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�لكاتبة �ل�سامتة �لنم�ساوية �أيلفريده يليِنك

علي يحيى من�صور�

وقع اختيار األكادميية الس������ويدية على الكاتبة 
النمساوية أيلفريده يليِنك لنيل جائزة نوبل لآلداب 
للع������ام 2004. ويك������ون بهذا نصي������ب األدب األملاني 
خالل أربع سنوات جائزتني نوبليتني، بعد أن حصل 
قبله������ا جونتر جراس على اجلائزة في العام 1999. 
تكاد الكاتب������ة أن تبقى مغمورة االس������م في العالم، 
حتى بعد تلك اجلائزة احللم. ثارت ثائرة النقاد في 
النمس������ا وخارجها بعد إعالن خبر املنح، وانصبت 
ألس������نة اللهب من األقالم عل������ى صفحات الصحف 
واملج������الت، حتى ظ������ن القراء أن حريقاً قد ش������ب 
ليأتي على األخض������ر واليابس. نعم، قالت صحيفة 
"دي تس������ايت" األملانية ف������ي ملحقها األدبي، إن منح 
أيلفري������ده يليِنك جائزة نوبل ميث������ل صدمة لم يفق 
منها أحد بعد. وتصاعدت األصوات الساخطة من 
كل صوب، بينما ضاع������ت األصوات املنصفة، على 

قلتها، أمام هدير جوقة الغاضبني. 

والواق������ع أن احلدث النوبلي قد ش������ق الصفوف 
ف������ي اجلهات كافة. تأتأ املهنئ������ون أثناء نطق املديح 
أليلفري������ده، فجاءت ش������عارات دفاعه������م متضاربة 
ومقتضبة. قالوا إن الكاتبة يليِنك: مزعجة، جريئة، 
جسورة، مليئة بالهواجس، وجبارة في اللغة. قالوها 
بنب������رة ال تخلو م������ن التردد الواض������ح. وتوقف عالم 
النش������ر أياماً عدي������دة حتى عن ذك������ر أهم األعمال 
األدبي������ة، واضطربت لغة صحافة الق������اذورات في 
النمس������ا، وفق������دت اتزانها وانحدرت إلى مس������توى 
التش������في البذيء. وحتى أيلفريده يليِنك نفسها بدا 
عليه������ا اليأس، كما لو أنها تفض������ل أن تناول جائزة 

نوبل للكاتب النمساوي بيتر هاندكه.

إذاً ما الذي كانت تفكر فيه األكادميية السويدية 
حينم������ا جتاهلت كبار الكت������اب العامليني -من أمثال 
جوزيف روت ومايروكر وليز موراي وبنتشون ودون 

� أستاذ في كلية اللغات – جامعة صنعاء.



185

ات
بع
متا

دليللو وأبدايك واوتس وبيتوف- لتمنح أرقى جائزة 
أدبية في العالم لبطلة ش������جاعة وجسورة للمقاومة 
النمس������اوية الداخلية؟ يبدو القرار غريباً مبقاييس 
األم������ور املتعارف عليها. إن أيلفريده يليِنك ليس������ت 

مذاب������ح  قديس������ة  س������وى 
بش������رية، وتس������تحق الثناء 
دأب������ت  ألنه������ا  والتك������رمي 
ف������ي أعمالها ب������كل صدق 
وحرارة على إبراز ما يقيم 
س������لبياً في دواخل النفس 
البش������رية. لك������ن اجلبه������ة 
املعادية لهذه الكاتبة تشّبه 
منح اجلائزة لها مبن قدم 
أغلى جائزة عاملية ليربوع، 
بدالً من تقدميها لرياضي 
رك������ض  ف������ي  محت������رف 

املسافات الطويلة. 

ويقول ناقد آخر مدافعاً عن الكاتبة:

"هذا س������وء فهم بامتياز، والكاتب������ة يليِنك بريئة 
منه كلياً، كما أن سوء الفهم هذا ألقى بظالله على 

أعمالها األدبية منذ زمن طويل".

لق������د قيم بعض النقاد نت������اج يليِنك األدبي بأنه 
اخلالصة  بالبراءة  يتس������م 
وق������وة األس������لوب وتعددية 
الطبقات والثراء الواس������ع. 
الكاتبات  إح������دى  وقال������ت 
م������رة بإعجاب ب������ارد: "إن 
إيلفري������ده يليِن������ك ال تكتب 

كتباً بل تكتب ملء كتب". 

لك������ن الفري������ق اآلخ������ر 
يرى العك������س، ويذهب إلى 
يليِنك خالية،  رواي������ات  أن 
وهك������ذا ينبغ������ي أن تبقى، 
إنها خالية م������ن العواطف وخالية من الش������اعرية، 
ليس فيها س������ماء وال حب وال أف������كار وال ألوان وال 

أيلفريده يلينك

�إن �أيلفريده يليِنك لي�س���ت �س���وى قدي�سة 

مذ�بح ب�رشية، وت�س���تحق �لثناء و�لتكرمي 

لأنها د�أبت يف �أعمالها بكل �سدق وحر�رة على 

�إبر�ز ما يقيم �سلبياً يف دو�خل �لنف�س �لب�رشية
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أنغام وال روائح وال نور، وليس 
فيها عال������م دني������وي وال عالم 
غيب������ي، إن فيها م������ادة واحدة 
فحسب، ومن هذه املادة مواد 
احتياطي������ة ال تعد وال حتصى: 
قمام������ة، قمامة بش������ر، قمامة 
طبيعة، قمامة عالقات، قمامة 
ح������ب، قمامة عوائ������ل، قمامة 
وس������ائل إعالم، قمامة لغة... 

فم������ا إن يدخل املرء فضاء الروايات اليليِنكية يتغير 
العالم كله بومضة عني إلى مجرى مرحاض؛ الرجال 
يصبح������ون خنازير ش������هوانية متوحش������ة، والنس������اء 
يصبحن خنزيرات شبقات خانعات، ويتحول الريف 
اجلمي������ل إلى مقبرة جثث. فهل تري������د يليِنك هكذا 
أن تصور -بكثير من املبالغة- وطنها النمس������ا أمام 
الدنيا؟ هل ميكن أن يصل وضع املجتمع النمساوي 

إلى هذا ااحلضيض؟ 

يثن������ي بع������ض النقاد م������ن أعم������اق قلوبهم على 
صراع أيلفريده يليِنك املرير ضد مظاهر العجرفة 
الرجعية وضد النمس������ا ومادي������ة جتارة اإلعالم في 
عالم الرياضة وأوقات الله������و والتزمت البرجوازي 
وصناعة أف������الم اخلالعة وهيمنة نظام األبوة. لكن 
النقاد ذاتهم ينتقدون الكاتبة على نزعتها العدوانية 
والعن������اد املتطرف في أس������لوب الكتاب������ة. كما يتهم 
آخرون الكاتبة باجلهل املطبق مبس������ار احلياة على 
أرض الواقع. وترد هي قائلة: "في الواقع ال أعرف 
الكثي������ر عن احلي������اة، لكنني غير مجب������رة أبداً على 
معرفتها، ألنني أعرف كيف تس������ير احلياة". ويعني 
هذا أن األكادميية السويدية كانت على خطأ حينما 
س������لمت جائزتها لهذه الكاتبة الت������ي تكثر احلديث 
في رواياتها عن أش������خاص ديدنهم العنف والعبثية. 
ل������ذا فإن ما تكتبه، كما يقول املعادون لها، أخالقياً: 
إصابة مباش������رة، وجمالياً: استس������الم تام، وأدبياً: 

إقليمي بحت ليس إالَّ. 

أدب  ه������و  هك������ذا 
أيلفري������ده يليِنك: أدب 
معاد للوطن، ولكنه يعد 
أدباً ف������ي كل األحوال. 
ووازع الكاتبة اجلوهري 
بعنف  القن������اع  نزع  هو 
عن املجتمع الكاثوليكي 
املتزمت في النمسا. ويذهب بعض محللي أدب هذه 
الكاتبة إلى أن النمسا بلد صغير جداً وأن أيلفريده 
يليِن������ك كاتبة إقليمي������ة كبيرة جدا. يش������ير محللون 
آخرون إلى فوضى موتيف������ات العوالم التي تخلقها 
يليِن������ك في كتاباتها دون حس������اب وال عد؛ موتيفات 

يجهلها معظم القراء. 

يتس������اءل أحد العارفني ل������أدب اليليِنكي: "هل 
توج������د قارئة مجرية أو أمريكية تس������تطيع أن تفهم 
معن������ى األعضاء اجلنس������ية املقطعة إرب������اً وقرابني 
الس������ائل املنوي واملتزجلني م������ن محترفي اغتصاب 
النس������اء؟ وهل تفهمان س������جادة املوتيفات اليليِنكية 
املتناثرة في روايات الكاتبة حول التدمير وجاكتات 
اجلوخ والعفونة والس������راويل اجللدية وصور التلفاز 

ومشاهد سفر الرؤيا؟".

م������ا الدوافع التي حملت األكادميية الس������ويدية 
عل������ى اختيار يليِنك؟ دأبت األكادميية على تس������ويغ 
من������ح جوائزها بدقة واختصار، وهذا ما قالته بحق 
هذه الكاتبة النمساوية: "لقد انهالت أيلفريده يليِنك 
بالسوط على النمس������ا ذما وتشنيعا، بغيظ محتدم 
وس������خط جارف. وجتس������د رواياتها )"العاش������قات" 

و"املعزولون" و"عازفة البيانو"( عاملا دون رحمة". 

يعلق نقاد آخرون على بي������ان األكادميية قائال: 
"لع������ل األمر مختلف متام������اً، وأن أيلفريده يليِنك ال 
جتس������د في رواياتها أي عالم، وأنها ليست مغتاظة 

ل �أع���رف �لكث���ر ع���ن �حلي���اة، لكنن���ي 

معرفته���ا،  عل���ى  �أب���دً�  جم���رة  غ���ر 

�حلي���اة ت�س���ر  كي���ف  �أع���رف  لأنن���ي 
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األرجح  عل������ى  بل  أصاًل، 
بائسة وتائهة جتاه كل نوع 
من العوالم. وفي حوار مع 
الكاتب اندريه مولر قالت 
يليِن������ك مرة إن أث�قل ذنب 
اقترفته هو تقاعسها عن 

املشاركة في احلياة بل متابعة احلياة بأسلوب غير 
مباش������ر، وأن هذه احلياة ليس������ت حقا ذلك العالم 
السطحي املوحي بالكثير أمام باب دارها، بل عالم 
الصور الهزلية العنيف الذي تعرضه شاشة التلفاز. 
هذا هو العالم الذي تصوب نحوه آلة لغتها القوية". 
وتق������ول يليِنك في روايته������ا الرائعة "أبناء األموات": 
"إن الواقع يأتي ناضجاً وجاهزاً من شاش������ة التلفاز 
بعد أن صار في داخله ببطء مقرمش������اً بني اللون". 
وحني ُس�������ئلت عن أفضل مكان تود العيش فيه جاء 
ردها الس������ريع: "أمام التلفاز، والويل ملن يجرؤ على 

إغالقه!".

تتناول أيلفريده يليِنك في روايتها "عازفة البيانو" 
)رمبا األفضل بني أعمالها( حياة شابة، البطلة، ابنة 
أمها، تلتصق مثل ذبابة بتالبيب مجتمع رأسمالية ما 

بعد احلرب، سادت فيه قيم 
حياة عبثية. تس������رد الرواية 
أحداث حب������س األم واالبنة 
حتت ناق������وس زجاجي على 
ش������كل قطعة جنب ضخمة، 
اخل������الص  تس������تطيعان  وال 
م������ن هذه املصيدة إالَّ إذا ج������اء أحد ورفع الناقوس 
م������ن مقبض في أعاله. وال يأتي رافع الناقوس هذا 
أب������داً. جتلس اإلبن������ة بثبات وتبدأ بتقطيع نفس������ها 
وجدار عالم ناقوس������ها الزجاجي بش������فرات حالقة 
حادة في عملية مضنية، كما تؤكد، لكنها دون ألم. 

هذه هي العوالم التي جتس������دها لن������ا أيلفريده 
يليِنك في رواياتها: عوالم غرائبية تذكرنا دون عناء 
بغرائبي������ات عوال������م فرانز كافكاً، صاحب "املس������خ" 

و"احملاكمة" و"القلعة". 

تبق������ى أيلفري������ده يليِن������ك مجهولة ل������دى القراء 
العرب، في انتظار من يسارع إلى ترجمة شيء من 

أعمالها الروائية.

لقد �نهالت �أيلفريده يليِنك بال�سوط على �لنم�سا 

ذما وت�سنيعا، بغيظ حمتدم و�سخط جارف


