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 .1أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهرا ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم6211/1/11 :؛ تاريخ القبول)6211/1/11 :

امللخّص
الدراسات السيميائية الطقافية تعت سبال نظرية ومنهجيـة بوصـفها آليـات ناجعـة للتحليـل الطقـايف ،قـادرة علـى النظـر يف العالقـات
احلوارية التواصلية للمجتمع البشري .إذ ت ز هذف العالقات ع املفاهيم اجلوهريـة للكـون السـيميائي الـذي ر ـ يـوري لومتـان،
ومنها التقابل الطنائي ،والالجتانف ،واملركز واهلامش ،واحلدود .ومن هذا املنطلـق ،تعتـ الطقافـة انعكاسـا للفكـر االنسـاين ومكونـا
جوهريا من مكونات اجملتمع وجمسـدّا هلويتـ وجممـل اتـ املميـزة ونتيجـة الـوعي الفـردي أو اجلمـاعي بالـذات .الطقافـة واهلويـة
تتشيد خالل النصوص األدبية؛ إذ األدب األطفال كعتبة اهلوية يشيد بنايـات الطقافـة خـالل احلـوار مـع القـيم االجتماعيـة والوطنيـة
والقومية و ...ويعت نصا قافيا سيميائيا ملفتا لالهتمام .يرتكز رائـد شـعر األطفـال يف العصـر احلـدي ـ ـ سـليمان العيسـى ـ ـ علـى
صـ  ،ليعـاجل قضـية اهلويـة الوطنيـة للطفـل
عامل الطفل خالل نغمات وترنيمات من وجهـة نظـر الطفـل ويـب الكـون السـيميائي يف ن ّ
العريب خالل رسم احلدود بني الذات واآلخر .لضرورة فهـم دالالت الـنص الطقـايف السـيميائي األديب ألدب األطفـال ،حيـاول املقـال
أن يــدرس الكــون الســيميائي ألشــعار ســليمان العيســى لتمييــز جمــال "األنــا" و"اآلخــر" ونوعيــة العالقــات احلواريــة بينــهما باملنــهج
التوصيفي -التحليلي حسب رةية لومتان .فبمـا أنّ اهلويـة الوطنيـة تنشـأ عـ الـوعي باالشـتراكات والتمـايزات مـع اآلخـر يف النظـام
املعريف لألطفال يف موضوع الوطن فيوصل البح إىل أنّ الشاعر يرسم اهلوية الوطنية للطفل يف إطار الكون السيميائي عـ عـامل
الواقع واخليال باستدعاء عناصر الطبيعة الصامتة واملتحركة ،ويرسم احلدود بني "األنـا" و"اآلخـر" نتيجـة احلـوار املطمـر بـني الـنص
والقــارئ؛ إذ يــدخل "اآلخــر القريــب" مــن مــواط الــوطن ،يف الفضــاء الــداخلي للكــون الطقــايف تفــاعال مــع التــراث القــومي والعــريب
اإلسالمي ومينح الشرعية للوجود؛ مثّ جيعل "اآلخر البعيد" من احملتلّني والغزاة ضد معامل الكون الطقايف لريسم اآلفـاق املسـتقبلية
للجيل القادم باملقاومة أمام وإقصاءف وهو عامل التوتر ،ويعت ف الال قايف.

الكلمات الرئيسة
أدب األطفال ،السيميائية الطقافية ،اهلوية ،األنا واآلخر ،سليمان العيسى.
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مقدمة
السيميائية فعالية داللية ونشاطا معرفيا وفلسفيا لفهم احلياة ومعطيا ا ،والسيميائية الطقافيـة
يف إطارهــا ــتم جبانــب الطقافــة باعتبارهــا جــزءا مــن الكــون الســيميائي وتنظــر إىل العالقــات
احلوارية بني الطنائيات املتقابلة ،وترسم إطار النـواة املركزيـة واهلـامش واحلـدود وتـب بنايـات
اهلوية للشخص .إذ حسب مفاهيم األنتروبولوجيا حول تصوير اإلنسان يف العـامل ،تُرساـم معـامل
اهلوية بالتركيز على العالقات بني الذاتية 1الل تولّدها النصوص يف إطارها السيميائي.
النصــوص األدبيــة تشــمل أنــواع اآلداب والفنــون ومنــها أدب االطفــال .يعـرّف اهلـيل أدب
األطفــال بأنّ ـ اآل ــار الفني ـة الــل تص ـوّر أفك ـارا وأحاس ـيف وأخيلــة تتفــق ومــدار األطفــال
بأش ـكال كالقصــة واملســرحية واملقالــة واألغني ـة (اهلــيل .)76 :1112 ،فالطفــل هــو «عــامل مــن
اجملاهيــل املعق ــدة» (أمح ــد )111 :1112 ،ومرحل ــة الطفول ــة م ــن أه ــم مراح ــل النم ــو يف حيــاة
الشــخص ،إذ حت ـدّد الســمات الشخص ـية (اك بــور .)17 :1314 ،فــأدب األطفــال يعت ـ وس ـيلة
للتعل ـيم والتســلية وأداة لتك ـوين العواطــف الســليمة هلــم (احلديــدي .)24 :1111 ،بســبب ك ـل مــا
بينّاف ،يتميز أدب األطفال من باقي األنواع األدبية خبصائص املذكورة؛ وكذلك يتميـز الشـعر
خبصائص عدة ،إذ لـ دالالت تسـمى "الرسـالة الشـعرية" (مـدين .)126 :1311 ،ومهمـة األديـب
الذي يكتب لألطفال ال تقف عند العرض والتحليـل بـل يتجـاوز ذلـك إىل مهمـة ترسـيم معـامل
هوية الطفل ،وتعزيز انتماءف إىل الوطن وغرس الصفات النبيلة في .
سليمان العيسى كرائد شعر األطفال يف العصر احلدي بعد هزمية العرب يف حزيـران عـام
 1127للمــيالد والنكســة الــل تعرضــج هلــا الــبالد العربيــة ،كـرّس مجيــع جهــودف إلنشــاد الشــعر
جبانب أعمال األدبية األخرا لترسيم معامل هوية الطفـل وتعزيـز انتمائـ إىل وطنـ وحطّـ علـى
الصمود ،فضال عن توعيت بوطنـ الكـبري عربيـا .ذلـك أ ّنـ يعتقـد اعتقـادا جازمـا بـأن األطفـال
روة األمة العربية لبناء مستقبل أفضل ولتحقيق األحالم املنشودة؛ فيصر بقول لألطفال:
«إنكم أغلى علي وأعزّ عندي من ذلك ..إنكـم جـديرون بـأن حتملـوا األمانـة العظيمـة منـذ
اآلن ..أمانــة عــودة األمــة العربي ـة العظيمــة املنكوبــة املمزقــة ،عود ــا إىل موك ـب اإلنســانية»
(العيسى.)33 :1111 ،
1. Intersubjectivity
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سليمان العيسى يتـوخى منـهجا خاصـا يف إنشـادف األشـعار إذ يعتـ «مـن شـعراء األطفـال
القالئــل الــذين عايشــج أشــعارهم وجــدان وأحاس ـيف الطفولــة و ...ويق ـدّم لألطفــال شــعرا
يسمي "املعادلة الشعرية اجلميلة" باجلمع بـني الـركنني األساسـيني ومهـا السـهولة والصـعوبة؛
السهولة يف القراءة واحلفظ والتغ  ،والصعوبة يف بعض املعـاين والصـور .إنـ يكتـب للصـغار
وحياول أن ينقل إليهم مهوم االنسان املعاصر وأحالمـ وجتربتـ الفنيـة والقوميـة واالنسـانية
حىت يشبّ األطفال على القيم النبيلـة» (بوعجاجـة)2 :6221 ،؛ إذ جتـدر دراسـة أشـعار سـليمان
العيسى بقيمها وغايا ا التربوية ككون سيميائي ل دالالت ومعاين.
أش ــعار س ــليمان العيس ــى بطاقتـ ـ املع ــريف ،ن ــص 1م ــن منظ ــور الدراس ــات الس ــيميائية
6
الطقافية ؛ ول عالمات تكسب املعـىن والداللـة وتكـوّن نصّـا قافيـا (انظـر :لومتـان واسبنسـكي،
 )77 :1312ـ سنتكلم عنها ـ.
من منطلق مجاعـة موسـكو -تـارتو يف الدراسـات السـيميائية الطقافيـة ومنـهم يـوري لومتـان؛
هنا تعريفا سيميائيا للنصّ ،إذ يعت "النص" وحدة أساسية للطقافـة ،مبـا هـو عالمـة متكاملـة
أو جمموعة من العالمات اللغويـة وغـري اللغويـة؛ فيضـاف إىل مدلولـ اللغـوي مـدلول آخـر قـايف
يكون ل قيمة داخل قافة معينة (النص= املدلول اللغوي  +املـدلول الطقاف ـي)؛ وإذا فقـد داللتـ
الطقافية أصبح "ال نصّ( ."3انظر :بوزوادة ،ال تا )131 :فـ" النص " بوصف املفهوم االساس للنظريـة
الســيميائية ،ال يعتـ نصــا بســبب بنيتـ اللغويــة ،بــل ملــا ميطّــل مــن حممــول قــايف متكامــل بغــض
النظر عن مادت  .كـذلك هنـا إطـارين للعالمـات إذ الكـون السـيميائي الطقـايف يعتـ "الطقافـة"
كلما يدخل يف إطارف الـداخلي ويعتـ ف عاملـا ابتـا ونظامـا ونسـقا مغلقـا وجمـاال مقفـال ومفهومـا
4
حمايطا؛ لكن يعت كلّ ما هو خارج عن " ،الال -قافة" ( .انظر :بوزوادة ،ال تا)131 :
الكون السيميائي الطقايف ،نظام تواصلي قـائم علـى العالقـات احلواريـة بـني األنـا واآلخـر.
إنّ يك وّن الـوعي الـوعي الفـردي جتـاف الوجـود واإلنسـان بـالتركيز علـى العالقـات بـني الذاتيـة.
الوعي الفردي ليف الوعي املوحّد الواحد املنكف على الذات ،بل إنّ وعي على أساس التعامل
مع اآلخـر ( )61-62 :1114 ،Holquistإذ «يلعـب اآلخـر دورا حا ـا لتقـدمي صـورة عامـة للوجـود
1. Text
2. Culture
3. Non-text
4. Non-culture
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اإلنساين ،فمن املستحيل أن ندر وجود أي كائن بصورة منفصمة عن عالقاتـ الـل تربطـ
باآلخر» ( .)147 :1111 ،Todorovفالوعي الفردي يقوّم الشخصـية اإلنسـانية وهـو حمـور أعمالـ
املســتقبيلة وي ـب هويت ـ وكرامت ـ  ،إذ ميك ـن أن ترس ــم عالقــات األنــا واآلخــر خــالل دائ ــرة
سيميائية قافية تبني حدود ومعامل العالقات بيني الذاتية وما هو يعت " قافة" أو "ال قافة".
فبم ــا أنّ ش ــعر س ــليمان العيس ـى حيم ــل ال ــدالالت املعرفي ــة ،فه ــو «ن ــص» البــدّ أن ت ــدرس
شيفرات ؛ كذلك الدافع القومي يف شعرف وكونـ نصّـا قافيـا مركـزا علـى هويـة الطفـل ،جعلنـا
ندرس صورة اآلخر الل ير ها لألطفال يف أشعارف لرسـم الكـون السـيميائي الطقـايف خـالل
أدب  .فهذا البح على أساس املنهج الوصفي -التحليلي حسب معطيات الدراسات السيمائية
الطقافية من منظور لومتان والعالقات احلوارية بني األنا واألخر حياول أن يعاجل األشعار لكي
تطلــع عل ـى اســتراتيجية الشــاعر كرائــد األدب األطفــال يف تش ـييد اهلوي ـة الوطني ـة لألطفــال
ونظرت جتاف قضية الوطن.
هــذف الدراســة تكشــف لنــا الــدالالت االحيائي ـة للــنص ،ومتكننــا مــن التعــرف علـى مفهــوم
اهلوية ومكونا ا عند سليمان العيسـى .ويهـتم املقـال بدراسـة مفهـوم اهلويـة ومفهـوم الطقافـة
واآلخري ـة أوال ،مثّ يرســم فضــاء الك ـون الســميائي للــنص الطقــايف الشــعري ومــا ي ـدخل خالل ـ
ويعتـ "الطقافــة" ،ومــا ـرج عنـ ويعت "الال قافــة" .هــذا املقــال يـدرس العالقــات بـني األنــا
واآلخر يف األشعار لكشف معامل هوية الطفل (األنا) املورو ة واملرجوة واملدعاة؛ ليجيب عن:
 .1كيف تكوّن اهلوية الوطنية يف إطار الكون السيميائي الطقـايف ألشـعار سـليمان العيسـى
الل ترتكز على الطبيعة وموجودا ا؟
 .6ما هو اآلخر وأقسام يف إطار الكون السيميائي الطقايف لألشعار خالل رسم احلـدود
بني املركز واهلامش؟
 .3كيف يكوّن الوعي الفردي للطفل العريب ع العالقات بني الذاتية؟
خلفية البح :
هنا دراسات عاجلج أشعار سليمان العيسى منها:
"قرآنيا" ( )6223يف كتاب "أدب األطفال يف سوريا" عاجل أشعار سليمان العيسى وموضـوعا ا
خاصة ما يتعلق مبوضوع التراث واحلكايات األسطورية والصالت الل تربط بني القـدمي واجلديـد
يف شــعرف" .عبشــي" ( )6221-6224يف رســالة ماجيســتر حتــج عنــوان "التنــاص يف شــعر ســليمان

اَلوية الوطنية يف شعر سليمان العيسى لألطفاُ (دراسة سيميائية ثقافية)

177

العيســى" تن ــاول مص ــادر التن ــاص وأنواعــ يف أش ــعار س ــليمان العيس ــى ،من ــها الت ــراث االس ــالمي
والت ــار ي والش ــعن ،مش ــريا اىل بع ــض األمطل ــة م ــن أش ــعارف "اكبرپگگگ ر" (1314ش) يف رس ــالة
ماجيســتر درس "أشــعار ســليمان العيســى لألطفــال دراســة مضــمونية -أســلوبية" .وكــذلك "ســرخي
زادف" (1311ش) يف رسـالتها للماجيســتر درس "صـور اخليــال يف أشـعار ســليمان العيسـى وحممــود
كي ــانوش دراس ــة مقارن ــة" ،ويف مقدم ــة لطه ــا ق ــد تن ــاول دور ش ــعر س ــليمان النض ــال يف تنمي ــة
شخص ــية الطف ــل وتأهيلـ ـ لقب ــول املس ــيوليات اإلجتمائي ــة يف املس ــتقبل" .ح ــاجي زادف" واآلخ ــرون
( 1314ش) تناولوا املوضوعات التربويـة والتعليميـة يف ديـوان الشـاعر معتمـدا علـى املنـهج التحليلـي
والوصفي .قد أشار الباحطون يف املقالـة اىل بعـض املوضـوعات التربويـة يف أشـعار سـليمان العيسـى
منها اهتمام بقضية التراث التـار ي -القـومي وأ ـرف يف اإلنتمـاء القـومي لـدا األطفـال .وكـذلك
"ملكة أبيض" (6227م) يف مقالتها حتج عنوان "سليمان العيسـى يف ديوانـ اجلديـد أنـا وجزيرتنـا
العربيــة" أشــارت إىل اســتلهام العيســى مــن بعــض الشخصــيات العربيــة املشــهورة منــهم الشــعراء
اجلاهليون وتطرقج اىل فكرف الترا ي واهتمام بالتراث العريب يف أشعارف.
القــج أشــعار ســليمان العيسـى اهتمــام البــاحطني لكـن مــا درســج عـ النطــاق السـيميائي
الطقــايف بدراســة العالقــات بـني الذاتيـة واملفــاهيم الــل ترســم معــامل اهلويـة الوطنيـة للطفــل
العريب .فيبدو أنّها دراسة مفيدة وجديدة من نوعها.

املدخل النظري
السيميائية الطقافية:
السـيميائية بوصــفها علمــا شــامال يـدرس منظومــة األنســاق الدالليـة ،أصــبحج منــهجا قرائيـا
ونظري ـة معرفيــة وهلــا مــدارس واجتاهــات عدي ـدة؛ ومنــها اجتــاف مجاعــة موس ـكو-تــارتو ومــن
أعالمـ بـوريف أوسبنسـكي 1ويـوري لومتـان 6وفالدميـري توبـوروف .3اعتـ ت مجاعـة موسـكو-
ت ــارتو س ــلو اإلنس ــان تواص ــال داخ ــل قاف ــة معين ــة تعطيــ داللتــ ومعن ــاف؛ وباإلض ــافة إىل
اخلاصـية التّواصــلية للطقافــة فإهنــا تقــوم بوظيفــة بنائيـة عـ تنظـيم العــامل ،فالطقافــة مركـز
الوجود االجتماعي وعالمـة النشـاط االنسـاين( .بـوزوادة ،ال تـا )131-134 :الدراسـة السـيميائية
1. Boris Uspensky
2. Yuri Lotman
3. V. Toporov
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الطقافية ترسم نطاق الكون السيميائي للنص الطقايف من املركـز واهلـامش يف داخلـ ومـا يقـع
خــارج نطاقـ عـ احلــدود السـيميائية ،حســب أربعــة جمــاالت« :اجملــال اخلــارج الطقــايف وهــو
اجملال الذي يقع خارج األفق الفكـ ري للمجتمـع؛ اجملـال املنـاهض الطقـايف وهـو جمـال معـروف
لدا أفراد اجملتمع ولكن ضد قافتهم؛ اجملال اهلامش الطقايف وهو جمال الذي يعترف أفراد
اجملتمع بأن جزء من قافتهم لكن غري مركزي؛ وأخـريا ،جمـال املركـز الطقـايف الـذي يعرفـ
أفراد اجملتمع كجزء رئيسي بالنسبة هلم واملعبّر عن هويتهم» (برميي.)22 :6211 ،
مفهوم الطقافة والال قافة
مييز رواد اجتاف مجاعة موسـكو-تـارتو بـني منظـورين للطقافـة :الطقافـة مـن منظـور داخلـي أي
مــن منظــور ذا ــا وهــو املنظــور الــذي يتمطلـ حامــل هــذف الطقافــة ومســتعملها؛ مث الطقافــة مــن
منظــور خ ــارجي أي خــارج م ــن منظــور النظ ــام الــذايت ال ــذي يصــفها (ب ــوزوادة ،ال ت ــا.)131 :
"الطقافة" من منظور داخلي هي نسق مغلق ومفهوم حماي يبدو كـلّ مـا هـو خـارج عنـها بأهنـا
"ال -قافــة"" .الطقافــة" نظــام وغريهــا البــاقي فوض ـى (لومتــان واوسبنس ـكي .)46 :1312 ،الطقافــة
إطار يكسب الفرد هويت من خالهلا وهـي وحـدها تليـق بـالكون السـيميائي الـداخلي إذ يعتـ
كل ش خارج (الال قافة) أجنبيا البّد أن يبتعد عن ()164 :6221 ،Lotman؛ لكـن ال ميكـن
أن تفهم "الطقافة" بعيدا عن "الال قافة" ألن الطقافة ستظل أبدا لاجـة إىل مطـل هـذا الضـد،
إذ ت ز الطقافـة طرفـا يقابـل ضـدها وبضـدّها تتميـز األشـياء (لومتـان واوسبنسـكي)46 :1312 ،؛
أي خالل هذف الطنائية املتضادة ت ز الطقافة كجهاز قادر على التحـول والـتحكم يف احملـيطني
الداخلي واخلارجي وحتوّل الفوضى إىل نظام.
اآلخرية (األنا -اآلخر)1
حسـب مفـاهيم األنتروبولوجيـا حــول تصـوير اإلنسـان يف العـامل وبــالتركيز علـى العالقـات بـني
الذاتي ـة6؛ فعناصــر الــوعي اخلارجي ـة بالنســبة للــوعي الفــردي ضــروريّة لتكملــة هــذا الــوعي.
فاآلخر يلعب دورا حا ا لتقدمي تصوّر عام للوجود اإلنساين ،فمن املستحيل أن ندر وجـود
أي كائن منفصما عن عالقات الل تربط باآلخر 3بل يف ذات اإلنسان ،اآلخر الـذي ال يعتـ
1. Self-other
2. Intersubjectivity
3. Todorov 1981: 147.

اَلوية الوطنية يف شعر سليمان العيسى لألطفاُ (دراسة سيميائية ثقافية)

195

موضوعا للمعرفـة هـو عامـل للتعـرّف (پ ينگده)72 :1312 ،؛ علـى أسـاس فكـرة بـاختني ،اإلنسـان
ره ـني احلــوار ،والطقافــة تواصــل يف مس ـري احلــوار حــىت يص ـرّ القــول بـ ـ«إنّ ـ أحقــق وعي ـي
الــذايت ،وأصــبح ذايت ع ـ كشــف نفســي لعخــر ع ـ اآلخــر ومبعونت ـ هــو» (تــودوروف:1112 ،
 .)171فاهتمّ باختني يف ضوء نظرت إىل اآلخر بإكتشـاف األصـوات األخـرا يف الـنص وذلـك
باملمارسة وردود الفعل الل جتسّد الوعي اإلنساين للصوت واجملال الفكري املتباين لألصوات
(مكاريك .)417 :1311 ،والسيميائية الطقافية تتعلق األكطر برةية بـاختني يف حـوار األنـا واآلخـر،
واآلخر ليف األنا ،بل يف مقابل  ،تلف عن يف اخلصائص والسمات؛ إذ معرفة األنا تتحقـق
ع معرفة اآلخـر ومتييـز املفارقـات عـ العالقـة احلواريـة معـ ( .أنظـر :سنسـون)173 :1312 ،
من هذا املنطلـق ،فاهلويـة مبفهـوم حتديـد مكانـة الشـخص وخصيصـة االنتمـاء ومعرفـة قيمـة
الذات ،تنجز ع التواصل مع اآلخر ،وتفهـم عـ كشـف نوعيـة العالقـات بـني الذاتيـة لتكـوّن
خطابا شامال تنطلق من مفاهيم املعرفة ،وتكسب القيمة الداللية.
1

اهلوية
اهلوية عملية متييز الفرد وحتديد أصالت الشخصية ومكانتها ،فاملصطلح الحيصـر يف نطـاق
"األنـا" الشخصـية بــل يتجـاوز إىل صـفات ختـصّ اجلماعـة ،والسـمات وامليـزات املشـتركة هلــا.
اهلوي ـة حســب النظري ـات املعاصــرة تعت ـ ش ـكال مــن هــذف األش ـكال الطال ــة التالي ـة( :أنظــر:
جنوميان)164-166 :1311 ،

األول :اهلوي ـة تع ـ اخلصــائص املشــتركة والســمات املشــتركة ب ـني األشــخاص ،وت ـ ز يف
ترســيم االختالف ــات واملفارق ــات م ــع اآلخ ــر .اهلويـ ـة ترسـ ـيم التش ــاب والتم ــايز بـ ـني شـ ـييني
أوشخصني ،ونوعية التواصل بينـهما؛ وقـد تـدلّ علـى االنـدارج ضـمن مجاعـة كمـا تـدلّ أحيانـا
عل ـى اإلقصــاء .الطــاين :هنــا اهلوي ـات املتعــددة الــل تتك ـون ع ـ العالقــات املختلفــة داخــل
االطار السيميائي للبنية الطقافية( .وانظر :كاستلز )67-64 :1312 ،والطال  :عملية اهلوية ليسـج
أمرا يكسب الشخص أو يعطي أو يلقّيـ بـل هـي عمليـة متطـورة تتحـول وتـتغري عـ العالقـات
السيميائية .كل جمتمع انساين يرسم لنفس حـدود فكريـة قافيـة اجتماعيـة و ...واملسـتويات
والطبقات املختلفة ،فاجملتمع يعيش يف طقوس ويتبنّاها كاهلوية وميارسها كاملعتقد والطقافـة.
(وانظر :لومتان واوسپنسكي)42 :1312 ،
1. Identity
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فاهلويـة عالقــة التواصــل بـني األنــا واآلخــر يف إطــار سـيميائي للطقافــة عـ مــا ترســم مــن
احلدود ،إذ يأخذ الفرد ات وخصائصة الشخصـية يف هـذا اإلطـار املرسـوم؛ رغـم أنـ قـد
حي ـاول عل ـى اخلــروج مــن املــأزق أو يقــاوم أمــام بع ـض احلــدود املرســومة املورو ــة واملــدعاة
وينطلق و اهلوية املرجوة ويبح عن احلرية والـذات لتقـومي شخصـيت  .فالفاعـل االنسـاين
حسب املتطلبـات الـل تكـوّن هويتـ  ،يعلـب األدوار املتنوعـة علـى أسـاس القـيم االيدئولوجيكيـة
الل تشكل الرةية الوطنية ،واهلوية الوطنية.

اهلوية الوطنية عرب حدود الكون السيميائي لألشعار
سليمان العيسى يول اإلهتمام بالطفـل كالفاعـل االجتمـاعي الناشـط ويقصـد التنميـة العقليـة
والعاطفيــة لــدا األطفــال (ســرخي زادف .)1311 ،إنـ يرســم لـ اهلويـة بترسـيم نطــاق سـيميائي
لنصّـ  ،بعـدما يتمــاهى يف األطفـال ويتمــازج ويقتـرب مـن عــامل املـتلقني ويتعامــل معهـم تعامــل
ص ــديق وكأنّــ ينظ ــر اىل األشــياء م ــن منظ ــورهم؛ فالش ــاعر بكــل م ــا ميتلــك م ــن املش ــاعر
واألحاسـيف متطّــل دور الطفــل  ،الطفــل العــريب (وخاصــة الطفــل الفلســطي ) مثّ يطلــب مــن
املتلقني أن يكيفوا أنفسهم وفق مناذج إبداع األديب بينما يطر قضايا وطنية من صميم .
«الرمل الناعم بني يدي /وأنا ألعب /أب

بيتا وطريق غد» (العيسى)11:1111 ،

الطفل العريب عند سليمان العيسى ليف منفكا عن أرض بل ترتبط هويت هبوية الـوطن،
وحيات رهينـة بقـاء الـوطن ومسـتقبل ؛ فالنطـاق السـيميائي الـذي يشـمل عالمـات هويتـ  ،هـو
نفــف العالمــات الــل ترســم نط ـاق الــوطن إذ نســتطيع أن نســمي هوي ـة الطفــل العــريب ،هــي
اهلوية الوطنية كما يقول«:األطفال جديرون بـأن حيملـوا األمانـة العظيمـة أمانـة عـودة (األمـة
العربية) إىل موكب اإلنسانية لتساهم يف اإلبداع والعطاء مرة أخرا» (العيسى.)31 :1111 ،
«طفلة من وط األ ر عصفورة /حب حاملة أقسمج /..تفـتح أحضـان الفضـاء/
للعصافري ألتراب هلا املاليني وراء األفق أتراب هلا» (العيسى :6214 ،ج)411/1

بالنسبة إىل "أنا" كالطفل ،ترسم حدود الكـون السـيميائي للطقافـة حسـب مركزيـة التـراث
القومي العريب الوط وهي تعت نواة رئيسة ابتة جتذب كـلّ مـا يقويهـا ،وحيترمهـا ويتمنّـى
مستقبال أفضل هلا .الشاعر يتحسّـر علـى الـوطن ويسـمّي " ،الـوطن األ ـر" مبـا احتمـل مـن
العناء واملشقة نتيجة إبعاد األمة العربية من موكب االنسـانية واحلضـارة الترا يـة القدميـة مثّ
يشب أطفال العرب بعصافري تتمنّى مستقبال أفضل .الشاعر جيد يف كل مـايرتبط باألطفـال

اَلوية الوطنية يف شعر سليمان العيسى لألطفاُ (دراسة سيميائية ثقافية)

197

حىت ألعاهبم متصال مبركـز الـوطن ويعتـ مظـاهر الطبيعـة كالشـمف والرمـل والـريح احليـة
عالمات سيميائية تذّكر الكفا والسري على درب مستقبل أزهي:
«ماذا تقول الشمف يف الصبا  /تقول إين أشرق /لكي يسر الزنبق /ويضـحك
الصغار /ويبدةون الدرس والكفا » (العيسى)136 :6214 ،

الشــاعر بلغت ـ الســاذجة يســتلهم مــن حي ـاة الطفولــة ويســتدعي عناصــر البييــة الطبيعي ـة
ويرســم املفــاهيم االخالقي ـة والق ـيم االنســانية النبيلــة للك ـون ،وكأنّ ـ ينــوي أن يربّــي األطفــال
خالل عـاملهم ليسـكب عليهـا اخلطـاب الـوط املقـاوم .هكـذا تصـدر عالمـات سـيميائية دالـة
مكونة للـ" قافة" من داخل اخلطاب األديب (وانظر :لي نبرگ .)167 :1312 ،الـوطن مبـا يـدخل يف
صــميم الك ـون الس ـيميائي يرســم احلــدود الــل تش ـكل مصــفاة قــادرة عل ـى اقصــاء العناصــر
اخلارجية ورمبّا على تنقيتها وتكييفها مع ما هو داخلي.
هنــا يتطقــف املتلقــي وهــو الطفــل ويـب لبنــات وعيـ يف اصــطدام املركـز (الــذات/األنا=
الــوطن) واهلــامش (اآلخــر) علـى حــدود ــات الــدائرة السـيميائية املرســومة أو علـى ختــوم
حدود عالقا ما أو حدود ماهو "الطقافة" ومـا هـو "الـال قافـة" .جبانـب املركـز الطقـايف املعبّـر
عن هويـة الـذات (الطفـل) ،هنـا اجملـاالن :اجملـال اهلـامش الطقـايف نعتـ ف "اآلخـر القريـب"
الذي يدخل يف إطار نظام الـدائرة املركزيـة للكـون السـيميائي لألنـا (إطـار "الطقافـة") كقـوي
اجلاذبــة للمركـز ،وكـذلك اجملــال املنــاهض الطقــايف نعتـ ف "اآلخــر الغريـب" الــذي يقــع خــارج
الدائرة السيميائية الطقافية (إطار الال قافة) كقوا النابذة للمركز.
التباهي واالنتماء الو يق بالتراث القومي:
الطقافة ذاكـرة مجعيـة تتكـون مـن احلـوار بـني املاضـي الترا ـي واحلاضـر .التـراث يشـمل علـى قـيم
وتقاليد وروئ ،وال يع االنتماء للماضي فقط ،بل ان امتداد قايف يعـايش العصـر وينفـذ يف حيـاة
املعاصرين( .جالل )12 :1117 ،هنا ترابط و يق بني مفهوم التراث واهلويـة ،فـال هويـة دون تـراث
تتكـ عليـ  .اهلويــة الطقافيــة واحلضــارية لكــل أمــة هــي القاســم املشــتر بــني مجيــع أفــراد القــوم.
التراث عنـد الشـاعر ينبـع مـن املـوروث الـوط وأسـاطين وأبطالـ  .وهـذا قولـ يف مقدمـة ديوانـ :
«العروبــة الــل غنيتــها ــ ومازلــج ــ نســيج حضــاري هائــل ضــارب يف أغــوار التــاريخ تشــابكج في ـ
ماليني األصول والفـروع لتعطـي اإلنسـان أكـرم مـا أعطـاف شـعب علـى وجـ األرض» (العيسـى:6214 ،
ج .)17/1فهــو يعتقــد أنّ الشــعوب العربيــة املختلفــة منــذ بدايــة التــاريخ قــد ســامهوا يف بنــاء اهلويــة
العربية الل أدّت إىل تكوين صفات وميزات مشتركة تدفعها و التفاعل فيما بينهم.
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التراث القومي هو أهمّ شيء يدخل سـليمان العيسـى يف حـدود الـدالالت الطقافيـة للـدائرة
املركزيـة لألنــا فهــو جيعلـ يف صــميم اجملــال املركـزي للكـون السـيميائي .يؤكـد العيسـى علـى
التراث ليكسب الطفل قافت يف مرآة التراث الوط والقومي؛ كأن يريد تكوين هويـة الـذات
احملاكاتي ـة يف م ــرآة الت ــراث .إذ عل ـى أس ــاس نظري ـة "الك ـان" النفس ـية ،اإلنس ــان يف املرحل ــة
املرآويـة يعــرف الــذات ويكســب مقومــات اهلويـة احملاكاتيـة مبــا أنّهــا تكـون عالقــة الطفــل مــع
صــورت يف املــرآة حســب ــالث مراحــل :املرحلــة التفاعليـة؛ أي يتفاعــل الطفــل مــع صــورت يف
املرآة .مثّ حيدث انزيا يف موضوع صورت كش واقعي يتوقف عن مستوا التفاعل .والطالطـة:
مرحلة التقمص لشخصية الصورة الل يف املرآة( .وانظر :فريق مـن البـاحطني :1113 ،صـص-131
 )134الطفــل يف اخلطــوة األوىل للواقــع ،ال ميل ـك مقومــا مركزي ـا هلويت ـ  ،وي ـدخل يف اجملــال
الطاين "املتخيل" ويبدأ ببناء األنا كـ"ذات" مثّ ينتقل من الطبيعة إىل الطقافة ويزداد وعي بعامل
داخلي متميز عن "العامل اخلارجي" ويب الذاتية ديناميكيا بوساطة اخلطاب.
حيـاول الشــاعر أن يســتفيد مــن صــورة اآلخــر الــوط القــومي والعــريب لتكـوين مقومــات
اهلوي ـة احملاكاتي ـة للطفــل ل ـريا صــورة أخ ـرا للــذات ،ليقــوم بــدورف؛ إذ تــار أ ــاءا مــن
1
القبائل العربية القدمية كـ"كندف" و"كنان" ( .العيسى)21 :1111 ،
«إ ي من أحلى األ اء /إ ي جـاء مـن صـحراء /كنـج أناشـيدا يف جنـد/
كنــج أمــرية /صــرت الطفلــة وغــدا تك ـ  /تكـ كنــدة /وهــي صــبية /تكســر باقيــة
األغالل /تزهر يف وطن األطفال» (العيسى)21 :1111 :

االنتمــاء إىل الصــحراء يف عصــر احلضــارة املدنيـة والتبــاهي باألجمــاد املاضـني يـزرع يف
الطفــل السـيادة والشــرف .وهــذف األجمــاد التتعلــق ببقعــة عربيـة دون بقعــة أخــرا كمــا الــوطن
العريب يشمل مجيع الشعوب العربية .إنّ تار شخصيات ومواقف تار ية مضـيية ويتعامـل
مــع التــراث معاملــة انتقائي ـة ليك ـوّن اهلوي ـة املرجــوة للطفــل؛ مبــا أنّ اهلوي ـة يكوّهنــا اخلطــاب
املس ـيطر امله ـيمن عل ـى فك ـرة ومنــهج حي ـاة املــتلقني وتســتمر حيا ــا باالســتفادة مــن التــاريخ
وعنصر الزمان( .كاسـتلز )1 :1312 ،فالتاريخ العريب بأحدا يشكل حمورا وضّاء يف شـعرف إذ
يفصح عن موقف من تزاحم اإلنكسارات واهلزائم املذلة على أمت ( .عبشي)147 :6221 ،
 .1كندة وكنان قبيلتان عربيتان ،قبيلة كنانة كانج تسكن قـرب مكـ وهلـا بطـون اشـرفها قـريش وكنـدف مـن
القبائل القحطانية اليمنيـة مث هـاجرت اىل وـال وسـكنج جنـد وكـان ألشـع بـن قـيف مـن عظمـاء القبيلـة
دور فيما وقع بداية البعطة( .كحال  :1114 ،ج)323/1
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الشخص ـ ـيات الترا ي ـ ـة عنـ ــد سـ ــليمان منـ ــاذج داللي ـ ـة يسـ ــتخدمها يف خطاب ـ ـ الشـ ــعري
كالشيفرات الطقافية ليقوي مركز الكون السيميائي وليوحي األطفال احليويـة والتفاعـل؛ إذ «ال
وجــود خلطــاب مفهــوم خــارج عمــل الشـيفرة» ( .)131 :1173 ،Hallعنــدما يتحــدث الشــاعر يف
خطاب الفاعل عن بعض النماذج الترا يـة ومنـهم الشـعراء املتشـائمني كـاملعري وغـريف ،يعمـل
عل ـى تعــديل القناعــات .إنّ ـ ينظــر إىل التــراث بنظــرة إجيابي ـة ويهــتم بتغ ـيري منــط احلي ـاة
املعاصرة باالتكاء على مقومات إجيابية ميكن االعتماد عليها؛ وكما يقول قرآنيا إنّـ يف بعـض
ما كتب عن املتنن يغري ويبدّل بعض الكلمات الل مل يعجبها (قرآنيا .)21 :6223 ،إنّ مل يـأت
باحلقائق الترا ية كما كانج ،بل ينقّح صورة التراث وينحـاز إىل الشخصـيات الترا يـة الـذين
يوحون الكفا والقدرة .إنّ يستلهم صورة "أسامة بن زيد" القائـد الشـابّ الـذي أرسـل الـنن
مع جيش إىل الروم رمزا للشجاعة:
«أنا أسامة /نداء الكرامة /أنـا العـريب أنـا ابـن الشـهادة /أيعـرف مـ أسـامة
أحد /وأحد األطفال جييب :نعم أنا أعرف» (العيسى)621 :1111 ،

هكذا يظهر مطل هذف الشخصيات كقدوة ليصوّر الطفل نفس يف مرآ م كاألنا وحياكيهم
ويقتــدي هبــم .التأكيـد علـى األنــا حيتفــل بالعالمــة السـيميائية املنشــودة؛ فأنــا الطفــل هــو أنــا
البطل الذي يكافح .والشخصية العربية من ساللة الشهداء .الطفل العريب يتمازج مـع هـؤالء
األبطال الباسلني ويعيش معهم وحيترمهم كقوا اجلاذبـة للمركـز السـيميائي هلويتـ الوطنيـة
إذ يقدّم "ابو الفراس احلمداين" سيف اىل األطفال مبا يراهم يليقون بذلك:
«أهـ ــدي إىل األطفـ ــال سـ ــيفي /إىل األطفـ ــال /أنـ ــتم جنـ ــودي اآلن /يـ ــا أيهـ ــا
الشجعان» (العيسى)311 :1111 ،

فالــذاكرة احلي ـة للتــراث عنــد ســليمان العيس ـى جعلت ـ يطــر القضــايا الــل تشــغل عــن
طريق ـ باســتخدام شخص ـيات كرمــوز تعبّــر عــن املش ـكالت االزلي ـة للمجتمعــات العربي ـة بــل
البشرية( .أبيض)111 :6227 ،
ليسج الشخصيات الترا ية املرياث الوحيـد الـذي يـدخل يف مركزيـة الكـون السـيميائي يف
نط ــاق األن ــا يف مركــز الشـ ـيفرات السـ ـيميائية ب ــل األشـ ـياء ،واحليوان ــات ،واألم ــاكن ،تكس ــب
خصيصــة الــذات عنــدما تــرتبط بتمطي ـل أجمــاد العــرب .فيــدخل احلصــان العــريب يف نطــاق
العالمات الطقافية مبميزات من صفات اجلمال والشجاعة يف املعار  ،لذلك بين وبني أبطال
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العرب واملعار العربية عالقة قدمية ووطيدة .فأصـبح الفـرس العـريب عالمـة الفخـر واجملـد
ورمزا للشجاعة واحلرية:
«احلص ــان الع ــريب /م ــوطن الفرس ــان ظه ــري /ال تبيع ــوا ك ي ــائي /للغ ــزاة
الغرباء /أنا رمزا ل باء» (العيسى)341 :1111 ،

احلصــان العــريب يــتكلم بضــمري املــتكلم ليــدخل يف حيــز األنــا بكــل ك يائـ وووخـ حســب
عالقاتـ الوطيــدة القدميــة مــع الفرســان الشــجعان وانتمائـ باآلبــاء املاجــدين .وكــذلك األشــياء
والبناي ــات القدمي ــة املتبقي ــة م ــن احلض ــارة العظيم ــة ال ــل بناه ــا أج ــداد الع ــرب من ــها قص ــر
"احلمــراء" يف "غرناطــة" يــدخل يف نطــاق الــذات واملركــز ،ويك ـوّن اهلويــة الوطنيــة علــى امتــداد
الزمان واملكان:
«إين سليل الشمف رمز الفخار /ومـن هنـا جـاء ا ـي األمحـر /أنـا وأجـدادي
محلنا النهار /إىل بالد مل تكن تبصر» (العيسى)114 :6222 ،

الشمف والنهار أي احلياة تنتمي هبذف النماذج الترا ية اىل الفخر والشرف ،ويعبّـر عنـها
بـ"األنا" ويـدخل ضـمن نطـاق الـذات باالسـتعانة مـن ضـمري املـتكلم( .أنظـر :العيسـى)11 :6222 ،
فتمظهــر الــرو القومي ـة بش ـكل واضــح يف معظــم قصــائد العيس ـى .فــالقوم ل ـيف قوم ـ فقــط
والوطن ليف سوريا فقط بل هو شاعر القومية العربية برمتّها.
«هــذف يــا شــاعري حتــيل /إىل بــراعم العــرب /لكـلّ أطفــال العــرب /تبــدأ مــن
دمش ــق /مثّ ال أع ــرف أي ــن ينت ــهي /ال ــوطن الك ــبري يف قلوبن ــا يب ــدأ وفيه ــا ينت ــهي»
(العيسى :6214 ،ج)72/3

هكذا تناولج قصائدف الوطنية حب الوطن واإلعتزاز باالنتماء إلي والتغ جبمال ووفـرة
خرياتـ وهــو أرض األجــداد الــل جيـب الــدفاع عنــها وبــذل أقصـى اجلهــود يف ســبيل اعــتالءف
وتعظيم ؛ مطل قول :
«ل مهرة عربيـة /لـو شـيج لبّـج ل نـدائي /البـد أعطـي مهـريت ،يومـا مفـاتيح
الفضاء /وأطري ..حىت ألتقى جنمي املفضّل يف السماء» (العيسى)441 :1111 ،

الشاعر هنا جيسّد نفس يف لغة الطفل وحيلم أن يطري هذا اجليـل اآليت عـ التـراث يف
الفضــاء الرحــب ــو مســتقبل املنشــود ويس ــتخدم األفعــال بص ـيغة امل ــتكلم وحــدف (ش ــيجُ/
أعطــي /أطـري /ألتقــي) مبــا تــوحي نشــاط وفاعليـة هلــذا اجليـل .فــرغم أن ســليمان يســتخدم
التراث رمزا حلضارة العرب القدمية الباهرة وجـزءا مهمـا مـن اهلويـة العربيـة الـل تسـاهم
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يف بنــاء املســتقبل ،غـري أنـ ال يريـد الوقــوف عنــد القــدمي .التــراث عنــدف كجســر يعـ اجليـل
القادم من خالل إىل مستقبل أفضل؛ وهذا قول « :لقد تعودنا دوما إىل احلـنني إىل املاضـي،
أمّا أنا آ رت احلنني اىل املستقبل منذ أمد بعيد» (العيسى :6214 ،ج.)31/6
هكذا يتقوّا مركزية الكون الطقايف بالتراث القومي والشخصيات واملعامل املسـتدعاة منـ ،
إذ تكطف النواة املركزية للوطن يف الكون السيميائي املرسوم هلوية الطفل حىت يصبح التراث
نفف النواة املركزية.
ة العالقات مع "اآلخر القريب"
قواعد الدائرة املركزية لـ"أنا" ترسام حسب ات وخصائص هلا محولـة دالليـة وإنّهـا تكـوّن قافـة
الطفل ووعي االنساين .فاهلوية يف هذا النظام السيميائي هي تشخيص التمـايزات واملفارقـات مـع
"اآلخر القريب" (الطقاف ـي ) موضـعا لتـداخل الطقافـات عـ تعـامالت األنـا الطقـايف واآلخـر الطقـايف.
(أنظر :لي نبرگ )133 :1312 ،الكل يعيش ع العالقات احلوارية؛ ألن الوجود احلّـي يقـوم علـى املبـدأ
احلـواري ( ، )21 :1114 ،Clark & Holquistفبمـا أن اآلخـر القريـب هنـا هـو الـذي ال يسـتوعب مكانـا
وال تتمّ معرفت عن طريق كون خارجيا حسـب اعتقـاد بـاختني بـل هـو "اآلخـر الـداخلي" 1وهـو جـزء
ضروري يف نطاق اإلبستمولوجية يف اجملتمعات البشرية( .سنسون)111-111 :1312 ،
ات وخصائص ترسم لتبيني نوعية عالقات "األنا" و"اآلخر القريـب" داخـل إطـار
هنا
الطقافـة ،وفهـو يـدخل يف داخــل الكـون السـيميائي وتنطلـق العالقــات احلواريـة معـ مـن خــالل
القــوا اجلاذبــة للمرك ـز؛ إذ يكســب الطفــل كعالمــات س ـيميائية قافيــة ابتــة خــالل هويت ـ
املرجوة ويهتمّ هبا ،ومنها:
أ) التفاهم والتوحّد مع اآلخر
الشاعر مل يرسم فقط إطارا داخليا سيميائيا قافيا لألنا علـى مـدا نطـاق احليـاة ومـا فيهـا
مــن الســمات واخلصــائص بــل يوسّــع نطــاق هــذف الــدائرة املركزيـة إىل مــدا يتجلـى فيـ رو
احلنان واملؤاخاة والتفاهم فيجعلها رمز احلياة والبؤرة املركزيـة هلويـة الطفـل الوطنيـة؛ فكـلّ
ما جتري في مالمح احلياة يـدخل يف حيـز األنـا يف إطـار الـدائؤة املركزيـة للكـون السـيميائي
الطقايف لكي يعت ف الطفلُ الطقافة .حق احليـاة بكـل مـا فيهـا مـن احلركـة واحلنـان والصـداقة
1. Inner Other
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حق كل حيّ البد أن حيترم .عناوين األشعار تؤكد على هذا اجلانـب مطـل "احلـب هـو األقـوي"،
و"تبقى نبضة احلب" .مبا أن االطفال حيبون العامل بأكمل ويتعـاملون مـع احليوانـات والطيـور
معاملة محيمة ينشد الشاعر عن لساهنم وكأنّ يتمطّل هبم ويقول يف "أغنية الطيور":
« ن الطيـور /نـزين السـماء /ومنـأل الفضـاء /باألجنحـة /إذ نبـدأ العنـاء يف
السحر ونسكب األحلان ... /ونزرع الوئام واحلبّ والسالم» (العيسى)12 :6221 ،

فهذا اإلنسان الـذي يـتغىن عـ لسـان الطيـور هـو سـفري احليـاة واحلـب والسـالم التطيـق
الظالم والضيق والكدر .هـذا احلـبّ هـو رمـز احليـاة والشـاعر يؤكـد عليـ مبـا يـطريف مـن رو
التعاون والتفاهم وقبول البعض والتعايش ليكون أبناء أمة واحدة موحدة.
«احلبّ هـو األقـوا /احلـبّ هـو األمجـل /احلـبّ يضـيء لنـا خطـوات املسـتقبل/
احلبّ يوّحدنا ويبار ما نفعل» (العيسى)11 :6221 ،

هذف األشعار ترسم معامل األطفـال وطموحـا م احلواريـة يف التعـايش مـع اآلخـر الـداخلي
القريـب .احلواريـة هــي ركيـزة العــامل السـيميايي الطقافيــة؛ وال تعـ االنــدماج واالخــتالط يف
اآلخر بل كل منهما حيافظ على تفردف)7 :1112 ،Bakhtin( .
بالتعامــل احلــواري يوسّــع جمــال الــنص إذ يتـيح الــنصُ للحيوانــات جمــال القــول مبــا هــي
محوالت داللية فاآلخر يستطيع أن يتكلم ويدافع عن نفس بلغت من منظورف ليـدخل يف نطـاق
الــدائرة املركزيـة الطقافيــة لألنــا ويف العالقــات احلميمــة مــع األنــا .الشــاعر يؤكـد علـى قضـية
التعامل واملفامهة يف أشـعارف املعنونـة ب ـ"محـار يـدافع عـن نفسـ " (العيسـى" )77 :6221 ،الطعلـب
يدافع عن نفس " (العيسـى" )172 :6221 ،السـلحفاة تـدافع عـن نفسـها" (العيسـى )116 :6221 ،إذ
ميهد األرضية احلوارية لعخر الذي قد يعت غريا بأسـباب خمتلفـة ،منـها مبـا يفقـد ـات
احلياة مطل فقدان الـذكاء يف احلمـار واإلخـاء يف الطعلـب واحلركـة يف السـلحفاة لكـن الشـاعر
يدخل هذا الغري يف صميم األنا ويسمح هلا أن تتكلم كـ"األنا":
«أنــا الســلحفاة ..عنــدي /تــأماليت وصــمل ... /ول مجــالُ حيــايت» (العيســى،
)116 :6221

اخلطاب األديب يتيح هلذف احليوانات جمال احلجاج ويسمح هلا القول لتدافع عـن نفسـها
ليقبلها األنا ويدخلها يف حيزف الطقايف .هكذا يتطقف الطفـل ويربّـي علـى رو املؤاخـاة ليتحمّـل
اآلخر الذي يعيش لانب  .فهـذا املطقّـف يسـتطيع أن يتخيـل نطاقـا اوسـعا للكـون الـذي يشـمل
البشر مبختلف أنواع وأجناس  ،مبختلف الرةا واألفكار.
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«ما أمجل احلياة! /ما أمجـل البشـر /مـن دوهنـم ال شـيء /إال الغـمّ والضـجّر»
(العيسى)121 :6221 ،

يســتلهم الشــاعر رو االيطــار والرمحــة مــن الطبيعــة لـيعلّم الطفــل رو التعامــل مــع اآلخــر
الغريي الذي يعيش جبانب وهو جزء ال يتجزأ من قافت ليكوّن معامل حيات املستقبلية.
«ما أمجل العطاء /تسمو ب احلياة ... /يا غيمة تعطي املطر /ويسكب الضـوء
التمر /ما أمجل العطاء» (العيسى)17 :6221 ،

هكذا التعاون بني األنا واآلخر يف ساحة احلياة يتجلى يف صورة " ن"؛ فكل رموز احليـاة
تنشد خالل لغة " ن"؛ كما يقول:
«إنّي أمحل الدنيا /بقلب أمحل الدنيا /أحفُّ الناس يف قلـن /معـا نسـعي معـا
يا» (العيسى)14 :6221 ،

فيؤكـد الشــاعر علـى أنّ اإلنســان مبــا هــو اإلنســان ،مبــا هــو حي ـىي ويعـيش البــد أن يتمتــع
خبصائص احلياة والبد أن حيترم الغري ويهـب لـ فرصـة للـتكلم والتعـايش .فمجـال اهلـامش
الطقايف لعخر القريب يدخل يف الكون السـيميائي بـاحلوار مـع جمـال املركـز الطقـايف وجيـذب
إىل املركز وهو اهلوية الوطنية للطفل.
ب) التفدي ة ألجل اآلخر من النظام العائلي
الشاعر يول اهتماما بارزا مبكانة األسرة وخاصة دور األباء واألمهات يف تربيـة االوالد وبنـاء
هويت ــهم الفرديــة واإلجتماعيــة ويف تنمي ـة ال ــرو الوطنيــة واالنتم ــاء اىل القــيم اإلجتماعيــة.
األسرة البد أن حتافظ على القيم والتقاليد املورو ة وانتقاهلا إىل أبنائها .الشـاعر يؤكـد علـى
ضرورة عالقة الكبار بالصغار ودورهم الفاعل ويقول« :دعوا الطفل يغنّي بل غنّـوا معهـم أيهـا
الكبار» (العيسى.)2 :1111 ،
األسرة املنشـودة عنـد سـليمان العيسـى تقـوم علـى أسـف الكفـا ومحايـة الـوطن إذ تعتـ
القــوة األخــرة اجلاذبــة ملرك ـز الك ـون الس ـيميائي .األم تربّــي األبطــال املناضــلني يف حضــنها
احلنون وهي تغضي العيون عن ولدها احلبيب لتستسلمها للوطن.
«يا بسمة االل  /يا رمحة احليـاة /يـا قلـب أمـي أنـج مـن تسـع البشـر /يـا قلـب
أمــي يــا معــني احلــب واجلمــال /يــا صــانع األبطــال يف معاقــل النضــال ... /علمــت
الفداء حتج خفقة العلم» (العيسى)671 :1111 ،
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األمّ تريب وتنشأ البطولة وترسّـخ جـذور القـيم الوطنيـة كالفـداء والكـرم واإلبـاء يف نفـوس
األطفال ،حي تعينهم على املشـاركة بفاعليـة يف احليـاة اإلجتماعيـة .تترسـخ يف نفـف الطفـل
الق ـيم الــل تنقــل إلي ـ مــن جانــب أبويهــا .حســب القــوة اجلاذبــة ملرك ـز الك ـون الس ـيميائي،
فأنشودة الوطن تتغ عند مسامع الطفـل حـىت يكـ يف ظـالل آمـال الـوطن وأمنياتـ ؛ وهـذف
كلمات على لسان أم يرا طفلها واعدة للمستقبل:
«الطفــل :مــاذا حتمــل مامــا احللــوة؟ /مامــا :أمح ـل وردا أمحــل ســكر /للغــال
للوعد األخضر /طفلـي يكـ  /وطـ يكـ الطفـل :أنـا يـا مامـا /الوعـد األخضـر/
وط يك  /وأنا أك » (العيسى)416 :1111 ،

الوعد األخضر هو املستقبل الزاهر النضر .أُمنية األنا الطفـل هـي نفـف أمنيـات الـوطن.
العزّ وسيادة الولد ال يفارق سيادة الـوطن .دور األم العربيـة هنـا يف بنـاء اهلويـة الوطنيـة دور
فاعـل ،فهــي بقــوة إراد ــا وعظمــة امياهنــا باملســتقبل وصــمودها أمــام صــعوبة األيـام وحناهنــا
ودفيه ــا ،ت ــزرع ب ــذور األم ــل يف قل ــوب األطف ــال ألج ــل املقاوم ــة جت ــاف األع ــداء .األب ال ينســى
مستقبل الوطن واليتر الطفل وحيدا بل يهتم ب ويسلّم لواءف لطفلـ ليتـابع هنجـ يف الكفـا
الــوط إذ يتق ـوّا اهلويـة الوطني ـة كنــواة الك ـون السـيميائي .الطفــل الفلســطي ابــن أو ابنــة
شهيد يرفع لواء أبي ويرث سال اإلميان ومعتقدات أبي لرسم مستقبل أخضر للوطن.
«أنا ابنة الشهيد /أيب الذي افتدا  /سلّم لوا  /أنا هنـا سـالح  /أنـا هنـا
اميان وزحف اجلديد» (العيسى)116 :1111 ،

الطفل الذي يتكلم بلغة "األنا" ال يفارق األب بل يأخـذ مريا ـ ومواهبـ وهـو جياهـد ألجـل
مستقبل االسرة بل ألجل مستقبل الوطن:
«ل وألجل الوطن الغال /يعمل بابا دون مـالل /بابـا يتعـب حـىت نكـ  /ـن
نب وطن األك » (العيسى)41 :1111 ،

األب املطــال عنــد العيسـى هــو األب اجملاهــد الشــهيد الــذي يعلّــم أوالدف التضــحية والفــداء
ألجل الوطن الغال .والوطن والطفل يدخل يف حيز النطاق السيميائي املركزي ،مبـا أنّ حيـاة
الطفل رهينة حياة الوطن وفاعليت .
«حييا الوطن/

ن الوطن» (العيسى)46 :1111 ،

مــن هنــا ب ـني أحضــان األم واألب يك ـ الطفــل وي ـتعلم اجملاهــدة والكفــا ويعــرف طري ـق
االنتصــار ويقــدر عل ـى انقــاذ الوطن.ك ـل هــذف الش ـيفرات الس ـيميائية الــل تش ـكل نطــاق األنــا
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الطقايف يف إطار األسرة تدّل على البسالة والكفا العتالء الوطن ليال يترك ميّحي يف ظلمات
مصرية االحتالل والغصب.
ج) التعاضد اجلماعي
حسب منظـور الشـاعر يلعـب مجيـع أفـراد اجملتمـع أدوارا هامـة ذات تـأ ري بـال علـى مسـتقبل
الوطن .اجملتمع كـ"اآلخر القريب" يف إطار النظام السيميائي الطقايف يتعاون مـع األنـا ،لتعزيـز
مركز الكون السيميائي هلويت ويهب الوطن إعتزازا .فمصرية اجملتمع بيد أبناءف.
«حجــرا حجــرا /نــب الوطنــا /نصــل األفــاق /يــا درب الوحــدة م ـرّ بنــا /هــز
األعماق» (العيسى)616 :1112 ،

كل أفـراد اجملتمـع حيملـون عـبء املسـيولية جتـاف بلـدهم ،فيهـتمّ الشـاعر جبميـع املشـاغل
الفاعلة يف بناء اجملتمع ،ويقدمهم إىل األطفال متمنيا مستقبال أحلى.
«احلقــل األخضــر صــنع يــدي /وأنــا فلّــا يــا بلــدي /وأرش ترابــك مــن تعــن»
(العيسى)11 :1112 ،

كلمة "فلّا " يدل أصال علـى معـىن "الفـال " أي الفـوز واإلنتصـار ،ويـدلّ كـذلك علـى معـىن
صاحب شغل الفالحة ،والشاعر يقصد يف هـذا البيـج املعنـيني .الفلّـا مبمارسـات ونشـاطات
يسبب اخلري وال كة والفوز واإلنتصار للبلد .فبعدما اتّحد نطاق األنا كهوية الطفل مع نطـاق
الــوطن وأ بتــج كاهلويـة الوطني ـة يف مركـز الك ـون السـيميائي وبعــدما امتــزج مســتقبلهما معــا
وبعدما أصبحا النظام السـيميائي الطقـايف الواحـد ،فكـلّ مـن يلتصـق بـالوطن كـاآلخر القريـب
يدخل يف نطاق الذات (األنا)؛ فإذا ينـادي الفلّـا الـوطن «بلـدي» ويتحـدّ معـ  ،فالطفـل يقبـل
رأي وحيتـرم جهـدف ويتمسـك بطريقـ يف السـعي ملسـتقبل أفضـل للـوطن .الشـاعر يعتقـد بـأنّ
الوطن ينتقم من كل من يأخذ من أشياء وال يعطي شييا:
«هيا يا وطن املستقبل /حاسب حاسب من ال يعمل» (العيسى)12 :1111 ،

الوطن ككون سيمائي حيتضن كـل مـن (األنـا الطقـايف واآلخـر الطقـايف) يعـيش علـى أرضـ
بوج التضامن واإلخاء؛ ألن كل أفراد الشعب جيب أن يـوفرون أرضـية مناسـبة لنمـو اجملتمـع
وتطورف .لذلك يشجع الشاعر دائما األوالد على اإلخاء واحملبة ومساعدة اآلخرين:
«النور للجميـع /احلـب للجميـع /وأرضـنا السـمراء /واخلـري والعطـاء /البـد أن
يكون للجميع» (العيسى)26 :1111 ،
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وكذلك يريد العدالة جلميع الناس خماطبا وطن :
«وتوزع ظلّك بالعدل /وللناس مجيعا بالعدل» (العيسى)641 :1111 ،

هكذا نطاق الدائرة املركزية للكون السيميائي الطقايف لألنا (الطفل) يتكـوّن مـن السـمات
الــل أشــرنا اليهــا يف حــدود الــوطن فهــو ي ـتعلّم الصــفات اهلامّــة الــل يلــزم أن ينشــدها مــن
احليوي ـة ،النشــاط ،العدالــة ،الكفــا واملقاومــة مــن البييــة الصــامتة واملتحرك ـة ومــن األســرة
واجملتم ــع .فه ــو ينش ــأ علـ ـى العالق ــات احلميم ــة م ــع اآلخ ــر القريـ ـب يف إط ــار دالالت الكـ ـون
السيميائي الطقايف الداخلي ويستدعى الشيفرات الطقافية من تراث األجمـاد املاضـني ويتعـاون
مع أبناء الوطن الـذين يعيشـون جبانبـ يف ظـالل الـوطن ويتوحـدّ معهـم ويكـوّن األنـا الواحـدة
الكبرية القادرة والفاعلة على احلفاظ على حدود الوطن وجمدف وكرامت .
ة العالقات مع اآلخر الغريب
تشــكل عالق ــة األنــا ب ــاآلخر أهــم مظ ــاهر الــوعي لل ــذات (گگگگرا  ،)47 :6227 ،لكــن نوعي ــة عالق ــات
بيناذاتية ختتلف حسب نوعية اآلخر؛ فاذا كـان اآلخـر ،آخـرا قافيـا مـن صـميم إطـار ابـج ومغلـق
للطقافــة فــيمكن التحــاور والتعــاون والتوحــد مع ـ ألجــل تعزيــز اهلويــة الداخليــة وهــي هنــا اهلويــة
الوطنية؛ ف الطفل يقوم جبانب رعايـا وطنـ ألجـل إعـتالء الـوطن .الطقافـة يف هـذا اخلطـاب األديب
القــومي املنشــود هــو "الــنص الطقــايف" تك ـوّن اــا يــرتبط بــالوطن ويع ـزّز كيان ـ اّــا يشــعر خالل ـ
بالفر والراحة واالطمينـان؛ أمّـا كـلّ شـيء يزعـزع كيانـ ويهبـ اخلـراب واملـوت يعتـ أمـرا غرييـا
هامشــيا كقــوة النابــذة للمركــز البــد أن ــرج مــن الكــون الســيميائي املرســوم إذ يقــع علــى حــدود
اإلط ــار ال ــال -ق ــايف .ف ــاآلخر الغ ــريي الغري ــب بعي ــد ع ــن دالالت س ــيميائية جاذب ــة ملرك ــز الك ــون
السيميائي الطقافـي ،فهو يعت خارجيا ،عامال للفوضى وغري مو ق ،البد من أن يزول وميّحل.
د) القضاء على اآلخر الغريب املعادي لسمات احلياة
مبا اكتسبج الدائرة السيميائية الطقافية املركزية لـ"أنا" ا ا من البيية الطبيعية الصـامتة
واملتحركـة فترســم مالمــح اآلخــر الغـريي البعيـد مبســاعدة هــذف البييــة أيضــا .الــوعي للــذات
يكسب مقومات من البيية أوال ويدر أنّ اآلخر الغريب بعيد من رو احلنان واحلب والعطـاء
واحلرية واجلود ومنوذج الذئاب الل اجم محال صغريا:
«ملاذا تكونُ الذئاب نعيشُ خبوفٍ /..منوتُ خبوفٍ /..ومل جننِ شـييا /ومل نُـؤذ
حيا» (العيسى)171 :6222 ،
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هذا احليوان املفترس يعدّ ديدا للحياة ،إذ الشاعر يشك يف حق حيات بل يريد عـدم وجـودف
بصورة غري مباشرة ليواكب الطفل .هكذا نرا يف موضع آخر يواج يف وجـ مطـل هـذف احليوانـات
وينشد ع لسان احلجر وهو رمز املقاومة الفلسطينية يف أيدي األطفال فيتكلم ويقول:
«أنا احلجر /أنا احلجـر /أشـيد املنـازل اجلميلـة ... /أمحـي البشـر /أعطـيهم
السالم واألمان» (العيسى)12 :6222 ،

هــذا احلجــر يف نطــاق ــات األنــا ي ـدافع عــن معــامل احلي ـاة والســالم واألمــان واأللفــة
والتودد وي ز خصائص يف تشييد األبنية حلماية البشر واجياد فضاء داف محيم فإذا كان
من القوا اجلاذبة للمركز وتعـايش مـع األنـا علـى الـودّ واحملبّـة يف إطـار مركزيـة الـوطن ،فـال
ب ــأس م ــن وج ــودف؛ لكنــ إذا أص ــبح م ــن الق ــوا الناب ــذة للمركــز فالميكــن احتم ــال وج ــودف،
واحليوان املفترس يعت اآلخر الغريـب الطـاغي الـذي يهـدّد حيويـة الكـون السـيميائي إذ البـد
من القضاء علي مبساعدة اآلخر القريب وهو احلجر.
حيتــرم اآلخــر القريـب بكـل صــفات و اتـ النــواة املركزيـة -كمــا ذكرنــا عــن احليوانــات
الل تدافع عن حق حيا ـا وتـدخل يف حيـز األنـا -لكـن اآلخـر املعـادي الغـريي الغريـب يعتـ
كحيوان مفترس وهو يهدّد احلياة ،فالبّد أن يقـاوم يف وجهتـ ؛ مطـل احليـة الـل يشـجّ احلجـر
رأسها ليسلم من خطرها:
«أنا احلجر /أكون أحيانـا سـالحا رائـع األ ـر ... /أشـجُّ رأسا حيـةٍ أصـدُّ بطـشا
غزوةٍ /وأدفعُ العدوانَ والضَّرر» (العيسى)11 :6222 ،

اهلوي ـة تع ـ النظــر إىل الــذات واآلخــر وإىل الــداخل واخلــارج وكشــف
 )1 :1371فههنا مييز اآلخر الغريي البعيـد بكـل ـات سـيمائية مغـايرة مـع
يتعلق باطار فوضوي ويصف بأنّ غريب وحمتلّ وطاغي:

ا مــا (خــرم،

ـات األنـا فهـو

«وجوف غريبة ... /وحتتل داري» (العيسى)47 :1111 ،

هك ـذا ك ـل املظــاهر الطبيعي ـة الــل كانــج تكســب احليوي ـة والنشــاط يف إطــار الس ـيميائي
املرك ـزي يف نطــاق الــذات ،تفقــد احليوي ـة يف نطــاق اآلخــر الغري ـب .الطفــل الــذي ينشــأ عل ـى
احلنان ،يواج يف وج معـادي الـوطن واحليـاة .يـؤجج الشـاعر نـريان أحاسـيف األطفـال مبـا
يسلب العدو منهم ويغار عليهم وحيتل موطنـهم؛ فهـذا الغـريي الغريـب احملتّـل املعانـد يـرفض
وحيذف وال ميكن أن يتحاور مع إذ يعت من حق أبنـاء الـوطن أن يقـاوم أمـامهم ،يـواجههم
ويقاتلهم بكل ما لديهم من السال :
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«إنــا هنــا ،يــا غابــة الرّمــا  /ياصــرخة الشــهيد /عــن أرضــنا عــن حقنــا نقاتــل»
(العيسى)132 :1111 ،

أمّا السال الذي جيب أن يتزود ب الطفل دفاعا عن وطن وكيانـ وهويتـ القوميـة فتـارة
العلم وتارة النار:
«الويل ملن سرقوا داري /النار تقاوم بالنار» (العيسى)161 :1111 ،

من هنا يتربّى الطفل احلنون على رو اجلهاد واملقاومة ،ومن قول :
«أنبــأين طفــل /مــن صــغري /كــان يف جيبن ـ القمــر يف يــدف زنبقــة بيضــاء /يف
األخرا حجر /قال أنا من غزّة /أتيجُ للتوّ مـن القتـال /مـن سـاحة النضـال /..أال
تــرا يف يــدي احلجــر؟ /وهتــف الصــغار للطفــل /والزنبــق واحلجــر /..كــانوا مــن
القدس من بغداد من دمشق ومن صـنعاء /..مـن كـلّ نـبض عـريبّ قـدموا /..هديـة
السماء لألرض( »..عيسى :6214 ،ج)611/3

الطفل الذي حيمل يف جبهت ضياء القمر ويف يدف زهرة زنبقة بيضاء وهي رمـز للطهـارة
والعصمة من الذنوب ال يغفل عن محل احلجر وهو سالح للدفاع عن كيان يف ساحة الكفا
والنضــال .فهنــا نوعــان للعالقــة ب ـني األنــا واآلخــر :عالقــة احلــب واحملبــة بالنســبة لعخــر
القريب الداخلي ،وعالقـة العـداوة واملخاصـمة مـع اآلخـر الغريـب املعـادي اخلـارج مـن اإلطـار
السيميائي للطقافة والذي يزعزع كيان  .اآلخر القريب ال حيصـر يف إطـار الـوطن السـوري بـل
إن من مجيع األقطار العربية .أمّا اآلخر الغريـب والعـدو الغـريي يتجسّـد متامـا عنـد الشـاعر
يف ص ــورة الع ــدو الص ــهيوين املغتص ــب وه ــو احملتــلّ البقع ــة العربيــة واملتط ــاول علــى احليــاة
واحليوية .فـ"فلسطني" وطن كل العرب ،وال سبيل اىل انتصار قوم العـرب أمـام العـدوّ إلّـا بعـد
نصرة فلسطني وحتريرف من اآلخر الغريي:
«فلسطني داري /ودرب انتصاري /وجوف غريبـة /بـأرض سـليبة /تبيـع مثـاري/
وحتتل داري» (عيسى :6214 ،ج)47/3

عبـارة "فلســطني داري" تســهم يف تكـوين عالقــة الطفــل بـاألخرين األقربــاء إذ إن الــدار أو
البيج مكان أليف للطفل يشعر بالراحـة واحملبـة فيـ وكـذلك البيـج يـطري مشـاعر امللكيـة لـدا
الطفـل لـذلك اسـتخدام لفظـة الـدار هنـا جيعــل الطفـل يـ ز حبـ جتـاف بلـدف العـريب بكاملـ .
(حاجي زادف وآخرون)11 :1314 ،
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كـذلك ينشــد الشــاعر بلســان طفــل فلســطي تعــبريا عــن عمــق حزنـ جتــاف وطنـ واصــفا
طبيعة مدينة "صفد" مدينة مجيلة من املـدن الفلسـطينية قبـل هجـوم العـدو الصـهيوين عليهـا
ليشارك يف مهوم :
«بلــدي احملتــل فلســطني /مل يزهــر في ـ الليمــون /... /مرعــى للمــوت وللنــار»
(عيسى :6214 ،ج)167/3

فحــزن الطفــل الفلســطي حــزن العــرب بــأمجعهم وقض ـيت قض ـية مجي ـع العــرب فاألنــا
اجلماعي العريب الذي قد قّف النصّ الشعري يف النظـام الـداخلي السـيميائي علـى شـيفرات
توحي احلماية عن الوطن بالتعاون والتعاضـد والتضـحية مـع اآلخـر القريـب ،وباملقاومـة أمـام
اآلخر الغريب وهو العدوّ الصهيوين وكلّ متجاوز يهددّ كيان الوطن.

النتائج
مـن خـالل دراسـة أشــعار سـليمان العيسـى لألطفـال دراســة سـيمياية يوصـل البحـ إىل النتــائج
التالية:
ســليمان العيس ـى ،شــاعر األقطــار العربي ـة يربّ ـى الطفــل ويرســم إطــارا س ـيميائيا هلويت ـ
معتقدا أنّ هوية الطفل تتصل اتّصاال تامّا هبوية الوطن .لـذلك العالمـات الـل يرسـم لنطـاق
هويت يف إطار سيميائي هي نفف العالمات الل حتـدّ نطـاق الـوطن .لـذلك الشـاعر جيـد يف
كل ما يرتبط باألطفال من األلعاب ،والطبيعة الصـامتة واملتحركـة واألسـرة مضـمونا متصـال
بالوطن؛ إذ يصبح الوطن نقطة ركيزة واجلو الرئيف يف الكون السيميائي الطقايف.
ترسم "األنا" كبؤرة الكون السيميائي خالل املعامل الطقافية للوطن ،فاهلوية الذاتية للطفل
تلتصق باهلوية الوطنية إذ الوطن يصبح نواة الكون السيميائي ومركزف .هنا يستدعى الشاعر
الت ــراث الق ــومي والشخصــيات التار يــة واألجم ــاد ليــدخل يف العالق ــات احلواريــة البنّ ــاءة
للطقافة ،إذ يكطف التراث العالمات السيمائيةَ يف مركز الكـون السـيميائي .هكـذا تتقـوا هويـة
األنا يف مرآة التراث ليحاكيهم ويأخذ ا م ويراعي جمدهم وكرامتهم.
يطر قضايا الوطن يف نظام الكون السيميائي الطقايف ع العالقات احلوارية بني "األنـا"
و"اآلخر القريـب" يف إطـار اجملـال اهلامشـي للطقافـة كأنـ جـزء ال يتجـزء مـن الطقافـة و"اآلخـر
الغريب" يف إطار اجملال املناهض للطقافة وهو الال قايف أو ضد الطقافـي ،البـدّ أن ـرج مـن
الكون السيميائي الطقايف للطفل.
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يف نطاق الكون السيميائي الطقافـي لألنا ،يدخل "اآلخر القريب" كقوا اجلاذبـة للمركـز وهـو
من أبناء وطن يف العالقات احلوارية مع األنا ويكسب حق احلياة مبـا ينتمـي إىل ـات احليـاة
من احليوية ،احلركة ،اجلمال ،احلبّ واحلنان .يتفاعل األنـا مـع اآلخـر القريـب ويقبلـ ويسـاندف
ويتوحدّ مع برو التعاون والتودّد ليحافظ على الوطن .يدخل كـل مـا جتـري فيـ مالمـح احليـاة
يف إطـار األنــا أي يف حيــز الكــون الســيميائي الطقــايف .كمـا يالحــظ أنّ الطفــل يقــوم بالتعامــل مــع
احليوانات والطيور معاملة محيمة حىت يتيح للحيوانات جمال القـول والـدفاع عـن نفسـها بلغتـها
ويقبلها لتدخل يف نطاق الكون الطقافـي لألنا ويف العالقات احلميمة مع كقوا اجلاذبة للمركز.
هذف احليوانات تعت اآلخر ولكن القريب من األنا وهو "اآلخر القريب" مبا تفتقد ات احليـاة
مطل الذكاء يف احلمار وعدم اإلخاء يف الطعلب ولكنها تدخل يف دائرة الكون السـيميائي الطقـايف.
إنّ لألســرة خاصــة لألبــوين دور فاعــل يف تشــييد قافــة األنــا (الطفــل) ومهــا جيعــالن هويت ـ
تتساوي هويت الوطنية؛ إذ يرّىب الطفل على أصول االنتماء الوط واملقاومة.
ومــن جهــة أخــرا يرســم الشــاعر نطــاق اجملــال املنــاهض للطقافــة لعخــر الغـريي الغريـب
الذي الف ات احلياة ويعـادي الـوطن مبفهومـ الشـامل .والـوطن الينحصـر يف السـوريا
فقــط بــل يشــمل مجيـع األقطــار العربيـة والسـيما فلســطني .إنّـ يعتـ العــدو احملتــل املتجــاوز
الظامل ،آخرا غرييا ال قافيا البدّ أن يقاتل مع ويزول بكل سال من النار والعلم.
ختتلف معاملة سليمان مع األخر الغريب ـ وهو يتمطل يف الكيان الصـهيوين ـ ـ عـن معاملتـ
مع اآلخر القريب؛ ألن من منظور السيميائية الطقافية يعت ضدالطقافة داخل الكون الطقايف.
الطفــل الــذي ينشــأ يف أحضــان شــاعر األقطــار العربي ـة وترك ـب قافت ـ مــن معــامل س ـيمائية
ألناشيدف ،يتفاعل مع اآلخر القريب يف داخل الكون السيميائي الطقايف يف سبيل اعتالء الوطن
تقوي ـة للمرك ـز الس ـيميائي ،لكن ـ ال يغفــل عــن اآلخــر الغري ـب النابــذ للمرك ـز يف جمــال ضــد
الطقافة الذي يهدّد حياة الطفل وحياة الوطن.
يف منظوم ــة ســليمان العيســى الفكريــة جيــب حمارب ــة الع ــدو مبس ــاندة الق ــوا احلميم ــة
اجلاذبة للمركز وهي اآلخر القريب الذي يسـاند األنـا يف دفـع اآلخـر الغريـب العـدو ويسـاعدف
يف طري ـق الكفــا واملقاومــة .هك ـذا تــدخل قض ـية فلســطني واملقاومــة الفلســطينية يف الك ـون
السيميائي الطقايف.
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