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 . مالمح التجريب في الشعر العربي المعاصر: 1محاضرة

 : تقديم

ظاىرة التجريب في الشعر العربي المعاصر من أبرز الظواىر التي سايرت تطوره، 
وأسعفتو بمختمف التقنيات التي ولَّدت أشكاال شعرية جديدة تتماشى وروح العصر ، وتعالج 

ولوال التجريب لبقيت الكتابة اإلبداعية  اليوم،القضايا االجتماعية الواقعية التي يعيشيا شاعر 
عمى حاليا، من ناحية الشكل والمضمون، فسعى الشاعر مثال من خالل التجريب عمى 
استحداث أشكال جديدة عمى غرار قصيدة النثر ، وقصيدة الومضة، وقصيدة الديوان 

 جريب يا ترى؟فما ىو المقصود بالتَّ . وغيرىا

وردت لفظة التَّجريب في معجم لسان العرب البن منظور في  :غةجريب في اللُّل التَّت -1
قد بمى ما عنده، ورجل : ورجل ُمجرَّب ...جرب الرجل، اختبره: يقال... ،( ج ر ب)مادة

مادة ج ) ب األمور وعرف ما عنده اللي قد جرَّ : المجرَّب قد عرف األمور وجربيا،: مجرِّب
 (.ر ب

ه المحاوالت التي قاد ببنَّ جريب عند الشعراا والنَّ رف التَّ عي: االصطالحجريب في التَّت -2
يقوم بيا الشاعر من أجل أن يكسب القصيدة شرعيتيا في الكتابة، ويمنحيا االستمرارية 

باألسئمة التي تسعى إلى تدمير " ومسايرة الحياة مع المحافظة عمى أصالتيا، لللك فيو يقترن
ت ي جفَّ اعيا بالبحث عن إجابات جديدة غير تمك التِّ ي ثقافيا واجتموالمبلوف الفنِّ سمطة السائد 

ىناا عبد الفتاح، " )أجمل وأعمق لعالقات الواقع لكنيا تحمل أسئمة أخرى ت، إجاباتوكلَّ 
  .(345أصول التجريب في المسرح المعاصر، النظرية والتطبيق، ص

نما ىو عمليفيم من ىلا الشاىد أن ىلا التجريب ال يمغي األص ية البحث ل تماما، وا 
الدائم عن إجابات لألمثمة المعاصرة، واألحداث الواقعية التي يعيشيا الشاعر في زمنو، وللك 
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نقض المسممات الجامدة والتقاليد الثابتة واألعراف الخانقة وصياغة السؤال اللي " من أجل
لد السؤال وممارسة حرية اإلبداع في أصفى حاالتيا  (.6ن، ص.م.")يوَّ

بة في حقيتيما ينتميان إلى حقل العموم الفيزيائية ، وقد انتقال إلى عمم جرجريب والتَّ فالتَّ 
األدب لتصبح التجربة تعني اإلحساس بالشيا ومعرفتو من خالل معايشتو، لللك يمكن 

مطمب من مطالب الحداثة وآلية من آليات تنشيط عممية التحول ومؤشر حقيق " القول أنو
، وىو مغامرة أو مجاىدة ورفض لمنمولج وعدم ثقة عمى تجاوز القديم وتمرد عمى النمولج

 .(14محمد عناني، إشكالية التجريب ومستويات اإلبداع، ص")اللاكرة والمطمق األبدي

عن وعي الكاتب بما يدور حولو في  -والشك-جريب من ىلا المنظور ينمإلن، فالتَّ 
ة في الكتابة، وىلا ما الواقع، ومحاولتو الخروج عن التقاليد البالية، واستحداث أشكال جديد

ظيور : يبرر تطور شكل القصيدة العربية المعاصرة وتطورىا بتطور أشكاليا، عمى غرار
 .قصيدة الومضة، وقصيدة النثر، وقصيدة الديوان، وغيرىا

ىل أفمح الشعراا المجددين في : لكن يبقى السؤال اللي يطرح نفسو في ىلا الصدد
 حكم عمييم في ىله النقطة؟التجريب الشعري؟ وما ىي معايير ال

 :معايير تقييم التجريب عند الشعراء المعاصرين-3

ية جريب في الشعر العربي الحديث بكثير من الجدِّ قدية قضية التَّ راسات النَّ تداولت الدِّ 
والموضوعية، وأمام تزايد األشكال الشعرية الجديدة، وبروز شعراا شباب في ىلا المجال، 

 :عراا المجربين إلى صنفينإمكانية تصنيف ىؤالا الشُّش  راسات إلىالدِّ توصمت 

، باحثين عن التجديد واإلبداع وغايتو تطوير األشكال عن وعي شعراا مجربين: أوال
الفنية لمقصيدة والتعبير عن الواقع المعيش ببساليب جديدة فاعمة، عمى شاكمة قصيدة 
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ببراعة فائقة من مشاىدات لقطات سريعة مفاجئة يتمفظيا  الخيال " الومضة التي ىي
 .39عبد الحميد ىيمة، البنيات األسموبية في الشعر العربي المعاصر، ص")الواقع

جريب خلون من التَّ ، يتَّ دينبين دون وعي، وال إبداع، أكثرىم مقلِّ بعين مجرِّ شعراا متَّ : ثانيا
ئد بنصوص ال عراا ىو اللي اقتحم المجالت والجراوع من الشُّش موضة ال أكثر ، وىلا النَّ 

  .صوص النثرية الشبيية بالشعرتخضع ألدنى شروط الشعر عمى غرار الخواطر والنُّش 

. غةعمل ممتوو اللُّل ،1ج:2محاضرة

ظم واإلقناع، وقد غة في القصيدة العربية عنصرا ميما جدا في عممية النَّ تمثل اللُّش 
غوية التي استعمموىا في قصائدىم، حتى أصبحت عتنى العرب القدامى كثيرا ببساليبيم اللُّش ا

غة ىي السالح اللي تقضى بو الحاجات، الكممة أشد وطب من السيف والرمح، وأصبحت اللُّش 
عمموا كثيرا  ىمإنَّ غة، بل لللك فميس من قبيل الصدفة والالمباالة اىتمام الشعراا اليوم باللُّش 

غة البسيطة السيمة التي تطويعيا بما يخدم عقل المتمقي اليوم، فركزوا عمى اللُّش عمى تطويرىا و
. تجعل قضايا األمة واضحة لمتمقي الشعر اليوم

جميور اليوم ليس جميور األمس اللي يستمع لمقصائد بغية االستئناس بيا  إنَّ  
تخدمو فس، لقد أصبحت القصائد الشعرية المعاصرة سالحا من نوع آخر يسرويح عن النَّ والتَّ 

نَّ  لمعيان، اغة واضحالشاعر في نصرة القضايا اإلنسانية الكبرى، فكان اىتمامو باللُّش  من له وا 
غة القديمة عن تجربة جديدة، لقد ر اللُّش من غير المنطقي أن تعبِّ بل "في شيا  قولغير المع

لغة جديدة أو منيجا جديدا في  جربة الجديدة ليست إالَّ يقنوا أن كل تجربة ليا لغتيا وأن التَّ أ
.( ، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواىرهإسماعيلعز الدين )"غةعامل مع اللُّش التَّ 

غة، ىي لغة العنوان، جريب عمى مستوى اللُّش أول ما يمفت انتباىنا في عممية التَّ  ولعلَّ  
، وتجلب انتباىو ليله القصائد القارئأو العنونة التي تعتبر اإلشارة األولى التي تستقطب 
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لشيا بو  كاسمالعالمة الدالة عمى شيا مجيول تقوم بتعريفو واإلشارة إليو " فالعنوان ىو
عبد الرحمان تيبرماسين، ) "صيعرف وبفضمو يتداول وىو مؤشر سيميائي ومفتاح النَّ 

يقاع الشعر العربي . .(العروض وا 

باإلضافة إلى المعجم الشعري اللي قام الشعراا بالتجريب عميو، فمنحوه سمة الحداثة 
 القارئوالمعاصرة، وركزوا عمى المغة المتداولة المفيومة والمصطمحات التي يسيل عمى 

استخداميم لممعجم  في معرفتيا وفيميا دون عناا، وقد الحظنا لدى كثير من الشعراا
ضيا من المغة العامية، وأخرى معربة بحرفيا كما يتداوليا العامة، إيراد مفردات بع الشعري

وبعضيا اآلخر مترجمة، لكن انتقاا ىله المفردات يكون مؤسسا ومبنيا عمى قواعد وأصول، 
لللك نجح بعض الشعراا في التجريب عمى مستوى المغة، بينما فشل البعض اآلخر في 

  .لقصيدة في شياللك، واستخدموىا كموضة ال تسمن وال تغني ا

. و اإليقاعالتجريب عمل ممتو ،2ج: 3محاضرة

بناا القصيدة العربية، وبيا يتم التمييز بين  عنصرا ميما من عناصر الموسيقى/اإليقاع يمثل
الكالم المنظوم والكالم المنثور، وقد اختمفت الموسيقى في الشعر العربي القديم عن موسيقى 

خيرة قد الشعر العربي الحديث والمعاصر من ناحية البناا واإليقاع، للك أن ىله األ
يقاع الحياة المعاصرة فجاات محممة بصوت القضايا الراىنة،  اصطبغت بروح الحداثة وا 

واإليقاع في الكالم  .المعاصر في زمن تغيرت فيو المفاىيم والقيم اإلنسانمجسدة لمعاناة 
: نوعان( الشعر)المنظوم

ىو تمك الموسيقى التي تمثل التناغم بين التجربة الشعورية : اإليقاع الداخمي-1
: ، ويمكن الكشف عنيا من خاللوحالتو النفسية لمشاعر
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وىو أىم وأبرز معالم الموسيقى الداخمية في الشعر العربي المعاصر، اتخل  :التكرار-أ
ه موسيقى النص الشعري مساحة واسعة، واتسعت معو دالالت المعاني ، وتعمقت من خالل

بحسب حالة الشاعر النفسية، فالتكرار بوصفو ظاىرة بيانية يعمل عمى الربط في مستوى 
ويشمل مختمف أنماط التكرار التي  .البنية السطحية المحيمة إلى االنسجام الكمي لمنصوص

األدبي  بوقرة نعمان، الخطاب: ينظر كتاب)  .تظير عمى مستوى الحرف والكممة والضمير
. (لحديثحميدة قادوم، فاعمية التكرار في الشعر العربي ا: وكتاب  ورىانات التبويل،

من معالم التجريب الظاىر عمى مستوى اإليقاع في الشعر العربي  :الجناس-ب
أن يتفق لفظان الكممة " بقوليم البالغيون هالمعاصر، نجد؛الجناس أو التجنيس اللي يعرف

عبد الرحمان تيبرماسين، البنية اإليقاعية لمقصيدة العربية ينظر ")ويختمفان في المعنى
.( 228المعاصرة في الجزائر، ص

، وقد عمل ، وحرف الرويالقافيةو ،البحرو ،الوزنويشمل : اإليقاع الخارجي-2
يقاعات النفس  الشعراا عمى تجريب صيغ إيقاعية جديدة تتماشى مع موضوعاتيم الراىنة، وا 

عاصر وقضاياه الفكرية ، باإلضافة  إلى تماشي ىلا المعاصرة التي تحمل ىموم اإلنسان الم
اإليقاع مع طبيعة وشكل القصيدة الجديدة عمى غرار قصيدة الومضة التي تتميز باالختصار 

  .والكثافة المغوية وسرعة اإليقاع الخاطف

 صية في الشعر العربي المعاصرالعتبات النَّت  :4محاضرة

يندرج االىتمام بعتبات النَّص في سياق نظري عام ، وتطبيقي خاص، ليبرز ما : مقدمة
لمعتبات من وظيفة في ربط اإلطار الخارجي بالمتن الداخمي، لدرجة يصبح فييا موازاة ما 

ما أسميناه : أولهما: بين الخارج النَّصي والداخل النَّصي، وىلا ما يحيل النَّص إلى نصين
الخارج : ثانيهماو. يمثل المتن وىو األصل الواعي لعممية التناصبالداخل النَّصي؛ و
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النَّصي؛ ويمثل مجموعة العالقات التي يقصد من ورائيا المتن الداخمي، عن طريق اإلشارة 
وىكلا يصبح الخارج النَّصي لو فاعمية  في توضيح الداللة التفسيرية لمداخل . ال العبارة

. كل ما يعنيوالنَّصي اللي ال يستطيع أن يقول 

اختمفت التَّسميات وتعددت المصطمحات بشبن العتبات  :إشكالية المصطمح-1
كالنَّص المصاحب، والنص الموازي، والمناص، والمناصصة، وما بين النَّصية،  النَّصية ؛
" le paratexte" ، وىي مفرادات اختمفت باختالف ترجمتيا لممصطمح الفرنسي... وغيرىا

عن المعنى العام المرتبط بالعتبة بصفتيا أول واجية تصادف المتمقي، ، ولكنيا لم تخرج 
مثميا في للك مثل عتبة المنزل التي ال يمكنك الولوج إليو إال عبر المرور بيا، فكللك كان 

وال . النَّص الموازي العتبة الرئيسة التي تفرض نفسيا قبل الولوج إلى عوالم النَّص الداخمية
ر فك شفراتيا المبيمة أحيانا والمعمنة أحيانا أخرى، التي يمكن أن سبيل إلى للك إال عب

تتحدد من خالل المؤشرات التَّوضيحية التي تقول الكثير عن المتن الداخمي في لعبة ثنائية 
تتراوح بين المعمن والمضمر، وتتدخل فييا كل العناصر المكونة لمنَّص المحيط والنَّص 

الغالف، واسم الكاتب، والعنوان، ودار النشر، والتجنيس ؛ ك(جرار جنييت)الفوقي بتعبير 
  .األدبي، والمَّوحة الفنية

وفتحو عمى العالم، لمغوص في "ويمكن توسيع الداللة التَّفسيرية لمنَّص الموازي، 
الشعور النَّص، من أجل كشف المسكوت عنو، من اإلشكاالت اإليديولوجية، وأنساق 

من النَّص، واعتبر في مراحل سابقة خارج النَّص وغير التمثيل، وكل ما يمكن تجريده 
ومن ثم تظير أىمية العتبات النَّصية في ربط اإلطار الخارجي بما يكتنزه  1."مسموح بدخولو

من إشارات ومضمرات نسقية يكشف عنيا القارئ الواعي منل المَّحظة األولى التي تقع فييا 

                                                           
، يوليو 2،ع 19ص دراسة سيميائية، مجمة جامعة األقصى، مجص الموازي وعالم النَّ النَّ  محمد إسماعيل حسونة،  -1

 .05ص ،2015
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اللي يعمن بالمغة المكتوبة  عن الفكرة المحورية عينو عمى الكتاب، وما بين النَّص الداخمي 
التي يدور حوليا موضوع النَّص، وىلا ما يؤكد التواطؤ المسبق ما بين النَّص الموازي 

والنَّص الداخمي، في ثنائية متكاممة تجمع بين المضمر والمعمن بدرجات متفاوتة، عمى نحو 
.  ما يظير في النُّشصوص الشعرية المعاصرة

  :العنونةعمم  -2

في أعمال  1968بدأ  االىتمام بدراسة العنوان عند الغربيين سنة : عند الغربيين*
ليو ) ، ثم مع ( Andrie fantanaأندري فونتانا ) ، و( Françoi  fourierفرانسوا فروري )

، ويعتبر ىلا " marque du titreسمة العنوان " في كتابو 1973سنة ( léo hokىوك 
؛ اللي أصبح يشكل عنوانا قائما بلاتو "titrologie" الحقيقي لعمم العنونةاألخير  المؤسس 

العنوان في إطار وعيو بعالقاتو التركيبية والمقطعية ( ليو ىوك)في النقد المعاصر، ويعرف 
مجموعة عالمات لسانية تصور وتعين وتشير إلى المحتوى العام لمنص؛أي أن العنوان " ببنو

لد معظم دالالت النص،فإلا كان النص ىو الَمولود، فإن العنوان ىو الُمَوِلُد  بنية رحمية توَّ
" seuilsعتبات "كما يعد كتاب 2."الفعمي لشابكات النَّص وأبعاده الفكرية واإليديولوجية

أىم دراسة عممية ممنيجة في مقاربة العتبات بصفة عامة، والعنوان بصفة ( جيرار جينيت )ل
" إلى أىمية العنوان من  خالل كتابو( Gharles Grivela شارل جريفال)كما أشار .خاصة

و " بنية المغة الشعرية" في كتابو(  Jean Cohenجون كوين )و" إنتاج االىتمام الروائي
يعكس ىلا  االىتمام المتزايد عند الغربيين بعتبة العنوان كبىم عتبة من عتبات النَّص 

. الموازي

                                                           
. 2011، جوان 9بين شعرية العنوان وفتنة الصورة، مجمة الخطاب، العدد" برق الميل"لعموري زاوي، رواية   -2

 .83/84ص
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أمَّا في النَّقد العربي المعاصر فقد بدأ االىتمام بالعنوان في وقت : عند العرب*
دراسة : متبخر، وكان المغاربة سباقين في دراستو تنظيرا وتطبيقا؛ ومن الدِّراسات الجادة، نجد

وكان " النَّص الموازي لمرواية ، إستراتيجية العنوان: "الموسومة ب( شعيب حميفي)الباحث 
ن 1992للك سنة  العنوان في األدب " بكتابو ( محمد عويس)كان قد سبقو الباحث ، وا 

البداية الفعمية ( شعيب حميفي)، فقد اعتبرت دراسة 1988سنة " العربي النشبة والتَّطور
التي قدميا ( جميل حمداوي)لدراسة العنوان دراسة ممنيجة، تالىا بعد للك دراسة الباحث  

، بإشراف 1996العربي الحديث والمعاصر، سنة لنيل دبموم الدراسات العميا في األدب 
لتصبح موضوع رسالة دكتوراه  2001، التي عمق بحثو فييا سنة ( محمد الكتاني) الدكتور 

" عتبات النَّص، البنية والداللة" الموسومة ب( عبد الفتاح الجحمري) الدولة، ودراسة الباحث 
. 1996وكان للك سنة 

محمد خير )الباحث السوري : بعض المشارقة أمثالىلا في مقابل محاوالت محتشمة ل
عبد ) ، والمبناني " أزمة المصطمح في النقد الروائي العربي"بدراسة موسومة ب( البقاعي

، "تفسير وتطبيق مفيوم التناص في الخطاب النَّقدي المعاصر: "الموسومة ب( الوىاب ترو
محاوالت اىتمت بالدرجة األولى ، وىي "من التناص إلى أطراس" بدراستو( المختار حسني)و

يشكل العنوان العتبة . بترجمة المصطمح األجنبي أكثر من اىتماميا بآليات دراستو ووظائفو
األولى التي يتم من خالليا الولوج إلى جسد النَّص، فيو منفتح عمى دالالت متعددة 

يجبر القارئ عمى واحتماالت تبويمية ال متناىية لتقديم الخطاب اإلبداعي في قالب إغرائي 
ومما ال شك فيو أن " اقتنااه، وتصفح أوراقو في محاولة منو لربط العنوان بالمتن الداخمي

اختيار العناوين عممية ال تخمو من قصدية تنفي معيار االعتباطية في اختيار التسمية، 
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ياقات ليصبح العنوان ىو المحور اللي يتوالد، و يتنامى، ويعيد إنتاج نفسو وفق تمثالت وس
  3."نصية تؤكد طبيعة التَّعالقات التي تربط العنوان بنصو والنَّص بعنوانو

وىكلا يؤدي العنوان دور المرشد اللي يشد القارئ نحو الداخل بفعل اإلغراا اللي 
يدفعك إلى أن تعيد قرااة شيا كان مبلوفا لديك " تمارسو المفردات المغوية المشكِّمة لو، فيو

ثقافتك، ولكنو يغريك بإعادة قرااتو ألنو يفجر فيك طاقات جديدة، وكبنو مع بل ىو جزا من 
  4."العنوان يبدأ فعل القرااة، ومن ثم فعل التبويل

يؤكد ىلا الطرح قدرة العنوان عمى اكتناز معاني داللية مختمفة، فكل قرااة وكل تبويل 
فيو تشكيل لغوي بإمكانيا أن تكشف عن وعي جديد في معنى من معانيو المقصودة، 

مختصر ومكثف في دالالتو موحيا إلى حد كبير، ومغر إلى درجة كبيرة، كما يمثل قناة 
يفرض أعمى فعالية " االتصال المباشرة بين الكتاب والقارئ، ورغم  اقتصاده المغوي نجده 

؛ أي كمما كان العنوان أكثر اقتصادا في وحداتو المغوية، كمما زادت فاعمية 5"تمق ممكنة
 .تبويمو وتمقيو

 ظاهرة الومضة في الشعر العربي المعاصر: 5محاضرة

اغتنى الشعر العربي المعاصر بظواىر فنية كثيرة زادت من براعتو ورونقو، وساىمت : تمهيد
في بنائو الفني، وأكسبتو شيرة ، والمست من خالليا مختمف القضايا الواقعية التي يعيشيا 

مثمما تبثرت بفنون أدبية لاع صيتيا في العصور التي ازدىر فييا األدب اليوم،  إنسان
العربي بصفة عامة، وأثبت انفتاحو عمى اآلداب العالمية األخرى، ومن ىله الظواىر الفنية 

                                                           
. 19، ص1996،  1البنية والداللة، منشورات الرابطة، الدار البيضاا، ط: عبد الفتاح الجحمري ، عتبات النَّص  -3
 .32، ص2001، 1بسام موسى بقطوس، سيمياا العنوان،طبع بدعم من وزارة الثقافة، عمان، األردن، ط  -4
 .المرجع نفسو، الصفحة نفسيا  -5
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نجد ظاىرة الومضة الشعرية التي شاعت ، وأثبتت حضورىا بشكل مكثف في العصر 
 ومتى نشبت؟ ومن ىم روادىا من العرب؟ الراىن، فما ىو المقصود بقصيدة الومضة؟

تتخل ىله القصيدة مفيوميا من اسميا، فالومضة من ومض الشيا، : قصيدة الومضة -1
أومض لمع، : أي برق ولمع لمعا خفيفا،وقد أورد ابن منظور في معجمو لفظة ومض بقولو

 فيله المعاني. 408، ص(و م ض)، مادة 13ج...)وأومضت المرأة أي سارقت النظر
المغوية كميا تتفق عمى أن الومض ىو الممعان أو الظيور الخاطف غير البارز تماما،أي 

 .بمعنى اإلشارة والممعان

وأما بالنسبة لمشعر، فالومضة ىي نوع من القصائد الخاطفة التي تظير فجبة لتممع 
بمعانييا بشكل مكثف ومختزل، وفييا من اإلشعاع والممعان ما يجعميا قصيدة قصيرة مدتيا 

يقاعاتو "الزمنية خاطفة ومكثفة وسريعة، إنيا  نمولج شعري جديد لو تشكيالتو وصوره وا 
خاصة، وتنبع خصوصية ىلا النمولج الشعري مما يكتنزه من ممفوظات الداخمية والخارجية ال

يحااات خصبة، تتخمف من لاتيا وعمى لاتيا، في حركة بؤرية  قميمة لات دالالت كثيرة وا 
عمى محمد نزال الليابات، قصيدة الومضة عند .")مكثفة متوترة، ونامية مع كل قرااة جديدة

 (.3طاىر رياض، ص

الومضة الشعرية ترتكز عمى خاصية ميمة جدا وىي  يشير القول أعاله أن
االكتناز؛إكتناز المعاني والدالالت ويرجع للك إلى شكميا المختزل اللي يخضع لمتكثيف 

خاصة عندما تكون تعبيرا عن حالة شعورية،أو دىشة خاطفة فتظير عمى  المفظي والمعنوي،
وحالة واحدة يقوم عمييا النص، شاكمة البرق الخاطف لتعبر عن الدفقة الشعورية الواحدة 

وتتكون في الغالب من عدد قميل جدا من المفردات، كما تتسم باالختزالية، إنيا رؤية ممتدة 
 .(23المرجع السابق، ص: ينظر.)في اتجاه واحد يوجييا شعور موحد
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قصيدة الومضة نوع شعري جديد ظير في العصر الحديث وازدىر : نشأتها -2
فقة، والضربة، والبرقية، ة، والدَّ يالتوقيع: عدة تسميات أخرى؛ عمى غراربشكل الفت، واتخلت 

وغيرىا، لكن المفيوم اللي تم تقديمو يشير إلى ومضات خاطفة ظيرت في العصر العباسي، 
واتخلت نفس الشكل ، الرباعيات والخماسيات ، والموشحات األندلسية وغيرىا، وعمى الرغم 

 .ري جديد لم يحدث قبل العصر الراىنمن للك فإن االعتراف بيا كنوع شع

ويرجع كثير من النقاد والدارسين  سبب ظيورىا إلى التطور التكنولوجي اللي يعيشو  
إنسان اليوم، ناىيك عن الضغوطات واالنشغاالت التي جعمت الشاعر يمجب إلى اختصار 

ومغزى عن  حاالت التدفق الشعري لديو في الومضة، وىلا ال يعني أـبدا أنيا أقل أىمية
غيرىا من القصائد، بل إن للك ساعدىا عمى تكثيف المعنى واالنتقال من التصريح إلى 

الحياة الراىنة وتسارع  -بال شك–وىلا االتجاه في الكتابة الشعرية فرضت . اإليحاا والوميض
 .األحداث وكثرة النزاعات والخصوم

دة أشكال، كل منيا اتخلت قصيدة الومضة الشعرية ع: أشكال الومضة الشعرية-3
الومضة لات البنية المركزة التعريفية، :يركز عمى جانب معين من الداللة، ومن للك نجد

والومضة لات البنية المركزة التفاعمية، والومضة لات البنية المركزة المفتوحة،والومضة لات 
 .البنية المركزة المغمقة، والومضة لات البنية الحمزونية

  :ريةرواد الومضة الشع-4

وىي قصائد وغيرىم،  ، وأدونيس، وأمل دنقل،وصايغ ،وجبرا ،كانت البداية مع السياب
صرارىم عمى تقترب إلى صنف قصيدة النثر التي ألفوىا   بعد تبثرىم بالروافد األجنبية، وا 

إدخال ظواىر حداثية كالومضة والتكرار من أجل أن تجعل القصيدة العربية مسايرة لركب 
من أشير  س إليوت، وبودلير وغيرىم،. والتطور اللي جاات عمى منوالو قصائد تالحداثة 

 : شعراا الومضة نجد

 صاحبي كان يصمي : يقول  ،أحمد مطر*

 دون ترخيص                       
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 ويتمو بعض آيات الكتاب                        

 كان طفال ولذا لم يتعرض لمعقاب                        

 (.إنني المشنوق أعاله).فمقد عزره القاضي وتاب                       

 : عز الدين المناصرة*

 فهنا                       

 يمبح منا شعراء النضاالت                       

 إلل حد الغرق                       

 ويذوقون كفاحا                        

 "عرق"ويصبون                        

 عممتني جدتي أن أكتم المر :عز الدين مييوبي*

 وأن أبقل أصفق                     

ذا أبصرت شيئا ال أعمق                       وا 

 كل ما في األمر فاقد                     

 .الحواس                     

 .وغيرىم الرحبي، ومظفر النواب، ومحمد الفي،محمد بن سيف : ومنيم أيضا

تتميز قصيدة الومضة بجممة من الخصائص التي تجعميا تؤدي  :خصائصها-5
رسالة اجتماعية أو موقفا إنسانيا يعبر عنو في أسطر معدودة، فتبتي مختصرة ومكثفة ولات 

 :مغزى كبير، ومن ىله ىالخصائص نجد
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 االعتماد عمى المشاىد البصرية. 
 الرمز توظيف. 
 الحلف واالختزال. 
 تكثيف العبارة. 
 استخدام لغة المفارقة. 
 اختيار الشيفرة الختامية. 

 

 

 

 

 

 

 

 


