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 خالل من األدبية، النصوص على الصورة تأثري�دف دراستنا البحثية هذه إىل الكشف عن     

 املستوى عالية تعبريية قوة اليوم لتغدو ، النصوص تطيا يف �ا جّ والزّ  اإللكرتوين الوسيط عرب توظيفها

 )رفاحل(الشعر   كان فإذا ،بّثها عن احلرف عجز اليت األسرار ببعض تبوح لألدبموازيا  اخطاب وتصبح

'' تباريح رقمية  لسرية بعضها أزرق''، وكانت املدونة الرقمية صامت شعر الصورة فإن ناطقة، صورة

من املدونات اليت عملت على توظيف الصورة يف مساحات كبرية مزامحة  ' معنمشتاق عباس '  للشاعر

 يف املتبعة الكيفية فيها نتناول أن، حماولني  وقع عليها اختيارنا كعينة للدراسةليبذلك مساحة احلرف، 

وذلك  املوظفة، الشعرية للغة الداللية اجلوانب إنارة يف إسهامها وكيفية مواٍز، كخطاب الصورة توظيف

 ألمناطها والوصول إىل التأويالت املتعددة لحتليل من نتمكنخالل تتبع متظهرا�ا سيميائيا حىت  من

 .املوظفة البصرية

   .موازي خطاب ؛ اللون سيميائية ؛البصري االلتفات ؛القصيدة التفاعلية: الكلمات المفتاح 

Abstract :  
Our research study aims to reveal the effect of the image on literary texts, by 
employing it through the electronic medium and placing it in the folds of the 
texts, so that today it becomes a high-level expressive force and becomes a 
parallel speech to literature revealing some secrets that the letter was unable 
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to transmit, if poetry (the letter) A speaking picture, the image is silent 
poetry, and perhaps one of the most prominent Arab digital blogs that 
employed the image with exceptional genius is the interactive blog of the 
poet 'Mushtaq Abbas Maan' called digital excuses for the biography of some 
of them are blue, This blog, which was the subject of our study, and we tried 
to address how the image is used as a parallel discourse, and how it 
contributes to illuminating the semantic aspects of the employed poetic 
language, by tracking its manifestations biologically so that we can analyze 
it and reach the multiple interpretations of the visual patterns employed. 
Keywords The interactive poem; Visual look ; Color semiotics; Parallel 
letter.  

  
 

  :مقدمة

 واضح بشكل نفسها تفرض البصرية اللغة بدأت العشرين، القرن من الثاين النصف يف  

 عالية تعبريية قوة وأصبحت التفاعلية، الصورة ثقافة هيمنت وبذلك الثقافية، الساحة على

 بناء يف فاستحضرها ،هامن األكرب املستفيد كان األدب ولعل ووجلته، إال بابا ترتك مل املستوى،

 والصورة األدب بني التزاوج حدث هنا �ا، إال تضاء ال داللة لتؤدي احلرف جانب إىل بهخطا

 احلرف يزاحم موازيا خطابا الصورة من جعل الذي التفاعلي األدب هو جديدا مفهوما لريسخا

 ابعضه لسرية رقمية تباريح( معــــــن عبـــــــاس ملشتاق الشعرية املدونة وتعد والكشف، اإلفصاح يف

نستطيع من خالهلا تتبع دخول الصورة إىل العامل األديب وكيفية  اليت التفاعلية األعمال من) أزرق

 الصورة مارست هنا مركزيته، إىل األدب هامشية منحيث متكن الشاعر من نقلها . تأثريها عليه

ذه ه إجناز استدعى ما وهو. مميزبصري  خطاب عن معلنة خاصا، تأثريا وقدمت الكامل دورها

 لعباس رقمية تباريح: املدونة الشعرية-االلتفات البصري يف القصيدة التفاعلية  :بعنوانالدراسة 

 مساءلة إىل خالهلا من �دف اإلشكاالت، من جمموعة وفق تقام يتال ،-أمنوذجا معن مشتاق

 واجلماليات فيه، الكامنة الداللية األبعاد مع توافقها ومدى األديب، للنص املرافقة البصرية القيمة

   .ذلك عن الناجتة

 الصورة؟ على الرقمنة تأثريات هي ما -

  ن الشاعر مشتاق عباس معن من تأكيد الّصلة الرتابطية بني الصورة واحلرف؟هل متكّ  -
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بصري يرافق وخيدم الداللة، وبذلك متكن من نقل الصورة  التفافخلق يف هل جنح و  -

  .ىل كو�ا فعال وممارسة؟من عامل التقنية على كو�ا شيئا مدركا حسيا إ

 األمان بر إىل باملتلقي والوصولخلق التفاعلية أثناء التصفح  يف الصورة جنحت هل -

 منها؟ طائل ال زيادة أ�ا أم اخلطاب؟ أعماق فهم وبالتايل

إىل ما يوحي التنويع يف استخدام الصور بأمناط خمتلفة، وملا استعان الشاعر بأعمال  -

  لصور احمللية؟بصرية عاملية إىل جانب ا

 التحليل بآليات مستعينة عنها، اإلجابة البحثية الورقة هذه حاولت وأخرى أسئلة هي    

 مدى عن الكشف إىل و�دف تأثريا�ا، وعمق توظيفها، وكيفية الصورة، دالالت لتتبع السيميائي

 شك بال تكمل واليت خلفها القابعة الدالالت عن اإلفصاح وكيفية اللغوي، الصورايت التجانس

   .اللغوي النسيج داللة

  الصورة واألدب التفاعلي  :أوال

  :في ماهية الصورة .1

 ميكن ال تارخييا ومكونا ثقافيا حامال متثل اليت البصرية املقومات أهم أحد  الصورة دّ تع  

 للواقع متثيل '' : عن عبارة فهي الدائمني، والتأويل للقراءة قابلة دالالت تقدم أ�ا إذ جتاهله،

 هذا ويكون،1 ''ورؤية حسا أو جتسيدا املوضوعي اخلارجي للعامل إدراكا أو بصريا، أو ذهنيا رئيامل

 التكثيف واحلذف، االختزال والتصغري، كالتكبري التأثريات من الصورة يلحق مبا متعلقا التمثيل

 أن أو مباشرة ةتقريري بطريقة للواقع ناقلة تكون أن إما هنا فالصورة واملبالغة، التخفيف والتخييل،

  .ضده صارخة مفارقة أو للواقع، صريح توافق تكون أن إما فهي ومنه له، جدليا انعكاسا تكون

 عن عبارة أي حرفية، تكون أن إما فهي متعددة بأشكال تتميز الصورة أن إىل اإلشارة جتدر كما

 ما وهذا رفية،ح غري حسية مرئية صورة تكون أن أو ذهنية، صورة من خيلق كتايب أو قويل خطاب

  2:يلي كما وهي الصور وأصناف أنواع بني حينما محداوي مجيل وضحه

 مؤلفة التشكيلية الصورة جعل الذي دوسوسري جند الصدد هذا ويف :التشكيلية الصورة  .أ 

 على يدل إمنا وهذا احملسوس، املرئي بطابعها  تتميز أل�ا واملرجع، واملدلول الدال: من

 فيما تتداخل الثالث  مكونا�ا ألن بالسيمياء، لصيقة عالقة ذات أيقونية صورة أ�ا

 �تم جيعلها ما البصر، حباسة أساسا ترتبط اليت السيميائية العالمة الن لتشكل بينها
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 أكثر جيعلها ما هذا إخل،...املرافقة الكتابة اخللفية، الظالل، الضوء، الشكل، باللون،

، كو�ا مبنية على التلفظ البصري الداللية احبمولته اإلدالء على األقدر وكذا تأثريا

أو ) coloréme (، واللومن )forméme (الشكلم أو الوحدة الشكلية: املزدوج

  3.الوحدة اللونية

 الذي املصطلح هذا بريس، سندرس بشارل األيقونة مصطلح يرتبط  :األيقونة الصورة .ب 

 الصورة وتشمل ين،اللسا غري القياسي بالتمثيل اخلاصة األنظمة خمتلف عن يعرب

  .البصرية والعالمات الفوتوغرافية والصور واملخططات التشكيلية، الرسوم األيقونية،

 بعضا له متنح أ�ا إال وألحداثه، الفعلي للواقع مصغرة صورة هي  :الفوتوغرافية الصورة  .ج 

 يعج ومجاليا، تقنيا فنيا طابعا هلا أن إذ التخييل أفق وفتح والتلخيص التكثيف من

وتتكون هذه األخرية من ، الداللية األبعاد عن الباحث التخييل وأفق البصرية جلماليةبا

، وكذا العالمات ..)وجوه، أجساد، طبيعة ( العالمات األيقونية أو البعد األيقوين

رأس فوقه (، ومن السند..)أشكال، خطوط، ألوان( ة أو البعد التشكيليالتشكيلي

، فاملتغري هو من حيدد املعىن ويساعد )نع منها الطربوشاملادة اليت ص( واملتغري) طربوش

ومن مث يتم االنتقال من  التحليل السيميائي إىل . السيميائي على رصد آثار املعىن

عملية التأويل، والبحث عن العالمات املرجعية والرسائل املشفرة وجممل املقاصد املباشرة 

  4.لعاملوغري املباشرة، وحتديد رؤية الفوتوغرايف إىل ا

 االهتمام وجذب والتأثري، اإلثارة هدفها تقريرية، إعالمية صور  :اإلشهارية الصورة  .د 

كما جتدر اإلشارة   .حبت استهالكي منحي ذات غالبا تكون اإلقناع، وتر على واللعب

إىل أن الصورة اإلشهارية حتمل بني طيا�ا نوايا املرسل ورؤيته للعامل، وتعمل جاهدة 

إن اهلواء '' :رئ وإقناعه واستهوائه، وقد صدق روبري كريان حينما قالللتأثري يف القا

  5''ن من األكسجني و النرتوجني واإلشهارالذي نستنشقه مكوَّ 

 معني، حدث أو ما واقع من واالستهزاء السخرية غرضها صورة: الكاريكاتورية الصورة  .ه 

 وإعطاء ويلية� طريقة ذات تكون إما واالنتقاد، التهكم بغرض حمددة، شخصية أو

 ارتبطت وقد األمر، شأن من التصغري هدفها تقزميية بطريقة أو يستحق، مما أكثر األمر

 .لعلي لناجي حنظلة صورة الكاريكاتورية، الصور أشهر من ولعل بالصحافة،
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 ما غالبا والرؤية، والشعور باحلركة تتمتع مرئية، مشهدية صورة هي :المسرحية الصورة  .و 

،وتتكون هذه األخرية  وهي صور ركحية وميزانسيلية املذكورة نواعاأل خمتلف بني جتمع

 املسرحية الصورة'' فـ ومنه ،من الصور اللغوية، وصورة املمثل، والصورة الكوريغرافية

 البصرية، واحلوارية البصرية العالقات هي بل فقط، البصري الشكل هي ليست

 واحلوارية ذاته، املسرحي الفين عرضال أو العمل مكونات بني فيما البصرية العالقات

   6''واملتفرجني واملمثلني املكونات هذه بني البصرية

 برجمية ولغة رقمي تسلسل وفق تتشكل اليت احلاسوبية، الصورة هي :الرقمية الصورة  .ز 

  .املعزز الواقع خلق إىل �دف اليت واالفرتاضي، الرقمي بعاملها تتميز خاصة،

 تأثريي إبداعي عمل أي تعترب حبيث اإلطالق، على الصور أقدم هي :البالغية الصورة  .ح 

  .القارئ ذهن يف بالغية صورة تتشكل العمل بقراءة إذ بالغية، صورة أنه ناجح

   :التفاعلية النصوص في وأهميتها الصورة .2

 عامل موازين قلبت عظيمة رقمية ثورة كيندل روبرت  مع 1986 سنة األدب شهد  

 آلياته مستعريا ايتــــــــاملعلوم العامل إىل األديب النص بإدخال لكيند روبرت أسهم إذ األدب،

 ''in the  garden of :دتهـــــــقصي خالل من وهذا. مغايرة بطريقة النصوص إلخراج ووسائطه

 recounting   ''بوسائطه الكمبيوتر جهاز ليحتضنها الورق، غري آخر عامل إىل �ا دفع اليت 

   ''drukenboa'' :وهو وتصفحها عليها االطالع خالله من ميكننا خاص موقع بفتح املتعددة،

 شبكي، أدب: له عديدة تسميات ظهور وبالتايل األدب، من النوع �ذا االهتمام بدأ هنا من   

 أدب رقمي، أدب ، متشعب أدب ، فائق أدب الكرتوين، أدب ،مرتابطة نصوص

 بالتفاعلية؟ نقصد فماذا التفاعلي، األدب هو تداوال مياتالتس هذه أكثر ولعل. إخل.. تفاعلي

  األخرية؟ هذه تتجسد وكيف

  - :لقسمني مقسم التيين مصطلح « interactive » :التفاعلية

 Inter  :بني ما أو بني وتعين  

 Activus :بني وتبادل ممارسة �ا، يراد التفاعلية أي. النشاط أو املمارسة وتعين 

   .اثنني
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 ينتقل وهو املستعمل �ا يقوم اليت العمليات يف يتمثل ما هي '':بقوله يقطني سعيد ويعرفها     

 �ا يقوم اليت اخلطية القراءة يتجاوز بذلك وهو تفيده، اليت بالطريقة النص لتشكيل الروابط بني

 االنتقال و اإلبــــــــداع مع املتصفـــــــح تعامل خالل من يتجسد ما وهذا، 7''املطبوع للكتاب القارئ

 الربجميات توفرها اليت اخليارات على ذلك يف معتمدا األيقونات، مع التفاعل عرب صفحاته بني

 بني الفين املستوى يف تتم  تواصلية عملية '':بأنه التفاعل  بلمليح إدريس ويعرف. باجلهاز اخلاصة

 ميكن ال ألةمس وتلك النص، يستوعب أن على قادر وقارئ قارئه، يستوعب أن على قادر نص

   8'' ومدهش متميز فين نص أو كبري مبدع بوجود إال تتحقق أن

  : في ماهية األدب التفاعلي

 لألدب ومغايرة متميزة وقرائية كتابية خبصائص ميتاز جديد، جنس التفاعلي األدب إن   

 من جمموعة '' أنه يقطني سعيد عنه يقول حيث التكنولوجي، للتطور مصاحبا ظهر الورقي،

 أشكال من تطورت أو قبل، من موجودة تكن ومل احلاسوب، توظيف مع تولدت اليت داعاتاإلب

 األدب صفحة أن أي ،9 ''والتلقي اإلنتاج يف جديدة صورا احلاسوب من اختذت ولكنها قدمية

ة الورقة ال الزرقاء الشاشة كانت التفاعلي   .احملربَّ

 بتقنيا�ا احلديثة التكنولوجيا طياتمع يوظف الذي األدب ''بأنه صاحل هويدا أيضا تعرفه 

 األدبية جيمع جديدا أدبيا جنسا لنا تقدم املعطيات وهذه ،(HyperText) واملتشعبة العالية

 بوتقة يف وصهرها واإللكرتونية األدبية الصفات بني جيمع ألنه متميز األدب هذا. 10''واإللكرتونية

 هي جديدة، مدركات على يقوم أنه انبج إىل هذا متميز، أديب شكل عن معا ليعلنا واحدة،

 إدراك يف جديدة رؤى '' اقرتاح على يقوم ألنه الرقمية، املرحلة إىل الورقية املرحلة من انتقالية معرفة

 أن الربيكي تضيف ،كما 11''التفكري ومنطق الوجود ملعىن انتقالية حالة على يعرب انه كما العامل

 حرية للمتلقي ماحنا ، -احلاسوب – اإللكرتوين الوسيط عرب إال ملتلقيه يتأتى ال األدب هذا

 يتأتى ال فهو '' تقول الكمبيوتر بآليات علم على املتلقي يكون أن يشرتط لكن النص مع التفاعل

 تفاعليا األدب هذا يكون وال احلاسوب شاشة خالل من أي اإللكرتوين الوسيط عرب إال ملتلقيه

   12''للنص األصلي املبدع مساحة من تزيد أو تعادل مساحة أعطى إذا إال

  :معن عباس لمشتاق رقمية تباريح في  التفاعلية الصورة :ثانيا
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 حضورا معن، عباس ملشتاق رقمية تباريح الشعرية التفاعلية املدونة من نستشف  

 يف لونية تنويعات من الصور، الستحضار عدة تقنيات على أعتمد حبيث مميزا، صوريا/بصريا

 نتاجه أن على يؤكد وكأنه والغريب، العريب الرسم فن بني املزج وكذا احلروف، وصوالنص اخللفية

 شريكا بذلك الصورة لتكون فقط، حمليا خطابا وليس العاملي، لإلنسان صوت هو إمنا التفاعلي،

   .مميزة صورية بإحياءات الكلمة مكنونات عن البوح يف وتسهم اإلبداعي، النتاج هذا يف

  -:الغالف صورة  .أ 

أن  ارتأتن املتعارف عليه أن ألي نص عنوان يتصدره، إال أن مدونة تباريح رقمية م  

: ب صيغة العنوانتتحرك فيها احلروف لرتكِّ  .يكون عنوا�ا واجهة بصرية، كإشهار للقصيدة ككل

، كما تسبح فيها عالمات تشعبية أخرى تتفرع عنها نوافذ ''تباريح رقمية لسرية بعضها أزرق''

ما أن يفتح املتلقي ف. ن ما ختتفي، تؤدي كلها دالالت موازية لداللة متثال الواجهةلنصوص سرعا

املدونة حىت تطالعه صورة ثابتة، لرأس متثال بين اللون يتوسط الشاشة الزرقاء، وهي صورة مأخوذة 

   »الشلل واملقاومة«من األعمال النحتية للفنان سامي حممد  بعنوان 

  
  الغالف صورة: واحد الشكل

/  اإليرانية احلرب ''عـــــــاصـرت قــد جنــدها النحتـي، أصلها إلنتاج التارخييــة الظروف إىل وبالرجوع

  . 13''وشتيال صربا ومأساة اللبنانية، األهلية واحلرب العراقية،

 والدته حلظات من تأثرياته بعض يستمد هنا النحيت العمل أنإىل  اإلشارة وجتدر   

  والسلب والتشرد واالضطهاد واحلرمان والفقر واألوجاع باآلالم حمملة عربية فرتة يف. التارخيية

 هلذه استغالله خالل من معن، عباس مشتاق فهوظّ  ما وهذا الفرتة، تلك يف اإلنسان حلقوق

 خلقية يف الشاشة وسطيت الذي البين التمثال فهذا واألوجاع، اآلالم جعبتها يف املكتنزة املنحوتة
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 جزء وكأنه العلوية، حافا�ا أقصى يف األسود اللون درجات إىل يصل حىت القتامة، إىل متيل  زرقاء

 تشنجا�ا خالل من تدرجييا تتالشى وكأ�ا تغرق، أن جثته تكاد الّيم، يف ملقى آدمي جثة من

 عدم عن داللة وهي ه،صوت إيصال عن عاجز الفم، مكمم التمثال فإن هذا كل ومع الواضحة،

 وهي الظلمة، إال جفنه يف تسبح فال العينني، معصوب أنه كما منه، منع وكأنه الكالم من مقدرته

 و داللة التمثال هذا ليكون  مرار�ا، يتجرع اليت واملأساة يعيشه  الذي القمع على تأكيد  األخرى

  .الصراخ على القدرة عدم من الرغم على للمقاومة، رمزا

 اليت الفرتة قيمه، فيها تآكلت فرتة يف العريب ذهنية عن رمزية إال احلقيقة يف هو ما التمثال، هذا 

 ما. والفجائع باألهوال املليء العصر إنه املكبّلة، العربية الشعوب رؤوس على احلزن فيها عشعش

 بنيته من  واستلهم احلزينة، تبارحيه يف يوظفه معن عباس ومشتاق يبدعه، سامي حممد الفنان جعل

  تسعى كاسحة قوة مع الرهيب صراعها وطأة حتت  اإلنسانية الشخصية التشظي فكرة الشكلية

 ممثلة العامل، مع والتفاعل بالتعبري اخلاصة أدوا�ا على اهليمنة طريق من هويتها وطمس كيا�ا لوأد

 راية ترفع مل أ�ا إال الشخصية هذه واجهته مما وبالرغم والكلمة الصورة/والنطق البصر يف

  .واهلزمية باملهادنة ترضى ال أل�ا املقاومة، راية بدهلا رفعت وإمنا االستسالم

 تباريح:  املدونة عنوان يف واملتمثلة كتابة حيوي متحرك، صفرأ شريط الشاشة هذه يعلو   

 من يعين اوم الدم، لون'' إىل يرمز ألنــه وهذا األمحــر، باللون كتبت وقد أزرق، بعضها لسرية رقمية

 كتبت تباريح هي التباريح هذه ،وكأن 14''ذلك وغري واحلرب، والثورة واملوت، والقتل الصراع

 من هذا والفجيعة، واألمل احلزن بغطاء وتوشح األمور، فيه اختلطت عصرا احتوت أل�ا بالدماء

 الذي محراأل عكس. 15''املكان يف بالربودة يشيع األزرق اللون فإن '' أخرى جهة من أما جهة،

  الربودة وكذا االختناق فرض بغرض هو الشاشة يف الطاغي األزرق اللون فتوظيف  الدفء يثري

 اللون فاختار باحلرارة املتلقي ُيشعر لون إىل جلأ الشاعر أن إال البيئة، هذه من اهلروب يف والرغبة

 الصارخ، األمحر ونالل هذا �ا، الشعور من يقلل أو الربودة ويبدد بالدفء يشعره حىت األمحر

 التمثال  خيلقه الذي اجلمود من ليقلل الشاعر �ما استعان املتحرك الشريط إىل باإلضافة

 مينحه باملقابل لكنه واالختناق، والكآبة احلزن حالة يعيش أن للمتلقي أراد هنا فالشاعر الساكن،

   .خيتاره الذي الطريق على النقر مبجرد احلالة هذه من اخلروج يف فرصا
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 دليل هو االختيار وهذا ،- واملقاومة الشلل - املنحوتة هلذه اختياره يف موفقا الشاعر كان لقد 

 أما الشعرية، جمموعته مع يتوافق ما انتقاءو  العريب، التشكيلي الفن على اطالعه سعة على

  رقاءالز  واخللفية التمثال لون بني انسجام هناك كان إذا موفقا، كان اآلخر فهو اللون خبصوص

  .األسود اللون إىل املتدرجة

  » األولى النصية الطبقة«  العلوي البوح ضلوع  .ب 

 البوح ضلوع صورة .1

  
  )2 رقم الشكل: (األولى الصورة

 فرعية واجهة تطالعه ،نافذة أيقونة وهي»  العلوية البوح ضلوع«  املتلقي خيتار حينما  

 فين عمـل وهي - مقطوعة الصورةأن هذه  الناظر يلحظ، حبيث ونالل رملية صفراء أرضية ذات

 املائعة الساعـات«  بعنوان ،) 1989-1904(  دالـي سلفـادور التشكيلي للفنان تصويري

 للسريايل التصويرية األعمال أشهر من واحدة تعد: املائعة الساعات لوحة'' وتسمى أيضا بـــ،»

: منها عدة مبسميات واشتهرت ،1931 نةس نفذها ،)1989 -1901دايل سلفادور(

 من تعد. الذاكرة استمرار. الذاكرة إصرار. الذائبة الساعات. الوقت استمرار. اللينة الساعات

 الليونة حول دايل نظرية بصريا تلخص واللوحة نيويورك يف احلديث الفن متحف مقتنيات

   .16''والصالبة

 القابلة األشكال بغموض تنضح '' أل�ا ؤهااستدعا مث سريالية لوحة هي اللوحة هذه إن   

 ووجه احلمامة وجناح الساعة والثوب، املعدن( واحد)  ميت شيء(  من أكثر إىل لالنتماء

 والزمن رخوة فيها فاألشياء بامتياز، املعاصر املعدين العصر متثل الصورة ،فهذه 17''..)اإلنسان،

 سريعا، ميضي الفرح هاوية فوق يكون ندماع فالزمن  واملعاناة احلزن عن تعبري وهي متثائب،

 هو -مؤملة، الساعات وهذه يتسمر يكاد أو متثاقال بطيئا يبدو واحلزن الكآبة على حيوم وعندما

 كو�ا يف يكمن الزيتية اللوحة هلذه الشاعر وتوظيف -الالمتناهي واألمل املعاناة زمن قاس زمن
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 وارحتاالت بأبعاده املتداخل لزمنه يؤرخ '' شاعرال فكما الزمن، سرية عن التعبري خصوصية متتلك

 الذي بالفراغ اإلنسان عالقة جتسد اللوحة فهذه ، 18''والتوقع باالنتظار املتمثل واملستقبل الذاكرة،

 كذبول الذبول فيصيبها منها، اخلروج عن وتعجز الذاكرة، ترتادها موازية زمنية متاهة إىل حتول

 الساعات له ترمز ما وهذا منه، جدوى ال اجلريح الوطن هذا يف فالوقت. احملتضرة الساعات هذه

 هو  فيها األسود فاللون األسود، إىل لو�ا الضارب البُـّنية الطاولة أما للتالشي، املقاربة الذائبة

 كل عن يتخلى أن يريد أوال األسود خيتار ومن والبؤس، واجلهل والفناء، والعدم خيفي، الذي الليل

 جيب شيء ال أنه فيها يشعر اليت احلاضرة احلالة ضد حرونة، معارضة عن ناتج أمر وهذا شيء،

 البين، اللون أما األبيض، نعم ضد رفض وهو القدر، ضد ثورة يف إنه عليه، هو ما على يبقي أن

 النوع من والشركة األرض، على اجلذور، على املوضوعية، األمهية على يدل الذي الرتايب اللون فهو

 يربز وهذا األخرى، هي القاحلة ا�دبة الوطن أرض إىل رمزية هي األرضية وهذه. سريواأل اخلاص

 اللون إىل عندنا ما وإذا والذوبان، للتالشي آيلة ساعة أثقلتها واليت اخلاوية اليابسة الشجرة من

 ثرأك يكون أن إىل ويتجه ،... النشاط فيه يقل الذي'' البين اللون لوجدناه اللوحة على الطاغي

 من حيد البين اللون ،ألن 19''اجيابيا ليس  فنشاطه الواسع، اخلالق الدفع يفقد إذا فهو ،ا هدوءً 

 جمدبة، قاحلة واألرض متالشية، ذائبة الساعات جعل ما  النشاط على يدل الذي األمحر اللون

 ليتا احلاالت هذه نفسه يف تتضارب الذي اإلنسان إىل إشارة وكأ�ا خاوية، يابسة والشجرة

 رمز ''هو األسود فاللون السواد،  إىل الضارب البين اللون يفسره ما وهذا والفناء، بالضياع تشعره

 يدل اللون سلب ولكونه''  التكتم إىل  وامليل ا�هول من  خوف أنه كما واملوت، واألمل للحزن

   20''والفناء العدمية على

  جزء أخذ حيث البرت، بآلية استعان للوحةا هذه وظف حينما الشاعر أن إىل اإلشارة والبد     

 لوحة من األيسر للنصف صورة أمام هنا فنحن: سلفادور لوحة دمج إىل للوصول اللوحة من

 املشهد عناصر مع بالضرورة يتناغم منها أساسي جزء وإسقاط بتقطيعها الشاعر قام مث فقط دايل،

 يِسم الذي االمتالء وأن السيما ،الوجود عدم على احلذف يدل كما الشاعر، �ا احتفظ اليت

 إىل املؤدي الفضاء يف  الواسع االمتداد ذي املبتور، القسم يف النظر إجالة مبتعة يشعرنا الباقي اجلزء

 عن تعرب اللوحة هذه يف الشاعر استدعاها اليت اآللية وهذه ، األبدي الغروب غري له أفق ال حبر

  .وموضوعه يتالءم الذي اجلزء اللوحة من استحضر إذ تشكيلية، ومهارات عالية حرفية
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املبتور اجلزء: 3الشكل  

 الصورة أن وهو القص، آلية إىل الشاعر جلوء سبب نفهم األصل الصورة إىل بالعودة  

 اعتمده والذي) الوحش( باسم رفعُ  الذي وهو اللوحة يتوسط بشري شبه شكل'' حتوي األصل

 (self -po) الذاتية الصورة من نوع(  لذاتــــه بصريا معادال  باعتبــــــاره أعماله من كثري يف دايل

 إىل كإحالة اللوحة ميني أعلى اللون ذهبية الصخري اجلرف كتلة أتت كما التجاور، بعض مع

  . 21'' دايل لـ أصلي كموطن اإلسبانية الطبوغرافية الذاكرة

 على تعود أ�ا ورأى) اجلرف الوحش،(  دايل رمسها اليت صرالعنا إىل انتبه قد هنا الشاعر إن  

 والتالشي، اال�يار على يعرب الذي املشهد فقط الصورة من وأخذ الشاعر فأقصاها رّسامها، ذات

 يف الشاعر وفق ولقد باهلموم، املرهقة باآلالم املصبوغة كلماته وطبيعة يتالءم الذي املشهد وهو

 مقطوعة اللوحة وظفت فحينما والبرت، القطع بـبالغة األزرق منعم امساها اليت اآللية هلذه اختياره

 احللم جعلت اليت املتكررة اهلزائم نتيجة والعدمية بالضياع والشعور الوقت، عبثية عن بصدق عربت

 وال  واخلواء، والقحط اجلمود  كساه فشيئا، شيئا يتالشى الواقع ألن مستحيل املشرق باملستقبل

  .األبدية لعبثيةا سوى تسريه

    األولى الحاشية صورة .2

  -:التالية صورة لنا تربز حاشية أيقونة على النقر مبجرد    

  
  1حاشية صورة: 4الشكل
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 تشبه اليت الدوائر صورة عن تعرب اليت الضياع، حالة مع تنسجم لونية خبلفية  صورة وهي  

هوجاء حتاول ابتالع كل ما يعرتض طريقها، إ�ا قوة عظيمة تصارع كأ�ا عاصفة و  الزرقاء، الدوامة

كل منها يقدم داللة معينة  عدة، ألوان فيها تشابكتالوجود العراقي على أرضه، هذه الدوامة قد 

 املنفذ وهذا اللون أبيض مبنفذ تنتهي أ�ا إال بالضياع، توحيتتمحور كلها يف تشكيلة حلزونية 

   .أبيض لكنهو  الكوين بالثقب شبيه

 تتخبطه دوامة يف يعيش وكأنه اإلنسان حالة عن به يعرب كرمز الشاعر استخدمها الصورة هذه   

 يرمز هنا األمحر اللون أن لوجدنا األلوان هذه  توظيف إىل عدنا ما وإذا جهة، كل من العواصف

 يرمز كما والثأر، والشجــــــاعة قويال باملـــــــزاج مرتبط التــــــراث يف'' وهو ، 22''والغزو اهلجوم'': إىل

 الوطن هذا أعداء أن خالله من يقول أن يريد هنا الشاعر وكأن ،''والضغينة الفتـــــن إىل أيضا

 توظيفه ولكن ضدهم، الوقوف من بد فال هجومهم، بعد فغزوه والكره، بالضغينة اجتاهه يشعرون

 كما، 23''والكسل اخلمول على يدل الليل و مبالظال '' يرتبط والذي الطاغي القامت األزرق للون

 24''تأديتها ينبغي برسالة واإلميان باملسؤولية والشعور التميز''  على أخرى جهة من أيضا يدل

 األبيــض، اللون توظيفه أما واالبتهال، التضرع على وكذا والوالء بالطاعة مرتبط هو الرتاث ويف،

          .واالطمئنان اخلالص منفذ عن ليعرب 25''والصدق والنقاء الطهارة'' رمـــز وهو

 خالل فمن األلوان خبصائص جيدة معرفة وله احلدود، أبعد إىل موفق هنا الشاعر    

 جتاهه ضغينة وكلهم هالكه، يف والراغبني األعداء عيون ترتصده الذي الوطن حالة عن عرب األمحر

 األزرق للون توظيفه مث عليه، االستيالءو  غزوه عملية لتسهل فيه، والنزاعات الفنت زرع حياولون

  إىل يرمز كما وطنه، سكان يعيشها اليت املظلمة املأساوية احلال على جهة من يعرب الذي

 السكون، غشاوة أيضا وهو الكونية، املادة وراء ما إىل انطالقة وفيه واملطلق والالحمدود الال�اية

 من أخرى جهة ومن و.  األعماق إىل تسيل اليت يةاملوسيق واألحلان املالئكة، عوامل تكتنف اليت

 اجلريح وطنهم جتاه باملسؤولية وإشعارهم مهومهم، استنهاض حياول العميق األزرق اللون خالل

 اخلالص على للداللة الدوامة هذه �اية يف البيضاء النقطة وظف مث واخلمول، الكسل ونبذ

  .مشرق غد حنو جديد لطريق وبداية الطريق هذه لسوداوية �اية فهي والصفاء، بالنقاء والشعور

  :مكابرة صورة .3

  :التالية الصورة تطالعنا مكابرة أيقونة على بالنقر     
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  مكابرة صورة: 5الشكل

 والبنفسجي، األزرق اللون عليها يطغى صورة وهي بالغيوم، امللبدة للسماء صورة وهي  

  . الغيوم وراء املختفية الشمس لضوء نتيجة ذهيب، بلون خمتلط األبيض اللون يتخللها

 مينعه ولكنه ميحي أن املشرق الغد حياول جمهول عامل خميف، بعامل توحي الصورة هذه   

 اللون وهذا الربوز، من الشمس أشعة متنع اليت املتلبدة الكثيفة الغيوم صورة خالل من ذلك من

 االستسالم سوى الناس من يكن فلم الطموح، حيطم الواقع هذا ولكن الطموح، إىل يرمز الذهيب

 ، 26''واالستسالم باألسى'': يوحي الذي البنفسجي اللون عنه يعرب ما وهذا املأساوي، الواقع هلذا

 الطهارة على يدل معا والبنفسجي األزرق وتوظيف عذابه، أثناء املسيح رداء ولون التوبة، لون وهو

  .واإلميان

  )1(الهامش صورة .3

 ومبجرد املأساوي، العامل هذا من فورا اخلروج يف والرغبة بالضيق املتلقي يشعر املكابرة، صورة يف

  -:التالية الصورة له تربز اهلامش على النقر

  
  1اهلامش صورة: 6الشكل

 كل يف متداخلة بأشكال مزخرفة زرقاء خلفية يذ جتريدي رسم عن عبارة وهي  

  .البعض بعضها مع متماهية - مثلثة - هندسية أشكال وكأ�ا جتاهاتاال

 فالسبل اخلالص طريق إجياد  يف املواطن قدرة وعدم العبثية، عن للتعبري الشاعر وظفها ولقد

 تتشابه إذ فوكو ميشال عنه عرب الذي الصيين املتاهة قصر داخل وكأنه وتعقدت، تشابكت

 من القليل بعث بغرض وهو األبيض اللون يتخلله والذي األزرق اللون وطغيان باملخارج، املداخل
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 األزمات وسراديب األزمات ركام وسط يف املواطن �ا يتمسك اليت الشمعة ضوء فهو األمل،

  .والدمار الدماء سوى وراءها ختلف مل اليت املظلمة

 من خلفته ما ومع ،] األوىل البوح ضلوع[  األول دربه يف املتلقي رحلة تنتهي الصورة هذه مع 

 باألسى الشعور من والتخلص اخلالص كيفية فيه جيد عّله اآلخر، الدرب إىل الدخول يف رغبة

  .العلوية البوح ضلوع يف مسريه طيلة حلقته اليت والسوداوية

  »الثانية النصية الطبقة« : السفلية البوح ضلوع  .ج 

  - :)1( المتن صورة .1

  -:التالية الصورة أمامه تظهر ية،السفل البوح ضلوع على املتلقي يضغط حينما

  
  1املنت: 7الشكل

 متآكلة بشرية قدم الصورة تربز الزييت، باألخضر مصطبغة خلفية يف جديدة  صورة وهي  

 تدمي الشائكة األسالك ألن جدوى، دون ولكن خالص، عن حبثا املتكرر املشي خالل من

 آمن  مكان إجياد يف جاحمة  رغبة عن الصورة هذه تعرب كما احلدود، اخرتاق حتاول اليت األقدام،

 الذي املرحتل للمواطن رمزية هي احلقيقة يف القدم وهذه وهناك،  هنا املتناثر  الدمار عن بعيدا

 من اخلروج أو متآكلة، هامدة جثة سوى منه يبقى لن وطن يف البقاء بني والشكوك احلرية تتجاذبه

 الصورة هذه وظفت ولقد الفرار، أو الصمود بني خمري فهو آمن، مكان عن ثوالبح الوطن هذا

 عن يعرب كما اإلهلية، القوى وإىل النبات والدة إىل يرمز الذي اللون هذا خضراء خلفية خضم يف

   27''النفس على واحملافظة الدفاع''

 العيش نفسهل ليحفظ �ا والتمسك أرضه عن الدفاع إىل املواطن حيث هنا الشاعر وكأن  

 عليها الطاغية األلوان خالل من كئيبة أ�ا جند املوظفة الصورة إىل عدنا ما إذا ولكن الكرمي،

  .كئيبا مشهدا لتكون والرمادي، واألبيض األسود يف واملتمثلة
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 حبصا ال خالء أرض أو السالح منزوعة مبنطقـــــة أشبـــــــه حمـــــــايد لون'' هو الرمادي فاللــــــون 

 الرمادي، اللون خيتار ومن األعداء، استغلها خاوية وأرضه أعزل الوطن هذا أن يقول وكأنه، 28''هلا

 دور أي ألخذ متحمس غري خارجي، تأثري أي من نفسه ينزع إنه متورط، وغري ملتزم غري يبقى

 إىل يرمز الذي األسود اللون يؤكده ما وهذا إجيايب، غري فهو مباشرة مسؤولية أية عن نفسه ويعزل

 إال �م حلت اليت النكبة من  متضررين عزل واملواطنني خاوية أصبحت فاألرض والفناء، العدمية

 فالدرة األبيض، باللون التمسك ضرورة على للداللة البياض من جزء يتخللها احلالة هذه أن

  .العدم منشأها كان البيضاء

  - ):2(الحاشية صورة .2

 والفناء بالعدمية يوحي شاحب منظر خميف منظر أمام نفسه ياملتلق جيد حاشية رابط فوق بالنقر

  -:التالية الصورة خالل من يتضح ما وهذا

  
  )2(حاشية صورة: 8 الشكل

 أعلى يف متتد يد مع فتشققت، أمد منذ املاء غادرها أرضا لنا توضح اليت الصورة هذه  

 بيد تكون ما أشبه'' الشعر، غطاها يد ولكنها الشقوق لكت على الشاشة زوايا إحدى من الصورة

  . 29''احلجرية العصور إنسان

 إىل جذ�ا حياول ما شيئا تقاوم وكأ�ا أمامها شيء جذب حتاول يد عن عبارة الصورة    

 قاحلة الغزاة جعلها أرض عن رمزية وهي. النجاة ترجو القاحلة األرض بتلك تتشبث وهي الوراء،

 سابقا أشرت كما - إليه ويرمز الرمادي اللون يربزه ما وهذا الدمار، سوى ألهلها لفواخي ومل قهرا،

 لتوماس اليباب باألرض عالقة الصورة وهلذه هلا، صاحب ال اليت اخلالية األرض عن يعرب فهو -

 الشاعر وظف الصورة هذه ويف. إال ليس اإلنسان لعقم نتيجة األرض أصاب العقم فهذا إليوت،

 املوت غّيبه غائب، جسد على داللة الكف ظهور احلذف، خالل من حتقق الذي النزياحا بالغة

   .النجاة إىل زحفا املقاوم اجلسد من جزء آخر لتكون عطشا،
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 لسقيها، مياه عن ويبحث أرضه على باحلزن املتلقي يشعر واجلفاف القحط هذا خضم ويف

  .جديدة صورة له لتظهر األمان بر إىل خالهلا من يعرب لعله نصيحة نافذة على النقر فيحاول

  :نصيحة صورة .3

 مع األطراف املرتامية الصحراء يف نفسه املتلقي جيد نصيحة رابط على النقر ومبجرد  

 آخر مكان حنو ةطلليّ  رحلة وكأ�ا ما، قافلة البقعة هذه من مر قد وكأنه السري، آلثار خطوات

  -:التالية الصورة خالل من يتضح ما وهذا خمصب،

  
  1نصيحة صورة: 9الشكل

إن العراق يف غالبه أرض صحراوية، لذلك اختار الشاعر هذه الصورة اليت فرضتها عليه   

حتديد وتوسيع أفق رؤاها، ومنحها قوة شعرية يستعني �ا الشاعر  ''البيئة كو�ا تلعب دورا مهما يف

 وقحطه، وطنه جفاف حول بوحه الشاعر يكمل رةالصو  هذه خالل ومن، 30''يف تشكيل معناه

 تستدعي واليت لونيا احملايدة الصورة هذه تؤكده ما وهذا '' والنماء اخلصب عن البحث وضرورة

 ما كل مع بالذاكرة لعودةل دعوة ،هي 31''أرحب مكان حنو والسعي املكان هذا مغادرة ضرورة

 ونصرة لألمن طلبا الصحراء عرب طريقها القوافل أوىل شقت حيث حضاري، ديين، إرث من حتمله

 أبناء إىل الشاعر قدمها نصيحة هذه القلوب، يُدمي مشهد يف واخلّالن األهل وراؤها تاركة للحق،

 تنسي اليت املسؤولية هذه الوطن، جتاه باملسؤولية الشعور من نوع هي اهلجرة أن حيث وطنه،

 بالنصر حمملة أخرى مرة لتعود واخلّالن، ألحبةا عن النأي ومرارة ومشقا�ا، اهلجرة آالم املهاجر

    .منها العرب استخالص ضرورة إىل فدعا الكرمية، واحلياة

 وجد ألنه النصر، يلقى سوف املواطن �ا عمل ما إذ األمل، أعادت النصيحة هذه  

 نم املزيد يف فريغب، النفسي االرتياح من نوعا املتلقي يتلقى هنا. واحلياة األمل باب مفتاح

  .املوالية النصيحة ملعرفة متشوق وهو]  أخرى نصيحة يف ترغب هل[  على املؤشر فيضع النصائح

  :أخرى نصيحة في ترغب هل صورة .4
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  رابط يف رؤيتها سبق اليت وهي - الشاشة كل تغطي خضراء خلفية تظهر الرابط على النقر مبجرد

  -:التالية الصورة يف موضح هو اكم الكريستالية القوارير صورة تربز الشاشة وسط ويف -1 منت

  
  أخرى نصيحة يف ترغب هل صورة: 10الشكل

 الصورة هذه، 32''التجريبية املدرسة أعمال من تصويري عمل من مأخوذة'' صورة وهي  

 ذابلتان، مفتوحتان كبريتان عينان عنقها أعلى يف يتوسط كريستالية قارورات عن عبارة هي

 البأس وّلد الذي العطش مبدأ تكرس الصورة هذه قليال، مفتوح فم خلف البؤبؤين، فةخمتل

   .الظاهر

 وتداخل ما، نوعا داكنة خطوط فيها متناغمة لونية مساحات ذات هي الصورة هذه   

 على تدل واخليل اللوحة، أعلى يف خيل رأس صورة لنا تربز كما املختلفة، واألحجام األلوان

  .والكرامة اخلري عن تعرب كما الغابر، ا�د زمن إىل وتوقه والصمود األصيل منالز  إىل العودة

  )2(الهامش صورة .5

  -:التالية الصورة تظهر عليه النقر ومبجرد هامش رابط سوى للمتلقي يتبق مل

  
  2اهلامش صورة: 11الشكل

 ذابلتان وعينان اليابس، والورق شجرال أغصان فيها تتناثر حيث قاسية، رهيبة صورة هي  

 خلفية وراء هذا تلقاه، الذي والعذاب املشاق بعد تالشى آدمي جسد من تبقى ما آخر وكأ�ما

 الضعف إىل يرمز '' األصفر فاللون) والربتقايل واألصفر األمحر(  النارية األلوان عليها تطغى

 وعـــــدم التهور على يدل''  فاتح لون فهو هنا الــــــموظف األمحر اللون أما،  33'' واملرض والذبول
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 وهو بينهما، وسطية حالة على يدل واألمحر األصفر بني فهو الربتقايل اللون أما،  34''النضج

 وحكمة ذكية قوة رمز وهو بالزهر ويوحي احلذر، عن للتعبري إليه ويلجئ بعيد من يُرى الذي اللون

 حقيقة نار هي النارية األلوان هذه وكأن اخلطر، عن تعرب يةالنار  األلوان فإن وبالعموم  إهلي وحب

 بالدهشة مقيد جامد واإلنسان حطامها، أثار سوى ختلف ومل املتبقية البقايا مجيع لتلتهم جاءت

   .ساكنا حيرك وال

 سيعود هل غد؟ مشس ستشرق هل يتساؤل وهو وطنه سرية وخيتم الشاعر بوح ينتهي هنا إىل

  .واملأساة واخلراب النكبة سرية بدل جديدة حياة يف أمل سرية ويكتب الربيع؟

  :والنهاية البداية صورة  .د 

 جعل حاد بذكاء واستطاع لتبارحيه صور توظيف يف احلدود أبعد إىل موفقا كان الشاعر إن    

   35:موظف هو كما  النهاية، لصورة مقابلة البداية صورة

 آدميا والثاين حجريا األول كون يف الفرق مع رأسا احتضن املشهدين كال.  

 على وثباته املؤشر مرور مبجرد واختفاءه النص ظهور آلية اعتمد املشهدين كال 

  .الستائر بإزالة نصوص من خلفها عما تكشف اليت النوافذ مبثابة كانت اليت الكلمات

 أن فيمكن األخري املشهد يف العيون أما األمل شدة من احلجري الرأس يف مغمضة العيون 

  :قراءتني هلا تتصور

  .وحسرة أمل من بالدوائر احملاصر به مر وما الذات فجيعة على لتشهد مفتوحة أ�ا 

 بالد يف املوت أكثر وما ميت يف تستغرب ال حالة وهذه يغمضها من انتظار متارس أ�ا 

   .الشاعر

  :خاتمة

 ما وهذا. الفين التصميم عمليات خالل من نفوذها متارس لتفاعليةا الصورة باتت لقد  

 عباس مشتاق'' الشاعر لقصيدة التفاعلي البناء يف بصريال احلضور خالل من واضحا كان

 الصورة إليراد البصرية التكتيكات تنوعت حبيث ،)أزرق بعضها لسرية رقمية تباريح(''معن

 يف فعاال شريكا الصورة لتصبح احلروف، وحىت والكلمات اخللفيات ألوان يف عديدة بتنويعات

 حىت أو منها املشهورة سواء الصور، نوعية اختيار نأ إذ للنص، الداليل/ فاعليالت البناء

 تلقي واقع منى ما هذا بالرمزية، الصارخة الداللة وتدعيم بلورة يف كبري بشكل أسهم الفوتوغرافية
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 للشعر، املتكامل الفهم يف والعقل والسمع البصر اكرت اش على يعمل الذي مؤخرا املعاصر الشعر

 من القراءة فتأرجحت الصورة ولغة الكلمة لغة بني مازجت مرئية قصيدة اليوم قصيدة لتغدو

 جتسيده يف معن عباس مشتاق الشاعر أبدع ما وهذا الصورة، إىل النص ومن النص، إىل الصورة

  .الرقمية تبارحيه خالل من

 لإلبداع ديةالتقلي الوسائط عن التخلي مد يف سائرال دباأل مبستقبل التنبؤ ميكننا يومال  

ويزيد  .اإلبداع ركب مسايرة تأىب اليت املبدعة األقليةستغدو منحصرة فقط لدى  اليت األخرية هذه

 اإلنسان طاقة علىتستحوذ اليت  ديدةاجل لغةو ال البصرية، الفنون جوهركو�ا  الصورةب االهتمام

 ومن  أوضح، تبدالال رؤاه وعمقت أرحب، آفاق على خياله وفتحت عقله فاعتقلت البصرية،

 اعتباطية، اختياراته تكن فلم فذة، بطريقة مدونته يف هافوظّ  أنه معن عباس مشتاق الشاعر عبقرية

 ذلك ألنمن الصور  صورة حذفإذ ال ميكن  الشعرية، للنصوص منها بد ال إضاءة كانت بل

  .الوقت نفس يف وأساسيا موازيا نصاأل�ا  واختالله، املعىن زعزعة إىل سيؤدي

 و بالعراق، حلق الذي الدمار عن يعرب رقمية تباريح صور ألبومميكننا القول أن  عليهو    

 تدرجات خالل ومن يندمل، لن جبرح ا�هول، حنو هجرته و بشعبها أملت اليت اجلراحو  واآلالم

 نمتك صور هي مشرق، بغد احللم عامل اهلدوء، لعامل اخلانق القامت  املأساة عامل من ينقلنا األلوان

 أ�ا لنحس حىت فيها أساسية بنية لتغدو تبارحيها يف ومزجها األصل، سياقها من عزهلا من مشتاق

 احلياة غزت كو�ا الصورة بزمن الزمن هذا نصف األخري ويف. للتباريح لتكون فقط وصورت رمست

  .تيازمب العوملة مسة إ�ا وأزمنة أمكنة

الصورة واألدب من اقتحام جمال  من هنا نفتح جماال حبثيا جديدا عن مدى مقدرة  

رام ـــــــــة اهلولوجـــــــــــوكذا تقني) Augmented Reality Technology( تكنولوجيا الواقع املعزز 

) Hologram (، واالستفادة من تقنياته اليت تبدو أقرب إىل احلقيقة ودجمها يف العامل اإلبداعي

يف جمموعته التكنو رقمية  معن مشتاق عباسالعراقي الشاعر أمثال   وقد بدأ املبدعون . األديب

( ة املزدوّجة روايالمن خالل  محمد ناصف وني ريهام حسواملصريني  )سنّ مُ  عُ جَ وَ ( اجلديدة

إىل أي مدى ميكن : وعليه نطرح اإلشكاالت التالية. يف تبين ذلك ذات تقنية اهلولوجرام،) احرَّ البَـ 

؟ الوكيف ميكن له أن يبدو مستقب ؟،قع املعزز واهلولوجرامخالل تقنية الوامن يتطور لألدب أن 
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ميكن للصورة أن تتعدى جماهلا البصري إىل استثارة احلواس األخرى كاللمس مثال؟ وهل  هلوعليه 

  .العرب يف هكذا جتربة؟ ونح املبدعينج

  
  

 :هوامش

                                                           
1
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  . 24، ص )م2005(
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  http://almothaqaf.com/index.php/qaday2015/895720html  :الرابط
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  36 -34م ن، ص .  4
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تكون عادة باللون األزرق  ة متحركة، وذلك باستخدام وصالت وروابطكيرافيغالصوت، نصوص كتابية، وأشكال 
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  .أخرى ملأساة صورة مبدعها عند متثل واليت) الصراعي الدراماتيكي
، مطبعة )الوالدة وتغري الوسيط(األدب التفاعلي الرقمي : عباس حممد حافظ و الشمري فليح إياد الباوي_  13

  .64، ص )2011(، 1، ط)العراق/ بغداد( اليمامة، 
  .147، ص)1997(، 1، ط)مصر/القاهرة( ، اللغة واللون، عامل الكتب: أمحد خمتار عمر_  14
  .ن ، صم ن_  15
/ بغداد( ، دار الفراهيدي، )يف السياق التفاعلي لتباريح رقمية( جدلية الصورة اإللكرتونية : ياسر املنجمي_  16

  .70، ص)2010(، 1، ط)العراق
، )2010(، 1، ط)لبنان/ بريوت(مقدمة يف النقد الثقايف التفاعلي، كتاب ناشرون، : محد أجمد التميمي - 17

  .331ص
( ، مطبعة الزوراء، )مراجعة مشروع تفاعلي لتأمني ذاكرة مجعية(من اخلطية إىل التشعب: حممد سالم البناي_  18

  .223. 222، ص)2009(، 1، ط)بغداد، العراق
  186اللغة واللون، ص: أمحد خمتار عمر_  19
  .ن، ص م ن _  20
  73، ص)رقمية لتباريح التفاعلي السياق يف(  رتونيةاإللك الصورة جدلية: ياسر املنجمي_  21
  .184ص واللون، اللغة: أمحد عمر خمتار _  22



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  755 - 734: ص 

 

755 

  University of Tamanghasset Algeria                                                   اجلزائر  -تامنغست جامعة

 
  .184، ص م ن _  23
  .183ص ،م ن  _ 24
  .ن  ص ،م ن  _ 25
  .158ص ،م ن  _ 26
  .148ص ،م ن  _ 27
  .ن، ص م ن_   28
/ بغداد( الزوراء، مطبعة ،) تعالقال/ ا�ال/ التفاعل(  الشعرية الرقمية املدونة: الغين عبد حسن األسدي _ 29

  .80ص ،)2009( ،1ط ،)العراق
، دار مجدوالي )شكیل المعنى الشعريتبحث إجرائي في (  اللون لعبة سیمیائیة: جواد فاتن عبد الجبار -  30

  43، ص )2009( ،1، ط)عمان( للنشر والتوزیع،
  .109ص ،)رقمية لتباريح ليالتفاع السياق يف(  اإللكرتونية الصورة جدلية: املنجمي ياسر _ 31
  113ص م ن،  _  32
  .214 ص واللون، اللغة: عمر خمتار أمحد -  33
  . 229ص، م ن -  34
، كتاب ناشرون، )دراسة يف األدب التفاعلي الرقمي( عصر الوسيط أجبدية األيقونة: عادل نذير: ينظر_ 35

  171، ص )2010( ، 1، ط)لبنان/ بريوت(

  


