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  نادر ثانی

 ٢٠١٧ جوالی ٠۵

  من و کافکا

  
اه) يولی، ژوئيه(امروز سوم جوالی  م تيرم سن]سرطان[برابر با دوازدھ ا، نوي رانتس کافک الروز زادروز ف زرگ ۀد، س  ب

ن، يکی از  ان م ه گم شريت است"غول"قرن بيستم و، ب دان ب ين روزی در سال . ھای جاوي راگ ١٨٨٣او در چن  در پ

وز چھل ، زمانی١٩٢۴سال ) يونی، ژوئن(به دنيا آمد و در سوم جون ) پايتخت جمھوری چک امروز( ه ھن الگی را  ک س

 .از سر نگذرانده بود، در اثر ابتال به بيماری سل درگذشت

ا. ام در خالل سالھای زندگيم بسيار و در شرايطی بسيار گوناگون خوانده رای رضايت دادن ئبه ياد دارم روزھ ه ب ی را ک

زن ناحيه برای ھر  دانستم با پدرم تاخت زدم و در ازای در اختيار گذاشتن رانم به آمپول به زدن آمپولی که ضروری نمی

اب  ول يک کت رفتم آمپ اد دارم روزھ. گ ه ي ه و از دستئاب ھر رفت ارک ش شت پ ه پ ه ب اب ی را ک ا کت ھای آنج ای  فروش ھ

رزمين ئبه ياد دارم شبھا. کردم داد، خريداری می پيچيد و به دست من می روزنامه میدر ای را که  ممنوعه ی را که در زي

ه  ای ممنوع تان کتابھ ر از دوس ه نف ا س راه دو و ي ه ھم ه ب و(خان سيم گ ادر از ماک اب م ژه کت ه وي سی ) رکیب را رونوي

دم شده رمانھای نويسندگان روس را می داده  سازمانزمانی را که به شکلبه ياد دارم . کرديم می رای . خوان ه ب ولعی را ک

ويم از  رد و چه بگ اد نخواھم ب ز از ي تم ھرگ دايت و غالمحسين ساعدی داش ای صادق ھ ان "خواندن کتابھ شير، قھرم ب

اه  اما ھيچ. ام خواستم قبول کنم که داستان را به پايان رسانده را خواندم و گويا نمی آنکه بارھا و بارھا و بارھا " صحرا گ

  .اند ھای فرانتس کافکا تکان نداده ای در مجموع خود من را مانند نوشته ھای ھيچ نويسنده نوشته

سياری از صفحات  دن ب ال خوان ه در ح اد دارم ک ه ي ه"ب ه آن" (محاکم انی ک ژه زم ه وي ه ز ب ورا ب ان س دميدنب ) ی خوان

اکار. اين لرزش را بگيرمتوانستم جلوی  کردم نمی لرزيدم و ھر چه می می وانئ به ج ی لي ه ديگر حت ود ک يده ب ھای  ی رس

  .ترسيدم دانم، شايد می راستی نمیلرزيدم و ب می. يز کارگر نبودندلبريز از چای داغ ن

ار  کردم نمی بودم و ھر چه تالش میرسيده " قصر"به ياد دارم زمانی را که به آخرين صفحات  توانستم جلوتر بروم؛ انگ

تم ه آن سطور را نداش از و . که يخ زده بودم؛ انگار که منجمد شده بودم و ديگر توان کشاندن خود از اين سطور ب از، ب ب
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يان نزديک بشوم؟ خواستم به پا خواستم چيزی از دست بدھم؟ نمی نمی. خواندم خواندم و می باز ھم باز ھمان سطور را می

م نمی سالھای بسيار از پس ھم سپری شده. دانم خواستم نگاه به پايان راه بيندازم؟ نمی نمی م در آن برھ اند اما ھنوز ھ  ۀدان

  .زمانی بر سر من چه آمده بود

ودمان، خودم، خودت، خودش، خ. شد اختيار اشک از چشمانم جاری می بی" مسخ"ی را که با خواندن ئبه ياد دارم روزھا

ا شده و  ديدم که دنيای پيرامون چگونه نظاره ديدم و می خودتان و خودشان را به جای قھرمان داستان می سی م ر دگردي گ

در نھايت نه تنھا به اين دگرديسی عادت کرده بلکه آن را پذيرفته و ما را در شکل تازه، شکلی که اصل وجودی ما نبوده 

  .ايد باشد، با ما تنھا خواھد گذاشتو نب

اره ای که گويا می خواندم، نوشته را می" نامه به پدر"ھای وحشتناکی را که  به ياد دارم ھفته د کف و خواھ امی ئگ رای تم ی ب

ا می تازاند؛ اما از چه رو؟ به کجا؟ با چه ھدفی؟ و به کجا می تازد و می ای که می ما باشد، نوشته و رسد و ي اند؟ گ ی ئرس

ه شد ود و ۀفريادھای فرانتس کافکا فريادھای در گلو خف ا ب امی م در" تم ه" پ زی جز جامع دگی  چي ه در آن زن ود ک ای نب

  .خواست اجازه دھد خود باشيم و برای خود بودن و خود شدن رشد کنيم ای که نمی کرديم، جامعه می

ودم و  روه محکومين"به ياد دارم روزی را که در اتوبوس نشسته ب ان  ا میر" گ ه آنچن دم ک اه متوجه ش ه ناگ دم و ب خوان

ق شدم .  ديگر منقلب شده و باال خواھم آوردۀام که تا چند لحظ ثير نوشته قرار گرفتهأتحت ت زنگ اتوبوس را زده و موف

االآوردنی س تا زمانی انم، خود را نگه دارم و سپس ب  خت وکه اتوبوس توقف کرده و من بتوانم خود را از آن ميان برھ

  .ناچار و با رنگی باخته روی زمين نشستن و خيره به ھمه جا و ھيچ جا نگريستن، نگاه کردن و نديدنُپردرد بود و ب

سيار و چيرگی خاص خود آنئکافکا بخشی از دردھای بشر امروزی را ديده بود و با توانا ارش  ی ب دگان آث ه خوانن را ب

ااو ن. او تمامی دردھا را نديده بود. کرد عرضه می ل وجود دردھ ه دلي سترده ب ا میئگاھی گ ه از آنھ و . گفت نداشت ی ک

ود و عرضه نمی ه ب ا نيافت رد مھمتر از ھمه او راھی برای چيره شدن بر اين دردھ شان . ک ام او در ن سيار او و پي وان ب ت

  .ديد کرد و می پروای دردی بود که با تمامی وجود حس می نکرده و بی پرده، آرايش دادن بی

ه دوستش : نويسم آور است که می  که برای خودم نيز چه اعجابراستیب راد"چه خوب ک اکس ب ت" م ق او را ۀخواس  مطل

د ھای او را تشکيل می مانده جای و بخش اعظم به(برآورده نکرده و متونی را که از کافکا به جای مانده بود  ان ) دھن از مي

  !نبرده و به دست چاپ سپرد

سان . خوانم ام و می  خوانده بودم و پس از خواندن کافکا نيز بسيار خواندهپيش از خواندن کافکا بسيار از دردھای ديگر ان

تکم خودم ئام و از دليل وجودی اين دردھا و مھمتر از ھمه در مورد راه رھا امروز خوانده ی از اين دردھا، راھی که دس

ه. اند دادهھای خود من را تکان  بسياری از افراد با نوشته. به آن باور دارم د بسياری برايم از دردھا گفت ا من . ان سياری ب ب

ا دليل وجود درد را در ميان گذاشته شان دادهئاند و مھمتر از ھمه بسياری راه رھ ه من ن د ی از درد را ب داستايوسکی، . ان

ز، م رزاد،ؤِکامو، ھدايت، سارتر، احمدزاده، پويان، ساعدی، دبوار، فرويد ، داوکين ورکی، پي انون، منی، گ  چامسکی، ف

تاين س، اش ارکس، انگل سکی،  م عاعيان، ماياکوف تريندبری، ش نجری، اس انی، س ی، دھق ستوی، بھرنگ ز، تول ک، ھيچن ب

گ،  شتن،  ھاوکين ت، اني شی، آرن و، گرام ودا، ھوگ سون، ب سپير، مارتين ين، شک ر، لن دن، ولت روم، لن وارا، ف ت، گ برش

ان ھستندھورنای، ديکنز، دورکھايم و ورنستروم تنھا برج ن مي د از اي ا از جمل. ستگانی چن ه من را ۀآنھ انی ھستند ک  آن

يچ ياری کردند تا بتوانم فراتر رفته، خود و راه خود را بيابم و از اين ا ھ ان  رو ھمواره از آنان سپاسگزارم، ام يک از آن

  .ستثير بگذارد و به ناچار به انديشه وادارد که کافکا توانأنتوانست من را آنچنان تحت ت

  !يادش گرامی باد

 ١٣٩۶ ]سرطان[ تيرماه١٢استکھلم، 


