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مقدمة
األدبااااااي وعالقتاااااا بموقااااااا التواتااااااث ا جتماااااااعي /الفيساااااابو

يتناااااااوث البحااااااث الاااااان

وينساااحب علااا ماااا طااا لر علااا األدب مااا وافاااد جدياااد ناااتا عااا
كتاباااة

ويتهاااا

نقاااوث قاااد نااااج

ااا ا اللاااو مااا الكتاباااة الجديااادة

َّنماااا تبلاااور وجود اااا عبااار لااا الموقاااا عكااال عليهاااا بعااا

الكتااااب المعاااروفي والهاااواة علااا حاااد ساااوا

نتاااو

فتمناااا عنهاااا ماااا يمكااا ل نسااامي

بعاااد الورقاألدبياااة القتااايرة لو ماااا لطلاااق عليهاااا الرواداااي وارد بااادر الساااالم باااا الكتاباااة الفورياااة

ماااا

انناااااا وجااااادنا ا سااااامة األدبياااااة للتاااااق بهااااا ا اللاااااو مااااا الكتاباااااة.ربماااااا يقااااااث َّ م اااااث ااااا

النتااو

األدبيااة – مااا بعااد الورقيااة – غياار جااديرة بااض تاانه
يساااعنا فيااا غفااااث األجناااا

الوقااا الااا ع

بعاتقهااا فااي جاان

لدبااي مااا فااي

الجديااادة التاااي نتجااا عااا مفاااا يم جديااادة للااان

المفااااا يم التااااي اهاااار فااااي العقااااود األنياااارة ماااا القاااار الع ااااري

م ااااث الاااان

تلااا

ا لكترونااااي

والاااان الرقمااااي والاااان المتاااارابط وم ااااث اااا المفااااا يم النتااااية يواطفاااا بحسااااب سااااعيد يقطااااي
فااااي نطاااااق لجنااااا لو لنااااواا معينااااة م ااااث ا األدب الرقمااااي الروايااااة المترابطااااة ولوجااااد فااااي

الوقااا نفسااا مفاااا يم جديااادة لممارساااا
مراحاااث ساااابقة  ...تتقااااارب د

نتاااية جديااادة ولنواعاااا بداعياااة لااام تكااا موجاااودة فاااي

تهاااا لحياناااا كمااااا لنهاااا تتاااادانث وتنتلااال لحياناااا لناااار

يجمعهاااا كلهاااا اااي َّلنهاااا وليااادة وسااايط جدياااد

اااو الحاساااوب

1

وماااا ااا النتاااو

لكااا مااااا

َّ ممارساااة

نتية جديدة تستحق الوقول عند ا.
وعلياااا تتناااااوث اااا الورقااااة البح يااااة عالقااااة األدب بمواقااااا التواتااااث ا جتماااااعي عباااار

التركياااز علااا النتاااو

لااا مساااتو رفياااا مااا التعبيااار األدباااي لم ااااث

ا لكترونياااة التاااي ترقااا

نتااااو الروادااااي وارد باااادر السااااالم
و اا ا النااوا ماا الكتابااة مااا و َّ باااب ماا لبااواب األدب التفاااعلي الاا ع يعااد ماهاا ار ماا ماااا ر مااا
بعااااد الحدا ااااة

وال اااااعر مياااا م رااااااي

تااااربط اااا النتااااو

نالل التعامث ما الن

بالوساااايط ا لكترونااااي لو جهاااااز الحاسااااوب الاااا ع يااااتم ماااا

نتاجا وتلقيا .

وتنحتااااار محااااااور البحاااااث فاااااي ماااااد

الحدي اااااااة

بوتاااافهما نمو جااااا للبحااااث

فاااااادة األدب الفعلياااااة مااااا معطياااااا التقنياااااا

يحكاااااااد البحاااااااث علااااااا ل َّ تقنياااااااة الفيسااااااابو  -بوتااااااافها لوساااااااا لدوا التواتاااااااث

اار بماااا تهيدااا مااا مسااااحة قاااادرة علااا
ا جتمااااعي اساااتعما – اساااتقطب ك يااا ار مااا الكتااااب والقا َّا
احتوا النتو
ومااا

ا بداعية والتفاعث معها .

اااض

ااا الورقاااة ليااااا رتاااد المالماااه العاماااة التاااي تنمااااز بهاااا ااا الكتاباااا

َّ
لد التقااادم فاااي لدوا ووساااادث ا تتااااث فاااي العقاااود األنيااارة مااا القااار الع اااري وبااادايا القااار
الواحاااد والع اااري

لااا تحاااو

كبيااارة فاااي الممارساااة ا بداعياااة علااا مساااتو األدوا مااا ناحياااة
3

والماااااامي والمحتويااااا للرسااااادث ا بداعيااااة ماااا ناحيااااة لناااار

مفهااااوم نتااااا النتااااو

الفناااي لهااا النتاااو

فاااااال عاااا رتااااد التغياااار فااااي

وتلقيهااااا وتنااااتم اااا الورقااااة محاور ااااا بتسااااليط الاااااو علاااا الجانااااب

بماااا ينطاااوع عليااا مااا لغاااة اااعرية وايقااااا ن ااارع كاااا لهاااا السااابق فاااي

عا َّ
اااد ا نتوتااااا لدبيااااة وافاااادة لاااا ساااااحة األدب.وقااااد سااااع البحااااث لاااا التضتاااايث لهاااا ا النااااوا ماااا
تسمية وتعريفا

النتو

نت ار السريا عل مواقا التواتث ا جتماعي .

احملور األول
اللغـــــة والتواصــل
يااار بعااا

غراباااة فاااي ل ا ا نتقااااث مااا الرقعاااة لااا الااادفتر لساااهم فاااي اهاااور

البااااح ي

ل اااكاث جديااادة للتفكيااار علااا نحاااو مناااالل لت اااكل فاااي زمااا الم اااافهة وساااتدنلنا ال ا اااة فاااي

دورة جديااادة لااا يغااادو معهاااا الفكااار العقالناااي الااا ع انطلاااق منااا نمساااة قااارو فاااي لوروباااا ساااو
حلقاااة لو مرحلاااة مااا مسااايرة العقاااث الب ااارع الطويلاااة
الفالساااافة والمفكااااري المعاتااااري
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ون اااهد م اااث ااا ا ا نتقااااث فاااي دعاااوة بعااا

لاااا نقااااد العقااااث الغربااااي المتمركااااز حااااوث الاااا ا

لاااا عقااااث ناااار ااااو ا العقااااث التواتاااالي

ااااارورة الناااارو ماااا فلساااافة الاااا ا

3

وا نتقاااااث مناااا

لاااا ل يحكااااد الفيلسااااول األلماااااني ا ابرمااااا

علاااا

فاااااال عاااا دعوتاااا لاااا اسااااتكماث المفهااااوم األداتااااي للعقااااث

عبر دناث البعد التواتلي في مفهوم العقالنية .
ماااا الممكاااا ربااااط اااا النتااااو

فااااي تتااااور فلساااافي مفاااااد ااااارورة ا نتقاااااث ا مااااا

مفاااا يم العقاااث الغاااادي الااا ع يهااادل لااا تحقياااق متااااله وغاياااا معيناااة لااا عقاااث ييبنااا علااا
فعاااث ناااالَّ ق يقاااوم علااا ا تفااااق بعيااادا عااا الااااغط والتعسااال و دفااا بلاااورة جمااااا يعبااار عااا

المسااااواة داناااث فااااا عاااام ينتااازا فيااا الفااارد جانباااا مااا

الااا ع يقاااوم بااا

4

فقاااد لراد ابرماااا

اتيتااا ويااادمجها فاااي المجهاااود الجمااااعي

وااااا العقاااث فاااي طاااار ل ااامث ولكبااار فكاااا عليااا دنااااث

البعاااد التواتااالي فاااي مفهومااا الجدياااد عااا العقالنياااة و ااا ا البعاااد يحقاااق التفاعاااث باااي الناااا

مااا

نالث التواتث اللغوع .
لااااي

فقااااد ااااهد ساااامة التواتااااث اللغااااوع ا تمامااااا متزاياااادا ماااا قبااااث الفالساااافة المعاتااااري

فقااااط التحليليااااي ا نكليااااز ماااا فالساااافة اللغااااة فااااي اكساااافورد وكمباااارد

التياااااا ار الفلسااااافية المنتلفاااااة سااااايَّما فالسااااافة الوجودياااااة والهيرمينوطيقاااااا
وريكاااور

َّنمااااا لياااااا فااااي

يااااادغر وغاااااادامير

نجاااد للغاااة ا دو ار رديساااا فاااي الفلسااافة المعاتااارة و اااو فهااام جدياااد للغاااة يحكاااد علااا

المفهااااوم ا نطولااااوجي للغااااة

األداة المعباااارة عناااا وماااا

َّ الوجااااود الاااا ع يمكاااا ل يكااااو مفهومااااا ااااو اللغااااة 5بوتاااافها

ااام فهماااا
ا َّ

اااا ا الفهاااام للغااااة ينطلااااق ماااا رحيااااة حدا يااااة قااااد

ونجااااد ا
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تتعاااار

ماااا الرحياااة الفلسااافية لماااا بعاااد الحدا اااة تلااا الفلسااافة العدمياااة التاااي لنكااار فاااي النهاياااة لع

ومقااااو

الحدا ااااة القادمااااة علاااا مركزيااااة ا نسااااا وقدراتاااا العقليااااة والحسااااية واللغويااااة لع يمكاااا

و ااااا ا تمامااااا ماااااا انتلفااااا باااا بعاااااد الحدا اااااة عااااا رح

حقيقااااة كلياااااة نهادياااااة تتجاااااوز الحاااااوا

ل نقااااوث َّ نقطااااة ا نااااتالل بينهمااااا تباااادل ممااااا يمكاااا ل نساااامي األدوا

و ااااي ا الحااااوا

ااام اللغااااة لداة التوتاااايث األدوا التااااي يااااحم فكاااار الحدا ااااة بفاعليتهااااا فااااي بلااااو
والعقااااث وماااا ا َّ
َّ
ويعاااد ا
ياااحم بهاااا فكااار الحدا اااة البعدياااة
الحقيقاااة الكلياااة /معرفاااة الوجاااود وفاااي الوقااا نفسااا
مجااارد لياااا لتاااناعة الحقيقاااة ولاااي

معرفتهاااا فطاااابا الفكااار بعاااد الحااادا ي اااو طاااابا انطولاااوجي

يتساااا ث عااا وجاااود المفاااا يم بعيااادا عااا الطاااابا المعرفاااي للحدا اااة الااا ع يساااع لمعرفاااة المفاااا يم

ااااكو بعااااد الحدا ااااة بانطولوجيااااة األ اااايا ي ااااي بعاااادم تسااااليمها

بعااااد يقااااي ماااا وجود ااااا وا َّ

بإمكانيااااة األدوا التااااي توتااااث لاااا المعرفااااة وماااا

اااا

األدوا اللغااااة التااااي

ي ار ااااا مفكاااارع بعااااد

َّ
ألنهاااا تتاااضلَّل مااا تاااور مجازياااة غيااار قاااادرة
الحدا اااة لداة لمعرفاااة الحقيقاااة َّنماااا نتاجهاااا فقاااط

علااا ك ااال الواقاااا

لااام يكااا حجبااا

فااااال عااا كونهاااا لعاااب الااادواث المنفتااالة عااا المااادلو

لساساااااا .6فاللغاااااة محسساااااة نتاااااا النطااااااب القاااااادر علااااا توجيااااا العقاااااوث وادارة دفاااااة ت اااااكيث
غياااار متااااادر ااااعوب
المفااااا يم تااااوب لع اتجااااا لو اااادل فهااااي نطاااااب اآليااااديولوجيا التااااي َّ
و ي نطابا الهوية التي تعبث بإنسانية ال عوب فاال ع متادر ا .
لااا ل لطلاااق يااادغر مقولتااا الكبااار

لاااي

نحااا مااا يلعاااب بكلماااا اللغاااة باااث اللغاااة مااا

عباااار عنهااااا فااااي فلساااافت عاااا الوجااااود بااااا ا الناااادا
يلعااااب بنااااا فقااااد َّ

الاااا ع تقااااا علاااا عاتقاااا

مساااحولية مسااا الوجاااود األوث لانساااا المسااام بإنساااا الااادازاي بحساااب يااادغر نحاااو نساااا

المقياااااد بالمفاااااا يم والنطاباااااا واااااارو ار الوجاااااود 7فلااااام يتاااااوا
البعاااااد ا ن ربولاااااوجي ا نساااااا
َّ
يااادغر عااا ا

اااارة لااا فاعلياااة اللغاااة فاااي جااا ب ا نساااا مااا عالمااا األوث نحاااو عاااالم الاااد

الممو ة.
وماااا يهمناااا ناااا اااو الك ااال عااا كيفياااة تعزياااز نارياااة ابرماااا

فاااااي مواقاااااا التواتاااااث ا جتمااااااعي

تعاااااد نارياااااة ابرماااااا

التواتااالية لفاعلياااة اللغاااة

فاااااي اللغاااااة المعروفاااااة باااااا العقاااااث

التواتاااالي بم ابااااة منطلااااق جديااااد للعلااااوم ا جتماعيااااة وقااااد لعباااا اللغااااة دو ار كبياااا ار فااااي عالميااااة
رمينوطيقااااا غااااادامير اياااااا فاللغااااة بالنساااابة لاااا ا ليساااا مجاااارد ناااااام لغااااوع يناااااا لاااابع

القواعااااد ولكنهااااا فااااي األسااااا

حااااوار وعالقااااة باااااآلنر والغيريااااة

8

ل

دناااث لهاااا ببنياااة اللغاااة مااا حياااث كونهاااا عباااا ار منطقياااة ولبنياااة نحوياااة

بعااااد ا التااااداولي والتواتاااالي لاااا ا لكااااد غااااادامير علاااا ا
اااااو اللغاااااة

9

يرمينوطيقااااا غااااادامير
َّنماااا اااي تقاااوم علااا

الكاااااد الوحيااااد الاااا ع يمكاااا ل ييفهاااام

ااااور ابرماااااا
فااااااال عااااا ل َّ التواتاااااث كماااااا تا َّ

يناااااار لااااا اللغاااااة فاااااي بعاااااد ا

البراغماااااتي  -و ااااي منغمسااااة فااااي تيااااار ا نتااااا وا بااااداا – نااااابا ماااا الوفاااااق والتفااااا م فمعااااام
5

فالسااافة اللغاااة يااارو فاااي ااا ا ا نااادما باااي اللغاااة والتفاااا م انتااا از للااااا رة اللغوياااة المعاتااارة

علااا ل

دادماااا

قاااد

تعناااي دادماااا التفاااا م و يمكااا الو اااوق بهاااا

وجهتلهابرماااا
ناااا اعتراااااا
ط
تيواَّااال لغاياااا التالعاااب والناااداا لحياناااا كماااا ل ااارنا ساااابقا و اااو تعاااار

نااااتا عااا

زنم الناريا المعاترة ع اللغة ببعديها الفلسفي والتواتلي .

احملور الثاني
املالمح العامة لنصوص الفيسبوك
َّ لياااااة التعاماااااث ماااااا مواقاااااا التواتاااااث ا جتمااااااعي قادماااااة باألساااااا

االقاااا ار ة السااااريعة والتلقطااااي السااااريا والمعرفااااة السااااريعة وماااا
يمكاااا ل نقااااوث َّ ليااااة الساااارعة اااا

ساااريعة

ااام ا
ا َّ

علااااا السااااارعة

ااااهار السااااريا ..و نااااا

قااااد للقاااا بااللهاااااعل لفكااااار األديااااب نتااااا

نتااااو

اام تلقيهاااا مااا ناللااا ليااااا .لااا ا فاااا الميسااام األبااارز
فهاااي ولاااد علااا الموقاااا لو ااام تا َّ

لهاااااا اااااو التواتاااااث الساااااريا باااااي اطااااارال منتلفاااااةعبر ا يااااار لد الااااا تتااااادا مفهاااااوم المحلااااال
والااان

نتاااو

والقاااارم و اااي مفاااا يم كاااا يعتقاااد بتاااالبتها و بوتهاااا ا انهاااا تعراااا للتغيااار والتبااادث ماااا
الفيسااابوكا نساااتطيا ا نرتاااد تحاااو فاااي مفهاااوم الكتاباااة وا اااكاث التلقاااي قاااد

ماااااا الكتاباااااة الورقياااااة الجاااااادة والرتاااااينة ولكنهاااااا

تما لهافقاااااد ناااااتا عااااا

ملحواااااة منهااااا تغياااار افااااق التلقااااي نتيجااااة التفاعااااث المبا اااار مااااا القاااا ار

حيااااث النتاااو

المعرواة.وت اااتغث ااا

النتاااو

تتعاااار

ااااا الكتاباااااة تغيااااا ار

وانتبااااار ردا افعااااالهم

ايااااا علااا المغياااب والمحااا ول الااا ع اااكث

الفااااا الحقيقاااي للق ار ة عبااار كسااار التاااورة النمطياااة للمحلااال المااابهم والمنتباااال و ار الااان

الكاتاااااب متواجاااااد دادماااااا قااااارب نتااااا فاااااي الفيسااااابو وعلي فالعالقاااااة باااااي ا باااااداا وت وقااااا تكاااااو
مبا ااارة وتنلاااق حالاااة مااا ا نااادما باااي المحلااال والااان

و التعليقاااااا م تواتاااااث وتفاعاااااث ناااااي باااااي
مسااااتو تلقااااي النتااااو

والقاااارم بماااا تتيحااا حقاااوث اا عجاباااا

ااااا األطااااارال ال ال اااااة ا تاااااار با مكاااااا معرفاااااة

وتضويلهااااا ب ااااكث مبا اااار ا ماااار الاااا ع لد الاااا نلنلااااة العمااااود التراتبااااي

للعملياااة ا بداعياااة التاااي كانااا تساااير ب اااكث عماااودع  -مااا المحلااال ااام الااان
مراحاااث متتابعاااة اماااا فاااي ااا النتاااو

ااام المتلقاااي -علااا

فقاااد تاااار العملياااة ا بداعياااة تحااادث علااا مساااتو افقاااي

واحااادوبوق تزامناااي واحاااد ا يتواجاااد المحلااال والااان

والمتلقاااي فاااي وقااا واحاااد علااا سااااحة ااا ا

الموقعفاااالمحلل لااام يعاااد غادباااا عااا نتااا اوساااابق عليهباااث يقااال معااا علااا ناااط واحااادغير ماااوزا
عل قبث وبعد.
وماااا المالمااااه األناااار التااااي تتتاااال بهااااا النتااااو

ا لكترونيااااة بتااااورة عامااااة

ااااي

التغياااار وعاااادم ا سااااتقرار فضرااااايتها التقنيااااة القادمااااة علاااا ا يعااااا از ا لكترونيااااة تتاااايه للكاتااااب
مراجعاااة وتعاااديث وتغييااار نتوتااا متااا

اااا التغييااار لو بحساااب ماااد التقباااث المبا ااار للقااا ار لااا ا
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فهاااي تتسااام با ساااتمرارية
نفساااا طااااواث الوقاااا

الااان

يعياااد انتاااا نفسااا طاااواث الوقااا ومااا

و اااا ا الملمااااه يباااادو متما اااايا مااااا العقليااااة المعاتاااارة فااااي مناور ااااا الجديااااد

لأل ااايا متزامناااا ماااا رح ماااا بعاااد الحدا اااة فيماااا يتعلاااق بمقاااو

بقاااا نتاااو

ااام فهاااو لاااي

الااان

الالحتمياااة والعدمياااة ففاااي حالاااة

األدب بعاااد الورقياااة فاااي عالمهاااا ا فتراااااي فإنهاااا تكاااو عرااااة للااااياا ومااا

الالوجاااود لساساااا ألع سااابب كاااا
دو نااااز النتااااو

وانتفااااا الاااان

كتعااار

اام
ا َّ

حسااااب الكاتاااب للنلاااث التقناااي لو تلااال الجهااااز كلااا

ماااا وجااااود ا فترااااااي لاااا الالوجااااود نهااااا ربمااااا تااااايا

وتنتفاااي لااا األباااد ماااا لع نلاااث تقناااي يحااادث فاااي الوسااايط لو قاااد تااا ب لااا الاااورق نااا ة معهاااا

متلقيهااااا قبااااث ل يجااااد ا من ااااورة ورقيااااا كمااااا فعااااث األسااااتا وارد باااادر السااااالم فااااي كتاباااا ا حفااااار
القلاااااوب الااااا ع يم طاااااث مجماااااوا ماااااا كتبااااا علااااا موقاااااا التواتاااااث ا جتمااااااعي الفيسااااابو مااااا
نتو

لدبية بعد ورقية قتيرة .
وماااا الممكاااا رتااااد ملمااااه اناااار قااااد تنماااااز باااا نتااااو

الفيساااابو تتعلااااق بااااالنارة الاااا

القاااا ار ة ا ساااالب عمليااااة القاااا ار ة عبرالفيساااابو ساااامة مهمااااة ماااا سااااما القاااا ار ة الورقيااااة و ااااي
االنتوتاااااية وانرجتها مااااا حالاااااة العزلاااااة التاااااي عاااااادة ماااااا تقتااااار بانساااااحاب مااااا الواقاااااا

ال ااان

القاااارم انماااا ينغلاااق علااا نفسااا لكاااي يقااا لر فيفقاااد حينهاااا تواتااال ماااا العاااالم الااا قااا ار ة

جماعية –مجتمعية منفتحة ومندمجة ما العالم .
وفااااي تااااعيد اللغااااة والنطاااااب فااااا لغااااة اااا النتااااو

النطااااب الاااورقي بوتاااف نطاباااا ممتلاااال ا ساااطر

تتعااااار

ب ااااكث كبياااار مااااا لغااااة

يوجاااد فيااا مكاااا ل نااار فهاااي حتااايلة جهاااد
يعاااد المكاااو

م اااتر باااي عااادة اطااارال منتلفاااة بينهماااا عالماااا تواتااالية لفاياااة وغيااار لفاياااة

اللغاااوع ساااو جاااز ا مااا ناامااا البناااادي والتعبيااارع مماااا سااااعد علااا نلاااق حالاااة جديااادة مااا الباااو
المولااااود ماااا رحاااام اللحاااااة والحريااااة المطلقااااة فااااي التعبياااار والجاااارلة فااااي الكتابااااة ا اهاااار كتابااااا

سياساااية وغزلياااة وايروتيكياااة تواجااا القاااارم باااال تلكح.قاااد تكاااو لفكاااا ار غيااار مكتملاااة او ناااااجة مماااا
ياطر كاتبها ال تدار مراحث نمو ا بعد ساعا م ن ر ا.
وم لماااا تم اااث ااا النتاااو

سااامة جااادة وتطاااور لحاااق بكتاباااة النتاااو

مااااا ناريااااا اللغااااة الحدي ااااة والبعااااد التواتاااالي الاااا ع تحاااادث عناااا

ابرمااااا

األدبياااة تما ااايا

فهااااي

تنلااااو ماااا

جواناااب قاااد تكاااو سااالبية بحاااق الكتاباااة األدبياااة والنتاااا األدباااي عاماااة ماااا يقتااااي الوقاااول عناااد ا

و اااااي ترتكاااااز فاااااي طرفاااااي عملياااااة التواتاااااثاالمحلل والمتلقي والالفااااا للناااااار ا الطااااارل ال ااااااني ا

المتلقي اااو مااا اساااهم فاااي اهاااور فداااة معيناااة مااا الطااارل األوث االمحلل سااانضتي للحاااديث عنهاااا
تباعااااا ومااااا يعنينااااا نااااا ااااو المتلقااااي االفيساااابوكي

فااااالفرد حينمااااا يكااااو منفااااردا ب اتاااا

وبااااغطة زرالااادنوث الااا عاااالم الفيسااابو المااازدحم و ناااا لااام يعاااد بمفااارد

يمكناااا

َّنماااا لتااابه فاااردا فاااي

جماعاااااة و اااااا ا ا نتقاااااااث الساااااريا يحيااااااث ا نسااااااا الفااااارد ماااااا عقااااااث واحاااااد لاااااا عاااااااو فااااااي
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اااام يكاااااو عرااااااةللتض ر والتاااااض ير بمااااا حولااااا
ا َّ

جماعاااااة/مجموعاااااةعقوث متبايناااااة ومااااا

و ااااا

الجدليااااة الناتجااااة عاااا ا نااااامام فااااي جماعااااة تنااااتا باااادور ا ساااالوكيا يقااااوم بهااااا ا نسااااا لااااي
اار مااا مجموعاااة و ااا السااالوكيا ماااا ي َّ ردة فعاااث ساااهلة
بوتاااف فاااردا َّنماااا بوتاااف عنتا ا
لو كتابااااة التعليقااااا

األدا متم لااااة بااااا اتسااااجيث ا عجابااااا

لو عمااااث الم اااااركا

تما اااايا مااااا

اساااتف از از مبا ااارة مااا قباااث الجماعاااة الواقاااا تحااا تض ير اااا فاااي الموقاااا لو اااي انساااياق ماااا الفعاااث
الجمااااعي فمااا ال عنااادما يقااا لر نااا

ااا ا الناااوا مااا النتاااو

ماااا مااا

َّ ل َّناااا مااااا

ا بااااداعي لو يكااااو غياااار مفهومااااا لدياااا

ربماااا يكاااو دو المساااتو

ياااار القبااااوث الجماااااعي ا عجابااااا لو

تعليقااااا لو م اااااركة حتاااا ينساااااق للفعااااث الجماااااعي دو الفااااردع فيسااااجث عجاباااا لو تعليقااااا لو
حتااا م ااااركة وم اااث ااا ا القباااوث المزيااال ماااا اااو فاااي حقيقتااا َّ ماااا يمكااا ل نسااامي قباااوث

ح ااااادع

نااااااتا عااااا نااااااوا الفااااارد لااااارلع الجماعاااااة فهاااااو ينسااااااق لعااااادد ا عجاباااااا وعااااادد

التعليقا والم اركا

فينام لها دو قبول ال اتي ل ل الن

.

فالتااافا الفردياااة بحساااب لوباااو يكاااو الاااوعي اااو المساااحوث عنهاااا لماااا الالوعاااي فهاااو

مااا ياااتحكم بالتااافا العاماااة للطباااا التاااي يمتلكهاااا معاااام األفاااراد لعااارق ماااا بااانف

الدرجاااة تقريباااا

واألنياااارة ااااي التااااي تكااااو مسااااتنفرة لااااد الجماعااااة لع مااااا يعباااار عناااا باااا وبا المنتلاااال فااااي

المحتلاااال فتساااايطر التاااافا الال واعيااااة ا و اااا ا ا سااااتنفار الم ااااتر للتاااافا العاديااااة ااااو الاااا ع
يفساااار لنااااا الساااابب فااااي ل الجمااااا ير
و اااا ا مااااا لردنااااا

جمااااعي قاااد

نااااا تحدياااادا لع ل

تسااااتطيا نجاااااز ا عماااااث التااااي تتطلااااب كااااا ا عاليااااا
مااااا ااااو

اااا ا التلقااااي الح اااادع لهاااا النتااااو

يكاااو مبنياااا علااا قااادر مااا الدقاااة أل َّ الجماااا ير بحساااب لوباااو

يقاااوث غوساااتال لوباااو ا يمكااا لتكتاااث ماااا مااا الب ااار ل يمتلااا نتااااد

جااااادا عااااا نتااااااد

كاااااث فااااارد ي اااااكل

جديااادة منتلفاااة

ال نتاااااية الواعياااااة للفااااارد وتتااااابه

عواطااااال ولفكاااااار الوحااااادا المتاااااغرة الم اااااكلة للجمهاااااور موجهاااااة فاااااي نفااااا
تت ا َّ
اااكث رو جماعيااااة عااااابرة ومحقتااااة باااادو

عمااااث

تجماااا الااا كا

في المحتلة وا َّنما التفا ة .

فعنددااااا تااااانطم
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اااا ولكنهااااا تتمتااااا بنتاااااد

ا تجاااااا

وعنددااااا

محااااددة ومتبلااااورة

تمامااااا  ...نهااااا ت ااااكث عندداااا كينونااااة واحاااادة وتتاااابه نااااااعة لقااااانو الوحاااادة العقليااااة للجمااااا ير
11عقلية نااعة لسلوكيا الجماعة .

ااا ا التلقاااي الساااريا النااااتا عااا الوقاااوا تحااا تاااض ير الجماعاااة لو ماااا لسااامينا التلقاااي

الح ااادع قاااد ياااحدع لااا
باااداعي لدباااي معاااي

اااهار ساااريا لك يااار مااا النتاااو

الدنيلاااة التاااي

ترتقاااي لااا مساااتو

َّنماااا اااي تساااهم فاااي دنااااث لساااما معيناااة لااا ناناااة كاتاااب الااان

األدباااي

بعااااد الاااااورقي  -لو الاااااورقي تااااااليال – وك يااااار مااااانهم مااااا يساااااتغث ااااا ا التلقاااااي الح ااااادع وسااااايلة

لتحقياااق قااادر معاااي مااا ا

اااهار وا كاااا

ااااو بسااايط لو ا مكانياااة متواااااعة فاااي الكتاباااة و ناااا
8

لحااااة لااااد
الم َّ
يمكاااا ا لتفااااا لحالااااة غااااد ملحواااااة فااااي الساااانوا األنياااارة و ااااي تلاااا الرغبااااة ي
اااريحة يساااتها بهاااا فاااي طااار لنفساااهم لدباااا لو اااع ار علااا السااااحة علااا الااارغم مااا نجاااا

بعاااااهم فااااي مجاااااث عملاااا عالميااااا ماااا ال لو حقوقيااااا لو غياااار  ..فيجااااد فااااي موقااااا التواتااااث
ااااع ار عبااار م اااث ااا ا الناااوا مااا النتاااو

ا جتمااااعي /الفيسااابو ااااالت فاااي عاااال نفسااا

تن اااار ا اااا ال ااااريحة بعاااا َّد ا قتاااايدة ن اااار وماااا

ااام انااااامام لاااا مجاااااميا الم قفااااي علاااا
ا َّ

ممااا يي ااا طكث بعااااا منهمماااا ي اااب لااا حاااد ماااا محسساااا
الموقاااا َّ
لتااابح تتاااوفر علااا مااااا ي اااب السااالطة دانااااث ااا ا العاااالم فتلتمااااا بعااا
أل َّ التلقاااااي الح ااااادع

التاااي

قافياااة تاااغيرة فيماااا بيااانهم التاااي
األساااما دو غير ااااا

يقتتااااار علااااا المتلقاااااي الجماااااا يرع باااااث والمتلقاااااي الننباااااوع ليااااااا ماااااا

انااااتالل األسااااباب  .اااا ا فاااااال عمااااا يتيحاااا موقااااا التواتااااث ا جتماااااعي /الفيساااابو ماااا فرتااااة
لنااااوا ناااار ماااا كتَّاااااب نتااااو

دو المسااااتو ا بااااداعي عباااار التاااارويا لنفساااا بمعلومااااا غياااار

دقيقاااااة بوتاااااف ساااااما معاااااا وم ااااااركا ن اااااطا فاااااي نااااادوا ومهرجاناااااا وماااااحتم ار

ا عالقاااااة

با باااداا األدباااي فاااي منتلااال الااادوث فيمارسااانوعا منالتاااض ير علااا المتلقاااي الفيسااابوكي محاولاااة فاااي

اساااتدراج لاعجااااب لو التعلياااق بغياااة

اااهار علااا مساااتو

ااا ا الناااوا مااا الكتاباااة و ناااا باااد

مااا التفرياااق باااي المبااادا الااا ع يينااااا نتااا
بعااا طد الوسااايط الجدياااد الااا ع ا ياااحدع لااا نلاااق ل اااكاث جديااادة لانتاااا والتلقاااي
الااا ع يااااا فاااي

اااتراطا موقاااا التواتاااث ا جتمااااعي /الفيسااابو

نااا فاااي لحااااة الكتاباااة لنااا يساااتعمث وسااايلة
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وباااي الكاتاااب

اااهارية منفتحاااة علااا مجتماااا

كبيااااار قاااااادرة ل تقااااادم لااااا نتااااايبا بقااااادر معاااااي مااااا ا نت اااااار كاااااو نتوتااااا دو المساااااتو
ا باااداعي فياهااار الجاناااب اآلنااار للفيسااابو بوتاااف وسااايلة
بإناااااا نتااا

فاااااي ا

اااهار و اااو حينهاااا يكاااو ليااااا ملزماااا

اااتراطا الموقاااا َّنماااا يمكااا حينهاااا غفااااث ل ا

مكاااا للفااا مااا لجاااث الفااا

اااااهار 13ليااااااا لااااا ا يمكااااا ل نقاااااوث َّ موقاااااا التواتاااااث ا جتمااااااعي  /الفيسااااابو فاااااي

جانااااب ناااار مناااا ممكاااا ل يكااااو الطريااااق األسااااهث لا ااااهار الجمااااا يرع والتلقااااي فااااي حااااي ل
ا التلقي الح دع ممك ل يكو زادفا ممو ا للحقادق .

احملور الثالث
مالمح نصوص ما بعد الورق األدبية القصرية
الوافااادة ماااا األنااا باااالنار بعااادم وجاااود دراساااة

بإمكانناااا ل نااااا نريطاااة تعريفياااة لهااا النتاااو

ساااابقة سااالط الااااو عليهاااا فااايمك التعااارل عليهاااا مااا ناااالث تحدياااد ساااماتها ومتاااادر ا
ونتادتها وتوتيفها .
 .1سماتها

9

تتسم

الكتابة بما تحقق م فاددة عل تعيدي

األوث  /التاااعيد الناااارجي للااان

الفاااي

لع ماااا يتعلاااق بإطاااار الااان

مااا ساااهولة التااارويا وسااارعة ا نت اااار لو ا

بض ااااايا تقاااااا و ار األدب الناااااال

اااهار للااان

والكاتاااب معاااا لااا ا فهاااي تهاااتم

فااااااال عااااا انهاااااا وفااااار التفاعاااااث المبا ااااار ماااااا المتلقاااااي

ولاااااف وسااايطا جديااادا ل اااروط العملياااة ا بداعياااة
ااااي المحلاااال والاااان

وماااا يحيطااا

ويتم َّاااث بماااا ياااوفر

كانااا ساااابقا تتاااوفر علااا

والمتلقااااي لمااااا فااااي نتااااو

اااالث عناتااار فقاااط

مااااا بعااااد الااااورق فقااااد دنااااث الوساااايط

ا لكتروناااااااي عنتااااااا ار مااااااااافا ساااااااتكماث اااااااروط العملياااااااة ا بداعياااااااة ا المحلااااااال ← الوسااااااايط
ااام الوسااايط ا لكتروناااي ليااااا ← المتلقاااي مماااا حقاااق سااامة التواتاااث
← َّ

ا لكتروناااي ←الااان

المبا ر التي تقترب م نارية ابرما
ال ااااني  /التاااعيد الااادانلي للااان

حوث العقث التواتلي .

و اااو ماااا يقاااا اااام الحياااز الااادانلي للااان

العالقااااة الجدليااااة التااااي ن ااااض بااااي الاااان

والمتم طاااث بتلااا

األدبااااي والتااااورة التااااي وفرتهااااا تقنيااااا الوساااايط فيمااااا

يتعلق بسهولة توايفها .
 .2متادر ا
م اااث ااا النتاااو

ك يااا ار ماااا تكاااو وليااادة لحااااة ماااا لو حساااا

لجزدياااة ماااا لو حااادث ماااا

لو ربماااا تاااورة لااا ا نجاااد ا تحماااث نطاباااا ساااريعا – نطاباااا انفعالياااا لحاياااا  -لااا الحاااد الااا ع ا
يتاااابه فيهااااا نتااااادا جزديااااا الاااااا رة َّ
وكضناااا دفقااااا
يرسااامها األدياااب بكلماتااا لماااا تنطاااوع عليااا

ااااالث 14ناتجااااا عاااا التااااور المجازيااااة التااااي

ااا التاااور مااا مسااااحا للتضوياااث فإنناااا نجاااد ك افاااة

يتميااز بهااا ا ا النااوا م ا النتااو
المعن ا عل ا الاارغم م ا قلااة الكلمااا التااي غالبااا مااا َّ

سم متادر استلهام
ل نق ط

النتو

ل

 وليااادة حااادث واقعاااي وتفتااايال يومياااة يساااتلهم منهاااا الكاتاااب لفكاااار ومااا
ونجد م

ا النوا في نتو

لن تعلم طبعا َّ م يمو

ويمكاا

ا مي م رااي

مث

ينتفي ال لياا ...

و ك ا تناقت الاالث حربا بعد حرب

وتفجي ار بعد تفجير

وتار العراق حا ار ....
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اام تاااياغتها
ا َّ

انب اااق عااا انفعااااث لحااااي از مفهاااوم الحااارب وماااا تحتاااد مااا لروا

فهااا ا الااان

 /حااارب الياااوم .وفاااي نااا

وحااادث واقعاااي

نااار لااا مساااتلهم مااا حااادث واقعاااي ليااااا و اااو التفجيااا ار الع اااوادية

يقوث
لمي

تجيد التضويث ...

كلَّما تتادل ا يد اهلل في القر
َّم تقود ل غرفتي

لسمعها تقوث ل

تمسكها ...

ا ولدع

وتاا كلمة يد عل رلسي

رلسي المملو باأل ال والج ث
َّم ت ب لتكمث تالتها ..

لن

ل تسضلني ع يد اهلل – عندما تنتهي – لتعيد ا ل كتابها الغالي

اآل

فض تب ولعطيها

 وليااادة حساااا

عاااابر تناااتا عنااا لحااااة انفعااااث ماااا يترجمااا الكاتاااب عبااار كلماتااا بعاااد

توايااال لدوا الااان

السااااوا

راعا لطفلة  ..لو َّ
كل لحد الرجاث

األدباااي فهاااي قاااد ت اااير لااا تجرباااة عاماااة لو تجرباااة ناتاااة علااا

ااااو لحااااد لفراد ااااا ماااا ال يقااااوث ا مياااا م

لو نمااااط حياااااة الجماعااااة الاااا ع يكااااو

رااي في لحد نتوت

عندما لتبه عجو از

وجهي ط طيب م َث ر ِ
غيل نبز
وينبرني لحد لحفادع
ٌ
سضنبر ولنا لد قطعة م مالمحي في فم ِ

ربَّما ألنني رلي ي ما طحنني جيدا ...
 ولياااادة تااااورة لو لوحااااة لع قااااد تكااااو

اااا النتااااو

مسااااتلهمة ماااا تااااورة لو لوحااااة

تمااار بطرياااق التااادفة لو العماااد لماااام الكاتاااب – عبااار موقاااا التواتاااث ا جتمااااعي ليااااا –
فيحااار لناملااا نحاااو رسااام التاااورة بالكلماااا

لو ينااار

اااو اآلنااار بتاااور مجازياااة تنتلااال عااا

بعيااادا عااا الااان

ولحياناااا

يمكااا فهااام الااان

الجدليااااة التااااي ل اااارنا لهااااا سااااابقا بااااي ناااا
نتحس

ليناااتا معااااني قاااد تتفاااق ومعااااني التاااورة

م ث ل في نتو

بوجاااود التاااورة و ااا

اااي العالقاااة

مااااا بعااااد الااااورق وبااااي التااااورة وك ياااا ار مااااا

ا وارد بدر السالم
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يحاااا ا التاااورة لاااو اااو د لوحاااد ا

يقوث في لحد نتوت

ِ
لحب ِ َي ْعني

وب ِ .....
يطير ي
ي

طير
ي ي

حت يتير غيوما !

لديااا

حت

ربمااااا نجااااد ل

والتااااورة فكال مااااا يماااانه ل ناااار ممااااا

نااااا تفاااااعال حقيقيااااا بااااي الاااان

باااث ربمااااا تكاااو التاااورة ااااي مااا للهمااا الكاتااااب نتااا

اللوحة بحروف

لو لنااا عمااااد لااا

عاااادة رساااام

وفي الحالتي ياهر لنا جليا جدث العالقة بينهما .

ماااااا تطاااااور الوساااااادط بااااادل التاااااورة تتنااااا مكاناااااة مهماااااة ساااااوا علااااا مساااااتو ا باااااداا

لوالتلقاااي فضنااا

تااازاحم الااان

فاااي مجاااا

كانااا ساااابقا لااام تكااا تعتماااد التاااورة م اااث الكتاباااة

لماااا
التاااحافية والكتااااب والرساااادث وغير اااا حتااا غاااد التاااورة تحتاااث فااااا ا يقونياااا موازياااا َّ

األدب الااا ع كانااا اللغاااة وسااايلت الوحيااادة فقاااد لنااا يي ااا طغث التاااورة فااااال عااا التاااو ليااااا لماااا
يااااوفر تطااااور التقنيااااا والبرمجيااااا ماااا مكانيااااا للتواياااال فضتاااابه تواياااال التااااورة لااااد
األدبااااي مااااا مااااا يااااتالدم

األديااااب الجديااااد علاااا حااااد تعبياااار سااااعيد يقطااااي نااااوا ماااا مواكبااااة الاااان

وتطااااور العتاااار عباااار اساااات مار لمنجاااا از التكنولوجيااااة ماااا دمااااا التااااور لع لناااا انفتااااا الاااان
15

علااا تااايغة تعبيرياااة غيااار لغوياااة
َّ َّنااا ا يمكااا للتاااورة ل تناااوب عااا الكلماااة و الكلماااة ل تحاااث محاااث التاااورة فقاااد تاااحدع
التاااااورة ماااااا
فيكااااو

تحديااااا الكلماااااا

كفيلاااة باااض تساااهم ساااهاما تعبيرياااا فاااي تعزياااز لغاااة التواتاااث

كماااااا ل الكلماااااة يمكااااا ل تاااااحدع ماااااا

لاااا التهجااااي التعبياااارع لوفاااا ولبلاااام ف مااااة نااااا غادااااب لو

المنطاااااوق /الكلماااااة لو المرداااااي /التاااااورة فاااااإ ا كاااااا

تااانه

قاااد ار اللغاااة وامكاناتهاااا بتاااناعت وتوتااايل

اااو مجااارد الساااطه ولاااي

الكياااا الكاماااث

مردااااي دادمااااا سااااوا فااااي

ناااااا غيااااار المقاااااوث فاااااي التنيياااااث الااااا ع

فاااإ ماااا ندركااا بتاااريا مااا ناااالث التاااورة

نماااا ناااا وجاااودا نااار

طرديااااة بااااي القاااادرة ا بداعيااااة والقاااادرة التنييليااااة

تساااااتطيع التاااااور

16

مردياااا

17

وتكاااو العالقاااة

ا تبقاااا التااااورة قااااادرة علاااا ا بتكااااار مااااا

داماااا قااااادرة عاااا ا نحاااارال عاااا نقااااث الواقااااا 18فنجااااد الطاقااااة ا بداعيااااة فااااي نتااااو

وارد باااادر

الساااالم التاااي تحتاااوع فااااال عااا الطاقاااة التنييلياااة اللغوياااة توايفاااا للتاااورة التاااي تجااانه لالنحااارال
عااا نقاااث الواقاااا التاااي تتم اااث بانتياااار للوحاااا

الن

ا الطاااابا التعبيااارع القاااادم علااا النيااااث فيكاااو

والتورة يسعيا لابداا التعبيرع معا كث بحسب طاقات
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يقوث وارد بدر السالم

لحب ِ يعني

تَ ْج َعليني ل عر
ني ...

لس ي لي !
ْ ....

 .3نتادتها
يمتلااا

ااا ا الناااوا مااا الكتاباااة نتااااد

تل النتاد

ينفااارد بهاااا عااا ساااوا مااا النتاااو

بض م ما يمك ل يقوم علي م ث

 ا يجااااز

ا الن

األدبياااة وتتم اااث

وي

يعماااد الكاتاااب لااا تقلياااث الكلماااا ماااا مراعااااة تماااام المعنااا

و ناااا يمكااا ل

نالحااااااا عاااااادم غفاااااااث الكاتااااااب عنتاااااار الساااااارعة الاااااا ع تقااااااوم علياااااا وساااااايلة التواتااااااث
ا جتماااااعي التااااي تم ااااث الااااوط األم لهاااا النتااااو

فهااااو ياااااا فااااي الحساااابا ساااارعة

تعاااااطي المتلقااااي مااااا الموقااااا فاااااال عاااا ك اااارة المواااااوعا األناااار المعرواااااة عليهااااا
نجد ا يجاز عند وارد بدر السالم يقوث
 .....ي رحيا .....

.......................
 .....وانتف !......

 ك افااااة الفكاااارة

لاااا يكااااو تباعااااا لايجاااااز الاااا ع يحااااتم علاااا الكاتااااب اااااغط لو تك ياااال

الفكاااارة وتركيز ااااا فنتيتااااة ا يجاااااز وقتاااار الاااان
الوقاااوا فاااي ا ناااالث لااا ا يكاااو

ك ياااا ار مااااا تتطلااااب حاااا ر الكاتااااب ماااا

لااا جاناااب قلاااة الكلماااا فكااارة ك يفاااة غالباااا ماااا يحااااوث

الكاتاااب ل يبلااام بهاااا حاااد العماااق ليحقاااق مساااتو معاااي مااا ا باااداا لماااا علااا المساااتو

التاااضويلي للنتاااو

فاااإ

يجااااز الااان

وايجاز ا يقوث وارد بدر السالم

وقتااار قاااد ينااااار قتااار الحيااااة فاااي زمااا الحااارب

لفك ير برلسي ....
لكتب
و ي

 .........بضتابع !

.......................
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 األ ااار التاااادم و اااي مااا ل ااام النتااااد
النتااااو

التاااي يساااع الكاتاااب لتحقيقهاااا فاااي م اااث ااا

رغبااااة فااااي تحقيااااق عنتاااار ا د اااااا والمفاجدااااة لااااد القااااارم التااااي تفااااته

تجسااااد عباااار ربااااط
فاااااق السااااعة فااااي منيلااااة القااااارم تباعااااا لسااااعة منيلااااة الكاتااااب التااااي َّ

المعااااني المتغاااايرة ااااا ار المتناساااقة فاااي الااان

مااا حياااث البناااا تساااهث

و ااا النتاااو

علاااا الكاتااااب تااااوفير التاااادمة بوتاااافها قابلااااة ل تت ااااكث ماااا لقااااث الكلمااااا فهااااي عتبااااة
ونااا

فاااي الوقااا نفسااا فتكاااو المسااااحة باااي المتغااااير مااا المعااااني قتااايرة لدرجاااة تااادم

القاااارم العاااابر /القاااارم الفيسااابوكي فتكاااو قاااادرة علااا اسااات ارت وايقاااال مح ااار الساااريا
وليحااااافا علاااا ناااايط التواتااااث بينهمااااا لياااااا فيااااام تحقيااااق رغبتاااا فااااي المتابعااااة

الدادماااااااة ومااااااا
ا التعليقااااا

اااااام بااااااادا ا عجااااااااب عبااااااار ا الاليااااااا
ا َّ

لو ال ناااااااا وا طااااااا ار عبااااااار

و بااااد ماااا المالحاااااة بااااض م ااااث اااا الرغبااااة تعاااااب علاااا الكاتااااب أل

لياااااة موقاااااا التواتاااااث ا جتماعي/الفيسااااابوكفيما يتعلاااااق بالنتاااااو

متالزماااااة ا باااااداا  /ا عجااااااب فااااااال عااااا لساااااا

الكاتاااب ليااااا علااا تاااوفر ل ااا ار تاااادما فاااي نتااا
المعرو

الجمالياااااة قاااااادم علااااا

التواتاااااث ويمكااااا تبريااااار حااااار

اااو دافاااا المنافساااة بسااابب الاااوفرة فاااي

نجد م ال الروادي وارد بدر السالم يقوث

كاد يحلم ِ َينت ِهي
َ
...

لك  .....لتَي !
ويقوث مي م رااي

عطر للوردة الحديدية التي تزي البوابا

 عماااااق التاااااورة المجازياااااة يحااااار
النتاااو

حرتاااا منااا علااا

سو دنول ...

الكاتاااااب علااااا تعمياااااق تاااااور المجازياااااة فاااااي ااااا

يتااااث فكرتااا بطريقاااة فنياااة بداعياااة قاااادرة علااا اجتااا اب

المتلقااااي ماااا بااااي زحمااااة المعاااارو

لاااا ل تاهاااار اااا النتااااو

بلغااااة ااااعرية عاليااااة

تجعلها تقترب م لغة ا بداا ال عرع يقوث وارد بدر السالم
حينما ياا ب ِ الجماث
 ....تفر لزرارِ .....

 ....................كالف ار ا !
يقوث مي م رااي

ربما كا اهلل يفكر بالنايا عندما قدَّموا ل قوالب لجسادنا لينف فيها الرو ...
وا َّ ما يعني ...

ل ع وبتنا

در
تي َ

َّ عندما ت قبنا الرتاتا
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 .4توتيفها

بعاااد ااا ا التتباااا يمكنناااا وااااا تعريااال لنتاااو

بضنهاااااا تلااااا النتاااااو

ماااا بعاااد الاااورق األدبياااة القتااايرة

التاااااي تكماااااث دورة حياتهاااااا النتاااااية فاااااي الفااااااا ال ااااابكي عبااااار

الوساااايط ا لكترونااااي فهااااي تيكتااااب فااااي الفاااااا ال اااابكي وتينااااتا بحسااااب ا ااااتراطات
وياااتم تلقيهاااا والتفاعاااث معهاااا مااا ناللااا عبااار الوسااايط  /الحاساااوب و اااي غالباااا ماااا تكاااو

نتيجااااة انفعاااااث لحاااااي لو حتاااا حااااافز لكترونااااي ربمااااا كالجملااااة التااااي تواجاااا المتعاااااطي
و ااااي جملااااة بمااااا تفكاااار بوتاااافها جملااااة اسااااتفزازية للمتعاااااطي

مااااا الموقااااا /الفيساااابو

عامة والمبدا عل وج النتو

.

احملور الرابع
الدراســــة الفنيـــة
اإليقاع النثري :
مااا ل ااام عناتااار البنياااة النتاااية فاااي المفهاااوم الفناااي لاااألدب اااو ماااا يمكااا ل نطلاااق

عليااا عنتااار اا يقااااا

الااا ع ترتكاااز عليااا الك يااار مااا النتاااو

ناااا اااو ماااا تنمااااز بااا نتاااو

ويحااااكي التناااايم الااادانلي للااان

ماااا بعاااد الاااورق مااا

يقااااا ناااا

األدبياااة

يبتعاااد عااا الموسااايق النارجياااة

بوتاااف يركاااز فاااي جاناااب كبيااار منااا علااا

الااا ع ياااضتي غالباااا تعويااااا عااا ا يقااااا الناااارجي الغاداااب فاااي الااان

تكوينياااة از المهماااة ا طارياااةلايقاا الناااارجي

19

ل مايلفااا ا نتباااا

يقااااا األفكاااار والمعااااني

ماااا يجعلااا ياااحدع وايفاااة

ولااا تااالة و يقاااة بمفهاااوم ا كلياااة الااان

ا حتفاااا بتااااوتية المفااااردا لاااام يعاااد ماهاااا ار معباااا ار عاااا مفهاااوم ا يقاااااا بدقااااة

قاااادم علااا الفكااارة وتوتر اااا والتااادمة وا

20

.

فهااااو يقاااااا

اااارة بحياااث ي اااكث ترابطا يقاعياااا ود لياااا تاهااار مااا ناللااا

يقاعااااا نا اااادة ماااا المقطااااا النتااااي نفساااا فهااااو يقااااوم علاااا فكاااارة المقطااااا ولااااي

علاااا الناااااام

الكمااااي للمقاااااطا كمااااا ااااي حالااااة ال ااااعر العمااااودع لو قتاااايدة التفعيلااااة لو حتاااا قتاااايدة الن اااار
المقطاااا ناااا ي اااكث وحااادة نتاااية كيانياااة متكاملاااة ب ااا علااا

ومااا المعااارول ا ا يقااااا العرباااي يقااااا كماااي حياااث تااانه

اااكث ومااااة لو دفقاااة اااعورية واحااادة
موسااايقا علااا الكااام فاااي المقااااطا

وماااا يساااتغرق المقطاااا مااا وز للنطاااق بااا وقاااد ارتااابط بهندساااة موسااايقية منتاماااة

 .والااااا ر ا نتاااو

علياااا

تقباااث التغييااار

ماااا بعاااد الاااورق تفتقااار لااا عنتااار الموسااايق وا يقااااا المناااتام المتعاااارل

انهاااااا فاااااي طياتهااااا تحماااااث نفساااااا يقاعيااااا جديااااادا يساااااتمد مقوماتاااا مااااا نااااااام العالقاااااا

الدانليااااة التااااي تحساااا

بنيااااة الاااان

عامااااة وماااا الممكاااا اسااااتجال بعاااا

وتقسيمها وفق اآلتي
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السااااما ا يقاعيااااة

ل ا يقاا األتوا
ينفااا ماااا للتاااو مااا وقاااا يقااااعي علااا السااااما ومااا الممكااا تلمااا

النتااااو

التااااي ركااااز علاااا األتااااوا التااااحيحة لمااااا لهااااا ماااا ا اااار ا قااااوة وفنامااااة فااااي حالااااة

اجتماعهاااا فاااي بنياااة واحااادة و اااي علااا قلتهاااا فاااي ااا النتاااو

نا

ااا ا الوقاااا فاااي بعااا

لنهاااا نلقااا

يقاعاااا مااا ناااوا

و و ما يمك ل نسمي الكتلة لو ال قث يقوث مي م رااي
يتدحر في فهر

لر

العالم كضن كث المواوعا

حقااااق اجتماااااا األتااااوا التااااحيحة نااااا مااااد تعبيريااااا يكباااار تااااعودا ماااا الكلمااااةا لر

الجملاااةا يتااادحر فاااي فهااار

العاااالم

ا كضنااا كاااث الموااااوعا

لااا الااان

قااااد فقااااد اسااااتقالليتها و ااااي منفااااردة ولاااام تحقااااق المعناااا

لاااا

الد لاااة التاااوتية

حااااي تنتقااااث الوحاااادة اللغويااااة لاااا

مساااتو لعلااا مااا التعبيااار فيحااادث ماااا ي اااب الفجاااوا التاااي تعماااث الوحااادة اللغوياااة الجديااادة علااا
ملدها.
معن لحب ِ

...

لجعث لتابعي
َ
لْ
تن ر ِ
الع ْط َر ..
ي
ق الغزالةِ
عل عن ِ
 ..........في ِ !

وااااال وارد باااادر السااااالم ا يقاااااا التااااوتي التااااادر ماااا تكاااارار حاااارل العااااي ليتما اااا مااااا فكاااارة

المعنااا فاااي كلماااة احبااا

فهاااو فاااي ااا الكلماااة يحااااوث ا يغاااو

عميقاااا فاااي لبعااااد ااا الكلماااة

لبلاااو مساااتو لرفاااا مااا الد لاااة ولاااو لنااا نا بناااار ا عتباااار ماااا ي اااتمث عليااا

حااارل العاااي مااا

عماااق نطقاااي بوتاااف نابعاااا مااا عماااق المناااار التاااوتية لوجااادنا انااا يتناساااب طردياااا ماااا عماااق
الد لة .
ب ا ا يقاا الترابطي
و ااااو نااااوا ماااا لنااااواا ا يقاااااا الن اااارع الاااا ع
معانيها بث يربط بعاها ببع
األمر

يحتا

يكتفااااي بعالقااااة المجاااااورة بااااي العبااااا ار لو تتااااابا

ربط السبب بالنتيجة يقوث مي م رااي

ل قوة يما لتالحا عندما يضتي ال تا

لتابا الولد المترو في الع ار

لها نف

كث
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كلمة اهلل عندما تتجمد م البرد
في الحقيقة لن تحتا

ل ال

 ..لتر

رباااط الكاتاااب فكااارة امالحااااة ال اااب

ل ال ب
باااي عااادم الحاجاااة لقاااوة ا يماااا وباااي الحاجاااة لااا ال ااا

بمنااااار وفاااار قاااادرة اكباااار علاااا التماهاااار واتساااااا الرحيااااا فولااااد يقاعااااا دانليااااا نابعااااا ماااا تااااياغة
الفكرة اتها وم ث

وارد بدر السالم يقوث

ا ا يقاا الترابطي نجد لياا في نتو

لحب ِ يعني
...

َّ ِال ِ لتبه لبي

!

ا ا يقاا السردع
قااااد ين اااااض ا يقاااااا مااااا موسااااقة الفكااااارة عباااار التسلساااااث الحكااااادي المبناااااي علاااا اللقطاااااا

التتااااويرية التااااي ترساااام ماااا ناللهااااا التااااورة الفنيااااة  .وقااااد يعتمااااد اااا ا اللااااو ماااا ا يقاااااا علاااا
تقنيااااا القاااا

والحكااااي وا سااااتغراق فااااي النزعااااة الدراميااااة بمااااا ينسااااجم مااااا طبيعااااة الاااان

ا يقاااااا بطبيعتاااا يكااااو ميااااا ل الهاااادو والاااابط

ألناااا ينبااااا ماااا

و اااا ا

ا المباااادا و ااااو يسترسااااث

بالوتاااال لو الحاااادث تبعااااا لرغباتاااا الناتااااة بطريقااااة يقتاااارب فيهااااا ماااا المونولااااو الاااادانلي الاااا ع
يساااااتدعي عما لااااا اكرة التضملياااااة وماااااا فيهاااااا مااااا باااااط و ااااادو واساااااتكانة ينساااااجم ماااااا األسااااالوب

الحكادي ال ع جا علي السرد يقوث مي م رااي
لت كر لنني كن ي لم ي دانث كتب الدي
اف
قل

ووجد حفرة مغطاة بضغتا الجنة ...

وقفز فوقها بكث قوتي  ..م سقط دانث كتاب يتحدَّث عن ِ
نها سالما بدو كسور و ندوا

فقاااد لساااهم األفعااااث الماااااية ا كنااا

قفاااز

وجاااد

ساااقط

نهاااا

وا يقاااااعي فااااي تهددااااة الحركااااة عباااار فاااااا ا ساااات كار والتضمااااث وفااااي ناااا
التسلسث الحكادي يقوث
بعد ل ينام الجميا ...

ل ب ل سبي

وقبث ل لنام ...

تو

ولتمدد نا

يجدني سبونا بوب ويسضلني ما ا تفعث نا ليها الرجث الكبير ؟
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فاااي مااادا ا الاااد لي
ناااار يغلااااب علياااا

لقوث ل

امت

اقترب يا قطعة ا سفنا السعيدة

دموعي

وا ب لتمسه الغبار والدنا ع األطفاث ال ي يسقطو في ن ار األنبار

د ا يقاا البيا
يم اااااث ااااااا رة تاااااوتية ااااامولية

تتحااااادد مطلقاباألتاااااوا وب اااااكلها المجااااارد فقاااااط باااااث

ت ااامث كاااث ماااا يحااايط بهاااا وماااا يحياااث عليهاااا مااا عناتااار مكملاااة فالتاااو
مااا ناااالث التااام المحااايط بااا

يعااارل اااكل

تعااارل نواتااا و

الااا ع يساااهم ليااااا ب اااكث لو بااا نر فاااي ت اااكيث

بنية ا يقاا.
والبياااا

فالتاااااو والتااااام يتحاااااددا علااااا المساااااتو الكتاااااابي للااااان
رماااز ا التااام

حجااام البياااا

ل للبياااا

ااااا رة نارجاااة عااا الااان

ل مياااة فتاااة للناااار

فاااي الااان
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ااا الوقفاااة التاااي تحااادد

ولكنهاااا محملاااة بد لاااة لغوياااة و اااي فاااي الموسااايق تقاباااث

السااااكتة التااااي تضناااا معنا ااااا ماااا لتاااانال مااااا يجاور ااااا ماااا للحااااا

لحااااة مااا لحااااا الكاااالم والساااكو

بالساااااواد رماااااز االتاااااو

فالتاااام علاااا

اااا ا ا عتبااااار

كماااا ويعتماااد علااا العنتااار الت اااكيلي للمكاااا الااا ع يحتلااا

وعليااا فهاااو وسااايلة مااا وساااادث تاااوفير ا يحاااا وتوتااايث ا يقااااا الاااد لي للقاااارم حاااداث النلنلاااة

والدنوث في متا ة القلق مما سيضتي يقوث مي م رااي
ي .....

نهم فقط يلعبو الدومينو بتوابيتنا
ونجد نتو

وارد بدر السالم لك ر توايفا له ا النوا م ا يقاا يقوث

لحب ِ يعني
....

يغمر العطر...

قبث ل تتعطرع...
ك ل يقوث وارد بدر السالم
كتبت ِ ِن َر قتيدة
...
ق ...
ولم ِلف ْ
 .........بعد ا !
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نر ل لياا
وفي ن
لكتييب َ عل ِنلنالي
ليال ....
...

حت تسمعني !...

 ...........................ا عا قة

ا ا يقاا تطويث الجمث
مااا األسااااليب التاااي لجاااض ليهاااا بعااا

ال ااااعرية

علاااا

يبناااا الاااان

كتااااب ااا النتاااو

يدااااة جمااااث طويلااااة نساااابيا تليهااااا جملااااة قتاااايرة ب ااااكث ملحااااوا

بالنساااابة للجملااااة السااااابقة وايفتهااااا ا

ناتماااة للااان

الااا ع وااااع فيااا

ااااعار بانتهااااا تكاااارار الطااااوث ولاااا ل فهااااي بالغالااااب تااااضتي

ويعاااد ااا ا اللاااو مااا ا يقااااا لع ا عتمااااد علااا

ا واحاااد مااا ل ااام لسااااليب بناااا ا يقااااا فاااي الن ااار

النتو

اااي ا تماااامهم بتطوياااث الجملاااة
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طاااواث الجماااث

ويعاااد مااا التقنياااا ال اااادعة فاااي م اااث ااا

يقوث مي م رااي
قنينة مليدة باألسدلة ونرقة م التعب لو النول وقداحة جيدة م الالجدو
م ِ
ارم ملوتول تمت عل األيام ...

ك ل في ن

نر

ما ا تستطيا ل تفعث بقطعة فحم تغيرة لمام البرد ...

سو ل ترسم بها نا ار عل الجدار

اااعار بالنهاياااة ياااضتي بطريقاااة مباغتاااة يقاااال سلسااالة التوقعاااا فحققااا األ ااار

يالحاااا ناااا ل ا

التادم ومفاجدة القارم بما
ا

ننلااا

ااا ا

مااا

يتوقا عبر توايل المفارقة والتناق
المعنااا

الد لي .

يتحاااوث مااا ن ااارع محااادد لااا

اااعرع مطلاااق

مااا ناااالث

اااتغاث علااا البنياااة ا يقاعياااة التاااي تساااهم فاااي تحاااوث تاااارر فاااي اااكث اللغاااة وطاقاتهاااا الد لياااة

.وقداعتماااد النتاااو
نسااااتبق حدو اااا

علااا لسااااليب يقاعياااة جديااادة لتحقياااق المنفعاااة الجمالياااة عبااار انتااااار ماااا

فوجاااا من ااااال الاااان

قارداااا لاااا

بعااااد لاااا ل يكااااو تعرياااال ا يقاااااا فااااي نتااااو
ترتبط بمفهوم كلية الن

يقاااااا المعاااااني واألفكااااار والتااااور و غرابااااة

مااااا بعااااد الااااورق بضناااا حركااااة دانليااااة منسااااقة

وتاهر في مكونات ونسيا عالقات .

شعرية النص :
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ينلااا

ياكبساااو الااا ا ال اااعرية اااي ا لااا الفااارا مااا اللساااانيا الااا ع يعاااالا الوايفاااة

ال اااااعرية فاااااي عالقاتهاااااا ماااااا الوااااااادل األنااااار للغاااااة وتهاااااتم ال اااااعرية باااااالمعن الواساااااا لكلماااااة
فاااي ال اااعر فحساااب حياااث تهااايم

الوايفاااة ال اااعرية

ااا الوايفاااة علااا الوااااادل األنااار للغاااة

وانمااااا يهااااتم بهااااا نااااار ال ااااعر حيااااث تعطاااا األولويااااة لهاااا الوايفااااة او تلاااا علاااا حساااااب

الوايفة ال عرية
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لماااا جاااا كاااو ي فانااا يعناااي بال اااعرية اا نزياااا

لااا ل تبحاااث ال اااعرية عناااد فاااي تمياااز

األساااااااليب بااااااي تااااااور ا بااااااداا وتااااااور ا سااااااتعماث ويقتااااااد بتااااااور ا بااااااداا تلاااااا التااااااور
وا ستعا ار المبتكرة الجديدة اما تور ا ستعماث فهي تل التور التي ك ر استعمالها.
مااااا بعااااد الااااورق فتاهاااار ال ااااعرية فااااي ا لتفااااا الاااا الواقااااا عباااار انفجااااار

وفااااي نتااااو

اللفااا ماا ناااالث لغااة موحيااة مك فاااة ووجياازة تقااا فاااي منطقااة اااالث المعنااا و ااي وايفااة جمالياااة
بهاااا اللغاااة تنبهااا لهاااا نتاااو

تااانه

رماااوز كماااادة نتاااية

اااعرية الواقاااا تكمااا فاااي اسااات مار

ماااا بعاااد الاااورق  .ا

تقاااث ل مياااة عااا الماااادة التاااي توفر اااا ا سااااطير او المعرفاااة التاااي وافااا فاااي

مراحااااث ااااعرية سااااابقة

لاااا ا بااااا ا

لفانتازيااااا الواقااااا عماااااث علاااا

ااااتغاث علاااا تض يااااث الاااان

عاااااادة العالقااااة بااااي الااااان

الننباااوع الااا ع ي اااكث الفااااا الحقيقاااي للقااا ار ة لااا ا فهاااي

بالتجربااااة اليوميااااة وا لتفااااا

والمتلقااااي  /المتلقاااااي الجمااااا يرع غيااااار
تنطاااوع علااا رحياااا است ااارافية او ماااا

بعدياااااة بقااااادر ماااااا اااااي استبتاااااارية للحااااااار فالحااااااار وحاااااد دو ساااااوا ياااااام حقااااا

النتاااااو

بااااادما

اااااعرية جديااااادة عبااااار تفعياااااث الواقاااااا المركاااااب والمااااازدو

تناقااااات فهاااو مااااح /باااا

ا جااادث  /ساااانر

ااااا

والفنتاااااازع ا وااهاااااار

ا فيااا مااا المفارقاااا المااارة ال اااي الك يااار مماااا

يام تحقق التدمة ال عرية .
وقاااد ساااع كتااااب ااا النتاااو

الااا تضكياااد ااا المساااحة ا الفانتازياااا ب ااات التجسااايدا

ال اااعرية ولعاااث ا بداعاتالنتاااية لميااا م راااااي لهاااا اااض واااااه فاااي ااا ا الماااامار يقاااوث فاااي لحاااد
نتوت
فجضة يطلب من األسبوا في العطلة ا تقود ان

م تكت ل وان نلل المقود ان نسي القيادة

وفي ن

لينام و قليال..

نر ل

ولقد كنا نبحث ع حياة في بالة الموت ..

قلنا

يهم حت لو كان بال لزرار

نح لتال سنرتديها دانث البي فقط
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تار مرعبا جدا ل نبق عراة تماما  ..لمام لطفالنا
ويقوث مي م رااي لياا
انا

اعرل لحدا م ال ي سقطوا ..

لك ج هم اتدقادي
ويقوث

من ع ر سنوا واك ر ...

وال ا ا المعرواة في األسواق تكبر  ...وتكبر ...وتكبر  ..وتزداد نقاوة

اليوم فتح التلفاز عل العراق

وسقط في التالة ج ة وااحة جدا ولكبر م لحجامنا مرتي

ترن عليها مرحبا

احك وقال

مرحبا ليها القزم ..

م تع ينا معا ودننا علبة كاملة

قال

سض ب اآل وانتف في برناما ما للتحليال السياسية

لم تتر نلفها يدا

لكنها نسي ح ادها في التالة ...
كا مقاس

لكبر م اعمارنا مرتي

ا الطاقااااة المتولاااادة فااااي الكااااالم والقاااادرة علاااا ا نزيااااا و التفاااارد جعلاااا النتااااو

بال اااعرية .

سااايما تواياااال اسااالوبية التاااااد والتناااااق

النتاااو .مماااا وفااار حااا

المفارقاااة الد لياااة فاااي النتاااو

الواقا المضساوية.
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تنااااب

الاااد لي الااا ع انبناااا عليااا اغلاااب اااا

التاااي باااا ا ر اااا فاااي ت اااكيث اااعرية

اخلامتة
رتاااد البحاااث نوعاااا جديااادا مااا لناااواا الكتاباااة التاااي تنتماااي الااا حقاااوث ا دب الااا ع يكتاااب

علاااا جااااد ار الفيساااابو

و ااااو اااااا رة حقيقيااااة تسااااتحق النااااار والتضمااااث فااااي ااااكث اااا النتااااو

األدبيااااة ومااااد تض ر ااااا بتفاعااااث القااااارم ا تكتااااب الكترونيااااا امااااام المتلقااااي حيااااث فاااااا التفاعااااث
وحتاااد ا عجااااب والتعلياااق والم ااااركة  .وبعاااد الناااارو التااادقيق فاااي اااكث ااا الكتاباااة واسااالوبها

الفني نل

البحث ال جملة م النتادا ا ما

_ انهاااااا تنتماااااي تارينياااااا الااااا مرحلاااااة حقاااااة لمرحلاااااة التااااادوي الاااااورقي و اااااي مرحلاااااة التااااادوي

الحاساااااوبي الاااااا ع يتجاااااااوز الااااااورق و المساااااااحة المقيااااادة وياااااادنلنا فااااااي عتاااااار ال ا ااااااة ا
الفاا المطلق.

انهاااا تحماااث فكااا ار تواتاااليا ساااريعا مااا سااامات الحاااوار والعالقاااة بااااآلنر والغيرياااة تبلاااور وجاااودعن نتوتا لدبية لم تكتمث ويتها بعد.

عبر مواقا التواتث ا جتماعي وتمن

 -ناااا جملاااة مااا المالماااه التاااي يمكااا ق ار تهاااا فاااي نتاااو

وا نت ار والتغير والتواتث الجما يرع.
 تمياااز نتااااوالغماااااو

الفيسااابو منهاااا السااارعة والقتااار

مااااا بعااااد الااااورق بسااااما منتوتااااة منهااااا ا يجاااااز والتك ياااال وا بتعاااااد عاااا

والنارياااااا وا سااااااطير بوتااااافها كتاباااااا لحاياااااة تحااااااكي التجرباااااة اليومياااااة وتساااااتلهم

الواقاااا ومااا ساااماتها ليااااا ا نفتاااا علااا الكتاباااة الجماعياااة عبااار توايااال مفهاااوم الكتاباااة علااا
جااادار الفيسااابو
تمار

التاااي مااا ساااماتها الحرياااة فاااي الباااو و التعبيروانعااادام النتوتاااية  .لااا ا فهاااي

لغة غير مركزية و سلطوية و ننبوية .

 -حملاااا

اااا النتااااو

بعاااا

نتادتااااو سااااما الكتابااااة األدبيااااة الفنيااااة فقااااد مارساااا

الكتاباااااة لسااااااليب ا يقااااااا الن ااااارع الم اااااتمث علااااا حااااا
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اااا

التنااااااغم ا باااااداعي فوافااااا جملاااااة مااااا

ا يقاعاااا الفنياااة التاااي جعلتهاااا تكتساااب تااافة األدبياااة بامتيااااز ملحاااوا فااااال عااا ا اااتمالها علااا
لغاااة اااعرية عالياااة تحلااا بااارو بالغياااة مبدعاااة مااا ناااالث توايااال التاااور المبتكااارة وا ساااتعا ار
البعيدة واقتنا

اللمحة الدالة وال عرية العالية الكامنة في فنتازيا الواقا .
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اإلشههه وا ماتمع مهههر ا كاتهههوا رههههود ب ك دههها :ههه ك ههههاا ك اا اتحههه اا تر وههها مات ههههر –
ا و ( ط. 2012 ) 1
أفق اتح اثة مح اثة ات مط ا ومي م ي ك اا اتوؤمن اتثقوفكة ات ومة – غ ا .1988
كهههة اترغهههة اتوههه ا ة ا هههون رههه د  :ك دا مهههة محمههه اتههه تي ممحمههه ات مهههايك اتههه اا ات ك ههه و ك
اا د قول تر وا ك .1986
ات وهه كا اتما ههي فههي اتهه ص اتاما ههي اتع هه ا م هه ي جههدي اتع هه ي ك ههوتب ات هه اتحهه
تر وا مات ر – األا ن ( ط2012 ) 1
اتسهههههفا ة فهههههي ات هههههاام ات رمص تكهههههة ا هههههكو مقههههه،مد ك دقههههه ب . :رهههههو ب اتمقههههه ا ي ك اا
مكصم دومكو تر ،و ة مات وا مات ر – غ ا ( ط2014 ) 1
ههه و ت ههه ن ك دا مههههة مدقههه ب  :دوشهههب جهههوت ك اا اتسههههو ي –
هههك ت كة اتعمهههودكا ا
كامت ( ط. 1991 ) 1
قهههها ات ههههكط ك أ ع ههههة اإل ق تههههة ( اا ههههة فههههي األ ذ ات مههههو ري ) ا  .ههههو ل تهههه اك ر ههههوذ
توشامنك ت ونك ط1ك . 2010
اتققهههههك ر ات ا كهههههة اتح ثهههههة هههههك ات كهههههة ات بتكهههههة مات كهههههة اإل قو كهههههة ا محمههههه جهههههو ا كههههه
م وههههه اات ادحهههههو ات لهههههوذ ات هههههاذ رهههههد شههههه ة اإلت اتههههه http://www.awu-dam.org
ك موق – .2001
هههو و اتوههه ا ةا ور سههه ن :ك دا مهههة محمههه اتههه تي مم هههواض ح لههه نك اتههه اا ات ك ههه و ك اا
د قول تر واك.1988
اتقههه ل اتمرسهههمي ترح اثهههة ا دو امهههوف كدا مهههة :فوطمهههة اتعك شهههيك م وههه اات م اار اتثقوفهههةك
ا و .1995
ههه ا ك دو امهههوف األلهههدل مات اجههها اا ههه ات هههه ا حمههه ي ا ههه ات ههه ا حسههه ك اا ات هههه ا
تر ،و ة2009

 الدراسات:
 إتثا ت كههههو اتهههه ا ا – رهههه اتمم هههه د ات قركهههه ي تر ههههو اإلتسههههوتي ا  .إ ههههمو كا م وتههههة ك
معرة ات رمة ك م ى ات رمة تر اا وت ماأل حوث ك ات ( . 2011 ) 72
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 إ قههههههور ات ثهههههها ا ثههههههو ا ات هههههه ااي ك اا ههههههة م وهههههه ار فههههههي م ههههههر مارههههههص ات هههههه اك توهههههها
وا خ16ا8ا.2007
 مههو هه اتح اثههة ا هه ات دههوذ اتمسههكاي ك اا ههة مسهه رة مهه ر ههوذ اتح اثههة ممههو هه اتح اثههة
ات دوذ اتمسكاي مف حي ات ا ي ك اا اتم ا اتم وجا ( ط. 2003 ) 1
ا
 مم ههه د قهههك ر ات ثههها أ سهههص ات ا هههة ملقو قهههص ات و كهههة ا أ .رهههي اتم قهههي ك اا هههة م وههه ار
في م ر مر قد األ و ماتم ك ات اذ ك وا خ 5ا4ا. 2009
 م ههههودا ات اركهههه اترغهههه ي تققههههك ر ات ثهههها فههههي ات حهههها ا رهههه ي ات وشههههميك معرههههة ررمههههوتك
11-10ك . 1989
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االسم :م.د .رواء نعاس محمد – م.م .رنا فرمان محمد
مكان العمل  :كلية االداب  /جامعة القادسية
العنوان البريدي)Ranafrman22@gmail.com):
رقم الهاتف07807857064 :

الملخص
تتناول هذه الورقة البحثية  ،عالقة االدب بمواقع التواصل االجتمااعي عبار التركيال علان النصاوص االلكترونياة
التي ترقن الن مستوى رفيع من التعبير االدبي أمثال نصوص الروائي وارد بدر الساالم والاااعر مياثم راضاي بوصافهما
نموذجا للبحث  .وتنحصر محاور الورقة في :مدى افادة االدب الفعلية من معطيااا التقنياة الحديثاة  ،اذ ياكاد البحاث علان
ان تقنية الفيسبوك وهي أوسع أدواا التواصل االجتماعي اساتخداما ومان ااان هاذه الورقاة أيضاا رصاد المالماح العاماة
التي تنمال بها هذه الكتاباا  .فضال عن رصد التغيار فاي مفهاوم انتاان النصاوص وتلقيهاا وتخاتم هاذه الورقاة محاورهاا
بتسليط الضوء علن الجانب الفني لهذه النصوص بما ينطوي عليه من ايقاع ولغة اعرية كان لها السبق في عدها نصوصاا
أدبية وافدة الن ساحة االدب  .وقد ساعن البحاث الان التلصايل لهاذا الناوع مان النصاوص تسامية وتعريفاا وذلاك النتاااره
السريع علن مواقع التواصل االجتماعي .
ABSTRACT
This research paper deal with, literature related to social networking sites by focusing
on the electronic texts that amounted to a high level of expression of literary texts such as
novelist: Ward Badr Salem, and poet MaithamRadi as a model for research. And confined in
the paper hubs: the extent of the actual benefit of modern literature, technical data, as it
confirms that the Facebook search technique which is wider social networking tools used.
Such paper is also monitoring the general features that characterized by these writings. As
well as monitoring the change in the concept of the production of texts, receive and
concludes this paper axes to highlight the technical aspect of these texts what is involved in
the rhythm of the language of poetry and had a head start in the promise of literary texts
imported to, yard literature. The research sought to root for this type of text label definition
and the rapid spread of social networking sites.
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