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Abstract
Culturesin their rarious whether epistemological ,artistic
or philosophical reveal themselves through addressing the
different other and openness to these cultures featured by
different references . The semiotics of the other has aclear
peresence in the discourse of poet Adeeb Imad AL- Deen
who Utilizes this kind of discourse as asemiotic repersention
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then in volves it within the texture of his creative text _ The
aforementioned presence is apparent on the mythological and
the sufi ( ascetical) levels and through subjugating the
folkloric labesis is openness towards the system of signs and
gestures of various references ,whether mythological, sufio
or Quranic. The stud proceeds on foyr levels in the presence
of the semiotic ,other in the texts of the poet ,the following :
- The first level :The semiotics of the other and the
effectiveness of the mythical discourse .
- The second level : humanizing and mythic zing letters
.
- The third level : The folklore and labeling .
- The four the level : self – alien ation .
Key words :Semiotics , Legend , labeling , alienation
personification

,

الممخص

 و فمسفية في الخطاب،  معرفية و فنية، تتجمى الثقافات بمستوياتيا المختمفة

 وقد شكمت سميوطيقا اآلخر، اآلخر عبر االنفتاح عمى ىذه الثقافات بتنوع مرجعياتيا

ً إذ أتخذ ىذا الخطاب تجسيدا، حضو اًر كبي اًر في خطاب الشاعر اديب كماؿ الديف
 وقد تبدى ىذا الحضور، عالماتياً مختمفاً مف خالؿ ادخالو في نسيج نصو االبداعي
 االسطوري ػ والمستوى الصوفي وتطويع العنونة التراثية/ عمى المستوى الميثولوجي

في توليده لمحموالت جديدة عمادىا االنفتاح عمى منظومة العالمات واالشارات
 وقد اشتغمت الدراسة عمى اربعة مستويات في حضور، بمرجعياتيا الثقافية المختمفة
 ػ: االخر السيميوطيقي في نص الشاعر وىي
.  األنساؽ األسطورية وتموضعاتيا العالماتية: ػ المستوى االوؿ
.  انسنة الحروؼ وأسطرة المغة: ػ ػ المستوى الثاني
.  التراث والعنونة: ػ المستوى الثالث
.  االغتراب الذاتي: ػ المستوى الرابع
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الكممات المفتاحية  :السميوطيقا  ،األسطورة  ،العنونة  ،األغتراب  ،األنسنة
توطئة :

لكي نفيم السميوطيقا :
استمدت السيميائية او السيميوطيقا اصوليا مف عدة عموـ معرفية  ،لذا فأف

ميمة تحديدىا وترسيخ مفيوـ عاـ يعد مف االمور المعقدة جداً  ،فقد تعددت
وجيات النظر في تعريفيا وفي اعطائيا مفيوماً دقيقاً  ،ولعؿ عدـ التحديد ىذا لـ
يقتصر عمى الخطاب النقدي الغربي بؿ انسحب عمى الخطاب النقدي العربي

كذلؾ

()1

 ،وقد حقؽ ىذا المنيج في الدراسات المغوية واالدبية كحقوؿ مستثمرة

تـ التعاطي معيا ثراء حقيقياً عبر رصدىا في المقاربات االجرائية واالشتغاالت
النصية كآليات حداثية منتجة يتـ عبرىا احتواء االفضاءات الجمالية لمنص

،واستطاع ىذا االتجاه مف رصده الماكف

االستغواءات االستطقية لمتجربة

االدبية وبياف فاعميتيا مف اجؿ ترسيخو لكينونة النص ووجوده االدبي  ،إذ

يتمركز الخطاب السيميوطيقي عمى استراتيجيا التوليد وفاعمية الخطابات وثرائيا

المضموني الذي يمنحيا قابمية االعالف عف انظمتيا السميوطيقية وقدرتيا عمى

توليد الدالالت في سياقاتيا التأريخية عبر عممية تواصمية تخمقيا القراءة  ،إذ

تعمؿ ىذه العممية التواصمية عمى خمؽ قراءات ىرمنيوطيقية وصناعة خطاب

اخر عبر خطاب اآلخر وتمثمو  ،فالخطاب السيميوطيقي ليس كوف داللي
وثقافي وانما منيج نقدي يعمؿ عمى رصد الدالالت المركزية في النص ورصد

تجمياتيا في الثقافة والتاريخ وأقتناص تمثالتيا الخطابية  ،التي تحيؿ الى شبكة

عامة الحداث وسيرورات خارجية تعمؿ ىذه السيرورات واالحداث الى منح

النص داللة مضافة بقصدية تشاركية  ،فسميوطيقا التأويؿ تثري الخطاب بفاعمية
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قرائية تعمؿ عمى الكشؼ عف مضامينو عمى وفؽ رؤية مغامرة تتماىى مع الرؤيا

القديمة لتنسجـ مع طبيعة العصر  ،إذ تتجاوز الخطابات فيما بينيا لتنتج اشكاالً
داللية ذات فرادة عبر تفكيؾ الخطاب الى عناصر جزئية عمادىا التأويؿ
السميوطيقي  ،الذي يؤسس عمى شمولية الرؤيا الممكنة البتكار دالالت فريدة

وخطاب آخر يعمؿ عمى تحفيز المستقبؿ واستثارتو في عممية التفاعؿ  ،فإذا كاف
الباحث المبدع يجترح كوناً تخيمياً يحفؿ بأبعاد كونية ورؤيوية  ،فعمى المستقبؿ(
الناقد) ،اف يكوف ممتمكاً ألدواتو النقدية وترسانتو االجرائية  ،التي تمكنو عف
طريؽ الحفر والكشؼ مف اكتشاؼ الثغرات التي تستطيع مف خالليا الوقوؼ

عمى خفايا النص(.)2

يطمؽ عمـ السيميائيات  ،السميولوجيا ( ) Semiologyوالسميوطيقا

 ، semioticsوىما تعريفاف لذات المصطمح السيمياء  ،اال اف االختالؼ بينيما
متعمؽ بوظائؼ الدالالت  ،ففي الوقت الذي يرى فيو دي سوسير واتباعو اف

الوظيفة االجتماعية ىي الوظيفة المركزية  ،وىي جوىر الدالالت  ،فأف
االمريكي تشارلز سندرس بورس يرى اف الوظيفة المركزية لمسيميولوجيا ىي
وظيفة الدالالت المنطقية،وىي البؤرة االساسية التي تسعى السميوطيقيات الى

التمركز حوليا ورصدىا

()3

.

وترتبط العالمة عند تشارلز بورس بثالثة عوالـ  ،وىذا ماتمثؿ بمقوالتو

الفمسفية  ،وىذه العوالـ ىي عالـ الممكنات ( المقولة االوالنية )  ،وىي مقولة

االحساس والنوعية  ،وعالـ الموجودات ( ،المقولة الثانيانية )  ،مقولة التجربة

والصراع ،و(المقولة الثالثانية ) مقولة الفكر والداللة والقانوف

()4

وتتظافر ىذه

المقوالت الميتافيزيقية مع عناصر السيرورة السيميائية المتمثمة بالماثوؿ
والموضوع والمؤوؿ لتشكؿ عماد النظرية السميوطيقية عند بورس التي تمت

بجذورىا الى الفمسفة الفينومينولوجية

()5

.
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اف عممية االنتشار ليذا المصطمح يرجع الى التوجو االلسني الحديث ،

الذي بمور اتجاىات سميولوجية متعددة ىي سميولوجيا الداللة  ،سميولوجيا
الثقافة  ،سميولوجيا التواصؿ  ،وتعد سميائية روالف بارت حوؿ السيمياء الداللية
مف االتجاىات الفاعمة في النقد السيميائي  ،فقد قسـ عناصر ىذا االتجاه عمى

خمس ثنائيات  ،إذ ترتبط ىذه الثنائيات بااللسنية البنيوية وىي (،الداؿ
والمدلوؿ) ( ،المغة والكالـ) ( ،التقرير وااليحاء)  ( ،المركب والنظاـ ) ( ،

الداللة الذاتية )  ( ،الداللة االيحائية )  ،فيذه الثنائيات تتمحور حوؿ سيمياء

الداللة ( ، )6ويشدد روالف بارت عمى المساف كونو نسقاً سميائياً  ،فيو يرى اف

معنى االسطورة اليوـ متغاير تماماً عف مفيوميا القديـ  ،إذ اصبحت نظاماً
لمتواصؿ  ،فيي ليست فكرة او تواصؿ  ،بؿ يمكف معرفتيا عبر الطريقة التي تتـ
مف خالليا ايصاؿ رسالتيا  ،وفي ذلؾ داللة عمى اف كؿ شيء يمكف اف يعد

اسطورياً عندما ينقؿ مف الوجود المغمؽ الصامت الى وجود ىالمي مفتوح

()7

.

وستتعاطى الدراسة السميوطيقية لآلخر في المحاور التالية  :ػ

اوالً  :ػ األنساؽ األسطورية وتموضعاتيا العالماتية .
ثانياً  :ػ انسنة الحروؼ واسطرة المغة .

ثالثاً  :ػ التراث والعنونة
ورابعاً :ػ االغتراب الذاتي

اوالً  :األنساق األسطورية وتموضعاتيا العالماتية .

يعد الخطاب بنية تفاعمية ينفتح عمى القديـ كما ينفتح عمى الحديث  ،إذ

اف الخطاب في تمثالتو يتفاعؿ مع ثيمات اسطورية او تراثية  ،فيو وجود لغوي
يتمظير فيو كوف مف العالمات واالشارات مرجعيتو التراث عبر استنطاؽ القديـ

في الحديث  ،والشروع بقراءة تستبعد وجود قطيعة اسبتمولوجية بيف القديـ
والحديث  ،إذ اف (( التراث يتجاوز التحديد الزمني ليصبح عممية مسخرة  ،فكؿ

فعؿ يتخطى زمانو نحو الماضي يندرج فيو  ،واف االنساف في اي عصر مف
631
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عصوره وارث لكؿ ما قدمو اسالفو ))

()8

 ،وعبر ىذه الفاعمية القرائية يتـ

التواصؿ السيميوطيقي والتأويمي بيف الخطاب في تمظيراتو الثقافية وثيماتو
االنسانية  ،فالتمثالت االسطورية واستعادتيا واستثمارىا كونيا تمتمؾ قدرات

ايحائية تعمؿ عمى كشؼ الموجود النصي وعمى جعؿ المتمقي مستعدا الى
التفاعؿ مع ىذه العالمات  ،فاالسطورة ككوف ميثولوجي وككوف حقيقي صادـ

اليكمف في ايقاعيتيا  ،بؿ في وجودىا الترميزي المكثؼ وفي الثيمات التي
تسردىا  ،إذ اف ىذه الرموز المتأصمة في الالوعي الجمعي لمبشرية والمتجاوزة

لالوعي الفردي في مغايرتو لمتجربة الفردية والدخوؿ الى الثقافة االنسانية
الموروثة كتراث عاـ  ،واكتناه المدلوؿ الميثولوجي عبر ىذه االسطورة وما تنتجو
مف اشعاعات داللية تولدىا العالمات الرمزية لالسطورة والخفية والتي اليمكف

رصدىا اال مف مستقبؿ خبير يمتمؾ القدرة عمى فؾ شفراتيا لموصوؿ الى قراءات

تأويمية ورصد داللتيا عبر عممية تواصمية توائـ بيف التجربة الميثولوجية ببعدىا

االسطوري العاـ والتجربة الشعورية لممستقبؿ  ،فاالساطير ىي نتاج الوعي

االنساني ورصد المبدع لرموزىا  ،وتحفيز مدياتيا اليتـ اال عبر توظيفيا توظيفاً
ينسجـ مع تجارب االنساف المعاصره  ،عمى اساس رؤيا تستثمر الخطاب اآلخر

في نتاجاتيا االبداعية بالشكؿ الذي يعمؿ عمى خمؽ نصوص مغايرة تنفتح عمى
سميوطيقية تأويمية جديدة يكوف قواميا المبدع كمتمقي يعمؿ عمى اعادة تكرير

التراث بتمثالتو االنسانية وتجمياتو االسطورية  ،إذ عممت االنا عمى أنتاج ذاتيا

الفنية عبر تأثيرىا باآلخر وبمعطيات المخزوف التراثي الذي شكؿ انعطافة في

عممية التحوؿ الالمحدود الذي ط أر عمى طبيعة التجربة الشعرية الحديثة
بتشكالتيا المختمفة

()9

 ،وقد انفتح الخطاب االبداعي عمى الذات االنسانية

وثيماتو االسطورية عبر االفادة مف ىذه المرجعيات والخروج مف دائرة االنغالؽ
والتعايش مع االخر الثقافي المؤسسة عمى جدلية التحاور واالنفالت مف ىيمنة

الجغراف يا بتذويبو ليذه الحدود  ،وتعبير ( كمكامش ) مف اكثر االساطير ىيمنة
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عمى النصوص االبداعية الديب كماؿ الديف  ،إذ تعاطى معيا تعاطياً يخرجيا
مف تفاصيميا االجت اررية وتطويعيا بشكؿ يجعميا تتواءـ مع الحاضر لتنفتح عف

رؤيا الشاعر وتجسد ىواجسو واغترابو وتساؤالتو الوجودية  ،ويظير ىذا في نصو

( باء المعنى)  ،إذ يقوؿ :ػ ػ

(( الباء سكاكين تقتمني في منتصف الميل فأنيض مستت ارً
البس خرقة اجدادي  .من يأخذ بيدي ؟ اصرخ من !

كمكامش يضحك  .انكيدو ييذي  ،كمكامش يجمس في قاعات العرش
انكيدو ويغفو حتى ساعة اعداد الساعة طفالً وثنياً مجنونا .
اصرخ من انا  ،وانا اعمن عن موتي في حفل رسمي

واوزع في السر بطاقات المدعوين ،

فأرى كمكامش يسأل كاألعمى عن معنى الباء ،

انكيدو يبكي بدموع من طين .

()10

نجد النص بتمظيراتو يحمؿ عالمتيف اسطوريتيف متماثميف وىما (
كمكامش)  ،بأسطورتو الخالدة  ،وبحثو عف الخمود  ،وصورتو التي اليمكف اف
تختصر بصورة عبثية كاريكاتيرية ( يضحؾ) ،و( انكيدو)  ،ييذي  ،وبيذا يعمؿ

الشاعر عمى صناعة خطاب اخر جديد  ،اخرج خطاب االسطورة مف ثيمتيا
االصمية وتفاصيميا العجائبية ليفتح دالالت جديدة  ،بعد اف قوض الشاعر رمزية
ىاتيف الشخصيتيف االسطوريتيف الى واقع وعي ورؤيا جديدة  ،تكشفيا الذات

الشاعرة عبر تفعيمة لرمزية الوعي لمحرؼ الصوفي  ،إذ يثري ىذا الحرؼ جوا

عبر اسناد فعؿ القتؿ لمشاعر .

اف اختزاؿ ( الداؿ )  ( ،كمكامش )  ،كداؿ اسطوري يشير الى القوة

واالصرار والييمنة الى مدلوؿ العبثية واليذياف والجنوف  ،يعد شكالً مف اشكاؿ
التعاطي مع دالالت جديدة مع الحفاظ عمى الثيمة االصمية لالسطورة وشفرتيا

كثيمة تاريخية يتـ توظيفيا بشكؿ يؤدي اشعاعاً داللياً واشارة تعمؿ عمى ابتكارىا
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لخطاب جديد يعمؿ كآخر مقابؿ لالسطورة االصؿ  ،وبيذه الستراتيجية تنفتح
شيوة الكتابة في االسطورة( كمكامش) كي تواصؿ الذات المبدعة لعبة التماىي
مع اشارة رمزية مستثمرة ليذه الثيمة  ،إذ اف ( كمكامش )  ،خالؽ الحضارة

والمبتكر لكينونتيا االولى وىاجسيا الوجودي تـ اختصاره بالعمى النو يشيء

االنثى كسمعة  ،فالشاعر وعبر السميوطيقا عمؿ عمى تطويع االسطورة وقدرتيا
عمى الكشؼ والتشكؾ واالندماج ضمف نص جديد يحاور النص المرجعي االوؿ

لالسطورة وينصير في سياؽ اخر يتماثؿ مع رؤيا المبدع وفمسفتو (. )11

ويستثمر الشاعر نصاً آخر بتعاطيو مع ىذه االسطورة وتفعيؿ ثيماتيا إذ

يقوؿ :

(( حين مات كمكامش
اورثني خيبتو

وبحثو العبثي عن سر الخمود

لم استطع ان افعل شيئاً لخيبتو

النيا كانت اسطورية القمب والشفتين

ولم افكر يوماً بسر الخمود
ففي زمن العولمة

الخمود  ،فقط لمدجالين
والميرجين والسفمة

()12

إذ قدـ الشاعر خطابو الشعري بطريقة مغايرة في تعاطيو عبر اقامة اواصر

جديدة بيف الخطاب الشعري الجديد والخطاب االسطوري وفؽ جدلية الحضور
والغياب  ،وترسيخو لمشيدية بانورامية تربط القديـ بالحديث ،إذ تنزاح االسطورة

عف شفرتيا القديمة وىيكميتيا بتفكيكيا وزحزحتيا وصناعة آخر جديد عمى
انقاضيا  ،فاالسطورة ليست ثيمة جامدة  ،او شفرة ميثولوجية يتـ استثمارىا
لمتمركز حوؿ داللة احادية  ،وفي ذلؾ تكمف فاعمية االسطورة وحيويتيا وتتمظير
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براعة اسثمارىا بشكؿ مغاير يؤكد ابداعيتيا وخروجيا مف سمطة النسؽ االصمي
وجمودية التقميد  ،إذ يجعؿ الشاعر مف ( كمكامش )  ،بأسطوريتو واقدامو وقوتو

مدلوالً يتمحور حوؿ الخيبة والعبثية عبر انزياح لكؿ ماىو حقيقي بخطاب اخر
ضبابي  ،إذ جعؿ الشاعر مف ثيمة الخمود بأصميا المرجعي االسطوري ثيمة
عبثة وىي اكذوبة ال تميؽ اال بالمشعوذيف والدجاليف  ،الف العولمة كفيمة بتعرية

منطؽ الخرافة .

ففي زمف العولمة تسوؽ التفاصيؿ بخطاب زائؼ  ،وبيذا يفتح المبدع

الطريؽ لمستقبؿ آخر لتأويؿ الخطاب بقراءة جديدة  ،فالمغة والذات تسوقاف
الثيمات الميثولوجية بطريقة مغايرة في بنياتيا وعمى المتمقي اف يخمؽ بنية اخرى

ذات فرادة في بنائيا الجديد  ،وىذا ما نراه في الخطاب السابؽ  ،إذ ينزاح

الش اعر عف الثيمة الحقيقية في نصيا المرجعي بثيمة خيالية انتجتيا الذات
الشاعرة  ،لتبتكر خطاب آخر يعمف عف الغرائبية لتفاصيؿ التعمنيا االسطورة

االصمية  ،فبارت يرفض وجود ارتباط دائـ بيف الداؿ والمدلوؿ  ،ويؤكد اف

العالمات تدور سابحة الغواء المدلوالت الييا بمدلوالت اخرى مركبة  ،وىذا

يخرج الكممة مف مدياتيا الثاوية الى اشارة حره وحضور حي وفاعؿ في حيف
يمثؿ المدلوؿ حالة ( غياب )  ،النو يؤسس عمى ذىف المستقبؿ واحضاره الى

دنيا االشارة
تشكيميا

()14

()13

فالسميوطيقا لـ تيمؿ وظيفة المستقبؿ في قراءة االشارة واعادة

.

وفي ثيمة اسطورية اخرى يوظؼ الشاعر اسطورة ( برميثوس ) كثيمة

تشكؿ خطاب الشاعر وتتموضع فيو بشكؿ جديد بتطويعو كعنصر فاعؿ في
منجزه النصي بطريقة تتماثؿ مع تجربتو الشعورية ورؤيتو الفمسفية  ،وىذا ما

يتجمى في نصو إذ يقوؿ :ػ
أىكذا كتب عمي

ان ارى رأسي يحمل فوق الرماح
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مثل رأس الحسين

وان ارى جسدي يتقرح ويموت

مثل جسد ايوب ،

وانا احمل عمى ظيري

صخرة المعنة
()15

البادل جنون الوطن المجيول  ،ورماد الفرات برماد االنيار الكسيحة

البحث عف العدالة ثيمة مف ثيـ العالـ البدائي والميثولوجي  ،واسطرة العالـ

بالرجوع الى الميثولوجيا وتوظيفيا بأستدعاء شخصيات كقيمة رامزة تعني

الخطاب الجديد  ،او كقيمة مستثمرة في النص الشعري  ،فقد تعاطى معيا
الشاعر كشكؿ مف اشكاؿ التخادـ بيف الخطابيف  ،وقراءتيا عمى ضوء التجربة
الشعورية لمذات  ،فالصخرة في صورتيا الذىنية مصدر لمعذاب االبدي  ،الذي

اقترف بصخرة برمثيوس  ،إذ تشير الى العقاب الالنيائي والجيد غير المستثمر،

لذا يمجأ الشاعر الى استحضار ىذه الكممة كعالمة دالة عمى الخطاب

االسطوري كمرجعية مغذية لنصو  ،مف اجؿ تحقيؽ القيمة الرمزية والجمالية عبر
تماىيو مع النص االسطوري بشكؿ يحقؽ داللة جديدة  ،فقد جعؿ الشاعر نفسو

قرباناً لحمؿ الصخرة بداللتيا المجازية عند الشاعر مف اجؿ ترسيخو لعالـ افضؿ
كما حمميا برمثيوس لصناعة واقع عادؿ  ،فبرميثوس شخصية اسطورية تمثؿ

الرجوع الى االسطوري  ،إذ يطوعيا الشاعر كعالمة تومىء الى عالقة الذات
الفردية مع الذوات االخرى فػ (( الكممة وىي موروث رشيؽ الحركة مف نص الى

آخر  ،ليا القدرة عمى الحركة ايضاً بيف المدلوالت بحيث انيا تغير ىويتيا
ووجيتيا حسب ما ىي فيو مف سياؽ))

()16

.

لقد حققت صخرة برميثوس بابعادىا الوجودية وثيمتيا االغترابية اخر في

نفس الشاعر  ،فقد تأتي االسطورة كممة رمزية يمكف الولوج عبرىا الى التداعيات
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االسطورية التي تقوض تفاصيؿ الواقع وتعمؿ عمى خمؽ بديؿ آخر متسـ بقابمية

الحمـ وفاعمية التخيؿ  ،فالمجوء الى االسطورة تمثؿ لمشعراء شكؿ مف اشكاؿ((
ادراؾ مبيمات الوجود ،وايجاد وسيمة لفيـ تواجدىـ الجدلي في الكوف  ،وما إذا

كانت الحياة رحمة جحيـ سيزيفية ! أـ ىي نوع مف التضحية البرمثيوسية ))

()17

.

وتتجمى الثيمات االسطورية وطاقاتيا الفاعمة في اثبات وجودىا في

الخطاب الجديد كونيا آخر يمتمؾ الفاعمية عمى صناعة خطاب آخر وق اررات
متنوعة تعمؿ عمى االنفتاح عمى تأويالت متعددة وتأصيميا ألكثر مف قراءة في

وقت واحد  ،وىذا ما تمظير في نصو الشعري :
(( واقف

مر  ،كالنجمة النازفة

من امامي الزمان

مر صوت البحار  ،والرياح .

مر صوت الطغاة .

والصعاليك واالحذية
مر صوت الشموس

...

مر صوت اليدى

مسرعاً كالظالم

وانتيوا  ،كالوقوف

واقفاً كالسؤال

واقف ما امر الوقوف

()18

فينا يوظؼ الشاعر اسطورة ( ابي اليوؿ )  ،في نصو الشعري باستثماره

لتقنية القناع ليبوح بداللة الثبات والصمود  ،فتكرار المنظومة الفعمية
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الماضوية(مر )  ،المقترنة بحركة الزمف وثبات صورتو المتصمة باسطورة ابي

مر كالنجمة النازفة مف امامي الزماف
اليوؿ وداللة الوقوؼ الدالة عمى التحجر ّ
مر صوت الطغاة )  ،إذ اف النص بحركيتو
مر صوت البحار  ،الرياح َّ ،
َّ ،
الداللية يبذر الداللة بطقسية السكوف في ثيمتيا االصمية وخطابيا االصؿ ،
يخرجيا الشاعر في الخطاب الجديد الى فضاءات اكثر ايجابية عبر ترسيخو

لمغة الخطاب وقراءتو الجديدة التي وفرتيا نافذة الغياب المتخيمة  ،والرامزة الى
ديمومة الحدث بوساطة عالماتو  ،وبذلؾ اخرج الشاعر داللة الوقوؼ مف مدياتو

السكونية والعبثية الى داللة الحركة واالنبعاث ليجسد داللة التجاوز في معركتو
مع الحياة  ،إذ اف ىذا االستثمار يمنح الشاعر المقدرة عمى التجاوز والتخطي

لحدود الزمف والدخوؿ الى ازمنة اخرى ف ػ (( في كؿ ثقافة انسانية ىناؾ  ،جيد

مدفوع نحو التاريخ يتعاطى مع االشكاؿ االنتاجية لوعي الجماعة المؤسسة ثـ

يعيد التعبير عف نفسو بطريقة تسمح لو بالبقاء حياً عمى مستوى الذاكرة كتاريخ

))

()19

 ،فالباحث في المتوف الشعرية الحداثية سيرى اف ظاىرة تأثيث النص

الشعري بالرموز االسطورية بتعاطى الشعراء لالشارات والعالمات المرتبطة بيذه
الثيمات

األسطورية شكمت مساحة كبيرة في ىذه المتوف  ،فمـ يعد النص

الحديث نصاً تقريرياً يؤسس عمى فكرة المطابقة واستنساخ الواقع  ،بؿ انو تجاوز

مرحمة التصريح والخطابية الى مرحمة االيحاء والرمزية ف ػ (( غالبية القصائد
مطعمة بالرموز الشعرية التي تبعث في قارئيا كثافة التخييؿ وتثري في نفسو

عمؽ التأويؿ ))

()20

وقد شكمت االسطورة عند الشاعر اديب كماؿ الديف رافدًا

مف الروافد الثقافية لمشاعر تمظيرت بشكؿ واضح في منجزه الشعري  ،لتخرج
النص مف داللتو السطحية الى دالالت عميقة يمكف التوصؿ ليا عبر الحفر
القرائي الذي ينفتح عمى دالالت متعددة افرزىا المنيج السميوطيقي في عممية

القراءة .

ثانياً  :انسنة الحروف وأسطرة المغة .
637

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

تقترب الحروؼ الصوفية بدالالتيا واشتغاالتيا مف الميثولوجيا عندما تعمؿ

حموالتيا التمثيمية عمى ىذه االسطرة  ،بفعؿ ما يتمظير عمييا مف اسقاطات ،
يجعميا تتجمى بماىيات اسطورية تقوـ عمى مكوف او شي ،إذ تبدو غارقة

بالتيويالت  ،وتتأتى احداثيا وماىيتيا عبر انسنتيا وحركيتيا وحوار يحيمنا الى

كوف غرائبي  ،وتبدو ىذه الحوارية بيف الحروؼ الصوفية  ،وكأنيا انفالت مف
الوعي الشعوري الى الالوعي  ،فتظير بماىية ترسبات ذىنية غير معقمنة ،

وتميؿ الى المغة غير الواقعية ػ المغة المؤنسنة  ،اال اف شخصياتيا ىي

شخصيات غير عاقمة  ،وقد استثمر الشاعر اديب كماؿ الديف الحروؼ الصوفية

في منتجو  ،ولعؿ الغاية مف ىذا االستثمار ليس بالتمركز حوؿ المعنى الصوفي
بذاتو  ،بؿ مف أجؿ التعبير عف رؤى تفصح عف تجربتو الشعورية واكتناىو
الشيائو ومعانيو  ،والحروؼ عند الصوفية ىي بواطف اليكتنو اسرارىا االالمشبع

بطقسيتيا والغارؽ بعوالميا  ،وقد انفتح الشاعر في عممية االستيحاء ليذا

التوظيؼ لمحروؼ مف روافد قرآنية مبتدئاً ىذا التمثيؿ بماىية الرمز الحرفي
ومختماً باستثماره االنشائي

()21

 ،فاالحاطة بادؽ تفاصيؿ ىذه المغة الصوفية

كانت ىاجس الشعراء الحروفييف  ،وقد تعاطى الشاعر كثي اًر مع ىذه المفردات
مثؿ مفردة ( النقطة والحرؼ) لتمقي محموالتيا المرجعية عمى نص الشاعر ،
ولعؿ اىـ ىذه المرجعيات ىي المرجعية الصوفية التي اتاحت لممتمقي االستغراؽ

بنصو الحروفي المتسـ بشاعرية تعتمد التكثيؼ في المغة والقابمية عمى االيحاء

عبر مشيدية تمسرح النص وتجعمو مكتظاً بمشيدية الحروؼ  ،إذ يعمد الشاعر

الى تقنية التشخيص التي يستثمرىا في منتجو الشعري لكي يالمس مساحات

مغايره  ،فالتشخيص يعمد الى اسقاط الصفات االنسانية عمى الكائنات الجامدة

مف حيوانات ونباتات واالشياء المجردة الجؿ انسنتيا

*

 ،وىذا ما تجمى في

دواوينو  ،إذ تتمظير الحروؼ ككائنات حية  ،قسـ منيا يوقد الحرائؽ والبعض
اآلخر يحترؼ التزييؼ بشكؿ يجعؿ منيا كائنات انسانية  ،وفي ضوء ماتقدـ
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يمكف ليذه الحروؼ المؤنسنة بمشيدية حوارية اف تؤسطر النص عبر اسقاط

الشاعر لمصفات البشرية عمى ىذه الحروؼ  ،لتشكؿ كياناً غرائبياً اخر في

عممية انزياحية لخرؽ المألوؼ والجنوح الى اسطرة المغة  /الحرؼ  ،وبيذا شكمت

الحروؼ الصوفية خطاباً اخ اًر مغاي اًر بفاعمية القراءات االسطورية والحفر فييا
وقدرتيا عمى جعؿ الخطاب مفتوحاً لقراءات اخرى ولمتمقي آخر  ،وىذا ما

تمظير في نصو اقواؿ  ،إذ يسرد المبدع وبمشيدية حوارية واقعاً تخيمياً بيف

الحروؼ مستعيناً بالحروؼ والنقطة كمقابميف يفصحاف عف ثنائية الرجؿ والمرأة ،
إذ يقوؿ :

(( قال الحرف الحكيم لمنقطة الشاعرة :ـ
تعالي !

فأجابت النقطة تعال إلي!

قال الحرف

إذ جئتك عشقتك
واصبحت ساح ارً

وانا ال احب السحر
فأجابت النقطة.

ان جئتك ذبت فيك
واصبحت نبيو

والنبوة ال تصمح لمنساء

()22

فالنقطة دالة اسطورية وعالمة تتمركز بمحموالتيا الصوفية واقعاً ثقافياً ،

ودالالتيا عمى مستوى الخطاب متعدد  ،والشروع بقراءة اخرى يختمؼ عف

حموالت ىذه النقطة بداللتيا الصوفية التي تقترب مف الرؤيا االسطورية  ،التي
تعني انفتاحاً جديداً عمى التأويؿ وحفر في عمؽ المعنى واالنفالت مف المعنى
الحرفي  ،وقد ىيمف الحرؼ عمى الكثير مف النصوص الشعرية كآلية امتصاص
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وتشرب لمأساة المبدع  ،وكتعبير عف رؤيا العالـ الخاصة بأفؽ الشاعر وزمنو

المجنوف  ،فقد اصبح الرمز الصوفي كوناً واسعاً وآلية ترميزية مستثمرة مف قبؿ
الشعراء الجتراح مدلوالت جديدة  ،كالعزلة والتماىي في الموجودات

()23

 ،إذ

تمثؿ الذات  /النقطة قناعاً تتماىى خمفو االنثى لتمثؿ ثيمة اسطورية  ،فالداللة
الحقيقة لمحرؼ الرامز لمرجؿ  ،بقولو ( انا الرجؿ الحكيـ ) سيتـ تقويضيا بداللة

( الرجؿ الساحر) ،اال اف السحر يعمؿ عمى تزييؼ الحقائؽ وتشويو الواقعة ،
فيما تتمركز صورة االنثى حوؿ دالالت العطاء والحب الالنيائي (( فالعالمة في
بنائيا واشتغاليا ىي الشرط الضروري لعممية استيعاب الكوف ضمف اشكالو

الرمزية  ،التكتفي بتعييف ماىو موجود في العالـ الخارجي ،بؿ تسعى الى

توسيع التجربة االنسانية مف خالؿ منح ذاكرة المغة عمى سياقيا الثقافي لكي

تستوعب االستعماالت االستعارية لمكممات والكائنات واالشياء عمى حد

سواء))

()24

.

وفي نص آخر يؤسطر الشاعر النقطة كقيمة مؤنسة لتوليد داللة اخرى ،

تعبر عف داللتيا كعالمة في خطابيا الحقيقي  /الخطاب الصوفي  ،وىذا ما نراه

معمناً في نصو (( محاولة في انا النقطة )) إذ يقوؿ  :ػ
(( انا النقطة

انا بريق سيف االصمع البطين

انا خرافة الثورات وثورات الخرافة

انا معنى الالمعنى وجدوى الالجدوى

انا دم اخذتو السماء ولم تعطو االرض

انا بقية البقية لو

انا الفرات قتيالً ودجمة مدججة باالثم

انا الف جريح  ،ونون فتحت لبيا لمن ىب ودب ))
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إذ نجد النقطة كأشارة قارة في الترميز الصوفي وفي خطابو الذي يدؿ عمى

المكاشفة والتيجدات العشقية لمذات االليية  ،فيي دالة في المصطمح الصوفي
عمى الكينونة النيا تمثؿ مركزية الكوف  ،اال اف الشاعر انفتح في خطابو الجديد

عمى توظيفيا لمنقطة بجعميا مرك ًاز لمقمب والجسد والروح والرؤيا  ،لذلؾ انفتح
في استثماره لمنقطة بطريقة اخرجيا مف بعدىا الطمسمي الذي التمثمو اال الصفوة

مف الصوفييف الى داللة شعرية تتمظير بأسطوريتو الصورية المجسدة  ،وىذا ما
يجعؿ مف ىذه الحروؼ في دالالتيا مبتعدة عف االستثمار الحروفي في تجمياتو
الصوفية ف ػ (( العالمة التتخذ وضمف دائرة مكتفية بذاتيا  ،انيا تحوؿ

موضوعات العالـ نفسيا الى رموز  ،فمحظة التمثيؿ االولي ليس سوى حمقة

ضمف توالد داللي قد الينتيي عند حد بعينو  ،وقد تكوف المنطمؽ في سيرورة
التوليد مرئياً في العالمة ذاتيا ))

()26

وبيذه الطريقة تمدد الخطاب الصوفي

متمثالً بالحرؼ في نص الشاعر اديب كماؿ الديف عبر اسطرتو ليذه الحروؼ
بمشيدية تحاورية  ،تعبأ النصوص بعوالـ ادىاشية مفارقة لكينونتيا الحقيقية ،

وليصبح الخطاب الجديد منفتحاً عمى مساحات غير منتيية مف الدالالت يتعاطى
الشاعر مع الحروؼ كاشارات وعالمات ذات بعد مرجعي صوفي (( ضمف
وجية نظر الخطاب الشعري الجديد  ،فمـ تعد القصيدة( الداؿ) و(المدلوؿ )  ،بؿ

( داؿ )  ،عمى االغمب ويترؾ المدلوؿ لممستقبؿ  ،...الذي يفترض فيو اف يممؾ

حساً مفتوحاً ،لكف ىذه التالحمية القصوى مع المستقبؿ ،حيث االستفادة منو
واالرتداد إليو اليبقى في مستوى العالمة الصحيحة عمى الغالب  ،والرغبة اف

يكوف التعرؼ بمغة االحساس والحدس دوف المطالبة بالفيـ الرياضي ذي
المعادالت والتصورات المغوية والبالغية  ،إذ يجعؿ االستقباؿ االيجابي يسير الى

مداه ويحقؽ القبوؿ واالعجاب لممقبوليف)) ( ،)27وبيذا تمثؿ االنسنة بالرموز

الصوفية واسطرتيا شكالً مف اشكاؿ التوظيؼ الذي يمثؿ تغريباً اسموبياً يعتمد
االشارات  /الحروؼ كدواؿ مختزلة تفي بمحموالتيا المعبرة عف رؤى الشاعر
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 ،وقد اتجو الشاعر اديب كماؿ الدبف الى المنظومة

الصوفية بعالماتيا واشاراتيا العميقة كشكؿ مف اشكاؿ االقتراب مف الخارؽ ،

وىو ما تـ استدعاؤه في نصوصو الشعرية عينة البحث .
التراث والعنونة :
لـ يقؼ الخطاب النقدي الحديث في قراءتو لمنصوص االدبية وتحميؿ

بنياتيا وتفسير دالالتيا عمى مايسكف ىذه النصوص متوقفة عند المتف النصي ،
بؿ تمدد الى العتبات النصية كما ىي عند جرار جينت  ،او العنواف كما تظير

في كتابات شارؿ كريفؿ  ،او مايسمى بالنص الموازي  ،إذ اف ىذه المصاحبات

النصية تمنح المتف النصي فاعمية مضافة وحيوية تعمؿ عمى تحميؿ النصوص
وتأويميا

()28

ويعد المناص عتبة منفتحة عمى التراث  ،فالخطاب المبدع المرتبط

بمدونة امتو وتراثيا والمتواشج باالسس الثقافية لمجماعة  ،التي يتشكؿ فييا

الخطاب ينبثؽ تجمياً فنياً لو الفاعمية في ترسيخو لعالقة تواصمية بيف الذات /
المساف  ،ومستقبؿ يمتمؾ الفاعمية في تمثؿ ذلؾ التراث واعادتو مرة اخرى

لالرتقاء فنياً وابستمولوجيا  ،وترسيخ حضوره الخالؽ باالنفتاح عمى المرجعيات
الثقافية الحاضرة والماضوية لرصد الحالة الراىنة والشروع باتجاه افاؽ الخطاب

الثقافي التاريخي وادماجيا في االفؽ اآلني  ،الدايكروني عبر نافذة الغياب ،
التي تتمظير فييا ذاتية الذات  /المساف  ،إذ تشارؾ ىذه المرجعيات عمى تكويف

رؤية جديدة واكتناه واعي لالنساؽ التكوينية في اطار شبكة مف العالئؽ المعقدة
والمتألفة لتسويؽ آخر جديد يمتمؾ الفاعمية عمى اثراء افؽ المتمقي بتواصؿ

تضامني ينفتح عمى الماضي لتوليد دالالت تمنح الحاضر رمزية مضافة ،
فالتاريخ ىو ارشفة لما وقع في القديـ وقراءتو ليست عممية رصد الحداث تاريخية
واقعية حدثت في القديـ  ،بؿ ىي عممية استثمار وتعاطي مع ىذه االحداث التي

توحي بثيمات رمزية ومتخيمة لتكريس جدلية الحضور والغياب المؤسسة عمى
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الذات الميثولوجية والذات المبدعة  ،بيف ذات متجمية بشكؿ كامؿ  ،وماضي
حقيقي يتنافذ باشارتو وايقوناتو لتوليد خطاب جديد ف ػ (( العناويف بوصفيا عتبة

اولى  ،تظؿ في حيز الجزر المنعزلة  ،إف لـ تتفاعؿ بوصفيا نصوصاً موازية
مع النصوص التي تحفيا في ديناميكية تصنع مقدرات شعريتيا النتاج المزيد مما
يثري داللة النص ،وداللة معاف او رؤية لعوالـ داخؿ النصوص وخارجيا ،

بحيث تحدد تفاعالً داخؿ النص لتنطؽ بالمزيد مف المسكوت عنو))

()29

 ،لذلؾ

عممت التفكيكية الى رد االعتبار لميامش الذي ظؿ مغيباً ومسكوتاً عنو  ،لتعمف
عف أىميتو وفاعميتو التي التقؿ فاعمية ومركزية  ،إذ يسيـ اليامش في صناعة
دور كبير في احاييف كثيرة عف الالمفكر في بنى النص القاره في نسيج

تمظيراتو الجمالية ( .)30اف الحديث عف التجريب عمى ضوء النظرية الشعرية
الحديثة اليقصد بو التجريب الباطني او التجريب الوجودي المختمؽ المبني عمى
تجارب باطنية  ،بؿ يقصد بو التجريب الذي يؤسس عمى فمسفة التجاوز في

مسيرة االبداع  ،ويصبح ىذا التجريب آلية اجرائية غير محددة بكيفية مباشرة ،

ولعؿ عنواف النص الذي يمت الى مرجعية تراثية يعد شكالً مف اشكاؿ ىذا
التجريب  ،الذي ىيمف عمى بنية النصوص االبداعية الحديثة  ،وعد مف مكوناتيا
الفاعمة في عممية القراءة والتمقي ويتجمى ىذا التوظيؼ لمتراث في نصو ( اني

انا الحالج )إذ يقوؿ :

التقترب من ناري!

من نار قمبي وسري ،

التقترب

...

اخاف عميك من الصمب
اخاف عميك مما ترى

...
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التقترب

اييذا الحروفي الذي يقترح الحرف اسماً

()31

إذ يمثؿ (الصمب /النار) العنصر البؤري في البنية التركيبية لمنص الذي

انجز الدالة التاريخية لمخطاب بواسطة ىذه االشارات التي شكمت بمجموعيا

وفرىا الخطاب الجديد  ،فاالشارات التاريخية االساسية بمجموعيا
قراءة جديدة ّ ،
وبمشاركة العتبة العنوانية ( اني انا الحالج) تفتح النص عمى قراءات متجددة ،
فالخطاب المتموضع في المغة يمثؿ مكاف الذات بتنوع وحداتو الثاوية في الذاكرة

الثقافية وتمظيرات الوعي والتي تتجمى عمى شكؿ اشارات سميوطيقية لصناعة
خطاب جديد،حيث تتقنع الذات الشاعرة ،وراء حجاب تاريخي تمثمو

شخصية(الحالج)

ومتخيميا

المتأصؿ

التكويني

في

الوعي

الشاعر/الحالج)(،التمرد،الصمب) والذي انتجتو عنونة الخطاب كونو (( مفتاحاً
مركزياً يسيـ اسياماً فاعالً في فؾ شفرات النص واستيعاب رؤياىا ،فضالً عف
تدخؿ دواؿ عتبة العنواف تدخالً عميقاً في مناطؽ كثيرة مف مساحات المتف

النصي وتوجيو بناىا نحو قيـ داللية معينة))

()32

ترفد المكوف الخطابي وتسيـ

في انتاج الخطاب الجديد  ،إذ تصبح (الشخصية  /الحالج )  ،في المعطى
السميوطيقي التأويمي الذي يعمؿ عمى تمثؿ التاريخ واسترجاعو بقراءة أخرى ،
وتمثؿ حركية الفعؿ المضارع المقترنة بياجس الخوؼ الوجودي لمشاعر البؤرة

التركيبة المركزية لعالمة التيميش لموعي والبحث عف الحقيقة عبر تحوالت الزمف

لحركة الوعي متمثالً ب ػ ( الحالج )  ،وتجمياتو عمى مستوى الحضور والغياب ،
ويعد عالمة سميوطيقية جسدىا اآلخر المختمؼ في حركة الوعي وتحوالت

الذاكرة ف ػ (( النظاـ االجرائي الذي تحدثو فاعمية العالمات مف خالؿ التوالد
الموضوعي النصي بمستوياتو المتتالية ضمف سمسة ايونات تشكؿ بمجموعيا
منظومة تقفز عمى تفاعالت الفونولوجي والمساني عبر ومضات فاعمة تتحدد

بالطاقة الصامتة لكؿ حرؼ مف المعاني الموجودة ))
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الشاعر قد انفتح عمى معطيات التراث وتفعيؿ حموالتو الداللية النتاج دالالت
جديدة تتماثؿ مع روح العصر فممعنواف سمطة في تفكيؾ النص واعادة تركيبة
بوساطة الحفر في بنياتو الداللية  ،فيناؾ حبؿ سري رابط بيف العنواف والنص

وىذه العالقة تؤسس بقراءة تكاممية تستبعد اكتماليا بغياب احدى المكونيف ،

فاالشارات السميوطيقية تمتمؾ الفاعمية عمى التحوؿ عمى مستوى المدلوؿ ،
ليتجمى ىذا المدلوؿ كعالمة مف نوع آخر تومىء لمدلوؿ جديد  ،وىي شكؿ مف

اشكاؿ االنزياح او التحوؿ الداللي في اشكاؿ المجاز المتنوعة ،إذ يعمؿ ىذا

االنزياح ويتأثر ذلؾ التشكؿ النصي عمى التنوع لموصوؿ الى المدلوؿ الذي
يسكف التعبير الرمزي في الداؿ كعالمة نصية يعمؿ خالقيا الى الكشؼ عف اثر

عنونتيا في مخياؿ المتمقي

()34

.

وىذا مايظير في نصو إذ يقوؿ :

(( ال معنى لي إال حرفي ،

مرت سنة عارية من عمري  ،مرت عشرون .

الحرف انا  ،متيم بجنون الراء  ،صييل االلف .

بكاء الباء  ،ربيع الكاف  ،نزيف الحاء  ،صمود العين  ،انتبيوا ،
إذ تسرقني النون الى عريني اليومي  ،اضيع وافنى

انتبيوا راسي فوق الرمح إلو يبحث عن معنى (. )35

تحيؿ القراءة العنوانية عند الحفر في االرشيؼ الصوفي بحمولتو المعاصرة

 ،والداؿ عمى عممية البحث عف المعنى لتجسيد ايقونة الحرؼ تماىياً بصرياً بيف
طبيعة العنونة ببعدىا الداخمي وبيف الحموالت التي تفرزىا القراءة التأويمية لبنية

النص  ،إذ تدفع ىذه العالمات الى صناعة دالالت مغايرة يحددىا مؤوليا
بتقصى المبدع لمرؤى العالماتية واالنخراط مع اقواؿ المتصوفة ومكاشفاتيـ

تصريحاً او تمميحاً  ،فنص المبدع اديب كماؿ الديف يعمف عف محمولو االشاري
في تمظيره الصوتي الداؿ وفي طبيعة رؤيتو المكتنو لفضاء االعماؽ  ،اي
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حركية العالمات التي يخمقيا مف اجؿ الموازنة بيف تجسيده الحقيقي والوجود /

المثاؿ الثاوي في متخيمو  ،فضالً عف البنية التركيبية التي تظير تجميات
التعالقات بيف الدواؿ والمداليؿ النتاج االشارات بماىيتيا المزدوجة مؤسسة عمى
فاعمية الصوت والمعنى  ،إذ تشع العبارة ( انتبيوا راسي فوؽ الرمح )  ،كعالمة

سيموطيقية حاممة لمحموالت خطاب تاريخي تشكؿ في الوعي الثقافي لالحالة

الى حادثة ( الطؼ )  ،ووضع ( الرأس ) عمى الرمح  ،فكربالء تممؾ ارشفة

ىائمة مف االشارات السميوطيقية والتجميات الخارقة التي وشمت ارض الطؼ ،

فيي قارة في اليوية الجمعية وتمثالت الوعي فييا  ،النيا فعمت المفاىيـ النبيمة ،
فالرأس عمى الرمح يعد عالمة كونية غيرت المعادالت  ،وخمقت تفاصيؿ واقع
جديد  ،وقد عمد الشاعر الى التعاطي مع البعد الداؿ عمى الثورة  ،وعممية

البحث عف اآلخر المتماثؿ مع الذات  /لذلؾ شكؿ الرأس العالمة البؤرية التي

تموضع فييا الشاعر والعالمة السميوطيقية التي توحي بالمشترؾ الوجودي بيف
الذات الشعرية المتقنعة بقناع االماـ الحسيف(ع)  ،كشحنة يختفي خمفيا ليعبر
عف ىاجسو الوجودي  ،وتساؤالتو حوؿ تناقضات العصر ف ػ (( حركة النص انما

ننظر إلييا مف خالؿ التضامف المكوف لمشكؿ الكمي المتكوف الذي يترؾ لنا األثر
الداللي المتشكؿ في الفراغ لمنص جوىرية المتماثميف في المغة والفكر واالنطالؽ
بيما في كوف ميتافزيقي اخر لو وجود كوني ))(.)36

وتتجمى عتبة العنواف كمعطى استراتيجي يعمؿ عمى كشؼ السياؽ النصي

واظيار ماىيتو  ،فيو المعطى التوجييي الذي يؤسس آليات التحميؿ ومديات

القصد في تحديد المعاني إذ (( تنطمؽ الوظيفة التأويمية مف حمولة المغة وما

تستجمعو مف قابمية عمى االكتناز في بنيتيا وتراكيبيا  ،فيتيح االفؽ االجرائي في

تعدد قراءات النص واستنطاؽ المضمر الداللي في تجمياتو  ،بأعتبار اف ىناؾ
بعداً داللياً لمغة تتشكؿ منيا العالمات بما فييا مف خواص ))
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وتتجمى العتبة العنوانية المنفتحة عمى التراث في نص الشاعر(اشارات

التوحيدي) إذ يقوؿ:

إلي ..
إلي ّ
قال ّ :
اشار الى جبل الرؤيا فصعدت الى الجذر  ،االفالك قرأت األفالك قرأت
روح الطفل  ،عذاب االخطاء

حتى امتشقت كف السرد االعظم  ،كانت بيضاء .

وىبطت بجنح الطير وبنسيم الفجر  ،رذاذ الشطآن

()38

يحمؿ عنواف قصيدة (اشارات التوحيدي) داللة سميوطيقية تتجو الى
فضاءات صوفية عبر اضافة شخصية التوحيدي  ،الذي عرؼ بنزوعو الصوفي

 ،إذ يستجيب المتف النصي ببنيتو الحاممة لكثير مف العالمات ،التي تتظافر

لترسيخ الداللة الصوفية  ،ويفعؿ النص نحو شعرية الرؤيا  ،وىذا ما تؤكده
االيحاءات واالحاالت التي تسكف النص  ،وتتجمى الشخصية بشكؿ غير مباشر

لتمثؿ نسقاً سميوطيقيا مختمفاً  ،إذ اف الذات تعكس واقعيا عبر التنافذ مع

خطاب الماضي  ،ليصبح نسقاً سميوطيقيا في صناعة الخطاب الجديد  ،إذ ((
تشتغؿ العنوانات الداخمية لمقصائد بوعي مقارب آلليات العنونة المركزية في

عالقاتيا المفظية والداللية بمتونيا النصية  ،وتتكشؼ سميائية العنونة فييا عف

شبكة مف الصالت الدينامية التي تجعؿ مف ثريا العنواف ذات اشراؽ دائـ في

مساحات المتف ))

()39

.

ويمكف القوؿ اف الشاعر اديب كماؿ الديف قد تعاطى مع العنونة

بمعطياتيا التراثية ،مف خالؿ شعرنتيا واستدعاؤه لمكوف فني مكثؼ يعمؿ عمى
تفعيؿ الياجس الشعري ومغنطتو بالتراثي مف اجؿ خمقو لخطاب جديد برصده

لالشارات النصية التي ترمز الرؤية الشعرية وتكثؼ مف حضورية ىذا المكوف ،

الذي يمثؿ عنص اًر مفعالً لمسياؽ الشعري الجديد  ،إذ اف ىذه االشارات العالماتية
تضىء النصوص بمواقؼ فمسفية اوانطولوجية او لمتعبير عف نزعة وجودية ،
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فيذه العالمات ليست كياناتو جامدة او محايده  ،بؿ ىي رموز يمكف استثمارىا

لتقطير الداللة داخؿ الكوف الشعري  ،إذ تتتخطى ىذه المفردات حدود المفردة في
داللتيا التصريحية الى مديات الدالالت االيحائية والضمنية  ،بأدماج ىذه الرموز

العالماتية في بنية النص والنظاـ العالماتي لمغة ببعدىا الرمزي والتصريحي

لخمؽ ماىية اخرى لالشياء والثيمات بآلية توليديو تعقده  ،وىذا ماتجمى عمى
الشعر الحديث بتوظيفات منتجة ليذه الرموز  ،تجعؿ مف ىذا النتاج الشعري

يمتمؾ الفاعمية عمى تفجير الدالالت والمعاني بشكؿ مفتوح  ،وىذا ما يعطي

النص الشعري تكثيفاً وفاعمية عمى المعاني غير المحددة .
االغتراب الذاتي :

ظاىرة االغتراب ليست بالحديثة  ،فيي مقترنة بوجود االنساف  ،فمنذ نشوء

الوعي االوؿ لالنساف وتساؤالتو الوجودية  ،اصبح االغتراب ثيمة مركزيةشكمت
اىتماماً واسعاً في الحقوؿ المعرفية  ،فييغؿ مثالً يرى اف االغتراب شكؿ مف
اشكاؿ انفصاؿ الذات البشرية عف محيطيا االجتماعي  ،ويعرفو حميـ بركات

بانو صيرورة تتشكؿ بتحوالتيا الثالثة  ،وتكوف متصمة اتصاالً وثيقاً  ،إذ تمثؿ
المرحمة االولى وضع الفرد في البناء االجتماعي  ،اما المرحمة الثانية فمتعمقة
بوعي الفرد في عممية تشكؿ ىذه المرحمة  ،في حيف تتعمؽ المرحمة الثالثة

بياجس االغتراب الذي يظير عمى سموكو االجتماعي وواقعو السيكموجي في

عممية التعامؿ مع المحيط

()40

.

ويمكف رد ىذا المفيوـ في سياقو االدبي الى الخطاب المقدس  /القرآف

وثيمة عروج آدـ عميو السالـ الى االرض *  ،ويتخذ االغتراب اشكاالً متعددة ،

فيناؾ االغتراب الثقافي والوجودي  ،والذاتي  ،والنفسي والفمسفي والنصي

()41

،

وقد عاش االنساف العربي والمثقؼ بشكؿ خاص االغتراب في تمثالتو المختمفة ،

وتمخض عف ذلؾ استجابات باشكاؿ متعددة منيا ما يمثؿ باالنسالخ عف الواقع

 ،وتخميو عف مركزيتو او باالندماج مع تفاصيؿ الواقعي واالنخراط في مؤسساتو
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ويعد االغتراب موضوعاً مركزياً وىاجساً شغؿ الشعراء والمفكريف في كتاباتيـ

االبداعية  ،ولعؿ لتفاصيؿ الواقع المعقد سبباً في جعؿ ىذه الثيمة تشكؿ بعداً
رئيسياً مف اىتماميـ  ،إذ اف المبدع في صراعاتو مع متضادات الواقع  ،وتطمعو
الالمنتمي في التجاوز والمغايرة جعمو يحيا حالة االغتراب  ،وىي نتاج احساسو
بوجوده وارتباطو بيذا الوجود ف ػ (( كمما كانت التجربة عميقة ذات بعد نفسي

وايديولوجي متجذر في حقؿ المكاشفة والمحاورة  ، ...مع الحياة كانت اعمؽ

واوسع رؤية ))

()42

فالمبدع العربي شاع اًر وروائياً يعيش تناقضات الواقع وازماتو

وانتكاساتو المؤلمة  ،االمر الذي جعمو يعيش االغتراب الوجودي عف طريؽ
مثيرات االغتراب الذاتي وىي اليروب  ،والضياع والعجز وااللـ

()43

.

وقد حممت اسموبية الشاعر اديب كماؿ الديف عبر استدعائو لمرموز الدينية

والميثولوجيات مف اجؿ تكثيؼ تجربتو االبداعية واستثماره السموبيات نصو ليكوف

ذات فرادة  ،مف حيث طريقة االستثمار الشعري وتفعيؿ فضاء نصو الداللي
بتكثيؼ الوقائع والدالالت االسموبية المتقاطعة في فضاء نصو لتظير تجربتو في

انفتاحيا الداللي وتوليده المتواصؿ  ،إذ تعمؿ ىذه الفاعمية عمى ديمومة ىذا

االستدعاء مف حيث القدرة عمى صناعة المفارقة والتماىي في كياف التجربة
االبداعية ويشكؿ االغتراب بالمثيرات القرآنية تجؿ مف تجميات االغتراب الوجودي
 ،إذ يعمؿ ىذا االستدعاء لمثيمات عمى تسويؽ ىاجسو الالمنتمي ونزوعو
الوجودي وفي ذلؾ تكثيؼ لرؤيتو وتبئير لموضوعاتو وتمركزىا حوؿ دالالت

معينة تخص النص وتعمؿ عمى جدتو  ،فالشاعر يعمؿ عمى توليد النص الغائب

الذي يتجمى بأحتفائو بو لتوليد خطاب جديد يؤسس عمى شحنو بكؿ ما ىو جديد
ومختمؼ بتوظيفو لمحموالتو المرجعية ثـ التعاطي معيا لتكتمؿ تجربتو الجماليةف ػ

(( مغامرة الشاعر تكمف في قدرتو عمى التجاوز واالنجاز  ،وكمما حاوؿ الشاعر
كسر اسوار الروتيف ومواد الواقع الجاىز  ،واستيطاف القيـ الجمالية التي تحقؽ

عنصر االدىاش والمفاجأة الى جانب اليقيف الفكري ػ يكوف ػ عبر ذلؾ قد
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تصاىر مع المغة وامتمؾ القيا الخاص دوف اف تسقطو في شباكيا الناعمة

المغرية ))

()44

.

في نص الشاعر  :ػ

(( ىكذا ألقيت في البئر
القاني اخوتي

وعادوا الى ابي عشاء يبكون
قالوا يا ابانا قد اكمو الذئب
فبكى ابي ،

وكان شيخا جميالً

حتى اخضمت لحيتو باالسى والحروف

كان السيارة  ،إذ وصموا الى البئر

ما قالوا  :يابشرى غالم

بل قالوا  :وآسفاه ىذا ىالم ))

()45

حيث يستدعي الشاعر الفكر الديني بمرجعيتو القرآنية  ،ويوظفيا كعينة في

نصو ليعكس اقصى درجات االغتراب الوجودي وانفصاؿ الذات عف ذاتيا عبر

توظيفيا لمثيرات االغتراب  /االنحراؼ  /االلـ  /االستالب  ،وىذا ما جعؿ
الشاعر يغترب عف ذاتو  ،فقد استدعى الشاعر الخطاب بمرجعيتو القرآنية
بأستثماره الشاراتو الداللية وتوظيفيا في نصو والعمؿ عمى توليد خطاب جديد

مكتنز بمحموالتو الداللية ،وبالشكؿ الذي يجعؿ النص ينفتح عمى اكثر مف تأويؿ
سميوطيقي ثقافي باالفادة مف التراث وفي ذلؾ داللة عمى (( اف ىذا الترميز ،..

يحوؿ الرمز الى رؤى متشابكة تنطوي عمى مداليؿ عدة فييا مف االختراؽ
والتجاوز ما يجعميا تقتحـ حاجز العرؼ والعادة والعقيدة ))( (،)46فالبئر ،واالخوة،
والذئب )  ،منظومة عالماتية تـ التعاطي معيا مف قبؿ الشاعر لتصبح منسجمة

مع ىاجسو الوجودي ونزوعو المتقاطع مع الواقع  ،فأنبعاث يوسؼ مف جديد ،
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ىو انتاج لذات الخطاب في ىذا الزمف عمى المستوى الدايكروني  /اآلني  ،وقد

تـ استثمار االشارات السميوطيقية  ....في النص المقدس  /القرآف *  ،فتصوير

مشيدية االلقاء في البئر ىي اشارة مف اشارات الخطاب السابؽ  ،وىذه االشارات

ستفعؿ مف جعؿ الخطاب الجديد  ،مفتوحاً عمى قراءات اخرى  ،إذ عمؿ الشاعر
عمى احداث مفارقة

التغيير اتجاه الحدث القصصي بتقويض شارة الخروج

وكسره الفؽ التقوقع في عدـ التعاطؼ مع يوسؼ ىو انتاج لخطاب جديد يتضاد

مع الخطاب بمرجعيتو االصمية  ،بأشاراتو وعالماتو السميوطيقية  ،ليعمؿ عمى
صناعة وعي جديد ولينتج دالالت تتمحور حوؿ اغتراب الشاعر والتعبير عف
تجربتو المعاصرة  ،باالتكاء عمى ثيمات النص بمرجعيتو القرآنية  ،فقد تعامؿ

الشعراء مع الزمف بأحساسيف (( احساس ذاتي محض حيث يعبر الزمف جزءاً
مف الذات وصورة في الداخؿ  ،فيدركو ادراكاً بايموجياً  ،واحساس واقعي حيث
يصير الزمف جزءاً في االشياء وواحداً مف الظواىر فيدركو ادراكاً بعدياً وتصير
ىناؾ مسافة بيف الشاعر والزمف ذاتو ))

()47

آخر إذ يقوؿ :

 ،ويتجمى اغتراب الشاعر في نص

(( ىكذا القيت في النار

بعد اضرم النار اىل اور
ال ابراىيم والقوه فييا ،

انتبيوا إلي .

كنت اغرق في الدمع اىمو .

قالوا  :انو من اتباعو فالقوة في النار ايضا

.....

واذا كانت النار عمى ابراىيم برداً وسالما
فإنيا لم تكن لي

سوى نار من األلم والحقد والحرمان
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()48

إف النص بأشاراتو وتكوينو السميوطيقي يشحف النص بفضاء تراثي تغذيو

المرجعية القرآنية * بعالماتيا ( ابراىيـ  ،اور  ،النار )  ،وىذا الخطاب تـ تشربو
في الخطاب الجديد  /نص الشاعر وبالتماىي مع شخصية ابراىيـ او الوقوؼ
عمى مقربة منو في نفس الوقت  ،الجؿ التعبير عف اغتراب الشاعر الذي ال

يزاؿ متواصالً في عممية الخروج عمى سمطة المؤسسة ونسقيا الميمش لآلخر ،
وبيذا يصبح اديب كماؿ الديف ىو عود آخر في مواصمة الخروج وتقويض
االنساؽ المييمنة  ،وقد شكؿ العنواف بتجسيداتو التراثية بؤرة فاعمة في تثوير ىذا

االثر في عممية قراءة الخطاب المقدس  /القرآف بشكؿ آخر ينصير ويتماىى مع
تفاصيؿ الذات الشاعرة ف ػ (( القناع كزاوية لمرؤية الى العالـ لـ يبؽ في ىذه

التجربة مف استدعاء الوعي التاريخي  ،بؿ استدعاء الوعي فوؽ التاريخي ،
بمعنى اف الذات في التجربة لـ تبؽ مدفوعة الى القناع تحت ضغط الضرورة ،

ضرورة العالقة مع الواقع المأساوي  ،بؿ اصبحت مجذوبة اليو بفعؿ الرغبة في

السيطرة عمى الواقع والتعالي عمى ىمومو ومشكالتو ))(. )49

ويستدعي الشاعر ثيمة الطوفاف في نصو الشعري إذ يقوؿ :

(( ىكذا القيت في الطوفان

كان نوح يييء مركبو لوحا فموحا

ويدخل فيو من كل زوجين اثنين

كنت اصرخ

يارجالً صالحاً

يارجالً

خذني معك ))

()50

الى اهلل
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ففي ىذا النص يتجو الشاعر الى التراث بعدة ثيمة مركزية تتحدد عمى

مساحة النص كونيا مادة االنتاج المكتظ والمجاؿ المنجز لمرؤيا بارث حضاري
يؤمف بقابمية ىذا االرث عمى اف يكوف رسالة تواصمية بيف المبدع والمستقبؿ ،

والشروع بعممية البحث عف االنساؽ الثقافية المؤطرة ليذا العقؿ في

عممية

التماىي لتقانات الخطاب  ،الخطاب الجديد بطوفانو وعبثيتو وتساؤالتو الوجودية
مع مشيدية الطوفاف بجذوره القرآنية  ،إذ تتجمى صرخة الشاعر ليبوح بطوفانو

الذي يؤسطر معاناتو االبدية في نصو  ،ليعبر عف اغترابو الذاتي في تفاصيؿ
واقعة  ،فيتمرىء النص بأشاراتو الى حادثة الطوفاف التي تظير بحموالتيا

الرمزية لتشحف الفضاء المكاني بياجس البحث عف النجاة  ،وىذا ما يؤكده
طوفاف الشاعر الذي تظيره تحوالت النص وعالماتو المنسجمة مع تجربتو

الوجودية ف ػ (( ولع شعراء الحداثة باستحضار الشخصيات التاريخية ودفعيـ الى

االغراؽ في تحميؿ الشخصيات المستحضرة بعداً نفسياً وايحائياً غاية في التعميؽ
وااليحاء الشاعري العميؽ فقد دفعيـ الى تحميؿ الشخصيات التاريخية مداليؿ
ال تحممو عمى االطالؽ  ،كنوع مف الغربنة في استحضار الشخصيات التاريخية

ومحاورتيا والعبث بأدوارىا حرفيا مف الشاعر عمى التفعيؿ االيحائي لمموروث
التاريخي وتوظيفو بما يتوافؽ ولساف الواقع الحالي ))

()51

.

اف المبدع إذ يسرد اناه الغارقو في طوفاف ىذا الوجود فأنو يفصح عف

مشيدية اخرى لمعانات االنساف وبحثو عف الخالص  ،وىذا ما يظيره عنواف

النص بحموالتو الداللية ( قصيدتي االزلية )  ،إذ يرمز العنواف الى واقع جديد
اليختمؼ عف واقع االنساف وطوفانو االوؿ ف ػ (( االنا في شمولية تفكيرىا تنتج

خطاباً متأث اًر بالمعطيات الخارجية  ،وتخطط لمصمحتيا كمشروع سمطة تعمؿ
عمى تنمية االستدراكات الداخمية ليا ...عمى اساس كونيا انا متجددة منتجة
لمكتابة  ،فأنيا تقتنص مفرداتيا مف مجرات التأثير القرآنية والوعي الذاتي ،

ومدخالت الواقع ))

()52

.
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وقد انتجت السميوطيقا التأويمية ومف خالؿ التناغـ بيف بنية نصية جديدة ،

وانساؽ سميوطيقية جديدة مستقبؿ جديد يمتمؾ القدرة عمى فؾ شف ارت الخطاب
المنفتح عمى ثيمة الطوفاف لصناعة وعي آخر .
الخاتمة :
بعد القراءة والتمقي لنصوص الشاعر اديب كماؿ الديف وتحميؿ نصوصو
لموقوؼ عمى تجميات اآلخر السميوطيقي توصمت الدراسة الى النتائج التالية  :ػ

 .1شكؿ اآلخر االسطوري بثيماتو وبعده الترميزي مساحة كبيرة مف خطاب
الشاعر الجديد  ،بتعاطيو مع عالماتو واشاراتو المكتنزه بتكثيؼ عالي ثـ
التعاطي معيا النتاج حموالت داللية جديدة  ،يمكنيا عمى االنتاج والتوليد

بأختالؼ اآلفاؽ التاريخية التي تجترحيا القراءة المؤسسة عمى التمقي والتأويؿ
.

 .2انفتاح الشاعر عمى اآلخر الصوفي بتحشيده لعالماتو وايقوناتو النتاج
خطاب جديد ينزاح عف حموالتو في مرجعيتو الصوفية واسقاطو لصفات

التماثؿ عمييا وتماىيو معيا وصناعتو لعوالـ غرائبية ادىاشية تعكس
الحروؼ بمشيدية تحاورية واسطرتو ليذه التحاورية بخمقو لعوالـ غير معيودة

.

 .3شكمت العنونة التراثية مجاالً خصباً بعالماتيا ومحموالتيا الثقافية  ،كونيا
مجاالً مغذياً لنص الشاعر  ،يمكف توظيفو لخمؽ آخر ثقافي جديد يوائـ
المبدع مف خاللو عمى التعبير عف تفاصيؿ تجاربو المعاصرة وانتاج ثيمات

جديدة بالتعاطي مع العنواف بعالماتو القارة في البنية النصية .

 .4اعتمد الشاعر في تعبيره عف استالبو الذاتي آلية استدعاء الشخصية القرآنية

وثيماتيا بشكؿ يثمر ابعاداً جديدة في عممية تفعيؿ المنظومة العالماتية في
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الخطاب المقدس لتكريس خطاب سميوطيقي جديد ينتجو ىذا االستدعاء

والمتجمي في نصو االبداعي .
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المعطيات الموضوعي ة داخل األوالنية  ،فالمشاعر والنوعيات التتجمى اال بعالقاتيا بثان

.


الثالثانية  :وتبنى ىذه المقولة عمى اساس عالئقية رابط المقولة االوالنية بالثانيانية

وتبرر ىذه العالئقية بين المقولة االولى والمقولة الثانية اال يتوسط المقولة الثالثة

بدرجيا في عالقة  ، ..فالثالثانية  ،تقف عن السنن الثقافي والرمزي والمغوي ،
وبوساطتيا يمكن لالنسان االمساك بالثاني اي الوقائع واالحداث  ،ينظر مطاردة

العالمات  42 ،ــ. 46

 .6ينظر اتجاىات التأويل النقدي من المكتوب الى المكبوت  ،دراسة محمد عزام ،
منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب  ،وزارة الثقافة  ،دمشق  ،ط، 2008 ، 1

186ــ 190؛ وينظر كذلك السميولوجيا االجتماعية  ،د .بوعزيزي  ،مركز دراسات
الوحدة العربية  ،ط 22 ، 2010 ، 1ــ . 23

 .7ينظر اتجاىات التأويل النقدي من المكتوب  ...الى المكبوت . 190 ،

 .8التراث والحداثة في الشعر العراقي  1950 ،ــ ، 1980شفيق الكمالي انموذجاً  ،عبد
المطمب محمود  ،ماجستير  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد . 17 ، 1997 ،

 .9ينظر التجميات الفنية لعالقة االنا باألخر من الشعر العربي المعاصر  ،د .احمد ياسين
السميماني  ،الناشر  ،دار الزمان لمطباعة والنشر والتوزيع  ،دمشق ،سوريا ،ط، 1

. 151 ، 2009

 .10االعمال الشعرية الكاممة  ،اديب كمال الدين  ،المجمد االول  ،منشورات ضفاف  ،ط1
167 ، 2015 ،

 .11سيميائية الخطاب الشعري في ديوان مقام البوح . 162 ،

 .12االعمال الشعرية الكاممة  ،اديب كمال الدين  ،المجمد الخامس  ،منشورات ضفاف ،
لبنان  ،ط. 26 ، 2019 ، 1

 .13ينظر اتجاىات التأويل من المكتوب .....الى المكبوت  188 ،؛ وينظر كذلك سيرورات
التأويل من اليرمسية الى السيميائيات ،سعيد بنكراد  ،الدار العربية لمعموم  ،ناشرون ،

منشورات االختالف  ،الجزائر  ،ط. 328 ، 2012 ، 1

656

Website: jedh.utq.edu.iq

Email: utjedh@utq.edu.iq

 .14ينظر وحدة النص وتعدد القراءات التأويمية في النقد العربي المعاصر  ،د .ايمان عيسى
الناصر  ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر  ،بيروت  ،ط. 87 ، 2011 ، 1

 .15االعمال الشعرية الكاممة  ،اديب كمال الدين  ،المجمد الثاني  ،منشورات ضفاف ،
لبنان  ،ط. 170 ، 2016 ، 1

 .16الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية  ،قراءة نقدية لنموذج انساني معاصر ،
د .عبد اهلل الغذامي  ،كتابة النادي االدبي الثقافي  ،ط. 324 ، 1985 ، 1

 .17قصيدة النثر العربي التغاير واالختالف  ،ايمان الناصرة  ،دار االنتشار العربي  ،بيروت
 ،لبنان  ،ط. 132 ، 2007 ، 1

 .18االعمال الشعرية الكاممة  ،المجمد االول  306 ،ــ. 307

 .19المغة والتأويل  ،مقاربات في الييرمنيوطيقا الغربية والتأويل االسالمي  ،عمار الناصر ،
منشورات االختالف  ،الجزائر  ،الدار العربية لمعموم  /ناشرون  ،ط. 95 ،2007 ، 1

 .20الحداثة الشعرية في الشعر العربي

ادونيس انموذجاً  ،سعيد بن زرقة  ،ابحاث

لمترجمة والنشر والتوزيع  ،لبنان  ،ط. 287 ، 2004 ، 1

 .21ينظر اضف نونا  ،قراءة في (نون) اديب كمال الدين  ،د .حياة الحباري  ،الدار العربية
لمعموم  /ناشرون  ،بيروت  ،لبنان  ،ط. 11 ، 2012 ، 1



يرى عبد القادر فيدوح (( ان الحقل الداللي لمسوغات الحرف في شعر اديب كمال

الدين ينزاح عن االستعمال الوظيفي المعياري لمدلول الكممة والحرف عمى وجو
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