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Abstract
Arabic neo-poetry is known for breaking down the traditional structure of
poetry and extending its semantic boundaries by equipping the literary
discourses with narrative structures which enable the poet to show their
creative imagination and aesthetic views towards objects. “Time” is one
of the prominent elements of narration. Formerly, it manifested itself
through the logical sequence of events, whereas nowadays narration time
does not depend on this sequence and the narrator can change its
structure through the interaction between different levels of time to avoid
monotonousness. Muhammad Afifi Matar has paid special attention this
in his poem “Uprooted Steps” in which, through forming a semantic
bridge between present, past, and future events, we see a temporal
overlap. This article seeks to analyze the element of time in this poem. It
suggests that the poem has a fluid temporal structure so that inside time
present, the past and the future are contained. In many cases, the poet
does not narrate the events according to the order of their happening, but
rather delays or even stops them. The functions of time in this poem are
different, changeable, and intertwined depending on the context of the
events. These events sometimes take a long time and sometimes happen
in the blink of an eye to create a temporal overlap between the past, the
future, and the present. Returning to the past in the context of the present
sometimes depicts the unpleasant experiences of the past, and sometimes
has epic and hopeful effects through the historical calling of nonnarrative characters. The poem uses flashforwards from the beginning to
highlight future events and to respond as early as possible to the reader’s
curiosity about the future. The poet continously plays with the time of
narration; to avoid monotonousness, he, with the aid of temporal
paradoxes, fills the gaps in time past, informs the reader of future events
before their happening, and sometimes interferes with the the passage of
time.
Keywords: Narration, Time, Temporal paradox, Muhammad Afifi Matar,
Uprooted Steps.
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التقلیدي واتّسعت آفاقه الداللیّة عن طریق تطعیم اخلطاب
العرب املعاصر خبرق جدران نظام القصیدة
ّ
متیّز الشعر ّ
األدب ببنی سردیّة تنری أقصی مبلغ من إبداع الشاعر يف جتسید اخلیال والرؤیة اجلمالیّة ملواضیع أرجائه املثریة .یع ّد
ّ
املنطقي لألحداث ،بینما ال
التتابع
من
انطالقا
هبا
العنایة
أتت
اهرة
ز
تقنیة
للسرد
نة
و
ك
امل
العناصر
أهم
بنی
الزمن
ّ
ّ
ّ
ي له الیوم ،بل میکن السارد أن یتالعب ببنیته ویوظّف أمناط عدوله عن اخلطّیّة عرب متازج
خیضع الزمن السرد ّ
حممد عفیفي مطر يف قصیدة «خطوات مقتلعة» أبمناط زمن
اهتم ّ
وتفاعل یقیمهما بنی مستوایت زمنیّة شتّی .لقد ّ
دالل من
السرد اهتماما ابلغا حبیث یلمس بغزارة أ ّن الزمن فیها ّ
الزمن ببناء جسر ّ
یتحول دوما ویتح ّقق التداخل ّ
التحلیلي وهتدف أیضا
الوصفي-
أحداث احلال إلی احلدث املاضي واملستقبل .تعتمد هذه الدراسة علی املنهج
ّ
ّ
مبتابعة عنصر الزمن يف هذه القصیدة إلی تسلیط الضوء علی حوافزه ووظائفه السردیّة .لقد وصل البحث إلی أ ّن
الزمن املتماوج يف حناای أحداث اللحظة اآلنیة الّيت تستطیع أن تشمل املاضي يف وحدة
القصیدة تتّسم ابلنسیج ّ
الزمن للسرد وخیرج مرارا عن راتبة األزمنة مستم ّدا
شعریّة ثّ تبغی رؤیة اآليت يف أخری؛ فیتالعب الشاعر ابلنسق ّ
تدخل يف مدی
من املفارقات الزمنیّة لس ّد الفجوات اجلذریّة يف املاضي أو إخباره العاجل ابألحداث الالحقة وقد ی ّ
حركة الزمن.
حممد عفیفي مطر ،قصیدة خطوات مقتلعة.
الكلمات الدلیلیة :السردیّة ،الزمن ،املفارقات الزمنیّة ،الدمیومةّ ،

 .1املق ّدمة
لقد استُخدم السرد يف الشعریّة املعاصرة الستقراء املك ّوانت الداخلیّة واخلارجیّة لألجناس األدبیّة أو
تعرب البنیة السردیّة يف الشعر
األسس والقواعد الّيت تبنیها وتسوقها إلی اإلبداع واإلنتاج
الشعريّ .
ّ
العرب املعاصر عن الطریقة الفنیّة الّيت جتمع يف بطنها عناصر خمتلفة تتناسق بعضها مع بعض
ّ
حتوال أساسیّا يف سائر العناصر األخری .لقد حظي
حیث میكن ّ
أي تغیری يف واحد منها أن ُُیدث ّ
النص ال ب ّد أن تشغل زمنا معیّنا
الزمن السردي هبذا الرتابط يف بنیانه؛ أل ّن األحداث الّيت تقع يف ّ
 .الکاتب املسؤول:
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متر يف غمضة عنی؛ فهذا الزمن مزج واع قد میزج احلاضر ابملستقبل أو ینتقل
ّ
متطورا تطول م ّدته أو ّ
إلی املاضي عند تداخل األزمنة.
السردي يف شعره ابلعدول عن اخلطّیّة
مصري معاصر میتاز الزمن
حممد عفیفي مطر 1شاعر
إ ّن ّ
ّ
ّ
والراتبة املتعبة؛ فال أتيت األحداث يف كثری من مناذجه الشعریّة متتابعة كما تقع بل قد تُقدم أو
حممد عفیفي مطر يف شعره علی توظیف الدعائم السردیّة
تُؤخر وكذلك تتوقّف أحیاانُ .یرص ّ
وخاصة یبادر يف قصیدته
وعناصرها األربعة من احلبكة والشخصیّة والزمن واملكان حرصا كبریا،
ّ
احلدثي إلی
«خطوات مقتلعة» مرارا تصویر الظروف التفصیلیّة لألحداث وفضائها وتوافر النسیج
ّ
جانب تراكم الصیغة الزمنیّة ،ولكن من أجل سطوع ابهر شعران به يف عنصر الزمن قیاسا إلی
سائر عناصر السرد داخل القصیدة املذكورة ،اتبعناه يف هذه الدراسة وُیوم مدار دراستنا يف
القصیدة أیضا حول سردیّته املثریة لنری يف هذا املعرتك شبكة توظیف السرد وعناصر تنمیة احلدث
متوه مبشاهد الواقع
كل حلظة من حلظات تكوین الزمن ودوره يف تشكیل احلیاة النابضة الّيت ّ
يف ّ
واخلیال .لذلك تسعی دراستنا هذه أن جتیب عن سؤالنی رئیسنی ومها:
حملمد عفیفي مطر؟
 كیف حت ّققت تقنیة املفارقات الزمنیّة يف قصیدة «خطوات مقتلعة» ّ ما هي األسالیب الزمنیّة البارزة الّيت عن هبا الشاعر يف قصیدته علی تشكیل سرعة األحداثاملرویّة؟
حممد عفیفي مطر
لقد بُذلت مساع مشكورة تقوم ابلتفتیش عن جانب من جوانب أشعار ّ
تتوجه غالبا إلی حقل واحد يف شعره وال تغطّي مجیع اجلوانب النصیّة أو اجلانب الّذي
وهي ّ
خاصة يف هذه الدراسة ،فلالحرتاز من االستطراد وكثرة الكالم نكتفي بتقدمی بعضها
استهدفناه ّ
فیما یلي:
حممد عفیفي مطر» أطروحة دكتوراه انقشها عبد السالم حسن سالم
«اخلطاب
الشعري عند ّ
ّ
تطرق فیها الباحث إلی إضاءة مصطلح اخلطاب
سنة  1995يف كلیّة اآلداب جبامعة الزقازیقّ .
حممد عفیفي مطر يف إطار املستوایت املعجمیّة
الشعري وحتدیده لغة وداللة ثّ جتلّیه يف شعر ّ
ّ
واإلیقاعیّة والصرفیّة و...
حممد سعد
«العالقات النحویّة وتشكیل الصورة الشعریّة عند ّ
حممد عفیفي مطر» كتاب ألّفه ّ
شحاتة عام  2003وعاجل فیه فكرة العالقات النحویّة يف شعر عفیفي مطر علی أساس نظریّة
النظم ومفهوم الصورة الشعریّة.
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حممد عفیفي مطر» مقالة نشرها أمحد جرب شعث يف جملّة جامعة
«مجالیّات
ّ
التناص يف شعر ّ
الشعري
اجلمال للتعبری
األقصی يف فلسطنی سنة  2004وحاول فیها تسلیط الضوء علی النظام
ّ
ّ
حممد عفیفي مطر.
ووسائله املتمیّزة يف شعر ّ

(حممد عفیفي مطر منوذجا)» دراسة نشرها
النصي ّ
«وهم البنیة املكتفیة بذاهتا دراسة يف التعالق ّ
ولید سعید شیمي يف اجمللّة العلمیّة لكلّیة اآلداب جبامعة الفیوم يف مصر سنة  .2012یقوم فیها
حممد عفیفي مطر بوصفه شارة وعالمة ابرزة ذات عالقة
الباحث مبعاجلة التعالق ّ
النص ّي يف شعر ّ
متنامیة مع العدید من نصوصه وشخصیّاته وأحداثه.
حممد عفیفي
ل يف أشعار ّ
«حتلیل سوررائلیستی أشعار ّ
حممد عفیفی مطر :التحلیل السراي ّ
مطر» رسالة ماجستری انقشتها میرتا حممودي إبشراف محیدرضا مشاخیي جبامعة مازندران سنة
أهم عناصر السرایلیّة الّيت یعرضها الشاعر عرب احللم يف رسم ظروف
1396ش ومارست فیها ّ
مثالیّة جملتمعه.

حممد عفیفي مطر» أطروحة دكتوراه انقشها حامد بورحشميت
«املقاربة السیمیائیّة يف شعر ّ
اخلاصة
جبامعة رازي يف مدینة كرمانشاه سنة 1398ش .یعاجل فیها الباحث تبینی الطرق التعبرییّة ّ
النصیة
حممد عفیفي مطر وكذلك دراسة العتبات ّ
الّيت تسهم يف متاسك احلدود السیمیائیّة يف شعر ّ
الشعري أبلواهنا املختلفة كاالنزایح ،والتشابه ،والتباین وما
النص
وحوافزها املعرفیّة ومتابعة مجالیّات ّ
ّ
إلی ذلك .صدرت من هذه األطروحة مقالة نشرها الباحث برفقة شهرایر مهّيت يف العدد الثاين (س
 )15يف جملّة اللغة العربیّة وآداهبا بفردیس فارابی التابع جلامعة طهران سنة 1440ق ،عنواهنا

حممد عفیفي مطر؛ قصیدة «خطوات مقتلعة» منوذجا» .من
«مظاهر احلبكة السردیّة يف شعر ّ
املالحظ أ ّن الباحث تناول قصیدة «خطوات مقتلعة» الّيت نتناوهلا اآلن يف درساتنا احلالیة ،ولكن
یصرف جهده العلمي يف معرفة شبكة احلبكة السردیّة واتّساقها يف األجزاء املختلفة من القصیدة
املعنیة.
العرب املعاصر،
علی الرغم من وفرة دراسات ّ
متنوعة تباشر السردیّة ووظائفها الفاعلة يف الشعر ّ
حممد عفیفي مطر ،والسیّما يف قصیدته املوسومة ب ـ
مل جند دراسة مرّكزة علی مقاربتها يف شعر ّ
أهم املك ّوانت السردیّة املثریة وحتلیلها يف هذه
«خطوات مقتلعة»؛ فتنوي هذه الدراسة حتدید ّ
التنظریي للبحث.
نصها وتناسقها مع النطاق
القصیدة علی أساس مقتضی ّ
ّ
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السردي
 .2تقنیة الزمن
ّ
وتسجل مغامراته اإلنسانیّة
إذا اعتربان السرد يف القصیدة املعاصرة بنیة متكاملة متثّل حیاة الشاعر
ّ
يف سبیل الكشف عن حقیقة أو جمموعة من احلقائق اجلوهریّة أي ینظر الشاعر إلی احلیاة
السردي
بقصاری تفاصیلها الدقیقة ویهدي إلی مفاهیمها احلیّة رؤیته الشعریّة مستعینا ابلتعبری
ّ
الّذي میكن أن ترافقه الطوابع الدرامیّة (إمساعیل ،)283 :1996 ،یع ّد الزمن أیضا منذ اعتبار املبتغی
لكل فعل وتغیری
العام ّ
الدالل ّ
جمردة ّ
مادة معنویّة ّ
تتكون منها احلیاة وهو ملا فیه من وقع كثیف ّ
ّ
األدب املعاصر؛ أل ّن دعمه
للنص
امي و
السردي ّ
ّ
ّ
وحركةّ ،
ُیتل مساحة كبریة علی صعید البناء الدر ّ
«حموري وعلیه ترتتّب عناصر التشویق واإلیقاع واالستمرار ،ثّ أنّه ُی ّدد يف نفس الوقت دوافع
حمركة مثل السببیّة والتتابع واختیار األحداث» (قاسم .)38 :2004 ،وهذا الزمن يف اإلنتاج
أخری ّ
مكوانت حكائیّة
ّ
السردي دعامة أساسیّة تقوم علی سرد أحداث تقع طیلة الزمن أي الزمن كأحد ّ
السردي ال تقتصر ضرورته علی مستوی تشیید البنیة فحسب بل ملا فیه من
النص
تشیّد صیاغة ّ
ّ
للمادة احلكائیّة وأداة فاعلة علی الكشف عن موقف الشخصیّة السردیّة من العامل
ّقوة حم ّددة ّ
ومدی وعیها ابلوجود الذايتّ واالجتماعي ،یساهم يف مستوی املدلول وخلق املعنی أیضا (أمحد،
ّ
.)233 :2005
املنطقي
الزمن رغم الالترتیب ابلتتابع
مبا أنّه «تتع ّدد التوظیفات الزمنیّة يف السرد ،والّذي یُلفظ ُ
ّ
تل ّفظا ملحوظا يف اللحظة اآلنیة ففي احلقیقة إ ّن زمن السرد یرصد سرد األحداث الّيت جرت يف
القصة بنظام متسلسل متوال» (سواری وانظمیان)141 :2017 ،؛ فتختلف تصاریف الزمن وتناوله
ّ
خاصة ویعاجله
يف العمل
كل شاعر داللة ّ
ّ
السردي من أدیب إلی آخر؛ إذ میكن أن یعطیه ّ
یتم عرض األحداث يف اإلنتاجات األدبیّة بقواعد
بنوامیس یبنیها يف حقوله الفكریّة والنظریّةّ .
حم ّددة میكن حصرها علی أساس نظریّة جریار جنیت ( )Gérard Genetteيف طریقتنی؛ الطریقة
طبیعي تطرأ لدیه األحداث
األولی یرهن فیها السرد ملبدأ السببیّة أي الزمن فیها زمن خطّ ّي
ّ
الزمن قدر اهتمامه بكیفیّة عرض
متسلسلة وفق ترتیب
منطقي ،واألخری ال أتبه ابلقرائن واملنطق ّ
ّ
تغض الطرف عن االعتبارات الزمنیّة املنصبّة علی تتابع األحداث دون
األحداث وتقدمیها بل ّ
املروي (زمن
داخلي ،یعن الطریقة الثانیة  -خالفا للطریقة األولی الّيت تتناول زمن الشيء
منطق
ّ
ّ
مرتجح بنی الرجوع إلی اخللف وما انطوی علیه من وقائع
ّ
القصة)  -تتناول زمن احلكایة وهو زمن ّ
فأي تغیری یعمله
غری منسیّة وبنی القفز إلی املستقبل ألحداث مقبلة (حبراويّ .)107 :1990 ،
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السارد يف تقدمی األحداث السردیّة وتنظیمها لون من التغیریات الزمنیّة الّيت تتوقّف علی عدول
املنطقي
الطبیعي أو
أتخرا من موقعه
النص أقدم أو أكثر ّ
الزمن الرتیب حبیث أتيت قطعة من ّ
ّ
ّ
النظم ّ
يف تسلسل األحداث ،ونلمس هذه الفوضی يف تقدمی األزمنة وأتخریها بوفور يف قصیدة
«خطوات مقتلعة» ونزید  -بعد اإلتیان بقراءة مفهوماتیّة من القصیدة  -من قصاری جهدان أن
نرّكز يف الالحق علی أمناط هذه التالعبات الزمنیّة اخلارجة عن النسق املعهود فیها:
 .3القراءة املفهوماتیّة للقصیدة
قسمها الشاعر إلی سبع عشرة وحدة شعریّة ویبحث فیها عن رجل
إ ّن هذه القصیدة درامیّة ّ
أي حال من جتواله ،هبجة كان أم اضطرااب ،فیجده وأیخذ منه رموزه ویصبح
مكابد یرافقه يف ّ
جتولیّة علی معرفة احلقیقة؛ فحینما حتنی
بصمة منه يف طرق اخلیبة والسالمة .فیبدأ السارد رحلة ّ
اللیلة یتذ ّكر ّأایم طفولته الّيت كانت مفعمة ابجلوع والرعب مع األلفة والرقص؛ فبدأ السارد
یتح ّدث عن ّأمه الّيت ولدته فوق سریر اجلوع و ّیوسع أجواء الفاقة والشقاء عن طریق ربطهما
بعناصر الطبیعة كالبحر واألرض والشمس ثّ یدخل يف أجواء قریته امللیئة ابجلوع واملرض ویصف
احلراس املرتزقنی ،وتبعا لقیاس
فیها من ُیاول أن ینقذ نفسه من املوتی اجملهولنی والشعراء الكاذبنی و ّ
یقیمها ،ینتبه أ ّن مدینته احلالیة أیضا حتفل ابحلفاة والعراة؛ فرینو إلی العابرین الّذین یسریون من
رصیف إلی رصیف آخر.
يف هذه األثناء یتمنّی أن یظهر فیها فارس جلید یقدر أن میحو غبار الیأس وُیمل بریق األمل
املصري الّذي ینام يف التابوت ابملتحف
والفرح؛ فیلوذ ابخلیال و یستحضر شخصیّة إخناتون
ّ
األایم وحتسینها آنذاك؛ لكنّه اآلن
املصري ویشید مبساعیه املستمیتة ودوره
الرمزي الكبری يف حتویل ّ
ّ
ّ
قد غادر األرض مقیّدا يف صالة املتحف وینتظر يف املوت شاكیا وابكیا ،فیتعنّت ویرفض أن
یسرتیح ابلعیش أو املوت .فهذا املشهد من ظروف إخناتون یذ ّكر الشاعر بظروفه املعلّقة الّيت
یقف من خالهلا مهاجرا یدخل يف ك ّل ابب وینتظر الفرار ،فیلجأ إلی النجوی موصیا نفسه
ابحلیطة واحلذر وعدم التح ّدث إلی أحد ویتعاطف مع رفیق سفره يف إطاقة مرارة رحلتهما املشرتكة
والطافحة ابحلزن والفرار.
یصوره السارد لنفسه جعله یصاب يف رحیله ابجلنون واالنفعال
إ ّن هذا العامل املغلق الّذي ّ
وینغمس يف فلسفة األشیاء وصمیمها سائال عن أسباب خلقة الكائنات .هذه األسئلة الفلسفیّة
احلب
عن اخللق واخلالق تق ّدم إلی الشاعر معرفة جدیدة عن اخللق واخلالق ،وتسوقه إلی موقف ّ
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لألرض واإلمیان واملقاومة من أجلها؛ فیصبح وجه األرض وجها ینتظر السارد مشوسه قبل أن یولد؛
یهمه من الطفولة والشعر واإلنسان واللقمة .فبعدما جید
أل ّن األرض حتمل يف نفسها ك ّل موضوع ّ
موت الشاعر دلیال وتصبح تضحیته لألرض موقفا منشودا ،یعرب عن رغبته يف سكون املقربة
ویغن بوالدات جدیدة لنفسه.
واملوت آمال يف أن یولد من جدید ّ
 .4الزمن يف قصیدة «خطوات مقتلعة»
حممد عفیفي مطر والسیّما يف قصیدته «خطوات مقتلعة» ینزح عن السردیّة
إ ّن الزمن يف شعر ّ
السردي یقدر أن یكون بدایة
نصه
كل حدث يف ّ
ّ
التقلیدیّة الّيت تقوم علی نسقیّة ترتیب الزمن بل ّ
ومتهیدا ،ویعود إلی ما سبقه أو یلحقه متزامنا؛ فالستعارة األزمنة الثالثة «املاضي ،واحلاضر،
الطبیعي
واملستقبل» یتجاوز الشاعر عمود الرتاتبیة الكرونولوجیّة ( )chronologyأو الزمن
ّ
الالمنطقي علی أساس األزمنة
التصاعدي حنو قطع أحبال زمن احلكي وتوزیعها
املسلسل وتعاقبه
ّ
ّ
فینصب التعبری عن الزمن يف قصیدة "خطوات مقتلعة" علی تقنیات أمهّها
إلی حدود مع ّقدة،
ّ
یتناوب بنی أفعال الزمن من احلال إلی العودة للخلف أو التطلّع إلی املستقبل وبنی السرعة
والتباطؤ ،وهذا الزمن له رابط وطید الصلة ابألحداث (عرب األفعال) وأیخذ ارتكازه علی ثنائیّة
ائي كما میكن درسها وتطبیقها يف ما یلي:
ّ
النص يف األمناط الزمنیّة للمبنی احلك ّ
 .5متظهرات سردیّة الزمن يف قصیدة «خطوات مقتلعة»

 .1-5املفارقات الزمنیّة
تع ّد املفارقة الزمنیّة تقنیة سردیّة حدیثة یبعث جلوء الشاعر إلیها أن جید «التمفصالت الزمنیّة
الكربی ،ویظهر عالقتها ابلوحدات السردیّة من خالل حتدیده ملواطن االستباق واالسرتجاع
تؤدي املفارقة الزمنیّة عدول زمن السرد
والرتتیب
التتابعي املهیمن هنا» (مساحةّ .)152 :2013 ،
ّ
املنطقي للزمن
زمن یعتمد علی التسلسل
واحنرافه عن طریق عیّنت له من ُ
ّ
قبل أو عن شكل تتابع ّ
ولیس علی التسلسل املنطقي لألحداث ضرورة وحاجة ،وال یؤثّر اختالف بعضهما علی اآلخر
أتثریا سلبیّا هادما بل من املمكن أن تسری أحداث السرد بصورة تصاعدیّة حنو األمام ويف هذه
األثناء یرتاوح زمن السرد بنی العودة إلی الوراء علی اسرتجاع أحداث وقعت يف املاضي أو علی
العكس القفزة إلی األمام علی استشراف أحداث ستقع يف االستقبال (القصراوي-183 :2002 ،
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 .)184إذن میكن تقسیم املفارقات الزمنیّة إلی مفارقة االسرتجاع واالستباق كما یلي وصفها
وتطبیقهما يف القصیدة:
 .1-1-5االسرتجاع
تقنیة االسرتجاع ( )analepsis/ flashback/ retrospectionأو االستذكار أو االرتداد هي
الزمن لألحداث ،والعودة من اللحظة احلاضرة إلی بعض األحداث الّيت وقعت يف
«قطع التسلسل ّ
یتم هذا االرتداد علی لسان الرواي ،أو من خالل وعي أحد األبطال ألغراض فنّیّة
املاضي وقد ّ
ختص االستعانة ابلذاكرة
مقصودة» (زاید)210-209 :2002 ،؛ فیعرف االسرتجاع كمفارقة زمنیّة ّ
سجلت يف السالف البعید أو القریب (سلیمي وپورحشميت،
والبحث عن ذكرایت حسنة أو سیئة ّ
نصه بواسطة االسرتجاع إلی املاضي ابلنسبة للحظة الراهنة ،وأمهیّتها
 .)124 :2017یعید السارد ّ
السردي «مییل أكثر من غریه ،إلی االحتفاء ابملاضي ،والعودة إلیه ،بتوظیفه بنائیّا عن
الفن
يف أ ّن ّ
ّ
للنص» (أمحد)238 :2005 ،؛
طریق استعمال االسرتجاعات الّيت ترد لتح ّقق غاایت فنیّة ومجالیّة ّ
فاالسرتجاع ضرب من املبادرة إلیقاظ وعي القارئ ابلزمن الراهن عن طریق إحالته إلی الزمن
لیزود الزمن
یتوسل هبا الشاعر ّ
املنصرم وهو يف قصیدة «خطوات مقتلعة» أحد أسالیب زمنیّة ّ
ویفسرها أي یعرض به جوانب مضیئة أو مظلمة من
احلاضر ویثریه بكنوز من ذكرایت املاضي ّ
یبنی مسارات الوقائع يف استمرارها أو وخامتها؛ لذلك هذا الرجوع إلی املاضي یرافقه
األحداث و ّ
التذكار وإعطاء معلومات عن ماضي الشخصیة الرئیسة أو أحداث وقعت منذ زمن بعید ،لكنّها
مازالت حیّة يف ذهن الشاعر وجت ّدد آان فآان حبیث یری تكرارها أو مثیلها يف فجوات عمیقة یرتكها
بلجة
حاضر السرد؛ فالشاعر یلجأ يف قصیدة «خطوات مقتلعة» إلی تقنیة االسرتجاع للعنایة ّ
ظل معطیات احلاضر واملاضي وختلیص سرده من الراتبة واخلطیّة
ّ
التطور احلاصل يف احلدث يف ّ
املضنیة مستعینا مبعظم األفعال الّيت تسوقه إلی الزمن القدمی كالفعل املاضي الّذي یبلغ عدد تكراره
مرة ُیاول يف معظمها الشاعر أن یوضح بعض اجلوانب أو الزواای املبهمة
يف القصیدة ّ 116
الداخلي
والكامنة يف حیاة الشخصیّة الرئیسة وإضاءة عواملها الداخلیّة عرب املونولوج
ّ
جتول
( )monologue interieurالّذي له أن یسانده يف مسریة األحداث ومییط اللثام عن ّ
شخصیّة ظهرت يف بدایة السرد ومل یكتمل عرضها وتقدمیها للمتل ّقي حتّی النهایة .وردت يف
قصیدة «خطوات مقتلعة» مقاطع اسرتجاعیّة مل أتت بشكل متّصل ومتسلسل بل جاءت منبتّة
عام إن أردان أن نقدم علی درسها قیاسیّا میكن تقسیمها إلی
ومنقطعة مفاجئة ،ولكن علی حنو ّ
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ارجي حیث یذكر وصفهما وتطبیقهما الوايف يف مناذج شعریّة
داخلي واالسرتجاع اخل ّ
االسرتجاع ال ّ
للقصیدة علی النحو التال:

یسمیها جریار جنیت
االسرتجاع
الداخلي ( - )heterodiegetique/ Analepse interneكما ّ
ّ
اري  -تقنیة استذكاریّة بدأت احلكایة «تعود يف هذا النمط علی
اري أو التذك ّ
ابالسرتجاع التكر ّ
نصیّة
أعقاهبا جهارا وأحیاان صراحة وابلطبع ،ال میكن هذه االسرتجاعات التذكرییّة أن تبلغ أبعادا ّ
اخلاص» (جنیت)64 :1997 ،
واسعة ج ّدا ّإال اندرا؛ بل تكون تلمیحات من احلكایة إلی ماضیها
ّ
اخلارجي
الداخلي يف قصیدة «خطوات مقتلعة» بصورة أكرب من االسرتجاع
ویظهر االسرتجاع
ّ
ّ
ویتمظهر عرب استدعاء واقعة سابقة هلا عالقة وثیقة مع طبیعة املوقف الّذي یعیشه الشاعر يف
جانب من اجلوانب ومینح هذا االستدعاء لوقائع الزمن املاضي ذریعة مناسبة للشاعر أن یرد
تأخر
وسجلت يف ذاكرته ،ولكن ی ّ
مبدلوالت وجوانب هامشیّة جدیدة وقعت نتیجة مرور الزمن ّ
النص ومل یعرضها يف عملیّة بدء السرد ضرورة واحتیاجا ّإال حنی یری
الشاعر عن تقدمیها يف ّ
لحساسیّة يف الزمن احلال ویذكرها ابإلمجال علی تكملة السرد وإاثرة املتل ّقي
تكرارها ومثیلها املثری ل ّ
تعرفُنا إلی والدة الشخصیّة املركزیّة الّيت كانت حیاته يف بدایة
كهذه االسرتجاعات الداخلیّة الّيت ّ
تعرضت الشخصیّة هلا متناسبة مع املعاانة الّيت
القصیدة غامضة وتوصلنا إلی ش ّدة األمل والفقر الّيت ّ
یذوقها السارد يف املوقف احلاضر ،ففي االسرتجاع للماضي بعث للهموم واألحزان املنفردة أي
النفسي ما یطلقون علیه
ُیوم هذا االسرتجاع حول جتربة الذات ویعادل وفقا للمصطلح
ّ
الباطن ( )introspectionوال یتع ّدی حدود الذات واألسرة كما یقول:
االستبطان أو الفحص
ّ

ّأمي ولدتن ف وق سریر الجوع
ت الصدأ السائل من فجوالذ العال
فشرب ج
ت علی إیقاع املوت
ورقص ج
ت األرغفة احلجریة
وأكل ج

فاخرتقت صدري احلربةج يف أعراس الصمت

أخذتن ف وق حمفتها مركبةج القمر األعمی والظلماء

صول الرعب
فدخل ج
ت فج ج

ت إلیكم ذات مساء
ورجع ج

جحمرتق الصدر ..ف قد زوجن العالج طفلتهج النّیة (عفیفي مطر)92/2 :1998 ،
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النص
یلجأ هنا السارد إلی تقنیة االسرتجاع لعقد املشاهبة بنی حادثنی ملتحمنی مع سیاق ّ
السردي دون أن یشعر القارئ هبذا االحنراف ومها :احلادث الراهن الّذي یفعم ابملوت واجلوع
ّ
والرعب ،وجیعل السارد یسافر علی حتسنی األوضاع والتئامها ،وها هو الزمن الّذي یذ ّكر السارد
أبمها الّيت ولدهتا فوق سریر اجلوع وهي ترعرعت بشرب املاء العكر وأكل أرغفة من اخلبز الیابس
ّ
إضافة إلی الرعب اهلائل الّذي رافقه حتّی زمن الزواج حبیث كأّمنا العامل ّزوجه من بنته املخلوقة من
الداخلي إلی اسرتجاع منتم إلی احلكایة
اجلن .یسوق الشاعر هذا االسرتجاع
ساللة ّ
ّ
( )homodiegetiqueكما یطلق علیه البعض جواين احلكي؛ إذ «جیانس موضوعه موضوع
احلكایة ،كأ ّن یتناول حداث ماضیا مرتبطا حبیاة إحدی الشخصیّات وفاعال يف سلوكها احلاضر ،أو
حداث مؤثّرا يف احلدث الرئیسي شرط أن یكون هذا احلدث واقعا ضمن زمن احلكایة» (زیتوين،
ّ
 .)20 :2002وهذا االسرتجاع مینح معلومات تكمیلیّة تساهم يف احلالة النفسیّة للشخصیّة حبیث
احلق أ ّن
یبدو أهنا كانت فجوات سابقة يف القصیدة أو نقائص افتقدانها يف مواصلة الزمن؛ و ّ
لیوضح ما كان قد التبس إدراكه علی املتل ّقي عن موضوع الفقر
الشاعر یقبل هنا إلی ّتوقف السرد ّ
تعرض الشخصیّة للمأساة حیث جند أنفسنا هبذا املنوال أمام سابقة طویلة من صراع وأمل
ومدی ّ
متج ّذر خاضته الشخصیّة وهي مازالت تتأ ّمل منه .فهذه الصورة االسرتجاعیّة من داخلها تس ّد
الثغرات املعرفیّة الّيت خلفها السرد وتشبع رغبة القارئ يف النظرة عن كثب إلی واقع األحداث
وتتیح له غایة فرصة مناسبة ملقارنة التفاصیل املاضیة ابألحداث املعیشة يف احلاضر واملستقبل.
مهمة كربی من الوجهة الزمنیّة يف استحضار ذكرایت الزمن
مبا أ ّن االسرتجاع
الداخلي ُیمل ّ
ّ
خیص عرض الذكرایت الّيت ارتبطت مبرحلة
السالف ومقارنتها ابلزمن احلاضر ،علی اخلصوص ما ّ
الطفولة ،قد یعدل السارد يف البدایة قلیال عن االسرتجاعات احلزینه الغالبة علی بناء القصیدة
األایم السعیدة فجأة وظلّت ُمّرة تعسة علی
ویتناول ّأایما هنیئة أمضاها يف طفولته ثّ ّ
تغریت ّ
مذاقه:
العمر طفال جیب السواقي
لقد كن ج
ت يف أول ج
الع جروق
س يف أغنیات ج
أجغ ّن ف تستدفئ الشم ج
وعیناي ما كانتا غی صقرین ال یجشبعان
وأجصغي إلی كركرات العصافی..

لكن جنّیة األرض صبت بسمعي جمذاب
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الرصاص
العشب جروحي (عفیفي مطر)110/2 :1998 ،
وقادت إلی مدع الطمي و ج

نفسي بعید املدی
یقوم هنا الشاعر إبانرة الوقائع السردیّة وتوضیحها ابسرتجاعات ذات زمن ّ
احلب لعناصرها املوحیة ابلسكینة
والسیّما حنی كان طفال صغریا منا يف رحاب الطبیعة وأدرك ّ
والفرح ،كهیامه برؤیة السواقي وتل ّذذه حبرارة الشمس وإصغائه إلی تغارید العصافری الّيت جتلو
غریي یقوم فیه السارد مبضمون
ضاحكة شبه القهقهة .یبدو أ ّن هذا االسرتجاع اسرتجاع
داخلي ّ
ّ
العام (مسریة ،)92 :2011 ،كما نری هذا املضمون
سردي آخر ّ
یضاد أو خیتلف عن مضمون السرد ّ
ّ
ُیسه الشاعر اآلن يف الواقع املعیش.
املتفاوت لدی السارد بتذكار املاضي احملبّب الّذي یغایر ما ّ
تسطع أمهیّة االسرتجاع يف التعبری عن أسباب االضطراب الّذي تعیشه الشخصیّة يف احلاضر وهو
ینبع عن هنب بالده الّذي تّ فعله بید الكیان الصهیوينّ املوصوف هنا رمزّای كنائیّا جبنّیّة األرض.
يف الواقع یكشف هذا االنفتاح علی األزمنة املاضیة عن اجلوانب احلقیقیّة ألزمة شخصیّة السرد
تض ابملمارسات العدوانیّة والنهبیّة الّيت حتاول جترید اإلنسان
واضطرابه
جراء واقع مك ّ
املستمر من ّ
ّ
من هویّته وتعلّقاته ابستعمال القهر والعنجهیّة.

اخلارجي
حممد عفیفي مطر يف قصیدته ابالسرتجاع
االسرتجاع
اخلارجي :لقد استعان ّ
ّ
ّ
( )Analepse externeوهو تقنیة تذكرییّة خترج متاما عن احلكایة الّيت ابتدأت هبا عملیّة السرد،
اخلارجي عن حدث أو شخصیّة خارجة عن نطاق احلكایة
يف الواقع تبوح تقنیة االسرتجاع
ّ
األولی ،لكنّها تتعلّق من وجهة ما مبوضوع احلكایة (كیاين واآلخرون1392 ،ش .)150-149 :قد
اخلارجي عرب إاتحة الفرصة حلضور
یستدعي الشاعر يف قصیدة «خطوات مقتلعة» آلیّة االسرتجاع
ّ
سائر الشخصیّات السردیّة املاضیة ونشاطها كشخصیّة إخناتون العابرة الّيت ُیرتمها الشاعر ویعرب
املصري:
عن دینه هبا يف لوحة شعریّة أخری أنشدها تقدمیا إلی متثاهلا يف املتحف
ّ
النائم يف التابجوت
الشاعر ج
ج
أطعمنا السنابل األخیة

لوح ِبلشمس علی جو ججوهنا من ق بل أن نجولد أو منجوت
أْسعنا األشعار واب تنی مدائن الظهیة
قارورجة احلنجوط
واندلعت علی سریره ج
وغادر األرض ..جمطاردا ِبملومس األمیة

جمعلّقا علی مشانق القصائد األجیة
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جمك ّفنا يف صرخات البجوم واللوتس والبشنی (عفیفي مطر)104/2 :1998 ،

الشعري واملقاطع الّيت تلحقها فكرة أساسیّة أنشد
البنی أ ّن الشاعر بلغ يف هذا املقطع
من ّ
ّ
التجول حنو املوت ،يف الواقع نری يف هذه
القصیدة واختار العنوان من أجلها وهي فكرة الرحلة و ّ
حل اللغزة الّيت استرتت منذ البدایة
اللوحة الشعریّة أو بتعبری أنسب يف هذا االسرتجاع
اخلارجي ّ
ّ
ائي شغل
وظهرت هنا عند ضیق املوقف وذلك أمر
طبیعي ال غرو فیه؛ إذ «كلّما ضاق الزمن الرو ّ
ّ
اخلارجي حیّزا أكرب» (قاسم .)59 :2004 ،لقد أجنب الشاعر يف هذا املقطع ماضیا
االسرتجاع
ّ
زاهرا ُیمل فیه السبب واألصالة علی حتقیق احلاضر ویساهم يف وقوعه؛ فیخرج عن إیقاع احلكایة
مشریا إلی شخصیّة إخناتون النائم يف التابوت وجیعلها مثاال حقیقا یبعث علی اخلری والرحبة منذ
زمن طویل أي قبل أن یولد الشاعر أو میوت .فضال عن ذلك یتّصل هذا االسرتجاع ابلشخصیّة
الّيت تقع يف جمهر السرد ویذكر السارد أفكارها وأحاسیسها خالفا للعادة ،فتحتضن يف هذه
اللحظة أبعادا موضوعیّة ترتبط ابآلخرین وتشمل أنداده من الشعراء حبیث رّمبا یصل أتثری هذه
اخلارجي حتّی یتسلّل إلی مناخ
الشخصیّة إلی األرض ونبااتت الطبیعة؛ إذن میت ّد هذا االسرتجاع
ّ
النص وإّمنا ینقطع منذ یعود السارد إلی نقطة معاصرة بعیدة عن هذا الزمن.
ّ

 .2-1-5االستباق
تع ّد تقنیة االستباق ( )prolepsis/ flashforward/ anticipationأو االستشراف علی «ك ّل
حركة سردیّة تقوم علی ما یروی حدث الحق أو یذكر مقدما» (جنیت )51 :1997 ،أو بعبارة
أفضل تعتن مبا بعد السرد وتتك ّهن ابألحداث الّيت ستطرأ يف املستقبل قبل أن یشاهد املتل ّقي
وقوعها وقبل نقطة االنطالق (الفیصل .)107 :2003 ،لقد كان االستباق يف قصیدة «خطوات
مقتلعة» من أكثر التقنیات الزمنیّة توظیفا یتع ّدی مبلغها تقنیة االسرتجاع وتعود فائدهتا إلی حماولة
الشاعر لكشف اجملهول أم إلی ختمینات متهیدیّة حتوم حول األشیاء اجملهولة ،طبعا بلمحة زمنیّة
ترتبط صراحة حبدث سوف یقع يف السرد وذلك یع ّد القارئ وجیعله علی أهبة الستقبال األحداث
السردي؛ لذلك نری يف القصیدة فیضان استخدام مالمح تعبرییّة
الالحقة عن طریق تقدمی املقطع
ّ
مرة أي
علی الزمن املستقبل ،منها عنایة الشاعر ابستخدام فعل املضارع الّذي یبلغ عدده ّ 243
ِضعف عدد استخدام فعل املاضي يف القصیدة وأیضا نری سائر األفعال الّيت تباشر استقبال الزمن
احلق إنّه
مرات .و ّ
كفعل األمر الّذي بلغ عشرین فعال ویالحقه فعل النهي الّذي أتی ثالث ّ
«تشكل أزمنة األفعال النحویّة وكیفیّاهتا مستوی متمیّزا ،بقدر ما یرتكز النظر علی موارد حنویّة حبتة
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ولیس دالالت زمنیّة ابملعنی الضیّق للكلمة» (ریكور ،)162 :2006 ،ومجیع هذه اللمحات
التغریات الزمنیّة يف هذا املقطع قفزة مباغتة تدفع األحداث حنو األمام وإن میكن أن یعرتف أب ّن
و ّ
العدید من هذه املعلومات الّيت یق ّدمها السارد عن املستقبل ،تكون غری متثبّتة وال یتح ّقق إلی ح ّد
بعید ابلفعل يف ما بعد.
قسمها من جهة مكان استتبابه أو من حیث
فضال عن ذلك میكن أن ننظر إلی االستباق ون ّ
التمهیدي،
النص أو عدم حت ّققها إلی االستباق
إ ّن مدی وقوع األحداث وحت ّققها إلی هنایة ّ
ّ
اخلارجي كما أیيت شرحها وتطبیقها يف القصیدة علی النحو
الداخلي ،واالستباق
واالستباق
ّ
ّ
التال:
ي ( )amorceيف بدایة الكالم بصورة «تطلّعات
االستباق
ّ
التمهیدي :أیيت االستباق التمهید ّ
اخلاص فتكون املناسبة ساحنة إلطالق العنان للخیال ومعانقة
جمردة تقوم هبا الشخصیّة ملستقبلها
ّ
ّ

التمهیدي سائدا حمسوسا يف
اجملهول واستشراف آفاقه» (حبراوي .)133 :1990 ،نری االستباق
ّ
ك ّل أرجاء قصیدة «خطوات مقتلعة» ومل نبالغ يف أن نقول إ ّن القصیدة متأل بتقنیة االستباق
التعرف إلی
ومالحمه إلی حد ما حبیث الشاعر منذ یبدأ القصیدة ویتناول الصراع
البدائي عن ّ
ّ
الذات املغمورة الّيت تطرح أبسلوب االستفهام ویسأل لغرض التبجیل والتعظیم ویقول:
الربیّة
من الذي ی ر ج
كض يف ّ
يف جیبه فطیةج الرمل ويف لسانه أغنیة منسیة
ب يف اهلواء یومیّاته األلیفة
یكتج ج

ب عن جمغامراته يف الط جرق السفلیة
یكتج ج

ویستعی جد ما حفرهج الزما جن يف سجادة اخللیفة !! (عفیفي مطر)88/2 :1998 ،

متهیدای ملا سوف أیيت بوصفه عالمة من عالمات أولی
یلتزم هنا السارد بتقانة االستباق
ّ
لیمهدها حلدث سیأيت ،وهذا احلدث أو اإلشارة األولی حتدث لوان من االستباق ابسم
یكرتث هلا ّ
تتطور وتنمو حتّی النهایة ،ولكن هذا
االستباق
ّ
التمهیدي لألحداث السردیّة الالحقة اليت ّ
التمهیدي الّذي استخدمه الشاعر وینسبه إلی نفسه غری مباشر ،استباق خارق
االستباق
ّ
العلمي الّيت تستطیع
للمألوف ونوامیس الكون ،أي «یتمثّل مثل هذا االستباق يف قصص اخلیال
ّ
مرة أخری ،كما میكن هلذا االستباق
تدمری األرض ،أو مناطق متباینة يف الفضاء وإعادة تشكیلها ّ
الفانتازي» (النعیمي)40 :2004 ،؛ إذ یشبه ملا استبقه هنا
التوجه
أن یتمثّل يف الرواایت ذات ّ
ّ
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عفیفي مطر من مبادرات خارقة یلمح إلیها علی حنو اإلقدام علی الكتابة يف اهلواء والكتابة يف
الطرق السفلیّة واستعادة ما أخفاه الزمن.

الداخلي ( )internal prolepsis/ prolepse interneحنی
الداخلي :یقع االستباق
االستباق
ّ
ّ
یستخدم السارد أو الشخصیّة حاداث یذهب إلی جمری السرد أو احلكایة وال خیرج من إطارها
بدائي عن حادث واحد
وخامتتها (زیتوين )17 :2002 ،وهو يف قصیدة «خطوات مقتلعة» إعالن ّ
أو سلسلة من األحداث الّيت یستم ّد منها السرد يف مستقبله علی التأكید .يف الواقع علی الرغم
ايف مبعلومات عن األحداث
من أ ّن االستباق میتاز خبصیصته الالیقینیّة أي یشعر السرد االستشر ّ
الداخلي
یدل االستباق
الّيت ال میكن التأ ّكد من وقوعها
احلتمي (حبراوي ،)132 :1990 ،ولكن ّ
ّ
ّ
یدل ذلك يف قصیدة شاعران
علی حدث میكن حتقیقه
ائي إلی هنایة السرد كما ّ
ّ
التعمدي أو العشو ّ
خاص عن فاحتة القصیدة املطروحة
علی إعالن قریب وقوعه؛ فیتح ّقق هذا اإلعالن بشكل
ّ
النهائي وهنا أتيت اإلجابة عن هذا االستباق
أبسلوب االستفهام والّيت واجهناها يف االستباق
ّ
وظال من هذه الشخصیّة املغمورة
الداخلي يف املواصلة القریبة حنی یعترب الشاعر نفسه عالمة ّ
ّ
وینشد يف التال:
أان ظاللجه اليت َتسدت
أخالطجهج اليت ت وحدت

اسكاتجهج اليت ت بددت (عفیفي مطر)90/2 :1998 ،
مت ج

تبنی هنا أ ّن الشاعر مییل إلی الكشف عن اهلویّة الّيت بدأ الصراع حوهلا ابلسؤال واالستفهام،
ّ
السردي یكون «أساس الطلب وأساس معرفة اخلفي اجملهول ومنه
النص
أل ّن االستفهام يف استباق ّ
ّ
غری املتح ّقق بعد ،ممّا جیعله األداة الرئیسة القتحام القادم واستشرافه» (بن صفیة .)170 :2013 ،ال
البدائي حتّی نری أ ّن الشاعر یسدل الستار ویزیل الغموض
میضي زمن طویل من هذا االستفهام
ّ
من ذهن القارئ وذلك حنی جیعل نفسه شارة وعالمة من الشخصیّة وجیعل صوهتا صوته الّذي
یصرخ به يف األحالم أو ظالله وأخالطه ومتاسكاته الّيت تب ّدد مشلها.
من بنی االستباقات الداخلیّة األخری الّيت جینح إلیها الشاعر يف القصیدة املعنیة میكن أن
الشعري حنی یبحث السارد عن بطل مغامر اجتمعت فیه ثنائیّة املوت
نستشهد هبذا السطر
ّ
والسرور ویقول:
أحلج جم اي مدینيت الفارغة العینی
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ِبلفارس الذي ت نشق عنهج الزحةج املغللة
ص رقصة املوت ورقصة الزفاف
ی رقج ج
ج من ججیجوبه البیارق
جیر ج

ماء
ف بیق تصبغجهج ال ّد ج
السنبجلةج اخلضراء
وبیق ت نبج ج
ت يف أطرافه ج
ط املط جر (عفیفي مطر)102/2 :1998 ،
وبیق ی ث جم جر فیه الرب جق والرع جد ویس جق ج

لقد وقع هنا االستباق عن طریق حلم الشاعر أي ُیلم السارد يف هذا املقطع أن یرافقه فارس
ملحمي جتتمع فیه الثنائیّات الض ّدیّة ،أي یستطیع أن یرقص رقصة املوت والزفاف أو له أن یریق
ّ
الدم وجیعل السنابل اخلضراء تنبت ویسطع من أجله الرعد والربق ویسقط املطر .يف الواقع ُیلم
مستهل القصیدة ویومن أبنّه یظهر يف مواصلة السرد
الشاعر أن یواجه مثل هذا الفارس يف
ّ
ویسانده علی حتقیق هذه األمنیة .ها هي الوظیفة األخری من جمموعة الوظائف الّيت ح ّددت
لتقانة االستشراف بوصفه إعالان صرُیا عن احلادث أو إشارة مباشرة ینتهي إلیها احلدث لیكون
إجابة متهیدیّة عن تساؤالت فضولیّة میكن أن یطرحها القارئ يف وسط السرد علی غرار «ثّ ماذا
بعد» و«ملاذا حدث» (القصراوي .)29 :2002 ،هنا یقوم الشاعر عن طریق احللم واالنتظار حبركة
استباقیّة حنو األمام ویطلب يف هنایة السرد حتقیق هذه األمنیة ابملفارقات الضدیّة الّيت یتوقّعها من
لیحوله إلی لوازم العرس من جهة ولوازم العنف من جهة أخری لیولد من
البطل وإحالهلا يف نفسه ّ
ِ
العر ِس
جدید كما نشاهد حتقیق هذا االستباق يف األسطر األخریة حنی یقولَ « :واختذِين لَیلَةَ ُ
اع َق ِة املشتعِلَة /عل ِن أولَ ُد ِمن حنج ِريت /فَأغَ ِن ِابل ِو ِ
یدة /وارِمن ِابلرع ِد والص ِ
الدات
ِخضااب أو ثَِر َ
َ
َ
ّ
َ َ
َ
َ
ُ
ِ
یدةِ ( »..عفیفي مطر1998 ،م ،ج ،)127 :2مرتافقا ابحلرف الواحد مع حدث مسبق یبادر فیه
اجلَد َ
الشاعر حتدید املستقبل.
اخلارجي
اخلارجي :یفید االستباق
االستباق
ّ
ّ
األول علی مقربة زمن السرد أو الكتابة دون
الزمن للمحك ّي ّ
«استشرافات مستقبلیّة خارج احل ّد ّ
أن یلتقیا طبعا» (بوطیب )135 :1993 ،وقد متظهرت هذه الوظیفة يف قصیدة «خطوات مقتلعة»
بوصفها حماولة لتوقّع األحداث القادمة أو تطلّعات السارد ملستقبله الّذي خیربه ،ولكن ال یشهد
البدائي يف مواصلة السرد
القارئ جبالء حتقیقه يف وقت الحق ،من ثّ وعیا بفقدان رؤیة احلادث
ّ
اخلارجي أن یكون صادقا يف عامل اخلارج أو یكون كاذاب منتمیا إلی ذهن الشاعر
میكن االستباق
ّ
()external prolepsis/ prolepse externe
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البارع وخیاله اجملنّح الّذي جیعله یطری يف آفاق احلدس واالفرتاض .ال ی ّدعي الشاعر بشكل
ملحوظ بوقوع األحداث املستقبلة الّيت یكون قد حت ّدث عنها يف البدء ثّ یرتكها جانبا إلی النهایة،
ولكن هنالك بعض بصمات من األحادیث الّيت یشری فیه السارد إشارة خاطفة إلی وقائع
السردي للقصیدة كما یقول:
املستقبل دون أن یتناوله يف ما بعد داخل النظام
ّ
ج الشعائر
يف اللیل  ...حینما متتز ج
شعیة واحدة للموت والعماد

لجوع واحلصاد
شعیة واحدة ل ج

شعیة واحدة للرعب واألجلفة ،للسكر وللعبادة
فسوف یكتسي هیكلي العظم ّي من مناسج السدمی
ش ل طججفوليت سجادة
أو تجفر ج

أو أبدأ الرقص علی أسرة الوالدة ( ...عفیفي مطر)91/2 :1998 ،

رغم أنّنا نالحظ يف هذا املقطع مضامنی عدیدة من املوت واجلوع والرعب واأللفة والوالدة الّيت
تدور حوهلا البنیة الداللیّة للقصیدة ،ولكن لن نری حتّی السطر األخری وصف ما یتنبّؤ به الشاعر
تعبریای معادال ملا یعتربه كعاقبة لنفسه أي سوف
يف الزمن املقبل وإن كان هذا الوقوع خیالیّا ّ
أسرة
یكتسي هیكله
العظمي من مناسج السدمی أو تفرش س ّجادة لطفولته وهو یرقص علی ّ
ّ
عما یظنّه أن یلحق به يف موقف
الوالدة بل أثناء نقل التجربة الشعوریّة تقتضي حال الشاعر ّ
احلقیقي علی ما وقع
یدل ذلك يف املفهوم
تصور هذه الصورة أو احلدث وال ّ
استشراف املستقبل ّ
ّ
يف الزمن املاضي والراهن أو ما سیقع يف مستقبل السارد.
 .2-5الدمیومة
املتغریة بنی
الدمیومة ( )la dureeأو امل ّدة تقوم علی جمموعة من العالقات السردیّة كالعالقات « ّ
النص) ،وعالقاهتا يف
هذه األحداث أو مقاطع حكائیّة ،وامل ّدة الزائفة (( )pseudo-dureeطول ّ
احلكي :عالقة السرعة الّيت هي موضوع م ّدة احلكي» (یقطنی )76 :1997 ،أو بتعبری أضبط
یتمخض عنه ظهور حركات السرد الّيت میكن
جاءت الدمیومة لتكون قیاس سرعة أو قیاس ما ّ
تصنیفها وإدراجها يف التلخیص واحلذف علی أساس تسریع احلركات ويف املشهد والوصف علی
حممد عفیفي مطر يف قصیدة «خطوات
أساس تبطئة احلركات (یوسف .)102 :2015 ،یستعنی ّ
مقتلعة» هبذه التقنیة علی تنظیم سرعة األحداث املرویّة وسرعتها احلقیقیّة أو علی االلتزام
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زمن سریع
ابألهداف السردیّة الّيت ختدم ّ
النص كما میكن أن نتابعها يف القصیدة عن طریق إیقاع ّ
زمن بطيء یتمثّل يف مشهد اللحظات الكثیفة:
ّ
یتجسد يف تلخیص اللحظات الضیّقة وإیقاع ّ
 .1-2-5اخلالصة
من التقنیات الّيت استعان هبا الشاعر لرتویض طول م ّدة زمن األحداث هي تقنیة التلخیص أو
اخلالصة ( )sommaireالّيت تكمن يف «تلخیص حوادث ع ّدة ّأایم أو ع ّدة شهور أو سنوات يف
مقاطع معدودات أو يف صفحات قلیلة دون اخلوض يف ذكر تفاصیل األشیاء واألقوال» (بوطیب،
میر عن طریقها مرورا سریعا
 )139 :1993وهي يف قصیدتنا فرصة مناسبة سنحت للشاعر أن ّ
ابألزمنة الطویلة والقصریة ،ویكتفي فیها ابللمح اخلاطف إلی أبرز األحداث واألوصاف الّيت دون
أن یقتحم يف تفاصیلها .من هذه األزمنة الطویلة الّيت یقوم فیها الشاعر إبجیاز األحداث بعیدة
الشعري التال الّذي بعدما یصف فیه
املدی يف ع ّدة مقاطع أو إشارات سردیّة حم ّددة ،هذا املقطع
ّ
النص یتص ّدی للقفزة الزمنیّة املفاجئة حنو
عفیفي مطر رغباته وتعلّقاته يف مرحلة الطفولة جیعل ّ
األمام كما یقول:
العشب جروحي
وقادت إلی مدع الطمي و ج

وألقت عن الصدر فضل الوشاح

یار ق لب الذبیح
ف فرت إلی اللیل أط ج

حتسستجها ..فاستحالت بك ّفي طینا به من
جخطاها بقااي اخضرار

العمر حتی استحال الفرار( ...عفیفي مطر)111-110/2 :1998 ،
وأوغل ج
ت يف ج

یظهر التلخیص يف هذا املقطع من خالل اختزال سننی طویلة يف ما یقارب بضعة سطور
قصریة أو عددا قلیال من األلفاظ الشعریّة حبیث مت ّكن هنا السارد أن جیمل مسار عمره منذ
الطفولة إلی الشیخوخة دون أن خیوض يف التفاصیل الّيت وقعت أثناء هذه الفرتة الطویلة ویتناول
مرت هبا الشخصیّة طوال الزمن بل نالحظ أ ّن الشاعر علی حتقیق تقنیة
األحداث الواسعة الّيت ّ
ختلیص الزمن یعیش الزمن املاضي ویبغي العثور علی جذور عتیقة ساقت الطفولة احملبّبة إلی
تنص علی وظیفته
الشیخوخة املستكرهة وذلك تلخیص
اسرتجاعي یعود إلی ثغرات املاضي كما ّ
ّ
اهلامة سیزا قاسم أثناء التعبری عن جمموعة الوظائف الّيت عیّنت للخالصة أو التلخیص داعیة إلی
ّ
اجلدیر أن یزاول التلخیص «اإلشارة السریعة إلی الثغرات الزمنیّة وما وقع فیها من أحداث وتقدمی
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یتحول
أبهم الثغرات الّيت سبّبت أن ّ
االسرتجاع» (قاسم .)82 :2004 ،یكتفي هنا عفیفي مطر ّ
اخضرار طفولته وریعان شبابه إلی الطمي وجتعله یوغل يف العمر حتّی استحال له الفرار ویرتك
مهمة
إشهار ما واجهه الشاعر خالل هذه الفرتات من الوقائع املثریة لالهتمام زاعما ّأهنا لیست ّ
للقارئ يف هذه اهلنیئة الطارئة.
 .2-2-5املشهد
من تقاانت اإلبطاء الّيت یصف فیها الشاعر األزمنة القصریة بدقّة وافیة ،تقنیة املشهد ()la scene
الّيت یقوم عربها السارد بتفصیل األحداث الّيت تطرأ من خالل الزمن بك ّل دقائقها حبیث جتلو
العالقة الزمنیّة فیه علی عكس التلخیص متساویة مع القیمة الزمنیّة القائمة يف السرد (عیالن،
)126 :2006؛ لذلك یع ّد املشهد من أكثر الوسائط نشاطا وحیویّة إلاثرة العنایة والتساؤل عن
التجرب الّذي
هتم الشاعر يف بعض حلظات القصیدة كموقفه
لقطات احلدث املتتابعة ،تلك الّيت ّ
ّ
التلقائي املباشر عن حاالت رجل كان قد یراه عابرا من الرصیف وهو ُیمل
یقوم علی العرض
ّ
األبعاد النفسیّة واالجتماعیّة الّيت یرصدها السارد رصدا زمنیّا ویعرضها مع مجیع التفاصیل التالیة:
الر جج جل الذي أر جاه ی ع جربج الن من الرصیف للرصیف

رأی تجهج يف أول الصباح

الرايح
جمندال يف دمه یص جر جخ يف ّ

يف معصمیه كانت العالمةج الدامیةج الرهیبةج
ب من جج جروحها غرینها املجباح
تس ك ج
الرماح
يف الظهر كان واقفا یجراق ج
ص ّ

يف العصر كان قاعدا جمعربدا يف زخرف العباءة
میت جح من جعصارة القماءة

السفاح
مدائح ّ
الزان وولد ّ

يف اللیل كان طافیا يف الط جرق املجضاءة (عفیفي مطر)99/2 :1998 ،

الزمن معتمدا علی
لقد انسال السارد علی رصد ّ
أدق تفاصیل األحداث وجزئیاهتا يف تعاقبها ّ
املزج بنی ضمریي الغائب واملتكلّم إلی اإلسهاب يف احلاالت النفسیّة واالجتماعیّة للشخصیّة
املتسولة .یتّكئ السارد يف هذا املشهد علی وصف حاالت الشخصیّة العابرة وحركاهتا الالفتة منذ
ّ
الصباح إلی اللیلة؛ يف الواقع هذا املشهد الّذي یرمسه الشاعر يف املقطع ،یعترب بنی مجیع ألوان
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ینصب علی وصف
املشهدي الّذي
املشهدي أو التقدمی
اعتربت للمشاهد الزمنیّة من لون املشهد
ّ
ّ
ّ
األحداث عن طریق تقدمی شخصیّة عابرة أو مشاركة كبقیّة الشخصیّات يف سری وقائع السرد دون
یتدخل السارد العامل فیها بل یغیب عن تشكیل األحداث اجلاریة أمامه (یقطنی:1997 ،
أن ّ
یصور ویصف ما یراه يف أرجائه؛ فیبدأ الصورة بتضخیم
)285؛ فیضع السارد كامریاه علی عاتقهّ ،
متسوال یتأ ّمل من جراح يف معصمیه وجعلته قد یسقط يف
املوقف من الصباح حنی یری يف الشارع ّ
األرض صریعا .مع أنّه یراق الدم ویقطر من جرحه لكنّه مازال یصرخ ویدعو الناس إلی االجتماع
حمركا الرمح كراقص يف احلفلة .ويف العصر مل تبق
علی تشكیل املعركة وكسب العطیّة حتّی یقف ّ
ضطر إلی اجللوس ویكتفي ابلعربدة حتّی حتنی اللیلة املظلمة وهو
منه قدرة وافیة علی الوقوف؛ فی ّ
الطبیعي وإیقاف تسارع احلدث
یواصل رحیله .هذه الصورة ّاختذت من تقنیة املشهد لتبطئة الزمن
ّ
یتدخل الشاعر يف حتویل املوقف وإحالته إلی نفسه ،أي یبدو دور السارد كامنا وغائبا يف
دون أن ّ
للمتسول ،لك ّن هذه املسریة تشبه
أبم عینیه من املسریة الیومیّة
تشكیل الصورة الواقعیّة الّيت یراها ّ
ّ
متجول یتأ ّمل من املأساة وخیتار السفر والتجوال كي خی ّفف
إلی حد بعید ملا اعتربه السارد لنفسه ك ّ
شیئا من هلفات قلبه.
 .6النتیجة
لقد وصلت هذه الدراسة إلی النتائج التالیة وهي:
الزمن للسرد واخلروج به عن
 یتالعب ّحممد عفیفي مطر يف قصیدة «خطوات مقتلعة» ابلنسق ّ
الراتبة والرتاتبیّة القابلة للتنبّؤ حبیث یبدأ الشاعر قصیدته علی حنو یطابق زمن السرد ،بید أنّه
قد یقطع مسار السرد ومینع الزمن عن السردیّة املنصبّة علی نسقیّة الرتتیب والتتابع.
 یسرتجع الشاعر يف قصیدته أحدااث منصرمة متلك عالقة وطیدة مع طبیعة املوقف الراهن ومتألالنص ،بل یدرك بسهولة
املكامن املعرفیّة اجلذریّة الّيت یصعب إدراكها
املستقل حالیّا لقارئ ّ
ّ
ابستذكار ماضي السرد؛ فیوفّر اسرتجاع وقائع الزمن املاضي ذریعة مناسبة للشاعر أن یرد
وسجلت يف ذاكرته،
مبدلوالت غری منسیّة وجوانب هامشیّة ذاتیّة طرأت نتیجة مرور الزمن ّ
املأساوي
امي وإقناع نفسه واآلخرین عن املوقف
ّ
فیأيت هبا يف زمنه الراهن علی إمتام السرد الدر ّ
املفجع.
الداخلي يف القصیدة إلی اسرتجاع منتم إلی احلكایة؛ إذ میلك فیه
 لقد أوصلنا االسرتجاعّ
حداث مؤثّرا يف احلدث العا ّم وُیاول به السارد أن یس ّد فجوات قدمیة يف القصیدة أو یتدارك
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-
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-

-

-

تعرض هلا يف املاضي
نقائص افتقدانها يف مواصلة الزمن؛ فرید يف ش ّدة األمل والفاقة ّ
املاسة الّيت ّ
وهي تناسب املعاانة الّيت یذوقها هو بنفسه يف املوقف احلاضر ،فیحوم هذا االسرتجاع حول
جتربة السارد ویرافق حالة االستبطان وال یتع ّدی حدود الذات واألسرة.
اخلارجي إلیراد ماضي سائر الشخصیّات اخلارجة عن نطاق
یستغل السارد تقنیة االسرتجاع
ّ
ّ
السرد كشخصیّة «إخناتون» العابرة الّيت كانت خلفیّته الزاهرة وموقفه احلال املشدود يف
املصري قریبنی من سابقة الشاعر الزاهرة ووضعیّته الراهنة يف السجن.
املتحف
ّ
لقد اعتمد عفیفي مطر علی تقنیة االستباق أكثر من تقنیة االسرتجاع إلفادة كشف اجملهول
أم مبادرة ختمینات متهیدیّة حتوم حول املواضیع اجملهولة ،وهذا النهج جیعل القارئ علی أهبة
التعرف إلیها؛ فیستبق الشاعر أحدااث ستطرأ يف الزمن
أنسب ملواجهة األحداث الالحقة و ّ
عما یدنو
یتم هذا االستباق لتمهید األحداث السردیّة الالحقة أو إلعالن صریح ّ
القادم ،طبعا ّ
وقوعه وما سینتهي إلیه احلدث أو إلظهار مدی حتقیق هذه األحداث املتوقّعة وتنسیقها مع
السردي للقصیدة.
النظام
ّ
مستهل القصیدة؛ لذلك
البدائي يف
مهیدي إلاثرة الصراع
لقد عن السارد بتقنیة االستباق الت
ّ
ّ
ّ
النص ابملبادرات
كي ّ
یزود فاحتة ّ
یسجل حدث هذا االستباق غامقا وجلیّا يف ذهن القارئّ ،
اخلارقة الّيت خترج عن املألوف وجتد أشكاال خیالیّة ابلغة.
الداخلي لیكون إشارة مباشرة إلی األحداث الّيت یتأ ّكد من
یوظّف الشاعر تقنیة االستباق
ّ
حتقیقها يف مواصلة السرد وإجابة متهیدیّة عن أسئلة فضولیّة میكن أن یتبادر إلی ذهن القارئ
اخلارجي يف القصیدة لتوقّع األحداث
أللهم ّإال يف املقابل یفید االستباق
يف وسط السردّ ،
ّ
السردي بل میكن أن
القادمة الّيت ال یری املتل ّقي حتقیقها الحقا ابلفعل يف نطاق النسق
ّ
حمل هلا أن توصف جبالء وتوضع النقطة علیها إلی هنایة
یصدق وقوعها يف عامل اخلارج وال ّ
السرد.
سردي وم ّدته بتقنیة التلخیص لیمّر
یهتم ّ
حممد عفیفي مطر لتحدید مدی حركة الزمن ال ّ
ّ
ابألزمنة الطویلة والقصریة مرورا عاجال ویقفز حنو األمام معاجلا ألبرز األحداث الّيت وقعت من
وهتم القارئ أن یقف علیها وقد یعمل السارد علی العكس موظّفا تقنیة املشهد
خالل الزمن ّ
إلبطاء احلركة الزمنیّة والتدقیق يف مجیع جزئیّات مشاهد األحداث وتدرجیها تدرجیا زمنیّا هادائ.
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اهلوامش

حممد عفیفي مطر ( )2010-1935يف حمافظة املنونیّة املصریّة مشال القاهرة .تل ّقی تعالیمه املدرسیّة
ُ .1ولد ّ
وحصل علی دبلوم املعلّمنی وإجازة اآلداب يف قسم الفلسفة جبامعة عنی مشس يف القاهرة .لقد أمضی عفیفي مطر
حیاة صعبة وهاجر إلی ع ّدة بلدان عربیّة حنو مصر والسودان والعراق ،ولکن کان مغرما دائما ببلده مصر وقریته
املوسومة برملة األجنب .إ ّن له إنتاجات شعریّة کثریة تدنو من سبعة عشر دیواان حنو« :مكابدات الصوت األول»،
ذوقلیسي»  ،1969و«رسوم على قشرة اللیل»،
و«من دفرت الصمت»  ،1968و«مالمح من الوجه األمبی
ّ
و«كتاب األرض والدم» ،و«اجلوع والقمر» وكلّها صدرت عام  ،1972و«شهادة البكاء يف زمن الضحك»
 ،1973و«النهر یلبس األقنعة»  ،1976و«یتح ّدث الطمي» ،و«قصائد من اخلرافة الشعبیّة»  ،1977و«أنت
واحدها وهي أعضاؤك انتثرت»  1986و«رابعیة الفرح»  ،1990و«فاصلة إیقاعات النمل» .1993
املتوحشة»  ،1993و«معلّقة دخان القصیدة»  2006و«املنمنمات»  ،2007و«ملكوت
و«احتفاالت املومیاء ّ
عبد هللا»  2010وممّا تُرمجت إىل ع ّدة لغات أخری.
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أمحد ،مرشد ( ،)2005البنیة والداللة يف رواایت إبراهیم نصر ّ
الل ،بریوتّ :
العرب،
إمساعیلّ ،
عز الدین ( ،)1996الشعر العربّ املعاصر قضاایه وظواهره الفنّیّة واملعنویّة ،القاهرة :دار الفكر ّ
الطبعة الثالثة.
العرب.
حبراوي ،حسن ( ،)1990بنیة الشكل الروائيّ (الفضاء  -الزمن  -الشخصیّة) ،بریوت :املركز
ّ
الثقايف ّ
نصیّة» ،رسالة ماجستری،
بن صفیة ،عبد ّ
الل (« ،)2013االستشراف يف الروایة العربیّة؛ مقاربة سردیّة يف مناذج ّ
إشراف إمساعیل زردومي ،اجلزائر :جامعة احلاج خلضر.
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النص
بوطیب ،عبد العال (« ،)1993إشكالیّة الزمن يف ّ
ّ
پورحشمتی ،حامد ( ،)1398املقاربة السیمیائیّة يف شعر حممّد عفیفي مطر ،أطروحة دكتوراه ،إشراف شهرایر
مهّيت ،إیران ،كرمانشاه :جامعة رازي.
جنیت ،جریار ( ،)1997خطاب احلكایة حبث يف املنهج ،ترمجة حممد معتصم وعبداجللیل األزدي وعمر حلی،
العامة للمطابع األمرییّة ،الطبعة الثانیة.
القاهرة :اهلیئة ّ
األول،
ریكور ،بول ( ،)2006الزمان والسرد؛ احلبكة والسرد التأرخیيّ ،ترمجة سعید الغامني وفالح رحیم ،اجمللّد ّ
بریوت :دار الكتاب اجلدید املتّحدة.
زاید ،علي عشري ( ،)2002عن بناء القصیدة العربیّة احلدیثة ،القاهرة :مكتبة ابن سینا ،الطبعة الرابعة.
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سلیمي ،علي ،پورحشمتی ،حامد (« ،)2017التقنیات الزمنیّة السردیّة يف بریوتیات حممود درویش ،قصیدة
الظل العال» منوذجا ،دراسات يف اللغة العربیّة وآداهبا ،مسنان ،السنة  ،8العدد .136-119 ،25
«مدیح ّ
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مساحة ،فرایل كامل ( ،)2013يف النقد البنیويّ للسرد العربّ يف الربع األخری من القرن العشرین ،السعودیّة:
األدب.
مطبوعات اندي القصیم ّ
عز الدین
ائري املعاصر» ،رسالة ماجستری ،إشراف ّ
مسریة ،ابرودي (« ،)2011الدراسات السردیّة يف النقد اجلز ّ
املخزومي ،اجلزائر :جامعة وهران.
سواری ،سعید؛ رضا انظمیان (« ،)2017دراسة توظیف التقنیات الزمنیّة يف روایة ذاكرة اجلسد ألحالم
مستغنامي علی ضوء الشكالنیّة» ،إضاءات نقدیّة ،السنة  ،7العدد .149-129 ،27
حممد سعد ( ،)2003العالقات النحویّة وتشكیل الصورة الشعریّة عند حممّد عفیفي مطر ،القاهرة :اهلیئة
شحاتةّ ،
العامة لقصور الثقافة.
ّ
حممد عفیفي مطر» ،جملّة جامعة األقصی يف فلسطنی،
شعر
يف
التناص
ات
مجالی
«
،
)
2004
(
جرب
أمحد
شعث،
ّ
ّ
ّ
العدد  ،1صص .40-99
(حممد عفیفي مطر)» ،اجمللّة
شیمي ،ولید سعید (« ،)2012وهم البنیة املكتفیة بذاهتا دراسة يف التعالق ّ
النص ّي ّ
العلمیّة لكلیة اآلداب ،جامعة الفیوم ،مصر ،العدد  ،5صص .21-37
حممد ( ،)1998األعمال الشعریّة حممّد عفیفي مطر؛ مالمح من الوجه األمبیذوقلیسي ،القاهرة:
عفیفي مطرّ ،
دار الشروق.
عیالن ،عمر ( ،)2006النقد اجلدید والنصّ الروائيّ العربّ؛ دراسة مقارنة للنقد اجلدید يف فرنسا وأثره يف النقد
الروائيّ العربّ من خالل بعض مناذجه ،أطروحة دكتوراه ،إشراف عبد احلمید بورایو ،اجلزائر :جامعة منتوري.
الفیصل ،مسر روحي ( ،)2003الروایة العربیة البناء والرؤای  -مقارابت نقدیة ،دمشقّ :احتاد كتاب العرب.
قاسم ،سیزا ( ،)2004بناء الروایة دراسة مقارنة يف «ثالثیّة» جنیب حمفوظ ،القاهرة :مكتبة األسرة.
القصراوي ،مها ( ،)2002الزمن يف الروایة العربیّة ،أطروحة دكتوراه ،إشراف حممود السمرة ،األردن :اجلامعة
األردنیّة.
قصة
كیاين ،حسنی ،حسامپور ،سعید ،دادبور ،اندای (« ،)1392دراسة نقدیّة يف توظیف االسرتجاعات يف ّ
النيب یوسف (ع)» ،دراسات يف اللغة العربیّة وآداهبا ،مسنان ،العدد .177-145 ،14
ّ
محمودی ،میترا ( ،)1396تحلیل سوررئالیستي أشعار محمّد عفیفي مطر ،پایاننامة كارشناسي ارشد،
حمیدرضا مشایخي ،دانشکدة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه مازندران.

املؤسسة العربیّة للدراسات والنشر.
النعیمي ،أمحد محد ( ،)2004إیقاع الزمن يف الروایة العربیّة املعاصرة ،بریوتّ :
حممد عفیفي مطر؛ قصیدة
مهّيت ،شهرایر ،بورحشميت ،حامد (« ،)1440مظاهر احلبكة السردیّة يف شعر ّ
خطوات مقتلعة منوذجا» ،جملّة اللغة العربیّة وآداهبا ،فردیس فارابی التابع جلامعة طهران ،السنة  ،15العدد ،2
صص .207-230
العرب للطباعة
یقطنی ،سعید ( ،)1997حتلیل اخلطاب الروائي (الزمن  -السرد  -التبئری) ،بریوت :املركز الثقايف ّ
والنشر والتوزیع ،الطبعة الثالثة
یوسف ،آمنة ( ،)2015تقنیات السرد يف النظریة والتطبیق ،بریوت :املؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،الطبعة
الثانیة.

141  2020  خریف، العدد الثالث، السنة الثاين عشر،االدب العريب

References
Afifi Matar, M. (1998). The Poetic Works Muhammad Afifi Matar. Cairo: Sunrise
House. [In Arabic].
Ahmed, M. (2005). The Structure and Significance of the Novels of Ibrahim
Nasrallah. Beirut: Arab Institute for Research and Publishing. [In Arabic].
Bahrawi, H. (1990). Structure of the Novel (Space - Time - Character). Beirut: Arab
Cultural Center. [In Arabic].
Ben Safia, A. (2013). The Foresight in the Arabic Novel; A Narrative Approach to
Textual Models (Master’s thesis). Supervised by Ismail Zardoumi, Batna 1
University, Algeria. [In Arabic].
Bouteeb, A. A. (1993). The Problem of Time in the Narrative Text. Fusul, Issue 46,
127-145. [In Arabic].
Eilan, O. (2006). New Criticism and Arabic Narrative Text; A Comparative Study of
New Criticism in France and Its Impact on Arab Fictional Criticism through
Some of Its Models (PhD dissertation). Supervised by Abdel Hamid Bourayou,
University of Mentouri, Algeria. [In Arabic].
Al-Faisal, S. R. (2003). Arabic Novel, Building and Vision - Critical Approaches.
Damascus: Arab Writers Union. [In Arabic].
Genette, G. (1997). Narrative Discourse: An Essay in Method (2nd ed.). (M.
Mutasim, A. al-Azdi, & O. Hali, Trans.) Cairo: Amiri Press. [In Arabic].
Hemmati, S., & Poorheshmati, H. (2018). Symptoms of Narrative Texture in Poetry
of Muhammad Afifi Matar’s Poem; (Case Study of “Separated Steps” Qasida).
Arabic Language and Literature (College of Farabi of the University of Tehran),
15(2), 207-230. [In Arabic].
Ismaeel, I. (1996). Contemporary Arab Poetry, Its Issues and Its Artistic and Moral
Phenomena (3rd ed.). Cairo: Dar al-Fekr al-Arabi. [In Arabic].
Kiani, H., Hesampour, S., & Dadpour, N. (2013). A Critical Study in the
Employment of Recall in the Story of the Prophet. Studies in Arabic Language
and Literature, Issue 14, 145-177. [In Arabic].
Mahmoudi, M. (2017). A Surrealist Analysis of the Poetry of Muhammad Afifi
Matar (Master’s thesis). Supervised by Hamidreza Mashayekhi, Mazandaran:
Mazandaran University. [In Persian].
Al-Naimi, A. H. (2004). Rhythm of Time in the Contemporary Arab Novel. Beirut:
Arab Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic].
Poorheshmati, H. (2019). A Semiotic Approach to the Poetry of Muhammad Afifi
Matar (PhD dissertation). Supervised by Shahriyar Hemmati, Iran, Kermanshah,
Razi University. [In Arabic].
Qasim, S. (2004). Building the Novel, a Comparative Study of “Triple” by Naguib
Mahfouz. Cairo: Family Library. [In Arabic].
Al-Qasrawi, M. (2002). Time in the Arabic Novel (PhD dissertation). Supervised by
M. Al-Samra, University of Jordan, Jordan. [In Arabic].
Ricœur, P. (2006). Plot and Historical Narration (Part 1). (S. Al-Ghanmi, & F.
Rahim, Trans.) Beirut: Dar al-Kitab al-Jadeed. [In Arabic].
Salam, A. S. H. (1995). Poetic Discourse of Muhammad Afifi Matar (PhD
dissertation). Cairo, Zagazig University. [In Arabic].
Salimi, A., & Poorheshmati, H. (2017). Narrative Chronological Techniques in
Mahmoud Darwish’s Poem “Praise of the High Shadow.” Studies in Arabic
Language and Literature, 8(25), 119-136. [In Arabic].

حممد عفیفي مطر؛ قصیدة «خطوات مقتلعة» منوذجا
ّ  أمناط سردیّة الزمن يف شعر 142

Samaha, F. K. (2013). On the Literary Criticism of the Arab Narrative in the Last
Quarter of the Twentieth Century. Qassim Literary Club Publications. [In
Arabic].
Samira, B. (2011). Narrative Studies in Contemporary Algerian Criticism (Master’s
thesis). Supervised by Ezz al-Din Makhzoumi, University of Oran, Algeria. [In
Arabic].
Shaath, A. J. (2004). The Aesthetics of Intertextuality in the Poetry of Muhammad
Afifi Matar. Al-Aqsa University Journal in Palestine, Issue 1, 40-99. [In Arabic].
Shehata, M. S. (2003). Grammatical Relationships and the Formation of the Poetic
Image by Muhammad Afifi Matar. Cairo: General Organization of Cultural
Palaces. [In Arabic].
Shimi, W. S. (2012). The Illusion of Self-Sufficient Structure, a Study in Textual
Correlation. The Scientific Journal of the Faculty of Arts, Fayoum University,
Egypt, Issue 5, 21-37. [In Arabic].
Swaree, S., & Nazimian, R. (2017). A Study of the Employment of Chronological
Techniques in the Novel “Memory in the Flesh” by Ahlam Mostaghanami in
Light of Formalism. Rays of Criticism in Arabic and Persian, 7(27), 129-149. [In
Arabic].
Yaghtin, S. (1997). Fictional Discourse Analysis (Time - Narration - Focalisation)
(3rd ed.). Beirut: Arab Cultural Center for Printing, Publishing and Distribution.
[In Arabic].
Youssef, A. (2015). Narrative Techniques in Theory and Application (2nd ed.).
Beirut: Arab Institute for Research and Publishing. [In Arabic].
Zaitouni, L. (2002) Dictionary of the Terminology of Criticism of the Novel. Beirut:
Lebanon Library Publishers. [In Arabic].
Zayed, A. A. (2002). On Building the Modern Arabic Poem (4th ed.). Cairo: Ibn
Sina Library. [In Arabic].

