك
زميل ��ه وهو يق ��ول له"انت م ��ن حمبي الكتب
الت ��ي حت ��رك الق ��راءة ر�ؤو�س ��هم" ،فقط ��ب
كافكا حاجبي ��ه وقال ":هذا خط� ��أ� ،إن الكتاب
الي�ستطيع ان يعو�ض العامل ،هذا غري ممكن،
لكل �ش ��يء يف احلي ��اة معن ��اه ووظيفته التي
الميك ��ن ان ت�ش ��غل بالكام ��ل م ��ن قب ��ل �ش ��يء
�آخر".ويذكر رونالد جراي يف ال�س�ي�رة التي
كتبه ��ا عن كافكا انه ":كان ي�ض ��ع على طاولة
مكتبه �ص ��ورة لد�ستويف�س ��كي" ،ونراه يكتب
اىل �ص ��ديقه او�س ��كار بوالك ":عل ��ى املرء �أال

http://www.almadapaper.net - E-mail: almada@almadapaper.net

يق ��ر�أ �إال الكتب التي تعِ ظ ��ه وتوخزه� ،إذا كان
الكت ��اب الذي نق ��ر�أه ال يوقظنا ب�ض ��ربة على
الر�أ�س ،فلماذا نقر�أه �إذا ،والكتب التي جتعلنا
�سعداء هي نوع من اخلديعة ،اننا نحتاج اىل
الكت ��ب التي تنزل علين ��ا كالبليّة التي ت�ؤملنا،
كم ��وت من نحبه اكرث مما نح ��ب ،نحتاج اىل
الكت ��ب التي جتعلنا ن�ش ��عر وك�أننا طردنا اىل
الغاب ��ات بعي ��دا ع ��ن النا�س ،عل ��ى الكتاب ان
يك ��ون مثل الف�أ�س التي ته�ش ��م البحر املتجمد
يف داخلنا".
يف �س ��ن الثامنة ع�شرة دخل اجلامعة ليدر�س
الكيمياء ،بعدها وجه اهتمامه لدر�س ��ة الأدب
الأمل ��اين ،لك ��ن �أب ��اه �أ�ص ��ر عل ��ى ان يدر� ��س
القان ��ون ،ف�ن�راه ي�ست�س ��لم ويعل ��ن ان ه ��ذه
اوىل هزائم ��ه يف احلي ��اة ":كن ��ت اعرف انه
التوج ��د حرية حقيقية يف اختي ��ار املهنة ،ان
املح ��اوالت االعرتا�ض ��ية الواهن ��ة اىل جانب
غ ��روري ،وزه ��وي والتف ��ا�ؤل ال ��ذي المعنى
له مثل الأربعة ع�ش ��ر يوما التي در�س ��ت فيها
الكيمي ��اء ون�ص ��ف العام الذي در�س ��ت خالله

االملانية ،كل هذه امل�سائل مل تفد �إال يف تدعيم
قناعاتي الرئي�سية".
يف اجلامع ��ة يلتق ��ي ب�ش ��اب �سي�ص ��بح اقرب
النا� ��س الي ��ه والوري ��ث ال�ش ��رعي له"،ماك�س
برود" ،كان ي�ص ��غره بعام ،وقد �ش ��رعا �سوية
بقراءة"فلوبري"ودرا�س ��ة اعمال"غوت ��ه"،
وهم ��ا الكاتب ��ان اللذان ظ ��ل كافكا يف�ض ��لهما
طوال حياته.
يف ال�س ��نة الثانية من اجلامعة قال لربود انه
كتب ق�ص ��ة ق�صرية ،و�شجعه برود ان ي�شارك
به ��ا يف م�س ��ابقة اجلامع ��ة ،لكنه ��ا مل حت � َ�ظ
باالهتم ��ام ،لكن ��ه بعد عام�ي�ن قر�أ عل ��ى برود
الف�ص ��ل الأول م ��ن روايته"ا�س ��تعداد حلفل ��ة
عر�س ريفية"والتي ن�ش ��رها فيما بعد �ض ��من
جمموعة ق�ص�صية عام .1919
يف الع ��ام  1906يح�ص ��ل على الدكتوراه يف
الت�ش ��ريع من اجلامع ��ة الأملانية ويبدا العمل
حمام حتت التمري ��ن� ،إال �أنه مل يكن
بوظيف ��ة ٍ
ين ��وي ان يتخ ��ذ م ��ن املحاماة مهن ��ة ،بل كان
يحاول من خالله ��ا التعرف على عامل املحاكم
الغري ��ب ،ل ��ذا مل ي�س ��تمر طوي�ل ً�ا بوظيفت ��ه
ه ��ذه ،فيق ��رر ان يعم ��ل مع وال ��ده يف جتارة
�رب يكلفني ه ��ذا العمل ،ملاذا
اخلزف �":أي ك � ٍ
مل احت ��ج عندم ��ا جعل ��وين �أعدهم ب� ��أن اعمل
بع ��د الظهر ،بالطبع ما من �أح ��د �أرغمني على
ه ��ذا بالق ��وة ،لك ��ن �أب ��ي فع ��ل ه ��ذا بالتقريع
وفعله"ك"بال�ص ��مت" .وق ��د �أث ��ر ه ��ذا العمل
على نف�س ��يته ما جعله يفكر باالنتحار ،فرناه
يكتب لوالدته ر�سالة يخربها بالأمر ،فت�سارع
اىل الطلب من ابيه ب�أن يرتكه و�ش�أنه.
************
ق ��ال ملاك� ��س ب ��رود انه كت ��ب بالأم� ��س رواية
�ص ��غرية احلج ��م ،ظ ��ل يكت ��ب فيها م ��ن دون
انقط ��اع يف ليلة واحدة ،كان فيها م�ست�س ��لم ًا
خلي ��ال غري واقعي ":كتبت"امل�س ��خ"من دون
توق ��ف من ��ذ العا�ش ��رة لي�ل ً�ا حت ��ى ال�ساد�س ��ة
�اقي
�ص ��باح ًا ،ومل اك ��ن قادر ًا على �س ��حب �س � َّ
املت�ص ��لبتني من حت ��ت الطاولة ،كان الإرهاق
الفظي ��ع والبهجة الل ��ذان تابعت من خاللهما
تطور الق�صة ي�ش ��بهان التقدم على املاء ،كنت
�أحم ��ل يف �أثناء تلك الليل ��ة ثقلي الذاتي فوق
ظهري مرات عديدة"– كافكا اليوميات .-
ار�س ��ل ن�س ��خة من"امل�س ��خ"اىل جملة ادبية،
وكان اجل ��واب انه ��م على ا�س ��تعداد لن�ش ��رها
ب�ش ��رط ان يخت�ص ��رها .ح�ي�ن كت ��ب كاف ��كا
ه ��ذه الرواي ��ة الق�ص�ي�رة ،كان يف ال�ساد�س ��ة
والع�ش ��رين من العمر ،وكان يح�س �أن نهايته
تقرتب ،ب�س ��بب �إ�ص ��ابته املبكرة بالداء الذي
ق�ض ��ى علي ��ه �ش ��اب ًا .كان رد فعل ��ه عل ��ى طلب
املجلة حا�سم ًا ،ميكنه حتمل فكرة ان ال تن�شر
الرواية ،لكن فكرة ان تن�شر وتبرت كانت فكرة
الحتتم ��ل ،فيكتب ر�س ��الة اىل روبرت موزيل
امل�س� ��ؤول ع ��ن التحري ��ر ":لئ ��ن راودتك هذه
الفك ��رة الغريبة يف ان تطلب مني القيام فيها
بتقطيع ��ات للن�ص ،ف�ل��أن تعاقب ال�ص ��فحات

الت ��ي ت�ؤلف"امل�س ��خ"يبدو يل الأم ��ر مم ًال ،ال
ا�س ��تطيع حقا عمل اي �شيء لكن ما يده�شني
بوج ��ه خا� ��ص ه ��و ان ��ك جته ��د يف اقناعي،
متوهم ًا �أين �أقل ذكا ًء منك" .وي�ض ��يف كافكا
يف ر�س ��الته الطويل ��ة ":الرواية بالن�س ��بة يل
لي�س ��ت نوع ًا ادبي ًا حمدد ًا ،و الفرع ًا من فروع
�ش ��جرة الأدب ،لن نفهم يف الرواية اذا انكرنا
ملهمن ��ا اخلا� ��ص وهو االن�س ��ان ال ��ذي يبدو
اليوم بال مالمح".
بع ��د خم� ��س �س ��نوات يتذكر"موزيل"ر�س ��الة
كافكا وحديثه عن االن�س ��ان بال مالمح ،وذات
م�ساء يجل�س موزيل اىل مكتبه ليكتب ر�ساله
اىل كافكا خاطبه فيه ��ا بالأب العزيز رغم انه
يكربه بثالثة �أعوام ،ويف لفته غري م�س ��بوقة
يقوم موزيل ب�إعادة ن�شر"امل�سخ"مع الر�سالة
الت ��ي يقول فيها ":لقد �س� ��ألتني قبل �س ��نوات
ان ��ك مل ت ��رد من ��ي ان اب�ت�ر عمل ��ك الروائ ��ي،
وكالع ��ادة مل ا�س ��تطع ال ��رد عليك ،م ��ن ناحية
ب�س ��بب االح�ت�رام الذي اك ّنه ل ��ك ،ومن ناحية
اخ ��رى لأنن ��ي لكي اجد تعلي�ل ً�ا لهذا اجلواب
ب ��د�أت �أبح ��ث ع ��ن مالم ��ح بط ��ل ق�ص ��تك،
ف�أكت�شف ،ويا للرعب ،اننا جميعا حتولنا اىل
م�س ��وخ بال مالمح ان�سانية" .وبعد عام يبد�أ
موزي ��ل بن�ش ��ر الف�ص ��ول االوىل م ��ن روايته
املثرية"ان�س ��ان ب�ل�ا مالمح"�س ��اعي ًا لتحقيق
ه ��دف كاف ��كا  :ايجاد ن ��وع من امل�ص ��احلة مع
االن�سان الذي مل حتدده �سمات ،لأنه الإن�سان
نف�سه ،لأنه احلياة نف�سها ،واالن�سان واحلياة
ال�ضفاف لهما.
تكتب �س ��يمون دي بوف ��وار يف مفكرتها انها
قر�أت"امل�س ��خ"عندما كان ��ت يف �س ��ن الثالث ��ة
ع�ش ��رة فوجدت فيها حكاي ��ا دينية و�أخالقية،
وراى بري�ش ��ت فيها"عم ��ل الكاتب البل�ش ��في
احلقيقي"و�س ��ماها جورج لوكا�ش بـ"االنتاج
النموذج ��ي للربج ��وازي املنح ��ط" ،وب ��دت
لفالدمي�ي�ر نابوك ��وف كمجاز للخ ��وف اثناء
املراهقة.
يف"امل�س ��خ"يحاول كاف ��كا ان يق ��دم �ص ��ورة
االن�س ��ان يف الع�ص ��ر احلديث ،وق ��ال ملاك�س
برود ان بطل روايته الق�صرية هذه ميكن ان
ميثل حقيقة عامة للأفراد ،كان يف ذلك الوقت
قد انتهى من قراءة د�ستويف�س ��كي و�س ��حرته
روايته"يف القبو" ،واكم ��ل مراجعة م�ؤلفات
كريكغ ��ارد ":تلقي ��ت قب ��ل م ��دة كتاب"خوف
و�ش ��ك"لكريكغارد ،وكما �ش ��عرت من قبل ف�إن
حالت ��ه رغم وجود بع�ض الف ��روق اجلوهرية
ت�ش ��به حالتي كثريا ،فهو عل ��ى الأقل موجود
يف نف� ��س ه ��ذا اجلان ��ب م ��ن الع ��امل ،وه ��و
يقرين ك�ص ��ديق" .فيم ��ا ي�ص ��ف ملاك�س برود
�ش ��عوره وهو ينته ��ي م ��ن"يف القبو"":يجد
بطل د�ستويف�سكي نف�س ��ه الي�ستطيع التمييز
بني الوقائ ��ع وبني اخليال ،فالوقائع ت�ص ��بح
�أخيلة ،ف�إن �أكرث ما ي�ش ��غله ه ��و التخيل ،فهو
يه ��رب يف اخلي ��ال م ��ن �س ��ردابه اىل الع ��امل
الواقع ��ي ،وكان يف ح ��االت اخلي ��ال ه ��ذه

الينفك يذكر لنف�سه دائما ان هذا الذي يجربه
امنا هو الواقع الفعلي".
يف يوميات ��ه يكتب"اعرتا�ض ��ات ماك�س برود
على د�ستويف�س ��كي ب�أنه ي�سمح للكثريين من
امل�ص ��ابني بالأمرا� ��ض العقلي ��ة بالدخول اىل
�أعماله ،زعم خاطئ متام ًا ،فهذه ال�شخ�ص ��يات
لي�س ��ت مري�ضة ،وا�صابتها باملر�ض لي�ست اال
و�سيلة لتميزها على م�ستوى ال�شخ�صيات".
تو�ض ��ح ر�س ��الة"اىل ابي" ،والتي مل ير�سلها
اىل والده ،ان كافكا قد ا�س ��تخل�ص من عالقته
بعائلته ،معرفة دقيقة بتقنية ال�شعور بالذنب
التي �صارت احدى اكرب الثيمات يف رواياته،
يكتب كونديرا ":ان الكائن املقتلع من جذوره
ال ��ذي ميث ��ل ابط ��ال رواي ��ات كاف ��كا ،الذي ��ن
الهدف لهم اال التغلب على لعنة عزلتهم".
************
ي�ستيقظ"ك"�ص ��باح ًا وي ��رنّ جر� ��س الهات ��ف
وه ��و ماي ��زال يف �س ��ريره ليحمل ل ��ه طعام
الفطور ،وبد ًال من اخلادمة ي�صل جمهولون،
يرت ��دون ثياب� � ًا عادي ��ة ،لكنه ��م يت�ص ��رفون
ب�س ��يادة تبل ��غ ح ��دا ان"ك"ال ي�س ��تطيع ان
الي�ش ��عر بقوته ��م و�س ��لطتهم ،لكن ��ه ماي ��زال
م�س ��تغرب ًا وجائع ًا يف الوقت نف�س ��ه ،ويبحث
عن اخلادمة فال يجد امامه �سوى رج ًال نحي ًال
يرتدي رداء ا�س ��ود اللون مل يك ��ن قد ر�آه قط
من قبل ،ويقول"ك"بتهذيب":من انت؟" ،لكن
الرجل جتاهل ال�س� ��ؤال واكتفى بالقول  :لقد

قرع ��ت اجلر�س ،كنت اريد من ا ّنا ان حت�ض ��ر
يل الطعام قال"ك".
من ��ذ البداي ��ة ن ��رى ان"ك"يعي� ��ش يف ح�ي�رة
مطلق ��ة ب�ي�ن �ض ��عفه امل�س ��تعد لالنحن ��اء �أمام
الإهان ��ة التي الت�ص ��دق ،وخوفه م ��ن الظهور
م�ض ��حك ًا ،لكن ��ه يف النهاي ��ة يق ��رر ان يك ��ون
حا�س ��م ًا ":ال �أريد البقاء هنا ،وال ان توجهوا
�إيل الكالم دون ان تقدموا انف�سكم.".
انه اول م�ش ��هد للتم ��رد مثلما حاول ار�س ��ون
ويل ��ز عندم ��ا ح ��ول ه ��ذه الرواي ��ة اىل فيل ��م
�س ��ينمائي ،ان�س ��ان يتمرد �ض ��د العن ��ف الذي
تعر� ��ض له لكنه ي�س ��تمر يف طاع ��ة املتطفلني
الذين اليتنازلون اىل تقدمي انف�سهم فح�سب،
بل يتناولون طعام فط ��وره ويجعلونه يبقى
واقفا يف لبا�س النوم خالل هذا الوقت كله.
ه ��ذه الرواي ��ة الت ��ي ترجم ��ت
با�سم"الق�ض ��ية"واخرى
م ��رة
با�سم"املحاكمة"واعدّها اندرية جيد للم�سرح
وار�سون ويلز لل�س ��ينما ،يف ر�أيي هي اعظم
الرواي ��ات الت ��ي تناق� ��ش ازمة االن�س ��ان يف
كل الع�ص ��ور ،تعرفت عليه ��ا للمرة االوىل يف
مق ��ال ن�ش ��ر يف جمل ��ة الكاتب امل�ص ��ري التي
عرثت على بع� ��ض اعدادها بال�ص ��دفة ،املقال
كان بقلم عميد االدب العربي طه ح�سني الذي
يقدم كافكا وك�أنه احد �شعراء اجلاهلية الذين
تبحر يف ق�ص ��ائدهم ":مر بهذا العامل �سريعا،
فل ��م يع�ش اال �أربع�ي�ن عاما ،انف ��ق جزء ًا غري

قلي ��ل منه ��ا يف الطفول ��ة وال�ص ��با مت�أثر ًا مبا
حوله غري م�ؤثر فيه ،فحياته العامة الظاهرة
ق�ص�ي�رة ج ��دا ،ب�س ��يطة جدا" .ومي�ض ��ي طه
ح�س�ي�ن يف تقدمي كافكا اىل القراء العرب يف
اول مقال ين�شر عنه يف اللغة العربية – تاريخ
املق ��ال  – 1945حي ��ث يح ��اول حتليل الفكر
الكافكوي فل�س ��في ًا وادبي ًا معتمدا يف حتليله
عل ��ى املنهج املبا�ش ��ر والوا�ض ��ح ،انطالقا من
ان الكات ��ب هو خلية م ��ن خاليا املجتمع الذي
يعي�ش فيه ووجد لديه ":براعة خارقة للعادة
يف ان يجع ��ل م ��ن نف�س ��ه مو�ض ��وع ًا للدر� ��س
والبح ��ث والتحليل ،وان يك ��ون هو الدار�س
الباحث املحلل".
ظهر اال�س ��م املختزل"يوزف ك"الذي �سنجده
بطال يف معظم روايات كافكا الكبرية"الق�صر
– املحاكم ��ة – ام�ي�ركا –"الول م ��رة يف
مت ��وز ع ��ام  ،1914وذل ��ك بع ��د ي ��وم واح ��د
م ��ن قرار كاف ��كا ان"ينقذ"نف�س ��ه ب�أن ي�ص ��بح
كاتب� � ًا ،وكان بط ��ل املحاكم ��ة يدعى"هان� ��س
غورة"غ�ي�ر انه خط ��ر لكافكا ان ي�ض ��ع مكان
اال�س ��م"رمزا"واختار حرف"ك"وحني �س ��اله
ماك� ��س برود ع ��ن املعنى قال ان ��ه يعرف ماذا
يعني"ك"ويري ��د من القارئ ان يت�ص ��ور هذه
ال�شخ�صية.
يف ع ��ام  1921ن�ش ��ر ب ��رود مق ��اال
بعنوان"ال�ش ��اعر فران ��ز كافكا"حت ��دث في ��ه
ع ��ن اعظم عم ��ل فن ��ي روائي"املحاكمة"التي
هي موج ��ودة وقد اكتملت ف�ص ��ولها ح�س ��ب
ر�أي ب ��رود ،اما ح�س ��ب ر�أي كاف ��كا ف�إنها غري
مكتمل ��ة وغ�ي�ر قابل ��ة لالكتم ��ال وغ�ي�ر قابلة
للن�ش ��ر اي�ض ��ا ،يف عام � 1925صدرت الطبعة
االوىل م ��ن الرواي ��ة وق ��د طبع ��ت منها ثالثة
�آالف ن�س ��خة احتاج ��ت ع�ش ��رة اع ��وام حت ��ى
تنفد م ��ن املكتبات ،ليعيد ب ��رود طباعتها عام
 .1935وظل ��ت الرواي ��ة دون �ص ��دى وق ��د
�ض ��مت �س ��لطات هتلر الرواية �ض ��من قائمة
الكتب ال�ض ��ارة وغري املرغ ��وب فيها .يف عام
� 1936صدرت الن�سخة الفرن�سية من الرواية
وبعدها بعام �صدرت يف نيويورك ،ويف عام
 1951ا�ص ��درت دار بنغوي ��ن املحاكم ��ة يف
كت ��اب جيب طبعت منه �س ��بعون الف ن�س ��خة
ثم توالت اال�ص ��دارت لت�صل مبيعات الن�سخة
االنكليزية اىل اكرث من مليون.
ظل جوزيف ك يحاول ان يندمج يف املجتمع،
ون ��راه يف"امريكا"يح ��اول ان يفعل هذا عن
طريق ان يكون ناجحا ،وفكر يف"املحاكمة"ان
يفع ��ل هذا عن طري ��ق الربهنة عل ��ى براءته،
وفك ��ر"ك"يف الق�ص ��ر ان يبحث ع ��ن ذاته عن
طريق الي�آ�س واال�ستقرار البائ�س.
يكت ��ب ماك� ��س ب ��رود ان كاف ��كا كان يعبرّ عن
عج ��زه يف و�ض ��ع خامتة لأعمال ��ه" :ان كافكا
مل يكتب الف�ص ��ل اخلتامي ملعظم اعماله ،لكنه
اخربين ذات ي ��وم ان"ك"عليه ان ميوت وقد
مزقه ال�صراع".
************
ب ��د�أ مر�ض ال�س ��ل الرئ ��وي يزحف م ��ن رئتي
كافكا �إىل حنجرته ،ويف ال�ش ��هور الأخرية مل
ي�ستطع �أن يتوا�صل مع الآخرين �إال من خالل
الكتابة ،ومل ي�ستطع الأكل �إال فيما ندر.
ويف �أبري ��ل  1924مت نقل ��ه �إىل م�ص ��حة
ا�ست�ش ��فاء ق ��رب فيين ��ا ،لكن حالته ا�س ��تمرت
يف التده ��ور ونراه يق ��ول للطبيب"اقتلني،
واال فان ��ت قاتل  /كان ��ت هذه الكلمة االخرية
الت ��ي نطقها يف ال�س ��اد�س من حزي ��ران عام
 1924حي ��ث توف ��ى ت ��اركا وراءه �إرثا �أدبيا
�سيكون مادة غنية للدرا�س ��ة والتحليل .كتب
الناقد االنكليزي �إدموند ويل�سن لقد واجهت
�صعوبة بالغة يف قراءة كافكا و�أنا امتدد على
الفرا� ��ش .ق�ص ���ص مليئ ��ة بالعذاب ،بو�ص ��ف
اجل ��روح ،باالرتباك ،بال�س ��ادية واملازوخية،
والق�س ��وة ،وتظه ��ر يف م�ش ��اهده القوار� ��ض
واخلناف�س ،وكائنات ب�ش ��عة �أخ ��رى .وتقف
وراء كل هذا خلفي ��ة من الي�أ�س املطلق .كافكا
ال يعدك بقراءة مريحة قبل النوم.
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كافكا..
كيف استلهم أفكاره من
أحالمه قبل أن يغفو
ترجمة  /أحمد فاضل
�أن ��ا ال �أع ��رف ما �إذا كنت �أ�ش ��عر باحل ��رج لأنني بب�س ��اطة ال �أعرف كيف �أ�ش ��رح
ذلك ،ولكن ال�ش ��عور ب�أين على و�ش ��ك �أن �أغفو دون �أن �أ�ض ��ع �إ�شارة للكثري من
ال�شعور"باالجنراف"نحو عملية التفكري املجرد الذي �سيحدد ذلك م�ستقبال.
ت�س ��تلقي فت�ص ��بح فج�أة على �أعتاب عل ��م الإدراك لديك وهو ن ��وع ما قبل النوم
فبالن�س ��بة للكثريين منا ف�إنه �س ��يكون مبثابة الراحة واالطمئنان ،ولكن لفرانز
كافكا كان �سي�شكل م�صدر �إلهام للكتابة،
يف مذكراته كتب يقول ":مرة �أخرى كانت قوة �أحالمي �ساطعة يف اليقظة حتى
قبل �أن �أغفو لأنها مل ت�س ��مح يل بالنوم" ،وقد در�س الطبيب الإيطايل �أنطونيو
بري�س�س ��كانتي الأرق لدى كافكا وت�أثريه على عمله خرج بعدها ببع�ض النتائج
ومعتم ��دا يف الوقت نف�س ��ه على ما كتب ��ه يف مذكراته حيث ق ��ال ":يبدو �أن هذا
و�ص ��فا وا�ضحا للهلو�سة التنوميية التي �شهد قبلها هلو�سة ب�صرية حية قبل �أن
ينام" ،يف حني �أكد كافكا �أن الكتابة يف حالة احلرمان من النوم توفر الو�صول
�إىل الأفكار التي يتعذر الو�صول �إليها ،لكن بري�س�سكانتي خالفه بقوله ":
ال ميكن ب�س ��هولة الت�أكيد على ما ذهب �إلي ��ه كافكا كما لو كان قد �أعد نارا عظيمة
جلميع هذه الأ�ش ��ياء من �أغرب الأفكار التي تظهر وتختفي مرات عدة" ،فكل ما
متلك من الأفكارال ميكن الو�صول �إليها تقريبا يف الظروف العادية".
فال�شعور بطريقة �أو ب�أخرى تكون �أكرث �إبداعا يف منت�صف الليل مما كانت عليه
يف ال�ص ��باح وهو �شيء �أنا مت�أكد �أن الكثري منا قد عا�ش حلظتها ،ولكن الفر�ص
الإبداعية ال ميكن لها �أن ت�أتي مع الأرق.
ي�شار�أن كافكا �أكرث ما عانى طوال حياته من النوم الذي و�صفه بجالب اجلنون
والقادر ان يحول الإن�سان �إىل خملوق �آخر.

عن � /صحيفة الإندبندنت اللندنية
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قبل كتابته (المس��خ)..كافكا رغب
ً
كاتبا لدليل السفر
في أن يكون

فرانز كافكا ..والرواية المتشائـــمة
عبد الباقي يوســـف

نجاح الجبيلي
حت ��وّ ل فران ��ز كاف ��كا يف التاري ��خ الروائ ��ي
�إىل رم ��ز للت�ش ��ا�ؤم ،نظ ��ر ًا لأن ّ
جل م ��ا �أبدع
ه ��ذا الروائ ��ي يتطب ��ع بطاب ��ع الت�ش ��ا�ؤم
وال�س ��وداوية .وه ��ذا ما جع ��ل نتاجه يحتل
مرتب ��ة متقدم ��ة لث ��ورة الت�أوي ��ل والنق ��د
والدر� ��س حتى �أم�س ��ى كاف ��كا ذاته مدر�س ��ة
روائية بح ّد ذاتها .يف كثري من
حت ��وّ ل فران ��ز كاف ��كا يف التاري ��خ الروائ ��ي
�إىل رم ��ز للت�ش ��ا�ؤم ،نظ ��ر ًا لأن ّ
جل م ��ا �أبدع
ه ��ذا الروائ ��ي يتطب ��ع بطاب ��ع الت�ش ��ا�ؤم
وال�سوداوية.
وه ��ذا ما جعل نتاج ��ه يحتل مرتب ��ة متقدمة
لثورة الت�أويل والنقد والدر�س حتى �أم�س ��ى
كافكا ذاته مدر�سة روائية بح ّد ذاتها.
يف كث�ي�ر م ��ن املنا�س ��بات وامل�ؤمت ��رات
والن ��دوات حتدث ��ت ع ��ن خ�صو�ص ��ية نت ��اج
كافكا ،ويف كل كتابة �أجد �شيئ ًا جديد ًا �أقوله
ع ��ن كافكا ،فكل �إعادة ق ��راءة لإبداعاته ت�أتي
ب�إ�ض ��اءات جديدة ،بل كل �إعادة تفكري يف
عمل من �أعماله يقدم ت�أوي ًال واكت�شاف ًا
جديد ًا.
�إن ذل ��ك ينب ��ع م ��ن الغن ��ى الفك ��ري
الذي يت�س ��م به كاف ��كا رغم
ثقافت ��ه املتوا�ض ��عة ،ذلك
�أن كاف ��كا انطل ��ق م ��ن
�ص ��ميم املوهب ��ة ،وم ��ن
اتق ��اد قب�س ��ة النب ��وغ يف تكوين ��ه
الذهن ��ي والنف�س ��ي ،بحي ��ث كان
ه ��ذا الرج ��ل كتل ��ة متوهج ��ة م ��ن
احل�سا�سية املرهفة.
ما مييز تاريخ فران ��ز كافكا الأدبي
ه ��و �أن ��ه عا�ش حياته الق�ص�ي�رة يف
عزل ��ة �ش ��به تامة عن الع ��امل ،وحتى
عن املجتمع واملق ّربني
منه.
ا�� � �س� � �ت� � �ط � ��اع �أن
ي � � �ب � � �ن� � ��ي ع � ��امل � ��ه
ال� � � � ��روائ� � � � ��ي ل� �ب� �ن ��ة ل�ب�ن��ة
بخ�صو�صية ر��س�خ�ت��ه ك��أه��م
روائ �ي��ي ال �ع��امل ال��ذي��ن تركوا
�أث � � ��را ع �ل��ى خم �ت �ل��ف الأج� �ي���ال
الروائية من بعده.
يبلغ الت�شا�ؤم ح ّد ًا
بكافكا ي�صور فيه
الإن � �� � �س� ��ان ب� ��أن ��ه
يتحول يف بع�ض
مراحله �إىل كائن
مم�سوخ ،في�صور
ح��ال ه��ذا الإن�سان الذي
ي�ف�ق��د م���ش��اع��ر االن �ت �م��اء �إىل
املجتمع الذي يعي�ش يف ظهرانيه.
�إن غريغ ��وار �سم�س ��ا بطل راويته ال�ش ��هرية
 /امل�س ��خ  /وه ��و املعني بهذا ال ��كالم ميوت
ب�ص ��مت وح ��ب وبطريقة حمبب ��ة �إىل قلبه..
مي ��وت بالطريقة الت ��ي يختارها لنف�س ��ه يف
م�ش ��هد ال �أمتع وال �أق�س ��ى يف حلظة واحدة.
ي ��روي كافكا هذه التفا�ص ��يل ":فكر غريغور
وعاد ملتابعة عمله .مل ي�س ��تطع قمع لهاثه من
اجلهد  ,ومن وقت لآخر كان عليه �أن ي�سرتيح
 ,وم ��ن ناحية �أخرى مل يقنع ��ه �أحد � ,إذ ترك
و�ش� ��أنه متاما ..وحني �أنهى اال�ستدارة  ,بد�أ

الزحف
ف ��و ر ا
ي�س ��تطع �أن يفهم
و مل
البت ��ة  ,نظ ��را ل�ض ��عفه كيف
قطع ذات امل�سافة بهنيهة ق�صرية �سابقا دون
�أن ي ��درك ذل ��ك مل تقاطعه كلم ��ة �أو هتاف من
عائلته� .أدار ر�أ�سه حني كان يف املدخل فقط ـ
لي�س ب�شكل كامل  ,فقد �أح�س برقبته متيب�سة
 ,وم ��ع ذلك ظ ��ل يرى �أن ال �ش ��يء تبدل خلفه
غري �أن �أخته نه�ض ��ت .طافت نظرته الأخرية
ب�أم ��ه  ,الت ��ي كانت م�س ��تغرقة يف نوم عميق
الآن ..والآن؟� ..س� ��أل غريغ ��ور نف�س ��ه وهو
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ينظ ��ر
يف الظلم ��ة
اكت�ش ��ف �أنه مل
حول ��ه ..وللح ��ال
يعد ب�إمكان ��ه التحرك �إطالق ��ا مل يفاجئه ذلك
ب ��ل م ��ن غ�ي�ر الطبيعي �أن ��ه كان ق ��ادرا حتى
الآن فعال على دفع نف�س ��ه على هذه ال�س ��يقان
ال�ص ��غرية الرفيع ��ة .و�أح�س من جه ��ة ثانية
بارتي ��اح ن�س ��بي كان ي�ش ��عر ب ��الأمل يف كل
�أنح ��اء ج�س ��ده  ,لكن ب ��دا له �أن ��ه كان يذوي
ويذوي تدريجيا و�س ��وف يذهب يف النهاية
كلي ��ا .قد تك ��ون قناعت ��ه ب�ض ��رورة اختفائه
ار�س ��خ حتى م ��ن قناعته ب�ض ��رورة اختفائه

�أر�س ��خ حتى من قناع ��ة �أخته  ,وظل يف هذه
احلال ��ة من التفكري الفارغ والآمن حتى دقت
�ساعة الربج معلنة الثالثة �صباحا وظل يرى
�أن كل �ش ��يء خارج النافذة كان قد بد�أ يزداد
�ض ��وءا ثم  ,دون موافقته  ,غط�س ر�أ�س ��ه يف
الأر� ��ض وجتدلت م ��ن منخريه �آخر �أنفا�س ��ه
ال�ضعيفة".
لقد مات غريغور �سم�س ��ا وه ��ذا املوت يعني
ال�ش ��يء الكث�ي�ر لفران ��ز كاف ��كا �أن ��ه يعني له
احلياة.لق ��د انتح ��ر فرانز كاف ��كا حينما قتل
غريغوار ولو مل مي ��ت غريغوار لأقدم فرانز
كاف ��كا نف�س ��ه عل ��ى االنتح ��ار بنف� ��س طريقة
انتح ��ار بطل ��ه يف ه ��ذا العم ��ل ال ��ذي يع ��د
م ��ن �أهم الأعم ��ال الت ��ي �أبدعها ..فق ��د �أنقذه
غريغوار م ��ن االنتحار .قال كافكا ذات يوم
":لق ��د عانيت ط ��وال حيات ��ي و�أن ��ا �أتهرب
م ��ن االنتحار"نالح ��ظ ب�أن جمي ��ع �أبطاله
ميوت ��ون� ..أج ��ل ميوت ��ون حت ��ى يبقى
كافكا حيا ..ال �أحد لديه ال ميوت كلهم
ميوت ��ون� ..أنه يقتله ��م جميعا ..يف
م�س ��توطنة العق ��اب وحتريات كلب
ـ والق�ص ��ر ـ والق�ض ��ية ـ واملحاكمة..
وامل�س ��خ ولك ��ن مل ��اذا هذا امل ��وت؟ هل
ليعي� ��ش فرانز ..بالطب ��ع ال ..لأن فرانز
ميق ��ت احلي ��اة وبنف�س الوق ��ت يبحث
ع ��ن الع ��دل االجتماع ��ي يف احلي ��اة
ذاته ��ا ..و�أ�س ��تطيع �أن �أرى �أن جميع
ه� ��ؤالء كانوا ميه ��دون ملوته يف
الوق ��ت ال ��ذي ي�ؤجل ��ون في ��ه
ه ��ذا املوت،لذل ��ك يدخ ��ل فرانز
كاف ��كا �إىل �أعم ��اق �شخو�ص ��ه قب ��ل املوت
بلحظات �إنه ي�ص ��ور �أدق و�أخفى امل�شاعر
التي ت�سيطر على ال�شخ�ص الذي �سيموت
�أو �س ��يقتل �أو �س ��ينتحر بع ��د حلظ ��ات
قليل ��ة فقط ..وق ��د تعمدت �أن �أنقل م�ش ��هد
االنتحار كامال رغم �إطالته بع�ض ال�ش ��يء
يف رواية"امل�س ��خ"قبل قليل وما يجعلني
مقتنعا بنظرتي هو الت�صاق كافكا به�ؤالء
حت ��ى �أن ��ه يوه ��م �أحيانا ب� ��أن البطل هو
الكاتب نف�س ��ه عندما يعطي ��ه حرف (ك)
احل ��رف الأول من (كاف ��كا) وغريغور
نف�س ��ه ال يختل ��ف ع ��ن فران ��ز كاف ��كا
فكالهما يعمالن يف التوظيف يف �إحدى
الدوائ ��ر وكالهم ��ا يفك ��ران بطريق ��ة واحدة
وينظران �إىل املجتمع نظرة متقاربة.
يف امل�سخ يعاين غريغور من ت�سلط والده..
هذا الوالد القا�س ��ي الذي ي�ص ��ر على �ض ��ربه
حتى بعد عملية امل�س ��خ وي�س ��عى �إىل طريقة
للتخل� ��ص منه ويق ��ول فرانز كاف ��كا ذاته يف
�إحدى ر�سائله املوجهة �إىل �أبيه :
“�أن ��ت املق�ص ��ود ب ��كل كتاباتي � ,أنا �أ�ش ��كو
مم ��ا مل �أ�س ��تطع �أن �أ�ش ��كوه ل ��ك و�أن ��ا عل ��ى
�ص ��درك"�إنه انتق ��ام بطريق ��ة غ�ي�ر مبا�ش ��رة
ول�س ��وء حظ ال�س ��يد هرمان �أنه �أجنب ولدا
مث ��ل فرانز ..ه ��ذا الولد الذي �س ��يجعل لعنة
العامل ب�أ�سره حتل عليه كل يوم وعلى الرغم
من كل هذا احلقد ي�أتي الت�ص ��ريح التاريخي
عل ��ى ل�س ��ان هذه ال�ض ��حية  :ومع ذل ��ك  ,فقد
�أحببتكم على الدوام يا �أبوي العزيزين".
�أعود هن ��ا �إىل مذكرات كاف ��كا ،ويف �إحداها
يو�ضح ل�صديقه ماك�س برود بع�ض الأفكار،

ث ��م يطل ��ب من ��ه �أن ي�ض ��يف ه ��ذه اجلمل ��ة
اجلدي ��دة وهي م�ؤرخة يف  13دي�س ��مرب عام
 1914حيث ي�ضيف كافكا :
لق ��د ن�س ��يت �أن �أ�ض ��يف  ,وتق�ص ��دت ه ��ذا
الن�س ��يان يف م ��ا بع ��د � ,إن خري م ��ا كتبته له
دوافع ��ه يف قابليت ��ي لأن �أ�س ��تطيع امل ��وت
م�س ��رورا ويف جمي ��ع هذه املقاط ��ع اجليدة
املت�س ��مة بالإقناع القوي  ,كان املق�صود على
الدوام �شخ�صا ميوت ويجد �أن املوت �صعب
 ,و�إن ��ه ظلم � ,أو على الأقل نوع من الق�س ��وة
يق ��ع علي ��ه  ,مم ��ا يجعل ذل ��ك يف ر�أي ��ي على
الأقل ي�ؤثر يف القارئ.
�أما بالن�سبة �إيل � ,أنا الذي �أعتقد �أين �س�أكون
م�س ��رورا على �س ��رير املوت  ,ف� ��إن مثل هذه
الأو�ص ��اف ال ت�ش ��كل �أكرث م ��ن لعبة خطرية
خفيف ��ة  ,له ��ذا ال�س ��بب �أ�س ��تغل بدق ��ة انتباه
الق ��ارئ املرك ��ز عل ��ى امل ��وت  ,ف�أن ��ا يف حالة
فكرية تفوق �ص ��فاء  ,و�أح�س ��ب �أنه �سي�شكو
على �س ��رير املوت �أما �أنا ف�ش ��كواي �ستكون
واحلال ��ة هذه �أكمل �ش ��كوى ممكن ��ة لأنها لن
تتفج ��ر يف فج ��اءة ال�ش ��كوى الواقعي ��ة .بل
�ستتم يف جو من اجلمال وال�صفاء.
وا�ض ��ح �أن فران ��ز كاف ��كا كان حق ��ا يعي� ��ش
امل ��وت من ��ذ الي ��وم الأول م ��ن والدت ��ه ..لقد
تخل ��ى عن احلياة كله ��ا ..وكان مبقدوره �أن
ي�س ��تمتع مبلذات احلي ��اة لو �ش ��اء ذلك ولو
مل يعترب نف�س ��ه ميتا،ومن ه ��ذه النقطة تبد�أ
خ�صو�ص ��يته وقد تكون هذه النقطة م�صدر
�سعادته �أي�ضا،فهو كما �سبق يعي�ش دون �أي
�أم ��ل وذلك خري من ��ط للحياة ..وهو �س ��عيد
لي�س ��ت تل ��ك ال�س ��عادة باملفه ��وم املتع ��ارف
علي ��ه ولكنه ��ا �س ��عادة ال يتذوقه ��ا �إال كاف ��كا
وح ��ده� ..إنه ��ا النكه ��ة الت ��ي ال يتذوقه ��ا �إال
م ��ن بلغ به احل ��زن ذروته ومن تو�ص ��ل �إىل
قمة ال�ض ��ياع والالجدوى،هذه هي �أر�ض ��ية
كاف ��كا التي ينطل ��ق منها .هذه ه ��ي ثقافته.
وهو كما يت�ضح قارئ �سيئ .وك�سول وعلى
الأغل ��ب يكتب �أكرث مما يقر�أ ..ولي�س ��ت ثمة
مقوالت �أو �ش ��واهد ت�س ��تحق �أن ت�ش�ي�ر �إىل
�أن ��ه كان نه ��م الق ��راءة ..كم ��ا ه ��و مل يت�أث ��ر
بكات ��ب من قبله وما ن�س ��تنتجه من �إبداعاته
هو �أن ��ه عل ��ى اطالع جي ��د للعهدي ��ن القدمي
واجلديد وهذا ما وفره له جو البيت ب�سبب
تدين وال ��ده وعليه ف�إن معظ ��م �أعمال كافكا
تط ��رح مو�ض ��وع املوت من منطل ��ق ديني..
�إن ��ه عل ��ى الأغل ��ب يبحث ع ��ن الإل ��ه الذي ال
ي�ش ��ك بوج ��وده ولكن ��ه ال يراه ..يب ��دو ذلك
يف ق�ص ��ة"املحاكمة"وهي باخت�ص ��ار ت ��دل
عل ��ى قلق ��ه عل ��ى م�ص�ي�ره .لذل ��ك يبحث عن
احلقيقة بالكتابة ..بالكتابة فح�س ��ب ولي�س
بالقراءة"..الكتابة"التي تريه م�ش ��هد املوت
وتك�ش ��ف �أمامه بع�ض الألغ ��از� ..إنه يتعامل
م ��ع امل ��وت بدق ��ة مذهلة .يق ��ول كاف ��كا � :إن
الإ�ش ��ارة الأوىل لبداية املعرف ��ة هي الرغبة
يف امل ��وت ..فهذه احلياة ال حتتمل واحلياة
الأخرى لي�س ��ت يف متناول يدنا ،ولذا ف�إننا
ال نخج ��ل م ��ن رغبتن ��ا يف امل ��وت� .إنه ن�ص
�صريح ومبا�ش ��ر �أكرث من �أي ن�ص �آخر ورد
على ل�س ��انه ..املوت كمو�ض ��وع �أول و�أخري
للكتابة �إنه هاج�س �أبدي ..ومل ي�سبق لكافكا
�أن كتب عن غري املوت.
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قبل �س ��نوات م ��ن كتابته لرواية"امل�س ��خ" ،التي
اعتربه ��ا البع� ��ض �أعظ ��م ق�صة ق�ص�ي�رة كتبت،
كان فران ��ز كافكا ي�أمل يف احل�صول على الرثوة
م ��ن كتابة"�سل�سل ��ة جمموع ��ة من دالئ ��ل ال�سفر
الأوروبي".
ت�ص ��ور كاف ��كا خط ��ة جتاري ��ة للكت ��ب
تعرف"بالرخ�ص"بينم ��ا يرح ��ل ع�ب�ر القارة مع
�صديقه ماك� ��س برود يف �صيف عام  .1911هذا
التف�صيل ظهر يف املجلد الثالث من �سرية"كافكا
ال�س ��نوات املبكرة"لري�ن�ر �س ��تاخ املن�ش ��ورة
واملرتجمة من قبل دار ن�شر"�شيلي فر�ش".
هذه الفك ��رة ال�س ��ابقة لزمنها (باعتبار انت�ش ��ار
�أفكار ال�س ��فر املفيدة الي ��وم) كانت تبحث لتتخذ
م ��ن دالئ ��ل ال�س ��فر التقليدي ��ة الت ��ي كان ��ت يف
ذل ��ك الوقت تتك ��ون �أ�سا�س� � ًا من قوائ ��م الفنادق
واملطاع ��م لكنها تفتقد املعرف ��ة املطلعة التي كان
كاف ��كا ي�ش ��عر ب�أنه ��ا كان ��ت فع�ل ً�ا قيّمة بالن�س ��بة
للم�سافر.
الق�ضايا التي اقرتحتها دالئله توجيهها هي نف�س
الق�ضايا التي يبحث ال�سائحون عن الإجابة عنها
اليوم .مت ��ى تقوم املتاح ��ف بتخفي�ض الأجور؟
هل هناك حفالت مو�س ��يقية جمانية؟ هل ت�سافر
بالتك�س ��ي �أم بال�ت�رام؟ كم تدفع من البق�ش ��ي�ش؟
هناك �أي�ض� � ًا كان اقرتاح بت�ضمني الن�صيحة �أين
جت ��د الت�س ��لية الإيروتيكي ��ة واجلن�س ��ية مقابل
مبلغ معتدل.
يكت ��ب �س ��تاخ ":كان كاف ��كا وب ��رود مقتنع�ي�ن

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

ب� ��أن دليل ال�س ��فر ال ��ذي يجيب عن كل الأ�س ��ئلة
ب�ش ��كل �ص ��ريح ويتيح اختيار ب�ض ��عة متطلبات
معقول ��ة ومرغوب ��ة �س ��وف يف ��وق ب�ص ��ورة
�س ��ريعة املناف�س ��ة ..مع �سل�س ��لة من ه ��ذا النوع
با�س ��تطاعتهم احل�ص ��ول على املاليني بالأخ�ص
�إن كان من�شور ًا بعدة لغات".
ج ��اء ه ��ذا الطم ��وح م ��ن خ�ل�ال جولة �س ��ياحية

يف �سوي�س ��را وبحريات وم ��دن �ش ��مال �إيطاليا
والأدرياتري ��ك الت ��ي خالله ��ا كان جه ��ل ن�س ��بي
انك�ش ��ف حني حان وقت ال�سفر .كما و�صف الأم
ر"�س ��تاخ"" :عرفا متام ًا القليل ،لكن غالب ًا لي�س
ما كانا يحتاجان معرفته".
مث�ل ً�ا ،بعد اكت�ش ��اف ب� ��أن مكتبة مدين ��ة زيورخ
مغلق ��ة يف �أي ��ام الآحاد اعتقد ال�ص ��ديقان ب�أنهما
قد يح�ص�ل�ان عل ��ى دخ ��ول بال�س� ��ؤال يف مكتب
ال�سياحة.
يف الوقت نف�س ��ه ف�إن جولة لل�سباحة يف بحرية
زي ��ورخ .الذهاب لل�س ��باحة كان تعني ب�أن كافكا
علي ��ه �أن ين ��زع ب�ش ��كل قل ��ق �أم ��ام اجلمي ��ع يف
منطق ��ة تبدي ��ل املالب� ��س بينم ��ا برود"هاجم ��ه
باخلرطوم"مرافق حو�ض ال�س ��باحة وجمع من
ال�صبية.
عل ��ى الرغم من هذا ف� ��إن كافكا احتفظ ب�ش ��موخ
ن�س ��بي وه ��و ي�س ��تخف بال�س ��ياح جامع ��ي
الت ��ذكارات التقليدي ��ة".كان يغمز ب�س ��خرية من
امل�ص ��ورين املبتدئني"وه ��ي الهواي ��ة الت ��ي ال
تقارن بالكتابة كو�س ��ائل لتوثيق رحلة ما ،التي
تثري ال�س� ��ؤال :م ��اذا �س ��يفكر كافكا حول ع�ص ��ا
ال�سلفي واالن�ستغرام.
لكن رمبا كان جهل ال�ص ��ديقني يو�ض ��ح ال�س ��بب
مل ��اذا مل تتحقق �سل�س ��لة الكتب .عل ��ى الرغم من
كتاب ��ة خم�س �ص ��فحات من خطة العمل �إ�ض ��افة
�إىل تو�س ��يع فك ��رة كل كت ��اب يف ال�سل�س ��لة ك ��ي
تت�ض ��من"دليل حمادث ��ة"�إال �أن ال�ص ��ديقني كانا
خائفني جد ًا ب�أن فكرتهما �س ��وف ت�سرق �إذ �أنهما
مل يك�ش ��فا عن التفا�ص ��يل الكاملة لدرجتهما �إىل
نا�شر دون ت�أمني �سلفة �أوىل.
يكتب"�س ��اخ"ب�أن هذا"خت ��م ب�ش ��كل فع ��ال على
م�ص�ي�ر خط ��ة طموح ��ة ،واملالي�ي�ن م ��ن الأرباح
رجعت �إىل عامل اخليال".
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-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق
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كافكا ..ماذا لو كانت
كتبه ُأحرقت!!
إعداد وترجمة :ابتسام عبد هللا
كانت"الكافكائية"�س ��تكون خمتلف ��ة
ان كان ماك� ��س ب ��رود ق ��د ر�ض ��خ
لرغب ��ة �ص ��ديقه وق ��ام ب�إح ��راق كافة
خمطوطاته!
ان طبع ��ة (البنغوي ��ن) و"ق�ص ���ص
اخرى"تت�ض ��من كاف ��ة كتاب ��ات كافكا
الت ��ي كان قد وافق عل ��ى طبعها خالل
حيات ��ه مت�ض ��منة اي�ض ًا"م�س ��تعمرة
العقاب""،االحمق""،حكم املحكمة"،
الق�ص ���ص االرب ��ع ملجموع ��ة (الفن ��ان
الت ��وّ اق) وجمموع ��ة �ص ��غرية م ��ن
الق�ص ���ص الق�ص�ي�رة ،ومق ��االت
ق�ص�ي�ره ع ��ن وال ��ده ،وبطبيع ��ة
احلال"امل�س ��خ"التي ت�ش ��كل �أ�س ��ا�س
رغبته يف اخللود.
ونحن النعرف بالت�أكيد نوايا (كافكا)
احلقيقي ��ة ،اذ من املعروف على نطاق
وا�س ��ع ،ان ��ه ق ��د طل ��ب م ��ن �ص ��ديقه،
والحق� � ًا كاتب �س�ي�رته ،ماك�س برود،
ح ��رق كاف ��ة �أوراق ��ه غ�ي�ر املطبوعة،
ولكن برود بد ًال من ذلك قام بن�ش ��رها
كاف ��ة ،فه ��ل كان برود يخالف و�ص ��ية
�ص ��ديقه االخ�ي�رة؟ ام ان كاف ��كا �س� � ّلم
كاف ��ة خمطوطاته ل�ص ��ديقه برود لأنه
كان ي ��درك ان �ص ��ديقه �س ��يهتم به ��ا!
(اعل ��ن برود يف النهاي ��ة انه قد اخرب
كافكا ع ��ن نيته عدم حرقها) وما الذي
�س ��نقوله عن كاف ��كا ،عندم ��ا نعلم انه
كان قد �أعط ��ى خمطوطات غريها اىل
م ��ن يحبها ،والت ��ي قام ��ت باحراقها؟
ويب ��دو ان امر ق ��راءة تلك الق�ص ���ص
بدون التفكري يف تراث كافكا ومكانته
يف امل�ستقبل.
وان فكرن ��ا ل ��و ان ب ��رود قد ق ��ام فع ًال
بتنفي ��ذ رغب ��ات كاف ��كا االخ�ي�رة؟
بالت�أكي ��د فان ر�أينا يف كافكا �س ��يكون
خمتلف� � ًا ،وان اعمال ��ه لن جت ��د طريق ًا
له ��ا اىل مطبوع ��ات (دار بنغوي ��ن
وجمموعاته ��ا اخلا�ص ��ة ،او لرمبا مل
نكن ن�س ��مع عن كافكا ،اذ ان ال�ش ��هرة
الوا�س ��عة ،حتتاج اىل اعمال �ض ��خمة
وع ��دد م ��ن الروايات ،حت ��ى ان كانت
غري مكتملة).
ويق ��ول الناق ��د هوفم ��ان (ب�ل�ا
�ش ��ك ،انن ��ا بدون"املحاكم ��ة"مل
نك ��ن ن�س ��مع ع ��ن كاف ��كا ،وكذل ��ك
مع"القلعة"و"ام�ي�ركا"،
الأم ��ر
ولك ��ن م ��ا �س ��يخلد م ��ن
ا عما له " ا مل�سخ " و " م�س ��تعمر ة
بينال"النهم ��ا ت�ت�ركان اث ��ر ًا يف
النفو�س).
ان اوىل الق�ص ���ص الت ��ي توف ��رت
لدى"بنغوين"تلك التي طبعت يف عام
 ،1913حت ��ت عنوان"ت�أمالت"وكان
من املمكن ن�سيانها ب�سهولة ،ان كانت
ت�ش ��كل كافة نتاجاته االدبية ،وعندما
طبع ��ت الروايات ،ا�س ��همت يف ت�أكيد
ا�سمه.
ويف الوق ��ت احلا�ض ��ر ،قد تث�ي�ر تلك

الق�ص�ص �إعجاب القراء ،اولئك الذين
قر�أوا رواياته ،اذ كان من غري املتوقع
م ��ن كاتب"املحاكمة"ان يكتب اي�ض� � ًا
ع ��ن امور �ص ��غرية :رغب ��ة للغناء يف
اجلبال� /،أو اخذ الفر�ش ��اة من املر�أة،
�أو الرغب ��ة يف القف ��ز عالي� � ًا ع ��ن ظهر
ح�صان ،كما يفعل الهنود احلمر.
ويق ��ول الناقد هوفمان م�ض ��يف ًا( :من
غ�ي�ر املمك ��ن ق ��راءة كافكا م ��ع العزلة
عن امل�س ��تقبل ،ومل يكن القارئ قادر ًا
عل ��ى قراءة �أعماله ولنت�ص ��ور لو اننا
قر�أنا كاف ��كا يف معزل عن امل�س ��تقبل،
تخيل ان قر�أنا"امل�سخ"و"م�س ��تعمرة
بينال"عندم ��ا كتبه ��ا كاف ��كا يف عامي
( )1914 – 1913وقب ��ل ان ��دالع
احلرب العاملية االوىل).
وي�ضيف هوفمان ،ان جملة االتالنتيك
ن�ش ��رت قبل عدة اعوام ،انه امر مثري
لل�ض ��حك ان انكرنا عظم ��ة كافكا ،وقد
و�صل اىل نتيجة تقول"وجد (كافكا)
احلياة كئيبة ومعقدة ومثبطة لله ّمة،
وغ�ي�ر ممتع ��ة يف معظ ��م االحي ��ان،
وكذلك و�صفها يف �أعماله الأدبية".
و�س ��معة كاف ��كا ارتفع ��ت ب�ش ��دة مب ��ا
بدا للق ��ارئ تنب�ؤاته"عن فظاعة حكم
كل م ��ن هتل ��ر و�س ��تالني واعمالهم ��ا
اجلنوني ��ة – وتنبئ ��ه باالعم ��ال
الوح�شية وحكمهما البريوقراطي.
وق ��د تب ��دو ق ��راءات مثل تل ��ك غريبة
بطبيعة احل ��ال ،وقد كتبها يف الوقت
الذي مل يكن فيه هتلر قد و�صل مرتبة
(العريف يف اجلي�ش).
وهناك اعمال اخرى لكافكا تبني مدى
تعمق ��ه يف فه ��م التي ��ارات ال�ش ��عبية،
وكي ��ف ر�أى اىل اي ��ن يتج ��ه امل ��د
وم ��دى عمق اف ��كاره ،قبل ان ي�ش ��اهد
بريوقراطي ��ة الق ��رن الع�ش ��رين ،كان
فران ��ز كاف ��كا متنبئ ًا يرى امل�س ��تقبل،
و�أين يتجه التيار.
ان مثل ه ��ذه القراءات تب ��دو غريبة،
وهن ��اك اعم ��ال ل ��ه ت�ش�ي�ر اىل م ��دى
تعمقه يف احلياة العامة للنا�س.
ولو قر�أنا رواية"امل�سخ"الدركنا انها
تتح ��دث عن ق�ص ��ة �س�ل�الة �أو كراهية
النف� ��س ،او بو�ض ��وح اك�ث�ر ان يدرك
املرء انه مكروه من قبل املحيطني به،
وهي اي�ض� � ًا ع ��ن ديناميكي ��ة العائلة،
وع ��ن �ش ��ق الطري ��ق يف احلي ��اة .ان
املي ��زة اال�سا�س ��ية تبق ��ى مرتبط ��ة
بق�ص ���ص كاف ��كا ،دون ف�ص ��لها عم ��ا
�سيحدث بعدئذ.
وكان كافكا قد و�ص ��ف بيكا�س ��و( :انه
بب�س ��اطة ي�سجل الت�ش ��وهات التي مل
ت�ص ��بح جلي ��ة يف �ض ��مائرنا ،والف ��ن
مر�آة توجه اىل الطريق مثل ال�س ��اعة
– يف بع�ض الأوقات).

عن :الديلي تيلغراف
�سبق لهذه املادة ان ن�شرت يف �صحيفة
املدى عام 2014

