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 ميلينا من براغ
 

 سنة /مايويف ذلك اليوم من شهر أيار ا. كانت الساعة الثالثة صباح  اهلباءإال يف رأس ميلينا مل يبق 
للبنات يف مدينة  منريفايف اليوم التايل يف ثانوية الكتابّية  الثانوية العامة. إذ بدأت االمتحانات 1915

ساعات مضنية يف مراجعة مادة التاريخ واآلن  هنا نسيت كل ما درسته، حيث أمضتأبراغ، وقد شعرت 
املواد  راجعت  "غريقية والالتينية. اإل يتيف حاليت ماد امن رأسها. ومل خيتلف األمر كثري  قد فّر كل شيء 

آلنسة بروفسور" "اىل معلمتها. إ"، كتبت شيء كلونسيت اآلن ، االمتحان السبع ساعات البارحة، غد  
إعجاب  املعلمة الوحيدة من بني طاقم املدّرسني اليت كانت حمطّ  –نزاكوفا كما كانت تدعو ألبينا هو   –

ليها إالتحدث أرادت باستمرار ليها و إالشخصية كتب الرسائل كانت تميلينا ومصدر ثقة بالنسبة هلا.  
التدريس. هلذا السبب خاب أملها عندما طلبت منها مدّرستها املفضلة واد عن مواضيع غري متعلقة مب

"هبدوء، بأدب ستتصرف أهنا  كان رّد ميلينا عليها  ام والتصّرف كما هو مطلوب يف املدارس.االنتظ
حتكمني على  ايض  أ أنت أنك. بكل صراحة؟ مل أدِر ياتوبسالسة مثل فولينكورا وطالبات مثاليات أخر 

 ".حبسب ذلكالبشر 

جتد مل  ،ابسيطة جد  أن تتحدث مع شخص ما عن أسئلة  االمتحاناتعن  بدال  ل تفضّ كانت ميلينا 
ت يتوف إذ شاءت،ي موضوع أعن إليها   كان بممكاهنا التحدثها اليت. أما أمّ أحد لدىعليها أجوبة 

 – كيسسني مشاهد مرعبة". مل يعد يعرف يانقبل سنوات. وسادت بينها وبني والدها يف البيت "
  إىل طيعة ونشيطةأمها من فتاة م   ميلينا أهنا حتّولت بعد موتتبدو بنته: ا –طبيب أسنان واستاذ جامعي 

ه. فقد بالغت يف صرف أموال أبيها، صارت تسرق، ح صيت  قواها أن جتر   بكلّ  حتاول ،كتلة غضب عنيدة
قات عاطفية برجال املخدرات، تتسكع مع صديقتها يف أماكن رديئة السمعة ومجعتها عال تتعاطى

تبييض صفحتها من ته عن مرأى ومسمع اجملتمع و خفاء احنرافات ابنإ كيسسنييان حاول . سن اا هنيكربو 
طه هلا. كان فعاهلا. كان أمله أن تتعقل ميلينا بالتايل ومتشي على درب احلياة الذي خطّ ة ألاآلثار املضرّ 

 من املفروض هبا أن تدرس الطب وأن ترث عيادته املزدهرة.
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 االمشئزازوالصور اليت أثارت . كانت حتب بكل محاسة املوسيقى، الكتب تصبحميلينا ماذا س مل تدرِ 
وال عالقة هلا  "عاشقة للفن واجلمالياتتصويرها بسبب حبها هذا على أهنا "فالبعض. عند واالستخفاف 

 ا من األرض". مع ذلك مل ي عقهاحياة قريبة جد  "عيش أن تهنا تريد إذات مرّة قالت إذ بالواقع، قد آملها. 
حياهتا، يف احلب، يف الصداقة، يف  يوالتفريط يف كل نواحهذا عن التبذير والبذخ إىل حد اإلسراف 

بقليل من التفهم. كانت بالنسبة للكثريين سريعة  اين. قوبل شغفها املفرط هذا غالب  اعتنائها باآلخر 
دكتورة، الشخص الستها، اآلنسة الغضب واهليجان، بال عقل، ال تطاق، صاخبة وجاحمة. كانت مدرّ 

ة او جارحة. شكرهتا ميلينا هلذا السبب ذلّ بنربة م   امل اجلد ومل ختاطبها أبد  على حم الوحيد الذي أخذها
ت احلقبة املدرسية يف حياهتا. وقد بنجاح وبذلك اهن 1915نات يف متوز ت كل االمتحاعندما ختطّ 

 ".ابعيد جد  شيء بعيد يف احلياة،  إىل أهنا سوف "تصلبوعدت مدّرستها كذلك 

 

من عام  /أكتوبروعشرين سنة من خترجها من املدرسة يف تشرين األول مخسنسكا بعد سجلست ميلينا يِ 
هنا كانت ألباخليانة العظمى اهتمت وك. و زبر يف رافن االعتقالىل معسكر إقطار الذي نقلها اليف  1940

جنود  ةاليت كانت يف ذلك الوقت حتت سيطر تعمل يف جملة غري قانونية يف مدينتها ومسقط رأسها براغ 
 م حمكمة النازيني اي دالئل ضدها، وبالرغم من ذلك مت اعتقاهلا.تقدّ  هتلر. مل

ضافة العملية اجلراحية يف ركبتها. باإلكانت ميلينا تعرج بعض الشيء، وبقيت هذه اإلعاقة ترافقها منذ 
ذلك شعرت باألمل يف يديها بسبب التحقيقات الطويلة يف زنزانة باردة ورطبة. استلمت املالبس إىل 

ط، مئزر خمطّ  دي، معطفباملعسكر مثل كل املعتقالت األخريات: سروال رمادي، قميص رما اخلاصة
 . كانفستاهنا األيسر خلاص هبا على ك مّ يط رقم املعتقل اخ  أزرق، منديل وقبقاب خشيب كعبه عايل. وقد 

 ة".أهنا معتقلة "سياسيّ  إىل ، وفوقه مثلث أمحر وهو إشارة4714الرقم 

عنها،  نا ابتعدسرعان م نمن النساء التشيكيات يف معسكر الرتكيز ميلينا، إال أهنت جمموعة ب  ستوع  ا
أن ميلينا ال تشاركهن الرأي السياسي. مل تكن تعتقد أن كل شيء سيكون على ما يرام  نعندما الحظ

ضل ستالني بالنسبة هلا أف السوفيايتالدكتاتور مل يكن و عندما تنتصر اجليوش الروسية على جيوش هتلر، 
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يف  اقضت وقت   ،ة جتاه ميلينا عندما حاولت التواصل مع امرأة أملانيةمن النازي هتلر. وازدادت الكراهيّ 
يسمح كان   مال، حيننوميان يف ساعة التجوّ -املعتقالت الروسية. لقد التقت ميلينا مبارغريت بوبر

ن تدفق أكنة. بالرغم من رجي للثّ بني جدار املعسكر واحلائط اخلا قِ ل على الطريق الضيّ للمعتقلني بالتجوّ 
بقيتا واقفتني تتحدثان. انبهرت مارغريت بوبر يف احلال من  ماأهن األمام كان يدفعهما إال إىل لنساءا

سئلتها الذكية أكرها املستقل، حب استطالعها، فِ  هاهبر فقد أ"ميلينا من براغ"، كما قّدمت هذه نفسها، 
 عادية.الغري حيويتها  وخاصة  

كما كانت   –منهما قصة حياهتا لألخرى خالل اجلوالت الالحقة جبانب "حائط املبكى"  ت كل  رو  
ة يف وخالل اللقاءات الليلية السريّ  –متار أاربعة علّو  إىل ميلينا جدار املعسكر الذي ارتفعتدعو 

لى املعارك ر، سنوات الشباب العاصفة يف براغ، عأطلعت ميلينا صديقتها على موت أمها املبكّ  كنات.الثّ 
من يهودي يكربها  الزواجمع أبيها الذي أمر حىت حببسها يف مشفى لألمراض العقلية لكي مينعها من 

بعشر سنوات، ولكن دون جدوى. حكت هلا عن سنوات الزواج يف فيينا، عندما كانت وحيدة وفقرية، 
فشيئ ا من زواجها تعمل يف محل احلقائب يف حمطات القطارات، مث كيف بدأت تكتب وتتحرر شيئ ا 

براغ، جناحها كصحفية،  إىل عن حبها القصري للشاعر فرانتس كافكا، عن رجوعهاحّدثتها التعيس. 
يف املقاومة  مناضلةزواجها الثاين، ابنتها يانا، عن أمراضها، هزائمها وأيامها السعيدة، وكيف أصبحت 

 السياسية.

. رأهتا ميلينا يدعوهاالكل كان   حسبما"هونزا" أو  كلما ذكرت ابنتها ياناعلى ميلينا   يظهر احلزنكان 
تقّصي ما حّل بيانا ومن يعتين هبا.  منذ تلك اللحظة يائسة  حاولت مرّة واحدة فقط بعد االعتقال. 

براغ بعد خضوعها  إىل على أقل تقدير من خالل الرسائل اليت بعثتها ؛منها أرادت أن تكون قريبة  
، إال أين نمنوعة من أكون معها. مسموح يل أن ر، تشعر وتكرب  تفكّ  ة  لفحص الرقابة: "ولو أن يل طفل

ها، واهلل أعلم، إن كانت يلاايت ل الغيوم حتيّ ي من أجلها. ميكنين أن أمحّ ر هبا، أن أصلّ أحلم هبا، أن أفكّ 
نا حبالة منكم، وإىل األبد. أ قريبة   اكم، سأكون دائم  كم، أحّيكم كلّ كم كلّ بِ  ار كثري  أفكّ ]…[ صلها. ست  

 لكم، ميلينا."قبّ . أ  ادتني، لكن ال تنسوين أبد  ة جيّ وصحّ  بعافية ا هلذا العمل، إينّ ة جد  جيدة، أنا نمتنّ 
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وكانت  الروماتيزممنتفخة من رجالها و  يداهامل تكن ميلينا على ما يرام ومل تكن بصحة جيدة. كانت 
وبقيت صلبة وعنيدة يف معسكر الرتكيز. مل يكن  ار ابد  تعاين من آالم شديدة يف الكليتني. لكنها مل تتذمّ 

للمعسكر". "كان مظهر وحضور ميلينا مبثابة  انوميان "مالئم  -ف ميلينا بالنسبة ملارغريت بوبرتصرّ 
، مل تكن وقفتها انظام املعسكر"، كتبت يف مذكراهتا. "مل تسر بالطوابري اخلمسة أبد   احتجاج ضدّ 

مل تتملق املسؤولني و بذلك،  تؤمرمل تسرِع مبشيتها عندما كانت  حسب التعليمات عند عّد املعتقلني،
 هناك."

هن عض  ب   دعاهاف ميلينا يف املعسكر بالنسبة لشريكاهتا يف العذاب عون ا وسلوان ا. وقد كان حضور وتصرّ 
ظهر احلرّة يف مكان تسيطر مبهنا حافظت على كرامتها وكربيائها وظهرت ألمة، بالـ"زاريفا"، أي احلاكِ 

صراع ا  نمن كّن معجبات بقوة ميلينا أنعليه املعاناة واملوت واإلذالل من كل االنواع. مل تدرك كثريات 
خمتلفة أشياء  إىل يدفعها حنني شديد يف نفسها طوال حياهتا. كاندار  اجد   متناقضة   قوى  بني  اداخلي  

بالنسبة هلا. كانت ميلينا يف  مة  مهقيمة  على تقّبل احلياة كما هي  القدرة  ت . وكانومتناقضة أحيان ا
ا ملرأة اليت شاركتها املعتقلا االحق   يفكر بواقعية"، قالت عنها ااملعسكر "انسان   ة ا حاملوأبد  ، "لكن دائم 

ن لعيش احلياة. إما أن يقبل املرء مبصريه، مبا فيه من سعادة وتعاسة، اوشاعرة. هناك حبسب ميلينا طريق
لكن هذا البحث  ،ما أن يبحث املرء عن مصريهوإاالغالط واألخطاء.  لدفع مثن اوأن يكون مستعد  

يتطلب الكثري من الوقت والقّوة، وهو يأيت على حساب احلياة. م ن يبحث بال انقطاع فسيصبح حبسب 
 اتية كذلك.بالقيمة الذّ  بالتايل احلسّ يفقد س" و يفقد "احلس اليقيين باألشياءميلينا أفقر وس

يف  إنساينرب عن ق  . حبث فرانتس كافكا يض اأ ذلك كانت عاشقةفوق  هالكن كانت ميلينا باحثة،
أكثر  اميلينا شيئ   الذي نعتها بـ"النار احلّية". مل يهمّ هو قصرية و  ة حبّ مجعته هبا قصّ  ، وقدرسائله اليها

وجدت  مت خوفه من البشر. لو بقيت يف بيئة كافكا ملامن الواقع احلاضر، وإن كانت املرأة اليت تفهّ 
يف  املناضلة إىل (femme fataleطريقها اخلاص وملا حتّولت على هذا الطريق من الفاتنة القاتلة )

ت من الكثري من الرسائل والكتب. وعربّ بالنسبة هلا يوم من أيام احلياة أهم كل املقاومة السياسية. كان  
: "أحب احلياة، احلياة كلها التزامها هبذه القناعة يف كثري من مقاالهتا، فقد كتبت يف أحدهاعن 

© 2017 Litrix.de 4



  

بسحرها، بروعتها وإشراقها، بكل مظاهرها وظواهرها، بكل صورها، بأيامها العادية وبأعيادها، 
 مقها".بسطحيتها وبع  

يّنت ميلينا لتعمل يف عيادة املرضى يف معسكر الرتكيز رافنربوك. كان باستطاعتها رؤية بوابة احلديد ع  
قت صورة لرباغ على احلائط، ابة اليت كانت تفصلها عن حريتها. علّ الكبرية من مكان عملها، البو 

ملنطقة جبلية.   على مشهد طبيعيّ  عليها نافذة مفتوحة على مصراعيها تطلّ  صورتوجبانبها روزنامة 
. ليس األبواب، اشيئ ا خاص   هلا تعينالنوافذ كانت   ، فقدحول النوافذ مقاال  اثناء سكنها يف فيينا كتبت 
ن النافذة هي مصدر األمل يف "أل"البوابة للحرية"، كتبت حينها. يبدأ العامل أمام النافذة.  يفذ هبل النوا

 الضوء، يف غروب الشمس، يف األفق؛ النوافذ هي مصدر احلنني واألماين."

 

 حب أبوي

يف ذلك اليوم من شهر مينرفا ساد يف شارع فويتكا يف براغ أمام مدخل املدرسة الثانوية األهلية 
شعور بالرتقب املضطرب. كان اليوم الدراسي األول. وقف آباء وأمهات  1907يف عام  /سبتمربيلولأ

فخورين جبانب بناهتم األنيقات. وقد شّد األنظار زوج واحد بشكل خاص. كان ذلك الطبيب 
ة والربوفسور املشهور يان يسنسكي وابنته ميلينا ذات األحد عشر ربيع ا. كانت للدكتور يسنسكي طلّ 

الركبتني، قبعة اسطوانية على رأسه  إىل يصل طويال   اخاصة ومبهرة: طويل وعريض الكتفني، يرتدي معطف  
ا هشة وناعمة. كان و ونظّارة منفردة على عني واحدة. ظهرت جبانبه ميلينا الطويلة والنّ   اضح  احيفة جد 

 فصّلت ، حيثمنذ البدايةا باهرة تهن تكون طل  ألا بابنته وكان يعري قيمة للكل أن هذا الوالد فخور جد  
على شعرها الكثيف اجملّدل  تعتمركانت ترتدي زيًّا رماديًّا و ف ،هلذه املناسبة اخصيص   ميليناثياب  اطة خي
 عة قطيفة مع رباط ملّون.قبّ 

الدين، اللغة التشيكية  مواد ختّطي امتحانات يفعليهّن كان   مينرفايف ثانوية البنات لكي تدخل 
ت. مل يكن لدى يان يسنسكي أدىن شك أن ابنته سوف تتخطى هذه العقبة دون أي صعوبة. والرياضيا
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أن ابن ا له،  كانت وحيدته. إذفهي  أبعد من ذلك بكثري، ما هو  إىل ملستقبل ميلينا طهخطلقد ذهبت 
ل أماله قت ك، ولكنه تويف بعد بضع أشهر فقط. تعلّ ثالث سنواتببعد ميلينا ِلد ا، و  وامسه كان يان أيض  

ا . مل تكن هذه املهنة والسرية شيئ  منذ تلك اللحظة مبيلينا. لقد أرادها أن تسري على خطاه بدراسة الطب
 على الرجال، وكان وصول امرأة اراسات العليا حينها ِحكر  عادي ا بالنسبة المرأة يف ذاك الزمن. كانت الدّ 

. جامح   طموح   إىل ة للنظر باإلضافةتموهبة ملفقاعات احملاضرات استثناء وإن كانت لدى هذه املرأة  إىل
رس الشعبية ألربع أو مخس سنوات، ما كان عاديًّا بالنسبة لفتيات من عائالت برجوازية أن يدخلن املدا

مدرسة خاصة للبنات، "ليسيوم". كّن يدرسن هناك بعض الالتينية والفرنسية. أما النتيجة  إىل مث تنتلقن
"دمى لطيفة للعرض"، دورها يف احلياة هو الزوجة واألم  –ا يانا ابنة ميلينا كما وصفتها الحق    –فكانت 

أما يف بداية القرن العشرين. بوترية بطيئة  هذا الوضع بعض الشيء ولكنها مزيّنة ببعض الثقافة. بدأ يتغرّي 
 ببطء أشد.فكانت تدور اجملر اليت كانت براغ تابعة هلا -عجالت التغيري يف نملكة النمسا
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بعد مطالبة عنيدة  1890للبنات سابقة لعهدها بكثري. عندما مّت افتتاحها يف عام مينرفا  كانت ثانوية
إجراء  من ِقبل "رابطة نساء مينرفا"، كانت أول مؤسسة من نوعها يف أواسط أوروبا. مل يسمح هلا بداية  

عاصمة  تعرتف المل ومنح. إسهامات األهايل، تربعات خاللوم ولت الثانوية املرحلة  إمتامامتحانات 
اقم التدريسي النساء يف الطّ عدد أما وأقّرت اهنا ثانوية متخّصصة.  1914سنة يف امللكية براغ مبينرفا إال 

بعض خّرجياهتا بطاقم  ميلينا الثانوية كانت قد التحقدخلت بعد مرور سنوات عديدة. عندما يتزايد  أدب  ف
س نب يف براغ على النساء على أهنن دّرسات املكان اجملتمع آنذاك يعترب التعليم.   نسويات وكّن ُي 

 "اجملنونات بالكمال والتمام".

نقلة نوعية يف مسرية حترير املرأة فحسب، بل كانت عالمة سياسية كذلك. كانت تسود  مينرفا مل تكن
افحت األكثرية التشيكية أجواء متوترة يف احلياة اليومية يف براغ بني األقلية األملانية واألكثرية التشيكية. ك

هذه الثانوية شّقت فقد من أجل حتقيق حقوقها وأرادت إثبات أهنا ال تتأخر بشيء عن األقلية األملانية. 
اليت منحتهن تعليم ا حداثي ا للغات حّية مثل  ،ثانويةختام الشهادة بإىل التخرج  اأمام الشابات طريق  

التشيكيون من  فتفّوق .الكالسيكي للغات الالتينية واإلغريقية االجنليزية والفرنسية باالضافة إىل التعليم
على الثقافة والتعّلم. وبناء  عليه مت إشعار البنات هناك  الدؤوبنيحىت على األملان  خالل هذه املدرسة

 أهنن ينتمني إىل مدرسة خاصة وإىل خنبة.

. فأصبحت IAالصّف  يفمخس وثالثني فتاة أخرى  إىل جنحت ميلينا بامتحانات القبول وانضمت
يان  إحلاقأما يت قوبلن يف براغ خبليط من اإلعجاب والتشكيك. الة"، إحدى البنات الك "منرفي  بذل

أراد ، كما نح ابنته الوحيدة أفضل تعليم نمكنذه املدرسة فذلك يقول الكثري عنه. أراد م  هبابنته يسنسكي 
ا وروح ا وكان ُيمل الضغينة لألملان واليهود. كان ا ع يف بيئة تشيكية. فقد كان تشيكيًّ هلا أن ترتعر  جسد 

ا بأصوله وقد برهن أنه كشخص ينتمي شعب صغري ومضطهد قادر على  إىل يان يسنسكي فخور ا جد 
هذه الفرصة. كان هلا  مينرفاوّفرت ، و متشي على الدرب نفسهحتقيق جناحات باهرة. كان على ميلينا أن 
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الشابات يف تلك املدرسة إىل أفكار تقدمّية وحداثّية تتعارض مع أفكاره  قابل أن يتقبل تعّرضعليه بامل
 احملافظة.

راسي األول. يف اليوم الدّ األهايل دوم الطالبات اجلديدات مبرافقة كان مدير املدرسة يوزف غرمي يتوقع ق  
رير لرتتاح. كانت تعاين من املرض ولزمت السّ   .يف البيتأمها بقيت و  جاءت ميلينا بصحبة والدها فقط

لذلك، مل تكن أمور الزواج بينها وبني يان ي سنسكي على ما يرام. لقد كانا ببساطة شخصني  باإلضافة
ا. فكان األب  كثرية املرض. و  حنونمن جهة أخرى م بالصحة والعنفوان، واألم فع  م  من جهة خمتلفني جد 

هتمام بالبنت العناية واال هوفئني تكااملغري الشخصني هذين الزواج بني  اراستمر والسبب الوحيد يف 
ت أمامها ح  تِ ، ف  مبينرفااملوهوبة. كانت تقف ميلينا بينهما كمن يقف بني عاملني خمتلفني. ومع التحاقها 

 تطوير شخصيتها.أتاح هلا  ،أبواب عامل جديد

 

-ين، معظمهم من البنات، يف بيت يف حّي ماال سرتانا )أو كالأشقاءترعرع يان يسنسكي مع سبعة 
 ذا رجال   االسمزايته( يف براغ، والذي يقع غرب هنر املولداو وأسفل القلعة. كان والده الذي محل نفس 

غنيًّا لينتقل مع أسرته إىل بيت  ريأن يصبموهبة يف العمل اليدوي وحّس فيّن وكان ُيلم طوال حياته 
النجاح املأمول. فشل يف فسيح وفخم. ولكن كل املشروعات اليت بدأها يان يسنسكي األب مل تأِت ب

ة من لّ لبناء مشتل لتزويد حدائق براغ حب  أما خطته إدارة مطبعة كما فشل يف ورشة ألخشاب الشجر. 
إلعالة  متجّوال   اتاجر  . واضطر بالتايل إىل العمل فبقيت يف مراحلها األولية الزهور اليت مل تعرفها من قبل

 كبري.أسرته والتخّلي عن حلمه حبياة رغيدة ومنزل  

، 1870 /مارسآذار 5، الذي ولد يف االبنرد لوالده كبري ا على األغلب ومل ي   االبنمل يكن تقدير يان 
ه من فقر وفشل. ومع ذلك فقد كان األب قادر ا على إحلاقه و وصل إليه أب ما إىل أن تصل به األمور

ا على عدم املراهنة على عزم النيّ  االبنالنهائية. يبدو أن  لالمتحاناتقّدمته  ،مبدرسة ثانوية ة مبكر ا جد 
لكي ميارس مهنة رفيعة ومعتربة.  ، بل على حتقيق ثقافة وتعليم عال  أفكار غري واضحة يف جمال األعمال

كان عليه أن جيد املال أثناء دراسته العليا.   مل تكن متوّفرة،عونة من البيت ومبا أن املر دراسة الطب. قرّ 
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ي عزف الكمان بشكل مقبول، كان يسلّ يا و كان موسيقيًّ   وألنّهية، صوصاخلدروس الفقد كان يعرض 
الناس يف حانات ومطاعم براغ. ومن املمكن أيض ا أنه كان جيّر حقائب املسافرين الثقيلة يف حمطة القطار 

 املركزية.

ا أهنى يان يسنسكي  ص بعد ذلك وأراد التخصّ ، بنشاط ال يفىن وإرادة حديديةدراسته بوقت قصري جد 
وحىت املكوث يف خارج  إضافيةالفم واألسنان. كان مطلوب ا منه هلذا اهلدف دراسة عليا  مبجال طبّ 

البالد. مل يكن املال الذي حّصله من عزف الكمان وجّر الشنط كاف  هلذا الغرض، إذ أنه كان باهظ ا 
ليت دفعته للبحث عن . هل كانت احلاجة املاديّة واخلوف من تعثر إكمال حياته املهنية االسباب ااجد  

فكان الشباب  زمان.يف ذلك ال زوجة؟ كانت تلك أسباب ا مألوف ة ومقبولة اجتماعيًّا لعقد القران والزواج
فقط من خالل الزواج بقرينات ثريّات.  مادرين على التقّدم يف حياهتن ماديًّا قو ن ولكن املعدمو الطموح

نه تزّوج أللى افتتاح حانوت للبضائع الفاخرة يف براغ فكان والد فرانتس كافكا، هرمان كافكا، قادر ا ع
اجلزّار اليهودي  ابن   مّكن الّزواج  هبذا و  ،يل لويف، وكانت امرأة من بيت ثريحبسب هذه العادة من يو 

 بشكل باهر. على السّلم االجتماعي واملهينالفقري من الرتّقي 

من خالل خطّاب. أما كيف  ةا زوج يان يسنسكي بعشرين عام  الذي كان يكرب   ،وجد هرمان كافكا
 ل  مِ ع   ثريّ ل ابنت  هيزالروفا ، فذلك غري معروف. فكانت هيزالروفاه ميلينا تعثر يان يسنسكي على زوج

ببضع  تعّرف يسنسكي عليهاوسبق ذلك مفتش مدارس يف املناطق الريفية قبل انتقاله مع أسرته إىل براغ، 
ة ويانعة، ورمبا األهم من ذلك أهنا كانت حتمل معها مهر ا . كانت ميلينا هيزالروفا مجيلفقط سنوات

ها اصبحت يف ة يف حّي جيجكوف الذي كان يف املاضي قرية مستقلة ولكنّ معترب ا. استأجر الزوج شقّ 
حينه جزء ا من املدينة حيث كانت أغلبية السكان من العّمال وأسعار إجيار الشقق مناسبة. ترك يان 

واجهم األوىل لوحدها لبعض الوقت وانتقل إىل باريس ليكمل دراسته. يسنسكي زوجته يف سنة ز 
ر أمورها لوحدها واضطرت حىت يف فرتة محلها الحق ا أن تبقى لوحدها ألسابيع أو حىت أشهر، وأن تدبّ 

يف برلني. وِلد مشهور املهنية بمشراف إستاذ جامعّي  رفهن زوجها كان يوّسع معاأللديها، أو مبساعدة وا
ولذلك  ت ا،لسّمي  يان كذلك. ولكنها كانت بن. لو كان صبي ا 1896آب من عام  10يف الرضيع 

 ة".ب  حِ ـم  ـمسّيت كأمها "ميلينا"، ومعناه "احلبيبة" او "ال
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، ُيباهنا، ولكن كّل على طريقته. كانت تعيش أيض اا ياهنكانا يسم  حسبماكان واِلدا ميلينا او "ميلكا"، 
بصيغة  تهلريبّيها. كان على ميلينا خماطب يتدّخل فيه أحيان ااألب ان ك  ،ئمع أمها بوّد محيمّي وهاد

ي اعترب الضرب حرتام وتقبيل يده عند التحية. كانت ميلينا دون شك ختاف هذا الرجل العظيم، الذاال
ا يف عملية الرتبية. لكنها مل تكن قادرة على التوفيق بني بعض اخِلصال يف تصرفات شيئ ا مفهوم ا ضمن  

على شخصية ميلينا الحق ا، عندما أصبحت  إال أن هذه اخلصال كان هلا أثر .فه العامتصرّ وبني األب 
طبعت يف ذاكرة اناألم. من رهبا عن ق   بينها وبني األب، خمتلف   ق رب   خلقِ كان من شأهنا امرأة بالغة، و 

: كانت جتلس مع أمها تتذكرها كامرأة بالغة تميلينا حادثة حصلت وهي يف الثالثة من العمر، كان
نه أراد حمادثة األم مبوضوع مل أللوحدمها يف غرفة، عندما دخل األب فجأة وطلب منها مغادرة الغرفة 

يكن املفروض هبا مساعه. انصاعت ميلينا لألمر فور ا. لكن بعد أن أغلقت الباب وكانت بطريقها إىل 
هنا تتنصت من خلف الباب. عندما أدرك أنه تح الباب خلفها مرّة أخرى. لقد شّك والدها بأاملطبخ، ف  

أنه ظّن يب، وبدأ  على األرض من الر عب، قام بعمل غري متوقع: "أدركت   سقطتميلينا  رأىأخطأ الظن و 
قد قام وأدرك األب أين أشعر بذلك وأن عليه ِفعل أو قول شيء؛ و  –شيء مؤمل ومدّمر يتفشى يف قليب 

ا: لقد مشى  من فضلك، لن  ساحميين’ كبرية وجادة، مّد يده حنوي وقال:  حنوي خبطىبفعل جريء جد 
ا. بعدسوء ا ِبك أظن   وقف األب هناك .فخور ا وحر اوأخرى حلظة بني القلب اجملروح  فصار’ اليوم أبد 

 مة ونفيسة."وعدل، وعّلمين يف تلك اللحظة أشياء قي   وقفة عزّ 
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جلذع الساللة الذي متىن  ان يان الصغري حافظ  حضن العائلة، فكا إىل آخر مولود  تزامن ذلك مع وصول 
، وذلك على تهوعناياألب . وقد كان هلذا الصيب أن يأخذ جّل اهتمام ايان يسنسكي وصوله دائم  

فل  ميلينا، الحق ا أن سبب موت الطّ  تبن ر ا. كان موته غامض ا. ادعت ياناحساب ميلينا لو مل ميت مبكّ 
فل ويبدو أن يان يسنسكي منعها هنائي ا من ه ارضاع الطّ تع زوجها املريرة. مل تستطكان صرامة جدّ 

رضعة. كان يتوجب على ابنه اثبات أنه قادر على البقاء بدون هذه املساعدة. ولكنه مل م  ـاالستعانة ب
املبادئ أهم بالنسبة ليان يسنسكي من حياة كانت رعته خادمة ملدة ما، مث مات. هل  فقد يثبت ذلك. 

ان ضعيف البنية؟ على أي حال، مل تضطر ميلينا الصغرية بعد ذلك أن تلعب دور وحيده، حىت إن ك
الوحيدة  االبنةها بقيت الراعية ألخ  مفضل عليها. لو حدث ذلك ألخذت حياهتا منحى  آخر. لكنّ 

ل عبء   توّقعات األبوية لوحدها.الوبذلك كان عليها مح 

يف اجلامعة  امساعد  يف الطب. عِمل  الدكتوراه أهنى يان يسنسكي يف هذه املرحلة دراسته وحّصل لقب
بذلك. أراد افتتاح عيادة خاصة به  مل يكتفِ  هأن يصبح أستاذ ا جامعي ا الحق ا. لكن بشكل مؤقت، آمال  

لذلك،  باإلضافةهر زوجته، وبقدر املستطاع يف أفضل املناطق يف مركز براغ. األسنان بواسطة م   لطبّ 
. كانت الشقة يف عمارة "الصقر ةاملستقبلي ةاالجتماعيمكانتها ديد يالئم منزل جإىل احتاجت العائلة 

ا، إذ كانت قريبة من اجلامعة، ولكنها مل تالئم  ال  األسود" يف ز قاق آيزن ح   مؤقـّت ا فقط. كان موقعها جيد 
عت موقع عيادة. ولكن يف ز قاق أوبست القريب مت إنشاء عمارة جديدة وكبرية بق رب ساحة فنتسل، ومج

 االدعاءالعمارة ما بني الغرف التجارية املالئمة لعيادة وما بني شقق سكنية يف الطوابق العلوية ألصحاب 
زقاق أوبست. كانت  إىل ، من زقاق آيزن1902هة. انتقلت عائلة يسنسكي بعد عام فقط، يف ّـ بواأل  

نوافذها ملّونة، درجها  عمارة ذات مخسة طوابق على طراز اآلرت نوفو، مدخلها عبارة عن هبو ضخم،
مزّين بألواح خشبية، وحوائطها ملّبسة بالرخام. أنشأ الدكتور يسنسكي عيادة األسنان يف الطابق 

 الطابق اخلامس.يف ة واسعة السفلي، واستأجرت العائلة شقّ 

ل، كانت العمارة يف زقاق أوبست تقع على تقاطع الشرايني الرئيسية للمدينة، شارع غراِبن وساحة فنتس
القوميتني املتعايشتني يف املكان. فبينما كان  امليك على احلد الالمرئي الذي يفصل بني عوبذل

التشيكيون يتخذون من ساحة فنتسل مكان ا ملعامالهتم، كان غرابن املكان املركزي للحياة التجارية 
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قاهي، متاجر للكتب . فتواجدت يف الغرابن مطاعم، مأيض االيهود  مبن فيهم منة لألملان واالقتصاديّ 
أملاين. كان ي قام الـ"كورسو" يف كل يوم أحد يف هذه املنطقة، وهو -وفنادق كان يفضلها اجملتمع اليهودي

م دى فمّن والعالقات اخلاصة للناس.  االجتماعيةعبارة عن متشي منظم حبسب طقوس تصّور املكانات 
كثري ا عن   أشياء تعرّب  هيعند إلقاء التحية ا م حيّ ـأو الب عد عن الشخص ال مثال  إنزال القبعة عند التحية 

ي يالـم   ةعالق حيث كانوا يرتددون  ،. مل تكن تصرفات التشيكيني ختتلف كثري ا يف ساحة فنتسلاـم حيّ الب ح 
يف منطقة ساحة موقع ا  نراِلهجأسكرزيونه شركة التأمني اختذت اجر، حانات النبيذ واملقاهي. على املت
يف هذه الشركة خريج حصل  1907بالقرب من شارع أوبست، وقد و ظ ف منذ خريف ، أيض افنتسل 

ة من خالل نافذة شقّ األيام لك تيف لو نظرت ميلينا ف فرانتس كافكا.وهو ، الدكتوراهللتو على شهادة 
ا  إىلوالديها لرأت رمبا فرانتس الشاب مهروال    يف أيام عمله كل صباح قبل الساعة الثامنة، أو خارج 

 يف قبو ق صر يقع يف زقاق أوبست. نبيذحانة  ، وهيورادوإْلدالعطلة من 
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