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 علــي حســـين

"الأطف���ال  قّدم���ت �صاحب���ة  الطريق���ة،  به���ذه 
اخل�ص���ر" )2016( نف�صه���ا: "مراقبة لأحداث 
احلي���اة م���ن الأعل���ى". وبنظ���رة بانورامي���ة 
عري�ص���ة، منح���ت رواياته���ا حالة م���ن حالت 
الت�صّظي التنوعي التي ل ت�صمح لق�ص�صها اأن 
تنته���ي كما يحب القارئ له���ا اأن تكون. تقول 
يف اإح���دى مقالته���ا: "كتاب���ة الروايات، مثل 
�صرد ق�ص�ص���ي للذات، هدهدة م���ا قبل النوم، 
كما يفعل الأطفال، م�صتخدمني تلك اللغة التي 

تقع على احلدود بني النوم والوعي".
ل تخف���ي �صاحب���ة "كت���اب اإبراهي���م" تاأثرها 
ب���� اإدغ���ار اآلن ب���و، الكات���ب الأمريك���ي الذي 
ا�صتهرت ق�ص�ص���ه بالنهايات املرّوعة وحتّري 
اجلرائم؛ اإذ تقول: "عليك���م اأن تلوموا اإدغار 
اآلن بو، لأنه هو الذي جعلني كاتبة، بالإ�صافة 
اإىل غوغ���ول وت�صيخوف". ل يبدو ذلك بعيدًا 
ع���ن جوهر م���ا ترّدده دوم���ًا م���ن اأَنّ "الرواية 
عليه���ا اأن تدف���ع مبواجهة امل�صاع���ر بالأفكار. 
هذا يعني اأنه يف بع�ض الأحيان تكون احلالة 

دث ا�صطرابًا". موؤملة، واأحيانًا حتحُ
يف ع���ام 2007، ن�ص���رت روايته���ا "رحالت"، 
وه���ي الرواي���ة الت���ي �صت�صبح الأك���ر مبيعًا 
وتف���وز ب� "جائ���زة ناي���ك" لع���ام 2008. بعد 
عق���د م���ن الزم���ان، �صتف���وز ب���� "جائ���زة م���ان 
بوكر الدولية" يف الرتجم���ة الإنكليزية التي 
اأجنزته���ا جنيفر كروفت. ولك���ن بعد النتهاء 
م���ن كتاب���ة الرواي���ة، اأح�ص���ت توكارت�ص���وك 
بالكث���ري من النزع���اج؛ فقد اأحُ�صيب���ت الكاتبة 
بره���اب ال�صفر، حي���ث ت�صم الرواي���ة ق�ص�صًا 
م�صطربة تتجّول يف بل���دان متعددة، وبداأت 

متيل اإىل البقاء يف مكان واحد.
"رح���الت" ه���ي رواية ع���ن ال�صفر يف القرن 
الب�ص���ري،  احل���ادي والع�صري���ن والت�صري���ح 
متزج فيه���ا بني ق�ص�ض واأفكار ال�صفر مع تلك 
امل�صح���ة التي ت�صتك�صف م���ن خاللها تفا�صيل 
ج�صم الإن�صان، وتطرق يف تلك الرحالت ذلك 
الغ�صاء الذي يف�صل احلياة واملوت واحلركة 
والهج���رة، معّرج���ة على الق���رن ال�صابع ع�صر 
فيلي���ب  الهولن���دي  الت�صري���ح  ع���امل  وق�ص���ة 
فريهي���ني، ال���ذي ق���ام بت�صريح ور�ص���م �صور 
�صاق���ه املبت���ورة. وم���ن الق���رن الثام���ن ع�صر، 

لد يف �صمال اأفريقيا وظهر  ة رجل وحُ ت�صرد ق�صّ
���ًة مرّوعة لزوج  بع���د موت���ه يف النم�صا، وق�صّ
�ص���اب اختف���ت زوجت���ه وطفلت���ه يف ظ���روف 

غام�صة خالل عطلة يف جزيرة كرواتية.
تقول يف كتابها: "عندما نتوّقف عن الرتحال 
ن�صب���ح اأ�صنام���ًا. م���ن يتوّق���ف ي�صب���ح مث���ل 
ح�صرة مثبت���ة بدّبو�ض، يخ���رتق قلبه م�صمار 
خ�صب���ي، تثق���ب اأقدام���ه وي���داه ويت���م ربطه 
بال�صقف وبعتبة البيت... لذلك ي�صمر الطغاة 
ب���كل اأ�صنافه���م كرهًا عميق���ًا للب���دو والرّحل، 
وهذا هو �صبب ا�صطهاده���م الغجر واليهود. 
يرغموننا على الإقامة واتخاذ مكان ثابت لنا 

كي نق�صي فيه اأحكام �صجننا".
وت�صرد هنا ق�صة طريفة حدثت معها: "عندما 
اأر�صلتها يف بداية الأمر للتحرير، ات�صلوا بي 

و�صاأل���وين عّما اإذا كنت قد قمت بخلط امللفات 
على جهاز الكمبيوتر اخلا�ض بي، لأن ذلك مل 

يكن رواية على اأي حال، على حد و�صفهم".
يف روايتها "كتاب يعقوب" )2014(، تتجول 
توكارت�ص���وك يف اإمرباطوري���ة هاب�صب���ورغ 
والكومنول���ث  العثماني���ة  والإمرباطوري���ة 
البولندي الليتواين بحثًا عن جاكوب فرانك، 
ال�صخ�صي���ة التاريخي���ة املث���رية للج���دل م���ن 
الق���رن الثام���ن ع�صر وزعي���م جماع���ة من�صقة 
يهودي���ة غام�ص���ة حتّولت يف اأوق���ات خمتلفة 
تر�ص���م  والكاثوليكي���ة.  الإ�ص���الم  م���ن  ل���كل 
الروائية �ص���ورة معّقدة لرجل يثري النق�صام 
يف املجتم���ع، لكن���ه يتمّتع بجاذبي���ة غام�صة، 
ومن حياته ت�صّلط ال�صوء على م�صارات �صرد 
التاري���خ املعّقدة. وهو الكت���اب الذي اأّدى اإىل 

رد فع���ل عنيف من جماع���ات اليمني املتطرف 
يف بولن���دا؛ حي���ث تلّق���ت تهدي���دات بالقت���ل 
ب�صب���ب خلخلت���ه للتف�ص���ري القوم���ي ال�صائ���د 

لت�صكيل الدولة القومية البولندية احلديثة.
تكّث���ف يف كتابها "البدائي���ة واأوقات اأخرى" 

)2010( قريَة برميفال البولندية الأ�صطورية 
ت�صكنه���ا  الع���امل  ع���ن  ���رة  م�صَغّ ك�ص���ورة 
�صخ�صي���ات غريبة الأط���وار ويحر�صها اأربعة 
روؤ�صاء مالئكة. ت�ص���رد الرواية حياة ال�صّكان 
على مدار القرن الع�صرين الوح�صي باأ�صلوب 
ن���ري اأق���رب اإىل واقعي���ة غابري���ل غار�صي���ا 
مركي���ز ال�صحرية يف "مائة ع���ام من العزلة". 
تق���وم الرواية عل���ى �صياغة �ص���راع من نوع 
خا����ض، ب���ني احلداث���ة )املذّك���رة( والطبيع���ة 
)املوؤّنث���ة(، وال���ذي دار ف���وق حلبت���ه تاري���خ 
بولندا ال�صيا�صي من الع���ام 1914 اإىل وقتنا 
املعا�ص���ر، متناول���ة الوح�صي���ة يف اإطار حياة 

قرية عادية ب�صحرية متقنة.
ويف روايته���ا "ادف���ع حمراث���ك ف���وق عظ���ام 
املوت���ى" )2018(، ت�صتك�ص���ف تل���ك احل���دود 
الغام�ص���ة ب���ني العق���ل واجلن���ون، والعدال���ة 
والتقالي���د، واحلك���م الذات���ي وامل�ص���ري، م���ن 
���ة ال�صاح���رة جانينا الت���ي تكّر�ض  خ���الل ق�صّ
اأيام ال�صت���اء املظلمة يف قري���ة بولندية نائية 
لدرا�ص���ة علم التنجيم وترجم���ة اأ�صعار ويليم 
بلي���ك والعناي���ة باملن���ازل ال�صيفي���ة ل�ص���كان 
وار�ص���و الأثري���اء. يعتق���د �صكان البل���دة اأنها 
م���ن غريب���ي الأطوار الفو�صوي���ني، تظهر يف 
البل���دة حالت قت���ل غريبة، تعتق���د جانينا اأن 
احليوان���ات يف حمي���ط البلدة تنف���ذ عمليات 

انتقام من ال�صيادين.
بف���وز اأولغ���ا توكارت�صوك ب� "نوب���ل لالآداب" 
، ت�صب���ح الفائ���زة اخلام�صة ع�ص���رة باجلائزة 
نحت 114 مرة للذكور  يف تاريخها، بعد اأن محُ
واأرب���ع ع�ص���رة م���رة فق���ط للن�ص���اء. وكان���ت 
ال�صويدية" اأعلنت يف معايريها  "الأكادميية 
امل�صبق���ة لالإع���الن باأنه���ا �صتتجّن���ب املنظ���ور 
املوّجه نحو الذكور ومركزية اأوروبا، لتمنح 
اجلائ���زة للع���ام 2019 للنم�ص���اوي اليمين���ي 
بي���رت هاندك���ه )1942( الذي اأث���ارت مواقفه 
العن�صري���ة، وحتديدًا بعد اأن األقى خطابًا يف 
جنازة ال�صرب���ي �صلوف���ودان ميلو�صوفيت�ض 
يف عام 2006، الكثري م���ن املواقف الغا�صبة 
والحتجاجات التي دفعته اإىل الن�صحاب من 

هاينه". هايرني�ض  "جائزة 
عن العربي اجلديد

م���رة اأخ���رى يج���د ع�ص���اق مي���الن كوندي���را 
اأنف�صه���م يف موق���ف غا�صب م���ن جائزة نوبل 
ل���الآداب الت���ي دائم���ًا م���ا تدي���ر ظهره���ا لأكرب 

روائي معا�صر 
ورغم اأن توقعات هذا العام مل ت�صع كونديرا 
يف ال�صف���وف الأوىل ، اإل اأن هناك من قال اإن 
اجلائ���زة �صتح���اول جتن���ب كل اجل���دل، لأنها 
ت�صع���ى اإىل اإعادة بناء �صمعتها بعد اأن ك�صفت 
الف�صيحة اجلن�صية عن امل�صايقات والغ�صب 
وت�ص���ارب امل�صال���ح ، بني اأع�صائه���ا الثمانية 
نح جائزتها ل�صخ�صية اأدبية يتفق  ع�صر باأن متحُ

حوله���ا اجلمي���ع، وكانت �صحيف���ة الغارديان 
الربيطانية قد ن�صرت توقعات القراء والنقاد 
قب���ل �صاعة من اإعالن اجلوائ���ز حيث ر�صحت 
ال�صحيف���ة كل من الكاتب���ة الكندية مارغريت 
اأتوود، والكاتب الياباين هاروكي موراكامي 

لنيل جائزة نوبل يف الأدب .
كم���ا اخت���ارت الغاري���ان، بع�ض م���ن الأ�صماء 
الأخرى لنيل اجلائزة، ومنهم الكاتب الكينى 
جن���وي واثيونغ���و، وال�صاع���رة الكندي���ة اآن 
كار�ص���ون، والروائي���ة م���اري كون���دي الت���ي 
فازت العام املا�صي بجائزة نوبل البديلة ، اإل 
اأن النتائج ذهب���ت بعيدًا حيث فازت 
الروائي���ة البولندي���ة، اأولغا 
 ، ك ت�ص���و ر كا تو
بجائزة نوبل 
ب  ا د ل���الآ
م  لع���ا
 .2018
ز  ف���ا و
الروائي 
تب  لكا ا و
ح���ي  مل�صر ا
ي  و لنم�ص���ا ا
هاندك���ه  بي���رت 
نوب���ل  بجائ���زة 
لع���ام  ل���الآداب 
 ..  2019

والق���ّراء الع���رب يعرفون جيدًا بي���رت هاندكه 
الذي ترجمت العديد م���ن اأعماله اىل العربية 
، ، حيث ترجمت اأعماله اإىل العربية فى وقت 
مبك���ر ، لكنهم �صربوا كفًا بكف وهم ي�صمعون 
با�صم اأولغا توكارت�صوك التي مل يرتجم عمل 
من اأعمالها رغم اإنه���ا غزيرة النتاج الروائي 
– �صي�صدر لها قريبًا عن دار التنوير روايتها 
ال���ة ترجم���ة اإيه���اب عب���د احلمي���د وه���ي  رحَّ
الرواي���ة الفائزة بجائزة امل���ان بوكر الدولية 
لع���ام 2018 - ، وق���د و�صفت جلن���ة التحكيم 
نت���اج الروائي���ة الفائزة بقوله���ا: "اإن اخليال 
الروائ���ي املمزوج بال�صغ���ف املعريف اجلامح 
ال���ذي يتجاوز احل���دود هو �صكل م���ن اأ�صكال 
احلي���اة".، وق���د علقت على فوزه���ا باجلائزة 
قائل���ة :" و�صلني خرب ح�ص���ويل على جائزة 
نوبل يف اأغرب الظروف، فقد كنت يف الطريق 
بني منطقت���ني يف مكان ل ا�صم له. ل اأ�صتطيع 
التفك���ري يف ا�صتع���ارة اأن�ص���ب لتعريف العامل 
الذي نعي����ض فيه اليوم. نحن الكّتاب يف هذه 
الأي���ام علينا اأن نواجه حتديات غري حمتملة، 
ف���الأدب ف���ٌنّ بط���يء احلرك���ة حي���ث اإن عملية 
الكتاب���ة ت�صتغرق وقت���ًا طوياًل م���ا يجعل من 
ال�صعب مواكب���ة عامٍل متحرك. اأت�صاءل كثريًا 
اإن كان ممكًن���ا اأن ن�صف الع���امل، اأو اإننا نقف 
د ال�صائل،  عاجزين بالفعل اأمام �صكله الالحمدَّ
املتغري دائمًا، وقَيمه الآخذة بالندثار. اأوؤمن 
ب���اأدٍب ق���ادٍر على توحي���د النا����ض، ويثبت لنا 
ك���م نحن مت�صابه���ون، ويجعلنا واع���ني باأننا 
تربطن���ا نف�ض اخلي���وط اخلفي���ة، اأدٌب يحكي 
ق�ص���ة الع���امل بو�صف���ه وح���دة حّي���ة، دائم���ة 
التط���ور اأم���ام اأعينن���ا، ن�ص���ّكل نح���ن فيها 

جزءًا �صغريًا ولكنه قويٌّ وفّعال" ، 
الفائ���زة بنوب���ل ل���الآداب ع���ام 2018 
انطلق���ت من حياة بلدته���ا ال�صغرية 
بولن���دا  غرب���ي  يف  �صوليك���وف 
لتحي���ط بالو�ص���ع الإن�ص���اين مث���ل 
كافكا الذي كان���ت مغرمة فيه اأثناء 
�صبابه���ا ومي���الن كوندي���را ال���ذي 

تعتربه كاتبها املف�صل 
ولدت اأولغ���ا توكاركوك يف التا�صع 
والع�صري���ن م���ن كان���ون الثاين عام 
1962 ، كان���ت والدته���ا معلم���ة اأم���ا 
والده���ا فعم���ل اأم���ني مكتب���ة باإحدى 
املدار�ض، وهو الذي عزز حب القراءة 

منذ طفولتها وطور �صهيتها الأدبية.
در�ص���ت توكاركوك عل���م النف�ض بجامعة 
وار�صو، وظه���رت لأول مرة كروائية عام 
1993 بروايته����ا "رحل����ة كت����اب النا�ض"، 
والت����ي ت����دور اأحداثه����ا يف الق����رن ال�صابع 
ع�صر بفرن�ص����ا واإ�صبانيا، حيث بحث اأبطال 
الرواي����ة ع����ن لغز اأح����د الكت����ب الغام�صة يف 
جب����ال الربن�����ض، وق����د لق����ي الكت����اب جناحًا 
كب����ريًا ما اأهله للفوز بجائ����ز الأدب البولندي 
تظ����ل  لك����ن  1993م،  ع����ام  الأوىل  للرواي����ة 
روايته����ا الأ�صه����ر ه����ي الثالث����ة يف م�صوارها 
الأدب����ي بعنوان "البدائي����ة واأوقات اأخرى". 
كان����ت يف بداي����ة حياتها ت�صع����ى لأن ت�صبح 
ممثل����ة ، وهي تقول اإنه����ا مل ت�صتطع الكتابة 
اإل ح����ني توقف����ت ع����ن التفك����ري بالتمثي����ل . 
بقي����ت تكتب �صرًا وتر�ص����ل املخطوطات اإىل 
ع����اد اإليه����ا. اإىل اأن  ف�����ض وتحُ النا�صري����ن لرتحُ
ق����ررت وه����ي يف ال�صابع����ة والع�صرين من 
عمره����ا اأن تر�صل ديوان �صعر ، وبعد اأ�صهر 

حم����ل الربيد خم�ض ن�صخ م����ن ديوانها الأول 
ف�صع����رت بالذع����ر فخّباأته يف غرفته����ا ، . كان 
عليه����ا النتظار اأكر من �صهر لتخرب املقربني 

منها اأنها اأ�صبحت كاتبة 
در�ص����ت علم النف�ض بجامعة وار�صو، ح�صلت 
عل����ى وظيف����ة يف م�صت�صف����ى كمتخ�ص�صة يف 
الإدمان، وتزوجت من زميل لها يف علم النف�ض 
واأجنب����ت ولدًا، ولكن بعد خم�ض �صنوات من 
العم����ل ق����ررت ت����رك العم����ل نتيج����ة لل�صغط 
النف�ص����ي الواقع عليه����ا، فبح�صب ما قالته يف 
حوار جلري����دة الغارديان الربيطانية: "كنت 
اأعم����ل مع اأح����د مر�صاي واأدرك����ت اأنني اأكر 
تخبًطا مم����ا كان هوعليه، اأنا حًق����ا ه�صة جدًا 
عل����ى عك�ض م����ا ت�صورته". ظه����رت لأول مرة 
كروائية عام 1993 بروايتها "رحلة كتاب "، 
والتي ت����دور اأحداثها يف القرن ال�صابع ع�صر 
بفرن�صا واإ�صبانيا، حيث بحث اأبطال الرواية 
ع����ن لغ����ز اأح����د الكت����ب الغام�ص����ة يف جب����ال 
الربن�����ض، وقد لقي الكتاب جناح����ًا كبريًا ما 
اأهله للف����وز بجائز الأدب البولن����دي للرواية 
روايته����ا  تظ����ل  لك����ن  1993م،  ع����ام  الأوىل 
الأ�صه����ر ه����ي الثالث����ة يف م�صواره����ا الأدب����ي 

بعنوان "البدائية واأوقات اأخرى".
م����ع تر�ص����ح روايته����ا ال�صاد�ص����ة "الرحالت" 
جلائزة البوكر العاملية وفوز روايتها "ق�صة 
يعقوب"، و�صفتها الغارديان ب�"اأبرز الكّتاب 
يف بولن����دا، فهي كاتبة ن�صوية يف بلد رجعي 
ذكوري". رواي����ة "ق�صة يعقوب" املكونة من 
نحو 1000 �صفحة، ال�ص����ادرة عام 2007م، 
اأث����ارت ج����دًل كب����ريًا عن����د �صدوره����ا، فتدور 
اأح����داث الرواي����ة على احلدود ب����ني اأوكرانيا 
وبولن����دا، وحتك����ي ق�ص����ة "يعق����وب" القائد 
الدين����ي ال����ذي ول����د يهودي����ًا، ث����م ق����اد عملية 
اإىل  اليه����ود  لزمالئ����ه  الق�ص����ري  التح����ول 
الكاثوليكي����ة يف الق����رن الثام����ن ع�ص����ر. وق����د 
احُ�صتقبل����ت الرواي����ة جماهريي����ًا ب�ص����كل جيد، 
حي����ث باع����ت اأك����ر م����ن 170 األ����ف ن�صخ����ة، 
وف����ازت عنها بجائزة "نايكي" للمرة الثانية، 
واملعروفة با�صم "جائزة الكتاب البولندي". 
لك����ن يف املقاب����ل غ�ص����ب اليمني م����ن الرواية 
ب�صكل كبري، وو�صفوها باخلائنة، ما ا�صطر 
نا�ص����ر الرواية اإىل تعيني اثن����ني من احلر�ض 
اخلا�����ض حلمايته����ا، وق����د علق����ت اأوجلا على 
تل����ك احلمالت قائلة: "لقد كن����ت �صاذجة حني 
اعتق����دت اأنن����ا �صنتمكن من مناق�ص����ة املناطق 
املظلم����ة يف تاريخن����ا". مل تكن تل����ك الرواية 
ه����ي الوحيدة التي اأثارت اجل����دل بني اأعمال 
توكارك����وك، لك����ن تك����رر الأم����ر بع����د عر�����ض 
فيل����م "Spoor" املاأخ����وذ ع����ن روايتها "قحُد 
حمراث����ك عل����ى عظ����ام املوت����ى" يف مهرجان 
الفيل����م  هوج����م  حي����ث  ال�صينمائ����ي.  برل����ني 
ب�صكل كب����ري ونددت به وكال����ة اأنباء بولندية 
"عم����ل مع����ادي للم�صيحي����ة  وو�صفت����ه باأن����ه 
ي�صج����ع الإره����اب"، لكن����ه بالرغ����م م����ن ذل����ك 
ح�صل على جائزة باملهرجان. حتر�ض اأوجلا 
دائمًا على مواجه����ة امل�صكالت بالكتابة عنها، 
وتبح����ث ع����ن املعن����ى يف كتاباته����ا وجدوى 
الرواية، ففي اإحدى حواراتها ال�صابقة قالت 
����د حمراث����ك"،: "الكتابة ملجرد  عن رواي����ة "قحُ
معرفة م����ن هو القاتل يهدر ال����ورق والوقت، 
لذا قررت الكتابة عن حقوق احليوان وق�صة 
اأن  يدرك����ون  الذي����ن  املعار�ص����ني  املواطن����ني 
القانون غ����ري اأخالقي ليدرك����وا اإىل اأي مدى 

ميك����ن اأن ي�صل����وا اإذا طالب����وا بتعديله". بعد 
تل����ك الرواية، اأ�صبحت ق�صي����ة ال�صيد ق�صية 
الوق����ت  يف  بولن����دا،  يف  �صاخن����ة  �صيا�صي����ة 
الذي مل تك����ن الق�صية مطروح����ة للنقا�ض من 
الأ�صا�����ض.. وتو�ص����ح اأوجل����ا، اأن اأدب و�صط 
اأوروبا خمتلف متامًا ع����ن الأدب الإجنليزي 
ّت����اب يف اأوروب����ا ل  فعل����ى ح����د قوله����ا: "الكحُ
يثق����ون يف الواق����ع كم����ا يفع����ل الإجنلي����ز"، 
وت�صيف"اأع�ص����ق دائمًا الق����درة على الكتابة 
دون خ����وف من الأ�صي����اء النف�صي����ة الداخلية 
احل�صا�ص����ة للغاي����ة، به����ذه الطريق����ة ميكن����ك 

تطوير ق�صة ذات �صياق وا�صح".
وتتمي����ز توكاركوك بن����ربة اأ�صطورية مميزة 
يف معظ����م اأعماله����ا، ح����ازت خ����الل م�صريتها 
الت����ي متت����د لأك����ر من عقدي����ن على ع����دد من 
اجلوائ����ز منها: جائزة "ناي����ك" مرتني، وهي 
اجلائ����زة الأدبية الأهم يف بولندا، عن رواية 
"رحالت" عام 2008 ورواية "كتب يعقوب" 
ع����ام 2015، ويف 2015 اأي�صًا فازت بجائزة 
اجل�ص����ر الأملاني����ة البولندي����ة الدولي����ة، وهي 
جائ����زة ت�صم����ل الأ�صخا�����ض الذي����ن يقومون 
والتنمي����ة  والدميقراطي����ة  ال�ص����الم  بتعزي����ز 
والتفاهم املتبادل بني �صعوب ودول اأوروبا، 
وقد ح����ازت ع����ام 2018 على جائ����زة البوكر 
وكان����ت   ،" "رحال����ة  روايته����ا  ع����ن  العاملي����ة 

البولندية الأوىل التي تفوز بتلك اجلائزة.
تدور اأح����داث رواية رحالة ح����ول ال�صفر فى 
الق����رن احلادي والع�صرين وتفا�صيل ت�صريح 
ج�صم الإن�ص����ان، وت�صلط الكاتبة ال�صوء على 
حكاي����ات عن ال�صفر عرب الزم����ن، وتربط ذلك 
ب�صكل فني بج�صم الإن�ص����ان، والتي ت�صتنتج 
م����ن خ����الل كل ذل����ك ط����رق احلي����اة، واملوت، 
واحلرك����ة، والهجرة. وتاأخ����ذ الكاتبة القراء 
اإىل القرن ال�صاب����ع ع�صر حيث ت�صلط ال�صوء 
عل����ى ق�صة ع����امل الت�صريح الهولن����دي فيليب 
فريهاي����ن، الذي قام بت�صري����ح �صاقه املبتورة 
وقام بر�صمها، اأم����ا خالل القرن الثامن ع�صر، 
ت�صتعر�����ض الكاتب����ة ق�صة العب����د املولود يف 
�صم����ايل اأفريقي����ا لكن����ه بع����د موته ظه����ر مرة 
اأخ����رى فى النم�صا. واأثناء موا�صلتها البحث 
فى القرن التا�صع ع�ص����ر، تقوم اإحدى الن�صاء 
بالتدريب على كيفية الهجوم على �صفينة فى 
اإحدى اجلزر اليونانية، اإ�صافة اإىل اأنها تلقي 
ال�ص����وء عل����ى ق�ص����ة مروعة ل����زوج وزوجته 
لديه����م طفل يختف����ي يف ظ����روف غام�صة يف 

يوم عطلة يف جزيرة كرواتية.
يف مقابل����ة م����ع التامي����ز ، قال����ت اإنه����ا ب����داأت 
الرواية منذ اأكر م����ن عقد ، قبل فرتة طويلة 
من خ����روج بريطانيا من الحت����اد الأوروبي 
واحلركات القومية الأخرى يف جميع اأنحاء 
اأوروب����ا. "لق����د كتبت هذا الكت����اب عندما كان 
الع����امل يتطلع اإىل اأن يكون مفتوحًا للجميع" 
، قال����ت. "الآن ن����رى كي����ف �صي�صعف الحتاد 
الأوروب����ي عل����ى الأرج����ح ب�صب����ب �صيا�ص����ات 
بل����دان مث����ل بولندا واملج����ر الت����ي تركز على 

حدودها مرة اأخرى."
واأ�صارت اأي�صًا اإىل �صيا�صات الهجرة ال�صديدة 
ب�ص����كل متزايد يف الوليات املتحدة. وقالت: 
"منذ اثني ع�صر عامًا مل يكن هناك ذكر لفكرة 
اجل����دران اأو احل����دود ، والت����ي مت تبنيها يف 
الأ�صا�ض م����ن قبل الأنظم����ة ال�صمولية". "يف 
ذلك الوقت يجب اأن اأعرتف اأنني كنت متاأكدة 

من اأننا قد و�صعنا ال�صمولية خلفنا".

وتجربتهــا  المــرأة  لــآداب..  نوبــل 
االنسانية   

أولغا توكارتشــوك.. مراقبة ألحداث 
الحياة من األعلى

تذه��ب أعامل الكاتب��ة البولندية أولغا توكارتش��وك )1962( - 

الحائزة عىل جائزة "نوبل لآلداب" للعام 2018 وتتس��لّمها هذا 

الع��ام - إىل تس��ليط الضوء بفضل قدرته��ا الفائقة يف الرسد 

والتصوير، عىل قرشة الحداثة الخارجية لإلنسان، للوصول إىل 

حالة من متثالت الجوهر البرشي. مزيٌج من الواقعية الس��حرية 

واالنش��غاالت النفس��ية التي قالت فيها إنها تبدو أكرث عصابية 

من مرتادي عيادتها من املرىض النفسّيني، أّسس لنفسه بشكل 

متني يف األدب البولندي الذي قادها إىل العاملية.

أمير داود
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ترجمة/ رهام درويش

رون فرانكلين

يحُقام معر�ض وار�ص���و للكتاب يف �صهر مايو/
اأيار من كل عام، يف امللعب الوطني الذي بحُني 
على �ص���كل �صل���ة باللونني الأحم���ر والأبي�ض 
اللذي���ن ي�ص���كالن العلم البولن���دي. يف �صباح 
البالون���ات  مئ���ات  جتمع���ت  م�ص���رق،  �صب���ت 
الربتقالي���ة يف اأي���د اأطف���ال بع���د اأن وزعته���ا 
�صرك���ة متخ�ص�ص���ة يف الكت���ب ال�صوتية، يف 
ح���ني تفح�ص���ت ح�ص���ود الق���راء اأك�ص���اك دور 
الن�ص���ر الت���ي قِدم���ت م���ن كل اأنح���اء اأوروبا. 
كان ملعه���د فريدري���ك �صوب���ان الوطن���ي بيانو 
كب���ري عزف���ت علي���ه ام���راأة �صاب���ة مو�صيق���ى 
كتب  معر�ض  يف  راب�ص���ودي".  "بوهيمي���ان 
متنق���ل، ا�صتعر�ض بائ���ع ذو �صعر بني طويل 
ونظ���ارات ع�صرية ن�صخة م���ن "فوريفر بت" 
لأح���د الزبائ���ن، وه���ي خمت���ارات م���ن جمل���ة 
"بحج���م  الت���ايل  الو�ص���ف  حتم���ل  كويري���ة 
اجلي���ب، وردية الل���ون، ومثلية ج���دًا". امتد 
دار  عر����ض  �صاح���ة  خ���ارج  طوي���ل  طاب���ور 
الن�ص���ر العريقة "فيدانيت�صتف���و ليتريا�صكي" 
ومعار�ض اأخ���رى، يف انتظار احل�صول على 
توقيع اأولغا توكارت�صوك، التي متكنت خالل 
ال�صن���وات الأخرية من ت�ص���در واجهة امل�صهد 
الأدب���ي يف بولن���دا، وكث���ريًا ما يحُذك���ر ا�صمها 

ب�صفتها مر�صحة لنيل جائزة نوبل لالأدب.
كانت توكارت�ص���وك جتهز نف�صها يف اخلارج، 
اإذ اأن احل�ص���ود ت�صيبه���ا بالقل���ق. يف الليل���ة 
ال�صابق���ة، واجه���ت �صعوب���ة يف الن���وم بع���د 
ق�صاء معظم الليلة خارجًا. تبدو توكارت�صوك 
البالغ���ة �صبعة وخم�صني عامًا �صغرية احلجم 
ومث���رية للده�ص���ة، فهي تتمت���ع بطاقة مركزة 
تذّكر بطاق���ة مدربي اليوغ���ا. تف�صل املالب�ض 
املن�صدل���ة بطريق���ة فني���ة اإىل جان���ب الأ�صاور 
متع���ددة الطبقات. كان �صعرها البني الطويل 
قد تلّوى يف �صفائر عدة جتّمعت اأعلى راأ�صها 
يتخلله���ا اخل���رز الأزرق. يف حني يحمل فمها 

عادة ابت�صامة �صاخرة.
باك ال�صلة الت���ي بني امللعب  رافقتحُها حت���ت �صِ
على هيئتها، بينما كانت تدخن �صيجارة فوغ 
رفيعة جدًا. افتتح امللعب عام 2012، واأ�صبح 
موؤخ���رًا نقط���ة اأ�صا�صي���ة مل�ص���رية ال�صتق���الل 
ال�صنوية التي تنطلق يف نوفمرب من كل عام، 
وهي امل�ص���رية التي حمل خالله���ا اليمينيون 
املتطرف���ون والقومي���ون لفت���ات و�صع���ارات 
و"اأوقف���وا  للبولندي���ني"  "بولن���دا  مث���ل 
الأ�صلم���ة". ميثل هذا املبن���ى بدياًل مللعب بحُنَي 
يف زم���ن ال�صيوعية، كن���تحُ �صهدتحُ على تهالكه 
يف منت�صف الت�صعين���ات، حني ق�صيتحُ معظم 
الع���ام يف بولندا لتعلم اللغ���ة البولندية قبيل 
تخرج���ي م���ن اجلامع���ة. م���ع حت���ول بولندا 
اإىل دول���ة راأ�صمالية، حت���ّول املكان اإىل �صوق 
مفت���وح للب�صائع امل�صتعمل���ة واملقلدة، وكنتحُ 
ق���د تعر�ص���تحُ لتحذيرات م���ن زيارت���ه ب�صبب 

�صهرته املرتبطة بالقمامة واجلرائم.
اأنه���ْت توكارت�ص���وك �صيجارته���ا، فيما ن�صرت 
الري���ح ك���رات الزغ���ب الرم���ادي املنبع���ث من 
اأزه���ار اأ�صج���ار ال�صف�ص���اف واحل���ور الت���ي 
تحُزهر يف اأنحاء وار�ص���و خالل ف�صل الربيع. 

تخل�ص���ت توكارت�صوك من رذاذ الأزهار الذي 
َعِل���ق بف�صتانها الأ�صود الف�صفا�ض، وتوجهت 

اإىل الداخل.
دّوت �صج���ة يف �صف���وف طواب���ري الراغب���ني 
يف احل�ص���ول على التوقيع، فيم���ا متكن اأحد 
املنظم���ني من اإي�ص���ال توكارت�صوك اإىل �صالة 
انتظار. ميكن التع���رف عليها ب�صهولة بف�صل 
�صفائرها التي ح�صلت عليها بقرار �صريع قبل 
اأكر من ع�صرة اأعوام، عندما اأ�صابها ال�صجر 
بع���د اأن اأ�صيبت بال�صج���ر ب�صبب اإ�صراب يف 
املط���ار يف بانكوكك، ما اأتاح لها فر�صة ق�صاء 
بع�ض الوق���ت يف املدينة. كانت قد �صمعت اأن 
هذا النوع من ال�صفائر �صاع بني القبائل التي 
عا�ص���ت يف بولندا قبل امل�صيحي���ة. اأخربتني 
�صاحك���ة فيم���ا بع���د اأن "هن���اك كلم���ة لتينية 
لذلك: بليكا بولوني���كا، وهو و�صف حتقريي 
ي�ص���ري اإىل قلة النظافة ال�صخ�صية". اأ�صبحت 
توكارت�ص���وك معروف���ة بالتنقيب ع���ن اأ�صياء 
من�صي���ة م���ن تاريخ بولن���دا واإع���ادة ت�صكيلها 

بطريقة ع�صرية.
ا�صتهرت توكارت�صوك عاملي���ًا بف�صل �صاد�ض 
رواياتها "رح���الت جوية"، التي مت ن�صرها 
يف الولي���ات املتح���دة الع���ام املا�صي بعد 
م���ا يق���ارب الع�صر �صنوات عل���ى ظهورها 
باللغ���ة البولندي���ة، وق���د ح�صل���ت عل���ى 
جائزة مان بوك���ر العاملية لعام 2018. 
تق���ول توكارت�ص���وك اأن كتابها ينتمي 
لت�صنيف اأدبي عابر للفئات، اإذ يجمع 
ب���ني اخلي���ال والتاري���خ واملذكرات 
واملقالت، ه���ي ت�صبه���ه بالكوكبات 
النجمية. فالرواية منكّبة على فكرة 

الرتح���ال، فيما ج���رى تخ�صي�ض كل 
جزء منه���ا لكلمة اأو �صورة واحدة، 

ما يعطي القارئ فر�صة اكت�صاف 
الروابط اخلا�صة بينها. 

تق���ول: "عندم���ا اأر�صل���تحُ ه���ذه 
للم���رة  الن�ص���ر  ل���دار  الرواي���ة 
الأوىل، ات�صل���وا بي و�صاألوين 

اإذا م���ا كن���تحُ ق���د اأر�صل���تحُ املل���ف 
مل  لأنه���ا  اخلاط���ئ،  الإلك���رتوين 

تكن رواية."
يحُعّد اأ�صل���وب الكتابة املبني 

منف�صل���ة  اأج���زاء  عل���ى 
م���ن  لرواي���ة  منا�صب���ًا 
بولندا، اإذ لطاملا تغريت 
ح���دود الب���الد عل���ى مر 
عا�ص���ت  كم���ا  الق���رون، 
عرقي���ة  جمموع���ات 
متعددة فيه���ا جنبًا اإىل 
كالبولندي���ني  جن���ب، 
ني���ني  ا كر و لأ ا و
ني���ني  ا لليتو ا و
والأملان والروثنيني 
واليهود، بالرغم من 
ان�صجامه���م  ع���دم 

م���ن حي���ث اللغ���ة اأو 
تعتق���د  التج���ارب. 

توكارت�ص���وك اأن الأدب يف اأوروب���ا الو�صطى 
مييل اإىل "طرح الت�صاوؤلت املرتبطة بالواقع، 
كما اأنه فاقد للثقة فيما يتعلق بالأمور الدائمة 
وامل�صتقرة. يف رواية "رحالت جوية"، تقول 
اإحدى ال�صخ�صيات اإن "يف الأفكار املجمعة ل 

يف الت�صل�صل تكمن احلقيقة."
يف بولن���دا، ل ميك���ن لأي حديث تاريخي عن 
الت�صتت والتنوع والتمازج جتنب ال�صيا�صة، 
وه���و م���ا يعكر �صف���و اخلرافة القدمي���ة التي 
تتحدث عن اأمة كاثوليكي���ة متجان�صة عرقيًا. 
يتزاي���د خ���الل ال�صن���وات الأخ���رية احلدي���ث 
عن ه���ذه اخلراف���ة القومي���ة، خ�صو�ص���ًا منذ 
عام 2015 الذي �صه���د و�صول حزب القانون 
احلك���م،  اإىل  اجتماعي���ًا  املحاف���ظ  والعدال���ة 
بف�صل �صيا�صته املعادي���ة للهجرة والداعية ملا 
ي�صم���ى بالوحدة الوطني���ة. رف�صت احلكومة 
منذ ذل���ك احلني قبول الالجئ���ني القادمني من 
ال�ص���رق الأو�صط و�صم���ال اإفريقيا، وناه�صت 
م�ص���اواة حق���وق الأزواج املثليني، كما مررت 

مينع  ع���ن قانون���ًا  احلدي���ث 
تعاون بولندي 
النازي���ة  م���ع 
ل  خ���ال

احلرب العاملية الثانية.
يف مقال���ة راأي ظه���رت موؤخ���رًا يف �صحيف���ة 
التامي���ز، رثت توكارت�صوك املن���اخ ال�صيا�صي 
يف البالد قائلة: "يق���وم التلفزيون البولندي 
الر�صم���ي ال���ذي يح�ص���ل م���ن خالل���ه الكث���ري 
من البولندي���ني على الأخب���ار بت�صويه منظم 
ي�صتخ���دم لغ���ة عدواني���ة وت�صهريي���ة �صد اأي 
معار����ض �صيا�صي، و�صد كل من يفكر بطريقة 
تختلف عن احلزب احلاك���م. تخاطب اأعمالها 
ع���ادة ق�صاي���ا له���ا اأراء حا�صم���ة ب�صاأنها. فهي 
نباتي���ة تقول اأن الأرق ي�صيبها ب�صبب معاناة 
احليوانات يف امل�صالخ ومزارع الإنتاج، وقد 
ن�ص���رت يف الع���ام 2009 ق�ص���ة لغ���ز جرمي���ة 
غ���ري تقليدي���ة ظه���ر فيه���ا اهتمامه���ا بالبيئ���ة 
ر  وحقوق احليوانات، كان هذا يف كتابها "�صِ
مبحراثك على عظام املوتى" الذي ي�صدر هنا 
يف اأغ�صط����ض/اآب ع���ن دار ريفريهي���د للن�صر 
وبرتجم���ة نتوني���ا لوي���د جونز، الت���ي �صبق 

وترجمت اثنتني من روايات توكارت�صوك.
على النقي�ض من حالة ال�صيا�صة يف الوليات 
املتح���دة، فاإن البولنديني منق�صمون متامًا، اإذ 
يحظ���ى حزب القانون والعدال���ة ب�صعبية بني 
اأو�ص���اط التقدميني الذين ينتمون عادة لفئات 
عمرية �صغرية من �صكان املدن وقاطني اجلزء 
الغربي من البالد، ال�صاعني للت�صامح والتنوع 
الثق���ايف ولإج���راء حما�صب���ة �صادق���ة لتاريخ 
���ّراء توكارت�صوك. "حتى  البالد. هوؤلء هم قحُ
اأ�صدقائ���ي الذين ل يقراأون كثريًا، والذين ل 
يتابعون الكّتاب وال�صعراء ال�صباب، يقراأون 
اأعمال اأولغا توكارت�صوك." تخربين زوفيا 
كرول حم���ررة جمل���ة ديوتوغودونيك 

الأدبية الإلكرتونية. 
اختف���ت مع���امل القل���ق والتوت���ر من 
وج���ه توكارت�ص���وك ف���ور ظهوره���ا 
لتحي���ة قّرائها، اإذ حتدث���ت بحما�صة 
والتقطت �صور ال�صيلفي على طاولة 
التوقي���ع. اأح�صر له���ا اأحد املعجبني 
كت���اب ت�صاميم هند�صية تخيلية مل 
يت���م بناء �ص���يء منها، اآم���اًل باأن 
ي�صّكل ه���ذا م�صدر اإله���ام لها. 
كما قدم له���ا اأمني مكتبة من 
مدينة برو�صكوف الواقعة 
وار�ص���و  اأط���راف  عل���ى 
الرتجم���ة  م���ن  ن�صخ���ة 
املن�ص���ورة  البولندي���ة 
لكت���اب ي���روي مذكرات 
اأف���راد  اأح���داث عا�صه���ا 
اليه���ودي يف  املجتم���ع 
اأن يق�صي  البلدة، قب���ل 
عليه���م الحتالل النازي 

عام 1941.
الكتاب  ا�صتغرق توقي���ع 
قراب���ة ال�صاعتني، نه�صت 
توكارت�ص���وك  بعده���ا 
وتاأوه���ت  الطاول���ة  ع���ن 
فيم���ا  بالتع���ب،  متظاه���رة 
ب���دت عيناه���ا يف حال���ة من 

التاأهب. تق���ول "اأح�صل عل���ى الطاقة مبجرد 
معرفة اأن النا�ض ينتظرون كتابي القادم".

تعي����ض توكارت�ص���وك يف وار�ص���و يف جنوب 
غرب بولندا، ومل تتواجد يف املدينة من اأجل 
معر����ض الكتاب فق���ط، بل من اأج���ل مهرجان 
اأدبي يدع���ى اأبو�صرتوف، ويقام على امل�صرح 
العاملي، الذي يعد مرك���زًا للفنانني واملفكرين 
عل���ى اختالفاته���م. تت���وىل توكارت�ص���وك هذا 
الع���ام م�صوؤولية تنظيم �صل�صل���ة من الندوات 
التي تق���ام على مدار اأ�صبوع �صمن املهرجان، 
ومفكري���ن  كت���اب  ا�صت�صاف���ة  خالله���ا  تت���م 
بولندي���ني بارزي���ن، وق���د ح�ص���رت كل ندوة 
تقريب���ًا، ودّون���ت مالحظاتها يف دف���رت اأ�صود 
�صغري، كما قّدمت بع�ض امل�صاعدة للمتحدثني 
الذين ب���دا اأنهم يجدون �صعوب���ة يف التعبري 
ع���ن اأفكاره���م. ملهرج���ان هذا الع���ام، اختارت 
مو�صوع���ًا بعن���وان "هذا لي�ض الع���امل املمكن 
الوحيد"، وقد رّكزت اإحدى النقا�صات على ما 
قد تبدو عليه بولندا اإذا ما حتررت من القيود 
الدينية. نقا�ض اآخر �صلط ال�صوء على التغري 
املناخ���ي وعدد من الق�صاي���ا البيئية الأخرى. 
ب���دًل من تق���دمي باقات الزه���ور التقليدية، مت 
من���ح كل م���ن اأع�صاء جلنة النقا����ض �صتلة من 

�صجر الزان.
م���ن  ع���دد  خا����ض  الأم�صي���ات،  اإح���دى  يف 
الرتبوي���ني ج���داًل يتعل���ق مب�صتقب���ل نظ���ام 
التعليم املدر�صي يف بولندا. فقد عرّب املدر�ض 
بيوت���ر ل�صكوف�صكي، الذي م���ا زال يف بداية 
الأربعين���ات م���ن العمر، ع���ن ا�صمئ���زازه من 
ا�صتخدام كلمات "اإبداع" و"ابتكار" يف عامل 
الأعمال. حتى وقت قريب، كان ل�صكوف�صكي 
مدي���رًا ملدر�صة ثانوية اتخ���ذت فيها القرارات 
هيئ���ة  ب���ني  م�ص���رتك  ت�صوي���ت  خ���الل  م���ن 
التدري����ض والط���الب. ق���ال اأن عل���ى املدار�ض 
الهتمام بتحري���ر الطالب من التفكري ب�صوق 
ره���م بدًل من ذل���ك لتغيري  العم���ل، واأن حت�صّ
�صكل العامل. ارتدى هذا املعلم �صرتة ع�صرية 
زرق���اء، وا�صتم���ر يف احلركة ميين���ًا وي�صارًا 
بالكاد متحكمًا بنف�صه اأثناء احلديث. تفاعَلت 
توكارت�صوك معه من مقعدها املعتاد يف و�صط 
ال�صط���ر الأول. بع���د الن���دوة، واأثن���اء جتّمع 
يف حديق���ة امل�ص���رح، عّرفتن���ي توكارت�ص���وك 
عل���ى ل�صكوف�صكي ب�صفته الرج���ل الذي اأدار 
"اأك���ر املدار����ض فو�صوي���ة �صم���ن النظام." 
قبل اأن يجيب قائاًل: "اأخ�صى اأنها لي�صت بتلك 
الفو�صوية." ارت�صفت توكارت�صوك م�صروب 
فريتز كول اخلا����ض باحلمية، وهو م�صروب 
مدعم بجرعة حادة من الكافيني تنتجه �صركة 
اأملانية، قب���ل اأن ت�صاأل ل�صكوف�صكي: "اإىل اأي 
م���دى ت�صع���ر بحرية فيما تخ���رب طالبك به؟". 
ق���ّدم حزب القان���ون والعدالة منهج���ًا درا�صيًا 
ر�صمي���ًا اإجباريًا، فدرو����ض التاريخ مقت�صرة 
وجه���ة  وتتبن���ى  البولن���دي،  التاري���خ  عل���ى 
النظ���ر القومية �صراحًة، بينم���ا تركز درو�ض 
الأدب عل���ى الأدب البولندي الكال�صيكي، مثل 
التاريخي���ة،  رواي���ات هرني���ك �صينكيفيت����ض 
ب���دًل م���ن العظم���اء غ���ري التقليدي���ني اأمث���ال 

فيتول���د غومربوفيت����ض وبرون���و �صولز. هّز 
ل�صكوف�صك���ي كتفيه قائ���اًل: "ل ميكن اعتقال 
مدر����ض ين�ص���ق عن اخل���ط الر�صم���ي، بل يتم 
الكتف���اء بتهدي���ده رمب���ا بتقاعد مبك���ر. على 
الرغ���م من �صعوبة ح���دوث ذلك يف وار�صو." 
م���ع �صحكة قامتة اأ�صاف: "اإذا كنَت معلمًا يف 
بلدة �صغرية اأو يف قرية حمافظة جدًا بكاهن 
يلقي املواع���ظ الدينية يف املدر�صة، قد يتغري 

احلال ب�صكل كبري." 
املي���ول  م���ع الأ�صخا����ض ذوي   كان حديث���ي 
الي�صاري���ة يتلخ����ض يف اأنك كنَت ق���ادرًا على 
القي���ام ب���اأي �ص���يء دون حما�صب���ة، بعك����ض 
اليوم. اإذ اأن معظم املوؤ�ص�صات الثقافية تعتمد 
عل���ى التمويل احلكومي ما يعر�صه لل�صغوط 
ال�صيا�صية. يف �صهر دي�صمرب املا�صي، قاومت 
"ديوتوغودوني���ك"  جمل���ة  حم���ررة  ك���رول 
حم���اولت فر����ض الرقاب���ة عل���ى املجل���ة م���ا 
دف���ع باحلكوم���ة لإيق���اف متويلها، م���ا اأوقف 
�صدوره���ا لعدة �صهور جنح���ت خاللها كرول 
يف احل�صول على دعم حكومة مدينة وار�صو 

التي متيل اإىل الليربالية.
تقول توكارت�صوك البنة الكربى التي ولدت 
يف قري���ة �صمال �صيلزيا ال�صفل���ى عام 1962: 
"التمييز بني البولندي والأوكراين م�صطنع 
اأملاني���ة  اأقلي���ة  بقي���ت  يل."  بالن�صب���ة  ج���دًا 
ب�صيط���ة يف تل���ك املنطقة، فقد اّدع���ى البع�ض 
اأنه���م بولندي���ون ليتمكنوا من البق���اء، بينما 
ت���زوج الباق���ون م���ن بولنديني. كان���ت مربية 
توكارت�ص���وك يف طفولته���ا اأملاني���ة، فيما كان 
والداه���ا مدر�صني يف مدر�ص���ة ثانوية ريفية، 
كج���زء م���ن حت���رك تاأ�ص����ض لتعلي���م طبق���ات 
الفالحني. تتذكر توكارت�صوك تلك الأيام التي 
عا�ص���ت خاللها الأ�ص���رة يف املدر�صة ب�صعادة. 
كان والده���ا اأمني مكتب���ة املدر�صة، وقد ق�صت 
معظ���م وقتها برفقته هناك، تق���راأ ما يحلو لها 
م���ن ال�صع���ر وكتاب���ات لوكيو����ض اأبوليو����ض 

وجول فرين والكتب املو�صوعية.
يف �صنوات مراهقتها، اأ�صبحت توكارت�صوك 
اأكر وعيًا بحقيق���ة انغالق العامل من حولها. 
"كان كل �صيء خارج بولندا مثريًا لالهتمام. 
املو�صيق���ى، الفن، ال�صينما، ح���راكات الهيبيز 
ومي���ك جاغ���ر. كان احلل���م باله���رب �صربًا من 
امل�صتحي���ل. كن���تحُ مقتنع���ة خ���الل مراهقت���ي 
باأنن���ي �صاأ�صط���ر لق�ص���اء بقية حيات���ي عالقة 
حي���ث اأنا." خالل خريف عام 1980، التحقت 
بجامع���ة وار�ص���و لدرا�ص���ة علم النف����ض. كان 
احلرم اجلامعي جزءًا من الثكنات الع�صكرية 
الأملانية خالل احلرب، وقد عا�صت يف �صكنات 
الط���الب القريب���ة م���ن اآث���ار احل���ي اليهودي. 
كانت ال�صوارع مليئة باحلفر التي جنمت عن 
اأعمال التدمري النازي���ة املمنهجة عام 1944. 
خ���الل ال�صن���ة الثاني���ة م���ن الدرا�ص���ة، وك���رّد 
عل���ى التظاه���رات التي عّم���ت الب���الد، اأعلنت 
احلكوم���ة الأحكام العرفي���ة. الآن ويف رواق 
الفندق املريح، م���ا زالت توكارت�صوك حتاول 
منع نف�صها من التاأثر بتلك الأحداث. "كان ذلك 
�صعبًا جدًا لفتاة �صغرية قادمة من الأقاليم. مل 

يكن هن���اك ما ميكن �صراوؤه يف املتاجر �صوى 
اخلل واخلردل، وقد اعرتى الياأ�ض الأجواء. 
كان النا�ض يف غاية الت�صاوؤم، ما كنتحُ لأ�صدق 

اأن الحتاد ال�صوفيتي �صي�صقط يومًا."
تزوج���ت   ،1985 ع���ام  تخرجه���ا  بع���د 
توكارت�صوك من اأح���د زمالئها يف درا�صة علم 
النف����ض، وانتق���ال للعي�ض يف بل���دة بعيدة عن 
مدينة روكلو. هناك، تخ�ص�صت توكارت�صوك 
يف علم النف�ض ال�صري���ري وعملت مع مدمني 
املخ���درات والكح���ول، لك���ن الإنه���اك اأ�صابها 
خالل �صنوات قليلة. تقول: "اأنا ع�صابية على 
نح���و �صديد ل ي�صم���ح يل باأن اأك���ون معاجلة 
نف�صي���ة." متكنت بعد ذلك م���ن احل�صول على 
ج���واز �صف���ر قاده���ا خ���الل �صه���ور قليل���ة اإىل 
لندن، حي���ث در�صت اللغة الإجنليزية وعملت 
يف وظائ���ف خمتلفة، مثل جتمي���ع الهوائيات 
يف م�صن���ع وتنظي���ف غرف فن���دق راق، فيما 
ق�صت بقية الوق���ت يف متاجر الكتب تقراأ عن 
الن�صوية التي مل تك���ن مو�صوعًا للحديث يف 
بولن���دا. كتب���ت اإح���دى ق�ص�صه���ا الأوىل "ذا 
هوتي���ل كابيتال" من منظ���ور عاملة تنظيف 
تبتك���ر ق�ص�صًا ع���ن الأِ�صخا����ض الذين تنظف 
ال�صخ�صي���ة.  اأمتعته���م  عل���ى  بن���اء  غرفه���م 
تخ���ربين توكارت�ص���وك فيم���ا تنظ���ر حوله���ا 
يف به���و الفن���دق: "يف كل م���رة اأذه���ب فيه���ا 
اإىل فن���دق، اأتذك���ر اأن عام���الت التنظي���ف هن 
ب�صر مثلي، واأن بو�صعه���ّن الكتابة عني وعن 

الفو�صى التي اأتركها يف غرفتي".
بعد عودتها اإىل بولندا برفقة زوجها، اأجنبت 
توكارت�ص���وك ابنه���ا وبداأت الكتاب���ة ب�صورة 
جدي���ة. تحُرجع الف�ص���ل اإىل عل���م النف�ض الذي 
عّرفه���ا باإمكانية وجود الوقائ���ع املتعددة يف 
وقت واحد. يف اإحدى جتاربها الطبية، عملْت 
م���ع �صقيقني لكل منهما رواية عاطفية خمتلفة 
ع���ن عالق���ات اأ�صرتهما. ت�صتذك���ر: "كانت تلك 
اأوىل خطوات���ي يف الكتاب���ة. فاأن تكتب يعني 
اأن تبح���ث عن اآراء معين���ة وحمددة جدًا فيما 

يخ�ّض الواقع."
كان���ت رواي���ة توكارت�صوك الت���ي نحُ�صرت عام 
1993حكاي���ة فل�صفي���ة حت�ص���ل اأحداثه���ا يف 
ت  فرن�صا خ���الل القرن ال�صابع ع�صر، فيما ق�صّ
روايته���ا الثاني���ة حكاي���ة و�صيط���ة روحانية 
يف مدين���ة روكل���و خ���الل ع�صريني���ات القرن 
الع�صرين. حققت روايته���ا الثالثة اأول جناح 
كب���ري له���ا، وه���ي راوي���ة "البدائي���ة واأوقات 
اأخرى" ال�صادرة عام 1996، وكتبتها بوحي 

تها عليه���ا جّدته���ا لوالدتها  م���ن حكاي���ات ق�صّ
اأثناء طفولتها.

بلم�صة م���ن الواقعية ال�صحرية، تراقب اأربعة 
مالئك���ة حار�ص���ة اأح���داث الرواي���ة التي تنقل 
اأح���داث حي���اة عائلت���ني يف قري���ة بولندي���ة 
خيالي���ة خ���الل الق���رن الع�صري���ن، وتتمحور 
يف غالبه���ا ح���ول العالق���ات ب���ني البولنديني 
واليهود، اإذ يزور البولنديون الأطباء اليهود 
ويت�صوق���ون يف متاجره���م، بينم���ا يرف�صون 
عالقة احلب التي جمعت ب���ني امراأة بولندية 
ورجل يهودي. اعتحُربت الرواية عماًل اإبداعيًا 
خالق���ًا ب�صبب جمعها ب���ني العنا�صر اخليالية 

واأحداث التاريخ الطويل.
 يف نف�����ض الف����رتة، وَقع����ت توكارت�ص����وك يف 
ح����ب وادي كلودزك����و ذي امل�صاحات اخلالبة 
يف �صيلزيا ال�صفلى ق����رب احلدود الت�صيكية. 
ا�ص����رتت هي وزوجها من����زًل ب�صيطًا بواجهة 
خ�صبي����ة وقاما باإج����راء تعدي����الت عليه، قبل 
اأن تفنت توكارت�صوك بتاريخ وثقافة املنطقة. 
بعد ف����رتة قليلة م����ن النتقال للعي�����ض هناك، 
م����ّرت بكني�ص����ة ولحظ����ت متث����اًل للقدي�ص����ة 
�صان����ت ويلجفورتي�����ض، وم����ن هن����اك ب����داأت 
الفكرة الأ�صا�صية م����ن روايتها التالية "منزل 
النهار، منزل الليل" التي نحُ�صرت عام 1998. 
فتكت����بحُ عن �صدفة جمعته����ا بكتّيب يف متجر 
الهداي����ا التاب����ع للكني�صة، روى فيه����ا الكاتب 
ك����ر ا�صم����ه عل����ى اأن����ه "با�صخالي�����ض،  ال����ذي ذحُ
راهب" اأحداث حياة الق����رون الو�صطى التي 
عا�صته����ا القدي�ص����ة. بح�صب الأ�صط����ورة، فقد 
رغب����ت ويلجفورتي�����ض يف اأن ت�صب����ح راهبة 
قب����ل اأن يخطفها والدها م����ن الدير ويجربها 
عل����ى الزواج. ت�صرعت اإىل ي�صوع لي�صاعدها 
على �ص����ّد العري�ض املرتقب، وق����د ا�صتجيبت 
�صلواته����ا ب����اأن ح�صلت على �صم����ات ذكورية 
وحلية م�صابهة للحية امل�صيح، ما دفع والدها 
لقتلها. تت�صاءل اإحدى ال�صخ�صيات: "من هو 
ه����ذا ال�صخ�����ض الذي كتب عن حي����اة قدي�صة؟ 
وكي����ف متك����ن من معرف����ة كل ه����ذا؟" ليت�صح 
اأن با�صخالي�����ض م����ا هو اإل �صخ�صي����ة خيالية 
نحُ�صج����ت عل����ى نح����و فري����د لتتم كتاب����ة �صرية 
حياة هذه القدي�صة التي تبدو يف هيئة رجل، 
وتذك����ر احلكايات اأنه حمل منذ طفولته رغبة 
�صديدة لي�صبح ام����راأة. ت�صتمر حدود الإقليم 
ال����ذي حت����دث فيه ه����ذه احلكاي����ة يف التغري، 
متامًا كم����ا تتغري مكانة هات����ني ال�صخ�صيتني 
با�صتمرار، وه����و ما يزيد من ح�صولهما على 

التعاطف.
واخلي����ال  املذك����رات  عل����ى  باحتوائه����ا 
والأ�صاط����ري، كان����ت تل����ك الرواي����ة حماول����ة 
توكارت�صوك الأوىل لكتابة ن�ض ينتمي لأكر 
من فئ����ة، وه����و الأ�صل����وب ال����ذي ا�صتخدمته 
لحق����ًا يف كتاب����ة روايتها "رح����الت جوية". 
فقد نبعت روايتها هذه م����ن �صعورها بحرية 
مكنته����ا  اإذ  حياته����ا،  يف  م����رة  لأول  ال�صف����ر 
�صمعته����ا الدولي����ة املرموق����ة م����ن احل�ص����ول 
عل����ى دعوات حل�ص����ور مهرجان����ات اأدبية يف 
كل اأنح����اء الع����امل، يف وقت َك����ربحُ خالله ابنها 
وانته����ى زواجه����ا. اأ�صبحْت م�صغول����ًة بفكرة 
تاألي����ف كت����اب ع����ن الرح����الت، لك����ن الكتاب����ة 
التقليدية عن ال�صفر كانت ب�صيطة حلّد جعلها 
تفتق����ر ملع����اين القل����ق والعدائي����ة والن�ص����اط 

والإحلاح التي متيز ال�صفر.
تقول: "حاول����تحُ مرارًا العث����ور على اأ�صلوب 
لهذا الكتاب، ومل اأجن����ح". لكنها عندما بداأت 
بجمع مالحظاتها اأدرك����ت اأنها كافية لتكوين 
رواي����ة. ولتتمك����ن م����ن حتديد �ص����كل الكتاب 
النهائ����ي، قامت بتوزيع مئة و�صتة اأجزاء من 
الكت����اب على اأر�����ض الغرفة الت����ي تعمل فيها، 
ووقف����ت على طاولة لت�صتعر�صها من الأعلى. 
يتعل����ق اأحد ه����ذه الأجزاء بفيلي����ب فرييهني، 
وه����و عامل الت�صريح الفلمنكي الذي عا�ض يف 
القرن ال�صابع ع�صر، والذي اأطلق ا�صم "عقب 
اأخيل" على حال����ة الوتر العقبي التي ت�صيب 
اأوتار القدم. يف �صبابه، ا�صطر فرييهني لبرت 
اإح����دى �صاقيه، وعا�ض بعده����ا عذابًا م�صتمرًا 
ب�صب����ب امل�صاحة الفارغة الت����ي تركتها �صاقه، 
فاأي����ًا كان ما تقطع، �ص����واء �صلعًا من ج�صد اأو 
جزءًا من ال�صعب، فاإن له القدرة على الإيالم. 
ي�صتنت����ج فرييه����ني "اأن علين����ا البح����ث يف ما 

ي�صبب لنا الأمل."
بات����ت توكارت�ص����وك موؤخ����رًا تدر�����ض فك����رة 
ق�صاء وقت اأق����ل يف منزلها الريفي يف وادي 
كلودزك����و، حي����ث تعم����ل عل����ى جتدي����د املكان 
وتو�صيعه. وكان����ت توكارت�صوك قد اكت�صفت 
قب����ل خم�����ض �صنوات مهرجان����ًا اأدبي����ًا �صيفيًا 
ق����ام يف بل����دة ن����وا رودا القريب����ة، وال����ذي  يحُ
ّتاب����ًا م����ن خمتلف اأنح����اء �صرق  ي�صت�صي����ف كحُ
اأوروب����ا، كما ح�صلت عل����ى دعم من احلكومة 
املحلية وعدد من الرعاة يف القطاع اخلا�ض، 
�صّن����ع اأوراق للحّمام. "خطرت  من �صمنهم محُ
يل فك����رة �صن����ع ميدالي����ة م����ن ورق احلم����ّام 

لوزير الثقافة"، قالت توكارت�صوك �صاحكة.

رواي����ة  كتاب����ة  جترب����ة  تخو�����ض  اأن  ق����ّررْت 
"�ص����يء  بكتاب����ة  رغبته����ا  بداف����ع  بولي�صي����ة 
منوذج����ًا..."  لدي����ك  اأن  "تع����رف  خفي����ف". 
قالت توكارت�ص����وك. "ل حتتاج �صوى للوقت 
لت�صع اخلط����ة، وبعدها ي�صب����ح الأمر �صهاًل. 
ل عج����َب يف ق����درة كاتب����ي الألغ����از على ن�صر 
كتاب جديد كل �صنة." حاول زيغادوا هنا من 
مقعد ال�صائ����ق اأن ي�صّكتها عل����ى عجل. فكرت 
توكارت�ص����وك بكتابة الألغ����از لأول مرة اأثناء 
ق�صائها ف�صل ال�صتاء وحيدة يف الوادي بعد 
انف�صالها عن زوجه����ا وبرفقة كلبيها. اختفى 
الكلب����ان يف اإح����دى امل����رات. تق����ول: "ب����داأت 
ب�صوؤال النا�ض عما جرى". " اأخربين اأحدهم 
بوج����ود حملة �صيد كب����رية يف املنطقة، واأن 
ال�صيادين ال�ص����كارى يقومون اأحيانًا بقن�ض 
ال����كالب." تكم����ل حديثها "كان ه����ذا قبل عدة 
اأع����وام، وا�صتمر تفكريي بالأمر مدة طويلة. 
كاأن يكون الكلب����ان يف الثالجة، اأو اأن يظهرا 
يومًا عل����ى مائدت����ي." ميكن له����ذا الكتاب اأن 
يك����ون اأي �ص����يء اإل رواية األغ����از تقليدية، اإذ 
تعي�ض ال�صخ�صي����ة الرئي�صية يانينا دو�صيكو 
حرب����ًا  وتخو�����ض  حم����ددة،  غ����ري  قري����ة  يف 
بنف�صه����ا �ص����د جريانه����ا ال�صيادي����ن. تع����اين 
دو�صيكو النباتية واملوؤمنة بحقوق احليوان 
م����ن احلزن ال�صديد جراء اختف����اء حيواناتها 
الأليف����ة على نحو مفاجئ، م����ا يجعلها تعاين 
من الآلم اجل�صدي����ة والعقلية. اأثناء الق�صة، 
مي����وت جريانه����ا الواحد تل����و الآخ����ر بطرق 
غ����ري متوقعة، يختن����ق اأحدهم بعظم����ة اأثناء 
تناوله الغزال ال����ذي ا�صطاده، فيما يقع اآخر 
يف بئ����ر مهج����ورة. فتحاول دو�صيك����و اإقناع 
ال�صرطة باأن موت جريانها هو نتيجة انتقام 
احليوان����ات بنف�صه����ا م����ن �صياديه����ا. تحُروى 
الق�ص����ة بكامله����ا ب�ص����وت دو�صيك����و املحّم����ل 
مبع����اين الغراب����ة والهو�ض، فه����ي تعي�ض يف 
عزلة تام����ة وت�ص����ّب اهتمامها عل����ى التنجيم 
والأب����راج يف حماولة لفهم الع����امل. "النظام 
موجود، وه����و يف متناول الي����د"، فهي روح 
عاري����ة تفتقر لأي دفاعات عقلية. تت�صاءل يف 
بداية الكتاب بينما تفكر يف اآلمها: "رمبا من 
املمك����ن اأن يعتاد املرء على ذل����ك؟ اأن يتعاي�ض 
معه متامًا كم����ا تعاي�ض النا�����ض يف اأو�صفيتز 
وهريو�صيم����ا، دون التفك����ري فيم����ا ح����دث يف 
املا�ص����ي." ومع النهاية، ت����درك ا�صتحالة ذلك 
نع����ت كل ذرة يف هذا الكون من  وتق����ول: "�صحُ

املعاناة."

روايــات أولغا توكارتشــوك 
ضد القومية
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إيهاب محمود  

عقل العويط  

م����ا اإْن تناهى اإىل م�صامعي اإ�صم هذه املجموعة 
ال�صالفّي����ة ال�صغ����رية التي عا�ص����ت �صابًقا حياة 
الرتح����ال، والت����ي رمّب����ا تلّف حقيق����َة وجودها 
املعلوم����اتحُ املت�صارب����ةحُ وال�صك����وكحُ والأ�صاطريحُ 
الكثيف����ة، حّت����ى قل����تحُ يف نف�ص����ي اإيّن اأري����د اأْن 
اأ�صّم����ي الفائ����زة البولونّي����ة بنوب����ل الآداب عن 
الع����ام 2018 با�ص����م "بيغوين"، �صغًف����ا بحياة 
الغج����ر القائمة على الرتح����ال، وتكرمًيا لفكرة 
التي����ه، والبح����ث ع����ن احلقيق����ة يف املجه����ول، 

وعدم القدرة على ال�صتكانة يف مكاٍن ما.
"بيغ����وين"   – توكارت�ص����وك  اأولغ����ا  اإّنه����ا 
)بح�صب����ي(، الروائي����ة البولوني����ة الت����ي فازت 
اأم�ض اخلمي�����ض 2019/10/10 بجائزة نوبل 

لالآداب عن عام 2018.
ل اأع����رف الكث����ري عن هذه امل����راأة الروائّية. من 
واجبي الأدبّي، واحلال هذه، اأْن اأتعّرف عليها 

قلياًل.
له����ذا ال�صبب بالذات، لن اأكتب عن بيرت هاندكه 
النم�صوي الذي فاز باجلائزة عن ال�صنة 2019 

هذه، والذي يعرفه كثريون، هنا ويف العامل.
ا، لأحُو�ص����ح اأيّن لن  لكّني اأت����دارك �صريًع����ا اأي�صً
����ا ع����ن اأدب اأولغا  ����ا وحتليلًيّ اأكت����ب مق����اًل نقديًّ
توكارت�ص����وك، زاعًما اأيّن رج����ٌل فهيٌم وجمتهٌد، 
كَت����ب  "مثّق����ٌف"، ول����ن األح����ق م����ا يحُ اأو كات����ٌب 
الغف����رية  املعلوم����ات  عنه����ا، لهًث����ا وراء  الآن 
واخل�صائ�����ض الروائّي����ة التي متّي����ز كتاباتها، 
وق����د باتت مواقع "غوغ����ل" وال�صحف العاملّية 
تغ�����ضّ بها )ما اأروع ال�صح����ف "الورقّية" على 

الإطالق!(.
اأكر ما ا�صتهواين يف نبذة حياتها ال�صخ�صّية 
والأدبّي����ة، اأّنها األقت ال�ص����وء على "بيغوين"، 
تل����ك اجلماعة الغجرّي����ة )املنقر�ص����ة؟!(، واأْنها 
النف�����ض  اأح����وال  م�صاءل����ة  يف  عميًق����ا  ذهب����ت 
الب�صرّي����ة املرتّحلة والتائهة، ه����ي التي اأم�صت 

الكثري من اأوقاتها يف درا�صة علم النف�ض.
لذا ل����ن اأكتب نبذًة عن حياته����ا، ولن اأ�صتفي�ض 
حمل����ت  الت����ي  املي����زات  ع����ن  احلدي����ث  يف 
الأكادميّي����ة الأ�صوجّي����ة عل����ى منحه����ا اجلائزة 
ع����ن ال�صنة الفائتة. بل �صاأكت����ب عن كونها هذه 
ه����ا بال�صتقرار  ال�"بيغوين" غ����ري القابلة روححُ
واملراوحة والدوران يف احللقة املفرغة، وذلك 
م����ن خالل الإمياء اإىل �صغف هذه املراأة احلّرة، 
امل�صاِك�ص����ة، املغاِم����رة، التي تبح����ث بال هوادة، 
ع����ن كيفّيات مراكمة ال�صبق املعريّف باملجهول، 
وم����راودة املناط����ق الغائرة م����ن لوعي النف�ض 
ولوع����ي الوجود، وه����و ال�صب����ق الالمتناهي، 

غري القابل لالإجناز والكتمال اأو النت�صاء.
اأْن  ال����ذي يهّمن����ي  اإًذا، املفت����اح  الرتح����ال ه����و 
اأ�صتخدم����ه قلي����اًل، للتع����ّرف على ه����ذه الكاتبة 
الت����ي تلّح كت����ٌب له����ا عل����ى م�صاألة التي����ه وعدم 
ال�صتقرار )"البدائّية واأوقاٌت اأخرى"، "رحلة 

كتاب النا�ض"، "الرتحال"...(.
اإّن����ه التي����ه الرتح����ايّل باعتب����اره ا�صتك�صاًفا، ل 
ا وطبيعيٌّ  لالأمكن����ة فح�ص����ب )هذا بديه����يٌّ ج����دًّ
ا للذات  ا يف عملّية الرتح����ال(، بل خ�صو�صً جدًّ
املجهولة، التي قد تع����ر على مرايا و�صفحاٍت 
من مطموراتها وخمبوءاته����ا ال�صاللّية )!( من 
خالل الحتكاك بالأمكنة الاّلمتوقَّعة وبالنا�ض 

الاّلمتوقَّعني.
اأتوّق����ف قلياًل اأمام راأٍي له����ا، هو مبثابة �صفعٍة 
مدوّي����ة للعقل امل�صتك����ني: "عندم����ا نتوّقف عن 
الرتح����ال ن�صب����ح اأ�صناًما. َم����ن يتوّقف ي�صبح 
مث����ل ح�ص����رٍة مثبت����ة بدّبو�����ض، يخ����رتق قلب����ه 
م�صماٌر خ�صبّي، تحُثَقب قدماه ويداه ويتّم ربطه 
بال�صق����ف وبعتب����ة البيت. لذلك ي�صم����ر الطغاة 
ب����كّل اأ�صنافه����م، وَعَبدة اجلحي����م، كرًها عميقا 
للب����دو والرّح����ل، وه����ذا هو �صب����ب ا�صطهادهم 
للغجر. يرغمونن����ا على الإقام����ة واّتخاذ مكاٍن 

ثابٍت لنا كي نق�صي فيه اأحكام �صجننا".
وم����ا دمتحُ ل اأزعم اأّي معرف����ٍة بهذه املراأة، فاإيّن 
اأكتف����ي با�صت�صه����اداٍت له����ا، رمّب����ا تك����ون خري 
�صبي����ٍل لتع����ّرف النا�����ض املتوا�صع����ني على هذه 

ال�صّيدة التي ت�صغرين بع�صر �صنني.
من هذه ال�صت�صهادات:

م على  - الع����امل �صجٌن مل����يٌء بالعذاب����ات، منظَّ
نح����ٍو يحُج����رب َم����ن يري����د اأن يحي����ا، عل����ى ايذاء 

الآخرين.
- كلُّ �صيٍء حولنا كاأّنه يهدف اىل منعنا من فهم 
ما نراه: كي ته����رب مّنا احلقيقة، املخّباأة حتت 

كلماٍت فارغة.
ا  العامل مل يحُخَلق من اأجل الن�صان، ول خ�صو�صً

من اأجل راحته ومتعته.
- َم����ن قال اإّن علينا اأن نكون "ذوي اإفادة"؟ َمن 
ق�صم العامل بني املفيدين وغري املفيدين، وباأيِّ 

حّق؟
- الري����ح هي نظرة الأم����وات اإذ يتفّرجون على 

الأحياء من حيث هم.
- غالًبا ما ن�صط����ّر يف حياتنا اإىل املواجهة مع 

ما اخرتعناه باأنف�صنا.
�صّيدتي الفائزة البولونّية بنوبل 2018،

ا  اأختم بهذه العبارة لِك، لعّلها تفيدنا نحن اأي�صً
)هن����ا والآن( يف مبا�صرة الق����درة على مناق�صة 
�صفحاتنا ال�صوداء. وما اأكر هذه ال�صفحات:

ا. ظنن����تحُ اأّنن����ا بتن����ا  �صاذج����ًة ج����دًّ كن����ت  "لق����د 
قادرين عل����ى مناق�صة ال�صفح����ات ال�صوداء يف 

تاريخنا".
حتّية اإىل هذه ال�"بيغوين" اأولغا توكارت�صوك، 
الباحث����ة ع����ن احلقيقة، ع����ن ال�ص����دق، حّتى لو 
اقت�ص����ى الأم����ر منه����ا اأْن تفت����ح معرك����ًة طويلة 
الأم����د، ل ه����وادة فيه����ا، مع ذاته����ا. ومِلَ ل: �صّد 

ذاتها!
عن موقع النهار اللبنانية

وعل���ى الرغ���م م���ن اأنه���ا لي�ص���ت معروف���ة عربيًا، غ���ري اأن 
روايات اأولغ���ا حتقق مبيعات جيدة جدًا، بعد اأن اأ�صدرت 
11 كتابًا، ثماين روايات، وجمموعتني ق�ص�صيتني، ف�صاًل 
ع���ن ديوان �صعري. وترجمت اأعمالها اإىل اأكر من 25 لغة 

حول العامل.
 البدايات

تخرج���ت اأولغ���ا توكارت�صوك يف جامع���ة وار�صو، بعد اأن 
در�ص���ت عل���م النف�ض، وعمل���ت لفرتة من حياته���ا كمعاجلة 
نف�صي���ة، وعندم���ا ن�صرت كتابه���ا الأول الذي يع���د ديوانها 
الوحي���د ع���ام 1989، وه���ي يف ال�صابع���ة والع�صري���ن من 
عمره���ا، وب�صب���ب النج���اح الالف���ت ال���ذي حقق���ه الكتاب، 

اهتمت اأولغا
للحكاية  "الأطفال اخل�صر" تب���دو نظرتها  "يف روايته���ا 
كق�ص���ة فل�صفية خيالية متامًا، تعتمد على الفل�صفة كمحرك 

ل�صري الأحداث وفهمها اأي�صًا"
بتكري����ض وقته���ا للكتاب���ة التي وجهته���ا ناحي���ة الرواية، 
كع���ادة غالبية الكتاب الذين ي�صتهويهم ال�صعر يف البداية، 
ث���م يجتذبه���م ال�ص���رد، وبخالف الكتاب���ة ال�صردي���ة، تقوم 
بالإ�صراف على مهرجان اأدبي قرب حمل �صكنها يف جنوب 

بولندا.
ول تق���ف توكارت�ص���وك عن���د م�صاح���ة كتابي���ة معين���ة، بل 
تنطل���ق يف م�صاحات وا�صعة ومتباينة متامًا، يف روايتها 
"الأطف���ال اخل�صر" تبدو نظرتها للحكاية كق�صة فل�صفية 
خيالية متامًا، تعتمد على الفل�صفة كمحرك ل�صري الأحداث 
وفهمه���ا اأي�ص���ًا، اأم���ا يف روايته���ا "عظ���ام املوت���ى"، فهي 
تدخ���ل اإىل عامل الرواي���ة البولي�صية م�صتعر�ص���ة قدراتها 
يف م�صاح���ة خمتلفة متامًا، ويف روايته���ا "كتب يعقوب" 

جت���رب توكارت�صوك نف�صها يف جم���ال الكتابة التاريخية، 
عرب رواية �صخمة متت���د �صفحاتها حلوايل 900 �صفحة، 
يف ملحم���ة �صردي���ة تاريخي���ة ت���دور عل���ى احل���دود ب���ني 
اأوكراني���ا وبولن���دا يف الع�ص���ر احلدي���ث، وحتك���ي ق�صة 
ياكوب فرانك، وهو زعيم ديني يهودي، قاد عملية التحول 
الق�ص���ري لليهود اإىل الكاثوليكية يف الق���رن الثامن ع�صر. 
باعت الرواية اأكر من 170 األف ن�صخة عند �صدورها عام 

2014، وفازت بجائزة نايكي البولندية.
عل���ى �صخ�صي���ات  توكارت�ص���وك  اأولغ���ا  ترتك���ز رواي���ات 
ناق�ص���ة، ل تكتم���ل اإحداه���ا ب���دون الأخرى، لت�ص���كل هذه 
ال�صخ�صي���ات مع���ًا لغ���زًا كب���ريًا ل �صبي���ل لف���ك �صيفرته اإل 
بتجمي���ع ال�صخ�صي���ات جنب���ًا اإىل جنب، من اأج���ل ت�صكيل 
اللوح���ة النهائية التي ت�صتطيع م���ن خاللها اأن ترى العمل 
بو�ص���وح، ورغم اأن ال�صرد ا�صتحوذ عليها متامًا، غري اأنها 
ظلت خمل�صة لكونها بداأت �صاعرة، اإذ اأن اللغة التي تكتب 
بها دقيقة و�صاعرية تر�صد اأدق التفا�صيل، وت�صيطر عليها 

طوال الوقت عوامل �صاعرية متامًا.
وتب���دو العالق���ة ب���ني اأولغ���ا و�صخ�صياتها لفت���ة ومثرية 
لت�ص���اوؤلت، اإذ اأن الروائي���ة البولندي���ة الفائ���زة بنوبل ل 
تع���رف لنف�صه���ا �صف���ات حم���ددة، ول جوان���ب �صخ�صي���ة 
معتمدة ب�صكل نهائ���ي، بل ل زالت تتاأرجح هنا وهناك، مل 
ت�صتق���ر على حال، واعرتفت ه���ي بنف�صها خالل مقابلة مع 
موؤ�ص�ص���ة الكتاب البولندي���ة: "ل اأملك �صرية وا�صحة جّدًا 
ميكنني اأن اأ�صرده���ا بطريقة مثرية لالهتمام. اأنا جمموع 
ه���ذه ال�صخ�صي���ات التي تخيلته���ا واخرتعتها. اأن���ا موؤلفة 
من كل ه���ذه ال�صخ�صيات لذا �صريت���ي �صخمة وموؤلفة من 

حبكات عّدة".

ل ميك���ن اإغفال اجلان���ب ال�صيا�صي عند الكتاب���ة عن اأولغا 
توكارت�صوك، التي عربت يف كتاباتها، �صواء الروائية، اأو 
املق���الت، عن انتقادها ل�صيا�صات بالدها واأداء حكوماتها. 
ويف مقابلة مع التلفزيون احلكومي البولندي عام 2015، 

اعرتفت اأن بالدها ارتكبت فظائع تاريخية،
"يف مقابلة مع التلفزيون احلكومي البولندي عام 2015، 
اعرتف���ت اأن بالدها ارتكبت فظائ���ع تاريخية، وا�صتعمرت 

دوًل اأخرى م�صاملة"
وا�صتعم���رت دوًل اأخ���رى م�صاملة، كما انتق���دت ممار�صات 
وج���دت اأنها تق���ود ناحية الطري���ق اخلط���اأ. ونتيجة لذلك 
تلق���ت تهدي���دات بالقتل، م���ا دفع نا�ص���ر رواياته���ا لتعيني 
طاق���م حرا�صة خا����ض لها، بع���د اأن اأر�صل اإليه���ا بع�ض من 
اأك���دوا لها اأنه���ا ارتكبت خطاأ بانتق���اد احلكومة علنًا واأنها 
الآن مه���ددة يف اأي وق���ت باأن تخ�صر حياته���ا نتيجة لذلك. 
يف مقابلة لحق���ة، وتعليقًا على ما حدث قالت اأولغا: "لقد 
كن���ت �صاذجة جدا. ظنن���ت اأننا بتنا قادري���ن على مناق�صة 

ال�صفحات ال�صوداء يف تاريخنا".
مل يك���ن هذا املوقف هو التعبري الوحيد ل�صتباك اأولغا مع 
احل���ال ال�صيا�صي���ة يف بالدها، بل عندما �ص���درت روايتها 
"الرحالت" عام 2009، وهي الرواية الفائزة باملان بوكر 
الع���ام املا�صي، مت حتويلها لفيلم بعن���وان "�صر مبحراثك 
فوق عظ���ام القتلى" ليتعر����ض حلملة انتق���ادات حكومية 
وا�صع���ة، وتقول وكالة الأنب���اء البولندي���ة اإن الفيلم معاٍد 

للم�صيحية ويدعو اإىل الإرهاب البيئي.
وتع���د اأولغ���ا توكارت�ص���وك الروائي���ة رق���م 15 التي تفوز 

بجائزة نوبل.
عن العربي اجلديد

أولغا توكارتشوك: "أنا 
مجموع الشخصيات التي 

تخيلتها واخترعتها"

رمبا لو فكرت الروائية البولندية أولغا 

توكارتشوك )1962( ذات يوم يف كتابة 

سريتها الذاتية، سيكون من الطبيعي جدًا 

لو خصصت فصاًل كاماًل للعام 2018، 

إذ حازت تقديرًا أدبيًا ال يتوقعه أكرث 

األدباء تفاؤاًل خالل مسريتهم اإلبداعية، 

ألنها فازت بجائزة مان بوكر العاملية عن 

روايتها "الرحالت"، ثم أعلنت األكادميية 

السويدية، الخميس، فوزها بجائزة 

نوبل لآلداب لعام 2018، بعدما تقرر 

تأجيل اإلعالن العام املايض، لظروف 

استثنائية تعرضت لها لجنة تحكيم 

الجائزة، ليشهد هذا العام املثري تتويج 

توكارتشوك، وبيرت هاندكه )النمسا(، 

بالجائزة األدبية األهم واألرفع يف 

العامل.

أو أولغا توكارتشوك

ي"
ون

يغ
"ب



ترجمة / أحمد فاضل

عان����ت  الهيئ����ة  الأدبي����ة  العريق����ة جلائ����زة نوب����ل  
الع����ام املا�صي  ماعانته ل�صتع����ادة �صورتها عامليًا 
يف مق����ر اإدارتها يف  ال�صويد ، اإثر تعر�ض  اأع�صاء  
الأكادميي����ة  لنتقادات  لذعة  يف  و�صائل  الإعالم  
ب�صب����ب ف�صيحة جن�صية  ، ا�صتق����ال ب�صببها �صبعة 
من الأع�صاء ال�ثمانية ع�صر  ولأول   مرة   منذ   70 
عام����ًا   مت   تاأجي����ل  جائ����زة  2018  ، حيث وجدت  
املوؤ�ص�صة  نف�صها  دون  الن�صاب  القانوين لتخاذ 
الق����رارات الرئي�صي����ة  بذلك ، لكن املفاج����اأة  كانت  
بانتظار اجلميع  حيث اأعلنت جلنة  جائزة  نوبل  
ويف  املوع����د  نف�ص����ه م����ن كل ع����ام  عن ف����وز اأولغا 
توكارت�ص����وك   البولندي����ة   بها   ع����ن   عام  2018  
، وبي����رت هاندكه النم�ص����اوي  2019 و�صيمنح كل 
منهما ميدالية ذهبية وت�صعة  ماليني كرون )908 

اآلف دولر( .
وين����در جدًا  اإلغ����اء  اأو تاأجيل من����ح جوائز نوبل 
واآخ����ر مرة األغي����ت فيها جائ����زة  الأدب  كانت عام 
1943 يف ذروة احل����رب العاملية الثانية وواجهت   
الأكادميي����ة   ال�صويدي����ة   وه����ي  جمل�ض  من  كبار  
ت����اب واللغوي����ني  ،  تبع����ات   اتهام����ات   ب�صوء    الكحُ
ال�صل����وك   اجلن�ص����ي   لبع�ض اأع�صائه����ا  ،  اإ�صافة  
اإىل  مزاع����م  ت�صري����ب  اأ�صم����اء  بع�����ض  الفائزي����ن 
بجوائزها  قبل  الإعالن  الر�صمي  عنها  وف�صائح  

جرائم  مالية  ،
حيث  قامت الأكادميية ال�صويدية  باإ�صالح بع�ض 
قواعده����ا يف اأعقاب تلك الف�صيح����ة العام املا�صي 
بت�صمي����ة الفائ����ز لع����ام 2018 اإىل   جان����ب   الفائز  
عام   2019  ،  حيث  اأ�صبحت   اأولغا توكارت�صوك 
امل����راأة اخلام�ص����ة ع�ص����رة الت����ي تف����وز باجلائزة ، 
بينم����ا كان  بي����رت هاندكه الرجل ال����� 114 ، وقالت 
الأكادميية يف بيان لها  اإن  فوزه  بجائزة  2019 
ج����اء نتيج����ة " لعمل����ه املوؤث����ر ال����ذى اكت�ص����ف فيه 
الرباع����ة اللغوية وحمي����ط وخ�صو�صية التجربة 
الإن�صانية " ، وقال����ت الأكادميية كذلك عن هاندكه  
البال����غ م����ن  العمر 76 عامًا اإنه : " واحد  من  اأكر 
الكت����اب  نفوذًا  يف  اأوروبا  بع����د احلرب  العاملية  
الثانية  ، مع  جمموعة  من  الأعمال  التي حتتوي 
عل����ى الرواي����ات واملق����الت والدفات����ر والأعم����ال  
الدرامي����ة " ، وه����و معروف  اأي�صًا  مب�صاركته  يف 

 Wings of Desire كتابة ال�صيناري����و لفيلم
عام 1987 الذي نال ا�صتح�صان  النقاد ، واأ�صارت 
جائ����زة  نوبل  ل����الآداب  اإىل  اأن بيرت هاندكه  منح  
اجلائ����زة عن رواي����ة " موت هورني�ص����ن  " والتى 
�ص����درت لأول م����رة ف����ى ع����ام 1966، اإىل جان����ب   
امل�صرحية   التى   ن�صرت  لأول  مرة   باللغة    الأملانية   
  Publikumsbeschimpfung    با�ص����م
 Offending the وبالإنكليزي����ة    ،
Audience   والت����ى  تعن����ى  اإهانة اجلمهور 
اأو الإ�ص����اءة اإىل اجلمهور، وا�صفة اإياها بقولها : 
"   و�صع ب�صماته  بالتاأكيد  على  امل�صهد  الأدبى"  
ل����الآداب   اأن   بي����رت  ،  وراأت  جائ����زة     نوب����ل 
هاندك����ه   ي����وىل   اهتمامًا   كب����ريًا   بالفن  الغريب 
والوج����ود  الطبيعي����ة  وباملناظ����ر  وال�صتثنائ����ى 

املادى للعامل " .
اأم����ا عن فوز توكارت�صوك الت����ي �صبق لها اأن فازت 
اأي�ص����ًا بجائزة مان  بوك����ر الدولية  العام  املا�صي  
ع����ن  روايتها  " الرحالت اجلوية " ، قالت  اللجنة 
عنه����ا : "  اأن اأولغا توكارت�ص����وك  منحت اجلائزة 
ب�صب����ب "اخليال ال�صردى املتمثل ف����ى اأن العاطفة 
املو�صوعي����ة متثل عبور احلدود ك�صكل من اأ�صكال 
احلي����اة " ، وراأت جائزة نوبل لالآداب  اأن  الكاتبة 

البولندية توكارت�صوك 
ج����اءت  انطالقته����ا الأدبي����ة   مع  روايته����ا الثالثة  
  Primeval and Other Times
وال�صادرة فى عام 1996 ،  والتى اعتربتها جلنة 
حتكي����م جائزة  نوبل  لالآداب مبثابة " مثال ممتاز 
ل����الأدب البولن����دى اجلدي����د " ، كم����ا  ك�صف����ت  جلنة  
حتكيم  جائزة  نوبل  لالآداب عن �صبب اآخر يتعلق 
بف����وز اأولغا توكارت�ص����وك  ، وهى اأن رواياتها "ل 
تنظ����ر اإىل الواق����ع  ك�ص����يء  م�صتق����ر اأو دائم ،  بل  
ت�صنع  رواياتها  فى توتر بني الأ�صداد  الثقافية  ، 
الطبيع����ة  مقابل  الثقافة ، والعقل  مقابل  اجلنون  
مقاب����ل   ،  واملن����زل   الإن����اث  مقاب����ل   ، والذك����ور 
الغرتاب "  ، اأما ال�صبب  الأقوى  الذى  دعم  فوز 
اأولغ����ا توكارت�صوك  للح�صول عل����ى جائزة نوبل 
ل����الآداب ، فيتمث����ل ف����ى رواي����ة " كت����اب يعق����وب  "   
وه����ى   رواية   تاريخي����ة   و�صفتها   جائزة  نوبل  
لالآداب ب�" املثرية لالإعجاب " ، حيث  اأظهرت  فيها 

" الق����درة  العليا للرواية  لتمثيل  ق�صية  تتجاوز 
جمرد  فهم الإن�صان"   .

تدرب����ت توكارت�ص����وك البالغة من العم����ر 57 عامًا 
كطبيب����ة  نف�صي����ة قب����ل  ن�صر روايته����ا  الأوىل  يف  
ع����ام  1993 ، وتوا�ص����ل ن�ص����ر جمموع����ة  ثابت����ة  
ومتنوعة م����ن الأعم����ال املليئة بتفا�صي����ل واقعية 
وحي����ة ، وق����د اأث����ارت ج����دل يف بلده����ا بولندا عن 
طري����ق مل�صه����ا يف املناط����ق  املظلمة  م����ن  املا�صي  
يف الب����الد والتي تتناق�ض مع ن�صخة  من  التاريخ 
ال����ذي يروج له احلزب الوطني احلاكم يف بولندا 
، القانون والعدالة )PiS( ، اأما جلنة  نوبل  التي 
حت����اول ا�صتبع����اد  جائزته����ا  م����ن  الف�صيح����ة  عن 
طري����ق منحه����ا له����ذا الع����ام اإىل  كات����ب  من�صاوي  
اأن    اإل   ، تنك����ر لوق����وع   مذبح����ة �صريربينيت�ص����ا 
ف����وز   هاندك����ه  اأث����ار  حفيظة  البع�����ض ، فقد  كان  
الكات����ب ال�صتفزازي  معار�ص����ًا  للغارات اجلوية 

الت����ي �صنه����ا حل����ف الناتو على  �صربي����ا  يف حرب 
كو�صوف����و يف اأواخ����ر الت�صعيني����ات ، ومت  اإدانته  
عل����ى  نط����اق  وا�ص����ع لإعطائ����ه تاأبين����ًا يف جنازة 
 ، �صلوب����ودان ميلو�صوفيت�����ض  يف  ع����ام  2016 
والذي اتحُهم بارتكاب  جرائم  حرب  وذحُكر  اأنه  قال 
اإن����ه �صعيد لوجود "رجل داف����ع عن �صعبه " ، ويف  
ذلك الوقت و�صف����ه الفيل�صوف الفرن�صي اليهودي 
اآلن فينكيلك����روت  باأن����ه  " وح�����ض اأيديولوجي " 
،  يف  ح����ني  ر�صحه الروائي   الربيطاين   الهندي   
�صلم����ان ر�ص����دي   جلائ����زة  الع����ام ال����دويل "  لعام   
1999  ،  اأم����ا  الكاتب����ة  الأمريكي����ة  والنا�صط����ة 
ال�صيا�صية  �صوزان �صونتاج  فقد  قالت عنه : " اإن 
هناك الكثري من النا�ض الذين لن يلتقط اأحدًا منهم 
كتب����ه مرة اأخرى " ، بينما و�صف  �صفري كو�صوفو  
ل����دى  الوليات املتح����دة  فلورا �صيتاك����و ، جائزة 

ال�صيد هاندكه باأنها " قرار خمزي وخمزي
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لإلعالم والثقافة والفنون

جائزة نوبل لالداب تستعيد صورتها 


