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 ۲۳/۰۴/۲۰۱۸                         هللا حسیب
   

گیرند؟ می فرا را اندیشیدن بعد به وقت چه از روغ حمیدهللا آقای  

 "م. تحت عنوان ۲۰۱۸جناب حمیدهللا روغ به تاریخ بیست و یکم اپریل ال عنوان این مضمون ارتباط می گیرد به نوشتۀ ؤالبته س
پیش توسط عنوان مضمون جناب ایشان ئی که آقای روغ دو روز ، از آن جا"اندیشیدن را فرا بگیریم! پاسخ به جناب حسیب هللا

ریخ به بعد به أاعالن فرمودند که اندیشیدن را فرا میگیرند، من هم در عنوان این مضمونم از جناب ایشان پرسیم، که از کدام ت
 فراگرفتن اندیشیدن آغاز می فرمایند؟

مضمونی جناب ایشان را با  ن آنالین، همدر پورتال آریانا افغانستاهمچنان جناب روغ ، در عین همان مضمون جناب ایشان، 
فرانتس کفکا اعالن نموده ما را از این واقعه مطلع فرمودند. چیزی که در قبال هممضمونی جناب حمیدهللا  روغ با فرانتس کفکا 

 دفعتاً از نوک این خامه به چکیدن گرفت، جملٔه ذیل است:
و  هکفکا هممضمون بوده اند در دیوان نویسندگی، کفکا در صحرا رفتآقای روغ و  آیا نظر به این ادعای جناب حمیدهللا روغ، 

 ؟اندگشته  رسوا" کوچه های عشق "بین آقای روغ در 
آنرا تقریباً چهل و چند سال پیش  ،که در یکی از دیوار های مکتب امانی در کابل وزن گرفتهشعری  البته این گفتۀ باالئی ام  از

و مجنون همسبق بودیم در دیوان عشق، او به صحرا رفت و ما در کوچه ها رسوا  ور بود: ماودم و آن به گمانم اینطخوانده ب
بعضی از طنز پردازان آنروز مکتب ما، در زیر آن شعر نوشته بودند: ما و مجنون همسبق بودیم در دیگ پلو، او به  شدیم.

، بهتر است بریم باالی اصل موضوع که ت. به هر صورت گذشته از این موضوعاغوری رفت و ما در کاسه ها رسوا شدیم
 .موضوع ترجمانی و خشکجمانی میباشد

با استفاده از روحیۀ ابتکار  ترجمه کار در ، بعضی مترجمین محترمکنند یترجمه نمبدون شک همه مترجمین محترم یکسان 
د، و بدون شک که هدف از کنن  یم انیب یو فرهنگ یزبان دقیق یرا مطابق با ساختارها راتیو تعب میاند و مفاه  خالق خویش

ایشان تا حد  نوشتن این سطور هم کدام نوع سختگیری بی مورد باالی به اصطالح ترجمانی آقای روغ از اثر کفکا نیست، زیرا
به یک اثر ادبی کفکا که در چوکات یک ژانر ادبی پارابل نوشته شده است، توجه خویش را معطوف داشته  و توان خویش وس

وجود دارد نمی  "شاه"و  "قیصر"یکی از موضوعات قابل بحث ما این است که چرا آقای روغ فرقی را میان کلمات  اند. اما
 پذیرند، ونیز چرا آقای روغ ژانر ادبی این اثر ادبی  کفکا را که پارابل است رد می کنند؟

اندیشیدن را فرا وسند که: "فقای شان مینم. به گمان اغلب خطاب به ر۲۰۱۸روغ به تاریخ بیست ویکم اپریل  جناب حمیدهللا
تاریخ زمانیست که که آقای  خطابیٔه آقای حمیدهللأ روغ به درستی معلوم نیست،  امریه و یا ، اما چیزی که از این جملهٔ !"گیریم

سؤالی که در این راستا شان توصیه میدارند. و ایرفقای  جناب خود ایشان و  اندیشیدن را به فرا گرفتن حمیدهللأ روغ از آن به بعد
مطرح است این می باشد، که چه ممانعت و یا موانعی تا به حال سر راه جناب حمیدهللا روغ و رفقای جناب ایشان موجود بوده 

عث آن گردیده است که از حاال به بعد امر فرا گرفتن اندیشیدن را به است که تا به حاال اندیشیدن را فرا نگرفته اند و چه چیزی با
 خود و رفقای جناب ایشان صادر فرموده اند.

عث شده است به هر صورت این موضوع که چرا جناب روغ و رفقای شان چرا تا به حاال اندیشیدن را فرا نگرفته اند و چه با 
نموده اند،  م. پس از این همه سال ها امر فراگرفتن اندیشیدن را به خود و رفقای شان صادر۲۰۱۸که به تاریخ بیست و یکم اپریل 

، زیرا موضوع اصلی همان ترجمانی و یا خشکجمانی آقای یک موضوع جانبی و یا یک موضوع فرعی در این بحث ما میباشد
 :. در اینجا چند نکتۀ را در ارتباط درج صفحه می دارمروغ از یک پارابل  فرانس کفکا می باشد

، که از آن جای که ترجمانان محترم ایرانی، با داشتن اغالط تایپی و یا آقای روغ تا به حال به این ادعای شان ایستادگی دارند .۱
فرموده اند، رفع  آقای روغ آنرا اند، نمودهغلطی تایپئی را که آنها  کا را فرانتیس کفکا نوشته اند، البتهمشکل تلفظی نام فراتس کف

. اما در قسمت نام درست آن یعنی فرانتس می نویسندشکل و اسم وی را به  چنانچه نوشته اند از این بعد فرانتیس نمی نویسند
آقای روغ همان اسم کافکا را قبول ، وی را کافکا خوانده اند، یبا داشتن مشکل تلفظ ،یرانیترجمانان محترم افامیلی وی که 

"، آقای روغ نیز بخاطریکه آن یک صورت پذیرفته شده استو دلیلی را که در آن رابطه آورده اند، چنین می باشد که "، دارند
پذیرفته شده است، چیزی  "کافکا " شکل . اما آقای روغ در ارتباط اینکه در کجا و نزد کی اسم کفکا بهوی را" کافکا" می خواند

ما اسم وی نمی نویسند. و نیز این دلیل آقای روغ به فکر من اندکی ناروغ جلوه می کند، که زمانی که اسم یک آدم کفکا باشد و 
، آمریکا امریکا جای ایرانی ها هم) .را "یک صورت پذیرفته شده"  نامیمو در عین زمان آن خوانده " کافکا"را با یک تلفظ غلط 

   (...می نویسند و تلفظ می کنند
 
نه نموده ام که کفکا گویا آلمانی و یا از کشور آلمان بوده باشد.  همچو نظری را هیچ کسی، بلخصوص من ادعایبا وجود یکه . ۲

کفکا آلمانی و از کشور نمایند که گویا کسی گفته باشد و یا نوشته باشد که  اخیر شان  چنان وانمود می وشتۀنمنتهی آقای روغ در 
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آلمانی نبوده است، اما یک آلمان بوده است. در حالیکه همه کسانی که در بارۀ کفکا چند سطری خوانده اند، می دانند که کفکا 
بودن و نویسندٔه آلمانی زبان بودن، اندکی بیشترک ذهن در این رابطه باید آقای روغ باالی آلمانی نویسندۀ آلمانی زبان بوده است. 

شان را معطوف فرمائیند. یعنی زمانی که من نوشتم کفکا یک نویسندٔه آلمانی زبان بود، آقای روغ نباید این جمله را آنطور بفهمند 
فاً فرق میان آلمانی بودن و آلمانی زبان ٔه آلمانی بوده است. زیرا آقای روغ باید لطکه گویا من نوشته بوده باشم که کفکا یک نویسند

 !متوجه باشندبودن را 
فرانتس کفکا را که از نگاه به اصطالح ژانر ادبی یک پارابل است، آنرا به حیث  "پیغام قیصری". اینکه آقای روغ هنوز هم۳

که از یک  ،ی گرفتارندصوصیک نوع سر تنبگی مخ به اصطالح  به یک پارابل نمی شناسد، این به آن معنی است که آقای روغ
به حیث همان ژانگر هنری که پیغام  یک پارابل را هم از جانب دیگر، و" و" شاه"  قایل نیستند قیصر" طرف فرق میان  کلمات

قیصر، قیصر معنی نمی دهد و پادشاه " گویا  د کهنکید بر آن دارأین حال تد، و در عننمی شناس قیصری کفکا مربوط آن می شود،
 و همچنان یک پارابل یک پارابل نیست، بلکه یک قطعه است. "ی دهدمعنی م

ن در بارٔه و همچنا "قیصر"و  "شاه"در این رابطه توصه ام به آقای حمیدهللا روغ این است که لطفاً در قسمت فرق بین کلمات  
فرق  نیز معنی  از نگاه "شاه " و"قیصر بین کلمات" اندکی بیشترک مطالعه فرمایند، تا متوجه شوند که  اینکه یک پارابل چیست،

پیغام قیصری کفکا  موجود است، و همچنان باید آقای روغ با اندکی مطالعٔه بیشترک در رابطٔه پارابل خود را متیقن بسازند که
 !یک پارابل است

اندکی دقت بیشتر در این امر با  بدون شک کهوارد خوانده اند، اما گرچه آقای روغ این ایرادم را باالی ترجمۀ جناب ایشان نا
فرق دارد و ژانر ادبی را که کفکا برای  "شاه "از "قیصر"وارد در وارد است، که  به اصطالح این ایرادم متوجه می شویم که

اش انتخاب نموده یک پارابل است، اینکه آقای روغ از این موضوع از طریق یک هموطن خود متوجه ساخته  "پیغام قیصری"
گی ین یک اشتباه شان، نباید این موضوع را کدام نوع کسر شان برایشان تلقی نموده، با به اصطالح یک نوع سرتنبمی شود به ا

 یک معنی را می دهد و پیغام قیصری کفکا نیز یک پارابل نیست!"شاه "و  "قیصر"بر آن اسرار ورزند که 
میتوانیم بهتر در این ارتباط به مطالعه بگیرند، بعدش  از گفته های صاحب نظران را یک چند صفحهٔ  نخست لطفاً آقای روغ 

 !قضاوت نمائیم
و یک اصطالح ادبی برای آقای روغ از دو دنیای مختلف جلوه گری می نمایند،  یکیو رسم تخن یاضیر اصطالح کی. اینکه  ۴

قسمیکه به نظر میرسد آقای اصطالحات سر چشمه می گیرد.  اصلی به گمان اغلب از عدم شناخت آقای روغ از پیوند و ریشهٔ 
روغ که خود را مفتخر ساخته اند به یک ترجمانی و یا خشکجمانی یک اثر ادبی فرانتس  کفکا که در زبان آلمانی همچو اثری به 

آن  عنوان اصلی دربا به اصطالح یک نوع کج بحثی  در فبال موجودیت  کلمۀ قیصر  یک پارابل معروف است، اما جناب روغ
 آن اثر را می پذیرند و نه هم قبول دارند که آن اثر در کدام یک از ژانر ادبی نوشته شده است. دقیق عنوانترجمۀ نه اثر، 

در اینجا به اجازٔه هموطنان عزیز همان ژانر هنری پارابل را به جناب روغ و کسانی که به زبان آلمانی آشنائی دارند، به زبان  
، در عریف می دارم. با این کارم در قدم اول می خواهم جناب روغ را به دانستن همان ژانر هنری پارابل دعوت نمائیمآلمانی ت

عین زمان ارتباط اصطالح ریاضی و رسم تخنیکی و ژانر ادبی کلمٔه پارابل برای آقای حمیدهللا روغ واضع میگردد. بعدش 
ه نام خدا ترجمانی یک اثر ادبی کفکا را به دری به اتمام رسانیده اند، لطفاً خواهشم از جناب روغ گرامی این است که حاال ک

فرمایند. بعدش  ءهموطنان عزیز ما که با زبان آلمانی بلدیت ندارند، نیز اهدا ترجمٔه تعریف همین ژانر ادبی پارابل را نیز به
 را یک پارابل می خوانند و یا خیر.قضاوت به دست خوانندگان عزیز ما که آیا آنها هم این پیغام قیصری کفکا 

 
Als Parabel wird eine epische Kleinform bezeichnet, die mit dem Gleichnis verwandt ist. Die Parabel 

ist eine kurze, lehrhafte Textsorte, die durch den Empfänger (Leser, Hörer) entschlüsselt werden 

muss. In einer Parabel wird eine Geschichte erzählt, die sich auf eine eigentlich gemeinte Situation 

übertragen lässt. In diesem Zusammenhang spricht man von zwei Ebenen: der Bildebene sowie der 

Sachebene. Die Bildebene beschreibt das vordergründige Geschehen, aus dem durch Deutung das 

Eigentliche abgeleitet werden kann: die Sachebene. Die Parabel ähnelt demnach der Fabel und der 

Allegorie. 

Der Begriff lässt sich vom lateinischen parabola, das auf das altgriechische parabolē (παραβολή) 

zurückgeht, ableiten und mit Nebeneinanderstellung, Vergleichung, aber auch Gleichnis übersetzen. 

Demnach verweist bereits die Übersetzung des Wortes darauf, worum es grundsätzlich geht: nämlich 

um das Gleichsetzen zweier Situationen, also dem, was in der Erzählung gezeigt wird und dem, was 

wirklich gemeint ist. 
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In der Mathematik meint der Begriff eine Kurve. Zwar hat die mathematische Betrachtung mit dieser 

Textsorte nur am Rande etwas zu tun, doch lässt sich mithilfe der mathematischen Parabel das 

grundsätzliche Merkmal der Textsorte veranschaulichen. So können wir uns die beiden Parabeläste 

als Bild- und Sachebene denken, wobei der Scheitelpunkt das Tertium comparationis darstellt, also 

das Gemeinsame beider Ebenen. 

 

خشکجمانی فرموده است، چنین یک شعری . جناب حمیدهللا روغ برای اثبات اینکه چرا پیغام قیصری کفکا را یک نامٔه شاهانه ۵
 ".آورد و او بود  شاه ومرثیک  --تخت و کاله  نییگفت کآ نیچن" را از قلم مترجم به تراوش می کشانند:

من اصالً نفهمیدم که این شعر موضوع فرق میان قیصر و شاه و یا هم به موضوع ژانر ادبی پارابل چه ارتباطی می تواند داشته 
 حمیدهللا روغ چه ارتباطی با پارچۀ کفکا دارد؟باشد، و یا این به اصطالح شاه فرد بی ٌسر و بی لی جناب 

شباهت به آن دارد، که این بنده در عین بحث باالی  روغ دهللایجناب حم یل یب ٌسر و یباین به اصطالح شاه فرد بازی به نظر من 
قلم قیصر ها بود  -کلمات قیصر، شاه و همچنان بحث باالی ژانر ادبی پارابل به پاسخ آقای روغ بنویسم:" نولک مرغم را للی

 نمود که این موضوع با بحث ما چه ارتباط دارد؟ نبودم خانه". آیا هر گاه من چنین چیزی را بنویسم آیا آقای  روغ سؤال نخواهد
 نییگفت کآ نی"چن حق اعتراض به همچو یک ابرازم را دارند، پس من هم سؤال می کنم که این موضوع کهبدون شک ایشان  

 با موضوع ترجمانی و یا خشکجمانی ما چه ارتباط دارد؟ آورد و او بود  شاه" ومرثیک  --تخت و کاله 
 جناب حمیدهللا روغ خواندم این بود که جناب ایشان می نویسند: جملٔه را که من در پاسخ اخیر . عجیب ترین ۶

  ایم نه نامیدهشاه را قیصر  ، ما ،دوری و یا نزدیکیبسیار  " در هیچ گذشتۀ 
 ."ستیهللا وارد ن بیجناب حس رادیا ۀترجم « شاهانه امیپ» یبرا  kaiserliche Botschaft  است؛ قیدق  

 تبصره ام در ارتباط جمالت باالئی آقای روغ چنین است:
بدون شک که هرگاه پیغام قیصری به پیام شاهانه ترجمه شود، یک ترجمۀ دقیق بوده نمی تواند و انتقاد باالی آن نیز وارد در 

 وارد میباشد!
ه نمایم، این است که در گذشته های هر گاه از گذشته های به گفته جناب روغ بسیار دور خدمت جناب ایشان معلوماتی را ارئ

گفته می  شخصی قیصر به ی، ولدملکه داشته باش یک ایشاه  کی ستناتویم یکشور یا هم  و التی، ا هیهر منطقه، ناحبسیار دور 
 . میداشت ینظارت و رهبر بیشتر از یک منطقه، ناحیه، ایالت و یا کشوری ها و مناطق   بر شاه آن شخص کهشد 

ه باشد، اما قیصر به کسی می گفتند که آن شخص شاه داشت کی شخود یبرا ی میتوانستدولت شهر، هرهر شهر ونانیدر مثالً 
 . داشتیم ینظارت و رهبر  یکشور ایو  التیا ه،یمنطقه، ناح کیاز  شتریها و مناطق ب  بر شاه

نزدیکی  را در زمینه نیاز داشته باشند، میتوانند ، همچنان هر گاه آقای روغ  مثالی از گذشتۀ این بود  مثالی از گذشته های دور
بخوبی این مثال را از سطر هفدهم، صفحۀ دوم مقالۀ یکی از رفقای جناب ایشان که چند روز پیش به نشر رسیده است، بر دارند. 

آن  در  یف اجتماعزن و موقجناب  اکبر یوسفی  در همان گذشتۀ نزدیکی که آقای روغ ادعا دارند، در مقالۀ شان تحت عنوان "
، در سطر هفدهم، صفحٔه دوم مقالٔه شان از زمان" قیصر آلمان "چیزی م. ۲۰۱۸"، به تاریخ بیستم اپریل تمدن بشر! خیتأر ریمس

 می نویسند. 
و روند معکوس آن،  ،«قیصر»به  «شاه»یا هم و « شاه» به « قیصر» ۀترجم یبررس در ارتباطرا  م نظر خواهم یم نجایدر ا

 یضرورتبعد از این همه اظهارات طویل و قطورم در زمینه، هنوز هم  به جز از به اصطالح سرَتنَبگی   ایآ نمیکنم و بب یبررس
اصطالح  نیا ۀآگاهانه و ناآگاهان استعمال ای ،شود «قیصر» نیجانش «شاه»مانند  کلمۀکه  نیازی داریمو یا آیا ما هنوز هم  دارد

 َتنَبگی را در ما نشان نمی دهد؟نوع سریک  یروزیو پ یرگیاز چ یخود ناش
خود  یافغان اتیما در ادبو نمی نامیم؟ واضعیست که   میدینام یمن «صریق»روم را  انیفرمانروا افغانی خود اتیما در ادبآیا 

 اساسی دارد؟ ! پس این ادعای آقای روغ که ایراد مرا وارد نمی داند، چه مینام یمو   میدینام یم «صریق»روم را  انیفرمانروا
خود  یروم برا انیفرمانروا تمامی باً یبود که تقرن یعنوانهمان  نیو ا ه استشدنسزار گرفته  وسیولیاز نام  "سزار"لقب آیا 

و صورت  "زریکا"آن  یاست و صورت آلمان دهیبه ما رس "صریق"آن به صورت  ۀشد یکه عرب نیستنام  نیو هم دندیبرگز
 میباشد؟ تزار" اش یروس

 وارد می خواند؟َتنبگی آقای حمیدهللا روغ از کجا می آید که ایراد مرا نااست که همینطور است! پس به اصطالح این سر واضح
چهل و  زیرا نیازی بر آن نمی بینم کههر گاه مرا کسی متوجه یک اشتباه ام سازد، از آن شخص در قدم اول تشکری می نمایم، 

 !اشتباه ام، پیش کش نمایم پوشانیدن پنج رقم ذلیل بی جا برای 
، در حالی که "هم مضمون" آقای روغ که برایم جالب است بدانم چرا آقای حمیدهللا روغ از کلمۀ قیصر به اصطالح َبد می برند 

 آقای فرانتس کفکا باشند، با وضاحت تمام کلمۀ "کایزر" را به تمام معنی "قیصر" معنی می دهد، استعمال نموده است؟
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 4تر4له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آقای حمیدهللا روغ، در عین حالی که نه کلمٔه قیصر را به رسمیت می شناسند و نه هم ژانر ادبی پارابل را  جالب این است که .۷
 حق دیگر را نیز چنین می آغازند:که مرتبط به همان اثر ادبی فرانتس کفکا میباشد، با آن هم یک دعوای نا

 ب نیست؛یک اسم مرکعزادار  تیشود که  رع یسپس عرض م" 
زبان  ۀدر بار فیدر امعان لطا م،یتوان یبرداشته نم یبا امانت امیزبان خود پ یها که از نوشته ها چارهیشود که ما ب یعرض مبعد 

 بند  ۀجا ترجم نیعزادار در ا تیتر است؛ رع ستهیشا م،یمتحاط تر باش ییاروپا یها
Jämmerlichen Untertanen 

؛..."است؛ و دقیق است  

 :است نیروغ چن یآقا یام در ارتباط جمالت باالئتبصره 
نخست در قسمت زبان خود ما، خدمت آقای روغ عرض شود، که اسم مرکب، همان نوع کلمه را می گوئیم که از دو و یا بیشتر 

از کلمات ترکیب شده باشد. کلمۀ "رعیت" یک کلمه است، و "عزادار" نیز یک کلمه است، یعنی میتوان گفت که جناب شما 
این ادعای ترکیب کلمات "رعیت" و "عزادار" یک اسم مرکب مقبول و زیبای  " رعیت عزا دار" را ترکیب فرموده اید، پس 

جناب شما که میگوئید، " رعیت عزا دار" یک اسم مرکب نیست، بر چه استوار است؟ اینکه جناب شما این اسم مرکب زیبا و 
را در ساختن اسم مرکب در زبان دری به ما بازگو میدارد که این روحیۀ ابتکار جناب مقبول را ترکیب نموده اید، قوت کار شما 

شما قابل قدر و احترام میباشد، اما چسپاندن این اسم مرکب زیبا و مقبول شما، آن هم به یک اثر ادبی شخص دیگر، که در بحث 
 ما اثر کفکا می باشد، کاریست خالف امانت داری دقیق در ترجمه!

با بازی به ناب شما در پاسخ اخیر تان به آدرس من، کوشش بی جائی به خرچ داده اید که این اشتباه تان را در ترجمه گرچه ج
بعضی کلمات بپوشانید، اما ُرک و راست خدمت تان عرض نمائیم که کلمۀ " عزادار" را جناب شما، خارج از حسن امانت داری 

کامل در عمل ترجمۀ یک اثر ادبی انجام داده اید، اما حاظر نیستید به این اشتباه تان در یک ترجمۀ یک اثر ادبی  و فارغ از دقت 
 اقرار کنید! باز هم این نکات را برای جناب شما این موضوع را تکرار می نمائیم

 الف: کلمات قیصر و شاه از هم فرق دارند.
 تلفظ درست اسم همان نویسنده، کفکا می باشد.ب: 

 واهد بود که اندیشیدن را نخست خود باید آموخت، قبل از آنکه امر فراگرفتن آنرا به دیگران صادر نمود.پ: شایسته تر این خ
 " آنرا معرفی نمائید، توجه فرمائید:ت: لطفاً به کلمات مترادف همان کلمٔه آلمانی که شما خواسته اید آنرا تحت پوشش "عزادار

 
Jämmerlich= kläglich, gering, dürftig, knapp, nicht viel, kaum genug, schäbig, lumpig, schmal, mager, 

spärlich, karg, schauderhaft, schauerlich, erbärmlich, schrecklich, abscheulich, bitter, bitterlich, 
furchtbar, horrend, heillos, abgründig, verzweifelt, entsetzlich, aufwühlend, bewegend, erbärmlich, 

ergreifend, erschütternd, herzbewegend, herzergreifend, herzerweichend, herzzerreißend, 
jammervoll, kläglich, mitleiderregend, mitreißend, packend, rührend; (gehoben)anrührend, 

herzbrechend, herzerschütternd, anspruchslos, arm, ärmlich, armselig, bescheiden, dürftig, elend, 
jammervoll, karg, kärglich, schlicht, spartanisch; (abwertend) schäbig; (oft abwertend) primitiv 

 
ین همه این ها اند شصت مورد استعمال و معانی همان صفتی که جناب شما آنرا "عزادار" ترجمه فرموده اید آیا شما در بین ا

 معانی  کلمۀ را سراغ دارید که معنی همان عزا دار را بدهد، که شما از این صف بیرون داده اید؟
یعنی: به نظر من جناب شما عزاداری رعیتی را که خود مولد آن هستید، به اثر ادبی فرانس کفکا داخل نموده، در عین حال این 

 رابل است.موضوع را رد می کنید که این اثر ادبی کفکا یک پا
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