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    الرحمن الرحيم بسم اهللا

 بوك نموذجا النص الشعري على فيس َتَشكَالت النص األدبي  في مواقع التواصل االجتماع    

   أمحد ُكرّمي حسني بالل . د                                                       

          ) ١ (  

  وطئة تاريخّية ومعرفّية  ت  

 واحــد مــن أهــم وأكــرب مواقــع التواصــل االجتمــاعّي املوجــودة علــى شــبكة Facebookفيــسبوك     موقــع 
: مع بعض أصدقائه املقـربني يف سـنة  Mark Zuckerberg  مارك زوكربريغ : اإلنرتنيت، أّسسه األمريكيّ 

، وقد كان املوقُع مقصورًا على التواصل االجتماعّي احملدود بني طـالب جامعـة  )ه١٤٢٤ -م ٢٠٠٣( 
يف غضون سـنواٍت حمـدودة أصـبَح ُمتاًحـا للجميـع يف كـل بقـاِع ، غري أنّه  Harvard Universityهارفارد  

الكتابـاِت ، ينشُر عليها ما يشاُء من الصوِر و  به أي شخص من إنشاَء صفحٍة خاصةٍ األرض، وهو ُميَكنُ 
ال يتجـــاوُز عــدُدهم مخـــسَة آالف  أن يــضيُف إىل صـــفحِتِه أصــدقاَء ، ويف وســِع املـــشاركِ وومقــاطع الفيـــدي

ا يتيُح صديق، يتابعوَن ما ينشرُه على صفحته بالدخول إليها، أو متابعتها من خالل الصفحة العامة، كم
ـــصفحات  اهتمامـــاٍت عامـــٍة ال يوجـــد حـــد أقـــصى للمـــشرتكَني إنـــشاَء صـــفحاتِ  ملتابعيهـــا، وتتـــيح هـــذه ال

  .   )١(ملتابعيها التفاعل مع ما هو منشور فيها بطرق شىت تدل على االستحسان أو االستهجان

 عـَرب العــامل فيـسبوك    راجـت مواقـع التواصـل االجتمـاعي رواًجـا شـديًدا، وجتـاوز عـدد مـستخدمي موقـع 
م احملليّـة، ومـن مث ظهـرت خدميه التفاعل بلغـامليار مستخدٍم، على األخص عندما أتاح هذا املوقع ملست

بلــغ عــدد مــستخدميه يف اللغــة العربّيــة، و : هــا بــالطبع منعلــى صــفحاته لغــاٌت متعــددة بلغــت ســبعني لغــًة؛
اثنــني وثالثــني مليونًـا وفًقــا إلحــصاءات قامــت ــا كليــُة دّيب ) ه ١٤٣٢ –م ٢٠١١( العـامل العــرّيب ســنة 

  )٢(.ُد عن أربعة ماليني يف السعوديّةا عشر مليونًا يف مصر، وما يزيلإلدارة احلكومّية، منهم اثن

                                                
  :  ، على الرابط التايل ويكبيديااملوسوعة احلّرة  :  وطبيعة استخدامه يف مادة فيسبوك ضمن وتارخيه،فيسبوكراجع نشأة  )١(

_cite9%83#D9%88%D8%A8%D%_3B8%D%A9%8D9%81%D/%iwik/org.wikipedia.ar://https

131-note .  باختصار، إذ ال يتسع املقام للسرد التفصيلي، وملزيد من املعرفـة حـول كيفيـة فيسبوكوقد ذكرنا التقنيات اليت يتيحها 
يهــا، والتقنيــات املتاحــة هلــم التواصــل عــرب هــذا املوقــع، وطبيعــة إنــشاء الــصفحات وماهيــة العالمــات الــيت يــستخدمها املــشاركون ومعان

، فويضل عدنان، رسـالة قـدمت لنيـل درجـة املاجـستري مـن  خطابات الفايسبوك وخطابات المثقف، مقاربة سيميائية ثقافية: راجع
  ٤٣ إىل ٣١: الصفحات من هـ ١٤٣٤ –م ٢٠١٣ قسم اللغة العربّية، جامعة مولود معمري، اجلزائر –كلية اآلداب 

: ضــمن  فيــسبوك: يف مــادة اإلحــصاءات كتوثيــق تلــومــصادر تتعلــق بعــدد مــستخدمي فيــسبوك ولغاتــه ءاٍت مــا ذكرنــاه مــن إحــصا )٢(
  .  ، على الرابط املذكور أعاله ويكبيديااملوسوعة احلّرة  
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 بــــني املعــــارف واألصــــدقاء فيــــسبوك يف التواصــــل االجتمــــاعيّ يــــتم اســــتغالُل موقــــع :   يف املقــــام األول   
، لكنـه علـى الـرغم مـن ذلـك يُـستخدم يف عـدة جمـاالت اجتماعيـة أخـرى ختـرج عـن هـذه الـدائرة واألقارب

أو اجتماعّية بعينها،  مببادئ سياسية أو دينية، والتعبئة ها التسويق التجاري والرتويج السياحياحملدودة، من
  . وأحيانا العراك حوهلا.. وتبادل اآلراء 

وبطبيعـة احلـال  . حظا وافرًا ما بني هذه املناشط املتعـددة  ومل يكن من املستغرب أن يكون للغة واألدب  
اللغوّي واإلبـداعّي ظهـور عـدة تـسمياٍت عربّيـة هلـذا املوقـع التواصـلّي ذائـِع كان من تبعات دخول النشاط 

الفــضاء األزرق، اململكــة ( : تُــْسَتمد مــن لــون الواجهــة مثــلمحــاوالت مبتكــرة للتعريــب االنتــشار، منهــا 
  . )  الَواُجوه( : أو ُتْستمد من طبيعة التفاعل، مثل.  ) الزرقاء، الكوكُب األزرق، العامل األزرق

وجـه الكتـاب، وكتـاب الواجهـة، كتـاب : ، مثلترجمة حرفّيةما ميكن وصفه بأنه  حماوالت التعريب ومن 
ـــة ـــة غـــري ذائعـــة، .)١( كنـــاش الوجـــوه: الوجـــوه، وعنـــد املغارب علـــى أّن حمـــاوالت التعريـــب تظـــل جهـــوًدا فردّي

، والـــذي مت تعريبـــه Facebook واألكثـــر شـــيوًعا وانتـــشارًا هـــو االســـم االجنليـــزي الـــذي ُوِضـــع يف األســـاس
ــة هلــذا املوقــع، ورمبــا ختّفــَف الــبعُض مــن عثــرة ) فيــسبوك : ( وكتابتــه علــى هــذا النحــو  علــى الــصفحة العربّي

  . جمردة) الفيس : ( الرتكيب، واستخدامهم كلمة

                               )٢ (  

     ايا النشر اإللكتروني  ومز  فيسبوكِت الشعرية على صفحاتقنيات نشر النصوص            

بـني ماليـني املـستخدمني فيـسبوك، فمـن  حـضور الفـٌت علـى موقـع – على وجـه اخلـصوص –    للشعِر 
جمموعة كبرية مـن الـشعراء الـذين جعلـوا مـن صـفحام قنـاَة تواصـٍل جديـدٍة مـع مجـاهريهم يف شـىت العرب 

 النــشر فيهــا، وقــد أتاحــت صــفحات  عامــة يــشرتك جمموعــة مــن الــشعراء يفصــفحاتبقــاع األرض، ومثــة 
ــة للــشعراء تفــاعًال وانتــشارًا غــري حمــدوٍد، تفــاعًال يتجــاوز حــدود املكــان والزمــان، فيــسبوك  الفرديّــة واجلماعّي

اِت األلــوف مــن املتــابعني وأن تـُْعــرَض علــى مئــففــي حلظــة واحــدة ميكــن لقــصيدة أن جتــوَب بقــاع األرض، 
  ! ُميكُن أن جيدها عن طريق املصادفةغريهم ممن على و الفعليني، واملهتّمني 

                                                
 كتاب :وكلمتا . عرفنا هذه التسميات العربية من خالل متابعتنا لبعض الصفحات، وأغلبها ألساتذة ومتخصصني يف اللغة العربية) ١(

  .سعد مصلوح، أستاذ اللسانيات يف جامعة الكويت. الواجهة، والواجوه مما يستخدمه د
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 مـن – بطبيعة احلـال – هو األنشُط واألكثر حيويًّة وحركّيًة فيسبوك وهذا التفاعُل مع املتلقَني من خالل 
 مسـاٌت وخـصائُص تفرضـها طبيعـة )١(النص الشعرّي الورقّي املطبوع، فقد أصبح للنص الـشعرّي الفيـسُبكيّ 

اإللكترونيّـة  المرحلـة: ( لقناة التوصيلّية اجلديدة اليت ميكـن وصـفها بأـاالتلقي املختلفة من خالل هذه ا
ه املرحلـة اجلديـدة وهلـذ، )٢( )الكتابيّـة ( و  ) الـشفويّة: ( ، والـيت جـاءت بعـد مـرحليت )الستقبال الشعر
  !  تكن معهودة على هذا النحو قبَل ِعْقٍد من الزمانطبيعة خمتلفة مل

ـــشعر يف إطـــار هـــذه  ـــدة إمنـــا هـــو  إن ال ـــة اجلدي ـــه : املرحل ـــا عـــن تكوين ـــا ُمبيًن ـــاٌء لغـــوّي ال خيتلـــف اختالف بن
الــشفويّة والكتابّيــة، بيــد أن الــسماِت واخلــصائَص : املوســيقّي أو التــصويرّي أو صــورته اللغويّــة يف مرحلتيــه

 عــن بعــض التقاليــد اقتــضت عـدوالً رمبــا  الفيـسُبكيّ النوعّيـة الــيت تتيحهــا التقنيـة اإللكرتونّيــة للــنص الــشعرّي 
ــة، أو  جديــدة تتــواءم مــع طبيعــة فنيّــة تــشكيالت  – يف بعــض األحيــان –ابتكــرت الــشعريّة القــارّة املتداول

، وتُناسـُب اخلـصائَص التقنّيـة الـيت تتيحهـا التكنولوجيـا، علـى أن تلـك اخلـصائص التقنيّـة التلقـي اإللكـرتوينّ 
هـٌة للبنيّـة، ومقنـنَـٌة للتـشكيل – يف حد ذاتـه – اإللكرتونّية ليست مما يُعد بنيًة أو تشكيالً  وإن كانـت ُموج 

 – علــى ســبيل املثــال –الفــّين، ألــا ماثلــٌة يف وعــي املبــدع، حاضــرٌة يف تــصوره أثنــاء الكتابــة، فمــن ذلــك 
ن اإلنرتنيــت قـــد أتاحـــت ، وآيـــُة ذلـــك ألقـــوِة حــضور المتلقـــي، وإمكانّيـــة المواجهـــة معــهاعتبــار املبـــدع 

ــه مــن التفاعــل مــع العمــل الفــّين، وتنميــة حاســة التــذّوق لديــه، " قــي للمتل العديــد مــن الوســائل الــيت ُمتّكن
إن غايــَة تكنولوجيــا املعلومــات هــي حتويــل املتلقــي مــن مــستقبل ســلّيب إىل . وتكثيــف عمليــة شــعوره باملتعــة

، )٣(" نعِه ومداومـِة جتديــدهِ مـشارٍك إجيـاّيب باســتطاعته أن ينفـذ إىل أعمــاق العمـل الفــّين، وأن يـسهم يف صــ
  الـيت تعكـس "Like":  من خالل وضع املتلقي لعالمة اإلعجابفيسبوكوهذه الفاعلّية تتحقق يف موقع 

عــرب صــفحة املتلقــي الشخــصّية مــع االحتفـــاظ   "Share" رضــاه عــن الــنص، أو مــشاركة الــنص نفـــسه 
، ومـن مث إتاحـة مجهـور جديـد للـنص، بنسبة النص ملبدعه من خالل ظهـور صـورة املبـدع وامسـه مـع الـنص

والتعريــف باملبــدع عــرب أصــدقاء املتلقــي الــذي شــارَك الــنص عــرب صــفحته الشخــصّية، وبــالطبع تكــون كثــرة 
عالمـات اإلعجــاب واملــشاركات دلــيًال علـى جنــاح الــنص يف التواصــل مــع عـدد كبــري مــن املتلقــني، وبرهانًــا 

ًال بالضرورة على جودة النص وإحكامه وفًقا ملقتـضيات على استحسام له، دون أن يكون هذا األمر دا
                                                

أو إىل  ) شــعر بــوكّي : ( أو العجــز ) شــعر فيــسي : (  مث جيــوز  النــسب إىل الــصدر يعامــل معاملــة املركــب املزجــّي، ومــنفيــسبوك )١(
، وكــل هــذه  )فيــسُبكيّ شــعر ( أو ) بوكّي يفيــسشــعر : ( هز النحــُت فيكــون النـسُب إليــ، كمــا جيــو )فيــسّي بــوكّي شــعر : ( كليهمـا

، وسـوف نـستخدمها )فيـسُبكّي شـعر ( نا من بينها الـصيغة األخـرية الصيغ يف جمموعها جمافيٌة للصوغ العرّيب الفصيح، لكننا اخرت 
 .   على أقل تقدير األيسر نطًقا، فضالً عن كوا األكثر شيوًعا فيما طالعته– يف تصوري –يف بقية الدراسة، ألا 

ــاعلي،  )٢( ــى األدب التف  –ه ١٤٢٧(  بــريوت، الطبعــة األوىل، –فاطمــة الربيكــّي، املركــز الثقــايف العــرّيب، الــدار البيــضاء مــدخل إل
   ١٧: ، ص)م ٢٠٠٦

: سلةمـن سلـ ) ٢٦٥( نبيل علـّي، العـدد رقـم . ، دالثقافة العربّية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافّي الَعربيّ  )٣(
     ٤٩٠: ، صم ٢٠٠١  - ه ١٤٢١الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت ، عامل املعرفة
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هَ النقــد األديب  ــنـْ ــة يف املقــام األول، ويف وســِع مواقــع !  جاملَم ــه اجلمالّي فهــي تعكــس ذوق املتلقــي وانطباعات
 الرتويج الـدعائي ملبـدٍع زائـف، أو صـناعة هـذا املبـدع مـن – فيسبوك وعلى رأسها –التواصل االجتماعي 

ها التمويـــه املخـــادع الـــذي تبـــدو مـــن خاللـــه النـــصوص الرديئـــة يف موضـــع اإلبـــداع اجلـــاد العـــدم، ويف وســـع
قـــد ســـامهت يف خلـــق مـــساحة واســـعة مـــن "  التقنيّــة ا التكنولوجيـــصــني، وقـــد الحـــظ بعـــُض األدبـــاِء أنالر 

     .)١("، رمبا ألن َقَدَر التمّيز أن يكون حمدوًدا ...التكرار والتقليد، بل والرداءة 

ـــشعرّي مـــن خـــالل    علـــى  ـــة للـــنص ال ـــة الـــيت أتاحتهـــا التقنّي ـــا   فيـــسبوكأن مـــن اخلـــصائص القوّي  مـــا ُميكنُـَن
، فقد كان اإللقاء الـشفوّي ممـا يقـيم بعـض التواصـل كسر الجدار العازل بين المبدع والُمتلّقي: تسميته

بــشكل مباشــر، إمــا بــني الــشاعر ومجهــور الــسامعني، وممــا ينقــُل للــشاعر انطباعــاِت مجهــوره عــن قــصيدته 
بالتصفيق احلاد، أو بكلماٍت تـَُعرب عن االستجادة واالستزادة، وقد يكـون التفاعـُل معبــرًا عـن االسـتهجان 

كــل هــذه األمـور رمبــا انعــدمت متاًمــا عنـد اســتقبال الــنص الـشعرّي يف إطــار الكتابّيــة، وقنــاة ، و )٢(والتبكيـت
نــشأة ثقافــة املكتــوب، يقــول بــدايات منــُذ عهــٍد بعيــٍد مــع التواصــل الــورقّي املطبــوع، وهــذا أمــر قــد لــوحظ 

الـشاعر يف القـرن العـشرين رجـل خياطـب قـراءه مـن وراء املطبعــِة أو : " العقـاد يف لفتـٍة نقديـٍة سـابقة ورائـدة
ستار التمثيِل، فال تلزمه صفٌة من صفات الندِمي، وال هو حيتاج إىل مزاجـه وأسـاليب تفكـريه، وقـد يقـضي 

 كــسر هــذه العزلــة الــيت فرضــتها املطبعــة، فيــسبوك، وقــد أتــاح )٣("وها دون أن يــرى قــراءه أو يــر حياتــه كلهــ
مكنـت هـذه التقنيّـة  ، وقـد commentمـن خـالل التعليـق علـى الـنص،  وإقامة التواصل التفاعلّي الفـوريّ 

ول الـــنص املتلقــني واملــستخدمني أن يتناقـــشوا حــ" يف وســـع  اجلمهــور وزادت مــن حـــضوره، حبيــث أصــبح
ــا –وحــول التطــورات الــيت حــدثت يف قــراءة كــل مــنهم لــه، والــيت ختتلــف  ، )٤(" عــن قــراءة اآلخــرين– غالب

 قراءة تعليقات املتلقني، والوقوف على ولعله يكون ملهوًفا علىاملبدع، من وهذه التفاعلّية تتم على مرأى 

                                                
، تـصدر  مجلـة الدوحـةريّـا أمحـد، نـشرته:  اسـتطالع؟مواقع التواصل االجتماعي، ما مدى استغالل المبدع العربّي إلمكاناته )١(

، واملــــُقَتَبُس املنـشور أعـاله ١٦: هــ ، ص١٤٣٧م، شـوال ٢٠١٦ ، الـصادر يف أغـسطس١٠٦، العـدد )قطـر ( عن وزارة الثقافـة 
 .ضمن كالم الشاعرة اليمنّية نبيلة الشيخ يف سياق هذا االستطالع

االسـتهجان والتبكيــت هـو األقـل طبًعــا، ألنـه قــد خيـرج عـن حــدود اللياقـة ويــسبب حرًجـا للـشاعر، ومــن ذلـك ممــا وورد يف تفاعـل  )٢(
جـاء  ألمـري ، أثنـاء إنـشاده قـصيدة مـدحٍ ) م ٨٤٥ – ه ٢٣١: ت( الطـائّي علـى أيب متـام  معرتًضـا مقاطعة أحد املتلقني: الرتاث

، ممـا "األمري فوَق من وصـفت : " بقوله ) في حلِم أحنَف في ذكاِء إياسِ ... قداُم عمرٍو في سماحِة حاتٍم إ(  :ضمن أبياا 
ْنَتِقــُد غـري الئقـةدفـع أبـا متـام إىل إضــافة بيتـني جديـدين يــدافع فيهمـا عـن صـو 

ُ
 أخبـار أبــي: راجــع: راجـع. رته الــشعريّة الـيت يراهـا امل

خليـل حممـود عـساكر وآخـرون، اهليئـة العامـة : ، حتقيق وتعليـق) م ٩٤٨ – ه ٣٣٦ت ( ، أليب بكر حممد بن حييي الصويل متام
   ٢٣١ : ، ص)م ٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩( لقصور الثقافة، القاهرة 

: ، ص) م ١٩٣٧ – ه ١٣٥٥( ، عبـاس حممـود العّقـاد، مطبعـة حجـازي بالقـاهرة يـل الماضـيشعراء مـصر وبيئـاتهم فـي الج )٣(
  ١٥ و ١٤

 ). سبق ذكره  ( ٥٢: صفاطمة الربيكّي، مدخل إلى األدب التفاعلي،  )٤(



 ٨١٤

 بعـض التعليقـات مـن آراء نقديّـة اسـتهجام، وال ختلـوللنص الشعرّي، وكـذا مواضـع مواضع استحسام 
  .ثقافة املتلقي وطبيعة رؤيته للنصانطباعّية أو علمّية وفًقا ل

 ومـن الـوارد جـًدا أن ، الفيـسُبكيّ انعكـاٌس نـاتٌج عـن تلقـي الـنص الـشعرّي هـي   وكل هذه التفـاعالت إمنـا 
ــا إجــراء املبــدع لتعــديٍل  ِهمــا يكــون مــن تَِبَعاــه ، وهــو مــا مي الــشعريّ يف نــص بــسهولة شــديدة إذا كــن معرفت

وهـي ال تاريخ نشر النص الذي يظهر حتت اسـم صـاحبه، جماورًة ل Edited"  مت تعديله  " :ظهرت عبارة
، وميكن مراجعُة هذه التعديالِت ومضاهاا بتاريخ التعليـِق لة قيام املبدع بإجراء تعديالتيف حا تظهر إال

  .  show  Edit history" عديالت عرض سجّل الت: " من خالل الضغط على عبارة

ــصر – علــى كــل حــال –د ال يكــون التعــديُل وارًدا يف ذات الــنّص حتديــًدا، لكــن هــذه التعليقــات وقــ    تُب
املبدَع مبيوِل مجهورِِه، ومن مث يضع تلك امليول يف تصّوره أثناء إبداعه لنصوٍص جديـدة، ومـن هـذا املنطلـق 

ة عرب مراحل زمنية خمتلفـة، والـربط بـني الفيسُبكيّ  تطور النصوص الشعريّة ميكننا تتبع التعليقات، ومالحظة
  . هذه التطورات وآراء مجهور الشاعر املاثلة يف تعليقام على النصوص الشعريّة السابقة

ـــاخلـــصائص ومـــن    هـــة ل ةالتقنّي ـــة املوج ـــشعريةالنوعّي  إضـــافة إىل –ة الفيـــسُبكيّ  طبيعـــة التـــداول للنـــصوص ال
، تلك اليت تتيُح للشاعر حتريـر بُمعطيات التكنولوجيا الرقمّية ما ميكن تسميته –تلقي وتفاعله حضور امل

النّص وفَق رؤيته اخلاصة بعيًدا عن تدّخل الناشر، وصوغه مبنأى عـن ضـرورات الطباعـة الـيت ال تـستجيُب 
لـشاعر بإقحـام الـصورة يف  ألفقـه اإلبـداعّي املتـسع، فالتقنيّـة التكنولوجيّـة تـسمح ل– يف أغلب األحيـان –

إخل،  ....  داخـل الـصورة– نفـسه –القصيدة، وحترير صـورة تعـّرب عـن مـضمون القـصيدة، أو إدراج الـنص 
 علــى مــا هــي – بطبيعــة احلــال –وهــذه اإلمكانــات قــد تكــون متاحــة يف الــدواوين الورقّيــة، لكنهــا ليــست 

  .    كما وال كيًفاالفيسُبكيّ عليه يف الشعر 

سـهولة الوصـول إىل اجلمهـور، وإمكانيـة حتقيـق الـذيوع : يا النـشر اإللكـرتوين عـرب موقـع فيـسبوك ومن مزا 
والشهرة، فاملبدع املبتدئ قد يواجه الكثري من الصعوبات املاديّة عند النشر يف دور النشر اخلاصة،كما قد 

ـــة تفرضـــها دور النـــشر احلكومّيـــة التابعـــة لـــوزارات الثقافـــة  إذا جتـــاوز هـــذه -، وهـــو يواجـــه صـــعوبات روتينّي
  !       لن يطبع سوى نسخ حمدودة ال يضمن وصوهلا إىل مجهور ال يتعدى حدود دولته –الصعوبات 

نــشَر نــصوصه الــشعريّة يف صــفحة مــن الــصفحات  - بــسهولة شــديدة –  وعلــى جانــب آخــر يــستطيع 
عـامل العـريب، ورمبـا مـن  وبعض هذه الصفحات يتجاوز متابعوها عشرات األلـوف مـن مجيـع دول الالعامة،

غـري اإلنرتنيت يعمل على إلغاء مجيع الفوارق "اجلماهري العريضة دون صعوبة أو حمسوبية أو وساطة؛ ألن 



 ٨١٥

ـــسبوك الوصـــول إىل . )١(العـــرب ـــدع مـــن خـــالل النـــشر اإللكـــرتوّين عـــرب في ـــّضح أن يف وســـع املب وهكـــذا يت
إذ تعتمـد هويـة األديـب ومركـزه يف الـَشَبكة ، وبالتـايل لـن يكـون هنـاك شـخص أفـضل مـن غـريه، ..الطبقّية

   . )٢("ألفكاره من خالل لوحة املفاتيح على كيفية تقدميه لنفسه، و 

الــشاعر ، فاتــساع مجــال اإلبــداع بعيــًدا عــن مخــاوف المــصادرة: علــى أن مــن مزايــا النــشر اإللكــرتوينّ  
ال يــستطيع نــشر قــد ليــه أنــه املعاصــر الــذي خياطــب مجهــوره مــن خــالل الــنص الــورقّي املطبــوع ال خيفــى ع

ــة أو الــصحيفة الــيت يقــدم هلــا نــصوصه، وال ميكنــه  ــة الــيت ختــالُف توجهــات ومبــادئ اّل نــصوصه اإلبداعّي
تسويق دواوينه الشعريّة إذا كانت تتضمُن بعض احملظورات اليت ال يسمُح ا العـرُف أو القـانون أو النظـام 

ـــني مجهـــور الـــسياسّي احلـــاكم، وطاملـــا صـــودرت عـــشرات الـــد ـــل بينهـــا وب ـــسبب مـــا أو آلخـــر  وحي واوين ل
 للرقابـة الـصارمة عينهـا، وقّلمـا فيـسبوكمواقع التواصل االجتماعي وعلـى رأسـها ال تتعرض القارئني، بينما 

ــة  يُــستطاُع حجــب نــص إبــداعي عــن صــفحاته، أو احليلولــة بينــه وبــني مــن يطلــب قراءتــه، فالوســائط التقنّي
 حريــة التعبــري، وانطــالق األفكــار، وتوصــيل احملتــوى بــال قيــد رقــاّيب، أو مقــص ســاعدت كثــريًا يف" احلديثــة 

  .)٣( "ادرة ألدبهصَ ُــ سياسي، أو أيديولوجي ضيق، مما يساعد األديب على جتاوز قيود امل

                                                  )٣ (  

  الشاعرة الذات تجليات                                        

، فــــال ختفــــى ذات الــــشاعر وميولــــه ورؤاه )الــــذايت (   للــــذات الــــشعرية جتليــــات قويّــــة يف الــــشعر الغنــــائّي 
ــة؛ وإن كــان مــشغوال بقــضّية عامــة،  ــة الــيت جيُْ ومــن الشخــصّية وانفعاالتــه الوجدانّي ّليهــا خــالل الــرؤى الفنّي

 مميــزة تــشري مــسبقا إىل جــوهر هــذه  مســةً :ا أولَ  وجًهــ الشخــصية يف أن تكــونَ يــصبح حــق  "الــشعر الغنــائّي 
ص الـــشعريّة املنـــشورة علـــى وهـــذا األمـــر يبـــدو علـــى نفـــس الـــشاكلة يف النـــصو . )٤("الشخـــصية وســـلوكها

                                                
 ٩٣٨٠٨:  ، ويتابعهـا حـىت كتابـة البحـثالقلم العربـي العريـق حـول الـشعر والـشعراء:  صفحة– مثال –من هذه الصفحات  )١(

المقهـــى األدبـــي : ، ومنهـــا صـــفحة /2000haddar/groups/com.facebook.www://https: اركني، ورابطهـــامـــن املـــش
 :  من املشاركني ، ورابطها٤٥١٠٤: ، ويتابعها حىت كتابة البحثلرابطة المبدعين العرب

ts=fref?/549405618469810/groups/com.facebook.www://https  

 )   ه١٤١٩ -م ١٩٩٩ (عـــة الثانيـــة  اإلســكندرية، الطب أمحــد فـــضل شــبلول، دار الوفـــاء، أدبــاء اإلنترنيـــت أدبـــاء المـــستقبل، )٢(
  ٣٤: ص

العــدد ( ، مجلــة الدوحــة ريّــا أمحــد، :  اســتطالع؟ل المبــدع العربــّي إلمكاناتــهمواقــع التواصــل االجتمــاعي، مــا مــدى اســتغال )٣(
ــَبُس املنــشور أعــاله ضــمن كــالم الــشاعر والناقــد اليمــّين د١٥: ص).  الــسابق ذكــره  قَت

ُ
إبــراهيم أبــو طالــب، يف ســياق هــذا . ، وامل

 . االستطالع
:  ص ، ) ه ١٤١٥ -  م١٩٩٥( املعـــارف، القـــاهرة، ، دار ترمجـــة د حممــد فتـــوح أمحــد،يــوري لومتـــان، تحليــل الـــنص الـــشعري )٤(

١٢٣ 



 ٨١٦

 نـصوص شـعريّة غنائيّـة ذاتّيـة، ال يفتـأ الـشاعر يفـصح عـن ذاتـه – يف الغالـب –صفحات فيـسبوك، فهـي 
 ، التقنية احلديثة بعض السمات الزائدة اليت أعانته بشكل أجلـى  منحتهورمبامن خالهلا بشكل بّنيٍ وجلي 

  .   على إبراز ذاته

 كمـا يبلورهـا اـاز واصـطناع هـا ميثلفنـيّ : أحـدمها :    على أن إبراز الذات إمنـا يكـون مـن خـالل جـانبني
عيـــًدا عـــن واقعيتـــه وهـــذا األمـــر مـــن تبعاتـــه تــصّور الـــشاعر ب. اخليــال، وكمـــا يـُْبـــِديْـَها التـــشكيل اللغـــوي فنيــا

اإلنسانّية الفعلّية، وهو أمر مألوف أرساه التفاهم املعقود بشكل ضمّين بني الشاعر والقارئ، ومن خالل 
أعـراف اجلمـال الـشعرّي، ويـوّطن نفـسه علـى أن للـشعِر أسـلوبًا خيتلـف اختالفًـا املتلقـي يـدرك  التعاقد هذا

ـــُعتا ـــُباشر املــ  عــن الــشعر الفيــسُبكيّ ويف هــذا الــصدد قــد ال خيتلــُف الــشعر  .دتاًمــا عــن التــداول اللغــوي املــ
مـصنوع يف ذهـن املتلقـّي، ومـستوعٌب يف خيالـه ، يف كليهمـا املنشور ورقيا، ألن تكوين الـصورة واسـتقباهلا 

  . )إلكرتونّية / ورقّية ( ة العرض وما االختالف إال يف قنا

 يف الــصحيفة أو  كتابــة امســه بعــد عنــوان القــصيدةيف للــذات الــشاعرة فقــد يكــون الحــضور الــواقعي  أمــا 
أو تـضاُف إىل  دوريّـة، وقـد تُـضاُف صـورته إىل القـصيدة املنـشورة يف، وعلـى غـالف الـديوان الـورقيّ لةا ،

، وهو ما يعين ضمنيا أن كل النصوص اليت يـشملها الـديوان مـن إبداعـه )غالبا ( صفحة الغالف اخللفي 
فيسبوك، فالـشاعر عنـدما ينـشر قـصيدة ُث على حنٍو ُمقارٍب على صفحات منا حيدوهذا األمُر  إ. اخلاص

 مـا يعـين ضـمنيا أـا مـن وهـو وتظهر صورته الشخصّية مصغرة معها،تبدو على صفحته اليت حتمل امسه، 
تابعني ، وعندما تظهُر على الصفحة العامة إبداعه

ُ
  . بنفس الطريقة تقريًباتظهر جلمهور األصدقاء وامل

للــشاعرة شــعرّي منـوذج ا علــى صــفحة الفيـسبوك مــن خــالل وميكننـا أن نــستبَني حـضور الــذات واقعيــا وفنيـ
  :  )١(اللبنانية هدى ميقايت

  المسُت قلبي في العشايا

  لم أجد قلبي معي 

  أهو الفراُغ على الفراغِ 

  يدق بيَن األضلِع؟

  أنا كيَف أحيا دون عصفوٍر يُغّرُد 

  فُ أو فراشاٍت ترفر 

                                                                                                                                       
رفق ذه الدراسة) ملحق الصور  ( : يف) ١(راجع النموذج رقم  )١(

ُ
 . امل
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  أو نسيٍم هامٍس في األمنياتِ 

  يصب شوَق المــُنتهى 

  في مسمعي ؟ 

: ضمري املتكلم، الظاهُر واملستُرت، وهو أجلى ما يكـوُن يف قوهلـامن خالل  فنيا )الذات الشاعرة (  تبدو 
  ألــا،تــصارع احليــاة وهــي علــى وشــك الرحيــل  - كمــا تبــدو فنيــا يف القــصيدة –، وهــذه الــذات ..)أنــا(

وهــذا ! فارغـة الــصدر، تتحـسس قلبهــا دون أن جتـده، فحياــا مرهونـة بتغريــد العـصافري ونــسيم األمـسيات
م فيه التصور ال فيسبوك إضافة جديـدة ختتلـف عّمـا إذا كانـت القـصيدة مطبوعـًة يف رومانسّي احلامل ال يقد

ــواقعيّ أمــا . ورقــة بــني يــدي القــارئ  أعلــى النمــوذج ورا فيبــدو مــن خــالل ظهــور امسهــا وصــالحــضور ال
  .   أا مبدعة هذا النص– ضمنيا –، وهو يعين الشعرّي املنشور

 حـضورًا إضـافيا خمتلًفـا عمـا هـو عليـه يف الـنص الـورقّي، إذ الفيـسُبكيّ   على أن للذات الواقعّية يف الـشعر 
 وقـد يكـون االسـم ، عليهـا توقيًعـا يضعون امسهم بعد اية القـصيدة، فيمـا يـشبهإن كثرًة كاثرًة من الشعراء

مــسبوًقا ، غــري أن النمــوذج األعــم يكــون التوقيــع فيــه )١(مكتوبًــا خبــط طبــاعّي جمــانس خلــط القــصيدة متاًمــا 
على أن . )٢(حممداملهدي#: ألزرق، على هذا النحو، وملونًا با Hash tag )  #  (  وسم املربع:بعالمة

وسم املربع يتيح للمتلقي عند الضغط عليه استدعاء كل أعمال الشاعر املوسومة بنفس الطريقة، وهـو مـا 
  . وًجيا ألعمالهميثل دعايًة للشاعر، وتر 

ُم فيه القصيدة باخلط العادّي املألوف، ومعها )٣(  ومثة منوذج جديد للشاعر السعودي فوزي اللعبون تُقد   
فــضًال عــن خــتٍم توقيــع بــنفس اخلــط؛ لكنهــا تـُْتبــع الــنّص بــصورة للقــصيدة بطباعــة خمتلفــة ومعهــا التوقيــع، 

ارخيّيــة الرتاثّيــة الــيت نراهــا علــى أوراق املخطوطــات منقــوش عليــه اســم الــشاعر، وهــو خــتم يــشبه األختــام الت
 وهو ما ميكن أن نعتربه إشارة إحيائّية َعَالمّية توحي مبحاولة انتمائه للرتاث، أو اعتبار ذاته امتداًدا القدمية،
  ). للعبون فواز عبد العزيز ا. د: ( ألجداده الشعراء القدماء، فاخلتم الرتاثّي حيمل امسًا ولقًبا عصرياعصريا 

م حممـد فاضـلّي،:  منوذج جديد للشاعر اجلزائريّ – أيًضا –  ومن مناذج جتليات الذات الشاعرة  فيـه  يقـد
اخلـط اليـدوي أكثـر ارتباطـا و . )٤(  خبـط اليـد أيـًضاصورة القصيدة مكتوبة خبط اليد، وحتمل توقيعه اخلـاص

 ـــ وأَدل  ال تتكــرر، وإحــساس الكاتــب والقــارئ كليهمــا عليهــا، ألنــه مــن قبيــل البــصمة اخلاصــة الــيتبالذات
.  عن إحساسهما ا مدّجبة باألحرف اإللكرتونية اآللية النمطّية– قطعا –بالكلمة املكتوبة يدويا خمتلف 

                                                
 قاسم سهم الربيعّي : ، وهو للشاعر العراقيّ )ملحق الصور ( يف ) ٢( رقم جراجع النموذ  )١(
 .د املهديحمم: ، وهو للشاعر اليمينّ )ملحق الصور ( يف ) ٣( رقم جراجع النموذ  )٢(

 . )ملحق الصور ( يف ) ٤( رقم جراجع النموذ  )٣(

  ).ملحق الصور ( يف ) ٥( راجع النموذج   )٤(
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، ولــذا بـل إن بعــض املتفّرســني يــرى يف خــط اليــد داللــة ذاتيــة حبتــه، وانعكاســا ســيكولوجيا متــصال بــالنفس
 مــن  ذلـك، وغـريورداءتـه، واجتـاه األسـطر  وانقبـاض احلـروف أو انبـساطهاط حـسن اخلـهـم يعتقـدون أن ف

فضال عما وذلك كله   )١( فيهادور والكشف عما ي  مفتاًحا للغوص يف الشخصيةمما يـَُعد الظواهر اخلطية 
ائق اصـة، ومـن مث االرتبـاط الفـوّين ملكيـة خيعرب عنه التوقيع اخلطّي يف اسـتخداماته املعاصـرة مـن ثبـوت قـان

  . بني النص واملبدع
 اسـم الـشاعر عَ ضِ  وقد وُ ؛ ويف هذه النماذج اليت عرضناها قد يبدو التوقيع شيًئا من التزيد، إذ ال داعي له

 تبــدو حفـــاوة زائـــدة بــامتالك الـــنص، وتعبـــريًا مفرطًــا عـــن انتمائـــه إـــاأعلــى القـــصيدة فـــضًال عــن صـــورته، 
ذ شـاع شـيوًعا كبـريًا ممـا جعلـه مـن الـسنن واألعـراف النمطيّـة للـشاعر، ومل يعـد هـذا األمـر مـن املبالغـات، إ

  . املــُعتادة املألوفة
صـورة  توّجه جديٍد حياول الشاعر التغلغل بذاته الواقعّية داخل املنت الشعرّي بشكل أكـرب، فتنـدمجويف    

  :  )٢(داخل النص، كما يف النموذج التايل للشاعر املصرّي أمحد غرابالشخصّية الشاعر 
  وكوًخا حنونًا، وظًال ظليال .... ....أردُتَك يوًما غديًرا رضيًعا  

   تُدغدَغ  شطًا، ونخًال، ونيال .....ناٍي  شهقَة   ويوًما أردُتَك 
  تلملُم عبَء اكتئابي  الثقيال  .. ....ويوًما أردُتَك بسمَة طفلٍ 

  كأني طلبُت لَك المستحيال .. فأصبحَت شيًئا بال أي معنًى 
  يف هـــذه األبيــاِت تبحــث عــن احلبيبـــة املبتغــاة يف صــور جمازيّــة متثـــل يف - فنيــا –إن الــذات الــشاعرة     

، بينمـــا أقحمـــت )إخل...غـــدير، كـــوخ، ظـــل : ( معجـــم الرومانـــسيني مـــا يعـــادل اخلرييّـــة والعطـــاء واجلمـــال
 بـصريا قويـا القتحـام ذاتـه يف هـذه اللوحـة داعمـًة لفكـر التأمـل والبحـث، وتأكيـًداالصورة الواقعيّـة للـشاعر 
 حماولـة أولّيـة بـسيطة للـدمج بـني الـذات الواقعيّـة والفنيّـة اسـتعانة - على كل حال–للبنية التصويريّة، وهي 

  . فيسبوك اليت أتاحها امبعطيات التكنولوجي
يبــديها    وتبـدو احملاولــة آكــَد وأقـوى حــني تنــدمج صــورة الـذات الــشاعرة مــع عناصــر الـصورة الــشعريّة الــيت

التصوير الشعرّي، ومن مث تتضاءل املـسافة إىل حـد كبـري بـني الـذات الواقعيّـة واملتخّيلـة،وهو مـا يبـدو جليـا 
  : )٣(فكري ناموس :يف هذا النموذج الشعرّي للشاعر املصرّي 

  ! بقضاءْ  كل شيء  يا حبيبي   ....قوُل ناجي في الهوى ما أروَعْه 

                                                
حديثـة صـادرة ، جـورجي زيـدان، طبعـة حديثعلم الفراسة ال: أمناط السلوك يف كتابوربطها بانظر حماوالت لتصنيف اخلطوط  )١(

   ١٢٤:  إىل ص١٢٠: ، من ص ه١٤٣٣ –م ٢٠١٢ :، طبعة حديثةدار هنداوي، القاهرة:عن
  .  )ملحق الصور ( يف ) ٦(راجع منوذج رقم  )٢(

  

   .)ملحق الصور(يف ) ٧: (راجع النموذج رقم )٣(
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  راحة األرواح تبدو في اللقاءْ ... ساميكيَف ابت:ال تسلني في البكا
   ماءليس يرويني إذا ما غبتَ ... ... الهوىلست أرجو غير كاساتِ 

  ك في هناءْ  دونَ فأتني ال عشتُ  ... بلسمي  و األماني  ي ريّ  أنت 
ــه، ناشــدة كاســات – فنيــا –إن الــذات الــشاعرة   تبــدو متلّهفــًة علــى لقــاء حبيبهــا، ملّوعــة يف احلرمــان من

وحيـدًة بـال رفيـق، تفارقهـا البـسمة، حمرومـة ى، ظامئًة ال ترتوي مباء، بينما تبدو صورة الـشاعر الواقعيّـة اهلو 
 ال ة، وهو ما قد ميكن تأويله من بني عناصر الصورة، إذ إن الـذات الـشاعر ..من اللقاء، وحوهلا ر ممتٌد 

تضاءل املسافة الفاصلة ما بني الذات الواقعّية ، ومن مث ت..!!.موفورًا، وإن كان املاء غزيرًا ..تروى من املاء
  . والذات اليت يقدمها اخليال الشعريّ 

                                                 )٤ (  

  االجتماعّي في مناحي القول الشعريّ تواصلأولّية ال                      

كـل املوضـوعات تـصلح للمعاجلـة الـشعريّة، اتـه،       ليس مثة ما يفرض على الـشاعر املعاصـر موضـوًعا بذ
ــة القــول ال م ّــٌة ملواضــيَع بــذاا ، وضــوعهواحملــّك يف ذلــك كلــه كيفّي ومــن هــذا املنطلــق مل تعــد هنالــك أولوي

 . باعتبارها األكثر شعريّة، أو باعتبارها األنسب للقول الشعريّ 

يسبوك، فهو يف أصله موقع من مواقع ف  على صفحات - إىل حد كبري –ٌة    على أن هذه األمور نسبي
 للمنـاحي – بـشكل مبـدئّي وأوّيل –التواصل االجتماعي، والشعر املنـشور علـى صـفحاته إمنـا هـو داعـٌم  

 الذي تـدور  االجتماعيّ تواصلأولّية ال: ومن مث نفرتُض بشكل مبدئّي فكرة. االجتماعّية وفكرة التواصل
  . قول الشعريّ يف فَـَلِكِه مناٍح عديدة من مناحي ال

 علـى غـريه مـن املوضـوعات  إحصاءات دقيقة تؤكد أولويّة اجلانب االجتمـاعيّ - بالطبع –    ليس لدينا 
، لكنها مما ال ختطئُه العُني، وهي موجودة بشكل ملحوظ وبارز، ومهما تفاوت الشعراء يف ذلك املختلفة

  . األمر فإن لكل واحٍد نصيًبا منه قل أو كثر

 القــول بــأن األبيــات الــشعريّة الــيت تنحــى هــذا النحــو إمنــا تعقــد تواصــًال اجتماعيــا ُمباشــرًا بــني     وميكننــا
، ويف الغالب تنشُر األبيـات بـرابط ُمـْشتَـَرٍك يظهـر )تقبل سْ املُــ املــُـَتلقي ( ، و )  املبدع املـــُرِسل: ( طرفني مها

بدِع ويعيــُد املـــُـْستقبُل نــشرها علــى صــفحته، علــى صــفحتيهما يف نفــس الوقــت، أو تنــشر علــى صــفحة املُــــ 
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ويف احلالتني تـُتاح مطالعة النص ألصدقاء صـفحتيهما معـا، فـضًال عـن اجلمهـور العـام إذا مت اختيـار ذلـك 
  . )١(من خالل إعدادات الصفحة

ملتلقّي    وهـــذا التواصـــُل االجتمـــاعّي الـــشعرّي يثـــري إشـــكالّية حتديـــد املتلقـــي احلقيقـــّي هلـــذه النـــصوص، فـــا
ـُـْستَـْهَدُف  وهــو ( القــارئ الــضمّين، أمــا املتلقــي الفعلــّي :  هــو اجلمهــور العــريض الــذي ميُـــثل– غالبًــا –املـ

ل املــُرسَ : ( الـذي يتوجـه إليـه الـنص بـشكل مباشـر باعتبـاره)  التواصـل االجتمـاعي يفَ رَ الطرف الثاين من طَـ
ــز عــن القــارئ الــضمين بوجــوده داخــل العمــل، ، فهــو الباعــث األوّيل علــى كتابــة الــنص، وهــو يتم)إليــه  ي

وَســـْوق اخلطـــاب الـــشعري إليـــه بـــصفة خاصـــة، وهـــو شخـــصّية واقعيـــة بطبيعـــة احلـــال، لكنهـــا تتخلـــى عـــن 
  . واقعيتها بقدر ما تنغمس يف البنية الفنية وبقدر ما يعيد اخليال صوغها وتكوينها

شــك؛ لكــن غايــة األمــر أنــه متلــٍق وســيط، يُــْستَـْقَبُل متلــٍق أساســّي ُمــْستَـْهَدٌف دون ) ل إليــه املـــُرسَ ( إن    
 اسـتقبال الـنص – أيـًضا –النص األدّيب من خالله، وباعتبـاره صـورة فنيّـة ماثلـًة يف الـنص، ويف وسـعه هـو 

 هُ تَ ذ باعتباره طرًفا حمايًدا يرى صورته الفنّية اليت تتشكل داخل النص وهو يف موضع اجلمهور، وإن كانت لَ 
  .   تمتاعه بالنص تفوق غريه دومنا أدىن شكومتاهيه واس

دح شـخص حـي أمـام خنبـة قـصيدة يف مـ" ، ومن أبوابه قـوُل التقريظومن مناحي التواصل االجتماعّي    
خمتلــف عــن قــصائد املــدح الرتاثّيــة والكالســيكّية يف إجيــازه وتركيــزه علــى جانــٍب حمــدد هــو ، و )٢("مــن النــاس

ومـن . فيـسبوك األدبّيـة الـيت متيـل إىل التكثيـف واإلجيـاز منـشورات  يناسب طبيعةيتسم به املـــَُقرظ، وهو ما
  : أمثلة التقريظ ما نشره الشاعر املصرّي حممد محاسة على صفحته تقريظا لسعد مصلوح 

 عليَك  أموٌر  أو تأبّـــــــى   صعوُدها إذا أنَت في شأِن اللغاِت  تعذرت

 تخفى   عليه  قصوُدهاالعليٌم   و  فسعٌد بسرها) سعدا( فوكل بها 

 فطابت ثماُر العلم واخضر عوُدها فقد سلمته   من   قديٍم   زماَمها

 فأشرقت  األياُم  وابيّض  سوُدهـــــا ومن شعرِه فاضت عيوُن  قصيِدها 

 )٣( األياِم  إنك  عــيُدهامضيئا على وأنَت   منعم)  سعدٌ (فعشَت لنا  
                                                

يغلب أن تكون صفحات الشعراء مفتوحة للجمهور العام رغبـة يف ذيـوع نـصوصهم الـشعريّة وإتاحتهـا جلمهـور كبـري، وهـذا األمـر  )١(
  .  ال تربطنا م معرفة شخصّيةعلى صفحات شعراء متعددينمما أتاح لنا االطالع على كثري من النصوص الشعريّة 

  ١٣٣:  م ص١٩٧٤، جمدي وهبة، مكتبة لبنان، بريوت، معجم مصطلحات األدب: ضمن ) تقريظ: ( مادة )٢(

   : هـ، راجعها على الرابط التايل٢/٢/١٤٣٢ م املوافق ٢٠١٣ / ١٢ / ٦نشرت بتاريخ   )٣(

100007076743373=id&1395042360741642=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https  
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قرُظ على هيئته الواقعّية، تلـك الـيت  ــُـ َختفى املبـَاشرة والواقعّية على قارئ هذا النص، اليت يبدو فيها امل   وال
، فهو إمام من أئمة "سعد مصلوح حفظه اهللا .إىل شيخ العربية د: " كشفها الشاعر يف التقدمة لقصيدته

 ممــا هــو – نفــسها –التقــريظ املادحــة اللغــة وعلمائهــا، وهكــذا يبــدو يف القــصيدة، فــضال عــن كــون صــور 
الفيسُبكّي بشكل غالب، على األخص فيما وهذا طابع أسلويب متيل إليه نصوص الشعر . شائع ومألوف

  . يتعلق بالشعر الداعم للتواصل االجتماعيّ 

ــر مــا يكــون هــذا الــشعر      ــاد، أو احلــصول علــى درجــة يفاالجتمــاعّي وأكث ــة مبناســبة مــا، كاألعي  التهنئ
إخل،  وأغلب ما يكون يف ذلك التهنئات يف يوم املـيالد، ألن موقـع فيـسبوك ..الرتقيةية، أو وظيفة أو علم

، ومثل هذه املوضـوعات الـشعريّة يرسل إشعاراٍت لألصدقاء ُمنبـًها إىل أن هذا اليوم يصادُف يوم مولدهم
ـــب –شـــائعة وذائعـــة تفـــيض ـــا صـــفحات الـــشعراء، وهـــي  ـــ – يف الغال ريًا عمـــا ذكرنـــاه يف ال ختتلـــف كث

النمــوذج الــسابق مــن وضــوح ومباشــرة، وألفــة يف اــاز والتــصوير، ويف الغالــب يــذكر فيهــا اســم الــشخص 
   . الذي تتوجه إليه تودًدا وجماملًة وحتّبًبا

ـا جـًدا  أو أكثـر هـو مـا يُعـرف  شـاعرينْنيَ بـَـ الـشعريّ مـن ألـوان التواصـل االجتمـاعّي   على أن جانًبا مهم 
ــا أجــا: "واإلجــازة هــيزة الــشعريّة، باإلجــا ــا، أو قــسيًما يزيــده علــى مــا قبلــه، ورمب ــا أو بنــاء الــشاعر بيًت ز بيًت

، وقــد كانــت هــذه اإلجـازات تقــع يف العــامل الــواقعّي يف ِجْلــَسِة تواصــل اجتمــاعّي )١("قـسيًما بأبيــات كثــرية
، ويـتم األمـر )٢(يف جـو مـن التـآلف واملـودةفعلّي بني الشعراء، وكأمنا هي مباراة لغويّة أدبّية يغلـب أن تقـع 

، فقــد ينــشر شــاعر بيًتــا أو بيتــني الفيــسُبكيّ  يف العــامل االفرتاضــّي – تقريًبــا – علــى نفــس النحــو -عينــه -
ومــن مث يــتم التفاعـــل ويتكـــرر األمــر مــن عــدة شـــعراء، علــى صــفحته، فيجيزمهــا شـــاعر آخــر يف التعليــق، 

أشـبه مـا تكـون جبلـسات افرتاضـّية الء الـشعراء يف ِجلـسٍة فيـسبوكّية الشعرّي والتواصـل االجتمـاعّي بـني هـؤ 
  . املنادمة الشعريّة

أمحــد جمــدي قطــب : ومــن منــاذج التواصــل االجتمــاعّي مــن خــالل اإلجــازة مــا نــشره الــشاعر املــصريّ      
    :على املنشور، مث كانت اإلجازة يف التعليقات على صفحته

فـأحلَقين بقـوٍم لـسُت مـنهم، َخـال أّين أحـبهم، فَجـَرى أحَسَن يب ظَنا ِخـل َودوٌد، 
ــــُزوء الّرَمـــل  فــــاِعالُتْن (علـــى لِــــساين كلمـــاٌت انتبهــــُت لِوفاِقهـــا َوزَن َشــــْطٍر ِمـــن َجمْ

  :، فأغراين أن أواَيل الِفْكرَة إىل َمتام النظام، فكاَن أْن قـُْلتُ )فاِعالُتنْ 

  
                                                

حممـد : ، حتقيـق)م  ١٠٦٣ – ه ٤٥٦ت ( ، أبـو علـي احلـسني بـن رشـيق القـريواين العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده )١(
 ٨٩:  الدين عبد احلميد، اجلزء الثاين، صحميي

   ٩٢:  إىل ص٨٩:  من أخبار تتعلق ذه االس األدبّية، من ص العمدة:انظر ما ذكره ابن رشيق القريواين يف كتابه )٢(
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  وقُـــــــْرُب؟َهْل َلَنا في َجّنِة اْلِفْرَدْوِس إْسَعادٌ 

  !فَعطَـاُء الّرب يـَْربُــو.:. إْن َتِهـــْن ِمّنا قـَُوانا                     

  :وكتَب إّيل ذلكم اِخلل "  :للشاعر نفسه) ١(التعليق رقم

  !بـُْعدُُكم ِمني، وقـُْربُ .:. قْد َشَجاني ! يا َخليلي                            

   !ِمْنَك طَْيــٌف، يا ُمِحــب .:. َلْم يَِغْب َعنَي َيوًما   :أجبُتهف                   

َرى   !وكنُت َهَجرُت الَقريَض منُذ أَمٍد، فلْم يـََزْل يب حّىت هاَج الذْكَرى، وبـََعَث الَكواِمَن تـَتـْ

  : وهذان مين : للشاعر املصري أسامة شفيع) ٤(التعليق رقم 

  أو دنوتم ، ليس يخُبو ...زاد َوْجدي نأيتم إن                     

  فاستوى علٌم وغيبُ ... قد صفا بالحب قلبي                    

  : أمحد جمدي قطب: للشاعر) ٥( التعليق رقم

  !َصْفَوَة الُخّالِن، َأْصُبو.:. قد َمَنْحُت الُوّد َصْفًوا      :إليك أبا حممٍد النبيل

تَـَعدتُْم ِمن فـَُؤاِدي يا                                !َمْنزًِال يـَْنـُبو،   ويـَْنــُبو.:. اقـْ

  !!ِلْلَهــــَوى قَـْهٌر َوَسْلبُ .:.  َمْنــزًِال  ما  رِيَم  ِمني                             

  ): أيًضا( ألمحد جمدي قطب ) ٧: (التعليق رقم

  !َمْنزًِال يـَْنـُبو، ويـَْنــُبو.:. فـَُؤاِدي يا َحَلْلُتْم ِمن   :وإن أحببتم فليكن                

  :إليك أبا احلسن  :ألسامة شفيع) ٩(التعليق رقم 

  ! َصْفَوَة الُخّالِن، َأْصُبو.:. قد َمَنْحُت الُوّد َصْفًوا                     

  ! ال يخون العهَد ِحب .........ال إلى قوم سواكم                    

  ! َمْنزًِال يـَْنـُبو، ويـَْنــُبو. .….:يا َحَلْلُتْم ِمن فـَُؤاِدي                     

  ال يراه مشرئب...………فهو ينبو في الطوايا                   

 عذله هم وكرب..............وهو ينبو عن عذول                  

  !!  قَـْهٌر َوَسْلبُ ِلْلَهَوى.:. .......َمْنــزًِال ما رِيَم ِمني                    

  إْن ألّم اليوَم ذنب ............فاعف عني يا إلهي                   
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  !إنما المقهور صب ...........ليس للمقهور قصد                  

  : فراس السوداين: للشاعر العراقي) ١١( التعليق رقم

  "قُـــــــــــــــْطبُ "و عبُد اِهللا هـــ*** عاَد للشــــعِر حبيٌب                           

  فوجــــــيٌب ليَس يخــــــبو*** من وداِد القلــــِب يـُْعِطي                        

  ونمـــــــــــــيٌر ليس ينبو   *** َصْفُوه للخـــــــــــــــّل عذٌب                         

  أو هــــمى كالغيث يربو*** اسى إن جدا فــــي الحب و                      

  للـــــــهوى قــهر وسل*** "ـــــــــــــــــــعاً ونادوا مْ هللــــــــــــوا جَ                      

 ألمحد جمدي قطب) ١٣( التعليق رقم

  أنَت لإلْحَساِن َرب .:. يا ِفراَس الِبر أْهــًال                                 

  !وَوفاٌء ُمْتـَلِئب .:. َقْد َسَباِني ِمْنـَك َسْيُب                                  

  !ُنِحـــب  ما رأَْينا ِمنَك َمّد الّدْهــــــِر إّال ما                                  

  )١(!ْوبُ َفأَبُوُح اْلَيوَم ِعْرفَـانًا، وما في اْلبَـْوِح َحـ                                

 ونالحُظ أن النص الشعرّي األصيل الذي ميثل املنت، وما جاء إجازًة له مـن تعليقـات شـعريّة قـد حتققـت 
 إذ اشــرتك يف هــذه اجلِلــسة الــشعريّة :حــدود المكــانلــه مزايــا النــشر اإللكــرتوّين يف فيــسبوك، فقــد اخــرتق 

انـضم إليهمـا شـاعر عراقـي مـن بغـداد، دون شاعران مصريّان أحـدمها مـن املنوفّيـة واآلخـر مـن القـاهرة، مث 
 ــهأن يــربح أي ــة يُفــرتض فيهــا أن جييــَز حــدود الزمــانكمــا اخــرتق !  مــنهم مكان ، فجلــسة اإلجــازة الواقعّي

 اجلِلسة االفرتاضّية فقد تأيت اإلجازُة فيها بعد ساعاٍت  عييا، أما هذهُعد الشاعُر الشاعَر على الفوِر، وإال 
وكأمنا هـو وليـد اللحظـة، كنـا أن الـشاعر مهما امتد الزماُن؛ أمام املتلقي باقًيا ص حاضرًا أو أياٍم ويظل الن

جيَز يف وسعه إعادة تعديل أبياته اليت أجاَز 
ُ
، وهو ما مل يكـن )٧(ا، وهو ما الحظناه يف التعليق رقم امل

  ! متاًحا يف اجلِلسة الواقعّية

                                                
 انــــت هـــــ ، وك١٤٣٤ / ٥ / ٩ م املوافــــق ٢٠١٣ / ٣ / ٢١ يف أمحــــد جمــــدي قطــــب علــــى صــــفحته اخلاصــــة: ها الــــشاعر نــــشر  )١(

أمـا  .  م ٢٠١٣ / ٣ / ٢٢األخريين، فقـد نـشرا يف اليـوم التـايل املوافـق التعليقني يف نفس اليوم، ما خال شعرية عليها الالتعليقات 
راجـع املنـشور ومـا جـاء تعقيبـا عليـه مـن ). مـستقيم : ( اليت جاءت يف الشعر الوارد يف التعليق األخري فمعناهـا)  ُمْتـَلِئب : (كلمة

      posts/qotp.a/com.facebook.www://https/10200690908853623  : تعليقات على الرابط التايل
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َمـارات التـودد والتحبّـب يف اسـتخدام الُكـَىن، وذكـر األمسـاء يف كما نالحُظ أن التعليقات مل ختُل مـن أَ    
الشعر، فضال عن إظهار الشوق والرتحيب يف منت النصوص الشعريّة نفسها، وهو ما يؤكد ما ذكرناه من 
أولّية التواصل االجتماعّي، وهو تواصل أشبه بالتواصل الذي تضمنته املرحلة التارخيّية الشفويّة يف استقبال 

ر، لكنه على ذلك يـستفيد مـن معطيـات فيـسبوك التكنولوجيّـة العـصريّة، وكأمنـا يعيـُد فيـسبوك إحيـاء الشع
  .   املاضي الرتاثّي بشكل عصرّي جديد

مـــن وزن الَرَمـــل، قـــصيدٍة واحـــدٍة  ميثـــُل كتابـــة مجاعّيـــة ل– مبـــا عليـــه مـــن تعليقـــات –ونالحـــظ أن الـــنص   
. ، فـضًال عـن وحـدة حـرف الـرّوي وهـو البـاء املـضمومة)ك واحـدبـني الـساكنني متحـر ( ) املتواتر: ( قافيةو 

، فقد تضمن الكثري من شـروطها "القصيدة التفاعلّية " من أنواع ومن مث ميكن أن يكون هذا النص نوًعا 
  : ومتطلباا الفنّية، ومنها

تفاعــل املتلقــي معهــا واالشــرتاك يف كتابتهــا، والــسماح للمتلقــي مبــساحة قــد تعــادل مــساحة  •
 .ملبدع األصلي، ورّمبا زادت عنهاا

 ينتــه بعــد، ويف وســع  املــستمرة إليــه دون شــروط، فــالنص ملانفتــاح الــنص وإمكانيــة اإلضــافة •
 . أي متلق جديد اإلضافة إىل أبياته من خالل تعليق جديد

ــًضا بعــد أن أصــبح  • ــا ســلبيا، وإمنــا هــو مالــك للــنص أي إعــالء دور املتلقــي، فهــو لــيس متلقًي
 .  إبداعهمشرتًكا يف

دع يـصبح متلقيًـا يف دورة تبادل األدوار ما بني املبـدع والتلقـي، فـاملتلقي يـصبح مبـدًعا، واملبـ •
 . مستمرة

 وايـــة، فمـــع أن للـــنص بدايـــة فعلّيـــة هـــي ووســـطلـــيس للـــنص ســـريورة منتظمـــة متثـــل بدايـــة  •
ولـه أن املنشور، إال أن الـنص متـداخل ومتـشابك ومتعـدد األجـزاء، وذلـك ال يُلـزم القـارئ، 

 . يبدأ من التعليق، ويقرأ تعليًقا قبل غريه

إمكانيــة وجــود حــوارات متــشّعبة عــن الــنص األصــلي، يف تعليقــات قــد تكــون نثريّــة إال أــا  •
  . )١( وفهمههتعقيبات نقديّة على النصوص، ومن ّمث تكون موّجهة للقارئ يف استيعاب

شــفوّي، ورقــّي، ( حقــق يف كــل وســائط التلقــّي واحلــق أن تفاعــل القــارئ مــع النــصوص الــشعريّة وارد ومت  
، غري أن التفاعل يف املستوى الـشفوي قـد يظهـر يف الغالـب مـن خـالل لغـة اجلـسد االنفعاليّـة، )إلكرتوّين 

أو التعليق اللفظـي أحيانًـا، أمـا التفاعـل مـع الـنص الـورقّي فهـو جمهـول متاًمـا للمبـدع، ألن القـارئ يـستقبل 
                                                

 مــن فاطمـة الربيكـيّ مـدخل إلــى األدب التفـاعلي، : عـن الـسمات والـشروط واملزايـا الـيت جيــب حتققهـا يف  األدب التفـاعلي انظـر )١(
 ). سبق ذكره  ( ٥٤: إىل ص ٥٠: ص



 ٨٢٥

عزٍل عن مبدعه، أما الوسيط اإللكرتوين فقد أتاح للمتلقّي فاعلّية جلّيًة يعرب عنهـا  النص الشعرّي الورقّي مب
كتابًة من خالل التعليق الذي يسمح له بكتابة رأيـه، أو باملـشاركة يف إبـداع تتمـة للـنص، كمـا يـسمح لـه 

ار ليختـــيف مرحلــة جديــدة بإبـــداء انفعاالتــه جتــاه الـــنص مــن خـــالل عالمــات خمــصوصة يتيحهـــا فيــسبوك 
املتلقـي منهـا مـا يعـرب عــن شـعوره، وهـي سـت عالمــات تعـرب كـل واحـدة منهـا عــن شـعور واحـد مـن هــذه 

     ). اإلعجاب، احلب، الضحك، االندهاش، احلزن، الغضب ( : املشاعر

                                             )٥ (  

  َداْث والُمَناَسَبات    لألحَ الفيسُبكيّ َواَكَبة الِشْعر  مُ                     

ــه  قدميــ -  شــعرنا العــريبالتحفيــز اإلبــداعّي يفللحــدث دور مهــم  يف    مــن املــألوفقــد كــان ف -ه وحديث
 تـنعكس أصــداؤها علــى – فرديّـة أو مجاعّيــة –نتيجــَة وقـوع حــدٍث أو مناســبٍة أن تولــد القـصيدة  عوالـشائ

  . هات واملذاهب الشعريّةالقول الشعرّي بشكل ما أو بأخر على تفاوت بني االجتا

 كان مبثابة وسائل اإلعالم اليت َتِذْيُع مـن خالهلـا – يف تراثنا القدمي قبل عصور النهضة – على أن الشعر 
األحـــداُث والوقـــائُع، ســـيان يف ذلـــك أن تكـــون الواقعـــُة حربًـــا طاحنـــًة، أو كارثـــة إنـــسانّية مروعـــة، أو جمـــرد 

  ! خالٍف تافٍه بني زوجني

مر على النحو نفسه حىت مطالع القرن العشرين عندما كان الشعر أكثر رواًجا، وكان مـن بـني وظل األ   
قـصائد لكبـار الــشعراء بـني مــا حتملـه مــن نــشر ) باعتبارهــا أداة تواصـل جمتمعــّي كبـرية ( شـواغل الـصحافة 

ان مـن املـألوف كـإذ  وكانـت تلـك القـصائد مواكبـًة لألحـداث، أخبار يف جمريات احلياة اليوميـة وأحـداثها؛ 
أن يــستفتح ــاره بقــراءة قــصيدة مــن وحــي الــساعة، تتنــاول كبــار احلادثــات يف "  لقــارئ الــصحيفة اليومّيــة

، فقـد كـان للـشعر ...مصر، والعامل العريب، ويف اخلارج، وقد تصدرت الصفحة األوىل من جريدة الـصباح
انفعـاالت الـشعراء فجـرت وقـد ر حادثـة إال ، فـال متـلكبـار احلادثـاتمنزلة يف احلياة العامة باعتباره صـدًى 

  .)١("هم ومواقفهم إزاءها آراءوقرائحهم، وخرجوا على الناس من خالل الصحف واسعة االنتشار يعلنون 

إذ اختفـى الـشعر مـن " كانت قـد نفـَضت أيـديها مـن هـذا كلـه    على أن الصحف بعد حني من الدهر  
بعـدما اقتــضت املـدارس اجلديــدة يف ليّـة، مث تــوارى ائيًـا الـصفحات األوىل، وتراجـع إىل الــصفحات الداخ

  . )٢("  لألخباروىلاألولوية األ أن تكونالصحافة 

                                                
ــشعر منهــا )١( ــار الحــوادث وموقــف ال ــي، وديــع قــسطنطني، كب ــة العرب  احملــرم – م ٢٠٠١أبريــل  ( ٥٠٩، الكويــت ، العــدد مجل

   ١٣٢: ، ص)هـ ١٤٢٢
  ١٣٣: ص: السابق )٢(
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 قـد  أصـبحت بـديًال حـضاريا –فيـسبوك  وعلـى رأسـها –  وميكننا القول إن مواقـع التواصـل االجتمـاعّي 
 مـا كانــت ث بـشكل يتفـق فيـه مـعللــشعر مواكبـة احلـدلـدور الـصحفّي القـدمي، فقـد أتـاح تقنيـا عـن ذلـك ا

ــأثر النــاس يف  الــصحافةتقــوم بــه  ىاألســرع إىل اســتغالل صــداللحظــة الراهنــة، و ، فهــو أقــدر علــى إدراك ت
ــا مــن الزمــان – يف النفــوس، وهــذا احلــدث ــه الــصحافة حيًن  ال يتحقــق بقــدر كبــري عنــد نــشر - وإن أتاحت

ــال الــذي كــان قويًــا ونافــًذا يف  إذ يغلــب أن يفقــد احلــ– فيمــا بعــد –القــصيدة يف الــديوان  دث تــأثريه الفع
وك يف تفاعـل اجلمهـور فيـسب مزيّةفضًال عن . ساعة وقوعه، وبدهّي أن تتضاءل التأثريات مع مرور الوقت

   .الناس مبا يكتبه، أو نفورهم منهفاوة حلالشاعر متابعة و تأثـّرًا باحلدث، مع املنشور 

 العامة أو الفرديّة كتوبة عن بعض األحداث واملناسبات االجتماعّيةويف وسع القارئ متابعة األشعار امل   
  : على تنوع هذه األحداث واختالفها على تدرج يف أمهيتهافيسبوك، على صفحات 

 يقع يف دائرة جماملة املعارف، مما ميكن اعتباره نوعا من أنواع التواصل حدث اجتماعّي شخصيّ  •
ـــاس مـــا يف قـــصيدة ، ك الـــذي ســـبق أن أشـــرنا إليـــهاالجتمـــاعي يف للـــشاعر الـــسعودّي منـــصور دم

مبناســبة شــفائه وخروجــه مــن املستــشفى  البهكلــي إيل أخــي األســتاذ أمحــد بــن حيــىي: " صــدرها 
  )١(" ة بصحة جيد

داخــل إطــار احلــّي، كقــصيدة الــشاعر اليمــّين أســامة احملــورّي الــيت جــاء يف حــدث إقليمــي حمــدود  •
 افتتــاح مدرســة العــادل لتحفــيظ القــرآن الكــرمي مبدينــة ألقيــت هــذه القــصيدة يف حفــل" صــدرها 

 )٢("  إمناء

 وقد يكون احلدث إقليميا حمدوًدا؛ لكنه حدٌث مما يشغل الرأي العام على مستوى الدولة، وقد  •
للـشاعر " حريـق مستـشفى جـازان: " يتجاوزها، ألنه ميثل كارثـًة إنـسانّية، كمـا يف قـصيدة عنواـا

 . )٣(م يعقوبالسعودّي حممد إبراهي

ــة عامــًة، كقــصيدة • ــُد فقــالَ : " وقــد تكــون املناســبة دينّي َث العي ســعد : للــشاعر الــسعودي: " حــد
 .)٤( ه١٤٣٥يف ليلة عيد الفطر اليت نشرها يف الغريّيب، 

                                                
   :هـ ، راجع الرابط التايل١٤٣٧ / ٧/ ١: م ، املوافق ٢٠١٦ / ٤ / ٨ يف ها الشاعر على صفحته الشخصيةنشر  )١(

100002105702821=id&991463660933815=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https 

  : هـ ، راجع الرابط التايل ١٤٣٣ / ٨/ ١١: م ، املوافق ٢٠١٢ / ٧/ ١ يف ها الشاعر على صفحته الشخصيةنشر  )٢(
100001231647528=id&481331588584558=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https 

  :  هـ ، راجع الرابط التايل١٤٣٦ / ٣/ ٢: م، املوافق٢٠١٥ / ١٢  /٢٤يف  ها الشاعر على صفحته الشخصيةنشر  )٣(
1021032341291705/posts/mohyag/com.facebook.www://https 
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 أو يكــــون احلــــدث قوميــــا مــــؤثرًا علــــى املــــستوى اإلســــالمي والعــــريب، يف القــــصائد الــــيت تواكــــب  •
عبــد :  الــشعب الفلــسطيين يف غــزة، كمــا يف قــصيدة للــشاعر التونــسياالعتــداءات املــستمرة علــى

   .)١(".. كل حر صامد إىل، ئنا يف غزة و يف الوطن الكبري شهداأرواح إىل: " احلميد اهلويشي

ــة،  علــى أن الكفــاءة الــشعريّة ينبغــي أن تتحقــق يف شــعر املناســبات عنــد تــصفّية احلادثــة مــن الوقــائع اجلزئّي
حتفيـــز   ، وعنــدها تلعـــب احلادثــة دورهــا يف - طبًعــا – عــن احلادثـــة لّ ولّيــة، وهـــذا دون َختَــوتقــدمي رؤيــة مش

لـذك ومـن النمـاذج اجليـدة .  واعتبارهـا ذكـرى تارخييّـةّية القصيدة بعد زوال أثرها، ومع ذلك تبقى فنالقارئ
ر إثــ علــى كتبــت" الــوطن يقــول : " منــصور دمــاس مــدكور عنواــا،: مقطوعــة للــشاعر الــسعوديّ األمــر 

  : احلرب السعوديّة مع احلوثيني

   ) السعودي( لن تطيقوا هجوَم جيشي ...   لو ُجِنْنتْم ال لن تمسوا حدودي

  وديـــــــــــــــــــــــشاهدوا زْحَف ِعزتي وُحش...  ما والجنوُن إذا    الجن   ُتْسِلمُ 

   )٢(دودِ ـــمٌة من صـــــــــاٌل عظيــــــــــــــجب.. و...  اً ر ــــــــكراً وف كاألسوِد  ُم ــــــــــــــفه

الوقـائع واألحـداث احلربيّـة، عـن ذكـر إعـراض الـشاعر  األكرب يف جنـاح هـذه املقطوعـة ماثـٌل يف عامل إن ال
بيــات املواكبــة حلــدث الــساعة، لكــن  وهــو يقــرأ األ القــارئماثلــة يف وعــي– بطبيعــة احلــال –وهــي حاضــرة 

مـن جـزءا  تكتسب فنيتها من الشمولّية اليت جتعل احلادث التارخيي العـابر  على جانب آخر اتهذه األبي
فالقول الشعري " الوطُن يقولُ : " الثوابت األزلّية، فضًال عن احلس الدرامّي الذي حتقق من خالل العنوان

در عــن الـوطن ذاتــه،  لـيس رؤيـة ذاتيــة فرديّـة محاسـّية صــادرة عـن واحــد مـن أبنائـه، وإمنــا هـو صـا- إذن –
  . وهو ما يدعم فكرة الشمولّية اليت تتجاوز احلدث، ألن القول خالد وباق وممتد مع بقاء الوطن ذاته

                                               ) ٦(  

  قصيدة البيت                                              

وإن كانــت القــصائد الطويلــة موجــودة طبًعــا، املطــوالت،  ال ر الِقــصَ مييــل الــنص الــشعرّي الفيــسُبكّي إىل   
لكنهــا ليــست الــسمة الغالبــة، فــاملطوالت ال تناســب قــارئ فيــسبوك العجــول، الــذي طاملــا كــان متــصفًحا 

يكتفي عادة مبطالعة العنـاوين والـصور، وقـد بـالغ الـنص الـشعرّي الفيـسبكوي يف القـصر حـىت وصـل عابرًا 
                                                

  : هـ ، راجع الرابط التايل١٤٣٥ / ٩/ ١٤: م، املوافق ٢٠١٤/ ٧/ ١٢ بتاريخ  أكاديمية الشعر العربيّ :نشرت على صفحة )١(

597732670343444/permalink/380874775362569/groups/com.facebook.www://https/  

  : هـ، راجع الرابط التايل١٤٣٧/ ١١/ ٢: م، املوافق٢٠١٦/ ٦/٨: نشرت على صفحة الشاعر الشخصّية بتاريخ )٢(
100002105702821=id&1066682360078611=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https   

  



 ٨٢٨

إذ ال يعجـُز  قـصيدة البيـت الواحـد، استخالصـا للغايـة املنـشودة يف اإلجيـاز املطلـق،: يتهإىل ما ميكن تـسم
، وإمنــا بـسبب طابعهـا البنـائي الالفــت - وحـسب – وتأّملهــا، ال ألـا قـصرية عـن قراءـاالعـابُر املتـصفُح 

  . لالنتباه واملثري للدهشة

ــاء إن فكــرة    ــالغ  ، epigramأدب اإلبيجــرام  منهــا مــع تلتقــي يف كثــري ) البيــت / القــصيدة (  وبن وال نب
جـــنس أدّيب عــام يـــشمل الـــشعر فــاإلبيجرام .  واحــدة مـــن أنواعــه املتعـــددة– بالفعـــل –إــا : حــني نقـــول

يتميز بالرتكيز والتكثيف وواحدية الفكرة اليت تطرحها املقطوعة الواحـدة منـه، وقـد يعتمـد علـى " ووالنثر، 
 واإلدهـــاش، وتتنـــوع موضـــوعات هـــذا الـــشكل، لكنهـــا يف باملفاجـــأةي غالبـــا ، وينتهـــ...املفارقـــة والتـــضاد 

  .)١(" اغلبها تكون يف النقد االجتماعي والسياسي

 اليت تتحقق فيها خصائص اإلبيجرام، مما نشره الـشعراء )البيت / القصيدة (  وفيما يلي بعض مناذج من 
  :على صفحات فيسبوك

  

وقوٌل وال علـٌم، فيـا .. وقوٌد وال ناٌر، وفقٌد وال رجا  ( :أسامة شفيع: منشور للشاعر املصري . ١
 )٢()!سعَد من نجا

لْهفــي ... َوا َدَمنَــا..ُأف علــى الُقــبِح والتــدميرِ  ( :دبآآدي ولــد : منــشور للــشاعر املوريتــاين . ٢
  )٣()على الحسِن والخضراِء والماءِ 

لوّح كانت تُ ...ِم، رب يدٍ تلفَت القلُب نحَو الشا( : حممد يعقوب: منشور للشاعر السعوديّ  . ٣
 )٤() لآلتيَن من حلبِ 

 ..هو عالُم األوهـاِم لكـْن ربّمـا( : ) خربشة: (بعنوان: علي السنديّ : سوريّ منشور للشاعر ال . ٤
 . )٥ ()نمضي بِه للنوِر واألحالمِ 
                                                

ــ )١( ،  )هـــ١٤٣٧ -م٢٠١٦   (القــاهرة اهليئــة العامــة لقــصور الثقافــة،  عبــد اهللا رمــضان، .، دن األبيجــرام فــي الــشعر العربــي المعاصــرف
 – اآلن –وجزة منقوشـــة علـــى قاعـــدة التمثـــال أو حنـــوه، وقـــد ُهجـــر هـــذا املعـــىن  مـــعبـــارة: واإلبيجـــرام كلمـــة يونانّيـــة معناهـــا  ،٦٦: ص

:  يفإيبجــرام: مـادة: ، وانظـر أيـًضا٦٠: وأصـبحت الكلمـة تعـّرب عـن هـذا الفــن األديب الـذي ذكرنـاه، راجـع الكتـاب املــذكور نفـسه ص
 ). سبق ذكره  ( ١٤٢:  جمدي وهبة ص،مصطلحات األدبمعجم 

 : هـ، راجع الرابط التايل٢/١٢/١٤٣٧: م، املوافق٢٠١٦/ ٥/٩: ه الشخصّية بتاريخنشرها الشاعر على صفحت )٢(
581961448657543/posts/shafie.ossama/com.facebook.www://https  

  : هـ، راجع الرابط التايل٢١/١١/١٤٣٧: م، املوافق٢٥/٨/٢٠١٦: نشرها الشاعر على صفحته العاّمة بتاريخ )٣(

155815837811032=id&1192087580850514=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https 

:  هــــــــ، راجــــــــع الـــــــرابط  التــــــــايل ٢١/٧/١٤٣٧: م، املوافـــــــق٢٩/٤/٢٠١٦: صـــــــفحته الشخـــــــصّية بتــــــــاريخنـــــــشرها الـــــــشاعر علــــــــى  )٤(
1101883499873255/posts/mohyag/com.facebook.www://https  

  

ـــــــــشرها الـــــــــشاعر علـــــــــى صـــــــــفحته الشخـــــــــصّية بتـــــــــاريخ )٥( : هــــــــــ، راجـــــــــع الـــــــــرابط التـــــــــايل٩/١١/١٤٣٧: ، املوافـــــــــقم٩/٨/٢٠١٦: ن
1029389387181965/posts/alsendy.ali/com.facebook.www://https  
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وكأنهـا وجـع ..إن الزهـور مـع الـشورق تفـوحُ : ( سوسـنة داوودي: منـشور للـشاعرة الفلـسطينّية . ٥
  . )١()نوحُ الزمان ي

مـن مفارقـة وتـضاد، فـضًال عـن الِقـصر والطرافـة والكثافـة بيجـرام ويف مجيع النماذج اليت ذكرناها مالمح اإل
الداللّية، وميلها لنقد األوضاع اإلنسانّية السائدة، املرتبطة حبياة اإلنسان الفرديّة واجلماعيّـة، علـى املنـاحي 

لكثافة الداللّية مع املفارقة والتضاد ممـا جيعلهـا يف موضـع التأمـل االقتصاديّة أو السياسّية أو غريها، وهذه ا
 عــن الـــضعف اإلنــساين جتـــاه القــدر واألحـــداث - يف جمموعهـــا –وقـــد الحظنــا أـــا تعــّرب . )٢(واالعتبــار 

وكلهـا جوانـب إنـسانّية مـربزة جتعـل . ضئيلالكربى، وفيها روح من احلزن الشفيف، والبحـث عـن األمـل الـ
املتناهية الصغر يف موضع اهتمام، ورمبا كان قصرها مدعاة حلفظها وتداوهلا واالستشهاد ا هذه القصائد 

يف مواقف إنسانّية مماثلة، وهو ما جيعلنا نتنبه إىل الدور الذي يقوم به الـشعر الفيـسبوكّي يف إحيـاء األدب 
  .  مه بالتواصل االجتماعيّ يف إطار اهتماالواقعّي، ط العامل االفرتاضّي بالشفاهّي جمدًدا من خالل رب

                                                )٧(  

  ومقاطع الفديو  التضافر البنائي بين النص الشعرّي والِصَور الرقمّية                     

 Digital photosفيـسبوك مـن تقنيّـة الـصور الرقميّـة  ات   أفـادت النـصوص الـشعريّة املنـشورة علـى صـفح

 ، فغدت أبنيتها متضافرًة مع املنظر الـذي تبديـه الـصورة الرقميّـة، Video clipsمقاطع الفديو : من تقنّيةو 
ــة الــيت يقــدمها مقطــع الفــديو القــصري   ةالفوتوغرافيــ(  الــصورة اســتلهاموغــري منكــور أن . أو املــشاهد املرئي

فيـسبوك، ة تعود إىل عهد أبعد كثريًا من ريّ القصيدة الشعوربطها ب)  أو املرسومة – أو املنحوتة –املطبوعة 
ولدينا حماولة وقد ردها بعض الباحثني إىل ما قبل ميالد املسيح عليه السالم يف عهدي اإلغريق والرومان، 

، وغريهـا مـن النمـاذج الـيت تعود إىل البحرتّي على األقل يف وصفه للصورة اليت كانت تتصدر إيوان كسرى
بيـد أن . )٣(و ، وشعراء احلداثة العربّية مـن صـور كانـت باعثًـا لكتابـة القـصيدة استوحاها بعض شعراء أبول

 كانــت ماثلــة يف ذهــن املبــدع عنــد إبــداع القــصيدة، ومل تكــن مبذولــة للقــارئ - يف الغالــب -الــصور هــذه 

                                                
ــــــشرا  )١( ــــــاريخن ــــــشاعرة علــــــى صــــــفحتها الشخــــــصّية بت ــــــرابط التــــــايلهـــــــ، ٢٦/١٠/١٤٣٧م، املوافــــــق ١/٨/٢٠١٦: ال : راجــــــع ال

689535137861110/posts/neesan.damaat/com.facebook.www://https  

ــ: يف شــعر اإلبيجــرام انظــرالــيت أشــرنا إليهــا مالمــح البنــاء بعــض حــول  )٢( ــي المعاصــرف ــشعر العرب عبــد اهللا .، دن األبيجــرام فــي ال
   ٢٥٣-٢٢٤-٢١٤: الصفحات

)٣( W@ وردت LikذL^Vر وLq@hه اsھ tuالعـدد رقـم عبـد الغفـار مكـاوي، . د وصـورة،قـصيدة : كتـاب )عـامل : مـن سلـسلة) ١١٩
 ، مـن ١٠:  الـصفحات راجـع، ) هــ١٤٠٧ –م ١٩٨٧( الس الـوطين للثقافـة والفنـون واآلداب، الكويـت: املعرفة الصادرة عن

رافّيـــة لألعمـــال ، ويف هـــذا الكتـــاب نـــصوص ألربعـــني قـــصيدة مـــن األدب العـــاملي مـــع صـــور فوتوغ٥٠ إىل ٤٨، مـــن ٣٩ إىل ٣٥
  . الفنّية اليت استوحيت منها



 ٨٣٠

 إال مـا يكـون مـن. مطروحًة بني يديه مع القصيدة نفسها ليكون من شأنه التأمل فيهمـا مًعـا يف آن واحـد
أغلفـة الــدواوين، وبعـض الـصور الداخلّيــة الـيت تتــسرب إليـه، وهـي صــور مـن اجلـائز جــًدا إقامـة عالقــة أمـر 

 علــى –يظـل  ووجـود الــصور الدالـة املبذولـة للقـارئ مـع القـصيدة .)١(داللّيـة بينهـا وبـني حمتويـات القـصيدة
ر علـى فيـسبوك إىل شعر املنـشو مـع الـتلـك الـصور بينمـا تـستفيض ، )٢( حمدوًدا يف أدبنا العـريبّ –ذلك كله 

 الصورة هي األداة األمثـل، والوسـيلة األكثـر فاعليـًة وتـأثريًا، ممـا جعلهـا " درجة تبلغ حد التواتر، ذلك بأن
  . )٣("تتبوأ مركز الريادة يف جمال التواصل املعاصر 

 الفيـسُبكيّ فـرد بـه الـشعر ين   أّما مقاطع الفديو اليت تُعرُض مع اإللقـاء الـصوّيت للمقطـع الـشعرّي فهـي ممـا
   ُمصّورات الفديو اليت يظهر فيها الشاعر – بطبيعة احلال –متاًما عن الديوان الورقّي املطبوع، وال نقصد 

أثناء إلقائه لقصيدة شعريّة يف مهرجان أو نـدوة أو حفـل، فهـذه املــُـصّورات املـسموعة املرئّيـة إمنـا هـي جمـرد 
كأمنــــا هــــو بــــني احلاضــــرين، وال خيتلــــف االســــتقبال إذ ذاك عــــن طبيعــــة وســــيط ينقــــل املتلقــــّي إىل احلفــــل و 

حنـن معنيـون إمنـا و . )٤(االستقبال الشفوّي الذي حيدث يف حال وجود املتلقـي فعليـا بـني مجهـور احلاضـرين
مبقاطع الفديو اليت مت تصميمها خصيـًصا لُتعـّرب عـن معـىن يتـواءم مـع مـا  - يف هذا املوضع من الدراسة –

  . )٥(القصيدة، ويتضافر مع بنائها اللغوي أو اازّي تقوله 
، تـضافر المماثلــة:   وميكننـا تقـدمي تـصّور لعـدة مــستويات للتـضافر مـا بـني الـصور والبنــاء الـشعري، أّوهلـا

لقــصيدة، أو عــن فكرــا بــشكل مماثــٍل ومباشــر عــن مــضمون ا) أو مقطــع الفــديو ( حيــُث تعــرب الــصورُة 
  : )٦(ذا املستوى باملقطع الشعرّي التايل للشاعر املغريب عبد احلميد العمريّ ومنثل هل. اجلوهريّة

                                                
عبد الـرمحن حـسن احملـسّين، . ، دتوظيف التقنّية في العمل الشعرّي، شعراء منطقة الباحة نموذًجا: راجع يف هذا الشأن كتاب )١(

  ).م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣( منشورات النادي األديب بالباحة 

دار الـساقي، لنـدن، الطبعـة : بـَُلْنـد احليـدرّي، منـشورات: شاعر العراقـيّ ، للـلـى بيـروت مـع تحيـاتيإ:راجع علـى سـبيل املثـل ديـوان )٢(
ـــاول قـــصائد الـــديوان يف جمملهـــا مأســـاة احلـــرب األهليـــة اللبنانيّـــة، وقـــد امـــتأل الـــديوان بالـــصور ١٤٠٩ –م ١٩٩٨األوىل  م، وتتن

ه الـصور تظهـر فيهـا األسـلحة، واملقـاتلون، الفوتوغرافية املطبوعة اليت تتوسط القصائد الشعريّة، فضال عن صورة الغالف، وكل هذ
 مـع احملتـوى الـذي تقدمـه –ع  بـالطب–وأشالء القتلى والضحايا، وآثار العنف الـدموّي والـدمار الـشامل، وهـو مـا يتـواءم ويتـضافر 

  . القصائد
  ). سبق ذكره  ( ٨٦: ، فويضل عدنان، صخطابات الفايسبوك وخطابات المثقف، مقاربة سيميائية ثقافية )٣(
مــيس : ، يف صــالونكــي ال يميــل الكوكــب: جاســم الــصحيح قــصيدته: الــسعودياجــع مقطــع الفــديو الــذي يلقــي فيــه الــشاعر ر  )٤(

ــي: محــدان، نــشر علــى صــفحة هـــ ، راجــع الــرابط ١٤٣٤/ ٤/٣: م، املوافــق٢٠١٣/ ١/ ١٦، يف صــالون مــيس حمــدان األدب
 /alinkperm/331744193557403/groups/com.facebook.www://https/453066701425151: التايل

ملـصّورات الواقعيّـة هــي األكثـر شـيوعا علـى صــفحات الفيـسبوك، أمـا تــصميم فـيلم قـصري يعـرب عــن مـضمون القـصيدة، فهــو هـذه ا )٥(
األقـل، وحمــدود، لكنــه موجــود علــى كــل حــال، ومبكــن اعتبـار الــشاعر الــسعودي فــواز اللعبــون مــن رواده املتميــزين، راجــع صــفحة 

 www.dr/com.facebook.www://https:  التايلالشاعر على الرابط
   ).ملحق الصور ( يف ) ٨(راجع النموذج رقم  )٦(
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   أْو يـَْنَتِصْر، َفِبِه اْعِتَزاِزَي ِفي الَوَرى... َهَذا أبي، إْن يـَْفَتِخْر بَأٍب َفتى 
  َوأنَا بفضِل ِظالِلِه فيَمْن تـََرى.......ُهُو ُذو الَفِضيَلِة ِفي الذي أنَا بَاِلٌغ 

 إَذا يَا ِعز َرى.....ِتي بَك، أنَت لي أمَدى وأٌب إَذا رُْمُت الذِخْفُت الر   
موضـوع األبيـات الـشعريّة، والـصورة   هـوو   تـُـزَاوج املقطوعـة مـا بـني األبيـات الـشعريّة وصـورة األب، الـذي 

  . مماثل كما هو بّني تعرب عن املوضوع بشكل 
ا ه يف وســعها أن تــدعم–ا احلــرّيف عــن مــضمون القــصيدة  علــى الــرغم مــن تعبريهــ–غــري أن الــصورة      

كـن أن تكـون اليت تتضافر مـع البنـاء بـشكل خيـايل، فالعـصا الـيت حيملهـا األب مياجلديدة ببعض العناصر 
، والــدفرت الـذي حيملـه يف ميينـه مــن املمكـن أن يكـون إشـارة للرافــد املعـرّيف الـذي يــصل رمـزًا للـَسْوس احلـازم

جبـذوره الثقافّيـة العريقـة مـن خـالل هـذا األب، فالـدفرت أشـبه مـا يكـون مبخطـوط قــدمي، ) الـشاعر ( االبـن 
ثـُلـة : فضال عن الطهر والنقاء الذي متثله أناقة املالبس البيضاء النظيفة رغـم شـقاء املكـان وجدبـه، وأخـريًا

ــ ة واالنقيــاد وتلّمــس األطفــال الــذين يظهــرون يف خلفيــة الــصورة، والــذين ميكــن أن يكونــوا تعبــريًا عــن التبعّي
  .خطا الوالد احلكيم

 وغــين عـــن البيـــان أن املقطوعـــة الـــشعريّة مل حتمـــل يف تكوينهـــا اللغـــوي كـــل هـــذه املعـــاين الفريـــدة، لكـــن   
 تستطيع أن تتضافر مـع البنـاء – على الرغم من بساطتها الشديدة وتعبريها عن املوضوع حرفيا –الصورة 

  . يباخلصاخليال بالفين للقصيدة وتدعمه 
 هذا – على سبيل التمثيل –وعلى النحو قد نفسه يكون تضافر املماثلة يف مقاطع الفديو، ومن ذلك   

   )١(: املقطع الشعرّي لفّواز اللعبون املسجل مع مقطع فديو
  بمن لديه أروُم العفَو والجودا...         معلقةٌ  زادي إلى الحج آمالٌ 

  ذنبي وعدُت ثقيل الخطو مصفودا. ..كّبلني الحج وكلما سرُت نحو
يستغرق مقطع الفديو أربعني ثانية، يبدأ بصورة طائرة ـبط علـى أرض املطـار، ومـع البـدء يف قـراءة البيـت 

بعرفـات، األول يبدو خروج احلجيج من املطار، مث مشاهد من شوارع مكة املكرمـة، والطـواف، والوقـوف 
ّبـل يقـاوم القيـود، مث يبـدو رجـل مـوٍل ظهـره للكعبـة ومنـصرف تبدو صورة رجل مكومع بداية البيت الثاين 

، أو يف عـامل ومهـي، مث ُخيتـتُم املقطـع لك كله يف وسط هالة ضباٍب سـدمييّ عنها يف تؤدة وبطء شديد، وذ
  . ويف خلفية إنشاد األبيات موسيقا حزينة مؤثرة. بصورة اهلالل يف السماء

ـــي متـــاثال شـــديد ـــة إىل احلـــج وظهـــور املـــشاعر   وســـوف جنـــد يف املقطـــع املرئ ـــصوير، يبـــدو يف الرحل ا يف الت
 علـى –غري أن وسـعنا . املقدسة، ويف صورة الرجل الذي يقاوم قيوده، مث رحيله يف بطء وثقل عن الكعبة

 أن نّتخذ من بعض مشاهد الفـديو مـؤثرًا خياليـا يتـضافر يف إبـراز الـصورة الـشعريّة –غرار التحليل السابق 

                                                
  ).ملحق الصور ( يف ) ٩(راجع النموذج رقم  )١(
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ــ ل يتجــاوز التماثــل، فالــضباب الــسدميي الــذي حيــف الرجــل املنــصرف عــن الكعبــة جيعلنــا علــى حنــو متخّي
زادي إىل احلــج آمـــال : ( نتــصور قدومــه للحــج جمــرد وهــٍم أو حلــٍم عــالق يف خيالــه، وهــو مــا يــواءم قولــه

املشاركني ، ومن مث ميكن أن تكون رحلة احلج اليت تراءت يقينا وتصورنا السارد الشعرّي واحًدا من )معّلقة
فيها جمرد حلم غري واقعّي تؤكـده صـورة ذلـك الرجـل املكّبـل الـذي يقـاوم قيـوده، وأخـريًا تـأيت صـورة اهلـالل 
لتكون رمزًا للصراع مع الزمان، مبا يعطينا صورة خيالّية للصراع الـذي ينـاوش قلـب ذلـك املتطلـع للحـج يف  

ؤالت تـدور حـول نتيجـة هـذا الـصراع املاثـل كل عام دون أن يدركه، ومن مث ينفتح التأويل على طرح تسا
وقــد يــصح اخلــروج بالتأويــل مــن احليــز الــضيق احملــدود للــسارد الــشعرّي إىل . املمتــد علــى مــستوى الزمــان

  . العمومّية املطلقة لتكون منوذًجا إنسانيا عاما
:  لــق عليــهونعــرض ملــستوى جديــد مــن مــستويات التــضافر البنــائي بــني الــصورة والــشعر، ميكــن أن نط    

وتوظيــف الــشعر . فهــم القــصيدةبدونــه ، حيــُث تعــرب الــصورُة عــن بُعــد درامــّي ال ميكــن التــضافر الــدراميّ 
للـدراما هــو حماولــة لتقلــيص الغنائيــة، حبيــث تكــون الرؤيـة غــري ذاتّيــة، ويكــون الــشاعر طرفًــا ُحمايــًدا إىل حــد  

اول الــدرامّي مــن حــدث، وحبكــة، وصــراع، كبــري، ومــن مث تبــدو موضــوعّية الطــرح مــن خــالل تقنيــات التنــ
الــدرامّي منـاح فنّيـة متعـددة، منهـا احلــدث، وللتوظيـف )١(إخل ...وتوظيـف للشخـصيات، وتعـدد األصـوات

الـصورة ملـا أتـيح هلـا التأويـل األنـسب، وملـا والصراع، واحلبكة، واحلوار، ولو عرضت القصيدة منفـصلًة عـن 
  : )٢(ثل هلذا األمر مبقطع وصورة نشرمها الشاعر املصرّي حممود عثمان ومن. حتققت الغاية الدرامّية املنشودة

 إني جلسُت هنا من العْوزِ     دع من يديك ُسباطة المْوزِ 
 واللوزِ ) الكاڤيار(أحيا على     أقتاُت منه ولسُت مثلكمُ 
 مرُهونٌة نفسي بذا الموزِ          دعني وشأني يا بـَُني هنا

الصورة كانت هي احلافز اإلبداعي الـذي دفـع الـشاعر إىل صـوغ األبيـات تعبـريًا عنهـا، الظاهُر أن هذه    
بيــد أن هــذه املقطوعــة لــو كانــت منــشورًة دون الــصورة املرفقــة لتــوهم القــارئ أن القــول صــادر عــن الــذات 

شر الصورة لتتضافر الشاعرة نفسها، ومن الوارد أال يتجه تأويله وجهة مناسبة، ومن هنا جلأ الشاعر  إىل ن
يفرض تفسريه اخلاص علـى قـصيدته، "ضبط االستقبال، ومن ّمث : مع بنائه الشعرّي، وليتحقق من خالهلا

  . )٣(" وبذلك مينع القارئ من استنتاج أي مسة مهمة أو التنبؤ ا

                                                
ي المعاصــر، دراســة فــي الــرؤى النزعــة الدرامّيــة فــي الــشعر العربــ: حــول تعريــف الــدراما وطبيعــة عالقتهــا بالــشعر راجــع كتابنــا )١(

  .  ٢٤ إىل ١٥:  من ص)م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥(دار النابغة، القاهرة، الطبعة األوىل ، والتقنيات
 ).ملحق الصور ( يف ) ٩(راجع النموذج رقم  )٢(

ـــل األســـلوب )٣( ـــايير لتحلي ـــة يف كتابـــه : ، ميكـــل ريفـــايتري، ضـــمن جمموعـــة مـــن الدراســـات ترمجهـــا دمع :  شـــكري عيـــاد  إىل العربي
 -م١٩٩٩أصــدقاء الكتــاب، القــاهرة، الطبعــة الثالثــة ، : ، منــشوراتاتجاهــات  البحــث األســلوبي ـ اختيــار وترجمــة وإضــافة

   ١٢٩:  هـ ، ص١٤١٩
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 –ا  كمــا ذكرنــا آنًفــ–علــى أن هــذه الــصورة لــيس منوًطــا ــا توضــيُح معــىن القــصيدة وحــسب، وإمنــا هــي 
ــة شــاملة، فمــن ناحيــة جنــد  يف هجــوم الــشرطة وأتباعهــا علــى : الحــدثتــضفي علــى البنــاء كلــه رؤيــة درامّي

امرأة فقري تبيع املوز ، وحماولة املرأة استخالص املوز من يد املـــُخـرب الُشرطّي، بينما يقـف مجهـور املـارة مـن 
 يف الـصدام بـني إرادتـني خمتلفتـني، إرادة :الـصراعوجنـد . وراء الشرطة يف شـفقة دون قـدرة علـى مـساعدا

 وجـود – بـالطبع –وال خيفـى . احلياة عند تلك املرأة البائسة، وإرادة القهر اليت حتاول سلبها رزقها القليـل
) الــصوت الــداخلي ( ناجــاة الم املتعــددة الــيت تــصنع احلــدث، ومــن املمكــن أن نتوقــع كــون الشخــصيات

 المونولـــــوج: معهــــا، بينمــــا تكـــــون النقطــــة األهــــم الـــــيت يتنــــازع فيهــــاواقًعــــا يف نفــــوس اجلمهــــور تعاطًفـــــا 
Monologue :  ،احلـوار  ( والـديالوجوهو حديث منفـرد للشخـصّية يف مواجهـة اجلمهـور( Dialogue  ،

دع مــن : " ويف وســعنا اعتبــار األبيــات.  بــني شخــصيتني مــن الشخــصيات األدبيــة– بــالطبع –وهـو واقــع 
ــه املــرأة الفقــري إىل مجهــور املتلقــني، أو حــوارًا بينهــا وبــني " إخل ...يــديك ســباطة املــوز  مونولوًجــا تتوجــه في

  . وكال التأويلني ناجعان ومقبوالن. الشرطّي الذي حياول انتزاع بضاعتها الزهيدة
بقيت اإلشارة إىل أن الصورة املتضافرة مع البناء الشعري قد أثـرت هـذه املقطوعـة، فهـي ُمباشـرة :   وأخريًا

ا، وفقرية يف التصوير وااز، إال أا اكتسبت الكثري مـن اإلحيـاءات الـشعوريّة الفياضـة حـني تـضافرت متامً 
  .   الصورة الرقمّية مع البناء اللغوي

حيُث تعّرب الـصورة عـن معـىن يتجـانس مـع مـا التضافر القائم على التوازي،  :هو أخري،ونعرض ملستوًى 
 التوازي مركـب ثنـائي التكـوين أحـد طرفيـه ال يعـرف إال مـن "ا هلا إذ إن تقوله القصيدة، لكنه ليس مطابقً 

نعين أا ليست عالقة تطابق  ، ع األول بعالقة أقرب إىل التشابهخالل اآلخر، وهذا اآلخر بدوره يرتبط م
، ومــن مث ميكـن أن نقــرأ القـصيدة مبعــزل عـن الــصورة، وتكـون مفهومــة متاًمــا، )١("، وال تبــاين مطلـق كامـل

كــذلك ميكــن فهــم الــصورة مبعــزل عــن القــصيدة، لكــن وجودمهــا مًعــا يف نطــاق واحــد يــدفع بالــضرورة إىل و 
.  تــضافر داليل يــدعم بعــضه بعــًضا، وكأمنــا تكــون الــصورة مبثابــة اســتعارة بــصريّة دالــة علــى فكــرة القــصيدة

  : )٢(هلذا األمر بقصيدة للشاعر اليمين ياسني عبد العزيزومنثل 
  الكرُب؟   على الوطِن الدامي وينقشُع     غيمةٌ      الُحب  مِطُر  تُ  يا إلهي متى

   غربُ   وال   النيراَن شرقٌ  ولن يُطفَئ        لظامئٍ   ماٌء   النارِ  في وما  ظمئنا 
ُبنا  ونحيا  َذْنٍب،  بال  نموُت     الذئبُ    يشتهي   ما بأن هوانا عكسُ         وَذنـْ

  والُحب     والسلُم  والقرُب  ذلنا  وال         بِعزنا    هواُه   يُرضي  فال عيُشنا
  شربُ   لُه َدُمنا   .. قوٌت    لحُمنا  لُه       ألجِلهِ     الحياة   في  كأنا ُخلقنا 

                                                
   ١٢٩: د حممد فتوح أمحد،  ص: ، يوري لومتان، ترمجةتحليل النص الشعري )١(

 ). ملحق الصور( يف ) ١١(راجع النموذج رقم  )٢(
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  والحربُ    وطبُع الذئاِب الحقُد والغدرُ     كريمةً     الحياِة  ُحب  على  ُجبلنا 
  والرعبُ   المذلُة   تحيا      قلِبِه  ففي    جاوَمن يجتدي الذئَب السالَم وإْن ن

   والنهُب؟  بها ينتهي اإلرهاُب والسلبُ     لثورة     متى ينهُض الشعُب القعيُد 
ــة هلــذه القــصيدة  ــز للثــورة علــى األوضــاع الــسيئة، وحلظــة الــذروة يف هــذه الفكــرة الداللّي تقــوم علــى التحفي

مــىت يــنهض : (  تكمــن يف بيتهــا األخــري الــذي يــأيت متّوًجــا للتحفيــز املمتــد عــرب األبيــات الــسابقةالقــصيدة
: أما اللوحة اليت تتضافر مـع هـذه القـصيدة فهـي لوحـة للرسـام للرسـام البولنـدي..). الشعب القعيد لثورة 

صـــناعة الـــذات تعـــرب اللـــوح عـــن  ،"اخلـــروج عـــن القطيـــع : " عنواـــا Thomas Cooper  تومــاس كـــوبري
اإلنــسانّية بــاخلروج عــن طــابور القطيــع البــشر املنقــادين الــذين تبــدو وجــوههم وأجــسامهم الزرقــاء متــشاة 
متاًما، وهم يف جمموعهم بدون مالمح، بينما اكتسبت وجه املــــُْنَشّق مالمح إنسانّية واضحة، وبدا لونه يف 

صـطبغ بـه القطيـع، وهـو لـون يعـّرب عـن التمـرد والتحـدي، التحّول إىل األمحر خمالًفا اللون اجلمـاعّي الـذي ا
إىل  ىيـسعهـو إا حركة متّرد وحماولة انفالت وانسالخ عن القطيع الذي يـشّده حنـوه بقـوة شـديدة، بينمـا 

  .)١(عيناه تصرخان لكن روحه تقاومالتحرر ، وهي جتربة أليمة تنعكس مالحمها على وجهه، 
واكتـساب اإلنـسانّية،  يف الثورة والتمـرد واخلـروج واملقاومـة –هو بني  كما –تتجانس القصيدة مع الصورة 

غـري أن القـصيدة مل تــشر إىل اللوحـة مـن قريــب أو بعيـد، ويبـدو أن اللوحــة طبعـا مل تكـن باعثــا علـى قــول 
القصيدة، ومن مث يبدو كل طرف مستقل عن اآلخر، وأن تتضافرا يف صنع صورة مشرتكة، غـدت اللوحـة 

  . تعارة معّربة عن القصيدةمن خالهلا اس
ميكـن أن يتـوازى مقطـع الفـديو مـع القـصيدة، كمـا يف هـذا النمـوذج يف شــعر  – نفـسه –وعلـى النحـو    

  : )٢(فواز اللعبون
 فتاهْت ُخطاَي وَظْهري اْنَحَنى إلهي َشَددُت رِحالي إليكْ 

 فُخذني إليَك وُمّد السَنا... وما اعَتَمَد القلُب إال عليكْ 
 البيتـــني تتعلـــق بالرغبـــة يف العـــودة إىل اهللا تعـــاىل، أمـــا الفـــديو املرافـــق ومدتـــه ثلـــث دقيقـــة فهـــو ميـــر فكـــرة  
ـُـبامل  طريــق حجــري طويــل يف وســط أرض معــشبة، ينتهــي بالــسائر فيــه إىل شــجر ضــخم وارف شاهد عــربــ

 الرحـال إىل اهللا، بالطبع مل يـشر البيتـان إىل هـذا الطريـق بـاملرّة، غـري أن الطريـق متجـانس مـع شـد. الظالل
والسري يف طاعته، وانتهاء الطريق بالشجر الظليل الوارف إشارة إىل حسن العاقبة، األمر الذي جيعل هذه 

  .  الصورة املتحركة صورة موازية، أو استعارة للرحلة إىل اهللا، تلك اليت تعرب عنها القصيدة
                                                

،وقـد جــاء التعريـف ــذه اللوحــة يف روائــع الفــن التــشكيليّ : مـا ذكرنــاه مـن وصــفها ومـا تعــّرب عنـه مــن صـفحة و عرفنـا اســم اللوحـة وصــاحبها )١(
  :   هـ، راجع الرابط التايل١٤٣٧/ ١/ ٢٤: م، املوافق٢٠١٥/ ٧/١١: منشور حملمد زيدان يف 

360777277315251.79855.360136584045987/9.a/photos/360136584045987/com.facebook.www://https
theater&3=type?/84843121575327  

  ).ملحق الصور ( يف ) ١٢(راجع النموذج رقم  )٢(
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رة مـع بنـاء القـصيدة بكـل أشـكال التـضافر  ويف كل النماذج الـيت عرضـناها؛ تلـك الـيت تتـضافر فيهـا الـصو 
وقـــد وســـعت تكنولوجيـــا الوســـائط " جيـــوز لنـــا أن نقـــول أن مثـــة تناًصـــا يقـــع بـــني الـــصورة والقـــول الـــشعرّي 

املتعددة من مفهوم  التناص، الذي مل يعد مقصورًا على الربط بني وثائق النصوص، بل بينها وبني الوثائق 
، غــري أّن التنــاص يف هــذه األشــعار )١("وات وصــور ثابتــة ومتحرّكــةاإللكرتونيــة األخــرى، مــن أشــكال وأصــ

املنشورة يف الفيسبوك تتضافر يف تكوين بنيتها مع نص ماثـل بـني يـدي القـارئ، أمـا النـصوص الورقيّـة غـري 
    . املدعومة بالصور فيكتمل بناؤها من خالل التضافر مع نص غائب يستحضره القارئ يف ذهنه

  
                                                                )٨ (  

  نقض الحداثة الشعريّة                                      

 نـص حـديث زمنيـا، يــصل إىل متلقيـه مـن خـالل تقنيـة تكنولوجيّـة متطــورة الفيـسُبكيّ   إن الـنص الـشعرّي 
   الفّين الذي تعرب عنه هذه الكلمة؟ للغاية، فهل يعين ذلك األمر أنّه نص حداثّي باملفهوم

وال هـــي مّتـــصلة بـــأداة  احلداثــة قـــضّية فنّيـــة يف املقــام األول، ولـــذا فهـــي غــري مرهونـــة باحلقبـــة الزمنيّــة،  إن 
ـــى كـــل حـــال ـــى نقـــيض التطـــور العلمـــّي –والتطـــور األدّيب . التوصـــيل عل  ال يقـــّوض بعـــضه بعـــًضا، – عل

لبيد واملتنـيب وأبـو متـام وشـوقي وغـريهم مـن كبـار الـشعراء علـى : قالهفقصائد الشعراء احلداثيني ال دم ما 
امتداد األزمنة، وكذلك األمر حني تظهر أجناس شعريّة جديدة، مل توقف املوشحات وال الشعر التفعيلّي 

ومهمــا . قــصيدة النثـر أن حيطّـم األشــكال الـشعريّة املوزونـةت مـن سـريورة القــصيدة العموديّـة، وال اسـتطاع
تقاليــد حتمــل يف ثناياهــا مــن "  الفنّيــة تبقــى يف الــشعر  الــشكول، أو تباينــت الــرؤى الــشعر واختلفــتتطــور

، ومن احلوار الدائب بـني الثابـت اإلضافةعناصر االستمرار بقدر ما حتمل من عناصر التجدد وإمكانات 
إن : ا نــستطيع أن نقــول، ولــذ )٢(" منهــا واملتغــري فيهــا يكتــسب املــسار األديب قدرتــه علــى التنــامي والتطــور

  . التيارات الشعريّة تتعايش ويؤثر بعضها يف بعض، دون أن يكون واحًدا منها بديًال أبديا عن غريه

 اصـــطالح منقـــول عـــن الغـــرب، وهـــو تيـــار فكـــري وأديب وفـــين عـــام  modernism  شـــعريةالحداثـــة إن     
  البحـث عـن العـامل اخلـاص للعمـل الفـين جوانب فنيـة تكمـن أهـم مساـا يف) يف ِشّقه الشعرّي ( يتضمن 

، وهلذا متيل األعمال الفنية احلداثية إىل رؤية العامل رؤية يكون مطابقا للواقع مطابقة حرفيةالذي جيب أال 
ــام  وتعــدد وجهــات النظــراخــتالف ، وال متــانع مــن تعــدد الــرؤى و فككــة علــى غــري مــا هــو مــألوف منطقي

كمـــا أن التيــار احلــداثي يطــرح وعيـــًا أشـــد تيقظــا لعمليــة البنــاء الفـــين ،  )٣(جتــاه الــشيء الواحــد التــأويالت 
                                                

  ). سبق ذكره  (١٠٠: نبيل علّي، ص. ، دلثقافة العربّية وعصر المعلوماتا )١(

  ١٨٤: ، ص)هـ  ١٤٠٤ – م ١٩٨٤( حممد فتوح أمحد ، دار املعارف ، القاهرة، الطبعة األوىل . ، دواقع القصيدة العربّية )٢(
الـشركـــة حممـد عناين،:  د ،المـصطلحات األدبيـة الحديثـة ، دراسـة ومعجــــــم: يف modernism  )الحداثـة ( : انظـر مـادة )٣(

   ٥٦ و ٥٥:  هـ،  ص ١٤١٧ –م ١٩٩٧العاملية للنشر ـ  لوجنمان، الطبعة الثانية لسنة رية صامل
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ــة العمــل وتعزيزهــاوتقنياتــه ؛ فثمــة إصــرار  ، وعــدم اخلــضوع إلغــواء التبليــغ املباشــر لرســالة علــى إبــراز مجالي
لـى ؛ ألن هذه اجلوانب الفكرية إذا هيمنت عو أخالقية ُمَغلــفة بغالف فينفكرية تتضمن قيما اجتماعية أ

قـسر العمــل الفـين علــى خــدمتها حتـل هــي موقـع الــصادرة ؛ ُحماولــًة صــوا لت" العمـل الفــين فـسوف تــشده
ــة ؛ رغــم أنــه سيفــصح عــن هــذه القــيم بالــض ، إن رورةبــدال مــن أن يكــون حــرا يف خلــق تــشكيالته اجلمالي

    . )١("االعرتاض يقوم عندما تعد هذه القيم هي القيم املهمة اليت متنح العمل الفين هويته

قــد ال تنطبــق  يف هــذه الدراســة، ومــا أوردنــاه فيهــا الفيــسُبكيّ الــشعر  نــصوص إن أغلــب مــا طالعنــاه مــن  
متاًمـا، ا نـصوٌص تقليديّـة إ:  هذه الشروط الفنّية احلداثّية اليت ذكرا آنًفا، على أننا ال نريُد أن نقولعليه

ـــةحدا إـــا نـــصوص – بطبيعـــة احلـــال –: وال نريـــد أن نقـــول  وإذا أردنـــا لدراســـتنا أن تكـــون موضـــوعّية ،ثّي
  .منهجّية فليس يف وسعنا إطالق األحكام الشمولّية العامة

 إىل دراسـات إحـصائّية – بالفعـل – إن قولنا بأن االجتاه العام ألشعار الفيـسبوك اجتـاه تقليـدي حيتـاج    
طالعنـا بالفعـل بعـض النـصوص الـيت مقننة ومنضبطة قد ال يتسع هلا نطاق هذا البحث، وال ننكر أننـا قـد 

تنطبـــق عليهـــا شـــروط احلداثـــة مـــن حيـــث فـــرادة الرؤيـــة والعنايـــة بتحقيـــق قـــدر كبـــري مـــن االنزيـــاح واـــاوزة 
ــة  ــة التأويــل علــى أكثــر مــن وجــه، لكــن هــذه النــصوص احلداثّي  وفــق رؤيــيت ومطــالعيت –للمــألوف، وقابلي

أما النصوص التقليديّة اليت تنقض . ًال مع اجلماهري هي النصوص األقل واألندر واألقل تفاع–الشخصّية 
  .  أن تكون اجتاًها قويًا بارزًا ال ختطئه العني– يف تصورّي –احلداثة فيصح من 

 علــى الرؤيـة الشخــصية احملــض، لكنــين أحـسب أن طبيعــة ظــرف التلقــي – يف هــذه الفرضــّية – وال أعـّول 
مــن شــأنه أن يتــيح ) فيــسبوك خــصوصا اعي عمومــا، و اقــع التواصــل االجتمــيف مو ( التكنولــوجي احلــديث 

ــه علــى األخــص أن تكــون األكثــر شــيوًعا، فمــن شــأن هــذه املواقــع  ــة من للتيــار احملــافظ وللجوانــب التقليدّي
التواصلّية أن تكون مع اجلمهور العريض اجتماعيا يف قضاياه اإلنسانّية علـى املـستوى الفـردي واجلمـاعي، 

مل، إا من خالله أن حتقق رؤيتها اجلمالّية من منظور أليف ال يقيم قطيعة مع العاومن مث ميكن للتقليديّة 
ــة قائمــة علــىرؤيــة تتــوازى مــع وظيفــة  ــة فهــي يف ســعي دائــم ). التواصــل :( فيــسبوك، ألــا رؤي أمــا احلداث

عبـري حماولـة متواصـلة للخـروج عـن طـرق الت"ومتجدد للكشف عن العامل، وهو كشف غري متنـاٍه أبـًدا، إنـه 
الــسائدة واملــستقرّة، تلــك الــيت أصــبحت قوالــب وأمناطــا، والــسعي إىل ابتكــار طــرق جديــدة تعطــي الواقــع 

اجلمـاهري، بينمـا :  التقليـدّي هـو شـعرالفيسُبكيّ إن الشعر : ولذا ميكن أن يقال . )٢("طابًعا إبداعيا حركيا
  . ا خنبويا يستهدف مجهورًا خاصايظل شعرً ) فيسُبوك حىت وإن ُنشر على صفحات ( الشعر احلداثّي 

                                                
ـــل القـــارئ العـــام )١( ـــة ، دلي ـــة الحديث ـــة والنقدي ــــة، مرييـــت للنـــشر ،  حممـــود العـــشريي،االتجاهـــات األدبي ، القـــاهرة ، الطبعـــة الثـاني

  ١٨٢: ص هـ، ١٤٢٣ -م٢٠٠٣
  ٢٨٧: هـ ، ص١٤٠٣ –م ١٩٨٣، دار العودة، بريوت، الطبعة الثالثة، )س أدوني( ، على أمحد سعيد إسرب زمن الشعر )٢(
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  : على أن مظاهر نقض احلداثة اليت رصدا الدراسة تتمثل فيما يلي

 مــن خـالل مقــاطع الفــديو املنـشورة علــى صــفحاته للـشعراء أثنــاء إنــشاد اسـتدعاء التلقــي الــسماعيّ  -١
بـادئ النقديّـة املوروثـة يراعون امل)  من شعر مكتوب – أيضا –وفيما ينشرونه ( قصائدهم، وهو يف ذلك 

يتجنب اإلشارات البعيـدة، واحلكايـات " األصيل اليت تضع يف اعتبارها الشفويّة، فيكون على الشاعر أن 
، )١(" وأن يستعمل من ااز ما قارب احلقيقة، ومن االستعارات ما يليـق باملعـاىن،الَغِلَقة، واإلمياء املشكل

، وعـدم اإليغـال شـرة إىل املبا، وُجلهـا مييـلُ مناذج خمتلفـة سـبق ذكرهـاوهذا كله يبدو جليا فيما عرضناه من 
، وهذا بالقطع منـاٍف متاًمـا للـشعر احلـداثي الـذي ينـزاح عـن الـسائد واملـألوف، ويـستغلق علـى ..يف ااز 

 مــع القــارئ بــسبب إشــاراته الِغلقــة املــــُبهمة، فاملوضــوع التقليــدّي واضــح املعــامل، قابــل للتــصّور واالتــصال
املتلقــّي بــشكل جلــّي واضــح، أمـــا املوضــوع يف الــشعر احلــداثّي فهــو حيـــاول أن حيقــق اتــصاله مــن خـــالل 

فالعناصر التصويريّة عناصر اتصالّية ألا حتيـل إىل العـامل اخلـارجّي، بينمـا هـي انفـصالّية ألـا يف ! انفصاله
    .)٢(ولتكوينها العام حتيل إىل ذاا وتشكيلها اجلماّيل يف املقام األ

 )٦(، واملـساجالت الـشعريّة)٥(، واملـدح)٤(، واهلجـاء)٣(، كالرثـاء إلى األغراض الشعريّة القديمـةالعودة -٢

وهي مبثابة رسـائل أدبيـة شـعريّة يتبادهلـا اإلخـوان واألصـدقاء مـن األدبـاء، شـاعت  اليت تعرف باإلخوانيات
ي، والتهـــــاين واملالطفـــــة، واالسرتضـــــاء، كالتعـــــاز : وازدهـــــرت يف العـــــصر العباســـــي، وهلـــــا غايـــــات عديـــــدة

، )التواصــل االجتمــاعي(  ، وكــل هــذه األمــور تــدخل يف أبــواب مــن )٧( إخل...واالســتعطاف، والــشكوى 

                                                
، منــشأة املعـــارف حممــد زغلــول ســالم. حتقيــق د، ) م ٩٥٦ -  هـــ٣٢٢ت(حممــد بــن أمحــد بــن طباطبــا العلـــوى / عيــار الــشعر )١(

   ١٥٨: ص ، )دون تاريخ ( باألسكندرية، الطبعة الثالثة، 
  ٤١٥: هـ ، ص١٤١٦ –م ١٩٩٦ اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ل،صالح فض. أساليب الشعريّة المعاصرة، د )٢(
: م، املوافــق٢٠١٥/ ٢٣/١ يف رثــاء امللــك عبــد اهللا،:  منــصور دمــاس علــى صــفحته يف:انظــر قــصيدة نــشرها الــشاعر الــسعوديّ  )٣(

  :  راجع الرابط التايلهـ،٢/٤/١٤٣٦
100002105702821=id&767637469983103=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https 

ألولئــك الـــذين  ِهَجــاء ِبقَلِمــي و إلقــائي" : عبــد الــرحيم زينــو علـــى صــفحته الشخــصية، عنوانــه: لــشاعر الفلــسطيينلانظــر فــديو  )٤(
  : هـ ، راجع الرابط التايل١٢/١١/١٤٣٦: ، املوافق٢٠١٦/ ٨/ ١٦: ، يف"  َعقالً ميتلكواَسانَاً وَمل  لِ امتلكوا 

521627428032212/videos/927.mahmoud.alprince/com.facebook.www://https/ 
أخبــار أئمــة : إبــراهيم الــسماعيل لقــصيدته يف مــدح الــشيخ الــسديس ، نُــشرت علــى صــفحة: فــديو إلقــاء الــشاعر الــسعوديانظــر  )٥(

  : هـ، راجع الرابط التايل١٢/٧/١٤٣٧:  م، املوافق٢٠/٤/٢٠١٦: احلرمني، يف
1723296287912154/videos/11sudais/com.facebook.www://https/  

ــــشرها الــــشاعر العراقــــي )٦( ــــاريخ: انظــــر مــــساجلة شــــعرية اشــــرتك فيهــــا أربعــــة شــــعراء، ون : علــــي الــــسندي علــــى صــــفحته اخلاصــــة، بت
 : هـ، راجع الرابط التايل١٧/١١/١٤٣٧: ، املوافق٢١/٨/٢٠١٦

1039959006125003/posts/alsendy.ali/com.facebook.www://https  
ـــات: راجـــع مـــادة )٧( ـــي القـــديم: ، يفإخواني ـــصطلحات النقـــد العرب ـــة لبنـــان، الطبعـــة األوىل، . ، دمعجـــم م أمحـــد مطلـــوب، مكتب

  ٥٥: م، ص١٤٢١ -م٢٠٠١
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يتخلى عن احلادثة، فهناك تنافر بـني احلـدث والـشعر، : " ، أما الشعر احلداثّي فهو"احلدث " وتقوم على
، والـشعر أقـل أنـواع الفنـون حاجـة إىل ...رها ثباتًـا ودميومـةوعلى الشاعر أن يتناول من مظاهر العصر أكث

  . )١("الزمان واملكان

، وقــد بــدأت احلداثــة الــشعريّة العربّيــة يف  وفــرة الــشعر العمــودّي القــائم علــى وحــدة الــوزن والقافّيــة-٣
 مـن القيـود أواخر األربعينيات بالثورة على الشعر العمودّي، على اعتبار أن الوزن العروضي يتضمن الكثري

أن إمكانــات الــشكل اجلديــد كانــت مــن " الـيت حتــد مــن اإلبــداع، وبــدا للــشعراء بعــد شــوط مــن التجريــب 
الــوفرة والتنــوع حبيــث مسحــت للــشاعر املعاصــر باســتغالل طاقتــه التعبرييــة والتــصويرية واملوســيقية يف ســخاء 

علـى " رف بقـصيدة النثـر، الـيت تعمـل ، مث بـدأت الثـورة جمـدًدا علـى املوسـيقية مـن خـالل مـا يُعـ)٢(" وحرية
ـد بقيّـة إمكانـات التعبـري  عامل األساسّي يف التعبري الشعرّي، وهو األوزان العروضـّية، دون أن ُجتم

ُ
تعطيل امل

، فهي تتميـز بنـسبة كبـرية مـن االحنـراف النحـوي، والكثافـة، والتـشتت النـاجم ..يف أبنيتها التخيلّية والرمزيّة
ـــة )٣(" لعقـــد املوســـيقيّ أساًســـا عـــن انفـــراط ا ، وقـــصيدة النثـــر هـــي طفـــرة مـــن طفـــرات قطيعـــة الثـــورة احلداثّي

ر اختالفه مع التيااإلعالن عن " وخنبويتها، فمن مربرات حتطيم الشاعر احلداثّي للوزن العروضّي الرغبة يف 
ــا الــوفرة الــوافرة يف اســتخدام الــشعر العمــودي . )٤(" اإلبــداعي  الــسائد واغرتابــه عنــه املــوزون املقفــى فــال أم

أحــــسبها إال نوًعــــا مــــن التواصــــل الوجــــداين مــــع الــــرتاث، وإعالنــــا عملــــّي لالنتمــــاء، علــــى األخـــــص يف 
  . املوضوعات اليت تُعترب امتداًدا للموروث يف األغراض الشعريّة القدمية

منهـــا ظهـــرت العنونـــة الـــشعريّة بقـــوة يف مطـــالع القـــرن العـــشرين، ألســـباب عديـــدة   :إهمـــال العنونـــة -٣
ضرورات نشر القصائد يف الصحافة، والتأثر بـالغرب، وتقليـد األجنـاس األدبيـة األخـرى كالقـصة والروايـة، 
وازدادت العنونــة قــوة مــع ميــل القـــصيدة احلديثــة للوحــدة العــضوية وحاجتهـــا إىل عنــوان يعــّرب عــن فكرـــا 

 عـن احلاجـة التـسويقّية يف العـصر العامة، إضافة إىل احلاجة إىل جذب القارئ وفتح شهيته للقراءة، فـضالً 
، ومـع ظهـور التيـار احلـداثي زادت احلاجـة إىل العنونـة، )٥(احلديث اليت اقتضتها ظهور املطـابع ودور النـشر

ـــة يف  ـــأويلي للقـــصائد املوغل ـــواب إقامـــة التـــصّور الت ـــا مـــن أب ـــاوين مـــدخال للقـــراءة، وباب فقـــد أصـــبحت العن
  . )٦( مراتب اليقني اليت جتمع شتات النصاإلغراب وااوزة، ألن العنوان هو أول

                                                
 ). سيق ذكره  ( ١٠: ، أدونيس، صزمن الشعر )١(
 ). سبق ذكره ( ، ٥١: حممد فتوح أمحد، ص.  دلقصيدة العربّية،واقع ا )٢(
 )سبق ذكره (  ٤٣٣: صالح فضل، ص.  دأساليب الشعريّة المعاصرة، )٣(
  ٤٤٨ص السابق،  )٤(

دار العلـوم، جامعـة القـاهرة، في الشعر العربي المعاصر، دراسـة فـي عالقتـه بالبنيـة الـشعريّة،  العنوان :رسالتنا للدكتوراهراجع  )٥(
    ٤٨ – ٣٨: ، ص)غري منشورة (  م، ٢٠١٠ - هـ١٤٣٠

   ٢٣٩: ص: السابق المرجع  يفالعنوان وتماسك النص الشعري: راجع فصل )٦(
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، ألنــه كــسّية، إذ يكــون العنــوان ُمبهًمــا للــنص الــشعريّ علــى أن العنــوان يف بعــض األحيــان يقــوم بوظيفــة ع
  . )١(يدفع إىل تأويل القصيدة الواضحة تأويًال خمتلًفا إذا ما مت ربطها بعنواا 

 العنــاوين متامــا، فتــأيت القــصيدة الطويلــة غفــال مــن ة تغفــلالفيــسُبكيّ   ونقــًضا لــذلك نــرى بعــض القــصائد 
، وليس األمـر مقـصورًا علـى القـصائد الطويلـة، وإمنـا )وهي أحوج للعنوان لربط أفكارها املتعددة ( العنوان 

وبعض القصائد تنحـو منحـى الـشعر الرتاثـي القـدمي، فتـذكر  ، )٢(باتت املقطوعات القصرية أيًضا بال عنوان
خــي : ظــروف إنــشائها يف مطلعهــا عوًضــا عــن العنــوان، كمــا يف قــصيدة للــشاعر الليــيبمناســبة القــصيدة و 

 يــــسمى بعمليــــة هــــذه القــــصيدة قلتهــــا عنــــدما أحرقــــوا املطــــار حتــــت مــــا: " زنتــــان، الــــيت جــــاء يف صــــدرها
وراق برهة من الزمن فوجدا ونفضت عنها الغبار وأخرجتها للنور فأمتىن أن ألوكانت مركونة بني ا)قسورة(

   .)٣(":فقلت وباهللا التوفيق..ل إعجابكمتنا

   ويف ايـة هـذه الدراســة بـدا لنــا أن الـشعر املنــشور علـى موقـع فيــسبوك يتجـه بقــوة إىل إحيـاء التقليديّــة، 
مركز حتويل – إذاك –تـََواُءًما مع طبيعة قناة التلقّي ودورها، ومتاشًيا مع املتطلبات االجتماعّية، وهو حياول 

لقد ،  بعد تصّدر احلداثة الشعريّة للمشهدحنو  التقليديّة والكالسيكّية اليت طال ميشهاة الصدارة والرياد
أثـر  ) النخبويّـة ( كان لإلقصاء الذي لعبته املؤسسة األدبّية علـى النـصوص الـيت ال ترتقـي لتحمـل صـفة " 

 حـول أحقيـة قيـادة –  أساًسـا–، وهو صراع يـدور )اهلامشّي، الشعّيب /النخبوّي ( كبري يف بعث الصراع 
 يف – اآلن –وال شـك أن الكالســيكيني . )٤("  إىل تغــري املعادلـة – فيمـا بعـُد –ومتثيـل اتمـع، ممــا أدي 

ــة، وال  ــع أن يُفــضي إىل جتديــد مّتــزن، حيــافظ علــى القــيم الفنّي ــاء والبعــث الــذي يـُتَـَوّق طــور مــن أطــور اإلحي
  . يغفل عن الدور االجتماعّي املؤسسّي للشعر

  .                                                                 هذا وباهللا والتوفيق، ومنه العون السداد 

   

 

  
                                                

  ١٤٢: ص: املرجع  السابقيف بإبهام العنوان للنص الشعرّي راجع الفصل اخلاص  )١(
 . ىل كوا ال حتمل عنواناالشعريّة يف اية البحث، وستجد الكثري من القصائد اليت أشرنا إراجع قائمة املصادر  )٢(
 أنــه اســـم مــستعار، وقـــد – طبعــا –باللهجـــة العاميــة الليبيــة، والظـــاهر ) أخــو زنتــان ( زنتــان اســم مدينـــة ليبيــة، وخــي زنتـــان أي  )٣(

وهـــذه القــصيدة منــشورة علــى الـــصفحة . راســلت الــشاعر طالبــا امســه احلقيقـــي، لكــين مل أتلــق منــه ردا حـــىت كتابــة هــذه الــسطور
  : هـ، راجع الرابط التايل١٤٣٦/ ٨/ ٢٣: م ، املوافق١١/٦/٢٠١٥: شاعر بتاريخالشخصّية لل

pn&000074966150951=id&1595093967417142=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https
story=ref  

  ). سبق ذكره  ( ١١٠: ص، فويضل عدنان، خطابات الفايسبوك وخطابات المثقف،  )٤(
  



 ٨٤٠

  

  

  

  

  

  

  

  ُملَحُق الصور                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٤١

   ∗) ١(نموذج رقم                                        

  

  

 
 

                                         

  

  

  

  

  

  

                                                
∗  راجع الرابط التايل هـ ١٤٣٧ / ١١ / ١٤:  م ، املوافق ٢٠١٦ / ٨ / ١٨ :  يفا الشاعرة على صفحتها الشخصّيةنشر ،  : 

1210299818990695/posts/1hmikati/com.facebook.www://https  
  



 ٨٤٢

   ∗) ٢(نموذج رقم                                        

  

  ∗ ∗) ٣(نموذج رقم                                        

  
  
  

                                                
   :، راجع الرابط التايل٧/١٢/١٤٣٧، املوافق ٢٠١٦/ ١٠/٩: نشرها الشاعر على صفحته الشخصية بتاريخ ∗

100006615585806=id&1827722034124965=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https  
  

  
∗ ∗

   :، راجع الرابط التايل٩/١٢/١٤٣٧، املوافق ٢٠١٦/ ١٢/٩: نشرها الشاعر على صفحته الشخصية بتاريخ  

story=pnref?5110993455112408/posts/almhddy/com.facebook.www://https  
  

  
  



 ٨٤٣

   ∗) ٤(نموذج رقم                                        

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  :  ھـ ، راjk اNGاef اWGLdG ١٤٣٦ / ١١ / ٢٩: م اC^Gا@[ ٢٠١٦ / ٩ / ٢:   نشرها الشاعر على صفحته الشخصية بتاريخ ∗

10150235489439903.369643..a=set&10154566093669903=fbid?php.photo/com.facebook.www://https
1=permPage&3=type&582219902  



 ٨٤٤

   ∗) ٥(نموذج رقم                                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : ، راجع الرابط التايل هـ ١٤٣٥ / ١ / ٢٨:  ، املوافق٢٠١٣ / ١٢ / ٢ :  نشرها الشاعر على صفحته الشخصية بتاريخ ∗

10151332574101056.434854..a=set&10151890466376056=fbid?php.photo/com.facebook.www://https

3=type&535961055  ضلي يتبعها يف مجيع شعره املنشور على فيسبوكوهذه الكتابة اخلطّية مسة أسلوبية من مسات حممد فا  

  



 ٨٤٥

   ∗) ٦(نموذج رقم                                        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :  ھـ ، راjk اNGاef ا١٤٣٧WGLdG / ٩ / ٢٣: ،اC^Gا@[٢٠١٦ / ٦ / ٢٩  :  NOVھL اd89; IJ= N=LOG{ اLdf 7FTYOGر|} ∗

399556286766903.91338.1000.a=set&1041241809265011=fbid?php.photo/com.facebook.www://https
theater&3=type&01376060204  

  
  



 ٨٤٦

   ∗) ٧(نموذج رقم                                        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  :  الرابط التايل، هـ١٤٣٦ / ٤ / ١٤: ، املوافق م ٢٠١٥ / ٢ / ٤ :  NOVھL اd89; IJ= N=LOG{ اLdf 7FTYOGر|} ∗

10151793418251838.107374.a=set&10153059992911838=fbid?php.photo/com.facebook.www://https
1=permPage&3=type&1826.710811837  
  
  



 ٨٤٧

   ∗) ٨(نموذج رقم                                        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : هـ ، راجع الرابط التايل١٤٣٣/ ٣/ ١:  م، املوافق٢٠١٢ / ٨ / ٢٥ على الصفحة الشخصية للشاعر يف نشرت   ∗

1584794587325.2083191.1459579.a=set&4303742199316=idfb?php.photo/com.facebook.www://https
1=permPage&3=type&288  
  
  
  



 ٨٤٨

   ∗) ٩(نموذج رقم                                        

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
على صفحته املقطع الشعري مصحوبا بالفديو الشاعر  نشروقد . األداء الصويت ملقطع الفديو لعزام الرفاعّي، واملونتاج لرحيانة ∗

  : لتايلهـ ، راجع الرابط ا١٤٣٧/ ١١ / ٣٠ املوافق ٢٠١٦/ ٩: ٣٠الشخصية يف 

10154568099434903/videos/www.dr/com.facebook.www://https/  
  
  
  



 ٨٤٩

   ∗) ١٠(نموذج رقم                                          

  

  
  
  
  

                                                
  : هـ ، راجع الرابط التايل١٤٣٧/ ٨/ ٧: م، املوافق٢٠١٦/ ٥/ ١٢نشرها الشاعر على صفحته الشخصية يف     ∗

841225227=id&10156914066435228=fbid_story?php.permalink/com.facebook.www://https  
  
  
  



 ٨٥٠

   ∗) ١١(نموذج رقم                                        

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  : يلهـ، راجع الرابط التا٨/١/١٤٣٧، املوافق م ٢٢/١٠/٢٠١٥: نشرها الشاعر على صفحته الشخصّية بتاريخ ∗

10201562525560226.107374.a=set&10204996309282673=fbid?php.photo/com.facebook.www://https
1=rmPagepe&3=type&1825.1090126795  
  
  
  



 ٨٥١

   ∗) ١٢(نموذج رقم                                        

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                
املقطع الشعري مصحوبا الشاعر  نشروقد . األداء الصويت ملقطع الفديو بصوت الشاعر نفسه، ومل يـُذكر اسم صانع الفيلم، ∗

  : م، راجع الرابط التايل١٤٣٦ / ١١/ ١٠:  املوافق٢٠١٥/ ٨/ ٢٥على صفحته الشخصية يف بالفديو 

10154539278639903/videos/www.dr/com.facebook.www://https/  
  
  



 ٨٥٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  املصادر واملراجع                                 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥٣

 المصادر الشعريّة )   أ                                  ( 

   ∗فيسبوك : القصائد الشعريّة المنشورة على موقع:  والً                  أ

  ): بال عنوان( ، آدي ولد آدب -١
 هـ٢١/١١/١٤٣٧: م، املوافق٢٥/٨/٢٠١٦

.permalink/com.facebook.www://https
&1192087580850514=fbid_story?php

155815837811032=id  
 

): لسديسيف مدح الشيح ا( ، إبراهيم السماعيل -٢
 هـ١٢/٧/١٤٣٧:  م، املوافق٢٠/٤/٢٠١٦

v/11sudais/com.facebook.www://https
1723296287912154/ideos/  

 

  : )املستحيل( ،  أحمد غراب- ٣ 
  هـ١٤٣٧ / ٩ / ٢٣: ،املوافق٢٠١٦ / ٦ / ٢٩

?php.photo/com.facebook.www://https
3995.a=set&1041241809265011=fbid

56286766903.91338.10000137606020
theater&3=type&4 

  ). بال عنوان ( ،  أحمد مجدي قطب- ٤
  هـ١٤٣٤ / ٥ / ٩ م املوافق ٢٠١٣ / ٣ / ٢١ 

post/qotp.a/com.facebook.www://https
10200690908853623/s      

  )بال عنوان (  أسامة المحوري،- ٥
 هـ١٤٣٣/  ٨/ ١١: م ، املوافق ٢٠١٢ / ٧/ ١ 

.permalink/com.facebook.www://https
i&481331588584558=fbid_story?php

100001231647528=d  
 

   )قلت أصف احلال عندنا ( ،  أسامة شفيع- ٦
 هـ،٢/١٢/١٤٣٧: م، املوافق٢٠١٦/ ٥/٩

sh.ossama/com.facebook.www://https
581961448657543/posts/afie  

 

  ) كي ال مييل الكوكب( ،  جاسم الصحيح- ٧
 هـ ،١٤٣٤/ ٤/٣: م، املوافق٢٠١٣/ ١/ ١٦ 

33/groups/com.facebook.www://https
45306670/permalink/1744193557403

1425151/  
 

  ):بال عنوان  (  خي زنتان،- ٨
 هـ١٤٣٦/ ٨/ ٢٣: م ، املوافق١١/٦/٢٠١٥ 

.permalink/com.facebook.www://https
&1595093967417142=fbid_story?php

story=pnref&100007496615095=id  
 

  ):حدث العيد فقال( ،  سعد الغريبي- ٩
 ٢٠١٤ /٧/ ٢٨:  هـ ، املوافق١٤٣٥/ ٩ / ٢٩ 

54/groups/com.facebook.www://https
66923203/permalink/9405618469810

6487167/ 

  : )بال عنوان ( ،  سوسنة داوودي-١٠
 هـ،٢٦/١٠/١٤٣٧م، املوافق ١/٨/٢٠١٦

ne.damaat/com.facebook.www://https
689535137861110/posts/esan  

 

  : )إىل أرواح شهدائنا( ،  عبد الحميد الهويشي-١١
 هـ ،١٤٣٥ / ٩/ ١٤: م، املوافق ٢٠١٤/ ٧/ ١٢ 

38/groups/com.facebook.www://https
59773267/permalink/0874775362569

0343444/ 

                                                
ــا للرتتيــب اهلجــائّي ألمســاء الــشعراء مــع أن الكتــب مدرجــة وفًقــا للرتتيــب اهلجــائّي الســم الكتــاب، وذلــك ألن بعــض  ∗  رُتـَبــت القــصائد وفًق

 .  إىل صفحة الشاعر من خالل امسهالقصائد غري معنونة، فضالً عن سهولة الوصول 



 ٨٥٤

  : )بال عنوان ( ،  عبد الحميد محمد العمري- ١٢
 هـ١٤٣٣/ ٣/ ١:  م، املوافق٢٠١٢ / ٨ / ٢٥

?php.photo/com.facebook.www://https
1584794.a=set&4303742199316=fbid

3=type&587325.2083191.1459579288
1=permPage& 

  :  "ِهَجاء ِبقَلِمي " ،  عبد الرحيم زينو-١٣
 هـ١٢/١١/١٤٣٦: ، املوافق٢٠١٦/ ٨/ ١٦

m.alprince/com.facebook.www://https
52162742803221/videos/927.ahmoud

2/  
 

  : ) خربشة (  علي السندي، -١٤
  هـ٩/١١/١٤٣٧: م، املوافق٩/٨/٢٠١٦

  : مساجلة شعرية
 هـ١٧/١١/١٤٣٧: ، املوافق٢١/٨/٢٠١٦

alsendy.ali/com.facebook.www://https
1029389387181965/posts/  

  
/alsendy.ali/com.facebook.www://https

1039959006125003/tspos  

 

  : )يا حبييب ( ،  فكري ناموس-١٥
 هـ١٤٣٦ / ٤ / ١٤:  م ، املوافق٢٠١٥ / ٢ / ٤

?php.photo/com.facebook.www://https
101.a=set&10153059992911838=fbid

51793418251838.1073741826.710811
1=permPage&3=type&837 

  :فوزي اللعبون-١٦
 / ١١ / ٢٩: م املوافق ٢٠١٦ / ٩ / ٢: )جنون احلب ( 

   هـ١٤٣٦
/ ١١ / ٣٠ املوافق ٢٠١٦/ ٩: ٣٠: )بال عنوان (

  هـ١٤٣٧
 / ١١/ ١٠:  املوافق٢٠١٥/ ٨/ ٢٥: )بال عنوان (

 م١٤٣٦

?php.photo/com.facebook.www://https
101.a=set&10154566093669903=fbid

50235489439903.369643.582219902
1=ermPagep&3=type&  
  

vi/www.dr/com.facebook.www://https
10154568099434903/deos/  

  
  

vi/www.dr/com.facebook.www://https
10154539278639903/sdeo/ 

  : )بال عنوان ( ، قاسم سهم الربيعي -١٧
 هـ ١٢/٧/١٤٣٧:  املوافق٢٠١٦/ ١٠/٩

.permalink/com.facebook.www://https
&2496518277220341=fbid_story?php

100006615585806=id 

  : )بال عنوان ( ، محمد المهدي - ١٨
 هـ ٩/١٢/١٤٣٧: م، املوافق١٢/٩/٢٠١٦

almhd/com.facebook.www://https
pnre?1124085110993455/posts/dy
story=f  

 

   محمد حماسة عبد اللطيف،-١٩
  : ) إىل شيخ العربية، سعد مصلوح ( 
  هـ ٢/٢/١٤٣٢:  م املوافق٢٠١٣ / ١٢ / ٦

.permalink/com.facebook.www://https
&1395042360741642=fbid_story?php

100007076743373=id  
 

  : )هجر مجيل ( ،  محمد فاضلي-  ٢٠
  هـ١٤٣٥ / ١ / ٢٨:  ، املوافق٢٠١٣ / ١٢ / ٢

?php.photo/com.facebook.www://https
101.a=set&10151890466376056=fbid

51332574101056.434854.535961055
3=type&   



 ٨٥٥

  يعقوب،  محمد - ٢١
  :حرق مستشفى جازان العام

   هـ١٤٣٦ / ٣/ ٢: م، املوافق٢٠١٥ / ١٢ / ٢٤ 
  :)بال عنوان ( 
  هـ،٢١/٧/١٤٣٧م املوافق ٢٩/٤/٢٠١٦  

  
  
p/mohyag/com.facebook.www://https

1021032341291705/osts  
  
  
p/mohyag/com.facebook.www://https

1101883499873255/osts  
 

  : )بال عنوان ( ،  محمود عثمان-٢٢
 هـ ١٤٣٧/ ٨/ ٧: م، املوافق٢٠١٦/ ٥/ ١٢

.permalink/com.facebook.www://https
10156914066435228=fbid_story?php

841225227=id& 

   منصور دماس مدكور ،-٢٣
   :م ، املوافق ٢٠١٦ / ٤ / ٨: إىل أخي أمحد البهكلي

  هـ١٤٣٧ / ٧/ ١
  هـ١٤٣٧/ ١١/ ٢: م، املوافق٢٠١٦/ ٦/٨: الوطن يقول

  : رثاء امللك عبد اهللايف 
  هـ ٢/٤/١٤٣٦: م، املوافق٢٠١٥/ ٢٣/١

.permalink/com.facebook.www://https
i&991463660933815=fbid_story?php

100002105702821=d  
 
  
.permalink/com.facebook.www://https

&1066682360078611=fbid_story?php
100002105702821=id  

  
.permalink/com.facebook.www://https
i&767637469983103=fbid_story?php

100002105702821=d  
 

  :)بال عنوان ( ، هدى ميقاتي  - ٢٤
 هـ  ١٤٣٧ / ١١ / ١٤:  م ، املوافق ٢٠١٦ / ٨ / ١٨

p/1hmikati/com.facebook.www://https
1210299818990695/osts  

  
  
 

  :)بال عنوان  (  ياسين عبد العزيز،-٢٥
 هـ ٨/١/١٤٣٧م ، املوافق ٢٢/١٠/٢٠١٥ 
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  الدواوين الورقّية  : ثانًيا

   م١٤٠٩ –م ١٩٩٨دار الساقي، لندن، الطبعة األوىل ، ، بـَُلْند احليدريّ إلى بيروت مع تحياتي ) ١(

               

  

  



 ٨٥٦

  المراجع ) : ب(                                     

  كتب التراث   : أوالً                                    

خليـل حممـود : ، حتقيق) م ٩٤٨ – ه ٣٣٦ت ( ، أبو بكر حممد بن حييي الصويل تمام أخبار أبي ) ١(
  ). م ٢٠٠٨ – ه ١٤٢٩( هرة ن، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القايعساكر وآخر 

- ه ٤٥٦ت ( ، أبـو علـي احلـسني بـن رشـيق القـريواين العمدة فـي محاسـن الـشعر وآدابـه ونقـده ) ٢(
 . حممد حميي الدين عبد احلميد، اجلزء الثاين: ، حتقيق)م  ١٠٦٣

حممـد زغلـول . ، حتقيـق د) م ٩٥٦ - هــ ٣٢٢ت( حممد بن أمحـد بـن طباطبـا العلـوى ،عيار الشعر ) ٣(
 ،)دون تاريخ ( أة املعارف باألسكندرية، الطبعة الثالثة، سالم، منش

  المعاجم   : ثانًيا                                    

حممد عناين،الـشركـــة املـصرية العامليـة للنـشر ـ  : د المصطلحات األدبية الحديثة ، دراسة ومعجـــــم،  ) ١(
  هـ١٤١٧ –م ١٩٩٧لوجنمان، الطبعة الثانية لسنة 

أمحــــد مطلــــوب، مكتبــــة لبنــــان، الطبعــــة األوىل، . دمــــصطلحات النقــــد العربــــي القــــديم، معجــــم  ) ٢(
 م١٤٢١ -م٢٠٠١

   م١٩٧٤جمدي وهبة، مكتبة لبنان، بريوت، معجم مصطلحات األدب،  ) ٣(

  ثالثًا  الكتب الحديثة العربّية والُمترجمة إلى العربّية                         

أصدقاء الكتاب، القاهرة، الطبعـة : شكري عياد، منشورات: ، ترمجة داتجاهات  البحث األسلوبي ) ١(
    هـ١٤١٩ -م١٩٩٩الثالثة ، 

 أمحــد فــضل شــبلول، دار الوفــاء،  اإلســكندرية، الطبعــة الثانيــة ، أدبــاء اإلنترنيــت أدبــاء المــستقبل، ) ٢(
  ه ١٤١٩ -م ١٩٩٩

 –م ١٩٩٦اهرة،  اهليئــة العامــة لقــصور الثقافــة، القــ،صــالح فــضل. دأســاليب الــشعريّة المعاصــرة،  ) ٣(
 هـ١٤١٦

 حممــود العـــشريي، مرييــت للنـــشر ، االتجاهــات األدبيــة والنقديـــة الحديثــة ، دليـــل القــارئ العـــام، ) ٤(
 هـ١٤٢٣ -م٢٠٠٣القاهرة ، الطبعة الثـانيـة، 



 ٨٥٧

نبيـل علـّي، العـدد . ، دالثقافة العربّية وعصر المعلومات، رؤية لمستقبل الخطاب الثقافّي الَعربـيّ  ) ٥(
  ،الــــس الــــوطين للثقافــــة والفنــــون واآلداب، الكويـــــت، عــــامل املعرفــــة: لــــسلةمــــن س ) ٢٦٥ ( رقــــم

 .    م٢٠٠١  -ه ١٤٢١
أمحــد ُكـرّمي بــالل، . ، دالنزعـة الدراميّـة فــي الـشعر العربــي المعاصـر، دراســة فـي الــرؤى والتقنيـات ) ٦(

 ) م٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥(دار النابغة، القاهرة، الطبعة األوىل 
 - م ١٩٩٥ وح أمحـد، دار املعـارف، القـاهرةومتان، ترمجـة د حممـد فتـ، يوري لتحليل النص الشعري ) ٧(

 ). ه ١٤١٥
عبـد الـرمحن حـسن احملـسّين، . ، دتوظيف التقنّية في العمل الشعرّي، شعراء منطقة الباحة نموذًجا ) ٨(

 ).م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣( منشورات النادي األديب بالباحة 

 –م ١٩٨٣ العــودة، بـريوت، الطبعــة الثالثــة، ، دار)أدونـيس ( ، علـى أمحــد سـعيد إســرب زمـن الــشعر ) ٩(
  هـ١٤٠٣

، عبـاس حممــود العّقــاد، مطبعــة حجــازي بالقــاهرة ،  شــعراء مــصر وبيئــاتهم فــي الجيــل الماضــي ) ١٠(
  م١٩٣٧ – ه ١٣٥٥

ـــم الفراســـة الحـــديث ) ١١(  –م ٢٠١٢دار هنـــداوي، القـــاهرة، طبعـــة حديثـــة :، جـــورجي زيـــدان،عل
  ه ١٤٣٣

عبــد اهللا رمــضان، اهليئــة العامــة لقــصور الثقافــة، .، دعاصــرفــن األبيجــرام فــي الــشعر العربــي الم ) ١٢(
 هـ  ١٤٣٧ -م٢٠١٦القاهرة  

الـس ، عـامل املعرفـة: من سلـسلة) ١١٩( م عبد الغفار مكاوي، العدد رق.  دقصيدة وصورة، ) ١٣(
   هـ١٤٠٧ –م ١٩٨٧  الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت

 بــريوت، –، املركــز الثقـايف العـرّيب، الـدار البيـضاء فاطمـة الربيكـيّ مـدخل إلـى األدب التفـاعلي،  ) ١٤(
 . م٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧ الطبعة األوىل،

 م ١٩٨٤حممـد فتـوح أمحـد ، دار املعـارف ، القـاهرة، الطبعـة األوىل . دواقع القصيدة العربيّـة،  ) ١٥(
  هـ ١٤٠٤ –

  
  
  
  
  



 ٨٥٨

 . مقاالت منشورة في دوريات  :   ثانًيا ً                       

  ٥٠٩، الكويــت ، العـــدد مجلــة العربــي،وديــع قــسطنطني، ث وموقــف الــشعر منهــاكبــار الحــواد ) ١(
    ١٣٢: هـ ، ص١٤٢٢ احملرم – م ٢٠٠١أبريل 

ريّـا أمحـد، : ؟ اسـتطالعمواقـع التواصـل االجتمـاعي، مـا مـدى اسـتغالل المبـدع العربـّي إلمكاناتـه ) ٢(
م، ٢٠١٦ أغـــسطس ، الـــصادر يف١٠٦، العــدد )قطـــر ( ، تــصدر عـــن وزارة الثقافــة مجلــة الدوحـــة

  هـ ١٤٣٧شوال 

 . المواقع اإللكترونّية على شبكة اإلنترنيت :  ثانًيا                          

  :  على الرابط التايل،  على فيسبوك روائع الفن التشكيليّ  :صفحة )١(

360777277315251.79855.360136584045987/9.a/photos/360136584045987/com.facebook.www://https
theater&3=type?/84843121575327  

ــــايلويكبيــــديا) الموســــوعة الحــــّرة ( موقــــع  )٢( ــــرابط الت : ، صــــفحة التعريــــف مبوقــــع فيــــسبوك، علــــى ال
-note_cite9%83#D9%88%D8%A8%D%_3B8%D%A9%8D9%81%D/%wiki/org.wikipedia.ar://https

131.  

   الرسائل الجامعية غير المنشورة  : رابًعا

أمحـد ُكـرّمي حـسني ، دار سـة فـي عالقتـه بالبنيـة الـشعريّة، العنوان في الشعر العربي المعاصـر، درا ) ١(
    م٢٠١٠ -هـ ١٤٣٠العلوم، جامعة القاهرة، 

، فويـضل عـدنان، رسـالة قـدمت خطابات الفايـسبوك وخطابـات المثقـف، مقاربـة سـيميائية ثقافيـة ) ٢(
 م  ٢٠١٣زائر  قسم اللغة العربّية، جامعة مولود معمري، اجل–لنيل درجة املاجستري من كلية اآلداب 

 

  

  

  

  
  


