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 تأويل النص

 من أجل تأوٌل جدٌد للنص األدبً

بدأت الهٌرمنٌوطٌما، )علم التأوٌل(، كمصطلح لدٌم طرٌمه داخل دوابر الدراسات البلهوتٌة العامة 

كجهاز من المواعد والمعاٌٌر التً ٌجب أن ٌتبعها المفسر لفهم النص الدٌنً، وظلت آلٌة داخلٌة متعلمة 

البلهوت البروتستانتً لمدة من الزمن، حتى أتى المفكر األلمانً الشهٌر بالنص الدٌنً وبالخصوص عند 

فً أوساط رواد الهٌرمٌنوطٌما، "شبلٌر ماخر" الذي نمل المصطلح من دابرة االستخدام البلهوتً لٌكون 

 علما ودربة لعملٌة الفهم وشروطها فً تحلٌل النصوص.

هو وسٌط لغوي ٌنمل فكر المؤلف إلى  ومجمل نظرٌات هذا المفكر متركزة على أساس أن النص

المارئ، وبالتالً فهو ٌشٌر فً جانبه اللغوي إلى اللغة بكاملها، وٌشٌر فً جانبه النفسً إلى الفكر الذاتً 

لمبدعه، والعبللة بٌنهما جدلٌة صرف، وأنه كلما تمدم النص فً الزمن كلما زاد غموضا وتعمٌدا فً 

ى سوء الفهم منه إلى الفهم، وعلى ذلن ال بد من لٌام علم ٌعصم المارئ الفهم بالنسبة لنا، وصرنا ألرب إل

من سوء الفهم مهما تمدم الزمن، لذا ٌنطلك شبلٌر ماخر لوضع لواعد الفهم من تصوره لجانبً النص، 

اللغوي والنفسً، فٌحتاج المفسر للنفاذ إلى معنى النص إلى موهبتٌن؛ الموهبة اللغوٌة، والمدرة على 

 إلى الطبٌعة البشرٌة. النفاذ 

جانب موضوعً ٌشٌر إلى اللغة، وهو ذلن المشترن الذي ٌجعل عملٌة  -فهنان وفً أي نص جانبان 

الفهم ممكنة ومتولعة، وجانب ذاتً ٌشٌر إلى فكر المؤلف وتصوره وٌتجلى فً استخدامه الخاص للغة. 

بنابها بغٌة فهم المؤلف أو فهم تجربته  وهذان الجانبان ٌشٌران إلى تجربة المؤلف التً ٌسعى المارئ إلى

دونما احترام ألولٌات االعتبار؛ بمعنى أنه ٌمكن للمارئ أن ٌبدأ من االستعمال الخاص للغة كما ٌمكنه أن 

 ٌبدأ من الفهم المشترن فكلٌهما ٌؤدي إلى اآلخر.

ما ٌحمك أهدافه  وإن من إسماطات التأوٌل أن النص الُمؤول ٌخضع وٌُحكم بسلطة المارئ فٌُعمل فٌه

وٌحشد تلن المعانً النفعٌة لخدمة تلن األهداف المرجوة، والتً من أجلها تم التأوٌل ونستطٌع أن نطلك 

على هذا النوع التأوٌل النفعً أي أن المارئ ٌُعمل عمله وأدواته اللغوٌة وٌحشدها من أجل تأوٌل النص 

 هدفه المعٌن الذي من أجله تصدى لتأوٌل النص. لبلستفادة منه أو لتأٌٌده سٌاسٌاً أو فكرٌاً ؛ لٌحمك

 

والرؤٌة التفسٌرٌة للنص إنما تموم على أساس الفهم، والطبٌعة التً تحدد ماهٌة النص الُمفسر، وإن 

النفس وما تعنٌه إنما هً الُمحرض األول للرؤٌة التفسٌرٌة التً تَسمط تحت ُسلطة النص الُمفَسر، بمعنى 

ً التً تُعطً المسوق األول لتفسٌر النص وتأوٌله، على حسب ما ٌتصوره أن االسماطات النفسٌة ه

 اإلنسان واعتماده الذي ٌجري علٌه سٌاق النص الُمفَسر.
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وهذه الرؤٌة النفعٌة لتأوٌل النص لٌست فً ممام الذم بل هً فً ِعداد المدح ألنها من صمٌم تلن المجادلة 

التً اهتمت بالتأوٌل والتفسٌر، وإن كانت لخدمة ما تعتمده من  والمدافعة الفكرٌة لتلن المدارس اإلسبلمٌة

أفكار وهذه المحاوالت جعلت النص المرآنً نص نشط نص مدروس ومتفاعل مع مستجدات الحٌاة، 

والحركة التجدٌدٌة التً تتصدى لها تلن المدارس الفكرٌة التً جعلت من النص األساس الذي تبنً علٌه 

 نهم بأن ٌجدد خطاب وطرح هذا األساس الفكري.فكرها وإن طالب البعض م

إنما هً تلن النزعة الُسلطوٌة للنص وامتبلكه وتصور أن النص فمط هو صالح لتلن الفكرة التً من 

أجلها كان تأوٌل وتفسٌر النص، وهذا ما ٌحمك المعنى الذي تنادي به نظرٌة التلمً أن النص هو ُملن 

ف حاضر وٌُشرع لمفاهٌم كما ٌتفاعل مع المارئ بل إن المؤلف هنا للمارئ، ولكن ٌختلف معها أن الُمؤل

هو ذلن المطلك الذي ال تصل فكرة النص إال بوجوده الحتمً، ألنه نص ُممدس وإن كان ال ٌختلف كثٌر 

 عن كونه نص أدبً ٌمكن أن ٌُعمل فٌه مناهج نمد وتحلٌل النص األدبً المعروفة.

 والتاويل  هانس روبيرت ياوس

، محاوالً تبٌان 1996الباحث االلمانً هانز روبٌرت ٌاوس نشر كتاب "جمالٌة التلمً" فً المانٌا عام 

سبل تأوٌل جدٌد للنص األدبً، عبر نمد ورصد وتفكٌن مختلف المماربات التً عرفها النمد الغربً من 

 الرمزٌة الى الوالعٌة الى البنٌوٌة فالتفكٌكٌة...

جمته الباحث المغربً رشٌد بنحدو، وٌصدره فً الماهرة "المجلس األعلى هذا الكتاب المهم لام بتر

 للثمافة" من ضمن "المشروع المومً للترجمة".

 اخذنا فصبلً من فصول الكتاب عنوانه "االنتاج والتلمً، اسطورة األخوٌن العدوٌن".

*** 

لتلمً" بمظهر األخوٌن العدوٌن. لم ٌحدث أبداً فً تارٌخ التجربة الجمالٌة أن ظهر مفهوماً "اإلنتاج" و"ا

إال أن ما ٌدعو للدهشة هو إثبات أنهما، فً لحظة معٌنة كانا كذلن بالفعل. فبمناسبة الجدل الذي دار فً 

الستٌنٌات حول نمد األٌدٌولوجٌات، احتدم النماش حول مسألة "تنازع التأوٌبلت". وكان الغرض آنذان 

مبلً حاسماً فً كل "ممارسة" اجتماعٌة"، عامبلً أٌضاً ٌحدد هو معرفة ما إذا كان اإلنتاج، بصفته عا

مجموع النشاط الجمالً أو كان التلمً، على الرغم من تبعٌته لئلنتاج، ال ٌمثل شرطاً أولٌاً ٌتولف علٌه 

 فهم النص األدبً.

ة ـ ألن ومن أجل التحمك من بطبلن هذا السجال حول أسبمٌة وجهة النظر المادٌة أو وجهة النظر المثالٌ

جمالٌة اإلنتاج وجمالٌة التلمً مترابطتان بطبٌعة الحال ـ كان ٌكفً االحتكام الى سلطة ال ٌمكن أبداً 

فً معرض وصفه  1857الذي ٌصادر فً  Karl Marxاتهامها بالمثالٌة، وٌتعلك األمر بكارل ماركس 

لكل استهبلن جانبه اإلنتاجً.  الجدلً لسٌرورة رواج السلع، على أن كل إنتاج ٌستجٌب للتلمً، مثلما أن

بمثال الممارسة الجمالٌة بالضبط لٌوضح هذه العبللة الجدلٌة، حٌث لال "إن  Marxولد استشهد ماركس 

الموضوع الفنً ٌخلك جمهوراً للفن ولمنتجاته )...( أي ذاتاً للموضوع )...(. وبنفس الكٌفٌة، ٌحدد 
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ن بواسطة حاجة تعٌن له غاٌاته. وبموجب هذه الجدلٌة االستهبلن تدابٌر المنتج ما دام أنه ٌتطلب ذا

 نفسها ٌتدخل فً حمل الرواج والتداول ما ننعته الٌوم بـ"التواصل األدبً".

ولمد تعرض نشاط اإلنتاج ونشاط التلمً لنفس المدح والتشهٌر، بحٌث تم اعتبارهما منذ عهد طوٌل ابنٌن 

ة واألنثروبولوجٌا المسٌحٌة. ولد كان على نظرٌة غٌر شرعٌٌن انجبتهما اإلبستمولوجٌا الكبلسٌكٌ

تلن  Poiesisالتجربة الجمالٌة أن تنتظر ولتاً طوٌبلً لتتخلص من ذلن المٌد الثمٌل الذي كبلت به فعل الـ

اللعنة التً فرضها التملٌد التوراتً على كل عمل. وتزامناً مع ذلن، لٌد مفهوم "محاكاة الطبٌعة" كل 

حّدت األفبلطونٌة، التً تؤمن بأال معرفة بدون استنباط، من حرٌة فهم العملٌات ابتكار مبدع، فٌما 

الذي أمكنه، منذ شلجر  Faber Homoاإلنتاجٌة. ولد كان ضرورٌاً انتظار التصور الحدٌث لـ

Scaligerنشدان وضعٌة الـ ،Alter Deus  اإلنسان الصانع( ومنذ فٌكو(Vico إدران حمٌمة ما أنتجه ،

م منح نشاطً اإلنتاج والتلمً حك صٌاغة تصوٌرهما النظرٌٌن الخاصٌن. وٌؤشر التداخل بٌن بنفسه، لٌت

فً كتابه )"مدخل الى منهج لٌوناردو  Valeryاإلنتاج والفهم )أو البناء والمعرفة(، كما لال فالٌري 

( على والدة "إبستمٌة" حدٌثة تؤسس duction ? la m?thode de l?onard de vincyدافنشً" 

 ضمنها العبللة المشتركة بٌن اإلنتاج والتلمً علَم الجمال وعلم التأوٌل بوصفهما علمٌن حدٌثٌن.

 عبللة أخوٌة

بٌد أننا ال نفتمر الى شهادات متعددة تثبت العبللة التكاملٌة واألخوٌة بٌن اإلنتاج والتلمً لبل أن ٌرلٌا الى 

 Achilleة، لعل من ألدمها وصف درع أشٌل مستوى النظٌرتٌن. وحسبً أن أشٌر هنا الى بعض األمثل

وما ٌعمبها(. فالمؤلف هومٌروس ٌمدمه لنا بما هو نتاج عمل  478، ص. 18فً "اإللٌاذة" )الفصل 

هٌفاٌسطوس. أما بووٌزٌس اإلله الماهر، فٌوجه رؤٌة المتفرج اإلنسانً لتخترق الكون كله وتجٌل نظره 

ن اكثرها نببلً وانتهاء الى أكثرها تعلماً باللعب، وهو رلصة عبر كافة حمول النشاط البشري، ابتداًء م

جزٌرة كرٌت التً تسٌج بدابرتها التعارض بٌن الحرب والسلم، بٌن الحفل والعمل. وٌكشف لنا المثال 

الثانً، وهو تارٌخ تفسٌر التوراة، كٌف أن تلمً نص ممدس، بعد أن كان سلبٌاً فً األصل، لد أمكنه أن 

اد األحماب تلمٌاً فاعبلً ومنتجاً. أما الشروح النحوٌة والتأوٌل ونظرٌة المعانً األربعة ٌصبح على امتد

لكبلم هللا، فلم تكن تستهدف إعادة بناء المعنى األصلً للنص، بل إتاحة تطبٌمه على األحوال التارٌخٌة 

، فإن تأوٌل الشراح للكنٌسة ولكل مؤمن، وهو ما ٌعنً ال محالة تصوراً إنتاجٌاً للنص. وبنفس الكٌفٌة

)اإلله اآلخر( بطرٌمة جدٌدة  Doxaالٌهود للتوراة على نحو صوفً ورمزي ساعد شعبهم على تأوٌل الـ

العبرٌة مرادفة اشتمالٌاً لكلمة  Kaballeتناسب معاناتهم للنفً واالضطهاد. ولهذا السبب، اعتبرت كلمة 

Receptio .الرأي السابد( البلتٌنٌة( 

ممارسة  Essaisأن ٌبتدع فً مؤلفه "أبحاث"  Montaigneوبعد ذلن بكثٌر، أمكن للفرنسً مونتٌنً 

كتابٌة تمثل فً حد ذاتها لراءة منتجة تعبر عن تمرس بالنص وعن تمرس بالذات فً نفس اآلن، محممة 

اإلنتاج فً الكتابة الى لد رلّى بُعد  Montaigneبذلن اتحاداً وثٌماً بٌن التلمً واإلنتاج. ذلن أن مونتٌنً 

ممام المعرفة بالذات: "لم أصنع كتابً لدر ما صنعنً كتابً. كتاب متعاٌش مع كاتبه، له حٌاته الخاصة 

(. وترابطاً مع ذلن، تصور نشاط المراءة بكونه ـ لبل 181فٌما هو جزء من حٌاتً )الجزء الثانً، ص 
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ماً فً إنتاج معنى النص، مستبماً بذلن كل شًء ـ فعل تلك منتج. كما حرر المارئ لٌصبح مساه

األلمانً الذي ٌمضً مبدأ التأوٌل عنده بأن المارئ أحسن فهماً للنص  Schleiermacherشبلٌرماخر 

من الكاتب نفسه، وذلن فً لوله: "المارئ الكفء هو من ٌكتشف نصوصاً ممتازة أخرى ضمن ما 

 (.24ر غنى )الجزء األول، ص.تصوره الكاتب وكتبه ومن ٌمنحها دالالت وأوجهاً أكث

على مبدأ التفاعل بٌن اإلبداع والتأوٌل لٌجعل منه، لمرنٌن  Schleiermacherولد حافظ شبلٌرماخر 

بعد ذلن، أساس نظرٌته الهٌرمٌنوطٌمٌة، هذا فً الولت الذي كانت فٌه الجمالٌة المثالٌة الرومانسٌة 

ة بذلن الصلة بٌن اإلنتاج والتلمً، بٌن العمل وآثار األلمانٌة تؤكد من جدٌد فكرة استمبلل الفن، لاطع

المراءة. فالفن المستمل موجود فً ذاته وال هدف له سوى التحمٌك )التعبٌر( الذاتً لئلنسان الذي ٌنتجه أو 

ٌتأمله. فهو ٌنمله الى عالم متحرر من إكراهات العالم الوالعً ومتناف مع كل بعد اجتماعً، عالم ال 

 ات المنعزلة لفرد هو المارئ.تتلماه سوى الذ

 امتداد الفن

مبدأ  Hegelوفً ممابل هذا التصور، الذي ٌلغً فً الفن كل بعد تواصلً واجتماعً، سٌكرس هٌجل 

"امتداد الفن الى اآلخر"، حٌث ٌمول: "مهما حاول العمل الفنً أن ٌبنً عالماً متماسكاً ولابماً من تلماء 

نفسه، فإنه، بصفته موضوعاً والعٌاً، ال ٌوجد لذاته، بل ٌوجد لنا نحن، أي من أجل جمهور ٌتأمله 

 (.276، ص Bassenge ،1955، منشورات باسٌنج Esth?tiqueوٌنتشً به". )علم الجمال 

 Walterوسنصادف وجهة النظر هذه فً العصر الحدٌث عند فٌلسوف فرنسً ندٌن له ولـالتر بنٌامٌن 

Benjamin  بفضل رد االعتبار لنظرٌة التلمً، التً ظل أنصار كل من المثالٌة والماركسٌة ٌستخفون

الذي شغلته  Jean - Paul Sartreبها الى غاٌة منتصف المرن العشرٌن، وألصد به جان بول سارتر 

" عمماً وثراًء. فمد Qu'est -ce que la litt?ratureهذه المضاٌا فً أكثر صفحات كتابه "ما األدب؟ 

حلل جدلٌة العبللة بٌن بعدي اإلنتاج والتلمً فً الممارسة األدبٌة، بٌن الكتابة والمراءة، على أساس أن 

نص ولراءته: "ال ٌمكننً أن أكشف وأن أنتج فً آن أي كاتب ال ٌمكنه أن ٌتجاهل الفجوة بٌن تكون ال

واحد. فاإلبداع ٌستهدف ما لٌس جوهرٌاً بالنسبة للنشاط اإلبداعً. إن الموضوع المبدع، حتى ولو ظهر 

لآلخرٌن نهابٌاً، ٌبدو لنا مولوف التنفٌذ باستمرار، فباستطاعتنا دابماً أن نغٌر هذا السطر أو هذا اللون أو 

و ال ٌفرض نفسه أبداً. إن النص المنتج منفلت من الذات المنتجة التً ال تتحمك أبداً من هذه الكلمة، فه

 شكله النهابً.

فإدراكه من حٌث هو موضوع ٌتطلب نظر اآلخر الٌه، أي نظر المارئ. ولهذا السبب، ٌضطر الكاتب 

ن إمكانٌة الكتابة والمراءة الى التولف لٌتمكن من المراءة. فالفجوة بٌن اإلنتاج والمادة المنتجة تحول دو

فً آن واحد. فلو كان الكاتب ٌكتب لنفسه فمط لما أمكن للنص أن ٌوجد بما هو موضوع. "إن عملٌة 

الكتابة تفترض عملٌة المراءة باعتبارها مبلزمة جدلٌاً لها )...(. فاتحاد الكاتب والمارئ هو الذي ٌمنح 

 العمل. فبل فن إال من أجل اآلخر وبواسطة اآلخر". الحٌاة للنص بما هو موضوع والعً ومتخٌل أنتجه

المستفزة: "ألشعاري ذلن المعنى الذي ٌعطٌه إٌاها  Val?ryإن هذا االستدالل ال ٌثبت فمط لولة الٌري 

المارئ، بل ٌستبك كذلن نظرٌة التلمً والتأوٌل التً ستتطور فً الستٌنٌات. فالحل الجدلً الذي ٌمترحه 
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العبللة بٌن اإلنتاج والتلمً ٌفتح أمام المارئ مجال "إبداع موجه"، أي ما أدعوه  إلدران Sartreسارتر 

فً اصطبلحً الخاص "تلمٌاً منتجاً": "إن المارئ واع بأنه ٌكشف وٌخلك فً آن واحد، ٌكشف وهو 

للمارئ سٌحددها الحماً ولجانج إٌزر  Sartreٌخلك وٌخلك وهو ٌكشف". وهذه الملكة التً ٌمنحها سارتر 

Wolfgang iser  .بدلة أكثر من خبلل مفهوم "بٌاضات" النص: "ال شن فً أن الكاتب ٌوجه المارئ

لكنه ٌكتفً بتوجٌهه. فالشواخص التً ٌنصبها ٌفرق بٌنها الفراغ، لذلن ٌجب الوصل بٌنها وتجاوزها". 

ة التجربة ، فٌفترض حرSartreٌأما "مٌثاق المروءة بٌن الكاتب والمارئ" الذي ٌتحدث عنه سارتر 

الجمالٌة "هكذا إذن تكشف حرٌتً إذ تتجلى عن حرٌة النص" وٌضع سلفاً نظرٌة "النصٌة" موضع 

سؤال، هذه النظرٌة التً تموم على اعتبار النص، بما هو "كتابة" موضوعاً مطلماً ال ٌساهم ضمنه 

موعة من المارئ فً عملٌة بناء المعنى، مما ٌعنً نسٌان أن كل أدب تواصل ولٌس فحسب "مج

 "االختبلفات".

 

 منعطف الستٌنات

انتصاراً لمبدأ "انغبلق النص" الذي ال شن فً  Sartreوٌمثل منعطف الستٌنٌات بالنسبة لنظرٌة سارتر 

أنه سمح بوصف أدق للنصوص، لكنه استتبع فً اآلن ذاته عودة الى المثالٌة البنٌوٌة. فإذا اعتبرنا النص 

تاجه )ما لبل النص( كلٌة عن تلمٌه )ما بعد النص( فإننا نجازف برؤٌة هذا نتاجاً منجزاً وتاماً ٌنفصل إن

النص ٌتفكن وٌتجزأ ضمن نكوص ال متناه لـ"إنتاج نص" مكتف بذاته. وهذا ٌعنً أن الكتابة موضوع 

مثالً، أي والع موجود لذاته. والحك أن هذا التصور ال ٌعدو كونه للباً لتلن العبللة المدٌمة بٌن النص 

الى هذا الملب  Umberto Ecoلعالم التً تصدر عن تملٌد "الكتابة الممدسة". ولد أشار أومبٌرتو إٌكو وا

فً لوله الموجز المفحم: "لمد أخطأت المرون الوسطى حٌن اعتبرت العالم نصاً وأخطأ العصر الحدٌث 

 حٌن اعتبر النص عالماً".

تهدف، إذا لم أسا الفهم، إعطاء أساس جدٌد وفً الولت نفسه، تطور نمد جدٌد مدعوٌّ "تكونٌاً" اس

للعبللات الجدلٌة بٌن اإلنتاج والعمل المنتج. فمد استبدل هذا النمد البحث فً "تكونه" بوصف النص من 

حٌث هو نتاج مكتمل، ال على أساس تصور بٌوغرافً أو عضوانً، بل على أساس فرضٌات متعلمة 

"ما لبل النص"، فرضٌات ٌتم إثباتها أو دحضها. وهذا بحٌثٌات هذا النص وهو فً طور التشكل، أي 

أهمٌة خاصة، سواء تعلك األمر بالفجوة بٌن الكتابة  Sartreٌعنً إٌبلء المضاٌا التً أثارها سارتر 

والمراءة أو بتماسن سٌرورة الكتابة أو بسلبٌات التحوٌبلت أو إٌجابٌاتها أو بالمفزة النوعٌة بٌن ما لبل 

بً أو بالعبللة بٌن التكون الذاتً والشفرة الثمافٌة الجماعٌة أو أخٌراً، وهذا هو األهم، النص والنص النها

بـ"أفك تولع" المراء الذي ٌأخذه الكاتب بعٌن االعتبار فً أثناء الكتابة. ذلن أن جمالٌة اإلنتاج وجمالٌة 

ذاته من التكون وأن الثانٌة التلمً لٌستا فمط متكاملتٌن من حٌث إن األولى تنهً عملها حٌن انتهاء النص 

تتخذ اكتمال النص منطلماً لعملها. فالتحلٌل التكوٌنً، حتى حٌن ٌختص بموضوع الكتابة ال بد وأن 

الكاتب  Sartreٌصادف مسألة التلمً باعتبارها جزءاً ال ٌتجزأ من عملٌة إنتاج المعنى. فكما أن سارتر 

 وٌنً فً حاجة الى نمد المتلمً.فً حاجة الى تعاون المارئ معه، فإن النمد التك
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ولن أستطٌع توضٌح هذه اإلشكالٌة على نحو ناصع إال باالستشهاد بمثال مستوحى من األدب المعاصر 

ٌشغل كافة النظرٌات الممكنة والمحتملة التً تتعلك بالترابط الجدلً بٌن اإلنتاج والتلمً، وٌتعلك األمر 

بعة "لو أن مسافراً فً لٌلة ممطرة.. التً ٌكتسً فصلها العاشر الرا Italo Calvinoبرواٌة إٌتالو كالٌنو 

لادت  Silas Flanneryداللة خاصة فً هذا الصدد. فهو عبارة عن مذكرات كتبها سٌبلس فبلنري 

المؤلف الى أن ٌدمج فً نصه نوعاً من النمد "التكوٌنً" بواسطة تمنٌة "التمعٌر". وفً هذه المذكرات نجد 

باعتبار وصفها للتجربة الوالعٌة لكاتب ٌتأمل فً عبللته بالمارئ وٌدرن  Sartreصدى لفكر سارتر 

 عوابمها فً شكل سلسلة من المفارلات.

، Silasأولى هذه المفارلات أن الكتابة والمراءة ال ٌمكنهما أبداً أن تتزامنا. فمد حدث ذات مرة لسٌبلس 

وهو عاكف على الكتابة، أن رصد بواسطة منظار ممرب امرأة عاكفة على المراءة وهً ممددة فوق 

أرٌكة فً شرفة دار بعٌدة على الشاطا. ولد ضاٌمه تزامن نشاطه الخاص، وهو الكتابة، مع لراءة هذه 

دد كتابتها هً نفس المرأة المجهولة، بل أثار عنده رغبة غٌر معمولة، وهً "أن تكون الجملة التً أنا بص

(. فلماذا ٌتعذر تحمك هذه الرغبة؟ 182الجملة التً تكون المرأة بصدد لراءتها فً ذات الولت ")ص: 

عن لراءة المرأة. ونظراً الستحالة عبور هذه  Silasألنها تُحَبط فً المسافة التً تفصل كتابة سٌبلس 

تب أو إذا شبنا فً أصالته: "أحٌاناً ألتنع ٌضطر الى الشن فً حمٌمة ما ٌك Silasالمسافة، فإن سٌبلس 

بأنها تمرأ كتابً الحمٌمً، ذلن الذي كان علً أن أكتبه منذ زمن بعٌد والذي لن أنجح فً كتابته أبداً )ص: 

(. لكننا، إذا تمعنا فً األمر، سنبلحظ أن الكتاب المستحٌل الحمٌمً ال ٌمكنه أن ٌكون سوى ذان 183

لهذا السبب بالذات ٌبدو مستحٌبلً وأكثر حمٌمة ما دام أن المرأة الماربة تتلمى  الذي فً طور االنكتاب. بل

بصدد كتابته على أنه نتاج ناجز ومكتمل. فكما أن الموضوع، فً شكله  Silasدابماً ما ٌكون سٌبلس 

انت الجاهز، ٌفلت من الكاتب، فإن عمل كتابته ٌظل دوماً غرٌباً على المارئ. وإذا حدث بالممابل أن ك

الماربة تنظر الى الكاتب من الخلف وهو ٌكتب، فإن هذا األخٌر سٌصبح فوراً، وباعترافه، عاجزاً عن 

 الكتابة.

 خبلص

كاتباً منتحبلً، فسٌمكنه أن ٌمرأ وٌكتب  Silasإن ثمة خبلصاً واحداً من هذا التنالض: فلو أصبح سٌبلس 

 Jean-louisتجربة جان ـ لوي بورجس  Calvinoفً اآلن ذاته. بهذه الطرٌمة، ٌستوحً كالٌنو 

Borges  فً كتابه: "بٌٌر مٌنار، مؤلفاً دون كٌشوت" بل وٌطورها. وهكذا، شرع سٌبلسSilas  فً نسخ

لٌكتشف إغراء هذا النشاط أو هذا  Dostoievskyمطلع رواٌة "الجرٌمة والعماب" لـ دوستوٌسكً 

"إن النالل ٌعٌش فً آن واحد زمنٌن: زمن المراءة السلون الذي أصبح الٌوم غٌر معمول، وهو االنتحال: 

وزمن الكتابة. فبوسعه أن ٌكتب دون أن ٌعانً للك الفراغ الذي ٌنفتح أمام رٌشته، وبوسعه أن ٌمرأ دون 

(. وفً غضون ذلن، وفد علٌه وكٌل 191أن ٌملمه اإلخفاق فً تحوٌل عمله الى موضوع ملموس )ص 

لٌخبره بأن ناشراً ٌابانٌاً اهتدى الى الصٌغة التً تسمح  Ermes Maranaأدبً ٌدعى إرمٌس مارانا 

التً لم ٌسبك  Silas Flanneryبكتابة رواٌاته، فأصدر بذلن عشرات النصوص باسم سٌبلس فبلنري 

طبعها والتً تتمتع بجودة رفٌعة. فكان رد فعله مدهشاً: فبعد احتجاجه فً البداٌة على اغتصاب عمله 
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النصوص المملدة المبتذلة )...( ٌمكنها فً الولت نفسه أن تخفً حكمة فً غاٌة  هذا، اعترف بأن "هذه

 (.191الدلة والسرٌة، حكمة تفتمدها النصوص األصلٌة..." )ص 

ٌرٌد اإلٌحاء بأنه بإمكان النمل الحرفً لنص ما نفسه أن ٌكتسً عبر  Borgesفلبن كان بورجس 

مصد ما هو أبعد من ذلن بما أنه ٌعتبر النسخة المزورة ذات ٌ Calvinoاألزمان داللة جدٌدة، فإن كالفٌنو 

رفعة وتفوق على األصل وٌمنحها بالتالً مشروعٌة سخرٌة. هكذا إذن، وفً العصر اإللكترونً، ٌصبح 

المثل الرومانسً األعلى لئلبداع األصلً أمراً متجاوزاً وٌصٌر مفهوم "األصالة" وهماً عبثٌاً فً عصر 

لابلٌتها البلنهابٌة للتولد والتعدد. وبما أن مؤلف رواٌة هو فً أي حال شخصٌة "وسابط االتصال" و

أن ٌصبح مبدع أعمال مزٌفة ومن ثم نموذجاً لمؤلف ما بعد الحداثة  Silasخٌالٌة، فباستطاعة سٌبلس 

( 192المثالً، أي "ذلن الذي ٌنحل فً سحابة من الخٌاالت التً تغطً العالم بغبللة كثٌفة" )ص 

بللاً من هذه الفكرة، تشرع الحكمة الدلٌمة والسرٌة فً التشكل بصفتها خلفٌة للرواٌة، وهً أن وانط

، أسس "منظمة سلطة الدلس" Ermes Maranaعمٌبلً سامٌاً للخداع والمخاتلة، ٌدعى إرمٌس مارانا 

نٌرة لٌزاول نشاطه التزوٌري. ولد انمسمت هذه المنظمة بسرعة الى فبتٌن: أصحاب العمول المست

وأنصار العدمٌة، وركزت جهودها على الكتاب بما هو أغلى ثروة فً عالم تحكمه تماماً لوانٌن التصاد 

السوق، لكنها فشلت مع ذلن فً استدراج الماربة المثالٌة الى فخاخها. فمد ربحت المرأة المجهولة الرهان 

راف بما ٌأتً: "فً المراءة ٌحصل حٌن اضطر "المستبد المدٌر العام للشرطة الكلٌة الوجود" الى االعت

شًء ال سلطة لً علٌه )...( ففً المرسوم الذي ٌمنع المراءة، ٌمكن لراءة شًء ما من هذه الحمٌمة التً 

 (.257ال نرٌد أن تكون ممروءة..." )ص 

 Ermes Maranaالتهرب من طلب إرمٌس مارانا  Silasوالمفارلة الثانٌة هً محاولة سٌبلس 

حو ٌكتسب معه امحاء الذات داللة أخرى: "أنا أٌضاً أرٌد أن أمحً بنفسً وأن أبتكر الشٌطانً على ن

لكل كتاب ذاتاً أخرى وصوتاً آخر واسماً آخر، أي أن ٌحٌا حٌاة جدٌدة. لكن ما أصبو الٌه هو أن ألبض 

لـ"أنا" (. إن التحلل الحمٌمً 193فً الكتاب على العالم البلمربً، عالم بدون مركز وال أنا..." )ص 

أسٌرة لذاتها هو معاً بداٌة ونهاٌة، أي امحاء لحدودها الشخصٌة ضمن تعددٌة تسمح، بواسطة "أنا دوماً 

مختلفة، بالعثور على مدخل الى عوالم دوماً ممكنة. ومن ثم ال ٌكون العدول عن االستمبلل الذاتً 

ظل خارج ذاته، أي عالم غٌر ممروء لـ"األنا" خسارة، بل ربحاً إذا ما سمح بالتعبٌر عن كل ما ٌكون لد 

كتاباً ٌوصً ببناء فعل "فّكَر" الى المجهول مع  Silasألنه غٌر مكتوب بعد. هنا ٌستوحً سٌبلس 

تصرٌفه الى ضمٌر الغابب المبهم، بحٌث ٌكف فاعل فعل "الكتابة" عن كونه "من ٌفكر" لٌصبح "ما 

، فلٌس دون نٌة تعدٌل فكرته على Derridaا ٌلمح هنا الى دٌرٌد Calvinoٌفكر". ولبن كان كالٌنو 

األلل: "إن الكتابة، مع افتراض تمكنها من مجاوزة حدود المؤلف، ستظل بدون معنى طالما لم ٌمرأها 

شخص نادر تخترق مداراته الذهنٌة. فوحدها إمكانٌة أن تكون ممروءاً من لبل شخص محدد تثبت أن ما 

د الى شًء ما ٌتجاوز الفرد. فإذا استطاع أحد أن ٌمول: "أنا ألرأ كتب ٌتصل بطالات الكتابة، طالات تستن

(. فبل ٌمكن للعالم غٌر الممروء 188إذن فهذا ٌكتب" فسٌكون ممكناً آنذان أن ٌعبر العالم عن نفسه )ص 

أن تدركه "الكتابة" وأن تعبر عنه بوصفه عالماً بدون ذات إال إذا لم ٌنكتب المكتوب فً ذات وأمكن 

 ربة أن تمرأه!لذات لا
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 جدلٌة

ٌستفٌد هنا من جدلٌة "اإلنتاج ـ التلمً" السارترٌة لمعارضتها مع نظرٌة  Calvinoوإذا كان كالٌنو 

حٌن ٌكون  Borgesالرافضة لكل نزعة عملٌة مركزٌة، فؤلجل التلمٌح الى بورجس  Derridaدٌرٌدا 

اءة من لبل ذات معٌنة. هنا ٌتعلك األمر المرام جعل شساعة البلمكتوب، أي العالم بدون ذات، لابلة للمر

إذن بـ"بدٌل مكتبة بابل": "فإما كتابة كتاب ٌمكن أن ٌكون الكتاب األوحد المادر على تلخٌص "الكل" فً 

(. وٌبدو أن الحل األول 194صفحاته، إنما كتابة كافة الكتب ومبلحمة "الكل" فً صفحات جزبٌة" )ص 

و بواسطة تفسٌره هذا لنادرة لرآنٌة: "كان النبً دمحم ٌنصت الى كبلم متعذر التنفٌذ كما ٌوضح ذلن كالٌن

هللا وٌملٌه على رواته )...(. وذات مرة، كان ٌملً على عبد هللا )...( ثم تلعثم فجأة فً وسط جملة 

استنكره  فأوحى له عبد هللا بالبمٌة تلمابٌاً. فاضطر دمحم الى اعتبار ما لاله له عبد هللا وحٌاً إلهٌاً. وهو ما

عبد هللا الذي هجر النبً وارتد عن اإلسبلم". فلماذا حاد عبد هللا عن دٌن دمحم؟ إن ما ٌبرر ذلن لٌس هو 

بطرٌمة تبدو لً غٌر ممنعة إطبللاً،  Calvinoانصرافه عن اإلٌمان بـ"الكتاب" كما استخلص ذلن كالٌنو 

ص الممدس، مفارلاً، أي سامٌاً على كل أنواع بل هو أن الكبلم الكلً والموحى به ال بد وأن ٌبمى، فً الن

الكبلم وغٌر متولع. فالكتاب الوحٌد المادر على لول "الكل" ٌتجاوز جدلٌة "اإلنتاج ـ الُمنتَج" البشرٌة. 

ونص هذا الكتاب هو، من زاوٌة بشرٌة وفً آن واحد، متعذر الكتابة. وأٌضاً، وبشكل مفارق، مكتوب 

سوى الحل الثانً: أن ٌكتب كل الكتب،  Silasا السبب، لم ٌبك أمام سٌبلس منذ األزل والى األبد. ولهذ

ُكتِب كل المؤلفٌن الممكنٌن. وبما أن هذا عملٌاً مستحٌل، فمد خطرت له هذه الفكرة الفذة، وهً أن ٌكتب 

ن (. هكذا إذ189رواٌة ببداٌة كل الرواٌات: "رواٌة تحافظ طٌلة مدتها على كل احتماالت البداٌة" )ص 

 ٌنفتح عالم الخٌال المغلك على عدد ال حصر له من آفاق كل العوالم الممكنة!

، باختٌار هذا الحل ال ٌتخلص فمط من تلن الغابٌة الكبلسٌكٌة الخاصة بسرد Silasوال شن فً سٌبلس 

ٌنطلك من بداٌة الى نهاٌة عبر وسط )أي مبدأ "انغبلق النص"(، بل ٌتخلص أٌضاً من مفارلة األدب 

الثة، وتتمثل فً الغابٌة الضمنٌة لذات ال تبارح أبداً هوٌتها الخاصة. فحتى لو ظل الكاتب ٌؤجل الث

( وكان واعٌاً بأن مستمبل نصه ونهاٌته لم ٌتحددا بعد ألنه لم ٌمرر بعد هذا 91موضوعه باستمرار )ص 

ن اإلنتاج الجمالً ( فهو ال ٌسعه أن ٌتخلص من غابٌة ال تنفن أبداً عن ذاته. ذلن أ92المستمبل )ص

(. ومثل هذه 91ٌستجٌب دابماً لحاجة معٌنة، وهً أن تدرن الذات أنها أساسٌة بالنسبة للعالم )ص 

السٌرورة إذا كانت تجعل الموضوع أمراً تابعاً أو ثانوٌاً بالفعل، فهً تحافظ أٌضاً على ما هو جوهري 

الكاتب هو  Silasأن طموح سٌبلس (. غٌر 91بالنسبة للذات، وهو بحثها عن هوٌتها الخاصة )ص 

بالذات إدران عالم لم تمع لراءته بعد ولم تجعله الكتابة بعد حدثاً موضوعٌاً، عالم بدون عنصر الذات 

الكاتبة المركزي. وهو ما ٌعنى تفوٌض سلطة الذات الكاتبة المطلمة الى محفل آخر من محافل الخطاب، 

جدٌدة، وهذه خاصٌة ثانٌة من خصابص عبمرٌة كالٌنو  أال وهو المارئ، الذي ٌضطلع من ثم بوظٌفة

Calvino  فالمارئ فً رواٌة كالٌنوCalvino وخبلفاً لما هو شابع فً رواٌات العصر الحدٌث ،

 Jacques Le Fatalisteالكبلسٌكٌة التً تبرز على سطحها صورة المارئ )خاصة جان المدري 

ال ٌحضر كطرف ٌخاطبه  Don Quichotteودون كٌشوت  Tristram Shandyوترٌسترام شاندي 

المؤلف فٌستشٌره حول تتمة الحدث وٌجادله حول داللة النص، وال ٌساهم فمط فً مراحل الكتابة كافة 
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بمنالشته لتكّون هذا النص، بل هو أٌضاً مدعو بصفته لارباً الى تحمل تبعات مجازفات الذات الكاتبة 

باستمرار على امتداد الحكاٌات العشر المتمطعة التً تؤلف  المجهولة التً لُّدر لها أن تختفً وتظهر

الرواٌة. فالمارئ الحسن النٌة ال ٌمكنه بعد اإلبماء على مسافة بٌنه وبٌن ما ٌمرأه. فهو، منذ أن خاطبه 

الكاتب بصٌغة المفرد رفعاً لكل كلفة، ومروراً بالنحوٌة المرٌبة لـ"أنا" متعاوضة، َوَجَد نفسه منخرطاً فً 

امة األحداث المحكٌة بشكل غٌر محسوس. وأصبح، طوعاً أو كرهاً، ذاتاً تتعرض لسلسلة من األحداث دو

( Lettore che ? Lettoالتً ٌبدو أن المؤلف انسحب منها. والمصٌر الوهمً لهذا المارئ الخٌالً )

ً تتضمنها الرواٌة. )المارئ الذي لرأ( ٌكّرس وٌخرق فً آن واحد أجناساً أدبٌة تُعّد بعدد الحكاٌات الت

( Lettore che ? Lettoفهو كذلن ٌنخرط فً أحداث ثانوٌة تؤطره، أي مغامرة لارئ "حمٌمً" )

)المارئ الذي ٌمرأ(، ٌنتمً الى عالم الوالع الٌومً. هكذا إذن تبتدئ الرواٌة فً مكتبة ٌتعرف المارئ فً 

سٌهما منجرفٌن عبر محافل كافة . وسرعان ما ٌجدان نفLudmilaبهوها على لاربة تدعى لودمٌبل 

ومؤسسات عالم األدب المعاصر الممكنة، بحثاً عن الكتاب الحمٌمً، ذان الذي توارى تحت ركام النسخ 

لد نجح هنا فً تحمٌك ما لم تستطع أي نظرٌة للتلمً  Calvinoالمزورة البلنهابً. وال غرو أن كالٌنو 

ءة، تحدٌدها وتحرٌفها السحري معاً فً مراحلها كافة تحمٌمه إال جزبٌاً، أال وهو وصف سٌرورة المرا

بأسمى األشكال، ابتداء من إجراءات التسوٌك ولرار النشر، مروراً بالصناعة والتوزٌع والممررات 

الجامعٌة والمجاالت األٌدٌولوجٌة واإلحصاءات الحاسوبٌة وهكذا دوالٌن، وانتهاء الى الرلابة المطلمة 

بٌة لفناء كل والع، فناء ٌتحول بموجبه العالم فً األخٌر الى ورلة تخربشها كلمات وبالرؤٌا المٌامٌة النها

 مبهمة.

هذه بمثابة شعرٌة  Italo Calvinoولعلّنً بهذه المراءة أكون لد عللت لماذا أعتبر رابعة إٌتالو كالٌنو 

فً الحكاٌة العاشرة لٌست حمٌمٌة تشمل كافة نظرٌات التكون والتلمً معاً. زد على ذلن أن الرؤٌا المٌامٌة 

آخر حلمة فً الرواٌة. فسرعان ما أعمب "الشعور بعالم ما بعد فناء العالم" حوار فً المكتبة بٌن سبعة 

لّراء ٌتبادلون خبراتهم وٌكتشفون أن عناوٌن المماطع العشرة المولفة للرواٌة تتألف فٌما بٌنها لتكّون 

جواب له: "أي حكاٌة تنتظر نهاٌتها هنان؟". وبما أن األدب لصٌدة ٌُمرأ بٌتها األخٌر فً شكل سؤال ال 

ال ٌحمل أي نهاٌة، فمن الجابز تصّور نهاٌة سعٌدة فً حٌاة البشر ٌكون فٌها "سرٌر الزوجٌة الكبٌر" 

لد افتعل  Calvinoالذي ٌضم المارئ والماربة فضاء ٌحتضن "لراءتٌهما المتوازٌتٌن" وإذا كان كالٌنو 

جة كهذه، فؤلنه ٌوما الى المعنى العمٌك لمصة حب بٌن المارئ والماربة. ففً الولت نهاٌة سعٌدة ساذ

الذي أصبح فٌه موت الذات الحمٌمة األخٌرة لما بعد البنٌوٌة، فإن الروابً أبى أن ٌُجاري مولف مناهضة 

الكارثة  الحداثة المتحّسر على ضٌاع األنا، وذلن بملبه هذا المنظور بواسطة برهان مستفّز، وهو أن

الحمٌمٌة لٌست فً ضٌاع "األنا"، بل فً ضٌاع "األنت". أما "لاربه المتوسط"، الذي منحه سمات كاندٌد 

Candide  معاصر، فهو ٌكافبه بماربة مثالٌة هً بٌاترٌسB?atrice  ًالتً تحركها رغبة عارمة ف

لو لراءة واحدة، لراءة مشتركة المعرفة والتً تسبمه الى العوالم الوهمٌة للمراءة، وتسعفه على إتمام و

للنص الذي لٌس، بالنسبة لكل من الماربٌن المتحابٌن، سوى جسد اآلخر. فً حٌن ٌعرّف كالٌنو 

Calvino  لاربته المثالٌة بعبارة هً تنوٌعه الخاص على "مٌثاق المروءة" عند سارترSartre عبارة ،

ذٌن األخوٌن اللذٌن كانا لدٌماً عدوٌّن، أي التكّون تسمح بمجاوزة جدلٌة الكتابة والمراءة وبالتوفٌك بٌن ه
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والتلمً، وهً لوله، "أنا أنتظر من المّراء أن ٌمرأوا فً كتبً ما لم أكن أعرفه. لكننً ال أتولع ذلن إالّ 

 من لّراء ٌتولعون لراءة ما لم ٌكونوا أٌضاً ٌعرفونه".

 ترجمة : رشٌد بنحدو

 

 


