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املقدمة

 

الإن�سان  التي مل ت�سهم يف رفاه  التقنيات  �سهد ع�سرنا احلديث حركة ن�سطة مت�سلة من 
يف  اجلديد  الن�ص  حلركة  واملتتبع  للتجربة.  جديدة  مبكونات  اأمدته  بل  وح�سب،  املعا�سر 
ال�سعري  الن�ص  اأن  يلحظ  وقتنا،  اإىل  الهجري  الرابع ع�سر  القرن  ال�سعودية من منت�سف 
الن�ص، مبا  اأمام  اآماًدا جديدة  تتيح  تقنيات  ب�سكل لفت. وهي  التداعيات  لتلك  ي�ستجيب 

ي�سيف اإىل التجربة العربية اأبعاًدا على م�ستوى الدللة والفنية.

و�سعراء منطقة الباحة �سورة �سادقة للمنتج الإبداعي ال�سعودي وتنوعه، وهم منوذج �سالح 
الأدب  دائرة  ات�ساع  ولأن  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الأدبية يف  الظواهر  لدرا�سة عدد من 
هوؤلء  يف  الباحث  يجد  املتجددة،  الظواهر  لقراءة  حفريا  بحثيًا  عماًل  تقت�سي  ال�سعودي 

ال�سعراء منوذجا ح�سنًا لتنوع التجربة و�سموقها.

اأفق الروؤية لدى �سعراء الباحة؛ فقلما جتد منهم ال�ساعر  اأ�سري ابتداء اإىل ات�ساع    ولعلي 
املغرق يف التقليد ال�سرف، بل جتد اأغلبهم ي�سري يف موازنة واعية بني معطيات الق�سيدة 
العربية القدمية وبني الندفاع للتجديد اإىل اأق�سى حدود املمكن، اإ�سافة اإىل حترك كثري 
اإبداعية خلو�ص غمار التجريب وتعميق الإفادة من و�سائط  من �سعرائها باجتاه م�ساقات 
التقنية املختلفة يف �سناعة الن�ص ال�سعري. لذلك كله وغريه اآثَرت الدرا�سة تناول ظاهرة 

التقنية واأثرها يف ال�سعر ال�سعودي من خالل منوذج �سعراء منطقة الباحة.

  والدرا�سة تقع يف بابني وخم�سة ف�سول وعدد من املباحث، وهي تتناول توظيف ال�ساعر 
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ال�سعودي املعا�سر ـــ من خالل منوذج �سعراء منطقة الباحة- للتقنيات املختلفة يف ن�سهم 
ال�سعري يف اأفقني مهمني من الن�ص: ُيْعنى اأولهما بالت�سكيل الن�سي العام �سواء يف عتباته 
اأثر  ثانيهما  ويتناول  الن�ص.  ت�سكيل  املوؤثرة يف  احلا�سوبي  الت�سكيل  اأو يف مظاهر  الن�سية 
التقنية على بنية الن�ص ون�سيجه . والدرا�سة حتاول اأن تلم باأطراف تلك املوؤثرات التقنية 
التي اأ�سبحت جزءا من كيان الن�ص ل ميكن جتاوزه اأو غ�ص الطرف عن ح�سوره وتاأثريه. 

تقنيات   مع  ال�سعري  الن�ص  تقاطع  الدرا�سة:  هذه  تتناولها  التي  التقنية  املوؤثرات  ومن 
و�سوًل  والتلفاز،  واملحمول  والطابعة   )scan(والإ�سكرن (photo shop(كالفوتو�سوب
ال�سعرية  والبطاقات    (you tube) واليوتيوب   )chat كال�سات)  اأدائية  تقنيات  اإىل 
بن  و�سالح  الع�سماوي  وعبدالرحمن  الدميني  علي   : مثل  ل�سعراء   ،)poetry card(
وعبدالرحمن  الغامدي  حم�سن  وحممد  الــزهــراين   حممد  وح�سن  الــزهــراين  �سعيد 

وغريهم. الزهراين  واأ�سماء  الزهراين  و�سريفة  �سابي 

  وتهدف الدرا�سة اإىل مقاربة وعي الن�ص املعا�سر الذي مل يعد خا�سعًا لتاأثري الكلمة فقط، 
بل اأ�سبح يقع حتت موؤثرات و�سائط متعددة كال�سوت وال�سورة واللون اإ�سافة اإىل الكلمة، 
مما يح�سن بالناقد املعا�سر اأن يفطن اإىل تاأثريها على عطاءات الن�ص يف ع�سر تت�سارع 

التقنيات احلاملة للن�ص يف التاأثري عليه.

  ومن نافلة القول اأن اأملح اإىل �سعوبة مثل هذه الدرا�سات التي حتتاج اإىل جهد م�ساعف لوعي التقنية 
اأولً، ثم مقاربتها من الن�ص ثانًيا، بيد اأْن يف اعتقادي اأن وظيفة من اأهم وظائف النقد املعا�سر تكمن 
يف ال�سعي اإىل تقدمي حركة الن�ص املعا�سر اأمام امل�سهد النقدي لقراءة مثل هذه التحولت وتوجيهها 
الوجهة التي تاأخذ بالأجيال املندفعة للتقنية اإىل اآفاق الفائدة املاأمولة. كما ُتَقّدم تلك النماذج لأجيال 
قادمة، ك�ساهد على حتولت وحركة الن�ص الأدبي املعا�سر. ومن الكتب التي اهتمت بدرا�سة هذه 
التحولت واأفادت منها الدرا�سة: كتاب ما يكل ديرتوزو�ص )ثورة مل تنته(،وكتاب �سعيد يقطني )من 

الن�ص اإىل الن�ص املرتابط(،وفاطمة الربيكي )مدخل اإىل الأدب التفاعلي(. 
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يعنى  الذي  الو�سفي  املنهج  بحثيني هما:  قد وظفت معطيات منهجني  الدرا�سة  اأن  يذكر   
الدرا�سة  اأن  اإىل  هنا  اأنبه  الن�سو�ص.ولعلي  حتليل  يف  الفني  واملنهج  الظاهرة،  بتو�سيف 
تتجاوز التق�سيمات الإيقاعية للن�ص ال�سعري التي جتاوزها امل�سروع النقدي املعا�سر، حيث 
ت�ستجلب الروؤية النقدية الن�ص املنا�سب للبحث بعيًدا عن نوع الت�سكيل �سواء كان تناظريًا 
اأو من �سعر التفعيلة اأو كان من ق�سيدة النرث. وعلى الرغم من حتفظ الباحث على بع�ص 
لتمليه  اأمامه  والوقوف  مواجهته  يجب  واقًعا  اأ�سبحت  اأنها  بيد  النرث  ق�سيدة  اإ�سكاليات  
ونقده، ل�سيما اأن حركة الن�ص ال�سعري ال�سعودي املكتوب على ق�سيدة النرث قد اأفاد من 

طاقة التقنية يف مقاربات جديدة لزمت الإ�سارة اإليها. 

 ويف اخلتام يتقدم الباحث بال�سكر هلل عز وجل على توفيقه، ثم يتقدم بال�سكر اجلزيل اإىل 
الت�سكيلي �سديق عالمي  والفنان  الأ�ستاذ علي مرزوق،  الت�سكيلي  والفنان  الناقد  كل من: 
اّلَذين قمت با�ست�سارتهما يف اأكرث من مقام فيما يتعلق بتوجيه ال�سور الت�سكيلية امل�ساحبة 
بع�ص  اأغلفة  �سناعة  اأفدت من جتربتهما يف  الدرا�سة،كما  تناولتها  التي  الن�سية  للعتبات 
الدواوين والكتب التي قاما عليها ووظفا فيها عدة تقنيات حديثة .كما اأ�سكر الأ�ستاذ ح�سن 
منطقة  ل�سعراء  ال�سعرية  الدواوين  من  بعدد  م�سكورا  اأمــدين  الذي  الزهراين  حممد  بن 
الباحة.واأ�سكر ال�سعراء الذين جتاوبوا مع دعوتي لهم واأمدوين ب�سهاداتهم ال�سعرية على 

دورهم يف �سناعة عتبات دواوينهم.

العربية  الإن�سانية وللمكتبة  للمعرفة  واأن يقدم  اأن يكون عملي مباركا وخالدا،  واأ�ساأل اهلل 
جديدا، ويفتح للمعرفة اأفقا.





الباب األول 

اأثر التقنية
يف ت�سكيل الن�ص ال�سعري ال�سعودي 
عند �سعراء الباحة
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تقدمي

اأو  التطبيق  وتعني    techno مقطعني  من  تتكون  التي  تكنولوجيا  لكلمة   تعريب1  التقنية 
اأو  الإنتاج  “اأ�سلوب  التقنية  اأن  املعجم  العلم؛ ويف  وتعني    logy والثاين  العلمي،  الأ�سلوب 

ح�سيلة املعرفة الفنية 2

والتلفاز  كالطباعة  تقنيات  مع  الن�ص  تقاطع  القادمة  مباحثها  يف  الدرا�سة  هذه  تتناول    
واأجهزة الهاتف، و�سوًل اإىل حوامل الن�ص واأدوات التلقي املختلفة التي اأثرت هي الأخرى 
يف �سناعة الن�ص كالبطاقات ال�سعرية وال�سات واليوتيوب. وهي تبداأ بتناول تاأثري التقنية 

على الت�سكيل العام للن�ص، و�سول اإىل ن�سيج الن�ص وبنائه. 

  واإذ تثور جدلية �سبه دائمة بني النقاد حول تاأثري اأدوات التقنية على العمل ال�سعري بني 
موؤيد ومتحفظ، يح�سن بنا اأن نوؤكد  بدءًا اأن التقنية مل تعد ترفًا يف العمل ال�سعري املعا�سر 
بل هي طرف فيه، اإذ اإنها فعل موؤثر يف اأدائه وتكوينه. وحتاول الدرا�سة البحث يف تاأثري تلك 
التقنية على ت�سكيل الن�ص من جهة، وتاأثريها على ن�سيج الن�ص وبنيته الرتكيبية من جهة 

اأخرى.

�سرفًا،  ذهنيًا  وجدانيًا  فعاًل  زال  ما  املعا�سر  الأدب  وهل  البدء:  يف  نت�ساءل  اأن  ولنا    
يف  املهم  بدورها  الأخــرى  هي  ت�سهم  الن�ص  ولدة  تتبع  التي  املعا�سرة  التقنيات  اأن  اأو 

1  - يظهر يل اأن مفردة تقنية معربة ومل اأجد هذا الت�سريف للمفردة يف املراجع القدمية التي عدت لها، كمرجع مقايي�ص اللغة لأحمد بن 
فار�ص، بتحقيق عبدال�سالم هارون، طبعة احتاد الكتاب العرب2003  ج1 ،�ص 395 .كما مل اأجدها يف املراجع احلديثة مثل املعجم الو�سيط، 

طبعة مكتبة ال�سروق الدولية، باإ�سراف �سوقي �سيف جممع اللغة العربية يف القاهرة، الطبعة الرابعة،1429-2008م،  �ص 88 .
2 -معجم النفائ�ص الو�سيط ،باإ�سراف اأحمد اأبو قحافة ،دار النفائ�ص ،لبنان 1428-2007، �ص 130 .
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العمل  بفل�سفة  ترتبط  التي  وال�سنعة  الطبع  نظرية  اإلينا  تعيد  جدلية  وهي  �سناعته؟! 
عمل  »كل  باأن  املطلق؛  الطبع  ينكرون  يكادون  كبارًا  نقادًا  اأن  ل�سيما  القدمي،  الإبداعي 
ي�ستطيعه  ما  كل  فيه  وبذل  اإخراجه،  �ساحبه يف  �سقي  قد  ال�سفات  متعدد  هو عمل  فني 
اإىل  الدرا�سة  ن�سعى يف هذه  الروؤية، حني  تلك  ا�ستجالب  اإيل  1 ونحن بحاجة   « من جهد 
متابعة التحولت التي مت�ص العمل الأدبي يف ظل معطيات تقنية متجددة، بدءًا من اآلت 
)اليوتيوب(،  تقنية  ال�سعري عرب  الن�ص  اإىل  وانتهاء  الن�ص،  واأثرها يف حترير  الطباعة 
نود  فاإننا  ولأجله  الكلمة.  ثم  وال�سورة  ال�سوت  اأهمها  متعددة  قدرات  على  يعتمد  الذي 
اأن نوؤكد  هنا، اأن م�سادر �سنعة الإبداع مل تعد تقت�سر على القراءة والتنقيح واملراجعة 
اأبعادًا  تاأخذ  املختلفة  التقنيات  ظل  يف  اأ�سبحت  بل  املبدع،  القارئ  اأو  ال�سمني  والقارئ 

اأخرى ل تقل اأهمية عن تلك.

  وهو بحث يعر�ص هنا، للن�ص واأثر التقنية يف ن�سيجه ويف تلقيه، ومعلوم اأن التلقي ي�سغل 
اأهمية كبرية يف ال�ستغالت النقدية املعا�سرة2. بل اإن اأمثال )ديفيد بليخ( ومدر�سته يرون 
املعنى احلقيقي للن�ص يكمن عند القارئ3                                                                              

  وهو تلق تطور كثرًيا يف ظل معطيات حركة التقنيات احلاملة للن�ص، حيث اأ�سهمت عدة 
كان  اأن  منذ  الن�ص  لأدائيات  متطورًا  امتداًدا  تعد  وهي  املعا�سر،  الن�ص  تقنيات يف حمل 
�سفاهًيا �سماعًيا حتمله الرياح كما يقول ال�ساعر الأول، و�سوًل اإىل الكتابة التي �ساعت فيما 
بعد الع�سر اجلاهلي حتديًدا، وانتهاء اإىل اأدوات التلقي املعا�سرة التي ظهرت مع  الطباعة 
واأجهزة احلا�سوب والهاتف املحمول، وما تبع ذلك من اأدوات التقنية.  ولعلي اأحرر بداية 

1-الفن ومذاهبه يف ال�سعر العربي ،دار املعارف مب�سر، القاهرة، الطبعة الثامنة ، �ص 20 .
2 -انظر مثال كتاب: ب�سرى مو�سى �سالح ، نظرية التلقي، اأ�سول وتطبيقات ،املركز الثقايف العربي ، الدار البي�ساء ،املغرب ، بريوت 

،لبنان ، الطبعة الأوىل، 2001م . وكتاب علي جعفر العالق، ال�سعر والتلقي ،دار ال�سروق، الأردن، الطبعة الأوىل، 1997م.
 ، د.ك.م.نيوتن  ،اإعداد  الع�سرين  القرن  الأدب يف  نظرية  كتاب  القارئ(،  ا�ستجابة  على  القائم  والنقد  التلقي  مقال: )نظرية   3 -انظر 

ترجمة عي�سى العاكوب ،عني للدرا�سات الإن�سانية والجتماعية، القاهرة،الطبعة الأوىل،1996م ،  �ص 231 .
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الراأي يف تلك  اجلدلية ال�سابقة التي تقوم على �سوؤال: هل توؤثر الأدوات احلاملة للن�ص على 
الن�ص ذاته، اأو اأنها اأداة ناقلة ل تاأثري لها؟! والواقع اأن الن�ص ال�سعري يتاأثر باأدوات التلقي 
تغري  التي  الروايات  بتعدد  تعاب  كانت  نعلم  كما  ال�سفاهية  فالق�سيدة  تاريخه؛  على مدى 
وجه الدللة يف الغالب، حيث كان احلفظ ي�سهم يف خرم كثري من دللتها، وي�سهم التلقي 
ال�سفاهي يف اإ�سافة اأو انتحال معان رمبا تغري روؤية ال�ساعر، وكان مثل ذلك عاماًل مهمًا يف 

ظهور ق�سية النتحال وال�سك يف ال�سعر اجلاهلي يف النقديات العربية احلديثة1.  

وحينما انتقل التلقي لطور التدوين جتاوز الن�ص ظاهرة اختالف الروايات، واأ�سبح الن�ص 
التناظري الذي تكتب به  ال�سكل  يف ظل ذلك يتمتع بعدة مميزات يف ت�سكيله، وظهر معه 
الن�سو�ص التقليدية اإىل يومنا.ومذ ظهور الطباعة وانت�سار اأدوات التعامل مع الن�ص وكتابته 
تقنيًا، بداأ حيز البناء ياأخذ اأبعاًدا اأخرى متطورة بفعل تطور وتعدد اأدوات التلقي، التي مل 
من  كثري  عند  الق�سيدة  من  كبري  بل حتول جزء  فح�سب،  الن�ص  �سكل  على  بظاللها  تلق 
ال�سعراء اإىل �سناعة تعد امتداًدا ملدر�سة عبيد ال�سعـــــــــر اأو من ميكن ت�سميتهم )حمرتيف 
�سنعة ال�سعر( اأمثال زهري ومن �سار على منواله 2 ولعل هذا هو ما ق�سد اإليه حممد عبد 
�سعرية احلداثة  املعنى يف  اإنتاج  بالًغا يف  دوًرا  الطباعة  »توؤدي ظواهر  يقول:  املطلب حني 

 .3»...

1 -انظر تف�سيل ق�سية النتحال يف كتاب: نا�سر الدين الأ�سد ،م�سادر ال�سعر اجلاهلي ، دار املعارف ،القاهرة، الطبعة الرابعة 1969م، 
�ص 478-287. 

2 -انظر من مراجع تلك املدر�سة: حممد بن لطفي ال�سباغ ، فن الو�سف يف مدر�سة عبيد ال�سعر، املكتب الإ�سالمي للن�سر،لبنان، 1983، 
مع حتفظ الباحث على ت�سميتهم بـ )عبيد ال�سعر( .

3-مناورات ال�سعرية ،دار ال�سروق ،القاهرة، الطبعة الثانية ،1417هـ،1996م  �ص 77 .
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الف�سل الأول

 العتبات الن�سية والتعالق الن�سي1 

ال�سعري املعا�سر يقول ب�سام قطو�ص:  الفعل  العتبات الن�سية يف  اأهمية  النقاد على   يوؤكد 
»وعتبة الن�ص حتيط بالن�ص وعربها تقتحم اأغوار الن�ص «2 ويقول خليل املو�سى: »العنوان 
اآلة  ب�سفته  العامل  ذلك  من  ونتلقاها  ت�سلنا  التي  الأوىل  العالقة  اأو  الأوىل  الر�سالة  اإذن 
لقراءة الن�ص ال�سعري،وباعتبار الن�ص ال�سعري اآلة لقراءة العنوان،فبني العنوان والن�ص 

عالقة تكاملية«3 .

اأن العناوين متثل »موؤ�سرا ذا �سغط اإعالمي موجه للمتلقي  اأما حممد عبد املطلب فريى 
ملحا�سرته يف اإطار دللة بعينها«4.

امل�ساحبة  الأوىل  الن�سية  العتبات  هذه  �سناعة  يف  كبريا  دورا  املعا�سرة  التقنية  وتــوؤدي 
لعناوين الدواوين املعا�سرة، و�سول اإىل تلك الف�ساءات الكتابية التي يعتمد عليها ال�ساعر 
من الإيقاعات الب�سرية والت�سكيل الكتابي والنقط و�سرع البيا�ص وال�سواد، مما تعد التقنية 

الرقمية املعا�سرة العامل الأهم يف �سيوع مثل تلك الظواهر يف الن�ص ال�سعري املعا�سر. 

1 -اأفدت يف هذه الت�سمية من كتاب د.علوي الها�سمي )ظاهرة التعالق الن�سي يف ال�سعر ال�سعودي احلديث( الريا�ص. 1992م .
2-�سيمياء العنوان )مكتبة كتانة ،اإربد،الطبعة الأوىل 2001(، �ص 45. 

3-قراءات يف ال�سعر العربي احلديث واملعا�سر )من�سورات احتاد الكتاب العرب،دم�سق2000(، �ص 73.
4-مناورات ال�سعرية )دار ال�سروق ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1417هـ، 1996 ( �ص 78-77. 
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من  بالعنوان،وكثري  تعنى  تكن  مل  التقنية  ظهور  قبل  العربية  الــدواويــن  اأن  املعلوم  ومن 
الق�سائد العربية كانت ت�سمى ب�سطر بيت اأو قافيته،اأما الدواوين املعا�سرة فقد اأ�سبح من 
التقاليد الثابتة يف التجربة اأن يقوم ال�ساعر باختيار عنوان يجهد يف اختياره ليكون معربا 
عن كلية العمل واختزال واعيا له،ثم ظهر بفعل التقنية احلديثة مقاربات لفتة بني الفنون 
املختلفة ت�سهم يف اإعطاء العتبات الن�سية قيمة اإ�سافية يف العمل الإبداعي املعا�سر،حيث 
ت�سهم تقنيات مثل تقنية الن�سخ امللون اأو امل�سح ال�سوئي )ال�سكرن( ومن بعد تقنية املعاجلة 
)الفوتو�سوب( التي ظهرت مع احلا�سوب ،ت�سهم وغريها يف تدعيم �سفحة الغالف باإ�سافة 
اأو فوتوغرافية اأخرى ،وتختار بعناية لتقدم مع الكلمة بعدا  �سورة قد تكون ت�سكيلية حينا 
مهما للعتبة الن�سية الأوىل، وت�سكل مع كلمة العنوان مدخال �سعريا مهما يجعل لتلك العتبات 

قيمة يف ذاتها وان�سحابات على الن�ص ي�سعب جتاوزها .

 ويوؤكد امل�ستغلون على ت�سميم تلك العتبات على دور التقنية املعا�سرة التي قاربت بني الكلمة 
وال�سورة يقول الناقد والفنان الت�سكيلي علي مرزوق: »   تتعدد الجتاهات والتقنيات التي 
ت�ستخدم يف ت�سميم اأغلفة الكتب واملجالت اأو املن�سورات الأخرى، ومع مرور الزمن تغريت 
هذه الجتاهات والتقنيات وتطورت حتى اأن هناك ت�ساميم باتت ت�سدم املتلقي ملا فيها من 

جراأة واأفكار غريبة.

ففي البداية كانت اأغلفة الكتب ت�سمم بوا�سطة الر�سوم اليدوية الب�سيطة والألوان البدائية 
كما هو م�ساهد يف الكتب الإ�سالمية القدمية، وبعد اأن اخرتع العامل الأملاين فريدريك �سكوت 
الكامريا عام 1850 ميالدية ا�ستخدمت ال�سور ال�سوئية يف ت�سميم كثري من الكتب...وقد 
ي�ستعني بع�ص امل�سممني ببع�ص اللوحات الت�سكيلية املعربة عن م�سمون الكتاب، في�ستعني 
العلمية،  للكتب  الرمزية  وباللوحات  مثاًل،  الأدبــيــة  للكتب  تعبريية  اأو  �سريالية  بلوحات 

وهكذا... 
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وا�ستخدام   Scan ال�سوئي  املا�سح  بوا�سطة  بت�سويره  يقوم  الت�سميم  من  النتهاء  وبعد 
احلا�سب يف كتابة البيانات الأخرى، ومن ثم اإر�ساله اإىل املطبعة لتنفيذه. 

ويف الوقت احلا�سر وما �ساحبه من تطور تقني وبرامج حا�سوبية متنوعة مثل: برنامج معاجلة 
ال�سور Photo Shop اأو برنامج الر�سم والت�سميم الكورل درو Corel Draw  اأو  برنامج  
ال�سرتيرتAdobe Illustrator -  – وغريهــــــا مــن الربامج. هذه الربامج غريت متامًا 

مفهوم ت�ساميم اأغلفة الكتب 1   

 والراأي ال�سابق يوؤكد على دور التقنية الداعم للمعطيات الن�سية املعا�سرة. واأود اأن اأوؤكد هنا 
على اأن ال�ساعر املعا�سر م�سئول اأدبيا وحقوقيا عن كل عمله، واأن ال�سورة التي تو�سع على 
الغالف هي جزء من تكوين العمل2،واأن ال�ساعر يتحمل كافة تبعاته باأنه ر�سي باأن ت�ساحبه 
هذه ال�سورة اأو تلك، وقد  ذكرت هذا الراأي يف بحث  كنت قدمته ملوؤمتر الأدباء ال�سعوديني3 
اإذ ال�ساعر يتحمل تبعات ما يلقى على ن�سه ال�سعري. وقد حاولت يف هذه الدرا�سة  اأن اأوؤكد  
الذين  املعا�سرين  ال�سعراء  مع عدد من  بالتوا�سل  فقمت  فيها  ال�ساعر  ودور  املقاربة  تلك 
اأثبتوا مبا ل يدع الأمر مثار جدل اأن ال�ساعر املعا�سر كما يتوىل ن�سه ال�سعري يتوىل مع ذلك 

�سناعة العنوان والغالف والإ�سراف عليه، تقول مثال ال�ساعرة ثريا العري�ص:

تنفيذه  لكن  على  عموميات  الغالف  و  الأدبــي  اتفقت  مع  النادي  �سعري  »اأول  ديوان   
جاء  �سيئا  جدا و مل يعجبني.

 الديوان  الثاين  و الثالث  اقرتح  علي  الأ�سدقاء  اأن تقوم فنانة اأو فنان  بت�سميم  الغالف 
، وتوا�سلت مع  بع�ص الأ�سماء ..  بعد اأن وجدت اأن  الت�ساميم  املقدمة من فنانني معرفني 

1 -انظر الراأي يف الكتاب، ملحق رقم 2.
2 -جرى العرف اأن العمل املن�سور يعر�ص على الأديب ليقوم مبراجعته يف �سكله النهائي قبل ن�سره، و ي�سمل ذلك ما يو�سع من ر�سوم 

ت�سكيلية اأو �سور فوتوغرافية م�ساحبة للعمل )انظر ملحق الدرا�سة رقم 1(.
ـــ-14-2009/12/17 .وقدم الباحث بحثا بعنوان: )تطور تقنيات ال�سورة  3 -عقد املوؤمتر يف الريا�ص يف الفرتة من 27-1430/12/30ه

يف ال�سعر ال�سعودي املعا�سر( ن�سر �سمن بحوث املوؤمتر املحكمة. 
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اأي�سا  بنف�سي  لأنني  اأر�سم  الغالف  واللوحات  الداخلية  تعجبني  اأي�سا- �سممت  مل 
وارحتت  بعدها و اأظن اأنني �ساأ�سمم اأغلفة الكتب  و الدواوين  القادمة .

يو�سل  ر�سالة  عنوان  الكتاب  وحمتواه  اأن  يجب  اللوحات  ت�سميم  الغالف  و  اأن  اأعتقد 
بتكثيف  فني  وا�سح .1

 والراأي ال�سابق يو�سح دور ال�ساعرة يف متابعة تنفيذ ت�سميم الغالف يف كل دواوين ال�ساعرة 
ال�ساعر حممد خ�سر عن موقفه من  يقول  �سبه مقارب  راأي  بذلك. ويف  البالغة  وعنايتها 
اأغلفة دواوينه:« اخرتت غالف )امل�سي بن�سف �سعادة( بعد اأن راأيت جمموعة من الأعمال 
اأن يكون الغالف هناك هو  لدى م�سمم العمل ..كان خماطرا بع�ص ال�سيء لكني اأحببت 
اإليه الآن كعمل منف�سل عن م�سمون  اأن ينظر  عمل اآخر ي�سارك م�سمون الديوان وميكن 
دفتي الكتاب ..هذا ما حدث اأي�سا مع )�سندوق اأقل من ال�سياع( قمت باختيار اللوحة التي 
اأبدعها الفنان اأحمد ماطر للعمل، اأحببت اأن اأعر�ص من خالل جمموعتي ال�سعرية عمال 
 فنيا لي�ص ملجرد اأنه غالف ولكن جميل اأن يكون عمل فني ي�ساركك �سعرك  وكتابتك ال�سعرية 
الآن ودوما كنت اأقول: اإنه لي�ص جمرد غالف اإنه جزء من معر�ص الفنان يتنقل معي منوذج منه 
 ...وغالف يعرب لي�ص عن م�سمون الديوان بل عن املرحلة الفنية املوازية ملا اأقوم بكتابته .. 2

   ويعرب ال�ساعر ح�سن الزهراين عن �سيء من ذلك يف قوله:« اأماما يخ�ص دواويني فاأنا 
ممن يتعبه اختيار الغالف كثريا .اأطرح عدة �سور واأبقى يف حرية ثم تر�سو �سفينة اختياري 
اأعود واألوم نف�سي على �سوء  اأنني بعد خروج الديوان  اأغلفة دواويني .ثم  على ما راأيت يف 

اختياري، فاأنا ل اأخفيك ل�ست را�سيا عن اأي غالف منها...3

الإ�سدارات  من  يعد  ،وهو  ال�سباح(  )وجه  ديوان  �ساحب  ال�سهيمي  ال�ساعر حم�سن  ويعرب 
املتاأخرة، وهو يو�سح ق�سته يف غالف ديوانه بقوله:«    نعم يل عالقة بغالف ديواين؛ اإذ كنت 
على ات�سال بنادي الطائف الأدبي الثقايف –الذي خرج الديوان عن طريقه- ورغبُت اإليهم اأن 

1-انظر الكتاب ،ملحق رقم 1
2-انظر الكتاب ،ملحق رقم 1
3-انظر الكتاب ،ملحق رقم 1
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اأتوىل اختيار الغالف، فكانت املوافقة، حيث دلوين على دار الن�سر يف جدة والتقيُت بامل�سرف 
على الدار ومت التفاهم حول اأمور الطباعة )كافة( ومنها حرية اختيار الغالف وغريه.

بالن�سبة ل�سورة الغالف، فالنادي م�سكوًرا ترك يل حرية اختيارها، حيث طلبت من دار 
الن�سر تزويدي بعدد من “اللوحات اللونية” ومل اأرغب يف الفوتوغرافية لأنني اأراها جامدة 

غري معربة.

اأرى �سورة ديواين معربة – اإىل حدٍّ بعيد – عن العنوان الكتابي “وجه ال�سباح” حيث مل 
اأق�سد به )الوجَه احل�سي( لل�سباح املتمثل يف ال�سم�ص و�سعاعها وانح�سار الظالم ومتدد 
ال�سياء، اإمنا ق�سدت )ما ميثله ال�سباح من �سرور وحبور وبدايات حاملة واأمل جديد( وهذا 
ا على الوجه امل�سرق لنفراج اأي اأزمة اأو ق�سية اأو م�سكلة. ولعل قارئ الديوان  ينطبق اأي�سً
حمتوى  يف  الفجر  الدجى،  فلق  النور،  ال�سياء،  ال�سبح،  ال�سباح،  مفردات  ورود  يلحظ 
الديوان والتي عرب عنها العنوان الكتابي وج�سدتها �سورة الغالف. ومع هذا فقد ل ينجح 
الر�سام يف التعبري عن العنوان من خالل ري�سته، وقد يكون هناك ظروف خارجة عن اإرادة 

املبدع والدار حتول دون اختيار �سورة منا�سبة للعنوان الكتابي1

ولعل فيما �سبق ما يوؤكد على دور ال�سعراء الرئي�ص يف �سنعة الغالف الذي ميثل عتبة رئي�سة 
يعي ال�سعراء املعا�سرون اأهميتها البالغة، وهم يقومون باأنف�سهم على متابعة تفا�سيلها.ول 
اأثرها يف كل ذلك، بدءا من دورها يف كتابة الن�ص على اأجهزة  اأن للتقنية  �سك بعد هذا 
احلا�سوب ودور مثل هذه الكتابة يف �سناعة الن�ص كما هو معلوم،  و�سول اإىل الغالف  الذي 

اأثبتنا �سابقا دور التقنية فيه ويف تنوع ت�سكيله.

 ول �سك اأن للتقنية دورها الذي ل ميكن اإنكاره يف دعم �سناعة العنوان، اإذ قد تكون ال�سورة 
التي ت�ساحب الديوان فوتوغرافية وقد تكون ت�سكيلية معاجلة بالتقنية على غالف الديوان 
الأمامي اأو اخلتامي، وقد تكون �سورة �سخ�سية �سوئية، وقد تكون غري ذلك، لكننا نوؤكد هنا 

1-انظر الكتاب،ملحق رقم 1
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اأن التقنية هي العامل الأهم يف �سيوع هذه الظاهرة التي مل يعد املتلقي يفتقدها يف اأي عمل 
�سعري معا�سر. وهو تعالق بني ال�سورة كمنتج فني والن�ص ال�سعري من جهة، وبني العنوان 
كمفردة وبني ال�سورة والن�ص من جهة اأخرى؛  فالعنوان املعا�سر للديوان هو ال�سفرة الأوىل 

التي تواجه املتلقي وت�سهم التقنية يف تعزيز اأدائيته.

  فاإذا جتاوزنا هذا العمل الكبري الذي يخ�سع له الن�ص ال�سعري املعا�سر يف خمترب التقنية 
من خالل جهاز احلا�سوب الذي اأ�سهم يف بروز ظاهرة مثل الت�سكيل الب�سري التي �سيتناولها 
البحث، اإذا جتاوزنا ذلك ف�سرنى اأن التقنية ت�سهم هي الأخرى  يف الإخراج ال�سعري للن�ص 

اإىل حيز النور عن طريق تقنية الطابعة، وما يتبع ذلك من �سناعة الغالف والعنوان.

 وهكذا نرى عمق ذلك التالقي الوثيق بني الن�ص ال�سعري والتقنية املعا�سرة مبا يك�سفه 
حديثنا القادم عن اأنواع واجتاهات العتبات الن�سية.
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املبحث الأول 
العتبات املنفتحة

)1( 

الن�ص  تكوين  من  مهم  كجزء  الن�سية  العتبات  اأهمية  اإىل   ال�سابق  املدخل  يف  اأ�سرنا 
كالعنوان  بالن�ص  يحيط  الذي  لالإطار  بالغة  اأهمية  احلديثة  ال�سيميائية  تويل  املعا�سر؛اإذ 
التي  الن�سو�ص  من  ذلك  وغري  الف�سول.  وافتتاحيات  التو�سيحية  والر�سومات  والإهــداء 

يطلق عليها بع�ص النقاد  )الن�سو�ص املوازية(1 والتي تقوم عليها بنيات الن�ص 2

  تت�سكل العتبات الن�سية يف ال�سعر ال�سعودي عند �سعراء الباحة يف عدة م�سارات ت�سكلية، 
ومنها العتبات املنفتحة، وهي تاأخذ يف ال�سعر ال�سعودي عند �سعراء الباحة عدة اجتاهات 
لها اأبعادها الفنية ومعطياتها الدللية. وهي تتخذ اإ�سافة اإىل اأبعادها التقنية عدة اجتاهات 
من  اأوىل  ق�سدية  كر�سالة  تتبدى  التي  والإ�سالمية  العربية  بالق�سايا  بع�سها  يعنى  دللية 
خالل �سفحة العنوان، كالذي جنده  يف منوذج �سناعة العنوان عند ال�ساعر عبد الرحمن 
اأنِت(، الذي اعتمد فيه على �سورة �سوئية )فوتوغرافية (  الع�سماوي يف ديوانه )القد�ص 
عن بيت املقد�ص وقبة ال�سخرة، وقد عاجلها بالتقنية حيث يبدو العنوان الكتابي )القد�ص 
اأنِت( متو�سطا وهج ال�سورة ال�سوئية التي جعلها �سفرة الوعي بينه وبني املتلقي الذي يعي 
متاما دللة هذه القد�ص،ولذا جعل العنوان منفتحا على �ستى الإجابات التي ميليها املتلقي،  

وت�سكل جزًءا من  للن�ص  داعمة  الن�سو�ص  ،فتلك  دقيقة  الت�سمية غري  اأن  اأرى  كنت  ،واإن  موازيًا  ا  ن�سً العنوان  على  1-يطلق جينيت 
تكوينه، ولي�ست موازية له .انظر تف�سيال حول ذلك عند ،ب�سام قطو�ص ،�سيمياء العنوان .وانظر  كتاب عبداهلل �سامل الر�سيد  ،مدخل 

اإىل درا�سة العنوان يف ال�سعر  ال�سعودي )نادي الق�سيم الأدبي ، الطبعة الأوىل 1428،2008 (�ص 11 وما بعدها .
2-معجب العدواين، ت�سكيل املكان وظالل العتبات النادي الأدبي بجدة،الطبعة الأوىل 1423-2002 (�ص 7 
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الدليل  النفتاح  ذلك  لتاأكيد  القد�ص  مفردة  بعد  بالنقط  العنوان  يدعم  اأن  يح�سن  وكان 
الذي ق�سد اإليه وجعل للمتلقي حرية ملئه مبا يغني عن ذكره وحتديده، فهي القد�ص التاريخ 
والديانة والأمل واحلب وغريها ، والعنوان كما نرى ــــ �سكل رقم )1( ــــ متداخل متاما مع 
التفا�سيل يف  بكثري من  وت�سي  الكتابي  العنوان  اإفا�سات  �سيء من  التي تعرب عن  ال�سورة 

�سورة �سوئية ظاهرة ل غمو�ص فيها. 

�سكل رقم )ا(الغالف الأمامي لديوان عبد الرحمن لع�سماوي )القد�ص اأنت(

وهو داأب ال�ساعر الع�سماوي يف عناوينه عموما، تلك التي يحّملها ر�سالة اأولية وا�سحة املعامل 
والدللة، تربط جمهوره ومتلقي �سعره مع الديوان من اأول الأمر.

الديوان موجه اإىل القد�ص يف عنوانه الكتابي ويف �سورة الغالف الفوتوغرافية، وتراه ي�سري 
يف ذات اخلط يف غالف الديوان الأخري، حيث جاء ب�سورة الغالف ال�سوئية وعاجلها تقنيا 

مع ن�ص اأدبي عن القد�ص يقول فيه :
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          يا قد�ص يا ح�سنــــــاء طـــــــــال فراقنــــــا
                                                      وتالعبـــــــت بقلوبنــــــــا الأ�سجـــــــــــان 

يا قد�ص �سربا فانت�سارك قادم 
                                     والل�ص يا بلد الفداء جبان 

حجر ال�سغري ر�سالة نقلت على 
                                        ثغر ال�سموخ فاأ�سغت الأكوان 

يا قد�ص، وانبثق ال�سياء وغردت 
                                اأطيارها وتاأنق الب�ستان

يا قد�ص والتفتت اإيل واأق�سمت
                                وبربنا ل حتنث الأميان 

واهلل لن يجتاز بي بحر الأ�سى 
                                     اإل قلوب زادها القراآن 1

      

 �سكل )2( الغالف اخلتامي لديوان عبدالرحمن الع�سماوي )القد�ص اأنت (

1-ديوان القد�ص اأنت ،مكتبة العبيكان الطبعة الأوىل 1424 -2003 ، �سفحة الغالف الأخرية .
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املرتبطة  القيمية  دللته  له  الأخــرية  الغالف  �سفحة  على  ال�ساعر  اعتمده  الذي  والن�ص 
ب�سفحة الغالف الأوىل وبعنوان الديوان املكتوب )القد�ص اأنت (، ونرى ال�ساعر ي�سعى من 
�سفحة الغالف اإىل توجيه املتلقي اإىل وجهة الديوان التي تتناول القد�ص بحرقة متثلت يف 
تكرار مفردة )القد�ص( على م�ساحة الغالفني �ست)6( مرات، اإ�سافة اإىل الدللة املت�سظية 

لل�سورة املرفقة مع الديوان .

 ومن املالحظ اأن الأبيات التي و�سعها على �سفحة الغالف الأخري لي�ست من ن�ص )القد�ص 
اأنت(،بل من ن�ص اآخر له بعنوان )يا قد�ص(1 اأما العنوان )القد�ص اأنت ( فهو عنوان ق�سيدة 
طويلة يف هذا الديوان جعل عنوانها )القد�ص اأنت(، يعرب فيها عن القد�ص ب�سورة حكائية 

بداأها بو�سف حالتها البائ�سة ب�سورة رامزة، يقول فيها:
ع�سف الر�سا�ص باأمها واأبيها

                                                          وبزوجها الغايل وكل بنيها 
نرثوا اأمام الدار مخ �سغريها

                                                             »وتفننوا« يف �سنع ما يوؤذيها
هدموا منازلها ومل يدعوا لها 

                                                             دارا لها يف اأر�سها توؤويها2
ثم ي�سل بعد ذلك اإىل ك�سف هذه املراأة الرمز، يف قوله :

اأراأيت، كيف جتمعت يف ق�ستي 
                                                               �سور الأ�سى،حتى بكى راويها 

        اأنا من اأ�سّمى »القد�ص« كيف ن�سيتني
                                                                  اأن�سيت اأرملة �سكى �ساكيها 3

1-انظر الن�ص يف ديوانه �ص 67-55 .
2-القد�ص اأنت، �ص 8.

3-القد�ص اأنت، �ص 11 . 
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 ولعل ما دفع ال�ساعر اإىل اختيار اأبيات ي�سعها على غالف ديوانه الأخري من ق�سيدة اأخرى 
هو ذلك الرتابط الع�سوي الظاهر يف ق�سيدته )القد�ص اأنت(، التي حتكي ق�سة فل�سطني 
وقد �سورها يف هيئة اأرملة �سليبة يف م�سرد ن�سي متما�سك قد يخل به اقتطاع اأبيات من 
�سياق لو�سعها على الغالف الأخري، مبا قد ل يحقق روؤيته ورغبته يف اإي�سال ر�سالة الغالف، 

فاجته لن�ص اآخر ل يقل تعبريا دلليا عن هذا الن�ص.

 والديوان يف عمومه يحمل  دللت التخ�س�سية الفكرية املوجهة بدءا من عتبته الن�سية 
عن  كبرية  واحــدة  ق�سيدة  جملتها  يف  متثل  التي  الــديــوان  ن�سو�ص  اإىل  و�سول  الأوىل 
القد�ص ال�سليب، وتتاأكد روؤيته تلك من خالل عناوين بع�ص ن�سو�سه التي يت�سح منها اأن 
ال�ساعر حينما اأ�سدر هذا الديوان جعله خال�سا للقد�ص، ومن تلك الن�سو�ص:)اأنا م�سرى 
نبيكم،الطريق اإىل الأق�سى،يا قد�ص،يا فار�ص احلجر الأ�سم،اأ�سواء احلجر الفل�سطيني(
وغريها من العناوين الكا�سفة عن وجهة الديوان وعن ان�سحابات العنوان على بنيات الن�ص 

ال�سعري .

)1/2(
 ومن اجتاهات العتبات املنفتحة يف جتربة �سعراء الباحة الجتاه ال�سخ�سي الذي يقوم على 
اجلمع بني ال�سورة ال�سخ�سية وال�سورة ال�سوئية يف معطيات العتبة الن�سية كالذي نراه 
يف ديوان ماجد الغامدي )حيث مر الغيم(؛ اإذ نرى �سورة �سوئية )فوتوغرافية( عن منظر 
يت�سق مع العنوان الكتابي الذي اختاره، يف حني جند على الغالف اخلتامي �سورة �سخ�سية 

ومعها جند تالقيا ن�سيا لأبيات ت�سبه اأن تكون �سرية اأخالقية ل�سفات ال�ساعر :
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با�ســــــق كالنجم اأرنــــو للرثيا

                                                                  ع�ست يف درب الهدى برا �سويا

ماجد واملجد عر�سي.هل ترى..

                                                           بغية كاملجد والأف�سال �سيا

�سريتي قطر ندى..في�ص ر�سى..

                                                              وقرين ال�سدق اإذ ع�ست وفيا

مل اأزل يف ذروة املجد..اأرى..

                                                                جدويل �سهدا...وترياقي جنيا

�ساخما مبت�سما م�ستعذبا...

                                                     خمرة الروح ولزلت تقيا

م�سرعا للحب قلبي رو�سة 

                                                        �سامي الأحباب هتانا نقيا

عزة النف�ص ر�سيدي مل يزل

                                                           �ساكن الأ�سالع خفاقا غنيا

كنت ..بل �سرت.. وما زلت وما
                                                                  ع�ست اإل �سيدا..�سهما.. اأبيا1

1-ماجد الغامدي ،حيث مر الغيم ،من اإ�سدارات نادي الباحة ،الطبعة الأول 1429 – 2008،�سفحة الغالف الأخرية . 
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   �سكل )3(الغالف الأمامي  واخلتامي لديوان ماجد الغامدي )حيث مر الغيم (1

ال�ساعر هنا �سّمن اأبياته التي جعلها خلفية لغالفه اخلتامي تعريفا �سعريا ب�سريته مركزا 
على �سفات نف�سية  يحب اأن يحمد بها كـ)املجد.التقوى.الأخالق.احلب.النقاء.عزة النف�ص 
وغناها.ال�سهامة والإباء( وهذه مالمح لل�سرية الأخالقية لل�ساعر، وهي تعد منحى لفتا يف 
كتابة ال�سرية على غالف الدواوين املعا�سرة، واإن كان مدح النف�ص وتزكيتها قد يكون مما 

ل يحمد يف كل حال. 
   نذكر هنا، اأن  تقنية )الفوتو�سوب( اأدت دورها املهم يف �سناعة الغالف الذي �سممه  عبد 
اهلل م�سفر الغامدي كما يذكر ال�ساعر2، كما نرى يف املقابل تاأثري مثل تلك التقنية اأي�سا يف 
توظيف ال�سور ال�سوئية  مع ق�سائد اأخرى يف ذات الديوان كق�سيدة ) يا موئل الأجماد(
التي دعم فيها الن�ص ب�سورة �سخ�سية فوتوغرافية مللك اململكة العربية ال�سعودية ونائبه 

)انظر �سكل)3(.  3
1-من اإ�سدارات نادي الباحة ،الطبعة الأول 1429 – 2008،�سفحة الغالف الأوىل.

2-�سفحة الغالف الداخلية �ص 2
3-ديوان حيث مر الغيم ،�ص 35  .وانظر ال�سورة املرفقة .
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�سكل )3( ن�ص )ملحمة الوطن يا موئل الأجماد ( باإ�سافة ال�سور ال�سوئية اأعلى الن�ص

اإميان مطلق من  فاإمنا هو  ال�سعري،  بو�سع �سورة �سوئية مع ن�سه  ال�ساعر    وحني يقدم 
ال�ساعر بدور تلك ال�سور التقنية يف دعم املعطى ال�سعري للن�ص .

)1/3(
ويف ديوان ) للقوايف �سجن (لأحمد امل�ساعد نرى الغالف عبارة عن �سورة �سوئية �سخ�سية 
ل  التي  العناوين  من  والغالف  الكتابي.  العنوان  مع  لتت�سق  )الفوتو�سوب(  بتقنية  عوجلت 
ر�سالة  اإي�سال  متار�ص  وهي  للوعي،  املفتوحة  العتبات  من  فهي  قراءتها  يف  القارئ  يجهد 
وا�سحة املعامل اأرادها ال�ساعر من اأول الأمر1 والعتبة الن�سية هنا من عمل النا�سر وت�سميم 

1-اأحمد امل�ساعد ،للقوايف �سجن،دار العلم ،جدة،الطبعة الثانية ،1423هـ،2002م.  
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وتنفيذ عبد احلليم حممد كما اأفاد ال�ساعر يف �سفحة الغالف الداخلية، با�ستثناء اإقرار 
لل�سورة ال�سخ�سية يبدو موؤكدا من ال�ساعر الذي عمد اإىل اختيار هذه ال�سورة التي رافقت 

ديوانه بق�سدية ظاهرة .

 ومن الالفت يف الديوان توظيف الر�سوم وبع�ص ال�سور ال�سوئية املن�سحبة ك�سورة 
ال�سم  ذات  عنوانه  جعل  الذي  ن�سه  يف  تكويني  كعن�سر  وظفها  التي  الدرة  حممد 

)حممد الدرة 1(. 

�سكل ) 12 ( �سورة حممد الدرة خلفية لن�ص حممد الدرة لل�ساعر اأحمد امل�ساعد يف ديوان) للقوايف �سجن(

)1/4(
   اأما يف  ديوان )و�ساية عطر(فنجد ت�سكيل العتبة املنفتحة ياأخذ بعدا وجدانيا يقوم على 
توظيف �سورة فوتوغرافية لوردة حمراء على غالف الديوان الأمامي)�سكل رقم4( وعلى 

الغالف الأخري للديوان2 جند �سورة لل�ساعر مع تعريف تقليدي له. 

1-اأحمد امل�ساعد، للقوايف �سجن ، �ص 47. 
2-حممد ال�سدوي، و�ساية عطر.
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�سكل )4(الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر حممد ال�سدوي )و�ساية عطر(1

واإذا نظرنا اإىل معطيات العتبة الن�سية التي يواجه بها ال�ساعر املتلقي لهذا الديوان ابتداء 
تت�سيد  اأن  لها  اأراد  ال�ساعر  اأن  يبدو  التي  الفاأل واحلب  اإل مالمح  الغالف  ل نرى يف هذا 
معطيات هذه العتبة التي ت�سكل ملمح التالقي الأول الذي يهيئ التوا�سل بني املتلقي والن�ص، 
وقد لعب ال�ساعر على عدة حوا�ص �سعرية تلتقي لتوؤكد البعد الوجداين الدافق الذي حتتويه 
�سفحة العنوان؛ فاملفردات اللغوية للعنوان الكتابي )و�ساية عطر ( تفعل حا�ستني مهمتني 
تعطيان العنوان بعدا مت�سادا لطيفا، فالو�ساية مبا حتتويه من م�سامني م�ستفزة يف الذهنية 
العربية من خالل تاريخ دليل يرتبط مبعطيات �سلبية، جند اأن ال�ساعر ل يلبث اأن ي�سيف 
ال�سورة  معطيات  مع  متاما  تت�سق  معطيات  اإىل  للرتكيب  الدليل  الوجه  تغري  مفردة  لها 

ال�سوئية  للوردة احلمراء التي ارت�ساها ل�سفحة الغالف الأمامي . 

 هذه الوجدانية الدافقة يف �سفحة الغالف نرى اأبعادها وت�سلطها على ن�سه ال�سعري ب�سورة 
وا�سحة، فالن�ص الأول يف الديوان جعل عنوانه ذات العنوان العام للديوان )و�ساية عطر( 

1-و�ساية عطر، �ص 3
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ونراه يعزز هذا الربط بني العنوان الكتابي والعنوان التقني يف ن�ص كا�سف لوعي ال�ساعر 
وعالقته املبا�سرة ب�سناعة الغالف، يقول يف ن�ص)و�ساية عطر (:

و�ست بك وردة حمرا

                                        �سذاها عابق امل�سرى

تد�ص روائح الأنثى 

                                      فينهل املدى عطرا 

يدوزن نفحها حلنا 

                                      واأنغام ال�سذا ترتى 

فاأطرق وهي يف �سمتي
                                              �سجون تعزف الب�سرى1

كما جند ح�سور العنوان وت�سظيه يف مدى الديوان يف ن�سو�ص اأخرى ميكن اأن تدعم  بو�سوح 
روؤية ال�ساعر، ففي ن�ص )اأنثى بني حنايا ال�سعر ( تتجلى معطيات العنوان يف اأبيات تت�سل 

بالأنثى، يقول فيها:

اأبني حنايا ال�سعر زهر احلدائق؟؟

                                               و�ساية اأنثى حركت نب�ص خافقي 

1- و�ساية عطر ،�ص 4 .
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 جتلت كاأنفا�ص الريا�ص عبريها  

                                           تهادت كاأنوار ال�سباح املوافق

فاأهدابه �سحر وعطر �سفاهها 

                                            واأنفا�سهامن نفح ورد ال�سقائق

ك�سبح بدائي على كف غيمة 
                                            لغيمية الأطياف زمت بوارقي1

الكتابي )و�ساية عطر( من خالل توظيف عدة  العنوان  لف�ساءات  الن�ص ميثل نرثا   هذا 
تراكيب تت�سل مبعطيات العنوان وبال�سورة ال�سوئية امل�ساحبة، ففي الن�ص ال�سابق نرى 

مفردات وتراكيب تعزز دللة العنوان وت�سلطه على الن�ص،  مثل :

زهر احلدائق.

و�ساية اأنثى .

 جتلت كاأنفا�ص الريا�ص.

فاأهدابها �سحر وعطر �سفاهها...واأنفا�سها من نفح ورد ال�سقائق

على اأننا واإن كنا نوؤكد على اجلانب الوجداين املتفائل الذي يتهادى يف جملة الديوان كـ)اأنوار 
ال�سباح الدوافق( اإل اأن ذلك ل يعني عدم ح�سور النقي�ص من خالل ن�سو�ص ل تخلو من 
وم�سات حزن وت�ساوؤم  واإن بقيت يف اإطار هذا الوهج الوجداين الدافق، وهو ما جنده يف 

ن�سو�ص) كتبت عينيك ،ت�سظ، ليل من الأرق ، ون�ص )اغتيال الفجر( الذي منه قوله:
1-و�ساية عطر، �ص 14.



35

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

بي رع�سة املذبوح عند امل�سرع
                                           واحلزن ين�سج �سجة يف اأ�سلعي 

      اأذوي كما تذوي الغ�سون من الظما 
                                          يف كل جارحــــة ي�ســـــــيل توجـــعي

واأ�سف كاأ�ص الأمنيات لأرتوي
                                            وهج الأماين من كوؤو�ص البلقــع1

ونالحظ عند ال�ساعر ال�سدوي اأنه و�سع  �سورة �سوئية لبنه على الإهداء كمنحى جديد 
اأهدي  ابني  )اإليك  العنوان:  وبني  ال�سوئية  ال�سورة  تلك  بني  رابطا  الإهــداءات  بناء  يف 
عالمة  تكمن  ،وهنا   2)... الــرديء  الزمن  هذا  يف  عطري  و�ساية  الو�ساية..فاأنت  هذه 
ا�ستفهام ل غنى عنها يف تعامل الناقد مع التجليات ال�سعرية، وهو ذلك البعد الذي يثري 
تخطئه  ل  الذي  املتفائل  اجلميل  الوهج  على  منوذجا  ميثل  فالديوان  امل�سروع؛  الت�ساوؤل 
نظرة املتلقي العجلى، والذي نكاد اأن نفتقده يف جتربتنا العربية على امتداد ع�سورها، 
يف  الو�ساية  هذه  ابنه  يهدي  فال�ساعر  الإهــداء،  �سفحة  يف  متفائلة  غري  نربة  نرى  لكننا 

هذا الزمن الذي يراه رديئا!

فهل كان الديوان مبا فيه من وهج وجداين اأ�سرنا اإليه ميثل متنف�سا لربم ال�ساعر بالزمان 
واأهله، الذي فر�ص عليه اأن يعود اإىل مباهج الأنثى والعطر؟! 

1-و�ساية عطر، �ص 42.
2-و�ساية عطر، �ص 3.
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�سكل  )5( �سورة �سوئية ل�سفحة الإهداء من ديوان ال�ساعر حممد ال�سدوي و�ساية عطر

)1/5(
وقد تتخذ العتبات املنفتحة �سبغة وطنية ظاهرة، كتلك التي جندها عند �سالح الهنيدي 
)وطني  الكتابي  عنوانه  مع  لتتما�ص  اإليها  ق�سد  تقنية  فنية  ب�سورة  العنوان   دعم  الذي 

وم�ساعر قلب(

�سكل )6(الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر �سالح الهنيدي )وطني وم�ساعر قلب(1

1-�سالح بن �سعيد الهنيدي،وطني وم�ساعر قلب ،الباحة ،الطبعة الأوىل ،1427 هـ، �ص 5.
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 و�سورة الغالف كما نرى تقوم على ذلك البعد الذي اأراد له ال�ساعر اأن ي�سع من �سفحة 
الغالف ليعرب عن م�ساعره جتاه وطنه. ويف ال�سورة تعتلي �سفحة العنوان راية التوحيد:)ل 
وهو  عنوانه.  عليها  ي�سع  خلفية  الوطن  خارطة  جند  اهلل(،كما  ر�سول  حممد  اهلل  اإل  اإله 
النا�سرة لتقوم  اإىل الدار  واأ�سنده  اأفكاره  ال�ساعر قد و�سع  اأن  غالف منفتح دلليا، ويبدو 

مبعاجلته تقنيا وفق نظر ال�ساعر .

 والديوان كما نرى يحمل روؤية ظاهرة ور�سالة تتبدى من العنوان دون عناء، وهو واحد من 
عدة دواوين �سارك بها ال�سعراء يف حمنة الوطن مع الإرهاب .

ون�سري اإىل اأن الديوان ميار�ص تاأثريه على معطيات الن�سو�ص بداخله بدءا من الإهداء الذي 
يقول فيه ال�ساعر: » اإىل اأغلى وطن اململكة العربية ال�سعودية خفقة م�ساعر واأحا�سي�ص �ساعر1

وميتد هذا احل�ص الوطني املنبعث ابتداء من �سفحة العنوان لي�سل اإىل ن�سو�ص الديوان؛ 
فالن�ص الأول لل�ساعر الهنيدي بعنوان) اأفال اأحبك(، ومنه قوله :

                                             وطــني وهــــبتك خافقـــا ولهانا
                                             ونثـــرت فـــــوق جبيــــنك الأوزانــــا

وطني وت�سبقني احلروف وتنثني
                                              فرحا وتقطف من هواك حنـــــــانا

 وطني �سربت هواك �سافر يف دمي
                                               نغـما فعــــــــاد اإىل فمــــــي اأحلــــانا 

وطــــني بذرتك يف الفوؤاد حمـــبة 
                                                 فنبت يف اأق�سى اجلوى �سريانا 2

1-�سالح الهنيدي ،وطني وم�ساعر قلب ، �سفحة الإهداء، �ص 5. 
2-�سالح الهنيدي، وطني وم�ساعر قلب، �ص 8 .
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 وي�سع الوطن اأي�سا يف ق�سائد متعددة من هذا الديوان توحي بق�سدية الغالف لدى ال�ساعر 
ومتا�سها مع روح الديوان، اإذ جند له عدة عناوين حتقق هذه الروؤية، مثل: )م�ساء احلب يا 
وطني ،موتوا بغيظكم ، نب�سات وطنية ،نفحة حب،موطن املجد( وغريها. على اأن الديوان 
مل يخل من ق�سائد ذات بعد وجداين يناأى عن دللة العنوان قليال كالذي جنده يف ن�ص 
)البناء ال�سامخ،بركان ال�سوق،ر�سالة عتاب اإىل املجلة العربية( بيد اأن الأغلب يف ق�سائد 
ال�ساعر  اختارها  التي  الغالف  ا�ستجابة طيعة ل�سفحة  وياأتي  بالوطن وحبه  ينوء  الديوان 
الغالف  على  تقنيا  املعاجلة  ال�سورة  اأ�سهمت  وقد  الديوان.  بعد  يحمل  وعنوان  كر�سالة 

بدورها يف تدعيم روؤية العنوان ور�سالته.
  اأما �سورة الغالف اخلتامي )�سكل 7(، فتاأتي تقليدية كاأغلب ال�سعراء؛ �سرية ذاتية و�سورة 
ميثل  كوهج  يح�سر  الأوىل  الغالف  �سفحة  من  انبثق  الذي  الوطني  البعد  لكن  �سخ�سية، 
�سيميائية نافذة، اإذ ت�سمنت �سفحة الغالف الأخري للديوان �سورة �سخ�سية فوتوغرافية 
بق�سدية  اختريت  �سوئية  �سورة  خالل  من  الوطني  البعد  ذلك  على  ال�ساعر  فيها  حر�ص 
ظاهرة، مت�سمنة علم بالده الذي يحل بجانب �سورته ال�سخ�سية لتنقل لنا تلك املجاذبة 
ال�سورة الوطنية التي تعد املفردة الأهم يف الديوان. كما نالحظ اأن هذه ال�سفحة جاءت 

باللون الأخ�سر الذي يدعم توا�سل غاليف الديوان ،ويتمم بدوره روؤية ال�ساعر الوطنية .

 

 

�سكل )7(الغالف اخلتامي لديوان �سالح الهنيدي )وطني وم�ساعر قلب(
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)1/6(
الغامدي هي الأخرى يف ديوانه )وطنيات(على ذات املنحى  ال�ساعر ماجد  وت�سري جتربة 
الوطني ال�سابق، اإذ اختار ال�ساعر ت�سكيال �سوريا لعبت يف تكنيكه التقنية، اإذ  يتالقى فيه 
للغالف  اختار  وقد  الفوتو�سوب،  تقنية  �سكلتها  التي  بال�سورة  )وطنيات(  املكتوب  الن�ص 
اللون الأخ�سر اأي�سا الذي يتما�ص ب�سكل مبا�سر مع علم وطنه، والغالف من الو�سوح بحيث 

ي�سف عن اجتاه الديوان،)�سكل 8(.

 

�سكل )8( الغالف الأمامي واخلتامي لديوان ماجد الغامدي )وطنيات(1

اختيار ال�ساعر  ل�سعار وطنه وت�سيد �سهادة التوحيد: )ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل(التي 
حتتل راأ�ص الغالف الأمامي من الأعلى يدل على توجه الديوان ووطنيته التي تلتقي بالطبع 
على  جعلها  التي  ال�سعرية  بالأبيات  التالقي  هذا  دعم  وقد  الكتابي،  العنوان  مع  قلنا  كما 

الغالف الأخري للديوان، والتي جاءت على النحو التايل :

1-ماجد عبداهلل الغامدي ،وطنيات ،الطبعة الأوىل 1430-2009 ،�سفحة الغالف .
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لنظم ال�سعر اأطلقت العنانا
                                                         ون�ســــــــدت الالآلئ واجلمـــــــانا

فكنت الأ�سدق املعنى بيانا
                                                         وكنـــت الأف�ســــح الأنقى ل�ســـــانا

وكان ال�سعر نبعا �سل�سبيال
                                                        واأنبـــت بال�ســـــفاف الأقحــــــــوانا

ومل اأك �سيد ال�سعراء حينا
                                                         وما �سابقـت قومـــي يف الزمـــــــانا

ولكن القري�ص يفي�ص نبعا
                                                           معـــينا ن�سـتقيه وقد �ســـــــــــــــــقانا

    بحبك موطني ن�سدت �سعري 
                                                               فكــــــان قـــــــالئدا درا ح�ســــــــانــــا

    فيا اأر�ص الر�سالة طبت اأر�سا
                                                             وطـــــاب النهــــج اإذ طابـــــت كيــــانا

بالدي كم تكللها قلوب
                                                               وتـن�سج ع�ســــقها ال�سرف افتــنانا

   وكم �سدحت بحبك من معان
                                                                تغــــــــرد تـــــــارة وتــــــــــــــرق اآنــــــا!

فلم نعرف لها مثال �سواها
                                                                   ومل تعــــــــمد لهــــــا قلبــــــا �ســــــــوانا1

1-ماجد الغامدي ،وطنيات،�سفحة الغالف الأخري .
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به  ا�ستفتح  له  �سعري  ن�ص  من  مقتطع  اخلتامي  الغالف  على  ال�ساعر  و�سعه  الــذي  الن�ص 
هذا الديوان، وعنوانه )بالدي كم تكللها قلوب( والعنوان الكتابي و�سورة الغالف متار�سان 
خــادم احلرمني  اإىل  وجهه  الــذي«  الإهــداء  بــدءا من  باأكمله  الديوان  نهج  على  ان�سحابهما 
ال�سريفني  وويل عهده الأمني و�سمو النائب الثاين /اإىل اأ�سحاب ال�سمو امللكي الأمراء/اإىل 
اإىل ن�سو�ص  والربكات«1 و�سول  والهدى  اأر�ص املجد  و�سعبا  الإن�سانية قادة وحكومة  مملكة 
الديوان التي تف�سح عناوينها عن توجه ال�ساعر، اإذ تن�سحب دائرة العنوان التي جعلها �سفرة 
التالقي الأوىل مع املتلقي على كلية الديوان، حيث جند عناوين داخلية، مثل: » ملحمة املجد 
يا موئل الأوطان«وهي مدعمة ب�سورة �سوئية للملك عبد اهلل وويل عهده الأمري �سلطان2 اإىل 
عناوين اأخرى كا�سفة لهذا التوجه، مثل: »اأ�سرق الأمن �سالما، وطن ال�سالم ،تلك الريا�ص،اأيا 

خادم البيت احلرام،يا بالدي،اأر�ص الر�سالة ،ملحمة الوطن  يا موئل الأجماد« .

)1/7(
بعدا  فيه  العتبة  فتاأخذ   3  ) الــذل  جناح  من  )ري�سة  الزهراين  ح�سن  ال�ساعر  ديــوان  اأمــا 
يثبته  ما  ،وهــو  وتقني  �سعري  با�ستغال  توحي  الغالف  و�سفحة  ظاهرا4،  دينيا  اجتماعيا 
ال�ساعر يف �سهادته بقوله :« ديوان ري�سة من جناح الذل جمعته بنف�سي من عدة ق�سا�سات 

كي اأعطي القارئ انطباعا كامال يف الغالف عن حمتوى الديوان5

 تف�سح �سفحة العنوان الأوىل الكتابية والتقنية عن ر�سالته الأوىل التي تربط بينه وبني 
املتلقي بعنوان كتابي هو:) ري�سة من جناح الذل( وهو تنا�ص ظاهر مع الآية القراآنية 

)واخف�ْص لهما جناَح الذلِّ من الرحمِة وقْل ربِّ ارحمهما كما ربياين �سغريا(
1-ماجد الغامدي ،وطنيات ، �سفحة الإهداء،�ص 5.

2-وطنيات، �ص 1.
3-ح�سن الزهراين ،ري�سة من جناح الذل ،دار املعرفة للكتاب ،الباحة ، 1420، �سورة الغالف .

                     4- يقرتب ديوان اأ�سماء الزهراين ،)انك�سارات ( من هذا التوجه ،فن�سو�سها حتتوي  عددا من النك�سارات واملرثيات احلزينة،لكن غالف 
الديوان وعتبته الأوىل ل ت�ستجيب لتداعيات العنوان الكتابي وانك�سارات الن�سو�ص.

5-انظر الكتاب ملحق رقم 1
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 هذا العنوان يفتح اأفقا لوعي القارئ بتوجه الديوان الذي يحمل �سمة اأدبية ل تخفى، وهو 
من جهة اأخرى يتنا�ص مع ق�سة اأبي متام امل�سهورة التي رد بها على من عاب عليه ا�ستعماله 
لال�ستعارة يف قوله )ل ت�سقني ماء املالم فاإنني/ �سب قد ا�ستعذبت ماء بكائي ( باأن ياأيتيه 
بري�سة من جناح الذل1 ،وهوعني ما اأراده ال�ساعر من اأول الأمر، ودعمه بلوحة تتما�ص مع 
اأخرى  الأم ومعطيات  اإىل  الرامزة  الكتابي ب�سكل ظاهر؛ فالري�سة حا�سرة والعني  عنوانه 
ت�سع من تلك اللوحة املعربة. كما دعم تلك الدللة بالن�ص الذي و�سعه على الغالف الأخري 

الذي جاء فيه :

اأماه �ســــــاق بحزين الــــــــقلب
                                                           واأحاط بي يف كهفه الكرب

 �سرق البكا من �سمت قافيتي
                                                          والدمع من عينيّي ين�سب

وت�سابهت يف وجه خارطتي
                                                          كل اجلهات ف�سرقها غرب

وان�سق �سدر �سعادتي كدرا   
                                                            وبكى عليك الركب والدرب

      �سجدت على جمر الأ�سى رئتي
                                                                  وذوى بفقدك رو�سها اخل�سب

هل مت يا اأمي؟فوا عجبا
                                                                  عن اأي داء يعجــــــــــــز الطـــــب 

هل مت يا اأمي ؟فمن ليد
                                                                  ك�سبت و�ساع بفقدك الك�ســب2

    1-انظر الق�سة عند اأبي حممد يحي ال�سويل يف كتابه اأخبار اأبي متام ، بتحقيق خليل ع�ساكر )القاهرة ،1937 م . �ص 55 .
2-ح�سن الزهراين ،ري�سة من جناح الذل ، �سفحة الغالف الأخري. 
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والن�ص من مرثية طويلة لأمه يف الديوان جعل عنوانها )من اأين يل من بعدها قلب؟(1 وقد 
اختار ال�ساعر هذا الن�ص حتديدا لدللته على احلدث الذي فجع به يف موت اأمه، والن�ص 
يف�سح عن ذلك، وخا�سة من خالل مفاتيح لغوية ظاهرة، مثل:)وذوى بفقدك ، هل مت يا 
اأمي؟( وقد دعمها بالإهداء وما تبعه من اآيات واأحاديث جعلها يف مطلع ديوانه تو�سي بالأم 

وبرها، يقول يف الإهداء:)اإىل كل من فقد اأمه وذاق مرارة اليتم ولوعة احلرمان( 2

         

  �سكل )  10(�سورة الغالف الأمامي واخلتامي لديوان ح�سن الزهراين )ري�سة من جناح الذل(

ب�سكل  العنوان  مع هذا  تتما�ص  الديوان  فن�سو�ص  الدللية؛  الديوان  وجهة  والعنوان ميثل   
مبا�سر من خالل ق�سائد الديوان التي تاأرز يف جملتها اإىل دللة عنوانه: )ري�سة من جناح 
يف  الأول  الن�ص  ومنها  الوجهة،  هذه  عن  تعرب  الن�سو�ص  من   عددا  جند  حيث   ،) الذل 

الديوان الذي منه قوله :
 اأماه يا �ســــــمعة باحلـــــب تاأتلق 

                                           لكي ت�سيء حياتي وهي حترتق 
اأماه يا ب�سمة حتيي رفات دمي 

                                               اإذا ا�ستبدت بي الأحزان واحلرق 

1-ح�سن الزهراين ،ري�سة من جناح الذل ،�ص 35-29 .
2-ح�سن الزهراين ،ري�سة من جناح الذل ،�ص 5.
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 ويبدو اأن ال�ساعر كما اأ�سرنا يوؤبن اأمه بهذا الديوان، وهو اجتاه وفائي له قيمته الكبرية. 
ونالحظ اأن طابع العاطفة احلزينة تكاد اأن تكون �سمته الظاهرة، نرى ذلك جليًا يف حديثه 

عن منعطفات اأمه ال�سحية يف عدة ن�سو�ص، كن�ص عنوانه )�سبح الفاجعة (،يقول فيه:

مايل بغري اهلل معتقد 

                                                      اأدعو وهذا القلب يرتعد 

كفي على كبدي ففي كبدي

                                                      مما )باأمي( جمرة تِقد

عا�ست ت�سارع داءها زمنا 

                                                   مل يدر عن اآلمها اأحد

خم�سون عاما وهي كادحة 

                                                          وال�سعف يف اأح�سائها جلد

يا رب جد ب�سفاء والدتي
                                                               وامنن فاأنت العون وال�سند 1

  ومي�سي الديوان يف تعزيز  ذات الجتاه الذي ك�سفته العتبات الن�سية الأوىل التي ت�سكل 
بحق اختزال لكلية الن�ص، فال�ساعر ميالأ الديوان بوهج حب عميق يت�سح مب�ساقات الأمل 
والأمل ويْغَنى بالدمع املدرار، ويتنزل يف مواطن التجربة من موقف لآخر، حتى جاء اليوم 
الن�سو�ص  يف مدارات زمنية  يكتب عددا من  ال�ساعر  نرى  اأمه  فيه  توفيت  الذي  املحتوم 

1-ري�سة من جناح الذل، �ص 19.
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اأين يل من بعدها قلب،قرب بني اجلوانح، من  تهيجها هذه الذكرى احلزينة، مثل: ) من 
الرثى اإىل الرثيا، ل اأنت مت ول اأنا حي(، ومنه يقول :

�سهران والدمع يف خدي ي�ستبق 

                                            ومهجتي من غدير الهم تغتبق

�سهران مذ مت يا اأمي وقافيتي

                                             خر�ساء ي�سري بها يف ليله القلق

�سهران مرا وليل البوؤ�ص من�سلت

                                                         والنف�ص تع�سرها الأحزان واحلرق 1 

�سكل ) 11  (�سورة الإهداء يف ديوان ح�سن الزهراين )ري�سة من جناح الذل(

***

1-ري�سة من جناح الذل ، �ص 49.



46

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

  متثل النماذج ال�سابقة يف جملتها �سورة لنوع من اجتاه العتبات الن�سية يف ال�سعر ال�سعودي 
عند �سعراء الباحة،وهو ذلك النوع من العتبات التي تركز يف بنياتها التكوينية على البعد 
الدليل ذي الر�سالة الوا�سحة التي ل يجهد املتلقي يف فهم مغازيها. وقد قدم البحث اإطاللة 
على عدد من النماذج يف اجتاهات دللية خمتلفة، بيد اأن اجلامع بينها هو و�سوح الهدف 
والغاية، وتكاتف العنوان الكتابي مع الت�سكيل الفني والتقني يف اإي�سال الر�سالة التي ق�سد 
كافة  ال�سعراء يف  عند  ي�سكل  الذي  العنوان  قيمة  ال�سابقة  النماذج  وتو�سح  الأديــب.  اإليها 
النماذج م�سروعا يف ذاته يوليه ال�ساعر اأهمية ل تقل عن اأهمية كتابة ن�ص �سعري، اإذ هو 
ي�سكل قيمة متتد ان�سحاباتها اإىل معطيات الديوان الفنية والدللية كما اأو�سحت الدرا�سة 
التي تو�سح بجانب ذلك دور التقنية الفاعل يف كل حيثيات �سناعة العتبات يف هذه الدواوين 

ال�سعرية املعا�سرة. 
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 املبحث الثاين 
العتبات املنغلقة

 يعمد ال�ساعر هنا، اإىل عمل يقوم على تقنيات اأكرث تعقيدا يف �سناعة عتبة العنوان، فياأتي 
عمله يف عنوان ذي ر�سالة مغلقة اإىل حدما، حتتاج من املتلقي اإىل جهد لتمليها وقراءتها 
واملقاربة بينها وبني العنوان الكتابي من جهة، وبينها وبني الن�ص ال�سعري من جهة اأخرى، 
ويح�سر هذا اللون من العتبات كثريا عند �سعراء التجديد يف الق�سيدة احلديثة يف ال�سعر 
ال�سعودي ،وعند املجددين من �سعراء الباحة كنموذج على التجربة ال�سعودية. وهي عتبات 
تكوينية  بنية  باإزاء  اأحيانا  الدللة  فيها  تقنية،وتغيب  اأكرث  فيها  الفني  والعمل  ن�سجا  اأكرث 
للعنوان اأكرث متا�سكا والتئاما.وقد يكون من ال�سعوبة توجيهها دلليا كما فعلنا يف العتبات 
ال�سابقة ل�سعوبة اجلزم بتوجه الر�سالة يف مثل هذه العناوين. واإن كان الأمر يبدو –بالطبع 
فال�ساعر حممد حم�سن  الدواوين؛   عتبات  �سناعة  يف  ال�سعراء  بني  ومتفاوتا  ن�سبيا   –
الغامدي يف ديوانه )ال�سري على الأقالم ( يجعل �سورة الغالف تكوينا فنيا يبدو اأن تقنية 

)الفوتو�سوب (قد عملت فيه عملها.

�سكل )13( الغالف الأمامي لديوان حم�سن الغامدي )ال�سري على الأقالم(
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وال�سورة كما نرى عبارة عن �سورة رمزية ملجموعة من الأقالم املدببة ك�سكاكني باجتاه 
الذي  الأ�سود  اللون  وت�سري يف ظالم  الديوان،  تتوزع على طريق معتم كعتمة وجهة  الأفق، 

اختاره لغالف ديوانه .

حممد  لل�ساعر  وتعريفا  �سخ�سية،  �سورة  جند  الداخل  من  الأوىل  الغالف  �سفحة  وعلى 
الكتابي:)ال�سري على  العنوان  �سيء من  وعي  لنا مغاليق  يفتح  اأن  الغامدي ميكن  حم�سن 
الأقالم (1 ويبدو اأن ال�ساعر -وقد عمل يف ال�سحافة والتجريب كما تف�سح �سريته- كان 
م�سطرا دائما اإىل مثل تلك املخاتالت التي وظفها يف عنوانه ذي الفنية العالية )ال�سري على 
الأقالم(. وهو يوحي من جهة اأخرى بتوجه ال�ساعر الذي بداأ كتابة ال�سعر احُلر من فرتة 
مبكرة من عام 1972 م كما يقول يف �سريته املرفقة بالديوان . وهي من فرتات ال�سراع 
الذي �سهدتها الق�سيدة اجلديدة يف ال�سعودية  بينما جند على الغالف اخلتامي لديوانه 

ن�سا �سعريا يفتح بدوره ب�سي�سا من الوعي لفهم اأبعاد العنوان، يقول:

                                                                     زرقة البحر تنزلق الآن يف ناظري

اإىل امراأة يف اجلوار حتاول اأن تكتب ال�سعر لكنها تتلعثم 

                                                    كنا قريبني من بع�سنا

غري اأين تركت املكان ف�سعر احلما�سة واملدح مل يحتملني2 

الن�ص مكتوب بالأبي�ص على م�ساحة مظلمة، وعلى الغالف الأخري من الداخل و�سعت �سورة 
اآثار م�سي يف �سحراء مقفرة ور�سم عليها كتابيا ن�سا يقول :

1-حممد حم�سن الغامدي ،ال�سري على الأقالم  ،نادي الطائف الأدبي بالتعاون مع دار اخل�سرمي ،الطبعة الأوىل 1430 - 2009  . 
2-ديوان ال�سري على الأقالم ،الغالف الأخري .
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                         اأيقظتني املدينة من حلمها ثم �سارت معي
                              قطرة قطرة يف دمي

                      اأراها فاأهتف بالبيد:يا اأيها املوؤمتن
                  يا اأيها املوؤمتن 

فتذرو الرياح ال�سدى 
                      ويعول منها املدى 

                                                     اأيها املوؤمتن
                   اأيها املوؤمتن 1

�سكل )14( الغالف الداخلي للغالف اخلتامي لديوان حممد حم�سن )ال�سري على الأقالم(

1-ديوان ال�سري على الأقالم، الغالف الأخري من الداخل .
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عند  املختلفة  العتبة  العامة جلوانب  الروؤية  وفق  العنوان  م�ساقات  النظر يف  نعيد  وحينما 
عن  تعرب  رمبا  م�ستقلة  �سعرية  حالة  ي�سكل  هنا،  ال�ساعر  عند  العنوان  اأن  جند  ال�ساعر 
م�ساقات  عن  لل�ساعر  دائب  ببحث  توحي  التي  الديوان  ن�سو�ص  من  لكثري  تامة  اختزالية 
ال�سعرية  ن�سو�سه  من  كثري  يف  جنده  ما  وهو  مدى،  يحده  ل  م�سرع  اأفق  باجتاه  لالنفتاح 
اأبعاده  يف هذا الديوان ذي ال�سبغة اجلديدة يف عنوانه ويف تقنيات �سناعة الغالف ،ويف 
الفكرية املت�سظية اإىل اأبعد نقاط املمكن .ونكتفي بنموذج واحد يعرب عن تلك احلالة التي 
يف�سح عنها عنوان ديوانه )ال�سري على الأقالم( بنموذج جعل عنوانه )اليهود والأر�ص( 

يقول فيه:
عرب اليهود اإليك،

                                           اأ�سالك احلدود
            اأتوك من خلف ال�سحاري 

                                                        من فوق اأج�ساد ال�سحايا
                                   قد اأح�سروا معهم ب�ساعتهم... ولعنتهم 

                                                من ي�سرتي يا م�سر
اأعناب النخيل 

                                بدمع يافا
                    من ي�سرتي باقي ثياب الالجئني

                                                                           من ي�سرتي”الكوكائني” والهريوين
                       من ي�سرتي اأقر�ص اإعدام العروبة

                                                                          من كان يحلم اأن يف م�سر العروبة ، لليهود
  رجل يغامر بامل�ساء

                                وبالنخيل 
وبالأ�سيل

                                     وبالعروبة1

1-ديوان ال�سري على الأقالم ،�ص 127.
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الغالف؛  �سورة  مع  الديوان  ن�سو�ص  تقاطع  بو�سوح  ال�سابق  الن�سي  املقطع  لنا  يك�سف 
فن�سو�سه ال�سعرية حتمل اأبعادا فكرية و�سيا�سية جتعل الأقالم يف وقعها كاأ�سنة احلراب، 
من  عدد  مع  تقاطعاتها  يف  ال�ساعر  عند  للغالف  الفوتوغرافية  ال�سورة  به  توحي  ما  وهو 

الن�سو�ص ال�سعرية لل�ساعر.

)2/2(
 اأما ديوان )�سغب(1 لعبد العزيز بخيت، فعتبته الن�سية تتكون من  �سورة ت�سكيلية للفنان 
حممود املال. وقد دعمها بعنوان رمبا ل تف�سح ال�سورة ال�سوئية التي تخريها اأو ُتخرّيت له 

عن عالقة مت�سلة مبفردة ال�سغب حتديدا ،واإن بدت ال�سورة ل تخلو من عبثية و�سغب.

�سكل )15( الغالف الأمامي لديوان عبد العزيز بخيت )�سغب(.

�سعري  نرث  �سبه  الأوىل، يف  بالعتبة  يت�سل  ما  الأخــرية  الغالف  يف حني جند على �سفحة 
لتفا�سيل عنوانه الكتابي )�سغب (، يقول:

1-عبدالعزيز بخيت �سغب،النت�سار العربي ،بريوت،لبنان،الطبعة الأوىل 2008 ،�سفحة الغالف الأوىل .
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                                                للمحا�سيل ميقاتها 

                                                                          حني ل جتتنى

                                                �سوف يلقي بها الغ�سن

                                                                          فوق الرتاب

                                                لكْن اجلال�سون على رئة اجلائعني 

                                                                         )اإذا ( جاء ميقاتهم 

                                                ثم ل يذهبون 

                                                                         �سيلقي بهم �سغب اجلوع 

                                                حتت الرتاْب

�سكل )  16   ( الغالف اخلتامي لديوان ال�ساعر عبدالعزيز بخيت )�سغب(.
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بوح عنوان  �سيئا من  للديوان  الغالف اخلتامي  لنا على  ينقل  اأن  ال�ساعر هنا  ا�ستطاع  وقد 
ديوانه)�سغب(، اإذ اختار مقطعا من ق�سيدته الطويلة )�سغب( التي ق�سمها اإىل مقاطع حتتوي 
الأ�سهر امليالدية من )يناير- اإىل دي�سمرب( وقد و�سع على الغالف املقطع الأول الكا�سف لأبعاد 

تفكريه، لت�ساله بفل�سفة العنوان، وجعل مفتاح وعي العنوان يتمثل يف مثل قوله:

)�سيلقي بهم �سغب اجلوع حتت الرتاب 1(

ال�ساعر  يرتئيه  ن�ص  على  يقوم  ت�سكيل  على  تعتمد  اأنها  الغالف جند  �سفحة  تقري  وعند 
لتمييز بوحه ال�سعري ولفت انتباه القارئ اإىل حركة الديوان وتوجهه فنيا ودلليا . فاملتلقي 
ي�ستطيع من خالل تداعيات الن�ص الأوىل اأن يكت�سف اخلط التجديدي الذي يعتمده عبد 
العزيز بخيت وهو الكتابة على ال�سعر احلر )التفعيلة( .كما ا�ستطاع ال�ساعر من خالل هذا 

الغالف اخلتامي اأن يقدم للمتلقي �سفرة مهمة يف وعي عنوان ديوانه الـ)�سغب(.

)2/3( 
 ومن مناذج تلك العتبات املنغلقة ديوان اأحمد قران )ل جترح املاء ( 2 الذي يعد منوذجا 

اآخر على عمل التقنية يف العتبة الن�سية. 

ي�سري يف �سفحاته الأوىل اإىل اأن ت�سميم ور�سم الغالف كان لـلمحرتف ببريوت الغرافيك�ص  
اأحمد عثمان .وتظهر تلك الحرتافية التقنية التي يبدو اأن يد ال�ساعر قد ُرفعت عنها اإل من 

1-انظر الن�ص: ديوان �سغب،  �ص18-7 .
2-اأحمد قران ،لجترح املاء ، ريا�ص الري�ص للكتب والن�سر، الطبعة الأوىل يوليو 2009. �سفحة الغالف .
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اإقرار لها ل ُيعفى منه بالطبع .فالغالف يوحي با�ستغال تقني �سرف، وهنا قد جند �سعوبة 
يف املقاربة بني فنية الغالف و�سورته الرمزية وبني عنوان ال�ساعر الكتابي )ل جترح املاء(، 
الذي هو يف الأ�سل عنوان ق�سيدة لل�ساعر وردت بذات العنوان1.وحني ن�سري لذلك فنحن 
قد ل ن�ستبعد م�ساركة ال�ساعر واإقراره للغالف فيما يبدو، وح�سور اختياريته يتاأكد يف تلك 

الروؤى التي و�سعها على غالف ديوانه الأخري ملجموعة من النقاد الذين قروؤوا جتربته 2

�سكل )  17   (�سفحة الغالف الأوىل لديوان اأحمد قران )ل جترح املاء(

1-انظر ن�ص: )لجترح املاء( يف ديوانه لجترح املاء �ص 51-45 .
2-اأحمد قران ،لجترح املاء ، الغالف الأخري . 
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)2/4(
وذات اخلط الفني يف ر�سم ا�سرتاتيجيات الغالف جنده عند �ساعر اآخر هو معي�ص �سابي، 
وهو يختار لوحة جتريدية للفنانة الت�سكيلية )�سهري ال�سلمان(، موظفا التقنية يف جتاذبات 

عنوانه الكتابي)اأوجاع اأنثى( مع تلك الر�سمة الت�سكيلية على �سفحة الغالف الأوىل1 

ال�سعري لوحة جتريدية غري وا�سحة  ال�ساعر لتكون رفيقة جمموعه  التي اختارها  اللوحة 
اأن   ويبدو  اأو�سع لحتمالت ممكنة.  اأفقا  يفتح  الدللة  التعامي يف وعي  ولعل ذلك  املعامل، 
ذلك كان هدفا من اأهداف ال�ساعر على الرغم من و�سوح وتقريرية العنوان يف ذاته)اأوجاع 
اأنثى(، وهو ما يعطي �سفحة العنوان بعدا فاعال، ويوؤكد قدرة التقنية املعا�سرة على التكاتف 
يف �سناعة املنتج الن�سي وبالتحديد يف عتباته الأوىل، تلك العتبات التي تعد من اأخطر ما 
اأبعاد  اأول الأمر وتك�سف عن  باأنها تواجه وعي املتلقي من  يف الأعمال ال�سعرية املعا�سرة؛ 

روؤية ال�ساعر وتوجهه .

�سكل )18( الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر عبدالرحمن �سابي )اأوجاع اأنثى(

1-انظر جمموعه ال�سعري: اأوجاع اأنثى،نادي الباحة ،الطبعة الأوىل 1427-2006 ، �سفحة الغالف الأوىل.
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وعنوان ال�ساعر الكتابي الذي اختاره ملجموعه ال�سعري هو عنوان ن�ص اأدبي اآثر اأن يبقيه يف 
داخل الديوان، يقول يف ذلك الن�ص :

اأتهجرين ويل�سعني اخل�سام 
                      اأتفعلها واأنت امل�ستهام 

اأتر�سى اأن اأكون بغري ماأوى 
                   يغالبني وي�سرعني الهيام 

اأنا لولك ما راق�ست ظلي
                ول فتنت بعيني الأنام 

اأنا يف �سالف الأيام حزن
                وروح كل ما فيها حطام 
اأناجي الطيف اأرجو منك حرفا 

                 يعانقني وي�سرتنا الظالم
اأنا يا �ساعري اأوجاع اأنثى 

             تال�ست حينما دب الغرام1 

 نالحظ اأن ال�ساعر قد اختار عنوان الق�سيدة من خالل �سطر بيته الأخري ، وهو اختيار 
الق�سيدة  ت�سمى  للق�سائد حيث  القدماء  و�سعها  التي  بالعناوين  يذكرنا  بالطبع  تقليدي 
الق�سيدة  تلك  اأن  منه  يت�سح  اختيار  وهو  بقافيتها.   اأو  الق�سيدة  بجزء من  اأو  مبطلعها 
اأبعد من  اإىل  الديوان تذهب  الدللت يف  اأن  ال�ساعر، يف حني  نف�ص  اإىل  اأثرية  يف ذاتها 

اأوجاع اأنثى .

1-عبدالرحمن �سابي، اأوجاع اأنثى ، �ص 41 .
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�سوئية  �ــســورة  على  فيه  اعتمد  غــالف  فهو  عــنــاء،  اأو  غناء  الأخـــري  غالفه  يف  جنــد  ول 
)فوتوغرافية( �سخ�سية مع �سرية ذاتية لل�ساعر،وهنا ن�ستطيع اأن نقول اإن ال�سورة الت�سكيلية 

التي اختارها ال�ساعر قد ك�سبت رهان التميز يف العتبة الن�سية لهذا الديوان.

  )2/5(
فعل  التقنية  متار�ص    1  ) وارتكابك...  اإثمي..  )بني  الزهراين  خمي�ص  عادل  ديوان  ويف    
التاأثري الظاهر؛ فال�سورة التقنية التي و�سعت على الغالف حتمل روؤية تعبريية توحي بتوجه 
الديوان التجديدي،اإذ ت�سهد �سراعا ظاهرا بني البيا�ص وال�سواد، وهو �سراع ينعك�ص على 
وال�سواد احلزين،  املتفائل  البيا�ص  التناق�ص بني  بذات  تتزيا  التي  باأكملها  الديوان  بنيات 
وهي تلتقي بدءا مع ت�سظي دللة العنوان . ونالحظ يف تركيب العنوان  اتكاء ال�ساعر على 
النقط يف العنوان كمظهر جديد يف �سناعة العنوان خ�سو�سا،فقد و�سع النقط بعد مفردة 
)اإثمي..( واأ�ساف النقط اأي�سا يف ختام العنوان، وهو يوحي برغبة ال�ساعر يف فتح املعطيات 

الدللية اإىل اآفاق بعيدة . 

�سكل )   19 ( �سفحة الغالف الأمامي لديوان عادل خمي�ص )بني اإثمي واراتكابك....(

حممد  للفنان  الغالف   ،ولوحة   1429 لل�سحافة،جدة  املدينة  ،موؤ�س�سة  العلم  وارتكابك...،دار  اإثمي  بني  الزهراين،  خمي�ص  1- عادل 
ال�سهري،وت�سميم الغالف عبد احلليم عبد الكرمي ،وتنفيذ علي حميد الغامدي.
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 ومن الالفت اأي�سا يف �سفحة الغالف اهتمام ال�ساعر بهذه ال�سفحة، وهو اهتمام  الواعي 
متاما بقيمة تلك العتبات الن�سية التي تخلق فعل التوا�سل الأول بني ال�ساعر واملتلقي بحكم 
الغالف اخلتامي. وهو  املوجزة على  اأف�سح عن ذلك يف �سريته  الأدب كما  تخ�س�سه يف 
ي�سع على �سفحة التعريف الداخلية الأوىل نبذة عن الغالف توحي بالعمل املوؤ�س�سي الذي 
اأقامه ال�ساعر لإنتاج غالف ديوانه؛ فلوحة الغالف كما يقول:« هي للفنان حممد ال�سهري 
،وقد توىل هذه املقاربة والت�سميم عبد احلليم عبد الكرمي حممد ،ونفذ العمل )علي حميد 
يف  اأ�سهم  اآخر  م�سمم  اإىل  ال�سكر  يزجي  جنده  الأخــرية  ال�سكر  �سفحة  1ويف   ) الغامدي 
�سناعة ال�سفحة الأخرية من الديوان)اإىل القا�ص وال�سحفي العريق عثمان عابدين على 

ت�سجيعه وكتابته تعليق الغالف اخللفي للمجموعة دون اأن يدري(2 .

�سكل )  20  ( لوحة الغالف الأخري لديوان عادل خمي�ص) بني اإثمي وارتكابك...(

الكرمي  عبد  عبداحلليم  الغالف  ال�سهري،وت�سميم  حممد  للفنان  الغالف   وارتكبك...،ولوحة  اإثمي  ،بني  الزهراين  خمي�ص  1- عادل 
،وتنفيذ علي حميد الغامدي  �ص 2 .

2-انظر ديوانه: )بني اإثمي وارتكابك(  �ص 104
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تلقي  عتبة  ،وهي  املهمة  والعتبة  ال�سفحة  هذه  على  ال�ستغال  حجم  يو�سح  هنا  وال�ساعر 
تقنيات حا�سوبية  ،وت�سكل اختزال مهما،وتك�سف عمل عدة  الن�ص  بظاللها على معطيات 
وراأيا  ذاتية  و�سرية  لل�ساعر  فوتوغرافية  ت�سمنت �سورة  التي  العتبة  تلك  اأ�سهمت يف �سنع 

نقديا.

)2/6(
والعنوان يف �سبه تكامل ق�سدي كالذي جنده يف ديوان ح�سن  ثنائية ال�سورة  تاأتي    وقد 
الزهراين )متاثل( الذي ميثل الجتاه التجديدي الأهم يف جتربة ال�ساعر؛ فالديوان من 
عنوانه يبداأ فعل التحديث اإذ هو عنوان غام�ص يف ذاته، وزاد من غمو�سه تدعيمه بلوحة 
)حروفية (من اختيار دار الكنوز الأدبية، ومت عر�سها عليه لأخذ موافقته عليها كما يقول1 

.وهي لوحة يبدو اأن النا�سر قد اختارها لتماثل العنوان )متاثل(2.  

�سكل  )21 ( �سفحة الغالف الأوىل لديوان ح�سن الزهراين )متاثل(

1-انظر �سهادته يف ملحق �سهادات ال�سعراء على اختياراتهم لأغلفة دواوينهم.
2-انظر ديوان متاثل )دار الكنوز الأدبية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الأوىل 1424هـ- 2005 . ( �سورة الغالف الأمامي. 
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ميار�ص العنوان يف الديوان فعل التمدد والن�سحاب على معطيات ال�ساعر الن�سية بدءا من 
الإهداء الذي يقول فيه:

        اإىل براعم الفوؤاد
                         وم�سرق الآمال

اإىل اأحبتي
                        اأهدي متاثلي 

           واأ�سرج ال�سوؤال1
بل جند ال�ساعر يجعل اأول ن�ص له بعنوان )متاثل(، ويقول يف مطلعه :

متاثلت 
                         للنطِق

للموت...
                         والع�سق..

                      فالنطق:موت احلقيقة.
                                         واملوت:نطق احلقيقة.

                   والع�سق :اأوىل خطا اخللد
                                    يف �ساحل املنطق 2.

 ومي�سي ال�ساعر يف فل�سفة الن�ص بعمق وغمو�ص ظاهر لتحرير دللت )الثالثية(التي قدم 
بها )النطق، املوت،الع�سق(، يقول يف خامتة امل�سهد:

1-  ح�سن الزهراين، متاثل، �سفحة الإهداء.
2-انظر: ح�سن الزهراين، متاثل، �ص 9 .
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                            اأيها امل�ستجري ...

                                                                    من املوت بالنطق

                    اأخطاأت...

                                                           لول تفكرت.

                          لو لذت بالنطق .

                                                       ما ع�ست.

                 كنت متاثلت

                                               للوعي 

         اإذ اأنت.

                                                             يف الأ�سل من نطفٍة

                         نطقت.عندما وقعت.

                                                        فا�ستحالت.علق.

علم  �سعرية  فل�سفة  اإىل  اأقرب  ،فهو  يبني  يكاد  ل  فكريا  بعدا  الن�ص  يف  تالحظ  ولعلك    
خالل  من  املتلقي  على  الإبهام  هذا  مثل  يتعمد  ال�ساعر  اأن  ويبدو  ال�ساعر،  عند  اأبعادها 
التفكري يف منهجية  تبعث على �سرورة  الكالم  ياأتي يف مواقف من  الذي  النقط  توظيف 
مثل  يف  جندها  التي  املبهمة  الغام�سة  بالأ�سرار  مليء  عمومه  يف  والن�ص   . النقط  ذلك 

هذا املقطع الذي ختم به الن�ص:
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وها اأنت 

                           ملا متاثلت 

              اأحرقت نف�سك بال�سوء

                           مثل الفرا�سة 

           وال�سر يف غيهب ال�سر

                            ل يعلم ال�سر

منا جميعا
                                    �سوى من خلق 1

العنوان  وذلــك  ال�سورة  بني  الظاهر  الــرتابــط  اإىل  يعيدنا  الن�ص  املقطع  هــذا  ومثل   
الكتابي،وان�سحاب ذلك على الن�ص الذي قدم به لديوانه .

الن�ص  هــذا  عند  يتوقف  الــديــوان  على  العنوان  ان�سحاب  اأن  اإىل  هنا،  ن�سري  اأن  ونــود 
اأن ال�ساعر برغم كتابته على منط  اإذ جند  )متاثل(؛فالغمو�ص والإبهام ل يكاد يجاوزه 
ال�سعر احلر لق�سائد مثل: )�سمت ال�سور، غابة الأربعة، واو اجلماعة، تعهد( وغريها 
ال�سفاف  ال�ساعر  اأ�سلوب  مع  تلتقي  لكنها  اجلديد  الإيقاع  على  كتبت  التي  النماذج  من 

الذي ل غمو�ص فيه على مثال قوله يف ن�ص تعهد :

1-ح�سن الزهراين،متاثل ،�ص 14-13. 
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اأتعهد...
                              واأقر الآن
             يف اأبراج اإح�سا�سي

                                             ويف اأوراق اأنفا�سي
وكا�سي:

                                     اأن من ُيخدع
          بال�سحنات بعدي

                                          عن طريق احلق 
ناكب

                                       اأن �سور الوهم
خلفي-واأمامي-

                                                 كان اأعلى من عنان 
الواقع املر عنانًا

                               ثم اأردته
التجارب1 

1-ح�سن الزهراين ،متاثل ، �ص 71-70 .
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)2/7(
اأما يف منوذج ال�ساعر عبد الرحمن �سابي )ال�سهيل نحو الدائرة(، فرنى ال�ساعر يتحرك 
بازدواجية ال�سراع التي تبداأ من العنوان؛ فال�سهيل مفردة تتحرك يف اإطار منفتح، يف حني 
اأن ال�ساعر يحجم هذا ال�سهيل باجتاه الدائرة، ويظهر من الديوان اأن الدائرة رمز ل يبعد عن 
املراأة وتداعياتها؛ فاملراأة ت�سكل مفردة طاغية يف الديوان، وقد ا�ستعان على روؤيته بلوحة تعبريية 
لأنثى،اإذ هي للفنانة فوزية عبداللطيف، وتظهر املراأة يف اللوحة ب�سكل يوحي بق�سدية الختيار 
لل�سورة ومقاربتها لروؤية العنوان، كما حت�سر الأنثى اأي�سا يف الإهداء.والأنثى يف الديوان عموما 

ت�سكل بتداعياتها املتعددة النقطة املحورية الأهم التي يدور حولها �سهيل الديوان.

�سكل ) 22 ( �سفحة الغالف الأوىل لديوان عبدالرحمن �سابي )ال�سهيل نحو الدائرة(

اأما الغالف اخلارجي فقد اأدت فيه التقنية دورا فنيا ب�سيطا اتكاأ فيه بالدرجة الأوىل على 
تقنية )الفوتو�سوب( ب�سكل اأوىل. والذي يهم  هنا اأن نف�سل يف ان�سحابات �سهيل العنوان 
على معطيات الديوان وعلى بنيات الن�ص؛ اإذ يوظف مفردة ال�سهيل يف ارتباطات خمتلفة 

منها ما هو �سيا�سي،  كقوله:
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                                              فبغداد عاد اإليها الترت
                                                                    فل�سطني باعت �سهيل احلجر 

                                              فاأين املفر؟
                                                                     ويف الأم�سيات تهان الب�سو�ص

                                             وتغدو الرجولة 
                                                                    يف �سرب ماء

                                              ويف نومة 
                                                                    فوق �سدر الن�ساء

                                             بدعوى ال�سالم
                                                                    وراء الأما�سي

                                             �ستات... �ستات 1
ويظهر من هذا النموذج ما اأكدناه �سابقا عن رمزية العنوان واقرتابها من املراأة، فال�ساعر 
ولو  الن�ساء، حتى  �سدور  على  يبهت  الذي  الغا�سب  ال�سهيل  وحالة  الغ�سب  حالة  يفل�سف 
كان الأمر مي�ص ق�سايا العرب امل�سريية، مبا يوحي باحلالة الرمزية التي تفتق العنوان اإىل 

ت�سظياته الواعية.
وهو يكرر ذات الفكرة يف ن�ص اآخر يربط فيه بو�سوح بني ال�سهيل واملراأة يف ثنائية مت�سادة، يقول:

                                             نودع كل اأردية ال�ستاء 
                                                                    كل املراعي واحلقول

                                             و�سهيل اآهات الن�ساء
                                                                    لننام يف جوف ال�سماء2

1-عبدالرحمن �سابي،ال�سهيل نحو الدائرة ،دار البالد للطباعة ،جدة، �ص 22 .
2-ال�سهيل نحو الدائرة ،�ص 19.
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ونرى ال�سهيل يتكرر معه كمفردة اأ�سا�ص  يف ن�ص جعل عنوانه )املراأة الهالمية (، وفيها 
يرى اأن ال�سهيل ميوت يف حجره مع تلك املراأة :
                                               حطام اأنت ل اأكرث

                                                                           و�سي ء من بقايا الأم�ص
                                                �سهيل مات يف حجري

                                                                           نهار �سم�سه وجهي1 
ويختم هذا ال�سهيل باجتاه الدائرة الرمز بق�سيدة تف�سح عن اأ�سرار الديوان والعنوان يف 

ن�ص جعل عنوانه )ا�ساأليني(،يقول فيه :
                                                ا�ساأليني من اأكون

                                                                         فاأنا اأهوى الن�ساء
                                                اإن �ساألن اأو 

                                                                        متردن 
                                                اأو متردن وكن 

                                                                        بع�ص همي 
                                               بع�ص اأوراقي اللواتي

                                                                        خلتها تر�سم ذاتي 2

الأوىل يف  الن�سية  العتبة  ال�ساعر منذ  اأن هناك تالقيا ق�سده  ال�سابقة  الن�سو�ص  تثبت    
هذا  يحجم  ال�ساعر  لكن  بعيدة،  اآفــاق  يف  يذهب  اأن  يفرت�ص  الذي  ال�سهيل  بني  الديوان 
ال�سهيل باجتاه )املراأة/الدائرة( يف كلية الديوان؛ اإذ ميار�ص العنوان فعال اختزاليا حت�سر 
فيه املراأة ب�سكل لفت اإْن يف اللوحة الت�سكيلية التي اختارها لعنوانه واإْن يف بنية الن�ص التي 

ك�سفت �سيئا من بوح العنوان الكتابي )ال�سهيل نحو الدائرة(.
1-عبدالرحمن �سابي ،ال�سهيل نحو الدائرة ، �ص 75 .
2-عبدالرحمن �سابي ،ال�سهيل نحو الدائرة ،�ص 76.
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)2/8(
 ويف جتربة ال�ساعر علي الدميني ما يقرتب من  املنعطفات التكوينية ال�سابقة ولكن يف اإطار 
من البيا�ص. العتبة الن�سية لديوان علي الدميني )بيا�ص الأزمنة( 1  و�سع على غالفه الأمامي 
لوحة جتريدية  حتمل اأبعادا خمتلفة ي�سكل فيها البيا�ص حيزا موؤطرا، لكن ال�ساعر ي�ستعري 
الف�ساءات البي�ساء يف حميط ال�سفحة لتحقيق روؤية البيا�ص ولتحقيق التالقي بني العنوان 
الكتابي )بيا�ص الأزمنة (والعمل املحيط بالغالف، حمققا روؤية النقاد يف قيمية البيا�ص،الذي 
يقول فيه ناقد مثل عبدالرحمن تربما�سني:« من العنا�سر امل�سحات البي�ساء ... التي تت�سارع 
على  فيفر�ص  الأبي�ص  .اأمــا  الدللة  ينتج  يتحرك  حي  ناطقا،والناطق  باعتباره  الأ�سود  مع 

القارئ)املتلقي( اأن ي�سمت اأو ي�سرتيح اأو يدخل يف جمال تاأملي حممل بالدللة2
  واإذا جتاوزنا اخلطاأ الطباعي3 املوجود يف مفردة الأزمنة على الغالف والذي تداركه ال�ساعر 
يف ال�سورة الداخلية للعنوان، فيمكن اأن نعترب مفردة )البيا�ص( هي املفردة الرئي�سة الأكرث 
ح�سورا وتوهجا يف العنوان ويف مدى الغالف؛ فعلى الغالف اخلتامي لديوانه جنده يختار 

ن�سا �سعريا يقول :

                بني كفي  تنحل اأ�سباهك الأزلية
                                                       �ساهٌد للمدينة اأعناقها 

وبهدبي اأزجي قلو�سك
                               يف النهر 

تنحل    تنحّل
                                              اأبي�ص �سار ال�سبيه

فتاأتلف الطري يف جانحيك 
                                                ويختلف القوم فيك 

 ع�سيْة4
1-بيا�ص الأزمنة ،دار الكنوز الأدبية ،الطبعة الثانية 1999م ، �سفحة الغالف الأوىل . 

2-انظر ،العرو�ص واإيقاع ال�سعر العربي، �ص 102.
3-قد يعمد ال�ساعر اإىل اخلطاأ لتحقيق ماآرب فنية واإن كنت ل اأراها هنا . 

4-بيا�ص الأزمنة ،الغالف الأخري . 
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�سكل )  23 ( الغالف الأمامي واخلتامي لديوان علي الدميني )بيا�ص الأزمنة (

 والغالف اخلامت كما نرى يلفه البيا�ص املحيط بال�سواد الكتابي ، وهو بيا�ص  ي�سكل البوؤرة 
الفنية الأوىل التي تلفت انتباه املتلقي يف مدى الغالف .وهو يح�سر اأي�سا يف الن�ص املكتوب 
الذي اختاره ال�ساعر لي�سعه على الغالف اخلتامي؛ حيث تاأتي مفردة )اأبي�ص �سار ال�سبيه(  

مرتكز الن�ص املكتوب .

ذلك البيا�ص الذي ت�سيد العنوان يف �سفحة الغالف الأويل واخلامت جند امتداده وان�سحاباته على 
التجربة ال�سعرية لل�ساعر يف الديوان باأكمله، حيث جند مثال ن�سا له بعنوان )البيا�ص(، ومنه يقول :

                                                غ�سل الدهر اأحزاننا 
                                                                                وا�ستوينا على بيا�ص اجلراح 

                                                ومهي�ص اجلناح ما زال يقظان 
                                                                               حتى اأتاه )القطا( بجناح    

                                                ل النهريات جفت بكاء 
                                                                               ول البحر اأرخى الهوى للرياح1

1-بيا�ص الأزمنة، �ص 16 .
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اإليها  اأ�سرنا  بل الديوان ميثل انت�سارا ظاهرا للعنوان؛ حيث نرى مفردة )البيا�ص( التي 
يف العتبة الأوىل ت�سكل ال�سمة الأ�سلوبية الأكرث ح�سورا يف الديوان باأكمله حيث نرى مفردة 

البيا�ص اأو ما يرمز لها تاأتي يف الديوان على النحو التايل:

�ص 11 يقول:”تتبدى له جنمة يف احلديقة بي�ساء من ذهب وحقول«

�ص 15 جعل عنوان ن�ص �سعري :البيا�ص.

�ص 16 يقول”وا�ستوينا على بيا�ص اجلراح«

�ص22  يقول :”لك كل ما يف الأفق من �سجر البيا�ص ،واآن�سات البيد«

�ص 30 يقول: فاأب�سر يف الفنار )قبائال( اأخرى/واأوراقا تكيل يل البيا�ص من احلروف ال�سم .

�ص 69 يقول:اأغثني  فلي�ست يل بيا�ص نياقكم 

�ص 76 يقول: ... تظللهن يف اأ�سّرة النوايا البي�ساء؟

�ص 80 يقول: فماذا اأ�سمي البيا�ص الذي يتعقبني؟

“  : ما تبقى من العمر اإل بيا�ص ال�سبايا يلّوح للطري... �ص  86 

“   : اأوجئت معتمرا باحلقيقة بي�ساء بي�ساء �ص 91  

�ص 100 “ : كيف تبلى الليايل باأقراطها البي�ص بني ثياب/ املدينة من دون �سوء / ول تبلياْن... 

�ص 108 يقول : اأن يلج احلرائق طاعنا يف احلب/ري�سا فوق ظهر ذلوله البي�ساء

الن�ص،  لكلية  اختزال  ي�سكل  الذي  العنوان  �سلطوية  على  دليال  ال�سابقة  الرتاكيب  تقدم   
نتيجة  جاء  بل  اعتباطيا،  ياأت  مل  يبدو  فيما  هو  الأزمنة(  )بيا�ص  ال�ساعر  ديوان  فعنوان 
لتجمهر مفردة البيا�ص وطغيانها يف مدى الن�ص، مما �سوغ لها اأن تكون عنوانا. يذكر اأنه 
بجانب ح�سور هذه املفردة الظاهر بلفظها يف الن�ص جند البيا�ص الذي قلنا اإنه املفردة 
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التي ركز عليها ال�ساعر يف اختياره للعتبة الن�سية لديوانه �سواء يف ذلك عنوانه الكتابي اأو 
كما  الغالف،  على  البي�ساء  الف�ساءات  اأو  امل�ساحبة  ال�سورة  اأو  للغالف  التقنية  �سناعته 
جنده يح�سر يف دللت كثري من مفردات وتراكيب الديوان التي ت�سع بالبيا�ص ال�سراح كما 
اأ�سرنا يف اجلدول ال�سابق .كما جتد البيا�ص اأي�سا يف مفردات تزهو بدللت البيا�ص واإن مل 
حت�سر مفردته اللغوية بذاتها لكنها ت�سف عن بيا�ص يدعم م�سروع �سلطة البيا�ص يف الن�ص 
اأي�سا يف الديوان، مثل: )بروق ، ال�سباح ،القطا ، �سباح اخليول، من  يف مفردات وردت 

ف�سة خال�سة ،حور من البحر ، اإنه الفجر يف عروق ال�سباح،راأيت ميامة، مطرا...” .
***

  ومما �سبق من مناذج يت�سح لنا اخلط الثاين للعتبات الن�سية، وهي تلك العتبات التي 
امل�ساحبة  ال�سور  انغالق  اأو  الكتابي  العنوان  انغالق  ذلك  يف  �سواء  النغالق  على  تعتمد 
النوع  ذلك  مثل  يف  وال�سورة.وجند  الكتابي  العنوان  تقارب  يفعل  الذي  النقدي  الأداء  اأو 
من العتبات جهدا حا�سرا يف �سناعٍة تقنيٍة واعية للغالف تظهر اأهميته يف وعي ال�ساعر، 
اأمام املتلقي والناقد لتقري العتبة الن�سية وان�سحاباتها على الديوان  وتف�سح جمال رحبا 
ال�سعري. ومثل تلك العتبات متثل يف الواقع ن�سا مهما ي�ستحق الوقوف والقراءة لذاته، كما 
اأننا راأينا  تاأثريه البالغ وان�سحاباته على ن�سو�ص الدواوين التي تخذناها مناذج على هذا 

املنحى.
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املبحث الثالث /العتبات املن�سحبة 

نق�سد اإىل تلك العتبات الن�سية التي تن�سحب فيها �سورة الغالف التي اختارها ال�ساعر 
لتكّون خلفية �سَورية للن�ص ال�سعري،وتقوم على �سورة يختارها ال�ساعر بدقة لتتحرك يف 
تن�سحب  نهايته كاأر�سية  اإىل  الديوان  الديوان بدءًا من غالفه، ويحركها من غالف  مدى 
لتكون خلفية لكل ن�سو�ص املجموع ال�سعري. وهي توؤكد ارتباط العتبة الن�سية لدى ال�ساعر 
بكلية الديوان، وتنطلق من اإميان ال�ساعر بدور العتبة الن�سية للعنوان يف التاأثري الن�سي.  

ومن مناذج تلك العتبات الن�سية عند هوؤلء ال�سعراء ما جنده يف ديوان �سالح الزهراين، )�ستذكرون 
ما اأقول لكم (؛ الذي جاء بناء غالف ديوانه اخلارجي على النحو التايل )�سكل 24( :

�سكل ) 24 ( الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر �سالح الزهراين )�ستذكرون ما اأقول لكم(.
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التعبريي/  لالجتاه  ينتمي  ت�سكيلي  عمل  الديوان  لعنوان  امل�ساحبة  الت�سكيلية  ال�سورة 
الزمن/ ترقب  التي  العني  من  بداية  الديوان،  عنوان  عن  متامًا  معربة  واللوحة  الرمزي، 
ال�ساعة، يف دللة رمزية اإىل اأنه �سياأتي اليوم الذي ينقد فيه الآخرون اأقوالكم واأفعالكم، 
لأن التاريخ ي�سجل الأحداث باأدق تفا�سيلها، والفنان ا�ستح�سر رمزًا يدل على فتح الأبواب 
املغلقة لكنه اأهمل املفتاح، وهذه اإ�سارة جيدة اإىل اأنه مل يحن الوقت بعد لفتح املغلق« 1.  وهو 

عمل يف عتبة الن�ص ظاهر تاأثري التقنيات املختلفة يف �سناعته .

 "ثم نراه يجعل ال�سورة التي متثل خلفية لعنوانه، ومتثل حركة الزمن املتقاطعة، تن�سحب  
من غالف الديوان؛ لت�سكل خلفية واأر�سية لكل ن�سو�سه ال�سعرية التي كتبها يف الديوان.

مع  اأفكاره  يتقاطع يف  " الذي  الأبجدية  »لغة خارج  ن�سه  ون�سرب منوذجا على ذلك من 
دللت الزمن يف ال�سورة الت�سكيلية والعنوان العام للديوان عرب عنه بقوله :

من بزوغ النك�سة الأوىل ملوت النك�سة الأخرى 
ومن ن�سف املطارات اإىل ق�سف احل�سوِن 

كنت اأ�سكو من ت�ساري�ص ال�سعارات ومن مّد الفراغات 
ومن خيل الطننِي 

كنت »يا مغلقة العينني »مفتوحا على الروؤيا �سباحًا
خارجا من ودق اأبياتي فمًا حرًا ،حمامًا م�سرجًا 

بالنور والنار على »�سالل طنيِ 
وعلى ذات القروِن 

وعلى مدخل جرحي اأوقفوين 
قرءوا وجهي وكفي 
نب�سوا اأبيات �سعري 

 ، الثانية 1993م  الطبعة   ، امل�سرية  املعارف  دار   ، الفن احلديث  ، اجتاهات يف  : د. حم�سن حممد عطية  1-ا نظر حول هذا الجتاه 
�ص119-127 . الراأي الناقد علي مرزوق، وانظر تف�سيال اأكرث حول هذا يف بحث حمكم للباحث ن�سر يف موؤمتر الأدباء ال�سعوديني 

الثالث الذي عقد يف الريا�ص 2009/12/17-14-1430/12/3-27.
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ك�سفوا حتى جفوين 
حددوا عمق الزوايا يف عيوين 

قّلبوين
ومع دقة هذا الفح�ص ملّا يعرفوين

 ...
قلُت :غي�ص الوقُت 

ل تنفعلوا ..هاكم �سكوين!!!!1

�سكل) 25 ( منوذج لن�سحاب �سورة الغالف لت�سكل خلفية للن�ص ال�سعري يف ديوان �سالح الزهراين 
)�ستذكرون ما اأقول لكم ( .

ال�ساعر هنا حترك يف ن�سج �سوره ال�سعرية يف النموذج ال�سابق معتمدًا على حركة الزمن 
التي تبدو عاماًل م�سرتكًا بني ال�سورة الت�سكيلية والعمل ال�سعري؛ حيث يتحدث الن�ص عن 
النك�سات التي مرت على اأمته، وهي تتقلب من نك�سة لأخرى يف الوقت الذي يتجه جهدها 
اإىل رقابات �سارمة ل ي�ستطيع معها الل�سان اأن ينطق اأو يعرب بحرية عن العوار؛ مما يدفع 

1-�سالح �سعيد الزهراين ،�ستذكرون ما اأقول لكم ، من من�سورات نادي جازان الأدبي ،الطبعة الأوىل 1419 ،1999م ،  �ص 36-34 .
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ال�ساعر اإىل التزام ال�سكون وال�سمت على الأمل )هاكم �سكوين(، وتنعطف بعد ذلك روؤية 
الن�ص لتذّكر عنوان الديوان الذي يجزم فيه ال�ساعر قباًل اأنه �سياأتي اليوم الذي يتذكرون 
راأيه: )�ستذكرون ما اأقول لكم ( والعنوان ي�ستح�سر اأبعاد الن�ص القراآين الذي يقول اهلل 
نَّ  ِ اإِ ْمِري اإِىَل اهللَّ �ُص اأَ َفوِّ ُقوُل َلُكْم َواأُ تعاىل فيه على ل�سان موؤمن اآل فرعون:)َف�َسَتْذُكُروَن َما اأَ
ال�ساعر يتنباأ مبا �سيكون، فهناك جماذبة ظاهرة يف تكوين  ِباْلِعَباِد (1، وكاأن  رٌي  َب�سِ  َ اهللَّ
ال�سورة بني العنوان املتنا�ص مع الآية القراآنية والعمل الت�سكيلي والن�ص ال�سعري ؛كل ذلك 

ياأتي دعما للروؤية التي اآمن بها ال�ساعر«.

)3/2(
حل�سن   2 الِقبلة(  جبني  يف  )ُقبلة  ــوان  دي اإىل  ميتد   املن�سحبة  العتبات  على  منــوذج  وهــو 
،لكنه  العامل  الغالف �سورة �سوئية خلريطة  الأوىل من  ال�سفحة  ُجعلت  الزهراين، حيث 
عاجلها بتقنية الفوتو�سوب لتت�سق مع دللة العنوان الكتابي. وال�ساعر يريد بها اأن يلمح اإىل 
كون )الِقبلة/الكعبة( هي مركز الكون، كما نرى تلك ال�سورة  ت�سي بحب ال�ساعر لوطنه؛ 
اإذ ير�سم علي جبني وطنه ُقبلة، ونالحظ اأن اجلنا�ص التام بني املفردتني �سمة ق�سد اإليها 

ال�ساعر من اأول الأمر.

يف  ال�ساعر  ن�سو�ص  /ِقبلة(نرى  )ُقبلة  تاما  جنا�سا  املتجان�ستني  املفردتني  هاتني  ومن 
الديوان تعرب بكليتها عن ذلك احلب الكبري الذي يحمله ال�ساعر لوطن هو الِقبلة. ونرى 
ال�سعري  الإهداء  من  بدءا  ديوانه،   متعددة يف  ن�سو�ص  على  ين�سحب  الروؤي  تلك  متثيل 

الذي يقول فيه:

1-�سورة غافر، اآية 44 . 
2-قبلة يف جبني القبلة ،�سدر الديوان عام 1422. 
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     اإىل كل �سرب من ثرى الوطن الغايل

                                                 اأ�سطر حبي من �سنا نب�ص اإجاليل

واأفتح قلبي �سفحة وم�ساعري
                                                       حروفا وي�سري يف مدى البوح موايل 1

 و�سول اإىل عنوان الق�سيدة التي اختار عنوانها عنوانا لديوانه :)ُقبلة يف جبني الِقبلة(التي 
تدل على اجتاه الديوان العام وتوجهه .يقول يف ذات الق�سيدة)ُقبلة يف جبني الِقبلة(:

 اإليك تهفو قلوب اخللق يا وطني 

                                                                   ومنك ي�سرق نور احلق يف الزمن

يا قبلة الكون هذا يوم وحدتنا 

                                                             كنا ،ولكن هذا ال�سعد مل يكن 

    كنا �ستاتا فمد )ال�سقر ( خافقه 

                                                            و�سمنا بحنان دافق هنت2 

 وظاهر من الأبيات ال�سابقة اأنها تت�سق متاما مع تلك ال�سورة ال�سوئية التي �ساحبت غالف ديوانه 
حيث نراه ي�سور خريطة العامل ويجعل عنوانه ياأخذ موقفا يطل منه على ذلك العامل، ويجعل 
مقب�ص ال�سوء  ي�سيء من مكة لي�سع ذلك ال�سوء على اجلزيرة التي ت�سكل-من وجهة روؤية الغالف- 
م�سدر اإ�سعاع ي�سيء اأرجاء العامل؛ فال�سورتان اللتان ر�سمهما ال�ساعر على غالف ديوانه تت�سقان 

يف نقل تفا�سيل الدللة التي اآمن بها ال�ساعر حني ير�سم ُقبلته على جبني ِقبلته .

1-ح�سن الزهراين ،قبلة يف جبني القبلة، �ص 5.
2-املرجع ال�سابق �ص  7. 
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�سكل ) 26 ( الغالف الأمامي  لديوان ح�سن الزهراين )ُقبلة يف جبني الِقبلة(

وال�سورة التي دعم بها ال�ساعر غالف ديوانه الأمامي ت�ساحب �سفحات الديوان باأكمله 
مهما  داعما  يكون  اأن  ال�ساعر  منه   اأراد  دليل  بعمق  توحي  ،وهي  الكتابي  للن�ص  كخلفية 

لعطاء ن�سو�سه ال�سعرية كلها)انظر منوذجا يف �سكل رقم 27(.

�سكل) 27( منوذج ان�سحاب �سورة الغالف على ن�ص حل�سن الزهراين يف ديوانه )قبلة يف جبني القبلة( 1

1-منوذج من كتابة ن�سو�ص ال�ساعر على خلفية �سفحة الغالف الأمامي .
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 وبعد :
الن�سية  العتبات  �سناعة  يف  التقنية  لأثر  �سورة  جملتها  يف  ال�سابقة  النماذج  قدمت  فقد 
واأو�سحت الأثر املتبادل بني تلك العتبات والن�سو�ص ال�سعرية .وقد اأ�ستبقت الدرا�سة التاأكيد 
دليال  ال�سابقة  النماذج  املعا�سرة،وقدمت  الن�سية  العتبات  اأهمية  على  احلديث  مطلع  يف 
ت�سكل املداخل  املعا�سر؛ فالعتبات  ال�سعري  العمل  يو�سح عمق احل�سور لهذه الظاهرة يف 
الأوىل التي تربط املتلقي بالعمل ال�سعري، ويدلف منها  اإىل عمق الن�ص .وقد اأ�سبحت تلك 
يْقدم على  وال�ساعر حني  ال�سعرية احلديثة ل ميكن جتاوزه،  العتبات مظهرا من مظاهر 
الغالف؛ فيعتني باختيار عنوانه  ال�سعري ي�سع يف �سميم اهتمامه �سناعة  طباعة منتجه 
الكتابي كما يعتني بدعمه ب�سورة �سوئية اأو ت�سكيلية، وبعد الختيار امل�سني اأحيانا ياأتي دور 

ال�سناعة التقنية  ملقاربة العملني الكتابي والفني .

لقد راأينا يف حديثنا عن تلك العتبات الن�سية اأنها تتخذ عدة اأبعاد ح�سب روؤية ال�ساعر، وح�سب 
توجه ن�سو�سه، وهي تعد كا�سفا اأوليا مهما لتوجه الديوان يف بعده الدليل والفني .

ولعلي اأ�سري هنا اإىل اأن م�سمى العتبات على الرغم من ذيوعه وارتباطه مبا نحن ب�سدده اإل اأن 
الدرا�سة اأثبتت اأن العتبات الن�سية ل تكمن قيمتها يف كونها مداخل اأولية وعتبات فح�سب، فقد 
راأينا يف التجربة ال�سابقة اأنها تت�سل ب�سبب بالغ بالن�سو�ص ال�سعرية وت�سدر عنها، وقد توجهها 
اأحيانا.كما اأنها تاأخذ بيد املتلقي اإىل وعي الن�سو�ص، وت�سكل اختزالت مهمة لعمق التجربة 
.�سواء يف ذلك ما يت�سل  بعالقة تلك العتبات داخل الديوان الواحد؛ اإذ  ُيكتب على �سفحة 
الغالف اخلتامي ما ميكن اأن يكون نرثا لتفا�سيل ما اأراد ال�ساعر اأن يو�سله من خالل عمله على 
�سفحة العنوان الأمامية، كما راأينا  يف ديوان )القد�ص اأنت(، وديوان ) بيا�ص الأزمنة(. اأقول 
�سواء كان على م�ستوى الغالفني الَذين يدعم اأحدهما الآخر يف نقل روؤية ال�ساعر، اأو كان ذلك 
على م�ستوى الن�سحابات الن�سية التي ي�سكل العنوان مب�سادره املتعددة )الكتابية/وال�سورية/

والتقنية( عامال مهما واأ�سا�سيا يف ت�سكيل التجربة ال�سعرية املعا�سرة يف منوذج �سعر الباحة، 
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الذي اأح�سبه قدم منوذجا وافيا مل�سار العتبات الن�سية يف التجربة العربية ال�سعودية. 

ال�سابقة،   واأختم هنا، بالإ�سارة اإىل بع�ص املظاهر املهمة التي تبدت يف العتبات الن�سية 
ومنها :

تاأثري  الغالف، وهو  التقنية يف �سناعة  تاأثري  وا�سحا على  ال�سابقة دليال  العتبات  ُتقّدم   -
العتبات  �سناعة  اأن   تك�سف  النماذج  اأن  بيد  ا�ستثناء،  بال  ال�سابقة  النماذج  كل  يف  ثابت 
اأ�سهمت  احلديثة.وقد  ال�سعرية  مظاهر  من  مظهرا  بات  الدواوين  اأغلفة  على  والعناوين 
التقنية يف تر�سيخه ب�سكل ظاهر،ول �سيما تقنية احلا�سوب طباعة واإخراجا، وتقنية املا�سح 
ال�سوئي )الإ�سكرن(، وتقنية الفوتو�سوب، وتقنيات اأخرى م�ساعدة توؤكد على اأن  دور التقنية 

اأ�سحى عامال مهما واأ�سا�سيا يف �سناعة العتبات ال�سعرية املعا�سرة.

-وعلى الرغم من دور التقنية الذي اأ�سرنا اإىل اأهميته اإل اأن ال�سعراء يعدون الركن الأهم 
يف  توجيه هذه التقنية،فقد اأظهرت الدرا�سة اأن ال�سعراء املعا�سرين كانوا على وعي بقيمية 
العنوان والعتبات واأهميتها، ولذا راأينا دورهم الأ�سا�سي يف اإعداد اللبنات الأ�سا�سية املكونة 
ل�سناعة العتبات. ومن خالل �سهادات ال�سعراء التي اأوردناها، تبني لنا اأن ال�سعراء يقومون 
بعمل مهم وم�سن يف اختيار عناوينهم الكتابية، وما ي�ساحبها من �سور وما يقوم عليها من 

عمل تقني بعد ذلك.

- ومما يلفت النتباه ونود اأن ن�سري له يف ختام درا�ستنا للعتبات الن�سية  الإ�سارة اإىل البنية 
الإ�سمية على  الدرا�سة يف ذلك غلبة  الباحة.  ومما تالحظه  �سعراء  للعنوان عند  اللغوية 
الفعلية متاما يف اختيار اأ�سماء العناوين يف منوذج الدرا�سة؛ فبالنظر اإىل جملة العناوين 
الكتابية نرى اأن حركة الفعل تتوارى باإزاء غلبة ال�سم،فال نكاد جند فعال واحدا يف بنية 
العنوان عند �سعراء الباحة با�ستثناء عناوين، مثل: ) ل جترح املاء ،وحيث مر الغيم،بعد 
اأن ت�سكن الريح،�ستذكرون ما اأقول لكم،باأجنحتها تدق اأجرا�ص النافذة...(،  يف حني نرى 
طغيان ال�سم يف بقية الدواوين، ول �سك اأن ح�سور الفعل يدل على حركة يحتاجها العنوان 



79

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

اأحيانا لتحريك ن�سق اجلمود ال�سمي، على اأن ال�سعراء قد يعمدون اإىل بنية تركيبية تخرج 
كالذي  اللغة  حركة  على  مبنية  حركية  �سورة  الرتكيب  مبجموع  ليكّون  الثبات  من  ال�سم 
نحو  عطر،ال�سهيل  الأزمنة،و�ساية  بيا�ص  الأقــالم،  على  )ال�سري  مثل:  عناوين،  يف  جنده 
العناوين ت�سويرا فنيا  الثلج(اإذ نرى يف مثل تلك  الدائرة،ف�سول من �سرية الرماد،دماء 
العنوان،  مدار  بنائية يف  اإىل حركة  بع�سهم  يعمد  قد  العنوان.كما  يحتاجها  يعطي حركة 
حتدث �سيئا من حركة داخل بنيته، كالذي جنده يف عنوان: )للقوايف �سجن ،القد�ص اأنت( 
الذي اعتمد على حركة التقدمي والتاأخري واحلذف لإحداث تفاعل يف بنية العنوان. على اأننا 
ن�سري اإىل اأن وعي ال�سعراء باأهمية دللة وتفاعلية العنوان قد دفعهم اإىل اجتذاب املتلقي 
بطريق دعم العنوان ب�سورة �سوئية اأو ت�سكيلية اأ�سرنا اإىل اأهميتها �سابقا، وهي ت�سهم يف  
تفعيل بع�ص العناوين التي تتكئ على تلك ال�سورة يف حمل العنوان املاألوف، كالذي جنده يف 
عنوان مثل: )الأماين الذابلة، وطني وم�ساعر قلب،اأوجاع اأنثى( الذي اأح�سب اأن ال�سورة 

الفنية قد حملت وحركت اإلف العنوان وتقريريته .

مقارنة  الرتكيب  غلبة  الباحة  �سعراء  عند  اأي�سا  العناوين  بنية  على  املالحظات  ومن    
اإل يف دواوين حمدودة، مثل: )  بالبناء املفرد للعنوان، فال جند عناوين من كلمة واحدة 
�سغب،انك�سارات،وطنيات،متاثل(، يف حني جند اأن اأغلب الدواوين يت�سكل فيها العنوان من 
مفردات تزيد على الثالث، مثل )ال�سروي والرياح البي�ص،بني اإثمي... وارتكابك...، ف�سول 
من �سرية الرماد، ري�سة من جناح الذل،�ستذكرون ما اأقول لكم، قبلة يف جبني القبلة،ب�سائر 

من اأكناف الأق�سى،�سموخ يف زمن النك�سار(.

ولعل من مثل هذه الإ�سارات التي اأو�سحناها يف بنية العنوان ما يفتح اأمال يف درا�سات  تتابع 
البحث يف هذه الق�سايا التي ت�سكل منطلقات مهمة يف ت�سكيل الدر�ص النقدي احلديث.
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الف�سل الثاين

 الت�سكيل احلا�سوبي واأثره يف �سناعة الن�ص
 

  ظهرت اأجهزة احلا�سوب ومعها الطباعة منذ وقت مبكر من ع�سرنا احلديث، لكنها بقيت 
يف منطقة الإدها�ص، وبقيت الطابعة تقرتب من النا�سخ اليدوي القدمي، حتى بداأت حركات 
التجديد يف الق�سيدة العربية من منت�سف القرن الع�سرين املا�سي بتجارب ملجموعة من 
ال�سعراء كنازك املالئكة وال�سياب و�سالح عبد ال�سبور وغريهم، وبداأ الن�ص ال�سعري الذي 
يكتب على ال�سعر احلر)التفعيلة(1 ياأخذ اأبعادًا وف�ساءات ت�سكيلية جديدة �ساعدت الطباعة 
يف تطورها، حيث تو�سعت ظاهرة الت�سكيل الب�سري يف الن�ص احلديث2 .ذلك الن�ص الذي 
عملت فيه التقنيات احلا�سوبية املتجددة عملها يف روؤية الن�ص وحتويره، وخا�سة بعد اأن بداأ 
ال�ساعر ذاته يكتب ن�سو�سه ويراجعها على �سفحات الـ word التي اأتاحت له فر�سة اأكرب 
ل�سنعة اأو�سع للعمل ال�سعري. واإذا كان تاريخنا الأدبي يذكر حوليات زهري ومدر�سته، فاإين 
اأجزم اأن ال�سنعة ال�سعرية املعا�سرة قد انتقلت باحلا�سوب وما يحيط به من تقنيات جديدة 

اإىل بعد اأو�سع، األقى بظالله الظاهرة واخلفية على العمل ال�سعري .  

  وقد اأفاد ال�ساعر املعا�سر كثريا من الآليات التقنية والطباعية  املعا�سرة يف تقدمي ن�ص 
توؤدي ظواهر الطباعة دورا   « ع�سري له دللته وا�ستتباعاته،  يقول حممد عبد املطلب: 

1 -يرى بع�ص النقاد اأن ت�سمية )ال�سعر احلر( ب�سعر التفعيلة هي الت�سمية الأوىل لعدة اعتبارات اأهمها اجلانب الإيقاعي ؛انظر مثال 
:�سالح ف�سل ،اأ�ساليب ال�سعرية املعا�سرة، القاهرة ، دار قباء للطباعة والن�سر ،  1998م ،  �ص84 . 

2  -ممن تناول التف�سيل يف الظاهرة  : حممد ال�سفراين، يف كتابه الت�سكيل الب�سري يف ال�سعر العربي احلديث ، املركز الثقايف العربي 
،الطبعة الأوىل 2008م .
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بالغا يف اإنتاج املعنى يف �سعرية احلداثة بدءا من اختيار عناوين الدواويـن والق�سائد التي 
متثل موؤ�سرا �سيميولوجيا ذا �سغط اإعالمي موجه اإىل املتلقي ...« 1. بينما يعلل عبد الرحمن 

املهو�ص ظهور الت�سكيل الب�سري بحداثة الطباعة وترا�سل الفنون و�سلطة القراءة 2

 اأما مو�سى ربابعة فريى اأن تلك » التنويعات الطباعية وتقنيات الإخراج متثل النحراف عن 
الأ�سلوب املتعارف عليه وال�سائع ، وهو اأ�سلوب ال�سطرين اأو اأ�سلوب ال�سطر يف بع�ص الأحيان، 
ولذلك ي�سبح ما اعتاد عليه القارئ من �سكل قدمي لت�سكيل الق�سيدة هو الدرجة ال�سفر، 
وما خرج عنه ميثل النحراف، الذي يتعانق مع الأن�ساق اللغوية والإجراءات الأ�سلوبية التي 

ت�سكل اإيقاظا ملدارك القارئ ووعيه 3

ربابعة  وي�سميه  الطباعة  ظواهر  املطلب  عبد  ي�سميه  ما  على  النقاد  تركيز  اأن  يل  ويبدو   
تكون  رمبا  ت�سمية  اأنها  واأح�سب  بجزئه،  الكل  ت�سمية  قبيل  من  هو  الطباعية  التنويعات 
غري دقيقة؛ فالطباعة هي اجلزء الإجرائي الأخري، وفيها يخ�سع الن�ص لأوامر )املعاينة 
ول  حينها  لل�ساعر  ولي�ص  الكتابية،  جاهزيته  ا�ستكمل  قد  الن�ص  يكون  اأن  بعد  والطباعة( 
للتقنية اأي قدرة على التغيري يف الن�ص.ولذا فاإن ت�سميتها بالت�سكيالت احلا�سوبية اأو الت�سكيل 
الب�سري هي الت�سمية الأوىل من وجهة نظري؛ ذلك اأن ال�ساعر ميار�ص فعل الكتابة والتغيري 
ت�سكيالته  الن�ص بكل  يكتمل  اأجهزة احلا�سوب حتى  الـوورد( عرب  الكتابة)  على �سفحات 

احلا�سوبية ثم ياأتي دور الطباعة لحقا بعد اكتمال جاهزية العمل.

لل�ساعر املعا�سر تذهب بالتجربة بعيدا من  التقنيات احلا�سوبية الطباعية مبا وفرته  اإن   
خالل �سنعة جتعل املاألوف الذي درجت عليه الق�سيدة الأوىل هو الدرجة ال�سفر كما يقول 

مو�سى ربابعة وما عداه هو احلركة الن�سية احلقيقية.
1-مناورات ال�سعرية ، دار ال�سروق ، القاهرة، الطبعة الثانية ،1417هـ/ 1996م .�ص 77.

 2 -ال�سعر ال�سعودي املعا�سر درا�سة يف انزياح اليقاع، موؤ�س�سة اليمامة ال�سحفية ، الريا�ص ، عن كتاب الريا�ص )120( ، 2003م ، �ص 
177ـ 183 .

3- مو�سى ربابعة،  بحث »الأ�سلوبية :الت�سال والتاأثري » كتاب ،جماليات التلقي والتاأويل ،الطبعة الأوىل ، تقدمي: عز الدين اإ�سماعيل، 
،القاهرة، �سادر  عن اأعمال املوؤمتر الدويل الأول للنقد الأدبي،  اأكتوبر ،  1997م( ، �ص 77 ،87  .
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 ول ن�ستطيع يف هذا املقام اأن نتجاهل تطور التلقي. واإذ ت�سهم التقنيات احلا�سوبية مثاًل  يف 
تغيري مالمح الن�ص وروؤيته فهي توؤثر بالتايل يف تلقيه. 

 وحني ننظر اإىل مناذج منه عند بع�ص ال�سعراء املعا�سرين نرى اأن الت�سكيل احلا�سوبي قد 
اأحدث نقلة كبرية يف روؤية الن�ص ب�سريًا، حيث ي�سعى ال�ساعر اإىل املقاربة بني اأدائية الن�ص 
وتلك الدللة التي اأرادها. وقد حظيت هذه التاأثريات التقنية يف الق�سيدة املعا�سرة بعناية 
اأن يطلق عليه  اأو ما ميكن  الب�سري  الت�سكيل  وتناولوها حتت م�سميات عدة منها  النقاد، 

الت�سكيل احلا�سوبي.  

وعند النظر يف ال�سعر ال�سعـودي عند منوذج �سعراء الباحة الذي يعد  يعد جزءا من جتربة 
عربية اعتـنى ن�سها بهذه الت�سكيالت الب�سرية من لدن �سعر التفعيلة وما تبعه 1  جنده ي�سور 
�سكال من اأ�سكال التغيري يف الن�ص املعا�سر، �سجل به خروجا من  التمحور يف �سكلي الوزن 
والقافية وال�سطرية اإىل اأبعاد ت�سكلية فنية. وهو منط كتابي يعمد اإليه ال�ساعر لبناء روؤية 
�سعرية فنية ودللية من خالل حركة البناء اللغوي يف ف�ساء يعتمد على العني ل ال�سمع. وهذا 
يعني اأننا يف الق�سيدة اجلديدة يف منطقة حتول لل�سعرية العربية من ال�سمعية ال�سفاهية 
بني  للحواجز  اإزالة   « يقول عبد احلميد جيدة:  كما  اأو�سع  بتعبري  اأو  الب�سرية  الروؤية  اإىل 
اإن�سادية يقدم  القدمية �سماعية  العربية  الق�سيدة  واإذا كانت  الإن�سانية املختلفة2.  امللكات 
الإن�ساد فيها اآفاقا اأرحب للتجربة، فاإننا يف الق�سيدة احلديثة » اأمام ت�سكيل كتابي يقدم به 

ال�ساعر لق�سيدته اآفاقا اأرحب كتلك التي قدمها الإن�ساد للق�سيدة العربية الأوىل3.

    1- ميثل الت�سكيل الب�سري ظاهرة  يف دواوين متكاملة، انظر مثال: �سعد احلميدين ، ديوان وللرماد نهاراته، الطبعة الأوىل ، موؤ�س�سة 
النت�سار العربي ، 2000م . حيث برز الت�سكيل الب�سري يف اأكرث من 33مو�سعا من ديوانه متو�سط احلجم ، وانظر الظاهرة يف دواوين 
اأخرى مثل : علي  الدميني ، رياح املواقع، الطبعة الأوىل ، 1407هـ  ، وعبد اهلل اخل�سرمي ، ذاكرة لأ�سئلة النوار�ص ) جدة النادي الأدبي 

الثقايف ـ19901410( وغريها.
2 - عبد احلميد جيده ، الجتاهات اجلديدة يف ال�سعر العربي املعا�سر ، موؤ�س�سة نوفل ، بريوت، الطبعة الأوىل .   1980م .�ص 349 .

3-كرم الوائلي ، بحث عن ) جماليات الت�سكيل املكاين يف الق�سيدة العربية احلديثة(  )انرتنت (
http://www.minshawi.com/other/waili020HTM             
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 وننبه هنا اإىل �سرورة اأن تكون تلك التاأثريات الطباعية على الن�ص يف اإطار حاجات الن�ص 
وما يخدمه دلليا دون تكلف، واإل حتولنا بالن�ص املعا�سر اإىل تكلف ي�سبه ولع ع�سور الدول 
املتتابعة بالبديع، وهو ما يجب اأن يفطن له �سعراء التجربة اجلديدة، الذين اعتمدوا على 
ت�سكيل كتابي خمتلف يعتمد على ف�ساءات ل ميكن ح�سرها؛ قد تتكون من فراغات دالة اأو 
حرف يف �سطر، وقد متتد  اإىل كلمة اأو  �سطر م�ستقل يطول  اأو يق�سر ح�سب �سياق الدفقة 
ال�سعرية، وقد تت�سل الأ�سطر ببع�سها البع�ص  فيما يكّون جملة �سعرية تتعدد فيها الأ�سطر 
ال�سعرية،وقد ير�سم �ساعر اآخر بالكلمات عمال هند�سيا فنيا  .وهو يف كل ذلك يقدم �سورا 
وت�سكيالت ب�سرية  يك�سر بها الروؤية التوقعية  املعتادة  ال�سيادية يف الن�ص العربي القدمي، 
مما يح�سن فيه اأن يكون خال�سا لل�سعرية ل تكلف فيه. و�سيكون ذلك الت�سكيل احلا�سوبي 

هو مدار حديثنا يف املباحث التالية. 

اأول -ال�سيمرتية والف�ساءات الدالة:
ويعني  الفرن�سي   ال�ساعر  بــودلر  ا�ستخدمه  حديث  Symetrieم�سطلح  ال�سيمرتية   
املطالع  به هنا حركة �سبط  1ونق�سد  والنتظام   التنا�سب  بنف�ص  والأمكنة  الأزمنة  قيا�ص 
والن�سو�ص وفق روؤية �سعرية تتقاطع مع كتابة الن�ص اجلديد حتديدا، وتفيد من ت�سهيالت 
التقنيات احلديثة يف هذا ال�سبط. وهي تاأخذ اجتاهني ظاهرين عند ال�سعراء ال�سعوديني 

يف منوذج الدرا�سة :

الدفقة  حركة  ح�سب  النهايات  تتنوع  حني  يف  ال�سعرية  ال�سطور  بداية  بني  ي�سوي  منــوذج 
الذي جاء  الألف(  بعد  ال�سابع  �سابي )احللم  ،ومن مناذجها  ن�ص عبدالرحمن  ال�سعرية 

على هذا الت�سكيل ال�سيمرتي يف بداية ال�سطور ال�سعرية، يقول ال�ساعر:

1 -عبد الرحمن تربما�سني ، العرو�ص واإيقاع ال�سعر العربي ، الطبعة الأوىل ، ) القاهـرة : دار الفجر، 2003 م( �ص 80 ، 81 و ا�ستخدمه  
حممد النويهي يف كتابه ق�سية ال�سعر اجلديد ، مكتبة اخلاجني ، دار الفكر ، الطبعة الثانية . 1971م ، �ص 95 .
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كان حلمًا
كان وجه الأر�ص طفاَل با�سمًا
والغيوم ال�سود حبلى بالنبيذ

كنت مهيارًا وقي�سًا
كم ك�سرت ال�سمت حبًا يف الف�سول

وحتاكمت لعينيك مع ال�سْكر
فما كان ن�سيبي

غري فو�سى 
كم تركت البحر خلفي

وت�ساغلت عن ال�سط بعينيك 
ف�سج البحر 

وراأيت النا�ص ظماأى 
يع�سرون الغيم يف حجر الن�ساء1

نالحظ يف الن�ص ال�سابق اأن ال�ساعر يركز على �سيمرتية بدايات ال�سطور ال�سعرية ب�سكل 
مل�سافات  الآيل  والنتقال  الطباعة  حركة  بفعل  تقنية  �سيمرتية  وهــي  فيه،  عــوج  ل  ثابت 
الأ�سطر  نهاية  يف  الت�سكيل  بحركة  رهنًا  الفنية  ال�ساعر  قدرة  وتبقى  املحددة،  ال�سيمرتية 
ال�سعرية التي تربز عرب متاوجات ودفقات �سعرية تطول اأو تق�سر ح�سب احلاجة الدللية 

للن�ص كما يظهر من تنوع الف�ساءات ال�سعرية يف نهاية هذه الأ�سطر .

1-عبدالرحمن �سابي ،ال�سروي والرياح البي�ص ،النادي الأدبي يف الباحة ،1430هـ(، �ص 9 .
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اأي�سا ما جنده عند ال�ساعر �سالح الزهراين الذي التزم بهذه ال�سيمرتية يف  اأمثلته  ومن 
مطالع �سطوره ال�سعرية، يف الوقت الذي تتباين الدفقات ال�سعرية يف نهاية ال�سطور التي 
ت�سل اإىل �سطور طويلة ت�ستغرق املدى الكامل لل�سطر يف ال�سفحة ،وقد تق�سر لتكون يف 

كلمة اأو كلمتني على مثال قوله :

هذه بغداد يا فجر النبوءات ،اأبت 

خرجت من بني اأ�سالع الر�سيد 

اأكل البارود خبز النا�ص قي بغداد،

مل يبق �سوى وجهاخلليفة،

واملتاري�ص و�سمت القبعات ،
وفتى يبكي رغيفه. 1

ومثل هذا النمط الكتابي يوفر اإيقاعا ب�سريا وتوقعا، وقد يراه بع�ص النقاد نوعا من اآثار 
التقليدية يف التجربة اجلديدة فهو من بقايا التزام القافية ولكن يف مطلع الأ�سطر2ولذلك  
جند التزام هذا النمط يف ال�سعر ال�سعودي يف الأغلب عند من عرف مـن �سعرائنا بعنايتهم 
 ، �سابي4وغريهم  وعبدالرحمن  الع�سماوي3  الرحمن  كعبد  ـ   جتديدهم  رغم  ـ  بالإيقاع 
اأن الإيقاعية تعد ال�سمة الأهم يف الن�سو�ص،  اإل  ون�سو�سهم واإن كانت من �سعر التفعيلة 
ببقايا من  الت�سبث  ال�سعراء يف  رغبة  �سيئا من  تنقل  التي  الثابتة  املطالع  تلك  ناهيك عن 

الإيقاع التناظري ذي ال�سيمرتيات الثابتة يف التجربة العربية.

1-�سالح الزهراين، ف�سول من �سرية الرماد ،من اإ�سدارات نادي الق�سيم الأدبي،الطبعة الأوىل 1419 هـ، �ص 11 
http://www.minshawi.com/other/waili020HTM  : 2-كرم الوائلي، بحث جماليات الت�سكيل املكاين

3-انظر ن�سه :)فتى فل�سطيني يتحدث ( ديوان �سموخ يف زمن النك�سار ، �ص 27ـ35  .
4 - انظر يف ذلك ق�سائده كاملة يف ديوانه )ال�سهيل نحو الدائرة ( ،و)ال�سروي والرياح البي�ص( .
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ومن ال�سعراء من يعتمد �سيمرتية جزئية اإذ تاأتي املطالع مب�سافات متفاوتة املبتداأ، وتارة 
خمتلفة كالذي جنده عند ال�ساعر عادل خمي�ص الزهراين يف منوذجه التايل:

خلوت بنف�سي..

                                                 فقلتم خطيئة ..

...

             تقياأت �سمتي..

                               فحرمت..

ودرمت

                                     ومن ثم عدمت

فقلتم:

                                         ن�سيئة...!! 1 ،

وال�ساعر حني يلجاأ اإىل مثل هذه التماوجات املتعددة يف ختام اأ�سطره ال�سعرية يحاول بهذا 
اأن يحرك الفراغ وفق روؤيته ال�سعرية لغايات دالة .

وهو �سكل �سعري جنده اأي�سا يف ديوان )لجترح املاء( لأحمد قران، الذي يعتمد يف بع�ص 
)لجترح  الديوان  عنوان  عنوانه  جعل  الذي  كن�سه  املطالع  يف  ثابتة  �سيمرتيات  ن�سو�سه 
املاء(، وعلى الرغم من طوله، لكن ال�ساعر يلتزم ثباتا يف بداية ال�سطور ال�سعرية 2 وهو 
احلا�سب  على جهاز  املفاتيح  لوحة  املوجودة يف  ال�سيمرتي  التنقل  من خا�سية  يفيد  ثبات 

1-بني اإثمي وارتكابك ،�ص 66 . 
2-انظر ديوان ل جترح املاء: �ص 51-45 .
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اأخرى يف ذات الديوان يخرج عن هذا ال�سكل ليكتب ن�سا  الآيل، لكنك جتده يف ق�سيدة 
يتداخل فيه مع اإلزامات التقنية بق�سدية، فياأتي  الن�ص على النحو التايل :

         اأعرب الآن ابتداء

                                       وح�سة الروح

                       تفا�سيل املكان املعتم املوبوء

                                    بدء اخللق

    �سفر الذاكرة

                                                          اأعرب الليل و�سوت الريح

واحلقل

                                      ونهر الآخرة             

***

�سفر يقتات من نب�ص

                                           الدروب الوعرة 

وخيالت الرعاة الـ..ي�ستكينون 

                                          من الرم�ساء
يف �سر القرى املندثرة 1

لكننا   راأيناه،  الذي  الوجه  على  ن�سه  �سبط  يف  التقنية  �ساعدته  واإن  هنا،  ال�ساعر  فرنى 
1-لجترح املاء ،�ص 53،54 .
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نالحظ اأنه ل ي�ست�سلم ل�سيمرتية التقنية مب�سافاتها الثابتة يف البدايات، ولكنه يتداخل معها 
يف توجيه حركة البناء اللغوي لن�سه.

ال�سكل الثالث هو النمط الذي ل يلتزم بال�سيمرتية مطلقا ل يف مطالع الأ�سطر ول يف خوامتها، 
وينرث فيه ال�ساعر تفعيالته على م�ساحة بيا�ص ال�سفحة . واأغلب ال�سعراء الذين يعمدون اإىل 
مثل هذا التنميط الكتابي هم من ال�سعراء الذين عرفوا ب�سعيهم للتجديد يف ن�سق الق�سيدة 
ال�سعودية من اأمثال علي الدميني يف ق�سيدته ) لك كما اأنت( ،  التي قلما جتد فيها �سطرين 

متتالني مت�ساويني يف املطلع بله اخلوامت، على نحو من املثال التايل، يقول الدميني :
يا قلب« لو اأن الفتى حجر« لأ�سبلت الأ�سابع يف دمي

واأتيت خمت�سا مبكنون احلجارة 
اأهدي لعا�سقتي قالئدها واأرفع للذين م�سوا بنادقهم 

واأنزع من رحيق العمر حمربتتي
واأكتب باحلجاره.

وتر يجر ع�سيقة تنعى اأ�ساورها وجترح يف الرتاب
عرائ�ص الإن�ساد 
مملكة لهودجها 

فما اأبقى الغبار لها �سوى التذكار 
والزمن املعلق باحلجاره )1(

ويكاد هذا النمط اأن يكون ظاهرة يف ديوان ال�ساعر، اإذ قلما جتد ق�سيدة تتمتع ب�سيمرتية 
على مدى الديوان، يقول مثال يف ق�سيدة الأ�سباه:

1-2بيا�ص الأزمنة ، �ص 20 .
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             بني كّفّي تنحل اأ�سباهك الأزلية
                                                       �ساهد للمدينة اأعناقها

وبهدبَي اأزجي قلو�سك 
                                 يف النهِر

1 تنحل تنحلُّ

  ومن قبيل هذا الت�سكيل الذي ل يلتزم مب�سافات حمددة يف البدايات واخلوامت ما جنده يف ديوان 
)ال�سري على الأقالم( ملحمد حم�سن الغامدي يف عدد من ن�سو�سه،كن�ص : )يوم �ساألنا خولن عن 
 )word(الذي جاء مب�سافات متفاوتة، حيث اتخذ لن�سه منط التو�سيط من �سفحة الـ ،)القهوة
الرئي�سية، وجعل نظام الكلمات يف الأ�سطر ال�سعرية يتحرك وفق م�ساحات ترتاوح بني فعل التقنية وفعل 

الق�سد ال�سعري. ون�سو�سه يف الديوان يف جملتها ت�سري على ذات النمط  ؛ ومنها النموذج التايل :
من غب�ص القرية

                                                             ورفيقي يتاأمل اأرجاء �سوؤايل
ويدندن �سعر العر�سة

                                                  �سوت الزير يحركنا
                     واحلجل املتلفع بال�سبح يغني معنا

                                                                  يوم بداأنا ندخل وهج الكلمات 
�ساألنا خولن عن القهوة2  

 ونود اأن ننبه اإىل اأن حركة ال�سطور ال�سعرية، وب�سط الكلمات يف ال�سطر ال�سعري اأو قب�سها له 
دللته عند ال�سعراء املعا�سرين، فهو لي�ص اعتباطيا يف جملته، وحركة ال�سطر ال�سعري املتباينة 
من �سطر لآخر والف�ساءات التي تتباين، و�سراع البيا�ص وال�سواد يف مدى ال�سفحة ويف حركة 
ال�سطر ال�سعري، تخ�سع مل�ساقات واعية عند اأغلب ال�سعراء، ولذا يوليها النقاد عناية كبرية، 
يقول مو�سى ربابعة :« تبدو مثل هذه اخلطاطات اأو الف�ساءات جزءا ل يتجزاأ من بنية الن�ص 

1-بيا�ص الأزمنة ،�ص 50 ،وانظر اأمثلة اأخرى  �ص 55،60 ،73 ،95 .
2-انظر ال�سري على الأقالم، �ص 12 .
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... ويقول » اإن مثل هذا البيا�ص يغدو �سمن هذا ال�سياق كالما له بالغته . فعندما تتمـا�ص 
العني مع هذا البيا�ص ت�سطدم به، لأنه ميار�ص جراأة و�سجاعة ويخفي كالما يظل غري مقروء 
. ورمبا يكون هذا البيا�ص جت�سيدا للرف�ص والنفي والقهر ، واإن مثل هذا ال�سمت يرتك للقارئ 
اأمر ملئه مبا يتطلب ال�سياق اأو مبا ل ي�ستطيع ال�ساعر قوله » )1( وي�سمي حممد اجلزار هذه 

الف�ساءات التي يعتني بها الن�ص املعا�سر بـ)البيا�ص الفيزيقي( )2( .
ت�سميته   ميكن  ما  وهــو  ال�سيمرتيات  من  جديد  لــون  اإىل  بالإ�سارة  هنا  احلديث  واأخــتــم 
بال�سيمرتيات النرثية.وهو من األوان ال�سيمرتيات التي يلجاأ لها ال�سعراء، ويقوم على اعتماد 
النظام النرثي يف الكتابة ال�سعرية مب�سافات ثابتة يف املطالع واخلوامت،  كالذي جنده عند 

اأحمد قران يف ن�سه )اأبواب م�سرعة للتاأويل (، يقول :

يف املمرات �سيخ يلملم ما ظل من وجهه،ن�سوة مل يرثثرن
بعد،وطفل يداعب اأ�سياءه،فتية اآمنوا بالغوايات، كوب

رديء ال�سناعة ،�سل�سلة من ملفات ثبت الهوية،منل يخزن
قوت ال�ستاء،وقول ركيك ل�ساعي الربيد املحمل

بالأغنيات،وظل �سحيح يداعب اأنثى على حني �سك
مريب ،وج�سم كئيب كقنينة احلرب،يرمق ح�سناء تلمع يف

خدها احلب يف حني ي�سعل �سيجارة بامتعا�ص لذيذ،
و�سف طويل من البائ�سني ،ارتاأوا اأنهم من فتات احلياة ،

وي�سعون للهجرة الأبدية3.

1- )2(  انظر  بحثه :«الأ�سلوبية :الت�سال والتاأثري » كتاب ،جماليات التلقي والتاأويل ،الطبعة الأوىل  ، تقدمي: عز الدين اإ�سماعيل  ، 
القاهرة: �سادر  عن اأعمال املوؤمتر الدويل الأول للنقد الأدبي،  اأكتوبر ، ، 1997م(�ص 72 ، 74.

وانظر    . ، �ص 66  القاهرة،  2001م   ، والتوزيع  للن�سر  ، يرتان  الأوىل  الطبعة   ، ال�سعري عند حممود دروي�ص  : اخلطاب  انظر   )1( -2
حديث حممد عبد املطلب عن الفراغ الطباعي:  مناورات ال�سعرية �ص 15 و �ص 291 . وانظر �سراع البيا�ص وال�سواد:  علوي الها�سمي، 

ال�سكون املتحرك ،يف  حديثه عما ي�سميه) هو�ص البيا�ص(  �ص460 ـ442 .

3-ل جترح املاء ،ريا�ص الري�ص للكتب والن�سر،الطبعة الأوىل ،2009 ، �ص 59 .
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اأجهزة  على  ن�سو�سهم  �سناعة   يف  املعا�سرين  ال�سعراء  �ساعدت  قد  والتقنية-ول�سك-   
املفاتيح  لوحة  وت�سهم  ال�سعرية،  وت�سوراتهم  قدرتهم  لهم  �ساءت  كما  الآلية  احلوا�سب 

بخياراتها املتعددة يف تغيري منطية الكتابة ال�سعرية وفق روؤية ال�ساعر.

  وال�ساعر اأحمد قران لغايات �سعرية اختار مثال لكتابة الف�سول الثالثة لق�سيدته )اأبواب 
م�سرعة للتاأويل ( الكتابة على منوال نرثي على الرغم من �سعريتها وكونها على وحدة وزنية 
نقطة  عند  التفعيالت  انقطاع  يتجاوز  اأن  واختياره  )فاعلن(،  املتدارك  بحر  هي  �سعرية 
معينة ليتابع ا�ستمراره يف موا�سلة الن�ص يف �سطور ت�سبه الكتابة النرثية  اأمر يوؤكد ظاهرة 

الق�سدية عند ال�ساعر،انظر مثال تقطيع ال�سطر الأول الذي على النحو التايل :

فللمر  رات �سي   خن يلم   ليمو ما   ظللمن  وجههي  ن�سوتن        مل يرث  ثرن 

 /0/   0//0/      0//0/  0//0/  0//0/     0//0/    0//0/   0//0/   0//0/

فاعلن    فاعلن      فاعلن    فاعلن   فاعلن    فاعلن  فاعلن       فاعلن  فاعل 

ولعلك تالحظ اأن ال�ساعر ا�ستمر يف �سرد ن�سه على منوال نرثي حتى انقطع به ال�سطر فقطع 
التفعيلة دون اأن يلتفت لرتباطاتها، وغايته هو الن�سج ال�سعري على الت�سكيل النرثي، ولقد يقال 
هنا ما قد قيل من قبل :اإن على ال�ساعر املعا�سر األ يلتفت لل�سناعة احلا�سوبية اإل اإذا كانت 

تغذي الفعل ال�سعري احلقيقي وت�سيف على التجربة بعدها الهديف الداعم حل�سور ال�سعرية.

ثانيا-التنقيط  والتكرار ال�سوتي :
التنقيط ظاهـرة يف الن�ص احلديث عموما، وقد اأ�سار لومتان اإىل ا�ستخدام �ساعر مثل كارامازين 
للتنقيط الثالثي يف ن�سه 1 ويتحدث �سالح ف�سل عما اأ�سماه ظاهرة الفراغ املنقوط » حيث ي�سكل 
ال�سمت املح�سوب م�ساحة من ج�سد الن�ص« 2 .وال�سعر ال�سعودي-بالطبع- جزء من التجربة 

1-حتليل الن�ص ال�سعري ، الطبعة الأوىل، ترجمة حممد فتوح جدة ،  النادي الأدبي الثقايف، 1999م ،�ص 149-148 .
2-�سالح ف�سل ، اأ�ساليب ال�سعرية املعا�سرة ،�ص307  .
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الإن�سانية والعربية.و�سعراء منطقة الباحة هم منوذج �سالح على تلك التحولت التي ت�سهدها 
التجربة ال�سعودية. وميثل النقط ظاهرة لفتة لالنتباه يف عدد من النماذج، ولعله الظاهرة الأكرث 
لفتا لالنتباه عند عدد من �سعراء الباحة، حتى اأنه �سكل عند بع�سهم ظاهرة �سيميائية ل تخفى، 
كالذي جنده عند ال�ساعرة �سريفة الزهراين يف ديوانها )الأماين الذابلة ( 1؛ اإذ ل جتد �سفحة 
يف الديوان ف�سال عن ق�سيدة اإل والنقط حا�سر ب�سورة رمبا تكون غري واعية دائما بدللت 
وا�ستتباعات النقط �سوى رغبتها يف فتح الأفق ملزيد من املتابعة للفكرة، حتى لتجد ال�ساعرة تعمد 
للنقط حتى يف ن�سو�ص على منط الإيقاع التقليدي ذي ال�سطرية الثابتة فتاأتي بالنقط يف ختام 

الأبيات ال�سعرية على مثال قولها يف ن�ص )وم�سة من حياته �سلى اهلل عليه و�سلم( :

       ا�ستوطن احلزن يف قلبي واأ�سناه

                                         وبات يعلو حميا ب�سمتي الآه..

          يا من على ذكرهم ت�سحو مواجعنا

                                          هال رحمتم �سعيفا عز مراآه..

للحزن يف دمعتي معنى يوؤرقه

                                           بوح احلنني ي�ساطر �سوق لقياه..

والأمنيات يتامى يف حماجره 

                              احلب..للحب معنى..
                                                 كيف حتياه..!! 2

1-�سريفة اأحمد علي الزهراين،الأماين الذابلة ،من اإ�سدارات نادي الباحة ، 1430 .
2-الأماين الذابلة،�ص 15
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وظاهر ولع ال�ساعرة بالنقط كم�ساق تعبريي هدفه فيما يظهر تو�سيع دائرة امل�ساركة للمتلقي 
يف اإمتام الدللة .

وعلى الرغم من نرثها للنقط يف كل �سفحة يف الديوان ،وهو نقط اأغلبه ثنائي )..( كما 
اأو�سحنا يف النموذج املا�سي اإل اأننا قد جند لها مناذج من النقط حت�سب للديوان وحتمل 

م�ساقات الق�سيدة  كما يف ن�ص )الأزقة احلمراء( الذي منه :
�سوارع تزاحمت واأر�سها عواق..

                                          وتكتب الأوراق...
                                                هناك يف العراق...!

                                                 اأن العراق اأر�سهم..
                                   اأن العراق ملكهم..اأن العراق للذي يفوز يف ال�سباق...

                                                                        اأن العراق تنتهي بال�سبح والإ�سراق
...
...

             بل العراق �سوف تبقى ما بقي الإ�سراق
                                            ما بقي ائتالق1

اأما الع�سماوي يف جتربة النقط فرناه يقدم على مثل ذلك التنقيط  بعد اأ�سلوب النداء )يااأبي..(، 
وهو يدير فيه حوارا بني اأب وابنه ، و يجعل النداء )يا اأبي..( يف �سطر م�ستقل ، يف كل مرة يكرره 
تقريبا ثم يتبعه مب�ساحة بي�ساء، والنقط يف هذا املو�سوع قد ا�ستدعى  يف الواقع نقطا راأ�سيا، لكننا 

جند ال�ساعر وكاأنه يريد اأن ميد �سوته بالنداء لي�سل اإىل اأق�سى مدى بال حدود :

1-الأماين الذابلة ، �ص 52.
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                                             يا اأبي..
                                                              وجهك معروق ..

                                             وهذا دمع عينيك انهمر 
.. 

                                             ما الذي يجري هنا يا اأبتي ..
                                                              هل نف�ص املوت الترت ؟!

                                             يا اأبي ..
                                                             هذا هو الفجر تدىل فوقنا من جانب الأفق 

                                             ويف طلعته لون الأ�سى1
.....

الب�سيط الذي يتوازى يف نهاية  الع�سماوي هنا، هو من النقط  والتنقيط الذي راأيناه عند 
الن�ص لرغبة ال�ساعر يف فتح الدللة ومتابعة املتلقي لقراءة بعد التجربة.

ومن مناذج مثل هذا التنقيط عند �سعراء الباحة ما جنده يف منوذج �سعد الغامدي الذي 
يقول فيه:

كوين حمامة ال�سالم ..
                         حني ينت�سي الأمل ..

           وتقذف القلوب يف �سعارها احلمم ..
                                        وتغمر الوجوه م�سحة العدم..

                               كوين حمامة ال�سالم..
حني يلتقي ال�سالح بال�سالح ..

                                          وت�سفع الرياح وجنة الرياح ..
           وجته�ص الرعود ن�سمة ال�سباح..2

***

1-�سموخ يف زمن النك�سار ، الطبعة الأوىل للنا�سر،  الريا�ص ، مكتبة العبيكان ، 1423هـ/ 2002م  ،�ص 211  .
2-بعد اأن ت�سكن الريح ، الطبعة الأوىل ، 1423هـ/2003م ، �ص 73، 74  .
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اأي�سا عادل خمي�ص الزهراين الذي يعتني كثريا  الباحة  بالنقط من �سعراء  وممن اعتنى 
بالنقط حتى يف عنوان ديوانه)بني اإثمي.. وارتكابك...(، وهو هنا يحرك النقط يف نهاية 
ال�سطر ال�سعري ويف مبتدئه، ويجعل الرتاكيب ال�سعرية لديه ت�سور بعالمات النقط والتعجب 

�سعيا ل�ستثارة وعي املتلقي، يقول:

يق�ص امل�ساء �سريح احلروف..

                                        ويلقي بقربي..

لفافة حزن..

                                    بال رائحة..

 ...

... لفافة حزن..!
....لفافة حزن...!!!1

كما جند النقط عند اأحمد قران يف مثل قوله: 

اركعوا يف القد�ص

ل.. ..

بل يف جدار املعبد املزعوم2 

اأما ال�ساعر علي الدميني فنالحظ تو�سع الظاهرة عنده ب�سكل لفت، وارتباطها مبعطيات 
دللية واعية غالبا، على مثال قوله :

1-عادل خمي�ص ،بني اإثمي.. وارتكابك...، �ص 14 .
2-دماء الثلج ، الطبعة الأوىل، جدة، النادي الأدبي الثقايف ،  1419هـ / 1998م ،�ص 119  .
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ما تبقى من العمر اإل التي راودتني �سغريا ،

)اأتعبتني(1 كبريا

البالد التي .

 . . . . . . . . . . .

 . . . . . . .

. . . .

. .
�ساأغني لهودجها البدوي  ،

                               واأرق�ص بني يديها ومن
خلفها

 مب�سرا و�سريرا.2

ال�ساعر هنا ل ي�ستخدم النقط ب�سورة عفوية، بل ي�سخره لغاياته الدللية ؛فهو ي�ستخدم نقطة 
الوقف بعد البالد )البالد التي .( ليلفت النظر اإىل تلك البالد التي تتوهج يف ذاكرته وت�ستحق 
الوقوف . والن�ص يقع يف خامتة ن�سه الطويل )ق�سيدة الهوادج( ،وكاأن الكالم قد ق�سر به 

عن التعبري، ففتح الدللة للمتلقي ليمالأ تلك الفراغات املنقوطة ،وليتابع التعبري . 

–بالطبع- من كتابة ن�سه على تقنية  اأفاد  وال�ساعر وغريه يف النماذج التي عر�سنا لها، 
احلا�سوب؛ فلوحة املفاتيح جلهاز احلا�سوب رمبا تعد العامل الأهم امل�ساعد يف �سناعة مثل 
ذلك النقط . وعلى الرغم من عدم �سعوبة النقط يف العمل الكتابي التقليدي اإل اأن الظاهرة 

1-وردت الكلمة بدون همزة ،ومل يقو�ص العبارة ،وهو خطاأ طباعي مل يتنبه له ال�ساعر.
2-بيا�ص الأزمنة، �ص 87 .
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ب�سكل لفت، مبا  التجربة اجلديدة  القدمية، وهي حت�سر يف  النماذج  اأن تنعدم  يف  تكاد 
الن�سو�ص على  كتابة  اأ�سبابها هو  اأهم  واأحد  اإىل ربطها مبعطيات معا�سرة،  الناقد  يدفع 
واملراجعة  للنظر  تقنية وذهنية  لل�ساعر من فر�ص  يتيحه ذلك  الآيل مبا  اأجهزة احلا�سب 
والتفكري، ف�سال عما تتيحه تلك التقنية من ت�سهيل لعمل ال�ساعر. وحتى يف كتابة النقاط 
التقنية،  توفرها  التي  النقط  خا�سية  ي�ستخدم  كان  اأنه  نالحظ  ال�ساعر  ا�ستخدمها  التي 
وخا�سية امل�سافة بني نقطة واأخرى.فهو ل يكتفي بنقٍط وح�سب، بل ي�سع م�سافات مت�ساوية 
بني النقاط مما يوحي بق�سدية ال�ساعر لذلك العمل من جهة وارتباطه مبقاربات التقنية 

من جهة اأخرى.

***

وبجانب اأ�سلوب النقط جند ظاهرة اأخرى ل تبعد عنها، وهي ظاهرة التكرار ال�سوتي بفتح 
الوعي الدليل بامتداد يقوم على تكرار حرف معني من الن�ص لغاية اأرادها ال�ساعر، ومن 

مناذجه ن�ص اأحمد قران  الذي يقول :
اإيه يا وجه الغياب

كنت اأ�ست�سقي 
خ�سوعي 

وابتهالتي 
وخويف 
كنت...

اأ�ست�سرخ يااااااااااحادي
حرويف1

1-ل جترح املاء ،�ص 56 .
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اأراد ال�ساعر هنا اأن يو�سح للمتلقي اأنه ا�ست�سرخ ب�سوت عال ،فلم يجد بدًا من تكرار حرف 
املد مبا يوحي مبا اأراده ال�ساعر .

ويف منوذج اآخر له جند قوله :
�سنَي امل�ستاق املوءود بال قدٍر

�سهد القدي�ص املنفى 
وقول ال�ساحر:

ياااااا اهلل 
يا اهلل.1

وال�ساعر هنا يتعجب ،لكنه ا�ستبدل عالمة التعجب املعتادة بتكرار حلرف يوحي بالتعجب، 
ويلفت انتباه القارئ ب�سورة اأبلغ .

ويقول عادل خمي�ص معربا عن امتداد ب�سري ح�سي بتكرار �سوتي :
ل تذهبي..

فالنور يف�سحني..
يعريني..

     لقارعة الطريق..
ل تذهبي:

الليل فيك معلق..
واأنا �سرااااااااااج

خائف
 اأن ي�ستفيق..2

1-ل جترح املاء، �ص 76 .
2-بني اإثمي وارتكابك...، �ص 60 .
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  هذا النموذج لعادل خمي�ص يك�سف البعدين الذين اأ�سرنا اإليهما يف املبحث ،وهما بعد النقط 
وبعد التكرار؛ فالن�ص يوظف خا�سية النقط بوعي، وي�سريِّ النقاط ب�سكل اأفقي)..( ليحفز 
النقطتني  ا�ستخدم  تذهبي  ل  مفردة  عند  جاء  اإذا  حتى  الن�سية،  القراءة  ملتابعة  املتلقي 
الراأ�سيتني ):( ليقطع قراءة املتلقي، وليلفت انتباهه اإىل اأن الكلمة ال�سعرية له.ويت�سح وعي 
ال�سعر وق�سديته لتلك النقاط التي نرثها يف ن�سه، حيث نراه يق�سى النقاط عند مفردة 
)خائف( التي جاءت بال نقط ليك�سف عري اخلوف الذي ي�ست�سعره برغم كونه �سراجا، 
لكنه �سراج خائف. ونالحظ اأي�سا اأنه اأعطى ال�سورة بعدا حني جعل ل�سوء ال�سراج امتدادا 

با�ستخدام وتكرار حرف الألف )واأنا �سرااااااااااج( . 

من  عامال  يكون  اأن  يبعد  ل  الدالة  العالمات  بتلك  ال�سعراء  اعتناء  اأن  هنا  نوؤكد  اأن  ونود 
اأجهزة  لأعمالهم على  ال�سعراء  كتابة  اإن  اإذ  الن�ص؛  التقنية احلا�سوبية على  تاأثري  عوامل 
اأنامل ال�ساعر يف ظل  للتاأمل. وقرب تلك العالمات من  احلا�سوب يعطي م�ساحات فكرية 
حتول الن�ص من ال�سفاهي املطبوع اإىل القرائي امل�سنوع، يدفع اإىل مزيد من توظيف تلك 

العالمات ل�سالح العمل ال�سعري. 

ثالثا-الأقــــوا�ص :
حتققها  ال�سعوبة  من  لي�ص  ب�سرية  دللية  اإفا�سات  لتحقيق  الأقوا�ص  ال�سعراء  ي�ستخدم 
يف الن�ص الكتابي الرتاثي، بيد اأنها هي الأخرى اأ�سبحت اأكرث ح�سورا وتوهجا يف الن�ص 
ال�سعري املعا�سر؛ اإذ يعتني بها ال�سعراء اأثناء كتابة ن�سو�سهم ب�سكل لفت لالنتباه. وقد ل 
تكون التقنية العامل الأهم يف بروز الظاهرة، لكنها واحدة من العوامل املهمة التي اأ�سهمت 
اإىل �سيء من ذلك حني  اأ�سار �سالح ف�سل   التقوي�ص يف الن�ص املعا�سر. وقد  يف توظيف 
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حتدث  عن اخلطاب ال�سعري عند ال�سيــاب، واتكائه على لعبة الأقوا�ص كما ي�سميها 1 واأ�سار 
عبد احلميد جيدة اإىل مثل هذا عند اأدوني�ص 2 . فهي تبدو اإذن ظاهرة فنية يف الت�سكيل 
ال�سعري اجلديد عموما، وحا�سرة يف التجربة ال�سعودية عند �سعراء منطقة الباحة منوذج 
؛ فال�ساعر ح�سن الزهراين يجعل يف  ال�سعراء لأهداف متعددة  اإليها  الدرا�سة  .وقد جلاأ 
من  ويبدو  القارئ،  لنتباه  لفتا  مظهرا  ي�سكل  مبا  ثالثني)30(قو�سا،  )ال�سامري(  ن�سه 
داخل  للمفردة  النتباه  لفت  من  ب�سيء  لت�سي  الأقوا�ص  يجعل  ال�ساعر  اأن  التايل  النموذج 

القو�ص، كقوله مثال :
يا )�سامري( الع�سر

               كيف قب�ست 
من اأثر اخليانة قب�سة

                        و�سنعت )عجاَل( 
من حلي ولئنا 

              عجال فريدا 
ل ت�سابهه العجول 

                           )هارون( بل �سارون 
قام يجو�ص يف اأرجاء

        موطننا 

         وقوم من هباء عاكفون 3

  1 -انظر : اأ�ساليب ال�سعرية املعا�سرة ، �ص 106-111  مع مالحظة :اأن مفردة )لعبة( التي ي�ستخدمها بع�ص النقاد غري موفقة يف هذا 
املقام، والأوىل اأن ت�ستبدل بفنية الأقوا�ص .

2-انظر : الجتاهات اجلديدة يف ال�سعر العربي املعا�سر ، �ص 347- 349 .
3-ح�سن الزهراين ،متاثل، �ص 143 .  
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ال�ساعر هنا مل يجعل )�سارون( يف قو�ص على الرغم من اعتداده بالأقوا�ص وحر�سه على اأن 
تكون الأ�سماء يف الن�ص والرموز ال�سخ�سية التي يريد لفت النتباه لها بني معكوفني،  ما 

يدل على روؤية يتخذها ال�ساعر يف حركة الأقوا�ص يف الن�ص.
 ونرى ال�ساعر ذاته يوظف التقوي�ص يف مواطن متعددة من ن�سو�سه، ويح�سر ب�سكل لفت 
يف ق�سائده التي يكتبها على �سعر التفعيلة )احلر(. والتقوي�ص عنده يتخذ عدة ف�ساءات 
تخ�سع لأبعاد دللية غالبا؛ ففي ن�سه)واو اجلماعة( نراه يقو�ص الفراغ بنقاط  لبعد دال 
اأراده؛ فال�سمت كالم، وللقارئ بعد فكري يحققه ب�سيء من الت�سكيل الب�سري الذي ي�سهم 

يف بقاء القارئ حا�سرا م�ساركا، يقول :
هبوا 

                                          فقد اآن اخلروج 
    من ال�سرانق 

                               وازحفوا 
                 يف وحل هذا الكهف 

                                                      بحثا عن )......( 1

القو�ص على  اإ�سار  واو اجلماعة من  بالقو�ص، ويطلق  الياء  يقيد حرف  نراه  الن�ص  ويف ذا 
الرغم من ا�سرتاكهما يف احلرفية،يقول:

موتوا فاإن 
                            اأمامكم 

واو اجلماعة 
                                          ل تغريها  حتيات 

الر�سا)ياء(
                                  واإن وراءكم 

                 واو اجلماعة ....2

1-ح�سن الزهراين ،متاثل، �ص 47 .
2-ح�سن الزهراين ،متاثل،�ص 49 . 
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الواو يف بنية املجتمع وخروجها عن  اأن يو�سح نفاذ تلك  اأراد فيما يظهر  ال�ساعر  اأن  ويبدو 
الأ�سر الذي يجب اأن يكون، يف حني تقبع الياء واحلروف الأخرى يف الأ�سر.

واإذا كان ح�سن الزهراين قد و�سع قو�سا على مفردات وحروف فاإننا جند عند ال�ساعر عبد 
الرحمن �سابي تقوي�سا جلملة ت�سكل مفتاحا لدللة الر�سالة التي اأرادها يف ن�سه: )اأن والكلمات(، 
وقد اأراد مبثل ذلك القو�ص اأن يلفت النتباه اإىل تلك الظاهرة الكالمية التي جعلها عنوانا وجعلها 

بني قو�سني وكررها مرتني مبا يوحي بق�سدية التقوي�ص عنده، اإذ يقول:

اأيلول الأ�سود يف عيني 
                               يف �سفتي يغتال الب�سمْة

واأنا م�سلوب يف همي
                                 اأبتاع احلا�سر بال�سكوى

فيجيء �سوؤايل اإع�سارا
                               من اأنت لتعلنها ثورْة ؟

)فاأعود..اأعود
                                    ل�سي ء معي اإل الكلمات(

تبغيني اأر�سا اأزرعها
                                     اأحميها من وهج �سوؤال1

ويكرر ال�ساعر التقوي�ص لذات الرتكيب، ورمبا لذات الغاية التي جعلها يف مفتتح ن�سه، يقول :
  فمراكب اأفكار �سحقت

                                                 وفينة اآمايل غرقت 
واأنا م�سلوب يف همي

                                      ل�سي ء معي
                                                       اإل كلمات

                                                               كلمات لي�ست كالكلمات 2
1-عبد الرحمن �سابي، ال�سهيل نحو الدائرة، �ص 28 .

2-عبدالرحمن �سابي ،ال�سهيل نحو الدائرة �ص 29
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وقد يعمد ال�ساعر اإىل التقوي�ص بالتن�سي�ص الذي يرتبط عادة بالن�سو�ص املقتب�سة للفت النتباه 
اإىل ما ي�سبه قدا�ستها، كالذي جنده عند اأحمد قران يف )اأحجية ال�سمت(، يقول :

ثالثتنا على جمر من الرغبات
                                             ل اأختني حلظتها

هما ثنتان،
                                            وال�سيطان رابعنا

فمد الكف ،واقراأ �سورة يف بدئها
                                                           »األف... لم ... ميم« 1 

وباملقابل لذلك العمل  جند عبد العزيز بخيت ي�سع قو�سا مكان ن�ص يف ن�ص )ك�سرى(، يقول:
اأبي �ساع مني 

                                  وكنت اأنادي
)كما ربياين �سغريا( 

                                   واأجلم �سوتي 
واأورثني حتت �سقف القيامة 

                                      وزرا كبريا2

ويظهر من خالل �سياق ن�ص بخيت اأنه مل يكن يريد اقتبا�سا ن�سيا، ولكنه اأراد اأن يلفت اإىل 
الن�سية فاآثر القو�ص على عالمة التن�سي�ص .

***

1-اأحمد قران،ل جترح املاء،�ص17.
2-عبدالعزيز بخيت ،�سغب ،�ص 62 .
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ولعل يف طرحنا للنماذج ال�سابقة ما يدل على ح�سور الأقوا�ص كت�سكيل ب�سري له ح�سوره 
املهم  يف التجربة العربية القدمية، لكنه باملقابل ي�سكل ظاهرة ن�سية �سعرية برزت ب�سكل 
ملحوظ يف الن�سو�ص اجلديدة، وكانت التقنية واحدة من العوامل املهمة التي اأ�سهمت يف 

ظهورها.

التقطيع :
  يوؤكد النقاد بدءا على ارتباط ظاهرة التقطيع يف الكلمات بالتقنية ،يقول اأحدهم  » وجتدر 
الإ�سارة اإىل اأن هناك بع�ص التقنيات الأخرى املرتبطة بالف�ساء الن�سي والق�سايا الطباعية منها 
على �سبيل املثال التقطيع .. ويربز التقطيع هنا على اأنه لعبة فنية ونف�سية يف اآن واحد وذلك من 

خالل املخالفة للكتابة التي تتوزع ال�سطر ال�سعري على �سكل حروف مقطعة للكلمة » 1 .

 والتقطيع هو ظاهرة ت�سكيلة يعتمدها ال�ساعر املعا�سر يف بنيته ال�سعرية لغايات دالة، يقول 
وا�ستمرت  ال�سبعينات  يف  ا�ستحياء  على  بداأت  التي  الظواهر  ومن   « اإ�سماعيل:  عزالدين 
حروفها  اأ�سوات  على  موزعا  املفردة  الكلمة  �سوت  اإبــراز  على  الرتكيز  ظاهرة  ذلك  بعد 

)فونيماتها( وذلك عن طريق املعاينة الب�سرية ل�سكل كتابة هذه احلروف«  )2( .  

 وبالنظر اإىل مناذج منه عند �سعراء الباحة ،نالحظ اأن  ال�ساعر اأحمد قران مثال يتحدث 
اإ�سرائيل موظفا الت�سكيل الب�سري بالتقطيع كعامل ينقل �سورة  عن روؤيته يف التطبيع مع 
رمبا ل ي�ستطيع ا�ستنباتها واإي�سالها اإىل املتلقي اإل ب�سعوبة ويف �سطور �سعرية كثرية،لكنه 

اختزل كل ذلك يف تقطيع جاء على النحو التايل: 

1-مو�سى ربابعة:« الأ�سلوبية الت�سال والتاأثري » بحث يف كتاب جماليات التلقي والتاأويل ، تقدمي : عزالدين اإ�سماعيل ،  �ص75 ،76  .
2-ال�سعر العربي املعا�سر ، القاهرة : املكتبة الأكادميية ،الطبعة اخلام�سة ، 1994م، �ص 405 .
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والأر�ص ـ التاريخ ـ العربية
                           قالوا :

                                                   �سارت عربية
                                                         قالوا لي�ص هناك فروق !!

فحروف »ا لـ ع ر ب ي »
                                           هي ذات حروف 

                                                     » ا ل ع ب ر ي »
                                                                واحلال هنا وهناك �سواء1 

ويف ن�ص ل�سالح الزهراين جعل عنوانه:)�ساهد الع�سر (، جند متزيقا لبع�ص مفرداته، 
على مثال قوله:

مل يتكلم 
كان ي�سافر فوق«البحر الأبي�ص«

ير�سم 
اأ
ّن
ا

ت
جريح

 ير�سم �سيخا، فوق ذبيح
ير�سم اأمه،

تخرج من عمق
�ص
ر
ي
ح2

1-دماء الثلج ، �ص   49 .
2-�سالح الزهراين ، ف�سول من �سرية الرماد، �ص 68 ،69 .
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اأراد �سالح الزهراين يف ال�سطور ال�سعرية املا�سية اأن ينقل روؤية لتمزق الأنات فقطع الكلمات 
لتوحي بتقطع تلك الأنات املكلومة، حتى اإذا و�سل اإىل ختام ن�سه اأراد اأن ينقل للمتلقي عمق 
معجزة اخلروج من ال�سريح الذي �سمته املعلومة اجلمود، ولكنه جعله يتحرك، متخذا من 

تقطيع الكلمات ترميزا على متزق يطال حتى ذلك ال�سريح.

اأما عبدالرحمن �سابي فاأراد لفت النتباه اإىل متزق حالته الوجدانية يف ن�سه) اأين اأنت(، 
فنقلها على ال�سكل التايل:

عنفي يف انك�ساري

واملئيني بالعبري

اأين اأنت

كل ما فيني ينادي

اأين اأنت

يا

و

د

ا

د
ي1

1-عبدالرحمن �سابي،اأوجاع اأنثى،�ص 33
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ويت�سل بالتقطيع تقطيع الن�ص الواحد اإىل عدة وحدات با�ستخدام الرتقيم،وهو ما جنده 
يف ن�ص »من تراتيل حار�ص ابن قتيبة » الذي قطع الن�ص اإىل خم�سة مقاطع مرقمة كتابيا 

)1-5( موزعة على اإيقاعات  التفعيلة والتناظري، على مثال قوله :

)1(

كانت البيد نهرا،ت�سيل رقاب املطي على �سفتيه

والقوايف،وغ�سن الب�سام،وكحل ال�سبايا على مقلتيه

)2(

كانت البيد تهتز من خفة العي�ص ملا يبوح اجلداة

من ال�سيف يحني رقاب الطغاة 

من النقع مثل ال�سحابة حتت  ال�سنابك

ت�سون املمالك
حتمي عرو�ص الولة 1

ومثل هذا النموذج جنده عند ال�ساعر يف عدة مناذج من ديوانه )ف�سول من �سرية الرماد (، 
وخا�سة يف ن�سو�سه تلك التي كتبها على �سعر التفعيلة مبا ي�سكل ظاهرة لفتة يف الديوان؛ ففي 
ن�سه )هرجمدوه( جنده يق�سم الن�ص اإىل ثمانية مقاطع مرقمة كتابيا )1- 8(، ون�سه تلويحه 
يق�سمه اإىل ثالثة مقاطع )1-3(، ون�ص) مقاطع من �سرية اأبناء يعقوب( اإىل �سبعة مقاطع 

كتابية  مقاطع )7-1(.

1-ف�سول من �سرية الرماد ،�ص 31- 35 .
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يعتني  التي  الت�سكيالت  اأحــد  هو  كتابيا  مرقمة  مقاطع  عدة  اإىل  الن�ص  تق�سيم  اأن  يذكر 
بها الن�ص املعا�سر، وت�سكل ظاهرة اعتنى بها النقاد ،يقول لومتان:« ولعل ظاهرة ترقيم 
املقطوعات ال�سعرية  من اأبرز الأمثلة على كيفية ا�ستغالل الكتابة ال�سعرية كو�سائل للتعبري 
الفني 1 ويربط الناقد حممد عبد املطلب بني هذه الظاهرة واملعطيات التقنية اإذ يقول : 
» ومغامرات ال�سعريــة مع ظواهر الطباعة دفعها اإىل توظيف )الأرقام( ... وقد امتد هذا 
التوظيف اإىل املنت ال�سعري، حيث اأ�سبحـت الأرقام اأداة اإنتاجيـة توؤدي مهمتني منف�سلتني 
هما ) الف�سل والو�سل (على �سعيد واحد » 2 ، بينما يراها عبد احلميد جيدة ميزة للق�سيدة 
املعا�سرة اإذ يقول: » فاإننا بعد قراءتنا لل�سعر املكتوب نالحظ اأن الق�سيدة املعا�سرة ب�سرية 

اأكرث منها �سمعية ،وتتميز باأرقام هندية ورومانية » 3. 

البنط الكتابي والتوثيق : 
  ت�سهم التقنية يف اإتاحات دالة مل تكن لتوجد لول  دعم تقنيات اأهمها احلا�سوب ولوحة 
املفاتيح يف �سفحة الكتابة التي ت�ساعد ال�ساعر يف تغيري اأمناط كتابة ن�سه، ونالحظ ذلك 
ب�سكل جلي يف �سفحة العنوان التي يتفنن ال�سعراء يف تغيري اأمناطها الكتابية ب�سكل وا�سح 
، وميكن اأن ُيلحظ ذلك يف العناوين التي اأوردناها يف الف�سل الأول من الدرا�سة مثال التي 

متثل تنوع ت�سكيالت كتابة عنوان الديوان بفعل اإتاحات التقنية. 

وتنويعها  ذاته  ال�سعري  العمل  داخل  الكتابة  اأمناط  تغيري  املختلفة  يف  التقنيات  وت�سهم    
وتكبري حجمها اأو ت�سغريه ،كما نالحظ ذلك اأي�سا يف العناوين الداخلية للن�سو�ص، حيث 
ياأتي العنوان غالبا مميزا بتغميق اللون وتنويعه وتكبريه. اأما الن�سو�ص فغالبا ما تاأتى على 

1-حتليل الن�ص ال�سعري ،�ص 149 
2-مناورات ال�سعرية ، �ص 083

3-الجتاهات اجلديدة يف ال�سعر العربي املعا�سر ، �ص 349  .
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بنط كتابي واحد يختاره ال�ساعر لن�سه، وغالبا ما تكون الن�سو�ص على بنط كتابي ثابت 
دون متيز لكلمة اأو حروف بعينه، مع  اأن العناية باحلروف لها دورها يف العملية الأدائية  كما 

يالحظ ذلك النقاد1 .
 وترتبط حركة البنط الكتابي بحركة الن�ص الذهنية عند ال�ساعر؛ فاأحمد قران مثال يعتمد 
البنط الكتابي الغامق يف بع�ص �سطوره ال�سعرية يف ن�سه )و�ساية الغربة( مرتني لهدفني 

�سبه متماثلني، يقول:
                                             هاهنا مّروا  

                                                                           وغنوا لل�سبايا الفاتنات واأوجزوا
                                            »على ج�سر اللوزية .. حتت اأوراق الفي.. هب

                                                                    الغربي..
                                             وطاب النوم .. واخذتني الغفوية«2

وال�ساعر يعمد لتغميق اللون هنا، لالإ�سارة اإىل اأن هذا الن�ص خارج ب�سعبيته عن ن�سق 
الن�سو�ص.ويف ذات الن�ص يكرر التغميق الن�سي يف مو�سع اآخر حني يقول:

                                              اأوقفوا �سرب احلمام
                                                                    ورتلوا �سعرا

                                             وغنوا لل�سغار الغافلني
                                                                  »�سخبط �سخابيط..خلبط خلابط،م�سك الألوان

                                              ور�سم ع احليط«
                                                                    وهادنوا احلرا�ص،

                                             مروا عابرين اإىل ف�ساء م�سرع للغيب
                                                                    ل معنى ول كلمات3

1-حممد فتوح، حتليل الن�ص ال�سعري ،�ص 149 .
2-ل جترح املاء، �ص 17.

3-ل جترح املاء ، �ص 21 -25 . وانظر منوذجا اآخر له  يف ذات الديوان، �ص 101 .
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الغامدي  �سعد  فال�ساعر  للمقاطع؛  وتاأريخ  الب�سري و�سع عناوين  الت�سكيل    ومن مظاهر 
لهذا  العام  التوجه  مع  يلتقي  عنوانه  جعل  وقد  متعددة،  وثائق  اإىل  ن�سو�سه  اأحد  يق�سم 
الن�ص: )وثيقة عن معركة احلجارة(، يقول يف الوثيقة الرابعة من هذا الن�ص  حتت عنوان 

)وثيقة عن معركة احلجارة –4 (: 

 اآت يا وطني 

                                    اآت ..اآت...

.. يا بلدي ..

                                          اآت .. يا اأمي ..

.. يا ولدي ..

                                              يا روح اأبي املغتالة

      يف ليل الكمد ..

                                         اآت يا قد�سي ..

           يا اأم�سى وغدي ..

                                    اآت .. اآت ..
          روحي فوق يدي1

 وقد يتخذ التوثيق طرقا غري �سعرية، كالذي جنده عند على الدميني يف ن�ص )لك كما 
اأنت( الذي ي�سرد الن�ص بطوله ثم يختمه بتوثيق تاريخي على النحو التايل :

1- ب�سائر من كناف الأق�سى، الطبعة الثانية ، 1422هـ/2001م ،�ص 167.
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يا اأيها الزمن النوؤوم �سحى 

                                                     يا اأيها الزمن البذي ء كفى

يا اأيها الزمن الرديء األ انحنيت

                                                فقد اأتى زمن احلجارة !

 **

الظهران –�سهران بعد بدء النتفا�سة .1

***

 ومما تقدم يظهر لنا تاأثري تقنية احلا�سوب يف اإحداث حتولت ظاهرة يف ت�سكيل الن�ص منذ 
اأن يكون م�سودة تكتب على جهاز احلا�سوب مبا ي�ساحب ذلك  من م�ساحات للتفكري والتاأمل 
املختلفة  احلا�سوبية  التقنيات  بظهور  جدت  تابعة  مظاهر  اإىل  ،و�سول  وال�سنعة  ال�سعري 
من �سيمرتيات يف حركة الن�سو�ص اإىل تقطيع  وتقوي�ص وتوثيق وغري ذلك، مما يعد �سمة 
حا�سرة يف ال�سعرية احلديثة عموما.وقد قدم منوذج �سعر الباحة دليال على ح�سور تلك 
املظاهر يف ال�سعر ال�سعودي كجزء من تطور التجربة ال�سعودية ومواكبتها حلركة التجديد 

يف الن�ص ال�سعري العربي املعا�سر يف ظل متغريات التقنية.

1-بيا�ص الأزمنة ،�ص 27 



الباب الثاني

اأثر التقنية
 يف ن�سيج الن�ص ال�سعري ال�سعودي
 عند �سعراء الباحة
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الف�سل الأول

التلفاز يف العمل ال�سعري
 

يعد التلفاز1، من اأهم الأدوات التقنية التي تاأثر بها الن�ص الإبداعي املعا�سر. والواقع اأن 
تاأثريه بات م�ساهدًا، حيث نرى ال�سعراء يلتقطون اأحداثهم ال�سعرية من �سا�سة التلفاز، مبا 
اإنه م�سدر ي�سبه تلك الطبيعة امل�ستفزة لوجدان ال�ساعر الأول. وهو ياأخذ  ميكن اأن نقول 
يف تاأثريه م�سارين؛ اأحدهما تاأثري التلفاز كم�ستفز ومثري لالإبداع مبا تفتحه امل�ساهدات من 

بعث �سعري، وثانيهما تاأثريه يف بنيات الن�ص اللغوية وال�سورية. 

     ونود اأن ن�سري هنا اإىل اأهمية التلفاز كموؤد مهم يف حركة التجربة ال�سعرية املعا�سرة، 
اإثارة حركة ال�سعر العربي  فهو يعد امل�ستفز الأهم لالإبداع، وت�سهم امل�ساهد التلفازية  يف 
املعا�سر مبا تبثه القنوات املتعددة من اأحداث .وقد اأ�سرنا يف البحث يف غري ما مو�سع اإىل 
اأهمية ال�سورة املعا�سرة التي اأ�سبحت- بح�سب قول الدكتور عبداهلل الغذامي- هي القائد 
احلقيقي حلركة التغيري يف املجتمع2 ومن ذلك التغيري حركة الإبداع املعتمد على ال�سور؛ 
والتلفاز يعد اأهمها،وهو م�ستفز للتجارب ال�سعرية املعا�سرة بدرجة كبرية وملحوظة .ولعلنا 
ن�سرب مثال ب�سيطا بتلك ال�سورة التي التقطها طالل اأبو رحمة ملقتل الطفل حممد الدرة 
يف اأح�سان والده، وهو مقطع فيديو �ساهده العامل على قنوات التلفاز املختلفة .هذه ال�سورة 
  1- التلفزة :«الروؤية عن بعد ،والتلفزيون :جهاز نقل ال�سور والأ�سوات يف وقت واحد بوا�سطة تيارات كهربائية وموجات هرتزية، عربيه: 
الرائي والتلفاز«، وقد اخرتع ال�سكتلندي جون لوجي بريد  عام 1926 اأول جهاز تلفاز ميكانيكي ب�سيط، وعام 1928 التلفاز امللون. ويف 

نف�ص العام متت اأول عملية بث للتلفاز عرب املحيط من لندن اإىل نيويورك . انظر معجم النفائ�ص الو�سيط �ص 131.
2-الثقافة التلفزيونية �سقوط النخبة وبروز ال�سعبي، املركز الثقايف العربي الدار البي�ساء، بريوت لبنان، الطبعة الأوىل 2004م �ص 26.
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التي حركت �سمري الإبداع مبا ي�سكل ديوانا كبريا يف ال�سعر العربي، ومن هوؤلء ال�سعراء 
يف  الع�سماوي  الرحمن  عبد  يقول  احلدث،  ذات  مع  تفاعلوا  الذين  الباحة  منطقة  �سعراء 
مطلع ن�سه الذي جعل عنوانه )رامي(، يقول: » رامي جميل الدرة، الطفل الفل�سطيني الذي 
قتله ال�سهاينة بني يدي والده اجلريح »...«�سورة ماأ�ساوية ل تن�سى »ثم ينقل ال�ساعر بن�سه 

ال�سعري تفا�سيل تلك امل�ساهد اإذ يقول :

            يا رامي ..اجل�ص يا ولدي يا رامي

                                                       وجتنب ق�سفهم الدامي 

...

طلقات ر�سا�ص يا ويحي

                                                        ال�سق يف ظهري يا رامي

طلقات ر�سا�ص،يا ويحي

                                                        ادخل يف ج�سمي يا رامي

 ...

احذر يا ولدي قد فتحوا 

                                                    ر�سا�ص احلقد املتنامي 

     طلقات ر�سا�ص ..�سرخات
                                                        تر�سم خارطة الآلم 1

1-القد�ص اأنت، �ص 186-185 .
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ومي�سي ال�ساعر بعد يف ت�سوير �سعري للم�ساهد التي راآها .ويبدو من تقري البنية اللغوية 
والرتاكيب  املفردات  بع�ص  خالل  من  التلفاز  من  م�ساهده  التقط  قد  ال�ساعر  اأن  للن�ص 
احلركية التي توحي بالتقاطه لها من ال�سا�سة ابتداء وت�سويره للم�ساهد من بعد: )طلقات 

ر�سا�ص، ادخل يف ج�سمي، فتحوا ر�سا�ص احلقد(.

ويتاأكد تاأثري امل�ساهد التلفازية يف ن�ص الع�سماوي يف مطلع ن�سه )هو رامي اأو حممد(، الذي 
يقول يف مطلعه:«ات�سل بي عدد من الإخوة والأخوات بعد قراءتهم لق�سيدتي )رامي( عن الطفل 
الفل�سطيني الذي قتل يف ح�سن اأبيه اجلريح، واأكدوا يل اأنهم قروؤوا و�سمعوا ا�سم الطفل )حممد( 

ولي�ص )رامي (، علما باأن و�سائل الإعالم ن�سرت ال�سم خمتلفا، فكانت هذه الق�سيدة »: 

هو رامي اأو حممد

                                                   �سورة املاأ�ساة ت�سهد:

                          اأن طفال م�سلما يف �ساحة املوت متدد
                                                                               اأن جنديا يهوديا على ال�ساحة عربد1

ويت�سح من القراءة للبنية اللغوية ملقدمة ال�ساعر ون�سه اأن ال�ساعر قد اعتمد على م�ساهد 
الدرة من خالل تراكيب  اأحداث مقتل  التلفازية  وما �سمعه و�ساهده بالطبع من  ال�سورة 
�سعرية، مثل )الطفل الفل�سطيني الذي قتل يف ح�سن اأبيه اجلريح(، �سورة املاأ�ساة ت�سهد، 

طفال يف �ساحة املوت متدد، جنديا يهوديا على ال�ساحة عربد....(.

 ولعل الع�سماوي من اأكرث �سعرائنا انفعال وتفاعال مع ال�سورة التلفازية، وهو ي�سرح بها 
كتمهيد للن�سو�ص يف كثري من مطالع ق�سائده. ويف كثري منها يبدو التلفاز مبا ينقله من 
اإذ يقدم كثريا لن�سو�سه مبقدمات نرثية توحي  اأخبار و�سور هو املحرك الأهم لتجربته، 
باأنه ا�ستقى ن�سه من م�ساهد ال�سور التي يراها.ويف ق�سيدته )ل تياأ�سي( نراه يف مقدمة 

1-القد�ص اأنت، �ص 140
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الن�ص يقول:« وقفة �سعرية مع الطفلة »مها« التي �سهدت قتل اأهلها جميعا يف جمزرة )غزة( 
الأخرية، وراأت اأ�سالءهم تتطاير مع اأطباق ع�سائهم، ومطلعها:

يف ليلة مقتولة الأ�سحار
                              اأثوابها حمروقة بالنار

 ...
يف ليلة ليالء باتت »غزة« 

                                           حتت اللظى،وقذائف الأخطار
...

اأ�سالوؤهم �سارت ت�سيء كاأجنم
                                          حتت الركام نقية الأنوار1 

 وهو ما جنده اأي�سا يف ن�سه عن الطفلة )اإميان حجو(2 ،ون�سه )اك�سروا هذي ال�سال�سل( 
الذي يقول يف مطلعه:«ن�سرت و�سائل الإعالم �سورة لعدد من ال�سباب الفل�سطيني ربطت اأيديهم 
بال�سال�سل » .وعلى الرغم من  تعدد و�سائل الإعالم الناقلة اإل اأن ال�ساعر يثبت يف بنيات ن�سه 

اأنه ي�ستقي اأفكاره واأبعاد ن�سو�سه من �سا�سة التلفاز حتديدا، ويظهر ذلك يف مثل قوله :
مل يكن يبكي ..

                                  ول ل م�ست ال�سكوى فمه
غري اأين-واأنا اأنظر-

                                        اأب�سرت على الثوب دمه3 

يقول  نرثية  مقدمة  له  يجعل  الــذي  املــوت(  )نكهة  ن�سه  يف  بو�سوح  اأي�سا  هــذا  ويتاأكد   
وبني  ..وبينه  العامل  ي�ستنجد  بجوارهما  يجل�ص  وهو  ..جثتان هامدتان،  واأخوه  )اأمه  فيها: 
راأيناها جميعا  ماأ�ساوية  �سورة  املتهدمة...  داره  الإ�سرائيلي حتا�سر  العدو  دبابات  العامل 

1-القد�ص اأنت، �ص 96-94 .
2-القد�ص اأنت، �ص 109 .
3-القد�ص اأنت، �ص 175.
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التلفاز كمعطى موؤثر يف كتابة  تاأثري  . وال�ساعر وهو يدعم  عرب و�سائل الإعالم املختلفة( 
التجربة، يك�سف تاأثري تلك امل�ساهد املرئية على ال�سا�سة يف �سناعة الن�ص، م�سرحا بذلك 

يف مثل قوله:
�سورة قامتة اأب�سرمتوها

                                                          وعلى اأعينكم منها جهام
رمبا »حوقل » منكم من راآها

                                                      وعلى �سا�سته منها قتام 
ثم اأرخى طرفه حينا،فلما

                                                          �سكنت اآلمه لذ املنام1

اأما امل�سار الثاين لتوظيف التلفاز فهو تاأثريه يف بنية الن�ص على مثال قول عبدالرحمن الع�سماوي 
يف ن�ص )غب يا هالل (، وهو يعر�ص ملقارنة بني واقعني �ساهدهما يف )التلفاز(، يقول:

       اإين لأعجب يا هالل 
                                                                     يرتنح املذياع من طرٍب

وينتع�ص القدْح 
                                                                  وتهيج مو�سيقى املرْح 

                         واملطربون يرددون على م�سامعنا 
                                                        ترانيم الفرْح 

                             وبرامج التلفاز تعر�ُص لوحًة لْلتهنَئْه
                                                                   ) عيٌد �سعيٌد يا �سغاْر(

                    والطفُل يف لبناَن يجهل مـْن�َساأْه
                                                                                 وبراعم الأق�سى عرايا جائعوْن

                                                        واّلالجئوَن 
                                                                ي�سارعْون الأْوبَئْه2

1-القد�ص اأنت، �ص 206- 207 .
2-ديوان يا �ساكنة القلب،مكتبة العبيكان، الطبعة الثالثة 1428هـ-2007م،�ص 11  .
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الن�ص هنا يقوم على مفارقة بني م�سهدين يعر�سهما التلفاز؛ م�سهد املرح والفرح والتهنئات 
بالأعياد، وم�سهد مقابل غري بعيد لالأطفال يف لبنان والأق�سى، وهم ي�سارعون ال�سقاء والأوبئة. 

والن�ص يوؤكد ما نحن ب�سدده من اأن التلفاز يعد ملهًما �سعريًا جديدًا يف التجربة املعا�سرة. 

 ويف ذات امل�سار جند �ساعرا اآخر يدعم ن�سه ب�سورة حممد الدرة وهو يختبئ خلف والده 
1 يف ن�ص �سعري جعل عنوانه )حممد الدرة( يقول :

ل

                             مل متت

               بل اأنت حي اأجمد

                                               يا اأيها ال�سبل الأبي

حممد 

                              �ستظل

 يف اأذهاننا

                             متاألقا

اأنت ال�سهيد

                                  على الدوام
الأخلد2

1-ال�سورة التي و�سعها ال�ساعر كجزء من تكوين ن�سه ،انظر ديوانه:للقوايف �سجن ،�ص 47.
2-اأحمد امل�ساعد،للقوايف �سجن ،�ص 46
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�سكل رقم ) 28  ( ال�سورة التلفازية  ملقتل حممد الدرة خلفية لن�ص �سعري

 وال�ساعر هنا عزز بناء الن�ص ب�سورة ملقتل الطفل حممد الدرة خلف والده، وهو هدف فني 
م�سروع اأ�سهمت به ال�سورة يف تعزيز املعطى الدليل والفني الذي ق�سد اإليه. 

  ولعل مما يالحظ يف م�سار توظيف التلفاز يف بنيات التجربة ال�سعرية املعا�سرة اأن اأقرب 
ال�سعراء اإىل توظيف التلفاز وانبعاثاته ال�سعرية هم �سعراء ق�سيدة النرث، واأبرز ما مييز 
تناولهم ذلك النغما�ص يف تفا�سيل قد ل تطيقها الق�سيدة الإيقاعية. فعند حممد خ�سر 
عدة ن�سو�ص تتناول التلفاز وما يعر�ص فيه، ومنها ن�ص عنوانه)لو اأن جارتنا كاثرين زيتا 

جونز( وهي-كما يقول- بطلة فيلم �ساهده ال�ساعر وتاأثر به يف �سنع ن�ص منه قوله:  
هكذا ي�ستمر يف تاأمل �سيء بعيد بعيد..
منذ اأن �ساهد فيلم »العودة متاأخرًا » 1

واأكتفي بهذا النموذج ملحمد خ�سر، على اأن له عدة مناذج يف هذا ال�سياق  يوظف فيها جهاز 
التلفاز يف بنية ن�سه 2

1-امل�سي بن�سف �سعادة، فرادي�ص للن�سر والتوزيع ،البحرين ،الطبعة الأوىل، 2007 م، �ص 24 . 
، ون�ص قناة )فوك�ص( ،ون�ص عمر  ص 41  اأفالم  )جينيفر لوف هوييت (  ص 25، ون�ص  توما  بعنوان  الديوان ن�سا  2 - انظر يف ذات 

ال�سريف �ص 48 .
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اأما �سالح الزهراين فيتنا�ص يف ق�سيدته ) �ساهد على الع�سر( مع برنامج تلفازي م�سهور 
يعر�ص على قناة )اجلزيرة( بذات العنوان، ويبدو اأنه يتناول بال�سعر حكاية اأحد �سيوف 

الربنامج، واإن مل ي�سر لذلك علنا، لكنه يفهم من �سياق الن�ص ، اإذ يقول يف مطلعه:

كان  م�سارا لل�سبح

فنارا للقادم من مدن الريح
غماما ،للظماأ النازح فوق خيام ال�سفة/املنفى1

***

 

 تو�سح النماذج ال�سابقة يف جملتها اأن ال�سعراء قد بات كثري منهم يتلقف مداراته ال�سعرية 
من  تبثه  مبا  ال�سعرية،  الكتابة  على  معا�سرا  حمفزًا  اأ�سحت  التي  التلفاز  �سا�سات  من 
مو�سوعات وم�ساهد �سورية متعددة يلتقطها املبدع لي�سنع منها اأفقا �سعريا موازيا. وتو�سح 
النماذج اأن ال�سعراء يتفاوتون يف ح�سن توظيفهم ملعطيات تقنية التلفاز، فمنهم املبدع الذي 
ينطلق باحلدث اإىل م�ساقات فنية لفتة ومنهم دون ذلك، بيد اأن النماذج ال�سعرية توؤكد لنا 
اأن التلفاز عند هوؤلء ال�سعراءمل يعد رائيا للت�سلية فح�سب، بل اأ�سبح موجها له  دوره املهم 

يف النبعاثات ال�سعرية املعا�سرة.

1-ف�سول من �سرية الرماد ، �ص67.
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الف�سل الثاين

الهاتف واملحمول يف العمل ال�سعري

الأدبية  ن�سق احلياة  التي غريت جزءًا كبريًا من  التقنيات  اأخطر  تقنية الت�سال من  تعد 
وجه  على  وال�سعرية  عمومًا  الأدبية  احلياة  على  الظاهرة  بظاللها  األقت  وقد  املعا�سرة، 
اخل�سو�ص، حيث توؤدي اأجهزة الت�سال بهواتف1 حممولة اأو ثابتة دورًا حموريًا يف التجربة 

ال�سعرية يت�سكل يف منحيني:

اإىل  املعا�سرين  ال�سعراء  عند  حتولت  التي   املحمول  الهاتف  اأجهزة  يخ�ص  الأول  املنحى 
لل�ساعر  الفكرة  فكلما عنت  التقليدية.  والكتابة   الورق  كثريًا عن  اأغنت  دواوين متحركة، 
الآخرين، وهو  به مع  يتوا�سل  �سعرًيا  ا  ن�سً ويكتب  اأزراره  ليحرك  اإىل جهازه اجلوال  هرع 
اأمر يوؤكده ال�سعراء ال�سعوديون؛  كح�سن الزهراين الذي يقول:« اإنه يكتب لكل منا�سبة بيًتا 
اأو بيتني اأو اأكرث من ال�سعر م�سرًيا اأن ذلك كّون لديه )دويويًنا)�سغرًيا على جهازه. وجا�سم 
ا: “على ال�سعيد ال�سخ�سي، كثرًيا ما اأعتمد هذا اللون من التوا�سل،  ال�سحيح يقول اأي�سً
ا يف املنا�سبات التي  ذ اأن تكون الر�سالة التي اأبعث بها من كتابتي اخلا�سة، خ�سو�سً واأحبِّ

ت�ستدعي الكتابة والتعبري عن امل�ساعر تعبرًيا ل ترتجمه م�ساعر الآخرين يف كتاباتهم.2 

 ولعلي اأركز الهتمام هنا على منوذج لفت يف جتربة �سعراء الباحة يعد –من وجهة نظري- 

1-التلفون :جهاز كهربائي ينقل الأ�سوات من مكان لآخر ،عربيه: الهاتف انظر: معجم النفائ�ص،�ص 131 .
2-انظر: �سحيفة املدينة ، ملحق  األربعاء، 21 أكتوبر 2009.
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مميزا على م�ستوى التجربة ال�سعودية، وهو توا�سل ال�ساعر ح�سن الزهراين �سعرا بتوظيف 
التقنية يف دعم التوا�سل الأدبي والجتماعي عن طريق هاتفه املحمول بر�سائل ن�سية تدعم 

�سعرية املوقف الت�سايل.  وهو ياأخذ عنده عدة م�سارات يف التوا�سل:

ومن ذلك توظيف التقنية يف �سعرنة حركة التوا�سل املعهودة بر�سائل ن�سية )sms (على 
الهاتف املحمول با�ستخدام اأبيات مفردة يتوا�سل بها مع غريه من ال�سعراء، على مثال قوله:

وجدت ات�سال منك يف موعد فائت #
                                                               وقد كان جوايل على و�سعه ال�سامت 1#

وقوله:

عرف بنف�سك كي اأزيد �سرورا *

                                                    اإين اأرى لرفيف هم�سك نورا 2*

وهما بيتان يت�سالن بحركة التوا�سل املعا�سرة عرب اأجهزة الهاتف املحمول، ولعل املتلقي 
يالحظ اأنني عمدت اإىل كتابة البيتني على ت�سكيلها التناظري، بيد اأن لتقنية الـ)الر�سائل 
الن�سية sms( التي كتب عليها ال�ساعر تاأثريًا على ت�سكيل الن�ص؛ فالتناظرية التي عمدت 
اإليها يف كتابة البيتني مل تتحقق ب�سكلها ال�سابق، بل حتقق لون كتابي جديد ظهر مع التقنية 
ميكن ت�سميته بالت�سكيل املرتاتب الذي يعتمد على �سيمرتية فر�ستها التقنية على الن�سو�ص 
التقليدية، وهو واحد من الت�سكيالت التي برز فيها الن�ص التقليدي ؛ حيث جاء على التقنية 

بالنحو التايل :

.)sms( وجدت ات�سال منك يف موعد فائت #، 2008/8/28 ، 8:14 م ،ر�سالة ن�سية ، ) 1-)ح�سن الزهراين
.)sms( 2-ح�سن الزهراين ، عرف بنف�سك كي اأزيد �سرورا *،  2008/8/28 ، 8:36 م ،ر�سالة ن�سية
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وجدت ات�سال منك يف موعد فائت #
                                                               وقد كان جوايل على و�سعه ال�سامت 1#

والعجز و�سع مربعًا من  ال�سدر  الفوا�سل بني  ال�ساعر يف حر�سه على حفظ  اأن  نرى  اإذ   
حزمة العالمات املتوفرة على جهاز املحمول، وهو اأداء لي�ص ثابتًا، اإذ راأيناه ينحو اإىل فا�سلة 

منجمة يف بيته الثاين الذي جاء على هذا النحو :

عرف بنف�سك كي اأزيد �سرورا *

                                                                            اإين اأرى لرفيف هم�سك نورا 2* 

ويوا�سل ال�ساعر ح�سن الزهراين م�سار �سعرنة حركة التوا�سل على اأجهزة الهاتف املحمول 
يف منوذج اآخر يقول فيه:

اإليك يا با�سق الإبداع اإمييلي*

                                                                   تزفه من نهى �سوقي مواويلي*

فهات حرفك يف اآفاق م�سغبتي*

                                                                        غيما يبدد بالب�سرى تاآويلي3*

 يفعل ال�ساعر هنا، موقفا ات�ساليا معتادا يف التوا�سل املعا�سر يتمثل يف توا�سل النا�ص عن 
بالطريقة  الإمييل  اإر�سال  التوا�سل بطريق  يناأى عن  نراه  لكننا  الإلكرتوين،  الربيد  طريق 
التي تعارف عليها امل�ستخدمون، فياأبى اإل اأن يخلق من هذا املوقف الت�سايل بيتا �سعريا 

 .)sms(وجدت ات�سال منك يف موعد فائت #، 2008/8/28 ، 8:14 م ،ر�سالة ن�سية ، ) 1-)ح�سن الزهراين
.)sms(2-ح�سن الزهراين ، عرف بنف�سك كي اأزيد �سرورا *،  2008/8/28 ، 8:36 م ،ر�سالة ن�سية

.)sms( 3-ح�سن الزهراين،اإليك يا با�سق الإبداع اإميلي*،2010/1/18 ،12:4�ص، ر�سالة ن�سية
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طريفا ذا فنية عالية، ول يكتفي باإر�سال الإمييل الإلكرتوين لكنه يرفق معه اإبداعا يفتح اآفاق 
التوا�سل ويعرب عن رغبة املبدع يف �سق م�ساقات اإبداعية لل�سعرية اجلديدة.وال�ساعر هنا 
يرفق اأي�سا رغبته يف تعزيز التوا�سل بعبارة اإبداعية لها ت�سظياتها الفنية )فهات حرفك يف 

اآفاق يف اآفاق م�سغبتي... غيما يبدد يف  بالب�سرى تاآويلي(

ويف اجتاه ذات امل�سار  جند التوا�سل لدى ح�سن الزهراين ب�سعرنة ال�سوؤال املعتاد عن و�سول 
الر�سالة اإىل املر�سل اإليه، وهو موقف يتكرر يف ا�ستخدامات تقنية الـ)sms )،لكن ال�ساعر 

يحرك هذا املوقف يف تفاعل اإبداعي يقول:

�سالم اهلل من قلبي اإليكم* 

                                         اأما و�سلت ر�سائلنا اإليكم؟*
)ح�سن(1

واإذ ُيْطمئن �ساحبه على و�سول ر�سالة اإليه نراه ينطق بتوا�سل �سعري يقول فيه:

يا �ساحب الروح النبيلة @

                                            و�سلت )ر�سالتك( اجلميلة @
)ح�سن الزهراين( 2

 وال�ساعر كما نرى يعرب بالقو�ص الذي خ�ص به ر�سالة املر�ِسل )ر�سالتك ( على مزيد احتفاء 
بهذه الر�سالة.

1-�سالم اهلل من قلبي اإليكم* ،2008/12/3 ،11:51م ر�سالة ن�سية )sms (. واملوقف هنا كان ي�ستدعي عالمة تعجب)!(
  .)  sms( 2-يا �ساحب الروح النبيلة @ ،2008/12/3 ،11:53م ر�سالة ن�سية
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�سعري،  اإبداعي  باأ�سلوب  يعاتب  اإليه  املر�سل  رد  يتاأخر  ال�ساعر حني  ترى  اآخر  ويف منوذج 
يقول فيه:

م�سى ن�سف �سهر ما اأتى منكم رد* 

                                             وقلبي غدا يف حرية مالها حد* 
)ح�سن(1

 ال�ساعر ح�سن الزهراين يف جتربته ال�سابقة يدعم التوا�سل املبدع عرب هذه التقنية باأبيات 
يرتقي فيها باآلية التوا�سل اإىل اآفاق يجب اأن تعزز بني املبدعني؛ ففي البيت الأول نراه مثال  
يرد على ات�سال فائت ببيت �سعري اعتذاري باأن هاتفه املحمول كان على و�سعه ال�سامت، 
لكنه ارتقى بالتوا�سل اإىل اأفق �سعري كما راأينا. ويف البيت الثاين ي�سعرن موقفًا ات�ساليًا 
اآخر يتمثل يف عدم معرفة املت�سل عليه بهاتف املت�سل، وال�ساعر هنا ل يكتفي بالرد الرتيب 
املعتاد، بل يرتقي باملوقف لأفق �سعري اأي�سًا حني يجعل ذلك يف بيت حافز على التوا�سل 
املبدع، فهو ل يعرف الهاتف لكنه يرى اأن هم�سه كرفيف النور، وهكذا. اإن مثل هذا الإجراء 
التوا�سل  التقنية يف خدمة  مثلى من حركة  واإفادة  الأدبية  باحلا�سة  ارتقاء  يعد  الإبداعي 

الأدبي املتجدد. 

ويبدو اأن الأمر هو ديدن ال�ساعر ح�سن الزهراين يف توا�سله الجتماعيمع الآخرين، اإذ نراه 
يتوا�سل يف  عيدياته باأبيات �سعرية على مثال قوله: 

اأ�سرق العيد من حمياك نورا *
                                                              وك�سا الكون بهجة وحبورا #

دمت عيدا للعيد يف كل عيد 
                                                                          ت�سكب ال�سعد للقلوب عطورا 2#

.) sms( 1-م�سى ن�سف �سهر ما اأتى منكم رد*،2008/12/4 ،12:3 �ص ر�سالة ن�سية
.)sms( 2-ح�سن الزهراين ، اأ�سرق العيد من حمياك نورا * ،2008/8/28 ،8:11 م، ر�سالة ن�سية
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ويف عيدية اأخرى يقول: 
        * دوزنت �سوقي يف رمو�ص ن�سيدي    * 

                                                                     وعزفته فرحا بيوم العيد <!>
وبعثته لأحبتي واأحبهم*

                                                      من مازج النب�سات عرب وريدي <!>
                فاإليك من اأزكى التهاين باقة  *«    فاحت

                                          �سذا وتو�سحت تغريدي<!>               
)ح�سن الزهراين(1

ونالحظ يف هذا  الأبيات العيدية اأنها على امل�ستوى الدليل تنقل لنا يف بناها اللغوية م�ساعر 
البهجة والفرح بالعيد من خالل توظيف تراكيب فرحة مبتهجة تتبدى يف ن�سق الن�ص على 
تراكيب مثل: )اأ�سرق العيد، وك�سا الكون بهجة وحبور، ت�سكب ال�سعد للقلوب عطورا،  دوزنت 
�سوقي، وعزفته فرحا بيوم العيد، وبعثته لأحبتي اإليك اأزكى التهاين، باقة فاحت، تو�سحت 
اأغاريدي ( .وعلى امل�ستوى الفني نرى التزام ال�ساعر يف اأبياته العيدية  بالإيقاع التقليدي 
الذي ي�سكل تناغما مع امل�ساقات املبهجة، لكنه ي�سيف على الإيقاع اخلليلي ما يخرجه من 
منط التقليد با�ستخدام عالمات ترقيم وفوا�سل وظفها ب�سكل واع يف اأبياته الثالثة حيث 
جعل عالمة )*( بني ال�سطرين كعالمة �سبه ثابتة عند ال�ساعر يف اأغلب اأبياته على تقنية 
الـsms عموما،كما و�سع عالمة ابتداعية من ن�سجه ت�سمل قو�سني معكوفني وعالمة تعجب  
)>!<( بني كل بيت واآخر، وهي عالمة رمبا ق�سد اإليها ال�ساعر لإيجاد فا�سل لفت ي�سكل 

جزءا من احتفائه بالعيد .
  ومن م�سارات  خطاب الـsms عند الزهراين يف تفعيل توا�سله الجتماعي �سعرا ما جنده 

على مثال قوله:

.) sms( 2-دوزنت �سعري ف رمو�ص ن�سيدي ،2008/8/28 م،8:18م، ر�سالة ن�سية
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*دمت لل�سعر يا رقيق العبارة *ولك 

                                  ال�سكر خال�سا كل تارة *
       )ح�سن(1
ويف ر�سالة �سكر اأخرى يكتب بيتا على النحو التايل :

                                          �ساأن�سر �سكري يغمر الكون فله* 
واأب�سط اأجفاين اإليك تقله*    .  .... )ح�سن

الزهراين(... 2

ويقول مودعا بال�سعر اأي�سا:
                                        اأ�ساأل اهلل ـاأن تعود �سليما** 

نلت من خالقي ثوابا عظيما**
)ح�سن  الزهراين ( 3

ويف موقف اجتماعي اآخر يوظف ال�ساعر توا�سله التقني بال�سوؤال والدعاء ملري�ص على النحو 
التايل :

�ساألت رب ال�سماء **
                                                       ي�سفيك من كل داء**

ودمت يف خري حال** 
                                                         يااااا�سفوة الأ�سفياء**

)ح�سن الزهراين(4

.) sms(1-*دمت لل�سعر يا رقيق العبارة   *،2008/8/28 ،8:17 م ر�سالة ن�سية
.)sms ( 2-�ساأن�ص �سكري يغمر الكون فله* ،2008/8/28 ،8:20م ، ر�سالة ن�سية

.) sms( 3-اأ�ساأ اهلل اأن تعود �سليما** ،2008/8/28 ،8:23م ر�سالة ن�سية
.)  sms( 4-�ساألت ب ال�سماء**ي ،2008/8/28 ،8:33 م ،ر�سالة ن�سية
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 اأما يف موقف اأدبي اآخر فرتاه يحمل الن�ص  نربة تعال وعتب على مبدع اآخر مل يف�سح عن 
ا�سمه لكن بيته ال�سعري يوحي مبا يخفيه من حنق عليه:

{ ل ي�سر )ال�سحاب(نبح )الكالب( }*   

   هو يف اجلو وهي فوق الرتاب* 
{  ح�سن الزهراين }1

البيت ال�سابق على اأنه بيت مفرد اإل اأنه يحمل دللت واأبعادا كبرية، وهو يحمل �سجنا قد 
ل يعرفه اإل ال�ساعر، ويقدم يف املوقف حكمة يتنا�ص فيها مع ن�ص تراثي م�سيفا على البيت 
بعالمات الرتقيم بعد جديدا، فهو يجعل ال�سحاب مقابل الكالب يف تقوي�سني لفتني لنتباه 
واملعني حتديدا،  املتلقي  الت�ساد يف ذهن  تتمثل يف تر�سيخ هذا  لغاية ظاهرة  اإليه  املر�سل 
كما اأنه يجعل البيت يف حكمة ق�سد اإليها ابتداء وقد جعلها بني قو�سني غري ملتفت لتداخل 

الأقوا�ص التي مل تاأت اعتباطية بل وفق روؤية وا�سحة ل ريب فيها.

والأبيات يف هذا امل�سار الجتماعي عموما تثبت اأن مبقدرة الأديب اأن يوظف التقنية خلدمة 
اأهدافه الأدبية يف كافة اجتاهات حياته وتوا�سله الجتماعي. وهو يعد جزءا من وعي التقنية 
التي خرجت به من منطقة الإدها�ص اإىل التفعيل الواعي الذي راأيناه عند ال�ساعر، كما اأنه 
له  التوا�سل لراأينا  العايل من  العامة، ولو قد ر�ّسخ هذا الجتاه  الذائقة  يعد ارتقاء بوعي 

تاأثريا ح�سنا على التوا�سل اجلمعي.

 ويف جتربة ال�ساعر ح�سن الزهراين ال�سابقة نرى حر�سه امل�سروع على تاأكيد حقه الن�سي بو�سع 
ا�سمه مرفقا بكل اأبياته. كما نرى على م�ستوى البنية الفنية اأن اأغلب توا�سل ال�ساعر ياأتي على 

.) sms( 2008،8:29/8/28م ،ر�سالة ن�سية،   * { )1-{ل ي�سر )ال�سحاب(نبح )الكالب
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منط اإيقاعي باأبيات مفردة يف الغالب.وهي اأبيات واإن كانت اإيقاعية خليلية لكن اإلزامات تقنية 
الـsms  قد فر�ست عليها ت�سكيال لحظناه يف منط الأبيات ال�سابقة التي حر�ص البحث على 
احلفاظ على ت�سكيلها الذي وردت عليه يف �سا�سة املحمول. كما ُيالَحظ على م�ستوى الت�سكيل 
الب�سري توظيف عالمات الرتقيم ب�سكل لفت، اإ�سافة اإىل �سيء من توظيف الت�سكيل الب�سري 

يف مثل قوله: )يااااا�سفوة(، وهي تنقل مت�سورا ذهنيا اأراده ال�ساعر.

يذكر اأنه ي�سرتك مع ال�ساعر �سعراء اآخرون يف التوا�سل يف املنا�سبات ال�سعرية بر�سائل ذات 
طابع اأدبي، كالذي جنده عند حممد خ�سر يف قوله:

كنت �سغريا –واأنا اأ�ساهد ال�سعادة 

                                                    يف وجه العيد –حتى اأين كنت اأ�ساأل 

من و�سع اهلل يف �سحن البطاطا 

                              التي ي�سرتيها الأطفال 

الأطفال رفاقي 1  

ونرى ال�ساعر ذاته يهنئ براأ�ص ال�سنة، بن�ص يقول :

                                              على راأ�ص ال�سنة متاما

                                               �سوف تقف كل الأمنيات الب�سرية
                                              اأيحتمل؟2

.)  sms( 1-كنت �سغريا –واأنا اأ... ، 2006/12/31 ، 5.40م ، ر�سالة ن�سية
.) sms( 2-حممد خ�سر، على راأ�ص ال�سنة متاما �سوف تقف ك ،2009/12/31 م ،1:59م ،ر�سالة ن�سية



131

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

                                                         واأحمد العدواين يف تهنئته بالعيد يقول:

                كل عام والرحمة تغمركم ببيا�ص ل حد له،

                                            فاأنتم البيا�ص يف �سدري 1 

                   ومثله نرى معجب العدواين يهنئ مبثل قوله:

                                                                 ابت�سامة ،�سعادة،بهجة؛مفردات ل تكتمل اإل

              بك،عيدك يرفل بح�سور من حتب لت�سعد
                            وتبت�سم وتبتهج 2

وهو توا�سل بني املبدعني يعد جزءا من توا�سل فاعل بني املبدعني يف اململكة والعامل العربي 
ين�سط يف املنا�سبات العامة كالأعياد ومنا�سبات بداية العام وغريها من املنا�سبات، التي 

تدفع املبدع اإىل ا�ستلهام معاين العيد يف اأفق اأدبي �سامق.

***

التجريب  يف  هاتفه  ال�ساعر  ا�ستخدام  اإبداعيا  املحمول  الهاتف  توظيف  م�سارات  ومن 
الن�سي،حيث ميار�ص ال�ساعر فعل الكتابة ابتداء على هاتفه املحمول، ثم يتوا�سل بها مع 

الآخرين، كالذي جنده يف ن�ص علي الرباعي الذي يقول فيه: 

                                        
.)sms( 1-اأحمد العدواين،كل عام والرحمة تغمركم ببيا�ص ل ،2010/11/16 ،10:36 م ، ر�سالة ن�سية

)sms( 2-معجب العدواين،ابت�سامة،�سعادة،بهجة، مفردات ل،2010/9/8 ،10:35م ، ر�سالة ن�سية
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                                              ويل من �ستت ريحه الأمنيات 
                       يف لهيب ال�سموم

                                               اأوقدي يا مرافئ املتعبني 
                                   نار الوداع جلرح ال�سقيم 

                                              ابعثي منه للقاطنني 
             فيح جحيم 

                                                اأرتقي ف�سلة املتخمني 
                               من ردائي القدمي 1

              ومثله ن�ص اأحمد قران الذي يقول فيه :
                                                                                كنا نخط على كتاب الوجد اأجوبة القرى ونحد

                                                من �سوؤل املدائن .
                                                                      كنا ن�سافر يف احلكاية رهن اأحجية ومعنى.

                  كنا على البعدين ..اأنت/اأنا..ظلني نناأى يف
                                             ال�سراب ولكن لي�ص ناأفل.

                                               يف احلب..
                        غيم احلب

                                               يبدو ال�سمت..اأجمل.
                         اأحمد2

اأما املنحى الثاين يف توظيف تقنية الهاتف فهو توظيف التقنية وا�ستخداماتها يف تركيب 
 smsالـ ال�سابقة على تقنية  النماذج  راأينا يف  لغويا و�سوريًا، وقد  الن�ص  بناء  وحيثيات 
توظيف  هنا  ونتناول  الن�سو�ص،  بناء  يف  املحمول  لتقنية  ملحوظا  تاأثريا  �سهدت  قد  اأنها 
فعلي  املحمولة؛  اأو  الثابتة  الهواتف  �سواء  ال�سعرية  التجربة  بنية  يف  الت�سال  اأدوات 
الدميني مثال يوظف مفرداِت تقنياِت الهاتف الداعمة لالت�سال يف تكوين ن�سه ال�سعري 

.)  sms( 1-ويل من �ستت ريحه... ، 2007/3/15م، 10:40م، ر�سالة ن�سية
.) sms( 2-كنا نخط على كتاب الوجد اأجوبة!،2008/10/17 ،7:21�ص، ر�سالة ن�سية
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الذي يقول فيه:
 كل �سي ء يريد ال�سحك

                                                           الفناجني يف قهوة ال�سبح
والدفء يف مترة رطبة

 ....
                                        �سماعة التلفون 
               و�سوت يقول الذي خباأته ال�سنون

                                               “اإنت كيفك1”

 وال�ساعر نقل بن�سه �سورة للتوا�سل املعا�سر على مثل تلك التقنية ، وهو يريد اأن ينقل لنا 
ال�سورة حتى يف ب�ساطتها اللغوية بالتقوي�ص ملفردة التوا�سل: »اإنت كيفك«.

ن�ص  من  قوله  اأي�سا  الدميني  لعلي  جند  الن�سية   البنية  يف  للهاتف  اآخر  توظيف  ويف 
: بـ)الربيد(  عنَونه 

                                                     تر�سلينني اإليك فال اأ�سل
                          وما يتبقى من غرانيق الوقت اإل تراث الهاتف

                                     واأباريق املحابر
اأر�سليني يف قاطرات الربيد

                                           فاألقاين يف حقائبك
       طردا ممزقا من قلة عبث الأيدي 

                                                          ومن كرثة حتديق العيون 2

1-بيا�ص الأزمنة ،�ص 46.
2-بيا�ص الأزمنة، �ص 109 .
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ونرى حممد خ�سر يوظف تقنية الر�سائل الن�سية يف ن�ص يدور حول الع�سق والغرام اأي�سا 
لكنه على ت�سكيل ق�سيدة النرث، يقول:

تعايل نتفق..
اأننا لن نوؤجل عمل اليوم اإىل الغد 
اأننا ن�سري �سمن معدلت روحية 

....
...

اأن ر�سائلك عرب )موبايلي( 
ل تعني اأهمية اأن تر�سي عني بعد 

منت�سف الليل 
كما يفعل )جونثان يف رواية )احلمامة ( 1

 ونالحظ اأن ال�ساعر ينحو اإىل الت�سجيلية يف الن�ص. ويف منوذج مغاير يف البناء الفني نرى 
–رحمه اهلل- يوظف  ال�ساعر عبدالرحمن الع�سماوي يف رثائه لل�سيخ عبد العزيز بن باز 

تقنية الهاتف يف ن�سيج بنائه ال�سعري، على اعتبار الهاتف م�سدرًا للتجربة ابتداء، يقول: 

الوجدان على  ك�ساعقة  اإل  خلتها...  ما   »ال�سيخ مات” عبارة 
 اأو اأنها موج عنيف جاءين...  يقتاد نحوي ثورة الربكان

 يا ليتني ا�ستوقفت رنة هاتفي... قبل ا�ستماع نداء من ناداين
 اأو اأنني اأغلقت كل خطوطه... متخل�سا من �سوته الرنان

 »ال�سيخ مات” اأما لديك عبارة... اأخرى تعيد بها اتزان جناين
قل يل بربك اأي �سيء رمبا... اأنقذتني من هذه الأ�سجان2

1-امل�سي بن�سف �سعادة، �ص 41-40 .
2-ديوان قوافل الراحلني ،دار العبيكان ،الريا�ص ، الطبعة الأوىل 1428-2007 ، �ص 110-109 .
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 يعتمد ال�ساعر هنا، على هذه التقنية يف بناء هذه احلوارية احلزينة التي ي�سور بها وقع 
خرب الوفاة على وجدانه ال�ساعر، وهو يوظف تقنية الت�سال يف ن�سيج البناء اللغوي )رنة 
هاتفي، كل خطوطه، �سوته الرنان ...( ، كما اأن الن�ص عبارة عن �سورة �سعرية كلية لهذا 

املوقف احلزين.

ويف ن�ص )فنجان يف زوبعة( نرى عادل خمي�ص الزهراين يوظف مفردات وي�سعرنها باجتاه 
ت�سوير �سعري حلالة النف�سال عن التوا�سل، يقول :

ما اأعجب التاريخ..كيف اأ�ساع ما�سينا العريق...

 و�سانها..

و�سعت جهاز)ال�سم�سوجن( وفرقعت..

بالإ�سبعني ال�ساخمني..

 فاأح�سروا فنجانها..

...

متاأملا يبكي ...ويلعن حظه..

اأ�سبوع..مل يخطر له..

اأن ي�ستفيق رنني هاتفها اللعني 
ويختفي بني احل�سود �سرابها1

وال�ساعر عادل خمي�ص هنا، وظف مفردات الت�سال التقنية كبنية تكوينية لر�سم ال�سورة 
1-بني اإثمي وارتكابك ...، �ص 36 ،37.
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التي اأرادها، وتقنية الت�سال هنا لي�ست على هام�ص الن�ص ،بل تعد جزءا مهما من تكوينه، 
وداعما لتاأ�سي�ص �سورة �سعرية جديدة تقوم على معطيات التقنية احلديثة، وهو ما جنده 
اأي�سا عند ال�ساعر حم�سن الغامدي الذي يبني �سورته ال�سعرية يف هذا املقطع على تقنية 

الهاتف، بقوله:

هكذا يذهب الأ�سدقاء

تتقاطع اأ�سماوؤهم يف �سباب امل�سابيح

ويف مرفاأ الكلمات ي�سيعون بني النزول وبني ال�سعود

يلفظ البحر من يعرفون

واأرقام هواتف من يع�سقون

وكل بقايا اجلنون1 

 ال�سورة ال�سعرية املا�سية ي�سكل الهاتف جزءا مهما يف بنائها، وهو يتكئ يف نهايتها على 
بعد اجتماعي معا�سر مل يكن من قبل وهو )هواتف من يع�سقون( وهو امتداد جديد يفتح 

نوافذ جديدة لل�سورة. 

 راأينا يف النماذج ال�سابقة جوانب من تقاطع الن�سو�ص ال�سعرية ال�سابقة مع تقنية الهاتف، 
واملالحظ على كل النماذج ال�سابقة اأن التقنية ل حت�سر على الهام�ص الن�سي، بل اأ�سبحت 

ت�سكل منعطفًا مهمًا يف تكوين التجربة ال�سعرية املعا�سرة.
 

1-،ال�سري على الأقالم ،�ص 55.
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الف�سل الثالث 
احلا�سوب و بنية الن�ص

)1(
جامدة،  مادية  تقنية  لي�ست  وهي  املعا�سر،  التقني  امل�سهد  يف  نقلة  احلا�سوب  تقنية  تعد   
اأجهزة  وكتابته على  تكوينه  اإْن يف  ال�سعري،  الفعل  ال�سعرية وحركت  بالأعمال  ات�سلت  بل 
اإذ  لغته و�سوره.  الن�ص يف  بناء  واإْن يف  الن�ص،  ابتداء مبا تتيحه من �سنعة يف  احلا�سوب 
ي�ستخدم ال�ساعر مفردات يف لغة الن�ص تت�سل ب�سكل مبا�سر بتقنية احلا�سوب على مثال 
عمل ال�ساعر حممد حم�سن الغامدي الذي يكرر مفردة )اأيقونة( يف اأكرث من مو�سع من 
ديوانه)ال�سري على الأقالم(، وهي مفردة لغوية ارتبطت بتقنية احلا�سوب، وت�سكل وغريها 
اللغة، ترتبط يف معطياتها الدللية بالتقنية املعا�سرة، يقول  اإىل مفردات  اإ�سافة جديدة 

ال�ساعر:
      �سفينة عطر تهز امل�سافة اأيقونة للبدايات

                                                جمارة ت�سرع امل�سك والأرغفة1
     ويف ن�ص اآخر له يوظف املفردة ذاتها :

                                                            اأحدق يف راحتّي فاأب�سر �سم�ص اجلنوب
                                           املواعيد التي مل تكن

                                                        واأيقونة الوقت ،اإم�ساء قلبي واأنت 2
ويف موقف �سعري اآخر يقول ال�ساعر م�ستخدما ذات املفردة:

ون�ساأل كيف انطوى البحر يف معطفك
                            وحيدا حتاور اأمواجه 

                                            تدخل اأيقونة املاء يوم ا�ستعلنا
                                           وقد كنت م�ستلقيا يف الكتابة3

1 ال�سري على الأقالم ،�ص 27.
2 ال�سري على الأقالم ،�ص 43 .
3 ال�سري على الأقالم ،�ص 51.
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 تاأخذ مفردة )اأيقونة( يف الن�سو�ص ال�سابقة بعدا امتداديا يف �سناعة املثال عند ال�ساعر 
بح�سورها يف اأكرث من مقام �سعري.وال�ساعر يحركها يف اأكرث من بعد؛ مع �سفينة العطر، 
ومع املاء، ومع الوقت، وهي تاأخذ يف كل مرة بعدا دلليا خمتلفا، مبا يحيط بها من بنى 

لغوية موجهة للرتكيب.

ونالحظ اأن ال�ساعر نف�سه ي�ستخدم مفردات اأخرى تت�سل بهذا اجلهاز، توؤكد على اأن مثل 
تقنية احلا�سب لي�ست اآلة اأدائية للكتابة فح�سب، بل جتد لها تاأثريها على بناء الن�ص املعا�سر 

وتطوير لغته و�سوره؛ اإذ  جنده يوظف مثال لفظة )املا�سح ال�سوئي( يف مثل قوله:   
                             �ساأ�سري عرب املا�سح ال�سوئي

                                                   واأطري من زمن اإىل زمن 
                             اأجرب عامل احلا�سوب

                                                        ل يتعامل ال�سعراء بالأرقام اإل عندما يتاأكدون باأنهم ماتوا
                             فيحتارون كيف �سيكتبون و�سية اليوم الأخري1

1-ال�سري على الأقالم ،�ص 95 .
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)2(
تقنية  –بالطبع-  ،ودعمتها  احلا�سب  تقنية  مع  ظهرت  التي  اجلــديــدة  املعطيات  ومــن 
)الإنرتنت( التوا�سل بطريق )ال�سات( 1 ، وملحمد حم�سن الغامدي ن�ص جعل عنوانه)حديث 

ال�سات( يقول فيه:

                            يف »ال�سات« ل لغة حتدد �سيغة املا�سي
                                                       والزائرون اإىل املواقع كالرعاة ال�سائرون على ال�سباب

                             ولرمبا  الكلمات قد كتبت مرارا قبلهم 
                                                        �سار الكالم اأقل تاأثريا 

                             )والعائدون اأقل اإحباطا( 
                                                      ولعلها امراأة جمزاأة اإىل علب من الن�سيان

                             تكتب ما اأراه الآن
                                                    ل �سيئا يدل على ا�سمها انتبهت اأخريا اأنني دونت عنواين 

                              لت�ساأل من اأكون؟
                                                     ح�سنا اأنا ابن مدينتي.....

                                     والطائفي معي ولرمبا جتدين اأوراقي على حلم
                                                            يا اأنت يا امراأة باأدنى الأر�ص اأعجبها احلوار

                              ولون معطفي ال�ستائي التعي�ص
                                                        فقررت اأن ت�ستعري يدي ومت�سي
                                            اأما اأنا فقد انتقلت لغرفة اأخرى لأبتدئ الق�سيدة2

الت�سال  من  نوع  اأي  تعني   chat الإجنليزية  من  ال�سات  اأو  الإنرتنت  حمادثة  اأو  الإنرتنت  درد�سة  ال�سات«  ويكبيديا:  مو�سوعة    1- يف 
الدرد�سة  الن�سية اجلماعية  يف غرف  املحادثة  اأو  الفردية بني �سخ�سني  املحادثة  تطلق على  ما  لكنها عادة  الإنرتنت،  عن طريق 

با�ستخدام اأدوات املرا�سلة الفورية” .
2-ال�سري على الأقالم ،�ص 96-95 .
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على  املعا�سرة  التقنية  تاأثري  يف  تتمثل  اإنكارها،  ميكن  ل  حقيقة  على  الن�ص   هذا  يوؤكد   
التكوين الذهني لل�ساعر وانعكا�سها بالتايل على معطيات الن�ص، فال ي�ستطيع عنها فكاكا. 
والن�ص الذي معنا منوذج �سادق على ذلك؛ اإذ يفتح اأفقا �سعريا معا�سرا  يخرج به ال�ساعر 
من  الآلف  ي�ستخدمه  قد  الذي  الت�سايل  املوقف  ذلك  �سعرنة  اإىل  ال�ستخدام  تقننة  من 
امل�ستخدمني، لكن ال�ساعر وحده هو الذي ي�ستطيع اأن ينحت للتجربة اأبعادا يف كل ما حوله، 
وهو ينقل بال�سعر يف جتربته املا�سية حركة التعامل يف غرف )ال�سات( على اأجهزة الكمبيوتر 
.واملالحظ اأن ال�ساعر ي�سور حركة هذا التوا�سل اإذ نرى من عنوانه )حديث ال�سات( وجهة 

الن�ص ابتداء ثم يذكر  املفردة  يف افتتاح ن�سه كما ت�ستخدم يف التقنية: )ال�سات(:

يف ال�سات ل لغة حتدد �سيغة املا�سي 

  ومي�سي يف �سرد مفردات تت�سل بحركة التوا�سل يف غرف الت�سال: )الزائرون اإىل املواقع، 
ولرمبا الكلمات قد كتبت مرارا، اأما اأنا فقد انتقلت لغرفة اأخرى( .والن�ص يف بعده ال�سوري 
عبارة عن �سورة كربى ملا يحدث يف غرف )ال�سات( �سوره ال�ساعر بح�سه ال�سعري، حماول 
نقل تفا�سيله ملتلق قادم قد تنقطع تلك التقنية قبل اأن يكون، وهي �سورة �سبه مكتملة حلركة 
اإىل تلك  التلقي املعا�سر، فاللغة غري حمددة الزمان واملكان، وكاأنه يومئ  ال�سات يف فعل 
الأ�سماء امل�ستعارة التي ي�ستخدمها املتعاملون بهذه التقنية. والزائرون اإىل املواقع يتحركون 
ال�سباب(.ثم ي�سور  بـ)من ي�سري على  ال�ساعر  يف ف�ساء غري حمدود وهم كما ي�سورهم 
حالة ا�ستثنائية على )ال�سات( تكون كثريا ،وهي متاهي اجلن�ص امل�ستخدم لعتماد الرموز 
على ال�سبكة: )ولعلها امراأة جمزاأة اإىل علب من الن�سيان/تكتب ما اأراه الآن/ل �سيئا يدل 
على ا�سمها انتبهت اأخريا اأنني دونت عنواين/لت�ساأل من اأكون(، وهو ي�سي بتوا�سله معها 
على الرغم من �سكه يف كونها امراأة، لكنها طبيعة التوا�سل القلق على )ال�سات( الذي ل 
يلبث اأن يتنقل امل�ستخدم كما ي�سور ال�ساعر اإىل غرفة درد�سة اأخرى ليبتدئ م�سارا اآخر 

للتوا�سل )اأما اأنا فقد انتقلت لغرفة اأخرى لأبتدئ الق�سيدة ( .

بحر  م�ستخدما  التفعيلة  �سعر  على  ن�سه  يوقع  ال�ساعر  فرنى  الإيقاعي  امل�ستوى  على  اأما   
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الكامل ووحدته الوزنية )متفاعلن(، على املثال التايل :

يف ال�سات ل لغة حتدد �سيغة املا�سي  

ف�س�سات ل   لغنت حتد   دد �سيغتل ما�سي

0-0- 0—0---   0--0---   0—0-0-

مْتفاعلن       مَتفاعلن   متفاعلن   مْتفا

ومي�سي الن�ص موقعا على ذات الإيقاع ،�ساردا تفا�سيل دقيقة تعرب عن تاأثري التقنية على 
م�سارات الق�سيدة املعا�سرة التي جتد يف مثل تلك املواقف التقنية م�سارب جديدة للق�سيدة 
.وعلى الرغم من كرثة امل�ستخدمني ملثل هذه التقنية اإل اأن قليال منهم من يوظف حا�سته 
ال�سعرية ل�سعرنة هذه املواقف التي متثل لونا من تعاطي التقنية واملعرفة كما فعل ال�ساعر 

حممد حم�سن الغامدي يف جتربته ال�سعرية ال�سابقة.

)3(
ومما نالحظه اأي�سا يف توظيف تقنية احلا�سب يف املقاربات ال�سعرية املعا�سرة ا�ستخدام 
ال�سعراء،  عند  الن�سية  الأعمال  ت�ساحب  poetry cards(التي  ال�سعرية)  البطاقات 
لت�سيف على الن�ص بعد ال�سورة واللون، كنموذج ن�ص ال�ساعر حممد خ�سر الذي كتب على 

 .)( poetry cardالبطاقة ال�سعرية التالية
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)poetry card ( ن�ص طفولة ملحمد خ�سر على بطاقة �سعرية  )سكل) 28�

 نالحظ اأن حممد خ�سر قد دعم ن�سه النرثي املليء بال�سوداوية بخلفية �سوداء للبطاقة، 
وعند تقري لغة ن�سه جند اأن هناك ف�سامًا �سعريا ظاهرًا بني براءة الطفولة، التي اختارها 

للعنوان، وبني الن�ص املليء بت�سظيات حزينة هي اأكرب من مقدرات هذا الطفل:

    )الطفل الذي تاهت روحه كثريًا 
                                        و�سارت مالمح غائمة متامًا 

                                                 هاهو مي�سي وحيدًا 
                                                           كما اأ�سارت له العرافة حتى قبل اأن يولد !

                                                هاهو كما كان بال�سبط 
                                  خائف لأنه يفهم ال�سراب 

    وهادئ لأن الليل يبتدئ الآن1 

1-الن�ص يف ديوانه بعنوان )طفولة ( ،امل�سي بن�سف �سعادة ،�ص 66- 67 .
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بل هو تفكري  الطفولة،  بــرباءات  تت�سل  اأن دللتــه قد ل  قلناه من  الن�ص يجيب على ما   
مزدوج بني �سوتي العقل والطفولة، ولذا اأح�سنت ال�سورة التقنية يف تفتيق كثري من دللت 
الن�ص الغائمة، فرنى �سورة الطفل يف مقابلة ازدواج يعرب عنه الن�ص، الذي يتجاذب فيه 

الطفل مع معطيات اأخرى متعددة.

)4(
الن�ص  �سناعة  احلديثة،  ال�سعرية  التجربة  فيها  ت�سري  التي  الأدائية  التقنيات  اأهم  ومن 
 Multi media املتعددة  بالو�سائط  الن�ص مدعًما  ن�سر  تقنية )اليوتيوب(1، بطريق  على 
التي يتالقى فيها الن�ص اللغوي مع معطيات ال�سورة وال�سوت2. ولعلي اأ�سري اإىل منوذجني 
ل�ساعر الباحة عبدالرحمن الع�سماوي يف التعاطي مع الن�ص ال�سعري على تقنية اليوتيوب 

 النموذج الأول :
املتلقي  تقارب  حيث  لذاتها،  مهمة  اأنها  اأح�سب  جتربة  وهي  اجلاهلي،  ال�سعر  من  ق�سيدة 
تكاد  ن�ساأتها، فال  بلغتها وظروف  العهد  تباعد  الذي  ال�سعر اجلاهلي  املعا�سر من ق�سائد 
الأجيال ت�ستوعب كثرًيا مما ا�ستكن فيها من جمال ملا ي�سكله حاجز اللغة املعجمية من �سعوبة 
يف اإدراك مغازيها. وقد اأ�سهمت هذه التقنية اإ�سهاًما فاعاًل يف ردم كثري من هوة الوعي بني 

هذا الن�ص واأجيال التلقي املعا�سرة؛ فمعلقة عمرو بن كلثوم مثال التي مطلعها :
األ هبي ب�سحنك فا�سبحينا

                                                               ول تبقي خمور الأندرينا3

http://ar.wikipedia.org/wiki: 1- عبارة عن موقع على �سبكة الإنرتنت مل�ساركة ملفات الفيديو؛انظر ويكبيديا املو�سوعة احلرة
/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8

2-ا نظر للمزيد حول مفهوم الو�سائط املتعددة ، حممد ح�سني ب�سبو�ص واآخرين ،كتاب الو�سائط املتعددة ،دار اليازوري، عمان ،الأردن 
الطبعة الرابعة، �ص 23-15 .

3-ديوان عمرو بن كلثوم، حتقيق اأمين ميدان ،مطبوعات النادي الأدبي الثقايف،جدة ،الطبعة الأوىل ،1413 ،1992،�ص 307 -440 .
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مل تعد رهينة دفتي مرجع يق�سده متخ�س�ص، بل اأ�سبحت اأمام نظر اأجيالنا املعا�سرة، ويف 
منتدياتهم العامة، وتلك خطوة مهمة لإعادة ا�ستلهام تراثنا املبني.

على   القدرة  متفاوتة يف  اأبعادًا  نرى  التقنية  الن�ص عرب هذه  النظر يف ح�سور هذا  وعند 
اإي�سال الرتقاء بر�سالة املعلقة ،وهي تعتمد –من اأ�سف- على اجتهادات �سخ�سية؛ فرنى 
من ذلك نقل الن�ص بتقنية الـ)فيديو اآرت( اإىل اليوتيوب كهذا النموذج الذي جعل عنوان 
الن�ص على اليوتيوب )ق�سيدة تلهي قبيلة ( )انظر �سكل رقم 5 ( م�ستلهما قول ال�ساعر 

البكري :
األهى بني تغلب عن كل مكرمة ... ق�سيدة قالها عمرو بن كلثوم 1 2

�سكل)30( ال�ساعر عبدالرحمن الع�سماوي يقراأ معلقة عمرو بن كلثوم على تقنية اليوتيوب .

اإىل  اإ�سافة  اليوتيوب ي�سهد تنويًعا �سوتيًا، وا�ستخدًما لالإ�سارات،  جتربة هذا الن�ص على 
اإي�ساح لبع�ص الكلمات الغام�سة مثل :

-هرت :نبحت 
-ال�سغن :احلقد

 1 - انظر:  اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين ، حتقيق:اإح�سان عبا�ص واآخرين ،دار �سادر.بريوت .الطبعة الأوىل، 1423هـ -2002 ، ج11 �ص 
37 . وقد ن�سبها بقوله: »قال بع�ص �سعراء بكر بن وائل« .

2 http://www.youtube.com/watch?v=wFEIOykedJY&feature=related
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اأنها مل ت�سع املتلقي يف قلب الواقع الذي نبتت فيه الق�سيدة،    ويوؤخذ على هذه التجربة 
ويف اعتقادي اأنها لو اأق�ست �سورة ال�ساعر امللقي للن�ص، واأبقت جتليات الن�ص من خالل 
والنبت  والناقة  ال�سحراء  ك�سورة  الواقع،  من  مياثلها  مبا  اللغوية  ال�سعرية  ال�سورة  نقل 

القي�سوم، وهكذا بنقل اأثاث الق�سيدة اجلاهلية م�سوًرا لكان اأجدى للمتلقي . 

  والواقع اأن تقنية اليوتيوب قد قاربت الن�سو�ص القدمية من وعي ال�ساعر املعا�سر، وهي 
مقاربة تبدو اأكرث تاأثريا عليه  ملا ت�سهم به التقنية من و�سائل تعتمد على املقاربة بال�سورة 
وال�سوت وال�سفاهية الإلقائية التي بنيت عليها الق�سيدة القدمية مما يجعل تاأثريها على 

املتلقي اأبعد.

اأما النموذج الثاين:
 فهو منوذج من �سعر الع�سماوي ذاته ، وهو ن�سه الذي جعل عنوانه على اليوتيوب: )اأ�سرج 
�سموخك يا بطل (، وهو ذات العنوان الورقي الذي وجد مع الن�ص يف ديوانه ال�سعري1، وقد 
اختاره ال�ساعر واأثبته هنا لدللته املحفزة التي تتنا�سب مع روؤية ال�ساعر التي يفّعلها يف 
كثري من اأعماله ال�سعرية. هذه التطابقية يف العنوان بني الن�ص الكتابي ون�ص )اليوتيوب (
اأمر غري ملزم يف تقنية )اليوتيوب(، فبع�ص النماذج قد ل تلتزم بالعنوان الورقي، والأمر 

يقوم على الدللت العميقة للعناوين، ومن منوذجه الورقي قوله: 

 اأ�سرج �سموخك يا بطل 
                                               للحرب مركبُة ت�سري على عجل 
                            للحرب زجمرُة فال تقتل طموحك باجلدل 

                                                              اإين اأ�ساهد ركب ملحمٍة اإىل الأق�سى و�سل 
ر من َغَفْل   اإين لأ�سمعها حتذِّ

                              اأ�سرج �سموخك يا بطل 
1-ديوان القد�ص اأنت ، �ص 23 .
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              ل تقرتف اإثم النكو�ص اإىل الوراء .. 
                           فقد يفاجئك الأَجْل 

 دع كل حتليٍل عن الأخبار .. 
                                                       واقراأ وجه �سارون الذي بداأ العمْل1

الن�ص جاء كامال على تقنية اليوتيوب ب�سوت ال�ساعر واأدائه على ال�سكل التايل:2

�سكل )29( ن�ص )اأ�سرج �سموخك يا بطل( للع�سماوي على اليوتيوب.

وحني نقف ملحاولة حتليل العمل ومقاربته النقدية �سرنى اأن الن�ص قد حمل ر�سالة بناها 
بها  تذهب  اأن  الر�سالة  لتلك  ال�ساعر  اأراد  وقد  التفعيلة،  �سعر  اإيقاع  على  فنًيا  ال�ساعر 
الع�سماوي  الن�ص عن ق�سية فل�سطني، وكغريه من ن�سو�ص  التقنية كل مذهب. يعرب  هذه 
هذه  على  ن�سو�سه  ح�سور  اأ�سباب  اأحــد  يعد  كبري  اجتماعي  بقبول  حتظى  التحفيزية، 
التقنية، اإذ تتيح له هذه التقنية نقل الن�ص من ورقية قد ل يكون تاأثريها على املتلقي كبرًيا، 
ال�سعري  باإلقائه  يتميز  ال�ساعر  واأن  اأو�سع،  خا�سة  اأفقًا  الن�ص  و�سائط قرائية تعطي  اإىل 
الذي ي�سيف على الن�ص قدرات مهمة، حيث جند لل�ساعر توا�ساًل مثمًرا يعتمد فيه على 
توظيف قدرات ال�سوت وال�سورة واحلركة يف دعم ن�سه ال�سعري. ومثل هذه التقنية تعد يف 

1-ديوان القد�ص اأنت ، �ص 23 .
2 http://www.youtube.com/watch?v=ppFozosZOU8&feature=related
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الواقع عودة بالق�سيدة اإىل اأدائية اأ�سا�سية �ساحبت الق�سيدة العربية منذ ظهورها، وهي 
الإن�سادية وال�سفاهية التي تعطي الن�ص عمقًا وبعدًا موؤثرًا يف التلقي. ولذا فاإننا نعتقد اأن 

تقنية اليوتيوب قاربت التلقي ال�سعري املعا�سر من وجوده احلقيقي. 

  واإذا اأردنا قراءة الن�ص اليوتيوبي ال�سابق للع�سماوي �سرنى اأن التجربة قد اعتمدت على 
الأبعاد الثالثية لهذه التقنية )ال�سورة + ال�سوت+ الكلمة(، ولعل الطرف الأميز هو طرف 
الأ�سعف  الطرف  للن�سو�ص.اأما  احلركي  التمثيل  على  ال�ساعر  فيه  يعتمد  الذي  ال�سوت 
ال�ساعر  اعتمد  ولئن  ال�سخ�سية،  ال�ساعر  تتجاوز �سورة  التي مل  ال�سورة،  هنا فهو طرف 
على حركية الأداء والتمثيل ال�سعري اإل اأنه من وجهة نظري قد ل يكفي، اإذ كان ميكن اأن 
يدعم العمل بعدة �سور لأ�سالء الق�سية املبعرثة قد تدفع بالن�ص اإىل تاأثري اأبلغ. ولعلنا ن�سري 
هنا اإىل خا�سية مهمة اأخرى تدفع اإىل �سرورة دعم املوؤ�س�سات للمقاربة الواعية للن�سو�ص 
ال�سعرية من هذه التقنية، ويتمثل ذلك يف اجلانب التفاعلي1 الذي تتيحه اآلية الن�سر التقنية 
ن�سرها. طريقة  وتقّيم  الن�سو�ص،  هذه  يف  احلياة  تبعث  التي  التفاعلية  تلك  للن�سو�ص، 

وتدفعها اإىل واجهة احلياة الأدبية والنقدية.

و من جملة ما �سبق يتبني اأن احلا�سوب يعد مدخال تقنيا مهما األقى بتاأثريه على معطيات 
الن�ص ال�سعري املعا�سر كتابة وبنية وتلقيا .

1-انظر : فاطمة الربيكي، مدخل اإىل الأدب التفاعلي،املركز الثقايف العربي، الطبعة الأوىل،  2006 م  . وجتدر الإ�سارة هنا اإىل تقنية 
الفي�ص بوك التي وظفها بع�ص ال�سعراء كخزائن �سعرية تدعم خا�سية التوا�سل بني ال�ساعر ومتلقيه )انظر منوذجًا لذلك موقع ال�ساعر 

غرم اهلل ال�سقاعي http://ar.facebook.com/people/ غرم-اهلل-ال�سقاعي/ 1004616243.
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اخلامتة :

تناولت الدرا�سة مالمح التالقي بني التقنية والن�ص ال�سعري يف منوذج �سعر منطقة الباحة 
كنموذج على الأدب ال�سعودي الذي يعد جزءا مهما من تكوين الأدب العربي.

وميكن التنبيه يف اخلتام اإىل اأمور:

اأول - 
تناول الكتاب درا�سة الأدب العربي ال�سعودي من خالل منوذج �سعر الباحة، وهو منوذج مهم 

ميثل تنوع التجربة ال�سعودية يف معطياتها املختلفة الفنية والدللية .

ثانيا-
التقنية من خالل منوذج  ال�سعودي مبعطيات  الأدب  تاأثر  بتتبع مظاهر  الدرا�سة  اهتمت   
الت�سكيل  يف  بالتقنية  ال�سعودي  الأدب  تاأثر  مظاهر  اأحدهما  تناول  بابني،  يف  الباحة  �سعر 
العام للق�سيدة، حيث ف�سلت الدرا�سة يف تاأثري التقنية على العتبات الن�سية وانعكا�ص ذلك 
على ان�سحابات الن�ص يف مدى الديوان يف الف�سل الأول من خالل ثالثة مباحث، تناولت 
العتبات املنفتحة، واملنغلقة، واملن�سحبة.كما تناولت الدرا�سة يف الف�سل الثاين تاأثري التقنية 
يف مالمح الت�سكيل الن�سي من خالل مظاهر يف ت�سكيل الن�ص، تتمثل يف تاأثريات الطباعة 

على الن�ص يف �سيمرتيته وت�سكله العام.

تاأثري  البنائية للن�ص من خالل تناول  التقنية على املعطيات  تاأثري  الثاين جند  الباب  ويف 
التلفاز والهاتف، واحلا�سوب على البنية املكونة للن�ص ال�سعري يف لغته و�سوره وبنائه.
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ثالثا - 
توؤكد الدرا�سة بعد هذا التطواف يف تقري الن�ص اأن هناك تاأثريا بالغا للتقنية يف الن�ص 

ال�سعري املعا�سر، وقد انتهت الدرا�سة لذلك اإىل عدة نتائج :

- اأثبتت الدرا�سة تاأثري التقنية على العتبات الن�سية؛ فالن�سو�ص ال�سعرية املعا�سرة تعتني 
العربية  التجربة  يف  لفتا  مظهرا  بات  اأمــر  وهو  الــديــوان،  غالف  على  العنوان  ب�سناعة 
الذي  نف�سه  ال�ساعر  دور  يف  :يتمثل  الأول  مهمني؛الجتاه  لجتاهني  يخ�سع  املعا�سرة،وهو 
يعتني ب�سناعة العنوان والغالف اخلارجي  كن�ص مواز وكجزء مهم من العمل ال�سعري.

العتبات  بناء  يف  مهم  كعن�سر  التقنية  دور  يف  يتمثل  الغالف  �سناعة  يف  الثاين  والجتــاه 
الن�سية من خالل تقنيات كاملا�سح ال�سوئي ) scan(،والفوتو�سوب، وتقنيات اأخرى .

- اأثبتت الدرا�سة دور ال�سعراء يف �سناعة الغالف يف الدواوين ال�سعرية املعا�سرة من خالل 
توا�سل الباحث مع عدد من ال�سعراء وال�ساعرات الذين اأثبتوا دورهم الفاعل يف اختيار ا�سم 
التقنية  لل�سناعة  يذهب  اأن  قبل  الغالف  واإقرارهم ملظهر  له  امل�ساحبة  وال�سور  الديوان 

والن�سر، كما يت�سح ذلك من ال�سهادات املرفقة يف ملحق الدرا�سة .

- بينت الدرا�سة اأن العتبات الن�سية لي�ست جمرد عتبات ومداخل منف�سلة عن الن�ص، ولكنها 
تعد جزءا مهما من بناء الديوان ،وقد اأثبتت الدواوين التي عر�ست لها الدرا�سة ال�سلة الوثيقة 
بني العتبات والن�سو�ص ال�سعرية يف الدواوين، كما اأو�سحت من جهة اأخرى تكاتف املعطيات 
املختلفة للعتبات )العنوان ،الغالف الأمامي ،ال�سور امل�ساحبة ، الإهداءات، الغالف اخلتامي(

تكاتف كل ذلك مع الن�سو�ص ال�سعرية يف نقل ال�سورة العامة للدواوين .

نكرر  وحينما   ، املعا�سر  ال�سعري  الن�ص  �سناعة  يف  احلا�سوب  تاأثري  على  الدرا�سة  توؤكد   
مفردة) �سناعة(، فنحن نق�سد اإىل هذه املفردة؛ فاحلا�سوب يعد امتدادا طيعا لل�سنعة 
اأو  ال�سعر  عبيد  مبدر�سة  العربي  تاريخنا  يف  ت�سمى  من  مدر�سة  مع  ظهرت  التي  ال�سعرية 
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)حمرتيف �سنعة ال�سعر(؛ فال�ساعر من خالل جهاز احلا�سوب يعيد النظر يف ن�سه ال�سعري 
الديوان  ميكث  بل  و�سوره،  ولغته  اأن�ساقه  يف  يغري  كريت  حول  من  اأكرث  اأحيانا  يتجاوز  ما 
اأحيانا حتت نظر ال�ساعر �سنوات ذات عدد، ومن �ساأن تلك ال�سناعة اأن تغري يف اأمناط بناء 
الن�ص وتكوينه، وقد ل يكون ذلك ح�سنا يف كل حني، فال�ساعر قد ُيْعمل اأداته النقدية يف 
تهذيب الن�ص وت�سذيبه حتى يبدو �سورة مغايرة ل�سريته الأوىل مبا يفقده روح الطبع التي 
خلق الن�ص عليها. على اأين اأ�سري هنا، اإىل ن�ص رمبا ميثل اجلانب املطبوع من التجربة، وهو 
ن�ص تقنية الر�سائل الن�سية ) الـsms( التي يتوا�سل بها املبدعون بن�سو�ص رمبا متثل روح 
الن�ص املطبوع الذي مل متتد له يد ال�سنعة؛ لطبيعة ذلك اخلطاب املختلف، وقد عر�ست 

الدرا�سة بالتف�سيل لذلك .

تبني من خالل الدرا�سة مدى تاأثري التقنيات املختلفة على بناء الن�ص يف لغته با�ستخدام األفاظ 
وتراكيب ترتبط بالتقية ب�سكل لفت ، فمفردات مثل )اأيقونة ، ات�سال،�سات،تلفاز،هاتف، 
اإمييل...( وغريها متثل اإ�سافة معا�سرة على معجم اللغة مبا فيها من حمولت دللية تت�سل 

بع�سرها .

تقنيات  خالل  من  ال�سعري  الن�ص  على  الأدائية  اجلوانب  تاأثري  اأي�سا  الدرا�سة  اأو�سحت 
اأخرى قد ل ترتبط بالن�ص يف بنائه، لكنها ت�سهم يف تلقيه، كتقنية )اليوتيوب( التي اأفاد 

منها ال�سعراء يف تو�سيع دائرة ح�سور الن�ص ودعم التلقي له.

وتو�سي الدرا�سة مبوا�سلة تناول هذا البعد يف الدرا�سات النقدية؛ فالن�ص ال�سعري ي�سهد 
حتولت مت�سارعة ت�ساُرَع وهج التقنية ،كما ت�سهد املعرفة انفتاحا تتحرك فيه التجربة يف 
اآماد خمتلفة حتتاج بالتالـــــي اإىل ح�سور الناقد را�سدا، وموجها، ودليال اإىل اآفاق جتريبية 

اأخرى .
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ملحق 1

�سناعة الغالف يف التجربة ال�سعرية املعا�سرة
)�سهادات ال�سعراء  (

عتباتهم  واإقــرار  اختيار  يف  دورهــم  على  اأنف�سهم  ال�سعراء  �سهادات  امللحق  هذا  يتناول   
الن�سية. واإذ يعتقد البع�ص اأن العتبة الن�سية مداخل ت�سنعها التقنية وتقوم عليها املطابع 
تثبت هذه ال�سهادات اأن لل�ساعر املعا�سر دوره الرئي�ص يف �سناعة العنوان واختياره والقيام 
عليه. وهي تنقل لنا من طرف اآخر وعي ال�سعراء بقيمة العنوان كمفتاح مهم ميثل �سفرة 
التقارب بني الن�ص واملتلقي. وقد حر�ست الدرا�سة على اأن تنقل هذه الن�سو�ص دون تزيد 
اأو اإ�سافة اأو ت�سحيح ملا قد يكون فيها من اأخطاء طباعية غري مق�سودة بالطبع يعتذر عنها 

الباحث وال�ساعر، لكن اأمانة البحث تقت�سي املحافظة على ن�ص هذه ال�سهادات.

جتدر الإ�سارة اإىل اأن الباحث يتقدم بالتقدير وال�سكر البالغني اإىل كل �ساعر تكرم واأدىل 
ب�سهاداته التي تعد ركنا مكينا يف البحث .
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�سهادة 1/1
ال�ساعرة ثريا العري�ص

 Fwd:

اإجابة ل�سوؤالك
 2010/17/12

Thuraya Arrayed

To damad_3@hotmail.com

From: Thuraya Arrayed (tarrayed@gmail.com)
Sent: Friday, December 17, 2010 11:46:17 PM
To: damad_3@hotmail.com

ال�سالم  عليكم 
اأخ  عبدالرحمن
اإجابة ل�سوؤالك:

تنفيذه  لكن  على  عموميات  الغالف  و  الأدبــي  اتفقت  مع  النادي  �سعري  ــوان  اأول  دي
جاء  �سيئا  جدا و مل يعجبني.

الديوان  الثاين  و الثالث  اقرتح  علي  الأ�سدقاء  اأن تقوم فنانة اأو فنان  بت�سميم  الغالف 
، وتوا�سلت مع  بع�ص الأ�سماء ..  بعد اأن وجدت اأن  الت�ساميم  املقدمة من فنانني معرفني 
اأي�سا  و  بنف�سي  لأنني  اأر�سم  اللوحات  الداخلية  الغالف  و  تعجبني  اأي�سا- �سممت  مل 

ارحتت  بعدها و اأظن اأنني �ساأ�سمم اأغلفة الكتب  و الدواوين  القادمة -
يو�سل  ر�سالة  عنوان  الكتاب  وحمتواه  اأن  يجب  اللوحات  ت�سميم  الغالف  و  اأن  اأعتقد 

بتكثيف  فني  وا�سح .
 وفقك اهلل
مع خال�ص   حتياتي
د. ثريا  العرّي�ص
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�سهادة 1/2
ال�ساعر حممد خ�سر الغامدي

م�ساءات جميلة و�سباحات اأجمل..

يف اأربع من التجارب ال�سعرية ال�سابقة كنت اأقوم اأنا باختيار اأغلفة كتبي ..وهذا ما اأرى اأنه  
يتوجب على ال�ساعر ...بل واأرى اأنه يف فرتة قادمة ينبغي على ال�ساعر اأن يبتكر هو غالف 
جمموعته ال�سعرية ير�سم ..ي�سور ..يكتب بخط يده وهكذا اخرتت غالف امل�سي بن�سف 
�سعادة بعد اأن راأيت جمموعة من الأعمال لدى م�سمم العمل ..كان خماطرا بع�ص ال�سيء 
لكني اأحببت اأن يكون الغالف هناك هو عمل اآخر ي�سارك م�سمون الديوان وميكن اأن ينظر 
اإليه الآن كعمل منف�سل عن م�سمون دفتي الكتاب ..هذا ما حدث اأي�سا مع �سندوق اأقل من 
ال�سياع قمت باختيار اللوحة التي اأبدعها الفنان احمد ماطر للعمل اأحببت اأن اأعر�ص من 
خالل جمموعتي ال�سعرية عمال فنيا لي�ص ملجرد اأنه غالف ولكن جميل اأن يكون عمل فني 
ي�ساركك �سعرك وكتابتك ال�سعرية الآن ودوما كنت اأقول اأنه لي�ص جمرد غالف اإنه جزء من 
معر�ص الفنان يتنقل معي ..منوذج منه ...وغالف يعرب لي�ص عن م�سمون الديوان بل عن 

املرحلة الفنية املوازية ملا اأقوم بكتابته..

هنا اإجابة م�ستله لك من حوار اأجري معي وفيه �سوؤال عن الغالف:

 اأغلفة جمموعاتي ال�سعرية اأختارها بنف�سي نعم ، واأعقد اأن على كل �ساعر اأن يختار ذلك 
بنف�سه فقط، اإنه اأـمر يف بالغ الأهمية لأنه تعبري اإ�سايف امل�سووؤل عن وجوده وتعبرياته هو 

ال�ساعر ، اأمتنى اأمرين :

اأن يختار ال�ساعر وال�ساعرة هذه الأغلفة دوما باأنف�سهم ، وح�سب ت�سور ل يعني بال�سرورة 
الدقة مع م�سمون جتربته..
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 واأمتنى اأن ن�سل اإىل مرحلة اأن يبتكر ال�ساعر غالفه بعيدا عن اختيار لوحة ت�سكيلية فقط 
اآن الأوان ملثل هذا اأظن ..

  
حوار اأجراه معي الناقد املغربي الزاهيد م�سطفى 

حممد خ�سر 
http://ghimah.maktoobblog.com/

From: mohsini9@hotmail.com 
To: alghamdi225@hotmail.com 

Subject: مهم وعاجل
Date: Mon, 18 Jan 2010 06:29:27 +0000

�سباح اخلري ؛ اأود معرفة جتربتك يف اختيار غالف دواوينك .هل هي اعتباطية من النا�سر 
دون علمك .اأو اأن الأمر يخ�سع لروؤية وا�سرتاتيجية ل�سناعة غالف الديوان .�سهادتك مهمة 

وجزء من درا�سة اأعكف عليها .

حمل الأن Emoticons عربية جديدة للما�سنجر! حمل األن 

حمل الأن Emoticons عربية جديدة للما�سنجر! حمل األن
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�سهادة 1/3
ال�ساعر ح�سن حممد الزهراين

حياك اهلل يادكتور/عبد الرحمن:

�سباحك عاطر بك.

واأ�سكر لك اهتمامك.

يف  واأبقى  عدة �سور  .اأطرح  كثريا  الغالف  اختيار  يتعبه  ممن  فاأنا  دواويني  يخ�ص  اأماما 
حرية ثم تر�سو �سفينة اختياري على ماراأيت يف اأغلفة دواويني .ثم اأنني بعد خروج الديوان 
منها .. اأي غالف  عن  را�ص  ل�ست  اأخفيك  ل  فاأنا  اختياري  �سوء  على  نف�سي  واألــوم   اأعــود 
ولكن  اأجل ذلك  �سابقا من  الذي ذكرته  تعبي  فكل  ال�سعرية  بال�سورة  الغالف  اأما عالقة 

لالأ�سف مل اأجنح..

القارئ  اأعــطــي  كــي  ق�سا�سات  عــدة  مــن  بنف�سي  جمعته  الــذل  جناح  مــن  ري�سة  ديـــوان 
اختياري.. بــرداءة  اأح�س�ست  حني  وبعد  الديوان  حمتوى  عن  الغالف  يف  كامال   انطباعا 

النا�سر اختيار الغالف ثم عر�سه  القبلة فقد طلبت من    اأما ديوان متاثل وقبلة يف جبني 
علي للموافقة واأي�سا ل�ست مل اأر�ص عنهما..

وهكذا البقية.

مودتي ...
ال�ساعر احلق من �سّحت نواياه .....................................................................................

 ومــدت احلب والإح�سـان كفــاُه
 تـرى حميــاه حيـا يف ق�ســائده
وتقـراأ ال�سعر عذبــا يف مـحـيـاه
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From: mohsini9@hotmail.com 

Subject: توا�سل و�سوؤال
Date: Mon, 18 Jan 2010 06:22:04 +0000

امل�ساحبة  الــ�ــســورة  تــقــري  يف  عليها  �ساأعتمد  -الــتــي  �سهادتك  اأود  ؛  ح�سن  عــزيــزي 
بني  تقارب  هناك  اأوىل-  نظرة  -.ومــن  لكم  ال�سعري  مع  املعطى  لدواوينك ،وتقاطعها 
 ال�سورة واملو�سوع ال�سعري ،وخا�سة يف ديواين :قبلة ، وري�سة من جناح الذل . لكن �سوؤايل :

دون  النا�سر  من  اعتباطية  هي  ال�سعرية؛هل  دواوينه  اأغلفة  الزهراين  ح�سن  يختار  كيف 
علمه ،اأو اأن لك دورا يف �سناعتها وتخريها؟

 راأيك  جزء من الدرا�سة .

يف انتظاره...
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�سهادة 1/4
ال�ساعر مريع �سوادي

)و�سلت ال�سهادة عن طريق ر�سالة ن�سية ق�سرية )sms  ( من ال�ساعر مريع �سوادي موؤلف 
ديوان يتحدث عن ديوانه )و�سايات قروية(:

الأديــب/  واأبدعها  �ساغها  التي  الفكرة  لت�سكيل  مراقبا/  الديوان  غالف  يف  دوري  »كان 
ال�سديق مازن العليوي /بعد اكتمال �سورة الغالف اأر�سلت للنادي /الأدبي يف اأبها وهو من 

قام بطباعة الديوان/ومل يتم اأي تعديل للغالف /

هناك عالقة ل بد من التاأكيد على تفردها

بال�سورة  وعالقته  اإ�سداره  يف  /قوله  ال�ساعر  اأراد  ما  بعرثتها؛وتوزيع  ورمبا  والتحامها 
الب�سرية /الدالة للعمل-على �سورة غالف الديوان-رغم اأن/ا�سم الديوان يجتزئ الكثري 
اأو�سع  اأ�سمل واأفق  مما قاله ال�ساعر/ ولكن علينا اأخذ �سورة الغالف مع املحتوى /ب�سكل 

لتكوين العالقة /اجلاذبة بينهما. انتهى

sms، بعد اكتمال �سورة الغالف اأر�سلت ل، 2010/12/16م،2:53م 
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�سهادة 1/5
ال�ساعر حم�سن ال�سهيمي

||رد 

 2010/16/12
mhsen shemi

To عبدالرحمن املح�سني
From: mhsen shemi (mashr_26@hotmail.com)
Sent: Thursday, December 16, 2010 8:26:31 PM
 To: (damad_3@hotmail.com)  عبدالرحمن املح�سني

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

بعد ال�سالم والتحية والتقدير....

نتاج  لأي  اأ�سا�سية  عتبة  بالفعل ميثل  الذي  بحثك  مو�سوع  على  واأُثني  ر�سالتك،  لك  اأ�سكر 
فكري.... اأما بخ�سو�ص ديواين “وجه ال�سباح” فاأُجيب على ت�ساوؤلتك مبا يلي:

الثقايف  الأدبــي  الطائف  بنادي  ات�سال  على  كنت  اإذ  ديــواين؛  بغالف  عالقة  يل  نعم    ·
–الذي خرج الديوان عن طريقه- ورغبُت اإليهم اأن اأتوىل اختيار الغالف، فكانت املوافقة، 
اأمور  حيث دلوين على دار الن�سر يف جدة والتقيُت بامل�سرف على الدار ومت التفاهم حول 

الطباعة )كافة( ومنها حرية اختيار الغالف وغريه.

يل حرية اختيارها، حيث طلبت من  ترك  م�سكوًرا  فالنادي  الغالف،  ل�سورة  ·   بالن�سبة 
اأراها  لأنني  الفوتوغرافية  اأرغب يف  اللونية” ومل  “اللوحات  بعدد من  تزويدي  الن�سر  دار 

جامدة غري معربة.
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– عن العنوان الكتابي “وجه ال�سباح” حيث  بعيد  – اإىل حدٍّ  · اأرى �سورة ديواين معربة 
مل اأق�سد به )الوجَه احل�سي( لل�سباح املتمثل يف ال�سم�ص و�سعاعها وانح�سار الظالم ومتدد 
جديد(  واأمل  حاملة  وبدايات  وحبور  �سرور  من  ال�سباح  ميثله  )ما  ق�سدت  اإمنا  ال�سياء، 
قارئ  ولعل  م�سكلة.  اأو  ق�سية  اأو  اأزمة  اأي  لنفراج  امل�سرق  الوجه  على  ا  اأي�سً ينطبق  وهذا 
يف  الفجر  الدجى،  فلق  النور،  ال�سياء،  ال�سبح،  ال�سباح،  مفردات  ورود  يلحظ  الديوان 
حمتوى الديوان والتي عرب عنها العنوان الكتابي وج�سدتها �سورة الغالف. ومع هذا فقد 
ل ينجح الر�سام يف التعبري عن العنوان من خالل ري�سته، وقد يكون هناك ظروف خارجة 
عن اإرادة املبدع والدار حتول دون اختيار �سورة منا�سبة للعنوان الكتابي.......ولك اأطيب 

حتية ومودة.

اأخوك / حم�سن علي ال�سهيمي
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�سهادة 1/6
ال�ساعر �سالح بن �سعيد الهنيدي

العتبات الن�سية .. م�ساركة 

1

 2010/16/2

�سالح الهنيدي

To damad_3@hotmail.com

From: (alhonaidi@gmail.com) صالح الهنيدي

Sent: Thursday, December 16, 2010 2:34:31 PM
To: damad_3@hotmail.com

غالف الديوان هو املفتاح الذي يف�سي اإىل روح الن�سو�ص التي يت�سمنها .. ويف ديواين الأول 
)مرافئ الوجدان ( اخرتت  فكرة الغالف بعناية وكنت اأر�سم يف خميلتي �سورته الإيحائية 
ّمم الغالف وفق نظرتي .. وكذلك يف ديواين ) وطني وم�ساعر قلب ( رغم اأنها عبارة  وقد �سُ

عن �سورة الوطن مو�ساة بعلم اململكة العربية ال�سعودية .. 
اأما ديواين الأخري) قراءة يف اأبجديات مغرتبة ( فقد انح�سر اختياري على ثالث ر�سومات 
عر�سها النا�سر علّي فاخرتت منها ما �سعرت باأنه يعرّب عن مكنون ن�سو�سي وذلك لأنني 
طبعته يف القاهرة فكان التوا�سل متع�سًرا اإىل حدٍّ ما .. فاآثرت اأن اأتخلى عن قناعتي بوجوب 

اختيار ال�ساعر غالف ديوانه ح�سبما يراه ويقرتحه .
�سالح �سعيد الهنيدي
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�سهادة 1/7
ال�ساعر عبد العزيز بخيت...

From: shghb@hotmail.com 
To: damad_3@hotmail.com 
Subject: RE: 

Date: Mon, 20 Dec 2010 14:52:16 +0300

 12 من  املتكون  �سغب  ن�ص  الغالف من  على  واملقطع  قطعا..  اختياري  من  الديوان  ا�سم 
مقطعا، واأنا كنتاأاريد اختيار مقطع من ذات الق�سيد لكن غري املقطع املوجود يف الغالف.. 
وملا انتهت الأمور مل اهتم للتعديل على رغبات يف م�ساألة املقطع لأنه يف نهاية الأمر عينة من 

داخل الديوان .
From: damad_3@hotmail.com 
To: shghb@hotmail.com 
Subject: RE: 
Date: Mon, 20 Dec 2010 07:02:51 +0300

 

 �ساعرنا اجلميل .�سكرا لك .ن�ص �سغب  الذي و�سع على غالف الديوان اخللفي .هل لك
. دور يف؟ وكذا ا�سم الديوان �سغب ... .. اختياره

بداية كنت مهتما جدا بالغالف.. لون الغالف، والعنوان، وطريقة الت�سميم، لأنها تعك�ص 
�سورتي النف�سية التي تطابق حالة الن�ص املوجود يف الديوان، لكن ما حدث اأن دار الن�سر 
التي طبعت الديوان، كانت ملتزمة باإخراج موحد لكل دواوين ال�سعر، ل يختلف ديوان عن 
الديوان،  باإ�سدار  اهتمامي  بقدر  لالأمر  كثريا  اأهتم  مل  وقتها  الغالف.  �سورة  يف  اإل  اآخر 
�سدر الديوان وتكفلت الدار بكل ما يخ�ص الغالف، لون الغالف، ولوحة الغالف، وطريقة 
الت�سميم، ومع اأنه مل يكن يل دور اأبدا يف غالفه اإل اأن �سورة الغالف كانت ذات عالقة 
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مر�سية مع العنوان من فوقها بالن�سبة يل، لكن ت�سميم الغالف ولونه مل يقنعاين بال�سكل 
الذي اأت�سوره منا�سبا.

بداية كنت مهتما جدا بالغالف.. لون الغالف، والعنوان، وطريقة الت�سميم، لأنها تعك�ص 
�سورتي النف�سية التي تطابق حالة الن�ص املوجود يف الديوان، لكن ما حدث ان دار الن�سر 
التي طبعت الديوان، كانت ملتزمة باإخراج موحد لكل دواوين ال�سعر، ل يختلف ديوان عن 
الديوان،  باإ�سدار  اهتمامي  بقدر  لالأمر  كثريا  اأهتم  مل  وقتها  الغالف.  �سورة  يف  اإل  اآخر 
�سدر الديوان وتكفلت الدار بكل ما يخ�ص الغالف، لون الغالف، ولوحة الغالف، وطريقة 
الت�سميم، ومع اأنه مل يكن يل دور اأبدا يف غالفه اإل اأن �سورة الغالف كانت ذات عالقة 
مر�سية مع العنوان من فوقها بالن�سبة يل، لكن ت�سميم الغالف ولونه مل يقنعاين بال�سكل 

الذي اأت�سوره منا�سبا.
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�سهادة 1/8
ال�ساعر حممد العامر الفتحي

 2010/25/12

m m

To damad_3@hotmail.com

From: m m (m425a@hotmail.com)
Sent: Saturday, December 25, 2010 

2:23:27 PM

To: damad_3@hotmail.com

اأخي احلبيب د - عبد الرحمن

كل دعواتي باأن يكون بحثك عالمة فارقة يف قراءاتنا النقدية

ب�سكل  الغالف  بقراءته  ب�سورة  املعني  الت�سكيلي  الفنان  قام   ) اأوىل  قبلة   ( الأول  ديواين 
دقيق قبل اأن يبداأ عمله

وهو رجل مثقف ولديه اإح�سا�ص عال بالكلمات .

ثم قام فنان اآخر معني بالر�سوم الداخلية بقراءة الق�سائد .. وطلب مني احلديث حول ما 
اأمتنى اإي�ساله من ر�سائل من خالل تلك الن�سو�ص .. ثم عر�ص عليَّ اقرتاحاته اخلا�سة 

بكل ر�سم .. وطلب راأيي يف تلك الر�سوم .. وهل تنا�سب ما اأردت قوله يف ن�سو�سي .

ل اإليه الفنانان من وعي بن�سو�سي .. ومبا عرّبا عنه من  واحلقيقة اأنني كنت �سعيدًا مبا تو�سّ
خالل اخلطوط التي ج�ّسدا بها فهمهما لتلك الن�سو�ص .



166

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

اأما يف ديواين الثاين ) هئُت لك ( فقد كان الأمر اأبعد قليال يف م�ساألة التعاون على توحيد 
الر�سائل .. على اعتبار اأن معرفتي بالت�سكيلي مل تكن وثيقة .. ولكن تعبرياته عن عناويني 

كانت اأكرث من جّيدة .

وعلي العموم اأجدين را�سيًا عن اخلطوط والألوان التي قامت �ساهدًا على متازج الفنون .. 
وكانت قريبة اإىل كل الأحالم اأو الهموم التي حّملتها لن�سو�سي .

اأ�سكر لك

واأمتنى لك التوفيق

حممد العامر الفتحي 
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�سهادة)1/9(
ال�ساعر علي الثوابي

** ديواين الأول ) ومي�ص الأفق( جتربة اأوىل يف كّل �سيئ بداية بالغالف ونهاية بالفهر�ست 0 

اإذ مل اأندم على تلك التجربة  واإن مل يكن فيها ما اأقنعني فيما بعد ، بعد اأن مررت بكثري 
به  كتبت  عما  خمتلفة  وطــرق  باأ�ساليب  ال�سعر  كتابة  وممار�سة   ، والإطــالع  التجارب  من 
األقًا والتعاي�ص مع  ذلك الديوان00 واإكت�ساف مواطن جديدة لالإبداع وخلق ال�سور الأكرث 
الن�سو�ص بروح وخيالت اأكرث بعدًا وات�ساعًا ، وحماولة الو�سول اإىل الفكرة وال�سورة التي 

مل ي�سبقني اإليها اأحد ...

ل اأجدين هنا بحاجة اإل �سرح املزيد عن تلك التجربة ، ولكنني �ساأخت�سر حديثي عن كيفية 
اختيار الغالف ا�ستجابة ملا ورد يف ر�سالتك الهاتفية 00

و�ساأبداأ من ال�سوؤال الأخري يف الر�سالة ورمبا تكون اإجابته اإجابة له وملا �سبقه من ا�ستفهامات 
وهو: كيف ترى العالقة بني العنوان الكتابي و�سورة الغالف يف ديوانك؟

** اأحاول اأن التقط من بيدر احلياة اأجمل مافيه ، واأعتقد اأن الأمل هو من اأجمل ماي�ساعدنا 
على اأن نحيا حياة الإنعتاق من دوائرنا ال�سّيقة ،  وما يوحي به الومي�ص يف الأفق البعيد من 
قدوم اخلري والغيث املروي لظماأ الأر�ص والإن�سان وكل كائن حّي على �سطح الأر�ص ، اإّنه 
الأمل املب�ّسر للنف�ص وهو الفرحة املخففة من وطاأة الهّم ومنغ�سات احلياة .ومن هنا اخرتت 
هذا العنوان الكتابي لديواين )ومي�ص الأفق( ثم اأعملت خيايل يف ر�سم لوحة تتناغم واأملي 
امل�سكوب يف عنواين 00وطلبت من اجلهة الطابعة للديوان و�سعها كما هي كغالف للديوان0 

واإن مل ت�ستطع تلك املطبعة تنفيذها كما كنت اأحب .....

علي بن مفرح الثوابي 

اأبها
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�سهادة 1/10
ال�ساعر د.يو�سف العارف

ملحق رقم 2

التقنيات  حــول  مــرزوق  عبداهلل  علي  الت�سكيلي  والفنان  الناقد  راأي  امللحق  هــذا  يتناول 
. و هو ناقد ت�سكيلي  اأغلفة الدواوين والأعمال الإبداعية املعا�سرة  امل�ستخدمة يف �سناعة 

وم�سمم لعدد من اأغلفة الكتب الإبداعية.

تقنية الغالف
تتعدد الجتاهات والتقنيات التي ت�ستخدم يف ت�سميم اأغلفة الكتب واملجالت اأو املن�سورات 
هناك  اأن  حتى  وتطورت  والتقنيات  الجتــاهــات  هــذه  تغريت  الزمن  مــرور  ومــع  الأخـــرى، 

ت�ساميم باتت ت�سدم املتلقي ملا فيها من جراأة واأفكار غريبة.

ففي البداية كانت اأغلفة الكتب ت�سمم بوا�سطة الر�سوم اليدوية الب�سيطة والألوان البدائية 
كما هو م�ساهد يف الكتب الإ�سالمية القدمية، وبعد اأن اخرتع العامل الأملاين فريدريك �سكوت 
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الكامريا عام 1850 ميالدية1 ا�ستخدمت ال�سور ال�سوئية يف ت�سميم كثري من الكتب، بل 
اإن اأغلفة املجالت اعتمدت ب�سكل كلي على ال�سور الفوتغرافية بحيث تكون ال�سورة معربة 

عن اأهم املوا�سيع التي تناق�سها املجلة وهو ما ُيعرف �سورة الغالف.

وقد ي�ستعني بع�ص امل�سممني ببع�ص اللوحات الت�سكيلية املعربة عن م�سمون الكتاب، في�ستعني 
بلوحات �سريالية اأو تعبريية للكتب الأدبية مثاًل، وباللوحات الرمزية للكتب العلمية، وهكذا. 

وهناك من يف�سل العمل اليدوي القائم على الق�ص والل�سق حتى بعد اخرتاع احلا�سب الآيل 
واملا�سح ال�سوئي، وقد يقوم بعمل عنون الكتاب م�ستخدمًا طريقة الق�ص والل�سق ذاتها2، 
وا�ستخدام   Scan ال�سوئي  املا�سح  بوا�سطة  بت�سويره  يقوم  الت�سميم  من  النتهاء  وبعد 

احلا�سب يف كتابة البيانات الأخرى، ومن ثم اإر�ساله اإىل املطبعة لتنفيذه. 

برنامج  مثل:  متنوعة  حا�سوبية  وبرامج  تقني  تطور  من  �ساحبه  وما  احلا�سر  الوقت  ويف 
  Corel Draw اأو برنامج الر�سم والت�سميم الكورل درو  Photo Shop معاجلة ال�سور
اأو  برنامج  ال�سرتيرت - Adobe Illustrator - وغريها من الربامج. هذه الربامج غريت 

متامًا مفهوم ت�ساميم اأغلفة الكتب3

وهناك من يخرج متامًا عن ما هو ماألوف اأو متعارف عليه يف ت�سميم الكتب كاأن ي�ستخدم 
خامات من الطبيعة ويل�سقها على �سطح غالف الكتاب كالأ�سداف والأوراق والعلب وخالفة 
كتاب  غالف  متثل  والتي  املرفقة  ال�سورة  الأمثلة  ومن  الكتاب،  وم�سمون  حمتوى  بح�سب 
اعتمد امل�سمم على اإتالف جزء من منت�سف كتاب ومن ثم قام بت�سويره لي�سبح غالفًا 

لأحد الكتب اجلديدة.  

مالحظة: لبد على امل�سمم حتى ينجح يف الت�سميم اأن يقوم بقراءة الكتاب لكي يتمكن 
wikipedia.org ، 1-ويكبيديا املو�سوعة احلرة

2- ومثال ذلك ت�سميم علي مرزوق لكتاب الدكتور عبد اهلل حامد املعنون بـ »اأدب الرحلة« . ومرفق �سورة منه. وكذا جمموعة القا�ص 
ح�سن عامر، املت�سظي. 

3-مرفق ت�ساميم خمتلفة اعتمدت على مثل هذه الربامج احلا�سوبية. 
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من ت�سميم غالفه ب�سكل جيد، فاملحتوى الأدبي يختلف عن املحتوى الفني اأو العلمي عنه 
عن التجاري وهكذا.

 علي عبد اهلل مرزوق 
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املحتوى
املقدمة 

 الباب الأول / اأثر التقنية يف ت�سكيل الن�ص ال�سعري ال�سعودي عند �سعراء الباحة.

الف�سل الأول/ العتبات الن�سية والتعالق الن�سي.

مدخل 

املبحث الأول/ العتبات املنفتحة

منوذج عبد الرحمن الع�سماوي يف ديوانه) القد�ص اأنت ( .

 ماجد الغامدي يف ديوان )حيث مر الغيم (.

 اأحمد امل�ساعد يف ديوان  )للقوايف �سجن(.

حممد ال�سدوي يف ديوان )و�ساية العطر( .

�سالح الهنيدي يف ديوان )وطني وم�ساعر قلب(.

ماجد الغامدي يف ديوان )وطنيات (.

ح�سن الزهراين يف ديوان )ري�سة من جناح الذل (.

املبحث الثاين /العتبات املنغلقة

منوذج حممد حم�سن الغامدي يف ديوانه )ال�سري على الأقالم (.
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عبدالعزيز بخيت يف ديوان )�سغب( .

اأحمد قران يف ديوان )ل جترح املاء(.

عبدالرحمن �سابي يف ديوان )اأوجاع اأنثى(.

عادل خمي�ص الزهراين يف ديوان )بني اإثمي وارتكابك...(.

ح�سن الزهراين يف ديوان )متاثل(.

عبدالرحمن �سابي يف ديوان )ال�سهيل نحو الدائرة (.

علي الدميني يف ديوان )بيا�ص الأزمنة(.

املبحث الثالث /العتبات املن�سحبة

منوذج �سالح بن �سعيد الزهراين يف ديوان )�ستذكرون ما اأقول لكم (.

ح�سن الزهراين يف ديوان )ُقبلة يف جبني الٍقبلة(.

الف�سل الثاين/ الت�سكيل احلا�سوبي واأثره يف �سناعة الن�ص.

1 -ال�سيمرتية والف�ساءات الدالة.

2- التنقيط  والتكرار ال�سوتي .

3 -الأقوا�ص .

4- التقطيع .

5- البنط الكتابي والتوثيق.
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الباب الثاين/اأثر التقنية يف ن�سيج الن�ص  ال�سعري ال�سعودي عند �سعراء الباحة

مدخل

الف�سل الأول /التلفاز يف العمل ال�سعري.

الف�سل الثاين / الهاتف واملحمول يف العمل ال�سعري.

الف�سل الثالث /احلا�سوب و بنية الن�ص .

املالحق:

 �سهادات ال�سعراء .

فهر�ص الأ�سكال وال�سور.

اخلامتة.

امل�سادر واملراجع
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فهر�ص الأ�سكال وال�سور:

�سكل رقم )ا(الغالف الأمامي لديوان عبد الرحمن لع�سماوي)القد�ص اأنت( �ص 13  .

�سكل رقم )2( الغالف اخلتامي لديوان عبدالرحمن الع�سماوي )القد�ص اأنت ( �ص 14.

�سكل رقم )3(الغالف الأمامي  واخلتامي لديوان ماجد الغامدي )حيث مر الغيم ( �ص 
.17

�سكل رقم )4( الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر حممد ال�سدوي  )و�ساية عطر( �ص 18 .  

�سكل رقم )5( �سفحة الإهداء من ديوان ال�ساعر حممد ال�سدوي و�ساية عطر �ص 18.

�سكل رقم )6(الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر �سالح الهنيدي )وطني وم�ساعر قلب( �ص 
.19

�سكل رقم )7(الغالف اخلتامي لديوان �سالح الهنيدي )وطني وم�ساعر قلب( �ص 21.

�سكل رقم )8( الغالف الأمامي واخلتامي لديوان ماجد الغامدي )وطنيات( �ص 22 .

اأعلى  ال�سوئية  ال�سور  باإ�سافة   ) الأجمــاد  موئل  يا  الوطن  )ملحمة  ن�ص   )9( رقم  �سكل 
الن�ص. �ص 24 .

)ري�سة من  الزهراين  لديوان ح�سن  واخلتامي  الأمامي  الغالف  �سورة  رقــم)10(  �سكل    
جناح الذل(  �ص 26.

�سكل )11(�سورة الإهداء يف ديوان ح�سن الزهراين )ري�سة من جناح الذل( �ص 26 .

 �سكل رقم )12( �سورة حممد الدرة خلفية لن�ص حممد الدرة لل�ساعر اأحمد امل�ساعد يف 
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ديوان ) للقوايف �سجن(. �ص 27.

�سكل رقم )13( الغالف الأمامي لديوان حم�سن الغامدي )ال�سري على الأقالم( �ص 28

�سكل )14( الغالف الداخلي للغالف اخلتامي لديوان حممد حم�سن )ال�سري على الأقالم( 
29

�سكل )15( الغالف الأمامي لديوان عبد العزيز بخيت )�سغب(. �ص 30 .

�سكل رقم )16( الغالف اخلتامي لديوان ال�ساعر عبدالعزيز بخيت )�سغب( �ص 30

�سكل )  17   (�سفحة الغالف الأوىل لديوان اأحمد قران )ل جترح املاء( �ص 33.

�سكل )18( الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر عبدالرحمن �سابي )اأوجاع اأنثى( �ص 34.

�سكل )19( �سفحة الغالف الأمامي لديوان عادل خمي�ص )بني اإثمي واراتكابك....(. �ص 
35

�سكل )20( لوحة الغالف اخلتامي لديوان هادل خمي�ص) بني اإثمي وارتكابك...(. 36

�سكل  )21 ( �سفحة الغالف الأوىل لديوان ح�سن الزهراين )متاثل(. �ص 37

�سكل ) 22 ( �سفحة الغالف الأمامي لديوان عبدالرحمن �سابي )ال�سهيل نحو الدائرة( 
�ص 40.

�سكل )23( الغالف الأمامي واخلتامي لديوان علي الدميني )بيا�ص الأزمنة ( �ص44.

�سكل ) 24 ( الغالف الأمامي لديوان ال�ساعر �سالح الزهراين )�ستذكرون ما اأقول لكم(. 
.46

�سكل) 25 ( منوذج لن�سحاب �سورة الغالف لت�سكل خلفية للن�ص ال�سعري يف ديوان �سالح 



الزهراين )�ستذكرون ما اأقول لكم (  �ص 48.

�سكل ) 26 ( الغالف الأمامي واخلتامي لديوان ح�سن الزهراين )ُقبلة يف جبني الِقبلة( 
.�ص 50.

�سكل) 27 (منوذج ان�سحاب �سورة الغالف على ن�ص حل�سن الزهراين يف ديوانه )قبلة يف 
جبني القبلة( �ص 51.

�سكل) 28(  ن�ص طفولة ملحمد خ�سر على بطاقة �سعرية ) poetry card( �ص 100.

�سكل )29( ن�ص )اأ�سرج �سموخك يا بطل( للع�سماوي على اليوتيوب �ص 102.

�سكل)30( ال�ساعر عبدالرحمن الع�سماوي يقراأ معلقة عمرو بن كلثوم على تقنية اليوتيوب  
.104
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امل�سادر واملراجع :

اأول: القراآن الكرمي 

ثانيا - الكتب :
اأبو الفرج الأ�سفهاين، الأغاين ، حتقيق:اإح�سان عبا�ص واآخرين  دار �سادر.بريوت .الطبعة 

الأوىل، 1423هـ -2002 .

اأحمد قران ،لجترح املاء ،ريا�ص الري�ص للكتب والن�سر، الطبعة الأوىل يوليو 2009. 

 / ،  1419هـــ  الثقايف  ــي  الأدب النادي    : الأوىل. جدة  الطبعة   ، الثلج  ،دمــاء  قــران  اأحمد 
.1998

اأ�سماء الزهراين ،انك�سارات،دار املفردات،الطبعة الأوىل 1426،2005.

الكتاب  احتاد  ،طبعة  هارون  عبدال�سالم  ،بتحقيق  اللغة  مقايي�ص  فار�ص،معجم  بن  اأحمد 
العرب2003 .

اأحمد امل�ساعد ،للقوايف �سجن،دار العلم ،جدة،الطبعة الثانية،1423هـ،2002م .  

ب�سام قطو�ص، �سيمياء العنوان ،مكتبة كتانة ،اإربد،الطبعة الأوىل 2001.

ب�سرى مو�سى �سالح، نظرية التلقي، اأ�سول وتطبيقات ،املركز الثقايف العربي ، الدار البي�ساء 
،املغرب ، بريوت ،لبنان ، الطبعة الأوىل، 2001م 
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1424هـــ-  الأوىل  ،الطبعة  ،لبنان  ،بــريوت  الأدبية  الكنوز  ،دار  متاثل  الــزهــراين،  ح�سن 
.2005

ح�سن الزهراين ،ري�سة من جناح الذل ،دار املعرفة للكتاب ،الباحة ، 1420.

ح�سن الزهراين ، قبلة يف جبني القبلة ،�سدر الديوان عام 1422. 

الطبعة  ،الأردن  اليازوري، عمان  ،دار  املتعددة  الو�سائط  ،كتاب  واآخرين  ح�سني ب�سبو�ص 
الرابعة.

الكتاب  احتــاد  من�سورات  واملعا�سر،  احلديث  العربي  ال�سعر  يف  ،قـــراءات  املو�سى  خليل 
العرب،دم�سق2000.

�سعد احلميدين : وللرماد نهاراته، الطبعة الأوىل ، موؤ�س�سة النت�سار العربي ، 2000م.

�سعد الغامدي، ب�سائر من اأكناف الأق�سى. الطبعة الثانية ، 1422هـ/2001م .

�سعد الغامدي، بعد اأن ت�سكن الريح ، الطبعة الأوىل ، 1423هـ/2003م .

�سريفة الـــزهـــراين، الأمــــاين الــذابــلــة، مــن اإ�ـــســـدارات نـــادي الــبــاحــة الأدبــي،الــطــبــعــة 
الأوىل،1430.

الطبعة  القاهرة،  مب�سر،  املعارف  ،دار  العربي  ال�سعر  يف  ومذاهبه  الفن   ، �سيف  �سوقي 
الثامنة.

�سالح �سعيد الزهراين ،�ستذكرون ما اأقول لكم ، من من�سورات نادي جازان الأدبي، الطبعة 
الأوىل 1419 ،1999م . 

الأدبي،الطبعة  الق�سيم  نادي  اإ�سدارات  ،من  الرماد  �سرية  ،ف�سول من  الزهراين  �سالح 
الأوىل 1419 هـ .
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�سالح بن �سعيد الهنيدي،وطني وم�ساعر قلب ،الباحة ،الطبعة الأوىل ،1427 هـ .

�سالح ف�سل ،اأ�ساليب ال�سعرية املعا�سرة  ، ) القاهرة :  دار قباء للطباعة والن�سر،  1998م (.

عادل خمي�ص الزهراين ،بني اإثمي وارتكبك...،دار العلم ،موؤ�س�سة املدينة لل�سحافة،جدة 1429 .

عبد احلميد جيده ، الجتاهات اجلديدة يف ال�سعر العربي املعا�سر ، موؤ�س�سة نوفل، بريوت، 
الطبعة الأوىل . 1980م .

عبد الرحمن تربما�سني ، العرو�ص واإيقاع ال�سعر العربي ، الطبعة الأوىل ،القاهـرة : دار 
الفجر، 2003.

عبدالرحمن �سابي ،ال�سروي والرياح البي�ص ،النادي الأدبي يف الباحة ،1430هـ.

عبدالرحمن �سابي، اأوجاع اأنثى ،نادي الباحة ،الطبعة الأوىل 2006-1427 . 

عبدالرحمن �سابي،ال�سهيل نحو الدائرة ،دار البالد للطباعة ،جدة( .

عبدالرحمن الع�سماوي، �سموخ يف زمن النك�سار ، الطبعة الأوىل للنا�سر ،  الريا�ص، مكتبة 
العبيكان ، 1423هـ/ 2002م  .

عبدالرحمن الع�سماوي، القد�ص اأنت ،مكتبة العبيكان الطبعة الأوىل 1424 -2003.

عبد الرحمن الع�سماوي ،يا �ساكنة القلب،مكتبة العبيكان، الطبعة الثالثة 1428هـ-2007م .

عبدالعزيز بخيت �سغب،النت�سار العربي ،بريوت،لبنان،الطبعة الأوىل 2008 .

عبد اهلل اأبو هيف ،احلداثة يف ال�سعر ال�سعودي ق�سيدة �سعد احلميدين منوذجا، ،املركز 
الثقايف العربي ، بريوت، الطبعة الأوىل، 2002م .

عبد اهلل اخل�سرمي ، ذاكرة لأ�سئلة النوار�ص ، جدة النادي الأدبي الثقايف ـ19901410( .
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الق�سيم  )نادي  ال�سعودي  ال�سعر   العنوان يف  درا�سة  اإىل  ،مدخل  الر�سيد   �سامل  عبداهلل 
الأدبي ، الطبعة الأوىل 1428،2008 (.

عبداهلل الغذامي، الثقافة التلفزيونية �سقوط النخبة وبروز ال�سعبي، املركز الثقايف العربي 
الدار البي�ساء، بريوت لبنان، الطبعة الأوىل 2004م.

عزالدين اإ�سماعيل  ال�سعر العربي املعا�سر ، القاهرة ، املكتبة الأكادميية ،الطبعة اخلام�سة، 
1994م.

علوي الها�سمي )ظاهرة التعالق الن�سي يف ال�سعر ال�سعودي احلديث( الريا�ص. 1992م. 

علي جعفر العالق، ال�سعر والتلقي ،دار ال�سروق، الأردن، الطبعة الأوىل، 1997م.

علي الدميني ،باأجنحتها تدق اأجرا�ص النافذة ،�ص 25.

علي الدميني،بيا�ص الأزمنة ،دار الكنوز الأدبية ،الطبعة الثانية 1999م 

علي  الدميني ، رياح املواقع، الطبعة الأوىل ، 1407هـ  .

،الطبعة  الثقايف،جدة  الأدبــي  النادي  ،مطبوعات  ميدان  اأميــن  حتقيق  كلثوم،  بن  عمرو 
الأوىل.

فاطمة الربيكي، مدخل اإىل الأدب التفاعلي،املركز الثقايف العربي، الطبعة الأوىل،  2006 م.

ك.م.نيوتن نظرية الأدب يف القرن الع�سرين ،اإعداد د.ك.م.نيوتن ، ترجمة عي�سى العاكوب 
)عني للدرا�سات الإن�سانية والجتماعية، القاهرة،الطبعة الأوىل،1996م .

ماجد الغامدي ،حيث مر الغيم ،من اإ�سدارات نادي الباحة ،الطبعة الأول 1429 – 2008.

ماجد عبداهلل الغامدي ،وطنيات ،الطبعة الأوىل 2009-1430.
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الثانية  ،الطبعة  امل�سرية  املعارف  ،دار  الفن احلديث  ،اجتاهات يف  حم�سن حممد عطية 
1993م.

للن�سر  )يــرتان   ، الأوىل  الطبعة   ، دروي�ص  حممود  عند  ال�سعري  اجلزار،اخلطاب  حممد 
والتوزيع ، القاهرة ، 2001م( .

الأوىل  ،الطبعة  ،البحرين  والتوزيع  للن�سر  فرادي�ص  �سعادة،  بن�سف  خ�سر،امل�سي  حممد 
.2007

حممد ال�سفراين، يف كتابه الت�سكيل الب�سري يف ال�سعر العربي احلديث ،املركز الثقايف 
العربي ،الطبعة الأوىل 2008م  .

حممد عبد املطلب، مناورات ال�سعرية )دار ال�سروق ،القاهرة ،الطبعة الثانية ،1417هـ، 1996 .

دار  مع  بالتعاون  الأدبــي  الطائف  ــادي  ،ن الأقـــالم   على  ،ال�سري  الغامدي  حم�سن  حممد 
اخل�سرمي  ،الطبعة الأوىل 1430 - 2009  .

حممد بن لطفي ال�سباغ ، فن الو�سف يف مدر�سة عبيد ال�سعر ،املكتب الإ�سالمي للن�سر ، 
لبنان، 1983. 

الطبعة    ، الفكر  دار   ، اخلاجني  مكتبة   ، اجلديد  ال�سعر  ق�سية  كتابه  يف  النويهي  حممد 
الثانية . 1971م.

الأوىل،  بجدة،الطبعة  الأدبــي  ،النادي  العتبات  وظــالل  املكان  ت�سكيل  العدواين،  معجب 
.2002-1423

املعجم الو�سيط ، طبعة مكتبة ال�سروق الدولية ،باإ�سراف �سوقي �سيف جممع اللغة العربية 
يف القاهرة، الطبعة الرابعة،1429-2008م . 



182

 توظيف التقنية فى العمل ال�سعرى

معجم النفائ�ص الو�سيط ،باإ�سراف اأحمد اأبو قحافة ،دار النفائ�ص ،لبنان 1428-2007، �ص 130 .

الرابعة  الطبعة  ،القاهرة،  املعارف  دار   ، اجلاهلي  ال�سعر  ،م�سادر  الأ�سد  الدين  نا�سر 
1969م.

يحيى ال�سويل )اأبو حممد( ، اأخبار اأبي متام ، بتحقيق خليل ع�ساكر )القاهرة ،1937 م .

يوري لومتان حتليل الن�ص ال�سعري ، الطبعة الأوىل . ترجمة حممد فتوح جدة :  النادي 
الأدبي الثقايف . بجدة ، 1999م.

ثالثا :ر�سائل ن�سية )التوثيق من تفا�سيل الر�سالة(
ر�سالة   ، م   10:36،  2010/11/16، ل  ببيا�ص  تغمركم  والرحمة  عام  العدواين،كل  اأحمد 

.)sms( ن�سية

ن�سية  ر�سالة  ،7:21�ص،  اأجوبة!،2008/10/17  الوجد  كتاب  ،كنا نخط على  اأحمد قران 
.) sms(

.) sms( اأ�ساأ اهلل اأن تعود �سليما** ،2008/8/28 ،8:23م ر�سالة ن�سية  ) ح�سن الزهراين(

  )  sms( اأ�سرق العيد من حمياك نورا * ،2008/8/28 ،8:11 م، ر�سالة ن�سية

    .)sms( اإليك يا با�سق الإبداع اإمييلي*،2010/1/18 ،12:4�ص، ر�سالة ن�سية

.) sms(دمت لل�سعر يا رقيق العبارة    *،2008/8/28 ،8:17 م ر�سالة ن�سية*

.)sms( دوزنت �سعري ف رمو�ص ن�سيدي ،2008/8/28 م،8:18م، ر�سالة ن�سية

.) sms( ساألت رب ال�سماء**ي ،2008/8/28 ،8:33 م ،ر�سالة ن�سية�
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.)sms ( ساأن�سر �سكري يغمر الكون فله* ،2008/8/28 ،8:20م ، ر�سالة ن�سية�

 .) sms( سالم اهلل من قلبي اإليكم* ،2008/12/3 ،11:51م ر�سالة ن�سية�

.)sms( عرف بنف�سك كي اأزيد �سرورا *،  2008/8/28 ، 8:36 م ،ر�سالة ن�سية

 .)sms( 2008،8:29/8/28م ،ر�سالة ن�سية،   * { )ل ي�سر )ال�سحاب(نبح )الكالب

.)sms( م�سى ن�سف �سهر ما اأتى منكم رد*،2008/12/4 ،12:3 �ص ر�سالة ن�سية

.)sms( وجدت ات�سال منك يف موعد فائت #، 2008/8/28 ، 8:14 م ،ر�سالة ن�سية

.)sms( يا �ساحب الروح النبيلة @ ،2008/12/3 ،11:53م ر�سالة ن�سية

.)  sms( علي الرباعي ،ويل من �ستت ريحه... ، 2007/3/15م، 10:40م، ر�سالة ن�سية

) sms( حممد خ�سر، كنت �سغريا –واأنا اأ... ، 2006/12/31 ، 5.40م ، ر�سالة ن�سية

.) sms( على راأ�ص ال�سنة متاما �سوف تقف ك ،2009/12/31 م ،1:59م ،ر�سالة ن�سية

.)sms( معجب العدواين،ابت�سامة،�سعادة،بهجة، مفردات ل،2010/9/8 ،10:35م ، ر�سالة ن�سية
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رابعا- جمالت و�سحف ومواقع اإلكرتونية :
توظيف الأدباء لر�سائل الـsms يف التوا�سل ،حتقيق يف �سحيفة املدينة ، ملحق  الأربعاء، 

21 اأكتوبر 2009.

احلديثة(   العربية  الق�سيدة  يف  املكاين  الت�سكيل  جماليات   ( عن  بحث   ، الوائلي  كــرم 
)انرتنت(

             http://www.minshawi.com/other/waili020HTM

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8 ويكبيديا املو�سوعة احلرة 

5- http://www.youtube.com/watch?v=ppFozosZOU8&feature=related

6- http://www.youtube.com/watch?v=wFEIOykedJY&feature=related 


