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ُولدت آني إرنو، التي تّوجت هذا العام بجائزة نوبل 
لآلداب، عام 1940، وهي تنحدر من أسرة متوسطة 

الحال.  كان والدها يشتغل في التجارة.  عملت إرنو 
مدّرسة بالتعليم الثانوي.  وتستفيد رواياتها وأعمالها 
في التخييل الذاتي، وخاّصة كتابها “األعوام”، من علم 
االجتماع في مسعى لفهم التاريخ السياسي والثقافي 

لفرنسا خالل مرحلة ما بعد الحرب، وأيًضا لفهم 
القضايا النسوية.  اشتهرت إرنو باتخاذها مواقف 

سياسية، سواء تعّلق األمر بالرئيس إيمانويل ماكرون، 
أو بالدفاع عن القضية الفلسطينية، أو دعمها لحركة 

“السترات الصفراء«. 

يب���دو يل �أن لقائي بال�ّصيا�صة ق���د ح�صل منذ �أن بد�أت �أعي 
�لأ�ص���ياء من حويل، وذلك ل�ص���بب ب�ص���يط.  لقد ولدت عام 
1940 يف �لنورمان���دي، يف �ص���مال غربي فرن�ص���ا.  كانت 
�حل���رب عل���ى �أ�ص���دها، وكان �لق�ص���ف �لذي خّل���ف �لعديد 
م���ن �لقتلى، ثم جاءت �لهدن���ة.  ما زلُت �أتذّكر �للبا�س �لذي 
ُكنُت �أرتديه باألو�ن���ه �لزرقاء و�حلمر�ء و�لبي�صاء، عندما 
كن���ا َنحتفُل به���ذ� �حلدث.  �أتذك���ُر ذلك �لي���وم �لذي ر�فقت 
في���ه و�لدتي، وكان���ت ذ�هبة لأج���ل �لإدلء ب�صوتها، وذلك 
�لف�ص���اء �ملع���زول �ملخ�ص����س له���ذه �لغاية، و�ل���ذي ي�صبه 
�مل���كان �ل���ذي ُيار�ُس في���ه �لع���ر�ف يف �لكني�ص���ة.  كاَن 
و�ل���د�ي يدي���ر�ن مقه���ًى وخمزًن���ا للبقال���ة، وكان جماوًر� 
للمطب���خ، ول ُيوجُد باب بينهما، وه���ذ� ما يخلق �لنغمار 
يف �لق�صايا �ل�صيا�صية، بالتاأكيد، بتاأثري من �لكلمات �لتي 
كان �لعّمال يتبادلونها عندما يرتادون هذ� �ملقهى ب�صورة 

د�ئمة. 
لق���د تاأثرت طفولتي ومر�هقتي بخط���اب �صو�صيو�صيا�صي 
م���ن �أهّم عالمات���ه �إ�صر�ب���ات �صيف 1954 �ص���ّد جوزيف 
لني���ل/ Joseph Lanile �لوزير �لأول، و�لهزية يف 
معركة دي���ان تيان ف���و/ Dien Bien Phu، وبالطبع 
حرب �جلز�ئر.  ويف ع���ام 1958، وكان عمري يومئذ 18 
عاًم���ا، كنت م���ع �ل�صتفت���اء �ل�صعبي �لذي نظم���ه ديغول/
�أدل ب�صوتي،  �أنني مل  Charles de Gaulle، رغ���م 
لأن �ل�ص���ن �لقانوي كان 21 عاًم���ا.  ويبدو يل �أن �لبد�يات 
�لأوىل لنقا�صات���ي �جل���اّدة يف م���ا ه���و �صيا�ص���ي ترتّد �إىل 
���ة �لنقا�صات ح���ول �جلمهورية  هذ� �لع���ام 1958، وخا�صّ
�خلام�ص���ة �لت���ي �أر�ده���ا ديغ���ول.  ويف �لعام �لت���ايل، �أي 
1959، �نتقل���ت �إىل �صّف �ملعار�صة �ص���ّد ديغول، وعربت 
ع���ن موقفي �ملوؤيد ل�صتق���الل �جلز�ئر.  �إًذ�، هذه �لق�صايا، 
وهذه �حل���رب، و�نقالب �ل�صباط، كّل ذلك ت���رك �أثًر� قوًيا 
ا  يّف خ���الل �صنو�تي �لأوىل يف �لكلية، كما هي �حلال �أي�صً
بالن�صب���ة لعدي���ٍد من �لطالب يف ه���ذه �ملرحلة.  ل يكن �أن 
�أن�ص���ى �ليوم �لذي �أدليت فيه لأول مرة ب�صوتي.  كان ذلك 
يف 28 �أكتوب���ر/ ت�صري���ن �لأول 1962، خ���الل �ل�صتفتاء 
ح���ول تغيري �لد�صتور، حي���ث مت �لتن�صي�س على �نتخاب 
رئي�س �جلمهورية بالقر�ع �لعام.  �أفّكر يف كّل �نتخابات 
رئا�صي���ة، مما يعطي مربًر� لت�صويتي يومئذ ب� ل.  فما نّدد 

به ماندي����س فر�ن�س، ومير�ن، وو�لديك رو�صي/ يف تلك 
�لف���رة، �أي تعزيز �صلطة رئي����س �جلمهورية على ح�صاب 

�لربملان، هو ما ح�صل. 
)*(  ن�ص���اأت يف �أ�ص���رة ويف و�ص���ط كان���ت �ل�صيا�صة فيهما 
حتظ���ى باهتمام خا�س؟  ه���ل كان هنالك تقليد يف �لنقا�س 

و�لن�صال؟  وما هو �لهابيتو�س �لذي نهلت منه؟ 
ب���ن �أفر�د �أ�صرتي، �بن عّمي، فقط، هو �لذي كان منخرًطا 
يف ح���زب �صيا�ص���ي ه���و �حل���زب �ل�صيوع���ي.  و�ل���د�َي مل 
يك���ن لهما �أي �نتماء �صيا�ص���ي، با�صتثناء ت�صويتهما لأجل 
بي���ري بوج���اد/ Pierre Poujade �لنا�صط �ل�صيا�صي 
و�لنقاب���ي.  ومن���ذ 1956، كان �صوتهم���ا يذه���ب لفائ���دة 
�لي�ص���ار.  وخ���الل ع���ام 1965، �صوت���ا لفائ���دة �لي�ص���ار، 
���ال مي���ر�ن عل���ى ديغ���ول.  كان���ت ذكري���ات �إ�صر�ب  وف�صَّ
1936، و�إ�ص���ر�ب ليون بل���وم/ Léon Blum ر��صخة 
بق���وة.  كان ُينظُر �إىل لي���ون بلوم بو�صفه “جيًد� بالن�صبة 
للعمال”، وهذه �لعب���ارة �لتي كثرًي� ما ترّدد مع نظريتها 
�أجل �لأغنياء”، تعرّب عن روؤية �لعامل �لكامنة  “كان م���ن 
يف �لو�ص���ط �ل���ذي �أنتم���ي �إليه.  كن���ا ن���درك �ل�صيا�صي من 

خالل �لجتماعي. 
»�لبد�ي���ات �لأوىل لنقا�صات���ي �جل���اّدة يف ما ه���و �صيا�صي 
ة �لنقا�صات حول �جلمهورية  ترتّد �إىل عام 1958، وخا�صّ

�خلام�صة �لتي �أر�دها ديغول«
�لهابيتو����س �ل�صيا�ص���ي �ل���ذي غرف���ت م���ن معين���ه مل يكن 
و��صح���ا �إىل ح���ّد ما حت���ى ح���دود 16 �أو 17 م���ن عمري، 
���ة �إىل جانب فتيات  لأنن���ي كنت �أذه���ب �إىل مدر�ص���ة خا�صّ
م���ن طبق���ات مي�ص���ورة، و�ملعلم���ون وجهو� �صرب���ة قوية 
للمدر�ص���ة �لعلماني���ة “مدر�صة بدون �إل���ه”، و�ل�صيوعيون 
ب�ص���كل  نعي����س  كن���ا  بيتن���ا،  بينم���ا يف  و�ل�صر�كي���ون، 
متو��ص���ع، �أف�ص���ل م���ن �لعم���ال بقلي���ل.  ه���ذه ه���ي �حلال 
�لتي كان عليها و�لد�ي.  ق���ر�ءة رو�ية “عناقيد �لغ�صب” 
جل���ون �صتاينب���ك �أحدثت يل رّجة قوية، كم���ا لو �أن �ملوقع 
�خلا�ّس ب���ي يجب �أن يكون يف ه���ذ� �لف�صاء �لجتماعي، 
وب���ن ه���وؤلء �لنا����س �لذي���ن ت�صوره���م �لرو�ي���ة.  ثم���ة 
هابيتو�س خا�س من�صق عن �لطبقة ومنق�صم مثل و�صعه.  
يف در����س �لفل�صف���ة، كان من �ل�ّصه���ل �أن �أقتنع بالتحليالت 
�ملارك�صية �لتي كنت �أتعّرف عليها من خالل �أ�صتاذة �ملادة.  
و�لكت���اب �لأول �ل���ذي �أتيح يل �أن �أق���ر�أه، وبف�صل �ملكتبة 
�ل���دّو�رة �لتي نظمته���ا هذه �لأ�صتاذة، ه���و كتاب “�حلياة 
دولو،  �صومب���ار  ملوؤّلف���ه  �لعّمالي���ة”،  للعو�ئ���ل  �ليومي���ة 

Chombart de Laowe.  يف هذ� �لكتاب، وجدت 
كام���ل �لهابيتو�س �لجتماعي �ل���ذي ييزنا، كما مل نذكره 
بع���د.  هذ� معناه، و�أنا �أت�ص���اءل �إىل �أي حّد تتعّن �لأو�مر 
و�لأح���كام �ل�ص���ادرة ع���ن �لو�لدي���ن يف �حلي���اة �ليومي���ة 
بو�صفها ما َيخلُق �ملو�قف �ل�صيا�صية.  وهكذ�، فاإن حقيقة 
�أنن���ي كن���ت �أ�صمع و�لدتي ع���ّدة مر�ت تتكّل���م ب�صوت عال 
ع���ن �صعوري بالدوني���ة يف ما يتعّلق برفاق���ي من خلفيات 
مي�ص���ورة:  “�أنت �أكرث قيمة! ” ه���ذ� �لذي كنت �أ�صمعه من 
و�لدتي هو بنف�س �لأهمية، �إن مل يكن �أكرث �أهمية، من �أي 

نقا�س بن زميالتي يف �لف�صل. 
)*(  تت�ص���ل ن�صو�صك بالتاري���خ �ل�صيا�صي �لفرن�صي.  �أيُّ 

روؤية لديك عن �لعقود �لأخرية؟ 
ن�صهد متّدًد� مت�ص���اًل، وبال �نقطاع، لليمن، رغم �للحظات 
�لت���ي طبعها �لي�صار، مثل �لتعاي�س بن �صري�ك وجو�صبان 
ع���ام 1997، وذل���ك منذ �لنعط���اف نح���و �لليرب�لية �لذي 
�تخذه مي���ر�ن، رج���ل 1981، وجميع �لقو�ن���ن �ملتعلقة 
باحلرية �لتي جاءت قبل �إلغاء عقوبة �لإعد�م، و�لأ�صبوع 
�خلام����س من �لإج���ازة مدفوعة �لأجر، ه���ذ� �لتمدد لليمن 
���ارم و�قت�ص���اد  ير�ّصخن���ا بق���وة يف معتق���د �ملنط���ق �ل�صّ

�ل�ّصوق، من �ل�صعب �لتخلي عن �لوهم! 
�صتاينب���ك  �لغ�ص���ب” جل���ون  “عناقي���د  رو�ي���ة  “ق���ر�ءة 
�أحدث���ت يل رّجة قوية، كما لو �أن �ملوقع �خلا�ّس بي يجب 
�أن يك���ون يف هذ� �لف�صاء �لجتماعي، وبن هوؤلء �لنا�س 

�لذين ت�صّورهم �لرو�ية«. 
هنال���ك حلظ���ة رئي�ص���ة بالن�صب���ة يل، وتتمث���ل يف برنامج 
 Yves �إيف مونتان/  �لذي يقّدم���ه   ،” “عا�ص���ت �لأزمة! 
�لذي  �ل�صيوعي  �لرفيق من �حلزب  ه���ذ�   ،Montand
يكم���ن دوره يف �أن ي�ص���رح لنا ب�ص���كل �أو باآخر كيف يجب 
علينا �خل�صوع للنظام �لقت�صادي �لليرب�يل.  وباملو�ز�ة 
م���ع ه���ذ� �لتم���دد لليم���ن، و�صيط���رة �لنظ���ام �لقت�صادي 
�للي���رب�يل، ثم���ة حم���و ل���كل ما ه���و �جتماع���ي.  لق���د بات 
�ل�صعب مبثابة �ل�صبح بالن�صب���ة لل�صيا�صة، با�صتثناء فرة 
�لنتخاب���ات �لرئا�صي���ة.  وم���ن �لو��صح �أن ه���ذ� �لبتعاد 
ع���ن حياة �لنا�س، وه���ذ� �لتخّلي �لذي يع���زى �إىل �حلزب 
�ل�صر�ك���ي و�إىل �ليمن، قد �أدى بع���دد مهم من �لناخبن 
�إىل �لت�صويت للجبهة �لوطنية، �لتي يعّد تز�يد ح�صورها 
�صيًئا ف�صيًئا يف �مل�صهد من �أهّم عالمات هذين �لعقدين.  لقد 
عملت �جلبهة �لوطني���ة على فر�س مو�صوعاتها:  �لهجرة 
و�لإ�ص���الم، وهو �أمر ما كان لينت�ص���ر بهذه �ل�صهولة، لو مل 

جت���د هذه �ملو�صوع���ات من يتبناه���ا من �ليم���ن و�لي�صار 
�حلاكمن )مانويل فال�س على �صبيل �ملثال ل �حل�صر(. 

كان���ت هن���اك د�ئًم���ا �إ�صر�ب���ات، �أي م���ا ن�صمي���ه م���ن �لآن 
ف�صاع���ًد� ب�”�حل���ركات �لجتماعية”، لكنن���ا �إذ� نظرنا يف 
نتائجه���ا، وبا�صتثن���اء �إ�ص���ر�ب 1995، م���ع �صحب قانون 
�حلماي���ة �لجتماعي���ة، و�إ�صر�ب 2006 م���ع �صحب “عقد 
�لعم���ل �لأول« CPE، فاإنن���ا ن���درك �أن �أًي���ا منها مل ينجح، 
عل���ى نط���اق و��ص���ع وطويل بع����س �ل�صيء، وه���ذ� �جتاه 
و��ص���ح ب�صكل متز�يد يف �لعقد �ملا�صي، يف ظل �لرئي�صن 
هولند/ F.  Hollande، وماكرون،.  لقد �صاحب هذ� 
�لركي���ز �مل�صتمر على حلظات �لث���ورة �لجتماعية ت�صديد 
�ملر�قب���ة و�لقب�صة �لأمنية ب�صورة متز�يدة، وهو �ل�صبيل 
�لوحيد ل�صمان مترير �لقو�نن ل�صالح �لليرب�لية، و�إثر�ء 

�لأوليغار�صية �ملالية. 
)*(  م���ا هو تقدي���رك للح���ركات �لجتماعية �لت���ي عرفتها 

فرن�صا يف �ل�صنن �لأخرية؟ 
ينبغ���ي �لتاأكي���د عل���ى �أن ه���ذه �حل���ركات تتو�ت���ر باإيقاع 
�صري���ع، وت�صتم���ّر مل���دة �أط���ول من ذي قب���ل، �ص���و�ء تعّلق 
�لأمر بقانون �ل�صغل، �أو باإ�صالح �ل�صركة �لوطنية لل�صكك 
�حلديدية، �أو باملتقاعدي���ن، �أو بالحتجاجات �لأ�صبوعية 
لأ�صح���اب �ل�صر�ت �ل�صفر�ء.  هذه �حلركات تتميز بكون 
ن�صاطه���ا يتعّدى ح���دود مو�صوعه���ا، �إىل �لحتج���اج �صّد 
�ل�صيا�ص���ة �لعام���ة لليمن، وهو ما يخ���دم �لفئات �لو��صعة 
م���ن �ملجتم���ع.  �إن ت�صّدر هذه �لحتجاج���ات فئات جديدة 
ت�صعر �أن حقوقها تتعّر�س لالنتهاك، مثل �لطالب و�لعمال 
و�لنقابي���ن، وه���ذ� �لت�ص���ّدر ي���زد�د قب���وًل، وهو م���ا يعّد 
عالم���ة على درجة �ل�ّصخط �لذي ت�صعر به فئات و��صعة من 

�ل�صعب. 
)*(  ت�صطلع���ن مب�صوؤولي���ة �تخاذ مو�ق���ف ي�صارية، ماذ� 

يعني لك �لي�صار �ليوم؟ 
�حلرية، �مل�صاو�ة و�لتاآخي، ولكن �مل�صاو�ة قبل كّل �صيء، 
لأنها �ص���رط �حلرية و�لتاآخي.  �أي���ن �حلرية عندما نعي�س 
يف حال���ة من ع���دم �ل�صتق���ر�ر، و�إبعاد �ملعرف���ة و�لثقافة، 
و�لإد�ن���ة بالعمل �صعيف �لأج���ر؟  �لتاآخي، من دون عد�لة 
�جتماعي���ة، لي����س �صوى �ص���يء من �خلطاأ �لعتم���اد عليه، 
ولي����َس �صوى حلظة م���ن �ل�صع���ور �لوطني جوف���اء، مثل 
حلظ���ة م���ا بع���د هجم���ات 2015 و2016.  يف �لو�قع، �إن 
جم���ال �مل�ص���او�ة هو جم���ال �لربي���ة، و�ل�صّح���ة و�ل�صكن 
و�لعالق���ات بن �جلن�صن، وبن جميع �لب�صر.  و�لأحز�ب 
�أو �حلكوم���ات �لت���ي ت�صم���ي نف�صها �أحز�ًب���ا، �أو حكومات 
ي�صاري���ة، و�لت���ي ل تكاف���ح �صّد �ص���روب �لالم�ص���او�ة، ل 

ت�صتحّق هذه �لت�صمية. 
)*(  هل �لن�صوية م�صاألة �صيا�صية؟ 

من خالل �ل�صر�ط باأنه �إذ� كان للمر�أة �حلق يف �ل�صعود 
�إىل �ل�صقال���ة، فيج���ب �أن يكون لها �حل���ق يف �ل�صعود �إىل 
�ملن�ص���ة، فاإن “�أوملب دو غوجت�ص���ع م�صاألة �لقانون ودور 
�مل���ر�أة يف �ملدين���ة بطريق���ة ر�ئعة وماأ�صاوي���ة.  منذ �لقرن 
�لتا�ص���ع ع�ص���ر، طالبت �حلرك���ة �لن�صائية باحلق���وق �لتي 
تت�صل باحلي���اة �ملدنية، و�لتي ل يلكه���ا �إل �لّرجال، مثل 
�حل���ّق يف �لت�صوي���ت، و�حل���ق يف �لدر��ص���ة، و�حلق يف 

ممار�صة �لوظائف �لتي كانت حمظورة على �لن�صاء. 
�حل���ركات �لجتماعي���ة تتو�ت���ر باإيق���اع �صري���ع، وت�صتمّر 
مل���دة �أط���ول م���ن ذي قب���ل، �ص���و�ء تعّل���ق �لأم���ر بقان���ون 
�ل�صغ���ل، �أو باإ�ص���الح �ل�صركة �لوطنية لل�ص���كك �حلديدية، 
�أو باملتقاعدي���ن، �أو بالحتجاج���ات �لأ�صبوعي���ة لأ�صحاب 

�ل�صر�ت �ل�صفر�ء«. 
وعندم���ا نتذّكر ع���دد �ل�صنو�ت و�لقرون �لت���ي ��صتغرقت، 
حتى تتمّكن �لن�صاء، يف فرن�ص���ا، من �لت�صويت )1945(، 
ومن فتح ح�صاب بنكي من دون �حلاجة �إىل مو�فقة �لزوج 
)1965(، ومن ولوج مدر�صة �لبوليتيكنيك )1972(، و�أن 
يكون يف مقدوره���ن �جتياز �لختب���ار�ت �لكتابية نف�صها 
�لت���ي يجتازه���ا �لرج���ل يف �متحان���ات �لتربي���ز )�صنو�ت 
1980(، يت�ص���ح لن���ا �أن حتقي���ق �مل�ص���او�ة يف �حلق���وق، 
ق�صي���ة  كان  �لقو�ن���ن،  تغي���ري  م���ّرة  كّل  تتطل���ب  و�لت���ي 
�صيا�صي���ة رئي�صة.  وخ���الل �صن���و�ت 1970، ومع �لإعالن 
ب���اأن “�ل�صخ�صي ه���و �صيا�ص���ي” بال�صرورة، فق���د جعلنا 
ة، وحري���ة �لن�ص���اء يف �لت�صّرف يف  م���ن �مل�صاح���ة �خلا�صّ

�أج�صادهّن، ق�صية �صيا�صية. 
يب���دو يل �لآن �أن �لن�صوية يف �ص���دد ت�صكيل قوة �صيا�صية 

آني إرنو: السياسّي ُيدَرُك من خالِل االجتماعّي

ترجمة:  إدريس الخضراوي

ألكسندر غيفن
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آني إرنو هي أول امرأة فرنسية تحصل على جائزة 
نوبل لآلداب والتي جاءت كمكافأة لها في سن 82 
عاًما على أعمالها التي تتخللهاعلى وجه الخصوص، 

مواضيع العاطفة الغرامية والنسوية.  والروائية 
هي أول امرأة من بين 16 كاتبة فرنسية تحصل على 
جائزة نوبل في األدب منذ تأسيس الجوائز الشهيرة 
في عام 1901.  وقد أصبحت آني إرنو المرأة السابعة 

عشرة التي تفوز بجائزة نوبل لآلداب. 

وه���ي نا�صط���ة ن�صوي���ة من���ذ ف���رة طويل���ة، وت�صعده���ا 
حرك���ة  فيه���ا  �صاهم���ت  �لت���ي  �لأخ���رية  �لتط���ور�ت 
#MeToo، و�حلرك���ة �لن�صوي���ة ب�صكل عام كما هي 
موج���ودة حالًيا، فهي جترب �لرجال بالفعل على مر�جعة 
�صلوكه���م.. ويف عام 2021 �قتب�ص���ت �ل�صينما �ثنن من 

كتبها)�لعاطفة �لب�صيطة( و)�حلدث(.. 
وبعد �صاع���ات قليلة من �إعالن فوزها، بدت �لده�صة على 
وج���ه �إرنو،و�عرفت قائل���ة “�أنا ل�أجي���د تقدير �لنتائج 
على �لإطالق”.  فبعد ن�ص���ف قرن وع�صرين كتاًبا، هزت 
�بن���ة �صاحب بقال���ة نورمان، �لتي �أ�صبح���ت �أ�صتاذة يف 
�لأدب، ع���امل �لأدب م���ن خ���الل تن���اول مو�صوع���ات مثل 
�لعاطف���ة �لغر�مية �أو �لغت�ص���اب �أو �لإجها�س وتفاوت 
�لطبق���ات �لجتماعية ون�صال �مل���ر�أة و�غلبها مو�د خام 
م�صتم���دة من حياتها �خلا�صة ولهذ� جنحت يف �ن مت�س 
قل���وب قر�ئها.  يق���ول �أحد �ملعجب���ن بكتاباته���ا:  “�إنها 
تعيدن���ا �إىل �لأ�صياء �لتي رمبا �ختربناها و�لتي هي يف 

طبيعة �حلياة«. 
بع���د �ع���الن فوزه���ا بجائ���زة نوب���ل، �كت�صح���ت �عمالها 
�ملكتبات وقفزت �رقام مبيعات �عمالها ومت عر�س جميع 
�أعماله���ا تقريب���ا يف �ملكتب���ات كما �ختفت بع����س �لكتب 
ب�صرع���ة فائق���ة م���ن �أرفف )مكتب���ة �لن�ص���اء(  يف باري�س 
 ،)MLF( خ�صو�صا و�لتي �أن�صاأتها حركة حترير �ملر�أة
حيث �صجل���ت �آين �إرنو كتاًبا �صوتًي���ا �أي�صا وحيث كان 
لق�ص�صها �ص���دى خا�س ومن بينه���ا )�ل�صنو�ت(،)�ملر�أة 

�ملجمدة(،)�ل�صاب( وغريها.. 
تعرف �ح���دى قارئات �عمالها قائل���ة: ”مل �أكن قد قر�أت 
كت���ب �آين �إرنو،لكني كن���ت �أعرف �أن هن���اك مكاًنا كبرًي� 
للم���ر�أة يف عمله���ا”، وتوؤك���د قارئ���ة �خ���رى:  “�أج���د �أن 
كتبها تردد �ص���دى �أ�صو�ت �لعديد م���ن �لن�صاء، وتروي 
�لعدي���د م���ن �لق�ص����س �لو�قعي���ة”، بينم���ا ت���رى �حدى 
�لقارئ���ات “�ن جائ���زة نوب���ل لي����س �عر�فا به���ا ككاتبة 
بل تقدي���ر� لهتمامها بق�صايا �مل���ر�أة.. نحن �صعد�ء جًد� 
بذل���ك لأنه���ا �صتك���ون دعما بالن�صب���ة للم���ر�أة، فمع تطور 
ق�ص�صها،متكنت �آين �إرن���و من �لتحدث �إىل كل جيل من 

�لن�صاء«.. 
من جهتها،قالت �لكاتبة �آين �إرنو يف �ليوم �لتايل ملنحها 
جائ���زة �لأدب:  “لق���د ��صتغرق �لأمر وقًت���ا طوياًل لإقناع 
نف�ص���ي باأنني ح�صلت على جائزة نوب���ل”.  موؤكدة على 
�ن �جلائ���زة �صتمث���ل ��صتم���ر�ر� لألتز�مه���ا بالكتاب���ة”. 
وعندم���ا علمت عن �جلائزة، فكرت �آين �إرنو يف و�لديها 
وعائلته���ا.  فهي ت�صعر �أنها رمبا فعل���ت �أف�صل ما يكنها 
فعل���ه حلياته���ا يف �أعينه���م.  وتعتقد �لكاتب���ة �لبالغة من 

�لعمر 82 عاًما �أنها �أم�صت حياتها “يف �لبحث عن �صيء 
�صحي���ح يف �لكتاب���ة”، فمن خالل هذه �جلائ���زة، ت�صعر 
�آين �إرن���و “بامل�صوؤولية لأن �لأدب لي�س حمايًد� ومل يكن 
�أبًد� “، كما تعتقد �ن �لكتابة “لها تاأثري على �أولئك �لذين 
يقروؤون و�لذي���ن ل يقروؤون”.  وتف�ص���ل �ملحافظة على 
مكان���ة �لكاتبة �مللتزمة �ملرتبطة به���ا.  تقول: ”وظيفتي 
�لكتابي���ة هي د�ئًم���ا �لو�صول �إىل ما هو و�ق���ع بالن�صبة 

يل، �صو�ء كان ذلك و�قع �ملر�أة �أو �لو�قع �لجتماعي«. 
وت�صتذك���ر �إرنو”جدها �لأمي” وو�لد�ه���ا “�للذين تركا 
�ملدر�ص���ة يف �ص���ن �لثاني���ة ع�ص���رة وعم���ال يف �مل�صنع”.  
ويك���ن �ن نرى هذه �لبيئ���ة �لجتماعية يف قلب �لعديد 
من رو�يات �ل�صرية �لذ�تية لآين �إرنو، ول �صيما)�ملكان( 
ع���ام 1983، حي���ث ��صتع���ادت حي���اة و�لده���ا، �لذي كان 
يدي���ر بقال���ة م���ع و�لدته���ا يف �لنورمان���دي.  فق���د ولدت 
�آين دوت�صي�ص���ن يف 1 �أيل���ول عام1940 يف ليلبون )نهر 
�ل�ص���ن �لبح���ري(، ون�صاأت يف يفيت���وت يف نورماندي، 
ون�ص���اأت م���ن خلفي���ة �جتماعي���ة متو��صع���ة.  و�أ�صب���ح 
و�لد�ه���ا، �لعمال، جتاًر� بعد �صر�ء مقهى وبقالة �لقرية.  
وبع���د �أن در�صت �لأدب يف جامع���ة رو�ن ثم يف بوردو، 

قامت بالتدري�س يف �أو�ئل �ل�صبعينيات يف �آن�صي. 
وم���ن خ���الل �لعم���ال �لتي تتغ���ذى عل���ى ق�ص���ة حياتها 
�خلا�ص���ة، وق�ص����س �لتح���رر �لعاطف���ي و�لجتماع���ي، 
�أ�صبح���ت �لرو�ئي���ة “مرجًع���ا فكرًي���ا” جلي���ل كام���ل من 
 .« MeToo# لن�صوي���ة وخا�ص���ة يف �أعق���اب حرك���ة�
كم���ا ��صتك�صفت خ���الل رو�ياتها حالة �مل���ر�أة �لتي ولدت 
�أثن���اء �حلرب و�أ�صبحت بالغ���ة يف �ل�صتينيات،و�صردت 
�لطفولة و�ملر�هقة و�ل�صباب يف )�خلز�ئن �لفارغة( عام 
1974، �أو يف )م���اذ� يقول���ون �أو ل �صيء(  عام )1977( 
؛  كما روت ق�صة عائلتها وو�لديها وحتررها �لجتماعي 

يف )�ملكان(  عام )1983(  �أو )�لعار( عام )1997(. 
تق���ول �إرنو: ”�أن���ا ل�أح���ب �ل�صتعر��س،ول�ص���ت �أنانية 
حت���ى لو تعر�صت لنتق���اد�ت ب�صبب ذلك. �أنا �أحتدث عن 
نف�ص���ي لأنه �ملو�ص���وع �ل���ذي �أعرفه جيًد�،لكن���ي �أعك�س 
ق�ص�ص���ي على حالت �ملجتم���ع “.. فف���ي رو�يتها)�ملر�أة 
�ملجم���دة( ع���ام 1981،حتدث���ت �لكاتب���ة ع���ن زو�جه���ا 
و�طفاله���ا وعمله���ا كمدر�ص���ة،ويف رو�ية )�حل���دث( عام 
2000،حتدثت عن �لجها�س وحتدثت عن وفاة و�لدتها 
يف رو�ية )�م���ر�أة(  عام 1987، وعن �لعاطفة يف رو�ية 
)�لعاطف���ة �لب�صيط���ة( ع���ام 1992، وروت �ص���ر �لعائلة، 
ووف���اة �أختها قبل ولدته���ا يف فيلم)�لبنت �لخرى( عام 
2011؛  و�لدخول �لوح�صي للحياة �جلن�صية يف رو�ية 
)ذ�ك���رة فت���اة( ع���ام 2016.  كما قدمت �صكاًل م���ن �أ�صكال 
توليف كل تلك �لذكري���ات يف رو�يتها )�ل�صنو�ت(، �لتي 

ُن�صرت يف عام 2008. 
ويف �أحدث رو�ياتها، )�ل�صاب(  �ل�صادرة عن )غاليمارد( 
عام 2022، تعود �آين �إرنو بن�س ق�صري ومكثف للق�صة 
�لتي عا�صت فيها مع رج���ل ي�صغرها بثالثن عاًما عندما 
كان���ت يف �خلم�صيني���ات من عمرها.  وه���ي جتربة تعيد 

ربطها ب�صبابها، من خالل �لكتابة. 
ا منوذًجا جلي���ل �صاب من  لق���د �أ�صبح���ت �آين �إرن���و �أي�صً
�لكت���اب، مث���ل �إدو�رد لوي�س.  �ذ يق���ول عنها: ”حتدثت 
�آين �إرنوع���ن �لطبق���ات �لعامل���ة و�لطبق���ة �لدني���ا..  لقد 

جعلت �لق�ص�س �لأخرى ممكنة، وفتحت لنا �لأبو�ب«. 
�أما ماريا بور�صيه، موؤلفة كتاب )نار )فقالت باأنها تعلمت 
من �آين �إرنو”دور �للغة يف تعليم �لفتيات”.  و�أ�صافت:  
�لأ�صلوب،.   ا بالركيزعلى م�صاألة  �أي�صً “لقد �صمحت يل 
�إنه���ا كاتب���ة �لو�ق���ع”.  ول يخف���ي نيكول ماتي���و �لفائز 
بجائزة غونكورلعام 2017، �أو �ملوؤرخ و�لرو�ئي �إيفان 

ا.  جابلونكا، �إعجابهم باآين �إرنو �أي�صً
ظه���رت �لرو�ئية يف ع���ام 2019 يف �لقائم���ة �ملخت�صرة 
للمر�صحن �لنهائين جلائزة م���ان بوكر �لدولية �لأدبية 
ع���ن رو�يته���ا )�ل�صن���و�ت(.. كم���ا ح���از �لفيل���م �ملاأخ���وذ 
ع���ن رو�يتها )�حل���دث(  عل���ى جائزة �لأ�ص���د �لذهبي يف 

مهرجان �لبندقية �ل�صينمائي.. 

يف حّد ذ�تها، بتيار�ت عاملية ومادية، �أو متقاطعة.  ويهتّم 
كفاحه���ا بتاأ�صي����س جمتم���ع خمتلف، يف �لعم���ل و�لربية 
و�لثقاف���ة و�لتمثي���ل �ل�صيا�ص���ي، جمتم���ع للجمي���ع رجاًل 

ون�صاء.  �لن�صوية و�لثورة، �إنه برنامج جميل. 
)*(  لق���د �تخ���ذمت م���ر�ت عدي���دة مو�ق���ف عمومي���ة، فهل 
يعد ه���ذ� بديهًيا بالن�صب���ة لكم بو�صفكم كاتب���ة؟  وهل من 

�ل�صروري �لف�صل بن �ملو�قف؟ 
�لكتابة بالن�صبة يل، د�ئًما، فعل �صيا�صي باملعنى �لو��صع:  
�إنه���ا �إعطاء �صورة عن �لع���امل، و�لأفر�د، وهي، كما يقول 
رولن ب���ارت، �ختيار �ملجال �لجتماع���ي �لذي تكتب فيه 
لغتك.  و�إذ� جاز يل �أن �أرجع �إىل �لن�صو�س �لتي كتبتها، 
ا على �لو�صع  فمن �لو��صح �أنه���ا تت�صّمن روؤية و�عر��صً
�لجتماع���ي م���ن جه���ة، وو�ص���ع �لن�ص���اء من جه���ة ثانية، 
وغالًب���ا ما يك���ون �لأمر�ن مًع���ا.  لقد ن�صاأت ه���ذه �ملو�قف 
من �مل�صاعر و�لأحا�صي�س �لتي كان من �ل�صروري �لك�صف 
عنه���ا يف م�صعى للبحث ع���ن �حلقيقة.  وه���ذه �ل�صرورة 
ه���ي ما ي�صجع د�ئًم���ا.  بالن�صبة يل، ل توجد كلمة جمانبة 
لل�ص���و�ب يف ما يخ�ّس �لكالم عن كتبي، وعن “�للتز�م” 
باملعن���ى �لتقلي���دي �ل���ذي �صاد بع���د �حلرب، �ص���وى كلمة 
م���ا يعنين���ي يف كتبي لي�س �ص���وى نف�صي،  “ر�صال���ة”.  

وحياتي متاًما. 
)*(  هل ينتابك �حلنن �إىل �أدب �لألتز�م ملا بعد �حلرب؟ 

ل.  لق���د �أ�صه���م �أدب �للت���ز�م يف تكويني، وهن���ا �أفّكر يف 
كامو،  م�صرحه وم�صرح  “دروب �حلرية” ل�صارتر، ويف 
ويف “�ل�ص���رط �لإن�ص���اين”، لكنني عندما ب���د�أت �لكتابة، 
وعل���ى �لّرغ���م من ع���دم �للت���ز�م بالتاأكي���د، ف���اإّن �لرو�ية 
�جلدي���دة هي �لت���ي �صّدتني، وه���ي �لتي �أث���ارت �أ�صئلتي 

بخ�صو�س �لكتابة. 
)*(  كيف تقّيمن عالقة معا�صرينا بال�صيا�صة؟ 

 Jacques /إذ� �نطلقن���ا م���ن �إع���ادة �نتخ���اب �ص���ري�ك�
Chirac على ر�أ�س �جلمهورية عام 2002، وبعيًد� عن 
�ملو�جه���ات و�لنقا�ص���ات �لتي ح�صلت خ���الل �لنتخابات 
�لرئا�صي���ة، فاإنن���ا نالحظ ما هو �أكرث م���ن �لالمبالة جتاه 
�ل�صيا�ص���ة، وفقد�ن �لإيان بق���درة �حلكومات على تغيري 
�حلي���اة، و�ص���رب م���ن �ل�صمئز�ز م���ن �لوع���ود �ملتكّررة، 
و�لت���ي مل يت���ّم �لوفاء به���ا.  ويف ع���ام 2005 �صوت �أكرث 
م���ن 54%  ب���� ل يف �ل�صتفت���اء ح���ول م�ص���روع �لد�صت���ور 
�لأوروبي، ثم �صخر �ملحتالون من هذ� �لت�صويت.  حركة 
�ل�صر�ت �ل�صف���ر�ء �نبثقت من هذ� �لعجز، ومن �ل�صعور 
بعامٍل �صيا�صي، حكاًما و�أحز�ًبا، بعيٍد عن �لعامل �لو�قعي.  
ويف �لوق���ت نف�ص���ه، فالطموح �إىل حي���اة خمتلفة رمّبا مل 

ي�صبق �أن كان بهذه �لقوة منذ 1981. 
)*(  ه���ل رج���ال �ل�صيا�ص���ة يتكلمون لغة خمتلف���ة عن لغة 

�لكتاب؟ 
للغ���ة،  خمتل���ف  ��صتعم���ال  �ل�صيا�ص���ة  ورج���ال  للكت���اب 
وه���ذ� يع���ود �إىل كونه���م ينطلق���ون من غائي���ات خمتلفة.  
دون �لإقن���اع، و�لتاأثري �ملبا�صر.  �إنهم  �ل�صيا�صي���ون يتق�صّ
يبحث���ون ع���ن �لإجماع �لف���وري.  �جلمل �لت���ي ينطق بها 
�ل�صيا�صي���ون ي���ر�د به���ا د�ئًم���ا �أفع���ال.  فالق���ول مو�صول 
بالفعل.  لغة �ل�صيا�صي لغة �أد�ئية، �صو�ء �أعلن عن خف�س 
�ل�صريب���ة، �أو ع���ن حال���ة �ل�صتثن���اء، �أو عن ع���امل جديد.  
بينم���ا لغ���ة �لكاتب تتمي���ز بكونه���ا لغة حتري�صي���ة، فهي 
حت���ّث على �لتفك���ري، و�ل�صعور و�حلل���م و�لتذّكر بطريقة 
مر�بطة.  �إنها لغ���ة لي�صت خا�صعة ل�صتبد�دية �حلا�صر، 

ول للنتائج �لتي ينبغي حتقيقها. 
)*(  م���ا هي، بالن�صبة لكم، �لأعمال �لإبد�عية �لكربى ذ�ت 

�لطموح �ل�صيا�صي؟  وما �لذي نتعلمه منها �ليوم؟ 
تثريين بقوة �لأعمال �لو��صعة، مثل “�حلياة و�مل�صري”، 
 ،Vassili Grossman كرو�صم���ان/  لفا�صيل���ي 
و”ل�صتوري���ا” ل� �إل�صا مور�نتي، �لت���ي تلقي بنا يف عمق 
�لزم���ن �لتاريخ���ي، يف �لوقت نف�صه �لت���ي جتعلنا نعي�س 
تعقيد�ت���ه و�صعوبات���ه.  ه���ذه �لأعم���ال حتّط���م �لنزع���ة 
�لفرد�ني���ة، وما ييز ع�صرنا �أي �حلا�صر �لهائل �ملوجود 

يف كّل مكان، و�لذي ل �أفق له �صوى نف�صه. 
ل���دي، �إًذ�، مي���ل ق���وي نحو رو�ي���ة “�لأحم���ر و�لأ�صود”، 
���ا، ولأعم���ال حي���ث �ل�صياق  و”�لربي���ة �لعاطفي���ة” �أي�صً
و�لأف���كار �ل�صيا�صي���ة قد مت �ختبارها م���ن قبل �ل�صخ�صية 
�لرو�ئي���ة، �ص���و�ء “جولي���ان �صوري���ل”، �أو “فريديري���ك 
م���ورو”.  ل �ص���ّك �أن �أ�ْصب���اَت نوفم���رب ودي�صم���رب من عام 
ذل���ك جعلن���ي  �ل�صف���ر�ء، كل  �ل�ص���ر�ت  2019، وث���ورة 
 Gustave /أفك���ر يف �ل�صفح���ات �لتي كتبه���ا فلوب���ري�
Flaubert ع���ن �أي���ام 1884م.  تتي���ح لن���ا �لن�صو�س 
�، ول ندين  �إمكاني���ة �ملقارن���ة و�لفه���م:  نح���ن �أق���ل حت���رّيً

بال�صكل �لكايف ما مررنا به من خالل جتربة �لقر�ءة. 
عن موقع ال�ضفة الثالثة

)آني إرنو( أول كاتبة فرنسية تفوز بجائزة نوبل لألدب: 

الجائزة هي إستمرار إللتزامي بالكتابة..  واألدب 
ليس محايدا،ولم يكن يوما كذلك

ترجمة: عدوية الهاللي
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علي حسين

كالع���ادة �ثار فوز�لفرن�صي���ة » �آين �إرنو » �لبالغة من �لعمر 
82 عام���ا بجائزة نوب���ل لالد�ب �جلدل كث���ري�، مثلما �أثري 
�جلدل نف�صه يف �ل�صنو�ت �لخرية بعد �أن منحت �جلائزة 
�ىل �ملغن���ي �لمريكي �ل�صهري بوب دي���الن.  يف كل عام ما 
�ن يعل���ن ��صم �لفائز حتى يب���د� نقا�س �صاخن حوله وعلى 
�صبي���ل �ملثال فاز بجائزة �لعام �ملا�ص���ي كاتب من تانز�نيا 
» عب���د �ل���رز�ق قرنح » مل يعرف���ه �لقر�ء �لع���رب �إل بعد �ن 
�أعلن���ت �لأكاديية �ل�صويدية فوزه، و�ملث���ري �ن �آين �إرنو 
كان���ت عل���ى ر�أ�س قائم���ة �ملر�صحن للف���وز باجلائزة �لعام 
�ملا�ص���ي حيث و�صفته���ا �صحيف���ة �لغارديان �آن���ذ�ك بانها 
و�ح���دة من �عظم �لكتاب �لحي���اء يف �لعامل. �إل �ن �لقر�ء 
ح���ول �لعامل لديهم ر�أي �آخ���ر، فبعد �عالن �لفائز باجلائزة 
بن�ص���ف �صاعة طرحت جائزة نوبل ��صتط���الع ر�أى �صاألت 
م���ن خالله �جلمهور:  هل قر�أت �أى �صىء لآنى �إرنو؟، وقد 
ك�صف���ت نتائ���ج ��صتط���الع �لر�أى ع���ن مفاجاأة �عت���اد عليها 
جمهور �لأدب حول �لعامل، وهى �أنه د�ئما ما يكون �لكاتب 
�أو �لكاتب���ة من غ���ري �مل�صهوري���ن على م�صت���وى �جلمهور 
�لأدب���ى ح���ول �لعامل، وله���ذ� ك�صفت نتائ���ج �ل�صتطالع �أن 
هن���اك �أك���رث م���ن 85%  م���ن جمهور �لق���ر�ءة �ل���ذى �نتظر 
معرفة ��صم �لفائز بجائزة نوبل لالآد�ب هذ� �لعام، مل يقر�أ 

كتابا و�حد� لها. 
م���ع �أرن���و تع���ود �جلائ���زة �ىل فرن�ص���ا بعد ثماني���ة �عو�م 
حي���ث كان �آخر �لفائزين بها م���ن �دباء فرن�صا هو �لرو�ئي 
“ باتري���ك موديان���و” �ل���ذي من���ح �جلائزة ع���ام 2014، 
وكان ه���و �ي�ص���ا قد ��صابت���ه �ملفاجاأة فق���ل لل�صحافة:  لو 
قال يل �ح���د �نت مر�صح للجائزة �صاظ���ن حتما �نه ي�صخر 
من���ي، وكنت �نا �ي�ص���ا مثل كثريين مل يتوقع���و� �ن يفوز 
رو�ئي مغمور بالن�صبة لنا، �آنذ�ك ترجمت �لرو�ئية لطفية 
�لدليم���ي يف �صحيف���ة �مل���دى مق���ال مط���ول ع���ن موديانو 
�فتتح���ه بعبارة مهم���ة : ” كان ُمتوّقع���ًا �أن يكون �لت�صاوؤل 
�لأّول �ّل���ذي ر�ود �لكثريين يف �صّتى �أ�صقاع �لأر�س:  من 

ع�صاُه يكون باتريك مونديانو هذ�؟  “. 
و�لآن رمبا يت�صاءل �لكثري من �لقر�ء من ع�صاها تكون �آين 
�أرن���و �لتي جل�صت عل���ى كر�صي �جلائزة متخطي���ة �أ�صماء 
مهمة مثل مي���الن كوندير� وهور�كاي مور�كامي و�صلمان 
ر�ص���دي ودون ديليل���و؟.  بالم�س كتب���ت على �صفحتي يف 
�لفي�صب���وك مقال �ت�ص���اءل فيه من �صيك���ون �صاحب �حلظ 
�لوف���ر للف���وز باجلائزة وو�صع���ت ��ص���م �آين �أرنو �صمن 
�ل�صم���اء �لتي كان يتم تد�ولها �ىل جانب وماريز كوندي، 

ومارغريت �أتوود. 
يف بي���ان جلن���ة جائزة نوبل �ل���ذي و�صفت كتاب���ات �إرنو 
بانها “ تفح�س با�صتمر�ر ومن زو�يا خمتلفة حياة تتميز 
بتباينات �صديدة فيم���ا يتعلق باجلن�س و�للغة و�لطبقة”.  
بال�صجاع���ة  �مت���ازت  كتاباته���ا   “ �ن  �لبي���ان  وي�صي���ف 
و�لرب�ع���ة �لتي �كت�صفت بها �جل���ذور و�لغر�ب و�لقيود 
�جلماعي���ة للذ�ك���رة �ل�صخ�صي���ة، فاعماله���ا مكتوب���ة بلغة 

و��صحة ونظيفة “. 
يف مقابل���ة عل���ى �لتلفزي���ون �ل�صوي���دي بع���د �لإعالن عن 
�جل���ازة، قالت:  “لق���د فوجئت للغاي���ة...  مل �أفكر �أبد� يف 
�أن ذل���ك �صيك���ون.. ”�إنه���ا م�صوؤولي���ة كب���رية...  �أن �أديل 
ب�صهادت���ي، لي�س بال�ص���رورة من حيث كتابت���ي، ولكن �أن 

�أديل ب�صهادتي بدقة وعد�لة فيما يتعلق بالعامل”. 
عل���ى �صفحته يف توير �أ�صاد �لرئي�س �لفرن�صي �إيانويل 
ماك���رون بف���وز �أرن���و و��صف���ا �ياه���ا “ �ص���وت �حلرية “ 
و��ص���اف �إن���ه “على م���د�ر �خلم�صن عاًم���ا �ملا�صية، كانت 
�آين �إرن���و تكت���ب رو�ي���ة �لذ�ك���رة �جلماعي���ة و�حلميم���ة 
لبلدن���ا«.  وجت���در �لإ�ص���ارة �إىل �أن �إرن���و مل تك���ن معجب���ة 
بالرئي����س �لفرن�ص���ي وق���د �عربت ع���ام 2018 ع���ن دعمها 
لتظاه���ر�ت ��صحاب �ل�صر�ت �ل�صف���ر�ء �لتي هزت ولية 
ماكرون �لأوىل وقالت �إن ماكرون “منف�صل عن �لو�قع”.  
وموؤخ���رً�، يف مقابلة �صحفي���ة �صخرت من حديث ماكرون 

عن حقوق �ملر�ة قائلة �نه ح�صر نف�صه يف �لق�صية. 
ل حتب �آين �أرنو رو�يتيه���ا �لأوليتن “ �خلز�ئن �لفارغة 
“ 1974 و “ م���اذ� يقول���ون “ 1977 وتعت���رب رو�يته���ا 
�عماله���ا  باك���ورة   ،1981  “ �ملجم���دة  �مل���ر�أة   “ �لثالث���ة 
�حلقيقية، وفيها تتحدث عن طفولتها دون قيود، وتخربنا 
�نها عا�صت مع و�لدي���ن خمتلفن متاما، �أب رقيق وحنون 

و�أم ذ�ت �صخ�صي���ة قوية تبدو على مالحمها �لق�صوة، وقد 
�عتربت �لرو�ية من�صور� للدفاع عن �لن�صاء.  �لكاتبة �لتي 
ق���ر�أت بنهم �عم���ال �صيمون دي بوف���و�ر وفرجينيا وولف 
عا�ص���ت من���ذ طفولتها و�ص���ط عامل مل���يء بالكت���ب، �حبت 
�لق���ر�ءة من���ذ �ل�صغ���ر.  ت�صفه���ا �ل�صحافة بانه���ا متحدثة 
با�صم جيل كامل من �لن�صاء.  تاخذ �لن�صاء حيز� كبري� يف 
�عمالها، تقول �نها عا�صت و�صط ن�صاء قويات وم�صتقالت. 
ولدت �آين �إرنو يف �لول من �يلول عام 1940 وترعرعت 
يف بل���دة يفيتوت �ل�صغرية يف نورمان���دي، كان لو�لديها 
حم���ل بقالة ومقه���ى.  و�صفت طفولته���ا بال�صعبة، حاولت 
عائلته���ا �ن تنت�ص���ل نف�صها من �لطبق���ة �لفقرية �ىل �لطبقة 
�ملتو�صط���ة تق���ول: ” ن�صاأت كطفلة وحي���دة يف حمل بقالة 
ملح���ق مبقه���ى كان و�ل���دّي يتلكانه، فكربت ب���ن �لنا�س 
د�ئًم���ا  هن���اك  كان  ياأت���ون ويذهب���ون،  �لذي���ن  و�لزبائ���ن 
�أ�صخا�س حويل �أكرث من �أبي و�أمي، مل �أ�صعر �أبًد� بنف�صي 
حمبو�ص���ة يف عائلة، ومل �أك���ن �أرى نف�صي وو�لدّي كعائلة 
منف�صلة عن �لآخرين، �صحيح �أننا كنا ثالثة �أفر�د، �أقارب 
بالدم، بالتاأكيد، لكن �لع���امل و�لأ�صخا�س من حولنا كانو� 
عل���ى نف�س �لقدر من �لأهمية بالن�صب���ة يل، و�ل�صيء نف�صه 
كان ينطب���ق عل���ى و�ل���دّي، حي���ث كان عليهم���ا توفري قدر 
كب���ري من �لهتمام و�لوقت لعمالئهم���ا �أكرث من توفريهما 
يل، لطاملا كانت بيئت���ي هي �ل�صر �لذي يد حياتي بالقوة 

و�لإ�ص���ر�ر”.  يف معظم رو�ياتها حت���اول �إرنو �ن ت�صلط 
�ل�ص���وء عل���ى خلفيته���ا �لريفية وع���ن �لتفا�صي���ل �لدقيقة 
حلياته���ا حتى �ن بع�س �لنقاد و�صفها ب� “ عاملة �جتماع “ 
ولي�صت كاتبة رو�ئي���ة.  غالبا ما ت�صري �إىل تاثرها برو�ية 
مار�صي���ل برو�صت “ �لبحث عن �لزمن �ملفقود “، وت�صيف 
له���ا كتابات عامل �لجتماع بيري بوردي���و وخ�صو�صا فيما 
يتعلق مبو�صوعة �لهيمنة �لتي غالبا ما تكون خفية وغري 
مرئي���ة، و�لت���ي طالب بوردي���و بتعري���ة �أ�ص����س �صرعيتها 

وجتريح �آلياته� حتى ي�صقط قناعها �لقد�صي. 
�نهت در��صتها �جلامعية لتعم���ل بالتدري�س بعدها �نتقلت 
�ىل �لكتاب���ة، توؤك���د بانها حاولت �ن متزج ب���ن �لتدري�س 
و�لكتاب���ة حت���ى �نها ق���ررت �ن ُتدر����س للطلبة م���ادة تعلم 

�لكتابة. 
رو�يته���ا �لر�بعة �ل�صادرة ع���ام 1983 بعنو�ن “ �ملكان “ 
– ترجمتها �ىل �لعربية �مينة ر�صيد - قدمت فيها �صورة 
�صادقة لو�لده���ا و�صلطت �ل�صوء على بيئتها �لجتماعية، 
�لرو�ي���ة �لت���ي مل تتج���اوز �صفحاته���ا �ملئ���ة، كان���ت ��صبه 
بانور�ما حلياة جمتمع يف �خلم�صينيات، قالت �إن �لكتابة 
فع���ل �صيا�صي يفتح �أعيننا على عدم �مل�صاو�ة �لجتماعية.  
وله���ذ� �لغر����س ت�صتخدم �للغ���ة “ك�صكن”، كم���ا ت�صميها، 
لتمزي���ق حجاب �خلي���ال، للك�ص���ف عن �حلقيق���ة، معتربة 

نف�صها وريثة �صرعية جلان جاك رو�صو. 

بعد ب�صع �صنو�ت، تعطينا �صورة لمها من خالل رو�يتها 
– وهي تكرمي لمر�أة  �صتالة  “ – ترجمة �صحر  “ �أمر�أة 
قوي���ة متكن���ت �أكرث م���ن �لأب من �حلف���اظ عل���ى كر�متها: 
” لي����س ه���ذ� �لكت���اب �صرية، ول رو�ية طبع���ًا، رمبا هو 
�ص���يء يقع ب���ن �لأدب وعل���م �لإجتماع و�لتاري���خ، �إذ كان 
م���ن �ل�صروري �أن تتحول و�لدت���ي، �لتي ولدت يف و�صط 
مقه���ور لطاملا متنَّت �خلروج من���ه، �إىل تاريخ حتى �أ�صعر 
باأنني �أقلُّ وحدة وتكلَّفًا يف عامل �لكلمات و�لأفكار �لقاهر، 
�ل���ذي �نتقل���ُت �إليه نزوًل عن���د رغبتها.  ل���ن �أ�صمع �صوتها 
جمددً�، �إنها ه���ي، وكلماتها ويد�ه���ا وحركاتها و�أ�صلوبها 
يف �ل�صح���ك وم�صيته���ا، م���ن كانت توّح���د �مل���ر�أة �لتي �أنا 
عليه���ا �ليوم بالطفلة �لتي كنتها يف �لبق، ومبوتها فقدُت 

�آخر ر�بط بيني وبن �لعامل �لذي جئت “. 
ح�صل���ت رو�ية “ �ملكان “ على جائزة “ رونودو”.  تقول 
�نها تخل���ت عن كتاب���ة �لرو�ية �ملتخيل���ة �لتقليدية، لركز 
عل���ى تلك �لرو�ي���ة �مل�صتمدة �أحد�ثها م���ن �صريتها �لذ�تية، 
حيث تتقاطع فيها �لتجربة �لعامة مع �لتجربة �ل�صخ�صية، 
وله���ذ� جنده���ا يف رو�ية “ �مل���ر�أة “ تتحدث ع���ن عن �أمها 
وعالقته���ا به���ا، ويف “ �صغف ب�صيط “ ت���روي، عالقة حب 
حدث���ت يف �صبابها بينه���ا وبن رجل �عم���ال، حيث تطرح 
�زم���ة عالقتنا بالآخ���ر، وباجلن����س، كما �نه���ا تكتب حول 
مو�ص���وع �جلن����س �ل���ذي جتد �ن���ه �ملحرك �لك���رب للكثري 
م���ن دو�ف���ع �لن�ص���ان. جميع رو�ي���ات �آين �إرن���و حكايات 
م���ن �لذكري���ات �لت���ي م���الأت يف �ل�صاب���ق دف���ر ذكرياته���ا 
فتحول ه���ذ� �لدفر �ملليء بالأ�صم���اء و�لأرقام و�لعناوين 
و�لأح���د�ث �ملهم���ة و�لغام�ص���ة و�ملالحظ���ات �ىل رو�يات 
ناب�ص���ة باحلياة. قال���ت �إن �ملو�صوع���ات �لرئي�صية لعملها 
كان���ت “�جل�صد و�لن�ص���اط �جلن�صي، �لعالق���ات �حلميمة، 
عدم �مل�صاو�ة �لجتماعية وجتربة تغيري �لطبقة من خالل 
�لتعلي���م، �لوقت و�لذ�كرة ؛  و�ل�صوؤ�ل �ل�صامل حول كيفية 

كتابة هذه �لتجارب �حلياتية”. 
يف رو�يتها “ �لعار” ت�صتمر بتقدمي �صورة حلياة عائلتها 
حي���ث: ” حاول و�لدي قتل و�لدتي ذ�ت يوم �أحد يف �صهر 
مت���وز، يف وقت مبك���ر من بعد �لظهر. ” ت�صع���ى �إرنو �إىل 
جت���اوز �حلد �مل�صموح به من �ل�صر�حة:  “لقد �أردت د�ئًما 
كتابة ن���وع �لكتاب �لذي �أج���د �أنه م���ن �مل�صتحيل �لتحدث 
عن���ه بع���د ذلك، ن���وع �لكت���اب �لذي يجع���ل م���ن �مل�صتحيل 
بالن�صب���ة يل �أن �أحتم���ل نظرة �لآخري���ن. ” ترى �ن �لدب 
ينحها �لأدب م���الًذ� لكتابة ما ي�صتحيل �لتو��صل معه يف 

�ت�صال مبا�صر مع �لآخرين.. 
يف رو�يته���ا “ �حتالل “ – ترجمة ��صكندر حب�س – تاخذ 
مو�صوع���ة �لغ���رية حي���ز� رئي�صي���ا وفيه���ا �ي�ص���ا تتناول 
حياتها �ل�صخ�صية، بطلة �لرو�ية �مر�ة خرجت من جتربة 
زو�ج د�م���ت 18 عام���ا �عتربته���ا ��صبه بال�صج���ن، ترف�س 
�حلي���اة �لتقليدي���ة ب���ن زوجن تري���د �ن تتمت���ع بحريتها 
�لق�ص���وى، لكنه���ا يف �ملقاب���ل تخرج من ق�صة ح���ب فا�صلة 

�نتهت باخليانة من قبل رجل �حبته. 
رو�يته���ا “ �ل�صن���و�ت “ و�صفته���ا بانه���ا “ �ص���رية ذ�تي���ة 
جماعية”، �أ�صاد بها �لنقاد باعتبارها “ملحمة �جتماعية” 
ر�ئ���دة يف �لع���امل �لغرب���ي �ملعا�ص���ر.  ت�صتب���دل �إرن���و يف 
�ل�صرد �لذ�كرة �لتلقائية للذ�ت ب�صيغة �لغائب من �لذ�كرة 
�جلماعي���ة، مما ي�صري �إىل تاث���ري روح �لع�صر على حياتها 

�ل�صخ�صية. 
ة  ُعرف���ت رو�يات �إرن���و بتمركزها، ح���ول جتاربها �خلا�صّ
و�حلميم���ة، حيث ل تغادر �أعمالُه���ا مو��صيَع مثل �لأزمات 
�لعائل���ة، و�لإح�صا����س بالع���ار جت���اه �لطبقة �لت���ي تنتمي 
�إليه���ا، �إ�صاف���ة �إىل كتابته���ا ع���ن عالقاته���ا �لعاطفي���ة دون 
��صتع���ار�ت �أو تورية، وه���و ما ت�صّبب باإث���ارة �لعديد من 
�لنقا�ص���ات �حلاّدة عند �صدور ع���دد من �أعمالها«.. رو�يتها 
�لخرية “�ل�صاّب”، تنتمي �إىل هذه �لأجو�ء، حيث حتكي 
فيه���ا عن عالقته���ا �لعاطفية م���ع �صباب ي�صغره���ا بثالثن 

عامًا. 
ط���ورت �إرن���و رو�ي���ة �ل�ص���رية �لذ�تي���ة للق���رن �حل���ادي 
و�لع�صري���ن �أك���رث م���ن �أي كاتب �آخ���ر. ل توؤم���ن بالعقدة، 
وكتبها مزيج من �ل�صرية و�ملو�قف �لجتماعية �ل�صادمة.  
هناك من ينظر �إليها �أحيانًا ب�صفتها كاتبة ف�صائحية و�أنها 
تق���رب من ف�صائحي���ة �أنايي�س ِنن.  ترد بانه���ا حتاول �أن 
ت���روي جو�ن���ب حياتي���ة غالب���ًا م���ا ُيحج���م �لآخ���رون عن 
�لك���ر�ث بها.  وه���ي ت���رى �أن �لكتابة نوع م���ن ممار�صة 

�لكذب من �أجل نقل �أ�صياء تتعلق باحلقيقة. 

آني إرنو تصطاد نوبل من خالل الذاكرة
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ترجمة:  بسمة ناجى

تق���ول �إرن���و:  »فظيع �أن تقلل م���ن �صاأن نف�صك«.  لكنه���ا ت�صيف �أن 
»جتربة �لتقييد«، تلك �لقاعدة غري �ملكتوبة »�قنع مبكانك بن�صيبك 
م���ن �حلياة«، هى �لت���ى ت�صع حدود عامل عم���ال �مل�صانع و�ملز�رع 
�لقا�ص���ى �لذى ن�ص���اأت فيه.  رف�ص���ت و�لدة �إرنو، �لت���ى ظهرت فى 
�لكث���ري من كتاباتها، قبول �لدونية �ملفر�صة �لتى ولدت لها - فقد 
�نتقل���ت من �لعمل �ل�صاق و�لغرق بالده���ون فى م�صنع �ملارجرين 
�إىل �إد�رة مقه���ى �صغ���ري و»كان���ت ��صتثن���اًء ب���ن �أبن���اء طبقته���ا 
�لجتماعي���ة«.  دفعته���ا و�لدته���ا، �لتى تركت �ملدر�ص���ة فى �صن 12 
عاًم���ا لكنه���ا كانت قارئة نهم���ة، �إىل �لدر��صة، و�عتق���دت �أن �لكتب 
و�لتعل���م هم���ا تذكرته���ا مل�صتقبل خمتل���ف.  »كانت و�لدت���ى تغ�صل 

يديها د�ئًما قبل �أن تفتح كتاًبا«. 
�صت �لأدب فى �ملدر�صة �لثانوية  فى فرن�صا، ُينَظر �إىل �إرنو، �لتى َدرَّ
ل�صن���و�ت عدي���دة، عل���ى �أنها رمب���ا تكون �أعظ���م م���وؤرخ للمجتمع 
�لفرن�ص���ى فى �خلم�صن عاًما �ملا�صي���ة، ويعاملونها كحار�صة على 
�لذ�كرة �جلمعية.  هى �إحدى �لقليالت �ملدرجة �أعمالهن فى مناهج 
�لأدب ف���ى �ملد�ر�س �لثانوية �لفرن�صية �لت���ى يهيمن عليها �لإنتاج 
�لأدب���ى للكتاب �لذكور.  باأ�صلوب و�قعى وخمادع، تك�صف �أ�صر�ًر� 
مزعجة وجت���ارب ج�صدية غالًبا ما يت���م �إخفاوؤها:  �لإجها�س غري 

�لقانونى، و�خلرف، و�ل�صرطان، و�جلن�س. 
م���ا يي���ز �إرنو �أنه���ا �ألفت كتبها على م���د�ر �لثالثن عاًم���ا �ملا�صية 
م���ن خالل مالحظة دقيقة لالأحد�ث �حلقيقي���ة وتذُكرها؛  كل �صيء 
دقيًقا وو�قعًيا، من �لدق���ة فى ��صتخد�م �ملفرد�ت �ملنا�صبة للع�صر، 
وكلم���ات �لأغنيات، و�للون �لدقيق للبلوف���ر، وكل ذلك �صمن �صرٍد 
�آ�صر.  وقد ثبت �أن هذ� يثل م�صكلة؛  هل ت�صنف كتاباتها على �أنها 
رو�ئي���ة �أم غري رو�ئية؟  ييل بع�س �لنق���اد و�لنا�صرين �لناطقن 
باللغ���ة �لإجنليزي���ة �إىل ت�صنيفها كاأدب �صرية ذ�تي���ة �أو مذكر�ت، 
بينما ُت�صر �إرنو على �أنها تكتب رو�يات، �أدب.  ترى �أن �لنغما�س 
ف���ى ع�صر ما ورو�ية ق�صة حدثت �أثن���اوؤه، »لإعادة تكوينه وبنائه 

من �لكلمات و�مل�صاعر »ُيعد عمل �أدبى �صريح«. 
» �إن وظيفة �لرو�ئى نقل �حلقيقة.  �أحياًنا ل �أعرف �أى حقيقة تلك 

�لتى �أبحث عنها، لكنها د�ئًما �حلقيقة �لتى �أ�صعى �إليها ». 
�نتبه �لعامل �لناطق باللغة �لإنكليزية لكتبها ب�صبب �لنجاح �لأخري 
لعمله���ا �ملمي���ز »�ل�صن���ون«، �ل���ذى ترجمت���ه �ألي�ص���ون �إل �صر�ير، 
ا على  وتر�ص���ح جلائ���زة مان بوك���ر �لدولي���ة 2019 وح�ص���ل �أي�صً
جائ���زة ترجمة كربى.  ي���روى �لعمل ق�صة فرن�ص���ا من عام 1941 
حت���ى يومن���ا هذ� من خ���الل ق�صة حي���اة �مر�أة.  وه���و يعتمد على 
فرة �صباب �إرنو فى نورمان���دى، و�ملحادثات بن جنود �حلربن 
�لعامليت���ن �لأوىل و�لثاني���ة �لت���ى �صمعته���ا عندما كان���ت طفلة فى 
مقهى و�لدتها، و�لنتقال �إىل �حتجاجات مايو 1968 و�لتحولت 
�لجتماعية، كو�صول حبوب منع �حلمل، و�لتى مل يذكرها �لعديد 
من �لأطباء ف���ى �لبد�ية �أو رف�صو� و�صفها للن�صاء.  �إنها دقيقة فى 
�إ�صار�ته���ا �إىل �صع���ار�ت وتعبري�ت وب�صائ���ع ووجبات كل ع�صر.  
»بالن�صبة ىل، ذ�ك���رة �ملا�صى مرتبطة بالوجبات و�لأحاديث �أثناء 
تناوله���ا.  لذلك �أخذت هذ� كخيط مركزى.  �إنها لي�صت �لفكرة �لتى 
عمل���ت عليها فى تلك �للحظة، بل �ص���يء �آخر، �صيء عميق بد�خلى 

منذ �لطفولة.  طفولتنا هى �أ�صا�س كل �صيء«. 
لكن تز�ي���دت �أعد�د قر�ئها فى �لوليات �ملتح���دة و�ململكة �ملتحدة 
���ا ب�صبب رو�يتها �ملثرية »َح���َدث«، �لتى ترجمتها تانيا ليزىل،  �أي�صً
وُن�ص���رت ف���ى �ململك���ة �ملتح���دة ف���ى فرب�ي���ر 2019، وت���روى فيها 
�لكاتب���ة باأ�صلوب ب�صيط �لق�صة �ملروع���ة لإجها�صها غري �لقانونى 
���ل �لكتاب �لبحث �ليائ�س  وه���ى طالبة فى رو�ن عام 1963.  ُيف�صّ
لم���ر�أة ع���ن متخ�ص�س �إجها�س ف���ى �ل�صو�رع �خللفي���ة مع مرور 
�أي���ام و�أ�صابي���ع حمله���ا غري �ملرغ���وب في���ه، بينما ل ي�ص���ارك �أحد 
�أى معلوم���ات حول �مل���كان �لذى يجب �أن تذه���ب �إليه.  مع �لقيود 
�جلديدة على �لإجها�س ف���ى �لوليات �ملتحدة، ُينظر �إىل �لرو�ية 
ف���ى فرن�ص���ا و�خلارج على �أنها رو�ية يج���ب �أن ُتقر�أ.  تقول �إرنو:  
»قب���ل عامن، �أُقيم���ت �أم�صيات قر�ءة للرو�ية ف���ى �مل�صرح �لوطنى 
ا فقد وعيه  �لفرن�صى، وكان �مل�صرح ممتلًئا د�ئًما وحدث �أن �صخ�صً

فى كل �أم�صية، وغالًبا ما يكون رجاًل«. 
تعترب رو�ي���ة »َحَدث« منوذًجا لأ�صلوب �إرن���و فى �صرد �لق�ص�س؛  
�إذ �أنه���ا تعيد �صياغة �لأح���د�ث �حلقيقية بدًء� من قيام متخ�ص�س 
�لإجها����س بغل���ى �أدو�ت �لإجها����س عل���ى بوجت���از، و�ملحاولت 
�لفا�صلة، و�ل�صدمة �لنف�صية �ملوؤملة فى �لنهاية باإخر�ج �جلنن فى 
مرحا�س �جلامعة و�مل�صاكل �لطبية �لتى تلت ذلك.  كقاعدة عامة، 

تدون �إرنو �لتفا�صيل �لتى تتذكرها، ول ت�صيف �أى �صيء. 
“ ه���ل �صحبُت مندياًل لتنظيف ج�صدي؟ « تت�صاءل �لآن عن �مل�صهد 
ا م�صرًكا للجميع،  �لرهي���ب فى �ملرحا�س.  »ل �أعلم.  كان مرحا�صً
فه���ل قمُت بتنظيفه؟  ل �أعرف �إطالقا.  ل���دى فجوة هنا«.  �أ�صاألها:  
�أل تريدي���ن ملء هذ� �لف���ر�غ؟  »ل، لن �أمالأ �لف���ر�غ. « لكنها تتذكر 

عبوة �لب�صكويت �لتى و�صعت فيها بقايا �جلنن، وترجتف. 
تقول �إن �لأمر كان يتعلق ب�صعور �لتخلى.  »خ�صعت �آلف �لن�صاء 
لعمليات �إجها�س �صرية، و�أردت �إعادة �صياغة حقيقة �لأمر متاًما 
كما كان���ت حتدث فى وقتها، لأحرر نف�صى من �أى معرفة بالن�صال 
م���ن �أجل حقوق �مل���ر�أة ح�صلُتها لحًقا.  فعندم���ا حدث ىل ذلك فى 

عام 1963، 1964، مل نكن نتخيل �أن �لإجها�س �صُي�صرح به يوًما 
ما، حتى �لأطباء مل يكونو� ينطقون بكلمة فى هذ� �ل�صاأن«. 

كل كتاباتها تاأت���ى من »�حلاجة �مللحة للحفاظ على �صيء ما«، كما 
تق���ول، للحفاظ على �لذكريات كى ل ُتن�ص���ى وتختفى.  فى رو�ية 

»َحَدث«، �أر�دت »حفظ �حلدث كى ل يحدث مرة �أخرى«. 
ا،  �أح���دث كتبها �ملرجم���ة �إىل �لإجنليزي���ة، ترجمته لي���زىل �أي�صً
ه���و »ل زلُت فى �لظ���الم«، وهى يوميات �حتفظ���ت بها عن مر�س 
و�لدته���ا مبر����س �ألزهاير.  يوميات د�فئ���ة وم�صحكة فى بع�س 
�لأحيان عن تدهور حالة �أمها و�إقامتها فى �مل�صت�صفى - »و�أحياًنا 
ب�صع���ة«، ت�صح���ح �إرنو.  فى �أح���د �مل�صاهد �ملبك���رة، بينما ي�صاعد 
�أفر�د �لأ�ص���رة و�لدتها لدخول غرفة نومها، ترف���ع �ل�صيدة �مل�صنة 
�صاقه���ا عاليًا لتخطى ط���رف �ل�صجادة عمًد� كاأنه���ا تنزل فى حمام 
�ل�صباح���ة، وت�صحك على عبثية �مل�صهد مع �لآخرين.  تت�صبث �لأم 
بحقيبة �أدو�ت �لزينة ك�صورة لعدم ترك �لأ�صياء تفلت من يديها.  
تتناول �لرو�ية �أي�صا نوبات �لغ�صب �لع�صو�ئية.  »بد� �لأمر كاأن 
كل �آلم حياته���ا تطف���و عل���ى �ل�صطح م���ن جديد.  ف���ى �مل�صت�صفى، 
كان���ت ت�صيح فج���اأة:  »�أنا �أحاول جاه���دة«، �أو »مل يقدمو� ىل �أى 
�ص���يء لأتناول���ه«.  �عتادت �أن تق���ول عن زو�ر �لن�ص���اء �لأخريات 
�لالئ���ى �صاركنها غرفتها:  »ل تقلقو� عليهن، �إنهن زبائن ون�صفهن 

ل يدفعن«. 
» لذل���ك ع���اودت طفولتى �لظهور، كي���ف كانت ت�صاع���د �لنا�س فى 
مقهاه���ا من خالل تق���دمي �لطلبات على �حل�ص���اب حتى يح�صلون 
على رو�تبهم.  ما زلت ل �أ�صتطيع �لتفكري فى �لأمر بدون تاأُثر. «

م���رت بلحظ���ات بدت فيه���ا و�لدتها بعي���دة بينما بدت ف���ى �أخرى 
وكاأنه���ا تعرف كل �صيء.  �نف�صلت �إرنو عن زوجها.  تقول �إرنو:  
»ف���ى ذلك �لوقت، كن���ت �أعي�س ما يكن �أن ت�صمي���ه عالقة متقدة«، 
و�لت���ى مل تع���رف و�لدتها عنها �صيًئا.  »ظه���ر بد�خلى ذلك �خلزى 
�لقدمي �لعميق، �إذ �أن و�لدتى �أر�دت دوًما حظر كل ن�صاط جن�صى.  
وفى حلظة غريبة حًقا، بعد �أن ق�صيت ليلة مع ذلك �لرجل، ذهبت 

لروؤيتها وقالت فجاأة:  »�أل ت�صتحن؟ «. 
دونت �إرنو يومياتها للتعامل مع �لأمر.  »ت�صري �ليوميات خمرًجا 
مننح���ه لأنف�صنا حن ُنحب�ُس فى �أح���د�ث �لزمن �حلا�صر.  هروًبا 
موؤقًتا، لكنه �صاعدنى فى �لتعامل مع �ملوقف �لذى كنت �أو�جهه. «

لق���د جتاهلت �ليوميات ل�صن���و�ت دون �أن تفتحها.  »مل �أرغب �أبًد� 
ف���ى ن�صره���ا، وفى �أحد �لأي���ام، كنت على و�صك �لذه���اب فى رحلة 
�إىل جامع���ة ف���ى �لوليات �ملتح���دة، ور�أيُت �أننى يج���ب على نقل 
�ملالحظات �ملكتوبة بخط �ليد �إىل ملف ول �أعرف �ل�صبب.  مل �أَرُه 
حينها باأى حال من �لأحو�ل كتاًبا فاح�ًصا، وهذ� ما كنت �أخ�صاه«. 
ح���ن �أ�صيبت بالألزهاي���ر، �أخربتها و�لدتها �أخ���رًي� �أنها حظيت 
بطفل���ن.  كان ه���ذ� �ص���ر �لعائلة �لعظي���م.  كان لإرن���و �أخت ماتت 
ب�صب���ب �لدفتريي���ا فى �ص���ن �ل�صاد�صة.  تق���ول �إرنو:  »لق���د �أر�دو� 
طف���اًل و�حًد� فقط، ولكن بع���د وفاتها، قررو� �إجن���اب طفل �آخر«.  
�كت�صف���ت �حلقيقة وهى فى �لعا�صرة، مل ي�صع���ر �أحد �أبًد� بالرغبة 
ف���ى �لتحدث ع���ن ذلك.  »�أن���ا طفل بدي���ل، مل �أكن لأولد ل���و عا�صت 
�أختى.  هذ� �كت�صاف كبري.  مل يكن و��صًحا فى ذهنى، ومن خالل 

�لكتابة، �ت�صح �لأمر فجاأة«. 
�أح���د كتب �إرن���و �لأكرث مبيًعا موؤخًر� فى فرن�ص���ا، »�صورة �لفنانة 
ف���ى �صبابها« هو ق�صة �لتجارب �جلن�صية �لأوىل �ملقلقة ل�صابة فى 
�لثامنة ع�صرة فى عام 1958، وف�صح �لفتيات �ل�صغري�ت من قبل 
�أقر�نه���ن.  تق���ول �إرنو، وهى نا�صط���ة ن�صوية ت�صاءل���ت ذ�ت مرة 
عم���ا �إذ� كانت �صتموت »دون �أن ترى ث���ورة �لن�صاء«، �أنها �صهدت 
حتوًل هائاًل بالن�صبة للن�صاء فى فرن�صا، باعتبارها �صابة تبلغ من 
�لعم���ر 45 عاًما ف���ى ثمانينيات �لقرن �لع�صري���ن وعا�صت بطريقة 
»�صب���ه م�صتحيلة« فى خم�صينيات���ه«.  �إنها ت�صعر �أن معركة �لن�صاء 
م���ن �أجل �مل�صاو�ة فى �حلقوق قد تقدم���ت خالل �ل�صنو�ت �لقليلة 
�ملا�صية، لكنها مل تنته بعد.  قبل عقد من �لزمان، كانت تخ�صى ما 
�صع���رت به �أنه »ع���ودة �إىل روؤية تقليدي���ة، �إذ كانت �لن�صوية كلمة 
َمعيب���ة، ثم ظه���رت #MeToo.  قال �لنا�س �إن �لأمر يبدو كاأنها 
ظهرت من �لعدم ولكن هذ� لي�س �صحيًحا.  لقد ظهر جيل كامل من 
�لن�صاء فى �لع�صرينات من �أعمارهن تغريت نظرتهن �إىل �لمتياز 

�لذكوري«. 
ت�صع���ر �إرنو �أن �ل�صيا�ص���ة »ل تنف�صل عن �لكتاب���ة«.  تتعاطف مع 
�ملتظاهري���ن �ملناه�ص���ن للحكوم���ة ف���ى فرن�ص���ا.  كان���ت �صريحة 
ح���ول ما تعتربه هو����س فرن�صا بامل�صلمات �لالئ���ى �خرن تغطية 

روؤو�صهن. 
ل�صن���و�ت، �صعرت باأنها �إذ� جنح���ت فى �لكتابة ف�صتتمكن بطريقة 
م���ا م���ن »�لنتقام« لأهله���ا، وطبقته���ا �لجتماعية.  »ه���ذ� �ل�صعور 
بالنتم���اء �إىل طبق���ة �أدن���ى«.  تق���ول:  »كن���ت �لوحيدة ف���ى عائلة 
�أم���ى �لت���ى در�صت �أكاديًي���ا، ومن ناحي���ة و�ل���دى كان هناك �بن 
ع���م و�حد در����س �لتاريخ.  لذ� كان���ت �لكتابة طريق���ة يكننى من 
خالله���ا �لو�صول ل�صيء ما.  ولكننى كنت خمطئة.  �عتقدت �أننى 
�إذ� كتبت، ف�صاأنتق���م لأهلى جميًعا، لكن ل، جنحُت كفرد بب�صاطة.  

ل�أكرث ول �أقل«. 
عن جريدة اخبار االدب

بعد فوزها بجائزة 
نوبل »آنى إرنو” 
الكاتبة الجريئة

من النادر أن يشعر الكاتب بالخجل من عدد الكتب التى تبّطن جدران غرفة 
المعيشة فى منزله، خاصة حين يكون أحد أعظم الكتاب الفرنسيين على قيد 

الحياة.  لكن آنى إرنو، التى تحظى ما تنقله من صور حادة، ومفجعة أحياًنا، للحياة 
الفرنسية اليومية والطبقة العاملة والمجتمع باهتمام كبير فى العالم الناطق 

باللغة اإلنجليزية، تدرك أن أرفف كتبها تشير إلى مدى ابتعادها عن تلك الطفلة 
التى تنتمى للطبقة العاملة فى ريف نورماندى.  »هل قرأِت كل هذا؟ « صاح أحد 

أقاربها فى زيارة لمنزلها المليء بالكتب على أطراف باريس الشمالية. 
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�ملتاب���ع لالأخب���ار �ل���و�ردة ع���ن �لأ�صم���اء �ملر�صح���ة للفوز 
بجائ���زة نوبل يعي�ُس منذ �صنو�ت بنف�س �مل�صاهد ملنازلت 
ي�صهده���ا �مل�صتطي���ُل �لأخري بن �لف���رق �ملُتخا�صمة كما �أنَّ 
�لكرة تخالُف �لتوقعات وقد تق�صي من كان مناف�صًا بالقوة 
عل���ى �للقب كذلك �لأم���ُر بالن�صبة لق���ر�ر�ت �للجنة �ملانحة 
للجائ���زة �ل�صه���رية فمن���ذ �صنو�ٍت يتفاج���اأُ �ملتابع���ون باأنَّ 
�ل�صخ�صيات �لفائزة باجلائزة �لعتيدة لي�صت �صمن قائمة 
�مل�صاه���ري على �مل�صت���وى �لعامل���ي و�لإعالن ع���ن �ن�صمام 
بع�صه���م �إىل نادي نوب���ل كان مثريً� للغر�ب���ة ومن �ملعلوم 
�أن ثم���َة �ملبدعن قد لت�صيُف �إليهم �جلائزة قيمة معنوية، 
ولتزيده���م �صهرة ولت�ص���ُع موؤلفاتهم �صم���ن لئحة �أكرث 

كتب مبيعًا.
الزمن الفردي

يب���دو �أنَّ �لأعمال �لأدبية �لتي ت���دور حول �لهموم �لذ�تية 
حظه���ا �أوفر باجلائزة وهذ� مالحظ يف ن�صو�س �ل�صاعرة 
لوي���ز غلي���ك كذلك ف���اأنَّ �أعم���ال �لرو�ئي���ة �لفرن�صي���ة "�آين 
�أرنو" �لتي ف���ازت موؤخرً� بجائزة نوبل تقوُم على حلقات 
لتنف�ص���ل عن حياته���ا �ل�صخ�صية وهي بخ���الف مو�طنها 
باتري���ك موديان���و لته���دُف �إىل ترميم �حلقب���ة �لتي عانت 

فيه���ا فرن�ص���ا من وبي���ل �لحتالل �لأمل���اين بقدر م���ا تر�ها 
معكتف���ًة على زمنها �لفردي �ل���ذي يتحرُك يف �إطار �حلدث 
�لكا�ص���ف للم�صاعر �لالمرئية ي�ص���اُر �إىل �أنَّ �ل�صمري �لأول 
ه���و ماُيعقُد عليه خيُط �ل�ص���رد يف معظم �أعمال �إرنو تفتُح 
رو�ي���ة "�حل���دث" عل���ى حياة فت���اٍة يافعة وه���ي طالبُة يف 
�جلامعة تغامُر بالنغما�س يف �حلياة �لبار�صية وت�صكنها 
روحي���ة متمردة وذلك ما يفه���ُم من عنو�ن بحثها �جلامعي 
عن �ملر�أة يف �لتي���ار �ل�صريايل .ُبعدها عن �لبيئة �لأ�صرية 
�ملُحافظ���ة يخفُف عنها �لتقيد�ت كم���ا تزيُد رغبتها باحلياة 
�ملُ�صتقل���ة م���ن زخِم وحيوي���ة عالقاتها.تخت���اُر �لكاتبُة لغًة 
�صفيفة ومتحررة من وط���اأة �لزخارف و�لتزويق �لبالغي 
لدرج���ة ُيخيُل للمتلق���ي باأنها مطبوخُة م���ن �ملفرد�ت �لتي 
يتُم تبادلها يف �ل�ص���و�رع و�لأمكنة �لعامة وبذلك لتنقطُع 
�أج���و�ء �لرو�ية ع���ن ق���اع �ملجتمع.تن�ص���رُف �لبطلة نحو 
عامله���ا �خلا����س مر�قب���ًة ما يح���ُل بتكوينها �جل�ص���دي �إثر 
�لعالق���ة �جل�صدي���ة مع �صديقه���ا.�إىل �أن تكت�ص���َف باأنَّ هذ� 
�لتو��صل �حلميم���ي خلف �أثرً� يف �أح�صائها ومن هنا تبد�أُ 
�لرحلة للتخل�س م���ن �جلنن متو�صلة باملناور�ت للتمويه 
على �أزمته���ا و�لكتمان على �حلدث وبالتايل يكوُن �لبحُث 
عن طريقة لالإجها�س حمركًا ملكونات �لرو�ية.و�لكت�صاف 
عن �لظو�ه���ر �ملت�صرة ور�ء �لو�جه���ات �لإجتماعية. فما 
ت�ص���ردُه �لر�وي���ُة ليخلُو م���ن �حل�س �لي�ص���اري بعيدً� عن 
�صع���ار�ت عري�ص���ة .�إذ ت�صت�ص���ُف من �ملقاطع �ل���و�ردة يف 
�لرو�ي���ة �إ�صتن���كارً� ُمبطن���ًا للتفاوت �لطبق���ي و�لالفُت يف 

روؤي���ة  �ل�صخ�صية �لرئي�صة لتجربته���ا �ل�صعبة �أنَّ  �لهدف 
مم���ا عا�صته ه���و حتول �جل�ص���د و�حلو��س و�لأف���كار �إىل 
م�ص���در للكتابة.يتوغُل �ل�صرُد يف رو�ي���ة "�صغف ب�صيط" 
يف جغر�في���ة �جل�ص���د وتنف���رُد ثيم���ة رغبة عارم���ة مبناخ 
�لعمل �إذ تيتماهي �ل�صوت �لأنثوي مع �ملادة �ملروية حيُث 
ليخ���رُج �ل�صرُد من ح���ز�م �لعالقة �لعاطفية ب���ن �لر�وية 
"  فين�صطُر زمن �مل���ر�أة وهي وجه  وعي�صيقه���ا �ملدع���و ب"�أ
�آخ���ر للذ�ت �لكاتب���ة بن زمنن �إما �أْن مت�ص���ي �أوقاتها مع 
�لرج���ل �لغريب �أو ترقُب مو�عيد لقائه ُم�صتعيدًة يف هذه 
�مل�صاف���ة �لزمنية تفا�صيل �ملُطارح���ات �لغر�مية �ملحمومة 
وبينم���ا ت�صر�ص���ُل يف نهل �ل�ص���ور �حل�صية د�خ���ل �أقبية 
�لذ�ك���رة تفر�ُس ب���اأنَّ �ملَخ يتل���ذذ بهذ� �لفال����س باك وهو 
ق���د �أ�صبح ع�صوً� جن�صي���ًا �صبيهًا بالأع�ص���اء �لأخرى.�إذن 
تنخ���رُط �لر�وي���ة يف �ص���ر�ع م���ع �لزمن "رغب���ُت يف حِث 
�حلا�ص���ر ليع���ود ويكوًن ما�صي���ًا مفتوحًا عل���ى �ل�صعادة" 
لي�ص���ُق عل���ى �ملتلق���ي �إدر�ك مغ���زى �لعب���ارة �ملكثف���ة عن 
�لر�ب���ط �لوثي���ق ب���ن �لإيرو����س و�ل�صعادة.علي���ه ف���اإنَّ 
�ملفرد�ت �لإيرو�صية ت�صكُل معجم هذ� �لن�س �لرو�ئي  ول 
يتفخُخ �ل�صرُد بالرغبة للتخندق �صد �لرجل.ومايهُم �ملر�أة 
هو �لتموق���ع يف �للحظة �لإيرو�صية وتخدُم �لإحالت �إىل 
�للوح���ات �لفني���ة �ملحتفية باجل�ص���د هذ� �خل���ط �ل�صردي 
طبع���ًا تتقاطُع �إين �أرنو على ه���ذ� �مل�صتوى مع فر�ن�صو�ز 
�صاغان خ�صو�صاُ يف رو�يتها �ملو�صومة ب"�إبت�صامة ما"

�لب�صاطة �لبليغة

م���ا ي�صغُل �هتم���ام �ملبدع بالدرج���ة �لأوىل هو بناء هويته 
وت�صميم مايكوُن مفاتيح لن�صو�صه.وماتر�هُن عليه �إرنو 
يف �أعماله���ا �لإبد�عي���ة لي�س �إل �للغة �ملبا�ص���رة يف �ل�صرد 
و�لتبئ���ري �لذ�ت���ي ه���ذ� ناهي���ك عن �صغفه���ا بف�ص���ل زمنها 
�خلا����س ع���ن �لأزمن���ة �لتي يندث���ُر فيها كي���ان �لفرد.يذكُر 
�أ�صل���وب �إرنو يف �لكتاب���ة مبباديء �لفل�صف���ة �لظاهر�تية 
حيُث تر�ص���ُد يف �لرو�يت���ن "�حلدث" و"�صغ���ف ب�صيط" 
جتلي���ات �لرغبة يف حرك���ة �جل�صد.ومايج���دُر بالذكر هنا 
�أنَّ �ل�ص���اردة يف "�صغف ب�صيط" حتيُل �إىل م�صامن رو�ية 
"�حل���دث" معلن���ًة من خالل تو�رد �لإ�ص���ار�ت عن هيمنة 
�لطاب���ع �ل�صريي عل���ى ف�ص���اء �إبد�عاته���ا �لرو�ئي���ة كاأنها 
لتكتُب �صيئًا خارج �لذ�ت.�أكرث من ذلك فاإنَّ �ملعايُن لأعمال 
�لكاتبة �لفرن�صية يدرُك باأنها متيل �إىل لغة ُمقت�صدة خالية 
من �حل�صو ول ُتثقُل حمتوى رو�ياتها باملو�د �لتي ت�صرُف 
�لنظر عن �جلوهر يف م�صروع �لكتابة. ل�صَك �إن �لو�صوح 
يف �لتعب���ري و�لب�صاط���ة يف �ل�صياغة قم���ُة لالإبد�ع .تن�صُم 
�إرن���و باأ�صلوبها �ملممي���ز و�صفافيتها يف نح���ت �لن�صو�س 
�لرو�ئية �إىل �صف �إغوت���ا كري�صتوف ومارغريت دور��س 
و�أنطونيو �صكارميتا ،�إيرنان ريبري� ليتيليري. �إذ مايجمع 
بن ه���وؤلء هو �لتفادي م���ن �لتعقيد و�حل�ص���و و�لهتمام 
بالكثاف���ة �لتعبريي���ة و�لر��ص���ل ب���ن �لرو�ي���ة و�لفن���ون 
�لأخ���رى .�إذن �لعبقري���ة يف �لكتاب���ة لتكم���ُن يف �لفتتان 
بالرك�س يف �مل�صاحات �لرحبة بل تتمثُل يف حتديد �ملجال 

�لذي يتمكُن فيه �ملبدع من �ملنارو�ت �لفاتنة

كه يالن محمد

آني إرنو : البساطة 
الفاتنة تكسُب دائمًا
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أن “أصنع” أدًبا.  في ذلك الوقت، بالنسبة لي، كان 
األدب هو الرواية.  أردت من الواقع الذي أعيشه أن 
يكون أدًبا:  فقط حين يصبُح أدًبا سيصبُح “حقيقة” 

وشيًئا آخر غير كونه مجرد تجربة فردية.  استخدمُت 
بعفوية هذا القالب الذي كان يمّثل األدب بالنسبة 

لي وقتها. 

يب���دو بالن�صب���ة يل �أن َخل���ق تاري���خ لن�صو�صي يف نف�س 
جمازف���ة َخلق تاريخ حليات���ي.  كيف يكنن���ي �أن �أ�صرح 
طريق���ة ل �أتبّن حقائقها من خباياه���ا، حيث كل م�صروع 
ه���و تعبري ع���ن رغبة ل يكنني جتاهلها؟  م���ع ذلك، �أ�صكُّ 
يف وج���ود �صبب �آخر ينع من �لع���ودة بالزمن:  باإلقائي 
�صوًء� على �لطريقة �لت���ي ُكتبْت بها كتبي لن �أ�صتفيد �أي 
�ص���يء، لأن �لكت���اب �ل���ذي �أكتبه �لآن، يب���دو �أمامي حالك 
�لُظلم���ة.  �أيكن �أن يك���ون كالمي ذ� فائ���دة لالآخرين، �أو 

نوع من تاأريخ للكتابة؟  هذ� �أمر ل �أعرفه. 
عندم���ا ب���د�أُت كتابة “خز�ئ���ن فارغة« مل يك���ن �لهدف من 
م�صروع���ي هو �أن ك�صف ج���زء �أو كل من حياتي �ل�صابقة، 
ب���ل جم���رد ُبع���د و�حد منه���ا:  �لنتق���ال من ع���امل �لطبقة 
�لعاملة �إىل عامل �لثقافة �ملهيِمنة، و�لف�صل للتعليم.  �أذكُر 
�أن �ص���وؤ�ل �ل�صم���ري �مل�صتخدم، “�أن���ا” �أو “هي”، �نطلق 
يف �حل���ال.  مع �لردد، �قرعت عل���ى �مل�صاألة كثرًي�، ومل 
تكن قرعتي �لأوىل.  �ختار �لقدر �أنها �صتكون “�أنا”، لكن 
حقيق���ة �أنني مل �أق���رع مرة تالية تدل عل���ى �أن �لُقرعة قد 
و�فق���ت تف�صيلي.  رغم ذلك، مل يكن هناك �صك يف �ختيار 
�لرو�ي���ة قالًبا.  �صاأكتب حكاي���ة ديني�س لي�صور يف عامها 
�لع�صري���ن، �لتي جُتِه����س جنينها يف �ل�صك���ن �جلامعي، 
يف �ل�صتيني���ات، وت�صتعيد ذكري���ات طفولتها ومر�هقتها 
و�ص���وًل �إىل ه���ذ� �حل���دث.  ِبني���ة تقليدية متاًم���ا.  هكذ� 

�صاأحلل �لآن �ختيار�تي �لتلقائية �لالو�عية: 
�أن �أحاف���ظ عل���ى �ل�ص���ك يف رب���ط �صخ�صية تل���ك “�لأنا” 
ب���ي، �لكاتبة )حتى لو مل �أكن متاأكدة على �لإطالق من �أن 
�لكت���اب �صُيطَبع، كان عليَّ �أن �أخطط ل���كل �صيء(.  كتابة 
�خليال حتم���ي، �إنها و�صعية غام�ص���ة ومنيعة.  ل يكن 
لأح���د �أن يقول، “ديني�س لي�صور هي �أنِت”.  يف �حلقيقة 
�صاأكت�ص���ف لحًقا يف مقابل���ة، �أنه من �ل�صه���ل �أن �أعلَن �أن 
“ديني�س كانت ترف�س �لن�صياع لو�لديها” عن �أن �أقول 

 .» لو�لديَّ �لن�صياع  “�أرف�ُس 
�أن �أ�صتمت���ع باأك���رب ق���در م���ن �حلري���ة يف �لكتاب���ة.  قناع 
كتاب���ة �خلي���ال نزَع كل �أن���و�ع �لرقابة د�خل���ي، �صمَح يل 
�أن �أتخّط���ى كل �حل���دود و�أن �أك�ص���َف ما ظ���لَّ مدفوًنا يف 
حلقي عن �لعائل���ة، �جلن�س، �أو �ملدر�صة، باأ�صلوب عنيف 

و�صاخر. 
�أن »�أ�صنع« �أدًبا.  يف ذلك �لوقت، بالن�صبة يل، كان �لأدب 
ه���و �لرو�ي���ة.  �أردت من �لو�ق���ع �لذي �أعي�ص���ه �أن يكون 
�أدًب���ا:  فق���ط حن ي�صبُح �أدًب���ا �صي�صبُح »حقيق���ة« و�صيًئا 
�آخر غري كونه جمرد جترب���ة فردية.  ��صتخدمُت بعفوية 

هذ� �لقالب �لذي كان يّثل �لأدب بالن�صبة يل وقتها. 
كتب���ُت ثالثة كتب به���ذه �ملعتقد�ت.  ل �أق���ول �أنها مو�صع 

�ص���ك يف �لكت���اب �لثالث، “�مر�أة متجّم���دة«، حيث تقّبلت 
كلم���ة “رو�ي���ة” �ملو�صوعة على �لغالف، لك���ن هذه �ملرة 
بات���ت “�لأنا” جمهول���ة، ت�صيف �ملزيد م���ن �ل�صكوك يف 
�أنه���ا ت�صري �إىل �لكاتبة.  على �جلانب �لآخر، ُيبنى �ل�صرد 
يف �لرو�ي���ة عرب �لذكريات، ذكريات من �لطفولة و�صوًل 
�إىل حا�صر �صباب���ي )لهذ� ��صتخدمت “متجّمدة”(، �لذي 
يك���ن �أن يكون و�ق���ع �لكاتب���ة �أو �لر�وي���ة.  باخت�صار، 
�حلال���ة �لغام�ص���ة يف هذ� �لكتاب، تب���دو و��صحة حينما 
�أقابُل �لقر�ء �لذين ين�صبون جتربة �لر�وية �إيلَّ مبا�صرة، 
و�لذين �أ�صحح لهم با�صت�صالم:  “لي�صت �أنا، بل �لبطلة«. 
للمفارق���ة، �بتعدُت ع���ن قالب �لرو�ية م���ن خالل م�صروع 
�لكتاب���ة ع���ن �صخ�س �آخ���ر غ���ريي، م�ص���روع �لكتابة عن 
�أب���ي.  لي�س ب�صكل مفاجئ، بل عن طريق عملية �حتاجت 
�أعو�ًما )د�صتة من �مل�ص���ود�ت، �إحد�ها و�صلت �صفحاتها 
�إىل �ملائ���ة، ت�صه���ُد على �صعوبة تركي له���ذ� �لقالب وعلى 
جم���ود �لإلهام �أحياًنا(، حيث ب���د�أُت �أتاأمل م�صاألة �لكتابة 
ب�ص���كل ع���ام، دوره���ا ومعناه���ا باعتباره���ا ممار�صة)2(.  
لُت �إىل هذ� �ل�صتنتاج:  �لطريقة �لوحيدة �ملنا�صبة  تو�صّ
ل�صتح�ص���ار حياة تبدو غ���ري مهمة، حياة �أب���ي، دون �أن 
�أخ���ون )�لطبقة �لجتماعية �لتي �أتي���ت منها و�لتي كنت 
�صاأ�صتعريه���ا مو�صوًع���ا(  ه���ي ع���رب ت�صكي���ل و�قع هذه 
�حلي���اة بالتحدي���د وهذه �لطبق���ة �لجتماعي���ة بالتحديد 
ع���رب �حلقائ���ق �لدقيق���ة، �لكلم���ات �ملتد�ول���ة، وِقَي���م ذلك 
�لع�صر.  كان �ل�صم �لذي �خرته للم�صروع وللمخطوطة 
 La حت���ى حلظة �لنته���اء منها -�خرُت عن���و�ن “�ملكان
Place« ق���رب �لنهاية فقط- يعك�س نو�ياي بو�صوح، 
 Elements عائلية«  �إثنوغر�في���ا  �أجل  م���ن  “عنا�صر 
towards a family ethnography«.  �صعرُت 
ب�ص���دة �أن قال���ب �لرو�ي���ة �صيك���ون نوًعا من �لغ����س.  �أن 
�أجعل من �أبي �صخ�صي���ة، ومن حياته م�صري خيايل، بد� 

يل ��صتم���ر�ًر� خليان���ة �حلي���اة يف �لأدب )حتى لو مل �أعد 
مهتمة باأن �أحدد موقعي د�خل �أو خارج هذ� �لأخري(. 

�إذ� كان���ت »ه���و« ت�ص���ري �إىل �صخ����س  بطبيع���ة �حل���ال، 
حقيق���ي، فيجب �أن ت�ص���ري �إىل »�لأنا« نف�صها.  �أّي �لتبا�س 
كان �صي�صل���ُب �لكت���اب هدف���ه.  و�صعُت نف�ص���ي يف �لن�س 
كاإبن���ة ت�صارك �لعامل نف�صه �ل���ذي عا�صه �أبي، عامل �نقلب 
�صاح���ب مقه���ى، �أم���ا �لر�وية، فه���ي �أ�صت���اذة جامعية قد 
دخل���ت عامل �حلدي���ث »�ملنطقي«.  ف�صاء دخي���ل، م�صاحة 
حقيقية يك�صفها �لن�س، م���ن �مل�صتحيل �إخفاوؤها، لأن يف 
كت���اب كهذ� ف���اإن حياة �لر�وي���ة �لجتماعي���ة، و�لثقافية، 

وموقعها هي �أمور �أ�صا�صية. 
لذ� فاإن �نتقايل م���ن كتابة �خليال �إىل كتابة �لو�قع لي�س 
حلاجة يف نزع �لقناع لكن مرتبط مب�صروع كتابي جديد 
�أ�صف���ه يف كتاب���ي “�م���ر�أة« باأن���ه:  “�ص���يء ب���ن �لأدب، 
عل���م �لجتم���اع، و�لتاري���خ”.  به���ذ� �أق�صد �أنن���ي �أحاول 
�صن���ع �لأ�صمنت من مو�د �صلبة، م���ن جتارب “ُمعا�صة”، 
دون �أن �أتخّل���ى عما يجعل �لأدب �أدًب���ا، و�أ�صا�صه �لكتابة 
�جليدة، و�للتز�م �لتام باملو�صوع �لذي �أتناوله.  معناه 
���ا، بكل تاأكي���د، �أنني �أرف����س �لنتم���اء لقالب معّن،  �أي�صً
ليك���ن �لرو�ي���ة �أو �ل�صرية �لذ�تية.  حت���ى �خليال �لذ�تي 
Autofiction ل ينا�صبني.  “�لأنا” �لتي ��صتخدمها 
تب���دو يل ل�ص���ان مبني للمجهول، بال���كاد له جن�س حمدد، 
�أحياًن���ا يك���ون عاملً���ا ينتم���ي “لالآخ���ر” �أكرث مم���ا ينتمي 
�أك���رب من���ي، باخت�ص���ار.  لي����س و�صيلة  ”:  قال���ب  “�إيلَّ
لأ�صن���ع �صخ�صي���ة لنف�ص���ي، م���ن خ���الل ن�س، م���ن خالل 
ت�صوير تلقائ���ي لنف�صي، لكنه طريق���ة لأن �أ�صتوعَب، من 
خالل جتارب���ي، عالمات �لأ�صرة، �لو�ق���ع �لجتماعي �أو 
�لعاطف���ي.  �أعتق���د �أن �لقالبن، يف �حلقيق���ة، على طريّف 

نقي�س. 
عن جملة » رمان » الثقافية

األولى آداب
آني إرنو:  نحو “أنا” أكبر مني



الصحافة اإلسرائيلية تهاجم نوبل لمنحها 
الجائزة لكاتبة منحازة للفلسطينيين

بع���د �صماعه���ا بخ���رب فوزه���ا باجلائ���زة علق���ت �آين �إرنو ب���ان �لمر 
��صتغ���رق منها بع����س �لوقت لتقنع نف�صها بانه���ا ح�صلت على نوبل، 
ث���م ��صافت �ن �جلائ���زة �صتجعلني �لتزم �ك���رث بالكتابة عن �لق�صايا 
�ل�صائك���ة يف جمتمعاتنا، وعندما �صاألته���ا �ل�صحافة �ين كانت عندما 
مت �ع���الن فوزها باجلائ���زة قالت:  كنت يف �ملطب���خ لوحدي، ��صتمع 
للر�دي���و لأع���رف من ف���از، ثم ��صاف���ت:  كنت �آم���ل �أن تذهب �جلائزة 
�إىل �صلم���ان ر�صدي.  تبت�صم لل�صحفين �لذي���ن جتمهرو� �مام �صقتها 
وه���ي تق���ول: ” �فك���ر �لآن بو�لدّي وعائلت���ي.  �أ�صع���ر وكاأنني بذلت 
ق�ص���ارى جهدي م���ن خالل حيات���ي يف عيونهم “.  تق���ول �ن �لكتابة 
له���ا تاث���ري �أن �لكتاب���ة “لها تاأث���ري على �أولئ���ك �لذين يق���ر�أون وعلى 
�أولئ���ك �لذين ل يق���ر�أون”، وعن �خلطاب �لذي �صتلقي���ه عند ت�صلمها 
�جلائزة قالت:  �لدب لي�س حمايد�، ومل يكن يوما بعيد� عن �لق�صايا 
�لك���ربى..  عندم���ا �حتدث ع���ن م�صوؤولية �لكات���ب و�لتز�مه �فكر يف 
ج���ان بول �صارت���ر و�لبري كامو ث���م ��صافت “وظيفت���ي �لكتابية هي 
د�ئم���ا �لو�صول �إىل ما هو و�قع بالن�صب���ة يل، �صو�ء كان و�قع �ملر�أة 

�أو �لو�قع �لجتماعي«. 
بع���د �إع���الن نيله���ا جائزة نوب���ل ل���الآد�ب 2022، هاجم���ت �ل�صحافة 
�لإ�صر�ئيلي���ة �لأديب���ة �لفرن�صي���ة �آين �إرن���و، وو�صف���ت جريوز�لي���م 
بو�ص���ت ح�ص���ب تقرير ن�ص���ره موقع “ �جلزي���رة “ �إرن���و بكونها من 
“�أ�صد �ملوؤيدين حلركة مقاطعة �إ�صر�ئيل و�صحب �ل�صتثمار�ت منها 
وفر�س عقوبات عليها وقال���ت �ل�صحيفة �لإ�صر�ئيلية �إن �أديبة نوبل 
-�ملعروفة مبيولها �لي�صاري���ة- عار�صت �لتعاون �لثقايف بن فرن�صا 
و�إ�صر�ئي���ل ع���ام 2018، ووقعت ر�صالة �إىل جانب ح���و�يل 80 فناًنا 

�آخري���ن �أعربو� فيها عن غ�صبهم لإقامة “�ملو�صم �لثقايف �لإ�صر�ئيلي 
�لفرن�ص���ي” من قبل �حلكومتن. وقالت �لر�صالة �إن �ملو�صم �صاعد يف 
“تبيي�س” �صورة �إ�صر�ئيل، و�أ�صافت “�أن �للتز�م �لأخالقي يلي 
على �أي �صخ�س ذي �صمري �أن يرف�س تطبيع �لعالقات مع �إ�صر�ئيل«. 
و�أ�صاف���ت �ل�صحيفة �أن �إرنو وّقعت عل���ى ر�صالة تطالب بالإفر�ج عن 
�ملنا�ص���ل �للبن���اين �ملعتقل يف فرن�ص���ا منذ �لثمانيني���ات جورج عبد 
�لل���ه، �ل���ذي ُحك���م عليه بال�صج���ن �ملوؤبد ع���ام 1982 لتهام���ه بغتيال 
�مللح���ق �لع�صكري �لأمريكي �ملق���دم ت�صارل���ز �آر ر�ي، و�لدبلوما�صي 
�ل�صحيف���ة  وبح�ص���ب  �صيمانت���وف.  ب���ار  يعق���وب  �لإ�صر�ئيل���ي 
�لإ�صر�ئيلي���ة، فقد و�صف���ت �لر�صالة �لتي وقعته���ا �أديبة نوبل �مللحق 
�لع�صك���ري �لأمريك���ي و�لدبلوما�ص���ي �لإ�صر�ئيل���ي باأنهم���ا “عم���الء 
ن�صطون للمو�ص���اد ووكالة �ملخابر�ت �ملركزي���ة”، بينما و�صفت عبد 

�لله باأنه “ملتزم جتاه �ل�صعب �لفل�صطيني و�صد �ل�صتعمار«. 
ويف ع���ام 2021، وقع���ت �إرن���و عل���ى ر�صال���ة بعنو�ن “خط���اب �صد 
�لف�ص���ل �لعن�ص���ري”، �صجبت في���ه �حل���رب �لإ�صر�ئيلي���ة على غزة.  
وج���اء يف �لر�صال���ة “تاأطري )�لأح���د�ث(  على �أنها ح���رب بن طرفن 
مت�صاوي���ن هو �أمر خاطئ وم�صلل.  �إ�صر�ئيل هي �لقوة �مل�صتعمرة.  
فل�صط���ن م�صتعَم���رة.  ه���ذ� لي����س �صر�ًع���ا:  ه���ذ� ف�ص���ل عن�صري”، 

بح�صب جريوز�ليم بو�صت. 
ويف ن�صخت���ه �ل�ص���ادرة باللغ���ة �لفرن�صية، قال موق���ع جملة “تايز 
�أوف �إ�صر�ئي���ل” �إن �لكاتب���ة �لفرن�صي���ة عل���ى م���ّر �ل�صن���ن “عرف���ت 
بالتز�مه���ا جت���اه �لي�ص���ار �ملتط���رف، ول �صيم���ا م���ن خ���الل ن�صاطه���ا 

�ملناه�س لإ�صر�ئيل«. 
وقال���ت �ملجلة �إنه بدعم من �ل�صيا�صي و�لربملاين �لفرن�صي جون لوك 
ميلون�ص���ون زعيم حزب “فرن�صا �لأبي���ة”، �ن�صمت �إرنو �إىل “برملان 
�لحتاد �ل�صعبي” �لذي ح�صد �صخ�صيات من �لعامل �لنقابي و�لفكري 

خلف تر�صح ميلون�صون لالنتخابات �لرئا�صية لعام 2022. 

وذك���رت �ملجل���ة �لإ�صر�ئيلي���ة �أن �لأديب���ة �لفرن�صي���ة وقع���ت يف 19 
حزي���ر�ن 2017 مق���ال ن�ص���ر ب�صحيف���ة لومون���د، لدع���م �لنا�صط���ة 
حوري���ة بوتلجة �لناطق���ة �لر�صمية با�صم حرك���ة “�أهايل �جلمهورية 
بفرن�صا�لت���ي تن���دد باملا�ص���ي �ل�صتعم���اري وتناه����س �لتمييز �لذي 

يتعر�س له �أحفاد �ل�صكان �مل�صتعمرين وترف�س �لعن�صرية. 
ويف ع���ام 2019، وقع���ت �لأديب���ة �لفرن�صية دعوة ن�ص���رت يف جملة 
ميدي���ا ب���ارت، ملقاطع���ة م�صابق���ة �لأغني���ة �لأوروبي���ة يف ت���ل �أبيب، 
بح�ص���ب تايز �أوف �إ�صر�ئيل.  وقال موقع “ين���ت نيوز �لإ�صر�ئيلي 
�إن �لأديبة �لفرن�صية �صاركت مع 100 فنان ومثقف من بلد�ن خمتلفة 
يف توقيع �لعري�صة �لتي دعت ملقاطعة �مل�صابقة، وورد فيها �أنه “من 
14 �إىل 18 مايو/�أي���ار، تعتزم قن���و�ت �لتلفاز �لفرن�صية بث م�صابقة 
�لأغني���ة �لأوروبية لعام 2019 �لت���ي �صتقام يف تل �أبيب، يف منطقة 
رمات �أبيب �ملقامة على �أنقا�س قرية �ل�صيخ مون�س، وهي و�حدة من 
مئات �لقرى �لفل�صطينية �لتي �أفرغت من �صكانها ودمرت عام 1948 

عندما �أقيمت دولة �إ�صر�ئيل«. 
و�أ�صاف���ت �لعري�ص���ة �أن “ه���ذه �لر�صال���ة تبدو جوف���اء يف حماولتها 
ت�صتيت �نتباهنا عن �نتهاكات حقوق �لإن�صان للفل�صطينين.  �لتمييز 
و�لإق�ص���اء ر��صخ���ان بعم���ق يف �إ�صر�ئي���ل، حي���ث مت تبن���ي قانون:  
�إ�صر�ئي���ل دولة �ل�صعب �ليهودي..  يف 19 مت���وز 2018، �لذي �أعلن 
�أن �ليهود فقط هم من لهم �حلق يف تقرير �مل�صري �لقومي، وبالتايل 

مت تكري�س �لف�صل �لعن�صري ر�صمًيا يف �لقانون”. 
من �ملثري �ن �إرنو عندما ر�صحت �لعام �ملا�صي للفوز باجلائزة وكان 
��صمه���ا يف �ملقدمة �صرحت ب���اأن �جلائزة “ �صاغطة “ و�ن �حل�صول 
عليه���ا لي�س هو م���ا ت�صعى �ليه من خالل �لكتاب���ة.  ويف مقال ن�صرته 
بعنو�ن “ نحو “�أنا” �أكرب مني “ – ترجمة كرمي عبد �خلالق – كتب 
�إرن���و: ” �أ�لن�صبة يل، كان �لأدب هو �لرو�ية.  �أردت من �لو�قع �لذي 

�أعي�صه �أن يكون �أدًب:  فقط حن ي�صبُح �أدبا �صي�صبُح “حقيقة”. 
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