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هل تعد ترجمة األدب العربي معيارًا أدبيًا صرفًا أم شهرة الرواية في بيئتها؟
لكونها المحرك األساسي للثقافة  ..

اخلمرية  فعل  يفعل  ثقايف  حمرك  هي  الرتجمة 
تقدم  اإذ  الكيماوية؛  التفاعالت  يف  احلّفازة 
والباحث  للمبدع  التي ميكن  املنا�سبة  الأر�سية 
اإىل  ينطلق  ثم  ومن  عليها  يقف  اأن  والعامل 
ويخرتع.  ويبتكر  فيها  ويبدع  جديدة  عوامل 
من  توفره  مبا  الرتجمة  ت�سنعها  الأر�سية  هذه 
معارف ال�سعوب الأخرى التي حققت تراكًما عرب 
التاريخ ميكنها دفع النخبة الفكرية من النقطة 
ال�سفر،  الب�رشية ولي�س من  الثقافة  التي بلغتها 
متكنت  واأ�ساليب  مناذج  من  تقدمه  مبا  وكذلك 
كفاحها  عرب  اإيجادها  من  ال�سابقة  ال�سعوب 
الب�رشي  العقل  لتح�سني  وامل�ستمر  املتوا�سل 
من  بد  ل  ولكن  الإن�سان،  لدى  املعرفة  وتطوير 
معيار  هناك  هل  اأهمها  ت�ساوؤلت  عدة  طرح 
يجعل من الرواية العربية مر�سحة للرتجمة اإىل 
اأم  اأدبي �رشف؟  لغة اأجنبية ؟.. وهل هو معيار 

�سهرة الرواية يف بيئتها؟
اأخرى  م�سكلة  على  الرتجمة  عملية  فتنطوي 
اللغة  يف  يوجد  اإذ  النحو،  قواعد  يف  تتمّثل 
وامل�سارع  املا�سي  هي  اأزمنة  ثالثة  العربية 
وامل�ستقبل. ولأن اللغة العربية ل تعرف الأزمنة 
اأو امل�ستمرة، ينبغي للمرتجمني �سياغة  التامة 
اأقرب زمن ممكن. ويف ما  اجلمل الإنكليزية يف 
�سمري  العربية  اللغة  ت�سيف  بال�سمائر،  يتعّلق 
واحدة،  مّرة  الفعل  نهاية  اإىل  املت�سل  الغائب 
يف  فعل  كل  قبل  ال�سمائر  و�سع  يتكرر  فيما 
العربية  اللغة  ت�ستخدم  ل  كما  الإنكليزية.  اللغة 
املرتجم  لي�سبح  املخت�رشة،  الكلمات  اأي�سًا 
حبي�س اأ�سوار املعاجم املفتوحة واملقيد بكلمات 
حمددة عليه اأن يقوم بتحويلها اإىل لغات اأخرى 

والبحث عن ال�ستعارة باللغة الأم.
لكل هذه الأ�سباب، هل ينبغي للموؤلف اأن يكون 
مرحلة  خالل  باملرتجم  دائم  توا�سل  على 
املرتجم  الن�س  �سياغة  من  للتاأكد  الرتجمة 
الهوى  اأبو  �سوزان  الكاتبة  اأ�سدت  عاليٍة؟  بدقٍة 
يف  الراغبني  للموؤلفني  الن�سائح  بع�س  ا  اأي�سً
اأهمية  اإىل  فاأ�سارت  الأدبية،  اأعمالهم  ترجمة 
بني  جيدة  عالقة  وبناء  املرتجم  مع  التحدث 
عربيًا  املوؤلف  كان  اإذا  اأنه  واأو�سحت  الطرفني. 
اأن يتحاور  وي�ستطيع قراءة العربية، فمن املهم 
اإذا كان مهتمًا  �سّيما  با�ستمرار مع املرتجم، ل 
باأن يكون جزًءا من عملية الرتجمة، واإذا كانت 
اأخرى،  لغات  اإىل  بالرتجمة  مقرتنة  العاملية 
يقرن  ال�رش،  تاج  اأمري  ال�سوداين  الروائي  فاإن 
اأجملها  �ستى  بعوامل  )الرتجمة(  العملية  هذه 
يف "احلظ وامل�سادفة والعالقات اخلا�سة التي 

النب�س  اأو  اأوروبي  مبرتجم  عربيا  كاتبا  تربط 
�سيئا  عنها  يعرف  اأن  الغرب  يهم  موا�سيع،  يف 
مثل الكتابة يف الدين ب�سلبية، واإيراد مقتطفات 
هو  العاملي  الكاتب  اأن  اإىل  لفًتا  العنف.."،  من 
الكاتب الذي يحدث، هو اأو ن�سه املرتجم  تاأثريا 
القراءة  جمهور  من  اأعر�س  جمهور  لدى  ما 
جيدها  الكتب،  وراء  يلهث  الذي  الروتيني 
يف  توؤثر  كتابية  مدر�سة  يكون  واأن  ورديئها، 

اأجيال كتابية يف اأية لغة يرتجم اإليها.
الأديبة  مع  املو�سوع  هذا  حول  احلديث  وعن 
عن  الأول  املركز  حائزة  العزيز"  عبد  "�سناء 
"فيدباك"  رواية  عن  ال�سالح  الطيب  جائزة 
بعينها  معايري  اإىل  الإبداع  يحتكم  اأن  فاأ�سارت 
حتى مع اإ�سافة كلمة �سيقة مثل فنية؛ ل اأجده 
لالإبداع  تالية  م�ساألة  فاملعايري  مريًحا،  اأمًرا 
يف  معايري  كلمة  اأن  كما  عليه،  �سابقة  ولي�ست 
فعادة  الإبداع  حلرية  تقييًدا  تت�سمن  ذاتها  حد 
اأعمال �رشبت كل املعايري بعر�س  ما تفاجئنا 
وو�سعت  وانت�ساًرا  ذيوًعا  وحققت  احلائط 

الذيوع  ياأتي  هنا  ومن  بنف�سها،  معايريها 
الرتجمة  عند  الختيار  يف  الأ�سا�س  باعتباره 
العمل  مالم�سة  من  اإل  ياأتي  ل  الذيوع  ولعل 
تلك  ي�سعوا  مل  القراء  من  عري�سة  فئة  لقلوب 
فقط  هم  يقروؤون  وهم  اأذهانهم  يف  املعايري 
يف  العمل  وانت�سار  قراأوا،  ملا  واهتزوا  اأح�سوا 
بيئته هو ما يجعله مر�سًحا بقوة للرتجمة لنيل 
مزيد من الذيوع يف بيئات اأخرى واختباره على 

اأذن القارئ الذي يحمل ثقافة مغايرة.
اأما م�ساألة اأن يتوا�سل املرتجم مع كاتب العمل 
الأعمال  عن  ماذا  مهما:  �سوؤال  ي�ستدعي  فهو 
التي مات كاتبوها، قد يكون مهمًا اإذا ما ت�سنى 
يقف  ما  فكثريا  الكاتب،  مع  التوا�سل  للمرتجم 
املرتجم عند تعبري بعينه ويظل يلح عليه �سوؤال 
الن�س  يف  يتوغل  اأن  مبجرد  ولكنه  ق�سد؟  ماذا 
�سلم  قد  نف�سه  الن�س  وكاأن  املعنى  اإليه  يت�سلل 

زمامه اإليه بعد اأن تعارفا.
واأكد املرتجم "اأحمد �سالح الدين" الذي ا�ستهر 
برتجماته من الرو�سية اإىل العربية، اأنه بالطبع 

هناك معايري لختيار العمل املرتجم، ويجب اأن 
الأ�سلية  لغته  يف  ومتميًزا  اأ�سًيال  العمل  يكون 
بالأ�سا�س، واأن تكون الفكرة التي يتناولها تقدم 
جديًدا للقارئ وذات قيمة فنية. ولكن هناك اأمراً 
لآخر،  بلد  من  تختلف  القارئ  ذائقة  اأن  مهمًا، 
ب�سكل  عماًل  لندن  يف  القارئ  ي�ستقبل  فرمبا 
يختلف عن ا�ستقبال قارئ يف براغ على �سبيل 
�سنوات  خالل  يحدث  ما  احلقيقة،  ويف  املثال. 
ل�سببني  بالأ�سا�س  ترتجم  الأعمال  اأن  طويلة 
رئي�سيني: الأول، ح�سول العمل اأو �ساحبه على 
جائزة هامة مما يلفت نظر النا�رشين لها فيتم 
تر�سيحها للرتجمة على الفور. ال�سبب الآخر، اأن 
العمل يتناول فكرة مثرية للجدل، حتى واإن كان 
الكاتب  لأن  العمل  العمل �سعيفا. ورمبا يرتجم 
له عالقة قوية باأهل الثقافة، كاأن يكون مقيما 
مثال ب�سفة دائمة يف البلد التي يرتجم عمله اإىل 
لغتها، اأو اأن يكون قد در�س يف هذا البلد و�سار 
من اأعالم الثقافة والفن، وظل متوا�سال مع اأهل 
الأدب هناك. لكن ورغم كل �سيء، اأرى اأن القيمة 

اأن تكون هي  الأدبية للعمل هي الباقية ويجب 
هذا  وليتحقق  غريه،  ولي�س  الرئي�سي  املعيار 
يجب وجود عملية فرز نقدي حقيقي وحماولت 
دائما  ت�سمح  التي  التوا�سل  م�ستمرة ملد ج�سور 
بتعريف الكّتاب واأعمالهم للقارئ الأجنبي مبا 
الأعمال  ت�ستقبل  وا�سعة  تلٍق  م�ساحات  يخلق 

املرتجمة.
الرتجمة  اأهمية   وعلق حممد ح�سن علوان على 
وهي  اأ�سا�سية  مهمة  لها  باأن  الأدبية  واجلوائز 
والفرز.  املحاكمة  ولي�س  والدعم،  الت�سجيع 
القائمة  اإىل  و�سولها  فاإن  لروايتي  وبالن�سبة 
الق�سرية يف البوكر عام 2013 هو اأمٌر اإيجابي 
الأجانب  النا�رشين  اهتمام  ولعل  ذاته،  بحد 
الرت�ّسح  لهذا  ثمرة  جاء  وترجمتها  بالرواية 
الرواية  بجائزة  فوزها  اأن  كما  للبوكر.  املبكر 
فر�سة  اأي�سًا  هو  الفرن�سية  العربية عن طبعتها 
الفرن�سية  قراء  من  ممكن  عدد  اأكرب  لإقناع 
ودعمًا  ت�سجيعًا  يل  يحقق  ما  وهو  بقراءتها 

كبريين، وهو ما يحقق اأهداف اجلائزة.

بغداد_ متابعة

 "7 أيام في بغداد"
والمسرح تحتفي 
وفلسفته في الحبمردوخ في الكتابةبعيدها الـ62 

�سدرت حديثًا عن دار الفارابي، بريوت، رواية "7 اأيام يف بغداد" لفوزية عرفات. 
بهذا  يكون  اأن  تتوقع  مل  لكنها  و�سيمًا،  اأنَّ حبيبها  تعلم  "كانت  الرواية  من  نقراأ   
ال�رشق  �سحر  العميقة  ومالحمه  بوجهه  يخت�رش  اأن  واحد  لرجل  وكيف  ال�سحر، 
عينيه  بغداد يف  راأت  املدن،  اأعظم  اإىل  الهادئة  تفا�سيل وجهه  �سافرت عرب  كله، 
الغائرتني،  غمازتيه  يف  دم�سق  واأزقة  الوا�سعتني،  مقلتيه  يف  وبريوت  الداكنتني، 

راأت عقدا من لوؤلوؤ الدرة �ساغه اأمهر ال�ساغة مرت�سمًا فوق ثغره البا�سم".
الآث��ار  جمال  يف  دكتوراه  طالبة  البقاع،  حمافظة  من  لبنانية،  عرفات  فوزية 
يف  اأي��ام  "�سبعة  العربي.  الثقايف  الإرث  حماية  جمال  يف  ونا�سطة  واملتاحف، 

بغداد" هو عملها الروائي الأول.

، فعالية مبنا�سبة  ،اليوم  العا�رشة  ال�ساعة  ال�سينما وامل�رشح يف  تقيم دائرة 
فار�س  املخرج  وقال  الوطني.  امل�رشح  على خ�سبة  العراقية  ال�سينما«  »عيد 
�سيكون  العام  هذا  احلفل   »منهاج  ان  ال�سينما،  ق�سم  مدير  التميمي  طعمة 
مغايرا يف اعداد املطبوعات اخلا�سة باملنا�سبة وبالعرو�س التي �ستقدم ، 
ومنها لوحة ا�ستعرا�سية للفرقة الوطنية للفنون ال�سعبية عنوانها )�سينما(، 
من ت�سميم واخراج الفنان فوؤاد ذنون تدريب الفنانة هناء عبد اهلل والفنان 
عادل اللعيبي،اللوحة  التي تقدم لول مرة يف تاريخ الفرقة حتاكي م�سامني 
بع�س من الفالم ال�سينمائية العراقية كفيلم »الظامئون« و« احلار�س« وفيلم 

»اجلابي« .

اأن ت�رشع يف كتابة  للغاية و�سع خطة تف�سيلية قبل  اأن من املهم  "اأعتقد 
الكتابة،  يف  اأ�رشع  اأن  قبل  بالتف�سيل  �سيء  لكل  اأخطط  اأنا  الأوىل.  اجلملة 
لدّي خمطط عام وكومة مالحظات، حتى اأن ترتيب الف�سول اأخطط له منذ 
البدء، وكذلك احلوارات. هذه هي املرحلة اأولية ويف غاية الأهمية، وخميفة 
اأية رواية، لأنك تكون بعدها ملتزًما متاًما مبخطط  الوقت يف كتابة  بذات 
ما  واإذا  جمهد  طويل  عمل  الرواية  اأن  بال�سبط  اأعني  و�سعته،  الذي  عملك 
حتًما.  �سعيدة  غري  نهاية  اإىل  ف�ستنتهي  موفقة  غري  ال�رشوع  نقطة  كانت 
وتدع  بهدوء  جتل�س  اأن  ينبغي  اأنك  هي  الرواية  كتابة  يف  الثانية  املرحلة 

الأ�سياء تكت�سف نف�سها".

تعريف  كل  ال�ساأن يف  وهكذا  احلب،  هو  التعريف مما  اأ�سهل يف  باحلب  لي�س  ما 
ملعنى من املعاين اأو كائن من الكائنات. فنحن ن�ستطيع يف ملحة عني اأن نعرف 
اأن زيًدا لي�س بعمرو ، ولكننا ل ن�ستطيع يف هذه ال�سهولة اأن نذكر تعريف عمرو و 

زيد ونحيط باأو�ساف هذا اأو ذاك، ولو كّنا اأعرف العارفني بالإثنني.
وعلى هذا القيا�س نعّرف احلب من طريق النفي قبل تعريفه من طريق الإيجاب.

ول  والإن��اث،  الذكور  تعم  اجلن�سية  الغريزة  لأن  اجلن�سية؛  بالغريزة  احلب  فلي�س 
يكون احلب بغري تخ�سي�س ومتييز.

ولي�س احلب بال�سداقة؛ لأن ال�سداقة اأقوى ما تكون بني اثنني من جن�س واحد، 
واحلب اأقوى ما يكون بني اثنني من جن�سني خمتلفني.

عن صدر حديثا
طريقة

دائرة 

السينما
العقاد

قراءة في كتاب

بثينة  العراقية  والكاتبة  القا�سة  حتاول 
ال�سعبية:  “احلكاية  النا�رشي يف كتابها اجلديد 
احلكاية  اأن  الفرتا�س  وحتليل”،  درا�سة 
فاحللم  ال�سعوب،  يقظة”  “حلم  مبثابة  ال�سعبية 
اأف�سل يعّو�س ف�سلها  امل�سرتك لالإن�سانية بحياة 
ومعاناتها. وقد اقت�رشت درا�ستها على حكايات 
النا�رشي  تاأخذ  حتديدا.  واخلوارق  اجلان 
حلكاية  كراب  الكزاندر  الفولكلور  عامل  بتعريف 
من  نوع  اإنها  يقول  الذي  التعريف  ذلك  اجلان، 
ت�ستمد  واإنها  الأول،  البدائي  ال�سعبي  الق�س�س 
موادها  وتتخذ  متباينة،  م�سادر  من  مادتها 
بع�سها  يت�سف  التي  املتكررة،  اجلزئيات  �سكل 
الواقعية، يف حني يكون بع�سها  بقدر كاٍف من 
املا�سي  من  متخلفة  بقايا  عن  عبارة  الآخر 
قبل  ن�ساأت  التي  الأوىل  املعتقدات  اأ�سكال  متثل 
بع�س  يكون  وقد  طويلة.  بفرتة  احلكاية  تكوين 
اأوهام  من  ا�ستطرادا  اأو  تكملة  اجلزئيات  هذه 
التي  الثالثة  امل�سادر  اإىل  وا�ستنادا  الأحالم. 
اأن  على  الفولكلوريون  يجمع  كراب  حددها 
وجهة  عن  “تعرّب  كالأ�ساطري  اجلان  حكايات 
نظر اجلماعة التي ترى العامل والتاريخ بوا�سطة 
موقفها”. كما تلتفت النا�رشي اإىل راأي الباحث 
مزاحم الطائي، الذي يقول يف مقاله “الأ�سطورة 
“�سيطرت على الأذهان فكرة  الذات”،  من خالل 
جدال  ل  اأدبية  بديهية  اإىل  البع�س  يقلبها  كاد 
عامة  ال�سعبي  واخليال  الأ�سطورة  يف  ترى  فيها 
الجتماعية،  للعالئق  مو�سوعي  انعكا�س  جمرد 
عامة  وب�سورة  اليومية،  النا�س  واأحالم  واآمال 
ملا دعوه “وجدان اجلماعة”، ونافية لكل طابع 
يف  الأ�سطوري  البطل  ولي�س  لها،  فردي  ذاتي 
الذي  املجتمع  ل�سورة  عاك�سة  مراآة  غري  نظرها 
ولد فيه. ثم يفرت�س انبثاق الأ�ساطري من الذات 
مبداأ  هو  اأبدا  واحد  مبداأ  يحكمها  التي  الب�رشية 
ميزات  وتتمثل  للحياة.  العنيف  والفهم  اللذة 
احلاد،  النفعال  يف  لالأ�سطورة  الذاتي  البناء 
الب�رشية، والتوتر  واملبالغة والتهويل، واحل�سية 
النا�رشي  لكن  والالمعقول.  الإح�سا�س،  �سدة  اأو 
الأ�سطورة نابعة  تنفي وجود تعار�س بني كون 
من الذات الب�رشية وبني اأن تكون نابعة من واقع 
اجلماعة،  نظر  وجهة  وعن  عنها،  معربة  البيئة، 
الإن�سانية  والذات  الكل،  بع�س  هو  اجلزء  فاإن 
الفردية هي ذاتها يف كل مكان وزمان، ورغباتها 
واأحالمها ومتطلباتها الأ�سا�سية البدائية واحدة. 
والبابلية  ال�سومرية  اخللق  اأ�ساطري  هي  هكذا 
ُتعد  التي  والهندو�سية،  والإغريقية  وامل�رشية 
مت�سابهة  تعتقد،  كما  ال�سعبية  احلكاية  اأ�سل 
بع�سها مع  الآلهة  املدلول و�رشاعات  من حيث 

بع�س من جهة، ومع الإن�سان من جهة اأخرى.

اقتباس
 

احلب ل يعطي اإل ذاته، ول ياأخذ اإل من ذاته، وهو ل 
ِلك ول مُيًلك، فح�سبه اأّنه احلب. ميمَ

جربان خليل جربان

لقاوؤنا و دربنا الأرحب
و �ساطىء النهر

و الع�س يف حديقة الزهر
و حار�س احلديقة الطيب

و املعد الأخ�رش
هل تذكر ؟

لقاوؤنا اإذ ت�سبق املوعدا
خطاي ت�ستهدف عرب املدى

ركنًا هناك
على ر�سيف ال�سارع 

ال�ساخب
و حيث األقاك

�سبقت مثلي �ساعة املوعد
هناك تغدو فرحتي فرحتني
و اأقطع ال�سارع يف ملحتني

كاأن يف خطوي جناحني

هناك األقاك
يف قلق الأنتظار
منفعاًل م�ست�سار
تهتف . ابطاأت !

و يف خطفه
يفقدنا الر�سيف روحني مع 

الهوى طائرين

و ننثني نحو املدى الأبعد
قلبًا اإىل قلب ، يداً يف يد

هل تذكر ؟
و نعرب اجل�رش و من�سي اإىل

طريقنا الثاين على ال�ساطىء
طريقنا املن�رشح الهادىء

من�سي و من�سي و ملء قلبينا
في�س هناء ما له حد
و دربنا امل�سحورميتد

درب روؤوم الظل ، درب طويل
كنت اأرى مثله باأحالمي

قبل اللقاء
اأيام كان اللقاء

وهمًا جميل
كامل�ستحيل

هل تذكر ؟

فدوى طوقان 

ثقافة 

هل تذكر ؟قوة الموسيقى عند كافكا وهدف الفن
كما  غلطة”  لتكون  احلياة  كانت  املو�سيقى  "بدون 
امل�سهورين  القدماء  امُلفكرين  اأحد  )نيت�سه(،  �رشح 
املو�سيقى  لقوة  ن�سيب  تاأمالته  يف  كان  والذي 
كافكا(  )فرانز  التفت  لحقني  جيلني  بعد  و  الفريدة. 
اآخر �سوداوي عبقري  )1883-1924(، و هو كاتب 
ال�سوداوية،  �سديدة  بت�رشيحات  بالتنوير  موهوب  و 
اإىل هذا املو�سوع خالل حمادثاته اجلوالة مع رفيق 
جانو�س(  )غو�ستاف  الفكري  امُلحاور  و  مراهقته 
مع  ب�)حوارات  املعنون  كتابه  يف  واملجموعة 
كافكا(، الذي اأعطانا نظرة عن راأي الكاتب املكتئب 
الواقعية، واحلب وقوة  الطاوية، املظهر مقابل  حول 
 1922 �سنة  �سيف  جولت  اإحدى  خالل  ال�سرب. 
التخ�س�س  وهو  املو�سيقى،  اإىل  احلوار  دفة  حتولت 
ب�سغف  عاًما  ع�رشة  ال�سبع  ذو  )غو�ستاف(  اأراد  الذي 
�سديد اأن يدر�سه اإل اأن والده حرم عليه هذا امل�سعى. 
هي  املو�سيقى  اإن  ال�ساب:  رفيقه  )كافكا(  اأخرب 
يف  املبا�رش.  الذاتي  العامل  �سوت  الروح،  �سوت 
)غو�ستاف(  �سارك  حني  هذه  اأعقاب  يف  حمادثة 
مر�سده ق�سة ق�سرية كتبها بعنوان مو�سيقى ال�سمت 
املو�سيقى  ت�سكب  كيف  عن  باإ�سهاب  )كافكا(  علق 
هو  حي  هو  ما  كل  الروح:  على  فتنتها  و  �سحرها 
يف تبدل و تدفق، و ي�سدر �سوًتا و لكننا ل نحتفظ 
دورانه  و  الدم  تدفق  ن�سمع  ل  فنحن  منها.  بجزء  اإل 
�سوت  ل  و  اأج�سامنا،  اأن�سجة  يف  التلف  تزايد  ل  و   ،
عملياتنا الكيميائية، و لكن خاليا اأع�سائنا الرقيقة، 
األياف اأدمغتنا و اأع�سابنا و ب�رشتنا ُم�رشبة يف هذه 
هذا  لبيئتها.  ا�ستجابًة  تهتز  فهي  اخلافتة،  الأ�سوات 
هو اأ�سا�س قوة املو�سيقى، حيث ميكننا اأن نحرر هذه 

الهتزازات ال�سعورية العميقة، و لتنفيذ ذلك نوظيف 
الآلت املو�سيقية ليكون العامل احلا�سم هو اأ�سواتها 
املحتملة الداخلية. بعبارة اأخرى: ما هو حا�سم لي�س 
قوة ال�سوت اأو اللون الإيقاعي و لكن امليزة اخلفية، 
احلدة التي بها توؤثر القوة املو�سيقية على الأع�ساب. 
وعي  اهتزازت  اإىل  ترتقي  اأن  املو�سيقى  على  يجب 
حم�سو�سة.  غري  و   خافتة  �ستكون  اإل  و  الن�سان 
اجلب ال�سمت اإىل احلياة، اك�سف الغطاء عن ال�سوت 
)كافكا(  تناول  اأخرى  حمادثة  يف  لل�سمت.  املخفي 
قال  وال�سعر،  املو�سيقى  بني  والختالف  الت�سابه 
)كافكا( خماطًبا )غو�ستاف(: تخلق املو�سيقى متعًة 

اأكرث تعقيًدا بل و اأكرث خطًرا،  جديدة غري ملحوظة و 
اإىل ت�سنيف جموح املتع مبنحها  ال�سعر يهدف  لكن 
�سفة العقالنية و الثقافية، بتنقيتاه و بتحوليها اإىل 
احلياة  �سهوات  ُت�ساعف  املو�سيقى  اإن  ان�ساين.  �سيء 

بينما ال�سعر من ناحية اأخرى يهذبها و ي�سمو بها.
بالرغم من ذلك فقد كان )كافكا( ر�سيًقا يف حماولة 
املو�سيقى  املو�سيقى:اإن  �سطوة  من  نف�سه  حماية 
يف  فاأنا   .. البحر  ما  حد  اإىل  ُت�سبه  يل  بالن�سبة 
ح�سورها مهزوم، يراودين �سعور بالهيبة املفاجئة، 
خائف،  ذلك  من  بالرغم  لني  و  مفتون،  و  م�سحور 
اأنا  احلقيقة  يف  النهاية.  بلوغها  من  ب�سدة  خائف 

بحار �سيء.
رمبا  بالإنغمار،  )كافكا(  �سعور  ج�سامة  تبقى 
مرة  كتب  فقد  حبه،  ل�سدة  املبا�رش  الوحيد  املقيا�س 
اأريد  “ل  للقلب:  املوجعة  و  اجلميلة  ر�سائله  اأحد  يف 
اأن اأعرف ما تلب�سينه”، “ي�ستتني كثرًيا اأنني ل اأجيد 

التعاطي مع احلياة”.
والده  احتجاج  على  )غو�ستاف(  انتحب  عندما 
كان  ما  اإذا  وت�سائل  املو�سيقى  على  واعرتا�سه 
امتالكه لعقله اخلا�س مينحه احلق لع�سيان رغبات 
)كافكا(  و�سع  ذلك،  عن  بدًل  �سغفه  مالحقة  و  والده 
يدفع  الذي  ال�سبب  عن  اأعمق  تاأمل  اإىل  ت�ساوؤله 
الفنانني ل�سناعة فنهم: اإن ا�ستخدام الواحد لعقله هو 
بهذا  اأعني  ل  الأ�سهل خل�سارته، طبًعا  الطريقة  عادًة 
درا�ستك للمو�سيقى اأو اأنني اأعار�سها. باملقابل فاإن 
اأقوى العواطف و اأكرثها عمًقا هي القدرة على التمتع 
فاأنت  ولذلك  فن،  كل  يدفع  �سغف  هناك  بالعقالنية. 
جتاد و تعاين لأجل املو�سيقى و لكن الأمر ي�سري هكذا 
دوًما يف الفنون، يجب على ال�سخ�س اأن ُيلقي بحياته 

ليك�سبها.
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