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توطئة
مهما �صعدت ذكرياتي بعيد ًا ،ف�إنني �أرى نف�سي حماط ًا بالكتب .فلقد
كان والداي ميار�سان مهنة �أمانة املكتبة ،وكان يوجد يف البيت دائم ًا كتب
كثرية .كما كانا ير�سمان با�ستمرار خمططات من �أجل رفوف جديدة مق َّدرة
ال�ستيعابها� .إال �أن الكتب ،يف انتظار ذلك ،كانت ترتاكم يف الرفوف ،ويف
املمرات ،م�شكلة �أعمدة ه�شة ،حيث يجب علي �أن �أزحف يف و�سطها.
تعلمت القراءة ب�سرعة ،وبد�أت بابتالع الق�ص�ص الكال�سيكية املكيفة
من �أجل ال�شباب� :ألف ليلة وليلة ،حكايات جرمي و�أندر�سون ،توم �ساوير،
�أوليفر توي�ست ،وكذلك الب�ؤ�ساء .وذات يوم ،كان عمري ثماين �سنوات،
قر�أت رواية كاملة .وكان يجب �أن �أكون فخور ًا ،لأنني كتبت يف يومياتي
اخلا�صة« :لقد قر�أت اليوم كتاب (على ركبتي اجلد) ،وهو كتاب يتكون من
� 223صفحة ،وذلك يف �ساعة ون�صف».
و�سواء كنت يف الإعدادية �أم يف الثانوية ،فقد م�ضيت متعلق ًا بالقراءة.
وك��ان الدخول يف عامل الكتاب ،الكال�سيكيني �أو املعا�صرين ،البلغار �أو
الأجانب ،الذين �أقر�أ لهم الآن الن�صو�ص كاملة ،مينحني دائم ًا ق�شعريرة
من اللذة :كنت �أ�ستطيع �أن �أ�شبع ف�ضويل ،و�أن �أعي�ش املغامرات ،و�أن �أتذوق
الرعب والبهجة ،من غري �أن �أحتمل احلرمان الذي ير�صد عالقاتي مع
الفتيان والفتيات يف مثل �سني ،والذين كنت �أعي�ش يف و�سطهم .ومل �أكن
�أعرف ما �أريد �أن �أفعل يف احلياة ،ولكنني كنت مت�أكد ًا �أن ما �أنا فيه يت�صل
بالأدب .فهل �أكتب �أنا بالذات؟ لقد حاولت ،فنظمت ق�صائد من ال�شعر
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ال��رديء ،كما كتبت م�سرحية تت�ألف من ثالثة م�شاهد ،وهي م�سرحية
مكر�سة للأقزام والعمالقة ،وكذلك فقد بد�أت بكتابة رواية – ولكنني مل
�أجتاوز ال�صفحة الأوىل .فلقد �أح�س�ست �سريع ًا �أن هذه لي�ست �سبيلي ،ويف
نهاية املرحلة الثانوية ،ومن غري �أن �أكون على يقني من البقية ،فقد اخرتت
�سياقي اجلامعي :لقد عقدت العزم �أن �أدر�س الأدب .ودخلت يف عام 1956
�إىل جامعة �صوفيا .ومن ثم� ،أ�صبح الكالم عن الكتب ميثل مهنتي.
كانت بلغاريا يف ذلك احلني جزء ًا من جمموعة الدول ال�شيوعية .وكانت
الدرا�سات الإن�سانية جتد نف�سها حينئذ حتت هيمنة الإيديولوجيا الر�سمية.
وكانت درو�س الأدب موزعة فن�صف للمعرفة ون�صف للدعاية .وقد كانت
�أعمال املا�ضي �أو احلا�ضر تقا�س مبقيا�س العقيدة املارك�سية-اللينينية.
وكان يجب على املرء �أن يدلل كيف �أن هذه الكتابات تظهر الأيديولوجيا
اجليدة – �أو ملاذا ق�صرت عن فعل هذا .وملا مل �أكن م�ؤمن ًا باملارك�سية ،ومل
�أكن �أي�ض ًا متهيج ًا بفكر التمرد ،فقد جل�أت �إىل موقف تبناه الكثريون من
�أبناء وطني :يف العلن ،موافقة �صامتة �أو بر�ؤو�س ال�شفاه على ال�شعارات
الر�سمية ،و�أما يف ال�سر ،فثمة حياة مكثفة من اللقاءات ومن القراءات.
وهي موجهة خ�صو�ص ًا نحو م�ؤلفني ال ن�ستطيع �أن ن�شك ب�أنهم الناطقون
با�سم النظرية ال�شيوعية ،وذلك �إما لأن احلظ �أ�سعفهم فعا�شوا قبل جميء
املارك�سية-اللينينية ،و�إما لأنهم عا�شوا يف دول حيث كانوا �أحرار ًا يف كتابة
الكتب التي يريدون �أن يكتبوا.
وقد كان على الواحد منا ،لكي ي�سري �سري ًا جيد ًا بدرا�ساته العليا� ،أن
يكتب ،يف نهاية ال�سنة اخلام�سة ،بحث ًا ينال به درجة «التميز» .فكيف للمرء
�أن يتكلم عن الأدب من غري �أن يخ�ضع ل�شروط الإيديولوجيا امل�سيطرة؟
�أما �أنا ،فقد انخرطت يف طريق من الطرق النادرة التي ت�سمح بالإفالت
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من التعبئة العامة .كان هذا الطريق يق�ضي باالن�شغال مبو�ضوعات من
غري م�ضمون �إيديولوجي� ،أي االن�شغال يف الأعمال الأدبية مبا يالم�س
مادية الن�ص نف�سها ،و�أ�شكالها الل�سانية .فلقد افتتح ال�شكالنيون الرو�س
منذ ع�شرينات القرن الع�شرين هذا الطريق ،ومن ثم اتبعهم �آخرون .ويف
اجلامعة ،كان �أ�ستاذنا الأكرث �أهمية ،بكل دقة ،خمت�ص ًا بالنظم .ومن هنا،
فقد اخرتت �إذن �أن �أكتب بحث ًا مقارن ًا بني ن�سختي ق�صة طويلة لكاتب
بلغاري .وهي ق�صة كتبت يف بداية القرن الع�شرين .ولقد جعلت �إطاري
الذي �أكتب فيه يف حدود التحليل القاعدي للتغريات التي تقوم من ن�سخة
�إىل �أخرى :الأفعال املتعدية حلت حمل الأفعال الالزمة ،والفعل التام �صار
�أكرث ح�ضور ًا من الفعل الناق�ص...وهكذا ،فقد �أفلتت مالحظاتي من كل
رقابة ،و�أنا �إذ ت�صرفت على هذا النحو ،ف�إين مل �أغامر بانتهاك املحرمات
الإيديولوجية للحزب.
لن �أ�ستطيع �أن �أعرف �أبد ًا كيف ا�ستطاع هذا اللعب بني القطة والف�أر
�أن ي�ستمر – لي�س بال�ضرورة ل�صاحلي .بيد �أن الفر�صة قد �سنحت يل
كي �أ�سافر �سنة «�إىل �أوروبا» ،كما كنا نقول يف ذلك الوقت� ،أي �أن �أ�سافر
�إىل الطرف الآخر من «ال�ستار احلديدي» (وهذه �صورة ال نحكم مطلق ًا
�أنه مبالغ فيها ،وال�سبب لأن عبور هذه احلدود كان يعد �شبه م�ستحيل).
ولقد اخرتت باري�س ،والتي كانت �سمعتها –وهي مدينة الفنون والآداب-
تبهرين .وها هو مكان ،حيث حبي للأدب كان يجب �أن ال يعرف فيه حدود،
وحيث �أ�ستطيع �أن �أقارب بكل حرية بني املعتقدات احلميمة واالن�شغاالت
العامة ،مفلت ًا بهذا من الف�صام ( )schizophenieاجلماعي الذي
كان يفر�ضه النظام ال�شمويل البلغاري.
ولقد تبني يل �أن الأ�شياء �أكرث �صعوبة بقليل مما كنت �أعتقد .ففي �أثناء
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درا�ساتي اجلامعية ،تعودت �أن �أكرر عنا�صر العمل الأدبي التي تفلت من
قب�ضة الإيديولوجيا :الأ�سلوب ،الن�سج ،الأ�شكال ال�سردية .وباخت�صار،
لقد تعودت �أن �أكرر التقانة الأدبية .وملا كنت مقتنع ًا ،يف الفرتة الأوىل،
ب�أين لن �أبقى �إال �سنة يف فرن�سا� ،إذ كانت هذه هي مدة جواز ال�سفر الذي
�أعطي يل ،فقد �أردت �أن �أنتهز الفر�صة لكي �أتعلم كل �شيء بخ�صو�ص هذه
املوا�ضيع .ولأنها كانت مهملة ،ومهم�شة يف بلغاريا ،حيث كان من خط�أها
�أنها ال تخدم الق�ضية ال�شيوعية جيد ًا ،فقد كان يجب �أن ُتدر�س طو ًال
وعر�ض ًا يف بلد حتكمه احلرية .ومل يكن مي�سور ًا يل �أن �أعرث على مثل هذا
التعليم يف اجلامعات الباري�سية .فدرو�س الأدب كانت موزعة �أمم ًا وقرون ًا،
ومل �أعرف كيف �أجد �أ�ساتذة يعريون بع�ض االهتمام للم�سائل التي كانت
تهمني .ويجب القول �أي�ض ًا �إن متاهة امل�ؤ�س�سات التعليمية وبراجمها مل يكن
النفاذ �إليها �أمر ًا مي�سور ًا بالن�سبة �إىل الطالب الأجنبي الذي كنته.
لقد �أو�صى بي عميد كلية الآداب يف �صوفيا لدى زميله ومثيله يف باري�س.
ويف يوم من �أيام �شهر حزيران  ،1963قرعت باب مكتب من مكاتب جامعة
ال�سوربون (وكانت هي اجلامعة الوحيدة حينئذ يف باري�س) .وكان هو باب
عميد كلية الآداب ،امل�ؤرخ �أندريه �آميار .ولد �س�ألني ،بعد �أن قر�أ الر�سالة،
عما كنت �أبحث عنه� .أجبته ب�أنني �آمل �أن �أتابع درا�ساتي حول الأ�سلوب،
واللغة ،ونظرية الأدب عموم ًا.
–ولكن هل ميكن درا��س��ة ه��ذه امل��واد عموم ًا! يف �أي �أدب ت�أمل �أن
تتخ�ص�ص؟ -و�إذ �أح�س�ست �أن الأر�ض تهرب من حتت قدمي ،فقد همهمت
ب�شكل مثري لل�شفقة قلي ًال ب�أن الأدب الفرن�سي ي�صلح لهذا الأم��ر .ولقد
ر�أيتني ،يف الوقت نف�سه� ،أرتبك بفرن�سيتي لأين مل �أكن واثق ًا كثري ًا يف ذلك
الوقت .نظر العميد �إ َّ
علي �أن �أقوم بالأحرى بدرا�سة
يل بت�سامح واقرتح َّ
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الأدب البلغاري مع واح��د من خمت�صيه ،والذين ما كانوا ينق�صون يف
فرن�سا.
كنت حمبط ًا �إىل حد ما ،ولكني تابعت �أبحاثي م�سائ ًال بع�ض الأ�شخا�ص
الذي �أعرفهم .وهكذا التقيت يف يوم من الأيام ب�أ�ستاذ يف علم النف�س ،وهو
�صديق ل�صديقي ،فقال يل بعد �أن ا�ستمع �إ َّ
يل �أعر�ض م�صاعبي�- :أعرف
�شخ�ص ًا يهتم بهذه امل�سائل الغريبة قلي ًال� ،إن��ه يعمل �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا
يف ال�سوربون وي�سمى ج��رار جينيت .-التقينا يف ممر معتم من �شارع
« ،»Serpenteحيث توجد بع�ض قاعات الدرو�س .ولقد ولد تعاطف
كبري بيننا .و�شرح يل ،من بني عدة �أ�شياء� ،أن هناك �أ�ستاذ ًا ي�شرف على
حلقة درا�سية يف مدر�سة الدرا�سات العليا ،حيث �سيكون احل�ضور عنده
�أمر ًا مالئم ًا .ا�سمه (وهو مل �أ�سمعه من قبل مطلق ًا) روالن بارت.
كانت بداية حياتي املهنية يف فرن�سا مرتبطة بهذه اللقاءات .ولقد قررت
�سريع ًا �أن �سنة واحدة من الإقامة ال تكفيني ،و�أنه يجب �أن �أقيم زمن ًا �أطول
يف هذا البلد .وت�سجلت عند بارت لكي �أجنز الدكتوراه الأوىل .وهو عمل
تقدمت به يف عام  .1966ثم دخلت ،بعد ذلك بقليل� ،إىل مركز البحث
العلمي ،حيث جرت فيه �سنوات مهنتي جميع ًا .وقد ترجمت �أثناء ذلك،
بتحري�ض من جينيت� ،إىل الفرن�سية ن�صو�ص ال�شكالنيني الرو�س� ،إذ مل
يكونوا معروفني يف فرن�سا .وقد كان عنوان الكتاب «نظرية الأدب» ،حيث
ظهر يف عام  .1965فيما بعد ،ودائم ًا مع جينيتّ ،
ن�شطنا ،خالل ع�شر
�سنوات ،جملة «ال�شعرية» ،حيث كانت مدعومة مبجموعة من الدرا�سات.
ولقد حاولنا تعديل اجتاه تعليم الأدب يف اجلامعة لكي نحرره من �شبكة
الأمم والقرون ،ونفتحه على ما يقرب الأعمال بع�ضها من بع�ض.
وقد كانت ال�سنوات التي تلت ،بالن�سبة �إ َّ
يل� ،سنوات االندماج التدريجي
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يف املجتمع الفرن�سي .تزوجت ،وخلفت �أطفا ًال ،و�أ�صبحت �أي�ض ًا مواطن ًا
فرن�سي ًا .وبد�أت �أ�ص ِّوت و�أقر�أ اجلريدة ،و�إذ �أخذت �أهتم باحلياة العامة
�أك�ثر مما كنت �أفعل و�أن��ا يف بلغاريا ،اكت�شفت �أن ه��ذه احلياة مل تكن
خا�ضعة بال�ضرورة �إىل املبادئ الإيديولوجية ،كما يف البلدان ال�شمولية.
ومن غري �أن �أقع يف �إعجاب طوباوي ،فقد ابتهجت �إذ حتققت �أن فرن�سا
كانت دميقراطية تعددية ،حمرتمة للحريات الفردية.
وقد �أثر هذا بدوره على اختياري ملقاربة الأدب .فالفكر والقيم التي
يحملها كل كتاب مل تعد م�سجونة يف ُغ ٍّل �إيديولوجي م�سبق ال�صنع ،ومل
يعد ثمة �سبب لو�ضعها جانب ًا وجتاهلها .ف�أ�سباب م�صلحتي املانعة بالن�سبة
�إىل مادة الن�صو�ص الكالمية قد انتفت .ومنذ هذه اللحظة ،ويف و�سط
ال�سبعينات ،فقدت ذائقتي بالن�سبة �إىل مناهج التحليل الأدب��ي وتعلقت
بالتحليل ذاته� ،أي باللقاء مع امل�ؤلفني.
وانطالق ًا من هنا ،ف��إن ع�شقي ل�ل�أدب مل يعد يحدده التعليم الذي
علي بغتة �أن �أمتلك �أدوات جديدة
تلقيته يف بلدي ال�شمويل .وقد كان َّ
للعمل .و�شعرت باحلاجة لكي �أت�آلف مع املعطيات ومفاهيم علم النف�س،
والأنرتوبولوجيا ،والتاريخ .ولأن �أفكار امل�ؤلفني قد وجدت ثانية كل قوتها،
فقد �أردت ،لكي �أفهمها على نحو �أف�ضل� ،أن �أغرق نف�سي يف تاريخ الفكر
الإن�ساين خ�صو�ص ًا وجمتمعاته ،ويف الفل�سفة الأخالقية وال�سيا�سية.
ولقد ات�سع ،يف �أثناء ذلك ،مو�ضوع هذا العمل املعريف ،فالأدب مل يلد
يف الفراغ ،ولكن يف قلب جمموعة من اخلطابات احلية التي يتقا�سم معها
عدد ًا من ال�سمات .ولي�س م�صادفة �إذا كانت حدوده قد تغريت عرب التاريخ.
ولقد جذبتني هذه الأ�شكال الأخرى من التعبري .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�ص�ص الرحالة واملغامرين الإ�سبان يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ،كما قر�أت ق�ص�ص معا�صريهم من الآزتيك واملايا.
ولكي �أفكر بحياتنا الأخالقية ،فقد غط�ست يف كتابات قدماء املنفيني
يف املع�سكرات الرو�سية والأملانية .ولقد قادين هذا �إىل كتابة كتاب «يف
مواجهة التطرف» .وكذلك ،فقد �سمحت يل مرا�سالت بع�ض الكتاب يف
كتاب «مغامرو املطلق» �أن �أ�سائل م�شروع ًا وجودي ًا� :إنه امل�شروع الذي يتطلب
من املرء �أن ي�ضع حياته يف خدمة اجلمال .و�إن الن�صو�ص التي قر�أت،
مثل :الق�ص�ص ال�شخ�صية ،واملذكرات ،والر�سائل ،والت�أمالت ،والن�صو�ص
الفلكلورية املجهولة امل�ؤلفني ال تتقا�سم مع الأعمال الأدبية مقام اخليال.
وال�سبب لأنها ت�صف مبا�شرة �أحداث ًا معا�شة .ومع ذلك ،ف�إنها مثلها جتعلني
�أك�شف �أبعاد ًا جمهولة للعامل .و�إنها لتقلبني ر�أ�س ًا على عقب ،وحت�ضني على
التفكري .وبكلمات �أخرى ،فقد تو�سع حقل الأدب بالن�سبة �إ ّ
يل ،لأنه غدا الآن
ي�ضم� ،إىل جانب الق�صائد ،والروايات ،والق�ص�ص الق�صرية ،والأعمال
الدرامية ،امليدان الوا�سع للكتابة ال�سردية املوجهة �إىل اال�ستعمال العام �أو
ال�شخ�صي ،الدرا�سة ،والتفكري.
و�إذا �س�ألت نف�سي اليوم ملاذا �أحب الأدب ،ف�إن اجلواب الذي ي�أتيني
مبا�شرة �إىل الذهن هو :لأنه ي�ساعدين على العي�ش .ولن �أ�س�أله فيما بعد،
كما كان ذلك يف �سن املراهقة� ،أن يعفيني من اجل��راح التي كان ميكن
�أن �أكابدها حني �ألتقي �أ�شخا�ص ًا واقعيني .فقد كان يجعلني ،عو�ض ًا عن
ا�ستبعاد التجارب املعا�شة� ،أكت�شف عوامل تقوم باال�ستمرار معها وت�سمح
يل بفهمها فهم ًا �أف�ضل .وال �أعتقد �أين الوحيد الذي يرى هكذا� .صحيح �أن
الأدب �أكرث كثافة من احلياة اليومية و�أكرث �ألق ًا ،ولكنه لي�س خمتلف ًا عنها
اختالف ًا جذري ًا .ثم �إنه ليو�سع كوننا ،ويح�ضنا لكي نتخيل طريقة �أخرى
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يف ت�صوره ويف تنظيمه .فنحن جميع ًا قد ُ�صنعنا مما تعطينا الكائنات
الإن�سانية الأخرى� :أو ًال �أهلنا ،ثم �أولئك الذين يحيطون بنا .و�إن الأدب
ليفتح �إىل ماال نهاية هذه الإمكانية للتفاعل مع الآخرين ،و�إنه ليغنينا �إذن
بال حدود .ثم �إنه ليزودنا ب�أحا�سي�س ال تعو�ض ،جتعل العامل الواقعي ي�صبح
حمم ًال باملعنى �أكرث ،كما جتعله �أكرث جما ًال .فالأدب ،بعيد ًا عن �أن يكون
متعة ب�سيطة ،وت�سلية للأ�شخا�ص املتعلمني ،ف�إنه ي�سمح لكل واحد �أن يجيب
ب�شكل �أف�ضل على ميله بو�صفه كائن ًا �إن�ساني ًا.

اختزال الأدب �إىل العبث
الوقت مي�ضي ،وقد الحظت متفاجئ ًا بع�ض ال�شيء� :إن الدور البارز الذي
كنت �أعزوه للأدب ،مل يكن معروف ًا بالن�سبة �إىل اجلميع .و�أول ما �صدمتني
هذه املفارقة ،كان ذلك يف التعليم املدر�سي .ف�أنا مل �أدر���س يف مدر�سة
ثانوية يف فرن�سا ،و�إن كنت در�ست قلي ًال يف اجلامعة .ولكنني �أ�صبحت �أب ًا،
مبال باال�ستغاثة التي كان يطلقها �أطفايل
ومل يكن ب�إمكاين �أن �أبقى غري ٍ
ع�شية االمتحانات �أو عند �إعادة الوظائف والواجبات .ومع ذلك ،حتى و�إن
كنت ال �أ�ضع يف هذا كل طموحي� ،إال �أين �أخذت �أ�شعر بالغيظ قلي ًال �إذ �أرى
�أن ن�صائحي �أو مداخالتي كانت تف�ضي �إىل عالمات رديئة بالأحرى .ولقد
اكت�سبت ،فيما بعد ،ر�ؤية جامعة عن تعليم الأدب يف املدار�س الفرن�سية،
وذلك حني جل�ست ما بني  1994وبني  2004يف اللجنة القومية للربامج.
وهي عبارة عن جلنة ا�ست�شارية متعددة النظم ،ومرتبطة بوزارة التعليم
القومي .وهنا فهمت :ثمة فكرة �أخ��رى ل�ل�أدب تقوم خلف لي�س فقط
ممار�سة بع�ض الأ�ساتذة املعزولني ،ولكن �أي�ض ًا خلف نظرية هذا التعليم،
وخلف التعليمات الر�سمية التي حتيط به.
فتحت «التقرير الر�سمي» لوزارة التعليم القومي ( ْع � ،6آب ،)2000 ،31
والذي يت�ضمن برامج املدار�س الثانوية ،وخ�صو�ص ًا برامج اللغة الفرن�سية.
ففي ال�صفحة الأوىل ،وحتت عنوان «منظورات الدرا�سة» ،يعلن الربنامج.
«ت�ساهم درا�سة الن�صو�ص بت�شكيل التفكري حول :تاريخ الأدب والثقافة،
الأجنا�س الأدب�ي��ة والأن���واع� ،إن�شاء املعنى وف��رادة الن�صو�ص ،احلجة
و�آثار كل خطاب على متلقيه» .و�أما بقية الن�ص ،فكانت تعليق ًا على هذه
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العناوين وتف�سري ًا �أي�ض ًا ب�أن الأجنا�س قد « ُدر�ست منهجي ًا» ،و�أن «الأنواع
(امل�أ�ساة مث ًال وامللهاة» يتم التعمق فيها يف ال�صف الأول ،و�أن «التفكري
ب�إنتاج الن�صو�ص وتلقيها ي�شكل درا�سة قائمة بذاتها يف املدر�سة الثانوية»
�أو �أن «عنا�صر احلجة» �ستكون الآن «منظور ًا �إليها بطريقة حتليلية �أكرث».
وي�ستند جمموع هذه التعليمات �إىل اختيار� :إن هدف الدرا�سات الأدبية
الأول هو �أن يعرفنا ب��الأدوات التي ت�ستخدمها هذه الدرا�سات .فقراءة
الق�صائد والروايات ال تف�ضي �إىل التفكري بالو�ضع الإن�ساين ،وال بالفرد
واملجتمع ،وال باحلب واحلقد ،وال بالفرح والي�أ�س ،ولكن باملفاهيم النقدية،
التقليدية �أو احليدثة .فنحن يف املدر�سة ال نتعلم عن �أي �شيء تتحدث
امل�ؤلفات ،ولكننا نتعلم عن ماذا يتحدث النقاد.
يواجه املعلم ،يف كل مادة مدر�سية ،اختيار ًا -و�إنه اختيار جد �أ�سا�سي
�إىل درجة �أنه يفوته يف معظم الأحيان .وميكننا �أن ن�صوغه هكذا ،مب�سطني
قلي ًال تلبية حلاجة املحادثة :هل نحن ندر�س معرفة ت�صب على نظام العلم
نف�سه �أو على مو�ضوعه؟ وهذا يعني يف حالتنا :هل نحن ندر�س ،قبل كل
�شيء ،مناهج التحليل ،التي نربزها مب�ساعدة الأعمال الأدبية املختلفة؟
�أو نحن ندر�س �أعما ًال حكم عليها ب�أنها جوهرية ،وذلك با�ستخدام املناهج
الأك�ثر تنوع ًا؟ �أين الهدف ،و�أي��ن الو�سيلة؟ ما هو �إجباري ،وم��اذا يبقى
اختياري ًا؟
نالحظ هذا االختيار يف املواد الأخرى ب�شكل �أو�ضح .فنحن ندر�س ،من
جهة �أوىل ،الريا�ضيات ،والفيزياء ،والبيولوجيا� ،أي ندر�س �أنظمة (علوم ًا)
�آخذين باحل�سبان ،قدر الإمكان ،تطورها .وندر�س ،من جهة �أخرى ،التاريخ،
ولي�س منهج ًا يف البحث التاريخي بني مناهج �أخرى .ومثال ذلك ،هو �أننا ،يف
ال�صف الثاين ،نقدر �أن من املهم �أن نحيي ،يف �أذهان الطالب مرة �أخرى،
اللحظات الكربى للقطيعة يف التاريخ الأوروبي .الدميوقراطية اليونانية ،والدة
الأديان التوحيدية ،النزعة الإن�سانية لع�صر النه�ضة ،وهكذا دواليك .بيد �أننا
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ال نختار �أن ندر�س تاريخ الذهنيات� ،أو التاريخ االقت�صادي� ،أو الع�سكري� ،أو
الدبلوما�سي� ،أو الديني ،وال مناهج هذه املقاربات ومفاهيمها ،حتى و�إن كنا
ن�ستخدمها عندما نحتاج �إليها.
وما دام احلال كذلك ،ف�إن هذا االختيار ذاته يقدم نف�سه يف تعليم
الفرن�سية .و�إن التوجه احل��ايل لهذا التعليم ،كما ينعك�س يف املناهج،
ليف�صل باجتاه «درا�سة النظام» (كما يف الفيزياء) ،يف حني �أننا ن�ستطيع
�أن نف�ضل التوجه نحو «درا�سة املو�ضوع» (كما يف التاريخ) .وهذا ما ي�شهد
عليه ن�ص التقدمي العام الذي جئت على ذكره .وهكذا هو الأمر بالن�سبة
علي
�إىل توجيهات �أخرى كثرية وعديدة .و�إذا كنت طالب ًا يف الثاين ،فيجب َّ
قبل كل �شيء �أن �أ�صل �إىل �أن «�أمتكن من اجلوهري من مفاهيم اجلن�س
علي
علي �أن �أمتكن من «مقامات التلفظ» .وبقول �آخر ،يجب َّ
والنوع» ،كما َّ
�أن �أكون مدرب ًا على درا�سة العالماتية (ال�سيمياء) ،والتداولية ،والبالغة،
وال�شعرية .ولقد ن�ستطيع �أن ن�س�أل �أنف�سنا من غري �أن نريد القدح بهذه
الأنظمة :هل يجب �أن ن�صنع املادة الرئي�سة املدرو�سة يف املدر�سة؟ متثل
كل مو�ضوعات املعرفة هذه �أبنية جم��ردة ،ومفاهيم ي�صوغها التحليل
الأدبي لكي يالم�س امل�ؤلفات ،بيد �أن �أي ًا من هذه الأبنية واملفاهيم ال يتعلق
مبا تتحدث امل�ؤلفات نف�سها عنه ،وعن املعاين فيها ،وال عن العامل الذي
ت�ستدعيه.
ال ي�ستطيع �أ�ستاذ الفرن�سية يف �صفه �أن يكتفي بالتعليم يف معظم
الأوق��ات ،وذل��ك كما تطلب منه هذا التعليمات الر�سمية ،وكما تتطلبه
الأجنا�س والأنواع ،و�أمناط املعنى ،وت�أثريات احلجة ،واال�ستعارة ،والكناية،
والتبئري الداخلي واخلارجي� ...إنه يدر�س امل�ؤلفات �أي�ض ًا .ولكننا نكت�شف
هنا مي ًال ثاني ًا لتعليم الأدب ،و�س�أ�ضرب مث ًال� :إليكم كيف كانت تدر�س مادة
الآداب يف ال�صف النهائي للق�سم الأدبي ،يف عام  2005يف ثانوية كربى من
ثانويات باري�س .هناك �أربعة مو�ضوعات مدرو�سة ،وهي مو�ضوعات وا�سعة
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بكل ت�أكيد ،منها «النماذج الأدبية الكربى» �أو «اللغة ال�شفاهية وال�صور»،
والتي تتنا�سب مع م�ؤلفات مثل « »Percevalلكريتيان دي تراويز،
ومثل «املحاكمة» لكافكا (بالعالقة مع فيلم ويلز) .ومع ذلك ،ف�إن الأ�سئلة
التي على الطالب �أن يعاجلوها يف االمتحانات� ،أثناء ال�سنة مثل امتحان
الثانوية ،هي �أ�سئلة يف معظمها تنتمي �إىل منوذج واحد� .إنها ت�صب على
وظيفة عن�صر واحد من عنا�صر الكتاب بالعالقة مع بنيته الكلية ،وال ت�صب
على معنى هذا العن�صر ،وال الكتاب كله �إزاء زمنه �أو زمننا� .إننا ن�س�أل
الطلبة �إذن عن دور �شخ�صية ما ،وعن م�شهد خم�صو�ص ،وعن تف�صيلة يف
بحث  ،Graalولي�س عن املعنى نف�سه يف هذا البحث .و�إننا لن�س�أل �أنف�سنا
�إذا كان كتاب «املحاكمة» ينتمي �إىل النوع الهزيل �أو �إىل العبث ،وذلك بدل
البحث عن مكان كافكا يف الفكر الأوروبي.
و�إنني ال �أفهم �أن يبتهج بع�ض �أ�ساتذة الثانوية بهذا التطور :فعو�ض ًا عن
الرتدد �أمام كوم ال ميكن الإحاطة به من املعلومات التي لها عالقة بكل
كتاب ،فهم يعلمون �أن من واجبهم تدري�س «الوظائف ال�ست» جلاكب�سون،
وتدري�س اال�سرتجاع والتنب�ؤ ،وهكذا دواليك .و�سيكون من ال�سهل �أي�ض ًا،
يف فرتة ثانية ،التحقق مما �إذا كان الطالب قد تعلموا درو�سهم جيد ًا.
ولكن هل ثمة ربح فع ًال بالتبديل؟ هناك حجج عديدة جتعلني �أميل �إىل
مفهوم للدرا�سات الأدبية يقوم بالأحرى على النموذج التاريخي ولي�س
الفيزيائي .فهو ك�أنه يف�ضي �إىل معرفة مو�ضوع خارجي ،هو الأدب ،ولي�س
�إىل خفايا النظام نف�سه .و�إن هذا ليكون �أو ًال ،لأنه ي�شكل نواة نظامهم
العلمي .فالبنيويون ي�ستولون اليوم على املدر�سة ،كما كان امل�ؤرخون يفعلون
�أم�س ،وكما ميكن ملخت�صي ال�سيا�سة �أن يفعلوه غد ًا .ثمة �شيء ق�سري يبقى
على الدوام يف مثل هذا االختيار .و�إن ممار�سي الدرا�سات الأدبية اليوم
غري متفقني على قائمة «الأنواع» الرئي�سة – وال على �أهمية �إدخال مثل هذا
املفهوم يف حقلهم .ثمة �إذن �سوء ا�ستعمال لل�سلطة .و�أما ما تبقى ،ف�إن عدم
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الت�ساوق مثبت فيه� :إذا كان يف الفيزياء يعد جاه ًال من ال يعرف قانون
اجلاذبية ،ففي الفرن�سية يكون كذلك من مل يقر�أ «�أزهار ال�شر» .وميكن
املراهنة �أن رو�سو ،و�ستندال ،وبرو�ست �سيبقون م�ألوفني لدى القراء زمن ًا
طوي ًال بعد �أن تكون �أ�سماء ِّ
املنظرين احلاليني قد ُن�سيت �أو ُن�سيت �أبنيتهم
املفهومية .ول��ذا ،ف�إننا نربهن على عدم التوا�ضع �إذا در�سنا نظرياتنا
اخلا�صة حول امل�ؤلفات ولي�س امل�ؤلفات نف�سها ،فنحن –املخت�صون ،ونقاد
الأدب ،والأ�ساتذة -ل�سنا ،يف معظم الأحيان� ،سوى �أقزام جاثمة على �أكتاف
العمالقة .ف�أن يعاد تركيز تعليم الآداب على الن�صو�ص ،ف�إن هذا يتوافق
كذلك ،وال �أ�شك يف هذا ،مع الأمنية ال�سرية ملعظم املدر�سني �أنف�سهم .فهم
اختاروا مهنتهم لأنهم يحبون الأدب ،ولأن معنى الكتب وجمالها يزلزلهم.
وال يوجد �سبب لقمع هذا االندفاع ،فلي�س الأ�ساتذة م�س�ؤولني عن هذه
الطريقة املتق�شفة يف الكالم عن الأدب.
�إنه ل�صحيح �أن معنى الكتاب ال يختزل �إىل حكم ذاتي حم�ض للطالب،
ولكنه جزء من عمل املعرفة .ولكي ينخرط الطالب فيه ،ف��إن من املفيد
له �إذن �أن يتعلم �أحداث ًا من التاريخ الأدب��ي �أو بع�ض املبادئ الناجتة عن
التحليل البنيوي .ومع ذلك ،ف�إن درا�سة �أدوات النفاذ هذه ال يجب ،ب�أي حال
من الأح��وال� ،أن تكون بدي ًال عن املعنى الذي هو غاية الكتاب .و�إذا كانت
ال�صقالة �ضرورية لإقامة العمارة ،ف�إنه ال يجب على الأول �أن يحل بدي ًال
عن الثاين .فالعمارة ما �أن تقوم حتى يكون االختفاء هو م�صري ال�صقالة.
و�أما التجديدات التي حملتها املقاربة البنيوية ،يف العقود الأخرية ،فمرحب
بها ،ب�شرط االحتفاظ بهذه الوظيفة الأداتية عو�ض ًا عن �أن ت�صري هي هدف
هذه التجديدات اخلا�ص .ولذا ،يجب �أن ال ن�صدق الذهنيات ال�ضيقة� ،إذ
ال يوجد �أح��د م�ضطر �أن يختار بني العودة �إىل مدر�سة القرية القدمية،
حيث يرتدي كل الطالب القم�صان الرمادية ،واحلداثة بكل �صالبة .فنحن
ن�ستطيع االحتفاظ مب�شروعات املا�ضي اجلميلة من غري �أن نحقر كل م�صدر
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لها موجود يف العامل املعا�صر .وميكن ملكت�سبات التحليل البنيوي� ،إىل جانب
مكت�سبات �أخرى� ،أن ت�ساعد على نحو �أف�ضل بفهم معنى الكتاب .فهي بذاتها
لي�ست �أكرث �إثارة للقلق من مكت�سبات فقه اللغة� ،أي من نظام العلم القدمي
ال��ذي هيمن على درا�سة الآداب خالل مئة وخم�سني �سنة� :إنها �أدوات ال
يعرت�ض عليها �أحد اليوم ،ولكنها ال ت�ستحق كذلك �أن نخ�ص�ص لها الوقت
كام ًال.
يجب الذهاب بعيد ًا �أكرث ،لأننا �إذا وقفنا عند احلدود الدقيقة ملقاربة
داخلية ،ف�إننا ندر�س معنى الن�ص در�س ًا �سيئ ًا ،يف حني �أن امل�ؤلفات توجد
دائم ًا يف قلب �سياق ويف ح��وار مع هذا ال�سياق .ول��ذا ،ف�إنه ال يجب على
الو�سائط �أن ت�صبح غاية ،كما يجب على التقانة �أن ال تن�سينا الهدف من
التمرين .ويجب الت�سا�ؤل �أي�ض ًا عن الغاية النهائية من امل�ؤلفات التي نرى
�أنها ت�ستحق الدرا�سة .وبوجه عام ،ف�إن القارئ غري املهني ،اليوم كما يف
الأم�س ،يقر�أ هذه امل�ؤلفات لي�س لكي يتمكن من منهج للقراءة ،ولي�س لكي
ي�ستخل�ص معلومات عن املجتمع الذي مت �إبداعها فيه ،ولكن لكي يجد فيها
معنى ي�سمح له بفهم الإن�سان والعامل فهم ًا �أف�ضل ،ولكي يكت�شف فيه جما ًال
يغني جتربته .وهو �إذ يفعل هذا ،ف�إنه يكت�شف نف�سه� .أال و�إن معرفة الأدب
لي�ست غاية بذاتها ،ولكنها واحدة من الطرق امللكية التي تقود �إىل اكتمال
كل واحد .وهكذا ،ف�إن الدرب الذي ي�سري تعليم الأدب فيه اليوم ،والذي
يدير الظهر لهذا الأفق («در�سنا الكناية هذا الأ�سبوع ،و�سنعرب يف الأ�سبوع
القادم �إىل الت�شخي�ص») ،يخاطر بنا كي ن�سري يف طريق م�سدود -من غري
كالم عن ما ميكن �أن ي�صل ب�صعوبة �إىل ع�شق للأدب.
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بعيد ًا عن املدر�سة
كيف �أ�صبح التعليم الثانوي للأدب على ما هو عليه؟ ميكن بداية� ،أن
نعطي لهذا ال�س�ؤال �إجابة ب�سيطة :لقد �أ�صبح كذلك لأنه يعك�س حتو ًال
يف التعليم العايل .ف�إذا كان �أ�ساتذة الفرن�سية يف املدر�سة قد تبنوا ،يف
غالبيتهم ،ه��ذا املنظور اجلديد ،ف�ل�أن الدرا�سات الأدب�ي��ة قد تطورت
بالتوازي يف اجلامعة :لقد كانوا طالب ًا قبل �أن يكونوا �أ�ساتذة .وقد ح�صل
هذا التحول مبكر ًا بجيل ،يف ال�سنوات ال�ستني وال�سبعني من القرن املا�ضي.
ومت هذا الأمر غالب ًا حتت لواء «البنيوية» .ولقد �ساهمت يف هذه احلركة.
علي �أن �أح�س بامل�س�ؤولية عن حالة النظام العلمي اليوم؟
فهل يجب َّ
عندما جئت �إىل فرن�سا يف بداية ال�ستينات ،كانت الدرا�سات الأدبية
اجلامعية خا�ضعة الجتاهات تختلف عن اجتاهات اليوم ،ولقد تكلمت
�آنف ًا عن هذا .ف�إىل جانب �شرح الن�ص (الذي كان ميثل جوهري ًا ممار�سة
جتريبية) ،كان يطلب من الطالب �أن يتقولبوا يف قالب تاريخي �أو قومي،
و�أما املخت�صون النوادر ،الذين ميثلون ا�ستثناء على هذه القاعدة ،فقد
كانوا يدر�سون خارج فرن�سا �أو خارج كرا�سي الدرا�سات الأدبية .فعو�ض ًا عن
الت�سا�ؤل طوي ًال حول معنى امل�ؤلفات ،فقد كان �أ�صحاب الأطروحات جدو ًال
مو�سع ًا ي�ضم كل ما يحيط بهم :ال�سرية الذاتية للكاتب ،النماذج الأ�صلية
املمكنة ل�شخ�صياته ،متغريات الكتاب ،ردود الفعل الذي يثريه الكتاب عند
املعا�صرين .ولقد �شعرت باحلاجة �أن �أوزان هذه املقاربة مبقاربات �أخرى،
كانت قد �صارت م�ألوفة لدي بف�ضل ق��راءات بلغات �أجنبية لل�شكالنيني
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الرو�س ،وملنظري الأ�سلوب وال�شكل يف الأملانية (�سبيتزر� ،أويرباخ ،كاي�سر)
ولكتاب النقد اجلديد الأمريكيني .و�أردت �أي�ض ًا �أن نو�ضح املفاهيم التي
ن�ستخدمها يف التحليل الأدب��ي ،وذلك بد ًال من الت�صرف ب�شكل حد�سي
حم�ض .ومن �أجل هذه الغاية ،فقد عملت مع جينيت على �إن�شاء «�شعرية»،
�أو درا�سة تتعلق بخوا�ص اخلطاب القر�آين.
لقد قام يف ذهني –اليوم كما �أم�س� -أن املقاربة الداخلية (درا�سة
عالقة عنا�صر العمل الأدبي فيما بينها) ،يجب �أن تتم املقاربة اخلارجية
(درا�سة ال�سياق التاريخي ،والإيديولوجي ،واجلمايل) .و�إن الدقة املتزايدة
لأدوات التحليل� ،ست�سمح بدرا�سات �أكرث رهافة و�أكرث �ضبط ًا .ولكن الهدف
الأق�صى ،يبقى هو فهم معنى امل�ؤلفات .ولقد نظمت ،يف عام  ،1969بالتعاون
مع �سريج دوبروف�سكي م�ؤمتر ًا من ع�شرة �أيام حول «تعليم الأدب» يف قاعة
�سرييزيال .و�إين اليوم �أقر�أ ا�ستنتاجي الذي ا�ستخل�صته من املناق�شات.
و�إين لأجده ا�ستنتاج ًا غري ر�شيد (�إنه ن�سخة مداخلة �شفهية) ،ولكنه وا�ضح
بخ�صو�ص هذه النقطة .ولقد �أدخلت فكرة لل�شعرية ،و�أ�ضفت�« :إن م�ساوئ
هذا النموذج من مناذج العمل� ،أو لنقل توا�ضعه ،هو �أنه منوذج ال يذهب
بعيد ًا ،و�أنه لن يكون �أبد ًا �سوى درا�سة متهيدية ،و�أنه يق�ضي بالتحديد �أن
نتحقق من الفئات ،مو�ضوع الدر�س ،و�أن نطابقها يف الن�ص الأدبي ،ولي�س
�أن نتكلم عن معنى الن�ص»(.)1
لقد كان ق�صدي (وكذلك كان ق�صد الذين يحيطون بي يف ذلك الوقت)
�إن�شاء �أف�ضل تعادل بني الداخل واخل��ارج� ،شبيه بالتعادل بني النظرية
والتطبيق .ولكن الأمور مل تكن كذلك .ففكر حزيران  ،1968والذي لي�س
فيه �شيء بذاته يتعلق بتوجه درا�سات الأدب ،قد زلزل البنى اجلامعية
وغري الرتاتبيات املوجودة تغيري ًا عميق ًا .فحركة امليزان مل تتوقف عن
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نقطة تعادل ،ذلك �أنها ذهبت بعيد ًا جد ًا يف االجتاه املعاك�س .وما يعتد به
اليوم ،هي املقاربات الداخلية فقط ،وكذلك فئات النظرية الأدبية.
�إن مثل هذا التحول يف الدرا�سات اجلامعية للأدب ،ال ميكن �أن تف�سره
هيمنة البنيوية فقط� ،أو �إذا كنا نف�ضل ،فيجب �أن نفهم من �أين جاءت
قوة هذه الهيمنة� .أال �إن املت�صور التحتي الذي كنا ن�صطنعه لأنف�سنا عن
الأدب ،يعتد به هنا .ف�أثناء الفرتة ال�سابقة ،التي دامت �أكرث من قرن،
هيمن التاريخ الأدبي على التعليم اجلامعي .ولقد يعني هذا ،بالن�سبة �إىل
اجلوهري ،درا�سة الأ�سباب التي تف�ضي �إىل ظهور العمل الأدب��ي ،ومنها:
القوى االجتماعية ،وال�سيا�سية ،واجلمالية ،والنف�سية والتي يفرت�ض �أن
يكون الن�ص الأدبي ناجت ًا لها� ،أو �أن تكون كذلك �أي�ض ًا ت�أثريات هذا الن�ص،
وانت�شاره ،ووقعه على اجلمهور ،وت�أثريه يف م�ؤلفني �آخرين .وكان التف�ضيل
يذهب �إذن �إىل �إدماج العمل الأدبي يف �سل�سلة �سببية .و�أما درا�سة املعنى،
فكانت ،على العك�س من ذلك ،مو�ضع �شك ،وال�سبب ،لأنه يعاب عليها �أنها
مل ت�ستطع مطلق ًا �أن ت�صبح درا�سة علمية مبا فيه الكفاية ،و�أنها تركت �إىل
معلقني �آخرين ،مل ينالوا غري تقدير �ضعيف� ،سواء كانوا كتاب ًا يف اجلرائد
�أم نقاد ًا فيها .ثم �إن التقاليد اجلامعية ،منذ البدء ،ما كانت لرتى الأدب
بو�صفه جت�سيد ًا للفكر �أو للح�سا�سية ،وال بو�صفه ت�أوي ًال للعامل.
وهذا امليل الذي يدوم طوي ًال ،هو الذي عرثت عليه ثانية املرحلة الأكرث
حداثة للدرا�سات الأدبية و�أثارته .ولذا ،فلقد قررنا الآن (لكي ال ن�ست�شهد �إال
ب�صيغة من �ألف �صيغة) �أن «العمل يفر�ض جميء نظام يقوم على القطيعة
مع احلالة املوجودة ،والت�أكيد على عامل يخ�ضع لقوانينه وملنطقه اخلا�ص»(،)2
وذلك با�ستثناء عالقة «بعامل التجربة» �أو «بالواقع» (وهي كلمات مل نعد
ن�ستعملها �إال بني قو�سني) .وبقول �آخر ،فقد غدونا منذ الآن ،نقدم العمل
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الأدبي بو�صفه مو�ضوع ًا لغوي ًا مغلق ًا ،ومكتف ذاتي ًا ،ومطلق ًا .وكانت هذه
التعميمات املفرطة ،يف عام  ،2006يف اجلامعة الفرن�سية ال تزال ُمقدمة
بو�صفها بدهيات مقد�سة .ومن غري مفاج�أة ،فقد كان الطالب يف الثانوية
يتعلمون العقيدة التي مبوجبها يكون الأدب من غري عالقة مع باقي العامل
ويدر�س فقط عالقات العنا�صر بع�ضها مع بع�ض ،وهذا ،من غري �شك ،هو
ما ي�ساهم يف ن�شوء عدم االهتمام املت�صاعد الذي كان يظهره ه�ؤالء الطالب
�إزاء مادة الأدب :لقد عرب عددهم ببع�ض العقود من � %33إىل  %15من
كل امل�سجلني يف الثانوية العامة! ملاذا درا�سة الأدب �إذا مل تكن �سوى تبيان
للأدوات ال�ضرورية لتحليلها؟ وبالفعل ،ف�إن طالب الأدب يرون �أنف�سهم،
قا�س� :إم��ا �أن ي�صبحوا �أ�ساتذة
�أثناء م�سارهم ،مو�ضوعني �أم��ام اختيار ٍ
بدورهم ،و�إما �أن ي�سجلوا �أنف�سهم يف �سجل العطالة عن العمل.
�إن اجلامعة ،خالف ًا للمعهد وللثانوية ،ال تخ�ضع ملناهج م�شرتكة ،ولقد
يعني هذا �أننا جند فيها ممثلني للمدار�س الفكرية الأك�ثر اختالف ًا ،بل
الأكرث تناق�ض ًا .ويبقى �أن نقول �إن االجتاه الذي يرف�ض �أن يرى يف الأدب
خطاب ًا حول العامل� ،إمنا يحتل فيه مكانة مهيمنة ،وميار�س ت�أثري ًا بين ًا على
توجه �أ�ساتذة الفرن�سية امل�ستقبليني .وكذلك ،ف�إن التيار احلديث «للتفكيك»
ال يقود �إىل اجتاه �آخر .وي�ستطيع ه�ؤالء املمثلني فع ًال �أن ي�س�ألوا �أنف�سهم
حول عالقة العمل الأدبي باحلقيقة وبالقيم ،ولكن فقط لكي يتحققوا –�أو
بالأحرى لكي يقرروا ،لأنهم يعرفون مقدم ًا ،مبا �أن هذا ميثل عقيدتهم-
ب�أن العمل مفكك على نحو قدري ،و�أنه �إذن ال ي�صل �إىل ت�أكيد �أي �شيء،
و�أنه يهدم قيمه اخلا�صة .وهذا ما ي�سمونه تفكيك الن�ص .ولذا ،ف�إن ما بعد
البنيوية ،خالف ًا للبنيوية التقليدية التي ت�ستبعد حقيقة الن�صو�ص ،تريد �أن
تعاينها ،ولكن تعليقها الثابت هو �أنها لن تتلقى �إجابة على الإطالق.
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فالن�ص ال ي�ستطيع �إال �أن يقول حقيقة واحدة� ،أي �أن احلقيقة ال توجد
وهذا يعني �أنه ال ميكن الو�صول �إليها مطلق ًا .ومن هنا ،ف�إن هذا املفهوم
للغة ميتد �إىل خ��ارج الأدب ،ويتعلق ،ال�سيما يف اجلامعات الأمريكية،
ب�أنظمة علمية ال ُيعرت�ض فيها مقدم ًا على العالقة بالعامل.
وهكذا �سي�صار �إىل و�صف التاريخ ،واحل��ق ،بل �إىل و�صف العلوم
الطبيعية ب�أنها �أجنا�س �أدبية ،بكل �ضوابطها وموا�صفاتها .و�إن هذه العلوم
امل�شابهة للأدب الذي من املفرو�ض �أن ال يخ�ضع �إال ملطالبه اخلا�صة ،ف�إنها
قد �أ�صبحت بدورها مو�ضوعات مغلقة ومكتفية بذاتها.
هل تراين �أقرتح �أنه يجب على تعليم النظام �أن َّميحي متام ًا ل�صالح
تعليم الأعمال الأدبية؟ ال ،ولكن على كل واحد �أن يجد املكان الذي يالئمه.
ففي التعليم العايل ،جند �أنه م�شروع �أي�ض ًا تعليم املقاربات ،واملفاهيم
امل�ستخدمة يف العمل ،والتقانات .و�أما التعليم الثانوي ،الذي ال يتجه بنف�سه
�إىل املخت�صني بالأدب ولكن �إىل اجلميع ،ف�إنه ال ي�ستطيع �أن ميتلك ال�شيء
نف�سه� :إن املوجه �إىل اجلميع هو الأدب ذاته ،ولي�س الدرا�سات الأدبية.
ولقد يكون �إذن تدري�س الأدب مف�ض ًال على تدري�س الدرا�سات الأدبية.
وبهذا يكون �أ�ستاذ الثانوية حمم ًال مبهمة ثقيلة� :إذا كان عليه �أن ي�ستبطن
ما تعلمه يف اجلامعة بد ًال من تعليمه ،ف�إن هذا يف�ضي به �إىل �أن يكون يف
مقام �أداة غري مرئية .و�إذا كان الأمر كذلك �أال نكفه بهذا جهد ًا مفرط ًا
ينوء به معلموه بالذات؟ ويجب �أن ال ننده�ش بعد ذلك �إذا ر�أيناه ال يقوم
به حق القيام.
ال يظهر املفهوم االخ �ت��زايل ل�ل��أدب فقط يف ق��اع��ات ال�صف �أو يف
الدرو�س اجلامعية�.إنه قائم بوفرة �أي�ض ًا بني ال�صحفيني الذين يح�صون
الكتب ،بل هو قائم كذلك بني الكتاب �أنف�سهم .فهل يجب �أن ننده�ش؟
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�إن ه�ؤالء الأخريين قد م ّروا جميع ًا باملدر�سة ،و�إن كثري ًا منهم قد مروا
بكليات الآداب ،حيث تعلموا �أن الأدب ال يتكلم �إال عن نف�سه ،و�أن الطريقة
الوحيدة لتكرميه تكمن يف �إبراز قيمة �أداء عنا�صره التي يتكون منها .ف�إذا
كان الكتاب يتطلعون �إىل تلقي مديح النقد ،فيجب عليهم �أن يتطابقوا مع
�صورة معينة ،مهما كانت باهتة .و�أما فيما تبقى ،ف�إنهم �أنف�سهم قد بد�ؤوا
نقاد ًا .ويعد هذا التطور ماث ًال يف فرن�سا �أكرث مما هو ماثل يف بقية �أوروبا،
ويف �أوروب��ا �أكرث مما هو يف بقية العامل .ولقد ن�ستطيع �أن ن�س�أل �أنف�سنا
يف الوقت ذاته �أال جند هنا تف�سري ًا ل�ضعف الأهمية التي يثريها الأدب
الفرن�سي خارج حدود امل�سد�س الفرن�سي.
ثمة عدد من امل�ؤلفات املعا�صرة تو�ضح مفهوم �شكالنية الأدب� .إنها
ت�شيع ثقافة البنية املاهرة ،والأ�ساليب الآلية ل�صناعة الن�ص ،والتماثالت،
والأ�صداء ،والوم�ض .ومع ذلك ،ف�إن هذا املفهوم لي�س هو االجتاه الوحيد
الذي يهيمن على الأدب والنقد ال�صحفي يف فرن�سا يف بداية القرن الواحد
والع�شرين .فهناك تيار �آخ��ر م�ؤثر يج�سد ر�ؤي��ة للعامل ميكن ت�صنيفها
ب�أنها ر�ؤية عدمية .وتبع ًا لهذه الر�ؤية يكون الب�شر حيوانات و�أ�شرار ًا ،و�أن
اخلراب والعنف يقوالن حقيقة الو�ضع الإن�ساين ،و�أن احلياة هي جميء
الكارثة .و�إذا كان هذا هكذا ،فلم يعد ب�إمكاننا ،واحلال كذلك� ،أن نزعم
ب�أن الأدب ال ي�صف الواقع :بدل �أن يكون رف�ض التمثيل ،نراه قد �أ�صبح
متثيل الرف�ض .وهذا مل مينعه �أي�ض ًا �أن يكون مو�ضوع ًا للنقد ال�شكالين� .إذ
�إن العامل املمثل يف الكتب ،بالن�سبة �إليه ،هو عامل مكتف بذاته ،وال عالقة
له بالعامل اخلارجي ،ومباح �أن نحلله من غري �أن نت�ساءل عن مالءمة الآراء
املعرب عنها يف الكتاب ،وال عن �صحة اللوحة التي ي�صورها كالم ًا .ولقد
�أظهر تاريخ الأدب هذا جيد ًا� :إننا نعرب ب�سهولة من ال�شكالنية �إىل العدمية
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�أو العك�س ،و�إنه ليمكننا �أن نزرع االثنني بالتناوب.
ويعرف التيار العدمي ب��دوره ا�ستثناء كبري ًا ،يتعلق بجزء من العامل
يك ِّونه امل�ؤلف نف�سه .وثمة ممار�سة �أدبية �أخرى ت�أتي فع ًال من موقف جمامل
ونرج�سي .وهو موقف يدفع بامل�ؤلف كي ي�صف ،مع ما يقدمه� ،أدق انفعاالته
و�أكرث جتاربه اجلن�سية وت�أبهاته تفاهة .فعلى مقدار ما يكون العامل مقرف ًا،
تكون الذات م�سحورة! ولذا ،ف�إن املرء �إذا قال قو ًال يذم فيه ذاته ،ف�إنه ال
يهدم بهذا هذه اللذة ،الن اجلوهري هو الكالم عن الذات –و�أما ما نقوله
عنها فثانوي .فالأدب (و�إننا نقول بالأحرى يف مثل هذه احلالة «الكتابة»)
لي�س �سوى خمترب ي�ستطيع الكاتب فيه �أن يدر�س نف�سه على مهل و�أن
يفهمها .وميكننا �أن ن�صف هذه االجتاه الثالث ،بعد اجتاهي ال�شكالنية
والعدمية ،بـ»الأنانة» ،وهي نظرية فل�سفية جتعل الذات ترى �أنها الكائن
الوحيد املوجود .و�أما امل�ستبعد من النظرية ،ف�إنه يحكم عليها بالتهمي�ش،
ولكنه ال مينعها �أن ت�صبح برناجم ًا للخلق الأدبي.
و�إن ما يعد واحد ًا من تنويعاتها احلديثة ،هو ما ن�سميه «التخيل الذاتي»:
يكر�س امل�ؤلف نف�سه دائم ًا لتفريغ مزاجه ،ولكنه ،بالإ�ضافة �إىل هذا ،يتحرر
من كل خوف مرجعي ،م�ستفيد ًا بذلك من اال�ستقالل املفرت�ض للتخيل ومن
اللذة التي تتولد عن �إعطاء الذات قيمة يف الوقت نف�سه.
�إن العدمية والت�أبه الأدبيني مت�ضامنان كما هو بدهي .و�إنهما لي�ستندان
�إىل فكرة مفادها �أن ثمة قطيعة جذرية تف�صل بني الأنا والعامل .وبقول
�آخر �إنه ال يوجد عامل م�شرتك .ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أعلن �أن احلياة والكون
ال يحتمالن �إال �إذا ا�ستبعدت نف�سي مقدم ًا .وعلى العك�س من هذا ،ف�إين
�أقرر �أن �أكر�س نف�سي ح�صر ًا لو�صف جتاربي الذاتية فقط �إذا حكمت �أن
بقية العامل ال قيم لها ،وهي �أي�ض ًا ال تخ�صني.
25

و�إن هاتني الر�ؤيتني للعامل ر�ؤيتان جزئيتان �أي�ض ًا .فالعدمي ين�سى
�أن يدخل يف لوحة القنوط التي ير�سمها مكان ًا لنف�سه ولأول�ئ��ك الذين
ي�شبهونه .واملت�أبه يهمل �أن ميثل الإطار الإن�ساين واملادي الذي يجعل منه
هو بالذات وجود ًا ممكن ًا .ولذا ،ف�إن النزعتني :العدمية والت�أبه ،يتممان
االختيار ال�شكالين بدل �أن يرف�ضانه .ففي كل مرة ،وتبع ًا لطرق خمتلفة،
جند �أن العامل اخلارجي ،العامل امل�شرتك مع الأنا ومع الآخرين ،هو الذي
يتم نكرانه �أو تبخي�سه .ويف هذا يكون ،بالن�سبة �إىل جزء كبري ،الإبداع
الفرن�سي املعا�صر مت�ضامن ًا مع فكرة الأدب التي جندها قائمة يف �أ�سا�س
التعليم والنقد .وهي فكرة �ضيقة على نحو عبثي وفقرية.

والدة اجلماليات احلديثة
�إن الأطروحة التي تقول �إن الأدب ال يقيم عالقة دالة مع العامل ،و�أن
تثمينه ،تبع ًا لذلك ،ال ي�أخذ باحل�سبان ما يقوله لنا ،ال هي من اخرتاع
�أ�ساتذة الأدب اليوم ،وال هي م�ساهمة �أ�صيلة للبنيوين .فلهذه الأطروحة
تاريخ طويل ومعقد ،وم��وازٍ لتاريخ جميء احلداثة .ولكي نفهمها على
نحو �أف�ضل ،ون�صل فرناها من اخل��ارج� ،أري��د �أن �أ�ستدعي هنا املراحل
الرئي�سة(.)3
ولكي نبد�أ ،يجب القول �إن العالقة بالعامل اخلارجي كانت م�ؤكدة بقوة
ما ن�سميه بحق النظرية الكال�سيكية لل�شعر .وثمة عبارات قدمية تبني هذه
الفكرة �سيحتفظ بها ،و�ستتكرر حتى الإ�شباع ،حتى و�إن كنا قد �أ�ضعنا
املعنى الذي و�ضعه م�ؤلفوها فيها.
ولقد يعني ه��ذا� ،أن ال�شعر ،تبع ًا لأر�سطو ،هو تقليد للطبيعة ،و�أن
وظيفته ،تبع ًا لهورا�س ،هي الإعجاب والتثقيف .ون�ستنتج من هذا �إذن �أن
العالقة بالعامل ،توجد من جانب امل�ؤلف ،الذي يجب عليه �أن يعرف واقعيات
العامل لكي يقوى على حماكاتها ،كما توجد من جانب القراء وامل�ستمعني
الذين ي�ستطيعون ،بالت�أكيد� ،أن يجدوا فيها لذة ،ولكنهم ي�ستخل�صون منها
�أي�ض ًا درو�س ًا تطبق على ما يتبقى من جتاربهم .ولقد كان ال�شعر ،يف �أوروبا
امل�سيحية للقرون الأوىل ،ي�ستخدم على نحو رئي�س لنقل عقيدة ومتجيدها
وهي متثل متغري ًا �أكرث طوع ًا و�أكرث انطباع ًا ،ولكنه يف الوقت ذاته �أقل
27

حتديد ًا .وعندما يتحرر ال�شعر من هذه الو�صايا احلا�ضرة ،ف�سريتد فور ًا
�إىل املعايري القدمية.
فانطالق ًا من النه�ضة ،طلبنا منه �أن يكون جمي ًال ،ولكن جماله نف�سه
حت��دده حقيقته وم�ساهمته يف اخل�ير .و�إننا لنتذكر بيت بوالو« :ال�شيء
جميل �سوى احلقيقي ،احلقيقي وحده هو املحبوب» .وكان ينظر �إىل هذه
العبارات ،من غري ريب ،بو�صفها غري كافية ،ولكن عو�ض ًا عن رميها ،كان
ي�صار �إىل االكتفاء مبالءمتها مع الظروف.
لقد زلزلت الع�صور احلديثة هذا املفهوم ب�شكلني خمتلفني .وهذان
ال�شكالن مرتبطان بالنظر اجلديد الذي نتجه به �إىل التدرج الدنيوي
للتجربة الدينية و�إىل التقدي�س املالزم للفن.
�أما ال�شكل الأول ،فيجيب على �صورة قدمية ويعيد تقوميها :الفنان
املبدع يقارن بالإله اخلائف� .إنه ين�شئ جمموعات متوائمة ومغلقة على
نف�سها .وميثل اهلل التوحيدي كائن ًا غري متنا ٍه ينتج كون ًا متناهي ًا .وال�شاعر
�إذ يحاكيه ف�إنه ينتمي �إىل اهلل �صانع الأ�شياء املتناهية (املقارنة الأكرث
ورود ًا �إمنا تعقد مع بروميثه).
وكذلك �أي�ض ًا ،ف�إن العبقرية الإن�سانية ،هنا يف الدنيا ،حتاكي «العبقري»
الأعلى ،الذي هو �أ�صل عاملنا .ولقد ظلت فكرة املحاكاة م�ستمرة ،ولكن
مكانها مل يعد بني العمل ،املنتوج املتناهي ،والعامل� .إنه يقوم الآن يف فعل
الإنتاج ،فهنا يوجد العامل الأكرب ،وهناك يوجد العامل الأ�صغر ،ولكن من
غري �إرغ��ام على امل�شابهة يف النتائج .وما هو مطلوب من كل واح��د هو
متا�سك خلقه ،ولي�س �أي تنا�سب كان مع ما لي�س هو.
ولقد ع��ادت فكرة العمل بو�صوفه عامل ًا �أ�صغر �إىل الظهور يف مطلع
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النه�ضة الإيطالية .ون�ضرب على ه��ذا مث ًال بالكاردينال نيكوال�س دي
كوي�س .فهو الهوتي ،ولكنه فيل�سوف �أي�ض ًا.
ولقد كتب يف منت�صف القرن اخلام�س ع�شر« :الإن�سان �إله �آخر ()...
مبا �أنه خالق للفكر وللأعمال الفنية» .وي�ؤكد ليون باتي�ستا �ألبريتي ،وهو
منظر للفنون� ،أن الفنان العبقري «را�سم ًا للكائنات احلية �أو ناحت ًا لها،
يتميز بو�صفه �إله ًا �آخر بني الفانني».
و�إننا لنقول بالتوازي مع هذا �إن اهلل هو �أول الفنانني .وي�ؤكد الندينو
الفلوران�سي و�صاحب النزعة الأفالطونية اجلديدة �أن« :اهلل هو ال�شاعر
املتعايل ،و�أن العامل ق�صيدته» .و�ستفر�ض هذه ال�صورة نف�سها تدريجي ًا يف
اخلطاب حول الفنون ،و�ست�ستخدم يف متجيد اخللق الإن�ساين .و�ستوجه
�أي�ض ًا ،بدء ًا من القرن الثامن ع�شر ،اخلطاب النقدي الو�صفي ،وذلك
بف�ضل هيمنة فل�سفة جديدة ،هي فل�سفة ليبنيز الذي �أدخل مفهومي جوهر
الفرد والعامل املمكن :يظهر ال�شاعر هذه الأ�صناف لأنه يبدع عامل ًا موازي ًا
للعامل املادي املوجود ،وكون ًا م�ستق ًال ،ولكنه متما�سك �أي�ض ًا.
و�أما ال�شكل الثاين للقطيعة مع الر�ؤية الكال�سيكية ،فيق�ضي �أن نقول
�إن الهدف من ال�شعر لي�س يف حماكاة الطبيعة ،وال يف التثقيف ،وال يف
الإعجاب ،ولكن يف �إنتاج اجلمال ،وما دام احل��ال كذلك ،ف��إن اجلمال
يتميز ب�أنه ال يقود �إىل �شيء يكون بعيد ًا عنه.
ولقد فر�ضت فكرة ت�أويل اجلميل هذه نف�سها يف القرن الثامن ع�شر،
وكانت كذلك علمنة لفكرة الألوهة .وقد و�صف القدي�س �أوغ�ستني بهذه
الكلمات ،يف نهاية القرن اخلام�س ع�شر ،الفرق بني امل�شاعر التي نتوجه
بها �إىل اهلل ،وتلك التي نتوجه بها �إىل الب�شر� :إننا ن�ستطيع �أن ن�ستعمل
29

كل �شيء وكل كائن بغية غاية تعلو بهم ،و�أما اهلل وحده ،فيجب �أن نكتفي
بالتمتع به� ،أي �أن نحبه من �أجله بالذات .ويجب �أن نقول ،ونحن جنذب
التمييز الأوغ�ستيني بني الفعل «ا�ستعمل» والفعل «متتع» �إىل احلقل الدنيوي
للن�شاط الإن�ساين املح�ض� ،إن تقنيي القرن الثامن ع�شر مل يفعلوا �شيئ ًا غري
عك�س اجتاه حركة �أوغ�ستني نف�سه ،الذي نقل �إىل امليدان الديني الأ�صناف
الأفالطونية.
ف�أفالطون هو الذي عرف امل�ستقل ب�أنه يكفي ذاته بذاته� :إن الذي يحيا
به ميتلك «ب�شكل مليء وكامل ،االكتفاء الأكرث متام ًا»� ،إىل درجة �أنه «مل
يعد بحاجة �إىل �شيء من �أحد �آخر»(.)4
و�إن �أفالطون هو الذي يدعو �إىل ت�أمل غري نفعي للأفكار .وكذلك،
ف�إليه ن�ستند بعد اثنني وع�شرين قرن ًا ،وذلك لكي نطالب مبثل هذا الت�أويل
للجميل .وهذا يعني �أن املبدع مل يعد ،بحريته ،هو الذي يقرتب من اهلل،
و�إمنا العمل بكامله هو الذي يقرتب من اهلل.
والنتيجة لهذه التحوالت� :سي�صبح ،يف القرن ال�سابع ع�شر والقرن
الثامن ع�شر ،كل من الت�أمل اجلمايل ،وحكم الذوق ،ومعنى اجلميل ذوات ًا
م�ستقلة .وه��ذا ال يعني �أن �أنا�س القرون ال�سابقة مل يكونوا �إزاء جمال
الطبيعة ح�سا�سني كما هم �إزاء جمال الأعمال الفنية ،ولكن هذه التجارب
كانت من قبل ال ت�شكل �سوى وجه لن�شاط غايته الرئي�سة تقوم يف مكان �آخر،
اللهم �إال �إذا و�ضعنا �أنف�سنا يف املنظور الأفالطوين حيث يختلط اجلميل
مع احلقيقي واخلري .فالفالح ي�ستطيع �أن ُيعجب بال�شكل اجلميل لأداته
الزراعية ،ولكن يجب على الأداة ،قبل كل �شيء� ،أن تكون فاعلة .وكذلك،
ف�إن النبيل يثمن ال�شغل الفني الذي يزين ق�صره ،ولكنه يطلب من هذا
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ال�شكل �أن يربز مرتبته هو يف عيون زواره .وامل�ؤمن يكون م�سحور ًا باملو�سيقى
التي ي�سمعها يف الكني�سة ،وب�صور اهلل ،و�صور القدي�سني الذين يراهم،
ولكن هذا التناغم وهذا العر�ض مو�ضوعان خلدمة الإميان .وهكذا ،ف�إن
التعرف على بعد جمايل يف ن�شاط و�إنتاج ،يعد �سمة �إن�سانية كونية .ولذا،
ف�إن ال�شيء اجلديد الذي �سينبثق يف �أوروبا القرن الثامن ع�شر� ،سيتجلى
يف عزل هذا الوجه الثانوي للن�شاط املتعدد ،ثم يف �إبرازه جم�سد ًا ملوقف
واحد هو ت�أمل اجلميل .وهذا موقف مده�ش �إىل درجة �أنه ي�ستعري نعوته من
حب اهلل .و�سنطلب من الفنانني� ،أن ينتجوا مو�ضوعات خا�صة به ح�صر ًا.
و�سي�صاغ هذا املنظور اجلديد ،يف كتابات «�شافتي�سبريي» و»هوت�شي�سون»
يف �إنكلرتا .و�سينتهي هذا املنظور �إىل �صناعة م�صطلح «اجلميل» نف�سه
(يعني حرفي ًا «علم امل�شاهدة») ،يف عام  ،1750وذلك يف درا�سة خ�ص�صها
�أليك�ساندر بومغاتان للنظام العلمي اجلديد.
وامللمح الثوري الذي يوجد يف هذه املقاربة هو �أنها تف�ضي �إىل التخلي
عن منظور ما ي�سمى «املبدع �أو اخل��ال��ق» ،لكي تتبنى منظور «املتلقي»
الذي لي�س له �سوى فائدة واحدة :ت�أمل الأ�شياء اجلميلة .ولقد كان لهذا
التحول نتائج عديدة� .أو ًال� ،إنه يف�صل كل «فن» عن الن�شاط الذي ال ميثل
بالن�سبة �إليه �سوى درجة تف�ضيلية .وتوجد هذه الدرجة الآن مرمية يف
ميدان خمتلف متام ًا ،هو ميدان ال�صناعة احلرفية �أو التقانة .ذلك لأن
الفنان �إذا كان ينظر �إليه من منظور الإبداع �أو ال�صناعة ،ف�إنه لن يكون
�سوى حريف عايل اجلودة ،فاالثنان ميار�سان ال�صنعة نف�سها مع �شيء من
املوهبة� .أما �إذا و�ضعنا �أنف�سنا يف اجلانب الذي يكون فيه �إنتاجهم ،ف�إن
احلريف �سيتعار�ض مع الفنان ،لأن �أحدهم يبدع الأ�شياء النافعة ،والآخر
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يبدع �أ�شياء للت�أمل ،الغاية منها احل�صول على اللذة اجلمالية .وذلك ،لأن
الواحد منهما يخ�ضع مل�صلحته ،و�أما الآخر فمرتفع ،و�أي�ض ًا الن الواحد
منهما ي�ضع نف�سه يف منطق «اال�ستعمال» ،يف حني �أن الآخر ي�ضع نف�سه يف
منطق «املتعة» .ويف نهاية املطاف ،جند �أن �أحدهما يبقى ب�شري ًا حم�ض ًا،
يف حني �أن الآخر يقرتب مما هو �إلهي .و�أما النتيجة الثانية ،فهي كما ي�أتي:
جتتمع الفنون يف قلب فئة واحدة ،يف حني �أنها مازالت حتى الآن مرتبطة،
كل فن على حدة ،مبمار�ستها الأ�صلية.
ولذا ،ف�إنه ال ميكن لل�شعر ،وللر�سم ،وللمو�سيقى �أن يتجددوا �إال �إذا
و�ضعنا �أنف�سنا يف منظور تلقيهم .وهو منظور ينتمي �إىل املوقف املرتفع
نف�سه ،وامل�سمى ،من الآن ف�صاعد ًا ،املوقف اجلمايل.
ويحتفظ م�صطلح مثل «الآداب اجلميلة» ب�صلته مع املمار�سة غري
الفنية (توجد «�آداب» لي�ست «جميلة») .وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل «الفنون
اجلميلة» :ال تزال ذكرى الفنون املفيدة� ،أو الآلية ،قوية.
فما �إن ي�صار �إىل تبني املنظور اجلديد ،حتى ت�صبح ال�صفة «جميل»
غري �ضرورية ،وي�صبح التعبري ح�شو ًا ،وال�سبب لأن «الفن» يتحدد الآن يف
كونه ي�ستلهم اجلمال .ولقد كانت البحوث اجلميلة حول الفن ،يف جوهرها،
بحوث ًا وجيزة يف الت�صنيع ،ويف الإر�شادات املوجهة لل�شاعر ،وللر�سام،
وللمو�سيقى .ولقد غدونا ،من الآن ف�صاعد ًا ،نتعلق بو�صف �صريورة املنظور،
ونحلل حكم الذوق ،ونثمن �إذن القيمة اجلمالية .ويظهر تعليم الآداب يف
فرن�سا هذا العبور من مئة �سنة من الت�أخر .فحتى منت�صف القرن التا�سع
ع�شر ،كان هذا التعليم �إنتاج ًا للبالغة (كنا نتعلم كيف نكتب) .وانطالق ًا
من هذه اللحظة ،تبنى منظور التاريخ الأدبي (�صرنا نتعلم كيف نقر�أ).
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والنتيجة املبا�شرة� :إن الفنون� ،إذ غدت مقطوعة من �سياق �إبداعها،
فقد طالبت ب�إقامة �أمكنة ت�ستطيع فيها �أن ت�صبح م�ستهلكة .فلقد �أقمنا،
َ
ومتاحف :افتتح املتحف
بالن�سبة �إىل اللوحات� ،صالونات ،و�أمكنة للعر�ض،
الربيطاين �أبوابه يف عام  ،1733والإيفيزي والفاتيكان يف عام ،1759
واللوفر  1791ولذا ،ف�إن �إع��ادة جتميع اللوحات يف مكان واحد ،بعد �أن
كانت ت�ضطلع يف الأ�صل مبهمات متنوعة جد ًا� ،سواء يف الكنائ�س� ،أم يف
الق�صور� ،أم املنازل اخلا�صة ،قد حفظتها الآن ال�ستعمال وحيد هو :ت�أملها
من �أجل قيمتها اجلمالية فقط وتثمينها .وقد انقلبت الرتاتبية بني املعنى
واجلميل .فما كان مرجو ًا (نوعية التنفيذ) قد �أ�صبح �ضروري ًا ،وما كان
�ضروري ًا (املرجع الالهوتي �أو الأ�سطوري) مل يعد �سوى اختياري .ولقد
كان هذا �إىل درجة �صار فيها متك�أ اللوحات يف املتحف �أو يف �صالة العر�ض،
مكان ًا يتحول فيه �أي �شيء �إىل عمل فني .ومن هنا ،فلكي ينطلق املنظور
اجلمايل ،كان يكفي �أن يكون هذا ال�شيء معرو�ض ًا يف هذا املكان .وقد
فر�ض الرتابط الآيل نف�سه بني هذا النوع من الأمكنة وهذا ال�شكل من
�أ�شكال املنظور ببداهة ،منذ �أن و�ضع مار�سيل دو�شامب «مبولته» ال�شهرية
يف مكان خم�ص�ص للأعمال الفنية .فهذا العمل ،قد �أ�صبح بو�ساطة مكانه
وحده عم ًال فني ًا ،يف حني �أن م�سار �إنتاجه ال ي�شبه مطلق ًا م�سار �إنتاج
منحوتة �أو لوحة.
وبكلمة موجزة ،ف��إن احلركتني اللتني حولتا مفهوم الفن يف القرن
الثامن ع�شر� ،أي مماثلة املبدع ب�إله ي�صنع عامل ًا �صغري ًا ،ومماثلة العمل
الفني مبو�ضوع من مو�ضوعات الت�أمل املح�ض ،يظهر الدنيوية التدريجية
للعامل يف �أوروب��ا ،مع امل�ساهمة ب�إن�شاء تقدي�س جديد للفن .ولقد ج�سد
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الفنّ  ،يف هذه اللحظة من التاريخ ،حرية املبدع وا�ستقالله ،اكتفاءه الذاتي
وتعاليه �إزاء العامل يف الوقت نف�سه .ولذا ،كانت كل حركة تعا�ضد الأخرى:
يتحدد اجلمال يف الآن ذاته بو�صفه ذلك الذي ال ميتلك غاية عملية على
ال�صعيد الوظيفي ،وبو�صفه منظم ًا تنظيم ًا مياثل دقة الكون على ال�صعيد
البنيوي .ويعو�ض غياب الغاية اخلارجية ،بنحو من الأنحاء ،كثافة الغايات
الداخلية� ،أي العالقات بني �أجزاء العمل الفني وعنا�صره .ولقد �صار الفرد
بف�ضل الفن يبلغ املطلق.

جماليات الأنوار
عندما نعرب من منظور الإنتاج �إىل منظور التلقي ،ف�إننا نو�سع امل�سافة
التي تف�صل العمل الأدبي عن العامل الذي يتكلم عنه ويتحرك فيه .وال�سبب
يف ذلك ،الننا نريد �أن نراه الآن بذاته ولذاته .ويرتبط هذا التطور ،بدوره،
ارتباط ًا عميق ًا بالتغري الذي خ�ضع له املجتمع الأوروب��ي يف ذلك الع�صر.
راج للآداب
ومن ثم ،فلقد توقف الفنان تدريجي ًا عن �إنتاج �أعماله ل�صالح ٍ
يطلبها ،ويتجه بها �إىل جمهور ي�شرتيها منه .فاجلمهور هو الذي مي�سك من
الآن ف�صاعد ًا مبفاتيح جناحه.
ولذا ،ف�إن ما كان حكر ًا على بع�ض النا�س� ،صار متاح ًا للجميع .وكذلك،
ما كان خا�ضع ًا لرتاتبية �صلبة ،مثل تراتبية الكني�سة وتراتبية ال�سلطة
املدنية� ،أ�صبح ي�ضع الآن كل م�ستهلكيه يف حيز واحد من امل�ساواة .فروح
الأنوار هي روح ا�ستقالل الفرد .ولقد �شارك الفن الذي حاز على ا�ستقالله
باحلركة نف�سها .وبذا ،فقد غدا الفنان مث ًال يتج�سد فيه الفرد احلر ،وقد
حترر عمله بدوره �أي�ض ًا.
وعندما �صمم مفكرو القرن الثامن ع�شر على و�ضع الفن يف عهدة نظام
اجلميل ،ف�إنهم ما كانوا ي�سعون بذلك �إىل قطع عالقاته بالعامل .والفن مل
ي�صبح غريب ًا عن احلق وعن اخلري .ذلك لأنهم قد اتبعوا يف هذا الت�أويل
الأفالطوين :لي�س اجلمال املادي �سوى التجلي الأكرث �سطحية للجمال .و�إنه
ليحيل بدوره �إىل جمال الأرواح ،كما يحيل من هنا �إىل اجلمال املطلق واخلالد
الذي يحتوي يف وقت واحد على املمار�سة الإن�سانية اليومية ،والأخالقية �إذن،
وعلى البحث عن املعارف ،واحلقيقة �إذن.
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لقد كان �شافيت�سبريي �أول من نقل املفردات الدينية من حيز الت�أمل
واالكتفاء الذاتي �إىل حيز الو�صف الفني .ومع ذلك ،فقد ق ّدم هذه املفردات
بو�صفها �أداة لفهم تناغم العامل والنفاذ �إىل احلكمة .وكان ب�إمكانه �إذن �أن
يوا�صل فيقول« :ما هو جميل هو متناغم ومتنا�سب ،وما هو متناغم ومتنا�سب
هو حقيقي ،وما هو جميل وحقيقي ب��آن ،هو ممتع وجيد يف النتيجة»(.)6
ون�ستدل من هذا �أن �سريورة التلقي ،و�أفعال املعاين ال ت�ستنفذ التجربة
الفنية ،على الأقل التي يحكم عليها عادة ب�أنها مثالية ،مثل ال�شعر الذي ال
ينتمي ال �إىل ال�سمع وال �إىل الب�صر ،ولكنه يتطلب ح�شد الروح :ي�ستند جمال
ال�شعر �إىل معناه ،وال ميكنه �أن يكون منف�ص ًال عن حقيقته.
ميتنع ه�ؤالء املفكرون �إذن عن قراءة الأعمال الأدبية بو�صفها خطاب ًا حول
العامل ،ولكنهم ي�سعون بالأحرى لكي مييزوا بني طريقني ،طريق ال�شعراء
وطريق العلماء (�أو الفال�سفة) ولكل منهما فوائده ،من غري �أن ميثل �أحدهما
�شك ًال دون الآخر رتبة� :إنهما طريقان يقودان �إىل الهدف نف�سه� ،أي �إىل فهم
�أف�ضل للإن�سان وللعامل ،و�إىل حكمة �أج ّل .ولقد كان جيامباتي�ستا فيكون من
�أوائ��ل الذين تنكبوا �سبيل املواجهة بني هاتني الدُرجتني من دُرج املعرفة.
فهو الفيل�سوف الذي ال ي�ضارع ،وامل�ؤرخ ،وبالغي نابويل ،وهو الذي ميز بني
اللغة العقالنية واللغة ال�شعرية .و�صحيح �أنه �أ�سقط لغة ال�شعر على الع�صور
الأوىل للإن�سانية ،ولكنه ر�أى �أي�ض ًا �أن يكونا متزامنني مع ًا .فهما يتعار�ضان
كما يتعار�ض العام واخلا�ص« :ي�ستحيل على الإن�سان �أن يكون يف وقت واحد
�شاعر ًا و�ضليع ًا ال يبارى يف علم ما وراء الطبيعة .فالعقل ال�شعري يتعار�ض
يف هذا .وبالفعل ،ف�إنه يف حني �أن امليتافيزيقا تف�صل الروح عن املعاين ،ف�إن
املوهبة ال�شعرية تروم على العك�س من هذا �أن تغو�ص فيها .وكذلك ،ف�إنه يف
حني �أن امليتافيزيقا تنتمي �إىل الأفكار العامة ،ف�إن املوهبة ال�شعرية تتعلق
باحلاالت اخلا�صة» .و هذا ما كتبه يف كتابه «العلم اجلديد» يف عام ()1730
(.)6
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ولقد جعل بومغارتان من و�ضع الن�شاط الفني �إزاء الن�شاط الفل�سفي
واح��د ًا من املهمات التي �أعطاها لنف�سه يف كتابيه« :ت�أمالت فل�سفية حول
ال�شعر» ( .)1735ومبا �أنه كان تلميذ ًا للبنيز ،فقد كان يرى ال�شعر بو�صفه
خالق ًا لعامل ممكن بني عوامل �أخرى .كما كان يعطي ال�شرعية ملنظور جمايل
يف�ضل الإدراك على اخللق .فاجلماليات مثل العلم ،لها �سمة من �سمات
املعرفة ،ولكن (على عك�س ما تقرتحه بع�ض ال�صيغ) لي�س املق�صود هنا
معرفة �أقل رتبة من تلك� :إنها تعد «نظرية للعقل ،وتنتج «املعرفة الدقيقة»(.)7
فهذه معرفة متاحة لكل الب�شر ولي�س للفال�سفة وحدهم ،وهي تك�شف لنا عن
فردانية كل �شيء .و�إن احلقيقة التي تقود �إليها تختلف �إذن عن حقيقة
العلوم� :إنها ال تقوم فقط بني الكلمات والعامل ،ولكنها تدل على انتماء
م�ستخدميها .ولذا ،ف�إن اال�سم الذي يليق بها هو «االحتمال» .ويعد ت�أثريه
نتاج (التما�سك الداخلي للعامل املخلوق) .وهكذا ،ف�إن التجريد ي�ستحوذ
على العام وذلك ب�إفقار العامل املح�سو�س .و�أما ال�شعر ،ف�إنه يلتقط غناه،
حتى و�إن كانت اخلال�صات التي ينتهي �إليها ينق�صها الو�ضوح .فما تفقده يف
النفاذ ،ت�ستعي�ضه يف احليوية.
يعد لي�سينغ �أكرب م�ؤلف للأنوار الأملانية .وقد و�ضع عدة م�ؤلفات لتحليل
الفنون ،كما و َّلف �أي�ض ًا بني �أطروحتني .فما ي�صنع خ�صو�صية العمل الفني،
من جهة ،هو �أنه يتطلع لإبداع اجلمال ،يف حني �أن اجلمال يتحدد بو�صفه
تناغم ًا لعنا�صر مك ِّونة من غري خ�ضوع ملو�ضوع خارجي .وي�شارك العمل،
من جهة �أخرى ،يف جمموعة من املمار�سات �أكرث �سعة ،هدفها البحث عن
حقيقة العامل وقيادة الب�شر نحو احلكمة .وهكذا ،فقد كتب لي�سينغ يف كتابه
«�« :)1766( »Laokoonأريد �أن ينطبق ا�سم العمل الفني على الأعمال
التي ي�ستطيع الفنان �أن يظهر فيها بو�صفه فنان ًا ،وحيث يكون اجلمال هو
غر�ضه االول والأخ�ير .ما عدا ذل��ك ،ف��إن كل عمل �آخ��ر تظهر فيه الآثار
املد َركة للموا�ضعات الدينية ،فهو عمل ال ي�ستحق هذا اال�سم .وال�سبب لأن
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الفن مل ُي�صنع له بالذات ،ولكنه مل يكن �سوى �أداة م�ساعدة للدين ،الذي
يهتم باملعنى �أكرث من اهتمامه بجمال املعرو�ضات املح�سو�سة التي يعزوها
لنف�سه»( .)8ويتحقق لي�سينغ يف هذه الفقرة التي حتتوي على ال�صيغة «الفن
من �أجل ذاته» ،والتي رمبا كانت �أ�صل ال�صيغة «الفن من �أجل الفن» ،من
اخل�ضوع مل�ستلزمات اجلمال بو�صفه �سمة مم َّيزة من �سمات الفن .و�إنه ال
يتخلى من �أجل ذلك عن ت�سجيل الفن يف قلب الن�شاطات التمثيلية (لقد كتب
قائ ًال« :هذه املحاكاة هي جوهر فن ال�شاعر») ،فحدد بذلك الر�سم بو�صفه
الفن الذي «يحاكي» يف املكان ،يف حني �أن ال�شعر يحاكي يف «الزمان».
وك��ذل��ك ،ف ��إن لي�سينغ يقارن يف كتابهDramaturgie de« :
 ،)1767( »Hambourgعمل ال�ك��ات��ب بعمل خ��ال��ق ي�صنع عامل ًا
متما�سك ًا -ولكنه م�ستقل� ،إنه «عامل تكون فيه الظواهر مت�سل�سلة يف نظام
يت�ضمنه ،ولكنها ال تكون فيه �أقل التحام ًا يف ت�سل�سلها» ،وفيه تلد حوادث
الفعل من �ضرورة ال�شخ�صيات ،وفيه ال تتنا�سب �أه��واء كل منها بال�ضبط
مع �سمتها ال�شخ�صية .وبهذا املعنى ،ف�إن العمل يتخل�ص من م�ؤلفه الذي
يكتب كما لو �أن �شخ�صياته اخلا�صة هي التي متلي عليه :تكمن حقيقتهم
يف متا�سكهم ومع ذلك ،وبعيد ًا عن لي�سينغ ،ف�إن الرغبة التي تدفع كي نرى
يف العمل الفني لعبة من �ألعاب البناء هي رغبة �ستجد نهايتها يف نف�سها.
«فالكتابة واملحاكاة بهدف هو ما مييز العبقري من الفنانني ال�صغار الذين
يكتبون من �أجل الكتابة ويحاكون من �أجل املحاكاة ،والذين يكتفون بامللذات
ال�صغرية املرتبطة با�ستعمال و�سائطهم ،والذين ي�صنعون من هذه الو�سائط
كل هدفهم» .فاالهتمام قبل كل �شيء باجلمال هو ال��ذي مييز بني الفن
والالفن .ولكن االكتفاء بهذا الهدف �أو التطلع �إىل هدف �أكرث علو ًا هو ما
يف�صل بني الفن ال�صغري والفن الكبري ،بني العمال الذين ي�شتغلون ب�أجر
مقطوع والعباقرة« :ال �شيء يكون عظيم ًا �إذا مل يكن حقيقي ًا».
ولهذا ال�سبب ،ف�إن لي�سينغ ،بعد �أن �أخذ حذره يف التذكري ب�أن احلقيقة
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ال�شعرية لي�ست مثل احلقائق العلمية ولكنها تقرتب بالأحرى من «املحتمل»
الأر�سطي ،ف�إنه ي�ستطيع �أن ميتدح م�ؤلفيه املف�ضلني حتديد ًا ،وذلك من �أجل
احلقيقة التي ي�سمحون بالو�صول �إليها .وال��ذي يجعل من �شك�سبري كاتب ًا
م�سرحي ًا عظيم ًا ،هو �أنه ميلك «ر�ؤية عميقة بخ�صو�ص جوهر احلب» :متثل
م�سرحيته «عطيل» «كتاب ًا وجيز ًا تام ًا حول هذا اجلنون احلزين» ،والغرية.
وكذلك ،ف�إن ما تعلمه �أوريبيد من �سقراط مل يكن نظرية فل�سفية وال حكم ًا
�أخالقية ،ولكن فن «معرفة الب�شر ومعرفة الذات ،و�أن يكون املرء منتبه ًا �إىل
�أحا�سي�سه ،و�أن يبحث ويحب يف كل طرق الطبيعة �أكرثها ا�ستقامة و�أكرث
ق�صر ًا ،و�أن يحكم على كل �شيء من خالل هدفه»( .)10ولهذا ،فقد عرف
�أوريبيد بدور �أن يكتب تراجيديات خالدة.
و�سي�أخذ كانت جمموعة من املفاهيم ،و�سيعيد �صهرها يف كتابه «نقد ملكة
احلكم» ( .)1790وهو كتاب �سي�ؤثر بدوره يف كل الفكر املعا�صر حول الفن،
وذلك باحلفاظ دائم ًا على هذا املنظور امل�ضاعف :اجلميل مرتفع ،وهو يف
الوقت نف�سه رمز للأخالق واجلميل ال ي�ستطيع �أن يكون مو�ضوعي ًا ،لأنه ي�أتي
من حكم ذوقي ويقوم �إذن يف ذاتية القراء �أو امل�شاهدين .ولكن ميكن �أن
يعرف لدى تناغم عنا�صر العمل و�أن يكون مو�ضوع ًا للتوافق والإجماع.
�إننا نعرث على �شاهد للأثر املبا�شر لهذه الأفكار يف مذكرات بنجامان
كون�ستان الذي �أقام ،برفقة جرمني دي �ستايل يف واميار يف عام  .1804ولقد
�سجل بتاريخ � /11/شباط« :الغداء مع روبان�سون� ،أ�ستاذ يف �س�شيلينغ .يعمل
على جماليات كانت� ،أفكار بارعة جد ًا .والفن من �أجل الفن ،ومن غري هدف.
�إن كل هدف هو هدف ي�شوه الفن .ولكن الفن ي�صل �إىل الهدف ال��ذي مل
يكن له» .وهذا �أول حدث معروف بالفرن�سية للتعبري «الفن من �أجل الفن».
ولكننا نرى مبا�شرة �أنه يجب التمييز بني عدة �أنواع من «الهدف» :الهدف
الذي يكون الفنان قد �أعطاه لنف�سه مقدم ًا ،بق�صد �إ�شهاره (معادل لأهداف
الرتبية الدينية التي يرف�ضها لي�سينغ) ،والهدف الذي يالزم كل عمل فني،
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وخ�صو�ص ًا الأعمال الكربى (�أعمال العباقرة التي يجعلها لي�سينغ تتعار�ض
مع �أعمال �صغار الفنانني) .وحني كتب كون�ستان بعد ذلك بربع قرن عن
الرتاجيديا ،فقد عمل كي يكون دقيق الفكر�« :إن الهوى امل�ضمخ بالنظرية،
والذي يخدم التطورات الفل�سفية ،يعد تف�سري ًا معاك�س ًا يق ِّوم بيان الفنان»،
ولكن هذا ال يعني �أن العمل ال ي�ؤثر يف فكر قارئه« :لن يكون التوجيه هو
الهدف ،ولكنه يكون �أثر اللوحة» (.)11
ومع �أن كون�ستان كان عدو ًا للإر�شاد التعليمي يف الأدب� ،إال �أنه مل ينظر
�إليه ،مع ذلك ،بو�صفه مقطوع ًا عن العامل :ما من �أحد جمرب �أن يختار بني
هذين الطرفني املتطرفني .فلقد و�ضع املمار�سة الأدبية يف قلب اخلطابات
العامة الأخ��رى ،متام ًا كما حتدد هذا هذه ال�صفحة التي يعود تاريخها
�إىل عام �« :1807إن الأدب قا�سم م�شرتك بني كل �شيء .فهو ال ي�ستطيع
�أن ينف�صل عن ال�سيا�سة ،وعن الدين ،وعن الأخ�لاق .وذل��ك لأن��ه تعبري
�آراء الب�شر حول كل الأ�شياء .ومثل كل �شيء يف الطبيعة ،ف�إنه ميثل املعلول
والعلة يف الوقت نف�سه .فت�صوير الأدب ب�أنه ظاهرة معزولة ،لي�س ت�صوير ًا
ل��ه»( .)12وكذلك ،ف�إن «ال�شعر املح�ض» ال وجود له ،لأنه حمتاج �إىل الأفكار
و�إىل القيم ،غري �أن هذه ال تنتمي �إليه بالذات .وبهذا ،ف�إن كون�ستان يبقى
خمل�ص ًا لأفكار �صاحبته جرمني دي �ستايل ،التي ن�شرت يف عام  1800كتاب ًا،
له عنوان دال ،هو« :الأدب من خالل عالقاته مع امل�ؤ�س�سات االجتماعية».
و�إنها لت�أخذ فيه مفهوم الأدب «مبفهومه الأكرث �سعة� ،أي �ضام ًا �إليه الكتابات
الفل�سفية وم�ؤلفات اخليال ،وكل ما يتعلق مبمار�سة الفكر يف الكتابة ،ما عدا
العلوم الفيزيائية»( .)13ولقد ميكن القول �إن �أدب اخليال والكتابات العلمية �أو
الفل�سفية بع�ضها متميز من بع�ض ،ولكن يف قلب جن�س م�شرتك .فهذا وذاك
يتعلقان بالعامل وي�ؤثران فيه .كما ي�ساهمان يف خلق جمتمع متخ َّيل ي�سكنه
م�ؤلفو املا�ضي وقراء امل�ستقبل.
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من الرومان�سية �إىل الطالئعيني
لقد ا�ستطاعت كل جماليات ع�صر الأنوار-التي جت�سد بدرجات متفاوتة
�شافتي�سبريي ،وفيكو ،وبومغارتان ولي�سينغ ،وكانت وجريمان دي �ستيل �أو
بنجامان كون�ستان� -أن حتافظ على التوازن غري امل�ستقر .فقد كانت ،من
جهة ،خالف ًا للنظريات الكال�سيكية ،تنقل مركز اجلاذبية من املحاكاة
�إىل اجلمال وت�ؤكد ا�ستقالل العمل الفني .و�إن هذه اجلماليات ،من جهة
�أخرى .ما كانت لتجهل على الإطالق العالقة التي تربط الأعمال بالواقع.
فالأعمال ت�ساعد على معرفته وت�ؤثر يف املقابل فيه .و�إن هذا ليكون لأن
الفن ينتمي دائم ًا �إىل العامل امل�شرتك للب�شر .وبهذا اخل�صو�ص نقول �إن
اجلماليات الرومان�سية التي �ستفر�ض نف�سها مع بداية القرن التا�سع ع�شر
لن ُتدخل قطيعة هامة.
فالفن يف عيون الرومان�سيني الأوائل –و�إن كان ه�ؤالء قد خالطوا مدام
دي �ستايل وكون�ستان ،والإخ��وة �شليجيل ،و�س�شيلينغ ،ونوفالي�س -يبقى
معرفة بالعامل.
ف�إذا كان ثمة جديد ،ف�إنه يف حكم القيمة الذي يحملونه عل خمتلف ُد َرج
املعرفة .فالدُرجة التي نبلغها عن طريق الفن تبدو لهم �أعلى قيمة من تلك
التي نبلغها عن طريق العلم .وهي �إذ تتخلى عن الأ�ساليب امل�شرتكة للعقل
وتتنكب درب الوجد ،ف�إنها تف�سح املجال بهذا �أمام واقع �آخر ،ممنوع على
املعاين وعلى العقل ،و�أكرث جوهرانية �أو �أكرث عمق ًا من الأول .ويجب التذكري،
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مع ذلك� ،أنه يف اللحظة نف�سها التي يبد�أ فيها مقام العلم بال�صعود �صعود ًا
مدوخ ًا ،ف�إننا لن ننده�ش �أن نرى ب�أن املطلب الرومان�سي ال يلقى �أي �صدى
يف�ضله يف املجتمع املعا�صر.
�إن نظرية «الفن للفن» نف�سها ،والتي تطورت حينئذ يف �أوروبا بو�صفها
�صدى للأفكار التي جاءت من �أملانيا ،يجب �أن ال ت�ؤخذ حرفي ًا .وميكن
االعتقاد ،مث ًال ،ب�أن بودلري الذي كان الناطق با�سمها يف الن�صف الثاين
من القرن ،يرف�ض �أن يرى ال�شعر بو�صفه طريق ًا للمعرفة .وقد كان ذلك
لأنه �أعلن« :ال�شعر ( )...ال ميلك احلقيقة مو�ضوع ًا� ،إنه ال ميلك نف�سه.
و�إن �أ�ساليب الربهنة عن احلقيقة �أ�ساليب �أخرى ،وتوجد يف مكان �آخر.
فاحلقيقة ال عالقة لها بالأغاين» (.)14
ومع ذلك ،فهذا ال ميثل املعنى العميق اللتزام بودلري .فهو ال يريد �أن
يكون �إال �شاعر ًا .ولكن ما يعنيه ،بالن�سبة �إليه �أن يكون املرء �شاعر ًا هو
مهمة ت�ستلزم «واجبات عليا» .و�إذ مل يكن من واجب ال�شعر �أن يخ�ضع
للبحث عن احلقيقة واخلري ،فذلك لأنه بذاته يحمل حقيقة عليا وخري ًا
�أ�سمى مما يوجد خارجه .ويبقى بودلري خمل�ص ًا لكانت عندما ي�ؤكد (يف
ر�سالة �إىل تو�سينل) :ب�أن «اخليال هو امللكة الأكرث علمية من كل امللكات،
لأنه الوحيد الذي ي�شتمل على القيا�س الكوين»� ،أو عندما يكتب« :اخليال
هو ملك احلقيقة» .فعمل الفنان ي�شارك يف معرفة العامل .ولهذا ال�سبب
ف�إن بودلري ي�صفق ابتهاج ًا لقدرته على «معرفة وجوه الطبيعة و�أو�ضاع
الب�شر».
و�إنه ملن �أجل هذا �أي�ض ًا يطلب من الر�سامني وال�شعراء الذين يعا�صرونه
�أن يكونوا «حديثني» ،وان يظهروا لنا �شعريني «يف ربطة عنقنا و�أبواطنا
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الالمعة» .وقد كان هو نف�سه يتطلع �إىل حتقيق هذه ال�شخ�صية يف �أعماله
ال�شعرية .و�إن هذا البحث عن احلقيقة ال يف�سر كل �شيء يف الق�صيدة
(فنحن جند فيها «حاجات �إىل الرتابة ،و�إىل التماثل ،و�إىل املفاج�أة»(،))15
فهي ال ميكن التغا�ضي عنها ،وهي ،يف نظر بودلري� ،أ�سا�سية.
�إذا كان ال�شعراء ي�ضطلعون فع ًال مبهمة ك�شف قوانني العامل ال�سرية
للب�شر ،ف�إننا لن نتمكن بعد ذلك من القول �إنه ال �صلة للحقيقة ب�أغانيهم.
وبودلري ال يناق�ض نف�سه �إىل هذا احلد ،فالفن وال�شعر ميتلكان مالمح من
احلقيقة ،ولكن هذه احلقيقة لي�ست من الطبيعة نف�سها التي يتطلع العلم
�إليها .فبودلري يفكر بحقيقة من هذه احلقائق عندما يطالب بها ،و ُيلزم
بها الآخر عندما يرف�ضها .فالعلم يعلن عن ق�ضايا ،نكت�شف ب�أنها حقيقية
�أو خاطئة وذلك مبواجهتها بالوقائع التي ت�سعى لو�صفها .فالعبارة التي
تقول «كتب بودلري (�أزهار ال�شر)» حقيقية بهذا املعنى للكلمة ،متام ًا كما
هي العبارة «املاء يغلي مبئة درجة» ،حتى و�إن كان ثمة فارق منطقي بني
هاتني الق�ضيتني .وما كان هذا هكذا �إال لأن املق�صود هنا هو حقيقة من
حقائق التوافق �أو املالءمة .وعلى العك�س من هذا ،ف�إن بودلري عندما يقول:
«ي�شبه ال�شاعر �أمري ال�سحي ّ
اجل�شاء»� ،أي ي�شبه القطر�س ،ف�إنه ي�ستحيل
على املرء �أن يقيم حتقيق ًا يف هذا .ومع ذلك ،ف�إن بودلري ال يقول �أي �شيء،
لأنه ي�سعى �إىل ك�شف هوية ال�شاعر .ويف هذه املرة ،ف�إنه ي�سعى �إىل «حقيقة
للك�شف» ،ويحاول �أن ي�ضع مو�ضع البداهة طبيعة الكائن� ،أو املوقف� ،أو
العامل .وجند �أن ثمة عالقة تقوم يف كل مرة بني الكلمات والعامل .ومع
ذلك ،ف�إن احلقيقتني ال تختلطان.
وكذلك ،ف�إن بودلري ،يف حلظة �أخرى ،يدل على و�سيلة لتمييز منوذجي
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املعرفة ،وذلك يكون بو�صف عمل الفنان« :لي�س املطلوب بالن�سبة �إليه �أن
ين�سخ ،ولكن �أن ي�ؤول بلغة �أكرث ب�ساطة و�أكرث �إ�ضاءة» .و�سيقول بالطريقة
نف�سها �إن ال�شاعر لي�س �شيئ ًا �آخر �سوى «مرتجم ،ومفكك للرموز» (,)16
ويكمن الفارق �إذن بني َن َ�سخَ (�أو َو َ�ص َف) و�أ َّول.
وميكننا �أن ن�ستخل�ص ب��أن الفن لي�س وح��ده ال��ذي يقود �إىل معرفة
العامل ،ولكنه يك�شف يف الوقت نف�سه عن وجود هذه احلقيقة التي تختلف
طبيعة .ويف الواقع ،ف�إن هذه احلقيقة ال تعود �إليه باملطلق ،لأنها ت�شكل
�أفق اخلطابات الت�أويلية الأخرى :التاريخ ،والعلوم الإن�سانية ،والفل�سفة.
واجلمال نف�سه ال ي�شكل مفهوم ًا ،وال هو مو�ضوعي (ذلك الن يف مقدوره �أن
ينه�ض بف�ضل �أمارات مادية) ،وال هو ذاتي� ،أي يعود �إىل احلكم الق�سري
لكل واحد� .إنه بيذاتي ،وينتمي �إذن �إىل املجموعة الإن�سانية .وجمال الن�ص
الأدبي لي�س �شيئ ًا �سوى حقيقته .وكان هذا هو معنى البيت ال�شهري لكيانت:
«اجلمال هو احلقيقة ،واحلقيقة هي اجلمال».
وينطبق الأم��ر على متثيالت �أخ��رى لنظرية «الفن من �أج��ل الفن».
ففلوبري الذي يدافع ب�ضراوة عن ا�ستقالل الأدب ،مل يفته يف الوقت نف�سه
�أن يذكر هواه بالن�سبة �إىل معرفة العامل ،هذه املعرفة املو�ضوعة يف خدمة
الإبداع ،كما مل يفته �أن يقول �إن حقيقة العمل ال تنف�صل عن كما له« .وملن
�أجل هذا ،ف�إن الفن هو احلقيقة عينها»(.)17
ولقد كان �أو�سكار وايلد ،وهو الناطق الأكرث �إفراط ًا با�سم النظرية يف
الآداب الإنكليزية ،ي�ضاعف من ال�صيغ احلا�سمة حول ا�ستقاللية الفن.
ومع ذلك ،فهو ال ينكر على الإطالق العالقة بني االثنني .فالفن ي�ؤول
العامل ويعطي �شك ًال ملا ال �شكل له� ،إىل درجة �أننا ما �إن يربينا الفن حتى
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نكت�شف وجوه ًا �أخرى للأ�شياء وللكائنات التي حتيط بنا .ومن هنا ،ف�إن
ترينري مل يخرتع �ضباب لندن ،ولكنه كان الأول الذي ر�آه يف ذاته ،كما كان
الأول الذي بينه يف لوحاته – وهو فتح �أعيننا مبعنى ما .وكذلك الأمر
بالن�سبة ل�ل�أدب :يبدع بلزاك �شخ�صياته �أكرث مما يجدها ،ولكن ما �إن
يبدعها حتى تدخل يف املجتمع املعا�صر.
ومذ ذلك ونحن مل نتوقف عن حماذاتها .فاحلياة يف ذاتها «م�سلوبة
ال�شكل على نحو رهيب» .وي�سيل ببطء من هذا الغياب دور الفن�« :إن
وظيفة الأدب ،انطالق ًا من املادة اخلام للوجود الواقعي ،و�أكرث حقيقة من
العامل الذي تراه عيون العامة»( .)18وما دام احلال كذلك ،ف�إن �إبداع عامل
�أكرث حقيقة ،يتطلب �أن ال يقطع الفن عالقته بالعامل.
مل تتم القطيعة النهائية �إال يف بداية القرن الع�شرين .وتدين هذه
القطيعة يف جزء منها �إىل الأثر احلا�سم للأطروحات اجلذرية لنيت�شه،
الذي �شكك بوجود الوقائع نف�سها م�ستقلة عن ت�أويالتها وحقيقتها مهما
كانت .وانطالق ًا من هذه اللحظة ،مل يعد فقط ادعاء الأدب باملعرفة �أمر ًا
م�شروع ًا ،ولكن اخلطاب الفل�سفي واخلطاب العلمي وجدا نف�سيهما حتت
مطرقة ال�شك .ويلتحق هذا املوقف اجلديد �إزاء الفن بتطرف بع�ض امل�ؤلفني
يف القرن الثامن ع�شر ،والذين مل يتابعهم معا�صروهم فيما ذهبوا �إليه.
وهكذا ،ف�إن واكلمان وقف معلن ًا« :ال يكمن هدف الفن احلقيقي يف حماكاة
الطبيعة ،ولكن يف خلق اجلمال» .وقد ا�ستبعد بذلك كل بعد �إدراكي للعمل.
ويتجلى املنحى نف�سه عندما يكتب كارل فيليب موريتز« :م��ادام اجل�سم
جمي ًال ،فال يجب عليه �أن يعني �شيئ ًا ،و�أن يقول �شيئ ًا ،وذلك مب�ساعدة
�سطوحه اخلارجية ،اللهم �إال �أن يتكلم عن نف�سه ،وعن كائنه الداخلي.
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ويجب عليه �أن يعني بذاته»( .)19وقد ر�أى �أي�ض ًا �أنه يجب ،يف الوقت ذاته،
تعريف العمل الفني بخ�ضوعه املطلق ملطالب اجلميل .ولذا ،فقد حدد كل
م�س�ألة تت�صل بالعالقة التي يقيمها هذا العمل مع العامل.
وباملنا�سبة ،ف ��إن ه��ذه النظريات تقع يف الواحدية التي تت�سم بها
اجلماليات الواحدية ،والتي تريد �أن تف�سر كل �شيء من خالل مبد�أ واحد
هو املحاكاة ،ما عدا �أن املبد�أ اجلديد الوحيد ي�سمى اجلمال .والتعقيد الذي
كنا نالحظه ما بني القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،قد �ضاع جمدد ًا.
و ُيرتجم هذا ال�ضياع مبا�شرة يف حقل الأدب نف�سه ،حيث حتدث قطيعة
غري معروفة حتى ال�ساعة .و�ستحفر هوة �سحيقة ،من الآن ف�صاعد ًا ،بني
الأدب اجلماهريي ،وهو �أدب �شعبي يتما�شى مبا�شرة مع احلياة اليومية
لقرائه ،و�أدب نخبوي يقر�أه املتخ�ص�صون-النقاد ،والأ�ساتذة ،والكتاب-
الذين ال يهتمون �إال باالنت�صارات التقنية ملبدعيه .فلدينا من جهة النجاح
التجاري ،ولدينا من جهة �أخ��رى النوعيات الفنية املح�ضة .وكل �شيء
مي�ضي كما لو �أن التعار�ض بني الطرفني �أمر بديهي ،و�إن هذا ليكون �إىل
درجة �أن اال�ستقبال احل�سن الذي يحظى به كتاب من لدن عدد كبري من
القراء ،ي�صبح عالمة دالة على �سقوطه فني ًا .ولذا ،فهو يثري االحتقار �أو
�صمت النقد .فالع�صر الذي كان الأدب يعرف فيه كيف يج�سد توازن ًا دقيق ًا
بني متثيل العامل امل�شرتك وكمال البناء الروائي ،قد وىل كما يبدو.
و�سيظهر يف احل��رك��ات امل�سماة حركات «الطليعة» يف بداية القرن
الع�شرين (التي متثل نوع ًا فرعي ًا ملا نع ِّرفه بو�صفه «الفن احلديث»)
املت�صور اجلديد حتت �ضوء نهار جديد .ولقد ظهرت هذه احلركات للمرة
الأوىل يف رو�سيا ح��وايل عام � :1910إنها تتمثل يف بدايات التجريد يف
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الر�سم ،ويف االخرتاعات امل�ستقبلية يف ال�شعر .ولذا ،فقد كان ُيطلب من
الر�سم �أن ين�سى العامل املادي و�أن ال يخ�ضع �إال لقوانينه اخلا�صة -و�إنه
ليفعل ذلك .ولقد كتب ميخائيل الريونوف ،مبتدع «الإ�شعاعية» ،يف عام
�« :1913إن الأ�شياء التي نراها يف احلياة ال ت�ضطلع ب�أي دور يف اللوحة
الإ�شعاعية .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن جوهر الر�سم هو الذي يجذب
االنتباه :توليفات الأل��وان ،وتركيزاتها (� .)...إننا نح�ضر هنا يف بداية
التحرر الفعلي للر�سم ،وحلياته الوحيدة كما ت�صنعها قوانينه اخلا�صة،
وللر�سم بو�صفه هدف ًا بذاته ،ومالك ًا �أ�شكاله اخلا�صة ،و�ألوانه ،وطابعه».
وكذلك ،ف�إن كازميري ماليفيت�ش ،م�ؤ�س�س نزعة «التفوق» ،يعلن من جهته يف
عام  1916يجب النظر �إىل «الر�سم بو�صفه فع ًال له هدفه اخلا�ص».
وحتتفظ لوحات كاندان�سكي ،وهذا �صحيح ،بعالقة مع العامل ،وال�سبب
لأن الأ�شكال يف اللوحة متيز فئات الفكر .وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل مربعات
ماليفيت�ش ودوائره و�صليبه ،ف�إنها تهدف �إىل الك�شف عن النظام الكوين
الفعلي ،وذلك بعد �إبعاد املظاهر «اخلادعة» التي تنفتح على النظر .ومع
هذا ،ف�إن العامل الظاهراتي ،العامل املتاح يف نظر اجلميع ،مل تعد له نف�س
الأهمية .وجتعل ،يف الوقت ذاته� ،أ�شياء دي�شان «اجلاهزة ال�صنع» كل بحث
يف املعنى واحلقيقة �ضرب ًا من العبث .وكذلك جند �أن �أ�صحاب النزعة
امل�ستقبلية يف ال�شعر كانوا يبحثون عن حترير اللغة وتخلي�صها من عالقتها
بالواقع وهذا يعني �إذن تخلي�صها من عالقتها باملعنى .و�إنهم ليبدعون لغة
تو�صف ب�أنها لغة «عقل متنقل» .ويدافع فيليمري خليبنيكوف عن «الفعل
امل�ستقل» ،و»عن الكلمة كما هي» ،بل عن «الأدب كما هو» .وكتب بنيديكت
ليف�شيت�س يف مقالة «حترير الكلمة» يف عام (« :)1913ال يقيم �شعرنا مطلق ًا
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عالقة مع العامل» ( )20و�إن الذاتية التي ت�ستند �إىل وجود العامل امل�شرتك،
و�إىل املعنى العام ،لتخلى املكان للتمظهر املح�ض للفرد.
لقد مار�ست مذبحة احلرب العاملية الأوىل ونتائجها ال�سيا�سية ت�أثري ًا
م�ضاعف ًا على الن�شاطات الفنية ،كما مار�ست ذلك على اخلطاب النظري
الذي يك�شف عن هذا .فقد ن�ش�أت بعد احلرب �أنظمة �شمولية يف رو�سيا،
ويف �إيطاليا ،ويف �أملانيا بعد ذلك ،ولكن �أي�ض ًا ،وب�شكل هام�شي ،يف قلب
البلدان الأوروبية الأخرى .ولقد �أريد و�ضع الفن فيها يف خدمة امل�شروع
«اليوتوبي» ل�صناعة جمتمع جديد جد ًا ،و�إن�سان جديد �أي�ض ًا .و�أما الواقعية
اال�شرتاكية وفن «ال�شعب» ،و�أدب الدعاية ،فهذه كلها تطلب احلفاظ على
عالقة قوية مع الواقع املحيط .كما تطلب �أي�ض ًا ،وعلى وجه اخل�صو�ص،
اخل�ضوع �إىل الأه��داف ال�سيا�سية للحظة ،وذل��ك على عك�س كل مطلب
باال�ستقالل الفني ،وكل بحث منفرد للجميل .ويجب على الفن ،كما تطلب
هذا اجلماليات الكال�سيكية� ،أن ُيعجب (قلي ًال) ،ولكن يجب عليه خ�صو�ص ًا
�أن يثقف .ولذا ،ف�إن عدد ًا من الفنانني �سي�ستجيبون لهذا الطلب طوع ًا،
وهم �سيدعون �إىل ثورة �أمنياتهم.
ولقد ننخرط يف الوقت نف�سه يف معركة �ضد هذا التعدي على ا�ستقالل
الفرد ،ون�ؤكد �أن الفن والأدب ال يقيمان �أي عالقة دالة مع العامل .ولكن
هذا االنخراط �سيكون يف مكان �آخر ،حيث تهيمن حرية التعبري .وهذه
هي الفر�ضية امل�شرتكة لل�شكالنيني الرو�س (املحاربني ،والذين قام النظام
البل�شفي بقمعهم) ،وللمخت�صني بالدرا�سات الأ�سلوبية �أو «املورفولوجية»
يف �أملانيا ،ولتالميذ ماالرميه يف فرن�سا ،وللقائمني على «النقد اجلديد»
يف الواليات املتحدة ويحدث كل �شيء كما لو �أن رف�ض ر�ؤية الفن والأدب
48

خا�ضعني للإيديولوجيا ،يف�ضي بال�ضرورة �إىل قطيعة نهائية بني الأدب
والفكر .وكذلك يحدث كل �شيء كما لو �أن نبذ النظريات املارك�سية
«لالنعكا�س» ي�ستلزم اختفاء كل عالقة بني العمل والعامل.
وهكذا تتنا�سب مع يوتوبيا بع�ضهم �شكالنية بع�ضهم الآخر .وبالإ�ضافة
�إىل هذا ،ف�إن ه�ؤالء و�أولئك يحبون �أن يقدموا خ�صومهم بو�صفهم البديل
الوحيد لوجهة نظرهم اخلا�صة .وتت�ضاعف هذه ال�شكالنية بالعدمية التي
تتغذى بر�ؤية الكوارث التي و�سمت التاريخ الأوروبي يف القرن املا�ضي.
وها نحن قد عدنا �إىل احلا�ضر.
تت�سم املجتمعات الغربية يف نهاية القرن الع�شرين وبداية القرن الواحد
والع�شرين بالتعاي�ش ال�سلمي �إىل حد ما بني الإيديولوجيات املختلفة.
وكذلك هو الأمر �إذن بالن�سبة �إىل مت�صورات الفن املتناف�سة �إننا جند فيها
دائم ًا �أنا�س ًا متم�سكني باليوتوبيا ،كما جند �آخرين خمل�صني للجماليات
الإن�سانية لع�صر الأن��وار .ويبقى �أن نقول �إن ممثلي الثالثية ال�شكالنية،
والعدمية ،والأن��ان��ة ،يحتلون مواقع �إيديولوجية مهمة ،على الرغم من
دعوتهم االعرتا�ضية واالنقالبية ،يف فرن�سا على الأقل.
�إنهم ميثلون الأكرثية يف حترير اجلرائد الأدبية ،وبني مديري امل�سارح
املدعومة واملتاحف .فعالقة الأعمال الظاهرة بالعامل ،لي�ست ،بالن�سبة
�إليهم� ،سوى خديعة .ف�إذا ا�ستعر�ضنا فنان ًا ت�صويري ًا (مثل بونار) ،ف�سنجد
اجلمهور ال�ساذج« :يهدف العر�ض هنا ،كما ي�ؤكد هذا بيان معر�ضه يف عام
� ،2006إىل الك�شف بداية عن مو�ضوعه احلقيقي� ،أي الر�سم ،بعيد ًا عن
املو�ضوعات امل�سببة» .ف�إذا قبلنا بان العمل يتكلم عن العامل ،ف�إننا �سنطلب
منه على كل حال �أن يزيل «امل�شاعر اجليدة» ويك�شف لنا عن الرعب النهائي
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للحياة ،و�إال يكن ذلك ف�إنه يخاطر بالظهور بو�صفه «بالهة ال حتتمل»� .أو
ثمة ما هو �أ�سو�أ من ذلك ،فهو �سينتمي �إىل الأدب «ال�شعبي» لأنه �أدب �صنعه
القراء �أكرث مما �صنعه النقاد .و�إنه ل�صحيح �أن بع�ض امل�ؤلفني ي�صل �إىل
فر�ض نف�سه على االنتباه العام ،يف حني �أنه ال يتنا�سب مع هذا النموذج.
وكذلك �أي�ض ًا.
ولكي �أبقى دائم ًا يف فرن�سا ،ف�إن الكتب التي جاءت من اخلارج ،وخا�صة
من قارات غري �أوروبا ،ال ت�ساهم يف هذا امل�ساق الذهني .ويبقى �أن نقول �إن
احل�ضور القوي لهذا املت�صور الفرن�سي يف امل�ؤ�س�سات ،ويف و�سائل الإعالم،
�إمنا ينتج �صورة فريدة وفقرية للفن وللأدب.

ماذا ي�ستطيع الأدب؟
يروي جوهن �سيتوارت ميل يف «�سريته الذاتية» ،والتي ن�شرت بعد موته
يف عام  ،1873ق�صة االنهيار القا�سي الذي تعر�ض له يف �سنواته الع�شرين.
فقد غدا «بارد العاطفة �إزاء كل متعة و�إزاء كل �إح�سا�س لطيف .وكان ذلك
يف واحدة من حاالت ال�ضيق حيث �أ�صبح كل ما يعجب به يف حلظات �أخرى
عدمي الطعم وال يثري االنتباه».
ولقد تبني �أن كل العالجات التي ا�ستعملها ال جتدي نفع ًا .غري �أنه تابع
�آلي ًا �إجناز الواجبات اليومية ،ولكن مل يكن لي�شعر ب�شيء .ولقد طالت هذه
احلالة امل�ؤملة �سنتان .ثم انق�شعت �شيئ ًا ف�شيئ ًا.
وثمة كتاب ،كان ميل قد قر�أه م�صادفة� ،أدى دور ًا خا�ص ًا يف �شفائه� :إنه
جمموعة ورد�سوارت ال�شعرية .فقد وجد فيه تعبري م�شاعره اخلا�صة وقد
�أعالها جمال الأدبيات.
«لقد بدت يل نبع ًا �أنهل منه الفرح الداخلي ،وملذات الوداد والتخيل
التي ميكن لكل الكائنات الإن�سانية �أن تتقا�سمها ( )...لقد كنت بحاجة
�إىل من يجعلني �أ�شعر ب�أن ثمة يف الت�أمل الهادئ جلماليات الطبيعة �سعادة
حقيقية ودائمة ،ولقد علمني ورد�سوارت هذا لي�س فقط من غري �أن يبعدين
عن النظر يف الأحا�سي�س العادية وعن القدر امل�شرتك للإن�سانية ،ولكن
مب�ضاعفة الفائدة التي �أحملها منها»(.)21
وبعد مئة وع�شرين عام تقريب ًا ،ثمة امر�أة وجدت نف�سها مغلق ًا عليها يف
ال�سجن ،يف باري�س .فلقد �ساعدت �ضد املحتل الأملاين ،ولقد مت توقيفها.
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كانت �شارلوت ديبلو وحيدة يف زنزانتها ،وكانت خا�ضعة لنظام «الليل
وال�ضباب» ،ومل تكن متلك حق ًا يف الكتب.ولكن رفيقتها يف الزنزانة التي
حتت ،كانت ت�ستطيع �أن ت�ستعري كتب ًا من املكتبة .وحينئذ ،ن�سجت ديلبو
�ضفرية من خيوط ا�ستلتها من غطائها .وبذلك رفعت �إليها كتاب ًا عن
طريق النافذة .ومنذ هذه اللحظة� ،سكن فابري�س دل ينغو زنزانتها �أي�ض ًا.
ما كان يتكلم كثري ًا ،ومع ذلك ،فقد كان ي�سمح لها بقطع الوحدة.
وبعد ذلك ب�أ�شهر ،ويف قاطرات املوا�شي التي نقلها نحو �أو�س�شويتز،
اختفى ،ولكن ديلبو كانت ت�سمع �صوت ًا �آخر� ،إنه �صوت �آل�سي�ست املت�شائم،
والذي كان ي�شرح لها مم يت�ألف اجلحيم الذي تتجه نحوه .ولقد �أبان لها
مثل الت�ضامن ثم زاره��ا يف املع�سكر �أبطال �آخ��رون متعط�شون للمطلق:
�إليكت ،ودون جوان ،و�أنتيغون .وبعد زمن طويل ،و�أثناء العودة �إىل فرن�سا،
عانت ديلبو من العودة �إىل احلياة .ف�أنوار �أو�س�شويتز العامية قد كن�ست
كل وهم ،ومنعت كل تخيل ،وك�شفت عن الوجوه والكتب املزورة .وا�ستمر
ذلك �إىل يوم عاد فيه �آل�سي�ست وجرجرها بالكالم .واكت�شفت �شارلوت
ديلبو �أمام الطرف الأق�صى �أن �شخ�صيات الكتب ميكن �أن ت�صبح �أ�صحاب ًا
قابلني لذلك.
وقد كتبت�« :إن خملوقات ال�شعراء �أكرث حقيقة من املخلوقات املخلوقة
من حلم ودم ،ذلك لأنها خملوقات ال تن�ضب .ولهذا ،فهم �أ�صدقائي،
و�أ�صحابي ،وبف�ضلهم نحن نرتبط بالكائنات الإن�سانية الأخرى ،وذلك يف
�سل�سلة الكائنات ويف �سل�سلة التاريخ»(.)22
مل �أع�ش �شيئ ًا م�أ�ساوي ًا ي�ساوي ما عا�شته �شارلوت ديلبو .وكذلك ف�إين مل
�أعرف هلع الإحباطات التي و�صفها جوهن �ستيوارت ميل .ومع ذلك ،ف�أنا
ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى عن كلمات ال�شعراء ،وال عن ق�ص�ص الروائيني .فهم
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ي�سمحون يل ب�أن �أجعل الي�سرية التي تك ِّون حياتي .و�إنهم ليجعلوين �أحلم،
و�أرتعد من القلق �أو يجعلوين �أي�أ�س .و�أنا عندما �أكون غاط�س ًا يف احلزن،
ف�إين ال �أ�ستطيع �أن �أقر�أ �إال نرث مارتينا ت�سفيتايفا املت�أجج ،الن كل ما تبقى
يبدو باهت ًا .ولقد �أكت�شف يف يوم �آخر بعد ًا للحياةُ ،ي َح ُّ�س به فقط قبلي ًا
و�أنا بالأحرى مبا�شرة بو�صفه حقيقة� :إنني �أرى نا�ستا�سيا فيليبوفنا من
خالل عيون الأمري مي�شكني�« ،أهبل» دو�ستوف�سكي ،و�أ�سري معه يف �شوارع
�سان برت�سبورغ املنكوبة ،تدفعه حمى هجمة �صرع و�شيك الوقوع .ولذا،
ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أمنع نف�سي من ال�س�ؤال :ملاذا مي�شكني ،وهو من �أفا�ضل
الرجال ،ويحب الآخرين �أكرث مما يجب نف�سه ،كان عليه �أن ينهي وجوده
مرتد ًا �إىل الوهن ،ومنغلق ًا يف ملج�أ للأمرا�ض النف�سية؟
ي�ستطيع الأدب �أن يفعل الكثري .وميكنه �أن ميد لنا يد العون عندما نكون
حمبطني بعمق ،ويقودنا نحو الكائنات الإن�سانية الأخرى التي حتيط بنا،
و�أن يجعلنا نفهم على نحو �أف�ضل العامل ،وي�ساعدنا على العي�ش .ولي�س هذا
لأنه ميثل تقنية ملعاجلة الروح قبل كل �شيء ،فهو ي�ستطيع �أي�ض ًا ،يف هذه
الأثناء� ،أن يحول كل واحد م َّنا من داخله .ولذا ،ف�إن للأدب دور ًا جوهري ًا
يقوم به .ولكن يجب �أخذه من �أجل هذا املبتغى بهذا املعنى الوا�سع والقوي
الذي �ساد يف اوروبا حتى القرن التا�سع ع�شر ،والذي غدا اليوم هام�شي ًا ،يف
حني �أن مت�صور ًا خمتز ًال على نحو عبثي ي�شق طريقه نحو الن�صر .ويبقى
للقارئ العادي ،الذي يتابع بحثه يف الأعمال التي يقر�أها عن معنى يعطيه
حلياته� ،إمنا ميتلك احلق �ضد الأ�ساتذة ،والنقاد ،والكتاب الذين يقولون
له �إن الأدب ال يتكلم بنف�سه� ،أو �إنه ال يعلم �إال الي�أ�س .و�إذا مل يكن ميتلك
احلق ،ف�إنه �سيتال�شى يف وقت قريب.
�إن الأدب فكر ومعرفة بالعامل امل��ادي واالجتماعي الذي ن�سكن فيه،
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�ش�أنه يف ذلك �ش�أن الفل�سفة ،و�ش�أن العلوم الإن�سانية .ويف الواقع ،ف�إن
الأدب الذي يتطلع �إىل الفهم هو التجربة الإن�سانية بكل ب�ساطة (ولكن
ال يوجد �شيء �أعقد منه يف الوقت نف�سه) .ولهذا ميكن القول �إن دانتي
�أو�سريفانت�س يعلموننا عن الو�ضع الإن�ساين �أكرث مما يعلمنا كبار علماء
االجتماع وعلماء النف�س ،و�أنه ال يوجد تعار�ض بني املعرفة الأوىل والثانية.
وهذا هو «اجلن�س امل�شرتك» للأدب ،ولكن له �أي�ض ًا «اختالفات خا�صة».
ولقد ر�أينا للتو �أن مفكري ع�صر الأنوار كما هم مفكرو الع�صر الرومان�سي،
قد حاولوا مطابقتهما .فلن�أخذ اقرتاحاتهم متممني بها اقرتاحات �أخرى.
�إن التمييز الأول يفرق بني اخلا�ص والعام ،وبني الفردي والكوين.
و�سواء كان ذلك عن طريق املونولوج ال�شعري �أم عن طريق الق�صة ،ف�إن
الأدب يجعل املرء يعي�ش جتارب فريدة .و�أما الفل�سفة ،ف�إنها تتعامل مع
املت�صورات .وهكذا ،ف�إن الأدب يحتفظ بالرثوة وتعدد املعا�ش ،يف حني
�أن الفل�سفة تف�ضل التجريد الذي ي�سمح لها ب�صوغ قوانني عامة .وهذا
ما يجعل الن�ص �سهل االبتالع .فرواية «الأبله» لدود�ستوف�سكي ميكن �أن
يقر�أها ويفهمها عدد غري حمدود من قراء جا�ؤوا من ع�صور وثقافات جد
خمتلفة .وجند ،يف مقابل هذا� ،أن تعليق ًا فل�سفي ًا على الرواية نف�سها �أو
على الفكرة الرئي�سة نف�سها لن تنفذ �إليه �إال قلة معتادة على معا�شرة هذا
اجلن�س من الن�صو�ص .ومع ذلك ،ف�إن املقا�صد الفل�سفية ،بالن�سبة �إىل
�أولئك الذين يفهمونها ،لها الأف�ضلية لأنها تقدم الق�ضايا من غري لب�س،
يف حني �أن احلوادث الطارئة التي تعي�شها �شخ�صيات الرواية �أو ا�ستعارات
ال�شعراء ،تف�سح املجال لت�أويالت عديدة.
�إن الكاتب �إذ ي�صور �شيئ ًا� ،أو حدث ًا� ،أو �سمة �شخ�صية ف�إنه ال ينتقد
�أطروحة نقد ًا الذع ًا ،ولكنه يحر�ض القارئ لكي ي�صوغه� :إنه ،بالأحرى،
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يقرتح وال يفر�ض� .إنه يرتك قارئه حر ًا �إذن ،وهو يحر�ضه ،يف الوقت نف�سه،
لكي ي�صبح �أكرث ن�شاط ًا ،فالعمل الأدبي باال�ستعمال املثري للكلمات ،واللجوء
�إىل احلكايات ،والأمثلة ،واحلاالت اخلا�صة ،ينتج زلزا ًال داللي ًا ،ويخلخل
جهاز ت�أويلنا الرمزي ،ويوقظ قدراتنا على املماثلة ،ويثري حركة تتابع
موجاتها ال�صادمة يدوم زمن ًا طوي ًال بعد التما�س البدئي .ثم �إن حقيقة
ال�شعراء �أو حقيقة امل�ؤولني الآخرين للعامل ال ت�ستطيع �أن تتطلع �إىل املكانة
نف�سها التي يحظى العلم بها ،وال�سبب لأنه يحتاج لكي يكون م�ؤكد ًا �إىل
موافقة عدد كبري من الكائنات الإن�سانية ،احلا�ضرين �أو الذين �سي�أتون.
وبالفعل ،ف�إن الإجماع اجلماهريي ميثل الطريقة الوحيدة ل�شرعنة العبور
بني «�أحب هذا العمل» و»هذا العمل يقول حق ًا» .وعلى العك�س من هذا ،ف�إن
خطاب العلماء الذين يتطلع �إىل حقيقة من حقائق التنا�سب ويقدم نف�سه
بو�صفه ت�أكيد ًا ،ميكنه �أن يخ�ضع �إىل التحقيق مبا�شرة� -سيكون مرفو�ض ًا
�أو مقبو ًال (ب�شكل م�ؤقت) .ونحن ال نحتاج قرون ًا لكي ن�س�أل القراء من كل
البالد حتى نعرف �إذا كان امل�ؤلف يقول حق ًا �أو ال .فاحلجج املقدمة هنا
ت�ستدعي حجج ًا م�ضادة� :إننا ننخرط يف نقا�ش عقالين عو�ض ًا عن البقاء
معجبني وحاملني .فمغامرة القارئ لهذا الن�ص يف اخللط بني االفتتان
وال�سداد مغامرة �أقل.
يهاجر ع�ضو املجتمع ،يف كل حلظة ،يف جمموعة من اخلطابات التي
تقدم نف�سها �إليه بو�صفها بدهية ،وبو�صفها عقائد يجب عليه �أن يلتزم
بها .فهذه الأمور متثل الأمكنة العامة للع�صر ،وللأفكار امل�سبقة التي ت�ؤلف
الر�أي العام ،وعادات التفكري ،املبتذلة واملقولبة ،والتي ميكن �أن ن�سميها
�أي�ض ًا «الإيديولوجيا املهيمنة» ،والأحكام امل�سبقة �أو ال�شعارات اجلاهزة.
فمنذ ع�صر الأنوار ،ونحن نفكر �أن نزعة الكائن الإن�ساين ت�ستلزم منه �أن
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يتعلم التفكري بنف�سه ،بد ًال من �أن يكتفي بر�ؤى للعامل جاهزة ،و�أن يجدها
بنف�سه .ولكن كيف ميكن الو�صول �إليها؟ ي�شري رو�سو يف «»L E mile
�إىل �سريورة التعلم هذه عن طريق التعبري «الرتبية ال�سلبية» ،ويقرتح بو�ضع
البالغ بعيد ًا عن الكتب ،وذلك لكي يتجنب حماكاة �آراء الآخرين .وميكننا
مع ذلك �أن نفكر بطريقة �أخرى ،وذلك لأن الأفكار امل�سبقة ،ال�سيما يف
�أيامنا ،ال حتتاج �إىل كتب لكي تقيم عند ال�شباب .فالتلفاز قد مر من هنا
قبل ذلك .وعلى العك�س من هذا� ،إذ ميكن للكتب التي ميتلكها �أن ت�ساعده
لكي يغادر البدهيات اخلاطئة ،ويحرر عقله .وللأدب دور ي�ؤديه ها هنا،
�إنه ال ي�صوغ ن�سق ًا من الت�صورات .ولهذا ال�سبب ،ف�إنه ينجو من مق�ص
الرقابة التي متار�س على الأطروحات امل�صاغة يف كل الآداب .فاحلقائق
غري ال�سارة –بالن�سبة �إىل اجلن�س الإن�ساين الذي ننتمي �إليه �أو بالن�سبة
�إلينا -لها حظ �أعظم يف النفاذ �إىل التعبري فتكون م�سموعة يف عمل �أدبي
�أكرث مما تكون يف عمل فل�سفي �أو علمي.
ن�سم
اقرتح الفيل�سوف الأمريكي ري�شارد روتي يف درا�سة حديثة(� ،)23أن ّ
م�ساهمة الأدب يف فهم عاملنا ب�شكل خمتلف .فهو يرف�ض م�صطلحات مثل
«حقيقة» �أو «معرفة» لو�صف هذا الإ�سهام ،وي�ؤكد �أن الأدب يتدارك جهلنا
�أقل مما ي�شفينا من «تبجحنا» ،املفهوم بو�صفه وهم االكتفاء الذاتي .فقراءة
الروايات ،تبع ًا له ،تقرتب من الأعمال العلمية� ،أو الفل�سفية� ،أو ال�سيا�سية
�أقل من اقرتابها من منوذج �آخر من مناذج التجربة :جتربة اللقاء مع
�أفراد �آخرين ،فمعرفة �شخ�صيات جديدة هو مثل اللقاء ب�أ�شخا�ص جدد،
مع فارق هو �أننا ن�ستطيع �أن نكت�شفهم من الداخل ب�شكل كلي ،و�أن نكت�شف
كل فعل من وجهة نظر م�ؤلفه .وكلما قل �شبه هذه ال�شخ�صيات بنا ،ازدادت
تو�سعتها لأفقنا ،وهذا يعني �أنها تغني �إذن علمنا .و�إن هذه التو�سعة الداخلية
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(التي ت�شبه �إىل حد ما التو�سعة التي يحملها الر�سم الت�صويري لنا) ال
تتو�ضح يف ق�ضايا جمردة .ولهذا ،ف�إننا نبذل كثري ًا من اجلهد يف و�صفها.
ذلك لأنها متثل بالأحرى املدخل �إىل وعينا بالطرق اجلديدة للكينونة،
�إىل جانب تلك الطرق التي منلكها من قبل .وال يغري مثل هذا التعليم
م�ضمون عقولنا ،ولكنه يغري حامل امل�ضمون نف�سه� :آلة املالحظة ولي�س
الأ�شياء امللحوظة .وما تعطيه الرواية لنا لي�س معرفة جديدة ،ولكن قدرة
جديدة على التوا�صل مع كائنات خمتلفة عنا .وبهذا املعنى فهي ت�شارك يف
الأخالق �أكرث من م�شاركتها يف العلم .والأفق الأق�صى لهذه احلقيقة لي�س
احلقيقة ،ولكنه احلب� ،أي ال�شكل الأعلى للعالقة الإن�سانية.
هل يجب و�صف الفهم املو�سع للعامل الإن�ساين ،والذي ننفذ �إليه بقراءة
رواية ،كما هو ت�صويب مركزيتنا ،وكما يريده و�صف روتي الإيحائي؟ �أو
يجب و�صفه كما تو�صف حقيقة جديدة من حقائق الك�شف ،حقيقة قابلة
لالقت�سام بال�ضرورة مع ب�شر �آخرين؟ .ال يبدو يل �أن امل�س�ألة امل�صطلحية
ذات �أهمية من الدرجة الأوىل� ،شريطة �أن نقبل العالقة القوية التي تقوم
بني العامل والأدب ،و�أن نقبل امل�ساهمة اخلا�صة ل�ل�أدب �إزاء اخلطاب
املجرد .و ُتبعد احل��دود ،كما يالحظ روتي ذلك ،ن�ص احلجاج لي�س من
ن�ص اخليال ،ولكن من كل خطاب �سردي� ،سواء كان وهمي ًا �أم كان حقيقي ًا،
وذلك منذ اللحظة التي ي�صف بها عامل ًا �إن�ساني ًا خا�ص ًا غري عامل الذات.
ونالحظ �أن امل�ؤرخ ،وعامل الأعراق ،وال�صحفي يقفون هنا يف اجلهة نف�سها
التي يقف الروائي فيها .و�إنهم لي�ساهمون جميع ًا مبا يراه كانت ،يف ف�صل
�شهري من كتابه «نقد ملكة احلكم» ،بو�صفه خطوة ا�ضطرارية لل�سري
نحو املعنى امل�شرتك« :على املرء �أن يفكر وا�ضع ًا نف�سه يف مكان كل كائن
�إن�ساين �آخر»( ,)24ف�أن يفكر املرء وي�شعر متبين ًا وجهة نظر الآخرين� ،سواء
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كانوا �أ�شخا�ص ًا حقيقيني �أم كانوا �أ�شخا�ص ًا �أدبيني ،ف�إن هذا يعد الو�سيلة
الوحيدة ملد اجل�سور نحو العاملية ،والو�سيلة التي ت�سمح لنا �إذن �أن نتمم
ميلنا .ولهذا يجب ت�شجيع القراءة بكل ال�سبل ،مبا يف ذلك قراءة الكتب
التي ينظر �إليها النقد املهني �إن مل يكن بت�سامح فباحتقار ،وذلك منذ
«الفر�سان الثالثة» وحتى «هاري بوتر»� :إن هذه الروايات ال�شعبية مل تدفع
فقط مباليني الفتيان للقراءة ،ولكنها بالإ�ضافة �إىل ذلك �سمحت لهم
�أن يبنوا لأنف�سهم �أول �صورة متما�سكة للعامل .ولنطمئن ،ف�إن القراءات
القادمة �ستف�ضي �إىل التنويع و�إىل التعقيد.

توا�صل ال ين�ضب
�إن الأفق الذي ينتمي �إليه العمل الأدبي هو احلقيقة العامة للك�شف� ،أو
�إذا كنا نف�ضل ،فللكون املو�سع الذي ننفذ �إليه حني نلتقي ن�ص ًا �سردي ًا �أو
�شعري ًا .ف�أن يكون حقيقي ًا ،بهذا املعنى للكلمة ،هو املطلب ال�شرعي الوحيد
الذي نوجهه �إليه .ولكن كما ر�أى روتي ،ف�إن لهذه احلقيقة جزء ًا مرتبط ًا مع
تربيتنا الأخالقية .و�س�أعود هنا للمرة الأخرية �إىل �صفحة من التاريخ الأدبي
و�أعيد قراءة حوار �شهري حول العالقات بني الأدب ،واحلقيقة ،والأخالق.
وهي �صفحة ينخرط فيها جورج �ساند وغو�ستاف فلوبري .فالكاتبان �صديقان
حميمان ،ويحمالن لبع�ضهما عواطف جيا�شة ،واحرتام ًا عميق ًا .ومع ذلك
فهما يعلمان �أي�ض ًا �أنهما ال يتقا�سمان املت�صور الأدبي نف�سه .يف نهاية عام
 1875وبداية عام  ،1876وبع�ض ال�شهور فقط قبل موت �ساند ،تبادال عدد ًا
من الر�سائل الرائعة بهذا اخل�صو�ص .وقد حاوال يف هذه الر�سائل �أن يدققا
طبيعة اختالفهما .وميكن لقراءة �سطحية �أن جتعل املرء يعتقد ب�أن �ساند
تطلب �إىل الأدب �أن يخ�ضع �إىل الأخالق ،يف حني �أن فلوبري يطلب �أن ينت�سب
�إىل العالقة مع احلقيقة فقط .و�إنه لأمر دقيق �أن نقول �إن بع�ض ال�صيغ عند
�ساند تقودها �إىل هذا املنحدر ،وتظهرها م�شغولة ب�شكل �أ�سا�سي بالأثر الذي
تنتجه �أعمالهم على القارئ� .إنها تقول�« :أنت تريد �أن ت�صنع الأ�سى ،و�أنا �أريد
�أن �أ�صنع املوا�ساة» .وال�سبب يف قولها هذا لأنه يجعل النا�س الذين يقر�ؤونه
�أكرث حزن ًا ،بينما تريد هي �أن يكونوا �أقل �شقاء .ويجيب على هذا ب�أن هدفه هو
احلقيقة فقط« .لقد جاهدت نف�سي على الدوام لكي تذهب �إىل روح الأ�شياء».
ف�إذا كان عدم االتفاق بني االثنني قد بقي هنا ،ف�إنه �سيكون قليل الفائدة،
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و�سيميل �إىل �إعطاء احلق لفلوبري� :إن القارئ اليوم ،هو �أي�ض ًا مل يعد يعتقد �أن
الوظيفة الأوىل للأدب هي جتفيف الدموع .ولكن �ساند تتجاوز ب�سرعة نقطة
االنطالق هذه لكي جتعل احلوار يتمركز على املو�ضوعني الأ�سا�سيني /مكان
الكاتب يف عمله ،وطبيعة احلقيقة التي ينفذ �إليها.
�إن �ساند تت�أ�سف لأن فلوبري مل يظهر يف كتاباته ،على نحو �أكرث ،يف حني
�أنه قد جعل من عدم تدخله يف الرواية مبد�أ ال يف�صح عن �أي ا�ستثناء .ولكن
�ساند تعود �إىل الهجوم :لي�س فع ًال غيابه عن العمل هو ما تعيبه عليه ،فهي
تعتقد �أن هذا الغياب غري ممكن ،لأننا ال ن�ستطيع �أن نف�صل بني ال�شيء
املرئي والر�ؤية الذاتية�« .إننا ال ن�ستطيع �أن منتلك فل�سفة للروح التي تدفع
الفر�شاة» .ويوافق فلوبري يف هذه الإجابات� :إنه يعلم جيد ًا بان القناعة ال
تنق�صه ،و�أن هذه القناعة ت�ضمخ عمله .ويعلم �أي�ض ًا �أن اهتمامه باحلقيقة
�سيكون له بال�ضرورة �أثر �أخالقي.
«مادام ال�شيء حقيقي ًا فهو جيد .والكتب الفاح�شة لي�ست غري �أخالقية �إال
لأن احلقيقة تنق�صها» .وما يطلبه على العك�س من ذلك ،هو �أن ال تهجى هذه
الأفكار حرفي ًا ،ولكن �أن توحي الق�صة بها فقط .و�أنه يقع على كاهل القارئ
�أن ي�ستخل�ص من «الكتاب الأخالق التي يجب �أن تكون فيه» .و�إذا كان هذا ال
يقع ،فلأن الكتاب �سيء �أو لأن القارئ غبي!
ومع ذلك ،ف�إن النقد احلقيقي ل�ساند يقوم يف مكان �آخر .فما ترثي له
غياب فلوبري عن عمله ،ولكن طبيعة ح�ضوره .فهي حتب �صديقها وتقدره.
ومادام احلال كذلك ،فهي ال جتد الإن�سان الذي تعرفه يف ذلك الذي ي�سكن
�أعماله�« .أن��ت تغذيت ب�أفكار وم�شاعر جمموعة من ر�أ�سك وقلبك ()...
ولك حياتك العاطفية ،والإغاثية ،وكل الطيبة الفاتنة والب�سيطة ،تثبت �أنك
املوجود اخلا�ص والأكرث اعتقاد ًا.
ولكن حني تعالج الأدب تريد ،ال �أدري ملاذا� ،أن تكون �إن�سان ًا �آخر» .و�إن ما
تعيبه عليه ،يف النتيجة ،هو �أنه مل يرتك مكان ًا يف داخل عمله لكائنات مثله.
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وهذا يعني �إذن �أنه مل ينتج لوحة وفية للعامل .ومن هنا ،ف�إن املطلب الأول
ل�ساند يتعلق �أي�ض ًا باحلقيقي ولي�س باجليد .فهدف الأدب هو متثيل الوجود
الإن�ساين .ولكن الإن�سانية تت�ضمن �أي�ض ًا امل�ؤلف وقارئه�« .إنكم ال ت�ستطيعون
�أن تتجردوا من هذا الت�أمل .لأن الإن�سان هو �أنتم ،ولأن الب�شر هم القراء.
وعبث ًا حاولتم ،فق�ص�صكم �إن هي �إال حمادثة بينكم وبينه» .فالق�صة هي
بال�ضرورة منتظمة يف حوار ال ميثل الب�شر فيه املو�ضوع فقط ،ولكن ميثلون
امل�صارعني �أي�ض ًا.
لقد كانت �ساند تعلم �أن فلوبري يجاهد فوق كل �شيء لكي يكون حقيقي ًا،
حتى و�إن كان الطريق الذي اختاره مير عرب عمل حمموم حول ال�شكل ،لأنه
كان يعتقد بالتناغم ال�سري ،وبالعالقة ال�ضرورية بني ال�شكل والعمق .وهذا
هو منهجه« :عندما �أكت�شف �سجع ًا �سيئ ًا وتكرار ًا يف جملي ،ف�إين مت�أكد ب�أين
�أتخبط يف اخلط�أ» .ولي�س هذا املنهج هو الذي يزعجها .ف�إن احلوار ،بالن�سبة
�إليها ،ال ين�صب على طريقة البحث ولكن على طبيعة االكت�شاف .فللكتاب،
مثل فلوبري« ،درا�سات ومواهب �أكرث مني .فقط �أعتقد ب�أن ما ينق�صهم ،وما
ينق�صك �أنت ب�صورة خا�صة ،هو ر�ؤية محُ كمة وتغطي احلياة» .فلوحة احلياة
التي تخرج من كتب فلوبري لي�ست حقيقية كفاية ،وال�سبب لأنه جد ن�سقي،
وهذا يعني �إذن �أنه �أحادي الوتر�« .أنا �أريد �أن �أرى الإن�سان كما هو .لي�س
جيد ًا وال �سيئ ًا� .إنه جيد و�سيء .ولكنه �شيء �آخر �أي�ض ًا� .إنه التدرج ،التدرج
الذي هو هدف الفن بالن�سبة �إ َّ
يل» .وتعود �إىل هذا يف ر�سالتها القادمة:
()25
«الواقع احلقيقي خمتلط باجلميل والقبيح ،بالداكن والالمع»  .ف�أولئك
الذين كنا ن�سميهم الواقعيني يف ذلك الع�صر قد جعلوا لأنف�سهم فكر ًا يخون
الواقع� :إنهم يخ�ضعون �إىل موا�ضعة ق�سرية تلزمهم �أن ال يقدموا �إال الوجه
الأ�سود للعامل .فالعدميون يخونون لي�س اجليد ولكن احلقيقي.
يكمن م�صدر االختالف بني �ساند وفلوبري يف فل�سفتهما نف�سها .ففلوبري
الذي �أعلن ملع�شوقته لويز كوليت «حياتي يف احلقد قائمة»� ،أو �أي�ض ًا «احلياة
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ال تطاق �إال ب�شرط عدم الوجود فيها مطلق ًا»( ،)26ي�شبه يف نظر جورج �ساند
«كاتوليكي ًا يتطلع �إىل التعري�ض» .وذلك لأنه يحتقر احلياة ويلعنها كما لو �أنه
يوجد بديل �آخر �أو كما لو �أن «احلياة احلقيقية» توجد يف مكان �آخر .ففلوبري
يت�صرف كما لو �أنه ينتظر وجود ًا �أف�ضل يف الآخرة .فقد تبنى من غري �أن
ي�صرح بهذا نظرية �أوغ�ستني التي يكون العامل املرئي مبوجبها �ساقط ًا،
ويكون الب�شر ب�ؤ�ساء ،يف حني �أن اخلال�ص ينتظرهم يف مدينة اهلل� .أما �ساند
فهي حتب احلياة احلا�ضرة �أكرث« .فيما يخ�صني ،ف�أنا �أريد �أن �أت�سلق حتى
نف�سي الأخري ،لي�س مع اليقني �أو طلب العثور هناك على مكان جيد ،ولكن لأن
متعتي الوحيدة هي اال�ستمرار� ،أنا ومن يخ�صني ،يف ال�سري يف الطريق الذي
ي�صعد» .وحتمل هذه احلكمة «ال�سعادة� ،أي قبول احلياة مهما كانت» .وهذا
ما ت�سميه �ساند �أي�ض ًا «اللذة الربيئة للعي�ش من �أجل العي�ش»(.)27
ال يقوم �إذن عدم االتفاق بني مثالني خمتلفني .فكل من فلوبري و�ساند
يعرتفان �أن الأدب يتطلع قبل كل �شيء �إىل �شكل من �أ�شكال احلقيقة .و�إنه
ليكمن يف احلكم املحمول على �صدق الق�ص�ص .وهنا ،ف�إن فلوبري ال ي�ستطيع
�إال �أن يالحظ عجزه عن الذهاب بعيد ًا� .إنه يقول�« :أنا ال �أ�ستطيع �أن �أغري
عيني!» «وعبث ًا حاولت وعظي ،ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أمتلك مزاج ًا غري مزاجي».
وقد كان على �ساند �أن تقبله بدورها� :إننا ال نختار متام ًا بحرية �أن نكون ما
نحن .وحتى �إن وجد �أ�شخا�ص يعطف بع�ضهم على بع�ض مثل فلوبري و�ساند؟،
ف�إنهما ال ي�ستطيعان اتباع ال�صيحة اجلاهزة بي�سر .وتبدو لنا التو�صيات التي
توجهها لفلوبري ،تافهة �إىل حد ما ب�سبب هذا .ومع ذلك ،ف�إن فلوبري حني
انخرط يف كتابة روايته «قلب ب�سيط» �أعلن لزميلته�« :إنك تعرفني ت�أثريك
املبا�شر».
وميكننا ،من خالل اال�ستذكار لهذا احلوار القدمي� ،أن نرى مت�صور ًا واحد ًا
ل�ل�أدب ي�ستمر يف ت�أكيد نف�سه عند املرتا�سلني ،على الرغم من التباينات
الت�أويلية .وي�سمح هذا املت�صور بفهم �أف�ضل للو�ضع الإن�ساين ،ويغري الكائن
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يف داخل كل واحد من قرائه� .ألي�س من م�صلحتنا ،نحن بالذات� ،أن نلت�صق
بوجهة النظر ه��ذه؟ و�أن نحرر الأدب من هذا امل�شد اخلانق ال��ذي نغلقه
فيه� ،أي ناجت الألعاب ال�شكلية والتتمات العدمية ،والأهمية ذات الأحادية
الت�صورية؟ وميكن لهذا �أن يقود النقد بدوره نحو �آفاق �أكرث �سعة ،وذلك
ب�إخراجه من احلجز ال�شكالين الذي ال يهم �سوى نقاد �آخرين ،وبفتح نقا�ش
كبري للأفكار التي ت�شارك فيها كل معرفة بالإن�سان.
ويتعلق الأث ��ر الأك�ث�ر �أهمية ل�ه��ذا التغيري بالتعليم امل��در��س��ي للأدب
(الفرن�سي) ،لأن الأدب يتجه �إىل كل الأطفال ،ومن خاللهم �إىل معظم
البالغني .ولذا� ،أريد �أن �أعود لهذا يف اخلال�صة :مل يعد من واجب حتليل
الأعمال يف املدر�سة �أن يحدد هدفه يف �إ�شهار املت�صورات التي يدخلها هذا
الل�ساين �أو ذاك ،هذا املنظر للأدب �أو ذاك� ،أي �أن يقدم لنا الأدب بو�صفه
ناجت ًا لعمل اللغة واخلطاب .فمهمته يجب �أن تكون بجعلنا ننفذ �إىل معناها،
وال�سبب لأننا نفرت�ض �أن هذا بدوره يدفعنا نحو معرفة بالإن�سان ،وهي معرفة
تفوق كل �شيء .وكما قلت هذا ،ف�إن هذه الفكرة لي�ست غريبة على جزء كبري
من العامل التعليمي نف�سه .ولكن يجب املرور من الأفكار �إىل الفعل .وميكننا
�أن نقر�أ يف تقرير �أعدته جمعية �أ�ساتذة الأدب�« :إن درا�سة الأدب تف�ضي
�إىل درا�سة الإن�سان ،و�إىل درا�سة عالقته بنف�سه وبالعامل ،وبعالقته بالآداب
الأخ��رى» .وميكن القول على نحو �أكرث دقة� ،إن الكتابات الأخ��رى للكاتب
نف�سه ،ومركز الأدب القومي ،ومركز الأدب العاملي .ولكن �سياقه الأق�صى،
والأكرث �أهمية من كل ال�سياقات ،يزودنا بها الوجود الإن�ساين نف�سه .ف�أعظم
الأعمال ،بغ�ض النظر عن �أ�صلها جتعل التفكري ينخرط يف هذه الق�ضية.
كيف يجب على املرء �أن يت�صرف لكي يب�سط معنى عمل من الأعمال،
ولكي يك�شف فكر الفنان؟ �إن كل «املناهج» جيدة ما دامت تبقى �أداة من
غري �أن ت�صبح غاية يف ذاتها .فعو�ض ًا عن الو�صفة اجلاهزة� .أحب �أن �أعطي
هنا مث ًال� ،إن��ه الدرا�سة التي خ�ص�صها الناقد الأمريكي جوزيف فرانك
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لدو�ستوف�سكي� .إنه جزء من درا�سة وافية (تتكون من خم�سة كتب) .وقد
ترجم �إىل الفرن�سية بعنوان «دو�ستوف�سكي ،ال�سنوات املعجزة»( .)28ويعد هذا
الكتاب �سرية ذاتية ،وال�سبب لأن بع�ض الأحداث من حياة دو�ستوف�سكي ت�ؤدي
دور ًا جوهري ًا لفهم التكوين ،ولكن �أي�ض ًا لفهم معنى م�ؤلفاته :من هذا مث ًال
�شبه �إعدامه يف ال�ساحة العامة و�سنوات �سجنه الأربع التي �أعقبت ذلك.
وكذلك الأو�ضاع املادية ال�صعبة التي عرفها �أوالعنف املادي الذي كان
�شاهد ًا عليه .وهو ميثل تاريخ ًا اجتماعي ًا دقيق ًا لرو�سيا ولأوروبا يف منت�صف
القرن التا�سع ع�شر.
وي�ضاف �إىل هذا النقا�ش الفل�سفي :لقد عا�ش دو�ستوف�سكي يف و�سط كانت
فيه �أفكار هيغل وفورباخ ،وبنتام وجون �ستوار مل تعد مثل كالم الإجنيل.
ولقد امت�صها بدوره قبل �أن يحاربها.
وثمة �إ�ضاءة �أخ��رى ت�أتي من امل�سودات الوفرية واملذكرات التي تركها
دو�ستوف�سكي ،والتي ت�سمح بو�ساطة مقاربة تكوينية بالإم�ساك بالتكوين
املت�صاعد ملعنى الأعمال .و�أخ� ً
يرا ،ف�إن فرانك �إذ مل يكن يجهل �شيئ ًا من
�أبحاث ال�شكالنيني �أو البنيويني يف التحليل الن�صي ،ف�إنه يعرف �أن ينفذها
لكي يجعلنا ننفذ �إىل فكر م�ؤلفه ب�شكل �أف�ضل.
وما نتبينه �شيئ ًا ف�شيئ ًا هو �أن هذه املنظورات �أو املقاربات الن�صية ،هي
منظورات ومقاربات متكاملة ،وبعيدة عن �أن تكون متناف�سة –ال�سيما �إذا
قبلنا مبا�شرة ب�أن الكاتب هو الذي يراقب ويفهم العامل الذي يعي�ش فيه،
وذل��ك قبل �أن يج�سد هذه املعرفة بالتاريخ ،وبال�شخ�صيات ،وبالإخراج،
وبال�صور ،وبالأ�صوات .وبقول �آخ��ر �إن الأعمال تنتج املعنى ،يف حني �أن
الكاتب يفكر .ودور الناقد هو �أن يحول هذا املعنى وتلك الفكرة يف اللغة
العامة لزمنه .وال يهمنا بعد ذلك �أن نعرف عن �أي طريق و�صل �إىل هدفه.
«فالإن�سان» و»العمل» ،و»التاريخ» ،و»البنية» �أمور مرحب بها �أي�ض ًا .والنتيجة
هي هنا� :إننا �إذ ن�سمح ب�إدخال فكر امل�ؤلف يف النقا�ش غري املتناهي الذي
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مو�ضوعه هو الو�ضع الإن�ساين ،ف�إن الدرا�سة الأدبية التي قام بها فرانك،
ت�صبح در�س ًا من درو�س احلياة.
يجب �أن نفهم الأدب هنا مبعناه الوا�سع ،متذكرين حدود املفهوم املتحركة
تاريخي ًا .ولذا ،ف�إننا لن ن�أخذ �إذن امل�سلمات املهرتئة لآخر الرومان�سيني كعقيدة
ثابتة ،والتي مبوجبها ال ت�شبه جنمة ال�شعر يف �شيء رتابة «التحقيقات العاملية»
التي تنتجها اللغة العادية .فاالعرتاف بف�ضائل الأدب ال ي�ضطرنا لالعتقاد
ب�أن «احلياة احلقيقية هي الأدب» �أو �أن «كل �شيء يف العامل يوجد لكي يف�ضي
�إىل كتاب» ،ودومنا ت�ستبعد من «احلياة احلقيقية» ثالثة �أرباع الإن�سانية.
فالن�صو�ص التي هي اليوم ن�صو�ص «غري �أدبية» ميكنها �أن تعلمنا كثري ًا .ولو
عاد الأمر �إ َّ
يل جلعلت بكامل �إرادتي درا�سة الأدب يف �صف الفرن�سية در�س ًا
�إجباري ًا ،وذلك كما فعلت جرمني ت ّيون من �سجنها يف فري�سن مع املحكمة
الع�سكرية الأملانية ،يف  /3/كانون الثاين .1943 /لقد قدمت رائعة من روائع
الإن�سانية ،حيث ال�شكل واملعنى ال يفرتقان .وعلى التالميذ �أن يتعلموا الكثري
منها(�« .,)29إننا نقتل الأدب» (نقول هذا لكي ن�أخذ ثانية عنوان مقالة نقدية
حديثة) ولي�س ذلك بدرا�سة ن�صو�ص غري �أدبية يف املدر�سة �أي�ض ًا ،ولكن حني
جنعل من الأعمال جمرد �إ�شهار ب�سيط لر�ؤية �شكالنية� ،أو عدمية� ،أو لأنانة
�أحادية للأدب.
�إننا ن��رى �أن املق�صود هنا هو طموح �أق��وى من الطموح املقرتح على
الطالب اليوم .فالتغيريات التي ي�ستلزمها� ،سيكون لها نتائج مبا�شرة على
�سوق عملهم .فمو�ضوع الأدب مادام هو الو�ضع الإن�ساين نف�سه ،ف�إن الذي
يقر�أه ويفهمه �سي�صبح ،لي�س خمت�ص ًا بالتحليل الأدبي ،ولكن �سيكون عارف ًا
بالكائن الإن�ساين .فما هو �أف�ضل من مدخل لفهم الت�صرفات واالنفعاالت
الإن�سانية من االنغما�س يف عمل كبار الكتاب الذين ينتدبون �أنف�سهم منذ
�آالف ال�سنني؟ وكذلك :ما هو �أف�ضل من حت�ضري لكل املهن املعتمدة ي�ستند
�إىل العالقات الإن�سانية؟ ف�إذا فهمنا الأدب على هذا النحو ،و�إذا وجهنا
65

تعليمه هذه الوجهة ،ف�أي عون ثمني لطالب امل�ستقبل �أن يجده يف احلقوق،
�أو يف العلوم ال�سيا�سية� ،أو �أن يجده العامل االجتماعي امل�ستقبلي� ،أو املعالج
النف�سي� ،أو امل�ؤرخ� ،أو عامل االجتماع؟ فعندما يحظى الإن�سان ب�أ�ساتذة مثل
�شك�سبري و�سوفوكل ،ودي�ستوف�سكي وبرو�ست� ،ألي�س هذا ا�ستفادة من تعليم
ا�ستثنائي؟ ثم �أال نرى �أن طبيب ًا م�ستقبلي ًا ،لكي ميار�س مهنته ،يحتاج �أن
يتعلم من ه�ؤالء الأ�ساتذة �أنف�سهم �أكرث مما يتعلم من درو�س الريا�ضيات
التي حتدد اليوم م�صريه؟ وهكذا ،ف�إن الدرا�سات الأدبية جتد اليوم مكانها
يف قلب الدرا�سات الإن�سانية ،وذلك �إىل جانب تاريخ الأحداث ،والأفكار ،وكل
النظم التي تدفع الفكر للتقدم وهو يتغذى من الأعمال كما من النظريات،
ومن الأفعال ال�سيا�سية كما من التحوالت االجتماعية ومن حياة ال�شعوب كما
من حياة الأفراد.
ف�إذا قبلنا هذه الغاية من التعليم الأدبي ،والتي �ستكف عن خدمة �إنتاج
�أ�ساتذة الأدب فقط ،ف�إننا ن�ستطيع �أن نتفق ب�سهولة على الذهنية التي يجب
�أن تقوده :يجب �إدخال الأعمال يف احلوار الكبري .وهو حوار قائم منذ ليل
الزمن القدمي ،وكل واحد منا ي�ساهم فيه �أي�ض ًا مهما كانت م�ساهمته �ضئيلة.
ولقد كتب بول بيني�شو يقول« :ويف هذا التوا�صل الذي ال ين�ضب ،واملنت�صر
على املكان والزمان ،تت�أكد الأهمية العاملية للأدب» .ويقع على عاتقنا ،نحن
الرا�شدين ،واجب نقل هذا الإرث اله�ش ،وهذه الكلمات التي ت�ساعد املرء كي
يعي�ش �أف�ضل �إىل الأجيال القادمة.
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