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مراسالت

رسائل كافكا إلى ميلينا :الكتابة عقارًا ضد الهشاشة
جوان تتر
بغرائبية كافكا ( 1883ـ ـ  )1924وطريقته
املـ ـعـ ـت ــادة ،تـ ـب ــدو رس ــائ ـل ــه إلـ ــى مـيـلـيـنــا
ً
دخوال في سرداب طويل معتمّ ،
لشدة ما
ٍ
يغلب على الرسائل من سوداوية مفرطة
ال تغيب معها الخيوط األولى لرغبةٍ ما
َّ
خفية في االنتحار وإنـهــاء املهزلة .هذا
َّ
مــا ي ـبــدو جـلــيــا ل ـل ـقــارئ .مـهــزلــة الـحـيــاة
وه ـشــاشــة كــاف ـكــا ذاتـ ــه الـ ــذي ي ـغــرق في
ـاد لتلك الهشاشة.
ـار م ـضـ ٍ
الـكـتــابــة كـ ِـعـقـ ٍ
وع ـل ــى الـ ـط ــرف اآلخـ ـ ــر ،ي ــاح ــظ ال ـق ــارئ
تـلــك الــرتــابــة فــي حـيــاة كــافـكــا ل ــوال هــذه
الرسائل.
في «رسائل إلى ميلينا» ( )1952الصادر
بـتــرجـمـتــه ال ـعــرب ـيــة ع ــن «دار األه ـلـ َّـيــة»
هبة حـمــدان ومراجعة
( 2017ـ ـ ترجمة
ّ
وت ــدق ـي ــق م ـح ـمــد حـ ــنـ ــون) ي ـب ــدو كــافـكــا
م ــرح ــا ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ،ك ـمــا يظهر
ال ـب ــؤس ع ـلــى ال ــوت ـي ــرة عـيـنـهــا بـطــريـقــةٍ
يمكن وصفها بالـ «عجيبة» .ذاك التواتر
ُ
نوع من
في املزاج ،التواتر الكفيل بخلق ٍ
االستفزاز لــدى الـقــارئ .عمومًا ،فجميع
أعمال كافكا تخلق ذاك االستفزاز اللذيذ
ّ
الذي يجعلك متأهبًا ألمور غريبة قادمة
ستحصل ّفــي الـصـفـحــات املـقـبـلــة .عالم
ّ
ّ
مركب ،معقد ،مكون من أمزجة متعددة
داخل املزاج الواحد ،وتأتي الرسائل إلى
َ
املحبوبة لتكمل الـصــورة القاتمة ألكثر
ً
ّ
الكتاب إثارة للنقاش والتفسير.
ميلينا ،هــي الحلم ليس فقط بالنسبة
لكافكا ،كــاتــب الـيــومـيــات ،بــل هــي كذلك
ّ
لكل الـكــتــاب «الـكـبــار» إن جــاز التعبير.
ّ
تـلــك ال ـصــراعــات ال ـتــي ي ـمــر فـيـهــا كافكا
ويـ ـ ّ
ـدون ـ ـهـ ــا ع ـل ــى ش ـك ــل رسـ ــائـ ــل ،ت ـغــدو
ّ
نصوصًا مقدسة مكتوبة بتعب لحظات
ّ
فعل
االن ـت ـظــار ال ـتــي تـحـيــل ال ـتــأمــل إل ــى ٍ
إدمــانـ ّـي ي ـ ُ
ـدأب عليه كــاتـ ُـب الــرســائــل كي
يـحــافــظ عـلــى مــزاجــه الـسـيــئ مهما كــان
الثمن! نصادف كافكا تمامًا كما عرفناه

ف ــي أع ـمــالــه ال ـخ ــال ــدة .نـشــاهــد االن ـقــاب
املــزاجــي بــن رســالــة وأخ ــرى ،مما يترك
القارئ نفسه حائرًا أمامها.
ت ـب ــدأ ال ــرس ــائ ــل بــال ـت ـحــديــد ف ــي نـيـســان
(أبريل)  .1920الرسالة األولى من ميلينا
املتعبة مــن زواجـهــا فــي فيينا ،حيث ال
ارت ـب ــاط بينها وب ــن كــافـكــا إال روحـ َّـيــا.
ال ـتــواصــل ال ــروح ــي ال ــذي يـعـطــي البعد
األوسع ملعنى كتابة تلك الرسائل ،حيث
َّ
يخيل للقارئ أن الكتابة ستكون نوعًا
م ــن الـ ـخ ــاص امل ــرت ـج ــى .ي ـم ـكــن اع ـت ـبــار
ال ــرس ــائ ــل ن ــوع ــا م ــن الـ ـت ــدوي ــن ال ــذات ــي،
ّ
َّ
الذاتية يمكن أن تأخذ
بحيث أن السيرة
القارئ في رحلةٍ عميقة نحو حياة كافكا
ّ
َّ
الداخلية ،مخاوفه ،وهذا ما يتجلى في
الــرســائــل بمجملها ،الـتــي تــأخــذ منحىً
َّ
َّ
ووجدانيًا.
عاطفيًا ،فكريًا،
ّ
«كـ ــان أول م ــن ن ـشــر ك ـت ــاب رس ــائ ــل إلــى
ميلينا هو ويلي هــاس صديق مشترك
بني ميلينا وكافكا ،ائتمنته ميلينا على
َّ
األملانية ،فقام هاس
الرسائل قبل الحرب
بـنـشــرهــا ع ــام  .»1952ح ـيــاة مـيـلـيـنــا ال
تقل صعوبة ومعاناة عــن حياة كافكا:
اإلدم ـ ـ ــان ،ال ـع ــاق ــات ،ال ـت ـه ـ ّـرب وال ـك ـســل.
ل ـك ــن إل ـ ــى ج ــان ــب ك ــل ذلـ ـ ــك ،ث ـم ــة ك ـتــابــة
كانت ميلينا تحرص على املضي قدمًا
فـيـهــا ،بــاإلضــافــة إل ــى الـعـمــل عـلــى كتب
كافكا ،إلــى أن أصيبت على إثــر حملها
ّ
تسببت
من زواجها الثاني بمضاعفات
في َشلل جزئي في رجلها اليسرى .ولم
تتعاف منه إطالقًا ،ما ّأدى إلى إدمانها
على املــورفــن الــذي أوقفها عن الكتابة،
ناهيك بتسبب اإلدمــان بإنهاء عالقتها
الزوجية الثانية.
ـرف اآلخـ ـ ــر ال ـخ ـف ــي ،رس ــا ّئ ــل
ي ـب ـقــى الـ ـط ـ ُ
ميلينا التي أتلفت .ربما كــان ليتسنى
لنا الـتـعـ ّـرف أكـثــر على الـحــب وفلسفته
َّ
الروحية ،ولن نخوض
العميقة ،العالقة
هنا في التصنيف ،فما كتبه كافكا عبر
ه ــذه ال ــرس ــائ ــل ه ــو ش ـح ـنــات ق ــد نسمع

عالم
ّ
مرك ّب،
معقد،
ّ
مكون
من أمزجة
ّ
متعددة
داخل
المزاج
الواحد

ص ــوت ت ـنـ ّـفــس املـ ـ ـ ّ
ـدون أث ـن ــاء تــدويـنـهــا.
بتلك الطريقة الـســاحــرة ،يمضي كافكا
في شــرح يومياته مليلينا واالسترسال
في األسئلة واالطمئنان .كما أن القارئ
ُ
سـ ـي ــاح ــظ أن الـ ــر ّسـ ــائـ ــل كـ ـتـ ـب ــت لـيــس
بغرض البوح ،ملا
بغرض النشر ،وإنما
ّ
فيها من خصوصيات تدخل فيها ويلي
هاس ّالحقًا حذفًا لبعض الفقرات التي
ّ
توقع أنها قد تؤذي بعض الناس الذين
كانوا على قيد الحياة آنذاك.
ّ
«ف ــي ه ــذه الـلـحـظــة أن ــا مـشــتــت وحــزيــن،
أضـ ـع ــت ب ــرق ـي ـت ــك ،ك ـي ــف حـ ـ ــدث ذلـ ـ ــك ال
يمكنها أن تضيع! إن ذلــك سـيــئ ،إنني

أب ـح ــث ع ـن ـه ــا ،إنـ ــه خ ـط ــؤك أن ـ ــت ،ل ــو لــم
تكوني بمثل ذلك الجمال ،ملا اضطررت
أن أح ـم ـل ـهــا ط ـ ــوال ال ــوق ــت مـ ـع ــي» ،هــذا
مجتزأ مــن رســالــة بعثها كافكا فــي 31
ت ـمــوز (يــول ـيــو)  1920إل ــى ميلينا فــور
سـمــاعــه بـنـبــأ مــرضـهــا ،وفـيـهــا يـتـحـ ّـدث
كــافـكــا عــن امل ــرض ،مسهبًا بـعــد املقدمة
امل ـج ـت ــزأة آن ـفــة ال ــذك ــر« :واآلن مـ ـ ّـاذا قــال
عــن االلـتـهــاب على رئـتـيــك ،ال أتــوقــع أنه
نصحك بالصيام أو حمل األمتعة ،وهل
ّ
تتحسني ألجلي،
نصحك بــأن عليك أن
ّ
أم إنــه لم يذكرني إطــاقــا؟» .كــم األسئلة
في الرسائل ّ
املدونة عظيم .ال تكاد تخلو

ّ
رسالة من سؤال .صحيح أنه أمر بديهي
ف ــي أي رسـ ــالـ ــة ،ل ـك ــن م ــع ك ــاف ـك ــا ت ـغــدو
املسألة أعمق .فأسئلة كافكا تدور حول
أش ـيــاء يعتقد ال ـق ــارئ ألعـمــالــه األخ ــرى
أنــه ُمـقـ ٌ
ـدم على كتابة األجــوبــة على تلك
ٍّ
الرسائل فــي شكل نــص س ــردي .هــذا ما
يجعل الـتـ ّ
ـأمــل فــي لحظات كتابة كافكا
َّ
لتلك الــرســائــل وحالته النفسانية أمـرًا
ملغزًا ودونما فائدة من دون استعمال
ال ـت ـخـ ّـيــل واس ـت ـح ـض ــار ج ـم ــال مـيـلـيـنــا!
األخ ـ ـيـ ــرة ال ـت ــي ال ـت ـق ــاه ــا ل ـل ـم ــرة األولـ ــى
فــي فيينا ،لتصبح فيما بـعــد املتنفس
والـحـلــم األك ـبــر لـكــافـكــا أو رب ـمــا مخزنًا
يحافظ على أسراره ّ
وحبه الال منتهي.
ّ
املـ ـ ـ ــزاج امل ـت ـق ــل ــب ل ـك ــاف ـك ــا بـ ــن ال ــرس ــال ــة
واألخــرى هو السمة األكبر املضافة إلى
ال ــرس ــائ ــل ،ه ــذا ل ـيــس غــري ـبــا ع ـلــى رائ ــد
ال ـس ــوداوي ــة وال ـكــابــوسـ َّـيــة ف ــي الـكـتــابــة.
الكوابيس واضحة في الرسائل وضوحًا
شــدي ـدًا .الـهــذيــانــات الـ ــواردة تفصح عن
الـحــالــة «ال ـكــاف ـكـ َّ
ـاويــة» امل ـع ـتــادة« :دائـمــا
ّ
تــريـ ّـديــن مـعــرفــة إن كـنــت أحــبــك ميلينا،
ولـكــنــه س ــؤال صـعــب ال ـج ــواب .ال يمكن
ّ
اإلجـ ــابـ ــة ع ـن ــه ف ــي رسـ ــالـ ــة ،ل ـي ــس حــتــى
فــي رســالــة األح ــد املــاضــي .أضـمــن أنني
ـواب ح ــن نـتـقــابــل امل ــرة
س ــأق ــول ل ــك ال ـج ـ ُ
الـقــادمــة ،إن لــم تخني عـبــاراتــي ،لكن ال
ي ـج ــب أن تــراس ـل ـي ـنــي ع ــن ق ــدوم ــي إل ــى
ّ
فيينا ،فلن أتمكن من ذلك ،فكلما ذكرت
ذلك ،أشعر كأنك تشعلني نارًا في جلدي،
ً
والتي هي أصــا محرقة ،ودائمًا تحرق
ُ
وتحرق لكنها ال تحرق ،بالحقيقة أشعر
كأن الشعالت تزداد ،وأنا واثق من أنك ال
تريدين ذلك».
أن تكون الكتابة ،الكتابة وحدها ،مركز
الـتـفـكـيــر ل ــدى اإلنـ ـس ــان ،ه ــذا م ــا حــاولــه
كافكا أثناء كتابة تلك الرسائل .املركزية
َّ
الشعورية هي الكتابة ،أو ّ
ربما نسيان
ّ
ك ـ ــل أم ـ ــر ح ـي ــات ــي وال ـ ـخـ ــوض ف ــي غ ـمــار
خالص ما.
التدوين ألجل
ٍ

رواية

ّ
محسن الوكيلي ...المغرب في مهب «ريح الشركي»
سومر شحادة
في روايتهِ «ريح الشركي» (دار الساقي)،
يسرد الكاتب املغربي محسن الوكيلي
حـ ـي ــاة الـ ـن ــاس أواخ ـ ـ ــر ح ـك ــم ال ـس ـعــديــن
لـلـمـغــرب ،مكتفيًا بـتـحــديــده لـلــزمــن ،من
دون ب ـن ــاء ع ــامل ــه الـ ـ ّـروائـ ــي ع ـلــى وقــائــع
تاريخية حقيقية .إنـمــا نــزع إلــى ّ
تخيل
األح ـ ـ ــداث ،لـتـعـبــر ال ـح ـكــايــة زمــان ـهــا إلــى
أزمنة ال تتوقف عن تكرار ذاتها!
تـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــوع امل ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي ت ـ ــواجـ ـ ـهـ ـ ـه ـ ــا
العقدة
الشخصيات ،لتشكل بمجموعها ّ
التي ال يسعى الكاتب إلــى حلها وإنما
إلى بلورتها فقط .وفي ذلك تكمن مقولة
ّ
ّ
الفنية .إذ إن الطاعون واملخزن
الــروايــة
هـمــا األم ــر ذات ــه ،ويــرمــزهـ ّمــا الـكــاتــب في
ع ـن ــوان روايـ ـت ــهِ «ريـ ــح ال ــش ــرك ــي» ،وهــي
إحــدى تسميات الــريــاح املحلية الجافة.
بالتالي ،يــأخــذ الـعـنــوان الشكل الــرمــزي
للمعاناة التي تجسدها الرواية.
ت ـب ــدأ الـ ــروايـ ــة م ــن م ـش ـهــد اس ـت ـعــراضــي
ل ـش ــاب ي ـت ـبــول ع ـلــى ال ـن ــاس املـجـتـمـعــن
فــي إحــدى ســاحــات مدينة فــاس ،رافضًا
ّ
االرتهان العام إلرادة البالط ،ال سيما أن
أخــاه ُيخصى في ذلــك الوقت كي يصير
م ــن غـلـمــان الـخـلـيـفــة .يــاحــق الـ ّجـمـهــور
الـشــاب بغضب ع ــارم ،كما لــو أن ــه سبب
امل ــآس ــي ال ـت ــي ت ـحــل ب ــال ـب ــاد .وتـنـتـحــي
ع ـجــوز تـتـقــاســم ط ـعــام ال ـك ــاب والـقـطــط
ّ
جانبًا ،مبررة ذلك ،بأن مصاحبة الكالب
الشاردة خير من مصاحبة كالب املخزن،
في حني يعبر أحمد بالنكو شوارع فاس
ُ
نفسه« :هل يوجد في هذا الزمن
ويسأل
ّ
األغ ـب ــر سـلـعــة أرخ ــص م ــن ال ـب ـش ــر؟» .إن
تحليل الصفحات األولــى يقود إلى فهم
ال ـســرد املنضبط ال ــذي اعـتـمـ ُ
ـده الـكــاتــب.

إذ تتابع األح ــداث فــي بــاقــي الصفحات
وفــق املعالجة السردية ذاتها للمشاهد
التي يأخذها الكاتب من حياة شخوصه
لتصوير طبيعتهم .ويستخدم ال ــراوي
مفردات توحي بطبيعة زمن الحدث مثل:
البغايا والغلمان والبالط والطاعون ،في
جــو مــن الـتــآمــر والـفــن واملـكــائــد ،إضافة
إل ــى امل ـخ ــزن وه ــو الـتـسـمـيــة ال ـتــي كــانــت
ت ـط ـلــق ع ـل ــى ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي آن ـ ــذاك.
ّ
بالرعية التي ما لبثت تفتك
نظام يفتك
ببعضها الـبـعــض .يـصـيــر ،امل ـخــزن أهــم
من األخ بالنسبة لرجالهِ  .ويصير الوالء
للخليفة مقترنًا بــالــوالء لله ،إلــى درجــة
ّ
أن الحجر الصحي ُيفرض على مرضى
الطاعون وعلى العصاة كذلك!
يبني الكاتب حبكته وفق منطق الزمن
ال ـ ـ ـ ـ ــرديء .يـ ـك ــون ه ـ ـ ــروب ح ـس ــن امل ـق ــري
مــن فــاس الـحــدث األب ــرز ال ــذي تـبــدأ منه
الـ ـ ــروايـ ـ ــة ب ــال ـت ـص ــاع ــد الـ ـ ــدرامـ ـ ــي .ي ـنــذر
ال ـص ــراف امل ـقــري ب ـض ــرورة ال ـه ــروب .ثـ ّـم
يقع بعد هروب املقري في شرك الخليفة.
يتعرض املـقــري للسلب فــي طريقه إلى
مراكش ،في مسعى إليصال معاناة أهل
فــاس إلــى السلطان ،والــد الخليفة ،لكي
يجيء ويرفع الظلم عنهم .ينقذ املقري
أحــد الــذيــن كــان قــد أعتقهم فــي السابق.
يصير حسن الناجي بعدما كــان حسن
الثائر .يصل نبأ هروبه إلى مراكش قبل
وصــولــهُ .يقتل الـصــراف مـنــذرًا الخليفة
ـوت يـشـبــه م ــا ح ـكــم ع ـل ـيــهِ ب ــه .يـتــوه
ب ـم ـ ٍ
ح ـس ــن ع ــن غ ــاي ـت ــه ف ــي مـ ــراكـ ــش ،مـثـلـمــا
ت ــاه مــن بـقــي مــن أه ـلــه فــي ف ــاس .يهرب
حامد وتقاد زهــرة إلى الخليفة .تضيع
أمـ ــوالـ ــه ف ــي مـ ــراكـ ــش .ي ـت ـع ـلــق ب ـع ــاه ــرة.
بالده .يختارها
تضع نفسها في مقابل
ِ

لغة شاعرية
عند حديثه
عن المدن ،ال
سيما فاس
ومراكش

ويـنـطـلــق مـعـهــا إل ــى إس ـبــان ـيــا .وه ـنــاك
تتكشف الصفقة التي عقدها مــع شهد
ع ـلــى قـ ــدر ك ـب ـيــر م ــن ال ـخ ـي ـبــة .يـحــاصــر
ج ـي ــش ال ـس ـل ـط ــان الـ ـ ـق ـ ــادم مـ ــن م ــراك ــش
مدينة فاس .يتخلى قائد جيش الخليفة
ـده ،ليترصد مــن موقعه معركة
عــن س ـيـ ِ
األب واالب ــن طمعًا بالنيل منهما .تبرز

بني االبن وأبيه وقائد الجيش مجموعة
من الثوار يعرضون على السلطان فتح
أبواب فاس أمامه ،على أن يعيد الحقوق
ألصحابها .لكن السلطان يعيد لهم رأس
ّ
رسولهم إليهِ  .ويدخل فاس منتصرًا .إن
املـصــائــر فــي ال ــرواي ــة بــرمـتـهــا قــد بنيت
وفـ ــق ق ــاع ــدة ال ـس ـبــب وال ـن ـت ـي ـجــة .حتى

بـ ــدت مـ ـق ــادة ب ـم ـعــادلــة ثــاب ـتــة وحـتـمـيــة
جـعـلــت الـشـخـصـيــات تـفـتـقــد للتناقض
رغم الدراما التي اتسمت بها الرواية .إذ
كانت شخصيات تتسم بروح مستقرة.
إلــى جانب ذلــك ،تلفت في الــروايــة اللغة
الشاعرية التي ينقلب إليها الراوي عند
حديثه عن املدن ،ال سيما فاس ومراكش.
إذ تـصـيــر لـغــة بــن مـحـبــن ،إل ــى جــانــب
تـلــك الــرغ ـبــة بــأنـسـنــة هــاتــن املــديـنـتــن،
اللتني لم تتوقفا عن تحويل سكانهما
إلــى رعــايــا وأصـنــاف غير متساوية من
البشر .إن ذاك التضاد الــذي يبرز جليًا
يجعل
في حديثه عن املــدن وعن أهلهاّ ،
م ــن فـ ــاس م ــا يـ ـف ــوق ال ـج ـغ ــراف ـي ــا .إن ـه ــا
الـشـخـصـيــة األب ـ ــرز ال ـ ّت ــي ت ـت ــوال ــد ّمنها
حياة ناسها ،كما لو أنهم أوالد عاقون.
في الربض ،وهــو مكان الحجر الصحي
امل ـ ـفـ ــروض ع ـل ــى امل ــرض ــى واملـ ـع ــارض ــن
لـلـحـكــم ،ي ــزف أح ـمــد بــان ـكــو إل ــى زه ــرة
املقري ،ويحمل زفافهما دالالت متعددة.
بينما يـتـقــاتــل الـســاطــن وال ـق ــادة على
الحكم ،يستمر معارضوهم في ممارسة
الحياة .بينما يخصى الغلمان ويستلم
املخصيون قيادة الجيش ،يكمل الناس
العاديون حياتهم أصحاء في مكان آخر.
رغ ــم صــابــة املـنـطــق ال ــذي ق ــاد املـصــائــر
املـخـتـلـفــة ،ويـ ــودي إل ــى ف ـكــرة تــدعــو إلــى
ال ـيــأس؛ إذ يـمــوت الـشــريــر ويبقى الشر،
ي ــذه ــب طــاغ ـيــة ل ـيــأتــي آخـ ــر أك ـث ــر دهـ ـ ً
ـاء
وج ـب ــروت ــا ،ل ـكــن ،ه ـنــالــك ،ف ــي ال ـهــوامــش
ي ـن ـمــو رفـ ــض دائ ـ ــم وي ــول ــد أح ـ ـ ـ ٌ
ـرار أكـثــر
حــزمــا وأك ـثــر ص ـب ـرًا ودرايـ ــة عـلــى قـيــادة
معارك الخير .لم تخرج الرواية عن هذه
الـثـنــائـيــات البسيطة رغ ــم رغـبــة كاتبها
بجعلها ّروايــة ملحمية .ال تقول الشيء
وعكسه ،إنما تتضمنه في األمر ذاتهِ .

