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نوب��ل ل�لآداب ..الم��رأة وتجربته��ا
االنسانية
م ��رة �أخ ��رى يج ��د ع�ش ��اق مي�ل�ان كوندي ��را
�أنف�سه ��م يف موق ��ف غا�ضب م ��ن جائزة نوبل
ل�ل��آداب الت ��ي دائم� � ًا م ��ا تدي ��ر ظهره ��ا لأكرب
روائي معا�صر
ورغم �أن توقعات هذا العام مل ت�ضع كونديرا
يف ال�صف ��وف الأوىل � ،إال �أن هناك من قال �إن
اجلائ ��زة �ستح ��اول جتن ��ب كل اجل ��دل ،لأنها
ت�سع ��ى �إىل �إعادة بناء �سمعتها بعد �أن ك�شفت
الف�ضيحة اجلن�سية عن امل�ضايقات والغ�ضب
وت�ض ��ارب امل�صال ��ح  ،بني �أع�ضائه ��ا الثمانية
ع�شر ب�أن تمُ نح جائزتها ل�شخ�صية �أدبية يتفق
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حوله ��ا اجلمي ��ع ،وكانت �صحيف ��ة الغارديان
الربيطانية قد ن�شرت توقعات القراء والنقاد
قب ��ل �ساعة من �إعالن اجلوائ ��ز حيث ر�شحت
ال�صحيف ��ة كل من الكاتب ��ة الكندية مارغريت
�أتوود ،والكاتب الياباين هاروكي موراكامي
لنيل جائزة نوبل يف الأدب .
كم ��ا اخت ��ارت الغاري ��ان ،بع�ض م ��ن الأ�سماء
الأخرى لنيل اجلائزة ،ومنهم الكاتب الكينى
جن ��وي واثيونغ ��و ،وال�شاع ��رة الكندي ��ة �آن
كار�س ��ون ،والروائي ��ة م ��اري كون ��دي الت ��ي
فازت العام املا�ضي بجائزة نوبل البديلة � ،إال
�أن النتائج ذهب ��ت بعيد ًا حيث فازت
الروائي ��ة البولندي ��ة� ،أولغا
تو كا ر ت�ش ��و ك ،
بجائزة نوبل
ل�ل��آداب
لع ��ا م
.2018
و ف ��ا ز
الروائي
والكاتب
امل�سر ح ��ي
ا لنم�س ��ا و ي
بي�ت�ر هاندك ��ه
بجائ ��زة نوب ��ل
ل�ل��آداب لع ��ام
.. 2019
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والق� � ّراء الع ��رب يعرفون جيد ًا بي�ت�ر هاندكه
الذي ترجمت العديد م ��ن �أعماله اىل العربية
 ، ،حيث ترجمت �أعماله �إىل العربية فى وقت
مبك ��ر  ،لكنهم �ضربوا كف ًا بكف وهم ي�سمعون
با�سم �أولغا توكارت�شوك التي مل يرتجم عمل
من �أعمالها رغم �إنه ��ا غزيرة االنتاج الروائي
– �سي�صدر لها قريب ًا عن دار التنوير روايتها
رحال ��ة ترجم ��ة �إيه ��اب عب ��د احلمي ��د وه ��ي
َّ
الرواي ��ة الفائزة بجائزة امل ��ان بوكر الدولية
لع ��ام  ، - 2018وق ��د و�صفت جلن ��ة التحكيم
نت ��اج الروائي ��ة الفائزة بقوله ��ا�" :إن اخليال
الروائ ��ي املمزوج بال�شغ ��ف املعريف اجلامح
ال ��ذي يتجاوز احل ��دود هو �شكل م ��ن �أ�شكال
احلي ��اة" ،.وق ��د علقت على فوزه ��ا باجلائزة
قائل ��ة  ":و�صلني خرب ح�ص ��ويل على جائزة
نوبل يف �أغرب الظروف ،فقد كنت يف الطريق
بني منطقت�ي�ن يف مكان ال ا�سم له .ال �أ�ستطيع
التفك�ي�ر يف ا�ستع ��ارة �أن�س ��ب لتعريف العامل
الذي نعي� ��ش فيه اليوم .نحن الك ّتاب يف هذه
الأي ��ام علينا �أن نواجه حتديات غري حمتملة،
ف ��الأدب ف � ٌّ�ن بط ��يء احلرك ��ة حي ��ث �إن عملية
الكتاب ��ة ت�ستغرق وقت� � ًا طويلاً م ��ا يجعل من
ال�صعب مواكب ��ة عا ٍمل متحرك� .أت�ساءل كثري ًا
�إن كان ممك ًن ��ا �أن ن�صف الع ��امل� ،أو �إننا نقف
عاجزين بالفعل �أمام �شكله الالحمدَّد ال�سائل،
املتغري دائم ًا ،وقيَمه الآخذة باالندثار� .أ�ؤمن
�ادر على توحي ��د النا� ��س ،ويثبت لنا
أدب ق � ٍ
ب� �� ٍ
ك ��م نحن مت�شابه ��ون ،ويجعلنا واع�ي�ن ب�أننا
أدب يحكي
تربطن ��ا نف�س اخلي ��وط اخلفي ��ةٌ � ،
ق�ص ��ة الع ��امل بو�صف ��ه وح ��دة ح ّي ��ة ،دائم ��ة
التط ��ور �أم ��ام �أعينن ��ا ،ن�ش� � ّكل نح ��ن فيها
جزء ًا �صغري ًا ولكنه قويٌّ وفعّال" ،
الفائ ��زة بنوب ��ل ل�ل��آداب ع ��ام 2018
انطلق ��ت من حياة بلدته ��ا ال�صغرية
�سوليك ��وف يف غرب ��ي بولن ��دا
لتحي ��ط بالو�ض ��ع الإن�س ��اين مث ��ل
كافكا الذي كان ��ت مغرمة فيه �أثناء
�شبابه ��ا ومي�ل�ان كوندي ��را ال ��ذي
تعتربه كاتبها املف�ضل
ولدت �أولغ ��ا توكاركوك يف التا�سع
والع�شري ��ن م ��ن كان ��ون الثاين عام
 ، 1962كان ��ت والدته ��ا معلم ��ة �أم ��ا
والده ��ا فعم ��ل �أم�ي�ن مكتب ��ة ب�إحدى
املدار�س ،وهو الذي عزز حب القراءة
منذ طفولتها وطور �شهيتها الأدبية.
در�س ��ت توكاركوك عل ��م النف�س بجامعة
وار�سو ،وظه ��رت لأول مرة كروائية عام
 1993بروايته ��ا "رحل ��ة كت ��اب النا�س"،
والت ��ي ت ��دور �أحداثه ��ا يف الق ��رن ال�سابع
ع�شر بفرن�س ��ا و�إ�سبانيا ،حيث بحث �أبطال
الرواي ��ة ع ��ن لغز �أح ��د الكت ��ب الغام�ضة يف
جب ��ال الربن� ��س ،وق ��د الق ��ي الكت ��اب جناح ًا
كب�ي�ر ًا ما �أهله للفوز بجائ ��ز الأدب البولندي
للرواي ��ة الأوىل ع ��ام 1993م ،لك ��ن تظ ��ل
روايته ��ا الأ�شه ��ر ه ��ي الثالث ��ة يف م�شوارها
الأدب ��ي بعنوان "البدائي ��ة و�أوقات �أخرى".
كان ��ت يف بداي ��ة حياتها ت�سع ��ى لأن ت�صبح
ممثل ��ة  ،وهي تقول �إنه ��ا مل ت�ستطع الكتابة
�إال ح�ي�ن توقف ��ت ع ��ن التفك�ي�ر بالتمثي ��ل .
بقي ��ت تكتب �سر ًا وتر�س ��ل املخطوطات �إىل
النا�شري ��ن لترُ ف� ��ض و ُتع ��اد �إليه ��ا� .إىل �أن
ق ��ررت وه ��ي يف ال�سابع ��ة والع�شرين من
عمره ��ا �أن تر�سل ديوان �شعر  ،وبعد �أ�شهر

علــي حســـين

حم ��ل الربيد خم�س ن�سخ م ��ن ديوانها الأول
ف�شع ��رت بالذع ��ر فخ ّب�أته يف غرفته ��ا  . ،كان
عليه ��ا االنتظار �أكرث من �شهر لتخرب املقربني
منها �أنها �أ�صبحت كاتبة
در�س ��ت علم النف�س بجامعة وار�سو ،ح�صلت
عل ��ى وظيف ��ة يف م�ست�شف ��ى كمتخ�ص�صة يف
الإدمان ،وتزوجت من زميل لها يف علم النف�س
و�أجنب ��ت ولد ًا ،ولكن بعد خم�س �سنوات من
العم ��ل ق ��ررت ت ��رك العم ��ل نتيج ��ة لل�ضغط
النف�س ��ي الواقع عليه ��ا ،فبح�سب ما قالته يف
حوار جلري ��دة الغارديان الربيطانية" :كنت
�أعم ��ل مع �أح ��د مر�ضاي و�أدرك ��ت �أنني �أكرث
ً
تخبطا مم ��ا كان هوعليه� ،أنا ح ًق ��ا ه�شة جد ًا
عل ��ى عك�س م ��ا ت�صورته" .ظه ��رت لأول مرة
كروائية عام  1993بروايتها "رحلة كتاب "،
والتي ت ��دور �أحداثها يف القرن ال�سابع ع�شر
بفرن�سا و�إ�سبانيا ،حيث بحث �أبطال الرواية
ع ��ن لغ ��ز �أح ��د الكت ��ب الغام�ض ��ة يف جب ��ال
الربن� ��س ،وقد القي الكتاب جناح� � ًا كبري ًا ما
�أهله للف ��وز بجائز الأدب البولن ��دي للرواية
الأوىل ع ��ام 1993م ،لك ��ن تظ ��ل روايته ��ا
الأ�شه ��ر ه ��ي الثالث ��ة يف م�شواره ��ا الأدب ��ي
بعنوان "البدائية و�أوقات �أخرى".
م ��ع تر�ش ��ح روايته ��ا ال�ساد�س ��ة "الرحالت"
جلائزة البوكر العاملية وفوز روايتها "ق�صة
يعقوب" ،و�صفتها الغارديان بـ"�أبرز الك ّتاب
يف بولن ��دا ،فهي كاتبة ن�سوية يف بلد رجعي
ذكوري" .رواي ��ة "ق�صة يعقوب" املكونة من
نحو � 1000صفحة ،ال�ص ��ادرة عام 2007م،
�أث ��ارت ج ��د ًال كب�ي�ر ًا عن ��د �صدوره ��ا ،فتدور
�أح ��داث الرواي ��ة على احلدود ب�ي�ن �أوكرانيا
وبولن ��دا ،وحتك ��ي ق�ص ��ة "يعق ��وب" القائد
الدين ��ي ال ��ذي ول ��د يهودي� � ًا ،ث ��م ق ��اد عملية
التح ��ول الق�س ��ري لزمالئ ��ه اليه ��ود �إىل
الكاثوليكي ��ة يف الق ��رن الثام ��ن ع�ش ��ر .وق ��د
ُا�ستقبل ��ت الرواي ��ة جماهريي� � ًا ب�ش ��كل جيد،
حي ��ث باع ��ت �أك�ث�ر م ��ن � 170أل ��ف ن�سخ ��ة،
وف ��ازت عنها بجائزة "نايكي" للمرة الثانية،
واملعروفة با�سم "جائزة الكتاب البولندي".
لك ��ن يف املقاب ��ل غ�ض ��ب اليمني م ��ن الرواية
ب�شكل كبري ،وو�صفوها باخلائنة ،ما ا�ضطر
نا�ش ��ر الرواية �إىل تعيني اثن�ي�ن من احلر�س
اخلا� ��ص حلمايته ��ا ،وق ��د علق ��ت �أوجلا على
تل ��ك احلمالت قائلة" :لقد كن ��ت �ساذجة حني
اعتق ��دت �أنن ��ا �سنتمكن من مناق�ش ��ة املناطق
املظلم ��ة يف تاريخن ��ا" .مل تكن تل ��ك الرواية
ه ��ي الوحيدة التي �أثارت اجل ��دل بني �أعمال
توكارك ��وك ،لك ��ن تك ��رر الأم ��ر بع ��د عر� ��ض
فيل ��م " "Spoorامل�أخ ��وذ ع ��ن روايتها " ُقد
حمراث ��ك عل ��ى عظ ��ام املوت ��ى" يف مهرجان
برل�ي�ن ال�سينمائ ��ي .حي ��ث هوج ��م الفيل ��م
ب�شكل كب�ي�ر ونددت به وكال ��ة �أنباء بولندية
وو�صفت ��ه ب�أن ��ه "عم ��ل مع ��ادي للم�سيحي ��ة
ي�شج ��ع الإره ��اب" ،لكن ��ه بالرغ ��م م ��ن ذل ��ك
ح�صل على جائزة باملهرجان .حتر�ض �أوجلا
دائم ًا على مواجه ��ة امل�شكالت بالكتابة عنها،
وتبح ��ث ع ��ن املعن ��ى يف كتاباته ��ا وجدوى
الرواية ،ففي �إحدى حواراتها ال�سابقة قالت
عن رواي ��ة " ُق ��د حمراث ��ك"" :،الكتابة ملجرد
معرفة م ��ن هو القاتل يهدر ال ��ورق والوقت،
لذا قررت الكتابة عن حقوق احليوان وق�صة
املواطن�ي�ن املعار�ض�ي�ن الذي ��ن يدرك ��ون �أن
القانون غ�ي�ر �أخالقي ليدرك ��وا �إىل �أي مدى

ميك ��ن �أن ي�صل ��وا �إذا طالب ��وا بتعديله" .بعد
تل ��ك الرواية� ،أ�صبحت ق�ضي ��ة ال�صيد ق�ضية
�سيا�سي ��ة �ساخن ��ة يف بولن ��دا ،يف الوق ��ت
الذي مل تك ��ن الق�ضية مطروح ��ة للنقا�ش من
الأ�سا� ��س ..وتو�ض ��ح �أوجل ��ا� ،أن �أدب و�سط
�أوروبا خمتلف متام ًا ع ��ن الأدب الإجنليزي
فعل ��ى ح ��د قوله ��ا" :ال ُك ّت ��اب يف �أوروب ��ا ال
يثق ��ون يف الواق ��ع كم ��ا يفع ��ل الإجنلي ��ز"،
وت�ضيف"�أع�ش ��ق دائم ًا الق ��درة على الكتابة
دون خ ��وف من الأ�شي ��اء النف�سي ��ة الداخلية
احل�سا�س ��ة للغاي ��ة ،به ��ذه الطريق ��ة ميكن ��ك
تطوير ق�صة ذات �سياق وا�ضح".
وتتمي ��ز توكاركوك بن�ب�رة �أ�سطورية مميزة
يف معظ ��م �أعماله ��ا ،ح ��ازت خ�ل�ال م�سريتها
الت ��ي متت ��د لأك�ث�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  2008ورواية "كتب يعقوب"
ع ��ام  ،2015ويف � 2015أي�ض ًا فازت بجائزة
اجل�س ��ر الأملاني ��ة البولندي ��ة الدولي ��ة ،وهي
جائ ��زة ت�شم ��ل الأ�شخا� ��ص الذي ��ن يقومون
بتعزي ��ز ال�س�ل�ام والدميقراطي ��ة والتنمي ��ة
والتفاهم املتبادل بني �شعوب ودول �أوروبا،
وقد ح ��ازت ع ��ام  2018على جائ ��زة البوكر
العاملي ��ة ع ��ن روايته ��ا "رحال ��ة " ،وكان ��ت
البولندية الأوىل التي تفوز بتلك اجلائزة.
تدور �أح ��داث رواية رحالة ح ��ول ال�سفر فى
الق ��رن احلادي والع�شرين وتفا�صيل ت�شريح
ج�سم الإن�س ��ان ،وت�سلط الكاتبة ال�ضوء على
حكاي ��ات عن ال�سفر عرب الزم ��ن ،وتربط ذلك
ب�شكل فني بج�سم الإن�س ��ان ،والتي ت�ستنتج
م ��ن خ�ل�ال كل ذل ��ك ط ��رق احلي ��اة ،واملوت،
واحلرك ��ة ،والهجرة .وت�أخ ��ذ الكاتبة القراء
�إىل القرن ال�ساب ��ع ع�شر حيث ت�سلط ال�ضوء
عل ��ى ق�صة ع ��امل الت�شريح الهولن ��دي فيليب
فريهاي ��ن ،الذي قام بت�شري ��ح �ساقه املبتورة
وقام بر�سمها� ،أم ��ا خالل القرن الثامن ع�شر،
ت�ستعر� ��ض الكاتب ��ة ق�صة العب ��د املولود يف
�شم ��ايل �أفريقي ��ا لكن ��ه بع ��د موته ظه ��ر مرة
�أخ ��رى فى النم�سا .و�أثناء موا�صلتها البحث
فى القرن التا�سع ع�ش ��ر ،تقوم �إحدى الن�ساء
بالتدريب على كيفية الهجوم على �سفينة فى
�إحدى اجلزر اليونانية� ،إ�ضافة �إىل �أنها تلقي
ال�ض ��وء عل ��ى ق�ص ��ة مروعة ل ��زوج وزوجته
لديه ��م طفل يختف ��ي يف ظ ��روف غام�ضة يف
يوم عطلة يف جزيرة كرواتية.
يف مقابل ��ة م ��ع التامي ��ز  ،قال ��ت �إنه ��ا ب ��د�أت
الرواية منذ �أكرث م ��ن عقد  ،قبل فرتة طويلة
من خ ��روج بريطانيا من االحت ��اد الأوروبي
واحلركات القومية الأخرى يف جميع �أنحاء
�أوروب ��ا" .لق ��د كتبت هذا الكت ��اب عندما كان
الع ��امل يتطلع �إىل �أن يكون مفتوح ًا للجميع"
 ،قال ��ت" .الآن ن ��رى كي ��ف �سي�ضعف االحتاد
الأوروب ��ي عل ��ى الأرج ��ح ب�سب ��ب �سيا�س ��ات
بل ��دان مث ��ل بولندا واملج ��ر الت ��ي تركز على
حدودها مرة �أخرى".
و�أ�شارت �أي�ض ًا �إىل �سيا�سات الهجرة ال�شديدة
ب�ش ��كل متزايد يف الواليات املتحدة .وقالت:
"منذ اثني ع�شر عام ًا مل يكن هناك ذكر لفكرة
اجل ��دران �أو احل ��دود  ،والت ��ي مت تبنيها يف
الأ�سا�س م ��ن قبل الأنظم ��ة ال�شمولية"" .يف
ذلك الوقت يجب �أن �أعرتف �أنني كنت مت�أكدة
من �أننا قد و�ضعنا ال�شمولية خلفنا".
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تذه��ب أعامل الكاتب��ة البولندية أولغا توكارتش��وك (- )1962
وتتس��لمها هذا
الحائزة عىل جائزة "نوبل لآلداب" للعام 2018
ّ
الع��ام  -إىل تس��ليط الضوء بفضل قدرته��ا الفائقة يف الرسد
والتصوير ،عىل قرشة الحداثة الخارجية لإلنسان ،للوصول إىل
مزيج من الواقعية الس��حرية
حالة من متثالت الجوهر البرشيٌ .
واالنش��غاالت النفس��ية التي قالت فيها إنها تبدو أكرث عصابية
أسس لنفسه بشكل
من مرتادي عيادتها من املرىض
النفسينيّ ،
ّ
متني يف األدب البولندي الذي قادها إىل العاملية.

أمير داود

أولغا توكارتش��وك ..مراقبة ألحداث
الحياة من األعلى
به ��ذه الطريق ��ة ،ق ّدم ��ت �صاحب ��ة "الأطف ��ال
اخل�ض ��ر" ( )2016نف�سه ��ا" :مراقبة لأحداث
احلي ��اة م ��ن الأعل ��ى" .وبنظ ��رة بانورامي ��ة
عري�ض ��ة ،منح ��ت رواياته ��ا حالة م ��ن حاالت
ّ
الت�شظي التنوعي التي ال ت�سمح لق�ص�صها �أن
تنته ��ي كما يحب القارئ له ��ا �أن تكون .تقول
يف �إح ��دى مقاالته ��ا" :كتاب ��ة الروايات ،مثل
�سرد ق�ص�ص ��ي للذات ،هدهدة م ��ا قبل النوم،
كما يفعل الأطفال ،م�ستخدمني تلك اللغة التي
تقع على احلدود بني النوم والوعي".
ال تخف ��ي �صاحب ��ة "كت ��اب �إبراهي ��م" ت�أثرها
ب� �ـ �إدغ ��ار �آالن ب ��و ،الكات ��ب الأمريك ��ي الذي
ا�شتهرت ق�ص�ص ��ه بالنهايات املروّ عة وحت ّري
اجلرائم؛ �إذ تقول" :عليك ��م �أن تلوموا �إدغار
�آالن بو ،لأنه هو الذي جعلني كاتبة ،بالإ�ضافة
�إىل غوغ ��ول وت�شيخوف" .ال يبدو ذلك بعيد ًا
ع ��ن جوهر م ��ا تردّده دوم� � ًا م ��ن � َّأن "الرواية
عليه ��ا �أن تدف ��ع مبواجهة امل�شاع ��ر بالأفكار.
هذا يعني �أنه يف بع�ض الأحيان تكون احلالة
م�ؤملة ،و�أحيان ًا حُتدث ا�ضطراب ًا".
يف ع ��ام  ،2007ن�ش ��رت روايته ��ا "رحالت"،
وه ��ي الرواي ��ة الت ��ي �ست�صبح الأك�ث�ر مبيع ًا
وتف ��وز بـ "جائ ��زة ناي ��ك" لع ��ام  .2008بعد
عق ��د م ��ن الزم ��ان� ،ستف ��وز ب� �ـ "جائ ��زة م ��ان
بوكر الدولية" يف الرتجم ��ة الإنكليزية التي
�أجنزته ��ا جنيفر كروفت .ولك ��ن بعد االنتهاء
م ��ن كتاب ��ة الرواي ��ة� ،أح�س ��ت توكارت�ش ��وك
بالكث�ي�ر من االنزع ��اج؛ فقد �أُ�صيب ��ت الكاتبة
بره ��اب ال�سفر ،حي ��ث ت�ضم الرواي ��ة ق�ص�ص ًا
م�ضطربة تتجوّ ل يف بل ��دان متعددة ،وبد�أت
متيل �إىل البقاء يف مكان واحد.
"رح�ل�ات" ه ��ي رواية ع ��ن ال�سفر يف القرن
احل ��ادي والع�شري ��ن والت�شري ��ح الب�ش ��ري،
متزج فيه ��ا بني ق�ص�ص و�أفكار ال�سفر مع تلك
امل�سح ��ة التي ت�ستك�شف م ��ن خاللها تفا�صيل
ج�سم الإن�سان ،وتطرق يف تلك الرحالت ذلك
الغ�شاء الذي يف�صل احلياة واملوت واحلركة
والهج ��رة ،مع ّرج ��ة على الق ��رن ال�سابع ع�شر
وق�ص ��ة ع ��امل الت�شري ��ح الهولن ��دي فيلي ��ب
فريهي�ي�ن ،ال ��ذي ق ��ام بت�شريح ور�س ��م �صور
�ساق ��ه املبت ��ورة .وم ��ن الق ��رن الثام ��ن ع�شر،

ق�صة رجل وُلد يف �شمال �أفريقيا وظهر
ت�سرد ّ
وق�ص� � ًة مروّ عة لزوج
بع ��د موت ��ه يف النم�ساّ ،
�ش ��اب اختف ��ت زوجت ��ه وطفلت ��ه يف ظ ��روف
غام�ضة خالل عطلة يف جزيرة كرواتية.
تقول يف كتابها" :عندما نتو ّقف عن الرتحال
ن�صب ��ح �أ�صنام� � ًا .م ��ن يتو ّق ��ف ي�صب ��ح مث ��ل
ح�شرة مثبت ��ة بدبّو�س ،يخ�ت�رق قلبه م�سمار
خ�شب ��ي ،تثق ��ب �أقدام ��ه وي ��داه ويت ��م ربطه
بال�سقف وبعتبة البيت ...لذلك ي�ضمر الطغاة
ب ��كل �أ�صنافه ��م كره ًا عميق� � ًا للب ��دو والرحّ ل،
وهذا هو �سبب ا�ضطهاده ��م الغجر واليهود.
يرغموننا على الإقامة واتخاذ مكان ثابت لنا
كي نق�ضي فيه �أحكام �سجننا".
وت�سرد هنا ق�صة طريفة حدثت معها" :عندما
�أر�سلتها يف بداية الأمر للتحرير ،ات�صلوا بي

و�س�أل ��وين عمّا �إذا كنت قد قمت بخلط امللفات
على جهاز الكمبيوتر اخلا�ص بي ،لأن ذلك مل
يكن رواية على �أي حال ،على حد و�صفهم".
يف روايتها "كتاب يعقوب" ( ،)2014تتجول
توكارت�ش ��وك يف �إمرباطوري ��ة هاب�سب ��ورغ
والإمرباطوري ��ة العثماني ��ة والكومنول ��ث
البولندي الليتواين بحث ًا عن جاكوب فرانك،
ال�شخ�صي ��ة التاريخي ��ة املث�ي�رة للج ��دل م ��ن
الق ��رن الثام ��ن ع�شر وزعي ��م جماع ��ة من�شقة
يهودي ��ة غام�ض ��ة حتوّ لت يف �أوق ��ات خمتلفة
ل ��كل م ��ن الإ�س�ل�ام والكاثوليكي ��ة .تر�س ��م
الروائية �ص ��ورة مع ّقدة لرجل يثري االنق�سام
يف املجتم ��ع ،لكن ��ه يتم ّتع بجاذبي ��ة غام�ضة،
ومن حياته ت�س ّلط ال�ضوء على م�سارات �سرد
التاري ��خ املع ّقدة .وهو الكت ��اب الذي �أدّى �إىل

رد فع ��ل عنيف من جماع ��ات اليمني املتطرف
يف بولن ��دا؛ حي ��ث تل ّق ��ت تهدي ��دات بالقت ��ل
ب�سب ��ب خلخلت ��ه للتف�س�ي�ر القوم ��ي ال�سائ ��د
لت�شكيل الدولة القومية البولندية احلديثة.
تك ّث ��ف يف كتابها "البدائي ��ة و�أوقات �أخرى"

( )2010قري َة برميفال البولندية الأ�سطورية
ك�ص ��ورة م�ص َّغ ��رة ع ��ن الع ��امل ت�سكنه ��ا
�شخ�صي ��ات غريبة الأط ��وار ويحر�سها �أربعة
ر�ؤ�ساء مالئكة .ت�س ��رد الرواية حياة ال�س ّكان
على مدار القرن الع�شرين الوح�شي ب�أ�سلوب
ن�ث�ري �أق ��رب �إىل واقعي ��ة غابري ��ل غار�سي ��ا
مركي ��ز ال�سحرية يف "مائة ع ��ام من العزلة".
تق ��وم الرواية عل ��ى �صياغة �ص ��راع من نوع
خا� ��ص ،ب�ي�ن احلداث ��ة (املذ ّك ��رة) والطبيع ��ة
(امل�ؤ ّنث ��ة) ،وال ��ذي دار ف ��وق حلبت ��ه تاري ��خ
بولندا ال�سيا�سي من الع ��ام � 1914إىل وقتنا
املعا�ص ��ر ،متناول ��ة الوح�شي ��ة يف �إطار حياة
قرية عادية ب�سحرية متقنة.
ويف روايته ��ا "ادف ��ع حمراث ��ك ف ��وق عظ ��ام
املوت ��ى" ( ،)2018ت�ستك�ش ��ف تل ��ك احل ��دود
الغام�ض ��ة ب�ي�ن العق ��ل واجلن ��ون ،والعدال ��ة
والتقالي ��د ،واحلك ��م الذات ��ي وامل�ص�ي�ر ،م ��ن
ق�ص ��ة ال�ساح ��رة جانينا الت ��ي تك ّر�س
خ�ل�ال ّ
�أيام ال�شت ��اء املظلمة يف قري ��ة بولندية نائية
لدرا�س ��ة علم التنجيم وترجم ��ة �أ�شعار ويليم
بلي ��ك والعناي ��ة باملن ��ازل ال�صيفي ��ة ل�س ��كان
وار�س ��و الأثري ��اء .يعتق ��د �سكان البل ��دة �أنها
م ��ن غريب ��ي الأطوار الفو�ضوي�ي�ن ،تظهر يف
البل ��دة حاالت قت ��ل غريبة ،تعتق ��د جانينا �أن
احليوان ��ات يف حمي ��ط البلدة تنف ��ذ عمليات
انتقام من ال�صيادين.
بف ��وز �أولغ ��ا توكارت�شوك بـ "نوب ��ل للآداب"
 ،ت�صب ��ح الفائ ��زة اخلام�سة ع�ش ��رة باجلائزة
يف تاريخها ،بعد �أن مُنحت  114مرة للذكور
و�أرب ��ع ع�ش ��رة م ��رة فق ��ط للن�س ��اء .وكان ��ت
"الأكادميية ال�سويدية" �أعلنت يف معايريها
امل�سبق ��ة للإع�ل�ان ب�أنه ��ا �ستتج ّن ��ب املنظ ��ور
املوجّ ه نحو الذكور ومركزية �أوروبا ،لتمنح
اجلائ ��زة للع ��ام  2019للنم�س ��اوي اليمين ��ي
بي�ت�ر هاندك ��ه ( )1942الذي �أث ��ارت مواقفه
العن�صري ��ة ،وحتديد ًا بعد �أن �ألقى خطاب ًا يف
جنازة ال�صرب ��ي �سلوف ��ودان ميلو�سوفيت�ش
يف عام  ،2006الكثري م ��ن املواقف الغا�ضبة
واالحتجاجات التي دفعته �إىل االن�سحاب من
"جائزة هايرني�ش هاينه".

عن العربي اجلديد
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رواي��ات أولغا توكارتش��وك
ضد القومية
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رون فرانكلين
ترجمة /رهام درويش

يُقام معر�ض وار�س ��و للكتاب يف �شهر مايو/
�أيار من كل عام ،يف امللعب الوطني الذي بُني
على �ش ��كل �سل ��ة باللونني الأحم ��ر والأبي�ض
اللذي ��ن ي�ش ��كالن العلم البولن ��دي .يف �صباح
�سب ��ت م�ش ��رق ،جتمع ��ت مئ ��ات البالون ��ات
الربتقالي ��ة يف �أي ��د �أطف ��ال بع ��د �أن وزعته ��ا
�شرك ��ة متخ�ص�ص ��ة يف الكت ��ب ال�صوتية ،يف
ح�ي�ن تفح�ص ��ت ح�ش ��ود الق ��راء �أك�ش ��اك دور
الن�ش ��ر الت ��ي قدِ م ��ت م ��ن كل �أنح ��اء �أوروبا.
كان ملعه ��د فريدري ��ك �شوب ��ان الوطن ��ي بيانو
كب�ي�ر عزف ��ت علي ��ه ام ��ر�أة �شاب ��ة مو�سيق ��ى
"بوهيمي ��ان راب�س ��ودي" .يف معر�ض كتب
متنق ��ل ،ا�ستعر�ض بائ ��ع ذو �شعر بني طويل
ونظ ��ارات ع�صرية ن�سخة م ��ن "فوريفر بت"
لأح ��د الزبائ ��ن ،وه ��ي خمت ��ارات م ��ن جمل ��ة
كويري ��ة حتم ��ل الو�ص ��ف الت ��ايل "بحج ��م
اجلي ��ب ،وردية الل ��ون ،ومثلية ج ��د ًا" .امتد
طاب ��ور طوي ��ل خ ��ارج �ساح ��ة عر� ��ض دار
الن�ش ��ر العريقة "فيدانيت�شتف ��و ليتريا�سكي"
ومعار�ض �أخ ��رى ،يف انتظار احل�صول على
توقيع �أولغا توكارت�شوك ،التي متكنت خالل
ال�سن ��وات الأخرية من ت�ص ��در واجهة امل�شهد
الأدب ��ي يف بولن ��دا ،وكث�ي�ر ًا ما يُذك ��ر ا�سمها
ب�صفتها مر�شحة لنيل جائزة نوبل للأدب.
كانت توكارت�ش ��وك جتهز نف�سها يف اخلارج،
�إذ �أن احل�ش ��ود ت�صيبه ��ا بالقل ��ق .يف الليل ��ة
ال�سابق ��ة ،واجه ��ت �صعوب ��ة يف الن ��وم بع ��د
ق�ضاء معظم الليلة خارج ًا .تبدو توكارت�شوك
البالغ ��ة �سبعة وخم�سني عام ًا �صغرية احلجم
ومث�ي�رة للده�ش ��ة ،فهي تتمت ��ع بطاقة مركزة
تذ ّكر بطاق ��ة مدربي اليوغ ��ا .تف�ضل املالب�س
املن�سدل ��ة بطريق ��ة فني ��ة �إىل جان ��ب الأ�ساور
متع ��ددة الطبقات .كان �شعرها البني الطويل
قد تلوّ ى يف �ضفائر عدة جتمّعت �أعلى ر�أ�سها
يتخلله ��ا اخل ��رز الأزرق .يف حني يحمل فمها
عادة ابت�سامة �ساخرة.
رافق ُتها حت ��ت ِ�شباك ال�سلة الت ��ي بني امللعب
على هيئتها ،بينما كانت تدخن �سيجارة فوغ
رفيعة جد ًا .افتتح امللعب عام  ،٢٠١٢و�أ�صبح
م�ؤخ ��ر ًا نقط ��ة �أ�سا�سي ��ة مل�س�ي�رة اال�ستق�ل�ال
ال�سنوية التي تنطلق يف نوفمرب من كل عام،
وهي امل�س�ي�رة التي حمل خالله ��ا اليمينيون
املتطرف ��ون والقومي ��ون الفت ��ات و�شع ��ارات
مث ��ل "بولن ��دا للبولندي�ي�ن" و"�أوقف ��وا
ُني
الأ�سلم ��ة" .ميثل هذا املبن ��ى بدي ًال مللعب ب َ
يف زم ��ن ال�شيوعية ،كن ��تُ �شهدتُ على تهالكه
يف منت�صف الت�سعين ��ات ،حني ق�ضيتُ معظم
الع ��ام يف بولندا لتعلم اللغ ��ة البولندية قبيل
تخرج ��ي م ��ن اجلامع ��ة .م ��ع حت ��ول بولندا
�إىل دول ��ة ر�أ�سمالية ،حت ��وّ ل املكان �إىل �سوق
مفت ��وح للب�ضائع امل�ستعمل ��ة واملقلدة ،وكنتُ
ق ��د تعر�ض ��تُ لتحذيرات م ��ن زيارت ��ه ب�سبب
�شهرته املرتبطة بالقمامة واجلرائم.
�أنه ��تْ توكارت�ش ��وك �سيجارته ��ا ،فيما ن�شرت
الري ��ح ك ��رات الزغ ��ب الرم ��ادي املنبع ��ث من
�أزه ��ار �أ�شج ��ار ال�صف�ص ��اف واحل ��ور الت ��ي
ُتزهر يف �أنحاء وار�س ��و خالل ف�صل الربيع.

تخل�ص ��ت توكارت�شوك من رذاذ الأزهار الذي
َع ِل ��ق بف�ستانها الأ�سود الف�ضفا�ض ،وتوجهت
�إىل الداخل.
دوّ ت �ضج ��ة يف �صف ��وف طواب�ي�ر الراغب�ي�ن
يف احل�ص ��ول على التوقيع ،فيم ��ا متكن �أحد
املنظم�ي�ن من �إي�ص ��ال توكارت�شوك �إىل �صالة
انتظار .ميكن التع ��رف عليها ب�سهولة بف�ضل
�ضفائرها التي ح�صلت عليها بقرار �سريع قبل
�أكرث من ع�شرة �أعوام ،عندما �أ�صابها ال�ضجر
بع ��د �أن �أ�صيبت بال�ضج ��ر ب�سبب �إ�ضراب يف
املط ��ار يف بانكوكك ،ما �أتاح لها فر�صة ق�ضاء
بع�ض الوق ��ت يف املدينة .كانت قد �سمعت �أن
هذا النوع من ال�ضفائر �شاع بني القبائل التي
عا�ش ��ت يف بولندا قبل امل�سيحي ��ة� .أخربتني
�ضاحك ��ة فيم ��ا بع ��د �أن "هن ��اك كلم ��ة التينية
لذلك :بليكا بولوني ��كا ،وهو و�صف حتقريي
ي�ش�ي�ر �إىل قلة النظافة ال�شخ�صية"� .أ�صبحت
توكارت�ش ��وك معروف ��ة بالتنقيب ع ��ن �أ�شياء
من�سي ��ة م ��ن تاريخ بولن ��دا و�إع ��ادة ت�شكيلها
بطريقة ع�صرية.
ا�شتهرت توكارت�شوك عاملي� � ًا بف�ضل �ساد�س
رواياتها "رح�ل�ات جوية" ،التي مت ن�شرها
يف الوالي ��ات املتح ��دة الع ��ام املا�ضي بعد
م ��ا يق ��ارب الع�شر �سنوات عل ��ى ظهورها
باللغ ��ة البولندي ��ة ،وق ��د ح�صل ��ت عل ��ى
جائزة مان بوك ��ر العاملية لعام .٢٠١٨
تق ��ول توكارت�ش ��وك �أن كتابها ينتمي
لت�صنيف �أدبي عابر للفئات� ،إذ يجمع
ب�ي�ن اخلي ��ال والتاري ��خ واملذكرات
واملقاالت ،ه ��ي ت�شبه ��ه بالكوكبات
النجمية .فالرواية منكبّة على فكرة
الرتح ��ال ،فيما ج ��رى تخ�صي�ص كل
جزء منه ��ا لكلمة �أو �صورة واحدة،
ما يعطي القارئ فر�صة اكت�شاف
الروابط اخلا�صة بينها.
تق ��ول" :عندم ��ا �أر�سل ��تُ ه ��ذه
الرواي ��ة ل ��دار الن�ش ��ر للم ��رة
الأوىل ،ات�صل ��وا بي و�س�ألوين
�إذا م ��ا كن ��تُ ق ��د �أر�سل ��تُ املل ��ف
الإلك�ت�روين اخلاط ��ئ ،لأنه ��ا مل
تكن رواية".
يُع ّد �أ�سل ��وب الكتابة املبني
عل ��ى �أج ��زاء منف�صل ��ة
منا�سب� � ًا لرواي ��ة م ��ن
بولندا� ،إذ لطاملا تغريت
ح ��دود الب�ل�اد عل ��ى مر
الق ��رون ،كم ��ا عا�ش ��ت
جمموع ��ات عرقي ��ة
متعددة فيه ��ا جنب ًا �إىل
جن ��ب ،كالبولندي�ي�ن
و ا لأ و كر ا ني�ي�ن
و ا لليتو ا ني�ي�ن
والأملان والروثنيني
واليهود ،بالرغم من
ع ��دم ان�سجامه ��م
م ��ن حي ��ث اللغ ��ة �أو
التج ��ارب .تعتق ��د
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توكارت�ش ��وك �أن الأدب يف �أوروب ��ا الو�سطى
مييل �إىل "طرح الت�سا�ؤالت املرتبطة بالواقع،
كما �أنه فاقد للثقة فيما يتعلق بالأمور الدائمة
وامل�ستقرة .يف رواية "رحالت جوية" ،تقول
�إحدى ال�شخ�صيات �إن "يف الأفكار املجمعة ال
يف الت�سل�سل تكمن احلقيقة".
يف بولن ��دا ،ال ميك ��ن لأي حديث تاريخي عن
الت�شتت والتنوع والتمازج جتنب ال�سيا�سة،
وه ��و م ��ا يعكر �صف ��و اخلرافة القدمي ��ة التي
تتحدث عن �أمة كاثوليكي ��ة متجان�سة عرقي ًا.
يتزاي ��د خ�ل�ال ال�سن ��وات الأخ�ي�رة احلدي ��ث
عن ه ��ذه اخلراف ��ة القومي ��ة ،خ�صو�ص� � ًا منذ
عام  ٢٠١٥الذي �شه ��د و�صول حزب القانون
والعدال ��ة املحاف ��ظ اجتماعي� � ًا �إىل احلك ��م،
بف�ضل �سيا�سته املعادي ��ة للهجرة والداعية ملا
ي�سم ��ى بالوحدة الوطني ��ة .رف�ضت احلكومة
منذ ذل ��ك احلني قبول الالجئ�ي�ن القادمني من
ال�ش ��رق الأو�سط و�شم ��ال �إفريقيا ،وناه�ضت
م�س ��اواة حق ��وق الأزواج املثليني ،كما مررت
احلدي ��ث ع ��ن
قانون� � ًا مينع
تعاون بولندي
م ��ع النازي ��ة
خ�ل�ا ل

احلرب العاملية الثانية.
يف مقال ��ة ر�أي ظه ��رت م�ؤخ ��ر ًا يف �صحيف ��ة
التامي ��ز ،رثت توكارت�شوك املن ��اخ ال�سيا�سي
يف البالد قائلة" :يق ��وم التلفزيون البولندي
الر�سم ��ي ال ��ذي يح�ص ��ل م ��ن خالل ��ه الكث�ي�ر
من البولندي�ي�ن على الأخب ��ار بت�شويه منظم
ي�ستخ ��دم لغ ��ة عدواني ��ة وت�شهريي ��ة �ضد �أي
معار� ��ض �سيا�سي ،و�ضد كل من يفكر بطريقة
تختلف عن احلزب احلاك ��م .تخاطب �أعمالها
ع ��ادة ق�ضاي ��ا له ��ا �أراء حا�سم ��ة ب�ش�أنها .فهي
نباتي ��ة تقول �أن الأرق ي�صيبها ب�سبب معاناة
احليوانات يف امل�سالخ ومزارع الإنتاج ،وقد
ن�ش ��رت يف الع ��ام  ٢٠٠٩ق�ص ��ة لغ ��ز جرمي ��ة
غ�ي�ر تقليدي ��ة ظه ��ر فيه ��ا اهتمامه ��ا بالبيئ ��ة
"�سر
وحقوق احليوانات ،كان هذا يف كتابها ِ
مبحراثك على عظام املوتى" الذي ي�صدر هنا
يف �أغ�سط� ��س�/آب ع ��ن دار ريفريهي ��د للن�شر
وبرتجم ��ة نتوني ��ا لوي ��د جونز ،الت ��ي �سبق
وترجمت اثنتني من روايات توكارت�شوك.
على النقي�ض من حالة ال�سيا�سة يف الواليات
املتح ��دة ،ف�إن البولنديني منق�سمون متام ًا� ،إذ
يحظ ��ى حزب القانون والعدال ��ة ب�شعبية بني
�أو�س ��اط التقدميني الذين ينتمون عادة لفئات
عمرية �صغرية من �سكان املدن وقاطني اجلزء
الغربي من البالد ،ال�ساعني للت�سامح والتنوع
الثق ��ايف ولإج ��راء حما�سب ��ة �صادق ��ة لتاريخ
البالد .ه�ؤالء هم ُق� � ّراء توكارت�شوك" .حتى
�أ�صدقائ ��ي الذين ال يقر�أون كثري ًا ،والذين ال
يتابعون الك ّتاب وال�شعراء ال�شباب ،يقر�أون
�أعمال �أولغا توكارت�شوك ".تخربين زوفيا
كرول حم ��ررة جمل ��ة ديوتوغودونيك
الأدبية الإلكرتونية.
اختف ��ت مع ��امل القل ��ق والتوت ��ر من
وج ��ه توكارت�ش ��وك ف ��ور ظهوره ��ا
لتحي ��ة ق ّرائها� ،إذ حتدث ��ت بحما�سة
والتقطت �صور ال�سيلفي على طاولة
التوقي ��ع� .أح�ضر له ��ا �أحد املعجبني
كت ��اب ت�صاميم هند�سية تخيلية مل
يت ��م بناء �ش ��يء منها� ،آم�ل ً�ا ب�أن
ي�ش ّكل ه ��ذا م�صدر �إله ��ام لها.
كما قدم له ��ا �أمني مكتبة من
مدينة برو�شكوف الواقعة
عل ��ى �أط ��راف وار�س ��و
ن�سخ ��ة م ��ن الرتجم ��ة
البولندي ��ة املن�ش ��ورة
لكت ��اب ي ��روي مذكرات
�أح ��داث عا�شه ��ا �أف ��راد
املجتم ��ع اليه ��ودي يف
البلدة ،قب ��ل �أن يق�ضي
عليه ��م االحتالل النازي
عام .١٩٤١
ا�ستغرق توقي ��ع الكتاب
قراب ��ة ال�ساعتني ،نه�ضت
بعده ��ا توكارت�ش ��وك
ع ��ن الطاول ��ة وت�أوه ��ت
متظاه ��رة بالتع ��ب ،فيم ��ا
ب ��دت عيناه ��ا يف حال ��ة من

الت�أهب .تق ��ول "�أح�صل عل ��ى الطاقة مبجرد
معرفة �أن النا�س ينتظرون كتابي القادم".
تعي� ��ش توكارت�ش ��وك يف وار�س ��و يف جنوب
غرب بولندا ،ومل تتواجد يف املدينة من �أجل
معر� ��ض الكتاب فق ��ط ،بل من �أج ��ل مهرجان
�أدبي يدع ��ى �أبو�سرتوف ،ويقام على امل�سرح
العاملي ،الذي يعد مرك ��ز ًا للفنانني واملفكرين
عل ��ى اختالفاته ��م .تت ��وىل توكارت�ش ��وك هذا
الع ��ام م�س�ؤولية تنظيم �سل�سل ��ة من الندوات
التي تق ��ام على مدار �أ�سبوع �ضمن املهرجان،
تت ��م خالله ��ا ا�ست�ضاف ��ة كت ��اب ومفكري ��ن
بولندي�ي�ن بارزي ��ن ،وق ��د ح�ض ��رت كل ندوة
تقريب� � ًا ،ودوّ ن ��ت مالحظاتها يف دف�ت�ر �أ�سود
�صغري ،كما قدّمت بع�ض امل�ساعدة للمتحدثني
الذين ب ��دا �أنهم يجدون �صعوب ��ة يف التعبري
ع ��ن �أفكاره ��م .ملهرج ��ان هذا الع ��ام ،اختارت
مو�ضوع� � ًا بعن ��وان "هذا لي�س الع ��امل املمكن
الوحيد" ،وقد ر ّكزت �إحدى النقا�شات على ما
قد تبدو عليه بولندا �إذا ما حتررت من القيود
الدينية .نقا�ش �آخر �سلط ال�ضوء على التغري
املناخ ��ي وعدد من الق�ضاي ��ا البيئية الأخرى.
ب ��د ًال من تق ��دمي باقات الزه ��ور التقليدية ،مت
من ��ح كل م ��ن �أع�ضاء جلنة النقا� ��ش �شتلة من
�شجر الزان.
يف �إح ��دى الأم�سي ��ات ،خا� ��ض ع ��دد م ��ن
الرتبوي�ي�ن ج ��دا ًال يتعل ��ق مب�ستقب ��ل نظ ��ام
التعليم املدر�سي يف بولندا .فقد عبرّ املدر�س
بيوت ��ر ال�سكوف�سكي ،الذي م ��ا زال يف بداية
الأربعين ��ات م ��ن العمر ،ع ��ن ا�شمئ ��زازه من
ا�ستخدام كلمات "�إبداع" و"ابتكار" يف عامل
الأعمال .حتى وقت قريب ،كان ال�سكوف�سكي
مدي ��ر ًا ملدر�سة ثانوية اتخ ��ذت فيها القرارات
م ��ن خ�ل�ال ت�صوي ��ت م�ش�ت�رك ب�ي�ن هيئ ��ة
التدري� ��س والط�ل�اب .ق ��ال �أن عل ��ى املدار�س
االهتمام بتحري ��ر الطالب من التفكري ب�سوق
العم ��ل ،و�أن ّ
حت�ضره ��م بد ًال من ذل ��ك لتغيري
�شكل العامل .ارتدى هذا املعلم �سرتة ع�صرية
زرق ��اء ،وا�ستم ��ر يف احلركة ميين� � ًا وي�سار ًا
بالكاد متحكم ًا بنف�سه �أثناء احلديث .تفاع َلت
توكارت�شوك معه من مقعدها املعتاد يف و�سط
ال�سط ��ر الأول .بع ��د الن ��دوة ،و�أثن ��اء جتمّع
يف حديق ��ة امل�س ��رح ،ع ّرفتن ��ي توكارت�ش ��وك
عل ��ى ال�سكوف�سكي ب�صفته الرج ��ل الذي �أدار
"�أك�ث�ر املدار� ��س فو�ضوي ��ة �ضم ��ن النظام".
قبل �أن يجيب قائ ًال�" :أخ�شى �أنها لي�ست بتلك
الفو�ضوية ".ارت�شفت توكارت�شوك م�شروب
فريتز كوال اخلا� ��ص باحلمية ،وهو م�شروب
مدعم بجرعة حادة من الكافيني تنتجه �شركة
�أملانية ،قب ��ل �أن ت�س�أل ال�سكوف�سكي�" :إىل �أي
م ��دى ت�شع ��ر بحرية فيما تخ�ب�ر طالبك به؟".
ق� �دّم حزب القان ��ون والعدالة منهج� � ًا درا�سي ًا
ر�سمي� � ًا �إجباري ًا ،فدرو� ��س التاريخ مقت�صرة
عل ��ى التاري ��خ البولن ��دي ،وتتبن ��ى وجه ��ة
النظ ��ر القومية �صراح ًة ،بينم ��ا تركز درو�س
الأدب عل ��ى الأدب البولندي الكال�سيكي ،مثل
رواي ��ات هرني ��ك �سينكيفيت� ��ش التاريخي ��ة،
ب ��د ًال م ��ن العظم ��اء غ�ي�ر التقليدي�ي�ن �أمث ��ال

فيتول ��د غومربوفيت� ��ش وبرون ��و �شولز .ه ّز
ال�سكوف�سك ��ي كتفيه قائ�ل ً�ا" :ال ميكن اعتقال
مدر� ��س ين�ش ��ق عن اخل ��ط الر�سم ��ي ،بل يتم
االكتف ��اء بتهدي ��ده رمب ��ا بتقاعد مبك ��ر .على
الرغ ��م من �صعوبة ح ��دوث ذلك يف وار�سو".
م ��ع �ضحكة قامتة �أ�ضاف�" :إذا كنتَ معلم ًا يف
بلدة �صغرية �أو يف قرية حمافظة جد ًا بكاهن
يلقي املواع ��ظ الدينية يف املدر�سة ،قد يتغري
احلال ب�شكل كبري".
كان حديث ��ي م ��ع الأ�شخا� ��ص ذوي املي ��ول
الي�ساري ��ة يتلخ� ��ص يف �أنك كنتَ ق ��ادر ًا على
القي ��ام ب� ��أي �ش ��يء دون حما�سب ��ة ،بعك� ��س
اليوم� .إذ �أن معظم امل�ؤ�س�سات الثقافية تعتمد
عل ��ى التمويل احلكومي ما يعر�ضه لل�ضغوط
ال�سيا�سية .يف �شهر دي�سمرب املا�ضي ،قاومت
ك ��رول حم ��ررة جمل ��ة "ديوتوغودوني ��ك"
حم ��اوالت فر� ��ض الرقاب ��ة عل ��ى املجل ��ة م ��ا
دف ��ع باحلكوم ��ة لإيق ��اف متويلها ،م ��ا �أوقف
�صدوره ��ا لعدة �شهور جنح ��ت خاللها كرول
يف احل�صول على دعم حكومة مدينة وار�سو
التي متيل �إىل الليربالية.
تقول توكارت�شوك االبنة الكربى التي ولدت
يف قري ��ة �شمال �سيلزيا ال�سفل ��ى عام :١٩٦٢
"التمييز بني البولندي والأوكراين م�صطنع
ج ��د ًا بالن�سب ��ة يل ".بقي ��ت �أقلي ��ة �أملاني ��ة
ب�سيط ��ة يف تل ��ك املنطقة ،فقد ا ّدع ��ى البع�ض
�أنه ��م بولندي ��ون ليتمكنوا من البق ��اء ،بينما
ت ��زوج الباق ��ون م ��ن بولنديني .كان ��ت مربية
توكارت�ش ��وك يف طفولته ��ا �أملاني ��ة ،فيما كان
والداه ��ا مدر�سني يف مدر�س ��ة ثانوية ريفية،
كج ��زء م ��ن حت ��رك ت�أ�س� ��س لتعلي ��م طبق ��ات
الفالحني .تتذكر توكارت�شوك تلك الأيام التي
عا�ش ��ت خاللها الأ�س ��رة يف املدر�سة ب�سعادة.
كان والده ��ا �أمني مكتب ��ة املدر�سة ،وقد ق�ضت
معظ ��م وقتها برفقته هناك ،تق ��ر�أ ما يحلو لها
م ��ن ال�شع ��ر وكتاب ��ات لوكيو� ��س �أبوليو� ��س
وجول فرين والكتب املو�سوعية.
يف �سنوات مراهقتها� ،أ�صبحت توكارت�شوك
�أكرث وعي ًا بحقيق ��ة انغالق العامل من حولها.
"كان كل �شيء خارج بولندا مثري ًا لالهتمام.
املو�سيق ��ى ،الفن ،ال�سينما ،ح ��راكات الهيبيز
ومي ��ك جاغ ��ر .كان احلل ��م باله ��رب �ضرب ًا من
امل�ستحي ��ل .كن ��تُ مقتنع ��ة خ�ل�ال مراهقت ��ي
ب�أنن ��ي �س�أ�ضط ��ر لق�ض ��اء بقية حيات ��ي عالقة
حي ��ث �أنا ".خالل خريف عام  ،١٩٨٠التحقت
بجامع ��ة وار�س ��و لدرا�س ��ة علم النف� ��س .كان
احلرم اجلامعي جزء ًا من الثكنات الع�سكرية
الأملانية خالل احلرب ،وقد عا�شت يف �سكنات
الط�ل�اب القريب ��ة م ��ن �آث ��ار احل ��ي اليهودي.
كانت ال�شوارع مليئة باحلفر التي جنمت عن
�أعمال التدمري النازي ��ة املمنهجة عام .١٩٤٤
خ�ل�ال ال�سن ��ة الثاني ��ة م ��ن الدرا�س ��ة ،وك ��ر ّد
عل ��ى التظاه ��رات التي ع ّم ��ت الب�ل�اد� ،أعلنت
احلكوم ��ة الأحكام العرفي ��ة .الآن ويف رواق
الفندق املريح ،م ��ا زالت توكارت�شوك حتاول
منع نف�سها من الت�أثر بتلك الأحداث" .كان ذلك
�صعب ًا جد ًا لفتاة �صغرية قادمة من الأقاليم .مل

يكن هن ��اك ما ميكن �شرا�ؤه يف املتاجر �سوى
اخلل واخلردل ،وقد اعرتى الي�أ�س الأجواء.
كان النا�س يف غاية الت�شا�ؤم ،ما كنتُ لأ�صدق
�أن االحتاد ال�سوفيتي �سي�سقط يوم ًا".
بع ��د تخرجه ��ا ع ��ام  ،١٩٨٥تزوج ��ت
توكارت�شوك من �أح ��د زمالئها يف درا�سة علم
النف� ��س ،وانتق�ل�ا للعي�ش يف بل ��دة بعيدة عن
مدينة روكلو .هناك ،تخ�ص�صت توكارت�شوك
يف علم النف�س ال�سري ��ري وعملت مع مدمني
املخ ��درات والكح ��ول ،لك ��ن الإنه ��اك �أ�صابها
خالل �سنوات قليلة .تقول�" :أنا ع�صابية على
نح ��و �شديد ال ي�سم ��ح يل ب�أن �أك ��ون معاجلة
نف�سي ��ة ".متكنت بعد ذلك م ��ن احل�صول على
ج ��واز �سف ��ر قاده ��ا خ�ل�ال �شه ��ور قليل ��ة �إىل
لندن ،حي ��ث در�ست اللغة الإجنليزية وعملت
يف وظائ ��ف خمتلفة ،مثل جتمي ��ع الهوائيات
يف م�صن ��ع وتنظي ��ف غرف فن ��دق راق ،فيما
ق�ضت بقية الوق ��ت يف متاجر الكتب تقر�أ عن
الن�سوية التي مل تك ��ن مو�ضوع ًا للحديث يف
بولن ��دا .كتب ��ت �إح ��دى ق�ص�صه ��ا الأوىل "ذا
هوتي ��ل كابيتال" من منظ ��ور عاملة تنظيف
تبتك ��ر ق�ص�ص ًا ع ��ن الأِ�شخا� ��ص الذين تنظف
غرفه ��م بن ��اء عل ��ى �أمتعته ��م ال�شخ�صي ��ة.
تخ�ب�رين توكارت�ش ��وك فيم ��ا تنظ ��ر حوله ��ا
يف به ��و الفن ��دق" :يف كل م ��رة �أذه ��ب فيه ��ا
�إىل فن ��دق� ،أتذك ��ر �أن عام�ل�ات التنظي ��ف هن
ب�شر مثلي ،و�أن بو�سعه ��نّ الكتابة عني وعن
الفو�ضى التي �أتركها يف غرفتي".
بعد عودتها �إىل بولندا برفقة زوجها� ،أجنبت
توكارت�ش ��وك ابنه ��ا وبد�أت الكتاب ��ة ب�صورة
جدي ��ةُ .ترجع الف�ض ��ل �إىل عل ��م النف�س الذي
ع ّرفه ��ا ب�إمكانية وجود الوقائ ��ع املتعددة يف
وقت واحد .يف �إحدى جتاربها الطبية ،عملتْ
م ��ع �شقيقني لكل منهما رواية عاطفية خمتلفة
ع ��ن عالق ��ات �أ�سرتهما .ت�ستذك ��ر" :كانت تلك
�أوىل خطوات ��ي يف الكتاب ��ة .ف�أن تكتب يعني
�أن تبح ��ث عن �آراء معين ��ة وحمددة جد ًا فيما
يخ�ص الواقع".
ّ
كان ��ت رواي ��ة توكارت�شوك الت ��ي ُن�شرت عام
١٩٩٣حكاي ��ة فل�سفي ��ة حت�ص ��ل �أحداثه ��ا يف
ق�صت
فرن�سا خ�ل�ال القرن ال�سابع ع�شر ،فيما ّ
روايته ��ا الثاني ��ة حكاي ��ة و�سيط ��ة روحانية
يف مدين ��ة روكل ��و خ�ل�ال ع�شريني ��ات القرن
الع�شرين .حققت روايته ��ا الثالثة �أول جناح
كب�ي�ر له ��ا ،وه ��ي راوي ��ة "البدائي ��ة و�أوقات
�أخرى" ال�صادرة عام  ،١٩٩٦وكتبتها بوحي

ق�صتها عليه ��ا جدّته ��ا لوالدتها
م ��ن حكاي ��ات ّ
�أثناء طفولتها.
بلم�سة م ��ن الواقعية ال�سحرية ،تراقب �أربعة
مالئك ��ة حار�س ��ة �أح ��داث الرواي ��ة التي تنقل
�أح ��داث حي ��اة عائلت�ي�ن يف قري ��ة بولندي ��ة
خيالي ��ة خ�ل�ال الق ��رن الع�شري ��ن ،وتتمحور
يف غالبه ��ا ح ��ول العالق ��ات ب�ي�ن البولنديني
واليهود� ،إذ يزور البولنديون الأطباء اليهود
ويت�سوق ��ون يف متاجره ��م ،بينم ��ا يرف�ضون
عالقة احلب التي جمعت ب�ي�ن امر�أة بولندية
ورجل يهودي .اع ُتربت الرواية عم ًال �إبداعي ًا
خالق� � ًا ب�سبب جمعها ب�ي�ن العنا�صر اخليالية
و�أحداث التاريخ الطويل.
يف نف� ��س الف�ت�رة ،و َقع ��ت توكارت�ش ��وك يف
ح ��ب وادي كلودزك ��و ذي امل�ساحات اخلالبة
يف �سيلزيا ال�سفلى ق ��رب احلدود الت�شيكية.
ا�ش�ت�رت هي وزوجها من ��ز ًال ب�سيط ًا بواجهة
خ�شبي ��ة وقاما ب�إج ��راء تعدي�ل�ات عليه ،قبل
�أن تفنت توكارت�شوك بتاريخ وثقافة املنطقة.
بعد ف�ت�رة قليلة م ��ن االنتقال للعي� ��ش هناك،
م� � ّرت بكني�س ��ة والحظ ��ت متث ��ا ًال للقدي�س ��ة
�سان ��ت ويلجفورتي� ��س ،وم ��ن هن ��اك ب ��د�أت
الفكرة الأ�سا�سية م ��ن روايتها التالية "منزل
النهار ،منزل الليل" التي ُن�شرت عام .١٩٩٨
فتكت � ُ�ب عن �صدفة جمعته ��ا بكتيّب يف متجر
الهداي ��ا التاب ��ع للكني�سة ،روى فيه ��ا الكاتب
ال ��ذي ُذك ��ر ا�سم ��ه عل ��ى �أن ��ه "با�سخالي� ��س،
راهب" �أحداث حياة الق ��رون الو�سطى التي
عا�شته ��ا القدي�س ��ة .بح�سب الأ�سط ��ورة ،فقد
رغب ��ت ويلجفورتي� ��س يف �أن ت�صب ��ح راهبة
قب ��ل �أن يخطفها والدها م ��ن الدير ويجربها
عل ��ى الزواج .ت�ضرعت �إىل ي�سوع لي�ساعدها
على �ص� � ّد العري�س املرتقب ،وق ��د ا�ستجيبت
�صلواته ��ا ب� ��أن ح�صلت على �سم ��ات ذكورية
وحلية م�شابهة للحية امل�سيح ،ما دفع والدها
لقتلها .تت�ساءل �إحدى ال�شخ�صيات" :من هو
ه ��ذا ال�شخ� ��ص الذي كتب عن حي ��اة قدي�سة؟
وكي ��ف متك ��ن من معرف ��ة كل ه ��ذا؟" ليت�ضح
�أن با�سخالي� ��س م ��ا هو �إال �شخ�صي ��ة خيالية
ُن�سج ��ت عل ��ى نح ��و فري ��د لتتم كتاب ��ة �سرية
حياة هذه القدي�سة التي تبدو يف هيئة رجل،
وتذك ��ر احلكايات �أنه حمل منذ طفولته رغبة
�شديدة لي�صبح ام ��ر�أة .ت�ستمر حدود الإقليم
ال ��ذي حت ��دث فيه ه ��ذه احلكاي ��ة يف التغري،
متام ًا كم ��ا تتغري مكانة هات�ي�ن ال�شخ�صيتني
با�ستمرار ،وه ��و ما يزيد من ح�صولهما على

التعاطف.
باحتوائه ��ا عل ��ى املذك ��رات واخلي ��ال
والأ�ساط�ي�ر ،كان ��ت تل ��ك الرواي ��ة حماول ��ة
توكارت�شوك الأوىل لكتابة ن�ص ينتمي لأكرث
من فئ ��ة ،وه ��و الأ�سل ��وب ال ��ذي ا�ستخدمته
الحق� � ًا يف كتاب ��ة روايتها "رح�ل�ات جوية".
فقد نبعت روايتها هذه م ��ن �شعورها بحرية
ال�سف ��ر لأول م ��رة يف حياته ��ا� ،إذ مكنته ��ا
�سمعته ��ا الدولي ��ة املرموق ��ة م ��ن احل�ص ��ول
عل ��ى دعوات حل�ض ��ور مهرجان ��ات �أدبية يف
كل �أنح ��اء الع ��امل ،يف وقت َك�ُب�رُ خالله ابنها
وانته ��ى زواجه ��ا� .أ�صبحتْ م�شغول� � ًة بفكرة
ت�ألي ��ف كت ��اب ع ��ن الرح�ل�ات ،لك ��ن الكتاب ��ة
التقليدية عن ال�سفر كانت ب�سيطة حل ّد جعلها
تفتق ��ر ملع ��اين القل ��ق والعدائي ��ة والن�ش ��اط
والإحلاح التي متيز ال�سفر.
تقول" :حاول ��تُ مرار ًا العث ��ور على �أ�سلوب
لهذا الكتاب ،ومل �أجن ��ح" .لكنها عندما بد�أت
بجمع مالحظاتها �أدرك ��ت �أنها كافية لتكوين
رواي ��ة .ولتتمك ��ن م ��ن حتديد �ش ��كل الكتاب
النهائ ��ي ،قامت بتوزيع مئة و�ستة �أجزاء من
الكت ��اب على �أر� ��ض الغرفة الت ��ي تعمل فيها،
ووقف ��ت على طاولة لت�ستعر�ضها من الأعلى.
يتعل ��ق �أحد ه ��ذه الأجزاء بفيلي ��ب فرييهني،
وه ��و عامل الت�شريح الفلمنكي الذي عا�ش يف
القرن ال�سابع ع�شر ،والذي �أطلق ا�سم "عقب
�أخيل" على حال ��ة الوتر العقبي التي ت�صيب
�أوتار القدم .يف �شبابه ،ا�ضطر فرييهني لبرت
�إح ��دى �ساقيه ،وعا�ش بعده ��ا عذاب ًا م�ستمر ًا
ب�سب ��ب امل�ساحة الفارغة الت ��ي تركتها �ساقه،
ف�أي� � ًا كان ما تقطع� ،س ��واء �ضلع ًا من ج�سد �أو
جزء ًا من ال�شعب ،ف�إن له القدرة على الإيالم.
ي�ستنت ��ج فرييه�ي�ن "�أن علين ��ا البح ��ث يف ما
ي�سبب لنا الأمل".
بات ��ت توكارت�ش ��وك م�ؤخ ��ر ًا تدر� ��س فك ��رة
ق�ضاء وقت �أق ��ل يف منزلها الريفي يف وادي
كلودزك ��و ،حي ��ث تعم ��ل عل ��ى جتدي ��د املكان
وتو�سيعه .وكان ��ت توكارت�شوك قد اكت�شفت
قب ��ل خم� ��س �سنوات مهرجان� � ًا �أدبي� � ًا �صيفي ًا
ُيق ��ام يف بل ��دة ن ��وا رودا القريب ��ة ،وال ��ذي
ي�ست�ضي ��ف ُك ّتاب� � ًا م ��ن خمتلف �أنح ��اء �شرق
�أوروب ��ا ،كما ح�صلت عل ��ى دعم من احلكومة
املحلية وعدد من الرعاة يف القطاع اخلا�ص،
من �ضمنهم مُ�ص ّن ��ع �أوراق للحمّام" .خطرت
يل فك ��رة �صن ��ع ميدالي ��ة م ��ن ورق احلم� � ّام
لوزير الثقافة" ،قالت توكارت�شوك �ضاحكة.

ق� � ّررتْ �أن تخو� ��ض جترب ��ة كتاب ��ة رواي ��ة
بولي�سي ��ة بداف ��ع رغبته ��ا بكتاب ��ة "�ش ��يء
خفي ��ف"" .تع ��رف �أن لدي ��ك منوذج� � ًا"...
قالت توكارت�ش ��وك" .ال حتتاج �سوى للوقت
لت�ضع اخلط ��ة ،وبعدها ي�صب ��ح الأمر �سه ًال.
ال عج � َ�ب يف ق ��درة كاتب ��ي الألغ ��از على ن�شر
كتاب جديد كل �سنة ".حاول زيغادوا هنا من
مقعد ال�سائ ��ق �أن ي�س ّكتها عل ��ى عجل .فكرت
توكارت�ش ��وك بكتابة الألغ ��از لأول مرة �أثناء
ق�ضائها ف�صل ال�شتاء وحيدة يف الوادي بعد
انف�صالها عن زوجه ��ا وبرفقة كلبيها .اختفى
الكلب ��ان يف �إح ��دى امل ��رات .تق ��ول" :ب ��د�أت
ب�س�ؤال النا�س عما جرى"� " .أخربين �أحدهم
بوج ��ود حملة �صيد كب�ي�رة يف املنطقة ،و�أن
ال�صيادين ال�س ��كارى يقومون �أحيان ًا بقن�ص
ال ��كالب ".تكم ��ل حديثها "كان ه ��ذا قبل عدة
�أع ��وام ،وا�ستمر تفكريي بالأمر مدة طويلة.
ك�أن يكون الكلب ��ان يف الثالجة� ،أو �أن يظهرا
يوم ًا عل ��ى مائدت ��ي ".ميكن له ��ذا الكتاب �أن
يك ��ون �أي �ش ��يء �إال رواية �ألغ ��از تقليدية� ،إذ
تعي�ش ال�شخ�صي ��ة الرئي�سية يانينا دو�شيكو
يف قري ��ة غ�ي�ر حم ��ددة ،وتخو� ��ض حرب� � ًا
بنف�سه ��ا �ض ��د جريانه ��ا ال�صيادي ��ن .تع ��اين
دو�شيكو النباتية وامل�ؤمنة بحقوق احليوان
م ��ن احلزن ال�شديد جراء اختف ��اء حيواناتها
الأليف ��ة على نحو مفاجئ ،م ��ا يجعلها تعاين
من الآالم اجل�سدي ��ة والعقلية� .أثناء الق�صة،
مي ��وت جريانه ��ا الواحد تل ��و الآخ ��ر بطرق
غ�ي�ر متوقعة ،يختن ��ق �أحدهم بعظم ��ة �أثناء
تناوله الغزال ال ��ذي ا�صطاده ،فيما يقع �آخر
يف بئ ��ر مهج ��ورة .فتحاول دو�شيك ��و �إقناع
ال�شرطة ب�أن موت جريانها هو نتيجة انتقام
احليوان ��ات بنف�سه ��ا م ��ن �صياديه ��اُ .تروى
الق�ص ��ة بكامله ��ا ب�ص ��وت دو�شيك ��و املح ّم ��ل
مبع ��اين الغراب ��ة والهو�س ،فه ��ي تعي�ش 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�ساءل يف
بداية الكتاب بينما تفكر يف �آالمها" :رمبا من
املمك ��ن �أن يعتاد املرء على ذل ��ك؟ �أن يتعاي�ش
معه متام ًا كم ��ا تعاي�ش النا� ��س يف �أو�شفيتز
وهريو�شيم ��ا ،دون التفك�ي�ر فيم ��ا ح ��دث يف
املا�ض ��ي ".ومع النهاية ،ت ��درك ا�ستحالة ذلك
"�صنع ��ت كل ذرة يف هذا الكون من
وتق ��ولُ :
املعاناة".
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"بيغوني"

أو أولغا توكارتشوك
manarat

WWW. almadasupplements.com

رئي�س جمل�س الإدارة
رئي�س التحرير

أولغا توكارتشوك" :أنا
مجموع الشخصيات التي
تخيلتها واخترعتها"
رمبا لو فكرت الروائية البولندية أولغا
توكارتشوك ( )1962ذات يوم يف كتابة
سريتها الذاتية ،سيكون من الطبيعي جد ًا
لو خصصت فص ًال كام ًال للعام ،2018
إذ حازت تقدير ًا أدبي ًا ال يتوقعه أكرث
األدباء تفاؤ ًال خالل مسريتهم اإلبداعية،
ألنها فازت بجائزة مان بوكر العاملية عن
روايتها "الرحالت" ،ثم أعلنت األكادميية
السويدية ،الخميس ،فوزها بجائزة
نوبل لآلداب لعام  ،2018بعدما 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.
إيهاب محمود

وعل ��ى الرغ ��م م ��ن �أنه ��ا لي�س ��ت معروف ��ة عربي ًا ،غ�ي�ر �أن
روايات �أولغ ��ا حتقق مبيعات جيدة جد ًا ،بعد �أن �أ�صدرت
 11كتاب ًا ،ثماين روايات ،وجمموعتني ق�ص�صيتني ،ف�ض ًال
ع ��ن ديوان �شعري .وترجمت �أعمالها �إىل �أكرث من  25لغة
حول العامل.
البدايات
تخرج ��ت �أولغ ��ا توكارت�شوك يف جامع ��ة وار�سو ،بعد �أن
در�س ��ت عل ��م النف�س ،وعمل ��ت لفرتة من حياته ��ا كمعاجلة
نف�سي ��ة ،وعندم ��ا ن�شرت كتابه ��ا الأول الذي يع ��د ديوانها
الوحي ��د ع ��ام  ،1989وه ��ي يف ال�سابع ��ة والع�شري ��ن من
عمره ��ا ،وب�سب ��ب النج ��اح الالف ��ت ال ��ذي حقق ��ه الكتاب،
اهتمت �أولغا
"يف روايته ��ا "الأطفال اخل�ضر" تب ��دو نظرتها للحكاية
كق�ص ��ة فل�سفية خيالية متام ًا ،تعتمد على الفل�سفة كمحرك
ل�سري الأحداث وفهمها �أي�ض ًا"
بتكري� ��س وقته ��ا للكتاب ��ة التي وجهته ��ا ناحي ��ة الرواية،
كع ��ادة غالبية الكتاب الذين ي�ستهويهم ال�شعر يف البداية،
ث ��م يجتذبه ��م ال�س ��رد ،وبخالف الكتاب ��ة ال�سردي ��ة ،تقوم
بالإ�شراف على مهرجان �أدبي قرب حمل �سكنها يف جنوب
بولندا.
وال تق ��ف توكارت�ش ��وك عن ��د م�ساح ��ة كتابي ��ة معين ��ة ،بل
تنطل ��ق يف م�ساحات وا�سعة ومتباينة متام ًا ،يف روايتها
"الأطف ��ال اخل�ضر" تبدو نظرتها للحكاية كق�صة فل�سفية
خيالية متام ًا ،تعتمد على الفل�سفة كمحرك ل�سري الأحداث
وفهمه ��ا �أي�ض� � ًا� ،أم ��ا يف روايته ��ا "عظ ��ام املوت ��ى" ،فهي
تدخ ��ل �إىل عامل الرواي ��ة البولي�سية م�ستعر�ض ��ة قدراتها
يف م�ساح ��ة خمتلفة متام ًا ،ويف روايته ��ا "كتب يعقوب"
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عقل العويط

جت ��رب توكارت�شوك نف�سها يف جم ��ال الكتابة التاريخية،
عرب رواية �ضخمة متت ��د �صفحاتها حلوايل � 900صفحة،
يف ملحم ��ة �سردي ��ة تاريخي ��ة ت ��دور عل ��ى احل ��دود ب�ي�ن
�أوكراني ��ا وبولن ��دا يف الع�ص ��ر احلدي ��ث ،وحتك ��ي ق�صة
ياكوب فرانك ،وهو زعيم ديني يهودي ،قاد عملية التحول
الق�س ��ري لليهود �إىل الكاثوليكية يف الق ��رن الثامن ع�شر.
باعت الرواية �أكرث من � 170ألف ن�سخة عند �صدورها عام
 ،2014وفازت بجائزة نايكي البولندية.
ترتك ��ز رواي ��ات �أولغ ��ا توكارت�ش ��وك عل ��ى �شخ�صي ��ات
ناق�ص ��ة ،ال تكتم ��ل �إحداه ��ا ب ��دون الأخرى ،لت�ش ��كل هذه
ال�شخ�صي ��ات مع� � ًا لغ ��ز ًا كب�ي�ر ًا ال �سبي ��ل لف ��ك �شيفرته �إال
بتجمي ��ع ال�شخ�صي ��ات جنب� � ًا �إىل جنب ،من �أج ��ل ت�شكيل
اللوح ��ة النهائية التي ت�ستطيع م ��ن خاللها �أن ترى العمل
بو�ض ��وح ،ورغم �أن ال�سرد ا�ستحوذ عليها متام ًا ،غري �أنها
ظلت خمل�صة لكونها بد�أت �شاعرة� ،إذ �أن اللغة التي تكتب
بها دقيقة و�شاعرية تر�صد �أدق التفا�صيل ،وت�سيطر عليها
طوال الوقت عوامل �شاعرية متام ًا.
وتب ��دو العالق ��ة ب�ي�ن �أولغ ��ا و�شخ�صياتها الفت ��ة ومثرية
لت�س ��ا�ؤالت� ،إذ �أن الروائي ��ة البولندي ��ة الفائ ��زة بنوبل ال
تع ��رف لنف�سه ��ا �صف ��ات حم ��ددة ،وال جوان ��ب �شخ�صي ��ة
معتمدة ب�شكل نهائ ��ي ،بل ال زالت تت�أرجح هنا وهناك ،مل
ت�ستق ��ر على حال ،واعرتفت ه ��ي بنف�سها خالل مقابلة مع
م�ؤ�س�س ��ة الكتاب البولندي ��ة" :ال �أملك �سرية وا�ضحة ج ّد ًا
ميكنني �أن �أ�سرده ��ا بطريقة مثرية لالهتمام� .أنا جمموع
ه ��ذه ال�شخ�صي ��ات التي تخيلته ��ا واخرتعتها� .أن ��ا م�ؤلفة
من كل ه ��ذه ال�شخ�صيات لذا �سريت ��ي �ضخمة وم�ؤلفة من
حبكات عدّة".

ال ميك ��ن �إغفال اجلان ��ب ال�سيا�سي عند الكتاب ��ة عن �أولغا
توكارت�شوك ،التي عربت يف كتاباتها� ،سواء الروائية� ،أو
املق ��االت ،عن انتقادها ل�سيا�سات بالدها و�أداء حكوماتها.
ويف مقابلة مع التلفزيون احلكومي البولندي عام ،2015
اعرتفت �أن بالدها ارتكبت فظائع تاريخية،
"يف مقابلة مع التلفزيون احلكومي البولندي عام ،2015
اعرتف ��ت �أن بالدها ارتكبت فظائ ��ع تاريخية ،وا�ستعمرت
دو ًال �أخرى م�ساملة"
وا�ستعم ��رت دو ًال �أخ ��رى م�ساملة ،كما انتق ��دت ممار�سات
وج ��دت �أنها تق ��ود ناحية الطري ��ق اخلط� ��أ .ونتيجة لذلك
تلق ��ت تهدي ��دات بالقتل ،م ��ا دفع نا�ش ��ر رواياته ��ا لتعيني
طاق ��م حرا�سة خا� ��ص لها ،بع ��د �أن �أر�سل �إليه ��ا بع�ض من
�أك ��دوا لها �أنه ��ا ارتكبت خط�أ بانتق ��اد احلكومة علن ًا و�أنها
الآن مه ��ددة يف �أي وق ��ت ب�أن تخ�سر حياته ��ا نتيجة لذلك.
يف مقابلة الحق ��ة ،وتعليق ًا على ما حدث قالت �أولغا" :لقد
كن ��ت �ساذجة جدا .ظنن ��ت �أننا بتنا قادري ��ن على مناق�شة
ال�صفحات ال�سوداء يف تاريخنا".
مل يك ��ن هذا املوقف هو التعبري الوحيد ال�شتباك �أولغا مع
احل ��ال ال�سيا�سي ��ة يف بالدها ،بل عندما �ص ��درت روايتها
"الرحالت" عام  ،2009وهي الرواية الفائزة باملان بوكر
الع ��ام املا�ضي ،مت حتويلها لفيلم بعن ��وان "�سر مبحراثك
فوق عظ ��ام القتلى" ليتعر� ��ض حلملة انتق ��ادات حكومية
وا�سع ��ة ،وتقول وكالة الأنب ��اء البولندي ��ة �إن الفيلم معا ٍد
للم�سيحية ويدعو �إىل الإرهاب البيئي.
وتع ��د �أولغ ��ا توكارت�ش ��وك الروائي ��ة رق ��م  15التي تفوز
بجائزة نوبل.

عن العربي اجلديد

م ��ا �إنْ تناهى �إىل م�سامعي �إ�سم هذه املجموعة
ال�سالف ّي ��ة ال�صغ�ي�رة التي عا�ش ��ت �ساب ًقا حياة
الرتح ��ال ،والت ��ي ربمّ ��ا ّ
تلف حقيق� � َة وجودها
املعلوم ��اتُ املت�ضارب� � ُة وال�شك � ُ
ري
�وك والأ�ساط ُ
الكثيف ��ة ،ح ّت ��ى قل ��تُ يف نف�س ��ي �إنيّ �أري ��د �أنْ
�أ�س ّم ��ي الفائ ��زة البولون ّي ��ة بنوب ��ل الآداب عن
الع ��ام  2018با�س ��م "بيغوين"� ،شغ ًف ��ا بحياة
الغج ��ر القائمة على الرتح ��ال ،وتكرميًا لفكرة
التي ��ه ،والبح ��ث ع ��ن احلقيق ��ة يف املجه ��ول،
مكان ما.
وعدم القدرة على اال�ستكانة يف ٍ
�إ ّنه ��ا �أولغ ��ا توكارت�ش ��وك – "بيغ ��وين"
(بح�سب ��ي) ،الروائي ��ة البولوني ��ة الت ��ي فازت
�أم�س اخلمي� ��س  2019/10/10بجائزة نوبل
للآداب عن عام .2018
ال �أع ��رف الكث�ي�ر عن هذه امل ��ر�أة الروائيّة .من
أدبي ،واحلال هذه� ،أنْ �أتع ّرف عليها
واجبي ال ّ
قليلاً .
له ��ذا ال�سبب بالذات ،لن �أكتب عن بيرت هاندكه
النم�سوي الذي فاز باجلائزة عن ال�سنة 2019
هذه ،والذي يعرفه كثريون ،هنا ويف العامل.
لك ّني �أت ��دارك �سري ًع ��ا � ً
أي�ضا ،لأُو�ض ��ح �أنيّ لن
�أكت ��ب مق � اً�ال نقد ًّي ��ا وحتليل ًّي ��ا ع ��ن �أدب �أولغا
توكارت�ش ��وك ،زاعمًا �أنيّ رج� � ٌل فهي ٌم وجمتهدٌ،
�أو كات � ٌ�ب "مث ّق � ٌ�ف" ،ول ��ن �أالح ��ق م ��ا يُك َت ��ب
الآن عنه ��ا ،اله ًث ��ا وراء املعلوم ��ات الغف�ي�رة
واخل�صائ� ��ص الروائ ّي ��ة التي مت ّي ��ز كتاباتها،
وق ��د باتت مواقع "غوغ ��ل" وال�صحف العامليّة
تغ� �ّ�ص بها (ما �أروع ال�صح ��ف "الورقيّة" على
الإطالق!).
�أكرث ما ا�ستهواين يف نبذة حياتها ال�شخ�صيّة
والأدب ّي ��ة� ،أ ّنها �ألقت ال�ض ��وء على "بيغوين"،
تل ��ك اجلماعة الغجر ّي ��ة (املنقر�ض ��ة؟!) ،و�أ ْنها
ذهب ��ت عمي ًق ��ا يف م�ساءل ��ة �أح ��وال النف� ��س
الب�شر ّي ��ة املرتحّ لة والتائهة ،ه ��ي التي �أم�ضت

الكثري من �أوقاتها يف درا�سة علم النف�س.
لذا ل ��ن �أكتب نبذ ًة عن حياته ��ا ،ولن �أ�ستفي�ض
يف احلدي ��ث ع ��ن املي ��زات الت ��ي حمل ��ت
الأكادمي ّي ��ة الأ�سوج ّي ��ة عل ��ى منحه ��ا اجلائزة
ع ��ن ال�سنة الفائتة .بل �س�أكت ��ب عن كونها هذه
الـ"بيغوين" غ�ي�ر القابلة روحُ ه ��ا باال�ستقرار
واملراوحة والدوران يف احللقة املفرغة ،وذلك
م ��ن خالل الإمياء �إىل �شغف هذه املر�أة احل ّرة،
امل�شاكِ �س ��ة ،املغامِ ��رة ،التي تبح ��ث بال هوادة،
ع ��ن كيفيّات مراكمة ال�شبق املعر ّ
يف باملجهول،
وم ��راودة املناط ��ق الغائرة م ��ن الوعي النف�س
والوع ��ي الوجود ،وه ��و ال�شب ��ق الالمتناهي،
غري القابل للإجناز واالكتمال �أو االنت�شاء.
الرتح ��ال ه ��و �إ ًذا ،املفت ��اح ال ��ذي يه ّمن ��ي �أنْ
�أ�ستخدم ��ه قلي�ًل�ااً  ،للتع� � ّرف على ه ��ذه الكاتبة
تلح كت � ٌ�ب له ��ا عل ��ى م�س�ألة التي ��ه وعدم
الت ��ي ّ
اال�ستقرار ("البدائيّة و�أوقاتٌ �أخرى"" ،رحلة
كتاب النا�س"" ،الرتحال".)...
�إ ّن ��ه التي ��ه الرتح ��ا ّ
يل باعتب ��اره ا�ستك�شا ًفا ،ال
وطبيعي
للأمكن ��ة فح�س ��ب (هذا بديه � ٌّ�ي ج� �دًّا
ٌّ
خ�صو�صا للذات
جدًّا يف عمليّة الرتح ��ال) ،بل
ً
و�صفحات
املجهولة ،التي قد تع�ث�ر على مرايا
ٍ
من مطموراتها وخمبوءاته ��ا ال�سالليّة (!) من
خالل االحتكاك بالأمكنة اللاّ متو َّقعة وبالنا�س
اللاّ متو َّقعني.
�أتو ّق ��ف قليلاً �أمام ر� ٍأي له ��ا ،هو مبثابة �صفعةٍ
مدو ّي ��ة للعقل امل�ستك�ي�ن" :عندم ��ا نتو ّقف عن
الرتح ��ال ن�صب ��ح �أ�صنامًاَ .م ��ن يتو ّقف ي�صبح
مث ��ل ح�ش ��رةٍ مثبت ��ة بدبّو� ��س ،يخ�ت�رق قلب ��ه
خ�شبيُ ،تث َقب قدماه ويداه ويت ّم ربطه
م�سما ٌر
ّ
بال�سق ��ف وبعتب ��ة البيت .لذلك ي�ضم ��ر الطغاة
ب� ّ
�كل �أ�صنافه ��م ،و َع َبدة اجلحي ��مً ،
كرها عميقا
للب ��دو والرحّ ��ل ،وه ��ذا هو �سب ��ب ا�ضطهادهم
مكان
للغجر .يرغمونن ��ا على الإقام ��ة وا ّتخاذ ٍ

ثابت لنا كي نق�ضي فيه �أحكام �سجننا".
ٍ
وم ��ا دمتُ ال �أزعم �أيّ معرف ��ةٍ بهذه املر�أة ،ف�إنيّ
�ادات له ��ا ،ربمّ ��ا تك ��ون خري
�أكتف ��ي با�ست�شه � ٍ
�سبي � ٍ�ل لتع� � ّرف النا� ��س املتوا�ضع�ي�ن على هذه
ال�سيّدة التي ت�صغرين بع�شر �سنني.
من هذه اال�ست�شهادات:
 الع ��امل �سجنٌ مل ��ي ٌء بالعذاب ��اتَّ ،منظم على
نح � ٍ�و ُيج�ب�ر َم ��ن يري ��د �أن يحي ��ا ،عل ��ى ايذاء
الآخرين.
 ك ُّل �شيءٍ حولنا ك�أ ّنه يهدف اىل منعنا من فهمما نراه :كي ته ��رب م ّنا احلقيقة ،املخ ّب�أة حتت
كلمات فارغة.
ٍ
خ�صو�صا
العامل مل يُخ َلق من �أجل االن�سان ،وال
ً
من �أجل راحته ومتعته.
 َم ��ن قال �إنّ علينا �أن نكون "ذوي �إفادة"؟ َمنق�سم العامل بني املفيدين وغري املفيدين ،وب�أيِّ
ّ
حق؟
 الري ��ح هي نظرة الأم ��وات �إذ يتف ّرجون علىالأحياء من حيث هم.
 غالبًا ما ن�ضط� � ّر يف حياتنا �إىل املواجهة معما اخرتعناه ب�أنف�سنا.
�سيّدتي الفائزة البولونيّة بنوبل ،2018
�أختم بهذه العبارة لكِ  ،لع ّلها تفيدنا نحن � ً
أي�ضا
(هن ��ا والآن) يف مبا�شرة الق ��درة على مناق�شة
�صفحاتنا ال�سوداء .وما �أكرث هذه ال�صفحات:
"لق ��د كن ��ت �ساذج� � ًة ج� �دًّا .ظنن ��تُ �أ ّنن ��ا بتن ��ا
قادرين عل ��ى مناق�شة ال�صفح ��ات ال�سوداء يف
تاريخنا".
حتيّة �إىل هذه الـ"بيغوين" �أولغا توكارت�شوك،
الباحث ��ة ع ��ن احلقيقة ،ع ��ن ال�ص ��دق ،ح ّتى لو
اقت�ض ��ى الأم ��ر منه ��ا �أنْ تفت ��ح معرك� � ًة طويلة
الأم ��د ،ال ه ��وادة فيه ��ا ،مع ذاته ��ا .ولمِ َ ال� :ض ّد
ذاتها!

رئي�س التحرير التنفيذي
-----------------------علي ح�سني
�سكرتري التحرير
-----------------------رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني
---------------خـالـد خ�ضري

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى
لالعالم والثقافة والفنون

عن موقع النهار اللبنانية
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جائزة نوبل لالداب تستعيد صورتها
ترجمة  /أحمد فاضل
عان ��ت الهيئ ��ة الأدبي ��ة العريق ��ة جلائ ��زة نوب ��ل
الع ��ام املا�ضي ماعانته ال�ستع ��ادة �صورتها عاملي ًا
يف مق ��ر �إدارتها يف ال�سويد � ،إثر تعر�ض �أع�ضاء
الأكادميي ��ة النتقادات الذعة يف و�سائل الإعالم
ب�سب ��ب ف�ضيحة جن�سية  ،ا�ستق ��ال ب�سببها �سبعة
من الأع�ضاء الـثمانية ع�شر ولأول مرة منذ 70
عام� � ًا مت ت�أجي ��ل جائ ��زة  ، 2018حيث وجدت
امل�ؤ�س�سة نف�سها دون الن�صاب القانوين التخاذ
الق ��رارات الرئي�سي ��ة بذلك  ،لكن املفاج� ��أة كانت
بانتظار اجلميع حيث �أعلنت جلنة جائزة نوبل
ويف املوع ��د نف�س ��ه م ��ن كل ع ��ام عن ف ��وز �أولغا
توكارت�ش ��وك البولندي ��ة بها ع ��ن عام 2018
 ،وبي�ت�ر هاندكه النم�س ��اوي  2019و�سيمنح كل
منهما ميدالية ذهبية وت�سعة ماليني كرون (908
�آالف دوالر) .
وين ��در جد ًا �إلغ ��اء �أو ت�أجيل من ��ح جوائز نوبل
و�آخ ��ر مرة �ألغي ��ت فيها جائ ��زة الأدب كانت عام
 1943يف ذروة احل ��رب العاملية الثانية وواجهت
الأكادميي ��ة ال�سويدي ��ة وه ��ي جمل�س من كبار
ال ُكت ��اب واللغوي�ي�ن  ،تبع ��ات اتهام ��ات ب�سوء
ال�سل ��وك اجلن�س ��ي لبع�ض �أع�ضائه ��ا � ،إ�ضافة
�إىل مزاع ��م ت�سري ��ب �أ�سم ��اء بع� ��ض الفائزي ��ن
بجوائزها قبل الإعالن الر�سمي عنها وف�ضائح
جرائم مالية ،
حيث قامت الأكادميية ال�سويدية ب�إ�صالح بع�ض
قواعده ��ا يف �أعقاب تلك الف�ضيح ��ة العام املا�ضي
بت�سمي ��ة الفائ ��ز لع ��ام � 2018إىل جان ��ب الفائز
عام  ، 2019حيث �أ�صبحت �أولغا توكارت�شوك
امل ��ر�أة اخلام�س ��ة ع�ش ��رة الت ��ي تف ��وز باجلائزة ،
بينم ��ا كان بي�ت�ر هاندكه الرجل ال� �ـ  ، 114وقالت
الأكادميية يف بيان لها �إن فوزه بجائزة 2019
ج ��اء نتيج ��ة " لعمل ��ه امل�ؤث ��ر ال ��ذى اكت�ش ��ف فيه
الرباع ��ة اللغوية وحمي ��ط وخ�صو�صية التجربة
الإن�سانية "  ،وقال ��ت الأكادميية كذلك عن هاندكه
البال ��غ م ��ن العمر  76عام ًا �إنه  " :واحد من �أكرث
الكت ��اب نفوذ ًا يف �أوروبا بع ��د احلرب العاملية
الثانية  ،مع جمموعة من الأعمال التي حتتوي
عل ��ى الرواي ��ات واملق ��االت والدفات ��ر والأعم ��ال
الدرامي ��ة "  ،وه ��و معروف �أي�ض ًا مب�شاركته يف

كتابة ال�سيناري ��و لفيلم Wings of Desire
عام  1987الذي نال ا�ستح�سان النقاد  ،و�أ�شارت
جائ ��زة نوبل ل�ل��آداب �إىل �أن بيرت هاندكه منح
اجلائ ��زة عن رواي ��ة " موت هورني�س ��ن " والتى
�ص ��درت لأول م ��رة ف ��ى ع ��ام � ،1966إىل جان ��ب
امل�سرحية التى ن�شرت لأول مرة باللغة الأملانية
با�س ��م Publikumsbeschimpfung
 ،وبالإنكليزي ��ة Offending the
 Audienceوالت ��ى تعن ��ى �إهانة اجلمهور
�أو الإ�س ��اءة �إىل اجلمهور ،وا�صفة �إياها بقولها :
" و�ضع ب�صماته بالت�أكيد على امل�شهد الأدبى"
 ،ور�أت جائ ��زة نوب ��ل ل�ل��آداب �أن بي�ت�ر
هاندك ��ه ي ��وىل اهتمام ًا كب�ي�ر ًا بالفن الغريب
واال�ستثنائ ��ى وباملناظ ��ر الطبيعي ��ة والوج ��ود
املادى للعامل " .
�أم ��ا عن فوز توكارت�شوك الت ��ي �سبق لها �أن فازت
�أي�ض� � ًا بجائزة مان بوك ��ر الدولية العام املا�ضي
ع ��ن روايتها " الرحالت اجلوية "  ،قالت اللجنة
عنه ��ا � " :أن �أولغا توكارت�ش ��وك منحت اجلائزة
ب�سب ��ب "اخليال ال�سردى املتمثل ف ��ى �أن العاطفة
املو�سوعي ��ة متثل عبور احلدود ك�شكل من �أ�شكال
احلي ��اة "  ،ور�أت جائزة نوبل للآداب �أن الكاتبة
البولندية توكارت�شوك
ج ��اءت انطالقته ��ا الأدبي ��ة مع روايته ��ا الثالثة
Primeval and Other Times
وال�صادرة فى عام  ، 1996والتى اعتربتها جلنة
حتكي ��م جائزة نوبل للآداب مبثابة " مثال ممتاز
ل�ل��أدب البولن ��دى اجلدي ��د "  ،كم ��ا ك�شف ��ت جلنة
حتكيم جائزة نوبل للآداب عن �سبب �آخر يتعلق
بف ��وز �أولغا توكارت�ش ��وك  ،وهى �أن رواياتها "ال
تنظ ��ر �إىل الواق ��ع ك�ش ��يء م�ستق ��ر �أو دائم  ،بل
ت�صنع رواياتها فى توتر بني الأ�ضداد الثقافية ،
الطبيع ��ة مقابل الثقافة  ،والعقل مقابل اجلنون
 ،والذك ��ور مقاب ��ل الإن ��اث  ،واملن ��زل مقاب ��ل
االغرتاب " � ،أما ال�سبب الأقوى الذى دعم فوز
�أولغ ��ا توكارت�شوك للح�صول عل ��ى جائزة نوبل
ل�ل��آداب  ،فيتمث ��ل ف ��ى رواي ��ة " كت ��اب يعق ��وب "
وه ��ى رواية تاريخي ��ة و�صفتها جائزة نوبل
للآداب بـ" املثرية للإعجاب "  ،حيث �أظهرت فيها

" الق ��درة العليا للرواية لتمثيل ق�ضية تتجاوز
جمرد فهم الإن�سان" .
تدرب ��ت توكارت�ش ��وك البالغة من العم ��ر  57عام ًا
كطبيب ��ة نف�سي ��ة قب ��ل ن�شر روايته ��ا الأوىل يف
ع ��ام  ، 1993وتوا�ص ��ل ن�ش ��ر جمموع ��ة ثابت ��ة
ومتنوعة م ��ن الأعم ��ال املليئة بتفا�صي ��ل واقعية
وحي ��ة  ،وق ��د �أث ��ارت ج ��دال يف بلده ��ا بولندا عن
طري ��ق مل�سه ��ا يف املناط ��ق املظلمة م ��ن املا�ضي
يف الب�ل�اد والتي تتناق�ض مع ن�سخة من التاريخ
ال ��ذي يروج له احلزب الوطني احلاكم يف بولندا
 ،القانون والعدالة (� ، )PiSأما جلنة نوبل التي
حت ��اول ا�ستبع ��اد جائزته ��ا م ��ن الف�ضيح ��ة عن
طري ��ق منحه ��ا له ��ذا الع ��ام �إىل كات ��ب من�ساوي
تنك ��ر لوق ��وع مذبح ��ة �سريربينيت�س ��ا � ،إال �أن
ف ��وز هاندك ��ه �أث ��ار حفيظة البع� ��ض  ،فقد كان
الكات ��ب اال�ستفزازي معار�ض� � ًا للغارات اجلوية

الت ��ي �شنه ��ا حل ��ف الناتو على �صربي ��ا يف حرب
كو�سوف ��و يف �أواخ ��ر الت�سعيني ��ات  ،ومت �إدانته
عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع لإعطائ ��ه ت�أبين� � ًا يف جنازة
�سلوب ��ودان ميلو�سوفيت� ��ش يف ع ��ام ، 2016
والذي ا ُتهم بارتكاب جرائم حرب و ُذكر �أنه قال
�إن ��ه �سعيد لوجود "رجل داف ��ع عن �شعبه "  ،ويف
ذلك الوقت و�صف ��ه الفيل�سوف الفرن�سي اليهودي
�آالن فينكيلك ��روت ب�أن ��ه " وح� ��ش �أيديولوجي "
 ،يف ح�ي�ن ر�شحه الروائي الربيطاين الهندي
�سلم ��ان ر�ش ��دي جلائ ��زة الع ��ام ال ��دويل " لعام
� ، 1999أم ��ا الكاتب ��ة الأمريكي ��ة والنا�شط ��ة
ال�سيا�سية �سوزان �سونتاج فقد قالت عنه � " :إن
هناك الكثري من النا�س الذين لن يلتقط �أحد ًا منهم
كتب ��ه مرة �أخرى "  ،بينما و�صف �سفري كو�سوفو
ل ��دى الواليات املتح ��دة فلورا �سيتاك ��و  ،جائزة
ال�سيد هاندكه ب�أنها " قرار خمزي وخمزي

