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توطئة

مهما �سعدت ذكرياتي بعيدً�، فاإنني �أرى نف�سي حماطًا بالكتب. فلقد 
كان و�لد�ي ميار�سان مهنة �أمانة �ملكتبة، وكان يوجد يف �لبيت د�ئمًا كتب 
رة  كثرية. كما كانا ير�سمان با�ستمر�ر خمططات من �أجل رفوف جديدة مقدَّ
ال�ستيعابها. �إال �أن �لكتب، يف �نتظار ذلك، كانت ترت�كم يف �لرفوف، ويف 

�ملمر�ت، م�سكلة �أعمدة ه�سة، حيث يجب علي �أن �أزحف يف و�سطها.
�ملكيفة  �لكال�سيكية  �لق�س�ص  بابتالع  وبد�أت  ب�سرعة،  �لقر�ءة  تعلمت 
من �أجل �ل�سباب: �ألف ليلة وليلة، حكايات جرمي و�أندر�سون، توم �ساوير، 
�سنو�ت،  ثماين  عمري  كان  يوم،  وذ�ت  �لبوؤ�ساء.  وكذلك  توي�ست،  �أوليفر 
يومياتي  يف  كتبت  الأنني  فخورً�،  �أكون  �أن  يجب  وكان  كاملة.  رو�ية  قر�أت 
�خلا�سة: »لقد قر�أت �ليوم كتاب )على ركبتي �جلد(، وهو كتاب يتكون من 

223 �سفحة، وذلك يف �ساعة ون�سف«.
و�سو�ء كنت يف �الإعد�دية �أم يف �لثانوية، فقد م�سيت متعلقًا بالقر�ءة. 
�أو  �لبلغار  �ملعا�سرين،  �أو  �لكال�سيكيني  �لكتاب،  عامل  يف  �لدخول  وك��ان 
�الأجانب، �لذين �أقر�أ لهم �الآن �لن�سو�ص كاملة، مينحني د�ئمًا ق�سعريرة 
من �للذة: كنت �أ�ستطيع �أن �أ�سبع ف�سويل، و�أن �أعي�ص �ملغامر�ت، و�أن �أتذوق 
مع  ير�سد عالقاتي  �لذي  �أحتمل �حلرمان  �أن  و�لبهجة، من غري  �لرعب 
�لفتيان و�لفتيات يف مثل �سني، و�لذين كنت �أعي�ص يف و�سطهم. ومل �أكن 
�أعرف ما �أريد �أن �أفعل يف �حلياة، ولكنني كنت متاأكدً� �أن ما �أنا فيه يت�سل 
�ل�سعر  لقد حاولت، فنظمت ق�سائد من  بالذ�ت؟  �أنا  �أكتب  باالأدب. فهل 
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م�سرحية  وهي  م�ساهد،  ثالثة  من  تتاألف  م�سرحية  كتبت  كما  �ل��رديء، 
مكر�سة لالأقز�م و�لعمالقة، وكذلك فقد بد�أت بكتابة رو�ية – ولكنني مل 
�أجتاوز �ل�سفحة �الأوىل. فلقد �أح�س�ست �سريعًا �أن هذه لي�ست �سبيلي، ويف 
نهاية �ملرحلة �لثانوية، ومن غري �أن �أكون على يقني من �لبقية، فقد �خرتت 
�سياقي �جلامعي: لقد عقدت �لعزم �أن �أدر�ص �الأدب. ودخلت يف عام 1956 

�إىل جامعة �سوفيا. ومن ثم، �أ�سبح �لكالم عن �لكتب ميثل مهنتي.
كانت بلغاريا يف ذلك �حلني جزءً� من جمموعة �لدول �ل�سيوعية. وكانت 
�لدر��سات �الإن�سانية جتد نف�سها حينئذ حتت هيمنة �الإيديولوجيا �لر�سمية. 
وكانت درو�ص �الأدب موزعة فن�سف للمعرفة ون�سف للدعاية. وقد كانت 
�ملارك�سية-�للينينية.  �لعقيدة  مبقيا�ص  تقا�ص  �حلا�سر  �أو  �ملا�سي  �أعمال 
�أن هذه �لكتابات تظهر �الأيديولوجيا  �أن يدلل كيف  وكان يجب على �ملرء 
�جليدة – �أو ملاذ� ق�سرت عن فعل هذ�. وملا مل �أكن موؤمنًا باملارك�سية، ومل 
�أكن �أي�سًا متهيجًا بفكر �لتمرد، فقد جلاأت �إىل موقف تبناه �لكثريون من 
�ل�سعار�ت  �ل�سفاه على  بروؤو�ص  �أو  مو�فقة �سامتة  �لعلن،  �أبناء وطني: يف 
�لقر�ء�ت.  �للقاء�ت ومن  �ل�سر، فثمة حياة مكثفة من  و�أما يف  �لر�سمية، 
�لناطقون  باأنهم  ن�سك  �أن  ن�ستطيع  ال  موؤلفني  نحو  وهي موجهة خ�سو�سًا 
با�سم �لنظرية �ل�سيوعية، وذلك �إما الأن �حلظ �أ�سعفهم فعا�سو� قبل جميء 
�ملارك�سية-�للينينية، و�إما الأنهم عا�سو� يف دول حيث كانو� �أحر�رً� يف كتابة 

�لكتب �لتي يريدون �أن يكتبو�.
وقد كان على �لو�حد منا، لكي ي�سري �سريً� جيدً� بدر��ساته �لعليا، �أن 
يكتب، يف نهاية �ل�سنة �خلام�سة، بحثًا ينال به درجة »�لتميز«. فكيف للمرء 
�أن يخ�سع ل�سروط �الإيديولوجيا �مل�سيطرة؟  �أن يتكلم عن �الأدب من غري 
�أما �أنا، فقد �نخرطت يف طريق من �لطرق �لنادرة �لتي ت�سمح باالإفالت 
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من  مبو�سوعات  باالن�سغال  يق�سي  �لطريق  هذ�  كان  �لعامة.  �لتعبئة  من 
يالم�ص  مبا  �الأدبية  �الأعمال  يف  �الن�سغال  �أي  �إيديولوجي،  م�سمون  غري 
مادية �لن�ص نف�سها، و�أ�سكالها �لل�سانية. فلقد �فتتح �ل�سكالنيون �لرو�ص 
منذ ع�سرينات �لقرن �لع�سرين هذ� �لطريق، ومن ثم �تبعهم �آخرون. ويف 
�جلامعة، كان �أ�ستاذنا �الأكرث �أهمية، بكل دقة، خمت�سًا بالنظم. ومن هنا، 
لكاتب  طويلة  ق�سة  ن�سختي  بني  مقارنًا  بحثًا  �أكتب  �أن  �إذن  �خرتت  فقد 
�إطاري  ولقد جعلت  �لع�سرين.  �لقرن  بد�ية  كتبت يف  وهي ق�سة  بلغاري. 
�لذي �أكتب فيه يف حدود �لتحليل �لقاعدي للتغري�ت �لتي تقوم من ن�سخة 
�إىل �أخرى: �الأفعال �ملتعدية حلت حمل �الأفعال �لالزمة، و�لفعل �لتام �سار 
�أكرث ح�سورً� من �لفعل �لناق�ص...وهكذ�، فقد �أفلتت مالحظاتي من كل 
رقابة، و�أنا �إذ ت�سرفت على هذ� �لنحو، فاإين مل �أغامر بانتهاك �ملحرمات 

�الإيديولوجية للحزب.
�أبدً� كيف ��ستطاع هذ� �للعب بني �لقطة و�لفاأر  �أعرف  �أن  �أ�ستطيع  لن 
يل  �سنحت  قد  �لفر�سة  �أن  بيد  ل�ساحلي.  بال�سرورة  – لي�ص  ي�ستمر  �أن 
كي �أ�سافر �سنة »�إىل �أوروبا«، كما كنا نقول يف ذلك �لوقت، �أي �أن �أ�سافر 
مطلقًا  نحكم  ال  �سورة  )وهذه  �حلديدي«  »�ل�ستار  من  �الآخر  �لطرف  �إىل 
�سبه م�ستحيل(.  يعد  و�ل�سبب الأن عبور هذه �حلدود كان  �أنه مبالغ فيها، 
–وهي مدينة �لفنون و�الآد�ب-  ولقد �خرتت باري�ص، و�لتي كانت �سمعتها 
تبهرين. وها هو مكان، حيث حبي لالأدب كان يجب �أن ال يعرف فيه حدود، 
و�الن�سغاالت  �ملعتقد�ت �حلميمة  بني  بكل حرية  �أقارب  �أن  �أ�ستطيع  وحيث 
�لعامة، مفلتًا بهذ� من �لف�سام )schizophenie( �جلماعي �لذي 

كان يفر�سه �لنظام �ل�سمويل �لبلغاري.
ولقد تبني يل �أن �الأ�سياء �أكرث �سعوبة بقليل مما كنت �أعتقد. ففي �أثناء 



8

در��ساتي �جلامعية، تعودت �أن �أكرر عنا�سر �لعمل �الأدبي �لتي تفلت من 
وباخت�سار،  �ل�سردية.  �الأ�سكال  �لن�سج،  �الأ�سلوب،  �الإيديولوجيا:  قب�سة 
�الأوىل،  �لفرتة  مقتنعًا، يف  كنت  وملا  �الأدبية.  �لتقانة  �أكرر  �أن  تعودت  لقد 
باأين لن �أبقى �إال �سنة يف فرن�سا، �إذ كانت هذه هي مدة جو�ز �ل�سفر �لذي 
�أعطي يل، فقد �أردت �أن �أنتهز �لفر�سة لكي �أتعلم كل �سيء بخ�سو�ص هذه 
�ملو��سيع. والأنها كانت مهملة، ومهم�سة يف بلغاريا، حيث كان من خطاأها 
طواًل  ُتدر�ص  �أن  يجب  كان  فقد  جيدً�،  �ل�سيوعية  �لق�سية  تخدم  ال  �أنها 
وعر�سًا يف بلد حتكمه �حلرية. ومل يكن مي�سورً� يل �أن �أعرث على مثل هذ� 
�لتعليم يف �جلامعات �لباري�سية. فدرو�ص �الأدب كانت موزعة �أممًا وقرونًا، 
ومل �أعرف كيف �أجد �أ�ساتذة يعريون بع�ص �الهتمام للم�سائل �لتي كانت 
تهمني. ويجب �لقول �أي�سًا �إن متاهة �ملوؤ�س�سات �لتعليمية وبر�جمها مل يكن 

�لنفاذ �إليها �أمرً� مي�سورً� بالن�سبة �إىل �لطالب �الأجنبي �لذي كنته.
لقد �أو�سى بي عميد كلية �الآد�ب يف �سوفيا لدى زميله ومثيله يف باري�ص. 
ويف يوم من �أيام �سهر حزير�ن 1963، قرعت باب مكتب من مكاتب جامعة 
�ل�سوربون )وكانت هي �جلامعة �لوحيدة حينئذ يف باري�ص(. وكان هو باب 
عميد كلية �الآد�ب، �ملوؤرخ �أندريه �آميار. ولد �ساألني، بعد �أن قر�أ �لر�سالة، 
عما كنت �أبحث عنه. �أجبته باأنني �آمل �أن �أتابع در��ساتي حول �الأ�سلوب، 

و�للغة، ونظرية �الأدب عمومًا.
�أن  تاأمل  �أدب  �أي  يف  عمومًا!  �مل��و�د  ه��ذه  در����س��ة  ميكن  هل  –ولكن   
تتخ�س�ص؟- و�إذ �أح�س�ست �أن �الأر�ص تهرب من حتت قدمي، فقد همهمت 
ولقد  �الأم��ر.  لهذ�  ي�سلح  �لفرن�سي  �الأدب  باأن  قلياًل  لل�سفقة  مثري  ب�سكل 
ر�أيتني، يف �لوقت نف�سه، �أرتبك بفرن�سيتي الأين مل �أكن و�ثقًا كثريً� يف ذلك 
بدر��سة  باالأحرى  �أقوم  �أن  عليَّ  و�قرتح  بت�سامح  �إيلَّ  �لعميد  نظر  �لوقت. 
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يف  ينق�سون  كانو�  ما  و�لذين  خمت�سيه،  من  و�ح��د  مع  �لبلغاري  �الأدب 
فرن�سا.

كنت حمبطًا �إىل حد ما، ولكني تابعت �أبحاثي م�سائاًل بع�ص �الأ�سخا�ص 
�لذي �أعرفهم. وهكذ� �لتقيت يف يوم من �الأيام باأ�ستاذ يف علم �لنف�ص، وهو 
�سديق ل�سديقي، فقال يل بعد �أن ��ستمع �إيلَّ �أعر�ص م�ساعبي: -�أعرف 
م�ساعدً�  �أ�ستاذً�  يعمل  �إن��ه  قلياًل،  �لغريبة  �مل�سائل  بهذه  يهتم  �سخ�سًا 
�سارع  من  معتم  ممر  يف  �لتقينا  جينيت-.  ج��ر�ر  وي�سمى  �ل�سوربون  يف 
تعاطف  ولد  ولقد  �لدرو�ص.  قاعات  بع�ص  توجد  حيث   ،»Serpente«
كبري بيننا. و�سرح يل، من بني عدة �أ�سياء، �أن هناك �أ�ستاذً� ي�سرف على 
عنده  �حل�سور  �سيكون  حيث  �لعليا،  �لدر��سات  مدر�سة  يف  در��سية  حلقة 

�أمرً� مالئمًا. ��سمه )وهو مل �أ�سمعه من قبل مطلقًا( روالن بارت.
كانت بد�ية حياتي �ملهنية يف فرن�سا مرتبطة بهذه �للقاء�ت. ولقد قررت 
�سريعًا �أن �سنة و�حدة من �الإقامة ال تكفيني، و�أنه يجب �أن �أقيم زمنًا �أطول 
يف هذ� �لبلد. وت�سجلت عند بارت لكي �أجنز �لدكتور�ه �الأوىل. وهو عمل 
�لبحث  �إىل مركز  بقليل،  تقدمت به يف عام 1966. ثم دخلت، بعد ذلك 
�أثناء ذلك،  �سنو�ت مهنتي جميعًا. وقد ترجمت  �لعلمي، حيث جرت فيه 
�إذ مل  �لرو�ص،  �ل�سكالنيني  �لفرن�سية ن�سو�ص  �إىل  بتحري�ص من جينيت، 
يكونو� معروفني يف فرن�سا. وقد كان عنو�ن �لكتاب »نظرية �الأدب«، حيث 
ع�سر  خالل  ن�ّسطنا،  جينيت،  مع  ود�ئمًا  بعد،  فيما   .1965 عام  يف  ظهر 
�سنو�ت، جملة »�ل�سعرية«، حيث كانت مدعومة مبجموعة من �لدر��سات. 
ولقد حاولنا تعديل �جتاه تعليم �الأدب يف �جلامعة لكي نحرره من �سبكة 

�الأمم و�لقرون، ونفتحه على ما يقرب �الأعمال بع�سها من بع�ص.
، �سنو�ت �الندماج �لتدريجي  وقد كانت �ل�سنو�ت �لتي تلت، بالن�سبة �إيلَّ



10

مو�طنًا  �أي�سًا  و�أ�سبحت  �أطفااًل،  وخلفت  تزوجت،  �لفرن�سي.  �ملجتمع  يف 
�لعامة  باحلياة  �أهتم  �أخذت  و�إذ  و�أقر�أ �جلريدة،  ت  �أ�سوِّ وبد�أت  فرن�سيًا. 
تكن  مل  �حلياة  ه��ذه  �أن  �كت�سفت  بلغاريا،  يف  و�أن��ا  �أفعل  كنت  مما  �أك��رث 
�ل�سمولية.  �لبلد�ن  يف  كما  �الإيديولوجية،  �ملبادئ  �إىل  بال�سرورة  خا�سعة 
ومن غري �أن �أقع يف �إعجاب طوباوي، فقد �بتهجت �إذ حتققت �أن فرن�سا 

كانت دميقر�طية تعددية، حمرتمة للحريات �لفردية. 
�لتي  و�لقيم  فالفكر  �الأدب.  ملقاربة  �ختياري  على  بدوره  �أثر هذ�  وقد 
�ل�سنع، ومل  م�سبق  �إيديولوجي  ُغلٍّ  تعد م�سجونة يف  كتاب مل  كل  يحملها 
يعد ثمة �سبب لو�سعها جانبًا وجتاهلها. فاأ�سباب م�سلحتي �ملانعة بالن�سبة 
و�سط  ويف  �للحظة،  هذه  ومنذ  �نتفت.  قد  �لكالمية  �لن�سو�ص  مادة  �إىل 
وتعلقت  �الأدب��ي  �لتحليل  مناهج  �إىل  بالن�سبة  ذ�ئقتي  فقدت  �ل�سبعينات، 

بالتحليل ذ�ته، �أي باللقاء مع �ملوؤلفني.
�لذي  �لتعليم  يحدده  يعد  مل  ل��الأدب  ع�سقي  ف��اإن  هنا،  من  و�نطالقًا 
جديدة  �أدو�ت  �أمتلك  �أن  بغتة  عليَّ  كان  وقد  �ل�سمويل.  بلدي  يف  تلقيته 
�لنف�ص،  �ملعطيات ومفاهيم علم  �أتاآلف مع  لكي  و�سعرت باحلاجة  للعمل. 
و�الأنرتوبولوجيا، و�لتاريخ. والأن �أفكار �ملوؤلفني قد وجدت ثانية كل قوتها، 
فقد �أردت، لكي �أفهمها على نحو �أف�سل، �أن �أغرق نف�سي يف تاريخ �لفكر 

�الإن�ساين خ�سو�سًا وجمتمعاته، ويف �لفل�سفة �الأخالقية و�ل�سيا�سية. 
ولقد �ت�سع، يف �أثناء ذلك، مو�سوع هذ� �لعمل �ملعريف، فاالأدب مل يلد 
يف �لفر�غ، ولكن يف قلب جمموعة من �خلطابات �حلية �لتي يتقا�سم معها 
عددً� من �ل�سمات. ولي�ص م�سادفة �إذ� كانت حدوده قد تغريت عرب �لتاريخ. 
ولقد جذبتني هذه �الأ�سكال �الأخرى من �لتعبري. ومل يكن ذلك على ح�ساب 
�الأدب، ولكن �إىل جانبه. ولكي �أعرف كيف تلتقي ثقافات جد خمتلفة، كما 
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يف كتابي »غزو �أمريكا«، فقد قر�أت ق�س�ص �لرحالة و�ملغامرين �الإ�سبان يف 
�لقرن �ل�ساد�ص ع�سر، كما قر�أت ق�س�ص معا�سريهم من �الآزتيك و�ملايا. 
�ملنفيني  قدماء  كتابات  يف  غط�ست  فقد  �الأخالقية،  بحياتنا  �أفكر  ولكي 
»يف  كتاب  كتابة  �إىل  هذ�  قادين  ولقد  و�الأملانية.  �لرو�سية  �ملع�سكر�ت  يف 
�لكتاب يف  بع�ص  �سمحت يل مر��سالت  فقد  وكذلك،  �لتطرف«.  مو�جهة 
كتاب »مغامرو �ملطلق« �أن �أ�سائل م�سروعًا وجوديًا: �إنه �مل�سروع �لذي يتطلب 
قر�أت،  �لتي  �لن�سو�ص  و�إن  �جلمال.  خدمة  يف  حياته  ي�سع  �أن  �ملرء  من 
مثل: �لق�س�ص �ل�سخ�سية، و�ملذكر�ت، و�لر�سائل، و�لتاأمالت، و�لن�سو�ص 
�لفلكلورية �ملجهولة �ملوؤلفني ال تتقا�سم مع �الأعمال �الأدبية مقام �خليال. 
و�ل�سبب الأنها ت�سف مبا�سرة �أحد�ثًا معا�سة. ومع ذلك، فاإنها مثلها جتعلني 
�أك�سف �أبعادً� جمهولة للعامل. و�إنها لتقلبني ر�أ�سًا على عقب، وحت�سني على 
�لتفكري. وبكلمات �أخرى، فقد تو�سع حقل �الأدب بالن�سبة �إيّل، الأنه غد� �الآن 
و�الأعمال  �لق�سرية،  و�لق�س�ص  و�لرو�يات،  �لق�سائد،  جانب  �إىل  ي�سم، 
�لدر�مية، �مليد�ن �لو��سع للكتابة �ل�سردية �ملوجهة �إىل �ال�ستعمال �لعام �أو 

�ل�سخ�سي، �لدر��سة، و�لتفكري.
ياأتيني  �لذي  �جلو�ب  فاإن  �الأدب،  �أحب  ملاذ�  �ليوم  نف�سي  �ساألت  و�إذ� 
مبا�سرة �إىل �لذهن هو: الأنه ي�ساعدين على �لعي�ص. ولن �أ�ساأله فيما بعد، 
كان ميكن  �لتي  �جل��ر�ح  من  يعفيني  �أن  �ملر�هقة،  �سن  ذلك يف  كان  كما 
يجعلني، عو�سًا عن  كان  فقد  و�قعيني.  �أ�سخا�سًا  �ألتقي  �أكابدها حني  �أن 
وت�سمح  معها  باال�ستمر�ر  تقوم  �أكت�سف عو�مل  �ملعا�سة،  �لتجارب  ��ستبعاد 
يل بفهمها فهمًا �أف�سل. وال �أعتقد �أين �لوحيد �لذي يرى هكذ�. �سحيح �أن 
�الأدب �أكرث كثافة من �حلياة �ليومية و�أكرث �ألقًا، ولكنه لي�ص خمتلفًا عنها 
�أخرى  نتخيل طريقة  ليو�سع كوننا، ويح�سنا لكي  �إنه  ثم  �ختالفًا جذريًا. 



�لكائنات  تعطينا  مما  نعنا  �سُ قد  جميعًا  فنحن  تنظيمه.  ويف  ت�سوره  يف 
�الأدب  و�إن  بنا.  يحيطون  �لذين  �أولئك  ثم  �أهلنا،  �أواًل  �الأخرى:  �الإن�سانية 
ليفتح �إىل ماال نهاية هذه �الإمكانية للتفاعل مع �الآخرين، و�إنه ليغنينا �إذن 
بال حدود. ثم �إنه ليزودنا باأحا�سي�ص ال تعو�ص، جتعل �لعامل �لو�قعي ي�سبح 
حمماًل باملعنى �أكرث، كما جتعله �أكرث جمااًل. فاالأدب، بعيدً� عن �أن يكون 
متعة ب�سيطة، وت�سلية لالأ�سخا�ص �ملتعلمني، فاإنه ي�سمح لكل و�حد �أن يجيب 

ب�سكل �أف�سل على ميله بو�سفه كائنًا �إن�سانيًا.



13

اختزال الأدب اإىل العبث

�لوقت مي�سي، وقد الحظت متفاجئًا بع�ص �ل�سيء: �إن �لدور �لبارز �لذي 
كنت �أعزوه لالأدب، مل يكن معروفًا بالن�سبة �إىل �جلميع. و�أول ما �سدمتني 
مدر�سة  يف  �أدر���ص  مل  فاأنا  �ملدر�سي.  �لتعليم  يف  ذلك  كان  �ملفارقة،  هذه 
ثانوية يف فرن�سا، و�إن كنت در�ست قلياًل يف �جلامعة. ولكنني �أ�سبحت �أبًا، 
ومل يكن باإمكاين �أن �أبقى غري مباٍل باال�ستغاثة �لتي كان يطلقها �أطفايل 
ع�سية �المتحانات �أو عند �إعادة �لوظائف و�لو�جبات. ومع ذلك، حتى و�إن 
كنت ال �أ�سع يف هذ� كل طموحي، �إال �أين �أخذت �أ�سعر بالغيظ قلياًل �إذ �أرى 
�أن ن�سائحي �أو مد�خالتي كانت تف�سي �إىل عالمات رديئة باالأحرى. ولقد 
�كت�سبت، فيما بعد، روؤية جامعة عن تعليم �الأدب يف �ملد�ر�ص �لفرن�سية، 
وذلك حني جل�ست ما بني 1994 وبني 2004 يف �للجنة �لقومية للرب�مج. 
وهي عبارة عن جلنة ��ست�سارية متعددة �لنظم، ومرتبطة بوز�رة �لتعليم 
فقط  لي�ص  خلف  تقوم  ل��الأدب  �أخ��رى  فكرة  ثمة  فهمت:  وهنا  �لقومي. 
ممار�سة بع�ص �الأ�ساتذة �ملعزولني، ولكن �أي�سًا خلف نظرية هذ� �لتعليم، 

وخلف �لتعليمات �لر�سمية �لتي حتيط به.
فتحت »�لتقرير �لر�سمي« لوز�رة �لتعليم �لقومي )ْع 6، �آب 31، 2000(، 
و�لذي يت�سمن بر�مج �ملد�ر�ص �لثانوية، وخ�سو�سًا بر�مج �للغة �لفرن�سية. 
ففي �ل�سفحة �الأوىل، وحتت عنو�ن »منظور�ت �لدر��سة«، يعلن �لربنامج. 
و�لثقافة،  تاريخ �الأدب  �لتفكري حول:  بت�سكيل  �لن�سو�ص  »ت�ساهم در��سة 
�حلجة  �لن�سو�ص،  وف���ر�دة  �ملعنى  �إن�ساء  و�الأن����و�ع،  �الأدب��ي��ة  �الأجنا�ص 
و�آثار كل خطاب على متلقيه«. و�أما بقية �لن�ص، فكانت تعليقًا على هذه 
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�لعناوين وتف�سريً� �أي�سًا باأن �الأجنا�ص قد »ُدر�ست منهجيًا«، و�أن »�الأنو�ع 
»�لتفكري  و�أن  �الأول،  �ل�سف  يف  فيها  �لتعمق  يتم  و�مللهاة«  مثاًل  )�ملاأ�ساة 
باإنتاج �لن�سو�ص وتلقيها ي�سكل در��سة قائمة بذ�تها يف �ملدر�سة �لثانوية« 
�أو �أن »عنا�سر �حلجة« �ستكون �الآن »منظورً� �إليها بطريقة حتليلية �أكرث«. 
�الأدبية  �لدر��سات  هدف  �إن  �ختيار:  �إىل  �لتعليمات  هذه  جمموع  وي�ستند 
فقر�ءة  �لدر��سات.  هذه  ت�ستخدمها  �لتي  ب��االأدو�ت  يعرفنا  �أن  هو  �الأول 
بالفرد  وال  �الإن�ساين،  بالو�سع  �لتفكري  �إىل  تف�سي  ال  و�لرو�يات  �لق�سائد 
و�ملجتمع، وال باحلب و�حلقد، وال بالفرح و�لياأ�ص، ولكن باملفاهيم �لنقدية، 
تتحدث  �سيء  �أي  عن  نتعلم  ال  �ملدر�سة  يف  فنحن  �حليدثة.  �أو  �لتقليدية 

�ملوؤلفات، ولكننا نتعلم عن ماذ� يتحدث �لنقاد.
يو�جه �ملعلم، يف كل مادة مدر�سية، �ختيارً�- و�إنه �ختيار جد �أ�سا�سي 
�إىل درجة �أنه يفوته يف معظم �الأحيان. وميكننا �أن ن�سوغه هكذ�، مب�سطني 
قلياًل تلبية حلاجة �ملحادثة: هل نحن ندر�ص معرفة ت�سب على نظام �لعلم 
�أو على مو�سوعه؟ وهذ� يعني يف حالتنا: هل نحن ندر�ص، قبل كل  نف�سه 
�ملختلفة؟  �الأدبية  �الأعمال  �لتي نربزها مب�ساعدة  �لتحليل،  �سيء، مناهج 
�أو نحن ندر�ص �أعمااًل حكم عليها باأنها جوهرية، وذلك با�ستخد�م �ملناهج 
يبقى  وم��اذ�  �إجباري،  هو  ما  �لو�سيلة؟  و�أي��ن  �لهدف،  �أين  تنوعًا؟  �الأك��رث 

�ختياريًا؟
�أو�سح. فنحن ندر�ص، من  �ملو�د �الأخرى ب�سكل  نالحظ هذ� �الختيار يف 
�أنظمة )علومًا(  �أي ندر�ص  و�لبيولوجيا،  �أوىل، �لريا�سيات، و�لفيزياء،  جهة 
�آخذين باحل�سبان، قدر �الإمكان، تطورها. وندر�ص، من جهة �أخرى، �لتاريخ، 
ولي�ص منهجًا يف �لبحث �لتاريخي بني مناهج �أخرى. ومثال ذلك، هو �أننا، يف 
�ل�سف �لثاين، نقدر �أن من �ملهم �أن نحيي، يف �أذهان �لطالب مرة �أخرى، 
�للحظات �لكربى للقطيعة يف �لتاريخ �الأوروبي. �لدميوقر�طية �ليونانية، والدة 
�الأديان �لتوحيدية، �لنزعة �الإن�سانية لع�سر �لنه�سة، وهكذ� دو�ليك. بيد �أننا 
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ال نختار �أن ندر�ص تاريخ �لذهنيات، �أو �لتاريخ �القت�سادي، �أو �لع�سكري، �أو 
�لدبلوما�سي، �أو �لديني، وال مناهج هذه �ملقاربات ومفاهيمها، حتى و�إن كنا 

ن�ستخدمها عندما نحتاج �إليها.
تعليم  يف  نف�سه  يقدم  ذ�ته  �الختيار  هذ�  فاإن  كذلك،  �حلال  د�م  وما 
�ملناهج،  يف  ينعك�ص  كما  �لتعليم،  لهذ�  �حل��ايل  �لتوجه  و�إن  �لفرن�سية. 
ليف�سل باجتاه »در��سة �لنظام« )كما يف �لفيزياء(، يف حني �أننا ن�ستطيع 
�أن نف�سل �لتوجه نحو »در��سة �ملو�سوع« )كما يف �لتاريخ(. وهذ� ما ي�سهد 
عليه ن�ص �لتقدمي �لعام �لذي جئت على ذكره. وهكذ� هو �الأمر بالن�سبة 
�إىل توجيهات �أخرى كثرية وعديدة. و�إذ� كنت طالبًا يف �لثاين، فيجب عليَّ 
قبل كل �سيء �أن �أ�سل �إىل �أن »�أمتكن من �جلوهري من مفاهيم �جلن�ص 
و�لنوع«، كما عليَّ �أن �أمتكن من »مقامات �لتلفظ«. وبقول �آخر، يجب عليَّ 
�أن �أكون مدربًا على در��سة �لعالماتية )�ل�سيمياء(، و�لتد�ولية، و�لبالغة، 
بهذه  �لقدح  نريد  �أن  من غري  �أنف�سنا  ن�ساأل  �أن  ن�ستطيع  ولقد  و�ل�سعرية. 
�ملدر�سة؟ متثل  �ملدرو�سة يف  �لرئي�سة  �ملادة  �أن ن�سنع  �الأنظمة: هل يجب 
�لتحليل  ي�سوغها  ومفاهيم  جم��ردة،  �أبنية  هذه  �ملعرفة  مو�سوعات  كل 
�الأدبي لكي يالم�ص �ملوؤلفات، بيد �أن �أيًا من هذه �الأبنية و�ملفاهيم ال يتعلق 
�لذي  �لعامل  �ملوؤلفات نف�سها عنه، وعن �ملعاين فيها، وال عن  مبا تتحدث 

ت�ستدعيه.
معظم  يف  بالتعليم  يكتفي  �أن  �سفه  يف  �لفرن�سية  �أ�ستاذ  ي�ستطيع  ال 
تتطلبه  وكما  �لر�سمية،  �لتعليمات  هذ�  منه  تطلب  كما  وذل��ك  �الأوق���ات، 
�الأجنا�ص و�الأنو�ع، و�أمناط �ملعنى، وتاأثري�ت �حلجة، و�ال�ستعارة، و�لكناية، 
و�لتبئري �لد�خلي و�خلارجي... �إنه يدر�ص �ملوؤلفات �أي�سًا. ولكننا نكت�سف 
هنا مياًل ثانيًا لتعليم �الأدب، و�ساأ�سرب مثاًل: �إليكم كيف كانت تدر�ص مادة 
�الآد�ب يف �ل�سف �لنهائي للق�سم �الأدبي، يف عام 2005 يف ثانوية كربى من 
ثانويات باري�ص. هناك �أربعة مو�سوعات مدرو�سة، وهي مو�سوعات و��سعة 
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بكل تاأكيد، منها »�لنماذج �الأدبية �لكربى« �أو »�للغة �ل�سفاهية و�ل�سور«، 
تر�ويز،  دي  لكريتيان   »Perceval« مثل  موؤلفات  مع  تتنا�سب  و�لتي 
ومثل »�ملحاكمة« لكافكا )بالعالقة مع فيلم ويلز(. ومع ذلك، فاإن �الأ�سئلة 
�لتي على �لطالب �أن يعاجلوها يف �المتحانات، �أثناء �ل�سنة مثل �متحان 
�لثانوية، هي �أ�سئلة يف معظمها تنتمي �إىل منوذج و�حد. �إنها ت�سب على 
وظيفة عن�سر و�حد من عنا�سر �لكتاب بالعالقة مع بنيته �لكلية، وال ت�سب 
ن�ساأل  �إننا  زمننا.  �أو  زمنه  �إز�ء  كله  �لكتاب  وال  �لعن�سر،  على معنى هذ� 
�لطلبة �إذن عن دور �سخ�سية ما، وعن م�سهد خم�سو�ص، وعن تف�سيلة يف 
بحث Graal، ولي�ص عن �ملعنى نف�سه يف هذ� �لبحث. و�إننا لن�ساأل �أنف�سنا 
�إذ� كان كتاب »�ملحاكمة« ينتمي �إىل �لنوع �لهزيل �أو �إىل �لعبث، وذلك بدل 

�لبحث عن مكان كافكا يف �لفكر �الأوروبي.
و�إنني ال �أفهم �أن يبتهج بع�ص �أ�ساتذة �لثانوية بهذ� �لتطور: فعو�سًا عن 
�لتي لها عالقة بكل  �ملعلومات  �الإحاطة به من  �أمام كوم ال ميكن  �لرتدد 
كتاب، فهم يعلمون �أن من و�جبهم تدري�ص »�لوظائف �ل�ست« جلاكب�سون، 
�أي�سًا،  �ل�سهل  من  و�سيكون  دو�ليك.  وهكذ�  و�لتنبوؤ،  �ال�سرتجاع  وتدري�ص 
درو�سهم جيدً�.  تعلمو�  قد  �لطالب  كان  �إذ�  �لتحقق مما  ثانية،  يف فرتة 
�إىل  �أميل  بالتبديل؟ هناك حجج عديدة جتعلني  ولكن هل ثمة ربح فعاًل 
ولي�ص  �لتاريخي  �لنموذج  على  باالأحرى  يقوم  �الأدبية  للدر��سات  مفهوم 
�لفيزيائي. فهو كاأنه يف�سي �إىل معرفة مو�سوع خارجي، هو �الأدب، ولي�ص 
نظامهم  نو�ة  ي�سكل  الأنه  �أواًل،  ليكون  هذ�  و�إن  نف�سه.  �لنظام  خفايا  �إىل 
�لعلمي. فالبنيويون ي�ستولون �ليوم على �ملدر�سة، كما كان �ملوؤرخون يفعلون 
�أم�ص، وكما ميكن ملخت�سي �ل�سيا�سة �أن يفعلوه غدً�. ثمة �سيء ق�سري يبقى 
على �لدو�م يف مثل هذ� �الختيار. و�إن ممار�سي �لدر��سات �الأدبية �ليوم 
غري متفقني على قائمة »�الأنو�ع« �لرئي�سة – وال على �أهمية �إدخال مثل هذ� 
�ملفهوم يف حقلهم. ثمة �إذن �سوء ��ستعمال لل�سلطة. و�أما ما تبقى، فاإن عدم 
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قانون  يعد جاهاًل من ال يعرف  �لفيزياء  �إذ� كان يف  فيه:  �لت�ساوق مثبت 
�جلاذبية، ففي �لفرن�سية يكون كذلك من مل يقر�أ »�أزهار �ل�سر«. وميكن 
�ملر�هنة �أن رو�سو، و�ستند�ل، وبرو�ست �سيبقون ماألوفني لدى �لقر�ء زمنًا 
رين �حلاليني قد ُن�سيت �أو ُن�سيت �أبنيتهم  طوياًل بعد �أن تكون �أ�سماء �ملنظِّ
نظرياتنا  در�سنا  �إذ�  �لتو��سع  عدم  على  نربهن  فاإننا  ول��ذ�،  �ملفهومية. 
�خلا�سة حول �ملوؤلفات ولي�ص �ملوؤلفات نف�سها، فنحن –�ملخت�سون، ونقاد 
�الأدب، و�الأ�ساتذة- ل�سنا، يف معظم �الأحيان، �سوى �أقز�م جاثمة على �أكتاف 
�لعمالقة. فاأن يعاد تركيز تعليم �الآد�ب على �لن�سو�ص، فاإن هذ� يتو�فق 
كذلك، وال �أ�سك يف هذ�، مع �الأمنية �ل�سرية ملعظم �ملدر�سني �أنف�سهم. فهم 
�ختارو� مهنتهم الأنهم يحبون �الأدب، والأن معنى �لكتب وجمالها يزلزلهم. 
هذه  عن  م�سوؤولني  �الأ�ساتذة  فلي�ص  �الندفاع،  هذ�  لقمع  �سبب  يوجد  وال 

�لطريقة �ملتق�سفة يف �لكالم عن �الأدب.
�أن معنى �لكتاب ال يختزل �إىل حكم ذ�تي حم�ص للطالب،  �إنه ل�سحيح 
�ملفيد  من  ف��اإن  فيه،  �لطالب  ينخرط  ولكي  �ملعرفة.  عمل  من  جزء  ولكنه 
عن  �لناجتة  �ملبادئ  بع�ص  �أو  �الأدب��ي  �لتاريخ  من  �أحد�ثًا  يتعلم  �أن  �إذن  له 
�لتحليل �لبنيوي. ومع ذلك، فاإن در��سة �أدو�ت �لنفاذ هذه ال يجب، باأي حال 
و�إذ� كانت  �لكتاب.  �لذي هو غاية  �ملعنى  بدياًل عن  تكون  �أن  �الأح��و�ل،  من 
بدياًل  يحل  �أن  �الأول  على  يجب  ال  فاإنه  �لعمارة،  الإقامة  �سرورية  �ل�سقالة 
�أن تقوم حتى يكون �الختفاء هو م�سري �ل�سقالة.  عن �لثاين. فالعمارة ما 
و�أما �لتجديد�ت �لتي حملتها �ملقاربة �لبنيوية، يف �لعقود �الأخرية، فمرحب 
بها، ب�سرط �الحتفاظ بهذه �لوظيفة �الأد�تية عو�سًا عن �أن ت�سري هي هدف 
�إذ  �ل�سيقة،  �لذهنيات  ن�سدق  ال  �أن  يجب  ولذ�،  �لتجديد�ت �خلا�ص.  هذه 
�لقدمية،  �لقرية  مدر�سة  �إىل  �لعودة  بني  يختار  �أن  م�سطر  �أح��د  يوجد  ال 
حيث يرتدي كل �لطالب �لقم�سان �لرمادية، و�حلد�ثة بكل �سالبة. فنحن 
ن�ستطيع �الحتفاظ مب�سروعات �ملا�سي �جلميلة من غري �أن نحقر كل م�سدر 
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لها موجود يف �لعامل �ملعا�سر. وميكن ملكت�سبات �لتحليل �لبنيوي، �إىل جانب 
مكت�سبات �أخرى، �أن ت�ساعد على نحو �أف�سل بفهم معنى �لكتاب. فهي بذ�تها 
لي�ست �أكرث �إثارة للقلق من مكت�سبات فقه �للغة، �أي من نظام �لعلم �لقدمي 
ال  �أدو�ت  �إنها  �سنة:  وخم�سني  مئة  خالل  �الآد�ب  در��سة  على  هيمن  �ل��ذي 
�لوقت  �أن نخ�س�ص لها  �ليوم، ولكنها ال ت�ستحق كذلك  �أحد  يعرت�ص عليها 

كاماًل.
يجب �لذهاب بعيدً� �أكرث، الأننا �إذ� وقفنا عند �حلدود �لدقيقة ملقاربة 
�أن �ملوؤلفات توجد  د�خلية، فاإننا ندر�ص معنى �لن�ص در�سًا �سيئًا، يف حني 
على  يجب  ال  فاإنه  ول��ذ�،  �ل�سياق.  هذ�  مع  ح��و�ر  ويف  �سياق  قلب  د�ئمًا يف 
�لو�سائط �أن ت�سبح غاية، كما يجب على �لتقانة �أن ال تن�سينا �لهدف من 
�أي�سًا عن �لغاية �لنهائية من �ملوؤلفات �لتي نرى  �لتمرين. ويجب �لت�ساوؤل 
�أنها ت�ستحق �لدر��سة. وبوجه عام، فاإن �لقارئ غري �ملهني، �ليوم كما يف 
�الأم�ص، يقر�أ هذه �ملوؤلفات لي�ص لكي يتمكن من منهج للقر�ءة، ولي�ص لكي 
ي�ستخل�ص معلومات عن �ملجتمع �لذي مت �إبد�عها فيه، ولكن لكي يجد فيها 
معنى ي�سمح له بفهم �الإن�سان و�لعامل فهمًا �أف�سل، ولكي يكت�سف فيه جمااًل 
يغني جتربته. وهو �إذ يفعل هذ�، فاإنه يكت�سف نف�سه. �أال و�إن معرفة �الأدب 
لي�ست غاية بذ�تها، ولكنها و�حدة من �لطرق �مللكية �لتي تقود �إىل �كتمال 
و�لذي  �ليوم،  فيه  �الأدب  تعليم  ي�سري  �لذي  �لدرب  فاإن  و�حد. وهكذ�،  كل 
يدير �لظهر لهذ� �الأفق )»در�سنا �لكناية هذ� �الأ�سبوع، و�سنعرب يف �الأ�سبوع 
�لقادم �إىل �لت�سخي�ص«(، يخاطر بنا كي ن�سري يف طريق م�سدود- من غري 

كالم عن ما ميكن �أن ي�سل ب�سعوبة �إىل ع�سق لالأدب.
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بعيدًا عن املدر�شة

كيف �أ�سبح �لتعليم �لثانوي لالأدب على ما هو عليه؟ ميكن بد�ية، �أن 
حتواًل  يعك�ص  الأنه  كذلك  �أ�سبح  لقد  ب�سيطة:  �إجابة  �ل�سوؤ�ل  لهذ�  نعطي 
يف  تبنو�،  قد  �ملدر�سة  يف  �لفرن�سية  �أ�ساتذة  كان  فاإذ�  �لعايل.  �لتعليم  يف 
تطورت  قد  �الأدب��ي��ة  �لدر��سات  ف��الأن  �جلديد،  �ملنظور  ه��ذ�  غالبيتهم، 
بالتو�زي يف �جلامعة: لقد كانو� طالبًا قبل �أن يكونو� �أ�ساتذة. وقد ح�سل 
هذ� �لتحول مبكرً� بجيل، يف �ل�سنو�ت �ل�ستني و�ل�سبعني من �لقرن �ملا�سي. 
ومت هذ� �الأمر غالبًا حتت لو�ء »�لبنيوية«. ولقد �ساهمت يف هذه �حلركة. 

فهل يجب عليَّ �أن �أح�ص بامل�سوؤولية عن حالة �لنظام �لعلمي �ليوم؟
�الأدبية  �لدر��سات  كانت  �ل�ستينات،  بد�ية  فرن�سا يف  �إىل  عندما جئت 
تكلمت  ولقد  �ليوم،  �جتاهات  عن  تختلف  الجتاهات  خا�سعة  �جلامعية 
�آنفًا عن هذ�. فاإىل جانب �سرح �لن�ص )�لذي كان ميثل جوهريًا ممار�سة 
جتريبية(، كان يطلب من �لطالب �أن يتقولبو� يف قالب تاريخي �أو قومي، 
فقد  �لقاعدة،  هذه  على  ��ستثناء  ميثلون  �لذين  �لنو�در،  �ملخت�سون  و�أما 
كانو� يدر�سون خارج فرن�سا �أو خارج كر��سي �لدر��سات �الأدبية. فعو�سًا عن 
�لت�ساوؤل طوياًل حول معنى �ملوؤلفات، فقد كان �أ�سحاب �الأطروحات جدواًل 
مو�سعًا ي�سم كل ما يحيط بهم: �ل�سرية �لذ�تية للكاتب، �لنماذج �الأ�سلية 
�ملمكنة ل�سخ�سياته، متغري�ت �لكتاب، ردود �لفعل �لذي يثريه �لكتاب عند 
�ملعا�سرين. ولقد �سعرت باحلاجة �أن �أوز�ن هذه �ملقاربة مبقاربات �أخرى، 
لل�سكالنيني  �أجنبية  بلغات  ق��ر�ء�ت  بف�سل  لدي  ماألوفة  �سارت  قد  كانت 
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�لرو�ص، وملنظري �الأ�سلوب و�ل�سكل يف �الأملانية )�سبيتزر، �أويرباخ، كاي�سر( 
�لتي  �ملفاهيم  نو�سح  �أن  �أي�سًا  و�أردت  �الأمريكيني.  �لنقد �جلديد  ولكتاب 
حد�سي  ب�سكل  �لت�سرف  من  بداًل  وذلك  �الأدب��ي،  �لتحليل  يف  ن�ستخدمها 
حم�ص. ومن �أجل هذه �لغاية، فقد عملت مع جينيت على �إن�ساء »�سعرية«، 

�أو در��سة تتعلق بخو��ص �خلطاب �لقر�آين.
)در��سة  �لد�خلية  �ملقاربة  �أن  �أم�ص-  كما  –�ليوم  ذهني  يف  قام  لقد 
عالقة عنا�سر �لعمل �الأدبي فيما بينها(، يجب �أن تتم �ملقاربة �خلارجية 
)در��سة �ل�سياق �لتاريخي، و�الإيديولوجي، و�جلمايل(. و�إن �لدقة �ملتز�يدة 
الأدو�ت �لتحليل، �ست�سمح بدر��سات �أكرث رهافة و�أكرث �سبطًا. ولكن �لهدف 
�الأق�سى، يبقى هو فهم معنى �ملوؤلفات. ولقد نظمت، يف عام 1969، بالتعاون 
مع �سريج دوبروف�سكي موؤمترً� من ع�سرة �أيام حول »تعليم �الأدب« يف قاعة 
�ملناق�سات.  ��ستخل�سته من  �لذي  ��ستنتاجي  �أقر�أ  �ليوم  و�إين  �سرييزيال. 
و�إين الأجده ��ستنتاجًا غري ر�سيد )�إنه ن�سخة مد�خلة �سفهية(، ولكنه و��سح 
بخ�سو�ص هذه �لنقطة. ولقد �أدخلت فكرة لل�سعرية، و�أ�سفت: »�إن م�ساوئ 
هذ� �لنموذج من مناذج �لعمل، �أو لنقل تو��سعه، هو �أنه منوذج ال يذهب 
بعيدً�، و�أنه لن يكون �أبدً� �سوى در��سة متهيدية، و�أنه يق�سي بالتحديد �أن 
نتحقق من �لفئات، مو�سوع �لدر�ص، و�أن نطابقها يف �لن�ص �الأدبي، ولي�ص 

�أن نتكلم عن معنى �لن�ص«)1(. 
لقد كان ق�سدي )وكذلك كان ق�سد �لذين يحيطون بي يف ذلك �لوقت( 
�لنظرية  بني  بالتعادل  �سبيه  و�خل��ارج،  �لد�خل  بني  تعادل  �أف�سل  �إن�ساء 
و�لتطبيق. ولكن �الأمور مل تكن كذلك. ففكر حزير�ن 1968، و�لذي لي�ص 
�جلامعية  �لبنى  زلزل  قد  �الأدب،  در��سات  بتوجه  يتعلق  بذ�ته  �سيء  فيه 
عن  تتوقف  مل  �مليز�ن  فحركة  عميقًا.  تغيريً�  �ملوجودة  �لرت�تبيات  وغري 
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نقطة تعادل، ذلك �أنها ذهبت بعيدً� جدً� يف �الجتاه �ملعاك�ص. وما يعتد به 
�ليوم، هي �ملقاربات �لد�خلية فقط، وكذلك فئات �لنظرية �الأدبية.

�إن مثل هذ� �لتحول يف �لدر��سات �جلامعية لالأدب، ال ميكن �أن تف�سره 
جاءت  �أين  من  نفهم  �أن  فيجب  نف�سل،  كنا  �إذ�  �أو  فقط،  �لبنيوية  هيمنة 
�إن �ملت�سور �لتحتي �لذي كنا ن�سطنعه الأنف�سنا عن  �أال  قوة هذه �لهيمنة. 
قرن،  من  �أكرث  د�مت  �لتي  �ل�سابقة،  �لفرتة  فاأثناء  هنا.  به  يعتد  �الأدب، 
هيمن �لتاريخ �الأدبي على �لتعليم �جلامعي. ولقد يعني هذ�، بالن�سبة �إىل 
ومنها:  �الأدب��ي،  �لعمل  �إىل ظهور  تف�سي  �لتي  �الأ�سباب  در��سة  �جلوهري، 
�أن  يفرت�ص  و�لتي  و�لنف�سية  و�جلمالية،  و�ل�سيا�سية،  �الجتماعية،  �لقوى 
يكون �لن�ص �الأدبي ناجتًا لها، �أو �أن تكون كذلك �أي�سًا تاأثري�ت هذ� �لن�ص، 
و�نت�ساره، ووقعه على �جلمهور، وتاأثريه يف موؤلفني �آخرين. وكان �لتف�سيل 
يذهب �إذن �إىل �إدماج �لعمل �الأدبي يف �سل�سلة �سببية. و�أما در��سة �ملعنى، 
فكانت، على �لعك�ص من ذلك، مو�سع �سك، و�ل�سبب، الأنه يعاب عليها �أنها 
مل ت�ستطع مطلقًا �أن ت�سبح در��سة علمية مبا فيه �لكفاية، و�أنها تركت �إىل 
معلقني �آخرين، مل ينالو� غري تقدير �سعيف، �سو�ء كانو� كتابًا يف �جلر�ئد 
�أم نقادً� فيها. ثم �إن �لتقاليد �جلامعية، منذ �لبدء، ما كانت لرتى �الأدب 

بو�سفه جت�سيدً� للفكر �أو للح�سا�سية، وال بو�سفه تاأوياًل للعامل.
وهذ� �مليل �لذي يدوم طوياًل، هو �لذي عرثت عليه ثانية �ملرحلة �الأكرث 
حد�ثة للدر��سات �الأدبية و�أثارته. ولذ�، فلقد قررنا �الآن )لكي ال ن�ست�سهد �إال 
ب�سيغة من �ألف �سيغة( �أن »�لعمل يفر�ص جميء نظام يقوم على �لقطيعة 
مع �حلالة �ملوجودة، و�لتاأكيد على عامل يخ�سع لقو�نينه وملنطقه �خلا�ص«)2(، 
نعد  مل  كلمات  )وهي  »بالو�قع«  �أو  �لتجربة«  »بعامل  عالقة  با�ستثناء  وذلك 
�لعمل  �آخر، فقد غدونا منذ �الآن، نقدم  �إال بني قو�سني(. وبقول  ن�ستعملها 
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هذه  وكانت  ومطلقًا.  ذ�تيًا،  ومكتف  مغلقًا،  لغويًا  مو�سوعًا  بو�سفه  �الأدبي 
ُمقدمة  تز�ل  �لفرن�سية ال  �ملفرطة، يف عام 2006، يف �جلامعة  �لتعميمات 
بو�سفها بدهيات مقد�سة. ومن غري مفاجاأة، فقد كان �لطالب يف �لثانوية 
يتعلمون �لعقيدة �لتي مبوجبها يكون �الأدب من غري عالقة مع باقي �لعامل 
ويدر�ص فقط عالقات �لعنا�سر بع�سها مع بع�ص، وهذ�، من غري �سك، هو 
ما ي�ساهم يف ن�سوء عدم �الهتمام �ملت�ساعد �لذي كان يظهره هوؤالء �لطالب 
من   %15 �إىل   %33 من  �لعقود  ببع�ص  عددهم  عرب  لقد  �الأدب:  مادة  �إز�ء 
كل �مل�سجلني يف �لثانوية �لعامة! ملاذ� در��سة �الأدب �إذ� مل تكن �سوى تبيان 
�أنف�سهم،  يرون  �الأدب  طالب  فاإن  وبالفعل،  لتحليلها؟  �ل�سرورية  لالأدو�ت 
�أ�ساتذة  ي�سبحو�  �أن  �إم��ا  قا�ٍص:  �ختيار  �أم��ام  مو�سوعني  م�سارهم،  �أثناء 

بدورهم، و�إما �أن ي�سجلو� �أنف�سهم يف �سجل �لعطالة عن �لعمل.
�إن �جلامعة، خالفًا للمعهد وللثانوية، ال تخ�سع ملناهج م�سرتكة، ولقد 
بل  �ختالفًا،  �الأك��رث  �لفكرية  للمد�ر�ص  ممثلني  فيها  جند  �أننا  هذ�  يعني 
�الأكرث تناق�سًا. ويبقى �أن نقول �إن �الجتاه �لذي يرف�ص �أن يرى يف �الأدب 
خطابًا حول �لعامل، �إمنا يحتل فيه مكانة مهيمنة، وميار�ص تاأثريً� بينًا على 
توجه �أ�ساتذة �لفرن�سية �مل�ستقبليني. وكذلك، فاإن �لتيار �حلديث »للتفكيك« 
�أنف�سهم  ي�ساألو�  �أن  �آخر. وي�ستطيع هوؤالء �ملمثلني فعاًل  �إىل �جتاه  ال يقود 
حول عالقة �لعمل �الأدبي باحلقيقة وبالقيم، ولكن فقط لكي يتحققو� –�أو 
باالأحرى لكي يقررو�، الأنهم يعرفون مقدمًا، مبا �أن هذ� ميثل عقيدتهم- 
باأن �لعمل مفكك على نحو قدري، و�أنه �إذن ال ي�سل �إىل تاأكيد �أي �سيء، 
و�أنه يهدم قيمه �خلا�سة. وهذ� ما ي�سمونه تفكيك �لن�ص. ولذ�، فاإن ما بعد 
�لبنيوية، خالفًا للبنيوية �لتقليدية �لتي ت�ستبعد حقيقة �لن�سو�ص، تريد �أن 

تعاينها، ولكن تعليقها �لثابت هو �أنها لن تتلقى �إجابة على �الإطالق.
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 فالن�ص ال ي�ستطيع �إال �أن يقول حقيقة و�حدة، �أي �أن �حلقيقة ال توجد 
وهذ� يعني �أنه ال ميكن �لو�سول �إليها مطلقًا. ومن هنا، فاإن هذ� �ملفهوم 
�الأمريكية،  �جلامعات  يف  ال�سيما  ويتعلق،  �الأدب،  خ��ارج  �إىل  ميتد  للغة 

باأنظمة علمية ال ُيعرت�ص فيها مقدمًا على �لعالقة بالعامل. 
�لعلوم  و�سف  �إىل  بل  و�حل��ق،  �لتاريخ،  و�سف  �إىل  �سي�سار  وهكذ� 
�لطبيعية باأنها �أجنا�ص �أدبية، بكل �سو�بطها ومو��سفاتها. و�إن هذه �لعلوم 
�مل�سابهة لالأدب �لذي من �ملفرو�ص �أن ال يخ�سع �إال ملطالبه �خلا�سة، فاإنها 

قد �أ�سبحت بدورها مو�سوعات مغلقة ومكتفية بذ�تها.
حي متامًا ل�سالح  �أن ميَّ �أنه يجب على تعليم �لنظام  هل تر�ين �أقرتح 
تعليم �الأعمال �الأدبية؟ ال، ولكن على كل و�حد �أن يجد �ملكان �لذي يالئمه. 
و�ملفاهيم  �ملقاربات،  تعليم  �أي�سًا  م�سروع  �أنه  جند  �لعايل،  �لتعليم  ففي 
�مل�ستخدمة يف �لعمل، و�لتقانات. و�أما �لتعليم �لثانوي، �لذي ال يتجه بنف�سه 
�إىل �ملخت�سني باالأدب ولكن �إىل �جلميع، فاإنه ال ي�ستطيع �أن ميتلك �ل�سيء 
�الأدبية.  �لدر��سات  ولي�ص  ذ�ته،  �الأدب  هو  �جلميع  �إىل  �ملوجه  �إن  نف�سه: 
�الأدبية.  �لدر��سات  تدري�ص  على  مف�ساًل  �الأدب  تدري�ص  �إذن  يكون  ولقد 
وبهذ� يكون �أ�ستاذ �لثانوية حمماًل مبهمة ثقيلة: �إذ� كان عليه �أن ي�ستبطن 
ما تعلمه يف �جلامعة بداًل من تعليمه، فاإن هذ� يف�سي به �إىل �أن يكون يف 
مقام �أد�ة غري مرئية. و�إذ� كان �الأمر كذلك �أال نكفه بهذ� جهدً� مفرطًا 
ينوء به معلموه بالذ�ت؟ ويجب �أن ال ننده�ص بعد ذلك �إذ� ر�أيناه ال يقوم 

به حق �لقيام.
يف  �أو  �ل�سف  ق��اع��ات  يف  فقط  ل���الأدب  �الخ��ت��ز�يل  �ملفهوم  يظهر  ال 
�لذين يح�سون  �ل�سحفيني  �أي�سًا بني  بوفرة  �لدرو�ص �جلامعية.�إنه قائم 
ننده�ص؟  �أن  يجب  فهل  �أنف�سهم.  �لكتاب  بني  كذلك  قائم  هو  بل  �لكتب، 
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مرو�  قد  منهم  كثريً�  و�إن  باملدر�سة،  مّرو� جميعًا  قد  �الأخريين  هوؤالء  �إن 
بكليات �الآد�ب، حيث تعلمو� �أن �الأدب ال يتكلم �إال عن نف�سه، و�أن �لطريقة 
�لوحيدة لتكرميه تكمن يف �إبر�ز قيمة �أد�ء عنا�سره �لتي يتكون منها. فاإذ� 
كان �لكتاب يتطلعون �إىل تلقي مديح �لنقد، فيجب عليهم �أن يتطابقو� مع 
�سورة معينة، مهما كانت باهتة. و�أما فيما تبقى، فاإنهم �أنف�سهم قد بدوؤو� 
نقادً�. ويعد هذ� �لتطور ماثاًل يف فرن�سا �أكرث مما هو ماثل يف بقية �أوروبا، 
�أنف�سنا  ن�ساأل  �أن  ن�ستطيع  ولقد  �لعامل.  بقية  �أكرث مما هو يف  �أوروب��ا  ويف 
�الأدب  يثريها  �لتي  �الأهمية  ل�سعف  تف�سريً�  هنا  جند  �أال  ذ�ته  �لوقت  يف 

�لفرن�سي خارج حدود �مل�سد�ص �لفرن�سي.
�إنها  �الأدب.  �سكالنية  مفهوم  تو�سح  �ملعا�سرة  �ملوؤلفات  من  عدد  ثمة 
ت�سيع ثقافة �لبنية �ملاهرة، و�الأ�ساليب �الآلية ل�سناعة �لن�ص، و�لتماثالت، 
و�الأ�سد�ء، و�لوم�ص. ومع ذلك، فاإن هذ� �ملفهوم لي�ص هو �الجتاه �لوحيد 
�لذي يهيمن على �الأدب و�لنقد �ل�سحفي يف فرن�سا يف بد�ية �لقرن �لو�حد 
ت�سنيفها  ميكن  للعامل  روؤي��ة  يج�سد  موؤثر  �آخ��ر  تيار  فهناك  و�لع�سرين. 
باأنها روؤية عدمية. وتبعًا لهذه �لروؤية يكون �لب�سر حيو�نات و�أ�سر�رً�، و�أن 
و�أن �حلياة هي جميء  �الإن�ساين،  �لو�سع  يقوالن حقيقة  و�لعنف  �خلر�ب 
�لكارثة. و�إذ� كان هذ� هكذ�، فلم يعد باإمكاننا، و�حلال كذلك، �أن نزعم 
�أ�سبح  قد  نر�ه  �لتمثيل،  يكون رف�ص  �أن  بدل  �لو�قع:  �الأدب ال ي�سف  باأن 
متثيل �لرف�ص. وهذ� مل مينعه �أي�سًا �أن يكون مو�سوعًا للنقد �ل�سكالين. �إذ 
�إن �لعامل �ملمثل يف �لكتب، بالن�سبة �إليه، هو عامل مكتف بذ�ته، وال عالقة 
له بالعامل �خلارجي، ومباح �أن نحلله من غري �أن نت�ساءل عن مالءمة �الآر�ء 
�لتي ي�سورها كالمًا. ولقد  �للوحة  �لكتاب، وال عن �سحة  �ملعرب عنها يف 
�أظهر تاريخ �الأدب هذ� جيدً�: �إننا نعرب ب�سهولة من �ل�سكالنية �إىل �لعدمية 
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�أو �لعك�ص، و�إنه ليمكننا �أن نزرع �الثنني بالتناوب.
�لعامل  من  بجزء  يتعلق  كبريً�،  ��ستثناء  ب��دوره  �لعدمي  �لتيار  ويعرف 
نه �ملوؤلف نف�سه. وثمة ممار�سة �أدبية �أخرى تاأتي فعاًل من موقف جمامل  يكوِّ
ونرج�سي. وهو موقف يدفع باملوؤلف كي ي�سف، مع ما يقدمه، �أدق �نفعاالته 
و�أكرث جتاربه �جلن�سية وتاأبهاته تفاهة. فعلى مقد�ر ما يكون �لعامل مقرفًا، 
تكون �لذ�ت م�سحورة! ولذ�، فاإن �ملرء �إذ� قال قواًل يذم فيه ذ�ته، فاإنه ال 
يهدم بهذ� هذه �للذة، الن �جلوهري هو �لكالم عن �لذ�ت –و�أما ما نقوله 
عنها فثانوي. فاالأدب )و�إننا نقول باالأحرى يف مثل هذه �حلالة »�لكتابة«( 
و�أن  مهل  على  نف�سه  يدر�ص  �أن  فيه  �لكاتب  ي�ستطيع  خمترب  �سوى  لي�ص 
�ل�سكالنية  �جتاهي  بعد  �لثالث،  �الجتاه  هذه  ن�سف  �أن  وميكننا  يفهمها. 
�لكائن  �أنها  ترى  �لذ�ت  فل�سفية جتعل  نظرية  وهي  ب�«�الأنانة«،  و�لعدمية، 
�لوحيد �ملوجود. و�أما �مل�ستبعد من �لنظرية، فاإنه يحكم عليها بالتهمي�ص، 

ولكنه ال مينعها �أن ت�سبح برناجمًا للخلق �الأدبي.
 و�إن ما يعد و�حدً� من تنويعاتها �حلديثة، هو ما ن�سميه »�لتخيل �لذ�تي«: 
يكر�ص �ملوؤلف نف�سه د�ئمًا لتفريغ مز�جه، ولكنه، باالإ�سافة �إىل هذ�، يتحرر 
من كل خوف مرجعي، م�ستفيدً� بذلك من �ال�ستقالل �ملفرت�ص للتخيل ومن 

�للذة �لتي تتولد عن �إعطاء �لذ�ت قيمة يف �لوقت نف�سه.
�إن �لعدمية و�لتاأبه �الأدبيني مت�سامنان كما هو بدهي. و�إنهما لي�ستند�ن 
وبقول  و�لعامل.  �الأنا  ثمة قطيعة جذرية تف�سل بني  �أن  �إىل فكرة مفادها 
�آخر �إنه ال يوجد عامل م�سرتك. فاأنا ال �أ�ستطيع �أن �أعلن �أن �حلياة و�لكون 
�إذ� ��ستبعدت نف�سي مقدمًا. وعلى �لعك�ص من هذ�، فاإين  �إال  ال يحتمالن 
�أقرر �أن �أكر�ص نف�سي ح�سرً� لو�سف جتاربي �لذ�تية فقط �إذ� حكمت �أن 

بقية �لعامل ال قيم لها، وهي �أي�سًا ال تخ�سني. 



ين�سى  فالعدمي  �أي�سًا.  جزئيتان  روؤيتان  للعامل  �لروؤيتني  هاتني  و�إن 
�لذين  والأول��ئ��ك  لنف�سه  مكانًا  ير�سمها  �لتي  �لقنوط  لوحة  يف  يدخل  �أن 
ي�سبهونه. و�ملتاأبه يهمل �أن ميثل �الإطار �الإن�ساين و�ملادي �لذي يجعل منه 
يتممان  و�لتاأبه،  �لعدمية  �لنزعتني:  فاإن  ولذ�،  بالذ�ت وجودً� ممكنًا.  هو 
�الختيار �ل�سكالين بدل �أن يرف�سانه. ففي كل مرة، وتبعًا لطرق خمتلفة، 
جند �أن �لعامل �خلارجي، �لعامل �مل�سرتك مع �الأنا ومع �الآخرين، هو �لذي 
�الإبد�ع  كبري،  �إىل جزء  بالن�سبة  يكون،  هذ�  ويف  تبخي�سه.  �أو  نكر�نه  يتم 
�لفرن�سي �ملعا�سر مت�سامنًا مع فكرة �الأدب �لتي جندها قائمة يف �أ�سا�ص 

�لتعليم و�لنقد. وهي فكرة �سيقة على نحو عبثي وفقرية.
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ولدة اجلماليات احلديثة

�إن �الأدب ال يقيم عالقة د�لة مع �لعامل، و�أن  �إن �الأطروحة �لتي تقول 
�خرت�ع  من  هي  ال  لنا،  يقوله  ما  باحل�سبان  ياأخذ  ال  لذلك،  تبعًا  تثمينه، 
�الأطروحة  للبنيوين. فلهذه  �أ�سيلة  �ليوم، وال هي م�ساهمة  �الأدب  �أ�ساتذة 
على  نفهمها  ولكي  �حلد�ثة.  جميء  لتاريخ  وم��و�ٍز  ومعقد،  طويل  تاريخ 
�ملر�حل  هنا  �أ�ستدعي  �أن  �أري��د  �خل��ارج،  من  فرن�ها  ون�سل  �أف�سل،  نحو 

�لرئي�سة)3(.
ولكي نبد�أ، يجب �لقول �إن �لعالقة بالعامل �خلارجي كانت موؤكدة بقوة 
ما ن�سميه بحق �لنظرية �لكال�سيكية لل�سعر. وثمة عبار�ت قدمية تبني هذه 
�أ�سعنا  قد  كنا  و�إن  حتى  �الإ�سباع،  حتى  و�ستتكرر  بها،  �سيحتفظ  �لفكرة 

�ملعنى �لذي و�سعه موؤلفوها فيها. 
و�أن  للطبيعة،  تقليد  هو  الأر�سطو،  تبعًا  �ل�سعر،  �أن  ه��ذ�،  يعني  ولقد 
وظيفته، تبعًا لهور��ص، هي �الإعجاب و�لتثقيف. ون�ستنتج من هذ� �إذن �أن 
�لعالقة بالعامل، توجد من جانب �ملوؤلف، �لذي يجب عليه �أن يعرف و�قعيات 
�لعامل لكي يقوى على حماكاتها، كما توجد من جانب �لقر�ء و�مل�ستمعني 
�لذين ي�ستطيعون، بالتاأكيد، �أن يجدو� فيها لذة، ولكنهم ي�ستخل�سون منها 
�أي�سًا درو�سًا تطبق على ما يتبقى من جتاربهم. ولقد كان �ل�سعر، يف �أوروبا 
�مل�سيحية للقرون �الأوىل، ي�ستخدم على نحو رئي�ص لنقل عقيدة ومتجيدها 
�أقل  ذ�ته  �لوقت  يف  ولكنه  �نطباعًا،  و�أكرث  طوعًا  �أكرث  متغريً�  متثل  وهي 
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حتديدً�. وعندما يتحرر �ل�سعر من هذه �لو�سايا �حلا�سرة، ف�سريتد فورً� 
�إىل �ملعايري �لقدمية. 

فانطالقًا من �لنه�سة، طلبنا منه �أن يكون جمياًل، ولكن جماله نف�سه 
»ال�سيء  بو�لو:  بيت  لنتذكر  و�إننا  �خل��ري.  يف  وم�ساهمته  حقيقته  حت��دده 
جميل �سوى �حلقيقي، �حلقيقي وحده هو �ملحبوب«. وكان ينظر �إىل هذه 
�لعبار�ت، من غري ريب، بو�سفها غري كافية، ولكن عو�سًا عن رميها، كان 

ي�سار �إىل �الكتفاء مبالءمتها مع �لظروف.
وهذ�ن  خمتلفني.  ب�سكلني  �ملفهوم  هذ�  �حلديثة  �لع�سور  زلزلت  لقد 
�لدنيوي  �لتدرج  �إىل  به  نتجه  �لذي  �جلديد  بالنظر  مرتبطان  �ل�سكالن 

للتجربة �لدينية و�إىل �لتقدي�ص �ملالزم للفن. 
�لفنان  تقوميها:  ويعيد  قدمية  �سورة  على  فيجيب  �الأول،  �ل�سكل  �أما 
على  ومغلقة  متو�ئمة  جمموعات  ين�سئ  �إنه  �خلائف.  باالإله  يقارن  �ملبدع 
نف�سها. وميثل �هلل �لتوحيدي كائنًا غري متناٍه ينتج كونًا متناهيًا. و�ل�ساعر 
�الأكرث  )�ملقارنة  �ملتناهية  �الأ�سياء  �سانع  �هلل  �إىل  ينتمي  فاإنه  يحاكيه  �إذ 

ورودً� �إمنا تعقد مع بروميثه(. 
وكذلك �أي�سًا، فاإن �لعبقرية �الإن�سانية، هنا يف �لدنيا، حتاكي »�لعبقري« 
ولكن  م�ستمرة،  �ملحاكاة  فكرة  ولقد ظلت  عاملنا.  �أ�سل  هو  �لذي  �الأعلى، 
مكانها مل يعد بني �لعمل، �ملنتوج �ملتناهي، و�لعامل. �إنه يقوم �الآن يف فعل 
�الإنتاج، فهنا يوجد �لعامل �الأكرب، وهناك يوجد �لعامل �الأ�سغر، ولكن من 
هو  و�ح��د  كل  من  مطلوب  هو  وما  �لنتائج.  يف  �مل�سابهة  على  �إرغ��ام  غري 

متا�سك خلقه، ولي�ص �أي تنا�سب كان مع ما لي�ص هو.
مطلع  يف  �لظهور  �إىل  �أ�سغر  عاملًا  بو�سوفه  �لعمل  فكرة  ع��ادت  ولقد 



29

دي  نيكوال�ص  بالكاردينال  مثاًل  ه��ذ�  على  ون�سرب  �الإيطالية.  �لنه�سة 
كوي�ص. فهو الهوتي، ولكنه فيل�سوف �أي�سًا. 

ولقد كتب يف منت�سف �لقرن �خلام�ص ع�سر: »�الإن�سان �إله �آخر )...( 
�ألبريتي، وهو  �لفنية«. ويوؤكد ليون باتي�ستا  �أنه خالق للفكر ولالأعمال  مبا 
لها،  ناحتًا  �أو  للكائنات �حلية  »ر��سمًا  �لعبقري  �لفنان  �أن  للفنون،  منظر 

يتميز بو�سفه �إلهًا �آخر بني �لفانني«. 
ويوؤكد الندينو  �لفنانني.  �أول  �إن �هلل هو  بالتو�زي مع هذ�  لنقول  و�إننا 
�ل�ساعر  »�هلل هو  �أن:  �الأفالطونية �جلديدة  �لنزعة  و�ساحب  �لفلور�ن�سي 
�ملتعايل، و�أن �لعامل ق�سيدته«. و�ستفر�ص هذه �ل�سورة نف�سها تدريجيًا يف 
و�ستوجه  �الإن�ساين.  �خللق  و�ست�ستخدم يف متجيد  �لفنون،  �خلطاب حول 
وذلك  �لو�سفي،  �لنقدي  �خلطاب  ع�سر،  �لثامن  �لقرن  من  بدءً�  �أي�سًا، 
بف�سل هيمنة فل�سفة جديدة، هي فل�سفة ليبنيز �لذي �أدخل مفهومي جوهر 
�لفرد و�لعامل �ملمكن: يظهر �ل�ساعر هذه �الأ�سناف الأنه يبدع عاملًا مو�زيًا 

للعامل �ملادي �ملوجود، وكونًا م�ستقاًل، ولكنه متما�سك �أي�سًا.
نقول  �أن  فيق�سي  �لكال�سيكية،  �لروؤية  مع  للقطيعة  �لثاين  �ل�سكل  و�أما 
يف  وال  �لتثقيف،  يف  وال  �لطبيعة،  حماكاة  يف  لي�ص  �ل�سعر  من  �لهدف  �إن 
�جلمال  ف��اإن  كذلك،  �حل��ال  د�م  وما  �جلمال،  �إنتاج  يف  ولكن  �الإعجاب، 

يتميز باأنه ال يقود �إىل �سيء يكون بعيدً� عنه. 
ولقد فر�ست فكرة تاأويل �جلميل هذه نف�سها يف �لقرن �لثامن ع�سر، 
بهذه  �أوغ�ستني  �لقدي�ص  و�سف  وقد  �الألوهة.  لفكرة  علمنة  كذلك  وكانت 
�لكلمات، يف نهاية �لقرن �خلام�ص ع�سر، �لفرق بني �مل�ساعر �لتي نتوجه 
ن�ستعمل  �أن  ن�ستطيع  �إننا  �لب�سر:  �إىل  بها  نتوجه  �لتي  وتلك  �هلل،  �إىل  بها 
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كل �سيء وكل كائن بغية غاية تعلو بهم، و�أما �هلل وحده، فيجب �أن نكتفي 
بالتمتع به، �أي �أن نحبه من �أجله بالذ�ت. ويجب �أن نقول، ونحن جنذب 
�لتمييز �الأوغ�ستيني بني �لفعل »��ستعمل« و�لفعل »متتع« �إىل �حلقل �لدنيوي 
للن�ساط �الإن�ساين �ملح�ص، �إن تقنيي �لقرن �لثامن ع�سر مل يفعلو� �سيئًا غري 
عك�ص �جتاه حركة �أوغ�ستني نف�سه، �لذي نقل �إىل �مليد�ن �لديني �الأ�سناف 

�الأفالطونية. 
فاأفالطون هو �لذي عرف �مل�ستقل باأنه يكفي ذ�ته بذ�ته: �إن �لذي يحيا 
�أنه »مل  به ميتلك »ب�سكل مليء وكامل، �الكتفاء �الأكرث متامًا«، �إىل درجة 

يعد بحاجة �إىل �سيء من �أحد �آخر«)4(. 
وكذلك،  لالأفكار.  نفعي  غري  تاأمل  �إىل  يدعو  �لذي  هو  �أفالطون  و�إن 
فاإليه ن�ستند بعد �ثنني وع�سرين قرنًا، وذلك لكي نطالب مبثل هذ� �لتاأويل 
للجميل. وهذ� يعني �أن �ملبدع مل يعد، بحريته، هو �لذي يقرتب من �هلل، 

و�إمنا �لعمل بكامله هو �لذي يقرتب من �هلل.
و�لقرن  ع�سر  �ل�سابع  �لقرن  يف  �سي�سبح،  �لتحوالت:  لهذه  و�لنتيجة 
�لثامن ع�سر، كل من �لتاأمل �جلمايل، وحكم �لذوق، ومعنى �جلميل ذو�تًا 
جمال  �إز�ء  يكونو�  مل  �ل�سابقة  �لقرون  �أنا�ص  �أن  يعني  ال  وه��ذ�  م�ستقلة. 
�لطبيعة ح�سا�سني كما هم �إز�ء جمال �الأعمال �لفنية، ولكن هذه �لتجارب 
كانت من قبل ال ت�سكل �سوى وجه لن�ساط غايته �لرئي�سة تقوم يف مكان �آخر، 
�للهم �إال �إذ� و�سعنا �أنف�سنا يف �ملنظور �الأفالطوين حيث يختلط �جلميل 
الأد�ته  �جلميل  بال�سكل  ُيعجب  �أن  ي�ستطيع  فالفالح  و�خلري.  �حلقيقي  مع 
�لزر�عية، ولكن يجب على �الأد�ة، قبل كل �سيء، �أن تكون فاعلة. وكذلك، 
ولكنه يطلب من هذ�  يزين ق�سره،  �لذي  �لفني  �ل�سغل  يثمن  �لنبيل  فاإن 
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�ل�سكل �أن يربز مرتبته هو يف عيون زو�ره. و�ملوؤمن يكون م�سحورً� باملو�سيقى 
ير�هم،  �لذين  �لقدي�سني  و�سور  �هلل،  وب�سور  �لكني�سة،  يف  ي�سمعها  �لتي 
ولكن هذ� �لتناغم وهذ� �لعر�ص مو�سوعان خلدمة �الإميان. وهكذ�، فاإن 
�لتعرف على بعد جمايل يف ن�ساط و�إنتاج، يعد �سمة �إن�سانية كونية. ولذ�، 
فاإن �ل�سيء �جلديد �لذي �سينبثق يف �أوروبا �لقرن �لثامن ع�سر، �سيتجلى 
يف عزل هذ� �لوجه �لثانوي للن�ساط �ملتعدد، ثم يف �إبر�زه جم�سدً� ملوقف 
و�حد هو تاأمل �جلميل. وهذ� موقف مده�ص �إىل درجة �أنه ي�ستعري نعوته من 
حب �هلل. و�سنطلب من �لفنانني، �أن ينتجو� مو�سوعات خا�سة به ح�سرً�. 
و�سي�ساغ هذ� �ملنظور �جلديد، يف كتابات »�سافتي�سبريي« و«هوت�سي�سون« 
نف�سه  »�جلميل«  �سناعة م�سطلح  �إىل  �ملنظور  هذ�  و�سينتهي  �إنكلرت�.  يف 
)يعني حرفيًا »علم �مل�ساهدة«(، يف عام 1750، وذلك يف در��سة خ�س�سها 

�أليك�ساندر بومغاتان للنظام �لعلمي �جلديد.
و�مللمح �لثوري �لذي يوجد يف هذه �ملقاربة هو �أنها تف�سي �إىل �لتخلي 
»�ملتلقي«  منظور  تتبنى  لكي  �خل��ال��ق«،  �أو  »�ملبدع  ي�سمى  ما  منظور  عن 
تاأمل �الأ�سياء �جلميلة. ولقد كان لهذ�  �لذي لي�ص له �سوى فائدة و�حدة: 
�لتحول نتائج عديدة. �أواًل، �إنه يف�سل كل »فن« عن �لن�ساط �لذي ال ميثل 
يف  مرمية  �الآن  �لدرجة  هذه  وتوجد  تف�سيلية.  درجة  �سوى  �إليه  بالن�سبة 
�أو �لتقانة. ذلك الأن  ميد�ن خمتلف متامًا، هو ميد�ن �ل�سناعة �حلرفية 
�لفنان �إذ� كان ينظر �إليه من منظور �الإبد�ع �أو �ل�سناعة، فاإنه لن يكون 
�سوى حريف عايل �جلودة، فاالثنان ميار�سان �ل�سنعة نف�سها مع �سيء من 
�ملوهبة. �أما �إذ� و�سعنا �أنف�سنا يف �جلانب �لذي يكون فيه �إنتاجهم، فاإن 
�حلريف �سيتعار�ص مع �لفنان، الأن �أحدهم يبدع �الأ�سياء �لنافعة، و�الآخر 
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يبدع �أ�سياء للتاأمل، �لغاية منها �حل�سول على �للذة �جلمالية. وذلك، الأن 
�لو�حد  الن  و�أي�سًا  فمرتفع،  �الآخر  و�أما  مل�سلحته،  يخ�سع  منهما  �لو�حد 
منهما ي�سع نف�سه يف منطق »�ال�ستعمال«، يف حني �أن �الآخر ي�سع نف�سه يف 
منطق »�ملتعة«. ويف نهاية �ملطاف، جند �أن �أحدهما يبقى ب�سريًا حم�سًا، 
يف حني �أن �الآخر يقرتب مما هو �إلهي. و�أما �لنتيجة �لثانية، فهي كما ياأتي: 
جتتمع �لفنون يف قلب فئة و�حدة، يف حني �أنها ماز�لت حتى �الآن مرتبطة، 

كل فن على حدة، مبمار�ستها �الأ�سلية. 
�إذ�  �إال  يتجددو�  �أن  وللمو�سيقى  وللر�سم،  لل�سعر،  ميكن  ال  فاإنه  ولذ�، 
�ملرتفع  �ملوقف  �إىل  ينتمي  وهو منظور  تلقيهم.  �أنف�سنا يف منظور  و�سعنا 

نف�سه، و�مل�سمى، من �الآن ف�ساعدً�، �ملوقف �جلمايل. 
غري  �ملمار�سة  مع  ب�سلته  �جلميلة«  »�الآد�ب  مثل  م�سطلح  ويحتفظ 
�لفنية )توجد »�آد�ب« لي�ست »جميلة«(. وكذلك �الأمر بالن�سبة �إىل »�لفنون 

�جلميلة«: ال تز�ل ذكرى �لفنون �ملفيدة، �أو �الآلية، قوية. 
فما �إن ي�سار �إىل تبني �ملنظور �جلديد، حتى ت�سبح �ل�سفة »جميل« 
غري �سرورية، وي�سبح �لتعبري ح�سوً�، و�ل�سبب الأن »�لفن« يتحدد �الآن يف 
كونه ي�ستلهم �جلمال. ولقد كانت �لبحوث �جلميلة حول �لفن، يف جوهرها، 
وللر�سام،  لل�ساعر،  �ملوجهة  �الإر�ساد�ت  ويف  �لت�سنيع،  يف  وجيزة  بحوثًا 
وللمو�سيقى. ولقد غدونا، من �الآن ف�ساعدً�، نتعلق بو�سف �سريورة �ملنظور، 
ونحلل حكم �لذوق، ونثمن �إذن �لقيمة �جلمالية. ويظهر تعليم �الآد�ب يف 
فرن�سا هذ� �لعبور من مئة �سنة من �لتاأخر. فحتى منت�سف �لقرن �لتا�سع 
ع�سر، كان هذ� �لتعليم �إنتاجًا للبالغة )كنا نتعلم كيف نكتب(. و�نطالقًا 

من هذه �للحظة، تبنى منظور �لتاريخ �الأدبي )�سرنا نتعلم كيف نقر�أ(.
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والنتيجة املبا�شرة: �إن �لفنون، �إذ غدت مقطوعة من �سياق �إبد�عها، 
فقد طالبت باإقامة �أمكنة ت�ستطيع فيها �أن ت�سبح م�ستهلكة. فلقد �أقمنا، 
بالن�سبة �إىل �للوحات، �سالونات، و�أمكنة للعر�ص، ومتاحَف: �فتتح �ملتحف 
 ،1759 عام  يف  و�لفاتيكان  و�الإيفيزي   ،1733 عام  يف  �أبو�به  �لربيطاين 
�أن  بعد  و�حد،  مكان  �للوحات يف  �إع��ادة جتميع  فاإن  ولذ�،  و�للوفر 1791 
�أم يف  �لكنائ�ص،  كانت ت�سطلع يف �الأ�سل مبهمات متنوعة جدً�، �سو�ء يف 
�لق�سور، �أم �ملنازل �خلا�سة، قد حفظتها �الآن ال�ستعمال وحيد هو: تاأملها 
من �أجل قيمتها �جلمالية فقط وتثمينها. وقد �نقلبت �لرت�تبية بني �ملعنى 
�أ�سبح �سروريًا، وما كان  �لتنفيذ( قد  و�جلميل. فما كان مرجوً� )نوعية 
ولقد  �ختياري.  �سوى  يعد  مل  �الأ�سطوري(  �أو  �لالهوتي  )�ملرجع  �سروريًا 
كان هذ� �إىل درجة �سار فيها متكاأ �للوحات يف �ملتحف �أو يف �سالة �لعر�ص، 
مكانًا يتحول فيه �أي �سيء �إىل عمل فني. ومن هنا، فلكي ينطلق �ملنظور 
وقد  �ملكان.  هذ�  يف  معرو�سًا  �ل�سيء  هذ�  يكون  �أن  يكفي  كان  �جلمايل، 
من  �ل�سكل  وهذ�  �الأمكنة  من  �لنوع  هذ�  بني  نف�سه  �الآيل  �لرت�بط  فر�ص 
�أ�سكال �ملنظور ببد�هة، منذ �أن و�سع مار�سيل دو�سامب »مبولته« �ل�سهرية 
يف مكان خم�س�ص لالأعمال �لفنية. فهذ� �لعمل، قد �أ�سبح بو�ساطة مكانه 
�إنتاج  م�سار  مطلقًا  ي�سبه  ال  �إنتاجه  م�سار  �أن  حني  يف  فنيًا،  عماًل  وحده 

منحوتة �أو لوحة.
�لقرن  يف  �لفن  مفهوم  حولتا  �للتني  �حلركتني  ف��اإن  موجزة،  وبكلمة 
�لعمل  باإله ي�سنع عاملًا �سغريً�، ومماثلة  �ملبدع  �أي مماثلة  �لثامن ع�سر، 
�لفني مبو�سوع من مو�سوعات �لتاأمل �ملح�ص، يظهر �لدنيوية �لتدريجية 
ج�سد  ولقد  للفن.  جديد  تقدي�ص  باإن�ساء  �مل�ساهمة  مع  �أوروب��ا،  يف  للعامل 



�لفّن، يف هذه �للحظة من �لتاريخ، حرية �ملبدع و��ستقالله، �كتفاءه �لذ�تي 
وتعاليه �إز�ء �لعامل يف �لوقت نف�سه. ولذ�، كانت كل حركة تعا�سد �الأخرى: 
يتحدد �جلمال يف �الآن ذ�ته بو�سفه ذلك �لذي ال ميتلك غاية عملية على 
�ل�سعيد �لوظيفي، وبو�سفه منظمًا تنظيمًا مياثل دقة �لكون على �ل�سعيد 
�لبنيوي. ويعو�ص غياب �لغاية �خلارجية، بنحو من �الأنحاء، كثافة �لغايات 
�لد�خلية، �أي �لعالقات بني �أجز�ء �لعمل �لفني وعنا�سره. ولقد �سار �لفرد 

بف�سل �لفن يبلغ �ملطلق.
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جماليات الأنوار

�لتلقي، فاإننا نو�سع �مل�سافة  �إىل منظور  �الإنتاج  عندما نعرب من منظور 
�لتي تف�سل �لعمل �الأدبي عن �لعامل �لذي يتكلم عنه ويتحرك فيه. و�ل�سبب 
يف ذلك، الننا نريد �أن نر�ه �الآن بذ�ته ولذ�ته. ويرتبط هذ� �لتطور، بدوره، 
�لع�سر.  ذلك  �الأوروب��ي يف  �ملجتمع  له  �لذي خ�سع  بالتغري  �رتباطًا عميقًا 
ومن ثم، فلقد توقف �لفنان تدريجيًا عن �إنتاج �أعماله ل�سالح ر�ٍج لالآد�ب 
يطلبها، ويتجه بها �إىل جمهور ي�سرتيها منه. فاجلمهور هو �لذي مي�سك من 

�الآن ف�ساعدً� مبفاتيح جناحه. 
ولذ�، فاإن ما كان حكرً� على بع�ص �لنا�ص، �سار متاحًا للجميع. وكذلك، 
�ل�سلطة  وتر�تبية  �لكني�سة  تر�تبية  مثل  �سلبة،  لرت�تبية  خا�سعًا  كان  ما 
فروح  �مل�ساو�ة.  و�حد من  م�ستهلكيه يف حيز  كل  �الآن  ي�سع  �أ�سبح  �ملدنية، 
�الأنو�ر هي روح ��ستقالل �لفرد. ولقد �سارك �لفن �لذي حاز على ��ستقالله 
باحلركة نف�سها. وبذ�، فقد غد� �لفنان مثاًل يتج�سد فيه �لفرد �حلر، وقد 

حترر عمله بدوره �أي�سًا.
وعندما �سمم مفكرو �لقرن �لثامن ع�سر على و�سع �لفن يف عهدة نظام 
�جلميل، فاإنهم ما كانو� ي�سعون بذلك �إىل قطع عالقاته بالعامل. و�لفن مل 
�لتاأويل  �تبعو� يف هذ�  الأنهم قد  ي�سبح غريبًا عن �حلق وعن �خلري. ذلك 
�الأفالطوين: لي�ص �جلمال �ملادي �سوى �لتجلي �الأكرث �سطحية للجمال. و�إنه 
ليحيل بدوره �إىل جمال �الأرو�ح، كما يحيل من هنا �إىل �جلمال �ملطلق و�خلالد 
�لذي يحتوي يف وقت و�حد على �ملمار�سة �الإن�سانية �ليومية، و�الأخالقية �إذن، 

وعلى �لبحث عن �ملعارف، و�حلقيقة �إذن.
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�لتاأمل  حيز  من  �لدينية  �ملفرد�ت  نقل  من  �أول  �سافيت�سبريي  كان  لقد 
و�الكتفاء �لذ�تي �إىل حيز �لو�سف �لفني. ومع ذلك، فقد قّدم هذه �ملفرد�ت 
بو�سفها �أد�ة لفهم تناغم �لعامل و�لنفاذ �إىل �حلكمة. وكان باإمكانه �إذن �أن 
يو��سل فيقول: »ما هو جميل هو متناغم ومتنا�سب، وما هو متناغم ومتنا�سب 
�لنتيجة«)6(.  يف  وجيد  ممتع  هو  ب��اآن،  وحقيقي  جميل  هو  وما  حقيقي،  هو 
�لتجربة  ت�ستنفذ  ال  �ملعاين  و�أفعال  �لتلقي،  �سريورة  �أن  هذ�  من  ون�ستدل 
�لفنية، على �الأقل �لتي يحكم عليها عادة باأنها مثالية، مثل �ل�سعر �لذي ال 
ينتمي ال �إىل �ل�سمع وال �إىل �لب�سر، ولكنه يتطلب ح�سد �لروح: ي�ستند جمال 

�ل�سعر �إىل معناه، وال ميكنه �أن يكون منف�ساًل عن حقيقته.
ميتنع هوؤالء �ملفكرون �إذن عن قر�ءة �الأعمال �الأدبية بو�سفها خطابًا حول 
�ل�سعر�ء  طريق  طريقني،  بني  مييزو�  لكي  باالأحرى  ي�سعون  ولكنهم  �لعامل، 
وطريق �لعلماء )�أو �لفال�سفة( ولكل منهما فو�ئده، من غري �أن ميثل �أحدهما 
�سكاًل دون �الآخر رتبة: �إنهما طريقان يقود�ن �إىل �لهدف نف�سه، �أي �إىل فهم 
�أف�سل لالإن�سان وللعامل، و�إىل حكمة �أجّل. ولقد كان جيامباتي�ستا فيكون من 
�ملعرفة.  ُدرج  من  �لُدرجتني  هاتني  بني  �ملو�جهة  �سبيل  تنكبو�  �لذين  �أو�ئ��ل 
فهو �لفيل�سوف �لذي ال ي�سارع، و�ملوؤرخ، وبالغي نابويل، وهو �لذي ميز بني 
�للغة �لعقالنية و�للغة �ل�سعرية. و�سحيح �أنه �أ�سقط لغة �ل�سعر على �لع�سور 
�الأوىل لالإن�سانية، ولكنه ر�أى �أي�سًا �أن يكونا متز�منني معًا. فهما يتعار�سان 
كما يتعار�ص �لعام و�خلا�ص: »ي�ستحيل على �الإن�سان �أن يكون يف وقت و�حد 
�ساعرً� و�سليعًا ال يبارى يف علم ما ور�ء �لطبيعة. فالعقل �ل�سعري يتعار�ص 
يف هذ�. وبالفعل، فاإنه يف حني �أن �مليتافيزيقا تف�سل �لروح عن �ملعاين، فاإن 
�ملوهبة �ل�سعرية تروم على �لعك�ص من هذ� �أن تغو�ص فيها. وكذلك، فاإنه يف 
تتعلق  �ل�سعرية  �ملوهبة  فاإن  �لعامة،  �الأفكار  �إىل  تنتمي  �مليتافيزيقا  �أن  حني 
باحلاالت �خلا�سة«. و هذ� ما كتبه يف كتابه »�لعلم �جلديد« يف عام )1730(

.)6(
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�لفل�سفي  �لن�ساط  �إز�ء  �لفني  �لن�ساط  و�سع  من  بومغارتان  جعل  ولقد 
حول  فل�سفية  »تاأمالت  كتابيه:  يف  لنف�سه  �أعطاها  �لتي  �ملهمات  من  و�ح��دً� 
�ل�سعر« )1735(. ومبا �أنه كان تلميذً� للبنيز، فقد كان يرى �ل�سعر بو�سفه 
خالقًا لعامل ممكن بني عو�مل �أخرى. كما كان يعطي �ل�سرعية ملنظور جمايل 
�سمات  من  �سمة  لها  �لعلم،  مثل  فاجلماليات  �خللق.  على  �الإدر�ك  يف�سل 
هنا  �ملق�سود  لي�ص  �ل�سيغ(  بع�ص  تقرتحه  ما  عك�ص  )على  ولكن  �ملعرفة، 
معرفة �أقل رتبة من تلك: �إنها تعد »نظرية للعقل، وتنتج »�ملعرفة �لدقيقة«)7(. 
فهذه معرفة متاحة لكل �لب�سر ولي�ص للفال�سفة وحدهم، وهي تك�سف لنا عن 
حقيقة  عن  �إذن  تختلف  �إليها  تقود  �لتي  �حلقيقة  و�إن  �سيء.  كل  فرد�نية 
�نتماء  على  تدل  ولكنها  و�لعامل،  �لكلمات  بني  فقط  تقوم  ال  �إنها  �لعلوم: 
تاأثريه  ويعد  »�الحتمال«.  هو  بها  يليق  �لذي  �ال�سم  فاإن  ولذ�،  م�ستخدميها. 
ي�ستحوذ  �لتجريد  فاإن  وهكذ�،  �ملخلوق(.  للعامل  �لد�خلي  )�لتما�سك  نتاج 
غناه،  يلتقط  فاإنه  �ل�سعر،  و�أما  �ملح�سو�ص.  �لعامل  باإفقار  وذلك  �لعام  على 
حتى و�إن كانت �خلال�سات �لتي ينتهي �إليها ينق�سها �لو�سوح. فما تفقده يف 

�لنفاذ، ت�ستعي�سه يف �حليوية.
يعد لي�سينغ �أكرب موؤلف لالأنو�ر �الأملانية. وقد و�سع عدة موؤلفات لتحليل 
�لفنون، كما ولَّف �أي�سًا بني �أطروحتني. فما ي�سنع خ�سو�سية �لعمل �لفني، 
�أن �جلمال يتحدد بو�سفه  �أنه يتطلع الإبد�ع �جلمال، يف حني  من جهة، هو 
�لعمل،  وي�سارك  خارجي.  ملو�سوع  خ�سوع  غري  من  نة  مكوِّ لعنا�سر  تناغمًا 
�أكرث �سعة، هدفها �لبحث عن  �أخرى، يف جمموعة من �ملمار�سات  من جهة 
حقيقة �لعامل وقيادة �لب�سر نحو �حلكمة. وهكذ�، فقد كتب لي�سينغ يف كتابه 
»Laokoon« )1766(: »�أريد �أن ينطبق ��سم �لعمل �لفني على �الأعمال 
يكون �جلمال هو  فنانًا، وحيث  بو�سفه  فيها  �أن يظهر  �لفنان  ي�ستطيع  �لتي 
�الآثار  فيه  تظهر  �آخ��ر  كل عمل  ف��اإن  ذل��ك،  ما عد�  و�الأخ��ري.  �الول  غر�سه 
الأن  و�ل�سبب  �ال�سم.  ي�ستحق هذ�  �لدينية، فهو عمل ال  للمو��سعات  �ملدَركة 
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�لذي  للدين،  �أد�ة م�ساعدة  ولكنه مل يكن �سوى  بالذ�ت،  له  ُي�سنع  �لفن مل 
�لتي يعزوها  �ملح�سو�سة  �ملعرو�سات  �أكرث من �هتمامه بجمال  باملعنى  يهتم 
لنف�سه«)8(. ويتحقق لي�سينغ يف هذه �لفقرة �لتي حتتوي على �ل�سيغة »�لفن 
�لفن«، من  �أجل  »�لفن من  �ل�سيغة  �أ�سل  و�لتي رمبا كانت  �أجل ذ�ته«،  من 
و�إنه ال  �لفن.  �سمات  �سمة مميَّزة من  بو�سفه  مل�ستلزمات �جلمال  �خل�سوع 
يتخلى من �أجل ذلك عن ت�سجيل �لفن يف قلب �لن�ساطات �لتمثيلية )لقد كتب 
قائاًل: »هذه �ملحاكاة هي جوهر فن �ل�ساعر«(، فحدد بذلك �لر�سم بو�سفه 

�لفن �لذي »يحاكي« يف �ملكان، يف حني �أن �ل�سعر يحاكي يف »�لزمان«.
 Dramaturgie de« كتابه:  يف  يقارن  لي�سينغ  ف��اإن  وك��ذل��ك،   
عاملًا  ي�سنع  خ��ال��ق  بعمل  �ل��ك��ات��ب  عمل   ،)1767(  »Hambourg
نظام  مت�سل�سلة يف  �لظو�هر  فيه  تكون  »عامل  �إنه  م�ستقل،  ولكنه  متما�سكًا- 
حو�دث  تلد  وفيه  ت�سل�سلها«،  يف  �لتحامًا  �أقل  فيه  تكون  ال  ولكنها  يت�سمنه، 
بال�سبط  منها  كل  �أه��و�ء  تتنا�سب  ال  وفيه  �ل�سخ�سيات،  �سرورة  من  �لفعل 
�لذي  موؤلفه  من  يتخل�ص  �لعمل  فاإن  �ملعنى،  وبهذ�  �ل�سخ�سية.  �سمتها  مع 
حقيقتهم  تكمن  عليه:  متلي  �لتي  هي  �خلا�سة  �سخ�سياته  �أن  لو  كما  يكتب 
يف متا�سكهم ومع ذلك، وبعيدً� عن لي�سينغ، فاإن �لرغبة �لتي تدفع كي نرى 
نف�سها.  نهايتها يف  �ستجد  �لبناء هي رغبة  �ألعاب  لعبة من  �لفني  �لعمل  يف 
»فالكتابة و�ملحاكاة بهدف هو ما مييز �لعبقري من �لفنانني �ل�سغار �لذين 
يكتبون من �أجل �لكتابة ويحاكون من �أجل �ملحاكاة، و�لذين يكتفون بامللذ�ت 
�ل�سغرية �ملرتبطة با�ستعمال و�سائطهم، و�لذين ي�سنعون من هذه �لو�سائط 
�لفن  بني  مييز  �ل��ذي  هو  باجلمال  �سيء  كل  قبل  فاالهتمام  هدفهم«.  كل 
�أكرث علوً� هو ما  �إىل هدف  �لتطلع  �أو  و�لالفن. ولكن �الكتفاء بهذ� �لهدف 
باأجر  ي�ستغلون  �لذين  �لعمال  بني  �لكبري،  و�لفن  �ل�سغري  �لفن  بني  يف�سل 

مقطوع و�لعباقرة: »ال �سيء يكون عظيمًا �إذ� مل يكن حقيقيًا«.
�أن �أخذ حذره يف �لتذكري باأن �حلقيقة  ولهذ� �ل�سبب، فاإن لي�سينغ، بعد 
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�ل�سعرية لي�ست مثل �حلقائق �لعلمية ولكنها تقرتب باالأحرى من »�ملحتمل« 
�الأر�سطي، فاإنه ي�ستطيع �أن ميتدح موؤلفيه �ملف�سلني حتديدً�، وذلك من �أجل 
كاتبًا  �سك�سبري  من  يجعل  و�ل��ذي  �إليها.  بالو�سول  ي�سمحون  �لتي  �حلقيقة 
م�سرحيًا عظيمًا، هو �أنه ميلك »روؤية عميقة بخ�سو�ص جوهر �حلب«: متثل 
م�سرحيته »عطيل« »كتابًا وجيزً� تامًا حول هذ� �جلنون �حلزين«، و�لغرية. 
وكذلك، فاإن ما تعلمه �أوريبيد من �سقر�ط مل يكن نظرية فل�سفية وال حكمًا 
�أخالقية، ولكن فن »معرفة �لب�سر ومعرفة �لذ�ت، و�أن يكون �ملرء منتبهًا �إىل 
و�أكرث  ��ستقامة  �أكرثها  �لطبيعة  طرق  كل  يف  ويحب  يبحث  و�أن  �أحا�سي�سه، 
عرف  فقد  ولهذ�،  هدفه«)10(.  خالل  من  �سيء  كل  على  يحكم  و�أن  ق�سرً�، 

�أوريبيد بدور �أن يكتب تر�جيديات خالدة.
و�سياأخذ كانت جمموعة من �ملفاهيم، و�سيعيد �سهرها يف كتابه »نقد ملكة 
�حلكم« )1790(. وهو كتاب �سيوؤثر بدوره يف كل �لفكر �ملعا�سر حول �لفن، 
وذلك باحلفاظ د�ئمًا على هذ� �ملنظور �مل�ساعف: �جلميل مرتفع، وهو يف 
�لوقت نف�سه رمز لالأخالق و�جلميل ال ي�ستطيع �أن يكون مو�سوعيًا، الأنه ياأتي 
�أن  ولكن ميكن  �مل�ساهدين.  �أو  �لقر�ء  ذ�تية  �إذن يف  ويقوم  من حكم ذوقي 

يعرف لدى تناغم عنا�سر �لعمل و�أن يكون مو�سوعًا للتو�فق و�الإجماع.
بنجامان  مذكر�ت  يف  �الأفكار  لهذه  �ملبا�سر  لالأثر  �ساهد  على  نعرث  �إننا 
كون�ستان �لذي �أقام، برفقة جرمني دي �ستايل يف و�ميار يف عام 1804. ولقد 
�سجل بتاريخ /11/ �سباط: »�لغد�ء مع روبان�سون، �أ�ستاذ يف �س�سيلينغ. يعمل 
على جماليات كانت، �أفكار بارعة جدً�. و�لفن من �أجل �لفن، ومن غري هدف. 
مل  �ل��ذي  �لهدف  �إىل  ي�سل  �لفن  ولكن  �لفن.  ي�سوه  هدف  هو  هدف  كل  �إن 
�أول حدث معروف بالفرن�سية للتعبري »�لفن من �أجل �لفن«.  يكن له«. وهذ� 
�لهدف  »�لهدف«:  �أنو�ع من  �لتمييز بني عدة  �أنه يجب  مبا�سرة  نرى  ولكننا 
�لذي يكون �لفنان قد �أعطاه لنف�سه مقدمًا، بق�سد �إ�سهاره )معادل الأهد�ف 
�لرتبية �لدينية �لتي يرف�سها لي�سينغ(، و�لهدف �لذي يالزم كل عمل فني، 
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تتعار�ص  لي�سينغ  يجعلها  �لتي  �لعباقرة  )�أعمال  �لكربى  �الأعمال  وخ�سو�سًا 
عن  قرن  بربع  ذلك  بعد  كون�ستان  كتب  وحني  �لفنانني(.  �سغار  �أعمال  مع 
بالنظرية،  �لهوى �مل�سمخ  »�إن  �لفكر:  �لرت�جيديا، فقد عمل كي يكون دقيق 
�لفنان«،  بيان  م  يقوِّ معاك�سًا  تف�سريً�  يعد  �لفل�سفية،  �لتطور�ت  يخدم  و�لذي 
هو  �لتوجيه  يكون  »لن  قارئه:  فكر  يف  يوؤثر  ال  �لعمل  �أن  يعني  ال  هذ�  ولكن 

�لهدف، ولكنه يكون �أثر �للوحة« )11(.
ومع �أن كون�ستان كان عدوً� لالإر�ساد �لتعليمي يف �الأدب، �إال �أنه مل ينظر 
�إليه، مع ذلك، بو�سفه مقطوعًا عن �لعامل: ما من �أحد جمرب �أن يختار بني 
هذين �لطرفني �ملتطرفني. فلقد و�سع �ملمار�سة �الأدبية يف قلب �خلطابات 
تاريخها  يعود  �لتي  �ل�سفحة  هذه  هذ�  حتدد  كما  متامًا  �الأخ��رى،  �لعامة 
ي�ستطيع  ال  فهو  �سيء.  كل  بني  م�سرتك  قا�سم  �الأدب  »�إن   :1807 عام  �إىل 
تعبري  الأن��ه  وذل��ك  �الأخ��الق.  وعن  �لدين،  وعن  �ل�سيا�سة،  عن  ينف�سل  �أن 
�آر�ء �لب�سر حول كل �الأ�سياء. ومثل كل �سيء يف �لطبيعة، فاإنه ميثل �ملعلول 
باأنه ظاهرة معزولة، لي�ص ت�سويرً�  و�لعلة يف �لوقت نف�سه. فت�سوير �الأدب 
�إىل �الأفكار  ل��ه«)12(. وكذلك، فاإن »�ل�سعر �ملح�ص« ال وجود له، الأنه حمتاج 
�إليه بالذ�ت. وبهذ�، فاإن كون�ستان يبقى  �أن هذه ال تنتمي  و�إىل �لقيم، غري 
خمل�سًا الأفكار �ساحبته جرمني دي �ستايل، �لتي ن�سرت يف عام 1800 كتابًا، 
�ملوؤ�س�سات �الجتماعية«.  »�الأدب من خالل عالقاته مع  د�ل، هو:  له عنو�ن 
و�إنها لتاأخذ فيه مفهوم �الأدب »مبفهومه �الأكرث �سعة، �أي �سامًا �إليه �لكتابات 
�لفل�سفية وموؤلفات �خليال، وكل ما يتعلق مبمار�سة �لفكر يف �لكتابة، ما عد� 
�لعلوم �لفيزيائية«)13(. ولقد ميكن �لقول �إن �أدب �خليال و�لكتابات �لعلمية �أو 
�لفل�سفية بع�سها متميز من بع�ص، ولكن يف قلب جن�ص م�سرتك. فهذ� وذ�ك 
ي�سكنه  ي�ساهمان يف خلق جمتمع متخيَّل  فيه. كما  ويوؤثر�ن  بالعامل  يتعلقان 

موؤلفو �ملا�سي وقر�ء �مل�ستقبل.
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من الرومان�شية اإىل الطالئعيني

لقد ��ستطاعت كل جماليات ع�سر �الأنو�ر-�لتي جت�سد بدرجات متفاوتة 
�سافتي�سبريي، وفيكو، وبومغارتان ولي�سينغ، وكانت وجريمان دي �ستيل �أو 
بنجامان كون�ستان- �أن حتافظ على �لتو�زن غري �مل�ستقر. فقد كانت، من 
�ملحاكاة  من  �جلاذبية  مركز  تنقل  �لكال�سيكية،  للنظريات  خالفًا  جهة، 
�إىل �جلمال وتوؤكد ��ستقالل �لعمل �لفني. و�إن هذه �جلماليات، من جهة 
�أخرى. ما كانت لتجهل على �الإطالق �لعالقة �لتي تربط �الأعمال بالو�قع.

فاالأعمال ت�ساعد على معرفته وتوؤثر يف �ملقابل فيه. و�إن هذ� ليكون الأن 
�إن  �لفن ينتمي د�ئمًا �إىل �لعامل �مل�سرتك للب�سر. وبهذ� �خل�سو�ص نقول 
�جلماليات �لرومان�سية �لتي �ستفر�ص نف�سها مع بد�ية �لقرن �لتا�سع ع�سر 

لن ُتدخل قطيعة هامة. 
فالفن يف عيون �لرومان�سيني �الأو�ئل –و�إن كان هوؤالء قد خالطو� مد�م 
يبقى  ونوفالي�ص-  و�س�سيلينغ،  �سليجيل،  و�الإخ��وة  وكون�ستان،  �ستايل  دي 

معرفة بالعامل.
فاإذ� كان ثمة جديد، فاإنه يف حكم �لقيمة �لذي يحملونه عل خمتلف ُدَرج 
�ملعرفة. فالُدرجة �لتي نبلغها عن طريق �لفن تبدو لهم �أعلى قيمة من تلك 
للعقل  �مل�سرتكة  �الأ�ساليب  �إذ تتخلى عن  �لعلم. وهي  نبلغها عن طريق  �لتي 
�آخر، ممنوع على  �أمام و�قع  وتتنكب درب �لوجد، فاإنها تف�سح �ملجال بهذ� 
�ملعاين وعلى �لعقل، و�أكرث جوهر�نية �أو �أكرث عمقًا من �الأول. ويجب �لتذكري، 
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مع ذلك، �أنه يف �للحظة نف�سها �لتي يبد�أ فيها مقام �لعلم بال�سعود �سعودً� 
مدوخًا، فاإننا لن ننده�ص �أن نرى باأن �ملطلب �لرومان�سي ال يلقى �أي �سدى 

يف�سله يف �ملجتمع �ملعا�سر.
�إن نظرية »�لفن للفن« نف�سها، و�لتي تطورت حينئذ يف �أوروبا بو�سفها 
وميكن  حرفيًا.  توؤخذ  ال  �أن  يجب  �أملانيا،  من  جاءت  �لتي  لالأفكار  �سدى 
�العتقاد، مثاًل، باأن بودلري �لذي كان �لناطق با�سمها يف �لن�سف �لثاين 
من �لقرن، يرف�ص �أن يرى �ل�سعر بو�سفه طريقًا للمعرفة. وقد كان ذلك 
�إنه ال ميلك نف�سه.  الأنه �أعلن: »�ل�سعر )...( ال ميلك �حلقيقة مو�سوعًا، 
�أ�ساليب �أخرى، وتوجد يف مكان �آخر.  �أ�ساليب �لربهنة عن �حلقيقة  و�إن 

فاحلقيقة ال عالقة لها باالأغاين« )14(.
ومع ذلك، فهذ� ال ميثل �ملعنى �لعميق اللتز�م بودلري. فهو ال يريد �أن 
هو  �ساعرً�  �ملرء  يكون  �أن  �إليه  بالن�سبة  يعنيه،  ما  ولكن  �ساعرً�.  �إال  يكون 
يخ�سع  �أن  �ل�سعر  و�جب  من  يكن  مل  و�إذ  عليا«.  »و�جبات  ت�ستلزم  مهمة 
بذ�ته يحمل حقيقة عليا وخريً�  الأنه  للبحث عن �حلقيقة و�خلري، فذلك 
�أ�سمى مما يوجد خارجه. ويبقى بودلري خمل�سًا لكانت عندما يوؤكد )يف 
ر�سالة �إىل تو�سينل(: باأن »�خليال هو �مللكة �الأكرث علمية من كل �مللكات، 
الأنه �لوحيد �لذي ي�ستمل على �لقيا�ص �لكوين«، �أو عندما يكتب: »�خليال 
�ل�سبب  �لعامل. ولهذ�  ي�سارك يف معرفة  �لفنان  هو ملك �حلقيقة«. فعمل 
و�أو�ساع  �لطبيعة  وجوه  »معرفة  على  لقدرته  �بتهاجًا  ي�سفق  بودلري  فاإن 

�لب�سر«. 
و�إنه ملن �أجل هذ� �أي�سًا يطلب من �لر�سامني و�ل�سعر�ء �لذين يعا�سرونه 
و�أبو�طنا  ربطة عنقنا  �سعريني »يف  لنا  يظهرو�  و�ن  »حديثني«،  يكونو�  �أن 
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�لالمعة«. وقد كان هو نف�سه يتطلع �إىل حتقيق هذه �ل�سخ�سية يف �أعماله 
�لق�سيدة  يف  �سيء  كل  يف�سر  ال  �حلقيقة  عن  �لبحث  هذ�  و�إن  �ل�سعرية. 
)فنحن جند فيها »حاجات �إىل �لرتابة، و�إىل �لتماثل، و�إىل �ملفاجاأة«)15((، 

فهي ال ميكن �لتغا�سي عنها، وهي، يف نظر بودلري، �أ�سا�سية.
�ل�سرية  �لعامل  قو�نني  ك�سف  فعاًل مبهمة  ي�سطلعون  �ل�سعر�ء  كان  �إذ� 
للب�سر، فاإننا لن نتمكن بعد ذلك من �لقول �إنه ال �سلة للحقيقة باأغانيهم. 
وبودلري ال يناق�ص نف�سه �إىل هذ� �حلد، فالفن و�ل�سعر ميتلكان مالمح من 
�حلقيقة، ولكن هذه �حلقيقة لي�ست من �لطبيعة نف�سها �لتي يتطلع �لعلم 
�إليها. فبودلري يفكر بحقيقة من هذه �حلقائق عندما يطالب بها، وُيلزم 
بها �الآخر عندما يرف�سها. فالعلم يعلن عن ق�سايا، نكت�سف باأنها حقيقية 
�لتي  فالعبارة  لو�سفها.  ت�سعى  �لتي  بالوقائع  مبو�جهتها  وذلك  خاطئة  �أو 
تقول »كتب بودلري )�أزهار �ل�سر(« حقيقية بهذ� �ملعنى للكلمة، متامًا كما 
هي �لعبارة »�ملاء يغلي مبئة درجة«، حتى و�إن كان ثمة فارق منطقي بني 
هاتني �لق�سيتني. وما كان هذ� هكذ� �إال الأن �ملق�سود هنا هو حقيقة من 
حقائق �لتو�فق �أو �ملالءمة. وعلى �لعك�ص من هذ�، فاإن بودلري عندما يقول: 
فاإنه ي�ستحيل  �لقطر�ص،  �أي ي�سبه  �ل�سحي �جل�ّساء«،  �أمري  �ل�ساعر  »ي�سبه 
على �ملرء �أن يقيم حتقيقًا يف هذ�. ومع ذلك، فاإن بودلري ال يقول �أي �سيء، 
الأنه ي�سعى �إىل ك�سف هوية �ل�ساعر. ويف هذه �ملرة، فاإنه ي�سعى �إىل »حقيقة 
�أو  �ملوقف،  �أو  �لكائن،  طبيعة  �لبد�هة  مو�سع  ي�سع  �أن  ويحاول  للك�سف«، 
ومع  و�لعامل.  �لكلمات  بني  كل مرة  تقوم يف  ثمة عالقة  �أن  �لعامل. وجند 

ذلك، فاإن �حلقيقتني ال تختلطان.
 وكذلك، فاإن بودلري، يف حلظة �أخرى، يدل على و�سيلة لتمييز منوذجي 
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�ملعرفة، وذلك يكون بو�سف عمل �لفنان: »لي�ص �ملطلوب بالن�سبة �إليه �أن 
ين�سخ، ولكن �أن يوؤول بلغة �أكرث ب�ساطة و�أكرث �إ�ساءة«. و�سيقول بالطريقة 
 ،)16( للرموز«  ومفكك  »مرتجم،  �سوى  �آخر  �سيئًا  لي�ص  �ل�ساعر  �إن  نف�سها 

ل. َف( و�أوَّ ويكمن �لفارق �إذن بني َن�َسَخ )�أو َو�سَ
معرفة  �إىل  يقود  �ل��ذي  وح��ده  لي�ص  �لفن  ب��اأن  ن�ستخل�ص  �أن  وميكننا 
�لعامل، ولكنه يك�سف يف �لوقت نف�سه عن وجود هذه �حلقيقة �لتي تختلف 
ت�سكل  الأنها  باملطلق،  �إليه  تعود  ال  �حلقيقة  هذه  فاإن  �لو�قع،  ويف  طبيعة. 
و�لفل�سفة.  �الإن�سانية،  و�لعلوم  �لتاريخ،  �الأخرى:  �لتاأويلية  �خلطابات  �أفق 
و�جلمال نف�سه ال ي�سكل مفهومًا، وال هو مو�سوعي )ذلك الن يف مقدوره �أن 
ينه�ص بف�سل �أمار�ت مادية(، وال هو ذ�تي، �أي يعود �إىل �حلكم �لق�سري 
لكل و�حد. �إنه بيذ�تي، وينتمي �إذن �إىل �ملجموعة �الإن�سانية. وجمال �لن�ص 
�الأدبي لي�ص �سيئًا �سوى حقيقته. وكان هذ� هو معنى �لبيت �ل�سهري لكيانت: 

»�جلمال هو �حلقيقة، و�حلقيقة هي �جلمال«.
�لفن«.  �أج��ل  من  »�لفن  لنظرية  �أخ��رى  متثيالت  على  �الأم��ر  وينطبق 
ففلوبري �لذي يد�فع ب�سر�وة عن ��ستقالل �الأدب، مل يفته يف �لوقت نف�سه 
�أن يذكر هو�ه بالن�سبة �إىل معرفة �لعامل، هذه �ملعرفة �ملو�سوعة يف خدمة 
�الإبد�ع، كما مل يفته �أن يقول �إن حقيقة �لعمل ال تنف�سل عن كما له. »وملن 

�أجل هذ�، فاإن �لفن هو �حلقيقة عينها«)17(. 
ولقد كان �أو�سكار و�يلد، وهو �لناطق �الأكرث �إفر�طًا با�سم �لنظرية يف 

�الآد�ب �الإنكليزية، ي�ساعف من �ل�سيغ �حلا�سمة حول ��ستقاللية �لفن.
 ومع ذلك، فهو ال ينكر على �الإطالق �لعالقة بني �الثنني. فالفن يوؤول 
�لعامل ويعطي �سكاًل ملا ال �سكل له، �إىل درجة �أننا ما �إن يربينا �لفن حتى 
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نكت�سف وجوهًا �أخرى لالأ�سياء وللكائنات �لتي حتيط بنا. ومن هنا، فاإن 
ترينري مل يخرتع �سباب لندن، ولكنه كان �الأول �لذي ر�آه يف ذ�ته، كما كان 
�الأمر  وكذلك  ما.  مبعنى  �أعيننا  فتح  – وهو  لوحاته  يف  بينه  �لذي  �الأول 
�إن  ما  ولكن  يجدها،  مما  �أكرث  �سخ�سياته  بلز�ك  يبدع  ل��الأدب:  بالن�سبة 

يبدعها حتى تدخل يف �ملجتمع �ملعا�سر. 
ومذ ذلك ونحن مل نتوقف عن حماذ�تها. فاحلياة يف ذ�تها »م�سلوبة 
»�إن  �لفن:  دور  �لغياب  هذ�  من  ببطء  وي�سيل  رهيب«.  نحو  على  �ل�سكل 
وظيفة �الأدب، �نطالقًا من �ملادة �خلام للوجود �لو�قعي، و�أكرث حقيقة من 
�لعامل �لذي تر�ه عيون �لعامة«)18(. وما د�م �حلال كذلك، فاإن �إبد�ع عامل 

�أكرث حقيقة، يتطلب �أن ال يقطع �لفن عالقته بالعامل.
هذه  وتدين  �لع�سرين.  �لقرن  بد�ية  يف  �إال  �لنهائية  �لقطيعة  تتم  مل 
لنيت�سه،  �الأثر �حلا�سم لالأطروحات �جلذرية  �إىل  �لقطيعة يف جزء منها 
تاأويالتها وحقيقتها مهما  نف�سها م�ستقلة عن  �لوقائع  بوجود  �سكك  �لذي 
كانت. و�نطالقًا من هذه �للحظة، مل يعد فقط �دعاء �الأدب باملعرفة �أمرً� 
م�سروعًا، ولكن �خلطاب �لفل�سفي و�خلطاب �لعلمي وجد� نف�سيهما حتت 
مطرقة �ل�سك. ويلتحق هذ� �ملوقف �جلديد �إز�ء �لفن بتطرف بع�ص �ملوؤلفني 
يف �لقرن �لثامن ع�سر، و�لذين مل يتابعهم معا�سروهم فيما ذهبو� �إليه. 
وهكذ�، فاإن و�كلمان وقف معلنًا: »ال يكمن هدف �لفن �حلقيقي يف حماكاة 
�لطبيعة، ولكن يف خلق �جلمال«. وقد ��ستبعد بذلك كل بعد �إدر�كي للعمل. 
�جل�سم  »م��اد�م  موريتز:  فيليب  كارل  يكتب  عندما  نف�سه  �ملنحى  ويتجلى 
مب�ساعدة  وذلك  �سيئًا،  يقول  و�أن  �سيئًا،  يعني  �أن  عليه  يجب  فال  جمياًل، 
�لد�خلي.  كائنه  وعن  نف�سه،  عن  يتكلم  �أن  �إال  �للهم  �خلارجية،  �سطوحه 
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ويجب عليه �أن يعني بذ�ته«)19(. وقد ر�أى �أي�سًا �أنه يجب، يف �لوقت ذ�ته، 
تعريف �لعمل �لفني بخ�سوعه �ملطلق ملطالب �جلميل. ولذ�، فقد حدد كل 

م�ساألة تت�سل بالعالقة �لتي يقيمها هذ� �لعمل مع �لعامل.
بها  تت�سم  �لتي  �لو�حدية  يف  تقع  �لنظريات  ه��ذه  ف��اإن  وباملنا�سبة، 
�جلماليات �لو�حدية، و�لتي تريد �أن تف�سر كل �سيء من خالل مبد�أ و�حد 
هو �ملحاكاة، ما عد� �أن �ملبد�أ �جلديد �لوحيد ي�سمى �جلمال. و�لتعقيد �لذي 
كنا نالحظه ما بني �لقرن �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر، قد �ساع جمددً�. 
نف�سه، حيث حتدث قطيعة  �الأدب  �ل�سياع مبا�سرة يف حقل  وُيرتجم هذ� 
غري معروفة حتى �ل�ساعة. و�ستحفر هوة �سحيقة، من �الآن ف�ساعدً�، بني 
�ليومية  يتما�سى مبا�سرة مع �حلياة  �سعبي  �أدب  �الأدب �جلماهريي، وهو 
و�لكتاب- و�الأ�ساتذة،  �ملتخ�س�سون-�لنقاد،  يقر�أه  نخبوي  و�أدب  لقر�ئه، 
�لذين ال يهتمون �إال باالنت�سار�ت �لتقنية ملبدعيه. فلدينا من جهة �لنجاح 
�سيء  وكل  �ملح�سة.  �لفنية  �لنوعيات  �أخ��رى  جهة  من  ولدينا  �لتجاري، 
مي�سي كما لو �أن �لتعار�ص بني �لطرفني �أمر بديهي، و�إن هذ� ليكون �إىل 
درجة �أن �ال�ستقبال �حل�سن �لذي يحظى به كتاب من لدن عدد كبري من 
�لقر�ء، ي�سبح عالمة د�لة على �سقوطه فنيًا. ولذ�، فهو يثري �الحتقار �أو 
�سمت �لنقد. فالع�سر �لذي كان �الأدب يعرف فيه كيف يج�سد تو�زنًا دقيقًا 

بني متثيل �لعامل �مل�سرتك وكمال �لبناء �لرو�ئي، قد وىل كما يبدو.
�لقرن  بد�ية  يف  »�لطليعة«  حركات  �مل�سماة  �حل��رك��ات  يف  و�سيظهر 
�حلديث«(  »�لفن  بو�سفه  فه  نعرِّ ملا  فرعيًا  نوعًا  متثل  )�لتي  �لع�سرين 
�ملت�سور �جلديد حتت �سوء نهار جديد. ولقد ظهرت هذه �حلركات للمرة 
يف  �لتجريد  بد�يات  يف  تتمثل  �إنها   :1910 عام  ح��و�يل  رو�سيا  يف  �الأوىل 
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�لر�سم، ويف �الخرت�عات �مل�ستقبلية يف �ل�سعر. ولذ�، فقد كان ُيطلب من 
و�إنه  لقو�نينه �خلا�سة-  �إال  و�أن ال يخ�سع  �ملادي  �لعامل  ين�سى  �أن  �لر�سم 
عام  »�الإ�سعاعية«، يف  مبتدع  الريونوف،  ميخائيل  كتب  ولقد  ذلك.  ليفعل 
�للوحة  دور يف  باأي  ت�سطلع  ال  �حلياة  نر�ها يف  �لتي  �الأ�سياء  »�إن   :1913
يجذب  �لذي  هو  �لر�سم  جوهر  فاإن  ذلك،  من  �لعك�ص  وعلى  �الإ�سعاعية. 
بد�ية  يف  هنا  نح�سر  �إننا   .)...( وتركيز�تها  �الأل��و�ن،  توليفات  �النتباه: 
�خلا�سة،  قو�نينه  ت�سنعها  كما  �لوحيدة  وحلياته  للر�سم،  �لفعلي  �لتحرر 
و�ألو�نه، وطابعه«.  �أ�سكاله �خلا�سة،  بذ�ته، ومالكًا  بو�سفه هدفًا  وللر�سم 
وكذلك، فاإن كازميري ماليفيت�ص، موؤ�س�ص نزعة »�لتفوق«، يعلن من جهته يف 

عام 1916 يجب �لنظر �إىل »�لر�سم بو�سفه فعاًل له هدفه �خلا�ص«.
وحتتفظ لوحات كاند�ن�سكي، وهذ� �سحيح، بعالقة مع �لعامل، و�ل�سبب 
الأن �الأ�سكال يف �للوحة متيز فئات �لفكر. وكذلك �الأمر بالن�سبة �إىل مربعات 
�إىل �لك�سف عن �لنظام �لكوين  ماليفيت�ص ودو�ئره و�سليبه، فاإنها تهدف 
�لفعلي، وذلك بعد �إبعاد �ملظاهر »�خلادعة« �لتي تنفتح على �لنظر. ومع 
هذ�، فاإن �لعامل �لظاهر�تي، �لعامل �ملتاح يف نظر �جلميع، مل تعد له نف�ص 
�الأهمية. وجتعل، يف �لوقت ذ�ته، �أ�سياء دي�سان »�جلاهزة �ل�سنع« كل بحث 
�لنزعة  �أ�سحاب  �أن  جند  وكذلك  �لعبث.  من  �سربًا  و�حلقيقة  �ملعنى  يف 
�مل�ستقبلية يف �ل�سعر كانو� يبحثون عن حترير �للغة وتخلي�سها من عالقتها 
بالو�قع وهذ� يعني �إذن تخلي�سها من عالقتها باملعنى. و�إنهم ليبدعون لغة 
»�لفعل  عن  خليبنيكوف  فيليمري  ويد�فع  متنقل«.  »عقل  لغة  باأنها  تو�سف 
�مل�ستقل«، و«عن �لكلمة كما هي«، بل عن »�الأدب كما هو«. وكتب بنيديكت 
ليف�سيت�ص يف مقالة »حترير �لكلمة« يف عام )1913(: »ال يقيم �سعرنا مطلقًا 
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عالقة مع �لعامل« )20( و�إن �لذ�تية �لتي ت�ستند �إىل وجود �لعامل �مل�سرتك، 
و�إىل �ملعنى �لعام، لتخلى �ملكان للتمظهر �ملح�ص للفرد.

لقد مار�ست مذبحة �حلرب �لعاملية �الأوىل ونتائجها �ل�سيا�سية تاأثريً� 
م�ساعفًا على �لن�ساطات �لفنية، كما مار�ست ذلك على �خلطاب �لنظري 
�لذي يك�سف عن هذ�. فقد ن�ساأت بعد �حلرب �أنظمة �سمولية يف رو�سيا، 
قلب  وب�سكل هام�سي، يف  �أي�سًا،  ولكن  بعد ذلك،  �أملانيا  �إيطاليا، ويف  ويف 
�مل�سروع  فيها يف خدمة  �لفن  و�سع  �أريد  ولقد  �الأخرى.  �الأوروبية  �لبلد�ن 
»�ليوتوبي« ل�سناعة جمتمع جديد جدً�، و�إن�سان جديد �أي�سًا. و�أما �لو�قعية 
�ال�سرت�كية وفن »�ل�سعب«، و�أدب �لدعاية، فهذه كلها تطلب �حلفاظ على 
�أي�سًا، وعلى وجه �خل�سو�ص،  �لو�قع �ملحيط. كما تطلب  عالقة قوية مع 
مطلب  كل  عك�ص  على  وذل��ك  للحظة،  �ل�سيا�سية  �الأه��د�ف  �إىل  �خل�سوع 
باال�ستقالل �لفني، وكل بحث منفرد للجميل. ويجب على �لفن، كما تطلب 
هذ� �جلماليات �لكال�سيكية، �أن ُيعجب )قلياًل(، ولكن يجب عليه خ�سو�سًا 
�لفنانني �سي�ستجيبون لهذ� �لطلب طوعًا،  �أن يثقف. ولذ�، فاإن عددً� من 

وهم �سيدعون �إىل ثورة �أمنياتهم.
ولقد ننخرط يف �لوقت نف�سه يف معركة �سد هذ� �لتعدي على ��ستقالل 
�أن �لفن و�الأدب ال يقيمان �أي عالقة د�لة مع �لعامل. ولكن  �لفرد، ونوؤكد 
وهذه  �لتعبري.  حرية  تهيمن  حيث  �آخر،  مكان  يف  �سيكون  �النخر�ط  هذ� 
هي �لفر�سية �مل�سرتكة لل�سكالنيني �لرو�ص )�ملحاربني، و�لذين قام �لنظام 
»�ملورفولوجية«  �أو  �الأ�سلوبية  بالدر��سات  وللمخت�سني  بقمعهم(،  �لبل�سفي 
»�لنقد �جلديد«  وللقائمني على  فرن�سا،  ولتالميذ ماالرميه يف  �أملانيا،  يف 
يف �لواليات �ملتحدة ويحدث كل �سيء كما لو �أن رف�ص روؤية �لفن و�الأدب 
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�الأدب  بني  نهائية  قطيعة  �إىل  بال�سرورة  يف�سي  لالإيديولوجيا،  خا�سعني 
�ملارك�سية  �لنظريات  نبذ  �أن  لو  كما  �سيء  كل  يحدث  وكذلك  و�لفكر. 

»لالنعكا�ص« ي�ستلزم �ختفاء كل عالقة بني �لعمل و�لعامل. 
وهكذ� تتنا�سب مع يوتوبيا بع�سهم �سكالنية بع�سهم �الآخر. وباالإ�سافة 
�إىل هذ�، فاإن هوؤالء و�أولئك يحبون �أن يقدمو� خ�سومهم بو�سفهم �لبديل 
�لوحيد لوجهة نظرهم �خلا�سة. وتت�ساعف هذه �ل�سكالنية بالعدمية �لتي 

تتغذى بروؤية �لكو�رث �لتي و�سمت �لتاريخ �الأوروبي يف �لقرن �ملا�سي.
وها نحن قد عدنا �إىل �حلا�سر.

تت�سم �ملجتمعات �لغربية يف نهاية �لقرن �لع�سرين وبد�ية �لقرن �لو�حد 
�ملختلفة.  �الإيديولوجيات  بني  ما  حد  �إىل  �ل�سلمي  بالتعاي�ص  و�لع�سرين 
وكذلك هو �الأمر �إذن بالن�سبة �إىل مت�سور�ت �لفن �ملتناف�سة �إننا جند فيها 
للجماليات  �آخرين خمل�سني  كما جند  باليوتوبيا،  متم�سكني  �أنا�سًا  د�ئمًا 
�ل�سكالنية،  �لثالثية  �إن ممثلي  نقول  �أن  ويبقى  �الأن��و�ر.  لع�سر  �الإن�سانية 
من  �لرغم  على  مهمة،  �إيديولوجية  مو�قع  يحتلون  و�الأن��ان��ة،  و�لعدمية، 

دعوتهم �العرت��سية و�النقالبية، يف فرن�سا على �الأقل. 
�إنهم ميثلون �الأكرثية يف حترير �جلر�ئد �الأدبية، وبني مديري �مل�سارح 
بالن�سبة  لي�ست،  بالعامل،  �لظاهرة  �الأعمال  فعالقة  و�ملتاحف.  �ملدعومة 
�إليهم، �سوى خديعة. فاإذ� ��ستعر�سنا فنانًا ت�سويريًا )مثل بونار(، ف�سنجد 
�جلمهور �ل�ساذج: »يهدف �لعر�ص هنا، كما يوؤكد هذ� بيان معر�سه يف عام 
�أي �لر�سم، بعيدً� عن  �إىل �لك�سف بد�ية عن مو�سوعه �حلقيقي،   ،2006
�ملو�سوعات �مل�سببة«. فاإذ� قبلنا بان �لعمل يتكلم عن �لعامل، فاإننا �سنطلب 
منه على كل حال �أن يزيل »�مل�ساعر �جليدة« ويك�سف لنا عن �لرعب �لنهائي 



للحياة، و�إال يكن ذلك فاإنه يخاطر بالظهور بو�سفه »بالهة ال حتتمل«. �أو 
ثمة ما هو �أ�سو�أ من ذلك، فهو �سينتمي �إىل �الأدب »�ل�سعبي« الأنه �أدب �سنعه 
�لقر�ء �أكرث مما �سنعه �لنقاد. و�إنه ل�سحيح �أن بع�ص �ملوؤلفني ي�سل �إىل 
فر�ص نف�سه على �النتباه �لعام، يف حني �أنه ال يتنا�سب مع هذ� �لنموذج. 

وكذلك �أي�سًا.
 ولكي �أبقى د�ئمًا يف فرن�سا، فاإن �لكتب �لتي جاءت من �خلارج، وخا�سة 
من قار�ت غري �أوروبا، ال ت�ساهم يف هذ� �مل�ساق �لذهني. ويبقى �أن نقول �إن 
�حل�سور �لقوي لهذ� �ملت�سور �لفرن�سي يف �ملوؤ�س�سات، ويف و�سائل �الإعالم، 

�إمنا ينتج �سورة فريدة وفقرية للفن ولالأدب.
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ماذا ي�شتطيع الأدب؟

يروي جوهن �سيتو�رت ميل يف »�سريته �لذ�تية«، و�لتي ن�سرت بعد موته 
يف عام 1873، ق�سة �النهيار �لقا�سي �لذي تعر�ص له يف �سنو�ته �لع�سرين. 
فقد غد� »بارد �لعاطفة �إز�ء كل متعة و�إز�ء كل �إح�سا�ص لطيف. وكان ذلك 
يف و�حدة من حاالت �ل�سيق حيث �أ�سبح كل ما يعجب به يف حلظات �أخرى 

عدمي �لطعم وال يثري �النتباه«. 
ولقد تبني �أن كل �لعالجات �لتي ��ستعملها ال جتدي نفعًا. غري �أنه تابع 
�آليًا �إجناز �لو�جبات �ليومية، ولكن مل يكن لي�سعر ب�سيء. ولقد طالت هذه 

�حلالة �ملوؤملة �سنتان. ثم �نق�سعت �سيئًا ف�سيئًا. 
وثمة كتاب، كان ميل قد قر�أه م�سادفة، �أدى دورً� خا�سًا يف �سفائه: �إنه 
جمموعة ورد�سو�رت �ل�سعرية. فقد وجد فيه تعبري م�ساعره �خلا�سة وقد 

�أعالها جمال �الأدبيات. 
و�لتخيل  �لود�د  �لد�خلي، وملذ�ت  �لفرح  �أنهل منه  نبعًا  »لقد بدت يل 
تتقا�سمها )...( لقد كنت بحاجة  �أن  �الإن�سانية  �لكائنات  �لتي ميكن لكل 
�إىل من يجعلني �أ�سعر باأن ثمة يف �لتاأمل �لهادئ جلماليات �لطبيعة �سعادة 
حقيقية ود�ئمة، ولقد علمني ورد�سو�رت هذ� لي�ص فقط من غري �أن يبعدين 
ولكن  لالإن�سانية،  �مل�سرتك  �لقدر  وعن  �لعادية  �الأحا�سي�ص  يف  �لنظر  عن 

مب�ساعفة �لفائدة �لتي �أحملها منها«)21(. 
وبعد مئة وع�سرين عام تقريبًا، ثمة �مر�أة وجدت نف�سها مغلقًا عليها يف 
�ل�سجن، يف باري�ص. فلقد �ساعدت �سد �ملحتل �الأملاين، ولقد مت توقيفها. 
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»�لليل  لنظام  خا�سعة  وكانت  زنز�نتها،  يف  وحيدة  ديبلو  �سارلوت  كانت 
و�ل�سباب«، ومل تكن متلك حقًا يف �لكتب.ولكن رفيقتها يف �لزنز�نة �لتي 
ديلبو  ن�سجت  وحينئذ،  �ملكتبة.  من  كتبًا  ت�ستعري  �أن  ت�ستطيع  كانت  حتت، 
عن  كتابًا  �إليها  رفعت  وبذلك  غطائها.  من  ��ستلتها  خيوط  من  �سفرية 
طريق �لنافذة. ومنذ هذه �للحظة، �سكن فابري�ص دل ينغو زنز�نتها �أي�سًا. 

ما كان يتكلم كثريً�، ومع ذلك، فقد كان ي�سمح لها بقطع �لوحدة. 
�أو�س�سويتز،  نحو  نقلها  �لتي  �ملو��سي  قاطر�ت  ويف  باأ�سهر،  ذلك  وبعد 
�ختفى، ولكن ديلبو كانت ت�سمع �سوتًا �آخر، �إنه �سوت �آل�سي�ست �ملت�سائم، 
و�لذي كان ي�سرح لها مم يتاألف �جلحيم �لذي تتجه نحوه. ولقد �أبان لها 
للمطلق:  متعط�سون  �آخ��رون  �أبطال  �ملع�سكر  يف  ز�ره��ا  ثم  �لت�سامن  مثل 
�إليكت، ودون جو�ن، و�أنتيغون. وبعد زمن طويل، و�أثناء �لعودة �إىل فرن�سا، 
كن�ست  قد  �لعامية  �أو�س�سويتز  فاأنو�ر  �إىل �حلياة.  �لعودة  ديلبو من  عانت 
�لوجوه و�لكتب �ملزورة. و��ستمر  كل وهم، ومنعت كل تخيل، وك�سفت عن 
�سارلوت  و�كت�سفت  بالكالم.  وجرجرها  �آل�سي�ست  فيه  عاد  يوم  �إىل  ذلك 
ديلبو �أمام �لطرف �الأق�سى �أن �سخ�سيات �لكتب ميكن �أن ت�سبح �أ�سحابًا 

قابلني لذلك. 
وقد كتبت: »�إن خملوقات �ل�سعر�ء �أكرث حقيقة من �ملخلوقات �ملخلوقة 
�أ�سدقائي،  فهم  ولهذ�،  تن�سب.  ال  خملوقات  الأنها  ذلك  ودم،  حلم  من 
و�أ�سحابي، وبف�سلهم نحن نرتبط بالكائنات �الإن�سانية �الأخرى، وذلك يف 

�سل�سلة �لكائنات ويف �سل�سلة �لتاريخ«)22(.
مل �أع�ص �سيئًا ماأ�ساويًا ي�ساوي ما عا�سته �سارلوت ديلبو. وكذلك فاإين مل 
�أعرف هلع �الإحباطات �لتي و�سفها جوهن �ستيو�رت ميل. ومع ذلك، فاأنا 
ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى عن كلمات �ل�سعر�ء، وال عن ق�س�ص �لرو�ئيني. فهم 
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ن حياتي. و�إنهم ليجعلوين �أحلم،  ي�سمحون يل باأن �أجعل �لي�سرية �لتي تكوِّ
و�أرتعد من �لقلق �أو يجعلوين �أياأ�ص. و�أنا عندما �أكون غاط�سًا يف �حلزن، 
فاإين ال �أ�ستطيع �أن �أقر�أ �إال نرث مارتينا ت�سفيتايفا �ملتاأجج، الن كل ما تبقى 
قبليًا  فقط  به  ُيَح�صُّ  للحياة،  بعدً�  �آخر  يوم  �أكت�سف يف  ولقد  باهتًا.  يبدو 
من  فيليبوفنا  نا�ستا�سيا  �أرى  �إنني  بو�سفه حقيقة:  مبا�سرة  باالأحرى  و�أنا 
و�أ�سري معه يف �سو�رع  »�أهبل« دو�ستوف�سكي،  خالل عيون �الأمري مي�سكني، 
ولذ�،  �لوقوع.  و�سيك  �سرع  هجمة  حمى  تدفعه  �ملنكوبة،  برت�سبورغ  �سان 
فاأنا ال �أ�ستطيع �أن �أمنع نف�سي من �ل�سوؤ�ل: ملاذ� مي�سكني، وهو من �أفا�سل 
�لرجال، ويحب �الآخرين �أكرث مما يجب نف�سه، كان عليه �أن ينهي وجوده 

مرتدً� �إىل �لوهن، ومنغلقًا يف ملجاأ لالأمر��ص �لنف�سية؟
ي�ستطيع �الأدب �أن يفعل �لكثري. وميكنه �أن ميد لنا يد �لعون عندما نكون 
بنا،  �لتي حتيط  �الإن�سانية �الأخرى  �لكائنات  حمبطني بعمق، ويقودنا نحو 
و�أن يجعلنا نفهم على نحو �أف�سل �لعامل، وي�ساعدنا على �لعي�ص. ولي�ص هذ� 
�أي�سًا، يف هذه  �لروح قبل كل �سيء، فهو ي�ستطيع  الأنه ميثل تقنية ملعاجلة 
ا من د�خله. ولذ�، فاإن لالأدب دورً� جوهريًا  �الأثناء، �أن يحول كل و�حد منَّ
يقوم به. ولكن يجب �أخذه من �أجل هذ� �ملبتغى بهذ� �ملعنى �لو��سع و�لقوي 
�لذي �ساد يف �وروبا حتى �لقرن �لتا�سع ع�سر، و�لذي غد� �ليوم هام�سيًا، يف 
حني �أن مت�سورً� خمتزاًل على نحو عبثي ي�سق طريقه نحو �لن�سر. ويبقى 
للقارئ �لعادي، �لذي يتابع بحثه يف �الأعمال �لتي يقر�أها عن معنى يعطيه 
حلياته، �إمنا ميتلك �حلق �سد �الأ�ساتذة، و�لنقاد، و�لكتاب �لذين يقولون 
له �إن �الأدب ال يتكلم بنف�سه، �أو �إنه ال يعلم �إال �لياأ�ص. و�إذ� مل يكن ميتلك 

�حلق، فاإنه �سيتال�سى يف وقت قريب.
فيه،  ن�سكن  �لذي  و�الجتماعي  �مل��ادي  بالعامل  ومعرفة  فكر  �الأدب  �إن 
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فاإن  �لو�قع،  ويف  �الإن�سانية.  �لعلوم  و�ساأن  �لفل�سفة،  �ساأن  ذلك  يف  �ساأنه 
)ولكن  ب�ساطة  بكل  �الإن�سانية  �لتجربة  هو  �لفهم  �إىل  يتطلع  �لذي  �الأدب 
د�نتي  �إن  �لقول  ولهذ� ميكن  نف�سه(.  �لوقت  منه يف  �أعقد  �سيء  يوجد  ال 
علماء  كبار  يعلمنا  مما  �أكرث  �الإن�ساين  �لو�سع  عن  يعلموننا  �أو�سريفانت�ص 
�الجتماع وعلماء �لنف�ص، و�أنه ال يوجد تعار�ص بني �ملعرفة �الأوىل و�لثانية. 
»�ختالفات خا�سة«.  �أي�سًا  له  ولكن  لالأدب،  �مل�سرتك«  »�جلن�ص  هو  وهذ� 
ولقد ر�أينا للتو �أن مفكري ع�سر �الأنو�ر كما هم مفكرو �لع�سر �لرومان�سي، 
قد حاولو� مطابقتهما. فلناأخذ �قرت�حاتهم متممني بها �قرت�حات �أخرى.

و�لكوين.  �لفردي  وبني  و�لعام،  �خلا�ص  بني  يفرق  �الأول  �لتمييز  �إن 
و�سو�ء كان ذلك عن طريق �ملونولوج �ل�سعري �أم عن طريق �لق�سة، فاإن 
مع  تتعامل  فاإنها  �لفل�سفة،  و�أما  فريدة.  يعي�ص جتارب  �ملرء  يجعل  �الأدب 
حني  يف  �ملعا�ص،  وتعدد  بالرثوة  يحتفظ  �الأدب  فاإن  وهكذ�،  �ملت�سور�ت. 
وهذ�  عامة.  قو�نني  ب�سوغ  لها  ي�سمح  �لذي  �لتجريد  تف�سل  �لفل�سفة  �أن 
�أن  ميكن  لدود�ستوف�سكي  »�الأبله«  فرو�ية  �البتالع.  �سهل  �لن�ص  يجعل  ما 
يقر�أها ويفهمها عدد غري حمدود من قر�ء جاوؤو� من ع�سور وثقافات جد 
�أو  نف�سها  �لرو�ية  فل�سفيًا على  تعليقًا  �أن  خمتلفة. وجند، يف مقابل هذ�، 
على �لفكرة �لرئي�سة نف�سها لن تنفذ �إليه �إال قلة معتادة على معا�سرة هذ� 
�إىل  بالن�سبة  �لفل�سفية،  �ملقا�سد  فاإن  ذلك،  ومع  �لن�سو�ص.  من  �جلن�ص 
�أولئك �لذين يفهمونها، لها �الأف�سلية الأنها تقدم �لق�سايا من غري لب�ص، 
يف حني �أن �حلو�دث �لطارئة �لتي تعي�سها �سخ�سيات �لرو�ية �أو ��ستعار�ت 

�ل�سعر�ء، تف�سح �ملجال لتاأويالت عديدة.
ينتقد  ال  فاإنه  �سخ�سية  �سمة  �أو  �أو حدثًا،  �سيئًا،  ي�سور  �إذ  �لكاتب  �إن 
�إنه، باالأحرى،  �أطروحة نقدً� الذعًا، ولكنه يحر�ص �لقارئ لكي ي�سوغه: 
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يقرتح وال يفر�ص. �إنه يرتك قارئه حرً� �إذن، وهو يحر�سه، يف �لوقت نف�سه، 
لكي ي�سبح �أكرث ن�ساطًا، فالعمل �الأدبي باال�ستعمال �ملثري للكلمات، و�للجوء 
�إىل �حلكايات، و�الأمثلة، و�حلاالت �خلا�سة، ينتج زلز�اًل دالليًا، ويخلخل 
تتابع  حركة  ويثري  �ملماثلة،  على  قدر�تنا  ويوقظ  �لرمزي،  تاأويلنا  جهاز 
�إن حقيقة  ثم  �لبدئي.  �لتما�ص  بعد  يدوم زمنًا طوياًل  �ل�سادمة  موجاتها 
�ل�سعر�ء �أو حقيقة �ملوؤولني �الآخرين للعامل ال ت�ستطيع �أن تتطلع �إىل �ملكانة 
�إىل  موؤكدً�  يكون  لكي  يحتاج  الأنه  و�ل�سبب  بها،  �لعلم  يحظى  �لتي  نف�سها 
مو�فقة عدد كبري من �لكائنات �الإن�سانية، �حلا�سرين �أو �لذين �سياأتون. 
وبالفعل، فاإن �الإجماع �جلماهريي ميثل �لطريقة �لوحيدة ل�سرعنة �لعبور 
بني »�أحب هذ� �لعمل« و«هذ� �لعمل يقول حقًا«. وعلى �لعك�ص من هذ�، فاإن 
خطاب �لعلماء �لذين يتطلع �إىل حقيقة من حقائق �لتنا�سب ويقدم نف�سه 
بو�سفه تاأكيدً�، ميكنه �أن يخ�سع �إىل �لتحقيق مبا�سرة- �سيكون مرفو�سًا 
�أو مقبواًل )ب�سكل موؤقت(. ونحن ال نحتاج قرونًا لكي ن�ساأل �لقر�ء من كل 
�أو ال. فاحلجج �ملقدمة هنا  �إذ� كان �ملوؤلف يقول حقًا  �لبالد حتى نعرف 
ت�ستدعي حججًا م�سادة: �إننا ننخرط يف نقا�ص عقالين عو�سًا عن �لبقاء 
�الفتتان  بني  �خللط  يف  �لن�ص  لهذ�  �لقارئ  فمغامرة  وحاملني.  معجبني 

و�ل�سد�د مغامرة �أقل.
يهاجر ع�سو �ملجتمع، يف كل حلظة، يف جمموعة من �خلطابات �لتي 
يلتزم  �أن  عليه  يجب  عقائد  وبو�سفها  بدهية،  بو�سفها  �إليه  نف�سها  تقدم 
بها. فهذه �الأمور متثل �الأمكنة �لعامة للع�سر، ولالأفكار �مل�سبقة �لتي توؤلف 
�لر�أي �لعام، وعاد�ت �لتفكري، �ملبتذلة و�ملقولبة، و�لتي ميكن �أن ن�سميها 
�جلاهزة.  �ل�سعار�ت  �أو  �مل�سبقة  و�الأحكام  �ملهيمنة«،  »�الإيديولوجيا  �أي�سًا 
فمنذ ع�سر �الأنو�ر، ونحن نفكر �أن نزعة �لكائن �الإن�ساين ت�ستلزم منه �أن 
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يتعلم �لتفكري بنف�سه، بداًل من �أن يكتفي بروؤى للعامل جاهزة، و�أن يجدها 
 »L E mile« بنف�سه. ولكن كيف ميكن �لو�سول �إليها؟ ي�سري رو�سو يف
�إىل �سريورة �لتعلم هذه عن طريق �لتعبري »�لرتبية �ل�سلبية«، ويقرتح بو�سع 
�لبالغ بعيدً� عن �لكتب، وذلك لكي يتجنب حماكاة �آر�ء �الآخرين. وميكننا 
�مل�سبقة، ال�سيما يف  �الأفكار  الأن  وذلك  �أخرى،  بطريقة  نفكر  �أن  مع ذلك 
�أيامنا، ال حتتاج �إىل كتب لكي تقيم عند �ل�سباب. فالتلفاز قد مر من هنا 
قبل ذلك. وعلى �لعك�ص من هذ�، �إذ ميكن للكتب �لتي ميتلكها �أن ت�ساعده 
لكي يغادر �لبدهيات �خلاطئة، ويحرر عقله. ولالأدب دور يوؤديه ها هنا، 
من مق�ص  ينجو  فاإنه  �ل�سبب،  ولهذ�  �لت�سور�ت.  من  ن�سقًا  ي�سوغ  ال  �إنه 
�لرقابة �لتي متار�ص على �الأطروحات �مل�ساغة يف كل �الآد�ب. فاحلقائق 
غري �ل�سارة –بالن�سبة �إىل �جلن�ص �الإن�ساين �لذي ننتمي �إليه �أو بالن�سبة 
�إلينا- لها حظ �أعظم يف �لنفاذ �إىل �لتعبري فتكون م�سموعة يف عمل �أدبي 

�أكرث مما تكون يف عمل فل�سفي �أو علمي.
�قرتح �لفيل�سوف �الأمريكي ري�سارد روتي يف در��سة حديثة)23(، �أن ن�سّم 
م�ساهمة �الأدب يف فهم عاملنا ب�سكل خمتلف. فهو يرف�ص م�سطلحات مثل 
»حقيقة« �أو »معرفة« لو�سف هذ� �الإ�سهام، ويوؤكد �أن �الأدب يتد�رك جهلنا 
�أقل مما ي�سفينا من »تبجحنا«، �ملفهوم بو�سفه وهم �الكتفاء �لذ�تي. فقر�ءة 
�لرو�يات، تبعًا له، تقرتب من �الأعمال �لعلمية، �أو �لفل�سفية، �أو �ل�سيا�سية 
مع  �للقاء  جتربة  �لتجربة:  مناذج  من  �آخر  منوذج  من  �قرت�بها  من  �أقل 
�أفر�د �آخرين، فمعرفة �سخ�سيات جديدة هو مثل �للقاء باأ�سخا�ص جدد، 
مع فارق هو �أننا ن�ستطيع �أن نكت�سفهم من �لد�خل ب�سكل كلي، و�أن نكت�سف 
كل فعل من وجهة نظر موؤلفه. وكلما قل �سبه هذه �ل�سخ�سيات بنا، �زد�دت 
تو�سعتها الأفقنا، وهذ� يعني �أنها تغني �إذن علمنا. و�إن هذه �لتو�سعة �لد�خلية 
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ال  لنا(  �لت�سويري  �لر�سم  يحملها  �لتي  �لتو�سعة  ما  �إىل حد  ت�سبه  )�لتي 
تتو�سح يف ق�سايا جمردة. ولهذ�، فاإننا نبذل كثريً� من �جلهد يف و�سفها. 
للكينونة،  �جلديدة  بالطرق  وعينا  �إىل  �ملدخل  باالأحرى  متثل  الأنها  ذلك 
�لتعليم  هذ�  مثل  يغري  وال  قبل.  من  منلكها  �لتي  �لطرق  تلك  جانب  �إىل 
ولي�ص  �ملالحظة  �آلة  نف�سه:  �مل�سمون  حامل  يغري  ولكنه  عقولنا،  م�سمون 
�الأ�سياء �مللحوظة. وما تعطيه �لرو�ية لنا لي�ص معرفة جديدة، ولكن قدرة 
جديدة على �لتو��سل مع كائنات خمتلفة عنا. وبهذ� �ملعنى فهي ت�سارك يف 
�الأخالق �أكرث من م�ساركتها يف �لعلم. و�الأفق �الأق�سى لهذه �حلقيقة لي�ص 

�حلقيقة، ولكنه �حلب، �أي �ل�سكل �الأعلى للعالقة �الإن�سانية.
هل يجب و�سف �لفهم �ملو�سع للعامل �الإن�ساين، و�لذي ننفذ �إليه بقر�ءة 
�أو  �الإيحائي؟  روتي  يريده و�سف  رو�ية، كما هو ت�سويب مركزيتنا، وكما 
يجب و�سفه كما تو�سف حقيقة جديدة من حقائق �لك�سف، حقيقة قابلة 
لالقت�سام بال�سرورة مع ب�سر �آخرين؟. ال يبدو يل �أن �مل�ساألة �مل�سطلحية 
ذ�ت �أهمية من �لدرجة �الأوىل، �سريطة �أن نقبل �لعالقة �لقوية �لتي تقوم 
�خلطاب  �إز�ء  ل��الأدب  �خلا�سة  �مل�ساهمة  نقبل  و�أن  و�الأدب،  �لعامل  بني 
لي�ص من  ن�ص �حلجاج  روتي ذلك،  كما يالحظ  �حل��دود،  وُتبعد  �ملجرد. 
ن�ص �خليال، ولكن من كل خطاب �سردي، �سو�ء كان وهميًا �أم كان حقيقيًا، 
وذلك منذ �للحظة �لتي ي�سف بها عاملًا �إن�سانيًا خا�سًا غري عامل �لذ�ت. 
ونالحظ �أن �ملوؤرخ، وعامل �الأعر�ق، و�ل�سحفي يقفون هنا يف �جلهة نف�سها 
�لتي يقف �لرو�ئي فيها. و�إنهم لي�ساهمون جميعًا مبا ير�ه كانت، يف ف�سل 
لل�سري  ��سطر�رية  خطوة  بو�سفه  �حلكم«،  ملكة  »نقد  كتابه  من  �سهري 
نحو �ملعنى �مل�سرتك: »على �ملرء �أن يفكر و��سعًا نف�سه يف مكان كل كائن 
�إن�ساين �آخر«)24(، فاأن يفكر �ملرء وي�سعر متبينًا وجهة نظر �الآخرين، �سو�ء 



كانو� �أ�سخا�سًا حقيقيني �أم كانو� �أ�سخا�سًا �أدبيني، فاإن هذ� يعد �لو�سيلة 
�أن نتمم  �إذن  لنا  �لتي ت�سمح  �لعاملية، و�لو�سيلة  �لوحيدة ملد �جل�سور نحو 
ميلنا. ولهذ� يجب ت�سجيع �لقر�ءة بكل �ل�سبل، مبا يف ذلك قر�ءة �لكتب 
منذ  وذلك  فباحتقار،  بت�سامح  يكن  مل  �إن  �ملهني  �لنقد  �إليها  ينظر  �لتي 
»�لفر�سان �لثالثة« وحتى »هاري بوتر«: �إن هذه �لرو�يات �ل�سعبية مل تدفع 
لهم  �سمحت  ذلك  �إىل  باالإ�سافة  ولكنها  للقر�ءة،  �لفتيان  مباليني  فقط 
�لقر�ء�ت  فاإن  ولنطمئن،  للعامل.  متما�سكة  �سورة  �أول  الأنف�سهم  يبنو�  �أن 

�لقادمة �ستف�سي �إىل �لتنويع و�إىل �لتعقيد.
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توا�شل ل ين�شب

�أو  للك�سف،  �لعامة  هو �حلقيقة  �الأدبي  �لعمل  �إليه  ينتمي  �لذي  �الأفق  �إن 
�أو  �سرديًا  ن�سًا  نلتقي  حني  �إليه  ننفذ  �لذي  �ملو�سع  فللكون  نف�سل،  كنا  �إذ� 
�لوحيد  �ل�سرعي  �ملطلب  للكلمة، هو  �ملعنى  بهذ�  يكون حقيقيًا،  فاأن  �سعريًا. 
�لذي نوجهه �إليه. ولكن كما ر�أى روتي، فاإن لهذه �حلقيقة جزءً� مرتبطًا مع 
تربيتنا �الأخالقية. و�ساأعود هنا للمرة �الأخرية �إىل �سفحة من �لتاريخ �الأدبي 
و�الأخالق.  و�حلقيقة،  �الأدب،  بني  �لعالقات  حول  �سهري  حو�ر  قر�ءة  و�أعيد 
وهي �سفحة ينخرط فيها جورج �ساند وغو�ستاف فلوبري. فالكاتبان �سديقان 
ذلك  ومع  عميقًا.  و�حرت�مًا  جيا�سة،  عو�طف  لبع�سهما  ويحمالن  حميمان، 
نهاية عام  نف�سه. يف  �الأدبي  �ملت�سور  يتقا�سمان  ال  �أنهما  �أي�سًا  يعلمان  فهما 
1875 وبد�ية عام 1876، وبع�ص �ل�سهور فقط قبل موت �ساند، تبادال عددً� 
من �لر�سائل �لر�ئعة بهذ� �خل�سو�ص. وقد حاوال يف هذه �لر�سائل �أن يدققا 
�ساند  باأن  يعتقد  �ملرء  جتعل  �أن  �سطحية  لقر�ءة  وميكن  �ختالفهما.  طبيعة 
تطلب �إىل �الأدب �أن يخ�سع �إىل �الأخالق، يف حني �أن فلوبري يطلب �أن ينت�سب 
�إىل �لعالقة مع �حلقيقة فقط. و�إنه الأمر دقيق �أن نقول �إن بع�ص �ل�سيغ عند 
�ساند تقودها �إىل هذ� �ملنحدر، وتظهرها م�سغولة ب�سكل �أ�سا�سي باالأثر �لذي 
تنتجه �أعمالهم على �لقارئ. �إنها تقول: »�أنت تريد �أن ت�سنع �الأ�سى، و�أنا �أريد 
�أن �أ�سنع �ملو��ساة«. و�ل�سبب يف قولها هذ� الأنه يجعل �لنا�ص �لذين يقروؤونه 
�أكرث حزنًا، بينما تريد هي �أن يكونو� �أقل �سقاء. ويجيب على هذ� باأن هدفه هو 
�حلقيقة فقط. »لقد جاهدت نف�سي على �لدو�م لكي تذهب �إىل روح �الأ�سياء«. 
�لفائدة،  قليل  �سيكون  فاإنه  �الثنني قد بقي هنا،  �التفاق بني  فاإذ� كان عدم 
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و�سيميل �إىل �إعطاء �حلق لفلوبري: �إن �لقارئ �ليوم، هو �أي�سًا مل يعد يعتقد �أن 
�لوظيفة �الأوىل لالأدب هي جتفيف �لدموع. ولكن �ساند تتجاوز ب�سرعة نقطة 
�النطالق هذه لكي جتعل �حلو�ر يتمركز على �ملو�سوعني �الأ�سا�سيني/ مكان 

�لكاتب يف عمله، وطبيعة �حلقيقة �لتي ينفذ �إليها.
�إن �ساند تتاأ�سف الأن فلوبري مل يظهر يف كتاباته، على نحو �أكرث، يف حني 
�أنه قد جعل من عدم تدخله يف �لرو�ية مبد�أ ال يف�سح عن �أي ��ستثناء. ولكن 
�ساند تعود �إىل �لهجوم: لي�ص فعاًل غيابه عن �لعمل هو ما تعيبه عليه، فهي 
�ل�سيء  بني  نف�سل  �أن  ن�ستطيع  ال  الأننا  ممكن،  غري  �لغياب  هذ�  �أن  تعتقد 
�لتي تدفع  للروح  �أن منتلك فل�سفة  ن�ستطيع  »�إننا ال  �لذ�تية.  و�لروؤية  �ملرئي 
ال  �لقناعة  بان  يعلم جيدً�  �إنه  �الإجابات:  فلوبري يف هذه  ويو�فق  �لفر�ساة«. 
�أي�سًا �أن �هتمامه باحلقيقة  تنق�سه، و�أن هذه �لقناعة ت�سمخ عمله. ويعلم 

�سيكون له بال�سرورة �أثر �أخالقي. 
»ماد�م �ل�سيء حقيقيًا فهو جيد. و�لكتب �لفاح�سة لي�ست غري �أخالقية �إال 
الأن �حلقيقة تنق�سها«. وما يطلبه على �لعك�ص من ذلك، هو �أن ال تهجى هذه 
�الأفكار حرفيًا، ولكن �أن توحي �لق�سة بها فقط. و�أنه يقع على كاهل �لقارئ 
�أن ي�ستخل�ص من »�لكتاب �الأخالق �لتي يجب �أن تكون فيه«. و�إذ� كان هذ� ال 

يقع، فالأن �لكتاب �سيء �أو الأن �لقارئ غبي!
�آخر. فما ترثي له  ومع ذلك، فاإن �لنقد �حلقيقي ل�ساند يقوم يف مكان 
غياب فلوبري عن عمله، ولكن طبيعة ح�سوره. فهي حتب �سديقها وتقدره. 
وماد�م �حلال كذلك، فهي ال جتد �الإن�سان �لذي تعرفه يف ذلك �لذي ي�سكن 
 )...( وقلبك  ر�أ�سك  من  جمموعة  وم�ساعر  باأفكار  تغذيت  »�أن��ت  �أعماله. 
ولك حياتك �لعاطفية، و�الإغاثية، وكل �لطيبة �لفاتنة و�لب�سيطة، تثبت �أنك 

�ملوجود �خلا�ص و�الأكرث �عتقادً�. 
ولكن حني تعالج �الأدب تريد، ال �أدري ملاذ�، �أن تكون �إن�سانًا �آخر«. و�إن ما 
تعيبه عليه، يف �لنتيجة، هو �أنه مل يرتك مكانًا يف د�خل عمله لكائنات مثله. 
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�أنه مل ينتج لوحة وفية للعامل. ومن هنا، فاإن �ملطلب �الأول  وهذ� يعني �إذن 
ل�ساند يتعلق �أي�سًا باحلقيقي ولي�ص باجليد. فهدف �الأدب هو متثيل �لوجود 
�الإن�ساين. ولكن �الإن�سانية تت�سمن �أي�سًا �ملوؤلف وقارئه. »�إنكم ال ت�ستطيعون 
�أن تتجردو� من هذ� �لتاأمل. الأن �الإن�سان هو �أنتم، والأن �لب�سر هم �لقر�ء. 
هي  فالق�سة  وبينه«.  بينكم  حمادثة  �إال  هي  �إن  فق�س�سكم  حاولتم،  وعبثًا 
بال�سرورة منتظمة يف حو�ر ال ميثل �لب�سر فيه �ملو�سوع فقط، ولكن ميثلون 

�مل�سارعني �أي�سًا.
لقد كانت �ساند تعلم �أن فلوبري يجاهد فوق كل �سيء لكي يكون حقيقيًا، 
حتى و�إن كان �لطريق �لذي �ختاره مير عرب عمل حمموم حول �ل�سكل، الأنه 
كان يعتقد بالتناغم �ل�سري، وبالعالقة �ل�سرورية بني �ل�سكل و�لعمق. وهذ� 
هو منهجه: »عندما �أكت�سف �سجعًا �سيئًا وتكر�رً� يف جملي، فاإين متاأكد باأين 
�أتخبط يف �خلطاأ«. ولي�ص هذ� �ملنهج هو �لذي يزعجها. فاإن �حلو�ر، بالن�سبة 
�إليها، ال ين�سب على طريقة �لبحث ولكن على طبيعة �الكت�ساف. فللكتاب، 
مثل فلوبري، »در��سات ومو�هب �أكرث مني. فقط �أعتقد باأن ما ينق�سهم، وما 
ينق�سك �أنت ب�سورة خا�سة، هو روؤية حُمكمة وتغطي �حلياة«. فلوحة �حلياة 
�لتي تخرج من كتب فلوبري لي�ست حقيقية كفاية، و�ل�سبب الأنه جد ن�سقي، 
لي�ص  �الإن�سان كما هو.  �أرى  �أن  �أريد  »�أنا  �لوتر.  �أحادي  �أنه  �إذن  يعني  وهذ� 
جيدً� وال �سيئًا. �إنه جيد و�سيء. ولكنه �سيء �آخر �أي�سًا. �إنه �لتدرج، �لتدرج 
�لقادمة:  ر�سالتها  يف  هذ�  �إىل  وتعود   .» �إيلَّ بالن�سبة  �لفن  هدف  هو  �لذي 
فاأولئك  و�لالمع«)25(.  بالد�كن  و�لقبيح،  باجلميل  »�لو�قع �حلقيقي خمتلط 
�لذين كنا ن�سميهم �لو�قعيني يف ذلك �لع�سر قد جعلو� الأنف�سهم فكرً� يخون 
�لو�قع: �إنهم يخ�سعون �إىل مو��سعة ق�سرية تلزمهم �أن ال يقدمو� �إال �لوجه 

�الأ�سود للعامل. فالعدميون يخونون لي�ص �جليد ولكن �حلقيقي.
يكمن م�سدر �الختالف بني �ساند وفلوبري يف فل�سفتهما نف�سها. ففلوبري 
�لذي �أعلن ملع�سوقته لويز كوليت »حياتي يف �حلقد قائمة«، �أو �أي�سًا »�حلياة 
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ال تطاق �إال ب�سرط عدم �لوجود فيها مطلقًا«)26(، ي�سبه يف نظر جورج �ساند 
»كاتوليكيًا يتطلع �إىل �لتعري�ص«. وذلك الأنه يحتقر �حلياة ويلعنها كما لو �أنه 
يوجد بديل �آخر �أو كما لو �أن »�حلياة �حلقيقية« توجد يف مكان �آخر. ففلوبري 
�أن  �أف�سل يف �الآخرة. فقد تبنى من غري  �أنه ينتظر وجودً�  يت�سرف كما لو 
�ساقطًا،  مبوجبها  �ملرئي  �لعامل  يكون  �لتي  �أوغ�ستني  نظرية  بهذ�  ي�سرح 
ويكون �لب�سر بوؤ�ساء، يف حني �أن �خلال�ص ينتظرهم يف مدينة �هلل. �أما �ساند 
فهي حتب �حلياة �حلا�سرة �أكرث. »فيما يخ�سني، فاأنا �أريد �أن �أت�سلق حتى 
نف�سي �الأخري، لي�ص مع �ليقني �أو طلب �لعثور هناك على مكان جيد، ولكن الأن 
متعتي �لوحيدة هي �ال�ستمر�ر، �أنا ومن يخ�سني، يف �ل�سري يف �لطريق �لذي 
ي�سعد«. وحتمل هذه �حلكمة »�ل�سعادة، �أي قبول �حلياة مهما كانت«. وهذ� 

ما ت�سميه �ساند �أي�سًا »�للذة �لربيئة للعي�ص من �أجل �لعي�ص«)27(.
و�ساند  فلوبري  فكل من  مثالني خمتلفني.  بني  �التفاق  �إذن عدم  يقوم  ال 
�أ�سكال �حلقيقة. و�إنه  يعرتفان �أن �الأدب يتطلع قبل كل �سيء �إىل �سكل من 
ليكمن يف �حلكم �ملحمول على �سدق �لق�س�ص. وهنا، فاإن فلوبري ال ي�ستطيع 
�إال �أن يالحظ عجزه عن �لذهاب بعيدً�. �إنه يقول: »�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أغري 
عيني!« »وعبثًا حاولت وعظي، فاأنا ال �أ�ستطيع �أن �أمتلك مز�جًا غري مز�جي«. 
وقد كان على �ساند �أن تقبله بدورها: �إننا ال نختار متامًا بحرية �أن نكون ما 
نحن. وحتى �إن وجد �أ�سخا�ص يعطف بع�سهم على بع�ص مثل فلوبري و�ساند؟، 
فاإنهما ال ي�ستطيعان �تباع �ل�سيحة �جلاهزة بي�سر. وتبدو لنا �لتو�سيات �لتي 
توجهها لفلوبري، تافهة �إىل حد ما ب�سبب هذ�. ومع ذلك، فاإن فلوبري حني 
تاأثريك  تعرفني  »�إنك  لزميلته:  �أعلن  ب�سيط«  »قلب  رو�يته  كتابة  �نخرط يف 

�ملبا�سر«.
وميكننا، من خالل �ال�ستذكار لهذ� �حلو�ر �لقدمي، �أن نرى مت�سورً� و�حدً� 
�لتباينات  من  �لرغم  على  �ملرت��سلني،  عند  نف�سه  تاأكيد  يف  ي�ستمر  ل��الأدب 
�لتاأويلية. وي�سمح هذ� �ملت�سور بفهم �أف�سل للو�سع �الإن�ساين، ويغري �لكائن 
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يف د�خل كل و�حد من قر�ئه. �ألي�ص من م�سلحتنا، نحن بالذ�ت، �أن نلت�سق 
نغلقه  �ل��ذي  �خلانق  �مل�سد  هذ�  من  �الأدب  نحرر  و�أن  ه��ذه؟  �لنظر  بوجهة 
�الأحادية  ذ�ت  و�الأهمية  �لعدمية،  و�لتتمات  �ل�سكلية  �الألعاب  ناجت  �أي  فيه، 
وذلك  �سعة،  �أكرث  �آفاق  نحو  بدوره  �لنقد  يقود  �أن  لهذ�  وميكن  �لت�سورية؟ 
باإخر�جه من �حلجز �ل�سكالين �لذي ال يهم �سوى نقاد �آخرين، وبفتح نقا�ص 

كبري لالأفكار �لتي ت�سارك فيها كل معرفة باالإن�سان.
لالأدب  �مل��در���س��ي  بالتعليم  �لتغيري  ل��ه��ذ�  �أهمية  �الأك���رث  �الأث���ر  ويتعلق 
معظم  �إىل  خاللهم  ومن  �الأطفال،  كل  �إىل  يتجه  �الأدب  الأن  )�لفرن�سي(، 
و�جب حتليل  يعد من  لهذ� يف �خلال�سة: مل  �أعود  �أن  �أريد  ولذ�،  �لبالغني. 
�الأعمال يف �ملدر�سة �أن يحدد هدفه يف �إ�سهار �ملت�سور�ت �لتي يدخلها هذ� 
�لل�ساين �أو ذ�ك، هذ� �ملنظر لالأدب �أو ذ�ك، �أي �أن يقدم لنا �الأدب بو�سفه 
ناجتًا لعمل �للغة و�خلطاب. فمهمته يجب �أن تكون بجعلنا ننفذ �إىل معناها، 
و�ل�سبب الأننا نفرت�ص �أن هذ� بدوره يدفعنا نحو معرفة باالإن�سان، وهي معرفة 
تفوق كل �سيء. وكما قلت هذ�، فاإن هذه �لفكرة لي�ست غريبة على جزء كبري 
من �لعامل �لتعليمي نف�سه. ولكن يجب �ملرور من �الأفكار �إىل �لفعل. وميكننا 
تف�سي  �الأدب  در��سة  »�إن  �الأدب:  �أ�ساتذة  جمعية  �أعدته  تقرير  يف  نقر�أ  �أن 
�إىل در��سة �الإن�سان، و�إىل در��سة عالقته بنف�سه وبالعامل، وبعالقته باالآد�ب 
للكاتب  �الأخ��رى  �لكتابات  �إن  دقة،  �أكرث  نحو  على  �لقول  وميكن  �الأخ��رى«. 
نف�سه، ومركز �الأدب �لقومي، ومركز �الأدب �لعاملي. ولكن �سياقه �الأق�سى، 
و�الأكرث �أهمية من كل �ل�سياقات، يزودنا بها �لوجود �الإن�ساين نف�سه. فاأعظم 

�الأعمال، بغ�ص �لنظر عن �أ�سلها جتعل �لتفكري ينخرط يف هذه �لق�سية.
�الأعمال،  يب�سط معنى عمل من  لكي  يت�سرف  �أن  �ملرء  كيف يجب على 
من  �أد�ة  تبقى  د�مت  ما  جيدة  »�ملناهج«  كل  �إن  �لفنان؟  فكر  يك�سف  ولكي 
غري �أن ت�سبح غاية يف ذ�تها. فعو�سًا عن �لو�سفة �جلاهزة. �أحب �أن �أعطي 
فر�نك  جوزيف  �الأمريكي  �لناقد  خ�س�سها  �لتي  �لدر��سة  �إن��ه  مثاًل،  هنا 
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وقد  كتب(.  خم�سة  من  )تتكون  و�فية  در��سة  من  جزء  �إنه  لدو�ستوف�سكي. 
ترجم �إىل �لفرن�سية بعنو�ن »دو�ستوف�سكي، �ل�سنو�ت �ملعجزة«)28(. ويعد هذ� 
�لكتاب �سرية ذ�تية، و�ل�سبب الأن بع�ص �الأحد�ث من حياة دو�ستوف�سكي توؤدي 
دورً� جوهريًا لفهم �لتكوين، ولكن �أي�سًا لفهم معنى موؤلفاته: من هذ� مثاًل 

�سبه �إعد�مه يف �ل�ساحة �لعامة و�سنو�ت �سجنه �الأربع �لتي �أعقبت ذلك.
�أو�لعنف �ملادي �لذي كان   وكذلك �الأو�ساع �ملادية �ل�سعبة �لتي عرفها 
�ساهدً� عليه. وهو ميثل تاريخًا �جتماعيًا دقيقًا لرو�سيا والأوروبا يف منت�سف 

�لقرن �لتا�سع ع�سر. 
وي�ساف �إىل هذ� �لنقا�ص �لفل�سفي: لقد عا�ص دو�ستوف�سكي يف و�سط كانت 
�الإجنيل.  تعد مثل كالم  �ستو�ر مل  وبنتام وجون  وفورباخ،  �أفكار هيغل  فيه 

ولقد �مت�سها بدوره قبل �أن يحاربها. 
تركها  �لتي  و�ملذكر�ت  �لوفرية  �مل�سود�ت  من  تاأتي  �أخ��رى  �إ�ساءة  وثمة 
بالتكوين  باالإم�ساك  تكوينية  مقاربة  بو�ساطة  ت�سمح  و�لتي  دو�ستوف�سكي، 
من  �سيئًا  يجهل  يكن  �إذ مل  فر�نك  فاإن  و�أخ��ريً�،  �الأعمال.  ملعنى  �ملت�ساعد 
�أبحاث �ل�سكالنيني �أو �لبنيويني يف �لتحليل �لن�سي، فاإنه يعرف �أن ينفذها 

لكي يجعلنا ننفذ �إىل فكر موؤلفه ب�سكل �أف�سل.
وما نتبينه �سيئًا ف�سيئًا هو �أن هذه �ملنظور�ت �أو �ملقاربات �لن�سية، هي 
�إذ�  –ال�سيما  متناف�سة  تكون  �أن  عن  وبعيدة  متكاملة،  ومقاربات  منظور�ت 
فيه،  يعي�ص  �لذي  �لعامل  ويفهم  ير�قب  �لذي  هو  �لكاتب  باأن  مبا�سرة  قبلنا 
وباالإخر�ج،  وبال�سخ�سيات،  بالتاريخ،  �ملعرفة  هذه  يج�سد  �أن  قبل  وذل��ك 
�أن  حني  يف  �ملعنى،  تنتج  �الأعمال  �إن  �آخ��ر  وبقول  وباالأ�سو�ت.  وبال�سور، 
�للغة  يف  �لفكرة  وتلك  �ملعنى  هذ�  يحول  �أن  هو  �لناقد  ودور  يفكر.  �لكاتب 
�لعامة لزمنه. وال يهمنا بعد ذلك �أن نعرف عن �أي طريق و�سل �إىل هدفه. 
»فاالإن�سان« و«�لعمل«، و«�لتاريخ«، و«�لبنية« �أمور مرحب بها �أي�سًا. و�لنتيجة 
�لذي  �ملتناهي  �لنقا�ص غري  �ملوؤلف يف  باإدخال فكر  ن�سمح  �إذ  �إننا  هي هنا: 
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فر�نك،  بها  قام  �لتي  �الأدبية  �لدر��سة  فاإن  �الإن�ساين،  �لو�سع  هو  مو�سوعه 
ت�سبح در�سًا من درو�ص �حلياة.

يجب �أن نفهم �الأدب هنا مبعناه �لو��سع، متذكرين حدود �ملفهوم �ملتحركة 
تاريخيًا. ولذ�، فاإننا لن ناأخذ �إذن �مل�سلمات �ملهرتئة الآخر �لرومان�سيني كعقيدة 
ثابتة، و�لتي مبوجبها ال ت�سبه جنمة �ل�سعر يف �سيء رتابة »�لتحقيقات �لعاملية« 
�لتي تنتجها �للغة �لعادية. فاالعرت�ف بف�سائل �الأدب ال ي�سطرنا لالعتقاد 
باأن »�حلياة �حلقيقية هي �الأدب« �أو �أن »كل �سيء يف �لعامل يوجد لكي يف�سي 
�الإن�سانية.  �أرباع  ثالثة  �حلقيقية«  »�حلياة  من  ت�ستبعد  ودومنا  كتاب«،  �إىل 
فالن�سو�ص �لتي هي �ليوم ن�سو�ص »غري �أدبية« ميكنها �أن تعلمنا كثريً�. ولو 
عاد �الأمر �إيلَّ جلعلت بكامل �إر�دتي در��سة �الأدب يف �سف �لفرن�سية در�سًا 
تّيون من �سجنها يف فري�سن مع �ملحكمة  �إجباريًا، وذلك كما فعلت جرمني 
�لع�سكرية �الأملانية، يف /3/ كانون �لثاين/ 1943. لقد قدمت ر�ئعة من رو�ئع 
�الإن�سانية، حيث �ل�سكل و�ملعنى ال يفرتقان. وعلى �لتالميذ �أن يتعلمو� �لكثري 
منها)29(،. »�إننا نقتل �الأدب« )نقول هذ� لكي ناأخذ ثانية عنو�ن مقالة نقدية 
حديثة( ولي�ص ذلك بدر��سة ن�سو�ص غري �أدبية يف �ملدر�سة �أي�سًا، ولكن حني 
جنعل من �الأعمال جمرد �إ�سهار ب�سيط لروؤية �سكالنية، �أو عدمية، �أو الأنانة 

�أحادية لالأدب.
على  �ملقرتح  �لطموح  من  �أق��وى  طموح  هو  هنا  �ملق�سود  �أن  ن��رى  �إننا 
مبا�سرة على  نتائج  لها  �سيكون  ي�ستلزمها،  �لتي  فالتغيري�ت  �ليوم.  �لطالب 
�لذي  فاإن  نف�سه،  �الإن�ساين  �لو�سع  �الأدب ماد�م هو  �سوق عملهم. فمو�سوع 
يقر�أه ويفهمه �سي�سبح، لي�ص خمت�سًا بالتحليل �الأدبي، ولكن �سيكون عارفًا 
و�النفعاالت  �لت�سرفات  لفهم  �أف�سل من مدخل  هو  فما  �الإن�ساين.  بالكائن 
منذ  �أنف�سهم  ينتدبون  �لذين  �لكتاب  كبار  �النغما�ص يف عمل  من  �الإن�سانية 
�آالف �ل�سنني؟ وكذلك: ما هو �أف�سل من حت�سري لكل �ملهن �ملعتمدة ي�ستند 
وجهنا  و�إذ�  �لنحو،  هذ�  على  �الأدب  فهمنا  فاإذ�  �الإن�سانية؟  �لعالقات  �إىل 
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�أن يجده يف �حلقوق،  تعليمه هذه �لوجهة، فاأي عون ثمني لطالب �مل�ستقبل 
�أو يف �لعلوم �ل�سيا�سية، �أو �أن يجده �لعامل �الجتماعي �مل�ستقبلي، �أو �ملعالج 
�لنف�سي، �أو �ملوؤرخ، �أو عامل �الجتماع؟ فعندما يحظى �الإن�سان باأ�ساتذة مثل 
تعليم  ��ستفادة من  �ألي�ص هذ�  �سك�سبري و�سوفوكل، ودي�ستوف�سكي وبرو�ست، 
�أن  يحتاج  مهنته،  ميار�ص  لكي  م�ستقبليًا،  طبيبًا  �أن  نرى  �أال  ثم  ��ستثنائي؟ 
�لريا�سيات  درو�ص  من  يتعلم  مما  �أكرث  �أنف�سهم  �الأ�ساتذة  هوؤالء  من  يتعلم 
�لتي حتدد �ليوم م�سريه؟ وهكذ�، فاإن �لدر��سات �الأدبية جتد �ليوم مكانها 
يف قلب �لدر��سات �الإن�سانية، وذلك �إىل جانب تاريخ �الأحد�ث، و�الأفكار، وكل 
�لنظم �لتي تدفع �لفكر للتقدم وهو يتغذى من �الأعمال كما من �لنظريات، 
ومن �الأفعال �ل�سيا�سية كما من �لتحوالت �الجتماعية ومن حياة �ل�سعوب كما 

من حياة �الأفر�د.
فاإذ� قبلنا هذه �لغاية من �لتعليم �الأدبي، و�لتي �ستكف عن خدمة �إنتاج 
�أ�ساتذة �الأدب فقط، فاإننا ن�ستطيع �أن نتفق ب�سهولة على �لذهنية �لتي يجب 
�أن تقوده: يجب �إدخال �الأعمال يف �حلو�ر �لكبري. وهو حو�ر قائم منذ ليل 
�لزمن �لقدمي، وكل و�حد منا ي�ساهم فيه �أي�سًا مهما كانت م�ساهمته �سئيلة. 
�لتو��سل �لذي ال ين�سب، و�ملنت�سر  ولقد كتب بول بيني�سو يقول: »ويف هذ� 
على �ملكان و�لزمان، تتاأكد �الأهمية �لعاملية لالأدب«. ويقع على عاتقنا، نحن 
�لر��سدين، و�جب نقل هذ� �الإرث �له�ص، وهذه �لكلمات �لتي ت�ساعد �ملرء كي 

يعي�ص �أف�سل �إىل �الأجيال �لقادمة.
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