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 (ظلاذج تطبيقية )قراءة األدب الرقمي : زلورادلشاركة 

" زلمد سناجلة : "ؿ"أف تكوف الواحد "القصيدة التفاعلية بُت التلقي التأكيل قراء يف نص :عنواف ادلداخلة 

: ادللخص

ظلوذجا للتطبيق ،حيث "  زلمد سناجلة :"ؿ "أف تكوف الواحد  "تتناكؿ ىذه الدراسة موضوع القصيدة التفاعلية بُت التلقي كالتأكيل ،كقد أخذنا نص 
نسعى من خاللو إىل استنطاؽ  كتأكيل دالالت اإليقاع البصرم  اليت تتمظهر يف الشاشة ؛للكشف عن أسرار النص كخباياه كالوقوؼ عند بنيتو العميقة 

الكشف عن عالقة  النص الشعرم بالوسائط الرقمية كما تضيفو ىذه األخَتة لو  حىت يكوف لتوظيفها فيو دكر معنوم ، كما نسعى أيضا إىل زلاكلة 
  . كمجايل

من (التعبَت البصرم للكتابة )مفهـو القصيدة التفاعلية ، مث تسلط الضوء على العنصر ادلكتوب أك : لتحقيق ذلك ستعرض الدراسة يف جزئها األكؿ
.  حيث نوع اخلط كحجمو كلونو ككذا اجتاىو   

  كيف اجلزء الثاين ستسلط الضوء على الصورة البصرية، من خالؿ الرسومات ادلتحركة يف النص  ككيفية تراسلها مع ادلؤثرات السمعية ،لتنتقل يف األخَت 
. إىل دراسة ادلستول احلركي ،خاصة حركة الشخصية كأدائها ادلسرحي كدكرىا يف إعادة عرض ادلشهد الشعرم على خشبة ادلسرح ك على شاشة العرض 

.القصيدة التفاعلية ، الوسائط الرقمية، ادلتلقي ، التأكيل : الكلمات ادلفتاحية   
(القصيدة التفاعلية )تعريف   

تعرؼ القصيدة التفاعلية بأهنا ذلك النمط من الكتابة الشعرية الذم ال يتجلى إال يف الوسيط اإللكًتكين ،معتمدا على التقنيات اليت تتيحها التكنولوجيا 
احلديثة ،كمستفيدا من الوسائط اإللكًتكنية ادلتعددة يف ابتكار أنواع سلتلفة من النصوص الشعرية ،تتنوع يف أسلوب عرضها ، كطريقة تقدؽلها للمتلقي 

  1ادلستخدـ ،الذم ال يستطيع أف غلدىا إال يف الشاشة الزرقاء ،كأف يتعامل إلكًتكنيا كأف يتفاعل معها ،كيضيف إليها ،كيكوف عنصرا مشاركا فيها ،/
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فادلتلقي  يف القصيدة التفاعلية يعد عنصرا مهما جدا  يف إنتاج  ىذا العمل اإلبداعي؛ فهو شريك إغلايب كفعاؿ ال يقل أعلية عن بقية عناصر ادلنظومة 
. اإلبداعية ،باإلضافة إىل الدكر الذم يقـو بو يف قراءتو لو كحتديد معناه  كتأكيلو  

 كهبذا ؽلكن القوؿ أف القصيدة التفاعلية  ىي نص تكنولوجي بامتياز سلتلف  دتاما على ما  تعودت عليو الذائقة العربية  يف القصائد الورقية سواء من 
ناحية الشكل أكمن ناحية البناء ،  حيث  تتفاعل فيو اللغة بالدرجة األكىل مع سلتلف التقنيات اليت جادت هبا التكنولوجيا احلديثة كؽلكن كصفها بأهنا 

ال ؽلكن كضع كصف معُت كزلصور "كليس ىذا بغريب خاصة يف ظل  ظاىرة تداخل األجناس األدبية كما داـ األمر كذلك فإنو   (النص اجلامع)مبثابة 
إذا اعتربنا أف كل ما تقدمو التكنولوجيا ؽلكن أف ؼلدـ القصيدة ،إذ ؽلكن توظيف الصور كالفيديو كالتطبيقات احلديثة ،كبرامج ،للقصيدة التفاعلية 

ذلك ألهنا ال ؽلكن أف "  2"الغرافيك ،كأدكات التصميم اليت يستعملها ادلربرلوف ، من أجل تقدمي زلتول لغوم شعرم كلكن يف كسائط إلكًتكنية حديثة 
،كؽلكن تبادذلا  (CD-ROM)فيمكن أف تتوفر على أقراص مدرلة . "توجد يف صيغة كرقية كال ؽلكن أف تستغٍت عن التكنولوجيا يف كجود كينونتها 

بالربيد اإللكًتكين ،كىذا يعٍت أهنا ال ترتبط دائما بشبكة اإلنًتنت ، إذ ؽلكن احلصوؿ على األقراص ادلدرلة كالتعامل معها دكف شرط االتصاؿ 
 .  فالقارئ ؽلكن أف يعيد تشكيل النص كيضيف العناصر اليت تناسبو لكن بشرط كاحد ىو عدـ دلس ادلنت الرئيس للنص 3"بالشبكة

كتنوع اجلمهور فهي ال تشغل اىتماـ قارئ الشعر فحسب ، "  كىذا ما منحها رلموعة من ادلميزات اليت جعلتها ختتلف هبا عن القصيدة الورقية القدؽلة 
إىل األكادؽلي ادلتخصص يف علـو االتصاؿ كتكنولوجيا ،بل يتنوع مجهورىا بتغَت درجاهتم ك اختصاصهم  فمن مشتغل يف ميداف الفنوف السمعية البصرية 

إظلا يشارؾ بقواه العقلية ككذا ،كىو ما ؽلنحهم اإلحساس مبلكية النص فالقارئ ال يستقبل النص فحسب .  إىل الناقد ادلسرحي  كغَتىم ،ادلعلومات
. الوجدانية يف إنتاج القصيدة ك ىذه ادلشاركة ىي ركح القصيدة التفاعلية فلها دكر كبَت يف توجيو دالالت النص كحتديد معانيو 

 

 
 
 
 

 

 

  

 التعبير البصري للقصيدة  

لطادلا حاكؿ الشاعر العريب كعلى مر العصور أف يكوف لو عادلو اخلاص كينفلت من التبعية كالتقليد،كالشاعر ادلعاصر ليس مبنأل عن ذلك فهو يسعى 
 من بُت ،حىت كإف أفاد من تلك النصوص لغايات فنية ختدـ جتربتو الشعرية،جاىدا إىل  أف يأيت نصو مبتدعا جديدا ال يشبو أم نص آخر سابق عليو 

كما جعلنا طلتاره  ىو الطريقة اليت جاء هبا النص فهو يستفز القارئ " أف تكوف الواحد"نص  لو حيث اخًتنا "  زلمد سناجلة" ىؤالء الشعراء صلد 
   .كيدعوه للخوض يف غماره كتأكيلو

 كبَتا عن النص يف الكتاب الورقي، نص  يف فضاء شبكي افًتاضي  تتفاعل اعند الدخوؿ إىل عامل القصيدة غلد القارئ نفسو أماـ نص ؼلتلف اختالؼ
 .فيو عناصر عدة كمكونات متعددة  تشًتؾ  فيو اللغة   ،كاألحلاف ادلوسيقية  ،كالصورة كاأللواف  ،كادلؤثرات احلركية بأشكاذلا  ادلختلفة 
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الصور ،ادلوسيقى )  ذلذا ارتأينا أف نبدأ دراستنا  من الكتابة الشعرية   ذلك ألهنا  النواة األكىل اليت تكتسب عن طريقها بقية اآلليات النصية كجودىا  
.كمنها ينطلق القارئ يف عملية تأكيل النص فالكتابة ىي الوسيط الذم يربطنا بكل خفايا النص  (...،األداء ادلسرحي   

  
 

  
 3      2     1  

إف القارئ ذلذا النص يالحظ تربع النص ادلكتوب على مساحة كبَتة من عرش الشاشة كبشكل ملفتا لالنتباه ىذا من جهة كمن جهة أخرل نالحظ  
: التالعب بعنصر الكتابة فهو جتاكز الطريقة التقليدية من حيث

  Bernard MT Condensed   فهو ليس خط كويف أك ثلث إظلا استعمل خط احلاسوب نوع  :شكل الكتابة 1

 حسب احلاسوب كىو حجم كبَت  80: حجم الكتابه 2

 ؽلكن القوؿ بأنو ثقيل  ثقلها/وزن الكتابة 3

مائل  :  كضعيتو الكتابة  4

 ىذا بشكل سلتصر عن الشكل اخلارجي للكتابة  لكن الشيء ادلميز أكثر ىو أف القارئ ذلذا ادلقطع  كحىت باقي ادلقاطع يالحظ كسر ادلسار الذم 
اعتادت عليو عُت ادلتلقي أثناء القراءة ؛فالقارئ اعتاد أف يقرأ القصيدة من األعلى إىل األسفل  أما ىذه القصيدة فهي  تلزمو قراءهتا عكس االجتاه 

حلاجة مجالية تشكيلة فقط إظلا كظف ليضيف معٌت للنص كىذا ال يعٍت أف اللغة مل تنجح  مل يستعمل  ىذا  التالعب ك ،ادلعتاد من األسفل إىل األعلى
 إليصالو    يف إيصاؿ ادلعٌت بل يريد إيصاؿ ادلعٌت إىل القارئ مبختلف التقنيات لذلك جلأ إىل ىذه الطريقة ادلواربة

: فحُت يقوؿ الشاعر 

أف تكوف الواحد  

يشبو أف تكوف عاشقا  

حالة حب قصول  

  من خالؿ لغتو ينحو ضلوا  صوفيا " سناجلة"مث غلعل ىذه الكلمات تسمو كتصعد   إىل األعلى فإف أكؿ شيء يتبادر إىل ذىننا ىو القوؿ بأف
  كمن جهة أخرل قاـ بتحريك ىذه الكلمات على النحو الذم يناسب الرؤية (حب –العاشق _الواحد )اختار كلماتو من قاموس الصوفية فهو 

فهذا "حالة حب قصول /يشبو أف تكوف عاشقا / أف تكوف الواحد"ذلك النغم التصاعدم األيت من عمق اإلنساف ضلو اآلخر  أنو استعمل الصوفية أم 
ادلقطع ىو  اختزاؿ أسطورم للحظة التوحد فأف تكوف الواحد ال ؽلكن أف يكوف إال بشرط العشق مبا فيها من إفراط كمبا فيها من حس ككذا بتوفر احلب 

كدكف ذلك تصبح التجربة مستحيلة فما ؽلكن فهمو من ىذا ادلقطع ىو أف أصل الوحدة  كالتوحد مع الذات اإلذلية  قائم على احملبة زلبة اهلل كمعيار 
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فاحلب ىو ادلشعل الذم ينَت درب ادلتصوؼ كيسَت على ىداه :قصول اؿىذا االختبار ىو حجم اجلهد ادلبذكؿ يف التعبد  كالذم يصل إىل مرحلة احلب 
كىذا _ذات اهلل العليا تتمثل يف احلب _ إال عن طريق احلب كىذا ما كضحو احلالج حُت قاؿ بأف جتلي مع الذات اإلذلية كال ؽلكنو الوصوؿ إىل اؿ

 كالفتوحات كتالـز األقواؿ مع األفعاؿ كاإلشراقات الطريق للمعارؼ  كىذا ما ؽلهد احلب القصول ىي االتصاؿ باهلل الوصوؿ إىل حالة يعٍت أف غاية 
لنشداف احلب اإلذلي  

 

 

 

 األلوان 2

 كأقصد ىنا لوف الكتابة  فادلعركؼ أف القصائد اليت تكتب على الورؽ تكتب باللوف األسود لكن يف اللونالشيء الثاين الذم غلب لفت انتباىنا ىو إف 
فالشعراء احملدثوف أفادكا من الفن التشكيلي التلوين " حشدت فيها  األلواف حشدا لغويا كتشكيليا فاعال حيثسلتلف دتاما فيها ىذه القصيدة األمر 

كصبغ األشياء الطبيعية بألواف أخرل لقرب ذلك من ركح الفعالية الشعرية ألف الشعر كالرسم ينبعاف من نظاـ جذرم كاحد ،فالنسغ ذاتو يدكر يف كل 
   4"منها

،كبلغ (لغة كصورة )على ضلو تداخلت فيو تقانات كل منهما مبا تداخال كاضحا يعمق طاقتهما التعبَتية كالشعر على عالقة كثيقة بفن الرسم منذ القدـ 
،على ىذا النحو اجلديل الذم يؤكد جدلية العالقة (كصف الرسم بأنو شعر صامت ،كما كصف الشعر بأنو رسم ناطق )ىذا التداخل حدا كبَتا حيث 

إف اللوف بطبيعتو التشكيلية الصرؼ أك بتمثيلو التشكيلي يف حقوؿ عمل أخرل يشتغل بوصفو لعبة "5"كصميميتها كصعوبة جتاكزىا يف مقاربة الفنُت معا
ير كاإلنتاج ، تسعى دائما إىل إنتاج معٌت خفي ،موارب ،احتمايل ،ختيلي ،زئبقي ،مرآكم ،متعدد ،قابل أثسيميائية دائمة احلراؾ كالتشظي كاإلشعاع كالت

  6"للقراءة كالتأكيل ،غامض كحتريضي كزلفز 

ىل شاعر فناف يعي جيدا كيف يوظف ىذه األلواف يف حقل الشعر ،ككيف ؼلتارىا بعناية فائقة إػلتاج  يف القصيدة  توظيف األلواف كعليو فإف عملية 
يف اإلخراج قدموا لنا قصيدة غنية باأللواف " لبيبة مخار"مبعية " زلمد سناجلة"كليفا علها بالقصيدة فاأللواف اليت ؼلتارىا غلب أف تناسب جتربتو الشعرية 

قل احل خلدمة   االستفادة منها كحتويلها ىذه الطريقة مكنتهما من  مل يكن اعتباطيا إظلا كظف بطريقة تنم عن كعي الذات ؼلكن توظيف ىذه األخَتة 
 القارئ على الولوج إىل عامل النص  كدلساعدة  مالشعر

 من بُت األلواف اليت كظفت يف كتابة ىذه القصيدة صلد اللوف الربتقايل كما ىو موضح يف الصور 
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ق لونا دافئا كمثَتا ،كما أنو يوصف يف ؿيتسم ىذا اللوف باإلشعاع الكثيف ،كيزكده اللوف األمحر بوصفو الشريك ادلكوف األقول بشيء من الرصانة كغلع 
 7"أحواؿ صورية كثَتة بأنو لوف التوىج كاالحتداـ كاالشتعاؿ 

  كىو من األلواف احملفزة كاالستفزازية  كاليت تدعو للتهيؤ للنشاط كتابة باللوف الربتقايل يبعث اإلحساس بركعة ادلنظر كهبجتو اؿإف 

 للوصوؿ إىل التوحد مع الذات اإلذلية   األسباب اليت تؤىل ادلريد  دلعرفة  

 

  

 يف ادلقطع الثاين من القصيدة يتحوؿ اللوف الربتقايل إىل اللوف األمحر كما ىو موضح يف الشكل 

  

القوة كالنصر كما " يرمز إىل كما أنو احلب كالفرح كالسركر ، كيدؿ على الغٌت كالفرح كيرمز أيضا إىل القتاؿ كالشدة  يرمز اللوف األمحر يف العادة إىل 
كمن ىنا ؽلكن القوؿ اف التغيَت يف األلواف ال يوظف ألمور تزينية إظلا يوظف لضركرات فعلية 8"يرتبط أيضا ببعض ادلعاين الصوفية مثل شدة العشق اإلذلي 

فإذا كاف اللوف الربتقايل يدعو إىل التهيؤ كاالستعداد للتوحد مع الذات اإلذلية فإف اللوف األمحر يأيت لتوضيح الشركط اليت غلب اف تتوافر فيو حىت يصل 
 إىل ىذه الدرجة كادلتمثل يف الوجد كاحلب الذم يصل إىل حالة العشق 

 

 
 

 
 

   األمحر إىل اللوف األزرؽ كما ىو موضح يف الصورة كيف اجلزء األخَت يتحوؿ اللوف
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يستخدـ الشعراء عموما اللوف األزرؽ يف إفادة كاضحة من معطياتو الداللية اليت تتمحور حوؿ الصدؽ ، احلكمة ، كرمز اخللود كقد يدؿ على حبث 

 9"احلب كما أنو يرمز إىل اإلخالص كالشرؼ كنقاء السريرة 

 

فاللوف األزرؽ يرمز إىل اخللود ككأنو يريد  القوؿ إذا كصلنا إىل التوحد مع الذات اإلذلية فإننا كصلنا إىل اخللود كعندما نصل إىل تلك ادلرحلة فإف كل 
الوحدة اإلذلية تفرغ الركح من كعلها ،تنظفها من مجيع األشكاؿ " ذلك ألف  تتجاكز بو الذات الشعرية كل اإلشكاليات ىذه األمور تبقى ظالؿ كهبذا 
 10"ك ما فوؽ الطبيعي  أكادلعارؼ كترفعها إىل الغييب ،

 عامل النور الذم يتوؽ اليو الشاعر فهو يتوؽ إىل العودة ضلو األصوؿ األكىل عامل الطهارة كالصفاء كهبذا ؽلكن ىكذا حتملنا لغة القصيدة اىل عامل الغيب
قدر إحساسو بو كطاقة تولد نتائج سريعة تنمي خياؿ احلدث ، كتشيع فيو مناخا خاصا ، إذ أنو يلتقط بالقارئ ال يشعر باللوف كقيمة ،"القوؿ أف   

11"انعكاس اللوف أكثر من إدراكو للوف بذاتو ألف االستخداـ كاف استخداما نتجيا حتصيليا أكثر منو تشكيليا صرفا   
                                                                                

: ادلتحركةالصورة البصرية   
تتميز مرحلة ما بعد احلداثة بطغياف  الصورة اليت تتصل اتصاال محيميا باإلبداع التفاعلي الذم مل تعد الكلمة مقومو الوحيد فهي تتداخل كتًتاسل يف 

 ناإف القصيدة ادلعاصرة رسم بالكتابة ،كالكتابة ال مكاف ذلا إال يف ىذا الرسم ،فالقصيدة يف زمننا بصرية حتل فيها العُت أكثر من األ"صفاهتا مع الرسم 
 " 12"كجسد شعرم ركحو تشكيلية فنية 

 للتعبَت عن أشياء غَت قابلة للتمثل ذلذا يلجأ إىل أدكات  اخلياؿ كاحملاكاة كالرسم قحينما يريد التعبَت عن جتربتو الركحية فإف الكلمة قد ال تكفيكالشاعر 
ليقرب الصورة أكثر للمتلقي   

على ضلو ملفت لالنتباه حيث قاـ مبدعها مبعية لبيبة مخار يف اإلخراج بدعم النص الكتايب " أف تكوف الواحد"يتآلف اللساين كالصورم يف نص 
كما فعلت -مبجموعة من الرسومات ادلتحركة كىي عبارة عن رلموعة من التالفيف ادللونة اليت تصنعها رلموعة من الفراشات اليت تسمو ىي األخرل 

كىو ما غلعل  ضلو  األعلى كىي يف مسوىا ىذا تقـو مبجموعة من احلركات ادلختلفة  على كقع ادلوسيقى لًتسم لنا تالفيف بألواف سلتلفة كمشرقة-  اللغة
 :كىذا ما ؽلثلو الشكل األيت  أيضا يسمعها كاىارمقرأ القصيدة فقط ،إظلا ػلس أنو  ال م،القارئ 
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فمن خالؿ ىذه الصورة تتضح العالقة الوطيدة بُت الشعر كالرسم كالًتاسل حلاصل بينهما كيؤكد لنا مقولة أرسطو اليت يقوؿ فيها بأف التفكَت مستحيل 
 بدكف صور ػ،كىذه الصورة ادلرئية أمامنا كاليت تظهر لنا رلموعة من الفراشات جتعل قارئ القصيدة يتساءؿ عن داللتها يف منت القصيدة التفاعلية 

 رمزا ما أهنا تعد  لألمل يف الثقافة اليونانية القدؽلة ؾا رمزدتثلاف استخداـ الفرشات يف ىذا القطع ذلا دالالت رمزية فالفراشة برقتها كحركاهتا الرشيقة 
كىذا قد يؤدم هبا إىل االحًتاؽ يف  كما أف مصَتىا مرتبط بغريزهتا احملبة يف حياهتا كنضاذلا فهي عاشقة للنور كاحلرية أيضا قدرة على التجددللللركح ك

 فرحلة ذليةحلقات من نَتاف القهر ،فلقد ارتبط تصرؼ الفراش ادلهلك بادلعتقد الصويف القائل بإمكانية الفناء كالتوحد يف الذات اإل كىج النور أك داخل
 13"ركح ادلتصوؼ قد جسدت رمزيا يف رحلة الفراش اللهب 

 

 كىذه الصور مثلت التجربة اليت ؽلر هبا الفراش كؽلر هبا الشاعر أيضا فحُت يبلغ حالة من الوجد يتجاكز كل العوائق ادلادية ،مهما كانت  كيغدك يف تلك 
كيرحل مع فالشاعر الصويف يسعى إىل التخلص من ىذا العامل الربىة كاحدا مع الذات اإلذلية فالصورة صلحت إىل حد كبَت يف نقل ىذه التجربة 

ىو يف رحلة  ادلطلق كقد نتج ىذا اإلحساس نتيجة اإلحساس باالغًتاب كما يشعره يف  ىذا الواقع ادلادم الزائل ذلذا الفراشات إىل عامل النور أك العامل 
 . عن االستقرار الذم لن يتاح لو إال بالوصوؿ إىل مصدره الركحيالبحث 

 الجسد
ةيعد ادلسرح من أىم الركافد الفنية اليت قصدىا الشاعر العريب ادلعاصر كاستقى منها بعض الوسائل كالتكنيكات كالسمات اجلوىرم  

14" ال يكتب بالكلمات كلكن يكتب أيضا بصورة ادلشهد السينمائي كادلسرح" كما تقوؿ حورية اخلميلشي لشاعر ادلعاصرفا  
أيضا كما توضح الصورة عل النص الشعرم يقرأ فحسب إظلا يشاىديج ال فهو 

 
 
 

 
اجلسد األنثوم ىنا ليس كامنا كال جامدا باعتباره أيقونة إظلا يتحرؾ  ؼ فعندما تقـو الشخصية ىنا بالرقص فإننا صلد أنفسنا أماـ ادلشهد كيف قلب احلدث

صارت القصيدة مسرحا تتحرؾ على خشبتو سلتلف الكائنات حية كنابضة ، كتتجسد  "نغمات ادلوسيقى اليت تعزفها بالكماف يابية تامة مع نسيف ا
 15"عليها عذابات اإلنساف كانتصاراتو على مر العصور 
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أبعادىا الفيزيائية كحىت النفسية اليت بة ؽحقي فإف القصيدة التفاعلية أتاحت لنا الفرصة لرؤيتها إذا كانت الشخصيات يف القصيدة أك الركاية من كرؽؼ
تظهر أثارىا على مالزلها ذلذا ؽلكن القوؿ أف اجلسد إذا كاف أيقونة يف حد ذاتو فإف توظيفو يف القصيدة التفاعلية كإعادة تشكيلو أيقونة أخرل كىذا ما 

اآلليات الدرامية يف القصيدة ليست مقصودة لذاهتا ،كإظلا ىي يف جوىرىا الشعرم آليات تعبَتية كبنائية تسعى إىل إثراء األداء الفٍت " ألف توظيف يهمنا 
 16"كترقيتو باستمرار 

 :  ركزت الكامَتا على األداء ادلسرحي للشخصية على خشبة ادلسرح كما توضح الصور التالية من القصيدة ىذا اجلزءيف 

 
 

  
 

 اللحظةتسعى إىل التماىي مع كىج  يف ذلك الصوت ادلوسيقي كىي عليها ىذا النظاـ احلركي يفرضو كفالشخصية تتحرؾ على خشبة ادلسرح بكل ثقة 
اجلسد اإلنساين ىو حبر متحرؾ دكما فهو يسبقنا كىو يتبعنا فكيف ؼ"كليس ىذا بغريب  األحاسيس اإلنسانية كإػلاء الفضاء إىل صيغة دتثيلية لتحوؿ

نتوصل إىل اإلحاطة هبذه احلركة اخلارقة ،يف حُت اف موجة ىذا البحر ال تشبو موجة اخرل ،هبذا ادلعٌت أقوؿ بأف اجلسد يتأىب التعبَت ،ككل موجة من 
  17"موجاتو فريدة ،أما إذا ختيلنا إذا أمكن ألحد أف يتخيل أك يزعم بأنو قد عرب عن اجلسد ،فإف اجلسد يف تلك اللحظة يغدك أشبو جبثو 

من أجل بلوغ :يقوؿ أحد الصوفيُت فكما ؿ شيء يتجلى من خالذلا ؾؼد ادلرأة ىي كحدة الوجويف ىذه القصيدة إختار الشاعر ادلرأة كأيقونة ألف 
 18"البد من ادلركر باجلسد كأكد اجلسد األنثوم ؛ألف العامل الذم ال يؤنث ال يعوؿ عليو - أم اهلل–الالمرئي 

ىي عالقة _إضافة إىل كوهنا عالقة عشق _ادلرأة عند الصوفية ىي منبع اخللق كفيها تتجلى أمومة الكوف كحنانو ،بل إف عالقة الرجل بادلرأة عندىم ىي 
كشف كمعرفة ،عالقة اتصاؿ بالقوة ادلبدعة ،كىي بوصفها كذلك علة الوجود ،كمكاف الوجود كالعاشق لكي ػلضر فيها غلب أف يغيب عن نفسو ،عن 

 19"_ال يقـو العاشق إال بادلعشوؽ ..حُت ؽلوت ػليا ..سيظل زلجوبا عنها إذا بقيت صفاتو .لكي يثبت ذات حبيبتو ،كينوجد هبذه الذات .. صفاتو 

 
اجلانب ادلعنوم فيها ؛إذ االرتباط هبا يتم باطنيا عن طريق تالقي األركاح ،كدتازج العواطف ،كالتسامي  ادلرأة لدل ادلتصوفة يكوف على    كالًتكيز على 

سبيال الختاذىا رمز للمحبوب األكحد عندىم ىو اهلل ،كرأكا يف طريقة - اآلخر نظرة علوية تسمو بو عن رلرد االلتذاذ اجلسدم  ىلالركحي ،كالنظر إ
" _ 20"تعبَتىم سبيال للتعبَت عن معاناهتم يف سبيل الوصوؿ كالظفر بذلك احملبوب 

إف الشاعر حُت كظف ىذه التقنيات ادلسرحية كادلوسيقية فهو يضخ يف القصيدة طاقة حياة مضاعفة فالقصيدة ككأهنا حكاية شعرية شلسرحة يشتغل 
بدليل أف الشخصية يف ادلقطع األكؿ ظهرت كىي تؤدم ىذه احلركات كيرافقها ظلها كما اجلزء األكؿ منها خارج ادلسرح كيشتغل الثاين داخل ادلسرح 

 توضح الصور األتية
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مع ادلقطع األخَت كال يبقى سول ظالؿ العاشق     بينما اجلزء الثاين ختتفي الشخصية كيبقى ظلها كىذا يتوافق دتاما

 :كما توضح الصور اآلتيةت حاضرة بأدائها احلركي كانتهت غائبة كبقي ظلها أفالشخصية بد

 

ة يف التجربة الصوفية ىي رمز األنوثة اخلالقة للرحم الكونية ،كىي بوصفها كذلك علة الوجود ،كمكاف الوجود ،كالعاشق لكي ػلضر فيها غلب أإف ادلر"
عن صافتو ، غلب أف يزيل صفاتو لكي يثبت ذات حبيبتو إذ أف كجوده متعلق بوجودىا ككينونتو رىن لتماىيو فيها ،إذ ال كجود .أف يغيب عن نفسو 

  21"للثنائية كالتعدد يف ىذا ادلقاـ 
  

إف ما ؽلكن قولو  ىو أف القصيدة حتمل يف طياهتا دعوة للحرية حترير اإلنساف من كل مظاىر االضطهاد فادلرأة تؤدم رقصات كحركات سريعة تتوافق مع 
جلسد بطبيعتو ؽليل إىل احلرية كاحركة إيقاعية موسيقية مفعمة باألحاسيس كاالنفعاالت العاطفية  ككما نعلم بأف احلركة ىي تعٍت كل ما ىو ضد السكوف 

كالعقل أيضا ؽليل اىل احلرية من خالؿ اخلياؿ كالفن  

 

 

 حيث ال انفصاؿ بُت اخلالق كادلخلوؽىل العركج الركحي الصويف ضلو األعلى كاضحة إشارة إىي  كهبذه الصورة  كهبذه احلركة ينهي الشاعر قصيدتو ك

 ختاما ؽلكن القوؿ 

ذلا غاية أساسية تتمثل يف االرتقاء كأف القصيدة التفاعلية جاءت لتجابو كل التقاليد اليت عرفتها الذىنية العربية فكانت حبق حتديا لكل ما ىو ثابت 
 القصيدة التفاعلية  ؿبادلتلقي من مستهلك إىل مشارؾ فعا

إىل القارئ بأكثر من لغة ،فهي تستثمر سلتلف التقنيات كاإلمكانيات التعبَتية  إف الشيء ادلميز يف القصيدة التفاعلية ىو أف ذلا القدرة على إيصاؿ ادلعٌت
سواء كانت مرئية أك مساعية لتمرير الرسائل اليت يريدىا  الشاعر  
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 .اللية ختَت بعناية فائقة كىو مليء بشحنات دأكل عنصر يف ىذه القصيدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحواشي

                                                           
11

 .77،ص1،2006المغرب ،ط–فاطمة البرٌكً ،مدخل إلى األدب التفاعلً ،المركز الثقلفً العربً،الدار البٌضاء  
 

 www.hayatweb.com/article/65921محمد المحفلً ، القصٌدة التفاعلٌة ، أم القصٌدة الرقمٌة نقال عن الموقع  2
 

 .78،ص1،2006المغرب ،ط–فاطمة البرٌكً ،مدخل إلى األدب التفاعلً ،المركز الثقلفً العربً،الدار البٌضاء  3
 

 .235نفسه محمد صابرعبٌد المغامرة الجمالٌة ، 4
، 1األردن ، ط–فاتن عبد الجبار جواد ،اللون لعبة سٌمٌائٌة بحث إجرائً فً تشكٌل المعنى الشعري ،دار مجد الوي للنشر والتوزٌع ،عمان  5

 .27،ص2009-2010
6
األردن –بحث إجرائً فً تشكٌل المعنى الشعري ،دار مجد الوي للنشر والتوزٌع ،عمان –فاتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سٌمٌائٌة  

 .8،ص1،2010،ط
7
 .161اتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سٌمٌائٌة ،صٌنظر ف 

8
حنان عبد الفتاح مطاوع األلوان وداللتها فً الحضارة اإلسالمٌة مع تطبٌق على نماذج من المخطوطات العربٌة ،مجلة االتحاد العام لآلثارٌٌن  

 .435 ،ص18العرب ،العدد 
9
 .150فاتن عبد الجبار جواد ، اللون لعبة سٌمٌائٌة ،ص  

10
 7./43،ص52،2009التجرٌدٌة أنموذجا ،مجلة األكادٌمً العدد )جواد عبد العظٌم ،الصوفٌه فً الرسم الحدٌث  

11
 .22محمد صابر عبٌد ، المغامرة الجمالٌة للنص الشعري ،ص 

12
شعرٌة االنفتاح فً الشعر العربً الحدٌث ، دار األمان للنشر والتوزٌع ، الرباط ،ودار التنوٌر للطباعة –حورٌة الخمٌلشً ، الكتابة واألجناس  

 .233،ص1،2014والنشر بٌروت ،ط
محمد بن أدرٌس منونً ،شعرٌة الحرٌة فً دٌوان برٌد الفراشات للشاعرة المغربٌة حسنة أولهاشمً نقال عن الموقع  13

:m.alraipress.com/news19186.html 



11 
 

                                                                                                                                                                                     
شعرٌة االنفتاح فً الشعر العربً الحدٌث ، دار األمان للنشر والتوزٌع ، الرباط ،ودار التنوٌر للطباعة –حورٌة الخمٌلشً ، الكتابة واألجناس  14

 .232،ص1،2014والنشر بٌروت ،ط
 .101،ص1،2010األردن ،ط_عزٌز لعكاشً ، مستوٌات األداء الدرامً عند شعراء التفعٌلة ،عالم الكتب الحدٌث ،إربد  15
 105.2،ص1،2010األردن ،ط_عزٌز لعكاشً ، مستوٌات األداء الدرامً عند شعراء التفعٌلة ،عالم الكتب الحدٌث ،إربد  16
 .59،ص1،2005طسورية أدونٌس ، الهوٌة غٌر المكتملة ،بداٌات للطباعة والنشر والتوزٌع ، 17
 .9،ص1،2005طسورية أدونٌس ، الهوٌة غٌر المكتملة ،بداٌات للطباعة والنشر والتوزٌع ، 18
19

 .307سفٌان زدادقة ص 
20

محمد عفٌفً مطر ، _عبد الوهاب البٌاتً –صالح عبد الصبور _أدونٌس )طالب المعمري ،الخطاب الصوفً فً الشعر الغربً المعاصر  

 .1،2010،174لبنان ،ط_االنتشار العربً ،بٌروت 
 .107،ص1992أدونٌس ، الصوفٌة والسورٌالٌة ،دار الساقً ، 21


