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هل يتمحورالسرد األدبي حول الحقيقة أو املعنى؟
Is Literary Fiction about Truth or Meaning?1

امللخص
ً
ّ
بديل ملفهوم القيمة املعرفية للروايةً ،
ً
بناء على التمييز الذي قدمته حنة آرنت
تفسيرا
أطور في هذه الورقة
بين الحقيقة (نتيجة "الحاجة إلى املعرفة") واملعنى (نتيجة "الحاجة إلى التفكير") ،اعمة ّ
أن األخير أكثر قدرة
ز
ّ ّ
ُّ
ً
وسعيا إلنجاز هذا فإني أركز على اتجاه ذي شقين أعدهما أساسيين
على شرح القيمة املعرفية للرواية.
لتجربتنا مع األعمال األدبية ،وهو حقيقة كون األعمال األدبية تدعونا ً
دائما إلى الوصول إلى تفسير لها،
ولكنها في الوقت نفسه تقاوم التفسير.
ً
ً
جوهريا عن ماهية التفكير بالضبط .وأحد
تعالج حنة آرنت في عملها املنشور بعد وفاتها "التفكير" 2،سؤال
أهم الحجج املتعلقة بالتفكير التي تعرضها آرنت هي أن نشاط التفكير فعل مختلف ً
جذريا عن فعل اكتساب
املعرفة .فالتفكير -كما تقول حنة آرنت -هو نتيجة حاجة اإلنسان إلعطاء معنى ،ولذلك يجب فهم فعل
التفكير على أنه عملية مستمرة دون نتائج محددة .وتحليل آرنت رغم هذا ل يشمل التمييز الواضح بين
فعل التفكير واألنشطة العلمية التي تركز على اكتساب املعرفة فحسب ،بل يتضمن ً
أيضا دعوى أهمية
الفن واألدب .تشير آرنت -على سبيل املثال -إلى الفن باسم "أفكار األشياء" (ص  )184أو تنص على أن
هايدجر كان على حق عندما وصف الشعر والتفكير بالجارين املقربين (ص  i)108وبهذا فإن آرنت تقترح أننا
ً
ً
عموما -بوصفه متصل بفعل التفكير.
يجب أن نفهم األدب-والفن
هذا يجعل من املثير للهتمام مقارنة أفكار آرنت عن التفكير واألدب مع الجدل املعاصر عن القيمة املعرفية
ً
عموما على أنها فكرة اكتشاف القراء لحقائق
لألدب في الواقع ii.حيث ُينظر إلى القيمة املعرفية لألدب
جديدة أو اكتسابهم ملعرفة جديدة من خلل قراءة أعمال أدبية سردية iii.وهذا -على سبيل املثال -واضح
ً
جدا عندما يدافع الفلسفة عن نظرية افتراضية للحقيقة األدبيةّ .يدعي هؤلء املنظرون أن القراء
يكتسبون معارف جديدة من خلل قراءة األدب؛ ألن األعمال األدبية-صراحة أو ً
ضمنا -تحوي افتراضات
 1كلمة ( )Fictionمعقدة رغم وضوحها الظاهري؛ ً
نظرا لستخداماتها املتعددة ،فهي قد تأتي مرادفة للرواية ( )novelويمكن أن تستعمل بمعنى:
ُ
الخيال ،التخييل ،القصة ،األدب القصص ي أو التخييلي .اخترت ترجمة ( )Fictionفي هذا النص بالسرد ،و( )literary fictionبالسرد األدبي؛
ً
لنقل أفضل ملعنى هذا املصطلح في اإلنجليزية املرتبط بالنصوص األدبية املنشأة من خيال مؤلفها ،وتشمل الرواية والقصة القصيرة ...
سعيا ٍ
ً
حصرا فإني أستخدم الخيال( .املترجم)
أما حين يكون املراد ما يقابل الحقيقة أو الواقع
ُ 2نقل إلى العربية بعنوان (حياة العقل :الجزء األول التفكير) بترجمة نادرة السنوس ي ،ابن النديم للنشر والتوزيع ،وهران ،الجزائر ،ودار الروافد
الثقافية ،بيروت ،لبنان2016 ،م (املترجم)
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صحيحة حول العالم الواقعيً .
وأيضا عندما ُتوصف القيمة املعرفية لألدب بأنها قيمة أخلقية ،فإنه يكون
ً
عموما عبر اكتساب املعرفة األخلقية .تجادل دورثي والش (- )Dorothy Walshعلى سبيل املثال-بأن األعمال
األدبية ّ
نوعا ً
تقدم لنا ً
مميزا من املعرفة ،أي معرفة الشعور بش يء ما iv.وعلى غرار هذاُ ،وصفت القيمة
املعرفية لألدب من حيث اكتساب املعرفة املفاهيمية أو إثرائها ،كما صنعت كاثرين ويلسون ( Catherine
- )Wilsonعلى سبيل املثالv.-
بناء على تمييز حنة آرنت بين اكتساب املعرفة والتفكير ،يمكن أن ّ
نميز بين نوعين مختلفين من املعرفة:
فمن جهة املعرفة بمعنى اكتساب املعرفة ،ومن جهة أخرى املعرفة بمعنى العمليات العقلية لفهم العالم
الذي نعيش فيه .وفي حين يبدو أن معظم النظريات حول القيمة املعرفية لألدب تركز على احتمالية إسهام
األعمال األدبية في النوع األول من املعرفة ،يساعدنا تمييز آرنت في إثبات إسهام األعمال األدبية في النوع
الثاني ،كما أسعى إلثباته في هذه الورقة.
أسعى في هذه الورقة البحثية إلى سبر املدى الذي يمكن أن يسهم فيه تفسير حنة آرنت للتفكير في استجلء
القيمة املعرفية للرواية .ورغم أن آرنت ُّ
تنص في كتاب التفكير على أن األعمال األدبية يجب أن تكون مرتبطة
ّ
بفعل التفكير ،فإنها لم تطور هذه الفكرة في عملها .وأعتقد رغم هذا أن هذه الفكرة تمكننا من الوصول إلى
فهم عام أفضل آلثار األعمال األدبية السردية وأهميتها أكثر مما تقدمه لنا العديد من النظريات املعاصرة
عن القيمة املعرفية للرواية؛ لقتصار نطاقها ً
غالبا على أجناس أدبية معينة ،مثل الواقعيةvi.
ً
ولتحقيق هذه الغاية ،سأقوم أول بتسليط الضوء على الجوانب ذات الصلة بتحليل آرنت للتفكير،
وسأشرح الفرق بين فعل التفكير والبحث عن املعرفة .سأستقص ي بعد ذلك كيف أن تحليل آرنت للتفكير
يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى فهم القيمة املعرفية لألدب .وسأركز في هذا الستقصاء على سمة واحدة
مهمة للسرد األدبي ،وهي حقيقة وقوعه فيما يمكن ّ
عده "فضاء محايد" ،في حين أن النظريات التي تدافع
عن املعرفية األدبية ً
غالبا ما تركز على التصال والستمرارية بين العالم الخيالي والعالم الواقعي ،وأزعم أن
التركيز على النقطاع وعلى الطريقة التي يوقف العمل األدبي السردي بها اإلشارة املباشرة إلى العالم الواقعي
ً
تحديدا -كما سأبين-
تقدم نقطة انطلق أفضل لنظرية عامة حول القيمة املعرفية للسرد األدبي .يعود هذا
ُ
إلى كون اإلشارة املباشرة إلى الواقع توقف السؤال الذي ينشأ عن معنى العمل األدبي .ولتوضيح هذا،
َ
ْ
سأستعين بمسرحية ُعط ْيل لول َيم شكسبير كمثال ،وسأسلط الضوء على بعض األسئلة الكثيرة التي تظهر
َ
عند قراءة (أو مشاهدة) هذا العمل وتفسيره .وبهذا فسأوضح كيف أن ً
نصا مثل ُعط ْيل يدعونا إلى فهم ما
ّ
وسأبين ً
ّ
أيضا أن عملية التفسير هذه تؤثر كذلك
نقرأ وإعطاء معنى له ،مع أنه ل يمكن منح معنى نهائي له.
في اإلطار املرجعي للقراء وفي طريقتهم في فهم العالم .وبالتالي سأجادل بأن القيمة املعرفية لألدب يجب أن
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ً
ُ
ُ
تفهم على أنها دعوة إلى التفكير وإلى طرح األسئلة بدل من تقديم حقيقة أو معرفة ،كما تفهم القيمة
املعرفية لألدب عادة.

 .1مفهوم حنة آرنت للتفكير
ُ
أشرت في املقدمة -على حقيقة وجود تمييز مهم بين الحقيقة واملعنى ،تمييز مرتبط
تؤكد حنة آرنت -كما
بحقيقة أنهما ناتجان عن عنصرين مختلفين من احتياجات اإلنسان .فالحقيقة كما تقول آرنت هي نتيجة
حاجة اإلنسان إلى املعرفة ،في حين أن املعنى نتيجة لحاجته إلى التفكير .وتنشأ هذه الحاجة إلى التفكير من
حقيقة كون التجربة أو اإلدراك وحدهما ل يمكن أن يقدما لنا املعنى أو النسجام .فالتفكير إذن هو السؤال
عن معنى وجود ش يء ما :أن نمنح معنى ملا نشعر أو نتصور من خلل التفكير .وفي حين يمكن إشباع حاجتنا
ً
ً
أساسيا مع األسئلة غير القابلة
للمعرفة عبر الحصول على إجابة عن أسئلتنا ،فإن التفكير يتعامل تعامل
لإلجابة مثل :ما معنى الحياة؟ ما الخيار األخلقي الصائب الذي يجدر فعله؟ ما املجتمع العادل؟ فمثل هذه
األسئلة ظهرت مر ًارا وتكر ًارا في تاريخ الفكر البشري ،وتظل اإلجابات املقدمة ً
دائما غير مرضية .وعلى الرغم
من أننا نعلم أننا لن نتمكن ً
أبدا من تحديد تعريف ثابت للمجتمع العادل -على سبيل املثال -فإننا نجد
أنفسنا نتناقش ونتفكر في مثل هذه األفكار .ولذلك فإن التفكير ّ
مقوض لذاته بالضرورة :فكل جواب مؤقت
دائما ،وكل جواب يمكن ً
ً
أيضا التشكيك به .وبالتالي ،فإن التفكير يتحدانا نحو التشكيك في األفكار
الجامدة ،وبهذه الطريقة ُيذاب الفكر املتجمد .وعليه فإن للتفكير ً -
وفقا آلرنت" -تأثير مدمر ّ
ومقوض محتوم
لجميع املعايير والقيم واألبعاد املستقرة للخير والشر ،وباختصار للعادات وقواعد السلوك التي تعالجها
اآلداب واألخلق ( 3vii")ethicsولهذا ُي ّ
عد سقراط بالنسبة آلرنت النموذج املثالي للمفكر .فهو يدعو محاوريه
نقديا ع ً
وتفحص آرائهم ّ
إلى التفكير ّ
صا ً
تفح ً
وضا عن تقديم الحقيقة أو املعرفة لهم .فسقراط ل يصل
ً
إطلقا إلى إجابة ثابتة ،وبالتالي فإن مناقشاته تنتهي دون حسم.
ّ
وبصرف النظر عن حقيقة تشكل قيمة التفكير من خلل طرح أسئلة وشكوك ،فإن التفكير -كما رأينا-
يبتدع ً
شيئا ً
أيضا ،أعني املعنى .وبهذا فالتفكير ُيسهم في تكوين ما يمكننا تسميته -بمصطلحات ظاهراتية
(فينومينولوجية  -)phenomenologicalأفقنا ،السياق األكبر للمعنى الذي يقع ضمنه أي عرض معين ذي
حد ما،
مغزى ،وبالتالي يحدد اإلطار املرجعي الذي "نرى" العالم من خلله .ورغم أن هذا األفق مستقر إلى ٍ
ً
معان جديدة ُويشكك في املعاني األخرى املستقرة
إل أنه ليس ثابتا ول غير متغير .فعبر عملية التفكير ،تظهر ٍ
ُ
وتستبدل.
ً
 3ترجمت نادرة السنوس ي النص السابق كما يلي "يمتلك الفكر ّ
كليا مفعول تقويض ،وهدم إزاء ّ
كل املعايير املوضوعة مسبقل ]هكذا ،والصحيح
ً
ّ
ّ
التصرف التي تقرها مبادئ األخلق واإلتيقا" .آرنت ،حنة:
والشر ،وبإيجاز إزاء العادات وقوانين
مسبقا كما هو واضح[ ،والقيم ،ونماذج الخير
حياة العقل :الجزء األول التفكير ،ترجمة :نادرة السنوس ي ،ص( .233املترجم)
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ً
يمكن العثور على أحد األمثلة األساسية لتوضيح ذلك في حقيقة أننا نتصور
عموما تصرفات اآلخرين على
عشوائيا ،بل ُّ
ً
أنها ذات مغزى بطريقة ما .فنحن ل نرى اآلخرين يتصرفون
نعد أفعالهم نتيجة لنيات معينة.
ّ
معان محددة .فعلى سبيل املثال ،عندما تضطر
ومن خلل عزو مثل هذه النيات إلى األفعال ،فإننا نحملها ٍ
إلى انتظار شخص ستقابله لفترة طويلة ،فيحتمل أن تفترض أن حقيقة كون هذا الشخص جعلك تنتظر
يعني أنه يظهر لك القليل من الحترام .ولكن قد يكون هناك سبب آخر دفعه لجعلك تنتظر ،وعندما تفكر
ً
تافها ،فإنه ّ
يوضح لنا
في هذا الحتمال ،تتوصل إلى إعطاء هذا السلوك معنى مختلف .وهذا املثال مهما بدا
َ
بل شك كيف ُيحدد املعنى الذي ننسبه إلى األشياء واألفعال الطريقة التي نرى بها العالم وكيف نتصرف فيه
بمعان أخرى ذات مغزى للنظر إلى األشياء .وجلي أن هذه
وكيف يمكن التشكيك في هذه املعاني واستبدالها
ٍ
هي الحال ً
أيضا مع القضايا األقل تفاهة ،مثل أفكارنا عن العدالة التي تستند إلى افتراضات متعددة وإلى
ً
ُ
سبل ذات مغزى ننظر عبرها إلى األشياء .وحين ت َساءل بعض هذه الفتراضات ،وحين نكتشف سبل جديدة
ٍ
ً
ذات مغزى للنظر في أشياء معينة ،فمن املحتمل بل شك أن تتغير أفكارنا عن العدالة أيضا.
 .2السرد األدبي والفضاء املحايد
عندما نريد أن نفهم كيف ترتبط أعمال السرد األدبي بالتفكير -كما وصفت آرنت -نحتاج إلى إلقاء نظرة
فاحصة على إحدى السمات املهمة في األعمال السردية األدبية ،وهي حقيقة وقوع هذه األعمال فيما يمكننا
ُ
تسميته "فضاء محايد" .أشير باستخدامي لهذا املصطلح إلى حقيقة كون األعمال السردية األدبية توقف
ً
ً
سرديا فنحن ندرك أن الجمل التي نقرؤها ل تصف حالت
اإلشارة إلى العالم الواقعي viii.فحينما نقرأ عمل
َ
حقيقية في العالم الواقعي .فعندما نقرأ (أو نشاهد) -على سبيل املثالُ -عط ْيل لشكسبير فإننا نعلم أن
َ
ُعط ْيل وياجو غير موجودين وأنه ل ينبغي فهم املسرحية على أنها تقرير عن وقائع حقيقية .فنحن نعلم أن
الجمل التي نقرؤها ل ُيقصد بها ادعاءات عن العالم الواقعي ix.وبالتالي فإن العبارات التي نقرأ ُ"ت َ
حيد" من
خلل الطبيعة الخيالية للعمل .فما نقرؤه خيالي ً
حقا .لذلك -كما أوضح ديريك أتريدج ( )Derrek Attridgeفي
ً
قراءته النقدية ألعمال جون ماكسويل كويتزي ( -)J.M. Coetzeeفإن السرد ً
"دائما ما يكون
لتحاش
متضمنا
ٍ
أقوال معينة في عمل أدبي سردي على أنها أقوال عن العالم
محتوم للمسؤولية" x.ورغم أنه قد يتأتى قراءة ٍ
الواقعي ،فل يفترض بنا أن نقرأها بهذه الطريقة .فمثل هذه العبارات ُ"ت َ
حيد" من خلل حقيقة ظهورها في
عمل سردي :فالكتاب غير ملزمين بتعليل العبارات التي ُيدلون بها في عمل سردي ،وإذا كان هناك من يطمع
في جعل كاتب ما يعلل عباراته ،فيمكن للكاتب ً
دائما تجنب ذلك عبر اإلشارة إلى الطبيعة الخيالية لهذه
العبارات .من املهم التأكيد على هذه النقطة؛ ألنه في تاريخ األدب لطاملا حوسب الكتاب عما كتبوه .ورغم
ً
هذا يجب أن يكون
واضحا أنه عندما تبدي شخصية ما ملحظة عنصرية -على سبيل املثال -في رواية فإن
ً ُ
هذا ل يعني أن املؤلف يتفق مع وجهة نظر هذه الشخصية .فيفترض عادة أل تقرأ هذه العبارة في الرواية
على أنها ادعاء يدعيه املؤلف حول العالم الواقعي ،بل يجب فهمها من خلل اإلشارة إلى السياق الذي ظهرت
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فيه .وبالتاليّ ،
يتعين على القارئ أن يسأل عن وظيفة مثل هذه العبارة ضمن سياق العمل ،فعلى سبيل
املثال قد تكون إبراز الستهجان األخلقي للشخصية الخيالية التي تنطق بها.
أحد األمثلة املثيرة للهتمام التي تساعد في شرح ما أعنيه هي محاضرة جي إم كويتزي "حياة
نواح
فنص كويتزي الذي ألقاه ضمن محاضرات تانر  1998-1997في جامعة برينستون ،عجيب من ٍ
ً
ابتداء ليست محاضرة تقليدية بل هي قصة خيالية .وإضافة إلى هذا ،فالحكاية
متعددة .فاملحاضرة
السردية نفسها تروي قصة إليزابيث كوستيلو ،الكاتبة الشهيرة التي تلقي محاضرة في جامعة مرموقة في
ّ
الوليات املتحدة .وتركز كوستيلو في هذه املحاضرة على مسألة حقوق الحيوان ،وتجادل بأن العقل
ّ
كثيرا وأن الشعر أكثر جدارة بتعزيز ّ
والفلسفة لم يفيدا هذه املسألة ً
حسنا األخلقي نحو الحيواناتُ .يؤكد
ً
كويتزي بطريقة ما عبارة كوستيلو من خلل كتابة قصة خيالية بدل من محاضرة تقليدية ،كما لو كان
أدبيا أجدى من عرضه ً
يوضح أن عرض موضوع محاضرته ً
ً
عرضا ً
فلسفيا.
عرضا
الحيوانات"xi

ُ
ّ
ُي ُّ
أمرا ً
عد اختيار كويتزي لهذا األسلوب ً
مثيرا للتفكير ،وكذلك فإنه يمثل -بالنظر إلى حقيقة كون النص ق ّدم
ً ً
الغا .يقتض ي اختيار كويتزي ً
حقا إمكانية الجدال لصالح بعض العبارات املتعلقة
بوصفه محاضرة -إشكال ب
ً
بحقوق الحيوان دون أن يكون مسؤول عن هذه العبارات .ويبدو ً
جليا أن بيتر سينجر ( )Peter Singerيعاني
ً
مفضيا إلى ٍرد يتشكل من حكاية سردية يناقش فيها سينجر محاضرة
من هذا في رده على "محاضرة" كويتزي،
كويتزي مع ابنته ّ
ويعبر عن الصعوبات التي يواجهها في كتابة ٍرد عليها:
ً
تحديدا مربط الفرس -ولهذا فأنا ل أعرف كيف أرد على
لكن هل هي حجج كويتزي؟ هذا
ّ
هذه املحاضرة املزعومة .هذه حجج كوستيلو .فكويتزي يتمكن عبر أدواته السردية من
أيضا شخصية نورما -زوجة ابن كوستيلو -التي ّ
إبعاد نفسه عن هذه الحجج .وهناك ً
تقدم
اعتراضات بدهية على ما يقوله كوستيلو .هذه أدوات مذهلة ً
حقا .حيث يتسنى لكوستيلو
أن ينتقد استخدام العقل ،أو الحاجة إلى وجود أي مبادئ أو قيود واضحة ،دون أن يلزم
كويتزي نفسه بهذه الدعاءات .فهو قد يشارك نورما بالفعل شكوكها امللئمة بشأنهاxii.
كما يوضح رد سينجر ،يتمثل الجانب اإلشكالي في محاضرة كويتزي ،بوصفها محاضرة ،في استخدامها
ألدوات سردية وعبر التحييد الذي يأتي معها .وبهذا ُتظهر لنا محاضرة كويتزي بجلء ً
شيئا ً
مهما حول آلية
عمل السرد وعلقته املتناقضة مع قول الحقيقة .فتعليق املرجعية هو بالضبط ما ُيحدث هذا التناقض.
وبسبب تعليق املرجعية هذا يبرز السؤال عن معنى عمل معين من األعمال السردية األدبية .وألن معناه ل
يمكن العثور عليه عبر اإلشارة املباشرة إلى العالم الواقعي وألن القراء يقرؤون ً
نصا اتخذت فيه خيارات
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سأبين ً
فنية معينة ،وكتب بطريقة معينة ،فإن العمل السردي األدبي يدعو قراءه -كما ّ
لحقا في هذا النص-
لطرح سلسلة ل نهائية من األسئلة وكذلك لفهم ما يقرؤون .فعلى سبيل املثال ،تواجهنا حياة الحيوانات
واضح ألحد هذه املواقف ،كما قد
فضيل
لكويتزي بآراء متباينة فيما يتعلق بحقوق الحيوان دون إظهار ت
ٍ
ٍ
يفعل املرء عادة في نص فلسفي أو محاضرة تقليدية .وبالتالي ،فإن القارئ مدعو ملحاولة معرفة ما معنى
هذا العمل ،وما نيات املؤلف املحتملة .وأود أن ّ
أوضح أن تجلية معنى العمل ل يعني أنه يتعين على املرء أن
يبحث عن النيات الفعلية للمؤلف ،كما يزعم مدعو القصدية املتطرفة ( 4.)Intentionalismما أعنيه هو أننا
يجب أن نرى العمل األدبي بوصفه نتيجة لعملية مقصودة؛ فالكلمات والجمل التي نقرأ ليست منشأة
ً
عشوائيا بواسطة حاسوب .بل إن فكرة كون العمل له مؤلف هي ما يدعو القارئ للبحث عن معنى العمل،
ً
إخبارا غير مباشر عن العالم الواقعي.
وبالتالي البحث عما يمكن للعمل األدبي (وربما يهدف) إلى إخبارنا
 .3فقرالسرد
إضافة إلى ما سبق ،يبرز ً
جليا السؤال عن معنى العمل األدبي؛ ألن أوصاف الشخصيات وتاريخهم واألحداث
في القصة محدودة ً
دائما إلى مستوى معين .ومقارنة بمعرفة األحداث التي وقعت أو األشخاص املوجودين
(أو الذين وجدوا) في العالم الواقعي ،ما قد يتسنى لنا اكتساب معرفة إضافية عنهم ،على سبيل املثال من
خلل التحدث إلى شهود جدد أو عبر الرجوع إلى مصادر أخرى ،فإن الحصول على مثل هذه املعرفة عن
األحداث الخيالية أو األشخاص خارج العمل األدبي املحدد عادة ما تكون غير ممكنة .يصف موريس بلنشو
( )Maurice Blanchotهذا "الفقر" xiiiفي إحدى مقالته بأنه جوهر السرد :ألن العالم السردي املقدم ل يمكن
الوصول إليه إل عبر القراءة ،فمعرفتي بهذا العالم مقصورة ً
دائما على ما يمكنني قراءته .وعلى أي حال،
فإن القراء ً
غالبا ما يستنبطون افتراضات عن الشخصيات أو األحداث تساعدهم في الوصول إلى فهم
أفضل للرواية من خلل جمع أوصاف مختلفة في رواية ما وباستخدام املعرفة الخارجية .فعندما نقرأ رواية
ً
زمنها ضمن الحرب العاملية الثانية -على سبيل املثال -فإننا سنستعين عادة بمعرفتنا عن هذه الحقبة لفهم
ُ
األحداث املوصوفة ،حتى حين ل تذكر املعلومات األساسية صراحة في الرواية .قد تبدو حقيقة استعانتنا
ً
عموما بمعرفتنا عن العالم الواقعي للتوصل إلى فهم للعالم السردي الذي نواجهه متناقضة مع فكرة كون
السرد يعلق اإلشارة إلى العالم الواقعي ،ولكن الحال مختلفة .ففي حين يمكننا الستعانة بمعرفتنا بالعالم
الواقعي لفهم العالم السردي ،فإن هذا ل يعني أن الجمل التي نقرؤها في عمل سردي هي جمل ُيقصد بها
ادعاءات عن العالم الواقعي .إضافة إلى ما سبق ،يجب أن يكون القراء ً
دائما على دراية بحقيقة وجود
اختلفات بين العالم الواقعي والعالم السردي حتى وإن كانا متشابهين ،فعلى سبيل املثال ً
نظرا لوجود
أشخاص في العالم السردي غير موجودين في العالم الواقعي فإن افتراضات القراء التي يستعينون بها في
ٍ
معرفتهم بالعالم الواقعي قد ل تكون صحيحة .ولكن ألن هذه الفتراضات -مهما كانت مقنعة -تظل
 4النظرية القائلة بأن الحكم على العمل األدبي يكون بالنظر في نية املؤلف ،ملزيد تفصيل عنها انظر راغب ،نبيل :موسوعة النظريات األدبية،
الشركة املصرية العاملية للنشر-لونجمان ،القاهرة ،مصر2003 ،م ،ص( 489املترجم).
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افتراضات وتتجاوز املعرفة املتاحة عن العالم السردي ،فمن املمكن وجود افتراضات مقنعة وتفسيرات
مختلفة ،ويبقى إيجاد إجابات نهائية على األسئلة التي تنشأ حين القراءة بعيد املنال.
ً
تحديدا ،كون األعمال األدبية الروائية السردية تثير سلسلة ل حصر لها من األسئلة وتتركنا
هذه الحقيقة
ً
ً
ً
دائما غير راضين عن اإلجابات املقدمة سلفا هي ما يجعلها أعمال فنية عظيمة .فحقيقة كون التفسيرات
املقدمة للعمل ليست قادرة على منحنا إجابات مرضية ً
تماما لألسئلة التي يثيرها ذلك العمل تنشأ عن
حقيقة أن أي تفسير يهدف إلى إلقاء بعض الضوء على العمل .وإلقاء مثل هذا الضوء على أي حال يعني
ً
دائما إبراز بعض جوانب العمل ،وبالتالي إيلء اهتمام أقل لجوانب أخرى أو إهمالها .فل يوجد تفسير قادر
على تزويدنا بفهم كامل لعمل فني أدبي .تدعونا األعمال األدبية الفنية إلى تقديم إجابات لألسئلة التي
تطرحها ،رغم أنه ل يمكن تقديم إجابة "صحيحة"ً .
ونظرا لستحالة تقديم إجابة نهائية ،فإن العمل األدبي
السردي يواصل دعوتنا إلى التفسير و"يطارد" القارئxiv.
كما هو واضح فإن هذا الوصف لدعوة العمل األدبي الوصول إلى تفسير عبر طرح سلسلة من األسئلة رغم
عدم وجود إجابة أو تفسير صحيح مشابه ً
جدا لوصف التفكير الذي قدمته حنة آرنت .فالتفكير -كما
تصفه آرنت -هو النشاط املوجه نحو إنشاء املعنى ،على الرغم من عدم وجود معنى نهائي على اإلطلق،
حيث يمكن ً
دائما مساءلة كل معنى ينتج عن التفكير مرة أخرى وإعادة النظر فيه .وعند تفسير عمل أدبي
ً
ومحاولة فهم ما قد يعنيه ،فإن إنشاء املعنى هذا ذو شقين .نحاول أول فهم ما يعنيه العمل من خلل النظر
ّ
إلى تناسقه الداخلي .فعلى سبيل املثال نقوم بصياغة فكرة تمكننا من فهم املنطق الداخلي للعمل .وبهذا
نتوصل إلى رؤية كيف تسهم جوانب العمل وأحداثه املختلفة في العمل ككل .وحين نقوم بهذا على أي حال،
فإن تفسيرنا للرواية يسهم ً
أيضا في عمليات منح معنى للعالم الواقعي .فحين نحاول -على سبيل املثال -فهم
معنى قصة كافكا القصيرة أمام القانون ( )Before the Lawيمكننا  -كما فعل جاك دريدا xv-أن نلقي بعض
رجل يواجه صعوبة الوصول إلى القانون بوصفها قصة عن
الضوء على هذا العمل من خلل فهم قصة ٍ
عدم إمكانية الوصول إلى القصة نفسها .وبهذا فإننا نصل إلى فهم العناصر املختلفة للقصة ومعناها .ولكن
يضيف مثل هذا التفسير في الوقت نفسه ً
شيئا إلى فهمنا لطبيعة السردّ ،
ويقدم لنا طريقة جديدة وذات
مغزى لفهم علقتنا بالقصص الخياليةxvi.
 .4فهم قتل دزديمونة5

ُ َ
لعط ْيل ترجم ( )Desdemonaبـ(ديدمونة) ،ولكني أذهب مع ما ذهب إليه جبرا إبراهيم جبرا في
 5يجدر التنويه إلى أن خليل مطران في ترجمته
ترجمته بإثبات (دزديمونة)؛ لتوافقها مع النطق اإلنجليزي للسم ،انظر شكسبير ،وليام ،املآس ي الكبرى ،ترجمة جبرا إبراهيم جبر ،املؤسسة
ُ َ
لعط ْيل
العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،2000 ،الطبعة الثانية ،ص .383والدراسة النقدية التي صدر جبرا إبراهيم جبرا بها ترجمته
جديرة بالقراءة( .املترجم).
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َ
ْ
سأستخدم مسرحية ول َيم شكسبير ُعط ْيل أو مغربي البندقية كمثال؛ لتطوير هذه الفكرة أكثر .في هذه
َ
املسرحية -كما هو معروفُ -يخدع ُعط ْيل -وهو جنرال مغربي في جيش البندقية  -من قبل حامل رايته الخائن
َ
ياجو للعتقاد بأن زوجته الجميلة دزديمونة كانت خائنة ،مما أدى إلى قتل ُعط ْيل دزديمونة .يبدو على
َ
املستوى السطحي أن ُعط ْيل لشكسبير تخبرنا بش يء عن الحب والغيرة .لكن ماذا بالضبط؟ هل تعني القصة
أن الحب يمكن بسهولة تدميره بسم الغيرة؟ هذا يثير بالفعل السؤال عما إذا كانت الغيرة هي الدافع
َ
َ
الحقيقي لفعل ُعط ْيل .فعلى سبيل املثال ،يبدو أن ُعط ْيل نفسه يشير إلى أنه يتصرف من منطلق الشعور
بالواجب والشرف .فهو يتحدث عن منع دزديمونة من خيانة املزيد من الرجال وعن قتله لها بوصفها
ً
"قاتل ً
شريفا" (املشهد الثاني من الفصل الخامس) .تبدو دزديمونة
"تضحية" ويتحدث عن نفسه بوصفه
ً
من وجهة النظر هذه ضحية لسياق ثقافي عام يحمل نظرة خاصة للمرأة وكيف يجب أن تتصرف النساء،
ً
عوضا عن كونها ضحية ملأساة شخصية بحتة.
ُ َ
بيد أننا حين نأخذ بكل هذا في العتبار عند تفسير ُع َط ْيل ،ل نقول ً
لعط ْيل،
شيئا عن إحدى السمات املهمة
ُ َ
لعط ْيل طابع عنصري؟ ل يقتصر األمر على قيام الشخصيات األخرى
وهي حقيقة أنه مغربي ( .)Moorهل
َ
بإبداء ملحظات عنصرية عن ُع َط ْيل فحسب ،بل إن سواد ُعط ْيل يمكن أن يكون ً
ً
أيضا ً
مجازيا عن
تعبيرا
َ
فعله الرهيب .فبينما ُيوصف ُعط ْيل في الفصل األول من املسرحية بأنه كان "فاتح اللون أكثر من كونه
أسودا" (املشهد الثالث من الفصل األول)ُ ،يوصف في نهاية املسرحية بأنه "شيطان أسود" (املشهد الثاني
َ
َ
من لفصل الخامس) ،كما لو أن ُعط ْيل بفعله أصبح ما كان يجب أن يكون عليه دا ًئما .هل ُينظر إلى ُعط ْيل
ً
تحضرا ،ومتبع لغرائزه؟ ولكن كيف يمكننا ربط ذلك باألهمية التي يعطيها
إذن على أنه مخلوق حيواني أقل
ُع َط ْيل ملفاهيم الواجب والشرف؟ هل تخبرنا املسرحية أن الحضارة ل تعدو كونها ً
وهما يغطي غرائزنا
الطبيعية؟ أم أن سواد ُع َط ْيل يعمل بطريقة مختلفة بوصفه ً
دافعا ألفعاله ،أي أنه سبب لكراهية الذات
ً
والشعور بالدونية مما يجعله يؤمن دون عناء أن زوجته تفضل رجل آخر (أبيض)؟
َ
ُ
إضافة إلى ذلك ،فإن إحدى السمات املهمة األخرى من سمات ُعط ْيل التي لم تؤخذ في العتبار هي حقيقة
َ
ً
ً
عسكريا وأن أفعاله حدثت في زمن حرب .أليس سبب ثقة ُعط ْيل السهلة في ياجو هي حقيقة أنه
كونه رجل
ً
ً
عسكريا فهو مدرب على الثقة بزملئه الجنود؟ أليست الطريقة التي يتعامل بها مع مشكلته،
بوصفه رجل
بقتله لدزديمونة ،هي الحل الذي ينبع من حقيقة اعتياده على التعامل مع األمور العسكرية فقط؟ أليس
َ
ُعط ْيل مجرد ضحية لستراتيجية شبيهة بالجيش ،وبالتحديد ياجو؟ إضافة إلى ذلك ،يمكن استخلص
العديد من أوجه التشابه في العلقات الشخصية بين الشخصيات املختلفة وحالة الحرب التي يعيشونها.
خطيرا عند ّ
ً
عده كذلك؟
فهل ُيفهم الحب إذن على أنه شأن يشبه الحرب أو أن الحب يصبح
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وعلى غرار ذلك ،تثير أفعال الشخصيات األخرى في املسرحية ودوافعها العديد من األسئلة األخرى .ماذا عن
َ
ُ َ
لعط ْيل؟ هل حقيقة أن ُعط ْيل تجاوزه في الترقية أو
ياجو ،على سبيل املثال؟ ما السبب الحقيقي لبغضه
َ
لشتباهه في أن ُعط ْيل كان على علقة حميمة بزوجته؟ إضافة إلى ذلك ،ملاذا يطال انتقام ياجو العديد من
الشخصيات البريئة األخرى؟ أهي مجرد أضرار جانبية أم أن هناك ً
شيئا آخر؟
 .5إنشاء املعنى والقيمة املعرفية لألدب

َ
ً
اشتغال ً
جادا بعمل مثل ُعط ْيل .يمكن
هذه ليست سوى بعض األسئلة العديدة التي تظهر حينما نشتغل
البين أنه ل يمكن الوصول إلى أي إجابة نهائية ً
طرح العديد من األسئلة ومن ّ
أبدا .قد يتسنى ً
دائما النظر في
ُ
القصة ،وكيف ق ّدمت من منظور جديد ،وقد ُيظهر هذا املنظور الجديد الثغرات في التفسيرات السابقة.
ّ
ولكننا -بوصفنا قراء -نفترض أن للعمل الذي نقرأ معنى معين؛ ملجرد كون هذا العمل "مؤلفا" ،مما يعني أن
القراء يفترضون ً
سلفا أن الكلمات التي يقرؤونها "هي نتاج حدث ذهني أو عدد من األحداث تعمل من خللها
عمليات املعنى اللغوي ''xvii
ل يعني هذا بالطبع أنه يجب على القارئ أن يحاول اكتشاف النيات "الحقيقية" للمؤلف ،ولكن حري به أن
يفترض أن العمل الذي يقرؤه هو نتيجة اختيا ات ونيات فنية معينة .فعلى سبيل املثال ،بالكاد نعرف ً
شيئا
ر
ْ
ً
عن ول َيم شكسبير ،لكننا نقرأ أعماله مفترضين أن له أهدافا معينة عندما كتبها ،وأنه كان بطريقة ما ُيوصل
ً
شيئا .ورغم هذا فإن التحييد الذي يميز األعمال األدبية -كما جادلت ً
سابقا -يجعل الفتراضات املقنعة عن
ُ
ً
مسبقا أن العمل الذي قرأناه قد كتب بنية معينة ،فمن
العمل والتفسيرات له ممكنة .ولذا رغم أننا نفترض
املستحيل اكتشاف املعنى "الحقيقي" للعمل.
َ
ً
وبهذا فإن عمل مثل ُعط ْيل يدعونا لكتشاف املعاني املحتملة التي يحويها .وإلنجاز هذا فإننا نسأل أنفسنا
َ
ما الذي تعنيه القصة من خلل التركيز على جوانبها العديدة املختلفة .نسأل أنفسنا ما أهمية كون ُعط ْيل
ً
ً
ً
عسكريا ،وما أهمية أن تحدث القصة في جزيرة وفي زمن حرب إلخ .عند محاولة
مغربيا ،وما أهمية كونه رجل
اإلجابة عن مثل هذه األسئلة واكتشاف معنى هذه الجوانب من القصة للقصة ،فإننا بالطبع نستعين
بمعرفتنا العامة عن العالم وخبراتنا الخاصة للوصول إلى إجابات .فعلى سبيل املثال ،يتسنى الشتغال
َ
بقراءة ُعط ْيل قراءة ُيولى فيها الهتمام لوضع املرأة الخاص في السياق الثقافي الذي كتبت ضمنه املسرحية
ً
فقط حين نكون مدركين ً
اختلفا ً
كبيرا عن وضع
سلفا لحقيقة كون وضع املرأة في زمن شكسبير يختلف
ً
حد ما بوصفه
املرأة في املجتمع الغربي املعاصر ،على الرغم من أنه يجب أيضا أن ُينظر إلى مجتمعنا إلى ٍ
ً
تاريخيا والتي لم ُيقض عليها ً
ً
تماما .ربما يكون املوقف املحدد من
وريثا لبعض الصور النمطية التي نشأت
َ
ً
وضوحا في النص عندما تشهد إميليا زوجة ياجو
املرأة في السياق الثقافي الذي كتبت ضمنه ُعط ْيل أكثر
ضد زوجها بعد مقتل دزديمونة (املشهد الثاني من الفصل الخامس) .تريد إميليا اإلدلء بشهادتها ،على
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الرغم من أنه من اللئق أن تطيع زوجها الذي يأمرها بالعودة إلى املنزل ،مما يؤدي إلى قتل ياجو لزوجته
لعصيانها له ولقولها الحقيقة .إضافة إلى ذلك ،فإن الفصل األول من املسرحية الذي تحدثت فيه دزديمونة
ً
حد ما على أنهن "ملكية" للرجال،
عن واجباتها تجاه والدها وزوجها ،يوضح أيضا أن النساء ُينظر إليهن إلى ٍ
وأن املتوقع منهن أن يطعن الرجل الولي عليهن .يمكننا فقط فهم أساليب الحديث هذه وكيفية ارتباط
الشخصيات بعضها ببعض عندما نفهم ً
سلفا أن هذا مترتب من رؤية ثقافية أوسع للمرأة .وفي الوقت
َ
نفسه ،فإن التعامل مع الطريقة التي ُ
ص ّورت بها النساء في مسرحية ُعط ْيل لشكسبير ،والطريقة التي يلعب
دورا في تطوير القصة ،يؤثر ً
بها هذا التصوير ً
أيضا في فهمنا السابق ويعززه .ورغم هذا فل ينبغي فهم ما
سبق على أنه اكتساب ملعرفة أو اكتشاف لحقيقة :فليس األمر ّ
أن شكسبير ّ
ً
مفهوما "أفضل" ألدوار
يقدم لنا
َ
الجنسين أو أننا تعلمنا ً
ً
جديدا عن وضع املرأة في أوروبا في القرن السابع عشر .بل إن قراءة ُعط ْيل
شيئا
تمنحنا مادة للتفكير والتأمل :فهي ّ
تقدم لنا -على سبيل املثال -طريقة جديدة وذات مغزى للتفكير في وضع
املرأة في املجتمع.
وبهذا يتضح سبب أهمية التأكيد على حقيقة كون األعمال األدبية تدعونا لطرح سلسلة ل حصر لها من
َ
األسئلة .ففي حين أن انشغالنا بأسئلة مثل أهمية مكانة املرأة في تطور قصة ُعط ْيل ل يمكن أن توصلنا إلى
إجابة نهائية ً
أبدا ،إل أنها تثير أسئلة كثيرة .تهدف هذه األسئلة في املقام األول إلى إلقاء الضوء على العمل
ً
وفهمه ككل .فنحن نسأل أنفسنا مثل كيف ُيسهم تصوير املرأة في تطور القصة ،وما الفرق الذي ستحدثه
صورة أخرى للمرأة في هذه القصة .وحين تطرح هذه األسئلة فإن القصة الخيالية تقدم لنا في املقابل طريقة
ُ
مفيدة للتفكير ضمن إطارنا املرجعي .فقد تظهر لنا األحداث الواردة في القصة أن إطارنا املفاهيمي يقصر
عند محاولة تفسيرها .وقد ُت ّ
ً
ً
منظورا
تجسيدا أكثر واقعية لألفكار املجردة التي نستخدم أو تمنحنا
قدم لنا
ً
ً
جديدا للتفكير في الفتراضات السابقة .وبهذا يتضح أن قراءة األعمال األدبية وتفسيرها يمكن اعتباره شكل
ً
من أشكال التفكير بحسب وصف حنة آرنت .حيث نكتشف في عملية التفسير سبل جديدة وذات مغزى
ُ ّ
ُ
ملواجهة العالم الذي نعيش فيه ّ
ونوسع إطارنا املرجعي .فنحن نمكن من مساءلة افتراضاتنا السابقة وتقدم
لنا وجهات نظر جديدة للنظر في املألوف ً
سلفا.
خاتمة

ً
اشتغال ً
جادا عبر النغماس في األسئلة التي تطرح أن القيمة املعرفية
يتضح عند الشتغال باألعمال األدبية
ُ
لألدب يجب أن تفهم من حيث اتصالها بالطريقة التي يستثير بها العمل األدبي املعنى ويمنح مادة للتفكير
ً
ارتباطا ً
وثيقا
والتأمل من خلل طرح األسئلة والشكوك .وكما ّبينت ،ترتبط هذه القدرة على طرح األسئلة
بحقيقة كون األعمال السردية األدبية تقع في "فضاء محايد" وكذلك بكون معرفتنا بالعالم السردي تقتصر
ً
دائما على ما يمكننا قراءته .ويعود هذا لكون معرفتنا محدودة وألننا -بوصفنا قر ًاء -نفترض أن للعمل الذي
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ّ
نقرأ معنى ،وأن مؤلفه كتبه بنيات معينة ،وأنه يثير العديد من األسئلة التي تدعو إلى التفكير ،على الرغم
أن هذه األسئلة تظل غير قابلة لإلجابة.
إضافة إلى ذلك ،فإننا نستعين بمعرفتنا العامة عن العالم وخبراتنا الخاصة للوصول إلى إجابات عند
أيضا إلى تحول في إطارنا املرجعي .يمكن لعمل مثل ُع َط ْيل أن ّ
التفكير في هذه األسئلة ،مما يؤدي ً
يقدم لنا
ٍ
ً
سبل ذات مغزى للتفكير ليس في وضع املرأة في املجتمع فحسب ،بل وفي اضطراب ما بعد الصدمة لدى
الجنود -على سبيل املثال -والعلقة بين العنصرية وكره الذات أو مفاهيم الواجب والشرف .ولذا فإن قراءة
عمل مثل ُع َط ْيل وتفسيره يمكن أن يثري فهمنا دون تقديم مفهوم بديل أو معرفة جديدة .حيث ّ
تقدم لنا
قراءة األعمال السردية األدبية -بحسب وصف حنة آرنت للتفكير -طريقة إلذابة الفكر املتجمد .فاألعمال
ً
تحديدا ل تدلي بعبارات ل لبس فيها أو بعبارات مباشرة عن العالم
السردية األدبية تدعونا إلى التفكير لكونها
الواقعي.
وبهذا يتضح أن األدب -كما ّ
ً
أرواحا( ...لكنه)
عبر املنظر األدبي ديريك أتريدج" :-ل يحل مشاكل ول ينقذ
مؤثر ،حتى لو لم تكن آثاره قابلة للتنبؤ بما يكفي لخدمة برنامج سياس ي أو أخلقي" xviii.ولذلك ترتبط
املخاطر الكامنة في األدب بقيمته املعرفية وبنشاط التفكير بحد ذاته .وكما أقرت أرنت يكمن خطر التفكير
في حقيقة كون مساءلة جميع املذاهب والقواعد املقبولة يمكن أن ينتهي ً
أيضا إلى تشكيل انقلب إلى القيم
القديمة ،وإعلنها بوصفها ً
"قيما جديدة" .ولذلك فإن العدمية خطر متأصل في نشاط التفكير نفسه ،لكن
هذا الخطر ينشأ "من الرغبة في إيجاد نتائج تجعل املزيد من التفكير غير ضروري" xix.وعلى غرار هذا ،من
املمكن أن يلتزم القراء بتفسير واحد وأل يكونوا قادرين على النفتاح على تفسيرات جديدة أو تفسيرات
أخرى .تنشأ هذه املخاطرة غير املتوقعة من النفتاح األصيل للعمل األدبي ومن رغبة القارئ في جعل املزيد
من التفكير غير ضروري .ورغم أن العمل األدبي يدعو القارئ إلى التفكير ،إل أن األمر متروك للقارئ لقبول
هذه الدعوة .فالش يء الوحيد الذي يمكن أن يفعله العمل األدبي هو توجيه نداء للقارئ .وجزء مهم من
التعليم األدبي واإلملام باملمارسة األدبية ينبغي أن يتشكل من تعلم كيفية الستجابة لهذا النداء .فبهذه
ً
ً
مناسبا وتتسنى إدراك قيمته املعرفية.
تقديرا
الطريقة فقط يمكن تقدير العمل الفني األدبي
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 iiiلنظرة عـمةـة أك ر صيالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـملخت عة النظرقة املختليـة املتعل ـة ابل ملمـة املعر ملـة لودب والعخقـة األدب وا مل ـة ،انظر على سـ ـ ـ ـ ـ ـ ملـ امل ـم
.Lamarque and Olsen 1994; Davies 2007; Harold 2016
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vi
عموةم،
يشـ يملم همرولد (- )James Haroldعلى سـ مل امل م  -إىل أن "املعر ملة األد ملة ال صُيهم عمدة على أهنم ادعمء عة األدب ت
ولكة عة األعمم الســردية اخملململة ،ال س ـملمم "الواقعملة" ( .)Harold, 2016, 383و نحو مممث صش ـ يوكم ةملكونة ()Jukka Mikkonen
أن ه "عند دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة قدرة األدب على صوس ـ ـ ـ ـ ـ ـملل همنم ،لن البكمل الت لملدع كمن على ال عد احملمكل لوعمم تملو صتخذ األعمم األد ملة لت ويدان مبعر ة
ةعىن أن صكون يف ةوقف ةع أو أن صرى العممل ةة ويهة نظر (أو ويهمة نظر) ةعملنة ،على سـ ـ ـ ـ ـ مل امل م  )..( .إكـ ـ ـ ــم ة إىل ل  ،قمة اليلسـ ـ ـ ــية
التحلمللملة للية ( )..ابل حو يف املكمسـ ـ ــف املعر ملة للية ،عمدة ةة حملو ا مل ة والتشـ ـ ــم ه أو اباـ ـ ــت مقهم ةنهم ،ةياـ ـ ــلة النمم املسـ ـ ــتمدة ةة األدب
الواقعل (ةملكونة ،سملالدر قريتم).
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 ixهنمك ابلط ل خس ــية ي عمون إةكمنملة التمململ يف العم الس ــردع األقوا الس ــردية اةردة واألليمل الق ص دم ادعمءت ش ــان العممل الواقعل.
ي عم ةوري ويت (- )Morris Weitzعلى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ملـ امل ـم  -يف ة ـملتـه "ا مل ـة يف األدب" (ويت  ،)1955أن األ كـمر والتعلمل ـمة الق ي ـدةهـم
ةمرسمل روس ( )Marcel Proustيف روايته البحث عن الزمن املفقود ( )Remembrance of Things Pastميكة قراءهتم على أهنم
ةؤخرا ،دا ع كمثل س ــتوك ( )Kathleen Stockعة ويهة النظر ال مئلة أبن ال مرئ "ييهم س ــخس ــة و تل مئملة نس ـ ملتم
ة والة عة العممل الواقعل .ت
ةم ييبض أن يتخملله وةم ييبض أن يؤةة ه" ( .)Stock 2016, 82ورغم هذا لن ويهة النظر هذه -كمم أيمد يف هذا النص -ص ل شـ ـ ـ ــدة
ةة ح مل ة كون اإلامرة إىل العممل الواقعل يف ة هذه اجلم حمملدة ،ألهنم ةامنة يف عم سردع ،و س ف جتنف املسؤولملة املرص ط هبذا التحململد.
Attridge 2004a, 149. x
Coetzee 1999. xi
Singer 1999, 91. xii
Blanchot 1995, 75. xiii
 xivمل يد ةة التيالمل هلذه اليكرة ،انظر .Verheyen 2018
Derrida 1992, 181-220. xv
 xviالست المء أك ر صيالملخت هلذا امل م  ،رايل .Verheyen 2018
 Attridge 2004b, 101. xviiيالـف ديري أصريد ةيهوم ( )authorednesابل و إنه "قراءة النص مبعنمه الكمة -على عك
يمةدا لكلممة ولكة على أهنم "ةكتو ة" أو حىت أ ا ـ ـ ـ -ألنه جيسـ ـ ــد النشـ ـ ــم املتاـ ـ ــمة
صشـ ـ ــي ه آلملتم -أع التعمة ةعه لمل وصـ ـ ــيهم جتم تملعم ت

الخةتنمهل – وصـيهم كتابة .هنمك نالـو ال صتطلف سـوى التشـي  ،وهل نالـو ال أم أع داللة على أهنم ُكت ( )...ولكة ةعظم ةم أقرأ
أقرؤه وص ـ ـ ــيه كتم ة ،أع كلممة اخت ة ورص إىل حد ةم .ميكة أن ييت ر هذا االختملمر والبصملف -ابلط ل يف ك ةة األحملمن -إىل أع إ داع ةع .
وحملنمم يعد إ داعتم -أو ابألحرى ميكة اعت مره هكذا يف ال راءة اإل داعملة -ابملعىن الذع أعطملته للمال ــطلي ،ي دو ةة املنمس ــف صسـ ـمملة الش ــلء املكتوب
ملدا ةل املعىن امل دو لـ ـ ـ ـ "اإلنشمء" .وعلى الن ملض ةة ل
عمال ،ممم يش إىل أن هذه الكلمة صؤدع العم الذع كمن يف إنشمئهم .وهبذا هو يتوا ق ي ت
لن "النص" يش ـ ـ (كمم أحف روالن ابرة صذك قرائه) إىل نس ـ ـ غ ةؤلف ةة اإلا ـ ــمراة الل وية ،وي دو أنه أك ر ةخءةة للكمملة اهلمئلة ةة الكتم ة
غ اإل داعملة.)Attridge 2004b, 103( ".
Attridge 2004b, 4. xviii
Arendt 1971, 435. xix
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