
 ی انسان با جهان فرانتس کافکا؛ جراح رابطه
 

 
  

ای که  کند؛ نويسنده را جراحی میهايی عميق در واقعيت که جهان و انسان محصور اين جهان  ست با ريشه ای فرانتس کافکا نويسنده
 .های بوهمی، يهودی و آلمانی است آثارش بازتاب تقاطع فرهنگ

های پيچ در پيچ و هزارتوهای  تاکنون چند نسل از خوانندگان را از داالن)  در پراگ١٨٨٣ی سال  متولد سوم ژوييه(فرانتس کافکا 
ها از عالمگير شدن شهرت کافکا،  اما هنوز هم پس از گذشت سال. انده استی خود گذر های معماگونه ها و داستان ناپذير رمان پايان

 . خوانندگان آثارش تصويری ناقص از او در ذهن دارند
  

 
 ترجمه فارسی مسخ از  

 از فرزانه طاهري
 

افتند که يک  می» مسخ«کارشناسان که بگذريم، در بهترين حالت مردم با شنيدن نام فرانتس کافکا به ياد گرگور زامزا در نوول از 
ی معنايی  ی اين تصوير و ديدن تنها رويه و در ادامه. ای عظيم تبديل شده است روز صبح از خواب بيدار شد و دريافت که به حشره

 .تمامی گسسته است که ارتباط خود را با جهان به» گريز واقعيت«ای است  ه شود نويسند کا ساخته میای که از کاف آن، چهره
  

ای که آثارش  کند؛ نويسنده هايی عميق در واقعيت که جهان و انسان محصور اين جهان را جراحی می ست با ريشه ای اما کافکا نويسنده
 . ی استهای بوهمی، يهودی و آلمان بازتاب تقاطع فرهنگ

  
نظيرش اين عناصر فرهنگی را در کليتی واحد  ای يهودی، با استعداد شگرف و پشتکار کم شده در خانواده زبان زاده کافکای آلمانی

شايد هم دقيقا . نهيم را بر آن می» کافکايی«نگری او، عنوان موقعيت يا جهان  کند؛ کليتی که با گذشتن از ذهن و زبان و جهان جمع می
سازد و به برکت همين سبک شگفت  ای استثنايی می فرد کافکاست که از او چهره ميزش در قالب سبک منحصربههمين آ

 .توان چيز جديدی در آثار او کشف کرد و هزارتوی جهان را بهتر شناخت خوانی، باز هم می ست که با هر دوباره»کافکايی«
  

 اتصور رايج از کافک
  

! ناپذير با مشکالت خانوادگی شناسند با روياهايی بيگانه با جهان و درگير در کشمکشی درمان دازی میعنوان خيالپر اغلب کافکا را به
رنج کافکا از مناسبات . بينيم با چشمانی محزون ی جوانی جدی و نحيف را می در تصويرهايی نيز که از او بر جای مانده، چهره

 . منتشر شد دريابيم١٩١٩درش که در سال توانيم در نامه به پ خوبی می اش را نيز به خانوادگی

  
 بيوگرافی کافکا به قلم راينر اشتاخ



ی دقيق و  راينر اشتاخ در زندگينامه. ستتوان به تصويری که از او در اذهان عمومی شکل گرفته فرو کا اما فرانتس کافکا را نمی
 .کند مبسوط کافکا که آن را در دو جلد منتشر کرده تصوير متفاوتی از نويسنده را استادانه روايت می

  
خواهد در اين زندگينامه نشان دهد که وقايع سياسی که کافکا شاهد آنها بود و بيش و پيش از همه جنگ جهانی اول، تنها  اشتاخ می

بازتاب جنگ، وقايع سياسی و موقعيت زيستی در . ناپذير از همين وقايع بود ندازی برای او نبودند، بلکه او خود جزئی جدايیا چشم
تاثير اينها همه و نيز موقعيت شغلی و خانوادگی، بر آفرينش ادبی . توان در آثار کافکا ناديده گرفت ی يهوديان پراگ را نمی محله

 .ديگرگونه از او بسازد؛ تصويری که با آنچه عمومی شده متفاوت استتواند تصويری  کافکا، می
  

 »سياسی«کافکای اجتماعی و 
  

طور  دهد، او به شناسند که از سياست و اخبار سياسی روز گريزان است، در حالی که شواهد نشان می ای می کافکا را عموما نويسنده
البته در اين . خوانده است ی اقتصادی آنها را می های محلی، بخصوص صفحه هکرده و هر روز روزنام منظم مسايل روز را دنبال می

داشته تا همواره در جريان مسايل روز و پيش از هر چيز اخبار  مسئله اقتضای شغلی کافکا را هم نبايد ناديده گرفت که او را وامی
 .ات خارجی دست بيابدکند که به مطبوع کافکا در زمان جنگ نيز حتا تالش می. اقتصادی قرار گيرد

  

 
 
 کافکای جوان، برنده تمام دعواهای قضايی با کافرمايان 

 
اين . کرده های سنديکاليستی شرکت می های و حرکت نشستدهد که او گاه در  معاصر کافکا نشان میهای چک  خاطرات برخی شخصيت

کافکا در عين حال مخالف آتشين . کنند قلمداد می» سوسياليست تجربی«های آنارشيست آنان کافکا را نوعی  ها و چهره سنديکاليست
ديگری به مردم ببخشند تا کنند چشمان  شاعران تالش می: "گويد  ساله می١٧ به گوستاو يانوش ١٩٢٠او در سال . گری بود نظامی
اما . خواهند دگرگون کنند به همين دليل آنها در واقع عناصر خطرناکی برای دولت هستند، زيرا می. وسيله واقعيت را تغيير دهند بدين

 ".خواهند دوام بيابند اش، فقط می سينه به دولت و با آن، تمامی خادمان دست
  

او بارها و با عالقه آثار . ی او به خواندن آثار خود در جمع است ی ويژه کافکاست، عالقهی ديگری که خالف تصور عمومی از  نمونه
خوانی دعوت شد  کافکا دو بار هم رسما برای داستان. خواند اش می خود و ديگرانی مانند کاليست يا ديکنز را برای بستگان و دوستان

 . در مونيخ١٩١۶اگ و يکبار در سال  در پر١٩١٢و هر دوبار هم دعوت را پذيرفت، يکبار در سال 
  
 در شغل» موفق«
  

 
 تصويری از ميدان ونتسل در پراگ در  

  که محل کار کافکا در آنجا ١٩٠۴سال 
 قرار داشت

 
 خواست همين پدر بود که کافکای جوان به تحصيل حقوق پرداخت و در اين رشته مدرک دکترا به. پدر کافکا تاجر کاالهای تجملی بود

که به استخدام » کافکای حقوقدان«. ی سوانح کارگری آغاز به کار کرد  در يک شرکت بيمه١٩٠٨او پس از تحصيل در سال . گرفت
عنوان حريفی توانمند ظاهر  ، در جناح مقابل کارفرماها بهاش چنين شرکتی درآمده بود، کارمندی موفق بود که در ارتباط با حرفه

ای که ما تصوير انسانی ضعيف را از او در ذهن داريم، در کسوت  دهد که نويسنده نويس کافکا نشان می راينر اشتاخ زندگينامه. شد می
 .آيد يرون میی سوانح کارگری، عمال از تمام دعواهای قضايی پيروزمند ب ی شرکت بيمه کارمند عاليرتبه

  
 جنگ؛ قاتل آرزوهای کافکا



  
خواست از حصار خانواده  او می. ها، کافکا همواره رويای ترک پراگ را در سر داشت »توفيق«ها و  »توانايی«ی اين  با وجود همه
ما جنگ تمامی معادالت ا. در برلين زندگی کند) در زمان داشتن اين آرزو در سر(عنوان نويسنده با نامزدش فليس باوئر  بگريزد و به

کرد، زيرا بسياری از  آزادی مسافرت محدود شد و کافکا بايستی اينک دو برابر بيش از گذشته کار می. کافکای جوان را بر هم زد
توانست مانند گذشته بعدازظهرها به خانه  چنين بود که او ديگر نمی. های جنگ بودند اش نه در دفتر کار، بلکه در جبهه همکاران

 .ود و خود را يکسره وقف نوشتن کندبر
  

ها   بعدازظهر دوباره به دفتر کارش بازگردد و حتا شنبه۵کند که در اين شرايط او مجبور بود ساعت  نويس کافکا روايت می زندگينامه
 وضعيت را ناديده بگيرد و کافکا ابتدا تالش کرد اين. ماند بدينگونه برای کافکا ديگر زمان چندانی برای نوشتن باقی نمی. نيز کار کند

نيز همين کمبود » محاکمه«دليل اصلی به پايان نرسيدن رمان . های شديد بود خوابی نتيجه طبيعی چنين وضعی بی. به آن توجه نکند
يی تحليل رود، تا جا» نوشتن− کار«ی  شدت زير فشار دوگانه چنين وضعيتی باعث شد که نيروی کافکا به. خوابی بود وقت و فشار بی

 .که تداوم آن ديگر ممکن نبود
  
 کافکا و نتايج آن» گرايی کمال«
  

 
 مجسمه يادبود کافکا در زادگاهش پراگ 

 
های قحطی  در همين سال. های کوتاه روی آورد ها و نوشته نوشتن داستانجان به  بدينگونه بود که کافکای خسته و کم

 . خلق شدند» پل«و » پزشک دهکده« بود که از جمله ١٩١٧−١٩١۶
  

اما او به ندرت راضی . آوردند هايی ناخودآگاه سر بر می اش به آخر رسيده، اندوخته کرد توان يی که فکر می های بحرانی دقيقا در دوره
و حساسيت هولناک نسبت به هر آنچه از نظرش » سختگيری«اين . برد رنج می» کمال«ا از نوعی گرايش بيمارگونه به کافک. بود

 . کردند ارضا می» تمامی بيش از به«او را » طلبی کمال«هايی را منتشر کند که  دسته نوشته شد تنها آن کامل نبود، باعث می
  

اش را نيز بايستی در  های ناتمام های منتشر نشده و رمان نوشته ابود کردن تمام دستاش ماکس برود برای ن وصيت کافکا به دوست
 .گرايی او نگريست چارچوب همين کمال

  
 !شدت حساس، نه بيشتر به
  

وجه،  هيچ هايی چند بود، اما به ناپذير نبود، بلکه مانند بسياری از هنرمندان حامل پريشانی فرانتس کافکا از سرشتی نيرومند و آسيب
نويس کافکا در همين زمينه  زندگينامه. اش معتقدند، اختالالت شديد عصبی هم نداشت آنگونه که غالبا مفسران و منتقدان درباره

توانسته خود آنها را  خوبی به آنها آگاه بوده و می های خشک و ثابتی داشته، اما خودش به ها و عادت شک يکدندگی گويد که او بی می
اند که بر اساس آن بتوان گفت، زندگی مشترک با او، حتا  ها و خصوصيات اصال چنان وزنی نداشته اما اين عادت. ردبه ريشخند بگي

 .اگر خودش گاهی چنان ادعايی کرده، ناممکن بوده است
  

 کافکا و زنان
  

کرد، اما از بر هم خوردن تعادل  برخالف تصور او اصال مثل يک راهب زندگی نمی: شود میاما آنچه که به رابطه کافکا با زنان مربوط 
عوامل بسياری در زندگی عشقی و جنسی کافکا نقشی . اش هراس داشت و همواره ميان نزديکی و فاصله در نوسان بود درونی
خواست با شتاب از طريق يکی شدن با جنس مخالف  میرفت از انزوای روحی را داشت و  کافکا زمانی آرزوی برون. گر داشتند اخالل

 . انداز بود چشم های زودگذر و بی آميزی دلبستگی ی چنين آرزوی شتاب نتيجه. به اين هدف برسد
  



  
 نخستين نامزدش، فليسه باوئرکافکا به همراه 

 
ی اين نگاه و رفتار دقيقا  گريخت و در هراس از دست دادن ثبات روحی خود بود، اما نتيجه او از هر نوع خطرکردنی در عشق می

 از اين گذشته کافکا در روابط زناشويی پيرامون خود هيچ. انجاميد ی او با زنان نمی برعکس بود و به رسيدن به تعادل در رابطه
کرد؛ پيمانی که از نظر  اش دشوار می ديد و همين، تصور پيمان زناشويی و زندگی مشترک را برای زندگی موفق و خوشبختی را نمی

ی نخست  ی کافکا بود از اين که روابط اجتماعی و در درجه تر، واهمه اما از همه مهم. شد او باالترين دستاورد اجتماعی محسوب می
نويسد، شايد تنها ميلنا  نويس کافکا می آنگونه که راينر اشتاخ زندگينامه. اش تاثيری منفی بگذارد قيت ادبیپيوند زناشويی، بر خال

اما اين عشق نيز . جنگيد بود، شايد برای رسيدن به ميلنا می يزنسکا برای زندگی با کافکا ساخته شده بود و چنانچه او سالم می
 ...شکست خورد و 

  
 ی مرگ کافکا  استعاره

  
وضع . ، بر اثر بيماری سل در استراحتگاهی در وين درگذشت١٩٢۴مين سال تولدش، در روز سوم ژوئن ۴١فرانتس کافکا پيش از 

. گرفت مدت سل، چنان وخيم بود و چنان دردی داشت که توان بلعيدن غذا را از او می گلوی کافکا پيش از مرگ، بر اثر بيماری طوالنی
های جنگ و پس از  ای برای دوران قحطی سال توان همچون استعاره اش را نيز می  و بدينگونه، نوع مرگکافکا بر اثر گرسنگی مرد

 .آن نگريست
  

برود به اين وصيت عمل . ی او را نابود کند مانده خواهد که تمام آثار برجای کافکا پيش از مرگ، از دوست ساليان خود ماکس برود می
کند؛ آثاری که هنوز هم جای کشف شدن و ويرايش  شود که بر انتشار آثار کافکا نظارت می  میکند، بلکه برعکس نخستين کسی نمی

چرايی چنين تاثيری را راينر اشتاخ به . دارند کنند و به جنبش فکری وامی جديد را دارند و ما را با هر بار خواندن مجدد غافلگير می
هنگام  وقفه در جريان بود، شايد شبيه به آن حالتی که ما به ايی بیگويم، در سرش سينم من هميشه می: "دهد خوبی توضيح می

 ".کنيم شناسيم و يا شبيه به آنچه در دوران بلوغ تجربه می مصرف مواد مخدر می
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