
  السميائيي والتشكيلي

 مسيائية الرمزي يف التشكيل اليدوي
  من اإلسم الشخصي إىل اجلسد اجلريح

  رشيد احلاحي
لقد ظل اجلسد يف ثقافتنا يعيش على ختوم اهلامش ككيان متشظي و مغيب؛ تتقامسه النظرة 
الفقهية واخلطاب الالهويت، مث رؤية املركز للهامش من خالل الوصاية اليت متارسها الثقافة العاملية على 

، وحرف نبضه وصوته )1(الثقافة الشعبية، واالستغالل االيديولوجي الذي اختزله إىل طابعه املادي 
 .املنسي

ومن حيث وضعه وحدود مقاربته يف دائرة املكبوت واحملظور واملسكوت عنه، فقد ظل حبيس 
ومبا أن اجلسد مل . قةالنظرة االختزالية اليت كرستها املسافة االثنوغرافية والقراءة االنتروبولوجية الضي

يستأثر بعد، داخل ثقافتنا، بأمهية التأسيس النظري ومباحث الفكر احلديث، فقد صار يف وضعية حترمي 
فمن جهة، صودر واحتقر باسم الثقافة العاملة، ومن جهة أخرى، بتر وحرف صداه . وميش مزدوج

نا  أحد تعابري اخلطييب، إال السمة وشرق صوته باسم الثقافة الوطنية اليت ليس ادعاؤها، إذا استعر
 ).2(االيديولوجية حلساسية تارخيية 

وهنا، حاولنا العودة  إىل هذا اجلسد الذي ظل حيمل صوته وحساسيته وتارخيه مكتوبا على 
جلده ويف نسيجه، وذلك للمسامهة يف حماولة انتزاعه من بني التقزمي االنتربولوجي واملصادرة والتنكر 

وهكذا، حنس أننا غطسنا يف حقيقة ذاتنا، وأننا . وإماطة اللثام عن بوحه وشهوتهاإليديولوجي، 
 ).3(استطعنا التنفس، كما يقول اخلطييب، داخل هويتنا املنذهلة والدائرية 

ويف اعتقادنا، إذا كان ). 4(إن الدليل، فيما كتب بارث، كسر ال يثبت إال على وجه دليل آخر
يت يتجاوز حدود السند املادي والفيزيقي ليالمس احلامل اللغوي الدليل جسديا، فإن وجه التثب

كما أن الدليل البصري، املرسوم واملنسوج باخلصوص، قد شكل باستمرار قناة متر منها . والثقايف
 .دالالت اجلسد، وجتليات وضعه ووجوده وخصوصيته

). 5(ظة عن احللول فينا فمن جديد، جيب العودة إىل الكتابة القدمية املكبوتة اليت مل تتوقف حل
فمن خالل الدليل املنسوج يف الزربية والبساط، كنظام دالئلي فضائي وبصري، تفصح الشهوة عن 

 ).6(أساسها النظري، وتنفضح هشاشة التمييز التقليدي بني املرسوم واملكتوب 
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. حواملسنبادر بالقول إن اجلسد سند الدليل ووسيطه يف االنتقال واهلجرة بني عدة أنظمة و
كما أن اجلسد كيان رمزي يعمل على مداورة واختراق وضعه اهلامشي بتمديد جماله الرمزي 
والبالغي، حيث ميكننا اعتبار البساط والنسيج امتدادين للسند اجلسدي، وفضاء آخر الشتغال الدليل 

 .وحديث الالوعي) 7(ضمن حركة املغايرة 
وضعية الدليل املرسوم واملنسوج يف هذا الفضاء وعلى هذا األساس النظري، سنعمد إىل مقاربة 

الرمزي املقتبس من أغوار احلكاية والثقافة الشعبية األمازيغية ونتوءات جسدها اجلريح؛ وذلك باعتبار 
اجلسد كيانا ميدد رمزيته ويترجم صوته ورغباته عرب خمتلف األنظمة الداللية اليت تؤرخ لوضعه اهلامشي 

 . القمع أو اإلخفاق أو املتعة أو الصراعوما حييل عليه من أشكال
تبدو مساحة الزربية والبساط األطلسي فضاء دالئليا، ميتد جماله البالغي ليتسع طردا للهفات  
احللم وأسرار احلكاية، حيث إن رمزية الدليل املرسوم واملنسوج وبنيته التركيبية، وتشغري جزء هام من 

الصوت '' مهسات''ا فضائيا للدليل، وامتدادا رمزيا للجسد و مساحة البساط، جتعل من الفراغ احتياط
 .األنثوي الصانع

فعلى يسار التركيب، تثبت زخرفة األشكال اهلندسية يف اجتاه ثاقب وعمودي، مغيبة يف ذلك 
'' املثلثات''وأشكال '' للمعينات''أي متاثل أو شكل تناظري على ميني البساط، وإذ أن االنتصاب احلاد 

ثيال ذكوريا، فيما أن الرموز املتصلة باملرأة رموز ليلية هلا صفة العمق والغور والظلمة، وترتبط حيمل مت
، فإن بنية األشكال والرموز وإحياءاا على مساحة البساط ال تسجل يف )8(باخلصوبة واألرض املنجبة 

ضا على احلضور الرمزي فهي ال تكتفي بإحيائها النوعي، بل حتيل أي. سريورا الداللية حضورا بسيطا
للطرف اآلخر يف السريورة، حيث أن لعبة احلضور واخلفاء تنفضي لتشمل املعىن وااز، والتثبيت 

 .واالضمار، والدليل واألثر
دويري، لكي يقوم بالتجسيد عليه أن حيتسب يف لعبة حضور شريك .إن الرمز، حسب ر

بالشكل واللون على فضاء البساط، يوحي باقتصاد ، فغياب التماثل التركييب )9(خفي، يستلزم الغياب 
جمازي للجسد األنثوي الصانع، فالدليل املنسوج يستدعي حضور '' استحضار''دالئلي، وحييل على 

شريك خفي، والتماثل واحلضور مضمران يف الغياب، إذ أن اجلسد وحميطه الرمزي، وعلى حنو 
 . انتظار تداخل احلاملني الدالئليني وبداية احلكايةامتدادي، يشغر الفراغ، ويقابل الشكل الذكوري يف

إذا كان الدليل املنسوج حييل يف بنيته وإحيائه على داللة اخلط ورمزيتها  البصرية، فإن البعدين يتكامالن 
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على فضاء البساط لتجسيد الترابط الرمزي والتبادل الشبقي الذي يثريه هذا اجلسد احملمول بقوة 
 .بة واملتعة احملظورةالطبيعة، وعنف الرغ

فإضافة إىل أن أعمال التركيب والتشكيل اليدوي تعترب مصدر متعة من خالل التحكم  يف 
، فرمزية األشكال والدالئل املرسومة )10(املادة الطبيعية واالحتكاك العنيف بني اإلنسان والطبيعة 

بوضعية اجلسد وممارساته واملنسوجة تعكس مستويات هذا االحتكاك، كما تبقى متصلة يف داللتها 
والنسيج والتلوين وكل أعمال التشكيل والكتابة . الواقعية ومبادالته الرمزية داخل الفضاء الطبيعي

اهلندسية واليدوية، حتمل يف صفتها العضوية وحركيتها وإيقاعها اجلسدي خاصية هذا الترابط واالمتداد 
 . االحتكاك مع الطبيعة يف الوجود اليوميالذي حييل على األشغال الزراعية واليدوية، وقنوات

حتيل البنية اخلطية واهلندسية للدليل املنسوج على العناصر الطبيعية وأصوهلا النباتية واحليوانية 
ومن حيث . وعلى األشكال التوريقية املنمنمة، واحملافظة على إحيائها الرمزي وعنفها العضوي والطبيعي

ا املنتظم واملتحول، وانكسار التأليفات ونسيج اخليوط الصوفية، فهي حركية التركيب والتنضيد وإيقاعه
حتمل صفة احلرث والقلب الزراعي، وداللة االمتداد الذي يصل اجلسد والعمل اليدوي باألرض 

 .والطبيعة، األم الكونية املنجبة
شغال اليدوية ليس انتقال الدالئل وتداخلها وامتداد جماالا الرمزية بني األسناد الطبيعية واأل
وعلى فضاء . واجلسدية، إال تبادال رمزيا يعيش فيه اجلسد استيهامه الشهواين احململ بقوة وعنف الطبيعة

كة اليت تؤسس شبقية اجلسد الزربية والبساط، تربز كتابة القلب وداللة احلرث، وهذه احلر
 . املتكررة، كامتداد لسمفونية الفعل اليومي، وتبادل وإنتاج للمعاين)11(الصانع

اليت انتقلت، أو امتدت، من الوجه إىل ظهر اجلسد على '' ومشة فوقه''فقد حتدث اخلطييب عن 
وهاهي هنا، اجر يف شكل خطوط متعرجة على ! ،)12(شكل ثالثة خطوط وخدشات املخالب 

لداللة؛ إذ طول البساط، وحتمل أثر داللة اخلدش ذاته، فهناك ما يربر ويفسر هذا االمتداد ويؤكد هذه ا
أن بساط املنسوج هو فضاء التبادل اجلسدي والنقل الشبقي، وجمرى اهلمسات والنظرات وأحداث 

 .أي هذا اجلسد الثاين، أو قل املمتد، الذي تطاله حلظة االنتشاء، وخدشات املخالب ذاا. احلكاية
ا من دليل هندسي ليس فعل التداخل الدالئلي غري نقل شبقي، وإنتاج للمعاين املتكررة انطالق

) تازناخت(، فلننظر إىل لون وإيقاع املرئي واملنسوج يف زربية األطلس الكبري )13(أو حركة أو لون 
، ''احملمر''احلار، حيث أن دفء االنطباع البصري الذي يوحي به فضاء النسيج '' احلوزي''والبساط 
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اال الشبقي الذي تفعمه حرارة الدليل يطغى على مظهر احلياكة وبنية الدليل اليت تبدو مبددة يف هذا 
 .واحتفاليته البصرية وحركيته املنجبة

فحرارة الدليل البصري تثري الشهواين، وتتيح حوار الرموز يف هذا الفضاء املنسوج كامتداد 
. للهمس احلميمي واجلسد األنثوي، وتفتح اال خلصوبة األثر والنظر الذي خيترق احملظور واحملرم

من خالل حركية اللون . ديراند.خلصوبة واالجناب اليت حييل عليها فضاء النسيج، حسب جرمزية ا
 ).14(بعمقها األمومي وإيقاعها املوسيقي وجوهريتها  األنثوية املنجبة 

أليس االجناب إذن، مداورة للمحظور وصيغة انفالت من احملرم الذي ميتد ليصادر حىت متعة 
، كما جاء يف تفسري األحالم، زينة الشيطان، وتركه للرجال، إال أن تكون يف فراش ''فاحلمرة''اللون؟ 

 )!15(أو حلاف، أو فيما ال يظهر فيه الرجل، فيكون حينئذ سرورا وفرحا 
). 16(إن التواصل عرب استراتيجية املظهر يفترض قواعد معينة، كدعوة للغواية ولعبتها الصامتة 

 اللون كدليل بصري مبظهر الزينة ويقرن اجلسد باملتخيل ومبوضوع الغواية الذي ويف البساط يرتبط
يعيش فيه استيهامه الشهواين، حيث تطفو متعة التبادل واإلجناب كمداورة للمحظور واملكبوت 

 .''حملرم الشيطان''وتفويض 
 وهذا هذا الترابط الرمزي الذي يصل داللة اخلصوبة بالنموذج الكوين واألرض املنجبة،

االنتقال الدالئلي الذي يصل اإلجناب باملتعة والشهواين يف اختراق ومداورة جمازية للمحظور واحملرم، 
حيمالن أثر الرغبة وقوة احللم واهلوية املنذهلة اليت تشكل كافة خدوش هذا اجلسد اجلريح، والقابع 

 .حتت وطأة التحرمي والتحريف الذي طال صوته ونبضه املنسي
احللم ومقاومة النسيان، يطفو احلد بني الواقعي والرمزي، وبني احلقيقي واملتخيل، بني صراع 

إننا حنلم، أنت وأنا، يف '': وبني املوشوم واملنسوج، حيث ينعقد حوار اجلسد والدليل، وكأما يقوالن 
 ).17(مؤملة املسافة اخلائبة، بسبب هذا املشهد املنسي نستنتج أن الغريية، شأن اهلوية، إيقاع ورقصة 

لدليل املنسوج وشم على جسد البساط، فكما ا. ذلك أغور جروح اجلسد ووشوم الذاكرة
ايف احلنجرة والذاكرة، وهنا، حيث الفصل بني املكتوب ة ونربة اللسان هي بوح جارح على حوفالكلم
'' غريية''وق واملرسوم يعاد فضح هشاشة صحته، يعاد تكرار إيقاع الرقصة املؤملة، وتنكشف واملنط

 ) :18(اللسان األمازيغي، كما يف قول الشاعرين 
 إحتط يا حبييب، ليس مثة التحام بني خطي صوف متجاورين يف نفس حبكة البساط؛ وأخاف أن ال -
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 .يلتحما أثناء النسج
 .ال أنام مثل الطفل عندما أمسك بنهد حبيبيت، فإىل ومشها أنظر يف قتامة الليل- 

ماعي والفردي هي مرتع اجلسد الدائم، وميكن هذا التعالق من القول بأن إن جماالت املتخيل اجل
الصورة جبميع أنواعها املرئية والبالغية قد شكلت باستمرار قناة متر منها دالالت اجلسد وشكال من 

وحضور النسيج والوشم كمقوم رمزي وصورة استعارية يف البوح ). 19(أشكال وجوهه وجتدده 
يل على دالئلية اجلسد والنقل الرمزي جيعل من فضاء البساط وحبكة املنسوج واملتخيل الشعيب، حي

 .''منطوق احلكاية''امتدادا للغة اليومي كتتمة لكالم مل يقل، أو إفصاح عما تبقى من 
يف صمت الليل، حيث ينتهي العامل لتبدأ احلكاية، ويتالشى الزمن واملكان لتتحاور الرموز 

أن أختار حلظة '': الظالم ليضاء الوشم، حينها يصيح اجلسد رغبة واستيهاما والدالئل، وتتبدد قتامة 
لكن، وإن كان زمن احلكاية يقام النهاية، فإن حلظة ) 20('' الرغبة ألدشن العامل كل مرة، ذلكم حقي

 .املتعة تصادر وتوارى ليبدأ اليومي وزمن احملرم
لدليل ومتديد حقله البالغي وسنده إن قساوة اليومي هذه، ال بد أن جتد مقاومة جرة ا

طاقة الوشم والرغبة حتت سطوة وعودة '' انطفاء''فاخلوف من تبديد خيوط النسيج ومن . البصري
، وبقوة الطبيعة وحتريضات اللذة وفجور األثر والرغبة املقموعة، يتمكن الدليل من االنتقال ''احملرم''

 .الفضائي والبزوغ اجلسدي املضاعف
 اجلسدي دعوة للغواية فقط، فهو، أيضا، استراتيجية ملقاومة قساوة اليومي ليس التواصل

هذا التواصل الذي يقوم على هندسة الدليل والزينة . باختراق زمن احلظر واالحتجاب البصري
، يصري مضاعفا ومفعما برمزية الدليل املنسوج الذي حيمل يف بعض األوساط لباسا ...واللباس
لوظيفي وامتداد السند اجلسدي، يربز مرئية الدليل وحضوره التواصلي يف مقاومة فاالنتقال ا. واحتفاء

 .قساوة اليومي
ايكو، إال .، أما السريورة الداللية فليست، حسب إ)21(إن األثر، ذا املعىن، انتشار للرغبة 

وهنا، ). 22(يديه احلل التعويضي الذي التجأ إليه االنسان مللء الفراغ أمام استحالة امتالك العامل بني 
فالرغبة والداللة تتفاعالن لكي  تنعقد هوية اجلسد، اعتقادا بالبعيد والعابر واملنسي قبل القريب والدائم 

 .واملسجل؛ وذلك صدى اجلسد املنسي
أما صدى احلياة واألحقاب املنسية، حسب العروي، فهو الرغبة واالستمرار، كأصل التالحم 

رح هذا اجلسد، شأن جرح الغريية واهلوية أيضا، هو رغبة حمظورة، ودليل ، وج)23(والتنادي والتزاوج 
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مبتور، ورقصة مؤملة، فذاك ما حاولنا أن نكتشفه وحنسه، حىت نصغي إىل ذاكرتنا املوشومة وجسدنا 
، وحجبته )24(اجلريح، وإىل مهس تلك األحقاب الذي غطاه ضجيج الوعي، كما كتب العروي 

 .                           تركيبات العقل الومهية
 اإلحاالت واملراجع

 :ينظر . سبق أن وضحنا أكثر هذا البعد يف دراسة سابقة) 1
 40 - 30، ص،ص 30: ، ع )املغربية( رشيد احلاحي، أسطورة  اجلسد يف عصر التقنية وجمتمع االستهالك، جملة فكر ونقد 

 .54 ص 1980ر العودة، بريوت، ، دا"االسم العريب اجلريح"عبد الكبري اخلطييب، ) 2
 إن اهلاجس اآلخر الذي حرك رغبتنا يف كتابة هذا النص، وكما قد يبدو ذلك للقارئ انطالقا من العنوان ونتائج التحليل ذاا، -

 La blessure"هو عن التحريف، ورمبا األمر جمرد خطأ وهذا ما نتمناه، الذي طبع الترمجة العربية كتاب األستاذ عبد الكبري اخلطييب
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