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Symbolizing means the transition from the significance of the
phonetic, morphological and syntactic units to the implicated
meaning arising from the relations and common knowledge
between the interlocutors and the circumstances surrounding
them at the moment of the speech. The study seeks to present the
symbolizing mechanism presented by Charles Sanders Peirce in
the theory of signs, test the value of this mechanism and search
for the linguistic structures responsible for symbolizing in the
novel "Testimony from Wartime.
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Khalid Sulaiman Muhanna ALKINDI

بُ ىَن الرتميز يف رواية "شهادة من زمن احلرب" يف ضوء نظرية تشارلز ساندرس بريس
خالد بن سليمان بن مهنا الكندي

2

امللخص:

يعين الرتميز االنتقال من داللة الوحدات الصوتية والصرفية والرتكيبية إىل املعىن االقتضائي الناشئ من العالقات
واملعرفة املشرتكة بني املتخاطبني والظروف احمليطة هبم حلظة اخلطاب .وتسعى الدراسة إىل تقدمي آلية الرتميز اليت
ق ّدمها تشارلز ساندرس بريس يف نظرية العالمات ،واختبار قيمة هذه اآللية والبحث عن البىن اللغوية املسؤولة
الرتميز يف رواية "شاهد من زمن احلرب".
الكلمات املفتاحية :الرتميز ،نظرية العالمات ،املسكوت عنه.
املقدمة:
يفرق الناقد واملفكر الفرنسي تزفيتان تودوروف بني العالمة والرمز ،فيجعل العالمة ا
داال لغواًّي يَ ْف َه ُم منه املتلقي الداللة
احلرفية اليت تقوده إليها ِو ْحدات النص الصوتية والصرفية والرتكيبية ،وجيعل الرمز ا
داال لغواًّي أو غري لغوي يقود إىل املعىن (املسكوت

عن ه) خلطاب تتعاون فيه الوحدات اللغوية مع أعراف املتخاطبني واملعرفة املشرتكة اليت بينهم وظروف املقام (تودوروف،2017 ،
ص .)43-40وهكذا تكون عملية الرتميز عنده مساوية إلنتاج املسكوت عنه.
وقد اجتهد مؤسس الفلسفة الذرائعية الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندر بريس (1914-1839م) يف الدعوة إىل علم
جديد يكون جمالُه دراسة العالمات اللغوية وغري اللغوية؛ مسّاه ( Semioticsالسيميائية) ،مستعينًا مبا تراكم عنده من معرفة
فج ِم َعت أعمالُه على مرحلتني ،أُوالها بني
ابملنطق والفلسفة وغريمها ،ولكنه مات قبل أن َْجي َمع أفكاره النظرية يف كتاب مستقلُ ،
ُخراها عام .1958
عامي 1935-1931م ،وأ ْ
َ
قدمه تزفيتان تودوروف،
وغايتنا يف هذه الدراسة البحث يف نظرية بريس عن البىن املسؤولة عن صناعة الرتميز مبفهومه الذي ّ
مث ضرب األمثلة على هذه البىن من رواية "شهادة من زمن احلرب" الصادرة عام  2015للكاتب العماين حممد العرميي ،مع بيان
القيمة الفنية هلذه البىن الرمزية.
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تصورها خبياله خبط مائل.
تفصيالت حقيقية أخذها من العبد بن سامل أو ّ

صور يف ُعمان ،هاجر إىل لندن ليدرس يف إحدى جامعاهتا؛ لكنه انغمس يف مراقص
ماجد من أسرة َم ْشيخة يف والية ُ
الفنادق الفاخرة وحاانت األزقة الضيقة ،وكان يغشى مقهى جعيتا للّبناين أيب سليم يف شارع "إيدجور" ،ومنه أقام عالقة غرامية مع
ماجدا غامر مرة
اندلة سويدية امسها أجني ،ورغم حتذيرات إدارة اجلامعة لطلبتها من الدخول يف األحياء الفقرية اليت خلفها فإن ً
وسجلت بياانت ماجد ،مث زار
ابلدخول ورأى شا ااب عربياا مطعوًان بس ّكني امسه راشد ،فاتصل ابلشرطة ،فجاءت ومحلت املطعونّ ،
وتعرف على أخيه امللتحي أيب حممد ،وهو طالب حيرر ماجستري يف االقتصاد والسياسة ،فدعاه أبو حممد إىل
ر ً
اشدا يف املستشفى ّ
كرر زًّي رته لراشد وتعرف على أصدقائه الكوييت البخيل املتدين سعود ،والبحريين حممد املتخصص
الصالة يف مصلى املستشفى ،مث ّ
يف اإلجنليزية ،والفلسسطيين ًّيسني املتخصص يف الرتمجة ،مث صار يزورهم يف الشقة وأدرك تش ّدد سعود ودماثة ًّيسني.
ًّيسني يعرف لغة األوردو ألن أمه ابكستانية ُولِدت يف بريطانيا ،وحبكم تعامله مع اهليئات الدبلوماسية عمل يف وكالة
جد ًّيسني من قرية العباسية يف فلسطني
وتعرف قياداهتم ،ويقرأ أعمال املتنيب وحسن البنا ،وكان حممود ُّ
األوتروا لغوث الفلسطينيني ّ
اليت مسّاها االحتالل يهودا ،مث هرب من عصابة اهلاغانة الصهيونية إىل جنوب لبنان ،وحصل طه بن حممود على منحة دراسيةمن اجلامعة األمريكية ،مث عمل يف السفارة الربيطانية يف الكويت ،وتزوج من الباكستانية كوثر ،مث غادرا إىل جنوب لبنان مث إجنلرتا
وأجنبا ًّيسني ،مث عمل طه يف صحيفة عربية بلندن ورزق البنت مشس ،وقُتِل يف مذحبة صربا وشتيلة وهو يغطي مشاهد اجتياح
اجليش الصهيوين وامليليشيات املسيحية خميمات الالجئني الفلسطينيني (العرميي ،2015 ،الفصل.)1
حرضت أمريكا على اهلجوم على العرب واملسلمني ،وقررت غزو أفغانستان،
بعد اهنيار الربجني يف  11سبتمرب ّ 2001
ماجدا أنه عضو يف مجعية اخلالص املعنية بغوث املسلم ني ،وشرح له فضل طالبان يف إعادة اللحمة بني لوردات
وأبلغ ًّيسني ً

وشجع ًّيسني بقية زمالئه على دعم
احلرب األفغان بعد خروج االحتاد السوفيييت ،وبفضل ًّيسني ترك ماجد حياة الفحشّ ،
اجلمعية ،فوافق راشد على اإلسهام مباله ،واختار سعود أن يتصرف وحده ،واتبع ماجد أخبار أفغانستان ،وقرأ يف إصدارات مجعية
اخلالص وقد أحضرها له ًّيسني؛ حىت اقتنع ابالنضمام إىل اجلمعية ،وعادت به الذاكرة إىل بندقية "أم عشر" املعلقة يف جملس والده
امللقب ابلشيخني؛ ألنه حصل على مشيخة القبيلة بعد وفاة والده وعلى مشيخة العلم من املدرسة الصولتية يف مكة .ويف مطار
إسالم أابد تدخل صديق لياسني يف إهناء إجراءات سفر ماجد إىل أفغانستان ،والحظ ماجد بعد انضمامه إىل اجملاهدين الراغبني
يف الذهاب من ابكستان إىل أفغانستان أهنم من جنسيات متعددة ،فأقام يف روالبندي يف غرفة مع سوداين ولييب أو موريتاين ،مث
نقلتهم حافلة إىل بيشاور يف ابكس تان ،وأقاموا يف خميم خيرب قرب أفغانستان برعاية أعضاء مجعية اخلالص ،مث مضت احلافلة يف
طرق وعرة شاهقة بني هندوكوش ،وكان جو َار ماجد صحفي بريطاين امسه توم آشالند ،له معرفة واسعة ابإلسالم ألنه درس يف
األزهر ،وغطّى انتفاضة األقصى الثانية ضد شارون (السابق ،الفصل.)2
جهادًّي هو سعد العشرية ،وعلموا أنه
يف أفغانستان أصبح ماجد يف جيش اخلالص ال يف مجعية اخلالص ،واختار له امسًا
ا

ال ُِجييد استعمال السالح فكلّفوه ابلدعم اللوجسيت وتضميد اجلراح ،وسأل مدير املعسكر كل جماهد عن سبب قدومه ،وشرح هلم

أن مهمة جيش اخلالص محاية قوافل اإلمداد الباكستانية إىل طالبان من لوردات احلرب ،وعلم ماجد أن األفغان يف الشمال
يكرهون العرب بسبب أن العرب قتلوا أحد لورادات احلرب بعد أن سطا على قافلة تغذية ،واسرتدوها منه .تعلم ماجد أسس
138

Volume: 4

أ ُِخ َذ حمتوى الرواية من اعرتافات شاب ُعماين امسه ماجد عاش أحداث سقوط كابل على يد حلف الناتو ،وأدىل بشهادته
على ابن أخته العبد بن سامل ُموصيًا بنشر ما قاله كما هو ،وبعد وفاة ماجد اقتنع الروائي العماين حممد العيد أبن سرية ماجد يف
نشر يف رواية ،وحفاظًا على وصية ماجد جعل الروائي ما قاله ماجد خبط غامق ،وجعل ما أضافه إىل سريته من
أفغان ينبغي أن تُ َ

Issue: 1

املبحث األول :مضمون رواية "شهادة من زمن احلرب":

Khalid Sulaiman Muhanna ALKINDI

اإلسعاف األويل على يد الطبيب البوشناقي يوسف (أو كاظم األسى يف رمزه اجلهادي) ،وح ّدثه عما فعله الصربيون ابلتعاون مع
األرثوذكس من قتل وتعذيب للرجال والنساء املسلمني ،مث جاءت ثالث سيارات حمملة ابلبنادق والرشاشات ،ونزل منها ثالثة
وتبني أنه زوج عني زادة أخت الطبيب يوسف ،وأهلب أبو حممد احلماس يف الرجال مبيّنًا
أشخاص أحدهم أبو حممد شقيق راشدّ ،
أهنم يدافعون عن أوطان اإلسالم ،وليسوا هم املعتدين (السابق ،الفصل.)3
أبو حممد قائد كتيبة استطاعت حترير نساء بوشناقيات منهن عني زادة أخت يوسف ،مث أسس مجعية ملساعدة األسر
املهجرة ،وتزوج عني زادة بعد أن قتل الصربيون زوجها أمام عينيها ملا اثر عليهم حني ملسوا بطنها احلامل ،وأجنبت عني زادة ابنها
ّ
حممدا بشعر أشقر وبشرة مسراء .مل يرتح ماجد من حماربة طالبان للطوائف اإلسالمية ومحايتها ألسامة بن الدن ،وتضايق من وظيفة
ً
مقاتال ،وزاده ضي ًقا أن الطبيب يوسف كان يهذي يف أوقت كثرية .كانت حركة
التمريض ألنه كان متف ًقا مع ًّيسني أن يكون دوره ً
طالبان تسيطر على كابل ،وطلبت من جيش اخلالص أن يتوىل الدعم اللوجسيت ويكون خلف جيش طالبان يف مشال كابل بني
عرابت كثرية مم ِّوهة؛ على حني يبقى جيش طالبان أمام مواجهة الناتو يف الشمال الذي توقعت احلركة جميء احللفاء منه ،لكن

الناتو مل يكن يفرق بني العسكريني ورجال اإلسعاف والدعم اللوجسيت ،وكان االستشهاد أحب إىل اجملاهدين من األسر والتعذيب
على يد احللف .يذكر ماجد سوء تعامل األفغان مع العرب ،وأن حلف الناتو احلاقد على العرب ضغط على البوشناقيني يف اتفاق
السالم مع صربيا على سحب جنسيات اجمل اهدين العرب ،ما جعل هؤالء العرب معلقني غري قادرين على البقاء يف البوسنة
واهلرسك وال العودة إىل أوطاهنم املتواطئة مع األمريكان يف حرهبا املزعوم ضد اإلرهاب ،ولذا تدخلت مجعية اخلالص خلدمة
اجملاهدين العرب .كانت إدارة مجعية اخلالص قد استأجرت منازل يف مشال كابل لتكون خمازن لإلغاثة ،وكان من بني هذه املنازل
فاقدا ألسرته بصاروخ
منزل حاجي علي .وحاجي علي أحد اجملاهدين األفغان ضد السوفييت ،وقد خرج من احلرب مبتور الرجلني ً
روسي؛ وكره لوردات احلرب ألهنم أفسدوا اجلهاد ،وحولوه إىل حرب طائفية راح ضحيتها اجملاهدون ،ومل يبق له إال صيب صغري امسه
وحيد (السابق ،الفصل.)4
ماجدا وأصحابه على سرداب للهرب من القصف،
شنّت أمريكا
هجوما عني ًفا على مواقع طالبان واملدنينيّ ،
ودل وحيد ً
ً
أصر والده على البقاء خارج السرداب ،وكلما انفجرت قذيفة قريبة من البيت خرج وحيد يتفقد أابه لكن أابه كان ينهره .مشل
و ّ
التدمري البيوت ،وأعمدة االتصاالت ،وحمطات الكهرابء ،ومراكز القيادة العسكرية ،واملؤسسات العامة ،وغرف العمليات؛ لكن
األفغان شعب ال يعرف االستسالم .كانت غارات احللفاء الصباحية تضرب قوات طالبات الربية يف مشال كابل ،ويف الليل تطلق
الطائرات األمريكية ابلوان ت حرارية لتظليل مضادات طالبان ،ورغم كثرة القصف صعد األفغان فوق بيوهتم اتركني خوفهم وتضرعوا
وفر املدنيون حنو قندهار على حالة من
إىل هللا ،ومل تستطع العيادة استيعاب اجلرحى ،وتراجع جيش طالبان إىل املدينة اترًكا مشاهلاّ ،
صاروخا سقط على بيت قريب من
الع َوز ،وحاولت طائرة األابتشي البحث عن العيادة واستهدافها ،وأطلقت
ً
اإلعياء والصراخ و َ
العيادة كان ميلكه مصرًّين ال عالقة هلما حبرف الطوائف ،وتناثرت أشالء أفراد أسرهتما ،واستهدف طيّار أمريكي أسرة كانت تقل
بيك أب ،وأصيب الصحفي اإلجنليزي عبدهللا آشلند ،ول ّقنه ماجد الشهادة (السابق ،الفصل.)5
أيضا؛ لكن بقي
سقطت كابل يف يد احللفاء ،وفقدت قيادات طالبان تواصلها ،وفقد أعضاء جيش اخلالص تواصلهم ً
معهم راديو علي حاجي يسمعون منه آخر التطورات ،واستشهد نزار الشيشاين ،وملا تراجع اجملاهدون كثّفت قوات الناتو القصف،
وبث
وهرب القادة كالعادة اتركني اجملاهدين يواجهون مصريهم؛ لكن املال عمر زعيم طالبان طالب اجملاهدين ابلصمودّ ،
ومشطت طائرات األابتشي جنوب كابل
للمجاهدين خرب بقائه هو وأسامة بن الدن ،يف الليل وصلت قوات الناتو مركز اببلّ ،

ملالحقة الفارين ،وانضم إىل السرداب فىت خليجي امسه وليد ال يتجاوز العشرين ،وعليه رداء صوف ممزق ،وقال إنه متطوع من
منظمة طبية ،وشعر ماجد أنه مل يُِفد اجملاهدين شيئًا ،فأقصى ما كان يفعله تلقينهم الشهادة ،والمته نفسه على العبثية اليت دفعته
إىل هذه احلال .ظلت طائرات األابتشي تقتل من تشاء بال مباالة ،واملرتزقة يبلّغون األمريكان أبماكن اجملاهدين ،ووصل اجلنود
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صرح الفىت اخلليجي وليد أن امسه احلقيقي خالد ،وأنه جاء للبحث عن والده اجملاهد يف أفغانستان بعد أن بلغهم خرب
ّ
وفاته؛ فوجد أابه حياا لكنه فاقد لعقله حنيل اجلسد بسبب سوء معاملة طالبان له ،وقرر أن يبقى معه يف املستشفى إىل أن يُشفى،

وتعلم خالد لغة البشتو ليحسن مناقشة قادة طالبان ،حىت عرض عليه قادة طالبان أن يعمل معهم يف التعاون اخلارجي (االتصال
ابلعرب وغريهم) ،فرفض لكراهته االخنراط يف حرب الطوائف ،وأوضح له عدم تقدير األفغان للعرب ،مث عرضوا عليه العمل يف
العالقات االقتصادية مع العرب ،وشاور عبدالرؤوف طبيب والده ،فشجعه ،وحكى له عبدالرؤوف أن والده أ ُْر ِغ َم على فعل ُم ِهني
تعرفه إبصبعه .إن األفغان كانوا يرتكبون يف األسرى
تعرفه إمنا ّ
تعرض للقتل والتمثيل حىت إن من ّ
لكرامته ،ففقد عقله وذاكرته ،مث ّ
الكي ،قلع األسنان واألظافر ،انتزاع فروة الرأس ،اخلِصاء ،االغتصاب ،تشويه األجزاء الظاهرة من
العرب أبشع أنواع التعذيبّ :
اجلسد ،التجويع ،أكل حلام رفقائهم املعذبني بعد سلق اجلثة أمام أعينهم .ونقل خالد والده إىل سكنه حىت تويف ،وعندما أراد
البحث عمن يساعده يف غسله ودفنه قصفت قوات الناتو السكن فتحول إىل مقربة جلثة والده (السابق ،الفصل.)7
سريا على األقدام انموا يف كهف ،مث َسَروا إىل حياة أابد فباتوا يف
بعد أن تسلل ماجد وأصحابه إىل ابكستان عرب جبال هندكوش ً
معتقال عربياا جرحيًا ،وسبب
مسجد ،ويف الصباح وقعوا يف قبضة العسكر الباكستاين ،وأدخلوهم يف سجن من األمسنت فيه ً 16
اعتقاهلم أهنم كانوا يف اخلطوط األوىل ملواجهة الناتو ،مث وقعوا يف كمني ،ولكنهم متكنوا من خطف  3ضباط من الناتو فاشرتطوا

شروطًا على النات و إن أرادوا سالمتهم ،وألن يف كتيبتهم ابكستانيني فقد طلب الناتو من احلكومة الباكستانية التدخل والتفاوض
مع الكتيبة ،واتفقوا على تسليم الضباط مقابل أن تعاجل ابكستان أفراد الكتيبة اجلرحى وتؤمن إطالق سراحهم ،ولكن القوات
الباكستانية سجنت كل من اعرتف أبنه شارك طالبان .ومن هؤالء املعتقلني العرب ميين أمهل والده تربيته بعد أن تزوج والده فتاة
صغرية ،وعمل اليمين يف مطعم فلم يعطه أجرته ،مث توطدت عالقته إبمام مسجد فشجعه ومجاعة آخرين على اجلهاد (السابق،
الفصل.)8
وصاه به ًّيسني
كان ًّيسني الفلسطيين قد ل ّقن ً
ماجدا ماذا يقول لو وقع يف األسر ،فلما حقق مع الباكستانيني أخربهم ما ّ
وهو االعرتاف بعالقته بياسني وإنكار عالقته أبيب حممد ،واتفق ماجد مع الطبيب يوسف على أن يقولوا املعلومات نفسها ،وأما
خالد فأخذه الباكستانيون ومل تره اجملموعة بعد ذلك .كان يف سجن التحقيق شيخ يتخول اجملموعة ابملوعظة احلسنة ،ولكن ُز ّج
وح َكى هؤالء األسرى عن ألوان العذاب اليت أريد منها نزع اعرتاف
إىل السجن أسرى من قاعدة أقامها حلف الناتو امسها ابجرامَ ،
منهم مبا مل يفعلوه ،مثل الصعق الكهرابئي ،والضرب ابلكرابيج يف املناطق احلساسة من اجلسم ،والتعليق من الساقني ،وقلع
األظافر ،وغمر الرأس ابملاء حىت يشرف على املوت ،واحلرمان من دورات املياه ،وتسليط األضواء طوال الوقت على الوجه ،وإمساع
وح ِّقق اثنية مع ماجد فلم يعرتف بعالقته جبيش اخلالص ،وسألوه عن
السجني صراخ السجناء مبكربات الصوت ،وتثليج الزنزانةُ .
عُمان ،وعندما طلب مكاملة ليتحدث مع أسرته يف عُمان سخر منه الضابط شوكت الباكستاين ،وقال إنه سيحقق معه اثلثة
ماجدا لتعذيب األمريكان ،وجاء جنود أمريكان وأخذوا يوسف ،وحقق شوكت مع ماجد
ليعرف أكثر عن ًّيسني وإال فسيعرض ً
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وخ ِشي املندسون يف السرداب من أن يفتك اجلنود بعلي فخرجوا ،وكان
عيادة علي حاجي ،لكن علياا حاجياا مل ُ
يد ّهلم على شيءَ ،
من اجلنود طاجيكي من مشال أفغانستان حاقد على العرب وطالبان ،فأخذ يدوس جسد علي ليعرتف مبشاركته يف احلرب؛ لكن
علياا مل يعرتف ،وتدخل شاب امسه خالد بشرح مهمة الفريق الطيب ابللغة البشتونية ،وأغرى الطبيب يوسف الطاجيكي مبال مقابل
وحيدا كيف يعاجل والده ،ومهس يف أذن علي حاجي مببالغ خبّأه يف جدار العيادة
إخراج الفريق إىل حدود ابكستان ،وعلّم الطبيب ً
مكافأة له على إخالصه ،واستوىل الطاجيكي على حمتوًّيت العيادة وه ّدد علياا ابلقتل إذا أفشى بفعلة الطاجيكي ،وقيّد الطاجيكي
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ماجدا مل يعرتف بشيء
مرة اثلثة ،وه ّدده أبنه سيسلّمه لألمريكان بتهمة عالقته اببن الدن أو للطاجيك بتهمة أنه عريب؛ لكن ً
جديد ،ويف التحقيق الرابع حقق معه أمريكي يرتدي زي رعاة البقر امسه سام يف ردهة فيها خمتلف اجلنسيات ،وسأله إن كان
يعرف اإلجنليزية ومل يكن ماجد يعلم أن ملف دراسته يف بريطانيا كان عند سام ،فقال إنه يفهمها لكن ال حيسن التحدث هبا،
واصطنع عبارات مكسرة ليعتقد ذلك مثل ( ،)I kill no oneمث أحضر سام مارمجًا لبنانياا خبيثًا كلما ترجم كالم ماجد
أمورا مل يقلها ماجد ،حىت تعارك معه ماجد وضحك األمريكي ،وأصر ماجد على عدم وجود ما يدينه (السابق،
أضاف ً

الفصل.)9

ُخرِج ماجد من السجن ،ووضع يف غرفة نوم مرحية ،فاغتسل ،وقضى صلواته ،مث أدخل غرفة حتقيق ،وظل غافيًا فيها حىت
أْ
ماجدا أسئلة أتتيه من اهلاتف عن
أيقظه صوت ارتطام ابلطاولة ،ورأى شوكت يتصفح أوراقًا مث رفع السماعة ،وأخذ يسأل ً
األماكن اليت مجعته ابلطبيب البوشناقي ،مث صرخ أمام شوكت أنه جائع ليسمعه من هم جوار غرفة التحقيق ،فأحضروا له األكل
وهم يراقبوهنمن خلف زجاج معتّم ،مث أخرجوه ،مث أدخلوه غرفة مظلمة وهجم عليه شوكت وسام وعبده وهو انئم؛ لكن جاء اثنان

أنيقان ووقفا خارج الغرفة املوصدة وطلب أحدمها من سام فك القيد لكنه رفض فأجربه على االتصال ابملسؤولني .كان الرجالن
من ُعمان وحت ّداث من خارج الغرفة إىل ماجد أن الباكستانيني واألمريكان يسعون إللصاق هتمة اإلرهاب به ،وأهنم زعموا أن
ماجدا يف جيش اخلالص ،ولكن ثقة ماجد بيوسف خلّصته من التهم ،وبقيت هتمة واحدة هي
الطبيب يوسف اعرتف أبنه درب ً
بدال من احلقيقة ،وأخرباه أهنما
التسلل إىل ابكستان عرب أفغانستان ،وكشف العمانيان ملاجد عن هويّتهما عندما قاال له "احلغيغية" ً
حريصان على مساعدته ،وعندما رفض سام فتح الباب للعمانيني فتح أحدمها الباب عنوة وأطلق النار ،فأصاب ابخلطأ كتف
ماجد فأغشي عليه ،وبعد اإلغماء اس تيقظ ماجد بصوت شوكت وهو يطمئنه أبنه سيغلق ملفه؛ لكنه أحضر ورقة كان ماجد قد
كتبتها وهو يف سرداب علي حاجي عن دوره يف عالج املرضى يف احلرب ،وطلب منه إعادة كتابتها ليتأكد من تطابق اخلطني ،مث
أطلق سراحه وسنحت له الفرصة لتوديع الشيخ حامد ،ولقي خارج السجن العماين سامل بن مسعود ينتظره ملرافقته إىل إسالم أابد
لتهيئة عودته إىل عمان ،وركب سيارة فارهة ميسك مبقودها شاب بنظارة سوداء ومل يكلمه حىت وصال إسالم أابد ،وسلّمه الشاب
نقودا لشراء مالبس واالتصال أبهله ،وهكذا عاد ماجد إىل عُمان (السابق ،الفصل.)10
غرفة يف فندق و ً
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ابملصطلح املنطقي "الفصل" موصوفًا بوصف "املادي.material quality :
 )3أن يكون هلا صلة ابملوضوع الذي تشري إليه؛ حىت يتمكن الذهن من ربطها مبوضوعها.
 )4كل موضوع أو فكرة ميكن أن يتحول إىل عالمة إذا قام بوظيفة النيابة  representingعن شيء آخر.
 )5وجود عالمة يعين وجود عالقة بني ثالثة أطراف :عالمة وفكرة وموضوع.
 )6لكل عالمة شكل مييِزها أو مسات متيِزها من سائر العالمات ،كما هو حال كلمة  signنفسهاِ ،
ومن َمثّ "دعوان نفحص بعض
ّ
ّ

الرموز اللغوية للعالمات على العموم .جيب أن يكون للعالمة فصول [مسات] يف نفسها تعمل على متييزها ،وجيب أن يكون
للكلمة صوت مميز خمتلف عن صوت أية كلمة أخرى؛ وال يُِه ّم كيف يكون هذا الصوت مادام شيئًا مميًِّزا .يف املقام الثاين ،جيب أن
مؤشر الطقس weather-
[مادية] حقيقية ابلشيء الذي تشري إليه حبيث تتأثر هبذا الشيء .إن ِّ
يكون للعالمة صلة فيزًّيئية ّ
– cockوهو عالمة [يف صورة ديك] على اجتاه الريح -جيب أن يتحول مع الريح .هذه الكلمة يف هذا الصدد هي كلمة غري

مباشرة ،ولكن ما مل تكن مثّة طريقة تربط الكلمات ابألشياء اليت تشري إليها ،وتضمن مطابقتها هلا ،فلن تكون هلا قيمة إن كان
كل ما هلذين الرمزين اللغويني [يعين  ]weather-cockهو الئق ليجعلهما عالمة.
يُراد هلا أن تكون عالمات هلذه األشياءّ .
ستعمل على هذا النحو؛ وما مل يُؤول إىل
إن [هذا املركب] على األقل أمارة  ،symptomولكنه ليس يف الواقع عالمة ما مل يُ َ
فكرة ،ويعرض نفسه للمعاجلة الذهنية" ).)Peirce,1873, W 3:76; CP 7.355-6
 )7العالمة تنتج الفكرة يف الذهن.
ومثة مسات أخرى للعالمة وردت يف مواضع أخرى من أعمال بريس ،وهي:
 )1العالمة وسيط  representamenألهنا تنقل املعرفة من ُمبلِّغ العالمة إىل مؤِّوهلا" :تستلزم العالمة أو الوسيط عالقة
يتجسد فيه عنصر اإلدراك ليَ ْن ُق َل هذا اإلدر َاك من فِ ْك ِر ُمبلِّ ِغ اإلشارة deliverer
مجاعية؛ ألن العالمة ميكن تعريفها أبهنا شيء ّ
أيضا"
جتسد فيه اإلدر ُاك إىل فكر مؤِّول العالمة  interpreterالذي جيب أن يتجسد فيه هذا اإلدراك ً
الذي ّ
أيضا ألهنا تتوسط بني املوضوع والذهن فتنقل إىل الذهن
) .)Peirce,1895, MS [R] 16:12; PM 52وهي وسيط ً

فكرة عن املوضوع(( :قد تكون لدينا مصلحة وسيطة يف شيء مادام هذا الشيء ينقل إىل الذهن فكرة عن شيء آخر ،ومادام
يفعل ذلك فهو عالمة أو وسيط" ).)Peirce,1894, EP 2:5; MS [R] 1009
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"أي ٍ
موضوعا [أي ينوب عنه] أبية طريقة"
شيء ُميثِّل
إن أيسر تعريف ق ّدمه بريس للعالمة  signهو قوله :إهنا ُّ
ً
(أي شيء) يشمل العالمات اللغوية وغري اللغوية ،وأما املوضوع  objectأو
) ،)Peirce, 1902, 599:28-36ولف ُ
ظ ُّ
املحال إليه  the denoted thingفهو ينطبق على أي شيء ميكن احلديث عنه أو التفكري فيه ،سواء كان له وجود يف العامل
ُ
أو ليس له وجود .وال ينبغي أن يُ ْف َه َم من متثيل العالمة للموضوع أهنا تُشري إليه وحده؛ بل هلا "ثالثة أدوار إشارية ،أوهلا أهنا عالمة
على فكرة تفسر هذه العالمة؛ واثنيها أهنا عالمة ملوضوع معادل لتلك الفكرة؛ واثلثها أهنا عالمة -يف بعض اجلوانب أو السمات
املميِّزة  -qualitiesجتعل الفكرة على اتصال مع موضوعها" ).)Peirce,1868, W 2:223
ُ
وميُْ ِكننا أن نستخلص ُج ّل السمات اليت ال تنفك عن أية عالمة من حديث بريس Peirce,1873, W 3:66-
) ،)8وجنملها فيما يلي:
 )1ال يُ َع ّد شيءٌ عالم ًة حىت يؤِّوله الذهن.
ِ
مسموعا ،أو كلمة مكتوبة ،أو أي شيء حمسوس ،وتُسمى هذه السمة املادية
مادي سواء كانت صوًات
 )2العالمة شيء ّ
ً
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 ) 2العالمة تنوب عن املوضوع فتثري فكرته يف الذهن مث تصبح الفكرة عالمة للموضوع نفسه" :العالمة شيء يعمل على نقل
معرفة تُ ِّ
عرف بشيء آخر ،ويقال عن هذه العالمة إهنا تقوم مقام  stand offأو ُمتثِّل (تنوب عن  .)represent forويسمى
أيضا عالمة ذهنية
هذا الشيء الذي تنوب عنه العالمة :موضوع العالمة ،أو الفكرةَ اليت تثريها العالمة يف الذهن ،وتُ َع ّد الفكرة ً
أيضا أتويل العالمة .)Peirce,1895 EP 2:13)"interpretant of the sign
للموضوع نفسه ،وتسمى الفكرة ً
موجه إىل
وحي ِد َ
 )3ال يصري الشيء عالمة حىت أيخذه املؤِّول بعني االعتبار ُْ
ث يف ذهنه عالم ًة مكافئة" :العالمة أو الوسيط شيء ّ
شخص ،وهي تقوم مقام شيء عندما حيصل االعتبار  respectمن الشخص هلذا الشيء أو القدرة  capacityعلى فهمه .إنه
ِ
تطورا .تلك
خياطب
ً
شخصا ،أي أنه ُْحيدث يف ذهن ذلك الشخص عالمة مكافئة  equivalent signأو رمبا عالمة أكثر ً
ِ
ئت أمسّيها أتويل العالمة األوىل .العالمة ُِحتيل إىل شيء هو موضوعها .إهنا ُِحتيل إىل ذلك املوضوع لكن ليس من
العالمة اليت أُنْش ْ
كل النواحي ،بل ابإلشارة إىل صنف من األفكار أمسّيه أحيا ًان خلفية الوسيط the ground of the
 .representamenينبغي أن تُ ْف َهم "الفكرة" يف حديثنا هنا على أهنا نوع من احلَ ْدس األفالطوين  ،Platonic senseوهو

س الذي يدل عليه قولنا :إن امرءًا يستحوذ على فكرة امرئ آخر ،وكذلك
س مألوف ً
َح ْد ٌ
جدا يف احلديث اليومي؛ أقصد احلَ ْد َ
عندما يستطيع امرؤ أن يسرتجع فكرة كان قد ف ّكر فيها فيما مضىِ ،
ومثْلُه عندما يواصل امرؤ يف التفكري يف أي شيء ،ولْنَ ُق ْل يف
ع ْشر ثو ٍان ،مادام تفكريه مستمرا يف وفاق مع ِ
نفسه خالل هذه امل ّدة ،أي أن يكون له حمتوى مشابه ،أعين الفكرة نفسها ،ال أن
َ
ً
ُ
تتغري فكرته يف كل حلظة زمنية فاصلة" ).)Peirce,1897 CP 2.228
 )4غاية العالمة التأثري" :العالمة هي الشيء املندوب  representativeأو النائب  deputyعن شيء آخر لغرض التأثري

يف الذهن" ).)Peirce,1899-1900 MS [R] 142:3
 )5ميكن تشبيه العالمة ابلشاحنة أو احلَ ّمالة " :vehicleإن العالمة هي َمحّالة َْحت ِم ُل إىل الذهن شيئًا من اخلارج"
).)Peirce,1893 NEM 4:309-10; CP 1.339
 )6ميكننا أن نعرب عن وظيفة العالمة بقولنا ُِ
(حتيل إىل موضوع) ،أو (حتمل معىن) ،أو (تؤدي إىل أتويل)" :ذلك الذي تقوم
العالمة مقامه  stand forيسمى موضوعها ،وبعبارة أخرى :ذلك الذي َحتْ ِملُهُ  conveyالعالمةُ هو معناها ،وبصيغة اثلثة:
إن الفكرة اليت تؤدي إليها  give riseالعالمةُ هي أتويلُها" (.)ibid
وحسب تلك السمات ميكن تيسري تعريف العالمة عند بريس أبهنا :شيء حمسوس ينوب عن موضوع ،ويثري يف الذهن
أتويال إذا أخذها املؤِّول بني االعتبار ،وهي وسيط ينقل املعرفة من املبلِّغ إىل املؤِّول ،ووسيط بني املوضوع والتأويل.
ً

األنواع الرئيسية للعالمة حبسب أنواع الوجود:
أتيت هذه األنواع الرئيسية نتيجة ِ
لرؤية بريس إىل الوجود على أنه ثالثة أنواع:
 )1الوجود األوالين firstness
 )2الوجود الثانياين secondness
 )3الوجود الثالثاين Thirdness
إن كل احلقائق املمكن حتقُّقها قبل أن تُوجد يف الكون هي الوجود األوالين ،فإذا ظهر منها شيء يف ِ
الكون وعاِمل احلقيقة
َ
تعرف هذه احلقائق اليت يراها يف عامل الوجود الثانياين فإن قدراته البيولوجية احملدودة
وجودا اثنيانياا ،فإذا أراد اإلنسان ُّ
صارت ً
ِ
ِ
اسه ومعرفته السابقة ،وهكذا
فسرها عقله
تفسريا متأثًِّرا مبا متُْلِيه عليه حو ُّ
وقصور حو ّ
ً
اسه الطبيعية تؤثّر يف نظرته إىل هذه احلقائق ،فيُ ّ
يكون الوجود الثالثاين عبارة عن حال هذه احلقائق من زاوية نظر اإلنسان وتفسريه.
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الوجود الثانياين وال يَ ْعبُ ُر إىل الوجود الثالثاين ،وذلك ألنه ليس عالمة تنوب عن شيء ابلنسبة إىل البدوي؛ أي إن البدوي غري
قادر على أن يفهم من هذا اهلاتف شيئًا.

حالة "لُبد" -النِّسر األسطوري الذي يعيش تسع ِم ِ
يف ِ
ائة عام وذكره الشعراء العرب ومنهم النابغة الذبياين يف معلّقته -نرى
َ
َ
ْ
أن لُبَد مل يظهر يف الوجود الثانياين؛ لكن الصفات اليت ذكرها الشعراء العرب عنه مستوحاة من موضوعات موجودة يف العامل
ٍ
قادرا على أتويلها حسب اخللفية اليت عنده عن هذا النسر األسطوري.
الثانياين ،وألجل هذا أصبح كل مثقف يقرأ كلمة "لُبَد" ً
وألجل هذا ميكننا أن نقول إن املوضوع نوعان :ما له وجود يف الواقع ،وما ليس له وجود يف الواقع ،وال هتتم نظرية العالمات إال
ابملوضوع الذي يدخل يف عملية السيميوزيس ،ويف ذلك يقول بريس" :الوسيط أو العالمة هو أي شيء -وليس ابلضرورة أن
ِ
ِ
يوجه إىل
حمتمل ّ
يكون حقيقيااُ -حييل يف الوقت نفسه داخل عالقة مطابقة إىل اثن من ثالثة ،هو موضوعه ،وإىل وسيط آخر َ
مطابقة مع املوضوع نفسه ،وهذا الوسيط احملتمل هو أتويل العالمةِ .
ومن َمثّ يستلزم فكرة السلسلة اليت ليس هلا هناية
ممكنة").)Peirce,1902 MS [R] 1147
يقول بريس عن األنواع الثالثة الرئيسية للعالمات الناجتة عن أنواع الوجود" :مثّة اثلوث مهم للغاية هو أن هناك ثالثة أنواع
من العالمات اليت ال غىن عنها مهما اختلفت األسباب ،األول هو العالمة املرسومة أو األيقونة  ،iconاليت تُ ْشبِه موضوع
اخلطاب .النوع الثاين هو اإلحالة  ، indexوهو مثل الضمري أو االسم املوصول ،يفرض انصراف الذهن إىل املوضوع املخصوص
املقصود دون أن ِ
يصفه .والنوع الثالث هو ال ُكلِّي -سواء كان امسًا أو وص ًفاthe general name or description -
الذي يشري إىل موضوعه من خالل تداعي األفكار أو االرتباط املعتاد بني االسم والشخصية املسماة" Peirce,1885 W
ُ
).)5:243

إن األيقونة  iconأو العالمة املرسومة  the diagrammatic signهي العالمة اليت متاثل أو تشابه املشار إليه حنو
املؤشر  indicatorفهي العالمة اليت ترتبط مع احملال إليه بعالقة
صورة تشرشل املعربة عن تشرشل ،و ّأما اإلحالة  indexأو ِّ
سببية أو عالقة مبنية على قانون طبيعي حنو الدخان امل ِحيل إىل النار ،و ّأما الرمز  symbolفهو العالمة اليت ترتبط مع املرموز إليه
ُ
بعالقة اجتماعية أو اعتباطية حنو العالمات اللغوية (كوبلي ،2005 ،ص.)81-80
وتتفاوت أنواع العالمة الثالثة الرئيسية يف درجة قدرهتا على االستغناء عن العنصرين اآلخري ِن اللذين ِّ
يشكالن مع العالمة
َْ
عملية السيميوزيس ،ومها املوضوع  objectوالتأويل  ،interpretantفاأليقونة  iconهي العالمة املشاهبة ملوضوعها إىل
درجة أنه ميكن اعتبار موضوعها حقيقة يف الوجود األوالين وإن مل يَُر يف الوجود الثانياين وال أُِّول يف الوجود الثالثاين .وأما اإلحالة
 indexفهي إفراز من إفرازات موضوعها ،وهي تدل على أن موضوعها وصل إىل الوجود الثانياين وأفرزها ،وال خيتلف عقالن يف
تعرف موضوعها يف حال وجودها [أ ي يف حال وجود اإلحالة] ،وألجل هذا فهي ليست حمتاجة إىل التأويل؛ ألن التأويل تفسري
ُّ
ِ
الع ْرف بني ُمبلّغ العالمة
شخصي خيتلف من شخص لشخص .وأما الذي ختتلف يف أتويله العقول ويفتقر إىل االصطالح البشري و ُ
 delivererومؤِّوهلا  interpreterفهو النوع األخري من العالمات  .symbolيقول بريس يف شرح كل هذا(( :العالمات
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يسميه بريس التمثيل أو النيابة
أمورا أخرى ،وهذا ما ّ
إن اإلنسان يف الوجود الثالثاين جيعل كل األشياء عالمات يفهم منها ً
شخصا بَ ْد ِواًّي يرى ّأول مرة يف حياته اهلاتف فإن هذا اهلاتف يبقى ابلنسبة إليه من
تصوران
ً
 ،representationوألجل هذا لو ّ
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استقر لون أمحر يف كرسي أنيق صار يف الوجود الثانياين،
فلنأخذ ً
مثاال على ذلك -األلوا َن ،فاأللوان حقيقة كونية ،فإذا ّ
ملكي صار يف الوجود الثالثاين.
فإذا ّأوله اإلنسان على أنه لون ّ
نفسه هو يف الوجود األوالين عبارة عن ُم ْسنَد أبرجل من مادة ،فإذا ُوِج َد كرسي خشيب أبربعة أرجل يف حمل بيع أاثث
والكرسي ُ
ِ
اسي طاولة الطعام صار يف الوجود الثالثاين.
صار من الوجود الثانياين ،فإذا فَه َم منه اإلنسان أنه من كر ّ
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ِ ِ
ثالثة أنواع ،األول هو األيقونة ،وهي متثل موضوعها ً ِ
صيصة  virtueمتتلكها حىت لو كان املوضوع وعملية
متثيال ُم ْغنيًا حبكم خ ّ
ِ ِ
ِ
صيصة ال ميكن أن متتلكها إذا مل يكن
التأويل ال وجود هلما [يف العامل] .والنوع الثاين هو اإلحالة ،وهي متثّل موضوعها حبكم خ ّ
موجودا [يف العامل] ،ولكنها [مع وجود املوضوع] متتلك اخلصيصة إىل درجة تغنيها عن عملية التأويل الذهنية .ويُ ْف َهم من
املوضوع
ً
كالم بريس أن التأويل ملكة متيّز اجلنس البشري عن احليوان ألهنا تعين فك الرموز اليت ال تستطيع احليواانت فهمها .وهذا على
خالف األيقونة واإلحالة فإن للدماغ احليواين القدرة على استنتاج املوضوع هبما .والنوع الثالث هو الرمز ،وهو ميثِّل موضوعه حبكم
ِ ِ
صيصة حيصل عليها من خالل عملية ذهنية .وُمتثِّل األيقونة موضوعها بقدر ما تُ ْشبِ ُهه ،فهي ال تنقل معلومات ،وال تضع العقل
خّ
يف وضع ُمي ِّكنه من اكتساب معلومات .ومع ذلك فإن منظومة األيقوانت ُمبَ ْرهنة ابلرسوم البيانية لعلماء الرًّيضيات ،سواء كانت
تستلزم السريورة  continuityمثل األشكال اهلندسية  ،geometrical figuresأو كانت مصفوفات من املوضوعات
املنفصلة  arrays of discrete objectsمثل جمموعة من الصيغ اجلربية  ،algebraical formulaeفكلها أيقوانت.
إن األيقوانت البد أن تُستعمل يف أية عملية تفكري))).) Peirce,1900 MS [R] 142:3-4
من الواضح أتثري املفاهيم املنطقية والفلسفية يف تقسيم العالمات وفق أنواع الوجود ،فقد ربطها بريس بفكرة األجناس
ِ
واثنيا إىل أنه يف عالقة
جوهرا بسيطًاً ،
واجلوهر البسيط يف قوله" :تُلْفت األجناس االنتباه مباشرةً إىل أن أي شيء ميكن أوًال اعتباره ً
أبشياء أخرى ،واثلثًا إىل أنه عالمة تشري إىل موضوع حبكم حتديد عالمة أتويل أمسّيها أتويلها ،مث إن العالمة تشري ابلطريقة نفسها
وضوحا أنه ذكر هيجل حني حتدث عن العالمة
إىل املوضوع") .) Peirce,1902 MS [R] 425:116.وأكثر من هذا
ً
املفردة -اليت سنشرحها الح ًقا -ومن املعلوم أن مذهب املثالية املطلقة (املوضوعية) عند هيجل كما عرضه يف كتابه "دائرة معارف
العلوم الفلسفية" يرى أن كل الظواهر الطبيع ية واالجتماعية تقوم على أساس املطلق (الروح والعقل أو الفكرة املطلقة أو عقل العامل
تطور
أو روح العامل) ،وهو مطلق إجيايب يتألف من اإلدراك الذايت ،وتتطور الفكرة املطلقة عرب ثالثة مستوًّيت :املستوى األولُّ :
ِ
ف الفكرة مضموهنا يف نسق من املقوالت املنطقية املرتابطة
الفكرة يف قاعها أي يف ذواتنا يف عنصر التفكري اخلالص؛ إذ تَ ْكش ُ
واملتماسكة ،وهذا من اختصاص علم املنطق .واملستوى الثاين :تطور الفكرة يف الوجود اآلخر أي الطبيعة ،فهو يرى أن الطبيعة ال
تطور الفكرة يف الفكر
تتطور وإمنا تعكس التطور الذايت للمقوالت املنطقية ،وهذا من اختصاص فلسفة الطبيعة .واملستوى الثالثُّ :

والتاريخ (يف الروح) ،وهذا من اختصاص فلسفة الروح ،ويف هذه املرحلة حتافظ الفكرة على ذاهتا وإن كانت تظهر أبشكال خمتلفة
يف النشاط اإلنساين (دروا ،2014 ،ص.)236

نفهم من األقسام الرئيسية للعالمة -اليت ذكرانها ساب ًقا -أهنا أقسام ال ختلو منها أية عالمة ،فكل عالمة البد أن تكون
رمزا ،وذلك ألن العالمة إما أن تكون عالقتها مبوضوعها عالقة مشاهبة فهي مع موضوعها يف وجود أوالين،
أيقونة أو إحالة أو ً
فهذه العالمة هي األيقونة .وإما أن تكون عالقة العالمة مبوضوعها عالقة سببية حت ُكمها قوانني الطبيعة فهي مع موضوعها يف
وجود اثنياين ،فهذه العالمة هي اإلحالة .وإما أن تكون عالقة العالمة مبوضوعها عالقة اعتباطية من وضع اجتماعي ُعريف فهي مع
موضوعها يف وجود اثلثاين ،فهذه العالمة هي الرمز.

قسم بريس املوضوع إىل موضوع مباشر ( Immediate Objectاملوضوع الذي ُِحتيل إليه العالمة قبل أن تُقيد بتأويل
ّ
ِ
وموضوع ديناميكي ( Dynamical Objectاملوضوع الذي
طقسا بعينه)،
ٍ
ِّ
متلقيها ،مثل موضوع الطقس قبل أن تُشاه َد ً
مر هبا هذا املتلقي مثل رؤيته للطقس الغائم قبل أن يذكر له
يفكر فيه ِّ
متلق بعينه حني أتتيه العالمة ،وهو موضوع مقيد بظروف ّ
أحد كلمة الطقس) (.)Peirce, 1909, a site
وردة الفعل ممثًِّال ،وجعل له ثالثة أنواع ،أوهلا املمثل املباشر Immediate
ومسّى بريس الصورة الذهنية ّ
التوصل إليه ابلعالمة وحدها (،)Peirce, 1906, a site
 Interpretantوهو الذي تقصده العالمة بنفسها؛ أي ميكن ُّ
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فهو عالقة مباشرة بني العالمة واملوضوع ال تتأثر ابختالف املؤولني ،وال يصنع وعيًا شخصياا ،وألجل ذلك ُِمسّي (معىن العالمة)
و(املمثل املوضوعي) ،ومادام يقود إىل املوضوع فهو يساعد على معرفة الغرض من كالم املتكلم دون انتظار أتويل املؤِّول ،فهو
َ
ِ
يعطي قيمة ذاتية للعالمة ،مث املمثّل الديناميكي  Dynamical interpretantوهو الصورة الذهنية اليت تصعد إىل ذهن
مر هبا .مث املمثل النهائي  ultimate or final interpretantوهو احملصلة النهائية اليت
ٍّ
متلق بعينه نتيجة ظروف معينة ّ
سيقرتفها متلقي العالمة ،فلو كانت ا لعالمة هي (اجلو عاصف) لرمبا كانت احملصلة النهائية إلغاء النزهة ( Peirce, 1909, a

Khalid Sulaiman Muhanna ALKINDI

املبحث الثالث :مسات الرتميز وبُنىاها يف رواية شهادة من زمن احلرب:
السمة األوىل :الرتميز عرب العالمات اللغوية والعالمات غري اللغوية:
أتويال إذا أخذها املؤِّول
من خالل املبحث السابق عرفنا أن العالمة عند بريس (شيء ينوب عن موضوع ،ويثري يف الذهن ً
بني االعتبار ،وهي وسيط ينقل املعرفة من املبلِّغ إىل املؤِّول ،ووسيط بني املوضوع والتأويل) وهذا يعين أن العالمة ميكن أن تكون
مؤشًرا
رمزا ( symbolعالمة من وضع البشر) سواء كانت لغات أو إشارات تدل على لغة متواضع عليها ،وميكن أن تكون ِّ
ً
 indicatorأو أيقونة  ،iconوهنا يُثار السؤال اآليت :كيف لنا يف رواية أن نبحث عن عالمات غري لغوية ،وكل ما يف الرواية
كلمات من لغة متواضع عليها؟ واجلواب أن مثة فرقًا بني مستوى السرد  narrativeومستوى اخلطاب  ،discourseفمستوى
السرد هو عالقة الشخصية بسائر الشخصيات ،فالشخصية (أ) ميكن أن توحي إىل الشخصية (ب) بعالمة غري لغوية فتفهم املراد
منها ،وأما مستوى اخلطاب فهو العالقة بني الكاتب والقارئ ،وهي عالقة تقتضي أن يفهم القارئ مراد الكاتب من خالل
عالمات لغوية فقط هي الكلمات واجلمل املسطّرة يف روايته.
فمن أمثلة العالمات اللغوية اليت جرت بني الشخصيات ما مسعه ماجد من "قفشات أبو سليم اللبناين (صاحب املقهى)
وهو يتغزل مبفاتن اندلته السويدية املغناج أجني" (العرميي ،2015 ،ص ،)18ومن الواضح أن ماجد قد فهم من هذه العالمة
ِ
ومدخال آخر للتكسب منها عرب
متعم ًدا لتكون عامل جذب لزابئنه،
اللغوية
ً
ً
مسكوات عنه هو أن املدير إمنا اختار هذه النادلة ّ
ِ
شااب عربياا من املوت ،وطلب له سيارة
يفسر قول ماجد يف موضع آخر بعد أن أنقذ ا
عالقات جنسية ستقيمها مع الزابئن ،وهو ما ّ

ت ابتسام ُة الرضا ثغري ،وطغت على وجهي بشاشة رافقتين إىل سريري الذي سبقتين إليه أجني
إسعاف ،وعاد إىل شقته:
َ
"فافرتش ْ
املغناج" (السابق).

ومن أمثلة العالمات غري اللغوية متييز ماجد لصعاليك جورج أورويل من خالل مشاهدته لنحولة أجسادهم ،وحبثِهم عن
نفاًّيت احملالت التجارية" ،فهم يُ َدفّئون أجسادهم اهلزيلة على انر يُضرموهنا من ورق اجلرائد ،وكرات ِ
ني نفاًّيت األبواب اخللفية
للمحالت التجارية" (السابق) ،فهذا السلوك منهم غري اللغوي كان عالمة غري لغوية قادته إىل معىن اقتضائي هو اعتبارهم
صعاليك.
إن التبئري الداخلي ال ذي أسنده حممد العرميي إىل شخصية ماجد جعل أتويل العالمات اللغوية وغري اللغوية يف روايته إمنا
يكون من طرف ماجد غالبًا ،إال يف الفقرات اليت ُكتِبَت خبط مائل فإهنا مروية بلسان ابن أخته العبد بن سامل .واملقصود ابلتبئري
أثرا للكاتب (القاضي ،2010 ،ص.)50-49
جل القصة على لسان إحدى شخصياهتا حبيث ال جند غالبًا ً
الداخلي أن تكون ّ
حتول األفكار إىل عالمات تؤدي وظيفة الرتميز:
السمة الثانيةّ :
مسموعا ،أو كلمة مكتوبة ،أو أي شيء حمسوس،
صوات
األصل أن العالمة -كما يذكر بريس -شيء مادي سواء كانت ً
ً
ويسميها السمة  material qualityللعالمة ،ولكنه مع ذلك ُجي ِّوز أن تتحول األفكار -وهي أمور معنوية ذهنية-
واملوضوعات غري احملسوسة -مثل الكهرابء -إىل عالمات؛ إذا ّأدت وظيفة النيابة .representing
ماجدا أبنه ينتمي إىل مجعية خريية
بعد إعالن الرئيس األمريكي بوش االبن احلرب على اإلرهاب وأفغانستان صارح ًّيسني ً
ماجدا يستدعي الصور الذهنية اليت حيفظها عن طرائق
ملساعدة ضحاًّي احلرب من املدنيني يف أفغانستان ،وعبارته هذه جعلت ً

أمرا ما فسأل ًّيسني عنه ،يقول ماجد" :كنت
ًّيسني للتقرب إليه ،وكانت هذه األفكار عالمة لغوية قادت ً
ماجدا إىل أن يستنتج ً
منهم ًكا أراجع دروسي عندما فتحت ابب شقيت على وجه ًّيسني وبيده حقيبة سفر ...قال وهو يتنهد متعبًا ...أان انشط يف
ِ
أعدت
ت من قبل إدارهتا بتنسيق جانب من عمليات وجهود اإلغاثة يف أفغانستان ...وبسرعة
ُ
مجعية خريية إسالمية ،وقد ُكلّ ْف ُ
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حتول الفكرة إىل عالمة يف الرواية ترمز إىل معىن اقتضائي إمنا حيصل يف مواضع املونولوج
والواضح من هذه األمثلة أن ّ
النفسي حني ختلو الشخصية بنفسها أو ينتقل صوهتا من خماطبة العامل اخلارجي إىل حماورة ذاهتا.
واملؤول:
السمة الثالثة :أتويل العالمة مرهون ابملعرفة املشرتكة بني املبلّغ ّ

يذكر بريس أن العالمة وسيط  representamenينقل إدرا ًكا من ُمبلِّغِها  delivererإىل مؤِّوٍل interpreter
ِ
ويسمي بريس هذه املعرفة
نفسه املربو َط هبذه العالمة ،وهذا يعين أن بينهما معرفة مشرتكة ملا تعنيه هذه العالمةّ ،
َْحيم ُل هذا اإلدر َاك َ
املشرتكة :خلفية الوسيط  ،the ground of the representamenويشرتط يف حتقُّق التأويل أن أيخذ املؤِّو ُل العالمةَ
بعني االعتبار  ،respectوأن تكون له القدرة  capacityعلى فهمها .وعندما يشرتك مؤِّوالن يف معرفة املعىن احلريف للعالمة
لكن أحدمها هو القادر على فهم معناها االقتضائي بسبب اخللفية املعرفية اليت بينه وبني املبلِّغ -تتولد عملية الرتميز.
أرضا خصبة للرموز اليت ال يفهمها
إن الطبيعة العسكرية هلذه الرواية ،ومشاهدها احلربية ،وطرائقها االستخباراتية -جعلها ً

إال املتواطئون على أتويالهتا اخلاصة اليت ال يريدون لغرمائهم أن يدركوها .ومن هذه الرموز "سعد العشرية" فهو االسم اجلهادي
ملاجد بني زمالئه يف جيش اخلالص أبفغانستان ،ورد ذكره أول مرة يف الفصل الثالث "جيش اخلالص" (السابق ،ص.)47
بعدما قِ َيد ماجد مكبًّال أبغالل اليدين والقدمني بوساطة سام األمريكي وشوكت الباكستاين وعبده اللبناين أدخلوه على
رجلني يرتدًّين مالبس غربية ،فغضب أحد الرجلني من مظهر األصفاد وطلب من سام ِحب ّدة أن يفك األصفاد ،لكن سام زعم أنه
ينفذ اإلجراءات ،فطلب الرجل أن يتصل سام برئيسه؛ لكن سام رفض ،فغضب الرجل الثاين ورفع مسّاعة اهلاتف ورماها يف وجه
سام مكِّرًرا طلب زميله أبن يتصل سام برئيسه ،فأمر سام شوكت وعبده أبن يف ّكا أصفاد ماجد ،وقال للرجلني " You have
( "30 minutes onlyالسابق ،ص ،)191-190هذه العبارة األخرية ال يعرف ماجد كنهها ،وكل ما يفهمه هو والقارئ
منها أن الرجلني اتفقا مع سام على أن مينحهما فرصة للتثبت من أمر ما بعد التحقيق مع ماجد ،وبناء عليه َسيَجري تفاوض
بينهما وبني سام إلطالق سراح ماجد بناء على اكتشاف هذا األمر من عدمه ،فتلك العبارة اليت قاهلا سام للرجلني عالمة ال
يدرك معناها ماجد؛ ألهنا مبنية على موضوع تواطأ سام والرجالن على إخفائه عن ماجد.

السمة الرابعة :تفاوت األنواع الرئيسية للعالمة يف قدراهتا الرتميزية:
حسب تقسيم بريس للعالمة من حيث أنواع الوجود إىل أيقونة ومؤشر ورمز يتضح أن كل الناس قادرون على فهم األيقونة ألهنا
تشبه موضوعها ،وأن كل إنسان يعرف اآلاثر اليت خيلِّفها موضوع ما -مثل اآلاثر اليت خيلّفها السلطعون على رمال الشاطئ -فإنه
قادر على استنتاج املوضوع برؤية آاثره ،وأما الرمز؛ فألنه من وضع البشر؛ فإنه ال ميكن للمرء أتويلها إال إذا كان من اجملموعة اليت
تواطأت على داللة الرمز على مفهوم معني.
والسؤال املهم املتعلق ابلرتميز :هل ميكن أن جند من كل نوع من أنواع العالمات الرئيسية ما يؤدي دور الرتميز أي اإلحالة
املؤشر؛ ألن املعىن االقتضائي من الرمز مثّلنا له يف
إىل معىن اقتضائي؟ ويف اإلجابة عن هذا السؤال سنقتصر على نوعني :األيقونة و ِّ
السمات السابقة.
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وكاد ماجد أن يرفض االجنراف خلف دعوة ًّيسني لوال أن األفكار مرت أخرى دفعته إىل استنتاج إجيايب حنو نواًّي ًّيسني:
"أعدت التفكري يف موقفي من ًّيسني ،فقد كان الرجل خري صديق ،وعالقيت به -على قصر املدة -أبعدتين عن حياة اللهو اليت
ُ
كنت أعيشها" (السابق ،ص.)35
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شريط عالقيت بياسني منذ بداية تعريف عليه ،وسعيه للتقرب مين أكثر دون أصدقائه الثالثة ،فسألته :هل مهمتك املكلف هبا لدعوة
متطوعني ُج ُدد لالنضمام إىل اجلمعية ْأملَْتها الظروف احلالية؟" (العرميي ،2015 ،ص.)34-33
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املؤشرات الرتميزية الواردة يف الرواية الشقة الفاخرة اليت كان يسكنها ماجد يف أحد اجملامع السكنية ،فقد استنتجت
ومن ِّ
ثري ،وهذا هو املعىن املباشر الذي ميكن أن يتوصل إليه كل من يعرف نوع األاثث
السويدية أجني من هذا املؤشر أن ً
ماجدا شاب ّ
الثمني ،ولكن السويدية مل تكتف هبذا املعىن املباشر بل قادها هذا إىل الوقوع يف عالقة غرامية مع ماجد "فهمست له صباح اليوم
التايل -وهي تفرك بشفتيها الطريتني َحلَمة أذنه( -أحبّك)" (السابق ،ص.)20

ومن األيقوانت الرتميزية العرابت ِّ
املموهة اليت وضعها جيش اخلالص يف مشال كابل ،وخارطة كابل اليت ُرِسم فيها خط أمحر

يساعد الطاقم الطيب يف جيش اخلالص -ومنهم ماجد -يف الوصول إىل البيت املستأجر على أنه عيادة جيش اخلالص ،فهذه
األيقوانت -وإن كانت تدل على موضوعات مباشرة هي إحالة العرابت املم ِّوهة إىل عرابت اجليوش يف نظر قوات التحالف
(أمريكا والناتو) ،وإحالة اخلارطة إىل مدينة اببل -فقد استنتج منها ماجد -مع قرائن أخرى -أن املنتمني إىل مجعية اخلالص ليسوا
انتظاما عن كونه فرق حراسة
فرقة حراسة مساندة جليش طالبان وداعمة له لوجستياا فقط؛ بل "بدا يل جيش اخلالص أكثر
ً
مسلحة ،فقد كان أفراده منظمني ومنضبطني ،ويتمتعون بقدرات بدنية وقتالية عالية" (السابق ،ص.)72 ،69
السمة اخلامسة :املباشر والديناميكي والنهائي:
قسم بريس املوضوع إىل:
ّ

وموضوع ديناميكي
 .1موضوع مباشر  Immediate Objectهو املوضوع قبل ربطه مبوقف معني رآه مؤِّول معني،
ٍ
 Dynamical Objectهو مصداق من مصاديق املوضوع رآه مؤِّول معني ،ومثال هذا أن الطاولة عندما تكون
موضوعا يف الطبيعة جند هلا أحجاما ِّ
أسعارا متفاوتة ،ومواد مك ِّونةً هلا متباينة ،فالطاولة يف هذه
ً
ً
متعددة ،وألو ًاان خمتلفة ،و ً
مباشرا ميكن أن يتخيل هيئاهتا معظم الناس .ومثال هذا من الرواية قول ماجد عن صواريخ أمريكا على
اهليئات تُ َع ّد
ً
موضوعا ً
كابل" :كانت الصواريخ العابرة للبحار تتحرك يف السماء كالشهب يف سريها احلثيث لتدمري َْجم َمع حكومي أو خمازن أسلحة
أو جتمعات عسكرية ،أو تُس ِّوي ابألرض منزًال على رؤوس ُس ّكانه" (السابق ،ص ،)80فماجد وزمالؤه يتخيلون ما يشاؤون
دوي اهنيارها إثر كل قصف أمريكي؛ فهم ال ميكن أن خياطروا ابخلروج حلظات القصف.
من أنواع املباين اليت يسمعون ّ
موضوعا ديناميكياا سينصرف إليه ذهنه عندما يقول
 .2ولكن الطاولة اليت تقابل ز ًيدا الواقف عند مقهى على شاطئ حبر ستُعد
ً
له زميله "دعنا جنلس إىل هذه الطاولة" ،فاأللف والالم يف الطاولة هنا تصنع امسًا معرفة أبل العهدية احلسية .ومثال هذا يف
الرواية أن احملقق الباكستاين شوكت مل يشاهد جيش اخلالص يف أفغانستان ،وإمنا وردته معلومات عنه من االستخبارات
األمريكية ،فما يبدو عليه جيش اخلالص يف ال واقع الطبيعي عند شوكت هو موضوع مباشر .وعندما طلب من ماجد بعد
إلقاء القبض عليه هو وزمالؤه متسلّلني إىل ابكستان أن يتحدث عن سريته ابلتفصيل ،تكلم ماجد عن حياته يف لندن،
ودوره اإلسعايف لنجدة ضحاًّي احلرب املدنيني ،ومل يذكر عالقته جبيش اخلالص لعلمه أن الباكستانيني واألمريكان سيع ّذبونه

بذنب االنتساب إىل جيش اخلالص ،فقال له شوكت" :أراك مل تقل شيئًا عن جيش اخلالص!" (السابق ،ص،)170
ماجدا إىل موضوع ديناميكي هو حقيقة جيش اخلالص
فالعالمة "جيش اخلالص" تقود شوكت إىل موضوع مباشر ،وتقود ً
يف أرض الواقع.

وقسم بريس التأويل من حيث عالقته ابملعنيني احلريف واالقتضائي إىل:
ّ
 .1أتويل مباشر هو الصورة الذهنية جلنس الشيء قبل رؤيته على أرض الواقع.

 .2وأتويل ديناميكي هو الصورة الذهنية عن الشيء بعد رؤيته يف أرض الواقع ،فاملؤِّول بعيد عن هذا الشيء اآلن لكن
صورته الذهنية حتتفظ بتفصيالته.
 .3وأتويل هنائي ،هو ردة فعل املخاطب بعد أن يستمع أو يرى عالمة الشيء.
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وميكن التمثيل هلذه األنواع أبن صورة جيش اخلالص يف ذهن شوكت هي أتويل مباشر ،وصورة اجليش يف ذهن ماجد أتويل
ديناميكي ،وردة فعل ماجد -وهي إنكار عالقته جبيش اخلالص -بعد أن سأله شوكت عن جيش اخلالص هي أتويل هنائي.
ومن خالل هذه األقسام اخلاصة ابملوضوع والتأويل ندرك أن الديناميكي والنهائي مها الناجتان عن عملية الرتميز؛ ألهنما يدالن
على موضوع خاص أو أتويل خاص ال يُ ْد ِرُكه إال َمن عايشه ،وهذه هي مسة الرتميز :اختصاص املعىن واملوضوع مبؤِّول معني.
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