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 القصة الشاعرة واإلبيجراما.. بين التالقي واالفتراق
Alkesa Alsha'era and Epigram the Similarities and differences 

 *رمضان هللا عبد

 الملّخص

 فنين بين واالختالف التشابه بيان إلى واالفتراق، التالقي بين واإلبيجراما الشاعرة القصة :بـ المعنون  البحث هذا يهدف
 بين والمقارنة تحليلي،ال وصفيال المنهج الباحث اتبع وقد اإلبيجراما، وفن الشاعرة القصة فن :هما ،الحديثة الفنون  من

 الفنون  أن تظهر واإلبيجراما الشاعرة القصة بين كةالمشتر  السمات أن في لتتمث   التي ،نتائجه إلى للوصول الفنين،
 جوهر وأن أكثر، أو عنصًرا يكون  قد بينها يفرق  ما وأن واضح، نحو على ومضامينها هيئتها في تتالقى القصيرة
 .التواصل ووسائل األذواق في الحاصل التطور تواكب وأنها الكلمات، بأقل األثر أكبر إحداث على يرتكز فيها اإلبداع

 
 .النثر الشعر، اإلبيجراما، اإلبيجرام، الشاعرة، القصة :المفتاحية الكلمات

 
Abstract 

 

This research is entitled: Alkesa Alsha'era and Epigram the Similarities and differences. It 

aims at explaining the similarities and differences between two modern arts, the art of  Alkesa 

Alsha'era and the art of the Epigram, and the researcher followed an analytical descriptive 

methodology, and the comparison between the two, to arrive at its results, which indicated that 

the similarities in common features between Alkesa Alsha'era  and the Epigram show that the 

short arts converge in their form and content in a clear fashion with one or more difference in 

between, and that the essence of creativity in it is based on making the greatest impact with the 

least word, and that they keep up with ongoing advancements in tastes and means of 

communication. 
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 مقدمة:ال

 التجديد سمة ال تنفك عن حركة اإلبداع؛ مهما كانت ماهية هذا التجديد أو اآلراء والمواقف المتباينة بشأنه.

والحظنا أن األجناس األدبية في األدب العربي أكبر من مجرد القسمة التقليدية المعتادة بين شعر ونثر؛ 
 ا في عصرنا الحديث.خصوًص 

قديما كان هناك عمود الشعر، وهو بمثابة إطار لإلبداع الشعري يمثل مرجعية يجب على الشعراء اتباعها 
 لها. المميزةليكون للقصيدة العربية سماتها 

 على وزن وقافية فقط، بل تجاوزهما إلى كيفية القول نفسه. اً ولم يكن األمر اعتماد

وما تاله من عصور ظهرت فنون متنوعة تحت العنوان وفي القلب من حركة التجديد في العصر العباسي 
ن خالفت ماهيته التي استقرت في كثير من جوانبها.  الكبير "الشعر" وا 

 ا من أنواع الخلط في التصنيف.وهو ما يمثل نوعً 

ن كانت به أكثر سماته؟ا جديدً ا أم فنً فهل يمكننا أن نعد الموشحات شعرً   ا حتى وا 

 رت في العصر المملوكي على يد صفي الدين الحلي ومن اقتفى أثره.وكذلك البديعيات التي اشته

والمنظومات العلمية التي اشتهرت في أكثر العصور األدبية وكان لألندلسيين باع كبير في تأليفها. وهي نمط 
من النظم يعتمد على األوزان الخليلية في صياغة المعارف العلمية، فهي فيها من الشعر شكله لكن جوهرها 

 عيد عنه كل البعد.ب

 وغير ذلك الكثير من األشكال اإلبداعية التي تستعير من الشعر صفة أو أكثر وتسقط أكثر صفاته.

يمكننا إذن أن نعدد الكثير من األجناس اإلبداعية أو األدبية إذا ما لم نقتصر في تسمية كل ما احتوى على 
 وزن وقافية أو أحدهما شعرا.

ف عن الشعر؛ وطبيعته تكون علمية بحتة وليست أدبية أو نقدية في الغالب، فالمنظومات جنس قولي يختل
وفن الموشحات أقرب إلى المقاطع الغنائية التي تتيح للمغني أن ينوع ويلون في صوته، موسيقاها وعروضها 

عناه يتيح ذلك إلى حد كبير؛ لذلك نعدها جنًسا إبداعيًّا له بناؤه وشكله وروحه التي تختلف عن الشعر بم
 الموروث.

والبديعيات جنس من النظم يقع في منطقة وسطى بين النظم العلمي والشعر، والمالحم اإلغريقية كانت تتخذ 
ا"، لكنها الشعر أو باألحرى األوزان الشعرية سبياًل للقص المطول؛ ويقال في تعريفها إنها كانت تكتب "شعرً 

 .في تقديرنا تظل جنًسا أدبيًّا له سماته ومحدداته

ويدفعنا هذا مطمئنين أن ندرج القصة الشاعرة ضمن الفنون الجديدة التي تشق طريقها بين األجناس واألنواع 
 األدبية ذات المالمح المتمايزة حتى لو اشتركت مع أخرى في بعض السمات.
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ة الجرم، وبحثنا هذا يتناول القصة الشاعرة واإلبيجراما بوصفهما من الفنون اإلبداعية شديدة القصر، صغير 
عظيمة األثر، عميقة الغور، متسعة الداللة، فتصدق فيها مقولة النفري: "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة"، 
الرؤية في ناظري مبدع القصة الشاعرة واإلبيجراما ممتدة بامتداد األفق، متسعة باتساع السماء، تركزها عبارة 

لذي انطوى فيه العالم األكبر، هي تلك الذرات الدقيقة ضيقة بضيق عدسة العين، العبارة هي مركز العين ا
 ا.ا عظيمً التي يمكنها أن تحدث انفجارً 

ومقصدنا بالتالقي في عنوان البحث هو التالقي بين الفنين في العديد من السمات واآلثار التي يحدثها، 
 فارقة.ومقصدنا باالفتراق هو تجليات االختالف بينهما، أو ما يمكن تسميته بالسمات ال

 فقضية البحث إذن البحث في تمايز القصة الشاعرة عن ألصق الفنون الكتابية بها وهو فن اإلبيجراما.

 ماهية القصة الشاعرة واإلبيجراما:

ــــق مــــن  ــــى أحــــدهما كمــــا يفعــــل بعــــض النقــــاد؛ ألن رؤيتنــــا تنطل ــــن ننحــــاز إل فــــي حــــديثنا عــــن هــــذين الفنــــين ل
يجـــــب أن تتعـــــايا ال أن تتصـــــارع، وفـــــي ســـــبيل الوصـــــول إلـــــى أن الفنـــــون لهـــــا مســـــتقبلوها وعشـــــاقها، وهـــــي 

 أحكام متزنة نتبع المنهجين الوصفي والتحليلي الفني.

ـــــــدعوها ونقادهـــــــا، وهـــــــذه  ـــــــدها ومب ـــــــه مؤسســـــــها ورائ ـــــــق مـــــــا ذهـــــــب إلي ـــــــف القصـــــــة الشـــــــاعرة وف ـــــــدأ بتعري ونب
لـــــب مـــــنهم التعريفـــــات علـــــى مـــــا بـــــدا مـــــن اطالعنـــــا تطـــــورت منـــــذ النشـــــأة إلـــــى أن اســـــتقر مبـــــدعوها وفـــــي الق

ــــى  ــــى حــــد كبيــــر، وبعــــد بلــــورة تعريــــف القصــــة الشــــاعرة ننتقــــل إل ــــًرا عنهــــا إل ــــى تعريــــف يبــــدو معب مبتكرهــــا عل
ــــــر عــــــن  ــــــة تعب ــــــل نصــــــوص إبداعي ــــــم العناصــــــر المشــــــتركة بينهمــــــا، وتحلي تعريــــــف فــــــن اإلبيجرامــــــا، ومــــــن ث

 وجهة البحث.

( هــــــي ذلكــــــم الفــــــن Alkesa Alsha'eraوالقصـــــة الشــــــاعرة كمــــــا ذهــــــب الناقــــــد أ.د. صــــــبري أبــــــو حســــــين:  
 .(1 الذي يعد تجديًدا أدبيًّا مصريًّا خالًصا من أية تأثرات خارجية: غربية أو شرقية

ــــد مبــــدعها الشــــاعر محمــــد الشــــحات  ــــى ي ــــي مصــــر عل ــــي جديــــد نشــــأ ف ــــود حــــديث، وجــــنس أدب إنهــــا إذن مول
 .(2  محمد

                                                           

 بوابة كنانة أونالين، الرابط: –– ، 0182 أغسطس 02، صبري القصة الشاعرة مصطلًحا وبناءً أبو حسين،  (1 
http://kenanaonline.com/users/Sabryyamnaa/posts/1045517 

 ...( -م 8211مايو  00( محمد الشحات محمد  2 
بمحافظــة الدقهليــة بجمهوريــة مصــر العربيــة فــي الثالــث والعشــرين مــن شــهر مــايو  -آنــذاك-ولــد الشــحات فــي قريــة الســمارة التابعــة لمركــز الســنبالوين 

ــم يــتمكن مــن إكمــال م تــدرج فــي مراحــل الت8211لســنة  علــيم المختلفــة إلــى أن وصــل كليــة الهندســة بجامعــة عــين شــمس، غيــر أنــه لظــروف أســرية ل
م حصـل علـى المركـز األول فـي الشـعر 8211المرحلة الجامعية، وخالل الفترة التـي قضـاها فـي الجامعـة زادت نشـاطاته األدبيـة واإلبداعيـة وفـي عـام 

م بعنــوان "زغاريــد 8221الشـعر بمســابقة نـادي القصــيد حـول "المولــد النبـوي"، وقــد صـدر ديوانــه األول عـام بمسـابقة الجامعــة، كمـا حصــل علـى جــائزة 
 األلم". انظر:

http://kenanaonline.com/users/Sabryyamnaa/posts/1045517
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ــــ م  ــــة، ومعــــاييره الم ســــتقل ة. د  ــــه مقومات ــــه الخاص  ج  بــــه م بتكــــر ه القــــص  والشــــعر، وهــــذا الفــــن الجديــــد أصــــبحت "ل
ـــــزة ورمـــــُز كثيـــــف. ظهـــــرت بـــــذور ه فـــــي عـــــام  ن  الشـــــعر علـــــى نحـــــُو غيـــــر مســـــبوق، بلغـــــُة م رك  د   8220أو ســـــر 

ـــــته الشـــــاعرة األولـــــى "منطـــــق اإليمـــــان"، ويوًمـــــا بعـــــد يـــــوم  ه محمـــــد الشـــــحات محمـــــد؛ فـــــي قص  علـــــى يـــــد رائـــــدم
ـــــة الشـــــاعرة، واشـــــتد  فت ل هـــــا، ففـــــي عـــــام  ـــــها كتـــــاب "المـــــوج الســـــاخن" وتـــــم أ 0111نهضـــــت القص  س  صـــــدر مؤس 

 .(3 "0112، ثم مجموعة قصص شاعرة؛ بعنوان  انفلونزا الن حل( 0111و 0111طبعه في عامي 

والــــدكتور الناقــــد األردنــــي حســــين منــــاور مــــن أهــــم المبشــــرين بهــــذا الجــــنس األدبــــي، وفــــي كتابــــه الــــذي أصــــل 
ــــه يــــرى أن هــــذا الفــــن جــــنس أدبــــي "ال هــــو بالشــــعر وال ــــث، ســــم اه  لــــه في -هــــو بالســــرد، إنمــــا هــــو شــــيء ثال

ــــــمات الرئيســـــة للســــــرد الموجــــــود  -أي مبدعـــــه ــــــة الشـــــاعرة، ال الشــــــعري ة، مــــــن دون أن يتخل ـــــى عــــــن الس  القص 
ــــــر الجديــــــد قــــــص   ــــــول: هــــــذا الم ب ت ك  ــــــمات الرئيســــــة فــــــي الشــــــعر؛ وعلــــــى لســــــانه يق ــــــة، وكــــــذلك الس  فــــــي القص 

، وفق نظام التفعيلة، مؤسس عل  .(4 ى التكثيف والرمز والمرجعيات الثقافية"إيقاعي  تدويري 

ــــــه: "بانورامــــــا القصــــــة الشــــــاعرة" أكثــــــر  ــــــوهي عــــــن القصــــــة الشــــــاعرة وعنوان ــــــد الب ــــــاب الــــــدكتور خال ويعــــــد كت
ـــــان ســـــماته الفارقـــــة، وتشـــــابك هـــــذه الســـــمات أو  ـــــداع، وبي ـــــة هـــــذا اإلب ـــــد ماهي تفصـــــياًل وتوضـــــيًحا بشـــــأن تحدي

األخـــــرى، ســـــواء أكانـــــت تنـــــدرج تحـــــت مظلـــــة الشـــــعر أم مظلـــــة تقاطعهـــــا أو مفارقتهـــــا لســـــمات فنـــــون اإلبـــــداع 
النثــــر، ويعــــرف القصــــة الشــــاعرة بطريقــــة مفصــــلة فيقــــول: "القصــــة الشــــاعرة عبــــارة عــــن إبــــداع يعتمــــد علــــى 
اإليقـــــــاع التفعيلـــــــي بعـــــــدد غيـــــــر محـــــــدود مـــــــن التفعـــــــيالت ينتهـــــــي بقافيـــــــة وحيـــــــدة، وال يتضـــــــمن حشـــــــوها أي 

علـــــى التـــــدوير متخـــــذة القـــــص منهجـــــًا متخف مًيـــــا فـــــي القنـــــاع، وهـــــى تعتمـــــد  -باســـــتثناء المجـــــزوم  -تســـــكين 
ــــــت نفســــــه؛  ــــــي كمنفعــــــل وفاعــــــل للحــــــدث فــــــي الوق ــــــه دور المتلق ــــــرز في ــــــدالالت يب ومتســــــتًرا برمــــــز متعــــــدد ال
ولــــذلك فهــــذا اإلبــــداع ال يســــمى شــــعًرا وال يســــمى قصــــة... وذلــــك ألن الشــــعر بجميــــع مدارســــه ال يتفــــق مــــع 

 .(5  القصة الشاعرة إال في اإليقاع"

والــــــدكتور بيــــــومي الشــــــيمي يعــــــرف القصــــــة الشــــــاعرة بأنهــــــا: "صــــــورة تعبيري ــــــة شــــــديدة الكثافــــــة، تجمــــــع بــــــين 
ــــــة، فــــــي  ــــــة االزدواجي ــــــد الالت التأثيري  ــــــاع، وحشــــــد الــــــن ص بال الرمــــــز واالســــــتعارة، ودرجــــــة خاصــــــة مــــــن اإليق

ـــــة وجد ـــــل الشـــــعري والوصـــــف القصصـــــي، فـــــي عاطف ـــــين صـــــفة التأم  ، يجمـــــع ب ـــــداعي ن ســـــقي  ـــــل إب انيـــــة م تخي 
ـــــوميض،  ـــــا، وهـــــي كالشـــــهب وال ـــــي حياتن ـــــف ف ـــــر مـــــن األحـــــداث والمواق ذات حركـــــة تصـــــويري ة، ت ســـــتلهم الكثي

 .(6 ت برق فجأة، ويظل  تأثيرها قائمًا في النفوس والشعور"

                                                                                                                                                                                     

 - جمعيــة دار النســر األدبيــة  8ط ،"علــى أجنحــة النســر.. لمحــات مــع آفــاق األديــب العــالمي محمــد الشــحات محمــد ،أحمــد عبــد المــنعم ،السرســاوي 
 –"البنيــة الفنيــة للقصــة الشــاعرة فــي األدب العربــي المعاصــر دراســة ونقــد  ،مصــطفى عمــار عبــد الغفــار ،لششــتاوي "، وا81م( ص 0111 –القــاهرة 

 ".00-00ص  –بكلية اللغات جامعة المدينة العالمية بماليزيا  –رسالة ماجستير مخطوطة 
 .1م( ص0182 –القاهرة  –ع  دار الزيات للنشر والتوزي 8ط –القصة الشاعرة المسار واالبتكار  ،حسين ،( مناور3 
 .02ص –( القصة الشاعرة المسار واالبتكار 4 
 .1م( ص 0181 –القاهرة  – جمعية دار النسر األدبية د.ط  –بانوراما القصة الشاعرة  ،خالد ،( البوهي5 
 .21ص –( القصة الشاعرة المسار واالبتكار 6 
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ــــــاعي  ــــــة د. ربيحــــــة الرف ــــــه وعناصــــــره فأمــــــا الشــــــاعرة األردني ــــــص ببنائ ــــــين الق توضــــــح أنهــــــا "جــــــنس يجمــــــع ب
والتكثيـــــــف والرمزيـــــــة متعـــــــددة الـــــــدالالت، وبـــــــين الموســـــــيقى الشـــــــعرية المعتمـــــــدة معتمـــــــًدا التـــــــدوير واإليحـــــــاء 

علـــــى اإليقـــــاع التفعيلـــــي غيـــــر المحكـــــوم بقافيـــــة، وال بطـــــول ســـــطر، حيـــــث ال يتضـــــمن حشـــــوها تســـــكينا عـــــدا 
 .(7 المجزوم حكما"

ــــدك ــــة اإلبداعيــــة لفــــن القصــــة الشــــاعرة ومبــــدعها فيقــــول الناقــــد ال تور وفــــي عبــــارات أدبيــــة رشــــيقة يصــــف الحال
ــــد نســــتطيع باطمئنــــان  ــــد، أو فــــن جدي ــــون أدبــــي جدي ــــد مــــن ظهــــور ل ــــا كــــان الب ــــد: "مــــن هن ــــد الحمي شــــاكر عب
القـــــول بـــــأن كاتبـــــه يكـــــون فـــــي حالـــــة مـــــن اإلقبـــــال الشـــــديد علـــــى الحيـــــاة ـ ماضـــــيها وحاضـــــرها ومســـــتقبلها.. 
 انكســـــــارات اإلنســـــــان المعاصـــــــر وانتصـــــــاراته ـ  حـــــــد الـــــــنهم(.. شـــــــاعر قـــــــاص.. يمتلـــــــك ذاكـــــــرة تصـــــــويرية
تشــــــكيلية.. تختــــــزن الواقــــــع، فتعيــــــد تشــــــكيله وتطويعــــــه فــــــي ثالثيــــــة  الزمــــــان.. المكــــــان.. اإلنســــــان(.. حالــــــة 
مـــــن التمـــــاهي االســـــتثنائي والشـــــفافية حـــــد الوضـــــو  المـــــدوي.. وبحداثـــــة أو مـــــا بعـــــدها ال تخلـــــو مـــــن أصـــــالة 

ــــا.. شــــاعًرا.. مصــــوًرا.. محلــــ اًل.. ومفنــــًدا.. هــــي ركــــن راســــخ مــــن أركانهــــا.. حالــــة يكــــون فيهــــا المبــــدع قاصًّ
 .(8  هي حالة.. أو فن  القصة الشاعرة("

م اســــــتقروا علــــــى 0181وممـــــا يحســــــب للقصــــــة الشــــــاعرة والمهتمــــــين بهــــــا أنهــــــم فــــــي المــــــؤتمر الثــــــامن عــــــام 
تعريــــف لهــــا؛ ولعــــل مثــــل هــــذا األمــــر لــــم يتــــوفر لكثيــــر مــــن الفنــــون اإلبداعيــــة علــــى تنوعهــــا، وجــــاء تعريفهــــا 

ــــــالي: " القصةةةةةةة الشةةةةةةاعرة هةةةةةةي قةةةةةةص  يقةةةةةةاعي وفةةةةةة    ةةةةةةا  التف يلةةةةةةة حســــــب توصــــــيات المــــــؤتمر كالت
والتةةةةةدواران ال روضةةةةةي والقصصةةةةةي مف  ةةةةةة علةةةةةا التكقيةةةةةو والرمةةةةة  والمرج يةةةةةات الققافيةةةةةة. واتمقةةةةة  
هةةةةدا هةةةةيا التلكيةةةةد بتخلةةةةيص ت راةةةةو القصةةةةة الشةةةةاعرة مةةةةن اللةةةة   بي  ةةةةا و ةةةةين ت رافةةةةات ا ج ةةةةا  

 .(9 ا دبية ا خرى"

عريـــــف القصـــــة الشـــــاعرة ومـــــن ثـــــم اعتمـــــدنا فـــــي نهايـــــة المطـــــاف مـــــا آثرنـــــا عـــــرض االجتهـــــادات المتعـــــددة لت
ذهـــــب إليـــــه مبـــــدعوها فـــــي مـــــؤتمرهم الثـــــامن؛ وذلـــــك ألنهـــــا فـــــن جديـــــد لـــــيس لـــــه ســـــابق فـــــي األدب العربـــــي، 
وربمــــا األجنبــــي كـــــذلك، حســــب اطالعنــــا، وحســـــب مــــا أقــــره مبدعـــــه ومــــن ســــار علـــــى دربــــه مــــن المبـــــدعين 

إلبيجرامــــا؛ فاإلبيجرامــــا فــــن إغريقــــي المنشــــأ، انتقــــل إلــــى األدب والنقــــاد، لكــــن األمــــر مختلــــف بالنســــبة لفــــن ا
ـــــي  الرومـــــاني بعـــــد ذلـــــك، ومـــــن ثـــــم انتشـــــر فـــــي اآلداب األخـــــرى، وعرفـــــه األدب العربـــــي حـــــديًثا، بســـــماته الت
تحــــدث عنهــــا الــــدكتور طــــه حســــين فــــي كتابــــه "جنــــة الشــــوك"، وحســــب اطالعنــــا لــــم يســــبق أحــــد  مــــن العــــربم 

بهــــذا الفــــن؛ وحتــــى لــــو كانــــت هنــــاك نمــــاذج إبداعيــــة عارضــــة فــــي أدبنــــا الــــدكتور طــــه حســــين فــــي التعريــــف 
 القديم؛ إال أنها لم تكتب قصًدا لتكون فنا يسمى اإلبيجراما.

                                                           

 –األردن  –عمــان  – دار يافــا العلميــة للنشــر والتوزيــع  8ط – القصــة الشــاعرة جــنس أدبــي جديــد عربــي المنشــأ ،ربيحــة عبــد الوهــاب ،( الرفــاعي7 
 .20م( ص 0181

القصـة الشـاعرة ووحـدة الفنـون، مـن أبحـاث مـؤتمر: القصـة الشـاعرة بـين المسـايرة والمغـايرة فـي مواجهـة اإلرهـاب  دار النسـر  ،شـاكر ،عبد الحميد (8 
 .80م( ص 0181 –القاهرة  –األدبية 

 –تير مخطوطــة رســالة ماجســ –البنيــة الفنيــة للقصــة الشــاعرة فــي األدب العربــي المعاصــر دراســة ونقــد  ،مصــطفى عمــار عبــد الغفــار ،( الششــتاوي 9 
 .11ص  –بكلية اللغات جامعة المدينة العالمية بماليزيا 



 عبدهللا رمضان                 القصة الشاعرة واإلبيجراما ...                                                                                                
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"فـــــن اإلبيجـــــرام فــــي األدب العربـــــي المعاصـــــر" تناولـــــت هـــــذا الفـــــن بتوســـــع،  دكتـــــوراه عنوانهـــــا: وهنــــاك رســـــالة
ــــا إلــــى حــــد كبيــــر لتوضــــيح  وخلصــــت إلــــى تعريــــف لــــه مــــن واقــــع النمــــاذج اإلبداعيــــة التــــي تناولتهــــا، وأراه وافًي

 ماهية هذا الفن.

يتميــــز بــــالتركيز والتكثيــــف وواحديــــة الفكــــرة التــــي  -شــــعر أو نثــــر-وكــــان تعريفــــه كالتــــالي: "هــــو شــــكل أدبــــي 
تطرحهــــــا المقطوعــــــة الواحــــــدة منــــــه، وقــــــد يعتمــــــد علــــــى لغــــــة المفارقــــــة وبنيــــــة التضــــــاد ســــــواء علــــــى مســــــتوى 

الًبـــــا مـــــا ينتهـــــي بنـــــوع مـــــن أنـــــواع المفاجـــــأة أو اإلدهـــــاا، وتتنـــــوع موضـــــوعات هـــــذا األلفـــــاا أو المعـــــاني، وغ
الشــــكل، ومــــن أبرزهــــا النقــــد االجتمــــاعي والسياســــي، وقــــد تــــأتي اإلبيجرامــــة الواحــــدة فــــي هيئــــة بنيــــة مســــتقلة، 

 .(10  أو داخل بنية أكبر منها تمثل هي أحد مكوناتها"

نهايــــة واحــــدة، واالخــــتالف نــــابع مــــن ترجمــــة المصــــطلح واإلبيجــــرام يكتــــب بــــأكثر مــــن شــــكل، والداللــــة فــــي ال
الالتينــــــي، والمدرســــــة التــــــي ينتمــــــي إليهــــــا المتــــــرجم، فهــــــي تكتــــــب: اإلبيجــــــرام، أو اإلبيجرامــــــا، أو اإلبيغــــــرام، 

 أو اإلبيغراما، أو اإلبيجرامة، أو اإلبيغرامة. وكلها صحيح. 

 ال مات المشتركة والفارقة:

الشـــــــاعرة وتعريـــــــف فـــــــن اإلبيجرامـــــــا، يمكننـــــــا أن نرصـــــــد أوجـــــــه فـــــــي ضـــــــوء التعريفـــــــات الخاصـــــــة بالقصـــــــة 
 التشابه واالختالف بينهما:

 تتشابه القصة الشاعرة مع فن اإلبيجراما في العديد من الخصائص والسمات:

ا، فمـــــن التكقيةةةةةو والقصةةةةةر - ـــــاألحرى القصـــــيرة جـــــدًّ ـــــة القصـــــيرة أو ب ـــــون الكتابي ، كـــــل منهمـــــا ينتمـــــي إلـــــى الفن
اعيـــــــة للفنــــــــين قــــــــد ال تتجـــــــاوز القصــــــــة الشــــــــاعرة نصـــــــف صــــــــفحة، وكــــــــذلك اطـــــــالع علــــــــى األعمــــــــال اإلبد

 اإلبيجراما.
، وهــــي مــــن الســــمات األساســــية فــــي فــــن اإلبيجرامــــا، لكــــن حســــب تعريــــف القصــــة لغةةةةة المفارقةةةةة والتضةةةةاد -

ـــــة أو ال تكـــــون كـــــذلك، فروحهـــــا  ـــــأتي القصـــــة الشـــــاعرة وفـــــق هـــــذه البني الشـــــاعرة ال تعـــــد ســـــمة فارقـــــة، فقـــــد ت
 اشتراطات معينة. القص، واإليقاع وفق

، قـــــد يكـــــون اإلدهـــــاا والمفاجـــــأة مرتبًطـــــا بســـــياق حـــــدث مـــــا فـــــي نـــــص إبيجرامـــــي أو اإلدهةةةةةام والمفاجةةةةةلة -
ــــــأثير، لكــــــن  ــــــى اإليحــــــاء والت ــــــه عل ــــــداعي وقدرت ــــــص إب ــــــد يكــــــون اإلدهــــــاا فــــــي روعــــــة ن قصــــــة شــــــاعرة، وق

ـــــر متو  ـــــى نتيجـــــة غي ـــــؤدي إل ـــــي ســـــير الحكـــــي أو األحـــــداث أو الـــــنص ي ـــــا هـــــو انحـــــراف ف قعـــــة المقصـــــود هن
لـــــدى القـــــارل، نتيجـــــة علـــــى خـــــالف مـــــا كانـــــت تشـــــي بـــــه المقـــــدمات، يســـــميه الـــــبعض "كســـــر أفـــــق التوقـــــع"؛ 
وهــــو مـــــن ســـــمات نـــــص اإلبيجرامـــــا، ال يكـــــون إال بـــــه، وهــــو كـــــذلك مـــــن ســـــمات القـــــص المتميـــــز، وال تخلـــــو 

ــــه القصــــة الشــــاعرة، حتــــى لــــو لــــم ي ضــــم ن تعريفهــــا المعتمــــد فــــي المــــؤتمر الثــــامن شــــيًئا عــــن ذلــــك؛ أل نــــه من
 ربما كان من المعلوم في القص بالضرورة.
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، مــــن ســــمات فــــن اإلبيجرامــــا، أو هــــي ممــــا يغلــــب علــــى هــــذا الفــــن، والحكمــــة والتأمــــل هنــــا الحكمةةةةة والتلمةةةة  -
ليســــــت بصــــــفتها مــــــن أغــــــراض القــــــول التقليديــــــة، وتتجــــــاوز الــــــوع  المباشــــــر لترتكــــــز فــــــي أثنــــــاء الـــــــنص، 

لقــــارل الحصــــيف، وتكــــون فــــي نــــص داللتــــه اجتماعيــــة يســــربها المبــــدع المــــاهر فــــي مســــام إبداعــــه ويســــتلها ا
أو سياســــية أو ذاتيــــة أو مهمــــا كانــــت الداللــــة، والقصــــة الشــــاعرة ال تخلــــو فــــي جانــــب منهــــا مــــن مثــــل هــــذه 

 المضامين.
، فــــي بنيــــة اإلبيجــــرام للتنــــاص دور محــــوري يــــؤازر الســــمات األخــــرى، فمــــن خاللــــه يمكــــن للمبــــدع الت ةةةةاص -

ي باســــــــــتدعاء النصــــــــــوص والرمــــــــــوز، وقلــــــــــب المواقــــــــــف واألدوار أن يحقــــــــــق اإلدهــــــــــاا، أو النقــــــــــد الــــــــــذك
واألحـــداث؛ إلســـقاطها علـــى واقـــع مغـــاير لمـــا كـــان عليـــه مجتمـــع مـــا أو رمـــز مـــا فـــي زمـــان مـــا ومكـــان مـــا، 
ــــه  أمــــا فــــي القصــــة الشــــاعرة فيمثــــل التنــــاص أداة مــــن أدوات المبــــدع، يحقــــق مــــن خاللهــــا مــــا يمكــــن أن يحقق

 فن اإلبيجراما أو غيره من فنون.
 ، ال تكون اإلبيجرامة إال فكرة واحدة، وكذلك القصة الشاعرة.لوحدة الموضوعيةا -
والقةةةةةةص ، الةةةةةةو ن المةةةةةةدورأمـــــا مـــــا يمثــــــل خصوصـــــية للقصــــــة الشـــــاعرة ال يمتلــــــك اإلبيجـــــرام مثلهــــــا فهـــــو  -

 كذلك. المدور
الشـــــاعرة فـــــن اإلبيجـــــرام قـــــد يكـــــون شـــــعًرا أو نثـــــًرا، العبـــــرة بســـــماته الدالـــــة عليـــــه، وقـــــد حـــــددناها، أمـــــا القصـــــة 

ـــــى ال يحـــــدث كســـــر  ـــــة حت ـــــاألوزان متحـــــدة التفعيل ـــــبعض ب ـــــى أوزان الشـــــعر، وخصصـــــها ال فـــــال تكـــــون إال عل
 نتيجة التدوير.

 اإلبيجراما ال تعتد بالتدوير، ت قرأ شأنها شأن الشعر أو النثر، أما القصة الشاعرة ليست كذلك.
فنــــون التــــي قــــد تتــــداخل مــــع القصــــة وفــــي ســــبيلها لتمييــــز القصــــة الشــــاعرة عــــن فــــن اإلبيجرامــــا وغيــــره مــــن ال

الشــــاعرة لجــــأت الناقـــــدة والمبدعــــة د.ربيحــــة الرفـــــاعي إلــــى تطبيـــــق عــــدد مــــن األدوات المنهجيـــــة؛ حيــــث إنـــــه 
"بتطبيـــــق قــــــوانين التأصــــــيل األجناســــــي علـــــى مــــــا يقــــــارب ثالثمائــــــة نـــــص مــــــن نصــــــوص القصــــــة الشــــــاعرة، 

ــــــة الـــــذي يعتمـــــد طبقنـــــا عليهـــــا تحضـــــيريً  ــــــون المقارنــ المقارنـــــة بـــــين النصـــــوص األدبيـــــة لرصـــــد المشـــــترك ا قانـــ
ـــــك  للتأكـــــد  ـــــة، وذل ـــــة ووظيفـــــة، لغـــــرض نســـــبتها ألجنـــــاس معين والمختلـــــف مـــــن العناصـــــر بينهـــــا شـــــكاًل ودالل
مــــــن صــــــفاء انتســــــاب نصــــــوص القصــــــة الشــــــاعرة للجــــــنس األدبــــــي الجديــــــد "القصــــــة الشــــــاعرة"، فوجــــــدناها 

ــــاس ق ــــي بعــــض خصائصــــها مــــع أجن ــــداخل ف ــــا تتعــــالق أو تت ــــة، والقصــــة القصــــيرة، جميًع ائمــــة كشــــعر التفعيل
 .(11 واإلبيجراما، وتختلف عنها في ذات الوقت بخصائص أخرى جوهرية فيها"

ــــين  ــــول مطمئن ــــاهرة -ويمكننــــا أن نق ــــالمؤتمر العاشــــر للقصــــة الشــــاعرة بالق ــــي ب ــــي كلمــــة ل ــــك ف ــــد ذكــــرت ذل وق
ال تصــــــير قصــــــة شــــــاعرة إن القصــــــة الشــــــاعرة يمكــــــن أن تكــــــون إبيجرامــــــا أمــــــا اإلبيجرامــــــا  -م0182عــــــام 

ألنهــــا ال تعتمــــد التــــدوير؛ حتــــى لــــو كانــــت فيهــــا ســــمات أخــــرى مــــن القصــــة الشــــاعرة؛ أو كمــــا ذهــــب الباحــــث 
مصـــــطفى عمـــــار، فـــــةن القصـــــة الشـــــاعرة تحتـــــوي فـــــي طياتهـــــا فـــــن اإلبيجرامـــــا بشـــــكل إبـــــداعي "فهـــــي جـــــنس 

ــــت عليــــه ســــم ــــه مــــا انطبق ــــا الشــــعر من ــــد رأين ــــا، وق ــــي مســــتقل كالشــــعر والقصــــة تماًم ات اإلبيجرامــــا ومنــــه أدب
مـــــا لـــــم تنطبـــــق عليـــــه. وقـــــد يقـــــول قائـــــل إذا كانـــــت القصـــــة الشـــــاعرة قـــــد حـــــوت اإلبيجرامـــــا بســـــماتها، فمـــــا 
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يميزهـــــا عـــــن شـــــعر الومضـــــة أو التوقيعـــــات؟ال ولإلجابـــــة علـــــى هـــــذا الســـــؤال البـــــد أن نعـــــي معـــــايير وســـــمات 
والتـــــــــدوير  القصـــــــــة الشـــــــــاعرة، فـــــــــةن مـــــــــن أهـــــــــم معـــــــــايير القصـــــــــة الشـــــــــاعرة: هـــــــــو التـــــــــدوير العروضـــــــــي

 .(12 القصصي"
"ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن ويعبــــر الــــدكتور خالــــد البــــوهي عــــن هــــذا التــــدوير ويشــــبهه تشــــبيها رائًقــــا، فيقــــول: 

ـــــى تفعيلـــــة قصـــــيد بـــــرغم قصـــــرها وهـــــي التفعيلـــــة الحيويـــــة فـــــي  قصـــــيدة الومضـــــة، أو اإلبيجرامـــــا تحتـــــوي عل
ــــول إ ــــة. أمــــا القصــــة الشــــاعرة فنق ــــي تصــــنعها المفارق نهــــا كالمــــاء ال تســــتطيع أن تمســــك أولهــــا القصــــيدة، والت

حتـــــى تـــــأتى عــــــن آخرهـــــا، والمتلقــــــي الـــــواعي يــــــدرك دالالتهـــــا المتعـــــددة، أمــــــا المتلقـــــي البســــــيط فهـــــو يــــــدرك 
 .(13 داللة وحيدة ال تتركه حتى تمسك بتالبيبه"

وقــــــد يحــــــدث نــــــوع مــــــن أنــــــواع التــــــداخل أو الخلــــــط فــــــي المفــــــاهيم لــــــدى بعــــــض النقــــــاد والمبــــــدعين فيجعلــــــون 
ـــــى القصـــــر الشـــــديد قصـــــيدة  ـــــيس معن ـــــرغم مـــــن االخـــــتالف بينهمـــــا؛ ل ـــــى ال الومضـــــة هـــــي فـــــن اإلبيجـــــرام، عل

الــــذي تمتــــاز بــــه قصــــيدة الومضــــة واتفاقهــــا مــــع اإلبيجــــرام أو القصــــة الشــــاعرة فــــي ذلــــك أنهــــا هــــي بتمامهــــا، 
الومضـــــة ليســـــت بالضـــــرورة تعتمـــــد علـــــى اإلدهـــــاا والمفاجـــــأة والســـــخرية كمـــــا هـــــو شـــــأن اإلبيجرامـــــا، يقـــــول 

ـــــا القصـــــيدة الومضـــــة، أو  اإلبيجرامـــــا(، فهـــــي نـــــوع مـــــن القصـــــص الشـــــعري، الـــــدك تور حســـــين منـــــاور: "وأم 
ــــة، علـــــى حــــين أنهـــــا قــــد ت كتـــــب  ــــمات تصـــــويري ة، لكنــــه لـــــيس بقص  د المواضــــيع، يحمـــــل سم أو الحكمــــة، متعـــــد 
ـــــدراما اللفظـــــة،  ـــــي ب ـــــطر فهـــــي تكتف ـــــة، وعـــــن قصـــــيدة الس  ـــــر، فتغيـــــب عنهـــــا التفعيل ـــــى قصـــــيدة النث ـــــرًا. وحت نث
ـــــدوير  ـــــروز الت ـــــة المشـــــهد، وب ـــــدرامي  الم تغلغـــــل فيمـــــا ورائي ـــــى البعـــــد ال ـــــة الشـــــاعرة تحـــــرص عل ـــــى أن القص  عل
ـــــة الشـــــاعرة. صـــــحيح أن قصـــــيدة التفعيلـــــة، تلتقـــــي  الموضـــــوعي القصصـــــي  المـــــبط ن فـــــي أعمـــــاق نـــــص  القص 

، ـــــة الشـــــاعرة بتـــــدويرها البنـــــائي  وال تعتنـــــي  مـــــع القصـــــة الشـــــاعرة فـــــي التـــــدوير الشـــــعري، بينمـــــا تتمي ـــــز القص 
دة" ن، فهي برق تمها وحدة بنائية موح  طر، وال ت سك  بالس 
 14). 

ــــا فــــي  ــــيس معنــــى هــــذا االحتــــواء أن اإلبيجرمــــا تماهــــت تماًم إذن لــــيس معنــــى االشــــتراك فــــي ســــمات مــــا أو ل
ـــــي  ـــــك، اإلبيجرامـــــا موجـــــودة ف ـــــى خـــــالف ذل ـــــاألمر عل هـــــذا الفـــــن، أو أن القصـــــة الشـــــاعرة ســـــتحل مكانهـــــا، ف

مـــــن آالف الســـــنين، والقصـــــة الشـــــاعرة مولـــــود جديـــــد، نشـــــأ عـــــن قصـــــد، ووعـــــي، يمكـــــن أن  اآلداب العالميـــــة
، علــــــى خــــــالف الكثيــــــر مــــــن األجنــــــاس التــــــي تتشــــــكل أجزاؤهــــــا أو بــــــاألحرى نقــــــول إنــــــه مولــــــود نشــــــأ كــــــاماًل 

أعضــــاؤها مــــع الزمــــان، والتمــــام هنــــا ال يعنــــي أنــــه بلــــه الغايــــة فلــــن يســــتجيب لتطــــور مــــا يــــراه مبــــدعو هــــذا 
ـــــل القصـــــ ـــــي تشـــــكل منهـــــا؛ فقـــــد الفـــــن، ب ـــــه وحـــــدوده ومادتـــــه الت دراك بطبيعت ـــــود ولـــــد عـــــن قصـــــد وا  ـــــه مول د أن

ـــــد والتعـــــديل واعتمـــــاد الشـــــكل النهـــــائي  ـــــم قـــــام بالدراســـــة والنق ـــــة، ث "وضـــــع الشـــــحات المصـــــطلح والبنيـــــة واآللي
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للـــــنص، مـــــع فـــــتح طاقـــــات للمبـــــدعين لكـــــي يضـــــعوا بصـــــماتهم الخاصـــــة وفـــــق المعـــــايير والخصـــــائص التـــــي 
 . (15 وضعها"

  صوص مختارة من القصة الشاعرة واإلبيجرا :

لتحقيـــــق فائـــــدة أكبـــــر ســـــنعرض لعـــــدد مـــــن النصـــــوص المختـــــارة مـــــن فنـــــي القصـــــة الشـــــاعرة واإلبيجـــــرام، ونقـــــدم 
لهــــذا العــــرض بتحليــــل مركــــز لنصــــين، نــــص مــــن نصــــوص القصــــة الشــــاعرة، ونــــص مــــن نصــــوص اإلبيجــــرام، 

بـــــــالتالقي واالفتـــــــراق، أو أوجـــــــه التشـــــــابه  علـــــــى مـــــــا ســـــــميناهوبعـــــــدهما نعـــــــرض لنمـــــــاذج مـــــــن الفنـــــــين؛ لنقـــــــف 
 واالختالف.

ا على غير ما شاع في القصة الشاعرة حيث إن متوسط النص األول لمحمد الشحات محمد، وهو نص قصير جدً 
 أسطر شعرية ذات تفعيلة مدورة. 5حجم النص منها في حدود 

ا، ولعلنا لم نجر إحصاء ألقل عددً على خالف فن اإلبيجرام حيث إن النصوص التي تقترب من هذا الحد هي ا
 دقيا بشأن هذه المحددات، لكنها من واقع خبرة قراءة في الفنين وتعامل مع نصوصهما.

 :(16) يقول محمد الشحات محمد في قصته الشاعرة "رد"

 " أغلقِت ال اَب، فلخرَج ا ق ًرا ت تير، ولكن.. هيَت ل ا!"
ا علــــى مــــا لــــم يفصــــح عنــــه الشــــاعر، للمواقــــف فيهــــا إســــقاطً اســــتدعاء بــــارع لقصــــة يوســــف عليــــه الســــالم، وقلــــب 

ا حيــــث لــــم يــــتمكن "هــــي" التــــي أغلقــــت البــــاب فــــي نصــــه كمــــا فــــي قصــــة يوســــف، لكنــــه تمكــــن مــــن إخراجهــــا قســــرً 
يوســــف، وقــــدمت "إليــــه" االعتــــذار؛ حيــــث لــــم تفعــــل ذلــــك امــــرأة العزيــــز فــــي قصــــة يوســــف، التــــي كانــــت مصــــرة 

 وفي نهاية قصته الشاعرة:على موقفها من خالل التهديد والوعيد. 

 "ولكن.. هيت ل ا!"

ن كــــان المضــــمون  هنـــا تتســــع الــــدالالت فــــي "هيــــت لهــــا" فــــي قصــــة يوســـف "هيــــت لــــك" واختلفــــوا فــــي تفســــيرها، وا 
األقـــــرب أن هلـــــم فقـــــد تهيـــــأت لـــــك، هنـــــا فـــــي نـــــص الشـــــحات، تتعـــــدد االستفســـــارات: هـــــل "هيـــــت لهـــــا" كأنـــــه أراد 

ـــــن أقبـــــل هـــــذا االعتـــــذار، أم  ـــــا هيهـــــات لهـــــا، فل ـــــي الـــــذي زجرتهـــــا وطردتهـــــا فأن ـــــرغم مـــــن أنن "هيـــــت لهـــــا" علـــــى ال
ن كان ذلك مناقضا للداللة التي تشي بها األحداث المركزة في القصة الشاعرةال  أرغبها. وا 

هـــــي فـــــي تقـــــديري أشـــــبه بةدهـــــاا مفتـــــو ، خـــــالف فيـــــه المبـــــدع القصـــــة المســـــتوحاة، فأقـــــام مفارقـــــة بـــــين نصـــــه 
 ونصها.

                                                           

 .22ص  – ( البنية الفنية للقصة الشاعرة في األدب العربي المعاصر دراسة ونقد15 
 011القصة الشاعرة ومعادلة تجديد اإلبداع العربي، ص محمد، الشحات، )16(
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لهـــــذه القصـــــة الشـــــاعرة، فــــةن مـــــا يمـــــايز بينهـــــا هنــــا وبـــــين الـــــنص اإلبيجرامـــــي علــــى الـــــرغم مـــــن الجـــــرم الصــــغير 
 اعتمادها على الموسيقى التي ال تتوقف أو ما نسميه بالتدوير، فال التقاط لألنفاس، بل تقرأ مرة واحدة.

 : (17)وللشاعرة األردنية د. ربيحة الرفاعي قصة شاعرة بعنوان: "ثراها"

حلةةةا، توضةةةل قةةة   حةةةو البيةةةت  ةةةار بخ ةةةوة عجلةةةا، يصةةةار  علةةةا أمةةة غ  ةةةلن غةةةدا  ةةةيحم   ك ةةةة أ
فكةةةرة التضةةةيي" كيةةةو "أتةةةا الةةةيل وّلةةةا"، وكيةةةو القةةةو   ةةةاعوا القةةةد  فةةةي تر يمةةةة القتلةةةا، وكيةةةو أتةةةا 
ب ةةةةو صةةةة يون كيةةةةو ا تل ةةةةدوا فةةةةي ال ةةةةا  ت كةةةةيال وكيةةةةو  غةةةة ة القكلةةةةا أقةةةةا  ال ةةةة   والتجويةةةة"، 

كتةةةو الجةةةدار أقةةةا  وا ةةةت لا، تلملةةة  واإلقةةةدا  مةةةا كةةة  ا!، وع ةةةد ال ةةةاب غةةةا   غصةةةن  اتةةةون علةةةا 
 بإعجابغ وفي    ا تدارة أم  الخضراء أغرق في ت ابيح قبي  ال صر ق    ل ا صلا...

بدايـــــة القصـــــة "علـــــى أمـــــل" ونهايتهـــــا "صـــــلى" ومـــــا بينهمـــــا تكثيـــــف قصصـــــي شـــــاعري بـــــديع، أحـــــداث متتابعـــــة 
ــــــه، إيقــــــاع متســــــارع كةيقــــــاع األ ــــــه تترجمهــــــا أفعال ــــــدور فــــــي رأســــــه وأمــــــام عيني ــــــابع الصــــــور ت ــــــابع كتت ــــــاس، وتت نف

المتحركـــــة، أفكــــــار وخيـــــاالت وتتــــــداعى إلـــــى القلــــــب عنـــــدما يغمــــــض عينيـــــه، بــــــدأ باألمـــــل المنتظــــــر القـــــابع فــــــي 
ــــا طــــاهًرا كطهــــارة قلبــــه، وقــــد عكــــرت فكــــرة  الغــــد، توضــــأ، لعلــــه اســــتعداًدا لــــذلك األمــــل الــــذي يرغــــب أن يجــــده نقًي

يـــد فيــــه بـــل أولئــــك المتنفـــذون، الـــذين لــــديهم القـــدرة علــــى التضـــييع الـــذي ذلــــك الصـــفاء، هـــو تضــــييع لـــم يكــــن لـــه 
ــــى باألشــــتات المهــــزومين الــــذين  ــــى، أت ــــذي ول ــــى بال ــــاد، وهــــذا التضــــييع أت ــــاب العب ــــي رق ــــتحكم ف ــــع والشــــراء وال البي
ـــــون، الباعـــــة  ـــــرهم، ومصـــــير أهلهـــــا أهـــــل البرتقـــــال والزيت أصـــــبح لهـــــم شـــــأن، فأصـــــبحوا المتحكمـــــين فـــــي أرض غي

لـــــم  -بطـــــل القصـــــة-صـــــهيون، حاصـــــروا غـــــزة مـــــع حصـــــار الصـــــهاينة، غيـــــر أنـــــه  بـــــاعوا القـــــدس، مكنـــــوا لبنـــــي
يستســــــلم لكــــــل ذلــــــك االنحــــــدار والحصــــــار، بــــــل قــــــاوم كمــــــا يقــــــاوم الزيتــــــون، واســــــتطال كمــــــا يســــــتطيل الجــــــدار، 
صــــــراره مــــــن صــــــالته بظــــــل  فــــــاحتمى بهمــــــا واقتــــــدى بشــــــموخهما مســــــتمًدا طاقتــــــه مــــــن حنــــــان أمــــــه فلســــــطين، وا 

 الزيتون.

والشــــــعر المرتكــــــز فيــــــه والتــــــدوير الــــــذي ال يتــــــيح لنــــــا التقــــــاط األنفــــــاس، كــــــل ذلــــــك هــــــو ســــــمات القــــــص المركــــــز 
 القصة الشاعرة، والدكتورة ربيحة من أهم من كتبها بعد إيمانه بها.

 :(18)  و ت وفي قصة شاعرة أخر للمبدع المصري مصطفى عمار، وهي بعنوان: 

... ي اشةةةد كةةة   افةةةي الم فةةة رأيةةةت المةةةوت يةةة  م فةةةي مةةةدي ت ا، يحقةةة  حلةةة ، أو وراةةة ، والحجةةةا ،
غر ةةةان ال ةةةماء لتلكةةة  ا حشةةةاء مةةةن  فةةة  علةةةا عةةةود ا رار أراع مصةةةلو ا.. ي اةةة   ةةةتارة لل ةةةر .. 

 فا تفضت جماهير المالعب، وّ عوا الحلوى.

                                                           

  .11فن القصة الشاعرة، ص )17(
 .021، ص السابق )18(
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ـــــه  ـــــدو أن ـــــه، ويب ـــــي مدينت ـــــنها ف ـــــدع، رأى المـــــوت ي ـــــذي هـــــو المب ـــــراوي، ال ـــــى لســـــان ال ـــــا عل القـــــص الشـــــاعري هن
ــــيس مــــن أجــــل شــــيء  ــــي، ل ــــرع الكاتــــب نهــــا عبث ــــدة، ويب ــــوس الحاق ــــي النف ــــوازع الشــــر المرتكــــزة ف ــــث أو ن إال العب

فـــــي تصـــــوير اإلجـــــرام واإلرهـــــاب العبثـــــي مـــــن خـــــالل مناشـــــدة المـــــوت للغربـــــان المحلقـــــة أن تأكـــــل أحشـــــاء طفـــــل 
مصـــــلوب علـــــى عـــــود أراك، والتعبيـــــر بـــــالعود لعلـــــه مـــــن داللـــــة الجـــــزء علـــــى الكـــــل، الـــــذي هـــــو الشـــــجرة، أو هـــــو 

لطفـــــل المصـــــلوب، التـــــي تفجـــــرت أحشـــــاؤه، وينقلنـــــا المبـــــدع إلـــــى صـــــورة عجائبيـــــة لهـــــذا يناســـــب صـــــغر جســـــم ا
ـــــل ســـــتارة للعـــــرض، هـــــل هـــــو عـــــرض مســـــرحي؟ هـــــل هـــــو  ـــــدو يزي ـــــى مـــــا يب الطفـــــل المصـــــلوب، حيـــــث كـــــان عل
ـــــاج نـــــرى  ـــــة علـــــى ســـــبيل قطـــــع المونت ـــــي لقطـــــة خاطف ـــــم ف ـــــك األشـــــرار؟ ث ـــــه الطفـــــل أولئ عـــــرض كـــــان يفضـــــح في

و وقـــــد وزعـــــوا الحلـــــوى، هـــــل هـــــذا التوزيـــــع ابتهـــــاج بمصـــــرع هـــــذا الطفـــــل؟ جمــــاهير مالعـــــب الكـــــرة علـــــى مـــــا يبـــــد
ـــــة فـــــداء  ـــــى طريق ـــــداء عل ـــــل أصـــــبح رمـــــًزا للف ـــــى المـــــوت ألن جســـــده النحي ـــــل عل هـــــل هـــــو ابتهـــــاج بانتصـــــار الطف
المســــيح كمــــا لــــدى أتباعــــه؟ أو علــــى طريقــــة طفــــل أصــــحاب األخــــدود كمــــا فــــي الحكايــــة الشــــهيرة عنــــدما طلــــب 

 في جذع نخلة ثم يقول باسم رب الغالم؟الطفل من الملك أن يربطه 

إن الــــنص مجــــرًدا يشــــي بمــــا حللنــــاه وأكثــــر، لكــــن وجــــود بعــــض اإلشــــارات قــــد ينســــبه إلــــى حــــوادث بعينهــــا، وهــــي 
ــــر مــــن مشــــجعي  ــــدما مــــات عــــدد كبي ــــة اســــتاد بورســــعيد، وغيرهــــا عن ــــدع، كحادث ــــي محــــيط المب حــــوادث متكــــررة ف

خطـــــط لـــــه علـــــى مـــــا بـــــدا فـــــي حينـــــه، ربمـــــا كانـــــت هـــــذه الكـــــرة ومـــــنهم أطفـــــال داخـــــل االســـــتاد بشـــــكل متعمـــــد وم
 الحادثة مدعاة لذلك القص الشاعري وربما ال تكون.

الـــــــذي يعنينـــــــا أن هـــــــذا الـــــــنص القصـــــــير علـــــــى الـــــــرغم مـــــــن تكثيفـــــــه وتركيـــــــزه القصصـــــــي والشـــــــعري أثـــــــار مـــــــن 
 التساؤالت وأرسل من الظالل ما ذهبنا إليه وربما أكثر.

ـــــا للمبـــــدع أحمـــــد مطـــــر، وهـــــو بعنـــــوان: بعـــــضولـــــو اســـــتدعينا  نكتـــــة  نصـــــوص اإلبيجـــــرام، يمكـــــن أن نختـــــار نصًّ
 19): 

 صار الميي" خار  الخرا ة
 وصوت 

 ما  ا  يلتي هادرا
   ت كر الدوالة اللقي ة

الـــــــنص اإلبيجرامـــــــي هنـــــــا شـــــــديد القصـــــــر كـــــــذلك، يعتمـــــــد علـــــــى النقـــــــد الـــــــالذع، والمفارقـــــــة الحـــــــادة، واإلدهـــــــاا 
 الفاجع.

ا يســـــتنكر وجـــــود دويلـــــة لقيطـــــة، ارج الجغرافيـــــا، هـــــو ال يمتلـــــك إال الصـــــوت الـــــذي يـــــأتي هـــــادرً المـــــذيع أصـــــبح خـــــ
ـــــة" وهـــــي دويلـــــة االحـــــتالل الصـــــهيوني، التـــــي تحتـــــل جـــــزءً  ا مـــــن الخريطـــــة العربيـــــة، هـــــو مـــــا زال يســـــتنكر "الدويل

                                                           

 01ص  د.ت( – القاهرة –الدولية للنشر والتوزيع .ط  د – الفتات ،أحمد ،مطر )19(
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ـــــة اللقيطـــــة تمكنـــــت مـــــن إخراجـــــهتحقيـــــرً  ـــــا فـــــي إهانتهـــــا، لكـــــن هـــــذه الدويل ـــــدا عـــــن  ا لشـــــأنها، و"اللقيطـــــة" إمعان بعي
"الخريطـــــة"، أي امتلكـــــت األرض، وهـــــو لـــــم يقـــــدم إال الصـــــوت أو بـــــاألحرى الدويلـــــة فعلـــــت والمـــــذيع الـــــذي يعـــــد 

 ا ألمة العرب تكلم فقط. موضوعيً معادالً 

ــــه  ــــي مفارقت ــــي الموســــيقى، كشــــرط القصــــة الشــــاعرة الجــــوهري ف ــــدوير ف ــــى ت ــــو اعتمــــد عل ــــنص ل ــــل هــــذا ال لعــــل مث
 ق المفهوم الذي تناولناه في الجانب النظري أعاله.لإلبيجرام؛ ألصبح قصة شاعرة، وف

 أوال:  صوص  بداعية من القصة الشاعرة:

 لمحمد الشحات محمد: (20)ج د الشم ة 
ـــــل  ـــــع الحـــــت صـــــور الماضـــــي، كنـــــت أداعبهـــــا..، أحملهـــــا مث ـــــد الراب ـــــد المـــــيالد األول بعـــــد العق "فـــــي عي
حصــــــان طــــــارت منــــــه جناحــــــات هــــــواء..، أعــــــرج فــــــي بطــــــن الصــــــحن..، أســــــاقط أمطــــــارًا مــــــن أحــــــالم 
ـــــرق..، أصـــــلي فـــــي "الرعـــــد" وأدعـــــو للحفـــــل.،  ـــــوقظني لفحـــــة شـــــمس..، أذكـــــر كهربـــــة الب المســـــتقبل..، ت

ـــــ أتي تحمـــــل أغنيـــــة فـــــي علبـــــة تـــــذكار، أفتحهـــــا..، أســـــمع صـــــوت العـــــالم فـــــي أراقـــــب بعـــــض هـــــدايا..، ت
ـــــــة..، أضـــــــحك..،  ـــــــرق العلب ـــــــي جســـــــد الشـــــــمعة، تحت ـــــــل "ســـــــبحانك"..، تســـــــقط أعـــــــراس ف األســـــــالك يرت

 تبكي..، تستل هدوء "الرعد"، تداعبني..، أصرخ..، ماتت".
 

 لخالد البوهي )مصر(:   (21) رهاب 
ـــــدل األيـــــدي قبلـــــي..، أم أنتظـــــر اآلتـــــي مـــــن عولمـــــُة نضـــــب األكـــــل بطبـــــق الفـــــول "المتهالـــــك"..،  هـــــل تمت

ـــــــر..، تعلــــــــن حـــــــرب الزيــــــــت، وتعلـــــــن فــــــــي  كانـــــــت دوًمـــــــا ترصــــــــدني..، وتعـــــــدل حبيبــــــــات القمـــــــح المتبخ م
ــــــث األطفــــــال  ــــــل فــــــي جث ــــــنفس..، تمث ــــــاد  –المســــــتقبل حــــــرب المــــــاء؛ وحــــــرب ال ــــــي أعي ــــــي ف ونحــــــن نغن

ــــًدا أبكــــي بجــــوار مخــــازن تمــــوين  –طفولتنــــا  ــــت وحي ــــي مــــا زل ــــور؛ وأقــــرأ باللغــــة األخــــرى لكن ــــت الموت الزي
 أن  هذي منطقة نفوُذ لإلرهاب الثاني.

 ل ا و الج دل )مصر(:( 22)مقاومة 
، وتوصــــيةم النائــــب  ــــارم ــــدور بــــأمُر مــــن  حــــاكم هيئــــة تحريــــر األخب مــــا زال صــــراع البحــــثم عــــن األشــــالء ي

ــــت  بنــــت  ضــــحايا الثــــورة "أيــــن ضــــمي ــــُر أحمــــر..، قال ر الــــزمن اآلتــــي؟"..، فــــي أعقــــاب الفــــوز بمقعــــد تزوي
ــــة  فــــرض مزيــــُد  ضــــلًة لعب ي الماضــــي، صــــارت  م ع  ل جــــذبم اســــتثمار تحــــد  ــــس م عــــد  دار حــــديث إعــــادة نف
مــــن  قــــوات البحــــثم إلنقــــاذ التربــــة بعــــد محاصــــرة الســــيل لبيــــت الجــــد م الغائــــب منــــذ  وقــــوع الكارثــــةم األولــــى، 
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لــــى صــــورة فســــتان زفــــاُف، ضــــحكت  بمجــــرد أن قــــدم رجــــل األمــــن المعــــروف لهــــا صــــندوقًا عثــــرت  فيــــه ع
هم الضابط.  لم تسأل ه  عن الراسل، بعد قليُل انفجرت  قنبلة  في وج 

 
 لبيان الحجاول )ا ردن(:  (23) ارت 

، ت نــــادي  ــــت  فراشــــات  آهاتمهــــا فــــي زوايــــا األنــــينم ، فنام  مــــان  نــــا   الخ ضــــوعم الز  "علــــى راحــــةم الحــــزنم أ رخــــى ج 
ـــــــس  األمـــــــا ، وشـــــــمس  األمـــــــاني، وحم هـــــــا وجـــــــه  بـــــــدُر يحـــــــاكي الصـــــــبا   ، ودون  انتظـــــــار.. أدارت  أل حزانم نم

، وسارت"  نداها، ويغسل  بالب سمم ليل  الدموعم هناك 
 

 )ال راق(: لخالد صبر  ال  (24)الُمت ّبي َيْلقا َحْتَفُ   حادثغ مرورل 
ــــف  عاجــــُل بــــأن  صــــاحب  الســــيادةم العظــــيم  فاتكــــًا ســــوف   ــــذياع  والتلفــــاز  أل  د  المم د  ــــُي ور  ــــلل م لقيــــًا بيــــان  ن ع  ي طم

د تم الخضـــــاب  فـــــي  ـــــه  راو  ـــــه  فاتـــــُك، دموع  ـــــل  وج  ـــــه  أط  ـــــو  حـــــابس  أن فاس  ـــــف  العـــــال م  وه  ـــــؤلُم ، وب عـــــد  أن  ت ل ه  م 
نديل ــــه  الم خضــــل  فــــي يمينــــهم وجــــاء  فــــي بيانــــهم: خســــارة   ــــت ب قا كــــي  ي غلقــــا مم ي ــــُة واس  ثـــــ ل  ح   المفـــــ تولم مم

شــــاربهم
ه  الم رســـيدس  األصـــيل  عـــن  فادحـــة  ح   ـــواد  ر  العـــودة  للعـــراقم قـــد  مـــال  بـــهم ج  ـــا ق ـــر  ل ـــت  بنـــا، إن  أبـــا الط ي ـــبم لم 

ن ــــه   ــــد  عــــن  طريقــــهم... وا  ــــثُم م غي ــــرا لفظت ــــه   طريقمنا(ــــــ م واصــــاًل: أقصم ــــي د  فاتــــك  وفــــي ت لع  طريقمنـــا ــــــ ي رت بــــك  الس 
ُر شــــديُد جامحــــًا حصــــان ه   ــــك  ـــــي كــــان  وفــــي س  ـــــلمن  ف ــــي ا ع  ن ن ـــــُد وا  س  ـــــو م ح  ـــــد  مــــات أب المرســــيدس  األصــــيل  ق

دانم أبي الطي مبم في حادثهم الـ ... نم بفق  داد  تعبيرًا عنم الحز   دولتمنـا الحم
 قا يا:  صوص  بداعية من فن اإلبيجرا :

  حمد م ر: (25)حكمة 
 قال أبي

 في أي قطر عربي
 إن أعلن الذكي عن ذكائه

 فهو غبي
 

 ل بد ال  ا  المقالح: (26)م اد 
 هذا أخوك

 وليس كم ا     
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 في األرض.. مهمالً  
 كيف قبلت أن يحيا بال مأوى  
 بال ماء  
 وزاد؟  
 هذا أخوك

 ا آخراوليس شيئً      
 -إن شئت-تلهو به  
 أو تمضي به نحو المزاد.  

 
 لكما   شلت (27)ت اق  الحياة 

 الطائر النقار يأكل النمال
 على موت الحياة ... حياته تحيا

 
 ل   الدين   ماعي :( 28) فولة 

 جديال ما معنى الحرب؟-
 معناها أن يقتتل اثنان فيقتل أحدهما اآلخر.-
 ولماذا يقتله؟-
 ا وحدهكي يمتلك األشياء جميعً -
 مع من عندئذ يلعب؟-

 

 خاتمة:ال

ـــــين القصـــــة الشـــــاعرة  ـــــين أن الســـــمات المشـــــتركة ب ـــــرر مطمئن ـــــا أن نق ـــــون القصـــــيرة يمكنن ـــــين أن الفن واإلبيجـــــرام تب
ـــــداع تتالقـــــى فـــــي هيئتهـــــا علـــــى نحـــــو كبيـــــر، وأن مـــــا يفـــــرق بينهـــــا قـــــد يكـــــون عنصـــــرً  ـــــر، وأن جـــــوهر اإلب ا أو أكث

فيهـــــا يرتكـــــز علـــــى إحـــــداث أكبـــــر األثـــــر بأقـــــل الكلمـــــات، وأنهـــــا تواكـــــب التطـــــور الحاصـــــل فـــــي األذواق ووســـــائل 
 التواصل.

الشــــاعرة واإلبيجــــرام اشــــتراكهما فــــي ســــمات التكثيــــف والقصــــر، ولغــــة  وأهــــم مــــا لمســــناه مــــن تشــــابه بــــين القصــــة
 المفارقة والتضاد، واإلدهاا والمفاجأة، والحكمة والتأمل، واستخدام التناص، والوحدة الموضوعية.
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 وتمثلت خصوصية القصة الشاعرة في استخدام الوزن المدور، وكذلك القص.

وفــــن اإلبيجــــرام يــــأتي فــــي صــــورة شــــعرية أو نثريــــة، لكــــن القصــــة الشــــاعرة تكــــون موزونــــة فقــــط، واإلبيجــــرام يعبــــأ  
 بطريقة التدوير في صورته الشعرية، فاإلبيجرامة الواحدة ت قرأ كما يقرأ الشعر أو النثر.
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