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 ملخص البحث
فما مف شػؾ نف األنػواع ، البحث يؤكد حقيقة نظرية تطور النوع األدبي 

األدبية تتطور مف عصر إلى عصر ، وقد يتولد بعضها مف بعض فيظهػر نػوع 
جديد ،ال سابقة له في الظاهرة ، ولكف إذا تعمقنا في الػدرس وجػدناق قػد نشػ  مػف 

مػػػف يػػػدرس فػػػف المقامػػػة فػػػي  نػػػوع  مػػػر مهػػػاير لػػػه ، عمػػػى نحػػػو مػػػا ي حػػػظ ذلػػػؾ
 العصر العباسي ، فإنها تولدت مف فف األرجوزة في العصر األموي . 

 ف بػػػػد مػػػػف المقارنػػػػػة بػػػػيف السػػػػابؽ واالحػػػػػؽ فػػػػي األدب العربػػػػي جميعػػػػػه 
 قديمًا وحديثًا . 

 واألدب فػػػػػي حػػػػػراؾ دااػػػػػب ال يعػػػػػرؼ الثبػػػػػات واالسػػػػػتقرار عبػػػػػر سمسػػػػػمة 
 الزمف والعصور . 

ف النػػػوعيف إل اجبيجرامػػػا والتهريػػػدة ى فيمػػػا نػػػر  والبحػػػث فػػػي تقنيػػػات هػػػذي
يكشؼ لنا جماليات التطور األجناسي  ،وتدامؿ وحدات هذيف الجنسيف وهذا ما 

 تود الدراسة نف تحاوؿ القياـ به . 
وهذا االستنتاج القااـ عمى دراسة فف اجبيجراما وفػف التهريػدة مػف مػ ؿ 

 د هذا التطور والتدامؿ . المنهج الوصفي والتحميمي ، نعطى إمكانات لرص
الكممػػػػات المفتاحيػػػػة ر  اجبيجرامػػػػا ، التهريػػػػدة ، التػػػػدامؿ ، التطػػػػور ، األجنػػػػاس 

 األدبية ، األنواع .
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Research Summary 
Research confirms the truth of the theory of the 

genre ,There is no doubt that literary genres evolve from 
age to age, and may be born from each other emerges a 
new type unprecedented in the phenomenon, but if we go 
deeper in the lesson and found it has emerged from 
another kind of contrast, as noted by the study of art  The 
Abbasid era, they were born from the art of Arjus in the 
Umawy era. 

 It must be compared between the former and later 
in Arabic literature all old and new.  

Literature in constant motion does not know the 
stability and stability across the chain of time and ages. 
 Research into the techniques of these two types 
(epigrama and tweet) while we see reveals to us the 
evolution and overlap of the units of these sexes and this 
is what the study would like to try to do. 

 This conclusion, based on the study of epigrama 
and tweeting through a descriptive and analytical approach, 
gave potential to monitor this evolution and overlap.  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقذمت
الحمد هلل رب العالميف والص ة والس ـ عمى سيدنا محمد ، وعمى  له 

 وبعد ....   وصحبه ومف تبعهـ بإحساف إلى يـو الديف ،
األدب في حراؾ دااب ، ال يعرؼ الثبات واالستقرار عبر سمسمة الزمف 

الستشراقية ، وسرعة والعصور ، وتطور المنجزات الثقافية والفكر والرؤ  ا
المتهيرات والفضاءات المفتوحة عمى كؿ نلواف األطياؼ والثقافات الفنية ، وثورة 

 االتصاالت ، ووسااط اجع ـ ، والثورة الرقمية . 
واألدب هو القوة الفاعمة في األنواع والمذاهب واألساليب نش ة وتطورًا ، 

ونسموب معيف ، وبيف نوع  وهو الذي يحكـ الع قة بيف نوع و مر ، وبيف نوع
وصيهة ، وبيف نوع ومذهب ، وال شؾ نف الع قات تتبدؿ مف فترة إلى نمر  ، 
فيطور النوع ، ويتدامؿ مع نوع  مر في إطار االنزياح النوعي لبعض األنواع 

 .وبماصة اجبيجراما ، والتهريدة، لتحؿ محمها ننواع نمر  
عمرًا ؛ ألف جذورق التاريمية فاجبيجراما ، هي نطوؿ األنواع األدبية 

 تمتد إلى قروف ما قبؿ المي د . 
ذا كانت اجبيجراما في بعض مراحؿ تطورها قد جنحت إلى الهجاء ىٔإلوا 

والسمرية ثـ كؿ المعاني اجنسانية ، عبر الحجـ المكثؼ الذي يسهؿ حفظه 
عف وتداوله ، فميست تهريدات مواقع التواصؿ االجتماعي عبر إلتويتر ى بعيدة 

 هذا المجاؿ بؿ تدمؿ في إطارها وتمثؿ تطورها . 
فاجبيجراما فنًا عالميًا قديمًا شارؾ كبار الكتاب في مقطوعات تشكؿ 

 وحدها جنسًا ندبيًا مازاؿ ُيهري بالت مؿ والدرس . 
                                                           

 قوش عمى حجر نو قبر نو جدار ... ى اجبيجراما هي الفف الشعري القصير المنٔإل
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والشؾ نف طبيعة العصر الذي نمر به وشيوع ننماط مف التقنيات الفنية 
مف األفراد والجماهير ػ الماصة والعامة ػ عمى فيه ، تقؼ عامً  مشجعًا لكثير 

اجبداع في قوالب تشبه هذا الجنس الرشيؽ القصير نكثر مما تناسبها نجناس 
 نمر  مثؿ إل الم حـ ى والقصااد الطويمة ، فإف لنا اآلف نف نتحدث عف فف 
إل التهريدة ى هذا الفف الذي مأل  فاؽ المطاب اجع مي والتواصؿ االجتماعي 

 حولنا ، وال يمكف نف ينعزؿ التعبير األدبي عنها . مف 
 وهي رسااؿ قصيرة عمى شاشات الهواتؼ ، ويدمؿ بعضها إطار 

 المهة اجبداعية .
إف البحث في تقنيات هذيف النوعيف إل اجبيجراما والتهريدة ى فيما نر  
يكشؼ لنا تطور وتدامؿ وحدات هذيف الجنسيف وهذا ما تود الدراسة نف تحاوؿ 

 القياـ به . 
وهذا االستنتاج القااـ عمى دراسة فف اجبيجراما وفف التهريدة في 

الجمالي  مهبشك دراسات سابقة ، نعطى إمكانات لرصد هذا التطور والتدامؿ
 األدبي ، بؿ والهيمنة بفعؿ الوعي االجتماعي ، وثورة األدب التفاعمي .

 .والحمد هلل رب العالميف 
                                                        

* * * * * * 
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 متهيذ
نظرية األجناس األدبية تشير إلى مبدن تنظيمي يصؼ األعماؿ األدبية 
تبعًا ألنماط مف التنظيـ نو البنية الداممية لهذق األعماؿ ، وتستمد غالب هذق 

، ومبادئ  األنماط مف األعماؿ األدبية الرفيعة التي تتحوؿ تقنياتها ، وقواعدها
تنظيمها ،وطرااؽ بنااها ، بفعؿ جممة مف العوامؿ االجتماعية ، إلى معايير 
ي مذها الكتاب بالحسباف عندما ينشاوف نصوصهـ ، ويجعؿ النقاد مف هذق 
المعايير كذلؾ منطمقًا في تقويمهـ لمنصوص التي يواجهونها ، كما يحدد بها 

 ا وتقديرها . القراء  فاؽ توقعاتهـ مف النصوص عند قراءته
واألجناس األدبية ػ مؤسسة مهمة مف مؤسسات ني مجتمع وتؤدي 

 . ًً  جممة مف الوظااؼ تتصؿ بالكاتب والقارئ العاـ ، والقارئ المبير معَا
وقد شهد القرف التاسع عشر مؤثرًا قديمًا ػ جديدًا في نظرية األجناس األدبية ، 

 نرسطو .هو مفهـو التطور الذي تعود جذورق األولى إلى 
وقد حاوؿ بعض نتباع برونيتير نف يمضوا إلى نبعد مما مضى هو 

 .ىٔإلدوف نف يكوف عممهـ نكثر إقناعًا عما عممه 
                                                           

وغيرق في كتابه إل تطور األجناس في تاريخ األدب ى مف نبرز  Brontiereالفرنسي برونوتير وظؿ ى ٔإل
 مستمهمي هذا المفهـو . 

فقد حاوؿ نف ينقؿ بعض المفاهيـ البيولوجية الصرفة مف الداروينية إلى األدب ، واعتقد نف األجناس  
إف التراجيديا الفرنسية ولدت مع  "ي الواقع كوجود األجناس البيولوجية . وقاؿ ر األدبية لها وجود ف

. ونكثر مف هذا فقد استمدـ  "جوديؿ ، ونضجت مع كورني ، وشامت مع فولتير ، ثـ ماتت قبؿ هوغر
برونيتير في ت ريمه لألجناس األدبية تشبيه الصراع مف نجؿ البقاء ، لكي يصؼ تنازع هذق األجناس 

ا بينها ، وقاؿ إف بعض األجناس تتحوؿ إلى نجناس نمر  . وسرعاف ما واجه مفهـو التطور الكثير فيم
مف النقد والرفض باسـ العبقرية حينًا ، والتقويـ االنطباعي في بعض نواحيه حينًا  مر ، والسيما مف 

 النواحي . جانب كوتشيه ، الذي كاف هجومه عمى مفهـو الجنس األدبي بالذات مقنعًا مف جميع 
وقد وجدت تحفظات كروتشه نصداء ممتمفة لد  عدد كبير مف نقاد القرف العشريف ، فرن  بعضهـ نف       

العمؿ الفني الجدير باسمه يكوف فريدًا وقاؿ بعضهـ اآلمر بعدـ إل تحديدية ى النص ، ونقر بعضهـ ، 
ـ ننها ال تقوـ بالدور نفسه في مف ناحية نمر  ، نهمية األجناس األدبية في اآلداب القديمة ، وزع

  األدب الحديث .
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 ومع ذلؾ فإف نظرية األجناس األدبية لـ تعدـ مف يدافع عنها في 
 .ىٔإلهذا القرف

والم صة نف المنظور التاريمي لنظرية األجناس األدبية قد بيف ننها 
ف ني عمؿ ندبي ، األدب نفسه ، ذلؾ الفيض المستمر قية بقاءمقولة با ، وا 

مهما كاف موقفه مف األجناس القاامة في التقميد الذي ينتمي إليه ، ال يستطيع 
نف يقطع صمته بها . ذلؾ نف األجناس عمى حد تعبير تودوروؼ، هي بالتحديد 

 بي ى الصمة التي يعاود فيها العمؿ إل األد relay – pointsنقاط اجبداؿ 
 .ىٕإلبعالـ األدب 

 

* * * * * 

                                                           

الذي بيف في مقالته  P.V.Tieghemى وفهـ الباحث الفرنسي المشهور بوؿ فاف تيهـ ٔإل
مع   Heliconالمعنونة بػ إل مس لة األجناس األدبية ى التي نشرتها له مجمة هميكوف
 ة األجناس ليست مقاالت نمر  لهيرق تناصر جميعها فكرة األجناس األدبية نف فكر 

ميتة ، وال يمكف نف تكوف كذلؾ ، ألنها مؤسسة بثبات في النفس اجنسانية ىى ، فكؿ 
ذوؽ عاطفي ، وكؿ حاجة اجتماعية نو دينية ، يؤلؼ نو تؤلؼ جذرًا لجنس ممتمؼ 

 يزهر عمى نحو نكثر نو نقؿ إرضاء . 
فعيف عف مبدن الجنس ويبقى نقاد شيكاغو نو األرسطيوف المحدثوف مف نهـ المدا      

 األدبي في هذا القرف ، ونكثرهـ تقميدية ومحافظة في مناهجهـ واقتراحاتهـ .
 .ى لمف نراد السعة ننظر إلإل نظرية األجناس األدبية ىى إل عمار الجنابي ى ٕإل
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 الفصل األول
 مفهىم اإلبيجراما والتغريذة

ليست األجناس األدبية سو  صيغ فنية عامة ، لها مميزاتها وقوانينها 
 الماصة ، التي ينظـ م لها اجنتاج الفكري في قالب شعري نو نثري . 

ة ، وت ليفه ولكؿ جنس نو نوع مف األنواع األدبية هندسته الماص
الماص موضوعيًا نو ذاتيًا ، وهي بهذا تضـ بيف جوانبها لوحة ، ترسـ حضارة 
نمة ب سرها بما في ذلؾ العادات واألم ؽ والمنجزات ، والظروؼ السياسية ، 

 ونحواؿ الشعوب إل الكوف واجنساف ى . 
نما الذاتي فهو عمى العكس مف ذلؾ إل هو فيض مف اجحساسات 

عه شمصي ؛ حيث يصؼ األديب حالته النفسية ، نو الشمصية ر موضو 
بمعنى  مر ما يعبر عنه بضمير المتكمـ ػ ننا ػ ميدانه األح ـ ، واآلالـ 
والسرور ػ وموقؼ الكاتب هنا سمبي بمعنى نف األحداث تؤثر فيه ، وليس هو 

 المؤثر في األحداث فمكؿ نوع مف األنواع األدبية مميزات ماصة . 
 ذلؾ عمى نموذج الدراسة المقدمة اجبيجراما ويمكف نف نوضح 

  .وفف التهريدة 
 أما اإلبيجراما:

ارتبط مفهومه بالنحت نو النقش ، وهي نص عبارة عف شواهد شعرية 
موجزة تنقش عمى القبور ، وغيرها في بدايتها ، ثـ نطمؽ عمى الشعر القصير 

 ء والنقد الذي يصور عاطفة الحب ، نو نزعة مف نزعات المدح نو الهجا
 .نو غيرق 
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بداية هذا الفف نش  في اليوناف ، وقد شاع هذا الفف في األدب العربي القديـ منذ 
 . ىٔإلما يربو عمى نكثر مف نربعة عشر قرنًا 

ويعد هذا الفف اجبيجراما واحدًا مف نطوؿ األجناس األدبية عمرًا ؛ألف 
  جذورق التاريمية تمتد إلى قروف ما قبؿ مي د المسيح .

 ى ؽ. ـ . وهو  ٛٙٗػ  ٛٛ٘نشهر روادق قديمًا هو سيمونيد إل 
 ي مذ مكانه مع بعض شعراء عصرق في ريادة هذا الفف القصير ، والذي 

                                                           

ذا كانت اجبيجراما قد نش ت في بدايتها لكي تتضمف شواهد مف العبارات الشعرية ٔإل ى وا 
ى شواهد القبور فإف ألدبنا العربي القديـ نف يتحدث عف شيوع هذا الموجزة تنقش عم

صوص ونقوش الموف منذ ما يربو عمى نكثر مف نربعة عشر قرنًا ، وليس ما جاء مف ن
ى لألصفهاني إل ندب الهرباء ػ ألبي الفرج األصفهاني نشرق في كتاب إلندب الهرباء

ى تاب الجديد ػ بيروت ػ لبناف .الكممطوطة في العالـ د / ص ح الديف منجد عف دار 
والدراسات التي تحدثت عف النقوش الصمرية في المممكة العربية السعودية وقيمتها 
األدبية إل النقوش الشعرية الصمرية في المممكة العربية السعودية وقيمتها األدبية ػ عبد 

سعة هػ السنة التا ٖٗٗٔالرحمف بف ناصر السعيد ، العدد الثاني ، ربيع اآلمر 
ى ونبيات الشعر التي نوصى بها الشعراء نف تكتب  ٕٙػ  ٔٔوالث ثوف ػ الصفحات إل 

 عمى قبورهـ ، ودفعات الشعر القصيرة في دواويف الشعراء نمثاؿ بشار 
 ونبي العتاهية . وما صور ابف الرومي الكاريكاتيرية الشعرية السامرة بعيدة عف 

 هذا المجاؿ .
 به المعري ب ف ينقش عمى قبرق روليس بيت الشعر الذي نوصى 

 .وما جنيت عمى أحد  ىذا جناه أبي عميَّ 
نقوشات ي واالستقصاء ، والبحث عف هذق األإال نموذجًا له نظاار كثيرة لمف نراد التحر 

في األدب العربي القديـ تمثؿ مادة وفيرة في كؿ األغراض الفنية ، بؿ ويتسع مجالها 
 كؿ ما يكتب نقشًا ويبقى في ذاكرة الزماف متصً  في األدب العربي القديـ وتشمؿ 

 بالتعبير األدبي . 
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 طورق مف بعدق شعراء مدرسة اجسكندرية وترددت نصداؤق في األدبيف 
 .ىٔإلاجغريقي وال تيني 

نقشًا،  بيجراماى، ني رواجبيجراما اسـ نوربي سماق اليوناف وال تينييف إل إ
وهذا الفف نش  منقوشًا عمى األحجار ، وقبور الموتى والمعابد والتماثيؿ واألبنية 

 واألداة البيت ، نو األبيات مف الشعر . 
ويمثؿ هذا الفف في األدب العربي القديـ كتاب إلندب الهرباءى 

 ري . لألصفهاني،  فقد جمع فيه نقوش تمتد حتى منتصؼ القرف الرابع الهج
فهي مادة جدية بسيطة قصيرة ، هذق المادة ليست سو  إحساس 
بالحزف نو الهضب ، نو المرارة واأللـ ، تنبسط في نظـ الشعر نو النثر ، الممئ 

 بممكة اجحساس اجنساني . 
وكاتب اجبيجراما يسير سيرًا رزينًا منتظمًا ، وبياة مياله هي العمؿ 

س مف السهؿ معالجته ، كما هو واضح عمى نقؿ موضوعه الماص ، الذي لي
مف موضوعات ديواف اجبيجراما القديـ ألبي الفرج األصفهاني . والشاعر نفسه 
بمثابة صانع يهتـ باآلالت التفصيمية ، والبد نف يعرؼ كيؼ ينقش فكرق في 

 بيت مف الشعر ، نو عبارة مف النثر محكـ األطراؼ . 
 ىٕإل نما فف التهريدة ر

إلالهايبر تكستى  يدمؿ في داارة النص المتفرع ، نونص إليكتروني 
 . لمؤلفيف متعدديف

نما سيكوف  القارئ لمنص التهريدي لف يكوف مجرد مستهمؾ لمنص ، وا 
قارئ ومنتجًا ، نو مشاركًا في إنتاجه . ويتسع في التهريدة مفهوـ الثقافة ، 

 والمعرفة ، وجدو  الحوار . 

                                                           

 ى النص والتمقي حوار مع نقد الحداثة ،ن.د/ نحمد درويش ، الدار المصرية المبنانية ، ٔإل
 .   ٖٙٔـ، ص  ٕ٘ٔٓط يناير 

العربي ى راجع ثقافة تويتر حرية التعبير نو مسؤولية ، عبد اهلل الهذامي ، المركز الثقافي ٕإل
 وما بعدها بتصرؼ.    ٖٙـ ،  ص  ٕٗٔٓسنة  ٔ، بيروت ، الدار البيضاء ، ط 
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 اشة ، يمتفي فيها الرقيب المهوي . التهريدة لها جمهور يمتقي عمى الش
والشمص إف تحرج مف سمطة اسـ نو تبعات التسمية لج  إلى اسـ 
ممترع ، يتحدث تحت قناعه ، ويبدله متى وجد حاجة لمتبديؿ ، وبيدق نف 

 يستمدـ عددًا غير محدود مف المعرفات ، واألسماء ، والصور . 
ب ضعاؼ مؤسسة  التهريدة فف دامؿ مؤسسة إلالتويترى ، وقد جاءت

 الشعر نو الصحافة . 
 . احب التهريدة نف يتراجع نو يعتذريمكف لص

كاتب التهريدة يمكف له متابعة ني حساب ، وكذا التواصؿ مع ني 
 صاحب حساب. 

حرفًاى ،فإف إطار التفاعؿ هو نيضًا في  ٓٗٔنص التهريدة محدد بػ إل
رط التهريد المحدد بعدد حدود هذا العدد القميؿ ، ومف لـ يقبؿ هذا الشرط ػ ش

 الحروؼ ػ فإنه سيكوف مارج مجاؿ التهريد . 
مف مصااص النص التهريدي المباشرة والدقة والسرعة والتمويف، 

، وتدام ته ، بحيث ال ومستوياته ،والمقصد تموف المطاب بكؿ نلواف الطيؼ
 يسير عمى نمط واحد ،ويظؿ يتنوع مع حاالت التفاعؿ، ما بيف جد وهزؿ ،وما

 . معمومة ورني ،وما بيف نقد وتوافؽبيف 
كاتب التهريدة بمجرد نف يدمؿ في تويتر، حينها سيكوف في بيت مف 
الزجاج ، وينكشؼ عمى الناس كؿ الناس ، وستضرب العيوف والحجارة عمى 

 نسوار دارق، حتى ال يبقى مف ماصية نفسه شيء . 
لممقارنة األدبية  هذق نبرز الم مح التي يمكف نف تشكؿ مدمً  مناسباً 

 بيف النص اجبيجرامي ،والنص التهريدي ،ولكٍؿ  ليته الماصة وت ليفه الماص.

* * * * * 
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 الفصل الثاني
 فن اإلبيجراما وفن التغريذة بني التطىر والتذاخل

مف نمطاء النقد األدبي في القرنيف السابع عشر والثامف عشر 
ب جامدة ، وصور ثابتة غير متحركة، المي دي نف يعتبرا األنواع األدبية كقوال

 تتكوف في زمف ما مف نجزاء متعددة ،وال تمضع في المستقبؿ ألي تهيير . 
فكؿ نوع مف األنواع األدبية يتطور بعد عصر بدااي ، ي مذ كؿ  "

 جنس ندبي في التميز والتطور ، ويحي صفاته الماصة متدرجًا ، حتى يصؿ 
 نتهي نمرق في بعض األنواع إلى إلى درجة النضوج والكماؿ ، وقد ي

 .ىٔإل "الضعؼ واالنح ؿ 
فف اجبيجراما نحسف مثؿ يصور لنا تمامًا هذا التطور ، فقد استمدت 
وجودها قديمًا عند اليوناف ،وقد نطمؽ هذا المصطمح عمى كؿ شعر قصير 
منقوش عمى المقابر نو التماثيؿ ، ثـ نطمؽ عمى الشعر القصير الذي كانت 

 عاطفة الحب نو الهجاء ، نو ني غرض مف األغراض الشعرية . تصور فيه 
ثـ نصبح يطمؽ عمى كؿ بيت قصير ، ومميء بالمعاني ، ماصة إذا 

 .ىٕإلكاف قويًا ، وذا معنى معيف ، ويشير إلى مبدن معيف 
وهي تشبه الحكمة ، والمثؿ في العصر الجاهمي ، وقد نشار الدكتور 

اجبيجراما تحوؿ مف مجرد نبيات قصيرة  محمد حمدي إبراهيـ ، إلى نف "فف
 .ى ٖإلمنقوشة عمى شاهد قبر إلى قطعة تدور حوؿ موضوعات شتى " 

                                                           

ترجمه إلى العربية وعمؽ M.L'Abbeci.Vincent ى نظرية األنواع األدبية لمؤلفه . ٔإل
 .  ٕٛعميهر د. حسيف عوف األستاذ بكمية اآلداب ػ اجسكندرية . ب ػ ط  ، ص 

ي الشعر العربي الحديث ، د/ نحمد المراغي ، دار العمـ ى راجع بناء قصيدة اجبيجراما فٕإل
 .   ٛٔـ ، ص  ٖٕٔٓواجيماف لمنشر والتوزيع ، ط الثانية ، عاـ 

ـ ،  ٜ٘ٛٔى األدب السكندري ، محمد حمدي إبراهيـ ، دار الثقافة لمنشر ، القاهرة ، ط ٖإل
 بتصرؼ .  ٕٓص 
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وال تممو في الوقت نفسه مف نثٍر تحدثه لمقارئ ، بما تحمؿ مف تجربة 
النفس اجنسانية إنسانية صادقة ، تعيش في نذهاف الناس ، تكشؼ نغوار 

 . ،وتعالج قضاياها
 قواعدها الموجودة سمفًا ، نراها ممثمة في فف  واجبيجراما في

 . التهريدة حديثاً 
ففف التهريدة ينتمي إلى جنس اجبيجراما ، والتهير مف النص المنقوش 

 . ير فرضته ثورة االتصاالت الحديثةإلى المكتوب ، تهي
 ، ثـ مكتوب حديثًا عمى اجبيجراما نص منقوش عمى األحجارف

 الشاشة الزرقاء . 
نهما فف قصير موجز مؤثر ، يتناوؿ موضوعات شتى ،فيه وكؿ م

ماصية التدوير منذ القدـ ، فاجبيجراما القديمة في األدب العربي ممثمة في 
كتاب إلندب الهرباءى كاف الشمص يكتب نصًا منقوشًا عمى جدار ، نو حااط 

 عرًا . في تي ثاٍف وثالث نحيانًا ، ويعمؽ عمى نفس النص ، نثرًا نو شى، ٔإلنو غيرق
كاتب اجبيجراما قد يكوف مجهواًل ، كذلؾ صاحب التهريدة ، قد يكوف شمصًا 

 وهميًا معرفَا نفسه بهير صفة .
واجبيجرامات الحديثة المكتوبة شعرًا نو نثرًا في ديواف عز الديف 

وكتاب إل جنة الشوؾ ى لطه ى ٕإلإسماعيؿ إل دمعة لألسى ... دمعة لمفرح ى 
ف تهريدات ، وليست إبيجراماتكما ، هو في كتابات ، هو عبارة عىٖإلحسيف 

 نحمد مطر ، ومظفر النواب ، وفاروؽ جويدة وغيرهـ . 
 هي تهريدات مكتوبة ورقيًا . 

                                                           

 ى راجع ديواف ندب الهرباء لألصفهاني .ٔإل
 ـ .  ٕٓٓٓ، عاـ ٔلألسى ..دمعة لمفرح، عز الديف إسماعيؿ ، مطابع تونس، ط ى دمعة ٕإل
 . ٕٔـ ، القاهرة ، ص ٜٙٛٔسنة ٔٔى جنة الشوؾ، د/ طه حسيف، دار المعارؼ، ط ٖإل
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فنص اجبيجراما القديمة منقوش تطور إلى نص التهريدة اجلكتروني ، 
 فبعض األجناس األدبية تحتوي البعض اآلمر ، وتتدامؿ فيه . 

 س ندبي قديـ ، نش  في األدب اليوناني . فاجبيجراما جن
 . ثنيف نو ث ثة عمى األكثرا المؤلؼ فيه واحد ، نو

يه مجموعة مف التهريدة جنس ندبي حديث إليكتروني ، تتحدث ف
 . األشماص والمجموعات

 فالتهريدة في شكمها البسيط هي امتداد مباشر لجنس اجبيجراما . 
لتطور بيف جنس اجبيجراما ،  هذق الم مح يمكف نف تشكؿ مدم ً 

ي ى و إلالنص الجديد وجنس التهريدة ، نو إل النص التقميدي المنقوش نو الورق
 . اجلكتروني ى

التحوؿ التدريجي مف النص الثابت ، لممؤلؼ الواحد ، إلى داارة النص 
  .المتفرع ، لمؤلفيف متعدديف

والمشاركة .  التطور مف النص المقروء، نو المكتوب إلى نص التفاعمية
بطريقة نكثر ت ثيرًا وفاادة ، التطور مف النص الواحد إلى النص المتفرع ، ودور 
القارئ في صناعته بنفس المادة ، وحجمها ، وما يتوفر فيها مف إيجاز ، 
وت ثير ، وتدقيؽ ، يجعمها تندرج في مفهوـ األدب المتميز نو الراقي ، وبذلؾ 

ا ينتج عنها مف كتابات نعمة ، ال نقمة عمى يكوف تطور األجناس األدبية ، وم
 األدب والمهة . 

وهذا التطور لمجنس األدبي إل اجبيجراما ى لـ يكف تحت ت ثير نجنبي ؛ 
نما جاء عف طريؽ سير األفكار والحضارة ؛ إذ ننها مظهر متسؽ ، وطبيعي  وا 

اؼ مع ثورة التواصؿ اجلكتروني ، الذي يمكف نف يتراسؿ عبرق نفراد في نطر 
 األرض الممتمفة في لحظة واحدة . 



 ٕٕٓٓ ديسمبر العدد السادس والعشرون -المية والعربية لمبنات بسوىاج مجمة كمية الدراسات اإلس

 

 

 قراءة جديدة – جماليات التطور األجناسي

ٛٗٛ 
 

وهذا التطور مف األدب الفردي إلاجبيجراما ى إلى األدب الجماعي 
 إلالتهريدة ى ال يزدهر إال في نمة قد وصمت إلى النضوج الفكري والفني . 

وهناؾ تطور  مر قد حدث ، فإذا كاف الجنس األدبي إل اجبيجراما ى 
 نثرًا .  نكثر شعرًا فإف إل التهريدة ى نكثر

فمف المحقؽ نف المياؿ واجحساس ، وهما الممكتاف الرايسيتاف لمشعر ، 
 يستيقظاف مبكريف عند الشعوب ، وعند األفراد عمى حد سواء . 

 ، وهو وليد وليدة المياؿ ، والنظـ الموسيقي " فاألساطير ، وهي
ة ، هما نمراف يستهوياف اجنساف ويمذاف له قبؿ اف تستهويه الحقيقالحس

المالصة واألسموب المنسؽ ، ثـ بعد ذلؾ يتدمؿ العقؿ ؛ ومنذ تمؾ المحظة ال 
يكتفي العقؿ بتمؾ المياالت الواهمة ؛ بؿ يطمب معرفة الحقيقة ، فتوضع 
النظريات التي تتطمب مناقشة بمهة نكثر سهوبة ونكثر دقة مف لهة الشعر ، 

يًا تنهض مشاكؿ مطرة تهـ ومنذ المحظة التي ينتظـ فيها نمر المدينة تنظيمًا قو 
دوراف الشعب وتتطمب كؿ القوة الك مية ... الموجزة المستقيمة التي ال تعرؼ ال

 .ىٔإل" بؿ تتجه مستقيمة إلى الهدؼ
" إف المجتمع يتهير وعبقريته تجتهد في نف تممؽ نشكااًل نمر  

مو منسجمة مع الميوؿ الجديدة ، وتصبح األنواع الميتة نوعًا مف الهذاء ، تن
وهكذا تصبح ى ٕإلعميه ننواعًا نمر  ، إذ ننه ال شيء يفنى في الحياة األدبية " 

 اجبيجراما تاريمًا ممتدًا لمتهريدة. 
                                                           

 .  ٖٗى نظرية األنواع األدبية ، سبؽ ذكرق ػ ص ٔإل
 .  ٖٙى المرجع السابؽ ، ص ٕإل
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 التذاخل األدبي بني اإلبيجراما والتغريذة: 
تتدامؿ األجناس األدبية مؤسسة عمى اآلثار األدبية نفسها ، وننه ، 

نف يسود شكؿ ندبي في عصر  ،  وهي قانوف مف قوانيف التاريخ ، "وبديهي
إال اجبيجراما والتهريدة ، فظؿ اجبيجراما المهوي  ىٔإلويبهت ظمه في عصر  مر"

واألدبي لـ يبهت في ظؿ التهريدة ، ومف يراجع نصوص النوعيف ، ير  مد  
 تدامؿ كؿ منهما في ظؿ اآلمر. 

 . ولـ يتعارض هذا التدامؿ بيف النوعيف ، بؿ لقد نفادق ، ونغناق 
وتحدث د. عبد المنعـ تميمة عف تدامؿ األنواع ، ورّدها إلى تطور بنية 

واالجتماعي في العصر الحديث نثر  العمميفكر األديب ، يقوؿ ر " إف التطور 
ت ثيرًا عميقًا في التطور الفني ، جعؿ الفنوف تتنوع وتتعاوف وتتدامؿ ، وعقد 

، ومف ىٕإلي التمقي جديدة "المبرة الجمالية وصقمها  وننش  عادات ومدارؾ ف
، والتهريدات ير  تداممهما ، وانفتاح بعضهما قديمًا وحديثاً  يستقرئ اجبيجرامات

 .عمى بعض لهويًا وندبيًا 

                                                           

صيرة ، د. ميري دومة ، الهياة المصرية العامة ، تدامؿ األنواع في القصة المصرية الق ىٔإل
 .   ٜٔـ ، ص  ٜٜٛٔالقاهرة ، سنة 

ى مقدمة في نظرية األدب ، د. عبد المنعـ تميمة ، دار الثقافة لمطباعة والنشر ، القاهرة ، ٕإل
 . ٙٗٔـ ،ص  ٜٙٚٔط 
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 * أمثلت اإلبيجراماث القذميت :
 (ٔ)لرؤيتيا وَمن أكناَف َسْمعِ        لعمرَك إنني ألحبُّ َسْمعًا  

                                                           

 ى * المصدر ر ورد النقش في مصدريف ر ٔإل
، مسح جنوب المدينة المنورة ، انيقسـ الث، الـىٕٙٓٓهػ ػ ٕٚٗٔىإلٜٔى نط ؿ إلٔإل

 ى . ٜٚصفحة إل 
  .ىٖٖٔػ ٕٖٔى نثار منطقة المدينة المنورة إلٕ

 * الموقع ر وادي رواوة ، جنوب المدينة المنورة . 
قد يكوف في بداية القرف الثاني لمهجرة إل عف نثار منطقة المدينة  * تاريخ النقش ر
 المنورة ى .

 بف ربيعة .  *الناقش ر يعقوب بف عطاء
 مفاعمتن مفاعمتن فعولن  *مفاعمتن مفاعمتن فعولنر    * الوزف ر مف الوافر 

ى َحْشَو العجز ٓٗى،كما دمؿ الَعْصب إلٜٖوقد ورد العروض والضرب فيه مْقطوفة إل
 في التفعيمة الثانية . 

 *تمريج النص ر
 ثنيف ر اينسب النص إلى 

بف عبد اهلل بف عامر بف قيس بف  بقيمة األصهر وهو نبو المنهاؿ واسمه جابر ىٔ
جندب بف عامر بف جابر بف ه ؿ بف غياث بف نسود بف ب ؿ بف سميـ بف 

  ى ٖٚٓٔىبرقـ إلٕٛٔٔماسة البصرية إلى،والحٖٛنشجع في المؤتمؼ والممتمؼ إل
نقً  عف معجـ  ىٖٗىبرقـ إلٜٔٔقيس بف َذِريح إلقيس لبنىى في شعرق المجموع إل ىٕ

 ورودق دوف نسبة في األغاني . البمداف إلسمعى،ونشار إلى 
 ى . ٗٛٔيزاد عميه ر المهانـ المطابة في معالـ طابة إل

ى،ومجمع ٖٖٕفي نربعة نبيات ، وتزييف األسواؽ إل ى٘ٔ/ٖٛٔى ب  نسبة ر األغاني إلٖ
 ى .  ٖٖ٘ٔى برقـ إلٔ/ٖٗٔى ، والمستقصي إلٖٖٛٚى برقـ إلٕ/ٕ٘٘األمثاؿ إل
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 ية الرصد التاريمي ، نوؿ وكتاب إلندب الهرباء ى يعتبر مف ناح
ديواف كامؿ تنتمي وحداته كمها الشعرية والنثرية لفف اجبيجراما في األدب 

 . ىٔإلالعربي القديـ 
 *من منارجه:

 َعنائي وتكشف عني المحنِ       فيا ليت شعري متى ينقضي        
 (ٕ)بعيد الوطن ء سحيق المحل         ميـــل العـــزا  ـــــريدًا قــــشريـدًا ط     

ينقؿ لنا نبو الفرج هذق اجبيجراما ، وفيهار" حضر ف ف بف ف ف كما 
الكاتب هذا الموضوع في موقعه ، ماافًا هاربًا مظمومًا ، وهو يقوؿ ر سْتَرَؾ 

ذا تحته مكتوب بهير ذلؾ المطِسْتَرؾَ   ر المهـ استجب دعاق ، واسمع . وا 
 شكواق ، واكشؼ بمواق . 

 ـل ذي ُغْرَبٍة يومًا إلى الوطـن ـــــــوك       تـوــبــن أحــــشتيٍت ع ورّد كــل   
 (ٖ)وامنن بمطِفَك يا ذا الَطْوِل والِمَنِن"      وارحم تقطعيم في كل ميمكةٍ    

                                                           

 قطعة ، تشكؿ وحدها ديوانًا كامً   .  ى ٓٚى فعدد اجبيجرامات في الكتاب إل ٔإل
ى حدثني نبو محمد حمزة بف القاسـ قاؿ ر حدثني رجؿ مف نهؿ الفسطاط قاؿ ر كنت ممف ٕإل

يدرس كتب المطالب إل الكنز يكوف في األبنية القديمة ى ويسافر إلى مواضعها ... 
يرة ث ثة فوقع إلينا مبر مطمب عظيـ الش ف في ب د اليوناف ، بينه وبيف مصر مس

نيَّاـ ... حتى إذا َمَضْت ث ثة نياـ نشرفنا عمى سور عظيـ منقور مف حجر نبيض 
كالثمج ... فمما قربنا مف نحد نركاف الحصف إذا عميه كتابة في بياض الحجر بسواد ر 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ يقوؿ ف ف بف ف ف عف ف ف ر مف وصؿ إلى هذا الموضع 

ت ي .... مرجت هاربًا مف اجم ؽ ، وتضايؽ األرزاؽ ، فُعِدؿ بعدي فميعجب مف قصَّ
بي عف السداد ، وتهُت في الب د ، وبمغ بي الدهر إلى هذا القصر ر انظر القصة 

 ، ندب الهرباء   ٜٙكاممة ، صػ 
ى  حدثني ورَّاؽ لقيته بسوؽ األهواز قاؿ ر مرجُت يومًا إلى بيوت الُعبَّاد التي عمى الجبؿ ٖإل

ي إل البمد ى وقد كنت شاهدتها فقرنُت عمى بيت منها مكتوبًا ، ندب الهرباء ، الذي يم
 .  ٕٛصػ 
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إبيجراما عربية تتوحد فيها مشاعر المهتربيف ،ويجد الواحد منهـ مف 
 يسمع ننينه و هاته ، ويشعر بتجربته. 

 آخر : ومثال
 ويقاؿ ننه قرئ عمى ميؿ بطريؽ مكة كرمها اهلل تعالى ر

 يا لشانيكاــــدع الدن          الَب الدٌّْنَيا   ــــ"أال يا ط
 (ٔ)وِظلٌّ الميل يكفيك"            ما تصنٌع بالدنيـا  ــــــف

* ومف نمثمة التهريدة مف تويتر نحمد مطر تهريدة ر " دعوا ص ح الديف في 
 ىٕإلبه واحترموا سكونه ؛ ألنه لو قاـ حقًا بينكـ فسوؼ تقتمونه " ترا

 * وفاروؽ جويدة غرد في تويترق ر 
 "اآلن قد جاء الرحيل ..

 وأخذت أسأل كل شيء حولنا 
 ونظرت لمصمت الحزين 
 لعمني ... أجد الجواب

 .(ٖ)أترى يعود الطير من بعد اغتراب ؟" 
 ـ ر  ٕٙٔٓيونيو  ٖٔ* ويهرد محمد البارقي عمى صفحته في 

 المــح حــــزني ثابتـــةـــوم          تــى أسمائــــي   ــــــ"تتغيـــــر ح
 وأظل وحيدًا في المنفى             ائي  ـــــتستوطن نبضي ودم

 .(ٗ)ال تسمع صوتي وندائي " 
                                                           

  ٖٙٔى البيتاف ألبي العتاهية وقبمهما في الديواف ، طبعة صادر ، ص ٔإل
 أليس الموت ياتيكا        ىب الدنيا تواتيك 

 .  ٔ٘ندب الهرباء ، ص 
 ـ .  ٕ٘ٔٓة ديسمبر ، سن ٖ Ahmedmtar@ى تويتر نحمد مطر ٕإل
 ـ .  ٕٙٔٓمارس ، سنة  ٖٓ، F-Goweda@ى تويتر فاروؽ جويدة ٖإل
 ـ .  ٕٙٔٓيونيو ، سنة  ٖٔ omegqٜٕٜٔٔٓٓى تويتر الشاعر محمد البارقي ٗإل
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 فكؿ منهما إل اجبيجراما ػ التهريدة ى فكرة قصيرة ، تتميز بتركيز العبارة 
يجازها ، وكثافة المعنى فيها ، ولو نقشت التهريدة ، لكانت إبيجراما ،ولو غرد و  ا 

ف كاف لكٍؿ تقنيته ومصااصه.   باجبيجراما ، لكانت تهريدة، وا 
وهذا التطور والتدامؿ لـ يكف مقصودًا نو مرتبًا ، بؿ هو بديهي 

قرف وضروري ، وتجدر اجشارة إلى نف لكؿ عصر ع ماته الفارقة ، وهذا ال
الواحد والعشروف هو عصر الع مات الفارقة، فهو عصر االمتراع ،واالبتكار، 
والتطور ،والتقنيات ، وبفضؿ ذلؾ ، نصبح االتصاؿ الجماهيري قوة هاامة في 
حياة المجتمعات المعاصرة عمى صعيد الفرد ،والمجتمع والدوؿ ، فهو يشكؿ 

 .ىٔإلالبشر"والمواقؼ ،واالتجاهات ، ويؤثر عمى سموؾ  الرؤ  ،
وفي ضوء وعي األديب لألنواع األدبية ، واجفادة منها ، وبماصة بعد 
اط عه عمى الوعي المعرفي الهربي والعربي ، نفاد األديب والكاتب مف تقنيات 
 الفنوف القديمة ، كما نفاد مف شبكات التواصؿ االجتماعي ... وغيرها ، 

وحديثه في تطوير  قديمهفي لتطوير تقنياته الفنية ، وقد وظؼ وعيه المعر 
 األنواع األدبية . 

تحت هذا الضهط المعرفي نحس األديب ب ف هناؾ ننواعًا ندبية 
نصبحت عقيمة عاجزة عف مجاراة الممزوف الثقافي والفكري مع مستجدات 
العصر ، التي ممممت القيـ ،وزعزعت السااد والم لوؼ ،وحطمت تابوت،  لـ 

حاوؿ األدباء ضمف محاوالتهـ الجديدة تطوير يعد ي اـ روح العصر ؛ لذا 
دماؿ بعضها في بعض"  .ىٕإل األنواع ،واألدب ، وا 

                                                           

ى تدامؿ األجناس األدبية الرواية والسيرة ، سيرة مدينة وشعب ، ن.د/ حسف عمياف ، ط ٔإل
 . ٜٔوزيع ، األردف ، ص ـ ، دار مجدالوي لمنشر والت ٕٕٔٓاألولى 

ى ٖٓى مممكة األصوات ومر ت الفتوحات ، محمود جابر عباس ، عالـ الفكر المجمد إلٕإل
 . ٔٙٔيوليو سبتمبر ، الكويت ،  ص 
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وتطور اجبيجراما إلى التهريدة ، يؤكد الوعي المعرفي الجديد ، وهو 
يمزج بيف النوعيف ، وبذلؾ يستطيع األديب نف يقيـ عالمه األدبي مستفيدًا مف 

 منجزات العصر، وتطور الفنوف . 
 ا فنيا ، لصىرة اإلبيجراما:منىرج
 د واتـانـي ــــــوعممـت أن الدىـر ق       ـم لــي السُُّروِر بقـربكــْم ـــــاآلن ت

 َصْرف الزمان وطارق الحدثان         حان الرحيل وحال دون لقائكـم 
 (ٔ)توديع ذي شغف بكم حيران      فعميكم منيي السـالم ُمَضــاَعفــًا  

ؼ إل اآلف ى عمى الفعؿ تّمض لتحديد زمف السعادة بقربهـ تقديـ الظر 
وتمصيص الحالة الشعورية التي يصفها الشاعر مف ناحية نمر  ، فحينا قابمهـ 

 نتى السرور ونقبؿ عميه الدهر مبتهجًا وتحققت نمنياته بقربهـ . 
مر مفارقة ظرفية زمانية عكس البيت األوؿ . وصؼ حالة والبيت اآل

رماف والبؤس المنتظر بالرحيؿ عنهـ ، مشهد طهت عميه المباشرة الزمنية الح
في مدة قصيرة انتهت بالتوديع ، مف نفس تتدفؽ فيها ينابيع الشوؽ لهـ والحيرة 
في البعد عنهـ . إنها مهايرة الزماف في المقاء والفراؽ ، فساعة الرحيؿ نزفت في 

ماتها العذبة انفعاالت موسيقية بتقسيالنهاية إل حاف الرحيؿ وحاؿ دوف لقااكـ ى ، 
يحاءاتها المعبرة ى كاف البداية ، لكف النهاية دعوات طيبات ال تنقطع اآلف. إلوا 

ف عزَّ المقاء  .وا 
مف وسااؿ استدعاء السمع وجذب المماطبيف هو استمداـ التكرار ، 
مما له مف ماصية الجذب ولفت االنتباق ، فاستعماؿ شعراء اجبيجراما ألسموب 
ـَ الوظيفة التنبيهية في نصوصه المكتوبة ، وُيعرَّؼ التكرار ب نه   "التكرار َدَع

                                                           

ى ذكر نف نبا الهندي ، دمؿ عمى ممَّار بموضع يقاؿ له" كوي " وتفسيرق ر سكة المراؼ ٔإل
 .    ٖٕاء ، صػ وعندق جماعة ... والنص له . ، راجع ندب الهرب
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. وفيما يمي بعض نماذج ىٔإل"إعادة معنى نو لفظ بعينه ، وترديدق نكثر مف مرة 
التكرار المفظي وهو موضع االهتماـ لقربه مف الوظيفة التنبيهية بشكؿ نوضح 

 في النص اجبيجرامي. 
له وقعه عمى األذف ، مما يجعمه موقظًا حسنًا لشارد  إف تكرار األلفاظ

الذهف ، نو دفع ذلؾ عنه ، واستطاع النص اجبيجرامي في ديواف ندب الهرباء، 
الظفر بهذق السِّمة عندما كاف ينطؽ شمصياته الشاعرة بهذا النمط ، ال سيما 

  .إذا طاؿ به الحوار نو نراد الت كيد عمى قضية ما 
والتشميص وسيمة واضحة نعتمدها الشاعر ،لبناء صورة * ي تي التجسيد 

  ىٕإلاجبيجراما الشعرية ، يقوؿ الشاعر مسجً  عمى حااط ر
ق بيننا   فقمبَي ثاٍو عندكم ومقيُم       لئن كان َشْحُط البين فرَّ

إسباغ الحياة اجنسانية عمى  "ويوصؼ التشميص بمفهومه العاـ ننه 
ثير في الشعر وهو م ـز في نغمب حاالته لمتيار وهذا النهج ك ىٖإل "األشياء 

الرومانسي المفعـ بالحب ، الذي يدفع الشاعر لتشميص وتجسيد الحسي 
 والمعنوي . 

فالصورة الشعرية في البيت تكفمت الرد عمى الشاعر بعد نف كشؼ 
الصراع بينه وبيف الفراؽ إل البيف ى ، الذي تهجـ عميه وعمى محبوبته في 

ى إل شحط البيف فرؽ بيننا ى لكف ت تي الصورة الثانية ل ستعارة ، الصورة األول
لتعيد إلى المحبوبة السكينة واألماف ، لتحمؿ إليها الجزء األهـ مف  ليات الحب 

                                                           

ى التكرار في شعر المنساء ، دراسة فنية ، عبد الرحمف الهميؿ ، دار المؤيد ، الرياض ، ٔإل
 .   ٚٔـ ، صػ  ٜٜٜٔهػ ،  ٜٔٗٔ،  ٔط 

 ى  قاؿ لي نبو الحسف الواسطي الصوفي ر قرنت عمى حااط دير بدرزيجاف . حضر ٕإل
 ، ندب الهرباء .  ٜ٘ف ف بف ف ف الدمشقي وهو يقوؿ ر ... البيت ، ص 

 .  ٕٜٖ/  ٔى  المعجـ المفصؿ في المهة واألدب ر مرجع سابؽ ، جػ ٖإل
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والعشؽ مشمصًا وهو إل فقمبي ثاٍو عندكـ ومقيـى ، في مفارقة تشميصية فنية ، 
فالشاعر نلقى بقمبه عندها  فالبيف والفراؽ وصؿ نهاية المطاؼ وال يممؾ شياًا ،

بشكؿ جمي مكشوؼ إل ثاٍو عندكـ ومقيـ ى عالـ الحب الممزوف في وجداف 
الشاعر نمرجه في صورة حسية تعطي بعدًا معنويًا نكمؿ ونشمؿ ونبقى ، 

 تشعرنا نننا نماـ تجربة شعرية صادقة تستحؽ الثناء . 
هة األهمية فالصورة المجازية تعد مصدر قوة في يد الشاعر ونداة بال

ووسيمة نساسية يستطيع نف يتصرؼ بها ما شاءت له موهبته ومياله  "لديه 
حها له وقدراته نف يتصرؼ ، وستكوف حريته في ممؽ األميمة والرؤ  التي يتي

فالعبارة المجازية تزحزح األلفاظ مف معناها  ىٔإل "استمداـ المجاز ال حد لها
كشؼ له عف جوانب متعددة مفية في الحقيقي لجمب انتباق المتمقي ، فتريه وت

المعنى وتقدمها بصورة يدركها العقؿ وتستقبمها الحواس ، وهكذا كاف التعبير 
 المجازي هو نساس الصورة . 

 منىرجا فنيا لصىرة التغريذة :
 ميالنا تحرؾ قراءة نقراها نف يمكننا، جويدة  فاروؽ تويتر تهريدات

 مف الكثير فيه ونستكشؼ ، ( "لكولردجا" الثانوي المياؿ ) واجبداعي السمعي
  . الدرامية الم مح

 حالة تصاعد مع وذلؾ ، القراء نو لممتابعيف نفسياً  نثراً  يحدث مما
 يدامؿ ما تميؿ عمى " المتمقي " يساعد ذاته حد في التصاعد وهذا الحب

  . دراما نو حركة مف الموقؼ
 ، الحركة مواقؼ مف بكثير يعج الماص تويترق ، نر  جويدة فاروؽ والمهرد

                                                           

محسف اطيش،  ى  دير الم ؾ ر دراسة نقدية لمظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصررٔإل
 ـ .  ٜٙٛٔ،  ٕ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، بهداد ، ط  ٕٙٗص 
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 توترات تحدثه صراع وهو الحب حالة وبيف بينه صراع عف تنبئ التي
 موحية بمقدرة لمسها يحاوؿ مت زمة نفس مواقؼ م ؿ مف الكممات
  : غرد ما كمثؿ درامية بحركة

  ! افترقنا وحين"
  الصفات كل أحمل أصبحت
  ونار رماد ... وحزن شباب
                          أغنيات بال يغني وطير
  جريح بقمب الجراح أداوي
  "أمنيات بال القموب أمني

  ـ: والتاليت
  : الرحيل قبل أحبك تعالي "
  القميل إال العمر عاد فما
  ... برئ بحمم الحياة أتينا

   " ! بخيل زمان فينا فعريت
  ـ : والتاليت

 ... الكثير عّممني العمر "
  .. صدري في اآلىات أكتم أن

  " ! المصير في أفكر وأال كالضرير وأمضي
  ـ : والتاليت

ن يغيب غريب من وكم عني تغيبين "  ..... المكان ملء كان وا 
 " .. الزمان يدق يعرف الشوق وال الوجوه غياب يعني البعد فال
 األربع التهريدات هذق (يوميف) قريب زمف في متوالية تهريدات نربع

 وهي النفسي والحديث والحركة والصراع الحوار فيه يتمثؿ مت زماً  موقفاً  تمثؿ
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 .الصفات كؿ نحمؿ ) قوله في مصوراً  القمؽ ننظر ، درامية مواقؼ تكوف جميعاً 
 بعد وحيداً  يحسه الذي والموؼ ( الرحيؿ قبؿ نحبؾ تعالي ػ كالضرير نمضي
 ى. ! المصير في نفكر ونال ) التيه حالة ثـ ( كالضرير ونمضي ) الفراؽ

 قريب مف وكـ ) صورتها تمحى وال حبها يهيب ال الوقت نفس وفي
ف يهيب  الجراح نداوي ) عميه يحسد ال موقؼ في إنه ( ... المكاف مؿء كاف وا 
  . هذا غير شيااً  يجد لف ألنه . ( جريح بقمب

 غياب يعرؼ البعد ف  ) مستمرة الفردية والمناجاة الداممي الحوار
 نثناء المتفرقة نفسه بها يداوي كممات . ( الزماف قيد يعرؼ الشوؽ وال الوجوق
  في وضعته التي الحبيبة بهذق تعمقه شدة إغفاؿ يستطيع ال ، هذا موقفه
 يؤثر وال ينساها نف يستطيع ال جوارحه عمى حبها لسيطرة وننه ، الموقؼ هذا
 اآلهات نكتـ ) يمفيه ولكنه . عاـر نفسه في فالحب ، مكاف نو زماف فراؽ فيه
 .) نفسي في

 الفراؽ قبؿ فظهر حيالها الكاممة حبه مشاعر مف بعضاً  تشتت ولكف
 وت تي ( الرحيؿ قبؿ نحبؾ تعالي ) وبينها بينه المقاربة هذق في نراق كما

  مرة المقاء عدـ مف موفه عف وتنبئ نمامها ينهار تيال المؤلمة المفاج ة
 مواقؼ مف يبالي ال اآلف وك نه . ( . القميؿ إال العمر في عاد فما )   نمر 
  ).بميؿ زماف فينا فعربد ) إليها الوصوؿ وبيف بينه حاؿ فالزماف حبه إظهار
 بعدها غـر  غريبة يراها ألنه االرتياح ببعض ، يشعرنا المت ـز الموقؼ هذا ومع
  . والزماف المكاف مؿء فهي بها اعتزازق صدؽ يؤكد فهو

 وهي المشاهد لهذق رسمه في (جويدة فاروؽ) الدرامي هذا ينسى وال
  موسيقى  ) المفظي التركيب طبيعة مف نابعة مواقفه ت تي نف تهاريدق في كثيرة

 ػ المفارؽ العاشؽ هذا مشاركاً  ( المتمقي ) المتابع عاطفة اصطياد يمكنه كي (
 طير ػ المصير ػ عربد ػ العمر ػ رحيؿ ػ ضرير ػ نار ػ رماد ) الراء حرؼ فيحمؿ
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 االنكماش مف نوعاً  فيها تحس تنطقها حيف ولعمؾ داممي إيقاع ( جريح ػ جراح ػ
 حتى الفراؽ بدؿ استعمالها فآثر،  ، الرحيؿ لحظة يصورق نف فاروؽ يريد الذي
  . العودة ستحالةبا يوحي نفسياً  دوياً  فيها تسمع

 يجمو نف عينيه نصب واضعاً  حياته في معيف موقؼ بتصوير يهتـ فهو
  . درامي نقصوص شكؿ وك نه ، لممتابع ويبرزق الموقؼ هذا

 والحمد هلل رب العالميف .
 
 
 
 
 

* * * * * * 
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 اخلامتت
مف يستقرئ التاريخ بمشك ته ، ونلوانه ومنجزاته ، ... يممص إلى عدـ 

ستقرار لموف واحد ، نو نظاـ محدد ، نيًا كاف هذا النظاـ ، وال شؾ الثبات واال
في نف هذا هو مفهوـ األدب ، فهو االبف الشرعي لمنجزات الثقافة والفكر 
والرؤية االستشراقية لرحـ المستقبؿ عمى ممتمؼ العصور ، ومف يقرن منجزات 

 ية . األدب العربي عبر تاريمه الطويؿ ، يجد تدامؿ األنواع األدب
 ومف يقرن هذا البحث يعرؼ كيؼ تطور النوع األدبي القديـ 
 إل اجبيجراما ى بفضؿ تقنيات العصر إلى نوع  مر هو إل التهريدة ى فالنوع 
األوؿ ، مادة بسيطة، جدية قصيرة ، هذق المادة ليست سو  إحساس بالحزف نو 

 األلـ نو الهضب تنبسط في نظـ الشعر ، وقميؿ مف النثر . 
، ويعرض نلوانًا ؿ التطور ، يتناوله نشماص عديديفالنوع بفعهذا 

 عديدة، تدور بيف األشماص ، ويسترسؿ في حياة األشماص والنفس اجنسانية،
ومشاكؿ الشعوب في ومضة سريعة ، وسير متواصؿ إل التهريدة ى هذا النوع 

 الجديد المتطور عف النوع األوؿ . 
رسـ دقيؽ ، ال نداة زمرفة ، تعتمد فالتهريدة في الواقع نداة تحميؿ ، و 
 عمى كثرة األلواف ؛ لتطوير شيء واحد . 

وك ننا نماـ كاتب غنااي عرؼ كيؼ يطور نفسه ؛ ليصبح كاتبًا 
مسرحيًا، قادرًا بتفكيرق عمى نف يدمؿ في نسرار القمب اجنساني ، وينير ما مفي 

 مف بواطف األمور عند األشماص. 
إلالتهريدةى  ، بؿ تحولت إلى نوع  مر ، هو فاجبيجراما لـ تتطور فقط

ف كانت إذ نف المجتمع يتهير ، وعبقريته تجتهد في ممؽ نشكاؿ جديدة ، حتى وا 
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جبيجراما هذق األشكاؿ مرنة ، تتقارب وتتدامؿ جماليا وفنيا ،في نقط عديدة ، فا
، ما تحتوي عميه مف نزعات إنسانية ، وذلؾ بواسطةتقرب جدًا مف التهريدة

دنا له ، لوجانفصاؿ. ولو نمذ كؿ نوع عمى ب لهوي محكـ باجيجاز والقصروقال
 . مكانًا م امًا عند اآلمر

 وتمؾ لهة نظرية األجناس األدبية التي تظهر مف حيف آلمر تحت قبة 
 .األبحاث األكاديمية

 ، وهو ولي التوفيؽ.واهلل مف وراء القصد
 
 

* * * * * * 
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 ادرــصــمـال
 املــرجــع م

ٔ-  
األدب السكندري . إبراهيـ ، محمد حمدي . القاهرة ر دار الثقافة لمنشر ، 

 ـ . ٜ٘ٛٔط 

ٕ-  
 ندب الهرباء ػ األصفهاني ، نبي الفرج . نشرق ممطوطة في العالـ ر 

 . بيروت ػ لبنافر عف دار الكتاب الجديد ػد / ص ح الديف منجد 

بناء قصيدة اجبيجراما في الشعر العربي الحديث . د/ المراغي ، نحمد .   -ٖ
 ـ . ٖٕٔٓط الثانية ، دار العمـ واجيماف لمنشر والتوزيع ،عاـ 

يرة مدينة وشعب.ن.د/ عمياف ، تدامؿ األجناس األدبية الرواية والسيرة ، س  -ٗ
 ـ . ٕٕٔٓر دار مجدالوي لمنشر والتوزيع ، ألردف، ا. ط األولىحسف

تدامؿ األنواع في القصة المصرية القصيرة .د/ دومة ، ميري . القاهرة ر   -٘
 ـ . ٜٜٛٔالهياة المصرية العامة ، سنة 

 ـ . ٕ٘ٔٓديسمبر ، سنة  Ahmedmtarٖتويتر نحمد مطر @  -ٙ

ٚ-  
ة يونيو ، سن ٖٔ omegqٜٕٜٔٔٓٓتويتر الشاعر محمد البارقي 

 ـ . ٕٙٔٓ
 ـ . ٕٙٔٓمارس ، سنة  ٖٓ، F-Gowedaتويتر فاروؽ جويدة @  -ٛ

،  ٔثقافة تويتر حرية التعبير نو مسؤولية . الهذامي ، عبد اهلل . ط   -ٜ
 ـ . ٕٗٔٓبيروت ، الدار البيضاء ر المركز الثقافي العربي ، سنة 

، القاهرة ر دار المعارؼ ، سنة  ٔٔجنة الشوؾ. د/ حسيف ، طه . ط   -ٓٔ
 ـ . ٜٙٛٔ

، مطابع  ٔدمعة لمفرح . د/ إسماعيؿ ، عز الديف . ط  دمعة لألسى .  -ٔٔ
 ـ . ٕٓٓٓتونس ، عاـ 
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 املــرجــع م

ٕٔ-  
مقدمة في نظرية األدب . د/ تميمة ، عبد المنعـ . القاهرة ر دار الثقافة 

 ـ  ٜٙٚٔلمطباعة والنشر ، ط 

ٖٔ-  
مممكة األصوات ومر ة الفتوحات . عباس ، محمود جابر . الكويت ر 

 ى يوليو سبتمبر  .ٖٓـ الفكر ، المجمد إلعال

ٔٗ-  
النص والتمقي حوار مع نقد الحداثة .ن.د/ درويش، نحمد . الدار 

 ـ . ٕ٘ٔٓالمصرية المبنانية ، ط يناير 

ٔ٘-  
. ترجمه إلى  M.L'Abbeci.Vincentنظرية األنواع األدبية لمؤلفه 

 كندرية ستاذ بكمية اآلداب ػ اجسالعربية وعمؽ عميهر د/ حسيف عوف األ

ٔٙ-  
 النقوش الشعرية الصمرية في المممكة العربية السعودية وقيمتها 
األدبية ػ السعيد ،عبد الرحمف بف ناصر ، العدد الثاني ، ربيع اآلمر 

 .هػ ٖٗٗٔ
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