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غيبوا الجسد ...السورياليون 

 حوار مع روالن بارت

مليكة ابن دودة . د:          ثرجمة 

                            قسم الفلسفة، جامعة وهران 

  أحعخبرون الىـىؾ الظىزٍاليت، هـىؾ لرة أم هـىؾ مخعت، هل

  للىخابت الظىزٍاليت؟1جىجد همظىجسا

 بهرا أو ذان -
ً
ال ًمىً اعخباز اللرة أو اإلاخعت ؿفخين مسجبوخين مىكىعيا

إذ ال ًمىىىا جسد الئحت هدّون فيها هـىؾ اللرة . الىىع مً الىـىؾ

 
ً
فمثل هره اإلاؤثساث ال جىدظب إلادزطت دون أخسي وعليه فال : واإلاخعت معا

. ش يء ًمىع الىف الظىزٍالي ان ًيىن هف لرة ولىً ال ش يء ًجبره هرلً

  فظسون
ُ
ًبدو ان الظىزٍاليين لم يهخمىا هثيرا بخفىيً اللؼت، هيف ج

 ذلً؟

بدءا أال ًيبػي جفىيً عمىميت هره )حظب جـىزي لى اّن الظىزٍاليين -

فىيىا أو فىيىا جصئيا اللؼت، فرلً ليىنهم وفي العمم كد  (الـيؼت؟ ًٌ لم 

ت عً الجظد والجيظاهيت بىجه عام، ال طيما وأهىا وعخبر  جبىىا فىسة معياٍز

وؤلاهساه  (خاؿت في حالت بسوجىن )أّن اإلاؼد اإلافسوق على علم الىحى 

ليع الحلم الري فىسوه هدفا لبلىغ جىىن الجظد . الجيس ي أمسا واحدا

( 
ً
  (فلى في حالت  زجى ػير أهني أعخلد أهىم جلعىهه جاهبا

إّن مظاءلت الحلم لم جخعدي الترجمت الثلافيت للهرًان الحلمي بمعنى 

الحلم عىدهم هى الاهبثاق البياوي للـىز فلد ػيبىا الجظد حظب : أوضح

. اعخلادي وعليه فلد جسوىا لىا الىثير مً ألادب

 ؿىزة "أال إن للىف ؿيؼت إوظاهيت، إهه :" جىخبىن في لرة الىف

 " وجىاض
ً
إّن لرة الىف هي جلً اللحظت التي ًدبع فيها جظدي : ووعيدا

ب ." ذلً أّن أفياز جظدي ليظذ هكفيازي – أفيازه الخاّؿت  مىً جلٍس ًُ أال 
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س البالغي للجظد مً  وفيما ًخـىم أال " الىخابت آلاليت"هرا الخـٍى

 مً اللساءة آلاليت؟
ً
 جلترحىن هىعا

عجبني - ٌُ د الخىق في - موللا– ال  مـولح الىخابت آلاليت، هما أهني ال أٍز

خيت ألادب  حتى  (هل كامىا فعال بالىخابت آلاليت)هلاغ هالطييي، حىٌ جاٍز

أهىا هحخفم باإلاعنى الىاطع لآلليت، فئنها لً جىبثم أبدا - مؤكخا- لى افتركىا

مً العفىي، مً اإلاخىحؽ، مً الىلي، مً العميم، مً اإلادّمس، بل على 

 مً ألاهثر جلىيىا
ّ
.  العىع جماما لً جىبثم إال

ىوم آلاخس، آلاخس اإلاخماثل، فلى جـىزها أّن حىزٍت آلاليت  ًُ إّن آلالي 

ت الراث اإلاخيلمت أو الياجبت، فئن ما ًىبثم مً فاهها  جلمع بعـاها السحٍس

. مً كفادع وأفاعي، طييىن وبيل بظاهت عبازة عً ؿىز طلبيت مبخرلت

ىزن ؤلاوظان اإلاىلظم إلى ذاث مخيلمت وذاث 
ُ
إّن فىسة الىخابت آلاليت ج

عميلت في جـىز مثالي، عىدها ًيىن الىف ظفيرة ُمحىمت الفخل ما بين 

مىً الىخابت ًُ دون مخياٌ - على ألاكل حظب اكخىاعي- السمصي والخيالي، فال 

. وألامس هفظه باليظبت لللساءة

  هل حعخلدون فعال، أّن بسوجىن والظىزٍاليىن عاّمت، كد حللىا السهان

علً مً هسر بسوجىن 
ُ
 ."العىدة إلايؼك الداٌ: "اإلا

ليع للداٌ مـدزا أّما أهثر ما ًصعجني في الخواب الظىزٍالي، هي  -

 .باخخـاز ول ما ًخعلم بالوبيعي. فىسة ألاؿل، الُعمم، البدء

 اإلاهم أن ًدظاوي حلل اللرة، أن ُهلػي -: "دائما في لرة الىف- أكسأ

إلؼاء الخعازق، ." الخعازق الخاهئ بين الحياة العمليت والحياة الخكمليت

وهكهىا وظخمع إلى بسوجىن، هل جيىهىن في زحلت البحث عً ًىهىبيا اإلاخعت 

؟
ً
 هره، طىزٍاليا

إدزاههم أّن الىخابت ال : أعخلد أهىا طىجد هىا أفلل ما عىد الظىزٍاليين -

ظافس عبر الظلىن واإلامازطاث 
ُ
جخىكف عىد اإلاىخىب، إذ ًمىً للىخابت أن ح

. واإلاعامالث، باخخـاز عبر الشخص ي، اليىمي، الفعل، هىالً هخاباث حياة

ل بعم لحظاث حياجىا إلى هـىؾ حليليت،  هما ًيىن باطخواعخىا جحٍى
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لسبين جّدا
ُ
فاألزجح أّن . (مً أؿداكئىا)جلً الىـىؾ التي ال ًلسأها ػير اإلا

لدم لـداكت الظىزٍاليين كيمتها الؼبه
ُ
في )هـيت -هره الفىسة اإلاحدوطت ج

م  (حين أهىا هلسأ، في الؼالب، ججمعهم على أهه فعل إزهاوي فلد وان الفٍس

 ػير أّن ما ًصعجني في الىف الظىزٍالي هى 
ً
 مفخىحا

ً
الظىزٍالي فلاء هـيا

 
ً
لػى الخعازق ما بين الىخاب والحياة، )الخىاؾ اإلاعاغ َعلىيا ًُ حيث 

 أّما  (اإلامازطت والبحث الىظسي 
ً
 أدبيا

ً
للد إجخر لديهم حظب معلىماجىا ػىال

 
ً
 حسهت ولم جىً جـىزا

ً
 .الظىزٍاليت الاعلت فياهذ دوما

  وجرهسون  زجى وطىلسش، ماذا عً  (بـىث مسجفع)جخحدثىن عً الىخابت

 ؟2الحلىٌ الجاذبت، دًصهىض
ً
 ، مثال

-  
ً
 إطما

ً
وظياٌن، : وعم وإلاا ال؟ عىدما هدىاٌو مظكلت ػمىليت ألادب هيس ى دوما

إهماٌ، أم اطخحالت جحليم زهان العلم في ماّدة ألادب الىاق اليامل ما بين 

مثال،هىان حاجت في هفس ي، حظببذ . اللاعدة واإلاثاٌ، ما بين اللؼت والىالم

 .في وظياوي هرا، إهه الاخخالر الظسمدي
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