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بديال عن الحياة
تقديم المترجم يوميات كافكا :الكتابة
ً
 1شــرع فرانتــس كافــكا  1924/6/3-1883/7/3منــذ أوائــل الثلــث الثانــي مــن عــام  1910بكتابــة يومياتــه

التــي توقــف عــن كتابتهــا فــي الثانــي مــن تمــوز عــام  ،1923بعــد أن اســتفحل مــرض الســل الرئــوي الــذي
أصيــب بــه عــام  .1917فاليوميــات تبــدأ يــوم كان كافــكا فــي الســابعة والعشــرين مــن عمــره ،وتتوقــف
وهــو علــى أبــواب األربعيــن.

ـاء مأزومــاً يقــف
فــي تلــك الســنوات جــاءت يوميــات كافــكا ،ونصوصــه الســردية ورســائله لتبنــي فضـ ً

خفية مســيطرة ،يالحقه شــعور جارف بالالجدوى
اإلنســان فيه وحيداً
ومنعزال وعارياً في مجابهة قوى ّ
ً

واهتــزاز الكينونــة .مثلمــا تبلــور فــي تلــك المــدة أســلوب كافكا الســردي القائم على التدفق واالسترســال

والحــوار الداخلــي والمــزج بيــن الحلــم والواقــع ،وهــو مــا أدى إلــى إنتــاج عوالــم رمزيــة شــديدة الغمــوض/
ـادي المشــخص إلــى كيــان هالمــي مســكون بالســوداوية والرعــب.
تحيــل العالــم المـ ّ

تظــل يومياتــه حبيســة أدراجــه ،ال تــكاد تعــرف عنهــا إال دائــرة ضيقــة
وقــد حــرص كافــكا علــى الــدوام أن ّ
والمقربيــن .إن اليوميــات -مــن هــذه الزاويــة -قريبــة مــن أدب االعترافــات ،مــن حيــث ارتفــاع
مــن األصدقــاء
ّ

منســوب البــوح ،وتتقاطــع علــى مســتوى الشــكل مــع الكتابــة التاريخيــة الحوليــة فــي اهتمامهــا باليومــي

فــي إطــار التعاقــب الزمنــي .وإذا كانــت الكتابــة التاريخيــة الحوليــة ،تفتقــر -فــي كثيــر مــن األحيــان -إلــى

النســيج الزمنــي الحــي الــذي يربــط الالحــق بالســابق .وعلــى الصعيــد اآلخــر فــإن اليوميــات تشــكل فــي

نصــاً شــارحاً يضــيء الكثيــر مــن أبعــاد تلــك النصــوص ،ويفســر
إطــار عالقتهــا مــع نصــوص كافــكا الســردية ّ
ـواء كاشــفة علــى دواخل عالــم كافكا،
غوامضهــا ،ويضــيء ســياقات والدتهــا .فضـ ًـا عــن كونهــا تلقــي أضـ ً

وتبيــن الكثيــر مــن أزمــات ذلــك العالــم ومــا شــهده مــن اضطــراب وإحســاس بالالجــدوى.
ّ

تنبهــوا إلــى أن الفــرد يحتجــز فــي كتابــات كافــكا فــي
 2كان هاينتــس بوليتســر مــن أوائــل الدارســين الذيــن ّ

دائــرة مــن التكــرارات يصعــب تجنّ بهــا .فهــذا الفــرد ال يتحــرك إلــى األمــام وال إلــى الــوراء بــل يبقــى ضمــن
دائرة.

ويعــد جبــرا إبراهيــم جبــرا مــن أوائــل الذيــن أشــاروا إلــى هــذه الســمة فــي األدب العربــي الحديــث ،وإن جــاء

ذلــك علــى لســان فالــح حســيب ،وهــي شــخصية كافكاويــة بمعنــى مــن المعانــي ،أقدمــت علــى االنتحار،
وكتبــت فــي “مذكــرات منتحــر” عــن يوميــات كافكا.
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 3كان كافــكا الطفــل الذكــر الوحيــد بيــن شــقيقات ثــاث ،بعــد أن مــات شــقيقان لــه فــي ســن الطفولــة.

وبقدر ما شــكلت هذه الحالة امتيازاً له ،ألقت باألعباء على عاتقه ،وجعلت عالقته بأبيه ،هيرمان كافكا
ـوال منــذ نعومــة أظفــاره ،ملتبســة تجمــع
الريفــي الجــذور الفقيــر المنبــت الــذي اضطــر للعمــل بائعــاً متجـ ً

بيــن النفــور واإلعجــاب والكراهيــة والحــب ،ومــن الطبيعــي أال يقتصــر تجســيد هــذه العالقــة الملتبســة
علــى اليوميــات وحدهــا ،فهــو يمتّ ــد ليشــمل كتابــات كافــكا الســردية األخــرى .ويمكــن أن نشــير هنــا إلــى

قصتــه الحكــم ،تلــك القصــة القصيــرة الالفتــة التــي جــاءت “علــى شــكل الــوالدة” كمــا صــرح كافــكا فــي

ـداء مــن العاشــرة ليلــة الثانــي والعشــرين
يومياتــه ،فقــد أشــار إلــى أنــه كتــب “الحكــم” مــن دون انقطــاع ،ابتـ ً
مــن أيلــول عــام  1912حتــى السادســة مــن صبــاح اليــوم التالــي .ولعــل أهميــة هــذه القصــة المفصليــة

فــي تاريــخ كافــكا اإلبداعــي ّ
يتمثــل فــي حضــور هــذا الثالــوث الــذي ظــل يشــكل هاجســاً مــن هواجــس
كافكا في يومياته أعني :األب والخطيبة والصديق.

أقليــة كانــت تتحــدث
مــن المعــروف ّأن كافــكا كان ينتمــي إلــى األقليــة اليهوديــة فــي مدينــة بــراغ ،وهــي ّ

األلمانيــة ،األمــر الــذي جعلهــا -نظــراً لتكوينهــا الدينــي والثقافــي المغايــر -موضــع رهــان وشــك ومخاطــرة

ـدال منهــا
علــى امتــداد تاريــخ بــراغ الطويــل ،فقــد غابــت عالقــة التجانــس مــع األكثريــة التشــيكية ،وحلّ ــت بـ ً
عالقــة صراعيــة معهــا ،تنتشــر فــي ثناياهــا أوهــام األقليــة بالتفــوق واالصطفــاء والرغبــة فــي المحافظــة
القوميــة
علــى الثــروة ،ورغبــة األكثريــة فــي تأســيس مجتمــع تشــيكي حديــث علــى أســس الدولــة
ّ

والمخيــال الثقافــي الــذي يصطــدم باألســس التــي قامــت عليهــا القيصريــة النمســاوية  -الهنغاريــة التــي
كانــت بــاد التشــيك جــزءاً تابعــاً لهــا.

كانــت بــراغ هــذه -التــي صــارت منــذ عــام  1918عاصمــة للجمهوريــة التشيكوســلوفاكية -فضــاء يوميــات

كافــكا ،ففيهــا ولــد كافــكا وعــاش وتعلّ ــم وعمــل ودفــن ،صحيــح أنَّ ــه ســعى للهــروب منهــا والخــروج مــن
رحابهــا ،لكــن كل ذهــاب منهــا ،كانــت تعقبــه عــودة ســريعة إليهــا .وقــد أشــار روجيــه غــارودي فــي “واقعية
بــا ضفــاف” إلــى ارتبــاط أزمــة كافــكا بســؤال الهويــة ،فقــد كان كافــكا يهوديــاً ناطقــاً باأللمانيــة فــي بلــد

تشيكي-مســيحي ،يتبــع إلدارة نمســاوية-هنغارية .وكان مــن الطبيعــي -ومدينــة بــراغ تشــهد صراعــاً

قومــي الطابــع يطالــب باالســتقالل القومــي -أن تتنامــى األصــوات التــي تنــادي بتحريــر االقتصــاد مــن
ســيطرة األقليــات اليهوديــة واألخــرى األلمانيــة .وقــد شــهد كافــكا -وهــو فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره

الهبــة التــي جمعــت البعديــن القومــي والطبقــي ،وشــاهد أعمــال العنــف ضــد اليهــود.
عــام ّ 1898-

اســتطاعت الفرقــة التمثيليــة البولنديــة ،التــي جــاءت إلــى بــراغ عــام  ،1911أن تضفــي علــى حيــاة كافــكا

قــدراً كبيــراً مــن الحيويــة ،فقــد أعجــب بإحــدى الممثــات فــي تلــك الفرقــة وارتبــط معهــا بعالقــة عاطفيــة

(الســيدة تشيســك) األمــر الــذي جعلــه يشــارك فــي حضــور فعاليــات تلــك الفرقة ،ويهتم بــأدب اليهود وال
يوميات فرانتس كــافكــا |

3

ســيما ذلــك المكتــوب بلغــة اإليديــش ،ويســعى للبحــث عــن الــروح المناضلــة فيــه .صحيــح أنــه ظــل يقــف
مــن األعمــال المســرحية المعروضــة موقفــاً نقديــاً  ،يوضــح مــا تنطــوي عليــه المســرحيات مــن مبالغــات،

لكــن ذلــك لــم يمنعــه مــن الكتابــة للنــوادي اليهوديــة والصهيونيــة لمســاعدة تلــك الفرقــة ودعمهــا .وقــد
الحــظ هارتمــوت بنــدر أن هــذا االهتمــام تطــور فــي عامــي  1912و  1913إلــى مســتوى آخــر يتمثــل فــي

اهتمــام كافــكا بالصهيونيــة ،ومــا كانــت تطرحــه مــن أفــكار سياســية ورؤى بهدف إنشــاء دولــة لليهود في
فلســطين .فقــد صــار يحكــي عــن الشــخصيات اليهوديــة المهاجــرة إلــى فلســطين فــي إطــار المشــروع
الصهيونــي إلقامــة دولــة لليهــود فيهــا.

وبصــرف النظــر عــن كــون كافــكا صهيونيــاً أم غيــر صهيونــي ،وهــو ســؤال شــكل معلمــاً مهمــاً مــن معالــم
تلقــي أعمــال كافــكا فــي النقــد العربــي الحديــث ،وناقشــته بديعــة أميــن فــي كتابهــا “هــل ينبغــي إحــراق
ـإن مصطلــح أرض كنعــان لــم يبــدأ فــي الظهــور فــي يوميــات كافــكا إال
كافــكا” الــذي صــدر عــام  ،1983فـ ّ

فــي مطلــع عــام  ،1922وهــي رغبــة تنامــت عــام  1923كمــا جــاء فــي رســالة بعــث بهــا إلــى صديقتــه

ميلينــا يسينســكا يقــول كافــكا“ :منــذ أربعيــن ســنة وأنــا أتجــول بعيــداً عــن أرض كنعــان وأتلفــت صوبهــا

كالغريــب .صحيــح أننــي فــي هــذا العالــم المغايــر  -وهــذا مــا تحــدر إلــي مــن تــراث اآلبــاء  -األكثــر تفاهــة

واألكثــر جبنــاً بيــن كل المخلوقــات ،وبقائــي علــى قيــد الحيــاة راجــع إلــى الطبيعــة الخاصــة بنظــام هــذا
العالــم ،إذ يتمكــن الرعــاع فيــه مــن الوصــول بســرعة إلــى القمــة .وإن كان يمكــن تحطيمهــم”.

 4خطــب كافــكا فيليــس بتاريــخ  ،1914/6/1اســتمرت الخطبــة ســتة أســابيع ،ثــم فســخت ،وخطبهــا ثانيــة
فــي تمــوز عــام  1916لتفســخ فــي  1917/12/27الخطبــة نهائيــاً .

عــرف كافــكا بعــد فيليــس بــاور أربــع نســاء ،تفاوتــت عالقتــه بهــن .والخالصــة :إن حيــاة كافــكا هــي فــي

أبعادهــا الكبــرى تجســيد للمأســاة ،وهــروب مــن الحيــاة إلــى الكتابــة.
()1910

ـؤدي رقصــة الكــزارداس ثانيــة .كان لهــا ظــل -أو علــى األصــح-
فــي الحلــم رجــوت الراقصــة إدواردڤــا أن تـ ّ
نــور واســع ممتــد علــى وجههــا ،مــن حافــة جبينهــا إلــى منتصــف ذقنهــا .فجــأة ظهــر رجــل ذو حــركات

قبيحــة ومكــر خفــي ،ليقــول لهــا :إن القطــار ســيغادر فــي الحــال .وقــد بــدا لــي ،علــى نحــو جلــي مــن خــال
الطريقــة التــي تلقــت بهــا النبــأ ،أنّ هــا لــن ترقــص بعــد ذلــك.

يتوجــب علــي
األحــد  19تمــوز  :1910نــوم ،اســتيقاظ ،نــوم ،اســتيقاظ ،حيــاة تعيســة .عندمــا أنعــم النظــر
ّ
ـزال ،أو فــي إحــدى الخرائــب
أن أقــول إن تربيتــي قــد ّ
أضــرت بــي كثيــراً مــن منــاح متعــددة ،فأنــا لــم ُأ ّرب منعـ ً

فــي الجبــال ،وهــذا أمــر ال أســتطيع أن أنبــس حيالــه بكلمــة لــوم واحــدة .باختصــار ّإن هــذا اللــوم ســرعان مــا
يوميات فرانتس كــافكــا |
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يتجــه كالخنجــر صــوب المجتمــع .وال أحــد ،أكـ ّـرر أنــه ال أحــد ،يمكــن أن ينجــو مــن أن يصيبــه رأس هــذا الخنجــر،
بطعنــة مــن الخلــف أو فــي الخاصــرة.

الخامــس عشــر مــن كانــون األول :إننــي كمــن ُقـ َّـد مــن حجــر ،إننّ ــي أشــبه النصــب التــذكاري لقبــري ،حيــث

ال فجــوة للشــك أو اإليمــان ،للحــب أو الكراهيــة ،للشــجاعة أو الخــوف ،للعــام أو الخــاص .ثمــة أمــل غامــض،

ـاال مــن النقــوش علــى النصــب التذكاريــة لألضرحــةّ .إن شــكوكي تحيــط مثــل الدائــرة
لكنــه ليــس أحســن حـ ً

بــكل كلمــة.
()1911

الســابع عشــر مــن كانــون الثانــي :أبحــث منــذ ســنة عــن مشــاعري الحقيقيــة؟ .أكان يتوجــب علــي فــي
مواجهــة عمــل عظيــم أن أجلــس علــى الكرســي فــي المقهــى حتــى وقــت متأخــر.

العشــرون مــن شــباط :ميــا مــارس فــي ملهــى “لوســرينا” صاحبــة األدوار التراجيديــة المضحكــة التــي

تظهــر علــى خشــبة المســرح ،مثلمــا تبــدو الممثــات التراجيديــات -فــي غالــب األحيــان -وراء الكواليــس.

تعــب ،هــذا الوجــه الــذي يشــكّ ل نقطــة االنطــاق
ـارغ
عنــد الدخــول يكــون لهــا وجـ ٌـه عجــوزٌ فـ ٌ
وم َ
ومســطح ُ
ّ
الطبيعيــة األولــى للممثليــن المشــهورين.

فــي المــدن الصغيــرة أماكــن صغيــرة للمشــاة ،الشــباب النظيفــون األنيقــون .فــي المتنــزّ ه يذكروننــي

بشــبابي ،ويتركــون لذلــك فــي نفســي انطباعــاً يسـ ُّـد النفــس.

الســادس والعشــرون مــن آذار :محاضــرات الدكتــور رودلــف شــتاينر عــن الثيوصوفيــة فــي برليــن ،تأثيــر

بالغــي :مناقشــة مريحــة العتراضــات المعترضيــن .يندهــش المســتمع لهــذه المعارضــة العنيفــة ،ينتــاب
المســتمع القلــق ،ويغــرق علــى نحــو كلّ ــي فــي تلــك االعتراضــات كأنــه ليــس ثمــة شــيء غيرهــا .يــرى

المســتمع أن أي اعتــراض هــو أمــر مســتحيل تمامــاً  ،ويبــدو فــي غايــة الرضــا عــن الوصــف الســطحي
إلمكانيــات الدفــاع.

ـت وأنــا أنظــر إلــى النافــذة ،وهــو يجلــس علــى
زيارتــي للدكتــور شــتاينر :الطاولــة فــي الوســط .جلسـ ُ

الجانــب األيســر للطاولــة لقــد بــدأ حديثــه بجمــل غيــر مترابطــة :إذن أنــت الدكتــور كافــكا؟ وهــل أنــت
المعــد ســلفاً  :إننــي أشــعر
منشــغل بالثيوصوفيــة مــن مــدة طويلــة؟ .وســرعان مــا بــدأت أتحــدث بخطابــي ُ

كيــف ّأن جــزءاً كبيــراً مــن جوهــري يتطلّ ــع إلــى الثيوصوفيــة ،لكننــي أشــعر فــي الوقــت ذاتــه تجاههــا

بالخــوف العظيــم .حــاالت مــن التجربــة (ليســت كثيــرة) لكنهــا تتَّ صــل بعمــق باألوضــاع الحدســية ،التــي
وصفتهــا ســيدي الدكتــور ،التــي أكــون مســتغرقاً فــي كل فكــرة فيهــا ،وأمتلكهــا فــي الوقــت ذاتــه علــى
َ
يوميات فرانتس كــافكــا |
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نحــو ال أجــد نفســي علــى حافتهــا ،بــل علــى حافــة اإلنســانية عمومــاً  .لقــد جئــت إليــك ســيدي الدكتــور
ألستشــيركن ألن لــدي إحساســاً داخليــاً يــرى بأنّ ــك عندمــا تقــول إننــي قــادر علــى ذلــك فإننــي أســتطيع

أن أحمــل ذلــك العــبء .كان يســتمع إلــي باهتمــام بالــغ جــداً  ،مــن دون أن يبــدو أنــه ينظــر إلــي إطالقــاً .

الســادس والعشــرون مــن آب :مــن المفتــرض أن أســافر إلــى إيطاليــا غــداً  ،لــم يســتطع أبــي بســبب

اإلثــارة أن ينــام هــذه الليلــة ،ألنَّ ــه غــدا أســير هواجســه تجــاه محلــه التجــاري وتجــاه مرضــه المتصاعــد.
والنفـ َـس يعلــو ويهبــط .أمــا أمــي فقــد عثــرت هــذه األيــام
ّ
قمــاش مبلــول علــى قلبــه .شــعور باالختنــاق،

علــى عــزاء جديــد ،لقــد كان دائمــاً مملــوءاً بالحيويــة وكان يســيطر علــى كل شــيء .لكننــي أقــول اآلن إن

الشــقاء بســبب ذلــك المحــل التجــاري يمكــن أن يســتمر ثالثــة أشــهر أخــرى ،وبعــد ذلــك تعــود األشــياء إلــى
ســابق عهدهــا .يــروح جيئــة وذهابــاً  ،يتنهــد ويهــز رأســه .أمــا مــن جهتنــا فــا ،فقــد تســربت إلــى نفوســنا
قناعــة مأســاوية تــرى ّأن واجبــه أن يهتــم بعائلتــه.

مصممون على تعلم اإليطالية.
قدم روبرت اقتراحاً  :دعونا نجتمع كل أســبوع ونتعلم اإليطالية ،نحن
ِّ
ّ

الحظننــا فــي العــام الماضــي فــي الجــزء الصغيــر مــن إيطاليــا حيــث كنــا ،أن لغتنــا اإليطاليــة كانــت ال
ْ
لقــد

نضــل .تذكَّ ــروا مــاذا حـ َّـل بنــا عندمــا تهنــا فــي مزرعــة العنــب ،ومــع
إال لنســأل عــن الطريــق عندمــا ّ
تكفــي ّ
يوجــه لمــن ســألناهمّ ،إن تعلّ ــم اإليطاليــة واجــب علينــا إذا مــا فكرنــا بالذهــاب
هــذا فالشــكر يســتحق أن ّ

إلــى هنــاك هــذا العــام .إن هــذا الوضــع ال يكفــي ،أليــس الحــل األفضــل أن نــدرس معــاً “ ،ال” قــال ماكــس

قــال صموئيــل “أرى بأننــا ينبغــي أن نتعلّ ــم علــى نحــو جماعــي ،لقــد كنــت دائمــاً آســف أننــا لــم نكــن
معــاً فــي المدرســة .ألــم تلحــظ أننــا لــم نعــرف بعضنــا إال منــذ ســنتين فحســب؟” ثــم انحنــى لينظــر فــي

وجــوه الثالثــة ،الذيــن أبطــؤوا مــن خطواتهــم وأرخــوا أذرعتهــم“ .لكننــا لــم نجــرب أن نتعلّ ــم شــيئاً علــى نحــو

جماعــي” قــال فرانتــس“ ،إذا كان علينــا أن نتعلــم اإليطاليــة فــإن مــن األفضــل أن يتعلمهــا كل واحــد منــا
علــى انفــراد”.

رســامون
الســادس والعشــرون مــن أيلــول :حكايــات عــن فنــدق الفنانيــن فــي ميونيــخ ،حيــث يســكن ّ

بيطريــون ،مدرســة الطــب البيطــري كانــت تقــع فــي الجــوار ،وكانــوا يتصرفــون برعونــة ،لدرجــة أن
وأطبــاء
ّ

المتفرجيــن
تؤجــر .ورغبــة فــي إرضــاء
ِّ
نوافــذ البيــت المقابــل لهــم ،التــي تطــل علــى منظــر جميــل ،كانــت ّ
الخاصــة بالحســاء خــارج
يقفــز أحــد القاطنيــن إلــى حافــة النافــذة علــى طريقــة القــرود ،ويضــع الملعقــة
ّ

القــدر.

ـت اليــوم بأكملــه فــي المنــزل
التاســع والعشــرون مــن أيلــول :عندمــا يقــرأ فــي يوميــات غوتــه“ :أمضيـ ُ

ـإن األمــر يبــدو وكأنــه لــم يســبق لــه أن أنجــز فــي يومــه أشــياء قليلــة كهــذه.
ـغوال بقضايــا متعـ ّـددة” فـ ّ
مشـ ً
يوميات فرانتس كــافكــا |
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تمــت مــن خــال عربــة البريــد،
تأمــات غوتــه المتعلّ قــة برحلتــه تبــدو مختلفــة فــي هــذه األيــامّ ،ألنهــا ّ
ّ
التغيــرات البطيئــة التــي حلّ ــت بالمنطقــة.
وتطـ ّـورت ببســاطة مــن خــال
ّ

الثاني من تشرين األول :ليلة من دون نوم ،وهي الليلة الثالثة في هذه السلسلة.
التاســع مــن كانــون األول :عندمــا يطيــل المــرء التوقــف عنــد كتــاب رســائل أو مذكــرات بغــض النظــر

عــن المؤلــف ،وليكــن كارل شــتاوفر بيــر هــذه المــرة ،فإنــه يعجــز عــن الســيطرة علــى الكتــاب مــن خــال
ألن امتــاك الكتــاب يعنــي حضــور الفــن ،وللفــن متعتــه الذاتيــة .نكتشــف فيمــا بعــد ونحــن
طاقتــه الذاتيــةّ ،

مفعمــون بالدهشــة أن تلــك التجــارب التــي تخـ ّـص إنســاناً آخــر قــد وصفــت فــي الكتــاب ،علــى الرغــم مــن

كونهــا مفعمــة بالحيويــة ،وأن تجاربنــا تجعلنــا نميــل إلــى الظــن بأنــه ليــس ّثمــة شــيء فــي العالــم يجعلــك
أكثــر ابتعــاداً عــن أي تجربــة.

()1912
الثالــث مــن كانــون الثانــي :خططــت كــي أقــرأ لماكــس مــن يومياتــي بعــد الظهــر .فرحــت لذلــك ،لكنني

لــم أتمكــن مــن إنجــازه .لــم نشــعر معــاً باالنســجام ،فقــد لمســت فيــه فــي تلك اللحظة شــيئاً مــن االهتمام
بصغائــر األمــور علــى نحــو نفعــي ،وشــيئاً مــن العجلــة .لــم يكــن صديقــي تقريبــاً  ،لكنــه مــا يــزال مســيطراً
ـي لدرجــة أننــي رأيــت ذاتــي مــن خــال عينيــه.
علـ ّ

الرابــع مــن كانــون الثانــي :أرغــب بنــاء علــى شــعوري بالزهــو أن أقــرأ ألخواتــي ،إلــى الحــد الــذي لــم يعــد

فيــه وقــت اليــوم مثـ ًـا للكتابــة ،ليــس ألننــي مقتنــع أننــي ســأصل إلــى أمــر ذي قيمــة مــن خــال القــراءة،

بــل مــن خــال يقظــة شــقيقاتي المســتمعات اللواتــي كانــت المــادة المقــروءة تســتثيرهن مــن دون أن
ـاال لألمــور العرضيــة .أمــا عندمــا أقــرأ أمــام بــرود أو بــاوم أو آخريــن طلبــاً للثنــاء فيتوجــب أن تكــون
يلقيــن بـ ً
ـكل واحــد منهــم ،والســيما لمــن ال يعلــم عــن جــودة قراءاتــي األخــرى.
قراءتــي مفزعــة تمامــاً لـ ّ

الخامــس مــن كانــون الثانــي :الحظــت منــذ يوميــن أن ثمــة بــرودة وال مبــاالة فــي داخلــي عندمــا أرغــب

وكل نظــرة تســتدير
كل صــوت صغيــر فــي الشــارعّ ،
ـاء فــي أثنــاء المشــي كان ّ
فــي فعــل شــيء ،أمــس مسـ ً
صوبــي ،وكل صــورة فــي خزائــن العــرض ،أكثــر أهميــة عنــدي مــن ذاتــي.

الرابــع والعشــرون مــن كانــون الثانــي :األربعــاء :لــم أكتــب منــذ زمــن طويــل لألســباب التاليــة :كنــت

غاضبــاً مــن رئيســي فــي العمــل ،ولــم أســتطع أن أزيــل ســوء التفاهــم إال بعــد رســالة طيبــة ،كمــا كنــت غيــر
مـ ّـرة فــي المصنــع ،وقــرأت بنهــم شــديد كتــاب ( تاريــخ األدب األلمانــي اليهــودي( الواقــع فــي خمســمئة

صفحــة ،وهــو كتــاب ال شــبيه لــه بيــن أقرانــه ،مــن حيــث اإلتقــان.
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الثالــث عشــر مــن شــباط :بــدأت بكتابــة المحاضــرة الخاصــة بمؤتمــر لوڤــي ،الــذي ســيكون يــوم األحــد

فــي الثامــن عشــر (مــن شــباط) ليــس عنــدي وقــت طويــل لالســتعداد ،أمــا الصــوت فيجــيء علــى نحــو

منغــم ،كمــا لــو أننــا فــي األوبــرا .وهــذا يعــود ألن اإلثــارة المســتمرة تحاصرنــي.

الخامــس والعشــرون مــن شــباط :أمضيــت هــذا المســاء علــى طاولــة العائلــة فــي حالــة مــن الالمبــاالة،

مــن وقــت آلخــر حاولــت أن أعــي أســباب شــقائي وبالــكاد نجحــت فــي ذلــك .لــم أكتــب شــيئاً منــذ مــدة

طويلــة ألننــي أعــددت أمســية فــي قاعــة االحتفــاالت فــي دار البلديــة اليهوديــة فــي ،18/2/1912
التــي ألقيــت فيهــا محاضــرة االفتتــاح عــن لغــة اإليديــش .عشــت قلقــاً ألســبوعين ،ألننــي لــم أســتطع إنجــاز
المحاضــرة ،ثــم نجحــت فجــأة فــي إعدادهــا فــي المســاء الســابق إللقائهــا.

الســابع عشــر مــن آذار :قــرأت فــي هــذه األيــام “صبــاح أحمــر” ل ـ شتويســل ،حفلــة ماكــس الموســيقية
يــوم األحــد ،مــن اآلن فصاعــداً ال أســتطيع أن أمــل الموســيقى .إننــي ال أريــد ،مثلمــا فعلــت عبثــاً فــي

الماضــي ،أن أختــرق هــذه الدائــرة الحصينــة التــي تحــول بينــي وبيــن الموســيقى .أمضيــت مــا بعــد ظهــر
اليــوم متعبــاً  ،متألمــاً .

األول مــن نيســان :إخفــاق كاتــب فــي الكتابــة للمــرة األولــى ،منــذ أســبوع .لمــاذا؟ لقــد عشــت خــال
األســبوع المنصــرم أمزجــة متباينــة ،اســتطعت أن ُأ ِبعـ َـد تأثيراتهــا عــن كتابتــي.
التاســع مــن أيــار :مســاء أمــس :مــع بيــك فــي المقهــى .كيــف اســتطعت الثبــات علــى روايتــي تجــاه

كل صنــوف القلــق ،كالتمثــال الــذي يبــدو متماســكاً عــن بعــد مــع قاعدتــه .مســاء يائــس مــع العائلــة هــذا
ّ
اليــوم ،صهــري يحتــاج المــال مــن أجــل المصنــع ،والــدي منزعــج بســبب شــقيقتي وبســبب العمــل وبســبب

قلبــه .شــقيقتي الثانيــة التعيســة ،أمــي التعيســة بســبب ذلــك كلــه.

الممثليــة عــن أمريــكا (التشــيك
الثانــي مــن حزيــران :يــوم أمــس :محاضــرة للدكتــور زوكــوب فــي دار
ّ
فــي نبراســكا ،كل الموظفيــن الرســميين فــي أمريــكا منتخبــون ،كل أحــد ينبغــي أن ينتمــي إلــى واحــد

مــن األحــزاب الثالثــة :الجمهوريــون والديمقراطيــون واالشــتراكيون .التجمــع النتخــاب روزفلــت ،الــذي

هــدد بزجاجتــه أحــد المزارعيــن الذيــن حاولــوا االعتــراض ،خطبــاء الشــوارع الذيــن يحملــون صندوقــاً صغيــراً
ويســتخدمونه منصــة).

الرابــع عشــر مــن آب :رســالة إلــى روڤولــت الســيد روڤولــت المحتــرم :تجــدون طيــه القطعــة النثريــة
القصيــرة التــي ترغبــون فــي االطــاع عليهــا ،وهــي قــد تكفــي لصناعــة كتــاب صغيــر ،وقــد تنازعني عندما
كنــت أشــكل تلــك القطعــة النثريــة خيــاران ،التخفــف مــن شــعوري بالمســؤولية ،والطمــع فــي أن يصــدر

لــي كتــاب بيــن كتبــك الجميلــة ،ولــم أتمكــن مــن اتخــاذ قــرار حاســم بهــذا الصــدد .أمــا اآلن فإننــي ســأغدو
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ســعيداً إذا أعجبتــك هــذه الكتابــة بمــا يكفــي لتطبعهــا .ومــع ذلــك فــإن التدريــب واإلدراك الكبيريــن غيــر
قادريــن علــى اكتشــاف الــرداءة مــن النظــرة األولــى .إن شــخصية الكتّ ــاب الواســعي االنتشــار تقــوم علــى
كــون كل واحــد منهــم قــادراً علــى أن يخفــي عيوبــه بطريقتــه الخاصــة.

توقــف ليلــة الثانــي والعشــرين حتــى
الثالــث والعشــرون مــن أيلــول :كتبــت قصــة “الحكــم” مــن دون ّ

ليلــة الثالــث والعشــرين ،منــذ العاشــرة ليـ ًـا إلــى السادســة صباحــاً  .ولــم أكــن قــادراً علــى ســحب ســاقي

المتصلبتيــن مــن تحــت الطاولــة جــراء هــذا الجلــوس .وكان اإلرهــاق الفظيــع والبهجــة اللــذان تابعــت مــن

خاللهمــا تطــور القصــة أمامــي يشــبه التقــدم علــى المــاء .كنــت أحمــل فــي أثنــاء تلــك الليلــة ثقلــي الذاتي
فــوق ظهــري مــرات عديــدة .كيــف يمكــن أن يقــال كل شــيء ،وكيــف يبــدو أن ثمــة نــاراً عظيمــة تنطفــئ

ثــم تتوهــج مــن جديــد ،بانتظــار كل شــيء ،بمــا فــي ذلــك الخيــاالت الشــديدة الغرابــة.
()1913

أتخيــل دائمــاً ســكِّ يناً عريضــة لجــزار خنازيــر ،تدخــل فــي مــن الجنــب علــى نحــو ســريع
الرابــع مــن أيــارّ :

وتقطعنــي علــى شــكل شــرائح رقيقــة جــداً غالبــاً مــا تتطايــر مثــل معجــون الحالقــة جــراء ســرعة
وبانتظــام،
ّ
العمــل.

الخامــس مــن حزيــران :الفوائــد الداخليــة ،التــي تســتمدها األعمال األدبية المتوســطة المســتوى ،تتمثل

بالســن.
فــي كــون مؤلفيهــا مــا يزالــون علــى قيــد الحيــاة ،ويقفــون خلفهــا .اإلحســاس الحقيقــي للتقــدم ّ
لوڤــي ،قصــة عــن عبــور الحــدود.

األول مــن تمــوز :أمضيــت يــوم أمــس األول بصحبــة فايــس مؤلــف روايــة (ســفينة حربيــة ذات محاديــف)
ّ

وهــو طبيــب يهــودي ،أقــرب مــا يكــون إلــى النمــط اليهــودي األوروبــي الغربــي ،الــذي يشــعر المــرء
بالقــرب منــه فــي الحــال .المزايــا الهائلــة للمســيحيين الذيــن يتبادلــون علــى نحــو دائــم المشــاعر الحميمــة،
ويســتمتعون بذلــك ،مثــال ذلــك مســيحي تشــيكي بيــن المســيحيين التشــيك.

الثالــث مــن تمــوز :توســع الوجــود وتســاميه عبــر الــزواج ،خطبــة مملــة ،لكننــي أحسســت بهــا تقريبــا
أهميتــه ،أمــا عندمــا أكتبــه
عندمــا أقــول شــيئاً فــإن هــذا الشــيء يفقــد فــي الحــال وعلــى نحــو نهائــي
ّ

فإننــي كذلــك أفقــده ،لكننــي أكتســب فــي بعــض األحيــان أهميــة جديــدة .عقــد مــن الكــرات الذهبيــة
الصغيــرة حــول عنــق اســمر نتيجــة التعــرض للشــمس.

الحــادي والعشــرون مــن آب :وصلنــي اليــوم كتــاب كيركجــارد كتــاب القاضــي .وكمــا ظننــت فــإن حالتــه-

األقــل فــي الجانــب نفســه
علــى الرغــم مــن االختالفــات الجوهريــة -مشــابهة لحالتــي ،إنّ ــه موجــود علــى ّ

مــن العالــم .إنّ ــه ّ
يؤيدنــي كصديــق.
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العشــرون مــن تشــرين األول :الحــزن المســتحيل التصــور هــذا الصبــاح .فــي المســاء قــرأت “فــي حالــة

ياكوبســون” هــذه القــوة للحيــاة والتخــاذ القــرارات والفــرح لوضــع القــدم فــي المــكان الســليم يجلــس
داخــل نفســه بالطريقــة التــي يجلــس فيهــا مجــدف ماهــر فــي قاربــه أو فــي أي قــارب آخــر.

الســادس مــن تشــرين الثانــي :مــن أيــن جــاءت تلــك الثقــة المفاجئــة؟ لــو أنّ هــا تبقــى! هــل باســتطاعتي

ـدال -عبــر األبــواب كلهــا ؟ ال أعــرف إذا كنــت أرغــب فــي
ـوال ومعتـ ً
أن أدخــل وأخــرج -بوصفــي إنســاناً مقبـ ً
ذلــك.

الخامــس مــن كانــون األول :يــا لعنفــي مــع أمــي! مــا إن أبــدأ حديثــي معهــا حتــى أغضــب ،وأكاد أصيــح.
آه ،إنهــا تعانــي حقــاً  ،وأنــا ال أظــن أنّ هــا تعانــي أو تســتطيع أن تُ عانــي .إننــي ال أعتقــد ذلــك فــي ضــوء

معرفتــي الجيــدة بهــا ،إنّ ــه يتوجــب علــي أن أقــف إلــى جانبهــا ،وهــو مــا ال أســتطيع أن أفعلــه ألننــي
غاضــب منهــا.

الحــادي عشــر مــن كانــون األول :فــي صالــة توينبــي قــرأت بدايــة ميخائيــل كــول هــاس إخفاقــات تامــة
ومطلقــة .اختيــار رديء ،تقديــم رديء .وســباحة فــي ثنايــا النـ ّـص علــى نحــو ال معنــى لــه.

()1914
الخامــس مــن كانــون الثانــي :بعــد الظهــر :كان والــد غوتــه خرفــاً عندمــا توفــي .وكان غوتــه يعمــل فــي
أثنــاء مــرض أبيــه علــى “إيفيغينــي”

الثامــن مــن كانــون الثانــي :إنشــاد فانتــل مــن “الــرأس الذهبــي”“ ،إنّ ــه يقــذف األعــداء كمــا تقــذف
“البراميــل” الحيــرة ،الجــدب ،الســكون ،كل هــذه األشــياء ســتتحلّ ل وتمضــي .مــا هــي القواســم المشــتركة
بينــي وبيــن اليهــود؟ إنــه ال يــكاد يوجــد قواســم مشــتركة بينــي وبيــن ذاتــي ،ويتوجــب علــي أن أقــف فــي
الزاويــة ســعيداً ألننّ ــي أســتطيع التنفــس.

الخامــس عشــر مــن آذار :أراد الطلبــة أن يحملــوا قيــود دوستويفســكي وراء نعشــه ،لقــد مــات فــي حــي
عمالــي فــي الطابــق الرابــع مــن المبنــى الــذي يشــتمل علــى عــدة شــقق.

التاســع والعشــرون مــن أيــار :غــداً إلــى برليــن هــل مــا أشــعر بــه هــو القلــق العصبــي أم هــو شــعور بأمــان
حقيقــي مؤكّ ــد؟ .كيــف أمكــن لهــذا أن يحــدث؟ وهــل مــن الصحيــح أنــه إذا اكتســب المــرء ذات مـ ّـرة الثقــة

فــي قدرتــه علــى الكتابــة ،فــا شــيء يمكــن أن يكــون قابـ ًـا لإلجهــاض أو الضيــاع علــى نحــو كلــي؟ لكنــه

معدلــه الطبيعــي .فهــل يعــود ذلــك إلــى
قــد يحــدث -وهــو أمــر نــادر الوقــوع -أن يعلــو شــيء فــوق
ّ
ظهــور بصيــص مــن األمــل لزواجــي مــن (ف).
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المدفعيــة التــي قدمــت عبــر غرابــن .الزهــور .صيحــات الدعــاء بالتوفيــق ،وهتافــات
الســادس مــن آب:
ّ

تشــيكية .الوجــه المتغضــن ،الهــادئ ،المندهــش ،الذكــي ،األســود ،ذو العيــون الســود.

ـدال مــن أن أكــون معافــى .إنــاء فــارغ مــا يــزال ســليماً بيــن الشــظايا ،أو شــظية مــا تــزال بيــن
إننّ ــي منهــار بـ ً

األجــزاء الســليمة .كســل تــام .ضعــف وعجــز .إننّ ــي ال أكتشــف فــي ذاتــي غيــر التفاهــة والتـ ّـردد والحســد

والكراهيــة تجــاه الذيــن يناضلــون ،هــؤالء الذيــن أتمنــى لهــم بحماســة كل أنــواع الشــرور .أمــا مصيــري فــي
إطــار األدب فبســيط تمامــاً  ،إن الوعــي فــي تصويــر حياتــي الداخليــة ذات الطبيعــة الحلميــة قــد دفــع كل

األشــياء األخــرى لتغــدو أمــوراً ثانويــة.

الرابــع عشــر مــن كانــون األول :يتقــدم عملــي إلــى األمــام بخطــى بائســة ،عنــد بــاوم فتــرة مــا بعــد

ـرة شــاحبة درس بيانــو .الهزائــم فــي صربيــا ،القيــادة الغبيــة.
الظهــر .كان يعطــي بنتــاً صغيـ ً

الثالــث والعشــرون مــن كانــون األول :قــرأت بضــع صفحــات بعنــوان “الضبــاب اللندنــي” مــن كتــاب

مصممــاً معذبــاً
لهيرتســن لــم تكــن لديــه فكــرة عمــا كان يــدور ،ومــع ذلــك بــرز ذلــك الرجــل الفاقــد للوعــي
ّ

ذاتــه ،ومســيطراً عليهــا ليتالشــى مــن جديــد.
()1915

الرابــع والعشــرون مــن كانــون الثانــي :مــع ف .فــي بــودن بــاخ .إننّ ــي أظــن أن مــن المســتحيل أن نتحــد

فــي أي وقــت مــن األوقــات ،لكننــي ال أجــرؤ أن أقــول ذلــك فــي اللحظــة الحاســمة ال لهــا وال لنفســي.
وهكــذا أجلــت األمــر مــن جديــد ،علــى نحــو ال معنــى لــه.

الرابــع عشــر مــن شــباط :جاذبيــة روســيا الالمتناهيــة .ليــس ثمــة أفضــل مــن “حنطــور بثالثــة خيــول”

لغوغــول التــي تشــتمل علــى صــورة نهــر ال حــدود لــه ،ذي مــاء أصفــر يرمــي موجاتــه فــي كل األرجــاء،

لكنّ هــا ليســت موجــات عاليــة .مــروج ّبريــة شــعثاء علــى الشــاطئ ،وأعشــاب منكســرة .ال شــيء يمكــن أن
يحيــط بذلــك ،بــل ّإن كل شــيء ينطفــئ.

الســابع عشــر مــن آذار :الضجيــج يالحقنــي ،غرفــة أجمــل وأكثــر أنســاً مــن األخــرى التــي فــي بيليــك
غاســي .أنــا شــديد التعلــق بالمنظــر الــذي يبــدو جميـ ًـا هــا هنــا ،كنيســة تايــن.

الســابع والعشــرون مــن ّأيــار :مقــدار ضخــم مــن التعاســة فــي التدوين األخير .الســير في طريــق الهالك.
هكــذا أذهــب إلــى الهــاك فاقــداً المعنــى وزائــداً عن الحاجة.
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الســابع مــن تشــرين األول :أمضيــت يــوم أمــس وقتــاً طويـ ًـا مــع اآلنســة ر فــي ردهــة الفنــدق ،نمــت

نومــاً رديئــاً  .صــداع .اســتطعت أن أخيــف غيرتــي بمشــيتي المترنّ حــة.

الخامــس والعشــرون مــن كانــون األول :أفتــح دفتــر اليوميــات لغــرض محـ ّـدد ،وهــو أن أهيــئ نفســي

أتخيــل آالف التدوينــات المشــابهة
مؤخــراً  ،وكنــت أســتطيع أن ّ
ّ
دونتــه
للنــوم ،لكننــي أرى مصادفــة مــا ّ

فــي المضمــون فــي الســنوات الثــاث أو األربــع األخيــرة .إننــي أســتهلك نفســي عبثــاً  ،وينبغــي أن أكــون

ســعيداً إذا اســتطعت أن أكتــب ،لكننــي ال أفعــل .ال أســتطيع الخــاص مــن الصــداع ،لقــد أضعــت قوتــي

حقــاً .

()1916
كل أنــواع الصــداع واألرق والشــيب
أي بلبلــة أحياهــا مــع البنــات ،علــى الرغــم مــن ّ
الثانــي مــن حزيــرانّ :

واليــأس؟ .دعنــي أحـ ِـص :منــذ فصــل الصيــف عرفــت علــى األقــل ســت فتيــات .إننــي عاجــز عــن المقاومــة،
ألن لســاني كان سيســل تمامــاً  ،لــو لــم أستســلم ،وأبــدي إعجابــي بمــن تســتحق اإلعجــاب ،وأعشــق حتــى

نهايــة اإلعجــاب .إن ذنبــي مــع البنــات الســت هــو ذنــب داخلــي ،ألن واحــدة منهــن شــكتني إلــى إحداهــن.
الســادس مــن تمــوز :ليلــة غيــر ســعيدة .اســتحالة العيــش مــع ف .الحيــاة المشــتركة غيــر القابلــة لالحتمــال

أي شــخص .لســت نادمــاً علــى ذلــك ،نــادم علــى اســتحالة العيــش وحيــداً  ،لكــن فــوق ذلــك :عبثيــة
مــع ّ

النــدم ،االستســام واالســتيعاب فــي خاتمــة المطــاف .النهــوض عــن األرض.
()1917

الثانــي مــن آب :غالبــاً مــا يكــون مــن تبحــث عنــه يســكن إلــى جــوارك ،وهــذا أمــر يصعــب تفســيره ،لهــذا

يتوجــب عليــك أن تتقبــل ذلــك بوصفــه أمــراً واقعــاً .

الرابــع مــن آب :عندمــا نتلفــظ بكلمــة “أدب” كلــون مــن التوبيــخ ،فــإن ذلــك لــون مــن االختصــار اللغــوي

األول أن ينطــوي علــى تفكيــر مختصــر ،يومــئ إلــى المنظــور الســليم،
القــوي ،لعلــه يقصــد فــي المقــام ّ

ومــن ثــم يجعــل التوبيــخ يتنحــى عــن الهــدف ،ويســقط بعيــداً .

تضيعهــا .لكنــه ليــس
الخامــس عشــر مــن أيلــول :إن لديــك الفرصــة مــا أمكــن لصناعــة بدايــة جديــة ،فــا ّ

فــي وســعك تجنــب القــذارة التــي ســتغمرك ،إذا مــا قــررت الحفــر فــي ذاتــك ،هــل القرحــة الكائنــة فــي

رئتــك هــي مجــرد رمــز كمــا تزعــم ،رمــز القرحــة التــي أشــعلتها ف ،ويكمــن فــي أعماقهــا التســويغ .وفــي
الطبيــة النــور ،الهــواء ،الشــمس ،الراحــة.
هــذه الحالــة تكــون النصائــح
ّ
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()1919
الثالثــون مــن حزيــران :كنــت فــي حديقــة ريغــر ،كنــت أتمشــى مــع Jإلــى جانــب شــجيرة الياســمين جيئــة

وذهابــاً  .كــذب وصــدق ،كــذب فــي لهفتــي ،وصــدق فــي مشــاعري لالقتــراب منهــا ،وفــي الثقــة ،وفــي
شــعوري باألمــان .قلــب ال يهــدأ.

()1920
التاســع مــن كانــون الثانــي :المعتقــدات الخرافيــة والمبــدأ ومــا يجعــل الحيــاة يســيرة :عبــر ســماء مــن

الرذيلــة يمكــن الوصــول إلــى جحيــم الفضيلــة بهــذه الســهولة؟ بهــذه القــذارة؟ بهــذه االســتحالة؟ إن
الخرافــة ســهلة.
()1921
الخامــس عشــر مــن تشــرين األول :أعطيــت منــذ أســبوع تقريبــاً ل ـ م يومياتــي كلهــا .قليــل مــن الحريــة؟
ال .هــل مــا أزال قــادراً علــى مواصلــة الكتابــة فــي يومياتــي؟ إنهــا ســتكون فــي كل األحــوال لونــاً مغايــراً

مــن اليوميــات ،ولعلهــا تمحــو ذاتهــا ،ولــن يكــون ثمــة يوميــات.

األول من تشــرين الثاني“ :أغنية الوعل” لڤيرفل الســيطرة المطلقة على العالم مع االحتقار لقوانينه،
فــرض القانــون ،الســعادة فــي الخضــوع للقانــون .لكــن مــن غيــر الممكــن أن يفــرض القانــون وحــدة علــى

العالــم ،وأن يبقــى كل شــيء ســواه علــى الحالــة التــي هــو عليهــا ،باســتثناء المشــرع الجديــد الــذي يملــك

الصالحيــة المطلقــة كــي يفعــل مــا يحلــو لــه .إن هــذا ال يســمى قانونــاً  ،بــل تســلط وعصيــان وإدانــة للذات.
()1922
الســادس عشــر مــن كانــون الثانــي :عانيــت فــي األســبوع المنصــرم شــيئاً يشــبه انهيــار األعصــاب ،وهــو

شــبيه تمامــاً بمــا أصابنــي ذات ليلــة قبــل ســنتين .ولــم أعــش مــا يشــبه تلــك التجربــة علــى اإلطــاق ،كان
يبــدو أن كل شــيء قــد شــارف علــى النهايــة.

الثالثــون مــن كانــون الثانــي :بانتظــار التهــاب الرئــة .خائــف إلــى حــد كبيــر ،ليــس مــن المــرض ،بــل ألجــل

جاهال
أمــي ومنهــا ،ومــن أبــي ومــن المديــر العــام ومــن الجميــع .وهنــا يتضــح أن ثمــة عالميــن ،وأنني أبــدو
ً

ـزوال ومرعوبــاً وأنــا أواجــه المــرض ،وكأننــي أواجــه النــادل الرئيســي .وأكثــر مــن هــذا تبــدو القســمة
ومعـ ً
محـ َّـددة علــى نحــو دقيــق ،وفــي تحديدهــا خطــر وحــزن.

السابع من آذار :كانت ليلة أمس أسوأ ليلة عشتها ،وكأن األشياء كانت كلها في نهاياتها.
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الســادس والعشــرون مــن أيلــول :مــر شــهران لــم أدون فيهمــا شــيئاً  .عشــت أوقاتــاً طيبــة اســتثنائية
يعــود الفضــل فيهــا إلــى أوتــوال .انهيــار صحــي قبــل بضعــة أيــام.
()1923
الثانــي عشــر مــن حزيــران :األوقــات المرعبــة فــي اآلونــة األخيــرة غــدت ال تحصــى ،وتمــر من غيــر انقطاع

ـال أيــام .لــم أعــد قــادراً على شــيء ســوى تحمــل اآلالم.
تقريبــاً  .التمشــي .ليـ ٍ
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