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كه يالن محمد 

خيري منصور

�إّن ع����ددً� م����ن �لكت����اب ال ينك����رون بدورهم ما ير�ش����ُح �إىل 
ت�ش����اعيف �أعماله����م من و�قعهم �ملعي�ش����ي، غ����ر �أن تفّوق 
غر�بة �شخ�شية �لكاتب وتوّتر�ته على ما جتده يف �أعماله 
�ملُ�ش����ّنفة يف �أدب �لالمعق����ول و�لكابو�ش����ي. فهذ� �أمر غر 
متوقع حتى بالن�ش����بة ل�شخ�ش����ية كاتب مث����ل فر�نز كافكا 
�لذي ُيعّد ر�ئدً� لالأدب �لغر�ئبي و�لكابو�شي لكن ماي�شّمُه 
كتاب »حماكمة كافكا �الأخرى ر�ش����ائل كاف����كا �إىل فيل�س«، 
�ل�شادر من د�ر جد�ول- من تاأليف �لكاتب �الأملاين �إليا�س 
كانيتي، ي�ش����عك �أمام عامل �شاحب »�مل�شخ«، وهو �شاخٌب 
بالقل����ق وبالو�ش����او�س �لد�خلي����ة �إذ يدر�����س �ملوؤلف حياة 

كافكا �إنطالقًا من عالقته �لغريبة مع فيل�س بوير.

اللقاء الأول
تع����ّرف كافكا على �الأخرة يف �ش����ّقة تخ�����سّ عائلة ماك�س 
برود �شنة 1912 ويتاأثر بتلك �لفتاة الأول وهلة �إذ يف�شح 
بذلك يف مر��ش����الته ملاك�س برود ومن ثم يبد�أُ مبر��ش����لتها 
مبا�ش����رة يف �أيلول هذه �ل�ش����نة. ويذّكرها بكالمهما حول 
زيارة �إىل فل�ش����طني و�ل�ش����َور �لتي �أخذها يف رحلته �إىل 
تاليا. ي�ش����رُد �لكاتُب تفا�ش����يل �الأيام �لتي �أم�ش����اها كافكا 
برفق����ة ماك�����س فاميار وزيارت����ه �إىل بيت غوت����ه ومعرفته 
باإبنة �لقّيم على �لبيت، ومي����ّرر تلميحًا �إىل �إعجاب كافكا 
����لت م�ش����احبة �لطاّلب.  بتل����ك �لفتاة. غر �أّن �الأخرة ف�شّ
يع����وُد كاف����كا م����ن جدي����د �إىل �حلدي����ث ع����ن �للق����اء �الأول 
ويذّكر فيل�س مبرور خم�ش����ة و�شبعني يومًا على روؤيتهما 
للبع�س. موؤّكدً� لها باأنَّه ما فاتته �أّي تف�ش����يلة �شغرة يف 
�شخ�شيتها، الفتًا �إىل �أنه مثل فلوبر �لذي يهّمه تو�شيف 
دقائق �الأمور. ويف �ش����ياق ذلك، ي�شر �إليا�س كانيتي �إىل 
جترب����ة كاف����كا يف �مل�ش����ّحة يف »يوجنبورن"و�ش����روعه 
بكتاب����ة �ليوميات �لت����ي يعتربها �ملوؤّلف �أف�ش����ل يوميات 
لرح����الت كاف����كا. ُمالحظًا وجود �ش����لة قوي����ة بينها وبني 
رو�ي����ة »�أم����ركا«. ويرى �ش����احب »�أ�ش����و�ت مر�ك�س« �أنَّ 
كاف����كا ق����د �أ�ش����بح جاهزً� يف ه����ذه �لف����رة الإكم����ال كتابه 
�الأول »تاأمالت"بت�ش����جيع من برود، �إذ �أعجبته ُم�ش����احبُة 
�أ�ش����رة برود و�رتاح بهم كما �إنده�����س عندما ذكرت فيل�س 
باأنه����ا در�ش����ت �لعربية و�أب����دت مالحظتها ح����ول �لطعام، 
م�ش����تعيدة ذك����رى �لطفول����ة وتعّر�ش����ها لل�ش����رب �ملربح. 
تطّورت �ملر��ش����لُة بني كافكا وفيل�����س �إىل درجٍة �أنهما كانا 
يوميًا يتبادالن �لر�ش����ائل بينهم����ا، وتظهر حمتوياتها عن 
�ش����كاوى كافكا م����ن �أحو�له �جل�ش����دية، �إىل جان����ب كتابة 
�لر�ش����ائل باإنتظ����ام. ُينج����ز بع�س �أعماله �لق�ش�ش����ية مثل 
�حلكم و�ل�شكتة دون �لت�ش����ويف وُي�شيُف ف�شواًل جديدة 

�إىل رو�ي����ة »�أمركا«. اليقفُز �لكاتُب على �شخ�ش����ية فيل�س 
بل ي�ش����فها باأنها كانت ب�ش����يطة بناًء على مالحظاتها �لتي 
يقتب�ش����ها كاف����كا يف ر�ش����ائله.�أكرث من ذلك ف����اإنَّ مايخل�س 
�إليه �لقارُئ �أّن كافكا يغاُر على فيل�س و�أّن متابعة �الأخرة 

للكّتاب �الآخرين �أثارت حتّفَظ �ش����احب »�ملحاكمة«. وهذ� 
مايعن����ي �أي�ش����ًا �أنَّ فيل�����س قارئُة مميزة. لذل����ك يعرّبُ كافكا 
ع����ن �ش����عادته عندم����ا ير�ش����ل �إليها كتاب����ه »تاأم����الت"- كم 
�ش����عيد للتفك����ر �أّن كتاب����ي عل����ى �لرغم مّما �أج����ده فيه من 
خط����اأ هو �الآن يف حوزتك- تنُم �لكلمات عن �حلب �لكامن 

و�الإعجاب �ل�شديدين لفيل�س.

تقّلبات
الت�شهُد حياُة كافكا �إ�ش����تقر�رً� على �ل�شعيد �لنف�شي، فهو 
يظُلّ نهب قلقه وهو�ج�شه �لكابو�شية. �شحيح �أنَّ تو��شله 
م����ع فيل�س �إنعك�����س �إيجابًا عل����ى ن�ش����اطاته �الإبد�عية، ما 
يلفُت �لنظ����َر �إىل �أّن زو�ج �أخته و�إرتباط �ش����ديقه ماك�س 
ب����رود ز�د من حّدة توتره. ويف�ّش����ُر �إليا�����س كانيتي �الأمر 
ب����اأنَّ ترتيب����ات ما قبل �ل����زو�ج ق����د �أفزعت كاف����كا وخّلفت 
لديه �ل�ش����عور بالنفور. عليه تتخُذ فلي�س �ش����ورة �خلطر 
يف ذه����ن كاف����كا وتختفي تلك �مل����ر�أة �لتي �إعتربها �ش����ندً� 
حتت خماوفه �ملُت�ش����اعدة من �حلياة �لزوجية. ويك�ش����ف 
يف �أح����د خطابات����ه لفيل�����س ماتعني له �لكتابة و�ش����رورة 
�لقيام باملناورة يف ظل حياٍة يعوزها �لو�شوح. »�أ�شلوب 
حياتي موّج����ٌه للكتابة..�لوقت �ش����يق، مقدرتي حمدودة 
و�ملكت����ب مرعب« كما يبوُح لها باأنَّه �أ�ش����بح منحاّلً من كل 
َمن يعرف م�شرً� �إىل �أيامه يف �مل�شحات. ي�شتفيُد �أليا�س 
كانيتي مبا تت�ش����منُه ر�شائل كافكا ملاك�س برود ويومياته 

الإ�ش����تبطان �شخ�ش����ية كافكا �أكرث و�الإبانة عن �شر�عه مع 
تكوينه �جل�ش����دي و�الآخر يف �آن و�حد. ي�ش����غل مو�شوع 
�جل�ش����د وهو�ج�ش����ه ب�ش����اأن نحوله كاف����كا ويتط����ّرُق �إليه 
�ش����من ر�ش����ائله، �إذ ي�ش����ُرّ ملاك�س برود برغبته ب����اأن يكون 
�ش����مينًا. و�لغري����ب يف �الأم����ر �أنَّ ر�ئد �الإجت����اه �لغر�ئبي 
ي�ش����ُف ه����ذه �لفك����رة بال�ش����خيفة. كم����ا يتوق����ف عن����د هذ� 
�الأمر يف ر�ش����الة �إىل فلي�س مو�ش����حًا ما كان ي�شعر به يف 
�حلّمامات �ملُختلطة، وما ي�ش����ّبُب ل����ه نحوله من �الإحر�ج. 
ي�ش����ل ب����ه �لتوت����ر �إىل ح����ٍد ي�ش����ُك مَب����ن لديه �ملو��ش����فات 
�جل�ش����دية �ملماثل����ة لركيبت����ه يحكي عن زيارت����ه للطبيب 
يف ر�ش����الة �أخرى لفيل�����س ُمبديًا �رتياحه بح�����ّس �لدعابة 
ل����دى �لطبيب لكن مايثر قلقه �أّن هذ� �ل�ش����خ�س يّت�ش����ُف 
ببني����ة ج�ش����مانية مماثل����ة من حي����ث �لط����ول و�لنحافة ملا 
علي����ه ج�ش����م كاف����كا. وال يتجاه����ل �ملو�ش����ع ذ�ت����ه عندم����ا 
ير��ش����ُل و�ل����ده مقارنًا ب����ني �الأخر وبينه على �مل�ش����توى 
�جل�ش����دي. �إذً� يخل�����سُ �لكات����ُب �إىل �أّن �مل����وت ونح����ول 
�جل�ش����د مطابقان لدى كافكا. جانب �آخر من �شخ�شية كما 
يتبدى يف ر�ش����ائله ه����و نفوره من �الإخت����الط موؤكدً� على 
����ه الميك����ُن �أن يعي�َس م����ع �لنا�س واليحب����ُذ وجود زو�ر  �أنَّ
يف غرفته.ويعلُن بالو�ش����وح تربمه من حُمادثة �الآخرين 
و��شفًا َنْف�َشُه باأنَّه �شخ�س ميئو�ُس منه بالن�شبة للعالقات 
�الإجتماعية. �شْف �إىل ذلك تخوفه من �أن يكون �أبًا مع �أنَّه 
يعرُف مايعي�ش����ُه �الإن�ش����ان من �لتعا�شة دون �الأطفال بيَد 
ه ل����ن يتجّر�أَ على �إختبار هذه �لتجرب����ة. مايذكرك باأبي  �أنَّ
ر��ش����لة  ُ ع����الء �ملعري و�أميل �ش����يور�ن. لن يكتفي كافكا مبمِ
فيل�����س ب����ل يلُح عل����ى �للق����اء �إىل �أن حتتف����َل �أ�ش����رة بوير 
بخطوب����ة �إبنتها بكافكا. وما �أن ميُر كثٌر من �لوقت حتى 
ُتف�ش����ُخ �خلطبُة وُيحاكُم كافكا يف فندق �أ�شاني�س ويعتقُد 
�أليا�س كانيتي �أّن هذ� �ملوقف قد �ألهم كافكا بكتابة رو�يته 
�لذ�ئعة �ل�شيت )�ملحاكمة( ومفهوم �ملحاكمة لي�س عبارة 
فقط عن موؤ�ش�ش����ة قانونية تعاقُب �ملُخالفني للقو�نني �إمنا 
�ملحكم����ة عند كافكا هي �لقوة �لتي حتاك����م الأنها قوة على 
حّد تعبر ميالن كوندير�. وعقب ف�شخ �خلطوبة الينقطُع 
كافكا عن مر��ش����لة فيل�س ف�شاًل عن در��ش����ة وتتّبع ما كان 
قائم����ًا بني كاف����كا وفيل�����س يتن����اوُل �أليا�س كانيت����ى روؤية 
كاف����كا للتحّول وتاأثره يف هذ� �ملج����ال بالبوذية ومل يكْف 
عن م�ش����اهدة �حل�ش����ر�ت وما متُر بها وب����ر�أي �ملوؤلف كان 
كافكا ميقُت تقاليد برجو�زية ر�ف�شًا تقيد ب�شروطها. هذ� 
�لكتاب لي�س در��ش����ة نقدية وال �ش����رة ذ�تي����ة بل هو ن�ّس 
جميل يف�ش����ُح كانيتى عن �إفتتانه بر�ش����ائل كافكا على حّد 

تعبر عبده و�زن.

يف �لثمانيني���ات م���ن �لقرن �ملا�ش���ي �أ�ش���درت �لكاتبة 
�لعر�قي���ة بديعة �أمني كتابا بعنو�ن »هل ينبغي �إحر�ق 
كافكا« و�ش���رعان ما �ختفت ن�ش���خ �لكتاب من �ملكتبات، 

ما طرح �شوؤ�ال مل يعرث له على �إجابة حتى �الآن.
وفر�ن���ز كافكا رغ���م �ش���هرته وترجمة �أعمال���ه �إىل عدة 
لغات، �قرن ��ش���مه مبقوالت نقدية �ختزلته �إىل جمرد 
كاتب �ش���ود�وي، �أعماله كابو�ش���ية، رغ���م �أن هناك من 
�لنق���اد من حاول تق�ش���ي و�قعية كاف���كا مثل، غارودي 
ومي���الن كوندير�، وقد ح���اول كوندي���ر� �أن يعرث على 
�جل���ذور �لو�قعية الأعمال كاف���كا، ويعيد �إليه �العتبار، 
كرو�ئي �أتاح لقر�ئه على �مل�ش���توى �لرمزي �أن يقر�أوه 

بتاأويالت ال �آخر لها.
ور�ش���ائله �إىل ميلين���ا �لتي �ش���درت بالعربي���ة عن د�ر 
�حلي���اة يف �لقاهرة، وترجمتها فد�ء حممود، ت�ش���يء 
جانبا �آخر من �مل�ش���هد �لذي مل يكن كله �أ�شود من حياة 
كافكا. وت�شتحق هذه �لر�شائل �أن تكون لها مكانتها يف 
تر�ث �أدب �لر�ش���ائل، �لذي �أ�ش���بح نادر� يف ع�ش���رنا، 
رغ���م �أن هذ� �لنوع من �الأدب ال يقل �إبد�عا عن �الأنو�ع 
�الأدبي���ة �الأخرى، �إذ� توفر له كّتاب و�ش���عر�ء وفنانون 
م���ن ط���ر�ز ف���ان غ���وخ يف ر�ش���ائله �إىل ثي���و، وجرب�ن 
يف ر�ش���ائله �إىل ماري ه�ش���كيل، ولورن�س د�رييل �إىل 
هرني ميلر، فالر�ش���ائل رغ���م توجهها �إىل مر�ش���ل �إليه 
بعين���ه حتمل يف �ش���طورها وم���ا بني �ش���طورها روؤى 
�ملر�ش���ل وت�ش���طبغ باأ�ش���لوبه و�إيقاعه �لروحي، وهذ� 
ما وجدناه �أي�ش���ا يف مناذج من �أدبنا �حلديث كر�شائل 
غ�ش���ان كنفاين �إىل غادة �ل�شمان، و�لر�ش���ائل �ملتبادلة 
بني فدوى طوقان و�لناقد �أنور �ملعد�وي، �لتي ك�ش���ف 
عنه���ا الأول مرة �لناق���د �لر�حل رجاء �لنقا�س، �إ�ش���افة 
�إىل �لر�ش���ائل �ملتبادل���ة ب���ني حمم���ود درو�س و�ش���ميح 
�لقا�ش���م، رغم �أن هذه �لر�شائل �ت�ّشمت بالق�شدية الأنها 
ُكتب���ت به���دف �لن�ش���ر يف جملة »�لي���وم �ل�ش���ابع« �لتي 

كانت ت�شدر يف باري�س.
وحني يتوفر للر�ش���ائل �ملتبادلة بني مبدعني من يقر�أها 
بح�ش���افة نقدي���ة وع���ني مدرب���ة عل���ى �إ�ش���اءة �لظالل 
وم���ا ب���ني �ل�ش���طور، كما فع���ل �ل�ش���اعر توفيق �ش���ائغ 
يف قر�ءت���ه لر�ش���ائل ج���رب�ن وماري ه�ش���كيل ف���اإن ما 
ه���و �شخ�ش���ي �أو يب���دو كذلك، ي�ش���بح قابال مل�ش���توى 
م���ن �لتعميم، �أو �لت�ش���عيد �لذي ير�ش���د ما هو معريف 
وجم���ايل م���ن خ���الل �لر�ش���ائل. و�ل�ش���وؤ�ل هن���ا ق���در 
تعلق���ه بكاف���كا: ه���ل كان موؤل���ف »�لقلعة"و»�الإن�ش���ان 

�خلنف�شاء"و»�ملحاكمة"عا�ش���قا؟ �الإجاب���ة ال يقرحه���ا 
ناقد �أو ر��ش���د لن�ش���و�س كافكا، بل �لر�شائل هي �لتي 
تك�ش���ف عنها، وهو يف معظم ر�ش���ائله �إىل ميلينا وهي 
كاتب���ة ومرجمة الأعماله، ير�ش���ح �حلنني م���ن كلماته، 
ول���ه حلظات فرح ت�ش���يء ظالم زنز�نت���ه، �أو ما تخيله 
�لنقاد كذلك، فهو يقول يف �إحدى ر�ش���ائله �ملوؤرخة يف 
�لع�ش���رين من �ش���هر يوليو/متوز عام 1920 �لر�ش���الة 
�ش���ر و�ل�ش���عادة  �لتي ت�ش���لمها من ميلينا �ت�ش���مت بالقمِ
وي�ش���يف ه���ل هناك �أف�ش���ل م���ن �أن �أك���ون معك. ويف 
ر�ش���الة �أخرى موؤرخة بال�ش���اد�س من يوليو/متوز من 
�لعام نف�ش���ه يقول: �أ�ش���عر باأنني ال �أ�ش���تطيع �أن �أكتب 

عن �ي �ش���يء، �إال عما يخ�شنا نحن فقط يف هذ� �لعامل 
�مل�ش���طرب، يب���دو كل �ش���يء غريب���ا، ه���ا هما �ش���فتاي 

متوهجتان ور�أ�شي م�شتلق يف �أح�شانك.
ويف ر�شالة �خرى يعرف باأن حياته متوترة ويبحث 
عن �أي �ش���بب يوؤجل �النتح���ار، وال �أدري ملاذ� ذّكرتني 
�إحدى هذه �لر�شائل بال�ش���اعر بدر �شاكر �ل�شياب، فهو 
يقول مليلينا �عرف باأنني ح�شدت �شخ�شا ما ذ�ت يوم 
ح�ش���د� بالغا الأنه كان حمبوب���ا، والأن �أحد� ما �هتم به، 
و�ل�ش���ياب �ل���ذي عا�س حياة موح�ش���ة ومل ي�ش���عر ذ�ت 
يوم باأنه مع�ش���وق لذ�ته، ح�ش���د ديو�نه الأنه يتنقل بني 
�شدور �ل�شبايا، وكاأن �ل�شياب �الإن�شان و�لرجل ح�شد 

�ل�شياب �لفنان و�ل�شاعر.
�إن �اللتبا�شات �لتي �أحاطت بحياة فر�نز كافكا كثرة، 
وتعددت قر�ء�ته تبعا لتعدد �ملناهج و�أحيانا الختالف 
�لنو�ي���ا يف �لتاأوي���ل، وهن���اك م���ن ربط���و� ب���ني كونه 
يهودي���ا عا����س يف ب���ر�غ و�حلركة �ل�ش���هيونية، وهذ� 
ما حاولت بديعة �أمني �إي�ش���احه يف كتابها ذي �مل�شر 
�لغام�س. وقد تكون قر�ء�ت ميالن كوندير� لكافكا من 
�أه���م ما كتب عنه، الأنه عا�س �أي�ش���ا يف بر�غ، وولد من 
معطف كاف���كا وتبنى بع�س مو�قف���ه ومقوالته، وكتب 
يف �إح���دى مقاالت���ه ع���ن �لعق���اب �جلاهز �ل���ذي يبحث 
ع���ن مته���م، وكاأن���ه يحيل �لق���ارئ �إىل �ش���خو�س كافكا 
�لذي���ن حل���ق بهم عق���اب غر م���ربر، لكن���ه و�ّش���ع �آفاق 
قر�ء�ت���ه لرو�يات كاف���كا ود�فع عن كون���ه و�قعيا و�أن 
هناك �أحد�ثا كابو�ش���ية ظنه���ا �لنا�س من �خر�ع خيال 

وح�شي قد وقعت بالفعل يف بر�غ.
�إن م���ا عان���اه كافكا يف حيات���ه من وح�ش��������ة و�غر�ب 
وعدم �عر�ف كان �أ�ش���بابا كافية الأن يبحث عن �حلّب 
لكن هاج�ش����������ه لي�س �أن يكون عا�شقا من طرف و�حد، 
بل �أن يكون مع�ش���وقا �أي�ش���ا، وهذ� ما عرب عنه يف تلك 
�لر�ش���الة �لتي �عرف بها �أنه ح�ش���������د �شخ�شا ما ذ�ت 
ي���وم ملجرد �أنه كان مع�ش���وقا ولي�س عا�ش���قا فقط. فهل 
كان عل���ى كافكا بكل م���ا تع����������ج به ذ�كرته من �أ�ش���باح 
وما ي�ش���غله م���ن هو�ج�س تدم��������ر �ل���ذ�ت �أن يفعل ما 
فعله �لفيل�ش���وف �ش���رين كركيغارد �ل���ذي �حب فتاة 
��ش���مها روجينا وقرر �أن يهجرها رحمة بها من نف�شه، 
ولك���ي ال ينق���ل �إليه���ا فرو����س �لقلق �لوج���ودي �لذي 

عاناه؟
عن القد�س العربي

ك���اف���ك���ا ع��اش��ق��ا 

إشارات تش��ّدد يطلقها"اللقاء التشاوري".."ثابتون عىل 

موقفنا"ترددات األزمة تتفاعل سلبًا.. وبروز مخاوفربي: 

الحل واضحاملزيدقد ال ميانع قارُئ النصوص األدبية 

يف البح��ث عن الخي��وط الواصلة بني حي��اة املؤلِف 

وما يتابع��ُه، وهذا عنرص يف عملية الق��راءة أّيًا كانت 

درج��ة التحايل واإللتفاف، فإّنَّ ذل��ك ال يثني املتلقي 

ع��ن امليض بحثًا ع��ن مؤثرات حي��اة الكاتب وتجاربه 

الشخصية يف عمله اإلبداعي.

محاكمة كافكا األخرى:
 الوجه الغرائبي لشخصية الكاتب  
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علي حسين

ترجمة / أحمد فاضل

�أن يعي����س  م���ن  �أحك���م  �لذه���ن،  كان �ش���ايف 
و�أ�ش���عف من �أن يقاوم، �أّل���ف �أهم كتب �الأدب 
�الأملاين �ملعا�ش���ر، وهي كتب جت�شد من دون 
حتي���ز كفاح �أجيال ع�ش���رنا، لقد كتب �ل�ش���يد 
كافكا"�لوقاد"�ل���ذي ميث���ل �لف�ش���ل �الول من 
ك���م �لت���ي تعال���ج  رو�ي���ة مل تن�ش���ر بع���د و�حلمِ
�ش���ر�ع �الأجيال و"�مل�ش���خ"، �ل���ذي هو �قوى 
كتاب يف �الأدب �الأملاين �ملعا�ش���ر. �ما رو�يته 
�الأخرة"�ملحاكمة"فهي مكتملة منذ �ش���نو�ت 
يف خمطوط���ة وجاهزة للن�ش���ر، �نها �حد تلك 
�لكت���ب �لت���ي متلك دفعًا �ش���احقًا عل���ى �لقارئ 
لدرج���ة �ن �أي تعلي���ق عليه���ا يظ���ل �ش���طحيًا. 
تتمحور كتبه كلها حول �إح�ش���ا�س غر مربر، 
وحول �خلوف �لغام�س من �ش���وء �لفهم. كان 
متوج�ش���ًا �إىل حد كب���ر �إن�ش���انًا وفنانًا يظل 
متيقظ���ًا ح���ذرً� يف �لوق���ت �ل���ذي يُح����س فيه 

م باالطمئنان. �الآخرون �ل�شُ
كان �شاحب �لنعي ��شمه"ماك�س برود"، وقد 
�أو�ش���اه �شديقه فر�نز كافكا  وهو على فر��س 
�ملوت �أن يحرق �أعماله منعًا من و�شولها �ىل 
�لقر�ء يف حال وفاته!  �إال �أن"ماك�س برود"مل 
يفع���ل ذلك وقال لزوجته :"�ن  حتت يدي كنز 
ثم���ني الميك���ن �ن �جعل���ه طعامًا للن���ار". بعد 
ثماني���ة ع�ش���ر عام���ًا يكتب"�لبر كام���و":  �ن 
�للحظ���ة �لت���ي ق���رر فيه���ا  ماك�س ب���رود  عدم 
�إتالف �أعمال كافكا، �شاعدتنا يف تقدمي �لدليل 

�الأدبي على فظائع �لقرن �لع�شرين".
فيم���ا يكتب"�ندري���ه جيد"فيما بع���د عن �الأثر 
�ل���ذي تركت���ه �أعم���ال كاف���كا �لتي كان���ت لديه 
مبّجل���ة. عندم���ا �أعط���ى توما�س م���ان الألربت 
�أعادها  رو�ية"�ملحاكمة"ليقر�أها،  �ين�ش���تاين 
�ين�ش���تاين �لي���ه بعد �ي���ام معرفًا بف�ش���له يف 
�إمتامها :"�لعقل �لب�ش���ري عاج���ز عن حل لغز 

هذه �لرو�ية".
�شاحب"�ملحاكمة"و"�لق�ش���ر"و" �ن  ورغ���م 

�مل�ش���خ"عا�س حيات���ه يف تعا�ش���ة بالغة،عل���ى 
ح���د تعبر �ش���ارتر، جن���ده يكتب يف ر�ش���الة 
كان  �ل���ذي  و�ل���ده  �ش���ديقته"ميلينا"�ن  �ىل 
يعم���ل بتجارة �خلردو�ت، كان جزء� من هذه 
�لتعا�ش���ات، وه���و �ش���بب كل معظلة ت�ش���يبه، 
ويخربها �نه عندما كان يعجز عن مو�جهته، 
ر�ش���الته  ويف  �لكتاب���ة،  �ىل  يلج���اأ  فان���ه 
�ل�ش���هرة"�ىل �بي"يكت���ب :"�ن���ت خل���ف كل 
كتاباتي لقد قلت فيها  ما ال��ش���تطيع �ن �قوله 

و�نا على �شدرك".
.كان �ك���رب �طف���ال �لعائل���ة وقد م���ات �أَخو�ه 
وهما طفالن، فعا�س طفول���ة مليئة بالوحدة، 
تولت عدد من �لن�ش���اء تربيت���ه، الن �أمه كانت 
تع���اين م���ن مر����س �ل�ش���ل، كان���ت عالقته مع 
�أبي���ه معقدة، ويف مقاطع من ر�ش���الة �ىل �بي 
يكتب :"كنت طفاًل ع�ش���بيًا، غر �نني كنت – 
باملوؤك���د – متجهمًا،  كل م���ا هنالك �أنك عاملت 
طفاًل بال�ش���كل �ل���ذي خلقت �نت ب���ه، بالعنف 

و�ل�شجيج  و�لطبع �حلاد."
كان���ت هو�ية ه���ذ� �لطفل هي �لق���ر�ءة، وكان 

يحفظ �حلكايات �خلر�فية وق�ش�س �شارلوك 
هوملز. ويف وقت الحق �أغرم بهرمان هي�ش���ة 
وديكن���ز  ود�شتويف�ش���كي وكركغ���ارد، ويف 
غرفته �ل�ش���غرة  كان يعكف ب�ش���ورة �شرية 
غالبا على قر�ءة  بع�س �لكتب باحثًا دومًا عن 
معاٍن جديدة. ومع مرور �لزمن �أن�ش���اأ لنف�شه 
مكتب���ة �ش���غرة، ويف �حد �الأي���ام عندما كان 
يتم�ش���ى يف �حد �ش���و�رع بر�غ ب�شحبة �حد 
�لتالمي���ذ، توقف فجاأة �أم���ام �حدى �ملكتبات، 
و�خ���ذ يق���ر�أ �لعناوين ب�ش���وت عال ف�ش���حك 
زميل���ه وهو يق���ول له"�نت م���ن حمبي �لكتب 
فقط���ب  روؤو�ش���هم"،  �لق���ر�ءة  حت���رك  �لت���ي 
كافكا حاجبي���ه وقال :"هذ� خط���اأ، �إن �لكتاب 
الي�شتطيع �ن يعو�س �لعامل، هذ� غر ممكن، 
لكل �ش���يء يف �حلي���اة معن���اه ووظيفته �لتي 
الميك���ن �ن ت�ش���غل بالكام���ل م���ن قب���ل �ش���يء 
�آخر."ويذكر رونالد جر�ي يف �ل�ش���رة �لتي 
كتبه���ا عن كافكا  �نه :"كان ي�ش���ع على طاولة 
مكتبه �ش���ورة لد�شتويف�ش���كي"، ونر�ه يكتب 
�ىل �ش���ديقه �و�ش���كار بوالك :"عل���ى �ملرء �أال 

ظ���ه وتوخزه، �إذ� كان  يق���ر�أ �إال �لكتب �لتي تعمِ
�لكت���اب �لذي نق���ر�أه ال يوقظنا ب�ش���ربة على 
�لر�أ�س، فلماذ� نقر�أه �إذ�، و�لكتب �لتي جتعلنا 
�شعد�ء هي نوع من �خلديعة، �ننا نحتاج �ىل 
�لكت���ب �لتي تنزل علين���ا كالبلّية  �لتي توؤملنا، 
كم���وت من نحبه �كرث مما نح���ب، نحتاج �ىل 
�لكت���ب �لتي جتعلنا ن�ش���عر وكاأننا طردنا �ىل 
�لغاب���ات بعي���د� ع���ن �لنا�س، عل���ى �لكتاب �ن 
يك���ون مثل �لفاأ�س �لتي ته�ش���م �لبحر �ملتجمد 

يف د�خلنا".
يف �ش���ن �لثامنة ع�شرة دخل �جلامعة ليدر�س 
�لكيمياء، بعدها وجه �هتمامه لدر�ش���ة �الأدب 
�الأمل���اين، لك���ن �أب���اه �أ�ش���ر عل���ى �ن يدر����س 
�لقان���ون، ف���رن�ه ي�شت�ش���لم  ويعل���ن �ن ه���ذه 
�وىل هز�ئم���ه يف �حلي���اة :"كن���ت �عرف �نه 
التوج���د حرية حقيقية يف �ختي���ار �ملهنة، �ن 
�ملح���اوالت �العر��ش���ية �لو�هن���ة �ىل جانب 
غ���روري، وزه���وي و�لتف���اوؤل �ل���ذي المعنى 
له مثل �الأربعة ع�ش���ر يوما �لتي در�ش���ت فيها 
�لكيمي���اء ون�ش���ف �لعام �لذي در�ش���ت خالله 

�الملانية، كل هذه �مل�شائل مل تفد �إال يف تدعيم 
قناعاتي �لرئي�شية".

يف �جلامع���ة يلتق���ي ب�ش���اب �شي�ش���بح �قرب 
�لنا����س �لي���ه و�لوري���ث �ل�ش���رعي له،"ماك�س 
برود"، كان ي�ش���غره بعام، وقد �ش���رعا �شوية 
�عمال"غوت���ه"،  بقر�ءة"فلوبر"ودر��ش���ة 
وهم���ا �لكاتب���ان �للذ�ن ظ���ل كافكا يف�ش���لهما 

طو�ل حياته.
يف �ل�ش���نة �لثانية من �جلامعة قال لربود �نه 
كتب ق�ش���ة ق�شرة، و�شجعه برود �ن ي�شارك 
به���ا يف م�ش���ابقة �جلامع���ة، لكنه���ا مل حت���َظ 
باالهتم���ام، لكن���ه بعد عام���ني قر�أ عل���ى برود 
�لف�ش���ل �الأول م���ن رو�يته"��ش���تعد�د حلفل���ة 
عر�س ريفية"و�لتي ن�ش���رها فيما بعد �ش���من 

جمموعة ق�ش�شية عام 1919. 
يف �لع���ام 1906  يح�ش���ل على �لدكتور�ه يف 
�لت�ش���ريع  من �جلامع���ة �الأملانية ويبد� �لعمل  
بوظيف���ة حماٍم حتت �لتمري���ن، �إال �أنه مل يكن 
ين���وي �ن يتخ���ذ م���ن �ملحاماة مهن���ة، بل كان 
يحاول من خالله���ا �لتعرف على عامل �ملحاكم 
ي�ش���تمر طوي���اًل بوظيفت���ه  ل���ذ� مل  �لغري���ب، 
ه���ذه، فيق���رر �ن يعم���ل مع و�ل���ده يف جتارة 
�خلزف :"�أي ك���رٍب يكلفني ه���ذ� �لعمل، ملاذ� 
مل �حت���ج عندم���ا جعل���وين �أعدهم ب���اأن �عمل 
بع���د �لظهر، بالطبع ما من �أح���د �أرغمني على 
ه���ذ� بالق���وة، لك���ن �أب���ي فع���ل ه���ذ� بالتقريع  
وفعله"ك"بال�ش���مت".  وق���د �أث���ر ه���ذ� �لعمل 
على نف�ش���يته ما جعله يفكر باالنتحار، فرن�ه 
يكتب لو�لدته ر�شالة يخربها باالأمر، فت�شارع 

�ىل �لطلب من �بيه باأن يركه و�شاأنه.
************

ق���ال ملاك����س ب���رود �نه كت���ب باالأم����س رو�ية 
�ش���غرة �حلج���م، ظ���ل يكت���ب فيها م���ن دون 
�نقط���اع يف ليلة و�حدة، كان فيها م�شت�ش���لمًا 
خلي���ال غر و�قعي :"كتبت"�مل�ش���خ"من دون 
توق���ف من���ذ �لعا�ش���رة لي���اًل حت���ى �ل�شاد�ش���ة 
�ش���باحًا، ومل �ك���ن قادرً� على  �ش���حب �ش���اقيَّ 
�ملت�ش���لبتني  من حت���ت �لطاولة، كان �الإرهاق  
�لفظي���ع  و�لبهجة �لل���ذ�ن تابعت من خاللهما 
تطور �لق�شة ي�ش���بهان �لتقدم على �ملاء، كنت 
�أحم���ل يف �أثناء تلك �لليل���ة ثقلي �لذ�تي فوق 

ظهري مر�ت عديدة"– كافكا �ليوميات -. 
�ر�ش���ل ن�ش���خة من"�مل�ش���خ"�ىل جملة �دبية، 
وكان �جل���و�ب �نه���م على ��ش���تعد�د لن�ش���رها 
كاف���كا  كت���ب  ح���ني  يخت�ش���رها.  �ن  ب�ش���رط 
ه���ذه �لرو�ي���ة �لق�ش���رة، كان يف �ل�شاد�ش���ة 
و�لع�ش���رين من �لعمر، وكان يح�س �أن نهايته 
تقرب، ب�ش���بب �إ�ش���ابته �ملبكرة بالد�ء �لذي 
ق�ش���ى علي���ه �ش���ابًا. كان رد فعل���ه عل���ى طلب 
�ملجلة حا�شمًا، ميكنه حتمل فكرة �ن ال تن�شر 
�لرو�ية، لكن فكرة �ن تن�شر وتبر كانت فكرة 
الحتتم���ل، فيكتب ر�ش���الة �ىل روبرت موزيل 
�مل�ش���وؤول ع���ن �لتحري���ر :"لئ���ن ر�ودتك هذه 
�لفك���رة �لغريبة يف �ن تطلب مني �لقيام فيها 
بتقطيع���ات للن�س، ف���الأن تعاقب �ل�ش���فحات 

�لت���ي توؤلف"�مل�ش���خ"يبدو يل �الأم���ر مماًل، ال 
��ش���تطيع حقا عمل �ي �شيء  لكن ما يده�شني 
بوج���ه خا����س  ه���و �ن���ك جته���د يف �قناعي، 
متوهمًا �أين �أقل  ذكاًء منك". وي�ش���يف كافكا 
يف ر�ش���الته �لطويل���ة :"�لرو�ية بالن�ش���بة يل 
لي�ش���ت نوعًا �دبيًا حمددً�، و الفرعًا من فروع 
�ش���جرة �الأدب، لن نفهم يف �لرو�ية �ذ� �نكرنا 
ملهمن���ا �خلا����س وهو �الن�ش���ان �ل���ذي يبدو 

�ليوم بال مالمح."
بع���د خم����س �ش���نو�ت يتذكر"موزيل"ر�ش���الة 
كافكا وحديثه عن �الن�ش���ان بال مالمح، وذ�ت 
م�شاء يجل�س موزيل �ىل مكتبه ليكتب ر�شاله 
�ىل كافكا  خاطبه فيه���ا باالأب �لعزيز رغم �نه 
يكربه بثالثة �أعو�م، ويف لفته غر م�ش���بوقة 
يقوم موزيل باإعادة ن�شر"�مل�شخ"مع �لر�شالة 
�لت���ي يقول فيها :"لقد �ش���األتني قبل �ش���نو�ت 
�ن���ك مل ت���رد من���ي �ن �ب���ر عمل���ك �لرو�ئ���ي، 
وكالع���ادة مل ��ش���تطع �ل���رد عليك، م���ن ناحية 
ب�ش���بب �الح���ر�م �لذي �كّنه ل���ك، ومن ناحية 
�خ���رى  الأنن���ي لكي �جد تعلي���اًل لهذ� �جلو�ب 
ق�ش���تك،  بط���ل  مالم���ح  ع���ن  �أبح���ث  ب���د�أت 
فاأكت�شف، ويا للرعب، �ننا جميعا حتولنا �ىل 
م�ش���وخ بال  مالمح �ن�شانية". وبعد عام يبد�أ 
موزي���ل بن�ش���ر �لف�ش���ول �الوىل م���ن رو�يته 
ب���ال مالمح"�ش���اعيًا لتحقيق  �ملثرة"�ن�ش���ان 
ه���دف كاف���كا : �يجاد ن���وع من �مل�ش���احلة مع 
�الن�شان �لذي مل حتدده �شمات، الأنه �الإن�شان 
نف�شه، الأنه �حلياة نف�شها، و�الن�شان و�حلياة 

ال�شفاف لهما.
تكتب �ش���يمون دي بوف���و�ر يف مفكرتها �نها 
قر�أت"�مل�ش���خ"عندما كان���ت يف �ش���ن �لثالث���ة 
ع�ش���رة فوجدت فيها حكاي���ا دينية و�أخالقية، 
ور�ى بري�ش���ت فيها"عم���ل �لكاتب �لبل�ش���في 
�حلقيقي"و�ش���ماها جورج لوكا�س ب�"�النتاج 
وب���دت  �ملنح���ط"،  للربج���و�زي  �لنموذج���ي 
لفالدمي���ر نابوك���وف كمجاز للخ���وف �ثناء 

�ملر�هقة.
يف"�مل�ش���خ"يحاول كاف���كا �ن يق���دم �ش���ورة 
�الن�ش���ان يف �لع�ش���ر �حلديث، وق���ال ملاك�س 
برود �ن بطل رو�يته �لق�شرة هذه  ميكن �ن 
ميثل حقيقة عامة لالأفر�د، كان يف ذلك �لوقت 
قد �نتهى من قر�ءة د�شتويف�ش���كي و�ش���حرته 
رو�يته"يف �لقبو"، و�كم���ل مر�جعة موؤلفات 
كركغ���ارد :"تلقي���ت قب���ل م���دة كتاب"خوف 
و�ش���ك"لكركغارد، وكما �ش���عرت من قبل فاإن 
حالت���ه رغم وجود بع�س �لف���روق �جلوهرية 
ت�ش���به حالتي كثر�، فهو عل���ى �الأقل موجود 
يف نف����س ه���ذ� �جلان���ب م���ن �لع���امل، وه���و 
يقرين ك�ش���ديق". فيم���ا ي�ش���ف ملاك�س برود 
�ش���عوره وهو ينته���ي م���ن"يف �لقبو":"يجد 
بطل د�شتويف�شكي نف�ش���ه الي�شتطيع �لتمييز 
بني �لوقائ���ع وبني �خليال، فالوقائع ت�ش���بح 
�أخيلة، فاإن �أكرث ما ي�ش���غله ه���و �لتخيل، فهو 
يه���رب يف �خلي���ال م���ن �ش���رد�به �ىل �لع���امل 
ه���ذه  �خلي���ال  ح���االت  يف  وكان  �لو�قع���ي، 

الينفك يذكر لنف�شه د�ئما �ن هذ� �لذي يجربه 
�منا هو �لو�قع �لفعلي".

يف يوميات���ه يكتب"�عر��ش���ات ماك�س برود 
على د�شتويف�ش���كي  باأنه ي�شمح للكثرين من 
�مل�ش���ابني باالأمر�����س �لعقلي���ة  بالدخول �ىل 
�أعماله، زعم خاطئ متامًا، فهذه �ل�شخ�ش���يات 
لي�ش���ت مري�شة، و��شابتها باملر�س لي�شت �ال 
و�شيلة لتميزها على م�شتوى �ل�شخ�شيات."

تو�ش���ح ر�ش���الة"�ىل �بي"، و�لتي مل ير�شلها 
�ىل و�لده، �ن كافكا قد ��ش���تخل�س من عالقته 
بعائلته، معرفة دقيقة بتقنية �ل�شعور بالذنب 
�لتي �شارت �حدى �كرب �لثيمات يف رو�ياته، 
يكتب كوندير� :"�ن �لكائن �ملقتلع من جذوره 
�ل���ذي ميث���ل �بط���ال رو�ي���ات كاف���كا،  �لذي���ن 

الهدف لهم �ال �لتغلب على لعنة عزلتهم."
************

ي�شتيقظ"ك"�ش���باحًا وي���رّن جر����س �لهات���ف 
وه���و ماي���ز�ل يف �ش���ريره  ليحمل ل���ه  طعام 
�لفطور، وبداًل من �خلادمة  ي�شل جمهولون، 
يت�ش���رفون  لكنه���م  عادي���ة،  ثياب���ًا  يرت���دون 
�ن  ي�ش���تطيع  �ن"ك"ال  ح���د�  تبل���غ  ب�ش���يادة 
الي�ش���عر بقوته���م  و�ش���لطتهم، لكن���ه ماي���ز�ل  
م�ش���تغربًا وجائعًا يف �لوقت نف�ش���ه، ويبحث 
عن �خلادمة فال يجد �مامه �شوى رجاًل نحياًل  
يرتدي رد�ء ��ش���ود �للون مل يك���ن قد ر�آه قط 
من قبل، ويقول"ك"بتهذيب:"من �نت؟"، لكن 
�لرجل جتاهل �ل�ش���وؤ�ل  و�كتفى بالقول : لقد 

قرع���ت �جلر�س، كنت �ريد من �ّنا �ن حت�ش���ر 
يل �لطعام قال"ك". 

من���ذ �لبد�ي���ة ن���رى �ن"ك"يعي����س يف ح���رة 
مطلق���ة ب���ني �ش���عفه �مل�ش���تعد لالنحن���اء �أمام 
�الإهان���ة �لتي الت�ش���دق، وخوفه م���ن �لظهور 
م�ش���حكًا، لكن���ه يف �لنهاي���ة يق���رر �ن يك���ون 
حا�ش���مًا :"ال �أريد �لبقاء هنا، وال �ن  توجهو� 

�إيل �لكالم دون �ن تقدمو� �نف�شكم.".
�نه �ول م�ش���هد للتم���رد مثلما حاول �ر�ش���ون 
ويل���ز عندم���ا ح���ول ه���ذه �لرو�ي���ة �ىل فيل���م 
�ش���ينمائي، �ن�ش���ان يتمرد �ش���د �لعن���ف �لذي 
تعر����س له لكنه ي�ش���تمر يف طاع���ة �ملتطفلني 
�لذين اليتنازلون �ىل تقدمي �نف�شهم فح�شب، 
بل يتناولون طعام فط���وره ويجعلونه يبقى 

و�قفا يف لبا�س �لنوم خالل هذ� �لوقت كله.
ترجم���ت  �لت���ي  �لرو�ي���ة  ه���ذه 
با�شم"�لق�ش���ية"و�خرى  م���رة 
با�شم"�ملحاكمة"و�عّدها �ندرية جيد للم�شرح 
و�ر�شون ويلز لل�ش���ينما، يف ر�أيي هي �عظم 
�لرو�ي���ات  �لت���ي تناق����س �زمة �الن�ش���ان  يف 
كل �لع�ش���ور، تعرفت عليه���ا للمرة �الوىل يف 
مق���ال ن�ش���ر يف جمل���ة �لكاتب �مل�ش���ري  �لتي 
عرثت على بع����س �عد�دها بال�ش���دفة، �ملقال 
كان بقلم عميد �الدب �لعربي طه ح�شني  �لذي 
يقدم كافكا وكاأنه �حد �شعر�ء �جلاهلية �لذين 
تبحر يف ق�ش���ائدهم :"مر بهذ� �لعامل �شريعا، 
فل���م يع�س �ال �أربع���ني عاما، �نف���ق جزءً� غر 

قلي���ل منه���ا يف �لطفول���ة و�ل�ش���با متاأثرً� مبا 
حوله غر موؤثر فيه، فحياته �لعامة �لظاهرة 
ق�ش���رة ج���د�، ب�ش���يطة جد�".  ومي�ش���ي طه 
ح�ش���ني يف تقدمي كافكا �ىل �لقر�ء �لعرب يف 
�ول مقال ين�شر عنه يف �للغة �لعربية – تاريخ 
�ملق���ال  1945 – حي���ث يح���اول  حتليل �لفكر 
�لكافكوي فل�ش���فيًا و�دبيًا  معتمد�  يف حتليله 
عل���ى �ملنهج �ملبا�ش���ر و�لو��ش���ح، �نطالقا من 
�ن �لكات���ب هو خلية م���ن خاليا �ملجتمع �لذي 
يعي�س فيه  ووجد لديه :"بر�عة خارقة للعادة 
يف �ن يجع���ل م���ن نف�ش���ه مو�ش���وعًا للدر����س 
و�لبح���ث و�لتحليل، و�ن يك���ون هو �لد�ر�س  

�لباحث �ملحلل."
ظهر �ال�ش���م �ملختزل"يوزف ك"�لذي �شنجده 
بطال يف معظم رو�يات كافكا �لكبرة"�لق�شر 
يف  م���رة  –"الول  �م���ركا   – �ملحاكم���ة   –
مت���وز ع���ام 1914، وذل���ك بع���د ي���وم و�ح���د 
م���ن قر�ر كاف���كا �ن"ينقذ"نف�ش���ه باأن ي�ش���بح 
كاتب���ًا، وكان بط���ل �ملحاكم���ة يدعى"هان����س 
غورة"غ���ر �نه خط���ر لكافكا �ن ي�ش���ع مكان 
�ال�ش���م"رمز�"و�ختار حرف"ك"وحني �ش���اله 
ماك����س برود ع���ن �ملعنى قال �ن���ه يعرف ماذ� 
يعني"ك"ويري���د من �لقارئ �ن يت�ش���ور هذه 

�ل�شخ�شية.
مق���اال   ب���رود  ن�ش���ر   1921 ع���ام  يف 
في���ه  كافكا"حت���دث  فر�ن���ز  بعنو�ن"�ل�ش���اعر 
ع���ن �عظم عم���ل فن���ي رو�ئي"�ملحاكمة"�لتي 
هي موج���ودة  وقد �كتملت ف�ش���ولها ح�ش���ب 
ر�أي ب���رود،  �ما ح�ش���ب ر�أي كاف���كا فاإنها غر 
مكتمل���ة  وغ���ر قابل���ة لالكتم���ال وغ���ر قابلة 
للن�ش���ر �ي�ش���ا، يف عام 1925 �شدرت �لطبعة 
�الوىل م���ن �لرو�ي���ة  وق���د طبع���ت منها ثالثة 
�آالف ن�ش���خة �حتاج���ت ع�ش���رة �ع���و�م حت���ى 
تنفد م���ن �ملكتبات، ليعيد ب���رود طباعتها عام 
وق���د  �ش���دى  دون  �لرو�ي���ة  وظل���ت   .1935
�ش���مت  �ش���لطات هتلر �لرو�ية  �ش���من قائمة 
�لكتب �ل�ش���ارة وغر �ملرغ���وب فيها. يف عام 
1936  �شدرت �لن�شخة �لفرن�شية من �لرو�ية 
وبعدها بعام  �شدرت يف نيويورك، ويف عام 
1951 ��ش���درت د�ر بنغوي���ن  �ملحاكم���ة يف 
كت���اب جيب طبعت منه �ش���بعون �لف ن�ش���خة 
ثم تو�لت �ال�ش���د�رت لت�شل مبيعات �لن�شخة 

�النكليزية  �ىل �كرث من مليون.
ظل جوزيف ك يحاول �ن يندمج يف �ملجتمع، 
ون���ر�ه يف"�مركا"يح���اول �ن يفعل هذ� عن 
طريق �ن يكون ناجحا، وفكر يف"�ملحاكمة"�ن 
يفع���ل هذ� عن طري���ق  �لربهنة عل���ى بر�ءته، 
وفك���ر"ك"يف �لق�ش���ر �ن يبحث ع���ن ذ�ته عن 

طريق �لياآ�س و�ال�شتقر�ر �لبائ�س. 
يكت���ب ماك����س ب���رود �ن كاف���كا كان يعرّب عن 
عج���زه يف و�ش���ع خامتة الأعمال���ه": �ن كافكا 
مل يكتب �لف�ش���ل �خلتامي ملعظم �عماله، لكنه 
�خربين ذ�ت ي���وم �ن"ك"عليه �ن ميوت وقد 

مزقه �ل�شر�ع". 
************

ب���د�أ مر�س �ل�ش���ل �لرئ���وي يزحف م���ن رئتي 
كافكا �إىل حنجرته، ويف �ل�ش���هور �الأخرة مل 
ي�شتطع �أن يتو��شل مع �الآخرين �إال من خالل 

�لكتابة، ومل ي�شتطع �الأكل �إال فيما ندر.
م�ش���حة  �إىل  نقل���ه  مت   1924 �أبري���ل  ويف 
��شت�ش���فاء ق���رب فيين���ا، لكن حالته ��ش���تمرت 
يف �لتده���ور  ونر�ه يق���ول للطبيب"�قتلني، 
و�ال فان���ت قاتل  / كان���ت هذه �لكلمة �الخرة 
�لت���ي نطقها  يف �ل�ش���اد�س من حزي���ر�ن  عام 
1924   حي���ث توف���ى ت���اركا ور�ءه �إرثا �أدبيا 
�شيكون مادة غنية للدر��ش���ة و�لتحليل. كتب 
�لناقد �النكليزي  �إدموند ويل�شن لقد و�جهت 
�شعوبة بالغة يف قر�ءة كافكا و�أنا �متدد على 
�لفر�����س. ق�ش����س مليئ���ة بالعذ�ب، بو�ش���ف 
�جل���روح، باالرتباك، بال�ش���ادية و�ملازوخية، 
و�لق�ش���وة، وتظه���ر يف م�ش���اهده �لقو�ر����س 
و�خلناف�س، وكائنات ب�ش���عة �أخ���رى. وتقف 
ور�ء كل هذ� خلفي���ة من �لياأ�س �ملطلق. كافكا 

ال يعدك بقر�ءة مريحة قبل �لنوم.

عندما يصر  كافكا ان  ال يعدك 
بقراءة مريحة  

�أن���ا ال �أع���رف ما �إذ� كنت �أ�ش���عر باحل���رج الأنني بب�ش���اطة ال �أعرف كيف �أ�ش���رح 
ذلك، ولكن �ل�ش���عور باأين على و�ش���ك �أن �أغفو دون �أن �أ�ش���ع �إ�شارة   للكثر من 

�ل�شعور"باالجنر�ف"نحو عملية �لتفكر �ملجرد �لذي �شيحدد ذلك م�شتقبال.
 ت�ش���تلقي فت�ش���بح فجاأة على �أعتاب عل���م �الإدر�ك لديك وهو ن���وع ما قبل �لنوم 
فبالن�ش���بة للكثرين منا فاإنه �ش���يكون مبثابة �لر�حة و�الطمئنان، ولكن لفر�نز 

كافكا كان �شي�شكل م�شدر �إلهام للكتابة،
يف مذكر�ته كتب يقول :"مرة �أخرى كانت قوة �أحالمي �شاطعة يف �ليقظة حتى 
قبل �أن �أغفو الأنها  مل ت�ش���مح يل بالنوم"، وقد در�س �لطبيب �الإيطايل �أنطونيو 
بر�ش�ش���كانتي �الأرق لدى كافكا وتاأثره على عمله خرج بعدها ببع�س �لنتائج 
ومعتم���د� يف �لوقت نف�ش���ه على ما كتب���ه يف مذكر�ته حيث ق���ال :"يبدو �أن هذ� 
و�ش���فا و��شحا للهلو�شة �لتنوميية �لتي �شهد قبلها هلو�شة ب�شرية حية قبل �أن 
ينام"، يف حني �أكد كافكا �أن �لكتابة يف حالة �حلرمان من �لنوم توفر �لو�شول 

�إىل �الأفكار �لتي يتعذر �لو�شول �إليها، لكن  بر�ش�شكانتي خالفه بقوله :"
ال ميكن ب�ش���هولة �لتاأكيد على ما ذهب �إلي���ه كافكا كما لو كان قد �أعد نار� عظيمة 
جلميع هذه �الأ�ش���ياء من  �أغرب �الأفكار �لتي تظهر وتختفي مر�ت عدة"، فكل ما 

متلك من �الأفكارال ميكن �لو�شول �إليها تقريبا يف �لظروف �لعادية".
فال�شعور بطريقة �أو باأخرى تكون �أكرث �إبد�عا يف منت�شف �لليل مما كانت عليه 
يف �ل�ش���باح وهو �شيء �أنا متاأكد �أن �لكثر منا قد عا�س حلظتها، ولكن �لفر�س 

�الإبد�عية ال ميكن لها �أن تاأتي مع  �الأرق.
ي�شار�أن كافكا �أكرث ما عانى طو�ل حياته من �لنوم �لذي و�شفه بجالب �جلنون 

و�لقادر �ن يحول �الإن�شان �إىل خملوق �آخر.

عن / �صحيفة الإندبندنت اللندنية

كافكا..
 كيف استلهم أفكاره من 

أحالمه قبل أن يغفو

يف الس��ادس من حزيران عام 1924، نرشت جريدة محدودة االنتش��ار اس��مها"نارودين 

ليستي"إعالنًا 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 منعزاًل، 

رجاًل حكياًم يهاب الحياة، عاىن لس��نوات من مرض 

رئوي، ومع انه كان يتلقى العالج، غري انه كان يغذي 

مرضه متعمدًا، ويش��جعه نفسيًا، 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 موزعًا بالتس��اوي تقريب��ًا.  كانت لديه 

حساس��ية تقارب اإلعجاز ونقاء أخالقي  صارم اىل 

أبعد ح��د، إال أنه جعل مرض��ه يتحمل عبَء خوفه 

من الحياة، كان يرى عاملًا مملوءًا بش��ياطني  المرئية 

تحارب األشخاص الضعفاء وتدمرهم.
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نجاح الجبيلي

قبل �ش���نو�ت م���ن كتابته لرو�ية"�مل�ش���خ"، �لتي 
�عتربه���ا �لبع����س �أعظ���م ق�شة ق�ش���رة كتبت، 
كان فر�ن���ز كافكا ياأمل يف �حل�شول على �لرثوة 
م���ن كتابة"�شل�شل���ة جمموع���ة من دالئ���ل �ل�شفر 

�الأوروبي."
للكت���ب  جتاري���ة  خط���ة  كاف���كا  ت�ش���ور 
تعرف"بالرخ�س"بينم���ا يرح���ل ع���رب �لقارة مع 
�شديقه ماك����س برود يف �شيف عام 1911. هذ� 
�لتف�شيل ظهر يف �ملجلد �لثالث من �شرة"كافكا 
�ملن�ش���ورة  �ش���تاخ  �ملبكرة"لري���رن  �ل�ش���نو�ت 

و�ملرجمة من قبل د�ر ن�شر"�شيلي فر�س".
هذه �لفك���رة �ل�ش���ابقة لزمنها )باعتبار �نت�ش���ار 
�أفكار �ل�ش���فر �ملفيدة �لي���وم( كانت تبحث لتتخذ 
م���ن دالئ���ل �ل�ش���فر �لتقليدي���ة �لت���ي كان���ت يف 
ذل���ك �لوقت تتك���ون �أ�شا�ش���ًا من قو�ئ���م �لفنادق 
و�ملطاع���م لكنها تفتقد �ملعرف���ة �ملطلعة �لتي كان  
كاف���كا ي�ش���عر باأنه���ا كان���ت فع���اًل قّيمة بالن�ش���بة 

للم�شافر. 
�لق�شايا �لتي �قرحتها دالئله توجيهها هي نف�س 
�لق�شايا �لتي يبحث �ل�شائحون عن �الإجابة عنها 
�ليوم. مت���ى تقوم �ملتاح���ف بتخفي�س �الأجور؟ 
هل هناك حفالت مو�ش���يقية جمانية؟ هل ت�شافر 
بالتك�ش���ي �أم بال���ر�م؟ كم تدفع من �لبق�ش���ي�س؟ 
هناك �أي�ش���ًا كان �قر�ح بت�شمني �لن�شيحة �أين 
جت���د �لت�ش���لية �الإيروتيكي���ة و�جلن�ش���ية مقابل 

مبلغ معتدل. 
مقتنع���ني  وب���رود  كاف���كا  :"كان  �ش���تاخ  يكت���ب 

ب���اأن دليل �ل�ش���فر �ل���ذي يجيب عن كل �الأ�ش���ئلة 
ب�ش���كل �ش���ريح ويتيح �ختيار ب�ش���عة متطلبات 
ب�ش���ورة  يف���وق  �ش���وف  ومرغوب���ة  معقول���ة 
�ش���ريعة �ملناف�ش���ة.. مع �شل�ش���لة من ه���ذ� �لنوع 
با�ش���تطاعتهم �حل�ش���ول على �ملاليني باالأخ�س 

�إن كان من�شورً� بعدة لغات".  
ج���اء ه���ذ� �لطم���وح م���ن خ���الل جولة �ش���ياحية 

يف �شوي�ش���ر� وبحر�ت وم���دن �ش���مال �إيطاليا 
و�الأدرياتري���ك �لت���ي خالله���ا كان جه���ل ن�ش���بي 
�نك�ش���ف حني حان وقت �ل�شفر. كما و�شف �الأم 
ر"�ش���تاخ": "عرفا متامًا �لقليل، لكن غالبًا لي�س 

ما كانا يحتاجان معرفته". 
مث���اًل، بعد �كت�ش���اف ب���اأن مكتبة مدين���ة زيورخ 
مغلق���ة يف �أي���ام �الآحاد �عتقد �ل�ش���ديقان باأنهما 
قد يح�ش���الن عل���ى دخ���ول بال�ش���وؤ�ل يف مكتب 

�ل�شياحة.
يف �لوقت نف�ش���ه فاإن جولة لل�شباحة يف بحرة 
زي���ورخ. �لذهاب لل�ش���باحة كان تعني باأن كافكا 
علي���ه �أن ين���زع ب�ش���كل قل���ق �أم���ام �جلمي���ع يف 
منطق���ة تبدي���ل �ملالب����س بينم���ا  برود"هاجم���ه 
باخلرطوم"مر�فق حو�س �ل�ش���باحة وجمع من 

�ل�شبية.
عل���ى �لرغم من هذ� ف���اإن كافكا �حتفظ ب�ش���موخ 
جامع���ي  بال�ش���ياح  ي�ش���تخف  وه���و  ن�ش���بي 
�لت���ذكار�ت �لتقليدي���ة."كان يغمز ب�ش���خرية من 
ال  �لت���ي  �لهو�ي���ة  �ملبتدئني"وه���ي  �مل�ش���ورين 
تقارن بالكتابة كو�ش���ائل لتوثيق رحلة ما، �لتي 
تثر �ل�ش���وؤ�ل: م���اذ� �ش���يفكر كافكا حول ع�ش���ا 

�ل�شلفي و�الن�شتغر�م.
لكن رمبا كان جهل �ل�ش���ديقني يو�ش���ح �ل�ش���بب 
مل���اذ� مل تتحقق �شل�ش���لة �لكتب. عل���ى �لرغم من 
كتاب���ة خم�س �ش���فحات من خطة �لعمل �إ�ش���افة 
�إىل تو�ش���يع فك���رة كل كت���اب يف �ل�شل�ش���لة ك���ي 
تت�ش���من"دليل حمادث���ة"�إال �أن �ل�ش���ديقني كانا 
خائفني جدً� باأن فكرتهما �ش���وف ت�شرق �إذ �أنهما 
مل يك�ش���فا عن �لتفا�ش���يل �لكاملة لدرجتهما �إىل 

نا�شر دون تاأمني �شلفة �أوىل. 
يكتب"�ش���اخ"باأن هذ�"خت���م ب�ش���كل فع���ال على 
م�ش���ر خط���ة طموح���ة، و�ملالي���ني م���ن �الأرباح 

رجعت �إىل عامل �خليال".

قبل كتابته )المس��خ(..كافكا رغب فرانز كافكا.. والرواية المتشائ���مة
في أن يكون كاتبًا لدليل السفر

حت���ّول فر�ن���ز كاف���كا يف �لتاري���خ �لرو�ئ���ي 
�إىل رم���ز للت�ش���اوؤم، نظ���رً� الأن جّل م���ا �أبدع 
�لت�ش���اوؤم  بطاب���ع  يتطب���ع  �لرو�ئ���ي  ه���ذ� 
و�ل�ش���ود�وية. وه���ذ� ما جع���ل نتاجه يحتل 
و�لنق���د  �لتاأوي���ل  لث���ورة  متقدم���ة  مرتب���ة 
و�لدر����س حتى �أم�ش���ى كاف���كا ذ�ته مدر�ش���ة 

رو�ئية بحّد ذ�تها.  يف كثر من
حت���ّول فر�ن���ز كاف���كا يف �لتاري���خ �لرو�ئ���ي 
�إىل رم���ز للت�ش���اوؤم، نظ���رً� الأن جّل م���ا �أبدع 
�لت�ش���اوؤم  بطاب���ع  يتطب���ع  �لرو�ئ���ي  ه���ذ� 

و�ل�شود�وية.
وه���ذ� ما جعل نتاج���ه يحتل مرتب���ة متقدمة 
لثورة �لتاأويل و�لنقد و�لدر�س حتى �أم�ش���ى 

كافكا ذ�ته مدر�شة رو�ئية بحّد ذ�تها. 
و�ملوؤمت���ر�ت  �ملنا�ش���بات  م���ن  كث���ر  يف 
و�لن���دو�ت حتدث���ت ع���ن خ�شو�ش���ية نت���اج 
كافكا، ويف كل كتابة �أجد �شيئًا جديدً� �أقوله 
ع���ن كافكا، فكل �إعادة ق���ر�ءة الإبد�عاته تاأتي 

باإ�ش���اء�ت جديدة، بل كل �إعادة تفكر يف 
عمل من �أعماله يقدم تاأوياًل و�كت�شافًا 

جديدً�.
�إن ذل���ك ينب���ع م���ن �لغن���ى �لفك���ري 

�لذي يت�ش���م به كاف���كا رغم 
ثقافت���ه �ملتو��ش���عة، ذلك 
م���ن  �نطل���ق  كاف���كا  �أن 
وم���ن  �ملوهب���ة،  �ش���ميم 

�تق���اد قب�ش���ة �لنب���وغ يف تكوين���ه 
كان  بحي���ث  و�لنف�ش���ي،  �لذهن���ي 
ه���ذ� �لرج���ل كتل���ة متوهج���ة م���ن 

�حل�شا�شية �ملرهفة.
ما مييز تاريخ فر�ن���ز كافكا �الأدبي 
ه���و �أن���ه عا�س حياته �لق�ش���رة يف 
عزل���ة �ش���به تامة عن �لع���امل، وحتى 

عن �ملجتمع و�ملقّربني 
منه.

�أن  �������ش�����ت�����ط�����اع 
ي������ب������ن������ي ع������امل������ه 

ل��ب��ن��ة �ل����������رو�ئ����������ي ل���ب���ن���ة 
ك��اأه��م  ر���ش��خ��ت��ه  بخ�شو�شية 
�ل��ذي��ن تركو�  �ل��ع��امل  رو�ئ��ي��ي 

�أث�������ر� ع���ل���ى خم��ت��ل��ف �الأج����ي����ال 
�لرو�ئية من بعده. 
يبلغ �لت�شاوؤم حّدً� 
فيه  بكافكا ي�شور 
�الإن���������ش����ان ب���اأن���ه 
يتحول يف بع�س 
كائن  �إىل  مر�حله 

في�شور  مم�شوخ، 
�لذي  �الإن�شان  ه��ذ�  ح��ال 

ي��ف��ق��د م�����ش��اع��ر �الن��ت��م��اء �إىل 
�ملجتمع �لذي يعي�س يف ظهر�نيه.

�إن غريغ���و�ر �شم�ش���ا بطل ر�ويته �ل�ش���هرة 
/ �مل�ش���خ / وه���و �ملعني بهذ� �ل���كالم ميوت 
ب�ش���مت وح���ب وبطريقة حمبب���ة �إىل قلبه.. 
مي���وت بالطريقة �لت���ي يختارها لنف�ش���ه يف 
م�ش���هد ال �أمتع وال �أق�ش���ى يف حلظة و�حدة. 
ي���روي كافكا هذه �لتفا�ش���يل :"فكر غريغور 
وعاد ملتابعة عمله. مل ي�ش���تطع قمع لهاثه من 
�جلهد ، ومن وقت الآخر كان عليه �أن ي�شريح 
، وم���ن ناحية �أخرى مل يقنع���ه �أحد ، �إذ ترك 
و�ش���اأنه متاما.. وحني �أنهى �ال�شتد�رة ، بد�أ 

�لزحف 
 � ر ف���و
مل  ي�ش���تطع �أن يفهم و

 ، كيف �لبت���ة  ل�ش���عفه  نظ���ر� 
قطع ذ�ت �مل�شافة بهنيهة ق�شرة �شابقا دون 
�أن ي���درك ذل���ك مل تقاطعه كلم���ة �أو هتاف من 
عائلته. �أد�ر ر�أ�شه حني كان يف �ملدخل فقط � 
لي�س ب�شكل كامل ، فقد �أح�س برقبته متيب�شة 
، وم���ع ذلك ظ���ل يرى �أن ال �ش���يء تبدل خلفه 
غر �أن �أخته نه�ش���ت. طافت نظرته �الأخرة 
باأم���ه ، �لت���ي كانت م�ش���تغرقة يف نوم عميق 
�الآن.. و�الآن؟.. �ش���األ غريغ���ور نف�ش���ه وهو 

ينظ���ر 
�لظلم���ة  يف 

وللح���ال  مل حول���ه..  �أنه  �كت�ش���ف 
يعد باإمكان���ه �لتحرك �إطالق���ا مل يفاجئه ذلك 
ب���ل م���ن غ���ر �لطبيعي �أن���ه كان ق���ادر� حتى 
�الآن فعال على دفع نف�ش���ه على هذه �ل�ش���يقان 
�ل�ش���غرة �لرفيع���ة. و�أح�س من جه���ة ثانية 
بارتي���اح ن�ش���بي كان ي�ش���عر ب���االأمل يف كل 
�أنح���اء ج�ش���ده ، لكن ب���د� له �أن���ه كان يذوي 
ويذوي تدريجيا و�ش���وف يذهب يف �لنهاية 
كلي���ا. قد تك���ون قناعت���ه ب�ش���رورة �ختفائه 
�ر�ش���خ حتى م���ن قناعته ب�ش���رورة �ختفائه 

�أر�ش���خ حتى من قناع���ة �أخته ، وظل يف هذه 
�حلال���ة من �لتفكر �لفارغ و�الآمن حتى دقت 
�شاعة �لربج معلنة �لثالثة �شباحا وظل يرى 
�أن كل �ش���يء خارج �لنافذة كان قد بد�أ يزد�د 
�ش���وء� ثم ، دون مو�فقته ، غط�س ر�أ�ش���ه يف 
�الأر����س وجتدلت م���ن منخريه �آخر �أنفا�ش���ه 

�ل�شعيفة". 
لقد مات غريغور �شم�ش���ا وه���ذ� �ملوت يعني 
�ل�ش���يء �لكث���ر لفر�ن���ز كاف���كا �أن���ه يعني له 
�حلياة.لق���د �نتح���ر فر�نز كاف���كا حينما قتل 
غريغو�ر ولو مل مي���ت غريغو�ر الأقدم فر�نز 
كاف���كا نف�ش���ه عل���ى �النتح���ار بنف����س طريقة 
�نتح���ار بطل���ه يف ه���ذ� �لعم���ل �ل���ذي يع���د 
م���ن �أهم �الأعم���ال �لت���ي �أبدعها.. فق���د �أنقذه 
غريغو�ر م���ن �النتحار. قال كافكا ذ�ت يوم 
:"لق���د عانيت ط���و�ل حيات���ي و�أن���ا �أتهرب 
م���ن �النتحار"نالح���ظ باأن 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�ش���توطنة �لعق���اب وحتريات كلب 
� و�لق�ش���ر � و�لق�ش���ية � و�ملحاكمة.. 
و�مل�ش���خ ولك���ن مل���اذ� هذ� �مل���وت؟ هل 
ليعي����س فر�نز.. بالطب���ع ال.. الأن فر�نز 
ميق���ت �حلي���اة وبنف�س �لوق���ت يبحث 
�حلي���اة  يف  �الجتماع���ي  �لع���دل  ع���ن 
ذ�ته���ا.. و�أ�ش���تطيع �أن �أرى �أن جميع 
ه���وؤالء كانو� ميه���دون ملوته يف 
في���ه  يوؤجل���ون  �ل���ذي  �لوق���ت 
ه���ذ� �ملوت،لذل���ك يدخ���ل فر�نز 
كاف���كا �إىل �أعم���اق �شخو�ش���ه قب���ل �ملوت 
بلحظات �إنه ي�ش���ور �أدق و�أخفى �مل�شاعر 
�لتي ت�شيطر على �ل�شخ�س �لذي �شيموت 
حلظ���ات  بع���د  �ش���ينتحر  �أو  �ش���يقتل  �أو 
قليل���ة فقط.. وق���د تعمدت �أن �أنقل م�ش���هد 
�النتحار كامال رغم �إطالته بع�س �ل�ش���يء 
يف رو�ية"�مل�ش���خ"قبل قليل وما يجعلني 
مقتنعا بنظرتي هو �لت�شاق كافكا بهوؤالء 
حت���ى �أن���ه يوه���م �أحيانا ب���اأن �لبطل هو 
�لكاتب نف�ش���ه عندما يعطي���ه حرف )ك( 
�حل���رف �الأول من )كاف���كا( وغريغور 
نف�ش���ه ال يختل���ف ع���ن فر�ن���ز كاف���كا 
فكالهما يعمالن يف �لتوظيف يف �إحدى 
�لدو�ئ���ر وكالهم���ا يفك���ر�ن بطريق���ة و�حدة 

وينظر�ن �إىل �ملجتمع نظرة متقاربة. 
يف �مل�شخ يعاين غريغور من ت�شلط و�لده.. 
هذ� �لو�لد �لقا�ش���ي �لذي ي�ش���ر على �ش���ربه 
حتى بعد عملية �مل�ش���خ وي�ش���عى �إىل طريقة 
للتخل����س منه ويق���ول فر�نز كاف���كا ذ�ته يف 

�إحدى ر�شائله �ملوجهة �إىل �أبيه : 
“�أن���ت �ملق�ش���ود ب���كل كتاباتي ، �أنا �أ�ش���كو 
مم���ا مل �أ�ش���تطع �أن �أ�ش���كوه ل���ك و�أن���ا عل���ى 
�ش���درك"�إنه �نتق���ام بطريق���ة غ���ر مبا�ش���رة 
ول�ش���وء حظ �ل�ش���يد هرمان �أنه �أجنب ولد� 
مث���ل فر�نز.. ه���ذ� �لولد �لذي �ش���يجعل لعنة 
�لعامل باأ�شره حتل عليه كل يوم وعلى �لرغم 
من كل هذ� �حلقد ياأتي �لت�ش���ريح �لتاريخي 
عل���ى ل�ش���ان هذه �ل�ش���حية : ومع ذل���ك ، فقد 

�أحببتكم على �لدو�م يا �أبوي �لعزيزين".
�أعود هن���ا �إىل مذكر�ت كاف���كا، ويف �إحد�ها 
يو�شح ل�شديقه ماك�س برود بع�س �الأفكار، 

�أن ي�ش���يف ه���ذه �جلمل���ة  ث���م يطل���ب من���ه 
�جلدي���دة وهي موؤرخة يف 13 دي�ش���مرب عام 

1914 حيث ي�شيف كافكا : 
ه���ذ�  وتق�ش���دت   ، �أ�ش���يف  �أن  ن�ش���يت  لق���د 
�لن�ش���يان يف م���ا بع���د ، �إن خر م���ا كتبته له 
�مل���وت  �أ�ش���تطيع  الأن  قابليت���ي  دو�فع���ه يف 
م�ش���رور� ويف جمي���ع هذه �ملقاط���ع �جليدة 
�ملت�ش���مة باالإقناع �لقوي ، كان �ملق�شود على 
�لدو�م �شخ�شا ميوت ويجد �أن �ملوت �شعب 
، و�إن���ه ظلم ، �أو على �الأقل نوع من �لق�ش���وة 
يق���ع علي���ه ، مم���ا يجعل ذل���ك يف ر�أي���ي على 

�الأقل يوؤثر يف �لقارئ. 
�أما بالن�شبة �إيل ، �أنا �لذي �أعتقد �أين �شاأكون 
م�ش���رور� على �ش���رير �ملوت ، ف���اإن مثل هذه 
�الأو�ش���اف ال ت�ش���كل �أكرث م���ن لعبة خطرة 
خفيف���ة ، له���ذ� �ل�ش���بب �أ�ش���تغل بدق���ة �نتباه 
�لق���ارئ �ملرك���ز عل���ى �مل���وت ، فاأن���ا يف حالة 
فكرية تفوق �ش���فاء ، و�أح�ش���ب �أنه �شي�شكو 
على �ش���رير �ملوت �أما �أنا ف�ش���كو�ي �شتكون 
و�حلال���ة هذه �أكمل �ش���كوى ممكن���ة الأنها لن 
تتفج���ر يف فج���اءة �ل�ش���كوى �لو�قعي���ة. بل 

�شتتم يف جو من �جلمال و�ل�شفاء. 
و��ش���ح �أن فر�ن���ز كاف���كا كان حق���ا يعي����س 
�مل���وت من���ذ �لي���وم �الأول م���ن والدت���ه.. لقد 
تخل���ى عن �حلياة كله���ا.. وكان مبقدوره �أن 
ي�ش���تمتع مبلذ�ت �حلي���اة لو �ش���اء ذلك ولو 
مل يعترب نف�ش���ه ميتا،ومن ه���ذه �لنقطة تبد�أ 
خ�شو�ش���يته وقد تكون هذه �لنقطة م�شدر 
�شعادته �أي�شا،فهو كما �شبق يعي�س دون �أي 
�أم���ل وذلك خر من���ط للحياة.. وهو �ش���عيد 
لي�ش���ت تل���ك �ل�ش���عادة باملفه���وم �ملتع���ارف 
علي���ه ولكنه���ا �ش���عادة ال يتذوقه���ا �إال كاف���كا 
وح���ده.. �إنه���ا �لنكه���ة �لت���ي ال يتذوقه���ا �إال 
م���ن بلغ به �حل���زن ذروته ومن تو�ش���ل �إىل 
قمة �ل�ش���ياع و�لالجدوى،هذه هي �أر�ش���ية 
كاف���كا �لتي ينطل���ق منها. هذه ه���ي ثقافته. 
وهو كما يت�شح قارئ �شيئ. وك�شول وعلى 
�الأغل���ب يكتب �أكرث مما يقر�أ.. ولي�ش���ت ثمة 
مقوالت �أو �ش���و�هد ت�ش���تحق �أن ت�ش���ر �إىل 
�أن���ه كان نه���م �لق���ر�ءة.. كم���ا ه���و مل يتاأث���ر 
بكات���ب من قبله وما ن�ش���تنتجه من �إبد�عاته 
هو �أن���ه عل���ى �طالع جي���د للعهدي���ن �لقدمي 
و�جلديد وهذ� ما وفره له جو �لبيت ب�شبب 
تدين و�ل���ده وعليه فاإن معظ���م �أعمال كافكا 
تط���رح مو�ش���وع �ملوت من منطل���ق ديني.. 
�إن���ه عل���ى �الأغل���ب يبحث ع���ن �الإل���ه �لذي ال 
ي�ش���ك بوج���وده ولكن���ه ال ير�ه.. يب���دو ذلك 
ت���دل  باخت�ش���ار  ق�ش���ة"�ملحاكمة"وهي  يف 
عل���ى قلق���ه عل���ى م�ش���ره. لذل���ك يبحث عن 
�حلقيقة بالكتابة.. بالكتابة فح�ش���ب ولي�س 
بالقر�ءة.."�لكتابة"�لتي تريه م�ش���هد �ملوت 
وتك�ش���ف �أمامه بع�س �الألغ���از.. �إنه يتعامل 
م���ع �مل���وت بدق���ة مذهلة. يق���ول كاف���كا : �إن 
�الإ�ش���ارة �الأوىل لبد�ية �ملعرف���ة هي �لرغبة 
يف �مل���وت.. فهذه �حلياة ال حتتمل و�حلياة 
�الأخرى لي�ش���ت يف متناول يدنا، ولذ� فاإننا 
ال نخج���ل م���ن رغبتن���ا يف �مل���وت. �إنه ن�س 
�شريح ومبا�ش���ر �أكرث من �أي ن�س �آخر ورد 
على ل�ش���انه.. �ملوت كمو�ش���وع �أول و�أخر 
للكتابة �إنه هاج�س �أبدي.. ومل ي�شبق لكافكا 

�أن كتب عن غر �ملوت.



خمتلف����ة  كانت"�لكافكائية"�ش����تكون 
ر�ش����خ  ق����د  ب����رود  ماك�����س  كان  �ن 
لرغب����ة �ش����ديقه وق����ام باإح����ر�ق كافة 

خمطوطاته!
و"ق�ش�����س  )�لبنغوي����ن(  طبع����ة  �ن 
�خرى"تت�ش����من كاف����ة كتاب����ات كافكا 
�لت����ي كان قد و�فق عل����ى طبعها خالل 
�ي�شًا"م�ش����تعمرة  مت�ش����منة  حيات����ه 
�ملحكمة"،  �لعقاب"،"�الحمق"،"حكم 
�لق�ش�����س �الرب����ع ملجموع����ة )�لفن����ان 
م����ن  �ش����غرة  وجمموع����ة  �لت����ّو�ق( 
ومق����االت  �لق�ش����رة،  �لق�ش�����س 
وبطبيع����ة  و�ل����ده،  ع����ن  ق�ش����ره 
�أ�ش����ا�س  ت�ش����كل  �حلال"�مل�ش����خ"�لتي 

رغبته يف �خللود.
 

ونحن النعرف بالتاأكيد نو�يا )كافكا( 
�حلقيقي����ة، �ذ من �ملعروف على نطاق 
و��ش����ع، �ن����ه ق����د طل����ب م����ن �ش����ديقه، 
والحق����ًا كاتب �ش����رته، ماك�س برود، 
ح����رق كاف����ة �أور�ق����ه غ����ر �ملطبوعة، 
ولكن برود بداًل من ذلك قام بن�ش����رها 
كاف����ة، فه����ل كان برود يخالف و�ش����ية 
�ش����ديقه �الخ����رة؟ �م �ن كاف����كا �ش����ّلم 
كاف����ة خمطوطاته ل�ش����ديقه برود الأنه 
كان ي����درك �ن �ش����ديقه �ش����يهتم به����ا! 
)�عل����ن برود يف �لنهاي����ة �نه قد �خرب 
كافكا ع����ن نيته عدم حرقها( وما �لذي 
�ش����نقوله عن كاف����كا، عندم����ا نعلم �نه 
كان قد �أعط����ى خمطوطات غرها �ىل 
م����ن يحبها، و�لت����ي قام����ت باحر�قها؟ 
ويب����دو �ن �مر ق����ر�ءة تلك �لق�ش�����س 
بدون �لتفكر يف تر�ث كافكا ومكانته 

يف �مل�شتقبل.
و�ن فكرن����ا ل����و �ن ب����رود قد ق����ام فعاًل 
�الخ����رة؟  كاف����كا  رغب����ات  بتنفي����ذ 
بالتاأكي����د فان ر�أينا يف كافكا �ش����يكون 
خمتلف����ًا، و�ن �عمال����ه لن جت����د طريقًا 
بنغوي����ن  )د�ر  مطبوع����ات  �ىل  له����ا 
وجمموعاته����ا �خلا�ش����ة، �و لرمبا مل 
نكن ن�ش����مع عن كافكا، �ذ �ن �ل�ش����هرة 
�لو��ش����عة، حتتاج �ىل �عمال �ش����خمة 
وع����دد م����ن �لرو�يات، حت����ى �ن كانت 

غر مكتملة(.
)ب����ال  هوفم����ان  �لناق����د  ويق����ول 
بدون"�ملحاكم����ة"مل  �نن����ا  �ش����ك، 
وكذل����ك  كاف����كا،  ع����ن  ن�ش����مع  نك����ن 
مع"�لقلعة"و"�م����ركا"،  �الأم����ر 
م����ن  �ش����يخلد  م����ا  ولك����ن 
ة  م�ش����تعمر " و " مل�شخ � " له عما �
يف  �ث����رً�  ت����ركان  بينال"النهم����ا 

�لنفو�س(.
توف����رت  �لت����ي  �لق�ش�����س  �وىل  �ن 
لدى"بنغوين"تلك �لتي طبعت يف عام 
عنو�ن"تاأمالت"وكان  حت����ت   ،1913
من �ملمكن ن�شيانها ب�شهولة، �ن كانت 
ت�ش����كل كافة نتاجاته �الدبية، وعندما 
طبع����ت �لرو�يات، ��ش����همت يف تاأكيد 

��شمه.
ويف �لوق����ت �حلا�ش����ر، قد تث����ر تلك 

�لق�ش�س �إعجاب �لقر�ء، �ولئك �لذين 
قر�أو� رو�ياته، �ذ كان من غر �ملتوقع 
م����ن كاتب"�ملحاكمة"�ن يكتب �ي�ش����ًا 
ع����ن �مور �ش����غرة: رغب����ة للغناء يف 
�جلبال،/ �أو �خذ �لفر�ش����اة من �ملر�أة، 
�أو �لرغب����ة يف �لقف����ز عالي����ًا ع����ن ظهر 

ح�شان، كما يفعل �لهنود �حلمر.
ويق����ول �لناقد هوفمان م�ش����يفًا: )من 
غ����ر �ملمك����ن ق����ر�ءة كافكا م����ع �لعزلة 
عن �مل�ش����تقبل، ومل يكن �لقارئ قادرً� 
عل����ى قر�ءة �أعماله ولنت�ش����ور لو �ننا 
قر�أنا كاف����كا يف معزل عن �مل�ش����تقبل، 
تخيل �ن قر�أنا"�مل�شخ"و"م�ش����تعمرة 
بينال"عندم����ا كتبه����ا كاف����كا يف عامي 
�ن����دالع  وقب����ل   )1914  –  1913(

�حلرب �لعاملية �الوىل(.
وي�شيف هوفمان، �ن جملة �التالنتيك 
ن�ش����رت قبل عدة �عو�م، �نه �مر مثر 
لل�ش����حك �ن �نكرنا عظم����ة كافكا، وقد 
و�شل �ىل نتيجة تقول"وجد )كافكا( 
�حلياة كئيبة ومعقدة ومثبطة للهّمة، 
وغ����ر ممتع����ة يف معظ����م �الحي����ان، 

وكذلك و�شفها يف �أعماله �الأدبية".
و�ش����معة كاف����كا �رتفع����ت ب�ش����دة مب����ا 
بد� للق����ارئ تنبوؤ�ته"عن فظاعة حكم 
م����ن هتل����ر و�ش����تالني و�عمالهم����ا  كل 
باالعم����ال  وتنبئ����ه   – �جلنوني����ة 

�لوح�شية وحكمهما �لبروقر�طي.
وق����د تب����دو ق����ر�ء�ت مثل تل����ك غريبة 
بطبيعة �حل����ال، وقد كتبها يف �لوقت 
�لذي مل يكن فيه هتلر قد و�شل مرتبة 

)�لعريف يف �جلي�س(.
وهناك �عمال �خرى لكافكا تبني مدى 
تعمق����ه يف فه����م �لتي����ار�ت �ل�ش����عبية، 
�مل����د  يتج����ه  �ي����ن  �ىل  ر�أى  وكي����ف 
وم����دى عمق �ف����كاره، قبل �ن ي�ش����اهد 
بروقر�طي����ة �لق����رن �لع�ش����رين، كان 
فر�ن����ز كاف����كا متنبئًا يرى �مل�ش����تقبل، 

و�أين يتجه �لتيار.
�ن مثل ه����ذه �لقر�ء�ت تب����دو غريبة، 
وهن����اك �عم����ال ل����ه ت�ش����ر �ىل م����دى 

تعمقه يف �حلياة �لعامة للنا�س.
ولو قر�أنا رو�ية"�مل�شخ"الدركنا �نها 
تتح����دث عن ق�ش����ة �ش����اللة �أو كر�هية 
�لنف�����س، �و بو�ش����وح �ك����رث �ن يدرك 
�ملرء �نه مكروه من قبل �ملحيطني به، 
وهي �ي�ش����ًا ع����ن ديناميكي����ة �لعائلة، 
وع����ن �ش����ق �لطري����ق يف �حلي����اة. �ن 
مرتبط����ة  تبق����ى  �ال�شا�ش����ية  �ملي����زة 
عم����ا  ف�ش����لها  دون  كاف����كا،  بق�ش�����س 

�شيحدث بعدئذ.
وكان كافكا قد و�ش����ف بيكا�ش����و: )�نه 
بب�ش����اطة ي�شجل �لت�ش����وهات �لتي مل 
ت�ش����بح جلي����ة يف �ش����مائرنا، و�لف����ن 
مر�آة توجه �ىل �لطريق مثل �ل�ش����اعة 

�الأوقات(. بع�س  – يف 

عن: الديلي تيلغراف
�صبق لهذه املادة ان ن�صرت يف �صحيفة 
املدى عام 2014

إعداد وترجمة: ابتسام عبد هللا

كافكا.. ماذا لو كانت 
كتبه ُأحرقت!!


