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  ت�صهم التقنية المعا�صرة بدورها في �صناعة الن�ص االأدبي، بدءًا من تكوينه 
الذهني عند المبدع ابتداء، و�صواًل اإلى اآلياته التدوينية التي توؤثر في تن�صئة الن�ص 
بعد والدته االأولى. ويوؤّكد البحث هنا كثيرًا على �صنعة الن�ص بعد مرحلته البْكر؛ 
اإذ التقنية الحاملة للن�ص لي�صت مجرد حامل جاهل، ولكنها تتلّقف الن�ص، فتغّير 
من مالمحه ب�صكل كبير، وت�صهم في �صناعته وتقديمه للمتلقي خلقًا اآخر، يتباين 
ثنائية  اأّن  واأح�صب  الآخر.  �صانع  مبدع  ومن  اأخرى،  اإلى  تقنية  �صناعة  من  بالطبع 
ن�صو�صه  فكل  المعا�صر،  بال�صعر  يتعلق  فيما  قيمة  ذات  تعد  لم  وال�صنعة  الطبع 
تقريبًا تعمل ال�صنعة ال�صعرية فيها عملها بعد والدة الن�ص مبا�صرة، ولقد يح�صن اأن 
اأوؤكد على امتداد مدر�صة ال�صنعة التي اأ�ص�صها اأو�ص بن حجر، ومن بعده زهير بن 
اأبي �صلمى ومن تبعهم، وامتدادها اإلى �صعراء الع�صر الحديث، حيث يمكث ال�صاعر 
المعا�صر ربما اأكثر من الحول الكريت وهو ينّقح ن�صه ويجّوده، و�صاعدته في ذلك 

تقنية مطواعة. 
وتاأثير التقنية على الحياة المعا�صرة  ال يبدو في االأدب فح�صب، بل يظهر في 
ببعيد.  ن�صه  عن  هي  وما  ومركبه،  وماأكله  م�صربه  في  المعي�صة؛  المبدع  حياة  كّل 
ونركب عنتًا نقديًا حين نجترح القول باأن حياة ال�صاعر وما اأحاط به من رفاهية 
معا�صرة ال توؤثر في تكوين ن�صه ابتداء؛ فالن�ص ابن بيئته الذهنية واالجتماعية، 
وتاأثيرها بات عليه كالالزم. وهو تالزم في التاأثير ال يخ�ّص هذا الع�صر وتقنياته 

املقـدمـــــة
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فح�صب، فقد اأح�ّص به النقد من لدن الفروق الظاهرة بين ن�ص �صاعر المدر و�صاعر 
الح�صر، و�صواًل اإلى مالحظة النقاد تاأثير البيئة في حركة االأدب بما يمكن اأن يكون 
بت�صافر موؤثراته م�صّلمة نقدية ال يمكن اأن ن�صتثني منها �صاعرًا اأو ع�صرًا. وهو مما 
ت�صعى الدرا�صة اإلى اإثباته في ف�صولها الخم�صة، التي تقدم نماذج من تعالق التقنية 

المعا�صرة والن�ص االأدبي.
تقدم هذه الدرا�صة ف�صواًل نقدية ُتعنى في مجملها بحركة الن�ص االأدبي في 
ظل التقنيات الجديدة التي �صهدها الع�صر الحديث. وهي بع�ص نتاج هج�ص بحثي 
المعا�صرة،  التقنية  وتقاطعات  االأدبي  الن�ص  حركة  حول  اأعوام  ع�صرة  على  يزيد 
اإلى ما بعدها من تقنيات   ،sms بداأه الباحث من تقاطع الن�ص االأدبي وتقنية الـ  
جّدت. وهذا الكتاب يمثل جزءًا من جهد بحثي كتبه الأغرا�ص مختلفة، منها البحث 
االأكاديمي، ومنها محا�صرات وم�صاركات في موؤتمرات علمية، ومداخالت لطالبه 
تطور  الباحث  فيه  يتتبع  يت�صل،  طريق  على  خطوات  وتلك  العليا.  الدرا�صات  في 
وال  قبل  من  الباحث  يدعي  وال  المتجددة،  التقنيات  ظل  في  االأدبي  الن�ص  حركة 
من بعد اأّنه يقدم الكفاية، فجهده جهد المقل، لكنه يزداد بالتما�ص مع هذا الخط 
المعرفي قناعة باأن التقارب مع الن�ص المعا�صر يعد م�صوؤولية وتحديًا يجب على 

المتخ�ص�صين اأن يواجهوه باإخال�ص. 
فلم  ا�صتجابات جديدة؛  والمتلقي  المبدع  المعا�صرة على  الحياة  لقد فر�صت 
تعد الم�صافهة اأو التحرير الكتابي للن�ّص هي م�صادر تلقي االأعمال االأدبية بينهما، 
وتاأ�صي�صًا على  هذه الروؤية  نرى تطور ال�صورة ال�صعرية في الف�صل االأول لم يعد 
بل  العربية،  البالغة  في  كان  كما  فح�صب،  وا�صتعاراتها  وتراكيبها  بالكلمة  يرتبط 
نرى ال�صورة ال�صوئية والتلفازّية والر�صومات الفنية الت�صكيلية ت�صاحب )ال�صورة/ 
الكلمة( في العمل ال�صعري، اإذ يعمل عليها ال�صاعر ودور الن�صر لت�صاحب العنوان 
�صنرى في  ال�صعرية، كما  الن�صو�ص  اأي�صًا  وت�صاحب  ديوانه،  ال�صعري على غالف 
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الف�صل  بذلك  ويت�صل  ومهمًا.  معا�صرًا  �صوريًا  بعدًا  الن�ص  يعطي  بما  الدرا�صة، 
الثاني الذي يوؤكد بالدليل الن�صي ارتباط ال�صاعر ب�صارعه التقني وحياته المعا�صرة 
بتقنياتها الالن�صية في المبحث االأول، كما �صيتناول المبحث الثاني مواجهة النقد 
كتقنية  ال�صعري  بثها  في  بعينها  تقنيات  وظفت  ال�صعرية  الن�صو�ص  من  لنماذج 
الهاتف والتلفاز ويوتيوب والبطاقات ال�صعرية. وفي الف�صل الثالث تتناول الدرا�صة 
ودور  داعمة،  اأدبية  مقاطع  من  فيها  االإنتاج  ي�صاحب  وما  االإ�صالمية،  االأنا�صيد 
الرابع  العالمي. وفي الف�صل  واأثر معطاها في حركة االإرهاب  التقنية في تمثلها، 
تقف الدرا�صة على مو�صوع اآخر حيث تتبع م�صارات القبيلة من الع�صر الجاهلي اإلى 
ع�صرنا الحديث، في محاولة لمقاربة تاأثيرها، وطرح موازين المفا�صلة التي تخمل 
نماذج  على طرح عدة  قد حر�صت  الما�صية  االأربعة  الف�صول  كانت  واإذا  وهجها. 
تت�صل بالق�صايا، فاإن الف�صل الخام�ص �صيرّكز على درا�صة المكان وتطور روؤيته من 

خالل البعد التقني وال�صورة في نموذج دواوين �صعر �صاعر معا�صر. 
واأْجزم من بعد اأن االأدباء المعا�صرين قد تعاطوا مع التقنية اإلى اأق�صى مدى 
ممكن، ت�صهد على ذلك دواوينهم ال�صعرية واأعمالهم ال�صردية، التي تزخر بمعطيات 
جديرة  ظاهرة  ي�صكل  بما  وال�صوري،  اللغوي  بنائها  وفي  مو�صوعاتها  في  التقنية 
المعرفية  مكوناته  وعلى  الع�صر  على  �صاهدًا  وتقديمها  لتقريها  والنظر  بالتوقف 
والثقافية؛ حيث نجد ح�صور معطيات التقنية في التجربة، بدءًا من االأدوات الحياتية 
الحياة  ومعطيات  الحديثة  النقل  كاأدوات  ماألوفة  ب�صورة  المبدع  يمار�صها  التي 
بتقنياته  والكمبيوتر  الكا�صيت  كـ)اأ�صرطة  المعرفة  حوامل  اإلى  و�صواًل  المتجددة، 
الق�صيرة  بر�صائله  وكالجوال  وغيرها،  واليوتيوب  الما�صنجر  كو�صائط  المختلفة 
تت�صّكل فيها  التي  التقنية  الو�صائط  اآب( وغيرها من  والوات�ص  والفي�ص بوك   ،sms

تجربة المبدعين المعا�صرين. ولم تعد االإ�صدارات الورقية �صيد الموقف االإبداعي 
اإلكترونيًا، واالإ�صدارات ال�صوتية،  اإليها االإ�صدارات المدونة  وحدها، بل ان�صافت 
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للتجربة  الناقلة  الو�صائط  في  بعدًا  ي�صكل  بما  وغيرها،  )اليوتيوب(،  واإ�صدارات 
المعا�صرة. وكان قمنًا اأن تجبر تلك الو�صائط الحا�صرة  الناقد اأن يبحث عن تلك 
اإال  المعطيات الجديدة في هذه االأعمال عبر نوافذ وقنوات من التلقي المختلفة، 
اأنه من اأ�صف غاب اأكثرهم عن ذلك الم�صهد المتجدد، وعن تلك الحركة الن�صطة 
في تعامل المبدع المعا�صر مع التقنية، وتلك من وجهة نظري مثلبة في حق النقد 
ُتقراأ  اأن  المبدعين  هوؤالء  حق  من  اإْذ  المعنية،  االأكاديمية  والموؤ�ص�صات  المعا�صر 
تجربتهم في �صياقاتها المعا�صرة، وتقّيم وتقدم اإلى م�صرحة الحق النقدي. وحتى 
الأمثال  النقدية  الجهود  بالف�صل  يذكر  العمل هنا  فاإّن  اأ�صياءهم،  النقاد  نبخ�ص  ال 
الناقدة فاطمة البريكي، و�صعيد يقطين، وعبداهلل الغذامي، وزهور كرام، ومحمد 
�صناجلة، واإيمان يون�ص، وغيرهم ممن  اأفاد منهم الم�صروع النقدي للباحث في هذه 

الدرا�صة وغيرها.
اأحال عليها  التي  االإلكترونية  الروابط  اإن بع�ص  الختام:  اأقول في  اأن  يوؤ�صفني 
كما  االأدبية  المنتديات  بع�ص  واجهة  �صّورت  اأني  ولوال  تعمل،  تعد  لم  البحث  هذا 
و�صرعتها  التقنية  ج�صارة  األغت  حيث  عنها،  اأكتب  اأن  ا�صطعت  لما  القارئ  �صيجد 
بع�ص المواقع والمنتديات االإلكترونية التي كانت ملء ال�صمع والب�صر يومًا قريبًا، 
ُينذر  داهم  خطر  نذير  وهذا  تقريبًا.  انتهت  حتى  تراجعت  و�صحاها  ع�صية  وبين 
الموؤ�ص�صات المهتمة باالأدب العربي وتاريخانيته، اأن عليها اأن تلحق ما تبقى من اأدب 
معا�صر على ال�صبكة العالمية ومواقع التوا�صل االجتماعي لر�صدها وحفظها بعيدًا 
عن متغيرات ال�صبكة العالمية، واإال فاإنا �صنرحل، ونترك االأجيال القادمة بالذاكرة 

الأدبنا المعا�صر.
واأجدني هنا ملزمًا ب�صكر واجب لالأ�صاتذة، الدكتور يا�صر الدروي�ص، والدكتور 
اأيمن خيري، واأخي عبداهلل المح�صني، الذين اأفدت من مالحظاتهم ومن قراءاتهم 

الفاح�صة للكتاب قبل الطبع. وال�صكر هلل من قبل ومن بعد، ومنه العون والتوفيق.
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 تجّد في كل ع�صر معطيات ح�صارية تلقي بظاللها على المنتج االأدبي الذي 
ينقل  االأدبي  والن�ص  الجاهلي  الع�صر  فمنذ  التجديد.  لمظاهر  بدوره  ي�صتجيب 
ولو  المختلفة.  ال�صعرية  انبعاثاتها  في  وي�صورها  حوله،  من  الحياة  حركة  ب�صدق 
اأنها ت�صكل مراآة �صافية لما يدور  تعمقنا في تقري ال�صورة في كل ع�صر لوجدنا 
بو�صوح  راأينا  الحديث  ع�صرنا  اإلى  و�صلنا  اإذا  حتى  الن�ص،  حول  من  الحياة  في 
كيف ا�صتطاع الن�ص المعا�صر اأن ي�صتجيب لمعطيات تقنية ربما لم ت�صبق. وبالطبع 
فاإن من الطبيعي اأن نتوقع اأن نجد ن�صًا مختلفًا يقدم �صورة �صعرية متميزة تقب�ص 
من وهج المحيط الذي نبتت حوله التجربة ال�صعرية، لنرى الن�ص وقد تقاطع مع 
التقنية ب�صورة الفتة، و�صكل معها محورًا لعمل �صعري مختلف؛ اإْن في اإنتاج الن�ص 
الذي يبداأ من موؤثرات التقنية التي ت�صتثير حركة االإبداع اأواًل، واإْن في بنيات الن�ص 
اال�صتخدامات  في  المعا�صرة  التقنية  مع  ظاهرًا  تجاوبًا  منها  نجد  التي  الداخلية 
على  مبا�صرة  ب�صورة  تتكئ  �صعرية  �صور  بناء  في  ت�صهم  التي  وال�صورية،  اللغوية 
اآليات وتقنيات مثل ال�صور الت�صكيلية وال�صور ال�صوئية، والتلفازية، اإلى غير ذلك 
مما تف�صل فيه هذه الدرا�صة. ولعل تعدد �صفرات التوا�صل بين المبدع والمتلقي عبر 
الو�صائط المعا�صرة يوؤكد لنا اأنه  اأ�صبح للتقنية ا�صتعاراتها التي ت�صبه طرائق اللغة 

الف�صل الأول:

بناء ال�ضورة ال�ضعرية املعا�ضرة من التقليدية اإىل التقنية
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لال�صتعارة المجازية ولكنها تنطلق من عمق التقنية كما يقول مايكل ديوتوزو�ص)1(، 
هنا  ولعلي  المعا�صرة.  الفنية  لالأعمال  والبناء  الت�صكيل  في  فعال  ي�صكل  باعتباره 
الف�صل،  الحديث عنها في هذا  اأود  التي  التقنية  ال�صور  اأن من  اإلى  ابتداء  اأ�صير 
مايعرف بال�صورة المونتاج التي ت�صتخدم الو�صائط المتعددة )Multimedia( التي 
»تتاألف من جزاأين؛ االأول Multi اأي التعدد، وكلمة media وهي ال�صق الثاني، وت�صير 
اإلى الو�صائط الفيزيائية الحاملة للمعلومات مثل االأ�صرطة اأو الورق. والعبارة كاملة  
المعلومات  يوفر  الذي  الكمبيوتر  برمجيات  من  �صنف  اإلى  ت�صير   Multimedia

حيث  والحركة«)2(؛  والفيديو  وال�صورة  الن�ص  مثل  مختلفة  فيزيائية  باأ�صكال 
يدعم الن�ص ال�صعري - اإ�صافة اإلى معطيات ال�صورة المعهودة - بال�صور ال�صوئية، 
لتحقيق  �صعي  ال�صورية، في  االأن�صاق  تلك  القائم على تحريك  ال�صوتي  والمونتاج 
التفاعلية التي تعد في راأي الدكتورة فاطمة البريكي »فكرة م�صتركة بين االأدب في 
التفاعلية  ال�صفة  اأكدت على  التي  الحديثة،  النقدية  والنظريات  االإلكتروني  طوره 
اأمر يت�صع مجال تناوله، ويمثل هذا الف�صل والف�صول  للعملية االإبداعية«)3(. وهو 
التحوالت  تلك  لمتابعة  اأخرى  ينتظر جهودًا  الذي  النقدي،  التالية جزءًا من همه 

التي اأ�صبحت جزءًا مهمًا من بناء الن�ص المعا�صر وتلقيه.

)1(  ثورة لم تنته، ترجمة م�صطفى اإبراهيم فهمي، مركز درا�صات الوحدة العربية، �ص 87.
)2(  انظر: الو�صائط المتعددة، محمد ح�صين واآخرين، الطبعة العربية، االأردن، دار اليازوري، 2004م، �ص 15.

)3(  فاطمة البريكي، مدخل اإلى االأدب التفاعلي، ط 1، لبنان والمغرب، المركز الثقافي العربي، 2006م، �ص 45.
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)1(  انظر: عبدالحميد جيدة، االتجاهات الجديدة في ال�صعر العربي المعا�صر،ط1، بيروت، موؤ�ص�صة نوفل، 1980م، 
�ص 315. 

)2(  �صبحي الب�صتاني، ال�صورة ال�صعرية في الكتابة الفنية، ط 2، بيروت، دار الفكر اللبناني، 1998م، �ص 22.
انظر: اأحمد ب�صام �صاعي، ال�صورة بين البالغة والنقد، ط 2، المنارة، 1984م، �ص 37.  )3(

التكوينية  معطياتها  في  كبيرًا  تطورًا  المعا�صرة  ال�صعرية  ال�صورة  �صهدت    
والفنية بفعل عوامل متعددة تت�صل بال�صاعر والق�صيدة والمجتمع؛ ولعل من اأهمها 
التجربة  في  ال�صاعر  وت�صتثير  ال�صورة  ت�صنع  التي  الم�صاهد  وتعدد  التقنية  عامل 
الحديثة؛ فلم تعد ال�صورة الطبيعية المجردة هي �صيد الموقف، بل ان�صافت لها 
ال�صورة ال�صناعية، وتعددت تبعًا لذلك الم�صادر التي تكّون ال�صورة في الن�ص؛ 
فاأ�صبحت ب�صرية و�صمعية، واأ�صبحت ال�صورة ال�صعرية تقع بين عدة �صور حديثة؛ 
الفنية  ال�صورة  وهناك  ال�صينمائية)1(  واالأ�صرطة  الفوتوغرافي  الت�صوير  فهناك 
تلك  مع  يتعامل  الناقد  واأ�صحى   ،)Multimedia( المتعددة  والو�صائط  الت�صكيلية 
اإذ لم تعد تقف عند تلك  اللغة«)2(؛  ال�صورة بح�صبانها عمال يمثل »ا�صطرابًا في 
الحدود التي ر�صمتها لها القواعد البالغية القديمة المتمثلة في ال�صورة البيانية 
فح�صب، بل ات�صعت هذه الحدود لت�صع ال�صورة البالغية الجزئية �صمن »الم�صهد 
الكامل حتى غدت ال�صورة الواحــدة م�صهدًا ي�صتوعب عدة اأطراف وعدة عالقات 

وعدة اأنواع من ال�صور الجزئية«)3(.

املبحث الأول:

مدخل اإىل حتولت ال�ضورة ال�ضعرية املعا�ضرة
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ونود اأن ن�صير اإلى اأن تطور ال�صورة ال�صعرية المعا�صرة ال يعني بالطبع انعدام 
ا�صتخدام ال�صورة التقليدية وتوظيفها، التي تعتمد على العنا�صر البيانية المعروفة 
من )ت�صبيه، وا�صتعارة، وكناية(، تلك التي يكون منها ال�صاعر �صورًا معهودة نجد 
ح�صورها في التجربة المعا�صرة، حتى عند �صعراء عرفوا باتجاهاتهم التحديثية، 
ويكتبون ن�صو�صهم على اإيقاعات جديدة؛ حيث نرى �صورًا تتكئ على الت�صبيه قد 
تبقى في دائرة المعهود الذي ال يبعث على االإدها�ص اأو المختلف، كالذي نجده في 

مثل قول غازي الق�صيبي على ل�صان طيار عربي:
قبل عامين كان يعبر �صيناء

�صقيقي.. وكنت اأبكي كطفل)1( 
اأو اأمثلة اأخرى كثيرة ترد عند ال�صعراء، مثل :

 لأني كالغيث في ال�صحراء
قبل الموعد)2(

اأو �صورة مثل:
- طاعمو كرمنا كالجراد)3(

ببكاء  بكاءه  المعا�صر  ال�صاعر  فيها  ي�صبه  التي  الب�صيطة  الت�صبيهات  هذه    
معهودة  ت�صبيهات  الجراد،  فيها  به  الم�صبه  ياأتي  اأو  بالغيث،  اإتيانه  اأو  االأطفال، 
اليقدم ال�صاعر فيها بعدًا جديدًا. ولي�ص االإ�صكال في كونها قديمة، ولكن معالجة 
ال�صعراء لها - كما راأينا - خلـت من االنطالق بها اإلى اأفق ما. فهي ت�صبيهات ح�صية 

و�صطحية.
.409 1987م، �ص  )1(  المجموعة ال�صعرية الكاملة، ال�صعودية، طبعة تهامة للن�صر،  

حمد الزيد، حروف على اأفق االأ�صيل، ط 1، جدة ، مطابع دار البالد، 1983م، �ص 26.  )2(
ح�صن القر�صي، عندما تحترق القناديل، ط 2، بيروت، دار العودة، �ص 90.  )3(
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على اأن ال�صاعر قد يتكئ على معطيات ال�صورة التقليدية، بيد اأنه يقدم �صوًرا 
اأكثر حيوية؛ فغازي الق�صيبي مثاًل في )الموت في حزيران( يلجاأ اإلى بع�ص ال�صور 

الجزئية الحركية،  كالذي يبدو في الت�صبيه البليغ الذي �صقطت اأداته في قوله :
لم اأمت بعد.. ل تزال �صفاهي جمرة)1(

ومثل ذلك من ت�صبيهات اأحمد قران في ق�صيدته )غياهب الظماأ(، كقوله:
ال�صوت ال�صادر في عمق الأكوان

�صدى
وظالل الموت ..  ردى)2(

�صعيد  بن  كما عند �صالح  رامزة،  م�صاحة  الت�صبيه  ال�صعراء  بع�ص  يمنح   وقد 
عبداهلل  اأبي  ق�صة  اإلى  رامزًا  يقول  اإذ  )هرمجدوه(؛  ق�صيدته  في  الزهراني 

ال�صغير، اآخر ملوك االأندل�ص:
كلنا في طور »�صينين« بكينا

مثلما يبكي الرجال)3(

   لعلنا نالحظ في النماذج ال�صابقة اأن ال�صعراء يعتمدون على معطيات ال�صورة 
الماألوف  يتفاوتون في تقديم �صور تنق�ص  الت�صبيه، لكنهم  التقليدية، وعلى مكون 

الذهني عند المتلقي، وتحقق بال�صورة بعدًا مده�صًا.
*  *  *

.406 )1(  المجموعة ال�صعرية الكاملة، �ص 
)2(  دماء الثلج، ط 1، جدة، اإ�صدار نادي جدة الثقافي االأدبي، 1998م، �ص 47.

)3(  ف�صول من �صيرة الرماد، ط1، الق�صيم، من اإ�صدارات نادي الق�صيم االأدبي، 1999م، �ص 9.
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 ولعلنا نحاول هنا، اأن نقارب بين عدة اأ�صكال من ال�صور التي ت�صكل جزءًا مهمًا 
ال�صعرية  ال�صورة  بين  التمازج  لنك�صف عمق  العربية  ال�صعرية  التجربة  من حركة 
ومعطيات ال�صورة التقنية في تقاطعاتها المختلفة، من خالل حديثنا عن تداخالت 

العمل ال�صعري مع ال�صورة الت�صكيلية والفوتوغرافية، والتلفازية.
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)1(  جرى العرف اأن العمل المن�صور يعر�ص على االأديب ليقوم بمراجعته في �صكله النهائي قبل ن�صره، وي�صمل ذلك 
ما يو�صع من ر�صوم ت�صكيلية اأو �صور فوتوغرافية م�صاحبة للعمل.

واأ�صبح  هنا،  واأحاول  المعا�صر،  الن�ص  في  ال�صعرية  ال�صورة  مداخل  تعددت 
الت�صكيلية  واللوحات  ال�صور  وجود  باأهمية  يقين  على  كالهما  والمتلقي  ال�صاعر 
الفنية الم�صاحبة للعمل ال�صعري)1(؛ حيث نرى الدواوين المعا�صرة تعنى بال�صورة 
الت�صكيلية والفوتوغرافية اإلى اأق�صى مدى، وهو ما يدل بطريق اأو باآخر على وعي 
بقيمة ال�صورة ودورها ودالالتها المتعددة في العمل. وال ن�صتطيع، بالطبع، اأن نقطع 
عنها �صفة ال�صورة، فهي �صور ت�صهم كما الن�ص في دعم ت�صورات التلقي، وتحفر 
في ذاكرة المتلقي �صورة مركبة اأكثر تاأثيرًا من الكلمة المفردة. و�صحيح اأنها ربما 
تقدم  افترا�صات جاهزة  بما تطرحه من  المتلقي  التفكير عند  اأن�صاق  بع�ص  تغلق 
كحيثيات للتلقي، لكنها بالمقابل تفتح اآفاقًا لتلق للن�ص اأبعد تاأثيرًا. ومن جهة اأخرى 
المعا�صر  ال�صعري  للن�ص  الم�صاحبة  الت�صكيلية  واللوحات  ال�صور  بع�ص  تمار�ص 
فكرة ال�صباق التنا�صي اإن �صحت الت�صمية، فبع�ص ال�صور اأو المقاطع اأو اللوحات 
الفنية، ذات قيمة فنية عالية ولفنانين محترفين، ومقاربتها للن�ص ت�صهم في تعزيز 
الداللة من ناحية، لكنها بالمقابل تدخل المتلقي في �صباق تنا�صي ربما تتفوق فيه 

املبحث الثاين:

ال�ضورة الت�ضكيلية وال�ضوئية يف العمل ال�ضعري املعا�ضر
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بع�ص ال�صور واللوحات الفنية على الن�ص نف�صه، واإن كانت مح�صلة التاأويل تخدم 
المتلقي في بناء وعيه المتطور لدالالت الن�ص وماحوله.

)1(
بدقة  يختارها  ت�صكيلية،  �صورة  اإلى  يعمد  من  فمنهم  ذلك؛  اأ�صكال  وتتعدد 
لتتحرك في مدى الديوان بدءًا من غالفه، ويحركها ال�صاعر من غالف الديوان اإلى 
نهايته كاأر�صية لكل ن�صو�صه؛ كالذي نجده في ديوان �صالح الزهراني، )�صتذكرون 

ما اأقول لكم (؛ الذي جاء بناء غالف ديوانه الخارجي على النحو التالي:

�صكل )1( نموذج على ح�صور ال�صورة الت�صكيلية على غالف ديوان ال�صاعر �صالح الزهراني
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لالتجاه  ينتمي  ت�صكيلي  عمل  الديوان  لعنوان  الم�صاحبة  الت�صكيلية  وال�صورة 
التعبيري/ الرمزي، واللوحة معبرة تمامًا عن عنوان الديوان، بداية من العين التي 
ترقب الزمن/ ال�صاعة، في داللة رمزية اإلى اأنه �صياأتي اليوم الذي ينقد فيه االآخرون 
اأقوالكم واأفعالكم، الأن التاريخ ي�صجل االأحداث باأدق تفا�صيلها، والفنان ا�صتح�صر 
رمزًا يدل على فتح االأبواب المغلقة لكنه اأهمل المفتاح، وهذه اإ�صارة جيدة اإلى اأنه 

لم يحن الوقت بعد لفتح المغلق)1(. 
ثم نراه يجعل ال�صورة التي تمثل خلفية لعنوانه، وتمثل حركة الزمن المتقاطعة، 
التي  ال�صعرية  ن�صو�صه  لكل  واأر�صية  خلفية  لت�صكل  الديوان؛  غالف  من  تن�صحب  
كتبها في الديوان. ون�صرب نموذجًا على ذلك من ن�صه »لغة خارج االأبجدية« الذي 
يتقاطع في اأفكاره مع دالالت الزمن في ال�صورة الت�صكيلية والعنوان العام للديوان 

عّبر عنه بقوله:
من بزوغ النك�صة الأولى لموت النك�صة الأخرى 

ومن ن�صف المطارات اإلى ق�صف الح�صوِن 
كنُت اأ�صكو من ت�صاري�ص ال�صعارات ومن مّد الفراغات 

ومن خيل الطنيِن 
كنُت »يا مغلقة العينين« مفتوحاً على الروؤيا �صباحاً

خارجاً من ودق اأبياتي َفماً حراً، حماماً م�صرجاً 
بالنور والنار على »�صالل طيِن«

وعلى ذات القروِن 
وعلى مدخل جرحي اأوقفوني 

  ،2 ط  الم�صرية،  المعارف  دار  الحديث،  الفن  في  اتجاهات  عطية،  محمد  مح�صن  االتجاه:  هذا  حول  انظر    )1(
1993م، �ص 127-119. 
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قروؤوا وجهي وكفي 
نب�صوا اأبيات �صعري 

ك�صفوا حتى جفوني 
حددوا عمق الزوايا في عيوني 

قّلبوني
ومع دقة هذا الفح�ص لّما يعرفوني

 ...
قلُت :غي�ص الوقُت 

ل تنفعلوا ..هاكم �صكوني!!!!)1( 

)1(  �صالح �صعيد الزهراني، �صتذكرون ما اأقول لكم، ط 1، من من�صورات نادي جازان االأدبي، 1999م، �ص 36-34.

�صكل )2( نموذج على تقاطع الن�ص وال�صورة عند ال�صاعر �صالح الزهراني
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ال�صاعر هنا تحرك في ن�صج �صوره ال�صعرية في النموذج ال�صابق  معتمدًا على 
حركة الزمن التي تبدو عاماًل م�صتركًا بين ال�صورة الت�صكيلية والعمل ال�صعري ؛حيث 
يتحدث الن�ص عن النك�صات التي مرت على اأمته، وهي تتقلب من نك�صة الأخرى في 
ينطق  اأن  الل�صان  معها  ي�صتطيع  ال  �صارمة  رقابات  اإلى  يتجه جهدها  الذي  الوقت 
على  وال�صمت  ال�صكون  التزام  اإلى  ال�صاعر  يدفع  مما  العوار؛  عن  بحرية  يعبر  اأو 
االألم )هاكم �صكوني(، وتنعطف بعد ذلك روؤية الن�ص لتذّكر عنوان الديوان الذي 
يجزم فيه ال�صاعر قباًل اأنه �صياأتي اليوم الذي يتذكرون راأيه: )�صتذكرون مااأقول 
لكم( والعنوان ي�صتح�صر اأبعاد الن�ص القراآني الذي يقول اهلل تعالى فيه على ل�صان 

موؤمن اآل فرعـــون: {ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک 
ک})1(، وكاأن ال�صاعر يتنباأ بما �صيكون، فهناك مجاذبة ظاهرة في تكوين 
ال�صورة بين العنوان المتنا�ص مع االآية القراآنية والعمل الت�صكيلي والن�ص ال�صعري 

؛كل ذلك دعم للروؤية التي اآمن بها ال�صاعر .

)2(
وياأخذ التالقي بين ال�صور الت�صكيلية والن�ص ال�صعري المعا�صر اأبعادًا تكوينية 
اأخرى عند ال�صعراء، حيث نرى منهم من يجعل مجاذبة لطيفة بين ال�صورة والن�ص 
الديوان  غالف  على  ت�صكيلية  ب�صورة  ال�صعري  لعمله  تدعيمه  خالل  من  ال�صعري 
مع معطيات  يتجاذب  ن�صًا  للديوان  الخلفي  الغالف  على  يجعل  تراه  ثم  االأمامي؛ 
ال�صورة التي و�صعها على غالف الديوان االأمامي؛ كالذي فعله غازي الق�صيبي في 
ديوان )مرثية فار�ص �صابق( حيث نرى على الغالف االأمامي �صورة تحمل ت�صظيات 
فكرية تعبر بو�صوح عن ت�صورات ال�صاعر الفكرية اإثر حرب الخليج في اأغ�صط�ص 
الخلفي  الديوان  غالف  على  و�صع  الذي  والن�ص  الغالف  و�صورة  2000م،  عام 

يتعا�صدان في نقل روؤية ال�صاعر عن االأحداث، حيث جاءت بهذه ال�صورة:
)1(  �صورة غافر، اآية 44. 
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�صورة الغالف االأمامي لديوان )مرثية فار�ص �صابق(

اأن  ونالحظ  النموذج،  ت�صظي  يمثل  الق�صيبي  لديوان  االأمامي  الغالف  �صورة 
ب�صيف،  ُفلق  وقد  وت�صوره  باالأخاديد،  مليء  �صنم  �صكل  على  �صاغه  قد  الت�صكيلي 
وينزف كعالمة على بداية النهاية، وفي الن�ص ال�صعري ي�صور النموذج ذاته حامال 

ً�صيفًا، يرتد اإلى اأعماق الذات التي كان يجب اأن يدافع عنها .
  وباإزاء هذه ال�صورة في البعد الخلفي للديوان نجد ال�صاعر يجتزئ من الديوان 
اأبياتًا مكتوبة بخط اليد، وهي من  ما يتنا�صب تمامًا مع هذه ال�صورة، حيث نجد 
ال�صعري،  لمجموعه  عامًا  عنوانًا  جعله  الذي  �صابق(؛  فار�ص  )مرثية  عنوانه  ن�ص 
اأن  وي�صبه  تمثيل،  اأ�صدق  ال�صاعر  روؤية  يمثل  الراأي  باأن  اآخر  ت�صي من طريق  وهي 

يكون توقيعًا على الراأي بخط يده:

�صكل )3( نموذج ال�صورة الموازية والن�ص ال�صعري على غالفي ديوان )مرثية فار�ص �صابق( لل�صاعر غازي الق�صيبي
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�صيفنا كنت ؟! .. تاأمل �صيفنا
كيف اأهدى قلبنا الجرح العميقا؟!

درعنا كنت؟! .. وهذا درعنا
حربة في ظهرنا �صبت حريقا

جي�صنا كنت ؟! اأجب يا جي�صنا !
كيف �صيعت اإلى القد�ص الطريقا ؟

)3(
لت�صكل  ال�صعري،  ن�صه  اإلى  مدخاًل  الدالة  ال�صورة  يجعل  من  ال�صعراء  ومن 
تعميتها  ي�صهم في  اأوقد  المتلقي،  لدى  الداللة  تو�صيع وعي  ي�صهم في  موازيًا  ن�صًا 
اأحيانًا،كالذي نجده في ديوان )�صظايا الورد( لعائ�صة جالل الدين؛ حيث جعلت مع 
كل ن�ص �صعري �صورة تجريدية قد ال تت�صل بمعطيات الن�ص مبا�صرة، لكنها تت�صل 
باتجاهه العام؛ فالن�صو�ص ال�صعرية رامزة، فنا�صبت ال�صورة التي �صاحبت الن�ص 
ال�صعري هذا التوجه، ون�صرب نموذجًا على ذلك بن�ص جعلت عنوانه )الحياة ف�صل 

واحد( حيث نجد الن�ص الب�صري)1( على النحو االآتي:

كتاب:  في  الن�صيري  كاآمنة  الباحثون  ا�صتخدمه  وقد  الت�صكيلي،  الفن  مع  التعامل  في  �صائعا  اأ�صبح  الم�صطلح    )1(
مقامات اللون مقاالت وروؤى في الفن الب�صري، �صنعاء، وزارة الثقافة، 2004م.
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بينما نجد من الن�ص ال�صعري الم�صاحب :
واأنا فيه كَذْوٍب في ان�صهارات ال�صفق

التحام واغتراب
واكتناف لل�صباب

واجتراح للغياب
وهموم وا�صطراب
وانطالق للعذاب

ي�صتميل العمر ق�صراً نحو اأفالك اليباب)1( 

)1(  عائ�صة جالل الدين، �صظايا الورد، ط 1، 2002م ، �ص 21-24. والر�صوم للفنان فايز الحارثي. 

�صكل )4( نموذج ال�صورة الت�صكيلية الم�صاحبة لعناوين ال�صاعرة عائ�صة جالل الدين
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)4(
ومن ال�صعراء من يجعل ال�صورة مقابل ن�صه ال�صعري لت�صكل بعدًا يك�صف اأبعاد 
الداللة ، كنموذج ال�صاعر  اإبراهيم �صعابي في ن�ص: )ورقة من اأحزان جنوبي(، 

التي يقول فيها:
لــــــــــــالآه فـــــعـــــل الــــنــــ�ــــصــــل فـــــــي جـــنـــبـــاتـــي

ولـــــهـــــا ا�ــــصــــتــــعــــال الــــــنــــــار فــــــي نـــبـــ�ـــصـــاتـــي 
ــــــك دمـــــــيـــــــة مـــــهـــــجـــــورة  ــــــت ــــــي اأنـــــــــــــا مــــــــا اأت

كـــــــــي تـــــــهـــــــزئـــــــي بــــــتــــــحــــــولــــــي وثــــــبــــــاتــــــي 
اأنـــــا مــــن عـــيـــون الـــ�ـــصـــاد اأقـــبـــ�ـــص �ــصــمــعــتــي

كلماتي)1( فــــــي  الأحـــــــــــــالم  واأداعـــــــــــــــب 
وهي تظهر ب�صورة متقابلة في العمل ال�صعري بهذا ال�صكل: 

)1(  من �صظايا الماء، ط1، جازان، من�صورات نادي جازان االأدبي، 2001م. واللوحات الداخلية للفنان خليل ح�صن.

�صكل )5( نموذج ال�صورة الت�صكيلية المقابلة للن�ص ال�صعري عند ال�صاعر اإبراهيم �صعابي
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 ونالحظ اأن »البو�صلة ت�صير اإلى ال�صمال اأو الجنوب، وبقايا حطام قارب تائه، 
وطائر يحلق بعيدًا عن الغرق، ثالوث رمزي اأراد من خالله الت�صكيلي اأن يعبر عن 
اإلى  تحيلنا  قد  التي  »البو�صلة«  المر�صومة  واالتجاهات  القيود،  عن  بعيدًا  الحرية 
الطائر/ اأن  واأعتقد  يبني.  مما  اأكثر  يهدم  مفرو�ص  واقع  ربما  اأو  م�صدود،  طريق 
الحرية في الن�ص الب�صري الت�صكيلي يتجاوب كثيرًا مع معطيات الن�ص ال�صعري في 
�صورة �صعرية ت�صكيلية �صريالية ت�صور االأحالم الممو�صقة بعيدًا عن االإيقاع الرتيب 

لواقع ممل يرف�صه االإبداع«)1(.
اأن الرابط هو  اإذا راأينا  اإال  والن�ص قد ال يتجاوب مع ال�صورة الرامزة تمامًا 
االأ�صود  بلونه  الحزين  الطائر  نرى  والن�ص، حيث  ال�صورة  ي�صود  الذي  الحزن  جو 

يتحرك من و�صط الركام في محاولة االنعتاق، لكنه يبقى اأ�صيرًا لدائرة مغلقة.
يفيد  ال�صعرية  ال�صورة  لمفهوم  ال�صابقة تطورًا ظاهرًا  النماذج  راأينا في  لقد 
من طاقات الفن الت�صكيلي، والت�صوير ال�صوئي، وراأينا ال�صاعر ذا روؤية بعيدة في 
ال�صعرية  عناوينه  مع  تارة  فيوظفها  المتعددة،  ال�صورة  اأبعاد  بين  التالقي  وعي 
داخل الديوان ال�صعري، وتارة مع ن�صه مبا�صرة، واأخرى يجعلها تتوازى على غالف 
الديوان في التعبير عن روؤية العمل وتوجهه. وكل ما �صبق يوؤكد �صعوبة درا�صة ال�صورة 

ال�صعرية المعا�صرة بعيدًا عن المعطيات الحاملة للتجربة االإبداعية المعا�صرة.

)1(  الراأي هنا، قراءة للناقد الت�صكيلي علي مرزوق. وانظر في تف�صيل  االتجاه الت�صكيلي ال�صريالي: �صارة نيوماير، تعريب 
 .194-182 1984م، �ص  2، لجنة التاأليف والن�صر،  رم�صي�ص يونان ،ق�صة الفن الحديث، �صل�صلة الفكر المعا�صر 
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ي�صهد ع�صرنا الحديث عدة �صراعات تلقي بظاللها على المنتج االأدبي، بما 
الذي قد يكون بال �صك  الن�ص  باأثرها في �صناعة  نوؤمن  اأن  اإال  ن�صتطيع  يجعلنا ال 
متجاوزًا لمعطيات ال�صورة التقنية، لكنها تبدو موؤثرة فيه اإلى درجة كبيرة، وذلك 
اإْن في  تعنيه داللة االختالف؛  الحديث ع�صرًا مختلفًا بكل ما  اأمر يجعل ع�صرنا 
في  المعا�صرة  التقنية  ت�صهم  اإذ  الفني؛  الطرح  م�صتويات  في  واإْن  الن�ص  �صناعة 
ال�صور  من  لكثير  ومدارًا  لالإبداع،  مهمًا  م�صتفزًا  باعتبارها  ال�صعراء  على  التاأثير 
هزت  التي  مثاًل  الدرة  محمد  ا�صت�صهاد  فاأحداث  ال�صاعر.  ين�صجها  التي  ال�صعرية 

�صمير العالم، ت�صدر عن �صورة تقنية التقطها الم�صور طالل اأبو رحمة: 

املبحث الثالث:

ال�ضورة التلفازية والعمل ال�ضعري

�صكل )6( �صورة اأطالل اأبو رحمة الأحداث مقتل محمد الدرة
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 تلكم ال�صورة حركت العمل االإبداعي المعا�صر بما يمكن اأن يكّون �صفرًا اإبداعيًا 
على  للتدليل  ونكتفي  ال�صعري؛  للعمل  ال�صورة  هذه  �صناعة  اأبعاد  لنا  يوؤكد  كبيرًا، 
ذلك بنموذجين �صعريين تما�صا مع الحدث وعبرا عنه بفعل �صعري مواٍز؛ فال�صاعر 
عبد الوهاب اآل مرعي له ديوان جعل عنوانه ذات الحدث: )الدرة قتله اليهود اأم 
قتلهم(، وهو يبدو من خالل العنوان يتما�ص ب�صورة مبا�صرة مع تلك ال�صورة، وهو 
يو�صح في ن�صه )جدتي والر�صا�ص التافه( اأنه التقط ن�صه و�صوره الم�صاحبة من 

تقنية )التلفاز()1(، يقول:
دمعة عذراء غطت محجري

عندما ..
قالت لأمي جدتي:

»يا فاطمة :
ما الذي يجري .. وفيم الفرقعة ؟!
ارفعي الأ�صوات في التلفاز اأكثر ..

 ....
وم�صى ال�صاعر ي�صرد االأحداث من م�صدرها ذاك:

وابتدا قول المذيع :
لب�صاً �صوتاً حزيناً ربما من دون ريق: 

- هاهو الأق�صى..
وهذي القد�ص اأر�ص الملحمة 

 ...
التلفاز  1928م  وعام  ب�صيط،  ميكانيكي  تلفاز  جهاز  اأول  1926م  عام  بيرد  لوجي  جون  االأ�صكتلندي  اخترع    )1(

الملون. وفي نف�ص العام تمت اأول عملية بث للتلفاز عبر المحيط من لندن اإلى نيويورك.
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 وهناك،...
ها هو الطفل محمد ...هاهو )البرميل( ي�صهد 

اأّن كف ال�صْلم خانت..
من دماء الغدر �صارت 

منتنة)1(
هي  التلفازية  فال�صورة  التلفاز؛  من  ابتداء  الحدث  يلتقط  هنا،  ال�صاعر 
م�صاهداته  وفق  ي�صيره  ال�صعري  ون�صه  عمومًا،  ولديوانه  لن�صه  االأ�صا�ص  المحرك 
الأحداث مقتل الدرة، ونرى �صورًا �صعرية منبثقة عن ال�صورة التلفازية كم�صهد توقع 

ال�صراخ ومحاولة ا�صتنجاد الطفل واأبيه:
 وهناك...

ها هو الطفل محمد ... ها هو )البرميل( ي�صهد
   ولئن دللنا في النموذج الما�صي على تاأثر ال�صاعر في عمله ال�صعري بمعطيات 
اأثقلته التقريرية التي ا�صتطاع ال�صاعر  اأن تعامله الفني مع الحدث قد  اإال  التقنية 
اأن يتجاوزها رغم  ِقْبلُتنا واالإمام الحجر(  جا�صم ال�صحيح في ن�صه )االنتفا�صة 
طول ن�صه ال�صعري. فقد انطلق من الم�صاهد ذاتها، لكنه اأبعد فنيًا، وانطلق بعمق 
ومبتعدًا  تارة  االأحداث  من  مقتربًا  االإبداعية،  الن�ص  معطيات  وتفتيق  تحرير  في 
عنها تارة اأخرى في تق�ص لل�صور ال�صعرية الموازية لتلك ال�صورة. وقد مالأ الن�ص 
بعدة �صور �صعرية تتحرك في مدى التجربة، لكّن الذي يهمنا هنا، هو هذه ال�صورة 
التي ت�صكل انبثاقًا ظاهرًا ونثرًا للم�صهد التلفازي - وال�صورة في �صكل )7( دليل 

عليه - حيث �صاغها �صعًرا ، يقول:  

)1(  الدرة قتله اليهود اأم قتلهم، ط 1،  دم�صق، موؤ�ص�صة الر�صالة، بيروت، 1422هـ/2001م، �ص 28-11.
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كان ) محمُد( حقال ًَي�صعُّ الَطَرْب
كلَّما َفَتَحْت نخلٌة جيَبها

وراأى �صدَرها عارياً
فا�َص من �َصَفَتْيِه الُرَطْب

فجاأًة .. 
�صقَّ نْهُر الأزيِز �صلوَع الف�صاِء

و�صالْت غيوُم الر�صا�صاِت .. 
راَح )محمُد( َيْنَد�صُّ في غنوٍة من اأغاني الطفولِة

لِكنَّما َقْلُبُه لم َيَزْل في الطريق
ْخِط . .  وا�صتوى واقفاً بيننا كامَل ال�صُّ

.............................
حينما انحدَرْت َقاذفاُت )يهوذا( على عربات الأ�صاطيِر

ْت على روِحِه الحقَل بالطلقاِت الجبانِة �صدَّ
ُم جغرافيا الروِح ..  ظنَّاً باأنَّ الح�صار يحجِّ

ُط كلَّ الن�صائِم راحْت تم�صِّ
زعماًباأنَّ المناظيَر تفت�صُّ �ِصرَّ العقيدِة .. 

لكنَّما ن�صمٌة من بناِت النَدى
�صربْت روَحُه البكَر واندلَعْت من ثقوِب الق�صْب..)1( 

وعند النظر نرى اأن ثمة تعالقًا ظاهرًا بين ال�صورة ال�صعرية وال�صورة التقنية 
تمثل في االآتي:

)1(  ديوان ظلي خليفتي عليكم، ط 2، 2003م ، �ص 52-50.
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اأوًل - ا�صتخدام التلوين حيث نرى في الن�ص عدة األوان، ونالحظ اأن اللونين  
الن�ص  اأن  نرى  وبالمقابل  واالأزرق؛   االأبي�ص  اللونان  هما  الن�ص  في  الطاغيين 
اأهمها بال �صك اللون  ال�صعري يوظف اللون االأبي�ص واالأزرق ذاتهما واألوانًا اأخرى 

االأحمر المنبثق من تداعيات ال�صورة:
-  )لم يزْل دُمها عالقاً بالر�صيِف،

ُهم ن�صوٌة بالأثيِر تقوُد اإلى اآخر الزرقاْق وتنق�صُ
- اأ�صرَق م�صتعاًل في بيا�ِص الطفولِة

ُد عنه البيا�َص ثمَّ اْنَثَنْيَنا نجرِّ
ِلُنْلِب�َصُه كفناً من اأهازيَج حمراَء

ُكنَّا نحاوُل اأن ندفَن الطفَل دون طفولِتِه ..)1(.
تلبث  ال  الفوتوغرافية  فال�صورة  المعاني؛  وانثياالت  الدالالت  تعدد   - ثانياً 
ت�صتخرج منها اأفقًا دالليًا بتكرار التاأمل فيها، ون�ص جا�صم ال�صحيح طال حتى بلغ 

عدة �صفحات، وكل �صورة �صعرية منها ت�صهد انثياالت داللية مت�صظية .
�صمير  هزت  التي  ال�صورة،  �صهدته  الذي  والعاطفي  الروحي  العمق   - ثالثاً 
العالم كما ذكرنا، في حين اأن ن�ص جا�صم ال�صحيح مملوء بجي�صان عاطفي حمله 

ال�صاعر في روحه وقذفه في قلوب قراء ن�صه في عدد من ال�صور الموازية  .  
التي  المف�صلية  الم�صاهد  من  ال�صورة  فهذه  للق�صية،  ال�صورة  حمُل   - رابعاً 
حركت  الق�صية الفل�صطينية، واأيقظت �صبات العالم اإلى خطورة ووح�صية التعامل 
مع الق�صية من قبل يهود. والن�ص ال�صعري الذي عر�صنا جزءًا منه، محت�صد بعدة 
�صور �صعرية الفتة تنقل الروؤية ب�صورة تجعل من عمله ن�صًا متميزًا على م�صتوى كل 

الن�صو�ص التي تعاطت مع حدث مقتل الدرة.

)1(  ديوان ظلي خليفتي عليكم ، �ص 54-50. 
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روؤية  تمثل  روؤى  تحمل عدة  �صابقًا  البحث  التي عر�صها  ال�صور  تلك  اأن  ونرى 
م�صتوى  ترفع  روؤى  لتطرح  بعيدًا  تحلق  لكنها  التقنية  ال�صورة  تنطلق من  ال�صاعر، 
بعنا�صرها  اللغة  مثير  با�صتخدام  متباينة،  اآماد  اإلى  المتلقي  عند  بالحدث  التاأثر 
المختلفة وبال�صور المتعددة، ولعل في ذلك ما يقدم دلياًل اآخر على �صعوبة درا�صة 

ال�صورة ال�صعرية المعا�صرة بعيدًا عن موؤثرات التقنية المختلفة.
وبعــــد:

فقد حاولت الدرا�صة في الف�صل ال�صابق اإثبات مالمح من التالقي بين الفنون 
المختلفة؛ وهو مجال يحتاج اإلى درا�صات متعددة، والبحث اإذ يقدم نموذجًا على 
الت�صوير  الفني في مجال  واالإبداع  ال�صعري  االإبداع  بين  االن�صيابي  التعاطي  ذلك 
اأطياف الفنون المعا�صرة التي  الت�صكيلي وال�صوئي ليو�صي ب�صرورة المقاربة بين 
ت�صكل حقيقة التجربة ال�صعرية المعا�صرة التي ت�صهد تداخالت اأجنا�صية ظاهرة، 
وقد �صعت الدرا�صة اإلى اإثبات تطور معطيات التعامل النقدي مع االأعمال االإبداعية 
وتوؤكد  الن�ص.   وتحوالت  تتواكب  متطورة  نقدية  اأدوات  اإلى  تحتاج  التي  الحديثة 
الدرا�صة على اأن البقاء على المعطيات التقليدية - )ال�صورة اأنموذجا( -  قد يفقد 

العمل النقدي كثيرًا مما يجب له.
اأن كل ع�صر له �صماته في تكنيك  اأي�صًا دلياًل على  ال�صابق  وقد قدم الف�صل 
الق�صيدة؛ حيث راأينا تجدد ال�صورة بفعل عوامل التقنية كدليل على ذلك، حين 
يلتقط ال�صاعر �صوره ال�صعرية من م�صاهداته الب�صرية للتلفاز مثاًل كمثير للتجربة، 
وكمحرك فعلي لبنيات ال�صورة فيها، ونوؤكد هنا، اأن التقنية المعا�صرة توؤثر بالفعل 
اإلى  االإبداعية  تعامالتها  في  تتجه  التي  المعا�صرة  ال�صعرية  االأجيال  ن�ص  على 

التقنيات المختلفة ب�صورة الفتة ت�صتحق منا التفاتة نقدية مقاربة.
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يهدف هذا الف�صل اإلى درا�صة التحوالت التي ي�صهدها الن�ص ال�صعري المعا�صر 
في ظل التقنيات المتجددة، حيث يتناول اإ�صكالية العالقة بين التقنية والن�ص في 

محورين:
الأول: يعر�ص للتقنيات التي ي�صميها البحث )الالن�صية( وُيق�صد بها معطيات 
�صويًا،  �صعريًا  ن�صًا  يتخّلق  اأن  قبل  الن�ص  اأثرت في ذهنية  التي  المعا�صرة  الحياة 
بما  المعا�صر ورفاهه  االإن�صان  تغيير نمط حياة  المعا�صرة في  التقنية  اأ�صهمت  اإذ 
انعك�ص على الن�ص. وفي هذا االإطار بحث في عدة نماذج ل�صعراء عّبروا عن الحياة 
على  بالتالي  وانعك�صت  الحياة  �صهدتها  التي  التقنية  النقلة  تلك  وعن  الجديدة، 

�صعرنة الن�ص.
الثاني: يقترب اأكثر من تاأثير التقنية على الن�ص ال�صعري، حيث يتناول المبحث 
العالقة الجدلية بين الن�ص والتقنية في تقاطعاتها المختلفة؛ حيث تما�ّص الن�صُّ 
المعا�صر مع التقنيات منذ ظهورها، اإذ راأينا تجاذبات الن�ص مع عدة تقنيات عر�ص 
لها البحث،كتقنية الطباعة واأثرها في �صعر اأمثال ال�صاعر �صعد الحميدين واإبراهيم 
زولي واأحمد قران، وكتقنية االإذاعة والتلفاز والهاتف وتقاطعها مع ن�ص �صاعر مثل 
غازي الق�صيبي وجا�صم ال�صحيح وعبد الرحمن الع�صماوي وح�صن الزهراني. كما 

الف�صل الثاين:

التقنيات الالن�ضية والتعالق التقني مع الن�س، واأثرها يف ال�ضعر املعا�ضر
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تناول البحث تقنيات معا�صرة اأخرى اأفاد منها ال�صاعر ال�صعودي، كتقنية الكتابة 
عند  ح�صرت  التي  واليوتيوب(،  ال�صعرية،  والبطاقات  بوك،  )في�ص  على  ال�صعرية 

�صعراء مثل اأحمد الوا�صل ومحمد خ�صر الغامدي وعبد الرحمن الع�صماوي.
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ال�صعري،  الن�ص  تكّون  التي  الذهنية  العوالم  اإلى  الدخول  البحث هنا،  يحاول 
الذهنية  اال�صتجابة  حيث  من  ال�صاعر،  على  العامة  التقنية  الحياة  تاأثير  بتناول 
عند  الطبعي  من  بات  قد  كان  واإْذ  ن�صه.  على  تاأثيرها  مدى  وبحُث  لتداعياتها، 
النقاد االإيمان بتاأثير البيئة في ال�صاعر، ويدللون على ذلك، وهم على حق، بتاأثير 
ال�صحراء في لغة ال�صاعر الجاهلي مثاًل، وتاأثير الطبيعة ال�صاحرة االأندل�صية في 
في  المعا�صر  ال�صاعر  يحياها  التي  التقنية  االأدوات  تاأثير  فاإن  االأندل�ص،  �صعر  رقة 
ماأكله وم�صربه ومركبه يبدو تاأثيرها اأبعد على المكونات الذهنية والن�صية لل�صاعر، 
اإذ اأثرت تلك الحياة الجديدة على التكوين الذهني لن�صه قبل اأن يتخلق عمُله ن�صًا 
�صعريًا �صويًا؛ فالكهرباء، والغرف المكيفة، وال�صيارات الفارهة - ناهيك عن اأدوات 
نتلم�ص  اأن  قبل  الذهنية  الن�ص  �صناعة  في  بتاأثيرها  األقت  قد   - الن�صية  التقنية 
تاأثيرها على لغة الن�ص و�صوره واإيقاعه بما يفتح اآفاقًا لدرا�صات مو�صعة عن تلك 

التاأثيرات على بنية الن�ص لغة واأدبًا.
وال�صوارع  المركبات  تلك  وهي  الموؤثرات،  هذه  من  طرف  عند  هنا  و�صنقف 
-التي تتمثل فيها �صنعة التقنية المعا�صرة بكافة تجلياتها - والتي انعك�ص تاأثيرها 
الكبير في الن�ص؛ اإذ �صكلت منطلقات، ومناطق �صعرية عّبر عنها ال�صعراء، باعتبار 
في  يوؤثر  اجتماعًيا  وفعاًل  يومًيا  واقًعا  ب�صفتها  ووجدانهم،  وجودهم  مع  تما�صها 

اأرواحهم فيعبرون عنه �صعرًا.

املبحث الأول:

التقنيات الالن�ضية واأثرها يف تخلق الن�س ال�ضعري املعا�ضر



ب�رصيات نقدية

44

روؤية  تحقق  قد  الب�صيطة  ال�صعرية  المناطق  تلك  مثل  اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر 
يوؤكد ناقد  للمنتج االإبداعي، ومنطقة االإدها�ص كما  اإ�صافة  �صعرية مده�صة ت�صكل 
من  اأبكاًرا  المعاني  ب�صيط  من  ت�صنع  اأن  في  تكمن  الجرجاني  عبدالقاهر  مثل 
االأفكار)1( ونتذكر هنا موقف الجاحظ الذي كتب عن الذباب قرابة ثمانين �صفحة، 
ووقف مليًا عند اأبيات عنترة التي قالها في الذباب)2(. اإيمانًا منه باأن حركة الن�ّص 
ال تقف عند حدود، واأن ال�صورة المده�صة للروح قد نجدها في ب�صيط االأ�صياء من 

حولنا اإذا ا�صتطاع �صاعر اأو �صارد ماهر اأن يح�صن ا�صتقبالها.
اإن الجاحظ يثبت هنا اأن مناطق ال�صعرية تتجاوز ب�صاطة االأفكار، التي قد ت�صّكل 
منعطفات �صعرية اإن�صانية مختلفة؛ فواحدة من اإ�صكاالت عملنا االأدبي العربي في 
ع�صور ال�صعر االأولى التي لم�صها الجاحظ بوعي قد ال تت�صل بالتجديد في ال�صكل، 
اإنتاج الدالالت والمعاني. يقول في حديثه عن تجربة عنترة في  قدر ما تكمن في 
و�صف الذباب: »وال ُيعلم في االأر�ص �صاعر تقدم في ت�صبيه م�صيب تام، وفي معنى 
غريب عجيب، اأو في معنى �صريف كريم، اأو في بديع مخترع، اإال وكّل من جاء من 
ال�صعراء من بعده اأو معه اإن هو لم يعد على لفظه في�صرق بع�صه اأو يدعيه باأ�صره، 
فاإنه ال يدع اأن ي�صتعين بالمعنى، ويجعل نف�صه �صريكًا فيه، كالمعنى الذي تتنازعه 
اأحق بذلك  اأحد منهم  اأ�صعارهم، وال يكون  األفاظهم، واأعاري�ص  ال�صعراء فتختلف 

)1(  دالئل االإعجاز، تحقيق محمود �صاكر )ط 3، جدة، مطبعة المدني م�صر، دار المدني، 1992م(. والحديث في 
الر�صالة ال�صافية في وجوه االإعجاز �ص 303، وانظر حول ذات المو�صوع في الدالئل �ص 401.

)2(  االأبيات:

الع�صر )ط1،  المعلقات  19، وانظر �صرحها عند مفيد قميحة،        وهي في ديوان عنترة )بيروت، دار �صادر( �ص 
تحقيق  الحيوان،  كتابه  في  االأبيات  الجاحظ  تناول  وقد   .182 �ص  1991م(  اللبناني،  الفكر  دار  بيروت، 

عبدال�صالم هارون )ط 3، بيروت، لبنان، المجمع العلمي العربي االإ�صالمي، 1969م ( ج 3، �ص 311.

فـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــن كــــــــــــــــل حـــــــــــديـــــــــــقـــــــــــة كـــــــــــالـــــــــــدرهـــــــــــم 
هـــــــــــزجـــــــــــا كــــــــفــــــــعــــــــل الــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــارب الـــــــمـــــــتـــــــرنـــــــم 
فــــــــعــــــــل الــــــــمــــــــكــــــــب عــــــــلــــــــى الـــــــــــــزنـــــــــــــاد الأجــــــــــــــــــذم 

ــــــــــــن ثــــــــــــرة جــــــــــــــــــــــــــــــادت عـــــــــلـــــــــيـــــــــهـــــــــا كــــــــــــــــــل عــــــــــــي
فـــــــــــتـــــــــــرى الـــــــــــــــذبـــــــــــــــاب بـــــــــهـــــــــا يـــــــغـــــــنـــــــي وحـــــــــــــده
غـــــــــــــــــــــــــــــردا يــــــــــــحــــــــــــك ذراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــذراعـــــــــــــــه
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المعنى من �صاحبه... هذا اإذا قرعوه به. اإال ما كان من عنترة في �صفة الذباب؛ 
فاإنه و�صفه فاأجاد �صفته فتحامى معناه ال�صعراء)1(.

وحين نقف في هذا المبحث عند ال�صارع وتقانته في ت�صور ال�صاعر  المعا�صر 
باعتباره �صورة واقعية لنب�ص الحياة الجديدة من حول الن�ص، فاإن من تلك االأهداف 
التي ي�صعى البحث اإلى تحقيقها البحث عن مالمح جديدة ت�صتنطق حركة الحياة 
�صمى  مثاًل  اأكرم  في�صل  فال�صاعر  العربية.  ال�صعرية  في  ماألوفة  غير  منطقة  في 
ديوانه )ال�صوت ال�صارع(، وهي واإن كانت ت�صمية لها اأبعادها ال�صعرية الرامزة، اإال 

اأنه ق�صد اإلى تلك المقاربة بين ال�صاعر وال�صارع، يقول: 
»�صوت ال�صوارع«

مرة قلُت الق�صيدة من هناك
ولم يكن جفن المدينة ناع�ًصا

»�صوت ال�صوارع«
مرة جربت نف�صي

بين اأنفا�ص الذين اأح�صهم
يم�صون في كّل ال�صوارع ..

لم يكن يم�صي معي اإل الر�صيف
ولم يلملْم ما تناثر من تفا�صير وزيف

غير ابن جرح اآخر
نهبت خطاه الدرب في طلب الرغيف)1(  

)1(  الحيوان ج 3، �ص 311.
)2(  ال�صوت ال�صارع )ط 1، الريا�ص، يوليو 2002م(، �ص 106.
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ظاهر اأن ال�صاعر ينتج ن�صه في �صارع الحياة، وقد جعل له ل�صانًا ناطقًا، يعبر 
عند  وثرية  م�صرعة  �صعرية  منطقة  يعد  �صارع  في  يعي�صها  نف�صية  حاالت  عدة  عن 
المبدعين، حيث يمكن للروح ال�صعرية اأن تلتقط منه عدة اأحداث تبعث على ال�صعر، 
الر�صيف  حول  يتجول  وهو  االأفكار  به  �صرحت  حين  هنا،  اأكرم  في�صل  فعل  كما 
في  الدرب  خطاه  نهبت  اآخر  جرح  ابن  �صوى  تفكيره  يقطع  ولم  بجراحه،  م�صغواًل 

طلب الرغيف.
 وليو�صف العارف ن�ص عنوانه )�صرايين المدينة(، يتحدث عن ال�صوارع م�صبهًا 
اإياها بال�صرايين، ذاكرًا في ثنايا ن�صه )المراكب اليابانية، واالأنفاق، واالإ�صارات( 
روح  �صخ  محاولة  من  الماألوف  الذاتي  تكوينها  يمنع  لم  معا�صرة  معطيات  وهي 

�صعرية فيها، يقول:

)1(
ال�صوارع ...

تتمدد عبر المدينة كال�صرايين ..
تربط بين القلب..

وبين الأطراف.
تت�صاءل »الج�صور« الرا�صيات .
اأمام زحف المراكب »اليابانية«
وتغي�ص »الأنفاق« بما رحبت !!
»والإ�صارات« تعلن عن عجزها ..

حين يكتظ ما حولها..
بالعيون الناع�صات ..



فصول في تعالق األدب والتقنية

47

والنيون ..
واأنفا�ص المت�صكعين ..
في »التحلية«!!)1( 

يتعاطى ال�صاعر العارف هنا مع حركة ال�صوارع اإلى درجة ا�صتنفدت فيها تلك 
�صمها  على  حر�ص  لغوية  مفردات  فا�صتخدم  االإيقاعية،  الن�ص  قدرة  الم�صاهد 
ال�صعرية  للروح  تحليق  لمزيد  لبع�صها  المجال  يف�صح  اأن  دون  ن�صه  في  وجمعها 
قوة  فيها  وظف  التي  ال�صعرية  ال�صور  تلك  اإدها�صه  ومنبعث  الن�ص  فجاء  العليا، 
اللغة الت�صويرية  كقوله مثاًل: )وتغي�ص االأنفاق بما رحبت (، مفيدًا من داللة االآية 

الكريمة: {... پ پ پ ڀ ڀ})2(.
وفي مقطع اآخر للعارف نف�صه، يبقى ال�صاعر اأي�صًا في تحريك نب�ص ال�صارع، 
�صاعيًا طاقته الفنية لجمع عدة اأماكن لها بعدها النف�صي عند ال�صاعر، لكن ذلك 
الح�صد  جاء على ح�صاب الم�صاحات الوجدانية التي كان يمكن لل�صاعر اأن يفجر 
ف�صاءات  في  وجعلها  ذكرها،  التي  الم�صميات  تلك  اأن  فالموؤكد  الكامنة؛  طاقاتها 
�صطرية م�صتقلة: )حراء، �صاري، ال�صرفية( كل تلك مناطق مليئة بال�صعر والوجد 
ينقل  اأن  اأراد  الن�ص حين  التي حملها  الفكرة  بقلق  عليها  مرَّ  ال�صاعر  لكن  عنده، 
منها  تئن  التي  ال�صوارع  لتلك  مقيتة  �صورة  ر�صم  محاواًل  متجاوزًا،  همًا  بال�صعر 

الحياة، وهي: 
مك�صوة بالقار ...
لكنها »تبركنت«!!

اأ�صحت لها »نتوءات«
)1(  وعند ال�صباح ال يحمد القوم ال�صرى )ط 1، جدةـ، 2008م(، �ص 7.

)2(  �صورة التوبة، اآية 118.
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ت�صتكي منها المراكب »الأمريكية«!!
اأوجعْت كل �صيء...

فارتمت ..
وانتهت..

بين
وبين !!

في »حراء«..
و»�صاري«..

و»ال�صرفية«!!)1( 
 وفي موقف اآخر نرى ال�صاعر عبد الرحمن ال�صهري ينطلق من ذات ال�صارع، 
المكان،  في  الحياة  حاالت  من  اأخرى  حالة  عن  معبًرا  الجديدة،  اأدواته  ولي�صف 

تقترب اأكثر من وحي ال�صارع الحقيقي، يقول: 
ونحن الذين ن�صاهدهم

ي�صعدون اإلى البا�ص عند الغروب...
�صوف نكن�صهم بم�صابيحنا

ونكّومهم خارج الذاكرة)2( 
وهو الذي نراه في ن�ص اآخر يعبر عن م�صاهد اأخرى في ذلك ال�صارع، معرجًا 

على اأدوات التقنية التي تتحرك عبر االإ�صفلت:
ال�صارع مزدحم بال�صيارات

مّر �صبي ل اأعرفه ...

)1(  وعند ال�صباح ال يحمد القوم ال�صرى، �ص 8.
)2(  اأ�صمر كرغيف، )ط 1، بيروت، الموؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، 2004م(، �ص 15.
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مّرت امراأة...
مّر كثير ممن اأعرف

اأو ل اأعرف،
مرت �صنوات
ال�صارع خال

اإل من �صيارات
ت�صفع وجه الإ�صفلت،

اإل من قدمين تجوبان ال�صارع ...
بحذاء متهالك،

اإل من ثقب في قلبي
ي�صمح بمرور العالم)1( 

  ي�صجل ال�صاعر هنا لحظة �صعرية هي اأقرب ما تكون من نب�ص الحياة، حيث 
في عمق  ال�صاعر  اإذ  العاجية.  االأبراج  تلك  يناأى عن  اإن�صانيًا  �صوتًا  ال�صعر  ي�صبح 

الحياة يعبر عن َمراٍء ُتحدث ثقوبًا في القلب الحي كما يرى.
عن  حديثه  الورد(  بن  عروة  يرا�صل  )علي/  ن�صه  في  الدميني  محمد  ويتابع 
ال�صارع بواقعية ت�صجيلية، متحدثًا عن تلك الدعايات التي اأغرقت المكان، مقارًبا 
بن  �صخ�صية عروة  ا�صتدعاء  العربية من خالل  ال�صعلكة  المكان من حركة  ذلك 

الورد في اأفق �صعري رامز، يقول:
في الطريق اإلى حي »جامايكا«
اأغرقتنا الدعايات عن وجهها

)1(  اأ�صمر كرغيف، �ص 19، 20.
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المختبئ
حيث ت�صطو الكالب خفاء،
وحيث الرياح كتاب درا�صة.

راأيتك ت�صكو اإلى »عروة« حال جامايكا.
الروب التي األب�صتك ثياب الحجاز

فاألب�صتها فقر عروة)1(
  تقدم النماذج ال�صابقة في جملتها �صورة حية ال�صتنطاق حركة �صارع الحياة 
عن قرب وتما�ص، حيث نالحظ حركة ال�صارع في ت�صوير وت�صجيل �صعري يعك�ص لنا 
عناية ال�صعراء هنا باليومي، وهو ما يوؤكده الناقد عادل �صرغام اإذ يقول: »ربما كان 
االهتمام باليومي جزئية اأ�صا�صية الإثبات تحول الوعي من الداخل اإلى الخارج، الأن 

ر�صد اليومي يجعل الذات تدرك اأنه ال وجود لها خارج ال�صياق العام«)2(.
�صورة  وهي  ال�صابقة.  الن�صية  ال�صواهد  خالل  من  ظاهًرا  راأيناه  تما�ص  وهو 
اأن تقترب هي االأخرى من  نجد من�صوبها ينخف�ص قلياًل في نماذج اأخرى حاولت 
نب�ص ال�صارع، لكنها بقيت في الواقع بعيدة عن ت�صوير واقعه، كاأنموذج عبد اهلل 

الخ�صرمي في ن�ص )عاديات(، الذي يقول:
ينتحون بك ال�صارع الوهم

يزدردونك خوفاً
ومن كّل فج عميق يجيئون

بين �صحوب الزمان

)1(  اأنقا�ص الغبطة، )ط 1، االأردن، دار ال�صروق، 1989م( �ص 2624.
2009م(  االختالف،  من�صورات  نا�صرون،  للعلوم  العربية  الدار  الجزائر،   ،1 )ط  ال�صعري،  الن�ص  تحليل  في    )2(

�ص141.
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وبين رفات المكان
تلوحك العاديات
دبيباً من الريح

ت�صاأل من اأنت؟)1( 

ال�صاعر  بحد�ص  الخلفي  ال�صارع  عن  تحدث  الذي  قران  اأحمد  نموذج  ومثله   
المتعالي عليه، الم�صتغرق في روؤيته ال�صعرية:

لل�صارع الخلفي عين ل تنام
واأغنيات �صاغها زوار منت�صف الظهيرة
عن غباء موجع يغتال �صمت الآيبين

اإلى م�صاجعهم
وي�صكن في عواطفهم

مواجعهم
ويحبو فوق ج�صر الوجد

ين�صد ما ا�صتكان من الكالم المر
من بوح النديم اإلى النديم)1(  

  في النموذجين حديث عن ال�صارع، لكنه حديث يتعالى، في واقع حاله، عن 
ال�صارع، ويحوم في ف�صاءات وجدانية مختلفة، وهي روؤية ترتقي �صعريًا، لكن نب�ص 

ال�صارع الحقيقي فيها يكاد اأن يختفي. 

)1(  وجهان للمنفى )ط 1، القاهرة، دار �صرقيات، 2009م ( �ص 53.
)2(  ال تجرح الماء، )ط 1، الكوكب، ريا�ص الري�ص، 2009م ( �ص 122.
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الحياة،كالذي  �صارع  للحديث عن جوانب خفية من  ال�صعراء  يعمد بع�ص  وقد 
حمل  الذي  ديوانه  في  )االأولمبياد(  ي�صعرن  حين   ال�صحيح  جا�صم  ال�صاعر  فعله 
عنوان ن�صه: )اأولمبياد الج�صد(، م�صاوقًا بين االأولمبياد في �صارع الريا�صة وبين 

االأولمبياد ال�صعرية في وعي فني الفت، يقول:
اأحذرك الآن يا )نجد(

اأّل قبيلة تحمي من الع�صق ...
ل خندق يوقف العابرين اإلى القلب...

فا�صت�صلمي للهوى
وتعالي نقيم على ملعب الليل)اأولمبياَد( الج�صْد

تعالي نق�ص �صريط الم�صاء
وقبلتنا �صعلة البدء في المارثون المقامر

حيث ال�صباق �صباق اللذائذ في حلبات الزبد
هي ال�صهوة البكر عداءة في دمي

ما تزال ت�صق العروق
�صعوًدا اإلى لحظة تنتمي لالأبد

واأنا الالعب الأزلي
اأنا فاح�ص الع�صالت الفتية عبر امتحان الجلد

...
ولي زانة من رغائب
ترفعنا خارج الوعي

حيث نخلف قم�صاننا �صرًدا
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كالع�صافير بعد ال�صماء الأخيرة
لي�ص لها من بلد

...
وخلفي بنف�صجة الروح تع�صر زرقتها كالعناقيد
ثم تزف اإلى ج�صدينا الكوؤو�ص معتقة الالزورد

تعالي فقد �صاق حا�صرنا بالنعيم الموؤجل
حتى التب�صنا مع الغيب

فيما ن�صميه: ميراث غد)1(  

 هذا الن�ص يعد نموذًجا �صالحا لما ناأمله من تعاط اإبداعي مع اأدوات التقنية 
الحدث،  ت�صعرن  اأن  ا�صتطاعت  ال�صاعر  قدرة  اأن  واأح�صب  والم�صتجدة،  الحديثة 
اإليها  يحتاج  جديدة  دالالت  ذات  فعلية  اإ�صافة  ت�صكل  بعيدة  اآماد  في  به  وتذهب 
الن�ص المعا�صر. فجا�صم ال�صحيح في هذا الن�ص ينطلق من حدث ريا�صي معا�صر 
عابر قد ال يلفت غيره من ال�صعراء، لكنه يلتقطه في �صعرية الفتة ليجعله عنواًنا 
العا�صق  ال�صاعر  بين  واعية  ن�صه مجاذبة  في  م�صكاًل  الج�صد(  )اأولمبياد  لديوانه 
)تعالي  اأراد  الذي  االأفق  باتجاه  ي�صخرها  االأولمبياد  فمالعب  الج�صد؛  والحدث 
نقيم على ملعب الليل اأولمبياَد الج�صْد(، و�صباق الـ)المارثون(، ينعطف به ال�صاعر 
ترفعنا  رغائب...  من  زانة  )ولي  بالزانة،  القفز  لعبة  مع  يفعله  ما  وهو  وجدانًيا، 
خارج الوعي( وهكذا يم�صي ال�صاعر مقاربًا بوعي بين معطيات الحدث المعا�صر 
ليفتح به اآفاقًا �صاعرة حتى ينتهي اإلى كاأ�ص الـ)اأولمبياد( التي يجعلها خاتمة ذلك 

الوهج الوجداني:

)1(  اأولمبياد الج�صد، )ط 1، الدمام، مطابع االبتكار،1421هـ ، 2001م( �ص 94-91.



ب�رصيات نقدية

54

)ثم تزف اإلى ج�صدينا الكوؤو�ص معتقة الالزورد 
تعالي فقد �صاق حا�صرنا بالنعيم الموؤجل 

حتى التب�صنا مع الغيب
فيما ن�صميه: ميراث غد(

 لقد حر�ص ال�صاعر هنا، اأال تقيده تلك االأدوات عن ملء ن�صه بالروح ال�صعرية، 
فراأينا ال�صاعر يملوؤها وجدًا، ويبتعد بها عن االأدائية ال�صطحية لت�صكل التقنية بذلك 

حفزًا مهمًا للن�ص.
على  الحياة  تاأثير  اأبعاد  للقارئ  تك�صف  اأن  بجمعها  ال�صابقة  النماذج  حاولت 
وجدان ال�صعراء، مبيَنة عن تلك التحوالت الذهنية والمكانية عند ال�صاعر المعا�صر، 
التي اأّثرت في عطائه االإبداعي واأ�صهمت في تنويع تجربته. كما حاولت تلك النماذج 
اأكثر قربًا من  اأ�صبح  بل  العاجية،  االأبراج  تلك  يعد في  لم  ال�صعر  اأن  التاأكيد على 

الحياة واأ�صد اإح�صا�صًا بنب�صها وم�صكالتها.  
التقنية في  اأ�صهمت  التي  المعا�صرة  الحياة  يتناول طرفًا من  ال�صعر  راأينا  لقد 
كان  الذي  الطريق  مفهوم  تختلف عن  اأن  تكاد  التي  ال�صوارع  تلك  �صناعتها، حيث 
ي�صوره  كما  ال�صيارات  ت�صفعه  �صارع  هو  اإذ  القديمة،  الن�صية  التجربة  في  �صائعًا 
ال�صاعر عبدالرحمن ال�صهري، وتئن منه المراكب كما يقول العارف. وهو �صارع لي�ص 
اأي�صًا  مليء  هو  بل  فح�صب،  �صاعرة  وم�صات  من  فيها  وما  والحركة  بالحياة  مليئًا 
بمعطيات تقنية جديدة قاربها ال�صعراء في ن�صو�صهم، و�صوروا �صارعًا مختلفًا عن 
النماذج  كما �صورتها  �صوارع  »فهي  القديم،  ال�صاعر  التي عرفها  الماألوف  الطريق 
كال�صرايين«  المدينة  عبر  وهي»تتمدد  تبركنت«،  لكنها  بالقار،  »مك�صوة  ال�صابقة: 
ومزينة باالأر�صفة: »لم يكن يم�صي معي اإال الر�صيف« كما اأنها �صوارع تتحرك فيها 
التقنية الحاملة للحياة الجديدة: »ال�صارع مزدحم بال�صيارات، ت�صتكي منها المراكب 
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االأمريكية، تت�صاءل الج�صور الرا�صيات اأمام المراكب اليابانية«. كل ذلك وهي مزينة 
بها:  يمر  الذي  ال�صاعر  لحركة  م�صتفزة  لكنها  الحياة،  حركة  تنظم  تقنية  باأدوات 
)و»االإ�صارات« تعلن عن عجزها../ حين تكتظ ما حولها ../ بالعيون الناع�صات..«. 
ولم ين�ص ال�صعراء اأي�صًا اأن ي�صوروا الدعايات واالإ�صاءات التي تغرق جنبات المكان 

»في الطريق اإلى حي جامايكا/ اأغرقتنا الدعايات عن وجهها المختبئ«.
وتجدر االإ�صارة اإلى اأن ال�صعراء المعا�صرين قد تحدثوا عن كثير من االأدوات 
اأدوات  �صيًئا يحيط بهم من  اأنهم لم يدعوا  للناقد  ليخيل  المعا�صرة حتى  التقنية 
الحياة الجديدة اإال حاولوا اإخراج طاقته، وت�صوير وقعه على وجدانهم ال�صعري)1(   
على اأننا يجب اأن ننبه المتلقي اإلى اأن تلك المعطيات التقنية المعا�صرة قد تثقل 
التجربة، وتفقدها رواءها ال�صعري، وال�صيما عند كثير من �صعراء ق�صيدة النثر اإذ 
ال يعدو الحديث عنها الذكر والت�صجيل في االأغلب دون اأن ت�صهم في حفز الن�ص 
االإبداعية  اإلى  منها  الت�صجيلية  اإلى  اأقرب  بالتالي  فتكون  جديدة،  �صعرية  لمناطق 
بل  لذاتها،  يكون  اأال  يجب  التقنية  االأدوات  هذه  ا�صتدعاء  اأن  والواقع  الن�صية)2(. 
يح�صن اأن يعتمد عليها ال�صعراء في تكوين ن�ص اأدبي متجاوز. وقد راأينا في بع�ص 
النماذج ال�صابقة من اأ�صبع هذا اال�صتدعاء التقني باإفا�صات �صعرية مميزة ومنهم 
دون ذلك؛ فالمواجهة ال�صعرية لهذه التقنيات الحياتية تك�صف عن تفاوت ظاهر في 
التعامل مع اأدوات التقنية الالن�صية، فبينا تجد �صاعًرا تقيده تلك االأدوات فتبدو 
المتقدمة،  الع�صور  بالمح�صنات في  البديعيين  ولع  ي�صبه  �صعرًيا  ن�صاًزا  الن�ص  في 

نجد اآخرين يرتقون على تلك االأدوات، ويبنون منها عماًل �صعرًيا متميزًا .
)1(  انظر نماذج من ذلك عند عيد الخمي�صي، البوادي )ط 1، بيروت، االنت�صار العربي، 2007م(، �ص 31.  وفي�صل 

اأكرم، ال�صوت ال�صارع، �ص 4، 7. و محمد خ�صر، الم�صي بن�صف �صعادة، �ص 60.
لوف  واأفالم  )جينيفر   ،25 �ص  توما   : مثل  ن�صو�صًا  �صعادة،  بن�صف  الم�صي  ديوان  في  ذلك  نماذج  من  انظر    )2(

هوييت ( �ص 41، وقناة )فوك�ص(، وعمر ال�صريف �ص 48.
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اأولهما، ما توحي به الن�صو�ص من  اأمرين:  وقد ركز المبحث هنا على ك�صف 
تاأثير الحياة المعا�صرة على البعد الذهني عند ال�صعراء الذين اقتربوا من حياتهم 
تلك  تاأثير  االآخر،  واالأمر  ال�صاعرة،  اأرواحهم  في  تاأثيرها  عن  وعّبروا  الجديدة 
المناطق ال�صعرية الجديدة على البناء الفني لغويًا و�صوريًا، مما يعبر عن منحى 
وموؤ�ص�صًا  مهمًا  اأح�صبه  مبحث  وهو  المعا�صرة،  ال�صعرية  الروؤية  في  جديد  �صعري 

لمبحث تال يغو�ص في االأثر المبا�صر للتقنية على حركة ال�صعر المعا�صر.
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الن�ص  المبا�صر في حركة  التقنية  اأثر  المبحث من  الدرا�صة في هذا  تقترب   
ال�صعري وتعالقها معه من خالل تناول التقنيات الن�صية التي تداخل معها الن�ص 
واأدوات  الن�ص  حوامل  اإلى  و�صواًل  الهاتف،  واأجهزة  والتلفاز  والمذياع  كالطباعة 
التلقي المختلفة التي اأّثرت هي االأخرى في �صناعته كالبطاقات ال�صعرية، والفي�ص 
بوك، واليوتيوب. واإذ تثور جدلية �صبه دائمة بين النقاد حول تاأثير اأدوات التقنية 
على العمل ال�صعري بين موؤيد ومتحفظ، يح�صن بنا اأن نوؤكد بدءًا اأن التقنية لم تعد 
اأدائه  في  موؤثر  فعل  اإنها  اإذ  فيه،  بل هي طرف  المعا�صر  ال�صعري  العمل  ترفًا في 
اإلى جدلية االأدب والتقنية، وهل االأدب المعا�صر مازال  اأمر يدفعنا  وتكوينه. وهو 
الن�ص  والدة  تتبع  التي  المعا�صرة  التقنيات  اأن  اأو  �صرفًا؟!  ذهنيًا  وجدانيًا  فعاًل 
ت�صهم هي االأخرى بدورها المهم في �صناعته؟! وهي جدلية تعيد اإلينا اأي�صًا نظرية 
الطبع وال�صنعة التي ترتبط بفل�صفة العمل االإبداعي القديم، ال�صيما اأن نقادًا كبارًا 
يكادون ينكرون الطبع المطلق؛ باأن »كل عمل فني هو عمل متعدد ال�صفات قد �صقي 
اإلى  بحاجة  ونحن  جهد«)1(  من  ي�صتطيعه  ما  كل  فيه  وبذل  اإخراجه،  في  �صاحبه 
ا�صتجالب تلك الروؤية، حين ن�صعى في هذه الدرا�صة اإلى متابعة التحوالت التي تم�ص 

املبحث الثاين:

التقنيات الن�ضية وتوظيفها يف العمل ال�ضعري املعا�ضر

)1(  الفن ومذاهبه في ال�صعر العربي )ط 8، القاهرة، دار المعارف،( �ص 20.
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اآالت الطباعة واأثرها في  العمل االأدبي في ظل معطيات تقنية متجددة، بدءًا من 
على  يعتمد  الذي  )اليوتيوب(  تقنية  عبر  ال�صعري  بالن�ص  وانتهاء  الن�ص،  تحرير 
قدرات متعددة اأهمها ال�صوت وال�صورة ثم الكلمة. والأجله فاإننا نود اأن نوؤكد هنا اأن 
م�صادر �صنعة االإبداع لم تعد مقت�صرة على القراءة والتنقيح والمراجعة والقارئ 
اأبعادًا  تاأخذ  المختلفة  التقنيات  ظل  في  اأ�صبحت  بل  المبدع،  القارئ  اأو  ال�صمني 

اأخرى ال تقل اأهمية عن تلك.
يعر�ص هذا المبحث للن�ص واأدوات التلقي له. ومعلوم اأن التلقي ي�صكل اأهمية 
كبيرة في اال�صتغاالت النقدية المعا�صرة)1(. بل اإن اأمثال )ديفيد بليخ( ومدر�صته 

يرون المعنى الحقيقي للن�ص عند القارئ)2(.
حيث  للن�ص،  الحاملة  التقنيات  حركة  معطيات  ظل  في  كثيًرا  تطور  تلق  وهو 
اأ�صهمت عدة تقنيات في حمل الن�ص المعا�صر، وهي تعد امتدادًا متطورًا الأدائيات 
الن�ص منذ اأن كان �صفاهيًا �صماعيًا تحمله الرياح كما يقول ال�صاعر االأول، و�صواًل 
اأدوات  اإلى  وانتهاء  تحديدًا،  الجاهلي  الع�صر  بعد  فيما  �صاعت  التي  الكتابة  اإلى 
التلقي المعا�صرة التي ظهرت مع  الطباعة واأجهزة الحا�صوب، والهاتف المحمول 
وما تبع ذلك من اأدوات التقنية. و�صيتناول البحث اأهم التقنيات الن�صية التي تقاطع 
معها الن�ص ال�صعري ال�صعودي المعا�صر، وتتمثل في )الطباعة، االإذاعة، التلفاز، 

الهاتف، الفي�ص بوك، اليوتيوب(. 

المغرب،  البي�صاء،  الدار   ،1 )ط  وتطبيقات  اأ�صول  التلقي،  نظرية  �صالح،  مو�صى  ب�صرى  كتاب:  مثال  انظر    )1(
بيروت ،لبنان المركز الثقافي العربي، 2001م(. وكتاب علي جعفر العالق، ال�صعر والتلقي )ط 1، االأردن، دار 

1997م(. ال�صروق، 
اإعداد  الع�صرين،  القرن  في  االأدب  نظرية  كتاب  القارئ(،  ا�صتجابة  على  القائم  والنقد  التلقي  )نظرية  انظر:    )2(
1996م(  واالجتماعية،  االإن�صانية  للدرا�صات  عين  القاهرة،   1 )ط  العاكوب  عي�صى  ترجمة  نيوتن،  د.ك.م. 

�ص231.
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توؤثر  هل  �صوؤال:  على  تقوم  التي  الجدلية  تلك   في  الراأي  بداية  اأحرر  ولعلي 
والواقع  لها؟!  تاأثير  ناقلة ال  اأداة  اأنها  اأو  الن�ص ذاته،  للن�ص في  الحاملة  االأدوات 
اأن الن�ص ال�صعري تاأثر باأدوات التلقي له على مدى تاريخه؛ فالق�صيدة ال�صفاهية 
كما نعلم كانت تعاب بتعدد الروايات التي تغير وجه الداللة في الغالب، حيث كان 
اأو  اإ�صافة  ال�صفاهي في  التلقي  وي�صهم  كثير من دالالتها،  ي�صهم في خرم  الحفظ 
انتحال معان ربما تغير روؤية ال�صاعر، وكان مثل ذلك عاماًل مهمًا في ظهور ق�صية 
وحينما  الحديثة)1(.  العربية  النقديات  في  الجاهلي  ال�صعر  في  وال�صك  االنتحال 
انتقل التلقي لطور التدوين تجاوز الن�ص ظاهرة اختالف الروايات، واأ�صبح الن�ص 
الذي  التناظري  ال�صكل  ت�صكيله، وظهر معه  بعدة مميزات في  يتمتع  في ظل ذلك 
تكتب به الن�صو�ص التقليدية اإلى يومنا.ومذ ظهور الطباعة وانت�صار اأدوات التعامل 
مع الن�ص وكتابته تقنيًا، بداأ حيز الت�صكيل ياأخذ اأبعاًدا اأخرى متطورة بفعل تطور 
وتعدد اأدوات التلقي، التي لم تلق بظاللها على �صكل الن�ص فح�صب، بل تحول جزء 
كبير من الق�صيدة عند كثير من ال�صعراء اإلى �صناعة تعد امتداًدا لمدر�صة عبيد 
ال�صعر اأو من يمكن ت�صميتهم )محترفي �صنعة ال�صعر( اأمثال زهير ومن �صار على 
منواله)2(  ولعل هذا هو ما ق�صد اإليه محمد عبد المطلب حين يقول: »توؤدي ظواهر 

الطباعة دوًرا بالًغا في اإنتاج المعنى في �صعرية الحداثة...«)3(.

المعارف،  دار  القاهرة،   ،4 الجاهلي، )ط  ال�صعر  االأ�صد، م�صادر  الدين  نا�صر  االنتحال:  ق�صية  تف�صيل  انظر    )1(
1969م( �ص 248-247. 

انظر من مراجع تلك المدر�صة: محمد بن لطفي ال�صباغ، فن الو�صف في مدر�صة عبيد ال�صعر، )لبنان، المكتب   )2(
1983م(. االإ�صالمي للن�صر 

)3(  مناورات ال�صعرية )ط 2، القاهرة، دار ال�صروق، 1996م( �ص 77.
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)4/1(
 ن�صير هنا اإلى تاأثير الطابعة على العمل الن�صي. وقد ظهرت منذ وقت مبكر 
من ع�صرنا الحديث، لكنها بقيت في منطقة االإدها�ص، وبقيت الطابعة تقترب من 
من  العربية،  الق�صيدة  في  التجديد  حركات  بداأت  حتى  القديم،  اليدوي  النا�صخ 
منت�صف القرن الع�صرين الما�صي بتجارب لمجموعة من ال�صعراء كنازك المالئكة 
وال�صياب و�صالح عبد ال�صبور وغيرهم، وبداأ الن�ص ال�صعري الذي يكتب على �صعر 
التفعيلة)1( ياأخذ اأبعادًا وف�صاءات ت�صكيلية جديدة �صاعدت الطباعة في تطورها، 
حيث تو�صعت ظاهرة الت�صكيل الب�صري في الن�ص الحديث)2(. ذلك الن�ص الذي 
عملت فيه التقنيات الطباعية المتجددة عملها في روؤية الن�ص وتحويره، وخا�صة 
بعد اأن بداأ ال�صاعر ذاته يكتب ن�صو�صه ويراجعها على اأجهزة الكمبيوتر التي اأتاحت 
له فر�صة اأكبر ل�صنعة اأو�صع للعمل ال�صعري. واإذا كان تاريخنا االأدبي يذكر حوليات 
زهير ومدر�صته، فاإني اأجزم اأن ال�صنعة ال�صعرية المعا�صرة قد انتقلت بالطباعة 
وما يحيط بها اإلى بعد اأو�صع، األقى بظالله الظاهرة والخفية على العمل ال�صعري. 
وال يت�صل االأمر في الواقع بتغير نمط التلقي، بل يت�صل بذات الن�ص الذي يتطور 
كثيرًا عند ال�صاعر، وت�صهم التقنيات الطباعية مثاًل في تغيير مالمح الن�ص وروؤيته. 
وحين ننظر اإلى نماذج منه عند بع�ص ال�صعراء المعا�صرين �صنرى اأن الطباعة قد 
)1(  يميل البحث  اإلى اختيار  ت�صمية هذا اللون الفني ب�صعر التفعيلة مخالفًا بذلك  راأي نازك المالئكة ومن تبعها 
 free( في ت�صميته بال�صعر الحر؛ اإذ اإن هذه الت�صمية لي�صت من�صفة اإذ هي ترجمة حرفية للم�صطلح االإنجليزي
االأجنبية  االآداب  الحّر في  وال�صعر  الم�صطلح )vers libre( وهو م�صطلح فرن�صي.  المنقول عن   )verse
هو الذي ال يتقيد بوزن وال قافية.وت�صمية )ال�صعر الحر( كما يرى �صالح ف�صل ت�صمية قديمة ثم  ا�صطلح  بعد 
8م، �ص  :اأ�صاليب ال�صعرية المعا�صرة، )القاهرة: دار قباء للطباعة والن�صر،  على ت�صميته ب�صعر التفعيلة .انظر 
 ،1 ط  الداللة،(  اإلى  البنية  من  ال�صعودية  في  التفعيلة  »�صعر  الباحث:  كتاب  في  المو�صوع  تف�صيل  وانظر   .)48

اأبها، من�صورات نادي اأبها االأدبي، 2008م(، �ص 75-70.
)2(  ممن تناول التف�صيل في الظاهرة : محمد ال�صفراني، في كتابه الت�صكيل الب�صري في ال�صعر العربي الحديث 

)ط 1، المغرب ولبنان، المركز الثقافي العربي ، 22008م(.
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اأحدثت نقلة في روؤية الن�ص ب�صريًا، حيث ي�صعى ال�صاعر اإلى المقاربة بين اأدائية 
نموذج  عند  التو�صع  من  ب�صيء  هنا  اأقف  ولعلي  اأرادها،  التي  الداللة  وتلك  الن�ص 
واحد، يتمثل في ديوان ال�صاعر �صعد الحميدين "وللرماد نهاراته"، الذي عمد فيه 
اإلى �صنعة �صعرية ظاهرة تتكئ بالطبع على تقنية الحا�صوب والطابعة، حيث اأكثر 
من  مو�صعًا  وع�صرين  ثالثة  من  اأكثر  في  الب�صري  االإيقاع  اعتماد  من  الحميدين 
اأكثر جاء  اأو  ب�صري  اإيقاع  وفيها  اإال  تجد �صفحة  وقلما  الحجم،  المتو�صط  ديوانه 

على مثال قوله:
- لعل المكان ا�صتدار ا�صتداااااار)1( 

- لدي الن�صو.......و...�ص
)اأبيع ..اأبيع(
اأنادي �صراخاً

)حراج.. حررررررااااااج()2( 

ومثل تكرار كلمة )نعم( في ن�ص له �صتًا وع�صرين مرة م�صكاًل منها جباًل من 
الـنعم وخاتمًا بنعم مقطعة، اإذ جاء الن�ص على هذا النحو:

رّتب ونقب كتب القراءة والح�صاب، واقراأ اأنابي�صاً من الحْفر
ال�صيا�صي موغاًل عمقاً بالءات ثالث

ل........
)1(  وللرماد نهاراته، االأعمال ال�صعرية )ط 1، دم�صق وبيروت، دار المدى، 2003م(، �ص 438.

)2(  وللرماد نهاراته، االأعمال ال�صعرية، �ص 442.
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ل........

ل........
............................................

دارت كما الحلقات تثقب في الهواء وعبر موجات الأثير
تبدلت الالء بالجبل النعم

نعم
نعم نعم نعم

نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم

نعم نعم نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم

ن
ع

     م)1( 
اإلى الداللة، حيث تلك  الن�ص يحمل بعده ال�صيميائي في الخروج من الت�صّكل 
النعمات التي ترتبط بالتنازالت العربية )الـنعمية(، التي ات�صعت في راأي ال�صاعر، 
عم، كما  لتكون جباًل من النعم، وهي الت�صل اإلى نهاية، فنهايتها اأن تتمزق تلك النَّ

�صورها في نهاية ر�صمه ال�صعري. 
)1(  وللرماد نهاراته، �ص 488.
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  وفي هذا ال�صاهد وما �صبقه من �صواهد نرى الحميدين قد بنى ديوانه الكامل 
على تلك التقاطعات الب�صرية التي تك�صف تاأثير اأدوات الطباعة على عمل الن�ص، 
وهو معمار فني عمد اإليه ال�صاعر ليحاول به ردم الهوة والمقاربة بين تجربته الفنية 
وبين المتلقي، م�صتخدمًا �صتى طاقته في دعم اآليات التلقي بما انعك�ص على المعنى، 
وهو نمط كتابي يلغي جزًءا من قيمة التلقي ال�صفاهي، ويجعل مدار التلقي قائمًا 
التجربة.  اإلى تكهن  الو�صول  الروؤية الب�صرية، وبغير ذلك فاإن من ال�صعوبة  على 
وهذه التجربة تثبت اإفادة االإبداع من المخزونات الثقافية المتعددة، اإذ راأيناه يفيد 
من المعمار الهند�صي في بناء الن�صو�ص ال�صعرية، كما يفيد من الر�صم الت�صكيلي 

والم�صرح والفنون المعرفية.
وهي - في العموم - تجربة تقترب من نب�ص الحياة العامة، حين ي�صور نف�صه في 
حراج بيع الن�صو�ص، كما ر�صم بالتكرار حالة اال�صتدارة. على اأن بع�ص الت�صكيالت 
الطباعية لديه قد يجد الناقد �صعوبة بالغة في الربط بينها وبين الداللة كمثل قوله:

تركات.. تركات.. تركات خزنتها حو�صالت القهر
والح�صرة اآمادا لها في القرب/ البعد �صجيرات
م�صها راأ�ص الجفاف، نظمت رقعة الـ)تركات(

بالب�صمة في كل الجهات  
ب�صمة

ب
 . 

ب�صمة �صـ...م ..ب�صمة
 . 
 . 
 . 
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ـة
   ب�صمة)1(

 فاإذا ما تجاوزنا هذا الديوان الذي �صكل نموذجًا عامًا على الظاهرة، ف�صنرى 
اأن التجربة ال�صعرية العربية تغنى بنماذج كثيرة، وظف ال�صاعر فيها طاقة الطباعة 
في ر�صم وعي الداللة،كالذي نجده عند ال�صاعر اإبراهيم زولي وهو يقطع الكلمات 

بما يت�صق مع روؤيته ال�صعرية:
هو ذا

ي
ت
ك
�ص
ر

خلف الرغيف
يحيك قمي�ص البالهة

في
الليل

فيما المالمح
تخرج عارية

باتجاه
   الفناء)1( 

)1(  وللرماد نهاراته ،االأعمال ال�صعرية، �ص 478.
)2(  االأج�صاد ت�صقط في البنف�صج )مركز الح�صارة العربية، القاهرة، ط 1، 2006م(، �ص 78.
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وفي نموذج اآخر ير�صم زولي م�صهدًا يعتمد على تقطيع المفردة، بما يوؤكد اأن 
ال�صعراء يق�صدون اإلى ذلك الربط بين الت�صكيل الطباعي والداللة، حين يقول:

تاأمله بع�ص اأترابه
ثم قالوا:
هنا اأنت؟

قادوه �صوب
ممالكهم

ثم في
لحظة �صنقوه

�ص
ن
ق
و

     هـ)1(

التك�صر ت�صتدعي تقطيع  ال�صابقين الإبراهيم زولي نرى حالة  النموذجين   في 
مفردة  جاءت  حيث  الطباعي،  الفعل  ت�صهيالت  من  �صك  وال  م�صتفيًدا  المفردة، 
)التك�صر( ممزقة االأو�صال، والت�صكيل هنا ذو داللة �صيميائية  ظاهرة بما يكفي، 
فيه مفردة  الذي كرر  الثاني  نموذجه  اأكبر في  بفنية  يبرز  االإبداعي  الجانب  لكن 

)�صنقوه ( لير�صم بالت�صكيل الطباعي والكلمات المقطعة حالة ال�صنق.

)1(  تاأخذ من يديه النهارات، )ط 1، الدمام، من اإ�صدارات نادي ال�صرقية االأدبي، 2008م( �ص 92 .
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ولعلي اأختم بنموذج عمل فيه ال�صاعر �صعيد بادوي�ص على اتجاهين فيما نحن 
وال�صواد؛  البيا�ص  �صراع  ف�صاءات  على  تقريبًا  الديوان  بنى  اأنه  االأول  ب�صدده؛ 
فالمداد الكتابي ال ي�صغل من ال�صفحة اإال جزءًا ي�صيرًا، في حين يحيط الفراغ بجزء 
كبير من ال�صفحة، واالتجاه االآخر عنده يتمثل في الر�صم بالكلمات، يقول في ن�صه 

)الهاوية(:
في نقطة �صادروا  اأ

ل
ف
هـ

في نقطة �صادروا د
ا
ل
هـ

في نقطة �صادروا  م
ي
م
هـ

في نقطة قف�صوه اإلى جنة  ا
ل
ح
ي
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و
ا
ْن
0

0

0

0
)1(0     

نالحظ  هنا ت�صكيلين طباعيين)2(، االأول، في تقطيع مفردات ور�صم كلمات 
�صراع  والثاني  وحده،  ال�صاعر  عند  الداللي  م�صتقرها  لها  دالالت  تحمل  متقطعة 
البيا�ص وال�صواد على �صفحة الكتابة، وهو �صراع لي�ص اعتباطيًا عند ال�صاعر،كما 
اأن له قيمته عند الناقد المهتم، يقول عبد الرحمن تبرما�صين »الم�صاحات البي�صاء 
حي  والناطق  ناطًقا  باعتباره  االأ�صود  مع  فيها  يت�صارع  التي  الجلية  )الفراغات( 
اأو  اأن ي�صمت  القارئ )المتلقي(  االأبي�ص فيفر�ص على  اأما  الداللة.  ينتج  يتحرك 

ي�صتريح اأو يدخل في مجال تاأملي مملوء بالداللة«)3(.
اآالت الطباعة على ن�ص  تاأثير  ال�صابقة في جملتها تقدم داللة على  والنماذج 
ال�صاعر المعا�صر، اإذ اأ�صهمت في نمو عدة ظواهر �صعرية �صاحبت عمل هذه التقنية.

)1(  �صعيد بادوي�ص، نكهة الموت الم�صفى )مطابع األوان، الريا�ص، الطبعة االأولى 1417هـ،1197م( �ص 81، 82.
اأخرى على التاأثير  الطباعي في الن�ص ال�صعودي  عند عبداهلل الخ�صرمي، ذاكرة الأ�صئلة النوار�ص  )2(  انظر نماذج 
اأخرى عند:  نماذج  وانظر   .79  ،38  ،35  ،34  ،20  ،19  ،17 1990م( �ص  الثقافي،  االأدبي  النادي  1،جدة،  )ط 
29. واإبراهيم   ،21 محمد م�صير مباركي، من�صك لل�صريرة في حرم الرمل)ط 1، القاهرة، دار الفر�صان(، �ص 13، 

زولي في ديوانه )االأج�صاد ت�صقط في البنف�صج )ط 1، القاهرة،مركز الح�صارة العربية، 2006م(، �ص 78.
)3(  انظر: العرو�ص واإيقاع ال�صعر العربي)ط 1، القاهرة، دار الفجر، 2003م(، �ص 102-101.
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)4/2(
فاإذا ما اتجه البحث اإلى اأداة تقنية اأخرى تما�صت مع الن�ص المعا�صر، وهي 
فيما  الن�ص  على  محدودًا  يكون  قد  االإذاعة  تاأثير  اأن  االأمر  فواقع  الإذاعة،  تقنية 
التلقي،  واأثرهما في  واالإن�صاد  االإلقاء  ا�صتثنينا جانب  اإذا  االأدائي،  بالجانب  يتعلق 
وظفه  ثقافي جديد  كفعل  تاأثيرها  في  يكمن  لالإذاعة  نلم�صه  الذي  التاأثير  اأن  بيد 
عند  حا�صرة  نجدها  والمذياع(  )المذيع  فلفظة  ن�صو�صهم،  بناء  في  ال�صعراء 
ال�صعراء المعا�صرين، كنموذج غازي الق�صيبي الذي ي�صتخدم المفردة في ن�ص له 

بعنوان )بعد �صنة(، اإذيقول: 
هل مرت �صنة ؟ـ!
عندما خ�صنا مع

المذياع حطين الجديدة .
عندما ع�صنا مع المذياع

مجد القاد�صية
عندما ب�صرنا المذياع

بالن�صر على وقع الأنا�صيد ال�صجية
عندما خلفنا المذياع

ما بين الرمال
جثثاً خرت بال مجد

واأ�صباه رجال)1(
.......

)1(  المجموعة ال�صعرية الكاملة، �ص 303، 304.
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لقد ا�صتطاع ال�صاعر هنا اأن يفّعل مفردة ) المذياع (كدال رمزي عميق الداللة. 
والذي ننبه اإليه هنا اأن ال�صاعر لم يوظف هذه التقنية على هام�صه الن�صي، بل راأيناه 
ينطلق من مفردة المذياع باعتبارها محور العمل ال�صعري عنده والم�صتفز الن�صي 
لديه، حيث كان القائد هناك يعتمد على المذياع الإ�صعال جذوة المعركة والتذكير 
باأمجاد حطين والقاد�صية، بيد اأنه لم يلتفت اإلى الفروق الحربية بين حرب االأم�ص 
خلفنا  )حينما  والهزيمة:  النهاية  في  �صببًا  المذياع  يجعل  ال�صاعر  لنرى  واليوم، 
ياأت  لم  المذياع  على  الهزيمة  اإ�صقاط  اأن  والحق  جثثًا(.  الرمال  بين  ما  المذياع 
االإعالمية  التقنية  اأثر فعل  اإليه الإي�صاح  د  ال�صاعر، بل كاأنه ق�صَ اعتباطًا من لدن 
على معطيات الحرب، حيث اأ�صهم المذياع في �صحن الفراغ؛ فالمذياع يعد مفردة 
ال�صاعر  نرى  لذا  لتداعياته،  ت�صتجيب  اللغوية  المفردات  وكّل  الن�ص،  في  مركزية 
يكرر مفردة المذياع اأكثر من مرة في الن�ص لتناو�ص الداللة مع المفردات االأخرى 

التي جاءت م�صاندة لهذه المفردة المحورية.
يوظف  ال�صحيح  جا�صم  نجد  اآخر  بعد  في  ولكن  الت�صور،  ذلك  من  وقريبًا 

)المذياع( في ن�ص )�صظية من مراآة بيروت(، يقول:
ونحن نطوف بالأطالل

حرا�صاً اإلهيين
عبر الحبر والأقالْم

نجيل ح�صاننا الوهمي
حول جنازة الذكرى

فت�صقط حولنا الأوهاْم
ون�صكب في قناني الوقت

ما يتقياأ )المذياع(
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من حمم ومن األغاْم
ويم�صي العام

يحمل حزننا العربي
  منطلقاً وراء العاْم)1(

  الن�ص يفتح بالمذياع مدخاًل �صعريًا جديدًا يوحي لنا باأنه قد ا�صتقى فكرة 
الن�ص من ذلك المذياع الذي يتقياأ براأيه الحمم واالألغام، فيكر�ص بذلك للحزن 

العربي.
اإن التقنية هنا ت�صعى لتكوين مناطق داللية جديدة تفتح للن�ص اأفقًا في مجال 
في  فاعل  هو  بل  فح�صب،  ناقلة  تقنية  اآلة  لي�ص  فالمذياع  الجديدة؛  ال�صور  ن�صج 
الحرب، يلقي عليه ال�صاعر الق�صيبي تبعات الهزيمة في حرب 67. كما نرى ال�صاعر 
ال�صحّيح ي�صنع به �صوًرا �صعرية بالغة الداللة  ليراه  في لحظة الحزن التي تغلف 
الن�ص يقذف ويتقياأ حممًا واألغامًا، وهو هنا يكني عن و�صع بيروت حينذاك،كما اأنه 
يخرج في ن�صه من بيروت اإلى الو�صع العربي، متكئًا على المذياع كتقنية تبدو واحدة 

من م�صتفزات كتابة الن�ص عنده، كما هي واحدة من عوامل بث االأحزان العربية.

)4/3(
تاأثر بها الن�ص االإبداعي  التي  التقنية  اأهم االأدوات  التلفاز)2(، فيعد من  اأما 
اأحداثهم  تاأثيره بات م�صاهدًا، حيث نرى ال�صعراء يلتقطون  اأن  المعا�صر. والواقع 

)1(  اأولمبياد الج�صد، �ص 156.
كهربائية  تيارات  بوا�صطة  واحد  وقت  في  واالأ�صوات  ال�صور  نقل  والتلفزيون:جهاز  بعد،  عن  »الروؤية  التلفزة:    )2(
وموجات هرتزية، عربّيُه: الرائي والتلفاز« انظر معجم النفائ�ص الو�صيط �ص 131، وقد اخترع اال�صكتلندي جون 
العام تمت  نف�ص  الملون. وفي  التلفاز  1928م  ب�صيط، وعام  تلفاز ميكانيكي  اأول جهاز  1926م  بيرد عام  لوجي 

اأول عملية بث للتلفاز عبر المحيط من لندن اإلى نيويورك.



فصول في تعالق األدب والتقنية

71

ي�صبه  مقاًما  يقوم  به  اأ�صبح  اإنه  نقول  اأن  يمكن  بما  التلفاز،  �صا�صة  من  ال�صعرية 
الطبيعة الم�صتفزة لوجدان ال�صاعر االأول. وهو ياأخذ في تاأثيره م�صارين؛ اأحدهما 
�صعري،  بعث  من  الم�صاهدات  تفتحه  بما  لالإبداع  ومثير  كم�صتفز  التلفاز  تاأثير 

وثانيهما تاأثيره في بنيات الن�ص ال�صعري اللغوية وال�صورية.
ففي الم�صار الأول: نرى ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي مثاًل في ن�صه )ِغْب 

يا هالل ( يعر�ص لمقارنة بين واقعين �صاهدهما في )التلفاز(، يقول:
اإني لأعجب يا هالل

يترنح المذياع من طرٍب
وينتع�ص القدْح

وتهيج مو�صيقى المرْح
والمطربون يرددون على م�صامعنا

ترانيم الفرْح
وبرامج التلفاز تعر�ُص لوحًة لْلتهنَئْه

)عيٌد �صعيٌد يا �صغاْر(
والطفُل في لبناَن يجهل مـْن�َصاأْه
وبراعم الأق�صى عرايا جائعوْن

واّلالجئوَن
    ي�صارعْون الأْوبَئْه)1(

  وفي حوارية �صعرية نرى �صاعًرا اآخر ي�صتلهم من ال�صا�صات ن�صًا، يقول:
)1(  ديوان يا �صاكنة القلب )ط 3، ال�صعودية، مكتبة العبيكان، 2007م(، �ص 11.
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ماذا �صتراقب في ال�صا�صات ؟
- �صاأراقب تجربة الزوار

  وخطة تغطية تتاأتى بالنزوات)1(. 
تلفازيًا  م�صهدًا  له  ن�ص  في  اأكرم  في�صل  ال�صاعر  يتناول  الم�صار،  ذات  وفي   

يعر�ص مغالطات �صيرة المهلهل التي عر�صت كم�صل�صل م�صاَهد، يقول:
�صيفعل بك، اأيها الم�صافر حيناً

كما فعل »الدراميون« ب�صيرة المهلهل
ذلك البطل الذي

�صوروه نذًل، في اآخر العمر
ت�صوروه مثل نفو�صهم..

وجعلوا من اأ�صطورته الكريمة م�صماراً
للت�صفي

والتعالي من الدون
بذريعة التقويم، والوعي المدجن بالر�صا

    وما ينبغي اأن يكون ..)1( 

 اأح�صب اأن الن�صو�ص ال�صابقة قد ك�صفت تاأثير التلفاز على بناء الن�ص، الذي 
يبدو - بما يعر�صه من م�صاهد - محركًا فعليًا للتجارب ال�صعرية، التي تتعدد اأمام 

ال�صعراء ليلتقط منها كّل �صاعر ما يثيره ويحفزه لالإبداع.

)1(  في�صل اأكرم، ال�صوت ال�صارع، �ص  29.
)2(  ال�صوت ال�صارع، 137.
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الم�صار الثاني: توظيف تقنية التلفاز في بنية الن�ص ، كالذي نجده عند ال�صاعر 
عبد الوهاب اآل مرعي وهو ي�صور م�صهدًا تلفازيًا بعمل �صعري، يقول:

عادت ال�صورة اأخرى ..
في اإطار المجزرة

بداأ التلفاز يرغي ثم يزبد
جدتي تحتج في رعب �صديد

- ما الذي يجري
عالم الجلجلة ؟!

وابتدى قول المذيع ..
لب�صاً �صوتاً حزيناً ...ربما من دون ريق:

»ها هو الأق�صى...
وهذي القد�ص، اأر�ص الملحمة

هاهو الإيمان يطوي...
�صفحة الزور،ويطوي
ق�صة الذل، ويطوي..

اأ�صطراً...
)اأقالمها مك�صرة(

ها هي الأحجار قالت
... خطبة ع�صماء...

دوت مثلما دوت
�صفوف الطائرات.

هاهي الأحجار �صارت قنبلة)1( 

)1(  الدرة قتله اليهود اأم قتلهم )ط 1، دم�صق، موؤ�ص�صة الر�صالة، 2001م(، �ص 28-11.
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  الن�ص ال�صابق، رغم مالمح التقريرية فيه وبع�ص الثغرات االإيقاعية، اإال اأننا 
نرى تفاعاًل ثنائيًا لديه بين الغنائي ال�صعري وال�صردي، المتمثل في ق�صة تفاعل 
بريء مع حدث هّز العالم اأ�صهمت تقنية التلفاز في بثه، وهو مقتل )محمد الدرة(. 
وال�صاعر هنا يبني ن�صه على المزاوجة بين ال�صردي والغنائي، حيث نراه يتحرك 
تتفاعل  وقع،  قد  كان  لحدث  التلفاز  ينقله  فالحدث  الحا�صر؛  بوعي  الما�صي  في 
ابتدا، قالت،  بداأ،  الما�صي )عاد،  بنية  الأول مرة؛ فاعتمد لذلك على  الجدة  معه 
حا�صر  وتفاعل  حركية  الإعطاء  الم�صارع  للفعل  اأقّل  ح�صور  مع  �صارت(،  دوت، 
داخل البناء االأعم )تحتج، يجري، يطوي )مكررة 3 مرات(. اأما زمن الحدث فهو 
الزمن المعا�صر، وبنيات الن�ص اللغويـة تتحرك اأفقيًا بما يدل على هذه المعا�صرة 
)التلفاز، المذيع، �صفوف الطائرات، قنبلة( مع االعتماد على عدة �صخ�صيات في 
الن�ص، كل �صخ�صية لها دورها ولغتها الم�صتعملة داخل كيان الن�ص )التلفاز، جدتي 

)ال�صوت الفاعل(، المذيع، االأحجار الناطقة، الطائرات، القنبلة(.
ال�صعرية  التجربة  بنيات  في  التلفاز  توظيف  م�صار  في  يالحظ  مما  ولعل 
�صعراء  هم  ال�صعرية  وانبعاثاته  التلفاز  توظيف  اإلى  ال�صعراء  اأقرب  اأن  المعا�صرة 
ق�صيدة النثر، واأن اأبرز ما يميز تناولهم ذلك االنغما�ص في تفا�صيل قد ال تطيقها 
الق�صيدة االإيقاعية، بما يوؤثر على فنية بع�ص الن�صو�ص، فعند محمد خ�صر عدة 
ن�صو�ص تتناول التلفاز وما يعر�ص فيه، ومنها ن�ص عنوانه )لو اأن جارتنا كاثرين 

زيتا جونز( وهي بطلة فيلم �صاهده ال�صاعر وتاأثر به في �صنع ن�ص، منه قوله:  
هكذا ي�صتمّر في تاأمل �صيء بعيد بعيد..
منذ اأن �صاهد فيلم »العودة متاأخراً«)1( 

الم�صي بن�صف �صعادة، )ط 1، البحرين، فرادي�ص للن�صر والتوزيع، 2007م( �ص 24. وله ن�ص اآخر في الديوان   )1(
بعنوان توما �ص 25، واأفالم  )جينيفر لوف هوييت( �ص 41، وقناة )فوك�ص(، وعمر ال�صريف �ص 48.
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حيث  الخمي�صي  لعيد  2003م(  )الجزيرة  ن�ص  في  نجدها  االإ�صكالية  وذات   
ل في الحديث عن مذيعي ومذيعات القناة، بل ويذكر بع�صهم با�صمه بما ينحو  يف�صّ

بالن�ص نحو تقريرية تهبط ق�صرًا بالتجربة، يقول:
اأما )جميل( وهو يقذف بالأخبار ال�صيئة بعد اأن

ينتحي جانباً
فلن يهمه اأن نلكز بع�صنا)اأنا ويو�صف(

ونحن ن�صحك على خجله حين يفعل كهل مثله
    اأ�صياء كهذه...)1( 

 توحي النماذج ال�صابقة في جملتها باأن ال�صاعر المعا�صر قد بات يتلقف كثيرًا 
من مداراته ال�صعرية من �صا�صات التلفاز التي اأ�صحت محفزًا على الكتابة ال�صعرية، 
بما تبثه من مو�صوعات وم�صاهد �صورية متعددة ليوظفها في ن�صه ال�صعري، االأمر 
الذي يوؤكد روؤية النقاد الذين يرون اأننا اأ�صبحنا في زمن ال�صورة، ال على م�صتوى 
ال�صعر فح�صب بل على م�صتوى التغيير والتاأثر االجتماعي، يقول عبداهلل الغذامي: 
»والأول مرة في تاريخ الب�صرية الثقافي واالجتماعي نجد اأنف�صنا عاجزين عن روؤية 
اأو ت�صمية قادة حقيقيين يقودون النا�ص فكريًا ويوؤثرون عليهم فكريًا اأو �صيا�صيًا اأو 
فنًيا، ومع ذلك نجد النا�ص يتاأثرون ويتغيرون وب�صكل جماعي وبتوقيت واحد، مما 
يعني اأن هناك قوى تقود هذا التغيير... اإنها ال�صورة وال �صك...)2(. واإذا كنا نلم�ص 
واالأدبي  الثقافي  التغيير  م�صتوى  على  فهو  االجتماعي،  التغيير  م�صتوى  على  ذلك 
�صيكون اأكبر، عطفًا على تاأثيره البالغ على الوجدان ال�صعري، حتى اأ�صبح التلفاز 

بحق قائدًا حقيقيًا لحركة التجربة ال�صعرية،  ال يمكن تجاوز تاأثيره. 
جملة ال تنا�صب القيا�ص)ط 1، طبعة النادي االأدبي بالريا�ص  والمركز الثقافي العربي، 2008م(، �ص 62.  )1(

العربي  الثقافي  المركز  ولبنان،  المغرب   ،1 )ط  ال�صعبي  وبروز  النخبة  �صقوط  التلفزيونية  الثقافة  انظر:   )2(
2004م( �ص 26.
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)4/4(
ومن اتجاهات توظيف اأدوات التقنية المعا�صرة في الن�ص ال�صعري: ا�صتخدام 
المعا�صرة  التجربة  في  توؤدي  وهي  محمولة؛  اأو  ثابتة  بهواتف)1(  االت�صال  اأجهزة 
ال�صعراء  عند  الجوال  اأجهزة  تحول  ظاهرة  اأولهما:  اتجاهين،  في  يت�صكل  دورًا 
المعا�صرين اإلى دواوين متحركة ا�صتغنى بها  كثير منهم عن الورق والكتابة، وهو 
اأمر يوؤكده �صعراء مثل جا�صم ال�صحيح)2( الذي يقول: »على ال�صعيد ال�صخ�صي، 
بها  اأبعث  الر�صالةالتي  تكون  اأن  ذ  واأحبِّ التوا�صل،  من  اللون  هذا  اأعتمد  ما  كثيًرا 
ا في المنا�صبات التي ت�صتدعي الكتابة والتعبير عن  من كتابتي الخا�صة، خ�صو�صً
الزهراني)3(  وح�صن  كتاباتهم،  في  االآخرين  م�صاعر  التترجمه  تعبيًرا  الم�صاعر 
يقول: »اإنه يكتب لكل منا�صبة بيًتا اأو بيتين اأو اأكثر من ال�صعر«، م�صيًرا اإلى اأن ذلك 

كّون لديه )دويويًنا( �صغيًرا على جهازه)4(.
ولعلنا ن�صير اإلى بع�ص النماذج من هذا اللون التوا�صلي الجديد عند ال�صاعر 
على  كتبها  ال�صعرية  االأبيات  من  مجموعة  بالفعل  له  نجد  حيث  الزهراني،  ح�صن 
جهازه المحمول، يوظف فيها التقنية في �صعرنة حركة التوا�صل ال�صعري، باأبيات 
مفردة يتوا�صل بها مع غيره من ال�صعراء، تمثل �صورة تقترب من االإخوانيات االأدبية 

بروؤية تقنية، يقول:

التلفون: »جهاز كهربائي ينقل االأ�صوات من مكان الآخر، عربّيه الهاتف« انظر: معجم النفائ�ص، �ص 131.  )1(
حمائم  والدموع،  ال�صموع  عناق  عليكم،  خليفتي  )ظلي  منها:  ال�صعرية  الدواوين  من  مجموعة  له  �صعودي  �صاعر   )1(

تكن�ص العتمة، رق�صة عرفانية( وغيرها .
�صاعر �صعودي له مجموعة من الدواوين ال�صعرية منها: )تماثل، ري�صة من جناح الذل، �صدى االأ�صجان،  قطاف   )3(

وغيرها. ال�صغاف( 
الباحث:  كتاب  في  لذلك  مو�صًعا  تف�صياًل  انظر  2009م،  اأكتوبر   21 االأربعاء،  ملحق  المدينة،  �صحيفة  انظر:   )4(
االأولى،  الطبعة  الريا�ص،  المفردات،  دار  )عن  ال�صادر  البنية،  ت�صكالت  في  درا�صة  االإبداعي   smsالـ خطاب 

2008م(.
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وجدت ات�صاًل منك في موعد فائت #
وقد كان جوالي على و�صعه ال�صامت #)1( 
ويقول فاروق بنجر في عيدية �صعرية له اأر�صلها عبر هاتفه:

]ع[]ي[[د[]ك[

%%]مبارك[%%

ا      عيدان في غرة الأيام �صم�صهما
ل      ونور )مكة( ي�صفي بهجة العيد

اأ        وفي المدينة �صوء
�ص       �صع م�صعله

حى       في الكون موؤتلقا
     والجمعة       في كل موجود)2(

 ال�صاعر هنا وظف تقنية االت�صال �صعرًا يهنئ فيه بعيد االأ�صحى وبالجمعة. 
ونرى في الن�ّص اأن ال�صاعر في بيتين �صعريين اإيقاعيين اأراد اأن ينقل تهنئة مختلفة، 
فعمد اإلى كتابتهما على تقنية الر�صائل الن�صية في الجوال ب�صيء من التمايز، يجعل 
الكتابة ال�صعرية على هذه التقنية تبدو مختلفة في �صماتها الفنية، وفي �صيميائياتها 
االأدائية، نجدها مثاًل في �صياغة الن�ص على �صكل اأ�صطر متناثرة، وهي في واقعها 

بيتان من ال�صعر التناظري على النحو التالي:
عـــــــيـــــــدان فـــــــي غـــــــــرة الأيـــــــــــــــام �ـــصـــمـــ�ـــصـــهـــمـــا

ــــــــــور )مــــــكــــــة( يــــ�ــــصــــفــــي بــــهــــجــــة الـــعـــيـــد ون

توثيق  ر�صالة ن�صية. )يتم  8:14م،   ،2008/8/28  ،# فائت  ات�صااًل منك في موعد  الزهراني(، وجدت  )ح�صن   )1(
اإلكترونيا لخا�صية تلك الر�صائل(.  اأيقونة تفا�صيل الر�صالة، الم�صاحبة  الر�صالة من 

3:47م، ر�صالة ن�صية. �صاعر �صعودي له مجموعات �صعرية منها:  فاروق بنجر، ]ع[]ي[[د[]ك[، 2009/11/27،   )2(
)زمن ل�صباح القلب، تراتيل مكية(.
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وفـــــــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة �ــــــصــــــوء �ـــــصـــــع مـــ�ـــصـــعـــلـــه
فــــــي الــــــكــــــون مـــــوؤتـــــلـــــقـــــاً فــــــي كــــــل مــــوجــــود 

بف�صاءات  الن�ص  ليكتب  ال�صابقة  التناظرية  نمطية  في  غير  قد  ال�صاعر  نرى 
المنا�صبة،  اللفظي يتعاطى مع لحظة  التناثر  التقنية الجديدة. هذا  ت�صكيلية على 
وهو هنا اإجراء ق�صدي، واإن بدا لنا الأول وهلة اأنه من اإلزامات التقنية. كما  نجده 
يعمد في مطلع الن�ص وجوانبه اإلى االإفادة من التقنية في نقل روؤية العيد ب�صورة 

مختلفة لها اأبعادها الداللية؛ ففي مطلع الن�ص عنوان جزئي على الحدث:
]ع[]ي[[د[]ك[

     %%]مبارك[%%،

كما ي�صيف منا�صبة الن�ص على الهام�ص االأيمن للن�ص، مقّطعًا المفردة على 
عدد االأ�صطر ال�صعرية: )االأ�صحى والجمعة(، في ت�صكيل اأراد به ال�صاعر اأن ينقل 

لحظة بهجتة بالعيد. 
ويقول بنجر في نموذج اآخر له على ذات التقنية: 

كّل عيد
ن�صيء

�صبحاً جديداً
لإيالفنا

ولأعرا�صنا
والورى

ياألفون بريق الثرى
ولهم طيف من يتلب�ص
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وجهاً
لكّل مقام

و�صوتاً لكل مقال
وعيداً لأبعادهم
في مرايا الرخاء

ولنا عيًدا
عيدنا

حينما ل نطاأطئ
هاماتنا

للطواوي�ص
حين نعبئ نبرا�صنا

من منار ال�صماء
     *)بورك عيدك/عيدنا()1( 

الن�ص ال�صابق من �صعر التفعيلة، كتبه ال�صاعر على جهازه المحمول، واأر�صله 
لبع�ص االأدباء تهنئة بالعيد، وهو يثبت اأن ال�صاعر المعا�صر قد اقترب من التقنية 
اإلى  الرتيبة  التهنئات  فتحولت  االأدبي،  اأدائه  في  توظيفها  يح�صن  نراه  اإذ  بوعي، 

لحظات توهج اإبداعي عند ال�صعراء.
لغويًا  الن�ص  بناء  في  الهاتف  تقنية  ا�صتخدام  التوظيف  هذا   اتجاهات  ومن 
حيث  الم�صافة(،  ممحاة  )ال�صوت  ن�ص  في  ال�صحيح  جا�صم  عند  كما  و�صوريًا، 

11، ر�صالة ن�صية. كل عيد ن�صيء *فاروق بنجر* 2009/9/20م، �ص 10،   )1(
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يذكر الهاتف ويوظفه في بناء الن�ص:
)الهاتف( النع�صان اأيقظه الهوى

بهديلك المجدول في اآهاتي
فاهتز في الأ�صالك �صرب حمائم

�صاد ... و�صرب ناحل العبرات
�صربان �صدهما العناق فاأنكرا

ذاتيهما،وتوحدا في ذات
...

ما اأحنك )الأرقام ( وهي ت�صدنا
بالع�صق في وتر من الهم�صات!)1(

  نالحظ هنا عمق التوظيف الفني عند ال�صاعر، وات�صال ذلك ببنيات الن�ص 
على الم�صتوى اللغوي، حيث نرى اعتمادًا على لغة تتقاطع فيها التقنية مع التجربة 
ال�صعرية، اإذ ال�صاعر هنا ي�صعى اإلى توظيف اأدوات التقنية في ن�صيج ن�صه من خالل 
ال�صاعر وجعلها جزءًا من بناء العمل )الهاتف، االأ�صالك،  األفاظ ماألوفة �صعرنها 
االأرقام( لي�صنع منها �صورة �صعرية مركبة جديدة؛ فهذا الهاتف النع�صان اأيقظه 

الهوى، ف�صرى الحب عبر اأ�صالك الهاتف. 
وفي تعاط مختلف، نرى محمد خ�صر يوظف تقنية الر�صائل الن�صية في ن�ص 

يدور حول الع�صق والغرام اأي�صًا لكنه على ت�صكيل فني مغاير، يقول:
تعالي نتفق..

اأننا لن نوؤجل عمل اليوم اإلى الغد
اأولمبياد الج�صد )ط 1، 2001م(، �ص 43، 44.   )1(



فصول في تعالق األدب والتقنية

81

اأننا ن�صير �صمن معدلت روحية
....
...

اأن ر�صائلك عبر )موبايلي(
ل تعني اأهمية اأن تر�صي عني بعد

منت�صف الليل
      كما يفعل )جونثان( في رواية )الحمامة()1(

 وبرغم تباين الم�صتوى الفني بين الن�صين، اإذ ينحو ال�صاعر محمد خ�صر اإلى 
راأيناه عند جا�صم  التناول الذي  العمق في  اأفقد ن�صه  الن�ص، مما  الت�صجيلية في 
اأن النموذجين يدعمان ما قلناه من �صعي ال�صاعر  اإال  اأقول: رغم ذلك  ال�صحيح، 
المعا�صر اإلى التعاطي مع تقنيات االت�صال، واالإفادة منها في دعم الروؤية ال�صعرية. 
لل�صيخ  رثائه  في  الع�صماوي  الرحمن  عبد  ال�صاعر  نرى  اآخر  نموذج  وفي 
ال�صعري  بنائه  ن�صيج  في  الهاتف  تقنية  يوظف   - اهلل  رحمه   - باز  بن  عبدالعزيز 

.41-40 الم�صي بن�صف �صعادة، �ص   )1(
قوافل الراحلين )ط 1، ال�صعودية، دار العبيكان، 2007م(، �ص 110-109.  )2(

الـــــــوجـــــــدان عـــــلـــــى  كــــ�ــــصــــاعــــقــــة  اإل 
يـــــقـــــتـــــاد نــــــحــــــوي ثـــــــــــورة الـــــبـــــركـــــان
قــــبــــل ا�ــــصــــتــــمــــاع نــــــــداء مـــــن نــــادانــــي
ـــاً مــــــن �ــــصــــوتــــه الـــــرنـــــان مـــتـــخـــلـــ�ـــص
اأخـــــــــرى تـــعـــيـــد بـــهـــا اتـــــــــزان جــنــانــي
الأ�صجان)2( هـــــذه  مــــن  اأنـــقـــذتـــنـــي 

ـــيـــخ مـــــــات« عـــــبـــــارة مـــــا خــلــتــهــا »الـــ�ـــص
جـــــاءنـــــي عــــنــــيــــف  مـــــــــوج  اأنـــــــهـــــــا  اأو 
يـــالـــيـــتـــنـــي ا�ـــصـــتـــوقـــفـــت رنــــــة هــاتــفــي
خـــطـــوطـــه كــــــل  اأغـــــلـــــقـــــت  اأنــــــنــــــي  اأو 
»الـــ�ـــصـــيـــخ مــــــات» اأمــــــا لـــديـــك عـــبـــارة
ربـــمـــا ـــــيء  �ـــــص اأي  ـــــك  ـــــرب ب لــــــي  قــــــل 
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باعتبار الهاتف م�صدرًا اإعالميًا للحدث، حركه في مدى الن�ص: 
يعتمد ال�صاعر هنا، على التقنية في بناء هذه الحوارية الحزينة التي ي�صور بها 
وقع خبر الوفاة على وجدان ال�صاعر، وهو يوظف تقنية االت�صال في ن�صيج البناء 
اللغوي )رنة هاتفي، كل خطوطه، �صوته الرنان...(، كما اأن الن�ص عبارة عن �صورة 

�صعرية كلية لهذا الموقف الحزين.
ومما �صبق يتبين اأن تقنية االت�صال تعد من اأهم التقنيات التي األقت بظاللها 
تقاطع  من  جوانب  راأينا  حيث  خ�صو�صًا،  وال�صعرية  عمومًا  االأدبية  الحياة  على 
الن�صو�ص ال�صعرية ال�صابقة معها،  والتقنية هنا ال تح�صر على الهام�ص الن�صي، بل 

ت�صكل منعطفًا مهمًا في �صعرنة التجربة المعا�صرة.
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)1(
 الن�صيد ن�ص �صعري جماهيري منّغم، يقوم على عدة اأركان من الكلمة وال�صوت 
المعطيات  كّل  تحكم  التي  الكلمة  اأهمية  ورغم  اأيديولوجي.  اإطار  في  وال�صورة 
الم�صاحبة له، اإال اأن الن�صيد يبدو فيه التعالق بقوة بين الكلمة والمعطيات االأخرى 
حتى تبدو »م�صاألة العالقات القائمة بين الكلمة والعالم ال تتعلق بفن اللغة، بل بكل 
اأ�صكال الخطاب براأي جاكوب�صون«)2(. والن�ص بدالالته الفكرية هنا وبفنيته الن�صبية 
يوجه الو�صائط الم�صاحبة، وي�صتدعي مع اللغة �صورًا وم�صاهد واأ�صواتًا يتق�صدها 
لتوجيه الخطاب. ولذا فاإن وعي تلك االأنا�صيد حق الوعي ال يتم اإال في اإطار وعي 

الف�صل الثالث:

الأنا�ضيد الإ�ضالمية، الإنتاج التقني/ واأثرها يف دعم الإرهاب العاملي

مقاربة نقدية اأوىل)1(

ي�صتلزمها مقام  العلمي في عدة منافذ على فترات متباعدة والأهداف عدة وبتعديالت طفيفة  المقال  ن�صر هذا   )1(
في  قراءة  والماء  الجمر  )ثنائية  بعنوان  2005م،  الرابع  اليمنيين  االأدباء  موؤتمر  في  قراأته  فقد  الن�صر.  دائرة 
ثم  البالد،  هذه  على  االإرهابية  االأحداث  اإبان  الفي�صل  خالد  االأمير  �صمو  مجل�ص  في  قراأُته  ثم  اإرهابي(،  ن�صيد 
ال�صابع  العدد  بيادر  في  المقال  ون�صر  الحميد،  محمد  ال�صيخ  اأ�صتاذنا  قبل  من  بيادر  مجلة  في  ن�صره   اإلّي  ُطلب 
من  اأخرى  لنماذج  الدرا�صة  تو�صيع  مع  ال�صعودية،  الوطن  �صحيفة  ن�صره  َطلبت  ثم  2005م.  مايو   واالأربعين، 

االأنا�صيد.
www.alwatan.com.sa/daily/2005.../culture12.htm]/ali

www.okhdood.com/?act=artc&id=1422 وفي »�صحيفة الحياة« - 2007/5/9م - 6:47 م  gn[

الخطيب،  الدين  عز  ترجمة  الغريب،  عبدالكريم  ت�صدير  ومقاربات،  نظريات  التوا�صل  واآخرين،  جاكوب�صون   )2(
زهور حوتي، من�صورات عالم التربية)دون بيانات اأخرى(، �ص 61.
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االأيديولوجيا التي نبتت فيها، والتي بداأت من بيئات حا�صنة لها، ارتبطت بظاهرة 
ال�صبعينات  فترة  في  االإ�صالمي  العالم  عمت  التي  االإ�صالمية  بال�صحوة  عرف  ما 
واأ�صهمت  ال�صعرية،  اللغة  مع  االأيديولوجيا  تلك  تعالقت  ثم  تقريبًا)1(،  الميالدية 
اإلى  االأمر،  اأول  )الكا�صيت(  اأ�صرطة  خالل  من  الترابط  ذلك  تعزيز  في  التقنية 
خطاب  اأخذ  وقد  الجوال.  اأجهزة  ثم  الحديثة  الحوا�صيب  مع  تطورًا  اأكثر  تقنيات 
اإلى الموعظة المنبرية، ثم  ال�صحوة اللفظي عدة مناح، من المحا�صرة الدينية، 
تاأتي االأنا�صيد االإ�صالمية في اإطار الترويح البريء بال�صعر الذي يحمل ذات الروؤية 
وذلك الهدف. وتكمن قوة تاأثير الن�صيد، لي�ص في الكلمة، التي �صنو�صح في الدرا�صة 
م�صتوياتها الفنية، بل تكمن االأهمية فيما يحيط بتلك االأنا�صيد الدينية من موؤثرات 
اإ�صافية، ماجعلها خطورة فكرية كان لها تاأثيرها في تاأجيج الم�صاعر وما تبع ذلك 

من فعل اإرهابي، امتدت يده اإلى الم�صلمين اأنف�صهم.
تبنى الأنا�صيد على تعا�صد الو�صائط التالية:

 اأوًل: توَلد وتترعرع في بيئات معينة يكون فيها ال�صحن الديني العاطفي على 
اأ�صده، واأعني بها المراكز ال�صيفية والمخيمات والمراكز الجهادية ومن بعد بع�ص 
القنوات التلفازية. وال تخ�صع تلك المراكز والموؤ�ص�صات غالبًا لقيادة معتدلة واعية، 

وهي ت�صتقبل �صبابًا ي�صدق عليهم قول االأول:
اأتاني هواها قبل اأن اأعرف الهوى          ف�صــادف قلبـــاً خاليــــاً فتمكنــــا)2( 

ال�صعر  من  تجعل  موؤثرة  عذبة  باأ�صوات  ويلّحن  ُين�صد  �صعر  على  تعتمد  ثانياً: 
الفني الذي قد  االإن�صاد قد تتجاوز بع�صًا من ال�صعف  اإن جودة  روحًا مختلفًا، بل 
ممن تناولها وحاول تر�صيدها ال�صيخ محمد بن �صالح  العثيمين، كتاب ال�صحوة االإ�صالمية، �صوابط وتوجيهات،   )1(
االإ�صالمية  االأنا�صيد  الكتاب عن   في  راأيه  وانظر   .)137  ،131  ،56  ،52 1426هـ. �ص  الوطن،  دار  )الريا�ص، 

.104 �ص103، 
.)adab.com(.البيت لل�صاعر العبا�صي ديك الجن الحم�صي، انظر موقع اأدب، المو�صوعة العالمية لل�صعر العربي  )2(
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يكون في الن�ّص. ولعل تاأثيرها ي�صتدعي وعيًا اأو�صع لحديث ر�صول اهلل، �صلى اهلل 
عليه و�صلم، حين قال: »رفقًا بالقوارير يا اأنج�صة«)1( مو�صحًا عليه ال�صالة وال�صالم 
العاطفة  جي�صان  غياب  لحظات  في  العواطف،  على  والحداء  االإن�صاد  تاأثير  اأبعاد 
وا�صطرابها، وات�صال الحداء بعينات من �صباب ومراهقين تتوقد اأرواحهم، وي�صهل 

التاأثير عليهم.
ثالثاً: هذه االأنا�صيد تكون غالبًا م�صحوبة بفوا�صل من خطب ت�صتقطع بق�صدية 
�صحب  وربما  ممنهجة)2(،  ب�صورة  اأو خطبة حما�صية  دينية   �صلب محا�صرة  من 

الن�صيد ب�صرب دف اإ�صالمي لمزيد من التاأثير.
رابعاً: تعّول هذه االأنا�صيد على فكرة الجهاد، والجهاد في ذاته معنى اإ�صالمي 
را�صخ مقدر، جاءت به الن�صو�ص القطعية، ولكنه مرتبط ب�صوابطه ال�صرعية التي 
االأ�صرطة  تلك  لكن  ودينية،  �صيا�صية  روؤية  �صوء  في  الرا�صخون  العلماء  يقررها 
واالأنا�صيد تتجاوز كل ذلك وتدعو الفتية من خالل هذه االأنا�صيد اإلى الجهاد واإلى 

الموت بزعم تحقق ال�صهادة بها.
تنويع  خالل  من  تظهر  عالية،  اإنتاجية  لتقنية  تخ�صع  االأنا�صيد  هذه  خام�صاً: 
موجهة،  وعظية  خطب  من  اقتبا�صات  توظيف  من  للكلمة،  الم�صاحبة  الموؤثرات 
اإلى حواريات ذات لغة ت�صويرية عالية ت�صاحب الن�صيد اأقرب اإلى النثر ال�صعري، 
ال�صنابك، وهدير الدبابات واأ�صوات  اأ�صوات حمحمة الخيل ووقع  اإلى فوا�صل من 
البنادق.كما تظهر جودة االإنتاج اأي�صًامن خالل  تنويع في م�صتوى االأداء الفني؛ بين 
نماذج تركز على اللغة التي تعتمد على توظيف مفردات ذات بعد رمزي كالحْرق 
والجمر، اإلى نموذج  يعتمد على ثنائية تف�صح مجااًل لمقارنة غير متوازية كثنائية 

الحديث في  �صحيح االإمام البخاري / كتاب االأدب رقم )6146(.  )1(
.)yotu،beLyigt_gfHSO( انظر نموذجا على ذلك مقدمة ن�صيد النهيم على يوتيوب  )2(
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الغرب الكافر المتجّبر والم�صلم الذليل الم�صطهد، اإلى  اأنا�صيد  تتنا�ص مع االأحداث 
من   ذلك  غير  اإلى  والغياب،  الح�صور  ثنائية  لتقدم  الجهادية  التاريخية  واالأ�صماء 

ال�صمات الفنية التي تدعم الروؤية الفكرية للن�صيد.

)2(
الفكري  البعد  تك�صف  االأنا�صيد  تلك  من  نماذج  عند  نقف  �صبق  ما  اإطار  وفي 
الذي تحّث عليه هذه الدرا�صة، واأوؤكد هنا  اأن وعي تلك االأنا�صيد ال يكتمل اإال بت�صور  
الن�ص  يذهب  بها  حيث  ال�صعري،  للن�ص  الم�صاحبة  واالإنتاجية  الفنية  الو�صائط 
ا�صتعمالها  وقل  تراجعت  قد  الكا�صيت  اأ�صرطة  كانت  ولئن  كّل مذهب.  التاأثير  في 
قد  االأنا�صيد  تلك  اأن  اإلى  اأنبه  اأني  اإال  الحاملة  الو�صائط  تطور  في ظل  تال�صت  اأو 
رحلت مع التقنية لت�صتكن في اأق�صى تطوراتها في اأجهزة الهواتف المحمولة بكل 
المتلقي. ولعلك تلحظ  تاأثيرها فاعاًل في  لها  الفنية والفكرية، وما زال  حموالتها 
ح�صور الن�صيد كخلفيات الأغلب الكلمات والخطب التي يلقيها المفجرو اأنف�صهم قبل 
اأعمالهم التفجيرية ما يدل على بقاء تاأثيرها وا�صتمرار فاعليتها وتجاوزها قفزات 

التقنية. ومن نماذج تلك االأنا�صيد ن�صيد يقول:

بعد  الن�صيد  جوقة  تكرره  الذي  الن�صيد  بيت  هو  النموذج  في  االأول  والبيت 
لغوية  بنية  ذات  مفردات  بتكرار  مرات،  عدد)5(  الن�صيد  في  وتكرر  من�َصد،  كّل  

.yotu.be/cq2cgdlw?lest=RDCZWzOjojwE انظر نموذج ذلك  )1(
التالية،كان  النماذج  وبع�ص  النموذج   هذا  ي�صم  الذي  2005م  عام  والماء(  الجمر  )ثنائية  مقال  ن�صر  بعد   )2(
نقل  الذي  الموقع  هذا  ومنها  البحث  محركات  اإلى  نقله  تّم  ثم  القديمة،  الكا�صيت  اأ�صرطة  على  وقتها  االعتماد 

المقال من موقع ال�صحيفة، وقّدم تجربة اأخرى ال تقل خطورة تمت في موؤ�ص�صة علمية اآنذاك. انظر الرابط:
https://www.sahab.net/forums/index.php?app=forums&module=forums&controllertopic
&id=59126.

ففّجرت في ال�صخور ال�صّم �صل�صال)1(
لــم تحتمل مــن جــبــال الــلــهــو اأحــمــال

ِمـــــــــْن وْقـــــــــد اآلمــــــــــه ثـــــــــارت حــمــيــتــه
م�صجدها الإ�ــصــالم  حمى  في  همومه 
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رت( هي روح  موؤثرة)ثارت/فجرت( التي  تتكرر في  كل من�َصد. وتبدو مفردة )فجَّ
الن�ص ومرجعيته وماآله،  وكّل مفردات الن�ص توؤوب اإلى هذه المفردة التي ا�صتفتح 
في  نزيهة  معتدلة  االإ�صالم،كفكرة  اإقحام  �صنرى.وظاهر  كما  الن�صيد  المن�صُد  بها 
معادل ق�صية االإرهاب، وتلك اإ�صكالية فعلية، فاالإ�صالم الذي يقوم على قَيم الت�صامح 
والعدل يجعل خ�صم الق�صية، بل مرتكزها الرئي�ص: )همومه في حمى االإ�صالم، لم 

تحتمل من جبال اللهو( لمزيد من ا�صتجا�صة التاأثير. ثم يتابع الن�صيد:
ح�صبي من الِخّل ما يلقاه من ُحَرق            على ر�صيف ُمعنَّى نــال ما نــــــــال 

الفح�ص  نظرية  عليها  طّبقنا  واإذا  )ُحَرق(،  مفردة  البيت  هذا  في  والالفت 
اال�صتبدالي عند روالن بارت)1( �صنجد اأننا ن�صتطيع اأن ن�صع لها بدائل، مثاًل مايلقاه 
من  لها  بما  )حرق(  مفردة  اختيار  لكن  توؤدي،  اأن  يمكن  مثاًل  نكد(  )عنت،  من 
اإرجاعيات تت�صل بالتفجير والتكفير دفع اإلى اختيار هذه المفردة بالذات، لتر�صم 

اإيحاءات لها اآثارها. ثم يتابع الن�صيد:

ونرى اأنه ما زال وتر االإ�صالم العزيز في تاريخه المجيد، وما يقابله من الدين 
االإ�صالم  يرى  )من  الن�صيد  في  دالليًا  البارزان  الوتران  هما  الُمْق�صى  الم�صطهد 
اأ�صكاال(، ونالحظ  تركيزه على ثنائية )الدين  ممتهنا/ فيرتدي من ثياب الموت 
العزيز/ والحال الم�صطهد(الذي يبدو فيه حر�ص الن�صيد على بناء �صبب يوّلد من 

وجهة نظر المن�صد نتيجة مفادها في الن�صيد
 )امتهان الإ�صالم= ارتداء اأ�صكال من ثياب الموت(.

الحداثة«،  �صعر  في  المعنى  »اأزمة  مقال  انظر:  والتكفير،  الخطيئة  الغذامي،  عبداهلل  عند  الم�صطلح  هذا  ورد   )1(
�صحيفة الو�صط البحرينية، العدد 1637 - االأربعاء 28/ فبراير/2007م. 

الـــذيـــل  مختال  ويـــرخـــي  يــ�ــصــتــعــّز  اأن 
اإذلل  الــــــذل  فــيــ�ــصــقــي  الـــدنـــايـــا  عــــن 
فــيــرتــدي مـــن ثــيــاب الـــمـــوت اأ�ــصــكــال  

اأخـــــِلـــــق بـــــذي الـــقـــلـــب مـــــــــواًرا بــعــزتــه
بــنــفــ�ــصــي الـــحـــر مـــن يـــنـــاأى بــمــحــتــده
ممتهنا الإ�ــصــالم  يــرى  مــن  بمهجتي 
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والمعنى هنا فيه اأثر للتنا�ص)1(، حيث يدخل في فرو�صية تنا�صية مع بيت اآخر 
الأبي تمام في رثاء محمد بن حميد  الطو�صي:

ترّدى ثياب الموت حمراً فما اأتى         لها الليل اإل وهي من �صند�ص خ�صر)2( 
خلق  في  رغبته  في  يتمثل  والتنا�ص  االإلماح  اإلى  بال�صاعر  حدا  الذي  والجامع 

�صورة متقابلة، بين البطل المجاهد، و االنتحاري المقدام.
كما يطرح الن�صيد مفهومه للُحّر والحرية الذي يتمثل كما هو منطوق الن�صيد: 

)من يناأى بمحتده عن الدنايا / في�صقي الذل اإذالال(. ومن بعد يقول الن�صيد: 

وفي هذه االأبيات نرى حممًا من العاطفة التي تمعرت للمنكر من وجهة نظر 
الن�صيد: )اإذا راأى منكرا ثارت لغ�صبته(، وي�صمت الن�صيد عن  مفهوم المنكر ليخلق 
لالأن�صاق  تمّكن  الم�صاحة  وهذه  الفراغ؟!  يمالأ  العاطفي  والح�صد  لالأ�صئلة  ف�صاء 
الداللية ال�صابقة اأن تعطي المتلقي طرفًا من هذا المنكر الذي يظهر ك�صبب يوؤدي 
اإلى زلزال من الغ�صب وحمم من النار، تدفع بالتالي اأن ُيفجر هذا الذلَّ والمنكَر 
اآليات  ومقاربة  التفجير  عملية  تهوين  اأو  تزيين  محاولة  وتبدو  المن�صد.  يردد  كما 

االنتحار، حيث تبرز هنا ثنائيات من نوع يبدو فيها الطرف االأول في اأن�صاق مثل: 
- اإذا راأى منكرًا ثارت لعزمته...

- كالجمر ما الجمر؟ 
غيداء  )دار  المعا�صر،  العربي  ال�صعر  في  التراثي  التنا�ص  وا�صل،  اهلل  التنا�ص: ع�صام حفظ  مفهوم  في  انظر   )1(

للن�صر، االأردن، الطبعة االأولى 2011م(. �ص 13.
.www.adab.com البيت الأبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطو�صي، موقع اأدب  )2(

قــــوى الـــروا�ـــصـــي فــقــد األــفــتــه زلــــزال 
تــدفــقــت تــحــت اأر�ــــــص الــقــيــد �ــصــالل 
تــمــثــلــت فــــوق ظــهــر الأر�ـــــــص اأجـــبـــال

لــغــ�ــصــبــتــه ثـــــــارت  مــــنــــكــــراً  راأى  اإذا 
كالجمر ما الجمر؟ ل، بل قلبه حمم
الـــــذل ملحمة فــفــّجــرت فـــي �ــصــعــيــد 



فصول في تعالق األدب والتقنية

89

ويدعم ذلك  باال�صتفهام الذي يهّون الجمر ويجعل روؤية المنكر = ت�صاوي حرق 
الجمر!!

ثم كانت الثنائية المقابلة �صالل الماء الذي يطفئ الجمر، ربما رمزًا لل�صهادة 
وا�صتدعاء لق�صة اإبراهيم عليه ال�صالة وال�صالم في قوله تعالى: {ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ})1(.
بوؤرة  ت�صكل   التي  المفردة  اإلى  كعودة  التفجير)فّجرت( هنا،  ونجد م�صطلح 
التفجير  حر  تطفئ  التي  التقابلية  الثنائية  هذه  يدعم  مما  ولعل  العميقة.  الن�ص 

بالماء، ما يظهر في االأبيات التالية من الن�صيد، يقول:

ومما �صبق نرى اأن االأبيات ت�صهد �صراعًا بين ثنائية كبرى تحتوي على ثنائيات 
اأ�صغر، فنرى من خالل الن�صيد هذه الروح المتاأثرة بحال االإ�صالم الممتلئة حما�صًا 
الذين يقفون دون  اأبنائه ال�صامتين  الثاأر لالإ�صالم والممتلئة غاًل على  ورغبة في 
حراك، وحال المن�صد ما قال المتنبي )واَحّر قلباه ممن قلبه �صبم(. وهي الروح 
التي تمتلئ حما�صًا حتى تختار طريق التفجير والحرق والجمر، ثم تتحول النار من 
القيد  اأر�ص  المياه/تدفقت تحت  به  اإلى �صالالت )فاتقدت  الن�صيد  خالل منطوق 
�صالال، اأراقوا فوقها الماال/ يراد اإطفاوؤه بالماء، ُت�صقى ببرد قراح الماء(. وهكذا 
نرى اأن ال�صاعر والن�صيد ي�صعيان اإلى نقل روؤية  للمتلقي تزين له اأمر التكفير وتهون 
على النا�صئ  اأمر التفجير من خالل اأن�صاق يرددها من مثل)ثارت حميته، همومه 

�صورة االأنبياء، اآية 69.  )1(

قـــلـــوب قـــــوم اأراقــــــــــوا فـــوقـــهـــا الـــمـــال 
بــــه الـــمـــيـــاه ومــــــات الـــجـــمـــر اإجـــــالل 
لــلــظــالــمــيــن واأنـــ�ـــص الأر�ـــــص قـــد مــال 
ـــبـــرد قــــــراح الــــمــــاء اأرطــــــال ُتــ�ــصــقــى ب

انــطــفــاأت اإذا  وقــــــاداً  الــقــلــب  بــنــفــ�ــصــي 
ـــقـــدت يــــــــراد اإطـــــــفـــــــاوؤه بــــالــــمــــاء فـــاتَّ
يـــقـــول والأر�ـــــــص تــبــكــي تــحــت األـــويـــة
قــلــوبــهــمــو كــــانــــت  اإن  قـــلـــبـــاه  واحــــــــّر 
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في حمى االإ�صالم، اأن ي�صتعّز ويرثي الدين مختاال، اإذا راأى منكًرا ثارت لغ�صبته، 
ففجرت في �صعيد الذل ملحمة، واالأر�ص تبكي تحت األوية للظالمين، يراد اإطفاوؤه 

بالماء فاتقدت به المياه، ومات الجمر اإجالال(.
وفي نموذج اآخر لتلك االأنا�صيد نرى اعتماد اللغة عن�صرًا اأول للتاأثير من خالل 
مفردات لغوية و�صور تحمل قدرًا من النار والموت،  كالذي نجده في هذا الن�صيد 

الذي يقول: 

الحرب  بنادق  اأ�صوات  من  �صوتية  )طوبغرافية(  المنتج  له  و�صع  والن�صيد 
ور�صا�ص الكال�صنكوف المدّوي، ونالحظ اأن الن�صيد يحدد )الثاأر( كمفتاح للتاأثير، 
لتمرير  �صبياًل  ويتخذونه  كثيًرا،   المن�صدون  عليه  يركز  م�صمى  تحديد  اإلى  ويعمد 
اللغة  من  يتخذ  الن�صيد  نجد  ثم  )فل�صطين(.  ق�صية  وهو  وم�صروعهم  اأفكارهم 
النارية المهّيجة �صبياًل اإلى تحريك ال�صباب، حيث تنقلهم اإلى جّو الحرب وكاأنها 
منكم  الكف  )بورك  مثل:  تراكيب  با�صتخدام  للعيان  ماثاًل  مقدورًا  قدرًا  اأ�صبحت 
اأقزاما، قد اأجبنا  يحمل الموت، ا�صمعوهم من الر�صا�ص زئيرًا، ام�صخوهم بناره 

قد يعمد ملحن الن�صيد اأحيانا لتجاوز كثير من االأخطاء العرو�صية الظاهرة.  )1(

فـــــازرعـــــوا الأر�ــــــــص تــحــتــهــم األـــغـــامـــا 
تــــحــــرق الـــظـــلـــم تـــ�ـــصـــحـــق الـــظـــالمـــا 
رايـــــــــة الـــــحـــــق مـــ�ـــصـــحـــفـــا وحـــ�ـــصـــامـــا 
ـــــــه الــــــطــــــغــــــاة الــــلــــئــــامــــا  ـــــــرمـــــــي ب وي
ـــــخـــــوهـــــم بــــــــنــــــــاره اأقــــــــزامــــــــا  وامـــــ�ـــــص
غــــال فــيــهــا الـــيـــهـــود مــجــد الــقــدامــى 
الــحــ�ــصــامــا  نــ�ــصــل  اأن  الـــجـــهـــاد  �ـــصـــوت 
كراما)1( الإ�ــــــصــــــالم  بـــنـــو  ولـــيـــحـــيـــا 

عــــربــــد الـــــثـــــاأر وا�ــــصــــتــــحــــال �ـــصـــرامـــا
فــــجــــروهــــا فــــــي كــــــل �ـــــصـــــوب تــــــدوي
ـــالـــيـــهـــود وتــعــلــي تــــخــــرب الأر�ــــــــــص ب
بــــــورك الـــكـــف مــنــهــم يــحــمــل الـــمـــوت
اأ�ـــصـــمـــعـــوهـــم مــــن الـــر�ـــصـــا�ـــص زئـــيـــرا
يـــــــا عــــــــهــــــــوداً مـــــــن الــــــمــــــذلــــــة ولـــــت
اأن دعـــانـــا مــــذ  الـــجـــهـــاد  اأجـــبـــنـــا  قــــد 
قــــــد زحــــفــــنــــا لـــيـــقـــبـــل الـــــبـــــيـــــع  مــنــا
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االإله(. كما نجد مفردات تدل بمجملها على لغة تحمل في جنباتها النار والموت 
)الثاأر، �صراما، األغامًا، فجروها، تحرق، الموت، اليهود، الر�صا�ص، بناره، المذلة، 
الح�صاما...(. ومثل هذه اللغة تلقي بتاأثيرها وظاللها على الموقف لتقدم روؤية لها 

�صماتها وق�صماتها الموؤثرة.
الحربية  اللغة  فيه  تْخفُت  اأ�صلوب  اإلى  االأنا�صيد  بع�ص  تعمد  اآخر،  اتجاه  وفي 
النارية، في�صعى المنتج اإلى تقديم  ما يحّول لغة الن�صيد الهادئة اإلى لغة ا�صتفزازية 
موؤثرة باإ�صافة مقدمات وفوا�صل نثرية تحرف ن�صق الن�ص اإلى االتجاه الذي ُيراد 
له، مركزًا المنتج على ثنائية، الم�صلم الم�صطهد الذي تحّول اإلى لعبة/ والثنائية 

المقابلة المتمثلة في الكافر الفاجر الذي يحطم هذه اللعبة ب�صرا�صة، يقول:

والبيتان والن�صيد بعامة ي�صعيان اإلى تقديم  �صورة اأقرب اإلى )الكاريكاتورية( 
في  بق�صوة،  التحطيم  عليه  يمار�ص  الذي  الفاجر/  العدو  باإزاء  الهزيل/  للم�صلم 

�صورة تمثيلية يدعمها في بقية الن�صيد  كما �صنرى.
الفكرية  المظلة  من  جزء  وهي  الن�صيد،  لهذا  االإنتاج  حركة  اإلى  هنا  واأ�صير 
للن�ص، حيث نراه يقَطع الن�صيد بعد البيتين ال�صابقين، اإلى خطبة بترت من �صياقها 
ليجعلها فا�صاًل يحرف ن�صق الن�صيد اإلى معطيات داللية غاية في الخطورة، و�صاأنقل 
ما وظفه الن�صيد بن�صه كما ورد في ال�صريط، يقول: »اأجيبوا يا علماء االأمة، اأجيبوا 
يا دعاة  الملة، لمن ينتمي الم�صلم ؟ لمن يكون والوؤه ؟ ممن يكون بروؤاه؟ وما حكم 
تولي الكفار ون�صرتهم؟ قال االإمام �صيخ االإ�صالم محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل 
بعداوة  اإال  ال�صرك  وترك  اهلل  وحد  ولو  اإ�صالم  له  ي�صتقيم  ال  االإن�صان  »اإن  تعالى: 
الم�صركين« فهل توحيدنا اليوم توحيد خال�ص؟! توحيد ال ي�صوبه انحراف؟! ا�صاألوا 

الــمــ�ــصــلــم  اأنــــــــت  واأنـــــــــت  اأراك  واأنـــــــــا 
ـــهـــو بــــهــــا الــــكــــفــــار وهـــــــي تــحــطــم  يـــل

اأتــــــاألــــــم األـــــــَمـــــــي عــــلــــيــــك وكـــــيـــــف ل 
كــلــعــبــة تـــــخـــــذت  وقـــــــد  اأراك  ــــــــــا  واأن
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اأهل التوحيد... {ٱ ٻ ٻ  ٻ )و�صعوا بينها قو�صين ( ٻ ٻ پ 
پ  پ پ ڀ ڀ ڀ )طيب لو كانوا اآباءنا( ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ} )ال اإله اإال اهلل، يارّب نبراأ اإليك من الكفار، ولو 
اآباء لنا نبراأ منهم، وال نتولى  كانوا من لحمتنا، ولو كانوا من اأ�صالبنا، ولو كانوا 

والنوالي اإال اأنت يا رب العالمين(.
ثم يتوالى الن�صيد بعد هذا الفا�صل الموؤجج الموؤثر الذي يحرف اأن�صاق الن�ص 
التنبيه  يح�صن  الخطبة  هذه  ت�صمنتها  اأمور  وثمة  ظاهرة،  اأيديولوجية  اأبعاد  اإلى 

والتنبه لها:
- اإن هذه المقطوعة خطبة ن�ص اأدبي �صردي ال يقل في تاأثيره عن ال�صعر.

- اختار المنتج خطيبًا - غير معروف - يتهدج �صوته بالبكاء والن�صيج، يبدو �صوته 
متقطعًا متهدجًا بالبكاء لمزيد من التاأثير.

- عر�ص الخطيب ق�صايا من الخطورة بمكان ال يمكن اأن يبت فيها االأفراد كق�صية 
الجهاد، وق�صية الوالء والبراء.

- اعتمد الخطيب في هذا المقطع على م�صتندات تدعم الخطبة مثل: االآية القراآنية 
اأنها نزلت في منا�صبة معينة ووعيها يجعلك ت�صتدعي ال�صياق  التي من المعلوم 
لفظها  وتعميم  القراآني،  بالن�ص  التاأثير  �صياق  لكنه وظفها هنا في  والمنا�صبة، 
وهو  والعلم،  بالثقة  له  م�صهود  علم  اإلى  كما عمد  وعلماء.  مف�صرين  اإلى  يحتاج 
ال�صيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه اهلل، ثم اقتطع من اآرائه ما وافق راأيه وهواه، 
االآيات  حتى  بل  لل�صياق،  وقراءة  تمحي�ص  اإلى  االأخرى  هي  تحتاج  اآراء  وهي 
ال�صحن  من  مزيد  اإلى  تهدف  منهجية،  غير  ب�صورة  الخطيب  قطعها  القراآنية 

والتهييج للعواطف.
اأ�صرت لطرف منها عملت على حرف  التي  المتعددة  بموؤثراتها  الخطبة  هذه 
بها،  الفتية  اأرواح  ملء  على  وحر�ص  المنتج،  ارت�صاها  وجهة  اإلى  الن�صو�ص  ن�صق 
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ليتابع الن�صيد بعد اأن هياأ له اأر�صية مالئمة، بت�صوير كاريكاتوري للم�صلم،  يقول 
الن�صيد بعد  هذا:

والالفت في هذا الن�صيد �صعيه الحثيث اإلى جلد الم�صلم، وتحويله اإلى �صورة 
كاريكاتورية ال تر�صي م�صلمًا، بله عقواًل  ملتهبة ومهياأة للتهيج، ولننظر كيف ر�صخ 
هذه ال�صورة التي تبعث على الهزء وال�صفقة من خالل تراكيب مثل: )وقد تخذت 
يت�صاحكون، فرك�صت خلف  اإلى مهرج حفلة،  قد حولوك  الكفار،  بها  يلهو  كلعبة، 
اأب�صر فاإنك  الباب ت�صحذ مجدهم،  اللئام، ووقفت عند  واأتيت ت�صتجدي  �صرابهم، 

قد غدوت مج�صمًا(.
المهي�ص  واالإ�صالم  المتجبر/  الكافر  الغرب  لثنائية  بجمعه  يوّطد  والن�ص 
الجناح المهزول، وهي ممار�صة غير اإيجابية  على كّل حال لما فيها جلد فكري ال 

يزيد االأمة اإال رهقًا.
وفي ذات االتجاه  نجد اأي�صًا ن�صيدًا اآخر ين�صح بالحقد على الغرب، ويمار�ص 

هو االآخر جلدًا لالأمة االإ�صالمية، متكئًا على ذات الثنائية:

مــــا قــــلــــُت قــــولــــي فــالــحــقــيــقــة تـــوؤلـــم 
تـــتـــكـــلـــم  ل  واأنـــــــــــــت  يــــتــــ�ــــصــــاحــــكــــون 
فـــي �ــصــرعــة الـــرحـــمـــن فــيــهــم تــر�ــصــم 
ــــهــــم  ــــي واإل مــــنــــهــــم  الـــــحـــــ�ـــــصـــــارة  اأن 
فــــــاأخــــــذت مـــنـــهـــم مـــــا يــــمــــج ويــــحــــرم 
بـــابـــك يه�صم  فــــوق  ونــ�ــصــيــت مـــجـــداً 
ــــاأيــــديــــهــــم تـــــقـــــاد وتـــحـــكـــم  لــــهــــمــــوا ب

باب)1( بــــكــــل  الــــــوقــــــوف  ـــــا  واأعـــــيـــــان
ـــــجـــــواب ــــــــــّر ال ـــــوى ُم ـــــص فــــمــــا نــــلــــنــــا �

اإذا تـــعـــاتـــبـــنـــي  فـــــال  عـــلـــيـــك  ـــــمـــــي  األ
ـــــــــى مـــــهـــــرج حــفــلــة قــــــد حــــــولــــــوك اإل
خــــدعــــوك حـــيـــن راأيـــــــت عـــزتـــك الــتــي
فــركــ�ــصــت خــلــف �ــصــرابــهــم مــتــوهــمــاً
واأتـــــيـــــت تـــ�ـــصـــتـــجـــدي الـــلـــئـــام تــقــدمــا
مجدهم ت�صحذ  الــبــاب  عــنــد  ووقــفــت 
اأبـــ�ـــصـــر فــــاإنــــك قــــد غــــــدوت مــجــ�ــصــمــاً

ــــي وبــــــالــــــحــــــراب ُرمــــــيــــــنــــــا بــــالــــقــــ�ــــص
ـــــرق دهـــــــــًرا تــــ�ــــصــــولــــنــــا بــــــبــــــاب الـــــ�ـــــص

)1( http://www.shabkh.com/view1thread.php?id=50888.
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وظاهر في الن�ص الحقد على الغرب عمومًا من جهة، من خالل توظيف تراكيب 
مثل )كالب الغرب، كالب الروم تنبح في حمانا،اأحاط بها قطيع من ذئاب(، وهو 
الروؤية  ذو  وفيه  وغيره،  الم�صلم  فيه  فالغرب  بالطبع،  علمي  غير  عاطفي  تعميم 
)ت�صولنا  الم�صلمة:  لالأمة  قا�صيًا   ت�صويرًا  نجد  اأخرى  جهة  ومن  المعتدلة..الخ.  
بباب ال�صرق، واأر�صينا كالب الغرب، غدونا مثل اأذناب الكالب، واأ�صد الم�صلمين 
اأي�صًا معالجة عاطفية غير مقبولة،  الم�صلمين غدو نعاجًا(. وهي  تئن قهرًا، كاأن 

وتمار�ص فعاًل غير واع، ال ي�صهم بالتغيير، بل يجني ويالت على االأمة.
ثنائيات من  الذي يقدم  القادم،  الن�ص  االأنا�صيد ما نجده في  ومن اتجاهات 
االأمجاد  مع  التنا�ص  على  معتمدة  والغياب  الح�صور  ثنائيتي  على  تتكئ  اآخر  نوع 
واالأحداث االإ�صالمية المجيدة، ومعتمدة على اأعالم اإ�صالمية لها تاريخها الم�صرق 
اتجاه  الن�ص.وهو  ينطق  كما  غائب  لواقع  حا�صرة  نماذج  تقدم  روؤية  منها  ليبني 

نماذجه متعددة، منها هذا النموذج:

وهو ما يتكرر في ن�صيد اآخر قدم له منتجه بمدخل واأر�صية تهيئ طرح الفكرة، 
حين و�صع حوارية نثرية اأدبية يقول فيها:

https://www.youtube.com/watch?v=QpSMtSmgPEU. واالأبيات لل�صاعر يو�صف العظم.  )1(

غــــــــدونــــــــا مـــــثـــــل اأذنـــــــــــــــــاب الـــــكـــــالب
وتـــمـــرح فـــي الــ�ــصــهــول وفـــي الــهــ�ــصــاب
وتـــ�ـــصـــكـــو الــــدهــــر ويـــــــالت الــمــ�ــصــاب
اأحـــــــــــــاط بـــــهـــــم قــــطــــيــــع مـــــــن ذئـــــــاب

نباله)1(   وعـــــــــي  بـــــــال  وحــــطــــمــــنــــا 
عـــــدالـــــه  ول  الــــــطــــــغــــــاة  ــــــا  ــــــردن و�ــــــص
ـــــر حـــــالــــــــه  ـــ ــي �ــصـــ ـــ ـــات رعــاتـــــهـــــا فـــ ــــ وبــــ
فـــــعــــــــالــــــــه ـــــا  ـــــهـــ يـــــورثـــ ــاروق  ـــ ـــ ــفـــ ـــ الـــ ول 

ـــــا كــــــــالب الــــــغــــــرب حــتــى ـــــن ـــــي واأر�ـــــص
كــــــــالب الـــــــــــروم تــــنــــبــــح فــــــي حـــمـــانـــا
واأ�ـــــــصـــــــد الـــمـــ�ـــصـــلـــمـــيـــن تــــئــــن قــــهــــراً
ـــلـــمـــيـــن غــــــــدو نــــعــــاجــــاً كــــــــــاأن الـــمـــ�ـــص

كـــ�ـــصـــرنـــا قــــو�ــــص حــــمــــزة عــــن جــهــالــة
جـــــهـــــاد ول  الـــــــــعـــــــــدو  ــــــنــــــا  فــــــمــــــزَق
حــيــرى ـــــالم  ـــ ـــ ـــ الإ�ــص ــه  ـــ ـــ ـــ اأمـــ ـــــت  ــاتـــ وبـــ
بــحــزم يـــــرعـــــاهــــــــا  الـــــ�ــصـــــديــــــــق  فـــــــــــال 
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اأيها الفار�ص... قف 
اأيها الفار�ص دعني اأحدثك 

ل تغلق �صمعك، ول ت�صرف ب�صرك 
اإنني اأريدك... اأريدك اأنت ل �صواك 

اأيها الغافل عن نف�صك 
اأيها الغافل عن اأمتك 

حّتام اأنت في هواك �صادر!!
حّتام ل تعير اأمتك اهتماماتك!

وهي التي تدعوك.. تدعوك �صباح م�صاء
اأيها الفار�ص.. من يرحل اإذا ترجلت 

ومن يم�صي اإذا تمنعت 
اأيها الفار�ص: اإذا امتنعت اأنت فمن؟ فمن؟!

ثم يدع ال�صوؤال لف�صاء ي�صدح بعده الن�صيد باأفكاره وتوجهاته وموؤثراته، حين 
يقول الن�صيد:

واأختم النماذج بنموذج يتجاوز فيه الن�صيد كل المرجعيات الدينية االإ�صالمية 
التي قننت الجهاد وو�صعت �صوابطه)1(، لنرى الن�صيد يدعو علنًا للجهاد، مقدمًا 
جامعة  ماج�صتير،  ر�صالة  االإرهاب(،  جرائم  عن  الجهاد  �صبهة  )نفي  العدوان،  اإبراهيم  عمر  ذلك:  من  انظر   )1(
الخلط  لديهم  لمن  المفاهيم  بع�ص  البحث)ت�صحيح  نقاط  اأهم  الريا�ص،2018م.ومن  االأمنية،  للعلوم  نايف 

وااللتبا�ص حول مفهوم الجهاد ومفهوم االإرهاب، وبيان موقف الدين االإ�صالمي من ذلك.

جـــــــــواد الــــمــــعــــالــــي لـــلـــعـــال ومـــــبـــــادر 
تــ�ــصــّفــي جــنــابــيــهــا الــــريــــاح الأعـــا�ـــصـــر
هـــمـــو اأّمـــــنـــــوهـــــا والــــــرمــــــاح �ـــصـــواجـــر
لــهــا تــنــتــمــي قـــد �ــصــامــهــا الـــــذلَّ كــافــر

فــيــا فــار�ــص الإ�ـــصـــالم هــل اأنـــت ممتط
فـــهـــذي مـــيـــاديـــن الـــبـــطـــولـــة اأقـــفـــرت
ــــال خـــالـــد والأولـــــــى تـــحـــّن اإلــــــى اأمــــث
فـــيـــا اأيــــهــــا الـــ�ـــصـــنـــديـــد اأمــــتــــك الــتــي
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ولكنه  يطارده،  عدو  �صكين  من  يتفلت  كمن  االإ�صالم  فيها  يبدو  ماأ�صاوية،  �صورة 
ينتف�ص �صامخاً كما ينطق الن�صيد، وهو يركز هنا على اتجاه اآخر يتمثل  في  واقع 

البلدان االإ�صالمية الرازحة تحت قب�صة االأعداء كما  يقول:
�ـــصـــاأبـــقـــى �ـــصـــامـــخـــاً رغــــــم الأعـــــــــادي
جــــــالدي اإلـــــــــى  الــــــعــــــدو  �ـــــصـــــار  واإن 
فـــ�ـــصـــرحـــي لـــــن تــــزعــــزعــــه الأيـــــــــادي
اإلــــــى الـــ�ـــصـــهـــوات فــــي اأر�ـــــــص الــفــ�ــصــاد
و�ـــــصـــــاع الـــمـــجـــد فـــــي زمــــــن الــــرقــــاد
وادي كـــــــل  فـــــــي  اآهـــــــتـــــــي  اأجــــــــرجــــــــر 
ويــــحــــرقــــنــــي ويــــلــــهــــو فــــــي رمــــــــادي
وكــــم فـــي الـــقـــد�ـــص مـــن طــفــل يــنــادي
تــــــنــــــادي لــــــمــــــن  حـــــــيـــــــاة  ل  ولـــــــكـــــــن 
تــ�ــصــيــح فــــاأيــــن مــــن يـــلـــقـــى �ـــصـــمـــادي
�ــــصــــاأبــــقــــى خــــــالــــــًدا رغـــــــم الأعـــــــــــادي
لــــلــــجــــهــــاد فـــــهـــــيـــــا  �ـــــصـــــئـــــتـــــم  واإن 

فــــــــــوار�ــــــــــص عـــــــــــزة فـــــــــــوق الـــــجـــــيـــــاد
واأخـــــــــــــزي كــــــل مــــــن يــــبــــغــــي رقــــــــادي
واأنـــــ�ـــــصـــــر عــــــــدل ربــــــــي فــــــي الــــبــــالد
العباد)1( خـــيـــر  الــمــ�ــصــطــفــى  ـــاه  ـــن ب

تـــقـــتـــلـــونـــي لــــــن  الإ�ــــــــصــــــــالم ل  اأنــــــــــا 
�ـــــصـــــاأبـــــقـــــى �ـــــصـــــامـــــخـــــاً حـــــــــــراً اأبــــــيــــــاً
لـــهـــدمـــي مــــعــــاولــــهــــم  �ـــصـــنـــعـــوا  واإن 
ــــــاروا ــــــص ـــــي و� ـــــاعـــــون ــــــائــــــي اأ�ـــــص ــــــن واأب
اأ�ـــــصـــــاعـــــونـــــي فــــ�ــــصــــاع الـــــعـــــز مــنــهــم
ـــة فـــــي كـــــــّل اأر�ـــــــص ـــص ـــــرت فـــريـــ� و�ـــــص
و�ــــــصــــــار الـــــكـــــل يـــنـــهـــ�ـــصـــنـــي وحـــــيـــــداً
الــ�ــصــحــايــا اآلف  الـــ�ـــصـــيـــ�ـــصـــان  فـــفـــي 
يــــنــــاديــــكــــم ودمــــــــــع الــــعــــيــــن يـــجـــري
وجــــــرحــــــي غـــــائـــــر ودمـــــــــــاء جــ�ــصــمــي
جـــــراحـــــي عــــظــــمــــت  واإن  ولـــــكـــــنـــــي 
اأبـــيـــتـــم اإن  �ـــصـــبـــاتـــي  مــــن  �ـــصـــاأنـــهـــ�ـــص 

ـــــرجـــــت الــــجــــيــــاد فــــهــــل تــــراكــــم واأ�ـــــص
لأدحـــــــــــــــــر كـــــــــل �ـــــصـــــيـــــطـــــان مـــــريـــــد
ــــــا �ــــصــــيــــاء ــــــي ــــــدن واأمــــــــــــــــــالأ هـــــــــــذه ال
واأرجــــــــــــــــع عــــــزنــــــا واأعــــــــيــــــــد مـــــجـــــداً

لــــلــــجــــهــــاد فـــــهـــــيـــــا  �ـــــصـــــئـــــتـــــم  واإن 

بـــــنـــــاه الـــمـــ�ـــصـــطـــفـــى خــــيــــر الــــعــــبــــاد 

�صدر الن�صيد عبر اأ�صرطة كا�صيت، ثم ن�صر على موقع يوتيوب 2012/1/15م،  )1(
.)m.yotube.com/watch?v=e64( انظر الرابط        
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نالحظ في الختام اأمورًا يح�صن التنبيه عليها هنا، ومن ذلك:
اأوًل: اإن هذه االأنا�صيد ما زال تاأثيرها م�صتمرًا، وهي تتنقل مع نقالت التقنية، 
فلئن بداأت الدرا�صة من تلك االأنا�صيد التي �صجلت على اأ�صرطة )الكا�صيت القديمة( 
كما  االإ�صالمية  بال�صحوة  عرف  ما  وبدايات  ال�صيفية  للمراكز  م�صاحبة  وكانت 
مرجعيتها  في  راأينا  كما  التقنية  اإلى  انتقلت  االأنا�صيد  تلك  فاإن  الدرا�صة،  بينت 
واأن�صتقرام،  يوتيوب مثاًل  التاأثير عبر مواقع  يوتيوب، وما زالت تمار�ص ذلك  على 
المفجري  لخطب  خلفيات  ت�صكل  االأنا�صيد  تلك  نماذج  اأن  نلحظ  ولعلنا  وغيرها، 

اأنف�صهم وت�صريحاتهم االإعالمية ما يوؤكد خطورتها البالغة وا�صتمرار تاأثيرها.

ثانياً:  يح�صن بالقارئ اأال يرّكز على الن�ص ال�صعري الوارد في البحث ال�صابق 
وح�صب، بل يجب و�صع الن�صيد في كافة �صياقات الملتيميديا التي نبَت فيها الن�صيد 

)�صوتًا، و�صورًا، وموؤثرات اأخرى(، ناهيك عن المحيط االأيديولوجي لها.
ثالثاً: يوؤكد البحث اأّن تلك االأنا�صيد العاطفية، وما �صاحبها من بيئات حا�صنة 
تلك  واأن  المن�صود،  والتغيير  الهمة  ا�صتنها�ص  في  اأهدافها  من  اأيًا  تحقق  لم  لها 
البكائيات العاطفية لم ترد حقًا م�صلوبًا، واأن االأمة لكي تجد نف�صها في �صراع العالم 

من حولها لي�ص لها اإال العقل والتعامل مع ق�صاياها بقوة العلم والمعرفة. 

�صورة )1( تو�صيحية الأ�صرطة الكا�صيت التي كانت عليها االأنا�صيد االإ�صالمية قديمًا قبل انتقالها ليوتيوب والمواقع االأخرى
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رابعاً: اإن تلك التداعيات الداللية التي اأ�صارت لها الدرا�صة لم يكن مبالغًا فيها، 
ونحن  بنا  ومتداولة، وجدير  اأخرى موجودة  نماذج  تدل على  اأمثلة  النماذج  وهذه 
نتتبع فلول االإرهاب، اأن نقطع عنها كل منابع التاأثير �صعًيا لتح�صين المجتمع من 

ظاهرة التطرف التي تفّل في لحمة المجتمعات االإن�صانية وت�صهم في تفكيكها. 
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)1( 
 يجدر بالبحث ابتداء اأن يوؤكد اأن االإبداع قد تتمرد روؤيته على بع�ص القوانين 
االجتماعية؛ فما يمكن اأن يعد �صلبيًا في روؤية المجتمع يمكن اأن يكون عاماًل اإيجابيًا 
باأ�صباب  الحديث  االأدب  نه�صة  بداية  مثاًل  نحدد  وحينما  لالأدب،  رئي�صًا  ومحركًا 
منها: )حملة نابليون على م�صر(، نعلم كونها على الم�صتوى ال�صيا�صي واالجتماعي 
توؤخذ بروؤية اأقرب لال�صتعمار، في حين اأننا نعدها عامل نه�صة لالأدب. وق�ص على 
قديمًا وحديثًا  والعالمية  العربية  الق�صيدة  �صهدتها  التي  التقلبات  كثيرًا من  ذلك 
التي قد ال تن�صج اإال تحت اأوار المعاناة. هذه نقطة اأولى يح�صن اأن نوؤمن بها ونوؤّمن 
في  والقبلية  القبيلة  عن  فبعيدًا  مو�صوعنا؛  بنيات  تفكيك  في  نبداأ  اأن  قبل  عليها 
اأنها في م�صار االأدب تعّد عاماًل ومحركًا فاعاًل لالأدب من  بعدها االجتماعي بيد 
الع�صر الجاهلي اإلى ع�صر التقنية والمواقع االإلكترونية، اإذ القبلية العربية لم تنته 
في الع�صر الحديث، بل اإّن من اأكثر ال�صمات المعا�صرة في راأي عبداهلل الغذامي 
»هي البروز القوي للعرقيات والطائفيات والمذهبيات، ومثلها القبائلية، وهي كلها 
اأ�صد حدة مما كانت عليه  لتبدو  باأقوى �صيغها حتى  االأ�صولية  للهويات  تمثل عودة 
نفوذ  نك�صف  اأن  و�صنحاول هنا  فترات م�صت«)1(.  الموؤقتة في  قبل مرحلة كمونها 

الف�صل الرابع:

م�ضارات القبيلة ال�ضعرية من الع�ضر اجلاهلي اإىل ع�ضر التقنية
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العربية،  الع�صور  عبر  الجمعي  التفكير  في  بتغلغلها  يوحي  الذي  ودورها  القبيلة 
واأبعاد تاأثيرها على االأدب.

وفي البدء يح�صن التمييز بين م�صطلح القبيلة كحق ثقافي واجتماعي وحقيقة 
ن�صقي،  عن�صري  كمدخل  القبائلية،  ي�صميه  ما  اأو  القبلية  وبين  م�صروعة،  واقعية 
كال�صعب  المقاربة  الم�صطلحات  ببع�ص  يربطها  الغذامي  نرى  ذلك  ولتو�صيح 
الفرق بين هذه  اأن  واأح�صب  والعرقية)2(.  والعرق  وال�صعوبية، والطائفة والطائفية 

الثنائيات وا�صح، وكا�صف للفرق بين القبيلة والقبائلية اأو القبلية.
ومن المعلوم اأن وحدة القبيلة تعد مرتكزًا �صيا�صيًا رئي�صًا في بنية المجتمعات 
العربية القديمة، حيث كانت كل قبيلة ت�صكل وحدة انتمائية تقارب الدولة المعا�صرة، 
تنقل  التي  االإعالمية  قناتها  وال�صاعر  الذاتية،  وقواتها  االعتبارية  حدودها  لها 
مفاخرها وت�صور عتادها ومقدراتها الحربية والفكرية، والعرب تقدر الأجل ذلك 
ال�صاعر الذي يعبر عن اأمجاد القبيلة وي�صور مفاخرها، وي�صتطيع اأحيانًا اأن يطم�ص 
بع�ص �صوءاتها بقدرة ال�صعر، وتدور في المرجعيات التراثية العربية ق�صة ال�صاعر 
الحطيئة وقبيلة بني اأنف الناقة الذين كانوا يتوارون خجاًل من لقب قبيلتهم، حتى 

جاء ال�صاعر االأموي الحطيئة وقال فيهم:
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم          ومن ي�صوي باأنف الناقة الذنبا)3(  

فاأ�صبحوا ي�صيرون في النا�ص، رافعي روؤو�صهم بقبيلتهم وا�صمها. كل ذلك يوؤكد 
لنا قيمة ال�صاعر وقدرات ال�صعر في االنت�صار وقلب الموازين االجتماعية ل�صالح 

الهدف، مما يجعل ال�صاعر في قمة اهتمام القبيلة حبًا وحذرًا.
انظر: القبيلة والقبائلية اأو هويات ما بعد الحداثة )ط1، المغرب ولبنان، المركز الثقافي العربي، 2009م(، �ص 7.  )1(

المرجع ال�صابق �ص 10.  )2(
انظر الق�صة في ديوان الحطيئة ب�صرح ابن ال�صكيت وال�صكري وال�صج�صتاني، وتحقيق نعمان طه، ط 1، 1378هـ   )3(

.94 - 1958م(، �ص 93، 
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اإن تتبع مالمح �صورة القبيلة ودورها في بنية االأدب في الع�صور العربية يوؤكد 
اأنها كانت وما زالت محركًا اأ�صا�صًا للعمل ال�صعري، ولو تق�صينا ال�صعر الجاهلي جّله 
�صنجده يمتح في االأغلب من هذا االأفق الوا�صع؛ فاأغلب المعلقات العربية ال�صريفة 
بالقبيلة  واالفتخار  ال�صجيج  باإزاء  تتوارى  االأخرى  ال�صعرية  الم�صارات  فيها  نجد 

الذي نجد نموذجًا له مثاًل في معلقة عمرو بن كلثوم التي يقول منها: 

تلك المعلقة التي  رددتها قبيلته في منتدياتها حتى اأخذت مثلبة عليهم، حين 
يقول ال�صاعر عنهم:

وقد وردت االأبيات اأعاله عند ابن قتيبة في ال�صعر وال�صعراء ولم ين�صبها ل�صاعر 
بعينه، يقول عن ق�صة المعلقة وتعلق القبيلة بها: »ول�صغف تغلب بها، وكثرة روايتهم 

لها قال بع�ص ال�صعراء: األهى بني تغلب)2(...   
)2(

ولما جاء االإ�صالم غّير من موازين االأف�صلية، بتهذيب ميزان القبيلة وتوجيهها، 
التفاخر قيم االإ�صالم، يقول، �صلى اهلل عليه و�صلم: »ل ف�صل لعربي على  وجعل 

اأعجمي ول لأبي�ص على اأ�صود اإل بالتقوى«)3(.
.224-206 انظر: الح�صين بن اأحمد الزوزني، �صرح المعلقات ال�صبع)لبنان، من�صورات دار مكتبة الحياة( �ص   )1(

بن  محمد  قتيبة  ابن  انظر:  بعينه.  ل�صاعر  ين�صب  ولم  الق�صة  واأورد  وال�صعراء،  ال�صعر  قتيبة،  ابن  عند  البيت   )2(
.160 عبداهلل بن قتيبة، ال�صعر وال�صعراء)ط 2، لبنان، دار الثقافة، 1969( �ص 159، 

مكتبة  النا�صر  �صنعاء،   ،1 )ط  الوادعي،  مقبل   .6274 رقم  ال�صحيحين  في  لي�ص  مما  الم�صند  ال�صحيح  انظر   )3(
6274. )المو�صوعة الحديثية االإلكترونية(. 1411هـ( رقم الحديث  القد�ص، 

واأمــــــهــــــلــــــنــــــا نــــــخــــــبــــــرك الــــيــــقــــيــــنــــا
ونـــــ�ـــــصـــــدرهـــــن حــــــمــــــراً قــــــد رويــــنــــا

�صاجدينا)1(   الـــجـــبـــابـــر  لـــــه  تـــخـــر 

ــــن كــلــثــوم  قـــ�ـــصـــيـــدة قـــالـــهـــا عــــمــــرو ب
يــــا لــــلــــرجــــال لـــفـــخـــر غـــيـــر مـــ�ـــصـــوؤوم

ـــــــــــــا هــــــنــــــد فــــــــال تـــــعـــــجـــــل عـــلـــيـــنـــا اأب
بــــــــاأنــــــــا نـــــــــــــورد الــــــــــرايــــــــــات بــــيــــ�ــــصــــاً

...
�ـــصـــبـــي ـــــا  ـــــن ل الــــــفــــــطــــــام  ـــــغ  ـــــل ب اإذا 

األــــهــــى بـــنـــي تــغــلــب عــــن كـــــّل مــكــرمــة
يـــــفـــــاخـــــرون بــــهــــا مـــــذ كـــــــان اأولـــــهـــــم



ب�رصيات نقدية

102

ومن الموؤكد في ظاهر الحديث اأن الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم لم يلغ �صلطان 
القبيلة، ولكنه فتح نافذة جديدة لالأف�صلية والتقدم، و�صرب نماذج حية لتلك االأف�صلية 
الجديدة من خالل تقديم االإ�صالم مثاًل زيد بن حارثة وبالل الحب�صي و�صلمان الفار�صي 
ر�صي اهلل عنهم، متجاوزًا بهم االأعراق والقبائل، وق�صة �صلمان مع اأبي ذر ال تخفى 

حينما بداأت القبلية تطغى على ميزان التفا�صل الذي �صنه االإ�صالم)1(.
مدى  يعلم  التي  القبلية  الخ�صو�صية  احترم  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  فالر�صول 
الحديث  وفي  بحكمة،  معها  وتعامل  غيرهم،  قبل  �صحابته  نفو�ص  في  تاأثيرها 
الفخر  منها  وذكر  يتركونهن...  ال  الجاهلية  اأمر  من  اأمتي  في  »اأربع  ال�صحيح: 
باالأح�صاب والطعن في االأن�صاب«)2( ولكنه فتح نافذة اإلى اأف�صلية عادلة ال تقف عند 

عرق اأو لون، بل تجعل ميزان الكرامة هي كما قال اهلل تعالى: {ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ})3( االآية.

القبيلة  اأن  اإال  الميزان،  االإ�صالم لدعم هذا  االأف�صلية في  تغير موازين  ورغم 
ا�صتمرت حا�صرة حتى  في زمن النبوة وال�صحابة؛ ففي حرب الر�صول �صلى اهلل 
عليه و�صلم ال�صعرية مع كفار قري�ص التي قادها ح�صان بن ثابت كانت القبيلة محركًا 
اأ�صا�صًا، اعتمد عليها ح�صان وال�صعراء ممن معه، ر�صي اهلل عنهم، ولم ُينكر عليه 
اأن يذهب الأبي بكر ال�صديق  ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ذلك، بل طلب منه 
لي�صتّل منه ن�صبه ال�صريف حتى ال يوؤذى، بل كانت له عليه ال�صالة وال�صالم مواقف 

يفتخر فيها بن�صبه ال�صريف)4(.  
اإبراهيم، �صعراء مكة قبل االإ�صالم  انظر في تفا�صيل هذه االأحاديث واالآثار المت�صلة بهذا: كتاب محمد حمزة   )1(

جمع ودرا�صة وتحقيق )ط 1، لبنان، دار الكتب العلمية(، �ص 145 وما بعدها.
اإحياء الكتب، عي�صى  1، دار  المو�صوعة الحديثية االإلكترونية، �صحيح م�صلم)تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي، ط   )2(

3088.)المو�صوعة الحديثية االإلكترونية(.  1374، رقم الحديث  البابي الحلبي، 
�صورة الحجرات، اآية 13.  )3(

انظر: محمد حمزة اإبراهيم، �صعراء مكة قبل االإ�صالم جمع ودرا�صة وتحقيق، �ص 145 وما بعدها.   )4(
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وثمة نماذج كثيرة من االفتخار بالقبيلة في ذلك الع�صر، ومن ذلك ما ورد عند 
ح�صان بن ثابت ، يهجو بني المغيرة، ويفتخر بقري�ص:

لقد كانت نظرة االإ�صالم للقبيلة نظرة متوازنة، ت�صع القبيلة في مكانها الذي 
قدر لها دون اإفراط لها اأو فتح لقبائلية في غير مكانها، ودون اإهمال لها باعتبارها 
فعاًل ال خيار لل�صخ�ص في اختياره. وتوازن تلك النظرة هي التي اآخت بين قبيلتين 
االأو�ص  بهما  واأعني  االإ�صالم،  وبداية  الجاهلي  الع�صر  في  مواجهة  عالقات  ذات 
والخزرج، وهو اإخاء و بعد �صيا�صي، اإذ تلك المرحلة تحتاج اإلى اإخاء وتكاتف لكل 
الجهود، بعيدًا عن تاأجيج ال�صراع بالنخوات القبلية التي تفت في ع�صد الم�صروع 
الجديد. ولئن ا�صتمر االفتخار حا�صرًا في مطلع �صدر االإ�صالم، كما ُيفهم ذلك من 
بع�ص نماذجه، والتي برزت فيها الع�صبية ب�صكل مرْيع، اإال اأن قادة االإ�صالم حينها 
كانوا على وعي كامل بخطورتها، وهو ما دفع عمر ر�صي اهلل عنه مثاًل اأن »ينهى 
النا�ص اأن ين�صدوا من مناق�صة االأن�صار وم�صركي قري�ص وقال: في ذلك �صتم الحي 
بالميت وتجديد ال�صغائن...«، بل كادت اأن تقوم فتنة بعد وفاة الر�صول �صلى اهلل 
اأن االإ�صالم بتعاليمه وموازينه الجديدة  والم�صاحات  اإال  عليه و�صلم بوقت ق�صير 
�صد  بجمعها  تقف  كانت  المقيم،  والنعيم  لالآخرة  فتحها  التي  الجديدة  الفكرية 
عودة م�صروع القبيلة للظهور من جديد. وحينما �صعف �صلطان االإ�صالم وموازينه 
واتجاهات  ربما ب�صورة  الظهور  اإلى  القبائلية مبا�صرة  النفو�ص عادت  العادلة في 

اأكثر عنفًا وفظاظة. 
الهيئة  )القاهرة،  ال�صيرفي  كامل  ح�صن  ومراجعة  حنفي،  ح�صن  �صيد  تحقيق  ثابت،  بن  ح�صان  ديوان  انظر   )1(

الم�صرية للكتاب، 1974م( �ص 178-176. 

بــنــو الــمــغــيــرة عـــن مــجــد الــلــهــامــيــم

وبــــــــالــــــــلــــــــواء وحــــــــجــــــــاب قــــمــــاقــــيــــم
مقاديم)1(  الهيجا  في  معانيق  منهم 

فانخنثت العلياء  ذرى  قري�ص  نــالــت 
...

ــــّي كــــــــان ورثــــهــــا بــــــنــــــدوة مــــــن قــــ�ــــص
بدًل فالتم�ص  قري�ص  من  جوهر  من 
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)3(
وفي الع�صر االأموي الذي ال يبعد اإال قلياًل عن �صدر االإ�صالم، عادت القبائل 
ال�صتلهام ما قيل فيها من �صعر. وقد �صهد الع�صر االأموي ظهور فن النقائ�ص الذي 
كمعطى  فيه  القبلية   �صلبية  ورغم  اإذكائه.  في  واأولي  كبير  ب�صكل  القبلية  اأ�صهمت 
اجتماعي، اإال اأن تلك النقائ�ص تعد على الم�صتوى الفني من اأهم المكا�صب ال�صعرية 
للتجربة العربية، ويعد مدخاًل �صعريًا اأ�صاف اإلى التجربة قيمًا �صعرية فنية مهمة، 
اإْن على م�صتوى الفنية التي جاءت في �صقفها االأعلى )لغويًا - �صوريًا - اإيقاعيًا( 
واإْن على م�صتوى المداخل الداللية المده�صة اأحيانًا، وال غرو، فالكتابة ال�صعرية هنا 
تدفعها رغبة التحدي والتجاوز وال�صعي اإلى الغلبة، وهذا محفز مهم للتجويد. وهو 
ما يوؤّكد ما ذكرناه مطلع الحديث في هذا الف�صل. ومن نماذج ذلك االفتخار الذي 
�صيغ في قوالب فنية عالية قول جرير بن عطية الخطفى في الراعي النميري التي 

مطلعها )اأقلي اللوم عاذل والعتابا(:

ورغم اإمعان النموذج في قبائلية قد ال يجيزها �صرع وال عرف، اإال اأننا  نالحظ 
جودة الن�ص الفنية. والنقائ�ص بعامة مك�صب لل�صعرية العربية مْهما بالغنا في مقته 
العين  اأن  لعلمه  التجويد،  من  االأعلى  ال�صقف  اإلى  ال�صاعر  ي�صعى  اجتماعيًا، حيث 

�صادر،  )دار  جرير،  ديوان  انظر:  النميري  الراعي  يهجو  والعتاب(  اللوم  بعنوان)اأقلي  ديوانه  في  الق�صيدة   )1(
1991م(، �ص 65-58.

اأعـــــابـــــا اأن  خــــزيــــمــــة  فـــــرعـــــي  وفـــــــي 
ومـــــــن عــــرفــــت قــــ�ــــصــــائــــده اجـــتـــالبـــا

الـــ�ـــصـــحـــابـــا قـــــبـــــورهـــــم  �ـــصـــقـــيـــت  ول 

كالبا)1(  ول  بــــلــــغــــت  كــــعــــبــــا  فــــــال 

اأبـــــــى لــــي مــــا مـــ�ـــصـــى لــــي فــــي تــمــيــم
�ـــصـــتـــعـــلـــم مــــــن يـــ�ـــصـــيـــر اأبـــــــــــوه قــيــنــا

...
ــــى الإلــــــــــــــه عـــــلـــــى نـــمـــيـــر ــــل فـــــــال �ــــص

...
ـــــطـــــرف اإنـــــــــك مـــــن نــمــيــر فـــغـــ�ـــص ال
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الناقدة بانتظاره. وتلك المقامات ت�صهد ح�صورًا ثقافيًا ونقديًا �صعبيًا ومتخ�ص�صًا 
تجعل ال�صاعر يقدر الموقف، ويحفر في طاقته الفنية ليخرج اأق�صى ما يمكن من 
في  والتحوير  الفنية  بالقدرة  يكتفي  ال  فهو  هنا  ومن  المناف�ص.  يبّز  تجعله  قدرة، 
بنى الن�ص، بل يبحث عن المداخل الداللية والمغامز القبلية التي تجعل الجمهور 
ي�صفق ده�صة، كما اأنه على يقين اأن ح�صور الداللة دون غطاء فني يمرر الر�صالة 
يجعل الر�صالة محدودة التاأثير،  فترى كل �صاعر يْجهد في تقديم اأق�صى ما يمكن 
للن�ص، متكئًا على جانب المبالغة اأحيانا واالنتقا�ص من حقوق الهيئات والقبائل. 
االجتماعية  المكونات  اإلى  �صلبياتها  مررت  مجتمعية  نتوءات  عدة  ولدت  وهذه 
العربية، واأثرت فيها، وخا�صة اأن تلك النقائ�ص دخلت المدار�ص العامة والجامعات، 
ومن الموؤكد اأن ما تحفره في البنيات الفكرية العربية يعد كبيرًا. واأزعم اأن ح�صور 
في  برزت  التي  القبائليات  تلك  من  ب�صبب  يت�صل  الحديث،  الع�صر  في  القبائلية 
اأن  واأكاد  االأموي،  الع�صر  في  وتماأ�ص�صت  بال�صعر،  عنها  واأعلم  الجاهلي،  الع�صر 
وال�صيما   - وال�صعر  االإعالم  بمجامعها  واأخذ  الحديث،  الع�صر  في  تـقننت  اأقول 

ال�صعبي منه - ودعمت من موؤ�ص�صات ترعى تلك القبائليات.

)4(
اإن �صوت القبائلية يخفت دائمًا حينما نح�صن طرح البدائل، وقد اأ�صارت الدرا�صة 
اإلى نموذج )االإ�صالم( الذي يعد النموذج المهم الذي ُقّدم فيه االإ�صالم واأهدافه 
القيمية بدياًل مهمًا جعل القبيلة تتوارى باإزائه، وفي ع�صرنا الحديث ن�صتطيع اأن 
نقدم بدائل م�صافة ،كالعْلم والوطنية مثاًل، لنجعل �صوت القبيلة يتوارى. وتلك كان 
اأنه  اإال  ال�صعارات،  لها  ورفعت  الجهود  لها  لو كر�صت  القبلية  اأن تخمل حدة  يمكن 
ت�صترد  القبيلة موؤثرة،  اأن ع�صرنا الحديث مازالت  اإمكانية ذلك نجد  رغم وجود 
نَف�صها القديم من خالل ا�صتلهام جديد تمده التقنية في هذه المرة وتمده المواقع 
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والمو�صوعات االإلكترونية، اإذ اأ�صبحت كل قبيلة ت�صتلهم ُجّل ما قيل فيها من �صعر 
ف�صيح وت�صترعيه من الكتب التاريخية واالأدبية على ال�صبكة العالمية، وتقاربه على 

المواقع االإلكترونية والقنوات التلفازية، وقنوات اليوتيوب.
واأ�صرب نموذجا  على القبلية التقنية المعا�صرة بقبيلتين عربيتين كان لهما 
وجود كبير في التاريخ العربي، وقد نزل القراآن الكريم اأكثره - اإكرامًا واعترافًا- 
 C:\Users\Gardenia( )1(على لهجتيهما، وهما قبيلتا قري�ص وتميم؛ فعلى الرابط
قري�ص(،  )منتديات  عنوان  تحت  موقعًا  نجد  االإنترنت  على   )TEch\Desktop

ومنتدى فرعي داخل هذا الموقع بعنوان )منتدى �صعراء قري�ص(، وهو ُيعنى بجمع 
ما قيل من ق�صائد في هذه القبيلة، وال�صيء الالفت اأن الوعي في هذه المنتديات 
يبدو عاليًا اأحيانًا، فلي�ص ما يكتب في الموقع كله من قبيل ال�صعبي وال�صطحي كما 
للباحثين والموؤرخين وبع�صهم  اأن بع�ص المواقع يعد ملتقى  قد ُيظن، بل يبدو لي 
من االأكاديميين الجادين؛ فاأحدهم مثاًل رمز ال�صمه بـ )ابن الح�صين( جمع وحده 
مائتي بيت من ال�صعر الف�صيح على امتداد تاريخ ال�صعر العربي ُكتبْت في قري�ص، 
بع�ص  تجاوزنا  اإذا   - ومنهجيته  االختيار  دقة  حيث  من  الباحث  وعي  منه  ويظهر 
االأخطاء النحوية التي و�صعُت خطًا تحتها - وقد بدت المادة على الموقع على النحو 

التالي:
مقتب�ص: ))

200 بيت في قري�ص !!

لقدا�صتخل�صت )200( بيت من ال�صعر ، من ) 74 ( كتاباً في االأدب.. جميعها ذكرت 
فيها: )قري�ص( ، كما اأن )قري�صاً( كما تعلمون ذكرت في القراآن )مرة واحدة(..

المنتديات،  تلك  جّل  ذهبت  التقنية  ت�صارع  ظل  في  لكن  فاعلة،  كانت  الروابط  هذه  على  الباحث  عمل  حينما   )1(
االأدبي  التاريخ  كثير من  كبيرة في �صياع  اإ�صكالية  يفتح  �صوى �صور مرفقة، وهذا  لها  بحثي  اإثبات  يتبق من  ولم 

المعا�صر ن�صًا ونقدًا.
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واأنا بعملي هذا ال اأدعي باأني )ع�صامي(.. باأنني ال اأملك اأكثر من اإرث �صنعه لي 
غيري و�صاقه اإلي دون عناء.. اأو جهد..

اإن ادعيت ذلك فلن يكون لي مكان من االإعراب .. مهما كانت التركة التي  فاإني 
ورثتها.. واأتباهى بها..

ولكن )الع�صامية( هو الطموح الذي اأتغذى منه.. واأتفاعل معه..
وتاأتي على قدر العظيم العظائم ..

واإليكم االأبيات التي لم اأ�صتق�صها اإال لو�صعها في عين تجمعها.. وهي عين المنتدى..
قال ح�صان بن ثابت:

1 - ونحن ولدنا من قري�ص عظيمها          ولدنا نبي الخير من اآل ها�صم
2 - قال ح�صان اأي�صًا:

        -  وقري�ص تجـــول منا لـــــــواذًا          اأن يقيموا اأو خف منها الحلوم
3 - يقول نابغة بني جعدة:

4 - و�صــاَرْكنا قري�صــــــًا في ُتقاهــــــا          وفي اأن�صابها �ِصـــْرَك الِعَنـــــــاِن
قال اأبو قطيفة:

5 - وهل َبِرَحْت َبْطَحـاء قبِر محــمٍد         اأراِهُط ُغرٌّ من ُقري�ٍص ُتباِكـــُرْه
قال معبد:

وَن �ُصوَداٌن ِعَظاُم الَمَناِكِب ْحتم قري�صًا بالِفرار واأنتُم            ُقُمدُّ 6 - ف�صَ
7 - يقول ابن �صريج: 

ُموِع ال�ّصــــــَِفــاح           وابكي على َقْتَلى ُقَرْي�ِص الِبَطاح يا عيُن ُجــوِدي بالدُّ
(( انتهى االقتبا�ص بن�صه)1(. 

.C:\Users\Gardenia TEch\Desktop :انظر منتديات قري�ص على الرابط  )1(
        راأى الباحث االإ�صارة اإلى موقع الخطاأ وت�صويبه في مكانه العتبارات بحثية وفنية.
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وما �صبق هو نموذج على �صورة ح�صور القبيلة على اأحد المواقع االإلكترونية، 
ولعلك تالحظ ،ابتداء، عددًا من االأخطاء النْحوية واللغوية في هذا المقطع الب�صيط 
لتعلم  اأ�صتق�صها(  اأن قري�صًا، لم  اأربعة و�صبعين كتابًا، كما  ال�صابق: )مائتي بيت، 
مقدار الخلل وال�صرر الذي قد يحّل بتاريخ القبيلة من خالل جهود فردية يح�صب 
لغة  تراثها  واأ�ص�صت على  بنيت  قبيلة عربية  تاريخ  يم�ّص  لكن خطاأها  لها جهدها، 

العرب، في�صبح الخطاأ جناية كبيرة مهما �صغر.
ويم�صي الباحث في �صرد مائتي بيت �صعر من اأربعة و�صبعين كتابًا - كما يقول - 
ذكرت فيها قري�ص باأبعاد واتجاهات مختلفة، ولعدد كبير من �صعراء العرب الفحول 
على امتداد التاريخ. ويبدو اأن الباحث هنا ينقل ن�صخًا دون تزيد على القبيلة، واإن 
كنت هنا ال اأ�صتبعد كما قلُت - في ظل فخر جديد تحر�ص كل قبيلة على بنائه - اأن 
يعود االنتحال الجديد)1( ب�صورة اأخرى، كما ظهر مرة ثانية في ع�صر بني اأمية، 
اإْذ عادت القبائل ال�صتلهام ما قيل فيها من �صعر، واإْن حاول الكاتب اأعاله، في لفتة 

جيدة، اأن يربط الع�صامية بالعمل واالإنتاج، ال بموروث القبيلة.
وتمتد العناية بجمع �صعراء الف�صيح من تلك قبيلة قري�ص، حتى ت�صل ل�صعراء 
بال�صاعر  ُتعنى  كاملة  �صفحة  نجد  القبيلة  هذه  موقع  فعلى  الحديث،  الع�صر  من 
بـ)�صاعر  الموقع  وي�صميه  القر�صي(  عبداهلل  بن  )ح�صن  المعا�صر  ال�صعودي 
الجزيرة( )انظر �صكل 1( وقد تناول المنتدى ح�صن القر�صي وحياته في عدد من 
ال�صفحات والنوافذ، وُن�صرت ق�صائد له كق�صيدة )قمر، و�صقية، وظماأ(وغيرها. 
ومن نماذجه ما دونه كاتب رمز ال�صمه بـ)�صقر قري�ص( ينقل ن�صًا للقر�صي جاء 

ن�صه المقتب�ص على النحو التالي:
دار  القاهرة،   ،4 الجاهلي)ط  ال�صعر  م�صادر  االأ�صد،  الدين  نا�صر  كتاب:  في  االنتحال  ق�صية  تف�صيل  انظر   )1(

المعارف 1969م(، �ص 478-287.
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ح�صن القر�صي )ظماأ(:
لـقـيتك اأّيــان؟ ال اأتــذكـُر اأّيـان؟ في ُحُلٍم اأ�صقَر؟

وراء الروؤى خلف كّل التخوم
وخـلف الم�صافات واالأع�صر

وعبر انطالق االأماني الِو�صاء
عـلى �صـدحة النغم الم�صكر
لـقيتك لـقيا الربيع الجميل

يــهف بـمـب�صمه االأنـ�صر
لـقيتك كـالبدر بين النجو

وكـالفجر ِغّب الحيا الُمزهر
وحـين راأيـتك اأيـقنُت اأني

�صـبيُّ الـهوى، يافع االأظفر
تعديلها  تم  التي  الطباعية  االأخطاء  بع�ص  من  االآخر  هو  المقتب�ص  يخلو  وال   

لي�صتقيم الن�ص، وو�صع تحتها خط(.
ومما يبعث على الب�ْصر ح�صور ال�صعر الف�صيح على هذه المواقع، ورغم اأهمية 
مثل هذا الح�صور اإال اأن بع�ص المهتمين قد ي�صيء للن�ص وال�صاعر ولتاريخ القبيلة 
الم�صرق  التاريخ  عن  ف�صاًل  العام  الوعي  تر�صي  ال  التي  اللغوية،  االأخطاء  ببع�ص 
لمثل تلك القبيلة في التكوين العربي. وهذا يحتاج اإلى متابعة واعية وعمل موؤ�ص�صي 
يرعى حق القبيلة في جمع �صعرها، ويناأى به عن القبلية وعن اأخطاء ت�صيء للقبيلة 

وتاريخها االأدبي.
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على  نجد  اإذ  لقبيلة)تميم(؛  هو  الحديثة  القبيلة  م�صار  في  االآخر  والنموذج 
موقع )منتدى مجال�ص بني تميم( )C:\Users\Gardenia TEch\Desktop( نجد 
التفاتًا الإرث القبيلة ال�صعري الف�صيح، وجمعًا لل�صعر ل�صعراء بني تميم في القديم 
ل�صاعر  نموذجين   بعر�ص  و�صاأكتفي  القبيلة،  عن  كتب  ما  اإلى  اإ�صافة  والحديث، 
نف�صه  �صمى  بجهد من  الموقع  في  ُطرح  كما  تميمي حديث  ول�صاعر  قديم،  تميمي 
عطية  بن  جرير  ال�صاعر  نموذج  تخذه  القديم  والنموذج  التميمي(.  بـ)المعايطة 

وق�صيدته )اإذا غ�صبت عليك بنو تميم(، ون�ص االقتبا�ص جاء على النحو االآتي:
والمعروف التميمي  عطية  بن  جرير  حزرة  اأبو  ال�صاعر  »ق�صيدة 
بـ                                                   ∫∫                                                     جرير∫∫

�صكل )8( ال�صاعر ح�صن بن عبد اهلل القر�صي على موقع منتديات قري�ص
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في الفخر ببني تميم و هجاء بني نمير، وذلك اإثر هجاء �صاعر من بني نمير 
قبيلة بني تميم ببيت من ال�صعر فرد عليه جرير بـ 97 بيتاً قا�صمات، وهذه بع�ص 

)اأبيات( من الق�صيدة:
اأَقـلِّـي الـلَّـْوَم عـــاِذَل والِعـتـابـا

ْبـُت، لـقـد اأ�صـابـا وقولـي اإْن اأَ�صَ
ى لي في َتميٍم اأَبى لي ما َم�صَ
وفـي َفْرَعـْي ُخَزْيَمـَة اأْن اأُعـابـا

ـــي ـعــراَء ِمــنِّ اأَعــــدَّ اهلُل لـلـ�صِّ
قـابـا ُعـوَن لهـا الرِّ َواِعـَق ُيْخ�صِ �صَ

*
اأنـا البـازي الـُمـِدلُّ عـلـى نمـيـٍر

َبابـا مـاِء لهـا ان�صِ اأُِتْحـُت ِمـَن ال�صَّ
ـَبـْت علـيـَك بـنـو تـمـيـٍم اإذا َغ�صِ

ـابـا)1( َح�ِصْبـَت الـنـا�َص ُكلَّـُهـُم ِغ�صَ

البحث وو�صع  لغوية �صححها  اأخطاء  الحديث ال تخلو من  اأن مقدمة  يالحظ 
خطًا تحتها، وكان يح�صن التنبه لها، وبخا�صة اأن الكاتب يتحدث عن قبيلة عربية 
لها عمقها التاريخي ودورها المهم في حفظ اللغة العربية الف�صحى. وظاهر من 
النزيهة. وقد  البحثية  يناأى بالجمع عن هدفيته  اختيار الن�ص وجوْد نف�ص قبائلي 

وقفنا عند ذات الن�ص �صابقًا.
�صادر،  دار  جرير،  ديوان  انظر:  النميري  الراعي  يهجو  والعتاب(  اللوم  )اأقلي  بعنوان  ديوانه  في  الق�صيدة   )1(

1991م، �ص 65-58. 
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 وتخّيُر النموذج الثاني يعزز ح�صور هذه الفكرة القبائلية، حيث دفعْت الإ�صراك 
�صاعر يعد واحدًا من رواد التجديد والحداثة في ال�صعر المعا�صر، وهو ال�صاعر بدر 
�صاكر ال�صياب، الذي طالته يد اهتمام قبيلة بني  تميم، فراأيناه يح�صر قبليًا داعمًا 
للقبيلة. وقد عرف باأنه �صاعر حداثي مجدد ال اأح�صب اأن الفكرة القبيلية تلّح عليه، اأو 
قد تلوب بذهنه الحداثي، لكنه يح�صر في الموقع باأيقونة خا�صة به )انظر �صورة 2(.

التميمي  ال�صياب  �صاكر  )بدر  يقول:  الموقع  ذات  في  تعريف  عنه  ورد  وقد 
)24دي�صمبر 1926-1964م( �صاعر عراقي ولد بقرية جيكور جنوب �صرق الب�صرة. 
اإلى مدر�صة  انتقل  اأبي الخ�صيب ثم  در�ص االبتدائية في مدر�صة باب �صليمان في 
المحمودية وتخرج منها في 1 اأكتوبر 1938م. ثم اأكمل الثانوية في الب�صرة ما بين 
عامي 1938م و1943م. ثم انتقل اإلى بغداد فدخل جامعتها دار المعلمين العالية من 

�صكل )9( �صورة تو�صح وجود ال�صاعر بدر �صاكر ال�صياب على منتديات بني تميم
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عام 1943م اإلى 1948م، والتحق بفرع اللغة العربية، ثم االإنجليزية. ومن خالل تلك 
الدرا�صة اأتيحت له الفر�صة لالطالع على االأدب االإنجليزي بكل تفرعاته. 

�صيرته االأدبية '
دواوينه

* اأزهار ذابلة 1947م.
* اأعا�صير 1948م.

* اأزهار واأ�صاطير 1950م«.
االأخرى  البيانات  كل  في  الحال  هو  كما  اأخرى  مواقع  من  منقولة  �صيرة  وهي 
عنه. ونرى اأن الموقع ال يلتزم باال�صتراطات العلمية في النقل، وهذه م�صكلة فكرية 

اأخرى.
وفيما �صبق من حديث ما يوحي باأن القبيلة المعا�صرة بداأت تفيد من التقنية 
�صرورة  على  التاأكيد  مع  التقنية،  على  يعتمد  والقبائلية  للقبيلة  جديد  بعث  في 
التفريق بين القبيلة كوجود ال عالقة للمرء فيه وبين القبائلية التي وقف االإ�صالم 
اأن معطيات التفا�صل الحديثة قد  �صدها بما تحمله من تعاٍل على االآخر يفتر�ص 
االإلكترونية ال تخلو من كثير من  المواقع  الجهود على  تلك  اأن  تجاوزته. ويالحظ 
الملحوظات اللغوية التي قد ت�صيء اإلى الفكرة الجيدة التي قد تهدف اإلى مقاربة 
االأعمال وح�صورها، واأوؤكد على اأننا يمكن اأن نفيد من التقنية في مقاربات جادة 
تقوم على اأعمال موؤ�ص�صية تعنى ب�صعر تلك القبائل التي تعد رافدًا مهمًا لل�صعرية 

العربية.
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مدخــــل:
يدر�ص هذا البحث »تجليات المكان في �صعر اإبراهيم طالع االألمعي« اإذ �صغلت 

ظاهرة المكان حيزًا كبيرًا في ن�صيج ن�صه ال�صعري.
ي�صير البحث في روؤية تراتبية لحديث ال�صاعر عن المكان على النحو التالي:

اإطار المكان  ال�صاعر لق�صايا عامة في  االإن�صاني: وفيه يعر�ص  اأوًل - المكان 
االإ�صالمي واالإن�صاني العام.

ثانًيا - المكان العربي: يركز ال�صاعر في ن�صه ال�صعري هنا، على تلك االأمكنة 
التي ت�صكل مركًزا للق�صايا العربية ومنها )فل�صطين، والعراق، والجزائر( وغيرها.
ثالًثا - المكان الوطن: طّوف ال�صاعر في هذا المبحث اأرجاء وطنه ال�صعودي، 
وبرز المكان في ن�صه ال�صعري ب�صورة اأكثر حميمة وعمقًا وجدانًيا، من خالل عدة 

اأمكنة اأوردها في ن�صه منها )مكة، الريا�ص، ع�صير( وغيرها .
وعالمة  مميًزا،  بعًدا  عنده  ي�صكل  الذي  المكان  وهو  القروي:  المكان   - رابًعا 
فارقة في ن�صه ال�صعري، حيث نجد لل�صاعر عدًدا كبيًرا من الن�صو�ص  التي تمتلئ 

باإفا�صات عاطفية وبوح وجداني دافق.

الف�صل اخلام�س:

�ضورة املكان والعتبات التقنية عند اإبراهيم طالع الأملعي



ب�رصيات نقدية

116

جدير بالذكر اأن هذه القرية تعد مركز الن�ص المكاني عند ال�صاعر، ورغم تطوافه 
اأح�صان  النائمة في  القرية  اإلى تلك  تاأرز  اأن تجربته  اإال  العام،  ال�صعري في المكان 
جبال رجال األمع في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة ع�صير في المملكة العربية 
وارتباطاته  المكان  تداعيات  ت�صتبطن  اأن  تحاول  ذاك  برغم  والدرا�صة  ال�صعودية، 

الروحية والفنية في االتجاهات المكانية المختلفة التي حوتها تجربة ال�صاعر.   
وقد  حظي المكان)1( باهتمام الدار�صين والنقاد، فوقفوا عند مفهومه ودالالته 
المكان مرتبط  »ال�صوؤال عن  اإذ  الخليقة  االإن�صانية منذ بدء  بالذاكرة  التي ترتبط 
ظل  في  دوما  تحقق  الذي  الوجود  هذا  االإن�صاني،  الوجود  عن  بال�صوؤال  الواقع  في 
اأو  ب�صكل  الحياة  فيه  مور�صت  الذي  االأول  المكان  هو  االأّم  رحم  كان  حيث  مكان، 
القرية،  اأو  المدينة  المدر�صة، ثم  ال�صارع، ثم  البيت ثم  المْهد، ثم  باآخر، ثم جاء 
اأن ارتباط االإن�صان بالمكان  اأمكنة اأخرى يكون اآخرها القْبر)2(. ومن المعلوم  ثم 
اإن�صان الآخر« ولعل  اأمر طبعي في الفطرة ال�صوية، لكنه يتفاوت من  ومرتع ال�صبا 
التاريخي  بالمكان  يت�صل  اأحدهما  مختلفين  بعدين  تتخذ  بالجذور  المكان  عالقة 
المكان  ي�صبح  العالقة  تلك  الطارئة على  التحوالت  ومع  باالإن�صان،  يت�صل  واالآخر 

تجربة معا�صة)3(. 
تعلق ال�صعراء بالمكان منذ الع�صر الجاهلي اإلى ع�صرنا الحديث، وبرز المكان 
اإبراهيم  ال�صعودي  ال�صاعر  عند  يبرز  وهو  العربية)4(.  ال�صعرية  في  الفتة  ب�صورة 
المكان في المعجم من جذر )مكن(، وهو المو�صع وجمعه اأمكنة واأماكن .انظر: محمد الفيروز اآبادي ،القامو�ص   )1(
المحيط ،بتحقيق مكتب تحقيق التراث في مكتب الر�صالة باإ�صراف محمد العرق�صو�صي )ط 5، موؤ�ص�صة الر�صالة 

.1594 1996م(، �ص 1593، 

فتحية كحلو�ص، بالغة المكان قراءة في مكانية الن�ص ال�صعري، )ط 1، لبنان، االنت�صار العربي، 2008م(، �ص17.  )2(
معجب العدواني ت�صكيل المكان وظالل العتبات( ط 1، جدة، النادي االأدبي الثقافي، 2002م(، �ص 29.  )3(

انظر مثاًل نماذج المكان في ال�صعرية العربية من الع�صر الجاهلي اإلى الع�صر الحديث:  عبداهلل اأحمد باقازي   )4(
1، الطائف، مطبوعات نادي الطائف  في كتابه »عامل المكان في ال�صعر العربي بين الجمالية والتاريخية« )ط 

االأدبي، 1992م(.
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طالع االألمعي، حيث �صكل ظاهرة وعن�صًرا اأ�صا�صًيا في ن�صيج بنائه ال�صعري؛ ذلك 
اأن اإبراهيم طالع قد فر�صت حياته وتنقالته وظروفه المعي�صية االرتباط بالمكان 

ح�صوًرا وغياًبا.
جديرة  ظاهرة  ذاته  في  ي�صكل  بما  �صعًرا  بقريته  ال�صاعر  ارتباط  وبرغم 
بالدرا�صة، اإال اأننا ال نعدم ح�صور المكان في �صعره بما يمكن اأن يدر�ص من خالل 

عدة محاور متراتبة على النحو التالي:
اأواًل: المكان الكوني.

ثانيًا: المكان العربي.
ثالثًا: المكان الوطن.

رابعا: المكان القروي.
  والحديث عن المكان وفق هذه التراتبية ي�صير على نمط مقارب لما قد ي�صمى 
بالقراءة االإ�صعاعية »spectral« وهي كما يقول حبيب مون�صي: »قراءة تتخذ المكان 
مركًزا لمجموعة من الدوائر التي تنداح متباعدة عن المركز ،فعل الحجر الذي 
يلقى في الماء ال�صاكن، فتن�صاأ عنه مجموعة من الدوائر التي تزداد ات�صاعا كلما 
يتحرك  بالمكان  وعالقته  طالع  اإبراهيم  عن  والحديث  المركز«)1(.  عن  ابتعدت 
من الدائرة ال�صغرى القرية باتجاه دوائر المكان الوطن والمكان العربي، باتجاه 
المكان االإن�صاني، فالمركز في العمل هو في الواقع القرية ، لكنه ينداح منها باتجاه 

عدة اأمكنة ت�صكل روؤية ال�صاعر للمكان. و�صنبداأ بنقطة البعد باتجاه المركز.

فل�صفة المكان في ال�صعر العربي، )من من�صورات اتحاد الكتاب العرب، دم�صق 2001م(، �ص 7 .  )1(
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اأول: المكان الكوني:
الروؤية  بناء  المكان عاماًل مهمًا في  اإن�صانية �صكل فيها  ال�صاعر ق�صايا  تناول 
ال�صعرية. حيث �صارك ال�صاعر بفاعلية في الحديث عن بع�ص الق�صايا التي تم�ص  
ا. نتلم�ص ذلك في مثل ن�صه  االإن�صانية عموًما واالإ�صالم الذي ينتمي اإليه خ�صو�صً

)اأبوة(، الذي يجعل فيه االإ�صالم مرتكزًا لهذه الكونية، يقول:
ولدي كن كما ت�صـــاء فاإني         حيث وجهت في الوجود اأراكا

اأنت ت�صري عقيدة ول�صاًنا          عربًيا معطـــراً ب�صـناكا
حين يعلو الأذان في ال�صين �صرقاً

يذكر النا�ص ربهــم وثراكا)1( 
واإذا ما تجهت تنظر غرباً:

خلد الدهر �صامًخا ذكــــراكا
وتمنى باأن يعود وليًدا         عربياً و�صامخاً ك�صـــــذاكا)2(  

نلحظ في الن�ص اأن ال�صاعر ينطلق اإلى اأفق المكان االأرحب اإال اأنه يعود به اإلى 
مركزية المكان، متخًذا من الروؤية االإ�صالمية التي انطلقت من مكة لتعبق في اأرجاء 

االأر�ص من ال�صين اإلى الغرب محوًرا للروؤية.
وفي ن�صه )اأبو محجن في �صجنه(، يتحدث عن بعد فكري ال يبعد كثيًرا عما 

�صبق من روؤية، يقول:
»منها  العطف  حروف  عن  حديثه  في  ه�صام  ابن  يقول  المتعاطفين  بين  اال�صتراك  النحاة  عند  العطف  يفيد   )1(
مالك،)بيروت،  ابن  األفية  اإلى  الم�صالك  اأو�صح  انظر  الواو...«  وهو  والمعنى  اللفظ  في  الت�صريك  مايقت�صي 
المكتبة الع�صرية، 2005م(، ج 3 �ص 315. وال�صاعر هنا عطف المكان على ربهم، وهو ت�صريك متجاوز، ولعل 

ذلك بدافع �صرورة الوزن.
ِنحلة �صهيل )اأبها، مطابع الجنوب، 2001م(، �ص 24-23.  )2(
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ـــــــاُن بــــاأنــــنــــي ــــــدري يــــــــا  زمــــــــ ــــَت تـــــــ ـــــ ــــو كــــن ـــــ ل
ــــا  ـــــ ــــان ـــــ ـــــ اإب ــــَت  ــــل ـــــ ــــت قـــــ ـــــا  مــــــ بـــــاأهـــــــــــــــــلـــــي  زاٍه 

ـــــــنـــي يـــزفُّ الــــ�ــــصــــــــــــــالِم(  )داَر  يـــــــا  ولـــجـــئـــــــُت 
اأ�ـــصـــــــــــجـــانـــا ــــوى   الــــهـــــ قـــــــــــاَر  يـــــــــــوِم ذي  مـــــن 

وخــــرجــــُت مــــْن �ــصـــــجــنــي عـــلـــى يــــِد �ــصـــــاجــنــي    
ــــــوَم لـــقـــانـــــــــــــــــــا َــــــاُء يـــــــ ــــــــْقــــــــُت يــــــا َبــــــْلــــــقـــــــ واأََفـــــــــ

ـــا ــــ ـــن ـــِل ــــتــــَل الــــجــــهـــــــــاَد جــــهـــــــــاُدنــــا فــــــي اأهــــ قـــــ
ــــرٍب اأفـــــــــــــــــــغـــانـــــــا ـــــرجـــــوا مـــــــْن يــــعـــــ مـــــــــْذ اأخــــــ

ـــعـــْت  و لــــكــــاَن فــــي الــــيــــرمــــوِك )اأو�ــــصــــلــــو( وقِّ
)طيبَة(… الـــــقـــــد�ـــــِص  فـــــي  ــــْت  ولــــعــــانــــقـــــ

                            قانـا)1( 
 يعتمد الن�ص هنا على معطى تراثي يقوم على ق�صة اأبي محجن الثقفي وفر�صه 
البلقاء، وقد اأراد ال�صاعر اأن يلمح بذلك اال�صتدعاء التراثي اإلى رحابة االإ�صالم في 
التعامل مع �صاحب المع�صية، باإزاء �صيق االأفق الذي تلب�ص الّدين بعد اأن خرج من 

نطاقه الواعي اإلى االجتهادات التي قد ت�صيء اإلى �صفائه.
يتذكر  حين  كوني،  مكاني  باأفق  ال�صاعر  فيتحرك  )م�صرقان(  ن�ص  في  اأما 

التاريخ واالأمجاد العربية التي جابت الكون، يقول:

�صهيل اميماني، )ط 1، اأبها، نادي اأبها االأدبي، 1999م(، �ص 103، 104.  )1(

وود ــــــــد  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ عــــــــهـــــــــ بـــــــــيـــــــــنـــــــــنـــــــــا 
ومـــــــــــــــــــــن الأورا�ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص رعـــــــــــد

جــــــــــــــــــّد فـــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــالأواء جـــــــــّد
مـــــــا انــــتــــ�ــــصــــى فـــــــي الــــــ�ــــــصــــــرق بـــــرق

...



ب�رصيات نقدية

120

...

...

نحلة �صهيل، 29، 30.  )1(
انظر �صعد الدين كليب، وعي الحداثة ال�صعرية )دم�صق، اتحاد الكتاب العرب،1997م(، �ص 74.   )2(

انظر نماذج في توظيف ال�صخ�صيات التراثية: كتاب علي ع�صري زايد ،ا�صتدعاء ال�صخ�صيات التراثية في ال�صعر   )3(
العربي المعا�صر)القاهرة، دار الفكر، 1417هـ(، �ص 60 وما بعدها. 

عــــــــــــــن اأمــــــــــانــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــا يــــــــــرد
بــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــروق الــــــــــــحــــــــــــب يــــــــغــــــــدو

عــــــــــــــن اأمــــــــــانــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــا يــــــــــرد
بــــــــــــ�ــــــــــــصــــــــــــروق الــــــــــــحــــــــــــب يــــــــغــــــــدو

ـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا نــــــــــــود ــــــــــة اأحـــــــــــــــــل ـــــــــــ ـــــــــــ ـ
ـــــــــفـــــــــاتـــــــــح �ـــــصـــــيـــــــــــــــــد فــــــــــهــــــــــو لـــــــــل
اأزد)1(   ــــــــم  الأعــــــــجـــــــــ فــــــــــــــــــاإذا  ب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــص �ــــصـــــــــعـــــــــد ومــــــــــــــــن الأورا�

فــــــــ�ــــــــصــــــــل الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخ يــــــــــوًمــــــــــا
ــــــــى ــــــــص ــــــــب واأمــــــــ� ــــــــقــــــــل مــــــــــغــــــــــرب ال

فــــــــ�ــــــــصــــــــل الـــــــــــــتـــــــــــــاريـــــــــــــخ يــــــــــوًمــــــــــا
ــــــــى ــــــــص ــــــــب واأمــــــــ� ــــــــقــــــــل مــــــــــغــــــــــرب ال

ـــــ وكــــــــــــــــــــــاأن الـــــــــــدهـــــــــــر فـــــــــــي عــــقــــبـــــ
�ـــــصـــــكـــــر لـــــــــلـــــــــدهـــــــــر  يـــــــــكـــــــــن  اإن 
فــــــــتــــــــح الـــــــــ�ـــــــــصـــــــــرق عــــــــلــــــــى الــــــغــــــر

مــــــــــــــــن هـــــــــــنـــــــــــا مـــــــــــ�ـــــــــــصـــــــــــرق حــــــب
وي�صتلهم الفتح المبين، حين يقول:

ويالحظ في حديث ال�صاعر عن المكان الكوني اعتماده  في هذا المنحى على 
روؤية مركزية االإ�صالم في الكون، كما اأنه يتكئ فنًيا على ا�صتدعاء التراث باأحداثه 
عقبة،  التاريخ،  اليرموك،  قار،  ذي  يوم  ال�صالم،  دار  محجن،  )اأبو  و�صخ�صياته 
اأن  المالحظ  لكن  المتلقي،  ذهنية  في  ح�صورها  لها  �صخ�صيات  وهي  الفاتح(، 
توظيف ال�صاعر لها جاء خاطفًا، فلم يتوقف لتملي تلك ال�صخ�صيات، فا�صتدعاوؤه 
من  ب�صيء  يمكن  وكان  االإ�صاري)2(.  بالرمز  النقاد  ي�صميه  مما  هو  الرموز  لتلك 
التروي ال�صعري اأن ت�صهم تلك الرموز التراثية)3( في تفجير طاقات عمله ال�صعري.
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ثانيا: المكان العربي:
ي�صكل حديث ال�صاعر عن المكان العربي نقلة وجدانية في روؤيته للمكان، حيث 
بدا ال�صاعر قريًبا اأكثر من ق�صايا اأمته العربية، وال�صيما تلك المناطق التي ت�صكل 

مرتكًزا للهم العربي كق�صية فل�صطين، التي يقول في ن�ص يتناولها:
�صـياطيُنـَنا

اأنهَكـْتها بحـور الق�صـيْد
ُعـوْد ودّوْت عـلى طـلِعَها قا�صـفات الرُّ

*  *  *
مواعيـُد تفـتنُّ زهـواً ..

وتهـمي �صـبايا..
وعـطراً �صـرى مـْن اأريـِج الب�صـو�ْص

ت�صـجُّ الليـالي بـِه هاج�صـاً
مـَن الُحـلِم �صـيفاً �صـقياًل

ـالْم ك�صـيِف ال�صَّ
مـتى �ُصـلَّ فـي قـلِب ) يافـا ( ونـاْم)1(

  ينحو ال�صاعر هنا، اإلى التالعب الفني بالمفردة م�صتظاًل بالمفارقة بين الجد 
هنا  وال�صورة  ونام(،  يافا  قلب  في  �صل  )متى  ال�صالم،  وعد  من  لي�صخر  والهزل، 
اأي�صًا تبنى على وعي المقابلة؛ فال�صالم المزعوم محدثًا في راأيه �صالمًا بل هو في 
المكان. محدثا  قلب  في  �صيف غر�ص  اإلى  المتعددة  بخيباته  تحول  قد  االأمر  واقع 

ببراعة التقابل انزياحًا وعدواًل)2( عن الروؤية الفكرية ال�صائدة.
�صهيل اميماني ، �ص 25.  )1(

وتحديات  االأدبي  الخطاب  رم�صان،  بن  الهادي  �صالح  كتاب  والطباق  بالمقابلة  و�صلته  االنزياح  داللة  في  انظر   )2(
المنهج )ط 1، اأبها، نادي اأبها االأدبي، 1431هـ(، �ص 271-261.



ب�رصيات نقدية

122

روؤية  في  المكانين  مقاربًا  والبراق،  المبكى  حائط  يتناول  )ذل(،  ن�صه  وفي 
�صاخرة، يقول:

 ت�صكل مفردة البكاء هنا، محوًرا في ال�صورة التي ر�صمها للتباكي على الق�صية، 
واإن كان اإتمامه لل�صورة يبدو اأقرب للتكلف )نحن البكاء مجمدًا(، بيد اأّن ال�صورة 
عموًما تنقل اإ�صكالية تحول المبكى كجزء من التكوين العقدي اإلى منطقة للتباكي 

من كل اأطراف الق�صية، على اختالف دواعي البكاء ومهيجاته.
تناولها  التي  قانا  ومذبحة  لبنان  اإلى  لي�صل  الفل�صطينية  الق�صية  وهج  ويمتد 

ال�صاعر في ن�ص )هجرة و�صاح( يقول:
ـاح يـوَم المـولِد اختـفى و�صَّ

كـاَن م�صـغوًل بـ )قـانا(
                        و الَغـــِد

لـْم يعـْد يرهـب جناًّ اأو يـرى
مـا تـوارى 

فـي جـدار المعبـــِد)2( 

ق�صيته؛  مع  لتتفاعل  التاريخية  اأن�صاقها  من  االأحداث  يدّور  هنا،  ال�صاعر 
ف�صخ�صية و�صاح   ال تبقى تاريخًا، بل تت�صل بواقع ما حدث لقانا.

ِنحلة �صهيل، �ص 88.  )1(
.120 �صهيل اميماني، �ص   )2(

مـــجـــمـــدا الـــــبـــــكـــــاء  نـــــحـــــن  اإنـــــــنـــــــا  م 
والوعد يا )بلفور( ل يم�صي �صدى)1(  

يـــا حـــائـــط الــمــبــكــى، �ــصــنــبــكــي كـــل يو
ـــه مــــــن لــيــلــنــا ـــل ـــي اأمــــــــــا الـــــــبـــــــراق فـــل
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ويقف ال�صاعر مع العراق التي تعد من مناطق ال�صراع)1( في الع�صر الحديث، 
متداخاًل في ن�صه مع ق�صيدة )�صائعة(ليحيى ال�صماوي التي منها:

النا�ص قد خلقوا على
�صنفين في

اأر�ص العراق:
�صاق بال راأ�ص ..

   وراأ�ص دون �صاق)2(
وي�صتلهم ال�صاعر اإبراهيم طالع في ن�ص جعل عنوانه )اأفياء �صاق( داللة ال�صطر 
االأخير في ن�ص ال�صماوي، حيث جعل ال�صاعر ن�صه باأكمله يتفياأ ظالله، ولعلي اأْلفت 
قباًل اإلى تلك ال�صورة االأدبية التي تنبعث من داللة عنوان ال�صاعر، فاختيار ال�صاعر 
لهذا العنوان )اأفياء �صاق( يعد اأمرًا يح�صب له في النقد الحديث الذي يعتني كثيًرا 
بمثل تلك العتبات الن�صية)3( التي يمكن اأن ت�صكل بذاتها محورية واختزااًل مهمًا 

ي�صعب تجاوزه، يقول ال�صاعر في ن�صه )اأفياء �صاق(:

ــــِن جـــــــــــــــزيـــرًة  ــــا ْبـــــــَن الــــرافــــديـــــ ــــــــْدت ي اأََوَجـــــــــ
ــتــفــاْق ؟ ـــ ــلــِبــهــا الـــتـــاريـــُخ بـــالأمـــ�ـــِص ا�ــص مـــن قـــ

ـــة ــــ ـــجـــّي وبــــــاأّنـــــــــــــمــــــا كـــــــــــــــــرم الــــــرجــــــــــــــــــــاِل �ـــصــــ
نــبـــــتــْت بــهــا فـــي الأر�ـــــص مـــْن مـــا�ـــصٍ وبــــاق ؟

هو عبدالرحمن بن اإ�صماعيل ولقبه و�صاح، انظر في اأخباره ون�صبه: اأبو الفرج االأ�صفهاني، االأغاني )بيروت، دار   )1(
الثقافة 1956م(، المجلد 6، �ص 227-198.

مجموعة لماذا تاأخرت دهرا؟  )ط 1، دم�صق، دار الينابيع(، �ص 23.  )2(
انظر عبداهلل اأبو هيف، الحداثة في ال�صعر ال�صعودي )ط 1، المغرب ولبنان، المركز الثقافي العربي، 2002م،   )3(

�ص 136 وما بعدها. 
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ــا  ـــــوْت لــهـــ ــــزاِت هــــــ وبـــــــــــــــاأنَّ اأر�ــــــــــص الــــمــــعــــجـــــ
ــاْق ؟ ـــالُك كــ�ــصــرى و ا�ــصـــــتــهــلَّ لــهــا الــمــحـــ اأفــــ

ــهــٌة  ـــ ـــرى( جــب ــــ ـَـــرْت فـــــي )ديـــــــــِر بـــ�ـــص ـــــ ــــعــــّف وت
ــــاْق ـــــ ــــل الــــرفـــــ ــــّتــــى تـــمـــــــّنـــى ديـــــــــــــــــُرَهـــــا كـــــ حـــــ

ـــداً  ـــجَّ ــــ ــــ ـــَر �ـــصُ وغـــــــــــــدْت لــــهــــا اأركـــــــــــــان قـــيـــ�ـــصــــ
ـــــغ( ا�ــصـــــتــيــاْق و�ـــصـــمـــا بـــهـــا )ِنـــــيـــــُف الأمـــــازيــــــ

ـــــزيـــــ�ـــــُص( فـــــي مـــلـــــــكـــوِتـــهـــا  وتـــــــــــــزّوجــــــْت )اإيــــــ
ــاْق ــيــِن اإلـــــى الــعــنـــ ــقــطــُر بــالــحــنـــ �ـــصـــــــحـــراَء تـــ

ـــْم     ـــُه ـــاُل ــــ ــــ ــــِن جـــب ــــديـــــ ــــْت بــــالــــرافـــــ ــــازجـــــ وتــــمـــــ

ـــــــــَدهـــــــــا... ـــــــــداً عـــــــــيــــــــــ لــــــتــــــحــــــيـــــــــــــَل عـــــــــيــــــــــ

                              نخـُل العـراْق؟)1( 
ال�صاعر يجعل العراق مرتكز الن�ص واإن جاءت مفردة العراق في خاتمته، وهو 
الن�ص  بناء  على  ن�صه  بناء  في  اعتمد  حيث  ال�صماوي،  يحيى  ن�ص  مع  يتنا�ص)2( 
الركبان  به  �صار  الذي  الق�صيد  بيت  وهو  �صابق،  ك�صاهد  اأوردناه  الذي  االإيقاعي 
من ن�ص ال�صاعر ال�صماوي، وقد بنى عليه ال�صاعر اإبراهيم طالع ن�صه الذي جعل 
عنوانه )اأفياء �صاق(، متكًئا على روي القاف الذي يت�صل بالعراق ب�صـبب ومختزاًل 
العراق:/  اأر�ص  في/  على/�صنفين  خلقوا  قد  )النا�ص  ال�صماوي:  قول  عنوانه  في 
التي  ال�صورة  هذه  لداللة  تفتيق  هو  فن�صه  �صاق(؛  دون  وراأ�ص  راأ�ص..  بال  �صاق 

.70-69 �صهيل اميماني �ص   )1(
انظر في تطبيقات التنا�ص، خليل المو�صى ،قراءات في ال�صعر العربي والمعا�صر )دم�صق، اتحاد الكتاب العرب،   )1(
2000م(. �ص 133 وما بعدها، وانظر في التنا�ص بتوظيف الم�صادر التراثية ،علي ع�صري زايد،درا�صات نقدية 

في �صعرنا الحديث )الطبعة الثانية ،مكتبة �صيناء القاهرة، 1423م، 2002م( 166-86.
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ن�ص  باأفياء  ا�صتظالله  برغم  االألمعي  وال�صاعر  العراق.  الأر�ص  ال�صماوي  ر�صمها 
ال�صماوي، لكنه ال يقف هنا عند حدود الداللة في الن�ص االأول، بل يبعد عنها ليجعل 
كّل اأطراف ال�صام والعرب والتاريخ تاأرز اإلى العراق؛ حيث نجده يزج بمفردات ال 
تت�صل بالعراق مبا�صرة كدير الراهب بحيرا في ب�صرى ب�صوريا، وق�صة اإيزي�ص)1( 
في اأر�ص الكنانة، وكاأني به يرى اأن العرب يجب اأن تتجاوز االأطر المحدودة باتجاه 

روؤية اأو�صع للعروبة.
االأورا�ص(  )جبال  اأمرين:  على  ال�صاعر  فيركز  الجزائر  عن  حديثه  في  اأما 
القمم  تلك  بين  رابطًا  ن�ص،  من  اأكثر  في  ذكرها  التي   - للثورة  االأول  المعقل   -
وال�صيم العربية من جهة، وبينها وبين جبال ع�صير التي ينتمي لها ال�صاعر من جهة 
اأخرى،كما رّكز في حديثه عن الجزائر على المليون �صهيد التي قدمتها الجزائر في 

حرب التحرير من اال�صتعمار الفرن�صي، يقول:
ل تفارق

ف�صاأهديك ذرا الأورا�ص تزهو في ع�صير
و�صاأهديك جباًل ورماًل 

ثم مليون �صهيد
فاأنا يا ابن ال�صهيد الحّر جمع لل�صهيد 

)يا �صالم عليكم ربع ربع
وا على حفلكم والجنبيا

يا اهل الدوف الزرق والتوى
- ودنا الخيل تم�صي ربع ربع

انظر في داللة هذه االأ�صطورة )اإيزي�ص واأوزوري�ص( وتوظيفها، علي ع�صري زايد، درا�صات في �صعرنا الحديث،   )1(
�ص 173-171.
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والبيارق ترد حو�ص المنية 
نورد ال�صاميه حو�ص الروى)1( 

بين جبال  �صابقًا من ربط  الداللي ما ذكرناه  الم�صتوى  الن�ص على  نرى في   
القمم  بين  المقاربة  تلك  نرى  كما  العربية،  والمكارم  ال�صيم  ب�صموق  االأورا�ص 
ال�صمة  على  االآخر  الجانب  في  الن�ص  يركز  كما  ع�صير،  في  الجبال  وقمم  العالية 
التي اأ�صبحت �صبه الزمة في حديث ال�صعراء عن الجزائر، وهي المليون �صهيد التي 

قدمتها الجزائر في حرب التحرير عام 1954م: 
)ثم مليون �صهيد/ فاأنا يا ابن ال�صهيد الحر جمع لل�صهيد(.

ال�صعبي في  االقتبا�ص  الفني ذلك  الم�صتوى  االنتباه على  يلفت  اأهم ما  ولعل    
الن�ص، وقد جعل  اأوردها في  التي  ال�صمم  روؤية  يعزز  الذي   ال�صابق،  الن�ص  نهاية 
عن  تنبئ  حربية  وتراكيب  لغوية  مفردات  اأورد  حيث  لها،  رمزًا  االأورا�ص  جبال 

العادات القبلية )الدوف، الخيل، البيارق ترد حو�ص المنية(.
ويتوا�صل حديث ال�صاعر عن ذرا االأورا�ص وعدة اأمكنة عربية اأخرى، م�صتلهمًا 
في ن�صه اأمجاد االأمة العربية ال�صالفة، ومحور الن�ص هو ابن الجزيرة العربية الذي 
خ�صعت له االأمجاد قبل اأن يعرفه النفط، يقول متاأ�صًفا على تلك االأمجاد الغابرة: 

نحلة �صهيل �ص 62.  )1(

طـابا  بــالـــ)الــ�ــصــام(  ول  بــــ)اأنـــدلـــ�ـــص( 
تـــ�ـــصـــابـــقـــه اإلــــــــى الـــــزمـــــن اقـــتـــــــــــــــــــرابـــا 
ـــا  ـــاب ــــ اأن مـــــن  بــــــ)بـــــرقـــــة(  اأر�ـــــصـــــى  ول 
عــقـــــــــــابــا  الــــدنــــيــــا  بــــهــــا  رامـــــــــت  اإذا 
ـــــابــا  لــيــ�ــصــري فــــي الــــدنــــا هــــديــــاً عــجـــ
الــ�ــصــحــراء غـابـا  فـــي حــمــى  واأنـــجـــب 

ــــــا كـــــــــــــــاأن زمـــــــــانـــــــــه مـــــــــا حـــــــــل يــــــوًم
�ـــصـــافـــنـــات  ) بــــــ)دجـــــلـــــة  مـــــــرت  ول 
عـــْمـــًرا  ) الـــنـــيـــل  )بــــــالد  �ــصــمــت  ول 
فــيــه الأورا�ــــــــــــــــص(  ذرا)  ــــت  حــــّن ول 
لبـــتـــيـــه مـــــــن  الـــــــهـــــــدى  دوى  ول 
تــــحــــدر مــــن جــــبــــال )الـــــحـــــز( غـــربـــاً
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 يوؤكد ال�صاعر في الن�ص ال�صابق اأن البن الجزيرة العربية �صوالته مع المجد 
من قبل اأن يعرف النفط)2(، وكاأني بال�صاعر يريد هنا نفي مقولة م�صتفزة تربط 
تاريخ ابن الجزيرة العربية بالنفط، مما يرى فيه ال�صاعر جوًرا ظاهًرا على اأمجاده 
ا  اأي�صً الجزيرة  هذه  من  اأن  كما  االأندل�ص،  في  الفاتحين  اأحد  كان  فقد  ال�صالفة؛ 
انطلق المجد االإ�صالمي اإلى ال�صام وم�صر، وتون�ص، والجزائر، فابن الجزيرة يحمل 

عروبته وتاريخه ودينه الذي ي�صكل به تاريخه الحقيقي الذي يجب اأن ُيعرف به.

المكان الوطن:

منعطًفا  ي�صكل  انتماء  وهو  ال�صعودية،  العربية  المملكة  اإلى  ال�صاعر  ينتمي    
وروؤى  اتجاهات  في  عنده  تت�صكل  والمواطنة  فالوطن  تجربته؛  في  مهمًا  وجدانيًا 
متعددة نراها جلية في جملة الن�صو�ص التي تما�ّص فيها ال�صاعر مع الوطن، اإال اأن 
المالحظ على تجربة ال�صاعر بدًءا اأنها تمتلئ رواء كلما اقتربت من عبق المكان 
الوطن-بالطبع-  ي�صكل  التي  و�صباه  طفولته  ومحطات  ذكرياته  مع  يتما�ص  الذي 

جزًءا منها.
وحديث ال�صاعر عن المكان الوطن يتحرك في عدة م�صارات؛ فهو تارة يزهو 
بالوطن في اأغان واأنا�صيد وطنية عامة على مثال ن�صه )جبين و�صحاب( الذي يقول 

فيه:

نحلة �صهيل �ص  72-70.  )1(
مما ال ينكر دور النفط في التنمية في الخليج ،لكن البناء القيمي ال يرتبط بالنفط في المطلق، وما يردده اأمثال   )2(

نزار قباني في ق�صائده يعد م�صتفزا الأمثال ال�صاعر، 

بـــــــال نـــــفـــــط تـــحـــمـــــــــــلـــت الـــكـــتـــــــــــابـــا 
وعابا؟)1(   اأغـــــــــــوى  قـــد  لــلــنــفــط  فــمــا 

يـــبـــلـــل بـــــالـــــنـــــدى الـــــــزاكـــــــي عـــــروقـــــاً
حــــمــــلــــت عـــــــروبـــــــة وحـــــمـــــلـــــت ديـــــنـــــاً
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تعد  الغراء  فالكعبة  وطنه؛  تميز  في  المقد�ص  جانب  على  هنا  ال�صاعر  يركز 
اآخر، واإن كانت عبارته )الكعبة الغراء ال تتكرر( تنقل  نموذجًا ال يوجد في وطن 
�صورة تقريرية ماألوفة، كان يمكن اأن يناأى عنها ال�صاعر باتجاه �صورة اأكثر اإدها�صا، 
كالذي اأورده في بيته االأخير الذي جعل فيه خطيئته وطنًا ع�صقه وذنب االأوطان في 

روؤيته حب ال يغتفر!.
وفي �صورة اأخرى لمكة ير�صم ال�صاعر بفنية مكة المكرمة وطيبة وهما ت�صافران 

بين االأرواح لتغ�صل جناية الدهر على تلك االأنف�ص:

ونراه في حديثه عن )الريا�ص( يم�صي مقاربًا تاريخ المكان ومعطياته، حيث 
ي�صتح�صر م�صمى نجد وي�صتح�صر العرار الذي عرف به المكان، يقول:

ويتناول ال�صاعر مدينة )جدة( التي يرى فيها �صورة لوطن يتغنى به في مثل 
قوله في ن�ص )موا�صم( وقد ذكر في مطلعه اأنه يتحرك »نحو جدة«، يقول:

.94 نحلة �صهيل   )1(
نحلة �صهيل �ص 72، 73.  )2(
نحلة �صهيل �ص 75-74.  )3(

تــــتــــكــــرر ل  الــــــــــغــــــــــراء  فـــــالـــــكـــــعـــــبـــــة 
مـــــــا خـــــطـــــه عـــــبـــــدالـــــعـــــزيـــــز يـــ�ـــصـــطـــر 
يغفر)1(    ل  وذنــــبــــه  عــ�ــصــقــت  وطــــًنــــا 

ـــابـــا  واآخــــــــــــر فــــــي الأنـــــــــــــام يــــزيــــــــــــــح ب
ـــا غـــابــــ بـــــالـــــتـــــاريـــــخ  الــــــتــــــاريــــــخ  اإذا 
الحجابا)2(    تــ�ــصــتــجــلــي  هلل  �ـــصـــمـــت 

لــــــك الــــــوطــــــن الـــــعـــــزيـــــز يـــتـــيـــه لبــــا 
غابا)3(    والـــ)الــتــهــم(  )�ــصــراتــه(  تكون 

مـــــا كــــــّل اأوطــــــــــان الأنــــــــــام كــمــوطــنــي
مــــهــــد الـــــعـــــروبـــــة واحــــــــد وخـــتـــامـــهـــا
خــطــيــئــتــي: اإن  اهلل:  لـــعـــبـــد  قــــولــــوا 

ـــــافـــــر مــــــكــــــة مـــــــــا بــــــيــــــن قـــلـــب ـــــص ـــــ� ت
وتـــغـــ�ـــصـــل مــــــا جـــــنـــــاه الــــــدهــــــر فــيــنــا
وتــــهــــمــــي حـــــــول )طــــيــــبــــة( كـــــل روح

ويــــــــا غــــ�ــــصــــًنــــا يــــــداعــــــب مــــــن يــلــيــه
نجد عـــــرار  )الــــريــــا�ــــص(  تــحــكــي  اإذا 
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ا�صتح�صره  �صعبي  م�صمى  وهو  )العرو�ص(،  م�صمى  )جدة(  على  يطلق  وهو 
ال�صاعر في ن�صه كثيًرا، يقول:

ميالده  منطقة  وبين  العرو�ص  )جدة(  بين  حبه  في  يزاوج  اآخر  ن�ص  وفي 
)ع�صير(، وهو ربط مكاني يكثر في �صعره:

وهو ما يكرره في حديث اآخر له عن )جدة(:

 ويالحظ اأن )ع�صير( المكان تقتحم روؤية ال�صاعر هنا في ربط مكاني، اأ�صار 
له البحث قباًل؛ فعند حديثه عن جبال )االأورا�ص( قارنها بقمم ع�صير، وكذا في 
حديثه عن الريا�ص ح�صرت جبال ال�صراة وتهامة، وهنا يرى )ع�صير( بمقوماتها 
من ال�صحب والجمال تاأوي اإلى مقلتي جدة، وهو مظهر يك�صف تعلق ال�صاعر البالغ 

بمراتع �صباه في )ع�صير(، وهو اإرها�ص لما بعده. 
نحلة �صهيل ،مطابع الجنوب ،اأبها، �ص 7.  )1(

نحلة �صهيل 8، 9.  )2(
نحلة �صهيل �ص 9.  )3(

نحلة �صهيل  �ص 8.  )4(

من�صد  الخ�صر  في جبالك  انت�صى  ما 
يــــركــــع الـــــكـــــون حــــولــــه ثـــــم يــ�ــصــجــد 
واأبعد)1(    الـــنـــجـــوم  مـــن  اأدنــــــى  اأنـــــت 

يــر�ــصــي وين�صد الــ�ــصــعــر حــيــن  بــهــوى 
والـــ�ـــصـــــــد  الــــحــــب  غـــــوايـــــة  يــــــوم  ذات 
المتمـرد)2(    بـــحـــبـــــــــــــــــــنـــا  تـــتـــغـــنـــى 

لــــــدواعــــــي تـــ�ـــصـــّحـــر الـــقـــلـــب والـــمـــد 
تتجـدد)3(    و�ـــصـــحـــبـــهـــا  و�ـــصـــحـــاهـــا 

�صنن�صد)4(    الـــعـــرو�ـــص  مـــع  اأنـــــا  غــيــر 

مـــوطـــن الــ�ــصــعــر والأعـــا�ـــصـــيـــر غــــّرد
بـــيـــت هلل  ـــــــــــــــت  اأن الـــــــــنـــــــــور  وطــــــــــــن 
اأنــــــــت اأحـــــلـــــى مـــــن الــــحــــيــــاة واأقــــنــــى

ــــالــــي اأب �ــــصــــاطــــئ الــــقــــلــــب لـــيـــتـــنـــي ل 
ـــَمـــتـــنـــا فـــــاعـــــذريـــــنـــــا فــــــاأنــــــت مــــــن عـــّل
عــــرو�ــــص فـــيـــنـــا  الـــــعـــــرو�ـــــص  اأن  بــــيــــد 

ت�صتجيبي اأن  اأبـــيـــت    ) )عـــرو�ـــًصـــا  يـــا 
ــيــر �ـــــصـــــوف تــــــــــاأوي لـــمـــقـــلـــتـــيـــك عــ�ــصـــ

�ــصــيــفــنــا يــــا )عــــرو�ــــصــــنــــا( كـــــان اأبـــهـــا
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فاإذا ما و�صل ال�صاعر اإلى منطقته )ع�صير( نراه ي�صكلها بكل معطياتها المكانية 
في ح�صور متوهج وجدانيًا على مثال قوله:

الن�ص ال�صابق مليء برواء ال�صعر وعبق المكان، وهو ن�ص احتفالي عيدي بح�صور 
بالمنا�صبة  ارتقى  هنا  ال�صاعر  لكن  الداللية،  معطياته  يبدو من  كما  �صيا�صي  رمز 
الجود  ب�صحائب  تلتقي  المكان  ف�صحائب  والمكان،  االإن�صان  بين  فنيًا  و�صالً  ليعقد 
من يد االأمير، والعيد الرمز يلتقي بعيد لقاء االأمير )عيد �صلطان بيننا كل حين 
... يتهادى �صحائبًا ونميرا(، وال�صاعر والمكان يتعطران بالبرك )نوع من العطور 
البرية الم�صهورة في المكان( ويتعطر المكان اأي�صًا باالأمير )وع�صير األب�صتها ثوب 
عر�صي... ثم بركًا طيبتها واأميرا(، والو�صال اأي�صًا يتالقي فيه ال�صعد واالأمير )و�صل 
اهلل �صعدكم يا اأميرًا... واأبيًا كما و�صلت ع�صيرا()2(. هذا المنحى في ر�صم تلك 

نحلة �صهيل، �ص 41، 46.  )1(

نحلة �صهيل، �ص 41، 42.  )2(

ــيــرا ـــ فــار�ــصــمــيــهــم �ــصــغــيــرهــم والــكــبـــ
والــحــ�ــصــورا اأبـــعـــادهـــا   - تــبــدت  اإن   -
يـــــــتـــــــهـــــــادى �ـــــصـــــحـــــائـــــبـــــاً ونـــــمـــــيـــــرا
ثــــــــم بــــــــركــــــــاً طــــيــــبــــتــــهــــا واأمــــــــيــــــــرا 
ـــيـــرا فــــيــــزيــــد الــــ�ــــصــــبــــاق اأبــــــهــــــا عـــبــــ
كــــلــــمــــا زادهـــــــــــــــا الـــــــــزمـــــــــان عـــــبـــــورا
ـــــــــورا ـــــان(خـــــطـــــا زب ـــــص وتـــــغـــــنـــــي )غـــــ�

كــــلــــمــــا فــــــاحــــــت الــــــ�ــــــصــــــراة عـــــطـــــورا 

ع�صيرا)1(    و�ــــصــــلــــت  كــــمــــا  ـــــــيـــــــاً  واأب

ريــــ�ــــصــــة الــــــعــــــّز فــــــي جــــنــــوبــــك اأهــــــل
ـــديـــهـــم بــــلــــوحــــة نــــحــــن نــــــدري ـــص جـــ�
عــــيــــد �ــــصــــلــــطــــان بـــيـــنـــنـــا كــــــل حــيــن
وعـــ�ـــصـــيـــر األـــبـــ�ـــصـــتـــهـــا ثـــــــوب عـــر�ـــصـــي
مـــــنـــــذ قــــــــــرن وطـــــيـــــبـــــهـــــا يـــــتـــــبـــــارى
ويــــ�ــــصــــيــــر الــــعــــبــــيــــر اأعــــــبــــــق نــــ�ــــصــــًرا
تـــتـــحـــنـــى بـــــالـــــعـــــال  الأزد  غـــــــــــــادة 

...
يـــا ابــــن عــبــد الـــعـــزيـــز اأهــــــاًل و�ــصــهــاًل

...
اأمــــــيــــــراً يــــــا  �ــــصــــعــــدكــــم  اهلل  ـــــل  و�ـــــص



فصول في تعالق األدب والتقنية

131

االنعطافات المبهجة التي ت�صور تعالق االإن�صان مع المكان ي�صعل التجربة ويجعلها 
لوحة ت�صويرية تعتمد على تفعيل عدة ا�صتعارات في التكوين ال�صعري اأهمها بالطبع 
هنا توظيف اال�صتعارة المر�صحة والمجردة في دعم هذه ال�صورة)1( المليئة بالعبق 
والرواء. هذا التعالق بين المكان )ع�صير(، والرموز ال�صيا�صية الوطنية ملحظ الفت 

في تجربة ال�صاعر، وهو يكرره في مو�صع اآخر حين يقول :

الماثل  المكان  بين  المزج  )ع�صير(  عن  حديثه  في  الداللية  الم�صارات  ومن 
وتاريخانية المكان، ففي حديثه عن )تنومة( ي�صتذكر تاريخها في قوله:

والن�ص ال�صابق مليء باإفا�صات �صعرية تقب�ص من وهج ما�صي الن�ص وحا�صره، 
ال�صنفرى  فارتباط  بعيدة؛   اآفاق  في  وتاأخذه  بالن�ص  تتيه  اأبعاد  عدة  على  متكئًا 
بالمكان يفتح اأفقًا م�صيًئا في تكوين الداللة، وكذا جبال )منعى(، والأن تلك االأماكن 
بزعم ال�صاعر كانت �صمن االأماكن ال�صهيرة لل�صعاليك نجده يتكئ عليها في بناء 
التاريخ  في  رمزية  �صخ�صية  على  اعتمد  اأنه  االأخيرين  بيتيه  في  ونالحظ  الن�ص، 

)المطبعة  المفتاح  لتلخي�ص  االإي�صاح  بغية  ال�صعيدي،  عبدالمتعال  العربي،  الن�ص  في  م�صابهة  نماذج  انظر   )1(
النموذجية مكتبة االآداب، دون بيانات اأخرى(. 

نحلة �صهيل �ص 91.  )2(
نحلة �صهيل �ص 19-18.  )3(

ــــــة �ـــُصـــّمـــــــــــر وعـــظـــيـــم و�ــــصــــل والأحــــــب
وتمطر الــجــبــال  الخ�صر  على  تحنو 
المح�صر)2(    اأتـــــاهـــــا  اأبــــهــــا  لـــكـــاأنـــمـــا 

ــــرا ــــعــــاب الــــحــــمــــى اأخــــ�ــــص ــــص ــــك � مــــن
ــــه �ــــصــــنــــفــــرى ــــل ونـــــ�ـــــصـــــتـــــل مــــــــن لــــيـــــ
ــــه تــــــــــــاأبــــــــــــط خــــــــــــيــــــــــــًرا وجـــــــــــــــــــاب ب
اأع�صرا)3(    ومــــا  يــ�ــصــًرا  الأر�ــــــص  مـــن 

وطــــــــن تــــهــــلــــل فــــــي جــــبــــيــــن يــ�ــصــفــر
�ــصــحــائــب كــــريــــم  اأْم  مـــجـــد  و�ـــصـــلـــيـــل 
ــيــر لــــه بـــكـــامـــل زهـــوهـــا فـــا�ـــصـــت عــ�ــص

)تـــنـــومـــة( يــــا  دمـــــي  بـــــاأزكـــــى  واأروي 
ـــــقـــــمـــــح اأيـــــــامـــــــه ـــــهـــــدي اإلـــــــــــــى ال فـــــن
الــــــــذي لأن  ـــــعـــــى(  ــــــ )مـــــن واألـــــــــثـــــــــم 
تـــــــــاأبـــــــــط �ـــــــــصـــــــــًرا هـــــــنـــــــاك �ــــــصــــــرى:
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االأدبي العربي لها عمقها الفني واللغوي في ذهنية المتلقي ليمحورها باتجاه خيرية 
المكان )الأن الذي قد تاأبط �صًرا هناك �صرى: تاأبط خيًرا...، وهو ت�صمين)1(  ال يعد 
عيًبا في القافية هنا - من وجهة نظري - بل هو ارتقاء بالداللة وبحًثا عن االإدها�ص 

في مقاربة المتباعَدين)2(.
وهكذا نرى ال�صاعر يطوف اأرجاء وطنه متحدثًا عنه في اأن�صاق وجدانية محملة 
ال�صاعر في هذا المبحث قد بداأت تن�صج وجدانيًا، فهو  اأن تجربة  بالوفاء، ونرى 
اأكثر  لحديث  وجداني  مدخل  وهو  فيه،  مراء  ال  ظاهر  بحب  المكان  عن  يتحدث 

حميمية في حديثه القادم عن قريته. 

المكان القروي:
 ينحدر ال�صاعر اإبراهيم طالع من اأ�صرة قروية ت�صكن في رجال األمع في الجنوب 
الغربي لمنطقة ع�صير، وبرغم دورته ال�صعرية في اأرجاء المكان العام كما راأينا اإال 
اأن ال�صاعر يرتبط بقريته بعدة اأ�صباب تجعل من مظاهر هذه القرية اأحداثًا متاألقة 

ال تكاد تغيب عن ن�صه ال�صعري في بنياته التكوينية المختلفة.
ال�صاعر،  تجارب  لكل  النواة  الم�صّكل  تكون  اأن  تكاد  تفا�صيلها  بكل  القرية 
والنعدم ح�صورها في كل بنيات ن�صه الداللية والفنية، بل ترى ال�صاعر وهو يرتدي 
ويتلب�ص بالزي القروي كثيرًا في منا�صباته االأدبية )انظر ال�صورة المرفقة، �صكل 

رقم 1(. 

ال�صعر  ليتم المعنى( انظر: عبدالر�صا علي، مو�صيقى  الثاني  بالبيت  البيت االأول  اأن تتعلق قافية  الت�صمين )هو   )1(
العربي قديمه وحديثه، )ط 1، عمان االأردن دار ال�صروق، 1997م(. �ص 191-189.

ااأ�صرار البالغة بتحقيق محمد ر�صيد ر�صا، ) لبنان، دار المعرفة، 1981م(، �ص 135-130.   )2(
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وتغلب على  النف�صية،  وتركيبته  تكوينية في �صخ�صيته  �صمة  القرية  ُت�صكل  كما 
الحديثة  »ال�صيميائية  اأن  يذكر  المحلية)1(.  في  مغرقة  لهجة  اإلى  فتوجهه  ل�صانه 
والر�صومات  واالإهداء،  كالعنوان،  بالن�ص  يحيط  الذي  االإطار  بدرا�صة  اهتمت  قد 
عليها  اأطلق  التي  الن�صو�ص  من  ذلك  وغير  الف�صول،  وافتتاحيات  التو�صيحية، 
تلك  اأن  واأح�صب  الن�ص«)3(،  بنيات  عليها  تقوم  والتي  الموازية()2(  )الن�صو�ص 
القرية الفاتنة كانت عاماًل من عوامل تقاعده المبكر ليعود اإلى ح�صن قريته )حيث 

الهوى فيها اأمرعا (: والذي �صوره في وثيقة تقاعده المبكر التي يقول فيها:
يقولون: َطلِّقها، واإّني مطلِّق

وِلي في حنايا ال�صدر قلب تقطعا

في  المعطف،  ارتداء  على  حري�ص  و�صاعرنا  بالمكان،  ال�صاعر  ارتباط  مظاهر  الفوتوغرافية  ال�صورة  اتك�صف   )1(
المحلية. بل�صان لهجته  ال�صعرية والتحدث  الفعاليات  ح�صور 

للن�ص  داعمة  الن�صو�ص  فتلك  دقيقة؛  غير  الت�صمية  اأن  اأرى  كنت  واإن  موازيًا،  ن�صًا  العنوان  على  جينيت  يطلق   )2(
وت�صكل جزءًا من تكوينه، ولي�صت موازية له. انظر تف�صيالً حول العنوان، ب�صام قطو�ص، �صيمياء العنوان )ط1، 
ال�صعودي  ال�صعر  في  العنوان  درا�صة  اإلى  مدخل  الر�صيد،  �صالم  عبداهلل  وانظر:  2001م(.  كتانة،  مكتبة  اأربد، 

)ط1، الق�صيم، نادي الق�صيم االأدبي، 2008م( �ص 11 وما بعدها.
معجب العدواني، ت�صكيل المكان وظالل العتبات )ط 1، جدة، النادي االأدبي الثقافي بجدة، 2002م( �ص 7.   )3(

�صكل )10( ال�صاعر اإبراهيم طالع يرتدي معطفه القروي في اإحدى اأم�صياته ال�صعرية ب�صنعاء
وبجانبه ال�صاعر اليمني اإبراهيم الخ�صراني
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يقولون: طلقها، فاإن طالقها
األذ من ال�صتين عاماً فتخلعا

فطلَّقُت ع�صقاً كي اأُغادر �صدرها
    اإلى قلبها حيث الهوى فيه اأَمَرعا)1( 

نجد  عنده،  العنوان  بنية  اإلى  لل�صاعر  ال�صخ�صي  التكوين  من  انتقلنا  فاإذا    
اأن القرية ت�صكل �صمة اأ�صلوبية نافذة في عناوين دواوينه ال�صعرية )هجير، �صهيل 
اأفق القرية؛  اميماني، ِنحلة �صهيل(؛ فالعنوان عند ال�صاعر كما نالحظ يمتح من 
اأولى  ثنائية  هو  االأول  ديوانه  عنوان  في  ال�صاعر  تجربة  ت�صلى  الذي  فالهجير 
العنوان  كلمة  في  الغائبة  بالثنائية  الذي مالأه  الديوان  تفح�ص  يتك�صف عند  لفعل 
الحا�صرة بقوة في ثنايا الديوان والمتمثلة في الخ�صب الذي مالأ هذا الديوان حيث 
بداأه بالمراأة، ثم البحر، والمغّني، والتهامية، في حين ال يحتاج الديوانان االآخران 
)�صهيل اميماني، ونحلة �صهيل( اإلى برهان على ح�صور القرية في بنياتها الداللية 

التي تتلب�ص بلهجة المكان وتنطق باالأعراف. 
المكان  وبين  بينها  ملحوظًا  ارتباطًا  ف�صنجد  الداخلية  ق�صائده  عناوين  اأما 
تهامة،  األمعية،  من  ر�صالة  الجزائر،  في  مثل:)تهامية  في  المختلفة  وترابطاته 

هاللية، �صهيل اميماني( وغيرها.
 ويت�صل بتلك العتبات الن�صية ال�صور الت�صكيلية التي بدت عليها اأغلفة دواوين 
ال�صاعر)2( ، وهي تك�صف لنا عمق حبه لتلك القرية التي هام بها، وهي عتبات مهمة 

ترتبط بدالالت الن�صو�ص؛ واإذا بحثنا عن
30/ذو الحجة /1423هـ، بعنوان )وثائق تقاعد  الثقافية لجريدة الجزيرة في  ن�صر ال�صاعر الن�ص في المجلة   )1(

�صعري(.
ال�صعراء  ي�صعها  التي  وال�صور  الت�صكيلية  الر�صوم  تلك  فيه  بما  كاماًل  عمله  عن  المبدع  م�صوؤولية  الباحث  يرى   )2(
المعا�صرون على اأغلفة االأعمال، التي ال تخرج عن كونها اختيارية من المبدع اأو تحت ر�صاه. وله بحث حول ذلك 
14-2009/12/17م،  27-1430/12/30هـ.  ن�صره في موؤتمر االأدباء ال�صعوديين الثالث الذي عقد في الريا�ص 

بعنوان ،)تطور تقنيات ال�صورة في ال�صعر ال�صعودي المعا�صر(.    
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لوحة  عن  عبارة  )هجير(  االأول  لديوانه  االأمامي  الغالف  �صورة  �صنجد  مقاربتها 
تجريدية، غير وا�صحة المعالم واإن اقتربت من الثوب القروي الذي تتزيا به المراأة 
في القرية وكاأنها تجمع االإ�صرار والخوف، بيد اأني اأ�صير هنا اإلى اأن ثمة مفارقة غير 
ا في العنوان الذي اأ�صماه هجير على الرغم من اأن قريته التي احتلت  وا�صحة اأي�صً
عابقة  التالي  �صعره  في  كما �صورها  بل هي  فيها،  قرية ال هجير  الن�صو�ص  جملة 
مفارقة  الن�صية  والعتبات  الن�ص  بين  اأن  يظهر  مما  والن�صرة  والجمال  بالخ�صرة 
قلقة، وتدفع اإلى ت�صاوؤل عن �صر الهجير الذي يتقاطع مع بنيات ن�صه ال�صعرية في 
الديوان، واأح�صب اأن ذلك يعود اإلى اأبعاد نف�صية خفية عند ال�صاعر الذي لم ت�صطع 
القرية بكل ما اأوتيت من فتنة الجمال اأن تزيل الهجير الذي اختاره عنواًنا، وعلى 
الرغم من محاولة ال�صاعر الغو�ص في اأعماق الطبيعة والهروب اإليها اإال اأن ذلك 
الهجير بقي ال�صمة العامة التي ارت�صى ال�صاعر اأن يجعلها اإماما، وهو يدعم ذلك 
ذلك  يتاأتى  بل  ديوانه.  غالف  على  و�صعها  التي  التجريدية  ال�صور  بتلك  العنوان 

�صكل )11( )الغالف االأمامي لديوان ال�صاعر اإبراهيم طالع )هجير(  
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على م�صتوى الغالفين االأمامي والختامي للديوان ذاته، فبينا نجد على غالفه االأول 
�صورة تجريدية وعنوان له هجيره في نف�ص المتلقي نجد �صدى ذلك القلق يتجلى 

في ن�صه الذي جعله على غالفه الخاتم اإذ يقول:
كاأن �صراعي يتيه يتيماً
ويجهل معنى ال�صفر...

ت�صج حروف الحياة �صكوناً
وين�صل مني ظالم يحاكيه نور جديد

ي�صيل انعداماً ووح�صاً بواد عتيق
ومن قبر جدي وتنهيدة الخال اأ�صبغ لحن الوتر)1(

االأمامي  الغالف  على  به  المرتبطة  وال�صورة  العنوان  ينثر  الن�ص  فهذا 
لـ)هجير(، ويعبر عن حالة الهجير النف�صي والقلق الذي يمور بنف�ص ال�صاعر الذي 

يتيه �صراعه يتيمًا وهو ي�صانع اأن يجعل من الحياة لحنًا عذبًا. 
اأما ديواناه )�صهيل اميماني( و)ِنحلة �صهيل(، فظاهر اأن العنوان يقترب من 
ْحلة التي اأوردها في ن�صه  هاج�ص المكان وعاداته القبلية التي تت�صل بالت�صمية والنِّ
)ِنْحلة �صهيل( الذي جعل على هام�صه الن�صي قوله: »�صهيل اميماني: ديوان �صعر 
�صوادي  اإبراهيم  وولد مولود لالأ�صتاذ  االأدبي.  اأبها  نادي  اأ�صدره  الن�ص،  ل�صاحب 
في األمع، فاأعلن اأنه �صماه )�صهياًل( بالديوان.. ومن عادة القبائل هناك اأن ينحل 
ال�ّصمّي �صمّيه )يقدم له �صيئًا ماديًا مع وفد من قبيلته(، فكان الن�ص هو ما ي�صتطيع 

ال�صمّي تقديمه..«)2(.  

الغالف االأخير لديوان ال�صاعر هجير.  )1(
قرية  ذاكرة  مغاوي، رجال  اإبراهيم  علي  انظر:  العادات،  تلك  مثل  المزيد عن  ولقراءة   .106 �صهيل، �ص  نحلة   )2(

عربية )جدة 2010م(، �ص 114 وما بعدها.
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نحلة �صهيل، �ص 104.  )1(

ينم الحديث هنا عن ترابط بين الن�ص والمكان ب�صورة الفتة، فّعلها ال�صاعر 
وعي  في  ودورها  الن�صية  العتبات  قيمة  توؤكد  والدرا�صة  بوعي.  ال�صعري  عمله  في 
الن�ص، ولذا نجد ال�صاعر يجعل على غالف ديوانه االأمامي اأبياتًا ترتبط بالعنوان، 

جاءت على النحو االآتي:
اأخي قال اإن ال�ّصمّي �صما في �صما ال�صعر لْك
ول خيل عندي ول طول مال فاأهديه لْك

ول اأنا - في ال�صعر - بالفار�ص الفذ كي اأنحلْك
  فخذ يا )�صهيل اميماني( من ال�صعر ما لّذ لْك)1(    

�صكل )13( )�صفحة الغالف لديوانه )نحلة �صهيل( 
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فاإذا تجاوزنا تلك العتبات الن�صية المهمة في ك�صف تجربة ال�صاعر فاإننا نجد 
هواج�ص القرية ال�صعرية لدى اإبراهيم طالع تتراوح بين ق�صيدة تامة ومقاطع من 
ق�صائد، ت�صّرح بالقرية كمفتاح للمواجهة الداللية، اإ�صافة اإلى معجم فني يقب�ص 
من وهج القرية وتداعياتها.ففي ق�صيدته )تهامة( نجده يملوؤها فخرًا و�صجيجًا 

بالمكان على مثال قوله :
األملم من تهامة كل معنى 

واأغزل تربها غيداً ووال
واأقراأ �صفحة التاريخ فيها 
فاأعدم كل ما التاريخ قال
اأعاقر في مجاهلها زماًنا 
تجعد عا�صًقا تلك الجبال

يفي�ص هجيرها �صيًحا وبركاً
وبالكادي يعطرها جالًل
تنوء عروبة وتفوح ُفاًل 

وتنق�ص في ع�صائبها الرجال)1( 

 يعتمد ال�صاعر في عمله ال�صعري هنا على مفاتيح ت�صكل تميًزا لقريتة التهامية؛ 
فالجبال ال�صم التي تحيط بها يفي�ص هجيرها �صيًحا وبركًا وكادًيا وفاًل، ورجالها 

ُينق�ص المجد في ع�صائبهم التي تنوء عروبة وتفوح مجدًا.
وهو يربط بين توهج الق�صيدة في فمه وبين وجوده في تلك القرية:

)1( �صهيل اميماني، �ص 49-45.



فصول في تعالق األدب والتقنية

139

هجير )ط 1، جدة، دار البالد، 1996م(، �ص 78.  )1(
هجير، �ص 14.   )2(

كلما اأم�صيت في واديك اأ�صبحت ق�صيدة
واإذا ما افتر اأيار واأهدى لك عيده

وتباهى المزن يهدي ذلك الوادي جوده
وانبرى طفلي يناغي فيك اأحالماً �صعيده

واغتدى الراعي بناي اأحرموه اأن يعيده)1(  
وال�صاعر في هذا الن�ص ي�صتمر في تلك االنعطافات اإلى نهاية الق�صيدة دون 

اأن ياأتي بجواب ال�صرط ليفتح عمل الن�ص مع قريته اإلى ما ال نهاية. 
وي�صتمر ال�صاعر في ن�صج �صورة قريته في ن�ص يقول:

كل يوم اأترع القرية حًبا
واأجل اهلل في ت�صبيح طائر
واإذا ما خنجر ال�صبح فرا

مدلهم الليل والليل م�صافر
غا�صت القرية في اأبنائها 
اأيهم بر واأي القوم نافر)2( 

ومن المظاهر الالفتة في ن�ص اإبراهيم طالع تلب�ص المكان القروي بلحظات 
ال�صاعر الوجدانية، وتوهجاته في غراماته العاطفية على مثال قوله: 

اأحبك .. ...
يا غادتي غانيْه

واأهواك في الحقل كادحة فانيْه 
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تتيهين بين العباد
             ع�صيرية حاليْه

وبين الجبال
بغ�صبتك الطاغيه)1( 

ويقول :
كيف يا من اأحبها بجنوني

                 كيف اأحرقت قريتي ودياري
وربيعي ونبعه وزهوري

                 كيف غيرت لونها اأزهاري؟)2( 
يلقي المكان بظالله على معطيات الن�ص، فهو يرتبط في ع�صقه بغادة يزداد 
هواها حين تكون في الحقل كادحة فانية، وهو ملحظ يوؤكد ارتباط ال�صاعر الالفت 

بهذا المكان .
واإذا كانت القرية ت�صارك ال�صاعر في لحظات قلقه وخوفه في التجربة ال�صابقة 

فاإنه ال تفارقه ت�صوراتها حتى في لحظات الن�صوة،يقول في ن�صه )ملهى( :
عذبة الألحان في الوادي هزار 

لو �صدا ل فترت الأكمام عيدا
يخزن الأنغام في اأوتاره 

مثلما تخفي جبال الحز جودا)3( 

.41 �صهيل اميماني، �ص   )1(
هجير، �ص 26.  )2(
هجير، �ص 41.  )3(
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هجير، �ص 44.  )1(

هجير، �ص 52.  )2(

اأعماقها  واإلى  اإليها،  يعود  اأن  يلبث  فال  ال�صاعر  الالوعي  في  القرية  ت�صتكن 
ن�صوة  من  يخرجه  الذي  المكان  بعمق  ات�صاله  بالن�ص  يوؤكد  فال�صاعر  التاريخية 

المكان االآخر.
مدينة  في  اأقامت  »قروية  بقوله:  ال�صاعر  يقدم  الخ�صاب  ذات  ن�صه  وفي 
الريا�ص، فكان لها مع ال�صاعر القروي م�صهد، اأثناء درا�صته هناك« وهو يدير حواًرا 

قرويًا كما ي�صميه متحدًثا على ل�صانها باأبيات تحمل رواء القرية وتقب�ص من لغتها:
كلما غنى هزار فوق غ�صن ذي رواء
هزك اللحن ورددت ن�صيد الأولياء

اأو هما طل على مخ�صّل زهر في م�صاء
عزف اللحن على اأوتاره حلو الغناء

قروي فاتك الركب وغرتك المرائي)1( 
الموجه  فهي  القرية،  فاتنة  �صوى  الريا�ص  في  �صاعرنا  يهج  لم  اإذ  وال غرابة   
الذهني له حتى وهو في الجزائر اإذ يدع الفاتنات اإلى فاتنة تهامية اأثارت �صجونه:

اأهاجت �صجوني تهامية 
تمي�ص فيهتز عطف ال�صجر

تكحل عيني باأحبابها 
وتزور عني كلمح الب�صر

فينثال �صعري بلحن الهوى 
وتن�صاب لي غانيات ال�صمر)2(
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ويقول في ن�ص �صهيل اميماني يربط بين غراماته الوجدانية وبين تلك الجبال:
عروق جبالي تحن اإلى مقلتيك

تذيب ال�صنابل �صعراً على وجنتيك
فال الجهل.. ينهل من حبنا

ول الدهر بال�صّد
يك�صو...

الحمى �صو�صنا

األ اأيها الود
اإن تتفتح ...

غًدا �صيكون القطاف
)متى ما �صهيل اميماني...

�صقانا
ودقل الروابع .. تقا�صف رعوده

فتم�صي على خير يا خ�صر محنى
تم�صوا على خير يا اأخ�صر محنى()1( 

التعبير  التي نثرها في  القرية في ال�صور  الما�صي ح�صور  الن�ص  نالحظ في 
عن المكان، حيث الجبال وال�صنابل والحمى والقطاف، ويدعم تلك ال�صور بمقطع 

�صعبي محمل بالرعود وال�صقيا والخ�صاب القروي.

�صهيل اميماني، �ص 81، 82.  )1(
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هجير، �ص 68.  )1(

وهو يرى من نف�صه هذه ال�صفة المركزية حين يقول :
اأنا قروي بريء عتيق

ولي في عيون المها ق�صة
فهل ت�صتطيعين قتلي؟

وهل تعدمين مهاتي .. وذات الخ�صاب؟
ومنديل اأمي، ولحية جدي، وعزة خالي و�صيخ القبيلة)1(

ل�صجون  المحرك  ال�صعري  بالمكان  محملة  تراكيب  عدة  ير�ص  هنا  وال�صاعر 
عزة  جدي،  لحية  اأمي،  منديل  الخ�صاب،  ذات  عتيق.  بريء  قروي  »اأنا  ال�صاعر 
خالي، �صيخ القبيلة( كل تلك المفردات ت�صكل حياة المكان في اتجاهاته المختلفة، 
وذكرها لما تحمله من تداعيات بل نراه يتابع تلك التفا�صيل، فيوثق المكان واأ�صماءه 

على مثال قوله وهو يذكر وادي )ك�صان( اأحد االأودية المهمة:
ويقطـُفها زهـرًة حيـن �صـاْب
ويهـدي نـداها لفـظِّ الـكالِم

وتيـِه العبـوِر …
و ذاَك ال�صـموُخ 

       كعـّراِف وادي ِك�َصـاٍن 
           ذكـــاًء …..

                        ومثـلي دهـوراً
�صـموٌخ
�صـموٌد
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اأَمـلَّ ال�صــكوَن
غبـيٌّ …. كئيـْب)1( 

  واإْذ كنا ذكرنا تعالق قريته مع ابتهاجاته ،فهو في المقابل ال يفتاأ يذكر قريته 
في لحظات �صجونه اإذ يحمل وهج قريته معه وهو خارج وطنه، ففي ق�صيدة )من 
م�صطحبة  مغتربه  في  عليه  قريته  تطل  م�صر  في  ال�صاعر  قالها  التي  للهموم(، 

توج�صات وقلق لم يمحه تغير المكان:
لي دمعة كانت تهامة نارها 
تبكي اأ�صاها ، ت�صتدل العبرات

هاجرت من كهفي بج�صم واحد
وتركت اأج�صاماً على العثرات
يا نيل اأبكي والحياة مريرة 
والنيل اآ�ص في جراح عات)2(

ومن النماذج ال�صابقة نرى اأن القرية ت�صكل ت�صورات ال�صاعر اإبراهيم طالع، 
في الم�صتويات الن�صية المختلفة من الم�صتوى الداللي اإلى م�صتويات االأداء ال�صعري 
وتكوينها في  القرية  اأن تجد  يمكن  واالإيقاع بحيث  ال�صورة  اإلى  اللغة  االأخرى من 
لغته وفي �صوره ال�صعرية، وحينما تعاود النظر في الن�صو�ص ال�صابقة ال تجد القرية 
اللغة وال�صورة  القرية في  اأو باعث داللي فح�صب، ولكنك تجد فعل  مجرد عنوان 
الفنية حتى في ن�صو�ص ظاهرها حديث في  القرية ومعطياتها  واالإيقاع. بل تجد 
اأنك حينما تنظر في  ال�صعري عمومًا، بيد  اأمته العربية واالإ�صالمية والهم  ق�صايا 
باطنها اللغوي وال�صوري واالإيقاعي تتجلى لك القرية وانعطافاتها وتوجيهها اأفقًا 

.54 �صهيل اميماني، �ص   )1(
هجير، �ص 39.  )2(
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.18 �صهيل اميماني �ص   )1(

.21 �صهيل اميماني �ص   )2(

للمعالجة الفنية، وح�صبي اأن اأ�صير اإلى نماذج محدودة تبرهن على ذلك ت�صهم فيها 
القرية في اإحداث انحرافات ظاهرة لن�صق الن�ص باتجاه وهج القرية، ففي ن�ص 

عنوانه )غياهب( ينحرف بن�صق ن�صه اإلى لغة يمثلها قوله:
تعّفرْت من تراب الأر�ص وانطلقت          يا ويلها من ليال عيدها ن�صب

ويقول في )غبن(:
م�صافر وزاده

حب لما قبل ال�صفر
....

ومن ريا�صها
اإ�صمامة بال�صيح والكادي

و�صنبله
)فهل نجوت اإن نجا()1( 

وتراه بعد ذلك ت�صحبه القرية اإلى اإيقاعها في�صتجيب :
وّدْعت حبي دون ذم للزمان

فاإنه اأطالله
واأنا له
وبقية،

هي
اأْن تكون كما ت�صاء
واأْن اأكون كما تريد

)يوم الربوع ان�صا على القلل
بالرعد والبراق والهلل

تزفي ن�صوبه واحتجن لها()2( 
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نالحظ هنا حالة االنزياح  الفني عند ال�صاعر من اإيقاع بحر الكامل( متفاعلن( 
)يوم  ال�صعبي  الهزج  اإقحام  طريق  عن  الموجهة  القرية  باتجاه  )غبن(  ن�ص  في 
الربوع ان�صا على القلل..( وهو انحراف فني يعده �صالح ف�صل »من اأهم العنا�صر 
الخا�صة بالقول الجمالي اإذ يهدف هذا الك�صر اإلى زيادة عدد الدالالت الممكنة«)1(.
وت�صجل القرية اختراقاتها لعمق اأغرا�ص ال�صاعر المختلفة، فبينا هو يتحدث 

في مو�صوع حتى ترى القرية تح�صر في�صتجيب لداعيها حين يقول:
اإني اأحبك حب موتي في تها

مة عا�صقاً متبتاًل مختال
اأهواك رْبَعا خالًيا ومدينة
زهراء ما�صت رقة ودلل

...
اأنا يا جميلة

       لن اأزيد مواجعي
                      اإن المتيم ل يطيق نزال

اإني �صبعت قبيلة وتنافراً
                  حتى توحد لي �صتاتك فال

فاإذا تهامة خ�صبنا ون�صيدنا
وجبال اأبها ...
ت�صتطيل جالل

 ...
انظر نظرية البنائية في النقد االأدبي )دار ال�صروق ،القاهرة،الطبعة االأولى 1419هـ - 1998م(، �ص 251.  )1(
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.34 �صهيل اميماني، �ص   )1(
هجير، �ص 32.  )2(

واأطّل من نجد الجزيرة فجرنا
           فاأ�صاء �صحراء لنا...

وجبال)1( 

وفي ن�صه تحية اإلى المدينة المنورة يقول:

يــــــــا اأهــــــــــــل طـــــيـــــبـــــة والـــــــجـــــــبـــــــال عــــ�ــــصــــيــــرة 
ومــــــــــــن الـــــــجـــــــبـــــــال اأزاهــــــــــــــــــــــــري اأخــــــــتــــــــار

ـــــال قـــ�ـــصـــيـــدتـــي  فــــــي كــــــــّل �ــــصــــْبــــر مــــــن جـــــب
ووهـــــــــــــادهـــــــــــــا يـــــتـــــخـــــلـــــق الأبـــــــــــــــــــــــــــــرار)2(

روح  مع  وتماهيها  و�صورها  بلغتها  القرية،  اأن  النماذج  من  تبين  فقد  وبعد، 
بل  االألمعي،  طالع  اإبراهيم  ال�صاعر  تجربة  لوعي  االأهم  المفتاح  ت�صكل  ال�صاعر، 
اإذا قلنا اإنها المتكاأ الرئي�ص لبنيته اللغوية وال�صورية لم نجاوز الحقيقة، ففي كل 

النماذج ال�صابقة تتجلى روح ال�صاعر القروي في ثنايا اأبعاد المكان المختلفة. 
وقد دَر�ص هذا البحث تجليات المكان في �صعره، حيث المكان ي�صكل ظاهرة 
من  بداأت  تراتبية،  �صورة  في  المكان  يتناول  اأن  البحث  حاول  .وقد  عنده  مميزة 
منطقته  عن  حديث  ثم  العام.  واالإن�صاني  االإ�صالمي  المكان  عن  ال�صاعر  حديث 
العربية؛ حيث عالج في �صعره عدة ق�صايا تت�صل بالمكان العربي. و�صواًل اإلى حدود 
وطنه؛ اإذ طوف ب�صعره اأرجاء المملكة العربية ال�صعودية من مكة اإلى الريا�ص وجدة 
ال�صاعر في حديثه عن قريته؛  اأما مركزية البحث فتتمثل في ا�صتفا�صة  وغيرها. 

حيث راأينا وهج ن�صه يكاد اأن ينبّت في اأح�صان تلك القرية االألمعية. 
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وقد اأثبتت الدرا�صة ال�صعرية لن�صه ارتباط ال�صاعر باالإ�صالم كمرتكز للروؤية 
الوطنية. ال�صاعر  انتماءات  الن�صية  الدرا�صة  اأثبتت  كما  عنده.  الكونية  المكانية 
وتوؤكد الدرا�صة اأنه برغم �صعة روؤية ال�صاعر وتما�صه مع ق�صايا الكون المكانية اإال اأن 

وهج الن�ص الوجداني عنده يتراتب من المكان الكوني باتجاه قريته.

الخاتمة نتائج وتو�صيات:
 تناولت هذه الدرا�صة  اأثر التقنية المعا�صرة ومدى تعالقها مع الن�ص ال�صعري 
ال�صعرية في ظل  ال�صورة  اأولها، تطور مفهوم  تناول  المعا�صر في خم�صة ف�صول، 
التقنية، من خالل جملة من النماذج ال�صعرية، اإذ عر�ص الف�صل نماذج من ال�صورة 
التقليدية ونماذج من تطور ال�صورة في ظل المعطيات التقنية المحيطة بالتجربة. 
وتناول الف�صل الثاني اأثر التقنيات الالن�صية والن�صية على بناء ال�صعر المعا�صر، 
حيث تفاعل الن�ص ال�صعري مع تقنيات معا�صرة كالهاتف، والتلفاز ويوتيوب.وجاء 
الف�صل الثالث عن االأنا�صيد االإ�صالمية ومداخلها التقنية، واأثرها في دعم االإرهاب 
الرابع  الف�صل  اأما  وتحليلها.  االأنا�صيد  تلك  من  نماذج  عر�ص  خالل  من  العالمي 
وبّين  المعا�صرة،  التقنية  القبيلة  اإلى  الجاهلي  الع�صر  القبيلة من  م�صارات  فتتبع 
اأن القبيلة في تاريخها الممتد من الع�صر الجاهلي اإلى الع�صر الحديث تقع بين 
عدة موازين للتفا�صل، واأنها تتراجع كمقيا�ص للتفا�صل حينما نح�صن طرح مقايي�ص 
تفا�صل جديدة كمقيا�ص قيم االإ�صالم في ع�صر النبوة، ومقيا�ص العلم في الدول 
المدنية المعا�صرة. وكان الف�صل الخام�ص عن تقاطع العتبات التقنية وتعالقها مع 
عدة  اإلى  الدرا�صة  وخل�صت  معا�صر.  نموذج  خالل  من  والمكان  والعنوان  الن�ص 

نتائج منها:
المتحركة  وال�صورة  الملتيميديا  عنا�صر  على  القائمة  التقنية  ال�صورة  اأ�صهمت   -
التلفازية في فتح اأفق ال�صورة ال�صعرية المعا�صرة، وو�ّصعت اأبعادها عند المتلقي، 
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فلم يعد ينظر اإلى ال�صورة التقليدية القائمة على الت�صوير بالكلمة وحدها، بل 
اأ�صبح يقراأ تلك ال�صورة/ الكلمة في �صياقات ال�صور التقنية الم�صاحبة لها.

- ا�صتطاعت النماذج التي �صاقتها الدرا�صة اأن تبين اأن ال�صعر المعا�صر يرتبط في 
مكوناته الفنية والداللية بع�صره، ويحيل على هذا الع�صر في تقنياته الالن�صية 

و�صارعه التقني، وبناه الفنية.
التلفازية،  الجديدة   ال�صورة  مع  المعا�صر  ال�صعر  تقاطع  الدرا�صة  اأثبتت   -
التقنية  م�صادر  من  وعدد  االإذاعية  البرامج  ومع  واليوتيوب،  والفوتوغرافية 
االإعالمية التي تمّثل محفزات �صعرية ذهنية كما الطبيعة في الع�صر االأندل�صي 

مثاًل وال�صحراء في الع�صر الجاهلي.
- قّدمت الدرا�صة دلياًل على عدم نجاح م�صروع ما عرف ب)ال�صحوة االإ�صالمية( 
معينة،  فترة  في  اإ�صالمية ظهرت  واأنا�صيد  وموؤ�ّص�صات  مراكز  �صاحبها من  وما 
االأنا�صيد، وما �صاحبها من موؤثرات تقنية  ال�صعرية بتلك  البكائيات  فرغم تلك 
ت�صاحب اإنتاجها، اإال اأن واقعها لم يغّير في حال االأمة �صيئا ذا بال، اإْن لم يزدها 
باالأمة،  ناه�صة  م�صاريع  في  التفكير  اإلى  تدفعنا  التجربة  هذه  مثل  واإن  رهقًا. 

تعتمد على الخطاب العقلي والمعرفي.
التقنية،  ع�صر  اإلى  الجاهلي  الع�صر  منذ  والقبلّية  القبيلة  حركة  البحث  تتبع   -
وتبين اأّن مقيا�ص القبيلة ين�صط حينما يكون في االأمة فراغ في تن�صيط مقايي�ص 
والخلفاء  النبوة  زمن  من  تقريبًا  عقود  اأربعة  فترة  اأن  ويوؤكد  موازية،  اأف�صلية 
عف  الرا�صدين قد �صنعت مقيا�صًا قْيمي  تراجعت معه القبلية، التي عادت بعد �صَ
ميزان التفا�صل، ويوؤكد اأي�صًا اأن القَبلّية تعد مقيا�صًا قيميًا للتنمية، واأّن الحياة 
والقوة  كالعلم  جديدة  تفا�صل  موازين  بتن�صيط  تتجاوزها  اأن  يمكن  المعا�صرة 

المعرفية وموازين االأف�صلية العادلة.
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خالل  من  ك�صف  كما  الن�صية،  وتعالقاتها  التقنية  العتبات  قيمة  البحث  اأْثبت   -
التطبيق على تجربة ال�صاعر اإبراهيم طالع االألمعي دور التقنية في خدمة الن�ص/ 
الكلمة، ودور العتبات في بنية الن�ص، بدءًا من �صورته ال�صخ�صية التي كر�صها 
دواوينه  الأغلفة  الم�صاحبة  ال�صور  اإلى  التقليدية،  ومالب�صه  التقليدي  بمعطفه 
ال�صعرية وتعالقاتها مع الن�ص والعنوان. وتثبت ن�صو�ص ال�صاعر من جهة اأخرى 

اأّن ال�صاعر ال ينعطف على قريته، بل يرى في الكون قرية كبرى.
 وتو�صي الدرا�صة بمزيد اهتمام من النقاد بحركة الن�ص المعا�صر على مواقع 
االأكاديمية  الموؤ�ص�صات  قبل  من  النقدية  مواجهته  و�صرورة  االجتماعي  التوا�صل 
المعنية  الموؤ�ص�صات  �صعي  �صرورة  على  وتوؤكد  الجامعات.  في  العليا  والدرا�صات 
التي  ال�صياع  فلتات  من  االأدبي  تاريخنا  ال�صتنقاذ  الع�صر  لهذا  االأدبي  بالتاريخ 
ح�صرة  اإلى  البحث  اأ�صار  وقد  بع�صًا،  بع�صها  يفني  تقنية  ت�صارع  ظل  في  ي�صهدها 
�صياع اأدب كثير على المنتديات االأدبية التي لم تعد روابطها تعمل في ظل تجاوز 
الكثير  اإهمالها وتال�صي  اإلى  التوا�صل، مما دفع  باتجاه جديد مواقع  لها  االهتمام 
منها. وما لم تهتم الموؤ�ص�صات بحفظ الن�ص بعيًدا عن متغيرات ال�صبكة، ف�صنكون 
اأمام جناية علمية، و�صنرحل بال ذاكرة تحفظ لنا ن�صنا وجهدنا االأدبي والنقدي 

بْله التاريخي والعلمي.
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• �لإ�صد�ر�ت �لتي كانت من 1395 �إىل 1399هـ:
1 - قمم االأملب »�صعر« لالأ�صتاذ/ حممد ح�صن عواد )نفد( 1395هـ.

2 - ال�صاحر العظيم »ملحمة �صعرية« لالأ�صتاذ/ حممد ح�صن عواد )نفد( 1395هـ.
3 - ب�صمة من بحريات الدموع - عائ�صة زاهر اأحمد - 1395هـ.

4 - عكاظ اجلديدة »�صعر« لالأ�صتاذ/ حممد ح�صن عواد )نفد( 1396هـ.
الكاملة  جمموعته  اإىل  �صم  عارف،  حممود  لالأ�صتاذ/  »�صعر«  وال�صراة  ال�صاطئ   -  5

1396هـ.

6 - عامل البحار »االأ�صماك والطيور واجلزر يف البحر االأحمر« العقيد متقاعد �صالح بن 
م�صيلح )نفد( 1396هـ.

7 - من �صعر الثورة الفل�صطينية »�صعر« لالأ�صتاذ/ اأحمد يو�صف الرمياوي )نفد( 1396هـ.
8 - اأنني وحنني »�صعر �صعبي« لالأ�صتاذ/ ال�صريف من�صور بن �صلطان 1397هـ.

9 - حمرر الرقيق »�صليمان بن عبدامللك« لالأ�صتاذ/ حممد ح�صن عواد )نفد( 1397هـ.
10 - من وحي الر�صالة اخلالدة »مقاالت اإ�صالمية« لالأ�صتاذ حممد علي قد�ص )نفد( 

1399هـ.

11 - طبيب العائلة، د. ح�صن يو�صف ن�صيف )نفد( 1399هـ.

12 - املنتجع الف�صيح »حلم عربي« لالأ�صتاذ حممد ح�صن عواد )نفد(  1399هـ.

13 - مذكرات طالب، ط3 ، للدكتور ح�صن يو�صف ن�صيف )نفد( 1399هـ.

اإ�صدارات نادي جدة الأدبي
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• �لكتب �لتي �صدرت من عام 1400هـ: 
1 - ورد و�صوك، ط 2 »مطالعات اأدبية« لالأ�صتاذ/ ح�صن عبداهلل القر�صي، 1400هـ.

2 - �صمعة على الدرب »مقاالت اأدبية« للدكتور عارف قيا�صة 1401هـ.
3 - يف معرتك احلياة »مقاالت ونقد« لالأ�صتاذ/ عبدالفتاح اأبومدين 1402هـ.

4 - اأطياف العذارى »�صعر« لالأ�صتاذ/ مطلق خملد الذيابي 1402هـ.
5 - كبوات الرياع »اجلزء االأول، ت�صويبات لغوية« لل�صيخ اأبي تراب الظاهري 1402هـ.

6 - الوجيز يف املبادئ ال�صيا�صية يف االإ�صالم، لالأ�صتاذ/ �صعدي اأبوجيب 1402هـ.
7 - اأوهام الكتاب »ت�صويبات لغوية« لل�صيخ اأبي تراب الظاهري 1402هـ.

8 - علي اأحمد باكثري، حياته و�صعره الوطني واالإ�صالمي للدكتور/ اأحمد ال�صوحمي 1403هـ.
9 - عندما يورق ال�صخر »�صعر« لالأ�صتاذ/ يا�صر فتوى 1403هـ.

10 - الكلب واحل�صارة »ق�ص�ص ق�صرية« لالأ�صتاذ/ عا�صق الهذال 1403هـ.

11 - اغتيال القمر الفل�صطيني »�صعر« لالأ�صتاذ/ اأحمد مفلح 1403هـ.

12 - �صعر اأبي متام »درا�صة اأدبية« لالأ�صتاذ/ �صعيد م�صلح ال�صريحي 1404هـ.

13 - حروف على اأفق االأ�صيل »�صعر« لالأ�صتاذ/ حمد الزيد 1404هـ.

14 - �صواهد القراآن - اجلزء االأول - لل�صيخ اأبي تراب الظاهري 1404هـ.

15 - اأريد عمرًا رائعًا »�صعر« لالأ�صتاذ/ عبداهلل حممد جرب 1404هـ.

16 - املجموعة ال�صعرية الكاملة لل�صاعر حممد اإبراهيم جدع 1404هـ.

17 - الذيابي تاريخ وذكريات - اإعداد ال�صريف من�صور بن �صلطان 1404هـ.

18 - بقايا عبري ورماد »�صعر« لالأ�صتاذ/ حممد ها�صم ر�صيد 1404هـ.

19 - حما�صرات النادي »اجلزء االأول« 1404هـ.

20 - من اأدب جنوب اجلزيرة »درا�صة« لالأ�صتاذ حممد بن اأحمد العقيلي - 1404هـ.

21 - غنـاء ال�صـادي - مطلق خملد الذيابي - 1404هـ.

22 - الت�صكيل ال�صوتي يف اللغة العربية - للدكتور �صلمان العاين - 1404هـ.

23 - ترانيم الليل »املجموعة ال�صعرية الكاملة« لل�صاعر حممود عارف )جزءان(، طبع 

يف عام 1404هـ.
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24 - املتنبي �صاعر مكارم االأخالق - لالأ�صتاذ حممد بن اأحمد ال�صامي - 1404هـ.

25 - هموم �صغرية »اأقا�صي�ص« لالأ�صتاذ حممد علي قد�ص - 1404هـ.

26 - نغم واأمل »�صعر« لالأ�صتاذ ال�صريف من�صور بن �صلطان - 1405هـ.

27 - اخلطيئة والتكفري من البنيوية اإىل الت�صريحية »درا�صة متميزة« للدكتور عبداهلل 

الغذامي - 1405هـ.
28 - اأحبك رغم اأحزاين »�صعر« للدكتور فوزي �صعد عي�صى - 1405هـ.

29 - اأمواج واأثباج - ط 2 »مقاالت اأدبية« لالأ�صتاذ عبدالفتاح اأبومدين - 1405هـ.

30 - اأحاديث »مقاالت ثقافية« للدكتور حممد �صعيد العو�صي - 1405هـ.

31 - حما�صرات النادي »اجلزء الثاين« 1406هـ.

32 - الرتاث الثقايف لالأجنا�ص الب�صرية يف اإفريقيا »درا�صة علمية« للدكتور عبدالعليم 

عبدالرحمن خ�صر - 1406هـ.
33 - فل�صفة املجاز »درا�صة لغوية« ط2  - للدكتور لطفي عبدالبديع - 1406هـ.

34 - بكيتك نوارة الفـال، �صجيتك ج�صد الوجد »�صعر« - عبداهلل عبدالرحمن الزيد - 1406هـ.

35 - عبقرية العربية »درا�صة لغوية« ط2  - للدكتور لطفي عبدالبديع - 1406هـ.

36 - التجديد يف ال�صعر احلديث »درا�صة اأدبية« للدكتور يو�صف عزالدين - 1406هـ.

37 - م�صادر االأدب الن�صائي »م�صروع دليل لالأديبة العربية« للدكتور جوزيف زيدان - 1406هـ.

38 - حما�صرات النادي »اجلزء الثالث« - 1407هـ.

39 - دليل كتاب النادي - »ر�صيد ببلوجرايف الإ�صدارات النادي حتى عام - 1405، 1407هـ«.

40 - الت�صاري�ص »�صعر« لالأ�صتاذ/ حممد عوا�ص الثبيتي 1407هـ.

41 - �صفر »رواية« لالأ�صتاذة/ رجـاء عامل - 1407هـ.

42 - علم اجتماع اللغة - للدكتور اأبي بكر باقادر - 1407هـ.

43 - ديوان علي دمر - املجموعة ال�صعرية الكاملة - 1407هـ.

44 - اأق�صية وق�صاة يف االإ�صالم - للدكتور كمال حممد عي�صى - 1407هـ.

45 - اأحبك ولكن »ق�ص�ص ق�صرية« لالأ�صتاذة مرمي حممد الغامدي - 1408هـ.

46 - وداعًا هايل - للدكتور حممد عبده مياين - 1408هـ.
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47 - علم االأ�صلوب »مبادئه واإجراءاته« - للدكتور �صالح ف�صل - 1408هـ.

48 - مدخل اإىل ال�صعر احلديث »درا�صة نقدية« للدكتور نذير العظمة - 1408هـ.

49 - حما�صرات النادي »اجلزء الرابع« - 1408هـ.

50 - حما�صرات النادي »اجلزء اخلام�ص« - 1409هـ.

51 - حما�صرات النادي »اجلزء ال�صاد�ص« - 1409هـ.

52 - جزر فر�صـان )اإبحار عرب البحر االأحمر( »عامل البحار �صابقًا« - �صالح بن حممد بن 

م�صيلح احلربي - 1409هـ.
53 - حما�صرات النادي »اجلزء ال�صابع« - 1409هـ.

54 - اللغة بني البالغة واالأ�صلوبية »درا�صة نقدية« للدكتور م�صطفى نا�صف - 1409هـ.

55 - �صواهد القراآن - اجلزء الثاين - لل�صيخ اأبي تراب الظاهري - 1409هـ.

56 - الفكر ال�صيكولوجي »درا�صة اأدبية« للدكتور حمد املرزوقي - 1409هـ.

اأحمد  والدكتور  باقادر  بكر  اأبي  للدكتور  »ترجمة«  اخلرافية  احلكاية  مورفوجليا   -  57

ن�صر - 1409هـ.
58 - طه ح�صني والرتاث »مقاالت اأدبية« للدكتور م�صطفى نا�صف - 1410هـ.

59 - ذاكرة الأ�صئلة النوار�ص »�صعر« لالأ�صتاذ عبداهلل اخل�صرمي - 1410هـ.

60 - قراءة جديدة لرتاثنا النقدي »بحوث نقدية لعدد من النقاد« جزءان - 1411هـ.

61 - حديث القلم »مقاالت اأدبية« للدكتور حممد رجب البيومي - 1411هـ. 

62 - حما�صرات النادي »اجلزء الثامن« - 1411هـ. 

63 - الوحو�ص لالأ�صمعي ، حتقيق الدكتور اأمين حممد علي ميدان )كنوز الرتاث(، 1411هـ.

64 - يف مفهوم االأدب لتودوروف »ترجمة« الدكتور منذر عيا�صي - 1411هـ.

65 - يف نظرية االأدب عند العرب - للدكتور حمادي �صمود - 1411هـ.

66 - يف الن�ص االأدبي »درا�صة اأ�صلوبية اإح�صائية« للدكتور �صعد م�صلوح - 1411هـ.

67 - �صعر ح�صني �صرحان »درا�صة نقدية« لالأ�صتاذ اأحمد عبداهلل �صالح املح�صن - 1411هـ.

68 - حما�صرات النادي »اجلزء التا�صع« - 1411هـ.

69 - حما�صرات النادي »اجلزء العا�صر« - 1411هـ.
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70 - حكم اهلل يف ال�صيد وطعام اأهل الكتاب - ط 2 - لالأ�صتاذ خمتار اأحمد العي�صاوي - 1411هـ.

71 - خ�صام مع النقاد »مقاالت يف النقد واالأدب« للدكتور م�صطفى نا�صف - 1411هـ.

72 - مل ال�صفر، نبوءة اخليول »�صعر« لالأ�صتاذ ح�صني عجيان العروى - 1412هـ.

73 - ثقافة االأ�صئلة »مقاالت يف النقد واالإبداع« للدكتور عبداهلل الغذامي - 1412هـ.

من�صور  للدكاترة  والنقد«  وال�صعر  الق�صة  يف  »بحوث  الدار�صني  اآثار  يف  اأدبنا   -  74

احلازمي، حممد العيد اخلطراوي، عبداهلل املعطاين - 1412هـ.
75 - تهذيب الل�صان وتقومي البنان »ت�صويبات لغوية« لالأ�صتاذ خمتار اأحمد العي�صاوي - 1412هـ.

76 - قطرات املداد »مقاالت يف االأدب« للدكتور حممد رجب البيومي - 1412هـ.

77 - ديوان »عمرو بن كلثوم«، حتقيق الدكتور اأمين حممد علي ميدان - 1412هـ.

78 - كتابة الق�صة الق�صرية، »ترجمة« للدكتور مانع اجلهني - 1412هـ.

79 - جتربتي ال�صعرية، لالأ�صتاذ فاروق �صو�صة - 1412هـ.

80 - عالمات ا�صتفهام يف النقد واالأدب، للدكتور علي �صل�ص - 1412هـ.

81 - منهج االإ�صالم يف العقيدة والعبادة واالأخالق، للدكتور اأحمد عمر ها�صم - 1413هـ.

82 - حما�صرات النادي، اجلزء )احلادي ع�صر( - 1413هـ.

83 - مفاهيم اإميانية، للدكتور كمال عي�صى - 1413هـ.

84 - اأدب االأطفال، لالأ�صتاذ/ عبدالتواب يو�صف - 1413هـ.

85 - ال�صكر املر، رواية ق�صرية، الدكتور ع�صام خوقري - 1413هـ.

86 - القلب الفا�صح، ق�ص�ص عاملية، ترجمة خالد العو�ص - 1413هـ.

87 - حما�صرات النادي اجلزء )الثاين ع�صر( - 1413هـ.

88 - تاأمالت يف �صورة )اآل عمران( للدكتور ح�صن باجودة - 1413هـ.

89 - بني االأدب وال�صيا�صة للدكتور عبداهلل مناع - 1413هـ.

90 - الن�صاط التجاري مليناء جدة خالل احلكم العثماين الثاين للدكتور مبارك املعبدي - 1413هـ.

91 - مرافئ االأمل - للدكتور حممد العيد اخلطراوي - 1413هـ.

92 - حكايات املداد - )ق�ص�ص لالأطفال( لالأ�صتاذ عبده خال - 1413هـ.
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93 - اأحوال الديار - )جمموعة ق�ص�صية( لالأ�صتاذ عبدالعزيز م�صري - 1414هـ.

94 - عبدالعزيز الرفاعي اأدبيًا، الدكتور حممد مري�صي احلارثي - 1414هـ.

95 - املعجم املف�صر الألفاظ النبات يف القراآن الكرمي، لالأ�صتاذ خمتار فوزي - 1414هـ.

اإ�صماعيل  عبدالرحمن  للدكتور/  نقدية،  تاريخية  درا�صة  ال�صعرية،  املعار�صات   -  96

ال�صماعيل - 1415هـ.
97 - طاقات االإبداع للدكتور عايل �صرحان القر�صي - 1415هـ.

98 - نظرية التلقي - ترجمة عزالدين اإ�صماعيل - 1415هـ.

99 - تقليب احلطب على النار يف لغة ال�صرد - للدكتور �صعيد م�صلح ال�صريحي- 1415هـ.

100 - نظرية االأجنا�ص االأدبية - تعريب: عبدالعزيز �صبيل - مراجعة: حمادي �صمود - 1415هـ.

101 - حكاية الفتى مفتاح - عبدالفتاح اأبو مدين - 1416هـ.

102 - بني معيارية العرو�ص واإيقاعية ال�صعر - مناذج من ال�صعرالقدمي - د. عبداملح�صن 

فراج القحطاين - 1417هـ.
103 - رائحة املـدن - جاراهلل احلميد - 1417هـ.

104 - حوار االأ�صئلة ال�صائكة - حممد علي قـد�ص - 1417هـ.

105 - اإنتاج الوهم اأو عباءة الثقافـة - جا�صر عبداهلل اجلا�صر - 1418هـ.

106 - اأظافر �صغرية.. وناعمة - فهـد العتيـق - 1418هـ.

107 - حمزة �صحاتة.. ظلمه ع�صره - عبدالفتاح اأبومدين - 1418هـ.

108 - ال�صخر واالأظافر - عبدالفتاح اأبومدين - 1418هـ.

109 - دماء الثلج - �صعر - اأحمد ِقّران الزهراين - 1418هـ.

110 - املدينة املنورة.. البيئة واالإن�صان - 1419هـ.

111 - اأحمد قنديل - حياته و�صعره - 1419هـ.

112 - حركة اللغة ال�صعرية - �صعيد ال�صريحي - 1420هـ.

113 - حتليل الن�ص ال�صعري - ترجمة د. حممد اأحمد فتوح - 1420هـ.

114 - م�صرية االأندية االأدبية - 1420هـ.
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115 - نظرية التاأويل - للدكتور م�صطفى نا�صف - 1420هـ.

116 - اإبراهيم ها�صم فاليل - لالأ�صتاذ خالد بن �صامل الدنياوي - 1421هـ.

117 - هوؤالء عرفت - لالأ�صتاذ عبدالفتاح اأبومدين - 1421هـ.

118 - كتابات و�صهادات - النادي من 25  عامًا - 1421هـ.

119 - ق�صايا واإ�صكاليات - للدكتور نذير فوزي العظمة - 1422هـ.

120 - مفاتيح الق�صيدة اجلاهلية - للدكتور عبداهلل الفيفي - 1422هـ.

121 - ملك و�صعب وطموح - اأحمد �صامل باعطب - 1422هـ.

122 - عهد واإجناز - هناء قطب - 1422هـ.

123 - احلياة بني الكلمات - عبدالفتاح اأبومدين - 1423هـ.

124 - االأدب العربي احلديث - ترجمة - 1423هـ.

125 - حممد علي اأفغاين )من رواد املقالة والرتجمة والق�صة( - د.حممد العيد اخلطراوي.

126 - ت�صكيل املكان وظالل العتبات - معجب العدواين - 1423هـ.

127 - �صاعر العهود الثالثة »عمر بن اإبراهيم الربي« - عبدالرحمن بن اأحمد ال�صبت - 1424هـ.

128 - بعد احلداثة »�صوت و�صدى« - د. م�صطفى نا�صف - 1424هـ.

129 - يف العالقات االأدبية بني العرب والغرب - د. �صالح جواد الطعمة - 1424هـ.

130 - جماليات العجيب والغريب »مدخل اإىل األف ليلة وليلة« - علي ال�صدوي - 1424هـ.

131 - اآفاق معرفية يف االإبداع والنقد واالأدب وال�صعر - د.عزالدين اإ�صماعيل - 1424هـ.

132 - اآراء املنفلوطي يف �صعراء وكتاب ع�صره - د. حمد بن نا�صر الدخّيل - 1425هـ.

133 - رجع الب�صر »قراءات يف الرواية ال�صعودية« - د. ح�صن النعمي - 1425هـ.

134 - ُرفات عقل - حمزة �صحاتة - 1427هـ.

135 - الرجولة عماد اخللق الفا�صل - حمزة �صحاتة - 1427هـ.

136 - ديوان حمزة �صحاتة - حمزة �صحاتة - 1427هـ.

137 - خطاب ال�صرد - للدكتور ح�صن النعمي - 1427هـ.

138 - العواد رائد التجديد - لالأ�صتاذ حممد علي قد�ص - 1428هـ.
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139 - ال�صرية الذاتية يف اململكة )ببليوجرافيا( للدكتور عبداهلل بن عبدالرحمن احليدري.

139م - النهاوند - �صعر - يا�صر حجازي - 1430هـ.

140 - عط�ص - �صعر - منى الغامدي - 1430هـ.

141 - �صعرية التوا�صل  - حميد �صمري - 1430هـ.

142 - االأعرابي - حممد علي ال�صيخ - 1430هـ.

143 - لقمة واأموت - علي املجنوين - 1430هـ.

144 - حممد �صالح ن�صيف - الرائد ال�صحفي - حممد عبدالرزاق الق�صعمي - 1431هـ.

145 - حركة النقد يف ال�صحافة - فهد حممد ال�صريف - 1431هـ.

146 - عبدالعزيز ال�صبيل: قراءة يف مرحلة - ح�صن النعمي - الطبعة االأوىل- 1431هـ.

147 - عبدالعزيز ال�صبيل: قراءة يف مرحلة - ح�صن النعمي - الطبعة الثانية - 1431هـ.

عبدالقادر  �صلوى   -  )1517-1250 )648-923هـ/  اململوكي  الع�صر  يف  جدة   -  148

ال�صليمان - 1431هـ.
149 - بواعث ال�صعر يف النقد العربي القدمي - عقيلة حممد القرين - 1432هـ.

150 - اأطياف العذارى - مطلق خملد الذيابي - 1432هـ.

151 - �صردية ال�صعر - ديواين )الراعي واملطر، قاطع الطريق( - اأحمد قنديل - 1432هـ.

152 - الهدهد مر من هنا - حممد عبده مياين - 1432هـ.

153 - بني ماءين- عبدالعزيز ال�صريف - 1432هـ.

154 - �صيئًا من تقا�صيم وجهها - عبداهلل �صاعد - 1432هـ.

155 - اآدم الذنب... حواء املغفرة - حممد خري�ص املرحبي - 1432هـ.

156 - 16 حكاية من احلارة - حممد �صادق دياب - 1432هـ.

157 - قراءة يف ملتقيات قراءة الن�ص )اأعوام من العطاء( - يا�صر ابن اأحمد مرزوق 

- 1432هـ.
158 - جمموعة »ملقام اأم الرخاء وال�صدة« - عبداهلل بن عبدالرحمن الزيد - 1432هـ.

 - اململكة(  يف  واالإبداعي  النقدي  التنوير  م�صروع  يف  )قراءات  التنوير  خطاب   -  159

ح�صن النعمي - 1433هـ.
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160 - ق�صائد ذاهلة - حممد الُعمري - 1433هـ.

161 - اللغة واالإن�صان - اأبحاث ملتقى قراءة الن�ص احلادي ع�صر - 1433هـ.

162 - النظرية النقدية - مراد عبدالرحمن مربوك - 1434هـ.

163 - �صعرية احلرب - حممد جنيب التالوي - 1434هـ.

164 - تداخل االأنواع االأدبية - عبدالنا�صر هالل - 1434هـ.

165 - االأعمال ال�صعرية - �صالح �صعيد الزهراين - 1434هـ.

166 - عندما يحكي الثبيتي - منى املالكي - 1434هـ.

167 - م�صاء ال�صعر يا جدة - يو�صف العارف - 1434هـ.

168 - االأمر لي�ص كما تظن - حممد اإبراهيم يعقوب - 1434هـ.

169 - حلم له طعم البالد - �صعود ال�صاعدي - 1434هـ.

170 - ب�صمة من بحريات الدموع - عائ�صة زاهر اأحمد )الطبعة الثانية(- 1435هـ.

171 - قمم االأوملب - الطبعة الثانية - حممد ح�صن عواد - 1435هـ.

172 - النظرية النقدية - مراد عبدالرحمن مربوك - اجلزء الثاين - 1435هـ.

173 - م�صرية 40 عامًا - النادي االأدبي الثقايف بجدة - 1435هـ.

174 - اجتاهات التحليل اللغوي - بكري حممد احلاج - 1435هـ.

175 - الت�صكيل اجلمايل يف �صعر عبدالعزيز خوجة - م�صتورة العرابي - 1435هـ.

176 - عندما يورق الزجنبيل - يو�صف ح�صن العارف - 1435هـ.

177 - اأحمد ال�صباعي اأديبًا - �صعيد علي اأحمد اجلعيدي - 1435هـ.

178 - �صعر احلياة اليومية يف املجتمع ال�صعودي املعا�صر - م�صاعل عمر بن جحالن - 

1435هـ.

179 - اأحيانًا ي�صتبهون بالوجع  - يحيى العبداللطيف - 1435هـ.

180 - فوق �صجيج عقل - وعد عابد خيمي - 1435هـ.

181 - ال يوجد مكان منا�صب للموت - خليل اإبراهيم ال�صريف - 1435هـ.

182 - ثقافة املجتمع امل�صلم يف مواجهة الكوارث - �صمية �صراج فتحي - 1435هـ.

183 - عينان تلب�صان ثوب احلزن - �صيف �صعد املرواين - 1435هـ.
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184 - اأتهجاك يف مقبل العر�صات - عبداهلل بن عبدالرحمن الزيد - 1435هـ.

185 - الدالالت الثنائية يف �صعر طاهر زخم�صري - رانية عبداحلميد حمدان الرفاعي 

- 1435هـ.
186 - حوار الن�صو�ص - �صحمي الهاجري - 1436هـ.

187 - اخلطاب ال�صردي يف روايات عبداهلل اجلفري - علي زعلة - 1436هـ.

يحيى  �صارة   - املعا�صر  ال�صعودي  التفعيلة  �صعر  يف  الكونية  ال�صورة  جماليات   -  188

حممد جمريدي - 1436هـ.
189 - النظرية النقدية - اجلزء الثالث - مراد مربوك - 1436هـ.

190 - بالغة اال�صتفهام يف �صعر حممود عارف - جميلة بنت خلف ال�صاماين - 1436هـ.

191 - �صعد البواردي.. �صاعرًا - عبدالعزيز بن حمود بن حمدان البلوي - 1436هـ.

192 - حكي الذات.. ال�صرية الذاتية الأدباء املدينة املنورة درا�صة نقدية - حممد اإبراهيم 

الدبي�صي - 1436هـ.
193 - نقو�ص.. �صاعد اخلمي�صي - 1436هـ.

194 - ال�صرد العامل املوازي.. حممد بن يحيى اأبو ملحة - 1436هـ.

195 - فكي اإ�صاري - عبداالإله حممد جدع - 1436هـ.

از - 1437هـ. ز الفوَّ 196 - �صيميائية ال�صخ�صية يف الرواية ال�صعودية - الرمي مفوِّ

�صيد - 1437هـ. 197 - قنديل حذام )�صعر( - عبداهلل بن �ُصليم الرُّ

198 - جدلية الوجود والعدم - عدل خمي�ص الزهراين - 1437هـ.

199 - خلف الكتابة - عبدالهادي �صالح - 1437هـ.

200 - على اأغ�صان تويرت - عي�صى جرابا - 1437هـ.

201 - حزميات - النادي االأدبي الثقايف بجدة - 1437هـ.

202 - يف اأروقة الثقافة - حممد علي قد�ص - 1437هـ.

203 - روؤى يف البالغة والنقد - عبداهلل بانقيب - 1437هـ.

204 - نفث ال�صيطان - بداح بن فهد ال�صبيعي - 1437هـ.

205 - اللوؤلوؤة امل�صروقة - فاطمة ح�صن طاهر - 1437هـ.
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206 - متاهة يف بطن ال�صاحنة - كامل عبداجلواد - 1437هـ.

207 - ما كان كان - عبداهلل حممد العنزي - 1437هـ.

208 - النظرية النقدية - اجلزء الرابع - مراد عبدالرحمن مربوك - 1437هـ.

209 - النور والظالم يف ال�صعر ال�صعودي - درا�صة نقدية - اأحمد بن عي�صى الهاليل - 

1437هـ.

210 - الواقعية ال�صحرية يف الرواية العربية - جنالء بنت علي يحيى مطري - 1437هـ.

211 - ال�صمري ال�صالح - جمموعة ق�ص�صية - �صلطان عاطف - 1438هـ.

212 - �صطوع من بني الركام - �صعر - حممد عمر ال�صيخ - 1438هـ.

213 - غربة على حدود الوطن - فاطمة �صالح الدين العاقب - 1438هـ.

214 - وجه وظالن - ن�ص م�صرحي - زها عبدالرحمن �صعبط - 1438هـ.

215 - الفيل زيتون يف ورطة - اأطفال - فاطمة الزهراء خمتار - 1438هـ.

216 - اأوزار - ق�ص�ص - اإبراهيم م�صواح االأملعي - 1438هـ.

217 - رجع الب�صر - نقد - ح�صن النعمي - 1438هـ.

218 - احلراك النقدي حول الرواية ال�صعودية - ح�صن حجاب احلازمي - 1438هـ.

219 - ق�ص�ص علي القا�صمي الق�صرية - اإدري�ص الكريوي - 1438هـ.

220 - املرحلة - النادي االأدبي الثقايف بجدة - 1438هـ.

221 - مراآة ال�صرد.. و�صدى احلكاية - خالد اأحمد اليو�صف - 1438هـ.

222 - حداثة ال�صعرية.. قراءة يف جمالية ال�صعرية املعا�صرة - ع�صام �صرحت - 1439هـ.

223 - جماليات الت�صكيل الب�صري يف الرواية العربية )مناذج من 1990 اإىل 2010( - 

ان - 1439هـ. مرمي اإبراهيم غبَّ
 - 1435هـ(  اإىل  1410هـ  )من  اخلليجية  الق�صرية  الق�صة  يف  الن�صي  التعايل   -  224

�صيمة بنت حممد ال�صمري - 1439هـ.
225 - مفارقات - فهد اخلليوي - 1439هـ.

226 - عزف القناديل - حممد عمر فالتة - 1440هـ.

227 - املعنى الهارب - درا�صة منهجية يف ال�صعر ال�صعوةي - عبداهلل ابن حممد املفلح 

- 1440هـ.
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228 - ما قاله املاء للياب�صة - �صعود ال�صاعدي - 1440هـ.
ح�صن  بن  عبدالرحمن   - والتقنية(  االأدب  تعالق  يف  )ف�صول  نقدية  ب�صريات   -  229

املح�صني - 1440هـ.

•  كتب متخ�ص�صة:
•  �صل�صلة اإ�صالميات »حما�صرات يف العقيدة والدين والثقافة االإ�صالمية« خم�صة كتب 

1410هـ.

•  عالمات »كتاب ف�صلي يف النقد الأدبي«:
1 - اجلزء االأول - املجلد االأول - ذو القعدة 1411هـ.

2 - اجلزء الثاين - املجلد االأول - جمادى االآخرة 1412هـ.
3 - اجلزء الثالث - املجلد االأول - �صعبان 1412هـ.

4 - اجلزء الرابع - املجلد االأول - ذواحلجة 1412هـ.
5 - اجلزء اخلام�ص - املجلد الثاين - ربيع االأول 1413هـ.

6 - اجلزء ال�صاد�ص - املجلد الثاين - رجــب 1413هـ.
7 - اجلزء ال�صابع - املجلد الثاين - �صوال 1413هـ.

8 - اجلزء الثامن - املجلد الثاين - حمرم 1414هـ.
9 - اجلزء التا�صع - املجلد الثالث - ربيع االآخر 1414هـ.

10 - اجلزء العا�صر - املجلد الثالث - رجب 1414هـ.

11 - اجلزء احلادي ع�صر - املجلد الثالث - �صوال 1414هـ.

12 - اجلزء الثاين ع�صر - املجلد الثالث - حمرم 1415هـ.

13 - اجلزء الثالث ع�صر - املجلد الرابع - ربيع االآخر 1415هـ.

14 - اجلزء الرابع ع�صر - املجلد الرابع - رجب 1415هـ.

15 - اجلزء اخلام�ص ع�صر - املجلد الرابع - �صوال 1415هـ.

16 - اجلزء ال�صاد�ص ع�صر - املجلد الرابع - حمرم 1416هـ.

17 - اجلزء ال�صابع ع�صر - املجلد اخلام�ص - جمادى االأوىل 1416هـ.

18 - اجلزء الثامن ع�صر - املجلد اخلام�ص - رجب 1416هـ.
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19 - اجلزء التا�صع ع�صر - املجلد اخلام�ص - ذو القعدة 1416هـ.

20 - اجلزء الع�صرون - املجلد اخلام�ص - �صفر 1417هـ.

21 - اجلزء الواحد والع�صرون - املجلد ال�صاد�ص - جمادى االأوىل 1417هـ.

22 - اجلزء الثاين والع�صرون - املجلد ال�صاد�ص - �صعبان 1417هـ.

23 - اجلزء الثالث والع�صرون - املجلد ال�صاد�ص - ذو القعدة 1417هـ.

24 - اجلزء الرابع والع�صرون - املجلد ال�صاد�ص - �صفـر 1418هـ.

25 - اجلزء اخلام�ص والع�صرون - املجلد ال�صابع - جمادى االأوىل 1418هـ.

26 - اجلزء ال�صاد�ص والع�صرون - املجلد ال�صابع - �صعبان 1418هـ.

27 - اجلزء ال�صابع والع�صرون - املجلد ال�صابع - ذوالقعدة 1418هـ.

28 - اجلزء الثامن والع�صرون - املجلد ال�صابع - �صفر 1419هـ.

29 - اجلزء التا�صع والع�صرون - املجلد الثامن - جمادى االأوىل 1419هـ.

30 - اجلزء الثالثون - املجلد الثامن - �صعبان 1419هـ.

31 - اجلزء الواحد والثالثون - املجلد الثامن - ذو القعدة 1419هـ.

32 - اجلزء الثاين والثالثون - املجلد الثامن - �صفر 1420هـ.

33 - اجلزء الثالث والثالثون - املجلد التا�صع - جمادى االأوىل 1420هـ.

34 - اجلزء الرابع والثالثون - املجلد التا�صع - �صعبان 1420هـ.

35 - اجلزء اخلام�ص والثالثون - املجلد التا�صع - ذو القعدة 1420هـ.

36 - اجلزء ال�صاد�ص والثالثون - املجلد التا�صع - �صفر 1421هـ.

37 - اجلزء ال�صابع والثالثون - املجلد العا�صر - جمادى االآخرة 1421هـ.

38 - اجلزء الثامن والثالثون - املجلد العا�صر - رم�صان 1421هـ.

39 - اجلزء التا�صع والثالثون - املجلد العا�صر - ذو احلجة 1421هـ.

40 - اجلزء االأربعون - املجلد العا�صر - ربيع االأول 1422هـ.

41 - اجلزء الواحد واالأربعون - املجلد احلادي ع�صر - رجب 1422هـ.

42 - اجلزء الثاين واالأربعون - املجلد احلادي ع�صر - �صوال 1422هـ.

43 - اجلزء الثالث واالأربعون - املجلد احلادي ع�صر - حمرم 1423هـ.
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44 - اجلزء الرابع واالأربعون - املجلد احلادي ع�صر - ربيع االآخر 1423هـ.

45 - اجلزء اخلام�ص واالأربعون - املجلد الثاين ع�صر - رجب 1423هـ.

46 - اجلزء ال�صاد�ص واالأربعون - املجلد الثاين ع�صر - �صوال 1423هـ.

47 - اجلزء ال�صابع واالأربعون - املجلد الثاين ع�صر - حمرم 1424هـ.

48 - اجلزء الثامن واالأربعون - املجلد الثاين ع�صر - ربيع االآخر  1424هـ.

49 - اجلزء التا�صع واالأربعون - املجلد الثالث ع�صر - رجب 1424هـ.

50 - اجلزء اخلم�صون - املجلد الثالث ع�صر - �صوال 1424هـ.

51 - اجلزء الواحد واخلم�صون - املجلد الثالث ع�صر - حمرم 1425هـ.

52 - اجلزء الثاين واخلم�صون - املجلد الثالث ع�صر - ربيع االآخر 1425هـ.

53 - اجلزء الثالث واخلم�صون - املجلد الرابع ع�صر - رجب 1425هـ.

54 - اجلزء الرابع واخلم�صون - املجلد الرابع ع�صر - �صوال 1425هـ.

55 - اجلزء اخلام�ص واخلم�صون - املجلد الرابع ع�صر - حمرم 1426هـ.

56 - اجلزء ال�صاد�ص واخلم�صون - املجلد الرابع ع�صر - ربيع االآخر 1426هـ.

57 - اجلزء ال�صابع واخلم�صون - املجلد الرابع ع�صر - رجب 1426هـ.

58 - اجلزء الثامن واخلم�صون - املجلد اخلام�ص ع�صر - ذو القعدة 1426هـ.

59 - اجلزء التا�صع واخلم�صون - املجلد اخلام�ص ع�صر - �صفر 1427هـ.

60 - اجلزء ال�صتون - املجلد اخلام�ص ع�صر - جمادى االأوىل 1427هـ.

61 - اجلزء الواحد وال�صتون - املجلد ال�صاد�ص ع�صر - جمادى االأوىل 1428هـ.

62 - اجلزء الثاين وال�صتون - املجلد ال�صاد�ص ع�صر - �صعبان 1428هـ.

63 - اجلزء الثالث وال�صتون - املجلد ال�صاد�ص ع�صر - ذو القعدة 1428هـ.

64 - اجلزء الرابع وال�صتون - املجلد ال�صاد�ص ع�صر - �صفر 1429هـ.

65 - اجلزء اخلام�ص وال�صتون - املجلد ال�صابع ع�صر - جمادى االأوىل 1429هـ.

66 - اجلزء ال�صاد�ص وال�صتون - املجلد ال�صابع ع�صر - �صعبان 1429هـ.

67 - اجلزء ال�صابع وال�صتون - املجلد ال�صابع ع�صر - ذو القعدة 1429هـ.

68 - اجلزء الثامن وال�صتون - املجلد ال�صابع ع�صر - �صفر 1429هـ.
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69 - اجلزء التا�صع وال�صتون - املجلد الثامن ع�صر - جمادى االأوىل 1430هـ.

70 - اجلزء ال�صبعون - املجلد الثامن ع�صر - �صعبان 1430هـ.

71 - اجلزء احلادي وال�صبعون - املجلد الثامن ع�صر - ذو القعدة 1431هـ.

72 - اجلزء الثاين وال�صبعون - املجلد الثامن ع�صر - �صفر 1432هـ.

73 - اجلزء الثالث وال�صبعون - املجلد التا�صع ع�صر - جمادى االأوىل 1432هـ.

74 - اجلزء الرابع وال�صبعون - املجلد التا�صع ع�صر - �صعبان 1432هـ.

75 - اجلزء اخلام�ص وال�صبعون - �صوال 1433هـ.

76 - اجلزء ال�صاد�ص وال�صبعون - �صعبان 1434هـ.

77 - اجلزء ال�صابع وال�صبعون - حمرم 1435هـ.

78 - اجلزء الثامن وال�صبعون - ربيع االآخر 1435هـ.

79 - اجلزء التا�صع وال�صبعون - رجب 1435هـ.

80 - اجلزء الثمانون - �صوال 1435هـ.

81 - اجلزء احلادي والثمانون - حمرم 1436هـ.

82 - اجلزء الثاين والثمانون - ربيع االآخر 1436هـ.

83 - اجلزء الثالث والثمانون - رجب 1436هـ.

84 - اجلزء الرابع والثمانون - �صوال 1436هـ.

85 - اجلزء اخلام�ص والثمانون - �صفر 1436هـ.

86 - اجلزء ال�صاد�ص والثمانون - جمادى االأوىل 1436هـ.

•  »نو�فذ« ف�صلية تعنى برتجمة �لأدب �لعاملي:
1 - اجلزء االأول من نوافذ - 1 - جمادى االأوىل 1418هـ.

2 - اجلزء الثاين من نوافذ - 2  - �صعبان 1418هـ.
3 - اجلزء الثالث من نوافذ - 3  - ذوالقعدة 1418هـ.

4 - اجلزء الرابع من نوافذ -  4 - �صفر 1419هـ.
5 - اجلزء اخلام�ص من نوافذ - 5  - جمادى االأوىل 1419هـ.

6 - اجلزء ال�صاد�ص من نوافذ - 6 - �صعبان 1419هـ.
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7 - اجلزء ال�صابع من نوافذ - 7  - ذو القعدة 1419هـ.
8 - اجلزء الثامن من نوافذ - 8  - �صفر 1420هـ.

9 - اجلزء التا�صع من نوافذ - 9  - جمادى االأوىل 1420هـ.
10 - اجلزء العا�صر من نوافذ - 10 - �صعبان 1420هـ.

11 - اجلزء احلادي ع�صر من نوافذ - 11 - ذو القعدة 1420هـ.

12 - اجلزء الثاين ع�صر من نوافذ - 12  - �صفر 1421هـ.

13 - اجلزء الثالث ع�صر من نوافذ - 13  - جمادى االآخرة 1421هـ.

14 - اجلزء الرابع ع�صر من نوافذ - 14  - رم�صان 1421هـ.

15 - اجلزء اخلام�ص ع�صر من نوافذ - 15  - ذو احلجة 1421هـ.

16 - اجلزء ال�صاد�ص ع�صر من نوافذ - 16 - ربيع االأول 1422هـ.

17 - اجلزء ال�صابع ع�صر من نوافذ - 17 - رجب 1422هـ.

18 - اجلزء الثامن ع�صر من نوافذ - 18 - �صوال 1422هـ.

19 - اجلزء التا�صع ع�صر من نوافذ - 19 - حمرم 1423هـ.

20 - اجلزء الع�صرون من نوافذ - 20 - ربيع االآخر 1423هـ.

21 - اجلزء الواحد والع�صرون من نوافذ - 21 - رجب 1423هـ.

22 - اجلزء الثاين والع�صرون من نوافذ - 22 - �صوال 1423هـ.

23 - اجلزء الثالث والع�صرون من نوافذ - 23 - حمرم 1424هـ.

24 - اجلزء الرابع والع�صرون من نوافذ - 24 - ربيع االآخر 1424هـ.

25 - اجلزء اخلام�ص والع�صرون من نوافذ - 25 - رجب 1424هـ.

26 - اجلزء ال�صاد�ص والع�صرون من نوافذ - 26 - �صوال 1424هـ.

27 - اجلزء ال�صابع والع�صرون من نوافذ - 27 - حمرم 1425هـ.

28 - اجلزء الثامن والع�صرون من نوافذ - 28 - ربيع االآخر 1425هـ.

29 - اجلزء التا�صع والع�صرون من نوافذ - 29 - رجب 1425هـ.

30 - اجلزء الثالثون من نوافذ - 30 - �صوال 1425هـ.

31 - اجلزء الواحد والثالثون من نوافذ - 31 - حمرم 1426هـ.

32 - اجلزء الثاين والثالثون من نوافذ - 32 - ربيع االآخر 1426هـ.
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33 - اجلزء الثالث والثالثون من نوافذ - 33 - رجب 1426هـ.

34 - اجلزء الرابع والثالثون من نوافذ - 34 - ذو القعدة 1426هـ.

35 - اجلزء اخلام�ص والثالثون من نوافذ - 35 - �صفر 1426هـ.

36 - اجلزء ال�صاد�ص والثالثون من نوافذ - 36 - جمادى االأوىل 1428هـ.

37 - اجلزء ال�صابع والثالثون من نوافذ - 37 - �صعبان - 1428هـ.

38 - اجلزء الثامن والثالثون من نوافذ - 38 - ذو القعدة - 1428هـ.

39 - اجلزء التا�صع والثالثون من نوافذ - 39 - �صفر - 1428هـ.

40 - اجلزء االأربعون من نوافذ - 40 - حمرم - 1433هـ.

41 - اجلزء احلادي واالأربعون من نوافذ - 41 - �صوال - 1433هـ.

42 - اجلزء الثاين واالأربعون من نوافذ - 42 - �صعبان - 1433هـ.

•  »�لر�وي« دورية تعنى بالق�صة:
1 - اجلزء االأول من الراوي - 1 - ذو القعدة 1418هـ. 

2 - اجلزء الثاين من الراوي - 2 - جمادى االأوىل 1419هـ.
3 - اجلزء الثالث من الراوي - 3 - ذو القعدة 1419هـ.

4 - اجلزء الرابع من الراوي - 4 - جمادى االأوىل 1420هـ.
5 - اجلزء اخلام�ص من الراوي - 5 - �صفر 1421هـ 

6 - اجلزء ال�صاد�ص من الراوي - 6 - رم�صان 1421هـ.
7 - اجلزء ال�صابع من الراوي - 7 - ربيع االأول 1422هـ.

8 - اجلزء الثامن من الراوي - 8 - �صوال 1422هـ.
9 - اجلزء التا�صع من الراوي - 9 - ربيع اأول 1422هـ.
10 - اجلزء العا�صر من الراوي - 10 - �صوال 1422هـ.

11 - اجلزء احلادي ع�صر من الراوي - 11 - رجب 1424هـ.

12 - اجلزء الثاين ع�صر من الراوي - 12 - �صوال 1424هـ.

13 - اجلزء الثالث ع�صر من الراوي - 13 - ربيع االآخر 1425هـ.

14 - اجلزء الرابع ع�صر من الراوي - 14 - �صوال 1425هـ.
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15 - اجلزء اخلام�ص ع�صر من الراوي - 15 - رجب 1426هـ.

16 - اجلزء ال�صاد�ص ع�صر من الراوي - 16 - �صفر 1427هـ.

17 - اجلزء ال�صابع ع�صر من الراوي - 17 - رجب 1428هـ.

18 - اجلزء الثامن ع�صر من الراوي - 18 - ربيع االأول 1428هـ.

19 - اجلزء التا�صع ع�صر من الراوي - 19 - �صعبان 1429هـ.

20 - اجلزء الع�صرون من الراوي - 20 - ربيع االأول 1430هـ.

21 - اجلزء احلادي والع�صرون من الراوي - 21 - رم�صان 1430هـ.

22 - اجلزء الثاين والع�صرون من الراوي - 22 - ربيع االأول 1431هـ.

23 - اجلزء الثالث والع�صرون من الراوي - 23 - رم�صان - 1431هـ.

24 - اجلزء الرابع والع�صرون من الراوي - 24 - ربيع االأول - 1431هـ.

25 - اجلزء اخلام�ص والع�صرون من الراوي - 25 - �صوال - 1434هـ.

26 - اجلزء ال�صاد�ص والع�صرون من الراوي - 26 - رجب - 1434هـ.

27 - اجلزء ال�صابع والع�صرون من الراوي - 27 - �صعبان - 1435هـ.

28 - اجلزء الثامن والع�صرون من الراوي - 28 - �صفر - 1436هـ.
29 - اجلزء التا�صع والع�صرون من الراوي - 29 - �صعبان - 1436هـ.

30 - اجلزء الثالثون من الراوي - 30 - �صفر - 1437هـ.
31 - اجلزء احلادي والثالثون من الراوي - 31 - �صعبان - 1437هـ.

32 - اجلزء الثاين والثالثون من الراوي - 32 - حمرم - 1439هـ.

•  »جذور �لرت�ث« دورية تعنى بالرت�ث وق�صاياه:
1 - اجلزء االأول من جذور - 1 - ذو القعدة 1419هـ.

2 - اجلزء الثاين من جذور - 2 - جمادى االأوىل 1420هـ.
3 - اجلزء الثالث من جذور - 3 - ذو القعدة 1420هـ.

4 - اجلزء الرابع من جذور - 4 - جمادى االآخرة 1421هـ.
5 - اجلزء اخلام�ص من جذور - 5 - ذو احلجة 1421هـ.

6 - اجلزء ال�صاد�ص من جذور - 6 - رجب 1422هـ.
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7 - اجلزء ال�صابع من جذور - 7 - �صوال 1422هـ.
8 - اجلزء الثامن من جذور - 8 - حمرم 1423هـ.

9 - اجلزء التا�صع من جذور - 9 - ربيع اأول 1423هـ.

10 - اجلزء العا�صر من جذور - 10 - رجب 1423هـ.

11 - اجلزء احلادي ع�صر من جذور - 11 - �صوال 1423هـ.

12 - اجلزء الثاين ع�صر من جذور - 12 - حمرم 1424هـ.

13 - اجلزء الثالث ع�صر من جذور - 13 - ربيع االآخر 1424هـ.

14 - اجلزء الرابع ع�صر من جذور - 14 - رجب 1424هـ.

15 - اجلزء اخلام�ص ع�صر من جذور - 15 - �صوال 1424هـ.

16 - اجلزء ال�صاد�ص ع�صر من جذور - 16 - حمرم 1425هـ.

17 - اجلزء ال�صابع ع�صر من جذور - 17 - ربيع االآخر 1425هـ.

18 - اجلزء الثامن ع�صر من جذور - 18 - �صوال 1425هـ.

19 - اجلزء التا�صع ع�صر من جذور - 19 - حمرم 1425هـ.

20 - اجلزء الع�صرون من جذور - 20 - ربيع االآخر 1426هـ.

21 - اجلزء احلادي والع�صرون من جذور - 21 - رجب 1426هـ.

22 - اجلزء الثاين والع�صرون من جذور - 22 - ذو القعدة 1426هـ.

23 - اجلزء الثالث والع�صرون من جذور - 23 - �صفر 1427هـ.

24 - اجلزء الرابع والع�صرون من جذور - 24 - جمادى االأوىل 1428هـ.

25 - اجلزء اخلام�ص والع�صرون من جذور - 25 - ذو القعدة 1428هـ.

26 - اجلزء ال�صاد�ص والع�صرون من جذور - 26 - �صفر 1429هـ.

27 - اجلزء ال�صابع والع�صرون من جذور - 27 - �صفر 1430هـ.

28 - اجلزء الثامن والع�صرون من جذور - 28 - رجب 1430هـ.

29 - اجلزء التا�صع والع�صرون من جذور - 29 - �صوال 1430هـ.

30 - اجلزء الثالثون من جذور - 30 - حمرم - 1431هـ.

31 - اجلزء احلادي والثالثون من جذور - 31 - جمادى االأوىل - 1431هـ.
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32 - اجلزء الثاين والثالثون من جذور - 32 - �صوال - 1433هـ.

33 - اجلزء الثالث والثالثون من جذور - 33 - حمرم - 1434هـ.

34 - اجلزء الرابع والثالثون من جذور - 34 - �صعبان - 1434هـ.

35 - اجلزء اخلام�ص والثالثون من جذور - 35 - حمرم - 1435هـ.

36 - اجلزء ال�صاد�ص والثالثون من جذور - 36 - ربيع االآخر - 1435هـ.

37 - اجلزء ال�صابع والثالثون من جذور - 37 - �صعبان - 1435هـ.

38 - اجلزء الثامن والثالثون من جذور - 38 - ذو احلجة - 1435هـ.

39 - اجلزء التا�صع والثالثون من جذور - 39 - ربيع االأول - 1436هـ.

40 - اجلزء االأربعون من جذور - 40 - رجب - 1436هـ.

41 - اجلزء احلادي واالأربعون من جذور - 41 - ذو القعدة - 1436هـ.

42 - اجلزء الثاين واالأربعون من جذور - 42 - ربيع االأول - 1437هـ.

43 - اجلزء الثالث واالأربعون من جذور - 43 - رجب - 1437هـ.

44 - اجلزء الرابع واالأربعون من جذور - 44 - ذو القعدة - 1437هـ.

45 - اجلزء اخلام�ص واالأربعون من جذور - 45 - ربيع االأول - 1438هـ.

46 - اجلزء ال�صاد�ص واالأربعون من جذور - 46 - رجب - 1438هـ.

47 - اجلزء ال�صابع واالأربعون من جذور - 47 - ذو القعدة - 1438هـ.

48 - اجلزء الثامن واالأربعون من جذور - 48 - ربيع االأول - 1439هـ.

49 - اجلزء التا�صع واالأربعون من جذور - 49 - رجب - 1439هـ.

50 - اجلزء اخلم�صون من جذور - 50 - ذو القعدة - 1439هـ.

51 - اجلزء احلادي واخلم�صون من جذور - 51 - ربيع االأول - 1439هـ.

52 - اجلزء الثاين واخلم�صون من جذور - 52 - رجب - 1439هـ.

•  »عبقر« دورية تعنى بال�صعر:
1 - اجلزء االأول من عبقـر - 1 - جمادى االأوىل 1419هـ .

2 - اجلزء الثاين من عبقـر  - 2 - ذو القعدة 1419هـ.
3 - اجلزء الثالث من عبقـر  - 3 - جمادى االأوىل 1420هـ.
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4 - اجلزء الرابع من عبقـر  - 4 - حمرم 1428هـ.
5 - اجلزء اخلام�ص من عبقـر  - 5 - رجب 1429هـ.

6 - اجلزء ال�صاد�ص من عبقـر  - 6 - حمرم 1430هـ.
7 - اجلزء ال�صابع من عبقـر  - 7 - رجب 1430هـ.

8 - اجلزء الثامن من عبقـر  - 8 - ربيع االأول 1431هـ.
9 - اجلزء التا�صع من عبقر - 9 - رم�صان 1431هـ.

10 - اجلزء العا�صر من عبقر - 10 - ربيع االأول 1432هـ.

11 - اجلزء احلادي ع�صر من عبقر - 11 - �صوال 1433هـ.

12 - اجلزء الثاين ع�صر من عبقر - 12 - �صعبان 1434هـ.

13 - اجلز ء الثالث ع�صر من عبقر - 13 - ربيع اأول 1435هـ.

14 - اجلزء الرابع ع�صر من عبقر - 14 - �صعبان 1435هـ.

15 - اجلزء اخلام�ص ع�صر من عبقر - 15 - �صفر 1436هـ.

16 - اجلزء اخلام�ص ع�صر من عبقر - 16 - �صعبان 1436هـ.




