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فيسبوكيات
«فرانز كافكا»
آلندي وارهول
()1980

ّ
النسوي» لدى غريتا ساسما أخت
ّ
غ ــريـ ـغ ــور ،وركـ ـ ـ ــز ع ـل ـي ـهــا ك ـث ـي ــرون
بـكــونـهــا أح ــد األع ـم ــال ال ـتــي تـمـ ّـهــد
لفكرة الخضوع للقانون والسلطة،
ب ـ ـخـ ــاصـ ــة حـ ـ ــن ي ـ ـ ـقـ ـ ــارن غ ــريـ ـغ ــور
بـعــد تـحـ ّـولــه بــن صــورتــه الـحــالـ ّـيــة
ّ
وصورته السابقة حني كان بالبزة
الـعـسـكـ ّ
ـريــة ،وخــوفــه ال ـغــرائ ـبـ ّـي من
ّ
التأخر عن العمل ومواجهة مديره
ّ
ُ
رغــم أن هــذا ي ّ
فترض أن يكون آخر
ْ
ّ
َّ
تحول إلى حشرة؛
ما يفكر فيه َمن
ع ــدا عــن تطبيق املـنـهــج الـفــرويــديّ
مــن ناحية أوديـبـ ّـيــة بـشــأن العالقة
ب ــن غ ــري ـغ ــور ّوأب ـ ـيـ ــه ،م ــن دون أن
ننسى تركيز نقاد عديدين ،أبرزهم
ّ
األميركي هارولد بلوم ،على
الناقد
«يـ ـه ـ ّ
ـودي ــة» ك ــاف ـك ــا ،ورب ـ ــط الـقـصــة
ب ــال ـظ ــرف الـ ـت ــاريـ ـخ ـ ّـي ل ـل ـي ـهــود فــي
براغ مطلع القرن العشرين.
ق ــد يـ ـك ــون س ـب ـ ُـب رواج ك ـ ّـاف ـك ــا هــو
ّ
تنوع مــدارس شـ ّـراحــه ونــقــاده؛ أي،
ُ
اشتهر كافكا بفضل تأويل كتابته
ال ب ـف ـضــل ك ـتــاب ـتــه ال ـت ــي كـ ــان ثـ ّـمــة
م ـبــال ـغــة ب ـش ــأن أه ـم ـي ـت ـهــا أح ـيــانــا.
ولـعــل أح ــد أس ـبــاب تـبــايــن وجـهــات
النظر بـشــأن «الـتـحـ ّـول» يـعــود إلى
ت ـش ــدي ــد ك ــاف ـك ــا ع ـل ــى وجـ ـ ــوب ع ــدم
الـتــركـيــز عـلــى ال ـح ـشــرة بــذات ـهــا ،إذ
رفــض إدراج صــورة لغريغور بعد
تـحـ ّـولــه على غــاف الطبعة األولــى
م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـصـ ــة« :ال يـ ـمـ ـك ــن ت ـص ــوي ــر
الـ ـحـ ـش ــرة ب ــذاتـ ـه ــا .ف ـل ـت ـكــن صـ ــورة
ب ــاب مـفـتــوح وال ـظــام خلفه بينما
ّ
ال ـح ـش ــرة الم ــرئ ـ ّـي ــة ،وال ح ــت ــى مــن
مسافة بعيدة» .وال يزال هذا الباب،
رغ ــم م ــرور مـئــة ع ــام ،مـشــرعــا على
احتماالت مفتوحة.

ــوهبة إلى العواطف؟
فـقــد كــانــت الــوسـيـلــة الــوحـيــدة التي
تـحــافــظ عـلــى ال ـحــب كـفـكــرة مـقـ ّـدســة
ّ
محاطة بهالة بلورية.
ّ
ل ـنــا أن ن ـشــكــك ف ــي م ـقــولــة هــايــدغــر
«اللغة مسكن اإلن ـســان» ،فالكلمات
ً
ل ـي ـســت «ت ـم ـث ـي ــا» représentation
ل ــأشـ ـي ــاء ،ول ـي ـس ــت ع ــرض ــا مـحـضــا
ل ـه ــا ،ك ـمــا أن االل ـت ـب ــاس ل ـيــس أمـ ـرًا
عرضيًا في اللغة ،فهي أداة تواصل
وأداة ال تــواصــل فــي الــوقــت نفسه.
الـ ــذات املتكلمة ال تستعمل كلمات
ّ
محملة بآثار
خاصة بها ،بل تكون
اس ـت ـع ـم ــاالت س ــاب ـق ــة مـتـحـكـمــة فــي
شــوقـهــا وتـفـكـيــرهــا ،بـحـيــث أن ـهــا ال
تقول بالضبط ما تريد أن تقول ،وال
تـقــول مــا تــريــد أن تـقــول فحسب .ثم
إن دالل ــة كالمها تتوقف على ّ
تقبل
اآلخر وتأويله.
يقول فوكو في «الكلمات واألشياء»:
ّ
ّ
خلف
«أتكلم ألوجــد ّفــإذا بــي أمـحــي ّ
اللغة التي أتكلمها ،والـتــي ال تكف
عن الهمس والهدير داخــل كياني».
ظلت األبــواب موصدة على فيليس،
ّ
ويضيق عليها
جدارًا لغويًا ينفيها
ويطردها حتى فسخ كافكا خطوبته

منها للمرة الثانيةُ ،مشهرًا جسده
املـ ـص ــاب ب ــال ـس ــل كـ ـس ــاح ،لـيـقـتــرح
الـ ـ ـ ـ ــزواج بـ ـع ــد فـ ـت ــرة قـ ـصـ ـي ــرة عـلــى
ّ
جولي فوريزيك التي «ال تقل تفاهة
عــن ه ــذه الــذبــابــة الـتــي تحلق نحو
الضوء».
التباسات عدة في يوميات كافكا ال
ّ
التمهل ،نجد تدوينة
تزال تدفع الى
َ
في اليوميات عن إعجابه بجسدي
ش ـ ــاب ـ ــن س ـ ــوي ـ ــدي ـ ــن رآه ـ ـ ـمـ ـ ــا ع ـلــى
الشاطئ وداعبته عنهما تصورات
ً
جـنـسـيــة ،ف ـض ــا ع ــن ص ــراع ــه لقمع
مـ ـش ــاع ــره تـ ـج ــاه ب ـع ــض أص ــدق ــائ ــه
الـ ــذكـ ــور ،ال س ـي ـمــا صــدي ـقــه مــاكــس
برود الذي عهد إليه بتركته األدبية
مرفقة بوصية حرقها.
أم ــا ال ـن ـســاء ال ـل ــوات ــي أح ـب ـب ـنــه ،فقد
كان يعاملهن كـ «فتيات صغيرات»
ويطلب منهن باستمرار أن يعطينه
صـ ـ ـ ــورة لـ ـه ــن عـ ـن ــدم ــا كـ ــن فـ ــي ســن
الشباب املبكر.
ص ــور فيليس الـطـفـلــة قـ ّـربـتــه منها
«أش ـ ـع ـ ــر أن ـ ـنـ ــي أق ـ ـ ـ ــرب م ـ ــن الـ ـفـ ـت ــاة
الـصـغـيــرة وأسـتـطـيــع ان أقـ ــول لها
ك ــل ش ـ ــيء ،أمـ ــا ال ـس ـي ــدة فـتـشـعــرنــي

بالكثير مــن االح ـت ــرام» .وإث ــر لقائه
ب ـم ـي ـل ـي ـن ــا مـ ـت ــرجـ ـم ــة ق ـص ـص ــه إل ــى
التشيكية ،كتب إليها« :بالنسبة ّ
إلي،
لست امــرأة بل فتاة شابة ،لم أعرف
ف ــي حـيــاتــي ف ـتــاة أش ـ ّـد صـبــا مـنــك».
ك ــان صــاحــب «امل ـســخ» فــي السابعة
والثالثني ،عندما ّ
تعرف إلى ميلينا
جـيـسـيـنـكــا ف ــي أحـ ــد م ـقــاهــي بـ ــراغ،
وهـ ــي ام ـ ـ ــرأة ف ــي ال ـع ـش ــري ــن تـعـيــش
زواجــا بائسًا وتمتلك شهية متقدة
وعنيفة للحياة واألدب.
أرادت أن ت ـت ــرج ــم إل ـ ــى الـتـشـيـكـيــة
مجموعة مؤلفاته مثل «املحاكمة»
و«امل ـســخ» ،وكــانــت تلك بــدايــة حــوار
شـغـلـتــه سـ ـع ــادة م ـف ــرط ــة ،ح ـيـّـث كل
لحظة عابرة هي نموذج مصغر عن
الخلود «إنـنــي أعـيــش هنا فــي خير
حال ،وال يطيق الجسد الفاني مزيدًا
من العناية.
وت ـط ــل ش ــرف ــة غــرف ـتــي ع ـلــى حــديـقــة
مـ ـ ـح ـ ــاط ـ ــة بـ ـ ـ ـس ـ ـ ــور ،ت ـ ـ ــزده ـ ـ ــر ف ـي ـه ــا
الشجيرات املزهرة (إن النباتات هنا
غريبة ،فالزهور تتفتح في بطء أمام
شرفتي في جو مثل جو براغ تتجمد
فيه بالفعل بــرك امل ـيــاه) ،وتتعرض

شرفة الغرفة كذلك ألشعة الشمس،
أو باألحرى للسماء التي تحجبها
الـسـحــب إل ــى م ــا الن ـهــايــة ،تــزورنــي
فـ ــي الـ ـغ ــرف ــة ال ـس ـح ــال ــي والـ ـطـ ـي ــور،
وأنـ ـ ـ ـ ــواع م ـخ ـت ـل ـفــة مـ ــن الـ ـك ــائـ ـن ــات،
تزورني أزواجــا أزواجــا ،إنني أرغب
رغبة شديدة في أن تكوني هنا في
مـ ـي ــران .»...غـيــر أن كــافـكــا ال يتنازل
عن إحداث أثر في اآلخرين بتحويل
الـعــاقــة إل ــى كــرسـ ّـي اع ـت ــراف ،يريد
تحديد املكان الذي يمكن أن يشغله،
ً
فيجهد ويــؤلــف جـمــا ال يستطيع
ال ـخ ــروج مـنـهــا أو االس ـت ـق ــرار فيها
تمامًا كالكاردينال بالو الذي ُسجن
فـ ــي ق ـف ــص مـ ــن دون أن يـسـتـطـيــع
ال ــوق ــوف ف ـيــه أو ال ـت ـم ــدد بــداخ ـلــه-
ّ
ّ
تصدع مبهم
حتى ُيطل من ردوده
للحب وش ــوق لـلـخــاص« :ميلينا،
ينبغي االنـتـهــاء مــن ه ــذه الــرســائــل
املترنحة ،لقد ّ
حولتنا إلى مجانني.
فال يمكنني ،على أي حال ،االحتفاظ
بزوبعة داخــل غرفتي» .هل تحتاج
امل ــوهـ ـب ــة إلـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــواطـ ــف؟ يـجـيــب
جــوزيــف جــوبـيــر« :أج ــل إلــى الكثير
من العواطف املقموعة».

خشبي ٌ
ٌ
ّ
واحد،
حصان
لم يكن َّثمة
ٌ
بل أحصنة كثيرة،
ْ
ْ
الحملة كان يدعى
أحد في
ِ
لكن ما من ٍ
«أودسيوس».
وحني سقطت طروادة
ظهر ٌ
َ
َ
مئات يحملون اسمه،
وكل منهم ّيدعي أنه هو
ُ
ويطالب بثمن «خدمته».
ترى هل لنا أن َ
نلوم أحدًا
َ
غير طروادة التي سقطت؟
سامي مهدي
(شاعر عراقي)
كانت شهوة الشاعر هي امليكرفون.
إذا أمسك به فهو راغب في أن ال يفلته
م ــن ي ـ ــده ،ك ــي ي ـح ـكــي وي ـح ـكــي حتى
يهرب الناس.
هذا الزمن انتهى .صار ذكرى قديمة.
اآلن لديه الفيسبوك .وهو يلبي شهوته
األعمق :الكالم بال توقف .ليست هناك
قاعة كــي يهرب منها الـنــاس ضجرا.
وليس هناك منافسون يزاحمونه على
املـيـكــرفــون .يستطيع أن يـتـحــدث بال
توقف طوال الليل والنهار.
الفيسبوك غير حياة الشعراء .قبلها
كــانــوا شـيـئــا ،وبـعــدهــا ص ــاروا شيئا
آخر.
مرضهم الخبيث ،شهوة الكالم ،وصل
إلى ذروته القصوى.
ال أستثني نفسي بالطبع.
زكريا محمد
(شاعر وكاتب فلسطيني)
ّ
كــلـمــا اق ـتــرب مــوعـ ُـد ص ــدور «اآلداب»
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـج ــدي ــدة ،م ــع أرشـيـفـهــا
ُ
ّ
البريق في ّ
عيني،
الضاج بالحياة ،ازداد
ّ
ْ
التحدي.
واشتعلت شراييني بنار
سماح إدريس
(كاتب لبناني)
كـيــف نـنـظــر كـمـصــريــن إل ــى الـتــدخــل
الروسي في سوريا ،ونحن لم يصلنا
خبر انهيار االتحاد السوفيتي حتى
اآلن؟!
أثناء زيارة بوتني إلى القاهرة ،منذ عدة
أشهر ،كتب أحــد الروائيني املصريني
م ـقــال ـتــن ،يـعـبــر فـيـهـمــا ع ــن سـعــادتــه
بعودة مصر إلى املعسكر االشتراكي!
أحمد زكريا
(كاتب مصري)
بـ ـع ــد« :ضـ ـغ ــط ال ـك ـت ــاب ــة وسـ ـك ــره ــا»،
ّ
و«ذاك ـ ـ ـ ــرة الـ ـح ــك ــائ ــن» ،أق ـ ــوم ب ــإع ــداد
الكتاب الثالث فــي سلسلة كتبي عن
الكتابة .عنوانه« :تحت ظل الكتابة».
أمير تاج السر
(كاتب سوداني)

