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النص  -الكأاية
ؼؿكذماظـصماألدبيمضاسدةمارتؽازهميفماٌؽؿوب.مػؽذامزمددهمروالنمبارتم
مما مجعلماظعؿؾقةمتـؿؼلمعنم
ومبولمرؼؽور،مإغهماظؽالممومضدمأثؾؿؿهماظؽؿابة.1م ّ
سالضة معؿؽؾم م(عؤظف) مبلاعع م(عؿؾؼي) مإشم مسالضة مغص مبؼارئ .مإذ متغقبم
اٌواجفة ماظشػوؼة ،مصؿلؼط ماإلحاظـة مسؾى ماظعامل ،مو مسؾى ماٌؤظف مظقعادم
تأدقلفامعنمجدؼدماغطالضامعنمصعلماظؼراءة،ماٌؿؿوضعمميفماظـصمالمخارجه .م
شريمأنمصعلماظؼراءةمالمؼؽادمؼؿقررمعن موضعمإذؽاظيمتػرضهمخصوصقةم
اظـصماٌرتؾطةمبؽقػقةماذؿغاظهمسؾىماظؾغة.مومػيمطقػقةموعلماظـصمالمؼؽادم
ؼؼول مذقؽا مإذ مال مؼصري معـطوؼا مسؾى مععـى مععني مبؼدر معا مؼغدو محمقال مإشمم
إعؽانمؼػؿؿقهمصؽرماظؼارئمبشؽلمعؿعدد.مػؽذامؼؿأدسماظـصمعنمحقثمأغهم
غلقمظطرحمخقؾة ماٌعـىمطؿامؼؼولمبارت.2مصدخول ماظؾغةميفمظعؾةماإلعؽاغاتم
اظيت متؿفاوز معلؿوى ماظوزقػة ماظؿواصؾقة مأعر مال مميؽن مأن مؼؿوظد مسـه مإالّ مالم
غفائقةماظدالظة .م
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إذنمصؽقـوغةماظـصمالمتـػكمأنمتؽونماظؾغةمومضدمأصؾقتمدقؿقائقةمأيم
صضاءامضوظقامعػؿوحامسؾىمظعبماظعالعات.مصفومباظؿقدؼدماذؿغالمرعزيمسؾىم
اظدالمرمعلمعـهم(اظـص)مواحدًامعؿعدٍدًاميفمآنمواحدمعنمحقثماغهمصؿتميفم
اظؽؿابة،معؿعدٍدمعنمحقثمأغهمإعؽانماظؼراءة .م
عنمػـامغػفممأنماظؼارئمشاظًؾامعامؼعؿلمسؾىمهوؼلمصؿتماظـصميفماواهم
ععقٍن.مؼعؿلمسؾىمإغطاضهميفمحدودمأدواتماذؿغالماظؼراءةمومطقػقةماذؿغاهلا.م
ممّامضدمؼورٍطميفماخؿزالماظـصميفماألصقماحملدودمظألداةماٌـففقة.مومظـامأنم
غالحظمعامزمدثميفماٌؼارباتماٌؿعدٍدةمعنماٌـفجماظلقاضيمإشمماظـلؼي.مواظيتم
ؼؾدومععفا ماظـصمطأنمال مؼؼولمذقؽاميفمخضممعا مهاول مػذهماٌؼارباتمأنم
وعؾهمؼؼول،مصضالمسنمإذؽالماظػرزمبنيمعامؼؼوظهماٌـفجمومعامؼؼوظهماظـص.م
األعر ماظذي مزمقل مإشم مدؤال ماظؿأوؼل مباسؿؾاره مرؿوحا مإشم مهرؼر ماظـص معنم
ربؼة ماظؿػلري ماٌؾؿلر مظؾؿعـى مظؾدخول مبه ميف معغاعرة ماإلعؽان ،مأي مضراءةم
االحؿؿالمومعلاءظةماظذاتمظذاتفامعنمخالظه.

الأو ل

الأفسري

ؼرى مبول مرؼؽور مأن ماظـص ماظذي مػو مخطاب مأثؾؿؿه ماظؽؿابة ،مػو مساملم
علؿؼلمسنماظعاملماظػعؾي.مومعنمثممتصؾحمعفؿٍةماظـؼارئماٌؤوٍلمإضاعةماإلحاظةم
سؾىماظـعاملماظـػعؾيموماطؿشاف ماٌؤظفماغطالضامعن مدالالتماظـص.مشريمأنم
اإلذؽالماظذيمندمأغػلـامإزاءهمػومسالضةماظؿأوؼلمباظؿػلريم(اظؾـقويمخاصٍة)م
أؼنمؼؾؿؼقان؟مومأؼنمؼؿعارضان؟ م
ظقسماظؿأوؼلمعـففامحدؼثماظـشأةمصؼدممتماالذؿغالمبهمعـذماظؼدمميفمضراءةم
اظـصوص ماٌؼدٍدة مو متػلريػا مضؿن معصطؾح م"اهلريعـورقؼا" مHerméneutiqueم
طؿا ماذؿغـل مبـه ماظعؾؿاء مو ماٌػؽرون ماظعرب مو مادؿـؿروه ميف مضراءة ماظـصم
اظؼرآغي،معـل معامندهمسـدمابنمسربيميفماظػؿوحاتماٌؽقةمومابنمرذدميفم
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اظػؾلػة.مومالمتؽادمختؾومتػادريماظؼرآنماظؽرؼممعنمرؤىمتأوؼؾقةمعـلوبةمإشمم
بعضماظصقابةماظؽرامموماظؿابعني،مومعؿصوصةماظلـةماغطالضامعنمأحوالماظذاتم
يفماظعالضةمباهللمسزموجل .م
أعٍا ميف ماظغرب مصقعؿرب ماظػقؾلوف مػقدشر مأوٍل معن مادؿكدم ماظؿأوؼل مسؾىم
صعقدمأغطوظوجيميفمذرحمععـىماظؽائنمثممشاداعريمظقغدومععهمأطـرمعنمررؼؼةم
ومعـفجمإذمصارمصؾلػةمحداثةميفمضراءةماظؽؿابة .م
أعٍاماظطرحماظذيمؼؼدعهمبولمرؼؽورمخبصوصماظـصماألدبيمومػومعامؼفؿٍـام
عنمحقثمعـاضشةمسالضةماظؿأوؼلمباظؿػلري.مصإغهمؼـؾينمسؾىممماردؿهماظؿأوؼلم
اغطالضا معن مصؽرة ماظؿـؾقت م" "Fixationماظذي مزموٍل ماظؽالم مإشم مغص مبػعلم
اظؽؿابة.مطؿامؼرىمأغهمالمميؽنمأنمغؿقدثمسنماظؿأوؼلمإالّممبعارضؿهمباظؿػلريم
اٌـؾـق مخاصة معن مسؾوم ماظؾغة م(اظدرادات ماألظلـقة) .مصؽون مأن مظعامل ماظـصم
وضعًامعلؿؼالمزمؿفبمصقهماظعاملماظػعؾيمػومعلأظةمؼؿوظدمسـفامإعؽاغقؿانميفم
اظؼراءةم:مصإعٍامأنمغؿعاعلمععماظـصمداخلماغغالضهمومبعقدًامسنمأؼةمإحاظةم
خارجقة .مو مػـا مند مأغػلـا مغػلٍره مبوادطة مدرادة مسالضاته ماظداخؾقة مأيم
بوادطة مبـقؿه ماًاصٍة .مو مإعٍا مأن مدموٍظه مإشم مخطاب ،مأي مغعقده مإشم مضؾبم
اظؿواصلماييٍمصقغدومعػؿوحامسؾىماإلحاظة.مومػـامندغامغؤوٍظه .م
ػؽذامؼؿفؾّىميفماياظةماألوشمماٌوضفماظؿػلرييميفمتعؾققماإلحاظة.مظقؿفؾىم
يف ماياظة ماظـاغقة ماٌوضف ماظؿأوؼؾي مبرصع متعؾقق ماإلحاظة مػذا ،معع ماظعؾم مأنم
اظـصمأصالموميفماياظؿنيمؼظلمرمعلماظؼراءةمممؽـةمظؽوغهمؼظلمعػؿوحامسؾىم
ذيءمآخر،مباظرٍشممعنمإدرتاتقفقةمتعؾققماإلحاظةميفماظؼراءةماظؾـقوؼة.مأيمأغهم
ؼظلمؼلؿدسيماظؿأوؼلمومؼلؿدسيمإعؽاغقةمإغؿاجمخطابمجدؼدمعرتؾطمباظـصم
ومخمؿؾفمسـهميفمآن .م
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خاصية االمأالك
ثم مإن معا مميقٍز ماظؿأوؼل مأطـر مخاصٍقة ماالعؿالك مأي ماعؿالك مصفم معؿفددم
ظؾـص مو مظؾذات ماٌؤوٍظة مو مػي ماًاصٍقة ماظيت مؼؤطد مسؾقفا مذالؼر معاخرم
وبوظؿؿان .م
ؼشرحمبولمرؼؽورماظؿأوؼلممبعارضؿهمباظؿػلريم(اظؾـقويمخاصٍة)معنمحقثم
أنماألوٍلمؼرصعمتعؾققماإلحاظةماظيتمؼضعفاماظـاغيميفمعؼاربة ماظـص،مظقـؿفيم
إشم مأن مػذه ماٌعارضة مميؽن مأن متؾغى مإذا م ماسؿربغا مأن ماظؿػلري مميؽن مأنم
ؼؿؿػصلمععماظؿأوؼلمعنمحقثمأنماألوٍلمإبرازمظؾؾـقةموماظـاغيمدريميفماظطرؼقم
اظػؽريماظذيمؼػؿقهماظـص .م
إنمأداسماالعؿالكميفماظؿأوؼلمػومأنماظؼراءةمظقلتمصؼطمصفؿامظؾـص،مبلم
ظؾذاتماٌؤوٍظةميف ماظعالضةمباظـص ،مأي مأن ماظذات متؿأعـلمذاتفـامسؾـرمودارةم
اظرعوز،ماظعالعاتموماآلثارماظـؼاصقةممبامصقهمتػلريماظـصوصماظذيمدقؽونمشريم
ذي مصائدة مإذا ممل متؿم معن مخالظه مسؿؾقٍة مصفم ماظذات مظذاتفا مضؿن معا مؼلؿىم
باظؿػؽريماهلريوعقـورقؼيمظؾذات،مإذماظؿأدقسماظػؾلػيمظؾذاتمالمؼـػصلمسنم
اظؿأدقسماظػؾلػيمظؾؿعـى  .م
ػؽذا متؼومماظعالضةمباظـصمعنمعـظورماظؿأوؼلمسؾىمهوؼلماظشيءماظغرؼبم
إشممذيءمسمصٍماظذات.مطؿامػومايالميفمضراءةماظـصوصماألدبقةماظؼدميةميفم
اظزعن مايدؼث ميف مأصق معا مميؽن مأن متعـقه مظؾذات ماظؼارئة ميف موربة مايقاةم
واظوجودمساعٍة.مممّامؼعينمأنميفماظؿأوؼلمتغؾّبمسؾىماظؾعدماظـؼايفموماظؿارسمي،م
و ماغدعاج مطل معن متأوؼل ماظـص مو متأوؼل ماظذات مظذاتفا ميف معشروع مواحد مػوم
عشروعماظؼراءة،مطؿشروعمضراءةمتراثـاماألدبيماظعربي،مإذمميؽنمأنمؼلؿعقدم
جمؾةماظعربموماظػؽرماظعاٌي-.مسددماظـاظث،م.8988
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اظـصمحرطؿهماإلحاظقةمػاظيتمؼؼطعفامومؼعؾؼفاماظؿػلريؼميفماواهمساملماظؼارئم
ضؿنمإذؽاالتممسصره،مومإذؽاالتماظوسيمباظوجود .م
ومػوماألعرماظذيمؼؤطدهمطادريرميفماظؿأوؼلماألدبيمعنمحقثمأغهمالمميؽنم
صفممغصماٌاضيميفمتارسمقؿهمإذامملمؼؿقؼقماالغدعاجمبنيماألصقماألصؾيمظؾـصم
وماألصقماظالحقمياضرماٌػلٍر.مإذمأنمعػفومماألصقمأعرمأداسميفمسؾمماظؿأوؼلم
اظػؾلػي مو ماألدبي ماظؿارسمي مظػفم مخمؿؾف معؼابل م مشريؼة مأصؼيٍ ماظؿفربةم
اٌاضقةموماظؿفربةماياضرة،مومشريؼةماظعاملماًاصمومساملمثؼايفمآخر،معـؾؿام
ػومعطروحمضؿنمحوارماألغاموماآلخر  .م
اظؼراءةمبفذاماٌـظورميفماظعالضةمباظـصمػيمعـلماظؽالمميفمسالضؿهمباظؾلان:م
إغفا محدث مخطابي ،مصاظـص ماظذي مضد مميؿؾك مععـى مواحدًا معن موجفة مغظرم
اظؿػلري:مسالضاتمداخؾقة،مأومبـقةمخاصٍةمؼصؾحميفماظؿأوؼلمميؿؾكمدالظةمعا.م
إذمؼـؿؼلمعنماعؿالكمبعدمدقؿقوظوجيمصؼطمإشمماعؿالكمبعدمدقؿاغؿقؽي .مععم
بؼا ءمصعلماظؿؿػصلمدائؿًامبنيماظؿػلريموماظؿأوؼلمداخلماظؼراءةميفماغؿؼاهلامعنم
إبراز ماظؾـقة مإشم ماإلعؽان ماظذي مؼػؿقه ماظـص ميف معلاءظة ماظذات مسؾى مأرضم
اٌعقش .م
اغطالضامعنمػذهماظرؤؼةمغلؿطقعمأنمغؿقدثمسنماظـصميفمسالضؿهمباظؼراءةم
عن محقث مأغه مبؼعة مإعؽان مطؿا مؼصػه ماظؿوحقدي ميف مغفاؼة ماإلذاراتم
واظؿـؾقفات .مأي مأن ماظؿأوؼل مػـا مرمعؾـا مغؿعاعل مععه مباغػؿاح مباحـني مسنم
احؿؿاالتماٌعـى ،مظقسمصؼطمسؾىمعلؿوى ماظؾـقة،مبلمصقؿامميؽنمأنمهفؾهم
اظؾغةمذاتفا،معنمحقثمأنمايفبمآظقةمالمعػؽّرمصقفا،مصؽلمخطابمحفابم
جمؾةماظعربموماظػؽرماظعاٌي-.مسددماظـاظث،م.8988
أبومزؼد،محاعدم:مإذؽاظقاتماظؼراءةمومآظقاتمتأوؼلماظـص-.مبريوت،ماٌرطزماظـؼايف،مطم-.8990 ،0م
ص.83.
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طؿامؼؤطدمصالدػةماظؿػؽقك  .صضالمسنماحؿؿاالتماظـصوص،مإذمعامإنمدمؿػيم
بـص مواحد محؿى متؿقرك مغصوص مطـرية مطاعـة مصقه .مطؿا مميؽن مأن مغػؽّرم
بؿفدؼد ماظعالضةمعع ماظـصماظعربيماظؼدؼممعـالمعنمحقثمأنماٌعـىمالمؼؽؿنم
صؼطميفماٌؤثراتماظيتمأغؿفؿه،مومظؽنميفمجاغؾهماالغطوظوجي،ماظذيمؼػؿحمظـام
إعؽانمايوارمععهمومإذراطهميفمحوارماياضر.مبنيماظذاتمومذاتفاموماظذواتم
األخرى.مومإالّمعاماظذيمؼعـقهمظي ماآلنماالحؿػاءمباظشعرماظـفاػؾي،مو ماظـصم
اظصويف مو ماظػؾلػي مو مشريه .و معا مجدوى ماخؿزال مغصوص ماٌاضي ميف مبـىم
ثابؿة،مإذامملمؼؿممتأدقسمدؤالمظدالظةمتؾكماظؾـىمومعامميؽنمأنمتعـقهمظؾذاتم
اظؼارئةميفمحماوظةمصفؿفامظذاتفامػي .م
ؼؼدممظـاماظـصمعاػقؿهميفماظؿأوؼلمباسؿؾارهممصؿؿامزمدهماظالغفائي،مؼغريم
طلماظؼراءات،مؼؼؾؾفا مصمقعامومؼظلمخمؿؾػامسـفا.مصفومالمؼـطويميفمضعرهم
سؾىمععـىمؼـؿفيماألعرمبادؿكراجهمذرحًامأومتػلريًا،مػذامإنمطانمظهمضعرٌم
أصال.مإغهمشمٍماظؼراءةمطؿامؼصػهمعورؼسمبؾوغشو م"مصؽلمغصم–مؼؼولم–معفؿام
ؼؽنمممؿعا،معػقدا،مومؼوظد،مإضاصةمإشممذظكماظشعورمباظوجود،مإغٍؿا مػو مغصم
صارغ ،م المؼوجدمسؿؼقا.مصالمبدمعنمسؾورمػوٍة.مومإذامملمغؼػزمصوضفامصإغـامالم
غػفم ،"8ممبعـى مأغه مبني ماظذات مو مذاتفا مؼؼقم ماظـص مطؿلاصة مؼعربػا مدؤالم
اظؼراءة ،مال مظقصل مإشم مجواب مغفائي ،مو مإمنا مظقؤدس مخطابًا مجدؼدًا ،مذظكم
اىدؼد ماظذي مؼؼول مسـه م"أغـا مذماصه مو مغشؿفقه مألغه مزمارب مايؼقؼةم
(اٌؤدٍلة)مومػيمحربمعنمأضدممايروبمحقثمميؽنمدائؿًامأنمؼؿؼرٍرمذيءم
أطـرمصقٍة" .م
حرب،مسؾيم:مغؼدماظـص-.ماٌرطزماظـؼايفماظعربي،مطم-.95مص88.
اظؽؿابة ماظؽارثة  L’écriture de desastre. Maurice Blanchotجمؾة معواضفمسددم.56م
خرؼفمدـةم.8988مترصمةمسائدةمأمسر
 8حرب،مسؾيم:مغؼدماظـص-.ماٌرطزماظـؼايفماظعربي،مطم-.95مص88.
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الأو ل

إن ماظؽؿابة م /ماظؿأوؼل متؾدو مبفذا ماٌعـى معغاعرة ماالغػؿاح معع ماظـص مسؾىم
اظالغفائي ،مسؾى معا ممل مؼؼل مبعد ،مو مسؾى مأن ممثٍة مدائؿا معا مؼُرى م -مؼؼولم
اظشاسرمرؼـقهمعارؼامرؼؾؽه .م
ؼظلماظـصمخمؿؾػامسنماظؼراءاتمعفؿامتراطؿت،مومعػؿوحامسؾىماظؿأوؼلمالم
ظشيءمإالمألغهمحؼلمإعؽان،مسمقٍبمأعلمطلمعؼاربةمترؼدمأنمختؿزظهميفمبـقةم
أومععـى،مإذمأغه،مطؿامضالمبارت،مظقسمإالّمغلؼامظطرحمخقؾةمععـى.مومػـام
ضوٍته،معؿـوٍع،مضمّالمأوجه،مطاذف،محاجب،مؼؼولمذقؽا،مظقؼولمذقؽامآخرم
شريه.
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