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كافكا ( 1883ـ ـ  )1924مرجعية عالمية ال نحتاج أن
كشكول الشهر صار َ
فرانز ْ
ِّ
متحدث عن أجواء كفكاوية ،إلى واصف لبعض
نقرأها ِّ،ف ِمن
َ ََ
األحكام بالمحاكمة الكفكاوية ،ف ُمتأف ٍف من البيروقراطية الكفكاوية .صار الكفكاوي ـ
اليومية والعميقة .لكن قراءة نص كافكا شيء آخر :اكتشاف لذات كانت
كحالة ـ عابرًا لحيواتنا َ َ
ُّ ْ َ
ْ
تكتب بصعوبة وشقاء با ِلغي ِن ،رغم الدرب ِة اليومية ،في مسار جعل الكتابة والحياة مساقًا

واحدًا ،تنصهر فيه كل الشؤون .تعرض كافكا ،كرامبو ونيتشه ،وغيرهما من المرجعيات
الكبرى ،لقراءات تأويلية وأيديولوجية عديدة ،من أقصى اليمين الصهيوني (لعب صديقه
برود ،حافظ مخطوطاته ومحرف بعضها ـ وفق بعض اتهامات كتاب سيرته ـ دورًا
ماكس ْ َ َ
َ
مبشرًا بأرض الميعاد،
تارة
منه
جاعلين
اإلباحي،
اليسار
أقصى
حتى
نصوصه)
بعض
ة
ن
في صهي ِ
َََ
ُ
َّ
وطورًا ثائرًا ضد كل أشكال التسلط القديمة والحديثة .وما من شك أنه كان يتقصد ترك باب

ُ
الحوريات
فرانز كافكا :صمت
ِ
َ ْ َ
يد و ْحَ ِتي
ترجمة وتقديم ر ِش ُّ
رسومات ومنحوتات َرشو ك ْار ُدو*
ٌ َُ ٌ
 .Iنظرة [نث ْي َرات]
فساتين
ـن كـثـ َيـ ــرة ،عـنــدمــا أرى فـســاتــن مــزدانــة
ف ــي أح ــاي ـ
ُ
َ ْ َ
َ َّ
ـات َوهـ ـ ْـد ٍب مــن جميع األصـنــاف،
ـات ،كــشــكــشـ ٍ
ِبــطــيـ ٍ
ج ـي ــدة االل ـت ـص ــاق ب ــأج ـس ــاد ج ـم ـي ـلــة ،أف ـك ــر بــأنـهــا
لــن تبقى كذلك لـمدة طويلة؛ ستكون بها ثنيات
سيعشش الغبار في
ال يمكن صقلها بالـمكواةَ َ ْ ،
أعمق أعماق الزركشات ولن ُينفض منها أبدًا ،ولن
يتملك أح ـدًا حــزن أو سخافة لبس ذلــك الفستان
ال ـبــديــع الـثـمــن ك ــل ص ـب ــاح ،لـكــي ال يـتـجــرد منها
إال م ـســاء .رغ ــم ذل ــك ،ثـمــة بـعــض مــن تـلــك الفتيات
ََ َ
احل
الصغيرات — فتيات ذوات قدود رشيقة ،كو ِ
َ
ـاب مشدود بنعومة ،بأمواج من الشعر
رقيقةِ ،إهـ ٍ
ال ــدقـ ـي ــق ال ـخ ـف ـي ــف — ي ـل ـب ـســن ي ــوم ـي ــا ذاك ال ــزي
التنكري األبــدي ،يضعن نفس الوجه كل يــوم في
تـجــويـفــة نـفــس ال ـيــد ويـتــأمـلـنــه فــي نـفــس ال ـ ـمــرآة.
أحيانًا فقط ،فــي الـمساء ،مــع دخولهن متأخرات
ً
من حفلة مــا ،يكتشفن في مرآتهن وجهًا متآكال،
منتفخًا ،مغبـرًا ،وجـهــا نظر إلـيــه بــإسـفــار ،وجهًا
بالكاد يستطعن حمله وتحمله.

األشجار
شبيهون نحن بجذوع أشجار منغرسة في الثلج.
كأنها ،بكل بساطة ،موضوعة فوق سطح األرض،
بحيث يمكننا دفعها بنقرة إصـبــع .ال ،هــذا غيـر
ممكن ،ألنها مشدودة بمتانة لــأرض .لكن ،انظر
جيدًا :حتى هذا ليس إال مظهرًا خداعًا.

آه لو نكون هنودًا حمرًا
آه لـ ــو نـ ـك ــون ه ـ ـنـ ــودًا ح ـ ـم ـ ـرًا ،م ـخ ـض ـبــي ال ــوج ــوه
واألج ـســاد دوم ــا ،ممتطني أحـصـنــة حــرونــة ،على
قائمتيها الخلفية ،مــرتـجــة بــا كـلــل عـلــى األرض
امل ــرت ـج ــة ،إل ــى أن ن ـتــرك امل ـه ـمــاز — ألن ال مـهــامــز
ساعتذاك — وترخى األعنة ألن ال أعنة ساعتذاك
— إلــى أن نــرى األرضـيــة أمامنا كبـراح ب ــوار ،بال
رقبة حصان وال رأسه.

القرية األقرب

كــان جــدي يحب أن يـقــول« :يــا للغرابة ،يــا ِلـ ِقـ َـصـ ِـر
الحياة .إنها ،اآلن ،تتكثف في ذكرياتي إلى درجة
لــم أع ــد معها ق ــادرًا بــالـتـقــريــب عـلــى فـهــم كـيــف أن
ً
شخصًا فتيًا ،مثال ،يستطيع أخذ القرار بالذهاب
إلى القرية األقرب ممتطيًا حصانًا ،دون أن تتولد
في داخله الهواجس — خــارج أية صدفة تعيسة
— بأن زمن حياة عادية ،تتخللها أحداث سعيدة،
ال يكفي ،ومن بعيد ،لركضة كتلك».

عربة

ُ ُّ
كانت ثمة عربة مزارعني ت ِقل ثالثة رجال صاعدة
من أحد السواحل ببطء في العتمة .توجه نحوهم
راب ـ ــع ال ي ـعــرفــونــه ونـ ــاداهـ ــم .ب ـعــد تـ ـب ــادل قـصـيــر
لـلـحــديــث ،تـبــن أن ــه طـلــب مـنـهــم إن ك ــان بــاإلمـكــان
أن يحملوه معهم .أع ــدوا لــه مكانًا وســاعــدوه في
الصعود .وعندما واصلت العربة طريقها ،سألوه:
«أت ـيــت مــن الــوج ـهــة امل ـقــاب ـلــة ،وت ـعــود إل ـي ـهــا؟» —
«أي نـعــم ،ق ــال .كـنــت ،فــي الـبــدايــة ،ذاهـبــا فــي نفس
وجهتكم ،ولكن فيما عدت على أعقابي ،كان الليل
قد خيم أسرع مما كنت أتوقع».

 .IIأقاصيص
الحوريات
هـ ــي ذي أص ـ ـ ــوات ال ـل ـي ــل الـ ـف ــاتـ ـن ــة ،م ـث ـل ـمــا كــانــت
تغني الحوريات ،ولربما كان من الغنب اتهامهن
بالغواية ،فهن يدركن أن لهن مخالب ،ولكن دونما
ف ــرج ،ل ــذا فــأصــواتـهــن شـجــن ب ـصــوت يـسـمــو فــوق
هــذا ال ـغــن .فـهــل يـكــون ذنـبـهــن ،يــا ت ــرى ،أن يكون
الشجن بصوت شجي؟

صمت الحوريات
ك ــدل ـي ــل ع ـل ــى أن وسـ ــائـ ــل غ ـي ـ ــر ك ــافـ ـي ــة ،سـخـيـفــة

َُ ٌ
[نث ْي َرات ،أقاصيص ،يوميات وتوقيعات]

باألحرى ،يمكن أن تجدي في الخالص:
كي يصون نفسه من الحوريات ،سد عوليس أذنيه
َ
ار َيةٍ  .كان بإمكان جميع
بالشمع وقيده رفاقه ِلص ِ
امل ـســافــريــن ،م ـنــذ زم ــن طــويــل ـ ـ ـ بــاسـتـثـنــاء أول ـئــك
الــذيــن تجذبهم الـحــوريــات مــن بعيد ـ ـ أن يفعلوا
نفس الشيء ،لكن العالم بأسره كان يدرك أن ذلك
لــم يـكــن لـيـجــدي فــي ش ــيء .كــان صــوت الـحــوريــات
يخترق كل شيء ،كما كان لشغف البشر املفتونني
أن يحطم أشياء أكثر متانة من القيود وصارية.
ورغــم أن األمــر تناهى ربما إلــى مسامع عوليس،
فإنه لم يفكر فيه .كان يعول ،باملطلق ،على كمشة
الشمع وحلقات القيود ،وفي غمرة الفرح البريء
الـ ــذي تـمـنـحــه إيـ ــاه حـيـلــه ال ـص ـغ ـيــرة ،ت ـق ــدم نحو
الحوريات.
بيد أن للحوريات سالحًا رهيبًا أكثر من غنائهن،
يتجلى في صمتهن .يمكن تصور ـ ـ ولو أن ذلك لم
يحدث ـ ـ أن ثمة من أفلت من غنائهن ،ولكن ليس
مــن صـمـتـهــن قـطـعــا .ال ش ــيء عـلــى األرض يمكنه
ْ َّ
أن يقاوم اإلحساس ِب َهز ِم ِهن إثر استعمال القوة
ينتج عنه.
الشخصية وال الزهو الفظ الذي َ َّ
ً
ـت ال ـحــوريــات
وف ـع ــا ،عـنــدمــا وص ــل عــول ـيــس ،ك ــف ـ ِ
النافذات عن الغناء ،إما لظنهن أن الصمت وحده
يمكن أن يسقط في أحابيلهن خصمًا مثله ،وإما
ألن رؤيتهن للبشاشة ترتسم على وجــه عوليس
أنستهن كل أغانيهن.
لكن عوليس ـ ـ إن شئنا أن نعبـر بالشكل التالي ـ ـ

لم يسمع صمتهن؛ ظن أنهن كن يغنني وأنــه كان
ً
سماعهن؛ نظر أوال بشرود إلى
لوحده مصونًا من َ َ
َّ
تموج رقابهن ،إلى نف ِس ِهن العميق ،إلى عيونهن
املترعة بالدمع ،إلى أفواههن الفاغرة ،لكنه ظن أن
كــل هــذا كــان جــزءًا مــن األلـحــان الـتــي كــانــت تضيع
من حوله .لكن ،عما قليل ،سيتبخر كل شيء أمام
ن ـظــرتــه ال ـشــاخ ـصــة لـلـبـعـيــد؛ اخ ـت ـفــت ال ـح ــوري ــات
تمامًا أم ــام ثـبــاتــه ،وبالضبط عندما كــان األقــرب
منهن ،تيسر له أن يتجاهل وجودهن.
لكنهن ،فــي جمالهن الــذي فــاق كــل حــد ساعتذاك،
َ
ت ـم ـط ـطــنُ ،ح ـ ْـم ــن حـ ــول أن ـف ـس ـهــن ،ت ــرك ــن شـعــرهــن
ال ــرهـ ـي ــب ي ـت ـم ــوج ب ـح ــري ــة فـ ــي ال ـ ــري ـ ــح ،وت ــراخ ــت
مـخــالـبـهــن ع ـلــى ال ـص ـخــر .ل ــم ت ـعــد ل ـهــن رغ ـب ــة في
اإلغ ـ ـ ــواء ،ك ــن ف ـقــط ي ــرغ ــن ف ــي إب ـق ــاء ب ــري ــق عيني
ع ــول ـي ــس ال ـك ـب ـي ــرت ــن طـ ــائ ـ ـرًا فـ ــي الـ ـ ـه ـ ــواء ألطـ ــول
وقــت ممكن .لــو وعـيــت الـحــوريــات بما كــن يفعلن
الن ــدث ــرن .ولـكـنـهــن ،بـمــا كــن يفعلنه ،بـقــن؛ وحــده
عوليس أفلت منهن.
ً
فـضــا عــن ذلــك ،تــروي الحكايات املتناقلة تكملة
ل ـه ــذه ال ـ ــرواي ـ ــة .ي ـح ـكــى أن ع ــول ـي ــس كـ ــان خـصـبــا
بالحيل ،بحيث أن إلهة األق ــدار ،بجالل قــدرهــا ،ال
تستطيع قــراء ة أفـكــاره .من املمكن أيضًا ـ رغــم أن
ّ
الذكاء البشري عاجز عن إدراك األمر ـ أن عوليس
الحظ حقًا أن الحوريات كن صامتات وأنه لم َي ْبدُ
متصنعًا ،وفق الوصف اآلنــف ،إال لكي يواجههم،
حوريات وآلهة ،بما يشابه درعًا.

رسل وملوك
ك ــان ــوا أم ــام خ ـيــاريــن :أن ي ـكــونــوا مـلــوكــا أو رســل
امللوك .وكاألطفال الحقيقيني أحبوا ،جميعهم ،أن
ً
يكونوا رسال .لذلك لم يعد ثمة إال رسل يجولون
بخيولهم فــي بـقــاع الـعــالــم .وبـمــا أنــه لــم يعد ثمة
م ـلــوك ،تـجــدهــم يتصايحون فيما بينهم رســائــل
بال معنى .وفي أحايني كثيـرة تراودهم الرغبة في
وضع حد لحياتهم البئيسة ،إال أنهم ال يجرؤون
على األمر بسبب قسمهم بالوالء.

المحامي الجديد

ُ
ـوسـ َـفـ ُـالـ ْ
ـوس .ال يشي
لـنــا مـحــام جــديــد ،األس ـتــاذ بـ ِ
مظهره الخارجي بما كان عليه يوم كان
شيء من
اص َط َف ُ
َفـ َـر َس َكـ ٍّـر ْ
اه اإلسكندر املقدوني .لكنه يثير
انتباه أي شخص قوي املالحظة .حتى أني رأيت،
ذاك اليوم ،محضرًا قضائيًا بسيطًا يتتبع املحامي
باندهاش ،بنظرة متعاط لسباقات الخيول ،وهو
يرفع ساقيه عاليًا ،مع وقــع الرخام تحت أقدامه،
آناء صعوده أدراج سلم قصر املحكمة واحدًا بعد
اآلخر.
ه ـي ـئ ــة امل ـ ـحـ ــامـ ــاة راض ـ ـي ـ ــة ،عـ ـم ــوم ــا ،عـ ـل ــى ق ـب ــول
بــوس ـفــالــوس ب ــن مـتـعــامـلـيـهــا .وبـتـفـهــم مــدهــش،
يقال بأن له وضعًا صعبًا ،في ظل النظام الحالي

