
www.mindmotor.biz 

 
 

 بروسکا

 
 فرانتس کافکا

یزهراپورعزیزیترجمه
 

 
 توضیح مترجم فرانسه

، روی ۱۹۱۵-۱۹۱۴های  کافکا این متن کوتاه را احتماال حدود سال

در سال . نوشته است( ۱۰ «دفتر)»اش  ای از دفتر یادداشت ی پاره برگه

از پشت این برگه ـ که خط بلند اُریبی با قلم روی آن کشیده، برای  ۱۹۱۱

بار اول : این قطعه سه بار منتشر شده. کند استفاده می قصری  نوشته تدس

ای در مورد  در قالب رساله سِر ملکوم پِیزلیتوسط  ۱۹۹۱در سال 

که  اِدیتی  توسط نشریه ۱۰۰۷های کافکا؛ بار دیگر، در سال  نوشته دست

برای چهار  نشان ارسال بی)ی کوچکی بزند  خواست دست به تجربه می

پیشنهاد [ متن]گی نظراتی را برای تصحیح  از ناشران که همه خواننده

این  نویس، در کتابش نامه زندگی راینر اشتاخ، توسط و سر آخر(. دادند
را [ قطعه]این . به تازگی بازنشر شده است( ۱۰۱۱فیشر، ) کافکاست؟

. اش خواند جهانِ مولف ۱توان به مثابه حاصل فروکاهش شکستاریِ می

 . منتشر نشده است[ تا به حال] متن به فرانسه

 

 توضیح مترجم فارسی

بارِ ماندن و آرزوی  گ ناپذیری، میل مر گی، بازگشت در تبعیدشده: ناپذیر است فراموشی قصری  نوشته در دست بروسکاسکونت متن 

باشد؛  قصربه خطوطِ ناخودآگاهِ تواند به مثا برای ما این قطعه می. خورده است ی تحقق نیز از پیش شکست رفتن، آرزویی که در لحظه

 .تر از نوشته شدن، دیده است خوابی که آخرین رمان کافکا، خیلی پیش
 
 

                                                 

 
1- fractale  ی التین از ریشهfractus  ای از همان کل باشند. در  توانند نمونه های این ابژه می قطعه در فرم. تکه قاعده و قطعه ای بی به معنای شکسته؛ ابژه

« شکستاری»رساند.  روشنی نمی اینجا منظور را به« برخال»فکاست. معادل فارسی گی و خُردیِ این قطعه نسبت به جهان کا شده  این جمله منظور، شباهت اما تکه

 .تواند معطوف به شکسته بودن در عین تکرر و تکثر باشد. م می
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تواند خالی  های اروپاییِ دیگری در شمال بروسکا وجود داشته باشد، اما دیگر هیچ یک نمی ممکن است مستعمره

مهم و زنده بدل خواهد شد؛ یعنی وقتی که احتماال ظرف چند نسل آینده بروسکا به شهری . از سکنه باقی بماند

خواهند از سمتِ گرادوال،  آهنی که می ها باز شود و خطِ راه شکن کیلومتریِ اینجا، توسط یخ ۱۰۰بندری طبیعی، در 

ها به کسانی که در حال حاضر اینجا  اما هیچ یک از این. در سیصد کیلومتریِ جنوب بسازند، به بروسکا برسد

ی کاهی قناعت کنیم،  محدود ماندن به میدان بازار با چند کومه ما مردم بروسکا باید به. ربطی نداردکنند،  زندگی می

اگر روزی  .های تابستان باشد و زمستان هم، هیچ رسد، دو سه باری در ماه تنها خبر و پیغامی که از بیرون به ما می

ست آدم  عجیب است، کافی. اما بازنخواهم گشتتوانستم خیلی چیزها را تعریف کنم،  گشتم، می به اروپا بازمی

ممکن است فکر کنند من هیچ آرزویی جز رفتن از . باره شروع کند به فرو رفتن مدتی در جایی ساکن شود تا یک

ی خیلی  چی که استثنائا یک جفت اسب درشکه یک بار این امکان را داشتم تا با براشای پست! اینجا ندارم، اما اصال

به . توانست برایم مهم باشد ر داشت، به گرادوال بروم؛ سفری که با توجه به خریدهای مختلف، میخوب در اختیا

طور رسمی از من درخواست کردند بروم، یک روز تمام در موردش فکر کردم و در آخر، جایم را به کسِ دیگری 

 .دادم

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Franz Kafka, Browska, traduit de l’allemand par Robert Kahn, Revue Po&sie, 2013, pp. 145-146 

 

 

 


