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علي حسين

نجيب مبارك 

ت���وّف، عن عمر 88 عام���ًا، الناقد واملنّظر الأدبي ال�ش���هري 
ج���ريار جينيت، اأحد اأقط���اب النقد الأدبي وال�ش���عري ف 
فرن�ش���ا والع���امل. ج���ريار جينيت، اّل���ذي ُول���د ف باري�س 
ع���ام 1930، كان ينتم���ي اإىل تل���ك الفئ���ة م���ن الباحث���ن 
اّلذي���ن ك�ش���روا جم���ود الفك���ر النقدي خ���ال ال�ش���تينيات 
وال�ش���بعينيات، عندما اأدخلوا على الدر�س الأدبي مفاهيم 
جدي���دة ف الت�ش���نيف والتحلي���ل النظ���ري. ظه���ر عمل���ه 
اخلا�ّس- املتعّلق ب�"ال�ش���عرية"- ف فرتة �شعود احلركة 
البنيوية، لكنه �شرعان ما اّت�شم بال�شتقالية والقدرة على 
التجّدد على مدى �شنوات، ما �شمح له بالإفات من م�شري 
الرّتاجع الكبري اّلذي ط���اول العديد من النظريات النقدية 

لتلك الفرتة.

مسار غنّي بين الجامعة والتنظير
تخ���رج ج���ريار جيني���ت م���ن املدر�ش���ة العلي���ا لاأ�ش���اتذة 
)1951-1955(، الت���ي كان م���ن زمائ���ه فيها الفيل�ش���وف 
ج���اك ديري���دا. وبع���د اأن نال �ش���هادة التربي���ز ف الآداب، 
ا�ش���تغل اأوًل اأ�ش���تاذًا ف مدين���ة مان���ز، لك���ن اأه���ّم ف���رتات 
م�ش���اره اجلامع���ي ه���ي تل���ك الت���ي ق�ش���اها ف باري����س، 
حي���ث عمل اأ�ش���تاذًا جامعيًا م�ش���اعدًا لاأدب الفرن�ش���ي ف 
ال�ش���وربون، ثّم اأ�ش���تاذًا حما�ش���رًا قبل اأن ُيعّن مديرًا ف 
مدر�ش���ة الدرا�شات العليا )1967-1967(. كما حا�شر ف 
نيويورك ف الوليات املتحدة كاأ�شتاذ زائر )منذ 1971(. 
وباملوازاة مع مهن���ة التدري�س والأبح���اث العلمية، كّر�س 
معظم وقته لن�شر الفكر النقدي املعا�شر، خ�شو�شًا بعد اأن 
اأ�ّش�س وتراأ�س حترير جملة"بويتيك")�شعرية(، ال�شادرة 

عن �شل�شلة الدرا�شات بدار ن�شر"�شوي".
الأدبي���ة  الأو�ش���اط  انتب���اه  اأث���ار  جليني���ت  كت���اب  اأّول 
كان"وج���وه")1966(، لكن���ه �ش���رعان ما فر�س ح�ش���وره 
الت�ش���نيفي  ببعده���ا  تنف���رد  اأخ���رى  نقدي���ة  اأعم���ال  ف 
وال�ش���طاحي، وهي اأبح���اث قّدمت للدرا�ش���ات الأدبية، 
ع���رب مراحل تط���ّور فكره النق���دي )خ�شو�ش���ًا ف املجال 
ال�شردي، درا�ش���ة الأجنا�س، ق�شايا اجلماليات العامة...( 
الكثري من املفاهيم، والتعاريف وامل�شطلحات ال�شرورية 
م���ن اأج���ل مزيد من الدق���ة النظرية. لكن اأهّم م���ا مّيز بحث 
جينيت هو �ش�ش���اعته املده�شة، التي ت�شتند اإىل مرجعيات 
خمتلف���ة، وقدرت���ه الدائم���ة عل���ى البت���كار: لق���د كان لديه 
ف�ش���ول نقدي كبري، �ش���مح ف كثري من الأحيان بالك�ش���ف 
ع���ن وج���ود ظواه���ر واإ�ش���كالت ظّل���ت حّت���ى ذل���ك الوقت 
جمهولة من طرف النّقاد، �ش���واء تعّلق الأمر بالن�ش���و�س 

الأدبية اأو الأعمال الفنية.

أحد ممثلي النقد الجديد
لقد لعب جريار جينيت دورًا اأ�شا�ش���يًا ف تقّدم الدرا�شات 
ال�ش���كلية ل���اأدب. فه���و اأحد اأه���ّم ممّثل���ي ما �ش���ّمي"النقد 
اجلدي���د"ف ال�ش���تينيات، حي���ث كان رولن ب���ارث اأي�ش���ًا 
م���ن منّظري���ه الكبار. ومن خ���ال درا�ش���اته العديدة حول 
معنى اخلطاب، مظاهر اللغة، اأ�ش���ولها واآلياتها، وبف�شل 
الو�ش���ائل اّلتي يوّفرها النقد واملنهج البنيوي، خ�شو�شًا 
ف الأج���زاء الثاثة م���ن كتابه ال�ش���هري"وجوه")1966-

1972(، ث���ّم ف"خط���اب احلكاي���ة اجلدي���د"، ا�شتك�ش���ف 
جوان���ب خمتلفة م���ن علم جديد كان يطمح لتاأ�شي�ش���ه، هو 
ما �شار يعرف ب�"علم ال�شرد")امل�شطلح ابتكره ف الأ�شل 
تودوروف(. كما در�س اأي�ش���ًا ت�ش���نيف الأجنا�س الأدبية، 
، واهت���م مبحي���ط وعتب���ات الن����س، اأي كّل م���ا  والتنا����سّ
ي�ش���احب الن�س وي�شهم ف اأن ي�ش���ري قابًا للتاأويل، مثل 
العرو����س التقدميية، الهوام�س والتعاليق، والن�ش���و�س 
املوازية. وخال الت�ش���عينيات من القرن املا�ش���ي، اّت�ش���ع 
جمال بحث���ه لي�ش���مل اجلماليات، خ�شو�ش���ًا ف اجلزئن 
الأول والثاين من كتابه"العمل الفني"، اّلذي ي�شتعيد فيه 
ويناق�س اأطروحات نيل�ش���ون غودم���ان واآرثر دانتو حول 

اجلماليات.

حظ���ي ج���ريار جينيت مبكان���ة عظمى ف جم���ال النظرية 
الأدبية، رغم اأّن خروجه الإعامي ف هذا امليدان ال�شاخب 
والتاأّملي ن�شبيًا، مل يكن يثري الكثري من ال�شجيج. لقد كان 
لدي���ه ف الواقع ميٌل لاإب���داع والتدري�س منذ اإ�ش���داراته 
الأوىل عام 1959 )اجلزء الأّول من"وجوه"(. وقد اّت�شم 
اأ�شلوبه بال�شرامة، وال�شخرية اأحيانًا، وكان ي�شتغل على 
مادة الن�ش���و�س بكثري من الأناقة والكربياء، كاأنه ي�شقل 
معدن���ًا ثمين���ًا يلي���ق باأحد نب���اء الع�ش���ر الذهب���ي، وكان 
لأعماله تاأثري كب���ري ف اأجيال من طّاب الآداب، وبالتايل 
�شه  على القّراء والأ�ش���اتذة، ف جمالت اأو�ش���ع من تخ�شّ

الأدبي )اّلذي امتّد ف ما بعد اإىل جمال الفن عمومًا(.
حّب عظيم للكلمات والأدب

لقد ابتكر جريار جينيت اأدوات جديدة لأولئك اّلذين كانوا 
يح�ش���رون درا�ش���ة الن�ش���و�س ف البيوغرافي���ا وتاريخ 
الأف���كار. لق���د دعاه���م اإىل التخّلي عن الك�ش���ل ف مواجهة 
الن�ش���و�س، والّدخول اإىل اأعماقها دون اإغفال التفا�شيل، 
كم���ا ل���و اأّنهم عمال ي�ش���تغلون ف ور�س اللغ���ة. ولتحقيق 
ذلك، منحهم جينيت ما يكفي من الأدوات النظرية الازمة 
للعمل. لقد اأو�شح جينيت، ف ال�شتينيات وال�شبعينيات، 
�ش���حبة اآخرين من بينهم بارث، اأّن التحليل الأدبي، اإذا مل 
يك���ن خي���اًل، ميكنه على الأق���ّل اأن يكون اإبداع���ًا. وقد كان 
يعّل���ق على ج���دار غرفت���ه، حن كان م���ا يزال طالب���ًا، هذه 

العبارة:"يت�ش���ّور هيغ���ل اأّن العم���ل هو ماهية الإن�ش���ان، 
ماهي���ٌة اإن�ش���انية ف ف���رتة حم���ل". وبع���د �ش���تن عام���ًا، 
�شي�شيف عليها:"ل�ش���ُت متاأّكدًا من الّتعريف الأمثل ملاهية 

الإن�شان، وهذا يجربنا على عدم اإ�شاءة ا�شتخدامها".
ُتو�ش���ف عادة اأعمال جينيت النظرية باأّنها جاّفة وقاحلة، 
لكّنه���ا ف الواق���ع تع���ّري الن�ش���و�س لتك�ش���ف ينابيعه���ا 
العميق���ة: َم���ن يتكّل���م داخ���ل الن����س؟ مت���ى؟ اأين؟...ه���ي 
اأ�ش���ئلة ب�ش���يطة لك���ن اإجاباته���ا معّق���دة، كم���ا ت�ش���هد بذلك 
�شل�ش���لة"وجوه"، وخ�شو�ش���ًا منها اجل���زء الثالث، حيث 
املفاهيم ال�ش���ردية تتاأ�ّش����س وُتطّبق ف نف�س الوقت، على 
عمٍل وحيد وفريد:"البحث عن الزمن ال�شائع"لربو�ش���ت، 
وهذا الأثر ُيعّد قّمة ف التحليل الأدبي بالن�شبة لل�شغوفن 
بالتاأوي���ل، لأّن اإتق���ان مثل هذه الأدوات �ش���مح باكت�ش���اف 
كن���وز ل تق���ّدر بثمن. كم���ا يّتهم بع�ش���هم جيني���ت باإدخال 
م�ش���طلحات عاّمية ف التحليل، وه���و يعرتف بذلك:"من 
يق���ول اإّنه���ا م�ش���طلحات عاّمي���ة فهو يق�ش���د م�ش���طلحات 
جديدة، ابتكارات ا�شطاحية، وت�شنيفات. كّل هذا مفيد، 
�شرط اأن يتّم ذلك ف اإطار علمّي متمّكن من املفاهيم. هناك 
حّت���ى نوٌع م���ن املتعة ف تطوي���ر معجم منا�ش���ب ومائم 
وق���ادر عل���ى اأن ي�ش���ّكل ن�ش���قًا". ثّم ي�ش���تدرك ف مو�ش���ع 
اآخ���ر:"اإّن التع���ايل النظري، ف ذاته، مثري لل�ش���خرية ول 

ُيحتمل".

كان جل���ريار جينيت على اخل�ش���و�س حبٌّ عظيم للكلمات 
ول���اأدب، يع���رّب عن���ه اأحيانًا ب�ش���خرية وتهّكم م���ن الذات. 
كان يح���ّب تل���ك الأخط���اء ف اللغ���ة اّلت���ي يرتكبه���ا بع�س 
الكّتاب، ب�ش���بب اجلهل ولي�س رغبة ف البتكار، كاأن يرّدد 
مث���ًا ه���ذه ال�شتعارة:"ت�ش���عر باملل���ل كاأّن���ك ذراع مّيتة". 
وكان ي�ش���تمتع كث���ريًا ب�"لهجات"و�ش���ائل الإع���ام، بتل���ك 
الّلغ���ة امل�ش���طنعة اجلدي���دة اّلت���ي تبتكره���ا امليديا. وف 
كتابه"باردادراك"يجم���ع ما ي�ش���ّميه الكلم���ات- الكمريات 
)كائن���ات هجينة(، مثل كلمة"نا�ش���ط فو�ش���وي"اأو"اأمن 
ي�ش���ف"عاهرة"باأّنها"حلوة  اأو  الفو�ش���وي"،  املكتب���ة 
تبح���ث ع���ن الزم���ن ال�ش���ائع"... ب���ل اإّن عن���وان الكت���اب 
نف�ش���ه"باردادراك"هو ف الأ�ش���ل م���ن اخ���رتاع �ش���ديقة 
عزي���زة عليه، كانت تق�ش���د به حمتوي���ات حقيبة اليد التي 

حتملها.

من"إيمائيات"إلى شكل أدبي جديد
يطرح جينيت ف كتابه اإميائيات )1976( اأ�ش���ئلة املاهية 
اّلت���ي انطل���ق فيه���ا اأفاطون ح���ول النظ���ام الأنطولوجي 
املع���رف للغ���ة، مرك���زًا الهتم���ام عل���ى عاق���ة الكلم���ات 
بالأ�ش���ياء.  اأّم���ا ف كتاب"مدخل جلام���ع الن�س")1979(، 
فيناق����س املب���داأ الأفاط���وين ف مقاربة ال�ش���عر، ومفهوم 
املح���اكاة الت���ي مبوجبه���ا مّت تق�ش���يم ال�ش���عر اإىل غنائ���ي 
وملحم���ي. ويعيد ت�ش���كيل قراءة اأفاطون لل�ش���عر، ليحّدد 
ف النهاي���ة اأّن مو�ش���وع اهتمام ال�ش���عرية لي����س الن�س، 
واإّن���ا حم���ددات الن����س، اأي جمموع القواع���د واملقولت 
العام���ة التي تتاأ�ش����س منها ووفقها خ�شو�ش���ية كل ن�س.  
وف كتابه"ال���رق املم�ش���وح"يتعّر�س مل���ا كان ق���د اأ�ش���ار 
اإلي���ه بارث حول مفه���وم تاريخ الن�س والذاك���رة الثقافية 
للغة. و�ش���عى من خال ذلك لإقامة نظرية تو�ش���ح خمتلف 
الأ�ش���كال الت���ي ميكن للعم���ل الأدبي اأن ينبن���ي وفقها، من 
خال ا�ش���تناده لأعمال اأخرى ع���رب جماورتها اأو مماثلتها 
اأو حماورته���ا ال�ش���اخرة، اأو ما ي�ش���ّميه الأدب من الدرجة 
الثانية اأو الن�شية املفرطة، وتناول فيها كتابات: اأ�شرتى، 

بورخي�س، فلوبري، برو�شت، روب غريي.  
فه���و  اجلدي���د")1983(  احلكاي���ة  كتابه"خط���اب  اأّم���ا 
اإع���ادة ق���راءة ومراجعة للمفاهي���م العامة اّلت���ي قّدمها ف 
كتب"وج���وه"، خا�ش���ة م���ا تعل���ق بامل�ش���ارات الإجرائي���ة 
ملقارب���ة الن����س ال�ش���ردي، حيث �ش���ّمنه املاحظ���ات اّلتي 
ُوّجه���ت للكتاب من ط���رف النقاد، و�ش���عى اإىل مراجعتها، 
بينما كتابه"عتبات")1987( فقد �ش���ّكل مرحلة اأخرى ف 
النقد البنيوي، لأّن جينيت انتقل لدرا�شة ما ي�شّميه"عتبات 
الن�س"، وهي عنا�شر ل تدخل مبا�شرة ف الن�س، ولكنها 
توؤطره من اخلارج، وتوؤثر ف املتلقي ب�ش���ورة اأ�شا�شية، 
ما ي�ش���هم ف توجي���ه منظوره وفقًا للتقاليد املمار�ش���ة ف 

تلقي الكتاب الأدبي.
ف عام 2006، قام جريار جينيت بتطبيق �شرامة منهجه 
النقدي والتحليلي على حياته اخلا�ش���ة، هذا املنهج اّلذي 
ظ���ّل حت���ى ذلك الوق���ت موّجه���ًا اإىل اأعم���ال الآخرين، مثل 
برو�ش���ت، مالرميه، مونتاين، فلوبري، ال�شرد الباروكي، 
ذاتي���ة  كتاب"باردادراك"متوالي���ة  م���ع  ابت���داأ  عندم���ا 
وحميمية، )�شدر منها"كودب�ش���يل"، 2009،"اأبو�شتيل"، 
2012،"بو�شت�ش���كريبت"، 2016(، حي���ث كّل كت���اب ه���و 
تتّمة ل�ش���ابقه، من دون اأن ي�ش���ّرح بذلك. وهي كتب ُت�شبه 
�شل�ش���لة م���ن الأقف���ال اأو الأحوا�س املنحوت���ة، كما لو ف 
حديق���ة باروكي���ة، حيث يتّم القب�س على حياة اإن�ش���ان ف 
�ش���كلها الأبجدي، عرب اأ�شكال ب�ش���يطة وفقرات، ثّم القيام 
بت�ش���كيلها وتفكيكها، مثل ذكرى تبزغ من حتت قناع كلمة 
مل نك���ن ف انتظارها. لقد طّب���ق جينيت فكره النقدي على 
ة، لكن ب�شيء من الفانتازيا، والّلعب، وهو  ذاكرته اخلا�شّ
ما ل ت�ش���مح به ن�ش���و�س الآخرين. وبهذا العمل يكون قد 

خلق �شكًا اأدبيًا جديدًا: نوع جديد من ال�شرية الذاتية.
عن جريدة العرب

واإذا كان ا�ش����م جريار جينيت ل يعني الكثري 
للجمهور العري�س من القّراء الذين يبحثون 
ع����ن املتعة ف ق����راءة الرواي����ة وال�ش����عر، اإّل 
اأن ا�ش����مه ظلَّ على مدى ن�ش����ف ق����رن له وقع 
ال�شحر لدى اأجيال عديدة من طلبة واأ�شاتذة 
الأدب والدرا�ش����ات النقدية ف العامل اأجمع، 
مب����ا فيه����ا ه����ذه الب����اد الت����ي َعرف����ت القارئ 
العربي بامل�ش����يو جريار قبل اكرث من ثاثن 
عام����ًا، ح����ن ن�ش����رت اأول كتب����ه املرتجمة اىل 
العربية"مدخل جلامع الن�س"�ش����من �شل�شلة 
الن�ش����ر امل�شرتك التي كانت ت�ش����درها وزارة 

الثقافة ف منت�شف الثمانينيات.
ف �ش����نواته الأخ����رية ق����ّرر ج����ريار جيني����ت 
الن�ش����حاب من احلياة العامة، وال�شتعا�شة 
ع����ن ذل����ك مبراقب����ة امل�ش����هد الثق����اف، مكتفيًا 
باإلقاء حما�ش����رات نادرة بن احلن والآخر، 
اأو املوافقة بعد جدل كبري على اإجراء حوار، 
ق����ال لأحد حماوريه، اإن معظ����م ما يكتب الآن 
ف جم����ال الأدب بعي����د ع����ن ف����ن اللغ����ة، كان 
جيني����ت ق����د اأث����ار قبل اك����رث من ثاث����ن عامًا 
�ش����وؤاًل عن تعريف الأدب، ف تلك ال�ش����نوات 
من منت�ش����ف ال�شبعينيات، فّكر ف اأن ُي�شّمي 
اأح����د كتبه"ما الأدب"، لكنه تراجع، فمثل هذا 
ال�ش����وؤال كان قد طرحه جان بول �ش����ارتر ف 
كتاب اطلق عليه اأي�ش����ًا ا�شم"ما الأدب"، ذكر 
جينيت اأن احلديث عن تعريف لاأدب يقودنا 

اىل البحث ف ق�شيتن اأ�شا�شيتن هما :
باق����ي  ع����ن  م����ا ميّي����ز الأدب  ع����ن  • البح����ث 

الفنون"الر�شم، امل�شرح، املو�شيقى".
• البحث عن ما مييز الأدب عن املمار�ش����ات 
التاأري����خ،  مثل"كتاب����ة  الأخ����رى  اللغوي����ة 

الفل�شفة، علم الجتماع".
م����ن  الأدب واح����دًا  كان  اذا  ج����ريار  ويوؤك����د 
الفنون اجلميلة، وكان"الفن حماكاة"ح�شب 

مفه����وم ار�ش����طو، ف����اإن الأدب ه����و ف����ن اللغة، 
والتفنن ف اللغة بح�شب جينيت، هو الرتّفع 
بها عن م�ش����توى الكام العادي، والو�ش����ول 
بها اىل اأرقى م�ش����توى من اجلودة والإتقان. 
اإن التمّي����ز ب����ن لغ����ة الأدب ولغ����ة غ����ريه م����ن 
املمار�شات اللغوية الأخرى ف راأي جينيت، 
هو ف التمييز ب����ن وظيفتن للغة، وظيفتها 
العادي����ة، وه����ي ال����كام م����ن اجل ال�ش����تفهام 
والإقناع وال�شوؤال وغريها من ال�شتعمالت، 
ووظيفته����ا الفني����ة والت����ي ترتك����ز ف انتاج 
الوظيف����ة  وتنه�����س  الإبداعي����ة..  الأعم����ال 
الأوىل م����ن الباغة اأو ما ُيع����رف بالتداولية، 

اأما الثانية فتنه�س من ال�شعرية.
يكت����ب ت����ودوروف زمي����ل رحل����ة جينيت ف 
درا�ش����ة الأدب، اأن:"اخلطاب العادي يجعلنا 
ننظ����ر من خال����ه اىل معن����اه دون اأن نهتم به 
ف ذات����ه، اأم����ا اخلط����اب الأدب����ي ي�ش����توقفنا 
ويطيل بنا النظر اإليه ف ذاته اكرث مما نهتم 

مبعناه."
ُعرف جينيت بغرامه ف ابتكار م�ش����طلحات 
جديدة حتى اأن اأحد الباحثن ف جمال اللغة، 
اأ�ش����ار اإىل اأن ع����دد املف����ردات الت����ي ابتكره����ا 
جيني����ت ميك����ن اأن متّث����ل لغ����ة م�ش����تقلة. ابن 
عامل الن�ش����يج الذي وجد نف�ش����ه و�شط عائلة 
متدينة، ح�شل على منحة درا�شية لتفوقه ف 
الثانوي����ة، كانت الأم تطمح اأن ي�ش����بح ابنها 
ق�شي�شًا، لكنه اختار اأن يدر�س الأدب وين�شم 
ف �ش����بابه اىل احل����زب ال�ش����يوعي، قراءت����ه 
ملارك�����س لعب����ت دورًا كب����ريًا ف حياته، وهو 
يعرتف بف�شل هيغل ومارك�س ف تنميه فّنه 
النقدي ودفعه اإىل قّمته:"كنت ع�شوًا متفانيًا 
ف احلزب ال�ش����يوعي وبكيت عندما �ش����معت 
بوف����اة جوزي����ف �ش����تالن، باخت�ش����ار، كنت 
معروفًا با�ش����م املنا�ش����ل ال�ش����يوعي. ما الذي 

حولني اأخريًا اإىل مناه�ش����ة اأفكار �ش����تالن؟، 
اأو  العم����ل،  مع�ش����كرات  ه����و  ذل����ك  يك����ن  مل 
التطهري، اأو املجاعة التي ت�ش����ّبب فيها،. كان 
ذل����ك عندما دخل����ت تلك الدبابات ال�ش����وفيتية 
اإىل بوداب�ش����ت عام 1956". اأعلن انف�ش����اله 
ع����ن احل����زب ال�ش����يوعي، لكنه ظ����لَّ يعّلق ف 
مكتبه عبارة مارك�س"اأن جوهر الإن�ش����ان ف 

طور التكوين".
العلي���ا  املدر�ش���ة  الدرا�ش���ة  مرحل���ة  �ش���ّكلت 
لاأ�ش���اتذة بن عام���ي 1951-1955 منعطفًا 
مهم���ًا ف حيات���ه، هن���اك زام���ل ج���اك دريدا 
وبيري بورديو، وتعّرف على لوي التو�ش���ري 
ال���ذي كان يق�ش���ي معظم وقته ف املدر�ش���ة 
ب�ش���بب ظروف���ه ال�ش���حّية الت���ي �ش���محت له 
بال�ش���كن ف املدر�ش���ة، وقد ن�شحه التو�شري 
اأن  اإّل  اأدبي���ة،  ق���راءة  امل���ال  راأ����س  بق���راءة 
نقط���ة التحول كانت م���ع رولن بارت، الذي 
نّبه���ه اىل �ش���رورة الهتمام بدرا�ش���ة البعد 
العاماتي )ال�شيموطيقي( لاأدب والفنون.. 
فالعم���ل الأدب���ي لي����س ف نهاية املط���اف اإل 
جتميع���ّا لعام���ات ت���وؤدي وظيفته���ا بط���رق 
معين���ة كي تّول���د املعنى. كان ب���ارت قد اأعلن 
موت املوؤلف ف كتيب �ش���غري، لكنه اأ�ش���بح 
ق���وي التاأثري ف جيل كامل من النقاد، حيث 
يقول بارت: اإنه بينما يكون القارئ منخرطًا 
على نحو ن�شط، ف عملية بناء معنى الن�س 
الذي يق���روؤه، فاإن املوؤل���ف باملقارنة بالقارئ 
لي�شتطيع اأن يتحكم ف الطريقة التي ينتج 
بها املعن���ى وذل���ك ف اللحظة الت���ي يتداول 
���ه. فم���ا اأن يق���راأ الن�س بوا�ش���طة  فيه���ا ن�شّ
القّراء الذين يف�ّش���رونه عل���ى اأنحاء خمتلفة 
حتى يغدو املوؤلف )بو�ش���فه منتجًا للمعنى( 
ميتًا من الناحية الفعلية. ولهذا ارتبط ا�ش���م 
بارت ب�"النقد اجلديد"الذي ا�ش���تهوى جيًا 

جديدًا من النّقاد، وبتو�ش���ية من بارت عمل 
جينيت اأ�شتاذًا م�ش���اعدًا لاأدب الفرن�شي ف 
ال�شوربون، ثّم اأ�شتاذًا حما�شرًا قبل اأن ُيعّن 
مديرًا ف مدر�شة الدرا�شات العليا )1967-
1967(. وف تل���ك املرحل���ة كّر����س جيني���ت 
معظم وقته لن�ش���ر الفك���ر النقدي املعا�ش���ر، 
خ�شو�شًا بعد اأن اأ�ّش�س تزفيتان تودوروف 

جملة"ال�شعرية"وراأ�س حتريرها.
عم���ل جينيت وبرفقة ت���ودوروف على نحت 
م�ش���طلح جديد ف جم���ال النقد با�ش���م"علم 
ال�ش���رد، حيث اطلقا هذا ال�شم على التحليل 
ال�ش���كلي لل�ش���رد الروائ���ي، ولتميي���زه ع���ن 
الن����س  تدر����س  الت���ي  الأخ���رى  احلق���ول 
ه���ذا  اأ�ش����س  كاهم���ا  واأر�ش���ى  واخلط���اب، 
احلقل ف جم���ال الدرا�ش���ات النقدية. يقول 
جينيت:"النق���د ه���و ال���ذي �ش���يبقى املقاربة 
الأ�ش���ا�س لاأدب والأجنا�س الأدبية، وميكن 
اأن نتنباأ مب�ش���تقبل الدرا�ش���ات الأدبية التي 
�ش���تتمحور ح���ول التداخ���ل وكذا الت�ش���افر 
بن النقد وال�ش���عرية".. وقد غدا علم ال�شرد 
اأداة ل لتحلي���ل الأعمال الأدبي���ة فقط، واإنا 
لتحلي���ل الأف���ام ومظاه���ر الثقافة ال�ش���عبية 

اأي�شًا.
اخت���رب ج���ريار جيني���ت احل���دود الت���ي اأّطر 
به���ا النق���اد �ش���ابقيه ومعا�ش���ريه احلكاي���َة 
وعاجله���ا باأدوات النظري���ة الأدبية احلديثة 
ليعي���د النظر فيه���ا وينق���د النقد نف�ش���ه. من 
اأب���رز موؤلفات���ه والت���ي ترج���م البع����س منها 
اىل العربية"خط���اب احلكاية، مدخل جلامع 
الن����س، ع���ودة اىل خطاب احلكاي���ة، نظرية 
ال�ش���رد، العمل الفن���ي، والأدب والأ�ش���لوب، 
كما در����س العديد م���ن الن�ش���و�س القدمية، 
حيث اأ�ش���در كتاب���ًا عن اإلي���اذة هومريو�س، 
وع���ن مار�ش���يل بو�ش���ت، حيث قام بدرا�ش���ة 

روايته ال�ش���هرية البحث ع���ن الزمن املفقود 
والت���ي راأى فيه���ا املث���ال النموذجي لل�ش���رد 
الكا�ش���يكي، وقام باإ�ش���دار درا�شة مو�شعة 
ع���ن فلوب���ري ث���م اأ�ش���د كتاب���ًا ع���ن الرواي���ة 

اجلديدة عند الآن روب غريبيه.
احلكاي���ة"-  ال�ش���هري"خطاب  كتاب���ه  وف 
�ش���در عن املركز القومي للرتجمة ف م�ش���ر 
- يدر����س جيني���ت احلكاي���ة حت���ت خم�ش���ة 
عناوي���ن: الرتتي���ب،  املدة، ال���رتدد )مبعنى 
تك���رار احلدث( احلالة، ال�ش���وت. فالرتتيب 
يعال���ج املقارن���ات ب���ن ترتيب الأح���داث كما 
ه���ي مروية عل���ى ال�ش���فحة وترتي���ب تتابع 
الأح���داث ذاتها ف العامل الق�ش�ش���ي، واملدة 
ه���ي العاقة بن مرور الزم���ن وكمية الن�س 
املخ�ش�ش���ة له، والرتدد هو عدد املرات التي 
ي���روي فيها احل���دث واحلالة اأو كما ت�ش���ّمى 
وجهة النظر هي تنظيم املعلومات ال�ش���ردية 
وال�ش���وت هو نط الراوي، وكل مقولة من 
ه���ذه املق���ولت اخلم�س تنق�ش���م اىل اأق�ش���ام 
فرعي���ة، فالرتتيب مثًا، ي�ش���مل الرتداد اىل 
الوراء"الفا����س ب���اك"اأو ا�ش���تباق الأحداث 
بالتقدم اىل الأمام. واملدة تت�ش���من ت�ش���ارعًا 

اأو تباطوؤًا. 
عا����س جيني���ت حياته خمل�ش���ًا للغ���ة، وكان 
يت�ش���اءل اإذا كان للكلمات اأن ت�ش���ّكل �ش���ورة 
ع���ن الأ�ش���ياء، كما اهت���م مبفه���وم التنا�س، 
وقام خال عمله النقدي بعملية جرد لاأعمال 
الأدبية التي ت�ش���تند اإىل اأعمال اأدبية اأخرى، 

�شواء عرب حماكاتها اأم عرب حتويلها.
ف ح���وار اأخ���ري مع���ه.. حت���دث جينيت عن 
امل���وت واحلياة قائ���ًا: حاولت خال �ش���نّي 
حيات���ي اأن اأط���وي اأك���رث من مقع���د، لكْن ف 
قابل���ة  مقاع���د  توج���د  ل  الأرواح  جمتم���ع 

للطي."

الكلمــات عاشــق  مــوت  جينيــت..  جيــرار 

انش��غلت فرنسا بالشيشاين حسن عظيموف الذي رصخ وسط باريس وهو يطعن عددًا 
من املواطنني"الله أكرب..سأقتلكم جميعًا"وكانت صورة عظيموف وهو بلحيتة الطويلة 
وصدره العاري ورسواله األس��ود قد غّطت عىل صورة أخرى لرجل يبلغ من العمر 88 
عامًا، غادر عاملنا بهدوء ومن دون أن يس��ّبب وجع رأس ألحد، س��وى للقّراء الخاملني 

الذين وصفهم ب�"العاجزين عن التواصل مع الورق".
تش��اغلت فرنس��ا عن ابنها ج��رار جينيت الذي ولد ع��ام 1930، وتذّك��رت أنها منحت 
الجنس��ية ملواطن آخر هرب من بطش أبناء جلدته، ليقرر البطش بالذين منحوه األمن 

واالستقرار.

رحيل جيرار جينيــت: من النظرية 
األدبية إلى الجماليات
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سعيد بن الهاني

ال�ش����بعينيات  �ش����نوات  خ����ال  اعت����رب 
والثمانيني����ات اأح����د اأب����رز املمثل����ن لنظري����ة 
الأ�ش����كال الأدبي����ة،  وفيما بعد اأخ����ذت اأعماله 
الفل�ش����فية  اجلمالي����ة  نح����و   اخ����رى  وجه����ة 

وانطولوجيا العمل الفني.
 Métalepse، de la كتب����ه:  ب����ن  م����ن 
  2004 /figure à la fiction، Seuil

من ال�شورة الباغية اإىل التخييل.
ميث����ل ه����ذا الكت����اب تاأم����ًا ف اإج����راء باغي 
كان قد اأحلقه املوؤلف بالنظرية ال�ش����ردية، مع 
اكت�شاف متظهراته ف اأ�شكال الت�شويرالفني 
الأخ����رى غ����ري احلك����ي récit. يوظ����ف هذا 
املفه����وم ف احلق����ل الباغي مبعن����ى اأن نفهم 
�ش����يئًا ب�ش����يء اآخر يليه، اأو ي�ش����احبه. وكما 
يحدده����ا اوليفي����ي روب����ول ك�ش����ورة باغية 
تقت�ش����ي تعوي�س ا�شم ال�ش����يء اأو ال�شخ�س 
ج����ريار  يع����رف  الكناي����ات.  م����ن  ب�شل�ش����لة 
كتابه"خط����اب  ف  امليطاليب�����س  جيني����ت 

احلكي"بقول����ه:"كل تدخ����ل م����ن ال�ش����ارد اأو 
امل�ش����رود ل����ه غ����ري امل�ش����خ�س ف احلكي ف 

العامل )احلكائي(  اإلخ. اأو العك�س".
ك���ون  اإثن���ان يف  يختل���ف  ال   : بي���ي  ج���وين   -
الدرا�س���ات ال�س���ردية قد حتول���ت بطريقة عميقة 
من طرف �سردانية �سنوات 60 و70 ال�ستينيات 
تتوق���ف  ل���و مل  اإن���ه حت���ى  ب���ل  وال�س���بعينيات. 
املفاهيم والتقنيات التحليلية عن التطور بطريقة 
متنوع���ة ج���دًا. تبقى االأذه���ان مو�س���ومة بفكرة 
�س���ردانية ج���دا ك���ون احلك���ي récit ي�س���ّكل 
ن�سق���ًا. جن���د م���ن ب���ن موا�سي���ع البح���ث بلورة 
مناهج ت�سمح باإبراز الن�سق ال�سردي. اأال يوجد 
باح���ث اأدبي مل يت�س���اءل يف ال�سنوات االأخرية، 
ول���و بطريق���ة عابرة ع���ن العالقات ب���ن ال�سوت 
وامل�ست���وى ال�س���ردي؟ ب���ن ال�س���وت والتبئري؟ 
وع���ن بني���ة احلبكة؟ عل���ى االأقل، يث���ري الف�سول 
مالحظ���ة- و�سدًا عل���ى و�سعي���ة التقعري مثاًل- 
وج���ود Métalepse امليطاليب����س املفهوم 

الذي اأدخلتم���وه يف حقل النظرية ال�سردية مند 
اأك���ر من ثالثن عامًا، وه���و مفهوم و�سع  على 
هام����س ان�سغاالت ال�سردانين. هل يتعلق االأمر 
  Métalepse  بن�سي���ان م���ا؟ ه���ل �سيك���ون
امليطاليب����س جم���رد تف�سي���ل اأ�سلوب���ي؟ اأو اأن���ه  
يط���رح اإ�سكالية بالن�سبة للبحث ال�سردي؟ كيف 
ن�سبّي���ًا لالهتم���ام  االنبث���اق احل���ايل  تف�س���رون 

بامليطاليب�س؟
- جريار جينيت : اأعتقد اأن امليطاليب�س نف�شه 
فع����ًا هام�ش����ّيًا )تقريب����ًا كم����ا تقولون"جمرد 
تف�شيل اأ�شلوبي"اأو �ش����يء اآخر( داخل حقل 
املمار�شات ال�شردية وب�شكل اأكرث عمومية ف 
ممار�شات الت�ش����وير الفني، اإنه ي�شتغل اأوًل 
كخ����رق لعبي )بن ال�ش����ورة والتخييل حيث 
يوجد اللعب(. وهو �ش����يء ليوجد ف درجة 
التقع����ري نف�ش����ها. وب�ش����كل اأقل اأي�ش����ًا جمرد 
ت�ش����وير من الدرجة الثانية"مت�ش����من"حتى 
ول����و قام����ت ه����ذه املمار�ش����ات مبن����ح معظ����م 

فر�س امليطاليب�س: لكي تخرتق ب�شكل لعبي 
درجة م����ا، يجب حتم����ًا فر�س درج����ة معينة. 
يعد امليطاليب�س ممار�ش����ة وف الوقت نف�شه 
ًا ف اإجرائها )اأو ف �ش����ريورتها  خا�ش����ة جدًّ
العفوي����ة(. وتقريبًا كوني����ة ف حقل جتليها، 
ب�ش����بب اأن الت�ش����وير هو نف�ش����ه فعًا كونّيًا، 
الت�ش����وير  حق����ل  وا�ش����ع  ب�ش����كل  يتج����اوز 
ال�ش����ردي، بل حت����ى الت�ش����وير الفني: ميكن 
fantasme الأك����رث �ش����ذاجة  لا�ش����تيهام  
اأن يكون فر�ش����ة مليطاليب�����س حمدد ف طور 

الإجناز.
ف  امليطاليب�����س  اأوًل  وج����دت  جهت����ي  م����ن 
احلق����ل ال�ش����ردي، فقد كان ي�ش����كل ن�ش����قًا مع 
�ش����ور اأخ����رى �ش����ردية )ارجتاع، ا�ش����تباق.. 
اإل����خ(. وقف����ت عن����د ه����ذه النقط����ة ف كتاب����ي 
  discours du récit احلك����ي  خط����اب 
ل�ش����رورة منهجي����ة، لكنن����ي كن����ت اأرى حقل 
ال����ذي  ال�ش����بب  وه����و  ج����ّدًا  وا�ش����عًا  جتلي����ه 
دفعني ثاثن �ش����نة بعد ذلك اإىل العودة اإليه 
باإيج����از وبغري نظام، بتو�ش����يع اأفقي. اأ�ش����ك 
ف اأن"انبث����اق الهتمام"ال����ذي ت����ا حظونه 
عموم����ًا ي�ش����تمد وج����وده من جهة من �ش����بب 
الت�شعيف املتاأخر ن�شبّيًا لوقائع امليطاليب�س 
خارج احلقل ال�ش����ردي وحت����ى احلقل الأدبي 
ف�ش����ًا عن احلق����ل ال�ش����ينماتوغراف، ولكي 
اأو�ش����حه بطريقة كاريكاتوري����ة اأقول عفوّيًا 
باأن امل�ش����وؤول عن هذا النبثاق ي�شمى وودي 
اآلن woody allen: لي�����س م�ش����تغربًا اأن 
ي�ش����تيقظ التخ�ش�����س العلمي م����ن طماأنينته 
بحاف����ز خارج����ي. واإن كان ذي طبيعة اإثارية 

ذكية.
- ج���وين بي���ي : اقرتحت���م يف كتابك���م خط���اب 
احلكي معاجلة احلكي ك�"تو�سيع للفعل"واعتبار 
اأ�سب���ح  مثاًل"مار�سي���ل  ن���وع  م���ن  امللفوظ���ات 
كاتبًا"كحك���ي اأدنى: لكن يف كتابك امليطاليب�س 

نق���راأ ما يلي"تعد ال�سورة جنين���ًا اأو اإذا ف�سلنا 
اخلطوط الرئي�سة للتخيل")�س17( اأما بالن�سبة 
للذين يعرفون اأعمالك، فاإن هذا التطور ال يفتقر 
ال���ذي  م���ا  نت�س���اءل.  ولكنن���ا  االن�سج���ام.  اإىل 
دفعك���م اإىل تبن���ي ه���ذا الت�س���ور اجلدي���د، وما 
ه���ي املراحل التي مر بها ه���ذا التطور. �سيكون 
م���ن امله���م، معرف���ة- م���ع االأخ���ذ يف احل�سب���ان 
املفهوم"الت�سويري"figurale للحكي- ما 
اإذا كان���ت فك���رة احلكي االأدن���ى مازالت �سارية 
املفعول اأو اإع���ادة التفكري فيها من زاوية �سياق 

اآخر.
مفهوم"احلك����ي  اإن   : جيني����ت  ج����ريار   -
الأدنى"ه����و فع����ل ذو طبيعة �ش����ردانية ما دام 
ه����ذا التخ�ش�����س العلم����ي الذي نعرف����ه طبعًا 
منذ بروب"ينطبق عل����ى كل اأنواع املحكيات 
الأك����رث  املحكي����ات  �ش����منها  وم����ن   récit
اأ�شا�ش����ية والهتم����ام كذل����ك بالطريق����ة الت����ي 
ميكن اأن يتو�ش����ع به����ا املحكي الآت����ي )القطة 

 باحث ومرتجم

حواٌر مع جيرار جينيت أجراه: جون بيي 

األديب"  "النق��د  أقط��اب  أح��د   )1930(  Gérard Genette جيني��ت  ج��رار 

و"الش��عري"يف فرنس��ا. انخرط يف تيار النقد الجديد. عرف باش��تغاله  منذ 

الس��تينيات  عىل األجناس الفنية والشفرات  األدبية. أستاذ مربز يف اآلداب. 

عمل ج��رار جينيت بامل��وازاة كمدير س��ابق لألبحاث يف املدرس��ة العليا 

للدراس��ات يف العلوم االجتامعية، مديرًا لسلسلة Poétique  الشعرية بدار 

النرش سوي Seuil.  أّلف مجموعة من الكتب يف سلسلة Poétique. والجاملية 

وعلم الرسد.

مهمة الحكي هي 
تحفيز خيال المتلقي

ت����اأكل الفاأر( بوا�ش����طة امتدادات وو�ش����ائط، 
واإ�شهامات..اإلخ على عك�س ملخ�س"مار�شيل 
ا و)مو�شع( اأو  اأ�شبح كاتبًا"احلكي معقد جدًّ
َنا من و�شف ال�شورة كجنن لتخييل  اإذا متكَّ
م����ا. اإنها مفهوم ما من طبيع����ة اأخرى. فالأمر 
يتعل����ق بنظرية املتخي����ل. فا�ش����تعارة"اأخيل 
ا تعني تخييًا �شغريًا اإنني ل�شت  اأ�شد"حرفيًّ
على ا�شتعداد كي اأقفز"بدون اأخذ احليطة من 
املفهوم الأول اإىل الثاين. ول اأعرف بعد ماذا 
ميكن اأن يعني املفهوم"الت�شويري"للحكي.

- ج���وين بي���ي:  من ب���ن املرتك���زات اجلوهرية 
لعل���م ال�س���رد، -ويع���د ذل���ك م���ن اال�ستحقاق���ات 
الكربى لكتابك"خط���اب احلكي- تظهر تقنيات 
الو�س���ف الت���ي جتع���ل احلك���ي قاب���اًل للتحق���ق، 
حي���ث ت�سمح بتجن���ب عقبات التاأوي���الت الذاتية 
تدخلك���م  اأول  من���ذ  لك���ن  االإيديولوجي���ة  اأو 
ه���ذه  ربطت���م  فق���د  امليطاليب����س  بخ�سو����س  
ال�سورة بالفانطا�ستيك ومبا هو عجائبي، فهما 
لي�ست���ا خا�سيتن ن�سّيتن مو�سوعيتن اأما يف 
 Nouveau كتابك���م خطاب جديد للحك���ي
discours du récit  فاإنكم تقرتحون 
للخي���ال  ك�س���ورة  امليطاليب�س:"ي�ستغ���ل  ب���اأن 
املب���دع")p59(  فف���ي عملكم احل���ايل تذهبون 
 métalepse بعي���دًا اأي�س���ًا بتاأكيدكم ب���اأن
ي�سو����س على"التوق���ف االإرادي النعدام اليقن 
ل�سرع���ة  لعبي���ًا  ينتج"ت�سنع���ًا  ك���ي   )p23(
الت�سديق"p25 بالن�سبة لكم، يبدو اأن الت�سديد 
يقع منذ االآن على اآثار اخلطاب ال�سردي، ولي�س 
على خوا�سه الو�سفي���ة وت�سنيفها. نت�ساءل ما 
عل���م  رهان���ات  يغ���رّي  التط���ور مل  ه���ذا  كان  اإذا 
ال�س���رد، اأو  اأي�س���ًا ما اإذا كان���ت االأرباح ب�سكل 

ما ت�سبح خ�سارات من نوع ما.
- ج����ريار جيني����ت:  يبدو يل اأنن����ي قد اأجبت 
عن هذا ال�ش����وؤال. فالتخيل املب����دع هو تخيل 
املتلقي وهما فعًا اأثران ي�ش����كان اأوًل عاملن 
حمركن  للخطاب ال�ش����ردي، وباخل�ش����و�س 
اخلط����اب التخييل����ي. وكذلك الأمر بالن�ش����بة 

للممار�ش����ات الت�ش����ويرية الأخ����رى. ل تبدو 
الأ�ش����باب والآث����ار  به����ذه  الهتم����ام  طبيع����ة 
ال�ش����ردانية  رهان����ات  تغي����ري  اإىل  تدف����ع  ق����د 
ب����ل بالأح����رى الهتم����ام برهان����ات )م����ن بن 
الرهان����ات الأخ����رى( احلكي نف�ش����ه. ل تكمن 
مهم����ة احلك����ي بال�ش����رورة تغدية الأن�ش����طة 
الت�ش����نيفية  اأو  التحليلي����ة  اأو  الو�ش����فية 
لل�ش����ردانية، ولك����ن بتحفي����ز خي����ال متلقي����ه، 
باخل�ش����و�س  املحّف����زة  امليطاليب�����س  واآث����ار 

للمظاهر اللعبية والعجائبية لهذا املتخيل.
- جوين بيي:  لقد دافعتم اأكر من مرة ل�سالح 
َدة، موؤكدين على اأن احلقل  فكرة ال�سردانية املقيَّ

 )récit( اخلا����س بعل���م ال�س���رد ه���و احلك���ي
املكتوب اأو ال�سفوي نتاج فعل ال�سرد واأن امتداد 
املق���والت ال�سردي���ة اإىل ال�سينما وامل�سرح مثاًل،  
يتناق�س مع خ�سو�سية ما هو �سردي. من جهة 
اأخ���رى، لقد اأدخلتم امليطاليب����س يف ال�سردانية 
لتاأمالتكم  املوؤلف"كنتاج  بوا�سطة"ميطاليب����س 
 .Fontanier و   Dumarsais ل���� 
وم���ع ذلك ويف كتابكم االأخ���ري فقد اأبرزمت عدة 
متظه���رات للميطاليب����س يف ال�سينم���ا وامل�سرح 
اأن امليطاليب����س عرف���ت �سيغ���ًا  فربهنت���م عل���ى 
معين���ة جتاوزت خ�سو�سي���ة احلكي. هل ميكن 
اأن ت�ستنت���ج اأن امليطاليب�س �ستفتح الطريق اإىل 

�سرداني���ة اأخ���رى واإىل �سرداني���ة مقارن���ة مثاًل، 
اأو اأنه���ا �ستثري اأ�سئلة ح���ول االإمكانات والقيود  

املتعلقة مبختلف اأ�سكال  الت�ساوير الفنية؟.
ع����ن  حتدث����ت  عندم����ا  جيني����ت:   ج����ريار   -
 narratologie املقي����دة"  "ال�ش����ردانية 
قل����ق  راأ�ش����ي  ي����دور ف  كان   restreinte
مفهوم"خال�س"ن�ش����بّيًا  وع����زل  ا�ش����تخا�س 
للحكي اللفظي )ال�ش����فوي اأو املكتوب(، وف 
غال����ب الأحيان ذل����ك املتعلق باحلك����ي الأدبي 
)حت����ى ولو اأن  الف����رق املاهوي يبن ما يقوم 
اأو م����ا ل يقوم عل����ى  الأدب مل يك����ن ف مركز 
كامي وب�ش����بب…(، بل اأي�ش����ًا حتى احلكي 

التخييل���ي لكي اأحمي هذا املو�ش���وع من كل 
خلط م���ع حمكيات اأخ���رى.  اإذا اأ�ش���فتم اإىل 
ذل���ك اأنن���ي مل اأن�ش���غل ف اأغل���ب الأحيان اإل 
بالبني���ات ال�ش���كلية )و يظه���ر ذل���ك من خال 
عن���وان كتاب���ي  خط���اب احلك���ي( وترك���ت 
جانبًا البنيات  الطيماتية التي در�شها بروب 
والذي���ن جاءوا م���ن بعده( من ب���ن البنيات 
الت���ي حتدثت عنه���ا يب���دو اأنه���ا مل تكن ذات 
خ�شو�ش���ية ف ما يتعلق بعر�ش���ها ال�شردي 
 Souriau درا�ش���ات  ذل���ك  اأظه���رت  كم���ا 
�ش���وريو ح���ول الطيماتية الدرامي���ة، وكذلك 
مثياتها ف الطيمات الفيلمية )�ش���ينتج عن 
ذلك اأربعة حتديدات حلقول مندجمة بع�شها 
ف بع����س، يك���ون فيه���ا احلاف���ز ذا طبيع���ة 
منهاجية. ولكن ل يعني تخلينا عن مو�شوع 
واح���د اأو اأك���رث اأو و�ش���عه بن قو�ش���ن اأننا 
ن�ش���ك ف وجوده اأو اأنه غري مائم. ل اأعرف 
طبع���ًا  اإن كان���ت الدرا�ش���ة ال�ش���رورية التي 
تركها كتابي املحدد"خطاب احلكي"لدار�شن 
اآخرين فر�شة تربير ا�شتعمال م�شطلح"علم 
ال�ش���رد املقارن"فاملقارن���ة �ش���يء �ش���روري. 
لك���ن ل اأعتق���د اأنه يج���ب البحث ع���ن طريق 
 narratologie املعمم���ة  ال�ش���ردانية 
كث���ريًا  اأَْح���َذُر   اإنن���ي   généralisée
م���ن ه���ذه النزع���ة الإمربيالي���ة بل بب�ش���اطة 
م���ن النزع���ة املقاوم���ة للتخ�ش����س العلم���ي، 
واأف�ش���ل التعاي����س ال�ش���لمي اإن اأمك���ن ب���ن 
ع���دة تخ�ش�ش���ات علمية )مث���ًا، قريبة لكنها 
الدرام���ا  عل���م  تخ�ش�ش���اتنا،  ع���ن  خمتلف���ة 
ال�ش���ينما  عل���م  اأو   dramatologie

.)filmologie
- ج����وين بي����ي : يب����دو يل من����ذ عه����د قري����ب اأن 
الع�سر الذهب����ي لل�سردانية قد اأ�سبح �سيئًا من 
املا�س����ي، واأن النظرية والنق����د االأدبين اتخذتا 
لهم����ا طريقًا اآخ����ر لل�سري فيه. وم����ع ذلك، ن�سهد 
من����ذ م����دة زمنية على جتدد االأبح����اث التي يقال 
عنها"�سردانية"الت����ي مل ت����رث ال البنيوي����ة وال 
م����ا بع����د البنيوي����ة، لكنه����ا موزع����ة عل����ى اأ�س�����س 
واأه����داف خمتلف����ة، واأحيان����ًا متنوعة ج����دًا. هل 
يوج����د ب����ن �سردانية االأ�س����ول واأبح����اث اليوم 
رواب����ط لال�ستمرارية؟ هل �سيكون التفكري يف 
امليطاليب�����س مثاًل م����ن ينب اأمثلة اأخ����رى ت�سيء 

الطريق  لل�سوؤال يف اجتاه  امل�ستقبل؟
- ج���ريار جيني���ت:  ل اأع���رف م���ا اإذا كان���ت 
ال�ش���ردانية قدعرفت "ع�ش���رًا ذهبّيًا" )وهو 
مفهوم ارجاعي دائمًا ووهمي ب�ش���كل كبري( 
اأعتق���د اأن���ه مازال���ت هناك م���واد د�ش���مة كي 
ت�ش���غل اهتمام  الباحثن. لكن اليوم ودائمًا 
اعترب نف�شي جاهًا، هذه الأعمال لكي اأحاول 
اإجناز فر�ش���ية حول عاقة ال�ش���تمرارية اأو 
عدم اإجنازها ب���ن خمتلف املراحل. ما يبدو 
يل �ش���يئًا اأكيدًا، اأن النقد والنظرية الأدبين 
كان���ت لهما دائمًا طرق اأخرى ي�ش���لكانها غري  
تل���ك التي ي�ش���لكها حتلي���ل احلك���ي، واأتذكر 
اأنن���ي تبع���ت اأحدهم���ا وبعد لقائ���ي )الدقيق 
وغري املتوقع تقريبًا( باملو�ش���وع ال�شردي: 
مل يك���ن حقل عملي هو ال�ش���ردانية الوحيدة 
لكن ال�ش���عرية بوجه عام، وب���ل اأكرث عمومًا 
نظرية الفن بل اأكرث من ذلك اأي�ش���ًا اجلمالية 
مث���ال  اأنن���ي  اأزع���م  ل   .l esthétique
يحت���ذى. لكنني اأعتق���د اأن تخ�ش����س علميًا 
علي���ه اأن يحافظ مع ذلك عل���ى النغاق اأكرث 
ف مو�شوعه اخل�شو�ش���ي اأكرث من الرغبة 
ف اللتح���اق بالآخرين )اأن يك���ون ملحقًا(. 
اأما بخ�ش���و�س التاأمل ح���ول امليطاليب�س ل 
اأعتق���د اأنه يج���ب حتميله وظائ���ف ميكن اأن 
يه�ش���مه ثقلها: ف�ش���ًا عن ذل���ك فامليطاليب�س 
ه���و ا�ش���تثناء ُم�َش���ٍلّ يج���ب احلر����س عل���ى 
ت�ش���ييده ب�ش���رعة ف �ش���كل اإبدال. اإنها لعبة 

جذابة لكنها جمرد لعبة.

عن احلوار املتمدن
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شوقي بن حسن

ف بدايات الن�شف الثاين من القرن الع�شرين، 
ظهرت نزعة - ف الدوائر املهتمة بالأدب - اإىل 
و�ش���ع كل عنا�ش���ر امل���ادة الأدبية داخ���ل مرّبع 
التنظري، كما ج���رى ذلك مع الظواهر الطبيعية 
اأو الجتماعية. اإنها حمطة جديدة ت�ش���تاأنف ما 
بداأه ال�شكانيون الرو�س ف بداية القرن، وقد 
وجد هذا اجلهد ف ال�شاحة الثقافية الفرن�شية 
اإطارًا مائمًا للتمّدد والتبلور، و�شمنه برز ا�شم 
جريار جينيت )1930 - 2018( الذي رحل عن 
عاملنا يوم اجلمعة املا�ش���ي، تاركًا خلفه مدّونة 
�شخمة ا�شتوعبت وَم�ش���هدت كل ما ف احلياة 
الأدبي���ة من اإ�ش���كاليات، ويع�ش���ر اأن جن���د اأمرًا 
يتقاط���ع مع الأدب مل يكن مو�ش���وعًا لواحد من 
ن�شو�ش���ه، مبا ف ذلك اأ�ش���غرها مثل اإهداءات 
الكّتاب اأو تلك املعلومات التي ي�شعها النا�شر.

بعي���دًا عن م�ش���امن اأعماله، ميك���ن اأن نقراأ ف 
م�ش���رية جينيت انتقاًل - قد يب���دو غريبًا - من 
التحّم����س للعم���ل اجلماعي ف بداية م�ش���ريته 
اإىل انكف���اء اإىل اجلهد الفردي ف نهاياتها؛ فقد 
ب���داأت حياته الثقافية، وه���و طالب، بانتماءات 
متع���ددة لأك���رث م���ن تنظي���م �شيا�ش���ي ي�ش���اري 

وجماعة ثقافية.
انتقل م���ن حتّم�س للعمل اجلماع���ي اإىل اكتفاء 

باجلهد الفردي
بع���د تخّرج���ه، ب���داأت م�ش���رية جديدة كاأ�ش���تاذ 
جامع���ي، و�ش���رعان ما ملع ا�ش���مه �ش���من موجة 
�شعود"النقد اجلديد"ونهاية زمن"البنيوية". 
ف البداي���ة، اعُترب هذا الربوز ال�ش���ريع نتيجة 
م���ن  امل�ش���ّغرة  الدائ���رة  اإىل  لنتم���اء جيني���ت 
املتعاونن مع"جنم"الدرا�ش���ات الأدبية اآنذاك، 
رولن بارت، لكن �ش���رعان ما اأ�ش���بحت للمنّظر 
الأدبي ال�ش���اب دائرة م�ش���تقلة حيث اأحاطت به 
جمموعة من الأ�ش���ماء ال�ش���ابة والطموحة، من 
بينه���م طال���ب قادم م���ن بلغاريا ا�ش���مه تزفيتان 
تودوروف )1939-2017(، وطالبة فرن�ش���ية 
عائ���دة م���ن اجلزائ���ر تدع���ى هيل���ن �شيك�ش���و 
 1970 ف  �شيوؤ�ّش����س  هذي���ن  وم���ع   ،)1937(
جملة"�ش���عرية"التي اأراد له���ا اأن تكون �شا�ش���ة 
تعك�س كل ما يدور ف عامل الدرا�ش���ات الأدبية، 
وخ�شو�شًا اأن تدفع بالتنظري خطوات اأخرى، 
ومن خالها اجرتح الثنائي جينيت- تودوروف 
جماًل معرفيًا جديدًا: علم ال�شرد، واأي�شًا جرى 
احلديث  م�شطلح"ال�ش���عرية"مبعناه  تكري����س 
للن����س  الداخلي���ة املكّون���ة  العنا�ش���ر  )تفاع���ل 
-اأي���ًا كان جن�ش���ه- خلل���ق جماليات���ه وقدرت���ه 

التوا�شلية(.
التقطت اإح���دى كربيات دور الن�شر،"�ش���وي"، 
جناح الدورية، فاقرتحت حتويلها اإىل �شل�شلة 
كتب بنف�س ال�ش���م بداية من 1972، وقد لعبت 
دورًا رائدًا ف جمال الدرا�شات الأدبية، مقّدمة 
على مدى عقود مفاهيم وم�شطلحات اأ�شبحت 
العم���ات الأكرث ت���داوًل ف ثقاف���ات عدة حتى 
وهي تتن���اول بالدر�س اأدبه���ا املحّلي، ومل تكن 
الثقاف���ة العربي���ة مبن���اأى ع���ن ذل���ك، واإن كان 
يجدر هنا اأن ن�ش���ري اإىل مفارقة تخ�ّس جينيت 
والثقاف���ة العربي���ة تتمثل ف قل���ة ترجمة كتبه 
مقابل ح�ش���وره الق���وّي ف الدر����س اجلامعي 

وف الإحالت اإىل منجزه.
رغم اأنه ظّل يدير ال�شل�شلة اإىل اآخر �شنواته، فاإن 
جينيت ان�شحب ب�شكل كبري من احلياة الثقافية 
الفرن�شية، مكتفيًا بح�شور"نخبوي"وحلظات 
مرور عابرة ف الإعام اأو املحا�ش���رات العامة 
حت���ى اأن اأعماله الأخرية بدت وكاأنها ُولدت ف 
الظل رغم اأنها حتمل توقيع ا�ش���م اأ�شا�ش���ي ف 

جمال التنظري الأدبي.

اإىل  جيني���ت  ان�ش���حاب  ف���اإن  احلقيق���ة،  وف 
الظل مل يكن �ش���وى اأحد مظاهر انهيار �ش���عبية 
التنظري الأدبي ب�شكل عام منذ ثمانينيات القرن 
املا�ش���ي مع همود الرغبة ف التنظري و�ش���يق 
الكّتاب واجلمهور بها. حتى تودوروف، رفيق 
م�ش���اريعه الك���ربى، كان قد اأغلق ه���ذا القو�س 
بنهاية ال�ش���بعينيات متجهًا اإىل م�شاغل اأخرى 

جّددت �شعبّيته وح�شوره.
قد تكون املرحلة الو�ش���طى ف م�شرية جينيت، 
والت���ي تقاب���ل ثمانينيات القرن املا�ش���ي، اأكرث 
ف���رتات حياته اإبداع���ًا، فرغم اأنه قد ب���داأ النظُر 
حت���ّول  ب�ش���بب  كناقد"عتيق"ومكّر����س  اإلي���ه 
اإ�ش���داراته اإىل"كتب مقّد�شة"جديدة ف النقد، 
باخل�شو�س ثاثة كتب بنف�س العنوان"اأ�شكال 
و"اأ�ش���كال   )1969("2 و"اأ�ش���كال   )1966("1
3")1972(، اأتبعه���ا بع���د ف���رتة طويلة بعملن 

�شدرا ف 1999 و2002.
ف ه���ذه ال�ش���نوات، وه���و يّتج���ه اإىل التقاع���د 
)ميك���ن اأن ُيفهم مبعناه املهن���ي كما الإبداعي(، 
ق���ّدم جينيت اأعماًل اأ�شا�ش���ية مث���ل كتاب"بقايا 
اآث���ار")1982(، وبع���د �ش���نة"اخلطاب اجلديد 
كتاب"عتب���ات"،  ن�ش���ر   ،1987 وف  لل�ش���رد". 
وهي اأعمال تثبت اأن للتنظري اأي�شًا اأدُبه، حيث 
قّدم جينيت درا�ش���ات حول الأدب ولكنها ُكتبت 
باأ�ش���لوب ل يق���ّل ابت���كارًا ع���ن الأدب، وميك���ن 
الإ�ش���ارة باخل�ش���و�س اإىل قدرته الفريدة على 

توليد امل�شطلحات.
يذكر ف هذا ال�ش���ياق اأنه ا�شتغل على ا�شتعادة 
ف   intertextualité"مفهوم"التنا����س
حماولة لإخ�ش���اعه لان�ش���باط التنظريي، فقد 
اعترب اأن املعنى الذي اأطلقته جوليا كري�ش���تيفا 
لي�س �ش���وى اإمكانية من بن خم�ش���ة يعر�ش���ها 
ف كتاب"بقاي���ا اآث���ار". ورغ���م جدّي���ة اجله���د 
التنظ���ريي، اإّل اأن امل�ش���طلح ظّل ي�ش���تعمل ف 
الغال���ب عل���ى طريق���ة كري�ش���تيفا، وُيذك���ر اأنها 

ه���ي الأخرى ق���د انقطعت عن النظري���ة الأدبية 
ف حلظ���ة من م�ش���ريتها ف اجتاهات التحليل 

النف�شي والدرا�شات الن�شوية.
اأ�ش���ماء  عك����س  -عل���ى  جيني���ت  كان  عموم���ًا، 
كثرية- ُين�شى ف الوقت الذي ُيذكر فيه جهاُزه 
املفاهيمي، فقد جرى تلّقف ت�شّورات كثرية من 
اأعمال���ه ثم ج���رت بلورتها بعيدًا عن���ه. اأوجدت 
هذه الو�ش���عية اأي�شًا اأ�شباب من داخل منجزه، 
منه���ا ت�ش���تت مفاهيم���ه ف موؤلف���ات متع���ددة 
ومعظم ه���ذه الأعمال ل تدُر�س م�ش���األة حمّددة 
بل كان جيني���ت يجمع فيها مقالت ودرا�ش���ات 
متع���ددة ح���ول ق�ش���ايا خمتلفة، كم���ا كان يثقل 
ن�ش���ه بالبتكارات اللغوية؛ ما �شنع �شّدًا بينه 
����س. وم���ن موقع  وب���ن الق���ارئ غ���ري املتخ�شّ
ثقاف���ات اأخ���رى، ميك���ن اأن يتح�ّش����س الق���ارئ 

الت�شاقه بالأدب الفرن�شي.
م���ا كان يح�ش���ل ف كثري م���ن الأحي���ان هو اأن 
يق���وم منظرون اآخ���رون باإعادة �ش���ياغة اأفكار 
اأك���رث  اجلدي���دة  هياأته���ا  ف  فتب���دو  جيني���ت 
فاعلية واإ�ش���عاعًا حتى اأن الت�ش���ميات اجلديدة 
ملقرتحات���ه النظري���ة ت�ش���بح اأك���رث رواج���ًا من 

امل�شطلح الأ�شلي.
هن���اك حادث���ة ذات دلل���ة تعرّب ع���ن جميع هذه 
كان  جيني���ت؛  ج���ريار  م�ش���رية  ف  امل�ش���ائل 
الإعامي والكاتب الفرن�ش���ي ج���اك دريون يعّد 
ف 2014 ملف���ًا بعن���وان طريف:"م���ن ل ي���زال 
يتكل���م اللغة اجلينيتية؟")ف اإ�ش���ارة �ش���اخرة 
اإىل اأن ع���دد املف���ردات الت���ي ابتكره���ا جيني���ت 
ميكن اأن متّثل لغة م�ش���تقلة(، �ش���من هذا امللف 
دع���ا دري���ون �ش���احب"عتبات"اأن ُيب���دي راأي���ه 
�ش���ة ل���ه، بع���د  ف �ش���فحة الويكيبيدي���ا املخ�شّ
تفّح�ش���ها ي���رّد جيني���ت قائًا:"امل���ادة املكتوبة 
عن���ي تب���دو خفيف���ة، وفيها ع���دد م���ن الأخطاء، 

ولكن لي�س لدّي اأية نوايا ف اإ�شاحها".
عن العربي اجلديد

اخلط���اب،  م�ش���توى  جيني���ت  يدر����س  كم���ا   
تزفيت���ان  اق���رتاح  خ���ال  م���ن  وينطل���ق 
ت���ودوروف، ال���ذي ق�ّش���م احلكاي���ة اإىل ثاث 
ُيع���رّب  الزمن"الت���ي  مقول���ة  ه���ي:  مق���ولت، 
فيه���ا ع���ن العاق���ة ب���ن زم���ن الق�ش���ة وزمن 
اخلط���اب"، ومقول���ة اجله���ة"اأو الكيفية التي 
يدرك بها ال�شارد الق�ش���ة"، ومقولة ال�شيغة، 
اأي"نط اخلطاب الذي ي�ش���تعمله ال�ش���ارد"، 
ويتبّنى جينيت املقول���ة الأوىل"الزمن"التي 
���حها مباحظ���ات ع���ن  كان ت���ودوروف يو�شّ
ال�"ت�ش���ويهات الزمني���ة")اأي ع���دم الإخا�س 
للرتتي���ب الزمن���ي لاأح���داث( وع���ن عاق���ات 
اأو"الت�ش���من"بن  التن���اوب  اأو  الت�شل�ش���ل 
لة للق�شة، وكان  خمتلف خطوط العمل امل�ش���كًّ
تودوروف ي�ش���يف اإليه���ا اعتب���ارًا عن"زمن 
النطق"، وزمن ال�"اإدراك"ال�ش���ردين )اللذين 
مياثلهم���ا مع زم���ن الكتابة، وزم���ن القراءة(، 
ف ح���ن اأن مقولة اجلهة تطلق اأ�شا�ش���ًا على 
ق�ش���ايا"وجهة النظر"ال�ش���ردية: بينما كانت 
مقولة ال�ش���يغة ت�ش���ّم م�شائل"امل�ش���افة"التي 
التقالي���د  ذو  الأمريك���ي  النق���د  يتناوله���ا 
التعار����س  بلغ���ة  عموم���ًا  اجليم�ش���ّية 
بن"التمثيل"بلغة تودوروف )ال�ش���رد( وهو 
انبع���اث ملقول���ة جينيت"احلكاي���ة")اأي تقليد 

مطلق(، و"الق�شة")اأي حكاية خال�شة(. 
يق���ف جينيت على مفهوم احلكاية، باعتبارها 
ال�ش���فوي  اأي اخلط���اب  ال�ش���ردي،  املنط���وق 
اأو املكت���وب، ال���ذي ي�ش���طلع برواي���ة ح���دث 
اأو �شل�ش���لة م���ن الأحداث، وف معن���ى ثاْن اأّن 
احلكاي���ة كلم���ة ت���دل عل���ى �شل�ش���ة الأحداث، 
وف معنى ثاْن اإن احلكاية تدّل على �شل�ش���لة 
الأح���داث احلقيقي���ة اأو التخييلي���ة، وي�ش���ل 
جينيت اإىل معنى حتليل احلكاية، باعتبارها 
درا�ش���ة جمموع���ة من الأعم���ال اأو الأو�ش���اع 
املتناولة ف حّد ذاته���ا، وف معنى ثالث تدّل 
كلمة احلكاية على حدث اأي�ش���ًا، غري اأنه لي�س 
البت���ة احل���دث ال���ذي ُي���روى، بل ه���و احلدث 
الذي يقوم على اأن �شخ�شًا ما يروي �شيئًا ما: 

اإّنه فعل ال�شرد متناوًل ف حّد ذاته. 
وي���رى جيني���ت اأّن"احلكاي���ة مقطوعة زمنية 
مرت���ن، فهن���اك زمن ال�ش���يء امل���روي، وزمن 
احلكاية )زم���ن املدلول وزمن ال���دال(، وهذه 
الثنائي���ة ل جتع���ل اللت���واءات الزمني���ة كّلها 
-التي من املتَذل بياُنها ف احلكايات- ممكنة 
فح�ش���ب )ث���اث �ش���نوات م���ن حي���اة البط���ل 
ملّخ�شه ف جملتن من الرواية، اأو ف ب�شع 
لقطات من �شور مرّكبة �شينمائية"تواترية"، 
اإل���خ(، بل الأهم اأنها تدعون���ا اإىل ماحظة اأن 
اإح���دى وظائ���ف احلكاية هي اإدغ���ام زمن ف 
زم���ن اآخر. وم���ن هذا الفه���م ي�ش���تّدل جينيت 
عل���ى اأن زمني���ة احلكاية املكتوبة �ش���رطية اأو 
اأداتي���ة نوعًا ما، وما دام���ت احلكاية املكتوبة 
حادث���ة -ككل �ش���يء اأخ���ر- ف الزم���ن، فاإنها 
توجد ف الف�شاء، وب�ش���فتها ف�شاًء، ويكون 
الزمن الازم ل�"ا�شتهاكها"، هو الزمن الازم 
لعبوره���ا اأو اجتيازها، كما ُتعت���رب طريقًا اأو 
ُيجت���از حق���ل، اإّن الن�س ال�ش���ردي، ككل ن�س 

اآخر، لي�شت له من زمنية اأخرى غري تلك التي 
ي�ش���تعريها كنائيًا من قراءته اخلا�شة، ولهذا 
جن���د اأن زم���ن احلكاية، ه���ذا الزم���ن الزائف 
ال���ذي يق���وم مق���ام زم���ن حقيقي ب�ش���فة زمن 
كاذب، فمن ه���ذا الباب يدر�س جينيت العاقة 
ب���ن زم���ن الق�ش���ة، وزم���ن احلاية )ال���كاذب( 
طبق���ًا ملا يب���دو له حتدي���دات اأ�شا�ش���ية ثاثة، 
���ات ب���ن الرتتيب الزمن���ي لتتابع  هي: ال�شّ
الزمن���ي  والرتتي���ب  الق�ش���ة،  ف  الأح���داث 
���ات  الكاذب لتنظيمها ف احلكاية، وهي ال�شّ
مو�ش���وع الف�ش���ل الأول من الكتاب، �ش���ات 
بن املدة املتغ���رّية لهذه الأح���داث اأو املقاطع 
الق�ش�ش���ية، زاملدة الكاذبة )ف الواقع، طول 
ات  الن�س( لروايتها ف احلكاية، ويعنى �شً
ال�ّش���رعة، وهي مو�ش���وع الف�ش���ل الثاين من 
ات التواتر، اأي  الكتاب، ثم الف�شل الثالث �شً
العاقات بن قدرات تكرار الق�ش���ة، وقدرات 
تك���رار احلكاي���ة. وي���رى جيني���ت ف"زم���ن 
النطق"من ال�ش���روري تفكيك هذه ال�شل�ش���لة 
الأخ���رية من امل�ش���ائل، بو�ش���فها تط���رح فعل 
كي���ه للنقا����س، وي�ش���ل جني���ت  ال�ش���رد وحمرًّ
اإىل مفه���وم الزم���ن وال�ش���يغة، وكاهما على 
م�ش���توى العاقة بن ال�شرد واحلكاية، وبن 

ال�شرد والق�شة.
عل���ى  تطبيقي���ًا  ف�ش���ًا  جيني���ت  اأق���ام 
رواية"البح���ث عن الزمن ال�ش���ائع"من حيث 
املفارق���ة الزمنية، التي تذهب ف املا�ش���ي اأو 
ف امل�شتقبل )ال�ش���رتجاعات وال�شتباقات( 
بعي���دًا كث���ريًا اأو قليًا عن اللحظة احلا�ش���رة 
)اأي ع���ن حلظ���ة الق�ش���ة الت���ي تتوق���ف فيه���ا 
احلكاي���ة لتخل���ي امل���كان للمفارق���ة الزمنية(. 
م���دى  الزمني���ة  امل�ش���افة  جيني���ت  وي�ش���ّمي 
املفارق���ة الزمني���ة. وميك���ن املفاًرق���ة الزمنية 
نف�ش���ها اأن ت�شمل اأي�ش���ًا مدة ق�ش�شية طويلة 
كث���ريًا اأو قلي���ًا -وه���ذا ما ن�ش���ميه �ش���عتها. 
وهكذا فعندما يذكر هومريو�س، ف الن�ش���يد 
من ملحمة"الأودي�ش���ة"، الظ���روف التي كان 
قد اأ�ش���يب فيه���ا عولي����س، وه�����و بع���ُد فتْى، 
باجل���رح الذي ل يزال يحمل اأثره ف اللحظة 
التي ت�ش���تعد فيها اأوريكليا لغ�ش����������ل قدميه، 
فاإنه يكون ال�ش���رتجاع )الذي ي�شغل الأبيات 
394 -466( م���دْى من عدة عقود و�ش���عة من 
اأي���ام. ويب���دو اأن و�ش���ع املغارق���ات  ب�ش���عة 
الزمني���ة، املحدد هكذا، لي�س اإل م�ش���األة كرثة 
اأو قلة، ق�ش���يَة قيا�س خا�س بكل منا�شبة على 
ح���دة، عم���ل موؤّق���ت ل اأهمية نظري���ة له. غري 
اأنه من املمكن توزيع ممّيزات املدى وال�ش���عة 
بع����س  اإىل  بالقيا����س  عار�ش���ة-  -بكيفي���ة 

اللحظات املائمة من احلكاية.
يرى جينيت اإّن كل ا�ش���رتجاع، بالقيا�س اإىل 
احلكاي���ة التي ين���درج فيه���ا -التي ين�ش���اف 
اإليه���ا- حكاية ثانية زمني���ًا، تابعة لاأوىل ف 
ذلك النوع من الرتكيب ال�شردي الذي �شادفناه 
منذ التحلي���ل، الذي جربناه، ملقتطف ق�ش���ري 
ج���دًا من كتاب"جان �ش���انتوي". ونطلق، من 
الآن، ت�ش���مية"احلكاية الأوىل، على امل�شتوى 
الزمن���ي للحكاية ال���ذي بالقيا����س اإليه تتحّدد 

مفاًرقة زمنية ب�شفتها كذلك. وبالطبع، ميكن 
الندماج���ات اأن تك���ون اأ�ش���د تعقي���دًا: وبذلك 
مُيكن مفًرقة زمنية ما اأن تظهر مبظهر حكاية 
اأخ���رى  زمني���ة  مفاًرق���ة  اإىل  بالقيا����س  اأوىل 
حتمله���ا: وف الأع���م، ميكن اعتب���ار جمموع 
ال�ش���ياق حكاي���ة اأوىل بالقيا����س اإىل مفاًرق���ة 
زمني���ة م���ا. وي���رى اإّن حكاية ج���رح عولي�س 
تتناول حادثة اأ�شبق طبعًا من املنطلق الزمني 
لل�"حكاية الأوىل"ف ملحمة"الأودي�شة"، مع 
اأننا -طبقًا لهذا املبداأ- ن�ش���مل ف هذا املفهوم 
)مفهوم"احلكاية الأوىل"احلكاية ال�شتعادية 
لعولي����س عن���د الفا�ش���ين، الت���ي ترق���ى حتى 

�شقوط طروادة(. 
وم���ن ث���م ميكنن���ا اأن ننع���ت باخلارج���ي ذلك 
ال�ش���رتجاع ال���ذي تظ���ل �ش���عُته كله���ا خارج 
�ش���عة احلكاية الأوىل. �ش���نقول ذل���ك -مثًا- 
رواية"�ش���يزار  م���ن  الث���اين  الف�ش���ل  ع���ن 
يب���ّن  كم���ا  ق�ش���ته،  ت�ش���بق  بريوتو"ال���ذي 
العنوان بو�شوح"اأ�ش���اف �شيزار بريوتو"، 
املاأ�شاة التي ي�شتلها امل�شهد الليلي من الف�شل 
بال�ش���رتجاع  �ش���ننعت  وبالعك����س،  الأول. 
الداخلي الف�ش���ل ال�ش���اد�س م���ن رواية"مدام 
ا،  ب اإميَّ بوفاري"، املخ�ش����س ل�ش���نوات ترهُّ
الاحقة طبع���ًا لولوج �ش���ارل الثانوية، الذي 
هو منطلق الرواية. وا�شح اأن ال�شت�شراف، 
ن  اأو ال�ش���تباق الزمني، اأقل توترًا من املح�شًّ
النقي�س، وذلك ف التقاليد ال�ش���رّدي الغربية 
الث���اث  املاح���َم  اأن  م���ع  ه���ذا  الأق���ل:  عل���ى 
وهي"الإلي���اذة"و"الأود القدمي���ة،  الك���ربى 

ي�ش���ة"و"الإنياذة"، تبت���دئ كله���ا بن���وع م���ن 
املُجم���ل ال�شت�ش���راف الذي يوؤّي���د اإىل حّد ما 
القاع���دة الت���ي يطّبقه���ا تزفيتان ت���ودوروف 

وهي:"حبك���ة  األ  الهوم���ريّي،  ال�ش���رد  عل���ى 
ال�ش���ردي  بالت�ش���ويق  اإّن الهتم���ام  الق���َدر". 
الرواية"الكا�شي"مبعناه  بت�ش���ور  اخلا�س 
الع���ام، وال���ذي يوج���د مرك���ز ثقل���ه ف القرن 
التا�ش���ع ع�ش���ر اأ�شا�ش���ًا ل ين�ش���جم كث���ريًا مع 
مث���ل هذه املمار�ش���ة، كما ل ين�ش���جم من جهة 
���ل التقليدي ل�ش���ار عليه اأن  اأخ���رى م���ع املتخيَّ
يب���دو اأن���ه يكت�ش���ف كث���ريًا اأو قلي���ًا الق�ش���ة 
ف الوق���ت نف�ش���ه ال���ذي يحكيه���ا في���ه. لذلك 
�ش���نجد ا�ش���تباقات قليلة ج���دًا عند بل���زاك اأو 
تول�شتوي. واحلكاية"ب�شمري املتكلم"اأح�شن 
ماءم���ة لا�شت�ش���راف من اأّي حكاي���ة اأخرى، 
وذلك ب�ش���بب طابعها ال�ش���تعادي امل�شرح به 
بالذات، والذي يرّخ�س لل�ش���ارد ف تلميحات 
اإىل امل�شتقبل، ول �ش���ّيما اإىل و�شعه الراهن، 
لأن ه���ذه التلميحات ت�ش���ّكل ج���زءًا من دوره 

نوعًا ما. 
اإّن رواية"البحث عن الزمن ال�شائع"ت�شتعمل 
ل���ه ف  ال�ش���تباق ا�ش���تعماًل رمب���ا ل مثي���ل 
ذل���ك  ف  مب���ا  احلكاي���ة،  تاري���خ  جمموع���ة 
احلكاية ذات ال�ش���كل ال�ش���ريي الذاتي، واإنها 
���ل لدرا�ش���ة ه���ذا النمط  بالت���ايل ميدان مف�شّ
م���ن املفارقات الزمنية ال�ش���ردية. هنا اأي�ش���ًا، 
�شنمّيز من غري م�ش���ّقة بن ا�شتباقات داخلية 
واأخ���رى خارجي���ة. فح���دود احلق���ل الزمن���ي 
امل�ش���هد  بو�ش���وح  ُنه���ا  ُيعيًّ الأوىل  للحكاي���ة 
الأخري غري ال�شتباقي، اأي ف رواية"البحث 
عن الزمن ال�ش���ائع". اإّن املدة هي التي ُيح�ّس 
ف �شاأنها بهذه ال�شعوبات اأميا اإح�شا�س، لأن 
وقائع الرتتيب، اأو التوتر، ي�شهل نقلها دونا 
�شرر من ال�شعيد الزمني للق�شة اإىل ال�شعيد 
امل���كاين للن����س. وه���ذا ي�ش���توقفنا الإيق���اع 
-كما يرى جينيت- ث���م احلذف، ولذلك يتبّن 
جينيت اأن احلكاية الربو�شتية -مثًا- ل تدع 
اأي حرك���ة من احل���ركات ال�ش���ردية التقليدية 
�ش���ليمة، واأن جمموع الن�شق الإيقاعي لل�شرد 
الروائ���ي يبدو عميق التاأث���ر بذلك. لكن يبقى 
لن���ا اأن نع���رف تعدي���ًا اأخريًا، ل �ش���ك ف اأنه 
الأك���رث ح�ش���مًا، �ش���يمنح انبثاُق���ه وتعميم���ه 
للزمنية ال�شردية اخلا�شة برواية"البحث عن 
الزمن ال�شائع"نغمة جديدة متامًا - اإيقاعًا مل 

ُي�شمع قط. 
مل يدر����س نق���اد الرواي���ة ومنّظروه���ا - م���ا 
اأ�ش���ماه جينيت كما يق���ول - تواترًا �ش���رديًا، 
اأي عاق���ات التواتر )اأو بعبارة اأكرث ب�ش���اطة 
عاق���ات التكرار( ب���ن احلكاية والق�ش���ة، مل 
يدر�ش���وه اإل قليًا. ومع ذل���ك، فهو مظهر من 
املظاهر الأ�شا�ش���ية للزمنية ال�ش���ردية، وهو- 
م���ن ناحية اأخرى- اأمر م�ش���هور لدى النحاة، 

عل���ى م�ش���توى اللغة ال�ش���ائعة، حت���ت مقولة 
اجلهة بال�شبط. ياأتي هذا التواتر اأو التكرار 
لدى جينيت من خال التحديد والتخ�شي�س 
وال�ش���تغراق، باعتبار كل حكاية ترددية فهي 
�ش���رد تركيبي لاأحداث الت���ي وقعت ووقعت 
مرة اأخرى ف جمرى �شل�ش���لة ترددية مكّونة 
من ع���دد معن من الوح���دات املفردة. وميكن 
ال�ش���ارة اإىل احل���دود التزامنية ل�شل�ش���لة ما 
اأن تظ���ل �ش���منية، خ�شو�ش���ًا عندم���ا نك���ون 
ب�ش���دد اجرتار ميك���ن اعتب���اره ف التطبيق 
ال�ش���م�س  قلت"ت�ش���رق  ف���اإذا  حم���دود:  غ���ري 
كل �ش���باح"، فل���ن تك���ون الرغب���ة ف تعي���ن 
بداي���ة ال�ش���رق ونهايت���ه اإل رغب���ة م�ش���حكة. 
فالأح���داث الت���ي يهت���م به���ا ال�ش���رد الروائي 
د فيه  النمط اأقل ا�ش���تقرارًا طبع���ًا، ولذلك حُتدَّ
تلك ال�شل�ش���ات عمومًا بالإ�شارة اإىل بدايتها 
ونهايته���ا. لك���ن هذا التحديد ميكن���ه جيدًا اأن 
د، كما هو ال�ش���اأن عندما يكتب  يظ���ل غري حمدَّ
برو�ش���ت. والتخ�ش���ي�س ميكن���ه ه���و اأي�ش���ًا 
د، اأي م�ش���ارًا اإليه بظرف  اأن يكون غ���ري حمدَّ
زم���ان من نط: اأحيانًا، بع����س الأيام، غالبًا، 
اإل���خ. وميكن���ه على العك�س من ذل���ك اأن يكون 
دًا، اإم���ا بكيفية مطلقة )وهذا هو التواتر  حمدَّ
مبعناه احل�ش���ري: كل الأيام، كل اأيام الأحد، 
اإل���خ( واإما بكيفية اأكرث ن�ش���بية واأقل اطرادًا، 
ول���و اأنه يعرّب ع���ن قانون تزاُم���ن دقيق جدًا. 
وال�ش���تغراق ميك���ن وحدًة ترّددّي���ة اأن تكون 
���عفًا يجعله���ا ل تتعّر�س  ذات مدة �ش���عيفة �شُ
لأّي متطيط �شردي. وهناك التزامن الداخلي 
والتزام���ن اخلارج���ي، ويتح���ّدث جين���ت عن 
الأح���داث،  حكاي���ة  فهن���اك  احلكاي���ة،  �ش���يغ 
وحكاي���ة الأق���وال، ث���م ي�ش���ل للحدي���ث ع���ن 
املنظ���ور ال�ش���ردي ف الرواي���ة، والتبئريات 
وينتق���ل للحدي���ث ع���ن ال�ش���وت م���ن خ���ال 
املقام ال�ش���ردي، وزمن ال�ش���رد، وامل�شتويات 
ال�شردية، والبطل � ال�شارد، ووظائف ال�شرد، 

وامل�شرود له.
اإّن م���ا تو�ش���ل اإلي���ه ج���ريار جيني���ت ف هذا 
ال�ش���رد  عل���ى خ�شو�ش���ية  ينط���وي  الكت���اب 
الربو�ش���تي، منظ���ورًا اإلي���ه ف جمموعه غري 
قابل���ة لاخت���زال، حي���ث ينطلق م���ن اخلا�س 
فق���د  �ش���ميم اخلا����س،  ه���و ف  الع���ام،  اإىل 
بح���ث جيني���ت ع���ن اخل�شو�ش���ي كي ي�ش���ل 
اإىل الك���وين. والافت للنظ���ر اأن الكتاب وقع 
ف خم�ش���مائة �ش���فحة م���ن القط���ع الكب���ري، 
فج���اء التطبيق عل���ى طروحات���ه ف ثاثمائة 
اإل قلي���ًا، وباق���ي ال�ش���فحات ماح���ق، منها 
ثب���ت بامل�ش���طلحات، وثب���ت الأع���ام، وثبت 
الأعم���ال الأدبي���ة والفني���ة والنقدي���ة، وثبت 
ال�شخ�ش���يات. كّل هذه ال�ش���فحات تثقل على 
الق���ارئ بتتب���ع م���ا ورد ف منت الكت���اب، لكن 
تبقى فائدة الكت���اب جّمة، وهو مرجع ل غنى 

للباحثن والدار�شن عنه.

* ناقد وقا�س اأردين
عن جريدة الغد االردنية

جينيتخطاب الحكاية عند جيرار جينيت ــرار  ــي ج ـــر  أث بــقــايــا 



رح����ل  الأ�شب����وع املا�ش����ي ف باري�����س الناق����د 
الفرن�ش����ي ج����ريار جيني����ت  الأدب����ي  واملنّظ����ر 
)1930-2018(، ال����ذي يعت����رب اأح����د اأبرز من 
كتبوا ف نظري����ة الأجنا�س الأدبية، وبخا�شة 
ال�ش����ردية منها، ت����اركًا اأكرث من ع�ش����رين كتابًا 
نقديًا بداأت مع"اأ�شكال"عام 1966 وانتهت مع 

كتابه"حا�شية"الذي �شدر عام 2016.
ول����د جيني����ت ف باري�����س، لأب يعم����ل عام����ل 
ن�ش����يج، وكان زميًا جلاك دريدا ف الدرا�شات 
اأ�ش����بح بتو�ش����ية م����ن رولن  اأن  العلي����ا، اإىل 
بارت اأ�شتاذًا ف مدر�ش����ة الدرا�شات العليا ف 
العل����وم الجتماعي����ة، التي ظّل يعم����ل فيها اإىل 

اأن تقاعد.
مل تنقل الكثري من كتب جينيت اإىل العربية، بل 
ترجم كتابه"مدخل اإىل الن�س اجلامع"مرتن، 
الأوىل كانت برتجمة عبد الرحمن اأيوب الذي 
عنون الكتاب"مدخل جلامع الن�س" �ش����در عن 

دار ال�ش����وؤون الثقافية ف العراق ثم �شدر مرة 
اأخ����رى عن املرك����ز القومي للرتجم����ة وقد نقله 

اإىل العربية عبد العزيز �شبيل.
ف هذا الكتاب الذي �شدر اأول مرة عام 1979 
حتت عنوان "مدخ����ل اىل جامع الن�س" يعود 
جيني����ت اإىل تطّور الأجنا�����س الأدبية تاريخيًا 

منذ اأفاطون وحتى القرن الع�شرين.
كتابه"خط����اب  العربي����ة  اإىل  ترج����م  كم����ا 
احلكاية"ال����ذي �ش����در ع����ام 1997 عن"املرك����ز 
في����ه  انطل����ق  كت����اب  للرتجمة"وه����و  القوم����ي 
وط����ّور  الرو�����س،  ال�ش����كانين  م����ن  جيني����ت 
اجتاهاتهم ف النقد الأدبي، م�شتوعبًا خمتلف 
م�ش����تجدات التحلي����ات الل�ش����انية، ويع����د من 
لفه����م مكّون����ات  الأ�شا�ش����ية  املرجعي����ة  الكت����ب 
احلكاية وم�ش����توى اخلطاب فيها، وفيه ق�ّش����م 
جيني����ت مكون����ات خط����اب احلكاي����ة اإىل ثاث 

مقولت اأ�شا�شية: الزمن واجلهة وال�شيغة.

ابتكر مع تزفيتان ت����ودروف -الذي جمعته به 
�شداقة- ا�شم"علم ال�شرد"لتمييزه عن احلقول 
الأخرى التي تدر�س الن�س واخلطاب، واأر�شى 
كاهم����ا ه����ذا احلق����ل. يق����ول جينيت:"النق����د 
ه����و ال����ذي �ش����يبقى املقارب����ة الأ�ش����ا�س ل����اأدب 
والأجنا�س الأدبية، وميكن اأن نتنباأ مب�شتقبل 
ح����ول  �ش����تتمحور  الت����ي  الأدبي����ة  الدرا�ش����ات 
التداخل وكذا الت�شافر بن النقد وال�شعرية".

اخت����رب ج����ريار جيني����ت احل����دود الت����ي اأّط����ر 
احلكاي����َة  ومعا�ش����ريه  �ش����ابقيه  النق����اد  به����ا 
وعاجله����ا ب����اأدوات النظري����ة الأدبي����ة احلديثة 
ليعي����د النظ����ر فيه����ا وينق����د النق����د نف�ش����ه. من 
و"الأدب  الفن����ي"،  موؤلفاته"العم����ل  اأب����رز 
والأ�ش����لوب"، وم����ن الن�ش����و�س القدمية التي 
در�ش����ها"الإلياذة"لهومريو�س وم����ن احلديث����ة 
التي توق����ف عندها مط����وًل رواية"البحث عن 

الزمن ال�شائع"ملار�شيل برو�شت.

جيرار جينيت.. رحيل ناقد خّلق


