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 التكنولوجيا الرقمية وتحويل القصيدة إلى نص بصري
 نماذج من الشعر السعودي المعاصر

 د. أشجاف محمد ىندي
 أستاذ األدب والنقد العربي الحديث المشارؾ

 جامعة الممؾ عبد العزيز -قسـ المغة العربية وآدابيا
 مقّدمة:

رنا الحاضر بظالليا عمى ُتمقي التكنولوجيا الحديثة وما وصمت إليو مف تقّدـ كبير في عص 
كؿ شيء بما في ذلؾ األدب ونظرياتو النقدية. لقد تمظيرت التكنولوجيا ومخرجاتيا في 

النصوص األدبية شعًرا ونثرا ُمسّجمة حضور العالـ الرقمي في اإلنتاج األدبي. وفي مرحمة 
و ُممفت؛ متطورة نشيدىا اليـو اعتمدت النصوص األدبية عمى التكنولوجيا الرقمية عمى نح

فأصبحت ُتكتب وتُبنى بواسطة برمجّيات ال تسمح بإنتاجيا وتمّقييا، عمى حد سواء، إال عبر 
 شاشة الكمبيوتر الزرقاء. 

يتوّسؿ ىذا البحث بنظرية القراءة لرصد أثر التكنولوجيا الحديثة في تحّوؿ القصيدة العربية 
في تمقيو عمى الُمشاَىدة  مف نص يعتمد عمى االستماع والشفاىية إلى نص بصري يعتمد

في  -اليـو-والتأمُّؿ. تأتي أىمية ىذا الموضوع مف اىتماـ المدونتيف الشعرية والنقدية بو 
أُنجز  الذيالعالميف الغربي والعربي. وسيتناوؿ البحث اإلنتاج الشعري السعودي المعاصر 

. حيث ترصد ىذه الفترة  الزمنية ما ُيمكف منذ أواخر تسعينيات القرف العشريف إلى اليـو
تكنولوجي التي أفادت فييا القصيدة مف تقنيات التكنولوجيا -تسميتو مرحمة النسيج الشعر

طاؿ مفيـو وثوابت الشعر الحديثة في عممية كتابتيا وطريقة رصفيا عمى الورؽ عمى نحو 
 التقميدي الذي ترّسخ في الذائقة العربية واستقّر فييا بفعؿ التراكـ الزمني.

 الدراسة مقدمة وثالثة مطالب، جاءت عمى النحو التالي:وتشمؿ 
 المطمب األوؿ: في نظرية التمقي والتأويؿ. -ٔ
 المطمب الثاني: تحّوؿ القصيدة مف جّو االستماع إلى جّو القراءة والُمشاَىدة. -ٕ
المطمب الثالث: أثر التكنولوجيا الرقمية في تحويؿ القصيدة إلى نص بصري:  -ٖ

 عر السعودي المعاصر.تطبيؽ عمى نماذج مف الش
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 المطمب األول: نظرية التمقي والتأويل وعالقتها بموضوع البحث: -1
 

ُتعد نظرية التمقي والتأويؿ، وُتعرؼ أيضا، نتيجة الترجمات المتعددة لممصطمح مف الفرنسة 
واإلنجميزية إلى العربية، بنظرية نقد استجابة القارئ، أو نظرية االستقباؿ، أو نظرية جماليات 

 -Postوىي مف نظريات )ما بعد البنيوية  ٔالتمقي، أو نظرية القراءة، أو نظرية القارئ،
structuralism التي اىتمت بدور القارئ في فؾ شيفرة النص األدبي وتأويمو. ومف النّقاد )

مف يرى أف ىذه التعريفات ليست مترادفة، ومنيـ محمد مفتاح الذي ُيجادؿ بأف ىناؾ فرًقا 
ة والتأويؿ؛ فالقراءة، كما يذكر، ىي الدرجة الدنيا مف التأويؿ، وبالتالي فإف كؿ بيف القراء

ؿ.   ٕمؤلِّؼ ىو بطريقة أو بأخرى عبارة عف ُمؤوِّ
قامت نظرية )جماليات التمقي( األلمانية في السبعينيات عمى يد كؿ مف )ىانس روبرت 

ضمف جيود  (Wolfgang Iser -( و )فولفغانغ آيزرHans Robert Jauss-ياوس
(. وُيمثؿ عمميما جيًدا متماسًكا معرفيا ومنيجيا أسس لنظرية ٜٙٙٔ)جامعة كونستانس 

التمقي المستندة عمى الفمسفة الظاىراتية أو )الفينومينولوجيا( التي ظيرت في القرف العشريف 
ا كرد فعؿ عكسي عمى فمسفة ديكارت المستندة عمى الذاتية. فالعالقة بيف النص والقارئ، كم

تجادؿ ىذه النظرية التي ترّكز عمى القارئ ىي عالقة جدلية تحكميا نظرة فمسفية تستند عمى 
الظاىراتّية التي ترى بأف النص غائب عف الوجود قبؿ فعؿ الظيور والتحّقؽ الذي تقـو بو 

 عممية القراءة. 
ة، وىو ما ُيسّمى ُيعتبر القارئ محّرًضا أو ُمراقًبا كامنا في ذىف المؤلؼ أثناء عممية الكتاب

بالقارئ  (Gerald Prince(، ويعّرفو جيرالد برنس )Virtual readerبالقارئ االفتراضي )
 Impliedوُيعرؼ ايًضا بالقارئ الضمني ) ٖالذي يكوف في ذىف المؤلؼ أثناء عممية التأليؼ.

readerتشتبؾ  (، وىو قارئ ُمفترض يرافؽ الكاتب لحظة الكتابة، وقبميا وبعدىا أيًضا؛ حيث
ردود فعؿ ىذا القارئ بذىف المؤلؼ قبؿ التأليؼ، وأثناءه، وتستمر عندما يحصد رّدة فعؿ 

 .القراء تجاه عممو، سواء بالقبوؿ أو الرفض
وفي مقابؿ ىذا القارئ الضمني االفتراضي ىناؾ قارئ حقيقي موجود في الواقع، وىو قارئ 

عؿ مع النص وُيسائمو منطمقا في ذلؾ مف )ُمتفاِعؿ(، سواء كاف فرًدا أو مجتمًعا؛ فيو يتفا
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فيمو وقراءاتو السابقة ومرجعياتو الثقافية واالجتماعية والعقدية وغيرىا. ىذا القارئ ىو مف 
يغزؿ عالئؽ النص ويشكميا وفًقا لرؤيتو مستحضًرا مرجعياتو التي يتكئ عمييا في عممية 

تو الفكرية والثقافية، واالجتماعية التأويؿ، ومنتظًرا ومتوقًعا مف النص اإلجابة عف تساؤال
وغيرىا. إال أف تفاعؿ ىذا القارئ مع النص، تبًعا لنظرية التمقي، يتـ عبر منظور جمالي؛ 
فالقارئ ينظر إلى النص بوصفو موضوعا فنًيا، وىذا جوىر اىتماـ مدرسة ياوس )( وآيزر 

ني يمثمو النص الذي كتبو األلمانية. فالعمؿ األدبي، تبًعا آليزر، يتكوف مف قطبيف: قطب ف
 ٗالمؤلؼ، وقطب جمالي يمثمو اإلدراؾ الُمتحقؽ بواسطة القارئ.

تفّؾ عممية القراءة شيفرة النصوص التي يتـ تشفيرىا بطرؽ مختمفة، وكؿ قراءة جديدة تخفي 
داخميا قراءات سابقة ليا اعتمدت عمييا في عممية فيـ النص وفؾ شفراتو. يذكر عمار 

شيفرة المغوية والفكرية والجمالية لما ىو مكتوب أو مقروء، بوصؼ ىذه بمحسف أف فؾ ال
الشيفرة مساًرا تناصيِّا واجتماعًيا، يتضمف سياقات إنتاج خارجية أدبية وأيديولوجية وثقافية 
تؤثر في ظروؼ القراءة والتمّقي؛ فالنص الذي ُيمّثؿ موضوع القراءة يتناص ويشتبؾ ويتفاعؿ، 

لقبمّية التي سبؽ أف قرأىا القّراء، أو األخرى اآلتية التي سيقرؤونيا، حينيا، مع النصوص ا
ىذه المعرفة أو الخبرة السابقة لدى القارئ تحممو إلى أفؽ  ٘كبنيات لغوية وخطابية وجمالية.

التوقع، فيبدأ بمؿء فراغات النص واعادة تشكيمو وفًقا لمكتسباتو القرائية السابقة، أو معرفتو 
أدبي معيف مف خالؿ القراءة أو مف خالؿ ارتكابو ىو نفسو لفعؿ التأليؼ الواسعة بجنس 

كشاعر أو روائي أو غيره. وسيعتمد ىذا البحث عمى عدد مف المحاور الميمة ليذه النظرية 
 في تحميؿ عدد مف النماذج الشعرية )عّينة البحث(، وصواًل إلى الخاتمة والنتائج.

 جو القراءة والُمشاَهدة: تحّول القصيدة من جّو االستماع إلى -2
تعود جيود تحويؿ القصيدة مف جو االستماع إلى جو القراءة والُمشاَىدة إلى بعض الشعراء 
القدامى مّمف حّرروا القصيدة مف األعراؼ والتقاليد الشعرية الموروثة. وبدأت تمؾ المحاوالت 

جاىمية، وتحوؿ بالقصيدة مع شعراء مف مثؿ بشار بف برد الذي انتقد شفاىية إلقاء القصيدة ال
إلى الشكؿ المكتوب، وىذا ما فعمو أبو نواس أيًضا. باإلضافة إلى جيود بشار بف برد في 

تمت ذلؾ  ٙاالنتقاؿ بالقصيدة إلى لغة )الحاضرة( بداًل مف لغة )البادية( الشفاىية السابقة.
لتي كانت تربط جيود الشاعر العباسي أبي تماـ الذي قمب، كما يذكر أدونيس، المفاىيـ ا
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المفردات بالمعاني ُممغًيا بذلؾ الصور الشفيية المعيودة التي قاـ عمييا الشعر العربي في 
ويمحؽ بذلؾ شعر التشطير والموشحات وما تبعو مف تحّوالت طالت  ٚالعصر الجاىمي.

الشعر وأحدثت نقمة نوعية في شكؿ القصيدة وروحيا. ولعّؿ خير مثاؿ عمى ما ُيمكف وصفو 
ع مف خروج القصيدة إلى العالـ المرئي ومزجيا بالفنوف المختمفة منذ وقت مبكر: ديواف بنو 

ـ( أحد شعراء األندلس ٕ٘ٓٔ-ٖٙٔٔ)الُمدّبجات( الذي أّلفو عبد المنعـ الجمياني )
المتصّوفيف في مدح القائد صالح الديف األيوبي، وُكتبت المدائح في ىيئة جداوؿ وأشكاؿ 

 وفيما يمي صور لقصائد مف )ُمدّبجات( الجمياني: ٛممّونة.فنّية وزخارؼ ىندسية 
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إال أف التحّوالت الحقيقية في القصيدة مف الناحية الفنية وشكؿ الكتابة قد بدأت في العالـ 

الذيف رّكزوا في قصائدىـ عمى المجاز ولطائفو الخفّية. العربي عمى يد الشعراء المعاصريف 
بة واأللفاظ الفضفاضة التي ُتمقى منبريِّا بصوت جيور عمى كما تجّنبوا الفصاحة والخطا

جميور مف المستمعيف، واستعاضوا عنيا بالذخيرة المجازّية واألساليب الجديدة الُمبتكرة. وقد 
كانت النتيجة، كما تذكر الجيوسي، تواصؿ مباشر مف نوٍع آخر ربط الشعراء بجميور 

ر المعاصر لـ يُعد يتقمص دور الزعيـ الذى المتمقيف بطريقة جديدة تؤكد عمى أف الشاع
فالتغّيرات في الثقافة اإلنسانية التي انتقمت مف طور  ٜيتحّمؽ حولو الناس ليتمّقوا منو الحكمة.

اإللقاء الشفاىي إلى الكتابة قد حّولت متمّقي القصيدة مف سامع إلى قارئ، و حّولت الشعر 
ومع التطّور اليائؿ الذي تشيده التكنولوجيا  ٓٔا.مف جو االستماع الى أف يكوف مكتوبا ومرئيِّ 

الرقمية، في ىذا العصر، تحّولت القصيدة إلى نص بصري ُينتج بواسطة التكنولوجيا الرقمية، 
ويتحّقؽ عف طريؽ عرضو ومشاىدتو عبر وسائطيا كجياز الكمبيوتر وسواه مف وسائؿ 

 تؼ الجّواؿ، وغير ذلؾ.التقنية الحديثة مف مثؿ شاشات العرض الكبيرة وشاشة اليا
أّما فيما يختص باإلنتاج الشعري في المممكة؛ فقد مّرت عممية نسج القصيدة بالتكنولوجيا 

 -اليـو-وصواًل إلى عصر الصورة وتطّور التكنولوجيا الحديثة الذي ُيمّثؿ بعّدة مراحؿ زمنية، 
تطّور حركة النشر في  مرحمة متقدمة مف تعامؿ القصيدة مع التكنولوجيا. لقد أفاد الشعر مف
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العصر الحديث فُنشرت العديد مف الدواويف الشعرية وأصبحت في متناوؿ أيدي القّراء. وفي 
ـ تـ ٕٜٗٔوبدخوؿ الممؾ عبد العزيز إلى الحجاز عاـ  -تحديًدا-المممكة العربية السعودية 

ية الرسمية التي تزويد مطبعة )أـ القرى( باآلالت الجديدة والفنّييف وأصبحت المطبعة الحكوم
وقد أّدى ازدىار  ٔٔصدرت منيا )صحيفة أـ القرى( التي ُتعد أوؿ صحيفة رسمية سعودية.

حركة الطباعة والنشر في المممكة إلى توالى ظيور الدواويف الشعرية المطبوعة التي تفّننت 
لقد عنيت المطابع ودور النشر بإخراج دور النشر في إخراجيا وعرضيا عمى الورؽ. 

المراحؿ األولى مف ازدىار الطباعة والنشر عمى نحو فّني ييتـ بتزييف  اويف الشعرية فيالدو 
صفحات الديواف بالخطوط الفنية المختمفة والرسومات الصغيرة التي ال تتجاوز أشكاؿ ورود 

أو فراشات أو غير ذلؾ. ثـ تطّور األمر، في مراحؿ زمنية الحقة، إلى أف وصؿ إلى احتواء 
ويف عمى رسومات كاممة، أو صور فوتوغرافّية مصاحبة لمقصائد ُتوضع في صفحات الدوا

صفحات ُمنفردة أو بيف أجزاء وسطور القصيدة. وذلؾ عمى نحو تصبح معو جزًء ميًما مف 
النص المكتوب ُيسيـ في إنجاز المعنى وتحقيؽ عضوّية النص، وليس مجرد حمية فنّية 

والتحّوؿ  تشار الدواويف المطبوعة عمى نطاؽ واسع،انيمكف االستغناء عنيا. وبالرغـ مف أف 
الدراماتيكي إلى النص الورقي المقروء الذي تتمّقاه العيف ال األذف لـ يُحؿ دوف بقاء القصيدة 

الشعراء في جو االستماع الماضي واستمرار إلقاؤىا عمى المنابر المختمفة. إال أف 
ىـ مف جو االستماع إلى جو القراءة؛ في تحرير قصائد -بعد ذلؾ-السعوديوف، قد أخذوا 

فابتدعوا تجاربيـ الخاصة في كتابة القصيدة وفي العناية بإيصاؿ شعرىـ الى الممتقى مرئيِّا 
 أكثر منو مسموعا.

شّكؿ وصوؿ عصر التكنولوجيا الرقمّية وبداية استخداـ أجيزة الكمبيوتر في الكتابة في أواخر 
ؿ الحقيقية في خروج القصيدة في المممكة إلى عالـ تسعينيات القرف الماضي نقطة التحوّ 

التكنولوجيا الحديثة. ومّثمت مرحمة كتابة القصيدة بواسطة الكمبيوتر عوًضا عف الكتابة باليد 
نقطة االنطالؽ لوالدة أشكاؿ شعرية جديدة وشاىًدا عمى تحّوؿ القصيدة إلى نص مرئي 

صاحب بدايات تمؾ المرحمة جدٌؿ كبير  وُمشاَىد ُيمفت األنظار عوًضا عف األسماع. وقد
وتساؤالت حوؿ تمؾ القصائد التي يكتبيا الشعراء بواسطة جياز الكمبيوتر ال يدوًيا قبؿ أف 
تمر بعد ذلؾ بمرحمة الطباعة والنشر عف طريؽ الصحؼ أو دور الطباعة والنشر. ومف 
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السعودية حينيا واقع اّطالع وتجربة خاصة؛ فقد انشغمت الصفحات الثقافية في الصحؼ 
بسؤاؿ الشعراء حوؿ استخداميـ لجياز الكمبيوتر في كتابة قصائدىـ وتأثير ذلؾ عمى عممية 

اإلبداع، كما أف إحدى الصحؼ قد احتفت، آنذاؾ، في أحد أعدادىا بأوؿ قصيدة شعرية 
 لمشاعر بدر بف عبد المحسف ُكتبت بواسطة الكمبيوتر، ال يدوًيا. 

ر السعودي الُمنجز منذ ذلؾ الحيف إلى اليـو ُيمّثؿ )زمنًيا( مرحمة الشعوُيمكف القوؿ بإف  
الشعر اإللكتروني. إذ بدأ الشعراء في كتابة قصائدىـ بواسطة جياز الكمبيوتر، مع توّفر 

لمعرض عبر شبكة اإلنترنت في المواقع والمنتديات الشعرية، أو في  -الحًقا-نسخ منيا 
ة، أو عبر مواقع التواصؿ االجتماعي مف فيسبوؾ وتويتر مواقع الشعراء اإللكترونية الخاص

نستغراـ وغير ذلؾ.  إف ما ُأنتج مف قصائد شعرية معاصرة في المممكة منذ أواخر وا 
التسعينّيات )حتى تاريخ كتابة ىذا العمؿ( ُيمكف أف ُيعد )زمنًيا( مف الشعر اإللكتروني أو 

باستثناء تجربة الشاعر محمد حبيبي  الرقمي. ولكنو ال يدخؿ تحت مصطمح الشعر الرقمي
التي ُتمثميا ثالث قصائد رقمّية )متعددة الوسائط( سيتـ تناوليا في بحث آخر. ويدخؿ ىذا 
اإلنتاج ضمف الشعر اإللكتروني ألنو ينتمي )زمنيِّا( لمرحمة العصر اإللكتروني، والعتماده 

ى نسجو بالتكنولوجيا بمستويات عمى التكنولوجيا الحديثة في إنتاجو وتمّقيو، باإلضافة إل
مختمفة فنيِّا، إال أنو لـ يصؿ إلى مرحمة )التفاعؿ( معيا ال مف حيث اإلنتاج وال مف حيث 

 التمّقي، مّما يخرجو مف دائرة الشعر )الرقمي التفاعمي(.
تطبيق  أثر التكنولوجيا الرقمية في تحويل القصيدة إلى نص بصري:المطمب الثالث:  -3

 ن الشعر السعودي المعاصر:عمى نماذج م
دور التكنولوجيا الرقمية الحديثة والتقنيات التي يوفرىا ُتسمط الصفحات التالية الضوء عمى 

جياز الكمبيوتر في تحويؿ القصيدة إلى نص بصري ُمشاَىد في نماذج مف الشعر السعودي 
ا عمى المعاصر؛ حيث ُتظير ىذه النماذج تشكيالت بصرية في كتابة القصيدة وعرضي

وستتـ معالجة ذلؾ مف خالؿ الكشؼ عف عالقة اإلنتاج الشعري بالقّراء ودورىـ فيو الورؽ. 
تحت مظّمة أفؽ التوّقع أو مسافة االنتظار، وتغيير أفؽ التوّقع، ومؿء الفراغات أو الفجوات، 

 وغيرىا مف إضاءات نظرية التمقي والتأويؿ.
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حيث لقصيدة جذور في الشعر العربي القديـ؛ لمخالفة الشكؿ التقميدي المألوؼ في كتابة ا
قصائدىـ مف األعراؼ والتقاليد الشعرية الموروثة، كما سبقت اإلشارة.  حّرر بعض الشعراء

 -أما في الشعر العربي المعاصر ومع ظيور قصيدة التفعيمة فقد أدخؿ شعراء الرعيؿ األوؿ
تقنيات جديدة في كتابة  -مف مثؿ السّياب وتاله البّياتي وصالح عبد الصبور وغيرىـ

القصيدة؛ كاستخداـ النقاط وعالمات االستفياـ والتعّجب، وغيرىا. إف بحث الشعراء المستمر 
إال أف عف أشكاؿ جديدة في كتابة قصائدىـ وعرضيا عمى الورؽ ليس وليد عصر الصورة، 

لؾ وأسيمت في ما وّفرتو مخرجات التكنولوجيا الحديثة مف إمكانيات كبيرة قد سّيمت إنجاز ذ
 سرعة انتشاره وشيوعو بيف مستخدمي التقنية الحديثة مف الشعراء والقّراء.

ويظير تفاعؿ القصائد المعاصرة في المممكة مع التكنولوجيا الحديثة في عّدة أوجو؛ منيا 
التشكيالت البصرية الُممفتة لمعيف التي حققتيا كتابة القصائد بواسطة جياز الكمبيوتر. لقد 

لشعراء الشكؿ التقميدي المألوؼ في كتابة قصائدىـ متوّسميف إلى ذلؾ بما تتيحو خالؼ ا
(؛ ويتضّمف fontأجيزة الكمبيوتر مف إمكانيات تقنّية تشمؿ شكؿ الحرؼ وحجمو ونوعو )

لمفت انتباه القارئ إلى كممة بعينيا في النص تحبير الحروؼ، واستخداـ البنط العريض ذلؾ 
استخداـ عالمات الترقيـ وغيرىا مف الرموز الموجودة عمى إلى جانب تأكيًدا عمى أىميتيا. 

شاشة الكيبورد، واستخداـ النقاط وكتابتيا عمى نحو متتاؿ لمفصؿ بيف الحروؼ والكممات أو 
وتكرار الحرؼ الواحد عّدة مّرات، وتكرار السطر الواحد ذاتو لعدد قد  بيف أسطر القصيدة،

ويتبع ذلؾ أيًضا: وضع خط تحت بعض  ٕٔمرات.وصؿ في بعض القصائد إلى ثماف 
الكممات والعبارات في القصيدة لمفت انتباه القارئ إلى أىميتيا، وكتابة األحرؼ والكممات في 

ىيئة تكويف فّني يربط الشكؿ بالمعنى، وليس ضمف أسطر ممتّدة أفقًيا كما ىو مألوؼ. 
متعددة األشكاؿ التي يرسميا جياز  االستعانة بالرسومات والخطوط اإللكترونية باإلضافة إلى

وقد شاع استخداـ أغمب  .الكمبيوتر، ومزج النص المكتوب بالصور والرسومات، وغير ذلؾ
ىذه األنماط الكتابّية حتى أصبحت سمة ُمشتركة اعتاد القارئ عمى رؤيتيا في معظـ 

، واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ومتنوعة.  الدواويف الشعرية التي تصدر اليـو
ىذه األشكاؿ الكتابية الجديدة ُتمّثؿ فراغات ناتجة عف انزياح وعدوؿ عف شكؿ الكتابة  إف 

التقميدي المألوؼ أّدى إلى كسر أفؽ توقع القارئ الذي يحتكـ إلى مرجعّية أدبية أجناسّية 
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ُيمّيز بواسطتيا بيف شكؿ كتابة القصيدة وسواىا. فالشكؿ التقميدي الذي يألفو ىو شكؿ 
كتوبة بمغة تخمو مف النقاط والرموز وغيرىا مف التشكيالت البصرية التي ُتمّثؿ القصيدة الم

بؤرة مفاجأة تثيره وتستفّزه كونيا ُمخّيبة ألفؽ توقعاتو. وُتمّثؿ ىذه الفراغات أو الفجوات 
شيفرات أو أجزاء غير مكتوبة مف النص لـ تمألىا المغة، وعمى القارئ أف يمألىا، أو بعبارة 

أف يعيد إنتاج النص ليتحقؽ وينكشؼ ما كاف منو مستوًرا وُيعمـ ما كاف منو أخرى عميو 
 مجيوال وصواًل إلى تحقيؽ قيمتو الجمالية.

ومف أمثمة ىذه التشكيالت البصرية: استخداـ النقاط في نياية أسطر القصيدة كما في قصيدة 
 محمد جبر الحربي )ِعطر الناس( التي يقوؿ فييا:

 واخفض جناًحا.."
 من تهوىلِ 

 وَمن برَّك.
 واسَعْد..
 وأسِعْد..

 ٖٔ فما سرُّ الورى سّرْك."
تنتيي ثالثة أسطر أو مواضع مف الشاىد السابؽ بنقاط متتالية ممّثمة انزياًحا وعدواًل عف 

الشكؿ التقميدي المألوؼ في الكتابة، وتجيء ىذه النقاط كفراغات عازلة تفصؿ بيف تسمسؿ 
رئ إلى التوّقؼ ُمتأّماًل قبؿ أف ينتقؿ مف سطر إلى آخر في الجمؿ وتوالييا، وتدفع القا

زالة الغموض الُمحّفز عمى التأويؿ وتعدد القراءات. إف أصؿ  محاولة منو لمأل ىذا البياض وا 
كتابة الجممة في الموضع األوؿ ىو: )واخفض جناًحا لمف تيوى ومف بّرؾ(، إال أف ىذا 

مف النقاط التي شّكمت فراًغا أو ثغرة حالت دوف السياؽ قد ُقطع وُفصؿ بيف أجزائو بعدد 
اكتماؿ الجممة وتماميا. ويبدو ىذا األمر بمثابة استثارة واستفزاز لمقارئ الذي خّيب توّقعو 
رؤية ىذا الشكؿ المتقّطع في كتابة الجممة التي لـ تأِت مّتصمة كما ىو مستقر في ذىنو، 

ّقعات القارئ الُمسَبقة مف جية شكؿ الكتابة مّما يعني أف فضاء النص لـ يمتِؽ مع فضاء تو 
التي يألفيا. أما في الموضعيف الثاني والثالث فقد شّكمت النقاط في أواخر األسطر عدواًل عف 

استخداـ فاصمة العطؼ بيف فعمي األمر )أسَعد، وأسِعد( الذي جاء ثانييما معطوًفا عمى 
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ة المنقوطة )؛( بيف كممة: )أسِعد( األوؿ. كما تـ االستعاضة بالنقاط أيًضا عف الفاصم
والجممة التفسيرية التي تمتيا: "أسِعد../ فما سّر اليوى سّرؾ"، مّما تسبب في كسر توقع 

 القارئ ومعرفتو الُمسبقة بعالمات الترقيـ التي تـ العدوؿ عنيا إلى النقاط. 
انتظاره  ويواصؿ النص تحّديو لمقارئ عف طريؽ إضافة فراغ أو فجوة أخرى كسرت أفؽ 

وزادت الغموض مؤثرة بذلؾ عمى مسافة انتظار القارئ وىي المسافة الجمالية بيف أفؽ النص 
وأفؽ التمّقي التي يرى ياوس في تباعدىا وتقاربيا تأثيًرا عمى قيمة العمؿ األدبي؛ فكمما زاد 

رب األفقاف التباعد بيف أفؽ العمؿ األدبي وبيف األفؽ السائد كاف العمؿ أكثر قيمة، وكمما تقا
قّمت قيمتو. ويتمّثؿ ىذا الفراغ في االنزياح الذي حدث في المعنى في قولو: "واخفض 

جناًحا../ لمف تيوى/ ومف بّرؾ"؛ فجممة )واخفض جناًحا( ُتحيؿ القارئ إلى قولو تعالى: 
وّقع ىذا "واخفْض ليما جناَح الُذؿِّ مف الرحمِة وُقْؿ ربِّ ارحميما كما ربَّياني صغيرا"، إال أف ت

القارئ ُيكسر مرة أخرى حيف يصطدـ بالعبارتيف: "لمف تيوى/ ومف بّرؾ" المتيف جاءتا بعد 
النقاط. إف االقتباس القرآني السابؽ أتى في سياؽ الحديث عف وجوب بّر بالوالديف؛ فاألبناء 

لُمسبؽ ىـ مف يخفضوف ليما، مجاًزا، جناح الذؿ تقّرًبا ومحبة وبّرا بيما، وىذا ىو المعنى ا
الُمستقر في ذىف القارئ وىو ما يحممو أفؽ توّقعو، إال أف انزياح النص وعدولو عف ىذا 

المعنى قد خّيب توّقعاتو. ويظير ذلؾ في طمب خفض الجناح تحّبًبا وِبرِّا مف الطرؼ المقابؿ 
الذي ينالو ىذا الحب والبر ال مف الطرؼ الذي يجب أف يبذلو أو يقّدمو؛ بمعنى اخفض 

ؾ لمف تيواه ولمف يبّرؾ، وفي ىذا انزياح عف المعنى األصمي. إف الفراغات التي جناح
تضمنيا النص تُفاجئ القّراء وتستفزىـ وتفتح الباب أماـ التأويالت والقراءات المتعددة، 

وبالتالي فإف احتماؿ تبني القراءة السابقة مف قبؿ قارئ ُمتخّصص أو خبير ُيقابمو احتماؿ 
عادي غير ُمتأمِّؿ يثيره النص سمًبا حيف يتعّذر عميو الوصوؿ إلى قيمتو  آخر يتبناه قارئ

 الجمالية.
 ما يرد في قصيدة عبد الرحمف موكمي )أنا؟( التي يقوؿ فييا:ومف ذلؾ أيًضا  

 أنا عبد الرحمن......................
 14أْكحُل، والعيوُن منارٌة.
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 وقولو في قصيدة قصيرة بعنواف )حّتى(:
ُن مؤونَتُه في ُلبِّيحتى ال  جنوُن ُيخزِّ

................................................ 
 عّل النساء ينهْبن قمبي .......

 15في رحمِة . . . الشتاِء، والصيف.
يعرض النموذجاف السابقاف طريقة في كتابة القصيدة تسمط الضوء عمى عمميتي إنتاج وتمّقي 

ؽ التقميدي المألوؼ في الكتابة ويدعو بصر المتمّقي إلى ىذا الشكؿ الذي يخرج عف النس
التنّقؿ بيف أجزاء القصيدة التي ُفصمت عف بعضيا بواسطة نقاط متتابعة وُممتّدة عمى بياض 
الورؽ. في النموذج األوؿ: ابتدأ النص بما ُيشبو بطاقة تعريؼ مكّونة مف كممتيف: "أنا عبد 

ط التي ُتمّثؿ فراًغا ممتًدا فصؿ تسمسؿ أجزاء الكالـ الرحمف"، تالىما فاصؿ طويؿ مف النقا
ُمحدثًا بذلؾ أثًرا في الشكؿ والمعنى مًعا. ىذا الفراغ يكسر ُأفؽ توّقع القارئ لمخالفتو شكؿ 
الكتابة التقميدي، مّما سيدفعو إلى القياـ بدور ميـ في إعادة إنتاج المعنى عف طريؽ مؿء 

 اًما عف المغة المكتوبة.الفجوة التي تـ االستغناء فييا تم
إف خيارات استكماؿ بيانات البطاقة التعريفية التي ُافتتح بيا النص مفتوحة أماـ توّقعات  

القّراء واجتياداتيـ المختمفة، أو بمعنى آخر إف الفراغ الذي أحدثو كسر الشكؿ التقميدي في 
حتًما نظًرا لتعدد واختالؼ  الكتابة ُيعد دعوة لمقّراء لممئو بتأويالت ستكوف متعددة ومختمفة

قدراتيـ ومرجعيات القراء األدبية والثقافية وسواىا. ومف أمثمة تمؾ المحاوالت ما ُيمكف أف 
يأتي عمى النحو التالي: )أنا عبد الرحمف موكمي( عمى اعتبار أف كممة )عبد الرحمف( ىي 

إف مف ال يعرؼ ذلؾ االسـ األوؿ لمشاعر، و )موكمي( ىو لقبو المعروؼ عند القّراء، بؿ 
سيتوصؿ إليو بمجّرد قراءة اسـ الشاعر المدّوف عمى غالؼ الديواف، وقد يمأل قارئ آخر ىذا 

الفراغ عمى النحو التالي: )أنا عبد الرحمف الشاعر( مستندا في ذلؾ عمى كوف المؤلؼ 
نابت  شاعرا، وعمى أف ما يقرأه ىو ديواف شعر، في محاولة مف القراءتيف لسد الفراغ الذي

فيو النقاط عف المغة المكتوبة. وفي محاولة ُمغايرة لما سبؽ، قد يمأله قارئ آخر عمى ىذا 
النحو: )أنا عبد الرحمف الُمبِصر الذي يرى عف ُبعد( ُمستنًدا في ذلؾ عمى معطيات النص 

كرة وما تقولو عبارة: "أكحُؿ، والعيوُف منارة" التي جاءت بعد النقاط، وُمستقًيا تأويمو مف ف
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عالقة الكحؿ بجالء البصر تبًعا لممقوالت الموروثة. فجالء بصر العيوف )الكحيمة(، كما 
صّورىا النص، جعميا كالمنارة المرتفعة التي تمنح الرائي قدرة كبيرة عمى رؤية األشياء عف 

بعد، وبيذا التشبيو يتضح المعنى المقصود وىو أف صاحب ىذه العيوف )الذات الشاعرة/عبد 
ف( ثاقب الرؤية ونافذ البصر والبصيرة. وىكذا ستستمر محاوالت التأويؿ إلى أف تصؿ الرحم

إلى عدد غير محدود وقابؿ لمزيادة مع كؿ قراءة جديدة  التي قد تتشابو أو تختمؼ القراءات
نتاج النص.  ُتعيد تركيب المعنى وا 

أو شيفرات متتالية؛ وفي النموذج الثاني )قصيدة حّتى( ُيفاجئ النص قارئو بثالثة فراغات 
منيا ما جاء بيف األسطر، ومنيا ما جاء في نياية السطر الواحد، ومنيا ما جاء بيف 

 الكممات، ويظير الفراغ األوؿ في قولو:
 "حتى الجنوف يخّزف مؤونتو في قمبي
".................................. 

القارئ وتدفعو إلى تعديؿ االنزياح إف مجموعة النقاط المتتالية، في الشاىد السابؽ، تُفاجئ  
رّبما الذي استفّزه وقطع تسمسؿ القراءة عف طريؽ مؿء المساحة الفارغة بمغة مكتوبة، أو 

في الحالتيف قارئ إيجابي يحاور النص تركيا كما ىي والحكـ بعدـ حاجة النص إلييا. وىو 
تيا بما سبؽ وما سيأتي مف وُيفّكر فيما يمكف أف تقولو ىذه الفجوة الفنّية المقصودة وعالق

أجزاء، وال يكتفي بمجرد تمّقيو كرسالة ال دور لو فييا سوى تمّقي الخبر أو المعمومة. وينطبؽ 
 ذلؾ أيًضا عمى الفراغ الثاني الموجود في نياية السطر، في قولو:

 "عّؿ النساء ينيبف قمبي......."
راغ الجديد الذي أتى بعد كممة تستمر في ىذا الجزء مف النص محاوالت تأويؿ القارئ لمف

"قمبي"، كما تستمر المسافة بيف أفؽ المتمقي وبيف أفؽ النص تباعًدا بازدياد الغموض مع 
ثغرة جديدة جاءت في ىيئة نقاط فصمت بيف عبارات السطر الواحد، في قولو في السطر 

 التالي:
 "في رحمة... الشتاء والصيؼ".

ضمني القابع في ذىف المؤلؼ قد رافقو قبؿ وأثناء عممية يظير، في ىذا الشاىد، أف القارئ ال
 حاؽ عبارة "الشتاء والصيؼ" بعبارة "في رحمة" بعد الفراغ الذي فصؿ بينيما دليؿإلالتأليؼ؛ ف
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عمى أف النص/موضوع القراءة قد تناّص وتفاعؿ مع النصوص القبمّية التي سبؽ أف قرأىا 
ة الشتاء والصيؼ( ُتحيؿ إلى قولو تعالى: "إليالؼ فجممة )رحم المؤلؼ وقّراؤه عمى حد سواء.

قريش إيالفيـ رحمة الشتاء والصيؼ"، كما أنيا وردت أيًضا في المصادر التاريخية التي 
تذكر أف قبيمة قريش كانت ُتجّيز رحمتيف تجاريتيف كؿ عاـ شتاًء إلى اليمف، وصيًفا إلى 

لمكّوف الديني والتاريخي الذي يشترؾ فيو الشاـ، وبالتالي فإف ىذه الرحمة ُتمّثؿ جزًء مف ا
ينفذ إلى ذاكرتنا أو يتغمغؿ فييا ويدخؿ المؤلؼ والقارئ مًعا. فكؿ ما نقرأه، كما يقوؿ آيزر، 

   ٙٔ.إلييا ويتـ تمخيصو ىناؾ، وقد يستعاد فيما بعد ويكوف في مواجية خمفيات مختمفة
وأوجد منطقة توّتر قطعت التواصؿ  إف الفصؿ بيف العبارتيف السابقتيف بنقاط أحدث مفاجأة،

بيف النص وقارئو، وحالت دوف التقاء أفقييما كشيفرة لف يتـ االنسجاـ والتوازف في القراءة إال 
أف معطيات النص أو منطقة التحديد المممؤة بالمغة المكتوبة ممّثمة بالعبارتيف: "في  بفّكيا. إال

الشيفرة أو منطقة الالتحديد أو الفراغ رحمة"، و "الشتاء والصيؼ" قد أسيمت في فؾ ىذه 
. وسعًيا إلى بناء المعنى الشامؿ لمنص سيعود الذي ُاستعيض فيو بالنقاط عف المغة المكتوبة

القارئ مرة أخرى إلى تأمُّؿ أجزائو السابقة ليربط بيف الماضي والحاضر منيا عبر آلّية القراءة 
تدفع القارئ إلى إعادة تأمؿ النص وربط أجزائو الجّوالة كما يصفيا )آيزر(، وىي القراءة التي 

التوقعات، تبًعا لػ)آيزر(، عمى بعضيا البعض وتنتيؾ الالحقة بأجزائو السابقة. وىكذا تتعّدى 
بعضيا البعض داخؿ األسموب أو النص الذي تقـو بتعديمو؛ فكؿ جممة مف ىذه الجمؿ 

تغييره تماما بواسطة جمؿ أخرى ناجحة المتعّمدة والمترابطة تفتح فضاًء خاًصا تـ تعديمو أو 
وموفقة. وفي حيف تثير ىذه التوقعات اإلعجاب بما يمكف أف يأتي؛ فإف التعديؿ الالحؽ 

 ٚٔالذي ستحدثو سيكوف لو أيضا تأثير بأثر رجعي فيما تمت قراءتو بالفعؿ.
مكف معطى يُ  "الشتاء والصيف"و  "في رحمة"في ىذا الجزء مف النص، توّفر العبارتاف:  

الوصوؿ في ضوئو إلى عدد مف القراءات التي تمأل الفراغ؛ منيا تأويؿ )الرحمة( في النص، 
بأنيا )رحمة ُتشابو أو ُتماثؿ رحمة الشتاء والصيؼ( الواردة في النصيف القرآني والتاريخي، أو 
 أنيا، حسب تأويؿ آخر )رحمة ال ُتشابو، وال ُتماثؿ، بؿ تختمؼ عف رحمة الشتاء والصيؼ(.
وحسب التأويؿ األوؿ ُيمكف أف ُتمأل باقي الفراغات وُيعاد بناء المعنى الشامؿ ألجزاء 
االستشياد السابؽ عمى النحو التالي: إف ىذا المجنوف العاشؽ الذي ُشّبو عقمو في النص، 
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، يأمؿ أف تحبو "حتى الجنون ُيخّزن مؤونته في ُلّبي"مجاًزا، بمخزف أو مستودع لمجنوف: 
. وىذا دليؿ عمى خمو قمبو مف الحب "عّل النساء ينهبن قمبي"طؼ قمبو خطفا: النساء وتخ

مّما يجعمو غير مستقر ومرتحؿ أبدا في رحمة ُتشبو رحمة الشتاء والصيؼ التجارية المعروفة 
بحثًا عّمف ينيب ىذا القمب كما كانت القوافؿ التجارية تُنيب قديًما. إال أف في ارتباط بحث 

نوف عف الحب بالقوافؿ التجارية ما يشير إلى أف ما يبحث عنو ىو نوع ىذا العاشؽ المج
غير ثابت أو جاد مف الحب، ويؤكد ذلؾ أنو ال يبحث عف امرأة واحدة فقط، بؿ عف )نساء( 
يسرقف قمبو. أّما إف ُممئت ىذه الفراغات بحسب التأويؿ الثاني، الذي ُأشير إليو أعاله؛ فإف 

 ا عّما سبؽ. القراءة ستأتي مختمفة تمامً 
 ومف الشواىد أيًضا قصيدة )مرآتاف لنير واحد..( لمحمد إبراىيـ يعقوب، التي يقوؿ فييا:

 "قال: استدرُت فمم أجد ظالِّ سواك..
 فقمُت: أعمُم، وانتظرُت فمم أجد أحدًا سواَي،

 فقمُت في نفسي كالمًا.
..................................... 

..................................... 

 18قال: أعرُف ما تقول".
ينتيي عنواف ىذا النص وأغمب نيايات أسطره بنقاط، باإلضافة إلى أف النقاط قد ُاستخدمت 
فيو لمفصؿ بيف األسطر كما يظير أعاله؛ حيث جيء بسطريف مف النقاط المتتالية بعد جممة 

القّراء لمأل الفراغ بما لـ يقمو "فقمت في نفسي كالًما" عمى نحو يفتح األفؽ أماـ توّقعات 
النص. ولئف خّيب ىذا الفراغ أفؽ توقُّع القّراء العادييف غير المتأمميف واآلخريف غير 
الُمختّصيف؛ فإف القارئ الضمني أو االفتراضي القابع في ذىف المؤلؼ أثناء التأليؼ يراىف 

وىذا ما أّكدتو عبارة: عمى قدرة القارئ الخبير عمى كشؼ ما ُحجب وصواًل إلى المعنى. 
"قاؿ: أعرؼ ما تقوؿ" التي تمت منطقة الفراغ في إشارة مف النص إلى أف القارئ الخبير قد 
عرؼ الكالـ الذي حجبو النص ولـ يقمو؛ أي أف تأويمو سيوصمو إلى إدراؾ المعنى. عمًما 
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ب التي بأف استخداـ النقاط وعالمات التعجب سمة ُممفتة في قصائد محمد إبراىيـ يعقو 
 ٜٔينتيي العديد منيا بعالمة تعّجب واحدة أو بعالمتيف في نياية السطر األخير.

ومف أمثمة استخداـ النقاط أيًضا، ما يظير في عنواف ديواف عمي الدميني )... مثمما نفتح 
الذي يبدأ بفجوة فنّية مقصودة مكّونة مف ثالث نقاط متتالية، تأتي بعدىا جممة:  ٕٓالباب(

" عمى نحو يثير القارئ ويدفعو إلى محاورة النص وفؾ مغاليقو منذ العتبة ح البابمثمما نفت"
األولى/عتبة العنواف. ىذا النوع مف العناويف الغامضة يقـو عمى تضميؿ القارئ وكسر أفؽ 

تمّقيو وال ُيفضي بحمولتو الداللية إال لقارئ خبير قادر عمى استجالء غموضو. وىذا ما تتبّناه 
دبية المعاصرة التي ترى أف العنواف يزداد قيمة كمما ابتعد عف البوح بما يقولو النصوص األ

النص؛ فعناويف األعماؿ األدبية ليست عناويف مراسالت بريدية يجب أف تكوف عمى قدر 
 كبير مف الدّقة والوضوح لكيال تضؿ الرسائؿ طريقيا الصحيح.

ُيسيـ في فؾ شيفرة  مثمما نفتح الباب""إف المعنى الذي ُتمّوح بو بؤرة التحديد أو عبارة 
العنواف ودفع التأويؿ باّتجاه فكرة مفادىا أف فتح القّراء لصفحة غالؼ ىذا الديواف لبدأ القراءة 

والتنّقؿ بيف صفحاتو ُيماثؿ حالة فتح باب البيت أو الحجرة أو غيره؛ فالديواف ىو البيت، 
إف أفؽ التوّقع الخاص بكؿ قارئ مف القراء وغالفو الذي يحمؿ عنوانو ىو الباب. وبالتالي ف

سُيسيـ في فيـ ما سيؤدي إليو، مجاًزا، فتح غالؼ/باب ىذا الديواف تبًعا لتنّوع خبرات القراء 
المبنية عمى تجاربيـ في فتح أبواب البيوت أو الحجرات أو سواىا. فيذه األبواب قد تُفتح 

و مثاًل، أو تُفتح بحذر حيف ال يعرؼ مف بفرح حيف يتوّقع مف يفتح الباب لقاء أىمو وأحبت
يفتح الباب ما سيواجيو مف خطر أو أذى بالداخؿ، أو تُفتح بتعب كحاؿ مف يعود إلى منزلو 

بعد سفر طويؿ أو بعد يـو شاؽ مف العمؿ. وقد تُفتح باىتماـ أو بعدـ اىتماـ، وبشوؽ أو 
ستصؿ إلى عدد غير محدد بخوؼ أو بحزف أو بأمؿ أو غير ذلؾ مف توقعات القّراء التي 

وقد تتشابو أو تختمؼ مع كؿ قراءة جديدة. وىكذا ىو حاؿ مف يفتح غالؼ ىذا الديواف لقراءة 
صفحاتو التي تحمؿ رؤى وأفكار متعددة؛ قد تفرحو، وقد ُتحزنو، وقد تصدمو وُتخّيب توقعاتو، 

رفة المختبئة، وغير ذلؾ مّما ىو كفيؿ بأف ُيضاعؼ أو ُينقص مف فضولو ونيمو إلى المع
مجاًزا، خمؼ األبواب، تمؾ المعرفة التي يتـ تحصيميا عند فتح بابيا: "مثمما نفتح الباب". 
وتوجد الكثير مف األمثمة عمى استخداـ النقاط، في أواخر أسطر القصيدة، أو في بداية 
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ة األسطر، أو بيف الكممات والعبارات في دواويف الشعراء والشاعرات لمف يرغب في العود
 ٕٔإلييا.

ومف الشواىد التي تتعمؽ بعناويف القصائد أيًضا، قصيدة فاطمة القرني التي جاء عنوانيا 
، وقصيدة محمد الصفراني التي تحمؿ العنواف ٕٕ؟!( - - - - -عمى النحو التالي: )
وتستخدـ كمتا القصيدتيف ذات التكنيؾ في اعتمادىما عمى استبداؿ  ٖٕالتالي: )! ! ! !(.

كممات بعالمات التعجب عند الصفراني، وبعالمات التعجب واالستفياـ باإلضافة الحروؼ وال
إلى الخط الممتد المتقطع عند القرني. ىذه الرموز أو التشكيالت البصرية التي نابت عف 

تجذب أبصار وجود المغة المكتوبة ُتشرؾ حاسة البصر في بناء المعنى وفؾ مغاليقو؛ حيث 
وص تحت تأثير مفاجأة تستفّزىـ وتثير دىشتيـ وفضوليـ وتقودىـ القّراء وتشّدىـ إلى النص

ويتـ ذلؾ عبر توّقعاتيـ المتعّددة التي قد تتبّنى حالة استفسار وتعّجب  إلى ّسد فراغ النص.
المؤلفيف أنفسيـ مف الموضوع الذي تطرحو القصائد، أو حيرتيـ في اختيار عناويف مناسبة 

ستفياـ والتعّجب ما بيف األسطر وفي نياياتيا أو في ليا. وقد كثر استخداـ عالمات اال
نيايات القصائد لدى الشعراء السعودييف المعاصريف، ومف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 

لزكي الصدير، وديواف )لسبب ال يعرفو( لعبد الرحمف الشيري،  ٕٗما ورد في ديواف )حانة(
 وديواف )شيقة باب( لميا النيدي.

أيًضا ترؾ مساحات واسعة وفارغة تماًما بيف أسطر القصيدة، ومثالو ويدخؿ ضمف ذلؾ 
 ، وذلؾ عمى النحو الذي توضحو الصورة المرفقة التالية:ٕ٘قصيدة عيد الحجيمي: )أسئمة(
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يقع الشاىد السابؽ في صفحة كاممة مف صفحات الديواف ُكتبت أعالىا عبارة: "لماذا 
تماًما فصمت بيف ىذه العبارة واألخرى التي جاءت  المدينة"، ثـ ُتركت مسافة بصرية فارغة

. إف المساحة البيضاء الفارغة مف الكتابة التي "لماذا لماذا حزينة؟!"في آخر الصفحة: 
ُتمّثؿ مسافة انتظار ُتحّفز القارئ لتوّقع اإلجابة،  "لماذا المدينة؟"أعقب السؤاؿ االفتتاحي: 

جاءت مخّيبة آلمالو وُمحبطة النتظاره؛ حيث ولكف إجابة النص التي تمت منطقة البياض 
. فضاًل عف تضاعؼ خيبة أممو نتيجة تكرار "لماذا لماذا حزينة؟!"اصطدـ بسؤاؿ آخر: 

السؤاؿ االستفيامي "لماذا" مّرتيف ال مرة واحدة، ووجود عالمة تعّجب إلى جانب عالمة 
لقارئ الذي تـّ التغرير االستفياـ. األمر الذي يسّد الطريؽ عمى نحو ُمحكـ أماـ ىذا ا

 بتوّقعاتو في الحصوؿ عمى إجابة بعد انتظار.
إف خيانة القارئ، ىنا، ومفاجأتو بما خالؼ توقعاتو ُتحقؽ لو متعة ذىنية ألنو سيعيد التفكير  

بطريقة جديدة لموصوؿ إلى النص عبر منفذ آخر غير الذي ُأغمؽ أمامو، وىنا تكمف المفارقة 
إليو )آيزر( في حديثو عف خيانة توّقعات القّراء. حيث ُيجادؿ بأف  أو التناقض الذي أشار

أكثر المتع التي نشعر بيا مرّدىا إلى عنصر المفاجأة وتخييب توقعاتنا والتغرير بيا 
وخيانتيا، وفي ىذا تناقض أو مفارقة يكمف حميا في التمييز بيف األثر الذي تصنعو تجربة 

ة اإلحباط أو خيبة األمؿ في القارئ. موضًحا أف خيبة المفاجأة، واألثر الذي تصنعو تجرب
األمؿ تؤدي إلى حجب وىز نشاط القارئ الذىني واختاللو، وتحث القارئ عمى إعادة توجيو 

نشاطو بطريقة جديدة ليتمّكف مف اليرب مف الطريؽ المسدود، وبذلؾ ييجر الموضوع 
أي  ٕٙاألولى غير واضحة المعالـ. الُمحِبط الذي يواجيو ويعود بنشاطو الذىني إلى المرحمة

يعود مف جديد إلى المرّبع األوؿ أو نقطة البداية في حواره مع النص بعد أف يكوف قد قطع 
عادة إنتاجو.  يتسبب في فعنصر المفاجأة، كما يضيؼ )آيزر(، شوًطا في عممية فيمو وا 

المجوء إلى التدقيؽ توّقؼ مؤقت لممرحمة االستكشافية مف التجربة، أثناء عممية القراءة، و 
اصطدـ القارئ، ىنا، بمفاجأة ىّزت توقعاتو وأوصمت نشاطو الذىني لقد  ٕٚوالتأّمؿ المكّثؼ.

إلى طريؽ مغمؽ لـ يصؿ معو إلى إجابة واضحة يتـ بيا المعنى، إال أف كممة "حزينة" وما 
جاءت في أحدثتو مف أثر في ذىنو ستدفعو إلى إعادة التفكير مف جديد. فيذه الكممة التي 
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عماؿ الخياؿ لمكشؼ عف أسباب  سياؽ التساؤؿ الثاني ستقوده إلى إعادة التدقيؽ والتأمُّؿ وا 
 الحزف الذي تعيشو، مجاًزا، ىذه المدينة المقصودة وصواًل إلى مأل الفراغات وتحقُّؽ النص. 

 
شكؿ كتابة أحرؼ الكممات عمى نحو متفّرؽ في ىيئة تكويف فّني يربط الويتبع ذلؾ أيًضا: 

بالمعنى، وُيثير متعة التذوؽ الجمالي لدى القّراء، وليس ضمف أسطر ممتدة أفقّيا كما ىو 
مألوؼ. ومف أمثمة ذلؾ ما ورد في قصيدة )أرؽ( لمحمد الصفراني كما ىو موّضح في 

 ٕٛالشكؿ المرفؽ التالي:

 
 
 

فيو أحرؼ ُكتبت عبارة "وريش الحماـ" في الشاىد السابؽ عمى نحو تشكيمي فّني ُفّكت 
الكممات ثـ ُصّفت عمى الورؽ في تكويف ُيشبو صورة طائر يفرد جناحيو في اليواء وكأنو في 
وضع الطيراف. وفي حيف ُكتبت كممتا "الخفافيش"، و"العنكبوت" بطريقة الكتابة المألوفة، فقد 

ُفّكت أحرؼ كممة "الحماـ" وجاءت داخؿ التشكيؿ المرسـو عمى بياض الورؽ. مّما يمفت 
نظر القارئ إلييا ويشير إلى أىميتيا في النص، في الوقت الذي يصرفو فيو عف تأمؿ 
الكممتيف السابقتيف لمتقميؿ مف أىميتيما وأثرىما. إف التكويف الفني الكتابي لشكؿ طائر 
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)الحماـ( ُيمّثؿ شيفرة تقترح عمى القارئ نوًعا مف التمّقي البصري الذي يعتمد باألساس عمى 
التأّمؿ. وبالرغـ مف أف النص الُمشّفر يقترح عمى القارئ طريقة التمّقي فيو ال الُمشاىدة و 

يتحقؽ، أصاًل، إال بوجود قارئ يفؾ شيفرتو متجاوًزا مرحمة إنتاج المعنى إلى مرحمة تحقيؽ 
بعيًدا عف المستوى األولي في القراءة الذي يقؼ عند حدود تفسير مادة النص  المتعة الجمالية

سموبية. وبالتالي فإف قارئ ىذا النص سيبحث عف جمالياتو داخؿ الشيفرات التي المغوية واأل
يتضمنيا بوصفو موضوًعا فنيِّا باألساس، وىذا ما سيدفعو إلى تجاوز حدود تفسير مادة 

النص المغوية إلى البحث في داللة الصورة المرسومة أمامو بواسطة المغة لطائر حماـ يفرد 
يـ صوب بياض الورؽ عمى نحو يشير إلى االنطالؽ والتحميؽ جناحيو المّتجييف كالس

 واالنعتاؽ بعيًدا.
إف النـو الذي ُيعادؿ، في النص، القيد واالستكانة وتعطيؿ الوعي ُيقابمو صحو يرمز إلى 

. وبالرغـ مف أف ىذا الصحو أو الوعي "وفي عيني الصحو"االنطالؽ والوعي واليقظة: 
تحّققو مف الخوؼ والضرر والوىف الذي ُرمز لو في النص ُممتبس بما ُيناقضو وُيعّطؿ 

بالخفافيش والعنكبوت، إال أنو يتحقؽ بالرغـ مف ىذه العوائؽ. لقد جاء التحّقؽ واالنطالؽ في 
النص في ىيئة طائر حماـ في وضع الطيراف وىذا ما أوحى بو التشكيؿ البصري الذي ُكتبت 

ف كتابة كممتي )الخفافيش( و )العنكبوت( بالطريقة بو عبارة "ريش الحماـ". وفي المقابؿ؛ فإ
المألوفة صرؼ عنيما بصر المتمقي، في إشارة مف النص إلى التقميؿ مف أثرىما في الحيمولة 

دوف تحّقؽ االنعتاؽ واالنطالؽ بعيًدا. وبيذا يكوف تخييب توّقع القارئ بواسطة شكؿ 
، كما يذكر )آيزر(، ي النص الذي يحتاجالكتابة/الفراغ المفاجئ قد دفعو إلى إعماؿ خيالو ف

إلى مخيمة القارئ التي ُتشّكؿ تفاعؿ التنبؤات التي تترابط في ىيكؿ العمؿ بواسطة تسمسؿ 
الجمؿ، ألف الجمؿ التي يكتبيا الفرد ال تعمؿ مع بعضيا لتضيء ما سيأتي مف الكالـ 

  ٜٕولكنيا أيضا تصوغ توقُّع في ىذا الصدد.
ا ورد في قصيدة إبراىيـ زولي )ليب مف فجور( كما ىو موّضح في ومف مثؿ ذلؾ أيًضا م 

 ٖٓالشكؿ المرفؽ التالي:
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يكثر في ديواف زولي )تأخذه مف يديو النيارات( ومنو ىذه القصيدة استخداـ سطريف مف 
النقاط الممتدة التي تفصؿ بيف أجزاء القصيدة، حتى يكاد ذلؾ أف يكوف سمة مف سمات 

تنشغؿ بو ىذه الجزئية ىو طريقة كتابة الكممات في ىيئة تشكيؿ ُيخالؼ  الديواف، إال أف ما
الشكؿ المألوؼ في الكتابة، كما يتضح في كتابة كممة )شنقوه(. لقد ُكتبت ىذه الكممة بعد فؾ 

حروفيا عمى نحو عمودي ال أفقي، وكأنيا بذلؾ تتدّلى نزواًل إلى األسفؿ فيما ُيشبو شكؿ 
الذي تتدّلى جثتو مف أعمى في إشارة واضحة إلى حالة التدّلي الشخص المشنوؽ المعّمؽ 

واليبوط وىذا ما أّداه شكؿ رسـ الكممة أو كتابتيا عمى ىذا النحو. وأتت كممة )شنقوه( مكررة 
مرتيف إذ ُكتبت في األولى بالطريقة المعتادة، بينما ُكتبت في الثانية عمى ىذا النحو التشكيمي 

ى وقّربو إلى ذىف المتمّقي، في حيف أنو فاجأه، في الوقت ذاتو، بيذا البصري الذي أّكد المعن
 الفراغ الذي يمّثمو الخروج عّما يعرفو وما يحممو أفؽ انتظاره مف توّقع لشكؿ الكتابة المألوؼ.

 
ويتبع ما سبؽ مف تجارب الخروج بالقصيدة المكتوبة إلى الطور البصري أو الُمشاَىد الكتابة 

ابي داخؿ القصيدة الواحدة مع رسـ تشكيالت بواسطة أدوات الترقيـ، بأكثر مف شكؿ كت
االستعانة بالرسومات والخطوط إلكترونية متعددة األشكاؿ التي يرسميا جياز الكمبيوتر، و 

المزاوجة بيف الشعر والفنوف البصرية المختمفة مف مثؿ الرسومات المصاحبة إلى جانب 
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دة محمد حبيبي )عادة(، وذلؾ تبًعا لمصورة المرفقة فيما لمقصائد. ومف أمثمة النوع األوؿ قصي
 ٖٔيمي:

 
إف شكؿ كتابة القصيدة أعاله ُيمّثؿ صدمة تخيب معيا توقعات المتمقي الذي ألؼ كتابة 

القصيدة في ىيئة أسطر أفقّية ال تنفصؿ فييا الكممات عف بعضيا البعض بؿ تأتي متسمسمة 
النسؽ. إال أف مجموعة مف الكممات قد ُفصمت عمى نحو يكّوف جمؿ ُمتراتبة عمى ذات 

أعاله عف سياقيا التسمسمي في الكتابة؛ فأتت منفردة متتابعة في الجزء األيسر مف الصفحة، 
وكؿ كممة مف ىذه الكممات ُمسّورة بفاصمتيف إحداىما في بدايتيا واألخرى في نيايتيا، وكأف 

تبت في الجانب األيمف مف الصفحة. في ىذه الفواصؿ تعزؿ الكممة عف سياؽ الجممة التي كُ 
حيف أف كؿ كممة مف الكممات: )تقطع، جدار، كؿ شيء، خدر، كالب، رشؽ، رجالؾ( 
ُتشّكؿ بداية الجممة في السطر التالي المكتوب عمى يميف الصفحة وليس في السطر ذاتو 

 الذي تقع فيو، وىذه طريقة تخالؼ تماًما شكؿ الكتابة المعتاد.
عمى نحو مائؿ بعد  "منسرٌب لمدرج، نفُس خطاك الثمان"؛ فقد ُكتبت عبارة: مف جية أخرى 

أف ُفصمت كمماتيا عف بعضيا البعض في مواكبة مف شكؿ الكتابة لممعنى المراد مف ترّنح 
"الكممات ترّنحها بعصي الكالم/ نثاُر حروف الكممات وتناثر الحروؼ المكتوبة عمى الورؽ: 

. فيذه الكممات التي تحمؿ معانييا ما يستعصي عسفتها الرطوبة"تكّز ابتراًدا/ عمى ورقة 
قولو والبوح بو تبًعا لمنص ُتشبو، مجاًزا، في شكؿ كتابتيا المائؿ نزواًل إلى أسفؿ وتناثرىا عمى 

. لتأتي "منسرٌب لمدرج، نفُس خطاَك الثمان"الورؽ ُخطى شخص يترّنح أثناء ىبوطو الدرج: 
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: أخيًرا حالة وصوؿ الشخص،  الذي صّوره النص ييبط الدرج مترّنًحا، إلى السرير بغية النـو
، مع االلتفات إلى شكؿ كتابة ىذه العبارة عمى نحو يمّوح بالمعنى "سرير تناطحه وتنام.."

ويقّربو مف خياؿ المتمّقي. حيث ُكتبت عمى نحو ممتد عمى بياض الورؽ فيما ُيشبو شكؿ 
شكؿ األحرؼ بالطريقة المعروفة أثناء الكتابة السرير الممتد، وذلؾ عف طريؽ إطالة 

باستخداـ جياز الكمبيوتر، كما ىو موضح في الصورة أعاله. وىكذا فإف مخالفة شكؿ 
الكتابة المألوؼ بواسطة أكثر مف طريقة في ىذا النص ُتمّثؿ فجوة أو شيفرة لف يتحقؽ النص 

نتاج النص في كؿ مرة ويمتقي أفقو بأفؽ توّقع قارئو دوف فّكيا؛ مّما سُيعيد تر  كيب المعنى وا 
 تبًعا لتعدد تأويالت القّراء. 

 
 الخاتمة والنتائج:

إف األساليب السابقة في كتابة القصيدة تمثؿ تجارب فنّية في عرض الشعر المكتوب عمى 
لى تطوير كتابة الشعر العربي المعاصر  الورؽ تسعى إلى خدمة معاني النصوص، وا 

وح العصر؛ فيي نصوص ُتشرؾ القارئ وليس المستمع في بأسموب حديث يتناسب مع ر 
كما أف عممية التمّقي كما كاف يحدث قديمًا فيما يتعمؽ بمشاركة القارئ في توقُّع القافية. 

التفاعؿ الذي يطاؿ عمميتي إنتاج وتمّقي ىذه النصوص عمى حد سواء ىو الذي يجعميا 
كما يدؿ عمى أف نوعّية التأليؼ تخمؽ مفتوحة األفؽ صوب التوقعات التي تمأل فضاءاتيا، 

لقد فرض ىذا النوع مف اإلنتاج الشعري  نوعّية خاصة مف القراءة أو مف القّراء، والعكس.
نوًعا مف التمّقي ذي سمات خاصة؛ فالتمقي ىنا ال يمكف أف يكوف إال بصرًيا، ولو ألقيت ىذه 

ذلؾ ألف مف الصعوبة  النصوص مف خالؿ المنابر في جو استماع لما تـ تحّققيا. لو
بمكاف، بؿ ىو أمر مستحيؿ أف يتوقؼ شاعر ما أثناء قراءة مثؿ ىذا النوع مف القصائد 
مف لتنبيو جميور المستمعيف إلى وجود نقاط أو مساحات فارغة أو تشكيالت فنّية أو سواه. 

ندة عمى تُفاجئ القارئ التقميدي المحافظ وُتخّيب توقعاتو المستجية أخرى فإف ىذه النصوص 
خمال شكؿ الكتابة بالطريقة المألوفة التي اعتاد عمييا، فضاًل عف أف بعض القّراء قد يعّدىا 

 ومزلقا شعريا ييدؼ إلى تقويض تقاليد الكتابة في المغة العربية.
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فقد عكست أما أثر التكنولوجيا في ىذه القصائد فيظؿ ضمف المستوى الفني السطحي؛  
الكتابة مف التكنولوجيا الحديثة ممّثمة في جياز الكمبيوتر، ولكنيا لـ األمثمة السابقة استفادة 

تخرج عف ىذا المستوى األّولي إلى مستويات أكثر عمًقا في تعامؿ النص الشعري فنًيا 
وجمالًيا مع التكنولوجيا. مّما ال ُيدخؿ ىذه النصوص ضمف الشعر الرقمي التفاعمي، ولكنو ال 

ف العالـ اإللكتروني؛ ألف إنتاجيا قد تـ داخمو وعف طريقو. مف ُيخرجيا، في الوقت ذاتو، م
جية أخرى؛ فإف تمّقييا ُيمكف أف يتجاوز مجرد قراءتيا في الدواويف المطبوعة إلى قراءة نسخ 
منيا عبر شاشة الكمبيوتر أو الياتؼ الجواؿ، أو غيره مما يدخؿ ضمف العالـ اإللكتروني، 

عض النماذج الشعرية السابقة إلى نسخ منشورة في مواقع ومثالو أنو قد تمت العودة في ب
 إلكترونية.

تشكيالت بصرّية في كتابة القصيدة ورصفيا ويجدر القوؿ بأف كثرة وجود ما سبؽ ذكره مف  
في الدواويف الشعرية ُيعّد مؤشًرا عمى أف نوعّية استجابة القّراء ليذه  عمى الورؽ وكثرة تكراره

النقدية التي تناولت تمؾ األساليب قد أّدت إلى تزايدىا وانتشارىا. النصوص ومنيا الدراسات 
مّما يدؿ عمى تأثير استجابة القارئ أو عممية التمقي، نوًعا وكمِّا، في عممية اإلبداع. وبطريقة 
عكسية؛ فقد رّبت ىذه النصوص، عف طريؽ تراكميا وازديادىا داخؿ المشيد الشعري، نوًعا 

يميا واالستمتاع بقراءتيا وصواًل إلى اليدؼ الجمالي. خاصة أف ىذا مف القّراء قادر عمى ف
النوع مف القصائد التي تعتمد في إنتاجيا عمى عالـ التكنولوجيا قد وافؽ وجود قّراء عصرّييف 

ينتموف إلى ذات العالـ، بؿ إنيـ يزدادوف يوًما بعد يـو كنتيجة طردّية لتطّور التكنولوجيا 
 تروني منيا تحديًدا.وازدىار الجانب اإللك

لقد تحّولت ىذه النصوص الشعرية المعاصرة بالقصيدة مف جّوىا السابؽ الذي يعتمد عمى 
االستماع إلى نصوص بصرية تعتمد عمى المشاىدة والتأمؿ في المقاـ األوؿ. وقد أّثرت ىذه 

جديًدا مف النصوص في القّراء/المتمّقيف وأّدت إلى تغيير أفؽ توّقعاتيـ. حيث أوجدت نوًعا 
المتمّقيف بأفؽ توقعات اختمؼ وتغّير نتيجة قراءة المزيد مف ىذه النصوص التي غّيرت 

وجّددت حصيمة مرجعياتيـ المغوية واألدبية والمعرفية. وعممت ىذه المرجعيات الجديدة عمى 
أفؽ توقعاتيـ السابقة ُمتبّنية بذلؾ نشوء فئة مف  -وفي بعض الحاالت عمى إزاحة-خمخمة 

 راء العصرييف الذيف يحمموف وعًيا جمالًيا جديًدا.الق



 مدحت صالح عبد الحليم محمدأ/  

 

 15 مجمة بحوث كمية اآلداب  

مف ناحية أخرى، فإنو ال يمكف الجـز بأف ىذه النصوص قد حصدت اليـو استجابة جميع 
أنواع القّراء، أو استطاعت تغيير أفؽ توقعاتيـ السابؽ، ودليمو وجود فئة مف القّراء مّمف ال 

ليـ أي متعة ذىنية. فضاًل عف أنيـ يروف  يستجيبوف ليا ألنيا عصّية عمى الفيـ وال ُتحقؽ
فييا غموًضا، وتشويًيا ونأًيا بيذا الجنس األدبي عف صورتو ومفيومو التقميدي الراسخ في 
األذىاف بحكـ الزمف؛ وذا ما تسبب في ىجرىـ ليا، بؿ رّبما في ىجر الشعر بسببيا. لقد 

ثة بالذائقة الشعرية لفئة مف اصطدـ ىذا النوع مف القصائد المنسوجة بالتكنولوجيا الحدي
القّراء، وخمخؿ وكسر ما كانوا يعتقدوف ثباتو شعرًيا، إال أف الممفت أف ضمف ىؤالء القّراء فئة 

ُعمرّية تنتمي إلى جيؿ التكنولوجيا الحديثة، وىذا ما يبدو ُمحّيًرا بعض الشيء. ولعّؿ مف 
مى الوصوؿ إلى القارئ األسباب التي تقؼ خمؼ ذلؾ ضعؼ ىذه النصوص وعدـ قدرتيا ع

الذي تحّدتو بيذا التغيير اليائؿ والمستمر لصورة ومفيـو القصيدة. كما ُيمكف إعادة ذلؾ إلى 
ضعؼ المرجعّية األدبية ليذه الفئة مف القّراء الذيف استقّر الشعر في أذىانيـ بصورتو التي 

ج الدراسّية. إلى جانب ألفوىا مف خالؿ قراءاتيـ الشعرية السابقة، أو تعّمموىا مف المناى
تأّثرىـ بما شاع تقديمو عبر المنابر اإلعالمية والثقافية المختمفة مف نماذج شعرية تقميدية 
اكتسبت ثباتيا وشيرتيا عبر الزمف حتى أصبحت في حكـ ما ال يجوز المساس بو بالرغـ 

 ؿ البشر الذيف أنتجوه.مف أنو ال يتعّدى كونو ُمنتًجا بشرًيا قاباًل لمتغيير والتطّور كما ىو حا
وأخيًرا، فإف مف يستمع جيًدا اليـو إلى نبض العصر في جميع المجاالت، سُيدرؾ أف )األدب 
الرقمي، أو اإللكتروني( ىو أدب المستقبؿ، الذي سيصعب إنتاجو دوف تطّور تكنولوجي 

اكبة ما ُيمّكف مف مواكبة العصر عمى جميع األصعدة ومنيا اإلنتاج األدبي. ويشمؿ ذلؾ مو 
ُأنتج مف ىذا األدب في الغرب، واألىـ مف ذلؾ ىو صياغة مصطمحاتنا العربية الخاصة 

 بيذا الحقؿ.
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