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مدخل :
سھمت  شر ، وأ بین الب صل  لت التوا حدیث نق صرنا ال في ع تعد  تقنیة االتصال عالمة فارقة 
تاتي  صال . و بفاعلیة في التقارب بین الشعوب حتى ـأطلق البعض على عصرنا بأنھ عصر االت

ھم koprmartenنیة الھواتف المحمولة التي ظھرت على ید (مارتن كوبرتق من أ ) واحدة 
بین  حدود  فتح ال صال و یة االت سیر عمل سرت ن تی یث ی عناصر االتصال في عالمنا المعاصر ح

البشر بعیدا عن قیود المكان .
دن ھذه التقنیة . وكغیرھا من الثورات التقنیة ، كان السلب واإلیجاب في تعامل المستخدم ھو دی

یل  في تفع ثل  تي تتم صرة ال ھا المعا من إیجابیات حدة  ند وا قف ع سلبیاتھا ، ن بع  عن تت وبعیدا 
التقنیة على المستوى األدبي اإلبداعي الذي تعنى ھذه الدراسة بإبرازه ، ولعلنا ھنا نشیر إلى أن 

في تق قة  بھ العمل الكتابي لھذه التقنیة ھو الذي یمكن أن یشكل عالمة فار ني  صال ونع یة االت ن
طرق smsتقنیة الرسائل القصیرة (  نت  ) التي تعتمد على الفعل الكتابي في التواصل . وإذا كا

صرا  عدا معا ضافت ب قد أ صل  یة التوا فإن تقن یر ،  شافھة والتحر في الم الروایة القدیمة تتمثل 
سائل (  صل بر یة التوا ھو تقن یدا  ساردا أوsmsجد بدع  كن الم لم ی عن )   إذ  نأى  شاعرا بم

معطیات ھذه التقنیة ؛فھو كغیره یحمل ھاتفھ النقال معھ ، لكنھ یختلف بحسھ الشاعري المرھف 
في تحریك نسق التواصل بعدا أبیا مختلفا ، الحظت ذلك في أكثر من محفل أدبي وشخصي حین 

ح تأتیني ینبري الشاعر یقرأ من ھاتفھ المحمول القصائد الشعریة ، وال حظتھ مرة أخرى ،  ین 
رسائل التھنئات في األعیاد والمناسبات ، وھي تصطبغ بروح أدبیة رائعة ورائقة ومختلفة .

حداث إال أن  مع األ شفافیة  سھا ب ھا وتما برغم روعت ھا  سف أن من أ یة ، و صوص أدب ھا ن إن
عام  خالل  ھا  صلني من عة ماو عدودة ، وبمراج یام م عد أ ھاز ب من الج حذف  قد ی عمرھا قصیر 

لي أن وجدتني  ما ع جدت لزا یة وو أمام نصوص أدبیة ذات سمات مشتركة صھرتھا روح التقن
یكـون لــي معھــا وقفــة لجمعھــا أوال تمھیــدا لدراســتھا إن تــوفرت نصــوص جــدیرة بالدراســة ، 
لى  ني إ ما دفع سة  عداد الدرا یة إل مول كاف ھازي المح في ج تي  صوص ال كن الن لم ت بالطبع  و

كن محاولة جمع النصوص من ھواتف األص لم ی جدیا ، و حى  خذا من سة تأ بدأت الدرا دقاء .. و
لت  قد حاو صیة . ل إقناعي لألدباء  باألمر السھل سیما وأن كثیرا من الرسائل  تحوطھا الخصو
لم  منھم ، و شرین  لى ع ید ع لى مایز بدایة أن أشرح الفكرة لھم برسالة من المحمول أرسلت إ

نت یتجاوب معي إال القلیل ، فحاولت ال لذي ك باء ا عض األد بحث بطریقة االتصال الشفھي مع ب
أحسبھم مظان كثیر من ھذه النصوص ، فوفقت ھذه المرة في الوصول إلى عدد ال بأس بھ من 
من  عة  عد مجمو جاءتني ب ھذه النصوص شجعني على تحریر الفكرة ونشرھا عبر الصحف ، ف

مؤتمر النصوص ، وتوفر لدي دیوان یصلح لبدء الدراسة ، وكانت  كل  في  عي  حل م كرة تر الف
وملتقى أدبي فأطرحھا على األدباء الذین یتحمس بعضھم فیمنحني من النصوص حتى أرضى ، 
ویشیح عني اآلخر حتى أغص بفكرتي ، لكني كنت في كل ذلك أستمتع باآلراء جمیعھا ، وكنت 

یة حول تي النقد قدم رؤی صوص ، وأن أ ھذه الن برز  ھا أن أ عل هللا على عزمة ال حدود ل ھا ، ول



بدأت  مل ، و نت أأ قت ماك تى فا باء ح من األد سائل  اطلع على صدق النیة فبدأت تنھال علي الر
الدراسة . وكان التشكیل لھذه الرسائل ھو أول المداخل التي یمكن أن تكشف أبعاد ھذا النص .

قد  یة ، و لنص والتقن جدة ا یھ  ما تعن كل  یدة ب سة جد ھدا وأنبھ ھنا إلى أن ھذه الدرا كرت جا ف
تي  تب ال حدث الك من أ كان  سة ، و قا للدرا لي أف فتح  ھا أن ت شابھة عل مال م عن أع ثت  وبح
لى  سة إ التقطتھا ھو كتاب الدكتور سعید یقطین (من إلى النص المترابط ) فوجدتھ ینحى بالدرا

ستعنت smsالنص الحاسوبي ، كما وجدت كتبا تجمع نصوص ال أھدافھا تجاریة ال علمیة ، فا
عن  یق النصوص  من توث بدا  جد  لم أ وأسست للدراسة البحثیة ولتوثیق ھذه النصوص ، 
طریق مایعرف في الرسائل بـتفاصیل الرسالة ، وھو توثیق أحسبھا صائبا ؛ إذ تفاصیل الرسالة 
تكشف لك ما یھم من معلومات الرسالة بدء من القائل ، وموضوع الرسالة ،وتاریخھا ، وزمنھا 

صحتھا . ، ونوع الرس من  الة ، وھذه الرسائل مسجلة عبر شركة االتصاالت لمن أراد التحقق 
فكان اجتھادي في التأسیس للتوثیق اجتھادا أحسبھ صائبا . ومن جھة أخرى لم أمانع في الدعم 
المرجعي من اإلفادة من تقنیة تتقاطع كثیرا مع ھذه التقنیة وھي تقنیة االنترنت التي أفدت منھا 

صاقھ في الدراسة حث والت ثة الب یة لحدا ھذه التقن من  یق  كون التوث لى أن ی ، ولقد حرصت ع
نص بین  نة  لق األمر بمقار smsالمباشر بالتقنیة ، فلم أعمد إلى التوثیق من الكتاب إال إذا تع

وبین النص الكتابي . وهللا أسأل أن یكون عملي مباركا وخالدا ..


