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 األشياء سيميائية
 محمد الداهي

 
يعتٍت النقد عموما بالقضايا الكربى اليت حتـو حوؿ الصراع الذي ختوضو الذات مع العامل 

حبثا عن الطمأنينة ادلفتقدة، وسعيا إىل اقتناص الكلية اخلفية اليت جتسد التناسب الكامل بُت أفعاؿ 
وىو ما يفضي . وتنزع الشعرية، يف ادلنحى نفسو، إىل إبراز ادلفاصل الكربى للسرد. الروح ومطالبها

ومع ذلك كثَتا . باجملالُت معا إىل إغفاؿ اجلزئيات باعتبارىا حشوا أو عناصر زائدة وعددية الفائدة
عند جزئية أو شيء مفرد لبياف ما يتمتع بو من قيمة ووزف poéticien  ما يتوقف الناقد أو الشعري
دلا ينتقي أحدمها ىذه اجلزئية أو تلك  فهو، من حيث ال يعلم، يقـو . دالليُت داخل النص برمتو

بإقصاء وإبعاد ركاـ من اجلزئيات من حساباتو واىتماماتو رغم ما بذلو ادلبدع من جهد يف انتقائها 
. وتشخيصها بعناية فائقة

ومن بُت النقاد الذين اعتنوا أديا اعتناء باألشياء البسيطة واجلزئيات التافهة نذكر أساسا -1
يستعُت حبواسو وبصَتتو . نعاين يف كل دراساتو وتأمالتو نزوعا حنو تشييد شعرية األشياء. بارث.ر

وخلفياتو ادلعرفية لتأمل جزئية ما من جوانب وزوايا متعددة، واستقصاء معانيها وداللتها، واستجالء 
. منزلتها ضمن العالئق اليت تؤطرىا

ومن ضمنها وصف فلوبَت للبيانو القدًن  .يتوقف بارث عند أشياء تبدو بسيطة وتافهة
وما يرويو ميشليو عن شارلوت قبل إعدامها اضطلع . ادلثقل بكومة ىائلة من العلب والورؽ ادلقوى

إف مثل ىذه اجلزئيات قد تعترب ضربا من الًتؼ السردي، وقد منر عليها . (1)رساـ برسم صورة ذلا
مر الكراـ دوف أف تستفزنا أو تثَت فضولنا بدعوى أهنا تافهة أو أف االستغناء عنها ال يؤثر يف بناء 

النص ودتاسكو، يف حُت يرى روالف بارث أف ىذه اجلزئيات تضطلع بوظائف زلددة، وحتتمل 
إف . تأويالت سلتلفة ليس بالنظر إىل تعدد القراء وإمنا لسمكها الداليل وإحيائيتها وموقعها السياقي
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والورؽ ادلقوى  Aubainجزئية البيانو قرينة على ادلكانة البورجوازية اليت تشغلها مالكتو السيدة أوباف 
 ىو رليء  Michelet قد يبدو ظاىريا أف ما يهم من مقطع ميشلي. ادلبعثر قرينة على الفوضى

يف حُت يبدو الوقت ادلستغرؽ للػِوْقفة وحجم الباب وحالتو مبثابة جزئيات غَت  .اجلالد بعد الرساـ
ومبا . لكنها حتمية وىامة لكوهنا ضرورية لتأثيث السرد وتعزيز بنيانو واإليهاـ بواقعية زلتوياتو. مفيدة

. (أثر الواقع)أهنا ختضع، بالتحامها يف الوصف، لقيود رتالية، فهي تتسم مبقتضيات الواقع 
ديكن لوحدة صغَتة أف يكوف ذلا . من ذتة يتضح عدـ وجود وحدات تائهة أو عددية الداللة

على زتل ما  (2)إف إصرار سعيد مهراف يف اللص والكالب .دور كبَت وقد تقلب موازين السرد
وىو  .تبقى من كتبو بعدما لفظو السجن ونكرتو ابنتو سناء يوحي أنو لص من طينة وعيار آخرين

. ما أكدتو األحداث بعد أف قرر االنتقاـ من اخلونة الذين نكثوا العهد أو تنكروا دلبادئهم احلزبية
ال تظهر قيمة جزئية ادلسدس الذي سلمو  )وديكن للجزئية أف تندغم إما يف الوظائف التوزيعية  

أو يف  (طرزاف لسعيد مهراف إال بعد أف استعملو انتقاما من اخلونة الذين مرغوا أنفو يف الًتاب
(. 3)(لفهم وظيفة البذلة ينبغي االنتقاؿ إىل مستويات أخرى من السرد )الوظائف االندماجية 

اضطر سعيد إىل حياكة بذلة للتنكر يف ىيئة ضابط الستبعاد الشبهة عنو، وإثر عثور البوليس على 
فحُت يقاؿ بأف جيمس . صديقتو نور استعانوا بالكالب ادلدربة القتفاء أثره البذلة عينها يف بيت

بوند رفع إحدى السماعات األربع، فإف وحدة أربعة تكوف مبفردىا وحدة وظيفية، ألهنا حتيل إىل 
ويف السياؽ نفسو، قدـ ... عاليةةتدؿ على تقنية بَتوقراطي )تصور ضروري لفهم رلموع القصة 

لكن جيمس رفض ذلك بدعوى أنو خيشى أف تكوف . ديبوف جليمس بوند والعة ليشعل سيجارتو
.  (الوالعة لعبة مفخخة 

ادلصارعة، وادللصق، : معظمها مستبعد من األدب ) اعتٌت بارث أيضا بأساطَت احلياة اليومية -2
 (واحلليب، الطبخ الشرقي، القارة ادلفقودة، عقل انشتاين، الكاتب مستمتعا بعطلتو وادلعرض، اخلمر

 من جهة، وإىل تفكيك ىذه اللغة ةسعيا إىل شلارسة نقد إيديولوجي على لغة الثقافة اجلماىَتي
( 4)ومن بُت األشياء اليت قارهبا نذكر، على سبيل ادلثاؿ، اللعب الفرنسية. مسيولوجيا من جهة ثانية

فهذه األشياء البسيطة ُتشيد بواسطة أساطَت أو . (داللة احمللل عينو )باعتبارىا زتالة لداللة معينة 
احلب، ادلذياع، الطب، ادلدرسة،  )تقنيات احلياة العصرية اليت هتم الراشدين على وجو اخلصوص 
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) ما تستتبعو لعبة الدمية . وإف كانت جتسد وظائف الكبار، فهي هتيئ الصغار على سوغها. (الفن
تعرض اللعبة قائمة . يندرج يف إطار إعداد الفتاة إىل حتمل دور األـ (الرضاعة، الدغدغة، ادلناغاة

حتتم اللعبة على الطفل أف . (، البشاعةةاحلرب، البَتوقراطي )من األمور اليت ال تثَت دىشة الراشد 
ال خيلق العامل وإمنا  )ال ديكنو أبدا أف ينهض بدور اخلالق . يؤدي دور ادلالك أو ادلستعمل فحسب

وعليو لن تكوف ... ىشة حبكم تكوينها الكيميائي، فهي تنقرض بسرعةةومبا أف اللعب. (يستعملو
.. ذلا، بالنسبة للطفل، أية حياة  فيما بعد

عرؼ برفضو القاطع ألية إحالة إىل . كاف جاف ريكاردو ناقدا صارما وستالينيا إىل حد ما-3
أف يعترب العمل ذترة . (5)"كل شيء يصدر عن العمل، والعمل، بدوره، يصدر عن العدـ: " ادلرجع

كانت فكرة مسلية يتندر هبا رواد الرواية اجلديدة عندما  (أي أنو ال حييل إىل شيء معُت )ال شيء 
توقف جاف ريكاردو عند مقطع من . وغموضو" ادلرجع" خيتلوف بأنفسهم ويثَتوف مدى التباس 

. إلثبات أف منظار الباب ىي خاصية مقًتنة بنيويورؾ" ادلرآة اليت تعود" رواية أالف روب غرييو 
يف حُت أف الباب . واعتمد على ىذا ادلثاؿ لبياف أف ىذا ادلنظار ىو نتاج نصي ال عالقة لو بالواقع

الذي استحضره أالف روب غرييو هبذه اخلاصية ىو باب ادلنزؿ الذي ترعرع فيو، وكاف لو دور كبَت 
وىي حالة تتكرر يف كل . يوجد بو منظار يسعف على رؤية الطارؽ والتأكد من ىويتو. يف حياتو

. رواياتو اليت نعتت تعسفا بالتشيئية والكتابة البيضاء
وعي أالف رب غرييو، يف هناية اخلمسينات، حبقيقة مفارقة، ومفادىا أف ادليسم السَتذايت 

فهي . يطبع كل رواياتو رغم أف ادلغامرات ادلسرودة فيها ال دتت بصلة مباشرة إىل حياتو اخلاصة
وشلا يذكره، على سبيل ادلثاؿ، إقداـ مفتش . تستوعب معامل معينة كاف ذلا أثر بالغ على حياتو

وىو ما أرغم الكاتب عينو على الوقوؼ .  على قياس جبهتوGommesالشرطة، يف رواية ادلماحي 
. أماـ ادلرآة ألخذ فكرة دقيقة عن مساحة جبهتو وإسنادىا إىل الشخصية ادلذكورة

وشلا قالو . يثبت أالف روب غرييو يف أكثر من موضع أف حلظة الكتابة لديو متبلة بأثر الواقع
ىو  (ادلثبت يف رواية  الغَتة )لقد قلت مرارا إلغاظة جاف ريكاردو إف ادلنزؿ :" يف ىذا الصدد 

حبثت عنو . ديكن أف يكوف نتاجا نصيا، لكنٍت قطنت بو. ادلنزؿ الذي استوعب قسطا من حيايت
من ادلسلي أف تكوف مثل . مل أجد لو أثرا. Fort-de-Franceشهر فرباير ادلنصـر مبنطقة فور دو فرانس 
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" مثبتة يف الرواية إىل األبد، يف حُت أف احلضارة طمست معادلها من الوجود (األشياء)ىذه ادلراجع 
وما يثَت يف ىذا ادلرجع أنو خليط من أوصاؼ راكمها الكاتب من جراء احتكاكو . 42ص

فهو جيمع بُت الطراز الفرنسي حبكم انتماء الكاتب إىل ىذا البلد وبُت . بفضاءات متباينة ومتباعدة
الطراز ادلارتنيكي الذي ينطبق على ادلنزؿ الذي قضى فيو ردحا من حياتو بغينيا بصفتو مهندسا 

. زراعيا
ىذه األشياء البسيطة اليت يستحضرىا الكاتب تبدو تافهة وملتقطة على عواىنها، يف حُت 

يتضح من خالؿ جتربة أالف روب غرييو أهنا، على تفرقها وتباعدىا، تدعم القيمة السَتذاتية يف 
رواياتو، وتقتنص اللحظات احلامسة وادلتميزة يف حياتو، وتدحض احلياد ادلتطرؼ كما لو كانت اآللة 

. النصية تشتغل من تلقاء ذاهتا دوف حاجة إىل من يسَتىا ويتدبر أمرىا
إشارات بسيطة، مواقف عابرة، أشياء تافهة، أقواؿ  )خيضع ادلبدع يف وصف الواقع ادللموس -4

ومن ضمنها إعداد جذاذات . سعيا إىل التواصل مع غَته(6()قائمة الشروط) إىل قيود  (متكررة
على حنو ما يقـو بو ادلريب حرصا على اإلدلاـ أكثر جبزئيات ديكور أو حدث أو وسط، مث توزيعها 

أديكن ألشجار أركاف أف .. وشلا يعطي لوصف سلطة ووزنا دقتو وأمانتو العلمية. يف شكل أوصاؼ
تنمو يف القطب الشمايل؟ أديكن جلزار أف يقدـ وصفة طبية دلريض؟ إف معرفة جذاذة، يف سلطط 

فهي اليت ختلق احلدث أو الشخصية، وتدعم ادلوصوؼ، .. ادلبدع، تسبق غالبا كل توليف سردي
وعلى النقيض من األخصائي الذي حيرص على  ..وتربر الغاية من توظيفو وتسليط الضوء عليو

ومن ذتة . اإلحاالت واذلوامش، فإف ادلبدع يدمج اجلزئيات يف جسد النص يف شكل فسيفساء لغوية
على حنو مدرسة البعث واإلحياء يف رلاؿ  )أىي شلاثلة لألصوؿ الفنية . تتجسد واقعية مشروعو

(. على حنو ادلدرسة الرومانسية يف الشعر) أـ ىي منتفضة على التقاليد السائدة  (الشعر
من حسن الصدؼ أنٍت أقرأ ىذه األياـ سَتة ذاتية من نوع . ومبا أف الشيء يذكر بالشيء

عوض أف يركز صاحبها على ماضيو الشخصي اعتٌت أكثر باألشياء اليت كاف ذلا أثر كبَت . (7)آخر
  )كل شذرة موسومة بشيء ما . ورد كتابو يف شكل متوالية من الشذرات. على طفولتو ومراىقتو

قبعة موسكو، شرارات الليل، مكرب الصوت، الغسالة، البطاقة الربيدية، صور الفصل الدراسي، 
ومن ضمنها . ، تستحق أف تروى دلا ذلا من قيمة رمزية وشحنة انفعالية يف نفسية ادلؤلف(.اللعب
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وضع يف . مل يفقد أبدا سلطتو.  Telefunkenنذكر، على سبيل ادلثاؿ، ادلذياع من طراز تلفونكن
قاعة األكل حىت يلتقط أفراد األسرة ما جيري يف العامل من أحداث، وخاصة يف مرحلة هبية اعتاد 

مل يعد ". أيتها الفرنسيات أيها الفرنسيوف" فيها الفرنسيوف مساع االستهالؿ الصادح لشارؿ دوغوؿ 
، أبعد 1962دلا حل التلفاز بادلنزؿ عاـ . الساسة يستثمروف مثل ىذه النربة ذات السلطة الطبيعية

حادلا انتقلت األسرة إىل منزؿ آخر، . ادلذياع إىل هبو ادلنزؿ، وأضحى حتفة توضع عليو أشياء معينة
الطفل مع أغاين أكوالز / كاف لو دور كبَت يف تفاعل السارد. وضع ادلذياع يف غرفة نـو األطفاؿ

Equals ولبيتلز Beatles، واالستمتاع على حنو مباشر بسهرات رلموعة بوب كلوب Pop Club .
 بتفكيك براغي ادلذياع النتزاع البوؽ من داخلو وإيصالو إىل قيثارتو بأسالؾ حىت 1968اضطلع عاـ 

إف األمانة، اليت حترص عليها عُت ادلبدع يف وصف جزئيات  .يوىم بأنو ديتلك قيثارة كهربائية
إهنا تبُت، بطريقة غَت مباشرة، إىل أي حد يعرؼ . العامل، تشتغل بوصفها استعارة لعمل الكتابة

. (انظر إىل أي حد يكوف ادلبدع عادلا )ادلبدع ما يتحدث عنو 
ال تتحكم عُت الناقد وحدىا يف عملية وصف األشياء، بل ىناؾ عناصر أخرى من قبيل -5

الرغبة  )واحلاجة (االنتقاؿ من الداؿ إىل ادلدلوؿ)والتربير  (االنتقاؿ من الدليل إىل ادلرجع )التفسَت 
الذي جيعل أشياء بعينها ( تأثَت الوسط يف الواصف) وال ننسى أيضا التأثَت . (يف موضوع ما 

إف العامل يوحي للواصف . حتتم عليو أف يعطيها األولوية على ما سواىا. تفرض نفسها على ادلبدع
تعرض نفسها عليو لينتقي منها ما يراه مناسبا وما حيرؾ سواكن . برغبات تتجسد يف كنو األشياء

طويتو، فيضطر، حتت إحلاح ظروؼ وحاجات بعينها، إىل إعادة تشخيص ما يشعر بو بطريقة 
يف حُت . وكل ما ينتقيو من جزئيات يعتربه عنصرا أساسيا يف تشييد صرح عادلو اخليايل. جديدة

يركز . يتعامل الناقد أو الشعري مع ىذا الصرح ادلتماسك وادلتسق بنوع من االنتقائية واالختزالية
على أشياء معينة وحيكم على سواىا بأف تظل يف طي النسياف إىل أف يأيت من يبعثها من مراقدىا 

. و يعَتىا قبسا من النور
ويف السياؽ نفسو ميز إيكو بُت صنفُت من القراء لتمييز طريقة تعاملهما مع جزئيات 

. القارئ االختباري الذي ال يؤؿ النص وإمنا يستخدمو لتلبية نزواتو واستيهاماتو وأحالمو. الرواية
. ومن بُت األمثلة اليت أوردىا إيكو نذكر عينو منها على سبيل التمثيل
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 صحة من التأكد إىل يسعى الذي االختباري القارئ بدور وادلهن الفنوف معهد من طالباف قاـ

  من ألبوما والتقطا ،"فوكو رقاص " رواية يف  كاصوبو بطل خطوات تتبعا .باريس يف ادلروية األحداث

 يف يوجد مكاف إىل "احلقيقية" باريس حتويل إىل سعيا لقد " .معينة أوقات يف عربىا اليت األمكنة صور
 (.8)"رواييت نص يف ادلقدمة ادلواصفات تالئم اليت باجلوانب إال حيتفظا مل باريس يف عايناه شلا...كتايب

 أف لو سبق حانة موقع على إيكو أطلعا .الرواية يف ادلثبتة األمكنة مواصفات يالئم ما إال فيها يريا مل

 .اىتماـ أدىن يعرىا أف دوف جبانبها مر  يكوف قد .بوجودىا علم على يكن مل .الرواية يف ذكرىا
 ما أف لو برزاـ كاتبو قراءهتا من فرغ دلا .نفسها الرواية قراءة يف لو صديق جتربة أيضا إيكو أثار

 مها كاترين والعمة شارؿ العم أف إيكو أجابو .وعمتو لعمو جرى ما على بالتماـ ينطبق فيها حكاه

 كثَت منها تضرر قد جيل منها عاين اليت ادلآسي أف ىو القصتُت تشابو يعلل وما .عائلتو من عضواف

. متفاوتة بدرجات وإف والعمات، األعماـ من
 ادلكتبة تفقد الرواية على االطالع مبجرد أنو فيها لو شرح آخر قارئ من برسالة أيضا توصل

 الوقت يف أنو لو وتبُت .1984 يونيو 24 يـو الصادرة الصحف على االطالع قصد بباريس الوطنية
 اندلع مارتاف سانت زنقة مع تتقاطع اليت ريور زنقة يف ليال يتجوؿ كاصوبوف البطل فيو كاف الذي

 ادلوضوع يف اخلوض تفادى لكنو مشتعلة نارا رأى كاصوبوف أف بلباقة إيكو أجابو .بعمارة حريق

. باألسرار وزلفوفة رلهولة ألسباب
 اجلزئيات التقاط يف كبَتة حبرية يتمتع االختباري القارئ أف األمثلة ىذه خالؿ من يتبُت ىكذا

 النص اسًتاتيجية تعرُّؼ إىل النموذجي القارئ يضطر بادلقابل .الواقع يف يالئمها عما والبحث الروائية

 ادلؤىل ىو النموذجي والقارئ .قواعد على لعبة كل تتوفر" .النص مقصدية تعرُّؼ لو يتسٌت حىت
 وبُت ومعرفية ثقافية كفاية من شخصيا بو يتمتع ما بُت معقد تفاعل القراءة بأف يعٍت (.9)"لتطبيقها

 القارئ إف .بو واالستمتاع وفهمو قراءتو حظوظ من ليضاعف النص يقًتحو الذي الكفاية جنس

 وتأويالت معارؼ من لديو تراكم ما مستثمرا النص يؤوؿ  االختباري، القارئ عكس النموذجي،

  على -معطلة آلة كاف لو كما -ومساعدتو وبياضاتو، النص فرجات دللء إجرائية وأدوات سابقة

 ) بسذاجة النص مع يتعامل ال فهو النصوص، تأويل يف خلربتو ونظرا .وقوتو ونبضو حيويتو اسًتجاع
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 تستمد اليت ادلمكنة، العوامل تنتج نشيطة آلة يعتربه وإمنا ،(السابقة األمثلة يف ادلعاين النحو على

. والالهنائية ادلتناسلة بالتأويالت الداليل صرحها ويتعزز التناصية، الذاكرة من عناصرىا
 -------
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