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 (20/11/2018اريخ القبول: ؛ ت 9/3/2018)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــةا متطــوّرةا           لقــد اّتجــ  الشــعر العــريّب املعاصــر إىل اســتخدام تقنيــة احلبكــة الســردية بوصــفها أســلوباا بــديعاا أو تقان

واســتطاع بغــضّ الطــرف عــن القيــود واحلــواجز التعبرييــة التقليديــة أن يقــدّم تكوينــاا جديــداا يــدعى باحلبكــة لتنضــيد  

كيب يف نطاق  حمدّدت والوصول إىل تعبري  سافر  عمّا يوطّـد ريى الشـاعر وجتاربـ  الشـعرية. جتلـو هـذ        املفردات والترا

ــة الســردية ويســطع دورهــا إىل جانــب مــا ينضــوي َــ  نطــاق الســرد مــن عناصــر ســرديةت أخــرى            احلبكــة يف البني

ــد    وكاحلــد ، والشخصــية،  عفيفــي مطــر َتضــن ضــروب  الــزمن واملكــان والصــراع واللغــة؛ بــري أنّهــا يف شــعر حممّ

األشكال السردية والدرامية املختلفة، والسيما حني يعبّر الشاعر عن القضايا اإلنسانية الراهنة والتحديات املعاصرة 

ســتتزايد فيهــا م ــاهر احلدا ــة كالعنايــة بتقنيــة احلبكــة وجتــد أبعــاداا دالليــةا متّســعةا. مــن قصــائد  الرائعــة قصــيدةٌ     

عة" وهي ترد يف حلبة السباق للقصائد األخرى يف العكوف على املالمح السردية وربّما َـرز  موسومةٌ بـ"خطوات مقتل

قصب السبق ألندادها يف ملعان تقنية احلبكة بالنسبة لسائر العناصر السردية. هتدف هذ  الدراسة أيضـاا إىل إنـارة   

التحليلـيّ املسـاعد علـى َليـل      -ه  الوصـفيّ هذ  التقانة وحوافزها ومجالياهتا يف القصـيدة املعنيـة معتمـدةا علـى املنـ     

النصوص األدبية وتقييمها. تفيد حصيلة البح  يف قصيدة "خطوات مقتلعـة" منوذجـاا باتّسـاق حبكـة السـرد وتناسـ        

األنساق التعبريية فيها منذ ديناميكية العتبـات النصـية كـالعنوان ومسـتويات  وفاَـة الـنّص وخامتتـ  مّث َصـل علـى          

 .ئية احلبكة املتماسكة واملفكّكة من جهة التركيب، وعلى سيادة احلبكة البسيطة من جهة املوضوعضرب  من  نا
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 ةمقدم

نات يف بـالد . ولـد   يال السـتّ يـ في مطر من شعراء مصـر العمالقـة ومـن أبـرز أج    يحممّد عفإنّ 

ة لقـرض الشـعر مثّ أصـبح شـاعراا     يـ باملشـاعر واملواهـب الواف   تـ  طفولمنذ م وح ي 1935سنة 

  وهـو  يزة يف حركة الشـعر العـريبّ احلـد   يتاز شعر  بعالمات  الفارقة واتّجاهات  املتممياا ريكب

م ي السـرديّ ونقـل املفـاه   ريةت نامجـةت عـن املسـارب املعقّـدة يف التعـب     يتغذّا  مـن جتربـةت شـعر   يملا 

زماتـ   عكـ  هبـا هواجسـ  وأ   يقـةا فـذّةا   يد لنفسـ  طر يقونـاتت وصـور  معقّـدةت، شـ    يو قل املعرفـة أل 

دة والغمــوض املتنــا ر، يــة الوطيابة الســرديالصــ  ا شــعريــحمى ة والشــاملة. تغلــب علــ يالنفســ

 نيب ّ هبا أفكار  ومعتقداتـ  مازجـاا بـ   يةٌ يةٌ مغريةٌ سرديولوجيميقوالبها مشاهد سى وت هر عل

الـربم  ى رن  الشـاعر يف قصـائد  علـ   ي. إنّ العامل الشعريّ الّذي ريعامل الواقع وعامل الضم

ب  الفنيّــة يلتصــق بلحمـة أســال ي واقعــي  ريُئــة وظواهرهــا، بـ يج  مبمتلكـات الب يمـن اتّصــاف نســ 

 واألداء املباشر للمعىن بل تتعلّـق  ريدةا عن التعبية يف قصائد  بعيأخذ التجربة والريية الذاتيو

 ح لــ  فرصــةا منتــهزةا كــيي األحــدا  الّــل تفســح لــ  اجملــال وتتــريتكــبى باإلحيــاء والتركيــز علــ

عنـد   ـــ دائمـاا   ـــ هذ  الفكرة هي الّل جتعـل للشـاعر   »اا متماسكاا، يرتبط بالعامل ارتباطاا سردي

فـي مطـر   يعـدّ حممّـد عف  ي؛ ف(33: 2003)شـحاتة،  « ةيالية، وأخرامها خي: إحدامها واقعنيصورت

لصـورة،  وا مـا وراء املعـىن   ج  إىليتوجّـ  نسـ  ياا للشعر السرديّ الّذي يقاا وصوتاا عاليمندوباا خل

 مبهمـةت  ريب واجلمـل يف شـعر  عـن تعـاب    يـ اا، تعبّـر األلفـاظ والتراك  يلم  جلي ونيإذ كما من املب

حممّد ى اإلبداع الشعريّ لد»أنّ  ة العامّة، مبعىنيدي مألوفةت للذائقة التقلريالتحم  بأشكال  ب

ى الشعريّ ومـد  ا جادّةا حول طرائق احلدا ة ووسائلها املتعلّقة بالترا ي قضاريثيفي مطر يعف

 .(41: 2004)شع ، « د املتراكمةيتدا ة التجاوز والتخطيّ للتقالى سمّيق ما يَق

قوّةت راسـخةت، ت هـر يف النسـق السـرديّ عـن       لها إىلية احلبكة وسطوعها وَويمبا أنّ أمه

دها بن ـام  تـرات     ية وتنضـ يل األحدا  السـرد يصها بعدّة وظائف؛ إحداها تشكيق ختصيطر

قـة الّـل تنطلـق    ية هـي الطر يـ فـة الثان يصطدم بسـائر عناصـر السـرد، والوظ   يكن أن مي حمدّدت

ة املطـاف تـأيت   يـ هـا ويف هنا يلو التـوتّر ف جية( ومن هنا ية والنهايمنها احلبكة أو تنتهي )البدا

ة الّـل تسـاهم يف إ ـارة دهشـة املتلقّـي وجذبـ        يـ ة واجلزئيـ فتها يف إضاءة البواعـ  الداخل يوظ

ة، يف احلبكـة السـرد  يتوظى في مطر يف شعر  عليرص حممّد عفحي، (13-12: 2007)الشياب، 
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ة لألحــدا  يلير ال ــروف التفصــيمــراراا تصــو 1دت  "خطــوات مقتلعــة"يبــادر يف قصــيما يوالســ

اا بنشــاط عنصــر احلبكــة لوحــد   يــهــا جليشــعر في  احلــد يّ، ولكــن ي النســريوفضــائها مثّ تــوف

ة يضـاا حـول سـرد   يدة أيوم مـدار ولوجنـا يف القصـ   حيـ ذلك سائر عناصـر السـرد؛ لـ    اساا إىليق

ن حبكـة  يف السـرد مثّ نعـاجل مالمـح تكـو    يـ يف هـذا املعتـرث شـبكة توظ   ى احلبكة املتراكمـة لنـر  

دة النابضــة الّــل متــوّ  مبشــاهد الواقــع     ياة القصــيــ ة احلــد  وحيــالســرد واتّســاقها مــع تنم  

ة يف يق احلبكـة السـرد  يـ َقى نـ  علـ  يعال؛ لذلك علمـاا بـأهمّ الشـروط والوظـائف الّـل      يواخل

ة يـ دة "خطوات مقتلعة" مـع العناصـر البنائ  يتجاوب يف قصياول البح  أن حيالنصّ السرديّ؛ 

قــة اخلاصّــة يطرالقها مثّ استقصــاء ية األحــدا  وتنســيــل تراتبيتشــك املتفاعلـة الّــل تعمــد إىل 

تـها،  يتـها وهنا يبدا دة إىليضـخّمها مـن عنـوان القصـ    ية األحـدا  و يدسّها الشاعر يف بنيالّل 

ة كمـــا يـــة للدهشـــة والعنارية املـــثيل حبكـــة املفـــردات النصّـــيرد البحـــ  يف تفاصـــيـــطبعـــاا قـــد 

 ات  املختلفة. يدة ومت هر مستوية لعنوان القصيل  يف احلبكة الداخليسنالح ها بتفص

ــة إجــالء احلبكــة الســرد    هــذ  الدراســة إىل  هتــدف ــرات ّ    يحماول ة مــن جهــة ن امهــا الت

ب عـن  يـ دة املذكورة وتنوي أن جتي مثّ مقاربتها يف القصريالتن ى مستوى ة عليوعتباهتا النص

 ومها: نيسي رئنيسؤال

فــي مطــر يدة "خطــوات مقتلعــة" حملمّــد عف ية يف قصــيف تشــكّل اتّســاق احلبكــة الســرد يــك 

 إطالقاا؟ 

ــةا ية يف بنــاء العتبــات النصــّ يقــدّم الشــاعر شــبكة احلبكــة الســرد  يف يــك دة يللقصــة خاصّ

 ة.يالنها تها إىلية منذ بداياملعن

 ة البحث:يخلف

فـي مطـر وهـي    يدةٌ تقوم بالكشف عن جانب  مـن جوانـب أشـعار حممّـد عف    يجرت حماوالتٌ عد

ة املقتربـة مـن   يجمال  واحدت يف شعر  وال تعً احلدود املعرف ة الساحقة إىلياألبلبى تتوجّ  عل

 ة:يب الزم ّ يف النماذج التاليأساس الترت ىد أمهّها وأقدمها عليمكن َديبعضها، ف

                                                      

ــع اجملتمــع            .1 ــها يســرد واق ــ  إنّ نّص ــزل مــن حي ــةا ختت ــً قصــيدةا رمزّي ــة" تعت قصــيدة "خطــوات مقتلع

املصرّي واملصاعب اّلل يتصدّى هلا السـارد فيـ  علـى َقيـق مـا يطمـح إليـ ، وهـذ  املصـاعب سـواء تصـدر            

ء  عـن صـراع اإلنسـان العـريبّ     من دويّ أصوات متجوّل  يعود إىل الشاعر أو الشـخص اآلخـر، لـ  أن يبـور ورا    

 يف حل ات مواجهت  ألزمات العامل.
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ت ٌ كتبت  « اآلنية العربية يف: "النداء والتكشف" مقاربة يف شعر حممد عفيفي مطر» -

ة الّــل نالـ    يـ يف حماولتـها اإلبداع  ــم ونزع  ألوّل مرّة 1981ل سنة يسة حممّد قندينف

موضــوع  إىل ــــقــدها ة ونيمتــ ّ بصــلةت لدراســة هــذ  الشخصــى قصــب الســبق ملســاع  أخــر

 ة املعاصرة.ية العربياآلن

ال جبوري يدراسةٌ كتبتها فر« فيض الداللة وبموض املعىن يف شعر حممّد عفيفي مطر» -

فــي يم وقامـ  فيهـا بالتعامـل مـع ظـاهرة الغمـوض يف شـعر حممّـد عف        1984بـزول سـنة   

ــة درس املســتو   ــرق الباحث ــدنو مــن جوانــ    ى مطــر، فتخت ب الســطحيّ لقصــائد الشــاعر وت

ــةت ف ــعر  كاملســـتتر،       يمكنونـ ــعريّ يف شـ ــالغموض الشـ ــطلحاتت مرتبطـــةا بـ ــدّد مصـ ــا لتحـ هـ

 دة "قراءة" منوذجاا.ية استخدامها يف قصيفيواملضمر، واملكنون وك

قـدم  يق وهـو  1407مان سـنة  يت ٌ منشـورٌ مـن حممّـد سـل    « في مطريأقنعة حممّد عف»و -

وانـ   يفـي مطـر مـن د   يحممّد عف نشاط  الدراسيّ عن األقنعة املستعملة يف شعرى   عليف

 لب  األقنعة"،يالثامن عشر املوسوم بــ"والنهر 

" أعضــايث انتثــرتي أنــ  واحــدها وهــ"وان يــد اء والكتابــة: قــراءة يفيــمياحللــم والك»و -

م ودخـل مـن   1987د لعـام  يـ دراسةٌ قدّمها شاكر عبد احلم« مطري فيللشاعر حممد عف

 ها. يرتكز علية الّل يّواملنطلقات األساس في مطر الشعريّيعامل حممّد عف خالهلا إىل

تـ ٌ أصـدر  حممّـد عبـد     « مطـر ي فـ يها( حملمـد عف )أنـ  واحـد   التناصّ القرآينّ يف» -

فــي مطــر ية يف شــعر حممّــد عفيّــخي  رصــد املعــامل التأريــق وتنــاول ف1410املطلّــب ســنة 

ة يـ رحلـة الثان املى دلّ علـ يالّذي  "حدها وهي أعضايث انتثرتإوان  "أن  يدى مقتصراا عل

 ة.يات  األدبيةت أمضاها الشاعر يف حيمن مراحل شعر

دراسةٌ كتبها حممّد عبد املطلب « في مطرية الفرر( حملمّد عفييف )رباع دوائر املعىن» -

فــي يالشــاعر حممّــد عفى لــد عــدّة مــداخل إنتــاج املعــىنى هــا علــيم واعتمــد ف1992ســنة 

 مطر.

تـ ٌ كتبـ    « مطـر ي فـ يات النمـل حملمّـد عف  قاعـ يفاصـلة إ  ات قـراءة يف يـ أشـراث الغوا » -

  املفهـوم املعجمـيّ للفاصـلة الّـل تـؤدّي حل ـة       يـ م وزاول ف1996د فـاروق رزق سـنة   يالس

 يف اســتالم الشــاعر ري  وهلــا دورٌ منقطــع ن ــني نصّــنيســكوتت ومســاحة صــم ت أو فــراال  بــ

 لمة والصدع.تحرّث حنو ال يندفع ويالنمل  علجيملا  ةقاع واجملاز مشبهية اإليلغوا
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لـب  األقنعـة   يالنـهر  "وان يفي مطـر، قـراءة لـد   يالشعري واملقدس يف إبداع حممّد عف» -

ــد فكــري اجلــزار ســنة    "« منوذجــاا املقــدس    إىليــم وانصــرف ف1997تــ ٌ نشــر  حممّ

 ة  قافة الشاعر.يتشكّل بنى دةت أخريبوصف  نسقاا من أنساق  عد

وحــة دكتــورا  ناقشــها عبــد الســالم أطر« فــي مطــرياخلطــاب الشــعريّ عنــد حممّــد عف» -

إضــاءة  هــا إىليق وتطــرّق فية اآلداب جبامعــة الزقــاز يــم يف كل1995حســن ســالم ســنة  

فـي مطـر   ي  يف شـعر حممّـد عف  يـ د  لغـةا وداللـةا مثّ جتلّ  يـ مصطلح اخلطاب الشـعريّ وَد 

 قالب اسة فصول .ى عل

« ةيفــي مطــر الشــعرية يف أعمــال حممّــد عفيّــة والعالمــة واجلســد دراســة نقديّالشــعر» -

ــع علــ 2003دراســةٌ كتبــها شــوك  املصــري ســنة     ز دراســت  عــن الدراســات   ييــمتى م واتّب

 ق  يف هذا املضمار.يطة طري ال ة حماور ت هر خرى ة األخريالنقد

كتــابٌ ألّفــ  « فــي مطــرية عنــد حممّــد عفيل الصــورة الشــعرية وتشــكيــالعالقــات النحو» -

ة يـــل بنيـــ بتحلنيالبـــاب لـــ  املقسّـــم إىلم وهنـــض يف عم2003حممّـــد ســـعد شـــحاتة عـــام 

  ة.يّة يف النصّ املدروس باستخدام فكرة العالقات النحويّالصورة الشعر

كتبـها أمحـد جـً شـع  سـنة       دراسـةٌ « في مطـر يات التناصّ يف شعر حممّد عفيّمجال» -

 الشــعريّ ووســائل  فائقــة  ريكشــف عــن الن ــام اجلمــايّ للتعــب  يهــا أن يم وحــاول ف2004

 في مطر.ييف شعر حممّد عفز يّالتم

ــد عف » - ســي يذوقليفــي مطــر؛ مالمــح مــن الوجــ  األمب  يدالالت االســتعارة يف شــعر حممّ

ــاا ــت « أمنوذجـ ــالة ماجسـ ــور ري رسـ ــتها سـ ــنة  ي ناقشـ ــادي سـ ــران   2011ة جملـ ــة وهـ يف جامعـ

التعامـل مـع االسـتعارة يف اخلطـاب     ى مقدمّـةت و ال ـة فصـول  علـ     ة وقسّمتها إىليّاجلزائر

ة لالسـتعارة وتشـكلّها يف   يّ  تدخل يف صلبها املقوالت التصوّريالشاعر ت ىالشعريّ لد

 ضاا.يقها أيالشعر احلدا يّ وتطب

 العـرب متّـ  حمـاوالتٌ مكشـورة يف     نيفضالا عن هذ  الدراسات املقدّمة من وجهـة البـاحث  

  بالبـي معـاين  ريتـأ  »دراسـة   فـي مطـر، ونكتفـي بـذكرها:    يم شـعر حممّـد عف  يـي ران حـول تق يإ

 مطـر ي فـ يمـل دنقـل، حممّـد عف   أم قرآن بر شعر س  تن از شاعران معاصر عرب )يمفاهو

مــ  يف شــعر الشــعراء ي ومفاهه البالبــيّ ملعــاين القــرآن الكــرريالتــأ  صــالر عبــد الصــبور(:و

ضــاا  يش وأ1390ا فراهــاين ناقشــتها ســنة   ري لســم ري ، رســالة ماجســت «ن الــثال ...ياملعاصــر
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 يف هار الداليّ للقرآن الكـر ي: االنزمطري فيشعر حممّد عف قرآن دريي معنا »

ة للغـة  يـ رانية اإليـّ ة العلميـ ، لـنف  الكاتبـة، نشـرهتا يف جملّـة اجلمع    «فـي مطـر  يشعر حممّـد عف 

ي فـ يدر شـعر حممّـد عف   ، قـرآين  يتناص دي ل انتقاديَل»ش. و1391ة وآداهبا عام يّالعرب

نشـرها  « فـي مطـر  ي ّ، القـرآينّ يف شـعر حممّـد عف   يص الـد ةٌ للتنـا يـّ ةٌ نقديـّ لي: دراسةٌ َلمطر

ــل   ــي سـ ــاي وعلـ ــعود إقبـ ــر عـــريب  يمسـ ــد ادب معاصـ ــة "نقـ ــنة مي يف جملّـ ــة 1391" سـ ش. دراسـ

عي كـدك  وحممـد   ية يف أشـعار حممدرضـا شـف   يـّ ا االجتماعيفها يف القضـا ية وتوظيالصوف»

ً   يل بـرو يـ كتبـها حممّدرضـا امحـدي وخل   « في مطـر )دراسـة مقارنـة(   يعف روشـنفكر  ى وكـ

 . ش1396رمانشا  سنة يف جملّة "تو  يف األدب املقارن" جبامعة ك من ّموهادي ن ري 

ة يّالســرد ش عــن دراسـاتت جـادّةت هتـدف إىل   يدت بـذلنا  يف التفتـ  يـ الـربم مـن جهــدت جه  ى علـ 

مقاربتـها يف شـعر   ى ووظائفها يف الشعر العريبّ املعاصر مل جند دراسةا تكـون قـد ارتكـزت علـ    

دة املوسومة بــ"خطوات مقتلعـة"؛ لـذلك   يما مقاربة احلبكة يف القصيّفي مطر، والسيمّد عفحم

ة بوصفها عنصراا يدة املعنيم احلبكة يف القصييتق د إىليوج  التحدى ترمي هذ  الدراسة عل

دة يالقصـ ى طالب هبا مقتضـ ي يريأساس معاى لها علية ومتارس َليّمن أهمّ العناصر السرد

دة مـن  يل احلبكـة يف القصـ  ينـة، تعـ  دراسـة ألـوان تشـك     ية املعيـ فيحـدودها الوظ تناسب مع يو

أيت شـــرحها ية الّـــل ســـيحبكـــة العتبـــات النصـــ  ة إىلية والعضـــويـــة والدالليـــخيحبكتـــها التأر

 لها الحقاا.يوَل

 ةيتها السردية احلبكة وأمهيتقن

 شـكل  نية الّـل تعـ  يـ ريالتعبب يمـزوّداا باألسـال  ى كـ حينـص  أو صـورةت أو أداءٍ    ترجم السرد إىلي

ز النصـوص  يـ فـة تعز ية الّـل تـؤدّي وظ  يـ النصوص السرديّة وفحواها أو تعاجل السـمات العالئق 

. (52-51: 2011)مانفريـد،  كن أن َملها مية الّل يّوط احلبكيجانب األفكار والدوافع واخل إىل

  النصّ احلكـائيّ، أو وفقـاا   قدّم ب  احلد  أو أحداينتهج  السارد املبدع ليعدّ السرد هنجاا يف

  تـودروف يـ ذهب إليملا 
1
سـرد لـ  داخـل    يمـن   خطـاب السـارد أو حـوار  إىل   »ى دلّ السـرد علـ  يـ  

. وهذا احلد  وحبكت  يف السرد مبثابة عمـودت  (25: 2006)هالل، « قةيالنصّ، فالسرد هو الطر

صــلح أن ية الّــل يّــالية واخليّــة األحــدا  الواقعيّــبفنى  ــحيكلــة الــنصّ وي  هيــفقــري  تبــت  عل

                                                      

1. Tzvetan Todorov 
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ة يـّ عملي . جتـر (156: 2011)حيـ،،  د يـ الـ  البع يَذف أو تضاف من لزونـ  الثقـايفّ ومـن خ   

 الّــل تــتحكّم يف نية وضــبط القــوانيّم الســرديدعــائم املفــاهى ز علــيــق التركيــالســرد عــن طر

هـا  يبكـرة أب ى اإلطـالق لتصـنع علـ   ى ة والـزمن واملكـان علـ   يّالسرد وهي تشمل احلبكة والشخص

 نسجها الشاعر احملد .ي  املتكامل أو احلبكة العامّة الّل يالنس

تعــدّ احلبكــة
1
)ناظميــان، « اخلريطــة أو إطــار األحــدا  الّــذي يبــيّن ســبب وقوعهــا »أو الســبك  

ــةٌ عــن سلســلة أحــدا ت تنصــبّ يف العمــل الســرديّ علــى الصــلة      (197: 1392 أو هــي طريقــةٌ تعبرييّ

القصصيّة وهي تشب  وحدةا عضويّةا تصنع مسار السرد من حيـ    السببيّة بني لتلف الوحدات

إنّ  أيُنت  املقطع الثاين عن املقطع األوّل أو ينـت  املقطـع الثالـ  عـن املقطـع الثـاين أم ال؟ لـذلك        

 ر بول ريكوروي
2
يف مدار َليل النصّ أن يعتً احلبكة كعنصر احملاكاة عمليّةا وال بنيةا، معتمـداا   

ســطو عنــها حــني يــري احلبكــة كضــرب  مــن بــذل اجلهــد يف الكشــف عــن ترتيــب      علــى معتقــد أر

. وهـــذ  األحـــدا  ال تأخـــذ بقيمـــ  الفنيّـــة واجلماليّـــة إلّـــا يف حنايـــا  (66: 2006)ريكـــور، األحـــدا  

النسي  القصصيّ العامّ حي  تتفاعل مع شتّى املكوّنات السـرديّة هلـذا البنـاء الفـ ّ؛ فمـن حيـ        

ن حيويّـــة اخلصـــائص الســـرديّة األخـــرى وال تبـــذل قصـــارى جهـــدها أن   إنّ احلبكـــة ال تبعـــد عـــ 

َتضن طريقـة الكشـف عـن ترتيـب األحـدا ، هلـا أن تكـون طريقـةا واسـعةا يـدبم فيهـا السـارد             

 سائر عناصر السرد وتتآزر مع كافّة العناصر الفنّية يف السرد خلدمة األحدا  وتصويرها. 

تكـون الوقـائع متّصـلةا ببعضـها الـبعض، وكـأنّ       »ر ؛ إذ يختدم احلبكة للحد  وتقـوم بتصـو  

ــا ســ    ــةٌ مل ــها علّ ــاا من ــها، تيليكلّ اق احلكــي وإنّ هــذا  ي  إنّ ســابقها مســتدرجٌ لالحقهــا يف ســ   ي

ــة والقــائم علــ يــ األحــدا  الفنّني بــنيالتــرابط املــت عــل احلــد   جية، يمبــدأ الســببى ة يف القصّ

. إنّ احلبكـة  (61: 2007)عشـاب،  « لـ   جـةا يكون هو اآلخـر نت يد  الالحق الّذي حالسابق سبباا لل

حنــو  ى ا علــيم وعــرض القضــا يم مضــمون الــنصّ وتسلســل املعــاين واملفــاه  ييف جوهرهــا تن ــ

الشــرط اللغــويّ لفهــم ى فاندوفســكي تشــتمل علــيقــدّمها لي يريمنطقــي  متــرابطت وهــي وفقــاا ملعــا

اء ي األشــنياط بــخصــائص اإلطــار االجتمــاعيّ وخصــائص االرتبــ   ى قــاا وعلــ يالســبك فهمــاا عم 

؛ فتنمـو  (55: 2002)العبـد،  اريّ الفاعل لة التلقّي االبتكيحصى  مراجعها وعلنيواألوضاع وربّما ب

 نيما حـ يوالفائـدة، والسـ  ى ةت منشـودةت وببـ ّ اجلـدو   يـ قـةت مجال ياحلبكة املصـمّمة يف السـرد بطر  

                                                      

1. Plot 
2. Paul Ricceur 
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األفعـال يف اخلطـاب    هتارية وتوجّـ  مسـ  يـّ ع الدراميا واملواضـ يمها البنّـاءة بالقضـا  يتتّصل مفاه

ات ية املعاصرة وظهورها يف األحدا  وشخصية واالجتماعيالسرديّ حنو تفاقم األزمات الذات

ئـة  ياة أو البيها احلي بأمجع ما فري تننية حيالسرد أي بعبارةت أوجز تبلغ احلبكة قمّتها اجلمال

 ة. ريتها وانفعاالهتا املثيكينامياملتجاورة مع د

 يدة "خطوات مقتلعة"قصة يف ياحلبكة السرد

 ة:يخياحلبكة التأر

خ  يكـن مجعهــا وفقـاا لتــأر  ميلـة مــن خـالل عـدّة أزمنــةت    يدة الطويلقـد أنشـد الشــاعر هـذ  القصــ   

ــجّل  يف هناي ــســ ــعر  يــ ــدات الشــ ــض الوحــ ــأر ية بعــ ــذا التــ ــخ ية وهــ ــول مــــارس  يــ م 1966دور حــ

ضــــح تّي، مــــع ذلــــك ال 9/5/1967و 28/5/1968و 20/4/1967و 9/5/1967و 16/9/1966و

ن  خـتم مـن خالهلـا الشـاعر     يّي  معـ خيل  تـأر يهـا عـن تسـج   يفصـح ف ية ومل ريزمن الوحـدة األخـ  

ل يالــربم مــن تبعثــر تســجى دة علــين أنّ هــذ  القصــيّدت  بالضــبط آنــذاث. كمــا مــن البــ يقصــ

ــدأ إنشــادها مــن     ــه1966األزمنــة فيهــا، ب ــان   ى م علــ1968زهــاء ى م وانت حنــو  مفتــرض ، وهات

ا يل وكـلّ مـن مصـر وسـور    ي إسـرائ نيفـةٌ بـ  يةت نشب  يف زمحتها حربٌ عنالسنتان ترتبطان بفتر

الّـل تعـرف بنكســة    1967منطقـة الشـرق األوسـط، أي حــرب    ى  لّـل علــ يواألردن وبـدأ التـوتّر   

مةٌ يها وحلقـ  مبصـر خسـائر جسـ    يأراضـ ى ل عليام الستّة لعدوان إسرائيران أو حرب األيحز

. باملناســبة (266: 1997)األنصــاري، هــا يامل وقــع فضــاا دمــار شــ يوأى واجلرحــى مــن آالف القتلــ

  يــتطــوّر  واســع  يف مضــمون  ت ة توجّــ  الشــعر املصــريّ املعاصــر إىلريهلــذ  األحــدا  اخلطــ

ل يش يف رور شعبهم من قلق  وطمور  يف سبيجيصوّرون يف أتون عراكهم كلّ ما يجعل شعراي  

 نيتي العــاملني احلــربنياا شــاع يف لبنــان بــيّــنــهجون يف قصــائدهم منــهجاا رمزية ويّــاة املثاليــاحل

شـاهد  ي، كمـا  (77-76: 1961)ضـيف،  اناا يحد اللغز أح ستخدمون اللون الشعريّ الغامض إىليو

اا مــع يفــي مطــر متماشــ ية حملمّــد عفيدة "خطــوات مقتلعــة" املوضــوع ية قصــيــهــذا املنــاط يف بن

 لبالد .  ةيّة واخلارجيّة واألحدا  الداخليّخيتطوّرات ال روف التأر

 ة ووحداهتا: يّاحلبكة الدالل

 عن بعضـهما  نية منفصليّ  النصوص األدبي يف قراءة نسيني األساسنيعتً تودورف االتّجاهي

ةا مستقلّةا يّديةا جتريالنصّ بنى ريالنصّ واالتّجا  الثاين  معىن لجأ إىليالبعض؛ االتّجا  األوّل 
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دة ينمـــــا اعتًنـــــا قصـــــي(، فحTodorov ،1973 :15نقـــــالا عـــــن  ؛1/273 :1389ي، محــــد أ)

وان "رســوم يــةا اتّخـذت مــن د يّــدةا دراميةا مسـتقلّةا، نواجــ  قصــ يّةا موضــوعيــ"خطـوات مقتلعــة" بن 

هـا الشـاعر   يسي" الكاملة وجنح فيذوقليل" من جمموعة "مالمح من الوج  األمبيقشرة اللى عل

فـي  يتجاوز حممّـد عف يض أي األر ة إىليالعامل ومن اهلو نقل بؤرة الصراع من الذات إىلى عل

  مــع اجلــرر واحلــزن امللتــهب تــبّ   يــحلــم  تشــابك  معان دة الواقــع إىليمطــر يف هــذ  القصــ 

دة "خطوات مقتلعة" امل ع الغـامض وابتعـد   يفي مطر يف قصياألرض. لقد استخدم حممّد عف

لغرابـة  دة. إذا اعتًنـا ا يـ قترب منها ضمن التجربة اجلديبح  عن شكل  ية بل يّعن النموذج

ة يـ دة بايف الصورة مـن أهـّم جمـاالت الغمـوض فقـد اقترنـ  مالحمهمـا يف هـذ  القصـ         يوتكث

علـها عالمـةا   جيمبلـغ    ئـة، إىل يسـتخرجها الشـاعر مـن الب   ياقترانت برمـز األرض ومعـانت ملهمـةت    

فـي مطـر   يقـدر حممّـد عف  ي. ىًبـةت وأسـ  آسـفر عنـهما مـن معـاين ك    ي  والغربـة أو مـا   يض بالتيتف

رحاهبـا   عة وآفاقها الرحبة الّل نشأ الشاعر وترعـرع يف يوج  من مشاعر  عن الطبدت  مبيقص

  يف املناخ يقّق أمانحيستطع أن ي مل ني  حيهرب إلياا يها بوصفها ملجأ شعرينف  مهوم  فيو

كـوّن هبـا   يعـة كبـؤرة التـداعي النفسـيّ و    يالطب  ار الشـاعر إىل ينة؛ فـ ياملغلق أو يف زمحات املد

ا واحللم ومن مثّ يالريى ثة تعتمد عليدة احلديالقص» ألنّضاعة يف الواقع املعاصر؛ أحالم  امل

كسـوها  ية يورة الشـعر ريا الّل متثّل الصـ ية وعدم التجلّي والوضور وتكون الرييتتّسم بالضباب

 .(175 :1420)العطوي، « والعتمة والغموض ال الم

ى سـع يعـة و يالضائعة بالنسبة للطب ا يدة "خطوات مقتلعة" عن رييتحدّ  الشاعر يف قصي 

 عناصـرها مـع   نيعة أو يف صلةت متشـابكةت بـ  يتوفّر يف عالقت  مع الطبيزجها بغموض  جم  ميأن 

ق يـ ة لتحقيـ   ال عـة الذات يـ ا  وتبدو عليقة عرض  لقضايفي مطر وطري لغة عفريبعضها؛ فتتغ

ــنف  ونوازعهــا الداخل  ــال ــابدت  الواقــع احلسّــيّ  يلمــ  يف قصــ ي  يــة تي ســهل يةت يــ ذاتريبتع

ةت يـ من عوامل خارج ادق هبحيها متابعة ذات  وما ينالحظ فى اا أو بعبارةت أخريها خارجريتأط

ر يـ ذا التقرهلـ اا يـ صـورها. لـذلك وع  ى ة يف أهبـ ية أو العواطـف اإلنسـان  يـ ائحيتغمر الشحنات اإل

ل يسـبة لتفاصـ  إدراثت أفضـل بالن ى در للحصـول علـ  جيدة ياملوجز عن الصورة العامّة يف القص

ــنصّ أن نعـــرض تقســـ  ــات القصـــ    يالـ ــةت مـــن لوحـ ــلّ لوحـ ــل كـ ــائباا مـــن تسلسـ ــاول يماا صـ دة ونتنـ

كـن مجعهـا أو   ميسبع عشرة لوحةا مستقلّةا  دة إىليموضوعها. لقد انقسم  لوحات هذ  القص

 أليّ منها يف اجلدول التاي:ى ة الفحوي حمورهتقد

 



216   1440صيف ، الثانیعشر، العدد الخامسة ا، السنة مجلة اللغة العربية وآدابه 

 

رقم 

 الوحدة

رقم  حمورية الوحدة

 الوحدة

 الوحدة حمورية

 يهدّر الشاعر نفس   10 ةالبح  عن الذات املخمول 1

هتدئة النف  والرجوع إىل مرحلة  11 تكوين الذات من الوالدة إىل العرس  2

 الطفولة

 تعبري عن نفس  املسافرة إىل املوت  12 وصف الشم  والليل والصم  3

وصف القرية اجلائعة واملي  اجملهول  4

 فيها

 ألمل يف العامل السيفليوصف اليأس وا 13

 توسيع اليأس وتبلور  يف أشياء العامل 14 وصف املدينة وعالماهتا 5

اعتراض على اليأس بلسان عناصر  15 ازدياد اجلوع وعالقت  بالطبيعة 6

 الطبيعة

خطاب املدينة وحلم الشاعر عن  7

 تغيريها

 نقل جتربة املوت  16

 لب الوالدة اجلديدةط 17 وصف الشاعر النائم يف التابوت 8

  ريية الشاعر نفس  يف حالة املوت 9

 باً وموضوعاً:ية تركياحلبكة العضو

احلـد    ط الداليّ الواحد من احلد  البـدئيّ إىل يدة "خطوات مقتلعة" باخليلقد تزوّدت قص

ــ  كــلّ وقــائع الســرد حتــّ      ــهائيّ أي تــرتبط ب ــوال النها يننتقــل عــً مســتو  ى الن ــات احلــد  لبل ة ي

كـون سـرداا إخباريّـاا دون أن تضـبط      يالنصّ أن  متنعط هو احلبكة الّل يها؛ فهذا اخلقيوَق

ة الّـل  ية السـرد يـ أسـاس الري ى قة عرض السرد علـ يةٌ َدّد طريقواعد وترسّخ  دعائم عضو

دة أن نــدري ضــرب ين مــن مبــدع  آلخــر؛ علمــاا بــذلك تســتلزم معاجلــة أحــدا  القصــ يقــد تتبــا

احلبكـة املتماسـكة واحلبكـة املفكّكـة، ومـن       ب إىليـ فها من جهة التركيكن تصنميحبكتها الّل 

ى دة "خطـوات مقتلعـة" نـر   يطة واحلبكة املركّبـة، ولكـن يف قصـ   ياحلبكة البس جهة املوضوع إىل

ق والتأمّـل األفضـل احلصـول    يكـن عـً التـدق   مياا وإن يـ بية احلبكة املتماسكة واملفكّكة تركي نائ

ن يألجــل تكامــل املكوّنــات ومتاســك األطــراف الّلــذ ى األخــرى ة علــتغلّــب احلبكــة املتماســكى علــ

ق ضــرورة الوحــدة  يــاا لتحقيطة موضــوعيضــاا نشــعر بتفــوّق احلبكــة البســ  يتضــمّهما ســطور  وأ

 ة النص.يهناى ة املتماسكة حتّيها السرديبة الّل َتاج إليالرت
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 ة احلبكة املتماسكة واملفكّكة:يثنائ

واحلبكـة   1ة املتماسكةية احلبكة العضوي"خطوات مقتلعة"  نائ دةيب احلبكة يف قصيلك تركمي

جاا متتابعاا ياعتًنا احلبكة املتماسكة نس ذاتالمحهما معاا؛ يف الواقع إ وقد نصل إىل 2املفككة

ــدرى عتمــد علــ ي هــا الشــاعر مبهمّــة ســرد الوقــائع يف     يقــوم في  يــ  املــن ّم لألحــدا  ت يالت

حسـب الواقـع   ى ل علـ يد التفاصـ ي الغائـب وتنضـ  ريتخدام الضماس اا إىليدة الجئاا متناميالقص

سلسـةت مـن احلـواد  واملواقـف     »ى ، واعتًنا داللة احلبكة املفكّكة علـ (23: 1393)رج  ودلشـاد،  

تسلسـل  ى تعتمـد علـ   هـا ال ياملنفصلة الّل تكاد ال تـرتبط بربـاطت مـا، وحـدة العمـل القصصـيّ ف      

ى هـا أو علـ  يف ة األوىليالشخصـ ى هـا القصّـة، أو علـ   يث فئة الّل تتحرّيالبى احلواد ، ولكن عل

ح يكن التصـر مي، (73: 1966)جنم، « عاايات مجيجة العامّة الّل تنت م احلواد  والشخصيالنت

يف  ة األوىليتواجــدت حمــوري  متلكــ  الشخصــى دة "خطــوات مقتلعــة" ترتكــز علــيبــأنّ وحــدة قصــ

ة عنـها، ولكـن نواجـ     يـ طـرر السـؤال منـذ البدا   ية الغائبة الّل ية السرد، أي هي الشخصيعمل

دة تسلسـل األحـدا  وتعاضـدها واحـداا تلـو اآلخـر كأنّمـا        ية الساحقة من بناء القصـ ييف األبلب

 أخذ بعضها برقاب بعض .ي

دة احلبكــة املتماســكة ية القصــيــراعــي يف بدايدر بالــذكر أنّ الشــاعر جيــلــإلدراث األمثــل 

 متحدّ اا عن الذات وباحثـاا عنـها يف مرحلـة الطفولـة إىل     ابة العقدةيبدأها بصي نيما حيوالس

ئــة يعناصــر الب الــزواج؛ مثّ تنبــ ّ احلبكــة وتنقطــع أواصــرها مائلــةا إىلى مرحلــة الشــباب وحتّــ

سم الشاعر مشاهد احلبكـة  ري شاهقٌ يف تفاقم األوضاع وتدهورها؛ فريٌعة الّل هلا تأ يوالطب

ــل يــئــة اخلارجي  عــن البيحــدة الثامنــة أ نــاء احلــد الو املفكّكــة منــذ الوحــدة الثالثــة إىل  ة الّ

ة اجلائعـة  يل ووصف القريت  بوصف الشم  والليبكثافة األوصاف وتراكم الصور كعناى َ 

، يف الواقع مثل هذا النه  عنـد   عةياد اجلوع وعالقت  مع الطبينة وعالماهتا وتناول ازديواملد

يستغلّ يف توسيع ساحة خيال  ما يتكيف مـع سـرد   خطوة انزياحية يعدّها الشاعر املعاصر كي 

ى من الوحدة الثامنـة حتـّ   الشاعرعود ي. (5: 1439، )تفاصيل الواقع امللموس 

موضـوع الـذات يف حالـة املـوت ووصـف        اا إىلرياحلبكة املتماسكة مشـ  ة عشر إىليالوحدة الثان

ةت، يـ  ذاتريز األوسـع وتسـتطرد يف جمـاالتت بـ    يـ حليف التابوت مثّ تتّسـع احلبكـة عـً الـورود يف ا    

                                                      

1. Organic 
2. Loose 
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أس يـ د اليـ نات العامّة عـً تعو يالع لها إىلية وَويباا مجّاا يف تنامي جتربة الفرديلكنّ هلا نص

اللســان ى اء العـامل مثّ نــر يواملعانـاة يف اخلــارج كوصـفهما يف العــامل السيــفليّ وتبلورمهـا يف أشــ   

ل حدّة ضغطت وأمل  حلق هبا داخل الصـور الّـل تتّكـئ    عة من أجيعناصر الطبى االعتراضيّ لد

 عة اجلامدة. ياة يف معامل الطبيص وب ّ احليالتشخى يف الغالب عل

 طة:ياحلبكة البس

طة وهــي حبكــةٌ يدة "خطــوات مقتلعــة" مــن جهــة املوضــوع واملضــمون باحلبكــة البســ يتتّســم قصــ

ة وَتـاج  يالبلوال للنهاى جا ت مباشر  حتّ يف اتّريةت واحدةت أو أحدا ت متشابكةت تسيحكاى تقوم عل

طة ي. احلبكــة البســ (18: 1393زاد ،  )مــاحوزي والجــورديد يــالتأكى ة علــيــالنها هــذ  احلبكــة إىل

ــد عف    ى علــ ــد يف شــعر حممّ  يريفــي مطــر خبلــط الصــور وتغــ   يالــربم مــن بســاطة انهــا تتعقّ

ــذ  ــورّط فياملشــاهد الّل ــيهمــا القصــ ين تت ــد ل الدهشــة وإ رائيــتفعى دة عل ــي. فهــذ   ى هــا ل املتلقّ

ة املألوفة يتنوّع أوصافها واستطرادها يف حقول  رحبةت، تنطلق من العقدة السردى دة عليالقص

ئاا يئاا فشـ يفـكّ طالنهـا شـ   ى قـدم الشـاعر علـ   يس  واضـحة معـامل؛ ف  ي)طرر السؤال( الّل ل

والرحلـة بغـضّ    تحدّد لنا ضرب التجـوال ي نيها من اللوحة الثامنة حي مواطن الطرافة فنيبيو

ة املتجوّلـة  يتّجـ  صـوب الشخصـ   يبها املتالمحـة و ية املعقّدة وتراكيالطرف عن األحدا  السرد

ق يـ َقى دلف الشـاعر علـ  ى يـ تبلـغ الـذروة أو بعبـارةت أخـر    ى الّل تتأزّم من خالهلا الوقائع حتّ

ة الّـل  يـ ائسـردها مـن النقطـة البد   يصف األحدا  وية بالباا، أي يديقة التقليالطر السرد إىل

 صـل إىل  ياالكتمـال حـىت    باألحـدا  إىل ريسـ ي ، مث يتنطلق بوصـف مواصـفات السـارد وماضـ    

ح يلــة والــريئــة كالشــم  والليدة مشــاهد متبعثــرةٌ مــن الب يالقصــى من علــية، طبعــاا تتــهيــالنها

كـن  مي  يـ ة، نضّدت أوصافها مشتّتةا ومضـمرةا يف آنت ومسـتقلّةا عـن بعضـها ت    ينة والقريواملد

 أساسيّ يف بناء السرد، يف الواقـع أتـ  هـذ  املشـاهد     يريٌقع تغينقل مكان بعضها دون أن أن ن

ــل هلــا حــدّ أدىن يالســرد ــابع التــدرّج  يل الوحــدات الســرد يرابــطت يف تشــك  ة الّ ة لتحــول دون تت

قمّـة السـرد    قـةت متسلسـلةت دون أيّ نشـاط ذهـ ّ إىل    يصل بالقـارر بطر ياا يالسرديّ تتابعاا خط

 شوهبا الغموض وااللتباس. ى ي  الثاب  حنو هوامش أو حواش  شتّيسار  من النسوخترج مب

 حبكة العنوان:

شار بـ   يتداول، يعرف وبفضل  ياالسم للشيء، ب  »تكون عتبة العنوان يف العمل األديبّ مبثابة 

ناســب ياز  جيــبإ ــــســم  العنــوان يمــل وســم كتابــ ، ويف الوقــ  نفســ   حي ، يــدلّ بــ  عليــ ، ويــإل
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، وقـد بـدأت   (15: 1998)اجلـزار،  « يـ  س  من الكتاب جعل  ل ؛ لكـي تـدلّ عل  يعالمة ل ــة يلبداا

ةا ية العنوان انطالقاا من عدّ  بنيبنى ة عليل ال واهر اللغويتركّز يف َل 1ة العنوانيولوجيميس

 ة للــنصّ أي العنــوان يف حالــة االنفصــال عــن كــلّ العوامــل يــراســخةا يف نطــاق العالقــات الداخل

ةت يـ ب  أو قاعـدةت حنو يـ دت بشـكل  وترك يـ  مقريقاا حرّاا بـ يلك يف ظاهر  تنسمية يواملؤ ّرات اخلارج

 .(190-189: 2008)صاحل وجاسم، َصر  يف التقولب احملدّد 

ى ومهـــا علـــ ،ســـيّ والفرعـــيّي الرئنيدة "خطـــوات مقتلعـــة" مـــن العنـــوانيتــألّف عنـــوان قصـــ 

ام عالقةت موجودةت ينهما كقي  تقوم العالقة بي" تات متجوّل يب "خطوات مقتلعة" و"أبنيالترت

ة يــقــع يف الــدائرة الداللية العنــوان الفرعــيّ هــذا يان، وذلــك خلاصــيــ املعطــوف وعطــف البنيبــ

د جمالـ .  يـ ف املتبـوع األمثـل وَد  يـ نـهض بتعر يضـاحيٌّ  يسيّ، ولكـن لـ  حممـولٌ إ   يللعنوان الرئ

  ين يف تـدر يكونـان حاضـر  يقاا، لكنّهمـا ال  ياا و يدة ارتباطاا معنويرتبط العنوانان بنصّ القصي

اا، لكــنّ دورمهــا الرمــزيّ الــوارد يف نطــاق  يــدة لف يتــردّدان يف القصــياألحــدا  وســردها، وال 

ة عن الفضاء يشبكةت من املعلومات قود القارر إىليدة يةت مهمّةت يف بناء القصيالسرد كعتبةت نص

 تــها إىل يدة الشــاعر مــن بدا  يا مضــمون قصــ  وم حوهلــ حيــ ةت يــ الســرديّ أي عــن رســالةت إخبار  

ــالنها ــوانت داللــةا يف املتخ  ي ــة؛ ألنّ لكــلّ عن ــوانت  »عــ  يل الســرديّ ي ــاج إىلحيكــلّ عن مفاوضــةت  ت

ل الســــرديّ، وكانــــ  يــــاملتخ ة جتــــنح إىليــــوحمــــاورةت، وخباصّــــةت إذا كانــــ  العنوانــــات الروائ

؛ فــإذا اعتًنــا العنــوان (117 :2001)قطــوس، « يهــاالت كاتبيهــا مــن لــية فيــالفضــاءات الروائ

تــ  يف درس يفــتح بابــ  تتم هــر أمهى   علــيمــدخل الولــوج يف األعمــال األدبيّــة واملفتــار الــرئ 

 ات إىليف هــذ  املســتويكــن تصــنمي  يــاســتفزار القــارر تى ضــطلع هبــا علــياتت عــدّةت يمسـتو 

ى قتلعــة" علــدة "خطــوات ميقهــا يف قصــيأيت تطبيــةت كمــا يــبية وتركيــةت ومعجمياتت بصــريمســتو

 النحو التاي:

 البصريّ:ى املستو

د يجتسـ ى تموضـع علـ  ياا يـ اا أو نصّـاا فوق يزاا فضـائ يـ ة حية البصـر يـ تلّ العنوان من خـالل الري حي

ل  جملمـل  يـ  وَلري إعطـاء تفسـ  » البصـريّ إىل ى هـدف املسـتو  يا؛ إذ يصورة النصّ يف موقع الثر

ةت للحـروف يف الغـالف وهنـا    يـ ةت أو رمزيـ لياأللوان واألشكال واخلطوط للبحـ  عـن "مسـحة" تأو   

                                                      

1. La semiologie du titre 
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ــة إقامــة العالقــة بــ   نــةا أو ي هــذ  احلــروف )املشــكلة( واملطوّعــة لتتّخــذ أشــكاالا مع   نيتــًز مهمّ

 فــاض  يف القــارر ريٌمــن العنــوان تــأ ى ، وهلــذا املســتو(486: 2016)القيســي، « قونــاتت متعــدّدةايإ

ةت يف رينــاتت مــثيعى وزّعهــا املبــدع علــيلّـل  ة ايــقونيائيّ الــداليّ واإلشــارات األيميمبخزونـ  الســ 

  جعل  ذلك يها بالصدارة تيدة "خطوات مقتلعة" كتم هر  يف صفحةت مستقلّةت ح ي فيقص

ــدف منـــ  الشـــاعر إلّـــا إىل   يةا ســـاطعةا ال  يـــةا وإعالميعـــرض لوحـــةا إشـــهار  ي لفـــ  األن ـــار   هـ

 .«ات متجوّليأبن» خُطواتٌ مقَتعل عة واقتناصها:

ا للجانب البصـريّ، خاصّـةا للخـطّ    يةا عليوي أمهيهذا العنوان أنّ الشاعر الحظ يف يكما 

اسـاا وذلـك   يدة ب  حجماا وقي  وجعل  لالفاا ملا كتب نصّ القصيالّذي رن  يف العنوان الرئ

ى   مـن أ ـر  دالع علـ   يـ ةت يف الـنصّ بـل ملـا ف   يـ   مبثابـة حل يموضوعٌ مهمٌّ يف العنوان؛ ألنّ اخلطّ لـ 

ــيّ واجلمــايّ للــنصّ أو قــد    يبــدي قيداللــة الوضــور واجلــالء و مــل حياللغــة  متــ  يف البعــد الفنّ

كمـا تلمـ     .(556-555)التونسـي جكيـب، ال تـا:    ليّ يتجاوزمها بائصاا يف أبـوار مضـمون  التشـك   ي

ة يف الفراال الواسع. كتـب الشـاعر   ريد معامل  املثيد املرئيّ وجتسيمت  يف هذا العنوان بالتحديق

  والعنوان الثانويّ أي "خُطواتٌ مقَتعل عة" يستوعبهما العنوان الرئين يدة يف سطريعنوان القص

  مثّ العنـوان  يـ ة األمر بعد إلقاء ن رت  إلي القارر يف بدانيب  عي  الّذي تصيهو العنوان الرئ

ى لــع علــخي  أنّ الشــاعر يــاس  مشــترثت. أضــف إليــلحقــ  بقيالّــذي «" ات متجــوّليــأبن"»الثــاين 

ــلثــاين تقنعنوانــ  ا ــل تضــفي علــ يوهــي عالمــة التــرق ى ةا أخــريةا بصــري العنــوان كثافــة  ى م الّ

 وجّهــ  إىليفــع التشــ ّي والتشــتّ  الــداليّ عــن ذهــن املخاطــب و    ري ووضــور الداللــة ل ريالتعــب

 املركّـب  ريق اإلحاطة بامللفوظ أو التعـب يعن طر» نيق الصائبة كما تقوم عالمة املزدوجتيالطر

فـي  يهـتمّ حممّـد عف  ي؛ ف(295: 2016)محـداوي،   «وضـوع  مطلـوب   ة اخلاصّـة مب يبب ّ ضرورة العنا

كي للقـارر أنّ مـا   حيدة ومدلوهلا الّذي ية مبوضوع القصية البصريق هذ  التقنيمطر عن طر

ق  يـ ادةت وتعليـ كتمـل معناهـا دون ز  يطةا يةا بسي  تسميدت  "خطوات مقتلعة" ليقص   يفي إلريشي

ق وأصـبح  يـ مة يف قطـع الطر يب  خطواتـ  السـل  يسان متجـوّل  أصـ  بل هي من أبانت تصدر من ل

 تمّ الولوج يف النصّ. يل  دون أن يعابر سب يف الن رة األوىل

 املعجميّ:ى املستو

دة برصــد دالالت األلفــاظ يف لغــة الشــاعر يقــوم الــدرس املعجمــيّ يف استقصــاء عنــوان القصــي

ة وتتبّع الرمـوز والداللـة يف الصـور    يوالفنّ ةياة الفكري ّ بصلةت جلوانب احلميما ى ز عليوالترك
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دة "خطـوات مقتلعـة" حملمّـد    ياللغويّ يف قصـ ى تجسّد املستوي. (5: 2016)وهيب، ثة ية احلديالفن

نـوي هبـا إظهـار    يقّقهـا الشـاعر يف عنوانـ  و   حية الّـل  يـ في مطر مـن خـالل الطاقـات اللغو   يعف

ابةا عن اجلسـد الكامـل أو تبـدو    يل جاءت ننة يف ذات ؛ فنبدأ بلف ة "خطوات" الّياملعاين الدف

ة يــة اجلذريــاحلركــة واالنتقــال؛ فمــن الناح  كلــة اإلنســان وتدفعــ  إىل يةا تــب  هيقطعــةا أساســ

ى واخُلطَـوة بالضـّم مـا بـني القـدمني           »تتمخّض عن  ى واْختـاط  مقلـوٌب معشـع خعط ا خعطَـواا واْختعطـ 

وهــذ  . (14/231: )ابــن من ــور، ال تــا« ط ــواتواجلمــع خُطــىً وخُطَــوات وخُطُــوات قــال ســيبوي  وخُ

ى اسـم األسـ  ياخلطوات مل تأتِ يف ك  الشاعر اللغويّ دون وصفت أو مدلول  مكمل  بل أخـذت م 

صــاب هبــا يســم عــذاب  وحرقــةت يواألمل عــً التحاقهــا بلف ــة "مقتلعــة" الّــل متــنح اخلطــوات م

 :)الزبيـدي، ال تـا  م  ييءٍ مـن جـوهر  وصـم   انتزاع شى املتجوّل يف رحلت ؛ إذ تدلّ لغة "مقتلعة" عل

  كـأنّ  يـ ة تيـ وضّـح شـحنت  الدالل  يمـا سـبق  أو    كمل معىني، وأت  هنا اسم مفعول  (22/246

نــهض هبــا بــل فقــدان بــد  لــ  مــن التوقّــف  ياا وراببــاا يف هــذ  الرحلــة الّــل ي  راضــياملتجــوّل لــ

 قلع أقدام  من األرض. ياحلركة وى فرض  عليوالبقاء 

 يبّ:يالتركى تواملس

ــاا يف وصــف العالقــات القائمــة بــ    يالتــركى عــدّ املســتو ي ــوان جمــاالا مهمّ ــ التراكني ّ يف العن ب ي

ون مـن أجـل   يـ ة الّـل وقـف عنـدمها اللغو   يات اللسـان يمن أهـمّ املسـتو  »وعناصر اجلملة؛ إذ هو 

تمتّـع  ي وهـو  (17: 2012)شـاحطو،  « استخالص أهمّ القواعد الّل َكم إنتاج اجلمل والنصوص

ــل   يــةت متميدة "خطــوات مقتلعــة" بلغــةت شــعر  ييف عنــوان قصــ  مهــا يقيزة تبــور عــن العالقــات الّ

 نية بـــيـــق هـــذ  العالقـــات مـــع الو ـــائق املنطقيتنســـى  األلفـــاظ وتنصـــهر يف مـــدنيالشـــاعر بـــ

: "خطـوات"  نيدة مـن كلمـت  يتركّب العنوان األوّل للقصـ ية أو ت ار عن املألوف. يالعالمات اللغو

تكــوّن إطالقــاا مــن املكــوّن اإلنــيّ واملكــوّن الوصــفيّ. لقــد أظهــر لنــا الشــاعر يف       يلعــة" وو"مقت

 رير؛ بـ ية الّل تنمّ عن احلسم والتقرينبع عن اجلملة اإلنياا يسيّ مركّباا وصفيالعنوان الرئ

ــأنّهــا اتّصــف  باالنز  ــع بــ  الشــاعر إســناد هــذ    يهــا لي  فيــ ّ تــذف املســند إل يار التــركي وسّ

حدود الذات أو تصبح هذ  اخلطوات خطـواتت لكـلّ   ى تعدّيكن أن مياا يوات إسناداا مجاعاخلط

حـذف الشـاعر   ى دة أو بعبـارةت أخـر  يوصـف يف القصـ  ينفسـ  يف حالـةت مشـبهةت ملـا     ى ريـ شخص  

شـأن املسـند أي "خطـوات مقتلعـة"      ة املتلقّـي إىل يـ لفـ  هبـذ  املبـادرة مع ـم عنا    ي  ليـ املسند إل

نسـب  يب أن جيـ مـن   اسـاا إىل ية األكثـر ق يـ قـع يف األول يع اخلطوات املقتلعـة    كأنّما موضويت
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ب الوصفيّ موصوف "خطـوات" بصـفة   يفي مطر يف هذا التركيصّص عفخي  هذا املوضوع. يإل

ق مجـع "خطـوات"   يـ وسّع بموض العنوان وإهبام  يف ذهن املخاطـب عـن طر  ي"مقتلعة" املنكرّة ل

د العموم والشمول كما تـوحي بـالغموض وجتعـل    يتف»املوقف  ها؛ ألنّ النكرة يف مثل هذاريوتنك

 .  (62: 2016)بوزقزي، « ذهن القارر مبجرّد ناعها األسئلة تقفز إىل

جد  كاملركّـب املاضـي عبـارةا    ياا فإنّـ  سـ  يـ ات متجوّل" حنويدقّق يف العنوان الثاين "أبنيمن 

ة بعضـهما بـبعض  أي   ياإلضـاف   تـربط العالقـة  نيتيـ  معجمنيةت مؤلّفـةت مـن وحـدت   يعن مجلةت ان

ــب هــذا العنــوان مــن كلمــت   ي تشــكّل إطالقــاا مــن املكــوّن اإلنــيّ    يات" و"متجــوّل" ويــ: "أبننيتركّ

هــا مثــل الســابق ريب حســب تنكيــ اإلضــايفّ والوصــفيّ. عالقــة اإلضــافة يف هــذا التركنيواملكــوّن

ل الغموض من يزي  ي املضاف واملضاف إلنيأساس االئتالف املوجود بى ص وعليد التخصيتف

ةت نراهـا  يريق آلةت تعبيضاا عن طري ّ أيالتركى املستوى ة العنوان علياملضاف، طبعاا جتلو فاعل

 ّ الشاعر لاطبـ   حيقوم بالتجوال لموالا أو يمن ى بقييف املوصوف احملذوف ل "متجوّل" ل

  يف يـ . املسـند إل دة تثـاا عـن هـذا املتجـوّل املخمـول     يالدخول يف نـصّ القصـ  ى هبذا املنوال عل

ر الكــالم كــان "هــذ  ي  كــأنّ تقــديــر  تيضــاا حمــذوفٌ لوضــوح  وســهولة تقــد يهــذ  اجلملــة أ

 . أساس  تكتمل اجلملة وتصبح تامّة املعىنى ات متجوّل" وعليأبن

 فاحتة النصّ:

  يـ نيدة بعـد العنـوان وهـي عنـد ج    يإنّ فاَة النصّ هي اجلسر الثاين يف تناول عتبات القصـ 

ة واللغـات عمومـاا، كـلّ ذلـك الفضـاء مـن       ياألكثر تـداوالا واسـتعماالا يف اللغـة الفرنسـ     املصطلح»

الــنصّ االفتتــاحيّ
1
ااي)بــدئ 

2
اايــكــان أو ختم 

3
بإنتــاج خطــاب  خبصــوص الــنصّ،   عــىني، والّــذي (

اا يف يتـها دعمـاا أساسـ   يدة أو بداي. تعدّ فاَـة القصـ  (112: 2008)بلعابد، « ل الحقاا ب  أو سابقاا 

قـة بنائـ  ومفهومـ  الكـامن، ولكـن ختتلـف       يمعرفـة طر ى النصّ السرديّ على فحو خول إىلالد

ة واحـدةٌ وهـي   رية يف القصّة القصـ ية يف كلّ مكوّنت سردي  عن آخر؛ يف الواقع البدايهذ  البدا

الرحابـة     تكـون مبثابـة العتبـة القاذفـة بنـا إىل     يـ ةت واحـدةت ح يـ يف النصّ الروائيّ أكثـر مـن بدا  

ى د  علـ حيـ كـن أن  ميلولـة دون تـواتر    يات واألحـدا  للح يةا بتنـوّع الشخصـ  يـ وتأيت حاظ النصّ

                                                      

1. Liminaire 

2. Preliminaire 

3. Postliminaire 
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دة "خطـوات مقتلعـة" حملمّـد    ي. لقد اتّصف  الفاَة يف قص(17: 1994)نور الدين، كلة السرد يه

ى   نـر يـ دة تيمن القص ها يف الوحدة األوىلية أو اإلحلار عليضاا بتنوّع البدايفي مطر أيعف

بلـغ   دة حىتياا يف رحاب األحدا  اجلديعرض نفس   انيتردّد وياألوّل منها ما زال أنّ السطر 

ق يـ دة لتحقية الّل نواجهها يف مفتتح القصياجلملة االستفهامى اا عليعدد   ال  مرّاتت منطو

ةت يشخصـ  ق واإل ارة مثّ التعرّف إىليل التشوية من قبي  البداية يف تأ ية احلوافز السرديأمه

 ات األحدا  ولواحقها: يدةٌ بالفضاء وتتاي جمريهلا عالقةٌ وطرامزةت 

/ يف جعيب  ِ ف طِريةُ الرلمعل  وعفِي لِسان  ِ أبَن يـةٌ معنْساـية  / معن  الَّذِي يرْكضُ فِي الًّية

عِيدُ وعيسْـتع / يكتُبُ ععنْ مُغامعراتِ ِ فِي الطُّرُق  السيفَلِية/ يكتُبُ فِي اهل واءا يومِياتِ ِ األلِيف ة

 (2/88 :1998)عفيفي مطر، ما حعف ُّرع ُ الزلمانُ فِي سعجلادعةِ اخللِيف ة   

يالحظ أنّ الشاعر زوّد فاَت  النصية جبملةت من األساليب التعبريية املرموقة الّـل تضـفي   

على النصّ ناتت دالليةا وفنيةا تثب  تعمّدية مجالية الفاَة وعدم اعتباطيتها كمـا يـنصّ روالن   

وظيفة املطلع إذن هـي، بشـكل  مـن األشـكال،     »بارت على هذا الدعم يف وظيفة الفاَة قائالا إنّ 

. لقـد قـام هنـا الشـاعر باسـتهالل قصـيدت        (141: 1991)بـارت،  « تعويذةٌ ضدّ اعتباطية كلّ بدايـةت 

َـ      ة عن طريق طرر السوال والبدء باالستفهام الّذي يعتً مـن الـبىن التقليديـة يف اسـتخدام فا

النّص ويفيد بتوطيد اجلانب املكنون الّـذي يلقـي الشـاعر املسـؤولية عـن معرفتـ  أو إزالـة السـتار         

بـدء اخلطـاب   »عن  على عاتق املتلقّي من خالل ختييم خطاب  وتشييد  علـى طريقـة السـؤال؛ إذ    

ب بطرر األسـئلة يعـّد مـن األسـاليب الناجحـة يف اإلقنـاع، ففـي اختيـار السـؤال السـتفتار اخلطـا           

استنهاضٌ لقلب املتلقّي وعقل ، واستجماعٌ لطاقات  املعرفية يف مواجهة لغـز السـؤال. ويف تركيـب    

السؤال داللٌة ناقصٌة ال تكتمـل إلّـا بإجابـة املتلقّـي الضـمنية أو العلنيـة، وهبـذا يتحـوّل املتلقّـي مـن           

« قّي املشـارث يف إنتـاج الداللـة   دور املتلقّي احملايد الّذي يكتفي بدور املتلقّن للمعلومة إىل دور املتل

ذِي يـرْكضُ فِـي الًّيـة    »؛ فتقده الكالم بالطريقة االستفهاميّة أي (97: 2013)نزال،  يـدلّ  « معن  الَـّ

علــى ضــرورة االســتجابة إلصــرار الشــاعر املؤكّــد ورببتــ  امللتهبــة يف معرفــة هويــة الشخصــية           

ــل تنســب إىل   األوىل، أي تنتشــر هنــا الصــيغة الســردية وتتحــرّث مــن خــال    ل هيمنــة األفعــال الّ

لتجعلنا أمـام حركـةت مسـتمرّةت متجـدّدةت يـتمّ عـن       « يركض، يكتب مرّتني، يستعيد»الشخصية وهي 

 طريقها تقده الشخصية املغمورة باإلضافة إىل عرض الفضاء احمليط هبا. 

نـذ  بـدأ م ي احلاضـر واملاضـي، و  نيالزمنى دت  عليفي مطر يف فاَة قصيعتمد حممّد عفي

تنـاول تصـرّفات الـزمن    يهذ  الوهلة الراهنة بالغوص معزوالا عن اإلفـراط يف ماضـي السـرد و   
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ة مـن  يـ رية التقريفـة السـرد  يالوظى ة علـ يابتناء البداى دلّ علية وذلك يالراهن باجلمل احلرف

ــا املقصـــد يـــح ً  ية كحدي  دالالهتـ ــراع الـــركض يف ال ــ  عـــن صـ ــثـ ــن ال يـ ــة عـ ــومية والكتابـ ات يـ

فــة يل الوظيســاهم يف تشــكيرٌ إنشــائيٌّ يــعهــا تقريتعادة مــا حفــر  الزمــان؛ مجواملغــامرات واســ

ــية وتنميالشخوصـــ ــاعر يف هـــذ  البدا يدة. يتـــها يف القصـ ــتعمل الشـ ــلوب االســـتبطان يـــسـ ة أسـ

ــداخليّ للشخصــ  ــة مــن خــالل وصــف الســارد لشخصــ     يال ــاع بطرية الكامن ــة الضــم ية القن  ريق

ة االتّصال واالنفصال الّل يدة  نائيدعي يف القصستيةا ويةا رمزينفس  تغط خوّل إىليالغائب ل

 ؛ فتحقّـق يف هـذ    يـ  املباشـرة بواقعـ  وانتمائـ  إل   ريت هر معدّل عالقـة الشـاعر املباشـرة أو بـ    

ر  أربـع مـرّاتت   يـ اب وتكريـ  الغريق التشـبّ  بضـم  يـ اب أو االنفصـال عـن طر  يـ ة عنصـر الغ يالبدا

ب السـرد  ير وهـو أسـلوبٌ مـن أسـال    الشـاع  / ةيد حضـور  مـن خـالل وصـف الشخصـ     يـ تؤكى عل

 اب. ي الغرية بضمينهض السارد بسرد وقائع مترّ هبا الشخصي نيح

 خامتة النصّ:

تـها  ية، وهلـذ  العتبـة أمه  ية الّل تقف يف نسق العتبـات النصـّ  ريالعتبة األخ»تعدّ خامتة النصّ 

ة، يـــنصـــوص األدبوفقهـــا الولـــوج النـــهائيّ مـــن ال ى تمّ علـــيـــة، الّـــل يـــان ال عـــة املنهجيـــيف ب

ن الـنصّ  ية تكـو يعها يف عملية، الّل تؤ ّر مجية والفكرية واالجتماعيواستخالص أبعاد  الثقاف

دة "خطـــوات ية قصـــيـــوإن أردنـــا يف بـــادر األمـــر أن نقـــوّم هنا . (61: 2016)برهـــان، « يل وتشـــك

ر حسـنها  ير خامتـة الـنصّ وتقـد   يفي مطر طبقاا ملا حدّدتـ  البالبـة يف تقـد   يمقتلعة" حملمّد عف

ــزم أن يــ  معرفيي ومقــايريومجاهلــا مــن معــا   ــام   يةت تل عــذب اللفــظ، حســن   »كــون كــالم اخلت

عـ   ي سائر الكالم لقـرب العهـد بـ ،    نيتتحقّق بى ، مشعراا بالتمام، حتّح املعىنيالسبك، صح

ى بقـ ي  ال يـ لذّتـ  يف األنـاء مؤذنـاا باالنتـهاء، ت    ى كون آخر الكالم مستعذباا حسناا لتبقيأن 

دة يح بـأنّ هــذ  اخلامتــة يف قصــ يمكن التصــري، فــ(344: 1999)اهلـامشي،  « مــا وراء  تشـوّقاا إىل 

ى وَ ــ ،ضــاا تكــون مزخرفــةا بأعــذب األلفــاظ وأحســن الســبك والقالــب    ي"خطــوات مقتلعــة" أ 

اخلصـوص هــي يف  ى اإلصـغاء، علـ   لها إىليات الّـل تـرنّ يف األنــاء وتسـتم   ريبـاملواقف والتعـب  

ةٌ مباشرةٌ تقع يف بروتوكول السرد والقراءة، وتبعد عن املبابتة والدهشـة  يااحلقل السرديّ هن

ة ناتٌ ساطعةٌ تصـل  يالقمّة الدرام تتعلّق هبذ  اخلامتة منذ أن تصل إىلى ع  بعبارةت أخري
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  تعبّر مفردات هذا املقطع وصـور  بصـراحةت   ينةٌ تيحز1ةٌ مغلقةٌية هنايأنّ هذ  النها بنا إىل

كابد  الشاعر من قسوة الواقع احملدق ب ، واحلـقّ إنّ هـذ  اخلامتـة عتبـة خـروج       يا ووضور  عمّ

الـنصّ؛ لـذلك    ة عتبـة دخـول  إىل  يالواقـع كمـا كـان العنـوان والفاَـة النصـّ       من الـنصّ بـاملعىن  

ات مع ـم القصـائد مـن مطالبـة الراحـة      يـ تكون اخلامتة يف هذ  املرحلة تضمّ ما تتضمّن  هنا

ــل جتــ يــاألبد ــةت علــ   ينح إلة الّ ــتم الســرد باخلطــاب   ياملــوت واالمّحــاء؛ ف ى هــا كــلّ نفــ   مطلّ خت

ــل ســك  الشــاعر عــن تقــد  يــت  احملوري عــن شخصــ ريوالتعــب اا يف وحــدة حي انهــا صــر هة الّ

  يلو مع  الفاعل وراء الكوالجيدة وية القصيوحي مبوضوعي فاعل السرد ريالفاَة؛ ألنّ تأخ

 اطبها قائالا:خيلّ يف روحها الشاعر وحيملقتنعة الّل ة اييف موقف االنقطاع عن الشخص

ععلَّن ـي أخْل ـعُ أوْ ألَـبع ُ    / ف تعشعهلي ُ سُـكون  امل قَبعـرعة  / أيهعا الوعجْ ُ الَّذِي أوْمعأ لِي ذاتع معساء

ــي  ــي وعل حْمِ ــيصع       / مرِيا ِ ــل  ق ِم ــي اللَّي ــبع ع ِف ــيْ أَل ــةِ ك ــر  الدعهْشع ــنْ معط  ــقِ  ِم / الشيــععراء اْس

ععلَّن ـي أول ـدُ   / وعارْمِ  ب الرلعْدِ وعالصلاعِق ةِ املُشْـتععِل ة / وعاتلخِذَن ي ل يل ة  العُرْس  خِضاباا أوْ   ر يدعة

 (2/127 :1998)عفيفي مطر، ف أب ن ُّي ب الو الداتِ اجل دِيدعةِ.. / مِنْ حعنْجعرتِي

عــاا ال يبطــئ مــن حركــة  لقــد اســتخدم هنــا الشــاعر الوصــف الســرديّ جبــالءٍ اســتخداماا رائ   

السرد؛ ألنّ  وصٌف دانت من السرد وخادٌم ل  من حيـ  إنّـ  يركّـز يف النهايـة علـى احملـور الفاعـل        

يف املـرويّ. حيضـر يف النهايـة شـخص السـارد وكمــا متّـ  مشـاركت  يف تنـامي احلـد ؛ فيســتند          

سـم هبـذ  الشخصـية    إىل ضمري املتكلّم ليكون مقول  أقرب من الذات، إىل شخصـيت  وإىل مـا يتّ  

من قضايا ذاتيةت خاصّةت. فهذ  اخلامتة هي اخلامتـة الوصـفية الّـل تقـوم علـى الوصـف بكـلّ مـا         

حيتوى عليهـا مـن وصـف الشخصـية أو املكـان أو الشـيء أو مهمـا كـان مقيـداا بالسـرد أو حـرّاا أو            

دة وصــفٌ يقيــد ، بيــد أنّ هــذا الوصــف املســتعمل يف خامتــة القصــي (17: 2013)الســعدون، تعبرييــاا 

بالسـرد وخيــدم الشخصـية كمــا يتـابع الشــاعر هـذا املنــوال يف فاَـة نصّــ ؛ يف الواقـع إن كانــ        

اجلمل البدائية تنهض بوظيفة تقده النصّ بأمناط اإلبراء والتحريك على الكشف، تقدّم هـذ   

 اخلامتة ما يشب  اإلجابة عن األسئلة الّل تكنّها اجلمل البدائية.

تعريف الـنّص السـردّي املتماسـك أن يكـون متكوّنـاا مـن مجـل  ذات نقـاط بدايـةت          مبا أنّ  يف 

، يتمثّل هذا التكـوين يف حالـة تبـاين  تعـبريي  بـني      (308: 1439)حممّدرضاىي واآلخرون، وهنايةت ل  

                                                      

« ء القصّـة ووصـوهلا إىل نقطـةت أخــريةت   وهـي النـهايات التقليديــة الّـل تعلـن عـن انتــها     »النهايـة املغلقـة    .1

 .(71: 2010 ، )باقي
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ــل كانــ  فيــريالتعب غُيالصــ خامتــة القصــيدة يف ريتــتغبدايــة القصــيدة وهنايتــها، أي   هــا ية الّ

ة يـ ة، لكنّها يف اجلمـل النهائ يةا بعدم املعرفة متسائلةا معترضةا داخل اجلمل البدئالذات متّصل

هــا بالرعــد والصــاعقة املشــتعلة وإن يســكون املقــًة وتطالــب برم مستســلمةٌ خاضــعةٌ َــنّ إىل

ة املؤملــة أي املــوت يجانــب هــذا القــدر امللــوّن بالصــبغة املأســاو  شــاهد يف كالمــ  اخلتــاميّ إىلي

ـدُ مِــنْ    نيتــري األخنيمــل  قابلــةت للشــعور واإلحســاس يف اجلملــت    بعــض بصــمات أ  ـي أولـ   أي "ععلَّنـ 

دة يـ ة اجلديـ هما الشاعر عن الوالدة واألبنينمّ في نيدعةِ" والّلتيحعنْجعرتِي ف أب ن ُّي ب الو الداتِ اجل دِ

وصــاف أى ضــاا أ نــاء اتّســاع مــدية أيــات متجــوّل" ويف البدايــهــا يف العنــوان "أبنيالّــل أشــار إل

ة السـرد إلّـا   يـ سـ  يف عمل يالـوالدة ل  ة"، أمّا هذ  الـدعوة إىل يةٌ معنْساية "فِي لِسان  ِ أبَن يالشخص

تبــدأ األحــدا  مــن »هــا أي ية والــدعوة إليــ  األحــدا  البدائيلــونٌ مــن البنــاء الــدائريّ يف تــدر 

عـً  ي. (832: 2012)حممّـد،  « النقطـة نفسـها الّـل بـدأت منـها      ة إىليـ نقطةت ما مثّ تعود يف النها

غة اخلطـاب مثّ املـتكلّم   يص د هبا فاَت ، إىلياب الّل شيغة الغيالشاعر يف هذ  اخلامتة بص

ى طلبـها علـ  ية الصـاحلة للمغـامرة الّـل    يق عالقت  مع البطل املخمول أو الشخصـ يضيلوحد  ل

خلامتـة  ة، فضالا عن ذلـك ختـً اخلامتـة عـن االنتـهاء أي تتّحـدد ا      ريق اخلطيسً هذ  الطر

ة حالـة الصـراع واألزمـة    يـ هنا ها مبوقف اإلبـالق والوصـول إىل  ية فريما منذ اجلمل األخيوالس

 ة السكون واالستقرار. يشب  وضعيما  ها االنتقال إىليتحقّق فيو

 ائجنتال

في مطر وتوصّل  عً يدة "خطوات مقتلعة" حملمّد عفية يف قصيلقد ترعرع  دراستنا السرد

صـها  يكـن تلخ مينتـائ  ممنهجـةت    ة إىلية السـرد يـ احلبكـة مـن مقوّمـات البن    ةيـ تقنى االتّكاء علـ 

 لي:يفيما 

ة احلبكــة يــب احلبكــة بثنائيــ  تركيــدة "خطــوات مقتلعــة" مــن حيعتصــم الشــاعر يف قصــي .1

ة السـاحقة مـن   يـ ق األحدا  وتناسقها، ولكـن نواجـ  يف األبلب  ياملتماسكة واملفكّكة يف تنس

 ة النامجة عن تسلسل األحدا  وتعاضدها.دة احلبكة املتماسكيبناء القص

قــد متيــل القصــيدة إىل احلبكــة املفكّكــة منــذ اللوحــة الثالثــة، طبعــاا بتــرّجح الوحــدات أو     .2

املقاطع بني التماسك والتفكيك، والسيما حني بدأ الشاعر يتحدّ  عن األحدا  املتنا رة 

ر دون االلتـزام بنسـق    وعناصر البيئة اخلارجية املطالبـة بكثافـة األوصـاف وتـراكم الصـو     

 سردي  رتيب . 
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ــا مـــن حيـــ  املوضـــوع فتملـــك القصـــيدة احلبكـــة البســـيطة أي يصـــف الشـــاعر األحـــدا       .3 أمّـ

ويسردها من نقطة البداية مث يسري هبا حنو االكتمال والنهاية، ولكن تعرض يف هذ  احلنايـا  

 اطراا خطياا.بعض هوامش سرديةت متنع عن تقاطر التدرّج السرديّ والنسي  املتّصل تق

ــل اخلــيط احملبــوث الّــذي ينســج  الســارد يف بنــاء عتبــات قصــيدة "خطــوات مقتلعــة"      .4 ميثّ

طريقـــة ســـري الســـارد لألحـــدا  املرويـــة واقعيـــةا كانـــ  أم متخيلـــةا وتزوديهـــا باملقوّمـــات   

ــة          ــ  منــذ حيوي ــى اتّســاق الســرد وتناســ  األنســاق التعبرييــة في ــل تســاعد عل الدالليــة اّل

 إىل درامية النهاية. العنوان الرمزية

تشــحن القصــيدة بالفضــاء املرئــيّ أو الكــاليغرايفّ يف العنــوان علــى جتســيد صــورة الــنصّ   .5

ومعاملــ  املــثرية بوضــور  مثّ تنحــاز إىل طاقاتــ  اللغويــة الّــل حيملــها العنــوان لوحــد  إىل     

جانـــب العالقـــات املتعاضـــدة الّـــل تقـــوم بـــني ألفاظـــ  وتـــدلّ علـــى شـــبكةت مـــن الســـمات     

 يضاحية واملعلوماتية عن الفضاء السرديّ.اإل

تبــت  فاَــة قصــيدة "خطــوات مقتلعــة" علــى تعــبري  ســردي  تقريــري  يقــوم عـًـ االســتبطان         .6

الداخليّ لصراع اهلوية بتأدية دور الوظيفة الشخوصية وتنميتـها يف القصـيدة. متتـاز الفاَـة     

ــل تبــور عــن دوافــع ا    لســارد وبواعثــ  للتســلّل إىل صــميم  بطريقــة التمهيــد واإل ــارة العاليــة الّ

املوضــوع؛ فيبــدأ الفاَــة بتقــده الســؤال واإلحلــار عليــ  ليســتفزّ ذهــن القــارر منــذ البدايــة      

ويلقي عبء املعرفة عن الصراع الراهن على كاهل  ويشـارك  يف حـلّ األلغـاز واألحـاجي األوىل     

 رات اهلائلة.  عن الشخصية الصامدة الّل تقدر على القيام باملغامرات واملخاط

تبعاا لفاَة القصيدة الرائعة، ازدان  خامتتها مبجمل معايري السبك والتعبري يف احلقل  .7

السرديّ؛ فهي خامتٌة مغلقٌة وعتبة خـروج  بـاملعىن الواقـع إذ ت هـر مـا يشـب  اإلجابـة عـن         

زمـة  األسئلة الّل تكنّها اجلمل البدائية. تنعم اخلامتة خبصيصة اإلبالق وتبلـغ بايـة األ  

والصراع حتّـى ينتقـل السـرد إىل مـا يشـب  وضـعية السـكون واالسـتقرار والقمّـة الدراميـة           

املمكنة، أي موت الشخصية، وهذ  النهايـة املأسـاوية الّـل تـؤّدي إىل املـوت هنايـٌة داسـ         

عليها مع م القصائد السردية الدرامية وليس  هلا شحنةٌ دالليةٌ مبدعةٌ بل هنايةٌ عاديةٌ 

 ض النهايات عن املبابتة والدهشة الطارئة يف بروتوكول السرد.تبعد كبع
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