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کافکا »گفت و گوی زیر، یک گفت و گوی خیالی بین من و کافکا با عنوان 

 به کافکا« ک » به من نویسنده و حرف « م » حرف . باشد یم «در خیال 

پژوهشهای تمام قسمتهایی که داخل گیومه قرار دارد، از داستان اشاره دارد. 
                              مگر آن که تصریح شده باشد سخن  برگرفته شده است [0]یک سگ کافکا

 .دیگری است ی یسندهنو
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 5102ژانوی  3قسمت اول: 

 و حال چرا سگ؟  - م
و به  نازد یمچون سگ مظهر وفاداری است. سگ! به امور کهنه  -ک

که من دیدم، داشتند روی پاهای عقبی اشان  ییها سگ ". تازد یمحضوری نو 
 یها پنجهو  بردند یماز غرایز بهترشان فرمان  یا لحظهو وقتی  رفتند یمراه 

پنداری! از خطایی، وحشت برشان       یقتا حق، گذاشتند یمان را بر زمین جلویی اش
داشته است. پنداری طبیعت خطاست؛ شتابان پاهایشان را دوباره بال 

که ناگزیر  جویند یمبخشش  نمود یمو چشمهایشان همچو  گرفتند یم
  ".یک دم از زشت کاری اشان دست بکشند اند یدهگرد
و خود،  آید یماز گذشته  یشانها فرضبه این ترتیب، بیشتر پیش  -م
  !دانند ینم
در تاریکی دویده بودم. پر از مدتی  "در مورد من هم چنین بود! من  -ک
آگاهی از چیزهای بزرگ. دیرگاهی در تاریکی دویده بودم. بال و پایین.  پیش



  00 خیال در کافکا
 

 

کور و کر به همه چیز. راه نموده با هیچ چیز جز آرزویی مبهم. ]همین پیش 
چوبی راند که گرداگردم به پا  های یلهم[ مرا به درون هزار تویی از ها فرض

  ".خاسته بود
که به مغزمان نیشتر می زند؛  . در حقیقت، این صدای قرون استفهمم یم -م

و بعد همان را  کند یم اش ینهنهاد. صدایی که فرهنگ کوبد یمقلبمان را فرو 
صدا، صدا، صدا،  ": گفت یمچه نیکو  [5]تا ما را بیازارد. فروغ  رود یمنشانه 

  ".ماند یمتنها صداست که 
اره وخاز وقتی شیر "بلی. در حقیقت، نوعی آفرینشگری موسیقایی است.  -ک

بودم، موسیقی همچون عنصری کاملن طبیعی و ضروری از وجود، پیرامونم را 
از باقی وجود تمیزش دهم.  کرد ینمگرفته بود. عنصری که هیچ چیز وادارم 

در خور فهم کودکانه کشیده  هایی یهکناتوجهم را به آن فقط با  یمترها بزرگ
  ".بودند
 ": گوید یمهم نویسنده  [ 3]ها چوبارکستر  ی شبانههمنوایی          در کتاب  -م
که  دیدم یم. دهان پدرم را رفت یمنصیحت بود که پیش چشمم رژه  اش همه

را؛ دهان معلمم را؛ دهان  یمها عمه؛ دهان مادرم را؛ دهان جنبید یمبا خشم 
  ".رییسم را
را از من  ام یکودکبخش بزرگی از  "به عبارتی، کنسرت فرهنگ بود که  -ک
بال بردن و زمین گذاشتن  "موسیقی بود.  ی یهپاهمه چیز بر  ".ربود

کله اشان، دویدن و واایستادن اشان، وضعی که  یها چرخپاهایشان، برخی 
. این جور که یک آوردند یم. الگوهای متفاوتی که فرا گرفتند یمنسبت به هم 
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و باقی بهش  گذاشت یمرا بر پشت سگ دیگر  اش ییجلو یها پنجهسگ، 
 شان همه. یا کشید یمتا آن که اولی، بار شش تای دیگر را  کردند یماقتدا 

هماهنگ  یها تابو بدنشان را پیچ و  کشیدند یمطاق باز کف زمین دراز 
  ".دادند یم
 ؟ زد ینمخطایی از کسی سر  -م
. حتا سگ آخری. ولو زد ینمهیچ کدامشان حرکت خطایی ازش سر  "نه!  -ک

. گاهی کرد ینممطمئن بود. همیشه فورن با دیگران تماس برقرار قدری نا
، ولی فقط در مقایسه با اطمینان کرد یم، درنگ ها ضربگویی هنگام کوبش 

به راستی به  - بود یم تر نامطمئنعالی دیگران نامطمئن بود و حتا اگر بسیار 
دان بزرگ بزند؛ زیرا دیگران که همه استا یا لطمهممکن نبود  -کلی نامطمئن

  ".داشتند یمبودند، تزلزل ناپذیر، ضرباهنگ را نگه 
  !رسد یمسگ  ینتر جوانسگ آخری؟ به نظر،  -م
که بدان، یکدیگر را قوت  شنیدم یمفریادهای فروکاهیده شان را  "بلی.  -ک
. یکدیگر را از خطاها بر کشیدند یم ها مشکل. توجه یکدیگر را به دادند یمقلب 
  ".سگ بود ینتر جوان، خطاب به آخرین و یادهافر. بیشتر آن داشتند یمحذر 
. در خانواده و در اجتماع. شود یمدرست است. از کودکی سرکوب ما شروع  -م

و بعد، ناباوری به جوانان. باور بر این نیست که جوانان نیروی حیاتی، زاینده و 
ن و بزرگان پویا هستند. همچنان باور بر این است که تکیه بایستی بر پیرا

 .باشد
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 5102ژانوی  4: قسمت دوم

که جلوی زبانشان را  آموزند یم شانیها بچهپدر و مادرها، به  "در واقع، -ک
بگیرند و به سالخوردگان، احترام بگذارند. ولی بسیار چیزها که در ذهن 

حل و فصل شده است، هنوز در ذهن جوانان، فیصله نیافته. آرامش  ترها بزرگ
 ".ورزد یمآشوبنده، مقاومت  یها سؤال ی همهکهنسالی، در برابر 

پر تب و تاب برای  یها تلشاصرار دارد که [ 4]« ارنست گامبریج» ولی  -م
قدر شناسی است که هنرمندان  نیتر بزرگسبق جویی از استادان، به معنایی، 

: بدا به حال گفت یم. لئوناردو آورند یمان در حق پیشکسوتان به عمل جو
 "شاگردی که از استادش تعالی نجوید.

 یها سگ "! شوند یمن، استاد و شاگردا گذرد یمدرست است. اما زمان  -ک
 "پیر گردند. یها سگاستشان بدبختانه آن است که وجوان، یگانه خ واقعا 
 ؟دیآ یمعجیب است! این میزان تخدیر، از کجا  -م
 از اغوای جمع. -ک
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 چطور؟ -م
همه جا آمیزه و برآشفتگی سرمست کننده ترین  "من شاهد بودم که  -ک

برآشفته بودم. هر  قا یعم، کرد یمرا همراهی  ها سگکه بوها بود. از صداهایی 
هیچ چیزی جز  مثل شما و من. ذهنم پروای ییها سگچه باشد، سگ بودند. 

، ژرفاها، از همه ها یبلنداین بانگ موسیقی را نداشت که گویا از همه سوها، 
. کرد یم. خُردش کرد یم اش غرقه. گرفت یم. شنونده را در بر آمد یمجا 
. ربود یم. هوش و حواسم را افتاد یمو موسیقی از سر نو راه  آمد یم یا فرجه

. انگار من، به جای آن که فقط قربانی باشم، خودم انداخت یممرا به چرخ زدن 
 ".کرد یمو آن برم یکی از موسیقی دان هایم. این بر 

 ! متاسفم.دیشد یم متأثر قا یعمآه !  -م
 درمی آوردند، مرا از خود بیخود کرد. ها سگموسیقی که این  "بله!  -ک

شته[ بهشان ]مانند گذ خواستم ینم. دیگر توانستم ینمقدمی جلوتر گذاشتن، 
را بال ببرند، مرتکب  شان ییجلوهمچنان پاهای  توانستند یمآموزش دهم. 
 "ان را به این گناه اغوا کنند.گناه شوند و دیگر

 این نوع دنباله روی اطمینان بخش هم بود؟ -م
چون درست دقت کردم دیدم که نه چندان آرامش که تنش مفرط،  "نه!  -ک

بسیار مطمئن در  ظاهرا ، ها اندامراییشان بود. این اج ی مشخصه
، تو ها سگ. دیلرز یم، در هر قدم همواره با انقباضی بیم زده شانیها حرکت

زده به یکدیگر بود و  کگویی از ناامیدی خشکشان زده، نگاهشان ر
 ، خستگانه ازگرفت یمسستی  یا لحظهزبانهایشان هر وقت تنش 


