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الوجود واللغة

طالبة تحف الوطني في لندن (ناشيونال جالـيري) محكمة استئناف أمريكيـة بأنه ليس من حق أحفاد سيدة كانت ملهمة للـفنان الفرنسي هنري ماتيس ا أقنع ا
باستعادة لوحة تعود لعام  1908يقولون إنها سلبت من العائلة. واتخذ قضاة محكمة استئـناف الدائرة الثانية في نيويورك االثن قرارا جماعيا بأن احلصانة
السـياديـة تكـفل للـمتـحف ولبـريطانـيا احلق في عـدم إعادة لـوحة (جـريتـا مول) إلى أحـفاد صـاحبـة الصـورة وهم أوليـفر ولـيامـز ومارجـريت جرين من بـريطـانيا

ية الثانية. انيا. والقضية واحدة من العديد من القضايا التي يسعى أصحابها الستعادة قطع فنية سرقت أو سلبت خالل سنوات احلرب العا وإيريس فيلمر من أ
عروفة باسم جريتا هي مـالكة اللوحة بعد وفاة زوجها أوسكار عام  .1947وقد ائتمنت بعد ذلك أحد طالب الفـنون الذين تتلمذوا على يد وأصبحت مارجريت مول ا

زوجها كي يحتفظ باللوحة في سويسرا حماية لها من السرقة.
تـحف الوطني في لـندن عام لكن ورثة مـول يقـولون إن الطـالب سرق اللـوحة التـي انتقـلت حوزتهـا بعد ذلـك جلهات مـتعددة مـنها مـعرض في مـانهاتن قـبل أن يأخذهـا ا
وجب قـانون احلصانة 1979 . و قالت محكمـة االستئناف األمـريكية إن الورثـة لم يتمكنـوا من إثبات أن اللوحة ”أُخذت “من العائلة ومن ثـم ال يحق لهم استعـادتها 
السيادية. وأيد القرار الصادر يوم االثن قرارا أصدرته محـكمة جزئية في مانهاتن في سبتمبر أيلول  2017برفض القضية. كان ماتيس قد رسم اللوحة وأمامه جريتا مول

خالل عشر جلسات امتدت كل منها لثالث ساعات.
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امــتـــدادات وظـــائــفـــيـــة خــارج احلـــاجــات
البـيـولوجـية الـغريـزيـة احملدودة لـلحـيوان
في اجلـمـاع من اجل الـتـكـاثـر غـير الـواعي
بهـدفه ونـتـاج عـمـلـيـة اجلـمـاع في الـلذة.
لغة بيـنـما الـلـغة الـعقالنـيـة لدى االنـسان 
تـــواصل تــداولي حملــمـــوالت وظــائــفــيــة ال
جـملها حصر لهـا تغطّي جـوانب احلياة 
من ابسط االمـور والى أعـقدهـا.وبذا تـكون
ؤنسـنة بالنوع خاصـية انسانية ال اللغة ا
هـنا االنسان يتأنسن يشاركه بها احليوان
باللغـة وهي تتأنسن به  مثلها مثل عالقة
االنسـان بالـطبيـعة فـهو يـتأنـسن بها وهي
بدورهـا تتـطبع به من خالل عالقـة التـكيّف
هم الـتنـويه الى ان الوجود بيـنهمـا.ومن ا
ــدرك حــســيـــا وعــقــلــيــا وال يـدرك غـــيــر ا
ا يكون تخييليا تواصليا بالتعريف به ا
ـكــنـنـا الـتـعــبـيـر عـنه وال وهـمــا زائـفـا ال 
الـتـعــريف به.وقـد يـفــهم احلـيـوان اإلشـارة
اللـغويـة لكـنه ال يعي وال يـفم لغـة التـجريد

التي هي من ميزة االنسان وحده.
 اللـغة وجود ادراكي عـقلي يـتفـرّد االنسان
بـــحـــيـــازته ويـــخـــتّـص به دون غـــيـــره من
الكائنات. والـلغة هنا وسيـلة العقل ألثبات
وبــــحــــسب وجـــــود األشــــيــــاء والـــــعــــالم 
ـكن أن يـفـهم هو ـير:(الـكـائن الـذي  غـاد
وأن الـلغة هـي الفهم وهي الكـائن اللـغوي

التي حتدد عالقة االنسان بالعالم).2
يذكر الزواوي بغورة ان الفلسفة الوضعية
ـنطقي نـطقيـة حوّلت الـتحـليل اللـغوي ا ا
الى واقع فــلـســفي قـائم وحـصــرت مـهــمـة
وأعطت الـفــلـسـفـة فـي الـتـحـلــيل الـلـغـوي 
اولــويــة الــلــغــة عــلـى الــفــكــر. كــمــا ســبق
لفنـتجشـت قوله (ان الـلغة هي الـفكر). ان
الوضعية التي كـانت بداياتها مع اوجست
كونت وبيكون تناولـها الفالسـفة اإلنكـليز
بـأكـثر أهـمـيـة كـما في كـتـابـات جـورج مور
وديفيـد هيوم ورسل في تـاكيدهم ان الـلغة
هي إشكاليـة الفلسـفة األولى ويتوقف على
حل إشـكـالـيات الـلـغـة ان تـصبح الـفـلـسـفة
مــنـطــقـا مـفــهـومــا وعـلـمــا يـسـاهـم بـصـنع

احلياة.
 تــســاؤلـنــا  هــنــا ايــهــمــا أســبـق ادراكــيـا

الوجود ام اللغة ?
في مــعــرض اجــابــتــنـــا اود تــثــبــيت هــنــا
تـنــاقض مـهم في عــبـارة عـالم وفــيـلـسـوف
الـلغـة دي سـوسـيـر يقـول: (وجـود االشـياء
يـسـبق فـكـرتـنـا عـنـهـا) وهـذا مـنـطق مـادي
ـا علـمـيا سـليم لـيس فـلسـفـيا وحـسب وا
ايـضا لـكن لـنـتـأمل تـكـمـلـة الـعـبـارة حـ
كـن القـول بأن تـصوراتـنا يقـول:( اال انه 
هي الــتي تـخــلق االشـيــاء)??? كـيـف?? غـيـر
صـحـيـح. طـبـعـا هـذا الــتـنـاقض في عـبـارة
يـنـكـر فـيه دي سـوسـيـر مـوضـوعة واحـدة 
فـلسـفيـة معـرفـية أن مـثالـية الـتـفكـير تـقود
في ثل تلك االستنتاجات الـفكرية البائسة
تقاطع أن وجود الشيء يسبق فكرتنا عنه
اما وهـذه نـظـرة عـلـمـيـة مـاديـة صـحـيـحة 
انـنا نـدّعي انـنا نـسـتـطيع خـلق اشـياء من
تصـوراتـنا ونـتيـجة عـنـها فـهو ال يـستـقيم
مع اي منـطق عقـلي اوعلـمي.وجود الشيء

اللغة والوجود:
ـــعــنى (الــلـــغـــة هي اســتـــفـــهــام حـــول ا

والوجود). بول ريكور
يــتــوسط الــوجــود بــ حــقــيــقـة الــشيء
ـعـبّرة عـنه وكالهـمـا احلـقـيـقة والـلـغـة ا
والـلـغة مـفـاهيم وتـصـورات نـسـبـية في
ــادي دالالتــهـا تــنــعــكس عن الــوجــود ا
وحقيقـة اللغة كما يعبّر ستقل لالشياء ا
عـنــهـا عـالم الــلـغـات دي سـوســيـر(نـظـام
مـعـرفي قــائم بـذاته) من جـهـة ونـسـبـيـة
احلـقـيـقـة الـوجـودية مـن جـهة أخـرى في
ـدلـوالتهـا.وفي تعـالـقهـما تـسمـية الـلـغة 
ـوجـودات يـتـعـيّن الـثـنـائي بــاالشـيـاء وا
بهـما الوجـود احلقيـقي.(كمـا أن االنسان
طلق بل يوجد في الزمان ال يوجد في ا
ويـفكّر حيث والتاريخ يوجد حيث يـفكّر
كن فـهم الذات من دون وال  هو مـوجود
تــــوسّـط الــــلــــغــــة والــــعـالمــــة والــــرمــــز
والــنص).1 وبـــحـــسب بـــروتـــاغـــوراس
الـفــيـلـســوف االغـريـقي أن احلــقـيـقـة هي
مـــظـــهــر الـــوعي وأن كل شيء نـــســـبي
ـوجـود ال وجــود له اال بـاالضـافـة الى وا
الـــوعي. هـــذه اجلـــدلـــيــة الـــتـــعـــالـــقـــيــة

والـعالئـقيـة بـ الـوجود والـفـكـر كان 
حــسـمــهــا مـنــذ قـرون في أمـا أن تــكـون
عالقة (مثالية) أو أن تكون عالقة (مادية)
ويــتـوضّـح مـعــنـا هــذا الحـقــا. ان الـلــغـة
شفـاهي ادراك عـقـلي مـفـاهيـمي تـداولي 
مسموع ومـكتوب ومرئي وتعبـير رمزي
صـوري تواصـلي. امـا لغـة الـصـمت فهي
نـوعــ من الـتـعـبــيـر الـلـغـوي من حـيث
فـهي لغـة حيّـة ال تقل االدراك العـقلي لـها
نطوقة او اهميتها الوظائفية عن اللغة ا
ــرئــيـة حـ تــكـون لــغـة او ا ــكــتــوبــة ا
الـصـمت ادراكـا ذاتـيـا واعـيـا بضـروراته
الـتواصـلـيـة والوظـائـفـية كمـا جنده في
طقوس الديـانة البـوذية التأمـلية وبعض
عـبّر عنها بلغة االديان الوثنية االخرى ا
الــــصــــمـت الــــطــــقــــسي الــــشــــعــــائــــري
رقص ـــــســـــرح الــــصـــــامت ا الــــيـــــوغــــا
تـصـوفة اجملـذوبة ولغـة بـعض ا البـالـيه
االغترابية عن اجملموع.× كما ان الصمت
بــحـد ذاته لــغـة حـواريــة في الـذهـن غـيـر
مفصح عنـها تعبـيريا تواصـليا. الوجود

كينونة متعـيّنة باالدراك احلدسي العقلي
لها ويكون وجودا مـعطّال من غير ادراك
اللغة تـواصليا مـعه.وأن اللغة هي أحدى
ــتـــلــكــهـــا الــعــقل أهم الــوســائـل الــتي 
االنــســاني فـي تــعــيـ الــوجــود الــفــاعل
واحلـيوي لالشـيـاء في الـطبـيـعـة. وبذات
ـــعــنـى يــشــيـــر ســارتـــر الى ان (وجــود ا
وجود يـتحدد بـاالدراك باعتـباره وحدة ا
ـوضوع.). كـما اصلـيـة تتـوسط الـذات وا
يـذهب بـراتـرانـد رسل في شـرحه فـلـسـفة
بــارمـنــيـدس (ان الــفـكــر والـلــغـة كالهــمـا
يـــســـتـــلـــزمـــان وجـــود أشـــيـــاء خـــارجــة
كن ان يكون عنهما....وان الـشيء الذي 
موضـوعا لـلتـفكـير هو هـو بـعيـنه واحد
في كـلتـا احلـالـت النك لن جتـد تـفـكـيرا
بـغـيـر شيء مــوجـود يـدور حـوله الـكالم)
(بــراتـرانــد رسل تــاريخ الــفــلــســفـة ج1
ـــــنــــســــوب الى ص (100هـــــذا الــــكالم ا
بـارمــنـيـدس عــلى لـسـان بــراتـرانـد رسل
لكـننا اذا ا يـبدو صـحيحـا ألول وهلـة ر
امـعـنا الـنـظـر في الـعبـارات جنـدهـا انـها
تــفــتــرض الـوجــود شــيـئــا ثــابـتــا وغــيـر
متـحـرك غيـر مـتغـيـر وهو خـطأ واضح ال
يؤمن به بـراتراند رسل كذلك فـان وجود
الـشيء بـاسـتقـالليـة عن الـفـكـر والـلـغة ال
يـــســتـــلـــزم مـــنــا الـــتـــفــكـــيـــر به وادراكه
بـالـضـرورة اال في حـالـة واحــدة عـنـدمـا
يـكـون مـوضـوع الــتـفـكـيـر واحلـديث عـنه
وجــودا خـــيـــالــيـــا ولـــغـــة احلــديـث عــنه
عني تخييلـية أيضا وافتـراض الوجود ا
غــــيـــر مــــتــــعــــ وال مـــدرك حــــســــيـــا او
اخلـيال لـغـة حـوار داخـلي صامت عـقلـيـا
فـعــنـدمـا نـتـخــيل األشـيـاء نـتــخـيـلـهـا في
حــوار داخـــلي  لــغـــوي صــامت واال كــان
اخلــيـــال المــعــنى له ال يــتــحــدد بــوجــود
متعيّن يكون مادة وموضوع التفكير به.
فـاالفصـاح عن هـذا الوجـود الـتخـيـيلي ال
يـتـعدى لـغـة الـتـعريـف به والتـعـبـيـر عنه
نـطوق. ان الفكر واالخبار به في الكالم ا
واللغـة وجهـان لعمـلة واحدة وخـير دليل
عــلى ذلك انــنــا نــفـكــر بــالــلـغــة وبــهـا أي
بــواســطــتــهــا كــوســـيــلــة حتــقــيق هــدف
تــواصـــلي او فــكــرة تــعــبــر عن حــالــة او
موضوع رغم ان علوم اللغة واللسانيات

تبـطل هذا الفـهم وتعـتبره مـتجـاوزا عليه
رغم ان فـيـلـسـوف لـغـوي كـبـيـرمـثل نـعوم
جــومـسـكـي يـذهب الى ان الــلـغــة تـفـرض
بشكل وآخر على االنسان طـريقة التفكير.
الحظ بــوضـوح ان عــلـوم الــلـغـة ان من ا
كمـا أراد لـها فالسـفة الـقـرن العـشرين من
ان الـلـغـة أصـبـحت عـلى يـدي جـاكـبـسون
ريكور وروتي ودي سوسـير وفـنجـشتـ
الوسيـلة الـفضلى ميـرلوبونـتي وغيـرهم 
التي توفـرت على مراجـعة وحل مواضيع
الـفـلـسـفـة الـعـالـقـة اال انـنـا جنـد ان هـذه
الـلــسـانـيـات اخـذت الـفـلــسـفـة بـعـيـدا عن
مـــجـــاالت اشـــتــغـــالـــهــا وفــرضـت بــروز
فــلـسـفــات تـعــنى بـشــؤون الـلـغــة حـصـرا
كـتـعـبيـر بالغـي صرف وتمـكـنت من ركن
الـفلـسـفـة التـقـليـديـة في مـنطـقـة الظل من
االهـتــمـام الــفــلـســفي كــتـجــريـد مــنــطـقي
يـتــوّسل الـلــغـة  وأصـبــحت اهــتـمــامـات
الــفــلــســفــة خــارج أولــيــة الــلــغــة وتــأتي
ـرحـلـة الـتـراتـيـبـيـة الـثـانـويـة بـعـدهـا بـا
ـــوجــبــهــا حتــولت الـــلــغــة الى مــركــز و
استقـطاب معرفـي يسبق الفـلسفـة ويعلو
عليها وهـو مااطلق عليه الـتحول اللغوي
نعطف اللغوي). كل هذا انتج ظهور او(ا
فـلــسـفــات مـابـعــد احلـداثـة كـالــبـنــيـويـة
والـتــفـكــيـكــيـة والــعــدمـيــة والـتــاريـخــيـة
وغـــيــرهـــا. ويـــنـــسب بـــيـــتـــر هــاكـــر الى
فــنــجـشــتـ في كــتـابـه رسـالــة مـنــطـقــيـة
فلـسـفيـة عام  1921ان الـفلـسـفـة برمـتـها
هي نــقـد الــلــغـة  وقــدمت هـذه الــرســالـة
الــتـحــوالت الـلـغــويـة الــست نـدرج مــنـهـا
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- بــيــان ان مــعــظم الــقـضــايــا واالســئــلـة
ـا الـفـلــسـفـيـة لـيــست كـاذبـة وحـسب وا
ـعـنى أي انـهـا تــتـجـاوز حـدود خـالـيــة ا
اللـغة وتنـشـا نتـيـجة اخـفاق فـهم مـنطق

اللغة.
- تـعـيـ حـدود الــفـكـر عن طـريق تـعـيـ
حدود الـلغة أي وضع اخلط الفاصل ب
عـنى والالمـعنى وهذا يـضع الـفلـسـفة ا
ــعـــنى والــعـالقــة بــ الـــلــغــة وشـــروط ا
والــــــــــــواقـع فـي قـــــــــــــلـب الــــــــــــبــــــــــــحـث
الــفـــلــســـفي.(الـــفــلـــســفـــة والــلـــغــة/بــول

جريس/ت صالح إسماعيل).
امــا ان تـكــون لـغــة الـصـمـت غـيــر مـدركـة
ـعـنى الـتـعـطـيل عـقـلـيــا وال تـخـيـيـلـيـة 
عـنـدهـا تـكـون الـوظـائـفي لـهـا في احلـيـاة
وهـمــا ال جتـريـديــا وال لـغـويـا وتـعــبـيـرا
زائفـا عن وجـود االشـياء بل تكـون عـدما
فهي لغة افتراضيا خـارج فاعلية الـوجود
ـدرك احلـسّي والــعـقـلي لالشـيـاء خـارج ا
وهــذه الــلـغــة جنــدهـا عــنـد ــوجـودات وا
بعـض احليـوانـات وفي غطـرفـة وهذاءات
اجملــــانـــ الــــعــــصّـــيــــة عــــلى الــــتـــلــــقي
واالستقبال. فهي لغة غـير منطوقة بنظام
لـغوي تـعـبيـري تـعـريفي دال وال تهـتدي
بالعقل ادراكيا وهي بال معنى وال هدف.
فـــلـــغـــة احلـــيـــوان هي نـــوع من الـــلـــغـــة
الـتــواصـلــيـة(غـريــزيـا) فـقط لـيــست لـهـا

ـا يـحـدد الـفـكر ال يـحـدده الـتـفـكيـربه وا
وجود الـشيء السـابق على الـفكـر.ووجود
ـنحنا الشيء باسـتقاللية تـامة هو الذي 
التصورات عنه ولغة التعبير عنه. في هذا
ـثالـي لسـوسـير جنـده يـنسف الـتنـاقض ا
ـادي ح يـقول بـامكـانية ابجـدية الـفكر ا
ـــدركــة والــلـــغــة خــلق وجــود ــفــاهــيم ا ا
ـاركسي يـقول ان وجود فاجلدل ا االشيـاء
الـشيء يـسـبق ادراكـنا له ولـيس بـأمـكان
تصوراتنا ان تخلق واقعـا حقيقيا لوجود
ــــا وجـــود الـــشـيء يـــخـــلق وا االشـــيـــاء
ـــفـــاهــيم تـــصــوراتـــنـــا الــتـــجـــريــديـــة وا
ـنبثقة عنها ال واللغة او التصورات ا عنه
ـا الــوجـود تــخـلـق حـقــائق الــوجـود وا
يـخـلق حقـائـقه ومـاهـيـته لغـويـا جتـريـديا
بــعـد ادراك احلــواس و الــعـقـل له. امـا اذا
أخــــذنــــا في نــــفـس الــــســــيــــاق مــــقــــولـــة
(اللـغة هي الـفكر) فـيكون مـعنا فيـنجشـت
أدراك العـقل للـوجـود واالشيـاء هي أسبق
من حيث ان الـفكر على أدراك العـقل للفـكر
هو انـعـكاس جتـريـدي وصوري لـغوي في
فـهـم الـواقع والـوجــود.والـعـقل مــسـتـودع
صـنع االفـكـار ومــكـمن انـطالقـهـا لـذا فان
ادراك الــعــقل لــلـوجــود واالشــيــاء يــسـبق
ـتـعـالـقـة ادراك الـعـقل لـالفـكـار او الـلـغـة ا
بـــالــــتــــبـــعــــيــــة الـــتــــراتــــبـــيــــة لــــوجـــود
االشــيــاء.واالدراك الــلــغــوي مــســتــمــد من
عالئــــقــــيــــة ادراك الــــعــــقل لالشــــيــــاء في
الذهن.وهذا االدراك يـكون قـاصرا وظيـفيا
ما لم تسعفه اللغـة كنسق منظّم في تبيان
ـوجودات خواص وتـمظـهرات االشـياء وا
ــــدركـــة عــــقـــلــــيـــا(احلــــواس+الــــعـــقل + ا
الـوجــدانـات) وكـذلـك وجـود االنــسـان في
الطبيعة ومحـددات كينونته وجوهره. انه
ـهم جـدا ان ال نـغـفل ان اروع االفـكار من ا
وال هي الــتي تـصــوغـهــا عـبـقــريـة الــلـغـة 
ادية اللغة جمالية يعطي وجود االشياء ا
التـعبيـر العبـقري.ان عبـقريـة اللغـة تسبق
عبـقـرية الـفكـروالوجـود.كـما ال تـقل اهمـية

الــلـغـة في الـتــعـبـيـر عـن اهـمـيـة الــتـفـكـيـر
والـلـغــة وسـيـلـة الــعـقل ألثـبـات الـعــقالني
الــوجــود.ولـغــة اخلــيـال ادراك غــيــر فـاعل
ــوجـودات في تـعـطـيـله لـواقع االشـيـاء وا
ـتـعذر ـثـمر.كـمـا جند انه من ا الـتواصل ا
وليس وجود قـراءة مـوضـوعـية ألي نص 
قـدورنا ايـضا الـغاء الـذاتيـة في قراءات
ــتــعــددة بــحـــجــة احلــفــاظ عــلى الـــنص ا
وضـوعيـة واحلياد التي يـكون ادراكـها ا
فـي مـرجــعــيــتـهــا واحــالـتــهــا عــلى الـذات
ـوضوعيـة في تعي عنى ا دركة لها  ا
وجــود األشــيـــاء هي نــتــاج ذاتي مــدرك ال
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ادراك الـــعــقـل لــلـــوجــود واالشـــيــاء ادراك
نــاقـص وال فــاعــلــيـــة له من دون مــدركــات
اللغة الـتعبيـرية االفصاحـية عنه. الوجود
يـتم ادراكه عقـلـيا كـمـوضـوع مسـتـقل فقط
ــادي من قــبل ادراك الــلـغــة له الــوجـود ا
غــيــر ادراكه لــغـويــا وجــود مــكـتـف بـذاته
اللغة يفتقـد احليوية والـفاعليـة والتأثير 
كــــــــشـف ادراكـي عــــــــقــــــــلـي لـالشــــــــيـــــــاء
والـوجـود الـواقـعي ال نـدركه ـوجـودات وا
ادراكا واعيا حقيقيا في جتريدنا ادراكات
اللغة له ومن غير االدراك الـعقلي وتزامن
االدراك الــلــغـوي مــعه تــصــبح مــعـرفــتــنـا
للـوجـود قاصـرة غيـر منـتـجة. وتـعجـز أية
أن يكـون ادراكها مثمرا فكرة مدركة عـقليا
تواصـليـا منتـجا من غـير ادراك الـلغـة لها
تداوليا والفكرة الـتي ال تستوعبـها اللغة
بـأرقى درجـات التـعـبـير الـتـواصـلي تـبقى
ناقـصة ومـشوّهة كـفكـرة ادركهـا العقل وال
يـستـطيـع البـوح بهـا ومـقيّـدة ال تـستـطيع
تصوف واجملنون). التعبير عن نفـسها (ا
كـما أن الـبـاحث احلسـنـ اخدوش يـشـير
الى ان غـاية الـتـأويل لـدى بـول ريـكور من
ان الذات تـعي وتـدرك ذاتهـا من اعـتبـارها
كينونة موجودة وفاعـلة باحلياة.كما جند
يجب في دعوة كـروتـشة ان اهـميـة الـلغـة 

ان تـــكــون مــقــتــصـــرة عــلى دراســتــهــا
(جـمالـيـا) على صـعـيد الـشـعر حتـديدا
فـيــهـا الـكــثـيـر من الــتـطـرّف في جتـاوز
أهــمـيــة دراسـة ابــعــاد الـلــغـة كــوسـيط
اجـتـمـاعـيا فـلـسـفـيا  تـداولي تـعـبيـري
وثــقـافــيـا واقـتــصـاديــا.ودراسـة الــلـغـة
جـــمــــالـــيــــا هـــو دراســــة لــــواحـــدة من
خصائصهـا الوظائفيـة  العديدة وليس
منتهاها .وال يكفي ان نقصر اللغة على
التـجريـد الفـلسفي  فالـلغـة هي تعـبير
حـركـي ديـنـامـيــكي يـفـصـح ويـسـايـركل
شؤون احليـاة. ومثل ذلك ذهب هـيدجر
في اهميـة دراسة الـلغة وايضا الـشعر
قـاصد الـوجودية من حتديـدا لتـبيـان(ا
الــلـغــة) وهي دعــوة  ايـضــا تــسـتــبـطن
اهـمــيـة الـلـغــة جـمـالـيـا  وفي تـعـطـيل
ـتـعـددة لـلـغـة الـسـمـات واخلـصـائص ا
وظائفيا.ويضـيف هيدجران اللغة وهي
اال أن هذا الـتركيب من تركـيبـات اآلنيـة
ال يـظـهـر اال في حـالـة الـوجود الـزائف
وهـــذه ال في صـــورة ثـــرثــــرة يـــومـــيـــة
عـنى الكلمة او تبادال تتضمن حوارا 
لالفـكـار.وقـد ترتـب علـى ذلك ان يـصبح
الـــوجــود احلــقــيــقـي هــو الــصــمت. ان
اهمية ادراك الشيء والتواصل به ومن
خالله ومــعـرفــته لـغــويـا هـو اكــبـر من
اهــمـــيــته كــمــدرك عـــقالني (مــوضــوع)
مــكـتف بــذاته خـارج فــاعـلــيـة واهــمـيـة
تـعيّن الـلغـة بعـد الـعقل هـي ا الـلغـة له
الـوجودي جلـمـيع االفـكـار في ان تـكون
تـداوليـة تـواصلـيـة ذات حيـويـة واثراء
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شذرات (1) و(2) نـقال عن الـزواوي بـغـورة
عن كتاب الفلسفة واللغة عرض وتلخيص.
× احـــيل الـى دراســـتـــنـــا اخلــــيـــال والـــلـــغـــة
كـتــابـنـا دراسـات فــلـسـفـيـة/ دار والــتـصـوف

غيداء للطباعة والنشر
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عرض (هلو.. سات) للدكتور ماهر الكتيباني

ـســرح وعـلى شــخـصــيـات تــدخل فـضــاء ا
رؤوســــهم مــــقــــاصـل (حــــبــــال) وبــــيــــدهم
مـاسـحـات تـنـظـيف ...مع اصـوات قـطارات
ومـــوج مـــيــاه صـــاخب...وصـــوت قــرقـــعــة
وبـحـوارات تـلــغـرافـيـة قـصـيـرة وجـاء في
بـــعـض هــذه احلـــوارات : ( الـــريـــبـــة دافع
لــصـنـع مـبــررات) (الـضــئـيـل مـثل حــشـرة)
(الـريـبـة جتـعل اجلـذور تـتـقطـع) (ال حتدث
صـــريـــرا) هــــذه جـــمل مـــقــــولـــة بـــصـــورة
سـيكـولـوجـية مـن ذات ناقـمـة عـلى الوضع
ـفـردات تـشـعـر الـواقع بـالـهـشـاشة الجـئـة 
وتــلـتــجـأ الى ذات نــاقـمــة عـلى كـل مـا هـو
طي ضـمن قطـيع العـقل اجلمـعي نـاقمة
عـلى الـتـصورات الـنـفـسـيـة التي يـعـيـشـها
ــلل والــروتــ واالنــقــيـاد االنــســان  من ا
ضمن الـكل وعـدم اخلروج عن هـذا القـطيع
 وال يــحـــمــيك من هــذا الـــواقع حــتى تــلك
ـظــلـة الـتي ال حتـوي مــا يـقـيك من االخـر ا
سـوى اعـواد حـديـد مـتـشـابـكـة دون قـطـعـة
وتـهـيـمن ـطـر قـمـاش او جـلـد تـصـد عـنك ا
مــفــردات(غـريــبــة...ال غـرابــة ....الــكـائــنـات
ــشــوهــة.........الخ)  مــفــردات تـدل عــلى ا

سـرحي ( هلو... سات ) ضمن العرض ا
مــسـرح الالتــوقُّع احلـركي الــقـصــيـر من
تأليف واخراج الـدكتور ماهر الـكتيباني
وقـدمـت في كـلـيـة الــفـنـون اجلــمـيـلـة في
جــامــعــة الــبــصــرة والــعــرض بــدءاً من
الـنص يــأخـذك في مـتـاهــات الـتـمـعـني 
فـهـل الـعـنـوان (مــنـفـرط) شــكالً ومـتـسق
مـضــمـونـاً? هل (الـهــلـوسـات ) هـذه ومـا
ــا تــدل عــلى بـــيــنــهــمــا من مــحــذوف ا
تــشـظي داخل تــلك الـهـلــوسـات نـفــسـهـا
....هـل هي نــــــــداءات ام تـــــــداعــــــــيـــــــات
واخــتالجــات ?ام هــو مــجــرد هــلــوسـات
نــفـسـيــة? وحـيـنــمـا تـكــون هـذه الـعــتـبـة
شـاغـلة لـلـمـتـلقي بـهـذا احلـجم فـان ا

(كــنص عــرض) حـتــمــا سـيــشــتـمـل عـلى
نـــفس الــداالت الـــتــأويــلــيـــة  فــفي هــذا
ـــســـرحي اشـــتـــغـــلت ثـالثــة الــعـــرض ا
مـــنــظـــمــات (الـــصـــوتــيـــة والـــبــصـــريــة
ـكتوب ـنطوق ا واحلركيـة) الصوتـية با
والـــصـــمت واالصـــوات  والـــبـــصـــريـــة
مـتـمـثـلـة بـاالزيـاء ومـا وظـفه اخملـرج من
الوان ومـؤثـرات  واحلـركـية وهي االهم
مــســتــنــدا عــلى عــنــوان هــكــذا نــوع من
سرح ويتمثل في توظيف ورسم حركة ا
ــمـثـلـ عـبــر جـسـد اخلـشـبــة وكـيـفـيـة ا
احداث االنتقاالت في ذوات الشخصيات
ومدى انعكاس ذلك على فيزيقية اجلسد
وهــو يـعــتـلي جــغـرافــيـة اخلــشـبــة عـبـر
مثل  كانت هـناك ثمة جمالية مرونة ا
ــســرح عــبــر لـالصــوات الــلــعــوبـــة في ا
الـــتـــكــرارات وخـــلق حـــالــة من االيـــقــاع
ــضـمـون في احلـوار ـتــسق مع نـبـرة ا ا
عبـر بحالـة نفسـية للـشخصـية حلظة وا
ـسـرحـيـة ـضـمـون لـلــشـخـصـيــة ا ذكــر ا

ــصــابــة بـــاالنــتــقــاالت واالنـــهــزامــيــة وا
ـنـظـر واالرتـداديـة والـقــلق وجـمـالـيـات ا
وفق عــنــاصــر الــتــركـيـب اجلـمــالي الــتي
فـعـلـهـا الكـتـيـبـاني في الـفـضـاء اجلـمالي
ــسـرح مـا بـعـد احلـداثـوي لـلــتـقـنـيـات بـا
ـفـردة الـديـكـوريـة كدال ـعـتـمدة عـلى ا وا
يـكــشف عن قـصـديــة شـامـلـة لــتـأويـلـهـا 
ـتــوالــيــة عــبـر وكـذلـك نـثــريــة احلــركــة ا
ــثل هـذه تــراتـبــيــة نص مـكــتـوب يــرسم 
احلركـة بوصـفهـا لبـنى اساس لـبنـاء هذا
الواقع النفسي لكائنات العرض فاختالج
ـا يـظهـر عـبـر احلـركـة الـدائـرية الـذات ا
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والن هـكـذا مـسـرح يـقـتـرب بـعض الـشيء
ـرجـعـيـات الـفـكـريـة ويـتـداخل من حـيث ا
واجلــمـالــيــة مع مـســرح الـعــبث بــوصـفه
مـجـاالً خـصب لـلـتـحـلـيل الـنـفـسي والـذي
اسـتـفـاد من نـظـريـات سـيـجـمـونـد فـرويـد
بخاصة في مـسالة ابراز زيف الـتصرفات
الواقـعية والـتاشـير عـلى الواقع الـنفسي
بـــوصــفه االكــثـــر صــدقــا كـــامــنــا ذلك في
ـعـاني والـكرة اجلـنون واحلـلم وتـداعي ا
ـــلل كـــمـــا تـــرى ذلك بـــشـــرى الـــدفـــ وا
سعـيـدي في كتـابـها الـصادر  2017حول
ـسـرح نــظـريــات الـتــحـلــيل الـنــفـسـي وا
عـرض دراسـتهـا للـمسـرحـية الـعربـية و
مـن جــانب نـــفــسي اتـــضح ان بــعـــضــهــا
يـتـشكل بـحـقل غـني من مـفـردات اجلـنون
ـكن والـهــذيـان والال شـعـور اجلــمـعي و
ـفردات اسـتـنـبـاط مـحـاور عـدة من هـذه ا
ـلل والـهـذيان تـتـعلق بـاحالم الـيـقـظة وا
وهـو مــا كـشـفــته مـقـاربــات رسم كـائـنـات
مـــاهــر الــكــتــيــبــاني في (هــلــو.....ســات)

سرح وعبـر صانعه الكتيباني فالعرض ا
هم الشعور وكائناته النفسـية اورد بان ا
ـوضـوعيـة الزائـفة الداخـلي من احلـياة ا
عـــبـــر مـــحــــور كـــشف الـــزيـف الـــواقـــعي
اجملتمعي  والـنكوص للـذات والتنزه في
مسـاحات الـعـقل البـاطن. فبـداية الـعرض
عــامــود شــاخص (اصــفـر+ازرق) وعـالمـة
اجتـاه (اصــفـر+ازرق) واحــذيـة مـتــرامـيـة
ـمـثـلـ ـسـرح ولــون زي ا عـلى خــشـبـة ا
الزي االسـود بضربـات بيـضاء وجواريب
حـمراء كل هـذه االلـوان  اخـتيـار بـداللة
قــــصـــــديــــة تــــعــــبـــــر عن هــــذه احلــــاالت
السيـكولوجيـة للكـائنات احلاالت الـناقمة
ـفقـودة االرادة في بـعض ـضـطـربـة وا وا
ا هي االحيـان فـان االلوان في االزيـاء ا
كاشفة عن عمق الـذوات ومقدمة لالشباع
احلـــسي واجلـــمـــالي خلـــطــوط الـــعــرض
فـردات الديـكورية سـرحي وكمـا تقـدم ا ا
مع االزياء تـنظـيمـا صوريـا عبـر منـظومة
ــسـرحي فـااللـوان هي االخـرى الـفـضـاء ا
بوابة للتعبير عن كوامن الذات  وهذا ما
يــتـــضح فـي عــرض الـــكـــتــيـــبـــاني عـــبــر

الـوضـعـيــة الـنـفـسـيـة لـتـلك الـكـائـنـات مع
صـورة الـكـائـنـات الـشـكـلـيـة عـبـر الـعرض
سـرحي والذي يـتسق عـبر بـناء تـشكيل ا
جــمــالي عــلى اخلـــشــبــة يــنــاظــر الــبــعــد
ـسـرحـيــة الـدال عـلى مـثل الـصـوتـي في ا
ـا ــسـرحــيـة  تــلك احلـاالت لــلـكــائـنـات ا
يـشــكل تـوافـقـا هـارمـونـيــاً يـعـيـد تـركـيـبه
صــانـع الـعــرض عــبــر الــصــوت وتــأثــيث
سرح واحلركة والـصوت عبر ضوضاء ا
ـا يشعرك بـالتحرك القطارات وداللـتها ا
ــســتـــمــر حــول الـــكــائــنــات الــديــنـــامي ا
واالمـواج الـتي تـأتي عـبـر هـذه االصـوات
ا هي امواج فكريـة متالطمة في خضم ا
كائن مـتفـرج ال يقـبل له القـطيع ان يـخرج
ـلل والــسـبــات  ....سـبـات من مــضـمــار ا
ـسـرح) وتـعـود (بـصـوت عـال مـن خـارج ا
مرة اخـرى بسـلـطة صـوتيـة عبـر حوارات
ـفـردة الـنــاقـمـة بـصـور قــصـيـرة تـصــدر ا
نــفـســيــة لــلــكــائــنــات....(وحـل....مــا هـذه
الــــهــــلــــوســــة...دهـــلــــيــــز..غــــمــــوضـــا....
ـاء ....ارادتك مـعـدومـة) احلـذر...صـريــر ا
ــفـردات سـيــشـكل لك فــتـرمـيم مــثل هـذه ا

جــســداً مــصـاب بــالــهــلــوسـات عــلى وفق
تأتي من الواقع الذي يعدم االرادة  ا
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ا تـقتنع بـانها ويجعل ذوات الـكائـنات ا
(مجـموعـة كائنـات منـصهـرة مع بعـضها)
و(تناصـات متـكررة) وهذا يـحيلـنا الى ما
بنى عليه بـاولو فريري نظـريته عن تعليم
ــقـــهــورين بــقــوله : إن عــدم اإلحــســاس ا
بـالعـالم يـعني عـدم وجـوده فلِـكيْ يـعيش
اإلنـسان يـنـبغي له أن يـسـتشـعـر وجوده.
فــهل كــائـنــات الـكـتــيـبــاني لم تــسـتــشـعـر
وجـــودهـــا فـي هــذا الـــعـــالم  وهـل انـــهــا
تـقـتـرب مـن رؤيـا بـاولـو في ان الـكـائـنـات
ــــا هي غـــيــــر قـــادرة عـــلى ـــوجـــودة ا ا
ـاطـا متـشـابـهـة بـسبب الـتـغـييـر النـهـا ا
انــظـــمــة الــتــعــلــيم . وهل نــحن اال االخــر
(الذئب مـجموعـة كائـنات مهـضومة) وهل
تغـلغل في ذواتنا) وهنا نحن اال (االخر ا
يــنـتــقــد الــكــتــيـبــاني امــبــريــالــيــة االخـر
ـؤثـرة في قـراراتـنـا ـتـغـلــغـلـة فـيـنـا  وا ا
والـتي اصـبـحـت جـزءا مـنـا  وبـالـتـالي ال
عالمـــات فـــارقــة تـــمـــيــزنـــا عن غـــيـــرنــا 

وبـــالــــعـــودة الـى الـــدال الــــصــــوتي في
ـســتـمــرة نـقـداً الــعـرض هل الــقـرقــعـة ا
ـتـضـخـمـة وتـصـفـنـا عـلى انـنا لـذاتـنـا ا
ظــاهــرة صــوتــيــة في واقــعــنــا وحــسب
ـلك (ارادتـنـا) ??!! كـمـا ان بـوصـفـنـا ال 
سرح دون حوارات داالت احلركة على ا
سيـكولـوجيـة وظفـها الـكتـيبـاني بايـقاع
مــتــوازن مع احلــوارات  لــيــكــشـف لــنـا
الكـتيـبـاني وعبـر تركـييـات العـرض بان
هذه الكـائنات تـصاب بالـوهن والتبـعثر
وهي كـائـنات مـعـطـلـة بال ضـرورة جراء
ما يـحـدق فوق الـذات هـناك خـارج نفس
ـضـخم الـكـائـنــات وعـلى ارض الـواقع ا
ــــلل والــــروتــــ بــــاالزمــــات وحــــاالت ا
واالشيـاء اخلـاطئـة .....الكـتـيبـاني يثـير
كن لـلـمتـلقي فـينـا هنـا عـدة تسـاؤالت 
لئها عبر اجـوبة تتفعل من خاللها ان 
ماكيـنة التأويل والـتفسـير لكل مفـصلية
ـزدان بـاالبـعـاد في عـرض (هـلــوسـات) ا
ــبــنــيــة عــلى رسم فــضــاء الــنــفــســيــة ا
تشـكـيلي يـتسق مع الـصـوت بوصـفهـما

محركات هذا العرض.

وصل ا

نعوم جومسكي براتراند
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البصرة

مشهدان من مسرحية (هلو.. سات)


