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Abstract
The novel is a modern literary genre in Arabic literature, and many researchers believe
that it is the result of the influence of the Western novel, especially the European, on it
after Arab writers learned about it through translation and other methods. Jabra
Ibrahim Jabra, the Palestinian writer, was one of the most familiar Arab novelists in
foreign literatures because of his reading of them and his translations of Western
literature. After reading his novel “The Other Rooms” by Jabra Ibrahim Jabra, which
explores the living and the bitter reality of the Palestinian people, and comparing it to
the novel The Trial by Frans Kafka, the Czech writer, which reveals the loss of man,
Jabra Ibrahim influence on it was evident in some of the features related to the
protagonist and the novelistic space. This research paper attempts, with its descriptiveanalytical approach, to shed light on these two narratives and to reveal the aspects of
interaction and convergence between them. One of the most important findings of the
study is that the hero in both novels suffers from an unknown name and identity;
Because the name of Kafka's hero is one letter, which is "K", and Jabra Ibrahim's hero
changes his name frequently, as if he has fallen into marginalization. The hero in both
novels is being chased by unknown parties in which his behavior has become
unreasonable. Kafka and Jabra used satirical language in some scenes of the two
novels. The last note is that the reader of the two novels finds himself in a nightmarish
and absurd atmosphere.
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2

مجال طاليب قرهقشالقي ،1أمساء علجية بوشايب

 .8أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فرهنكيان ،طهران ،إيران
 .2دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أبوالقاسم سعداهلل ،اجلزائر
(تأريخ االستالم .2228/23/20 :تأريخ القبول)2228/20/21 :

امللخص
الرواية جنس أديب حديث يف األدب العريب ،ويرى كثري من الباحثني أنّها وليدة تأثري الرواية الغربية عليها ،
السيّما األوروبية  ،وذلك إثر تعرّف الكتّاب العرب إليها عن طريق الترمجة وغريها من الطرق .وكان "جربا
إبراهيم جربا" الكاتب الفلسطيين من أكثر الروائيني العرب اطّالعاً على اآلداب األجنبية بسبب قراءته هلا
وترمجاته لألدب الغريب ،وهذا األمر جعله متأثّراً بالرواية الغربية خاصة برواية احملاكمة لفرانس كافكا يف رؤاه
عن الوجودية وضياع اإلنسان املتمثّلني يف بطلها .وبعد قراءة روايته «الغرف األخرى» جلربا إبراهيم جربا اليت
تستجلي الواقع املعيش واملرير للشعب الفلسطيين ،ومقارنتها برواية احملاكمة لفرانس كافكا الكاتب التشيكي اليت
تكشف عن ضياع اإلنسان ،ظهر تأثّر جربا إبراهيم هبا واضحاً يف بعض السمات املتعلقة ببطل الرواية والفضاء
الروائي .هذه الورقة البحثية حتاول مبنهجها الوصفي ـ التحليلي أن تلقي الضوء على هاتني الروايتني وتكشف عن
جوانب التأثّر وااللتقاء بينهما .ومن أهمّ النتائج اليت توصّلت إليها الدراسة هي أنّ البطل يف كلتا الروايتني يعاين
من جمهولية امسه وهويته؛ ألنّ اسم بطل كافكا حرف واحد وهو «ك» ،وبطل جربا إبراهيم يتغيّر امسه كثرياً وكأنّه
قد وقع يف التهميش .البطل يف كلتا الروايتني مُطارَد من قبل جهات غري معلومة ،وأصبحت تصرفاته غري معقولة
فيهما .وظّف كافكا وجربا اللغة الساخرة والتهكمية يف بعض مشاهد الروايتني .واملالحظة األخرية هي أنّ القارئ
للروايتني جيد نفسه داخل أجواء كابوسية وفضاءات عبثية .

الكلمات الرئيسة
الرواية العربية والغربية ،الغرف األخرى ،احملاكمة ،جربا إبراهيم  ،كافكا.
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نشأت الرواية العربية متأثرة بالرواية الغربية على مستوى املضمون والشكل ،وواكبت هبا
مستجدات البيئة الثقافية والسياسية واالجتماعية احمليطة هبا خاصة يف الستينات
والسبعينات من القرن العشرين حينما ظهرت أعمال روائية ثارت على الشكل التقليدي
للرواية العربية ،واستحدثت تقنيات سردية جديدة خضعت للتجريب .شهد هذا التجريب
الروائي تنوعاً يف الشكل ،وجتدداً يف عناصره ،فظهرت من خالله حالة القلق واحلرية اليت
يشعر هبما اإلنسان يف العصر الراهن يف ظل تسارع األحداث من حوله .ولعلّ احلاجة إىل
التجديد والتحديث وطَرق آفاق عصرية مستحدثة كانت الباعث األول على هذا التجريب
الذي يساير متغريات الرؤية اجلديدة للواقع مما أسهم يف إنتاج جتربة مجالية وبنيوية
مغايرة األشكال والعالقات .كلّ ذلك حدث بفضل الترمجة اليت كانت جسراً التصال العامل
العريب بالغرب ،فغنيت عرب ذلك املكتبة العربية بثمارها ،فتأثّر األدباء العرب خاصة
الروائيني منهم بالنتاجات األدبية املترمجة.
كان "جربا إبراهيم جربا" من أوائل الروائيني العرب الذين ظهرت اإلرهاصات األوىل
هلذا التأثّر يف جتربته الروائية ،خاصّة التأثّر بفرانس كافكا الروائي التشيكي .ومن يبحث
يف رواياته يشعر بنربة كافكويّة صارخة خاصة يف روايته «الغرف األخرى» إذ تأثّر بشكل أو
بآخر باألجواء الكافكويّة على مستوى الرؤية والتشكيل يف رواية «احملاكمة» .والقارئ يف رواية
«الغرف األخرى» يشعر بأنفاس كافكا تتردد داخلها وبالتحديد األبعاد املختلفة لشخصية
البطل فيها .والواقع أنّ كافكا وجربا «يلتقيان يف طبيعة العالقة بني التجربة الذاتية والتجربة
الروائية ،فكالمها يدرجان هذه التجارب يف إطار التجربة الروائية ،ليس مبعىن املوضوع
والتفصيالت بل مبعىن املنظور الفكري الذي جوهره ضياع اإلنسان عند كافكا بني
املتناقضات لتبلغ البطولة التراجيدية ذروهتا فيما مساه وجود اهلدف وفقدان الطريق،
ولتتجسد عند جربا يف السعي لبلورة إرادة اإلنسان ،ووعيه ،وقدرته على جماهبة التحديات.
وإذا كانت غربة كافكا قد قادته إىل أزمة كربى ،تبلورت يف مسألة اهلوية وهتديد الفرد من
خالل قوى جمهولة ،فإنّ املأسأة يف روايات جربا معكوسة متاماً ،فقد قادته مسألة فقدان
الوطن للبحث عن اهلوية واملصري ،لتظلّ هذه املسألة جرحاً نازفاً يشدّه حنو املاضي الفردي
واجلمعي» (الشيخ8001 ،م.)801 :
تدلّ رواية الغرف األخرى ـ اليت تستجلي الواقع املرير الذي عاشه اإلنسان الفلسطيين،
املغترب عن واقعه أرضاً وهوية وانتماء ـ على وعي جربا برؤية كافكا وتكشف عن قدرته على
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بلورة رؤية كافكوية ضمن سياق روائي مغاير .هذا البحث يهدف مبنهجه الوصفي والتحليلي
إىل تسليط الضوء على رواية الغرف األخرى لكشف مدى تأثّر جربا إبراهيم بكافكا يف رواية
«احملاكمة» ،وحياول أن جييب عن السؤالني التاليني:
ـ ما أبرز وجوه االتفاق والتباين بني الروايتني «احملاكمة» و«الغرف األخرى»؟
ـ كيف تأثّر جربا إبراهيم بكافكا يف رواية «الغرف األخرى»؟ وماهي أبعاد ذلك؟

خلفية البحث
ليست هناك نصوص قتلت حبثاَ وال نصوص منهكة .ومن هذا املبدأ ال تكتسب كلّ دراسة
أمهيّته وشرعيته إال من خالل اإلشارة إىل البحوث والدراسات السابقة هلا .أما الواقع فإنّنا
مل حنصل على دراسة تناولت هذا املوضوع بالنقد والتحليل إال البحثني التاليني اللذين جند
فيهما إشارات عابرة ومتفاوتة عن موضوع هذه الدراسة:
ـ هناك دراسة معنونة بـ «احملاكمة والغرف األخرى دراسة نقدية مقارنة» خلليل الشيخ
( )8001املنشورة يف جملة أحباث الريموك .هذه الدراسة ارتكزت على مقارنة طبيعة
الورطة اليت مرّ هبا بطال الروايتني وعلى كيفية مواجهتهما هلذه الورطة ،وخلصت إىل أنّ
جربا إبراهيم استلهمت كافكا يف رواية «احملاكمة» ضمن بنية روائية خمتلفة وتقليد روائي
مغاير .ركّزت دراسة خليل الشيخ على هناية البطلني يف الروايتني واستنتجت أنّ التشابه يف
هنايتهما يدلّ على تأثّر جربا بكافكا ،بينما األمر يتجاوز ذلك إىل امور كثرية حبثت عنها
الدراسة هذه.
ـ املكان يف الفعل الروائي :دراسة يف رواية الغرف األخرى ألمحد ياسني العرود ()2282
عنوان دراسة نشرت يف جملة إربد للبحوث والدراسات .حبثت الدراسة كما يبدو من عنواهنا
عن آليات املكان املفتوح واملغلق يف رواية الغرف األخرى ،وليس هناك حديث عن مقولة
التأثر وغريه.
ـ قراءة يف رواية الغرف األخرى :مع رحلة البشرية إىل قصر التيه لعيد حسني ()8010
دراسة أخرى منشورة تبحث عن رحلة اإلنسان يف فضاءات التيه.
ـ الغرف األخرى وإشكالية الوعي إلبراهيم السعافني ( )8001دراسة أخرى مطبوعة يف
العدد األول من جملة الفصول.
ـ هناك مقالة معنونة بـ «الصعود إىل الضوء يف الغرف األخرى» ( )8003منشورة يف
العدد  13من اجمللة الثقافية باجلامعة األردنية.

 232

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد الثانی ،الصيف 2222

ـ حبث موسى أغريب يف مقالة له «بنية السرد يف الغرف األخرى» منشورة يف العدد الرابع
من جملة اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل .الدراسات األربعة األخرية مل نستطع
احلصول عليها رغم حبث كثري ،لكنّها درست زوايا أخرى من الرواية على ما يظهر من
عناوينها.
ـ حبث جنم عبداهلل كاظم ( )2282يف دراسة له «كافكا يف الرواية العربية والسلطة
والبطل املطارد» املنشورة يف جملة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية ،العدد 2ـ،1
صص 222ـ .222هذا البحث تناول جوانب االلتقاء بني تفكري كافكا وأربعة روائيني العرب
ضمن دراسة مقارنة تطبيقية ركّزت على مطاردة األبطال يف أعماهلم من قبل السلطات
احلاكمة وما تركته من أزمات نفسية واجتماعية عليهم.
ـ تناول إميان عبد دخيل عيسى ،وجوالن حسني جودي ( )2280يف دراسة معنونة بـ
«ضياع اهلوية بني االغتراب والغرائبية :قراءة تأويلية يف رواية الغرف األخرى جلربا إبراهيم
جربا» .هذه الدراسة نشرهتا جملة مركز بابل للدراسات اإلسالمية يف عددها الثالث،
حتدّث الباحثان فيها عن هوية الذات بني الوجود واالغتراب وكشفا جتلياهتما يف الرواية،
كما حبثا عن عالقة االغتراب بالغرائبية وضياع اهلوية الذاتية .والدراسات اليت سبقت
اإلشارة إليها مل تتحدّث عن تفاصيل التأثري والتأثر بني الروايتني ،وهناك أحكام كليّة عن
ذلك ،وربّما إشارات موجزة ال حيصل القارئ على شيء منها.

تأثري كافكا على الرواية العربية
ظهرت الوجودية يف األدب العريب نتيجة االحتكاك واالتصال الثقايف بني الغرب والعرب
خصوصاً من خالل الترمجة فتبلورت مالحمها يف اخلمسينات والستينات .و «رمبا كانت
األفكار الوجودية حتتل مرحلة الصدارة يف قائمة املؤثرات األجنبية ابتداء من اخلمسينات
وهي تبدو أكثر بريقاً من غريها من املؤثرات» (اخلطيب8010 ،م .)08 :شهد العامل العريب
بشكل كبري بعد احلرب العاملية الثانية غزو االجتاهات واملذاهب األدبية اليت مل يكن يعهدها
من قبل لتتنامى انتشاراً وتأثرياً بشكل سريع بعد ذلك .وبالطبع حقّقت هذه املذاهب جناحاً
وانتشاراً يف الغرب وأثرت على جيل كامل مثل االجتاه الوجودي وأدب الالمعقول الذي
يتماشى مع الظروف السياسية واالجتماعية والقمعية للعامل العريب ،واليت سامهت يف
انتشارها وقراءهتا .من جانب آخر أحدثت احلرب العاملية الثانية أزمة بالغة العمق يف
الضمري اإلنساين «فأخذ الناس إزاء ما صاحبها من غدر وعنف واستخفاف باملثل والقيم
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يتشككون يف حقيقة تراث اإلنسانية الروحي كلّه...ومجعوا كلّ هذه اآلراء وبلوروها يف بوتقة
واحدة خرج منها ما يعرف اآلن بالوجودية كمذهب فلسفي مل يقف انتشاره عند مستوى
الفلسفة بل امتدّ إىل األدب والفن» (مندور.)838 ،
وميكن القول بأنّ الوجودية والالمعقول هو التوصيف الدقيق لعامل فرانس كافكا إذ يعدّ من
كبار الكتاب الوجوديني يف العامل .فأين ميكن مثالً أن «جند عرضاً لفكرة االرمتاء أشد حيوية
مما جنده يف قصة احملاكمة حيث جيد اإلنسان نفسه فجأة ماثالً أمام احملكمة وال يستطيع
حتّى أن يستكشف طبيعة التهمة املوجهة إليه وأين ميكن أن جند عرضاً لإلحساس احلديث
بالضياع احلرية األنطولوجيني أفضل مما جنده يف قصة القلعة» (املصدر نفسه.)832 ،
ترجم كثري من أعمال كافكا إىل العربية مثل روايات «احملاكمة ،والقضية والقصر
وأمريكا واملسخ» فضالً عن بعض قصصه القصرية .وقد كان من الطبيعي أن تؤثّر الوجودية
والالمعقولية يف هذه الترمجات بدرجات خمتلفة يف القصة والرواية العربيتني يف الستينات
والسبعينات خصوصاً يف لبنان وسورية والعراق واألردن وفلسطني مما ميكن رصدها يف
قصص جربا إبراهيم جربا ،فاضل العزاوي ،غادة السمان ،زكريا تامر وغريهم .وإذا
كانت القصة القصرية مسرحاً الستيعاب هذه التأثريات ،فإنّ الرواية بدورها قد جسّدهتا
ولو على نطاق ضيق .وهكذا فـ «إنّ السمة اليت غلبت على أدب الشباب منذ أواخر
اخلمسينات حىت حرب حزيران سنة  8091هي التعلق بأدب الضياع عامة ال بالوجودية
خاصة وإن كانت الوجودية بالطبع جزءا ال يتجزأ من هذا االجتاه ،والتعلق هبا على أية حال
مل يتوقف يف الستينات ولكنه اختذ شكالً أوسع وذلك نتيجة تعدد النماذج واملؤثرات يف
مرحلة الستينات ...فهناك دوماً ظالل مباشرة أو غري مباشرة لكتّاب مثل فرانس كافكا و ت
اس اليوت وألبري كامو و جان بول سارتر وكثريين غريهم» (اخلطيب8010 ،م.)888 :

خصائص أسلوبية لكتابات كافكا
تفرّد كافكا بأسلوبه األديب املميز والفريد لدرجة اعتباره رائد الكتابة الكابوسية .ترفع
رواياته الستار عن عمق املأساة اليت يقاومها الفرد داخل جمتمع ضاعت فيه اهلوية واندثرت
فيه مبادئ العدالة والرأفة .ألنّ «أدب فرانس كافكا قد نشأ يف عصر فساد وفتنة واضطراب»
(حسني8031 ،م )231 :فجاء أدبه نتيجة ذلك سوداوياً مليئاً باخلوف وتصدع الذات والقلق.
مزج كافكا اخليال والواقع يف كتاباته لدرجة التماهي فأصبح الغموض خميماً عليها كثرياً.
وهلذا يوجد يف رواياته «التحام تامّ بني احللم والواقع .إنّها جتمع يف اآلن ذاته بني النظرة
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الثاقبة امللقاة على العامل احلديث والتخييل األكثر مجوحاً» (كونديرا2228 ،م .)02 :وتتمثّل
النظرة الثاقبة يف كيفية استحضاره ألفكاره وجتسيدها مع عامل متخيّل مليء بدقة الوصف،
فكأنّه يعيش الوضع نفسه مع الشخصية اجملسدة يف الرواية.
تقوم أعمال فرانس كافكا على تعدد الرؤى واملضامني واملعىن واإلحياءات اليت تعكس
نفسية وأفكار صاحبها بكل تناقضاهتا .يقول غارودي «تتمثّل عظمة كافكا يف جناحه يف خلق
عامل أسطوري ال ينفصل عن عاملنا ...فقد خلق كافكا عاملاً خيالياً مبواد عاملنا هذا مع إعادة
ترتيبها وفقاً لقوانني أخرى ،متاماً كما فعل املصورون التكعيبيون يف املرحلة نفسها»
(غارودي8091 ،م.)220 :

عملت سرديات الكوابيس على رسم الشخصيات الغرائبية املعربة والدارسة حملنة
اإلنسان الغريب األنطولوجية وهشاشته ،ومتثيالً على تأسيس الرواية احلديثة اليت عربت
عن ضآلة اإلنسان إزاء رعب صعود الرأمسالية واحلرب والكراهية ،حيث كانت أرضاً
خصبة لتصوير الالمعقول الذي جيسد اغتراب اإلنسان الداخلي وسط حميط يؤمن بفكرة
اخلطيئة والذنب واخلالص وهي صفات تطهريية ازدادت غموضاً يف رواياته.
والرواية يف تصور كافكا تدور يف جمموعها وسط إطار من احللم أو اخليال أو الالواقع
وتقوم يف عناصرها ووحداهتا على الواقع .إهنا قالب من الالواقع مضمونه الواقع .وهذا ما
نكاد جنده يف بعض جتارب بعض الروائيني العرب ومنهم جربا إبراهيم جربا .ففي تغريبات
روايته القصرية الغرف األخرى وال معقولية بعض مفردات عاملها وأحداثها وحركة بطلها
وإىل حد ما عموم شخصياهتا ،يبدو جربا لنا كأنّه يفعل ذلك إىل حد كبري.

موجز عن رواية احملاكمة

هذه الرواية اليت صدرت عام  8023ترمي بظالهلا على مالمح القهر والظلم والعبثية والعدمية
يف حياة اإلنسان .وتبدأ أحداثها من حلظة استيقاظ بطل الرواية «جوزيف ك» أمني صندوق ألحد
البنوك يف الثالثني من عمره فيخربه مسؤول التحقيق بأنّه معتقل بقضية دون أن يعرف ماهيتها
وأسباهبا ،فيعتقل ملدة يسرية من الزمن يف وسط غرفته ،ويتمّ اهتامه بتهمة ال تذكر يف الرواية
قطّ .فلذلك يبدأ صراعاً مريراً ضدّ السلطة القضائية وحياول أن يثبت براءته بكلّ الطرق،
ولكنّه جيهل التهمة املوجهة إليه .تتحدث الرواية مبجملها من صعوبات احلياة وتنقد ظلم الطبقة
البريوقراطية له ،والفوضوية اليت تسود احلياة .صوّر كافكا يف «احملاكمة» عبثية الوجود ورؤيتة
السوداوية لإلنسان من خالل طرح أسئلة عن الظلم وغياب النظام والعدالة .تتألف رواية
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احملاكمة من  81فصالً جاءت كلها مرفقة بعناوين عدا الفصل الثالث والعاشر واحلادي عشر.
تتواىل األحداث يف الرواية وتتطور يف كل فصل ملعطيات تفرضها أقوال وأفعال البطل ،ومعظمها
يتعلق بقضية جمهولة لتنتهي الرواية هناية حزينة حيث يعدم البطل جوزيف على يد رجلني من
موظفي النظام القضائي حسب ما توضحه الرواية.

موجز عن رواية الغرف األخرى

هذه الرواية الصادرة سنة  8019تسري كرواية احملاكمة يف اتّجاه مأساوي ،وتبحث عن
اإلنسان وهويته الضائعة يف أجواء غامضة .تتحدث الرواية عن البطل ذي الشخصية املركبة
متعددة األمساء ،منر علوان  /عادل الطييب  /فارس الصقار حيث تبدأ أحداثها ذات
عالقة بالبطل يف األغلب وما حيدث معه من ركوبه يف سيارة إحدى الشخصيات املهمة داخل
الرواية وهي «ملياء» ليجد نفسه داخل بناية متعددة الطوابق والغرف تائهاً يف أفكاره باحثاً
عن معىن حمدد ملا حيدث معه من أمور ال يفهمها« ومن أقوال ال يستطيع أن يدركها فتكثر
عالمات االستفهام لدى البطل عن سبب جميئه وعن هويته وعن هوية أولئك األشخاص
الذين يقابلهم وال يعرفهم .تتطور األحداث ليجد البطل نفسه يف كل مرة داخل غرفة .ويف
كل غرفة كانت حتدث له أمور تزيده غرابة ودهشة أكثر من سابقتها .وأخرياً جيد البطل
نفسه وقد استقر امسه على «فارس الصقار» داخل مطار ينتظره صديقه «عليوى عبد التواب»
لتنتهي الرواية بذهاب فارس الصقار البطل مع صديقه ،ولكن ال تنتهي استفسارات البطل
عما حدث له ،وأين كان ،و ملاذا حدث معه ذلك؟

مواضع االلتقاء املباشر بني الروايتني

تنتمي الروايتان كلتامها إىل أدب العبث وتعاجلان قضية الوجود اإلنساين ومعاناة اإلنسان
املعاصر معاجلة فنية عن طريق توظيف دالالت رمزية .وبعد مقارنتهما الحظنا أنّ هناك
بعض نقاط يلتقي فيها جربا إبراهيم جربا بفرانس كافكا وهي واضحة مباشرة ،يستطيع
أي قارئ مطلع على أعمال الكاتبني أن يتبينها ،كما أن هناك نقاط أخرى حتتاج إىل إمعان
نظر أكثر ،كوهنا غري واضحة نأيت هبا فيما يلي:

جمهولية االسم وهوية البطل
ميكننا أن نتحدث هنا عن تشيؤ الشخصية وتشظيها من ناحية االسم الذي هو رمز للهوية.
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فالشخص نعرفه بامسه ،ونناديه بامسه ،وكأن االسم عنوان الفرد .واالسم عند كافكا يف
روايته «احملاكمة» ليس كامالً وإمنا أشري إليه حبرف ،وهنا املقصود هو االسم العائلي .إنّما
قصد كافكا من وراء هذا االختزال السم الشخصية الرئيسة يف الرواية أن يسلب البطل القيمة
والداللة اليت تكتسبها الشخصية من االسم أو توحيد اهلمّ اإلنساين ،وكأمنا أراد أن حيرمها
من العاطفة والتفكري واحلق يف احلياة .وقد يكون هذا نوع من التهميش للذات وبعدم أمهية
الشخص خاصة أنه على طول الرواية يتردد فقط «ك» االسم العائلي .ويندر أن يذكر املؤلف
«جوزيف ك» وهو ما جيعل بطل كافكا بال اسم عائلي وبالتايل «تتوقف الشخصية اليت ال حتمل
امساً عائلياً مع خطأ غري معروف ومع ذنب جيهل القارئ دوماً طبيعته» (تادييه2229 ،م.)92 ،
إذاً جند هتمة «ك» جمهولة وهي تتناسب مع كون الشخصية بال قيمة ،وبالتايل يكون بطل
كافكا إنساناً بال هوية شخصية .كل هذا عبّر عنه كافكا ضمن إطار فين روائي رائع حيث كان
التمازج واضحاً بني جمهولية التهمة وجمهولية االسم العائلي «ك».
وباملقابل جند عند جربا إبراهيم جربا تقريباً ما وجدناه عند كافكا فيما خيصّ جمهولية
االسم حيث أن جربا منذ بداية روايته مل يذكر اسم بطله إال يف الصفحة السادسة والعشرين
من الرواية .فجربا هو اآلخر مل يعط أمهية لالسم وحىت بعد أن أعطى بطله امساً وهو منر
علوان ،فإن البطل مل يستقرّ على هذا االسم ،و إمنا تغيّر إىل عادل الطييب ،ومن مثة فارس
الصقار .وقد حيدث تعدد األمساء ملسمى واحد تذبذباً يف نفسية البطل لدرجة أنه يصل به
األمر إىل مرحلة ال يتذكر فيه امسه وال يأبه ما هو وال يهمّ إن كان كذا أو كذا ،فما ينادي به
يقبله ويليب النداء ،إن ناداه أحدهم منر علوان فإنه يقبل ،و إن ناداه أحدهم عادل الطييب
فإنه يلبّي ممّا يدلّ على عبثية كبرية وال مباالة .فيقول البطل« :قلت غاضباَ :طيب ،طيب أنت
أيضاً مسّيين ما شئت مسّيين عادل الطييب إنه اسم جيد» (جربا8019 ،م.)11 ،
ومهما تكن الشخصية ،فإهنا على رأي بعض الباحثني تستمد هويتها «من االسم املرقوم
على بطاقة اهلوية ،وما يزيد املسألة تعقيداً أن الرواية مكتوبة بصيغة املتكلم ،وإذا كان
املتكلم ال يعرف من هو فكيف سيعرفه اآلخرون أو القراء» (نوار2280 ،م .)803 :والغريب يف
هذا ،أن بطاقة اهلوية اخلاصة بالبطل ولألسف حتمل عدة أمساء حيث يتفاجأ البطل
بالعدد اهلائل الذي حيمله من البطاقات .فلكل بطاقة اسم ومهنة ختتلفان عن البقية،
فكانت البطاقة األوىل حتمل اسم الدكتور فكري حسن منصور أخصائي بالعظام ومحلت
الثانية اسم املهندس حافظ موفق والثالثة محلت اسم أمحد اهلاشم مساعد رئيس دائرة
والبطاقة الرابعة تقول املالحظ الفين عبدالنور عبد األحد واخلامسة محلت اسم املدرس
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علي حسني علي .وأما البطاقة األخرية فحملت اسم حمسن حنتوش الشوملي مقاول بناء
(جربا8019 ،م .)13 :ويف كل هذا ،جند البطل يتوه عقله ويتشتت تفكريه أمام رزمة
البطاقات هذه ،لدرجة أنه يرضخ المسه املبتكر إن جاز القول منر علوان فيقول« :أنا راض
باالسم الذي كرمتموين به هذه الليلة الدكتور منر علوان» (املصدر نفسه .)19 :وجند بعد هذا
أن بطل هذه الرواية يبدو يف حلظة أو صفحة أو ضمن حدث شخص حي من حلم ودم كما
يقولون «ويبدو يف حلظة أو صفحة أخرى أو ضمن حدث آخر رمزاً ال وجود حي له» (جنم،
2221م .)38 ،وبذلك فإن تعدد أمساء البطل يتناسب كما عند كافكا مع جمهولية السبب يف
ذهابه إىل تلك البناية .إن تعدد أمساء البطل عند جربا يتبعه أيضاً تعدد وعدم أمهية
أمساء الشخصيات األخرى داخل الرواية فعندما يسأل البطل املرأة اليت قادته إىل تلك
البناية عن امسها تقول« :مسّين ما شئت هيفاء ،ملياء ،عفراء...عفراء؟ هذا اسم مجيل»
(جربا8019 ،م .)11 :وكثرة تعدد أمساء الشخصيات عند جربا هبذا الشكل املتناقض «يعبّر
عن حالة مطلقة ،وهي حالة كل إنسان يف صراعه مع ذاته ومع اآلخر» (حممد2221 ،م:
 .)193وبذلك فإن كثرة األمساء وعدم وضوحها أو كوهنا جاءت رمزاً أو حرفاً إمنا يدل على
أن الكاتب يتحدث عن قضية الوجود اإلنساين كلّها ،وعن الفرد الناطق باسم اجلماعة
وبالتايل فإن بطل جربا «يرصد لنا وبتركيز شديد معاناة اإلنسان املقهور يف زمن التجرب
والعتو الذي ينسحب على مجيع أزمنة البشر وحلظات وجودهم» (نوار2280 ،م .)801 :وجند
من ذلك أن جربا نفسه يقول« :احلصار الشخصي يف الغرف األخرى هو حصار اإلنسان
اليوم واإلنسان يف عصرنا يقذف من غرفة إىل أخرى...وأي غرف» (حممد2221 ،م)02 :
وهذا بالفعل ما عرب عنه كافكا حيث «أن التساؤالت اليت تثريها أعمال كافكا حول مصري
اإلنسان هلا قيمة اعترافات فىت العصر الذي نعيش فيه» (جارودي8091 ،م )821 ،إذا األزمة
اليت يعيشها بطل كافكا يف «احملاكمة» وبطل جربا يف «الغرف األخرى» هي واحدة تعرب عن
معاناة اإلنسان يف صراعه من أجل الوجود وهي تقريباً أزمة الكل ،وهي ذاهتا اليت جيد
فيها اإلنسان نفسه بال كيان وبال هوية يف عامل يسلبه إياها ـ أي اهلوية ـ إجبارياً .إن عبثية
االسم تقودنا إىل التحدث عن غرابة املوضوع أو القضية يف كال الروايتني ،فبطل «احملاكمة»
يأتيه رجالن ال يعرفهما ويقيضان عليه وهو يف فراشه دون سابق إنذار أو أي مربر مقنع بل
إن األغرب من كل هذا هو عدم وجود إذن بالتوقيف كما أن اجلرم أو الذنب غري معروف،
وال يستطيع املتهم معرفته ،قال «ك» عندما رأى الرجل ال يعرفه داخل البيت:
ـ «من أنت ؟
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لكن الرجل جتاهل السؤال وكان ظهوره ال حيتاج إىل تفسري» (كافكا.)1 ،

ويف كل انتظار «ك» لفطوره الذي حتضره له «أنا» كل صباح يقول له أحد الرجلني« :ال،
ليس هذا ممكناً.
ـ صرخ «ك» وهو يقفز من فراشه ويرتدي بنطلون منامته بسرعة.
ـ هذا نبأ جديد علي بالتأكيد [ ]...جيب أن أرى من يكون أولئك» (املصدر نفسه.)1 ،
تتواىل دهشة «ك» من هؤالء إىل أن خيربه أحدهم.
ـ «إنك مقبوض عليك.
ـ هكذا األمر ولكن ملاذا ؟
ـ ليس من سلطتنا أن خنربك بذلك .اذهب إىل حجرتك وانتظر هناك» (املصدر نفسه.)0 ،
كل هذه األمور اليت يفيق «ك» من نومه على وقعها تسبب له كثرياً من الدهشة واحلرية،
وبالتايل جند أن املدهش يف كل هذا أنه مقبوض عليه ولكن مسموح له يف ظل هذا القبض
بأن يزاول أعماله وانشغاالته دون أن يعيقه هذا القبض عن القيام هبا ،وبذلك تصبح حرية
البطل مقيدة «فحياته جتري اآلن وفقاً ملنطق آخر ال صلة له باملنطق العادي ولكن التحول
الذي أجراه كافكا ليس ضرباً من التعسف مما يشعرنا ال بالغرابة ولكن بالدهشة الكاملة».
(جارودي8091 ،م .)222 ،إذا لقد أضحت حرية البطل مقيدة وهو ما يوضح لنا رؤية السلطة
للفرد «بأهنا رؤية تسلطية فوقية تنظر إىل الفرد بوصفه جزء من آلة كربى وليس له احلق
إال ما تتفضل به عليه [ ]...وهي حقوق تستطيع أن تسلبها منه مىت شاءت من خالل األوامر
ومالحقة تنفيذ الشخصيات هلا» (جنم2221 ،م.)888 ،
ـ يقول املفتش لـ «ك» أعتقد أنك ستذهب إىل البنك اآلن أليس كذلك؟
ـ أذهب إىل البنك ؟ لقد طننت أنين مقبوض علي.
ـ كيف ميكنين أن أذهب إىل البنك وأنا معتقل ؟
ـ قال املفتش ومل يكد يصل الباب« :هل أنت قد أسأت فهمي إنك بالتأكيد مقبوض عليك»
لكن هذا ال مينعك من أن تعيش حياتك العادية» (كافكا .)28 ،وبذلك فإن القبض على «ك»
والسماح له مبزاولة عمله يف البنك كله بيد السلطة ،هي من تعطيه احلقوق واألوامر كما
أهنا هي من تستطيع سلبه إياها وبطل كافكا يف «احملاكمة» قد سلبت منه حقوقه من اللحظة
اليت قدم فيها الرجالن وقبضاً عليه يف مزنله .ومن هنا بدأت السلطة متارس ضغطها
وأساليبها القمعية حبقه فلم يعد له حق يف الدفاع عن قضيته حىت لو بذل فيها اجلهد
اجلهيد ،فإنه سيفشل أكيدا .والنتيجة معلومة مسبقاً ،ومن ذلك فإن املفتش كان قد أخرب
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«ك» بأنه ال ضرورة بأن يردد أنه برئ أو بأن يفكر يف االتصال مبحامي ،فيقول «لكين ال أرى
فائدة يف ذلك» (املصدر نفسه.)80 ،
إن غرابة إلقاء القبض على «ك» تقودنا إىل غرابة الطريقة اليت أخذ هبا بطل جربا
وانقياده إىل وجهة ال يعلمها ومع امرأة ال يعرفها «فيتساءل إىل أين؟ ملاذا؟ ما كل هذا الذي
حيدث؟» ولكنه ال يعرف إجابة لتساؤالته الالحمدودة وكأنه مقبوض عليه بطريقة غريبة
ومفاجئة ليست كما نعرفها وال كما اعتدنا مساعها ،إمنا الطريقة هنا تقترب أكثر من
طريقة القبض على «ك» فهو منقاد إجبارياً ،وجند هنا هيفاء الساعي ـ إحدى شخصيات
الرواية ـ تقول عن منر علوان «خطيبنا هذا ضحية وأنا ال أقول ذلك لتشفقوا عليه ،فهو ال
يستحق الشفقة (إىل أن يقول رئيس احلفل) :يبدو يا دكتور أن األمر اختلط عليك فأنت
أتيت هنا خطيباً ،وهذا أمر ال نقاش فيه ولكنك ترفض االعتراف بأنك هنا أيضاً للمحاكمة»
(جربا8019 ،م )20 ،وبالتايل فبطل جربا مسلوب اهلوية واحلقوق لدرجة أن أبسط حقوقه ال
تعطي له خاصة من ناحية طلبه وسؤاله املتكرر عن سبب جميئه وعن ماهية ذلك املكان
الغريب ولكنه ال يلقى أية إجابة «ونلمس قمة هذا االستالب حني يصل به (أي البطل)
الضياع إىل حد يعترف فيه إىل وجهه وال يهتدي إىل أي من تفاصيله وأجزائه احلميمة»
(نوار2280 ،م.)809 ،

ضياع البطل ومطاردته يف الروايتني
كال البطلني يف الروايتني مطاردان من طرف جهات غري معلومة ،وهذا ما جيعلهما يعيشان
حالة من الضياع سواء الضياع الفعلي بني السلطة وأجهزهتا أو بني األشخاص الذين
ميارسون عليه الضغط أو الضياع الداخلي مع ذاته حيث إن «ك» و «منر علوان» ال حيصالن
على أي إجابة الستفساراهتم عن سبب ما حيدث هلما من أمور قد نعتربها غريبة مقارنة
باملألوف ،وبالتايل يضيعان ـ أي البطالن ـ وتضيع أفكارمها يف ظل هذا الوجود القائم.
فحني خيرج البطل من مأزق ال يلبث أن يدخل يف آخر هو يف منأى عنه ،وال جيد املفر
فيبقى حائراً أمام كل ما يواجهه سواء بالنسبة لبطل كافكا يف «احملاكمة» أو لبطل جربا يف
«الغرف األخرى» باعتبار أن ما جيري غري متوقع وال ميكن تقبله «وهو هنا يشبه تداخل
للحلم والواقع ،فالبطل عند جربا منقاد يف حالة شبه ال إرادية إىل بناية ضخمة مكونة من
غرف وعندما جيد نفسه يف تلك األجواء الغرائبية تبدأ أزمته مع ذلك املكان» (حممد،
2221م .)192 ،وهذا التمازج بني الواقع واخليال والذي ميارس نتائجه على البطل جند،
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جنم عبد اهلل يعرب عن البنايات يف روايات كافكا بقوله« :ترسم بناياهتا بشكل صاروخ ذوات
مداخل غريبة وغرفها بدون شبابيك وأبواهبا تؤدي إىل ما ال خيطر يف البال والدوائر
واملؤسسات متارس هيمنة تتخطى حدود املتطلبات البريوقراطية االعتيادية» (جنم2221 ،م،
 .)881وأما بالنسبة للحلم والواقع ،فـ «الرواية يف تصور كافكا تدور يف جمموعها وسط إطار
من احللم أو اخليال أو الالواقع وتقوم يف عناصرها ووحداهتا على الواقع ،أهنا قالب من
الالواقع مضمونه الواقع» (املصدر نفسه .)822 ،كما أنّ جربا إبراهيم يف تغريبات روايته
«الغرف األخرى» والمعقولية بعض مفردات عاملها وأحداثها وحركة بطلها وعموم شخصياهتا
يتمثل ذلك إىل حد كبري»(املصدر نفسه.)822 ،
إن «الغرف األخرى» مبنية على حلم حقيقي تعرض له الكاتب ،وهو ما جعل الرواية
مزجياً بني احللم والواقع هبدف تصوير الواقع البعيد عن املنطق والداللة على االستيالب
الالمعقول الذي يتعرض له اإلنسان يف العصر احلديث .إن الالمتوقع والالمعقول يعرب عنه
بطل جربا بقوله «يف حيايت كلها مل أفتح أبواباً بقدر ما فتحت هذه الليلة وفتحته متوقعا أن
أرى غرفة نوم كاملة األثاث بفراش عريض ...مىت كنت سأتعلم أنين سأرى دائماً غري ما
أتوقع» (جربا8019 ،م.)02 ،
إن اصطدام البطل باحلقيقة واحلرية اليت تنتابه من جراء ذلك اليتوقف فقط على
اإلجراءات أو األمور اليت حتدث وإمنا حىت يف األشخاص الذين يقابلهم «والناس
واألشخاص يتوزعون بني من ميارس الضغط أو االضطهاد أو الفوقية السلطوية ،ومن يبدو
صديقاً أو حمباً أو مسانداً ولكنه يف النتيجة ال يقدم للبطل املأزم إال ما هو عقيم» (جنم،
2221م .)881 ،وهذا ما يتفق تقريباً مع كل األشخاص الذين يقابلهم البطل «ك» يف
«احملاكمة» بالرغم من أن لديه حمامياً يدافع عنه ،إال أنه مل يقدم له إال شروحاً عن النظام
القضائي ومل حيرز أي تقدم يف قضيته مما جيعل البطل «ك» يفكر يف ضرورة التخلي عن
حماميه «هولد» وتوىل هو نفسه الدفاع عن قضيته ،فيقول الراوي يف الرواية« :وكثرياً ما فكر
أنه من األفضل أن يكتب بنفسه دفاعاً يقدمه للمحكمة» (كافكا.)820 ،
وعن املتاهات عند كافكا يقول جارودي« :أما العقبات اليت تعترض عند كافكا فتتمثل يف
متاهات املدينة العديدة واملنهكة مبا يف ذلك أجهزهتا وبريوقراطيتها والتدرج اهلرمي يف
مراتبها ومناصبها اليت تؤدي إىل متييع املسؤولية وطمسها» (جاردي8091 ،م .)282 ،إن
املتاهات جتعل البطل يتوه وال يعرف طريقاً ميكنه االطمئنان له حىت وإن صادف ووجده فإنه
ال يطول ارتياحه؛ ألنه جيده بدوره أكثر من متاهة من سابقيه وهكذا يضيع البطل بني
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املؤسسات والغرف واملوظفني« .ويبحث جوزيف «ك» ...يف هذه الصحراء البشرية عن نص
القانون يف مقر احملكمة اليت ال يرى قضاهتا أبداً» (املصدر نفسه .)282 ،وعن «الغرف
األخرى» ترى بن نوار« :قارئ هذا العمل جيد نفسه يف متاهة سردية تضيع من خالهلا
مالمح الشخصيات ال باملعىن االفتراضي للكلمة بل باملعىن احلقيقي» (نوار2280 ،م.)800 ،
وبذلك فالسلطة عند كافكا وجربا إبراهيم جربا اليت حتكم اإلنسان واليت تثبت وجوده
الفعلي ،ولكنها يف حقيقة األمر ال تظهر لنا إال متاهة يضيع فيها البطل بني خمتلف أجهزهتا
وخمتلف أقوال وأفعال موظفيها .وعن غموض إجراءات السلطة يقول حمامي «ك» عن قضية
موكله «حيث تصل إىل مرحلة معينة وهنا ينفض احملامي يده منها وال ميكن ألية عالقات
حسنة مع القضاة أن حتقق أي جناح فحىت هؤالء ال يعودون يعرفون شيئاً وبذلك ختتفي
القضية يف حماكم ال ميكن متابعتها فيها .ومن مثة يفقد املتهم صلته مبحاميه ،وقد حيدث
أن يعود احملامي إىل بيته يوماً جيد أوراق القضية بعشرات االلتماسات اليت قدمها وبذل
فيها جهده ودمه ،قد أعيدت إليه ألهنا مل تعد ذات قيمة» (كافكا .)819 ،وهنا ال وجود لقرار
أو موقف حمدد وثابت للمحكمة ولكل ما تقوم به ،وبالتايل يصبح البطل غري قادر على أخذ
أي موقف أو إحداث أي تقدم؛ ألن أراء وقرارات احملكمة صادمة وبالتايل ال يستطيع أن
يعرف أو خيمن ما قد ينجم عنها.
إن مجيع الشخصيات يف «احملاكمة» تعرف بقضية «ك» على الرغم من تنوع وظائفهم
وتعدد أعماهلم ،وبعد املسافات بينهم ـ وهنا نعين املسافات اجلغرافية حسبما عربت عنه
الرواية ـ إهنم مجيعا يعلمون أن «ك» مقبوض عليه والبداية باملرأة زوجة احلاجب ،فمنذ
اللحظة اليت فتحت فيها الباب كانت تعرف أنه هو الشخص املنتظر وكذلك الصيب الذي
قاده ،فتقول زوجة احلاجب« :جيب أن أغلق الباب بعد أن تدخل ،فالدخول حمظور بعدك
[ ]...ومن بينها امتدت يد أمسكت ذراع «ك» [ ]...كانت يد صيب له وجنتان محراوان
ومسعه «ك» يقول اتبعين» (املصدر نفسه )09 ،ودون أن تسأل املرأة عن هوية «ك» عرفته
وكذلك الصيب ،وهذا أمر مفاجئ لنا وللبطل ويدعو لدهشة .أضف إىل ذلك أن خادمة
الدكتور «هولد» حمامي «ك» تعلم هي األخرى عن القضية كل شئ أكثر حىت من نفسه و
احملامي نفسه قبل أن خيربه «ك» عن قضيته جنده يقول« :هذه القضية هتمنا مجيعاً»(املصدر
نفسه )880 ،ومن مثة فإن «ك» يفاجئ لقد أصبحت قضيته منتشرة بني من يعرفهم وبني من
ال يعرفهم ،ومن ذلك أن «ك» عندما ناداه كاهن الكنيسة بامسه مل يستغرب األمر «وفكر

 222

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد الثانی ،الصيف 2222

«ك» أنه قد اعتاد مؤخراً أن يرى أشخاصاً يعرفون امسه مقدماً وشعر باألسف على األيام
اليت كان حيس فيها بالسرور إذ يستطيع أن يقدم نفسه إىل الناس» (املصدر نفسه.)221 ،
وجنده يفاجئ أكثر حني يكتشف أن مجيع املوظفني حىت أولئك الذين أعلنوا مساندهتم
له مل يكونوا صادقني فيقول« :هكذا إذن فكل شخص فيكم هو موظف ،أنتم املوظفون
املرتشون الذين كنت أحتدث عنهم لقد حضرمت إىل هنا لكي تستمتعوا إىل ما أقول وتعرفوا
كل شئ عين [ ]...قد اجتمعتم كي أصبح مصدر تسلية ،حيث توقعت أنكم ستدافعون عن
الربيء» (املصدر نفسه )39 ،وبالتايل حدث التأييد املزيف ومن مثة خدع البطل مبن وثق هبم
ونفس األمر حدث مع منر علوان بطل جربا إبراهيم جربا حيث يتعرض إىل الضغط من
معظم األشخاص الذين يواجههم لدرجة حيس فيها البطل بأن الكل متفق عليه وكأهنم
مجيعا بالرغم من بعض صِالهتم الظاهرية بني بعضهم البعض ،إال أن كل شخص منهم
حياول أن يدخل البطل يف حرية تسبب له مزيداً من االضطراب والتوتر خاصة من ناحية
امسه وهويته « فلمياء تقول أن امسه منر علوان وهيفاء الساعي تقول أنه عادل الطييب
وعليوي يظهر أنه مع البطل لكم ما يلبث أن يكتشف البطل خداعه وملياء مرة تظهر
بشخصية ومرات تتقمص شخصية أخرى ،وبني هذا وذاك يبقى البطل يعيش صراعه مع
شخصيات الرواية اليت كثرياً ما تصدمه أفعاهلم وأقواهلم املتشاهبة ،ومظاهرهم املزيفة
ومن ذلك فجوزيف «ك» يبحث عن القانون وعن القواعد اليت حتكم احلياة وسط أكواخ
وخمازن العدالة اليت تفوح منها رائحة النتانة وهو ال يصادف أبداً يف طريقه إنساناً يتشابه
وجهه مع القناع الذي يتخفى وراءه وال مع الوظيفة اليت ينتحلها لنفسه» (جارودي8091 ،م،
 )281وبذلك فإن معرفة الشخصيات حبالة البطل سواء يف «احملاكمة» أو «الغرف األخرى»
توحى لنا بأهنم مجيعاً مع البطل ،بينما األحداث اليت تقع داخل الرواية بتمعننا أكثر هو
التخفي وعدم إظهار احلقيقة سواء احلقيقة الظاهرة (املتعلقة باملظهر اخلارجي
للشخصيات) أم الباطنة (املتعلقة بنوايا الشخصيات).

المعقولية شخصية البطل يف الروايتني

الالمعقولية عند كافكا يف روايته «احملاكمة» جندها يف شخصية البطل يف حد ذاته ،فهي
غري معقولة يف بعض تصرفاهتا خاصة عندما عرف أنه متهم يف قضية غري معلومة اجلرم،
مل يبدِ أي استعداد يف البداية أو حىت يفكر يف حمامٍ إىل أن جاء عمه «كارل» وهو الذي بعث
يف نفسه التفكري يف إجياد حل ويف الدفاع عن نفسه ،ويف السعي إىل القيام مبختلف
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اإلجراءات للكشف عن مالبسات عن القضية .أما الالمعقول بالنسبة لبطل جربا إبراهيم
جربا فإنه غري مقبول نوعاً ما أن اإلنسان ينسى ذاته ويضيع هويته حىت وإن ضاعت أوراقه
وبطاقاته الشخصية فإنه على األقل سيتذكر من هو دون اإلعتماد على أوراقه اخلاصة ولكن
منر علوان مل يدرك أي شيء عن نفسه لدرجة نسيانه المسه .هذا بالقياس على أن البطل
ليس جمنوناً أو مريضاً ذهنياً بل إن الغريب أنه أحياناً يظهر واعياً يقول عبارات مهمة
وموحية ودالة لدرجة أنه ينطق أروع األشعار ،إال أن الالمعقول والذي ال ميكننا تصديقه أن
يكون على هذا القدر من الفهم واملعرفة وال يعلم امسه وال ذاته .وبالتايل فإن العوامل غريبة
والشخصيات غري عادية .أما األحداث فهي غري متوقعة .وجند يف هذا «أن السلطة يف أعمال
كافكا نتحسسها وندركها من خالل رموزها وممثيليها ولكننا ال نعرفها ،كما أهنا دائماً
غامضة» (جنم2221 ،م .)820 ،وهذا نفسه عند جربا إبراهيم جربا .فاهليئة أو األشخاص
الذين أخذوا البطل غري معروفني وأحيانا نتبينهم من خالل بعض الرموز اليت يضيفها
الكاتب عليهم كذكره مثال «خلشبة املسرح أو ألمساء بعض املمثلني مثل حممود حسن وسامي
اإلمام» (جربا8019 ،م .)21 ،وجيعلنا هذا أن ندرك أهنم أصحاب املسرح أو املنظمني
للمسرحيات ،إال أن هذا االعتقاد ال يلبث أن يتغري حينما يؤخذ منر علوان إىل قاعة املأدبة
حيث يلقي حماضرة .ومن مثة يتبدل الوضع مرة أخرى ويصبح داخل غرفة العمليات فيتوه
البطل ونتوه حنن عنه.

فكرة االرمتاء يف أبطال الروايتني

ننتقل للحديث عن فكرة اإلرمتاء اليت جاء هبا الوجوديون ،ومن ذلك جند هيدغر يقول:
«لقد رمي يب يف هذا العامل فسقطت فيه وها أنا ذا فيه حمصور شباكه ،فال أملك إال
التسليم به» (بروي8098 ،م )31 ،وبالتايل «جيد اإلنسان نفسه فجأة ماثالً أمام احملكمة وال
يستطيع حىت أن يكتشف طبيعة التهمة املوجهة إليه» (تادييه2229 ،م )92 ،وهو حال «ك» بطل
رواية «احملاكمة» حيث ال لسبب وال ملوقف أو حادثة أو جرم جيد نفسه متهماً بقضية قد تؤدي
به إىل اإلعدام ،قمة العبث والدهشة ،تلك الدهشة املتبوعة بالتعجب وبكثري من عالمات
االستفهام ،وبالتايل تضيع أفكار القارئ يف ظل هذا االستغراب الذي ال جند له مربر مقنع
حيث إن كثرة األحداث والوقائع الغريبة اليت حتدث لبطل الرواية جتعلنا نتوه أمام هذا
اإللقاء العشوائي للبطل« .حياول جوزيف «ك» بأي مثن سواء يف أعماله أو يف أقواله الغامضة
أن يعثر على معىن ما ألنه كان رهيباً أن يكون املرء حمكوماً باإلعدام [ ]...كما لو كان شهيد
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الالمعىن» (كونديرا2228 ،م )11 ،ويرى كونديرا أنّ «العقاب هنا يبحث عن اخلطيئة» (املصدر
نفسه )19 ،وبالتايل فـ «ك» قد رمي به يف هذا الوجود دون أي ذنب جيد نفسه معرضاً للموت

يف أي حلظة وهو مل يكن يعلم أنه سيحدث معه ذلك ،وإمنا عشوائياً رمي به أمام هذه
احملكمة اليت ال ترحم .إن بطل رواية «الغرف األخرى» هو اآلخر ال يعلم من أين أو ملاذا؟ هو
يف ذلك املكان ال يعرف إن كان يف حمكمة متهم أو ممثل يف مسرح أو ضحية جتربة طبية،
وبذلك هو مرمي به أو ملقى به وليس طواعية ذهب إىل تلك البناية.

غموض املكان يف الروايتني
إن املؤسسة عند كافكا ال حدود هلا فـ «ك» جيد نفسه وهو ذاهب إىل مبىن عال به عدة
طوابق وعدة ممرات فيقول الراوي يف احملاكمة وهو يصف البناية اليت تقع فيها احملكمة:
«هو بيت ذو مدخل متسع بابه مرتفع [ ]...واستدار «ك» إىل السلم لكي يصل إىل حجرة
التحقيق لكنه وقف مرة أخرى وقد متتلكه احلرية إذ كانت هناك باإلضافة إىل السلم الذي
وقف أمامه عد سالمل» (كافكا .)01 ،كما أن بطل «الغرف األخرى» «ال يستطيع أن حيدد لنا
موقع املكان الذي مت اقتياده إليه [ ]...و عندما ترك له أن يرى ما حوله أدهشته كثرة
الدهاليز والغرف املضاءة بالضوء األمحر ،وبعض هذه الغرف يشبه قاعات املسارح []...
وكلما أمعن يف استكشاف املكان زاد استغرابه» (خليل2282 ،م )819 ،وجند البطل من ذلك
يقول« :ووقع نور السيارة على بيت كبري بعدة طوابق» (جربا8019 ،م )80 ،مث يضيف يف موضع
آخر «مل أر من النافذة إال الظالم وبضع نوافد مضاءة يف البنيان الكبري الذي يبدو وأنين
كنت يف الطابق الثالث أو الرابع منه البد أنين صعدت أدراجاً مل انتبه إليها» (املصدر نفسه،
 )13إن منر علوان مبجرد دخوله املبىن كان يعرب من غرفة إىل أخرى ،و الغرف غري
منتهية ،و يف كل واحدة منها كان يلقى حدثاً جديداً .وبالتايل فاألماكن تبدو عادية إال أهنا
هتمل من الرموز الكم الكبري الذي جيعلنا خنمّن يف تأويلها وفك شفراهتا خاصة وأن جربا
قد وصف املكان وصفاً حقيقياً ،وبالتايل كان «اإلفراط يف وصفه تعبرياً عن احملتوى الرمزي
حلبكة القصة» (خليل2282 ،م )819 ،إذا جاء غموض املكان متناسباً المعقولية أحداث
الرواية ومع حالة االضطراب اليت حلقت البطل من جراء ما حدث له داخل ذلك املبىن
الضبايب واملبهم ،و بالتايل فكل عنصر من عناصر الرواية كان خادماً حلالة البطل مبا
فيهم املكان.
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األجواء الكابوسية يف الروايتني

هاتان الروايتان متثّالن جتربة كابوسية مريرة يرصد من خالهلا كافكا وجربا إبراهيم معاناة
اإلنسان يف عامل سوداوي مليء مبشاعر الظلم املتنامي .والقارئ حيسّ تلك الكابوسية بسرعة
عرب اللغة املوحية يف عتبات الروايتني النصية .تبدأ رواية «احملاكمة» بأجواء كابوسية إذ
استيقظ بطلها «ك» صباحاً ووجد نفسه معتقالً بتهمة ال يعلم هويتها ،فأصبح مالحقاً قضائياً
من قبل حمكمة ال يعرفها .حياول جاهداً ليثبت براءته املتأكد منها وحماوالً يف ذات الوقت
معرفة سبب اهتامه والقبض عليه .ويف خضمّ ذلك يكتشف عامل احملاكم واحملاماة العجيب
الغريب والكابوسي وتنتهي القصة باحلكم عليه باإلعدام ويتمّ تنفيذ احلكم طعناً بالسكني من
طرف اثنني من موظفي تلك احملكمة الغامضة .وروى كافكا هذه النهاية ضاحكاً يف جلسة مع
أصدقائه مما يؤكد طابع املرح غري املتجهم والسوداوي الكابوسي لعبارات شخصيته.
ونفس الشيء تقريباً وقع لنمر علوان بطل رواية «الغرف األخرى» الذي ركب السيارة على
أساس أن السائقة ستأخذه إىل وجهته غري أنه وجد نفسه داخل بناية ومع أشخاص غرباء ال
يعرفهم ،بل إن العجيب أهنم يعرفونه ويتصرفون معه على هذا األساس «وجربا يف تصويره
هلذه األجواء الكابوسية العجائبية باختالل عالقاهتا وعبثية أجوائها ال يكاد خيتلف يف هذا
عن كافكا» (نوار2280 ،م )801 ،وجاءت جل كلماهتا يف بيئة كابوسية ميّزت الرواية عن
روايات جربا السابقة كلّها .ولعلّ ما يثبت هذه البيئة الكابوسية تلك الشخصيات املتحركة
الناسجة لوجود شيء يف عامل الرواية ،كوهنا شخصيات حلمية أو باعتبارها وليدة اللحظة
اجملردة من كل تاريخ ال يروي احلاضر الذي تعيش فيه حبيث ال يروي عنها شيء خارج إطار
اللحظة اليت هي فيها .طفق جربا روايته مبا هو «لوحة احلياة» لواقع املدينة اليت تبقى
بالنسبة للقارئ جمهولة االسم واملوقع ،قائالً:
ـ « ...كان ميداناً موحشاً يف تلك الساعة .ال أحد يتحرّك فيه أو على جوانبه»...
ـ « ...والوقت كان عصراً بعد غروب الشمس وقبيل هبوط الظالم ،يف تلك اللحظات
القلقة املوحشة اليت سئمت النهار وباتت تتوق إىل ليل بطيء القدوم....
ـ « ...والساحة العريضة خالية ،خاوية ،مهجورة ،منسية من اهلل والبشر ،كأنّ املدينة
مل يبق فيها من يتحرك ،من يسعى ،من حيب ،كأنّ وباء قد اجتاحها ومل يرحم أحدا»
(كافكا.)1 ،

واستناداً على هذه الفقرات استطاع كافكا تصوير أجواء كابوسية غلبت املشاهد
والوجوه ،وصوّر للقارئ واقعاً تنفلت فيه احلياة بفعل سرّ غامض وينفلت البطل بفعل دعوة
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من امرأة حتمله يف سيارهتا منطلقة به إىل حيث ال يعلم ليجد نفسه أمام بيت كبري بعدة
الطوابق .ومبجرد أن دخله بدأ فصل آخر يتمثّل يف عيش البطل مع املرأة ليلة عاش فيها
اإلحساس بالتمزق لدرجة التشكيك يف وجوده وذاته.

قضية اإلغراء

أما عن قضية اإلغراء اليت جندها حاضرة عند كل من كافكا وجربا فإن «ك» يف «احملاكمة»
يتعرض لإلغراء يف كثري من املواقف من نساء كثرياً ما يتضح يف النهاية أن هلم عالقة
مباشرة بالنظام القضائي ومبوظفيه ومن مثة تظهر له كل واحدة منهن مساعدهتا حبجة أن
هلا عالقات طيبة مع القضاة مثل زوجة احلاجب وخادمة احملامي «هولد» حيث تقول ليين
اخلادمة «حىت لو اعترفت فإنك أيضاً يف حاجة إىل مساعدة من اخلارج ولكن ال تشغل بالك
هبذه املسألة فسوف أتدبر أنا األمر» (كافكا.)820 ،
وال ختلو رواية الغرف األخرى من اإلغراء األنثوي الذي كان السبب الرئيس يف وقوعه (أي
البطل) سهلة خلصومه» (نوار2280 ،م )221 ،حيث يقول البطل «لعن اهلل الشيطان هذه امرأة
مجيلة أتتين من حيث ال أدري ،كيف أغادرها هبذه السهولة؟» (جربا8019 ،م )83 ،وبالتايل
فعنصر األنوثة واإلغراء حاضر عند جربا مثله كافكا حيث يتعرض البطل لإلغراء من قبل
سائقته ملياء أوال وبعدها من الفتاة اليت قابلته يف قاعة االستقبال ،وظهرت هي نفسها ملياء إال
أهنا غريت من مظهرها فهم بذلك يغريون من مظاهرهم مىت شاؤوا كما تعرض لإلغراء من
قبل هيفاء الساعي ويتكرر ذكر كثري من النساء بني الفينة والفينة يف كال الروايتني وهم
يقومون بإغراء البطل .وهبذا استطاع املؤلفان أن يصوّرا يف أحداث روايتهما الفساد األخالقي
واالحنراف الذي يعجّ به اجملتمع خاصّة يف رواية احملاكمة لفرانس كافكا.

السخرية و االستهزاء
تظهر أزمة اإلنسان يف هاتني الروايتني من خالل عوامل اخليال املضطربة ،وتدفع أحداثه
الالمعقولة إىل إعادة صياغة الواقع على أساس رؤية سوداوية متشائمة تلعب دوراً هاماً يف
البناء السردي للتأثري يف مسار األحداث .أصبحت املفارقة الساخرة وروح االستهزاء هي
املنطق احملكّم يف تسلسل األحداث منذ إلقاء القبض على بطل الرواية واهتامه بارتكاب
جرمية غري معلنة .وأما السخرية واالستهزاء بالنسبة لرواية كافكا «احملاكمة» فنجدمها
عندما خيبل «ك» فراولني بوستنر عن اللجنة ،وبأنه ال يعرف إن كانت جلنة حتقيق أم ال؟
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وبأهنم قد ألقوا عليه القبض يف فراشه« :وجلست فراولني بورستنر على األريكة وهي تضحك
مث تساءلت ما شكل هذه اللجنة إذن؟» (كافكا )10 ،ومن مثة فإن غرابة اللجنة وعدم
وضوحها يضفي عليها نوعاً من السخرية كما جند «ك» يف موضع آخر وبنوع من االستهزاء
يتحدث عن مكاتب احملكمة فيقول «هل يف املكاتب ما يستحق أن أشاهده» (املصدر نفسه)12 ،
مما يدل هنا على أنه إذا كان ظاهر احملكمة غريب و غري سوي ،فهل ستكون املكاتب أحسن
منه؟ أضف إىل هذا أن جمرد قدوم الرجلني إىل «ك» والقبض عليه يف فراشه يدعو إىل
الضحك حيث جند من ذلك أنه «عندما قرأ كافكا ألصدقائه الفصل األول من القضية
ضحك اجلميع مبا فيهم املؤلف» (كونديرا2228 ،م .)11 ،حضرت السخرية يف رواية
«احملاكمة» من خالل بعض مواقف وأقوال الشخصيات .ومن مناذجها وصف كافكا ألحد
الشخصيات بأنه «مسني لدرجة يضيع فيها السوط بني ثنايا حلمه إن ضرب» (كافكا)822 ،
وكقول أحد اجلالدين جلوزيف ك «سنفقد فرصتنا يف الترقي إىل رتبة جالدين ألنك شكوتنا
إىل احملكمة» (املصدر نفسه )03 :ووصفه لوجه أحدهم بأن «فيه ابتسامة هي بسبب تشوه
عضلي وليس ألنه مسرور» (املصدر نفسه .)19 :فهذه األمثلة خلقت انطباعاً أولياً للقارئ
بلمسة السخرية يف الرواية ،وهي ال توضح كفاية أمهية السخرية يف األسلوب الروائي إال من
خالل قراءة القصة كاملة باعتبارها نصاً يزخر بالسخرية السوداء وروح العبث،ال باعتباره
نصاً جدياً متجهماً حياول كاتبه تغذيته ببعض النوادر والطرف جملاهبة سأم القارئ املتوقع.
وأما عن السخرية يف رواية جربا إبراهيم جربا فنجدها يف قول ملياء لنمر علوان عندما
أخربها بأهنم يعذبون الناس .صحيح؟ هل ألقينا بك إىل األسود أمام مجهور يطالب بدمك؟
(فيجيب منر علوان) تقريباً (كافكا .)10 ،ومنوذج آخر من السخرية نشأ من غرائبية املكان يف
الغرف األخرى عندما قال الراوي« :غري أنين جعلت أرى ما يشبه النمل األسود وقد بدأ ينغل
على حافة املسرح  ...من أين جاؤوا هبذه األعداد كلّها من الرجال والنساء ومن كلّ األعمار؟
يتسلقون إىل املسرح بصعوبة يدفع الواحد اآلخر إىل األعلى ،يساعده ويعيقه يف آن معاً إال أن
الصاعدين كاوا يتكاثرون( »...جربا .)00 ،هنا قد شبّه الراوي الرجال والنساء بالنمل األسود،
واالستهزاء تأيت هنا ال من ال واقعية املكان؛ بل ألنّه واقعي بإفراط ،وإفراطه هذا ميكنه من أن
جيسم املخاوف اليت تنتاب اإلنسان هبذه الصورة املزرية اليت تتحوّل إىل السخرية.

نتائج البحث
توّصلت الدراسة بعد العرض والتحليل إىل النتائج التالية:
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ـ لقد تأثّر جربا إبراهيم جربا يف روايته "الغرف األخرى" برواية "احملاكمة" لفرانس
كافكا الكاتب التشيكي ،ومحلت روايته نفساً غربياً إىل حدّ كبريـ عبّرت رواية الغرف األخرى
عن قضايا اإلنسان يف أي زمان و مكان حيث يتعرض الفرد يف هذا العامل لكثري من
املضايقات اليت تؤدي يف أحايني كثرية إىل االستيالء على مبادئه ،وهو ما عبّر عنه كافكا يف
روايته احملاكمة ومل حيدد للمتلقي ،اجملتمع أو املرحلة اليت حصلت فيها تلك األحداث
املبهمة لبطله جوزيف ك.
ـ عاجل جربا يف روايته موضوعا إنسانياً وفق معطيات الوقت الراهن خاصة احلاضر
العريب ،واملشكالت اليت تعانيها اإلنسانية يف عامل ال يعترف خبصوصيات الفرد وال حبريته،
وذات األمر تطرق إليه كافكا من خالل بطله الذي كان منوذجاً ملعاناة اإلنسان يف هذا العامل.
ـ عبّرت رواية الغرف األخرى ورواية احملاكمة عن عبثية هذا الوجود وعن الالمتوقع بشكل
غامض حيمل كثرياً من الدالالت .والقارئ لرواية احملاكمة والغرف األخرى ال يلبث أن جيد
نفسه داخل متاهة تضيع فيها صورة البطل احلقيقيةـ إن غرائب املكان عند كافكا يضاهيه
غرابة أكرب عند جربا ،فهو غامض وغري حمدد و لكن ميكن تبيُنه من خالل بعض الرموز.
ـ إن وجود التأثري الكافكوي يف رواية الغرف األخرى ال مينع من أن تكون هناك بعض
االختالفات .الشخصيات يف رواية الغرف األخرى تكاد تكون نسائية بالدرجة األوىل عكس
رواية احملاكمةـ أما فيما خيص الزمان فهو عند جربا ال يتعدى الليلة الواحدة عكسه متاماً
عند كافكاـ
ـ اتّضح من الدراسة أنّ اإلشارة إىل اسم البطل يف رواية كافكا حبرف واحد ال تدلّ إال
على جمهولية هويته ،ونلحظ نفس املسألة يف رواية الغرف األخرى إذ حاول الراوي بتغيري
اسم البطل مرات عديدة على هتميشه وضياع هويته احلقيقية .كما دلّت تسميات األمكنة
واالرمتاء يف الفكرة الرئيسة للروايتني وهي ضياع اإلنسان يف الغرب ،وضياع هوية اإلنسان
الفلسطيين على أرضه.
ـ وظّف الروائيان لغة السخرية واالستهزاء يف بعض مشاهد روايتهما وهي ما تفسّر لغة
املفارقة اليت سيطرت على الروايتني وأحدثت حالة من انكسار الذات يف ظل ما يواجهه
اإلنسان من مصري جمهول ومستقبل غامض.
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ـ بروي ،عبد الرمحان ( )8098دراسات يف الفلسفة الوجودية ،القاهرة :مكتبة النهضة املصرية.
ـ تادييه ،جان ايف ( )2229الرواية يف القرن العشرين ،ترمجة :حممد خري البقاعي ،اهليئة
املصرية العامة.
ـ جارودي ،روجيه ( )8091واقعية بال ضفاف ،تقدمي :أنطوان أراجون ،ترمجة :حليم طوسون،
مراجعة فؤاد حداد ،القاهرة :دار الكتاب العريب.
ـ جربا إبراهيم ،جربا ( )8019الغرف األخرى ،ط  ،8دمشق :املؤسسة العربية.
ـ حسن الزيات ،أمحد ( )2220تاريخ األدب العريب للمدارس الثانوية والعليا ،ط  ،1بريوت :دار املعرفة.
ـ حسني ،طه ( )8031ألوان ،مصر :دار املعارف.
ـ اخلطيب ،حسام ( )8010املؤثرات األجنبية وأشكاهلا يف القصة السورية ،دمشق :مكتبة األدب
القصصي.
ـ خليل ،إبراهيم ( )2282بنية النص الروائي ،ط  ،8اجلزائر :الدار العربية للعلوم ،بريوت:
منشورات االختالف.
ـ الدسوقي ،عمر ( )2222يف األدب احلديث ،ط  ،1مصر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ـ سيد حممد ،أمحد ( )8013الروائية االنسيابية وتأثريها عند الروائيني العرب ،دار املعارف،
مصر.
ـ الشيخ ،خليل ( )8001احملاكمة والغرف األخرى :دراسة نقدية مقارنة ،جملة أحباث الريموك،
اجمللد  ،83العدد  ،2صص 813ـ.801
ـ العرود ،ياسني ( )2282املكان يف الفعل الروائي :دراسة يف رواية الغرف األخرى ،جملة إربد
للبحوث والدراسات ،اجمللد  ،82العدد  ،8صص 889ـ.00
ـ عيسى ،إميان عبد دخيل؛ جوالن حسني جودي ( )2280ضياع اهلوية بني االغتراب والغرائبية:
قراءة تأويلية يف رواية الغرف األخرى جلرب إبراهيم جربا ،جملة مركز بابل للدراسات
اإلسالمية ،العدد الثالث ،صص 832ـ.820
ـ غارودي ،روجيه ( )8019واقعية بال ضفاف ،ترمجة :حليم طوسون ،القاهرة :دار الكاتب
العريب للطباعة والنشر.
ـ كافكا ،فرانس (التا) احملاكمة ،ترمجة :جرجس منسي ،مطابع األهرام التجارية.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( )8018القصر ،ترمجة :مصطفى ماهر ،القاهرة اهليئة املصرية العامة
للتأليف والنشر.
ـ كونديرا ،ميالن ( )2228فن الرواية ،ط  ،8ترمجة :خالد بلقاسم ،اململكة املغريية ،الدار
البيضاء ،املركز الثقايف العريب.
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. دار هنضة مصر للطبع والنشر: القاهرة، حممد (التا) األدب ومذاهبه،ـ مندور
 اجلامعة: بريوت،)8112ـ8080( ) القصة يف األدب العريب احلديث8098(  حممد يوسف،ـ جنم
.األمريكية
. عامل الكتب احلديث: األردن،) الرواية العربية املعاصرة واآلخر2221(  عبد اهلل كاظم،ـ جنم
) كافكا يف الرواية العربية والسلطة والبطل املطارد« جملة جامعة دمشق2282( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
.221ـ299  صص،1ـ2  العدد،لآلداب والعلوم اإلنسانية
. عامل الكتب احلديث: األردن. مقدمات للتطبيق،) يف األدب املقارن2221( ـ جنم عبد اهلل كاظم
،8  ط،) الواقع واملمكن؛ دراسة عن العجائبية يف الرواية العربية املعاصرة2280(  هباء،ـ نوار
. فضاءات للنشر والتوزيع: عمان،األردن
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