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بسم اهلل الرحمن الرحيم
ملخص البحث :
النص األدبي الذي يتواصل بو المبدعوف عبر تقنية الهواتف النقالػة وخخػص بالتحديػد
يتناوؿ البحث بالدراسة َّ

تقنيػػة الرسػػالل الن ػػية الػ ػ ( ) smsالتػػي بات ػ فػػي زمننػػا حاجػػة مقافيػػة ه يمكػػن تجاىلهػػا بحػػاؿ حيػػث جمع ػ

الدراسة عدداً من ن وص الهػاتف النقػاؿ لكبػار األدبػا فػي المملكػة العربيػة السػعودية مالشػاعر محمػد ال بيتػي

وعبػػد اهلل ال ػػيخاف وخحمػػد ،ػػراف وحسػػين النجمػػي والقػػاص ناصػػر الجاسػػم ورػػافر الجبيػػري و يػػرىم وىػػي
خسما لها حضورىا األدبي ومؤلفاتها الكتابية بيد خنهم تجاوبوا مع ع رىم وتواصلوا عبر ىذه التقنية بن وص

خمبتتهػػا الدراسػػة وومقتهػػا مػػن خػػالؿ مػػا يعػػرؼ بتفاصػػيل الرسػػالة وخخضػػعتها للعمػػل النقػػدي .والبحػػث يطػػرح ر يػػة
تبػرىن علػت تعدديػة م ػػادر التلقػي فػي زمػن التقنيػػة ممػا يجعػل النا،ػػد المهػتم يتنبػو إلػت تقػػري الػنص األدبػي فػػي

م ادره المتعددة.

يتناوؿ الف ل األوؿ من الدراسة جانب التشكيل الشعري والن ري لهذا الخطاب إذ يتواصل المبدعوف عبر

ىذه التقنية بألواف من اإلبداع شعرية تكتب علت اإليقاع التنارري والتفعيلة و ،يدة الن ر خون رية علػت خلػواف

مالق ػػة الق ػػيرة جػػداً والخػػايرة األدبيػػة ولعػػل مػػن الطبيعػػي بدايػػة خف تتحػػرؾ التجربػػة وفػ األنسػػاؽ اإلبداعيػػة
المعهػػودة بيػػد خف ىػػذه التقنيػػة تلقػػي بصاللهػػا علػػت صػػناعة الػػنص وتوجيهػػو وت ػػب و بسػػمات خاصػػة تجعػػل منهػػا
خطابا تسعت الدراسة إلت مشف سماتو .

خما الف ل ال ػاني فيتحػدث عػن األنمػال التكوينيػة لخطػاب ال ػ smsاإلبػداعي حيػث ف ػل فيهػا الدراسػة

ودعمتهػػا بالشػػواىد اإلبداعيػػة ومػػن خم لػػة ىػػذه األنمػػال :الػػنما المتفػػرع والػػنما المػػرتبا ونما المناسػػبات

والنما اه،تباسي ونما الرسالل التجارية  .ويتناوؿ الف ػل ال الػث الحػديث عػن بعػل المصػاىر األسػلوبية فػي
الخطاب .

والبحػػث يسػػعت فػػي عمومػػو إلػػت مقاربػػة نقديػػة تتمػػاس مػػع حرمػػة الػػنص اإلبػػداعي ومجاهتػػو التقنيػػة المتعػػددة

لكشفها وتقديمها للدراسة ووضعها علت المحك النقػدي مقيمػة خدبيػة سػريعة النهايػة بتلفيػات التقنيػة المعروفػة

.وهشك خف ا،تراب النقاد منها يعني خلودىا وحضورىا مشاىد يم ل جز اً خراه مهمػاً فػي حرمػة األدب المعاصػر

.

د.عبد الرحمن بن حسن المحسني

جامعة الملك خالد ،سم الل ة العربية وآدابها
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Abstract:
The research study literary text, which runs by creators
from around the mobile technology, and especially the specific
technical text messages; (sms), which has become a cultural
need in our time can not be ignored under any circumstances;
where the study collected a number of texts of the mobile
phone for senior writers in Saudi Arabia Kalshar Thubeiti
Mohammed and Abdullah Chikhan, Ahmed wedding, Hussain Najmi,
and storyteller Nasser Jassim, Zafer Jubairi and others, the
names of their presence and literary writings written, but
they responded with their time, and you continue through these
technical provisions established by the study which had been
documented through what is known the details of the message,
and subjected to the work of cash. And research presents a
vision to demonstrate the plurality of sources at the time of
receiving technical assistance; making critical Tgari
interested in paying attention to literary text in multiple
sources.
The first chapter of the study, the composition of poetry
and prose of this speech; continue as creators from around the
colors of the technology innovation; the rhythm of poetry
written on analog, and Trochee, and the prose poem, and prose
colors Kalgosp very short, and the idea cross literary; and
it's only natural to start moving experiment according to the
usual creative formats, however, that this technology cloud
the industry text, guidance, and Tsbgh special features make
them a letter study seeks to expose its features.
Chapter II; talks about the training of the speech patterns
of creative sms, as judged by the study, and supported
creative of examples, and examples of these patterns: the
pattern of branching, and the style associated with, the
pattern of events and Alaguetbasi pattern, the pattern of
commercial messages. Chapter III deals with talk about some
stylistic features in the speech.
And research in general seeks to interface with the monetary
approach to the movement of the text fields of technical
innovation and multiple; Detection and submission of the
study, and put cash on the line; literary value of damage, a
quick end technology is well known. There is no doubt that the
approach of critics, including means immortality and presence
of a witness is part seen uh important literary movement
today.
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المقدمة:

تعد تقنية اهت اؿ عالمة فار،ة في ع رنا الحديث نقل التواصل بين البشر نقلػة نوعيػة وخسػهم إسػهاماً
مبيػػراً فػػي التقػػارب بػػين الشػػعوب وتػػأتي تقنيػػة الهواتػػف النقالػػة التػػي رهػػرت علػػت يػػد ( )marten koprلتكػػوف
واحدة من خىم عناصر اهت اؿ في عالمنا المعاصر إذ خسهم في تيسير عملية اهت اؿ وفتح الحػدود بػين

البشر بعيداً عن ،يود المكاف.

ولمػا مانػ يػرؽ الروايػػة القديمػػة تتم ػل فػػي يػػرؽ مالمشػافهة والتحريػر فػنف تقنيػػة التواصػػل ،ػد خضػػاف بعػػداً
معاصراً جديدا يتم ل في تقنية التواصل بالرسالل الن ية(  )smsوىي اخت ار لػ(  )short message serviceإذ
لم يكن المبدع سارداً خو شاعراً بمنأى عن معطيات ىذه التقنيػة فهػو م ػل يػره يحمػل ىاتفػو النقػاؿ 0معػو بيػد
خنو يتميز بحسو اإلبداعي المرىف لتحريك نس التواصل وفػ بعػد خدبػي مختلػف و،ػد هحصػ ذلػك فػي يػر
محفل خدبي حين ينبػري الشػاعر خو القػاص يقػرخ مػن ىاتفػو النقػاؿ الن ػوص الطويلػة وهحصتػو حػين منػ خحػاور
يالبي علت مقاعد الجامعة ألراىم يقر وف تجاربهم الشعرية والن رية من ىواتفهم النقالة ورخيتو خخرى حين تأتيني

رسالل التهنئات في األعياد والمناسبات وىي ت طبغ بروح خدبية رالعة مختلفة تم ل ن وصاً خدبية لها تكوينهػا
الفني .وعلت الر م من روعتها وتماسها بشػفافية مػع األحػداث فػنف عمرىػا  ،ػير فقػد يحػذؼ مػن الجهػاز بعػد

خيػػاـ معػػدودات و،ػػد يتعػػرج الجهػػاز -ممػػا ىػػو معلػػوـ -لتلفيػػات متعػػددة تػػذىب معهػػا ن ػػوص مػػاف يمكػػن خف
تفتح للبحث آفا،اً .لكل ىذا اإلبداع عزم القياـ بتجربػة جمػع المػادة تمهيػداً لدراسػتها .وبمراجعػة مػا وصػلني
منها خالؿ عاـ وجدتني خماـ ن وص خدبيػة ذات سػمات مشػترمة صػهرتها روح التقنيػة ووجػدت لزامػاً علػي خف

يكوف لي معها و،فػة نقديػة .وبػالطبع لػم تكػن الن ػوص التػي فػي جهػازي النقػاؿ مافيػة إلعػداد الدراسػة وىػو مػا

دفعنػي إلػت محاولػة جمػع الن ػوص مػػن ىواتػف األصػد،ا وبػدخت تأخػذ الدراسػػة منحػت خم ػر جديػة .ولػم يكػػن

إ،نػػاعي لبدبػػا بػػاألمر السػػهل سػػيما خف م يػػراً مػػن الرسػػالل تحويهػػا الخ وصػػية تلػػك الخ وصػػية التػػي تعػػد
خخطر وخىم ما في ىذه الن وص.

ولقد حاول بداية خف خ،رب الفكرة لهم برسالة من ىاتفي النقاؿ خرسلتها إلت عشرين خديباً منهم خو يزيدوف

فمػػا تجػػاوب مػػع دعػػوتي إه القليػػل فحاولػ البحػػث بطريقػػة اهت ػػاؿ الشػػفاىي مػػع بعػػل األدبػػا الػػذين من ػ

خحسبهم مصاف م ير من ىذه الن وص فوفق ىذه المرة في الوصوؿ إلت عػدد ه بػأس بػو شػجعني علػت البػد

في تحرير الفكرة .0ومان الفكرة ترحل معي في مل مؤتمر وملتقت خدبي فأيرحها علػت األدبػا الػذين يػتحم

بعضهم فيمنحني من الن وص حتت خرضت ويشيح عني اآلخر حتت خ ص بفكرتي ير خني من فػي مػل ذلػك
خس ػػعد ب ػػاآلرا جميعه ػػا ومنػ ػ عل ػػت عزم ػػة -ه ح ػػد له ػػا -خف خب ػػرز ى ػػذه الن ػػوص وخف خ ،ػػدـ ر يت ػػي النقدي ػػة

حولهػػا 8ولعػػل اهلل ايل ػع علػػت صػػدؽ النيػػة فبػػدخت تنهػػاؿ علػػي الرسػػالل مػػن األدبػػا حتػػت فا ،ػ مػػا من ػ آمػػل

وجمع بين يػدي الدراسػة مػا يزيػد علػت مػالتي نػص ألم ػر مػن خربعػين شػاعراً وسػارداً مػن خدبػا المملكػة العربيػة
4

السعودية ومن بعل المبدعين العرب مم عمدت إلػت انتقػا مػا يفػي بالدراسػة ويقػدـ صػورة عػن ىػذا الخطػاب

التقني عند األدبا السعوديين .وخ مد ىنا خنني تعامل مع النص المبػدع لجملػة مػن الشػعرا خصػحاب الػدواوين
المطبوعة ولم ي
ػؤلفين معػروفين فػي الق ػة ممػا خنػي فػي المقابػل خفسػح المجػاؿ لػبعل التجػارب الشػابة التػي

تكتب ن اً هفتاً لالنتباه وه رو فنف التقنية صناعة ولدوا في راللها .
بدخت الدراسة وماف التشكل للخطاب لهػذه الرسػالل ىػو خوؿ المػداخل التػي يمكػن خف تكشػف لػي عػن خنػي
ختعامػػل مػػع شػػكل آخػػر مػػن خشػػكاؿ الخطػػاب هسػػيما خنػػي ،ػػد حرصػ علػػت المحافصػػة علػػت نقػػل الن ػػوص ممػػا

وصل إلت الجهاز دوف ت يير وورف عدة آليات بح ية رمزت علت المنهج الفني في تشكالتو الحدي ة .
ولعلي خوضح ىنا خموراً تتعل بالعمل ومنهج الدراسة:

 -0الدراسػػة جديػػدة بكػػل مػػا تعنيػػو الجػػدة و،ػػد بح ػ جاىػػداً عػػن خعمػػاؿ مشػػابهة علهػػا خف تفػػتح لػػي آفا ،ػاً
للدراسة فتعسر ذلك وماف من خحدث الكتب التي التقطتها متػاب الػدمتور سػعيد يقطػين (مػن الػنص إلػت الػنص
المترابا )
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ومتاب ما يكػل ديرتػوزوس (مػورة لػم تنتػو) 5ومتػاب الػدمتورة فايمػة البريكػي (مػدخل إلػت األدب

التفاعلي) والكتب ال المة تتناوؿ األدب والتكنولوجيا المعاصرة ولكنها تتخ ػص فػي األدب التفػاعلي ولقػد
خفدت منها وإف ماف العمل ىنا يتجو إلت وسيا تقني مختلف .مما وجدت متباً تجمػع ن ػوص ال ػ smsيػر خف

خىدافها جمعية 7لكػل ذلػك فقػد خسسػ للدراسػة النقديػة ولػم خمػانع فػي الػدعم المرجعػي مػن اإلفػادة مػن مػل
المراجع التي تهتم بالتقنية مما خفدت من تقنية تتقايع م يراً مع ىذه التقنية وىي الموسوعات التقنية المحملة

علت خ،راص الػ ( )CDومذا تقنية (اإلنترن ).

 -0لم خجد بداً من تومي الن وص عن يري ما يعرؼ في تقنيػة رسػالل ال ػ  smsبػػتفاصيل الرسػالة وىػو توميػ

خحسبو صالباً ذلك خف تفاصيل الرسالة تكشف لك عما يهػم مػن معلومػات بػد اً مػن القالػل وموضػوع الرسػالة
وصوهً إلت تاريخها وزمنها ونوعها محافصا علػت يريقػة متابػة الػنص ممػا وردت إلػت شاشػة النقػاؿ دوف ت ييػر
حتػت يتسػػنت لنػا دراسػػة الصػػاىرة مػن جوانبهػػا التشػػكلية المتعػددة وجعلػ األخطػػا –إف وجػدت -بػػين ،وسػػين

وىذه الرسالل مسجلة في شرمات اهت اؿ لمن ماف يهمو التحق من صحتها .

 -8تخيرت مسمت الخطاب 8في العنواف وفي حي يات الدراسة لدهلة م ػطلح الخطػاب الػذي يتسػ والعمػل

الذي يقوـ علت "ممارسة لها خشكالها الخاصة من اهنتصاـ "وخطاب الػ smsيشكل ممارسة خدبية وعمالً خدبيػاً
تقنياً لو سماتو وتشكيلو .

ىذا و،د جا ت الدراسة في مالمة ف وؿ ومقدمة وخاتمة مم مب بأىم الم ادر والمراجع علت النحو التالي:
الف ل األوؿ -مالمح التشكل الفني لخطاب الػ smsاإلبداعي الشعري والن ري.
الف ل ال اني -األنمال التكوينية لخطاب الػ smsاإلبداعي.
الف ل ال الث -المصاىر األسلوبية للخطاب.

واهلل خسأؿ خف يكوف عملي مبارماً وخالداً.
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الف ل األوؿ
مالمح التشكل الفني لخطاب الػ smsاإلبداعي

تنوع األجناس األدبية وتعػددت مالمػح التشػكيل الفنػي لرسػالل ال ػ smsاإلبداعيػة المسػتخدمة فػي التواصػل

بػػين األدبػػا ونشػػير إلػػت خف ىػػذه الن ػػوص وإف جػػا ت متسػػقة مػػع تنػػوع األجنػػاس اإلبداعيػػة فػػي الػػنص الطبػػاعي
المكتػػوب إه خنهػػا تكتسػػي بسػػمات وخ ػػالص صػػهرتها روح التقنيػػة وشػػكل منهػػا خطاب ػاً لػػو خ ال ػػو ممػػا

سيكشف عنو تحليل البنت التشكيلية لهػذه الن ػوص حيػث األمػر المتبػادؿ بػين التقنيػة والل ػة فالل ػة الذىنيػة
س ػػابقة -مم ػػا ى ػػو معل ػػوـ -ألي فع ػػل ل ػػوي وم ػػؤمرة ب ػػالطبع ف ػػي تكوين ػػو (والفن تقني ػػة ) مم ػػا يق ػػوؿ فيكت ػػور

شكلوفسػػكي  9وإذا مانػ التقنيػػة ،ػػد خحػػدم خمرىػػا الملمػػوس فػػي حياتنػػا العامػػة وسػػلومياتنا فلعلػػو مػػن الطبعػػي
واألمر مذلك خف نؤمن بأمرىا علت التكوين الذىني الذي ِّ
يشكل النص الل وي.
و،د شهد النص األدبي الطباعي تداخالً رػاىراً فػي األجنػاس خَّ ،ػر بػو النقػاد المهتمػوف بحرمػة الػنص المعاصػر

وىذا يتس مع عالم معاصر متداخل إذ " ه يمكن اإل،رار بوجود خسوار منيعة خو آليػات تعمػل داخػل الشػكل

الفني خو تحوؿ دوف تػداخل األشػكاؿ الفنيػة وتمازجهػا بػل إنػو ه يوجػد لػوف إبػداعي يعػرؼ محدداتػو الشػكلية
والمضػػمونية بتلػػك الد،ػػة المتناىيػػة "...

02

وإذا مػػاف حػػديث النا،ػػد محمػػد العبػػاس ىنػػا يتعلػ بػػالنص المعاصػػر

الطبػػاعي فلعػػل األمػػر يختلػػف مػػع نػػص ال ػ smsإذ يمكػػن اإلشػػارة إلػػت حضػػور التػػداخل علػػت مسػػتوى التشػػكيل

اإلبداعي ه علت مستوى التجني
الذي يكتنف النص.

األدبي للن وص وعلػة ذلػك تكمػن فػي عوامػل مػن خىمهػا اإليػار المكػاني

وسػػنعمد فػػي ىػػذا الف ػػل إلػػت دراسػػة األجنػػاس األدبيػػة التػػي حضػػرت فػػي خطػػاب الػ ػ smsاإلبػػداعي ونحػػاوؿ

الكشف عن مصاىر من تداخل التشكيل داخل تلك األجناس من خالؿ مبح ين :خحدىما علت مسػتوى الشػعر

واآلخر علت مستوى الن ر.
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المبحث األوؿ

مالمح تشكل نص الػ smsفي الخطاب الشعري

الشػػكل التوضػػيحي (0نمػػوذج مػػن تراتيبيػػة متابػػة الػػنص التقليػػدي علػػت تقنيػػة ال ػ .smsوشػػكل لوحػػة المفػػاتيح فػي
الجهاز النقاؿ).

تواصل األدبا السعوديوف عن يري ىذه التقنية برسالل شعرية جا ت علت خشكاؿ الشعر العربي المعروفة من

التقليدي التنارري إلت األشكاؿ الشعرية المعاصرة ويمكن تقسيم ىذه التشكالت الشعرية إلت اآلتي:

خوه  -اإليقاع التقليدي :

عمد األدبا المعاصروف إلت التواصل بالرسالل الن ية عن يري تفعيل اهتجاه التنارري التقليدي الذي يأخذ

عدة مسارات منها التواصل بطري المحفوظ من الشعر العربي ولعل مػن المالحػع علػت ىػذا المسػار خف تقنيػة
الرسػػالل الق ػػيرة ،ػػد صػػب

تلػػك األيػػر المتنػػاررة ب ػػب ة تقنيػػة حدي ػػة فرضػػتها ىػػذه التقنيػػة علػػت نسػ الػػنص

فجا ت الن وص علت خم لة متباينة تحكمها المساحة المكانية لشاشة الجهاز النقاؿ متخذة عدة خشكاؿ علت

م اؿ نص ألحد األدبا يستشهد في رسالة  smsببي ترامي لعمر بن خبي ربيعة

إني امر مولع بالحسن ختبعو ........

00

يقوؿ:

7

ه حع لي فيو إه لذة النصر

00

ونالحع خف رسمو التشكيلي لم يختلف عن اإليقاعية التناررية المعروفة من حيث توزيع التفعيالت داخل

البي الواحد ( )4=4باست نا التشكيل النقطي بعد ال در والشاعر ىنا ،د خفاد من ىذا التشكيل النقطي

لتحريك الدهلة في الرسالة التي خراد إي الها إلت المتلقي بطري النقا المتكرر .

خما المسار ال اني في التواصل باألبيات التقليدية فهو مسار يعمد فيو األدبا إلت تسخير التواصل برسالل الػ

 smsالشػػعرية عبػػر تفعيػػل الحػػوار الشػػعري اإليقػػاعي مػػالنص التػػالي الػػذي يػػأتي معارضػاً لق ػػيدة خحمػػد شػػو،ي

(رمضاف ولت )
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و،د جا ت الرسالة الشعرية اإليقاعية المعارضة علت ىذا النحو :

رمضاف جا فألقها يا سا،ي

واىجر حكايا العش والعشاؽ
وخنخ رمابك ه عدم مطية
تنجو ب احبها من األشواؽ

وتقيلو من ذمريات لم تزؿ
تدنو بو من ىوة اإلخفاؽ

ه ،ي

فاز بحلمو لما ىوى

والمدلجوف تسابقوا للرا،ي

لم يشف ذو ،لب شجي سامر

فأ،ل من سهر ومن إيراؽ

وسل ال يوـ السابحات ترفقا
ميال يعدف الكرـ لإليراؽ

ىذي دنانك والق الد وال وى

،دحاف خف تفضي إلت اإلحراؽ

04

ويبدو خف حػراؾ الق ػيدة ،ػد خمػار خديبػاً آخػر ليكتػب ن ػاً يتفاعػل مػع الػنص السػاب علػت ذات الػوزف والقافيػة

ويتجاوب معو دهليا يقوؿ فيو:
مالي رخيتك ذب في األحداؽ
،د صرت م ل معذب مشتاؽ
خنسي خنك صالم متعبد

وال وـ يجرحو لصت األشواؽ

خخشت عليك من العيوف وسحرىا
تدنيك نحو مودة وعناؽ

ذىب آللئ من ليالي شهرنا

وخمامنا فضل م ير باؽ

05
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وفي التجربة الحوارية السابقة نرى خف الشاعر ينطل من يا،ات نص حديث ليعارضو حسب يا،تو الشعرية

بيد خف الالف لالنتباه خف تقنية الػ smsبمساحة صفحتها المحدودة تجعل الشعرا ه يعمدوف إلت التناررية التي
تميز العمل اإليقاعي ولو علت مسػتوى المت ػور الب ػري للمتلقػي فنػرى التجػارب الشػعرية تحػافع علػت تراتبيػة

ال در والعجز ،در يا،ة المكاف الشعري .مما نرى خف الفواصل بين ال در والعجز في نص الػ، smsد تحول

في التجربة السابقة إما إلت فواصل تقنية (@) خو يعمد الشاعر لجعل الفاصل فضا متابياً ،الماً علت التراتب.

ومػػن اهس ػػتخدامات التش ػػكلية  ،ػػوؿ محم ػػد ال بيت ػػي ف ػػي رسػػالة  SMSمت ػػب ف ػػي إيارى ػػا ن ػ ػاً تنارريػ ػاً مليئػ ػاً
بالتشصيات الجمالية ومعبراً  -بر م إيقاعو التقليدي -عن روح الشاعر وع ره:
مضت شراعي بما ه تشتهي ريحي

وفاتني الفجر إذ يال تراويحي

خبحرت تهوي إلت األعماؽ ،افيتي

ويرتقي في حباؿ الريح تسبيحي
مزمل في مياب النور منتبذ
تلقا مكة ختلو آية الروح

والليل يعجب مني مم يسألني

بوابة الريح!! ما بوابة الريح ؟؟
فقل والسالل الليلي يتبعني

والود ما بيننا ،بل من الريح

إليك عني فشعري وحي فاتنتي

فهي التي تبتلي وىي التي توحي

وىي التي خيلقتني في الكرى حلما

حتت عبرت لها حلم الم ابيح

فحين ناـ الدجت جا ت لتمسيتي

وحين ،اـ الضحت عادت لت بيحي

ما جردت مقلتاىا ير سيف دمي
وما علت م رىا إه تباريحي

وما تيمم شمساً ير صافية
وه ير ،سما ير مفتوح
 ،الدي خينما ينتابني ،لقي

ومنزلي حينما خلقي مفاتيحي

فأي ،ولي خحلت عند سيدتي

ما ،ل للنخل خـ ما ،ل للشيح

06
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والػػنص-وإف مػػاف يػػويالً إه خنػػو -يؤمػػد مػػا ،لنػػاه مػػن خمػػر ضػ ا حجػػم المكػػاف الشػػعري علػػت تشػػكلية الكتابػػة

الشعرية ىنا فالتناررية ،د ه تتحق إيال،اً في رل محدودية المكاف الشعري الػذي جعػل ال بيتػي يػؤير تجربتػو
في إيار تراتبية ال در والعجز ه تنارريتهما (انصػر الشػكل التوضػيحي ر،ػم( ) )0ويبػدو لػي خف الشػاعر مجبػر

تقنيػاً علػػت ذلػػك ولػػذا هحػػع البحػػث خنػػو حػػين حػػاوؿ بعػػد زمػػن نشػػر الق ػػيدة متابيػاً فػػي ال ػػحف حػػافع علػػت
التشكيل التقليدي المعهود حيث جا النص علت النحو التالي:
مضت شراعي بما ه تشتهي ريحي

وفاتني الفجر إذ يال تراويحي

خبحرت تهوي إلت األعماؽ ،افيتي

ويرتقي في حباؿ الريح تسبيحي

مزمل في مياب النور منتبذ

تلقا مكة ختلو آي ػة الروح

07

وتتضح خ وصية النص التقني ب ورة جلية من خالؿ النموذج التالي الذي يتحرؾ فيػو البيػ التقليػدي وفػ

متابػػة ن ريػػة بفعػػل إلزامػػات تقنيػػة ال ػ smsالتػػي يتػػدخل فيهػػا الجانػػب المػػادي ليحػػرؾ نسػ الكتابػػة باتجػػاه تشػػكيل
تفرضو معطيات التقنية التي تنسحب بطبعها إلػت الالنصػاـ الل ػوي منص الشػاعر عبػد اهلل ال ػيخاف الػذي يقػوؿ

فيو:

ضب علينا ضبة ت لبية تكاد لها

خعالـ فيفا تزلزؿ ونحن علت رهر

الحياة مامة تمرعلت الدنيا سالما

وترحل وإف نحن خرسلنا إليك رسالة
تسو فنف الناس ترضت و(تزعل)

08

ومن نماذج اإللزاـ التقني نص تنارري يكتب علت الشكل الن ري مستخدماً النقا ومتحرماً بعجز البي بعده

يقوؿ:

خرى األياـ تسرع بارتحاؿ .وبدر

الشهر صار إلت ىالؿ .فبادر با تناـ
األجر فيما .بقي من ىذه العشر

الليالي .وه تترؾ محبك من دعا .

فنف ذنوبو م ل الجباؿ .

لعل ماللك الرحمن ت ني .عليك

بم لو من ذي الجالؿ

09
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ومػػن التجربػػة السػػابقة يالحػع فػػي اسػػتخداـ الشػػعرا لتقنيػػة ال ػ smsمصػػاىر فػػي التشػػكيل مختلفػػة حػػين يكػػوف

الػنص علػػت اإليقػػاع التنػػارري مكسػػر التنارريػػة عػػن يريػ سػػيمترية السػػطر التقنػػي ومػػذا توريػػف عالمػػات تػػر،يم

بك رة ل ايات دهلية.

وعلت الر م من حضور عالمات التر،يم في النص المعاصػر عمومػا

()02

فنننػا نجػد اسػتخداـ عالمػات التػر،يم
خدبػي آلخػر حيػث نػرى خف

في خطاب الػ smsيشكل ملحصاً هفتاً حيػث يتفػاوت اىتمػاـ األدبػا بهػا مػن جػن
الكتابة علت اإليقاعات التقليدية م الً ي نت بك رة استعماؿ تلك العالمات وربما ماف تعليلو -إضافة إلت ر بتهم
في ضخ روح جديدة في جمود دهلة الػنص التقليػدي  -تحميػل الرسػالة ذات الخ وصػية خبعػاداً دهليػة خخػرى

ولعلنػػا نشػػير ىنػػا إلػػت ،ػػرب تلػػك العالمػػات والفواصػػل مػػن خنامػػل الكاتػػب وت ػػوراتو إذ ه يف ػػل بينػػو وبينهػػا إه

ض طة من لوحة المفاتيح علت الجهاز ليجعل خمامو عشرات العالمات ونؤمد علت خف بعل األدبا ،د يحسن

التعامػل معهػا وتوريفهػا لخدمػة الدهلػة فػي الو،ػ الػذي يسػرؼ فيػو بعػل األدبػا فػي تحميػل الػنص منهػا مػاه

يحتمػل .ولعلنػا نضػػرب م ػاهً بالشػاعر حسػػين النجمػي الػذي عمػػد إلػت توريػف العالمػػات القالمػة علػت الفواصػػل
المنجمػػة بػػين ال ػػدر والعجػػز ب ػػورة ه تعتنػػي بمقاربػػة الدهلػػة حيػػث نػػرى الفواصػػل المنجمػػة بػػين خشػػطر الػػنص

تأتي ير متراتبة ( ) 8 0 4 4إضافة إلت عدـ استقرار التراتبية التي خشرنا لها سابقاً يقوؿ:
شدنا الشوؽ إلت خىل الق يد
**** فلقاىم عندنا خجمل عيد

و دا موعدنا مي نلتقي

**** برجاؿ خبدعوا مل جديد

بعد ع ر يوـ (إمنين) بو

**جلسة ي دو بها الكل سعيد

***

00

وفػػي التواصػػل مػػع نػػص الشػػاعر النجمػػي السػػاب

مػػا يشػػي بشػػكل آخػػر مػػن م البػػة المكػػاف الشػػعري فالشػػاعر

سامي مدخلي وف فػي اهعتمػاد علػت النصػاـ التراتبػي الػذي ىػو خنجػح األشػكاؿ فػي متابػة الػنص التقليػدي علػت
ىذه التقنية بيد خنو مسر ىذه التراتبية في البي األخير دوف داع تقني مما يصهر من ،ولو:

عن بي الخطب
سأنتجع اآلماؿ إف َّ

ىم بي ال حب
وخست حب اآلجاؿ إف َّ
وخترؾ نفسي إف شعرت بأنها

تراود عن سهل وما شا،ها ال عب

إه إف يوما ه خحن إليكم لمما يرى

خف اإلصابة لي ذنب

00

خمػػا الشػػاعر فػػايز الشػػهري فػػي تواصػػلو مػػع نػػص النجمػػي السػػاب

فيعمػػد إلػػت فواصػػل تشػػكيلية تبعػػث علػػت

إشكاهت في النما الكتابي حيث نلحصو لم يعمد بداية علت تراتبية ال در والعجز بل دفعو الحجم المكاني
للكتابة إلت النصاـ المتداخل بين ال در والعجز بحسب يا،ة السطر الكتابي ير خف الالفػ فػي تشػكيلو ىػو
11

جعل الفواصل عبارة عن شرية ( )-والشرية في العرؼ الكتابي تدؿ علت الجملة المعترضة مما ،د يو،ع في

لب

عند المتلقي واألمر اآلخر خف الشاعر عمػد إلػت التػداخل حتػت بػين البيتػين الشػعريين بفاصػلة لهػا دههتهػا

السيميالية في الكتابة المعاصرة (@) وىي تت ل باستخداـ تقنية اإلنترن

يا ضيا شع شو،اً من بعيد-ياب

يقوؿ:

الدعوة يا ساعي البريد @ في حنايا
شعره سحر الهوى –حكمة الطالي

وخن اـ الوليد@ملما خنعش ،لبي

،ربكم –،ل يا خصحابنا ىل من مزيد
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مانيا  -شعر التفعيلة:04

خشرنا سابقاً إلت تفعيل األديب المعاصر لإليقػاع التقليػدي فػي رسػاللو الن ػية ونشػير ىنػا إلت خف األديػب ،ػد

يستخدـ إيقاع شعر التفعيلة و،د يزاوج بين اإليقاعين التنارري والتفعيلة في نص واحد .ولعلنا نؤمد ىنا علت خف

التقنية المعاصرة تتجاوب تشكيلياً مع اإليقاعات الجديدة إذ ه نجد إشكاهت م يرة سوى مساحة الحرمة فػي
التشػػكيل التػػي يفرضػػها حجػػم شاشػػة األجهػػزة النقالػػة .ونػػص التفعيلػػة علػػت ىػػذه التقنيػػة خضػػاؼ للػػنص بعػػداً فػػي

التكنيػػك جػػا ل ػػالح الػػنص فػػي خحيػػاف م يػػرة هسػػيما خف شػػعر التفعيلػػة يرمػػز علػػت المسػػاحات الل ويػػة وصػػراع
البيػػاج والسػػواد بػػين الكلمػػات واألسػػطر و،ػػد خعطتػػو التقنيػػة انعطافػػات ل ويػػة مهمػػة .وفػػي موا،ػػف م يػػرة تػػأتي

اهنقطاعات والفواصل في صالح النص عموماً يقوؿ محمد ال بيتي :
الق يدة إما ،بض علت جمرىا
وخذب الجوارح في خمرىا
فهي شهد علت حد موس

فحتاـ خن خالؿ الليالي تجوس

وعالـ تذود الكرى
وتقيم الطقوس

وخلف من الفاتنات األنيقات يفرحن

وما بينهن عروس

وه خن خوتي حكمة لقما..
وه ىن خوتين فتنة يوس..

ميف تأتي الق يدة ما بين ليل

مئيب ويوـ عبوس

وماذا تقوؿ الق يدة بعد روب

المنت وا تراب الشموس

فعلت الطر،ات تدار المنايا
12

وفي الشرفات تدار الكؤوس

والق الد مالناس (تحيا)
لها يوـ سعد

ولها يوـ بوس

05

والنص ني بمعطياتو الدهلية التي تتمحور حوؿ صناعة الق يدة في زمن البؤس.

لقػػد رخينػػا الشػػاعر وىػػو يشػػكل السػػطر الشػػعري ممػػا يريػػد معتمػػداً علػػت صػػراع البيػػاج والسػػواد فػػي ال ػػفحة

الشعرية متكئاً علت المساحة الكتابية الحرة:
والق الد مالناس (تحيا)
لها يوـ سعد

ولها يوـ بوس

وإف مػػاف ضػ ا المكػػاف الكتػػابي فػػي نػػص ال ػ، smsػػد يػػدفع الشػػاعر ،سػػراً إلػػت مػػا ه يريػػد وإلػػت ،طػػع ملمػػات

مت لة مما نرى في م ل ،ولو :

وماذا تقوؿ الق يدة بعد روب

المنت وا تراب الشموس ...

وبنعادة النصر للق يدة نرى خنها خل من توريف عالمات التر،يم مستفيداً من فضػا ات ل ويػة تػؤدي واجػب

الدهلػػة وىػػي ،ضػػية تشػػكيلية يختلػػف بهػػا خطػػاب الػ ػ smsالمكتػػوب علػػت اإليقػػاع التقليػػدي عػػن ىػػذا الػػنص
المكتوب علت اإليقاعات الجديدة من حيث اعتنا األوؿ البالغ بعالمػات التػر،يم بخػالؼ إيقػاع التفعيلػة وىػذا

باست نا النقا الذي وف م يراً في جعلو عمقاً دهلياً بعد بتر الكلمات التي يعتقد خنها تكتمل فنياً بذلك البتر:
وه خن خوتي حكمة لقما...

وه ىن خوتين فتنة يوس ...

ونػػص (الق ػػيدة ) لل بيتػػي تواصػػل بػػو الشػػاعر مػػع الباحػػث برسػػالة  smsفػػي تػػاريخ ( 0226/00/80ـ )

وماف فيما يبدو تح التجريب من خالؿ الكتابة األولية علػت نػص  smsو،ػد نقلتػو بن ػو الػذي ورد إلػي

مػم

نشره الشاعر في صحيفة الػوين فػي تػاريخ (  0227/8/00ـ ) وسػأمتب الػنص ممػا نشػر متابيػاً ويصهر خف
تنوع التقنية يلقي بصاللو علت تشكيل النص يقوؿ:

الق يدة إما ،بض علت جمرىا

وخذب الجوارح في خمرىا
فهي شهد علت حد موس

فحتاـ خن خالؿ الليالي
تجوس؟

وعالـ تذود الكرى
الطقوس ؟

وتقيم

وما بينهن عروس

وه خن خوتي حكمة لقما...

وه ىن خوتين فتنة يوس...
ميف تأتي الق يدة

مابين ليل مئيب

ويوـ عبوس ؟

وماذا تقوؿ الق يدة
بعد روب المنت

13

وا تراب الشموس ؟

وخلػ ػػف من

فعلت الطر،ات تدار المنايا

الفاتنات

وفي الشرفات تدار الكؤوس

األنيقات

والق الد مالناس ...تحيا

يفرحن

لها يوـ سعد

ولها يوـ بوس

إف نص الػ smsالتقني -هعتبارات فنية وا،ت ادية -لم يسمح لل بيتي ىنا خف يورف الفضا ات الكتابية التػي

رخيناىا في النص المكتوب الساب ،بل مفردة ( ...تجوس ) خو بعد ملمات (الفاتنات ...األنيقات ...يفرحن

 ) ...مما يشي بطري خو بآخر خف التقنيػات الكتابيػة المختلفػة تػؤمر علػت تلقػي الن ػوص وتسػهم فػي تشػكيلو

فػال بيتي م ػ الً لػػم يعػػتن فػػي الػػنص التجريبػػي األوؿ الػػذي خرسػػلو للباحػػث بالتشػػكيل التنػػارري الػػذي وفػػره لن ػػو
الطباعي والمؤمد خف ال بيتي لي افالً عػن ورػالف التشػكيل والشػكل فػي خدمػة الػنص بيػد خف سػمات نػص
الػ smsتدفع إلت سمات في التشكيل.

ومن الكتابة علت شعر التفعيلة وف تقنية الػ smsالنص التالي الذي يقوؿ :

ه شي يورؽ حين يقسو الما
حين يقايع األشيا

حين يقرر الطيراف نحو مجرة

خخرى

ويحرؽ سره الكوني ،بل رحيلو

نحو الفضا

مي ه تعد م يلو لبرج مف

الكيميا

ه شي ينمو لي ىناؾ
يا خيها الرجل الم م

في خناؾ).06

ومن النماذج ،وؿ علي الرباعي :
ويل من شت ريحو األمنيات
في لهيب السموـ

خو،دي يا مرافئ المتعبين
نار الوداع لجرح السقيم
ابع ي منو للقاينين

فيح جحيم

خرتقي فضلة المتخمين
14

من ردالي القديم

07

ومن مصاىر التشكيل خف يجمع الشاعر إلت جانب شعر التفعيلة المقدمات الن رية مقوؿ ترمي الزميلي:
يا صدي الحرؼ  :ميف هبن ال حرا خف يبتسم للشم

من يعاني من ىجير القيع واآلفاؽ شالؿ رماؿ

؟!

يت نت –إف ت نت –لليالي !
يتمنت خف ت طي الشم

فتسقت بالزهؿ

يمات

عطش اإلنساف في البيد الخوالي

مال اً  ، -يدة الن ر

()09

08

:

خشػرنا إلػػت انتفػػا اإلشػػكالية التشػػكيلية فػي  ،ػػيدة التفعيلػػة واألمػػر يتكػػرر ىنػػا باسػػت نا الكتابػػة علػػت األسػػطر

الن ريػة الطويلػػة التػي تشػػترؾ فيهػا  ،ػػيدة الن ػر مػػع التفعيلػة إذ ه تسػػاعد المسػاحة المكانيػػة لػنص ال ػ smsعلػػت

إعطالها فضالً عن ملفتها المادية .

ومن نماذج  ،يدة الن ر علت نص الػ  smsنموذج لمحمد خضر يقوؿ فيو:
خعرفها فدع ج رافيتها

ألتعم في يقسك فيها ليلة األم

ماف دافئا مطيرا واألجوا تلوح

برعود جنوبية ربية

82

والنص الساب يم ػل تواصػالً يتخػذ مػن البعػد اهجتمػاعي محػوراً بيػد خنػو يحػرؾ نسػ التواصػل فػي إيػار خدبػي
يك ف الدهلة ويوحي بأبعاد تفيد من ل ة ج رافيا األرج في تق ي ج رافيا الروح وعلت مستوى التشكيل نرى
اعتمػاد الػنص علػت انسػيابية الل ػػة دوف اسػتخداـ لعالمػات وفواصػل ،ػد يحتاجهػػا الػنص واألمػر ربمػا يشػي ىنػػا

ببعػػد حميمػػي مػػع المرسػػل إليػػو ه يريػػد خف يقطعػػو بفواصػػل تر،يميػػة .ونػػرى فػػي التشػػكيل خيضػػا خف الشػػاعر ،ػػد

انسػػاب مػػع ل تػػو وفػ حرمػػة التقنيػػة الحػرة التػػي سػػيرت بنيػػة الل ػػة فػػي الػػنص ولعػػل مػػا ،لنػػاه سػػابقاً فػػي التشػػكيل

يتطاب مع نص آخر لذات الشاعر الذي يقوؿ في عيدية لو :

من ص يرا –وخنا خشاىد السعادة

في وجو العيد –حتت خني من خسأؿ
من وضع اهلل في صحن البطايا

التي يشتريها األيفاؿ

األيفاؿ رفا،ي

80

إذ نرى ىنا تجاوز الشاعر دهلياً(من وضػع اهلل فػي صػحن البطايػا ) و،ػد يمكػن خف نػتلم

عن خيفاؿ ه يعقلوف مم نرى تجاوزه لعالمات يستدعيها النص مالفاصلة المنقوية:

لػو مخرجػا بحدي ػو

التي يشتريها األيفاؿ

األيفاؿ رفا،ي

15

ممػػا نػػرى حضػػور شػػريتي اهعت ػراج وإف مان ػ

المتشصية دهلياً نص يقوؿ:
ما انتهي من صنع سفينتي حتت
جف البحر ..

80

ونص آخر يقوؿ :

يػػر واضػػحة المعػػالم فػػي مكانهػػا .ومػػن الن ػػوص المك فػػة

.

عندما ت ادر
مدينة الرب

هبد خف تكوف

محتشداً بالحزف

88

رابعاً  -التشكيل الشعري الشعبي:

نتجاوز إيالة الحديث عن تشكيل النص الشعبي في رسالل الػ SMSوىو م ير لكننا نشير إلػت خف اسػتخداـ

الم قفين للتواصل عن يريػ األدب الشػعبي موجػود بك ػرة ممػا يشػكل رػاىرة جػديرة بالػدرس واهىتمػاـ ولعػل
تعليلهػػا نػػابع مػػن روح ال ػػدؽ والعفويػػة والوضػػوح التػػي تتنػػا ت مػػع يبيعػػة تلػػك الرسػػالل القالمػػة علػػت الشػػفافية

والبسػػاية ومهم ػػا م ػػاف األدي ػػب م ػػو الً ف ػػي ال قاف ػػة ف ػػنف روح ػػو تن ػػزع خحيانػ ػاً إل ػػت ش ػػي م ػػن الب ػػرا ة ال قافي ػػة.
وسأصم عن ذمر الشواىد -ر م م رتها -إذ سػيدفع ذمػر ىػذه األم لػة والشػواىد إلػت إحالػة البحػث وإيالتػو
ولعلها تجد من يلتف

لها بالدراسة لكننا ملزموف ىنا باإلشارة إلت بعل النماذج التي اشتمل بنيتها الف يحة

علػػت بعػػل المفػػردات الدارجػػة والتػػي تكشػػف ولػػع الم قػػف بم ػػل ىػػذا التعبيػػر .فمػػن اهسػػتخدامات الشػػعبية
اسػػتخداـ الشػػعر الشػػعبي فػػي الرسػػالل وىػػو م يػػر .ويت ػػل باسػػتخداـ الم ػػدر الشػػعبي توريػػف بعػػل األبيػػات

الشػػعبية فػػي منايػػا نػػص خدبػػي مالػػذي نجػػده فػػي الػػنص التػػالي للشػػاعر حسػػين الزيػػداني ال ػذي تػػداخل مػػع خبيػػات

إلبراىيم يالع يقوؿ الزيداني:

خحبك حين تفسر بالناي معنت البكا

وحين تش بلحنك خ ر الفضا

وحين ت ني بالهت جدي المعنت :
(متت ما سهيل اميماني سقانا

ود،ل الروابع تقاصف رعوده

فتمسي علت خير يا اخضر محنت
تمسوا علت خير يا اخضر محنت

تمسوا علت خير وال بح منا )

84
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المبحث ال اني

مالمح التشكل الفني لخطاب الػ smsالن ري

ت نت رسالل الػ  smsبين األدبا بالكتابػات اإلبداعيػة الن ريػة .وفػي رػل ىػذه التقنيػة ومػا يحػيا بهػا مػن مسػاحة

حجمية مؤيرة تحضر بالطبع خجناس وت يػب خخػرى فمػن األجنػاس التػي ابػ الروايػة ر ػم حضػورىا وحيويتهػا

نصرا هت ػالها بهػذه التقنيػة مػن
في النص الطباعي المعاصر في الو ،الذي حضرت فيو الق ة الق يرة جداً ً
حيث خاماتها الل وية المحدودة .مما خعادت ىذه التقنية لفن الخايرة األدبية مكانتو األولت بعد خف ماد يندرس
في رل ي ياف الفنوف النماذج .

خوهً  -الق ة الق يرة جداً :

يعرؼ يو وادي الق ػة الق ػيرة بأنهػا" :فػن يقػوـ علػت الترميػز والتك يػف فػي وصػف لحصػة " 85وه شػك خف

الق ة الق يرة ،د امتسب من خالؿ التقنية بعداً خم ػر تك يفػاً واسػتجاب لػدعوات مػا عػرؼ بالق ػة الق ػيرة
جػػداً القالمػػة علػػت مزيػػد مػػن الترميػػز ووجػػد متابهػػا فػػي ىػػذه التقنيػػة مجػػاهً رحب ػاً للتواصػػل وذلػػك لمحدوديػػة
الكلمػػات وانطػػالؽ الق ػػة الق ػػيرة جػػداً مػػن بػػؤرة الحػػدث حيػػث يلقػػي القػػاص بفكػػرة يتػػولت المتلقػػي مواصػػلة
تفتي بنياتها وىو ما يشير إليو القاص رافر الجبيري في  ،ة  ،يرة رمز لها بػ (ؽ ؽ ج ) بعنواف (مستمع )

حيث بين فلسفتو لمفهوـ الق ة الق يرة جداً في نص ،
سألو و،د بدخ عليو التململ من
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ي  ،ير جداً

يقوؿ فيو:

تعابير وجهو وحرمة يديو المتراخية

في مسل _:ما ىذه التي (تقر ىا)

علي اآلف? رد الكاتب  ،:ة  ،يرة !
 -ومم بقي من صفحة ? _

تسع صفحات !

وىي  ،يرة

87

يا خخي ه تطولها

ونلحع في التشكيل م رة العالمات والفواصل وىي الصاىرة التي تشكل سيميالية لهذا النص وتشكل ملحصاً
مهمػػا حيػػث التقػػوي وعالمػػات اهسػػتفهاـ اإلنجليزيػػة والتعجػػب واهعت ػراج فػػي نػػص واحػػد .و،ػػد خجػػاد فيػػو

الكاتب خحيانا بعالمات نقل بها دىشتو إلت المتلقي:

(-رد الكاتب  ،:ة  ،يرة!
-تسع صفحات !)

في حين خف بعل العالمات ماهعتراج ه نرى لو مكاناً ىنا:
17

(_ما ىذه التي (تقر ىا)

علي اآلف? رد الكاتب  ،:ة  ،يرة !)-

ويتحدث خحمد ال ير في رسالة  smsحملها  ،ة  ،يرة جداً تحمل تك يفاً وعمقاً دهليػاً وفنيػاً خفػاده مػن
المساحة الق يرة لتقديم نص لو خبعاده الدهلية بتك يف عاؿ يقوؿ:
"،طع صديقتو عال،تها بو

فاجأتو ذات يوـ بات اؿ

سألها عن ىجرىا فأخبرتو خنها

وجدت الر،م المميز للشيخ فاستفتتو
في حالهما فأفتاىا بأنو ه تجوز

محادمتها إه لرجاؿ العلم تقوؿ

حين تدبرت مالمو عن صدا،تنا
المحرمة خف من اآلخرة

وخحسس خف خنومتي بحاجة
للفتوى اليومية "

88

ويصهر من ىذا النص وسابقو خف الكتابة علت تقنية الػ، smsد صهرت تشكيل الق ػة فػي بعػد تشػكلي يقتػرب

بهػػا مػػن تشػػكيل الكتابػػة الشػػعرية إذ اعتمػػد األديبػػاف علػػت تحريػػك نس ػ الدهلػػة السػػردية للػػنص باتجػػاه خسػػطر
تفرضػػها المسػػاحة المكانيػػة لشاشػػة العػػرج فػػي الجهػػاز ويبقػػت المعػػوؿ فػػي التمييػػز بػػين تكػػوين نػػص وآخػػر علػت

يرال النس وىذا يو،ع ير المتخ ص في إشكالية الوعي والتمايز بين الن وص المكتوبة علت ىذه التقنية .
وإذ خش ػرنا إلػػت خف الروايػػة ،ػػد تراجع ػ بػػالطبع لصروفهػػا التكوينيػػة فػػنف األدبػػا لػػم يعػػدموا يريق ػاً لإللمػػاح إلػػت

حضورىا فالقاص خحمد ال ػ ير يستحضػرىا فػي نػص يريػف يتحػدث عػن تجربػة حياتيػة بسػيطة ولكنػو يخلػ

منها عالما يمكن خف يشكل مشروعاً روالياً:
" سمك لبن تمر ىندي "
إحدى الرسالل التي ماف

يتبادلها مع امرختو في عاـ

ملي بالنفاؽ خخذ يت فح
مل الرسالل التي متباىا

لبعضهما وبال مقدمات

،رر يباعتها في (رواية )
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مانياً  -الخايرة األدبية:

تعتمد تقنية التواصل عبر رسالل ال ػ smsعػامالً مهمػاً مػن عوامػل إعػادة الهويػة والمكانػة إلػت فػن الخػايرة الػذي

يعد خصل الفنوف إف جاز التعبير عنػو بم ػل ذلػك حيػث تتكػئ ىػذه الرسػالل م يػراً علػت الخػايرة األدبيػة الرا،يػة
التي تنشا في المناسػبات خاصػة األعيػاد والتػي يحػوؿ المبػدع خنسػاؽ التواصػل فيهػا إلػت ومضػات خدبيػة ترتقػي
18

بالمناسبة إلت خفقها السام

وفي تلك المناسبات ،د يحاوؿ خديػب اسػت مار المناسػبة وتحريرىػا عػن يريػ بعػث

خايرة تستفز المتلقي للكتابة عن يري تحريك نس المناسبة باتجاه يريده المرسل بم ل ىذه الخايرة العيدية:

خحسب خف لبديب إحساسا آخر

بتفاصيل العيد ،د يكوف في العيد

يفال يبحث عن دمية و،د يكوف

متنبيا يبحث عن دمعة لكن عيده

دالما ىو األصدؽ

داـ عيدؾ وإبداعك

42

وجا التفاعل مع ىذا النص خدبياً حيػث رد القػاص ناصػر الجاسػم بػنص خدبػي آخػر يتضػمن عمقػاً فػي تقػري

معاني العيد حين يقوؿ:

يمتاح الفرح مما بحر في حالة مد
في رؽ الوين ملو معطر روج

صحراوي عريل خزىر فجأة في

خوؿ صبح ربيعي فضخ عطره

للوجود إنو العيد ختت منبي (يستل)

الحب في نفوسنا خيل مرسوؿ

حملتو السما خمانة محو الحزف

وألنك مالعيد في مجيئك (خىنأؾ) بو !

40

ومن النماذج التي نوردىا ىنا للتدليل علت ،درة األديب في تحريك نس المناسبة إلت آفاؽ سامقة تفيد من

رالؿ المناسبة في تكوين ن وص لها سيمياليتها وخبعادىا الفنية:

خرخي بياج جبل الرحمة خرخي
مم ردا خبيضا بهذا اليوـ خري

شمسو ..ماف ،لبي ..يريد الكتابة لك

بكل ىذا البياج ..ذمراؾ (إشرا،ة )

عيد..
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وتتعدد مصاىر التشكيل في متابػة الخػايرة ولعػل مػن المصػاىر الالفتػة فػي الن ػوص التػي يكتبهػا بعػل األدبػا

الشباب استخداـ األديب حرفاً إنجليزياً ضمن خايرتو وىذا م ير في مراسالت األدبا الشباب مهذا النموذج
القالل :

العيد

ملمة (سعيده)

ماألحالـ !....
19

تتسا،ا الورود

من السما مطرا "

فتنب األرج

حبا "

وحلوى

ويفولة !
Hape Eed
48
Alame
والنماذج السابقة يحرص فيهػا األدبػا علػت خف تكػوف مشػحونة بػزخم خدبػي و،ػد ه ننكػر خف بعػل الخػواير

التي يتواصل بها األدبا عبر رسالل الػ، smsد تكوف ذات ىدؼ توصيلي يهبا معو منسوب األدبيػة مما نشػير

إلت ما نالحصو من خخطا ل وية في متابة بعل الن وص وىي راىرة حاضرة في ىذا الخطاب يمكن خف نعللها

بالطػابع العفػػوي البسػيا للرسػػالل والمػػدى المحػدود المت ػػور لحرمػة الػػنص وتلػػك العفويػة والبسػػاية تػػنعك

علت النص من حيث عدـ العناية التامة بمراجعة النص وإعادة النصر فيو مما يو،ع في خخطا متعددة في بنيػة

الػػنص ولػػئن مان ػ

يػػر م يػػرة إه خنهػػا م يػػرة هنتبػػاه النا،ػػد وجػػديرة خف ينصػػر فيهػػا وخف يعتنػػي األديػػب بالكتابػػة

ال حيحة خياً ماف ىدفها.

21

الف ل ال اني

األنمال التكوينية لخطاب الػ  smsاإلبداعي
تتشػػكل رسػػالل الػ ػ  SMSاألدبيػػة وف ػ خنمػػال تكوينيػػة تت ػػل بالتقنيػػة والمسػػتخدـ لهػػا فػػي آف و نعنػػي

باألنمػػال التكوينيػػة  :البنيػػة الن ػػية المتشػػابكة وآليػػات األدا التػػي تشػػكل مػػن خاللهػػا رسػػالل الػ ػsms
ويمكن التمييز بين خنمال من ىذه الرسالل:

-0النما المتفرع.
-0النما المرتبا.

-8نما المناسبات.

-4النما اه،تباسي.

-5نما الرسالل التجارية.

النما األوؿ  -النص المتفرع (شكل تقريبي ) :

نق د إلت تلك الرسالة األدبية الواحدة التي ترسل مم تتفرع ات الياً لعدة خدبا وتتوالت الردود من وا،ع ىذه

الرسالة الم ير .ونضرب نموذجاً واحداً علت ىػذا النػوع مػن الن ػوص بػنص smsخرسػلو الشػاعر حسػين النجمػي
يدعو فيو الشعرا إلت حضػور مجلػ

يلي:

خدبػي مػم سػرعاف مػا تحػوؿ إلػت نػص تتفػرع عنػو ن ػوص ممػا يصهػر ممػا

شدنا الشوؽ إلت خىل الق يد

**** فلقاىم عندنا خجمل عيد

و دا موعدنا مي نلتقي

21

**** برجاؿ خبدعوا مل جديد
بعد ع ر يوـ إمنين بو

**جلسة ي دو بها الكل سعيد

***

44

و،د وصل ردود من جماعة الشعر التي دعاىا إلت ىذا المنتدى األدبي منها ىذا النص الذي يقوؿ:

سأنتجع اآلماؿ إف عن بي الخطب

وخست حب اآلجاؿ إف ىم بي ال حب
وخترؾ نفسي إف شعرت بأنها

تراود عن سهل وما شا،ها ال عب

خه إف يوما ه خحن إليكم لمما يرى
خف اإلصابة لي ذنب

45

و،د استقبل صندوؽ الوارد رسالة خخرى من النجمي تضمن رداً آخر علت رسالتو يقوؿ:

يا ضيا شع شو،ا من بعيد-ياب

الدعوة يا ساعي البريد @ في حنايا
شعره سحر الهوى –حكمة الطالي

وخن اـ الوليد@ملما خنعش ،لبي

،ربكم –،ل يا خصحابنا ىل من مزيد

46

النما ال اني  -النص المرتبا :

نوع من رسالل الػ smsيقوـ علت الترابا من خالؿ رسالة يرسلها خديب ما تشتمل علت م ير

يتواصل بو المبدع مع خديب آخر بعينو وتم لها التجربة التالية:

حين خ،رر خف خمتب إليك تستلقي

علت صدر األوراؽ ،داسة خ،المي !! ..

مي تبعث في روح األسطر بسملة

الكلمات..

مي تن ر في شوؽ األحرؼ إيماف

العشاؽ..

مي تتوضأ بالحب وتست فر في

حرـ األشواؽ ..

47

وألف اسمو ماف ،د سقا من جواؿ المرسل إليو بعد خف ير جهازه خرسل إليو يقوؿ:

خيها الجميل :

ختعذرني خـ تعذلني حين خ،وؿ

إف جوالي ماف سيئاً حين

22

ارتضت خف يل ي ر،مك

بعد ت ييري لو .

عذرا وخنا ختمنت خف خعيد

نقش اسمك ورسمك الجميل

في مناي العش  .خنا باهنتصار
؟

48

وتواصل الحوار عبر الػ smsبين المرسل إليو والمرسل الذي يقوؿ :

اسمي خنا ؟؟

دعك من األسما

خحمد خـ ىند ..محمد خـ زينب خـ

ىيفا

خسخف ما نحملو يا سيدي األسما "!!..

49

و،د تحوؿ العتاب إلت مناي فكرية لدراسة ضرورة ارتباينا باألسما وعن األحقية في التحرر من ،يدىا:

خسوخ خخطا يمكن خف تنط خخطا

يسكن فيها الشعرا المخموروف
بحب ال يب المأسور

خسما خسما ! تأسر حرية خفكاري

تدفعني للموت فدا للرسم المأجور

تحملنا لتتبع نس المجهوؿ

نسا،ا نبحث عن تأريخيتها

عن خن ع ما فيها من ل ا مكرور
ونموت ونهلك بعد خف امتبت
تلك األسما بشرؽ وفتور ..

52

فالن وص السابقة تم ل تجربة مترابطة بين خديبين محددين يتواصالف خدبياً من خالؿ حدث م ير يشكل محور

التواصل وتتمحور حولو التجارب المرتبطة .

***

ويأخذ التجريب المتحاور منحت آخر تم لو تجربة مع الشاعر عبد اهلل ال يخاف و،د بع

إرساؿ ن وص من جوالو لدعم الدراسة فأرسل بقولو:

إليو خستح و علػت

،لب لنا رهر المجن ..فهل نرى
ن وصا من الػ sms
تجنت وترسل

50
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و،د امتد الحوار متخذاً آفا،اً تت ل بذات النص الذي تدور الدراسة في فلكو إذ عاود الشاعر
مداعبة تحمل خفقا ينحت بالنص هتجاىات خبعد من اإليقاع الذي تذرع بت حيحو يقوؿ:

،لب لنا رهر المجن ..فهل نرى

ن وصا من اؿ sm

تجنت وترسل @ خ،منا بيتك بحذؼ s

50

ولئن نصر لها الشاعر من جهة الوزف بيد خف ضػرورة اسػتخداـ ىػذا الم ػطلح القػار () sms

58

تدفع بالبي إلت حيز الضرورة الشعرية .وإف مان ر ية الشاعر ،د تحمل إلت خبعد من اإليقاع .

،ػد

وفي تواصل آخر يقوؿ ال يخاف :

فعذرا إذ الػ  smضل يريقها

ف ارت إليك اليوـ فينا تمشكل

54

النما ال الث -نص المناسبات :

يقػػوـ ىػػذا الػػنما التك ػويني مػػن الرسػػالل علػػت رسػػالل  ،ػػدية يسػػتخدمها األديػػب فػػي مناسػػباتو األدبيػػة خو

المناسػبات الخاصػة وىػو نػػوع مػن الرسػالل الق ػػيرة متعػدد اهتجاىػات حسػػب حاجػات األديػب المختلفػػة

ومنها مناسبات العيد علت ىذا الم اؿ:

عاـ جديد وآماؿ متجددة
تسامح

تأمل

خف متومب للمحبة والفرح

دعوات ل د خم ر إشرا،ا ونقا

55

صبح العيد

ونموذج آخر يقوؿ:

يطل من شرفة ال يم ممتشقا

موسيقت الروح يمب دورؽ الو،

بالبهجة

ويمضي.

56

النما الرابع-النص اه،تباسي :

يعمػد األدبػا إلػت التراسػل عبػر تنا،ػل ن ػوص ألدبػا آخػرين باسػتخداـ رسػالل ال ػ  smsوالػنص اآلتػي نمػوذج

علت استخداـ األديب ن اً لمحمد الما ول يقوؿ فيو :
(اهلتزاـ بقواعد المرور ذوؽ وخماف

وحضارة )

خخي السال  :ه تعبر علت ممر المشاة
24

اعبر علت المشاة .
(محمد الما ول )

57

النما الخام  -نما الرسالل التجارية :

نبهني بعل األصد،ا -وخنا خعمل علت مشروع البحث -علت مؤسسات تجارية تعتمد علت نص الػ smsو،د

تواصل م ع المؤسسة التػي تقػدـ ىػذه الرسػالل وىػي ن ػوص بعضػها جيػد لكنهػا تحتػاج إلػت متخ ػص يعمػل

علت تلك الرسالل يجيد اهختيار الػذي يتناسػب ووعػي الشػريحة المسػتهدفة بالن ػوص ممػا خنهػا ه تعػزى إلػت
،اللها ولعلي ىنا خضرب خم لة من تلك الرسالل :

يا صاحبا خعضل في ميده

لس

فهم خبياتك تلك التي

خمقب

خبيرا خيها ال احب
فيها ميدؾ ال ا،ب

58

بي وبي عقرب تتقت
نحل في اللها ذالب

جرحتني فيها وداويتني
خن ال ادع الشاعب

59

عدوؾ من صديقك مستفاد

تستك رف من ال حاب

فنف الدا خم ر ما تراه

من الطعاـ خو الشراب

62

وخرى

ومن األم لة:

فأن
والم اؿ ال الث علت ىذا النما الرسالة التالية:

فال

يحوؿ

وال ذي يصهر من ىذه الرسالل خنها آلية الزمن بالنصر إلت تطاب زمن اإلرساؿ خاصة في الرسالة ال انية وال ال ة

( 9:0ـ) وىػػذا يعنػػي خننػػا يمكػػن خف نطالػػب م ػػل تلػػك المؤسسػػة المعنيػػة خف ترفػ ىػػذه الرسػػالل بػػذمر الشػػاعر

ىػذا بمسػتحيل فػي زمػن التقنيػة التػي

حفصاً لحقو،و وتقريباً لبسما الترامية من ذامرة األجياؿ المعاصرة ولي
خصػػبح فيهػػا المعرفػػة زلفػػت وخصػػبحنا نت ػػفح آهؼ األبيػػات علػػت خ،ػػراص مدمجػػة ) )cdخو عػػن يريػ شػػبكة
اإلنترن .

ولعلنػػا نلحػػع فػػي التشػػكيل لهػػذا الػػنما شػػيئاً مػػن رالبيػػة الكتابػػة للػػنص التقليػػدي ربمػػا تكػػوف خاصػػة بهػػذا
النما حيث نجد النص مأنو يريد التمسك باإليقاعية التناررية فيعمد إلت إعطػا مسػاحة بػين الشػطر والعجػز

لكن تقنية الػ smsه تعطيو حرية التنارر فيعمد إلت مسر التناررية عن يري ذمر الكلمة األولػت مػن العجػز مػم

يكمل في السطر ال اني مملمح للكتابة يعد مختلفاً.
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الف ل ال الث -رواىر خسلوبية في خطاب الػ:sms

خوه :بنية العنواف :

يؤمػػد النقػػاد علػػت ،يميػػة العنػػواف مػػن حيػػث ىػػو عالمػػة خسػػاس مػػن عالمػػات التجربػػة اإلبداعيػػة الحدي ػػة فكػػل

مجموع شعري خو سردي حديث يوضع لو عنواف ومل نص في ىذا العمل يجعل لو عنػواف ينتقيػو المبػدع بعنايػة

بال ػػة بحسػػبو يشػػكل اختػػزاهً لعم ػ التجربػػة فالعنػػاوين ممػػا يػػرى جيني ػ ىػػي المػػداخل التػػي تؤىػػل المتلقػػي خف
يمسك بالخيول األولية واألساسية للعمل الذي يراد دراستو".60

وبالنصر إلت العناوين في رسالل الػ  smsنجد خننا إزا مجموعة من العناوين يمكن تقسيمها علت نحو مما يلي:

خ -العنواف اإللكتروني (الموضوع ):

نشير ىنا إلت ما يعرؼ في تفاصيل رسالة ال ػ smsبالموضػوع حيػث نجػد الكلمػة األولػت فػي الرسػالة تنتقػت

آلياً لتشكل عنواناً يسمت بالموضوع وىو فػي وا،ػع األمػر عنػواف الرسػالة ويتكػوف مػن مالمػة عشػر حرفػاً تقريبػاً
و،د اعتمدت في تومي الرسػالل فػي الهػامش علػت ىػذا النػوع مػن العنػاوين الػذي ي ػاحب الرسػالل فػي صػندوؽ

الوارد ويعرؼ بتفاصيل الرسالة وىو خ،رب إلت العناوين التقليدية التي عرف في تاريخنا الن وصي حيث يشار
إلػػت الق ػػيدة بػػأوؿ ملمػػة فػػي الػػنص .وىػػي عنػػاوين هشػػك خنهػػا مهمػػة فػػي ذاتهػػا إذا علمنػػا خف الكلمػػة األولػػت

مؤلرا دهلياً مهماً علت معطيات النص .وألف العملية في متابة العناوين
اهفتتاحية في خي نص تشكل بانسحاباتها ً
تتم ب ورة آلية فننها تتشكل علت انحنا ات مختلفة مما يصهر مما يلي:

 -0عناوين –وبتعبير تفاصيل الرسالة فػي الهػاتف النقاؿ(موضػوع ) -تػاـ التشػكل ل ويػاً ذو دهلػة مسػتقلة م ػل
العناوين التالية( :خنا ه خعلم ما سيحدث) (شكرا خيها ال ػوت) (فػي ديمومػة الربيػع ) وىػي عنػاوين تفهػم فػي

سياؽ العنواف منفردة لكنها مع ،را ة الرسالة ،د تشكل انحرافاً داهً يحرؼ وعي الدهلة عند المتلقي .

 -0عناوين نا ،ة الدهلة تقدـ الفراغ الداؿ للمتلقي م ل العناوين التالية (:حين خ،رر خف خمتب  ) ...وم ل :
(خسوخ خخطا يمكن( )...خجمل النور ما جا . )...

 -8عناوين مجزو ة ل وياً تو،ع في إشكالية الوعي لكني مما ،دم بأنها عمل آلي ه يمكن مسػا لتو ونجػد
نمػػاذج لػػذلك فػػي م ػػل العنػػاوين التاليػػة  :ىكػػذا نحػػن دومػػا سػػي (...خي سػػيدي ) حػػن إلػػت المػػوت حت ػ ( ...خي

حتت) مما خن حين التقا (. ..خي التقطتك ).

 -4عنػاوين مجػػزو ة ل ويػاً لكنهػا تفهػػم مػػن السػػياؽ م ػل ( :يقػػوؿ الشػػريف الػر ) ...رعػػت اهلل األحبػػة حيػػ)...

(بورتريػو "خػػيا د،يػػ،. ) ...لبػ لنػػا رهػر المجػػ .)...وىػذه العنػػاوين بػػر م اجتزالهػا إه خنهػػا تحضػر فػػي ذىنيػػة

المتلقي بما يجعل إتمامها ير متعسر .

ب -العنواف اإلختياري :

26

نعني بها ىنا عناوين إرادية يجعلها المبػدعوف مػع ن وصػهم يختارونهػا بػنرادتهم لتشػكل عنوانػاً للػنص يضػاؼ

إلت عنوانو في تفاصيل الرسالة .وبالنصر إلت ىذه العناوين في الن وص األدبية لرسالل الػ  smsنجد خنها تبرز في

األعماؿ الق

ية تحدي ًدا مما يبدو من عناوين ناصر الجاسػم فػي ،

ػو التػي ضػمنها رسػاللو الق ػيرة م ػل

(خمػػرة الخريػػف) ( 60ػػزهف)( 68خـ العبيػػد!) 64و ،ػػة إلبػػراىيم مضػػواح بعنػػواف (العالػػد). 65وعنػػواف لعبػػد اهلل
الملحم (الدخينة )

66

وآخر لعلي فايع (خمن )!

67

وما سب يم ل مجموعة من العناوين اإلرادية ألعماؿ سردية تنا،لها المبدعوف عبر رسالل الػ  smsو،ػد نجػد
ػي ب ػورة هفتػة علػت حسػاب ن ػوص خخػرى تكتػب علػت  ،ػيدة الن ػر

تعليالً لحضور العنواف في السػرد الق

والتفعيلة بما يمكن رده إلت خف ماتب الق ة محاصػر بنيػار مكػاني محػدود للكتابػة والسػرديات تمػارس بطبعهػا
فعل اهنب اؽ واهمتداد فيحػرص علػت خف يمػارس العنػواف مبحػاً خوليػاً لجمػاح الكلمػات بحيػث يم ػل ممػا يقػوؿ

محمد عبد المطلب مؤشراً ذا ض ا إعالمي موجو إلت المتلقي لمحاصرتو في إيار دهلة بعينها تتنامت في متن

الخطاب"

()68

والمالحع خف ىذه العناوين تم ل عالمها التكويني في ذاتها حيث نرى فيها تك يفاً دهلياً وخبعاداً عميقة وىي
خ،رب ما تكوف إلت اختزاؿ لكلية النص.
وإذا منا رمزنا علت عناوين األعماؿ الق

ية باعتبارىا مصهراً هفتاً فيجب خه ن فل خف بعضاً من الشعرا ،د

يضػػع عنػػاوين لػػبعل ن وصػػو التػػي متبهػػا باسػػتخداـ تقنيػػة الػ ػ  smsوفػػي  ،ػػيدة الن ػػر م ػ ال نجػػد عنػػاوين م ػػل

(بورتريو )( 69وضريح من سنابل )

72

ومن عناوين نص شعر التفعيلة عنواف للشاعر محمد ال بيتي حيث عنوف

ن اً لو من شعر التفعيلة بعنواف (الق يدة)  . 70وعنػواف ممامػل ألحمػد ،ػراف (الق ػيدة )  70والعنػاوين اإلراديػة

عموما ،ليلة في الن وص الشعرية مقارنة بالن وص السردية .
ج-العنواف األف :

نشير ىنا إلت خف رسالل الػ ، smsد تجعل عنواناً عامػاً لمجموعػة مػن الرسػالل المنب قػة عػن عنػواف خمبػر يشػكل

خفقاً مالذي نجده في المناسبات العامة م ل رمضاف والعيد التي تنشا فيها خفكار األدبػا لكتابػة تهػاف مػن نػوع
خدبي مختلف دوف خف يعمد األديب إلت وضع عنواف معين است نا بوعي المتلقي ومن النماذج التػي اتخػذت
من العنواف األف منطلقا للكتابػة دوف تحديػد عنػواف للػنص تلػك الن ػوص التػي تتحػدث عػن رمضػاف و العيػد

وىذه الن وص السابقة تتناوؿ عنواناً يشكل خفقاً ونسقاً رابطاً بين المرسل والمتلقي وىنا تكمػن خاصػية رسػالل
الػ smsالتي تنأى عن اإليالة وتنحو نحو تعمي خاصية اإليجاز وبما خف العنواف األف يشكل شػفرة رػاىرة بػين
المرسل والمستقبل فمن التكلف والعن خف يبحث المبدع عن عنواف امتفا بوعي المتلقي ووضوح ال ػرج مػن

الرسالة مالنموذج التالي:

النموذج
***
/0خ

يقوؿ الشاعر علي آؿ عمر رحمو اهلل مهنئاً عن عنواف خف يتم ل في شهر رمضاف وماف شهر رمضاف ،د واف

خولو اليوـ الويني للبالد السعودية:

27

يوماف رمزاف

يوـ ال وـ والوين

ما خحسن الفأؿ

في إشرا،ة الزمن .

نهنئكم بيوـ الفخر وشهر األجر .78

رمضاف جا فألقها يا سا،ي

واىجر حكايا العش والعشاؽ

/0ب

74

ويقوؿ الشاعر يوسف العارؼ :

وتسامق روحي لروحك مو،نا #
خف المحبة زينة األخالؽ ) -:

(فلنحتفي) بال وـ رب سمالنا #

تهمي علينا رحمة (وتال،ي ) -:

75

ىذه العناوين األف بحسب المناسبات العامة التي يتواصل فيها األدبا عبر ىذه التقنيػة و،ػد ،ػدم نموذجػاً
واحداً لعنػواف خسػميتو العنػواف األفػ حيػث مناسػبة رمضػاف تشػكل شػفرة للتواصػل بػين المرسػل والمسػتقبل ي نػي
فيها الحدث والمناسبة وما يحيا بهما عن وضع عنواف إفرادي للن وص ،د يكوف من تقرير المقرر .

ومن خم لة العنواف األف مناسبات العيد الذي تتحرؾ فيو ن وص المعايدة األدبية في إيار العنػواف (المناسػبة )

دوف حاجة لذمر عنواف بعينو :

من ص يراً –وخنا خشاىد السعادة

في وجو العيد –حتت خني من خسأؿ
من وضع اهلل في صحن البطايا

التي يشتريها األيفاؿ

األيفاؿ رفا،ي

76

العيد ...

ومن الن وص األخرى في ذلك :

خف ن رس في ،لوبنا

وردة بيضا !
خصلها ماب

وفرعها في السما !
مل عاـ

وشمسك األصيلة !
بخير ....

28

........................
Alame

77

***

شاؿ م زوؿ من خشعة الشم

لو خلواف ييف مندى بسحب تشبو

مرمك مو،ع في ذيلو :

مل عيد والبهجة مسوتك

78

مل ىذه الن وص العيدية عبرت بمعاف متعددة مؤيرة عن عنواف خف وىو (العيد ) ومن الطبعي بعد ذلك خه

ترى عنواناً حيث ممة شفرة تواصل فكرية بين المرسل والمرسل إليو اعتمد عليها األدبا فنسجوا معانيهم في
راللها.

مانياً-الزمن الفني

تتخذ الرسالل يابع التو،ي الزمني الميالدي مما ىو راىر في ىامش التومي  .وىو تاريخ زمني إلكتروني .

وبػػالنصر إلػػت الجهػػاز و المسػػتخدـ للتومي ػ س ػنجد فػػي تفاصػػيل خ لػػب الرسػػالل المومقػػة ترميػػزاً ملحور ػاً علػػت

التو،ي المسالي الذي يبدخ من الػ الساعة الواحدة رهراً إلت ال انية عشػر مسػا وىػو األ لػب مقارنػة بالتو،يػ

ال باحي.

ويصهر خمر ىذا التو،ي المسالي علت المعطت األدبي آخذاً عدة مصاىر مالذي نجده في النموذج التالي :
تح خحاجي المطر ..

نرفل صمتك..

نرفل لذواتنا خف تنكسر ..
بين ندامت الهوى متبنا ..

حروؼ اسمينا بما نهر ..

وعنواف شرفتنا ..

علت خجمل شوايئ القمر ...

79

ومن نماذج استخداـ الدهلة المسالية وتوريف بنية الل ة المسالية نص خمرة الخريف للقػاص ناصػر الجاسػم

وىو نص مسالي دهلة وتو،يتا يقوؿ:
في ليلة النافلة

حين خسف القمر والمؤمنوف
يقوموف ليل الخام

عشر من

شعباف لم تكن في ر وسهم الستة

خمرة تدورىا ولم يكن بها خرؼ
ينخرىا...

82

ومن نماذجو :
29

ما زل خذمر سؤاؿ تلك الجنية في
ليلة رلما حين يلب خف ن يغ

الحوار بيننا مطالب وبينها .80.

ومن اللوازـ الذي يستدعيها تفعيل الزمن المسالي ما خورده القاص خحمد بن الشيبة حيث يورد ،ولو:
مسا ؾ خخضر

خذلتني ذامرتي بعدما فقدت بطا،ة

الهاتف فهال

سمحتني حتت تأتي الفكرة من بعد السكرة!!

80

ونالحػػع حػػرص المبػػدع علػػت اهنحػػراؼ باسػػتخداـ المسػػا مػػن خػػالؿ توريػػف اللػػوف لتحريػػك نسػ العبػػارة
وفك جمودىا .

وتدؿ الن وص السابقة علت لبة التو،ي المسالي علت مقابلو ال باحي .علت خف لبػة التو،يػ المسػالي ه

يعني انعداـ الرسالل الدههت ال باحية التػي تسػتخدـ فيهػا المبػدع مفػردات تت ػل بهػذا التو،يػ

مالػذي ورد

عند ناصر الجاسم وىو يفت دههت العيد ويبدو خف ن و اإلبداعي ،د تأمر بلحصة المػيالد اإلبػداعي لديػو مػع
انب اؽ لحصات ال باح و،د خرسل ن و صباحا ومبه باإلشراؽ:
يمتاح الفرح مما بحر في حالة مد
في رؽ الوين ملو معطر روج

صحراوي عريل خزىر فجأة في

خوؿ صبح ربيعي فضخ عطره

للوجود إنو العيد ختت منبي يستل

الحب في نفوسنا خيل مرسوؿ

حملتو السما خمانة محو الحزف

وألنك مالعيد في مجيئك (خىنأؾ) بو !

88

ومما يت ل باستخداـ الزمن استخداـ مفردات لها عال،ة بالف وؿ الزمنية ومن ذلك النص اآلتي:
في ال يف ضيع العربية اللبن .بينما

ضيع خنا خصد،الي  ..ترى إذا ال يف

ولت ىل خع ر عليهم ؟! وإذا ضمنا
زىر الربيع ىل ي فروف لي ؟! من

خن خولهم واصفح عن مل

المق رين . ...

84

وخشػير ىنػػا إلػت خف ىػػذه التقنيػة تعنػػت بػربا الن ػػوص بتاريخهػػا الزمنػي فيمػػا يعػرؼ بتفاصػػيل الرسػالة وىػػو الػػذي

اعتمده البحث في التومي في الحاشية السفلية  .وىو يعتمد إضافة إلت تحديد زمن اإلرساؿ الػذي تحػدمنا عنػو

يعتمػػد علػػت تحديػػد التػػاريخ المػػيالدي للرسػػالة ممػػا ىػػو مبػػين فػػي الهػػامش .ولعلػػو مػػن المناسػػب خف خلف ػ نصػػر
31

المتلقي إلت خف يتابع ،را ة ىذا المبحث من خالؿ إعادة النصر في الهوامش .ورمز (ـ) ىو عالمة إلكترونية مابتة

في تفاصيل الرسالل المرسلة عالمة علت المسا مما خف رمز (ص) عالمة علت التو،ي ال باحي.

مال اً -التك يف والفضا الل وي

يعتمػػد نػػص ال ػ smsعلػػت مسػػاحة متابيػػة محػػدودة وىػػذا خعطػػت الفرصػػة للتك يػف الل ػػوي الػػذي حقػ خاصػػية

اإليجاز ذلك اإليجاز الذي نقر بداية خف لو خسبابو األخػرى اهجتماعيػة خو اه،ت ػادية خو يرىػا بيػد خف المهػم

خف تلك الرسالل خعادت إلت العربية ،يمة اإليجاز معن ر بال ي لو ،يميتو في خدبياتنا العربية إذ اخت رت م يراً
مػػن إفاضػػات المبػػدعين فػػي ا،تضػاب وتك يػػف خملتػػو رػػروؼ إنتػػاج ىػػذا الػػنص  .ويصهػػر األمػػر جليػػا فػػي األعمػػاؿ
الق

ػػية التػػي يتراسػػل بهػػا المبػػدعوف ويضػػطر المبػػدع إلػػت التك يػػف واهختػػزاؿ ممػػا فػػي نػػص خحمػػد ال ػ ير:

(فقاعة) التي يقوؿ فيها:

" سمك لبن تمر ىندي "

إحدى الرسالل التي ماف

يتبادلها مع امرختو في عاـ

ملي بالنفاؽ خخذ يت فح

مل الرسالل التي متباىا

لبعضهما وبال مقدمات

،رر يباعتها في (رواية )

85

وىػػي تتكػػوف مػػن خربػػع وعشػػرين ملمػػة فقػػا وتحمػػل نػػواة رواليػػة فعليػػة .يضػػاؼ لػػذلك م ػا يمكػػن تسػػميتو الل ػػة

اهنفجارية التي تشعر في ،را اتها بأف ما لم يقل خمبر مما ،يل:

لم عكر صفوىم ىكذا؟
خنا فقا

صفي عكر الحقيقة !

86

***

ما انتهي من صنع سفينتي حتت
جف البحر ..

87

ونالحػػع تلػػك الل ػػة العميقػػة المك فػػة ذات األ ػػوار الفنيػػة التػػي يمكػػن خف ين رىػػا المبػػدعوف فػػي صػػفحات

مكتوبػػة لػػوه خف ىػػذه التقنيػػة سػػاعدت علػػت بػػروز ىػػذه السػػمة فػػي ،الػػب تك يفػػي عميػ وىػػي ميػػزة خحسػػبها

إيجابية لهذه التقنية .

وممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو وىػػو مػػن السػػمات األسػػلوبية لهػػذا الخطػػاب توريػػف مػػا يمكػػن تسػػميتو فضػػا

المفردة الحرة ويق ػد بػالمفردة الحػرة تلػك المفػردة التػي تتحػرر مػن ،يػد السػطر لتسػتقل فػي سػطر منفػرد

31

لب عد دهلي خراده المبدع  .ونشػير ىنػا إلػت خنػو بػر م وجػود الصػاىرة ب ػورة هفتػة فػي نػص ال ػ  smsإه خف

األمر ه يت ل بالمبدع في الب األمر بل يت ل خحياناً بمو،ف اهضطرار الذي تفرضو سعة جهاز الجواؿ
والمساحة الكتابية لسطر ما ما يجعل تحليلنا للصاىرة يسير وف منحيين:

األوؿ الحريػػة اهضػػطرارية وىػػي نػػوع مػػن الحريػػة للمفػػردة بفعػػل اضػػطرار الكاتػػب لالنتقػػاؿ إلػػت الس ػطر التػػالي

والف ل بين المترابطات مالذي نجده في ،وؿ الشاعر إبراىيم يالع:
يوى وانطوى في زماف عجيب

ىزيل خ ر

ويصهر خف الشاعر اضطرتو المساحة الكتابية للسطر في شاشة الػ  smsليف ل بين مترابطين اضطراراً والف ل
ىنا جا في صالح الدهلة حتت ولو ماف آلياً حين جعل(الخطر ) مفردة حرة في النص :
ىنيئا لو يوـ خرست نجيا وجاز

الخطر

88

و،د يكوف الف ل وحرية المفردة من ىذا النوع ولكن الف ل يأتي فػي صػالح دهلػة الػنص ممػا فػي نػص ناصػر

الجاسم (خمرة الخريف):

رهرت فئراف المزرعة تقرج

خحالمهم

89

فالف ل يصهر فنيا ممانعة األحالـ من اهنقراج ر م خنو ف ل آلي .علت خنو ،د يؤدي ىذا النوع مػن الف ػل

إلت حرية للمفردة ير مقبوؿ يؤمر علت نس النص وتبتر منو المت ل مما في النص التالي :

فرح بك األرجا واألمواف

بل نا اهلل تمامو وتقبل منا صيامو و

،يامو

92

واآلخر الحرية اإلرادية للمفردة والتي يعمد إليها المبدع ليعطي للمفردة حرية تمنحها بعداً خفقياً عنػد المتلقػي
منموذج الشاعر عبد اهلل الوشمي حين يقوؿ في رسالة : sms

مما خن

حين التقطتك ذامرتي ذات بهجة

نقياً
وحالماً

وستصل ..

ه خ،وؿ ربما

90

وفػػي النمػػوذج عػػدة مفػػردات تمتع ػ بحريػػة خرادىػػا األديػػب إذ نجػػد (بهجػػة نقيػػا حالمػػا وسػػتصل  .)..وىػػي

مفردات خراد لها الشاعر الوشمي خف تأخذ بعدىا الحر في ت وراتو وت ورات المرسل إليو.

ومػػن النمػػاذج األخػػرى التػػي يعمػػد فيهػػا األديػػب إلػػت إفػػراد الكلمػػة فػػي سػػطر مسػػتقل لبعػػد يػػراه الشػػاعر ىػػذا

النموذج :

32

في ال بح خصلي
مع ،هوتي..

مع بلبلي..

90

رابعاً  -التشػكيل الب ػري لنص الػ :sms

ي نػػت نػػص ال ػ smsبعػػدة تشػػكالت ب ػػرية وخحسػػب خف ىػػذا الػػنص يعػػد نموذجػاً علػػت توريػػف مصػػاىر التشػػكيل

المختلفػػة وإليضػػاح األبعػػاد األسػػلوبية نحػػاوؿ ىنػػا خف نػػدرس مصػػاىر التشػػكيل الب ػػري فػػي نػػص ال ػ smsمقارنػػة
بنماذج من التشكيل في النص األدبي الكتابي المعاصػر ومػن ذلػك التقطيػع الل ػوي وفضػا ات التشػكيل الػذي

يعد مصهراً من المصاىر الل وية والتشكيلية الب رية التي نقػف عنػدىا فػي نػص ال ػ smsوىػو رػاىرة فػي التجربػة

المعاصػػرة عمومػػا  98وفيهػػا يعمػػد األديػػب إلػػت تقطيػػع المفػػردة الل ويػػة لم ػػزى دهلػػي ينشػػد ممػػا فػػي نػػص رػػافر
الجبيري الذي عنونو بػ (ؽ ؽ ج (مستمع )

94

و،د تكوف ىذه األبعاد تشكيلية مما ورد في تهنئة خدبيػة جػا ت

وف التشكيل الل وي التالي الذي يتنا م مع خجوا العيد ولعل الشاعر  ،د إلت ىذا التنا م حين ،اؿ:
(ع) عين تشع سعادة والوجو

يطفح بالسرور

(ي) ويد يفيل حنانها ي ا

فيرتوي الفقير

(د) دنيا ..فكن فوؽ العتاب ومد

مفك بالعبير

ليكن عيدنا صد،ة وصفا وصلة  ..مل

عاـ وخن للخير خ،رب

95

ومن نماذج التقطيع الل وي الذي يحمل خبعاداً دهلية واعية ويت ل بأبيات شػعرية تراميػة خسػقا عليهػا الكاتػب

حالتو النفسية إباف إرسالو الرسالة نص يقوؿ:

ومن عجب خني خحن إليهم ..

وخسأؿ عنهم من لقي وىم معي!!

وتطلبهم (عيني ) وىم في سواادىا ..

ويشتااا،هم ( ،لبي ) وىم بين

خضلعي؟؟!!!.

96

ومأف تكرار صوت المد (ويشتااا،هم سواادىا ) يكشف عن حالة امتداد الشوؽ وضنك الفراؽ .
ونرى في النص خيضاً اعتماد البنا التشكيلي علت التقػوي

.والتقػػوي

(،لبػي ) (عينػي ) ولهػا بعػدىا الػدهلي الصػاىر

واسػػتخداـ الفضػػا الكتػػابي راىرتػػاف فنيتػػاف عػػرج لهمػػا النقػػاد خم ػاؿ محمػػد عبػػد المطلػػب

()97

وتعرج لهػا صػالح فضػل حػين تحػدث عػن حيويػة الخطػاب الشػعري عنػد السي ػػاب حيػث اعتمػاده علػت لعبػة
األ،واس مما يسميها ( )98و من نماذج الفضا ات الدالة في نص الػ smsالنموذج التالي:

33

(

ختعلم لماذا المساحة خعاله عارية ؟؟

(ألنك خجمل وخمبر من مل الكلمات )

شهر**** مبارؾ

99

ونؤمد علت خف التقنية المعاصرة تتجاوب تشكيلياً مػع اإليقاعػات الجديػدة إذ ه نجػد إشػكاهً يػذمر فػي متابػة

نص التفعيلة علت ىذه التقنيػة بػل نعتقػد خنهػا خضػاف للػنص بعػداً فػي التكنيػك جػا ل ػالح الػنص فػي خحػايين

م يرة هسيما خف شعر التفعيلة يرمػز علػت المسػاحات الل ويػة وصػراع البيػاج والسػواد بػين الكلمػات واألسػطر

و،ػد خعطتػو التقنيػة ىػػذه اهنعطافػات الل ويػة المهمػة .وفػػي موا،ػف م يػرة تػأتي اهنقطاعػػات والفواصػل فػي صػػالح

النص عموما .ومن الكتابة علت شعر التفعيلة وف تقنية  smsالنص التالي :
ويل من شت ريحو األمنيات
في لهيب السموـ

خو،دي يا مرافئ المتعبين
نار الوداع لجرح السقيم
ابع ي منو للقاينين

فيح جحيم

خرتقي فضلة المتخمين
من ردالي القديم

022

والن ػػوص السػػابقة تقػػدـ دلػػيال علػػت الفسػػحة الكتابيػػة التػػي تتيحهػػا تقنيػػة الػ ػ smsللكتابػػة الشػػعرية علػػت شػػعر

التفعيلة إذ ه نرى إشكاهً يذمر في تشػكيل الكتابػة ب ػرياً وتشػكيلياً بػل خحسػب خف ىػذه التقنيػة ،ػد فتحػ
خماـ الشػعرا مسػاحات فػي تكػوين المفػردة الدالػة وفػي التالعػب بالمسػاحات الكتابيػة ممػا خفػاد الشػاعر مػن
صراع البياج والسواد في دعم النص وىو اتجاه في النص الجديد عموما يقػوؿ عبػد الػرحمن تبرماسػين " :فػي

ضػػدية األبػػيل واألسػػود تكمػػن اللعبػػة بػػين الوجػػود والعػػدـ فيسػػتحيل األسػػود الػػذي تتقػػزز منػػو الػػنف

البشػػرية

باعتباره عالمة الحزف واألست إلت الوجود الحػي النػابل برمػوز الحيػاة الملػي بػاألنوار ومأنػو رحػم األمومػة الػذي

يمنح الحياة بعد الموت

020

بيد خني خرى خف مجاؿ توريف ىذا ال راع بػين اللػونين فػي نػص  smsخرحػب ممػا

خف ح عنو التجارب السابقة .

ومن التشكيالت الب رية التي ت يب في نػص ال ػ smsه هسػتحالة تحققهػا علػت المسػاحة المكانيػة للشاشػة

بل ل عوبة ذلك نصراً هعتمادىا علت تشكيل ب ري ،الم علت تقطيع الكلمات وىو تشػكيل لػم خجػده فػي
34

نص الػ smsلعامل خحسب خنو يت ل بالجدوى اه،ت ادية التي ي ػعب معهػا متابػة نػص يػأتي فػي خجػزا م يػرة

مالذي نجده عند شاعر يرسم بالكلمات علت المساحة الور،ية م ل عبد اهلل الخشرمي فػي نػص (صػقيع ) و،ػد

رسم بالكلمات ت ويرا للمعنت الذي خراده من ال عود والهبول في ساللم بقولو :

من بين خىداب ىذي المدالن
تأتين
خصعد

تأتين
اىبا
تأتين
ه شي فيك سواي
وه شي في سواؾ

()020

خو عند شاعر يتالعب بالحروؼ م ل سعد الحميدين فػي ديػواف ( وللرمػاد نهاراتػو) الػذي نجػد فيػو م ػل

ىذه النماذج من التشكيل :
نموذج()0
را ......
()0

لعل المكاف استدار ...استداااااار
()8
ه شي  ......إه الرماد
ؼ
ر

ر

ا

ا

غ

فراغ

غ

()028

35

ىػذه التشػػكيالت الكتابيػة لػػي

مػن اهسػػتحالة متابتهػا علػػت تقنيػة  smsلكػػن ارتباياتهػا الماديػػة تجعػل األدبػػا

ينأوف عنها وإف لجؤا إليها فػي خضػي الحػدود مالػذي نجػده عنػد شػاعر مفػاروؽ بنجػر يكتػب تهنئػة بالعيػد علػت
النحو التالي :

نضي صبحاً جديداً
إليالفنا
وألعراسنا
والورى

يألفوف بري ال رى

وجها

ولهم ييف من يتلب
لكل مقاـ

وصوتاً لكل مقاؿ
وعيداً ألبعادىم
في مرايا الرخا
ولنا عيداً
عيدنا

ىاماتنا

للطواوي

!)

024

حينما ه نطأيئ

حين نعبئ نبراسنا
من منار السما

وإذ منا خشرنا إلت انتفا اإلشكالية التشكيلية في  ،يدة التفعيلة فػاألمر يتكػرر ىنػا فػي  ،ػيدة الن ػر باسػت نا

الكتابة علت األسطر الن رية الطويلة التي ،د ه تساعد المساحة المكانية لنص smsعلت إعطالها .

ومما يشار إليو في التقطيع الب ري في خطاب الػ smsمػا يسػمت بالسػيمترية ( )025إذ يالحػع ب ػرياً علػت خ لػب

الن ػوص اعتمادىػػا علػػت سػػيمترية مطلػػع الرسػػالل التػػي تػأتي مسػػتقيمة ه عػػوج فيهػػا و البػاً مػػا يحكمهػػا سػػيمترياً
شاشة الجهاز منص لميا باعشن :
36

سأعيد عليكم مقولتين بدخنا بهما

ىذا المشروع دوف تحديد مالمحو ..

خرجو رجا حارا التعلي فهما خوؿ
الكتاب وآخره  )0(:الحيرة :خف

يضعوؾ داخل دالرة (ويطلبوا )منك

خف تجد الزاوية .والدىشة :خف تجدىا

بالفعل.

026

ومذلك نص شعري خرسلو خالد الربيع يقوؿ فيو:

ه شي يورؽ حين يقسو الما
حين يقايع األشيا

حين يقرر الطيراف نحو مجرة

خخرى

ويحرؽ سره الكوني ،بل رحيلو
نحو الفضا

مي ه تعد م يلو لبرج مف

الكيميا

ه شيي ينمو لي ىناؾ
يا خيها الرجل الم م

في خناؾ

027

فبالنصر إلت الن ين السابقين نجد تعدد اتجاىاتها الفنيػة بػين الن ػر والشػعر ممػا نجػدىا تسػير وفػ سػيمترية

الشاشػة دوف خي ت ػرؼ مػن األديػػب علػت خننػا نجػػد مػع سػيمترية المطػػالع التػي ىػي ال ػػفة ال البػة علػت مجمػػل
ن وص الػ smsخف خواتيم األسطر تأخذ خشكاهً متعددة مما ىو مالحع توريف الفراغ الكتابي في نهاية األسطر
لخدمة الدهلة .

و،د تأخذ المطالع مع سيمتريتها خشكاهً ير متابية يفرضها األديب علت النص مالتنجيم في النص التالي :
شدنا الشوؽ إلت خىل الق يد

**** فلقاىم عندنا خجمل عيد

و دا موعدنا مي نلتقي

**** برجاؿ خبدعوا مل جديد

028

والوا،ػع خف مػا يعػده النقػاد ميػزة للػنص المعاصػر المتم ػل فػي صػراع البيػاج والسػواد علػت صػفحة الور،ػة ممػا

يشير إليو نا،د م ل عبدالرحمن تبرماسين حين يتحدث عن ،يمة ىذا الفراغ فيقوؿ مالما -وإف ماف حقاً فػي
مكانو – لكنو ه يتناسب مع نص تقنية الػ smsإذ يقوؿ ":من العناصر المساحات البيضا " الفرا ات " الجلية
التػػي تت ػػارع مػػع األسػػود باعتبػػاره نايقػػا والنػػاي حػػي يتحػػرؾ ينػػتج الدهلػػة  .خمػػا األبػػيل فيفػػرج علػػت القػػار (

المتلقي) خف ي مػ خو يستريح خو يدخل في مجاؿ تأملي مملو بالدهلة

029

فػ مة عوامل م يرة ه تسػتدعي
37

م ػرة المسػػاحات البيضػػا فػػي نػػص  smsبػػل تسػػتدعي خف يمػب المبػػدع مػػل الفرا ػػات وىػػو حكػػم يكػػاد يكػػوف

عاماً في ىذا النص يمنحو خ وصيتو الكتابية.

ونخػتم الحػديث عػن التشػكيل باإلشػارة إلػت تشػكيل نهايػة الن ػوص حيػث يعتنػي المبػدع فػي نػص ال ػ sms

بنهايات ن وصو وىو حريص علت تشكيل النص بخاتمة تبقت في ذامرة المتلقي وبالنصر إلت الن وص التػي

بين خيدينا نرى خننا خماـ تشكيلين مهمين لنهاية النص خولها :النهايات الم لقة وتتخذ ىنا عدة صور متومي لنص
بذمر اسػم المرسػل ويعمػد إليػو األديػب إمػا هعتقػاده عػدـ وجػود ر،ػم جوالػو عنػد المرسػل إليػو خو حفصػاً لحقػو

األدبي في النص و،د يكوف من المعتاد خف يبعث الرسالة والنص األدبي الذي متبػو إلػت عػدد مبيػر مػن األسػما

،د ه يكوف اسمو مدوناً عند خحدىم فيحتال بذمر اسمو في نهاية الرسالة .وىو م ير مهذا النموذج:
رمضاف القادـ

من رحم يمات بيل

يقرلك السالـ

(يل المرزو،ي)

002

ونص آخر يقوؿ :

بشالر الشهر الكريم

تهطل روحانية تزفنا إلت خجوا

إيمانية نفرد لها

،لوبنا

وخسماعنا

وش اؼ خرواحنا

 ...محبكم *(محمد الحفصي )*

000

و،د يعمد بعل األدبا إلت توريف ل ة منطلقػة فػي ن ػو لكنػو ينعطػف بخاتمػة ن ػية تجعػل نهايػة الػنص م لقػة
منص الشاعر محمد حبيبي الذي يقوؿ فيو :

خرخي بياج جبل الرحمة خرخي
مم ردا خبيضا بهذا اليوـ خري

شمسو ..ماف ،لبي ..يريد الكتابة لك

بكل ىذا البياج ..ذمراؾ إشرا،ة

عيد..

000

ومانيهما :النهايات المطلقة والمفتوحة لبداية عمل المتلقي في النص مهذا النص :
....

تعت في ،اصيات القلوب يقلب بين

المنابر نبضا وفي فوة خعلن الجب

واشتعل الرخس بالشيب حتت خضا

38

لنا وانفجر...

008

ومنص يقوؿ :

...مع شروؽ شم

ال باح

رهرت رة ف ل الخريف ومعها
رهرت فئراف المزرعة تقرج

خحالمهم ...

004

وم ل نص الشاعر محمد الحفصي الذي يستهل عاماً جديد بقولو:
عاـ جديد وآماؿ متجددة

تسامح

تأمل

خف متومب للمحبة والفرح

دعوات ل د خم ر إشرا،ا ونقا ...

005

وم ػػن نم ػػاذج النهاي ػػات المطلق ػػة ن ػػص الق ػػاص حس ػػن ع ػػامر ال ػػذي يتح ػػرؾ ف ػػي نسػ ػ ال ػػنص عب ػػر آف ػػاؽ العي ػػد

واألضحيات ليبني من ل تو خمالً في محو الخطايا:
خضح شم

العيد و،د جرف

خطايانا وخطايامم دما األضاحي ...

006

.

الخاتمة :

يقدـ البحث الساب دليالً علت تعددية م ادر التلقي في زمن التقنية بما يجعل النا،د المهتم يتنبو إلت تقري

النص األدبي في م ادره المتعددة حيث رخينا خف الدراسة تتناوؿ النص األدبي الذي يتواصل بو المبدعوف عبػر
تقنية الهواتف المحمولة وخخص بالتحديد تقنية الرسالل الن ية ( ) smsالتي بات في زمننا حاجة مقافية ه

يمكن تجاىلها بحاؿ.
و،د تخ

ىذه الدراسة بتقري خطاب الػ smsاإلبداعي حيث جمع من ن وص الهاتف النقاؿ لكبار

األدبػػا فػػي المملكػػة العربي ػة السػػعودية مالشػػاعر محمػػد ال بيتػػي وعبػػد اهلل ال ػػيخاف وخحمػػد ،ػػراف وحسػػين

النجمي والقاص ناصر الجاسم ورافر الجبيري و يرىم ...وىي خسما لها حضورىا األدبي ومؤلفاتها الكتابية

لكنهم -بالطبع -تجاوبوا مع ع رىم وتواصلوا عبر ىذه التقنية بن وص خمبتتها الدراسة وومقتها من خالؿ ما
يعرؼ بتفاصيل الرسالة وخخضعتها من بعد للعمل النقدي.

تن ػػاوؿ الف ػػل األوؿ م ػػن الدراس ػػة جان ػػب التش ػػكيل الش ػػعري والن ػػري له ػػذا الخط ػػاب ورخين ػػا خف المب ػػدعين

يتواصلوف عبر ىػذه التقنيػة بػألواف مػن اإلبػداع ،ػد ه يختلػف فػي إيػاره العػاـ عػن الكتابػة الشػعرية علػت اإليقػاع

التنػػارري والتفعيلػػة و ،ػػيدة الن ػػر خوالكتابػػة الن ريػػة علػػت م ػػل الق ػػة الق ػػيرة جػػداً والخػػايرة األدبيػػة بيػػد خف
التقنية خلقػ بصاللهػا فػي صػناعة الػنص وصػب و بسػمات خاصػة سػع الدراسػة إلػت مشػفها مخاصػية التك يػف
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وسقول سمة التناررية في الن وص التقليدية واإلسراؼ في بعػل عالمػات التػر،يم وحضػور فضػا ات جديػدة
فرضتها التقنية علت النص  ...إضافة إلت عودة هفتة لفن الخايرة األدبية المتوىجة .

خما في الف ل ال اني فقػد تناولػ الدراسػة األنمػال التكوينيػة لخطػاب ال ػ smsاإلبػداعي ودعمتهػا بالنمػاذج

الشعرية و،د برز من خالؿ تحليل النماذج األنمال التالية:

( النما المتفرع المرتبا المناسبات اه،تباسي الرسالل التجارية) .

ويتناوؿ الف ل األخير الحديث عن بعل المصاىر األسلوبية مبنية العنواف وبعل مصاىر التشكيل الب ري .

ويؤم ػ ػػد البح ػ ػػث عل ػ ػػت ض ػ ػػرورة حض ػ ػػور النق ػ ػػاد وتماس ػ ػػهم م ػ ػػع حرم ػ ػػة ال ػ ػػنص اإلب ػ ػػداعي ومجاهت ػ ػػو التقني ػ ػػة

المتعددة لكشفها وتقديمها للدراسة ووضعها علت المحك النقدي مقيمة خدبية سريعة النهاية بتلفيػات التقنيػة

المعروفة وا،تراب النقاد منها يعني خلودىا وحضورىا مشاىد يم ل جز اً مهماً من حرمة األدب المعاصر .

007

*******

الهوامش والتعليقات :

 * 0ممة تسميات خخرى لجهاز اهت اؿ النقاؿ م ل (المحموؿ الجواؿ الجيب المتحرؾ ) ...لكن البحث آمر اسم النقاؿ
لدهلة اهسم علت التقنية وعلت مهمة التواصل ونقل المعرفة.

 0خذمر منهم علت سبيل الشكر األديب علي م اوي والقاص ناصر الجاسم والشاعر محمد خضر ال امدي.
8

نشػػرت فػػي جريػػدة الػػوين السػػعودية مقاربػػة نقديػػة خولػػت بعنػػواف :رسػػالل ال ػ  smsاإلبداعيػػة ،...ػػرا ة خولػػت فػػي البنيػػة  .الػػوين

الخمػي

/02رمضػػاف 0407 /ى ػ الموافػ  00خمتػوبر 0226ـ السػػنة السػابعة  .و،ػػدم ور،ػة نقديػػة حػوؿ الموضػػوع فػػي

مؤتمر الق يدة الجديدة في نادي الق يم األدبي  0227ـ.

 4صدر الكتاب المرمز ال قافي العربي الدار البيضا (بيروت لبناف )  0225ـ.

 5الكتاب من توزيع :مرمز دراسات الوحدة العربية وترجمة :م طفت إبراىيم .الطبعة األولت بيروت  0226ـ.
6

عن المرمز ال قافي العربي الطبعة األولت  0226ـ

ومؤخرا متاب الدمتورة
 7انصر م ال متب شيما الشاعر وخحمد بادوياف وحسين مكتبي و ازي األسمري وجالؿ ال الح.
ً

لميا باعشن زوايا الدالرة 0409ىػ0228-ـ وضم مجموعة ن وص  smsلعدد من األدبا السعوديين مالقاص عبده خاؿ

ومن ور الحازمي والشاعر إبراىيم صعابي ...
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 8انصر حوؿ الخطاب:جاؾ دريدا (:البنية والعالمة والتفاعل في خطاب العلوـ اإلنسانية ) ؾ ـ.نيوتن نصرية األدب في القرف
العشرين ترجمة الدمتور عيست الكاعوب عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واهجتماعية الطبعة األولت 0996ـ ص

. 060-057

 9فيكتور شكلوفسكي مقاؿ (الفن بوصفو تقنية ) ؾ.ـ نيوتن نصرية األدب في القرف العشرين ص . 00

 02محمد العباس بحث خجناس إبداعية تترافد خو تنسخ بعضها مجلة ،وافل نادي الرياج األدبي السنة الخامسة –ـ5

العدد التاسع 0997 -ـ ص  98وانصر في ذات المجلة دراسة محمد خير البقاعي لكتاب:جاف ميشيل األجناس األدبية -

ص .90-79

 00من ديواف عمر بن خبي ربيعة انصر ديوانو يبعة الهيئة الم رية العامة للكتاب  0978ص . 029
 00محمد فالع إني امر مولع بالػ.sms 0226 /9/08 ...
 08الشو،يات المجلد األوؿ دار العودة بيروت ص . 77

 04إبراىيم الترمي رمضاف جا فألقها يا 00.49 0226/9/05 ...ص . sms
05

مطل شايع 0227/4/05ـ  8:49ـ . sms

 06محد ال بيتي مضت شراعي بما5.47 0226/00/80 ...ص . sms
 07صحيفة الوين السعودية الخمي

08

0408/8/07ىػ 0227/4/5ـ العدد (.)0879

ضب علينا ضبة 8.05 0226/00/06 ...ـ . sms

 09حسين النجمي خرى األياـ تسرع با0.05 0226/02/08 ...ـ . sms

 02انصر م ال  :عبداهلل الخشرمي ذامرة ألسئلة النوارس الطبعة األولت (جدة  :النادي األدبي ال قافي في جدة 0402ىػ
 0992ـ ) ص 07

 . 79 88 85 84 02 09وانصر عند محمد مسير منسك للسريرة في حرـ الرمل

الطبعة األولت (القاىرة  :دار الفرساف ) ص  . 09 00 08وسعد الحميدين األعماؿ الشعرية دار المدى الطبعة

األولت  0228ص  . 08و يرىا.

 00حسين النجمي شدنا الشوؽ إلت خ9.89 0226/9/08 ...ـ  . smsيبدو خف النجمي يعنت بتوريف الفواصل في
ن وصو الشعرية حيث نجد مصاىر من ذلك في دواوينو الشعرية انصر م ال ديوانو األخير ،بلة ..علت جبين الوين (إصدار نادي

خبها األدبي  0226 0407ـ ) ص . 89 88

 00سامي مدخلي سأنتجع اآلماؿ إف 4.50 0226/9/08 ...ـ . sms
 08فايز الشهري يا ضيا شع شو،ا4.48 0226/9/08 ...ـ . sms

 04تسميتو بالشعر الحر تسمية ليس من فة وىي ترجمة حرفية للم طلح اإلنجليزي ( ) frre verseالمنقوؿ عن الم طلح
 vers libreوىو م طلح فرنسي .والشعر الحر في اآلداب األجنبية ىو الذي ه يتقيد بوزف وه ،افية ( .)04ويرى بعل النقاد

مالدمتور صالح فضل خنها تسمية ،ديمة مم اصطلح بعد علت تسميتو بشعر التفعيلة انصر خساليب الشعرية المعاصرة ( القاىرة
 :دار ،با للطباعة والنشر

0998ـ ) ص. 84

 05محمد ال بيتي الق يدة الق يد 5.85 0226/00/80ص . sms
 06عن خالد الربيع ه شي يورؽ حين يػ . sms 00:09/8/00

 07علي الرباعي ويل من شت ريحو02:42 0227/8/05 ...ـ . sms
 08الوين الخمي

/02رمضاف 0407 /ىػ المواف  00خمتوبر 0226ـ السنة السابعة .عن مقاؿ للباحث بعنواف رسالل

 smsاإلبداعية ،...را ة خولت في البنية .

 09من الكتب المتقدمػة فػي دراسػة  ،ػيدة الن ػر متػاب :الن يػرة والق ػيدة المضػادة (الريػاج  :النػادي األدبػي  0420ىػػ/
0980ـ) وىػػو يػػرى تسػػميتو بػػالن يرة ولكػػن مسػػمت  ،ػػيدة الن ػػر خصػػبح ،ػػاراً ومتالزمػاً مػػع ىػػذا النػػوع ممػػا ي ػػعب ت ييػػر
المسػمت وىػو م ػطلح ورفػو عػػدد مػن النقػاد فػي دراسػاتهم م ػػل الػدمتور حػاتم ال ػكر فػػي متابػو  ،ػيدة الن ػر فػي الػػيمن.
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خجياؿ وخصوات ..ال ادر عن مرمز الدراسات والبحوث اليمني -سلسلة دراسات وخبحاث  -08-ل -0صنعا 0228-

...ومتاب عز الدين المناصرة إشكاليات  ،يدة الن ر الذي صدر مؤخراً عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

 82محمد خضر خعرفها فدع ج رافيتػ6.48 0226/00/6 ...ص . sms
 80محمد خضر من ص يرا –وخنا خ5.42 0226/00/80 ...ـ

. sms

 80عن خالد ربيع ما انتهي من صػ5:59 0227/8/04 ...ـ . sms
 88الموضوع :عندما ت ادر مدينة ا8:02 0227/8/08 ...ـ . sms

84

الموضوع "خحبك حين تفسر با....

.sms 02.00 0226/9/0

 85الق ة بين التراث والمعاصرة (من إصدارات نادي الق يم األدبي ببريدة ) الطبعة األولت 0400ىػ ص . 086

86
يزاوج الكاتب في ن و الكتابي بين الق ة الق يرة والق ة الق يرة جداً والمالحع خنها ،ليلة جدا وه تشكل اتجاىاً هفتاً
في تجربتو انصر مجموعتو الق ية الهروب األبيل :ؽ ؽ ج بعنواف (اختالؼ خحفاد وخجداد شهامة ) من إصدار المرمز

ال قافي العربي الطبعة األولت  0228ص . 000 005 080

 87رافر الجبيري الموضوع  :ؽ ؽ ج (مستمع )را00.49 0226/9/05 ...ـ . sms

 88خحمد ال ير الموضوع، :طع صديقتو عال،ػ ...التاريخ  0226/9/4الو0:82 ،ـ النوع . sms
 89فقاعة "سمك لبن تػ8.59 0226/9/02 ...ـ sms

 42عبد الرحمن بن حسن الموضوع :خحسب خف لبديب إ0.20 0226/02/00 ...ـ . sms
 40ناصر الجاسم الموضوع  :يمتاح الفرح مما بػ8.40 0226/02/08...ص . sms
 40محمد حبيبي خرخي بياج جبل ا 8:82 0227/00/09 ...ـ

. sms

 48عالمي يحي الموضوع :العيد ملمة سعيدة  7.49 0226/02/00 ...ص . sms
 44حسين النجمي .الموضوع شدنا الشوؽ إلت خ9.89 0226/9/08 ...ـ . sms
 45سامي مدخلي .سأنتجع اآلماؿ إف 4.50 0226/9/08 ...ـ . sms
 46فايز الشهري  .يا ضيا شع شو،ا0226/9/08 ...

4.48ـ . sms

 47عن مفرح شقيقي .حين خ،رر خف امتب8.4 0226/8/02 ...ـ . sms

 48عبد الرحمن بن حسن .خيها الجميل  .ختعذر  0.86 0226/8/00 ...ص . sms
 49مفرح شقيقي .اسمي خنا ؟؟ دعك مػ

0.09 0226/8/00ـ . sms

 52عبد الرحمن بن حسن .خسوخ خخطا يمكن .8.5 0226/8/00 ...ـ . sms
، 50لب لنا رهر المج00.08 0226/00/02 ...

. sms

 50عبداهلل ال يخاف ،لب لنا رهر المجػ9.45 0226/00/06 ...ـ . sms

* 58فكر الباحث م يراً في استبداؿ م طلح الػ(ػ ) smsبترجمة تعني الرسالل الن ية مما وردت في مقاؿ نشرتو حوؿ الموضوع

في ملح آفاؽ ب حيفة الحياة  0227/00/08ـ ولكن الر ية البح ية رخت خف م ل تلك التسميات تو،ع التلقي في اللب
بخالؼ م طلح (خطاب الػ) smsالقار في ذىنية المتلقي .

 54فعذرا إذ اؿ smصػ02.09 0226/00/06 ...

. sms

 55محمد الحفصي 0409عاـ جدي وآ 00:06 0228/0/9 ...ـ .sms
 56يل المرزو،ي

 57عن خحمد ال ير

صبح العيد يطل من 00:06 0227/02/00 ...ص .SMS

اهلتزاـ بقواعد المػ00.00 0226/00/00 ...ص  . smsانصر مو،ع

www.mohawer.net:
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 58يا صاحبا خعضل في 8:59 0227/00/07 ...ـ  58). smsصواب الشطر ال اني  :مفي خيراً خيها ال احب وىو

هبن الحاجب ورد في متاب المرزباني الموشح انصر الموسوعة الشعرية اإللكترونية بنشراؼ محمد خحمد السويدي المجمع

ال قافي . 0228- 0997

 59بي وبي عقرب تتػ 9:0 0227/00/08 ...ـ . smsىذا البي والذي ،بلو هبن الحاجب ورد في متاب المرزباني
الموشح انصر الموسوعة الشعرية اإللكترونية بنشراؼ محمد خحمد السويدي المجمع ال قافي . 0228- 0997

 62عدوؾ من صديقك  9:0 0227/00/09 ...ـ  . smsالبي هبن الرومي ػ انصر الموسوعة الشعرية اإللكترونية
بنشراؼ محمد خحمد السويدي المجمع ال قافي . 0228- 0997

 60بساـ ،طوس سيميا العنواف ص  2 46الطبعة العربية األولت  .إربد  :مكتبة متانة 0220ـ .
60

ناصر الجاسم خمرة الخريف  :فػ9.56 0226/9/00 ..ـ sms

 68ناصر الجاسم زهف ،:ة ناصرا9.48 0226/9/08 ...ـ sms
 64ناصر الجاسم خـ العبيد 02.00 0226/00/7ص . sms
 65العالد  ،ة  00:0 0228/0/5ـ . sms

 66عبداهلل الملحم الدحينة  ،/ة عبدا9.09 0226/9/09 ...ـ .sms
 67علي فايع خمن!  ،ة بقلم  :علػ5.84 0226/9/08 ...ـ . sms

 68انصر :محمد عبد المطلب مناورات الشعرية الطبعة ال انية ( القاىرة :دار الشروؽ  0407ىػ  0996 /ـ ) ص.77
 69اسماعيل مشاؼ بورتريو " خيا د،يػ8.86 0226/02/05 ...ـ . sms
 72ضريح من سنابل 5.42 0226-9-8 ...ـ . sms
70محمد ال بيتي

الق يدة الق يد 5.85 0226/00/80ص

( 70الق يدة ) شعر 0:06 0227/00/6ـ SMS

. sms

 78يوماف رمزاف يوـ ا00.8 0226/9/00 ...ـ sms

 74إبراىيم الترمي رمضاف جا فألقها يا 00.49 0226/9/05 ...ص sms

 75يوسف العارؼ وتسامق روحي لروحك مو،نا  #خف  00:00 0229/8 /22ص . sms
 76محمد خضر ال امدي من ص يرا –وخنا خ5.42 0226/00/80 ...ـ

 77عالمي ال وباني العيد ...خف ن رس 7.50 0226/02/00 ...ص . sms
 78ىيفا الفريح شاؿ م زوؿ من خشعة الشم

. sms

لو  7:58 0229/9/02ـ . sms

 79تح خحاجي المطر 8.56 0226/9/9 ...ـ  smsعن إبراىيم يالع .
82

خمرة الخريف  :فػ9.56 0226/9/00 ..ـ . sms

 80عن إبراىيم يالع سيدي  :يا من علمتنػ8.50 0226/9/9 ...ـ . sms

 80خحمد بن الشيبة مسا ؾ خخضر خذلػ7.09 0226/9/06 ...ـ . sms
 88يمتاح الفرح مما بػ8.40 0226/02/08...ص. sms

 84عن علي م اوي في ال يف ضيع 6.55 0226/9/00 ...ـ .sms
85

86

فقاعة "سمك لبن تػ8.59 0226/9/02 ...ـ سم

من احمد ال ير للمحسني

لميا باعشن الموضوع  :لم تعكر صفو … . sms 5:00 0227 /8/04

 87عن خالد ربيع ما انتهي من صػ5:59 0227/8/04 ...ـ . sms

 88يوى وانطوى في02.0 0226/8/09 ..ـ .sms
89

خمرة الخريف  :فػ9.56 0226/9/00 ..ـ . sms

 92عبدالرحمن بن يحي بشرى العوالم خن 0226/9/08 ...ـ 6.22ـ .sms
43

 90مما خن حين التقا9.84 0226/6/08 ...ـ . sms

 90مفرح شقيقي في ال بح خصلي مػ5.48 0226/8/00 ...ـ . . sms
 " 98األسلوبية اهت اؿ والتأمير " بحث في متاب جماليات التلقي والتأويل تقديم  :عزالدين إسماعيل ص. 76 75
 94ؽ ؽ ج (مستمع )را00.49 0226/9/05 ...ـ . smsوىو اخت ار للق ة الق يرة جدا
 95إبراىيم خواجي (ع) عين تشع سعػ8.08 0226/02/00 ...ـ . sms

 96عن علي م اوي ومن عجب خني خحػ 6.55 0226/9/00 ...ـ  . smsواألبيات ألبي مدين التلمساني انصر :
الموسوعة الشعرية اهلكترونية المجمع ال قافي .

 97مناورات الشعرية الطبعة ال انية .القاىرة :دار الشروؽ 0407ىػ0996 /ـ  .ص . 84

 98انصر  :خساليب الشعرية المعاصرة خساليب الشعرية المعاصرة .القاىرة :دار ،با 0998ـ .ص 026ػ. 000
 99مفرح شقيقي الموضوع  :ختعلم لماذا الػ02.00 0226/9/00 ...ـ . sms
 022علي الرباعي ويل من شت ريحو02:42 0227/8/05 ...ـ sms

 101العروج وإيقاع الشعر العربي .الطبعة األولت .القاىرة :دار الفجر 0228ـ ص 020 022
 020ذامرة ألسئلة النوارس الطبعة األولت (جدة  :النادي األدبي ال قافي في جدة 0402ىػ  0992ـ ) ص  . 07وانصر
نماذج خخرى ص  . 79 88 85 84 02 09وانصر نماذج خخرى للتشكيل الب ري عنػد محمػد مسػير منسػك
للسريرة في حرـ الرمل الطبعة األولت (القاىرة  :دار الفرساف )

ص . 09 00 08

 028ص  2 58 46 87 08 00 00 09 04 00ومواضػ ػػع خخػ ػػرى انصػ ػػر للحميػ ػػدين  :وللرمػ ػػاد نهاراتػ ػػو
الطبعة األولت ( مؤسسة اهنتشار العربي 0222ـ ).

 024فاروؽ بنجر 00:02 0229/9/02ص .sms

025السيمترية  : Symetrieم طلح استخدمو بودهر الشاعر الفرنسي ويعني ،ياس األزمنة واألمكنة بنف

التناسب

واهنتصاـ  2انصر :عبد الرحمن تبرماسين العروج وإيقاع الشعر العربي الطبعة األولت ( القاىػرة  :دار الفجر 0228

ـ) ص  80 82و استخدمو محمد النويهيي في متابو ،ضية الشعر الجديد ص 2 95

 026لميا باعشن سأعيد عليكم مقولػ8:49 0227/8/09 ...ـ sms
027

عن خالدالربيع ه شيئ يورؽ حين يػ . sms 00:09/8/00

 028حسين النجمي الموضوع شدنا الشوؽ إلت خ9.89 0226/9/08 ...ـ . sms
 029العروج وإيقاع الشعر العربي ص 020 022

 002يل المرزو،ي رمضاف القادـ من02:44 0227/9/00 ...ـ sms
 000بشالر الشهر الكريم 0.02 0226/9/00 ...ـ sms
 000خرخي بياج جبل ا 8:82 0227/00/09 ...ـ

. sms

 008يوى وانطوى في02.0 0226/8/09 ..ـ . sms
004

ناصر الجاسم خمرة الخريف  :فػ9.56 0226/9/00 ..ـ . sms

 005محمد الحفصي 0409عاـ جدي وآ 00:06 0228/0/9 ...ـ .sms
 006خضح شم

العيد  0:8 0227/00/09 ...ص . sms

**************
المراجع
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خوهً  -الكتب :

-خحمد شو،ي الشو،يات المجلد األوؿ دار العودة بيروت .

 -حاتم ال كر  ،يدة الن ر في اليمن .خجياؿ وخصوات ..ال ادر عن مرمز الدراسات والبحوث اليمني-

سلسلة دراسات وخبحاث  -08-ل -0صنعا  0228-ـ .

حسين النجمي ،بلة ..علت جبين الوين إصدار نادي خبها األدبي  0226ـ . -سعد الحميدين األعماؿ الشعرية دار المدى الطبعة األولت  0228ـ.

 -سعيد يقطين من النص إلت النص المترابا الطبعة األولت المرمز ال قافي العربي الدار البيضا (بيروت

لبناف )  0225ـ .

 -صالح فضل خساليب الشعرية المعاصرة القاىرة  :دار ،با للطباعة والنشر 0998ـ .

 يو وادي الق ة بين التراث والمعاصرة من إصدارات نادي الق يم األدبي بريدة الطبعة األولت0400ىػ .

 -رافر الجبيري الهروب األبيل من إصدار المرمز ال قافي العربي الطبعة األولت  0228ـ .

 -عبد الرحمن تبرماسين العروج وإيقاع الشعر العربي الطبعة األولت القاىػرة  :دار الفجر 0228ـ .

 -عبداهلل الخشرمي ذامرة ألسئلة النوارس الطبعة األولت جدة النادي األدبي ال قافي 0992ـ .

 عبد اهلل الفيفي حدامة النص الشعري في المملكة العربية السعودية من إصدارات النادي األدبي بالرياج0225ـ .

 -عمر بن خبي ربيعة ديوانو يبعة الهيئة الم رية العامة للكتاب 0978ـ .

 -فايمة البريكي مدخل إلت األدب التفاعلي عن المرمز ال قافي العربي الطبعة األولت 0226ـ .

 -محمد مسير منسك للسريرة في حرـ الرمل الطبعة األولت القاىرة  :دار الفرساف.

 محمد النويهي في متابو ،ضية الشعر الجديد.الطبعة ال انية .م ر:مطبعة المدني 0960ـ. محمد ياسر شرؼ الن يرة والق يدة المضادة الرياج  :النادي األدبي 0980ـ .مانيًا-متب مترجمة :

 جاؾ دريدا (:البنية والعالمة والتفاعل في خطاب العلوـ اإلنسانية ) ؾ ـ.نيوتن نصرية األدب في القرفالعشرين ترجمة الدمتور عيست الكاعوب عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واهجتماعية الطبعة

األولت 0996ـ .

 -فيكتور شكلوفسكي مقاؿ (الفن بوصفو تقنية ) ؾ.ـ نيوتن نصرية األدب في القرف العشرين.

 -مايكل ديرتوزوس مورة لم تنتو مرمز دراسات الوحدة العربية ترجمة م طفت إبراىيم الطبعة األولت

بيروت  0226ـ .

مال ًا:المقاهت في المجالت وال حف :
 -عبػػد الػػرحمن المحسػػني

مقػػاؿ للباحػػث بعنػػواف رسػػالل ال ػ  smsاإلبداعيػػة ،...ػػرا ة خولػػت فػػي البنيػػة  . .الػػوين الخمػػي

/02رمضاف 0407 /ىػ المواف  00خمتوبر 0226ـ السنة السابعة .
45

 محمد العباس بحث خجناس إبداعية تترافد خو تنسخ بعضها مجلة ،وافل نادي الرياج األدبي السنةالخامسة – ـ 5العدد التاسع  0408 -ىػ 0997ـ .

 محمد خير البقاعي متاب :جاف ميشيل األجناس األدبية مجلة ،وافل نادي الرياج األدبي السنةالخامسة – ـ 5العدد التاسع  0408 -ىػ 0997ـ .

محمد ال بيتي الوين الخميرابعا :ن وص : sms
ً

0408/8/07ىػ 0227/4/5ـ العدد (.)0879

خ -ن وص  smsمعينة المرسل :

 إبراىيم الترمي رمضاف جا فألقها يا 00.49 0226/9/05 ...ص . sms -إبراىيم يالع تح خحاجي المطر 8.56 0226/9/9 ...ـ . sms

 -خحمد ال ير اهلتزاـ بقواعد المػ00.00 0226/00/00 ...ص. sms

 خحمد ال ير ،طع صديقتو عال،ػ ...التاريخ  0226/9/4الو0:82 ،ـ النوع.smsحسين النجمي خرى األياـ تسرع با0.05 0226/02/08 ...ـ . sms حسين النجمي شدنا الشوؽ إلت خ9.89 0226/9/08 ...ـ . sms -خالد ربيع ه شي يورؽ حين يػ . sms 00:09/8/00

 -خالد ربيع ما انتهي من صػ5:59 0227/8/04 ...ـ . sms

 -سامي مدخلي سأنتجع اآلماؿ إف 4.50 0226/9/08 ...ـ . sms

 -يل المرزو،ي صبح العيد يطل من 00:06 0227/02/00 ...ص .SMS

 رافر الجبيري الموضوع  :ؽ ؽ ج (مستمع )را00.49 0226/9/05 ...ـ . sms عبد الرحمن بن حسن خحسب خف لبديب إ0.20 0226/02/00 ...ـ .sms -عبد الرحمن بن حسن .خسوخ خخطا يمكن .8.5 0226/8/00 ...ـ . sms

 عبد الرحمن بن حسن .خيها الجميل  .ختعذر  0.86 / 0226/8/00 ...ص . smsعبد اهلل ال يخاف اآلف جواؿ ديواف يقػ 00:48 0227/00/00 ...ـ sms عبد اهلل ال يخاف ضب علينا ضبة 8.05 0226/00/06 ...ـ . sms عبد اهلل ال يخاف فعذرا إذ الػ smصػ.sms 02.09 0226/00/06 ... -عالمي يحي

الموضوع  :العيد ملمة سعيدة  7.49 0226/02/00 ...ص .sms

 علي الرباعي ويل من شت ريحو02:42 0227/8/05 ...ـ . sms علي م اوي خستقيل من الوا،ع 6.48 0226/9/00 ...ـ . sms -علي م اوي ومن عجب خني خحػ 6.55 0226/9/00 ...ـ .sms

 -لميا باعشن خشد األست وترا ..فػ8:80 0227/8/08 ..ص . sms

46

 -لميا باعشن عليك خف تنزع ال و00:6 0227/8/08 ...ـ . sms

 فايز الشهري يا ضيا شع شو،ا4.48 0226/9/08 ...ـ . sms -محمد ال بيتي الق يدة الق يد 5.85 0226/00/80ص

 -محمد ال بيتي مضت شراعي بما5.47 0226/00/80 ...ص

. sms

 -محمد حبيبي خرخي بياج جبل ا 8:82 0227/00/09 ...ـ

. sms

. sms

 محمد الحفصي 0409عاـ جدي وآ 00:06 0228/0/9 ...ـ sms -محمد خضر

خعرفها فدع ج رافيتػ6.48 0226/00/6 ...ص . sms

 محمد خضر من ص يرا –وخنا خ5.42 0226/00/80 ...ـ -محمد زايد متلب

وجو ال الح .sms 0226/9/9 ...

. sms

 محمد سرار اليامي جا تني ليلة رمضاف8.07 0226/9/07 ...ص . sms محمد فالع إني امر مولع بالػ.sms 0226/9/08 ... مطل شايع 0227/4/05ـ  8:49ـ . sms -مفرح شقيقي .اسمي خنا ؟؟ دعك مػ

0.09 0226/8/00ـ . sms

 -مفرح شقيقي .حين خ،رر خف امتب 8.4 0226/8/02 ...ـ . sms

 ناصر الجاسم الموضوع  :يمتاح الفرح مما بػ8.40 0226/02/08...ص .smsب-ن وص  smsمجهولة المرسل:
 -إنساف 02:7 0227/9/08 ...ـ . sms

 بي وبي عقرب تتػ 9:0 0227/00/08 ...ـ . sms عدوؾ من صديقك  9:0 0227/00/09 ...ـ sms -عندما ت ادر مدينة ا8:02 0227/8/08 ...ـ . sms

 يا صاحبا خعضل في 8:59 0227/00/07 ...ـ . smsخامسا-موا،ع وموسوعات إلكترونية :
www.khayma.comwww.mohawer.net
الموسوعة الشعرية اإللكترونية بنشراؼ محمد خحمد السويدي المجمع ال قافي0997ـ0228 -ـ .

********************
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