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  عبدالرحيم عبداهلل مستاكو: إعداد 

 سلطنة عمان- صاللة \ مشرف لغة عربية 

 : خطوات منهجٌة
 ( المعرفة والفهم ) القراءة السٌاقٌة \1
 .اإلطار الخارجً والفنً للنص : المستوى المعرفً  -

 موضوع النص– نوع النص – ينتمي إليها النص  ادلرحلة التارخيية الشعرية اليت– حول الشاعر 
وضع الفرضيات ادلمكنة حول – حتديد الوحدات الداللية للنص – قراءة يف عنوان النص : مستوى الفهم  -

  النص من خالل مؤشرات يوفرها النص أو من خالل مؤشرات معرفية ميتلكها القارئ

 ( التحليل ) القراءة االستنطاقية \2

  اإليقاع : ادلستوى الداخلي , الوزن : ادلستوى اخلارجي : اجلانب الصويت -

  رصد احلقول الداللية الواردة يف النص مع ضبط طبيعة العالقة بينها وحتديد احلقل ادلهيمن : اجلانب ادلعجمي

رصد  (اجلانب االمسي أو الفعلي  )تتبع ادلستوى اجلملي للنص وحتديد العنصر ادلهيمن  : اجلانب الرتكييب -
حتديد بعض – مدى التنويع يف أساليب وضمائر اخلطاب – األفعال ادلوجودة يف النص مع تعيني الصيغة ادلهيمنة 

  . ( كالتقدمي والتأخري واحلذف )اخلروقات اللغوية إن وجدت 

 و تتبع الصور, ضبط طبيعة العالقة بني الوحدات الداللية الواردة يف النص : اجلانب الداليل -

 . الفنية واجلمالية اليت وظفها الشاعر وإبراز قيمتها من حيث التنوع وادلرجعية والوظيفة

  ( الرتكيب والتقومي ) : القراءة التأويلية \3

  إعادة إنتاج النص وفق رؤية يقرتحها القارئ تراعي العناصر والنتائج اليت توصل إليها : الرتكيب -

 .يف التحليل

  وتقدمي وجهة نظر خاصة.الـتأكد من مصداقية الفرضيات اليت طرحت يف مرحلة الفهم  : التقومي -

 . حول النص

 
 

 لسٌؾ الرحبً" قصٌدة حب إلى مطرح "
 

 حاوو  أ ٌعصر  عامم فً قصٌدةٍة 
  .ٌدفع لٌالٌم الموحشة إلى المقصلة- حاوو  أ

 الٌمكنم النوم ال ٌمكنم الكتابة
  .ال ٌمكنم الٌقعة



   شباحم تتقّدم إلى الؽرفة
  .وتتمدد  لى السرٌرٍة 

 صقور تر ى فً  ٌنٌم بمسرةٍة 
  حشابم قرٌة بكاملها ترتجؾ فً

 وجد نفسم جندٌا فً حروب ال  القة لم بها
  .المتسكعٌأ وجد نفسم ماٌسترو لجٌش مأ

 وربما لم ٌجد شٌباً،  دا رماد  ٌامم
  .المقبلة

 وحٌأ  ٌقأ  نال فابدة حمو بندقٌتم
 وبرصاصةٍة واحدة ٍة سقط الفضاء

 .صرٌعا فً الؽابة
 حٌأ تمددت ألوو مرة  لى شاطبك

 الذي ٌشبم قلبا، نبضاتم منارات
 قطعاَنها فً جبالك الممتدة تر ى

  . بر البحر
  طلُق بٌأ مقلتٌك منجنٌق طفولتً
 و صطاد نورساً تابها فً ز ٌق

  .الُسفأ
 نجومك  مٌرات الفراغ

 ُ رٌك الؽرٌب تضٌبٌأ وفً لٌو
 الشموع لضحاٌاك كً تنٌري

  .طرٌقهم للهاوٌة
  بعثرطٌورك البحرٌة ألعو

  صؽً إلى. وحٌداً 
 طفولة نبضك المنبثق مأ

 مجهولة، ضفاؾ
 تمزق  واصفها  شر ة

 . المراكب
 كم مأ القراصنة سفحوا  مجادهم

  لى شواطبك
  .المكتعة بنزٌؾ الؽرباأ
 كم مأ التجار والؽزاة

 . بروك فٌالحلم
  كم مأ األطفاو منحوك جنونهم

 مثو لٌلة بهٌجةٍة 
 .لعٌد مٌالد ؼامض

  القروٌوأ  توك مأ قراهم،
  .حاملٌأ معهم صٌفاً مأ الذكرٌات



ٌّة البسٌطة مطرح األ ٌاد  القزح
 واألمنٌات المخمرة فً الجرار،

 الدنٌا ذهبت بنا بعٌداً 
  .و نت ما زلت تتسلقٌأ  سوارك القدٌمة

 ( المثعابْ )وما بٌأ الطاحونة و 
  ٌتقٌأ الحطابوأ صباحات كاملة،
 صباحات ٌطوٌها النسٌاُأ سرٌعاً 

 القالع بقٌت هكذا تحاورُ  هذه
ٌّلة طفو، حٌث   شباحاً فً مخ

  جرٌحاتٍة  بناُت آوى ٌتجوْلأ
 بٌأ عاللها كموت ُمحتمو

 وحٌث كنا نرى  بر مسافة قصٌرةٍة 
 ثعباناًٌْختأ جبال فً مؽارة

  لم  نسك بعد كو رحالتً اللعٌنة
  .النابمٌنبٌأ األشجار لم  نس صٌادٌك وبرصاك

 
 حٌأ تمددت ألوو مرةٍة 
 كاأ البحر ٌشبم  ٌقونةً 

 فً كؾ  فرٌت
 ألنم كاأ بحرا حقٌقٌاً ٌسرح زبده

 بالرحٌو فً هضاب نساء ٌحلُمأ
 حٌأ تمددُت ألوو مرةٍة 
 لم  كأ   رؾ شٌباً  دا

 ارتجافة  صفورٍة 
 فً خصرك

  . الصؽٌر
 لٌلة  خرى

 سأنام و ترك كو شًء للرٌح
 النابحة مام بابً

 سأترك القلم والسجابر والمنفضة
 المألى بفٌالق المؽوو وهم

 ٌؽتصبوأ السباٌا فً
  .مدأ الذاكرة

 سأنام و ترك كو شًء للرٌح
 والمطرالرا ُد وهو ٌْقرُع نافذتً
 طواو اللٌو وٌتسلو إلى نومً

 .مثو كابوسٍة هابئٍة  ورحمةٍة إلهٌةٍة 
 



 
 
 
 
 
 

  القراءة السٌاقٌة للنص (1 )
 
 : المستوى المعرفً *
 :( حوو الشا ر )

 م فً قرٌة سرور بوالٌة 1956هو سٌؾ بأ محمد الرحبً شا ر  مانً معاصر ولد سنة 
سمابو التابعة للمنطقة الداخلٌة بسلطنة  ماأ، حٌث درس فً القاهرة وتنقو راحال بٌأ  كثر 

كاإلنجميزية والفرنسية  مأ بلد  ربً و وروبً ، ترجمت بعض   مالم إلى لؽات  المٌة
الحداثً ، الذي تبنى مسارا  و يعتبر الشاعر أحد رواد الشعر العربي العماني. وغيرها 

الوزأ  )شعرٌا متطورا تجاوز فٌم المفهوم التقلٌدي للشعر المتمركز  ساسا حوو الشكو 
و تاح للتجربة الشعرٌة العمانٌة فرصة البروز فً مجاو قصٌدة النثر بشكو , (والقافٌة 
  . واسع

 \ 1980نورسة الجنوأ  )وقد  صدر الشا ر سٌؾ الرحبً  ددا مأ المجمو ات وهً 
، مدٌة واحدة ال 1986 ،ر س المسافر 1984 ،  جراس القطٌعة 1981الجبو األخضر 

 ، معجم الجٌم 1996 ، جباو 1994، رجو مأ الربع الخالً 1988تكفً لذبح  صفور 
، وكو نصوصها تنتمً إلى النموذج الشعري المعاصر  (1998 ، ٌد فً آخر العالم 1996

الثقافٌة  (نزوى  ) م تحرٌر مجلة 1995، وٌر س سٌؾ الرحبً منذ سنة  (قصٌدة النثر)
  . التً تصدر  أ مؤسسة  ماأ للصحافة والنشر و اإل الأ بمسقط

 
 : ( حوو النص )

مأ بٌأ الثمانً والعشرٌأ قصٌدة التً " قصٌدة حب إلى مطرح " تعتبر : مصدر النص -1
صدر  أ دار توبقاو المؽربٌة سنة , تضمنها دٌواأ ر س المسافر وهو دٌوانم الرابع 

حٌث تبلورت فٌم , وٌعد هذا الدٌواأ  مال إبدا ٌا متمٌزا فً تجربة سٌؾ الشعرٌة . 1986
و صبحت  المة بارزة فً الشعر ,رؤى شعرٌة حداثٌة  لى مستوى الشكو والمضموأ 

: و تمحورت قصابد هذا الدٌواأ حوو بنٌتٌأ  ساسٌتٌأ هما . الحداثً العمانً المعاصر
السفر والترحاو مما ٌدو  لى إخالص الشعر لمرحلة تارٌخٌة مأ حٌاتم تمٌزت بكثر 

 لى قلق كأأ "األسفار والترحاو بٌأ  دة مدأ  ربٌة وؼربٌة مجسدا بذلك قوو المتنبً 
  . " الرٌح تحتً

فً قصٌدة النثر التً تعد استجابة للتحوالت الفنٌة  فنٌا ٌندرج النص : نوع النص -2
حب  لى مطرح " والشكلٌة التً طر ت  لى الشعر العربً فً هذا العصر، وتعتبر قصٌدة 

خٌر تمثٌو لما آلت إلٌم قصٌدة النثر وفق نموذجها القادر  لى التأثٌر فً المتلقً وإؼناء " 
 . تطلعاتم إلى الجماو الشعري



فً شعر المكاأ ،حٌث  أ ذات  الموضوع ٌندرج النص مأ حٌث : موضوع النص -3
التً تصو إلٌها (مطرح  )الشا ر تكشؾ مأ خالو  نواأ القصٌدة  أ الؽاٌة المكانٌة 

المسافات ، بو ٌوحد  (ٌقرب)ومعروؾ  أ الشعر فً جوهره ٌلؽً  و , الرسالة الشعورٌة 
وشا رنا  اش فترة مأ حٌاتم فً .  أ طرٌق الخٌاو (شعرٌا)بٌأ األشٌاء وٌخلق لها مكانا 

األصو فضاء مكانٌاً لنصوص  دٌدة \ شكلت خاللها  ماأ المكاأ , هجرة ورحٌو دابمٌأ
 .فً تجربتم الشعرٌة، بو إنها احتلت المرتبة األولى مكانٌاً مأ حٌث االستد اء

 

 : مستوى الفهم *

 

 " قصٌدة حب إلى مطرح " : قراءة فً  نواأ النص -

 
جاء العنواأ فً صٌؽة جملة اسمٌة استكملت  نصرٌها الربٌسٌأ  :  لى مستوى البنٌة \1
 أ طرٌق اإلضافة " قصٌدة " مع الحرص  لى تخصٌص المبتد  , (المبتد  و الخبر )

والحرص  لى  أ ٌكوأ الخبر شبم جملة مأ حرؾ جر ٌفٌد , "حب " المعنوٌة بلفعة 
والجار والمجرور متعلقاأ بفعو محذوؾ , واسم مجرور ٌفٌد المكاأ , انتهاء الؽاٌة المكانٌة 
 . (..... بعثها, كتبها  )ٌقدر مأ سٌاق الكالم 

ٌكشؾ , تتوزع العناصر المشكلة للعنواأ وفق نموذج تواصلً  :  لى مستوى الداللة \2
.  لى مدى حرص الشا ر لتعمٌق هذا النموذج وجعو القصٌدة برمتها تتحرك فً نطاقم 

  : وتتضح معالم هذه اإلرسالٌة كاآلتً
  المرسو ـــــــــــ موضوع الرسالة ــــــــــــ المرسو إلٌم

 الشا ر ـــــــــــ قصٌدة حب ــــــــــــ إلى مطرح
 

وتوحً هذه الداللة التواصلٌة بمدى حاجة الشا ر إلى تعمٌق االرتباط بالمكاأ األصو  لى 
 . (قصٌدة)و أ طرٌق الكتابة  (حب)المستوى الشعوري 

 : الوحدات الداللٌة للنص -
 
 .شتات وضٌاع فً المجهوو:المقطع األوو -
  ارتباط طفولً بالمكاأ:المقطع الثانً  -
 . مطرح فً  ٌأ التارٌخ:المقطع الثالث  -
  . تجلٌات المكاأ األزلٌة:المقطع الرابع  -
  .اإلقرار بتقبو الوضع والتسلٌم بما ٌأتً بم القدر: المقطع الخامس -

 
 : بؤرة النص -
واإلقرار بأأ االرتباط األولً الطفولً  قوى "مطرح " توحد الذات بالمكاأ األصو  -

و  مق فً الذاكرة فهو مكاأ األلفة ، ومركز تكٌٌؾ الخٌاو ، و ندما نبتعد  نم نعو دابما 
 (....حٌأ تمددت ألوو مرة  لى شاطبك )نستعٌد ذكراه 

 :  سبلة االفتراضات



كيف يٌقل الٌصُّ الشعسيُّ هرا الوكاى ليغدو عالوا ً آخس يؤثس في الوتلقي تأثيسا فكسيّاً  -

أم أى الشعس هى خالُق الشعر ؟ وسلىكيّاً ؟هل يصٌع ُ الوكاُى ضوي هرا التىصيف

إلى  ي حد ٌمثو النص االتجاه  وهل ثّوة َ عالقة بيي الٌّص الشعسي والوكاى؟؟ الوكاى
  الشعري الذي ٌنتمً إلٌم ؟ هو وفق الشا ر فً صٌاؼة المكاأ صٌاؼة  دبٌة؟

  القراءة االستنطاقٌة للنص ( 2 )
 

  مستوى التحلٌو*
 
 : المستوى الصوتً \1

ٌعكس المعهر الصوتً الخارجً للقصٌدة ,المتتبع للبناء النعمً للقصٌدة ال ٌجد بناء وزنٌا 
وٌمثو ذلك وفاء فنٌا لنموذج قصٌدة النثر التً قدمت رؤٌة جدٌدة  لى مستوى جمالٌة اللؽة ,

والذي ٌتحقق ,الذي تخلقم القصٌدة وتتركم فً تلقً قاربها  (األثر)تركز فٌم  لى, الشعرٌة 
  . بطرق  دٌدة ،ٌعتبر اإلٌقاع الداخلً  حدها

وٌمكننا تلمس هذا النمط اإلٌقا ً مأ خالو  نصرٌأ هٌمنا  لى مقاطع القصٌدة بشكو 
 : واضح وهما التوازي والتكرار

  ٌعتبر الحرؾ العنصر الصوتً األصؽر فً التألٌؾ الكالمً : لى مستوى الحرؾ-  
  والتركٌز  لٌها ٌكشؾ مدى الطاقة التعبٌرٌة التً, واختٌار الشا ر ألصوات معٌنة 

 . تتضمنها األصوات المهٌمنة فً النص الشعري
 : وفً قصٌدتنا نجد الحروؾ األكثر تواترا هً

 

 92الراء 
 80المٌم 
 44الفاء 
 44الكاؾ 
 43الحاء 

 40التاء المقبوضة 
 38العٌأ 
 36القاؾ 
 27السٌأ 

 
فالراء والمٌم والعٌأ مأ الحروؾ : والمالحع  أ الشا ر زاوج بٌأ نمطٌأ مأ الحروؾ 

الفاء والكاؾ والحاء والتاء المقبوضة والقاؾ والسٌأ مأ الحروؾ : المجهورة بٌنما
والمزاوجة بٌأ الجهر والهمس الشك  نم ٌخدم موضوع القصٌدة كما ٌخدم . المهموسة 

 . إٌقا ها الداخلً
  ,فمأ حٌث الموضوع فإأ رسابو الحب  ادة ما تكوأ مفعمة بالرقة والنبرات الهامسة -

  .كما  نها تعتبر المالذ الوحٌد الذي ٌجهر فٌم المحب بمشا ره ومعاناتم تجاه مأ ٌحب
ومأ حٌث اإلٌقاع الداخلً فإأ تواتر هذه الحروؾ منح القصٌدة جرسا موسٌقٌا ٌحسم  -



و ؼالبا ما تراهأ قصٌدة النثر  لى هذا النمط مأ اإلٌقاع  مام . القارئ  ثناء قراءتم للقصٌدة 
لتضمأ لنفسها الثبات واالستمرارٌة لدى , الوزأ الخارجً المألوؾ فً الشعر العربً

ومأ  مثلة اإلٌقاع الداخلً  لى مستوى تكرار الحروؾ الوارد فً القصٌدة . الذابقة العربٌة 
 : نذكر ما ٌلً

   شباحم تتقّدم إلى الؽرفة)
  .وتتمدد  لى السرٌرٍة 

  ( صقور تر ى فً  ٌنٌم بمسرةٍة 
 .( تكرار حرؾ الراء وٌمكننا رصد ذلك فً مواطأ كثٌرة مأ النص )
  . تكرار حرؾ السٌأ (المتسكعٌأ  وجد نفسم ماٌسترو لجٌش مأ)
 .تكرار القاؾ والمٌم والالم ( طلُق بٌأ مقلتٌك منجنٌق طفولتً)

 لم  كأ   رؾ شٌباً  دا )
 ارتجافة  صفورٍة 

 فً خصرك
 . تكرار العٌأ والفاء والصاد والراء( الصؽٌر

وبخصوص حرؾ التاء المقبوضة فإنها ساهمت كثٌرا فً إبراز مسارات توقؾ الدفقة 
لذا كاأ الشا ر ٌتوقؾ  ندها  حٌانا , وتنوٌع تلوٌنات النص الداللٌة , الشعورٌة فً القصٌدة

 . فً نهاٌة السطر  و المقطع الشعرٌٌأ
 :  لى مستوى الكلمة– ب 

  : وعؾ الشا ر  نصر التوازي فً المقطع األوو كاآلتً
 . مرتٌأ (وجد نفسم  )مرتٌأ و  (الٌمكنم  )مرتٌأ و  (حاوو  أ ): تكرار 

 . ثالث مرات (..كم مأ  )تكرار: وفً المقطع الثالث 
 . مرتٌأ (لم  نس  )تكرار : وفً المقطع الرابع 

, والمالحع  أ المقطع األوو حعً بمساحة واسعة لعاهرة تكرار بنٌات صوتٌة محددة
وذلك لجعو النص منذ البداٌة ٌحقق االنسجام والتناؼم اإلٌقا ً الذي ٌستطٌع بم إدخاو 

, وإعهار الجانب النفسً واالنفعالً الذي تعٌشم الذات الشا رة , المتعة فً نفس المتلقً 
وقد حرص الشا ر  لى إبراز هذا الشحنات الشعورٌة مأ خالو التكرار فً المقطعٌأ 

 . الثالث والرابع
  :  لى مستوى العبارة- ج

  : تكررت فً النص  بارتاأ وهما
 . تكرر ذكرها ثالث مرات فً النص: (حٌأ تمددت ألوو مرة )
 . تكرر ذكرها مرتاأ فً المقطع األخٌر: (سأنام و ترك كو شًء للرٌح )

لعبارة ما , ٌكشؾ هذا النمط مأ التكرار  لى مبد  االختٌار واالنتقاء الذي ٌعتمده الشا ر 
فهو بذلك ٌسلط الضوء  لٌها لتصبح  .وتردٌدها فً ثناٌا القصٌدةولفت انتباه القارئ إلٌها

فمأ خاللها ٌتحقق االنسجام اإلٌقا ً الداخلً . مركز اإلشعاع فً النص داللٌا وإٌقا ٌا
وتصبح مأ الكلمات المفاتٌح فً  .للنص كما  نها تقوي اإلحساس بوحدة النص الداللٌة

وٌنطبق هذا .القصٌدة التً ال ٌمكأ تجاوزها  و التؽاضً  نها  ند قراءتنا للنص الشعري 
سأنام و ترك كو )) ما العبارة األخرى  .(حٌأ تمددت ألوو مرة )القوو كثٌرا  لى العبارة

فقد بدا الشا ر فً بداٌة . فهً تأكٌد لصلة الوصو بٌأ نهاٌة القصٌدة ومقدمتها  (شًء للرٌح



لكنم فً نهاٌة  (ال ٌمكنم الٌقعة... الٌمكنم النوم )القصٌدة كمأ ٌخوض معركة ضد النوم 
  . وٌسلم نفسم للنوم تاركا مصٌره لألقدار, األمر ٌلقً بأسلحتم جانبا 

 : المستوى المعجمً \2
 : ٌتوزع النص  بر محورٌأ  ساسٌٌأ ٌشكالأ مركزه وبؤرتم وهما

تتحدد مأ خاللهما الحقوو الداللٌة ,  (مطرح  )ومحور المكاأ  (الشا ر  )محور الذات 
 : الفنٌة التالٌة

– -كؾ– مقلتٌك – نبضات – قلبا -  ٌنٌم - األحشاء– الععام : معجم اإلنساأ وما ٌتعلق بم
– مخٌلة –  شباحا – النسٌاأ – األمنٌات – الذكرٌات – الجنوأ – الحلم – الٌقعة - النوم 

– الؽرٌب - المنفضة – السجابر - األ ٌاد –  ٌد مٌالد - كابوس- الذاكرة – النابمٌأ 
– الصٌادٌأ – الحطابوأ – القروٌوأ – األطفاو – الؽزاة – التجار – القراصنة - ضحاٌا 
  النساء– برصاك 

 . القلم- الكتابة – القصٌدة  : معجم الكتابة
– رصاصة – البندقٌة – جٌش – حروب – جندي - المقصلة  :معجم الحرب ومتعلقاتها

 . السباٌا– فٌالق المؽوو – موت – جرٌحات - نزٌؾ
السفأ – منارات –القرٌة - نافذتً - الباب - السرٌر– الؽرفة  : وما ٌتعلق بم\ معجم المكاأ 

– القالع – المثعاب – الطاحونة –  سوارك -مطرح – الجرار –  شر ة – المراكب – 
 . مدأ– مؽارة 

– ثعباأ – بنات آوى – الؽرباأ – طٌورك - نورس– صقور : الكابأ الحً ؼٌر العاقو
  . صفور

– الرٌح – صباحات – الصٌؾ –  واصؾ – نجوم – الفضاء - اللٌو: معجم الطبٌعة
  -األشجار-هضاب – ضفاؾ - البحر– الجباو - المطر الرا د 

 . الشاطا– الؽابة 
لقد ساهمت هذه المعاجم الفنٌة فً رسم األجواء الداللٌة التً كاأ الشا ر ٌمتح منها معانً 

وتمٌزت هذه . الذي ٌحملم معم  ٌنما حو وارتحو  (مطرح )رسالة الحب إلى المكاأ 
فعكست احتٌاجات الذات الشا رة , المعاجم المتداولة فً النص بالتنوع والكثافة الداللٌة 

 . التً الزالت الذاكرة تتؽذى  لى صنوفها المختلفة, ومعطٌات المكاأ الخالدة , الحالٌة 
فالمكاأ هو فضاء . نجدها  القة تالزم , وبالنعر إلى العالقة بٌأ هذه المعاجم الفنٌة 

والكتابة ممارسة إنسانٌة لتأكٌد , لإلنساأ وؼٌره مأ الكابنات األخرى الحٌة والجامدة 
ولقد حافعت ذات . والحرب وجم مأ  وجم الصراع لضماأ القوة والؽلبة , الحضور

: لتشكو منها بنٌة  مٌقة للنص وهً , الشا ر  لى البعد المنطقً لتجاور هذه الدالالت 
وبدت كمأ ٌخوض حربا ال تعرؾ  واقبها , الذات الشا رة  حست بأنها تعٌش  زمة مكاأ 

واإلقرار بأأ االرتباط بالمكاأ األصو هو , فلجأت إلى الكتابة للتخفٌؾ مأ  بء األزمة, 
  . المخرج مأ ذلك

هـــــو العنصر المهٌمأ , ونستطٌع القوو بأأ المعجم الفنً الداو  لى اإلنساأ وما ٌتعلق بم 
كما  نم ؼطى جوانب مختلفة تتعلق بالوجـــود اإلنسانً مأ الناحٌة السٌكولوجٌة , فً النص 

وهذا ٌعكس حاجة الذات الشا رة إلى اإلحساس . والنفسٌة واالجتما ٌة والحٌاتٌة بشكو  ام
بالكٌاأ اإلنسانـــــــً الذي افتقدتم نتٌجة ترحالها وكثرة  سفارها التً ال تستحق منها إال 

  . ( لم  نسك بعد كو رحالتً اللعٌنة )اللعنة 



 : المستوى التركٌبً \3
ونمط , نمط الجملة الفعلٌة وقٌودهـــا : ٌتشكو البناء التركٌبً للنص مأ نمطٌأ مأ الجمو 

وفٌما ٌخص النمط األوو فإنم ٌكشؾ لنا  ــــأ الجانب . الجملة االسمٌة وما ٌتعلق بها
و أ الفضاء الزمنً الذي ٌؤطر مستوٌات النص الداللٌة  ما النمط , الحدثً فً النص 

  الثانً فإنم ٌعكس لنا الجانب التقرٌري اإلخباري لما ٌعتقده المتكلـــــــــــم
ومأ خالو نعرة إحصابٌة لهذا المستوى نجد بأأ الجملة الفعلٌة تأخذ .بأنم ثابت وٌقٌنً 

( 42)والفعو المضارع , مرة  (20)فقد تكرر الفعو الماضً , مساحة كبٌرة فً النص 
مرة  (17)فً حٌأ الجملة االسمٌة وردت .مرة بٌنما الفعو األمر لم ٌرد ذكره فً النص 

, مرة  (106)وفٌما ٌخص الجانب االسمً بشكو  ام فقد تكرر ورود االسم المعرفة .فقط 
 . مرة (39)بٌنما االسم النكرة تكرر ذكره 

و لى ضوء ذلك نستطٌع القوو بأأ مقام النص ٌأخذ طابعا تعرٌفٌا تعٌٌنٌا حٌث تجلٌات 
الموقؾ الشعوري حوو المكاأ األصو معروفة ولٌست مجهولة فهً لم تتؽٌر رؼم بعد 

  . ولهذا كانت حاجة الشا ر إلى االسم المعرؾ, الشا ر  نم 
كما  أ المقام ٌوحً بوصؾ معاناة الذات والتعرٌؾ بها والتركٌز  لى الجانب الحدثً الذي 

وهذ ما ٌبرر ورود الجملة الفعلٌة التً هٌمنت فً النص هٌمنة تامة , ولد هذه المعاناة 
وباستقرابنا لحركٌة النص نجد الفعو . للداللة  لى  دم ثبوت واستقرار حالة الشا ر,

وذلك تأكٌدا لزمأ الحضور الفعلً الذي لأ , المضارع ٌأخذ حٌزا  وفر مأ اهتمام الشا ر
فالفعو المضارع ٌجسد حركة التطلع إلى واقع . ٌتحقق إال بالتحام الذات بالمكاأ األصو

فمأ خاللم تعٌش الذات الشا رة حالة مأ االنعتاق مأ الؽٌاب ,جدٌد قد ٌتؽٌر رؼم تناقضاتم 
انعتاق مأ , ومأ سكوأ األمكنة التً لم توفر للشا ر سوى الوحشة واألرق واالضطراب 

حٌث (حٌأ تمددت ألوو مرة  لى شاطبك )نحو ماض طفولً , حاضر مسكـــــوأ بالؽٌاب 
المكــــاأ األصو ٌعهر شامخا شاهدا  لى نفسم باالستقرار والصمود واالستمرارٌـــــــــة 

وقد دلت  لى ذلك صٌػ الفعو الماضً التً تجاورت مع الفعـــــــــو . والحضور 
حٌأ تمددت ) (...حاوو  أ ٌدفع ) (..حاوو  أ ٌعصر )المضارع فً بناء الجملة الفعلٌة 

وحٌث كنا نرى  بر مسافة ...( )كاأ البحر ٌشبم  )(..ألوو مرة  لى شاطبكالذي ٌشبم قلبا 
رؼم كثرتها فً النص فإنها ال تلؽً , فاإلشارات الزمنٌة الخاصة بالحاضر .(قصٌرةٍة 

لم  نسك بعد كو رحالتً )و حٌانا نجدها تستؽرق فً الماضً , الماضً بو تتداخو معم 
لتؤكد  لى منطق التجاوب والتصالح ( لم  كأ   رؾ شٌباً ..()لم  نس صٌادٌك  )(اللعٌنة 

وٌمكننا القوو بأأ خلو . بٌأ الذات الشا رة وبٌأ المرسو إلٌم المخصوص برسالة الحب 
الذي ال توجد , النص مأ صٌؽة فعو األمر ٌبرره  دم حاجة الشا ر إلى  سلوب الطلب 

طالما  أ الشا ر  صبح  لى ٌقٌأ تام بأأ االرتباط بالمكاأ , المبررات الشعورٌة لوروده 
 . والحصوو  لٌم رهٌأ بمبادرة الذات المتكلمة, األصو  صبح مطلبا ذاتٌا  ساسٌا 

وهً تقنٌة تعهر , خاصٌة التقدٌم والتأخٌر , ومأ اإلشارات التركٌبٌة البارزة فً النص 
بوضوح كبٌر فً قصٌدة النثر ألنها تمنح اللؽة سطو ها الشعري  أ طرٌق خرق البنٌة 

 . وتولٌد طاقات تعبٌرٌة تنسجم مع ما ٌتٌحم النص مأ دالالت, التركٌبٌة 
ومأ , الفا و والمفعوو بم والجار والمجرور: والعناصر التً شملها التقدٌم والتأخٌر هً 

  :  مثلة ذلك
  .(صقور تر ى فً  ٌنٌم بمسرةٍة ) -



 .(صباحات ٌطوٌها النسٌاُأ سرٌعاً ) -
 .( ُ رٌك الؽرٌب تضٌبٌأ الشموع لضحاٌاك وفً لٌو) -

لٌعكس موقفا انفعالٌا , ولقد وعؾ الشا ر نموذج تقدٌم الفا و  لى الفعو بكثرة فً النص 
خاصة و أ حاجة الشا ر إلى مأ ٌصنع , ٌؤكد فٌم  لى ضرورة االهتمام بصانع الحدث 

فً عو حاضر اتسم بعدم االستقرار وكثرة األسبلة المقلقة , الحدث  صبحت  مرا ملحا 
ولم ٌعتمد الشا ر , ومأ حٌث األسلوب التركٌبً فإأ الجملة حافعت  لى نمطها الخبري .

بو ا تمد  لى , التنوٌع فً األسلوب وتفعٌو خاصٌة التنؽٌم كوسٌلة إلثراء مجرٌات النص
ومرد هٌمنة األسلوب الخبري تعود إلى  أ . شعرٌة اللؽة و دواتها فً بناء حركة النص 

 ندما , مقصدٌة الخطاب هً البوح إلى المرسو إلٌم بالموقؾ الشعوري الذي  اشم الشا ر 
ٌّلة )) طلُق بٌأ مقلتٌك منجنٌق طفولتً):  صبح تحت سٌطرة الذاكرة تحاوُر شباحاً فً مخ

 .( مدأ الذاكرة ٌؽتصبوأ السباٌا فً وهم) (طفو
و لى مستوى بنٌة الضمٌر نجد ثالث  نواع مأ الضمابر تحٌو  لى مرجعٌة الخطاب داخو 

ضمٌر الؽابب وضمٌر : وتعمو  لى تحقٌق الربط بٌأ مستوٌاتم الداللٌة وهً , النص 
والمالحع  أ المقطع األوو الذي ٌعتبر مقدمة النص ا تمد فٌم . المتكلم وضمٌر المخاطبة 

مما ٌوحً بقٌمة سردٌة تجلت معالمها فً المضموأ , الشا ر  لى ضمٌر الؽابب فقط 
وفً الكٌفٌة التً  دار بها الشا ر العملٌة السردٌة مأ خالو تكرار الفعو الماضً , المحكً 

 (..ربما لم ٌجد شٌبا)ومأ خالو مؤشرات لفعٌة توحً بذلك ,(وجد نفسم )و  (حاوو ): 
, وقد ورد ضمٌر الؽابب فً هذا المقطع للتأكٌد  لى  أ زمأ إنتاج النص  . (....حٌأ  ٌقأ)

ٌجسد لحعة الؽٌاب التً  اشها الشا ر بعٌدا  أ المكاأ األصو حٌث العزلة والوحدة و 
و ندما نتجاوز المقطـــــع األوو نجد ضمٌري المتكلم والمخاطبة ٌوجهاأ .الرتابة والصمت 

وٌحافعاأ  لى المنطق السردي الذي ا تمدتم الذات , مستوى الخطاب إلى نهاٌة النص 
الستجالء  عمة المكاأ األصو وقٌمتم الشعورٌة التً كسرت قٌود , الشا رة خٌارا فنٌا

 . و ضفت شٌبا مأ الحركٌة والحضور  لى الذات, الصمت 
 
 

 
 : المستوى الداللً \4

ٌشكو  حد اهتمامات القراءة الفاحصة , إأ الحدٌث  أ مقصدٌة النص و بعاده الداللٌة 
وٌمكننا تلمس تجلٌات هذا المستوى فً قصٌدتنا مأ خالو  ناصر . للنص الشعري 

 .محورٌة تمثو محطات داللٌة حرص الشا ر لى تشكٌلها وفق مبد  االختٌار واالنتقاء
الصورة – هرمٌتم والعالقة بٌأ وحداتم الداللٌة -  نواأ النص : - ومأ هذه العناصر نذكر 

  . الشعرٌة المعتمدة فً النص
 :  نواأ النص

, وبما  أ العنواأ ٌشكو العتبة التً مأ خاللها نستطٌع الدخوو إلى الفضاء الداللً للقصٌدة 
و لى . فإأ التركٌز  لٌم ٌعد ضرورة منهجٌة لضبط الشفرات الداللٌة الواردة فً النص 

هذا األساس نستطٌع القوو  أ  نواأ قصٌدتنا ٌحٌلنا مباشرة  لى بنٌتٌأ داللٌتٌأ ٌوجهاأ 
والمالحع  أ الشا ر فً . مطرح \بنٌة الذات الشا رة وبنٌة المكاأ : مسار القصٌدة وهما 



فجاء العنواأ , اختٌاره للعنواأ ا تمد منطق التصرٌح وابتعد  أ التلمٌح والترمٌز واإلشارة 
وكأأ الشا ر ,  لى مستوى بنٌتم التركٌبٌة جملة مفٌدة لمعنى ٌتسم بالشفافٌة والوضوح 
 . ٌحافع  لى قوا د وضوابط الرسالة التً تتوخى الوضوح فً  نوانها

 
  : هرمٌة النص والعالقة بٌأ وحداتم الداللٌة

فإأ الشا ر حرص  لى جعو وحدات النص الداللٌة تتعالق ,  ما  لى مستوى هرمٌة النص 
وجعو القصٌدة ترجمة حقٌقٌة لموقؾ , لتحقٌق االنسجام والوحدة العضوٌة ,فٌما بٌنها

وٌبرز , ومأ هنا جاء المقطع األوو مقدمة للنص ٌحٌو  لى الذات الؽاببة . شعوري واحد 
فإنها تستعرض  (الثانً والثالث والرابع  )وبالنسبة للمقاطع . مبررات وبوا ث إنتاج النص 

تم ٌأتً . وتكشؾ  أ تجلٌات الحب المعلأ  نم فً العنواأ, تفاصٌو الموقؾ الشعوري 
المقطع األخٌر لٌعلأ نتٌجة الموقؾ الشعوري واستسالم الشا ر للمجهوو و الخلود للنوم 

, فالقصٌدة  بارة  أ لحعة سفر مأ الداخو نحو مكاأ تكأ لم الذات الشا رة كو العشق .
  .هذه اللحعة تبد  ثم تعود مأ حٌث بد ت
 : الصورة الشعرٌة المعتمدة فً النص

لكأ متأ النص تمٌز , لقد جاء  نواأ النص كما  سلفنا صرٌحا بعٌدا  أ اللؽة المجازٌة 
جسدها انزٌاح األلفاع  سلوبٌا و خروجها  أ المألوؾ مأ , بحمولة شعرٌة مكثفة الدالالت 

و ذلك ٌعتبر  مرا . وقد هٌمنت هذه العاهرة  لى النص بشكو واضح. حٌث التشكٌو اللؽوي
لتضمأ للنص شعرٌتم وجمالٌتم, بدٌهٌا ألأ قصٌدة النثر تراهأ كثٌرا  لى هذا العنصر  . 

فمنها جانب ٌنتمً إلى حقو التشبٌم , لقد تمٌزت الصور الفنٌة الواردة فً النص بالتنوع 
نجومك  مٌرات الفراغ- ٌشبم قلبا نبضاتم منارات ) كموت ُمحتمو- مثو لٌلة بهٌجةٍة  -  )  

- ٌعصر  عامم  ).و منها جانب ٌنتمً إلى حقو االستعارة وهو األكثر ورودا فً النص 
قرٌة بكاملها ترتجؾ فٌأحشابم- صقور تر ى فً  ٌنٌم - ٌدفع لٌالٌم الموحشة  سقط  - -

صباحات ٌطوٌها - نبضاتم مناراتتر ىقطعاَنها  منجنٌق طفولتً –الفضاء صرٌعا فً الؽابة
  (........النسٌاُأ سرٌعاً 

– منحوك جنونهم – الدنٌا ذهبت بنا بعٌدا : ومنها جانب ٌندرج فً مجاو الكناٌة مأ مثو 
ٌتقٌأ الحطابوأ–  بروك فً الحلم   .......) 

لقد تمٌز النص فً تشكٌلم للصورة الشعرٌة بانسٌابٌتم وحرصم  لى نقو القارئ  بر 
شاطبكالذي ٌشبم )تموجات وتصورات ذهنٌة حافعت  حٌانا  لى الطابع الحسً لألشٌاء 

كاأ البحر ٌشبم  ٌقونةً ( )نجومك  مٌرات  )(قلبا، نبضاتم منارات  وفً مواطأ  خرى مأ . )
, وُتكِوأ مأ األشٌاء المتنافرة شٌبا واحدا , النص نجدها تحقق التآلؾ بٌأ الحسً والمعنوي 

ففتحت اللؽة االستعارٌة فضاء مأ المشا ر المشحونة , ؼالبا ما ٌولد االندهاش لدى القارئ 
اللٌالً ُتقاد إلى  )(الععام ُتعصر): باأللم والحرقة والملو والٌأس خٌمت  لى النص 

 (القرٌة بكاملها ترتجؾ ) ( .المقصلة
( النسٌاأ ٌطوي الصباحات ( الؽرباأ تنزؾ ( ) الفضاء سقط صرٌعا  )(رماد  ٌامم المقبلة 

الرٌح تنبح ) (  ). 
ونستطٌع القوو بوجود مكونٌأ ٌشكالأ مرجعٌة الصورة الشعرٌة فً النص فهناك الحاضر 

وهناك الخٌاو ,  و زمأ إنتاج النص الذي كاأ ٌمد الشا ر بكو  لواأ الٌأس والقنوط والتذمر



ولقد حفو المقطعاأ األوو .  و الذاكرة المثقلة بنشوة الماضً وتجلٌاتم المتجذرة فً األ ماق 
بٌنما استد ت المقاطع األخرى صورا مأ ,و األخٌر بما ٌحٌو إلى حاضر الذات الشا رة 

ألأ الشا ر كاأ تحت سلطة المكاأ األصو, الماضً  .  
والمالحع  أ الصور الفنٌة التً ؼطت شكو النص حرصت  لى وضع المتلقً  مام  سبلة 

و تكرار المعانً , فقد ابتعدت  أ تقدٌم المعانً الجاهزة . مدهشة وانفعاالت جدٌدة 
هدفها تقدٌم رؤٌة ,كما  نها تجنبت التفاصٌو الدقٌقة وبدت كلٌة فً نو ٌتها , المستهلكة 

و وبالبحث , مأ خالو تجربة حٌاتٌة اتسمت باألسبلة المقلقة, فكرٌة حوو اإلنساأ والعالم 
منهٌة بذلك صراع الداخو والخارج, المستمر  أ ما ٌجعو الذات متصالحة مع نفسها   :  

 وجد نفسم جندٌا فً حروب ال  القة لم بها
  .المتسكعٌأ وجد نفسم ماٌسترو لجٌش مأ

 وربما لم ٌجد شٌباً،  دا رماد  ٌامم
  .المقبلة

 وحٌأ  ٌقأ  نال فابدة حمو بندقٌتم
 وبرصاصةٍة واحدة ٍة سقط الفضاء

 .صرٌعا فً الؽابة
  القراءة التأوٌلٌة للنص ( 3 )

 
  التركٌب *

 
 أ )بفعو االؼتراب الموحش , ٌوحً المقطع األوو بالسلب الالإرادي الذي ٌعٌشم الشا ر 

 شباحم )اؼتراب مكانً  ثقو ذات الشا ر و فقدها اإلحساس بالكٌنونة ,(ٌدفع لٌالٌم الموحشة 
وتبلػ هذه الحالة ذروتها حٌأ تفشو الكتابة والنوم والٌقعة فً  (...تتقدم إلى الؽرفة 

وكأنها  (الٌمكنم النوم الٌمكنم الكتابة الٌمكنم الٌقعة  ),امتصاص ثقو ما تشعر بم الذات 
وتبحث  أ ما ٌؤسس للمكاأ منطقا نفسٌا تلتؽً فٌم كو , تحمو بداخلها العالم بكو متناقضاتم

صراع األمكنة التً احتضنت الذات الشا رة فبدال  أ تمنحها االستقرار ,  وجم الصراع 
وجد نفسم ماٌسترو لجٌش مأ المتسكعٌأ  ), منحتها التسكع و دم الجدوابٌة وخٌبة األمو 

وهو جعو , ومأ هنا جاء القرار الحاسم للتخفٌؾ مأ وطأة هذا الصراع والحد منم (..
إنها لحعة الحضور الفعلٌة التً .المكاأ األصو البدٌو النفسً والموضو ً لكو الخٌارات 

تسعى ذات الشا ر إلى التمسك بها واالرتماء فً تجلٌاتها  لى مستوى الذاكرة للتعوٌض 
وقد جسدت الضمابر المعلأ  نها فً النص هذه .  أ الؽٌاب المفعم بالتشتت والالجدوى 

فضمٌر الؽابب الذي وعفم الشا ر فً المقطع األوو  )المفارقة بٌأ الؽٌاب و الحضور 
بٌنما نجد ضمٌري المتكلم والمخاطبة ٌوجهاأ محاور النص إلى , ٌحٌو  لى لحعة الؽٌاب 

ثم ٌتم اإل الأ  أ توحد الذات .وٌحٌالأ  لى حالة حضور تشكلت مأ الداخو , النهاٌة
توحد اختار لم الشا ر صٌؽة  (وحٌأ تمددت  لى شاطبك ألوو مرة  )بالمكاأ األصو

الماضً للتأكٌد  لى  همٌتم و استمرارٌتم كما اختار لم داللة التمدد للتأكٌد  لى قوة 
إنها لحعة التماهً الذي تستطٌع . حٌأ ٌصٌر الجسد بكاملم  لى صلة باألرض , االرتباط

الذات الشا رة مأ خاللها الشعور بقلب الشاطا وبنبضاتم المتتالٌة التً ٌتؽذى منم المكاأ 



 : بأكملم
 حٌأ تمددت ألوو مرة  لى شاطبك

 الذي ٌشبم قلبا، نبضاتم منارات
 قطعاَنها فً جبالك الممتدة تر ى

  . بر البحر
ٌحٌو  (ألوو مرة )والمؤشر اللفعً , ٌحٌو  لى ماض مطلق  (تمددت )ونعرا ألأ الفعو 

فقد حرصت الذات الشا رة  لى تحدٌد زمأ حدوث االرتباط بالمكاأ , لى زمأ ؼٌر محدد 
للتدلٌو  لى  أ براءة الطفولة لها ,  ( طلُق بٌأ مقلتٌك منجنٌق طفولتً )وهو زمأ الطفولة 

وألأ هذه المرحلة العمرٌة تتجرد مأ اال تبارات النفعٌة حٌأ ,نكهتها حٌأ تستمر فً الزمأ
الجباو – البحر )لُتقوٌة فعو الرسوخ لمعالم طبٌعٌة , لذلك تم استد اؤها , تمتزج بمحٌطها 

) وبشرٌة – ( الطاحونة والمثعاب- األ ٌاد– القالع - قرٌة )وبٌبٌة (النجوم – الهضاب – 
وحٌوانٌة  (..النساء – القراصنة – األطفاو – الصٌادوأ – القروٌوأ – الحطابوأ 

تختصر , إنها الذاكرة تتحدث  أ نفسها . (بنات آوى – الثعباأ – النورس – الصقور )
الستد اء ومضات مأ الماضً وربطها , وتسمح بالتجوو فً صفحاتها , المسافات 

تجلت فً النعوت واألحواو التً ُوعفت فً , بالحاضر الذي منح الشا ر سوداوٌة قاتمة 
– مجهولة - وحٌدا – الؽرٌب – تابها – صرٌعا – ترتجؾ فً  حشابم – الموحشة  )النص 

وفً ِعو هذه النعرة .(هابئ– النابحة – اللعٌنة – جرٌحات –ؼامض – المكتعة 
لتحقٌق , ركنت إلٌها الذات الشا رة, َعو المكاأ األصو نقطة الجذب الوحٌدة , السوداوٌة
  : مرٌأ

مما , الذي بدا فً النص مثو لوحة فنٌة سطرتها لؽة الشعر, لتستطعم شكلم المتناؼم  \ 1
فحٌنما نتأمو هذه اللوحة نجدها تتكوأ .  ضفى  لى الصورة الشعرٌة طابعها الكلً والبنابً 

الصٌادوأ – ثعباأ ٌختأ جبال – طٌور النورس – السفأ – القالع – الجباو – البحر ): مأ
النساء– األطفاو – القروٌوأ – الحطابوأ –  ). 

كم مأ )(....كم مأ القراصنة  )فرؼم األنواء والمحأ , لتستععم جبروتم وشموخم  \ 2
تمنح , لم تتؽٌر مالمحها , بقٌت مطرح محافعة  لى  عمتها ,  (.....التجار والؽزاة 

وتعو محفورة فً مخٌلة وذاكرة كو مأ ٌبتعد  نها,الداخو إلٌها االبتهاج والرؼبة فً التأمو  
. 

فقد هز المشا ر , لقد بدا المكاأ األصو فً النص مأ جهة المحرك الوجدانً لذات الشا ر 
( حروب )(جندٌا ): ودفع الذات إلى تبنً لؽة الحرب مأ  جو كسب معركة االؼتراب

, معركة ٌتكرر حدوثها,  (السباٌا  )(فٌالق المؽوو )(صرٌعا) (رصاصة)(بندقٌتم)(جٌش)
سأنام و ترك كو شًء للرٌح النابحة  مام .. لٌلة  خرى  ): لم ٌتحقق بعد, لكأ  مر حسمها 

 .( بابً
فهو بقدرما ٌحقق للذات .نواة النص المحورٌة, ومأ جهة  خرى ٌعتبر المكاأ األصو 
وتعالق مستوٌاتم الصوتٌة , ٌمنح النص وحدتم , الشا رة انسجامها الداخلً والنفسً 

وٌتجلى ذلك مأ خالو تآلؾ البنٌة السطحٌة مع البنٌة . والمعجمٌة والتركٌبٌة والداللٌة 
فالتوازي الصوتً الذي لمسناه مأ خالو خاصٌة .العمٌقة لتكوٌأ رؤٌة النص ومقصدٌتم 

حٌأ , ٌعكس جو اإلٌقاع النفسً , التكرار  لى مستوى الحرؾ واللفعة والجملة 



كما  أ التنوٌع . استحضرت الذات الشا رة جو المكاأ األصو واستد ت محٌطم المتناؼم 
ٌكشؾ  أ مدى رحابة المكاأ وقدرتم  لى احتواء  والم متباٌنة , فً الحقوو المعجمٌة

وفٌما ٌتعلق بالجانب التركٌبً فإأ .وجعلها تعٌش تحت قوة الجذب التً ٌتمٌز بها , ومختلفة 
مستوٌاتم تجسد طبٌعة العالقة بٌأ الذات والمكاأ التً دلت  لٌم األفعاو واألسماء 

إنها  القة تتجذر فً الماضً وتستمر فً , والضمابر ونوع األسلوب المعتمد فً الخطاب 
وقد  صبحت الضرورة ملحة لكً تبوح الذات إلى ,الحاضر رؼم كو األنواء والتقلبات 
د المكاأ ,  ما  لى المستوى الداللً". قصٌدة حب " المكاأ بما ٌخالجها تحت  نواأ  ٌَّ فقد تس

, تستثٌر خٌاو القارئ , فجاءت الصور الشعرٌة مفعمة باإلٌحاء واالبتكار , مخٌلة الشا ر
كما سطرتها ذاكرة " مطرح " وتد وه إلى  أ ٌطو مأ شرفة القصٌدة  لى لوحة فنٌة لمدٌنة

  .الطفولة
 

  التقوٌــــــــــــم *
 

وجها مأ وجوه التجربة الوجودٌة التً  اشها الشا ر منذ " قصٌدة حب إلى مطرح "تعكس 
مستشرفا آفاق , فً جؽرافٌة متنو ة المعالم والمسالك ,  أ بد  رحلة االؼتراب الكبرى 
فهً تجربة استمدت كٌانها مأ بنٌة الهجرة والرحٌو . المجهوو واالحتماالت المفتوحة 

وحٌأ ٌقٌم . فصنعت بذلك لونا مأ الشعر المهووس باألمكنة واألشٌاء والناس , الدابمٌأ 
بو ٌبحث  أ ما , الشا ر  القة بالمكاأ فإنم ال ٌحافع  لى نمطٌتم المعلأ  نها جؽرافٌا 

, تتفا و معم الذات وتنصهر فٌم لتقدٌم رؤٌة كونٌة إنسانٌة, ٌجعو المكاأ كٌانا مطلقا
حمو , فشا رنا حٌنما شد الرحاو مهاجرا . ٌستطٌع مأ خاللها الشا ر التأثٌر فً المتلقً 

وكو األشٌاء التً سكنت ,و حمو معم  ٌضا القرٌة والصحراء والجباو والبحر,  شٌابم 
مجسدا , ولٌصمد بها  مام تقلبات الزمأ, لٌصد بها وحشة األمكنة التً ٌتنقو فٌها , طفولتم 

 : بذلك قوو  بً تمام
 كن هٌنز في اازر يأللففـ اللتففففـ ووٌيٌفففـ أبداً اوز هٌففففنزِ 

  أ كالهما, ونستطٌع القوو فً إطار هذه العالقة الحمٌمٌة بٌأ الذات والمكاأ األصو 
فالمكاأ ٌمد الشا ر بالطاقة التعبٌرٌة التً تتشكو فً . وٌمده بالطاقة الالزمة, ٌصنع اآلخر 

ٌصبح المكاأ  لى إثرها محور اإلبداع ومٌداأ , الذهأ  لى شكو شحنات ودفقات شعورٌة 
المكاأ بالنسبة لً ٌشكو هاجسا  ساسٌا ، "وٌقوو سٌؾ الرحبً فً  حد حواراتم . الخٌاو 

وحجر زاوٌة كما ٌقاو فً بناء النص وفً بناء الكتابة ، فالمكاأ لٌس ثانوٌا، وال ٌأتً 
كدٌكور فً النص وفً القصٌدة، وإنما هو مّكوأ  ساسً مأ مكونات النص ، ٌعتبر المكاأ 
مأ  هم المكونات ومأ خاللم تنشأ حركة الزمأ، وحركة اللؽة ، والكثٌر مأ مكونات النص 

بدرٌة الوهٌبً فً : حاورتم , موقع الكاتب والشا ر سٌؾ الرحبً اإللكترونً )"األساسٌة 
م2009\05\05 ). 

والشا ر بدوره ٌمنح المكاأ الطاقة التجرٌدٌة التً تحوو  بعاده المادٌة إلى رموز فنٌة 
مما ٌدفع المتلقً إلى إ ادة رسم المكاأ وفق اإلٌحاءات الموجودة فً , تتحرك  بر اللؽة 
 كثر اتسا ا ورحابة فً , المدٌنة الصؽٌرة فً الواقع " مطرح "هكذا بدت . النص الشعري 

, ومرتادوها تتنوع  طٌافهم ومنابتهم ومطامعهم , فجبالها ممتدة  بر البحر , القصٌدة 



ٌمنحها حركٌة دابمة ,وبحرها الذي ٌشبم  ٌقونة  فشعرٌة المكاأ إذأ ال تصنعها إال مخٌلة .
ٌمتلك القدرة  لى إ ادة تركٌب الفضاء الواقعً برؤٌة جمالٌة, شا ر  تجعل الوتلقي في  " 

والة سؤاز دائن وزغبة قىية ٍ في اكتشاف ذاك الوكاى أو السكي الوهول فيـ والري ًقلـُ الشعس 

) " ًقلة َخلق ٍإبداعيّة  .(  مجلة الفرات االلكترونٌة2009رٌاض النوري 
وٌعتبر هذا الدٌواأ تحوال , "ر س المسافر"إلى دٌواأ " قصٌدة حب إلى مطرح " تنتمً 

حٌث  صبح التجدٌؾ فً بحر قصٌدة , جذرٌا فً مجاو الكتابة الشعرٌة لدى سٌؾ الرحبً 
نعرا ال متالك الشا ر القدرة  لى تروٌض اللؽة وإخضاع , النثر  مرا ممكنا ومتاحا 

ومنطلقات تعتمد فعو التدمٌر والتجاوز للمألوؾ الشعري,  سالٌبها لمتطلبات جدٌدة   .  
نالحع  أ مستوٌاتم قد شكلت بطرٌقة إبدا ٌة , ومأ خالو تتبعنا للمسار اللؽوي للنص 

لتحقٌق , حرص الشا ر  لى تكثٌؾ اإلٌقاع الداخلً , فعلى المستوى الصوتً , جدٌدة 
فً خضم الشد والجذب – وتهٌبة الجانب الذوقً لدى المتلقً , االنسجام الموسٌقً لقصٌدتم 

. و دفعم لإلحساس بأأ ما ٌقرؤه شعرا ولٌس نثرا- الحاصو حوو مشرو ٌة قصٌدة النثر 
ا تمد الشا ر منطق خرق المعرفة ,و لى المستوى األسلوبً والتركٌبً للؽة النص 

وذلك  أ طرٌق إنشاء  القات و انزٌاحات ؼٌر  ادٌة بٌأ , النمطٌة المألوفة لدى القارئ 
مما ٌشعر القارئ باالندهاش والشعور بأنم ٌواجم معضلة اللؽة , الوحدات اللؽوٌة فً النص 

ِتلكم هً . ومساٌرة منعرجاتم ومقاصده الداللٌة والفنٌة, للدخوو إلى فضاء النص , الجدٌدة 
ال ٌعلأ  أ نفسم , فا و ومؤثر ومقلق فً نفس الوقت , كابأ لؽوي حر, قصٌدة النثر 

 . بسهولة إال بتوفٌر القدر الكافً مأ المشاركة والبحث واإلنصات
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