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نقدم مل يذا المقا دراسة حو طريقة ت قل األدو عن طريق افنترنيت .وسنقوم بت مي ذل

من

خال تومي نا لعالقة موت افلقاء بالسامع .وسنقتمر مل دراستنا ع ى النص الشعري الذي ينشر
ع ى الواجهة افلكترونية بواسطة برنامج يويتوو ِّ
مركزين ع ى ظايرة تمكن السامع من الجانو الزمنل

لاللقاء ويو الجانو الذي تعذر ع ى افنسان الش وي والكتابل معا من التحكم ميا .وسنبحث أيضا أيم
متايرات افستقبا لدى المت قل مقارنة بما عهدناه س ا.
 .1تقديم :
اعتدنا منذ ما يقارو القرن ع ى قراءة األدو بأشكالا المخت ة شع ار ورواية وتكونت لدينا كمهتمين
ٍ
زمنا ف نستسيغ األدو إف مسموعا .مالسما خالما
قاب يةٌ لت قل األدو كتابة .ولقد كنا إلى عهد أبعد َ
مهتمين سما الشعر إف بوجود
ل قراءة كان شرطا ضروريًّا لت قل األدو واستيعابا م م يكن يتسنى ل ِّ
الم قل أو الشاعر ن سا .ولقد كان ل تحو من المرح ة الش هية إلى المرح ة الكتابية ميما بعد تأثير
ع ى طريقة التحمي األدبل كما كان لا التأثير ع ى طريقة الكتابة ن سها :متحو الشعراء مثال من

التزامهم بالطريقة "العمودية" إلى الت عي ة والحر كما تحولت الثقامة عموما من منهجها التجميعل إلى

منهجها التح ي ل .وع ى الرغم من تمكن الكتابية من السيطرة ع ى عالم افبدا األدبل إف أن الش هية
فت از محورية مل إيما الثقامة وذل من خال التع يم األكاديمل أو قراءة األستاذ النموذجية ل نص
المكتوو ومن خال المذيا

والت از ومن خال أداء النص الشعري أيضا مل القاعات المألى

بالجمايير .1ولقد سمح التطور التكنولوجل من جهة أخرى ومل مدة وجيزة ًّ
جدا ب تح مجا جديد
1

لكن يذه الش هية غير خالمة حيث ينط ق تموريا من الكتابة أو من الت كير الكتابل إنها ش وية ثانوية تمت

األولى حيث لم تبق هثار الطباعة ع ى أية خامية من خمابص الش هية األولية ومارت بذل
ٍ
استخدام ل نعوت والعبارات المبتذلة والجايزة ومن التكرار والتوازن أيضا.
تتاذى من
1

خمابص الكتابية بالدرجة

(أي الخمابص) بقايا لش هية متهشمة

ل ت قل األدبل منوامذ اليوتيوو ع ى افنترنيت ف تسمح لنا بشك واضح سما افلقاءات الشعرية
تكرس لعودة الش هية بطريقة كام ة .ستستدعل
ورؤية م قيها وت حص افطار العام لاللقاء محسو وانما ِّ

دراستها -كسبي جديد ل تعرف ع ى ظايرة افستقبا الشعري لدى الجمهور -التطرق إلى نقاط مخت ة
من بينها :الش هية والكتابية التمويت واألدو الزمنية والمكانية والت قل وغيريا.
 .2الكتابية والشفهية :
2

يقسم و.ج أونج الش هية إلى قسمين ش هية أولية

وش هية ثانوية ويرى أن الش هية التل لم تمسها

تجربة الكتابة أو أي خبرة أو معرمة بالكتابة والطباعة يل ش هية أولية أما الش هية الثانوية مهل التل

عرمت الطباعة وتميزت بها الثقامات التكنولوجية الحديثة أي ت

التل ترتكز ع ى الخبرة وافست ادة

من الكتابة ع ى الرغم من احت اظها المستمر ببقايا الش هية األولية.3واذا س منا بهذا التقسيم مإننا
سن ترض أنا ليس باإلمكان إطالقا أن يتمتع اإلنسان الحديث بسمع خالص ومشابا تماما ل سمع

األولل القديم ولطريقتا .مموام ات سماعنا الحديث لما ُي قى من النموص الشعرية تخت ف بنسبة
كبيرة عن الموام ات القديمة؛ مقميدة أنشئ أساسا مل سياق الش هية األولية -كقمابد المع قات
السبع -ستخت ف حالة سماعنا إيايا حديثا عن حالتا عند إلقابها من مم ماحبها أو مرة.

إن انقسام السما إلى أولل وثانوي بحسو انقسام طبيعة التوام وطريقتا (الزمن الش هل – الزمن

ص لت قل األدو ما يو أولل وما يو ثانوي كذل  .يتع ق الت قل
الكتابل) يستدعل ع ينا لزاما أن يخم َ
بك ما ورد من النموص الشعرية الواردة قب عمر الكتابة ويو العمر الذي ف يؤرخ بالتدوين
والتسجي

وانما بتحو عق ية اإلنسان العربل من حالتها الش هية إلى حالتها الكتابية وسيتضمن

مور العمر الجاي ل اإلسالمل األموي العباسل إلى غاية تحو
العمر الش هل ومق يذا الت ُّ

العرو عن الش هية مل إبدا القميدة .أما الت كير الكتابل مإنا لم يبدأ إف مل المرح ة التل انتشرت
2

ٍ
بحث حظيت ال اة المنطوقة مل شك ها األدبل بافيتمام يو لمي مان باري مل أواب العشرينات من القرن الماضل بجامعة
يعتبر أو

كالي ورنيا .مقد قام بمياغة النظرية الش هية مل مورته ا الرسمية األولى إلى جانو ت ميذه ألبرت لورد من خال دراسة الشعر الهوميري
ومعاينة شك ا ومساءلة بنابا .لقد كانت الشكو تدور حو ما إذا كان قد تم إبدا شعر اإللياذة واألوديسا ش هيا أو كتابة وتحو السؤا بعد

ذل بداية مع ألبرت لورد من يوية يوميروس القديم ويوية ما أبدعا (اإللياذة – األوديسا) إلى تساؤ ٍ جديد عن التق يد الش هل وحقيقتا .توالت
غماريا باحثون من مث جودي ووات ( )7733– 37يام و ( )7737 – 37والترج أونج (-33-33
مل يذا السياق أبحاث كثيرة خاض
َ
 )7722-28جومبرز ( )7721كاي ( )7733وأولسون ( .)7733يعتقد و.ج أونج أن ال اة ظايرة ش هية بالدرجة األولى مزيادة ع ى
توام الكابنات البشرية من خال استخدامها لحواسها الخمس خموما البمر واستخدامها أيضا ل تعبيرات الجسدية غير الش هية يرى أن
الموت المنطوق يو الوسي ة المث ى لالتما ويو (الموت) ف يتسع لالتما محسو وانما يتسع لجم ة ال كر المرتبطة با (والتر ج أونج).
أما النموص المكتوبة مهل وان كانت تعتمد ع ى الرموز الخطِّية مإنها مرتبطة أيضا بم ة اضط اررية بعالم الموت ألن معنايا مل مورتها
وقراءة "النص" ف تتم إف عبر تحوي النص إلى مساحة موتية ش هية سواء مل الخارج أو مل الداخ (الخاطر) .وف يخ ى ع ينا أن الموت
حاضر حتى أثناء ممارسة الكتابة م ال يمكن إطالقا عز الموت عن يذه الممارسة ألن اختيار المعنى المطروح مل األشكا الكتابية يعتمد
ٌ
ع ى النطق الموتل أساسا.

3

والترج أونج الش هية والكتابية ص .97
2

جميعهُم يقرؤون نموذجا واحدا مطبوعا
ميها المنشورات وازديرت ميها المطابع من حيث مار القراء
ُ
يخ و ٍ
احد.
بكي ي ٍة واحدة ومل تار ٍ

ق ع يها
بال ش تجع نا النُّموص المكتوبة ن كر ميها من حيث يل عالمات مربية لها إشارات مت ٌ
مسبقا يمكن لك واحد منا أن ي مسها أو يتحسسها مل ذينا مل ذاكرتا مل كراسِّا ومل كتبا أيضا.4

يعود يذا إلى تأثير يذه الرموز ع ى طريقة الت كير مالشخص الكتابل ف يمكنا أن يسترجع اإلحساس
الكام بما تمثِّ ا "الك مة ل ش هيين الخ ص أو األواب ألن الك مة مل الثقامة الحديثة تتحدد مل مضاء
مهندس وما ق أي مل شك ها الطِّباعل وبإمكاننا متى شبنا العودة إلى الك مة لنعيد النظر ميها .لو

مإن استخدام الك مات والتراكيو مث " :ومع ذل " "ب يذا" بالرغم من

أعطينا مثاف ع ى ذل

غموضهما مإن الشخص الكتابل ف يبحث عن مورتهما المبهمتين رغم أنا خطر ببالا ذل المعنى
الضبابل والاامض أكثر من أن يبحث عن طبيعة شك هما المكتوبين.5

تم

الكتابة الجم

عن تنايماتها مالنقطة ال ام ة افست هام والتعجو ك ها عالمات ِّ
تنام

الك مات والجم بدرجة أق مقارنة بما يل ع يا مل سياق األداء .مالموت لن يكون إف محكوما

بالعالمات أثناء القراءة أو أداء المكتوو خارجا عن ت اع السياق.6

تخرج الكتابة أيضا من دابرتها استعما اإلشارة ومالمح الوجا والتنايم وتقمل مستمعا حقيقيا
حاض ار وواعيا جدا .إنها تجسد خرقا مرعبا لعالقة الك مة بإطاريا الزمنل الذي خ قت ميا إنها ت م

الك مات عن حضوريا وحاضريا أيضا تختز الموت الدينامل إلى ساكن الحركل إلى جمود
والمتحو السيروري إلى ثابت .إن الكتابة ف تشجع إطالقا ع ى تكريس األداء الموتل مقد "… كان

يدون قميدتا يتخي ن سا منشدا إيايا أمام جمهور يذا مل حين ف نكاد نجد
الشاعر القديم حين ِّ

ويو يكتبها برغم من أنا قد يكون شديد الحساسية

اليوم روابيا يتخي ن سا منشدا روايتا بموت عا

مل وعيا بالتأثيرات الموتية ل ك مات ذل أن الكتابية العالية تكرس اإلنشاء المكتوو بحق اإلنشاء

الذي يؤلف ميا الكاتو نما يكون نتيجة ل ديمومة الرابعة التل يخ عها ع ى الك مات".7

ولقد ارست الكتابة كتجربة مل مضابها مساحة فستد ار ذي إمكانية قموى ل موتل الزمنل يجع ها

تتخ ص من األخطاء والتناقضات وتضع الك مات واألموات تحت عم ية انتخاو متأم ة إنها تتميز
بما يدعوه جودي "إنعام النظر إلى الخ ف" حيث يكون باإلمكان تنحية يذه الك مات واألموات بعد
4
5
6

ن م .ص  / 97ص .31
بالمورة المربية ل ك مات بقدر ما ارتبطت بموام اتها الموتية والدفلية .ن م .ص .37
لم يرتبط ت كير الش هيين
ًّ

مهذا افرت ا ويذا افنخ اض لن يكونا بالدرجة التنايمية ن سها أثناء الممارسة الش هية (المسرح مثال) .ثم ليس مقط السامع من ي تقد السمات

الموتية مل الكتابة محسو و إنما الكاتو ن سا أيضا إنها ت قل أثقاف متعبة ع يا باعتباريا نشاطا ع ى قدر كبير من التقطع والتمدد الذي
ي وق قدر النشاط الش هل بدرجة كبيرة .مل يذا السياق يرى موسكوميتشل أن اإلرسا المكتوو يدعو الكتابة إلى اإللتزام بجهود أعظم ل تكيف

مع ك ِّ موقف مقيد نسبيا .د .مازن الوعر .دراسات لسانية تطبيقية .ص .21 – 37
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والترج أونج ص .721 – 737
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تدوينها ع ى السطح مل حين ف سبي
8

تمحيحها إنا يكت ل بالترقيع

لألداء الموتل الش هل لمحو ك مة منطوقة وف إلى

باإلنكار أو التجاي أحيانا أخرى إن "… التمحيحات مل األداء

الش هل تمي إلى أن تكون س بية األثر وأن تجع من المتك م غير مقنع ولهذا مإنا ف ي جأ إليها إف
عند الضرورة القموى أو يتجنبها ك ية بينما يمكن مل حالة الكتابة إجراء التمحيحات ع ى نطاق

واسع (…) (حيث ف يمكن) ل قارئ أن يعرف أنها أجريت".9

وتتميز ال اة المنطوقة بي "درجة عالية من افستاراق أو افناماس أو الع وية" الدرجة التل تتيح التحكم
المتقن بقناة التوام التل ينامس طرمايا مل الموضو جراء بروز السمات الماموق لسانية ل كالم

(الموتل – الزمنل) واستعما اإلشارات وليس يذا محسو وانما الميزة المهمة والحاسمة المعرومة
بميزة التقييم ( )Valuationالتل تحكم طرمل التوام بين المرس والمت قل مهل الوسي ة التل يمكن
10

من خاللها ل متك م أن يد ع ى س وكا وتمرما تجاه المادة أو الكالم المحكل

كما فحظ فبوف

عالم ال سانيات افجتماعل األمريكل ويذا ع ى خالف المكتوو الذي يقمل أي تبيان من شأنا أن
يشير إلى شعور حو الحقابق المقدمة حيث يتم استد ار المعرمة بشك توتري ف يسع ميها الخطاو

المكتوو لميزة التقييم واد ار المتك م نحو مادتا.
الصوت من األدب:
 .3االنترنيت :تحرير َّ

يحي نا م هوم الش هيىة إلى أمرين :األدو كانتاج ش هل واألدو كتمويت .مأما األدو كانتاج ش هل

مهو الذي عنل با القدماء عند نظمهم ل قمابد ش هيا بمعز عن تأثريم بالكتابة وأما األدو كتمويت
مهو الذي عنيت با المدارس الحديثة فسيما الاربية منها التل حاولت أن تدرس خمابص القراءة

األدبية (التمويت) حيث درس إي ان موناجل مل كتابا "الموت الحل" الذي مهده رومان جاكبسون
اإللقاءات الشعرية لشعراء رومان ويل دراسة بسيكو-مونيتيكية أي ن سية وموتية مل ٍ
هن معا .واعتبر
ن سا كذل

قدمت جوليا كريستي ا بعض

ان موتل .وع ى المنوا
مل دراستا أن الشاعر يو من ٌ
المالحظات حو اإللقاء الشعري مل ثورة ال اة الشعرية .أما ينري ميشوني مقد خمص ممال لدراسة
اإللقاء الشعري من مخت ف جوانبا الثقامية اإلجتماعية الن سية التق يدية وذل

من خال كتابا "نقد

اإليقا " .ومن الجدير بالذكر أن بو زيمتور استطا إلقاء الضوء بشك ساعده ع ى معاينة يذا
الموضو فسيما مل كتابا مدخ إلى ِّ
الشعر الش هل.

8

من جهة أخرى اقترحت أوكس من خال إيراديا لم ات ال اة المنطوقة غير المعدة أن ينا

إمكانية فستخدام هلية تمحيح مورية أثناء

الكالم أو كما امط حت ع يا بي "مكنة التمحيح ال ورية ع ى نحو دابم"د .مازن الوعر .دراسات لسانية تطبيقية .ص .27

9

والترج أونج .الش هية والكتابية .ص .773
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م ن .ص .29 – 28
4

تساعدنا الدراسات التل قدمها مث يؤفء ع ى مهم ظايرة تمويت افدو عبر افنترنيت .والسامع مل
عالقتا بشاشة يوتيوو إنما تحكمها نظرية التوام المعرومة .متوام أي نص شعري يتط و وجود
ثالثة أقطاو مكونة لا الشاعر (المتك م – المرس ) الخطاو الشعري والسامع (المرس إليا)

وتندرج ضمن يذه الثالثية م ات متايرة ومتباينة وأجناس مخت ة ومقا لحافت التوام الش وي .مقد

يكون المرس شاع ار أو راويا أو حامظا أو ًّ
مانيا أو مت قنا متمدرسا والحا ن سا مل الخطاو مإما أن
يكون نما مرتجال أو معتمال منقحا أو مرويا أو مح وظا أو مانى أو ل مدارسة والت قن ويتمث

المرس إليا أيضا بالمقامات ن سها مقد يكون جمهو ار أو م كا أو قبي ة أو مريدا أو امرأة أو ناقدا

سامعا .ويشترط مل يذه األقطاو الثالثة أن تكون حاضرة داخ سياق الممارسة الشعرية ميما إذا
كانت الرسالة شع ار مما يستدعل أساسا حضور الجسدين  :المرس (الش ة) والمت قل (األذن) ليقيم

الخطاو الشعري عالقة ش هية سماعية تستوجو مل ذل وبشك طبيعل ما يسمى بالتأثير والتأثر.11
12

م قد مث السمع (السما وافستما ) نقطة وعل الكالم عند افنسان الش وي مل مقاب الموت

الذي ينبال لا أن ينطوي ع ى خموميات اإلطراو والتانل .13والواقع أن اليوتيوو يسمح لنا بتومير
يذه الخموميات بما مل ذل

والمعايشة.14

11

شرط افمتا وتومير السياق وافستد ار المقمود والزمنية والمكانية

الموت يو الرابط األساس الذي يحم ع ى ضمان التوام ولهذا يرى كثيرون أن الشعر الجاي ل ولد نشيدا أي أنا نشأ مسموعا ف

مقروءا غناء ف كتابة موتا ف حرما ومل رأيهم أن الموت كان مل يذا الشعر بمثابة النسيم الحل وكان موسيقى جسدية .يأخذ الموت
عبر يذه الموسيقى الجسدية عالمة إحداث اإلعجاو والتأثير م ي…" :الموت يستدعل األذن أوف ولهذا كان ل ش وية من خاص مل القو
الشعري ف يقوم مل المعبر عنا ب مل طريقة التعبير ومل يذا ما يوضح كيف أن مرادة الشاعر لم تكن ميما ي مح عنا ب مل طريقة
إمماحا وكيف أن حظا من الت رد وبالتالل من إعجاو السامع كان تابعا لمدى ابتكاره المتميز مل يذه الطريقة .أدونيس .الشعرية العربية.
ص .9

12

وقد كان اإلنشاد عند عرو ما قب اإلسالم دلي مويبة مذة تضاف إلى ما ل شاعر من مويبة النظم .لذا ومضال عن أن األم مل الشعر

الجاي ل يو أن ُين َش َد مإن األم أيضا أن ينش َد الشاعر يو ن سا قميدتا ألن ِّ
الشعر من مم قاب ا أحسن كما عبر الجاحظ .ولم يكن اإلنشاد
ع ى يذا القدر محسو وانما كان يتوس ا الح اظ والرواة إلتقانا وقد أوتل النقاد القدامى مويبة إنشاد الشعر مقد روي ابن سالم عن خ ف
األحمر أنا كان يحسن اإلنشاد بقولا  ":أجمع أمحابنا أنا كان أمرس الناس ببيت شعر وأمدقا لسانا كنا ف نبالل إذا أخذنا عنا خب ار أو
أنشدنا شع ار أن ف نسمعا من ماحبا .انظر محمد بن سالم الحجمل ( 877 – 777يي) .طبقات محو الشعراء .ص .87

13
14

جذر ك مة نشيد مل ال اة يعنل الموت ورمعا أيضا ويعنل ما يتناشده الناس من أشعار كذل .
يتمتع افلقاء الموتل لألدو بم ة المعايشة ألنا زمنل بالدرجة األولى ويو مث ا مث الخبر الش هل الذي من خاللا يعبر اإلنسان

ويكشف ويعيش ويشايد عالقات عالما من زاوية حركة ال اة التل يمارسها .إن المت قل ف يستقب الخبر إنما يعيشا و يندمج مل سياقا
المعرمل إن الخبر "… ف ُيروى كل ُيسمع ألن الخبر يو ت خيص لحركة الزمن والزمن ف يسمع أو يق أر أو يسته
خوري .الذاكرة الم قودة .ص .32

5

إنا يعاش" .إلياس

1.3

االفتراضية:

إن الت قل افمتراضل يو الذي ف يكون إف عبر افنترنيت :مال يمكن تمني ا ع ى األرجح ف مل
العالم الش هل وف الكتاو إنما يو مزيج من افثنين أقربهما إليا الش هل.

ولقد ظهرت مواقع انترنيت كثيرة تسعى إلى نشر افدو العربل كتابة وش اية .من بين أيم يذه المواقع

موقع جهة شعر  www.jehat.comالذي يعد منذ تأسيسا أحد أيم المواقع المهتمة بالشعر العربل.
ويمكن أن نستمتع بقراءة األدو العربل والعالمل مترجما كما يمكننا أن نستمع إلى قمابد شعراء
15

"جهة الشعر" بتعريف نشر بموقع ال اة والثقامة العربية التابع

بأمواتهم .يقد ُم األستاذ محمد بكري
لو ازرة التربية الوطنية بباريس بقولا " :منذ إطالقها األو عام  7773حرمت جهة الشعر بإمكانياتها

المحدودة ع ى مواكبة التطور التقنل المتسار وكانت تطمح مل التحو إلى مرجع أساسل متجدد

ل شعر الحديث بالعربية وال اات األخرى .وقد حققت الكثير حتى اآلن )...( .ولقد أسهمت التحوفت

مع يا مل توضيح وتكريس العالقة ال عالة بين الكتابة العربية « الشعر خموما » ووساب التقنية

الجديدة".

ت يدنا العبارة األخيرة من يذا التعريف مل مهم التحديات القابمة والريانات الم قاة ع ى عاتق ناشري
إلى

األدو .مالنجاح ف يمكن أن ُيك َ إف باعتماد الوساب التقنية الجديدة .نشير بالموازاة مع ذل
الموقع أدو  -الموسوعة العالمية ل شعر العربل www.adab.com 16الذي يستعرض قاعدة بيانات
بشعراء عرو ي قون قمابديم عبر شاشة اليوتيوو ويذا الموقع يو أضخم موسوعة الكترونية ع ى

شبكة األنترنت تضم أكثر من م يون بيت شعر من عمر الجاي ية وحتى العمر الحديث ويوضح

الموقع مهمتا التل تكاد تكون ع مية أكاديمية بقولا .. ":موقع أدو رسالة ثقامية جمعت أمام الباحثين

هفف القمابد الشعرية ومبات الدواوين لشعراء العرو قديما وحديثا وسيوام مسيرة النشر يوما بعد
يوم ليضع بين يدي الباحثين يذه الثروة الشعرية التل يمكن دراستها دراسات نقدية ومكرية وثقامية

لتكون يذه القراءات ميما بعد مشروعات ثقامية أخرى تكشف عن مواضع القمور بأنواعا مل نسيج

الشعر العربل وتضع أعين القراء ع ى مواطن الجما ".

وي ت انتباينا مل تعريف يذا الموقع لن سا ما م ادهُ أنا "يأتل بتوثيق مضابل يحاو عبور الحدود
نستنتج أن الت قل عبر
ويتجاوز األسوار الحجرية األرضية" .17ولع مل يذا التعريف ما يجع نا
ُ

افنترنيت –فسيما عبر مواقع كيوتيوو أو داي موشيون -مار مسألة تستدعل تدخ النقاد لتحديد
الهوية الجديدة لألدو وتخميص مساحة ع مية لمعاينة طرق التب يغ افدبية وتأثيريا ع ى أس وو

15
16
17

http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article226
()https://www.youtube.com/user/adabcom
https://www.youtube.com/user/adabcom/about
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سنحاو مل ما تبقى من يذا المقا تحديد أوليات افمتراضية وم اتها مقارنة

الكتابة مستقبال .لذل
بالكتابية والش هية.
 2.3اصطناع السياق:
يومِّر لنا اليوتيوو

18

اكتشاف حالة مستثناة من الت قل ويل ِّ
التأنل والتمه الكام ين مل استقبا نص

ش وي والتحكم ميا دون أن نكون بموجو الظروف محكومين ضمن السياق بافلقاء الم روض .ولقد

كان السياق من بين أيم شروط تحديد نجاح النص األدبل إنتاجا واستقباف .ميعتقد و.ج أونج أن "…
ثقامة ش ٍ
ٍ
ال م بين القميدة وسياقها سيكون أم ار من المعو ُّ
هية حيث تتكون أمالة
تخيُاُ مل
العم الشعري من الطريقة التل يندمج بها يذا المانل أو ذل الراوي مع مت قين بأعيانهم مل وقت
19

بعنيا".

أما السياق عند أرشيبالد ماك يش مهو ما تومر ميا اإلمااء بشك يضاعف من المعنى

ويكث ا حيث يرى أن الك مات كأموات يل مطاوعة مرنة أما عن معانيها مإنها قد تتضاعف

بتكييف أشكالها وحركاتها مل األذن واإلمااء بهذا الم هوم شرط ضروري ع ى حمو المعنى

مضاع ا.20

إن مجرد اختيار مت قل لنص أدبل معين ع ى شاشة اليوتوو يد ُّ ع ى جايزية المت قل الن سية لسما
النص وبالتالل مكأنما يضع لن سا سياقا أقوى بكثير من ذل السياق الم روض .مع ى األق

يمبح

المت قل مسؤوف أساسيا لدى امطناعا السياق ومشاركا محوريا مل نجاح الت قل .يستعين المت قل مثال
عند حاجتا الماسة إلى سما نص أدبل عاط ل بالتوجا نحو سما قمابد نزار قبانل مهو ف يسمع

النص بقدر ما يقوم بمناعة سياقية النص .كما يحتاج المت قل المهتم بالشعر ال سطينل إلى سما

محمود درويش .ويمكن أن نرى أس

شاشة اليوتوو نسبة المشايدين ل ي م كدلي ع ى قاب ية انتاج

السياق لسما النص.
الصوت:
 3.3المتعة في َّ

18

يوتيوو باإلنج يزية  : YouTubeموقع ويو يسمح لمستخدميا برمع التسجيالت المربية مجانا ومشايدتها عبر البث الحل بد التنزي

ومشاركتها والتع يق ع يها وغير ذل  .أسسا مل  78مبراير سنة 2005م ثالث موظ ين سابقين من شركة باي با يم تشاد ييرلل وستيف
تشين وجاود كريم مل مدينة سان برونو سان ماتيو كالي ورنيا ويستخدم تقنيةاألدوبل مالش لعرض المقاطع المتحركة .محتوى الموقع يتنو
بين مقاطع األمالم والت زيون والموسيقى ال يديو المنتج من قب

الهواة وغيريا .ويو حاليا مزود بي  33موظف .مل أكتوبر 8113

أع نت شركة  googleالومو فت اقية لشراء الموقع مقاب  7.39م يار دوفر أمريكل أي ما يعاد  7.77م يار يورو .ويو من مواقع ويو
 .8.1انظر :
19
20

يوتيووhttps://ar.wikipedia.org/wiki/
م ن .ص .821
أرشيبالد مك يش .الشعر والتجربة ص .33
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ع ى الرغم من أن النقاد القدامى عجزوا نسبيًّا عن تع ي أثر الشعر بعد سماعا 21واكت وا بمس مة م ة
الجودة مل الشعر مإنهم شرحوا طبيعة افستجابة التل يحدثها افلقاء منحو الشعر الجيد يكيون "إسي ار

الق و" (الجرجانل) وبعديا "الطرو" و "افرتياح" .والنموص القديمة تشير إلى ذلي كقيو الجرجيانل :

"ث ييم تأمي ي كي ييف تج ييد ن سي ي عن ييد إنش يياده وت ق ييد م ييا يت ييداخ
22

سمعتا"

م يين افرتي يياح ويس ييتخ

م يين الط ييرو إذا

"ثم أحسست مل ن س عنده يزة ووجدت طربة تع م لها أنا ان رد ب ضي تا لم ينياز ميهيا".23

لقد وقعت عند العرو مل كتبهم أسبَةٌ حاولت ت سير ال ذة وكي ية وقوعها .مالسما يعتبير أو القنيوات
التل يم من خاللها الشعر إلى وجدان السامع وعق ا وال ذة تميو أولى مراتو الوجدان قب العقي

ميندرج التقب من ذل تحت مجا افن عا المباشر سيواء كيان عني يا أو يادبيا .ميالعنيف ميا يمي إليى
24

درجة الته ي والمراخ

والهادئ ف يك ل ماحبا إف اإليماءة …".25

وتظه يير مع ييالم الت ييذذ بالس ييما ميم ييا قالت ييا الع ييرو "… بض ييرورة جم ييا افبت ييداء وجم ييا افنته يياء م ييل

القميييدة أي ب ارعيية افسييتهال وب ارعيية الخاتميية والحجيية مييل ذل ي أن افبتييداء يييو أو مييا يم ي إلييى
السيامع مييإذا كييان قبيحييا كيره السييما

واذا كييان جميييال انسياق ميييا وابييتهج وأخييذ يميال بشييوق إلييى مييا

يأتل بعده" .26و لهذا مقد أولى العرو ل سما أيمية كبيرة لميا لدييا مين قيدر ميل إد ار جميا القمييدة

وترتو عن يذا أن ميات جميع التنظيرات النقدية العربية ع ى ميا ييرتبط بالسيما ميميا يخيص أشيعار

العرو وافن عا أثناء التقب .

ومدار األمر من يذا أن ال ذة إنما تتحقق مل األدو من خال السما  .يتحدث روفن بارث عن إلقاء

النص بما يو تحرير ل موت أي كتابتا بموت مرت ع .مهو يعتقد أن ل ذة النص وجماليتا عالقة
وطيدة بالكتابة الموتية أي الكتابة التل يقمد ميها التركيز ع ى الموت واعتماده دفلة" .مل

العمور القديمة كانت البالغة تضم قسما ُنسل ومنع من طرف الشراح الكالسيكيين ويو األداء
البالغل  actioويل مجموعة من الوم ات تم ح إلتاحة إمدار الخطاو إلى الخارج إمدا ار
جسديا ماألمر كان يتع ق بمسرح ل تعبير (…) أما الكتابة بموت مرت ع مهل (…) ليست تعبيرية

ب تتر التعبير ل نص – الظاير لقانون التوام المنتظم (…) ويل ف تحم ها افنحناءات الموتية
المسرحية أو النامات الذكية أو النبرات المجام ة ب تحم ها غنة الموت ويو خ يط إيروسل من

21
22
23
24

القاضل الجرجانل .الوساطة بين المتنبل وخموما .ص .778
م ن .ص .83
م ن .ص .722

ياما و مطوف حو افن عا و الطرو عند العرو و ربطا بعام الموسيقى .يذا الكتاو مهم ًّ
جدا ل هم كي ية
لقد ألف روجل جي بار ممال ًّ

تعام العرو مع الموسيقى .انظر كتابا Rouget Gilbert, La musique et la transe : esquisse d'une théorie générale :

des relations de la musique et de la possession, Paris, Gallimard – 1990.
25
26

ابن قتيبة .الشعر والشعراء ص .29
أدونيس .الشعرية العربية ص .83
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جرس ومن لاة ويستطيع إذن أن يكون يو أيضا مث ا مث اإللقاء مادة من  :من قيادة الجسد".27
ويتومر اليوتيوو بشك كام ع ى إمكانية تومير جيد ل موت كخميمة أكوستيكية .م يس الشاعر

يو من سيقود جسده الموتل وانما المت قل من سوف يكون بإمكانا التحكم مل يذا الجسد .مرمع
الموت أو خ ضا أكوستيكيًّا لا بعد دفلل يحدد حتما معايير الت قل .كما أن المت قل بإمكانا إعادة
كتابة النص الم قى من حيث يحاو سماعا بطريقة تخت ف بين الحين واآلخر ب يعيد كتابتا عن

طريق إلقابا ثانية كما عبر عن ذل

ميشوني مل كتابا نقد اإليقاع :أنتروبولوجيا تاريخي َّة للغة .28

مالنص ف يحم أي معنى ما لم يقرأه شخص ما ولهذا مإن دينامية النص لن تكون إف خارجا أي
لدى القارئ الذي يتعاطى مع عالم النص .29إن الت امي الكتابية الموجودة مل الشك الشعري

30

استخدام البياض عالمات الترقيم انتهاء السطر انتهاء نحويا ودفليا وايقاعيا أو انتهاء ناقما

التشكي ال ضابل أيضا ك ها تبقى النص األدبل ناقما مل غياو الموت ب إنها تتيح ل موت

إنتاج تعبيرات مخت ة لنص واحد من خال تايير العالمات .ويضيف بارث" :واعتبا ار ألموات

ال سان مإن الكتابة بموت مرت ع ليست كتابة مونولوجية ب يل موتية يدمها ليس وضوح الرساب

أو مسرح افن عافت ب إن ما تسعى إليا (من منظور المتعة) يل العوارض الدامعية يل ال اة

مكسوة بالبشرة نص نستطيع أن نسمع ميا غنة موت الحنجرة وزنجار الحروف الموامت والمتعة

27
28

روفن بارث .لذة النص ص .38

يقو ميشونب  " :إنا من الضروري أيضا ومن خال التوثيق التجريبل الذي يرتكز ع ى التسجيالت -فسيما بعد الشهادات -تح ي العالقة

التل تربط موت الشعر وانشاده بالشعر وبشعريما وبما ِّ
يقدمانا لالستما  .ما يل العالقة التل تكمن بين الي-يقو وبين القو

بينهما

ش ع يا داخ افنطباعية الجمالية التل
مجموعَين وبين اإللقاء بين اإللقاء وبين الموت .ينا من الذوق لتوضيح ياتا المسألة أحكام ِّ
تشو ُ
ف تظهر أبدا لَعبَها :لن يكون ينا تالؤم إذا ق أر الكاتو بطر ٍ
ٍ
توثيق ل نص
يقة أجود أو أردأ من محترف مذل يأخذُ اإللقاء كما لو كان بمثابة
ٌ
ل موضع ول مقام .وأبعد من ذل ل هندسة ِّ
الخطية التل يتمتع بها.
سأبدأ ينا بتناو بعض األمث ة ال رنسية .إن ل وثيقة وجهين :الموت والخطاو حو الموت .إن مزية الوضعية التل يحتُّ ها الخطاو مل يذا
لسج ٍ
تحولا ِّ
إيديولوجل فسيما من خال محتويات أغ ة األسطوانات .لن نجد أحسن من أبولينار لبدء توضيح يذا األمر من خال
األمر ُّ
ٍّ

ِّ
الخطية حيث ف نقاط وف موام
قميدة المسج ة "جسر ميرابو"سنة  .7778يتكام إلقاؤه ميها ويندستا
يدخ ضمن تق يد قراءة مالرميا التل قا عنها ماليري :يل قراءةٌ رمزيةٌ تعتمد مسا ار ِّ
خطيًّا مل القراءة ال رنسية لألشعار إنها قراءة الكاتو
ٍ
ث عن المحاكاة وف عن أن تعيش
ولكنها قراءة الكتابة أيضا .مهل ف ت قل إف العروض المسجع ل شعر وتبرز
كموت لا مقط .لكنها ف تبح ُ
ويبدو موتا ميها ذا رتابة واحدة

طبيعة أخرى أو تعبي ار هخر .ف نستطيع أن نجد من يمنحها تقييما أحسن إف طريقة المُمَِّث جا ديبل .لقد أعاد ك النِّقاط وال وام التل
حذمها أبولينار وأشار إليها ومدد المقاطع األخيرة وأومأ مل ك ِّ ذل بالمعنى – ممادام ينا معنى مينبال تأوي ا .-سج بيار سيار ع ى

ظهر ع بة األسطوانة أننا ف نعثر "مل أشعار غيوم أبولينار ان جارات األموات الثورية" .يُمَرر يهنا خطاو حو القمابد كما لو أن المسرحة
( )théatralisationتنط ق من ذاتها وأن قراءة الشعر تكون خارجا .ليس إذا داخ اإللقاء وحده أين يجدُ التق يد البالغل موضعا .مبالغة
الكتابة وبالغة اإللقاء يحمالن الموت مل الموت .ولن يكون من المجاز إذا أن نقو  :إن الشاعر يانِّل .مها يو سيار يكتو بأن "أراغون
يانِّل ع ى باريس البعيدة والشهيدة" .ينري ميشوني

أنتروبولوجيا الشعر أو الوعل التاريخل بالموت ترجمة الهواري غزالل مج ة نزوى

مسقط س طنة عمان العدد .8178 33
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روفن بارث .لذة النص .ص .38
حمد المهدي المقدور مل تكوين الشعرية النص بين المكتوو والمنطوق مج ة الوحدة ص .711
9

الحسية ل حروف المامتة وأموات ستيريو برمتها(.31")...
 .4التلقي خارج الزمن:
يحت ظ القاء النص األدبل بم ة اآلنية مال يمكن ل مستمع أن يتأم القميدة المنشدة بيتا بيتا وانما
ألنا ينطوي ع ى جوير يدركا الزوا بانتظام .إن

يستمع إليها ك ية ومل مترة زمنية واحدة ذل

الموت ينط ق من وجوده نحو ف وجوده من حضوره نحو غيابا من تجسده نحو ف تجسده .وقد

أدر ال سانيون القدامى طبيعة يذا الحدث ال سانل واعتبرويا ظايرة مقدرة ل زوا حا وجوديا إنها
33

ذات طابع غازي" .32ويذه الخمومية النوعية

حسو تع يق د.عبد السالم المسدي "… مرديا أن

الكالم بقدر ما يتحتم اندراجا مل الزمن مإنا يتعذر ع يا الثبات مل الزمن ويذا بديهل بموجو أن

بعضا ف يوجد إف ب ناء اآلخر …" .34وقد قُ ِّس َم زمن الموت إلى قسمين زمن مرتبط بتحقيق الموت
ع ى مستوى الحنجرة إلى غاية الش تين وزمن مرتبط بتحقيق الموت ع ى مستوى إلقابا والزمن الذي
يهمنا يو ما يرتبط بالزمن الم قى.35

31
32
33

م ن .ص ن.
الممط ح ورد عند عبد السالم المسدي ويو مأخوذ – ع ى ما أقر – من الممط ح ال رنسلLe Caractère gazeux du langage. .
إن سمة الاازية موجودة أيضا ميما تحدث عنا القدماء ك خر الدين الرازي مالكالم "عرض غير باق" ويو يعتقد أن المدلوفت تبقى قابمة

ع ى محور الزمن باعتباريا مسميات حيث ببقابها تبقى موريا المنقولة المجردة مل الذين ولكن عنمر الدا الذي يو بنية إنجاز الحدث
ال سانل معال مهو المن رد بسمة افنقطا والاازية (الرازي مخر الدين ( – )313 – 987الت سير الكبير م اتيح الايو – ج 7ص 717
المطبعة الممرية ط 78 – 7ج – .).7772أما سيف الدين اآلمدي ميرى أن الكالم "… من قبي األعراض المتجددة واألغراض المتايرة …"
مانت ى مل حقا بموجو التجدد والتاير والبقاء والديمومة" .ويرى إخوان الم اء أن الكتابة لم تظهر إف ألن الكالم المنطوق يحت ظ دوما بطابع
"السيولة" مل الحدث ال اوي محاولوا تقييده بالقوة المناعية المتمث ة مل الكتابة(األمدي (سيف الدين  .)377 – 997غاية امرام مل ع م
الكالم .تحقيق حسن محمود عبد ال طيف .منشورات المج س األع ى ل شؤون اإلسالمية .لجنة إحياء التراث اإلسالمل .القايرة  7737ص
.)713أما الخ اجل ميرى "أن الكالم يتنامى معا البقاء"( إخوان الم اء – رساب إخوان الم اء وخالن الوماء –  8مج دات بيروت 7793
ج 7ص  )889ويرتبط الزمن عنده بافنقطا ف بافستمرار المندمع مرة واحدة مالكالم ف يد ع ى مدلولا لوف خامية افنقطا ميا م و كان
الموت مدركا ع ى افستمرار لم يقع (…) مهم الخطاو ألن الك مة كانت حرومها تدر مجتمعة مال يكون زيد أولى من يزيد أو غير ذل مما
ينتظم من حروف زيد" (ابن سنان .سر ال ماحة .تحقيق ع ل خوده ط .7778 .7القايرة .ص  .).78و ع ى المنوا ن سا عمد ابن حزم
إلى إبراز الزمن بكونا الخامية التل تتميز بالوجود وافنعدام والتجدد مل الوقت ن سا "مهو مورة الكابن اآلتل بما أنا قابم ع ى الظهور
مافنقضاء مل حركة دورانية تجع ا المعطى الدابم الذي ف تتكون مورة ديمومة إف من خال استرسا انقضاءاتا"( الخ اجل .سر ال ماحة.
ص  )78وع ى مقاما ينطبق الكالم وبشك حتمل.يقو  " :وأما الذي يو غير ذي وضع مهو الزمان والعدد والقو
عددت ساعات يوم

وجد

ك ما تعد من ذل

مانيا ماضيا غير ثابت وف باق (…) وكذل

مإن إذا ق ت أمس أو

أجزاء القو إذا تك مت عن حروما ونظما

ومعانيا مإن ك ما تك مت با من ذل مقد منى وعدم وما لم تتك م با من ذل ممعدوم لم يحدث بعد والذي أنت ميا من ك ذل ف قدرة ل
ع ى إثباتا وف إمساكا وف إق ارره أيضا بوده من الوجوه لكن ينقضل أوف مأوف بال مه ة".

34
35

د .عبد السالم المسدي .الت كير ال سانل مل الحضارة العربية .د ط  7727الدار العربية ل كتاو .تونس
لع أو من ألح ع ى يذه المسألة يو القاضل عبد الجبار ( )879 – 781الذي يرى أنا يستحي مل حق الكالم البقاء خارج حدود الوقت

الواحد ماندراجا مل بعد الزمن يحتم أن يكون ذا وجود هنل وذا طبيعة نسبية(عبد الجبار (القاضل أبو حسن) ( .)879 – 781المانل مل
أبواو التوحيد والعد  .ج 3خ ق القرهن .قوم نما إبراييم األبياري القايرة  ).7737ويرى أن الكالم يوجد لحظة إنجازه وينز لحظة تحققا
ال ع ل لكن يذه ال حظة يل ن سها لحظة زوالا مكأنما الكالم كابن يتطابق ميا الوجود والعدم ولذا سمل القاضل عبد الجبار الكالم بالمدر
10

 1.4التحكم في الزمن:

اإلنشاد كذل مث ُ الكالم "… ف يوجد إف عندما يكون مل طريقا إلى انعدام الوجود إنا ببساطة
إن
َ
ليس قابال ل عطو محسو ب إنا سريع الزوا بشك جويري ويتم اإلحساس با بهذه الم ة عينها

…" ويترتو ع ى يذا الجوير الزاب أنا ف يتر مرمة لإلد ار

الطوي أو الت قل المتأم أثناء

اإلنشاد الك ل ل شعر .وبالتالل ف يمكن إطالقا أن تتوقف حركة الموت أثناء أدابها ل كالم ألن
إيقاما سيعقبا سكوت وممت كما أنا لن يكون بإمكاننا محص الموت أثناء لحظة زمنية معينة مث ما
يمكننا تأم مورة من مور حياتنا المتحركة ويل م تقطة ومثبتة مل إطار مزخرف.36

غير أن افنترنيت سياير تماما من يذه المورة مبإمكاننا أن نقوم مثال من خال برنامج يوتيوو

بتسجي الموت ودراستا ومق أدوات ع مية حديثة .تساعدنا يذه الدراسة ع ى مهم الجوانو الموتية
ل قميدة وطريقة إلقابها تنايمها وضع نبراتها وتحديد وق اتها .ولقد سبق وأن نجحت بعض

المحاوفت مثال من تأسيس نظرية ل وزن الموتل بناء ع ى افعتقاد الجاد بوجود خمابص لألموات

مل عم ية اإللقاء الشعري المسج  .يقو رينيا وي ي وأوستين وارين عن نظرية الوزن الموتل أنها

" تحضى اليوم باحترام كبير مهل تقوم ع ى استقماء موضوعل يستخدم غالبا أدوات عم ية مث راسم
الذبذبات ( )Oscillographeالذي يسمح بتسجي وحتى بتموير األحداث ال ع ية خال قراءة الشعر

وقد طبق تقنيات السبر الموتل الع مل ع ى األوزان س رز وساران مل ألمانيا ومارير الذي استخدم
37

مل مرنسا مواد إنك يزية مل معظمها".

لكن يسمح لنا يوتيوو مل الوقت ن سا بالتوقف ع ى ك مة أو ع ى جم ة شعرية لتأم ها أو معاينتها.
الكالم جوير الزوا ميها ويجع الحدث ال سانل ذا طابع معدنل عوض
ويذا التحكم ُي قد مل الواقع
َ
طابعا الاازي .إنا يسمح ايضا بتأسيس نظرية ل كالم المحجوز أو المسج .
 2.4نسبية التلقي :

لقد استنتج و.ج أونج من خال تجربتا التل أقامها ع ى شعراء الش هية األولية والتل قارن ميها بين
38

أغانيهم المسج ة أن يذه األغانل برغم انتظامها وزنيا لم تان أبدا بالطريقة ن سها مرتين

ويذا يعود

بطبيعة الحا إلى طبيعة ظايرة الاناء بالدرجة األولى ثم إلى طبيعة رد مع الجمهور بالدرجة الثانية

ثم بم ة ك ية إلى الزمن الموظف مل افلقاء .وع ى الرغم من أن الموت يتيح إدراكا ك يا مل

استجماعا وتراكما وسيرورتا الزمنية مل حالة استقبالا إف أن اختالماتا التنايمية ستمنح ضمن

المنقضل(عبد الجبار القاضل – المانل – ج 73إعجاز القرهن – تحقيق أمين الخولل القايرة .)7739

36
37
38

م ن ص ن.
رينيا ولي أوستن ورين نظرية األدو لبنان ص .738
م ن ص .771
11

السياق الموتل الواحد درجة أع ى من اإلد ار  .إن الموت يتشاك ومق الحالة التل ُي قَى ميها .ولقد
مسر ماحو خ ي إبراييم يذا الجانو الن سل بقولا" :وحتى اإلنشاد يخضع ل زمن مك إنشاد جديد
يو زمن جديد قد يتحسن ميا اإلنشاد أو يسوء ويذا األمر يتوقف ع ى المنشد ومدى استعداده

ومويبتا وقدرتا ع ى الكشف أو أن لحظة اإلنشاد تنسجم مع ن سيتا وتوجا القميدة ومعنايا العام
39

أو ف تنسجم مالقدرة ع ى اإلنشاد الجيد يتبع الحالة الن سية أيضا"

يستحي عبر افنترنيت أن تتاير الحالة الن سية ل م قل مالنص المسج بما يحتويا غير قاب ل تايير.

لكن ل مت قل ن سا عكس الم قل والنص المسج ين ذات قاب ية قموى ل تاير والتكيُّف .مالقميدة

المسج ة قد تعجو المت قل زمنا وتسوؤه زمنا هخر .ميمير لاللقاء إذا قاب ية يهنا لت قِّيا سيِّبا أو َجيِّدا.
 3.4إمكانية إنعام النظر إلى الخلف :

40

تجع نا ندر استحالة العودة إلى الخ ف تمعُّنا ل كالم الذي قد

ي عن "خالمة"
إن قمة من قبي ما ُرو َ
يتحو معناه ش هيا إلى عكسا .م قد استطا ال رزدق أن يايِّر حرما مل بيتا الشعري لياي َِّر معا دفلتا
العامة .ولبن كانت يذه الظايرة لميقة بالعالم الش هل حيث تمنع السامع من إمكانية النظر إلى الخ ف
وت حص الكالم مإنها تضع النص أمام مجموعة واسعة من الدففت المخت ة والمتناقضة التل ليس ألحد

أن يقوم بحجزيا او التأكد منها إف مل حالة تدوين النص .ولو كان ال رزدق قد دون بيتا لكان ل قمة

مجرى هخر.

لكن التدوين ليس وحده من يقوم بتأطير القو

وانما أيضا التسجي المربل والسمعل حديثا .وتسمح لنا

شاشة اليوتيوو خالما لما يو سابد بافنترنيت  -التل عادة ما تكون المع ومات ميها غير موثقة -بمراجعة

القميدة من بدايتها .مالمت قل يمارس طربا من خال العودة إلى الخ ف ويمعن مل إعجابا من المقاطع

الشعرية .نجد ظايرة العودة لدى الم قل أيضا .م ل حالة افعجاو والطرو خال افلقاءات الشعرية يمنع
تم يق الجمهور الشاعر من إنهاء مقطعا (كما يو الحا مل األغانل العربية الكالسيكية) ميعود الشاعر

ش
إلى الخ ف إلعادة قراءة المقطع كامال كما لو أنا يعيد افمعان مل افلقاء .إن التم يق حالةٌ تُ َش ِّو ُ
ع ى الم قل والمت قل معا ويل كثي ار ما تشباُ الخطأ الذي نقعُ ميا ونحن نتك م .إن يذا الخطأ يو تشويش

39
40

المورة السمعية مل ِّ
الشعر العربل قب اإلسالم" ص .733
ماحو خ ي إبراييم " ًّ
وكانت خالمة معشوقة س يمان بن عبد الم

وكانت ظري ة ماحبة أدو وكانت ييبة س يمان بن عبد الم

ت وق ييبة المروانيين م ما

ب اها يذا البيت شق ع يها مدخ ت ع ى س يمان وشكت ال رزدق مأمر س يمان بإشخاص ال رزدق ع ى أمظع الوجوه مكبال مقيدا م ما حضر وما
كان با من الرمق إف مقدار ما يقيما ع ى الرج من شدة الهيبة مقا لا س يمان بن عبد الم

 :أنت القاب  ":لقد ضا شعري ع ى بابكم ...

كما ضا در ع ى خالمة" .مقا ما ق تا يكذا وانما غيره ع ل من أراد بل مكرويا وانما ق ت  :وخالمة من وراء الستر تسمع" :لقد ضاء

شعري ع ى بابكم  ...كما ضاء در ع ى خالمة" .مسرى عن خالمة م م تم
من الح ل ويل زيادة ع ى ألف ألف دريم مأتبعا س يمان بن عبد الم

ورده ع ى خالمة .انظر مخر الدين الرازي م اتيح الايو.
12

ن سها أن خرجت من الستر مألقت ع ى ال رزدق ما كان ع يها

حاجبا لما خرج من عنده حتى اشترى الح ى من ال رزدق بمبة ألف

منضطر بعده إلى التمحيح ال وري بإعادة مياغة
معنوي أيضا ع ى مدار التوام بين المتك مين
ُّ

الكالم.

 .5التلقي بعد المكان:

عرف افلقاء العربل القديم طقوسات مخت ة مرتبطة بالمكان مهو إذ يمتاز بما يمتاز با الكالم مإن
حضور المكان شرط ضروري ويام مبناء الكالم مرتهن ب كرة المكان ويل ال كرة التل نظر لها

القدامى بثالث جوانو مخت ة  :جانو المح
مأما جانو المح

جانو البنية وجانو افنتشار.

مإن الكالم ف يظهر وف يتحقق إف باحتكا

عضوي هلل ضمن دابرة مكونة من

ال سان وال هاة والثنايا وينتج عن يذا افحتكا ما يسمى بالموت مهو " ...يتولد عن اعتماد الجسم

ومماكتا لا" .41وأما البنية متتمث مل العبارة ال سانية أو كما يشرحها ال سانيون المحدثون بالبنية

ال سانية .42أما جانو افنتشار مهو المعنل يهنا بمحور يذا المقا .

وقب افنتقا إلى تح ي يذا الجانو ع ينا أن نشير إلى العالقة العاط ية والطقوسية معا التل تحكم
الشاعر بالمكان .م قد ومف درويش قاعة محمد الخامس بالمارو التل ي قل ميها الشعر بأنها مساحة
وجودية مالمكان بها يمبح ماءه بينما يسبح يو داخ ها كسمكة ف تألف غير يذا ال ضاء .أما

الجمهور ِّ
المحر األساسل لنموما يقو  :مل المارو وخموما مل الرباط
مبالنسبة لا يو
ِّ

وبخامة مل مسرح محمد الخامس أسبح مل مابل .إن يذا المسرح من أجم األمكنة التل أق أر ميها

شعري حتل ولو كانت خالية من السكان .وبالتالل ف أستطيع أن أقو بأن الناس مل يذه القاعة يم

جمهور .إنهم مؤل ون مشاركون مل عم ية تحوي العالقة بين القميدة والقارئ إلى طقس.43؟

فيمثِّ المكان ِّ
بالنسبة ل شاعر الحديث ِّ
حي از جاراميًّا ووجوديًّا محسو إنا حيٌِّز طقوسل كذل  .مأدونيس
كما يروي حكيم عنكر يهوى القاعة التِّل ميها يح ُّس بوجوده ِّ
الشعري" :إن قاعة اإللقاء الشعري المثالية

بالنسبة ألدونيس يل قاعة مايرة لنق قاعة مكتبة أو مدرج مل جامعة أو مسرح ماير وأمسياتا

تحو أن تكون مطمورة مل مناخ من الكتو ووسط انت يجانسيا معدودة ع ى األمابع وبين أم ياء

الشعر وعشاق القميدة يح م أدونيس أو أي شاعر غيره أن يكون جمهوره مل مستوى جمهور كرة

القدم وأن يتمكن مل يوم من األيام من إلقاء قميدتا وسط م عو ل كرة وان يكون لا ألف يتاف
41

القاضل عبد الجبار المعتزلل .المانل مل أبواو التوحيد والعد  .ج 3ص  83نقال عن عبد السالم المسدي تاريخ ال سانيات ص .887

وبالطريقة ن سها يذيو الخ اجل "… مل تقرير أن الكالم مقتض ل موت وأن الميوت مقتيض ل مح …".

42

تتمث أساسا مل " (…) دخو عنمر افنتظام الداخ ل مل إنجاز العبارة ال سانية (…) وتنعكس مورة البناء ع ى المح الذي ميا ينجز

الحدث التعبيري ميكون الكالم بوم ا ظايرة متجسدة حسيا مل حاجة إلى بنية مخمومة كما يحتاج إلى مح

وك حرف منا يحتاج إلى

بنية ومخرج بخالف ما يحتاج إليا الحرف اآلخر" .القاضل عبد الجبار .المانل .ج 3ص  797نقال عن م ن .ص.891
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ويتاف".44
 1.5االنتشارية :
يذه الشهادات تجع نا ن ِّك ُر مل أيمية المسامة أثناء إلقاء القميدة .مالشاعر يسعى دابما ليحت شعره
ستحو لديا نشر دواوينا ع ى أوسع نطا ٍ
ُّ
ق عند
موتيا أكبر مساحة ممكنة من افنتشار تماما كما ُي

بعد المكان ممن حيث الموت مإن الكالم يمت
القراء .وافنتشارية يو ما يمكن أن يمث ا جويريا ُ
طاقة انتشارية يدر ب ض ها عددا ف متناييا من المت قين .45ويرى الخ اجل أن الكالم إذ يمتاز بسما
افنتشارية مالموت ميا قد يتعذر ع يا أن يدر الحاضرين ك هم "حتى يكونوا مع التساوي مل

القرو" .46وقد استنبط القاضل عبد الجبار عالقة من الت اع الثالثل بين حدث الخطاو ِّ
وحيز المكان
ِّ
متوح ٌد ف يمكنا أن يتوز ع ى
وعدد المت قين ورأى أن يذه العالقة ت تقر إلى التناسو  :مالكالم ك
عدد من السامعين توزعا عادف "م يس ثمة نسبة معقودة بين حجم الخطاو وحجم الطاقة افنتشارية

ميا" .47ومث ما ف يتحقق الكالم بالنسو ن سها والقدر ن سا عند جميع المستمعين مكذل اإلنشاد مإنا
رغم تحققا عبر الجوانو الثالث مكذل ف ينتشر ع ى السامعين انتشا ار متساويا.

غير أن افنترنيت وبتومريا ع ى برامج سمعية مربية مخت ة مإنها تضمن بشك مذي انتشارية

افلقاء األدبل وتجع ها مل متناو السامع دون أدنى ش  .ويل وان كانت مل العمر الش هل "هنية

مساحية" 48مإنها مل العمر التكنولوجل "ديمومية شاشوية" 49وبإمكان السامع أن يتخذ المكان المناسو
أمام الشاشة ليترمد أحسن زاوية ي تقط منها الموت .مالمكانية التل تخضع لتحكم السامع كما
خضعت الزمنية لا تجع المت قِّل سيِّدا ع ى النص بد أن يكون لا تابعا.

 2.5االستيعابيَّة:
شخص وكان ُي َدو ُن فحقا ليقرأه الجميع .ومع دخولنا عالم التكنولوجيا
ليسم َعاُ
ٌ
قديما كان الشعر ُي قَى َ
م قد مار بإمكان الجميع أن يسمع افلقاء دون الحاجة إلى التدوين .يأخذ المكان يهنا بعده اآلخر
المتمثِّ مل ظايرة الخطاو .م كالم طاقة أيضا تمكنا من التاطية ع ى عدد ف متناه من المعنيين با

سواء أكانوا داخ بنية المكان أو كانوا خارجا ويذا بما معناه أن الخطاو إذا ُو ِّجاَ نحو شخص معين
يعم بدفلتا مجموعة من المخاطبين كاألمثا .50
قد ُّ
44
45
46
47
48
49
50

حكيم عنكر الشعراء مل إنشاديم ..ي غادروا من متردم؟ أيديهم وقمابديم وأمواتهم سواء جريدة الخ يج الثالثاء .13.17.8113
م ن ص .797
عبد السالم المسدي ص .898
م ن ص .897
م ن ص ن.
شاشوي نسبة إلى م ردة شاشة.
م ن ص .897
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الشعر ع ى أنا "موضع اضطرار إذ كان ع ى روي واحد ووزن ف بد من إقامتا".
النقاد
ولذل خص
ُ
َ
مالعالقة افضط اررية ل وزن والقوامل بالشعر الش هل قد سايمت مل تسهي الح ظ وتخزينا بالذاكرة
المهتمين .والشعراء ِّ
الذين أحسوا بخطورة الوضع والمآ
وتوزيعا ميما بعد ع ى أكبر قدر ممكن من
ِّ
ألشعاريم نظ ار لما يتسم با اإللقاء من هنية وم ة زمنية غازية هثروا األوزان والقوامل واألسجا  .ويذا
ما أبرزه الجاحظ بما نق ا عن عبد الممد بن ال ض بن عيسى الرقاشل عندما سب " :لم تؤثر

السجع ع ى المنثور وت زم ن س

القوامل واقامة الوزن ؟ قا  :إن كالمل لو كنت ف هم ميا إف

سما الشايد لق خالمل ع ي

ولكنل أريد الاابو والحاضر والراين والاابر مالح ظ إليا أسر

واآلذان لسماعا أنشط ويو أحق بالتقييد وبق ة الت ت وما تك مت با العرو من جيد المنثور أكثر

مما تك مت با من جيد الموزون م م يح ظ من المنثور عشره وف ضا من الموزون عشره".51

إن اليويتيوو يو أيضا تحقيق رغبة الرقاشل مل ابتاابا ب وغ الاابو والحاضر والراين والاابر".

مالنص الموز عبر الشاشة لن يكون بإمكانا أن يمحى إف بقرار من المسؤولين عن الموقع بعد أن يتم

التب يغ عن إساءة .واذا كان افمر مستبعدا مل يذه الحالة مإن النص الشعري الم قى سوف يستم ُّر ما

استمر اليوتيوو وسيتم بالتالل تومير تاطية واسعة ل نص لدى الجمهور.
َ
 .6خالصة:

نخ ص مل افخير إلى أن األدو افمتراضل وان كان في از مل مراح ا افولى لدى العرو مإنا قد
تكونت مالمحا األولى بناء ع ى التسجيالت السمعية البمرية التل تمت منذ الثمانينات والتل انتق ت

ميما بعد ع ى افنترنيت .سيكون بإمكان الشعراء المعامرين تخميص قراءات شعرية ع ى اليوتيوو
مل العشرات السنين القادمة كمحاولة لتوزيع أمض

وسيضطر الناقد –إذا استمرت
لقمابديم
ُّ

التكنولوجيا ع ى المسار ن سا -إلى ىسما الشعر قب قراءتا والتل ستعقبا بالتأكيد نظرة نقدية جديدة

مخال ة لما يل ع يا اآلن.

51

الجاحظ .البيان والتبيين .ج .7ص .823
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 .7ابن سنان الخ اجل سر ال ماحة تحقيق ع ل خوده ط 7778 7القايرة.

 .8ابن قتيبة الشعر والشعراء ط 7723 7قدم لا الشيخ حسن تميم راجعا وأعد مهارسا الشيخ محمد عبد المنعم عريان
دار إحياء الع وم بيروت لبنان.

 .7أحمد يبو األبجدية :نشأة الكتابة وأشكالها عند العرو ط 7728 7دار الحوار ل نشر والتوزيع الالذقية سوريا.
 .8إخوان الم اء رساب إخوان الم اء وخالن الوماء  8مج دات ج 7793 7بيروت.
 .9أدونيس الشعرية العربية ط 7727 8دار اآلداو بيروت لبنان.
 .3أرشيبالد مك يش الشعر والتجربة ترجمة  :س مى خضراء الحيوسل دط  7737دار اليقضة العربية بيروت.

 .3اآلمدي (سيف الدين  )377 – 997غاية امرام مل ع م الكالم تحقيق حسن محمود عبد ال طيف  7737منشورات
المج س األع ى ل شؤون اإلسالمية لجنة إحياء التراث اإلسالمل القايرة.

 .2الجاحظ البيان والتبيين تحقيق عبد السالم محمد يارون ط 7دت مؤسسة الخانجل ممر.
 .7الرازي مخر الدين الت سير الكبير م اتيح الايو ط 7772 7المطبعة الممرية ممر.

 .71القاضل الجرجانل الوساطة بين المتنبل وخموما تحقيق أبو فمض ابراييم وع ل محمود البجاوي دت دار الق م
بيروت لبنان.

 .77إلياس خوري الذاكرة الم قودة ط 7727 7مؤسسة األبحاث العربية ش ش م بيروت لبنان.

 .78حسن نجمل البحث عن القميدة بين الوفدة والممت أو التس
العدد 87سبتمبر  8112المارو.

إلى مختبر محمود درويش الشعري مج ة الك مة

 .77حكيم عنكر الشعراء مل إنشاديم ..ي غادروا من متردم؟ أيديهم وقمابديم وأمواتهم سواء جريدة الخ يج الثالثاء
.13.17.8113

 .78حمد المهدي المقدور مج ة الوحدة مل تكوين الشعرية النص بين المكتوو والمنطوق السنة السابعة 27/28
يوليو/أغسطس  7777الرباط المم كة الماربية.

 .79روفن بارث لذة النص ترجمة م ا والحسين سبحان ط 7722 7دار توبقا ل نشر المارو.
 .73رينيا ولي

أوستن ورين نظرية األدو ترجمة محل الدين مبحل مراجعة د حسام الخطيو ط 7727 8المؤسسة

العربية ل دراسات والنشر بيروت لبنان.

المورة السمعية مل ِّ
الشعر العربل قب اإلسالم" دط  8111منشورات إتحاد الكتاو العرو
 .73ماحو خ ي إبراييم " ًّ
دمشق سوريا.

 .72عبد السالم المسدي الت كير ال سانل مل الحضارة العربية د ط  7727الدار العربية ل كتاو تونس.
 .77مازن الوعر دراسات لسانية تطبيقية ط 7727 7طالس ل دراسات والترجمة والنشر سوريا.

 .81محمد بن سالم الحجمل ( 877 – 777يي) طبقات محو الشعراء تحقيق محمود محمد شاطر دط دت دار المدنل
جدة المم كة العربية السعودية.

 .87ينري ميشوني

أنتروبولوجيا الشعر أو الوعل التاريخل بالموت ترجمة الهواري غزالل مج ة نزوى العدد 8178 33

مسقط س طنة عمان.

 .88والترج أونج الش هية والكتابية ترجمة حسن البنا ُّ
عز الدين مراجعة د محمد عم ور دط  7778المج س الوطنل
ل ثقامة وال نون واآلداو الكويت.
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