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َّ
ُ َ
يل« :المضمون ،أجهله .المفتاح ،ال أتوفر عليه .األصوات،
كتاباته مو ِاربًا ،منفتحًا على كل الت ِآو ِ
بنفسي ،كل هذا»[ .كافكا :يوميات ].ترجمنا لكافكا ،ها
كل هذا مفهوم .ألني ،أنا ّ
ال أصدقهاَّ َ .
هنا ،نصوصًا قل رواجها في العربية ،ذلك أن الناشرين والصحافة الثقافية ينزعان نحو نصوصه
السردية الطويلة ،باألخص :االنمساخ ،المحاكمة ،أميركا ،القصر .لكل هذا ،ارتأينا أن نقدم صنعة
عربية لكتابات كافكا غير المطروقة ترجميًا ،أو المطروقة بندرة :ما أسماه بعض النقاد
لـلـمـجـتـمــع ،ول ـهــذا الـسـبــب بــالـضـبــط ،كـمــا بسبب
أهـمـيـتــه ف ــي ال ـت ــاري ــخ ال ـك ــون ــي ،يـسـتـحــق م ـنــا كل
التشجيع .الـيــوم ـ ـ وال أحــد يستطيع إنـكــار األمــر
ـ ـ لــم يعد ثمة إسكندر أكـبــر .واالغـتـيــال ،ثمة َ بعد
ان
من يجيده؛ ويمهر في قتل صديق من تحت خ ِو ِ
الــول ـي ـمــة بـطـعـنــة رمـ ــح .فـكـثـيـ ــر م ــن ال ـن ــاس أيـضــا
ي ـج ــدون أن م ـقــدون ـيــا ب ـلــد ب ــال ــغ ال ـص ـغ ــر ،بحيث
يلعنون فيليب ،الوالد .لكن ال أحد ،ال أحد مطلقًا،
يستطيع قـيــادتـهــم نـحــو الـهـنــد .فــي ذاك الــزمــان،
ّ
كانت بوابات الهند بعيدة املنال ،إال أن سيف امللك
ك ــان ،عـلــى األق ــل ،يشير إلــى الـطــريــق نـحــوهــا .أمــا
اليوم ،فقد تم تنقيل تلك البوابات الذائعة الصيت
إل ــى م ـكــان آخـ ــر ،أب ـعــد وأع ـل ــى؛ ول ــم ي ـعــد ث ـمــة من
يشير إلى اتجاهها؛ كثيرون يمتشقون السيوف،
ولـكــن فقط للتلويح بـهــا ،أمــا النظرة الـتــي ترغب
في تتبعها ،فتتيه.
حقًا ،وبعد ترو في األمر ،لربما كان األفضل ـ ـ كما
هو حال بوسيفالوس ـ أن ننغمس في قراء ة كتب
القانون .ح ـرًا ،متخلصًا من سيقان الـفــارس على
جـنـبـيــه ،هــادئــا ق ــرب قـنــديـلــه ،بـعـيـدًا عــن زمـجــرات
م ـع ــارك اإلس ـك ـن ــدر ،ي ـقــرأ ويـقـلــب صـفـحــات كتبنا
القديمة.

پروميثيوس
ثمة َ ُأساطير أربــع تحكي لنا قصة پروميثيوس:
ْ
َ َ
ِوف ــق أ ْوله ــا ،قيد لصخرة فــي القفقاس لخيانته
اآللهة األكثر حظوة عند البشر ،فأرسلت له اآللهة
نسورًا تلتهم كبده املتجددة في شكل دائم.
ووفق ثانيتها ،فإن پروميثيوس ،وهو يهرب في
قمة أمله من املناقير التي كانت تمزقه ،راح يغوص
شـيـئــا فشيئًا عميقًا فــي الـصـخــرة إل ــى أن توحد
معها في كتلة واحدة.
ووف ــق ثــالـثـتـهــا ،ف ــإن خيانته نسيت مــع مــر آالف
السنني ،نسيتها اآللهة.
ووف ــق رابـعـتـهــا ،فقد تعب الجميع مــن هــذا األمــر
ال ــذي فـقــد م ـع ـنــاه .تـعـبــت اآلل ـه ــة ،تـعـبــت الـنـســور،
وحتى الجرح التأم تعبًا.
بقيت الصخرة املتعذرة االستيضاح ،فقد سعت
األسـ ـط ــورة السـتـيـضــاح م ــا يـتـعــذر اسـتـيـضــاحــه.
وبـمــا أنـهــا تــولــدت عــن عمق الحقيقة ،فعليها أن
تعود ملا يتعذر استيضاحه.

رسالة إمبراطورية
بـعــث لــك اإلم ـبــراطــور ـ ـ حـســب مــا يحكى ـ ـ لــك أنــت
خ ـصــوصــا ،ل ــك أنـ ــت ،أي ـه ــا ال ــرع ــي ال ـب ـئ ـيــس ،أيـهــا
ال ـظ ــل امل ـغ ـمــور ب ـب ــؤس ف ــي أق ـص ــى األق ــاص ــي ،في
أق ـصــى مــا يـمـكــن عــن الـشـمــس اإلم ـب ــراط ــوري ــة ،لك
بــالـتـحــديــد ،بـعــث اإلم ـبــراطــور بــرســالــة مــن فــراش
َّ
موته .أما الرسول ،فقد َرك َع ُه عند الفراش ليهمس
ل ــه ب ــال ــرس ــال ــة؛ وكـ ـ ــان اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور ي ـه ـت ــم ك ـث ـي ـرًا
بــرســال ـتــه ،بـحـيــث ط ـلــب م ــن ال ــرس ــول أن يـكــررهــا
ع ـلــى م ـســام ـعــه .وب ــإي ـم ــاء ة م ــن رأسـ ــه أشـ ــار عليه
أن ذاك هــو حقًا منطوق كــامــه .وأم ــام كــل الجمع
الـهــائــل ال ــذي حضر احـتـضــاره ـ ألن كــل الحيطان
الـتــي كــانــت عــائـقــا وج ــدت نفسها م ـن ـهــارة ،وكــان
كبار اإلمـبــراطــوريــة متحلقني فــوق أدراج املداخل
الفسيحة املمتدة في شكل دائرة ـ أمامهم جميعًا،
بـعــث بــرســولــه .وســرعــان مــا شــق الــرســول ،كرجل
قــوي ال يـكــل ،طــريـقــه مـتــدافـعــا بـهــذه ال ــذراع وتلك
ت ـنــاوبــا ،م ــن خ ــال ال ـح ـشــد .وكـلـمــا الق ــى مـقــاومــة
أش ــار إلــى ص ــدره ال ــذي يتوسطه شـعــار الشمس.
كان يتقدم بسهولة منقطعة النظيـر.
ل ـكــن ال ـح ـشــد ع ــري ــض وم ـق ـيــم ف ــي ك ــل م ـك ــان .ولــو
انفتح الفضاء أمامه ،آه كم كان سيطير الرسول.
وآه ك ــم ك ـنــت سـتـسـمــع ع ـمــا ق ــري ــب دق قـبـضـتـيــه
الرائع على باب بيتك .لكن ـ يا لألسف ـ عبثًا بذل
ج ـه ـدًا! ك ــان دوم ــا ي ـحــاول أن يـشــق لــه مـعـبـ ـرًا بني
أجنحة القصر؛ لكنه لن يتجاوزها أبدًا ،وحتى لو
تأتى له أن يتجاوز هاته العقبات ،فلن يكون أكثر
تقدمًا فــي مهمته؛ فــي هبوطه أدراج الـســالــم ،ما
زال عليه أن يصارع؛ وحتى إن وصل إلى األسفل،
فلن يكون أكثـر تقدمًا في مهمته؛ فعليه أن يقطع
بــاحــات الـقـصــر ،وبـعــدهــا الـقـصــر الـثــانــي املحيط
ب ــاألول ،ساللم وبــاحــات مــن جــديــد ،ومــن ثــم قصر
آخ ــر ،وه ـكــذا دوال ـيــك خ ــال ق ــرون وق ــرون؛ وحتى
إن تيسر لــه ،أخـيـ ـرًا ،أن يـنــدفــع مــن خــال الـبــوابــة
األخيرة ـ وهذا األمر أبدًا ،أبدًا لن يحصل ـ سيجد
أمامه العاصمة اإلمبراطورية ،قلب العالم ،املدينة
ً
الـتــي راكـمــت جـبــاال مــن طميها .ال أحــد يمكنه أن
ُْ َ
َينفذ من ثمة ،خصوصًا إذا كان يحمل رسالة من
ميت .أما أنت ،فإنك جالس بقرب نافذتك ،وتحلم
بالرسالة ،حني يحل املساء.

 .IIIيوميات
 12كانون الثاني  — 1911ثمة أشياء كثيـرة حول
نفسي لــم أدون ـهــا فــي ه ــذه األيـ ــام ،فــي ج ــزء منها
بسبب الـكـســل ،وفــي جــزء آخــر منها خــوفــا مــن أن
أفضح معرفتي بذاتي.
ُ َ
هـ ــذا الـ ـخ ــوف م ـب ـ ـ ــرر ،ف ــوح ــده ــا ي ـم ـكــن أن ت ــث ـ َّـب ـ َـت
نـهــائـيــا ع ــن ط ــري ــق ال ـك ـتــابــة ت ـلــك امل ـعــرفــة ب ــال ــذات
التي تتحقق بأكبر قــدر من النزاهة حتى في كل
نـتــائـجـهــا الـثــانــويــة وب ـصــدق مـطـلــق .بـيــد أن هــذا
األمــر ،إن لم يتحقق بهذا الشكل ـ وأنــا في جميع
األحوال عاجز عنه ـ ـ فإن التدوينات ،باستجابتها
ُ
لـغــايــاتـهــا الـخــاصــة ،ال ت ـكــون ،مــع تـفــوق مــا تـ ِّـبــث،
ً
إال ب ــدي ــا مل ــا ن ـش ـعــر ب ــه ف ــي ش ـك ـلــه الـ ـع ــام ،ول ـكــن
ب ـح ـيــث ي ـخ ـت ـفــي اإلح ـ ـسـ ــاس ال ـح ـق ـي ـقــي ،ف ــي حــن
أن غياب أيــة قيمة ملــا دون ال يــدرك إال بعد فــوات
األوان.
¶¶¶
ً
 23أي ــار  — 1913أم ــوت مـلــا ه ــذا امل ـســاء ،بحيث
مشيت للحمام ثالث مرات متتالية لغسل يدي.
¶¶¶
 06كــانــون األول  — 1921االسـتـعــارات مــن األمــور
التي تجعلني خائبًا من األدب.
¶¶¶
 24ك ــان ــون ال ـثــانــي  — 1922حـيــاتــي ت ــردد تـجــاه
الوالدة.
¶¶¶
 28كــانــون الثاني  — 1922لربما بقيت رغــم ذلك
فــي كـنـعــان ،لـكــن قـبـلــذاك ،وصـلــت مـنــذ أم ــد طويل
إل ــى ال ـص ـح ــراء ،ول ـي ـســت ه ــات ــه اآلم ـ ــال إال أوه ــام
خيبات أمــل ،خصوصًا مــع أزمـنــة أنــا فيها ،حتى
في الصحراء ،من أكثر املخلوقات تعاسة ،وكنعان
تبدو لي بالضرورة كأرض وحيدة لألمل ،فما من
أرض ثالثة للبشر.

 .IVتوقيعات
الطريق الحقيقي يمر عبـر حبل ال يكون ممدودًا
بارتفاع ،ولكن بالتمام على سطح األرض .كما لو
كان ممدودًا للتعثر أكثر من كونه للتخطي.
¶¶¶
ك ــل ال ـع ـي ــوب ال ـب ـش ــري ــة ت ـت ـج ـلــى ف ــي عـ ــدم ال ـق ــدرة
على الصبر ،فــي قطيعة قبل األوان مــع املـســارات
امل ـم ـن ـه ـجــة ،ف ــي م ــا ي ـش ـبــه س ـي ــاج ــا ي ـح ـيــط ظــاهــر
األشياء.
¶¶¶
ثمة لدى البشر خطيئتان كبيرتان ،تتفرع عنهما
باقي الخطايا بكاملها :عــدم الـقــدرة على الصبر
ْ
َ
والكسل .عدم القدرة على الصبر جعلهم ُيط َر ُدون
مــن ال ـف ــردوس ،أم ــا الـكـســل فـيـحــول دون عــودتـهــم
إل ـيــه .ولــربـمــا لــم تـكــن ثـمــة س ــوى خطيئة واح ــدة:
عــدم القدرة على الصبر .عــدم القدرة على الصبر
طـ ــردهـ ــم ،عـ ــدم الـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ال ـص ـب ــر ي ـح ــول دون
عودتهم.
¶
¶
¶
ْ ََ ً
كثيـر من أشباح املوتى ال يجدون لهم َمش َّغلة إال
في لحس أمــواج َنهر املوتى ،ألن منبعه ِمنا وألن
َ ْ ُ
َ
ارنا املالح .ساعتئذ يتوثب النهر،
له بعد طعم ِبح ِ
يغيـر م ـجــراه ويـلـفــظ املــوتــى ثــانـيــة نـحــو الـحـيــاة.
لـكـنـهــم س ـع ـي ــدون ،يـبـتـهـلــون ب ـص ـلــوات ال ـش ـكــران
ويتملقون الهائج.
¶¶¶
بعد املرور بنقطة معينة ،ال عودة .هي ذي النقطة
التي ينبغي بلوغها.
¶¶¶
الـلـحـظــة الـحــاسـمــة ف ــي الـنـمــو اإلن ـســانــي تتحقق
دائـمــا .لذلك فــإن الحركات الروحية الثورية التي
تعلن أن ال وجود لكل ما سبق على حق :ال شيء
تحقق بعد.
¶¶¶
الدعوة للنـزال من بني أنجع وسائل غواية الشر.
ت ـمــامــا ك ـمــا م ـن ــازل ــة ال ـن ـس ــاء ،والـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــي فــي
الفراش.
¶¶¶
كلبة نتنة ،ولودة بروعة..
¶¶¶
كطريق فــي الـخــريــف :مــا إن نكنسه حتى تكسوه
األوراق امليتة.
¶¶¶
هجمت الفهود على املعبد وأفرغت إناء القرابني؛
هذا األمر يتكرر دومًا؛ كما يمكن ،في آخر املطاف،
توقعه ،مما يجعله جزءًا من الطقوس.
¶¶¶
كما تمسك اليد الحجارة بقوة .ولكنها ال تمسك
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َُ
َ َ
ُمن ْمن َم ٍات موسيقية .وعليه ،انتخبنا أربعة نصوص مفتوحة في شكل نث ْي َر ٍات [مقطوعات
وجيزة] ،عابرة لألجناس األدبية ،من المجموعة الوحيدة التي أنشأها ونشرها كافكا كتابًا
َْ
نثرية ً
ُمكت ِمال :نظرة []1912؛ ومن غريب األطوار أنه طلب من الناشر سحبها من السوق فور صدورها،
رغم أنها صدرت في نسخ ال تتجاوز األربعمئة؛ يليها قسم خاص باألقاصيص ،فشذرات يوميات،
ثم توقيعات كان يفرد لها كافكا دفاتر خاصة من الحجم المدرسي ترافقه في حله وترحاله
عليها بصالبة إال لتقذف بها أبعد .لكن الطريق
تقود أيضًا نحو هذا األبعد.
¶¶¶
املخابئ ال تعد وال تحصى .أما الخالص فواحد،
لكن إمكانات الخالص بعدد املخابئ.
¶¶¶
ثمة هــدف ،ولكن ال طريق .ما نسميه طريقًا ،هو
محض حيرة.
¶
¶
¶
َ
في الصراع بينك وبني العالم ،أ ِع ِن العالم.
¶¶¶
ليس ضــروريــا أن تـخــرج مــن بيتك ،الزم طاولتك
واس ـمــع .ال ،ال تـسـمــع ،اكـتــف بــاالنـتـظــار .بــل حتى
االنتظار اتركه ،ابق هادئًا ووحيدًا .سيهبك العالم
نفسه كــي تنزع عنه قناعه؛ ليس فــي وسعه غير
ذلك .ولسوف يتمرغ ،بانتشاء ،عند قدميك.
¶¶¶
زنزانتي — ِح ْص ِني.
¶¶¶
الـطـيـبــون يـمـشــون بـنـفــس وت ـي ـ ــرة ال ـخ ـطــوات .أمــا
اآلخ ـ ـ ــرون — ودون أن ي ــدرك ــوا ع ـن ـهــم ش ـي ـئــا —
فيرقصون من حولهم رقصات الزمن.
¶¶¶
أبدًا ،أبدًا لن تعود للمدن ،أبدًا لن يجلجل الناقوس
من فوقك.
¶¶¶
ُ
كان ُص َّوان أذني ناعم امللمس ،خشنه ،رطبه ،لذيذًا
كورقة.
¶¶¶
ذات يوم ،انكسرت ساقي ،كانت تلك أجمل تجربة
في حياتي.
¶¶¶
للحظة ،أحسستني مدرعًا.
¶¶¶
ع ـلــى عـ ـك ــازة بـ ــالـ ــزاك :أح ـط ــم ك ــل الـ ـح ــواج ــز .عـلــى
عكازتي :كل الحواجز تحطمنـي .النقطة املشتركة
هي الكل.
¶¶¶
لــن أدع امل ـلــل يـتـســرب إل ــي .ســأقـفـ َـز وس ــط قصتي
َ ُّ
القصيرة ،حتى لو كلفني ذلك ت َمزق وجهي.
¶¶¶
كانت الزهرة ،حاملة ،عالقة بساقها السامق .وكان
الغسق يحيط بها.
¶¶¶
النيك كعقوبة لسعادة أننا معًا.
¶¶¶
أنــا ق ــذر ،يــا ملينا ،قــذر لـلـغــايــة ،لــذلــك أثـيــر كثيرًا
مــن اللغط حــول الـطـهــارة .ال أحــد يتغنى بطريقة
طاهرة أكثر من أولئك الغائصني في أعمق أعماق
املالئكة ،ما هو في األصل
الجحيم؛ فما نظنه غناء
َ
َ َ
ْ
[من ِر َسالةٍ ِإلى ِم ِلينا].
إال غناؤهم ِ
¶¶¶
الدائرة املحدودة خالصة.
¶¶¶
مندهشني ،رأينا الحصان الضخم .اخترق سقف
غرفتنا .وكانت السماء الغائمة تتمدد بوهن على
طول أثره القوي ،أما عرفه فكان يدوي وهو يطير
مع الريح.
¶¶¶
صغيرة ،وكانت قصة حب
عيناي في عيني ُ
فتاة ٌ ُ ٌ
وب ـ ُـروق .أحيا حياتي في
طويلة ،فيها رعــد ،قـ َـبــل
َع َج ٍل .
¶¶¶
اآلن ،م ـس ــاء ،بـعــد أن انـغـمـســت ف ــي ال ــدراس ــة منذ
الـ ـس ــادس ــة ص ـب ــاح ــا ،أرى ي ـ ــدي ال ـي ـس ــرى تـمـســك
لبرهة ،إشفاقا ،اليد اليمنى من األصابع.
¶¶¶
ال يـمـكـنـنــي ..حـقــا أن أح ـك ــي ،وال حـتــى أن أتـكـلــم؛
ع ـن ــدم ــا أحـ ـك ــي ،ي ـت ـم ـل ـك ـنــي ،ف ــي أح ــاي ــن ك ـث ـي ــرة،
إحساس مشابه إلحساس األطفال الصغار عندما
يقومون بخطواتهم األولى.
¶¶¶
ك ــان ال ـق ـمــر ،فــي اكـتـمــالــه ،يـعـمــي أب ـصــارنــا .كــانــت
العصافير تصرخ مــن شجرة لشجرة .وكــان ثمة
طنني يعبـر الحقول .زحفنا في الغبار :زوج أفاعي.
¶¶¶
أحيانًا ،في قمة كبريائه ،كــان يخاف على العالم
أكثر من خوفه على نفسه.
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