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  راينر شتاخ

  األولى. كافكا. السنوات
  

  ابراهيم مرازقة  ترمجة 
  
 
  
  

  براغ في يحدث شيء ال
 

Think you heard this all before, 
Now you're gonna hear some more. 

Devo, GOING UNDER 
  
  

 درجةو  براغ، يف القدمية املدينة أزقة خبفة يالمس اهلواء وساطع، لطيف صيفي يوم ،1883 متوز 3
 عالية؛ رطوبة الشرد تصاحب ال احلظ النهار. حلسن منتصف قبل مئوية الثالثني اىل تصل احلرارة

 دافئاً  مساءاً  بسرور الرباغيون ينتظر وهكذا ،الظهرية  ما بعد فرتة يفوالسماء تزينت بغيوم غري ضارة 
م هو الثالثاء فهناك ومبا أن اليو واملوسيقى.  النبيذ اجلعة، مع احمللية احلدائق احدى يفليقضائه 

 الضوضاء تعج صوفيا جزيرة يف الواسعة البرية حديقة ويف ،العديد من حفالت املوسيقى العسكرية
 نهأل ،حيث يبدأ توافد السياح والطالب واألفنديات من البورجوازية الصغريةالرابعة.  الساعة قبل من

 كالذين ،على حظهم كثرياً  دونحيس ال الذين وأما ،ما يضيف ساعات عمل إضافية  غالباً  سواهم
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 بعد اال باملوسيقى يستمتعون ال ؤالءفه فلألسف، ما، ورشة او ملتجر مكتب يف خبزهم يكسبون
  العام.  املدير مبزاج احياناً  يتعلق مسرحية حضور الشمس. حىت مغيب

 الناجح الفرنسي للمؤلف خريةاأل امليلودراما "فيدورا"، مسرحية اليوم تُعرض للتشيكيني
 حيث يتم عرض الشعب مسرح يف نسرتوي مع التسلي فيمكنهم األملان أما ؛"ساردو فيكتوريان"

 "صالة اىل يذهب ان اال له يبقى فال الالزم، من ثقيال هذا يعترب وملن *.ممتعاً" وقتاً  لنفسه "يريد
 املسلي ها"عرض "، الرشيقة"، بـ"الفينيية املسماة ليهنر، مريتسل اآلنسة تقدم للغناء" حيث فندا

 واضح ثقايف برنامج إنه ."اجلديد الفين "الكادر من آخرين مبصاحبةوذلك  جداً" واحملرتم
  املدينة. يف مواطن 160,000ل

 (ولكنها قليالً  تتذبذب البورصة اسهم متر، الساعات.. السالم يف براغ.. الصيف يف براغ
ا احلياة تبدو سنوات)، عشر منذ ذلك تفعل  املنتحرات النصابني، عن  الخبارا حىت جمهضة، وكأ

اليوم  موجودة غريالـ"بوهيميا"  بالت" او-تاغ "براغ جريدة يف متاجرهم حرقت الذين والصرافني
 النهر، يف العام املسبح حيث املدنية" السباحة "مدرسة بشراهة. يف عادةً  القراء يلتهمها اليتو 

 3 يف الوحيد احلادث هو . هذاة من العمرر عش الثالثة يف شاب وينقذه املولداو ر يف طفل يسقط
 حبروف عنها التقرير يطبع اليت الطبيعية الوفاة حاالت االخبار. باستثناءيف  نقله يستحق الذي متوز

 مل يتجاوز عمره ضعيف وليد تويف هيربن زقاق يف ال يراها اال بالبحث عنها. القارئيكاد  صغرية
 معرفة يريد من السل. ولكن مبرض توفيتاليت  سنتني ذات اماليأيضًا أو  اوغوستني، امسه يوماً  18

  !هكذا اخبار
 للعيان اضحو  عام واحد ،ستسجل أمهية هذا اليوم يف تاريخ املدينة لسببني ذلك بالرغم منو 
ا مؤقتاً.  ولو خمفي والثاين  القليلون يزل مل اليوم، هذا يف املدينة تصيب ونفسية سياسية صدمةإ
 فعل ردة قبل وذلك فهمه، ميكن ال ما حول االخبار بسرعة تنتشر املقاهي يف ولكن علم، على

يكمن  وهنابشروط جديدة  لقيصر، بأمر ابوهيميا والية لربملان االنتخابات انتهت الصحافة. فقد
                                                 

*  Johann Nestroy: Einen Jux will er sich machen1842 يف مرة اول عرضها ومت نسرتوي، انيوه النمساوي تأليف من . اوبرا .
 املرتجم.
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 الذين فقط رجال هم نفسه، االنتخاب بدأ منذ وذلك االنتخاب، حق اخلطري. أصحاب الشيء
األدىن  احلد هذا فجأة نّصفت النمساوية واحلكومة السنة، يف رائبالض من ادىن اً حد يدفعون
 هلذا سيكلفها سياسية تداعيات بالذعر. فأي هامة ولكن صغرية أقلية صابأ مما، قيصرية مبوافقة
  من أكرب عدد. فبالسياسة له ال علم من حىت االصابع، على يعدها ان شخص ألي ميكن القرار،

 التشيكيني حيث تفوق اليوم حدث ما بالضبط التشيكيني. وهذا من اكرب عدد معناه الناخبني،
 حبق سامل على جيرء األبد. فمن اىل يكون وقد مرة ولأل متينة أكثرية فلهم الربملان، يف األملان على

كذلك  التشيكيني، لصاحل اآلن من ينتخبون بأغلبيتهم الكبار نو االقطاعي فحىت اجلديد؟ االنتخاب
 اجملاورة التجارية األحياء يف التيار. األملان اىل ينضمون االغنياء اليهود من والكثري ، التجارية الغرف
م برؤوسهم: حىت ميسكون القدمية املدينة حللقة  غيتو يوسف"، "مدينة يف القاطنني القريبني جريا
 رجحوا من هم اليهود اللحامني أن ة..النكت ترتدد سخرية وبكل التشيكيني، مع صّوتوا القدمي، براغ

  االقرتاع. صناديقل بالذهاب ان قبل من ابداً  هلم يسمح مل ناسأ وهم بالتايل، الكفة
 الربجوازيني صفوف يف وحىت بوهيميا، برملان بعمل تم اليت براغ سكان من قليةأ اإف بالطبع

 هي ما ملياً  يعلمون الذين من فقط األشداء القراء فان اللغتني من أي اىل املنتمني املثقفني
 فوز اليومية. ولكنه احلياة يف املانية-التشيكية العالقات على تأثريه هو وما الربملان، هذا صالحيات

 فهو ولذلك الكل، يفهمه وهذا الوقت، ذلك حىت منازع بال األهم وهو للتشيكيني، رمزي
محىت الصورة.  بنفس احلدث هذا يرون "تارخيي". واخلاسرون  الصحافة علف ردةو  ،احد قّلت نرب

 يف املدينة احياء كل يف األملان معهم يعيش الذين التشيكيني ارةثا تريد ال فهي متحفظة، األملانية
 فَريي دائمني. الـ"نويي مشرتكني سرخت ان هذه الصحافة تريد ال وكذلك واحد، اجتماعي نسيج

 ذلك كتابة لتتحم ان وبصراحة. فيمكنها جهراً  تكتب ] وحدهاNeue Freie Presseبريسي" [
ا مبثابة   يتم براغ. وهنا احناء كل يف توزع واليت  هم،إمسب الناطقة الليرباليني، على املفضلة املنشورةأل

م البومهيني املواطنني اعالم برمته:  الغرب اية على يقامرون االنتخابات يف االمحق وبتصرفهم ا
 كال. "قد لفأو  ؟" كاليڤالسال وفانبالطفيها  غمرت ملرحلة براغ تصل ان سموحترى هل هو م"

 والبيوت الشوارع ميأل الذي الشعب ولكن العاصمة، يف الربملان بناية من األملان املندوبني خيتفي
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  براغ ترجع وسوف املضاد، يڤالسال صالحلإل اية فيه يضع الذي اليوم يأيت حىت يبقى، سوف
  1أملانية." نسانيةإ لثقافة اً مركز  كانت، كما

أيام.  بضعة بعد اجلريدة تصادرس واليت فيينا، يف الرقابة به تقبل أن من أغلظ جداً، يظغل هذا
تارخيياً.  اليوم هذا مهيةأل جيد فهم عن يكشف الشوفيين والغضب العدائية، النربة فإن ذلك مع
 وذلك األكثرية، حتكم سوففالوضع تغري اآلن  ولكن ايديها، بني بالقوة ُعّلّية أمسكتطاملا لو 
 لصاحل أربعة اىلواحد  هي النسبة – يتغري لن وذلك – براغ يف ان إال. حيث ليس النسبة، شرعيةب

 تهميُ  سوف عندها كلها؟ اململكة يعم سوف هذا األكثرية مبدأ ان لو سيحصل التشيكيني. ماذا
م البوهيميون  بالضبط 1883 متوز من الثالثأنه يف و ، السلسلة يفاألضعف  احللقة كانوا ا

  .عاصمتهم يف السلسلة كسرتان
  

، بل أبعد من أن يكونوا البوهيمي الربملان يف حصل الذي السياسي الزلزال الرباغيني كل يسجل مل
 فإن ماليا،أ او وغوستنيأ باسم طفل له تويف ومن آخر، مكان يف ستمرت احلقيقية احلياةعن ذلك. 
 يتخطون ايضاً  . فهماً جديد اً وليد وايّ حي نأ ميكنهم الذين طويلة. وكذلك ملدة عنه تغيب السياسة

ومبجرد حضور املولود . ال رجوع عنه جديد عهد بدايةحنو  بتجربة ايمرو ل ،جديدة مرحلةاىل  عتبةال
  اجلديد .. يغيب العامل املتبقي يف حرارة جسمه .

 مايزل زقاق بزاوية نيكوالس، سانت كنيسة بقرب منزل يف اليوم حصل ما بالضبط وهذا
رغم أن العنوان ليس فقط.  شهور عشرة منذ املتزوجني كافكا الزوج يعيش حيث اربفن،ك وزقاق
 مطران مسكن مرة ذات كان فقد ،بشكل خاص ، إال أنه مرت أيام أفضل على هذا املنزل  جيداً 
 طراز على املبنية الواجهة باستثناء والفخامة الرونق من الكثري يبق مل ولكن املشهور، سرتاخوف دير
 تصلح وال جيدة، تكون ان من ابعد واحلارة للسكىن، مكان ىلإ املنزل حتول زمن روك. منذالبا

 طقوسهم االورثوذكس-الروس ا يقيم حيث الكنيسة األوىل اجلهة منو  .جديدة عالقات لشبك
 حلي تتبع تكاد دعارة بيوت وحىت بأمرهم مشكوك لصوص عصابة األخرى اجلهة ومن املكفهرة،
  مؤكد.  شيء يقال كما همُ دْ وهَ  مهمل حي يوسف". "مدينة
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 استثمروا حالياً. فقد التوفري عليهم ولكن اً،يضمن مفهوم طويًال، هنا تبقى لن كافكا عائلة
م كل  وهو والصوف، احلرير تجارةل حديثاً  انشأوه متجر يف – يوليا السيدة مهر يعين وهذا – ثرو
 البالغ هرمان هو الوحيد القدمية. املالك البلدة لقةحل الشمايل الطرف عن بعيداً  ليس الزبائن ينتظر

 طوال  املتجر يف سنوات بثالث تصغره اليت زوجته تعمل ان جيب ذلك ومع عمره، من الثالثني
 تنازلوا ولاأل اسبوعهم حىت للزوجني، الوقت من الكثري يبقى يدوم. ال لن املتجر فإن وإال اليوم،
م النافع الشيء بالضبط ليس لمْ احلَ كما أن و  براغ، من شيئاً  خيسروا ال لكي وذلك عنه  اليت حليا

 من متويلهما عليهم جيب اللتان واملرضعة املربية لذكر حاجة ال وطبعاً  ثابتة، اعتبارها ميكن بالكاد
  فصاعداً.  اليوم

 -   اً آخر  عاملاً  نايعرف ال ويوليا وهرمان – وابوي ذكوري بشكل منظم عامل ويف صيب، ولكنه
 تقوده، الفرد، تربط اليت األجيال سلسلة يف القادم العضو للمستقبل. هو الكفيل الصيب ينيع

 بالرتاتبية الصعود هو كافكا الزوج اراد ما كل اآلن زمين. حىت-فوق معىن لعمله وتعطي
 ميكن ال ولذلك االرضي، وجودهم من أكرب اهلدف هذا أن ايضاً  يشعرون واآلن االجتماعية،

 ليس لكوذ. األوىل خبطواته القيام يستطيع ان قبل وذلك "وريث"، هو اجلديد وليدبه. ال الطعن
 االجتماعية املكانة تغريت، حيث والزبائن الزمالء االقرباء، نظر يف، بل أهله رؤية حبسب فقط
 ال ألنه ذلك، من اكثرة يف العمل، بل و قيالرت  مثل هو حصل ما وضحاها، ليلة بني كافكا للزوج
 .بذلك التفكري يريد حدال أ ولكن .الوليد. موت حالة يف اال – اجلديدة املكانة من مفصله ميكن
 حياً  يبقى سوف 2كثرية، سنوات بعد األم ستكتب كما معاىف"، ولكنهضعيف  "ولد الصغري

 الكل من يتجزأ ال جزءاً  سنكون وبسببه جلهأ من نفسناأب سنضحيذاك الذي  وريثاً، وسيكون
  .فرانتس امسه سيكون ،نعمقيصرنا.  اسم عليه نطلق ان واالنصاف العدل من هفإن الواسع. ولذلك

 بعدبأسره  العامل يعلمه فذلك كافكا، الزوج ا محلُ  اليت الطريقة على  تسري لن األمور أن
لكاتب.  بل أعمال، لرجل ليس تذكاري، لوح سيعلق األول سكناهم مكان عام. فعلى مئة

ا يتضح سوف العامل، يف عضوياً  وترسيها دائماً  العائلة جتددها ليتا جياللأل العمودي التسلسل  ا
 ومتحى تقطع سوف السالسل هذه مثل االلوف املنعزل. مئات فردال كيانك متاماً  وفانية هشة
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 ،1883 متوز من الثالث التاريخ، ذلك كافكا. لكن فرانتس أهل حياة قيد يف وذلك عنيف، بشكل
 يوم كافكا للزوج وبالنسبة بعدها، سبات ال اليت الصحوة يوم غينيللربا بالنسبة سيكون الذي
  مغاير. جديد، معىن له سيكون اليوم ذلك – والسعادة الفخر

  
 واخلمسني، الثانية ابن األول، يوزف فرانتس كافكا، امسه على مسي الذي القيصر وكذلك

 الكنيسة، يف املعتاد: قداس نامجبالرب  ويقوم راتسك يف يومها يقيم مرح. فهو مبزاج اليوم هذا يقضي
 ونبالء، وفود استقبال اجليش، ومشفى اإلطفاء لرجال تفقدية زيارة اجلغرافيا، عن معرض افتتاح

 نال حيث براغ، من القادمة وبعضها داخلة، برقيات قراءة ذلك متخلل مديدة. ويف ومأدبات
م – متوقع هو كما – التشيكيني  التعظيم صيحات تغطيها سوف عباملتا هذه اخرياً. ولكن اراد

 حتسن اليت طرافة كثراال  واجباتكذلك الو  الشوارع، اىل خرجواأُ  الذين راتسك سكان يطلقها اليت
 الرماية "موقع يف األوفياء، أوىف الشتاينماركيني، الرماة زيارة املثال، سبيل القيصر. على مزاج من

اب يقوم اليتو  واألعالم، بالزهور الريفي" املزّين  ،احلماس شديدي إن هؤالء الرماةاألوىل.  للمرة زيار
 أن القيصر اضطر أن بعد إال ينته، مل الذي الناري باالطالق امللكي املوكب جياد أخافوا فقد

 تزيّنت نساء للمشاعر، آسراً  كان الرماية مضمار يف االستقبال فإن ذلك رغمو وقفها. ب اً أمر  يصدر
 سيدهم من يريدون ال الرماة الزهور. ولكن باقات تقّدم رشيقات وصبايا العرض، صاحنبقد  بزيّ 

 القيصر اليوم، يده يستعمل ان ومفضل عليه جيببل  كال، فقط، مجيلة كلمات مساع األعلى
 البنادق اىل رافقوه الرماية. وباحتفالية مهرجان يفتتح وأن بنفسه الرماية مضمار جيرب ان جيب

 األوىل الطلقةيرسل  مرتني، باهلدف النظر الصرب. ميعن بفارغ ونينتظر  املشاهدون مسبقاً،املعدة 
ا االطار، تصيبف  تصاعدت وبعدها املدينة، كل تسمع لكي نارية، مفرقعات "واحد". اطالق ا

  األلوف. من حشد منال متناهية  هتافات
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  ممتاز طالب فرانتس، كافكا
  
  املوانئ كل

ا حني حلة بأمجل كانت   أضاء
  املراسي

  
  الظالل حوارات ،كنِ  غماردا
 
 
 
  

مرة.  من اكثر االسم هلذا رفضه اعلن ولكنه بوهيمي، صلهأ كافكا وامسه غراب مرة ذات كان
 أنّا، ماريا، مثل مؤنثة، امساء بـ"ا" هي تنتهي اليت االمساء كل "فان قال، كافكا"، ادعى أن اريد "ال

 كافكوس، تدعوين ان عليكم جيب ولذلك كذلك، ذكي ورجل رجل، أماليا... ولكين يوهانا،
م احلماقة مثقف. ومن بسيد يليق كما  األبقع، أسود عمي ابن يدعون عندما الغراب، يدعونين أ
 يقل مل ولكنه "كافكوس! انتهى! بذلك! امسي اقبل لن انا صبية. ولكن أم صبياً  كان سواء

  كا".  "كا بالواقع او كاف"، "كاف بل "انتهى"،
 مبا علم على كانالذي   سالوس، هوغو الرباغي  والشاعر النساء طبيب ة،االسطور  هذه خمرتع

 مسريته يبدأ ان وقبل صيت، ذات وعالمة حاخام ضاً،أي كافكا جده اسم كان فقد 1يقول.
قريبني.  بالتأكيد كانا وقد فوسيك يف كافكا فرانتس جد أب مع البيت نفس يف سكن فقد املهنية

 بالنسبة ولكن نسبياً، متأخرة مرحلة يف اال يتعلموها وال كبرية، أمهية ئلةالعا المساء االطفال يعري ال
 اسم خيرتع مل سالوس ان شك يبقى ال وهكذا صغرهم، من االطفال يعرفها فهذه كا"، لـ"كا
  وحسب. ذلك  يتذكر وإمنا نفسه، به الغراب يهني الذي املزدري الشهرة
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 أعلى ما سلطة تتدخل ان دون يهامجوه ان حىت او اطالقاً  عنه غريبني اشخاص منه يسخر أن
 مسرح اىل دخوله حلظة وذلك الطفل، منها يعاين اليت األساسية املفاجئات من واحد هي حلمايته،
 يف األوىل سنواته ست قضى الذي ،حمروس طفل كان كافكا الدراسة. فرانتس غرفة يف االحداث

 دائماً  قريبة لالستئناف هيئة هناك كانت ولكن بالتأكيد، يضاً،أعداء أ هنا كانفسيح.   قفص
 يومه يف الدموع. ولكن وملسحاوي الشك لتقدمي كثرية امكانيات هناك وكان نداءها، ميكن

 العناء، نفس يشاطرونه الذين الزمالء من زمرة اىل انضم ،1889 ايلول 15 يف األول الدراسي
 هونتها اليت صدمةكانت افضل.   بلباس ايضاً  وبعضهم ذكىأ بعضهم وقوة، شغباً  كثرأ غلبهمأ

 القدمية، البلدة سكان من كانوا جيله يف األوالد قبل. كل من الوجوه لبعض معرفته كافكا على
 متجر يف حىت او احللقة على أسرهم رأى أوىل. وقد كلغة األملانية املتحدثني اليهود من معظمهم
 احتاد طريق وعن اليهودية اجلالية طريق عن اليها توصل اليت شخصية معارف له كان وقد والده،
م عقود بعد قاوثّ  الذين هيخت وهوغو بريغمان هوغو فإن اليهودي. وهكذا النساء  عن ذكريا
ما احملتمل من كافكا، مع املشرتكة املدرسة أيام  حيث األول، املدرسة يوم قبل بكافكا التقيا ا
  اآلخر.  العاب األول عرف

  
 يكن أ" مل براغ يف األملانية واالعدادية االبتدائية "املدرسة يف الصلبة اخلشبية املقاعد على

 ،والطوال خلفهم األمام يف، القصار اجللوس يريد من جانب أحد يسأل مل فهنا أمهية، أي لذلك
 "فرانتس"، ببساطة يدعى يعد مل املرء نأ ايضاً  املخيف من الصارمة. وكان التعليمات تقول هكذا
 البالغني. فباليوم بني التعامل بصور ريذكّ  ذلك وكان العائلة، واسم صيالشخ باالسم يسموه بل

 يصرخ أن عليه كان واحد وكل ،الطالب أمساء اجبدي برتتيب، ماركرت سيد، قرأ املعلم، الاألول
كارل"  "كافكا هناك انه اتضح ثوان فرانتس؟" "حاضر!" وبعد وجوده: "كافكا معلناً  حنجرته من
 والتحذيرات اللعبة قواعد من مبجموعة إعالمهم مت مث من 2براغ. يف غريباً  ذلك يكن ومل يضاً،أ

 هالِ محَْ  يف كانت اليت األم انتظرت اخلارج األول. يف اليوم يف هناك ما كل هذا وكان املعهودة،
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  البيت. اىل اربعتهم ذهبوا وكذلك ،هوغو ابنها انتظرت اليت هخت السيدة مع تقدم،امل
  
 جبوار الواقعةواليت كانت  ،لإلعجاب مثرية ةربعذات الطوابق األ احلديثة ةالبناي هذه تكن مل
 كان هل سرتاحات. ولكنلإل صاحلاً  ليكون نسبياً  الصغري وفنائها املتواضع بأثاثها اجلزارين، سوق
 العامة، املدارس ىلإ طفاهلمأ يبعثوا مل ذلك يصبحوا ان ارادوا الذين هؤالء أو االثرياء ؟اً خيار  لديهم
 فريفيل وفرانتس برود ماكس يْ وَ بَـ أ فعل فكذلك *.البياتريسيني رابطة كمعهد خاصة معاهد ىلإ بل
 عالية جرةأ طلبوا البياتريسيني فان مصنع. ولذا صاحب كان واآلخر طموح بنك موظف فاألول –

 يةاملان يهودية عائالت من اطفال عليها يسيطر كان صفوفهم التعليم، يف اجليدة مسعتهم مقابل
 أما صباح)، كل الكاثوليكي الدعاء أدب وبكل يرددون كانوا (والذين احلديثة املدينة من برجوازية

، وهي شيء لعائلته سنويةعطلة  تقدمي على قادراً  غري يزل مل والذي القدمية، البلدة من قمشةأ بائع
 يكن مل االقمشة اروع من املصنوعة هذه البحارة بدالت كل وسط يف ابنه وجود فإن ،لزاميشبه إ
مأ من نونحيسّ  البياتريسيني معاهد يف املعلمني أن معروفاً  بالتأكيد. وكان مناسباً   بواسطة جر
 يفجيدة  لعالمات الضمان من نوعاً  كانت املكافآت هذه ومثل واالضافية اخلاصة ساعات

 اغون شكى ماالتكاليف. عند هذه حتمل على قادراً  كافكا الزوج يكن مل تأكيد املدرسة.  وبكل
 مل نهأل باالرتياح كافكا شعر القدمية، البلدة من نهأل **األندردوغ مثل عومل انه عن الحقاً  ارفني
  3واإلحراج. اإلهانة هذه على جمرباً  يكن

 – بالتشيكية أم باألملانية يتعلم أن الصغري فرانتس على كان إن القرار األبوين على بقي واآلن
 اللغتني كلتا فإن الدستور عنه. حسب لإلجابة بدقة والضد املع موازنة جيب الذي صعب، سؤال
 يأ جيرب ومل يضاً،أ املدارس يف صحيحاً  ذلك نأ يأ العامة، احلياة يف ومتساويتني متكافئتني كانتا
 الذي اللغات، حلماية بند – املدرسة يف التعلم على قادراً  يكون لكي ثانية، لغة تعلم على طفل

                                                 
 يف خاصة مدارس هلا وكان ،1869 بعد من هنغارية- االوسرتو القيصرية يف مدارسها علمنة ومت للرجال، كاثوليكية رابطة هي البياتريسيني   *

 [املرتجم]. بوهيميا
 ]غريه. [املرتجم من شأناً  اقل : خاسر،Underdog االجنليزي باالصل   **
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 يف ولكن 4متواز. بشكل يعمال وأن بوهيميا كل يف متكاملني مدرسيني نينظام يتطور نأ ىلإ دىأ
 أجل من األهايل على الضغط ممارسة يف البلدية ادارة ترتدد ومل التشيكية، املدارس تفضيل مت براغ
 اندماجه دفع يريد الذي طموح يهودي املدينة. تاجر يف التشيكية الثقافة وتعميم فرض عملية دفع
 على نفسه يقّدم أن له املستحسن من فإنه براغ، يف السلطات مع وبالتنسيق األمام اىل معاجملت يف
 العام يف السكان تعداد يف كافكا هرمان ليسجّ  أن اً يضمن املفهوم من وهكذا خملص، تشيكي أنه

 زبائنه معظم نأل وضمري بقناعة ذلك فعل ميكنه التشيكية. وكان الدارجة" هي "لغته أن 1890
 أنه على قوي بشكل نفسه ابرز  أنه ولو التشيكيني، من كذلك) كانوا متجره يف العمل م(وطاق

  فائقة. بسرعة متجرة يف االقتصادي بالتضعضع ألحس يهودي"، "أملاين سوءأ "أملاين" أو
 يف األماكن بعدأ يف وحىت والثقافة، العلم لغة تقليدياً  كانت األملانية اللغة خرى،أ جهة من
 – ملانيةأ مدارس اىل طفاهلمأ اليهود يبعث نأ قرون منذ معتاد كان التشيكية، القرى ويف الريف،
 ولذلك فيينا، لغة القوة، لغة لذلك باالضافة كانت اخلاصة. األملانية جتربته من هرمان يعرف كما
 "مهنة يأ وأ االكادمييا يف مهنة ملمارسة اجل من ضروري شرط انيةأمل مدرسة يف التعليم كان
 سوف ابنه وأن – احلاليني االجتماعيني ومكانته وضعه من عدأب هو ما ىلإ يفكر ية". عندماعال
 يتضحذن   إ عند – هلرمان بالنسبة ومضمون مؤّكد هو مما بعدأ اىل ويذهب الوضع هذا خلفه يرتك
 ثحي بيئة مبثابة فهي لذلك فضل. باالضافةأ مكانياتإ اىل تؤهل ملانيةأ مدرسة يف الدراسة نأ له

 اعتداءات من ابنه على خياف فال ولذلك ،راجت عائالت من األملان اليهود من فيها الطالب غالبية
 مع للتعامل مستعداً  فرانتس ويكون مش ال لكي التشيكية يرعون سوف هلواألسامية. - ال

  الحقاً. زبائنه
 من كثرأ ماهبين ينتقل كان اللتني اللغتني نأب علم ادىن السادسة ابن الصيب عند كان هل

ن الواحد، اليوم يف مرة  بذلك. ولكن الشك جيب أبدية؟ عداوة بينهماو  متعارضني ثقافتني ميثلن أ
 اال يتكلمون ال أناس ينجزها كان املتواضعة االشغال كل أن سكناه منطقة يف الحظ قد بالتأكيد

 مشرتك عيش هناك كان بالعكس الناس، هؤالء مع عداوة يأ هناك تكن مل التشيكية. ولكن
 األم عاملتهم وبعضهم الوالد، وقوة سلطة من قسم كانوا معينة شغالأب يقومون كأعضاءو  ،معهم
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م  الناس كان كما وأ الشارع، هناك كان املباشر العائلي طاراإل هذا العائلة. خارج من قسم كأ
 فائقة. على بسرعة فرانتس عرف كما متاماً، خمتلفة قوانني سادت وهناك ،"الزقاق" براغ يف يقولون
 كومنسكي يان الرتبية لعاملِ  متثال كان مدخلها مامأو  عمارة، هناك كانت خطوات بعض بُعد

 لبس: "الطفل يأ يكون ال لكي - يبدو ما وعلى - مكتوب كان حتتها (كوميوس) ومن
 كما – وكانت ابتدائية، مدرسة يضاأ هذه فكانت تشيكية". اذن مدرسة اىل ينتمي التشيكي

 تواتحد. فُ  بعدأل املتشابكة القدمية البلدة يف تفاديها ميكن ال اليت ةسَ املنافِ  – الحقاً  دوسيب
 وهكذا اجلهتني، كلتا يف الصغار، عند حىت موجودة كانت قومية دوافع مع عنيفني شخاصأو 

  "التشيكيني". من عتداءاتا يف تورطه يتوقع نأ املرء على كان
  

 وصفها ميكن ال اليت ابنهم نيةببُ  فكروا وعندما اخلطر، ذا علم على كانوا كافكا والدي
 خيار لديهم نأ عندها يظنوا فلم الزقاق، يف الفتوات من لعدد معرضة اآلن ستكون واليت بالقوية،

 قررت حرى،باأل وأ – قرروا ابنهم. لقد على اآلن اىل وضعوها اليت الصارمة املراقبة من خيففوا نبأ
 هذه . وكانتذهابًا وإياباً  املدرسة اىل الصغري فرانتس الشغاالت دىحإ ترافق نأ – كافكا أم

 عمياء كانت الوقت وبنفس طيبة بنية متت األ وذلك كافكا، للزوج النموذجية الرتتيبات احدى
 ميشي كان الذي الصف يف الطالب بني من الوحيد كافكا كان ايام بضع تربوية. فبعد ناحية من

 التجول ميكنه ال الذي الوحيد فقط، مراقبة حتت خطرة الغري العام السري ةناحي ومن القصرية الطريق
 معتاداً  كان سرية. ما أفنية يف األروقة، يف للمدرسة، اجملاور اجلزارين سوق يف الدقائق لبعض ولو
 ثارأ – املوظفني مع األطفال ارسال يتم أن الطبقي الغرور استوجب فقد – البياتريسيني عند

 غريب يكون نأ صونامل الولد على مكَ وحَ  رجة هذا كان فهناك العامة، املدرسة يف رمغاي انطباع
  والدته. ودلوع
 الوالدين عطف عظيم. فبسبب بانزعاج املدرسة اىل الطريق كافكا تذكر الحقة عقود يف
 ناملكا ا احتل واليت البيت، يف العمودية الرتاتبية بني ما وهي ،يضاً أ األخرية  الفسحة سدت
 والعامة البيتية القوة أن لو كما ذلك املدرسة. كان يف وجده الذي يضاً أ الرتاتيب والنظام األخري،
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 اآلخرين. ويف طفالاأل ا متتع اليت الضيقة للفسحة اً ثر أ ترتك أن دون مباشر، بشكل تداخلتا
 التشيكية، لةالشغا نإف بل الوضع، هذا عن املسؤولني الوحيدين هم الوالدين يكن مل ذلك متخلل

 يف لاملشغِّ  بنا على املعّذبة سلطتها مبمارسة متتعت فقد ،يضاً أ بذلك دور هلا كان فرانتيشكا،
  هلا. املتاحة القصرية الزمنية الفرتة

  
 صفراء، اخلدود، جمّوفة األنف، حادة حنيفة، ناشفة، ضئيلة، بيتنا، يف الطباخة

 صباح. كنا كل يف املدرسة ىلإ التفوق من بشعور قادتين نشيطة، جامدة، ولكنها
 احللقة، يف مشينا الكبرية. فبداية عن ةالصغري  احللقة يفصل الذي البيت يف نسكن
 سوق زقاق اىل بوابة عقد يشبه ما خالل من مررنا مث ومن تاين، زقاق دخلنا مث ومن

 سنة. ملدة صباح كل الشيء تكرر حينها اجلزارين. ومن سوق اىل نزلنا ومنه اجلزارين،
ا الطباخة قالت البيت من خروجنا حني  أكن مل ينأ عن للمعلم حتكي سوف ا
  غري عنيد، ولكن جداً، مؤدباً  أكن مل أين صحيحاً  يكون البيت. قد يف اً مؤدب

 علمت للمعلم. لقد حسن شيء لتجميع كاف هذا وسيكون شرير، تعيس، متعاون،
 املدرسة إىل الطريق نأ بداية الطباخة. ظننت بتهديدات استخف مل ولذلك ذلك
 طّور الصبياين واخلبل الطيش (ذاك ذلك خالل الكثري حيدث قد وانه جداً، بعيد

 ومع املوتى)، بعيون ينظر من جدية تشبه اليت اجلدية وتلك عندي التوجس تدرجيياً 
 كانت وإن الطباخة، كانت نإ شككأ كنت احللقة على زلنا ما كنا حينما ذلك

 وهو املعلم مع احلديث على جترأ سوف فقط، البيت يف ولكن قدر ذات شخص
 الطباخة وردت مرة، ذات املعىن ذا شيء هلا قلت العامل. رمبا يف قدر يذ شخص
 له ستحكي ولكنها أصدق، نأ حمتوماً  ليس الشفقة، عدمية الدقيقة بشفاهها كالعادة

واليوم التهديد.  من اخلوف كفة رجحت اجلزارين سوق زقاق اىل املدخل ذلك. بقرب
ا حبد املدرسةو  ،بدأ قدالدراسي   علي تثقل نأ الطباخة تريد واآلن مستمر، رعب ذا

 نأ يل بدا هكذا كثرأ توسلت وكلما برأسها، ز صارت ليها،إ بالتوسل كثر. بدأتأ
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 طلبأ وبدأت توقفت رب،أك اخلطربدى  وكذلك قيمة، أمسى جلهأ من توسلأ ما
ا تمرار،ساإل ىلإ شدتين العفو، متفوقة  كانت هنا ضحكت، الوالدين، بعقاب هدد

 يل، تغفر نأ قبل ستمراراإل ردأُ  مل الشارع، بزوايا املتاجر، ببوابات تعلقت ،علي جداً 
ا شددت  اىل جرّتين كذلك) ولكنها هلا بالنسبة سهالً  األمر يكن (مل للتتوقف تنور
ا هاتأكيد ومع األمام  جرس قرع الوقت، تأخر يضاً،أ هذا عن للمعلم ستحكي أ

 املشي،ب بدأوا الطالب اجلرس، صوت مساع ميكن الثامنة، يعقوب" الساعة "كنيسة
 والتفكري يضاً أ سريعاً  املشي علينا كان واآلن ، التأخري هو خييفين كان ما أكثر

 لديها كان دائماً  ولكن مرة، وال ذلك، تقل مل بالتايل ."تقول لن ..ستقول" كذلك
 أقل، مل (البارحة يل بدا كما،  الوقت مع تكرب وتتعاظم مكانيةإ وحىت بل ية،اإلمكان
  5أبداً. مكانيةاإل هذه ترتك مل وهي حتماً)، قولسأ اليوم ولكن

  
 حياته؟ حوادث عن ثقة مصدر كافكا رسائل هل حرفياً، النوادر هذه قراءة ميكن هل
مشوق.  طابع يعطيها أن يسرد، أن ريدي فهو لذكرياته، يعطيها اليت واضحة، امللحمية الصياغة

 بتسلسل، بالذاكرة حفظها اليت انطباعاته يورد ال فهو ،بالتحديد األديب األسلوب هذابسبب و 
 القوة مع جتربته هو األصل البيوغرايف. وهذا اصلها اىل يرّدها بل لنا، ويصورها األخرى، تلو الواحدة

 حدىأل تصبح سوف واليت التدخل، تقنيات القوة، الستعمال إجراءين على يرّكز حبيث واإلذعان،
 األوىل خمتلفة. التقنية نظر وجهات من معه يتعامل سوف والذي األديب عمله يف املركزية املواضيع

 مؤسسة كل ومعه املعلم استعمال يتم ةحمزن والعام: ببداهة اخلصوصي بني احلدود كسر عملية هي
 لفرانتس يبدو وهكذا األب)، لقوة فقط ليس تأكيد (وبكل البيتية للقوة خرىأ كذراع املدرسة
 يف – بالبيت ا قام اليت مؤدبة الغريبتصرفاته  كبرياً  اهتماماً  ماركرت السيديكرس  نأ  جداً معقوالً 
 وذلك املتهم، حركة تشل اليت املتواصلة التهديدية مياءاتاإل هي الثانية بذلك. والتقنية علم حني

 سيتخذها راءاتجاإل يأالعقوبة.  صور شنعأ فيه يتصور الذي اخليال من عامل ىلإ دخالهإ بواسطة
 فرانتشكا حتتاج عمره. وال من السادسة يف جمرم جيلس الصف يف نأ يتضح عندماحتديدًا  املدرس
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 يفعل فهو تسلسله، يف اجلاين يكّبل املتخيل السيناريو فهذا جراءات،اإل تلك له تصف نأ القاسية
 خالقيةاأل فسحةالب حىت له يسمح فال بداً،أ جيرِ  مل احلقيقي ختباراإل أن . ومبانفسه تلقاء من ذلك
 البسيطة القواعد حدىإ هذه تنفيذه، من كثرأ يؤثر تقضى. التهديد عندما العقوبة متنحها اليت

 الزوج عند كذلك صفوفهم، يف ومنتشرة عشر التاسع القرن برجوازية على حمببة السوداء"، لـلـ"تربية
 حاقداً  كافكا بقي ناجح. لعقود بشكل تنفيذها ومت وضوح، بكل الشغالني الحظ كما كا،كاف
 بشكل رفض هأن لدرجة عظيماً  كان فحقده الرتبية، باسم عليها سرتيتم الت اليت القوة لعابأ على
 "كنت كافكا، الدرجة؟" كتب هلذه سيء بشكل ربتين مربياته. "ملاذا حدىإب يلتقي نأ قاطع
 ذلك تستعمل مل ومؤدب. ملاذا هادئ طبعي كان…  اآلن ذلك تقول اإ شك، بال مطيعاً 

  6فضل."أ ملستقبل عدتينأو  ملصلحيت
 صورة يف والده مع حسابه يف كافكا صفهاقد و  ،ركةاحل تشل وهي متفوقة الذنب وعي قوة
ام الئحة  ضخميت الذي األخالقية الذنوب جبل مثلفهذا الوعي هو  ،شديدة ببالغة حمررة ا
 حصيلة يكون قد  هذا كل ،بأسره لعاملجتاه ا ذنوبه وبالتايل ألهل،جتاه ا ذنوبه مستمر، بشكل

 الذيإن نفسه.  عماقأ اىل تصل اليت اخلوف من ملتالزمة متسامي تعبري وهو متأخرة لتطورات
 من الضرب، من اخلوف – احملض اخلوف هو بل الذنب، بالضبط ليس السادسة ابن هحسأ

 مبكراً  تعلم الوحدة. كافكا من عنه، األم انصراف من خوف اجلسدي، باأل تفوق نوم الصراخ
 تأيت سوف خيافها اليت اللكمة نأ جيدة. فإما عواقبها تكون لن مبدئياً  اخلوف تثري اليت الوضعية أن

 للمرء الغفران يتم نأ أو ،– كافكا بيت يف جداً  نادراً  كان اجلسدي الضرب ولكن – بالفعل
 هو هذا القوى حقل يف ناقصاً  كان تنتهي. ما ال ديدات ظل ويف فقط مؤقت كلبش ولكن
 ميدح، تكن عادته أن مل األب نأل فقط ليس وذلك – بالتربئة حكم املوّفق، العمل النجاح، جتربة
 عمله انه به يرى يكن مل ولذلك اخلوف، دافع من بالواجب يقوم كان نهأل ،واألهم يضاً أ ولكن
  به. فخوراً  يكن مل ولذلك اخلاص

 املعلم صّورت عندما خوفه الطباخة وزادت – املدرسة ىلإ معه اخلوف هذا السادسة ابن محل
 ا صدقُ  واليت شهور، ثالث كل الفصلية العالمات توزيع مث ومن األب، مكان يف نائب بأنه
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 – املدرسية واتهسن طوال يتغري مل وهذا - بداً أ كافكا يفهم للطالب. مل تام بتجاهل يضاً،أ األهل
 معايري فإن ولذلك، ةددوحم معينة قدرات بل ابداً، اإلنسان مقيّ تُ  او دركتُ  ال املدرسة مؤسسة أن

 يف حتصيله أن األب علنهأ ما العائلة. ولكن حميط يف املتبعة املعايري عن ختتلف هنا والفشل النجاح
 غريأي شيء  املدرسة، يف حيصل نأ جيب ذاته الشيء نإف وهلذا كاف"، "غري واملثابرة املداومة
 هذه كافكا وصف الكلمات ذه –الكبار"  "مؤامرة هي الرتبية كانت إن نهألمستحيل.  ذلك

 األحوال، بكل 7واملدرس. األب بني موضوعي تناقض يكون نأ املستحيل فمن -  الحقاً  التجربة
 هذا وكان الوقت، لبعض املدرس نع خمفياً  يبقى أن سبحانه الرب يراه ما أن األمل ميكنه كان

النقطة.  هذه حساسة كم مؤ ل بكل تدري وهي – تدمره ان الطباخة حاولت ما هو األخري ملألا
  ذلك؟ مقابل يف والرتقيات التوصيات العالمات، كل بالتايل تعين وماذا

  
 وحصلت جنحت، ولكين بنجاح، بتدائياال األول الصفبداً أ يأ لنأين اظن  كنت
 ولكين الثانوية، للمدرسة القبول بامتحان بالتأكيد سأرسب لكين حىت؛ جائزة على

 وجنحت افشل مل كال، الثانوي، األول الصف يف تأكيد بكل سأفشل ولكىن جنحت؛
 – مقتنع دائماً  كنت بالعكس، ثقة، اي اكتسب مل ذلك األخرى. ومن تلو مرة

 ستكون عاقبةفال اكثر جنحت كلما أنين – برهاناً  كانت الرافضة وجهك وتعابري
 اكثر كانت (الثانوية األساتذة اجتماع نفسي يف ختيلت حياناأل من كثري وء. يفأس

ة)، كانت حويل شياءاأل كل ولكن وضوحاً، األمثلة  السنة يف - مأ كيف متشا
 سيجتمعون – اخل الثالثة يف ا، جنحت حني الثانية السنة يف ا، جنحت حني األوىل

 باستطاعيت، كان كيف أنه وهو السماء، اىل والصارخة اخلاصة احلالة هذة ليفحصوا
 ومبا الدراسية، املرحلة هذه حىت صاعداً  أتسلل أن وعلماً، مقدرة الناس قلأ هو من ناأ
م اللحظة، هذه يف يل كّرس األهتمام كل أن حينها  حاًال، علي يبصقون سوف فإ
 قبضة من اآلن حترروا الذين العدل هلأ حناجر من واهلتاف التهليل صواتأ تتعاىلس
 كرتثأل سهًال. وملاذا ليس فهذا التصورات، هذه مع طفل يعيش الكابوس. أن هذا
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 اىل منلةأ قيد ولو يدفعين أن بإمكانه كان من الدراسية؟ للمادة الظروف هذه يف
 بل الدراسية، املادةب فقط وليس الدراسية، باملادة مهتماً  كنت  الصف؟ يف املشاركة
 بنك من خمتلس مثل وذلك املفصلية، العمرية املرحلة هذا يف يب حييط ءشي بكل
 الصغرية باملعامالت ومهتم اكتشافه، سيتم أنه من خوفاً  يرجف مهنته، يف مازال الذي
ذا يتممها ان عليه اليت  بالشيء مقارنة االشياء كل كانت الصغر كموظف. 

  8املركزي.
  
 بشكل اخلاصة ذكرياته هذا لناقض اليه واملوجهاً  تأخرامل اإلعرتاف هذا كافكا هرمانقرأ  لو
 الصف منذ كان فرانتس نألالنص.  عنه يتكلم الذي الطفل على يتعرف لن نهأ حبيث صارخ،
ه الماتع ،ممتاز" "طالب يدعى كان ما املدرسني، على مقبول مهذب، للعلم، مريد طالب األول

 أعلىحصل على  9التايل. ىلإ صف من قيتهبرت  شك دىنأ يكن مل والذي بكثري، املعدل وقفُ تَـ 
 االجتهاد ننسى وال والرياضة، الغناء الدين، املدنيات، احلساب، الكتابة، القراءة، يف عالماتال

األوىل.  السنة آخر يف السنوية التقدير شهادة بدت فقط: هكذا الرسم و"ب" يف واألخالق
 نأ التأكيد ميكنهم كان املساء، يف الوالدين يعود حني اىل يرعونه كان الذين البيت يف واملشغلني
 كان النحيل. أنه اجلسم هذا يف خمزونة الطاقة هذه كل نأ دراسته. عجيب يف ديجِ  كان الصيب
 ويوليا هرمان ميكن كان الطموح، وأ ستطالعاإل حب دافع من منه كثرأ اخلوف دافع من يدرس
 حسب نهأل بذلك، يشك ان املرء على ،أقلقهم قد ذلك كان بالغة. إن بسهولة ذلك يعرفا ان

 تشكيل عملية عن عبارة هي الرتبية كانت  -  عشر التاسع القرن برجوازية مفهوم – مفهومهم
  حممود. ديَمزِ  مبثابة هي لألطفال واحلب وتدجني،
  

 كبري انفراج بالتأكيد يعين كان املعارف من متجانس وسط يف العام احليز اىل األول خروجه
 املدينة يف سكنوا كلهم املان، يهود جتار عائالت من كانوا زمائله ثلثي ة: حوايلالسادس البن

 الغيتو، سكان من او عمالية، عائلة من واحد طالب الصف يف يكن مل اللغة، ثنائيي وكانوا القدمية
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 الزوج ادرك كما تضحيات، مع جاء األملانية باللغة التعليم تفضيل فإن ذلك مع 10النبالء. من او
 نأل ،هنا مدير هناك يكن األول: مل األمور أولياء اجتماع يف – تقدير آخر على – افكاك

 اخلطط خاطر، حسن عن األملانية العامة باملدارس تعتين مل البلدية تسمح. إدارة مل امليزانيات
ذه تعطل، كانت املدارس لتوسيع  قوانني مع فقط تتعارض ال اليت ظروف هنا كانت الصورة و
السائدة يف  والنظافة الصحية الرعاية الرتبوية، املعايري معمل تتوافق  ايضاً  ولكن القيصرية، التدريس
 مشاركة على معتادين كانوا – ايضاً  – برجوازية عائالت من طفاالً أ نإف الوقت. بالتأكيد، ذلك

 ىدأ جدد، أملان مدرسني فيوظت اجلالية رفض نسبياً. ولكن الصغرية بغرفهم خرينآ شخاصأ
 يف تزامحوا تلميذ والتسعني الثمانني بني التعذيب: ما يشبه مااىل  االحيان بعض يفليكون  التعليمب

 التوازي يف صفني يقيموا ان عليهم فكان املئة، العدد فاق الثالثة السنة بعد كافكا، تدريس غرفة
م يكن مل الصقيع يامأ خمتلفة. ويف غرف يف بعض عن فصلهما بدون  طوال لنوافذا غالقإ بامكا
 مهمات نفسهمأ على يلقون الطالب كان حياناأل من كثري ويف املزدمحة، الغرف هذه يف الوقت

 كطالب الغرفة. حىت نفس يف املوجود – آخر لصف اهتمامه يكرسكان  املدرس نأل الصف، يف
 يف ةمر  من اكثر املدرسة اىل الظهر بعد يعود ان فرانتس على كان اإلبتدائية األوىل السنة يف

اجبارياً.  ذلك فكان الشحيحة الرتبوية األوضاع بسبب ولكن ممنوعاً، الشيء هذا وكان االسبوع،
 واجلغرافيا الطبيعي التاريخ الثانية، السنة يف واإلمالء اللغة التدريس: تعليم مواضيع الوقت مع وزادت

 ابداً، يفوته ال نأ فرانتس على كان والذي التشيكية، للغة األختياري التعليم الثالثة،وأخرياً  السنة يف
 يف دائماً  يتم كان املوضوع) والذي هذا جداً" يف "جيد دائماً  حتصيله (وكان الوالدين شارأ كما

 36 يعادل (ما الضيق مقعده يف ساعة 27 جيلس ان عليه كان النهاية الظهر. يف بعد ساعات
 قد كان حياناً أو  – الظهر بعد لرابعةا الساعة يف املدرسة يرتك كان وحينما اليوم)، دراسية اعةس
 طاولة على متامهاإ عليه كان اليت املنزلية الوظائف بل والصحبة، احلرية تنتظره مل – الظالم حل

  املنزلية.  الطعام
 ختيل الصعب من ليس ولكن اجلزارين، سوق منطقة يف الدراسة عن ذكريات كافكا يرتك مل
 احلفظ، على يعتمد تعليمال القاسية: كان الشروط هذه يف املعلومة توصيل عملية متت كيف
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 هدافلأل بالنسبة حىت تعيسة، ميكانيكي. عملية بشكل توضع اسئلة على مقصوراً  والتقييم
 خيصصوا نأ للمدرسني ميكن كان وكيف مىت . ولكناملتبعة يف ذلك الوقت الرتبوية والوظائف

 الغرف هذه يف ، اخلاصة شاكلهمل او التعلم يف الطالب تواجه اليت اخلاصة صعوباتلل وقت
 مدار على طالب لكل بالضبط دقائق مثاين للمدرس كان تدريسي موضوع كل يف املزدمحة؟
 غري يبدو الذي الرقم هذا – منهم واحد لكل دقيقتني اذن، املكتوبة التقييمات بنيويف ما  السنة،
 بعض به مبالغاً  هذا كان  11انية.أمل منشورة يف 1896 يف احلقوقيني من جمموعة حسبته قد معقول
 غرف عذاب التدريس، مواضيع من الكبري العدد الواقع اهلدف. يف يصيب ولكنه الشيء،
 وضعية مبدئياً  ينتهي، ال ضغطاً  نتجتأ السنة، يف مراراً  وّزعت اليت التقدير وشهادات التدريس،

 طريقة يف السادسة ابن هاخياف كان اليت السلطوية الضغط غرفة انتجت وبذلك – دائمة متحانا
املرعبة.  العمارة بصره امام الحت حني يف ، أيذلك قبل من يضاً أ وميكن املدرسة، ىلإ الصباحية

 والواقع اخليال اليت فيها يتحد حياته، يف األخرية بالطبع تكون ولن األوىل املرة هذه تكن مل
 أن الالحق كافكا ا. وإدراكبعضهم تأثري ويكثفان بعضهما، يقّويان مرضي، بشكل االجتماعي

 األول التصادم يف هنا، جذوره دراكاإل هذا ذاته، حبد نوْ كَ  هو بل الظالل، عامل من كثرأ اخليال
  املتخّيل. اخلوف يرسخ نأ الآخر إ شيئاً  يفعل ال هنأ يبدو الذي الكبري، العامل مع

 بداية من املطّولة لصيفيةا العطلة خالل السنة، يف واحدة مرة يف كانت املستمرة للراحة فرصة
 تصييف غرف تستأجر كانت كافكا عائلة فإن الحقة وثائق ايلول. حسب منتصف اىل متوز

 السفر من ومكنهم ماالً  يوفر هذا كان  - حراً  الصيف ايام أكثر يف وذلك براغ جوار يف بسيطة
 الوقت. أغلب والط مفتوحاً  بقي طبعاً  الزقاق" الذي "متجر على واالشراف املدينة اىل دائماً 

 الشكل: بيئة هذا على كان االبتدائية كافكا دراسة سنوات يف العائلة حياة ايقاع نأ االحتماالت
 ميكن – احلريات بعض تعطي ولكنها خاص بشكل مثرية غري – الطبيعة اىل قربأ مغايرة،

 احلياة تستمر كانت،  السنة يف الوقتما تبقى من في بينما فقط، الصيف يف بذلك االستمتاع
 زيارة وأما املتجر، يف اليوم كل األهل يقضيممكنًا أن  كان حدألا يامأ يف روتيين. حىت بشكل

 حدثاً  كانت - فقط اجلعة ليشرب يذهب وكان يسبح ال الذي - األب مع سويّاً  العام سبحامل
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  خاصاً. 
  

 اإلبن، او األب بأفق ليس لذلك، بديل اي بافق يلح متناقضة: مل ملادة كتشكيل الرتبية
 اليت الذكورية، للسلطة خمتلفة صور هناك أمامها. أن عائق بل تربية، يعترب مل البديل األم وتسامح

 يف ولكن فقط، املدرسة يف كافكا الحظه الشيء هذا كثر،أ نساينإ وجه جداً، مغاير وجه هلا
  له. بالنسبة متأخراً  الشيء كان حينها
 وكان بيك، ماتياس امسه الشيء بعض شائب رجل درسه ةاالبتدائي والرابعة الثالثة السنة يف
 صغرية غرفة يف يدرس كان املدرسة طارإ خارج ويف رتبوية،ال ناحيةال من جداً  ملتزماً  يهودي معلم

 قلب، ظهر عن احلفظ برنامج حبسب التعليم يتم حصصه يف كان طبعاً  12املوسوي". "اإلميان
 خارج يضاً أ معهم حتدث تطّورهم، راقب نسانية،إ ناحية من بالطالب مهتماً  كان بيك ولكن

 العبء من هاليهم. بالرغمأ اىل املشورة وقدم – اً معتاد غري شيئاً  كان والذي – احلصص وقاتأ
 حمبته حيّول وأن شخصية، عالقات على حيافظ أن على قادراً  بيك كان الوقت يف والضغط
 البيت يف يزوروه أن االبتدائية يرتكوا نأ قبل مثالً  منهم طلب فقد للتعلم. وهكذا دافع اىل للطالب

م عليه يعرضوا وأن  ًا من ناحيةمفيد ئاً شي له بالنسبة . كان هذااألوىل الثانوية السنة من شهادا
 الثانوية، يف للتعلم الطالب قابلية حول الرتبوية توقعاتهيعرف إن أصابت  لكيوذلك  ة،علمي

 وصديقه كافكا أخذ . وبالفعلعلى التعلم واملثابرة يفضاإ حمفز الشيء كان للطالب وبالنسبة
 انمَ دِ قْ يُـ  لكي الكفاية فيه مبا جيدعليه  سيعرضانه كانا وما – جبدية الدعوة هذه بريغمان هوغو
مل يكن  سلطة. ولكن ذي لشخصية اخلاص احليز وهو الأ قداسة،األماكن  كثرأ دخول على سوياً 

 املستقى واخلوف حيملها، كان اليت للعامل الرتاتبية الصورةب كافكا يشكك لكيتأثري بيك كافيًا 
 هي والتجنب التكّيف نأ يدري كافكا كان عمره من العاشرة شك. يف دىنبأ ولو منها،

 يف يكن مل حال، يأ وعلى .التقنيات هذه بفعل جنح وقد البقاء، صراع يف نافعة اسرتاتيجيات
  بيك. االستاذ مثل شخص الثانوية

 بال ،باالرتياح بيك ذلك أشعر بأذى، يصاب نأ وبدونالثانوية  ىلإفرانتس"  فكا"كا إنتقال
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 كافكا نأ الحظ أنه إال الصيب، حتصيل عن راض من اكثر يكون أن ميكنه كان وإن، نه. ألشك
 بالنسبة متأخراً  كان اجلسدي تطوره ويف ارادته، فرض على قادر غري جسدية، ناحية من اً هشّ  كان

 األوىل االيام يف وحىت املعدل، يفوق عدد املدرسة، عن ياماأل من كبريٍ  عددٍ  يف يبغتي جليله. كان
 ايضاً  األم تتذكره كما الرقيق"، الـ"الطفل نفس ومازال املعتادة، مراضباأل مير كان حينما للدراسة

 االبتدائية يف تعليم سنوات اربع الدراسي؟ العبء زيادة يتحمل نأ مكانهإب الحق. هل وقت يف
 ربعأ بعد الرتفع يريد كان فمن 13الثانوية؛ ىلإ املرء يرتفع لكي العادة، كانت االعدادية يف وسنة

 الصف ىلإ يذهب وهعُ "دَ  قبول. امتحان بواسطة فقط ذلك فعل باستطاعته كان سنوات
 ستأيت والعبء الطموح يف الزيادة هذه مثل جداً، ضعيف نهإ" للوالدين بيك اخلامس،" قال

 وسط يف كاملة سنة ممتاز طالب يبقى الريح. أن يف هباء هذا كان  14الحقاً." لسيئةا عواقبها
 هذا – التكاليف أعباء من يزيد لذلك باالضافة ارادته، حمض من وذلك موهوبني غري طالب
 – وهخت بريغمان – اهلوغوان كلى سيقول املوسعة. وماذا العائلة فرادأ من يأ يفهمه مل الشيء
 كانت األملانية واللغة احلساب باحلسبان. الدين، وارداً  ليس ؟كذلك  االستعجالن يريدو  همايوأهل

 اً واحد أن ومع الثالثة، من يأ أمام عائقاً  أو جداً  صعباً  يكن مل الذي القبول امتحان مواضيع
  رعب. حبالة كان قلاأل على منهم

الرأي.  يوافقه نأ عليه كان النظر، حاد بيك السيد نصيحة كافكا تذكر عندما عقود بعد
 وبشكل املدرس، توقعه مما بكثري سوءأ بشكل ولكن كافكا، ظن وخيمة، بعواقب تىأ ستعجالاإل

 الزمن بني نشقاقاإل ازدياد دتأ اليت نفسية، بل جسدية، مالحقة تكن توقعه. مل عما متاماً  مغاير
 اكثر باستطاعة يساحللم. ول مثل الدراسة سنوات متر ان اىل وادت اخلارجي، والزمن الداخلي
 االستاذ نأ هو حصل ما نإف ذلك ومع القبيل، هذا من شيئاً  يتوقع ان وانتباهاً  حساسية املربّيني
 تلميذه مسّاها هكذا "،متنبأة جداً. "تسلية خطري بشيء تنّبأ قد يالحظ، أن دون ومن بيك،

 "السيد بالقول ناآل هنحييو  والذي خرى،األ اإلمتحانات من بالعديد جنح قد الذي السابق،
  بعيد. زمن منذ ربقُ  قد االستاذ كان الوقت، هذا يف دكتور". ولكن
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