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'' إن جهاز الحاسب اآللي لن يخلق شاعرا أو أديبا ،
و لن يسهم في تأليف نص أدبي ،ألن الموىبة األدبية أو الفنية،
موىبة منحها اهلل سبحانو و تعالى لإلنسان ،
يطور
و لكن ىذا اإلنسان في مقدوره أن ِّ
من استخدام التقنيات الجديدة لصالحو و لصالح أدبو''

أحمد فضل شبلول.
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علي بكل شيء  ،كقصرت معو يف كل شيء ..فاللهم لك اغبمد
الشكر ك اغبمد ﵁ الذم ٌ
من ٌ
كالشكر ك الثناء.

شكر يقًتف بصبلة كسبلـ عليك رسوؿ ا﵁ كنيب اؽبدل  ،بقدر عطائك كضيائك طريق البشرية .
ك بعػ ػ ػ ػػد :
ما كاف ؽبذا البحث أف يرل النور لوال موافقة األستاذ اؼبشرؼ الدكتور :

محمد بوعمامة  ،الذم

رحب بالفكرة ك ركاىا من ينابيع علمو  ،فكانت الثمرة ىذا العمل اؼبتواضع.
لك أستاذم الفاضل أظبى عبارات الشكر ك االمتناف عرفانا بفضلك .
أما الشاعر ك الدكتور مشتاق عباس معن الذم أغدقٍت بكرمو العلمي  ،ك كاف خَت سند رل  ،فلو
أقوؿ  :ك لو أنٍت أكتيت كل ببلغة
ك أفنيت حبر النطق يف النظم ك النثر
ؼبا كنت بعد القوؿ إال مقصرا
ك معًتفا بالعجز عن كاجب الشكر
جزاه ا﵁ عٍت خَت اعبزاء  ،ك جعل عراقو آمنا.
كما أتوجو جبزيل الشكر إذل أعضاء عبنة اؼبناقشة الذين منحوين من كقتهم الثمُت كذبشموا عناء
القراءة كالتوجيو.
ك الشكر موصوؿ إذل كل من ساعدين من قريب أك من بعيد ،ك لو بكلمة طيبة..
إليهم صبيعا أظبى آيات الشكر ك التقدير ك العرفاف.

فطمية
4
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بسػ ػ ػ ػ ػ ػػم ا﵁ ككفػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،كالصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلة كالس ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلـ ع ػ ػػلى النب ػ ػ ػ ػػي اؼبصطف ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،كبع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد:
من باكورة الوجود كاإلنساف ال يكف عن السعي الكتشاؼ كسيط يسهل تواصلو كاتصالو مع بٍت
جنسو ،إذ أدرؾ عرب مسَتتو التارخيية الطويلة حاجتو إذل كسيط ينقل مشاعره ،كيوصل أفكاره إذل اآلخر،
كديكنو من حفظ تراثو؛ فاىتدل إذل جدراف الكهوؼ كجعلها مبلذه الذم سجل فيو ما أرادٍ ،ب ما لبث أف
غادر كهفو إذل عادل أرحب زكده دبواد أكلية ،أبدعت يداه يف تطويعها؛ فازبذ من الطُت كاعبلود كالربدم
كاللخاؼ ..أكعية حوت أركع ما جادت بو قرحيتو.
كبعد سعي حثيث لتطوير أدكاتو تلك اليت أصبحت تنوء دبا ربملو من معارؼ ،اىتدل إذل صناعة
الورؽ ؿبدثا ثورة طالت صبيع مناحي اغبياة ،تطور معها فكره كاتسعت مداركو كازدادت معارفو ،ليحتضنها
الورؽ؛ فكاف أبرز كسيط ضبل مدكنات اإلنساف كتارخيو كمشاعره منذ عصر التدكين.
ك دل يتوقف عند ىذا اغبد ،ألف فكرة التطور ظلت تراكده كتقض مضجعػ ػػو؛ فتحث ػ ػػو على مزيػ ػ ػػد من
التفكَت للتوصل إذل كسيط أكثر قباعة ،خاصة مع حلوؿ القرف العشرين الذم شهد تطورات تقنية مذىلة،
تسارعت خطواهتا بولوج األلفية الثالثة ،فأفرزت كسيطا جديدا ،أصبح حيتل بعض مواقع الوسيط الورقي،
حاضنا معارؼ اإلنساف كآدابو كمشاعره.
إنو الوسيط اإللكًتكين الذم غَت خارطة العادل اؼبعرفية كالعلمية؛ فأثر يف صبيع آّاالت اغبياتية دبا
فيها اإلبداع األديب – شعره كنثره – كونػو يعرؼ تغَتات يف شكلو كلغتػو تبعا لتغَت كسائطػو ،فظهر إذل الوجود
شكل أديب يف حلة جديدة ما كاف لو أف يكتسيها لوال التكنولوجيا بتقنياهتا اليت تتطور كل يوـ ،بل كل
ساعة  كدل يقتصر ىذا التغَت على جنس أديب دكف آخر ،بل طاؿ صبيع األجناس اليت أصبحت تتنافس
لئلفادة من التكنولوجيا بالقدر الذم حيفظ ؽبا قيمتها الفنية ،ككاف الشعر كاحدا منها.
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كمن ىذه النقطػة بالذات –أقصػد إفادة الشعر من التكنولوجيػا – انطلقت فكػرة البحث يف موضػوع
«الشعـر التفـاعلي الرقمي » ،ككػاف ذلك بعػد حضور أحػد اؼبلتقيات اؼبنظمة يف اعبامعة ،كاالستماع ﵀اضرة
ألقاىا أحد الدكاترة حوؿ الشكل اعبديد الذم ظهرت بو القصيدة العربية ،لتنمو الفكرة فيما بعد ،كتزداد
الرغبة يف كلوج ىذا العادل خاصة بعد التأكد من قلة البحوث كالدراسات كاؼبؤلفات اليت ؽبا صلة باؼبوضوع،
كتبلورت الفكرة لتتجسد يف ىذا البحث على غرار حبوث أكادديية سابقة أمهها:


النظرية األدبية والعولمة .دراسة وصفية تحليلية ،عمر زرفاكم ،دكتوراه ،جامعة باتنة-
اعبزائر. 2008 -2007 ،



النص األدبي من الشفهية إلى الرقمية .رؤية في المفهوم و المرجعية واآلفاق النقدية ،
كلثوـ زنينة ،ماجستَت ،جامعة سطيف -اعبزائر. 2010 -2009 ،



الخطاب البصري في الشعر المغربي المعاصر .من األشكال الخطية إلى القيمة
التشكيلية ،بوصبعة العويف ،دكتوراه ،جامعة فاس – اؼبغرب. 2012 -2011 ،



األدب اإللكتروني .رقميات منعم األزرق أنموذجا  ،نواؿ طباسي ،ماجستَت ،جامعة عنابة
-اعبزائر. 2012 -2011 ،

ككلها سعت إذل تتبع موضوع األدب يف حلتو اعبديدةّٔ ،دؼ ذبلية الغموض عن بعض القضايا اؼبتعلقة ّٔذا
النوع من اإلبداع الذم يعد عمره عمر طفولة مقارنة دبا سبقو.
لػ ػ ػػذا ف ػ ػػإف قل ػ ػػة الدراسػ ػػات يف ىػ ػػذا آّػ ػػاؿ كػانػ ػػت سبب ػػا يف اختيػ ػ ػػار موضػ ػػوع البحث الذم يطمح
إذل أف يكوف لبنة تضاؼ إذل ما سبقو لتشييد صرح األدب اعبديد ،كنظرا لشحة اإلبداع األديب عامة ،الشعرم
منو على كجو اػبصوص ،كقػع االختيار على ؾبموعػة « تباريـح رقميـة » للشاعر العراقي < مشتاق عباس
معن> بوصفها ذبربة رائدة يف ؾباؿ اإلبداع التفاعلي الرقمي ،كىذا من بُت أسباب ازباذىا مدكنة منوذجية.
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كمن ىنا جاء عنواف ىذا البحث "البنية الداللية للشعر التفاعلي الرقمي.تباريح رقمية لسيرة
بعضها أزرق  -نموذجا -مقاربة سيميوداللية " ،كىو يرمي إذل لفت االنتباه إذل شكل شعرم جديد أفرزه
عصر اؼبعلومات كالثقافة الرقمية ،كالذم ال يزاؿ بعيدا عن اىتماـ كثَت من الباحثُت يف حقل األدب عامة،
كيطرح البحث إشكالية تتشعب إذل األسئلة التالية:


ما حقيقة الشعر التفاعلي الرقمي؟



ماذا أضافت لو التكنولوجيا الرقمية؟



ما ىي شروط إنتاجو وتلقيو؟



إلى أين يسير ىذا الوافد الجديد؟ وىل يمكن أن ينسخ ما سبقو ويتربع على عرش
الكتابة اإلبداعية؟



ىل يمكن للكتابة اإللكترونية أن تلغي أصالة الخط على الورق؟



إذا كانت البنية الداللية للقصيدة التقليدية(إنشادا أو تدوينا) تتضح عند المتلقي بطريقة
تراكمية ،فهل ينسحب ذلك على القصيدة التفاعلية الرقمية بعدما أضاف لها الوسيط
الجديد ما أضاف؟



كيف يتعامل المتلقي مع نص متعدد ،تتداخل فيو الفنون القولية مع الفنون األخرى؟
وىل سيتقبل الوظيفة الجديدة المنوطة بو ؟

كل ىذه األسئلة كغَتىا كثَت ،يتبادر إذل الذىن دبجرد اغبديث عن ىذا اؼبوضوع الذم ال يزاؿ
غضا طريا ،دل يستو عوده النظرم كال التطبيقي بعد ،على األقل عربيا؛ ألف الغرب تقدـ أشواطا يف ىذا آّاؿ،
كلئلجابة عن ىذه األسئلة جاء اؽبيكل البنائي للبحث مكونا من مدخل كثبلثة فصوؿ كخاسبة.
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تناكؿ المدخل «األدب في عصر المعلومات

» ،ؿباكال إبراز العبلقة بُت ثنائية األدب

كالتكنولوجيا ،كما أفرزتو من أشكاؿ إبداعية ،احتضنها عصر اؼبعلومات بوصفو ا﵀يط العاـ.
يليو الفصل األول الذم سبحور حوؿ موضوع « الشعر من السماع والقراءة إلى التفاعل » ،متطرقا
إذل صبلة من القضايا النظريػة ،بدء بتتبع مسار الشعر كاؼبراحل اليت مر ّٔا كخصوصية كل مرحلةٍ ،ب ربديد
ماىية الشعر التفاعلي الرقمي ،كالتفريق بُت مصطلحات تشًتؾ يف الداللة العامةٍ ،ب ذكر شركط إنتاج كتلقي
القصيػدة التفػاعلية الرقميػة كبعض النمػاذج عنها ،كقبل ىذا كذاؾ التوقف عند لفظػة «التفاعلية » بوصفها أىم
ملمح دييز ىذا اعبنس األديب.
أما الفصل الثاني فمنو انطلق البحث يف طريقو لقراءة أكؿ ذبربة شعرية ،ؿباكال التعرؼ على « البنية
الداللية للتباريح» من خبلؿ استكشاؼ خباياىا ،كما يكمن كراء عالماتها اللغوية بشقيها الثابت كاؼبتحرؾ
كفقا للمستويُت « اللغوي » ك « الحركي » ،معرجا على الفرؽ بُت بنية الشعر« الشفاىي ،الكتابي» الداللية
كبُت بنية الشعر التفاعلي الرقمي ٍ ،ب تطرؽ يف عنصر آخر إذل أىم اؼبقًتحات النقدية اؼبقدمة ؼبقاربة ىذه
آّموعة ،لينتقل إذل قراءهتا كفقا ؼبا تيسر فهمو من تفرعاهتا ،بدء بوصف تركيبها اػبارجيٍ ،ب النفاذ إذل داخلها
كتتبع مكوناهتا سيميائيا.
كيأٌب الفصل الثالث مكمبل لسابقو ،حيث تناكؿ «البنية الداللية للتباريح » ،لكن ىذه اؼبرة بتتبع
عالماتها غير اللغوية كفقا لثبلثة مستويات :المستوى البصري  ،المستوى السمعي  ،المستوى التوليفي ،
تتخلل ىذه اؼبستويات إشارات بسيطة إذل العبلقة بُت الشعر كاؼبوسيقى من جهة ،كبينو كبُت فنوف التصوير من
جهة أخرل.
كأهني البحث بخاتمة تتضمن صبلة من أىم النتائج اؼبتوصل إليها ،إضافة إذل بعض االقًتاحات
الرامية إذل تشجيع الباحثُت يف ىذا آّاؿ البكر.
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أما فيما خيص المنهج اؼبعتمد ،فإف البحث كظف يف شقو النظرم :المنهج الوصفي القائم على
صبع اؼبعلومات من ـبتلف اؼبراجع ذات الصلة باؼبوضوع ،كربليلها لبناء اإلطار النظرم ،مع االستعانة باؼبنهجُت
التاريخي كالمقارن عند التأريخ لبعض القضايا أك اؼبقارنة بُت آراء العرب كالغربيُت كجهودمها ،أما يف شقو
التطبيقي :كألنو يهتم بقراءة شكل تعبَتم جديد ،دل يعد ؿبض فن قورل فحسب ،كانطبلقا من أف متلقي ىذه
آّموعة مطالب بقراءة داللة األلواف ،الصور ،األصوات..فإنو اعتمد المنهج السيميائي الذم يصلح ﵀اكرة
مثل ىذه النصوص كىو األنسب لتفجَتىا دالليا ،من خبلؿ

وصف كتحليل كتفكيك عبلماهتا كفقا

للمستويات اليت اقًتحها أصحاب النقد الثقػايف التفػاعلي ،كمن شبػة إعادة بنائها من جديد ،كالربط بينها ربطا
يقوـ على االنسجاـ كالتفاعل.
هنل البحث مادتو اؼبعرفية من عدة ركافد تتقدمها ؾبموعة (تبـاريح رقميـة) بوصفها اؼبنبع الرئيسٍ ،ب
تليها ؾبموعة من اؼبراجع أمهها:
(األدب والتكنولوجيا وجسر النص المفرع) لػ <د.حساـ اػبطيب>( ،الثقافة العربية وعصر
المعلومات) لػ <د .نبي ػػل عل ػػي> ( ،مدخل إلى األدب التفاعلي ) لػ < فاطمػػة الربيكػ ػػي>( ،من النص
إلى النص المترابط)

لػ<سعيد يقطُت> ( ،الريادة الزرقاء) لػ <ناظم السعود>( ،جدلية الصورة

اإللكترونية) لػ<د .ياسر منجي> ( ،قصيدة وصورة) لػ<د .عبد الغفار مكاكم>  ( ،مقدمة في النقد
الثقافي التفاعلي) لػ <د .أؾبد التميمي>  ،إضافة إذل اؼبقاالت اؼبنشورة يف آّبلت أك يف اؼبواقع اإللكًتكنية.
كيف اػبتاـ تتقدـ الباحثة باعتذار الطالب اؼبقر بعجزه اؼبعريف أماـ اتساع كتنوع مشارب البحث نظرا
لتنوع الفنوف كتداخلها يف جسد القصيدة التفاعلية الرقمية ،ككذا تقصَته يف إخراج البحث بالصورة اؼبطلوبة.
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"ى ػػل جيوز أف تبقى اؼبؤسسة األدبية قابعة يف حصوهنا اؼبنزكية ك بركجها اؼبشيدة ك الن ػػار من حوؽبا
يف غلواء تأججها ؟" ّٔ ،1ذا التساؤؿ اختتم اؼبقارف السورم <د .حساـ اػبطيب > حبثو ،ك بو يفتتح ىذا
البحث الذم بُت أيدينا  ،يف ؿباكلة إلبراز العبلقة بُت ثنائية األدب ك التكنولوجيا ك ما أفرزتو من أشكاؿ
إبداعية احتضنها عصر اؼبعلومات بوصفو ا﵀يط العاـ .

 - 1عصر المعلومات و ثورة الوسيط اإللكتروني :
تواجو البشرية اليوـ عاؼبا سريع اػبطى ،زاخرا بالتغَتات اليت مست صبيع مناحي اغبياة؛ إذ أدل
اخًتاع اغباسوب «  »Ordinateurك ظهور الشبكة العاؼبية للمعلومات «  ،»Internetكانتشار براؾبها
اؼبختلفة  ،إذل دخوؿ مرحلة جديدة تتوشح بوشاح العصر اإلنفوميدم = عصر الوسائط اؼبعلوماتية ،أك عصر
اؼبعلومات أك العصر الرقمي" ..تسميات كثَتة تتآزر ..لتوصيف عصر ـبتلف بطابعو اػباص الذم مشل البشرية
صبعاء ،حىت كإف كاف ىناؾ تفاكت ،بُت األمم ك الشعوب ،يف دخولو ك اإلسهاـ يف ربوالتو الكربل ..اليت
هتيمن فيها األجهزة الرقمية اليت من خبلؽبا يتم التواصل  :اغباسوب  ،الدفًت الرقمي  ،آلة التصوير الرقمية ،
2
التلفزيوف الرقمي"..
إال أف ىناؾ شبو إصباع على تفرد ىذا العصر ك اختبلفو عما سبقو  ،فدخولو يعٍت دخوؿ مرحلة
حضارية جديدة من تاريخ البشرية  ،تقتضي اإلعداد ؽبا  ،ألهنا ليست بسيطة ٍ ،ب إف دخوؿ ىذا العصر ليس
موضة أك تقليعة جديدة يتهافت إليها اعبميع  ،بقدر ما ىو مسؤكلية بل ربد كبَت أماـ الثقافة العربية خاصة .
لقد بدأت مبلمح ىذا العصر تتضح عند انثناءة القرف العشرين  ،أين أصبحت '' اؼبعلومات كيفما
كاف نوعها ك حجمها تنتقل عرب القارات ك صار الناس يبحركف ك يتجولوف يف األصقاع ك يتابعوف آخرا
اؼبستجدات ،ك يتعرفوف على أحدث اإلصدارات ك آخر الصيحات يف كل ؾباؿ ك يف أم مضمار ك ىم ال
يربحوف مقاعدىم''  ،3فبعد أف كانت اؼبعلومة حكرا على فئة معينة أصبحت اآلف يف متناكؿ اعبميع  ،ك ىذا
ما ديكن مبلحظتو على مواقع التواصل االجتماعي ك اؼبنتديات اليت تتم فيها حوارات غنية باؼبعلومات  ،جيريها
أشخاص عاديوف جدا زكدهتم اإلنًتنت دبعارؼ ك معلومات دل تكن متوفرة ؽبم من قبل.
 1آفاق اإلبداع ومرجعٌته فً عصر المعلوماتٌة ،د .حسام الخطٌب ،و د .رمضان بسطاوٌسً محمد ،دار الفكر ،دمشق ،ط:1
 ،2001ص.60
 2النص المترابط و مستقبل الثقافة العربٌة ( نحو كتابة عربٌة رقمٌة ) ،سعٌد ٌقطٌن  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء-
المؽرب  ،ط ،2008 : 1ص .179
 3من النص إلى النص المترابط  .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً  ،سعٌد ٌقطٌن  ،المركز الثقافً العربً  ،الدار البٌضاء-
المؽرب  ،ط ،2005 :1ص.28
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يكفي فقط أف ديتلك أم شخص جهاز حاسوب موصوال بشبكة اإلنًتنت ليتمكن من التحػػدث
أك رؤية شخص آخر يف أم مكاف كاف  ،ك ال يتطلب ذلك منو سول ثواف معدكدات؛ ألنو '' بدخوؿ
اإلنًتنت ك اؽباتف ا﵀موؿ التغت اؼبسافة أك كادت أف تلتغى  ،ك تقارب الزمن حىت كاد أف يصبح كاحد  ،فبل
زماف كال مكاف قادر على أف يفصل اإلنساف عن أخيو اإلنساف  ،حىت أمسى العادل كلو ليس قرية صغَتة كما
كاف شائعا ..بل أصغر من حجرة صغَتة يف بيت  ،أصبح العادل شاشة ..ؾبرد شاشة زرقاء"

1

لذا أضحى جهاز اغباسوب ك شبكة اؼبعلومات مطلبُت مهمُت من متطلبات اغبياة يف ىذا العصر
ككاقعا ملموسا ال ديكن ذباىلو  ،ك ما على اؼبرء سول االندماج فيو شاء أـ أىب؛ فمن الطبيعي أف ''يعيش كل
جيل حاضره ك يؤمن بأف ىذا اغباضر يطبع كل شيء بطابعو .ك يعتقد أنو قد أبدع عجائب العصر ك أتى دبا
دل تستطعو األكائل  ،ك أنو قد ترب ػػع على ذركة التكنولوجي ػ ػػا ، 2 ''..كما أنو من غَت اؼبعق ػػوؿ أف يفكػ ػػر اإلنس ػػاف
يف اغبماـ الزاجل كىو يف عصر يشهد تطورا ىائبل يف كسائل االتصاؿٍ ..ب كيف لو أف يبقى أسَت القلم
كالورؽ ،بعد أف المست يداه لوحة اؼبفاتيح؟ !
أصبحت التكنولوجيا الرقمية إذا ملمحا من مبلمح ىذا العصر ،ؽبا حضورىا كإسهامها يف تطور
كثَت من ؾباالت اغبياة؛ فلم يعد دبقدكر أم كاف أف يوصد بابو يف كجو ىذه اؼبنجزات التقنية اليت اقتحمت
''عواؼبنا كربكمت بتفاصيل حياتنا ..لقد تسللت إذل ـبادعنا ،إذل جيوبنا ..إذل عيوننا ..كبإجياز نعًتؼ أهنا
حشرتنا بُت أزرارىا مكرىُت .كردبا كانت ثورة اغباسوب من أشرس الثورات اليت عرفتها البشرية''..

3

لكن األمر دل يتوقف عند جهاز اغباسوب الذم يوصف بأنو أبسط مرحلة من مراحل التقدـ التقٍت
اؼبتسارع ،بل تعداه ذلك إذل شبكة اإلنًتنت اليت أحدثت ثورة يف كسائل االتصاؿ دل يشهدىا العادل من قبل،
''كعلى الرغم من أننا كبن اؼبسلمُت كالعرب دل يكن لنا يد يف إقبازىا ،فإف ذلك ال يعٍت عدـ االستفادة منها،
خاصة إذا عرفنا مدل أمهيتها كما تستطيع أف توفره من كقت كجهد كما تقدمو من ثركة معلوماتية ىائلة تفيد
صبيع أنواع التعامل البشرم يف شىت آّاالت التجارية أك العلمية أك األدبية ...إخل''

 ،4فبوجود اغباسوب

 1رواٌة الواقعٌة الرقمٌة  .تنظٌر نقدي  ،محمد سناجلة  ،موقع اتحاد كتاب اإلنترنت العرب ،ص ،29على الرابط:
http//www.arab-ewriters.com/achion-riter show w && di=126
 2ثورة اإلنفومٌدٌا  .الوسائط و كٌؾ تؽٌر عالمنا و حٌاتك  ،فرانك كٌلش  ،تر  :حسام الدٌن زكرٌا  ،مرا  :عبد السالم رضوان
عالم المعرفة المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب  ،الكوٌت ،ع ٌ ،253ناٌر  ،2000ص. 18
 3ثمرة تزاوج األدب والتكنولوجٌا .تطور األدب التفاعلً مدٌن للثورة الرقمٌة ،د .عبد الحمٌد الحسامً ،صحٌفة العرب ،ع (-10
. )2009-02
 4أدباء اإلنترنت .أدباء المستقبل ،أحمد فضل شٌلول ،دار الوفاء ،اإلسكندرٌة ،ط ،1999 : 2ص.169
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كاإلنًتنت دل يعد اإلنساف مطالبا حبفظ اؼبعلومات يف دماغوٍ ،ب استحضارىا مىت احتاج ذلك ،أصبح دبقدكره
أف يستغل جهوده اليت كاف ينفقها يف اغبفظ كاالستظهار ،لتطوير قدراتو على ربليل تلك اؼبعلومات اليت تفد
إليو بأقصى سرعة كبأقل تكلفة.
إف ''الفكرة األساسية كراء ىذه الشبكة العاؼبية ىي إتاحة الفرصة أماـ أم إنساف (ديلك جهاز
كمبيوتر) يف أم مكاف للحصوؿ –كبسرعة فائقة -على أية معلومات يريدىا ..كبذلك تتحقق دديقراطية
اؼبعرفة يف زمن اؼبعلوماتية'' ٍ ،1ب إف ىذه الشبكة قائمة على مبدأ الًتابط اؼبوجود بُت اؼبواقع ،بُت البيانات على
اختبلؼ أنواعها ،كجديد ىذا الًتابط ذلك الذم يتم بُت البشر ،كىو ما توفره مواقع التواصل االجتماعي،
ىذه اػباصية الًتابطية يف اإلنًتنت تزيد من قدرات اإلنساف اإلبداعية لينتج أعماال تتبلءـ مع العصر الذم
يعيشو'' ،كما دمنا نشهد عصرا جديدا بكل ضبوالتو اؼبعرفية كالثقافية ..فمن اؼبؤكد أف زبتلف اؼبواصفات اؼبميزة
لنتاج عصر «حداثة اإلنفوميديا» فكل نتاج حاضنتو الوسائط التفاعلية «التكنولوجية» كآليات خلقو
«التقنيات اغباسوبية» ىو نتاج ينتمي إذل منظومة «التكنوأدبية»''

2

من اؼبؤكد أف دخوؿ عصر اؼبعلومات يعٍت االنتقاؿ إذل مرحلة جديدة تتبلءـ مع ركح ىذا العصر،
كمن الطبيعي يقوؿ <د .مشتاؽ عباس معن > أف ربدث تلك االنتقالة بكل اغبموالت الثقافية كاؼبعرفية
كالعلمية كاألدبية.

3

البد من االعًتاؼ إذا أف الزماف تغَت ،كأف إنساف ىذا العصر البلىث أصبح مياال إذل السرعة يف ربقيق
كثَت من اؼبنافع اغبياتية ،بفضل ما أتاحتو التكنولوجيا الرقمية من كسائل اختصرت عليو الوقت كاعبهد ،لذا
جيمع اؼبهتموف على أف العصر اغبارل ىو عصر التكنولوجيا الرقمية دكف منازع.

 1المرجع السابق  ،ص .24،23
 2الحداثة التكنوأدبٌة .عصر من القلق المستمر ،د .عالء جٌر محمد ،مجلة األدٌب الثقافٌة ،مركز تنوٌر للبحوث والدراسات
التنموٌة ،بؽداد ،ع  ،2011 ،183ص .05
 3دواعً القصٌدة التفاعلٌة الرقمٌة فً عالم ٌفكر بأسس ورقٌة ،د .مشتاق عباس معن(،بتصرؾ) على الرابط :
http://imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=2910
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 - 2ثنائية األدب والتكنولوجيا :
إف اغبديث عن العبلقة القائمة بُت األدب كالتكنولوجيا حيتاج إذل حبث مستقل ،ذلك أهنا ''عبلقة
فبتدة عرب العصور ،من رسوـ الكهوؼ كنقوش اؼبعابد ككتابات ألواح الطُت ،إذل رسوـ الكومبيوتر كفنونو
الذىنية كعواؼبو اػبائلية ..تًتاكح ما بُت الريبة كالرىبة إذل حد القطيعة ،كبُت اغبماس الشديد إذل حد
اؽبوس ، 1''..كىي توصف بالشق األصعب عندما يتعلق األمر بعبلقة األدب مع اؼبعارؼ األخ ػػرل ،فهنػ ػػاؾ
من يصر على أف األدب كالتكنولوجيا شأناف متوازياف ال يتقاطعاف أبدا ،يف اؼبقابل شبة من خيالف ىذا الرأم،
من منطلق أف الكتابة ما ىي إال ضرب من التقنية  .حياكؿ ىذا البحث أف يقف موقفا كسطا بُت الفريقُت،
كاحتبلؿ موقع حيقق التكافؤ بينهما ،كفيما يلي بياف ذلك.
لطاؼبا كاف األدب ترصبانا غبياة اإلنساف يف أكقات سعادتو أك حزنو ،ما أضفى عليو صبغة فنية
كجدانية ،ككاف سببا يف نفوره من التكنولوجيا ذات الصبغة اؼبادية النفعية ،فهو يريد أف يسمو إذل مراتب ''ال
ترقى ؽبا اآللة مهما بلغت من قدرة ،كلن يسمح للتكنولوجيا اليت عبثت جبمهور قرائو

– بعد أف جذبتهم

أجهزة إعبلمها اعبماىَتية  -أف تطأ بأقدامها الثقيلة اؼبناطق اغبساسة لئلبداع األديب ،2 ''..فهي رباكؿ –كما
يرل بعض اؼبهتمُت -ؿباكاة إبداعو ،كتسعى إذل هتميش دكره ،كاؽببوط بو إذل نوع من الوثائقية اعبافة.
لذا سادت مقولة التنافر بينهما ''طواؿ العصور الغابرة من تاريخ اإلنسانية شرقا كغربا كلكنها
تعرضت الىتزازات كمراجعات يف بلداف التكنولوجيا اؼبتطورة خبلؿ العقود األخَتة من القرف العشرين ،إال أهنا
عند العرب بدأت قوية صارخة كاستمرت مسيطرة 3 ''..مع التطور العلمي كالتكنولوجي الذم يشهده العادل،
كالذم تتسارع خطواتو يوما بعد يوـ ،لتزيد اؽبوة شساعة بُت ىذه الثنائية.
كتعود أسباب ىذه القطيعة إذل شعور األديب بالقلق إزاء اآللة اليت أصبحت أكثر هتديدا لو ،كخوفو
فبا سيؤكؿ إليو حاؿ إنتاجو إذا ما ظبح ؽبا بعبور حدكده اللينة ،فالتكنولوجيا اعبديدة بإمكاهنا نسخ األعماؿ
الفنية كمزجها كتوظيفها بصورة جديدة ،ىي دل تكتف ''جبعل إنتاج اؼببدع هنبا ؼبن يريد ،بل راحت هتدد إبداعو
يف الصميم ،من خبلؿ تطوير برامج رباكي ابتكاريتو ،برامج تولد األشكاؿ ،كتبٍت اؼبنحوتات ،كتعزؼ األغباف،
 1الثقافة العربٌة وعصر المعلومات .رؤٌة لمستقبل الخطاب الثقافً العربً ،د.نبٌل علً ،عالم المعرفة ،المجلس الوطنً للثقافة
والفنون واآلداب ،الكوٌت ،عٌ ،265ناٌر ،2001ص.485
 ،184أبرٌل
 2العرب وعصر المعلومات ،د .نبٌل علً ،عالم المعرفة ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت ،ع
 ،1994ص.292
 3األدب والتكنولوجٌا وجسر النص المفرع  ،HyperTextد.حسام الخطٌب ،مطابع الراٌة ،قطر ،ط ،1996 ،1ص.18
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كتؤلف القصص ،بل تقرض الشعر أيضا ..كىو ما حذرنا منو ألربتو مورافيا  عندما استشعر اػبوؼ من قرب
كقوع األدب يف فخ الوثائقية''  ، 1ىذا الشعور نابع من القناعة ّٔمجية اآللة ،كانتفاء اإلحساس اإلنساين لدل
أصحأّا كبالتارل عجزىم عن إبداع كتذكؽ األدب ،فالعجز عن إنتاج اآللة بالنسبة للشرؽ ،يف مقابل اإلغراؽ
يف صنعها كىيمنتها على اغبياة عند الغرب ،كانا سببُت كافيُت لتكريس تلك النظرة إذل اآللة كالتكنولوجيا.
كعلى النقيض من مقولة التنافر كالعداء بُت الثنائية الشهَتة ،يؤكد اؼبتحمسوف للمزاكجة بُت األدب
كالتكنولوجيا على ضركرة استفادتو منها على غرار باقي الفنوف ،اليت يبلحظ أهنا ''قطعت أشواطا يف التفاعل
مع التطورات التقانية اغبديثة كاستفادت بوجو خاص من تقنيات الوسائط اؼبتعددة كاغباسوبية ..حبيث
أصبحت اآلالت الذكية كاغبواسيب جزءا ال يتجزأ من عمليات اػبلق الفٍت يف ـبتلف الفنوف اعبميلة
كاؼبوسيقى كالرسم كالنحت ناىيك عن التصميم كالتصوير كفن الغناء ،ككلها التحمت التحاما بالتطورات
التقانية ، 2''..كىذا سبب كاؼ الزدىارىا كذباكب الناشئة معها؛ ألهنا ببساطة تتبلءـ مع ركح العصر ،الذم
أصبحت فيو التكنولوجيا شريكة كل الفنوف ،كالشاىد على ذلك ركائع الرسوـ كصباليات اػبطوط اؼبولدة
بواسطة جهاز اغباسوب ،ليس ىذا فحسب ،بل إهنا سبكنت من ربريك اؼبنحوتات ،كسامهت يف صنع
الديكورات ،كترميم اللوحات ،كمزج األنغاـ ..إخل ،باختصار حررت الفناف من القيود اليت كانت تكبلو،
ككفرت لو كسائل تضمن مزيدا من تفاعل اعبمهور معو'' ،فما إف يستوعب الفناف جوىر التكنولوجيا اعبديدة،
كيضع يديو على مواضع التقائها مع ؾباؿ فنو ،حىت يهتدم إذل الكيفية اليت يقيم ّٔا عبلقة متوازنة معها،
كتدين لو التكنولوجيا – كأداة طيٌعة ،ال يطيق عنها فراقا – كتنكشف أماـ ناظريو كموضوع مثَت يلهب خيالو،
كيستحثو على اؼبزيد من اإلبداع كاالكتشاؼ''.3

كدل يكن األدب دبعزؿ عن التأثر بالثورة اليت يسجلها التاريخ اليوـ لصاحل التكنولوجيا ،بزعامة

اغباسوب كشبكة اإلنًتنت ،بل اقتحمت عليو رقتو – كالقوؿ لػ <د .عبد اغبميد اغبسامي > -41كغازلتو
فاستدرجتو أك تكاد ،ليظهر يف حلة جديدة تتبلءـ مع متغَتات العصر ،دل تكن متاحة قبل أف تعرؼ
التكنولوجيا طريقها إذل اغبياة ،كتؤثر فيها دبا يف ذلك اإلبداع األديب.

 )1990-1907( من أشهر كتاب إٌطالٌا فً القرن العشرٌن ،تمٌزت أعماله األدبٌة بالبراعة والواقعٌة لنفاذه إلى أعماق النفس
البشرٌة ،فقد هاجم الفساد األخالقً فً إٌطالٌا .للمزٌد ٌنظر  :الموسوعة الحرة على الرابط :
http://ar.wikipedia.org
 1الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ،د .نبٌل علً ،مرجع سابق ،ص .488
 2عناق الثقافة األدبٌة بالتكنولوجٌا  :هل من مفر !؟ ،حسام الخطٌب ،مجلة نزوى ،مؤسسة عمان للصحافة والنشر واإلعالن،
ع ،)2009-07-26(،37على الرابط http://www.nizwa.com/aricle.php?id=2833 :
 3الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ،د.نبٌل علً ،مرجع سابق ،ص.487
 4ثمرة تزاوج األدب والتكنولوجٌا .تطور األدب التفاعلً مدٌن للثورة الرقمٌة ،د .عبد الحمٌد الحسامً ،صحٌفة العرب ،ع (-10
. )2009-02
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إف ىذه التكنولوجيا دل تقض على اغبس األديب ،كدل توقع األدب يف فخ الوثائقية ،بل على العكس
سباما استطاعت أف ترضي اغبس اؼبعاصر الذم ''أصبح يريد أدبا جديدا ،أدبا ينبع من صميم الواقع اإلنساين،
يستشف رغبات القراء الذين يرفضوف أف ينفصلوا عن قيم ؾبتمعات يعيشوف فيها ..فإذل جانب أف القارئ
اغبديث ال جيد الوقت الكايف لقراءة اؼبطوالت العظيمة كاليت تعاجل موضوعات ال تشغل اىتمامو ..فإف أمامو
الكثَت من البدائل تشبع رغباتو كحاجاتو إذل الفنوف'' .1
لكن ذلك ال ينفي كجود بعض اؼبخاكؼ كاالعًتاضات إزاء اؽبيمنة التكنولوجية اليت حيتمل أف تفقد
الفن صبالياتو ،إال أهنا تبدك أشد حدة عندما يتعلق األم ػػر باألدب الذم يبتع ػ ػػد يوم ػ ػػا بعػ ػػد آخػ ػػر عن الساحة،
كىذا يعرضو ػبطر العزلة كالتهميش ،ففي الوقت الذم تسيطر التكنولوجيا على كل مناحي اغبياة ،يبلحظ
تراجع كبَت يف مكانة األدب'' ،سواء من ناحية االىتماـ العاـ كاعبماىَتم باإلنتاج األديب شعرا أك نثرا أك
دراسة أك زبصصا أكاددييا ،أـ من ناحية تصنيف اؼبعرفة األدبية يف سلم األكلويات اؼبعرفية اؼبعاصرة ..كالفارؽ
الكبَت بُت اؼباضي الزاىي لؤلدب كاغباضر اؼبًتاجع يكاد يكوف مصَتا مشًتكا يف معظم الثقافات ..على أنو
ينبغي االعًتاؼ أف تراجع مكانة األدب العامة كاألكادديية كاؼبعرفية يبدك يف الثقافة العربية أشد إيقاعا كأحد
2

مظهرا''..

كتعود أسباب ىذا الًتاجع إذل عزكؼ األجياؿ اعبديدة – خاصة النخبة منها – عن التخصصات
األدبية ،كانصرافها إذل التخصصات العلمية كالتقنية اليت ربقق يف نظر كثَت منهم نفعا أكثر ،كىذا أمر طبيعي
طاؼبا أف العلم كالتكنولوجيا أثبتا جدارهتما بإقبازاهتما اليت تتطور كل يوـ ؿبدثة تغَتا يف الثقافة اإلنسانية اليت
أصبح حيكمها مقياس النفع ،كىذا ما عجز األدب عن ربقيقو ،فكاد يفقد مكانتو.

3

كىناؾ أمثلة كثَتة ذبسد الواقع اؼبؤدل الذم يتخبػػط فيو األدب ،ككػ ػ ػػوف ىػ ػػذا البح ػ ػػث يعٌت بالشع ػ ػػر
يف اؼبقاـ األكؿ؛ فبل بأس من إيراد مثاؿ خيص كاقعو يف خضم ىذه التطورات ،ذلك أف ''الشعر يف عصرنا
يدخل يف ؿبنة ..هتدد دبزيد من انزكائو ،مفادىا أف منتجيو أصبحوا أكثر عددا من مستهلكيو ،كما أكثر

 1األدب فً عصر التكنولوجٌا ،األدب العربً ارتبط طوال تارٌخه بالقٌم اللؽوٌة والتارٌخٌة ،د.أحمد ؼنام ،على الرابط :
http://www.moc.gov.sy/idex.php?d=30&id=900.
 2األدب والتكنولوجٌا ،د.حسام الخطٌب ،مرجع سابق ،ص.57
 3األدب فً عصر التكنولوجٌا ،د.أحمد ؼنام ،مرجع سابق (بتصرؾ).

17
13

الشعراء الذين ليس ؽبم قراء سول أنفسهم ،فهل يتحوؿ الشعر إذل فبارسة ذاتية انطوائية ال تعٌت باآلخر
1

اؼبتلقي؟''

بات من الضركرم إذا ،القوؿ إف على األدب أف ينسجم مع اإليقاع التكنولوجي اعبديد كيتناغم
معو ،عليو أف يعقد مصاغبة مع التكنولوجيا ليجنب نفسو كصبهوره خطر االنزكاء كالتهميش ،ىذه اؼبصاغبة
''مشركطة طبعا بشركط كثَتة أمهها عدـ زيادة اعبرعة العقلية كالعلمية كإبقاء آّاؿ رحبا أماـ النزكع العاطفي
الوجداين ،2''..أليست الكتابة نفسها ضربا من التقنية؟ فما الضَت أف تنتقل أدكاهتا من عوادل اغبرب كالقلم
كالورؽ ،إذل عوادل الطاقة كالنقاط الضوئية كاغبرؼ اإللكًتكين؟ ! أدل تنتقل سابقا من عادل اؼبسمار كألواح الطُت
كأكراؽ الربدم؟!
لذا ينبغي التأكيد على أف جهاز اغباسوب ''لن خيلق شاعر أك أديبا ،كلن يسهم يف تأليف نص
أديب ،ألف اؼبوىبة األدبية أك الفنية ،موىبة منحها ا﵁ سبحانو كتعاذل لئلنساف ،كلكن ىذا اإلنساف يف مقدكره
يطور من استخداـ التقنيات اعبديدة لصاغبو كلصاحل أدبو ،فلن يلغي الكمبيوتر عمل البشر''..
أف ّْ

 ،3ىذا

القوؿ يقف موقفا كسطا بُت التأييد كاؼبعارضة لتلك العبلقة ،كيؤكد على ضركرة استفادة األدب من
التكنولوجيا اعبديدة على غرار باقي الفنوف األخرل ،ألف التكنولوجيا ''سبلح ذك حدين ،ديكن أف تفيد منو
اؼبؤسسة األدبية كديكن أف تتقوض على يديو ،كاألفضل دائما ىو البحث عن اعبوانب اإلجيابية ككيفية اإلفادة
السليمة منها ،كمقابل ذلك فإف أسوأ ما ديكن أف تفعلو اؼبؤسسة األدبية ىو التجاىل كاالستهزاء ألف ىذا
اؼبوقف يؤدم إذل اإلمعاف يف هتميش األدب يف عادل التكنولوجيا اؼبقبل''.

4

ؽبذا السبب قرر الناقد <أضبد فضل شبلوؿ> أف يضيف ملكة التعامل مع اغباسوب ،كدخوؿ عادل
اإلنًتنت إذل دكلة األدب اليت ربكمها ملكة اإلنتاج كالتذكؽ كالنقد ،كىذا أكرب داعم للعبلقة اليت ذبمع األدب
بالتكنولوجيا الرقمية ،كاليت أفرزت أشكاال تعبَتية جديدة تصطبغ بصبغة العصر الرقمية.
كعليو انتقلت عملية الكتابة اإلبداعية من عادل الورؽ كاغبرب إذل عادل اغباسوب كالنقاط الضوئية،
''كربولت الصفحة من صفحة صماء إذل شاشة عرض مضيئة ،كدل تعد الكلمة ىي الوسيلة الوحيدة اؼبتاحة
 1عناق الثقافة األدبٌة بالتكنولوجٌا ،حسام الخطٌب ،مرجع سابق.
 2األدب والتكنولوجٌا وجسر النص المفرع ،د .حسام الخطٌب ،مرجع سابق ،ص.20
 3أدباء اإلنترنت .أدباء المستقبل ،أحمد فضل شبلول ،مرجع سابق ،ص.170
 4األدب والتكنولوجٌا وجسر النص المفرع ،د.حسام الخطٌب ،مرجع سابق ،ص.10
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للتعبَت ،فقد عرضت التكنولوجيا كسائطها اؼبتعددة يف عملية الكتابة ،فأصبح باإلمكاف إضافة الصوت
كاؼبوسيقى ،الصور كالرسومات ،كلقطات الفيديو ،كربريك كلمات النص يف فضاء الشاشة ،كالتبلعب باأللواف
كاإلضاءة ،1''..فتكنولوجيا اؼبعلومات ألغت اغبدكد الفاصلة بُت الفنوف على اختبلفها ،كظبحت بامتزاجها


بفضل ما أتاحتو من كسائط متعددة « »Multimédia

كمن شبة ظهر إذل الوجود منوذج أديب جديد يطل من خبلؿ الشاشة الزرقاء ،كحيمل صفات الوسيط
الذم أنتجو ،استخدمت لو مصطلحات شىت ،بناء على درجة استفادتو من اإلمكانات اليت تتيحها لو
التكنولوجيا ،كبالنظر العتبارات أخرل تعود ؼبستخدـ ىذا اؼبصطلح أك ذاؾ؛ فهو "األدب االفًتاضي

–

" ،"Littérature virtuelleاألدب اؼبعلوماٌب – " ،"Littérature informatiqueاألدب
اإللكًتكين – " ،"Littérature électroniqueاألدب الرقمي – "Littérature numérique
"األدب التفاعلي –  .."Littérature interactiveإخل.
كينبغي التأكيد على أف تكنولوجيا اؼبعلومات ألقت بظبلؽبا على صبيع أطراؼ اؼبنظومة اإلبداعية ،إذ
بفضلها ربرر اؼببدع من القيود اليت كبلتو ّٔا ثقافة اؼبطبوع كصبود الورؽ ،لينطلق يف فضاء البلخطية كالتشعب،
كانعكس ذلك على طبيعة النص األديب الذم أصبح يتشظى كيتشعب كيتناص بناء على ما تتيحو لو
تكنولوجيا اؼبعلومات ،كتعددت بذلك أشكاؿ بنيتو كفقا لًتكيبة شظاياه اليت زبتلف من متلق إذل آخر؛
فالتكنولوجيا اعبديدة دل تؤازر اؼببدع فحسب'' ،بل – كقفت كبشدة – جبانب اؼبتلقي أيضا  :حي ػ ػػث كفػ ػػرت
لػ ػػو العديػ ػػد من الوسائل اليت سبكنو من التفاعل مع العمل الفٍت ،كتنمية حاسة التذكؽ لديو ،كتكثيف عملية
شعوره باؼبتعة .إف غاية تكنولوجيا اؼبعلومات ،ىي ربويل اؼبتلقي من مستقبل سليب ،إذل مشارؾ إجيايب
باستطاعت ػػو أف ينفػ ػػذ إذل أعماؽ العمل الفٍت ،كأف يسهم يف صنعو كمداكمة ذبديده 2 ''..من خبلؿ العمليات
اليت يقوـ ّٔا ،كىو يبحر بُت العقد ليشكل النص بالطريقة اليت تفيده؛ فالنموذج األديب اعبديد حباجة إذل متلق
يتقن أجبديات اغباسوب ،ليتمكن من الولوج إذل داخل النص اؼبًتابط كتفكيكو ٍب إعادة تركيبو حسب ذكقو.
 1أدوات الكتابة وماهٌة اإلبداع ،من النقش على الحجر إلى الكتابة بالوسائط المتعددة ،إٌمان ٌونس ،مجلة الحصاد ،ع ،2011 ،1
ص.45
الوسائط  :ج وسٌط ،تستعمل للداللة على أدوات أو وسائل التواصل بٌن الناس مثل الجرٌدة ،المذٌاع ،األسطوانة ،الكتابة،
التلفزة ،اإلنترنت ..وحٌن تكون موصولة بـ «المتعددة» تستعمل فً مجال السمعً البصري والمعلومٌات للداللة على توظٌؾ
األصوات والصور والخطاطات ومقاطع الموسٌقى فً آن واحد.
من النص إلى النص المترابط ،سعٌد ٌقطٌن ،مرجع سابق ،ص ( 267-266بتصرؾ).
 2الثقافة العربٌة وعصر المعلومات ،نبٌل علً ،مرجع سابق ،ص.490
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لذا بات من الضركرم التأسيس ''لنظرية أدبية صبالية جديدة تستوعب اؼبتغَتات اليت أؼبت باإلبداع
األديب 1''..بولوج األلفية الثالثة ،اليت تشهد سيطرة الثقافة الرقمية على كل مناحي اغبياة ،مشكلة ملمحا فبيزا
للعصر اغبارل.
كضمن ىذا الوسط الثقايف اعبديد ترعرع األدب ،فأصبح يوظف كل ما تزكده بو تكنولوجيا الوسائط
اؼبتعددة ،معتمدا على اللغة أكالٍ ،ب الصورة كالصوت كاغبركة ،موظفا تقنية النص اؼبًتابط للوصل بينها ،كصبل
جيمع بُت فنية األدب كعلمية التكنولوجيا ،فتم بذلك االنتقاؿ إذل مرحلة جديدة يف إنتاج كتلقي العمل
األديب ،استوجبت تنظَتا أدبيا جديدا ،ديكن من التعامل مع البلخطية كالتشظي..
بناء على ما سبق ديكن القوؿ  :إف األدب اعبديد ىو اؼبعوؿ عليو لتمثيل العصر اغبارل ،كال سبيل
إذل ذلك إال دبواكبتو التطورات التكنولوجية اؼبتسارعة ،كاستفادتو منها بالقدر الذم حيفظ لو أدبيتو ،كيبعد عنو
شبح العزلة كالتهميش ،كلن يكوف ذلك إال بتجديد الذىنية العربية خاصة اليت ما تزاؿ تنظر إذل ىذا األدب
نظرة اػبائف من كل جديد ،يف الوقت الذم قطع الغرب مسافة كبَتة يف ىذا الشأف.

 1اإلبداع التفاعلً والثقافة العربٌة ،قراءة فً مسألة المرجعٌة ،أ .عمر زرفاوي ،مجلة النص والناص ،مجلة علمٌة محكمة تصدر
عن قسم اللؽة واألدب العربً ،جامعة جٌجل ،ع ،08مارس  ،2008ص.171
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تمهيد :
التطور ظبة من ظبات الوجود اإلنساين ،كألف األدب مرآة ىذا الوجود يسَت جنبا إذل جنب مع
اإلنساف؛ فبل غرابة إذا أف يتطور بتطوره ،كيستلهم منو أدكاتو التعبَتية فضبل عن أفكاره كمواضيعو.
ٍب إف العارؼ بتاريخ األدب – نثره كشعره – يدرؾ منزلة الشعر من النفوس إذ ''كاف متنفسا ككثيقة
يف الوقت نفسو؛ فأكذل االكتشافات اآلركيولوجية كانت قد عثرت على األلواح السومرية ،كمن بينها كانت
«ملحمة كلكامش » كباػبط اؼبسمارم ،كقد صيغت شعرا ،كىي تبحث عن سر اػبلود لئلنسافٍ ،ب عثرت
التنقيبات األثرية على «اؼبلحمة البابلية» كأيضا مصاغة شعرا''..

1

مر الشعر بعدة
إ نذا كاف للشعر التعبَت الوجداين َّ
عما خياجل النفس دبسراهتا كانتكاساهتا؛ بالطبع َّ

ف عنده يف كل مرحلة ؼبعرفة أثرىا عليو ،كحقيقة
مراحل زبتلف اختبلفا جوىريا فيما بينها ،لذا استحق أف يػيتىػ ىوقَّ ى

ما استفاده من اؼبرحلة اعبديدة اليت سبثل تطورا كانتقاال من طور إذل آخر.

أوال  :رؤية في مسار الشعر :
عرؼ الشعر ثبلث مراحل تبعا لطريقة عرضو ،كاستنادا إذل مراحل تطور الفكر البشرم ،اليت ػبصها
<رجييس دكبريو 1940( Régis Debray -ـ  -؟) > يف كتابو (اؼبيديولوجيا أك علم اإلعبلـ) يف ثبلثة
ؾباالت  :آّاؿ الشفوم ،آّاؿ اػبطي ،آّاؿ التلفازم.

2

فلخصت اؼبراحل اليت مر ّٔا النص يف:اؼبرحلة
أما الناقدة التفاعلية <د .فاطمة الربيكي >َّ ،
الشّْفاىية ،اؼبرحلة الكتابية ،كاؼبرحلة اإللكًتكنية ،كاختارت أف تصف اؼبرحلة الثانية بالورقية ،لتصبح :
 الكتابية كمقابل للشفاىية.3

 -الورقية كمقابل لئللكًتكنية.

بناء على ىذا ديكن القوؿ إف اؼبراحل اليت مر ّٔا الشعر خبلؿ دكرة حياتو ىي :

 1الرٌادة الزرقاء .دراسات فً الشعر التفاعلً الرقمً ،تبارٌح رقمٌة أنموذجا  ،أ .ناظم السعود ،مطبعة الزوراء ،العراق ،ط: 1
 ،2008ص.253
 2للمزٌد ٌنظر '' :بٌن عصر البالؼة اإللكترونٌة ومجرة ؼوتنبرغ  :ما مستقبل المكتوب ؟'' ،تركً علً الربٌعً ،مجلة الجزٌرة
الثقافٌة ،ع  ،187سنة  ،2007على الرابط http://www.al-jazirah.com.sa/culture/19022007/Fadaat15.htm :
،2006 :1
 3للمزٌد ٌنظر :مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،المركز الثقافً العربً ،الدار البٌضاء ،المؽرب ،ط
ص 17وما بعدها.

22
18

 - 1المرحلة ِّ
الشفاىية :
عرؼ إنساف العصور القددية الكبلـ الشفاىي ،فكاف كسيلتو للتواصل مع بٍت جنسو ،حيث
"استطاعت آّتمعات البشرية يف مراحلها األكذل من التشكل اغبضارم أف تستثمر الطاقة الشفاىية يف ربقيق
تواصلها الربغماٌب كاعبمارل ،1 "..إذ دل يكن غَت تبادؿ األصوات متداكالن بُت الناس ،إال أف ذلك دل يقف
حائبل بُت اإلنساف كاإلبداع؛ حيث ترؾ ركائع أدبية على درجة عالية من اعبودة الفنية ،كالصياغة اللغوية،
كالتصوير الدقيق ؼبختلف مناحي اغبياة آنذاؾ ،ربار العقوؿ إذل اليوـ من تلك الركائع اػبالدة؛ ؼبا تنطوم عليو
من طاقات تعبَتية كفنية إذا ما قورنت بظركؼ إنتاجها؟ ! يف ىذه اؼبرحلة ''يضطلع اؼبتكلم بإنتاج النص ،كيقوـ
الراكم بنقلو كاالنتقاؿ بو يف الزماف كاؼبكاف .يف ىذا االنتقاؿ يتم نقل النص من شفة إذل آذاف إذل ذاكرة تظل
ربتفظ بو كىي تستدعيو يف ـبتلف اؼبناسبات مشكلة بذلك عملية نقل متواصل من جيل إذل جيل''

،2

فالشعراء األكائل كانوا يلقػػوف قصائدى ػػم مشافهة ،ليحفظها ال ػ ػػركاة كينقلوىػػا ،كىػػذا ما جعػل بعض الباحثيػ ػػن
يف تاريخ األدب يشككوف يف حقيقة ما خلفتو الثقافة العربية الشفاىية من أعماؿ أدبية ،فظهرت قضية
«انتحاؿ الشعر اعباىلي» كاليت اكتملت خيوطها مع <د .طو حسُت > يف كتابو (يف الشعر اعباىلي) ،حيث
كاف من بُت اؼبشككُت يف صحة نسبة الشعر اعباىلي ألصحابو من شعراء اعباىلية..

3

كالثقافة الشفاىية ترتكز بنسبة كبَتة على الذاكرة اإلنسانية ،إذ اعتمدكىا يف ''نقل مركياهتم شفاىيا
بصدد ـبتلف أجناس الكبلـ اليت أحبوىا ،كرأكىا ذبسد أحبلمهم كأفكارىم ،كظلوا يتوارثوف تداكؽبا شفاىيا
4
اؼبتداكؿ ،كسعتها
عرب السنُت ، ''..فكاف حجم اؼبعارؼ اليت ديتلكوهنا يتحدد تبعا لقدرة الذاكرة على حفظ ى

يف زبزينو.

تسهل حفظو كتداكلػػو؛ فإنػ ػػو ن ػ ػػاؿ القس ػػط األكف ػ ػػر
كحيث أف الشعر يتميز خباصيتو اإليقاعية اليت ّْ
من االىتماـ ،كدبا أف القصائد آنذاؾ كانت تعتمػػد اؼبشافهػ ػػة كالسمػ ػ ػ ػػاع إنتاجػ ػػا كتلقي ػ ػ ػػا حيث تلقى إنش ػ ػ ػػادا
يف األسواؽ كاؼبهرجانات اليت تقاـ سنويا ،كيف اغبركب أيضا ،فيقوـ الركاة حبفظها كنشرىا ىنا كىناؾ..؛ فإف

إبداع تفاعلً لتأمٌن ذاكرة جمعٌة ،سالم محمد البناي ،مطبعة الزوراء ،العراق ،ط:1
 1من الخطٌة إلى التشعب .مراجعة مشروع
ٍ
 ،2009ص.30
 2النص المترابط ومستقبل الثقافة العربٌة ،سعٌد ٌقطٌن ،مرجع سابق ،ص.144
 ابن سالم الجمحً فً كتابه (طبقات فحول الشعراء) و مصطفً صادق الرافعً فً كتابه (تارٌخ آداب العرب)..
 3للمزٌد ٌنظر :الشفاهٌة والكتابٌة ،والترج أونج ،تر :د.حسن البنا عز الدٌن ،مرا  :د .محمد عصفور ،عالم المعرفة  ،المجلس
الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،الكوٌت،ع  ،182أبرٌل  ،1994ص  12وما بعدها.
وأٌضا  :فً الشعر الجاهلً ،د.طه حسٌن ،دار المعارؾ ،تونس ،ط.1998 : 2
 4من النص إلى النص المترابط .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً ،سعٌد ٌقطٌن ،مرجع سابق ،ص.177
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الصوت كاف العنصر الفٍت األبرز يف التشكيل الشعرم ،حيث عبأ الشاعر إذل ''كسائل فوؽ لغوية

Extra-

 linguisticللتأثَت كالتلوين الصوٌب من خبلؿ النرب كالتنغيم كمط الكبلـ كاقتضابو ،كما يصاحب اغبديث
من حركات الوجو كاليدين كالعينُت 1''..كلكل منها دكره يف ربديد اؼبعٌت.
عرض
كألف الذاكرة اإلنسانية قاصرة عن حفظ كزبزين صبيع اؼبعارؼ ،فإف اإلبداع اؼبتداكؿ شفاىيا يم ٌ

للضياع كالنسياف مع مركر الزمن؛ ىذا ما دفع اإلنساف إذل البحث عن كسيلة أخرل ربفظ لو موركثو ،كتكوف
أكثر فاعلية يف التواصل.

 - 2المرحلة الكتابية «الورقية» :
مع تطور حياة اإلنساف كاتساع رقعة آّتمعات البشرية كانتقاؽبا من منط البداكة إذل اغبضارة تراكمت
اؼبعارؼ ،كدل تعد الذاكرة تقول على ضبلها؛ فكاف البد من إجياد كسيلة أقبع غبفظ الًتاث الثقايف كالعلمي من الضياع
كاالندثار ،كضماف سبل أكثر فاعلية للتواصل بُت األفراد؛ من ىنا ًب اخًتاع الكتابة بوصفها عملية ربويل
النص من صورتو السمعية الشفاىية إذل صورتو اػبطية الكتابية  ،ليكوف االنتقاؿ '' من

«الركاية الشفوية »

كالتداكؿ اؼبباشر عرب األذف إذل «التدكين» الذم يضمن التواصل بواسطة العُت عرب عملية القراءة ،كاالحتفاظ
بالنص كزبزينو من خبلؿ «اؼبخطوط» مدة طويلة من الزماف''..

2

الكتابة إذا حركت الكبلـ من العادل السمعي إذل عادل الرؤية؛ لتحدث ربوال يف الكبلـ كالفكر معا،
ألف اخًتاع الكتابػ ػػة َّ
مكػ ػػن اإلنس ػػاف من التوص ػ ػػل إذل أفك ػػار معق ػػدة كؾبػ ػػردة ،فبعػػد أف سعى يف كقت سابق
إذل ابتداع أصناؼ من الكبلـ يسهل حفظها كتداكؽبا ،كذبذب انتباه السامعُت إليها؛ فكانت اؼببلحم
كاألساطَت كاغبكايات كالشعر ،..أصبح يفكر يف قضايا أكثر ذبريدا كموضوعية

«اؼبنطق ،الرياضيات،

الفلسفة.»..
ك مضت االكتشافات قي يد نما لتطوير الكتابػػة اليت كانػػت '' يف بداية عهدىا عبارة عن صور ترسم

على اغبجر كتوحي سباما دبا رسم فيها .كيف مرحلة أكثر تقدما تطورت إذل صور رمزية توحي دبعٌت معُت ،..كفبا
الشك فيو أف ىذه الرموز كانت صعبة الفهم لعامة الناس ،فسارعوا إذل استعماؿ رموز توحي بأصوات معينة،
كىذه الرموز الصوتية كانت خطوة أساسية إذل األماـ لتطوير الكتابة''..

3

 1العرب وعصر المعلومات ،د .نبٌل علً ،مرجع سابق ،ص .276
 2من النص إلى النص المترابط .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً ،سعٌد ٌقطٌن ،مرجع سابق ،ص .178
 3رواٌة الواقعٌة الرقمٌة ،تنظٌر نقدي ،محمد سناجلة ،مرجع سابق ،ص 181-180
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بعد ىذه السَتكرة اؼبنطقية يف تاريخ الكتابة ،جاء دكر الفينيقيُت الذين ابتكركا األجبدية الفينيقية
حوارل  1100ؽ.ـ ،كىي ؾبموعة من اغبركؼ سبثل أصواتا معينة؛ فأسسوا للكتابة يف الشرؽ كالغرب ،لتنبثق
باقي أجبديات العادل من رحم الفينيقية.
كلقد كاف التطور يف شكل الكتابة مصحوبا جبهود كبَتة من أجل تطوير أدكاهتا كاؼبواد اليت ربويها؛
الرؽ..
فكتب اإلنساف قدديا على ألواح فخارية كأخرل خشبية ،كما استعمل الرقم الطينية ،كأكراؽ الربدم ،ك ّْ
ليضمنها أرقى ما جادت بو قرحيتو ،مستمدا كل أدكاتو تلك فبا أتاحتو لو الطبيعة.
ٌ

كسارت عجلة التاريخ قدما إذل األماـ ،لتتمكن اآللة البشرية من اخًتاع كسيلة أخرل أكثر فاعلية؛

فكانت صناعة الورؽ من طرؼ الصينيُت ثورة يف حد ذاهتا ،ليتحرر األدب عامة -كالشعر على كجو
اػبصوص -من سيطرة الذاكرة البشرية ا﵀دكدة ،كازدادت أمهية الكتابة بعد اخًتاع
 >Johannes Gutenbergأكؿ ماكنة للطباعة ،كاليت يعتربىا

<يوىانس غوتنربغ-

<دكبرييو> البداية اغبقيقية لعصر

الكتابة '' فمن الرحم التكنولوجي ؼبطبعة غوتنربغ ،كلد الكتاب كالصحيفة كاؼبثقف''..

 ،1على أف البداية

اغبقيقية لعصر الكتابة عندنا كبن اؼبسلمُت كانت مع بدايػة صبع القرآف الكرًن ،كالذم سرع عملية االنتقػاؿ من طور
الشفاىة إذل طور الكتابة.
يطور إبداعاتو؛ فظهرت أجناس
كؼبا اطمأف اإلنساف إذل أف موركثو لن يضيع بفضل التدكين ،راح ّْ
أدبية جديدة ،كانت ؿبدكدة التداكؿ يف مرحلة سابقة لصعوبة حفظها ،على رأسها الركاية ،كما عرؼ الشعر
تطورا كبَتا؛ حيث خف الًتكيز على عنصر اإليقاع فيو ،بعد أف كاف ضركريا لتسهيل اغبفظ ،فظهرت أشكاؿ
شعرية جديدة سبثلت يف شعر التفعيلة ،كقصيدة النثر ..كعلى الرغم من عجز الكتابة عن نقل مؤثر صوٌب
مصاحب للنص الشعرم إال أف ىذا األخَت حظي خبطوط كرسوـ عززت من تأثَت الكلمة ،فأصبح اػبط
كعبلمات الًتقيم كالبياض ..كغَتىا من العبلمات اػباصة بالكتابة مكونات ذات داللة ،كبات غياب أحدىا
يفق ػػد النػص ج ػ ػػزءا من داللت ػػو ،كىن ػػا فقط ديك ػػن اغبديث عن الشعر الكتػ ػػايب الذم تصبح الكتابػ ػ ػػة عنصػ ػرا
من عناصر بنائو الفٍت.
ك يكمن فضل الكتابة يف حفظ الفكر اإلنساين ،يف أف ''الكتاب يقرأ بكل مكاف ،كيظهر ما فيو
ً
تفاكت ما بُت األعصار ،كتباعد ما بُت األمصار ،2''..فلوال الكتب
كل لساف ،كيوجد مع كل زماف ،على
على ّْ
" 1بٌن عصر البالؼة اإللكترونٌة ومجرة ؼوتنبرغ :ما مستقبل المكتوب؟" ،تركً علً الربٌعً ،مرجع سابق.
 2كتاب الحٌوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقٌق وشرح  :عبد السالم محمد هارون ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البابً الحلبً ،وأوالده ،مصر ،ط ،1965 : 2ج ،1ص.85
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لضاع األدب كطوتو يد النسياف.
إذ دل يعد األمر يتعلق بتسجيل اؼبوركث الثقايف كاؼبعريف كحفظو إمنا تعدل ذلك إذل نشر ـبتلف
العلوـ كاؼبعارؼ ،كنقلها ىنا كىناؾ بفضل ما أتاحتو الطباعة من إمكانات نشر كتوزيع الكتب يف كل و
حدب
كصو و
ب ،كما لبث الكتاب أف تربَّع على عرشو حىت ظهر منافس جديد بدأ يزاضبو اؼبكاف كالزماف معا؛ يتعلق
ىٍ
األمر جبهاز اغباسوب كمن بعده الشبكة العنكبوتية ،كبالتارل دخوؿ مرحلة جديدة.

 - 3المرحلة اإللكترونية :
شهد القرف اؼباضي انتقالة مهمة على مستول اغباضن اؼبادم ،من حضارة الورؽ إذل حضارة
التكنولوجيا كاإللكًتكنيات ،فكاف ظهور الوسيط اإللكًتكين ''كما اقًتحو من آلة تسمى اغباسوب أداة ػبزف
كصبع كفهرسة كأرشفة كل اؼبدخبلت اغبسية اليت تستحيل يف ضوء نظاـ العد الثنائي(  )1/0إذل أرقاـ يعاد بثها
من خبلؿ الشاشة على نفس ىيأة اإلدخاؿ ٍب كانت شبكة اإلنًتنت فضاء يستطيع ذلك الوسيط التعامل
معو ..فيختزؿ الزماف كخيتزؿ اؼبكاف ليكوف العادل قرية صغَتةٍ ،ب جاء دكر األدب كالفن ليعانق التكنولوجيا
كيفيد من إفرازىا للوسيط''..

1

اخًتاع اغباسوب إذا ،كظهور الشبكة العنكبوتية كانتشار براؾبها اؼبختلفة؛ أدل إذل دخوؿ اإلنساف
مرحلة فكرية جديدة ،من شأهنا أف سبنحو فرص إنتاج أجناس أدبية تتوشح بوشاح العصر ،كما يوفره من إمكانات
لبناء مستقبل رقمي ضخم؛ فاإلنساف إذا ما ''استعمل أدكات عصره يكوف من أبناء عصره ال ؿبالة ،لكن
الذم يتمسك بأدكات عصر فائت فهو جامد على ما فات حتما ،ىذه اعبدلية اليت ما انفكت تتصارع يف كل
عصر كحُت؛ ليقاتل مؤيدك الفريق األكؿ مؤيدم الفريق اآلخر ،لكن اؼبعرفة اغبقة تلك اليت ديكن أف تتعايش
مع النمطُت بأف تدعو إذل اعبديد مع احًتاـ القدًن ،فكل جديد فرع ؼبا فات ،كإالَّ ال يكوف النمو طبيعيا'' ،2
كال ديكن أف يلغي ىذا الوافد اعبديد اؼباضي القدًن ،فاغبضارة اإلنسانية تبٌت على الًتاكم الثقايف ،لذا لن تلغي
الكتابة اإللكًتكنية أصالة اػبط على الورؽ.
ٍب إف إنساف األمس أبدع مثلما يبدع إنساف اليوـ ،ىع َّرب يك هل عن ىواجسو كأفكاره بطريقتو ،كاعتمادا

على ما أتاحو العصر من إمكان ػػات؛ كم ػػا أف التغٍت باإلرث الشّْفاىػػي كالرصيد الورقي ال ديكن

– بأم حاؿ

 1القصٌدة التفاعلٌة الرقمٌة وإشكالٌة التجدٌد فً الشعر العربً ،سالم محمد البناي ،سلسلة تبارٌح  ،مطبعة الزوراء ،العراق،
ع ،2ط ،2009 :1ص.30
 2األدب التفاعلً الرقمً ،الوالدة وتؽٌر الوسٌط،د .إٌاد إبراهٌم فلٌح الباوي ،و د .حافظ محمد عباس الشمري ،مطبعة الٌمامة،
بؽداد ،ط ،2011 :1ص.4
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ص ٍرح رقمي؛ إذ كل شكل من ىذه األشكاؿ يعد ثورة كجديدا
من األحواؿ -أف يقف يف طريق السعي لتشييد ى
يف كقتو ،كقياسا إذل ما قبلو.

كعلى الرغم من أف عمر الوسيط اعبديد عمر طفولة إذا ما قيس بوسيط الطُت أك اغبجر أك الورؽ،..
إال أنو سرعاف ما احتول صبيع الفنوف كاآلداب بكل أشكاؽبا ..'' ،كأرل أف اؼبمكنات اعبديدة ؽبذا االرتباط
بُت الوسيط اعبديد كعملية اإلنشاء األديب توميء إذل تشكل جديد لؤلدب عامة كللشعر خاصة .كىو تشكل
يتجاكز كل ما ىو مألوؼ ..فاختبلؼ الوسيط من الورؽ إذل الشاشة الزرقاء كجهاز اغباسوب كاإلنًتنت ،أثر
يف طبيعة اإلنشاء الشعرم من حيث أهنا دل تعد ؿبض فن كبلمي فحسب إمنا اقًتنت جبملة من الفنوف البصرية
كالرسم كالنحت كالتصوير السينمائي ،كالفنوف السمعية ،1 ''..فتكنولوجيا اؼبعلومات ألغت اغبدكد الفاصلة بُت
الفنوف على اختبلؼ أجناسها ،كفتحت الباب أمامها لتمتزج يف كل موحد مشكلة لوحة فسيفسائية.
ديكن التسليم إذا بوالدة جنس أديب جيمع بُت فنية األدب كعلمية التكنولوجيا ،كىو انعكاس طبيعي
للمرحلة اعبديدة اليت يشهدىا إنساف ىذا العصر ،بعد مغادرتو عاؼبو الواقعي إذل عوادل افًتاضية تتيحها الشبكة
العنكبوتية ،ىذا العصر الذم يدعوه <دكبرييو> «عصر الصورة كالكتابة الرقمية».

 1القصٌدة التفاعلٌة الرقمٌة ودخول العصر .االستشعار والقبول ،ناظم السعود ،سلسلة تبارٌح  ،مطبعة الزوراء ،العراق،ع ،4
ط ،2009 :1ص.50-49
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ثانيا  :ماىية «الشعر التفاعلي الرقمي– »Poésie numérique interactive

قبل التطرؽ إذل مفهوـ ىذا اعبنس األديب ،كشركط إنتاجو كتلقيو ،ال بأس من إطبللة سريعة على لفظة
«التفاعلية» لتتضح الصورة كيرفع اللبس..
« - 1التفاعلية  » Interactivité -تعريف وتأصيل :
تصطبغ «التفاعلية» بصبغة الشمولية ،إذ أهنا ظبة من ظبات الوجود اإلنساين ،إف يف عاؼبو الواقعي
أك االفًتاضي؛ فاؼببدع مطالب بالتفاعل مع اغبياة حىت يتمكن من ربريك أداة إبداعو (كلمتو ،ريشتو،
يعي سباما ما
حاسوبو )..،بالصورة اليت ذبعل فنو يعرب عن رؤيتو للوجود ،كما أف اؼبتلقي ّّ
مدعو إذل ذلك ،حىت ى
يقرأ ،أك يسمع ،أك يشاىد..

أ .تعريفها :
يكمن معٌت التفاعلية يف التبادؿ كالتشارؾ بُت طرفُت ،ذلك أف '' كلمة  Interactivitéمركبة
من كلمتُت يف أصلها البلتيٍت ،أم من الكلمة السابقة (

 )Interكتعٍت بُت أك يف ما بُت ،كمن الكلمة

( )Activusكتفيد اؼبمارسة يف مقابل النظرية ،1 ''..فيصبح معٌت «التفاعلية» فبارسة بُت اثنُت؛ أم تبادؿ
كتفاعل فيما بينهما.
كنتيجة للتقدـ اؽبائل الذم تشهده التكنولوجيا الرقمية أصبح تداكؿ مفهوـ

«التفاعلية» من قبل

الصحفي مرتبطا بالوسائط اؼبتعددة ،إذ ال تذكر ىذه إالَّ كتتبعها تلك؛ ىي إذا
الوسط الفكرم كالعلمي ك ّْ
''ليست مصطلحا أدبيا أك إنًتنتيا أك تكنولوجيا كحسب ،كال جيب أف تؤخذ داللة اللفظة على ىذا الوجو
فقط ،بل جيب أف نتعامل معها على أهنا منط حياة ،ككسيلة للتعامل مع األمور اؼبختلفة اليت سبر على الفرد
بصورة يومية ،فمن كاف شأنو التفاعل مع كل تفاصيل حياتو البد لو أف يتفاعل على كبو ال إرادم مع ما يقدَّـ
لو من نصوص أدبية أك غَتىا''..

2

لذا باتت «التفاعلية» مطلبا مهما يف اغبياة األدبية اعبديدة اليت ديتزج فيها األدب مع التكنولوجيا؛
ألهنا ''توفر أجواء و
تلق ال تقوـ على االستقباؿ فقط ،بل التفاعل اغبي بُت منتج النص كاؼبتلقي من خبلؿ آلية
التلقي عرب استعماؿ اغباسوب ،ليجرم التعامل مع الشكل الرقمي للنص األديب بوصفو قناة التعبَت عن بوح

 1التفاعلٌة فً اإلذاعة  :أشكالها ووسائلها ،د .خالد زعموم و د .سعٌد بومعٌزة ،سلسلة بحوث ودراسات إذاعٌة ،تونس ،ع ،61
ط ،2007 :ص.26
 2مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص .66
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الذات ،1''..كالتفاعلية ال تقتصر على األدب يف طوره اإللكًتكين ،إمنا ىي صفة مبلزمة لو عرب تارخيو الطويل؛
ألنو ال يكتسب كجوده إال بتفاعل اؼبتلقُت معو ،ىؤالء زبتلف طرقهم التفاعلية تبعا لظركفهم كعاداهتم
كنفسياهتم..
ىذا يعٍت  :أف اقًتاف األدب بالتكنولوجيا دل يكسبو صفة «التفاعلية» ،كإمنا اكتست ىذه األخَتة
حلة جديدة مع األدب اؼبقدـ من خبلؿ شبكة اإلنًتنت ''كالذم يعتمد على مقدار تفاعل اؼبستخدمُت
كاؼبتلقُت اؼبختلفُت معو ،كقدرهتم على اإلضافة فيو ،أك التعديل ،أك حريتهم يف اختيار الطريقة اليت تناسب كبل
منهم يف قراءتو كفهمو كتفسَته''  ،2الذم حصل إذا ،أنو بدخوؿ األدب عوادل التكنولوجيا أصبحت
«التفاعلية» ذات أبعاد جديدة دل تكن على عهد ّٔا فيما مضى ،فأصبح باإلمكاف اغبديث عن التفاعل مع
الوسيط «اغباسوب» ،كالذم يتطلب من اؼبتلقي إتقاف أحبدية اغباسوب ،كـبتلف الربامج كالتقنيات ،كذلك
التفاعل مع النص كفقا للوظائف اليت يطالب اؼبتلقي بالقياـ ّٔا حىت يتحقق التفاعل بينهما (النص كاؼبتلقي)،
كسًتد يف حينها.
ديكن القوؿ إذا  :إف التفاعلية عماد األدب يف طوره اإللكًتكين ،كىي االنتصار الكبَت للمعلوماتية .

ب -التفاعلية عند العرب والغرب :
كردت صيغة «تفاعل» للداللة على التفاعل الكيميائي الذم حيدث يف اؼبادة بفعل اغبرارة أك الكهرباء
أك كبومها ،3 ..ىذا من الناحية اللغوية ،أما اصطبلحا  :فإف بعض اؼبؤلفات اؼبهتمة بالعبلقة بُت األدب
كالتكنولوجيا تكاد زبلو من اإلشارة إذل أىم خاصية سبيز النصوص األدبية اعبديدة .على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر،
األستاذ <أضبد فضل شبلوؿ > يف مؤلَّفو (أدباء اإلنًتنت ..أدباء اؼبستقبل) تتبع العبلقة بُت األدب كشبكة
اإلنًتنت ،غَت أنو دل يتطرؽ إذل اػباصية التفاعلية اليت تطبع العبلقة بُت أطراؼ اؼبنظومة اإلبداعية .
كىناؾ إشارات إذل ىذه اللفظة يف بعض الدراسات العربية التكنوأدبية – إف صح القوؿ – فالدكتورة
<عبَت سبلمة > ترل أف التفاعلية تستخدـ ''عربيا لتقييم النصوص اؼبطبوعة اليت تتفاعل مع قارئها ،مع
اقتصار منط التفاعل على االنفعاؿ ّٔا ،غالبا ،أك التعليق عليها بصفتها منجزات تامة ،4 ''..كىذا االستعماؿ
يتعارض مع مصطلح «التفاعلية» الذم يرتبط بالوسيط اإللكًتكين .أما يف دراستها اؼبعنونة بػ (النص اؼبتشعب
 1مقدمة فً النقد الثقافً التفاعلً ،د .أمجد حمٌد التمٌمً ،كتاب – ناشرون ،بٌروت-لبنان ،ط ،2010 :1ص.33
 2مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص .58
 3المعجم الوسٌط ،مجمع اللؽة العربٌة ،جمال مراد حلمً وآخرون ،مكتبة الشروق الدولٌة ،مصر ،ط  ،2004 :4ص ،808
(بتصرؾ)
 4الشعر التفاعلً .طرق للعرض طرق للوجود ،د .عبٌر سالمة ،على الرابط
http://www.anaween.net/index.php?action=showDetails&id=97
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كمستقبل الركاية) فذكرت لفظة «التفاعلية» مقًتنة بػ «الركاية» ،أم الركاية التفاعلية  كاكتفت بذكرىا دكف
التعريف ّٔا.
أما يف الكتابات النقدية اؼبعاصرة عامة ،كاؼبهتمة منها جبماليات التلقي ،كبالنظريات اؼبنصبة حوؿ
اؼبتلقي خاصة ،فاستخدامها ؿبدكد إذ جاء يف كتاب (القراءة التفاعلية) أف ''التفاعل عملية تواصلية تتم بُت
نص قادر على أف يستوعب قارئو ،كقارئ قادر على أف يستوعب ىذا النص .كتلك مسألة ال ديكن أف
تتحقق إال بوجود مبدع كبَت ،أك نص فٍت متميز مدىش''

 ،1فهذا منوذج لبلستخداـ النقدم للفظة

«التفاعلية» يف الثقافة العربية.
كيعد تعريف <د .سعيد يقطُت > أقرب تلك االستخدامات إذل مفهوـ «التفاعلية» يف الثقافة
الغربية ،حيث يعرؼ التفاعل قائبل '':ىو ما يتمثل يف العمليات اليت يقوـ ّٔا اؼبستعمل كىو ينتقل بُت الركابط
لتشكيل النص بالطريقة اليت تفيده .كىو بذلك يتجاكز القراءة اػبطية اليت يقوـ ّٔا قارئ الكتاب اؼبطبوع .كلقد
ظهرت أعماؿ أدبية ،الركاية مثبل  ،أك فنية (األلعاب ،أك الدراما )..تقوـ على الًتابط بُت ـبتلف مكوناهتا،
كىي تنهض على أساس التفاعل أك القراءة التفاعلية 2 ''.فاؼبتلقي يستعمل العقد كالركابط بوصفها دكاال تقنية
يتعامل ّٔا مع النص ،كينتقل من خبلؽبا داخل العمل ،كذلك اعتمادا على ما يوفره الوسيط كيصممو اؼببدع.
كبعد ،فإف لفظة «التفاعلية» يف الثقافة العربية ال تزاؿ غامضة اؼبفهوـ؛ فهي دل ترؽ حىت اآلف
لتصبح مصطلحا..
أما يف الثقافة الغربية ''فتتخذ ىذه اللفظة حلة ـبتلفة ،كتقف على أرضية صلبة ثابتة ،كيكاد جيمع
اؼبستخدموف ؽبا يف الوقت الراىن ،كمنذ حوارل عشر سنُت خلت ،على داللة كاحدة ؽبا ،أك دالالت عدة
تدكر حوؿ ؿبور كاحد يف النهاية'' 3ىو عبلقة اؼبتلقي بالنص من خبلؿ الوظائف اليت يقوـ ّٔا.
إف اغبديث عن «التفاعلية» ىاىنا ،يؤدم بالضركرة إذل استحضار أىم األسس اليت قامت عليها
النظرية النقدية الغربية ،يف ستينيات القرف اؼباضي؛ كنظرية التلقي كنقد استجابة القارئ ،حيث نادت بضركرة
االلتفات إذل البعد التفاعلي بُت اؼبتلقي كالنص ،فاؼبتلقي مطالب ببناء النص كإنتاج معناه أثناء قراءتو لو ،كال
" نمط من الفن الروائً ٌقوم فٌه المؤلؾ بتوظٌؾ الخصائص التً تتٌحها تقنٌة النص المتشعب  HyperTextوالذي ٌستخدم
فً االنترنت لجمع المعلومات النصٌة المترابطة كجمع النص الكتابً بالرسوم التوضٌحٌة ،الجداول ،الخرائط ،الصور
الفوتوؼرافٌة ،الصوت ،نصوص كتابٌة أخرى ،وأشكال جرافٌكٌة متحركة ،وذلك باستخدام وصالت ،روابط تكون دائما باللون
األزرق ،وتقود إلى ما ٌمكن اعتباره هوامش على متن".النص المتشعب ومستقبل الرواٌة،د.عبٌر سالمة ،على الرابط :
http://www.almizher.com/n/3y/studies3/hyper.htm
 1القراءة التفاعلٌة .دراسات لنصوص شعرٌة حدٌثة ،إدرٌس بلملٌح ،دار توبقال ،الدار البٌضاء ،المؽرب ،ط ،2000 :1ص.06
 2من النص إلى النص المترابط .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً ،سعٌد ٌقطٌن ،مرجع سابق ،ص .259
 3مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص.60
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جيب أف يكتفي بدكر اؼبستهلك فقط ،فهو كحده من ديلك زماـ النص الذم ال يكتمل ،كال يظهر إذل الوجود
إال عندما يصل إذل اؼبتلقُت الذين يعكفوف على فهمو ،كتأكيلو كل حسب ظركفو كمستواه ..كبالتارل يصبح
للنص الواحد العديد من اؼبعاين اليت زبتلف من متلق إذل آخر ،كما زبتلف حىت عن نية اؼببدع الذم أنشأ
كضمنو معٌت معُت.
النصَّ ،
كمن ىنا شاع اغبديث عن موت اؼب ىؤلف ،كتعدد الػتأكيبلت ،كالنهايات غَت اؼبوحدة ،كالكتابة
ي
اعبماعية أك تعدد اؼببدع ،كالنص اؼبقركء كالنص اؼبكتوب ..كديكن القوؿ  :إف فكرة مشاركة اؼبتلقي يف إنتاج
النص اليت نادت ّٔا ىذه النظريات ،كجدت يف األدب التفاعلي الرقمي الذم يعتمد تقنية النص اؼبًتابط،
ميدانا خصبا لتطبيق ـبتلف األفكار.

1

بناء على ما سبق فإف التفاعلية ''أصبحت يف الثقافة الغربية اؼبعاصرة مصطلحا دارجا ،يستخدـ
بكثرة ،كدكف اضطراب غالبا ،يف الكتابة األدبية النقدية اليت تتخذ من التقاطع بُت األدب كالتكنولوجيا ؿبورا
ؽبا ، 2''..ليس ىذا كل شيء فآّاؿ ال يتٌسع ىاىنا لتتبعها كرصد كافة استعماالهتا ،خاصة يف النظريات
اؼبتجهة كبو القارئ أك اؼبتلقي.
كانطبلقا من فكرة أف السمة "التفاعلية" لؤلدب دل تكن مقًتنة بالوسيط الورقي على كبو ما اقًتنت
بالوسيط الرقمي ،ربدث <رنيو كوسكيما  >Raine Kosskimaa -عن الفرؽ بُت التفاعلية يف األدب
الورقي ،كمقابلتها يف األدب الرقمي ''فقاؿ نقبل عن <إسنب آرسيث –  >Espen Arsethبوجود أربعة
أنواع لوظائف اؼبتلقي  /اؼبستخدـ ،جيب توافرىا فيو أثناء قراءتو نصا حىت يصح كصفو بػ

«التفاعلية» ،كىذه

الوظائف ىي  :التأكيل ،كاإلحبار ،كالتشكيل ،كالكتابة 3 ''..ككل كاحدة تستدعي كجود األخرل كتكملها،
كسَتد اغبديث عنها بالتفصيل فيما بعد.
كذبدر اإلشارة ىنا إذل أنو ينبغي التمييز بُت :

«التفاعلية اؼبوضوعية » كزبتص بعبلقة اؼبتلقي مع

النص ،كىو يتنقل بُت عقده كركابطو مستثمرا كل اػبيارات التقنية اؼبتاحة أمامو ،كبُت

«التفاعلية الذاتية »

كتشَت إذل العبلقة بُت ـبتلف العناصر اؼبشكلة عبسد اؼبشهد التفاعلي ،حيث ''يتماىى فيو اؼبقركء كاؼبسموع
كاؼبرئي يف أم عقدة من عقد النص أك ركابطو ضمن اؽبيكل التشكيلي ؼبسارات النص التفاعلي الرقمي ليكوف
ذلك التماىي ىو العنصر اعبوىرم اؼبسؤكؿ عن خلق االنطباع األكرل للمتلقي الذم ينطلق منو إلعادة إنتاج
 1للمزٌدٌ ،نظر  :اإلبداع التفاعلً والثقافة العربٌة .قراءة فً مسألة المرجعٌة ،أ .عمر زرفاوي ،مرجع سابق ،ص
بعدها.
 2مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص .62
 3المرجع نفسه ،ص .64
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 171وما

النص ،أك اؼبشاركة 1''..إذ تتم مراقبة النصوص اؼبكتوبة كاؼبسموعة كاؼبرئية ،متحركة كانت أـ ثابتة؛ فكلما بدت
ىذه العناصر أكثر انسجاما كتفاعبل فيما بينها ،كانت استجابة اؼبتلقي أكثر فاعلية .دبعٌت آخر :تفاعل اؼبتلقي
مع النص ؿبكوـ دبدل تفاعل عناصر «الكلمة ،الصوت ،الصورة» داخل جسده.

 - 2القصيدة التفاعلية الرقمية: Poème numérique interactif -
أدل دخوؿ اغباسوب عادل اإلبداع األديب إذل ظهور نوع جديد من النصوص جيمع بُت فنيػة األدب
كعلمية التكنولوجيا ،ىو ما اصطلح على تسميتو يف األكساط األدبية كالثقافة الغربية بػ

« Interactive

 »literatureأك « »littérature Interactiveكمقػػابلػ ػػو العػ ػػريب «األدب التفػ ػػاعلػ ػػي » ،بػ ػػدأ يػ ػػدب
إذل األكساط األدبية كالنقدية العربية منذ سنوات.
كاألدب التفاعلي يف أبسط تعريفاتو  :جنس أديب جديد قوامو التفاعل كالًتابط ،يوظف معطيات
التكنولوجيا اغبديثة ،كيعقد قرانا بُت األدب دبسحتو الرقيقة كطبيعتو الوجدانية ،كبُت التكنولوجيا ذات الصبغة
الرقمية اآللية ،كمن ىنا استحق أف يسمى «اعبنس التكنوأديب»؛ ألنو ال يتأتى بعيدا عن التكنولوجيا ،كما توفره
لو من برامج زبصص لكتابتو.
ىذا اعبنس األديب إما أف يكوف شعرا أك قصة أك ركاية أك مسرحية ..كاليت ال تزاؿ كما عرفها الفكر
اإلنساين ،ما حصل فقط أهنا عرفت عناصر جديدة يف بنائها الفٍت كيف تلقيها ،فصارت تسمى حسب
مستول اعبدة فيها.

أ .القصيدة «اإللكترونية ،الرقمية ،التفاعلية» :
عند اغبديث عن التكنوأدب عامة كالشعر منو على كجو اػبصوص ،تًتدد ثبلثة مصطلحات ،يوحي
ظاىرىا أهنا ربمل اؼبعٌت ذاتو إال أف الواقع خبلؼ ذلك؛ فهناؾ فركؽ داللية بينها ،كيف ىذا الصدد ديكن
التمييز بُت :
 Electronic Poemأك

 .1القصيدة اإللكًتكنية كمقابلها الغريب :

Poème

électronique
 .2القصيدة الرقمية كمقابلها الغريب  Digital Poem :أك Poéme numérique
1

من الخطٌة إلى التشعب ،سالم محمد البناي ،مرجع سابق ،ص .93
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 .3القصيدة التفاعلية كمقابلها الغريب Interactive Poem :أك Poème interactif

1
-

ىذه الثبلثية تشًتؾ يف كوهنا تشَت إذل النص الشعرم اؼبقدـ عرب الشاشة الزرقاء (شاشة اغباسوب
طبعا) ،إال أهنا تفًتؽ عن بعضها من حيث أف األكؿ منها تنبع تسميتو من الطبيعة اإللكًتكنية للوسيط الناقل،
يف حُت يعتمد الثاين يف تسميتو على الصيغة الرقمية الثنائية (  )1/0اليت من خبلؽبا يتم التعامل مع النصوص
كمعاعبتها ،أما الثالث فيمنح اؼبتلقي فرصة أكرب للمشاركة كالتفاعل ،كفيما يلي تفصيل ذلك :
أ .1.القصيدة اإللكترونية  : Poème électronique -ما يبلحظ على ىذا اؼبقابل

العريب قلة شيوعو كتداكلو بالنظر إذل نسبة تداكؿ اؼبصطلحُت الباقيُت ،كيستخدمو اؼبهتموف مر ًادفا ؼبصطلح

«القصيدة الرقمية» أك بديبل عنو ،فالدكتور <عبد ا﵁ الفيفي > يف تسميتو لتجربة الشاعر <مشتاق عباس
مصرحا بأف صفة
معن> استبدؿ «القصيدة التفاعلية الرقمية » بػ «القصيدة التفاعلية اإللكًتكنية »ّْ ،
اإللكًتكنية ال تغٍت عن التفاعلية بأم حاؿ

2

صحيح أف اؼبصطلحُت «إلكًتكين» ك «رقمي» يشًتكاف يف الداللة العامة على النص اؼبقدـ عرب
شاشة اغباسوب دكف شركط أخرل ،إال أهنما يفًتقاف يف الداللة اػباصة'' ،فالنص اإللكًتكين ديثل اؼبرحلة
البدائية الحتضاف اغباسب اآلرل للنصوص اإلبداعية ،لذلك يبقى ىذا النص متسما باػبطية ألنو دل يستثمر
من تقنيات اغباسب اإللكًتكين سول احتضاف النص ،3 ''..كبالتارل ال ديكن أف يعوض «بالرقمي» ألف ىذا
األخَت يستعُت بتقنيات كإف كانت بسيطة إال أهنا ذبعلو ديثل اؼبرحلة الثانية من مراحل احتضاف النص بواسطة
اغباسوب.
«القصيدة اإللكًتكنية » إذا تنقل النص من عادل النشر الورقي إذل عوادل النشر اإللكًتكين ببل تعديل
أك إضافة ،حيث تبقى تلك القصائد نفسها ،ال يطرأ عليها أم تغيَت ال شكبل كال مضمونا؛ فتيقرأ قراءة خطية

متسلسلة كما على الورؽ ،كمناذجها عديدة منشورة عرب فضاءات شبكة اإلنًتنت يف عديد اؼبنتديات كآّبلت

األدبية.

 1القصٌدة التفاعلٌة وفروقاتها عن الرقمٌة واإللكترونٌة .مراجعات فً تثبٌت المنجز العربً،
النص التفاعلً( ،)2نادي المدٌنة المنورة األدبً ،ع ،34أبرٌل 2009م ،ص ( ،25بتصرؾ).
 2للمزٌد ٌنظر  :شعر التفعٌالت وقضاٌا أخرى .دراسة فً خطاب مشتاق عباس معن الشعري ،أ .د .عبد هللا بن أحمد الفٌفً،
دار الفراهٌدي للنشر والتوزٌع ،بؽداد ،ط ،2011 :1ص .104
 3فً رٌادة العرب التكنوأدبٌة ،من اإللكترونً والرقمً إلى الرقمً التفاعلً ،فاطمة البحرانً ،على الرابط :
http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=2305&view=previous
فاطمة البحرانً ،مجلة اآلطام،
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أ .2.القصيدة الرقمية  : Poème numérique -تبنت األستاذة <مرح البقاعي>
ىذا اؼبصطلح يف مقاؿ ؽبا بعنواف ( :القصيدة الرقمية  :الفن ىو التكنولوجيا الركح)  ،ك«الرقمية» تعٍت التقنية
اؼبعتمدة يف التعامل مع اؼبعلومات أيا كانت طبيعتها (كلمات ،صور ،أصوات) عرب نظاـ العد الثنائي ( ،)1/0
فمصطلح الشعر أك القصيدة الرقمية يشَت إذل النص الذم يستثمر تقنيات بسيطة فبا تتيحو التكنولوجيا،
حيث يستعُت بعناصر حركية ،كمؤثرات صورية أك صوتية ،لكنو يفتقد التشعب أك الًتابط الذم دينحو القدرة
على ذباكز النمط اػبطي؛ فهو ديثل اؼبرحلة الثانية من مراحل احتضاف النصوص بواسطة اغباسوب ،كتعد
قصائد الشاعر اؼبغريب <منعم األزرؽ > خَت مثاؿ على ىذا النوع من الكتابة الشعرية ،لبلطبلع عليها ديكن
زيارة موقع الدارة الزرقاء



أ .3.القصيدة التفاعلية  : Poème interactif -استعملت ىذا اؼبصطلح <د .فاطمة
الربيك ػ ػػي> يف كتأّا (مدخ ػػل إذل األدب التف ػػاعلي) ،فالشاعر ''إذا ذباكز الصيغة اػبطية ،اؼبباشرة ،كالتقليدية
يف تقدًن النص إذل اؼبتلقي ،كاعتمد بشكل كلي على تفاعل اؼبتلقي مع النص ،مستفيدا من اػبصائص اليت
تتيحها التقنيات اغبديثة ،تصبح القصيدة اليت يقدمها «تفاعلية» كتعتمد درجة تفاعليتها على مقدار اغبيز
الذم يًتكو اؼبب ػػدع للمتلقي ،كاغبريػ ػػة اليت دينحها إياه للتحرؾ يف فضاء النص ،دكف قيود أك إجبار بأم شيء،
أك توجيو لو كبو معٌت كاحد ككحيد''  ،1فمبدع ىذا النمط من الكتابة يستغل كل ما يتاح لو من أجل إخراج
النص من الدائرة الضيقة ،كتقدديو يف حلة جديدة تناسب الطابع الرقمي الذم أصبح يهيمن على ـبتلف
مناحي اغبياة اليوـ ،إذل أكرب عدد فبكن من اعبمهور الذم ألًف اعبلوس أماـ الشاشة الزرقاء لساعات طويلة
كفتح كتاب ليقرأ كلو جزءا يسَتا فبا ىو موجود بُت طيَّاتو !!
دكف ملل؛ فلم يعد قادرا على تىػ ٍر ًؾ عاؼبو ىذاً ،

معٌت ىذا  :أف النص التفاعلي ''يوجد يف كسط إلكًتكين ،كال ديكن أف يوجد يف غَت ىذا الوسط،

يوجد حُت ييعرض يف التػ َّّْو كالعرض اؼبسرحي أك اؼبوسيقي ،كطرقو للعرض ىي طرقو للوجود ،2 ''..فغياب ىذا

الوسيط اإللكًتكين «جهاز اغباسوب+شبكة اإلنًتنت » يؤدم ال ؿبالة إذل انتفاء صفة التفاعلية عن النص؛

ألهنا أصبحت صفة مبلزمة لو ،كبذا شاع مصطلح « الركاية التفاعلية »  « ،اؼبسرح التفاعلي »  « ،القصيدة
التفاعلية »..
 مجلة أدب وفن اإللكترونٌة على الرابط www.adabfan.com/criticism/751.html :
 على الرابط www.imezran.org :
 1مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق  ،ص .75
 2الشعر التفاعلً طرق للعرض طرق للوجود ،د .عبٌر سالمة ،مرجع سابق.
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بناء على ما سبق كاستنادا إذل آراء معظم النقاد التفاعليُت كالتكنوأدبيُت ،فإننا_ يقوؿ <د .عادؿ
نذير>_ '' :النعدـ اغبجة إذا شئنا أف ننحت مصطلحا خاصا ّٔذه الدراسة فنقوؿ
الرقمية» ،1''..كالسبب كراء ىذا االختيار يعود إذل أف استعماؿ مصطلح

«القصيدة التفاعلية

«القصيدة التفاعلية » أك «الشعر

التفاعلي» كحده ،جيعل األمر يم ٍلتىبسا ،كوف صفة التفاعلية مبلزمة للشعر منذ القدـ ،من منطلق أف الشعر

جوىره التفاعل؛ فقد يظن البعض أف اؼبقصود ّٔذا اؼبصطلح القصيدة يف صيغتها الورقية .لذا كاف من األجدر

اللبس..
إضافة لفظة «الرقمية» أك «الرقمي» حىت يتضح األمر ،كيرفع ي

ب -تعريف القصيدة التفاعلية الرقمية :

تعرؼ بأهنا "ذلك النمط من الكتابة الشعرية الذم ال يتجلى إال يف الوسيط اإللكًتكين ،معتمدا
َّ
على التقنيات اليت تتيحها التكنولوجيا اغبديثة  ،ك مستفيدا من الوسائط اإللكًتكنية اؼبتعددة يف ابتكار أنواع
ـبتلفة من النصوص الشعرية  ،تتنوع يف أسلوب عرضها  ،ك طريقػ ػػة تقدديها للمتلقػ ػ ػػي /اؼبستخػ ػ ػ ػػدـ  ،الػ ػ ػ ػػذم
ال يستطيع أف جيدىا إال من خبلؿ الشاشة الزرقاء  ،ك أف يتعامل معها إلكًتكنيا ،ك أف يتفاعػ ػ ػ ػػل معها ،
كيضيف إليها  ،ك يكوف عنصرا مشاركا فيها "

2

باختصار ال يتأتى عرضها ك استقباؽبا كرقيا  ،بل يتم اغبصوؿ عليها إم ػ ػ ػ ػػا على أق ػ ػ ػ ػ ػراص مدؾب ػ ػ ػ ػػة
« ،»CD-Rأك تبادؽبا بالربيد اإللكًتكين  ،أك من خبلؿ شبكة اإلنًتنت العاؼبية  ،يف عدد من اؼبواقع
آّانية ،كمن اؼبفيد اإلشارة إذل أف القصيدة التفاعلية الرقمية ال يشًتط فيها االرتباط دائما بشبكة اإلنًتنت ،
يكفي فقط اغبصوؿ على القرص ك التعامل معو من خبلؿ اغباسوب دكف االتصاؿ بالنت  ،فهي إذا " نص
عرض ك يقرأ ك يسمع أم يستقبل باغبواس اإلدراكية اؼبهمة يف عملية التواصل اإلنساين.ك سبكنو تلك
يي ى

التشكيلة األداتية بعزؿ اؼبتلقي عن كل ما ىو خارج النص  ،ألف كل ؿبفزات االنصراؼ عنو منشغلة بالتلقي ،

بصرا ك ظبعا  ،ك ال سيما إذا كاف السمع بوساطة اؽبيتفوف «ظباعات األذف البلصقة »" ،3فاؼبؤثرات السمعية
كالبصرية تندمج يف بنية النص  ،لتصبح عناصر بنائية مبلزمة لو أثناء العرض كبعده ،خبلفا ؼبا ىو شائع مع
النص الورقي  ،حيث أف اؼبعزكفات اؼبوسيقية ك كذا اؼبؤثرات الضوئية ك الديكورات اليت يستعُت ّٔا الشعراء

 1عصر الوسٌط .أبجدٌة األٌقونة .دراسة فً األدب التفاعلً الرقمً ،د.عادل نذٌر ،كتاب-ناشرون ،بٌروت ،لبنان ،ط،2010 : 1
ص.100
 2مدخل إلى األدب التفاعلً  ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص .77
 3القصٌدة التفاعلٌة الرقمٌة و إشكالٌة التجدٌد فً الشعر العربً  ،سالم محمد البناي  ،مرجع سابق  ،ص .35
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مثبل  ،يف أماسيهم الشعرية إلضفاء جو خاص أثناء اإللقاء  ،كلها زبتفي ،ك تنتفي تلك اؼبصاحبة دبجرد
انتهاء األمسية الشعرية؛ ألهنا عوامل خارجة عن بنية النص.
ٍب إف القصيدة التفاعلية الرقمية تستعُت " بكل ما ديكن أف يتوفر ؽبا من خبلؿ برامج اغباسوب
اؼبختلفة كاليت تتطور يوميا  ،ك لكنها عموما تستخدـ الصور الثابتة كاؼبتحركة كاألشكاؿ اعبرافيكية ،كاألصوات
اغبية ك غَت اغبية  ،ك كل ما من شأنو أف يبث شكبل جديدا من أشكاؿ اغبيوية ك التفاعل يف النص ،1 "..
ل ػ ػػذا تفقػ ػػد فنيتها ك عمقها اإلبداعي إذا ما ًب تقدديهػ ػػا بشك ػػل خطػ ػػي على ال ػػورؽ ؛ حي ػػث أنو م ػػن اؼبمكن
الصور  ،ك أف ترافق األصوات قراءة النص؛ إال أف طريقة عرضها ك قوة تأثَتىا تقل إذا ما
أف حيمل ي
الورؽ ى

قورنت ّٔا يف النص التفاعلي الرقمي الذم يبٌت أساسا على تقنية التفرع أك الًتابط ،حبيث يتفرع إذل نوافذ

عديدة يتم االنتقاؿ بينها بواسطة الركابط.
من ىنا يكتسب النص صفة التفرعية يف مقابل اػبطية مع النص الورقي  ،ك ىذا دينح اؼبتلقي حرية
أكرب يف اختيار نقطة البدء ك اػبتاـ  ،ك من ٍب االنتقاؿ عرب النوافذ كفق ما توفره تقنية النص اؼبًتابط؛ فإحباره
يف ثنايا النص جيعلو عنصرا مشاركا ك متفاعبل  ،أما فيما يتعلق بإضافتو إذل النص  ،فذلك يتحقق من خبلؿ
التعديل الربؾبي ك التصميمي؛ حيث أف العمل مرفق دبجلدات الربؾبة اػباصة بو  ،كاليت تسمح للمتلقي
بالتدخل ك التعديل كيفما شاء بناء على خرباتو كتطلعاتو  ،ك آفاقو اؼبعرفية ،..فاإلضافة ىاىنا تعٍت « الربؾبة
–  ، »Programmationفهي -كما تقوؿ الربيكي-مقبولة باؼبعٌت آّازم فقط  ،ك ىي من ضمن
شركط القصيدة التفاعلية الرقمية كما أكردىا <رينيو كوسكيما  >R-Kosskimaa-يف كتابو ،نقبل عن
<إسنب آرسيث –  ،> Espen Arsethكفيما يلي تفصيل ذلك .

ج -شروط القصيدة التفاعلية الرقمية :
حىت تكوف القصيدة تفاعلية رقمية  ،البد من ربقق شركط معينة بفضل تفعيل دكر اؼبتلقي كفق ما
تتيحو لو طبيعة النص  ،كرد ذكر ىذه الشركط يف كتابات النقاد التفاعليُت على اختبلؼ آرائهم  ،إال أف
أكثرىا إؼباما  ،ما عرؼ بػ «رباعيػ ػػة كوسكيم ػػا» ،حيث ق ػ ػ ػ ػػاؿ بوجود أربػ ػ ػ ػػع كظائف منوطػ ػ ػػة باؼبتلقي لتحقي ػػق
التفاعلية بينو كبُت النص ،كحىت يصح كصف ىذا األخَت بأنو تفاعلي ،ك ىذه الشركط أك الوظائف ىي :
 1مدخل إلى األدب التفاعلي  ،فاطمت البريكي  ،مرجع سابك  ،ص .78
Digital Literature : From Text to Hypertext and Beyond
على الرابظ http://www..jyu.fi/~.kosskimaa/thesis/thesis.shtml :
 وردت هذه التسمٌة فً كتاب  :ما ال ٌؤدٌه الحرؾ  .نحو مشروع تفاعلً عربً لألدب  ،د .مشتاق عباس معن  ،دار
الفراهٌدي ،بؽداد  ،ط ،2010 : 1ص 35
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.1

التأكيل  : Interprétation -ىو أساس كل قراءة سواء كاف النص كرقيا أـ رقميا،

جاء يف (دليل الناقد األديب) أف ''التأكيل يف أدؽ معانيو ىو ربديد اؼبعاين اللغوية يف العمل األديب من خبلؿ
التحليل كإعادة صياغة اؼبفػ ػ ػػردات كالًتكي ػ ػػب كمن خ ػ ػػبلؿ التعلي ػ ػػق على النص .مث ػ ػ ػػل ىذا التأكيل يركػ ػ ػػز عػ ػ ػػادة
على مقطوعات غامضة أك ؾبازية يتعذر فهمها .أما يف أكسع معانيو فالتأكيل ىو توضيح مرامي العمل الفٍت
ككل كمقاصده باستخداـ كسيلة اللغة ''.1
ىو إذا عبلقة بُت النص كاؼبتلقي ،ىذا األخَت يسعى إذل مقاربة كفهم النص موظفا خرباتو اؼبعرفية
كرصيده الفكرم ،قصد الوصوؿ إذل اؼبعاين اليت ينطوم عليها ىذا النص ،غَت أف اكتفاء اؼبتلقي ّٔذه العملية
دكف سواىا ال حيقق تفاعبل رقميا؛ ألف التأكيل يقًتف باإلحبار ،إذ ال ديكن ذكر أحدمها دكف اآلخر كإال كجػ ػػد
اؼبتلقي نفسػ ػػو أمػ ػػاـ نص ع ػػادم ،ال حيقق أدىن مستول من التفاعلية الرقمية.
.2

اإلحبار –  : Navigationأكرد <د .سعيد يقطُت > تعريفا ؽبذا اؼبصطلح جاء فيو أنو

"االنتقاؿ من عقدة إذل أخ ػػرل بواسط ػػة النق ػػر بواسطػ ػػة الف ػػأرة على الركاب ػػط لغاي ػػة ؿب ػػددة تتمث ػػل يف البحث
عن اؼبعلومات ك مراكمتها ك ذبميعها ؽبدؼ خ ػػاص  .كيعطى للمبحػ ػ ػػر مصطلح خ ػ ػػاص ى ػ ػػو «اؼبستعم ػ ػػل».
ك بذلك خيتلف اإلحبار عن التصفح ألف اإلحبار حبث عن معلومات ؿبددة ك خاصة "

 ،2انطبلقا من ىذا

التعريف ديكن التمييز بُت طريقتُت لبلنتقاؿ داخل النص التفاعلي الرقمي ،من خبلؿ ما تسمح بو تقنية النص
اؼبًتابط ،كمها :
اإلحبار كيكوف ّٔدؼ اغبصوؿ على معلومات ؿبددة مسبقا ،ك يتم من عقدة  إذل أخرل بواسطة
رابط معُت  ،حيث يكوف اؼببحر أك «اؼبستعمل  »Utilisateur -على دراية دبسارات النص كتفرعاتو،
ك ىذا يسهل انتقالو بُت العقد دكف أف يتيو  ،فهو كما يقوؿ

<د .يقطُت > «متلق إجيايب »؛ ألف بإمكانو

مشاركة اؼببدع يف إنتاج النص ك التفاعل معو ،أما التصفح أك

«التجواؿ »Broutage-فيتم دكف ربديد

 1دلٌل الناقد األدبً .إضاءة ألكثر من سبعٌن تٌارا ومصطلحا نقدٌا معاصرا ،د .مٌجان الروٌلً و د .سعد البازعً ،المركز
الثقافً العربً ،الدار البٌضاء -المؽرب ،ط ،2002 : 3ص.88
 2من النص إلى النص المترابط .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً  ،د .سعٌد ٌقطٌن  ،مرجع سابق  ،ص .257
 العقدة ..« ، Nœud/ Node :تناظر أحٌانا صفحة أو كتلة من المعلومات  ،أو هً " الوحدة "أو " البنٌة " التً نتفاعل معها
كقراء باعتبارها وثٌقة أٌضا  ،أو صورة  ،و كل عقدة تؤدي إلى عقدة أخرى بواسطة الروابط التً تصل بٌنها » ،المرجع نفسه،
ص .262
ًّ
 الرابط « ،Lien /Link :هو ما ٌربط بٌن العقد  ،و ٌمكن أن ٌتجلى من خالل ِزر أو صورة أو أٌقونة أو كلمة معٌنة تعٌٌنا
خاصا ( إما بواسطة اللون أو خط تحتها ) أو جملة  ،أو عالمة فً النص لإلحالة على عقدة أخرى  .و حٌن نمرر مؤشر الفأرة
علٌه ٌتحول المؤشر إلى كؾ ،أو ٌظهر لنا شرٌط ٌطالب منا النقر فً آن واحد على الفأرة و عالمة  Ctrlفً لوحة المفاتٌح  ،و
عندما ننقر على الرابط تفتح لنا العقدة التً ٌحٌل إلٌها ،» ..المرجع نفسه ،ص 261
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ىدؼ يصل إليو اؼبتصفح الذم ينتقل من عقدة إذل أخرل إرضاء لفضولو ك سبضية للوقت  ،لذا يكوف معرضا
للضياع بُت مسارات النص.
ديكن القوؿ  :إف قراء ىذا النوع من النصوص ينقسموف تبعا للطريقة اؼبعتمدة يف التعامل معو ؛ فهم
إما مبحركف أك متصفحوف  ،ك التمييز بينهما يعود إذل طبيعة القصد من كراء االنتقاؿ بُت عقد النص ألف
القصد موجود يف كلتا العمليتُت – إف ص ػ ػػح الق ػ ػػوؿ – إمنا االختبلؼ يكمن يف نوع اؼبعرفة اؼبتحصل عليها
من كراء ذلك القصد ..
بناء على ىذا ،فاؼبتلقي الذم خيدـ النص التفاعلي الرقمي  ،ىو من يتخذ اإلحبار طريقو لكشف
خبايا النص  ،ك ما ينضوم ربت ركابطو كبُت عقده  ،ليصبح مشاركا ك متفاعبل معو  ،كيشًتط أف يكوف
ً
ب دربة ك معرفة بأجبديات اغباسوب ك التكنولوجيا الرقمية  ،حىت يتمكن من اإلحبار بواسطة الركابط
ى
صاح ى
لقراءة العقد.
.3

التشكيل  : Configuration -يعٍت إشراؾ اؼبتلقي يف إعادة بناء النص يف حدكد

معينة ،من خبلؿ اختياره نقطة البدء  ،مبحرا منها بُت عقد النص ليصل إذل نقطة اػبتاـ  ،مشكبل رؤية معينة
ينفرد ّٔا عن غَته من اؼبتلقُت اآلخرين.
.4

«الكتابة  = Ecriture-الربؾبة –  : »Programmationالكتابة أك اإلضافة مقبولة

دبعناىا آّازم؛ فهي تتحقق بالربؾبة  ،حيث ىيزَّكد النص بكل ملفات الربؾبة ك العرض اليت ديكن للمتلقي

الدخوؿ إليها  ،كإحداث ما شاء من إعادة ىيكلة النص دبا يتناسب مع ذكقو  ،دكف اؼبساس باؼبنت .على ىذا

األساس آّازم فقط  ،تقبل إضافة اؼبتلقي ك مشاركتو.

د -ظهور القصيدة التفاعلية الرقمية :
د .1.في األدب الغربي :
تعود البدايات األكذل ؼبمارسة القصيدة التفاعلية الرقمية فعليا  ،إذل مطلع تسعينيات القرف اؼباضي ،
ك ذلك على يد الشاعر األمريكي <ركبرت كاندؿ –  >Robert Kendallالذم يعد رائدا يف ىذا
آّاؿ ،حيث ربدث عن ذبربتو مشَتا إذل ريادتو قائبل " :يف العاـ

 1990عندما شرعت يف كتابة القصيدة

اإللكًتكنية دل أكن أعرؼ أم شخص ديارس الكتابة اإلبداعية على الشبكة ك ال كاف للشعر اإللكًتكين تسمية
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اصطبلحية يف حينها أفضل من اسم ىايربتكست اليت عرفت ّٔا نصوصي يف ذلك الوقت ..ىك ٍح ىدىا كانت

طيورم ربلٌق يف ذلك الفضاء اإللكًتكين اؼبطلق

1

صوب ىذا النمط من الكتابة الشعرية  :رغبتو يف اإلفادة فبَّا توفره
كمن بُت الدكافع اليت جعلتو يتجو ٍ

التكنولوجيا اغبديثة من معطيات ككسائط تعزز من بنية النص  ،كتكوف أكثر فاعلية ك سرعة يف نشره ىنا

كىناؾ عبمهور اؼبتلقُت ،ك ىذا ما يفتقد يف الصيغة الورقية التقليديةٍ .ب إنو أراد إعادة االعتبار لبيئة االنًتنت
االفًتاضية ،من خبلؿ مزاكجتو بُت الشعر ك التكنولوجيا  ،ليؤكد فائدهتا ك إجيابيتها يف نشر الفن كاإلبداع ،
شوه صورهتا.
بعد أف شاع عنها تلوثها بالفَتكسات  ،ك اؼبواقع اإلباحية ك أفبلـ العنف ك ما سواىا ..فبا َّ

2

ك بفضل ربمس <كاندؿ> ك متابعتو شاعت كتابة ىذا النوع من الشعر  ،ك تطورت فيها بعد ،
صمم موقعا على شبكة اإلنًتنت " حاكؿ من خبللو
ليحقق قباحا ما كاف لو أف يصل إليو من قبل ؛ إذ َّ
تعريف مستخدمي الشبكة ّٔذا اعبنس األديب  ،الذم كجد يف التكنولوجيا أرضا خصبة للعطاء كالتجديد ،
كقد لقيت قصائده  ،اليت تتنوع طرؽ تقدديها للمتلقي  ،ترحيبا ك تفاعبل من قبل اؼبتلقُت اؼبختلفُت"  ،3فالنشر
على شبكة اإلنًتنت أتاح لو التواصل مع القراء الذين يتجاكبوف مع ىذا اإلبداع  ،من خبلؿ الرسائل
اإللكًتكنية اليت تصلو منهم  ،عن طريق ما تتيحو اإلنًتنت من فضاءات للتواصل  ،عكس قصائده اؼبنشورة يف
الصحف ك آّبلت اليت " دل تكن تلقى إقباال يذكر من اعبمهور  .ككاف عدد الذين يتفاعلوف مع نصوصو
كيقدَّموف لو تغذية راجعة من خبلؿ تقدًن قراءة نقدية ،أك التعليق عليها يف الصحف ،أك اغبديث معو مباشرة
كتبادؿ اآلراء حوؿ إحدل قصائده ال يتجاكز عدد أصابع اليد الواحدة "

4

ك تعد قصيدتو «  - In the Garden of Recountingيف حديقة إعادة العد »
كاحدة من بُت عديد القصائد اؼبقدمة عرب الشبكة  ،كديكن العثور عليها يف موقع ( )Drunken Boat
على الرابط التارل http://www.drunkenboat.com/db6/kendall/ kendall.html :
ك إذل جان ػ ػػب <ركب ػ ػ ػػرت كانػ ػ ػػدؿ > أشارت <د .فاطمػ ػػة البػ ػ ػريكي > إذل شعراء آخرين يكتبوف ىذا النوع
من القصائد  ،ك يتفننوف يف طرؽ تقدديو للمتلقي  ،لكن اؼبقاـ ال يتسع لذكرىم صبيعا ،لذا اقتصر اغبديث
على رائدىم.
 1القصٌدة الرقمٌة  .الفن هو تكنولوجٌا الروح  ،مرح البقاعً  ،مرجع سابق .
 2المرجع نفسه (.بتصرؾ)
 3مدخل إلى األدب التفاعلً  ،فاطمة البرٌكً  ،مرجع سابق ص .80
:
 4الصورة و واقع األدب االفتراضً ،د .السٌد نجم ،على الرابط
http://www.arab-ewriters.com/?action=shwtem..id=3590
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د .2.في األدب العربي :
دل ديض كقت طويل حىت التحق العرب بالركب  ،مع إصدار أكؿ ؾبموعة شعرية تفاعلية رقمية ،
موقعو بأنامل عراقية لشاعر اظبو <مشتاؽ عباس معن > ،ك يبدك أنو ''أقدـ على كضع ؾبموعتو الشعرية
ىذه ك ىو فبسك بقلم نازؼ  ،حيركو قلب معجوف بوجع العراؽ ك لونو اؼبًتاكح بُت األسود ك األضبر  ،ليسطر
–كيصمم – ؾبموعتو..اليت اختارت أف تصدر من قلب العراؽ الدامي لشاعر يوقن (أف الناس توابيت)'' ..

1

كاف ذلك يف الشهر السادس من سنة  ، 2007أين شهدت الساحة األدبية العربية صدكر ىذه
كدع الوسط الثقايف عامة  ،الشاعرة الرائدة <نازؾ اؼببلئكة> اليت رحلت
آّموعة  ،ك يف ىذا التوقيت بالذات ٌ

يف الشهر نفسو ك السنة نفسها أيضا  ..معلنة برحيلها ذاؾ عن أفوؿ قبم من النجوـ لطاؼبا أضاء حياة اإلبداع
الشعرم العراقي ك العريب عامة  ،ك بزكغ قبم آخر " ،ىذه اؼبفارقة ..تفصح عن كيفية الوالدة من غبج األفوؿ
ك الغياب  ،كما أهنا من جانب آخر تؤشر على مستول التواصل اإلبداعي بُت حلقات الريادة اليت توشحت
حبركؼ عراقية ".2
ك كأف الشعر يأىب أف يولد إال من رحم عراقية ؛ لتناـ صاحبة

« الكولَتا » قريرة العُت  ،بعد أف

باركت ىذا اؼبولود اعبديد الذم كاف شبرة تزاكج بُت األدب دبسحتو الفنية الرقيقة ،ك بُت التكنولوجيا بطبيعتها
اآللية ،تلك ىي كالدة أكؿ ؾبموعة شعرية تفاعلية رقمية عربية ،ربت اسم « تباريح رلميت لسيرة بعضها
أزرق » ،لتتواصل مسَتة الشعر العراقي  ،مع ىذا الشاعر التسعيٍت  ،الذم سجل الريادة ،كحاز فضل السبق
يف ؾباؿ اإلبداع الشعرم التفاعلي الرقمي .
<ؿبمد سناجلة > الذم أبدع ىو اآلخر يف ؾباؿ

طبعا ال ديكن إغفاؿ جهود الركائي األردين
الركاية ،حيث ارتبط اظبو بثبلثة أعماؿ :

 ركاية ظبلؿ الواحد :نشرت رقميا عاـ  ،2001ك بعدىا أم يف عاـ  2002نشرت كرقيا .

 من موالٌد  1973ببؽداد  ،أكادٌمً و ناقد و شاعر  ،له أربع مجامٌع شعرٌة - :ما تبقً من أنٌن الولوج (  )1997العراق
(ورقٌة) -.تجاعٌد (  )2003الٌمن (ورقٌة) -،تبارٌح رقمٌة لسٌرة بعضها أزرق (  )2007تفاعلٌة رقمٌة -،المجموعة الشعرٌة
الورقٌة ؼٌر الكاملة (  )2010بؽداد .و هو بصدد إصدار مجموعة أخرى «ال متناهٌات الجدار الناري » .ألؾ عددا من الكتب
تتراوح مواضٌعها بٌن اللؽة و األدب  ،إضافة إلى عدٌد البحوث و الدراسات و المحاضرات و ورقات العمل .البرٌد اإللكترونً
e-mail :maan1973@yahoo.com :
مقتطؾ من السٌرة الذاتٌة و العلمٌة للشاعر  ،المرسلة عن طرٌق البرٌد اإللكترونً.
 1المولد التفاعلً البكر و فرحة االنتظار  .تبارٌح رقمٌة لسٌرة بعضها أزرق .د.فاطمة البرٌكً  ،على الرابط :
http://www.middle-east-online.com
 2القصٌدة الثقاعلٌة الرقمٌة و دخول العصر ،ناظم السعود  ،مرجع سابق ،ص .69
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 ركاية شات  :صدرت يف  ،2005كظف فيها التقنية الرقمية بشكل الفت  ،فأصبحت ال تقرأ
إال من خبلؿ شاشة اغباسوب.
 صقيع  :صدرت يف  2006ك تنتمي إذل القصة القصَتة.
حاكؿ من خبلؽبا التأسيس لنظرية أدبية جديدة  ،لكن اؼبقاـ ال يتسع لتفصيل القوؿ فيها.



ى-ريادة تجربة الشاعر <مشتاق عباس معن>:
بادئ ذم بدء ،ينبغي إجراء عملية إسقاط بسيطة ؼبا كرد يف تعريف القصيدة التفاعلية الرقمية
كشركط إنتاجها  ،على ؾبموعة " تباريح رلميت لسيرة بعضها أزرق " حىت يتأكد انتماؤىا إذل الشعر
التفاعلي الرقمي .
ىذه آّموعة ال ديكن تلقيها إال عرب الوسيط اإللكًتكين "اغباسوب" سواء ارتبط بشبكة اإلنًتنت أـ
دل يرتبط ّٔا  ،فهي تعتمد على التقنيات اليت تتيحها التكنولوجيا " حيث تتفرع إذل عدة نوافذ كل نافذة ؽبا
خاصية صورية ك صوتية ك كتابية زبتلف عن خاصية النافذة اليت تفرعت عنها؛ لتحقق بذلك سعة التأكيل
كتعدد القراءة للنص  ،1 "..ىذه العناصر الصورية ك الصوتية  ،ك اؼبؤثرات اغبركية «النصوص الومضة  ،الشريط
اؼبتحرؾ » ..ال ديكن أف ربمل على الورؽ  ،فهي تشكل جزء من بنية نصوص التباريح.
كما تعتمد على تقنية النص اؼبًتابط  ك الركابط التشعبية اليت يبحر من خبلؽبا اؼبتلقي ،مستثمرا
إياىا يف القراءة ك التفاعل مع النصوص اؼبعركضة على الشاشة الزرقاء؛ حيث ك دبجرد سبرير الفأرة أك الضغط
بواسطتها على ألفاظ ؿبددة تظهر نافذة فرعية داخل النافذة اؼبعركضة  ،ك ىذا جيعل بناء آّموعة متفرعا ،
خبلفا ؼبا ىو شائع مع النص اؼبكتوب على الورؽ أك اؼبنشور إلكًتكنيا  ،ذم الطبيعة اػبطية ك البناء
التسلسلي" ،فنصوص «تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » ال ديكن نقلها على الورؽ  ،ك لو حدث ك أنزلت

 للمزٌد ٌنظر :رواٌة الواقعٌة الرقمٌة  ،تنظٌر نقدي  ،محمد سناجلة  ،مرجع سابق .
و  :النشر اإللكترونً و اإلبداع الرقمً  .رؤٌة حول األدب الجدٌد  ،د .السٌد نجم  ،الهٌئة العامة لقصور الثقافة  ،القاهرة  ،ط :1
. 2010
أٌضا  :نظرٌة « رواٌة الواقعٌة الرقمٌة »  ،محمد أسلٌم  ،موقع محمد أسلٌم ،على الرابط :
http://www.m-aslim.net/site/article_view_106.html
 1من الخطٌة إلى التشعب  ،..سالم محمد البناي  ،مرجع سابق  ،ص.20
 هو أحد االقتراحات المقدمة لترجمة المصطلح األجنبً « »Hypertexteإلى اللؽة العربٌة  ،و مقترح هذه الترجمة هو
<د.سعٌد ٌقطٌن > الذي ٌعرؾ النص المترابط بقوله  :هو "نص ٌتحقق من خالل الحاسوب و أهم مٌزاته أنه ؼٌر خطً ألنه
ٌتكون من مجموعة من "العقد" أو الشذرات التً ٌتصل بعضها ببعض بواسطة روابط مرئٌة  .و ٌسمح هذا النص باالنتقال من
معلومة إلى أخرى  ،عن طرٌق تنشٌط الروابط التً بواسطتها نتجاوز البعد الخطً للقراءة  ،ألننا نتحرك فً النص على الشكل
الذي نرٌد  "..من النص إلى النص المترابط  .مدخل إلى جمالٌات اإلبداع التفاعلً ،سعٌد ٌقطٌن  ،ص .265-264
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فستفقد الكثَت من عناصر بنائها ٍ ،1 "..ب إف الشاعر استعاف باألقراص اؼبدؾبة يف البداية  ،لتقدًن ؾبموعتو
الشعرية  ،ك فيما بعد نشرىا على شبكة االنًتنت ك ديكن طلبها أيضا عن طريق الربيد اإللكًتكين للشاعر.
أما فيما خيص قضية اإلضافة إذل النص أك الربؾبة  ،فإف آّموعة مزكدة بكل اؼبلفات اػباصة بالربؾبة
ك العرض اليت يستطيع اؼبتلقي الدخوؿ إليها لتغيَت ما شاء  ،أك إعادة تشكيل النص كفقا لذكقو اػباص بشرط
أال ديس اؼبنت الرئيس للنص  ،ك خَت مثاؿ على ذلك ما قاـ بو الشاعر <ىيثم نوح> حُت أعاد تشكيل ىذه
آّموعة ،كالبحث مرفق بقرص حيمل النسخة األصلية للشاعر

< مشتاؽ عباس معن > كالنسخة الثانية

للشاعر <ىيثم نوح>.
بعد كل ىذا يتضح أف الشاعر <مشتاق عباس معن > أنتج ؾبموعتو الشعرية كفقا للمعايَت
ضمو إذل زمرة اإلبداع التفاعلي الرقمي  ،فػ «تباريح رلميت
كالشركط الواجب توفرىا يف عمل ما  ،حىت ديكن ٌ

لسيرة بعضها أزرق» ؾبموعة شعرية تفاعلية رقمية .

ك تتأكد ريادة الشاعر ىنا  ،انطبلقا من إصباع النقاد ك اؼبهتمُت باألدب التفاعلي الرقمي على أف
األدب العريب عامة ك الرقمي منو على كجو اػبصوص  ،خيلو من عمل ّٔذه اؼبواصفات  ،حيث طرح
<د.سعيد يقطُت> عدة تساؤالت يف كتابو الصادر عاـ  ،2005كاف من بينها مىت  ،نقرأ الشعر التفاعلي؟
ك بعده صرحت <د .فاطمة الربيكي > يف كتأّا الصادر عاـ  2006بأنو " عربيا  ،دل تظهر «القصيدة
التفاعلية» ال على مستول اؼبفهوـ  ،ك ال على اؼبستول اؼبصطلح  ،ك ال على مستول التطبيق أك اؼبمارسة
الفعلية  ،حسب علمي  ،ك رغم ؿباكالت حبثي اؼبستمرة ،2 "..حيث اكتفى أغلب الشعراء اؼبعاصرين بنشر
قصائدىم إلكًتكنيا  ،بغية إيصاؽبا إذل أكرب عدد من اؼبتلقُت بأسرع كقت ك أقل تكلفة .إال أف ىذا ال ينفي
كجود أعماؿ شعرية رقمية لكنها ال ترقى إذل اؼبستول التفاعلي الرقمي .
أما <د.السيد قبم > فاكتفى بتأييد الرأم السابق بقولو " نوافق على ما انتهت إليو الناقدة
<د.فاطمة الربيكي> ..أننا إذل اآلف دل نتمكن من إبداع نص أديب تفاعلي حقيقي بالوطن العريب "..

3

من ىنا يتأكد أف آّموعة الشعرية اليت أنتجها الشاعر <مشتاق ع باس معن > عاـ ،2007
ىي أكؿ ذبربة شعرية تفاعلية رقمية عربيا ك ىذا سبب كاؼ لئلقباؿ عليها  ،قراءة ك تصفحا ك نقدا  ،لتبُت
 1مجلة اآلطام  .فاطمة البحرانً  ،مرجع سابق ،ص.27
 2مدخل إلى األدب التفاعلً  ،فاطمة البرٌكً  ،مرجع سابق ،ص.78
 3النص الرقمً و أجناسه  ،قراءة فً واقع منتج النص الرقمً فً العالم العربً  ،د.السٌد نجم  ،على الرابط :
http://www.asareer.com/vb/showthread.phpT=1790
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مواطن القوة ك الضعف فيها  ،فهي ربمل من اؼبيزات ك العيوب ما ربملو األعماؿ الرائدة يف أم من آّاالت
األخرل..
بناء على ما سبق ديكن القوؿ :
إف الشعر مر بثبلث مراحل ،كاف ؽبا تأثَتىا فيو إنتاجا كتلقيا ،ففي األكذل اعتمد اؼبشافهة كالسماع؛
حيث كاف الصوت ىو العنصر الفٍت األبرز الذم قاـ عليو الشكل الشعرم ،كبظهور الكتابة دخل الشعر
مرحلتو الثانية منتقبل من العادل السمعي إذل عادل الرؤية ،كبذلك حظي النص الشعرم خبطوط كرسوـ عززت
من تأثَت اغبرؼ ،أما آخر تلك اؼبراحل فكانت نتيجة للثورة اليت أحدثتها التكنولوجيا الرقمية بدخوؽبا عادل
اإلبداع الشعرم ،كاليت سبخض عنها ظهور شكل جديد سبتزج فيو الفنوف على اختبلفها ،كأصبح يرتبط
بالوسيط اإللكًتكين إنتاجا كتلقيا.
كاؼببلحظ على ىذا الشكل األخَت أنو بدكره مر بثبلث مراحل ،انطبلقا من نسبة استعانتو بالتقنيات
اليت تتيحها التكنولوجيا الرقمية ،فظهر يف البداية «الشعر اإللكًتكين» ٍب تطور إذل «الرقمي» ٍب إذل «التفاعلي
الرقمي» ،ىذا األخَت ذباكز الطبيعة اػبطية باعتماده على تقنية النص اؼبًتابط كبتحقيقو ألربعة شركط :
التأكيل ،اإلحبار ،التشكيل كالكتابة ،كقد كاف أكؿ ظهور لو يف الغرب على يد األمريكي <ركبرت كاندؿ >،
أما عند العرب فتعد «تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » أكؿ ؾبموعة شعرية تفاعلية رقمية.

43
39


1
2

1
2

44

تمهيد :
بدخوؿ عصر اؼبعلومات أك العصر الرقمي كما يسميو بعض الدارسُت ،حصلت تغيَتات ىامة
مست ـبتلف جوانب اغبياة اإلنسانية ،فأثرت يف فكر اإلنساف كعبلقاتو ،كأدكاتو.
كمن منطلق أف التطور األديب مرتبط بالنمو الفكرم؛ فإف األدب التفاعلي الرقمي '' ىو النموذج
األديب اؼبعرب عن العصر الرقمي التكنولوجي خَت تعبَت ،كىو الذم يصلح ألف ديثلو أماـ األجياؿ البلحقة
بصفتو نتاج ىذا العصر ،كشبرة فكر مبدعيو ،1 ''..فظهوره نتيجة حتمية ؼبا حصل من ربوالت على الصعيد
األديب ،كبصفتو نتاجا أدبيا جديدا فهو يبحث عن طرائق مغايرة للتعبَت كالتلقي ،كمن اؼبؤكد أف لو أسسا ينبٍت
عليها تقتضي بالضركرة مقاربتو كفقا ؼبنهج نقدم معُت يتماشى مع طبيعتو الرقمية التفاعلية.

 .1البنية الداللية للشعر التفاعلي الرقمي :
إف اعتماد ىذا اعبنس األديب على تقنية النص اؼبًتابط Hypertexte -أكسبو طبيعة مغايرة ؼبا
كاف عليو اإلنشاء الشعرم سابقا ،حيث اتسم بالطبيعة اػبطية ،سواء حُت كاف الشاعر يلقي قصيدتو إنشادا،
أـ حُت أصبح يدكهنا على الورؽ ،ىذا االختبلؼ بينهما كاف لو أثر يف عملية التلقي ،سواء حُت كاف التلقي
ظباعا عرب الوسيط الكبلمي ،أـ حُت كاف قراءة عرب الوسيط التدكيٍت ،ففي كلتا اغبالتُت كانت لغة التلقي
خطية ،كبالتارل فبناء الداللة فيما سبق كاف يتضح عند اؼبتلقي بطريقة تراكمية'' ،فكل كلمة يتلقاىا تضيف
شيئا جديدا إذل الداللة الكلية ،كتنميها حبيث ديكن تصور عملية التلقي بشكل خط متصاعد تدرجييا ،تبدأ
الداللة مع بداية القراءة بالقيمة صفر كتتصاعد شيئا فشيئا مع كل كلمة حىت تصل أعلى مستوياهتا مع الكلمة
األخَتة 2''..كديكن التمثيل ؽبذا باؼبخطط التارل :

 1مدخل إلى األدب التفاعلً ،فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق ،ص .129
 2األدب الرقمً والوعً الجمالً العربً ( ،تبارٌح رقمٌة) نموذجا ،د.ثائر العذاري ،على الرابط :
http://www.arab-ewriters.com
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شكل -1-

حيث أف داللة بيت من قصيدة ما تبدأ مع أكؿ كلمة منو ،كتصعد بالتدريج مع الكلمات اؼبوالية
لتشكل خطا (أ ب) كما يوضحو الشكل(  ،)1ى ػػذا عندمػ ػػا يك ػػوف التلقػػي ق ػ ػراءة ،كالشيء نفسو ينسحب
على عملية التلقي ظباعا ،دبعٌت أف اؼبتلقي ينصت لبداية تقود إذل هناية.
أما مع «الشعر التفاعلي الرقمي » فإف ىذه الطبيعة اػبطية

«إنشاء كتلقيا » تنتفي هنائيا ،ألف

اإلنشاء الشعرم دل يعد فنا قوليا فحسب بل أصبح مقًتنا بفنوف بصرية كأخرل ظبعية ،تتضافر مشكلة اؼبشهد
الشعرم اعبديدٍ ،ب إف اؼبتلقي دل يعد يقػ ػرأ متن ػ ػػا لسانيػ ػػا فق ػػط ،ب ػػل أصبػ ػػح أمام ػ ػػو منت صورم كآخ ػػر ص ػػوٌب
إذل جانب اؼبنت اللساين ،فهو يسمع موسيقى كيشاىد لوحات كمنحوتات إضافة إذل قراءتو نصا لسانيا،
فالقصيدة التفاعلية الرقمية تتسم بطبيعتها الشبكية اؼبتفرعة ،ما جيعل بنيتها معقدة ّٔذا الشكل:

شكل  -2-القصيدة التفاعلية الرقمية «ؾبموعة اؼبتوف اللسانية كالصورية كالصوتية»
* المرجع السابق.
** متون متجاورة متساكنة ،باقر جاسم محمد ،مجلة ؼٌمان ،الٌمن ع ،2009 ،7ص .39
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ىذا البناء اؼبتشعب األجزاء دينح اؼبتلقي عدة اختيارات ،فبل أحد ديكنو التنبؤ باؼبسار الذم
سيسلكو ،كىو يتنقل بُت العقد بواسطة الركابط اليت ضمنها اؼببدع عملو ذاؾ ،ؿباكال الوصوؿ إذل داللتو
الكلية ،كىي عملية على درجة كبَتة من التعقيد ،ألف اؼبتلقي أماـ حزمة من الوحدات ليس ؽبا ترتيب معُت
يتبعو'' ،إذ ال تعود ىناؾ بداية كال هناية ؿبددتاف للنص ،كمسار كاحد لتشكل مادة النص بُت البداية
كالنهاية ..كسيكوف فبكنا أف ينمو النص الشعرم يف أية غبظة باذباىات ـبتلفة ق ػػد تكػ ػػوف رأسيػ ػػة أك عمقي ػػة
أك تراجعية أك متفرعة'' ٍ ،1ب إف اؼبنت اللساين يتألف من طبقات كفق ما تتيحو تقنية النص اؼبًتابط ،كىذا يلغي
الطبيعة اػبطية اليت سادت مدة طويلة حىت أصبحت عرفا يعيق أية ؿباكلة للخركج عنو ،كاستحداث طرؽ
جديدة لئلنشاء كالتلقي ،لتصبح القصيدة التفاعلية الرقمية نصا معقدا تتجاكر فيو متوف ـبتلفة ربظى باألمهية
نفسها ،كتتطلب ذائقة صبالية متميزة ،تستطيع اعبمع بُت فبكنات التكنولوجيا كبُت صباليات الفنوف موظفة
صبيع اغبواس لتحقيق أعلى مستول من التفاعل.

 .2مقاربة مجموعة «تباريح رقمية» :
كاف ظهور ىذه آّموعة دبثابة حافز لكل مهتم باألدب يف حلتو اعبديدة كىو يعانق التكنولوجيا
الرقمية ،خاصة النقاد الذين ىبُّوا مسرعُت للبحث عن منهج يكفل ؽبم التعامل مع ىذا النوع من اإلبداع،
فأخذ كل يدرل بدلوه مقًتحا منهجا يراه اؼبناسب.
من أىم ىذه االقًتاحات ما يسمى «النقد الثقايف التفاعلي » الذم ارتبط بػ < :د .أؾبد ضبيد عبد
ا﵁ التميمي > ،حيث يرل أنو متحاكر جيد مع مثل ىذه النصوص؛ ألف عملية التلقي ىاىنا ''دل تعد قراءة
نص فقط ،بل ىي تفاعل مع ضركب فنية ـبتلقة ،من :نص ،كصورة ،كموسيقى ،فضبل عن اإليقونات،
كالركابط التصفحية ،2 ''..فاؼبتلقي مطالب بأف يكوف ذا حس صبارل ألنواع الفنوف اؼبختلفة من رسم ككبت
كموسيقى؛ ألف قصيدة ىذا العصر خرجت عن حدكد اغبرؼ ،إذل فضاء أرحب سبتزج فيو الصورة مع الصوت
مع الكلمة يف توليف شعرم ربكمو التكنولوجيا بإمكاناهتا اليت تتطور كل يوـ ،بل كل ساعة !! عليو أف يبذؿ
جهدا مضاعفا للجمع بُت شظايا النص اؼبتناثرة ،كأف يتكلم بلغة ذبمع بُت الداللة اللسانية كالبصرية
كالسمعية ،فهو أماـ طرؽ متعددة إلنتاج الداللة ،كعليو التوليف بينها ليتوصل إذل الداللة الكلية.
 1المرجع السابق ،ص .35
 2شعر التفعٌالت وقضاٌا أخرى ،أ.د .عبد هللا بن أحمد الفٌفً ،مرجع سابق ،ص .108
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كىناؾ من يرل أف اؼبنهج السيميائي أكثر تلك اؼبناىج قدرة على ؿباكرة ىذه آّموعة الشعرية
التفاعلي ػػة الرقمي ػػة ،ككشف العبلق ػػات بُت دكاؽبػ ػ ػػا كمدلػػوالهتػ ػػا ،كيف انتظ ػػار أف يتف ػػق اعبميػ ػػع على منهج
كاح ػػد ،أك على األقل تتضح معادل ما قدـ من اقًتاحات منهجية ؼبقاربة ىذه النصوص ،حياكؿ البحث تقدًن
قراءة للمجموعة من خبلؿ ما تيسر فهمو من تفرعاهتا ،كما تفضي إليو ركابطها ،فكل نص يفرض طريقة
خاصة يف التعامل معو كالتفاعل بينو كبُت اؼبتلقي إلنتاج الداللة ،كاؼبؤكد أف مثل ىذه النصوص الفسيفيسائية
بناء كاحد ال يفكك إال للدراسة.
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أوال  :وصف الهيكل العام لمجموعة «تباريح رقمية» :
دبا أف ؾبموعة «التباريح» تنتمي إذل األدب التفاعلي الرقمي ،فإهنا ''تتخذ الًتكيب الكتلي أساسا
1

لبنائها فهي تتكوف من عشر شاشات ذات بٌت مستقلة ،بضمنها الشاشة الرئيسة «شاشة العنواف»''..
اؼبخطط التارل يوضح سبوضع ىذه الكتل ككيف تًتابط فيما بينها :

الشكل  -3-اؽبيكل اػبارجي للتباريح
 1األدب الرقمً والوعً الجمالً العربً ،د.ثائر العذاري ،مرجع سابق.
* المرجع نفسه.
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يوضح الشكل السابق كيفية توزيع أجزاء آّموعة ،حيث تتصدرىا الشاشة الرئيسة اليت ديكن عدىا
نقطة البداية .كمنها تتفرع آّموعة إذل سلسلتُت متوازيتُت ال ترتبطػ ػػاف مػ ػػع بعضهما براب ػػط ،فبل ديك ػػن اؼب ػػركر
من إحدل ىاتُت السلسلتُت إذل األخرل إال بالرجوع إذل الشاشة الرئيسة ،يف حُت أف االنتقاؿ فبكن بُت
شاشات السلسلة الواحدة سواء من شاشة إذل سابقتها ،أك إذل اليت تليها ،كحىت الرجوع إذل الشاشة الرئيسة.

ثانيا  :البناء الداخلي لمجموعة «تباريح رقمية» :
نظرا لطبيعة ىذه اؼبدكنة كخصوصيتها ،يقع اؼبتلقي يف حَتة كبَتة كىو حياكؿ النفاذ إذل جوىرىا،
كالتفاعل مع مكوناهتا ،فمواجهتها كما يذكر الدارسوف ''ستخضع حتما الشًتاطات قرائية جديدة نظرا لوجود
عدد من النصوص اؼبتداخلة كاؼبتعالقة يف فضاء شبكي افًتاضي ..مثل النص كالصورة كاؼبوسيقى كاألصوات
1
ضمن كل شاشة ؾبموعة من الركابط اليت
كاأللواف كاأليقونات ، ''..فالشاعر ترؾ حرية االختيار للمتلقي عندما َّ

تساعده على اإلحبار كيفما شاء ،كاؼببلحظ أنو دل يقم بوضع ترقيم معُت حىت ال يقيّْد اؼبتلقي ،كيفرض عليو
اتباعو ،فلو كل اغبرية يف قراءة ىذه اؼبدكنة سواء بتتبع اؼبسار األفقي ،أم  :من الشاشة الرئيسة إذل آخر
شاشة ،بدءنا باؼبقاطع الشعرية كما بينها من عبلقاتٍ ،ب اللوحات كاؼبنحوتات كما تضفيو من إحياء كداللة،
كالشيء نفسو ينسحب على األصوات كاألشرطة اؼبتحركة.

أما إذا اختار اؼبسار العمودم ،فإنو يقرأ ،كيشاىد ،كيسمع ،كل شاشة على حدة.

 1الرٌادة الزرقاء ،أ.ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .16
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 .1المستوى الحرفي «اللغوي» :
أ .شاشة العنوان :
تقابل الواجهة ،كتسمى «أرضية النص التفاعلي » ،ىي دبثابة منفذ أكرل للداللة ''فاؼبنظور البصرم
«أيقنت أف اغبنظل موت يتخمر »

العاـ ػبلفية الصفحة مع قراءة النص اؼبوزع على أيقونات عمودية كأعٍت

يقدـ داللة عامة عبو آّموعة اؼبوسومة «تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » ،1''..ىذه األرضية دل تعد كظيفتها
تقتصر على التزكيق ،بل إهنا أصبحت اؼبفتاح للولوج إذل الداخل ،كديكن عدىا العنواف الكامل للمجموعة حىت
يتحقق التناسق بُت العنواف كاؼبنت ،كما يف القصيدة اؼبكتوبة على الورؽ اليت يبٌت عنواهنا على اغبرؼ فقط؛
ألهنا ىي األخرل نسيج حركؼ ككلمات.
من ىذا اؼبنطلق ديكن القوؿ إف الشكل

–أ -ديثل العنواف الكامل ّٓموعة تباريح الشاعر

<مشتاؽ عباس معن > الرقمية.

الشكل -أ -أرضية نص اؿتباريح

1
*

*

سحر األٌقونة ،مقعد حواري أمام الشاعر الرائد مشتاق عباس معن ،ناظم السعود ،دار الفراهٌدي ،بؽداد ،ط ،2010 :1ص.89
تبارٌح رقمٌة  ،مشتاق عباس معن ،النسخة األولى.
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أعلى ىذه اللوحة شريط كتايب حيمل عبارة «تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » ،تتحرؾ من يسار
الشاشة إذل ديينها فيما يشبو شريط األخبار الذم تعرضو القنوات التلفزيونية اليوـ .ربتو صورة ل ػ ػرأس سبثػ ػػاؿ،
على يسارىا طبسة ركابط ىي عبارة عن مستطيبلت موضوعة بشكل عمودم ،تشكل ؾبتمعة صبلة

«أيقنت

أف اغبنظل موت يتخمر».
ىذه اعبملة الشعرية اؼبكثفة أك كما يسميها بعضهم «النص الومضة » ،ىي أكؿ ما بدأ بو الشاعر
عما بداخلو من مرارة كأدل ،عايشهما كال يزاؿ خبلؿ ذبربتو الطويلة يف كطن يئن من كطأة االضطهاد..
بػى ٍو ىحوي َّ

زبمرت يف نفوسهم ،فأصبحت أشد مرارة..
كيتجرع أبناؤه مرارة اؼبوت قهرا يف اليوـ آالؼ اؼبرات حىت َّ

كلعلَّها السَتة اليت أراد أف يركم تفاصيلها يف ىذه «التباريح»؛ سَتة الشعب العراقي ككل الشعوب
اليت تعاين كيبلت الظلم كالعدكافً ،
فيقينيو نابع من تلك التجربة اليت عايشها طويبل.
كعندما أيقن ذلك مهس بو يف ثنايا :

*

بالسر إال ؼبن خيتار مبلمستها..؛ فكل كلمة منها سبثل بداية نص شعرم يظهر دبجرد
ىي لن تبوح ّْ
كضع مؤشر الفأرة فوؽ تلك الكلمة ،كما يلبث أف خيتفي بعد ذلك..

* المصدر السابق.
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تقرر الضغط فوؽ ضلوع البوح ؟ ! فعلى ديُت الشاشة يتموضع
ككم تزداد اؼبرارة كيثبت اليقُت ،إذا ما َّ
رابطاف فوؽ بعضهما البعض ،كل منهما حيمل اعبملة ذاهتا «اضغط فوؽ ضلوع البوح » ،دبجرد تطبيق األمر
بواسطة مؤشر الفأرة تظهر شاشة جديدة ،لتبدأ رحلة البوح بُت العقد.
لتكمل مكوناهتا
باإلضافة إذل تلك اؼبكونات البصرية ،تصطحب شاشةى العنواف موسيقى حزينة ّْ
«اغبرفية ،اغبركية ،الصورية » ...كسَتد تفصيل كل عنصر يف اؼبستول اػباص بو.
ىذه األرضية إذا'' ،ىي العنصر الداؿ يف قيادة ذائقة اؼبتلقي لكل ما سيأٌب من نصوص فرعية
كركابط ىي عبارة عن أسئلة كمفاتيح ربصل على إجاباهتا من خبلؿ النق ػػر عليها بعػ ػػد االختي ػ ػػار بُت الرجػ ػػوع
أك اؼبضي يف التفاعل كاإلحبار ،1 ''..فهي توحي بالكيفية اليت يتشكل ّٔا ما بقي من شاشات ،كقراءهتا تكفي
لكشف آلية بناء «التباريح» كفهم دالالهتا دكف التّْيو بُت ضلوعها ..لذا عدَّىا النقاد التفاعليوف منفذا أكليا
للداللة.

1

األدبٌة اإللكترونٌة .ماض بصٌؽة العصر ،دراسة نقد – ثقافٌة ،أ.م.د ناهضة ستار ،مطبعة الزوراء ،العراق ،ط،2009 :1ص.27
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ب.ضلع البوح العلوي «الطبقة النصية األولى» :
يعتمد النص التفاعلي الرقمي على تقنية «النص اؼبًتابط ،»Hypertexte -لذا يبٌت على شكل
1

طبقات..

كأين
إف اختيار الضغط على أحد الرابطُت دليل على قباح الشاعر يف إغراء اؼبتلقي دبتابعة الرحلة ،ك ّْ
بو يقوؿ  :اضغط أيها اإلنساف على ضلوع أخيك اعبريح؛ فلن تسمع إال أنينا ،كلن ترل إال دما كدموعا ،كلن
تقرأ إالَّ أؼبا كحسرة..
* العلوم ،تفتح أكؿ عقدة

دبجرد النقر على رابط
ليظهر نص المتن كىو من الشعر

اغبر ،يقوؿ فيو الشاعر :

''في مدار عتيق ...
شمسوُ
ّ
أجلت ُ

ضوء ذاك النهار
َ
أرض َها
فوق تلك الديار التي لم يطأ َ
صوت خط ِو السنين
ُ
أدلجت عتمةٌ
...
ْ
من غبار الليالي التي
لم تزل فوق رمش السماء...
يقتفي ظلُّها:
ِ
ىفهفات المسير التي بذرتها خطاي

 1ماال ٌؤدٌه الحرؾ .نحو مشروع تفاعلً عربً لألدب ،د .مشتاق عباس معن ،مرجع سابق ،ص ( ،37بتصرؾ).
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 '' ال َّددلَل ُجج اللٌل كله من أوله إلى آخره ،حكاه ثعلب عن أبً سلٌمان األعرابً ،وقال أيَّد ساعة سرتَل من أوَّد ل اللٌل إلى آخره فقد
ْدأدلَلجْد تَل  ،''..لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "د ل ج" ،دار صادر ،بٌروت ،د.ت ،مج ،2ص .272
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فوق ذاك الطريق

العتيق.

في مداري العتيق ...
...كلـّما أبصرتني خطاي
الدروب التي باركت كل خطو
أربكتها
ُ
سواي! ...
***
...فتّشت خطوتي عن طريق جديد
في مدار جديد...
الدروب.
يحتوي ىفهفات المسير التي ضيعتها
ْ
***
...في مساء غريب
خصر ٍ
درب جديد
عانقت خطوتي ْ َ

...غير أن الطريق الذي باركتو خطاي
لفـّني من جديد

1

نحو ذاك الطريق العتيق  ...؟!''

تتجلى من خبلؿ ىذا النص رؤية األنا (ترمز إذل كل من يقرأ مأساتو يف ىذه التباريح) للواقع
اؼبعاش ،فهو ثابت ال تغيَت فيو ككأف الزمن توقف عن ػػده ..فاؼبآسي كاآلالـ اليت عاشه ػػا الوطن اعبريػ ػػح ت ػ ػػدكر
يف مدار عتيق ،إالَّ أف ظلمة ليارل اغبزف دل ربجب مشس األمل يف البحث عن طريق جديد ..عسى أف جيد
األمل الذم ضيَّعتو تلك السنُت ،لكن ..ىيهات !! فما أف يسلك ذاؾ الطريق حىت يلفو ليعيده إذل سابق
عهده ككأنو يدكر يف حلقة مفرغة.

 1تبارٌح رقمٌة  ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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* يف أسفل

يف ظل ىذا الواقع اؼبرير يتواصل البحث عن اغبياة ..فالنقر على رابط
نصا من الشعر العمودم :
الشاشة اؼبعركضة ييظٍ ًه ير ِّ
''ولقد مشيت وما علمت بأنني

أمشي ودربي يقتفي آثاري

أمشي ولكن ال أرى لي خطوة

أمشي يميناً وىو محح يسارِ

قدماي ال أدري تسير أم التي

تخطو يداي وتهتدي بمساري
1
خطاي ول ّفها مشواري ''
ضاع الطريـق أم التي ضاعت ـ

فصور
ىذا النص يرتبط دالليا بالسابق ،خطوات التغيَت اليت أرادىا الشاعر عادت بو إذل اؼباضيَّ ،
حالة العجز كالضيَّاع كاالضطراب مستعينا بفيض من الصور البيانية كا﵀سنات اليت أضافت شحنة من اآلالـ
كاألحزاف ،فبل تغيَت يف كاقع األمر؛ إذ حياكؿ لكن عبثا يفعل؟ ! فبل أثر ﵀اكالتو تلك..
كاؼببلحظ على آخر بيت ىاىنا ؾبيئو خبلفا للمتعارؼ عليو يف كتابة الشعر العمودم ،كىي ؿباكلة
لكسر أفق التوقع لدل اؼبتلقي الذم اعتاد على نظاـ الشطرين .إذ ال يعقل أف تفسر بأهنا خطأ من الشاعر،
فكيف ذلك كىو من خرب اغبياة الشعرية ك ألف النظاـ اػبليلي؟؟ بل إهنا الرغبة يف كسر كل القيود.
كسعيا كراء التغلب على اإلحساس بالضياع كالقهر يى يد ُّؽ باب
فيخرج النص التفعيلي :

''تحاصرني المنايا والشظايا
والهتافات التي ختلت ببابي
تباغتني
ألفتح التاريخ
ومثلي يفتح التاريخ إن شاءت
* المصدر السابق.
 1المصدر نفسه.
** المصدر نفسه.
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**

أناملو
ولكني على ما بي
أُداس و ...
كل
ُّ
أظل أدوس على ّ
1
الشظايا الخرقت بابي''
ىنا يتأكد حزف اؼبواطن العراقي كيزداد أؼبو ،فهو ؿباصر من كل اعبهات ،أمامو القنابل كالشظايا اليت
تتطاير ىنا كىناؾ ،ـبلّْفة الدمار كرائحة اؼبػوت ..كخلفو صوت ّْ
يذكره بقدرتو كإمكانياتو على تغيَت ىذا الواقع،
كبذا تغيَت مسار التاريخ؛ فمثلو يفتح التاريخ إف شاء ..إذ على الرغم من التنكيل كاؼبوت ا﵀دؽ بو إالٌ أف
باستطاعتو الدكس على تلك الشظايا لرفع الظلم ككسر القيود..
كلمات الشاعر إذا ،أخفت كراءىا دعوة إذل التمرد كالثورة ضد من تسبب يف كل تلك اآلالـ
كاألحزاف ،..دعوة إذل تغيَت الواقع كعدـ االستسبلـ على الرغم من الضياع كالقهر .كل تلك الدعوات رمز
إليها بلفظة "مكابرة" كىي ''نوع من ربدم الواقع كاؼبصائب كرفض االعًتاؼ باألخطاء كاػبسائر ،كالرفض توأـ
التمرد ،كالتمرد يولّْد التغيَت؛ فجاء ىذا اعبزء من الكبلـ ذبسيدا لرفض الواقع كالسَت بو كبو األفضل''.

2

ىنا خيًتؽ الشاعر األظباع بكلمة «اػبرقت» حيث جيمع بُت «اؿ» التعريفية كالفعل «خرؽ»،
كالقاعدة النحوية ال ذبمع بُت االثنُت إال إذا كانت األكذل دبثاب ػػة اسم موصوؿ دبعٌت «اليت» ،فهو إذا خركج
عن اؼبألوؼ ككسر ألفق التوقع يف إشارة إذل أف ىذه آّموعة الشعرية جاءت على غَت ما اعتاده اؼبتلقي..
*

يف هناية ىذه الصفحة يوجد راب ػػط

دبجرد النقر عليو تظهر صفحػة

** ىذه الرحلة الذم يقوؿ فيو :

«حاشية» السابقة ،كيبقى االطبلع على
''في قريتي

بعح من الثمر الضال
 1المصدر السابق.
 2الرٌادة الزرقاء  ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .216
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
** المصدر نفسه.
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والثمر الناضج
والثمر القابع في األغصان
1 

لكن الساكن أدرد ''

أضل الطريق كأصبح تائها ال يدرم سبيبل
القرية كطن ،كالوطن يضم أصنافا من البشر  :منهم من َّ
للنجاة فبَّا ىو فيو ،ىؤالء ال يرجى منهم خَته ،مثل الثمر الذم تناثر ربت األشجار ألنو ال يصلح لشيء..

كمنهم من ىو على درجة من الوعي كالنضج ىيَّأه ذلك غبمل مهوـ ىذا الوطن ،كالتفكَت يف طريقة زبلّْصو من
كيد الكائدين كظلم الطغاة ،فعلى الرغم من أف الواقع أليم إال أنو متمسك باألمل يف غد مشرؽ ..أما
الصنف الثالث فهم األطفاؿ الذين ال حوؿ ؽبم كال قوة فهم عاجزكف حىت عن ضباية أنفسهم ،شبههم بالثمر

الذم لى َّما ينضج بعد.
كدل ينس الشاعر من أككلت لو مهمة تعهد ىذه الثمار كالعناية ّٔا ،فهو كاؼبسن الذم تساقطت
أسنانو أك كالرضيع الذم ال ديلك أسنانا أصبل؛ فأىن ؽبما أف حيسنا قضم الثمار؟ ! فحاؿ القيّْمُت على ىذا
الوطن الذين ال يدركوف قيمتو كحاؿ األدرد الذم ال حيسن قضم الثمار..
ىذا النص النثرم اؼبقتضب جاء ؿبمبل دبعاين اغبسرة على كطن مشتت بُت أبنائو التائهُت ،كبُت
الناضجُت العاجزين ،كبُت القادمُت إذل مصَت ؾبهوؿ ..فليس ىناؾ من يأخذ بأيديه ػػم إذل بػ ػ ّْػر األمػػاف؛ ألف
من أككلت ؽبم مهمة ضباية الوطن كالذكد عنو يعيثوف يف األرض فسادا..

''ال َّددرَل ُجد  :ذهاب األسنان ..،رجل ْدأدرَل ُجد  :لٌس فً فمه سن ..،واألنثى درداء ،''..لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "درد" ،مج،3
ص.166
 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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ج .ضلع البوح السفلي «الطبقة النصية الثانية» :
بالعودة إذل أرضية النص «الصفحة الرئيسة» ىجيد اؼبتلقي نفسو مطالبا بالضغط مرة أخرل على
ضلوع البوح ،ليلج من خبلؽبا ؾبددا إذل داخل ىذه اؼبدكنة .كقد جعل الشاعر ىذا الرابط مشأّا للذم قبلو
*

شكبل كلونا كاظبا

'' فهل ىي رغبة بوضع القارئ يف حَتة االختيار كالبداية ؟ حبيث يقف أماـ خيارين ال يتمايزاف
بشيء ،لكنو يدرؾ خبافيتو أف شبة اختبلؼ يف اؼبسارين يوحي بو االتفاؽ ،كالتطابق ،1 ''..فيصب ػػح اؼبتلقػػي ـبَتا
يف اإلحبار من أم اؼبسارين شاء.
لكن بعد الرحلة األكذل اليت عاد منها يمثٍػ ىقبل باؽبموـ ..يًتدد كثَتا بُت الضغط كاإلحبار حيث

آّهوؿ ،أك ردبا حيث األمل يف اقببلء العتمة النفسية اليت خلَّفتها تلك الرحلة ،كبُت االكتفاء بتلك الشحنة
كاؼبغادرة دكف رجعة ،خوفا من الضياع يف دكامة ليس ؽبا قرار..
حتما ستكوف اؼبواصلة؛ ألف يف نفسو أمبل حيذكه إلكماؿ ما بدأه ،علَّو جيد خبلصا يرحيو من أدل ما
عاناه ..فالنقر على « ضلوع البوح السفلية » يفضي إذل أكؿ عقدة كىي نص من الشعر اغبر ديتاز بطولو
مقارنة بباقي النصوص ،يىنىا عبأ الشاعر إذل موركثو الديٍت كاستقى منو ألفاظا كمعاف ليسقطها على نفسو

ككطنو ،موظفا التناص مع القرآف الكرًن ،ىذا النص اؼبقدس الذم ''لفت أنظار اؼبتلقُت من زمن بعيد ،كؼبا يزؿ

ديارس نفس اؽبيمنة الركحية ،كاعبمالية ..فبا جعلو منبعا ينهل الشعراء منو بكيفيات شىت ،ليضفوا على
نصوصهم قدسية ،ك ركحانية ،كىم ينفتحوف عليو ،2 ''..فغناه الدالرل  ،كامتبلؤه باألحداث كالعرب ،أغرل
الشعراء بأف يتفاعلوا مع مضامينو ،كيوظفوىا يف نصوصهم.

* المصدر السابق.
 1الرٌادة الزرقاء  ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .313
 2التناص التراثً فً الشعر العربً المعاصر-أحمد العواضً نموذجا ،-عصام حفظ هللا حسٌن واصل ،دار ؼٌداء ،األردن ،ط: 1
 ،2011ص .77
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كقد كاف الشاعر مشتاؽ عباس معن  كاحدا من ىؤالء ،فبمجرد قراءة نص اؼبنت ىذا يتضح أنو
تناص مع القرآف الكرًن كربديدا سورة يوسف اليت استقى منها صبيع عناصر نصو ،جاعبل منها رموزا توحي
دبعاناتو كمعاناة شعبو يف كطن أهنكتو النكبات كأرىقتو األحزاف فأردتو أعمى ..يقوؿ الشاعر :
''يعـقــوب
يا وطني المحاصر بالعمى !
كف النخيل ؟
من أين لي بقميصي الوتـْـر الذي خاطتو لي ّ
وأنا ال ــذي
شفتي أىداب الرحيـل .
تخض ّـر في ّ
ال ذئب يأكل غربتي !

ب يغسـل من جبيني
ال ُج ّ
قحط آالمي
وأوجاع السنين !''

1

يتجلى توظيف النص القرآين من خبلؿ الدكاؿ اليت كرد ذكرىا يف ىذا اؼبقطع الشعرم «يعقوب،
قميصي ،ذئب ،يأكل ،جب »؛ فيعقوب ىو الوطن الذم رباصره اؼبؤامرات اليت رباؾ ضده يف اػبفاء ،فت ً
ذىب
ي
ً
َّه يم الظَّبلـ من كل جانب ،صيغة اؼبتكلم تشَت إذل يوسف العراؽ ،كىو كل كطٍت
بصر كبصَتة أبنائو ليىػليف ي
يبحث عن قميص اػببلص لَتميو على كطنو فَتتد حرا آمنا ..أما «الذئب» ك «اعبب» فهما يمٍن ًق ىذا يوسف
العراؽ من غربتو كآالمو..على الرغم من بشاعة اػببلص ّٔذه الطريقة إال أنو يفضلو على أف يبقى أسَت
الظبلـ ،كىي إشارة إذل أف اغبرية البد ؽبا من شبن ،فالشاعر أسقط معاناة

«يعقوب» بفقده «يوسف» ،كما

اقبر عن ذلك حيث أصابو العمى من كثرة البكاء ،إال أنو دل يفقد األمل بعودة
َّ

«يوسف» يوما كىو األمل

الذم ينشده لبلده..
''ٍب يعاد كضع صورة األب باستعماؿ اللفظة نفسها لتكوف متكأ شعريا لبث اغبَتة''  ،2فيقوؿ :
 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 2المدونة الرقمٌة الشعرٌة .التفاعل/المجال/التعالق ،د .حسن عبد الؽنً األسدي،مكتبة الشعر التفاعلً الرقمً العربً(  ،)4د.ت،
ص .94
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''يعـقـوب
يا أبتي المكبّـل بالظالم
ـام يغمــرك الغـمــام...
حتّ َ
وأنت من رقصت على
أكتافو الشمس  . . .؛
ـل مقــدوداً ...
أأظ ّ

وأعـ ّد متكأ لمن يهوى قميصي
كي يـُقـ ّد! ...
ـل مقــدوداً ىناك ...
أأظـ ّ

وصاحبي يغفو و ال يدري
بأن الطير يأكـل رأسـو ...
ويطير...؟ !''

1

حَتة الشاعر ىنا تًتصبها تساؤالتو العديدة  :إذل مىت يستمر الوضع على ما ىو عليو..؟ إذل مىت
يرضى أبناء ىذا الوطن باػبضوع كاالستسبلـ أماـ من ينهبوف خَتاهتم ،كيستبيحوف دماءىم كأعراضهم أماـ
مرأل كمسمع باقي الشعوب اليت ىي يف غفلة فبا يدبر ؽبا يف اػبفاء ؟
ك تستمر معاناة يوسف العراؽ ككطنو ،حيث يشبو الشاعر الظركؼ الصعبة اليت آؿ إليها كضع
كطنو بعد أف كانت الشمس ترقص على أكتافو ،يف رمزية إذل أنو بلد اغبضارات كمنارة العلوـ ..يشبو أكضاعو
ىذه بالسنُت العجاؼ اليت مرت على شعب يوسف فكادت تبيدىم لوال الرعاية اإلؽبية'' ،ليحقق حالة
انسجاـ بُت القصة القرآنية كبُت حكاية الوطن ا﵀اصر'' ،2فيقوؿ :

 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 2الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .335
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''يعـقـوب
يا أبتي المعـفـّـر بالنحيب !
مبيح العيون ...
أتظل ّ
ّ

ـب فيو ! ؟
ـل آكل سنبالً ال َح َّ
وأظ ّ
وأشـرب

1

من كؤوس لفـّـهـا الوحل العجاف ! ؟ ''.

كينهي الشاعر قصة الوطن اؼبنكوب بسؤالو عن اليوـ الذم يرل فيو مشس اغبرية تسطع يف ظباء
كطنو ''فهل يوما ستسجد مشسنا؟!''  ،2كما رأل «يوسف» الشمس تسجد لو يف قولو تعاذل :

﴿ 

﴾                 
[سورة  :يوسؼ ،اآلية .] 4 :فتحققت رؤياه ،كالتقى أباه الذم ارتد بصَتا ،لتنتهي حالة العذاب اليت عاشها
«يعقوب» كابنو «يوسف» عليهما السبلـ.
إال أف الشاعر دل يوظف اآليات اليت ربققت فيها رؤيا «يوسف» كاستعاد «كالده» بصره ،كأصبح
ليوسف مكانة مرموقة بُت قومو ..فيوسف العراؽ الزاؿ ضائعا تائها ك يعقوبو الزاؿ مصابا بالعمى ،لذا خيتم
نصو قائبل :

''أم سوف أبقى
في
العراء
وأنت
يأكلك

3

العمى ؟!''

َ ..''لع َلفرَل هُج فً التراب َلٌعْد فِره َلع ْدفرا و َلع َّدفرَل ه َلتعْد فٌِرا فا ْدن َلع َلفر و َلت َلع َّدفرَل  :مَلرَّد ؼه فٌه أو دسَّده ..وهو ُجم ْدن َلع ِف ُجر الوجه فً التراب و ُجم َلع َّدف ُجر
الوجه ،''..لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "ع ؾ ر" مج ،4ص.583
 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 2المصدر نفسه.
 3المصدر نفسه.
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من اؼبؤكد أف آالـ يعقوب انتهت ،كلكن دل تنتو آالـ العراقيُت الذين يكابركف كل يوـ يف سبيل البقاء .
كإصباال فإف النص الشعرم الذم ينضوم ربت أكؿ عقدة من عقد «ضلع البوح السفلي » ''حييلنا
إذل التيػ ػػو كالغربػ ػػة كالضي ػػاع ،كذلػ ػػك دبا ربلينػ ػػا إليػ ػػو كلم ػػات «يعق ػػوب» ك «العمى» ك «قميصي» ك «ذئب»
ك «جب» ك «السنُت» ك «صاحيب» ك «الطَت يأكل رأسو » ك «آكل سنببل » ك «العجاؼ» ك «ستسجد
مشسنا» ..اخل ىذه الداالت أك العبلمات ،1 ''..كل ىذه الدكاؿ كظفها الشاعر كأسقط ما تدؿ عليو من حزف
كشدة على نفسو ككطنو.
كىي ليست اؼبرة األكذل اليت يستضيف فيها قصة «سيدنا ييوسف عليو السبلـ » يف بيتو الشعرم ،إذ

أشار د .إحساف التميمي  إذل موضع آخر استضافها فيو كىو قصيدتو اؼبعنونة بػ (مكابدات أنا) '' كذبرم
االستضافة باالستناد إذل آليات رباكؿ تغيَت الداللة القرآنية كقلبها من خبلؿ صهر بنيتها يف البنية الشعرية على
تغييب اؼبرجعية القرآنية''  2فالشاعر يستقي دكالو من سورة يوسف كحياكؿ إضفاء
كبو تراكمي يشَت إذل ؿباكلة ٍ
دالالت أخرل عليها دبا يناسب نصو ،أك يبقي على دالالهتا كما كردت يف النص القرآين ،فهي تكاد تكوف

ظبة يف شعره.
* حيث خيفي كراءه نصا من الشعر العمودم

كتتواصل رحلة البوح عرب رابط
يقوؿ فيو الشاعر :
األعف
تمهل أيها البحر
ّ
'' ّ

جرف
سيسرق ماءك الرقراق ُ
وتشربك السواقي آسنات



ُّ
األكف
وتحفر في محاجرك

 1من الخطٌة إلى التشعب ،سالم محمد البناي ،مرجع سابق ،ص .228
نصها الكامل أورده د .عبد هللا الفٌفً فً كتابه شعر التفعٌالت وقضاٌا أخرى ،مرجع سابق ،ص  ،121وقد نقلها عن :
مجموعة (تجاعٌد) ،األعمال الشعرٌة الورقٌة ؼٌر الكاملة ،مشتاق عباس معن ،دار الفراهٌدي ،بؽداد ،2010 ،ص .154-147
 2قصٌدة الشعر بٌن حداثة البنٌة وتعبٌر الرؤٌا ،د .إحسان التمٌمً ،على الرابط http://meerad.com/index.php?.. :
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
،13
''أسَلنَل الماء ٌأسِ نُج أَلسْد نا وأُجسُجونا ،وهو الذي ال ٌشربه أحد من َلن ْدتنِ ِه'' ،لسان العرب  ،ابن منظور ،مادة " أ س ن" ،مج
ص.16
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ويخنق موجك المجداف سراً
وفي مرساك كل الغدر يغفو
يكور في حناياك المنايا
ّ

ُّ
المستخف
لِيُـغْ ِرقَك الخر ُير

ترجل فالصحارى فاغرات
ّ

وحضن الرمل أودية يُ ُّ
زف

ليحضن ما تبقى من ىدير
1

تشظّى  ،فهو في غبش ُّ
يلف ''

اػبطاب ىاىنا موجو إذل «البحر» يف رمزية إذل الوطن «العراؽ» ،دبعٌت أف الطغاة الظاؼبُت سيسرقوف
خَتاتو كيتهافت عليو الطامعوف من كل جانب ليتقاظبوه شربا شربا ..لتنقلب اؼبوازين كتنتكس اؼبفاىيم؛ فبعد
أف كاف العراؽ بلد اغبضارات كقبلة العلماء أصبح اؼبوت يتخطفو من كل جانب..
* ينضوم ربتو النص التارل:

كيأٌب بعد «حاشية» شيء جديد  ،ىو رابط

''قريتي
جففي نهرك
فنهرك صاف
(والنهر الصافي
يفضح أسماكو )''...

 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
* المصدر نفسه.
 2المصدر نفسه.
60

2

يعود الشاعر ؼبخاطبة قريتو  /كطنو طالبا منو التخلص من الضالُت الذين ال يريدكف بو خَتا ،كىي
مهمة ليست بالصعبة ؛ ألف سبييز اػبونة اؼبنحرفُت من أبناء الوطن اؼبخلصُت كمن يصطاد السمك يف هنر
عذب اؼبياه صافيها ..كىي دعوة أيضا ألخذ اغبيطة يف ىذا الزمن حىت ال تفضح األسرار ك يصبح من السهل
النيل من ىذا الوطن.
كمن أراد أف يستمع إذل اؼبزيد من النصائح ،عليو أف جييب على سؤاؿ
فإذا كانت إجابتو بػ «نعم» أم قاـ بالنقر على ذلك الرابط ،ظهر لو النص التفعيلي الذم يقوؿ فيو :
''رذاذ من النور
يزحف في ىامة الليل
يم ّد ىشيم انكسار الصباحات
فهي منذ فجر الوالدة
انفك يأكلها الغيم
ما ّ
قضمةً
قضمةً
وىي باذخة في السكون
تحرك أنملة من ضياء
ال ّ
...
 ...ىكذا
كنت أرقبها في الليالي الكبيسة
ُ
ج ّدتي :
أقنعتني بأ ّن الغيوم ستحنو
( فالغيوم تشيخ )
عندىا ستمطر أضراسها
1
ويصحو الصباح''

* المصدر السابق.
 1المصدر نفسه.
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*

يتداخل ىاىنا النور كالليل ،الوالدة كالغيم ،يف إشارة إذل أف ىناؾ بصيصا من األمل يظهر كخيتفي
كما الصباح كالليل ،فالشاعر موقن أنو سيأٌب اليوـ الذم يصحو فيو الصباح ألف جدتو أقنعتو بذلك ..كالكل
يعرؼ كحيفظ كثَتا فبا قالتو اعبدة يوما ..ألف ؽبا ـبزكنا قصصيا ديدىا باغبكمة فكبلمها الشك فيو ،إذا البد
لليل أف ينجلي يوما لتشرؽ مشس الصباح'' ،فاعبو العاـ للنص يشي بشيء من الطمأنينة لصحوة الصباح إال
أف ىذه الطمأنينة ال تلبث أف تنفجر يف كجو القارئ عندما يعود إذل

الحاشية ليدخل إذل أيقونة «ىامش»

النص األخَت ،1 ''..إذ جيد اؼبتلقي يف هناية النص السابق نصيحة بػ «أف ال يدمن تعاطي النصائح ! »  ،كعليو
العودة من حيث أتى بالضغط على رابط :
* ليعود إذل نص «حاشية» السابق ،كيبقى أمامو االطبلع على ما خيفيو رابط :
** الذم دبجرد النقر فوقو يظهر النص :
''أشجار الزيتون قطّعت أوراقها
ألن
الربيع رحل''

2

استعمل الشاعر ىاىنا «أشجػ ػػار الزيتػ ػ ػػوف » دبا ؽبا من بعد ديٍت ثقايف ،فقد أقسم ّٔا ا﵁ جل كعبل
يف ؿبكم تنزيلو قائبل ﴿ :

   

﴾ [سورة  :التُت  ،اآلية  ، ]1 :كاؼبعركؼ أهنا رمز

للسبلـ ،يصف الشاعر حالة ىذه األشجار عندما رحل عنها الربيع فماتت كذبلت ألهنا اعتادت أف تعيش يف
اعبو اؼبشرؽ ..كذلك من ألف اغبرية كالعيش الكرًن يأىب أف حييا حياة الذؿ كاؽبواف..
على ديُت ىذا النص كضع الشاعر صبلة «إياؾ أف تقًتؼ األمل » ،موزعا كلماهتا بالصورة نفسها
اليت كزَّع ّٔا كلمات اعبملة السابقة «أيقنت أف اغبنظل موت يتخمر » يف الشاشة الرئيسة حيث كضعها
بشكل عمودم :

 1الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .338
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
** المصدر نفسه.
2

المصدر نفسه.
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*

أصبح األمل إشبا حيذر الشاعر من اقًتافو ،كىي نتيجة منطقية خرج ّٔا يف ظل الظركؼ كاؼببلبسات
اليت عايشها كال يزاؿ ..ألف الذم ال ديتلك اإلرادة لتغيَت كاقعو ليس لو اغبق يف األمل بغد مشرؽ ،عليو أف
يقرر مصَته بنفسو إما أف ينتفض كيرفع عنو قيود الذؿ ،كإما أف يرضى بالعيش ربت االستعباد ما تبقى من
عمره..
كدبجرد كضع مؤشر الفأرة فوؽ كلمة من تلك الكلمات اؼبرصوفة عموديا يظهر نص بدايتو ىذه
الكلمة ،كسَتد تفصيل ذلك يف حينو ،فكل كلمة زبفي كراءىا نصا يظهر فجأة كخيتفي أخرل.
كبذا تنتهي رحلة البوح ؼبن اختار السَت يف ىذا االذباه ،كتنتهي معها ''السَتة اليت بدأىا الشاعر
ككأهنا سَتة للموت ،سَتة لؤلدل ،سَتة للعراؽ ،سَتة للكائن الذم مازاؿ حيمل أؼبو كديضي يف الدركب
تائها ،1''..ىي سَتة كل من يئن ربت كطأة الظلم كاالستعباد ،فالكل يقرأ مأساتو يف ىذه «التباريح».

* المصدر السابق.
 1الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .339
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 .2المستوى الحركي :
كظف الشاعر يف تبارحيو عنصر اغبركة بطريقة الفتة ،ذبسد ذلك يف إفادتو من تقنية شريط األخبار
الذم يرافق القنوات التلفزيونية اليوـ ،ككذا تقنية أخرل تعتمد على إظهار الكبلـ كإخفائو من خبلؿ سبرير
مؤشر الفأرة على كلمات معينة ،كل كلمة زبفي كراءىا نصا شعريا يظهر دبجرد مبلمسة اؼبؤشر تلك الكلمة
كفق ما تتيحو تقنية النص اؼبًتابط ،ليختفي ذلك النص بعد غبظات.

أوال  :الشريط المتحرك :
اؼببلحظ على القنوات التلفزيونية أهنا تستخدـ شريطا متحركا أسفل الشاشة ،تقدـ فيو ملخصا
إخباريا ّْ
ديكن اؼبتتبعُت من االطبلع على جديد األخبار يف أم كقت .كتعدل استخدامو ىذا إذل صبيع
القنوات ،حيث أصبحت تستثمر ىذه التقنية حسب ؾباالت بثها كطبيعة ما تنقلو للمشاىد.
إضافة إذل الشريط اؼبتحرؾ تستخدـ الشريط الثابت اؼبصدر بكلمة «عاجل» ،كىو يقوـ بنقل اػبرب
اؼبهم حاؿ كقوعو أك قريبا جدا منو ..كاؼببلحظ أف الشاعر أفاد من الشكلُت معا حيث استثمر ''ضبولةى الثابت

1
َّر دكما بصيغة «عاجل» إال أف «التباريح»
د
ص
ي
الثابت
يط
ر
الش
أف
اؼبألوؼ
ك
،
«عاجل» يف صدر اؼبتحرؾ''
يى ي

تضمنت صيغا أخرل تراكحت بُت العاجل ،كالعاجل قليبل ،ببل عجلة ،ال داعي للعجلة ..فهذه آّموعة

الشعرية ''تتحدث عن سَتة متخمة بالفجائع ،كاستمرارىا على كتَتة أؼبية كاحدة زبفف من اىتماـ «اؼبفجوع»
بتكرارىا ..ألف االعتياد على شيء خيفف من أمهيتو باالستمرار ،فما كاف مؤؼبا أكؿ مرة يكوف عدًن األدل بعد
اؼبرة األلف من تكراره ،فػ «عاجل» اليوـ سيكوف «عاجل قليبل » غدا ،ك «ببل عجلة » بعد غد ،حىت يكوف
«ال داعي للعجلة » أصبل بعد كذا يوـ'' ّٔ ،2ذه الكلمات علل الشاعر مشتاؽ عباس معن  ىذا التدرج،
فبغض النظر عن كونو صدر عن اؼببدع نفسو إال أنو تعليل مقبوؿ كما يقوؿ أ.سبلـ البنام ،إذ كلما أحبر
اؼبتلقي يف «التباريح» تقل حدة العاجل شيئا فشيئا حىت ينتفي الداعي للعجلة..

 1من الخطٌة إلى التشعب ،سالم محمد البناي ،مرجع سابق ،ص .167
 2حوار مع الشاعر مشتاق عباس معن ،أجراه األستاذ الصحفً ناظم السعود بتارٌخ  ،2008-3-1 :بؽداد .نقال عن  :مقدمة فً
النقد الثقافً التفاعلً ،د.أمجد التمٌمً ،مرجع سابق ،ص .112-111
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أمر آخر دييز استخداـ ىذه التقنية كىو أف القنوات توظفها على األغلب أسفل الشاشة ،يف حُت
تأٌب يف "التباريح" مرة أعلى الشاشة كأخرل أسفلها ،فالشاعر كظف ىذه التقنية بعد أف أدخل عليها تغيَتات
يف الشكل كالصيغة كاؼبكاف دبا يتناسب مع تبارحيو  ،1كفيما يلي تفصيل ذلك :

أ.

شاشة العنوان :

دبجرد الدخوؿ إذل ىذه الشاشة يظهر شريط يف األعلى ديرر على كبو متكرر من اليسار إذل اليمُت
حامبل عنواف ىذه آّموعة :
'' ...تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق

تباريح رقمية لسيرة بعضها أزرق''...

2

فهذه العبارة يف حركة مستمرة فيما يشبو حركة شريط األخبار يف القنوات ..كىي عبارة مثقلة
بالدالالت يبوح فيها الشاعر بسَتة أدل كطن كخيباتو اؼبتكررة بعد عجزه عن تغيَت كاقعو اؼبرير.
توى يجو .كلقيت منو بػى ٍر نحا
ف اؼبعيشة يف مشقة .كتباريح الشوؽ ُّ
'' ..كالتباريح الشدائد ،كقيل ىي يكلى ي
بارحا أم ًش َّدةن كأىذنل ، ''..فهذه الكلمة تدؿ على األدل ،اؼبعانػاة ،الش ػ ػػدة .يف حيػ ػػن تشَت كلمػ ػػة «رقميػ ػػة»
إذل األسلوب الذم صيغت بو ىذه اآلالـ ،كاليت كزعت على شاشات ربمل كل كاحدة منها تربحيا خاصا.
كىو األسلوب األنسب ؼبخاطبة إنساف ىذا العصر الذم ىجر أرض الواقع ساحبا يف فضاء افًتاضي علٌو ينسى
مهومو كإخفاقاتو اؼبتكررة ..
أما كلمة «سَتة» فهي تعرب عن جراح كآالـ الشعب العراقي '' ..دل يذكرىا الشاعر

د .مشتاؽ

عباس بالنص كإمنا احًتـ صبهور التلقي العريض أف جعل كل صاحب مأساة يقرأ مأساتو يف «التباريح» فهي
تباريح اإلنساف اؼبعاصر ا﵀اصر اؼبكابد النبيل ،3''..ىي إذا سَتة شعب كمعاناة كطن عاث فيو الطغاة فسادا..
ٍب تأٌب بعدىا كلمة «بعضها» لتدؿ على األمل الذم حيذك الشاعر – كمن خبللو الشعب العراقي
ككل – كيػي ىعّْزز إديانو بفتح قريب كغد مشرؽ ينسيو قسوة ما عاشو يف بعضها اآلخر.
 1للمزٌد ٌنظر  :عصر الوسٌط ،د .عادل نذٌر ،مرجع سابق ،ص  137وما بعدها ،أٌضا  :من الخطٌة إلى التشعب ،سالم محمد
البناي ،مرجع سابق ،ص  169وما بعدها.
 2تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "ب ر ح" ،مج ،2ص .410
 3األدبٌة اإللكترونٌة ،ناهضة ستار ،مرجع سابق ،ص.75
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أما كلمة «أزرؽ» فهي تدؿ على األدل كاألمل معا؛ ''فاللوف األزرؽ يرتبط تقليديا باػبوؼ
كاالختناؽ كالعطش ،1 ''..كّٔذا اؼبعٌت أكرده الشاعر يف بعض تبارحيو ،حيث اعتمد على اللوف األزرؽ الداكن
كما يف شاشة العنواف ليدؿ بو على معاناة اؼبواطن العراقي خاصة ،كإحساسو بالضياع يف كط ػػن يلف ػػو اؼب ػػوت
من كل جهة ،كيف القرآف الكرًن استخدـ ىذا اللوف لوصف حالة آّرمُت يوـ اغبشر ،يف قولو تعاذل ﴿ :



اآلمة  ،]100 :كمن بُت ما
سكرة  :طو  ،ػ ػ
 [ ﴾        ػ ػ
قيدّْـ لو من تفسَتات '' قيل :معناه زرؽ العيوف من شدة ما ىم فيو من األىواؿ''

2

كذلك ما دير بو العراؽ/الوطن من أحداث ،كما يواجهو من دمار ك تقتيل جعل كجهو تعلوه زرقة
مكتسحة بالسواد أك ما يعرؼ يف الثقافة العراقية بػ «النيلي» ،ىذا ما يطبع بعضا من سَتتو ،أما البعض اآلخر
كالذم استخدـ فيو األزرؽ الفاتح فهو الوجو اؼبشرؽ من تلك السَتة ،كاألمل يف اقببلء ليل القهر لينسى
قساكة «النيلي» ،أما جعل ىذه العبارة متحركة فهو للداللة على استمرار اغبياة على الرغم من طغياف اؼبوت
كالدمار ،كيف مكاف آخر من ىذه الشاشة اعتمد الشاعر على تقنية الشريط اؼبتحرؾ حيث ضمنو بريده
اإللكًتكين :
'' '' E- mail : maan 1973@yahoo.com

3

كجعلو يتأرجح ذىابا كإيابا للفت انتباه اؼبتلقي كإعطائو فرصة أكرب للتفاعل كالتواصل مع اؼببدع كقت ما شاء.

ب.

ضلع البوح العلوي «الطبقة النصية األولى» :

أطلقت د .مها خَت بك ناصر  يف دراستها اؼبعنونة بػ (القصيدة الرقمية كالبنية الفنية الرباغماتية)
ضمن كتاب (الريادة الزرقاء) تسمية «اؼبداخل» على النصوص الشعرية اليت تتضمنها األشرطة اؼبتحركة اؼبوزعة
على شاشات «التباريح».

 1األدب الرقمً والوعً الجمالً العربً ،د .ثائر العذاري ،مرجع سابق.
 2تفسٌر القرآن العظٌم ،ابن كثٌر،تحقٌق :سامً بن محمد السالمة ،دار طٌبة ،الرٌاض ،ط،1999 :2ج ،5ص.315
 3تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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مدخل القصيدة األولى «متن : »1
أكؿ ما يلفت انتباه اؼبتلقي ذلك الشريط اؼبتحرؾ أعلى الشاشة كالذم يقوؿ فيو الشاعر:
كل
''عاجل  ... ... ... :باتجاه مخيف ...تأخذني خطوتي ،،،فهي تعرف أسرار ّ
1
المخاطر ،،،لكنها تشتهي أن تقامر في لوعتي دائما''....
من الطبيعي أف يبدأ ىذا الشريط بكلمة «عاجل» كىي إشارة إذل أمهية الكبلـ الذم سيقولو كما
يف شريط األخبار الذم حيمل األخبار اؽبامة اليت ال ربتمل التأجيل ،فالكبلـ الوارد ىنا دبثابة عنواف أك مدخل
ىذه الصفحة الذم '' جيسد الصراع النفسي بُت الرغبة يف العمل كاػبوؼ من آّهوؿ ،بُت التخاذؿ كاإلقداـ؛
2

فينتصر اإلقداـ على التخاذؿ''.

خطوات الشاعر تأخذه إذل طريق ؾبه و
وؿ ليست لو هناية ،على الرغم من أنو ؿبفوؼ باؼبخاطر إال
ي

أف الرغبة يف اؼبضي قدما تتغلب على كل تلك اؼبخاكؼ ،كتتجسد ىذه الرغبة يف اختيار اؼبتلقي آّازفةى

كاالستمرار يف رحلتو عرب ضلوع البوح من خبلؿ نقره فوؽ رابط «حاشية» اؼبوجود أسفل الشاشة ،كيف حاؿ
ما إذا أراد االكتفاء كقرر االنسحاب من ىذه اؼبغامرة فيمكنو الًتاجع إذل الوراء عرب رابط «رجوع» الذم يعيده
إذل شاشة العنواف.

مدخل القصيدة الثانية «حاشية : »1
تدر الزناة ...فهي
ينز بدربي ،،،فأرضي ُّ
''عاجل قليال  ... ... ... :ستذبح خطوتي كل لقيط ّ
3

موبوءة بالمغول!!! ''

ىنا تقل نسبة العجلة؛ فاألدل كاغبزف مازاال خييماف على الوطن ا﵀تلة أرضو اؼبسلوبة حريتو ،إال أف
يقُت األنا  /اؼبواطن بقدرتو على التغيَت كإصراره على التقدـ كالثبات يف كجو الغزاة جعلو يسلك ذلك الطريق

 1المصدر السابق.
 2الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .221
 3تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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دكف التفكَت يف الوقت الذم سيستغرقو لتحقيق أىدافو يف القضاء على اػبونة كا﵀تلُت؛ فأمهية الوقت تنتفي
دبجرد التفكَت يف الوصوؿ إذل اؽبدؼ اؼبنشود مهما طاؿ الزمن أك قصر..

مدخل القصيدة الثالثة «مكابرة» :
تباطأت حركة الشريط إذ ال يوجد خرب يستدعي العجلة؛ فأخبار الدمار الذم خلفتو القنابل
كالشظايا أصبحت مألوفة ؽبذا الوطن ،يقوؿ الشاعر '' :ال تحتاج إلى العجلة  ...:ليس لي  :أن أسل
الحنين ...والدموع التي طرزت غمد ىذا الشجن ...أثثت فوق وجو األسيل ...لي بقايا وطن
ليس لي  :أن أىز الخيال ...والدروب التي فقأت بؤبؤ الذاكرة ...أورثتني الخريف...
فاساقطت ثمرة الذكريات.
ّ
ليس لي  :أن َّ
طرزت في أكف الضماد
ألف الجراح ...والدماء التي أمطرتها العروقَّ ...
فوىات النزيف''...

1

ىذا اؼبدخل طويل نسبيا إذا ما قورف باؼبداخل األخرل على طوؿ «التباريح» ،كىو يتناص مع النص
القرآين ربديدا «سورة مرًن » يف قولو تعاذل ﴿ :

       

 [ ﴾ سورة  :مرًن  ،اآلية  ،]24 :حيث استقى بعض مفرداتو «أىز ،اساقطت» من تلك السورة
ؿبدثا تغيَتات عليها دبا يتبلءـ مع ما يريده.
لذا يتخذ ىذا اؼبدخل ''فضاء دالليا أكثر اتساعا ،بوصفو فضاء مشحونا باغبنُت كالدموع كالشجن
كاعبراح كالدماء كاؼبوركث الديٍت كالرجاء بقيامة كطن أمط ػػره أبن ػػاؤه دماءىػ ػػم ،2 ''..فكأهنػ ػػا دعػ ػػوة من الشاعػػر

 1المصدر السابق.
 2الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .222
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إذل التوقف غبظات ،كتأمل الوضع الذم آؿ إليو ىذا الوطن ،كقد هتاكت عليو الشظايا كالقنابل فأردتو قتيبل
يتخبط يف دماء أبنائو الذين يرفضوف أف تطمس ىوية كطنهم.

مدخل القصيدة الرابعة «ىامش : »1
''ال داعي للعجلة  ... ... ... :ال تعي خطوتي أين رأس الدوائر ؟؟؟ ...فالطريق يح ّدب
مرةً بعده ...أين أمضي
مرةً قبلوَّ ...
مهب الصريرَّ ...
أضالعو ...يميل َّ
علي ...أراوغو مثل أرجوحة في ّ
1

إذن؟؟؟ ...والمغول ينوخ بأىدابو''...

م ػػرة أخرل يتيو األن ػ ػػا  /اؼبواطػ ػػن كيضيع الطريػق إذل اػببلص ،إال أنو ديضي قدما مصرا على ربقيق
أىدافو يف استعادة الوطن كزبليصو من األيدم العابثة بطاقاتو اؼبستنزفة لثركاتو ،فهو يف رحل ػػة حب ػػث مستم ػػرة
عن الطريق الصحيح الذم يوصلو إذل شاطئ األماف..

 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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ج.

ضلع البوح السفلي «الطبقة النصية الثانية» :

مدخل القصيدة األولى «متن: »2
''عاجل  ... ... ... :قامتي تعرف أن الطريق إلى بابها موصدة بالرحيل ...وتعلم أ ّن البقاء
ىنا ...مثل أرجوحة أسلمتها يداىا لصبيان ىذي البالد الشحيحة''...

1

مرة أخرل يصدر الشاعر كبلمو بالػ «عاجل» ،فهو يتحدث عن حَتتو كصراعو بُت الرحيل عن ىذا
الوطن كبُت البقاء إلنقاذ ما تبقى مع علمو أف بقاءه لن يغَت شيئا؛ ألف أبناء ىذا الوطن أرىقهم اؼبستعمر
الظادل ،فتخاذلوا عن أداء كاجبهم إال القلة القليلة منهم ..فهل سيختار الرحيل؟ !

مدخل القصيدة الثانية «حاشية : »2
خفت حدة العاجل كأصبحت كما يقوؿ الشاعر :

تظل بخيط
''عاجل قليال  ... ... ...:قامتي آيلة للذبول ...تلوك عصافير أوراقها؛ ...لئال ّ

العوانس ...ترقَع أوصالها''...

2

يلمس اؼبتلقي يف ىذا النص دعوة إذل التخلي عن االىتماـ باؼبظاىر ألهنا سرعاف ما تزكؿ كال يبقى
سول اعبوىر ،فعلى أبناء ىذا الوطن إذا أرادكا ا﵀افظة على كيانو كىويتو أف يسموا بتفكَتىم ،حىت يتغلبوا
على األزمات كيعيشوا ربت لواء كاحد.

مدخل القصيدة الثالثة «نصيحة: »1
يطل ىذا اؼبدخل من أعلى الشاشة ؿبمبل بعبارات اغبكمة اؼبستخلصة من التجارب اليت رافقت
ليتوج سَتتو قائبل :
الشاعر خبلؿ مسَتتو الطويلةّْ ،

 1المصدر السابق.
ض َلؽ ِة تدٌره فً فٌك ..ول ُج ْدك ُج
'' اللَّد ْدو ُج
ت الشً َلء فً فمً أَللُجو ُجكه إذأ علكته،''...
ك  :أهْد َلون المضْد ِػ ،وقٌل  :هو مضػ الشًء ال ُّ
ص ْدل ِ
ب ا ْدل َلم ْدم َل
لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "ل و ك" ،مج ،10ص .484
 2تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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''بال عجلة  ... :الطيور التي تعشق العش ...ال تستحق الجناح
تحب الثمار.
الغصون التي طأطأت رأسها ...ال ّ

الليل الذي يكره الشمس ...ال يستحق الصباح''

1

ىي دعوة إذل التأمل اؽبادئ ؽبذه الكلمات كاستخبلص العرب منها حيث ''تضمن ىذا اؼبدخل رفضا
غبال ػػة االستس ػػبلـ كالذب ػػوؿ كالًتاجػ ػػع ك االنكف ػػاء كب ػػو ال ػػذات ،مربىنػ ػػا على ذلك باغبج ػػج اؼبنطقي ػػة اؼبؤسسػ ػػة
على حكمة عقلية ،رغبة من الشاعر يف إقناع اؼبتلقي''  ،2فبثبل حاؿ اإلنساف اؼبتخاذؿ اػباضع للذؿ كاؼبهانة
الر ً
افض للعيش الكرًن ،حباؿ الطيور اليت تفضل البقاء يف أعشاشها على متعة التحليق حبرية ،فهذه ال تستحق
أف تكوف ؽبا أجنحة ألهنا دل تعرؼ قيمتها ،كذلك حاؿ أغصاف األشجار اؼبؤلل بالثمار اليت تتدذل يف اكبناء
للقاطفُت ،عوض أف تزىو يف مشوخ دبا ربمل من خَتات يف منظر يسيب العقوؿ كاألبصار .أما الليل الذم
يرفض الشمس فبل داعي أف يعقبو الصباح..
استطاع الشاعر من خبلؿ ىذه اؼبوازنة أف يقرب صورة اإلنساف اؼبستسلم الرافض للحرية ،الذم
األيب كما تشوه بعض
يصبح لقمة سائغة للطامعُت الطاؿبُت إذل استعباده ..كأمثالو يشوىوف صورة ىذا الوطن ّْ
اؼبظاىر اػبارجة عن اؼبألوؼ كجو الطبيعة ،فنصيحة الشاعر ألبناء كطنو  :التشبث باغبرية كرفض االستسبلـ
مهما كاف الثمن.

مدخل القصيدة الرابعة «ىل ترغب بنصيحة أخرى» :
ببل عجل قطعا؛ فالصراع الزاؿ ؿبتدما بُت األمل كاألدل بُت الرحيل كالبقاء بُت اغبياة كاؼبوت ،ىذه
عرب الشاعر بقولو :
اؼبتضادات تتناكب يف نفس األنا  /اؼبواطن ،كعنها ٌ

''بال عجلة قطعا  ...:عندما ينزف الصبح أضواءه ...يستفيق الغروب
الليل األسود  :يكره أحداق النجوم ؛ ألنها ؛ ...خطوات صبح ٍ
آت.

الفجر ...وليد ...الليل
السماء تمطر دوما ...لكن األرض تموت
 1المصدر السابق.
 2الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .224
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في زمن األمجاد ...الموتى تبحث عن تابوت''

1

قبوـ الليل إذا ىي تباشَت صبح آت ال ؿبالة ،يف إشارة إذل أف إرادة أبناء ىذا الوطن اؼبخلصُت
كعزديتهم على ربريره من أيدم اؼبغتصبُت ستظهر نتائجها عن قريب ،فبلبد لليل الظلم أف ينجلي يوما ،لتسطع
مشس اغبرية يف ظباء ىذا الوطن.
لكن! على ىؤالء اؼبخلصُت أف يقفوا كقفة رجل كاحد يف كجو الطغاة حىت تكوف ضرباهتم موجعة
فاربادىم يزيدىم قوة كيربك عدكىم ،أما إف حاكؿ كل كاحد االنتقاـ على طريقتو فسوؼ لن يناؿ آّد؛ ألنو
ال ؿبالة ميت ..فالنفع ليس يف القوة؛ ألف القوة إذا دل يػيغى ّْذىا العقل تضعف كتتبلشى حىت تنهار يف النهاية.

مدخل القصيدة الخامسة «ىامش : »2
''ال داعي للعجلة  ... ... ... :قامتي مقبرة ...تستميت على أىلها الميتين ...تشاطر
فيء مساء''...
كل الصباحاتَ ...
تابوتها  /الظل مخملو ؛ ...لتجعل ّ

2

دبا أف األمور أشرفت على االنتهاء دل يعد ىناؾ داع للعجلة ؛ ألف خطوات الشاعر اليت كانت
تأخذه حيث األمل ،تباطأت حركتها بعد أف يئست من اػببلص ،إال أف بوارؽ األمل مازالت تلوح يف ظباء
ىذا الوطن ،فالشاعر يدعو أبناء كطنو إذل االستماتة يف الدفاع عن كل شرب من أرضهم ،كيتوعد على لساف
كل كطٍت بأف جيعل من أرضو مقربة ؽبؤالء الطغاة حىت لو كلفهم ذلك حياهتمٍ ،ب ال يلبث ىذا األمل أف
يتحوؿ إذل يأس كإحباط ،ليخيم اغبزف من جديد.
بالتأكيد ىي ليست النهاية ،فمن خيتار أف يسلك غَت ىذا الدرب قد تكوف هنايتو أفضل بكثَت..
خبلصة القوؿ  :إف ىذه األشرطة تتناكب يف الظهور على طوؿ «التباريح» ،فهي تأٌب مرة يف أعلى
الشاش ػػة ك أخػػرل يف أسفلها كسػ ػرا للرتابة كحىت ال ديل اؼبتلقي مدة مكوثو أماـ الشاشة؛ فالعُت تتطلع دكما
إذل اعبديد.

 1تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 2المصدر نفسه.
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ثانيا  :النص الظاىر والباطن
عبأ الشاعر إذل تقنية أخرل لتحريك نصوصو الشعرية ،تعتمد على إظهار الكبلـ كإخفائو كفق ما
تتيحو تقنية النص اؼبًتابط ،ظباىا األديب منعم األزرؽ « تعوًن الشعر » ،فهذه التقنية التعوديية ''تستعمل
على صفحات الويب لتوضيح بعض خصائص رابط معُت أك أيقونة ما سواء أكانا تشعبيُت أك غَت تشعبيُت،
كقد انزاح الشاعر عن ىذا االستعماؿ اؼبكركر بازباذه كسيلة لتعوًن الدفقات الشعورية''..

1

كيظهر ذلك يف أكؿ عقد «التباريح» كيف آخر عقدة من ضلع الب ػػوح السفلي ،أي ػػن عمد الشاعػػر
إذل كضع كلماتو الواحدة تلول األخرل بشكل عمودم ،دبجرد كضع مؤشر الفأرة فوؽ إحداىا يظهر نص
شعرم يبدأ بالكلمة نفسها ليختفي بعد قليل.

الشكل – أ –النص الشعرم اؼبعوـ

*

تتضح من خبلؿ ىذا الشكل كيفية ظهور النص بعد سبرير مؤشر الفأرة على كاحدة من كلمات
اعبملة الشعرية ،فتتشعب تلك الكلمػ ػػات  /ال ػػركابط إذل نصوص كامضة زبتفي بعد ثواف سواء حرؾ اؼبؤشر أـ
دل حيرؾ.
يعرب لو عن ىواجسو أك جييب عن أسئلتو اؼبفًتضة حبسب انفعالو
''ككل نص يصل إليو اؼبتلقي ّْ

اؼبتوقع لتحقيق التفاعل معو.1''..

 1تبارٌح مشتاق عباس معن الرقمٌة ،قراكتابة عاشقة( ،)1أ .منعم األزرق ،على الرابط :
http :imezran.org/mountada/viewtopic.php ?F =46&t=1850
*
تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن  ،مصدر سابق (،بتصرؾ)
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ك سبثل كل كلمة من كلمات ىذه اعبملة الشعرية اؼبكثفة دالليا رابطا تشعبيا غَت فعاؿ؛ ألف النقر
عليو ال يؤدم إذل أية عقدة أخرل بل يبقى اؼبتلقي يف العقدة ذاهتا ،كفيما يلي كشف لتلك النصوص اؼبخبأة
خلف كلمات صبلة الصفحة الرئيسة ،إذ أف سبرير اؼبؤشر على كل كلمة منها ييظٍ ًه ير النص اؼبعوـ على النحو
التارل :

أن
إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوىا
وأرضي تنث ملوكا
كان آخر من أورق فيها ...ملك الموت
الحنظل
الحنظل أدمن شرب ىموم المنصاعين لبوح الحزن
 ...فتحنظل.
مـوت
موت يعدو...
ماذا يبغي ىذا العداء المسكين؟!
يتخمر
يتخمر ظلي في الغرفة ،وأنا عار في طرقات الروح
أتلمسني

لعل الغربال المتلفع جلدي

يوقظ ظلي
الموغل في التوحيد بدوني
كي يشرك بي

2

 1مقدمة فً النقد الثقافً التفاعلً ،د .أمجد حمٌد التمٌمً  ،مرجع سابق ،ص .104
''ال َّدن ُّ
ث :نش ُجر الحدٌث ،وقٌل  :هو نشر الحدٌث الذي َلك ْدتمه ُّ
أحق من نشرهَّ ،دنث ُجه َلٌ ُجن ُّث ُجه و َلٌن ًِّث ُجه ًّنثا إذا أفشاه''؛ لسان العرب ،ابن منظور،
مادة " ن ث ث" ،مج ،2ص .194
''االلتِفا ُجع والتل ُّفع  :االلتحاؾ بالثوب ،وهو أن ٌشتمل به حتى ُجٌجَل لِّ َلل جسده؛ ..و َلتلَل َّدفعَل الرج ُجل بالثوب والشج ُجر بالورق إذا اشتمل به
وتؽطى به''..؛ لسان العرب ،ابن منظور ،مادة " ل ؾ ع" ،مج ،8ص .320
 2تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق( ،بتصرؾ).
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تًتابط ىذه النصوص دالليا حيث تتمحور حوؿ معاين اغبزف كاؼبوت الذم تدؿ عليو دكاؿ من مثل:
«توابيت ،اؼبوتى ،القرب ،اللحد ،الثكلى ،ضحايا ،ملك اؼبوت ،اغبزف ،» ...فأصبح أبناء ىذا الوطن يتجرعوف
مرارتو كما اغبنظل ،كيقُت الشاعر نابع من ذبربتو الطويلة يف ظل األكضاع اؼبأساكية اليت دير ّٔا كطنو ،كىي
السَتة اليت أراد أف يبوح بأسرارىا ؛ فجاءت مشحونة باغبزف مثقلة باألدل.
كقد استقى بعض معانيو تلك من القرآف الكرًن حيث يتناص مع النص القرآين يف قولو تعاذل :
  
         
    
﴿  

 [ ﴾ سورة  :النمل  ،اآلية ،]35 :ليزيد من يقينو بأف الفساد الذم عم كطنو جاء نتيجة لفساد من
أككلت ؽبم مهمة ضبايتو كالذكد عنو.
كبفرض أف ىذه الصفحة ىي غرفة الشاعر أ ٍىك بيتو الرقمي كما يقوؿ األديب

منعم األزرؽ ،

تصبح تلك ''اؼبقاطع اللغوية اؼبعومة دبثابة األشعار اليت تنكتب أك تعلق على جدراف الشوارع كاؼبمرات كالغرؼ
1
لتعرب عما خيتلػ ػػج يف نفس كػ ػػل مواط ػػن راف ػػض حي ػػاة ال ػػذؿ كاالستعب ػػاد ،لكػػن الوسيلة تعوزه
كالسجػ ػػوفّْ ، ''..

يف الدفاع عن أرضو؛ فيلجأ إذل الكتابة على اعبدراف علَّو ييسمع صوتو اؼبكبوت للعادل..
كعلى الشاكلة نفسها من إظهار الكبلـ كإخفائو تكونت يف آخر عقدة من ضلع البوح السفلي
النصوص التالية ،كاليت شكلت بداياهتا صبلة «إياؾ أف تقًتؼ األمل ».
أن
أن تحيا!! ...أمل موصد...
تقترف
تقترف البوح !!! ...والكالم مرتجف على شفتيك؟؟؟...
إذن سينمو عليك الصخر في وضح االنتظار.
األمل

األمل مثل ظل كسيح ،،،ال يجيد سوى النوم وقت الغروب

2

 1تبارٌح مشتاق عباس الرقمٌة ،قراكتابة عاشقة ( ،)1أ .منعم األزرق ،مرجع سابق.
''ال َلك َلس ُجح ثقل فً إحدى الرجلٌن إذا مشى جرَّد هَلا ج ًّرا ،و َلكسِ َلح َلك َلسحا ،وهو أ ْدك َلس ُجح و َلكسْد حَل انُج و َلكسِ ٌح ..فإذا مشى كأنه َلٌ ْدك َلس ُجح األرض
أي ٌ ْدك ُجن ُجسهَلا'' ،لسان العرب ،ابن منظور ،مادة "ك س ح" ،مج  ، 2ص .571
 2تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق( ،بتصرؾ).
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يقُت الشاعر يف البداية أدل إذل اعبزـ بأ ٍف ال مكاف لؤلمل يف النفوس اليت ذاقت مرارة اؼبوت ،فلم
تعد تقول على التغيَت ألف حركاهتا مقيدة ،فأصبح ؾبرد التفكَت يف فسحة لؤلمل إشبا يعاقىب مقًتفو !! ليتحوؿ
األمل «ا﵀ذر منو » من دافع للحياة إذل قيمة سلبية غَت مرغوب فيها .لتنتهي «التباريح» كما بدأت  :باألدل
كاغبزف كالصمت اؼبطبق بعد ذبربة البوح اليت دل زبلف غَت اغبسرة كاألسى..
إذا ،ديكن القوؿ إف الشاعر باعتماده على تقنية الظهور كاالختفاء اليت رافقت تبارحيو من البداية
حىت النهاية ،سواء بتعوًن النصوص أك جبعلها زبتفي ٍب تظهر يف حركة دكرانية

«األشرطة اؼبتحركة » ،استطاع

بكل ذلك أف :
يلفت انتباه اؼبتلقي كجيعلىو أكثر تركيزا للبحث عن طريقة سبكنو من اإلمساؾ بتلك النصوص ،خاصة
الطويلة منها اليت ال ديكن التقاطها بسرعة ،حىت تتسٌت لو قراءهتا كمن ٍب استيعأّا ''فهو ال يستطيع الوصوؿ
إذل النص «بضغطة زر » كما يقاؿ ،إمنا حيتاج إذل أف يفكر يف الطريقة اليت ديكنو ّٔا اغبصوؿ على النص،
كا﵀اكلة كالتجريب أكثر من مرة ،كىذا يف النهاية شكل من أشكاؿ التفاعل مع النص 1 ''..اعبديد الذم دل
يألفو اؼبتلقي بعد ،كىو خيتلف عما تعود عليو من نصوص يقرؤىا مىت أراد كيقلب صفحاهتا كيف شاء .األمر
ىنا ـبتلف سباما؛ فاؼبتلقي ال يلبث يبلحق النص الذم يظهر ٍب خيتفي فجأة.
يف هناية ىذا الفصل ديكن القوؿ إف النص اغبريف يف

«التباريح» تنوع بُت الثابت كاؼبتحرؾ :ففي

األكؿ استطاع الشاعر أف جياكر بُت األشكاؿ الشعرية الثبلثة اؼبألوفة  :العمودم
الثاين فيتنوع يف طريقة تقدديو كمركره أماـ اؼبتلقي ّٔيئات كسرعات ـبتلفة.

 1المولود التفاعلً البكر وفرحة االنتظار ،د .فاطمة البرٌكً ،مرجع سابق.
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– التفعيلي – النثرم ،أما
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تمهيد :
خصص الفصل السابق للحديث عن حضور الكلمة يف التباريح ،حيث جاءت على صورتُت :
ثابتة كمتحركة ،بوصفها العنصر األبرز يف بناء األدب الذم ال يكتسب كجوده ''بعيدا عن الكلمة ،حىت إف
اقًتنت بعناصر أخرل ،إال أف أم عنصر آخر ال ديكن أف يغٍت عنها ،كإذا استطعنا االستغناء عن كل العناصر
األخرل يف األدب فإننا ال ديكن أف نستغٍت عن الكلمة ،ألهنا ىي األساس''  1كغيأّا حيوؿ النصوص إذل فنوف
أخرل «بصرية ،ظبعية »..بعيدة عن اؼبيداف األديب ،من ىنا كاف من اؼبنطقي البدء باؼبستول اللغوم"اغبريف" ٍب
اغبركي دبا أف اغبركة اقتصرت على اغبرؼ دكف سواه ،كفيما يلي باقي اؼبستويات.

أوال  :المستوى البصري :
كأنت تتجوؿ يف أركقة متحف أك معرض للصور كاللوحات التشكيلية كاؼبنحوتات'' ،ىل جربت أف
تقف أماـ رسم أك سبثاؿ أك صورة فتحس كأهنا ربدثك بلساف شاعر أك تسكب يف أذنيك األنغاـ كاألغباف؟''

2

ردبا دل يصلك ىذا اإلحساس يوما ،لكن الصيٍت الذم جياكره رساـ تشكيلي اشتكى منو ذات يوـ ،كالسبب
الرساـ ! أين الشبلؿ كمها يقيماف
صوت ىدير الشبلؿ الذم أذىب عنو النوـ ،ىذه الشكول أثارت استغراب َّ
كسط العاصمة "بكُت"؟ ! فكانت اإلجابة  :إنك رظبت لى ٍو ىحة شبلؿ ىادر على اعبدار اؼبقابل لشباؾ غرفة
3

نومي!!

الذم حصل ىنا تراسل بُت حاسيت البصر كالسمع ،حيث أرسلت األكذل إذل الثانية يم ٍد ىرنكا «الشبلؿ
اؽبادر» حيس باستعماؽبا «ظبػ ػ ػػاع ىديػ ػػر الشػ ػػبلؿ » ،فيمكن غباسة البصر مثبل أف تثَت حواس أخرل كالسمع
أك الشم ..كىي إشارة إذل تلك العبلقة القائمة بُت الفنوف عامة كفٍت الشعر كالتصوير خاصة – سواء كانت
عبلقة تواز أك تبادؿ كتأثر كتأثَت – حيث سارا جنبا إذل جنب على مر العصور كباختبلؼ اغبضارات
ك بػى ٍع يد تعرؼ الكتابة عبأت إذل الرسم
كاآلداب ،فاألمم السابقة عندما احتاجت إذل التعبَت كالتواصل ،كدل تى ي
 1المولود التفاعلً البكر وفرحة االنتظار ،د .فاطمة البربكً ،مرجع سابق.
 2قصٌدة وصورة .الشعر والتصوٌر عبر العصور ،د .عبد الؽفار مكاوي ،عالم المعرفة ،المجلس الوطنً للثقافة والفنون
واآلداب ،الكوٌت ،ع ،119نوفمبر  ،1987ص.9
 3ما ال ٌؤدٌه الحرؾ ،د .مشتاق عباس معن ،مرجع سابق ،ص( ،5بتصرؾ).
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كالصورةٍ ،ب تطورت أدكاهتا شيئا فشيئا ..لذا ''كاف التعبَت الفٍت بالرسم كالنحت كالتصوير كاأللواف يسَت
كم ترصبت الرسوـ كاللوحات كاؼبنحوتات غوامض يف النص اؼبكتوب يف ألواح الطُت
ؿبايثا لؤلدب كالكتابة ك ٍ
القددية ،1''..فلم تكف الفنا ىف رؤيةي الكلمات اؼبنقوشة على الطُت أك الربدم ..بل راح يصورىا برسوـ

كمنحوتات كما يف ملحمة "جلجامش" ،حيث كجدت أعماؿ فنية «لوحات ،منحوتات » ..ذبسد أحداث
ىذه الرائعة األدبية.
إف اجتماع فن لغوم «الشعر مثبل» كفن تصويرم «الرسم ،النحت »..ليفسر أحدمها اآلخر ،أصبل
فسرت النصوص من الفن ذاتو بعضها،لذا فالعبلقة بُت الشعر كالتصوير ضاربة يف القدـ قدـ
بكثَت فيما لو َّ
2
عرؼ الشعر قائبل :
الفنُت  ،كال أدؿ على ذلك من كلمات العادل العريب <اعباحظ> (ت 255ق) حُت َّ

''الشعر صناعة ،كضرب من النسج ،كجنس من التصوير''  ،3فالفن الشعرم كالفنوف التصويرية تربطهما عبلقة
ضبيمة كصلة قرابة أك كما يقوؿ <د.مكاكم> عبلقة رحم؛ ألف صبيع تلك الفنوف تعمل من خبلؿ الصور.
إف الشاعر تراكده فكرة ما تستفز مشاعره؛ فيعمد إذل التعبَت عنها باختيار ألفاظو ؿبققا االنسجاـ
بينها سباما مثل الفناف الذم يرسم لوحة أك يشكل منحوتة؛ فهو خيتار ألواهنا كموادىا ليخرجها يف أّٔى حلة..
األكؿ أداتو الكلمة كالثاين اللوف كجوامد أخرل «خشب ،كباس ،حجر ،» ..فالشعر كالتصوير كبلمها ديثل عاؼبا
من اإلبداع يسعى فيو اؼببدع إذل إيصاؿ رسالتو إذل اؼبتلقي قصد التأثَت فيو ،كإذا كانا يتشاركاف يف العصور
السابقة '' ..كدل تكن مستلزمات اإلبداع متيسرة أك سهلة اؼبناؿ ،فكيف بعصر زاخر كعصرنا ىذا الذم بلغ
التحكم التكنولوجي حدا فاؽ حدكد اػبياؿ االفًتاضي ،4 ''..لذا فإف تشارؾ اغبواس أك تراسلها أمر البد منو
لتذكؽ الفن كقراءتو ،أك باألحرل ضركرة ملحة أماـ أعماؿ إبداعية زاكجػػت بُت الكلم ػ ػػة كالصػ ػ ػػورة كالصػ ػػوت
يف جسد كاحد.

 1األدبٌة اإللكترونٌة ،ا.م.د ،ناهضة ستار ،مرجع سابق ،ص .42
 2للمزٌد ٌنظر  :قصٌدة وصورة ،د .عبد الؽفار مكاوي ،مرجع سابق ،ص  9وما بعدها.
 3كتاب الحٌوان ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،تحقٌق وشرح ،عبد السالم محمد هارون ،ج ،3ص.132
 4األدبٌة اإللكترونٌة،أ.م.د ،ناهضة ستار ،مرجع سابق ،ص .42
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 .1شاشة العنوان :
تتوسط الشاشة صورة ثابتة لرأس سبثاؿ بٍت اللوف ،يطفو فوؽ سطح تكدَّرت مياىو؛ فاصطبغت
بالزرقة الداكنة اؼبائلة تدرجييا إذل السواد ،كأين بو ما تبقى من جسد آدمي يوشك على الغرؽ بعد أف أيلٍ ًقي بو
يف غياىب حبر العذاب ،كىو مكمم الفم عاجز عن إظباع صوتو ،معصوب العينُت ال يبصر سول ظلمة
العذاب ..إنو مشهد ـبيف خينق األنفاس ،كيولد الرغبة يف الصراخ للتخفيف من حدة األدل الناتج عن ذلك
اإلحساس باالختناؽ.

الشكل –أ– الصورة اؼبركزية ألرضية النص التفاعلي

*

كبالعودة إذل الوراء حيث اؼبصدر األصلي الذم أخذت منو ىذه الصورة ''يتبُت أنو أحد األعماؿ
النحتية الشهَتة للنحات الكوييت اؼبعاصر <سامي ؿبمد  ،مواليد  ،>1943كالذم يعتربه عدد من نقاد الفن
«الشلل كاؼبقاكمة » الذم نفذه عاـ
التشكيلي دبثابة رائد فن النحت الكوييت ،كىو العمل اؼبعركؼ باسم

 1980عن طريق تقنية الصب يف خامة الربكنز''  ،1جعل الشاعر <مشتاؽ عباس معن > ىذه اؼبنحوتة رمزا
للمقاكمة على الرغم من العجز حىت عن الصراخ ،كىو ما جسده كجو التمثاؿ ذك العينُت اؼبعصوبتُت كالفم
اؼبكمم.
* تبارٌح مشتاق عباس معن الرقمٌة  :قرا كتابة عاشقة ( ،)1أ .منعم األزرق ،مرجع سابق.
 1جدلٌة الصورة اإللكترونٌة فً السٌاق التفاعلً لتبارٌح رقمٌة ،دٌ .اسر منجً ،دار الفراهٌدي ،بؽداد ،ط،2010 : 1
ص.57،56
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إنو رمز للذىنية العربية اؼبعفرة بألواف العذاب من ىوؿ الفجائع اليت أؼبت ّٔا من أياـ اغبرب العراقية
اإليرانية ،كاغبرب األىلية اللبنانية ،كمأساة ـبيمي صربا كشاتيبل ،كىي األحداث اليت دفعت النحات <سامي
ؿبمد> إذل إقباز منحوتتو تلك لتضػػاؼ إذل أعمالػ ػػو األخ ػػرل اؼبستمػ ػػدة كله ػػا من القه ػ ػػر اإلنساين ،كصػ ػػوال
إذل األزمة العراقية اؼبعاصرة كفواجع عربية أخرل أفرزت «تباريح رقمية».
ىذا العمل النحيت إذا يستمد بعض تأثَته من غبظة كالدتو ا﵀ملة باألكجاع ،الفقر كاغبرماف
كالتشرد ..كيستلهم ''يف بنيتو الشكلية فكرة تشظي الشخصية اإلنسانية ربت كطأة صراعها الرىيب مع قوة
كاسحة تسعى لوأد كياهنا كطمس يىويتها من طريق اؽبيمنة على أدكاهتا اػباصة بالتعبَت كالتفاعل مع العادل،

فبثلة يف البصر كالنطق  /الصورة كالكلمة ،1 ''..إال أهن ػػا دل تستسلػم كدل ت ػػرض باؽبزديػ ػػة بػ ػػل فضلػ ػػت اؼبقاكم ػػة

على اؼبهادنة.
اختيار الشاعر ؽبذه اؼبنحوتة بدا موفقا جدا ،يعكس سعة اطبلعو كقدرتو على اختيار ما يبلئم نصو
كيزيد من تفاعليتو ،خاصة كأف لوهنا البٍت الداكن جاء متناسقا مع لوف اػبلفية الزرقاء الذم تتخللػ ػػو سبوجػ ػػات
يف إشارة إذل الغرؽ اؼبؤدم إذل االختناؽ..
يعلو ىذه الشاشة شريط أصفر يد ّْكنت فيو كلمات العنواف «تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ » بلوف
الدـ ،ما يلفت انتباه اؼبتلقي إليها كيثَت فضولو ،إذ ''ارتبط اللوف األضبر منذ القدـ بداللة غلبت عليو كىي
اإلدياء إذل لوف الدـ ،كما يعٍت من الصراع كالقتل كاؼبوت ،كالثورة كاغبرب كغَت ذلك''  ، 2فالشاعر من خبلؿ
ىذا التضاد اللوين سعى إذل ربريك السكونية القاتلة اليت زبيم على أجواء الشاشة ،كزاد عليو أف كظف تقنية
اغبركة ليضمن توجو اؼبتلقي إذل تلك األشرطة ،كمبلحقة نصوصها العابرة على طوؿ التباريح ،فاألشرطة
اؼبتحركة تسطع يف عُت اؼبتلقي كما الومض ػػة؛ ليص ػػرؼ نظػ ػػره عن ذلك السػ ػواد ال ػػذم يل ػػف الشاش ػػة ،ىركب ػػا
من الشعور بالضياع كالكآبة اؼبتولد عن اللوف األزرؽ الذم ''خيرج إذل دالالت متعددة منها ما يدخل يف معٌت
اؼبوت كالعداكة ،كمنها ما يدخل يف عادل اغبزف كالكآبة كالضياع ..كما حيدد تلك الدالالت ىو السياؽ الذم

 1المرجع السابق ،ص .57
 2اللون ودالالته فً الشعر ،ظاهر محمد ه ًّزاع الزواهرة ،دار الحامد ،عمان – األردن ،ط2008 : 1م ،ص .43
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يقع فيو اللوف ،كإرادة الشاعر ربميل اللوف ما يريد من كظيفة خيدـ ّٔا غايتو''  ، 1فالشاع ػ ػػر ىنا ينق ػػل اؼبتلقػػي
من عادل الصفاء كاألمل الذم يرمز إليو األزرؽ يف بعض دالالتو إذل جو الضياع كاالختناؽ حد اؼبوت ،لكن
دينحو فرصة اؽبركب حيث نوافذ األمل كأبواب النجاة كما عليو إال أف يفتحها !!

 1المرجع السابق ،ص .60
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 .2ضلع البوح العلوي «الطبقة النصية األولى» :

الصورة األولى :
دكف الشاعر كلمات قصيدتو خبط أسود على خلفية صفراء يسطع لوهنا يف عُت اؼبتلقي مؤذنا بعودة
َّ
النشاط جزئيا؛ فاألصفر اؼبشرؽ ''ارتبط بالتحفز كالتهيؤ للنشاط ،كأىم خصائصو اللمعاف كاإلشعاع كإثارة
االنشراح''ّٔ ،1ذا اؼبعٌت كظفو الشاعر ليخفف من كطأة العذاب الذم عاناه يف غرفتو تلك.
كجعػػل جبانػ ػػب قصيدت ػػو ص ػػورة ساكن ػػة ''مأخوذة عن لوحة «استمرار الذاكرة » ..كاليت تعترب كاحدة
من أشهر أعماؿ التصويرية للسوريارل األشهر <سلفادكر دارل،>)1989 –1904 ( Salvador Dali -
كاليت نفذىا عاـ  1931كاشتهرت أيضا ربت مسميات متعددة منها " :الساعات اللينة"" ،استمرار الوقت"
ك«الساعات الذائبة» ،2''..كما ىو موضح يف الشكل التارل :

الشكل – أ – شاشة اؼبنت 1

*

 1اللؽة واللون ،د.أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ،القاهرة ،ط ،1997 : 2ص .184
 2جدلٌة الصورة اإللكترونٌة ،دٌ .اسر منجً ،مرجع سابق  ،ص .70
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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جاءت ىذه اللوحة الزيتية ذبسيدا لفكرة الزمن اؼبتبلشي من خبلؿ الساعات اؼبائعة اؼبوحية بعدـ
جدكل الوقت يف ظل كاقع تشأّت فيو األحداث ،كأف عجلة الزمن توقفت عند ىذا الوطن الغارؽ يف دماء
كدموع أبنائو ،فلو حدث تغيَت يف تلك األكضاع حتما ستفتح الساعة اؼبقفلة ،ليبدأ توقيت جديد يؤرخ لزمن
االنتصارات ..أما الطاكلة البنية اللوف فهي ترمز إذل تلك األرض اعبدباء اليت رحل عنها أبناؤىا بسبب ما
عانوه من تنكيل كقمع؛ لذا استحالت اغبياة فوؽ ىذه األرض ،كلعل الشجػرة اعب ػػرداء اليابس ػػة خي ػػر دلي ػػل
على ذلك بعد أف كانت ترمز إذل اغبياة كاػبصوبة.
إف تأمل ىذه اللوحة اؼبوظف ػػة يس ػػار الشاش ػ ػػة كمقارنتهػ ػػا باألص ػػل الذم اشتق ػػت من ػػو كى ػػو اؼبوضح
يف الشكل أدناه :

الشكل – أ – 1لوحة الساعات اؼبائعة

*

يفضي إذل نتيجة مفادىا أف ىناؾ جزء ؿبذكفا من اللوحة األصل ،ىو اؼبوضح يف الشكل التارل :

* إصرار الذاكرة ،سوالرا الصباح ،على الرابط http://www.midouza.net/vb/showthread.php?... :
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الشكل – أ – 2اعبزء ا﵀ذكؼ من لوحة الساعات اؼبائعة

*

فيا ترل ما السبب كراء ىذا اغبذؼ؟ كؼباذا كقع اختيار الشاعر على ىذا اعبزء ربديدا؟
بالعودة إذل اللوحة األصل ''يتضح أف باإلمكاف سبييز شكل شبو بشرم يتوسط اللوحة ،ىو الذم
عرؼ باسم «الوحش» كالذم اعتمده دارل يف كثَت من أعمالو باعتباره معادال بصريا لذاتو (نوع من الصورة
الذاتية  Self Portraitمع بعض التجاكز) ..كما أتت كتلة اعبرؼ الصخرم ذىبية اللوف أعلى ديُت اللوحة
كإحالة من الذاكرة للطبوغرافية اإلسبانية كموطن أصلي لػ

<دارل> ،1''..ىذه العناصر «الوحش ،الكتلة

الصخرية» أقصاىا الشاعر من بنية ؾبموعتو كوهنا تعرب عن ذات غَت ذاتو كموطن غَت موطنو ،كأبقى على اعبزء
الذم يتناسب مع الكلمات الصادرة عن ذاتو اؼبعفرة باؽبموـ ،كىي التقنية اليت لفتػ ػػت انتب ػػاه و
عدد فبَّػػن كتب ػوا

* المرجع السابق (،بتصرؾ).
 1جدلٌة الصورة اإللكترونٌة ،دٌ .اسر منجً ،مرجع سابق ،ص . 73 – 72
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عن ىذه آّموعة ،من بينهم األديب اؼبغريب <منعم األزرؽ > الذم ظباىا «ببلغة القطع كالبًت » ،1فتوظيف
عمق اإلحساس بعدـ جدكل الوقت يف زمن اؽبزائم كخيبات األمل اؼبتكررة اليت تبلشى
اللوحة ّٔذه الطريقة َّ
معها اغبلم بغد مشرؽ.
أما عن اغبضور اللوين يف ىذه الشاشة فهناؾ تناغم بُت اللوف األصفر اؼبوضوع خلف نص اؼبنت،
كىو ذاتو لوف الشريط العلوم اؼبار ذم الكلمات اغبمراء اليت تلفت انتباه اؼبتلقي كتأسره ،كبُت ألواف اللوحة
اليسارية اؼبتمثلة يف األصفر كاألزرؽ كاألخضر ،مع بعض من األسود كالبٍت ،يف فضاء يوحي باغبزف كاؼبوت..
يظهر أسفل ىذه الصفحة رابطاف مستطيبل الشكل ،أبيضا اللوف كتب عليهما كلمتا رجوع كحاشية
باللوف األضبر ،يؤدم النقر عليهما بالتناكب إذل الشاشة الرئيسة كالقصيدة الثانية من ضلع البوح العلوم ّٔذا
الًتتيب ،اختار الشاعر اللوف األضبر ألنو أكثر ما يلفت االنتباه.

الصورة الثانية :
يفًتش نص الشاعر ىاىنا خلفية داكنة تداخلت فيها ألواف عديدة ىي األزرؽ كاألسود كاألضبر
كاألبيض يف تشكيلة حلزكنية توحي بالضياع يف دكامة تنتهي بفتحة بيضاء.

 1للمزٌد ٌنظر  :تبارٌح مشتاق عباس معن الرقمٌة  :قرا كتابة عاشقة( ،)2منعم األزرق ،مرجع سابق.
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الشكل – ب – صورة اغباشية 1

*

إنو كاقع ىذا الوطن الذم يدكر يف دكامة القهر يائسا تائها ،يبحث عن منفذ النجاة ،ىو تلك
الفتحة يف هناية الدكامة كاليت ترمز إذل انفراج الوضع.
ألواف ىذه اػبلفية انسجمت مع لوف اغبركؼ اؼبشكلة للنص الشعرم ،كىو درجة من درجات
األضبر اؼبائل إذل القتامة ،أما الشريط اؼبتحرؾ فجاء أسفل الشاشة ،كبقي ؿبافظا على لونيو األصفر كاألضبر؛
كبالتارل يبقى مهيمنا على تركيز اؼبتلقي ،كجيذبو للبدء بقراءتو حىت كإف جاء يف األسفل.
فوؽ ىذا الشريط إذل اليسار قليبل أربعة ركابط متتابعة بشكل أفقي ،مكتوب عليها رجوع ،اؼبنت،
مكابرة كىامش؛ فاألكؿ يعيد اؼبتلقي إذل الشاشة الرئيسة ،أما الثاين فإذل ضلع البوح العلوم ،كيبقى األخَتاف

* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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اللذاف حييبلف إذل عقد جديدة .ما يبلحظ على ألواف ىذه الركابط عدـ تناغمها مع بقية األلواف ،كاقتصرت
مهمتها  -كسابقتها – على سبييزىا كأزرار تفريعية فقط.

الصورة الثالثة :
دبجرد الدخوؿ إذل ىذه العقدة جيد اؼبتلقي نفسو أماـ شريط كتايب دير يف األعلى بألواف ـبالفة سباما
ؼبا سبقت مشاىدتو ،حيث مزج اؼببدع بُت الكلمات اؼبكتوبة باألصفر كبُت الشريط األزرؽ يف ؿباكلة إلجياد
بعض التناغم بُت ىذه األلواف كألواف صورة السماء اؼبلبدة بالغيوـ ،كاليت يغلب عليها اللوف األزرؽ كالبنفسجي
مع شيء من األبيض الذم يشوبو لوف ذىيب نتيجة ضوء الشمس ا﵀تجب كراء الغيوـ.

الشكل – ج – صورة اؼبكابرة

* المصدر السابق.
88

*

مشهد كئيب ينذر باػبطر القادـ ،تتخللو تباشَت غد مشرؽ ترمز إليو أشعة الشمس الذىبية اؼبختفية
خلف الغيوـ ،ككذا بعض من زرقة السماء الرامزة إذل التحدم كاألمل.
أما النص اغبريف فبدا على ديُت الصورة مرقونا باألسود ،كعلى يساره كضعت ثبلثة ركابط مستطيلة
الشكل ،كتب عليها  :رجوع ،اؼبنت ،توبة ،تؤدم إذل  :العقدة الرئيسة ،ضلع البوح العلوم ،حاشية

––1

على الًتتيب.

الصورة الرابعة :
الصورة ىنا عبارة عن رسم ذبريدم لشرائط متداخلة يف كل االذباىات ،تتقاطع مع بعضها مشكلة
مثلثات كما يف الشكل :

الشكل – د – صورة اؽبامش 1

* المصدر السابق.
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*

ذبسد ىذه اػبلفية حالة الضياع يف ظل التداخل العشوائي بُت تلك الشرائط كاػبطوط ،ما يضفي
غموضا كبَتا ،كيزيد من ارتباؾ اؼبتلقي كحَتتو أماـ ىذا الشكل اؼبتاىة ،يف رمزية إذل الشعور الذم ينتاب
األنا/اؼبواطن كسؤالو الدائم عن طريق اػببلص،إال أف طغياف اللوف األزرؽ بتدرجاتو مع بعض اؼبساحات
البيضاء يبعث نوعا من االرتياح كاألمل ،ىو ذاتو األمل الذم يبحث عنو أبناء ىذا الوطن بُت ركاـ الدمار،
كخلف صور اؼبوت اؼبنتشرة يف كل الطرؽ.
أسفل ىذه الصورة دير الشريط األصفر ذك الكلمات اغبمراء ،كالذم يستحوذ دكما على النظر،
كيغرم يف كل مرة دببلحقتو لقراءة كلماتو قبل الدخوؿ يف متاىة النص كالصورة اؼبرافقة لو ،كّٔذا ينتهي اعبزء
األكؿ من الرحلة ،كيعود اؼبتلقي أدراجو حيث :
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 .3ضلع البوح السفلي «الطبقة النصية الثانية» :
الصورة األولى :
دبجرد النقر فوؽ رابط «ضلع البوح السفلي » تظهر أماـ اؼبتلقي شاشة مصطبغة باألخضر الزييت،
أعبلىا شريط كتايب دير يف عجالة حامبل أخبار الرحيل ،يف جانبها األدين نص مكتوب باألسود كيف اعبانب
اآلخر صورة ساكنة ىي اؼببينة يف الشكل التارل :

الشكل – أ – صورة اؼبنت 2
*

تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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*

تظهر ىذه الصورة أحد األطراؼ البشرية السفلية تتدذل يف حالة يرثى ؽبا مػػن أث ػػر اؼبش ػػي اؼبتواص ػػل
يف رمزية إذل الرحيل اؼبستمر ؽبذا اإلنساف ،باحثا عن موطن آمن بعيدا عن أىواؿ اغبرب كالدمار .فقداف جزء
من تلك القدـ دليل على ربملها اؼبشاؽ كأعباء السفر ،أما ؾبيئها ّٔذه اؽبيئة اؼبتدلية فَتمز إذل تأرجح أبناء ىذا
الوطن بُت البقاء كالرحيل ،بُت اؼبضي حيث األمن كالعيش اؽبٍتء بعيدا عن الوطن كبُت الصمود حىت النصر.
ٍب إف ألواف ىذه الصورة تراكحت بُت األسود كاألبيض كالرمادم يف مشهد كئيب ،كأين بو تسلق
تفحمت صخوره للعبور منو إذل الضفة األخرل حيث السبلـ كاغبياة اللذاف يرمز إليهما األخضر الزييت.
جبل َّ
أسفل الشاشة رابطاف مستطيبل الشكل مكتوب عليهما باألضبر  :رجوع ،حاشية ،كمها رابطاف
فعَّاالف إذ يؤدم النقر عليهما بالتناكب إذل  :الشاشة الرئيسة كشاشة اغباشية .2

الصورة الثانية :
إذا ما تقرر النقر فوؽ رابط حاشية جيد اؼبتلقي نفسو مرة أخرل أماـ منظر شاحب ،يوحي بانعداـ
جف ماؤىا ،كيد متفحمة مبسوطة كأف قوة خفية رباكؿ جذّٔا إذل الوراء
اغبياة فوؽ سطح أرض متشققة َّ
كىي متشبثة بتلك األرض القاحلة علها تنجو!!
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الشكل – ب – صورة اغباشية 2

*

إهنا رمز للوطن الذم استوذل عليو الغزاة؛ هنبوا خَتاتو كعاثوا فيو فسادا ـبلفُت كراءىم اؼبوت
كالدمار ،فبل خبلص ألبنائو ما داـ اؼبوت يبلحقهم أينما حلٌوا كارربلوا..
تولد عن ىذا اؼبنظر شعور بالوحدة ،تقويو اػبلفية اللونية اليت يطغى عليها الرمادم كىو ''أشبو
دبنطقة منزكعة السبلح أك أرض خبلء ال صاحب ؽبا ،1 ''..كونو ؿبايدا كخيلو من اإلثارة ،ليتضاد مع الشريط
اؼبنساب يف األسفل بكلماتو اؼبثَتة لبلنتباه ،كحركتو البطيئة اؼبنذرة باالنتهاء..
فوؽ ىذه األرض القاحلة يقف اؼبتلقي خائبا حزينا ،يتوؽ لقطرة ماء تعيد إليو اغبياة؛ فبل يلبث أف
يطرؽ باب نصيحة علَّو يعرب منو إذل بر األماف ،لتظهر :
* المصدر السابق.
 1اللؽة واللون ،د .أحمد مختار عمر ،مرجع سابق ،ص .184
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الصورة الثالثة :
ىنا جيد نفسو أماـ صحراء مًتامية األطراؼ ،تبدك فوؽ رماؽبا اؼبنبسطة آثار سَت ..ككأين بقافلة
لتوىا من ىنا باحثة عن اؼباء كاػبصب.
مرت ّْ

الشكل – ج – صورة النصيحة 1

* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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*

''مرة أخرل ينجح اغبضور عدًن اللوف للصورة يف تدعيم اإلحياء باعبدب الذم يستدعي اؽبجرة
كالفراؽ كالسعي باغبراؾ كبو فضاء مغاير ،1 ''..ىي دعوة إذل العودة بالذاكرة مع كل ما ربمل من إرث ديٍت
حضارم حيث شقت أكذل القوافل طريقها عرب الصحراء طلبا لؤلمن كنصرة للحق ،تاركة كراءىا األىل كاػببلَّف
يف مشهد يدمي القلوب.
شعورىا باؼبسؤكلية كإدياهنا بالرسالة أنساىا عذاب اؽبجرة كمرارة الفراؽ؛ فعادت اعبيوش مكللة
بالنصر حاملة راية اغبق ،ككأف الشاعر أراد من خبلؿ ىذه العودة إذل أؾباد اؼباضي استخبلص العرب
كاالستفادة من دركس اغبياة للخركج من دكامة القهر.
ّٔذه النصيحة اليت تعيد األمل إذل النفس كتبعث االرتياح فيها ،يندفع اؼبتلقي صوب الركابط الستة
اؼبًتاصة جنب بعضها اندفاعا ضباسياٍ ..ب ال يلبث أف يقف حائرا متسائبل  :أم كاحد يفتح؟ بالتأكيد يغريو
االستماع إذل اؼبزيد من النصائح ،فيجيب على «ىل ترغب بنصيحة أخرل» ،كينتظر يف ؽبفة.

الصورة الرابعة :
تربز خلفية خضراء تغطي كامل الشاشة ،ىي اؼبوظفة سابقا يف أكذل عقد ىذا الضلع كبالدرجة
اللونية نفسها ،أعبلىا شريط كتايب دير ببطء متناسبا مع كلماتو اؼبفتاحية ،ؿبافظا على لونيو اؼبعتادين حىت
يضمن تركيز اؼبتلقي ،إذل اليمُت تناثرت كلمات النص خبط أسود مشكلة مقاطع شعرية تناسقت مع باقي
األلواف كيف اعبهة اؼبقابلة:

 1جدلٌة الصورة اإللكترونٌة ،دٌ .اسر منجً ،مرجع سابق ،ص .109
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الشكل – د – صورة النصيحة 2

*

صورة ثابتة ''مأخوذة عن عمل تصويرم من أعماؿ اؼبدرسة التجريدية''

 ،1ذات مساحات لونية

متناغمة تتداخل فيها أشكاؿ عديدة متقاطعة مع خطوط داكنة بعض الشيء ،ديكن قراءهتا بطرؽ ـبتلفة
إحداىا أهنا سبثل رؤكس خيوؿ ـبتلفة األلواف متباينة األحجاـ ،يف رمزية إذل اػبَت ،األصالة ،الصمود كالرىبة،
ىي عودة أخرل إذل اؼباضي ،كنصيحة ثانية بالصمود كالوفاء لنيل الكرامة ،يف تناسق لوين يرمز إذل السبلـ.
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
 1جدلٌة الصورة اإللكترونٌة ،دٌ .اسر منجً ،مرجع سابق ،ص .113
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الصورة الخامسة :
على ىامش ىذه الرحلة جيد اؼبتلقي نفسو أماـ ركاـ أغصاف يابسة كأخرل ذابلة ،تعلوه عيناف
ذابلتاف مها ما تبقى من جسد آدمي تشظى بعد طوؿ عذاب .ربيط بو خلفية مصطبغة بألواف نارية «األضبر،
األصفر ،الربتقارل» كما يف الشكل :

الشكل – ى – صورة اؽبامش 2

*

ألواف نارية تنذر باػبطر ..كومة من بقايا حياة ..ربذير من اقًتاؼ األمل ..كلمات يأس تظهر
كزبتفي ..فعبل رحل الربيع !! ربيع األمل ..ربيع األماف ..كدل يبق غَتي حطاـ التهمتو ألسنة النَتاف ،كاإلنساف
يشاىد صور الفاجعة ..لكن ال حيرؾ ساكنا..

* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
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معذ و
إهنا النهاية!! هناية سَتة كطن ...هناية تباريح َّ
ب..
فهل سيعود الربيع يوما..؟!
كتكتب سَتة كلها أمل...؟!
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ثانيا  :المستوى السمعي :
اؼبعرب عنها'' ،إهنا لغة إنسانية
اؼبوسيقى من الفنوف اعبميلة اليت تضفي صباال كركنقا على األشياء َّ
أخرل غَت لغة الكلمات كمظهر مهم من مظاىر العوؼبة ،لتجاكزىا اغبدكد كتفاعلها مع صبيع البشر من دكف
سبييز ،1''..فاؼببدع شاعرا كاف أك مغنيا يوظف ىذا الفن دبا خيدـ غرضو ،كىذا ما فعلو

<د .مشتاؽ عباس

معن> عندما مزج اؼبوسيقى مع قصائده ،معربا عن آالمو كأحزانو اؼبنبعثة من أحزاف كآالـ العراقيُت.
كاؼببلحظ أف ''اؼببدع كىو يكتب على أنغاـ اؼبوسيقى أكثر ىدكءا كتأنيا كإؽباما منو دكف موسيقى
داخلية كخارجية كالفرؽ موجود ككاضح بُت لغة علمية حبتة كلغة أدبية سبوسقها اغبركؼ دبعاف حافلة بالنغم
كالتناغم'' ،2فيتولد عن ىذا الصوت اؼبوسيقي أثر يشد انتباه اؼبتلقي إذل العمل ،كيشعره باؼبتعة أثناء القراءة.
اآلف كيف خضم التحوالت اليت أحدثتها الثورة الرقمية ،أصبح التناغم بُت اؼبنت اللساين كاؼبوسيقى
اليت سبتزج معو متاحا بصورة كبَتة خاصة مع اإلمكانات اليت توفرىا التكنولوجيا الرقمية؛ ففي القصيدة مثبل :
''يستعُت الشاعر كمهندس اغباسوب معو ،دبعزكفات جاىزة مشهورة معركفة ؿبليا أك عاؼبيا لتوظف توظيفا
نسقيا يتشارؾ دكاؿ البث الدالرل مع اللغة

«النص الشعرم أك النثرم كالصورة كالتكنيك اإللكًتكين »''،3

فيحصل التفاعل بُت النص اؼبكتوب كاؼبوسيقى اؼبصاحبة لو من جهة ،كبُت ىذا النص كمتلقيو من جهة
أخرل.
كيف ىذه آّموعة الشعرية «التباريح» يقرأ اؼبتلقي النص كىو يتقاسم الداللة مع مقطوعات موسيقية
ـبتلفة ،كمعزكفة فيلم « »Titanicكنشيد «موطٍت» العراقي ،كغَتمها فبا كظفو الشاعر على طوؿ تبارحيو،
كفيما يلي تفصيل ذلك :

 1األدبٌة االلكترونٌة ،أ.م.د.ناهضة ستار ،مرجع سابق ،ص .80
 2شعر الموسٌقى وعولمة الطبٌعة ،هدى عبد هللا الدؼفق ،صحٌفة الرٌاض الٌومٌة ،مؤسسة الٌمامة ،ع ٌ 8 ،13863ونٌو ،2006
على الرابط http://www.alriyadh.com/2006/06/08/article161205.html :
 3األدبٌة االلكترونٌة ،أ.م.د ناهضة ستار ،مرجع سابق ،ص .80
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 .1شاشة العنوان :
عربت عنو صورة التمثاؿ اؼبكمم العاجز
عبأ الشاعر إذل اؼبوسيقى كبديل عن الصوت البشرم الذم ّْ
عن الصراح لتنفيس بعض آالمو ،كإيصاؿ صوت اؼبواطن اؼبكبوح إذل العادل.

*

ىذه اؼبقطوعة اؼبوسيقية العربيػ ػػة اليت تتكػ ػػرر ط ػ ػواؿ مك ػ ػػوث اؼبتلقي أم ػػاـ الشاش ػػة ،تصػ ػػرخ ح ػ ػزنا
على الواقع اؼبرير الذم يعيشو أبناء الوطن ،كتئن من شدة أدل اعبرح العراقي الدامي بسبب ما خلفتو صور
الدمار كاؼبوت اؼبنتشرة يف كل مكاف.

 .2ضلع البوح العلوي «الطبقة النصية األولى» :
موسيقى القصيدة األولى :
القطعة اؼبوسيقية اؼبرافقة ؽبذه القصيدة ذات غبن جنائزم ،يوحي باؼبوت الذم ال مفر منو ،كىو ما
عرب عنو صوت آلة الكماف اليت عيزؼ على أكتارىا غبن اؼبوت..

**

إف استمرارية ىذه اؼبوسيقى تعرب عن رحلة األنا  /اؼبواطن يف البحث عن الطريق الذم خيلص كطنو
كأىلو فبَّا ىم فيو ،تلك الرحلة اليت أبت أف تنتهي !! فما إف يعثر على الطريق حىت يعيده من جديد إذل نقطة
البداية ،كاؼبوت يًتصده بُت ىذا كذاؾ.
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
** المصدر نفسه.
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موسيقى القصيدة الثانية :
على الرغم من أف كلمات الشاعر توحي بالدكراف كالتّْيو يف دكامة ال يػي ٍعىرؼ ؽبا ـبر هج ،إال أف

اؼبوسيقى تتسلل بُت ثنايا ىذه الكلمات لتبعث الطمأنينة يف النفوس.

*

إف ىذا اللحن حيث على السَت قدما كمواصلة البحث عن الطريق اؼبوصل إذل بػىّْر األماف ،كحيفّْز
النفوس اؼبًتددة اليائسػ ػػة ،كيب ػػث فيها ركح األم ػػل من جدي ػػد؛ ألف م ػػن يػىٍن يش ػػد التغيي ػػر علي ػػو أف يتخلػػص أكال
من اػبوؼ الذم يسكن قلبو.

موسيقى القصيدة الثالثة :
استعاف الشاعر بقطعة موسيقية شهَتة ،ارتبطت بالفيلم السينمائي العاؼبي « ،»Titanicأكؿ ما
تدب إذل األظباع سبر أحداث الفيلم سريعا أماـ مرأل العُت ،فهذه القطعة صبعت بُت معاين التضحية كاغبب،
اػبوؼ كاؼبكابرة..

**

جاءت اؼبوسيقى ىادئة ،حزينة ،تعرب عن قوة اإلرادة كالعزدية ؼبواصلة الكفاح يف سبيل أف ينعم ىذا
الوطن باألمن كالسبلـ الدائمُت ،فعلى الرغم من أف فيها نغمات اغبزف إال أف من يستمع إليها ،كيشاىد
اػبلفية الصورية اؼبرافقة للنص الكتايب يتأكد أف ىشبَّةى بصيص أمل خيرج من ربت أنقاذ الدمار الذم خلَّفتو
القنابل كالشظايا.
* المصدر السابق.
** المصدر نفسه.
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موسيقى القصيدة الرابعة :
اختار الشاعر أف تكوف اػبلفية الصوتية اؼبصاحبة ؽبذا النص ذات غبن عسكرم ،ككلمات توحي
دبعاين الوطنية ،كربث على الكفاح كاالستماتة يف سبيل اغبرية كالعيش بكرامة.

*

ىذا اللحن يأخذ اؼبتلقي بعيدا عن أجواء

«التباريح» ،كيرمي بو بُت أحضاف نشيد

«موطٍت»

رددىا يف مراحل تعليم ػػو األكذل ،كبقيػ ػػت
العراقي؛ فيعود بذاكرتو إذل الوراء أياـ ا﵀فوظات كاألناشيد اليت طاؼبا َّ
راسخػ ػػة يف ذاكرتو.
ىا ىو اآلف يستحضر تلك الكلمات اغبماسية ،كيشعر دبعانيها البطولية تسرم يف عركقو،
كتستنهض ًمهَّتو ،..فالشاعر كظف ىذه اؼبقطوعة اؼبوسيقية بكل ضبوالهتا الداللية اؼبرتبطة بالوطنية ،كاإلدياف بأف
النصر ال ؿبالة قادـ.

* المصدر السابق.
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 .3ضلع البوح السفلي «الطبقة النصية الثانية» :
موسيقى القصيدة األولى :
استعاف الشاعر دبعزكفة على آلة «البيانو» ،للتعبَت عن أجواء اغبزف كالضياع اليت خيَّمت على ىذا
الوطن برحيل أبنائو ،بعدما ذاقوا الويبلت ،كملُّوا من االنتظار..

*

كأين بالشاعر رأؼ
إف العازؼ على ىذه اآللة يلجأ إليها لتنفيس بعض أحزانو ،كزبفيف أكجاعو ،ك ّْ
حباؿ اؼبتلقي بعد رحلتو األكذل اليت عاد منها مثقبل باؽبموـ ،مفجوعا ،حائرا ،آمبل ..فأراد أف خيفف عنو اغبً ٍمل
ّٔذه اؼبوسيقى اؽبادئة.

موسيقى القصيدة الثانية :

**

ىي اؼبوسيقى ذاهتا اؼبرافقة ألكؿ قصيدة من ضلع البػػوح السابػػق  ،تػػزحف '' إذل مسامعنا ابتداءن
على كبو يذكرنا بزحف اؼباء على أرض تشققت من شدة ضرب الشمس ؽباٍ ..ب سرعاف ما تقفز إذل األذىاف
أصوات تتكرر بشكل متناسق يذكرنا بأداء اعبوقة اؼبصاحبة لؤلكبرا أك باعبوقة الدينية اليت سبارس القداس،1 ''..
فاؼبستمع إليها دييز ؾبموعة من اؼبنشدين الذين يكرركف الكلمات ذاهتا ،يف رمزية إذل أصوات كىتافات
الشعوب اليت تنادم باغبرية ،كتدعو إذل توحيد الصفوؼ لبدء مسَتة التغيَت.
* المصدر السابق.
** المصدر نفسه.
 1دائرٌة النص :بٌن األداء التفعٌلً واألداء التفاعلً الرقمً ،عادل نذٌر بٌري الحسانً ،مجلة اآلطام ،النص التفاعلً ،نادي
المدٌنة المنورة األدبً ،ع  ،33دٌسمبر  ،2008ص .56
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موسيقى القصيدة الثالثة :
يلجأ الشاعر مرة أخرل إذل األفبلـ السينمائية ،فيستعُت دبوسيقى الفيلم الديٍت «الرسالة» ،أضخم
عمل سينمائي عريب حكى سَتة النيب اؼبختار الذم رفع راية اإلسبلـ،كأرسى دعائم خَت أمة أخرجت للناس.

*

ىذه اؼبوسيقى تعود باؼبتلقي إذل أجواء الفرحة بعودة اعبيش منتصرا ،رافعا راية اغبرية ،ترفرؼ خفاقة
يف ظباء الوطن ،بع ػ ػػد سنُت م ػ ػػرت على أبنائػ ػػو ،ذاق ػ ػوا خبلؽبػ ػػا شىت أن ػ ػواع الع ػػذاب اعبس ػػدم كالنفسي بعي ػػدا
عن أرضهم ،على الرغم من ذلك ازدادكا إصرارا؛ فلملموا شتاهتم ،ككحدكا صفوفهمٍ ،ب ثاركا ثورة رجل كاحد؛
لينالوا ما أرادكا ..عادكا ساؼبُت غامنُت بإذف الواحد األحد.
يدعو ىذا اللحن اغبماسي إذل عدـ االستسبلـ كاػبضوع مهما يكن ،كحيث على توحيد الصفوؼ
كاستثمار الطاقات؛ فللحرية شبن.

موسيقى القصيدة الرابعة :

**

كسركا قيود الظلم
موسيقى كبلسيكية تشي بالسكينة اليت حلَّت بعد العودة اؼبيمونة لؤلبطاؿ الذين َّ
كاالستعباد.
طبعا ! فللنصر حبلكة ال يذكؽ طعمها إالٌ من ذبرع مرارة القهر كاؼبوت.
* تبارٌح رقمٌة ،مشتاق عباس معن ،مصدر سابق.
** المصدر نفسه.
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موسيقى القصيدة الخامسة :

*

عربت عنها اؼبوسيقى السابقة كانت ؾبرد حلم صبيل ،استفاؽ منو
يبدك أف كل أجواء الفرحة اليت َّ
الشاعر كمعو اؼبتلقي على كقع غبن عسكرم يدعو إذل التأىب ؼببلقاة العدك؛ فاػبطر ما زاؿ حيدؽ ّٔذا الوطن
الذم ؼبا يذؽ طعم النصر بعد..فهل سيأٌب اليوـ الذم يعود فيو اعبيش حامبل راية العراؽ ؟ !
َّ
ديكن القوؿ إذا  :إف اؼبوسيقى جاءت معربة عن انفعاالت الشاعر كىو خيط كلماتو ،لتكوف صبيعا
خَت معرب عن تباريح كطن اظبو العراؽ.

* المصدر السابق.
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ثالثا  :المستوى التوليفي :
من اؼبعلوـ أف عصر اؼبعلومات بتقنياتو اؼبذىلة ألغى اغبدكد الفاصلة بُت الفنوف على اختبلفها ،كفتح
الباب أمامها لتمتزج يف كوف إبداعي موحد؛ فجاءت ؾبموعة تباريح رقمية ''مزجيا فنيا من السرد كالشعر
كاؼبوسيقى كالرسم كالنحت .كليس اؼبقصود باؼبزيج الفٍت ىنا ؾبرد اعبمع اؼبيكانيكي بُت أكثر من جنس كاحد
كم ىك ّْمبل
من أجناس الفنوف ،بل ىو اؼبزج «العبلئقي» بينها ،حبيث يصبح الواحد منها يف عبلقة حتمية باآلخر ي
لو كال غٌت عنو يف بناء القصيدة كصوغ داللتها''

18

لذا يصبح اؼبتلقي أماـ ربد صبارل كىو حياكؿ النفاذ إذل داخل ىذا الكوف النصي الذم يستنهض
صبيع حواسو الستقبالو كالتعاطي مع صبالياتو ،ما يعٍت أف اؼبتلقي مطالب بأف يكوف ذا ثقافة كاسعة كمعرفة
نظرية ،كقدرة على التذكؽ اعبمارل للفنوف اؼبختلفة اؼبشكلة عبسد النص التفاعلي الرقمي تشكيبل جديدا
تتفاعل فيو الكلمة كاللوف كالصوت  /اؼبوسيقى كاللوحة التشكيلية ،ىذا الكل اؼبنسجم اؼبتفاع ػػل خيل ػػق حالػ ػػة
من الدىشة كالتوتر كجيعل اؼبتلقي يف حَتة كتأمل دائمُت.

19

من ىنا جاء اقًتاح <د .أؾبد ضبيد التميمي > الرامي إذل إضافة مستول آخر إذل مستويات النص
التفاعلي الرقمي اليت رصدىا النقاد التفاعليوف يف دراساهتم كأحباثهم النقدية ،كاتفقوا على أهنا أربعة مستويات،
كبإضافة ىذا اؼبستول تصبح  :اؼبستول اللغوم – اؼبستول اغبركي – اؼبستول السمعي  -اؼبستول البصرم
كأخَتا اؼبستول التوليفي  ،20كفيو يتم التعرؼ على كيفية الربط بُت اؼبنت اللساين كبُت العناصر األخرل اؼبكملة
للمشهد التفاعلي الرقمي؛ فهناؾ خيط رفيع يربط بينها لتتشكل لوحة فسيفسائية كتلك اليت ربدثت عنها
<جوليا كريستيفا >Julia kristiva -يف سياؽ حديثها عن التناص ،ذبمع بُت النصوص يف كافة أحواؽبا
اؼبكتوب منها كاؼبسموع كاؼبرئي ،الثابت كاؼبتحرؾ ،كزبتلف ىذه اللوحة عنها يف حالة النص الورقي الذم
يتألف من فسيفسياء من االقتباسات؛ فهو عبارة عن لوحة جامدة قوامها النصوص اؼبكتوبة فقط.
 18الرٌادة الزرقاء ،أ .ناظم السعود ،مرجع سابق ،ص .347
 19تبارٌح رقمٌة لسٌرة بعضها أزرق ...انسجام الذات والعالم ،بهٌجة مصري إدلبً( ،بتصرؾ) ،على الرابط :
http://Jamahir.alwehda.gov.sy/archives.asp?Filename=3221..
 20للمزٌد ٌنظر  :مقدمة فً النقد الثقافً التفاعلً ،د .أمجد حمٌد التمٌمً ،مرجع سابق ،ص  99وما بعدها.
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تباريح رقمية إذا ''بانوراما متحركة ،يف حدكد الذات اؼببدعة مع الذات األخرل اؼبتذكقة أك اؼبتفحصة
أك اؼبشاركة يف ذات الوقت ،حيث تعتمد ..على الكلمة اؼبرادفة للصورة بأشكاؽبا اؼبتعددة ،اؼبتحركة كالثابتة،
جنبا إذل جنب مع اؼبوسيقى أك اؼبؤثر الصوٌب الفاعل كاؼبتحرؾ ىو اآلخر ،لدفع القصيدة باذباه التناغم'' .21
كدبا أف الشاعر اؼببدع كاف على درجة كبَتة من الوعي خبصائص متلقي ىذا النوع من اإلبداع؛ فإف
ؾبموعتو الشعرية ىذه مزجت بُت فنوف ـبتلفة تداخلت فيما بينها لتحيل إذل ''حالة من القلق كالتيو كالضياع
كاغبزف كالبحث عن الطريق ،ضمن ىذا العادل الذم يلقي بظبلؿ موتو على كطن الشاعر العراؽ ،كبالتارل
حاكؿ الشاعر أف حيقق حالة االنسجاـ بُت األلواف كاػبلفيػػات ..كبي ػػن النص الشع ػػرم كالنص الصػػوٌب''

،22

كفيما يلي تفصيل ذلك.

 21المرئً والمسموع وتداخالت الكلمة المتخطٌة فً قصٌدة (تبارٌح رقمٌة لسٌرة بعضها أزرق) للشاعر مشتاق عباس معن،
زٌدان حمود ،أصوات الشمال ،مجلة عربٌة ثقافٌة اجتماعٌة ،على الرابط :
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=3058.
22

تبارٌح رقمٌة لسٌرة بعضها أزرق ،..بهٌجة مصري إدلبً ،مرجع سابق.
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 .1شاشة العنوان :
عدَّىا النقاد التفاعليوف منفذا أكليا للداللة؛ فهي سبثل معربا أساسا يتشعب إذل طريقُت منفصلُت
يفضياف إذل عادل من البوح الشعرم يتجسد يف تسع عقد يتم االنتقاؿ بينها بواسطة ركابط تًتاكح كظائفها بُت
الرجوع كبُت مواصلة اإلحبار.
أراد الشاعر أف تكوف غرفتو ىذه مكانا لتعذيب اؼبتلقي كهتيئتو نفسيا ؼبا سيأٌب ..فلو دخلت أيها
اؼبتلقي ''غرفة ضيقة ملونة اعبدراف باألزرؽ الداكنّٔ ،ا رجل صارخ يقف شاـبا على حافة اؼبوت كاغبياة،
كموسيقى ذاحبة كعلى جدراهنا تعوـ من حُت آلخر نصوص شعرية ال ركاء ّٔػ ػػا غَت اؼبػ ػ ػػوت اؼبتحنظ ػ ػػل اليع ػػدك
يف األسواؽ ..سيكثر خبطك على النوافذ كاألبواب الركابط ،كستسعد إف ذبد رابطا يؤدم إذل خارج الغرفة
23

الزرقاء''..

كذا كاقع العراؽ اؼبتخبط الباحث عن ـبرج ينفذ منو ىركبا من ظلمات القهر اليت أذىبت بصره
فأردتو أعمى أك يكاد ..التمثاؿ الذم كممتو يد الطغاة ديثل صرخة احتجاجية تطالب برفع الظلم ككضع حد
ؽبذه اؼبعاناة؛ كألنو عاجز عن إصدار صوت رافقتو تلك اؼبوسيقى صارخة بدال عنو.
ىذا اؼبشهد يزيد اؼبتلقي تشويقا كإغراء دبتابعة اإلحبار ،كيف ذىنو أسئلة تتزاحم باحثة عن إجابة :
سَتة من ىذه اليت يركيها الشاعر ؟ كما لوف بعضها اآلخر ؟

 23تبارٌح مشتاق عباس معن الرقمٌة  :قرا كتابة عاشقة( ،)1أ .منعم األزرق ،مرجع سابق.
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 .2ضلع البوح العلوي «الطبقة النصية األولى» :
العقدة األولى :
النص
أطاؿ الشاعر ىذا النص ألنو أراد إيصاؿ معٌت ال يتم إال إذا استمر يف الكبلـ ،كعندما أعطى َّ
ما أراده توقف؛ فبدا أنو جاء مفصبل ؼبا كرد يف الشريط اؼبتحرؾ ،مؤكدا على أف طريقو الذم مشى فيو ؿبفوؼ
باؼبخاطر كيف كل مرة يعيده إذل نقطة البداية ،مهما حاكؿ اؼبضي فإنو يعود إذل حياتو السابقة اؼبثقلة باؽبموـ..
كأف الزمن توقف عنده كتبلشى كما تبلشت ساعات دارل يف لوحة توحي بالضياع كاالنكسار أماـ مواجهة
ىذا الطريق الذم يذكره باؼباضي األليم.
ما جدكل الوقت إذا طاؼبا ال ذبػ ػػدد يف اغبياة كال تغَت يف الواقع؟

! ال مك ػػاف إال للمػ ػػوت اؼبطبػػق

على ىذا الوطن ،كىو ما عربت عنو اؼبوسيقى اعبنائزية اليت ترافق اؼبشهد ككأهنا تشيعو من البداية إذل النهاية..
تي ىذ ّْكر بأف االستسبلـ كاػبضوع يؤدم إذل اؼبوت ال ؿبالة؛ فمن يستمع إليها سبر أمامو صورة اؼبواكب اليت تشيع
اؼبوتى يف مشهد حزين مهيب.
استطاع الشاعر إذا أف حيقق االنسجاـ اؼبطلوب بُت عناصر مشهده كاليت عربت عن حزف األنا /
اؼبواطن لعدـ قدرتو على التغيَت..

العقدة الثانية :
يدخل اؼبتلقي يف حالة من التيو كاغبَتة أماـ كلمات مشحونة باالضطراب كاألدل اؼبًتافػ ػػق بالعج ػػز
عن التغيَت ،مرقونة على خلفية أشبو باؼبتاىة تزيد من اإلحساس بالضياع كالدكراف يف مكاف مغلق ..فيتحقق
االنسجاـ بُت األبيات ذات اللوف الداكن كبُت اػبلفية ،ليسود جػ ػ ػػو مػػن التي ػػو كام ػػل اؼبشه ػػد فيبع ػػث اليػ ػػأس
الوًجلة،
يف النفوس ..إال أف اؼبوسيقى تتسلل كتقفز إذل األظباع لتعيد شيئا من الطمأنينة إذل تلك النفوس ى
كربث على السَت كالتقدـ ببل خوؼ لتحقيق األمل اؼبنشود.
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العقدة الثالثة :
خييم الصمت على كامل الشاشة ،يرافقو ترقب شديد ؼبا سيحدث ،ظباء ملبدة بالغيوـ تنذر بأمر
خطَت ،كلمات ذبمع بُت «النصر كاؽبزدية كالعزدية » ثيمات قلما اجتمعت ،لتقفز إذل األظباع موسيقى ىادئة
تعود باؼبتلقي إذل أحداث الفيلم الشهَت الذم ارتبطت بو؛ فتضعو بُت التضحية كاػبوؼ ،بُت اإلقداـ
كاإلحجاـ ،بُت اإلصرار كالتخاذؿ ،كتدفعو إذل اؼبكابرة ؼبواصلة الطريق ،فاؼبوسيقى أكملت معاين القصيدة،
كعربت عن الصورة مضيفة صباال كعمقا كاف لو كبَت األثر يف نفس اؼبتلقي الذم حتما سيتفاعل معها ،كىذا
دليل على أف الشاعر كفق يف توظيف الوسائط اؼبتعددة اليت أفاد منها فائدة ملفتة ؿبققا انسجاما كتكامبل
بينها ،إال أنو من الضركرم االعًتاؼ بأف اؽبيمنة كانت للموسيقى إذ تكفي كحدىا للتعبَت عن انفعاالت
الشاعر اليت أراد أف يوصلها لآلخر.

العقدة الرابعة :
ربط الشاعر بُت ىذا النص اؼبقتضب الذم يصف فيو الظركؼ اليت يعيش فيها أبناء كطنو ،كبُت
القطعة اؼبوسيقية اؼبرافقة لو كاليت تتحدث عن حب الوطن كتدعو إذل التضحية يف سبيلو مهما كانت الظركؼ،
فجاءت منسجمة مع كلماتو اليت رمز ّٔا إذل الوطن ،الشباب ،األطفاؿ ،..ليكمل كل منهما معٌت اآلخر
كينعم أبناء الوطن بالعيش يف عز ككرامة ،من جهة أخرل ربط بُت اػبلفية الصورية كبُت كلمات اؼبدخل،
فكبلمها يوحي بالصراع كاغبَتة بُت الرحيل كالبقاء ،أماـ ضبابية الطريق كغموض الوجهة...
ىذا التوليف الذم سعى إليو الشاعر دل يكن عشوائيا ،فهو عرب عن أحاسيسو اليت تفيض حبا
للوطن ،كحرقة من شدة اغبزف على خَتاتو اؼبنهوبة بنص قصَت جدا ،أرفقو دبوسيقى أصيلة تعرب عن اؽبوية
العراقية ،حيث أضافت كثَتا من معاين الوطنية كاغبماس ،فالوطن يريد من أبنائو أالَّ يستسلموا ب ػػل يكافح ػ ػوا
من أجل استعادة خَتاتو كحريتو اؼبسلوبة.

110

 .3ضلع البوح السفلي «الطبقة النصية الثانية» :
العقدة األولى :
مرة أخرل يدخل اؼبتلقي يف جو من التيو كاغبَتة ،فرحلة الشاعر ما زالت متواصلة حبثا عن طريق
اػببلص ،كل ما يف الصفحة من عبلمات انسجمت فيما بينها كتوحدت لتدؿ على الرحيل ،فتعالقت كلمات
الشريط اؼبار مع كلمات النص اؼبطوؿ يف إشارة إذل الرحيل التعسفي ،مستعينة دبا ربملو اللوحة من دالالت
كربم ػػل مشػ ػػاؽ كأعبػ ػػاء السفػ ػػر بعيػ ػػدا ،ىػػي لوح ػػة للرحي ػػل اؼبستم ػػر يلفها اؼب ػػوت الذم
العذاب كاألدل كالقهرُّ ،
دل تستطع تلك اؼبساحات اػبضراء مقاكمتو.
سَتة ىذا الوطن إذا مازاؿ يلفها اغبزف ،كىو ما عربت عنو معزكفة البيانو اليت بثها الشاعر حزنو
علها زبفف عنو بعضا فبا عاناه ،لذا تكاملت العناصر فيما بينها ،كأصبح حذؼ أحدىا إخبلال باؼبعٌت العاـ.

العقدة الثانية :
يستورل اعبفاؼ كالقحط على كامل الصورة اليت جاءت لتقوية اؼبعٌت اؼبضمر يف النص ،كديتد اعبدب
إذل اػبلفية اللونية اليت يفًتشها ىذا النص مؤكدة حالة اؼبوت اليت تلف اؼبشهد ،كتزحف اؼبوسيقى إذل األظباع
كزحف اؼباء على األرض اؼبتشققة إلعادة بعث اغبياة من جديد ،فيقف اؼبتلقي على تلك اؼبساحات القاحلة
متلهفا إذل قطرة ماء تبل ريقو ليتمكن من مواصلة رحلتو..
مكونات ىذا اؼبشهد إذا انسجمت كتفاعلت فيما بينها مؤكدة مشاعر اغبزف كاألسى اليت بثها
الشاعر يف ىذه العقدة.

العقدة الثالثة :
صفحة ؿبملة باغبكمة كاستخبلص العرب من ذبارب سابقة تعود إذل الزمن الغابر ،مذكرة باؼباضي
اغبافل باالنتصارات؛ فالشاعر أراد أف خيتم سَتة ىذا الوطن بإسداء نصائح ألبنائو كدعوهتم إذل عدـ
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االستسبلـ ،بل التشبث حبقهم يف اغبياة حبرية ككرامة ،مقتدين بأسبلفهم الذين ضبلوا راية اإلسبلـ كأكصلوا
رسالتو إذل كل بقاع العادل..
الصورة عددية اللوف انسجمت مع اللحن اغبماسي الذم ارتبط بفيلم حيكي بطوالت أمة ،فكانت
لو اؽبيمنة على باقي عناصر اؼبشهد التفاعلي ،لتزيد من األمل يف غد أفضل.

العقدة الرابعة :
تدب الطمأنينة إذل كامل اؼبشهد كيتسلل األمل بُت ثنايا النص ناشرا أشعتو ىنا كىناؾ؛ فيتكامل
الشريط اؼبار ببطء كالنص الشعرم يف إشارة إذل الصراع اؼبستمر بُت اغبياة كاؼبوت ،بُت األمل كاليأس.
ىي دعوة إذل التأمل اؽبادئ كنصيحة للتعامل مع األمور حبكمة كركية حىت ال تعم الفوضى ،كتكثر
األخطاء فيستغلها العدك لصاغبو.

العقدة الخامسة :
ال تلبث تلك الطمأنينة أف تتبلشى ،فتتباطؤ خطوات الشاعر بعد أف يئست من اػببلص ،ليستفيق
اؼبتلقي من ذلك اغبلم اعبميل على كقع غبن عسكرم يدعو إذل التأىب ،فاػبطر مازاؿ حيدؽ بالوطن،
لينسجم ذلك اللحن مع كلمات التحذير من اقًتاؼ األم ػ ػػل اليت ينهي ّٔا الشاع ػ ػػر سَتة ىػ ػػذا الوطن الغ ػػارؽ
يف حبر العذاب ،اؼبعفر باألحزاف ،كأبناؤه ا﵀اصركف العاجزكف يشهدكف تلك الفاجعة..
بناء على كل ما سبق ديكن القوؿ إف  :ىذا التمازج بُت األلواف ،اؼبوسيقى ،اللوحات كالنصوص
الشعرية الظاىرة كاؼبخفية يرمز إذل أف األدل كاحد بأم شكل كاف ،كأف اؼبوت كاحد باختبلؼ حاالتو كأسبابو؛
لذا فاػببلص كاحد باختبلؼ الدركب.
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الشعر ذلك التعبَت الوجداين عما خيتلج النفس البشرية دبسراهتا كانتكاساهتا ،إنو حلم صبيل يػيىرل
فجر كل عصر بشكل جدي ػ ػ ػ ػػد؛ فمن العمودم إذل اغبر إذل النثرم كصوال إذل الرقمي بعد انضماـ الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعر
إذل شبكة اؼبعلومات العاؼبية «اإلنًتنت» ،كربولو إذل الوسيط اإللكًتكين «اغباسوب» ذم نظاـ ( ٍ ،)1/0ب
ىاىو يتطور كيصل إذل أحدث شكل «التفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعلي الرقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمي » بعد أف استثمر الوسائط اؼبتعددة كما توفره
اإلنًتنت من إمكانات كبرامج ،ليمتزج اغبرؼ كالصوت كالصورة كاغبركة كيؤلف الكل النص الشعرم اعبديد.
كألف النص الشعرم ا﵀كم ال يبوح بأسراره الداللية بسهولة دائما؛ فبلبد من مبلمسة تفاصيلو
كالغوص يف أعماقو الكتشاؼ ما يربط عناصره من عبلقات ،كما حيقق انسجامها يف كل موحد ،قصد
الوصوؿ يف النهاية إذل داللتو الكلية ،ىذا ما سعى إليو البحث ؿباكال تتبع ضوء الشعر التفاعلي الرقمي اؼبتسلل
بُت اغبركؼ ،الصور ،األلواف ،الركابط ،اغبركات كاألغباف ..لكن ىيهات !! فأشعتو تًتامى على طوؿ التباريح،
إنو عمل إبداعي ينطوم على زخم دالرل كبَت ،حيتاج مزيدا من الدراسة كالتنقيب ،حيتاج عينا ناقدة تكشف
مصدر ذاؾ الضوء.
كبعد ىذه اإلطبللة السريعة على آّموعة الشعرية اليت قدمها اؼببدع العراقي <مشتاؽ عباس معن>
بوصفها شبرة تزاكج األدب كالتكنولوجيا ،خلص البحث إذل النتائج التالية :


خركج األدب من أزمة الًتاجع ك العزلة اليت يعرفها  ،مرىوف بعقده مصاغبة مع التكنولوجيا ،

كاستفادتو منها بالقدر الذم حيفظ لو أدبيتو  ،ك يرتقي بو ليواكب التطورات اؼبتسارعة  ،كيضمن اقبذاب
اؼبتلقي إليو .


الوسيط اإللكًتكين لن يلغي الوسيط الورقي  ،بل سيستمراف جنبا إذل جنب ماداـ ىناؾ

تفاكت يف القابليات كاألذكاؽ ،فليطمئن عشاؽ الكتاب  ،ألنو سيبقى جنبا إذل جنب مع اإلمكانات التقنية ،
ٍب إف الشكل اعبديد للقصيدة العربية ليس ذباكزا لؤلشكاؿ األخرل ،بل ىو إضافة تارخيية ؽبا.


تدكين الشعر الشفاىي ال يعٍت أنو ربوؿ إذل كتايب حىت عندما يقرأ يف عصر الكتابة ؛ فالشعر

الكتايب ىو الذم تكوف الكتابة عنصرا فنيا فيو  ،حبيث يصبح اػبط ك عبلمات الًتقيم ك البياض ك السواد..
مكونات ذات داللةٍ ،ب إف تلقي ىذا النوع ظباعا يفقده جزء من داللتو ،ك اغبكم ذاتو ينسحب على الشعر
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يف اؼبرحلة اإللكًتكنية؛ فنشره إلكًتكنيا ال يعٍت أنو ربوؿ إذل رقمي ،حىت تصبح الرقمية عنصرا من عناصر بنائو
الفٍت.


مثلما تظهر األجهزة التقنية على أجياؿ بقدر إفادهتا من التكنولوجيا ،كذلك الشعر يف ىذا

اعبيػؿ األكؿ  ،ك ىو يكتب ك ينشر عن طريق اغباسوب أك الورؽ على
اإللكتركين» ػ ػ
ػػػ
الشعػ ػ ػر
ديثؿ « ػ
العصر  :ػ ػ ػ
السواء ،أما اعبيل الثاين فهو«الشعر الرقمي» كفيو يفيد اؼببدع من معطيات التكنولوجيا الرقمية  ،مستثمرا
عناصر «الصوت ،الصورة  ،اغبركة» يف بناء نصو  ،لكن دكف االستعانة بتقنية «النص اؼبًتابط» ،ىذا األخَت
مع ما تتيحو تقنية «الوس ائط اؼبتعددة» من إمكانية دمج الصوت كالصورة كاغبركة إضافة إذل الكلمة ينقل
الشعر إذل اعبيل الثالث  ،ك ىو «الشعر التفاعلي الرقمي» كالذم يتعذر نقلو على الورؽ ألف ذلك يفقده
قيمتو.


القصيدة التفاعلية الرقمية ليست ؿبض فن قورل فحسب  ،بل إهنا حزمة من الفنوف البصرية

كالسمعية ،كىذا ال يعٍت أهنا نص لساين أضيفت لو لوحات فنية كأرفق دبقاطع موسيقية ،إمنا ىي نص معقد
من تلك اؼبكونات بوصفها ـتونا متجاكرة ربظى باألمهية نفسها ،فبا يقؿص ىيمنة اؼبنت اللساين عليها.


دل تعد كظيفة اؼببدع مقتصرة على التأليف فقط  ،إمنا أصبح مطالبا بالتأليف كالتوليف معا ،

عليق
قصيدتق  ،ػ ػبؿ يتعُت ػ ػ
ػػ
يلقػم
ادلػدكف أك اإلصغ ػ ػاء للشاع ػ ػر كىو ػ
ٍب إف اؼبتلقي دل يعد مطالبا بق ػ ػراءة النص ػ
أف يشاىد القصيدة التفاعلية الرقمية  ،ك يتفاعل مع فنوف بصرية ك ظبعية مستثمرا اإلمكانات التقنية اليت
يتيحها الوسيط اعبديد  ،لذا بات من الضركرم قياـ نقد ديكن من التعامل مع مكونات ىذه القصيدة بأدكات
تتبلءـ مع طبيعتها الفنية ك التقنية معا .


استعانة القصيدة التفاعلية الرقمية بالوسائط اؼبتعددة أدت إذل اهنيار صورة التلقي اػبطي،

حيث أصبح اؼبتلقي بإيزاء بنية كتلية تتألف من ؾبموعة من الكتل النصية يتم التنقل بينها بواسطة الركابط
التشعبية ،إنو أماـ طرؽ متعددة إلنتاج الداللة ،كعليو التوليف بينها بلغة ذبمع بُت الداللة اللسانية كالبصرية
كالسمعية ليتوصل إذل الداللة الكلية.


استطاع الشاعر يف ذبربة «تباريح رقمية» أف ينوع يف متنو اللساين ،حيث جاكر بُت األشكاؿ

النث
اغباشيػة ك ػر
ػ
التفعيلػة يف
ػ
اؼبتف،
فوضع العمػ ػكد يف ػ ػ ػ
النثرم؛ ػ ػ
الشعرية اؼبألوفة  :العمودم ،التفعمرل «احل ػ ػ ػر» ك ػ
يف اؽبامش ،ك مؤكد أف التوزيع دل يأت اعتباطيا ،بل كاف كفقا للذائقة العربية  ،كحىت ال ربسب القصيدة
التفاعلية الرقمية لصاحل شكل دكف آخر.
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اقتصرت اغبركة يف ذبربة «تباريح رقمية» على اؼبنت اللساين فقط ،فاعتمد الشاعر على تقنييت

«الشريط اؼبتحرؾ» ك «التعكًن» لتحريك نصو كتقدديو بُت يدم اؼبتلقي ّٔيئات كسرعات ـبتلفة ،كعلى الرغم
من اإلمكانات اليت يتيحها الوسيط اإللكًتكين إال أف الشاعر اكتفى بالبسيطة منها .


كظف الشاعر صورا فنية على درجة كبَتة من االحًتافية «الشلل ك اؼبقاكمة»« ،إصرار

الذاكرة» ،فكانت سندا بنائيا شكبل ك رمزا ،ك قد اختار أف تكوف الصورة ثابتة يفًت شىا اؼبنت اللساين أحيانا
كيجاكرىا أخرل ،ك دل يلجأ إذل ربريكها يف كامل تبارحيو على الرغم من اإلمكانات اؼبتاحة .


استعاف الشاعر يف تبارحيو الرقمية دبقطوعات موسيقية متنوعة

 ،مازجا بُت ما ىو عراقي

كنشيد موطٍت ،ك بُت ما ىو عريب كموسيقى فيلم الرسالة ،ك بُت ما ىو عاؼبي كموسيقى فيلم تيتانيك ،حىت
يصل صوت تبارحيو إذل اإلنساف أينما كجد.


أحدث الشاعر توليفا بُت اللغة ك اؼبوسيقى ،الصورة ك اغبركة ،حيث دمج الكلمات الشعرية

اؼبثقلة دبعاين اغبزف ،اليأس ،اؼبكابرة ،التفاؤؿ ..مع اؼبوسيقى ك األغباف الشجية اؼبؤثرة يف النفس ،مع الصورة
كاللوحات اليت تبث اغبياة إضافة إذل اغبركة ،يف مشهد شعرم جيمع بُت مقومات التفاعل .


الصػكرة ،اغبرك ػ ػ ػة » إذل جانب الكلمة ىو ف ػكع آخر
الصػكت ،ػ
توظيف الشاعر لعناصر « ػ ػ

من اؿتناص ،يًتجم ثقافات ـبتلفة ،ك يستقطب شرائح اؼبتلقُت على اختبلؼ ميوؽبم .


دل يثقل الشاعر ؾبموعتو بأ حماؿ التقنية ،فاكتفى باالختيارات الربؾبية البسيطة اليت ألفها

اؼبتلقي اعبالس أماـ شاشة اغباسوب لساعات طويلة .


الثقػايف ،فوظػ ػؼ الشع ػ ػر العمودم ،كاستع ػ ػاف مب ػ ػ ػكسيقى
موركثق الديٍت ك ػ
ػػ
أؼاد الشاع ػ ػر من
ػػ

من الًتاث العراقي ،كم ػا ظبى بعض الركابط مسميات ؽبا داللتها يف الثقافة العربية مثل  :حاشية ،ىامش،
منت ،جامعا بُت األصالة كاؼبعاصرة .
كأخَتا ال بأس من أف يقًتح البحث  :إدخاؿ مقياس يعٌت باألدب كالتكنولوجيا ضمن اؼبقاييس
اؼبقررة على الطالب اعبامعي ،على غرار ما فعلتو بعض اعبامعات العربية كاعبامعة اؼبغربية ،جامعة اإلمارات
العربية اؼبتحدة..
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كأيضا توجيو الطلبة الراغبُت كاؼبهتمُت بالبحث يف ىذا آّاؿ البكر؛ ألف ربصُت األدب اإللكًتكين
من كل انفبلت معريف كما تقوؿ الدكتورة اؼبغربية "زىور كراـ" يتم عن طريق البحث العلمي ،فالظواىر اؼبعرفية
كالقضايا األدبية اعبديدة تكوف معرضة للرفض كالنفور كاؼبعاداة ،لذا يأٌب البحث العلمي لتحصينها علميا.

كختاما ال يسع الباحثة إال أف تقوؿ :
اللهم ال تدعٍت أصاب بالغركر إذا قبحت..
كال باليأس إذا فشلت..
كذكرين دائما أف الفشل ذبارب تسبق النجاح..
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دار الفكر ،دمشق ،ط.2011 : 1
 .11د .حسن عبد الغني األسدي  ،اؼبدكنة الرقمية الشعرية .التفاعل/آّاؿ/التعالق ،مكتبة الشعر
التفاعلي الرقمي( ،)4د.ت.
 .12د .خالد زعموم ك د .سعيد بومعيزة  ،التفاعلية يف اإلذاعة  :أشكاؽبا ككسائلها ،سلسلة حبوث
كدراسات إذاعية العدد  ،61تونس ،ط .2007 :
 .13سعيد يقطين  ،من النص إذل النص اؼبًتابط .مدخل إذل صباليات اإلبداع التفاعلي ،اؼبركز الثقايف
العريب ،الدار البيضاء-اؼبغرب ،ط.2005 : 1
 .14سعيد يقطين  ،النص اؼبًتابط كمستقبل الثقافة العربية (كبو كتابة عربية رقمية) ،اؼبركز الثقايف العريب،
الدار البيضاء ،اؼبغرب ،ط.2008 : 1
 .15سالم محمد البناي  ،من اػبطية إذل التشعب .مراجعة مشركع إبداع تفاعلي لتأمُت ذاكرة صبعية،
مطبعة الزكراء ،العراؽ ،ط.2009 : 1
 .16سالم محمد البناي  ،القصيدة التفاعلية الرقمية كإشكالية التجديد يف الشعر العريب ،سلسلة تباريح،
العدد  ،2مطبعة الزكراء ،العراؽ ،ط.2009 : 1
 .17د .السيد نجم  ،النشر اإللكًتكين كاإلبداع الرقمي .رؤية حوؿ األدب اعبديد ،اؽبيئة العامة لقصور
الثقافة ،القاىرة ،ط.2010 : 1
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 .18د .طو حسين ،يف الشعر اعباىلي ،دار اؼبعارؼ ،تونس ،ط .1998 : 2
الزواىرة ،اللوف كدالالتو يف الشعر ،دار اغبامد ،عماف-األردف ،ط .2008 :1
ىزاع ّ
 .19ظاىر محمد ّ
 .20د .عادل نذير  ،عصر الوسيط .أجبدية األيقونة ،دراسة يف األدب التفاعلي – الرقمي ،كتاب –
ناشركف ،بَتكت-لبناف ،ط.2010 : 1
 .21د .عبد الغفار مكاوي  ،قصيدة كصورة .الشعر كالتصوير عرب العصور ،عادل اؼبعرفة  ،آّلس الوطٍت
للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،العدد  ،119نوفمرب .1987
 .22أ.د .عبد اهلل بن أحمد الفيفي  ،شعر التفعيبلت كقضايا أخرل .دراسة يف خطاب مشتاؽ عباس
معن الشعرم ،دار الفراىيدم ،بغداد ،ط.2011 :1
 .23عصام حفظ اهلل حسين واصل ،التناص الًتاثي يف الشعر العريب اؼبعاصر -أضبد العواضي منوذجا،-
دار غيداء ،األردف ،ط.2011 : 1
 .24فاطمة البريكي  ،مدخل إذل األدب التفاعلي ،اؼبركز الثقايف العريب ،الدار البيضاء-اؼبغرب ،ط : 1
.2006
 .25فرانك كيلش  ،ثورة اإلنفوميديا .الوسائط ككيف تغَت عاؼبنا كحياتك ،ترصبة  :حساـ الدين زكريا،
مراجعة  :عبد السبلـ رضواف ، ،عادل اؼبعرفة  ،آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،العدد
 ،253يناير .2000
 .26ابن كثير (الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي

) ،تفسَت القرآف

العظيم ،ربقيق  :سامي بن ؿبمد السبلمة ،دار طيبة ،الرياض ،ط 1420 – 1999 : 2ق  ،ج.5
 .27محمد سناجلة  ،ركاية الواقعية الرقمية .تنظَت نقدم ،موقع ارباد كتاب اإلنًتنيت العرب ،على الرابط:
http://www.arab-ewriters.com/action-ritershoww&&di=126
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 .28د.مشتاق عباس معن  ،مااليؤديو اغبرؼ ،كبو مشركع تفاعلي عريب لؤلدب ،دار الفراىيدم ،بغداد،
ط.2010 : 1
 .29ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.2
 .30ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.3
 .31ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.4
 .32ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.8
 .33ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.10
 .34ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم)،لساف العرب،دار صادر ،بَتكت ،د.ت ،مج.13
 .35أ.ناظم السعود  ،الريادة الزرقاء .دراسات يف الشعر التفاعلي الرقمي .تباريح رقمية أمنوذجا ،مطبعة
الزكراء ،العراؽ ،ط.2008 : 1
 .36أ .ناظم السعود  ،القصيدة التفاعلية الرقمية كدخوؿ العصر .االستشعار كالقبوؿ ،سلسلة تباريح،
العدد  ،4مطبعة الزكراء ،العراؽ ،ط.2009 : 1
 .37أ.ناظم السعود  ،سحر األيقونة .مقعد حوارم أماـ الشاعر الرائد مشتاؽ عباس معن ،دار
الفراىيدم ،بغداد ،ط.2010 : 1
 .38أ.م.د ناىضة ستار  ،األدبية اإللكًتكنية ،ماض بصيغة العصر .دراسة نقد – ثقافية ،مطبعة الزكراء،
العراؽ ،ط.2009 : 1
 .39د .نبيل علي  ،العرب كعصر اؼبعلومات ،عادل اؼبعرفة ،آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب،
الكويت ،العدد  ،184أبريل .1994
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 .40د .نبيل علي  ،الثقافة العربية كعصر اؼبعلومات .رؤية ؼبستقبل اػبطاب الثقايف العريب ،عادل اؼبعرفة ،
آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،العدد  ،265يناير .2001
 .41والترج أونج  ،الشفاىية كالكتابية ،ترصبة :د.حسن البنا عز الدين ،مراجعة  :د.ؿبمد عصفور ،عادل
اؼبعرفة ،آّلس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب ،الكويت ،العدد  ،182أبريل .1994
 .42د.ياسر منجي ،جدلية الصورة اإللكًتكنية يف السياؽ التفاعلي لتباريح رقمية ،دار الفراىيدم ،بغداد،
ط.2010 : 1

ثانيا  :الكتـ ـ ـ ـ ـ ــب األجنبيـ ـ ـ ـ ـ ــة :
43. R.Kosskimaa, Digital Literature : From Text to Hypertext
and Beyond.

على الرابط:

http://www.jyu.fi/~.kosskimaa/thesis/thesis.shtml

ثالثا  :المجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالت :
 .44إيمان يونس ،أدكات الكتابة كماىية اإلبداع .من النقش على اغبجر إذل الكتابة بالوسائط اؼبتعددة،
ؾبلة اغبصاد ،العدد .2011 ،1
 .45باقر جاسم محمد ،متوف متجاكرة متساكنة ،ؾبلة غيماف ،اليمن العدد .2009 ، 7
 .46تركي علي الربيعي " ،بُت عصر الببلغة اإللكًتكنية كؾبرة غوتنربغ  :ما مستقبل اؼبكتوب؟" ،ؾبلة
اعبزيرة الثقافية ،العدد  ،187سنة  ،2007على الرابط :
http://www.al-jazirah.com.sa/culture/19022007/Fadaat15.htm
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 .47حسام الخطيب ،عناؽ الثقافة األدبية بالتكنولوجيا  :ىل من مفر !؟ ،ؾبلة نزكل ،مؤسسة عماف
للصحافة كالنشر كاإلعبلف ،العدد  ،2009-07-26 ،37على الرابط :
http://www.nizwa.com/article.php?id=2833
 .48زيدان حمود  ،اؼبرئي كاؼبسموع كتداخبلت الكلمة اؼبتخطية يف قصيدة (تباريح رقمية لسَتة بعضها
أزرؽ) للشاعر مشتاؽ عباس معن ،ؾبلة أصوات الشماؿ ،ؾبلة عربية ثقافية اجتماعية ،على الرابط :
http://www.aswat-elchamal.com/ar/?p=98&a=3058
 .49عادل نذير بيري الحساني  ،دائرية النص .بُت األداء التفعيلي كاألداء التفاعلي الرقمي ،ؾبلة اآلطاـ،
النص التفاعلي ،نادم اؼبدينة اؼبنورة األديب ،العدد  ،33ديسمرب .2008
 .50د.عبد الحميد الحسامي  ،شبرة تزاكج األدب كالتكنولوجيا .تطور األدب التفاعلي مدين للثورة
الرقمية.صحيفة العرب ،عدد(.)2009-02-10
 .51د.عالء جبر محمد ،اغبداثة التكنوأدبية .عصر من القلق اؼبستمر ،ؾبلة األديب الثقافية ،مركز تنوير
للبحوث كالدراسات التنموية ،بغداد ،العدد.2011 ،183
 .52أ.عمر زرفاوي  ،اإلبداع التفاعلي كالثقافة العربية .قراءة يف مسألة اؼبرجعية ،ؾبلة النص كالناص ،ؾبلة
علمية ؿبكمة تصدر عن قسم اللغة كاألدب العريب ،جامعة جيجل ،العدد  ،08مارس .2008
 .53فاطمة البحراني  ،القصيدة التفاعلية كفركقاهتا عن الرقمية كاإللكًتكنية .مراجعات يف تثبيت اؼبنجز
العريب ،ؾبلة اآلطاـ ،النص التفاعلي( ،)2نادم اؼبدينة اؼبنورة األديب ،العدد  ،34أبريل .2009
 .54مرح البقاعي ،القصيدة الرقمية .الفن ىو تكنولوجيا الركح ،ؾبلة أدب كفن اإللكًتكنية على الرابط :
http://adabfan.com/criticism/751.html
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 .55ىدى عبد اهلل الدغفق  ،شعر اؼبوسيقى كعوؼبة الطبيعة ،صحيفة الرياض اليومية ،مؤسسة اليمامة،
العدد  8 ،13863يونيو  ،2006على الرابط :
http://www.alriyadh.com/2006/06/08/article161205.html

رابعا :المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت :
 .56د.إحسان التميمي ،قصيدة الشعر بُت حداثة البنية كتعبَت الرؤيا ،على الرابط :
?http://meerad.com/index.php
 .57د .أحمد غنام ،األدب يف عصر التكنولوجيا  :األدب العريب ارتبط طواؿ تارخيو بالقيم اللغوية
كالتارخيية ،على الرابط :
http://www.moc.gov.sy/index.php? d=30&id=900.

 .58بهيجة مصري إدلبي ،تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ ...انسجاـ الذات كالعادل ،على الرابط :
http://jamahir.alwehda.gov.sy/archives.asp?File name=3221...
 .59د.ثائر العذاري ،األدب الرقمي كالوعي اعبمارل العريب( ،تباريح رقمية) منوذجا ،على الرابط :
http://www.arab-ewriters.com
 .60سوالرا الصباح ،إصرار الذاكرة ،على الرابط :
?http://www.midouza.net/vb/showthread.php
 .61د.السيد نجم ،النص الرقمي كأجناسو .قراءة يف كاقع منتج النص الرقمي يف العادل العريب ،على الرابط:
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http://www.asareer.com/vb/showthread.php?t=1790
 .62د.السيد نجم ،الصورة ككاقع األدب االفًتاضي ،على الرابط :
http://www.arab-ewriters.com/?action=showitem&&id=3590
 .63د.عبير سالمة ،النص اؼبتشعب كمستقبل الركاية  ،على الرابط :
http://www.almizher.com/n/3y/studies3/hyper.htm
 .64د.عبير سالمة ،الشعر التفاعلي .طرؽ للعرض طرؽ للوجود ،على الرابط :
http://www.anaween.net/idex.php?action=show Details&id=97
 .65فاطمة البحراني  ،يف ريػ ػػادة العػ ػ ػػرب التكنوأدبيػ ػػة .م ػػن اإللكًتكين كالرقم ػػي إذل الػ ػػرقمي التفاعلي،
على الرابػ ػ ػػط:
&http://www.imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=2305
view=previous
 .66د.فاطمة البريكي  ،اؼبولود التفاعلي البكر كفرحة االنتظار .تباريح رقمية لسَتة بعضها أزرؽ،
على الرابط:

http://www.middle-east-online.com

 .67محمد أسليم ،نظرية "ركاية الواقعية الرقمية" ،موقع ؿبمد أسليم على الرابط :
http://www.m-aslim.net/site/article_view_106.html
 .68د.مشتاق عباس معن  ،دكاعي القصيدة التفاعلية الرقمية يف عادل يفكر بأسس كرقية ،على الرابط :
http://imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=2910
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 .69أ.منعم األزرق  ،تباريح مشتاؽ عباس معن الرقمية  :قرا كتابة عاشقة(  ، )1اإلقامة يف الغرفة الزرقاء،
على الرابط :
http://imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=1850
 .70أ.منعم األزرق  ،تباريح مشتاؽ عباس معن الرقمية  :قرا كتابة عاشقة (  ، )2السَت يف اؼبدار العتيق،
على الرابط :
http://imezran.org/mountada/viewtopic.php?F=46&t=2137

خامسا  :المواق ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإللكتروني ـ ـ ـ ـ ـ ــة :
 .71موقع ارباد كتاب االنًتنت العرب على الرابط :
 .72موقع الشرؽ األكسط على الرابط :

www.arab-ewriters.com
www.middle-east-online.com
www.imezran.org

 .73موقع اؼبرساة على الرابط :

www.wikipedia.org

 .74موقع اؼبوسوعة اغبرة على الرابط :

127

128

:ملخص باللغة الفرنسية
L'expression humaine a été toujours influencée par le support qu’elle apparaît à
travers lui et elle s'est ouvert toujours aux évolutions technologiques, elle a mis en œuvre
son énorme potentiel pour évoluer et pour acquérir des nouvelles caractéristiques. Le
médiateur électronique qui est crée à l'ère de la technologie et l'information a conduit à
l'émergence d'une nouvelle forme poétique qui combine entre l'artistique de la
littérature et la scientificité de la technologie, et il est appelé dans le domaine de la
littérature la poésie numérique interactive.
Dans sa partie théorique, cette recherche tente à aborder un certain nombre des
questions; elle commence d’abord par la mise en évidence la relation entre la dichotomie
de littérature et la technologie , et les formes de créativité qui sont embrassées à l'ère de
l'information comme son environnement général et qu’elles résultent de cette
dichotomie, puis suivre les étapes que la poésie en passe et étudier la spécificité de
chaque étape ; avant de déterminer qu’est ce que la poésie numérique interactive, ses
conditions, sa production et sa réception .
Dans la partie pratique, cette recherche tente d’étudier cette nouvelle forme de la
poésie qui n'est plus un art pur de parler, mais elle combine le dessin, les arts plastiques
et la musique, ainsi que l'art de l'ingénierie du logiciel. Cette nature de structures l’a
transformé d'une forme linguistique à une forme sémiotique où les signes de linguistique
soutiennent les signes non linguistique pour produire un sens et construire la sémantique.
La recherche vise à analyser et à déconstruire ces signes selon les niveaux proposés
par les propriétaires de la critique culturelle interactive, et les reconstruire et les attacher
avec un lien basé sur l'harmonie et l’interaction. pour arriver finalement à une conclusion
: que l'appui de cette forme poétique sur des supports multimédia a conduit à
l'effondrement de la réception linéaire, parce que le récepteur est devenu devant la
structure d’une masse constituée d'un ensemble de blocs textuels navigables par des
hyperliens , il est en face de multiples façons de produire la sémantique et il faut donc les
combiner par une langue englobe la sémantique linguistique , visuelle et audio pour
atteindre la sémantique du tous.
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