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امللخّص
يب املعاصــر إىل اســتخدام تقنيــة احلبكــة الســردية بوصــفها أســلوب اا بــديع اا أو تقان ـ اة متط ـوّر اة
لقــد ا ّتج ـ الشــعر العــر ّ
واســتطاع بغـضّ الطــرف عــن القيــود واحلــواجز التعبرييــة التقليديــة أن يقـدّم تكوينـاا جديــداا يــدعى باحلبكــة لتنضــيد
املفردات والتراكيب يف نطاق حمدّدت والوصول إىل تعبري سافر عمّا يوطّـد ريى الشـاعر وجتاربـ الشـعرية .جتلـو هـذ
احلبكــة يف البنيــة الســردية ويســطع دورهــا إىل جانــب مــا ينضــوي َ ـ نطــاق الســرد مــن عناصــر ســردي تة أخــرى
كاحلــد  ،والشخصــية ،والــزمن واملكــان والصــراع واللغــة؛ بــري أنّهــا يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر َتضــن ضــروب
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 داللي ـةا متّســعةا .مــن قصــائد الرائعــة قصــيدةٌ
موسومةٌ بـ"خطوات مقتلعة" وهي ترد يف حلبة السباق للقصائد األخرى يف العكوف على املالمح السردية وربّما َـرز
قصب السبق ألندادها يف ملعان تقنية احلبكة بالنسبة لسائر العناصر السردية .هتدف هذ الدراسة أيضـاا إىل إنـارة
هذ التقانة وحوافزها ومجالياهتا يف القصـيدة املعنيـة معتمـدةا علـى املنـه الوصـفيّ -التحليلـيّ املسـاعد علـى َليـل
النصوص األدبية وتقييمها .تفيد حصيلة البح يف قصيدة "خطوات مقتلعـة" منوذجـاا باتّسـاق حبكـة السـرد وتناسـ
مث َصـل علـى
ص وخامتتـ ّ
األنساق التعبريية فيها منذ ديناميكية العتبـات النصـية كـالعنوان ومسـتويات وفاَـة الـن ّ
ضرب من نائية احلبكة املتماسكة واملفكّكة من جهة التركيب ،وعلى سيادة احلبكة البسيطة من جهة املوضوع.

الكلمات الرئيسة
السردية ،احلبكة ،العتبات النصّية ،حممّد عفيفي مطر ،قصيدة خطوات مقتلعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: poorheshmati@gmail.com
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مقدمة
إنّ حممّد عفيفي مطر من شعراء مصـر العمالقـة ومـن أبـرز أجيـال السـتّينات يف بـالد  .ولـد
سنة 1935م وح ي منذ طفولتـ باملشـاعر واملواهـب الوافيـة لقـرض الشـعر مثّ أصـبح شـاعراا
كبرياا ميتاز شعر بعالمات الفارقة واتّجاهات املتميزة يف حركة الشـعر العـريبّ احلـدي وهـو
ملا يتغذّا مـن جتربـةت شـعريةت نامجـةت عـن املسـارب املعقّـدة يف التعـبري السـرديّ ونقـل املفـاهيم
و قل املعرفـة أليقونـاتت وصـور معقّـدةت ،شـيد لنفسـ طريقـةا فـذّةا يعكـ هبـا هواجسـ وأزماتـ
النفسـية والشــاملة .تغلــب عل ـى حمي ـا شــعر الص ـيابة الســردية الوطيـدة والغمــوض املتنــا ر،
وت هر على قوالبها مشاهد سيميولوجيةٌ سرديةٌ مغريةٌ يب ّ هبا أفكار ومعتقداتـ مازجـاا بـني
عامل الواقع وعامل الضمري .إنّ العامل الشعريّ الّذي يرن الشـاعر يف قصـائد علـى الـربم
مـن اتّصــاف نسـيج مبمتلكـات البيئــة وظواهرهــا ،بـريُ واقعــي يلتصــق بلحمـة أســاليب الفنيّــة
ويأخذ التجربة والريية الذاتية يف قصائد بعيدةا عن التعبري واألداء املباشر للمعىن بل تتعلّـق
باإلحيــاء والتركيــز علـى تكــبري األحــدا الّــل تفســح لـ اجملــال وتتـيح لـ فرصـةا منتــهزةا كــي
يرتبط بالعامل ارتباطاا سردياا متماسكاا« ،هذ الفكرة هي الّل جتعـل للشـاعر ـ ـ دائمـاا ـ ـ عنـد
صورتني :إحدامها واقعية ،وأخرامها خيالية» (شـحاتة)33 :2003 ،؛ فيعـدّ حممّـد عفيفـي مطـر
مندوباا خليقاا وصوتاا عالياا للشعر السرديّ الّذي يتوجّـ نسـيج إىل مـا وراء املعـىن والصـورة،
إذ كما من املبني ويلم جلياا ،تعبّـر األلفـاظ والتراكيـب واجلمـل يف شـعر عـن تعـابري مبهمـةت
التحم بأشكال بري مألوفةت للذائقة التقليدية العامّة ،مبعىن أنّ «اإلبداع الشعريّ لدى حممّد
عفيفي مطر يثري قضايا جادّةا حول طرائق احلدا ة ووسائلها املتعلّقة بالترا الشعريّ ومـدى
َقيق ما يسمّى تدا ة التجاوز والتخطيّ للتقاليد املتراكمة» (شع .)41 :2004 ،
مبا أنّ أمهية احلبكة وسطوعها وَويلها إىل قوّةت راسـخةت ،ت هـر يف النسـق السـرديّ عـن
طريق ختصيصها بعدّة وظائف؛ إحداها تشكيل األحدا السـردية وتنضـيدها بن ـام تـرات
حمدّدت ميكن أن يصطدم بسـائر عناصـر السـرد ،والوظيفـة الثانيـة هـي الطريقـة الّـل تنطلـق
منها احلبكة أو تنتهي (البداية والنهاية) ومن هنا جيلو التـوتّر فيهـا ويف هنايـة املطـاف تـأيت
وظيفتها يف إضاءة البواعـ الداخليـة واجلزئيـة الّـل تسـاهم يف إ ـارة دهشـة املتلقّـي وجذبـ
(الشياب ،)13-12 :2007 ،حيرص حممّد عفيفي مطر يف شعر على توظيف احلبكـة السـردية،
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والسـيما يبــادر يف قصـيدت "خطــوات مقتلعــة" 1مــراراا تصــوير ال ــروف التفصـيلية لألحــدا
وفضــائها مثّ تــوفري النسـي احلــد يّ ،ولكــن يشــعر فيهــا جليـاا بنشــاط عنصــر احلبكــة لوحــد
قياساا إىل سائر عناصـر السـرد؛ لـذلك حيـوم مـدار ولوجنـا يف القصـيدة أيضـاا حـول سـردية
احلبكة املتراكمـة لنـرى يف هـذا املعتـرث شـبكة توظيـف السـرد مثّ نعـاجل مالمـح تكـوين حبكـة
الســرد واتّســاقها مــع تنمي ـة احلــد وحي ـاة القص ـيدة النابضــة الّــل مت ـوّ مبشــاهد الواقــع
واخليال؛ لذلك علمـاا بـأهمّ الشـروط والوظـائف الّـل عينـ علـى َقيـق احلبكـة السـردية يف
النصّ السرديّ؛ حياول البح أن يتجاوب يف قصيدة "خطوات مقتلعة" مـع العناصـر البنائيـة
املتفاعلـة الّــل تعمــد إىل تشــكيل تراتبيـة األحــدا وتنسـيقها مثّ استقصــاء الطريقــة اخلاصّــة
الّل يدسّها الشاعر يف بنية األحـدا ويضـخّمها مـن عنـوان القصـيدة إىل بدايتـها وهنايتـها،
طبع ـاا ق ــد ي ـرد البح ـ يف تفاص ـيل حبك ــة املف ــردات النصّ ـية امل ــثرية للدهش ــة والعناي ـة كم ــا
سنالح ها بتفصيل يف احلبكة الداخلية لعنوان القصيدة ومت هر مستويات املختلفة.
هتــدف هــذ الدراســة إىل حماولــة إجــالء احلبكــة الســردية مــن جهــة ن امهــا التــرات ّ
وعتباهتا النصية على مستوى التن ري مثّ مقاربتها يف القصيدة املذكورة وتنوي أن جتيـب عـن
سؤالني رئيسني ومها:
كيـف تش ـكّل اتّســاق احلبكــة الســردية يف قص ـيدة "خطــوات مقتلعــة" حملمّــد عفيفــي مطــر
إطالقاا؟
كي ـف يق ـدّم الشــاعر شــبكة احلبكــة الســردية يف بنــاء العتبــات النصّ ـية خاصّ ـةا للقص ـيدة
املعنية منذ بدايتها إىل النهاية.
خلفية البحث:
جرت حماوالتٌ عديدةٌ تقوم بالكشف عن جانب مـن جوانـب أشـعار حممّـد عفيفـي مطـر وهـي
تتوجّ على األبلبية الساحقة إىل جمال واحدت يف شعر وال تعً احلدود املعرفية املقتربـة مـن
بعضها ،فيمكن َديد أمهّها وأقدمها على أساس الترتيب الزم ّ يف النماذج التالية:
صــها يســرد واقــع اجملتمــع
 .1قصــيدة "خطــوات مقتلعــة" تعتــً قصــيد اة رمز ّي ـ اة ختتــزل مــن حي ـ إ ّن ن ّ
املصر ّي واملصاعب الّل يتصدّى هلا السـارد فيـ علـى َقيـق مـا يطمـح إليـ  ،وهـذ املصـاعب سـواء تصـدر
من دويّ أصوات متجوّل يعود إىل الشاعر أو الشـخص اآلخـر ،لـ أن يبـور وراء عـن صـراع اإلنسـان العـريبّ
يف حل ات مواجهت ألزمات العامل.
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« اآلنية العربية يف" :النداء والتكشف" مقاربة يف شعر حممد عفيفي مطر» ت ٌ كتبت
نفيسة حممّد قنديل سنة 1981م ونزع ألوّل مرّة ـ يف حماولتـها اإلبداعيـة الّــل نالـ
قصــب الســبق ملســاع أخــرى متـ ّ بصــلةت لدراســة هــذ الشخصـية ونقــدها ـ ـ إىل موضــوع
اآلنية العربية املعاصرة.
« فيض الداللة وبموض املعىن يف شعر حممّد عفيفي مطر» دراسةٌ كتبتها فريال جبوري
بـزول سـنة  1984م وقامـ فيهـا بالتعامـل مـع ظـاهرة الغمـوض يف شـعر حم ّمـد عفيفــي
مطــر ،فتختــرق الباحثــة درس املســتوى الســطحيّ لقصــائد الشــاعر وتــدنو مــن جوان ـب
مكنونـ ـةت فيه ــا لتحـ ـدّد مص ــطلحاتت مرتبطـ ـةا ب ــالغموض الش ــعريّ يف ش ــعر كاملس ــتتر،
واملضمر ،واملكنون وكيفية استخدامها يف قصيدة "قراءة" منوذجاا.
و«أقنعة حممّد عفيفي مطر» ت ٌ منشـورٌ مـن حممّـد سـليمان سـنة 1407ق وهـو يقـدم
في على نشاط الدراسيّ عن األقنعة املستعملة يف شعر حممّد عفيفـي مطـر مـن ديوانـ
الثامن عشر املوسوم بــ"والنهر يلب األقنعة"،
و«احللــم والكيميـ اء والكتابــة :قــراءة يف ديـوان "أنـ واحــدها وهـي أعضــايث انتثــرت"
للشاعر حممد عفيفي مطر» دراسةٌ قدّمها شاكر عبد احلميـد لعـام 1987م ودخـل مـن
خالهلا إىل عامل حممّد عفيفي مطر الشعريّ واملنطلقات األساسيّة الّل يرتكز عليها.
«التناصّ القرآينّ يف (أنـ واحـدها) حملمـد عفيفـي مطـر» تـ ٌ أصـدر حممّـد عبـد
املطلّــب ســنة 1410ق وتنــاول فيـ رصــد املعــامل التأرخييّـة يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر
مقتصراا على ديوان "أن إحدها وهي أعضايث انتثرت" الّذي يدلّ علـى املرحلـة الثانيـة
من مراحل شعريةت أمضاها الشاعر يف حيات األدبية.
«دوائر املعىن يف (رباعية الفرر) حملمّد عفيفي مطر» دراسةٌ كتبها حممّد عبد املطلب
ســنة 1992م واعتمــد فيهــا علـى عـدّة مــداخل إنتــاج املعــىن لــدى الشــاعر حممّــد عفيفــي
مطر.
«أشـراث الغوايـات قـراءة يف فاصـلة إيقاعـات النمـل حملمّـد عفيفـي مطـر» تـ ٌ كتبـ
السيد فـاروق رزق سـنة 1996م وزاول فيـ املفهـوم املعجمـيّ للفاصـلة الّـل تـؤدّي حل ـة
ســكوتت ومســاحة صــم ت أو فــراال بـني نصّـني وهلــا دورٌ منقطــع ن ـري يف اســتالم الشــاعر
لغواية اإليقاع واجملاز مشبهة ملا جيعل النمل يندفع ويتحرّث حنو ال لمة والصدع.
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 « الشعري واملقدس يف إبداع حممّد عفيفي مطـر ،قـراءة لـديوان "النـهر يلـب األقنعـةمنوذج ـاا"» ت ـ ٌ نشــر حممّــد فكــري اجلــزار ســنة 1997م وانصــرف في ـ إىل املقــدس
بوصف نسقاا من أنساق عديدةت أخرى تشكّل بنية قافة الشاعر.
 « اخلطــاب الشــعريّ عنــد حممّــد عفيفــي مطــر» أطروحــة دكتــورا ناقشــها عبــد الســالمحســن ســالم ســنة 1995م يف كلي ـة اآلداب جبامعــة الزقــازيق وتط ـرّق فيهــا إىل إضــاءة
مصطلح اخلطاب الشـعريّ وَديـد لغـةا وداللـةا مثّ جتلّيـ يف شـعر حممّـد عفيفـي مطـر
على قالب اسة فصول.
 «الشــعريّ ة والعالمــة واجلســد دراســة نقديّـة يف أعمــال حممّــد عفيفــي مطــر الشــعرية»دراس ـةٌ كتبــها شــوك املصــري ســنة 2003م واتّبــع عل ـى متيي ـز دراســت عــن الدراســات
النقدية األخرى ال ة حماور ت هر خريطة طريق يف هذا املضمار.
 «العالقــات النحويـة وتشــكيل الصــورة الشــعرية عنــد حممّــد عفيفــي مطــر» كتــابٌ ألّفـحممّ ــد س ــعد ش ــحاتة ع ــام 2003م وهن ــض يف عملــ املقسّ ــم إىل الب ــابني بتحليــل بنيــة
الصورة الشعريّة يف النصّ املدروس باستخدام فكرة العالقات النحويّة.
 «مجاليّ ات التناصّ يف شعر حممّد عفيفي مطـر» دراسـةٌ كتبـها أمحـد جـً شـع سـنة2004م وحــاول فيهــا أن يكشــف عــن الن ــام اجلمــايّ للتعــبري الشــعريّ ووســائل فائقــة
التميّز يف شعر حممّد عفيفي مطر.
 « دالالت االســتعارة يف شــعر حممّــد عفي فــي مطــر؛ مالمــح مــن الوج ـ األمبيذوقليســيأمنوذجـ ـاا» رس ــالة ماجس ــتري ناقش ــتها س ــورية جمل ــادي س ــنة  2011يف جامع ــة وه ــران
اجلزائريّة وقسّمتها إىل مقدمّـةت و ال ـة فصـول علـى التعامـل مـع االسـتعارة يف اخلطـاب
الشعريّ لدى الشاعر تي تدخل يف صلبها املقوالت التصوّريّة لالسـتعارة وتشـكلّها يف
الشعر احلدا يّ وتطبيقها أيضاا.
فضالا عن هذ الدراسات املقدّمة من وجهـة البـاحثني العـرب متّـ حمـاوالتٌ مكشـورة يف
إيران حـول تقيـيم شـعر حممّـد عفيفـي مطـر ،ونكتفـي بـذكرها :دراسـة «تـأ ري بالبـي معـاين
ومفاهي م قرآن بر شعر س تن از شاعران معاصر عرب (أمـل دنقـل ،حممّـد عفيفـي مطـر
وصــالر عبــد الصــبور) :التــأ ري البالبـيّ ملعــاين القــرآن الكــره ومفاهيمـ يف شــعر الشــعراء
املعاصــرين الــثال  ،»...رســالة ماجســتري لســمريا فراهــاين ناقشــتها ســنة 1390ش وأيض ـاا
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معنايي قرآن در شعر حممّد عفيفي مطر :االنزيار الداليّ للقرآن الكـره يف

شعر حممّـد عفيفـي مطـر» ،لـنف الكاتبـة ،نشـرهتا يف جملّـة اجلمعيـة العلميّـة اإليرانيـة للغـة
العربيّة وآداهبا عام 1391ش .و«َليل انتقادي تناص دي  ،قـرآين در شـعر حممّـد عفيفـي
مطر :دراسةٌ َليليّـةٌ نقديّـةٌ للتنـاص الـدي ّ ،القـرآينّ يف شـعر حممّـد عفيفـي مطـر» نشـرها
مس ــعود إقب ــاي وعل ــي س ــليمي يف جملّ ــة "نق ــد ادب معاص ــر ع ــريب" س ــنة 1391ش .دراس ــة
«الصوفية وتوظيفها يف القضـايا االجتماعيّـ ة يف أشـعار حممدرضـا شـفيعي كـدك وحممـد
عفي في مطـر (دراسـة مقارنـة)» كتبـها حممّدرضـا امحـدي وخليـل بـروي وكـًى روشـنفكر
وهادي ن ري من ّم يف جملّة "تو يف األدب املقارن" جبامعة كرمانشا سنة 1396ش.
علـى الـربم مـن جهـدت جهيـدت بـذلنا يف التفتـيش عــن دراسـاتت جـادّةت هتـدف إىل الســرديّة
ووظائفها يف الشعر العريبّ املعاصر مل جند دراسةا تكـون قـد ارتكـزت علـى مقاربتـها يف شـعر
حممّد عفيفي مطر ،والسيّما مقاربة احلبكة يف القصيدة املوسومة بــ"خطوات مقتلعـة"؛ لـذلك
ترمي هذ الدراسة على وج التحديد إىل تقييم احلبكة يف القصيدة املعنية بوصفها عنصراا
من أهمّ العناصر السرديّة ومتارس َليلها على أساس معايري يطالب هبا مقتضـى القصـيدة
ويتناسب مع حـدودها الوظيفيـة املعينـة ،تعـ دراسـة ألـوان تشـكيل احلبكـة يف القصـيدة مـن
حبكت ــها التأرخييــة والدالليــة والعض ــوية إىل حبك ــة العتب ــات النصـ ـية الّ ــل ســيأيت ش ــرحها
وَليلها الحقاا.

تقنية احلبكة وأمهيتها السردية
يترجم السرد إىل نـص أو صـورةت أو أداءٍ حيكـى مـزوّداا باألسـاليب التعبرييـة الّـل تعـني شـكل
النصوص السرديّة وفحواها أو تعاجل السـمات العالئقيـة الّـل تـؤدّي وظيفـة تعزيـز النصـوص
إىل جانب األفكار والدوافع واخليوط احلبكيّة الّل ميكن أن َملها (مانفريـد.)52-51 :2011 ،
فيعدّ السرد هنجاا ينتهج السارد املبدع ليقدّم ب احلد أو أحدا النصّ احلكـائيّ ،أو وفقـاا
ملا يذهب إليـ تـودروف 1يـدلّ السـرد علـى «خطـاب السـارد أو حـوار إىل مـن يسـرد لـ داخـل
النصّ ،فالسرد هو الطريقة» (هالل .)25 :2006 ،وهذا احلد وحبكت يف السرد مبثابة عمـودت
فقــري تبــت عليـ هيكلــة الــنصّ وحي ـى بفنيّـة األحــدا الواقعيّـة واخلياليّـة الّــل يصــلح أن
1. Tzvetan Todorov
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َذف أو تضاف من لزونـ الثقـايفّ ومـن خيالـ البعيـد (حيـ .)156 :2011 ،،جتـري عمليّـة
الســرد عــن طريـق التركيـز علـى دعــائم املفــاهيم الســرديّة وضــبط القــوانني الّــل تــتحكّم يف
السرد وهي تشمل احلبكة والشخصيّة والـزمن واملكـان علـى اإلطـالق لتصـنع علـى بكـرة أبيهـا
النسي املتكامل أو احلبكة العامّة الّل ينسجها الشاعر احملد .
1
تعـدّ احلبكــة أو الســبك «اخلريطــة أو إطــار األحــدا الّــذي يبـيّن ســبب وقوعهــا» (ناظميــان،
 )197 :1392أو هــي طريقـةٌ تعبرييّـةٌ عــن سلســلة أحــدا ت تنصـبّ يف العمــل الســرديّ علــى الصــلة
السببيّة بني لتلف الوحدات القصصيّة وهي تشب وحدةا عضويّةا تصنع مسار السرد من حيـ
إ ّن أيُنت املقطع الثاين عن املقطع األوّل أو ينـت املقطـع الثالـ عـن املقطـع الثـاين أم ال؟ لـذلك
يو ر بول ريكور 2يف مدار َليل النصّ أن يعتً احلبكة كعنصر احملاكاة عمليّةا وال بنيةا ،معتمـداا
علــى معتقــد أرســطو عنــها حــني يــري احلبكــة كضــرب مــن بــذل اجلهــد يف الكشــف عــن ترتيــب
األح ــدا (ريك ــور .)66 :2006 ،وه ــذ األح ــدا ال تأخ ــذ بقيمــ الفنيّ ــة واجلماليّ ــة إلّ ــا يف حناي ــا
النسي القصصيّ العامّ حي تتفاعل مع شتّى املكوّنات السـرديّة هلـذا البنـاء الفـ ّ؛ فمـن حيـ
إنّ احلبك ــة ال تبع ــد عــن حيويّ ــة اخلص ــائص الس ــرديّة األخ ــرى وال تب ــذل قص ــارى جه ــدها أن
َتضن طريقـة الكشـف عـن ترتيـب األحـدا  ،هلـا أن تكـون طريقـ اة واسـع اة يـدبم فيهـا السـارد
سائر عناصر السرد وتتآزر مع كافّة العناصر الفنّية يف السرد خلدمة األحدا وتصويرها.
ختدم احلبكة للحد وتقـوم بتصـوير ؛ إذ «تكـون الوقـائع متّصـلةا ببعضـها الـبعض ،وكـأنّ
كلّ ـاا منــها علّ ـةٌ ملــا س ـيليها ،تي ـ إنّ ســابقها مســتدرجٌ لالحقهــا يف س ـياق احلكــي وإنّ هــذا
التــرابط املــتني ب ـني األحــدا الفنّي ـة يف القصّــة والقــائم عل ـى مبــدأ الســببية ،جيعــل احلــد
السابق سبباا للحد الالحق الّذي يكون هو اآلخـر نتيجـةا لـ » (عشـاب .)61 :2007 ،إنّ احلبكـة
يف جوهرهــا تن ـيم مضــمون الــنصّ وتسلســل املعــاين واملفــاهيم وعــرض القضــايا عل ـى حنــو
منطقــي متــرابطت وهــي وفقـاا ملعــايري يقـدّمها ليفاندوفســكي تشــتمل علـى الشــرط اللغــويّ لفهــم
الســبك فهم ـاا عميق ـاا وعل ـى خصــائص اإلطــار االجتمــاعيّ وخصــائص االرتب ـاط ب ـني األش ـياء
واألوضاع وربّما بني مراجعها وعلى حصيلة التلقّي االبتكاريّ الفاعل (العبـد)55 :2002 ،؛ فتنمـو
احلبكة املصـمّمة يف السـرد بطريقـةت مجاليـةت منشـودةت وببـ ّ اجلـدوى والفائـدة ،والسـيما حـني
1. Plot
2. Paul Ricceur
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تتّصل مفاهيمها البنّـاءة بالقضـايا واملواضـيع الدراميّـة وتوجّـ مسـريهتا األفعـال يف اخلطـاب
السرديّ حنو تفاقم األزمات الذاتية واالجتماعية املعاصرة وظهورها يف األحدا وشخصيات
السرد أي بعبارةت أوجز تبلغ احلبكة قمّتها اجلمالية حني تنري بأمجع ما فيها احلياة أو البيئـة
املتجاورة مع ديناميكيتها وانفعاالهتا املثرية.

احلبكة السردية يف قصيدة "خطوات مقتلعة"
احلبكة التأرخيية:
لقـد أنشـد الشــاعر هـذ القصـيدة الطويلـة مــن خـالل عـدّة أزمنـةت ميكـن مجعهــا وفقـاا لتــأريخ
يس ـ ـجّل يف هناي ـ ـة بعـ ــض الوحـ ــدات الشـ ــعرية وهـ ــذا التـ ــأريخ ي ـ ـدور حـ ــول مـ ــارس 1966م
و 1966/9/16و 1967/5/9و 1967/4/20و 1968/5/28و ،1967/5/9مـ ــع ذلـ ــك ال يتّضـ ــح
زمن الوحـدة األخـرية ومل يفصـح فيهـا عـن تسـجيل تـأرخيي معـيّن خـتم مـن خالهلـا الشـاعر
قصـيدت بالضــبط آنــذاث .كمــا مــن البـيّن أنّ هــذ القصـيدة علـى الــربم مــن تبعثــر تســجيل
األزمنــة فيهــا ،بــدأ إنشــادها مــن 1966م وانتــهى زهــاء 1968م عل ـى حنــو مفتــرض ،وهاتــان
السنتان ترتبطان بفترةت نشب يف زمحتها حربٌ عنيفـةٌ بـني إسـرائيل وكـلّ مـن مصـر وسـوريا
واألردن وبـدأ التـوتّر ي لّـل علـى منطقـة الشـرق األوسـط ،أي حــرب  1967الّـل تعـرف بنكســة
حزيران أو حرب األيام الستّة لعدوان إسرائيل على أراضـيها وحلقـ مبصـر خسـائر جسـيمةٌ
مــن آالف القتلـى واجلرحـى وأيضـاا دمــار شـامل وقــع فيهــا (األنصــاري .)266 :1997 ،باملناســبة
هلــذ األحــدا اخلطـرية توجّـ الشــعر املصــريّ املعاصــر إىل تطـوّر واســع يف مضــمون تيـ
جعل شعراي يصوّرون يف أتون عراكهم كلّ ما جييش يف رور شعبهم من قلق وطمور يف سبيل
احليـاة املثاليّـة وينــهجون يف قصــائدهم منــهجاا رمزيّـاا شــاع يف لبنــان بـني احلــربني العــامليتني
ويستخدمون اللون الشعريّ الغامض إىل حد اللغز أحياناا (ضـيف ،)77-76 :1961 ،كمـا يشـاهد
هــذا املنــاط يف بنيـة قصـيدة "خطــوات مقتلعــة" املوضــوعية حملمّــد عفيفــي مطــر متماشـياا مــع
تطوّرات ال روف التأرخييّة واألحدا الداخليّة واخلارجيّة لبالد .
احلبكة الدالليّة ووحداهتا:
يعتً تودورف االتّجاهني األساسيني يف قراءة نسي النصوص األدبيّة منفصلني عن بعضـهما
البعض؛ االتّجا األوّل يلجأ إىل معىن النصّ واالتّجا الثاين يرى النصّ بنيةا جتريديّةا مستقلّةا
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(أمحـ ــدي273/1 :1389 ،؛ نق ـ ـالا ع ـ ــن  ،)15 :1973 ،Todorovفحينم ـ ــا اعتًن ـ ــا قص ـ ـيدة
"خطـوات مقتلعــة" بنيـةا موضــوعيّةا مسـتقلّةا ،نواجـ قصـيدةا دراميّـةا اتّخـذت مــن ديـوان "رســوم
على قشرة الليل" من جمموعة "مالمح من الوج األمبيذوقليسي" الكاملة وجنح فيهـا الشـاعر
على نقل بؤرة الصراع من الذات إىل العامل ومن اهلوية إىل األرض أي يتجاوز حممّـد عفيفـي
مطــر يف هــذ القص ـيدة الواقــع إىل حلــم تشــابك معانيـ مــع اجلــرر واحلــزن امللتــهب ت ـبّ
األرض .لقد استخدم حممّد عفيفي مطر يف قصيدة "خطوات مقتلعة" امل ع الغـامض وابتعـد
عن النموذجيّة بل يبح عن شكل يقترب منها ضمن التجربة اجلديـدة .إذا اعتًنـا الغرابـة
وتكثي ف الصورة مـن أهـ ّم جمـاالت الغمـوض فقـد اقترنـ مالحمهمـا يف هـذ القصـيدة بايـة
اقترانت برمـز األرض ومعـانت ملهمـةت يسـتخرجها الشـاعر مـن البيئـة ،إىل مبلـغ جيعلـها عالمـةا
تفيض بالتي والغربـة أو مـا يسـفر عنـهما مـن معـاين كآبـةت وأسـىً .يقـدر حممّـد عفيفـي مطـر
قصيدت مبوج من مشاعر عن الطبيعة وآفاقها الرحبة الّل نشأ الشاعر وترعـرع يف رحاهبـا
وينف مهوم فيها بوصفها ملجأ شعرياا يهرب إلي حني مل يستطع أن حيقّق أماني يف املناخ
املغلق أو يف زمحات املدينة؛ فـي ار الشـاعر إىل الطبيعـة كبـؤرة التـداعي النفسـيّ ويكـوّن هبـا
أحالم املضاعة يف الواقع املعاصر؛ ألنّ «القصيدة احلديثة تعتمد على الرييا واحللم ومن مثّ
تتّسم بالضبابية وعدم التجلّي والوضور وتكون الرييا الّل متثّل الصـريورة الشـعرية يكسـوها
ال الم والعتمة والغموض» (العطوي.)175 :1420 ،
يتحدّ الشاعر يف قصيدة "خطوات مقتلعة" عن رييا الضائعة بالنسبة للطبيعـة ويسـعى
أن ميزجها بغموض جم يتوفّر يف عالقت مع الطبيعة أو يف صلةت متشـابكةت بـني عناصـرها مـع
بعضها؛ فتتغري لغة عفيفي مطر وطريقة عرض لقضايا وتبدو عليـ ال عـة الذاتيـة لتحقيـق
الــنف ونوازعهــا الداخلي ـة تي ـ يلم ـ يف قص ـيدت الواقــع احلسّ ـيّ بتعــابري ذاتي ـةت يســهل
تأطريها خارجياا أو بعبارةت أخرى نالحظ فيها متابعة ذات وما حيدق هبا من عوامل خارجيـةت
تغمر الشحنات اإلحيائيـة أو العواطـف اإلنسـانية يف أهبـى صـورها .لـذلك وعيـاا هلـذا التقريـر
املوجز عن الصورة العامّة يف القصيدة جيدر للحصـول علـى إدراثت أفضـل بالنسـبة لتفاصـيل
ال ــنصّ أن نع ــرض تقسـ ـيماا ص ــائباا م ــن تسلس ــل كـ ـلّ لوحـ ـةت م ــن لوح ــات القصـ ـيدة ونتن ــاول
موضوعها .لقد انقسم لوحات هذ القصيدة إىل سبع عشرة لوحةا مستقلّةا ميكـن مجعهـا أو
تقده حمورية الفحوى أليّ منها يف اجلدول التاي:
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رقم
الوحدة
1
2

حمورية الوحدة
البح عن الذات املخمولة
تكوين الذات من الوالدة إىل العرس

3
4

وصف الشم والليل والصم
وصف القرية اجلائعة واملي اجملهول
فيها
وصف املدينة وعالماهتا
ازدياد اجلوع وعالقت بالطبيعة

7

خطاب املدينة وحلم الشاعر عن
تغيريها
وصف الشاعر النائم يف التابوت
ريية الشاعر نفس يف حالة املوت

5
6

8
9

رقم
الوحدة
10
11
12
13

حمورية الوحدة
يهدّر الشاعر نفس
هتدئة النف والرجوع إىل مرحلة
الطفولة
تعبري عن نفس املسافرة إىل املوت
وصف اليأس واألمل يف العامل السيفلي

14
15

توسيع اليأس وتبلور يف أشياء العامل
اعتراض على اليأس بلسان عناصر
الطبيعة
نقل جتربة املوت

17

طلب الوالدة اجلديدة

16

احلبكة العضوية تركيباً وموضوعاً:
لقد تزوّدت قصيدة "خطوات مقتلعة" باخليط الداليّ الواحد من احلد البـدئيّ إىل احلـد
النــهائيّ أي تــرتبط ب ـ ك ـلّ وقــائع الســرد حتّ ـى ننتقــل عــً مســتويات احلــد لبلــوال النهاي ـة
وَقيقها؛ فهذا اخليط هو احلبكة الّل متنع النصّ أن يكـون سـرداا إخباريّـاا دون أن تضـبط
قواعد وترسّخ دعائم عضويةٌ َدّد طريقة عرض السرد علـى أسـاس الرييـة السـردية الّـل
قــد تتبــاين مــن مبــدع آلخــر؛ علمـاا بــذلك تســتلزم معاجلــة أحــدا القصـيدة أن نــدري ضــرب
حبكتها الّل ميكن تصنيفها من جهة التركيـب إىل احلبكـة املتماسـكة واحلبكـة املفكّكـة ،ومـن
جهة املوضوع إىل احلبكة البسيطة واحلبكة املركّبـة ،ولكـن يف قصـيدة "خطـوات مقتلعـة" نـرى
نائية احلبكة املتماسكة واملفكّكة تركيبيـاا وإن ميكـن عـً التـدقيق والتأمّـل األفضـل احلصـول
علـى تغلّــب احلبكــة املتماســكة علـى األخــرى ألجــل تكامــل املكوّنــات ومتاســك األطــراف الّلــذين
تض ـمّهما ســطور وأيض ـاا نشــعر بتف ـوّق احلبكــة البس ـيطة موضــوعياا لتحقي ـق ضــرورة الوحــدة
الرتيبة الّل َتاج إليها السردية املتماسكة حتّى هناية النص.
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ثنائية احلبكة املتماسكة واملفكّكة:
ميلك تركيب احلبكة يف قصيدة "خطوات مقتلعة" نائية احلبكة العضوية املتماسكة 1واحلبكـة
املفككة 2وقد نصل إىل تالمحهما معاا؛ يف الواقع إذا اعتًنا احلبكة املتماسكة نسيجاا متتابعاا
يعتمــد عل ـى التــدري املــن ّم لألحــدا تي ـ يقــوم فيهــا الشــاعر مبهمّــة ســرد الوقــائع يف
القصيدة الجئاا متنامياا إىل استخدام الضمري الغائـب وتنضـيد التفاصـيل علـى حسـب الواقـع
(رج ودلشـاد ،)23 :1393 ،واعتًنا داللة احلبكة املفكّكة علـى «سلسـةت مـن احلـواد واملواقـف
املنفصلة الّل تكاد ال تـرتبط بربـاطت مـا ،وحـدة العمـل القصصـيّ فيهـا ال تعتمـد علـى تسلسـل
احلواد  ،ولكن على البيئة الّل تتحرّث فيهـا القصّـة ،أو علـى الشخصـية األوىل فيهـا أو علـى
النتيجة العامّة الّل تنت م احلواد والشخصيات مجيعاا» (جنم ،)73 :1966 ،ميكن التصـريح
بــأنّ وحــدة قصـيدة "خطــوات مقتلعــة" ترتكــز علـى تواجـدت حمــوري متلكـ الشخصـية األوىل يف
عملية السرد ،أي هي الشخصية الغائبة الّل يطـرر السـؤال منـذ البدايـة عنـها ،ولكـن نواجـ
يف األبلبية الساحقة من بناء القصـي دة تسلسـل األحـدا وتعاضـدها واحـد اا تلـو اآلخـر كأ ّنمـا
يأخذ بعضها برقاب بعض.
لــإلدراث األمثــل جيـدر بالــذكر أنّ الشــاعر يراعــي يف بدايـة القصـيدة احلبكــة املتماســكة
والسيما حني يبدأها بصيابة العقدة متحدّ اا عن الذات وباحثـاا عنـها يف مرحلـة الطفولـة إىل
مرحلــة الشــباب وحتّـى الــزواج؛ مثّ تنبـ ّ احلبكــة وتنقطــع أواصــرها مائلـةا إىل عناصــر البيئــة
والطبيعة الّل هلا تأ ريٌ شاهقٌ يف تفاقم األوضاع وتدهورها؛ فريسم الشاعر مشاهد احلبكـة
املفكّكــة منــذ الوحــدة الثالثــة إىل الوحــدة الثامنــة أ نــاء احلــدي عــن البيئــة اخلارجي ـة الّــل
َ ى بكثافة األوصاف وتراكم الصور كعنايت بوصف الشم والليل ووصف القرية اجلائعـة
واملدينة وعالماهتا وتناول ازدياد اجلوع وعالقت مع الطبيعة ،يف الواقع مثل هذا النه عنـد
خطوة انزياحية يعدّها الشاعر املعاصر كي يستغلّ يف توسيع ساحة خيال ما يتكيف مـع سـرد
 .)5 :1439 ،يعود الشاعر من الوحدة الثامنـة حتّـى
تفاصيل الواقع امللموس (
الوحدة الثانية عشر إىل احلبكة املتماسكة مشـرياا إىل موضـوع الـذات يف حالـة املـوت ووصـف
يف التابوت مثّ تتّسـع احلبكـة عـً الـورود يف احليـز األوسـع وتسـتطرد يف جمـاالتت بـري ذاتيـةت،
1. Organic
2. Loose
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لكنّ هلا نصيباا مجّاا يف تنامي جتربة الفردية وَويلها إىل العينات العامّة عـً تعويـد اليـأس
واملعانـاة يف اخلــارج كوصـفهما يف العــامل السيــفليّ وتبلورمهـا يف أشـياء العـامل مثّ نــرى اللســان
االعتراضيّ لدى عناصر الطبيعة من أجل حدّة ضغطت وأمل حلق هبا داخل الصـور الّـل تتّكـئ
يف الغالب على التشخيص وب ّ احلياة يف معامل الطبيعة اجلامدة.
احلبكة البسيطة:
تتّســم قصـيدة "خطــوات مقتلعــة" مــن جهــة املوضــوع واملضــمون باحلبكــة البسـيطة وهــي حبكـةٌ
تقوم على حكايةت واحدةت أو أحدا ت متشابكةت تسري يف اتّجا ت مباشر حتّى البلوال للنهاية وَتـاج
هــذ احلبكــة إىل النهاي ـة عل ـى التأكي ـد (مــاحوزي والجــوردي زاد  .)18 :1393 ،احلبكــة البس ـيطة
عل ـى الــربم مــن بســاطة انهــا تتعقّــد يف شــعر حممّــد عفيفــي مطــر خبلــط الصــور وتغ ـيري
املشــاهد الّلــذين تتــورّط فيهمــا القص ـيدة عل ـى تفعي ـل الدهشــة وإ رائهــا لــدى املتلقّــي .فهــذ
القصيدة على تنوّع أوصافها واستطرادها يف حقول رحبةت ،تنطلق من العقدة السردية املألوفة
(طرر السؤال) الّل ليس واضـحة معـامل؛ فيقـدم الشـاعر علـى فـكّ طالنهـا شـيئاا فشـيئاا
ويبني مواطن الطرافة فيها من اللوحة الثامنة حني يتحدّد لنا ضرب التجـوال والرحلـة بغـضّ
الطرف عن األحدا السردية املعقّدة وتراكيبها املتالمحـة ويتّجـ صـوب الشخصـية املتجوّلـة
الّل تتأزّم من خالهلا الوقائع حتّى تبلـغ الـذروة أو بعبـارةت أخـرى يـدلف الشـاعر علـى َقيـق
السرد إىل الطريقة التقليدية بالباا ،أي يصف األحدا ويسـردها مـن النقطـة البدائيـة الّـل
تنطلق بوصـف مواصـفات السـارد وماضـي  ،مث يسـري باألحـدا إىل االكتمـال حـىت يصـل إىل
النهايـة ،طبع ـاا تتــهيمن عل ـى القصـيدة مشــاهد متبعثــرةٌ مــن البيئــة كالشــم والليلــة والــريح
واملدينة والقرية ،نضّدت أوصافها مشتّتةا ومضـمرةا يف آنت ومسـتقلّةا عـن بعضـها تيـ ميكـن
أن ننقل مكان بعضها دون أن يقع تغيريٌ أساسيّ يف بناء السرد ،يف الواقـع أتـ هـذ املشـاهد
الســردية الّــل هلــا ح ـدّ أدىن راب ـطت يف تشــكيل الوحــدات الســردية لتحــول دون تتــابع التــدرّج
السرديّ تتابعاا خطياا يصل بالقـارر بطريقـةت متسلسـلةت دون أيّ نشـاط ذهـ ّ إىل قمّـة السـرد
وخترج مبسار من النسي الثاب حنو هوامش أو حواش شتّى يشوهبا الغموض وااللتباس.
حبكة العنوان:
تكون عتبة العنوان يف العمل األديبّ مبثابة «االسم للشيء ،ب يعرف وبفضل يتداول ،يشار بـ
إليـ  ،ويـدلّ بـ عليـ  ،حيمــل وســم كتابـ  ،ويف الوقـ نفسـ يســم العنــوان ــ بإجيـاز يناســب
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البداية ـ عالمة ليس من الكتاب جعل ل ؛ لكـي تـدلّ عليـ » (اجلـزار ،)15 :1998 ،وقـد بـدأت
سيميولوجية العنوان 1تركّز يف َليل ال واهر اللغوية على بنية العنوان انطالقاا من عدّ بنيةا
راســخةا يف نطــاق العالقــات الداخليـة للــنصّ أي العنــوان يف حالــة االنفصــال عــن كـلّ العوامــل
واملؤ ّرات اخلارجية ميلك يف ظاهر تنسيقاا حرّاا بـري مقيـدت بشـكل وتركيـب أو قاعـدةت حنويـةت
َصر يف التقولب احملدّد (صاحل وجاسم.)190-189 :2008 ،
تــألّف عن ــوان قص ـيدة "خط ــوات مقتلع ــة" م ــن العن ــوانني الرئيس ـيّ والفرع ـيّ ،ومه ــا عل ـى
الترتيب "خطوات مقتلعة" و"أبنيات متجوّل" تي تقوم العالقة بينهما كقيام عالقةت موجودةت
بـني املعطــوف وعطــف البيـان ،وذلــك خلاصـية العنــوان الفرعـيّ هــذا يقــع يف الــدائرة الدالليـة
للعنوان الرئيسيّ ،ولكـن لـ حممـولٌ إيضـاحيٌّ ينـهض بتعريـف املتبـوع األمثـل وَديـد جمالـ .
يرتبط العنوانان بنصّ القصيدة ارتباطاا معنوياا و يقاا ،لكنّهمـا ال يكونـان حاضـرين يف تـدري
األحــدا وســردها ،وال يتــردّدان يف القصـيدة لف يـاا ،لكـنّ دورمهــا الرمــزيّ الــوارد يف نطــاق
السرد كعتبةت نصيةت مهمّةت يف بناء القصيدة يقود القارر إىل شبكةت من املعلوماتية عن الفضاء
الســرديّ أي عــن رســالةت إخباري ـةت حي ـوم حوهل ـا مضــمون قص ـيدة الشــاعر مــن بدايتــها إىل
النهاي ـة؛ ألنّ لك ـلّ عنــوانت دالل ـةا يف املتخي ـل الســرديّ يع ـ «ك ـلّ عنــوانت حيتــاج إىل مفاوض ـةت
وحمـ ــاورةت ،وخباصّ ــةت إذا كان ــ العنوانـ ــات الروائي ــة جتـ ــنح إىل املتخي ــل السـ ــرديّ ،وكان ــ
الفضــاءات الروائيـة فيهــا مــن لـيالت كاتبيهــا» (قطــوس)117 :2001 ،؛ فــإذا اعتًنــا العنــوان
مــدخل الولــوج يف األعمــال األدبيّــة واملفتــار الــرئي علـى فــتح بابـ تتم هــر أمهيتـ يف درس
مسـتوياتت عـدّةت يضــطلع هبــا علـى اســتفزار القــارر تيـ ميكــن تصــنيف هــذ املســتويات إىل
مســتوياتت بصــريةت ومعجميـة وتركيبي ـةت كمــا يـأيت تطبيقهــا يف قص ـيدة "خطــوات مقتلعــة" عل ـى
النحو التاي:
املستوى البصريّ:
حيتلّ العنوان من خـالل الرييـة البصـرية حيـزاا فضـائياا أو نصّـاا فوقيـاا يتموضـع علـى جتسـيد
صورة النصّ يف موقع الثريا؛ إذ يهـدف املسـتوى البصـريّ إىل «إعطـاء تفسـري وَليـل جملمـل
األلوان واألشكال واخلطوط للبحـ عـن "مسـحة" تأويليـةت أو رمزيـةت للحـروف يف الغـالف وهنـا

1. La semiologie du titre
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تــًز مهمّــة إقامــة العالقــة ب ـني هــذ احلــروف (املشــكلة) واملطوّعــة لتتّخــذ أشــكاالا معين ـةا أو
إيقونــاتت متعـدّدةا» (القيســي ،)486 :2016 ،وهلــذا املســتوى مــن العنــوان تــأ ريٌ فــاض يف القــارر
مبخزونـ السـيميائيّ الــداليّ واإلشــارات األيقونيـة الّـل يوزّعهــا املبــدع علـى عينــاتت مــثريةت يف
قصيدة "خطوات مقتلعة" كتم هر يف صفحةت مستقلّةت ح ي فيها بالصدارة تي جعل ذلك
يع ــرض لوحـ ـةا إش ــهاريةا وإعالميـ ـةا س ــاطعةا ال يه ــدف منـ ـ الش ــاعر إلّ ــا إىل لفـ ـ األن ــار
واقتناصها :خُطواتٌ مقَتعلعة «أبنيات متجوّل».
كما يالحظ يف هذا العنوان أنّ الشاعر يوي أمهيةا عليا للجانب البصـريّ ،خاصّـةا للخـطّ
الّذي رن يف العنوان الرئي وجعل لالفاا ملا كتب نصّ القصيدة ب حجماا وقياسـاا وذلـك
موضوعٌ مهمٌّ يف العنوان؛ ألنّ اخلطّ لـي مبثابـة حليـةت يف الـنصّ بـل ملـا فيـ مـن أ ـر دالع علـى
اللغــة حيمــل داللــة الوضــور واجلــالء ويبــدي قيمت ـ يف البعــد الفنّ ـيّ واجلمــايّ للــنصّ أو قــد
يتجاوزمها بائصاا يف أبـوار مضـمون التشـكيليّ (التونسـي جكيـب ،ال تـا .)556-555 :كمـا تلمـ
قيمت يف هذا العنوان بالتحديد املرئيّ وجتسيد معامل املثرية يف الفراال الواسع .كتـب الشـاعر
عنوان القصيدة يف سطرين يستوعبهما العنوان الرئي والعنوان الثانويّ أي "خُطواتٌ مقَتعلعة"
هو العنوان الرئي الّذي تصيب عني القارر يف بداية األمر بعد إلقاء ن رت إليـ مثّ العنـوان
الثــاين "«أبنيـات متجـوّل»" الّــذي يلحقـ بقيـاس مشــترثت .أضــف إليـ أنّ الشــاعر خيلــع علـى
عنوان ـ الثــاين تقني ـةا بصــريةا أخــرى وهــي عالمــة التــرقيم الّــل تضــفي عل ـى العنــوان كثافــة
التعــبري ووضــور الداللــة لريفــع التش ـ ّي والتش ـتّ الــداليّ عــن ذهــن املخاطــب ويوجّه ـ إىل
الطريق الصائبة كما تقوم عالمة املزدوجتني «عن طريق اإلحاطة بامللفوظ أو التعـبري املركّـب
بب ّ ضرورة العناية اخلاصّـة مبوضـوع مطلـوب» (محـداوي)295 :2016 ،؛ فيهـتمّ حممّـد عفيفـي
مطر عن طريق هذ التقنية البصرية مبوضوع القصيدة ومدلوهلا الّذي حيكي للقـارر أنّ مـا
يشري إلي يف قصيدت "خطوات مقتلعة" لي تسميةا بسيطةا يكتمـل معناهـا دون زيـادةت وتعليـق
بل هي من أبانت تصدر من لسان متجـوّل أصـيب خطواتـ السـليمة يف قطـع الطريـق وأصـبح
يف الن رة األوىل عابر سبيل دون أن يتمّ الولوج يف النصّ.
املستوى املعجميّ:
يقــوم الــدرس املعجمـيّ يف استقصــاء عنــوان القصـيدة برصــد دالالت األلفــاظ يف لغــة الشــاعر
والتركيز على ما مي ّ بصلةت جلوانب احلياة الفكرية والفنّية وتتبّع الرمـوز والداللـة يف الصـور
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الفنية احلديثة (وهيب .)5 :2016 ،يتجسّد املستوى اللغويّ يف قصـيدة "خطـوات مقتلعـة" حملمّـد
عفيفي مطر مـن خـالل الطاقـات اللغويـة الّـل حيقّقهـا الشـاعر يف عنوانـ وينـوي هبـا إظهـار
املعاين الدفينة يف ذات ؛ فنبدأ بلف ة "خطوات" الّل جاءت نيابةا عن اجلسـد الكامـل أو تبـدو
قطع ـةا أساس ـيةا تــب هيكلــة اإلنســان وتدفع ـ إىل احلركــة واالنتقــال؛ فمــن الناحي ـة اجلذري ـة
خل َطـوة بالضـ ّم مـا بـني القـدمني
ب عم عشـى وا ُ
تتمخّض عن « خعطا عخ َطـو اا وا ْختعطـى وا ْختـاط مقلـو ٌ
واجلمــع خُطـىً وخُطَــوات وخُطُــوات قــال ســيبوي وخُطــوات» (ابــن من ــور ،ال تــا .)231/14 :وهــذ
اخلطوات مل تأتِ يف ك الشاعر اللغويّ دون وصفت أو مدلول مكمل بل أخـذت مياسـم األسـى
واألمل عــً التحاقهــا بلف ــة "مقتلعــة" الّــل متــنح اخلطــوات ميســم عــذاب وحرقـةت يصــاب هبــا
املتجوّل يف رحلت ؛ إذ تدلّ لغة "مقتلعة" على انتزاع شيءٍ مـن جـوهر وصـميم (الزبيـدي ،ال تـا:
 ،)246/22وأت هنا اسم مفعول يكمل معىن مـا سـبق أو يوضّـح شـحنت الدالليـة تيـ كـأنّ
املتجـوّل لـي راضـياا وراببـاا يف هــذ الرحلــة الّــل ينــهض هبــا بــل فقــدان بــد لـ مــن التوقّــف
والبقاء يفرض على احلركة ويقلع أقدام من األرض.
املستوى التركييبّ:
يع ـدّ املســتوى التــركي ّ يف العنــوان جمــاالا مهمّ ـاا يف وصــف العالقــات القائمــة ب ـني التراكي ـب
وعناصر اجلملة؛ إذ هو «من أهـمّ املسـتويات اللسـانية الّـل وقـف عنـدمها اللغويـون مـن أجـل
استخالص أهمّ القواعد الّل َكم إنتاج اجلمل والنصوص» (شـاحطو )17 :2012 ،وهـو يتمتّـع
يف عنــوان قص ـيدة "خطــوات مقتلعــة" بلغ ـةت شــعريةت متمي ـزة تبــور عــن العالقــات الّــل يقيمهــا
الش ــاعر بــني األلف ــاظ وتنص ــهر يف م ــدى تنســيق ه ــذ العالق ــات م ــع الو ــائق املنطقيــة بــني
العالمات اللغوية أو ت ار عن املألوف .يتركّب العنوان األوّل للقصـيدة مـن كلمـتني" :خطـوات"
و"مقتلعــة" ويتك ـوّن إطالق ـاا مــن املك ـوّن اإلن ـيّ واملك ـوّن الوصــفيّ .لقــد أظهــر لنــا الشــاعر يف
العنوان الرئيسيّ مركّباا وصفياا ينبع عن اجلملة اإلنية الّل تنمّ عن احلسم والتقرير؛ بـري
أنّهــا اتّصــف باالنزي ـار التــركي ّ تــذف املســند إلي ـ فيهــا ليوسّــع ب ـ الشــاعر إســناد هــذ
اخلطوات إسناداا مجاعياا ميكن أن يتعدّى حدود الذات أو تصبح هذ اخلطوات خطـواتت لكـلّ
شخص يـرى نفسـ يف حالـةت مشـبهةت ملـا يوصـف يف القصـيدة أو بعبـارةت أخـرى حـذف الشـاعر
املسند إليـ ليلفـ هبـذ املبـادرة مع ـم عنايـة املتلقّـي إىل شـأن املسـند أي "خطـوات مقتلعـة"
تي كأنّما موضوع اخلطوات املقتلعـة يقـع يف األوليـة األكثـر قياسـاا إىل مـن جيـب أن ينسـب
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إلي هذا املوضوع .خيصّص عفيفي مطر يف هذا التركيب الوصفيّ موصوف "خطـوات" بصـفة
"مقتلعة" املنكرّة ليوسّع بموض العنوان وإهبام يف ذهن املخاطـب عـن طريـق مجـع "خطـوات"
وتنكريها؛ ألنّ النكرة يف مثل هذا املوقف «تفيد العموم والشمول كما تـوحي بـالغموض وجتعـل
األسئلة تقفز إىل ذهن القارر مبجرّد ناعها» (بوزقزي.)62 :2016 ،
من يدقّق يف العنوان الثاين "أبنيات متجوّل" حنويـاا فإنّـ سـيجد كاملركّـب املاضـي عبـارةا
عن مجلةت انيةت مؤلّفـةت مـن وحـدتني معجميـتني تـربط العالقـة اإلضـافية بعضـهما بـبعض أي
يتركّــب هــذا العنــوان مــن كلمــتني" :أبني ـات" و"متج ـوّل" ويتش ـكّل إطالق ـاا مــن املك ـوّن اإلن ـيّ
واملكـوّنني اإلضــايفّ والوصــفيّ .عالقــة اإلضــافة يف هــذا التركيـب حســب تنكريهــا مثــل الســابق
تفيد التخصيص وعلى أساس االئتالف املوجود بني املضاف واملضاف إلي يزيل الغموض من
املضاف ،طبعاا جتلو فاعلية العنوان على املستوى التركي ّ أيضاا عن طريق آلةت تعبرييةت نراهـا
يف املوصوف احملذوف ل "متجوّل" ليبقى من يقوم بالتجوال لموالا أو حي ّ الشاعر لاطبـ
هبذا املنوال على الدخول يف نـصّ القصـيدة تثـاا عـن هـذا املتجـوّل املخمـول .املسـند إليـ يف
هــذ اجلملــة أيضـاا حمــذوفٌ لوضــوح وســهولة تقــدير تيـ كــأنّ تقــدير الكــالم كــان "هــذ
أبنيات متجوّل" وعلى أساس تكتمل اجلملة وتصبح تامّة املعىن.
فاحتة النصّ:
إنّ فاَة النصّ هي اجلسر الثاين يف تناول عتبات القصـيدة بعـد العنـوان وهـي عنـد جينيـ
«املصطلح األكثر تـداوالا واسـتعماالا يف اللغـة الفرنسـية واللغـات عمومـاا ،كـلّ ذلـك الفضـاء مـن
الــنصّ االفتتــاحيّ( 1بــدئياا 2كــان أو ختميـاا ،)3والّــذي يعــىن بإنتــاج خطــاب خبصــوص الــنصّ،
الحقاا ب أو سابقاا ل » (بلعابد .)112 :2008 ،تعدّ فاَـة القصـيدة أو بدايتـها دعمـاا أساسـياا يف
الدخول إىل فحوى النصّ السرديّ على معرفـة طريقـة بنائـ ومفهومـ الكـامن ،ولكـن ختتلـف
هذ البداية يف كلّ مكوّنت سردي عن آخر؛ يف الواقع البداية يف القصّة القصـرية واحـدةٌ وهـي
يف النصّ الروائيّ أكثـر مـن بدايـةت واحـدةت حيـ تكـون مبثابـة العتبـة القاذفـة بنـا إىل الرحابـة
النصّ وتأيت حاظيـةا بتنـوّع الشخصـيات واألحـدا للحيلولـة دون تـواتر ميكـن أن حيـد علـى
1. Liminaire
2. Preliminaire
3. Postliminaire
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هيكلة السرد (نور الدين .)17 :1994 ،لقد اتّصف الفاَة يف قصيدة "خطـوات مقتلعـة" حملمّـد
عفيفي مطر أيضاا بتنوّع البداية أو اإلحلار عليها يف الوحدة األوىل من القصيدة تيـ نـرى
أنّ السطر األوّل منها ما زال يتردّد ويعرض نفس انياا يف رحاب األحدا اجلديدة حىت بلـغ
عدد ال مرّاتت منطوياا على اجلملة االستفهامية الّل نواجهها يف مفتتح القصيدة لتحقيـق
أمهية احلوافز السردية يف تأ ي البداية من قبيل التشويق واإل ارة مثّ التعرّف إىل شخصـيةت
رامزةت هلا عالقةٌ وطيدةٌ بالفضاء وتتاي جمريات األحدا ولواحقها:
معن الَّذِي يرْكضُ فِي الًّية /يف جعيب ِ فطِريةُ الرلمعل وعفِي لِسان ِ أبَنيـةٌ معنْساـية/
يكتُبُ فِي اهلواءا يومِياتِ ِ األلِيفة /يكتُبُ ععنْ مُغامعراتِ ِ فِي الطُّرُق السيفَلِية /وعيسْـتععِيدُ
ما حعفُّرع ُ الزلمانُ فِي سعجلادعةِ اخللِيفة (عفيفي مطر)88/2 :1998 ،

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
بارت على هذا الدعم يف وظيفة الفاَة قائالا إنّ «وظيفة املطلع إذن هـي ،بشـكل مـن األشـكال،
تعويذةٌ ضدّ اعتباطية كلّ بدايـةت» (بـارت .)141 :1991 ،لقـد قـام هنـا الشـاعر باسـتهالل قصـيدت
عن طريق طرر السوال والبدء باالستفهام الّذي يعتً مـن الـبىن التقليديـة يف اسـتخدام فاَـة
ص ويفيد بتوطيد اجلانب املكنون ا ّلـذي يلقـي الشـاعر املسـؤولية عـن معرفتـ أو إزالـة السـتار
الن ّ
عن على عاتق املتلقّي من خالل ختييم خطاب وتشييد علـى طريقـة السـؤال؛ إذ «بـدء اخلطـاب
بطرر األسـئلة يعـ ّد مـن األسـاليب الناجحـة يف اإلقنـاع ،ففـي اختيـار السـؤال السـتفتار اخلطـاب
استنهاضٌ لقلب املتلقّي وعقل  ،واستجماعٌ لطاقات املعرفية يف مواجهة لغـز السـؤال .ويف تركيـب
السؤال دالل ٌة ناقص ٌة ال تكتمـل إ ّلـا بإجابـة املتل ّقـي الضـمنية أو العلنيـة ،وهبـذا يتحـوّل املتل ّقـي مـن
دور املتلقّي احملايد الّذي يكتفي بدور املتلقّن للمعلومة إىل دور املتلقّي املشـارث يف إنتـاج الداللـة»
(نزال)97 :2013 ،؛ فتقده الكالم بالطريقة االستفهاميّة أي «معن الَّـذِي يـرْكضُ فِـي الًّيـة» يـدلّ
علــى ضــرورة االســتجابة إلصــرار الشــاعر املؤ ّكــد ورببت ـ امللتهبــة يف معرفــة هويــة الشخصــية
األوىل ،أي تنتشــر هنــا الصــيغة الســردية وتتح ـرّث مــن خــالل هيمنــة األفعــال الّــل تنســب إىل
الشخصية وهي «يركض ،يكتب مرّتني ،يستعيد» لتجعلنا أمـام حركـةت مسـتمرّةت متجـدّدةت يـتمّ عـن
طريقها تقده الشخصية املغمورة باإلضافة إىل عرض الفضاء احمليط هبا.
يعتمد حممّد عفيفي مطر يف فاَة قصيدت على الزمنني احلاضـر واملاضـي ،ويبـدأ منـذ
هذ الوهلة الراهنة بالغوص معزوالا عن اإلفـراط يف ماضـي السـرد ويتنـاول تصـرّفات الـزمن
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الراهن باجلمل احلرفية وذلك يدلّ على ابتناء البداية علـى الوظيفـة السـردية التقريريـة مـن
حيـ ـ دالالهت ــا املقص ــدية كحديثـ ـ ع ــن ص ــراع ال ــركض يف الًيـ ـة والكتاب ــة ع ــن اليوميـ ـات
واملغــامرات واسـتعادة مــا حفــر الزمــان؛ مجيعهــا تقريـرٌ إنشــائيٌّ يســاهم يف تشــكيل الوظيفــة
الشخوصــية وتنميت ــها يف القصـ ـيدة .يس ــتعمل الش ــاعر يف ه ــذ البدايـ ـة أس ــلوب االس ــتبطان
الــداخليّ للشخص ـية الكامنــة مــن خــالل وصــف الســارد لشخص ـية القنــاع بطريقــة الضــمري
الغائب ليخوّل إىل نفس تغطيةا رمزيةا ويستدعي يف القصيدة نائية االتّصال واالنفصال الّل
ت هر معدّل عالقـة الشـاعر املباشـرة أو بـري املباشـرة بواقعـ وانتمائـ إليـ ؛ فتحقّـق يف هـذ
البداية عنصـر الغيـاب أو االنفصـال عـن طريـق التشـبّ بضـمري الغيـاب وتكريـر أربـع مـرّاتت
على تؤكيـد حضـور مـن خـالل وصـف الشخصـية  /الشـاعر وهـو أسـلوبٌ مـن أسـاليب السـرد
حني ينهض السارد بسرد وقائع مترّ هبا الشخصية بضمري الغياب.
خامتة النصّ:
تعدّ خامتة النصّ «العتبة األخرية الّل تقف يف نسق العتبـات النصّـية ،وهلـذ العتبـة أمهيتـها
يف بيــان ال ع ــة املنهجيــة ،الّ ــل يــتمّ علــى وفقه ــا الول ــوج الن ــهائيّ م ــن النص ــوص األدبيــة،
واستخالص أبعاد الثقافية واالجتماعية والفكرية ،الّل تؤ ّر مجيعها يف عملية تكـوين الـنصّ
وتش ــكيل » (بره ــان .)61 :2016 ،وإن أردن ــا يف ب ــادر األم ــر أن نقــوّم هنايــة قصــيدة "خط ــوات
مقتلعة" حملمّد عفيفي مطر طبقاا ملا حدّدتـ البالبـة يف تقـدير خامتـة الـنصّ وتقـدير حسـنها
ومجاهلــا مــن معــايري ومقــايي معرفي ـةت تلــزم أن يكــون كــالم اخلتــام «عــذب اللفــظ ،حســن
السبك ،صحيح املعىن ،مشعراا بالتمام ،حتّى تتحقّق بني سائر الكالم لقـرب العهـد بـ  ،يعـ
أن يكون آخر الكالم مستعذباا حسناا لتبقى لذّتـ يف األنـاء مؤذنـاا باالنتـهاء ،تيـ ال يبقـى
تشـوّقاا إىل مــا وراء » (اهلـامشي ،)344 :1999 ،فـيمكن التصــريح بـأنّ هــذ اخلامتــة يف قصـيدة
"خطــوات مقتلعــة" أيض ـاا تكــون مزخرف ـةا بأعــذب األلفــاظ وأحســن الســبك والقالــب ،وَ ـى
بـاملواقف والتعـبريات الّـل تـرنّ يف األنــاء وتسـتميلها إىل اإلصـغاء ،علـى اخلصـوص هــي يف
احلقل السرديّ هنايةٌ مباشرةٌ تقع يف بروتوكول السرد والقراءة ،وتبعد عن املبابتة والدهشـة
يع بعبارةت أخرى تتعلّق هبذ اخلامتة منذ أن تصل إىل القمّة الدرامية ناتٌ ساطعةٌ تصـل
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بنا إىل أنّ هذ النهاية هنايةٌ مغلقةٌ1حزينةٌ تي تعبّر مفردات هذا املقطع وصـور بصـراحةت
ووضور عمّا يكابد الشاعر من قسوة الواقع احملدق ب  ،واحلـقّ إنّ هـذ اخلامتـة عتبـة خـروج
من الـنصّ بـاملعىن الواقـع كمـا كـان العنـوان والفاَـة النصّـية عتبـة دخـول إىل الـنصّ؛ لـذلك
تكون اخلامتة يف هذ املرحلة تضمّ ما تتضمّن هنايـات مع ـم القصـائد مـن مطالبـة الراحـة
األبدي ـة الّــل جت ـنح إليهــا ك ـلّ نف ـ مطلّ ـةت عل ـى املــوت واالمّحــاء؛ فيختــتم الســرد باخلطــاب
والتعــبري عــن شخص ـيت احملوري ـة الّــل ســك الشــاعر عــن تقــده انهــا صــرحياا يف وحــدة
الفاَة؛ ألنّ تأخري فاعل السرد يوحي مبوضوعية القصيدة وجيلو مع الفاعل وراء الكوالي
يف موقف االنقطاع عن الشخصية املقتنعة الّل حيلّ يف روحها الشاعر وخياطبها قائالا:
أيهعا الوعجْ ُ الَّذِي أوْمعأ لِي ذاتع معساء /فتعشعهلي ُ سُـكون املقَبعـرعة /ععلَّنـي أخْلـعُ أوْ ألَـ عب ُ
ص الشي ـععراء/
مِريا ِــي وعلحْمِــي /ا ْس ـ ِق ِم ـ ْن معطــر ال عد ْه عش ـ ِة ك ـ ْي أ َل ـ عب ع ِفــي ال َّليــل ق ِمــي ع
وعاتلخِذَني ليلة العُرْس خِضاباا أوْ ريدعة /وعارْمِ بالرلعْدِ وعالصلاعِقةِ املُشْـتععِلة /ععلَّنـي أولـدُ
مِنْ حعنْجعرتِي /فأبنُّي بالوالداتِ اجلدِيدعةِ( ..عفيفي مطر)127/2 :1998 ،

لقــد اســتخدم هنــا الشــاعر الوصــف الســرديّ جبــالءٍ اســتخداماا رائعـاا ال يبطــئ مــن حركــة
ف دا تن من السرد وخاد ٌم ل من حيـ إ ّنـ ير ّكـز يف النهايـة علـى احملـور الفاعـل
السرد؛ أل ّن وص ٌ
متـ مشـاركت يف تنـامي احلـد ؛ فيســتند
يف املـرويّ .حيضـر يف النهايـة شـخص السـارد وكمــا ّ
إىل ضمري املتكلّم ليكون مقول أقرب من الذات ،إىل شخصـيت وإىل مـا يتّسـم هبـذ الشخصـية
صةت .فهذ اخلامتة هي اخلامتـة الوصـفية ا ّلـل تقـوم علـى الوصـف بكـ ّل مـا
من قضايا ذاتي تة خا ّ
حيتوى عليهـا مـن وصـف الشخصـية أو املكـان أو الشـيء أو مهمـا كـان مقيـد اا بالسـرد أو حـ ّر اا أو
تعبرييـاا (الســعدون ،)17 :2013 ،بيــد أنّ هــذا الوصــف املســتعمل يف خامتــة القصــيدة وصـفٌ يقيــد
بالسـرد وخيــدم الشخصـية كمــا يتـابع الشــاعر هـذا املنــوال يف فاَـة نصّـ ؛ يف الواقـع إن كانـ
اجلمل البدائية تنهض بوظيفة تقده النصّ بأمناط اإلبراء والتحريك على الكشف ،تقدّم هـذ
اخلامتة ما يشب اإلجابة عن األسئلة الّل تكنّها اجلمل البدائية.
ص السـرد ّي املتماسـك أن يكـون متك ّونـ اا مـن مجـل ذات نقـاط بدايـ تة
مبا أنّ يف تعريف الـن ّ
وهنايةت ل (حممّدرضاىي واآلخرون ،)308 :1439 ،يتمثّل هذا التكـوين يف حالـة تبـاين تعـبريي بـني
 .1النهايـة املغلقـة «وهـي النـهايات التقليديــة الّـل تعلـن عـن انتــهاء القصّـة ووصـوهلا إىل نقطـةت أخــريةت»
(باقي .)71 :2010 ،
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بدايــة القصــيدة وهنايتــها ،أي تــتغري يف خامتــة القصــيدة الص ـيغُ التعبريي ـة الّــل كان ـ فيهــا
الذات متّصلةا بعدم املعرفة متسائلةا معترضةا داخل اجلمل البدئية ،لكنّها يف اجلمـل النهائيـة
مستســلمةٌ خاضــعةٌ َـنّ إىل ســكون املقــًة وتطالــب برميهــا بالرعــد والصــاعقة املشــتعلة وإن
يشــاهد يف كالمـ اخلتــاميّ إىل جانــب هــذا القــدر امللـوّن بالصــبغة املأســاوية املؤملــة أي املــوت
بعــض بصــمات أمــل قابل ـةت للشــعور واإلحســاس يف اجلملــتني األخريت ـني أي "ععلَّنــي أول ـدُ مِ ـنْ
حعنْجعرتِي فأبنُّي بالوالداتِ اجلدِيدعةِ" والّلتني ينمّ فيهما الشاعر عن الوالدة واألبنيـة اجلديـدة
الّــل أشــار إليهــا يف العنــوان "أبنيـات متجـوّل" ويف البدايـة أيضـاا أ نــاء اتّســاع مــدى أوصــاف
الشخصية "فِي لِسان ِ أبَنيةٌ معنْساية" ،أمّا هذ الـدعوة إىل الـوالدة ليسـ يف عمليـة السـرد إلّـا
لــونٌ مــن البنــاء الــدائريّ يف تــدري األحــدا البدائيـة والــدعوة إليهــا أي «تبــدأ األحــدا مــن
نقطةت ما مثّ تعود يف النهايـة إىل النقطـة نفسـها الّـل بـدأت منـها» (حممّـد .)832 :2012 ،يعـً
الشاعر يف هذ اخلامتة بصيغة الغياب الّل شيد هبا فاَت  ،إىل صيغة اخلطـاب مثّ املـتكلّم
لوحد ليضيق عالقت مع البطل املخمول أو الشخصـية الصـاحلة للمغـامرة الّـل يطلبـها علـى
سً هذ الطريق اخلطرية ،فضالا عن ذلـك ختـً اخلامتـة عـن االنتـهاء أي تتّحـدد اخلامتـة
والسيما منذ اجلمل األخرية فيها مبوقف اإلبـالق والوصـول إىل هنايـة حالـة الصـراع واألزمـة
ويتحقّق فيها االنتقال إىل ما يشب وضعية السكون واالستقرار.

النتائج
لقد ترعرع دراستنا السردية يف قصيدة "خطوات مقتلعة" حملمّد عفيفي مطر وتوصّل عً
االتّكاء علـى تقنيـة احلبكـة مـن مقوّمـات البنيـة السـردية إىل نتـائ ممنهجـةت ميكـن تلخيصـها
فيما يلي:
 .1يعتصــم الشــاعر يف قصـيدة "خطــوات مقتلعــة" مــن حيـ تركيـب احلبكــة بثنائيـة احلبكــة
املتماسكة واملفكّكة يف تنسيق األحدا وتناسقها ،ولكـن نواجـ يف األبلبيـة السـاحقة مـن
بناء القصيدة احلبكة املتماسكة النامجة عن تسلسل األحدا وتعاضدها.
 .2قــد متيــل القصــيدة إىل احلبكــة املفكّكــة منــذ اللوحــة الثالثــة ،طبعـاا بتـرّجح الوحــدات أو
املقاطع بني التماسك والتفكيك ،والسيما حني بدأ الشاعر يتحدّ عن األحدا املتنا رة
وعناصر البيئة اخلارجية املطالبـة بكثافـة األوصـاف وتـراكم الصـور دون االلتـزام بنسـق
سردي رتيب.
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أمّ ــا م ــن حيــ املوض ــوع فتمل ــك القص ــيدة احلبك ــة البس ــيطة أي يص ــف الش ــاعر األح ــدا
ويسردها من نقطة البداية مث يسري هبا حنو االكتمال والنهاية ،ولكن تعرض يف هذ احلنايـا
بعض هوامش سرديةت متنع عن تقاطر التدرّج السرديّ والنسي املتّصل تقاطراا خطياا.
ميثّــل اخلــيط احملبــوث الّــذي ينســج الســارد يف بنــاء عتبــات قصــيدة "خطــوات مقتلعــة"
طريق ــة س ــري الس ــارد لألح ــدا املروي ــة واقعيــةا كانــ أم متخيلــةا وتزوديه ــا باملقوّم ــات
الدالليــة ا ّلــل تســاعد علــى ا ّتســاق الســرد وتناس ـ األنســاق التعبرييــة في ـ منــذ حيويــة
العنوان الرمزية إىل درامية النهاية.
تشــحن القصــيدة بالفضــاء املرئـيّ أو الكــاليغرايفّ يف العنــوان علــى جتســيد صــورة الــنصّ
ومعاملـ املــثرية بوضــور مثّ تنحــاز إىل طاقات ـ اللغويــة الّــل حيملــها العنــوان لوحــد إىل
جان ــب العالق ــات املتعاض ــدة الّ ــل تق ــوم ب ــني ألفاظــ وت ــدلّ عل ــى ش ــبكةت م ــن الس ــمات
اإليضاحية واملعلوماتية عن الفضاء السرديّ.
تبــت فاَــة قصــيدة "خطــوات مقتلعــة" علــى تعــبري ســردي تقريــري يقــوم عــً االســتبطان
الداخليّ لصراع اهلوية بتأدية دور الوظيفة الشخوصية وتنميتـها يف القصـيدة .متتـاز الفاَـة
بطريقــة التمهيــد واإل ــارة العاليــة الّــل تبــور عــن دوافــع الســارد وبواعث ـ للتس ـلّل إىل صــميم
املوضــوع؛ فيبــدأ الفاَــة بتقــده الســؤال واإلحلــار علي ـ ليســتفزّ ذهــن القــارر منــذ البدايــة
ويلقي عبء املعرفة عن الصراع الراهن على كاهل ويشـارك يف حـلّ األلغـاز واألحـاجي األوىل
عن الشخصية الصامدة الّل تقدر على القيام باملغامرات واملخاطرات اهلائلة.
تبعاا لفاَة القصيدة الرائعة ،ازدان خامتتها مبجمل معايري السبك والتعبري يف احلقل
السرديّ؛ فهي خامت ٌة مغلق ٌة وعتبة خـروج بـاملعىن الواقـع إذ ت هـر مـا يشـب اإلجابـة عـن
األسئلة الّل تكنّها اجلمل البدائية .تنعم اخلامتة خبصيصة اإلبالق وتبلـغ بايـة األزمـة
والصراع ح ّتـى ينتقـل السـرد إىل مـا يشـب وضـعية السـكون واالسـتقرار والق ّمـة الدراميـة
املمكنة ،أي موت الشخصية ،وهذ النهايـة املأسـاوية ا ّلـل تـؤدّي إىل املـوت هنايـ ٌة داسـ
عليها مع م القصائد السردية الدرامية وليس هلا شحنةٌ دالليةٌ مبدعةٌ بل هنايةٌ عاديةٌ
تبعد كبعض النهايات عن املبابتة والدهشة الطارئة يف بروتوكول السرد.
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