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امللخّ �ص
يهدف هذا البحث درا�سة خ�صائ�ص الكتابة الذاتية يف "�أفكار كامنة" ل�ستيفاين مي�شينو فكانت امل�ؤ ّلفة
ُ
ت�شكل مدونة جتم ُع على مر الأيام ،كل االنطباعات والأفكار الآن ّية و حلظات ال�سعادة ،واملعاناة التي عا�شتها �إثر
تعلقها وفقدانها ل�شخ�صيتني مركزيتني يف حياتها :والدتها ورفيقها فكانت حتاول يف م�ؤلفها «�أفكار كامنة»،
�أن ت�صل بالقارئ �إىل �صميم حياتها ال�شخ�صية كما كانت تريد �إيجاد ما�ضيها والتحكم بعالقتها بذاتها
وحميطها العائلي و االجتماعي فتحررت «�ستيفاين مي�شينو -فاين كوزي» من النموذج التقليدي للخيال
الذاتي خمتار ًة نو َع الكتابة املج ّز�أة ف�أذابت �إذن التما�سك الن�صي وهدمت البنية الداخلية للجمل والفقرات
من خالل خرق القواعد التي تنظم القواعد اجلملية والن�صية والتنظيم الطباعي والقواعدي واال�ستطرادي
تتابع للأجزاء ُ
متثل جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية جد ًا تك ّث ُف ك ّل واحدة
فكان �إذن كتابها «�أفكار كامنة» ٍ
منها انطباع ًا ،ذكرى �أو خربة ذاتَ � ٍأثر قوي فتمكنت بذالك هذه الروائية حتت اال�سم امل�ستعار فاين كوزي،
من جتاوز احلدود الفا�صلة بني البحث اجلامعي للخيال الذاتي والإبداع الفني ومن حتقيق م�شروع كتابة
ال�سرية الذاتية الذي ت�صفه يف درا�ستها.

الكلمات املفتاحية :الكتابة الذاتية ،اخليال الذاتي ،الكتابة املج ّز�أة ،تعدد الأ�صوات ،عالقات ال�سرد الق�ص�صي بال�شعر.
http://journals.uob.edu.bh
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Abstract
The article proposes an analysis of the size described by Stephanie autofictional
Michineau in her academic works and updated in her work of fiction, thoughts into
disuse, published under the assumed name of Fanny Cosi. The writer ++ find the
happy moments of her past and the ones that have disappeared (her mother, her
father and her companion), but by freeing the traditional autobiographical model and
adopting a fragmentary writing. Her work is a series of micro-narratives, each of which
condenses a feeling, a memory or an intensely lived experience. This discontinuity is
manifested through the bursting of the textual arrangement of thoughts into disuse, the
destruction of the internal structure of sentences and paragraphs and elimination of
distances between various literary genres. By undermining the confession and paying
special attention to writing, Michineau not only seeks to regain its past, but it also tries
to overcome by controlling the complex relationship with the missing ones and with
oneself.

Keywords: Autobiography, autofiction, fragmentary writing, polyphony, generic interaction.
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أفكار كامنة

لفاني كوزي أو محاوالت ستيفاني ميشينو في
الخيال الذاتي
�أر�سالن بن فرحات
جامعة �صفاق�س  -تون�س
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عديد من
قامت �ستيفاين مي�شينو بن�شر
ٍ
الأبحاث ،يتمثل �أه ّمها بثالثي ٍة ُك ّر�ست لدرا�سة
"كوليت"وهي" :اخليال الذاتي عند كوليت"
( ،)2008و"بناء ال�صورة الأمومية يف م�ؤلف
كوليت من � 1922إىل  ،)2009( "1936و"كوليت،
ّ
اخلريوال�شر؟'(.)2011
فيما وراء
ن�صو�ص نظرية
�إال �أنها مل تقت�صر على كتابة
ٍ
حول اخليال الذاتي؛ فقد �أنتجت م�ؤلف ًا �أدبي ًا َ
حمل
�أبعا َد كتابة ال�سرية الذاتية ،وهو "�أفكار كامنة
(� ،"1 )2010إذ حتت اال�سم امل�ستعار فاين كوزي،
�ألغت �ستيفاين مي�شينو امل�سافة بني ما هو ق�ص�صي
وما هو غري ق�ص�صي ،وبني النظرية الأدبية
ميتزج الناق ُد
وب�شكل جلي،
وممار�سة الكتابة.
ٍ
ُ
وتنتج م�ؤلف ًا
بالكاتب؛ �إذ �أنها ُ
تقوم بعملها كناقدة ُ
من نوع اخليال الذاتي.
هذه املحاوالت لكتابة ال�سرية الذاتية تتجاو ُز كل
الدرا�سات العلمية ل�ستيفاين مي�شينو ،فبافتتاحي ِة
عند كوليت
ال�صورة الأمومية َ
درا�ستها "بنا ُء ّ
تقدم �ستيفاين مي�شينو
من � 1922إىل "1936
ُ
�سبب �أ�سا�سي لهذه
كلم َة � ٍ
إجالل �إىل �أُمها �إذ �أنها ٌ
الدرا�سة ،وهي التي فتحت لها طريق البحث ،حيث
كتبت" :يف بد ِء هذه املذكرة� ،أو ّد �أن �أتقدم بكلمة
غاب مبكر ًا جد ًا� ،إىل
�إجالل �إىل
ٍ
�شخ�ص عزيزَ ،
1- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, Editions
Edilivre, 2010.
http://journals.uob.edu.bh

�أمي ،مدام ماري-مادلني مي�شينو (جريو)" .2وال
ُ
ق�صة
تتوقف �ستيفاين مي�شينو عن جعلنا
نكت�شف ّ
حياتها ،باني ًة ج�سر ًا ق�صري ًا بني م�شوارها اجلامعي
وبني اخلربات امل�ؤملة التي عا�شتها .وتعرتف بذلك
يف بداية درا�ستها "كوليت ،فيما وراء اخلري
ّ
وال�شر؟" فتقول" :انق�ضت حيا ُة والدتي يف 29
�آب من العام  ، 1997خالل فرتة كتابة مذ ّكرتي،
اختربتُ مبوتها حمن ًة كبري ًة ،لكن معاناتي �أخذت
بعد َ
ذلك منعطفات جديدة"3 .
هنا تتماهى احلدود بني الدرا�سة النقدية
ُ
القارئ عا َمل
واملذكرات ال�شخ�صية؛ فال ي�ستك�شف
كوليت فقط ،بل �أي�ض ًا عا َمل �ستيفاين مي�شينو.
ْ
ُيع ُّد دو ُر ال�صور يف هذا الن�ص �أ�سا�سي ًا ،فقد
تخدم
َّمتت اال�ستفاد ُة منها ب�إعطائها وظيف ًة
ُ
َ
اخليال الذاتي؛ �إذ �إنها ال مت ّث ُل كوليت� ،إنمّ ا
�ستيفاين مي�شينو .بالإ�ضاف ِة �إىل ذلك ،ف�إنّ هذه
َ
دخول احلياة اخلا�صة يف البحث
ال�صور تظهر
اجلامعي .مع �أ ّنه من غري املقبول �أن يروي باحثٌ
حيات ُه يف ر�سال ٍة �أو درا�س ٍة علمية .فالرقابة
املتخ�ص�صة ،ما تزال فاعلة:
بح�سب
الأكادميية،
َ
ّ
2- Stéphanie Michineau, Construction de l’image
maternelle chez Colette de 1922 à 1936, Edilivre,
2009, p. 11.
3- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal? Mon Petit Éditeur, 2011, p.36.
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'ا�ستطعت مبا يخ�ص هذا املو�ضوع مالحظة
الرقابة اخلفيفة التي حتيط باملن�شور� :إذ متت
�إزال ُة فقرة ،رف�ضت بع�ض ال�صور املرفقة لأ�سباب
اقت�صادية يف بع�ض الأحيان ولعدم املالئمة يف
�أحيان �أخرى (وعدم املالئمة هنا ت�أتي مبعنى
خا�ص� ،إذ �أنها ال تالئم التقليد اجلامعي)"4 .
بالرغم من ذلك ،ف�إن املُ�شرف اجلامعي،
كمتخ�ص�ص بالكتابة عن ال ّذات ،يزي ُد من هذه
ٍ
الرقابة مبا ي�ضمن �أن يكون دخول احلياة ّ
ال�شخ�صية
النهج العلمي،
على حا�شية الن�ص من �أجل خدم ِة ِ
بحيث ي�ش ّكل هذا خطو ًة نحو �إبداع م�ضاف �إىل
أ�صلي ال �إبداع ًا من داخله .وو�ضحت ذلك
الن�ص ال ّ
لاّ
مقال بعنوان" :نحو نقد خ ق" حيثُ
باملنا�سبة يف ٍ
تو�ضح �أنها تقتدي بخطوات �سريج ديربوف�سكي،
كموجد مل�صطلح اخليال الذاتي  ،1977و�أي�ض ًا قبل
كل �شيء ،كما �أعتقد ،كرائد للنقد احلديث.
وتعد درا�ستها" ،كوليت :فيما وراء اخلري
ّ
نظر خمل�صة"( ،)2012وهي
وال�شر؟ من وجهة ٍ
للمقال الأ�صلي "نحو نقد خلاّ ق" (كالهما
امتدا ٌد
ِ
متت اال�ستفادة منهما ب�إدراجهما يف ثالثيتها يف
أدبي ،حمررة بوا�سطة كاتبة الدرا�سة
النقد ال ّ
نف�سها)� ،سبب ترقيتها يف � 25آب � 2012إىل ع�ض ٍو
يف هيئ ٍة علمي ٍة ثانية ،بوا�سط ِة فرديريك غائل
رئي�س مرك ُز الدرا�سات العليا للأدب� ،أمني
توريوُ ،
�سر وع�ضو الرابطة العاملية للنقد الأدبي (وهي
رابطة معرتف بها من قبل اليوني�سكو).
نهج الكاتبة  -الباحثة
ولقد مت الإعالنُ عن ِ
�ستيفاين مي�شينو �إثر ترقيتها ،بوا�سطة الرئي�س
الكاتب الباحث فريدريك غائل توريو مبا �أنها
�ستقوم يف �سبتمرب  2013مبداخلة معنونة "بالنقد
اخللاّ ق للكاتبة-الباحثة �ستيفاين مي�شينو-فاين
َ
كوزي"وذلك �ضمن �إطار مركزالدرا�سات العليا
للنهج النقدي،
للأدب ،حول الثيمة الأ�سا�سية
ِ
و�ستعود به �إىل نهجها الأ�صيل (باملعنى الال�أكادميي
للم�صطلح) ،والذي تكون ب ِه حا�ضرة بني النقد
4- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal?, p.27.
http://journals.uob.edu.bh
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والكتابة ،ولكن غري املبت َِكر بالرغم من ذلك ،مبا
�أنه تخ ّلد با�سم �سريج ديربوف�سكي ومقال ِه َ
حول
"النقد احلديث" يف  ،1966كما �أ ّكدنا ُم�سبق ًا.
لفت نهجها فيما بعد اعرتاف فريديريك
غائل توريو ،انتباه �أرنو جينون (خمت�ص بالكتابة
احلديثة عن الذات ،م�ؤ�س�س املوقع االلكرتو ّ
ين
املرجعي ( ،)autofiction.orgومنظم ندوة "اخليال
ّ
الذاتي" والتي ُعقدت يف متوز ( )2012مبدينة
كمتخ�ص�ص يف
�سريزي ،وجون زاغانياري�س
ّ
مو�ضوعة "التحديات ال�سيا�سية املتع ّلقة بطرح
البعد اجلن�سي يف الأدب املغربي" ،يف م�ستهل
أعمال َ
حول بورديو ن�شرت يف جريدة "لو �سوار"كما
� ٍ
لفتت �أي�ضا الناقد واللغوي املغربي ،املخت�ص
بالكتابة عن الذات ،حممد �ضاحي ،والذي ن�شر يف
العديد من املجالت ،خ�صو�ص ًا املغربية منها� ،إىل
جانب �ستيفاين مي�شينو لكي يظهر قيم َة �أفكارها
التقدمية والن�سوية يف املغرب...
املتخ�ص�صة هذه الرقابة
نتيج ًة لذلك ،ط ّوقت
ّ
املتع�سفة وامل�ستبدة ببع�ض احلوا�شي املتمردة مبقية
على ال�صور يف بحثها العلمي .وجنحت بذلك يف
�إيجاد توا�صل مبا�شر ودائم مع الأ�شخا�ص الأعزاء
الذين غابوا من حياتها .ففي بداية م�ؤلفها
"اخليال الذاتي يف م�ؤلف كوليت"تعرب عن فخرها
بو�ضع �صورة والديها:
"ي�سعدين �أن �أفتتح هذه الدرا�سة ب�صورتني
5
تح�سر عليهما".
قدميتني وجدتهما
ّ
لوالدي املُ ّ
وتذهب الكاتبة يف "بناء ال�صورة الأمومية عند
ُ
كوليت من � 1922إىل � ،"1936أبعد مما �سبق ،فال
تكتفي بو�ضع �صورة زواج والديها و�إمنا ترفقُ تعليق ًا
اقتبا�س من رواية "ال ّثانية" ،لكوليت:
حول
ٍ
"عرفتها قلي ًال ،كما تعرفني"...
 �أظن كذلك ،تفكر فاين .هل �سيقول عني ذات6
ال�شيء� ،إن �أبد ًا "...
5- Stéphanie Michineau, L’Autofiction dans l’œuvre
de Colette, Publibook, 2008, p.7.
6- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal ? Mon Petit Éditeur, 2011, p.37.
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وعلى نف�س ال�شاكلة �أرفقت تعليق ًا على �صورة
رفيقها جيو�سيبي �سبوتو التي متثل تر ُّمل �ستيفاين
مي�شينو .التعليق مقتب�س من رواية لكوليت" ،والدة
النهار"" :الأ�سو�أ يف حيا ِة امر�أة :الرجل الأول؛ ال
منوت �إال من هذا".7
ويف حني �أن ال�صورة الأوىل التي تفتتح الدرا�سة
تعو ُد لوالديها ،ف�إن الأخرية تعود لرفيقها العزيز
"قبل �أن ميزّقه املر�ض" .8وما بني ال�صورة الأوىل
والأخرية ،جترب ٌة �سعيد ٌة ولدت وحتطمت بني
الكاتبة و�أحبائها:
"كر�سالة �إجالل ،ي�سعدين وي�ؤملني �أن �أنهي هذه
تح�سر عليه)".9
الدرا�سة برفيقي (املُ ّ
ين�ضم عامل �ستيفاين �إىل العامل الروائي
لكوليت ،وهنا ال تعود امل�سافة بني الواقع واخليال
ما يبدوخمتفي ًا فقط� ،إمنا تتال�شى امل�سافة بني
�أقربائها (رفيقها ووالدتها) و�أبطال كوليت.
ولوهلة ،يتماهى احلقيقي باخليايل.
ومن خالل دجمها لهذين النوعني الأدبيني
(الدرا�سة النقدية والرواية) ،ف�إن هدف �ستيفاين
مي�شينو ثنائي؛ فهي حتاول من جه ٍة �إجالل �أقربائها
الغائبني ،ومن جه ٍة �أخرى حتاول ،يف م�ؤلفها الأدبي
الأول على وجه التحديد� ،أن ت�صل بالقارئ �إىل
�صميم حياتها ال�شخ�صية :فنجد يف كتابها "�أفكار
كامنة"متركز تعلقها على �شخ�صيتني مركزيتني:
والدتها ماري-مادلني جريو (ا�سمها قبل الزواج)
ورفيقها الأقرب جيو�سيبي ،جوزيف بالفرن�سية.
كذلك ف�إننا ال جند يف كتابها "�أفكار كامنة"
� اّإل ثالث �صور و�صورة رابعة ل�شقيقتها "فلورن�س
�سو ْلتار" .حتت ُل هذه الأخرية مكانة متميزة لي�س
فقط لكونها فنانة  -ر�سامة (كما كان احلال يف
ثالثيتها حول كوليت) ،بل لأنها يف هذا الكتاب،
7- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal?, p.168.
8- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal?, p.167.
9- Stéphanie Michineau, Colette, par-delà le bien et
le mal?, p.167.
http://journals.uob.edu.bh

ظهرت كارتباط عائلي قبل كل �شيء:
"�أختي" (�أخت �ستيفاين مي�شينو) متواجدة
يف بداية املجموعة "ق�ص�ص ق�صرية ونرث
�شعري"والتي يحتويها "�أفكار كامنة" .وكما لو �أن
هذا مل يكن كافي ًا (�إرفاق �صورة بطاقة �شخ�صية
لها تبدو كما لو �أن الدهر �أطف�أها) ،ف�إن �صورتها
املو�ضوعة يف بداية ال ّن�ص وعمليها الفن ّيني يزينان
الغالف والن�صو�ص الداخلية .كما �أنّ و�ضع ال�صور
هذا لي�س عبثي ًا؛ فهذا ُيظهر �أنّ فاين كوزي (مبا
ُ
حتاول �أن
�أن الكاتبة اختارت ا�سم ًا م�ستعار ًا)،
جتد متو�ضعها و�أن ت�ضمن التوازن بف�ضل وجو ِد
�أختها املطمئن؛ �إذ �أن جميع ال�صور الأخرى متثل
وكانت �أختها
�أ�شباح ًا مليتني ،تركوها بكل ت�أكيد.
ْ
حقيقي لها يف فرتة احلداد ،بالإ�ضافة
مبثاب ِة �سند
ٍ
�إىل �أنها �ص ّرحت �أثناء مقابل ٍة يف �صالون الكتاب يف
بكلمات مغ ّلفة �أن حدث ًا درام ّيا كانَ �أ�سا�س ًا
الرو�شيل
ٍ
ُ
جت�سد
لن�شر جمموعتها :ابن �أختها الذي ميثل لها
َ
ِ
الأمل وال�ضياء.
ال تريد كوزي �إذن يف م�ؤلفها "�أفكار كامنة"�أن
تقت�صر على �إيجاد ما�ضيها فح�سب� ،إمنا تري ُد
جتا ُوز ُه متحكم ًة بكل العالقات املعقدة مع �أعزائها
الغائبني ومع نف�سها؛ لهذا ،ف�إنها لي�ست �صور ًا
رافقت حترير عملها الأدبي الأول� ،إمنا هي كائناتٌ
�شبحية وال ميكن تعريفها �أو حتديدها ،لكن بنف�س
الوقت �أحياء ،فتقول:
حتت و�صاي ِة
"�أو ُّد و�ضع هذا العمل الأدبي الأول َ
10
الأ�شباح التي �سكنتني �أثناء كتابته".
ن�ستوعب من هنا �أن الباحثة التي �أ�صبحت
ُ
كاتب ًة ،مل تعد بحاج ٍة �إىل و�ضع �صو ٍر حلياتها
لت�ضفي على م�ؤلفها طابع ًا بني الرواية واخليال
الذاتي ،فالق�صة ت�سمح لها �أن ت�صل دون �صعوب ٍة
�إىل هدفها .وتكون مبثابة �أدا َة خيال ذاتي قو ّية تنب ُع
من الأفكار الكامنة الأكرث عمق ًا يف هذه امل�ساحات
املعتمة من املخيلة والالوعي.
10- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, Editions
Edilivre, 2010, p. 111.
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يف الواقع ،بد�أت كتاب ُة "�أفكار كامنة" يف
عام  1994ملا كانت امل�ؤلفة يف الثانية والع�شرين
ومل ين�شر �إال يف عام � .2010إذن ال بد �أنه م� ٌ
ؤلف
رافق م�سار الكاتبة خالل عدة �سنوات وفيه تكثيف
للحظات ال�سعادة� ،إال �أنه في ِه �أي�ض ًا تكثيف للحظات
املعاناة ،فهذا امل�ؤ ّلف ي�شك ُل مدونة بحق ،فهو يجم ُع
على مر الأيام ،كل االنطباعات والأفكار الآن ّية
وي�صبح املكانَ املثايل لوالدة امر�أة نا�ضجة ،باحثة
ُ
 جامعية و�أي�ض ًا ملج�أ كاتب ٍة �-شاعرة.عنا�ص ُر ال�سرية الذاتية خمفية ،لكن ميكنُ �أن
يتم حتديدها بوا�سطة القارئ .منها غياب �أُمها
املبكر ،وموت �أبيها وتفاقم مر�ض رفيقها الذي
أ�شخا�ص الأعزاء
�أحبته وموته امل�ؤ�سف ،فيطار ُد ال
ُ
الغائبون طيات امل�ؤ َّلف وي�ضفون عليه طابعاً
�سوداويا ،وال ترتدد الكاتبة �أن تذكر ا�سم رفيقها
يف م�ؤ ّلفها:
"جيو�سيبي"
عال .ذاهلة� .أمام
تتفاج�أ �أنها تتحدث
ٍ
ب�صوت ٍ
ا�ستيعاب ما ال نفهم ُه ب�أنف�سنا.
ً 11
نطقت ا�سم ُه تلقائيا.
بف�ضل اللعب على الأ�صداءُ ،تق ّد ُم الفقرة
الالحقة رفيقها وتعزز الروابط بني الزمن اخليايل
والزمن احلقيقي:
"تذهب لذكرى رفيقي
"�أول" �أفكاري...
ُ
احلميم ،جيو�سيبي �سبوتو ،املتوففى يف �آب 2009
12
والذي كان بقربي �أثناء كتابة املخطوط ".
كل هذه العنا�صر املرجعية ت�صنف امل�ؤلف
كخربة عا�شتها امل�ؤلفة وت�ضفي عليه بعد ًا ال ي�شكك
به القارئ الواعي ،لأن ُه ي�ستطيع �أن يتحقق من
�صحة ما يحويه امل�ؤلف �إن �أجرى بحثه اخلا�ص
عن ذلك � .اّإل �أن م�شروع فاين كوزي ،لي�س �ضمان
موافقة الأحداث امل�سرودة مع احلقيقة الواقعية،
بل لتتحكم بالوقت الذي يجري ولتتجاوز احلدود

ُ
حتاول حتقيقه
الإن�سانية .هذا هو احللم الذي
بف�ضل كتابة ال�سرية الذاتية .وتعرب عن ذلك
با�ستح�ضا ِر رفيقها جيوزيبي �سبوتو:
"جيوزيبي الذي كالعنقاء� ،آمل �أن يبعث من
رماده بوا�سطة الكتابة" 13 .
�إال �أن الناقدة ت�ستيقظ ...واملخت�صة يف اخليال
الذاتي (فبهذا املعنى تكون النظرية يف خدمة
التطبيق ،ويكون النق ُد خا�ضع ًا للفن) تعي �أنهُ ،من
�أجل �أن تعيد تق�سيم العامل ولت�ستطيع �أن ت�صارع
بفعالي ٍة الت� َ
والن�سيان التي يولدها
آكل والتحلل
ِ
يجب التمو�ضع يف الواقع وال يف
الوقت� ،أنه ال ُ
اخليال� ،إمنا على احل ّد الفا�صل بني هذين العاملني.
وهنا ت�ستطيع �أن تعرث على جو�سيبي �سبوتو ،ماري-
مادلني جريو مي�شينو وبقي ِة �أقربائها الغائبني.
هنا �أي�ضا تدخل فاين كوزي امل�شهد لتحاول �إيجاد
الكائن" ،احلي �أكرث من ُه ميت ًا ،"14م�ستخدمة
الكتابة كطريق ٍة فعال ٍة لالنت�صا ِر على املوت .وهنا
�أخري ًا ،تتمكن الروائي ُة من �إعاد ِة ت�شكيل العامل
الذي حلمت به ،عاملها.
مماثل،
لتحقيق م�شروع كتاب ِة �سري ٍة ذاتي ٍة
ٍ
ِ
تتحر ُر �ستيفاين مي�شينو -فاين كوزي (مبا �أنهما
ت�شكالن وحدة� ،شخ�ص ًا واحد ًا) من النموذج
الروائي التقليدي خمتار ًة نو َع الكتابة املج ّز�أة.
لي�س ق�ص ًة كال�سيكية
م�ؤلفها "�أفكار كامنة"َ ،
حتليلي
ب�شكل
ذات حبكة حمكمة
و�شخو�ص مكتوبة ٍ
َ
ّ
تتابع للأجزاء
منظم ٍ
ب�شكل جيد .وهو عبارة عن ٍ
التي متث ُل جمموعة من الق�ص�ص الق�صرية جداً
تك ّث ُف ك ّل واحدة منها مو�ضوع ًة ،انطباع ًا ،ذكرى
�أو خربة ذاتَ � ٍأثر قوي.
هذه الكتابة املج ّز�أة تبدو متالزم ًة مبحاولة
لتوحيد �أجزائها .يف الواقع ،الق�ص�ص الق�صرية
جد ًا تتابع وتتجاوب كما لو �أنها يف مرايا؛ وعالقاتها
جتري با�ستمرارية مو�ضوعاتية .وهذه هي املوا�ضيع
ال�سردية :احلب ،عدم
التي تعر�ضها هذه الأجزا ِء ّ
الإخال�ص ،انقطاع العالقات ،التوا�صل ،الطفولة،

11- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p.67.
12- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p.112.

13- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p.112.
14- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p.110.
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الكراهية ،ال�سيطرة ،اخلوف ،العنف ،الن�ضج...
كل هذه الق�صا�صات مرتبطة ،ب�شكل ظاهر،
بن�سيج ب ّراق بف�ضل عالقة الت�شابه املو�ضوعاتي.
ٍ
ُ
تناق�ش "عدم الإخال�ص"
كذلك ف�إنّ الأجزاء التي
(�ص" ،)37-30.نهاية احلب" (�ص،)58.
"التّحرر من حب" (�ص" ،)63.اخليانة والكذب"
(�ص" ،)69.الهاتف" (�ص" ،)72.حب املراهقة
املخ ّيب" (�ص" ،)96.حب م�سته َلك" (�ص،)101.
"اخليبة" (�ص ،)137.و"حب �أم�سية" ف�إنها مهما
كانت متباعد ًة ج ّد ًا عن بع�ضها � ،اّإل �أنها تعو ُد �إىل
ْ
خرب ٍة م�ؤملة واحد ٍة تتعلقُ بف�شل احلب .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إن العنا�صر "الداللية"التي تعرب عن
احلقل اللغوي املتعلق باملوت ّمت متريرها عرب عدة
"كموت ممثل" (�ص،)18.
ق�ص�ص ق�صرية جد ًا
ِ
"قلة ال�شهية" (�ص" ،)25.ماما" (�ص،)65.
"دون ارتباط" (�ص� ،)77.إلخ.
يف الواقع ،ف�إن املو�ضوعتني اللتني تبدوان
مهيمنت ِني على كتابها "�أفكار كامنة" هما مو�ضوعة
احلب ومو�ضوعة املوت� .إيرو�س وتاناتو�س ي�ش ّكالن
وي�ضفيان عليه وحدت ُه اجللية.
امل�ؤ َّلف
ِ
ُ
بف�ضل هذه ال�شبكة
� اّإل �أن الكاتبة ال
حتاول حق ًاِ ،
م�سح �آثار ال�شرخ وعدم اال�ستمرارية
املو�ضوعاتيةَ ،
التي تهيمنُ على كتابتها .يف الواقع ،يبدو �أنها
تختا ُر عمد ًا � اّأل ت�ضمن ان�صهار الأجزا ِء املتعددة
أوحد متما�سك.
ن�ص � ٍ
التي تكونُ م�ؤلفها داخل ّ
تقدم
هدفها هو مباغتة �أفقَ تو ّقعات القارئ .لهذا ُ
التقنيات التي
له عامل ًا روائ ّي ًا جم ّز ًءا حا�شد ًة كل
ِ
تعزز التجزيء اال�ستطرادي مل�ؤ َّلفها.
وبالتّايل ،يظه ُر �أ ّو ُل �شكل ِلعدم اال�ستمرارية
ال ّن�صية يف "�أفكار كامنة" عرب جتزئ التن�سيق
ال ّن�صي .يف هذا املعنى ،ف�إن �أكرث �شي ٍء مقلوب ر�أ�س ًا
على عقب هو الرتتيب الطباعي لل�صفحاتُ :تقد ُّم
ال�شاعرة خطوط ًا ب� َ
الكاتبة – ّ
أطوال غ ِري مت�ساوية
(�صُ ،)64 ،63 ،62.
وبع�ض اخلطوط ُتخت�صر �إىل
كلم ٍة �أو اثنتني (�ص ،)69 ،68 ،55.هذه فتافيتُ
كالم حتاول �أن تتحرر و�أن تتعاظم ،ولكنها يف الواق ِع
ٍ
تلغى بوا�سط ِة عالمة احلذف "�( "...ص،)83.
http://journals.uob.edu.bh

اخلطوط املن ّقطة (�ص،)96 ،87 ،83 ،82 ،81 ،80.
وامل�ساحات بني الكلمات التي تبدو غري اعتيادية
(�ص .)41.هذه الإجراءات ّ
الطباعية ت�ضفي
ن�صية معزولة عن باقي
على الأجزاء هيئ َة جز ٍر ّ
العامل الروائي وت�صن ُع �شرخ ًا مع العامل الواقعي.
وحتاول فاين كوزي تعزيز هذا ال�شرخ و�أن ت�ضفي
عليه �أبعاد �أزمة وجودية فتقلب وجه ال�صفحات
امل�ستوي ر�أ�س ًا على عقب؛ فهي ت�ستخدم �أحرف ًا
وت�ستخدم
خط متنوعة (�ص)41 ،39 ،16.
ب�أحجام ٍ
ُ
�أحرف ًا باخلط العري�ض (�ص )19.واخلط املائل
ت�ستخدم �أحرف ًا �صغرية و�أحيان ًا
(�ص )97.و�أحيان ًا
ُ
�أخرى كبرية (�ص� )96 ،93.أو منف�صلة متام ًا عن
ال�صفحة (�ص.)96 ،69 ،68 .
بقية ّ
مثل هذه التنويعات الطباعية يرتافق غالب ًا
با�ستخدام خم�ص�ص لعالمات الرتقيم مبا �أنها
ٍ
"الكاتبة" لي�س لديها كغاية �أن ت�ش َري �إىل ترا�ص
الكلمات ولكنها تعزز عدم ترابطها.
"�أفكارها الزرقاء .كانت متنحها الهواء .غري
15
�ضي".
املنا�سب .امل َر ّ
يف هذا االقتبا�س الق�صري ،ف�إن النقطة تهدم
وحدات
البنية القواعدية للجملة وجتز�ؤها �إىل �أربع
ٍ
م�ستقلة .كل الق�ص�ص الق�صرية جد ًا الأخرى
تخ�ضع لنف�س عملية التقطيع.
ُ
تخرق الكاتب ُة �إذن القواعد التي ت�ضبط
اللغة الفرن�سية .والتنظيم الطباعي والقواعدي
واال�ستطرادي الذي تتبنا ُه ي� ُ
أخذ �صورة الطريق
املتموج لـ "�أفكار كامنة"مع ذلك ،ف�إنّ كل هذه
العمليات التي للتو حددناها ترف ُع من الوظائفية
ّ
ال�شعرية للغة؛ فتوظيفها ُيظهر لنا �أنّ كوزي ال
ترتد ُد �أن ت�ستعري من النوع ال�شعري َ
بع�ض "طرق
الفعل"و�أن تظهر �سعادة يف امل�ضي برحلة على
حواف اللغة.
الرتدد العايل لهذه الإجراءات يظهر لنا
�أي�ض ًا �أن مي�شينو -كوزي �ستق ّو ُ�ض احلدود بني
�ستمزج الق�صة بعنا�صر ال�سرية
الأنواع الأدبية:
ُ
15- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p.48.
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الذاتية وال�شعر .ويف الواقع ،ي�شهد القارئ يف
كتابها "�أفكار كامنة لقاء" ال�سرد بال�شعر .كما
يف "ال�سيطرة"على �سبيل املثالُ ،
تكثف الكاتبة
الإجراءات الالزمة يف الق�صة :فنالحظ ا�ستخدام
أفعال احلركة باملا�ضي الب�سيط واملا�ضي امل�ستمر:
� ِ
"توانى" "اقرتب" (�ص" ،)31.ا�ستدار" "نظ َر"
"�أعادت" "ذهب" (�ص )41.و "كان يحب" "كان
يحزّر" "كان ي�شعر" "كان" "كان يتخ ّيل" "كان
يكتم" (�ص� ...)141-3.إلخ.
َ
ب�شكل جذري ،غري
هذان الزمنان لهما "�آثارٍ ،
16
�شعرية"كما �أ�شا َر �إىل َ
ذلك جون مي�شيل �آدم .
بالإ�ضاف ِة �إىل ذلك ،تركز الكاتبة على التتابع
ف�شل
اخلطي للأحداثْ التي ترفع
احلجب عن ِ
َ
العالقة بني �شخ�صيتني:
"�أعادت ال�صورة فج�أ ًة �إىل الألبوم ،تت�سم ُر
رم
ابت�سام ُة الفتاة اليانعة .كما تتجمد ابت�سام ُة طفل ُح َ
من لعبته .ما �أبدى جتاوب ًا مع نظرتها املليئ ِة بالأ�سئلة،
17
ال�ستن�شاق بع�ض الهواء .ا�صطفق الباب".
ذهب
ِ
�إال �أنه ،و�إن كان بع�ض الأجزاء من �أفكار
كامنة ،كال�سيطرة مث ًال ،ميكنُ تعريف ُه كق�ص�ص
ق�صرية جد ًا تخ�ض ُع للمبد�أ ال�سردي وقائمة على
املكانة املميزة املعطاة للحدث وللمحور الزمني،
ت�سل�سل زمني
ف�إن �أجزا ًءا �أخرى ال تخ�ض ُع �إىل
ٍ
حمدد وفق حمو ٍر �سنتاغماتيكي (عباراتي) ،بل
ٍ
ً
تنت�ش ُر وفقَ
ترتيب منطي خا�ضعة للمبد�أ ال�شعري،
ٍ
كمثال:
وهنا ميكننا �أن نذك َرٍ ،
"خوف با ُ
جلملة":
خوف .من الأ�شياء التي ال تقال .التي تقال.
خوف .من غري املح�سو�س .الذي يح�س.
خوف من ال�شر .املعرتف به .املنقول .املد ّون.
ت�صيب باملر�ض .املثال .يف النف�س.
يف جريدة.
ُ
خوف من التحالف .الذي ال ميكن �أن ننتزع
16- J. M. Adam, Pour lire le poème, De BoeckDuculot, 1992, p. 38.
17- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p. 14
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منه � .اّإل بالإ�صبع .قطعة من النف�س.
ُ
يك�شف عن �أنيابه.
خوف من الوقت .الذي
كل حلظة.
18
خوف من اخليط .الذي ين�س ّلُ .ين�سج.
يف هذا اجلزء ،تتال�شى كل مكونات الق�صة
مت�سح فاين كوزي احلدث ،ال�شخو�ص
الق�صرية.
ُ
وعنا�صر الزمان واملكان ّ � .أإل �أن االنطباع باالن�سجام
ال�سرد ،بل �أي�ض ًا من تعايل
ال ين�ش�أ فقط من اختفا ِء ّ
ت�ستخدم فاين كوزي
�صوت �شعري .ويف الواقع،
ٍ
ُ
الق�صة
امل�صادر التي متنحها ال�شع َر .تع ّلقُ زمن ّ
بتوظيف امل�ضارع ح�صري ًا .بالإ�ضاف ِة �إىل ذلك،
ُ
ال�صور ال�شعرية "قطعة من النف�س"
ت�ضاعف ّ
"وقت ُ
وت�ستخدم عملية التكرار
يك�شف عن �أنيابه"،
ٌ
ُ
�ست
يف كل الأجزاء؛ فم�صطلح "اخلوف" ُو ّظ َف ّ
أ�سطر كونت هذا اجلزء .وبالرغم
مرات يف ت�سع َة � ٍ
من �أن هذه العملية تعترب كمباعدة يف الن�صو�ص
النرثية كما ي�ش ُري �أوليفييه روبول" :النرث ،ي�سعى
ُ
ت�سمح
ويبغ�ض التكرار" ّ � ،19أإل �أنها
�إىل االختزال
ُ
لل�شاعر �أن يعيقَ ال�سرد عن اقتحام اجلزء.
أبعد بكثري يف عملية
تذهب � َ
� اّإل �أن فاين كوزي ُ
جعل اجلزء �شعري ًا؛ فهي تجُ زّئ كل اجلمل وتنز ُع ك ّل
الرتاكيب القواعدية عازل ًة العنا�صر املختلفة التي
تت� ُ
ألف منها .تطبقُ الكاتبة بهذا �صدارة ال ّد ّال على
املدلول .الكلمات تتاب ُع ،تتجاوب ،وتتكون لي�س فقط يف
�إطار املعنى الذي تقدمه ،بل �أي�ض ًا يف �إطار الأ�صوات
التي تقدمها" :من غري املح�سو�س .الذي يح�س"خائف ٌة
من اخليط .الذي ين�سل .ين�سج" .ال �شيء يربط
امل�صطلح "غري املح�سو�س" بـ"يح�س" لكنّ �أ�صداء
الأ�صوات متث ُل تالعب ًا يبدو عبث ّي ًا �أو جماني ًا.
بالرغم من ذك ،ف�إن "�أفكار كامنة" ،ت�ستخدم
با�ستمرارٍهذه العملية لأن هذه الأ�صداء ت�صن ُع حوار ًا
ومبوجب
روائي ًا جديد ًا يتجاو ُز العرف والتقليد.
ِ
هذا ،ف�إن وجهة نظر مي�سكونيك مهمة ملّا كتب
حول "ال�شكل-املعنى"" :يعطي ال�صوتُ الت�ضاري�س
18- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p. 25-26.
19- O. Reboul, La Rhétorique, P.U.F, 1984, p. 52.
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املتخيلة للمعنى ،هو بعدها احل�سي املالزم".20
عند عاملة اللغة (كما نعلم �أن مي�شينو هي
لغوية وعاملة �إ�شارات) ،ف�إن ال�صوت لي�س يف خدمة
املعنى؛ هو معنى يت�ش ّك ُل كلغ ِة �إ�شار ٍة حقيقية توج ُد
بذاتها ،عربها ،لأجلها ،وتظه ُر كتعب ٍري عن رف�ض
النظام الذي يفر�ض ُه احلوار .ولي�س مده�ش ًا،
ِ
كنتيجة� ،أن حت�شد عاملة اللغويات ،ك ّل م�صادر
اللغة بغية التحكم وترجمة نغمة �صوتية للكلمات،
"تناق�ضها" "جتابهها" و"وم�سحتها احل�سية" يف
"�أفكار كامنة":
"كانت حتب ما ي�صن ُع قعقع ًة .الكلمات .لنغماتها.
لتناق�ضها .لتجابهها .مل�سحتها احل�سية"21 .
ُ
نالحظ �أن الباحثة �ستيفاين مي�شينو
يف اخلتام،
حتت اال�سم امل�ستعار ،فاين كوزي ،ال تقت�صر
يف منتجها الأدبي الأول ،على حتقيق م�شروع
كتابة اخليال الذاتي الذي ت�صفه يف درا�ستها :
"اخليال الذاتي يف م�ؤلف كوليت" � اّإل �أنها حاولت
يف كتابها "�أفكار كامنة" �أن تتخل�ص من م�ساحة
ال�سرية الذاتية برف�ضها البوح ،معطي ًة مكانة
متميزة للكتابة� .أرادت �أن ت�ص ّفي كل الأ�شباح التي
تطاردها والتي ت�ستطي ُع �أن ت�سكنها خالل حوار
ال�سرية الذاتية التقليدي� .أذابت �إذن التما�سك
الن�صي وهدمت البنية الداخلية للجمل والفقرات
من خالل هدم القواعد التي تنظم القواعد
اجلملية والن�صية� .أي�ض ًا ،ف�إنها قو�ضت واحدة
من �أ�سا�سات كتابة ال�سرية الذاتية والتي متثل
تزامن ال�شخ�صية ،الراوي ،وامل�ؤلف .مل يكن هذا
هو املعيا ُر الوحيد الذي مل يتحقق ،بل �إننا نالحظ
�أن �ستيفاين مي�شينو اختارت �أن تختفي ك ّلي ًا بتبنيها
ا�سم ًا م�ستعار ًا "فاين كوزي" .واختيار اال�سم
"فاين" لي�س عبثي ًا ،ف�إنها تعود �إىل �أحد ال�شخو�ص
الرئي�سة لرواية كوليت "الثانية" .هذه البطلة
20- H. Meschonnic, Pour la poétique, IV Écrire
Hugo, t. I et II, Gallimard, 1977, p. 175. Cité par J.
Molino et J. Gardes-Tamine, Introduction à l’analyse
de la poésie, T. I, vers et figures, P. U. F, 1987 (1ère
édition: 1982), pp. 84-85.
21- Fanny Cosi, Pensées en désuétude, p. 160.
http://journals.uob.edu.bh

جت�س ُد دورين :دور املر�أة التي تثور على اال�ستعباد
الذكوري ودور املر�أة التي تبحث عن احلب" .فاين"
ت�شكل يف نف�س الوقت امر�أة رقيقة وعنيفة" :جانب
املر�أة العنيفة ،غطا ٌء لوجهها الرقيق" ،22لكنها ال
تقبل �أبد ًا �أن متنح وجودها حتى لو �أُحبت.
"فاين" البطلة يف "الثانية" تظهر كازدواج
لفاين كوزي ،امل�ؤلفة املخرتعة لأفكار كامنة .تبدو
الروابط متقاربة بني �ستيفاين مي�شينو وكوليت.
وحتاول اجلامعية �إذن �أن جتد كاتبتها املف�ضلة ،من
خالل درا�سة معمقة لعاملها الروائي ،ومن خالل
الت�شابه مع �إحدى بطالتها .ومن وجه ِة نظرنا،
"فاين كوزي"لي�س ا�سم ُا م�ستعار ًا فح�سب �أو راوية
م�صطنعة� .إنها يف الواقع ال�شخ�صية التي بف�ضلها
ُ
تتك�شف �ستيفاين مي�شينو وت�سمح ُللآخر �سرب غورها
وتت�شكل وتفر�ض نف�سها دون ان تنزعج من املراقبة
الذاتية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تظهر هذه ال�شخ�صية
رف�ض ًا لكل حدود �آفاق تو ّقعاتنا .ب�شكل مرئي ،ملّا
تختبئ الكاتبة وتخرت ُع �شخ�صي ًة مزدوجة لتظهرها
وتنجح ب�إبهارنا وبحملنا �إىل
كالكاتبة احلقيقية،
ُ
عامل غام�ض جمهول ،لي�س عامل الباحثة �ستيفاين
مي�شينو �أو عامل الكاتبة فاين كوزي� ،إمنا هو اله ّوة
الداخلية واحلواف املظلمة فينا .فاين كوزي ،هي
ا�سم ًا م�ستعار ًا �أقل منه �شخ�صية خمرتعة من قبل
لتم�سح لي�س
�ستيفاين مي�شينو لتكتب �أو بالأحرى
َ
فقط خيالها الذاتي ،و�إمنا خيالنا الذاتي نحن
"يف �إ�شكالية هوية"ح�سب م�صطلحات �ستيفاين
مي�شينو .23فاين كوزي لي�ست � اّإل ازدواج ًا ل�ستيفاين
مي�شينو ،لكنها ازدواج ي�سمح بتدفق الكاتبة ويف ذات
الوقت يحرر �ستيفاين مي�شينو وقرائها من كل القيود.
باخت�صار ،يجب قراءة "�أفكار كامنة" الذي
ي�سمح للقارئ
يجدد روح كتابة ال�سرية الذاتية والذي ُ
�أن يرى نف�سه عن بعد� ،أن يبدي تعليقات على نف�سه،
و�أن يحلل نف�سه يف م�ساحة اخليال الذاتي و�أن
ُ
أنا"تبحث عن ذاتها.
يكت�شف هذا العامل املذهل لـ "�
22- Colette, La Seconde, Œuvres complètes, tome III,
Gallimard, 1991, p. 454.
23- Stéphanie Michineau, L’Autofiction dans l’œuvre
de Colette, Publibook, 2008, p.44.

141

Semat 3, No. 1, (Jan. 2015)

L’aventure comme possibilité. Le
roman français de la première moitié
du XXe siècle, Département des
littératures, Université Laval, 2013.
Michineau (Stéphanie), Colette, pardelà le bien et le mal? Mon Petit
Éditeur, 2011.
Michineau (Stéphanie), L’Autofiction
dans l’œuvre de Colette, Publibook,
2008.
Reboul (Olivier), La Rhétorique, P.U.F,
1984.

Bibliographie:
Cosi (Fanny), Pensées en désuétude,
Editions Edilivre, 2010.
Daunais (Isabelle), La Mémoire du
roman, ouvrage collectif dirigé
par Isabelle Daunais, Presses
universitaires de Montréal, coll.
«Espace littéraire», 2013.
Jenny (Laurent), «Le Poétique et le
narratif», Poétique, n 28, novembre
1976, pp. 440-449.

http://journals.uob.edu.bh

