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سلطة التخييل ..ملاذا نحب الحكايات؟
فانسان جوف

محمود عبد الغني *
�إن املت�أمل يف تاريخ احلكايات� ،أو تاريخ احلكي ،ولو �أنه من ال�صعب احلديث عن وجود تاريخ لهذا ال�صنف من �أن�شطة العقل ،يالحظ ما �أحدثه هذا الرتاكم املده�ش يف تاريخ
الب�شر ،وهذا �أمر ال ميكن ح�صره .فتقريب ًا كل مرا�صد القراءة ت�سجل النجاح االجتماعي لل�سرد بحيث جتاوز حدود الأجيال والطبقات االجتماعية .فح�سب مر�صد
اقت�صاد الكتاب ،من بني  31كتاب ًا الأكرث مبيع ًا يف فرن�سا �سنة  ،2016جند �أغلبية �ساحقة من جن�س الرواية (منها روايات غيوم مي�سو ومارك ليفي على ر�أ�س الالئحة).
لكن التخييل الن�صي اليوم يجد مناف�س ًا �شر�س ًا يتمثل يف الأفالم امل�سل�سلة التليفزيونية التي ت�سجل ن�سبة م�شاهدة وا�ستهالك يف ارتفاع م�ضطرد .ففي كل � 3ساعات و45
دقيقة يكر�سها كل فرد يوميا مل�شاهدة التليفزيون ،ف�إن الأفالم �أو الربامج اخليالية التليفزيونية متثل الأكرث م�شاهدة (ربع الربامج املتاب َعة) .وت�سجل املقارنات �أنه بينما
يف املا�ضي كان ال�شخ�ص يلج�أ للرتفيه عن نف�سه ،بعد يوم من العمل ،بقراءة ق�ص�ص الر�سوم امل�ص َورة �أو باالنخراط يف �ألعاب الفيديو� ،أ�صبح ال�شباب (والأ�صغر �سن ًا منهم)
يغو�صون اليوم يف ال�سال�سل املتخيلة ،الأمريكية غالب ًا .لكن حني يتعلق الأمر بالروايات ،امل�سل�سالت ،الأفالم �أو الر�سوم امل�صورة ،ف�إننا نكون �أمام التخييل ال�سردي.

رهانُ الكتاب
ي��ح��اول ال��ب��اح��ث «ف��ان�����س��ان ج���وف» فهم م�صدر قوة
ج��ذب ال�����س��رد ،ال��ت��ي ه��ي لي�ست ظ��رف��ي��ة .فما ال��ذي
يدفعنا �إىل فتح ال�صفحات الأوىل من كتاب معني؟
وال��ذه��اب �إىل قاعة ال�سينما؟ وال�شروع يف م�شاهدة
�سل�سلة تليفزيونية م��ا؟ ميكن �أي�ضاً �إ�ضافة �أ�سئلة
�أخرى :ما �أن يحدث اللقاء الأول مع احلكاية ،ملاذا،
يف �أغلب احل��االت ،جند �صعوبة يف االنف�صال عنها؟
وكيف ميكن تف�سري ذلك ال�شعور الغام�ض باحلزن،
�أثناء انفكاك العقدة ،الذي ينتابنا حني ن�ضطر �إىل
م��غ��ادرة ع��امل و�شخ�صيات احلكاية؟ باخت�صار ،ملاذا
نحب احلكايات �إىل هذه الدرجة؟
�إننا يف قلب ق�ضية لذة ال�سرد ،التي ال ميكن النظر
�إليها من وجهة نظر ثقافية فقط ،فنكون م�ضطرين
�إىل ط��رح ���س���ؤال �سليم :م��ا ال���ذي يجعل ال��ن��ا���س يف
مرحلة معينة� ،أو يف طبقة اجتماعية معينة ،يهتمون
بهذا ال�صنف من �أ�صناف التخيل؟ لكن على م�ستوى
«�أنرثوبولوجي» (مع كل احلذر جتاه هذا امل�صطلح)،
كيف ميكن تف�سري اجنذاب النا�س �إىل احلكايات؟ عن
ماذا يبحثون فيها ،وماذا يجدون فيها؟ رمباً وجدوا
ه��دف��اً يفي�ض ع��ن الت�سمية؟ رمب��ا ه��ذا ه��و اجل��واب
املح َتمل .لكن ،قد ُن�شبع ف�ضولنا �إذا �أكدنا �أنه كلما
كانت ال�شباك كبرية قب�ضنا على �شيء ،على �صيد ما.
�إ َّن ه���ذه الإ���ش��ك��ال��ي��ة م��و���ض��وع ح��دي��ث��ن��ا ،ه��ي قدمية
ج���دًّا ،كما ال يخفى على �إدراك���ن���ا .فمنذ �أف�لاط��ون
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(اجلمهورية) و�أر�سطو (ال�شعرية) �إىل ب��ول ريكور
(ال��زم��ن وال�����س��رد) ،وال�����س���ؤال م�ستمر ومكثف حول
� ُ��س��ل��ط احل���ك���اي���ة وم��������آالت ���س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى ال��ع��ق��ل
الإن�����س��اين .ميكن ال��ق��ول �إن امل���ؤل��ف ،فان�سان ج��وف،
وه��و ي��واج��ه ه��ذه الق�ضايا واال���س��ت��ف��ه��ام��ات ،يقرتح
حتلي ً
ال ترتافق فيه حقول ومناهج متنوعة و�شتى:
ال�شعرية ،الرباغماتية ،نظريات القراءة والتحليل
ال��ن��ف�����س��ي امل���ع���ريف ،وك���ل ط��م��وح��ه ،م���ن خ�ل�ال ذل���ك،
امل�����س��اه��م��ة يف ال��ت���أم��ل ب��اال���س��ت��ف��ادة م���ن م�ستجدات
ال�سرديات وال��درا���س��ات ح��ول التخييل ،التي عرفت
تطوراً ُمبهراً يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.
وي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك��ل ت��ل��ك الأه�����داف مب��ث��اب��ة �أه����داف
ُ
�ُ��ص��غ��رى يف م���دار ال��ه��دف الأك��ب�ر ،واملتجلي يف فهم
�أف�����ض��ل ل��وظ��ي��ف��ة ال���ق���راءة (امل����ؤل���ف ي�ستعمل كلمة
«ق�����راءة» ب��اع��ت��ب��اره��ا م�صطلحاً ���ش��ام�ل ً
ا ي��ح��ي��ل �إىل
العالقة بالن�صو�ص املكتوبة �أو املتعلقة بال�سينما
والتليفزيون) ،مع �إعطاء �أدوات لدرا�سة الن�صو�ص.
وك��ل ذل��ك ينخرط يف النقا�ش احل���ايل ح��ول قيمة
احل��ك��اي��ات ،وغ��اي��ة ال���درا����س���ات الأدب���ي���ة .وم���ن �أج��ل
القب�ض على �سر �سحر ال�سرد ،تطرق بالتتابع لأ�سئلة
«املنفعة»« ،الإح�����س��ا���س» و»ال�شعور اجل��م��ايل» .لكن،
جب عليه �أي�ضاً الت�سا�ؤل حول مظاهر الإ�شباع التي
َو َ
تلي فعل القراءة� :إذا ما جذبتنا حكاية ما  ،فلأنها
�أي�ضاً من املحتمل �أن حتملنا معها فيما بعد ،ما �أن
تنتهي القراءة �أو امل�شاهدة.

املنفعة غري املنتظرة
ال��ت��خ��ي��ي��ل ع���امل غ�ي�ر م���وج���ود ،ف���ان���ط���ازيُ ،م�� َت��لَ��ق
وم�صنوع من طرف فنان يعي جيداً �أنه يخلق �شيئاً
مل ي��ك��ن م���وج���وداً م���ن ق��ب��ل .ي��ه��ج��ر ال���ق���ارئ ع��امل��ه،
ب�شكل م�ؤقت ،ك�أنه مل يجد منفعته فيه ويعانق عاملاً
مفارقاً .فكيف لهذه العوامل غري املوجودة ا�ستطاعت
�أن جتلب اهتمامه؟ ميكن الت�أكيد �أنه مل تتم درا�سة
م�س�ألة املنفعة هذه من قبل بال�شكل الكايف .با�ستثناء
درا���س��ة حتمل ع��ن��وان «�إن��ت��اج املنفعة ال��روائ��ي��ة» (يف
جزئني) ل�شارل غريفل ،ال�صادرة �سنة  ،1973لكنها
تناولت الق�ضية من خالل منت روائي حمدد و�ضيق.
�إن منفعة احلكاية ،وال�سرد عموماً ،والتخييل الفني
ب�شكل �أع��م ،تكمن عند غالبية النا�س يف الأحا�سي�س
التي ت�ستدعيها ،وتفي�ض بها ،ه��ذه الأع��م��ال .فعن
�س�ؤال« :ملادا �أحببتُ هذا الكتاب (هذا الفيلم� ،ألبوم
ال�صور ه��ذا)؟» ن�سمع يف الغالب ه��ذا اجل���واب»:لأن
الق�صة حركتني ،هزتني ،قلبت كياين ».هنا يدافع
ال���دار����س ع��ن ه���ذه ال��ف��ك��رة �أ���س��ا���س��ي��ة :ال مي��ك��ن لأي
حكاية �أن تثري اهتمامنا دون توفرها على حد �أدنى
من املفاج�أة ،من الال ُمن َت َظر ( �سواء كان يف املحتوى
�أو يف ال�شكل الذي يتوا�صل به) .وهذا الأمر يتحدد
من خالل بنية ال»ر�سالة» التي يبعثها.
لكن قبل ال�����ش��روع يف درا���س��ة ه��ذه املنفعة املنطوية
عليها كل �أ�شكال التخييل ،ومنها احلكايات طبعاً،
الب�����د م����ن ال����رج����وع �إىل ت��ف��ك��ي��ك ب��ن��ي��ة احل���ك���اي���ات
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عتب حكايات اعتيادية ،لأنها حتيل
الواقعية ،والتي ُت َ
على ح��دث واقعي �أو �أح��ادي��ث و�أح���داث حقيقية� .إن
املنفعة يف هذه احلكايات االعتيادية ،ح�سب امل�ؤلف،
ك��ان��ت مو�ضوع درا���س��ة للتحليل النف�سي الإدراك����ي.
ورغم االختالفات املوجودة بني احلكايات التخييلية
واحل��ك��اي��ات الواقعية ،فعن م�شروع درا���س��ة مقارنة
لهذا النوع من ال�سرود ميكن �أن يكون نقطة انطالق
هائلة ،متكن من القب�ض على خ�صائ�ص التخييل.
وم����ن وج���ه���ة ن��ظ��ر م��ع��ي��ن��ة ،مي��ك��ن اع��ت��ب��ار ك���ل نقل
للمعلومات ���س��رداً جنينياً� .إن نقل فعل �أو ح��دث ال
يحتوي على ال��دالل��ة �إال بارتباط م��ع الإح��ال��ة �إىل
خلفية �ضمنية يقدم بخ�صو�صها احل��دث �أو الفعل
خ�صو�صية معينة .ف�إذا قلت :هذا ال�صباح ،تعر�ضت
حل��ادث��ة �سري و�أن���ا متوجه �إىل العمل»� .إن احلادثة
تقدم نف�سها باعتبارها حدثاً غري منتظر يف �سياق
يتوجه فيه ك��ل ال��ن��ا���س �صباحاً �إىل العمل دون �أن
تعرت�ضهم �أي م�شاكل .هكذا ،ف�إن كل توا�صل ي�ستند
ع��ل��ى امل��رح��ل��ت�ين الأول���ي���ت�ي�ن ل��ل��خ��ط��اط��ة ال�����س��ردي��ة.
لنعمل على التذكري هنا ب����أن ك��ل حكاية تفرت�ض،
على امل�ستوى املنطقي ،خم�س مراحل هي كالآتي:
مرحلة �أولية ،تعقيد ،حيوية ،انتقال ،مرحلة نهائية.
وقد �سبق �أن حدد بول الريفاي هذا النمط ال�سردي
يف درا���س��ت��ه ال��رائ��دة «التحليل ال(م��ورف��و) منطقي
لل�سرد» (بويتيك.)1974 ،
خ�صائ�ص ال�سرد التخييلي
ت���ن���درج ق�����راءة ال�������س���رد ،يف ال����واق����ع ،يف �إط�����ار نفعي
(براغماتي) فريد له قواعده اخلا�صة .لنذكر بها
بعجالة ،كما جاءت يف كتابنا احلايل.
�أ� -ضرورة وج��ود حد �أدن��ى من الوهم� :إن �أي حدث
عتب غري من َتظر حني ين�أى عن الوظيفة العادية
ُي َ
لعامل مرجعي .ولكي يفاجئ القارئ ،من ال�ضروري
�أن يحتوي العامل َ
املتخيل على حد �أدنى من الإيهام.
ب -احرتام ميثاق القراءة� :إذا كان انغمارنا يف عامل
احلكاية يعاين من درجة مبالغ فيها من الإيهام ،ف�إن
ذلك �س ُيزعج ميثاق القراءة .فكل جن�س �أدبي يت�أ�س�س
على عدد من االتفاقات تعمل على ر�سم �أفق انتظار
يه�ضمها القارئ ب�صفتها من قواعد اللعبة؛
ج -اف�ترا���ض امل��ن��ف��ع��ة :ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال�براغ��م��ات��ي،
ت��راف��ق ك��ل ق���راءة لأع��م��ال التخييل اف�ترا���ض وج��ود

على «الأ���ش��ي��اء الن�صية» ح�سب فان�سان ج��وف .هنا،
يقوم امل�ؤلف باختبار ملفوظني:
�»-1أهدي ُته وردة حمراء ووردة حمراء ووردة حمراء
ووردة حمراء ووردة حمراء».
�»-2أهديته وردة حمراء ،ثالث ورود �صفراء ووردة
برتقالية».
امل��ل��ف��وظ رق���م  1ق��اب��ل ل��ل�����ض��غ��ط :مي��ك��ن اخ��ت�����ص��اره
هكذا�« :أهديته خم�س ورود حمراء» دون فقدان �أدنى
معلومة .وذل��ك لي�س و�ضع امللفوظ � :2إذا حولناه
�إىل �صيغة�« :أهديته خم�س ورود» ،نكون قد فقدنا
التدقيق ح��ول ل��ون ال����ورود .ن��ق��ول �إذن �إن امللفوظ
الثاين (غري قابل لل�ضغط) �أكرث تعقيداً من الأول.
�إن طول الن�ص هو ،على العموم ،مظهر جيد لتطوير
تعقيد ملفوظ ما؛ دون التطرق للمظهر الأ�سلوبي،
فمن «امل�ستحيل ،م��ث�ل ً
ا ،تكثيف �أو اخت�صار و�صف
قبعة �شارل بوفاري يف رواية فلوبري «مدام بوفاري»،
�أو تب�سيط جملة ملار�سيل ب��رو���س��ت دون الت�ضحية
باملعلومات الأ�سا�سية» (ف .ج��وف) .املعقد �إذن ،هو
غري القابل لل�ضغط.
لقد عمل فان�سان جوف ،طيلة �صفحات الكتاب ،على
�إب����راز ك��ل ���ش��يء مثري وج���ذاب يف احل��ك��اي��ة ،وال�سرد
عموماً ،ويف كل الأع��م��ال التخييلية .لكنه رك��ز على
املحرك الكبري يف هذه اجلاذبية :العاطفة ،احلركة
الإح�سا�سية الن�شيطة التي تن�شط كل �شيء يف ال�سرد.
فاجلمهور الذي يبحث عن احلكايات ،هو يف الأ�صل
يبحث عن ما مي�سه ،ويحول �أعماقه .وبذلك يكون
قد ر�سم اخلطاطة الكربى لأه��داف كل احلكايات،
ولأه����داف ك��ل ال��ق��راء (وامل�ستمعني) ع�بر ال��ت��اري��خ.
وه���ذا يجعلنا ن��ق��ف ع��ن��د ق���وة الإح�����س��ا���س يف العمل
الفني باعتباره م�ؤ�شراً ،وانفعا ًال ال �إرادي��اً ي�ست�شعره
اجل�سد �أمام �سحر ال�سرد.

امل��ن��ف��ع��ة .وه�����ذه الأخ���ي��رة ت���وج���د �أي�������ض���اً يف ال�����س��رد
الواقعي� .إن التطرق �إىل �أحداث ال يجد فيها املتلقي
املالءمة الالزمة ي�ستدعي حتمياً الكثري من احلرية.
لنتخيل جمموعة من الأ�صدقاء يجل�سون يف مقهى.
وفج�أة �أحدهم قال« :بالأم�س ،ذهبتُ للمخبزة ل�شراء
اخلبز» .ثم توقف �سردُه هنا ،فبكل ت�أكيد �سي�س�أله
�أ�صدقا�ؤه »:وم��اذا بعد؟» �إن �س�ؤال :وم��اذا بعد؟ هو
بحث ال��ق��ارئ (امل�ستمع لل�سرد يف ه��ذه احل��ال��ة) عن
املنفعة يف ال�سرد.
املنفعة والتعقيد
حت����ت ع����ن����وان ف���رع���ي «امل���ن���ف���ع���ة ال��ه��رم��ي��ن��وت��ي��ك��ي��ة:
التعقيد» ،ي�ستدعي «فان�سان ج��وف» نظرية» عامل
الريا�ضيات كوملوغوروف ،الذي عو�ض االنطالق من
فكرة ال�شيء (ال�سرد) غري املن َت َظر ،يعطي فر�ضية
بديلة ع��ن ال��ن��اف��ع :التعقيد .ف����إذا ك��ان��ت حكاية ما
ت�ستدعي ف�ضولنا فلوجود طابع املفاج�أة ،كما �أنها
تفعل لأنها ت�ضم و�ضعيات من ال�صعوبة ا�ستخال�ص
داللتها .فح�سب عامل الريا�ضيات الرو�سي� ،إن ال�شيء --------------------------------
ي�صبح �أكرث تعقيداً حني ي�صعب «�ضغطه» (باملعنى •الكتاب« :سلطة التخييل ،لماذا نحب
املعلومات للم�صطلح :يف ع��امل املعلوميات� ،ضغط الحكايات؟».
املعطيات هو عملية ت�سمح بتخفي�ض حجم امللفات) -• .المؤلف :فانسان جوف.
�إن ال�شيء الأك�ثر تعقيداً هو �إذن ال��ذي ال ن�ستطيع • -الناشر،Armand Colin, France، 2020 :
و�صفه بطريقة خمت�صرة� ،إال �إذا متكنا م��ن و�ضع بالفرنسية.
الئحة �شاملة خل�صائ�صه :ال وج��ود لقاعدة ت�سمح
* أكاديمي وأديب مغربي
باخت�صار هذا البعد �أو ذاك .وهذا الأمر ي�صدق �أي�ضاً
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