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*

امللخ�ص

()1

«هل هنالك عالقة بني «رواية ما بعد احلداثة» و«�أكلة املاكدونالدز؟»»
بهذا العنوان ال�صادم افتتح �أحد ال�صحفيني الفرن�سيني مقالة �صغرية �ساخرة وم�ستفهمة عن �شروط ما بعد احلداثية
التي حتكم الواقع الثقايف والأدبي يف العامل ،وهو حمق من وجهة نظري طاملا �أن «اال�صطفائية» هي درجة �صفر من ثقافة عامة
معا�صرة ،وعلى حد تعبري جان فران�سوا ليوتار ف�إن الإن�سان املعا�صر حماط «ب�أفالم الوي�سرتن» ،وي�أكل «املاكدونالدز» ،وي�ضع
«العطر الباري�سي» ،وهو يعي�ش يف طوكيو ،ويتخذ من املعرفة مادة للألعاب التلفزيونية ،ومبعنى �آخر ف�إنه يعي�ش يف «ع�صر
الرتاخي» )2(.ف�إذا كان هذا الع�صر ي�سم كل �شيء تقريبا ،فما �آثاره احل�صرية يف الأنواع الأدبية ،وبعبارة �أخرى كيف ميكن
للرواية وهي نتاج احلداثة الغربية �أن متثل ثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا �شروط ما بعد احلداثية لهذا الع�صر؟
لقد �أولت الدرا�سات العربية الأكادميية وال�صحفية عناية بالغة بامل�شروع الثقايف والفل�سفي املابعد حداثي يف �أوروبا
و�أمريكا ،ولكنها ظلت بعيدة عن امليدان احلقيقي ملمار�سة هذا امل�شروع داخل الأنواع الأدبية ،ويف هذه الدرا�سة �سنحاول �إبراز
�أهم خ�صائ�ص ما بعد احلداثية للرواية ،والرواية الفرن�سية ب�شكل خا�ص ،و�سنحاول �أن ن�ستعر�ض فكرة امل�شروع غري املكتمل
للحداثة ،والتي �أثرت ت�أثريا بالغا يف �صيغة التفكري املعا�صر ،والتي تن�ص على �أنه ينبغي امل�ضي قدما بحثا عن �أفكار جديدة
و�أ�شكال جديدة والتي تنطوي ب�شكل ح�صري على �أن املجتمع يتجه نحو �إكمال نهائي و�صيغة نهائية ،ومن َث َّم هل حاولت الرواية
فيما بعد احلداثية �أن جت�سد هذا املفهوم؟ �أي هل نحن �إزاء �شكل نهائي يتجلى يف عملية تدمري ال�شكل الأدبي ،وال �سيما �أن
رواية ما بعد احلداثة عادت نحو ال�سطرية التي دمرتها رواية تيار الوعي عند جيم�س جوي�س ،وفرجينيا وولف ،ووليم فوكرن،
والرواية اجلديدة كما هي يف �أعمال �أالن روب غريية ،وكلود �سيمون ،وناتايل �ساروت ،والتي �أثرت يف �أكرث نتاج الرواية العربية
املعا�صرة؟

* �أ�ستاذ م�شارك يف كلية الآداب والفنون  -جامعة عمان الأهلية
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احلداثة و املا«بعد»-
�سجال توظيف املفاهيم
لقد ظهرت عبارة «ما بعد حداثي» عدة مرات يف الواليات املتحدة يف الن�صف الأول
من القرن الع�شرين� ،إال �أنها مل تفر�ض نف�سها حقا �إال يف ال�ستينات يف فن العمارة �أوال،
حيث �أ�شرت قطيعة مع النزعة النفعية يف الت�شييد والت�صميم العماري والبنائي ،ومن
ثم ظهرت يف اخلطاب ال�سيو�سيولوجي ،وبعد ع�شرة �أعوام ات�سعت لتمتد �إلى الفنون
الت�شكيلية و�إلى النقد الأدبي ،والرواية وال�شعر وامل�سرحية و�إلى �سائر الفنون الأدبية،
غري �أن جميع الذين كتبوا عن تاريخ امل�صطلح يجمعون ب�أن مقالة «ما بعد احلداثة
الأمريكية» التي ن�شرها هاري بليك يف جملة «تل كل» يف العام  ، 1977هي التي �أر�ست
الأ�صداء املدوية الأولى لهذا املفهوم على الأ�صعدة الثقافية ،فل�سفية كانت �أو �أدبية،
ومن ثم �أعقبها الروائي الأمريكي جون ب��ارت مبقالة «االختالف ما بعد احلداثي
والتي ن�شرها يف جملة « »Poetiqueيف العام  ، 1981وقد ا�ستندت يف نربتها �إلى
مقالة بليك ،ولكن الكتاب املفتاح ما بني زمني هاتني املقالتني هو الكتاب الهائل جلان
فران�سوا ليوتار والذي حمل عنوان «حالة ما بعد احلداثة» والذي ظهر يف العام 1977
وهو تقرير حول املعرفة والثقافة يف املجتمعات التي هي �أكرث تطورا ،وقد كتبه ليوتار
بناء على تو�صية من جمل�س جامعات كيبك ،يف الواقع �أثار هذا الكتاب العديد من
ال�سجاالت والنزاعات الثقافية بني مفكرين من �أرجاء �شتى يف العامل:
««احلداثة م�شروع مل يكتمل» ليورغن هابرما�س  ،ثم رد عليه ليوتار يف مقالة
ن�شرها يف جملة « »critiqueبعد عامني حتت عنوان «رد على �س�ؤال :ما معنى ما بعد
احلداثة»  ،فردريك جيم�سون يف كتاب «مابعد احلداثة واملجتمع اال�ستهالكي» ،
ديفيد هاريف «حالة ما بعد احلديث  ،بحث يف جذور التغري االجتماعي» وغريها
الكثري» .
()3

()4

()5
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()10

لقد فر�ض ليوتار تدريجيا هذا امل�صطلح على اجلانب الآخر من الأطل�سي ،واحلال
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هو �أن الرواية اجلديدة التي جاهد جان ري��ك��اردو؛ بغية تقعيدها ب�إعالن الرواية
اجلديدة -اجلديدة ،كانت خالل ال�سنوات  80-70يف �سبيلها �إلى االختفاء ،وقد حاولت
بع�ض احللقات الدرا�سية والأكادميية �أن تربر وجودها بو�صفها م�شروعا غري منجز،
ومع ذلك ا�ستقطب هذا ال�سجال مفكرين كثريين ،والأهم منهم هو رت�شارد رورتي
الذي قدم توليفة ممتازة من الأفكار التي تخ�ص ليوتار وهابرما�س ،ون�شرت يف جملة
« »Critiqueالعدد  442من العام  ،1984وحتت عنوان «هابرما�س /ليوتار وما بعد
احلداثة» ،وبدوره اقتحم هرني مي�شونيك املعركة �إلى جانب يورغن هابرما�س يف كتابه
الذائع ال�صيت« :مقالة نقدية :احلداثة/احلداثة» والذي �صدر يف العام � ، 1988أي
يف العام ذاته الذي ن�شرت فيه كرا�سات الفل�سفة عددها اخلا�ص « :مابعد احلداثة
حدود اال�ستخدام» عقب ظهور عددها عن جان فران�سوا ليوتار ،وبعد ذلك �أ�صدر
كري�ستيان روبي عر�ضا �شامال وموثقا على نحو جيد بعنوان« :ميدان معركة ما بعد
احلداثة /احلداثة-اجلديدة»  ،وبدوره ن�شر �أالن تورين يف العام  1992كتابه «نقد
احلداثة»  ،وهو كتاب يف غاية الأهمية على �صعيد نقد م�شروع احلداثة ،وي�صب يف
جهد هابرما�س من كون احلداثة م�شروعا غري مكتمل ،وعلى ال�صعيد الأدبي ال�ضيق
قامت مدر�سة �أم�سرتدام مبحاولة و�ضع تعريف ،و�إن بدا مرتددا ملابعد احلداثة ،وذلك
ب�إعادة ن�شرها ملقالة كيبدي فارغا «رواية مابعد احلداثة» املن�شورة يف العام  1990يف
جملة �أدب  ،تبعتها مقالتان معمقتان ل�صويف بريتو «االنتظار ما بعداحلداثي:حول
الأدب املعا�صر يف فرن�سا» الذي ظهر يف العام  ، 1991و«الزمن وما بعد احلداثة»
ال��ذي ن�شر يف ال��ع��ام  1990يف جملة «�أدب» .وم��ن ث��م ق��د �صدر كتاب «بديهيات»
ملاري داريو�سك ،و«اجلزئيات العنا�صرية» ملي�شيل هولبيك ،وهما نتاجان يج�سدان
اخل�صائ�ص والتقنيات التي و�سمت كل الكتابات والن�صو�ص التي �أطلق عليها فيما بعد
نتاجات ما بعد احلداثة ،ومن اجلدير بالذكر �أن كل كتبات كري�ستان بريجون ،وبرينار
نويل ،وكلود �أوليه ،و�آخرين تعد امتدادا حقيقيا لهذين العملني ،ومتابعة حقيقية حللم
احلداثة الذي بد�أه مي�شيل هولبيك ،وماري داريو�سك.
()11
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()15

()16
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ما بعد احلداثة
تقنيات�/أفكار /خ�صائ�ص
يف الواقع �إن رواي��ة ما بعد احلداثة هي تو�صيف ثقايف ل�سري املجتمع املعا�صر،
جت�سد ردة الفعل �إزاء فكرة «�أن الب�شرية تعي�ش يف تطور م�ستمر» الفكرة التي كانت
احلداثة ت�صر عليها� ،إنها ترد عرب التقنيات والأفكار التي تطرحها املنظومة ال�سردية
اال�ستاتيكية ب�أن عاملنا ال يتجه بال�ضرورة نحو جمتمع �أكرث تطورا� ،أو يتجه نحو التمام،
وهكذا ف�إن روايات مي�شيل هولبيك و�أ�شنوز وداريو�سك تقول ب�شكل عام� :إن احلا�ضر
ال ي�شكل بال�ضرورة حت�سينا للما�ضي� ،إنها تو�صيف ملا �أطلق عليه بودريار بـ«انفجار
املعنى»  ،و«عدم الت�صديق حيال ال�سرديات الكربى» عند جان فران�سوا ليوتار ،
و«�أزمة ال�شرعيات» عند هابرما�س  ،و«فكرة التذرر االجتماعي» عند ليبوفت�سكي ،
�إنه ع�صر الاليقني بطبيعة الأمر.
ولأكرث من �سبب ،يقول بوافيه:
«لعب العلم والتكنولوجيا دورا مه ًّما يف ظهور املجتمعات احلديثة ،بيد �أن احلما�س
لهذه الفكرة قد تهاوى ،لأن الع�صر الذهبي الذي وعدنا به ملا يزل بعيدا عن البزوغ
يف الأفق» .
وميكننا �أن نالحظ مع بوافيه ومع ليوتار �أن تقنيات الفن قد �أف�سحت املجال لل�شك،
وكان عدد من التيارات الفنية قد حتولت بتقنياتها �إلى ال�سواد وال�صمت ،فقد انت�سبت
هذه التيارات �إلى تيار احلداثة ،وي�شكل اجلديد فيها رف�ضا لكل ما �سبقها ،فتكمن
الأ�صالة يف البحث عن الأ�شكال اجلديدة يف التعبري ،وقد م�ضت الطليعية قدما يف
تدمري كل ما �سبق نحو ما هو م�ستحدث ،واحل��ال هي �أنه ومنذ اخلم�سينات و�صل
الفن �إلى طريق م�سدود ،وقد حتولت الرواية �إلى «بقعة باهتة من ال�سرد املتوا�صل»،
و�إلى «تفاهات» ،وذهب بع�ضهم �إلى حد «الت�شكيك يف الوظيفة االجتماعية للفن» ،
ف�إن كان للفن على حد قولهم ذلك الت�أثري الذي ن�سبناه �إليه ،فكيف نف�سر �أن اجلن�س
الب�شري حتى بعد خ�ضوعه ولأمد طويل �إلى �سلطته التمدينية ما زال ميار�س الرببرية؟
()18
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وعلى �صعيد وا�سع �أي�ضا ،وقد خل�ص ليبتوف�سكي الفن املا بعد حداثي ب�أنه«:فن دون
ادعاء ،فن عفوي ،حر ،على �صورة املجتمع الرنج�سي والالمكرتث».
كان على الرواية �أن تتغري ،طاملا �أن جمتمع التوفري ،وجمتمع العفة ،وال�ضمري املهني،
وروح الت�ضحية ،واجلهد ،والدقة ،وال�سلطة ،والنزعة القومية ،والعدالة االجتماعية،
قد حتول �إلى جمتمع العفوية ،و�إجناز الذات ،واملتعة ،والدعاية ،والإعالن ،و�إن املناخ
العام �أخذ مييل �شيئا ف�شيئا نحو الفنتازي ،والرتاخي ،وال�ساخر ،والالذع� .إن عبادة
العفوية ،وثقافة التحليل النف�سي ،حتفزان االق�تراب �إلى ال��ذات ،و�إل��ى التحرر من
الأدوار وثقافة ما بعد احلداثة ،هي ثقافة ال�شعور بالتحرر الفردي املمتد �إلى جميع
الفئات ،كما يقول ال بيتوف�سكي ،وينبغي على كائن ما بعد احلداثة �أن يكون هادئا غري
مت�شنج ،ومرنا ،وم�سرتخ ًيا ،ومرتاخ ًيا� ،إنه قيمة كلية للح�ضور داخل املجتمع املعا�صر،
ويقول بوافيه ب�أن الإن�سان ما بعد احلداثي يريد �أن تكون له كلمة للت�أثري يف حياته ،ومل
يعد االن�صهار واردا ،فكل فرد يختار التعبري عن نف�سه ،و يقرر حياته طبقا مل�صاحله
اخلا�صة ،وكل فرد يريد ترتيب حياته ،و�إن النزعة الرنج�سية �ستكون ال�صورة الرمزية
التي هي �أكرث تعبريا عن ع�صرنا .
كان على الرواية �أن تنقل حتوالت املعنى و�ألعابه ،ف�إن كانت احلداثة ت�ست�سيغ طم�س
املعنى ف�إن ما بعد احلداثة يقف �أمام هذه التحوالت ويلغي الواقع الذي �أنتجها� ،إن ما
هو مهم هنا هو ظهور اال�ستهالك اجلماهريي ،واملتعوية املعممة ،وقد �أنتج جمتمع
التقنيات ثقافة متحورت حول حتقيق الأنا ،والتلقائية ،واملتعة ،وهكذا حتولت املتعوية
�إلى مبد�أ حموري للثقافة احلديثة ،وقد �أ�صبح املجتمع احلديث منق�سما؛ لأن النظام
التقني تتحكم فيه الفاعلية ،وحيز ال�سلطة ،والعدالة االجتماعية تتحكم فيها امل�ساواة،
والثقافة تتحكم فيها املتعوية� ،أما يف الرواية فقد �أ�صبحت عملية النفي ال حدود لها،
طاملا �أن اجلديد ال يلبث �أن ي�صبح قدميا ،بيد �أن النفي قد فقد قدرته على التجديد،
وهكذا �شهدنا مرحلة اندحار كامل للخلق والتجديد ،فقد �أ�صبح الفن غارقا يف
القوالب اجلاهزة ،وهو يف حالة تناق�ض �شامل مع الفعالية� ،إن الفن هو حامل الفردنة
()23

()24
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احلقيقي ،غري �أن الطليعة قد فقدت طبيعتها اال�ستفزازية ،ومل تعد قادرة على خلق �أي
توتر بينها وبني اجلمهور� ،أو بينها وبني النقاد ،بب�ساطة ذلك لأنه مل يعد بني اجلمهور
�أو بني النقاد مدافع عن النظام والتقاليد� ،أما املتعة فقد �أ�صبحت هي القيمة العليا
املحمولة من قبل اال�ستهالك اجلماهريي ،لقد �أ�صبحت هي القيمة املركزية للثقافة،
وهكذا على الفن �أن يعيد االعتبار �إلى املتعة ،فاحلداثة الفنية قد كفت عن �إرباك
النظام االجتماعي ،وحلت حملها الثقافة اجلماهريية التي �أ�صبحت هي التي تقود
النزاع مع النظام التقني ،وهكذا انتقلت الرواية �إلى موقع الثقافة اجلماهريية بلغتها
و�أ�سلوبها و�أحداثها مع تطوير خالق لأدواتها وتقنياتها؛ كي تالئم هذا التحول .
�إن كانت البنيوية تنتمي �إلى احلداثة ،ف�إن ما بعد البنيوية هو املعرب حقيقة َع َّما
بعد احلداثة ،وقد ف�ضح دريدا اجلوهرانية واملركزية املنطقية التي ا�صطبغت بها
البنيوية ،و�أ�صبح رد دريدا على �شرتاو�س الذي حمور الكتابة حول ال�صوت معربا عن
االختالف ،وهو �شكل الع�صر اجلديد ،ذلك لأن �شرتاو�س منح الكتابة؛ مفهوما مركزيا
بو�صفها �أبجدية �صوتية ،يف حني و�سع دريدا مفهوم الكتابة؛ لي�شمل البكتوغرامات
والهريوغليفيات والإيدوغرامات والكتابة امل�سمارية ،ويف الغراماتولوجيا التي طرحها
دريدا ف�إن الكتابة ال تنتج �إال انطالقا من اللعبة الدائمة للدال ولتفاعله واختالفه،
وهي القوة التمييزية للكتابة .
وقد طرح ما بعد البنيوية ا�سرتاتيجية كاملة «للما بعد» ،فقد ركز هابرما�س على
عدم ا�ستمرارية «املا بعد»� ،أما ن�سبة �إلى ليوتار ف�إن «املابعد» هي �شكل من �أ�شكال
العدمية القائمة على قمع املا�ضي ،يف حني طرح فريدريك جيم�سون مفهوما �أكرث
حداثة يف مراكمة الفكر والتيهان يف التعقيدات ،يف حني كان ليف�س يطالب مبحو
العالمات الفارقة ،ذلك لأنها ان�شداد م�ؤ�سف نحو الأ�سفل ،وعودة �إلى التنميط و�إلى
الإنتاج اجلماهريي الذي ترتكبه ال�صحافة والإع�لان وال�صناعة ال�سينماتغرافية،
وهكذا ف�إن ما بعد احلداثة ُي َع ُّد حركة حتليلية تتماثل مع املو�ضوعات التي ت�صفها.
�أما يف جمال الرواية فقد �أعاد باختني مواجهة املنظومة احلداثية االبت�سارية ،وذلك
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بتنظريه للخيال احلواري والكرنفايل والالجتان�س الن�صي و�إعادة االعتبار للثقافة
ال�شعبية ونهاية اليقينيات فيما يتعلق بالتنظري الثقايف� ،إن الرواية فيما بعد احلداثية
ترتكز يف �صناعتها �إلى م�سرح الفودفيل ،وم�سرح الإمياء ،والكوميديا الغرائبية �أكرث
مما تنتمي �إلى الرواية الواقعية الكال�سيكية ،مثلما �أف��اد التلفزيون وال�سينما من
رواية الألغاز والرواية البولي�سية ورواي��ات الرعب ،وهو الفن ال�شعبي الذي يقع بني
امليلودراما والبورل�سك وامل�شاهد ال�سحرية واملنوعات والأوبرا الكوميدية والكوميديا
املو�سيقية .وير�سم بودريار �صورة لع�صر ف�صامي ،حيث الأج�ساد والأرواح قد طغى
عليها ح�ضور الدعاية والتلفزيون ،و�أ�صبحت ترف�ض االقرتاب من الكائنات احلقيقية،
فالزائف بات يحل حمل احلقيقي ،و�أ�صبحنا نحن من م�ستهلكي ن�سخ الن�سخ و�صور
ال�صور ،ويتبنى بودريار خطابا �سرديا حداثيا منوذجيا ،وهو مو�ضوعة املدن الكربى،
وعلى الرواية �أن جت�سد قيم هذه املجتمعات اخلارجة عن اخليال املفهومي على حد
تعبري بودرديار � ،أما بالن�سبة �إلى دوكر فهي ترديد لقرن من الكتابة احلداثية حول
املدينة � ،أما املدينة ن�سبة �إلى يوتار فهي تفوق جمالية املجرد ،وعلى الرواية هنا
�أن تتحرر من املفهوم اخلطي والتجان�س والغائية ،وتنتهي �إلى تدمري �أرثوذك�سية
الفكر النقدي� ،إنها حتليل الفردنة واملتعة على حد تعبري ليبوفت�سكي ،وك��ان على
الرواية �أن تعك�س ت�آكل الهويات االجتماعية ،واالن�صراف عن الأيديولوجيا وال�سيا�سة
وعدم ا�ستقرار ال�شخ�صية ،فمجتمع ما بعد احلداثة ن�سبة �إلى ليبتوف�سكي هو جمتمع
الالمباالة اجلماهريية ،وجمتمع ال�شعور باالن�سحاق ،و�أ�صبح التجدد عاديا ،وترتبط
عملية ال�شخ�صنة برنج�سية الأفراد ،واال�ستقاللية ،وااللتحاق بالتجمعات ال�صغرية،
مثل :املدمنني على الكحول� ،أو امل�صابني بالت�أت�أة ،وهو �أ�شه مبجتمع اخلدمة الذاتية،
�إنه جمتمع املاكدونالدية على حد تعبري ريتزر ،وهو جمتمع يت�سم بالنزعة ال�شاملة،
نحو احلد من العالقات ال�سلطوية ،والزيادة يف اخليارات والتعددية .
جت�سد رواية ما بعد احلداثة التاريخ وقد �سلب معناه ،ومن َث َّم �ستن�شد �شيئا ف�شيئا
نحو عنا�صر الإمتاع :ال�سطرية ،والت�شويق ،وال�سخرية� .إن��ه مبد�أ اللذة وقد دخل
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مرحلة جديدة� ،إنه املعيار اجلمايل يف اخليارات اال�ستهالكية ،وميثل امتدادا ملبد�أ
اللذة ،ولي�س الولع بالتجارب املحدودة ،فهنالك املعلومة؛ لأن الف�ضول هو واحد من
�أ�س�س املجتمع ما بعد احلداثي ،وعلى الرواية �أن تركز على املعلومات التي تخ�ص
عامل الأنا�سة ،وعليها �أن تتوقف عن الإحاطة بالأ�سلوب اخلا�ص نحو مفعول ت�أويلي
للمعلومات ،و�إخراجها من مكانها احلقيقي و�إزاحتها ،وهنالك الفنطازيا ،والأكزوتية،
والتقاليد الفلكلورية وال�شعبية ،و�إحياء النزعات الإثنية والإقليمية ،وبعث الطابع
الأثنوغرايف للطوائف والأدي��ان ،لقد �أنهت الرواية ما بعد احلداثية نقاء اللغة كليا،
ومل تعد حتفل بالكتابة ال�شعرية والبالغة الكبرية املن�ضبطة ،و�أحلت حملها اللهجات
العامية ،والكلمات الأجنبية ،والواقع الل�ساين املجزء واملنف�صل ،وامل��زاح ،والنكتة،
وال�سخرية ،وهي الفكرة التي تقوم ب�إزاحة مركز الغريية ن�سبة �إلى الذات ،وتدمري
الهوية املطلقة ،كما �أنها تف�سح املجال �إلى الهوية املهجنة ،والإجنا�سية املولدة ،وكل ما
�أ�شار �إليه �إ�سكاربيتا مبفهوم «عدم النقاء» يف املجال الأ�ستطيقي .
ومن هنا ف�إن الرواية بالن�سبة �إلى ما بعد احلداثية حينما تعار�ض املعنى احلديث
للتاريخ ف�إنها تتخلى عن مقولة اجلديد ،ومقولة التطور؛ ل�صالح �إعادة النظر ب�أ�شكال
املا�ضي ،كما يقول �أمربتو �إيكو ،وهو �إجابة حقيقية عن �شعور الريبة وعدم اليقني ،
و�أن��ا هنا �أ�ستخدم عنوان رواي��ة «مبد�أ عدم اليقني» ملي�ش�سيل ريو ،والتي جعل منها
ليوتار املعيار التحديدي ملا بعد احلداثة .ويحدد مارك غونتار فر�ضيتني عن الرواية
بالن�سبة �إلى ما بعد احلداثية� ،أوال:
�إن تاريخ الرواية احلديثة قد بد�أ يف القرن ال�سابع ع�شر ،وقد بلغ �أوجه مع الرواية
اجلديدة التي قادت هذا اجلن�س �إلى حدود �إغالقه.
ثانيا� :إن مل ت�شكل الرواية اجلديدة مدر�سة باملعنى احل�صري للكلمة ،ف�إنه من
املمكن عدها ظاهرة طليعية ،بكل ما تت�سم به احلداثة من طليعية ،وه��ي� :إرادة
االنقطاع عن التقليد املتحجر ،واالهتمام بالتجديد ،والتجريب ،ون�شر الن�صو�ص
– البيانات ذات الطابع ال�سجايل ،ويذكر غونتار بع�ض عناوين املقاالت التي كتبها
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�آالن روب غرييه مثل« :الطريق �إلى رواية امل�ستقبل» ،و«حول بع�ض املفاهيم البالية»،
و«رواي��ة جديدة �إن�سان جديد» � ،أما فيما يخ�ص ناتايل �ساروت ف�إن دفاعها عن
الروائيني اجلدد يف كتابها «ع�صر ال�شك» ف�إنها ت�ستعري �أفكارها الأ�سا�سية من
خطاب احلداثة ذاته ،مثل التجديد ،والتحرر ،والتطور ،وجتاوز كل ما هو مفرو�ض
وتقليدي وميت ،وكل هذه العبارات هي من قامو�س الفكر احلداثي دون �شك .وذلك
لأنها ت�ؤمن بالأ�صالة ،وحتاول �أن ت�صل �إلى حدود ماكنة �سردية ذات �سمة جتريبية و
حتديثية ،غري ب�أن غونتار يعتقد ب�أن الرواية اجلديدة كانت تزعج عادات القارئ �إلى
حد �أنها مل تفلح �أبدا يف �أن توحد نف�سها مع عدد كبري من القراء الدائمني على رغم
ما حققته من جناح ن�سبي لدى فريق من جمهور املخت�صني.
التقنيات ال�سردية
يف رواية ما بعد احلداثة
طرح �أمربتو �إيكو �س�ؤاال مهما ،وهو :هل ميكن �أن تكون هناك رواية ال تنزع �إلى
الهروب �إلى اخليال ،ورغم ذلك حتتفظ بقدرتها على الإمتاع؟ وقد احتفى �أمربتو �إيكو
بـ «عودة احلبكة» عن طريق الإعجاب بعدد من ال�صفحات القيمة يف �أدب دوما ،
ويعتقد �أمربتو �إيكو �أن �إعادة اكت�شاف احلبكة والقدرة على الإمتاع �أدركها �أ�صحاب
نظريات ما بعد احلداثة الأمريكيون ،وقد حدد توقف احلداثة عند تدمري ال�شخ�صية
و�إلغائها والو�صول �إلى املجرد وغري الر�سمي يف الفن ،وو�صل الأدب �إلى �صورة تدمري
احل��وار ،وال�صمت ،وال�صفحة البي�ضاء ،ويف املو�سيقى �إل��ى جت��اوز الالنغمية و�إلى
ال�صخب وال�صمت املطبق ،ويرى �إيكو وجوب بعث املا�ضي من جديد؛ لأنه ال ينبغي
تدمريه ،حيث �إن تدمريه ي�ؤدي �إلى ال�صمت ،وينبغي �أن يت�سم هذا الإحياء بال�سخرية
ال بالرباءة ،وبوجوب اللغة ال�شارحة ،وامليتا�سرد ،وامليتان�صية  .بل ي�صل فيدلر �إلى
اال�ستفزاز حني يثني على روايات �شعبية مثل «املوهيكان الأخري» ،ويت�ساءل فيما �إذا
كان هناك رواية مثل «كوخ العم توم» ميكن قراءتها بنف�س احلما�س واللهفة يف املطبخ
وغرفة املعي�شة.
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يف الواقع ،هنالك �إ�صرار على الفن ال�شعبي والأدب الذي يحبه العامة؛ لأنه يخرتق
احلواجز بني الفن والإمتاع ،ولكن على �أدب ما بعد احلداثة �أن يكون خمتلفا كليا عن
الفن ال�شعبي يف التكنيك والنربة ،كما تقول ليندا هات�شيون  ،وترى الأخرية �أن رواية
ما بعد احلداثة متيل �إلى اال�ستفهام والتعليم ،وحددت رواية ما بعد احلداثة بتقنية
معينة هي« :امليتا�سرد التاريخي» ،وهكذا ف�إن هذه الرواية ال تنفي املا�ضي وال حتقره،
ولكن الروائي ي�ستخدم ال�سخرية واملفارقة؛ لتقرير امل�سافة النقدية التي ينا�صب بها
العداء لكل ما هو تاريخي.
�إن رواية ما بعد احلداثة هي �أوال فكر ينبثق من كل ما هو منف�صل ،ومتغاير عن
خ�صائ�ص رواية احلداثة وجتلياتها يف رواية تيار الوعي والرواية اجلديدة ،كما و�إن
لديها خ�صائ�صها وتقنياتها ال�سردية الأخ��رى ،مثل :الكوالج ،وال�شذرات ،وتهجني
الن�ص ،حيث يعرب الكوالج عن جتربة توافقية ،وهي تزامن �سرد حدثني �أو �أكرث يف
�أماكن خمتلفة ،من غري انتقال ،وهذه الو�سيلة تعرب اليوم عن تغاير جتربتنا للواقع،
حيث يخلق النقل اجلوي جتاورا بني الثقافات املختلفة ،مما ي�سبب متثيال متقطعا� ،إن
هذا االختزال الزمني الذي حتققه الرحلة يف الطائرة يت�صاحب مع العوملة الثقافية،
وت�ضاعف املعلومة الثقافية ،كما �أن ازدياد الو�سائل وال�صور داخل الف�ضاء الإعالمي
�أدى �إل��ى ممار�سة مابعد حداثية تتمثل يف االنتقال ال�سريع يف م�شاهدة حمطات
التلفزيون ،والتنقل من حمطة �إلى �أخرى ،وك�أننا نحيا يف عامل الرتاكب والكوالج،
حيث �أ�صبح املتقطع و�سيلة كونية.
وقد بني مي�شيل بوتور بعد �أن تخلى عن التجريب الروائي يف رواية « املتحرك» كيف
تتحلل ال�سردية داخل الكوالج كليا ،وقد �سعى �إلى �إعادة �إنتاج الأثر املوزائيكي طبقا
لل�صيغة اجلدولية ،وعرب يف هذه الرواية عن التنوع الالمتناهي لقارة �أمريكا ال�شمالية،
وهو نوع من املمار�سات املا بعد حداثية للكتابة ،ثم د�شن بوتور يف روايته «املرتدة» �شكال
ا�ستطيقيا قدميا هو «ال�شذرات» وكممار�سة تقنية ف�إن ال�شذرات تعود �إلى املا�ضي� ،إلى
الع�صور القدمية ،ف�إن عربت عن فو�ضى العامل لدى فالريي ،وامتازت بالق�صدية
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الفنية ،ف�إنها تهتز �أمام الرواية اجلديدة ،وتف�سح املجال النزياح القول امل�أثور من بيان
احلقيقة الكلية يف حداثة فالريي �إلى بيان حقيقة الذاتية امل�شو�شة املن�سحرة بالكالم،
وت�صبح ال�شذرة عبارة عن مالحظة تتحرك بال�ضد من ال�صيغة ال�سردية ،وهي يف
الوقت ذاته –كما يف الظالل الهاربة لبا�سكال كينيار-ممار�سة ن�صية متنح االمتياز
لالنعزالية اجلزرية ،و�إلى الت�شرذم املتعدد العنا�صر ،وال ت�شكل خليطا م�ؤلفا� ،إمنا هي
كتابة �شذرانية متقطعة ،تدخل متجان�سة مع حالة ما بعد احلداثة.
و�أ�سطع دليل على هذه التقنية ،هو ما �صنعه جورج بريو�س يف «�أوراق متال�صقة»،
فقد �صنع �شذرات متال�صقة تقوم بقلب املجاميع املنظمة والبناءات ال�سردية الكربى،
وهو نوع من التعلق باالختالل بال�ضد من فكرة البناء املتجان�س واملوحد ،وبال�ضد
من الن�ص الكلي امل�شيد على �أ�سا�س تراتبي يف التنظيم ،وهي التقنية ذاتها التي
ا�ستخدمها عبدالكبري اخلطيبي يف رواية «مالحظات التودد» فهي �شذرات جممعة
من كل متخيل ،غري �أنها تن�ش�أ من خالل عزلتها وتفرقها ،وقد و�صفه مارك غونتار
جتل «للفكر الواهن» الذي طرحه جياين فاتيمو � ،أي مبعنى �آخر هو انهيار
ب�أنه ٍ
ميتا�سرديات احلداثة ،وميكننا تبني هذه التقنية يف �أعمال روالند بارت ،ويف «ذكريات
باردة» لبودريار ،و«�صحيفة اخلارج» لآرنو ،ويف الرواية الفرانكفونية الواقعة بعيدا عن
املركز ،واملنزاحة بف�ضل التغاير الأل�سني ،وال�سمة الثقافية املهجنة ،و�إن كانت الآداب
الفرانكفونية �سليلة الكولنيالية �آدابا نظالية� ،إال �أن �أ�شكالها التهدميية تنتمي �إلى تطور
الثنائية اللغوية ،وهي �شكل من �أ�شكال ما بعد الكولنيالية ،وذلك ال�ستخدامها الثنائية
اللغوية ،والتي ك�شفت داخل الكتابة نوعا من الغريية والآخرية ،وفتحت �أمام الرواية
الإ�شكالية املابعد حداثية الوجود املنقطع غري املت�صل للهوية الوطنية� ،إنها رواية
متعددة الل�سان ،متعددة الثقافات ،وقد حولت مفهوم الهوية من مفهوم الهوية –
اجلذر نحو مفهوم الهوية املتحولة واملن�شطرة واملتعددة ،وقد �أ�صبحت الرواية متعددة
العنا�صر ،ومنزاحة عن الثقافة الأ�صل ،كما جندها يف روايات جزر الأنتيل ،وروايات
املغرب العربي ،روايات الطاهر بن جلون الأخ�يرة ،ورواي��ات عبد الكبري اخلطيبي،
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ون�صو�ص عبد الوهاب م�ؤدب.
بعد توافق مبادئ كتابات املنقطع مع فكر االختالف كان هنالك طريق �آخر قامت
الرواية املعا�صرة با�ستك�شافه ،هو «امليتان�صية».
املق�صود بامليتان�صية :هي �صيغة انعكا�سية متميزة ،حيث يلج�أ كل ن�ص عند كتابته
بالتعليق على نف�سه ،وهي و�سيلة قدمية يف الواقع حتيلنا �إلى �شترين ،و�إلى ديدرو ،بيد �أن
ا�ستخدامها املكثف الآن جعل منها ظاهرة مميزة للرواية ،بل �إن «جانيت �أم باتر�سن»
حددتها بو�صفها �إح��دى املعايري الأ�سا�سية للرواية فيما بعد احلداثة ،حيث ي�أخذ
الروائي يف الغالب �صورة الكاتب املن�شبك يف م�شكالت الكتابة ،وجند هذه اخلا�صية
على نحو وا�ضح يف روايات ميالن كونديرا وبرنار نويل وجاك ريو ولوران غوتييه ،حيث
يعمد كونديرا �إلى �إبراز العمل ال�سردي بو�صفه عمال لعبيا و�ساخرا بال�ضد من الق�صد
الأنطولوجي �أو الوجودي للكتابة ،وعند جاك ريو ،ف�إن امليتان�ص يتحول �إلى وح�ش
يلتهم الرواية برمتها ،بل �إن ال�سرد يف روايته «الأرنطي�سة اجلميلة» هو عمل ثانوي
ن�سبة �إلى التعليق الذي يرتجم عن خميلة عالية ،وكتابة تك�شف من خالل ال�سخرية
والتهكم القواعد اخلفية وامل�شفرة خلطاب ال ميلك ت�أثريا يف الواقع� ،أما لوران غوتييه
فقد �أح��دث خلخلة حقيقية يف روايته الغريبة «مالحظات تقنية و�صيغ ا�ستخدام»
للميتان�صية ذاتها ،وذلك من خالل تقليد �ساخر لأديولوجيا التطور والتكنولوجيا التي
�أ�س�ستها احلداثة ،وب�شكل عام ف�إن توافر امليتان�صية على نحو مفرط يف رواية مابعد
احلداثة يعد اندحارا للفكر على خلفية زيادة املعلومة وتطعيم و�سائل التو�سط ،ومن
هنا ف�إن الرواية امليتان�صية تعرب عن فقدان الثقة بالواقع الذي يطالب ب�إعادة تعريف
له ،وتعرب عن حتررها من االلتزام بو�ساطة نوع من الرتاجع اللعبي والرنج�سي.
ومن التقنيات اجلديدة التي ا�ستخدمتها روايات ما بعد احلداثة يف الت�سعينات هو
�إعادة ال�سرد ،كما ي�شري �إلى ذلك كيبدي فارغا و�صويف بريتو.
�إن �إعادة �سردية الرواية تتطابق يف الأدب مع مراجعة �أ�شكال املا�ضي ،التي ن�ص
عليه فن العمارة ما بعد احلداثي «ريكاردو بوفيل..مثال» وكذلك ما بعد الطالئعيني،
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مثل �شيا ،وكليمنت ،وهي ح�سب �أمربتو �إيكو �إع��ادة �ساخرة ،ت�أخذ يف ال�سرد �شكل
العودة �إلى ال�سطرية ،وهي �إعادة نوع من الراحة يف القراءة بال�ضد من منغ�صات
القراءة يف الرواية اجلديدة ،غري �أن هذه ال�سطرية ال تنطوي بال�ضرورة على عودة
�إلى وظيفية احلبكة� ،أو �إلى ت�سل�سل من نوع واقعي للأحداث ،كما هي عند �أمربتو �إيكو،
فروايات ج.ب.تو�سان تف�ضل التتابع على ال�سببية حتى داخل الرتكيب النحوي للجملة،
ولذا ف�إنه يخلق نوعا من التجاور ،على العك�س من التتابع ،وحتيل ال�سطرية لدى ماري
ردونية �إلى ال�سببية النمطية للحكاية ،التي تكون وظائفها م�ؤ�شرة على رواية مثل «روز
ميلي روز» التي �صدرت يف العام  ،1987باثنتي ع�شرة �صورة حلظية «بوالريد» ،قامت
الراوية ميلي بد�سها يف كرا�ستها ،وهي ا�ستعارة كلية وبديلة من ال�سرد ،ويعتقد ماك
غونتار �أنها «مل�صق احلد الأدنى الذي ي�شري �إلى تفاهة الأحداث املعرو�ضة».
�إن املراد من �إعادة ال�سرد يف الرواية التي بعد احلداثية هو حمو حقل البدهيات
الذي يريد من ال�شخ�صيات �أن تعطينا االنطباع �أنها تنبثق من نهاية العامل� ،أو �أن
الأ�شياء تقرر وفق تطورها وتقدمها ،ومن َث َّم يتحول ال�سرد �إلى وعي م�سرمن للواقع� ،إن
نهاية التاريخ تتوافق مع ما ي�سميه جيل ليبتوف�سكي �أفول الواجبات ويتم التعبري عنها
بنوع من ال�صياغة ال�سردية التي يهيمن عليها مبد�أ عدم اليقني ،كما لو كان الواقع
افرتا�ضيا� ،أو واقع ما بني املحتمل وامل�شكوك فيه ،ومن هنا جاءت بع�ض الإحاالت �إلى
امليكانيكية الكمية ومفارقاتها ،كما يف رواية «ال�سيد» جلون فيليب تو�سان ،وقد ا�ستخدم
مي�شيل هولبيك الفيزياء اجلزئية؛ للتعبري عن ال�سلوك امل�شكوك فيه ل�شخ�صيات
رواياته ،وقد �أراد من خالل هذا اال�ستخدام معاينة االنحراف يف املجتمع الليربايل
الذي يتمركز يف اال�ضطراب اجلن�سي واال�ستهالكي للمجتمع ما بعد احلداثي� ،أما
ماري داريو�سك فقد اختارت يف رواية «بديهية» التي �صدرت يف العام  1998نوعا من
اال�ستعارة؛ لتذكر بفقدان املرجع الأخالقي ،والعالقة املرتددة �إزاء ا�ضطرابات الواقع
الذي يزداد عتمة.
و�أخريا ف�إن �أحد ال�سبل احلالية لإعادة ال�سرد تكمن يف التخييل الذاتي الذي يقيم
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مبد�أ ال�شك ،وقانون الغريية الذي ينبثق من �صميم م�س�ألة الذات ،بل ينبثق �أحيانا حتى
يف ال�سياق ال�سريوي املقنن ب�إحكام ،وب�إمكاننا �أن نذكر رواية «�أبناء» ل�سريج دبروف�سكي
الذي �أبدع يف تقنية �إعادة ال�سرد ،وهنالك �أي�ضا روايات موديانو حول جمازات ال�سرية
الذاتية ،وحتى ثالثية �أالن روب غرييه التي ابتعد فيها عن التجريب الروائي القدمي،
يف «املر�آة التي تعود/مالئكي �أو ال�سحر/و�آخر �أيام كورنت» وال�صادرة يف العام ،1994
وميكننا �أن نعرث بقوة على �إع��ادة ال�سرد يف رواي��ات دومنيك فيارت ،وكذلك ال�سري
املختلقة التي كتبها بيري مي�شون وجريار ما�سيه ،وهنالك من يعيد كتابة �سري الأدباء
ب�شكل خيايل ،فقد قام دانييل �أو�سرت ب�إعادة كتابة �سرية فالريي يف رواية حتمل عنوان
«الفا�صلة» ،وقد �صدرت يف العام  ،1987وهناك نلتقي بكتاب حقيقيني ،مثل رامبو
ومالرميه و�أندريه جيد.
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