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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:
أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 



أسبوعان من تاريخ التسّلم.
ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 

عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.
أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

إرسال  إستامرة  ملئ  خالل  من   alameed.alkafeel.net

التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو  البحوث.. 
الكفيل  جممع   /  احلسني /حي  املقدسة  /كربالء  العراق 

الثقايف.









كلمة العدد

اخلطوة الثانية للشمعة الثالثة

حينام توقد شمعتك الثالثة، يعني أّنك تقّدمت يف مسرية عمرك؛ 
النجاح  نحو  خطواتك  من  جتعل  مضافة،  مسؤوليات  أمامك  لتبدو 
أكثر حذرًا؛ ألّن ما حتّققه يف املسافات األوىل من االنطالق، يضعك 
ُقبالة ثقلني: ثقل املحافظة عىل ما سبق، وثقل جتاوزه لتحقيق ما هو 
)من   : املؤمنني  أمري  البلغاء  سيد  حكمة  عىل  تأسيسًا  أفضل، 

تساوى يوماه فهو مغبون(.

يف  الثانية  اخلطوة  أّنه  أوهلا:  أمور؛  جمموعة  العارش  العدد  يؤرش 
مسرية السنة الثالثة من عمر املجلة، وثانيها: أّنه ضّم ملفًا يعاين سرية 
فعل ثقايّف مهم يف املسرية الثقافية للعتبة العباسية املقدسة؛ ذلك هو 
العباس  الفضل  أيب  بحق  العمودي  للشعر  العاملية  اجلود  )مسابقة 
( وثالثها نتاج العقول األكاديمية التي احتضن هذا العدد بعضًا 

منها.

فأّما األمر األول، فقد ذكرنا يف مستهل هذه املقدمة عظم ما يلقيه 
من ثقل عىل عاتق هيأيت املجلة؛ للمحافظة عىل ماكان، و االرتقاء فيام 

هو كائن و ما سيكون.



و أما األمر الثاين، فهو عني عىل عني؛ ألن انعدام املراقبة ألفعال 
التنافس، وال سيام اإلبداعية منها، حيّول الفعل من فعل حركي متناٍم، 
إىل حدث سكوين رتيب؛ لذا استقبلت املجلة كتابات باحثني أرّشوا 

مواطن الفعل الثقايف يف املسابقة بَنَفس حضاري حيادي.

وأما األمر الثالث؛ ففيه صوت ذو عمق أول، كّنا قد صدحنا به 
وما زلنا، مفاده: أّن املجلة مستمرة بام تكتبون، وحّلتها هبية بأقالمكم.

أّن  هو:  ذلك  حتقيقه؛  قطاف  عىل  قاربنا  بوعد  نختم  أن  ولنا 
 :Impact Factor املجلة ستتحول إىل جمّلة عاملية رصينة عىل غرار الـ
عامل التأثري الدويل؛ لتحّقق لكّتاهبا و باحثيها ودارسيها أهبى مالمح 

االرتقاء، كلام استطعنا إىل ذلك سبيال.
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ملخص البحث

باالستناد  األدبية،  امتدادًا لكثري من األجناس واألنواع  التفاعيل   يعد األدب 
إىل الصيغة غري املكتملة، ذات األفق التجريبي، يف املستوى الشكيل واملضموين. إذ 
يشتغل هذا األدب اجلديد عىل معطيات تكنولوجية متمثلة يف تأثيث النسق املتضمن 
صيغ التواصل والقراءة بوساطة األجهزة الرقمية. االمر الذي أحدث حتواًل كبريًا 
يف وحدات التواصل اإلبداعي )املنتج والنص والتلقي(. والسيام عند اآلخر الغريب 
ومنها  كافة  املجاالت  يف  املعطيات  تلك  من  اإلفادة  يف  كبرية  أشواطًا  قطع  الذي 

املجال التداويل للفكر والثقافة واألدب .

وعىل الرغم من السلبيات التي حلقت هبذا النسق اال اهنا أسست رصحًا من 
وعوائق  املسافات  ختتزل  التي  الرقمية  الثورة  عرب  املتلقي  مع  والتواصل  املثاقفة 
واحلدود  كالقيود  الورقية،  الكتابة  عامل  يف  مهيمنة  كانت  التي  األخرى  القنوات 

والضوابط التي تفرضها دور الرقابة لكل ما يكتب وينرش 
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Abstract

The responsive literature is considered as a shadow to many a 
genre; for it never yields to complete procedures, experiments, in 
terms of form and content. Such a literature makes use of digital 
means to keep pace with edification that creates a kind of innova-
tive communication between product, text and perception. Though 
having certain obstacles, such a trend erects culture to communi-
cate with readership via a digital revolution that flouts distance and 
channel conditions delimiting the paper world; provisos, scope and 
rules of supervision boards determined in the acts of writing and 
publishing.
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مدخل نظري

جتريبية النص التفاعيل

التفاعيل  األدب  كيان  يتأسس  األدبية،  واألنواع  األجناس  من  لكثري  امتدادًا 
الشكيل  املستوى  التجريبي،يف  األفق  ذات  املكتملة،  غري  الصيغة  إىل  باالستناد 
واملضموين. إذ يشتغل هذا األدب اجلديد عىل معطيات تكنولوجية متمثلة يف تأثيث 
النسق املتضمن صيغ التواصل والقراءة بوساطة األجهزة الرقمية. مما أحدث حتواًل 
كبريًا يف وحدات التواصل اإلبداعي )املنتج والنص والتلقي(. والسيام عند اآلخر 
كافة  املجاالت  يف  املعطيات  تلك  من  اإلفادة  يف  كبرية  أشواطًا  قطع  الذي  الغريب 

ومنها املجال التداويل للفكر والثقافة واألدب. 

من  رصحًا  أسس  لكّنه  النسق،  هبذا  حلقت  التي  السلبيات  من  الرغم  وعىل 
وعوائق  املسافات  ختتزل  التي  الرقمية  الثورة  عرب  املتلقي  مع  والتواصل  املثاقفة 
واحلدود  كالقيود  الورقية،  الكتابة  عامل  يف  مهيمنة  كانت  التي  األخرى  القنوات 

والضوابط التي تفرضها دور الرقابة لكل ما يكتب وينرش.

إن هذا التثوير التجريبي،امللفع بمجسات املجهول، وافتضاض قالع الكينونة 
األدبية،  الساحة  عىل  طرأ  الذي  العريب،  واألديب  والثقايف  الفكري  املتن  يف  الثابتة 
وإن كان جزئيًا،مل يكتس ِبلون أو تيار أو مذهب أديب إذ كان غضًا طريًا يقتات عىل 
التجريب، لكنه استطاع ترسيم كينونته اخلاصة واملستقلة املنبثقة عن النسق الفكري 
عباس  مشتاق  التفاعيل  الرقمي  الشاعر  جتربة  يف  العريب.والسيام  واألديب  والثقايف 
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معن البكر املتمثلة بمجموعته )تباريح رقمية لسرية بعضها أزرق( إذ اجرتح فيها 
من  الرمزي  الثابت  ذلك  حتريك  يف  ليسهم  اللفظي،  الرمز  من  جديدة  صياغات 

خالل خلق التفاوت بينهام.وهذا ما نعمد إىل بيانه الحقًا من خالل هذا البحث.

املعرفة  التحول يف حتصيل  العريب بفعل  التجريبي الذي اجتاح املشهد  املدِّ  إن 
والتواصل؛ أدى إىل ظهور مدٍّ آخر عىل مستوى اإلبداع األديب اإلنساين، ويؤكدالشاعر 
التجريبي( معاداًل سلوكيًا  مشتاق عباس معن هذه احلقيقة بقوله: »ما دام )النسغ 
يف حياتنا الظاهرة، يعمل حيث إهيام الثبوت يف تعامالتنا، تبقى نسب التفاوت يف 
املنتجة  العالمة  نحّول  أن  استطعنا  إذا  خاصًة  متصاعدة  )املتشابه(  الرمزي  الثابت 
من النّص اإلبداعي إىل ثابت بتثويرها داخل )املكتنز الذهني(، وإذابتها يف التداول 
ويساعد هذا األمر إذا علمنا أن التواصل صناعة اجتامعية يتعاقد عليها أفراد البيئة 
عىل  املحيل  غري  املجّرد  اخللق  أو  الواقع،  مع  باملشاكلة  ذلك  أكان  سواء  الواحدة، 
مادة يف العامل احليّس، وإذا علمنا - أيضًا – أن هناك )مقاصد عليا( مشرتكة يمكن 

استثامرها يف عملية )التثوير – التثبيت( داخل منظومة التواصل اإلنساين«)1(.

املبدع  التجريب عند  املقتطعة من سياقها يظهر جليًا مفهوم  املقولة  ومن هذه 
ما  التحول  عىل  تبعث  جديدة  بإنتاجية  يفي  ال  الرمزي  الثابت  تثوير  إن  إذ  نفسه، 
كيان  إىل  التثوير  من  املنتجة  العالمة  تلك  حتويل  هي  جديدة  أخرى  بمرحلة  متر  مل 
ثابت بتثويرها داخل املكتنز الذهني. وبذا ستظهر لنا كيفية اعتامد الشاعر عىل البناء 
النسقي الدائري املتجاور ليؤكد عن قصد أو غري قصد حتويل بعض العالمات من 

احلركية الرمزية إىل ثابت مركوز يف الذهن، وسنبني ذلك من خالل املخطط اآليت:

العالمة الرمزية الثابتة                تثوير                 ثابت يف الذهن اجلمعي
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العالمة الرمزية الثابتة تثوير ثابت يف الذهن اجلمعي

الظاهرة،  أو  املضمرة  التساؤالت  من  كثريًا  تثري  ذاهتا،  بحّد  تثوير  )كلمة(  إن 
فهي تنطوي عىل سمة خاصة من التجريب غري املسبق، وتنطوي عىل إرهاصات؛ 
بغية الوصول إىل خلق نوع من التحول يف التصورات واملفاهيم القارة، واستبدال ما 
هو غري قار وجعله قارًا هبا. وسنبني ذلك فيام يأيت من مباحث تتناول قصيدة الشاعر 

من أجل تقريب املفاهيم النظرية من مصاديقها.

حركية االشرتاك احليس

التفاعلية، اجلوهر الذي ال يمكن  الرقمية  القصيدة  يمثل االشرتاك احليس يف 
احلياد عنه، فام عادت األشياء منفردة والسيام فيام خيص اإلنتاج اإلبداعي الرقمي 
وتلقيه، فالقصيدة تتحول إىل مشهد مرسحي امتدادي للحياة الواقعية، كام عرب عنها 
من  اهلدف  عن  متسائلة  البقاعي  مرح  العربية  الباحثة  معه  أجرته  حوار  يف  كاندل 
كتابة ما دعي يف البدء بـ )النص عىل الشبكة( Hypertext، فقال: مها أمران: األول 
يتعلق باإلضافات والتحسينات التقنية التي يمكن أن تعّزز من بنية النص وحُتِيله إىل 
مشهد برصي ديناميكي مرسحي األداء واهليئة، وهذا ما ال توفره الكتابة عىل الورق 

بالطبع.

يستطيع قارئ قصيديت الرقمية -والكالم لكاندل- متابعة هذا التلّون املشهدي 
بني مؤرش احلركة، وتقنية املوسيقى، ومتايل الكلامت حتى الثاملة عىل نحو يتمكن 
أخٍذ  وجزر،  مد  الشاشة وحتوم حومتها يف  َتنُبت وُتيضء عىل  الكلامت  متابعة  من 
منذ  احلياة  مشهد  تؤّدي  وكأهنا  البعض  بعضها  إىل  متهالكة  تتساقط  أن  قبيل  ورّد، 
الَقَدري  تداعيه  املتحول، حتى حلظة  النص  ببناء جسم  مرورا  الكالم،  أول  والدة 
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ال  والذهنية  البرصية  واإلثارة  املتعة  من  طقس  يف  كٌل  املشهد،  عمق  يف  هناياته  إىل 
للكشف  العرب  النقاد  من  كثريا  دعت  املميزة  اخلصيصة  تلك  إن  يضاهيان)2(. 
عنها وتوجيهها وجهة اصطالحية تنسجم، مع افرازات القصيدة العربية اخلاصة، 
والسيام جمموعة الشاعر مشتاق عباس معن )تباريح رقمية لسرية بعضها أزرق( إذ 
وسمها األستاذ عبد املنعم جبار بـ )قصيدة احلواس( ويعني هبا أن »القصيدة الرقمية 
للشعر  املصاحب  فالصوت  هبا؛  تقوم  مقومات  هلا جمموعة  لوحدها؛ ألن  تقوم  ال 
أو املوسيقى مثاًل هي ليست أحلانًا، بل أهنا قصائد أخرى تتناغم موسيقاها مع ال 

شعورنا حني نقرأ القصيدة التفاعلية وكذلك األشكال«)3(.

– يف األدب  كام أن للصياغة الشعرية واختيار األلفاظ يف سبكها أمهية كبرية 
التفاعيل - ال تغني عنها املؤثرات األخرى، ومن هنا يكون الختيار اللفظة حضور 
الفت ومؤكد يف هذا السياق، فهي »وإن اقرتنت بعنارص أخرى كالصورة والصوت 
وغريمها، جيب أن تكون ذات تأثري قوي، وأال حتتاج إىل دعم بقية العنارص هلا، ألن 

العنارص األخرى ال حترض لدعم الكلمة، إنام إلثرائها وإضافة معان أخرى هلا«)4(.

وترى األديبة هبيجه أدلبي إىل أن سمة التفاعل إنام هي سمة الوجود احلقيقي 
وهي  وجودها  يف  لتستمر  احلية  الكائنات  كل  عىل  تنسحب  سمة  هي  بل  للكائن، 
ترى أن التفاعل يتشكل يف فضائني: فضاء النص الذايت وفضاء النص املوضوعي، 
ففي الفضاء الذايت أو الداخيل تتفاعل اللغة يف أساليبها املختلفة عىل مستوى اللفظة 

والصورة والرؤية والتعلق النيص... الخ. 

يأخذ  إنام  التفاعل  القارئ وهذا  النص مع  فيتفاعل  الفضاء املوضوعي  أما يف 
مداه من خالل التفاعل الذايت للنص، فكلام كان التفاعل منسجام بعنارصه، كانت 

استجابة القارئ واملتلقي أكثر فاعلية وأكثر تفاعال مع معطياته)5(.
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إن ما أشار إليه النقاد سلفًا يندرج حتت عنونة التجريب الوصفي هبدف تأسيس 
نظرية نقدية جديدة تنسجم مع هذا النوع األديب اجلديد، الذي قد يصار إىل تسميته 
اإلصطالحية املغايرة بوصفه جنسًا أدبيًا مستقاًل بذاته ألنه حياكي فضاًء جديدًا من 
الفعل اإلبداعي. وأرى أن هذا النوع األديب اجلديد املوسوم بالتفاعيل قد يؤول إىل 
الصريورة اإلجناسية، فيام إذا توافر عىل الظروف املوضوعية )الشكلية والتعبريية(، 
يف ترسيم حدوده اخلاصة، وكرس قيوده التي تسحبه إىل اإلجناسية املعروفة. ليشكل 
جنسًا أدبيًا جديدًا ومستقاًل، ينطوي عىل تداخل مجيع األجناس، وحيتفظ - يف الوقت 
نفسه - بطبيعته اإلجناسية اخلاصة، من خالل تطويره خلصيصته التكنولوجية التي 

تسهم إىل حّد بعيد يف رفد انسالخه عن هيمنة األجناس األخرى. 

ِلع عىل جتربة الشاعر مشتاق عباس معن التفاعلية، سوف يلحظ اكتناز  إنَّ امُلطَّ
إذ  اإلدراكية،  احلواس  فيها  تشرتك  التي  املستلزمات  من  بكثري  القصيدة  يف  البناء 
أو  مسموعة،  مرئية،أو  حياتية  معادالت  ثمة  هناك  أن  وهلة  ألول  القارئ  تشعر 
للكون  معادلة  الصغري يف وسائط  الكوين  العامل  بناء هذا  مقروءة سوف تشرتك يف 

الذي نعيشه، بل إن العنارص بمجملها تشرتك يف خلق املناخ اإلمتدادي للحياة.

إنَّ االستشهاد التطبيقي الذي سأعتمده بغية توضيح هذه الظاهرة، لن يكون 
التمثيل  عىل  سأعتمد  ولذا  الدراسات،  أغلب  يف  اجلاري  هو  كام  تراتبي  نحو  عىل 
االنتقائي للوصول إىل اهلدف. ولعل خري ما نشري إليه يف هذا الصدد هي املتن التايل 
ضلوع  فوق  اضغط  األول  باملستطيل  املتمثلة  الفوقية  األيقونة  عىل  الضغط  لفقرة 
التي اشرتكت يف خلقها  البوح، إذ حتيلنا تلك األيقونة إىل املتن الشعري للقصيدة 
عدة عنارص برصية وسمعية )موسيقية( ولفظية )حرفية / إيقاعية(. وكانت تلك 

العنارص منسجمة إىل درجة عدم استطاعة املتلقي من فصلها آنيًا. 
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إن تلك العنارص تشرتك يف حركتها البنائية بدءًا من الرشيط اإلعالين املعنون 
بكلامت  ومرورًا  )اإلخباري(،  اإلعالمي  اليومي  من  املأخوذة  )عاجل(  بكلمة 
أيضًا،  حزينة  جنائزية  موسيقى  رفدته  الذي  اجلنائزي  احلزين  وإيقاعها  القصيدة 
وانتهاًء بلوحة ساعات سلفادور دايل املائعة التي تتأبط أيقونتي )رجوع( و)حاشية(.

إن استغالل الشاعر آللية الرشيط اإلعالمي املتعلق باخلرب اليومي املرعب بنقله 
إىل  يشري  أوسطي،  الرشق  عاملنا  األعم، والسيام يف  األغلب  الدموية عىل  لألخبار 
نزعة االنتقال من الواقع املعاش إىل الواقع االفرتايض، ولكن ملاذا عمد الشاعر إىل 
جعل الرشيط املتحرك بحركة املوسيقى اجلنائزية فوقيًا؟ أي بمعنى أن يعتيل فوقية 
النص، يف حني أن املألوف لدى عني املتلقي هو أن يكون الـ )الرشيط اإلخباري( 
عند أسفل الشاشة التلفزيونية؟ إن الذي دعا الشاعر إىل تلك الصياغة هو الرغبة 
يف امتالك صهوة النص وحتويلها بام ينسجم مع منحاه التثويري كام ارشنا سلفًا هذا 
من جهة، ومن جهة أخرى أهنا دعوى جديدة للمتلقي التفاعيل، ألن يربز إمكاناته 
اإلبداعية يف عملية املشاركة يف إنتاج النص أو تذييله، وتوجيهه الوجهة التفاعلية 

التي جتعل من جممل ذلك عملية اجيابية هدفها إنتاج نص جديد قابل للتثوير.

عاجل:... باجتاه خميف... تأخذين خطويت... فهي تعرف أرسَاَر كّل املخاطر... 
لكنَّها تشتهي أْن تقامر يف لوعتي دائاًم...

إن حاسة البرص مل تقترص عىل حركة احلرف بائتالفه مع احلروف األخرى،وإنام 
جتلت البنية النسقية، يف املقابلة اجلدلية بني عبارات الرشيط املتحرك مع املتن، كام هو 
احلال يف املقابلة النسقية بني مستهل الرشيط، ومستهل املتن، املتمثل بقوله »باجتاه 
الشاعر،  عامل  يلف  عتيق  مدار  أو  خميف،  اجتاه  إما  فهناك  عتيق«  مدار  خميف...يف 
وهناك القدر احلتمي الذي يربك خطوه... لكن ثمة أمران متجانسان أوهلام اخلطو 
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القرسي للذات يف الرشيط اإلخباري، وأخرامها: اخلطو االختياري للذات باندماج 
اجلسد وحركته مع الذات. فالذات حتاول إرضاء مجوح اجلسد الذي يعرف أرسار 

املهالك. فاجلسد يشتهي الوجود بصياغات اللغة احلائرة يف دائرة )الالجدوى(:

وتتضح هذه املسألة يف قول الشاعر:
... هفهفات املسري التي بذرهتا خطاي

فوق ذاك الطريق العتيق
يف مداري العتيق..

.. كلام ابرصتني خطاي
أربكتها الدروب التي باركت كل خطو

سواي..!
فتشت خطويت عن طريق جديد 
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يف مدار جديد
حيتوي هفهفات املسري التي ضيعتها الدروب

يف مساء غريب
عانقت خطويت خرص درب جديد

غري ان الطريق الذي باركته خطاي
لفني من جديد

نحو ذاك الطريق العتيق..؟!

ذات  كينونة  لتشكل  احلواس  تتامهى  اليأس،  بمتاهات  اخلائر  الطقس  هذا  يف 
حلمة واحدة فـ )الكورس( اجلنائزي هبديه الصويت اهلادئ املهيب يشري إىل اللوازم 
الداللية التي ينبض هبا احلرف والصورة )ساعات سلفادور دايل املائعة(، إهنا صورة 

متجانسة بإيقاعها البرصي والسمعي، والتخيييل )الشعري(.

وقد أشار الشاعر منعم األزرق يف قراءة حتليلية عن جمموعة )تباريح رقمية( 
إىل آلية البرت املقصودة التي اعتمدها الشاعر مشتاق عباس معن، للوصول إىل دمج 
لوحة سلفادور دايل التي تعود تأرخييًا إىل سنة 1931م، يف املشهد التفاعيل فـ »نحن 
بتقطيعها  الشاعر  قام  حيث  فقط،  دايل  لوحة  من  األيرس  للنصف  صورة  أمام  هنا 
هبا  احتفظ  التي  املشهد  عنارص  مع  بالرضورة  يتناغم  منها  أسايس  جزء  وإسقاط 
النظر  إجالة  بمتعة  يشعرنا  الباقي  اجلزء  يسم  الذي  االمتالء  وأن  سيام  ال  الشاعر، 
غري  له  أفق  ال  بحر  إىل  املؤدي  الفضاء  يف  الواسع  االمتداد  ذي  املبتور،  القسم  يف 
الغروب األبدي«)6(. وقد حاول الشاعر منعم األزرق استدعاء اجلزء املحذوف من 
اللوحة بغية الوقوف عىل درجة انسجام اجلزء اآلخر مع مكونات النص التفاعيل 
اللوحة  اسم  إىل  أيضًا  وأشار  املتعدد(،  )الوسائط  بـ  عليه  يطلق  ما  أو  األخرى، 
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األصيل وهو )إرصار الذاكرة(،أو عنادها عىل الرغم من اخليبة، وهي لوحة رسيالية 
)يشء  من  أكثر  إىل  لالنتامء  القابلة  األشكال  بغموض  تنضح  ألهنا  استدعاؤها  تم 
الساعة وجناح احلاممة ووجه اإلنسان...(! اختيار  ميت( واحد )املعدن والثوب، 
إىل  الطبيعة(  )حماكاة  تتجاوز  تشكيلية  ومهارات  عالية  حرفية  يستلزم  كهذا  فني 
)مباعدهتا(: ال يشء يقنعنا أن ما هو منشور عىل حبل الغسيل ليس ساعة معدنية.)7(

إن املشهد الرسيايل يف هذه اللوحة، يشري إىل خذالن الصورة الواقعية وتراجعها 
الشاعر. وجود  يلف  الذي  اإلنساين  الوجع  عمق  عن  التعبري  يف  والداليل  اجلاميل 
الكشف،  يف  واملغامرة  التجريب  بروح  مفعم  اللوحة  هذه  استدعاء  عىل  فلجوؤه 
واالنغامس بتفاصيل املشرتكات احلسية التي تثري عند املتلقي تواصاًل تفاعليًا قوامه 
البنية احلركية التي تشتغل عىل نحو متواٍز بني املنتج واملتلقي. إهنا تفيض إىل أن املتلقي 
يتامهى مع حركية النص وروابطه ومن املمكن أن تدرج قضية احلواس يف ضمنها إن 

املتلقي يف حلظة التلقي سيكون جزءًا من حركية النص.
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موقع النص يف سياقه اخلارجي، و حركية الدوائر املتجاورة

عىل الرغم مما درج يف األوساط األدبية الرقمية )التفاعلية(، من تقديم لصيغة 
وجود  يعدم  ال  عليه،  املطلقة  التفاعلية  السمة  وإسباغ  التشعبي،  الشعري  النص 
منحى جتريبي منافس وساٍع إىل رسم كينونته املستقلة وبصمته املميزة كام هي احلال 
بالدوائر  املتمثلة  اجلديدة  البنية  ذات  التفاعلية،  عباس  مشتاق  الشاعر  جمموعة  يف 
املفرط  التشعب  البنية عن  تلك  تنفلت  إذ  إىل بعض،  التي يفيض بعضها  املتجاورة 
الذي قد يصيب النص التشعبي إىل حد الرتهل، وينسحب القول هذا عىل النص 

)املتاهة( أيضًا كام يعرب عنه الشعراء التفاعليني الغربيني.

أن  معن  عباس  مشتاق  الشاعر  آثر  وهو:  جداًل  املطروح  السؤال  يبقى  لكن 
لدن شعراء غربيني  املنتجة سلفًا من  التفاعلية  النصوص  يدخل يف خضم هذه  ال 
والكرافيك،  ميديا(  )امللتي  بربامج  انغامسًا  األكثر  وتقنياهتا  بصعوبتها،  واملتميزة 

والتقنيات الرقمية األخرى؟

أو أن هناك أسبابًا أخرى متعلقة بالنسق الثقايف واالجتامعي أو غري ذلك حدته 
عىل إتباع نظم جديدة خمتلفة وغري مؤتلفة مع اآلخر إال يف اخلطوط العامة وامللتقيات 

الرئيسة بني أي نص تفاعيل وآخر؟

ومن نافلة القول أن أكثر النصوص صعوبة يف أشكال احلضور االلكرتوين هي 
يف الشعر التشعبي »وهو شكل يستخدم نظام ربط غري خطي ينقل القارىء من دور 
كان  وسواء  وتوجيهه،  النص  عىل  السيطرة  يف  املشارك  الصانع  دور  إىل  املستهلك 
الشعر التشعبي برصيا / صوتيا / حركيا، أو كان نصيا -كلامت فحسب- يقتيض 
هذا الشكل اختاذ قرارات مجالية كثرية، تنأى بالقصيدة عن أن تكون جمموعا متامسكا، 
عنارص  من  ممتدة  تضاريس  هجني،  تداخل  إىل  وحتيلها  بأطرافها،  اإلمساك  يسهل 
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متعددة،  قراءات   / بإمكانات  تعد  متناسبة-  غري  -أو  متناسبة  وأجزاء  ديناميكية، 
وتؤلف استمرارية نصية عرب ما تنسجه ممارسات الكتابة التفاعلية«.)8( ولكن بالقدر 
الذي يكون للنص التشعبي ميزاته الكثرية، هناك سلبيات قد حتيل عملية التواصل 
يف  تغور  فالدالالت  املجدي،  غري  اللهاث  بحالة  أشبه  هي  منتجة  غري  عملية  إىل 

دهاليز النص ومن ثم فاملنحى اجلاميل قد يتبدد يف ثنايا ذلك التشعب املربك.

تلك  لديه  أن  يلحظ  اإلبداعي  معن  عباس  مشتاق  الشاعر  ملرشوع  واملتابع 
النزعة يف االبتكار واالبتعاد عن التقليد املطلق، ما وسعه ذلك، عىل الرغم من أن 
الوهم  يف  سقطت  ربام  باملغامرة  حمفوفة  الشاعر  يرتكها  التي  اجلديدة  البصمة  تلك 
التفاعيل الذي جيعل من الشاعر خارج الرسب.إن النسق الذي اشتغل عليه الشاعر 
معن هو النسق املكبوت اخلارج من رحم املحنة، فهو النسق الذي يأخذ املتلقي يف 
تالفيفه بدءًا من الصورة التي حتكي الوجع والتي استهل هبا الشاعر جمموعته متمثلة 

بصورة التمثال الصارخ عرضًا واملكبوت جوهرًا: كام يف املشهد اآليت:
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عن  عبارة  هو  اإلنساين  التمثال  فم  حول  املشدود  القرسي  احلبل  أن  يالحظ 
دوائر متجاورة من احلبال،ولعل هذا األمر مل يكن بحسبان الشاعر مشتاق عباس 
بتقنيات  نعيشه  الذي  اخلرايف  العرص  حمنة  عن  يعرب  أن  هاجسه  كان  الذي  معن 
افرتاضية تفيد من املعطيات الرقمية، والسيام الصورة الرقمية املستندة إىل أصل غري 
رقمي حقيقي،فضاًل عن املوسيقى التي تفرز مناخًا حزينًا يندغم مع حجم الرسالة 
الرتاجيدية التي حاول الشاعر بثها إىل متلقيه فاختياراته كانت موفقة إىل حد بعيد. 
ولكن البنية احلركية يف مطلع املجموعة بدت شبه منفلته عن بناء الدوائر املتجاورة 
الوجه  لصورة  حماذيًا  عموديًا  خطًا  اختذت  التي  اجلانبية  األيقونات  يف  والسيام 

اإلنساين الذي اعرتاه الوجع والرصاخ وكأن عبارة:

الشاعر  آمل من  أو قطعها، وكنت  يمكن عزهلا،  الصورة ال  لوازم  الزمه من 
تلك  وبني  جمموعته  بناء  عليه  اعتمد  التي  املتجاورة  الدوائر  بداية  بني  يزاوج  أن 
عليه  هي  مما  أوسع  نحو  عىل  استثامرها  املمكن  من  كان  التي  العمودية  األيقونات 
اآلن، من خالل اجرتاح روابط داخلية تشحذها تلك األيقونات التي كانت معربة 
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عن كيان الصورة. وعىل الرغم من كل ذلك فقد أدت الكلمة الظاهرية دورها الكبري 
يف تداعي العبارات والصيغ املعربة عن خصيصة الوجع واملرارة التي أفرزها النص.

ويبدو أن الشاعر أراد أن يبتكر منحى جديدًا ينسجم مع أداة الفعل )أيقنت( 
فلوال هذا الفعل املطلق الذي ال حيتمل النسبية يف حيثياته، الختذ من النص التشعبي 
تلك  عزل  ممتع.لكن  مجايل  نحو  عىل  املرتابطة  الشعرية  الصياغات  لتداعي  مثاًلـ  ـ 
من  تبقى  ما  آخر  باستنزاف  واالكتفاء  املتجاورة  الدوائر  مسارات  عن  األيقونات 
ًا يف  دوال اليقني حدا الشاعر عىل أن يكتفي بإنتاج نص يعتمد عىل حركية املاوس ُأسَّ

املشاركة والتفاعل مع صيغة اليقني التي ال تقبل املحاجة.

هناك تشابه غري ظاهر هلذا األسلوب مع أسلوب الشاعر االسرتايل كومينوس 
زيرفوس - مع الفارق الكبري بني األسلوبني - الذي ابتكر آلية القصيدة املوّلدة أو 
بتعدد  يتميز  إذ  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  واضح  بتقدير  1995م،  سنة  القصيدة  مولد 
صفحاته وتنوع درجات تركيبها، التي حترض مستهلك الشعر عىل االرتباط أواًل، 

ثم تأخذه يف رحلة ملعاٍن متعددة تتولد من درجة ارتباطه ومن النص الذي يصنعه.

تتبادل  كلامت  سبع  املثال،  سبيل  عىل  السوريالية،  القصيدة  صفحة  يف  نجد 
أكثر-  أو   - بيت  تشكيل  املتصفح  ويستطيع  عشوائي،  برتتيب  واالختفاء  الظهور 
املحاولة،  لتكرار  التحميل  إعادة  زر  ضغط  ثم  حلظة،  أية  يف  التوقف  زر  بضغط 

وهكذا حتى تتشكل قصيدة ال ختلو من معنى، وإن كان سورياليا.
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كلامت  عشوائيا  تتسارع  حيث  اهلايكو،  صفحة  يف  نجدها  أخرى  طريقة 
التوقف تتشكل  ثالثة أسطر، نموذجية من شعر اهلايكو، ومع كل ضغطة عىل زر 
يف  وتبلغ  الكلامت،  بعدد  املقيدة  الرتاكيب  احتامالت  تنتهي  أن  إىل  خمتلفة،  قصيدة 
النهاية3375تركيبا. يأيت املستوى الثاين من )املوّلد( يف إطار قصيدة منجزة، تشتمل 
عىل كلامت مميزة تتغري بالنقر عليها إىل كلامت أخرى، ما يغري املعنى متامًا، ويصنع 
خطا جديدا للقصيدة، عىل النحو الذي نجده يف قصيدة لطاملا فكرت يف أن أكون 

موسيقي البادريج ماكنامارا.)9(

إن اجلدة التي انامز هبا عمل الشاعر مشتاق عباس معن، هي حركتها الواقعية 
املنبثقة من رحم املحنة، فهي ليست مسخًا أو اجرتارًا لتجارب غري وليدة من اهلّم 
الذايت، وأقصد به هّم األرض أو مهوم اإلنسان العريب عىل وجه العموم، واإلنسان 
اختزال  املفرغة، وحماولة  املغلقة،واحللقات  فالدوائر  العراقي عىل وجه اخلصوص 
األفكار، واختزال اللغة هي من بدهييات الثقافة العربية.لقد عاش الشاعر اجلاهيل 
املحنة نفسها، التي يعيشها الشاعر املعارص مع اختالف األزمة. بل أصبح الشاعر 
املعارص مأزومًا أكثر من السابق. فالدوائر ما زالت حتوطه وجتعله يعود إىل نقطة البدء 
نفسها. إهنا حالة من النكوص والعودة غري املثمرة، بل هي الالجدوى بعينها،وكأنه 

ما زال حيمل صخرة سيزيف عرب تأريخ األمم.

إن من بني أهم السامت النسقية هي النهايات غري املوحدة »يف معظم نصوص 
/ املتلقي  أمام  املتاحة  اخليارات  تعدد  يعني  املسارات  فتعدد  التفاعيل  األدب 
املستخدم، وهذا يؤدي إىل أن يسري كل منهم يف اجتاه خيتلف عن االجتاه الذي يسري 
التي سيمر هبا كل منهم، مما يعني  املراحل  فيه اآلخر، ويرتتب عىل ذلك اختالف 
اختالف النهايات، أو عىل األقل، الظروف املؤدية إىل تلك النهايات وإن تشاهبت 
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أو توحدت«)10( ويف جمموعة )تباريح رقمية لسرية بعضها أزرق(، يظهر ذلك البناء 
للدوائر املتجاورة يف الضغط عىل أيقونات املنافذ، إذ تتكون تلك املجموعة من أربع 
دوائر  أربع  إىل  البوح يفيض  فالضغط عىل إحدى ضلوع  دوائر مع مكبس جامع، 
متجاورة )متحركة( بفعل )املاوس( والضغط عىل الزر األيمن بعد توجيه املاوس 

يف املكان املناسب.

وتلك  وحاشية  متن  إىل  النص  ينشطر  األوىل  البوح  ضلوع  عىل  الضغط  ففي 
مستمران  منها  خياران  أيقونات،  أربع  متثلها  خيارات  أربعة  إىل  تفيض  احلاشية 
اخلياران  أما  املبحرين(،  )اخليارين  نسميهام  أن  نستطيع  وهامش(  مها)مكابرة 
إىل  الرجوع  أو  الرئيسة،  للصفحة  )الرجوع  ومها  )اإلياب(  خيارا  فهام  اآلخران 
املتن. ويبقى لدينا اخلياران املبحران ومها )مكابرة وهامش( اللذان يفضيان إىل هناية 
الدوائر املتجاورة، فاأليقونة )مكابرة( تفيض إىل ثالث أيقونات تؤدي بمجملها إىل 
اإلياب وهي )رجوع، املتن، توبة(، أما األيقونة )هامش( فتفيض إىل ثالث أيقونات 
تؤدي بمجملها إىل اإلياب أيضًا( وهي )رجوع، املتن، حاشية( وكام هو موضح يف 

الرتسيمة اآلتية:

املتن

حاشية                      رجوع

 رجوع        املتن        مكابرة        هامش

 مكابرة                                             هامش

 رجوع        املتن         توبة                 رجوع       املتن       حاشية
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أما فيام خيص ولوج ضلوع البوح األخرى فإن املتن ينشطر أيضا إىل أيقونتني 
مها حاشية ورجوع، إىل الصفحة الرئيسة واحلاشية تفيض إىل أربع أيقونات. اثنتان 
منهام إياب ومها )رجوع، املتن(، واثنتان منهام )إبحار( ومها )نصيحة، وهامش(، 
إبحار وهي  أيقونات؛ مخسة منها )إياب( وواحدة منها  فالنصيحة تفيض إىل ست 
)إياب(  أيقونات  ثالث  إىل  يفيض  فإنه  اهلامش  أما  أخرى(،  بنصيحة  ترغب  )هل 

وهي )رجوع، املتن،حاشية(. كام هو موضح يف الشكل اآليت:

املتن

حاشية                      رجوع

 رجوع        املتن        نصيحة        هامش

 نصيحة                                             هامش

 رجوع        املتن         توبة        حاشية                رجوع       املتن       حاشية

ال تدمن تعاطي النصائح

إىل  نتوصل  الشعرية  للمجموعة  الشكيل  للبناء  املبسطتني  اخلطاطتني  ومن 
استقراء البنيات األسلوبية )املبحرة(، و)اآليبة(. إذ يفيض الضغط عىل ضلوع البوح 
األوىل إىل )أربع إيقونات )مبحرة( يف مقابل تسع إيقونات )آيبة(، أما الضغط عىل 
أيقونات )مبحرة( يف مقابل مخس عرشة  فيفيض إىل مخس  البوح األخرى،  ضلوع 

أيقونة )آيبة(، وبذا تكون نسبة األيقونات املبحرة أقل من اآليبة.
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التساؤالت املطروحة حول  إن هذا االستخدام يدعونا لإلجابة الضمنية عن 
استخدام الشاعر هلذا البناء احلركي الناكص فيام إذا استحرضنا عنوان )تباريح..( يف 
تباريح وأوجاع راجعة أو آيبة إىل قناع الشاعر وهو الوجه اإلنساين املشدود واملكمم 
بدوائر متجاورة راجعة أيضًا.هناك صيغة )إياب( حاولت جذب املتلقي إىل الضغط 
الديني،  اخلطاب  صيغة  وهي  النص،  ثيمة  إىل  الوصول  أجل  من  باستمرار  عليها 
بحالته  وإدهاشه  القارئ  جلذب  جمموعته  أيقونات  يف  باستضافتها  الشاعر  قام  إذ 
الصياغة  تلك  بإزاء  النفيس  قلقه  يشبع  ما  جيد  أن  القارئ  لدى  النكوصية.فاملؤمل 
بصيغته  النص  خيرج  ولكن  بالبوح(  )يتسم  نص  أمام  فنحن  اجلذب  يف  اجلديدة 
أوبة،  )نصيحة،  مثل  من  دينية  نصائح  هيئة  عىل  مفاجيء  بشكل  املوجهة  اخلطابية 

توبة، هل ترغب بنصائح أخرى...(.

إن تلك الصيغ املفاجئة حتام ستثري فضول املتلقي ملعرفة املزيد لكنه سيصطدم 
بجدار العودة اإلستالبية النكوصية نحو الذات املستلبة.

بنيات حركية أخرى )نظرة عامة(

كالنص  حريف  هو  ما  منها  مستويات  عدة  يف  األخرى  احلركية  البنيات  تتمثل 
سمعي  هو  ما  ومنها  الشاشة،  أعىل  أو  املتحرك،أسفل  والرشيط  نفسه  الشعري 
التي  اللونية  كاللوحات  مرئي  هو  ما  ومنها  النص،  لعرض  املصاحبة  كاملوسيقى 

صاحبت عرض النص الشعري.

صورة  يعطي  ألن  يسعى  انتقائيًا  االستشهاد  يكون  أن  يتحتم  الشأن  هذا  ويف 
واضحة عن هذا النتاج البكر، فربام وجدنا اختزااًل للبنية احلركية يف بعض مفاصل 
النص. مما يقلل من عملية التفاعل بني املتلقي ونصه املبث. وهذا ما وجد يف جمموعة 
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)تباريح رقمية لسرية بعضها ازرق( إذ انطوت جمموعته عىل عنارص حركية لكنها 
تقل كلام تقدمنا يف الولوج باجتاه )اإلبحار( يف غضونه حتى فيام خيص املوسيقى التي 
تكون مؤثرة يف مطلع املجموعة ليخفت أنينها الذي كان متصاعدًا فيكون أقرب إىل 
اهلجوع. منه إىل الثورة واهليجان والرصاخ الثائر كام هو احلال يف الضغط عىل )هل 
ترغب بنصيحة أخرى( التي هي يف ذيل البناء الدائري للضغط عىل ضلوع البوح 

األسفل: إذ يقول الرشيط اإلخباري )بصيغة شعرية(:

الليل  الغروب /  يستفيق  أضواءه...  الصبح  ينزف  عندما  قطعًا:..  بال عجلة 
… وليد...  الفجر  آٍت /  النجوم؛ ألهنا:.. خطوات صبح  أحداق  يكره  األسود: 
الليل / السامء متطر دوما... لكن األرض متوت / يف زمن األجماد... املوتى تبحث 

عن تابوت...

إىل  منها  أقرب لالستسالم  لغة  واملتناقضات... هي  الفجيعة  تلفها  يائسة  لغة 
النجوم،  ألفاظ مشعة )أحداق  التحدي.. إهنا لغة املوت والدمار والظليمة. هناك 
الفجر، املطر، األجماد( يف مقابل ألفاظ قامتة متثل اهليمنة عىل مساحة الرشيط )ينزف 
األمل  بني  رصاع  إنه  تابوت(  املوت،  األسود،  الليل  الغروب،  يستفيق  الصبح، 
تابوت(. تبحث عن  املوتى  األجماد...  الرسيالية )يف زمن  بالصورة  ينتهي  واليأس 
البنية احلركية عىل صعيدي  التنازيل يف  الشاعر الستعامل هذا األسلوب  وربام دعا 
العرض الشعري واملوسيقي اهلادئة هو لسان احلال الذي ال يأمل بتثوير اللحظة ضد 

قيودها. بل صار يميل إىل االستكانة للواقع واالستسالم له. 

.....................................
ثقافتنا، . 1 جملة  معن:  عباس  د.مشتاق  الرقمية:  التفاعلية  تواصلية  يف  الرمزي  الثابت  حتريك 

ع10،ترشين األول،2011م:65.
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2 ..http:// www.ahewar.org :ينظر:الفن هو تكنولوجيا الروح: مرح البقاعي
القصيدة التفاعلية؛نتاج خماض اإلنسانية: عبد املنعم جبار: ملف الشاعر مشتاق عباس عىل . 3

.)web( موقع النخلة واجلريان
الزرقاء، دراسات . 4 الريادة  الربيكي، ضمن  البكروفرحة االنتظار: د.فاطمة  التفاعيل  املولود 

السعود مطبعة  أ.ناظم  إعداد وتقديم:  أنموذجًا:  تباريح رقمية  الرقمي؛  التفاعيل  الشعر  يف 
الزوراء،العراق، ط1، 2008م: 26- 27. 

النخلة . 5 موقع  ادلبي:  مرصي  الصمت:هبيجة  قلق  يف  إبحار  العريب؛  التفاعيل  االبداع  ينظر: 
.)web( واجلريان

6 ..http://www.imezran.org/mountada :تباريح مشتاق عباس الرقمية: منعم األزرق
7 .http://www.imezran.org/ األزرق:  منعم  الرقمية:  عباس  مشتاق  تباريح  ينظر: 

.mountada

8 .http://www.imezran.org :الشعر التفاعيل،طرق للعرض،طرق للوجود:د عبري سالمة
9 .http://egyptianpoetry. :ينظر: الشعر التفاعيل طرق للعرض طرق للوجود: د.عبري سالمة

.arabblogs.com/Abeer

مدخل إىل األدب التفاعيل:د.فاطمة الربيكي،املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء- املغرب، . 10
ط1،2006م: 52.
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قلق . 1 يف  إبحار  العريب؛  التفاعيل  االبداع 
موقع  ادلبي:  مرصي  الصمت:هبيجة 

.)web( النخلة واجلريان
أزرق: . 2 بعضها  لسرية  رقمية  تباريح 

http://www. معن  عباس  مشتاق 
.imezran.org/mountada

منعم . 3 الرقمية:  عباس  مشتاق  تباريح 
http://www.imezran.org/ األزرق: 

.mountada

تواصلية . 4 يف  الرمزي  الثابت  حتريك 
عباس  مشتاق  د.  الرقمية:  التفاعلية 
معن: جملة ثقافتنا، ع10، ترشين األول، 

2011م.
طرق . 5 للعرض  طرق  التفاعيل  الشعر 

http: // سالمة:  عبري  د.  للوجود: 
 egyptianpoetry . arabblogs. com

./ Abeer

للعرض،طرق . 6 التفاعيل،طرق  الشعر 
http://www. سالمة:  عبري  للوجود:د 

imezran.org

مرح . 7 الروح:  تكنولوجيا  هو  الفن 
http://www.ahewar.org :البقاعي

خماض . 8 نتاج  التفاعلية؛  القصيدة 
ملف  جبار:   املنعم  عبد  اإلنسانية: 
النخلة  الشاعر مشتاق عباس عىل موقع 

واجلريان.
التفاعيل:د.فاطمة . 9 األدب  إىل  مدخل 

الدار  العريب،  الثقايف  املركز  الربيكي، 

البيضاء، املغرب، ط1،2006م.
االنتظار: . 10 البكروفرحة  التفاعيل  املولود 

الريادة  ضمن  الربيكي،  د.فاطمة 
التفاعيل  الشعر  يف  دراسات  الزرقاء، 
أنموذجًا:  رقمية  تباريح  الرقمي؛ 
مطبعة  السعود  أ.ناظم  وتقديم:  إعداد 

الزوراء،العراق، ط1، 2008م. 

املصادر واملراجع


