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العتباث النصيت يف شعر سعدي يوسف  -قصيدة "كيف كتب األخضر بن
يوسف قصيدته اجلديدة؟" أمنوذجا

د .حمد محمود محمد الدوخي
كمية التربية  /قسم المغة العربية
مدخل

أخذ الجانب المرئي مف النص األدبي مكانتو الموازية لمجانب الذىاني ،ولـ تعد

تكتمؿ عدة داللة النص إال بالتعرؼ عمى ىذا الجانب ،فقد أصبح نمو النص يؤشر وفؽ

متكآت تحددىا القراءة البصرية ،أي قراءة عتباتية ِّ
تجزء العمؿ إلى أماكف نصية تبدأ مف
المكاف النصي األصيؿ وىو (العنواف) وصوال إلى آخر األماكف النصية المتملمة بػ

(المالحظات أو اليوامش) .إذ ُّ
تعد عممية استقراء (العتبات النصية) مجسة استقرائية
رئيسة في فتح مغاليؽ العمؿ األدبي ،بوصفيا موجيات قرائية ال يمكف الحياد عنيا في

تحري تسمية العمؿ وتوصيؼ وجيو الداؿ.

ففي الشعر  -وىو مجاؿ بحلنا  -أخذ السطر الشعري ،الذي اعتمى منصة

البيت الشعري التقميدي ،والذي يعد الريشة األساس التي يرسـ بيا الشاعر نصو ..أخذ
يشكؿ النص ويضع القارئ في متاىة
(ىيئة تصنعيا القراءة)

()3

()5

وسط ترسيـ نصي يتطمب ىندسة خاصة

()8

وفؽ

أي أف الشكؿ يحاوؿ أف يقدـ صورة كمية لمنص عمى شكؿ

عتبات بواسطة تنظيـ السطر الشعري ِّ
بعده الصانع األساس لمتعتيب في النص .
()4

ونحف ىنا بصدد استقراء ذلؾ في نص لشاعر (ميـ) في مدونة القصيدة العربية،

وىو الشاعر (سعدي يوسؼ) الذي البت أىميتو ىذه مف خالؿ تجربتو التي تؤكد استنادىا
إلى (عقؿ شعري) لـ يدع (الحمـ الشعري) ينفرد ببناء القصيدة بتدفؽ (موىباتي) أو
إليامي ،بؿ ظؿ ىذا العقؿ مراقبا يسير الى جانب ىذا الحمـ عمى طوؿ خط ىذه
التجربة . .فإذا كاف الرعيؿ األوؿ مف جيؿ الرواد _ متملال بالسياب _ (منفعال) يقصد
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العتبات النصية في شعر سعدي يوسؼ  -قصيدة "كيؼ كتب األخضر بف يوسؼ قصيدتو...
د .حمد محمود محمد الدوخي

الخرو َج مف الحظر الشعري الذي فرضتو قصيدة الشطريف ،فاف الرعيؿ اللاني مف الجيؿ
االنفالت مف سطوة االجتياح البالغي التيويمي
متملال بسعدي -كاف (متعقال) يقصدَ
الذي وسـ ىوية القوؿ الشعري العربي منذ البدايات ،لكي يخرج بيذا القوؿ الى مناطؽ

استدالؿ تفرؾ ممفوظاتيا في (ما وراء الصورة الشعرية)( ..)5لذا نراه في وقت مبكر

يستقطب مؤلرات حديلة تعيف في نفخ ىواء صالح في رئة القصيدة ،فعمى سبيؿ الملاؿ :
استلمر تقانة (الكاميرا) أو البناء السينمائي لممشيد في قصيدتو (أبراج في قمعة سكر/
برنامج تمفزيوني  -شعري)

الشيخ)

()7

()6

التي كتبيا عاـ  .5964كذلؾ في قصيدتو (صور مف باب

وىي لالث صور مبنية بتشكيؿ شعري صاعد حيث تتكيء األولى عمى

المشيدية الواقعية ،بينما تسخر اللانية طاقة فف الرسـ ،في حيف تتخذ اللاللة مف الحركة

اليومية دليال شعريا ليا ..أضؼ الى ذلؾ قصيدتو (العمؿ اليومي( .5978 ))8التي تشيد
بنيتيا عمى التغذية الداللية التي تؤمنيا فاعمية اإليقاع سمعيا وبصريا ..وكؿ ذلؾ مبرز
عمى قيمة (العقؿ الشعري) وشواىد وعي (سعدي) الشعري كليرة وتمتد مع طوؿ خط

تجربتو( ، )9ولكني أشير الى ذلؾ ىنا لكي أعطي إشارة الى منزلة (سعدي) الشعرية بيف
المنزلتيف  :منزلة (الحمـ الشعري) ومنزلة (العقؿ الشعري) ولكي أميد لتقصي قصدية

البناء العتباتي في نص لو كتبو في  .5976/6/59وىو (كيؼ كتب األخضر بف يوسؼ
قصيدتو الجديدة؟) حيث يقوـ ىذا النص بالكامؿ عمى تعتيب نصي يشرع بالبناء مف

العنواف ،بوصفو أقنوـ العتبات النصية ،والى نياية النص التي جاءت موقعة باليوامش..
العتبة المقدسة  -نصياً  :العنوان

العنواف :ىو ا لموجز المكلؼ لمحياة الشعرية التي يعيشيا النص عمى الورقة،

والعنواف  -بوصفو (التسمية األساس)  -في جميع الحاالت ىو تعييف وتحديد وتمييز
وميلاؽ وانتماء

()51

ِّ
يشكؿ (زاوية نظر تمخص
فيو العتبة المقدسة نصياً ذلؾ ألنو

المعطيات الموصوفة وتوجو وترسي قواعد لمقراءة والتأويؿ وانتاج المعاني)( ..)55ونالحظ
عمى ىذا العنواف أنو قائـ عمى بنية سؤالية تستدعي قراءة استبطانية تفرز المستشكؿ بيف
الػ (كيؼ) الذي يستوجب _ بطبيعتو _ إجابة منطقية ،وبيف (الجديدة) التي تستمزـ كشفاً
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مستنتجاً ،فيو لـ يقؿ (األخرى) لتكوف قصيدة مضافة الى ما سبؽ ..بؿ قاؿ  -وبقصدية

حادة – (الجديدة) لتأخذ ىوية المغايرة واالنحراؼ عف مسار المألوؼ ،لذا انتظمت فييا
عتبات النص إشار ٍ
ات ضوئيةً عمى طوؿ الطريؽ القرائي لتوشيج ميمة مد الخط
الستراتيجي لمداللة الى الكؿ الشعري ،وسنبيِّف المخطط البياني ليذه القصيدة في ضوء
حركة تستدؿ بالخريطة التي تقرىا طبيعة ىذا الػ (كيؼ) التي بنتيجتيا تتجمى (جػِْدةُ ) ىذه

القصيدة ،أي بياف فاعمية العتبة النصية بوصفيا مكاناً كتابياً ،في ضوء االستدالؿ بقراءة
فاحصة تعمؿ عمى ربط ىذه األمكنة الكتابية ببعضيا لمتعرؼ عمى الييكؿ العاـ لمقصيدة،
إذ تتكوف القصيدة مف خمس عتبات ،لكؿ منيا متنيا الشعري المستقؿ ،وكميا تدور حوؿ

معالجة الػ (كيؼ) الكتابي لمقصيدة..
العتبة األولى

يتشكؿ متف ىذه العتبة مف استيالؿ ومتف عمى شكؿ (ممحوظات) وتعميؽ..

حيث يتسمط عمى عتبة االستيالؿ سارد خارجي يشرح حاؿ بطؿ القصيدة (األخضر بف

يوسؼ) إذ يدعـ ىذا السارد حاؿ البطؿ منذ البداية بسياؽ رمزي فاعؿ تتبدى فاعميتو عف
طريؽ المرجعية التكوينية التي يرتكز عمييا ىذا السياؽ ،فاالستيالؿ يملؿ عتبة ميمة،
فيو (العتبة الفاصمة بيف الكتابة والالكتابة ،بيف النص والالنص ،والجسر الفاصؿ بيف

الواقع والمتخيؿ)

()58

وىو _ أيضاً _ عتبة ميمة ففيو (يجد القارئ مسحاً أولياً لكؿ

عناصر البناء)( ..)53وىنا نعرض االستيالؿ – باعتباره عدسةً ناشطةً تتسمط عمى

تخطيط مالمح الكيؼ الشعري – أماـ شاشة القراءة :

مرت عميو سبعة أيام ،وىو ال يكتب .كان يق أر حتى توجعو عيناه .يتمشى ظي ار في
الحديقة.
وليال ..يتمشى عمى رمال وىران البحرية.
قالت لو صديقتو  :إنك لم تنم منذ ستة أيام
قال ليا  :لم يبق من األصدقاء غيرك.
إنو _ عمى أي حال_ شخص غير متزن ،وان بدا شديد اليدوء .وألنو غير متزن،
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د .حمد محمود محمد الدوخي

وألنو مشتت الذىن ،وألنو لم ينم منذ ستة أيام ...لم يستطع أن يكتب
قصيدة .إال أنو دون ىذه الممحوظات ،خشية أن ينساىا

()41

ليتضح مشيد السياؽ الرمزي ،وىو اإلشارة الى (قصة الخمؽ) في ميلولوجيا
األدياف واألساطير ،وذلؾ مف خالؿ قولو (مرت عميو سبعة أياـ وىو ال يكتب )..وقولو
(انؾ لـ تنـ منذ ستة أياـ )..فإذا كاف المخموؽ في ىذا العمؿ ىو (القصيدة) فاف الشاعر
قد أحدث انقالبا في بنية تضميف ىذا الرمز (قصة الخمؽ) فيو عمى العكس لـ (يعمؿ/
يكتب) لمدة ستة أياـ ،ولكنو في اليوـ األخير بدأ (العمؿ /الكتابة) وىذا الفعؿ ىو بؤرة ما

فصؿ لنا حاؿ بطؿ القصيدة (شخص غير متزف واف بدا شديد
قدمو االستيالؿ الذي َّ

اليدوء ..الخ) والذي  -أي االستيالؿ  -فتح الطريؽ لالنتقاؿ الى المكاف الشعري اآلخر
وىو الػ (ممحوظات) وذلؾ بتمييده لو ( :إال انو دوف ىذه الممحوظات خشية أف ينساىا)
وبعد ذلؾ يبدأ متف عتبة الممحوظات (العشر) التي تواصمت مع السياؽ الرمزي مف ٍ
جية،
وذلؾ عبر صبغة القداسة التي يتوفر عمييا عددىا الموازي لموصايا العشر وبذات الدليؿ

المليولوجي ،وعبر حليا التوصياتي..ومف جية أخرى صورت الكيؼ الكتابي لمقصيدة
وىي في م راحميا االولى ،أي تدويف الدفقات االولى التي تسبؽ الكتابة عمى شكؿ
ممحوظات كما يبيف شكميا الكتابي ،إذ أخذت عنواناً داخمياً خاصاً بيا (ممحوظات) مؤكدة

انفصاليا عف سمطة السارد الخارجي لصالح (سارد /شاعر) ولتأخذ شكالً بصرياً وفره

التنييج العتباتي ليفعؿ _ داللياً _ كونيا ممحوظات :
ممحوظات
 ال تقمب سترتك األولى حتى لو بميت.

 فمتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغموب
 ال تسكن في كممات المنفى حين يضيق البيت.
 ال تأكل لحم عدوك.
 ال تشرب ماء جبين
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 ال تنيش راحة من يطعمك األزىار
 لمضيف الدار ،ولكن ليس لو أىل الدار.
 من يسأل يعط  ...سوى الحب.
 في الشيخوخة قد يبدو الشعر األبيض أسود.
 يبتديء الخائن بالمرأة.

()41

ويظير انفصاليا عف حكـ السارد مف خالؿ شكميا الكتابي ومف خالؿ بنية إيقاعيا
الخارجي فقد جاءت كميا موزونة لتلبت أنيا عالمات بداية شعرية ..وبعد ذلؾ تعود

لمسارد سمطتو في توجيو البث في متف التعميؽ ،إذ يستأنؼ توصيفو لحاؿ البطؿ
(األخضر بف يسؼ) إزاء الكتابة الشعرية _:
حسناً ىا ىو ذا األخضر بن يوسف أمام ميمة أكثر تعقيداً مما كان يظن .صحيح أنو

حين يكتب القصيدة يفكر فميال بمصيرىا ...إال أن الكتابة تصبح يسيرة عندما
()56
ٍ
شيء ،لحظة ،رجفة ،ورقة عشب...
يستطيع التركيز عمى

لـ يقدـ السارد إشارة بيا شيء مف التقدـ الى الػ (كيؼ) الكتابي عند (األخضر
بف يوسؼ) في ىذه القصيدة :
أما اآلن فيو أمام وصايا عشر ،ال يدري أييا يختار...
واالىم من ىذا كمو  :كيف يبدأ ؟

()41

واشارة السارد لمكيؼ تتمركز في قولو (ال يدري أييا يختار) و (كيؼ يبدأ؟) فمف

حيث االختيار فاف إشارة السارد تتمظير في االختيار العشوائي لموصايا مف قبؿ الشاعر
ٍ
كأرضية تقوـ قصيدتو
لكتابة القصيدة ،إذ أنو يختار مف ىذه الوصايا العشر أربع وصايا
عمييا وبتسمسؿٍ غير منتظـ ..فيو يختار الوصية اللاللة أوال والوصية األولى لانيا واللانية
لاللاً والتاسعة رابعاً ،وعدـ االنتظاـ ىو المظير لقولو (ال يدري أييا يختار) أما مف حيث
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الػ (كيؼ) فمف ىذا االختيار تتمظير بداية (كيؼ) كتابي يعكس مدى حساسية الكتابة
لدى (سعدي) بحيث ترتقي الى محاولة تمليؿ مستوى التعقيد في (قصة الخمؽ) عمى

مستوى التصور اإلنساني ليا ..بعد ذلؾ تأخذ العتبات النصية (اللانية /اللاللة /الرابعة/
الخامسة) بنية تشكؿ موحدة ،إذ تتشكؿ كؿ عتبة مف عنواف داخمي يأخذ مف (الممحوظة/

الوصية) ىيئة لو ليتـ بو تأشير بداية حدود العتبة وإلعطائيا خريطة شعرية خاصة تسيؿ
ميمة قراءتيا ضمف ىذه الحدود ،وىذا مؤشر لفعؿ التأسيس العتباتي الذي قدمتو العتبة
االولى التي _ بدورىا _ شحنت فعميا في ضوء توجيو العتبة المتسمطة (العنواف

الرئيس) ..ومف مقطع شعري وعتبة تعميؽ.
العتبة الثانية

تُفتتح العتبة اللانية بالعنواف الداخمي الذي ينفرط منو عقد المقطع الشعري :
ال تسكن في كممات المنفى حين يضيق البيت

تتدافع األمواج بين يديو....
يمسك ،بغتة ،حج ارً ،ويبرؤه محارة
ويظل ينصت :

ىبة لمريح ثابتة ،تيب ،تيب ...ثابتة...
سيدخل في العناصر
كل ما في البحر يصبح موجة كبرى
وما في األرض يصبح موجة كبرى
ويدخل في العناصر
قبضة مشدودة
حج ارً

ووجياً ناتيء القسمات...

ىا ىو في شوارعو األليفة ،ماثل

خطواتو عجمى
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()41

تترسـ الخريطة الشعرية ىنا مف العنواف الداخمي ،ومف خالؿ انعكاس ألوانو عمى

مرايا المقطع ُيدفع بمسطرة الترسيـ الشعري أكلر لتوضيح حدود الخريطة ،إذ ينطوي
ي يفرضو آخر نكػَّره
تحر ِؾ المخاطب ومطالبتو بالخروج مف مكاف قسر ٍّ
العنواف عمى تحفيز ُّ

(العقؿ الشعري) ليعطي العمؿ سمة ارتباط وتواصؿ مع السياؽ الرمزي الذي أشرناه في

استيالؿ العتبة االولى ،ويتخذ ىذا التحفيز مف التركيب (ال تسكف) قاعدة لو ،وفاعمية ىذه
القاعدة جميةٌ بػ (ال) الناىية الجازمة لفعؿ السكوف ..أي الفاتحة لفعؿ الحركة ،لـ تستأنؼ
يتحرؾ عبر لاللة خطوط
ألواف ىذا العنواف برسـ لوحة المقطع ،إذ نالحظ أف المقطع َّ

ليشكؿ سيماً يرشد الى الخروج _ باعتباره الحاصؿ المراد مف الحركة  -حيث يتأشر
الخط األوؿ باألسطر الشعرية الخمس االولى ،وىو ُّ
ٍ
ِ
تمييد لمدخوؿ (سيدخؿ)..
حركة
خط
ٍ
ٍ
وىذا الدخوؿ إعادة لتشكيؿ الذات شعرياً ٍ
بغيبوبة تتالءـ مع أجواء
تنوييية اتسمت
بمغة

المرجع الذي يستند إليو السياؽ الرمزي .وفي الخط اللاني الذي يتأشر باألسطر الشعرية

كي
اللالث اللانية (السادس /السابع /اللامف) يتـ الدخوؿ (ويدخؿ )..وفؽ ترتيب ُّ
تحر ٍّ
يحتفي باالنتباه والتحديد ،لتأخذ _ في الخط األخير  -الذات ىيئتيا (وجياً ناتيء

القسمات) وحركتيا النازعة نحو الخروج (في شوارعو األليفة مالؿ خطواتو عجمى) الذي
يظير في السطر األخير (وفي يده محارة) الداؿ عمى أف ىذا الخروج ىو خروج مف

المطمؽ /المقيد الػ (بحر) الى المطمؽ /المطمؽ ..وىنا نالحظ فاعمية العنواف الداخمي عمى
خمو المقطع بكاممو
صبغ كمو بالتحرؾ والخروج ،إذ تظير الحركة في ِّ
عموـ المقطع حيث ُ
مف أفعاؿ الماضي وأفعاؿ األمر ،وفي التجنيد الواضح لمفعؿ المضارع ..فعؿ الحركة..
فقد بمغ تعداده أحد عشر فعالً في ىذا المقطع القصير ،وبعد ذلؾ يعود لساف القوؿ الى

سمطة السارد في متف التعميؽ ولكنو يكوف وقفاً لمناقشة (األخضر بف يوسؼ) حوؿ تكيفو

االبتدائي مع (كيؼ) كتابتو لمقصيدة.

أىي أنفاسك أكثر ىدوءا ؟ ربما شعرت بأنك ما ت ازل قاد ار عمى الكتابة .كثي ار ما
أحسست ،حتى منذ عشرين عاماً ،بحالة الخطر ،وأنت تبتديء القصيدة.
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في نياية ىذا التعميؽ تتوضح إشارة تفيد في عممية توصيؼ الػ (كيؼ) الشعري
وىي أف ابف يوسؼ ما يزاؿ ينتمي الى (الفئة الضالة) أي أف ليذه اإلشارة رؤية نقدية،
فيي تعني التعميؽ النقدي عمى غيبوبة المقطع الموغمة برمزيتيا ،فضال عف التييئة التي

تقدميا تحضي اًر لالستمرار مع المقطع الالحؽ وكؿ ذلؾ ظاىر في قولو:

لكنك حين تتم المقطع األول تجد في نفسك قوة ال تعمم مصدرىا ...مثل نبع خفي

التدفق .اليدير المكتوم وحده.
أنت ،إذن ،تعتقد ،أييا األخضر بن يوسف ،بأنك مازلت تنتسب الى الفئة
الضالة ؟

()02

العتبة الثالثة
ال تقمب سترتك االولى حتى لو بميت
في الدكان
ألبسة مستعممة...
وفتاة تدخل في الدكان
ناحمة كانت
عيناىا تتسعان
كما تتسع التنورة في الريح
وتتسعان
كي تريا سترة عاشقيا المقموبة
سترتو الحمراء  -السوداء
وأزرار الصدر المثقوبة
لقد استخدم وزناً جديدا ،أو الالوزن .األمر ال ييم كثي ار .عندما يبتعد األخضر بن
يوسف عن األرض يفقد قواه .ىكذا يظل جناحو مشدوداً بخيط سائب...

خيط يمسح وجو األرض.

()04
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مؤشر
ىكذا ُبنيت ىذه العتبة باألعراؼ نفسيا التي بنيت بيا العتبة اللانية ..وىذا
ٌ
آخر عمى قيمة اعتماد العتبات النصية ضابطاً إليقاع داللة النص ..حيث نالحظ أف

المقطع الشعري يستؿ تكوينو مف تركيبة عنوانو الداخمي داللياً وايقاعياً ،إذ كاف المقطع

األوؿ مف البحر الكامؿ وعنوانو مف الخبب بينما ىذا المقطع ىو وعنوانو مف الخبب ،إال
أف ىذا المقطع يتميز بوضوح لغتو _ أعني وضوح العمؽ وليس السطح _ فضال عف انو

يأخذ توجياً يميزه أكلر وىو التوجو نحو التنضيد التقفوي،إذ نرى نوعيف مف التقفية في ىذا

المقطع :

 االولى :تقفية خارجية تتألؼ مف (الدكاف (المكررة) /تتسعاف /المقموبة (المدورة) /
الملقوبة).

 اللانية  :تقفية داخمية تتألؼ مف (الحمراء  -السوداء).
كذلؾ نرى حرفيةً واعيةً في توظيؼ آلية التدوير فقد وظفيا في تدوير السطر

الخامس مع السادس لكي يأخذ السطر الخامس قوة إيقاعية مف خالؿ إعطاء نيايتو
(تتسعاف) مشاركة تقفويةً مرةً ومف خالؿ التدوير نفسو مرةً أخرى باعتبار التدوير

مشغال إيقاعياً في النص الشعري .ووظفيا باآللية نفسيا في تدوير السطر اللامف مع
التاسع والتاسع مع العاشر ليؤمف التشاطر التقفوي بيف (المقموبة والملقوبة) وليؤمف إمكانية

االستقالؿ التقفوي لػ (الحمراء  -السوداء) .ولعؿ ىذا التفنف اإليقاعي ىو الذي أراده
التعميؽ بقولو (لقد استخدـ وزناً جديداً أو الالوزف) ىذا باإلضافة الى التفنف ببناء القصيدة

ككؿ . .كذلؾ يتواصؿ ىذا التعميؽ مع ما سبؽ في رسـ صورة (األخضر بف يوسؼ) الذي
بدأ (غير متزف) لـ صار في (الفئة الضالة) وىا ىو ىنا مشدود (بخيط سائب )..وىذا

التواصؿ باإلضافة الى عادات بناء العتبات ،يحتـ ربط ىذه األمكنة – العتبات ببعضيا

لتكويف الييكؿ العاـ لمقصيدة.
العتبة الرابعة

فمتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغموب
ال غالب في آخرة الميل وال مغموب
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الكل يغالب عثرتو
والكل يعاتب سكرتو
والكل يسير الى مسمخو ،أحمق كاليعسوب
فمتبحث بين تراب الوطن الغالب عن خاتمك المغموب
فمعل النجم الضائع
تمقاه
ولعمك إذ تمقاه
تطمقو في آخرة الميل.
أخي ارً ،تذكر المتنبي ...وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمو .في الدنيا صاغة ،وفييا
فنانون .البساط الجزائري يتوازى فيو األسود واألحمر ،وما بينيما رماد.
واألصفر ...لماذا ؟ األصفر...
آرثر رامبو وترستان ت از ار ؟ ما
أقرب األصفر الى األخضر .البحر وحده .كان گامو يحب اصفرار القمح في الحقول
القبائمية المطمة عمى البحر في ((تيبازا))...
تيبازا ،آه ...تيبا از...

()00

تتأكد فاعمية العتبات إذ ال تختمؼ ىذه العتبة عف السابقة  -مف حيث التكويف
الشكمي  -إال أنيا ُشفعت بتعميؽ يبدو لمقراءة االولى غير ذي صمة بالمقطع باستلناء ما
قدمو مف كشؼ عف وجود ليجة تناصية لمعنواف الداخمي مع قوؿ المتنبي :
َبميت بمى األطالل إن لم أقف بيا

وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمو ْْ.

ولكف القراءة الفاحصة تلبت أنو ٌّ
بث مف داخؿ النص أماـ شاشة القراءة

لمتداعيات التي تصاحب حالة الكتابة الشعرية ،وذلؾ بارز حتى في شكؿ التعميؽ الكتابي
المسودة لمقصيدة ال سيما في عدـ وجود رابط بيف بعض
الذي أراد أف يصور شكؿ
َّ

الجمؿ ،وبيف الفراغات الكتابية غير الواجبة في ىذا التعميؽ ،غير أف (سعدي) استحضر
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 مستشفعاً لغيبوبتو وترميزه ىنا  -أسماء ليا عصب التأسيس في ملؿ ىذا االشتغاؿ ملؿالشاعر الفرنسي (آرلر رامبو) األمير في البناء الرمزي والشاعر (ت ازرا) االسـ األبرز في

المذىب (الداداوي) ليعطي قصديةً لشغمو ىذا ..فضالً عف أف التعميؽ بشكمو ىذا كاف
صورة مضافة مع صور (األخضر بف يوسؼ) السابقة ،حيث عدـ االتزاف والتضميؿ وغير

ذلؾ..

العتبة الخامسة
في الشيخوخة قد يبدو الشعر األبيض أسود
شيخ في الخمسين
يقبع في غرفتو ،يحترف الكذبة والتدخين.
من يرجع لألدرد أسنان صباه
من يرجع لمرأس األشيب شعر فتاه؟
من يمأل ىذا الرأس الفارغ ؟
لكن...
في الشيخوخة ،قد يبدو الشعر األبيض أسود
قد تبدو الكذبة ،قولة حق
وسحاب التدخين ...سماء تمطر
قد تنبت في لثتو الدرداء نيوب الطين
لكن...
في الشيخوخة أيضا...
يسقط شيخ في الخمسين
ميتا...
في غرفتو ْ

ثوباه الكذبة والتدخين.

األخضر بن يوسف ،مازال غير متزن ...مازال مشتت الذىن ،ألنو :
 -4لم ينم منذ ستة أيام.
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 -0لم يستطع أن يكتب قصيدة.
 -3لم يتردد في نشر ما كتب.

()03

تتصاعد الفاعمية ذاتيا الى ىذه العتبة األخيرة التي تقدـ صورة مف صور الركود

في العالـ اللالث ،وىذه الصورة ترتكز الى سمطة األكبر في تشكيؿ لقافة الفرد .إذ طالما
يكوف ىذا األكبر _بكؿ أشكالو السمطوية _ ضحؿ الوعي (مف يمأل ىذا الرأس الفارغ؟)
فيمجأ الى الكذب بوصفو منب اًر فاعالً لملؿ ىذه السمطة في تزييف الماضي والتأريخ فيبدو

(األبيض أسود) وتصير (الكذبة قولة حؽ) وتتجمى صورة الركود في (شيخ الخمسيف)

(ميت) وليس ميِّت ًا أي أنو  :مقصي..
القابع (في غرفتو يحترؼ الكذبة والتدخيف) وىو ْ
ٍ
بقدحة تكشؼ أف
غائب عف القيمة ..إال أف متف تعميؽ ىذه العتبة يشحف القصيدة كميا
مدور ويضع القاريء أماـ إشكاليات ،فيو يستمر برسـ
طريؽ قراءة ىذه القصيدة طريؽ َّ

الصورة (ما زاؿ غير متزف ..مشتت الذىف )..لكنو بتحميمو ألسباب ذلؾ يضع المممح

األخير (لـ يستطع أف يكتب قصيدة /لـ يتردد في نشر ما كتب) الذي يضع مشروع

القراءة أماـ تشكيؾ في نوع ما يق أر  :أىو قصيدة أـ ال ؟ وىذا التشكيؾ يجد صداه في

جنسية القصيدة الشكمية ،األمر الذي يستدعي مف ىذا المشروع أعادة النظر فيما ىو
مكتوب أمامو وبالتالي سيصؿ الى ىذا التشكيؾ ويعاود إعادة نظره ..وىكذا ،وىذه القدحة
تأخذ أىميتيا مف قصدية االشتغاؿ لدى (سعدي) في ىذه القصيدة ال سيما في ذلؾ الوقت

(منتصؼ السبعينات) الذي لـ يشيد ملؿ ىذا التشكيؿ الشعري واف كاف ذلؾ فنادر جداً وال

يشكؿ ظاىرة.

بيذا (العقؿ الشعري) خطط (األخضر بف يوسؼ) قصيدتو (الجديدة) متخذا مف

عممية التعتيب النصي سمماً الرتقاء الداللة الى رأس المعنى.
اهلوامش

 .5ينظر :محمد بنيس  :ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب ،دار العودة -بيروت،
ط.47 /5975 -5
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 .8ينظر  :محمد صابر عبيد  :القصيدة العربية الحديلة بيف البنية الداللية والبنية
اإليقاعية ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ط.47 /8115-5

 .3حاتـ الص َكر :الخصائص الفنية لقصيدة النلر  :مجمة األقالـ ،ع /5998 ،3
.85

 .4ينظر :حمد محمود محمد الدوخي :المونتاج الشعري في ديواف مديح الظؿ
العالي لمحمود درويش (رسالة ماجستير /جامعة الموصؿ كمية التربية).587 /
 .5ينظر  :النقد اللقافي  :عبد الغذامي،المركز العربي ،الدار البيضاء_بيروت ط5
.574 /5999

 .6ينظر األعماؿ الشعرية  :سعدي يوسؼ ،مطبعة األديب البغدادية ،بغداد،
.453 _ 418 /5978

 .7ينظر  :ـ ف.461 _ 459 /
 .8ينظر  :ـ ف.595 _ 598 /

 .9ينظر _ لمتوسع _ مقدمة األعماؿ الشعرية لسعدي يوسؼ (سعدي يوسؼ
الشاعر الذي رأى ،بقمـ  :طراد الكبيسي).

 .51ينظر  :سعيد بنكراد ،السيميائيات مفاىيميا وتطبيقاتيا ،دار الحوار الالذقية،
ط581./8115 _8

 .55ـ ف.565 /

 .58عبد العالي بوطيب االستيالؿ (مساىمة في نمذجة االستيالالت الروائية) مجمة
عالمات ،مج  ،58ع  ،46النادي األدبي بجدة ،شواؿ .847 /5483

 .53ياسيف النصير :االستيالؿ فف البدايات في النص األدبي ،الييئة العامة لقصور
اللقافة ،القاىرة.578 /5998 -

 .54األعماؿ الشعرية.65/
 .55ـ ف.68_65 /
 .56ـ ف.68/
 .57ـ ف.68/
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 .58ـ ف.63_68 /
 .59ـ ف.63/

 .81ـ ف.63 /
 .85ـ ف.64_63/
.65_64.88

 .83ـ ف.66 _ 65 /
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