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   "تويرت"األدب اإللكرتوين يف 

 تغريدات نجم احلصيني ُأنموذًجا

 وضحى بنت مسفر بن حممد القحطاين 

 أستاذ األدب والنَّقد احلديث املساعد، يف قسم اللغة العربية، بجامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل

 اململكة العربية السعودية

 

 ـ(ه3/4/1439يف  للنرش وقبل   ،هـ26/12/1438)قدم  للنرش يف  
 

األدب اإللكرتوين، أدب تويرت، األدب الرقمي، شعر نجم احلصيني، شعر املدائح النبوية :  املفتاحية الكلامت

 .يف تويرت، شعراء سعوديون يف تويرت

جتاوز أثر التقنية األجهزة والصناعات، واستطاع إنسان العرص اجلديد أن يوظف التقنية البحث: ملخص

نقل عاطفته، وشاعرنا الشاعر السعودي نجم احلصيني أحد الشباب املحلقني يف عامل لتحمل فكره، وت

التغريد عرب برنامج )تويرت( وحسابه يف تويرت حافل بالتغريدات الشعرية، وباملعلومات الفيزيائية، حيث 

يف الصالة  ختصص شاعرنا الدقيق، ولكن الذي يميز شاعرنا الزمة يلتزم هبا يف كل مجعة وهي تغريدة شعرية

يتفنن يف صياغتها، ويتفاعل اجلمهور معه بالتدوير وإعادة التغريد ، لذا كانت هذه الدراسة   عىل النبي 

النقدية حماولة يف تتبع شعراء الفضاء ورصد الظواهر الناشئة عن استخدام برامج التواصل وسيًطا ناقاًل 

 .لنبي  وإبراز مجالية احلرف العريب حينام يرشف بالصالة عىل ا

 وقد قّسمُت البحث إىل مقدمة ومبحثني:

 ."تويرت"املبحث األول األدب اإللكرتوين والشاعر نجم احلصيني يف برنامج التغريد 

 للشاعر نجم احلصيني . املبحث الثاين: مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ النبي 

  .بت للمصادر واملراجعثم أعقبته بخامتة، وملحق حتلييل للتغريدات موضع الدراسة، ثم ث
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Abstract: Technologys' effect exceeded devices and industries, and the modern man can 

employtechnology to bear his thoughts and convey his passion, and our Saudi poet Najm Al-Husainy, 

is one of the young men in the world of "twitter" with a twitter account that is filled with poetic 

tweets and information about physics which he is majoring at. But what distinguishes our poet is that 

he is committed to tweet a poetic tweet every Friday about prayers upon the prophet Mohammad 

peace be upon him, in which he is creative in framing and the followers react with by retweeting and 

reusing. Thus, this critical study is an attempt to trace digital space poets, monitor the phenomena 

arising from the use of social media as a transporter, and to display the aesthetic aspect of the Arabic 

character when graced by the prayers upon the prophet Mohammad peace be upon him. 

The study was divided in to an introduction and two sections: 

First section: electronic literature and the poet  Najm Al-Husainy on twitter (@najm76) 

Second section: Aesthetics of the poetic tweeting in the love of Prophet Mohammad peace be upon 

him by the poet Najm Al-Husainy. 

Followed by a conclusionand an analytical appendix for the tweets under study, then sources and 

references used for the study.  
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 املقدمة

يف صورة ظاهرة تعكس قدرة اإلنسان عىل نقل جتربته 

ليثبت  ؛األدبية إىل اآلخرين ظهر)األدب اإللكرتوين(

ا، يقدم لإلنسانية ا جديدً التقنية أصبحت وسيطً  أنَّ 

خدمات جليلة تتجاوز الصناعات املادية، ينشئ عربه 

األديب أدبه، ويرسله كي تطري به موجات األثري 

مج التقنية، ويصبح بني يدي املتلقي يف وشفرات الربا

ب،  طرفة عني ويسيطر املتلقي فيه عىل النَّص فيعقِّ

متر هبا العملية األدبية يف  وقد خيتلس! ظواهر وينرش،

يقف، ويمثل دور  نسق متسارع مٍل يعد للناقد فيه أن  

 يكتب فعىل الناقد أن   فإن كان عىل األديب أن   املتفرج،

 وره يف احلكم والتقويم.يامرس د يرصد، وأن  

ويف العرص احلديث أصبحت الثقافة اإللكرتونية 

يف  ا من النَّقد احلضاري والثقايف، بكل مابأدهبا جزءً 

ومن  ومن األصوات، هذه الثقافة من: الصور،

رسات والقيم )الشيخ،  املعلومات، واالجتاهات واملامَّ

يكون يل بصمة  وقد حرصت أن  (، 84م. ص2016

إبراز دور وسائل و ،هذا الفضاء اإللكرتويننقدية يف 

ودعمها ألدباء موهوبني حلقوا يف  التواصل احلديثة،

النَّقد يتبع األدب  نَّ إ إذفضاءات الشبكة العنكبوتية، 

كام تتبع الرواحل القطر، فام من بٍد من التحليق 

 خلفهم. وتلمس مواقع احلرف منهم. 

 "نجم احلصيني"وقد اخرتت الشاعر السعودي 

 ألسباب عديدة: 

وإبراز جوانب  ،االحتفاء بشاعر سعودي -1

التميز يف أدبه من الواجبات الوطنية، ومن حق 

واالحتفاء بخاصة يف جمال  ،املواهب الشابة الدراسة

الدراسات النَّقدية ذات الطابع اإللكرتوين أو التقني، 

فهم أبناء العرص الذي أصبحت التقنية فيه مطيتهم 

 .إليصال فكرهم

الشاعر أطلق شعره عرب الفضاء اإللكرتوين  نَّ إ -2

، ثم أصدره يف ديوان ورقي بعد ذلك، فقد مارس أواًل 

األدب عرب الوسيط اإللكرتوين، والفضاء التلفزيوين: 

 .ًماًدا، ومقدِّ معِّ 

من خالل قراءيت لديوان الشاعر، ومن خالل -3

( بخط احلصينيمتابعتي حلسابه بتويرت يكاد يلتزم )

ري لعيل أقول عنه إسالمي إنساين، يعرّب فيه عن شع

معاٍن إنسانية يطرب هلا اإلنسان بشكل عام. ومعاٍن 

إسالمية تطرق قلب كل مسلم. وأخص بذلك 

 . "التغريدات النبوية" املوضوع الذي انتخبته

يلتزم الشاعر بنرش تغريدة يف الصالة عىل -5

يدات كل مجعة، ممَّا جيعل دراسة هذه التغر النبي 

ا يف شعر احلب دراسة مستقلة تقدم للقارئ أنموذًج 

النبوي عرَب شاعر سعودي، فيتضح املنهج اإلسالمي 

لقضية معلومة تتنازع الشاعر عند الكتابة الشعرية يف 

املقام النبوي، وهي اإلفراط أو املبالغة املذمومة، أو 

اإلعراض والتفريط يف التعبري عن هذا احلب 

 الصادق.
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والذي  ،يف دراستي املنهج التكاميل ُت وقد التزم

مجعت فيه بني مناهج عدة تقتضيها الدراسة وهي: 

فالدراسة ، )الثقايف، واإلسالمي، واجلاميل، والتحلييل(

لألدب اإللكرتوين تستلزم التعامل مع النَّقد الثقايف، 

 نسق أحتف  عىل هذا املنهج الذي يفرتض الوألينَّ 

خيدم الدراسة من قراءة  فقد اكتفيت منه بام ؛املضمر

ألرقام التدوير والتفضيل، وحماولة توظيفها يف انتخاب 

وجعلها حمط الدراسة،  ،التغريدات األكثر شعبية

ورصد للظواهر التي يفرضها األدب اإللكرتوين عىل 

 والبحث فيه عامَّ  ،املستوى الثقايف دون يّل عنق النَّص

 كان هناك ما يدل عليه.   إن  خيفى إالَّ 

كان قد ف ،احلديث عن املقام النبوي الرشيف ألنَّ و

من مستلزمات ذاك اعتامد املنهج اإلسالمي، وحيث 

اجلامل جزء من ميزات النَّص األديب ال ُيتغافل عنه  أنَّ 

اعتمدت املنهج اجلاميل يف حتليل التغريدات األكثر 

انتشارا يف تغريدات احلب واملديح النبوي. وقسمت 

 بحثي هذا إىل:

 مة، ومبحثني: مقد

املبحث األول األدب اإللكرتوين والشاعر نجم 

 :"تويرت"احلصيني يف برنامج التغريد

وفيه حرصت عىل العرض النظري الذي تقتضيه 

 الدراسة، وقسمته إىل مطلبني:

 

املطلب األول: األدب اإللكرتوين وإشكالية 

 املصطلح.

املطلب الثاين: جولة يف حساب الشاعر نجم 

 (.@najm76تويرت)احلصيني يف 

مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ  املبحث الثاين:

 للشاعر نجم احلصيني: النبي

 املطلب األول: مجاليات اللغة

 املطلب الثاين: مجاليات التصوير

 املطلب الثالث مجاليات املوسيقى الشعرية

وأثبت التغريدة حمط الدراسة مصورة ألسباب 

 عديدة:

البيت الشعري فقط، صورة التغريدة ال توثق  -1

)الرتويت( والتفضيل، وهذا له  بل توثق إعادة التغريد

وهو ضابط  ،دوره يف االنتخاب بحسب األكثر تفاعاًل 

اختيار التغريدات حمط الدراسة، دراسة ماجتاوز 

 فيه املئة. (الرتويت)

الصورة جزء من العملية الثقافية يف العرص  أنَّ  -2

خلوها من احلديث، وهي من صور التوثيق حني 

فهي خترج وقد أدرج فيها تاريخ  التعديل والتحريف،

واالقتصار عىل الرابط اإللكرتوين فقط قد  النرش .

ي حلذفه أو اختفائه عند حدوث خلل يف املوقع أو يؤدِّ 

 نحو ذلك.
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التغريدات موضع الدراسة يف جدول،  وقد أثبت  

حرصت فيه عىل كتابتها بالطريقة الصحيحة، وأثبت 

وأحلقت يف آخر البحث صور  ابط التغريدات.فيه رو

التحليل للتغريدات كي يظهر للقارئ التفاعل 

أتوجه  وال يفوتني أن    اجلامهريي احلقيقي لكل تغريدة.

بالشكر اجلزيل لسعادة الدكتور نجم احلصيني لتعاونه 

وتزويدي بأرقام حتليالت  ،مع هذه الدراسة

 ،ت ذلك بخامتةثم أعقب  التغريدات املنتخبة للدراسة.

أكون قدمت  وثبت للمصادر واملراجع، وأرجو اهلل أن  

أكون  إضافة للمكتبة األدبية، وللمكتبة الوطنية، وأن  

ا من أدركت الطائر األزرق يف فضائه، وأظهرت شيئً 

  لألدب والفكر. ا حاماًل ميزاته وقد أصبح وسيطً 

 

  املبحث األول

يف برنامج األدب اإللكرتوين والشاعر نجم احلصيني 

  "تويرت"التغريد 

عرف اإلنسان الشعر منذ عصوره األوىل، وكان 

ينشده، وينقل منه مشافهة فقط، وحينام ظهرت عصور 

التدوين والكتابة اختفت رواية املشافهة، وأصبحت 

حيث يطلع الكاتب عىل ما كتب  ا،العملية أكثر ضبطً 

يراجعه وينقحه. ويبقى اجلانب التفاعيل للجمهور 

تطري الركبان بالقصيدة ثم تعود له  عنه إىل أن   اخفيً 

 باألخبار.

ا عهدنا احلارض عهد )اإلنسان اجلديد( فقد أمَّ     

تِِه، فعهد اإلنسان اجلديد هو عهد  تغري األمر بُِرمَّ

التطور التقني واالنفتاح املعريف، وثورة الصناعات 

املادية، وتنامي وسائل التواصل بشتى صورها 

رب الشبكة العنكبوتية، والوسائل التقنية وأساليبها ع

ممَّا جيعل حماولة م.(، 2010-2009، زنينة) املتطورة

وما يتبعها من الدراسة  -استكشاف احلالة األدبية

 .رضورة برضورة التقنية يف حياتنا -النَّقدية

 

 املطلب األول

  األدب اإللكرتوين وإشكالية املصطلح 

احلامل للنص  نشأ عن تطور الوسيط اإللكرتوين

األديب مصطلحات نقدية جديدة، وهناك فروق دقيقة 

بينها رغم الفوىض الواضحة من كثرهتا، ممَّا جعل من 

الرضوري حتديد وضبط املصطلحات قبل البدء، 

وهذه املصطلحات هي: األدب اإللكرتوين، األدب 

الرقمي، األدب التفاعيل، وغريها كثري كاألدب 

 غري أينَّ  ؛ب الربيد اإللكرتوين، وأد smsاهلاتفي، وأدب 

سأقترص عىل التعريف بأبرز ما اشتهر به، ونبدأ بأوهلا 

 األدب اإللكرتوين: وهو:

 -كام أرشنا -د عنه  هذا االنفتاح التقني تولّ     

األدب اإللكرتوين، وهو أدب ينشأ بادئ ذي بدء عرب 

املدونات اإللكرتونية، ومواقع الشبكة العنكبوتية، 
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هو اإلسناد األعىل ألدبه مبارشة دون راٍو فالشاعر 

ينقل عنه، أو وسيط من كتاب تتوىل دار النرش طباعته 

ونرشه، بل هو املؤلف، وهو الطابع، وهو عرب صفحته 

النارش، وقد يتطور األمر فيتفاعل معه مجهوره 

 إنَّ الكتابة، حيث  -هـوليس ينقل عن-ويشاركه 

بحيث يتسنى األدب اإللكرتوين يمتاز بالتفاعلية 

ويعدل ويشارك  ،ا عىل النَّصيعلق فورً  لقارئ أن  

فيحصل الكاتب عىل تغذية راجعة  ؛اآلخرين آراَءهم

 ويعدل بناء عىل آراء القراء املوالني ،يف حينه

 (.105م. ص2011بوطز،)

التسمية  بأنَّ  (،زهور كرام د.)وقد اعتمدُت رأي     

إلكرتوين  السليمة ملثل هذا النوع من األدب هو أدب

ه بإمكاننا حتويل والسبب يف ذلك أنَّ  ا؛ا رقميً وليس أدبً 

هذه النَّصوص إىل نصوص ورقية وتتم طباعتها بعد 

 اكتامل نضجها يف عامل الشبكة العنكبوتية.

 األدب الرقمي:

يستخدم كثري من الباحثني األدب الرقمي كرديف 

أقرب لألدب اإللكرتوين، وهذا استخدام غري دقيق؛ ف

يح لألدب الرقمي ما ذكرته د.زهور كرام يف  توض

يشهد األدب "تقول:  إذ (،األدب الرقمي)كتاهبا 

ا من التجيل  جديدً وخمتلف أشكال التعبري شكاًل 

الرمزي، باعتامد تقنيات التكنولوجيا احلديثة، 

والوسائط اإللكرتونية، وإذا كانت كل حقبة تارخيية 

ورهم للوجود يعرب أفرادها عن عالقتهم بالعامل وتص

من خالل عدد من األشكال الرمزية التي تكون ذات 

عالقة بآليات التفكري، واملناهج، والتواصل املتاحة، 

يف  حيصلاألدب الرقمي أو املرتابط التفاعيل الذي  فإنّ 

ه عالقة وظيفية مع التكنولوجيا احلديثة، الشك أنَّ 

ن ه يعرب عيقرتح رؤى جديدة يف إدراك العامل. كام أنَّ 

 "حالة انتقالية ملعنى الوجود، ومنطق التفكري

 (.22م. ص2009كرام.)

 ،ويعتمد األدب الرقمي عىل الوسائط املتعددة 

بنظام "التي هي وثيقة ُتبنى "والتي تشملها امليديا 

. هبذا املعنى يكون النَّص ميديا، "سيميائي خاص

وكذلك الصوت والصورة. وامللف الذي يتألف من 

خالصة مرموزة بقواعد حمددة هو أيًضا معطيات رقمية 

ا ه موجه إىل الربنامج ال إىل القارئ، ولكننَّ ا مع أنَّ ميديً 

لتمييزه عن امليديات املوجهة "بيانات"سنسميه 

للقراءة. يف األدب الرقمي، تشغل امليديات متناغمة 

داخل الوسيط نفسه. وللتمييز بني املفهومني بوضوح، 

م. 2011بوطز ) "مجًعا للوسيط نا لن نعترب امليديافإنَّ 

فالوسائط ذات سمة تتكئ عىل الصورة (، 103ص

 املشاهدة والسامع وليس فقط املقروء. :أي ،والصوت

والتفاعلية هي عملية تنشأ بعد  األدب التفاعيل:

صدور األدب، وحتيله من جمرد أدب منقول يف وسيط 

تقني إىل أدب يثري املتلقي ويتفاعل معه يف اللحظة 

 .هانفس
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فالتعريف الذي خيتزل التفاعلية يف جمَرد بعدها "

يعالج املظاهر السيميائية الناجتة عن  التقني ال يمكنه أن  

عدًدا  التفاعل املادي بني القارئ والربنامج، ذلك أنَّ 

كبرًيا من األعامل يرتكز أساًسا عىل هذا املستوى من 

التفاعل الذي هو قبل كل يشء مواجهة بني قصدين: 

د املؤلف الذي ينشطه الربنامج ونتائجه وكالة عن قص

هذا املؤلف، وقصد القارئ املتجيل يف تدخله ... 

التفاعلية هبذا التعريف هي خاصية للعمل األديب 

م. 2011،بوطز ) "وليست للربنامج وحده

 (.104ص

يكون هناك ما  وحتى تكتمل املنفعة البد أن     

الكاتب أو املرسل  أنَّ  :ى بالتوافق الرباجمي، أييسمَّ 

واملستقبل أو القارئ لدهيام الربنامج نفسه الذي يفتح 

 املقروء.

األدب الرقمي  أنَّ  إليه التنبيهوالذي البد من    

ا، وتأيت ا خاًص مصطلحً  لذا يعد   ؛يعتمد عىل الوسائطية

ه أمهية األدب الرقمي أو األدب اإللكرتوين يف أنَّ 

)ينظر: املعرفة  يعكس النشاط اإلنساين يف مواكبة

 .(83م. ص2008يقطني، 

ه أعطى مساحة واسعة نَّ إنقول  ونستطيع أن      

للتعبري وسّلم للكاتب والقارئ زمام نفسه فأطلق 

روحه باتساع العامل الفضائي، فلم يعد الكاتب خيشى 

اب كام كان تَّ فرض عليه الكُ الرقيب، ومل يعد القارئ يُ 

يشاء  ن  ينتقي مَ  ذلك عرب الصحف الورقية، بل له أن  

وأصبح القارئ  ،وجتاوز األمر ذلك ،من الُكّتاب

ا يتسبب يف ا للكاتب فيام يكتب، وهذا أحيانً ا آنيً رشيكً 

حينام تكون ردة فعل  ى باملؤلف املزدوج،إنشاء ما يسمَّ 

)ينظر: الغذامي،  القارئ خالف املتوقع من النَّص

وقد يطرح النَّص األديب يف  .(75-74م. ص2008

لوقت نفسه عىل أكرب عدد من القراء، فتتفاوت ردود ا

ا فتخالف ما كان يقصده فعلهم جتاه النَّص أحيانً 

 ،ى بالنسق املضمر، وقد تتفق معهيسمَّ  املؤلف وهذا ما

وتنسجم مع ظاهر النَّص وتصبح امليزة الثقافية يف 

 الرصد ملوقف املتلقني وأنواعهم.

ا يستلزم نسقً  األدب اإللكرتوين وال يعني ذلك أنَّ 

فقد أشار  ا، لكونه ينتمي حلزمة النَّقد الثقايف،مضمرً 

حفناوي بعيل إىل حزمة النَّقد الثقايف وجماالت الدراسة 

وذكر من ذلك ثقافة العلوم التكنولوجيا واملجتمع، 

وثقافة الصورة والثقافة اجلامهريية من خطاب ما بعد 

ممهد  ه ميدان  لكنَّ ( 11م. ص2007االستعامر )بعيل، 

لنشوء النَّقد الثقايف بأنساقه الظاهرة واملضمرة، حيث 

يتيح الرصد لردة الفعل اجلامهريية برسعة ظاهرة 

 وبأرقام وبرامج راصدة.

 فنحن أمام أدب مدعوم بثقافة التقنية، والشك أنَّ  

مساحات التقنية الواسعة تعطي الكاتب تغذية راجعة 

 وإمكانات جتعل الكتابة ختضع هلا.

 



 موذًجاتغريدات نجم احلصيني ُأن  "تويرت"األدب اإللكرتوين يف :  وضحى بنت مسفر بن حممد القحطاين                                      10

 طلب الثاينامل

جولة يف حساب الشاعر نجم احلصيني يف تويرت  

(najm76@)  

دائرة األدب اإللكرتوين واسعة فكثري من الربامج 

وتتحول بعد ذلك  ،تبدأ عرب الوسيط اإللكرتوين

، والربيد smsللورق، كـ: فيس بوك، رسائل 

 "تويرت"أدرس ي آثرت أن  اإللكرتوين ..الخ، ولكنِّ 

رها حمدودية يف عدد أحرفه، ومن ه من أكثنَّ إحيث 

ه يتيح التفاعلية بشكل أرسعها يف االنتشار. وألنَّ 

نا أمام ا، فذلك يعني أنَّ حرفً  140رسيع، ويقترص عىل 

قالب حمدود فكيف سيبدع صاحبه؟ لذا سنبدأ بجولة 

يف تويرت، نفتش فيها عن  الشاعرنقدية يف حساب 

 حسابه:إجابات لتساؤالتنا، ونتعرف عليه من خالل 

 أوًًل:شاعر تويرت)نجم احلصيني(: -

نجم بن مسفر احلصيني عام  د. الشاعرولد    

هـ، وهو أستاذ الفيزياء بجامعة اجلوف، يشغل 1396

حالًيا منصب وكيل جامعة اجلوف للدراسات العليا 

لعدد من الربامج  م  ومقدِّ  د  والبحث العلمي، معِّ 

 ،لقصة كاملة(الفضائية منها: برنامج )تقنية القرن ا

وبرنامج )ربيع القوايف( وهو برنامج شعري أديب، 

كاتب وشاعر يف جملة  وهووبرنامج )قصة نجاح(. 

الثقافية التي تصدرها امللحقية الثقافية السعودية 

باململكة املتحدة وإيرلندا الشاملية، وله من 

وكذلك  ،)بني أدب الفيزياء وفيزياء األدب(املؤلفات

.. قصائد وتغريدات وجرائم م صدر له ديوان )نج

سرية الشاعر مدعمة ببحوثه الثرية يف  :ينظر) ،أخرى(

ا ختصص الفيزياء، وتم استبعادها من السرية جتنبً 

لالستطراد واإلطالة وتفصيلها عىل رابط مدونة 

 (./http://drnajm.com/bio: الشاعر 

ا الذي كان مبتعثً - وقد أثبت الشاعر نجم احلصيني

الشاعر قد يغرتب بجسده  أنَّ  -بريطانياللدراسة يف 

ه ال يغرتب هبويته وفكره. واستخدامه هلذه لكنَّ 

الوسائل واسعة االنتشار من أقوى أساليب الدعم 

للغة العربية، وهذا الذي أشار إليه علامء االتصال 

ومن بني أبرز التأثريات االجتامعية لوسائل التواصل "

نها اللغة العربية االجتامعي أيًضا، تأثر اللغات، وم

حالة التحول العاملية نحو اخليار  بطبيعة احلال، إذ إنَّ 

الرقمي تسهم بالضـرورة يف تشكيل مستقبل اللغات، 

 "اللغة هي أداة التواصل عىل هذه الوسائل باعتبار أنَّ 

 .(38م. ص2013)السويدي، 

ومن خالل قراءيت لديوان الشاعر، ومن خالل 

بخط  احلصينيكاد يلتزم متابعتي حلسابه بتويرت ي

شعري لعيل أقول عنه إسالمي إنساين، يعرّب فيه عن 

معاٍن إنسانية يطرب هلا اإلنسان بشكل عام. ومعان 

يف و -كام سيأيت- إسالمية تطرق قلب كل مسلم

حساب تويرت مساحة واسعة للخروج بكل حرية عن 

ه يتعمد رسم الشاعر يبدو أنَّ  سيطرة السلطة، ولكنَّ 

فهو يعلم  ؛عته مهام اتسع فضاء التغريدخطه بقنا
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وجهته. وهذا ممَّا جعل الدراسة األدبية مركزة يف 

 جتد يف حسابه سوى األدب والفيزياء. حسابه، فال

 :"تويرت"ثانًيا: برنامج التواصل اًلجتامعي  -

يمثل تويرت وهو أحد برامج التواصل االجتامعي      

اخلمس سنوات  ا بخاصة خاللا قويً ا مجاهرييً برناجمً 

التدوين متناهي " ه:األخرية وُيعرف تويرت بأنَّ 

، (23م. ص2013)السويدي، " Microblogginالِصَغر

وتظهر لغة األرقام نسبة استخدام برامج التواصل 

%، 40تويرت كان األكثر نمًوا بنسبة  وأنَّ   ،االجتامعية

م. 2013)السويدي، % 33يليه موقع فيسبوك بنسبة 

 .(30ص

ل القائم هنا ملَ تفضل اجلامهري تويرت حمدود والسؤا

)وذلك يف وقت كتابة هذه  ا*حرفً  140املساحة بـ 

الدراسة قبل صدور التحديث اجلديد للربنامج والذي 

عىل الفيس بوك ذي  حرًفا(، 280جعل األحرف 

تسارع العرص وتسابق الزمن  املساحة املمتدة؟ هل ألنَّ 

التعبري موجزة يف هذه الوسائل جيعل الرغبة يف 

 ما يكتبه سيقرأ؟ يبدو أنَّ  وحمدودة ليضمن القارئ أنَّ 

اإلجابة نعم. فسياسة تويرت تبنى عىل الرتكيز كام يذكر 

أو  "التويتميل"ذلك الغذامي، فالذين جربوا 

القبول والرواج كمن  افيه واالتغريدات الطويلة، مل جيد

)ينظر: الغذامي،  عىل التغريد املستقل. ونيعتمد

 .(38م. ص2016

فليس مقام التغريد بمقام السجاالت الفكرية، 

ميزته احلقيقة يف عبارة موجزة واملناظرات املعرفية 

ا التغريد ليس حوارً " تستثري القارئ كي يتفاعل معها

)الغذامي،  " يف اخلطاب الفكريا وال جدااًل وال نقاًش 

لتويرت خاصية إعادة تدوير  إنَّ  إذ (.38م. ص2016

كي يشاهدوها كام كتبها صاحبها، وله ملتابعيه ة التغريد

 ؛يعلم صاحب التغريدة األوىل خاصية النسخ دون أن  

صح  وهذه اخلاصية قد تفتح باب االختالس الثقايف إن  

خدمة  فالغذامي يأخذ عىل مجاهري تويرت أنَّ  .التعبري

إظهار معرف املغرد للمتابع كي يتبادل معه احلديث 

معرف صاحب التغريدة مع  الثقايف جعلته يدمج

ها ضمن حساب شخص آخر التغريدة نفسها لكنَّ 

ه بظهور معرف صاحب التغريدة يقتبسها ويظن أنَّ 

تويرت يدرب  األصيل قد برئت ذمته ، ويرى الغذامي أنَّ 

هبذه الطريقة عىل اخليانة، واإلخالل باألمانة  العلمية 

 .(35م. ص2016)ينظر: الغذامي،  بشكل يومي

الغذامي أخضع تويرت  إنَّ أقول  ستطيع أن  وأ    

لفلسفته بشأن األنساق الثقافية، فجعل هلذه اخلاصية 

مجاهري تويرت متارس  ا يشري إىل أنَّ ا مضمرً نسقً 

 االقتباس. املقصود هو اإلشارة إىل رغم أنَّ  االختالس

عىل نمط خيتص به وهو خاصية  "تويرت"ويرتكز    

ا فقط، أمَّ  احرفً  140بط بـ ه منضنَّ إ إذ ،)قول عىل قول(

اخلاصية الثانية وهي رد اخلطاب وتبادل اآلراء 

كالعصفور الذي يغرد فتبادله سائر العصافري التغريد، 
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وهي ثقافة الصورة: املبارشة،  ،وله خاصية ثالثة

والدقة، والرسعة والتلوين. فالبد من تلوين خطابك 

م. 2016)ينظر: الغذامي، وتنوع أطروحاتك 

 .(41-37ص

يقوم خطاب التغريد يف تويرت  ومن اإلبداع أن     

عىل النظام البصيل، فال يوجد يف طبقات البصلة قشور 

ولب فكل طبقة هلا أمهيتها، وكل تغريدة متثل قيمة 

 .(42م. ص2016)ينظر: الغذامي،  .مستقلة

نظام خاصية رد اخلطاب وهو  وإذا أخذنا بأنَّ    

ا من دة فهذا يمثل جانبً ا عىل التغريالذي يضيف تعليقً 

 بقوهلا: الربيكياألدب التفاعيل، الذي تعرفه فاطمة 

ه )يمكن تعريفه عىل نحو أكثر علميًة وانضباًطا بأنَّ )

األدب الذي يوّظف معطيات التكنولوجيا احلديثة يف 

تقديم جنس أديب جديد، جيمع بني األدبية 

رب  عيتأتى ملتلقيه إالَّ  واإللكرتونية، وال يمكن أن  

من خالل الشاشة الزرقاء.  :الوسيط اإللكرتوين، أي  

 إذا أعطى املتلقي وال يكون هذا األدب تفاعلًيا إالَّ 

مساحة تعادل، أو تزيد عن، مساحة املبدع األصيل 

 .(50م. ص2009)الربيكي،  ((للنص

و تقصد بذلك )الوسيط اإللكرتوين( أو امليديا، إال 

أدب تويرت أو أدب  يدخل معه ا أتاحت فرصة ألن  أنَّ 

وسيط  كان  يف تويرت ال يوجد أي   حتى وإن   ،التغريد

ا ما عداه من إلكرتوين سوى برنامج تويرت، أمَّ 

ه الوسائط: الصوتيات، أو الصورة، فقد يتأتى ولكنَّ 

وال يكمل القارئ يف تويرت النَّص؛ ولكن  ،اليس رشطً 

 ،وهذا خيلق الشعور بالرضا عن الذات ،يعارضه له أن  

بل بالعكس  ،افلم يعد الوصول للجمهور صعبً 

يتصف عصـر التواصل االجتامعي التقني الذي "

، وقدرة "الشعور بالذاتية"يعيشه العامل حالًيا بانتشار 

الفرد عىل التأثري يف عامل مفتوح، من خالل وسائل 

 ."تعبري منخفضة التكاليف وواسعة االنتشار

 .(38م. ص2013)السويدي، 

تابات اإلبداعية يف تويرت، هي دراسة فدراسة الك

ألدب خارج عن إرادة مستقلة. ووسيلة إعالمية 

وسائل اإلعالم التقليدية متارس  فقد كانتخمتلفة 

ا، فهي تفرض رأهيا ولو كان زورً  فلها أن   ؛اهليمنة

ليست بيد الشعب وزمامها بيد الساسة أرباب املال أو 

عن خداع  أغلب وسائل اإلعالم ال تتوقف" املناصب

اجلامهري حلظة واحدة، سواء كانت تلك الوسائل منصة 

)فهمي،  "يتحكم هبا: السياسيون، أم رجال األعامل

 .(38. صـه1436

ا يستحق الدراسة وردة الفعل اجلامهريية متثل نسقً    

ها يف تويرت ليست دالالت فاألرقام هلا داللتها ولكنَّ 

ها تتضح يف لَّ ولع قطعية كام هو معتاد يف لغة األرقام.

فاملقام يضيق   قراءة بعض تغريدات د.نجم احلصيني

ر، ولعل باملثال يتضح املقال. ثُ عن اإلحاطة بمغردين كُ 

يتبني  الشاعرفإذا ألقينا بعباءة النَّقد وظالهلا عىل شعر 

التغريدة الشعرية قد تعجب القارئ  نَّ إ إذذلك كله. 
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فقد عرفت وهذا ليس بجديد عىل أدبنا العريب القديم 

ى بالبيت اليتيم وهو من اسمه واحد أو سمَّ العرب ما يُ 

، (182م. ص1991-هـ1411)يعقوب، مفرد 

ى بالنتف الشعرية، ويطلق عىل سمّ وعرفت العرب ما يُ 

م. 1991-هـ1411)يعقوب، البيتني أو الثالثة 

 .(445ص

وميزة النتف الشعرية سهولة تداوهلا لقرصها، 

 .عتمد يف التغريدوهذا هو النهج الشعري امل

كثرهتا والتزام الشاعر ببيت أو بيتني عند  ولكنَّ 

التغريد هو اجلديد هنا. وبخاصة عند الشاعر )نجم 

الذي غلب عليه إفراد بيتني أو ثالثة يف  ،احلصيني(

لفلسفة تويرت التي  توظيف جيد  تغريدة مفردة. وهذا 

 تطلب الرتكيز، ووحدة الفكرة.   

ا وهي من  مجاهرييً القت قبواًل ولعيل أبدأ بتغريدة 

-هـ1434)احلصيني،  يف الديوان ةالتغريدات املثبت

 وهي قوله: (،14.ص2013

 

 
   

وبحسب ما ثبت يف صورة التغريدة فقد حصلت  

 54متابعيهم. وومن متابعي الشاعر  اتدويرً  89عىل 

ها حصلت عىل تدوير أعىل ، ولكنَّ اأو إعجابً  تفضياًل 

اعر أو عرب حسابه، وذلك حينام وليس عن طريق الش

 بعد سنة فحصلت حينها عىل: أحد املتابعنيغرد هبا 

مل  هذا املتابع غري أنَّ ، تفضياًل  475تدوير و 1600

النتف الشعرية ممَّا  ينسبها لشاعرها األصيل؛ ربام ألنَّ 

هذا  تجاوز عنه، وال أعده من باب الرسقة، فلم يبلغ يُ 

 .ه القائلة حتى ُيظن به أنَّ االحرتافية الشعري ،املتابع
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يتبني ومن هنا   والشاعر له موقف جتاه هذه النسبة، 

للقارئ كيف أتاح تويرت الرد عىل اخلطاب فلم يعد 

الشاعر يف عرص األدب اإللكرتوين، ويف عرص البحث 

سهل النهبة، أصبح حف   السهل عرب حمركات البحث

احلاجة لتحويل األدب  تبدو وهنا، وارًدااحلقوق 

لكرتوين من عامل الفضاء إىل عامل الورق مهمة يف هذا اإل

 اجلانب.

 

 ؛ فقديف تعامله مع املوقفاحلصيني جميًدا فقد كان 

ه ال يستطيع إيقاف سيل النسخ واالقتباس يف أدرك أنَّ 

، ا بأبياته ليس سهاًل حف  اسمه مقرونً  تويرت، وأنَّ 

 ينكر أحد نسبتها إليه، فطلب أبسط حقوقه وهو أالَّ 

وح بالتغريدة مطبوعة يف ديوانه وهذا من أقوى ول

 عرب حف  احلقوق األدبية ليس سهاًل  املؤرشات عىل أنَّ 

طريق آخر سوى الطبع واالحتفاظ بحقوق النرش أيِّ 

.  

 
خل وأشار تدّ  -كام هو ظاهر-ولكن أحد املتابعني 

بق إليها. )كرائحة األرض بعد املطر( قد ُس  إىل أنَّ 

 اإلفادة وهذا نص املحادثة : فطلب منه الشاعر
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م للمتابع بوجود التناص، ولكن سلّ قد الشاعر و

ه السؤال أهو معلوم من قبل للشاعر هذا النَّص؟ أم أنَّ 

بقصد  همن املخزون الذي يستبطنه الشاعر وال يظهر

يستدعيه املقام. فيظنه وقع احلافر عىل بل التناص؟ 

ه وعدّ  ،األثري بالنسخ ه ابنالتناص سامَّ وهذا  ؟احلافر

املطابق من باب الرسقات وجعل له رضبني ثانيهام هو 

 يف أخذ ه ال يكون إالَّ النسخ فإنَّ "هذا الشطر:  ملا يف

ا، أو يف أخذ املعنى وأكثر اللف ؛ املعنى واللف  مجيعً 

 .(3/230)ابن األثري.  "ه مأخوذ من نسخ الكتابألنَّ 

الكريم هو سياق وممَّا جيعلني أميل لقول املتابع 

التغريدة القصري احليز الذي جيعلها حمدودة ال تتسع 

لتوظيف نص داخل نص، فقد اقترصت عىل بيت 

عن دعوى -ي يف ظنِّ -شعري حمدود، فال مناص هنا 

 النسخ كام قال ابن األثري. 

واإلشارة الثانية التي نقرأها خلف هذه التغريدة، 

الثقافية املتفاوتة فاحلصيلة  اجلمهور يقف باملرصاد، أنَّ 

يستفيد منها  ن  للجمهور، تعود بتغذية راجعة أول مَ 

 الشاعر نفسه، وراصدو مسار النَّقد األديب أمثالنا.

والبد من اإلشارة إىل نسق مضمر آخر خلف 

 ، وقد يكون غريه كذلك، أنَّ احلصينيتغريدات 

اجلمهور ال يامرس الدعم باملقدار الذي يظهر 

، ظهر رقاًم و إعادة التغريد يُ قارئ، فالتدوير ألل
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، وهذه اخلاصية تظهر اظهر أرقامً والتحليل للتغريدة يُ 

من قرأها من متابعني ومتابعي املتابعني،  بعد تدوير

تفاعل معها بالنسخ أو التقاطها كصورة، وهذا  ن  ومَ 

ا. وسأرضب هلذه ماال يثبته التدوير وال يكون ظاهرً 

ا النبوية األعىل أرقامً   بتغريدات املدائحاخلاصية مثااًل 

 اآليت:يف ظاهر التدوير وقد حرصهتا يف اجلدول 

 

الوزن 

 الشعري
 التغريدة إعادة التغريد التفضيل رابط التغريدة

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/294794

560246784592 

47 123 

 من غري أمحَد يستحق  مداِئحي؟     ُقل للحروِف إذا سكبَت عبرَيها

 !!.. وثاَر الشوُق بنَي جوانِحي   صىل عليَك اهللُ ما سارت بنا أرض  

 (.13م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/396230

117456097280 

34 105 

 يف مدِح غريَك، خاشع  هلواَكا          يا أهيا القريش  حريف زاهــد  

 شوًقا وما طافت  بنـا ذكراَكــا        صىلَّ عليك اهللُ ماحنَّ اجلوى

 (.9م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/408902

112958234625 

42 111 

 والّشوُق حني هتللت ما أعظمه      كل  احلروِف إذا ذكرتك مفعمة 

 ! أو مّر ذكرك يف الفؤاد وأهلمه         صىّل عليك اهللُ ما انزاح الّدجى 

 (.10م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/441895

497910214656 

37 102 

 وأضاَء نوُر الشوِق من ِمشكايت          ملَّا ذكرتَك أرشقت  كلاميت

 أجرى عىل شفِة اهلوى أبيايت           يا من حب هُ صىل عليك اهللُ

 (.49م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/446969

631220461568 

111 220 

 طوبى حلرٍف يف جنابك ِقيال          الــــــــلَك أحريف رتلُتها ترتي

عُر حني نصوغهُ   ! ويظل  مهام قيَل عنك قليال       صىّل عليَك الشِّ

 (.48م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/294794592560246784
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/396230117456097280
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/408902112958234625
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/441895497910214656
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
https://twitter.com/Najm76/status/446969631220461568
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الوزن 

 الشعري
 التغريدة إعادة التغريد التفضيل رابط التغريدة

من البحر 

 الطويل

https://twitter.com/N
/457119ajm76/status

966954016768 

32 180 

 وحب ك يف أعامق قلبَي خيَّام         هو احلرُف يف ذكراك أمسى متيَّام 

 وما أنشَد األبياَت شاٍد ورنَّام      عليك صالة اهللُ ما الَح بارق  

 (.47م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/464717

223068585984 

42 122 

 يا من إىل درِب اجِلنان هداَنا       ا وهوانا ننــــــلك حب نا وحني

 .. وُقنا وُمناناــــيوَم القيامِة ش         صىل عليَك اهللُ يا من حوضه 

 (.47م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/484851

540205637632 

71 222 

 خجىل إذا ذكرتَك يا خرَي الورى    ماذا تقوُل لك احلروُف وجل ها 

 .. ليَك وباملدامِع عرّباا إــــيومً       صىل عليَك اهللُ ما حنَّ اجلوى 

 (.45م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 الكامل

https://twitter.com/N
ajm76/status/566190

041701945344 

42 125 

 باقي بك ــفإذا بلنَي فإّن ح     ظمأى احلروُف وطيف أمحد ساقي 

 سالت بأشواِق املحّب مآقي       ك اهللُ ما ــــــياسيدي صىل علي

 (.42م. ص2017-هـ1438)احلصيني، 

من البحر 

 املتقارب

https://twitter.com/N
ajm76/status/454364

135556661248 

24 169 

 نام  إماَم األ

 ذكرتَك فاهتزَّ حريَف شوًقا

 عليَك الصالُة  

 ..عليَك السالم  

 )مل تصدر هذه التغريدة يف ديوان الشاعر املحمديات(.

 

 

https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/457119966954016768
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/464717223068585984
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/484851540205637632
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/566190041701945344
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
https://twitter.com/Najm76/status/454364135556661248
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ا ولنأخذ عىل سبيل املثال التغريدة األعىل تدويرً 

  يف اجلدول السابق وهي قوله : وتداواًل 

ها   ماذا تقوُل لك احلروُف وجلُّ

 الورى  خجىل إذا ذكرتَك يا خيَ 

صىل عليَك اهللُ ما حنَّ اجلوى يوًما إليَك .. 

ا  وباملدامِع عّبر

ولكن  222فبحسب لغة التدوير كان التفاعل 

 رقاًم  5933الذين قرؤوها فبحسب حتليل التغريدة 

نتائج حتليل التغريدات )ا للموجود، ا مضاعفً يعد ضعفً 

(،  م17/1/2016هـ املوافق 5/4/1437بتاريخ 

من ذوي احلسابات يعني إتاحة الفرصة  فوجود متابع

النتشار التغريدة أكثر، وهذا جيعلني ألقي اللوَم عىل 

ذوي احلسابات الكبرية يف تفريطهم لتدوير التغريدات 

ذات اللغة الرفيعة، وتعزيز املواهب الشابة، من حقنا 

وبخاصة املضمخني  األدبائن نطالب بالتسويق أن  

  .بالقيم العليا الفنية

 

 
 

فالنَّقد الثقايف يفرتض به وهو الذي يعنى بردة 

يسوسها للحفاظ عىل ثقافتها  الفعل اجلامهريية أن  

 .وكيانا

 

  املبحث الثاين

شاعر لل النبي مجاليات التغريد الشعري يف حبِّ 

  نجم احلصيني

ممَّا يستحق اإلشادة به يف تغريدات نجم احلصيني 

ويوقت لظهوره احلس اإلسالمي العظيم الذي خيبئه 

 .كل يوم مجعة يف شكل تغريدة يف الصالة عىل النبي

وتكاد تكون هذه الزمة لنجم احلصيني، جتعل 

 ا ملتابعيه.حضوره يف تويرت كل مجعة باديً 

هي  لكن هل كانت فكرة التغريدة الشعرية يف النبي

الفلك الذي يدور فيه ويريد من ورائه استقطاب 

ب العظيم ؟ فظاهر النَّص هو اجلامهري، ويذكرهم هبذا احل

له، وباطنه هو  الشاعروإظهار حب  النبي الصالة عىل 

وانتهاج نجه،  ا الدعوة حلبه دعوة مجاهريية، نعم إنَّ 

فاملحبة تسوق املحب لدرب حبيبه، فال يوجد يشء يف 

النبي خضم تويرت املزدحم بتطاحن الفكر كالعودة لدرب 

 يف القلوب، الذي إذا عاد  والتذكري باحلب الذي خيتبئ
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للظهور ستعود األمة للوئام وااللتفاف حول حب 

وهذه  عظيم. يوحد الصف وينرش املحبة بني أتباعه 

سياسة ذكية يف التأثري عىل اجلامهري يقول ابن خلدون: 

الصبغة الدينية توحد الوجهة، وهي التي جتعل  أنَّ "

يكون األمر  األتباع يسعون للتوحد واملساواة، وبغريها ال

 (.188)ابن خلدون. ص "سهاًل 

 يامرس التنويم املغناطيي نجاًم  ويبدو أنَّ 

جلامهريه، أو بتعبري آخر يقودهم للحب الذي تنصهر 

القائد املحرك يامرس عملية تنويم "معه خالفاهتم 

مغناطيي عىل اجلامهري، متاًما كام يامرسه الطبيب عىل 

 .(32م. ص2013)لوبون،  "املريض

حسابه هادئ ال يتالطم فيه  قول ذلك ألنَّ وأ

املتابعني كام يبدو  موج اخلصام. والعجيب أنَّ 

يعكسون صاحب احلساب ال يكثرون اجلدل أو 

 . احلصينيخيرجون خارج ما يغرده املغرد 

 

والتي  ،وسنتناول هذه التغريدات بالدراسة اجلاملية

تعنى باللغة، واملوسيقى الشعرية، ومجال التصوير، 

مجالية التغريدة الشعرية التي تتمثل يف التكثيف الذي و

 يصبه الشاعر يف البيتني كام سيأيت يف أوىل هذه املطالب:

 املطلب األول: مجاليات اللغة:

يتصاعد مجال اللغة بكلمة جتعل من نفسها لبنة يف 

أهو يف وقع تلك  بناء لغوي فتحار من أين يأيت اجلامل؟

  جتانسها مع بقية الكلامت؟الكلمة أم يف موقعها؟ أم يف

والشاعر هو الذي حيسن هذا اجلامل ويفوق غريه 

األمر  أنَّ  ،يف نحته، حتى ختال حني قراءتك أول وهلة

وحينام تغامر  ،جد كلمة غريبة عنكتو سهل هني فال

ه سهل ممتنع كام قال د. عز الدين بالتجربة تعلم أنَّ 

ذات  تكون فاملفروض يف لغة الشعر أن  "إسامعيل: 

نا طاقة تعبريية، مصفاة، ومكثفة، ومن هنا يبدو أنَّ 

  تكون هي لغة الناس، وأن  يف لغة الشعر أالَّ  نتطلب

تكون لغتهم يف آٍن واحد، ويف هذا تناقض ظاهر، 

كذلك، وهذا  -دائاًم -لغة الشعر هي  ولكن احلقيقة أنَّ 

  …التناقض الظاهر هو رس الشعر فيها 

نحل هذا  من إمعان النظر أن  نا نستطيع بيشء عىل أنَّ 

التناقض الظاهري حني نعود إىل فكرة نبض العرص، 

فلغة الشعر ختاطب الناس بام حتمل من هذا النبض، 

وإن اختلفت من حيث هي لغة عن لغة الناس 

 (.179م. ص1988)إسامعيل،  ."اليومية
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وهو أمر عىل  "قل"وأول ما يطالعنا فعل األمر 

فقد بدأ هبا مجلة  ،ض آخرحقيقته مل خيرج لغر

استفهامية يوجه سؤاله فيها للحروف يف حال سكبها 

للعبري. وهل حروف الشاعر منفصلة عن ذاته؟ بالطبع 

ا خياطبه، ويفصل الشاعر جيرد من ذاته شخًص  ال لكنَّ 

احلروف عنه ويصورها وقد أسند هلا فعل السكب يف 

 صورة اجلارية التي تسكب العطر وملن؟ لسيد اخللق

من غري أمحَد لذا أورد استفهامه عىل سبيل التعظيم )

 كيف يكون املديح النبوي؟ وما يستحق  مداِئحي؟(و

ه الصالة هو العبري الذي ستسكبه احلروف؟ إنَ 

فاهلل يف  ،وهذا أعظم املديح وأزكاه ،والسالم عىل النبي

 يقول اهلل تعاىل: ،سامه أثنى عىل نبيه وصىل عليه وسلم

ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄچ 

 ن  فمَ   .(سورة األحزاب)   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  

فقد  ؛ه سيأيت بخري من ذلكعى يف مقام النبوة أنَّ ادّ 

 جانبه الصواب.

فبدال  فاعليهاواألفعال يف هذه التغريدة تتبادل مع 

يسري الشاعر فوق األرض، األرض تسري به،  من أن  

ر الشوق، الشوق هو  من أن  وبداًل  من يثور! ولعل  يثوِّ

هذا مقصود بانزياح الفعل عن دوره كي جيعل الكون 

ه جاء بفاعلها بدليل أنَّ  يتفاعل معه يف حبه للنبي 

بضمري اجلمع )نا( فال يمثل نجم يف هذا احلب نفسه 

 فقط.

 

 
 

ونداؤه هنا  ،داءوأول ما يطالعنا يف هذه التغريدة النِّ 

رسول  ر يعلم أنَّ فالشاع ،ن ينتظر اإلجابةليس نداء مَ 

برش  جتري عليه سنن اهلل من املوت واحلياة، غري  اهلل 

فهنا مقصده الداللة عىل ، ه نداء خرج لغري معناهأنَّ 

)أمهية املنادى واستحواذه عىل بؤرة تفكري الشاعر، 

-هـ1433، )يوسف وآخرون، وتعلق نفسه به(

 (.112م. ص2012

ولكن  ،ونداؤه بالقريش ال يفرضه نظم الوزن فقط

كل إنسان يفتخر  ألنَّ  ؛الشاعر يشيد به بالنسبة لقبيلته

فقد رشفت قريش  باالنتساب لقبيلته عدا حممد 
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وخلد اهلل ذكر قريش يف كتابه بسورة  بانتامئه إليها،

 م رهط حممد كان ذلك لوال أنَّ  محلت اسمها، وما

 .وقبيلته

واحلرف زاهد  وقصد باحلرف حرف القصيد 

 سبيل املجاز فقد عرب باجلزء عن الكل، واستخدمه عىل

يريد به املعنى  بمعناه اللغوي، وال اشع هو االنقياداخلو

ترصف لغري اهلل  التعبدي االصطالحي، فهو عبادة ال

الشاعر يلتزم بالنهج  سبحانه، ويرصفنا عن ذلك أنَّ 

ويرتجم ذلك صالة يف خامتة  السوي يف حبه للنبي 

ريدة فهذه هي الرتمجة القصيدة، ويقفل هبا التغ

واجلوى هو باطن الصدر، ويستدل  احلقيقية حلبه 

به عىل شدة الوجد والشوق، فكل عبارة حفلت هبا 

التغريدة جاءت مشبعة باحلب )اهلوى، اجلوى، 

 وحينام نتذكر أنَّ  ،خاشع، حّن، شوقا، ذكراك(

ا ندرك احليز اللغوي حرفً  140 مساحة التغريدة

 ذي أثاره هذان البيتان.الدال عىل املحبة ال

ا وقريب من ذلك تغريدته التي بدأها أيًض 

 بأسلوٍب طلبي آخر، وهو االستفهام.

 

 

 
 

فقد بدأها باستفهام خرج عن معناه وهو طلب 

اجلواب، وضمن معنى أعمق وهو االعتذار عن 

، واالعرتاف  تقصري حروفه يف حق رسول اهلل 

العبارة بنصها تكرر هنا تباملقام النبوي السامي، و

يؤكد  الشاعر وكأنَّ  ،)صىل عليك اهلل ما حّن اجلوى(

ه ما يف جواه من احلنني كثري، حتى أنَ  بتكرارها أنَ 

تكون صالة اهلل دائمة متكررة بمقدار  يدعو بأن  

 !الشاعراستمرار هذا احلنني وكثرته يف قلب 
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ولغة هذه التفعيلة خربية اسمية، وما امليزة التي 

 ها اجلمل اخلربية االسمية املتوالية:تفيد

(، )وحبك يف أعامق )هو احلرف يف ذكراك أمسى متياًم 

إذا كان  ،قلبي خيام(، )عليك صالة اهلل ما الح بارق(

اخلرب حيتمل الصدق والكذب، فاملقام هنا ال يقبل 

ا يف حرفً  140ّل لذا جعل ُج  ؛املفاصلة، فهو ثابت مستمر

حلروف، وخيم يف أعامق الذي تغلغل يف ا وصف حبه 

واجلمل االسمية تفيد االستمرار والثبوت؛ لذا  القلب،

جاء بالصالة  ؛حينام ترجم هذا احلب لدعوات وصلوات

بالصيغة االسمية )عليك صالة اهلل ما  النبي هنا عىل 

أو ترنم  ،لتكون ثابتة كحال حوادث الكون ؛الح بارق(

 البرش دائمة مستمرة بعمر احلياة.

 

 ب الثايناملطل

 مجاليات التصوير 

 عنهام، يستغنىيقوم الشعر عىل ركيزتني اثنتني ال 

 ا، ومها: املوسيقى والتصوير.ى بغريمها شعرً وال يسمَّ 

ه ال يعني  أنَّ كان يف معناه التجسيم إالَّ  وإن   ،والتصوير

: حينام التصوير احلقيقي ا خلوه من العاطفة، بل إنَّ أبدً 

بتجربة الشاعر جتسد فكرة أو ترتبط الصورة الشعرية "

عاطفة وذات صلة قوية باملشاعر التي تسيطر عىل 

 ا منها، تتآزر مع بقية األجزاءالقصيدة وتصبح جزءً 

 (.84م. ص2011-هـ1432)مكي، ."األخرى

حتى   يف نفس الشاعر حيار فيه،الشعور يظل مبهاًم و

)ينظر: يقتنصه يف صورة شعرية جتيل هذا الشعور 

 .(136م. ص1988إسامعيل، 

تغريدات احلصيني يف  من الالفت لالنتباه أنَّ و

ال ختلو من التشبيه، أو االستعارة، والغالب  النبي

املشبه واحد، وهو: )احلرف أو الكلامت(  األعم أنَّ 

 :ففي التغريدة األوىل

 ُقل للحروِف إذا سكبَت عبَيها

 من غي أمحَد يستحقُّ مدائِحي؟             

 اهللُ ما سارت بنا أرض  صىل عليَك 

 وُق بنَي جوانِحيــــــوثاَر الش                
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بدا لنا احلرف هبيئة اجلارية التي تسكب العطر، أو 

 الزهر الذي تعبأ بالعبري حتى فاض منه،

وهذا عرب به الشاعر بقوله )سكبت( فقد انرصف 

الذهن مبارشة إىل هيئة الساقي، وأقول الساقي 

هلم املمدوحني من ذوي اجلاه  ملعتاد أن  ا ألنَّ  ؛بالذات

جواٍر وسقاة، وأّي جاه أعظم من جاه حممد صىل اهلل 

) يستحق مدائحي( يف  لذا قال:عليه وسلم يف العاملني، 

 . النبي شأن 

ومن التغريدات التي يظهر فيها حس التصوير 

 بعاطفة عالية قوله :

 

 
 

نحن  ،و)طيف أمحد ساقي( ،)فاحلروف ظمأى(

 شبه احلرف باإلنسان الذي يظمأ، نامحي مام استعارةأ

 ،وهذا تشبيه بليغ ،وأشار ألحد لوازمه، فدل عليه

هذه  أنَّ  :بالساقي)فإذا بلني( أي   النبي شبه طيف و

احلروف تصبح كالثوب اخللق الذي يبىل، وهنا 

ىل استعارة حذف فيها املشبه به الثوب، ودلل عليه بالبِ 

ى باالنزياح عن وهو ما يسمَّ  الذي هو أحد أوصافه،

واالكتفاء بأحد أوصافه )سالت بأشواق  ،املوصوف

وهنا جماز سببي، حيث جعل الذي  ،آقي(ماملحب 

الذي يسيل الدموع، وعرب  يسيل املآقي واحلقيقة أنَّ 

 باملكان عنها فالعالقة هنا املكانية.

 

وكم يعجب القارئ من قدرة الشاعر البارعة يف 

ا هات التي تشكل يف ذاهتا صورً جعل هذه التشبي

 جزئية، عنارص بنائية ترتكب منها الصورة الكلية،

نا أمام مشهد أتقن الشاعر تصويره يف هيئة حروف وكأنَّ 

فاملساحة  النبي ظمأى ترتوي حني رؤية طيف 

املحدودة التي يتيحها برنامج تويرت، جتعل من 

ليس باألمر اهلني فـ  عديدةاإلسهاب أو بناء صور 

ا، كم ستشكل من كلمة؟ وكم مجلة حرفً 140

تصويرية ستنشئها؟ وحينام بدأت يف القراءة والتحليل 

ني لن لتغريدات نجم الشعرية، أتيت بانطباع مسبق أنَّ 

ام هي استعارات موجزة، فام ترى ا، وإنَّ أجد صورً 

 ا؟! حرفً  140سينسج الشاعر يف 
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لغة قدرته عىل التصوير دونام مبا أثبت الشاعرلكنَّ 

ختل باملقام النبوي، أو توقع يف الغلو فيه، فيكفي ذكراه 

احلروف وترتوي. وااللتفات  أو طيفه كي تستثار

اخلطاب يف قوله :)ظمأى  واالنتقال من الغيبة إىل

احلروف وطيف أمحد ساقي ..... ثم قال: فإذا بلني 

 .حبك باقي( فإنَّ 

ه حيدث عن كان يتكلم عن رسول اهلل أمحد وكأنَّ ف

ه له احلديث )فإن حبك باقي( دليل عىل ائب، ثم وّج غ

، فال يملك الشاعر الشاعرحضور هذا احلب يف قلب 

يستمر يف حديثه عنه حديث الغائب وهو حارض يف  أن  

 وجدانه.

وحينام تبىل حروف الشاعر فال يعني ذلك فناء هذا 

احلب. وهنا سؤال هل يبقى احلب بعد البىل؟ نعم. إذا 

ا، فسيجده مدخرً  عن قربى هلل وتعبد،ا حبًّا ناشئً كان 

 ا.تبقى له عند اهلل ذخرً  كهذه احلروف التي نرجو أن  

 

 
 

تأخذ دور املشبه وتستعري من  وهنا )احلروف(

اإلنسان صفات عاطفية وعقلية فهي: )تقول، وختجل، 

استعارات خمتلفة لصفات عدة جتعل هذه ، وتتذكر(

إىل صورة اإلنسان  االستعارة ترقى من التشبيه البسيط

 .النبي املطرق خجال حني تذكر 

ا عىل الصورة التي الدين إسامعيل معلقً  يقول عز

ا ا وجدانيً تستمد تشبيهها من الواقع كي تعكس جانبً 

كانت منتزعة من  وإن   ،الصورة دائام غري واقعية"

الصورة الفنية تركيبة وجدانية تنتمي يف  الواقع؛ ألنَّ 

لوجدان أكثر من انتامئها إىل عامل جوهرها إىل عامل ا

 .(127م. ص1988)إسامعيل،  "الواقع

وتتكرر االستعارة يف أكثر من تغريدة للشاعر وجل 

استعاراته تشخيصية تسعى إىل جتسيد احلروف يف هيئة 

)هتيم. وختجل، وتسكب،  اإلنسان، وجيعلها:

وهذا من الذكاء، فالنَّقد احلديث جيعل  ،وتتذكر(

ويشري إىل أثر االستعارات يف  ،ميز للصورةالبالغة والت

االستعارة قد تبلغ  ه يعرتف بأنَّ دعمها وبنائها، ولكنَّ 

إىل جانب  ،ا من اخلصب واالمتالء والعمقمبلغً 
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فتشكل صورة  ؛األصالة واالبتداع واالبتكار

 .(143م. ص1988 )إسامعيل، 

 

 املطلب الثالث

  مجاليات املوسيقى الشعرية 

الكالم حُيمل عىل قوالب الشعر رضب من 

ا، نسميه شعرً  موسيقية، ولوال الشعور ملا صح لنا أن  

. فارتباط  نظاًم فالشعر املجرد من العاطفة ليس إالَّ 

الشعر باملوسيقى والعاطفة ارتباط جذري، ُبني عليه 

 الشعر وبه ُيعرف.

ه سيعرض عاطفته ويناغم أنَّ  الشاعروالتميز لدى 

بيت أو بيتني، وهنا ُيظهر هبا عىل أوتار الشعر يف 

الشاعر براعته، فالبيت والبيتان إذا روعي فيهام اإليقاع 

كان هذا أدعى لقبوهلام،  املطرب والصورة اخلالقة

 ه ممَّا يسهل حفظه، وممَّا يؤكد هذا أن:ألنَّ  ؛وانتشارمها

أهم عنرص شعري تطلب الصورة مساندته "

م يف البنية اإليقاع. فاجلانب الصويت يف الشعر عامل مه

 العامة، ويمكن لفت النظر إليه بوسائل عديدة:

كالوزن، والقافية، وأنامط احلروف الصوتية، 

واملوسيقى الشعرية  واجلناس، والرتدد، وغري ذلك.

... ذات صالت معنوية، وروابط داللية، ترفد الصور 

فتعمل داخلها وخارجها يف الفراغ الذي يفصل بعضها 

 .(105م. ص1985-هـ1405)الرباعي،  "عن بعض

والبيت الشعري يدور بني إيقاع داخيل تصنعه 

احلروف يف تآزرها، ورسمها للتفاعيل التي ينهض هبا 

 البيت الشعري، وبني بناء رصيف له داللته الصوتية.

ا يلح  واملطالع لتغريدات نجم األكثر انتشارً 

 ذلك، وإذا جئنا ألوىل هذه التغريدات املنتخبة وهي:
 

 
 

اخلارجي من بحر الكامل،  بيتان بحسب إيقاعهامال

ينظم عىل بحر متدفق تتواىل يف  وهل تعمد الشاعر أن  

تفاعيله الصحيحة احلركات، كي يناسب عاطفته 

كنت   وإن  كامل يليق بمقام أكمل اخللق! وإينِّ  املتدفقة،

يتعمد اختيار بحره حينام  أميل إىل كون الشاعر ال

عاطفة تنتقي املوجة الشعرية التي ال ي أظن  ينظم. ولكنِّ 
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تركبها، والشاعر حينام يكتب حتت سيطرة عاطفته ال 

 يملك اخلرية فيختار.

وأول ما يطالعنا يف البيتني السجع الذي بدا يف 

( وليس يف البيت ترصيع ه  و )ما أعظممفعمة( قوله: )

املتفق عليه، فمفعمة جزء من ناية العرويض باملعنى 

والتي جاءت  ،)تك مفعمة( طر األول:التفعيلة يف الش

بوزن مَتفاعلن يف حني جاءت ما أعظمه مضمرة بوزن 

 ألنَّ  ؛تفعيلة الرضب جاءت مضمرة وكأنَّ  مت فاعلن.

 يستعجل املرء العظمة تستوجب الوقوف أمامها، وأالَّ 

 عند ذكراه العبور.

عديد من الاشرتاك الكلمتني يف  غري أنَّ و

كرر أكثر من تيم ، التي تاحلروف وهي: العني، وامل

تم به الصدر خيوحرف الوصل اهلاء الذي  مرة،

والعجز أضفى عىل املعنى الذي ُبني عىل روي امليم 

، فامليم حرف من احلروف الشفوية ال ينشأ مجااًل 

 حني انطباق الشفتني، ثم ينفرج لتخرج اهلاء إالَّ 

ام و من أقىص احللق، بالفعل ال يستطيع الشاعر كأنَّ

خيرج  فالبد له مهام أطبق عليه أن   ؛يكتم حبه أن  

 وهذا اجلامل تركز ا من أقىص وجدانه،احلب شعرً 

يف القافية التي ختم هبا الشاعر تغريدته، فأضفى 

 ، بقوله: )أو مّر ذكرك يف الفؤاد وأهلمه(عليه مجااًل 

تفعيلة الرضب التي بنيت  ويلح  القارئ أنَّ 

رة فلم يلتزم عليها القافية )وأهلمه( ليست مضم

 هنا باإلضامر وجيعله جاٍر جمرى العلة.

جتعل اإلهلام يتدفق؟   ذكرى الرسول  وهل ألنَّ 

  يتوقف.، بل جيب أالَّ وذاك الذي يناسب مقامه 

وجميئها  اإلضامر لتفعيلة متفاعلن، ونلح  أنَّ 

صحيحة له داللته ومجاليته التي ترتجم الشعور العظيم 

محد كشك أرنا هذا بقول . ويذك جتاه رسول اهلل

الزحاف ليس معظمه معيًبا، وأن "ا عىل ذلك: معلقً 

مدار الصواب راجع إىل تساويه مع الصورة الكاملة 

احلكم هبذا الصواب أمره ملك  غري املزحوفة، وأنَّ 

حني يقبلون بعض الزحافات دون  الطبع السليم. يذو

إحساس منهم باضطراب اإليقاع. ومن هنا كانت 

حاف مرتوكة للشاعر، يستعمل منها ما طاب قدرة الز

 ."ما وافق اإليقاع املوسيقى :أي ،ذوقه، وعذب سوقه

 .(19م. ص2010)كشك، 

وهذه التغريدة يتناوب فيها صوت الكاف والتاء، 

الكاف فيها من الشدة  وكالمها صوت مهموس غري أنَّ 

ويف  يشري هلذه الذكرى الشديدة اهلامسة، واالنفتاح ما

توايل الكاف مخس مرات يف  هالوقت نفس

وتوايل التاء . مشكايت، عليك(  قوله:)ذكرتك، كلاميت،

ست مرات يف هذين البيتني: )ذكرتك، كلاميت، 

واجتامع التاء والكاف  ،مشكايت، أرشقت، شفة، أبيايت(

يف أكثر من كلمة وتكرارها، جعل للهمس سيطرة عىل 

 جو التغريدة، وهذا ممَّا يتناسب مع جو الذكرى
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اهلامس، ويأيت بعدمها حرف الراء الذي تكرر يف 

، ذكرتك، أرشقت، أجرى، نور() الكلامت التالية:

حرف املد األلف جعل اجلو  ومن الالفت لالنتباه أنَّ 

ام هذه الذكرى  مع معنى الشاعر، وكأنَّ العام متناغاًم 

ممتدة ال تنقطع، عميقة بعمق األلف التي خترج من 

وحينام جاءت  املنبثقة من قلبه.اجلوف، كعاطفته 

ا فامتداد القافية مردوفة بحرف األلف جاء املعنى مركزً 

األلف، وقد عقبه مهس التاء، وحرف الوصل الياء 

بانكسار  ،اا ممتدً ا هامًس بعدها، جعل هذا احلب عميقً 

فالقافية هلا   اخلَِجل، وذاك ما ينبغي ملقام النبي

 اعر، وبخاصة أنا ـدورها الفاعل يف نقل أحاسيس الش
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تعترب القافية من مظاهر "  آخر ما يطرق سمع املتلقي

البناء اإليقاعي يف الشعر تبعا لعالقتها العضوية بلحمة 

اللغة الشعرية، حيث ختتزل أبلغ سمة للشعر وهي 

التوازن الصويت. هلذا تفنن الشعراء يف تشكيل القافية 

ظل قيود االلتزام التي انتقلت من النظام الواحد يف 

التقليدية إىل أنظمة متعددة يف إطار ما يبيحه الشعر 

املعارص من حرية إبداعية كفيلة بأن تقاوم تلك القيود 

 (.68م. ص2001)الغريف،  "امللزمة

وهنا تظهر سيطرة حرف النون حيث تكرر اثنتي 

حب نا، وحنيننا، وهوانا، من، من، عرشة مرة يف قوله: )

والنون حرف خيرج من ا، هدانا، منانا(.اجِلنان، شوُقن

اخليشوم ختتلط به الغنة، ممَّا جيعله من أكثر األصوات 

املكتومة، والشاعر هنا يذكر  ةباألنامواءمة للحب لشبهه 

مقام الورود عىل احلوض الرشيف يوم  عظياًم  امقامً 

يذاد عنه من يذاد ويقرب له من يقرب!  االقيامة، مقامً 

النون بأنينها وشجنها اخلوف من  ولعل هذا رس سيطرة

د الذود عن حوضه صلوات ريب عليه وسالمه، ويؤكِّ 

ا( ولعل هذا احلب ذلك قوله وختام بيتيه بقوله: )منانً 

 يدخر للشاعر وينفعه يف ذاك اليوم العصيب.

وهذه التغريدة كسابقاهتا من البحر الكامل املنساب 

 املتدفق.

ة احلرف ومن التغريدات التي ظهر فيها سيطر

 قوله:

 

 
 

والتغريدة من البحر الكامل، ومتتاز عنها بظهور 

الالم فيها وحضورها اجليل، والالم هنا تكررت إحدى 

)لك، رتلتها، ترتيال،  عرشة مرة مفردة، ومضعف

ممَّا يبعث يف النفس  ،صىّل، عليك، ويظّل، قيل، قليال(

وملَ الالم بالذات؟ الالم حرف جهوري تساؤال: 

جيهر بحبه  النفس عنده، وكأن الشاعر قرر أن   يتوقف
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ا  وتقديرً وهو حب حتبس األنفاس إجالاًل  للنبي 

ا بصاحبه، ولعله تذكر مقام النبوة فاختار وإعجابً 

ه رغم جهوريته متوسط بني الشدة ألنَّ  ؛الالم

متوسطون ال  وهكذا نحن يف حبنا للنبي  والرخاوة،

  نغلو وال نجفو.

غاريده التي ارتفعت نسبة وظل احلصيني يف ت

والتفضيل هلا، يسبح يف البحر الكامل، ولو  التدوير

نجمعها لننظم منها قصيدة متكاملة فستكون  شئنا أن  

نظام املقطوعات: وهو نظام "عىل نظام املقطوعات 

احلفاظ  جيريتتغري فيه القافية من مقطع آلخر، حيث 

 يف كل مقطع عىل قافية ختتلف عن قوايف املقاطع

م. 2001)الغريف،  "األخرى ضمن نفس القصيدة

 (.70ص

 

 

 
 

 

احلصيني كان يكتب  ألفت إىل أنَّ  وأردت أن  

ا ليست بتفاعيل هبيئة األسطر، والغالب أنَّ  تغريداته

ام مها أبيات عمودية رسمت هبيئة الشعر احلر، وإنَّ 

 .(1)الشعر احلر

وهذا ليس عىل إطالقه فهناك تغريدة من بحر  

 قارب وهي:املت

 

                                                 

واملتقارب من البحور الصافية التي تدور عىل 

وبرتها، ممَّا جيعل  تفعيلة فعولن يف مجيع أوجه قبضها،

احلروف تتقارب، واحلركات تسري بإيقاع خارجي 

خاص قريب إىل النفس، ولعل من املناسب هنا 

استخدام بحر املتقارب بإيقاعه الرسيع املتناغم. لكي 

 بة حرفه له عند ذكره للنبياستجا يظهر مدى رسعة

فاحلرف أسري للشوق الذي يطلقه ذكر النبي صلوات 

التغريدة من شعر إنَّ ريب عليه، وهنا نستطيع القول 
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التفعيلة بنيت عىل عرش تفعيالت متوالية متفاوتة يف 

أو  أو فعول املقبوضة، فعولن التامة، ها بني:بنائها، لكنَّ 

ا من ا أو تامً ارب جمزوءً وال يكون املتق فعول  املقصورة.

عرش تفعيالت، فالتام منه بثامين تفعيالت، واملجزوء 

 بست يف البيت الواحد.

لنا براعة الشاعر يف نظم مشاعره  تتبنيوممَّا سبق 

البيت أو  مرتاقصة عىل إيقاع الشعر وقوافيه، وأنَّ 

البيتني ال حيوالن دون إظهار براعة الشاعر؛ قدر ما 

وهذه أبرز ميزات أدب  ،اهام ظاهرً جيعالن الرتكيز في

 التغريد اإللكرتوين.

 

 ةــــاخلامت

تتسابق القيم اإلنسانية بام تتضمنه من مجال وإبداع 

ع التقنية كي مع القيم املادية، ولكن اإلنسان املبدع طوَّ 

الشعراء يف العرص احلديث  يعدتوصل صوته، فلم 

الركبان فوسائل التواصل  بشعرهمبحاجة كي تطري 

 ما بني تنترش االجتامعي، والتقنية اجلديدة كفيلة بأن  

 طرفة عني وانتباهتها.

رصدت هذه الدراسة بعض الظواهر التي نشأت 

)تويرت( فهناك النقل دونام نسبة،  عن استخدام برنامج

وهناك املتلقون الواعون ذوو الثقافة األدبية، وهناك 

ب األرقام اخلفية التي تكشف ما خفي حتى عن الكات

 .و ذلكمن تفاعل ونح

 

 غريلنتف الشعرية، وا شعر التغريد وقد أحيا

سهولة التناقل، والزهد يف البيت والبيتني لقرصمها 

ثبات إو ،نتهب، لذا بقيت الطباعةيجعلتهام نبة ملن 

حقوق امللكية من أهم ما جيب عىل الشاعر املبادرة به 

 يف هذا العرص املتسارع كي حيف  حقه.

دراسة حيث التطبيق عىل برنامج ويف موضع ال

ا عىل الكاتب، فجاء حرفً 140)تويرت( فرض املربجمون 

ا ، وحلق حرفً 140وفرض فنه عىل  احلصيني  الشاعر

وصافحت  هبا العصفور األزرق )شعار برنامج تويرت(

عنارص الشعر الرئيسة من:  فقد كانت سمع الدنيا.

صورة ولغة وموسيقى حارضة، حوهتا أحرف تويرت 

 ىل قلتها، وطارت هبا.ع

ألدب البد أنَّ تعنى أكثر باالساحة النَّقدية و

 ،يحقق النَّقد قصده، ويرصد كل جديدلاإللكرتوين، 

األدب فوجييل اجلامل، وينبه عىل مواطن الضعف،  

اإللكرتوين أحلق بالدراسات الثقافية ألجل حداثته 

أو ا موت النَّقد، أبدً ال يعني  ذلك غري أنَّ  وانتشاره،

من  والنَّقد غياب الناقد عن املشهد الثقايف، فاألدب

 مصادر الثقافة.

يف  ُت ق  فِّ أكون وُ  وأرجو يف ختام هذه الدراسة أن  

، وتوجيه الكتابات األدبيةجتلية هذا الطراز اجلديد من 

والسعودية  بعامة، األنظار إليه، ورفد املكتبة العربية

ملبارك، بدراسة ألحد أبناء هذا الوطن ا ،بخاصة

والرشف بدراسة تغريدات شعرية صبت يف معني 
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  ألرجو اهلل أن  واحد )املقام النبوي الرشيف( وإينِّ 

ما   اهلل للكاتب والقارئ من حوضه الرشيف يصبَّ 

 ا. يكون لنا رواء ال نظمأ بعده أبدً 

 

 

 ملحق تغريدات د.نجم احلصيني
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