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ُ

ّ

انىيضح انشعريح و مساتها
انذکتىر حسني کياني

أستار يساعذ جبايعح شیراز

انذکتىر سيذ فضم اهلل يري قادر ي
أستار يشارک جبايعح شیراز

ّ
ادلهخص

يمر في
مشيد أو
الومضة الشعرّية لحظة أو
ٌ
ٌ
موقؼ أو إحساس شعر ّ
ي خاطؼ ّ
بللاظ ٍظ
ٍظ
قميمة .و ىي وسيمة مف وسائؿ التجديد الشعري،
الشاار
المخيمة أو ال ّذىف
ُغ
ييوووُغ
ُغ
أو شکؿ مف أشکاؿ الحداثة التي تحاوؿ مجاراة العير الحديث ،مع رة اف ىموـ
الشاار و آالمو ،مناس ة في شکميا مع م دأ االقتياد الذي يحکـ حياة العير

تستقؿ نلسيا حتّی
المعاير .راجت الومضة في الس عينات مف القرف العشريف و اتت
ّ
خايًالا .مف أىـ العوامؿ التي لع ت دو اًالر ىاماًال في نشبتيا ىي
أي حت شککًال شعرّياًال
ّ
اللني و متطم ات الحياة الجديدة و المؤثرات األجن ية.
التحوؿ اللکر ّ
يو ّ

روادىا عده،
کاف لممنايرة قيب الس ؽ في تبسيس ىذا النمط الشعر ّ
ي و مف ّ
أحمد مطر ،مظلر النواب ،سيؼ الرح ي ،نادر ىدی ،زياد العناني ،ا داهلل راجع ،جکؿ

العامة لمقييدة الحديثة ،منيا :التلرد و الخيويية،
الحکماوي ،تتسـ الومضة السمات ّ
الترکيب ،الوحدة العضوية ،و اإليحاء و ادـ الم اشرة و تنلرد االقتياد في االيقاع و
اليورة و المغة و اللکرة.
تحاوؿ ىذه المقالة عد التعريؼ الومضة و ما شا ييا و تاريخ نشبتيا و اوامؿ

أف الومضة الشعرية و إف تبثرت مؤثرات في األدب
روادىا أف تث ت ّ
و سمات و ّ
األورو ي ولکف ليست نسخة مف الشعر اليا اني أو اإلنجميزي ؿ ىي إحياء أو إاادة

يياوة لما نعرفو في الشعر العر ي القديـ مف المقطعات و امتزجت فييا الخيائص
التراثية و العالمية.

ازالديف
الکممات األساسية  :الومضة ،التوقيعة ،الممحة  ،الحداثة الشعريةّ ،
المنايرة
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ّ
يقذيح

التطور و الحداثة.
التحوالت الثکث في طريقو إلی
شيد األدب العر ي المعاير
ّ
ّ
خاية مع محمود
القوة و الحرکة
األوؿ في االنتقاؿ مف ّ
ّ
الضعؼ و ّ
الرکود إلی ّ
التحوؿ ّ
ّ
اب الشعر العر ي امی ميراايو
فتح َ
سامي ال ارودي .الثاني مع خميؿ مطراف الذي َ
ي الثالث في االنتقاؿ ِمف
نسي .وکاف
التحوؿ الشعر ّ
ّ
امی الغرب و السيما الغرب اللر ّ
کوة الشعر و تنميقو و رج ااجيتو إلی االىتماـ الحياة و الشعب و ىذا کاف في کثير
مف شعر الميجر و شعر جمااة أ ولو .و في ىذه المرحمة و عدىا « رزت األوزاف

الخليلة و اإليقااات السريعة و التناوب االيقااي و ترديداتو کما زرت االيقااات الغنائية
ِ
الر اايات و المزدوجات و
السريعة اليافية َ
فبفاد الشعراء مف ىندسة المو ّشح و ىيمنة ّ
النظاـ المقطعي ىيمنة طاوية»( .الموسی)14/ 2005 ،
ّ
ِ
تطور الشعر و تجديده ،يتوافؽ
ّ
إف ما شيدهُغ ُغ
القرف العشروف مف تسارع في حرکة ّ
خکؿ ىذا القرف و في ىذا المجاؿ يقوؿ
ىزت العالـ
َ
و حرکةَ التغيير المتساراة التي ّ
يوسؼ الخاؿ:
نجدد َّ
ألف الحياةَ دأت
نحف ّ
قررنا أف ّ
نحف ّ
نجدد في الشعر ،ال ّ
نجددُ ،غ
« ُغ
ألننا ّ
مع القديـ .القافية
تجددنا ،فنجاحنا مؤ ّکد وال حاجة لنا بي ير ٍظ
تتجدد فينا ،أو ُغقؿ ّ
ّ
اع َ
مات ِ
لعؿ
ضجيجيا و
التقميدية ماتت امی َ
الوزف الخميمي الرتيب َ
ُغ
يخ ِب الحياة و َ

ي لمتعيير اف
دع
تشا ک حياتنا و تغير سيرىا .و کما أ َ
الشاار الجاىمي شکمو الشعر ّ
ُغ
تختمؼ اف
ي لمتع ير اف حياتنا التي
ُغ
حياتو ،امينا ُغ
نحف کذلک أف ن دع شکمنا الشعر ّ

حياتو)55-54/1978( ».

لع ت القيائد الطويمة دو ًالار في ا تعاد الجميور اف الشعر ،و جاءت قييدة

الومضة لتعيد ىذا الجميور المذيف تع وا مف اإلسياب و السرد الخطا ي و المذيف لـ يعد
لدييـ مف الوقت ما يکلي لقراءة األشعار الطويمة المممة إلی ىذا اللف الجديد.

ٍظ
نحف في ىذا ال حث أماـ ِ
حث
ي المسمی ػ«الومضة» و
أسئمة ن ُغ
و ُغ
شکؿ شعر ّ
اف أجو تيا التحميؿ و التمحيص وىي:
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 ما الومضة الشعرّية و ما ىو تاريخ نشبتيا؟روادىا؟
 -ما اوامؿ نشبتيا و سماتيا و ّ

ِ
اإلنجميزي
 -ىؿ الومضة نسخة مف الشعر اليا اني «اليايکو» و الشعر

القيير؟

و ىنا تجدر اإلشارة إلی أف موضوع الومضة الشعرية مف الموضواات الجديدة
في الشعر العر ي المعاير التي تطرؽ إلييا ادد مف ال احثيف و ينوا جوانب خلية منيا
الدراسات ىي:
أىـ ىذه ّ
و ّ
لمحمد ياسر شرؼ (  ،)1981النادي األد ي،
المضادة»،
« .1النثيرة و القييدة
ّ
ّ
تحت ميطمح «النثيرة» .ي دو ّأنو ىو مف األوائؿ
رياض .و ىو يدرس الومضة الشعرّية َ
الذيف قاموا محاوالت التنظير للف الومضة الشعرية

 )1987اتّحاد الکتاب
امي الشرع(
 « .2نية القييدة في شعر أدونيس»ّ ،
العرب ،دمشؽ .ىو يدرس فيو الومضة الشعرية تحت ميطمح«القييدة القييرة» و
يقيا إضافة إلی محاولتو التنظير ليذا الجنس األد ي الجديد.
يحاوؿ أف يکوف في نقده تط ًال

فف الومضة»« ،مدخ ٌؿ إلی دراسة الومضة الشعرّية»،
« .3الحداثة الشعرّية و ّ
لمحمد وازي التدمري ط عت األولی
«قييدة الومضة و إشکالية الشکؿ» ،مقاالت
ّ

( )1991في العدد  8590و الثانية (  )1992في العدد  8768مف يحيلة ال عث و
الثالثة ( )1993ط عت في مجمة المعرفة العدد  354في سورية.

 .4مقالة « عض مف مکمح"قييدة الومضة"» لنسريف دور جريدة االس وع

األد ي ،السورية ،العدد  84تاريخ .2002/9/14
أف لمجکت اتحاد الكتاب العرب دو اًالر ريادياًال في دراسة الومضة الشعرية في
ي دو ّ
األدب العر ي الحديث .و ىذا ،الكتب التي اىتمت دراسة الشعر العر ي المعاير تطرؽ
أيحا يا دراستيا؛ نحو :كتاب«إشكاليات قييدة النثر» لعزالديف المنايرة و كتاب« نية
القييدة القييرة في شعر أدونيس» لعز الديف اسماايؿ ،تطرؽ األخير مقا مة القييدة
القييرة القييدة الطويمة في الليؿ الذي أقامو عنواف«معمارية الشعر المعاير».
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ااتمد ىذا ال حث امی المنيج المتکامؿ الذي اليکتلي منيج واحد و يستند إلی
المناىج المتعددة مع الترکيز امی المنيج األساس .و النيج األساس في ىذا ال حث ىو
النميج الويلي التحميمي.
يا انىيضح؟

ِ
سارقت
ض ِت المرأةُغ:
رؽ :لمع
مض» و
ًال
الومضة ًال
ومض ال ُغ
أوم َ
َ
لغة مف« َو َ
خليلا ،و َ
شيء ِمف الّممعاف و التکلُغؤ
فکف :أشار إشارة خلية .و في ىذا المعنی
النطر ،و
ّ
أومض ٌ
ٌ
َ
و التبلُغؽ و اإلشراؽ و ُّ
شيء آخر مف
شيء مف اإلدىاش و التشويؽ و فيو
التوىج و فيو
ٌ
ٌ
ٍظ
شيء آخر ِمف التکثيؼ و
شيء .و فيو
لکؿ
الشلافية و الغموض ااسر و ادـ االيضاح ّ
ٌ
غوي .و قد قيؿ« :ال کوة ىي االيجاز» کما قيؿ «خير الککـ ما
االختزاؿ و االقتياد المّ ّ

قؿ و َّ
َّ
يتداخؿ مع معني الومضة ،ال رقية و لذلک يقاؿ« :القييدة ال رقية،
دؿ»«.و
ُغ
اتحاد
القييدة الومضة و ىي قييدة مکثلة و مختزلة ّ
جداًال( ».االموسی /2005 ،موقع ّ
الکتاب)
ٍظ
نص أش و مايکوف ٍظ
خاطؼ يتسـ علوية و ساطة تمکنو مف النلاذ
رؽ
إذف فيي ٌّ
ترکيز ٍظ
ٍظ
مردىا انط اع کامؿ واحد
إلی الذاكرة لم قاء فييا معتمداًال امی
ااؿ و کثافة شديدة ّ
مستخمص مف حالة شعورية أو تبممية أو معرفية اميقة إذف فيي تتوّف ُغر امی الترکيز و
ي
الرموز و ُغ
تدفؽ رقراؽ و انسياب اضوي ديع لواي شعر ّ
الغنی الواضح االيحاءات و ّ

مختير مختزٌؿ بامی قدرة لکختزاؿ.
نص
اميؽ .فالشکؿ ٌّ
ٌ
يعرفيا از الديف المنايرة ّبنيا« :قييدة قييرة مکثلة؛ تتضمف حالة ملارقة
شعرية إدىاشية ،و ليا ختاـ مدىش ملتوح ،أو قاطع حاسـ ،و قد تکوف قييدة طويمة

حد معيف،و تکوف قييدة توقيعة ،إذ التزمت الکثافة و الملارقة و الومضة ،و القلمة
إلی ّ
المتقنة المدىشة» ( عمي)13/2005 ،
لعؿ أوؿ خطوة في رسـ مثؿ ىذه اليورة ،ىي أف يجمع الشاار يف المعنی الحسي ،و
ٍظ
حينئذ امی العمؽ و السطح معاًال.
المعنی الذىني في لمحة واحدة ،فتشتمؿ اليور
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المليوـ و اإلدراک الحسي لممليوـ امی التجر ة و خکية التجر ة

(.حشکؼ

)127،129/1986،

يطمؽ امييا أيحا ُغيا اسـ الومضة و
« ...ىناک الکثير ِمف النيوص التي
ُغ
تتميز االختزاؿ
ىي
ب مع تحديد الومضة و اسميا فيي ال تش ّک ُغؿ َرقاًال خاطلاًال وال ُغ
التتناس ُغ
َ

أقرب ما تکوف لمقييدة
و ّإنما
مما ين غي لمومضة أف تکوف اميو ؿ ىي ُغ
ُغ
تکوف أطوؿ ّ
القييرة».

إف الومضة و القييدة القييرة تشترکاف في ّأنيما مقطواتاف شعريتاف تعتمداف
ّ
أقؿ ما يمکف مف المملوظية و في العاطلة و الموقؼ الشعري و يسعياف إلی
امی ّ

التکثيؼ و االختزاؿ .الومضة الشعرية و القييدة القييرة تختملاف في اللکرة و الشکؿ و
المغة .أما اللکرة فاللکرة الشعرية مسيطرة امی الومضة و تحقؽ الدىشة و الکثافة

الشعرية .أما القييدة القييرة فتقع تحت ىيمنة السرد النثري و يغيب مليوـ الکثافة فييا.
شکؿ الومضة و توزيع النص و اکمات الترقيـ فييا إحدی سماتيا األساسية و ىي
أف القييدة القييرة ال توحي الشکؿ فييا معاف
توحي معاف و إيحاءات جديدة يد ّ
جديدة .اللارؽ الرئيسی يف الومضة و القييدة القييرة ىو المغة الموظّلة.

«تش ّکؿ المغة لدی شعراء الومضة ىاجساًال مقمقاًال ،يسعوف مف خکلو إلی تآلؼ نية

الترکيب المغوي ،مع مستوی العکقة الداللية و اإلشارات المملوظية التي تومض داخؿ

النص مف خکؿ النظاـ اإليقااي الموسيقی المتجانس ،المتداخؿ في اکقات الکممات
بفعاليا و أسمائيا و حروفيا و لوايقيا و لواحقيا في نية النص الداخمية ،اات ارىا

التبزـ و االنلراج  ،قيد اإلدىاش...فالملارقة
ظاىرة تسعی إلی إثارة المتمقي في زاوية ّ
...فااليماض...فاالىتماـ...فالتوقيع»(حجو)2005 ،

ي
مشيد أو
يقاؿ أيضاًال« :الومضة الشعرّية لحظة أو
ٌ
ٌ
موقؼ أو إحساس شعر ّ
بللاظ ٍظ
ٍظ
جداًال (االقتياد المغوي) و
الشاار
يمر في المخيمة أو ال ّذىف
قميمة ّ
ُغ
ييوووُغ
خاطؼ ّ
ُغ
ٍظ
حد االنلجار( ».االموسی،
دالالت کثيرة و
لکنيا محمّمة
تکوف اليياوة مضغوطة إلی ّ
ّ
ُغ
)17/2005
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تتعدد فييا األيوات الشعرّية و تحيؿ إلی نية
فالقييدةُغ الومضية ىي التي ّ
متنواة فييا مف
جديدة و نسيج و اکمات واشارات ّ
متعددة تنطوي ثناياىا امی اکقات ّ

اىوُغ.
اإلثارة و اإلدىاش ما يجعميا تثير المتم ّقي و
تجذب انت َ
ُغ
حيث يقوؿ« :وجود اکمات شعرّية
يشير داور شر ؿ إلی مکحظة روماف جاکو سوف ُغ
الداللة و شکؿ آخر إلی
اديدة ال
تنتسب فقط إلی االـ المّغة ،ولکف إلی مجمؿ نظريات ّ
ُغ
الدالالت العاـ(».السا ؽ)14/
امـ ّ
فالومضة الشعرية ىي نوع مف الشعر الجديد الذي يعتمد امی التکثيؼ اف

طريؽ تقييرىا امی معنی و دقة التع ير و امی ضع کممات و جمؿ ذات إيحاء و

داللية مکثلة قوية .و اليليض في الويؼ و التشا يو و التسيب في مماطمة المضموف
و الشاار فييا ييتـ المغة الشعرية إضافة إلی اىتمامو اللکرة الشعرية.

کبنيا نظائر ،الومضة ِمف وميض
ىناک ُغميطمحات و أسماء و مياديؽّ ،
النور و قييدة الومضة التي انلجرت کومضة لدی شعراء قييدة النثر ُغمنذ منتيؼ
ِ
ازالديف
وض َعيا ّ
الس عينات و حتی نياية القرف العشريف قري ة مف التوقيعة و ىي التي َ
حيث مارسو في قييدة عنواف «توقيعات»؛ ِ
ِ
فمف
المنايرة في
منتيؼ الستينات ُغ
َ ُغ
توقيعات المنايرة آنذاک:
ويمت إلی المنلی
«
ُغ
في کلي ُغخ ُّ
ؼ ُغحنيف

ويمت إلی المنلی الثاني
حيف
ُغ
َ
الخلَّيف( ».المنايرة )168 /2002 ،
مني ُغ
سرقوا ّ
ُغ

و يقوؿ والي شکري اف الومضة:
ِ
«إحدی ضر ِ
المرکزة الغنية
الحديث ،الومضة و ىي القييدة القييرة
ات الشعر
ّ
ِ
االنسياب و التدفُّؽ» ( القييري)87 :2005 ،
الرمز و
اإليماء و ّ

طمؽ امييا «قييدة الخ ر»
و قد قيؿ ليا قييدة النثر و فييا جماليةٌ
يمکف أف ُغن َ
ُغ
أف
مادةًال ليا؛ يضلي امييا شعريتُغو
ُغ
حيث تتخذ القييدة الن بَّ ،
مف المعروؼ ّ
الخاية ،و َ
ّ
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ِ
يکوف ِ
اف الشعرّية ،ؿ َّ
خطاب الجرائد
عر کثي اًالرما يقا ؿ
الخ َر اإلاکمي أ عد ما
ُغ
إف ال ّش َ
فنيا يحلز الذىف ،لما
و اليحؼ .فالخ ر و الشعر ،يکاداف يکوناف نقيضيف ،و جمعيما ًال

محمد
فيو مف تقاطع األضداد .و مف مثؿ قييدة الخ ر استخدـ الشاار الميري ّ
الخ ِر قيمة شعرّية
الن ب ،يجعؿ منوُغ أکثر ِمف وثيقةّ ،إنوُغ يضلي امی َ
يالح ،لمخ ر أو ّ
ِ
محمد يالح تکاد تکوف
اليحافة إلی مستوي األدب .مع ّ
ترفعوُغ مف مستوی ّ
ُغ
أف قيائد ّ

التقدـ جوىره في المطمع ؿ في
تمغرافية کما في نشرة األخ ار ّإال ّأنيا امی اکس الخ ر ّ
الخاتمة( .راجع:وزوؿ)195-192 /1997 ،
شيواا مف قية الميطمحات.
ثـ «التوقيعة» أکثر
ًال
ي دو ّ
أف ميطمح «الومضة» ّ
ِ
عض قيائده
ازالديف المنايرة في الستينات ميطمح «التوقيعة» امی
اندما
أطمؽ ّ
َ

القييرة المکثلة المرّکزة ،ذات الختاـ الحاسـ الملتوح ،انتَ َو الناقد الميري «امي اشري
ِ
التوقيعات
الشاار ِمف مليوـ
أطمؽ
نوهَ يا .لقد
َ
ُغ
زايد» ليذه الظاىرة في شعر المنايرة و ّ
ِ
ِ
نوايف ِم َف الشعر اليا اني يش و التوقيعة
ثـ أردفيا اندما اکتشؼ
في
العير الع اسي َ

اسميا «اليايکو» و «تانکا»( .السا ؽ) سمی المنايرة قيائده القييرة «توقيعات»
ُغ
الاتقاده أف ذلؾ الشكؿ الشعري ،يش و التوقيع في توخي اإليجاز و اكتناز الع ارة الموجزة
معنی اميؽ ،يمكف سطو في رسالة.
و قد أشار إحساف ا اس إلی ممارسة المنايرة لقييدة التوقيعة أو الومضة و
أطمؽ
سماىا احساف ا اس «القييدة القييرة» مثمما
َ
َ
اختمؼ َ
معوُغ حوؿ التسمية .فقد ّ
ازالديف اسماايؿ ااـ 1967نلس االسـ« .و ىناک فارؽ جوىري يف النوايف
امييا ّ

روـ انتمائيما إلی مجاؿ واحد.فالقييدة القييرة قد ال تکوف ُغمکثلة مثؿ التوقيعة و ىناک
أمثمة شعرية ،قدميا ازالديف اسماايؿ ،و إحساف ا اس لمقييدة القييرة ،ال اکقة ليا
قييدة «التوقيعة» (.عمی)11/2005 ،

مف الشعر کالقييدة المضغوطة ،القييدة الکتمة
ىناک أسماء أخری ليذا النوع َ
ِ
اطف
کبنيا تتد ّفؽ ِمف
ألنيا في واية االيجاز و قييدة ّ
الدفقة ّ
و المرّکزة و المکثلة ّ
ألنيا التتجاوز ِمف فقرة واحدة
الشاار ًال
تنقش امی ورقة القمـ .و قييدة اللقرة ّ
دفقة و ُغ

جمهح انهغح انعرتيح وآداتها  -انعذد (- 26 - ................................................................... ) 9

تلارؽ
ألنيا
ُغ
تممح امی ذىف الشاار و قييدة الملارقة ّ
کلقرة نثرية .و قييدة المّمحة ّ
ألنيا ُغ
ٍظ
ألنيا في جواب سؤ ٍظ
نلسيا سؤا ٌؿ أو
القيائد المعتادة .و قييدة األسئمة ّ
اؿ أو أسئمة أو ُغ
ألنيا
کبنيا
أسئمةٌ .و قييدة
اقتيت ِمف قييدة طويمة .و قييدة تبممية ّ
ي ّ
ّ
القص الشعر ّ
ّ
ِ
ألنيا ککفتة
تبمؿ الشاار في مظاىر
الکائنات و األنلُغس .و القييدة ّ
الکفتة ّ
ُغ
نتيجة ّ
ٍظ
سمت ريشة ّفن ٍظ
اف يقاؿ لوُغ شاار .و القييدة الکقطة َّ
أفکار
يف
کبف
الشاار يمتقطُغيا َ
َ
ُغر َ
ِ
ٍظ
يور اللکر و
مختملة و ظواىر ّ
متعددة في العالـ .و قييدة اليورة ّ
کبنيا يورة مف ُغ
ألنيا نتيجةُغ فکرة واحدة في ذىف
تيوير ِمف تياوير ظواىر العالـ .و قييدة اللکرة ّ

ألنيا
الشاار و کتا تيا موجرةًال لتمک اللکرة .و القييدة الخاطرة أو الخاطرة الشعرّية ّ
ٍظ
تخطُغر ِ
قسـ ِمف
اؿ الشاار في
لحظة وااية أو وير وااية .و القييدة العنقودية ّ
کبنيا ٌ
ُغ
لکؿ ٍظ
کبنيا
ٌّ
ککـ
خاص ّ
يوـ .و شذرات شعرّية ّ
قييدة طويمة .و القييدة اليومية ّ
کبنيا ٌ
کبشعة
ألنيا
ِقطَعٌ کمالية ِمف اناير الشعر .و النيوص اللکشية و االشراقية الشعرّية ّ
ّ
کلن ٍظ
اف ريشة
الفتات يخمُغقيا
ألنيا
تسطعُغ و
ٌ
الشاار ّ
تشرؽ مف ذىف الشاار و قطعٌ فنية ّ
ُغ
ُغ
دوف أي ٍظ
حشو و زوائد ميي ًالا
ألنيا شعر
ذوقو امی الورؽ .و يقاؿ الشعر
ٌ
ّ
األجد ّ
ممتاز َ

تعدد األسماء َّ
أفضؿ التسمية ىي التي
فإف
َ
لغرض الشاار المنشود .و ميما قيؿ في ّ
ألنو اشت ّقيا مف مليوـ التوقيعات النثرية أو ِم َف
ّ
مرة ّ
ألوؿ ّ
قدميا المنايرة ااـ ّ 1964
تعتمد امی يلاء اليورة .ال داای ىنا لم حث اف أفضؿ تسمية ليا و
الومضات التي
ُغ
فلضؿ تسميتيا الومضة
ک ٌؿ امی فيمو لمومضة يسمييا اسـ خاص .أما ىذا ال حث ّ
ألف کممة الومضة أکثر داللة امی سماتيا و دالالتيا.
الشعرية ّ

تاريخ نشأج انىيضح:

النيوص الشعرّية التي ُغارفت اسـ الومضات راجت في الس عينات و اتت
ُغ
ُّ
ِ
جانب األشکاؿ الشعرّية المعروفة،
خايًالا إلی
شکک شعر ًاليا
تستقؿ نلسيا حتی أي حت
ًال
ّ

تجعؿ قضيتَيا وير محسومة حتی اليوـ.
نجد حوليا مواقؼ مت اينة
ُغ
عظـ
و منيا يقاؿ« :ليست قضيةُغ الومضة وائ ةًال اف الشعر القديـ و َ
ذىب ُغم ُغ
حکموا امی جودة شعر الشاار ِمف خکلو،
ّ
النقاد القدماء إلی اکتلاء ال يت ذاتو ،ؿ ُغ
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ِ
فقالوا اف ٍظ
ي
فکفّ :إنوُغ أشعر
ألنوُغ ُغ
العرب ّ
حکموا امی الجنس الشعر ّ
قائؿ ىذا ال يت ،لَما ُغ
ُغ
يت و ىذا أوزؿ ٍظ
يت و ىذا أىجی ٍظ
ِمف خکلو ،فقالوا :ىذا أمدح ٍظ
يت ( »...راجع:
ُغ
ُغ

الموسی،2005 ،قييدة الومضة في يمامة الكکـ)

و اللعؿ نری في دو ِ
يف
اويف ّشار ف رد و أ ي العتاىية و
المعري مقطّعات َ
ّ
کثير أيضاًال في دواويف عض الشعراء العرب في العير
ال يت و خمسة أ يات ،و ىذا ٌ

الحديث و منيُغـ محمود سامي ال ارودي و الر اايات في شعر امر الخياـ التي ترجمت
مرة شع اًالر و نث اًالر.
إلی المّغة العر ية وير ّ
إف قييدة الومضة ىي إحياء أو إاادة يياوة لما نعرفُغوُغ في
يمکننا القوؿ ّ
ِ
الشعر العر ي القديـ مف المقطّعات ،ذلک الشکؿ مف اليياوة الشعرّية الذي ارفتوُغ

العرب منذ نشبة الشعر اندىـ.
ُغ
رد فعؿ
مجرد ّ
يظف ّ
و يرفض قويدر الع ادي نظرية َمف ّ
أف ىذا النوع مف الشعر ّ
حيث يقوؿ:
امی متغيرات سياسية أو اجتمااية و ُ ...غ
ًال ِ
ِ
مجرد
يسمی
«لـ يبت الشعر ُغ
أحيانا مف فراغ ،لـ يکف ّ
شعر التلعيمة کما ّ
الح ّر و ُغ
رد فعؿ امی متغيرات سياسية و اجتمااية و ثقافية و فکرية شيدتيا حق ة األر ِعينات ِمف
ّ
يعتقد
القرف العشريف ،و لـ يکف أيضاًال تع ي اًالر َاف تبثُّر الشعر األورو ي الحديث کما
ُغ

الننکر استلادة الشعر
مع ّأننا
ممف
اء ّ
َ
يعانوف اقدةَ الدونية إز َ
الکثيروف ّ
ُغ
کؿ ماىو أاجميَ ،
ِ
حد
لکننا ال
الح ّر ِمف
ُغ
نيؿ إلی ّ
عض الجوانب الشکمية و اللنية و التقنية األورو ية ّ
ُغ
أف ثقافتنا العر ية العريضة و أد نا و شعرنا العر ي
بف شعرنا تقميد لآلخر ،و ّ
التسميـ ّ

العريؽ ااجز ِ
التطور» ( )15 :2002
اف
ّ
يؤيد ىذا الرأي النظر إلی التراث األد ي العريؽ الذي يطمئننا إلی مرونة
مما ُغ
و ّ

ولعؿ في المقطّعات
الشعر العر ي القديـ حرکتو و قدرتو امی التغيير حتی في الشکؿ ّ
الر اايات و الموشحات و القوما و الکاف کاف و الدو يت و وير ذلک ِمف األشکاؿ
وّ
إف اللتح الجديد في
الشعرّية العر ية القديمة ما يؤ ّک ُغد قدرة الشعر العر ي امی الحرکة .و ّ
اسي المتمثّؿ في المزدوجات ميّ َد أرضية لظيور أنماط جديدة مف اليياوة
العير الع ّ
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المسمطات و أخي اًالر
المخمسات و
تعددت مسمياتيا کالمثمثات والمرّعات و
الشعرّية ّ
ّ
ّ
المو ّشحات.

فإننا سنقؼ في
و إذا شئنا أف ن َ
حث َاف جذور ىذه الظاىرة في ال ّذاکرة العر ية ّ
تاماًال و فکرة
مواجية نظائر ليا في األ يات الملردة التي
ُغ
تنيض رأسيا و ّ
تؤيؿ معنی ّ
تحت االستعارة التمثيمية في الع ِ
کوي.
رؼ ال
ّ
متعددة و ىو ما ينضوي َ
ُغ
ّ
جانب ىذا الموقؼ ،موقؼ آخر يعتقد أف شعر الومضة تبثر مؤثرات أجن ية
معايرة؛ منيا الشعر االنجميزي القيير و القية القييرة و قييدة «اليايکو» اليا انية

فنسج امی منواليا و وير
اىتـ يا الدکتور شاکر مطمؽ
ترجمة و تنظي ًالار و تط ًال
ًال
يقا َ
التي ّ
ذلک( .أنظر)255-245 :1984 :

الومضات و املقطّعات
َ

ؽ مع ِس ِ
ِ
کاف ٌّ
مات قييدة الومضة إلی ٍّ
کؿ
ِس ُغ
حدما؛ إذ َ
مات المقطّعات تتطا ُغ َ
النص و اختزاؿ
يقوـ امی وحدة الموضوع (االيماضية المعنوية) و کذلک قير
ّ
منيما ُغ
ملرداتو و تکثيؼ دالالتيا.

النص و يغر الحجـ ىي
و إذ کانت الوحدة الموضواية و االيجاز و قير
ّ
السمات ذاتيا التي تميز
سمات اميا تميز قييدة الومضة ّ
فإنيا – وال اًال – ىي ّ
حد ک ير.
المقطعات و ىو األمر الذي ساقنا القوؿ تشا و ىذيف إلی ّ
النقاد المعايريف
ؽ امييا
أف
جدًالا ِم َف المق ّ
ًال
اددا ک ي ًالار ّ
عض ّ
طعات التي أطَم َ
ما ّ
ُغ
ؼ ِمف ٍظ
يت أو ِ
يتيف أو ثکثة أ يات أو ستة أ يات و
ُغميطمح « القييدة القييرة» يتبّل ُغ
ِ
فإف األد اء
ىي ش يية في يياوتيا مضموناًال و شککًال يياوة ال يت مف حيث اکتماليا ّ

أقرب ِم َف
يروف أف يطمقُغوا امی ىذا الجنس ميطمح «الومضة الشعرّية» و ىو
ٌ
ميطمح ُغ
المقطّعة أو الر ااية أو المنمنمة أو القييدة ال رقية أو سوي ذلک.
امی س يؿ المثاؿ يقوؿ القيي ي:
تصر ِ
السنون و ال سبي ٌل
مت
ُ
ّ

الس ِ
بيل
إليك و أنت واضحة ّ

()24/2006
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يمكننا أف نق أر ال يت في قالب جديد:
تصر ِ
مت السنون
ّ
وىل سبي ٌل إليك
ِ
السبيل
و أنت واضح ُة
عىايم نشأتها:

الومضة الشعرية وسيمة مف وسائؿ التجديد الشعري ،أو شکؿ مف أشکاؿ الحداثة

التي تحاوؿ مجاراة العير الحديث ،و مسايرة مع التطورات األد ية المعايرة ،مناس ة
في شکميا مع م دأ االقتياد الذي يحکـ حياة العير المعاير.
أ :حتىالخ فنيح و فكريح يعاصرج:

ِ
تحوالت فنية و فکرية
ارفَت حرکة الشعر الجديد انعطافاًال تاريخياًال جديداًال و َشيدت ّ
الج ُغدد و
افؽ و
قاـ يا ٌ
تتو ُغ
ادد مف الشعراء ُغ
التحو َؿ اللکري الحضاري لمعالـ المعايرَ ،
ّ
تمر يا ال مداف
قادوا الحرکة الشعرّية .و ساادت الظروؼ السياسية التي ّ
ادد ّممف ُغ

الرمز و الومضات
العر ية؛ ُغ
حيث اإلر ُغ
ىاب اللکري و انعداـ الحرية امی الّمجوء إلی ّ
الناقذة السريعة الخاطلة.
ّ
تذمرىـ ِمف أوضاع کدىـ
« يعّر الشعراء العرب واسطة الومضة الشعرّية َاف ّ
ِ
الموت»( .کماؿ الديف)184 :1974 ،
و اف أمميـ في عث جديد ينتشميا ِمف
ال يمکف أف يکوف س ب قييدة الومضة الميؿ إلی الراحة أو اإلفکس ،لکف

االنساف العر ي ىو الس ب
اف و المث ّقؼ و
الضغط النلسي الرىيب الذي ُغ
يعيشوُغ ّ
ّ
ُغ
اللن ُغ
المتلجرة وسيمة جديدة تويؿ إليو
األساس ،فرّما کانت ىذه الد ا يس و القنا ؿ القييرة
ّ

الترىؿ و التيو(.قويدر الع ادي،
الرسالة و ّ
تيز فيو مناطؽ االستنقاع و أيقاع ال رودة و ّ
ّ
)21/2002
کبننا حيف ذکرنا الومضة أو التوقيعة ال يمکننا أف نکوف منبی اف متطّم ات
ّ
ِ
کبف الومضة الشعرّية ظيرت کتع ٍظ
کؿ
ير اف روح
العير الذي يار ّ
الحياة الجديدة و ّ
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تدوـ طويکًال و لکف أثرىا ي قي
يمر ُغمسرااًال ُغمستعجکًال و ّ
شيء فيو ّ
کبنوُغ ومضة خاطلة ال ُغ
تعددت و
ًال
ألنيا تعّر اف رؤی الشاار و االمو ميما تع ّقدت تمک الرؤی و ميما ّ
مشعا؛ ّ

مرة أخری في
تطور الحياة و تع ّقدىا
َ
انطمؽ الشعر ُغ
اء في رحمة ال حثّ ،
تموَنت« .و مع ّ
ّ
ِ
ألف
ي؛ ىذا التجديد الذي لـ يبت تم ًال
الرو ة في التجديد ؿ ّ
محاولة لمتجديد الشعر ّ
ية لمجرد ّ
ٍظ
شيء تطمُغب شع اًالر جديداًال  ...شع اًالر
کؿ
تکرس م دأ االقتياد في ّ
الحياة الجديدة التي ّ
مختملاًال  ( »...دور)2002 ،
و نق أر في مقالة «التجػريب الل ػ ػػني في النص الشعري الجزائري

المعاير-

تشير إلی ظروؼ الحياة الجديدة:
الممکف و المستحيؿ» التي ُغ
ي في القييدة الم الغة في
«و القييدة الومضة أو الّممحة أو التمکس الشعر ّ

القير ،حتی لتکوف الجممة الواحدة قييدة و ىذا النوع فرضتو الحياة الجديدة المتّسمة
بقؿ ٍظ
ادد
الرسالة الشعرّية ّ
السراة و التکثيؼ المغوي و االقتياد في التع ير لتوييؿ ّ
ِ
ٍظ
الکممات( ».خرفي،محمد يالح؛ موقع )difaf.net
ممکف ِمف
كبف
فقييدة الومضة تجر ة تستجيب لحاؿ مجتمع مشغوؿ يمومو الكثار ،و ّ
الشاار وجد ضآلتو في قييدة الومضة التي مف شبنيا أالتبخذ مف وقتو و وقت القارئ
سوی أقؿ القميؿ.
ب:ادلؤثراخ األجنثيح

مر العيور
استطاع األدب العر ي أف يتوايؿ مع ااداب الغر ية والشرقية امی ّ
مؤث اًالر أحيانا و متبث اًالر وال اًال روـ اختکؼ المرجعيات اللکرية و االجتمااية و السياسية

لکک األد يف.

تبثر شعراء الومضة الشعرية مؤثرات في األدب األورو ي شعره و نثره ،فلي

جدا خاية استخدامات إليوت
شعره تبثروا المقطعات الشعرية االنکميزية القييرة ًال

الشعرية و في نثره تبثروا ػ« حرکة األدنی «

 »Minmalismالتي رزت في الواليات

المتحدة ،و نادت « کتا ة مختيرة لحياة مختيرة» و رأت أف القية القييرة أو
األقيوية ىي خير تط يؽ ليذا الم دأ و ىي األکثر مکءمة لروح ىذا العير الذي
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إف ما
يويؼ عير السراة ،فإف الومضة الشعرّية المقا ؿ ىي وليدة ىذا العير ،و ّ
وکبنيا توأماف تخّمقتا في رحـ واحد
يقاؿ اف القية القييرة يقاؿ اف الومضة تقري ًالاّ ،

ولدتا في وقت متقارب ،و تجمعيما خيائص مشترکة و مکمح متقار ة و  ...و کثي ًالار ما

تق اًالر نياًال و تقوؿ انو قية قييرة جداًال ،و في الوقت نلسو إمکانک أف تقوؿ انو إنو

ومضة شعرية( ».حجو)2002 ،

يری عض ال احثيف أف قييدة الومضة متبثرة نمط مف الشعر اليا اني المعروؼ
ػ«اليايکو» الذي يقوـ امی الترکيز و التکثيؼ و االقتياد المغوي« .تمثؿ قييدة

ٍظ
ضرب مف الشعر المقتضب الدقيؽ الذي ينظمو الشعراء اليا انيوف منذ القديـ ،و
اليايکو
تتبلؼ قييدة اليايکو مف س ع قطع موزاة (  )5-7-5تنطوي امی فيؿ مف فيوؿ
السنة لتستحضر الطقس و الن ات و الطيور و الحشرات» (ىيوي.)12 /1984 ،

فقييدة «اليايكو» ا ارة اف مقطعة شعرية قييرة ،تتكوف مف ثکث أ يات،

أوليا و آخرىا مف خمسة مقاطع ،و وسطيا مف س عة ،إف ىذا اليعني التزاـ مقمدي ىذه
حرفيا يده الشروط ،ولكنيـ ر ما اىتموا غنائية الموضوع ،أكثر مف
الكتا ة اندنا
ًال
احتلاليـ معيارية الشكؿ ،س ب أف إيقااية شعرنا ذاتية ،ال إنشادية ،قائمة امی

المقطعية(المنايرة)289/2002،

ِ
عض األنماط الشعرّية
ازالديف المنايرة في فتوحاتو امی مشا ية
يعمؿ الشاار ّ
في ِ
ثـ إاادة انتاجيا شع اًالر ،کما ىو الحاؿ
الحداثة الغر ية ،و إاادة تمثّميا ار ياًال و ِمف َّ

تعتمد
في قييدة «ىايکو» المبخوذة أو الم نية امی نظاـ قييدة «ىايکو» اليا انية التي
ُغ
امی األ يات الثکثة و کذلک قييدة «تانکا» الم نية امی نظاـ قييدة «تانکا» اليا انية
تقدـ نموذجاًال لتوظيؼ ثقافات الشعوب
و التي
تعتمد امی نظاـ األ يات الخمسة .و ّ
ُغ
األخري و تقاليدىا في کتا ة القييدة:
أ :ىايکو:
باب ديرنا السميک
ُ
السميک
الياربون َ
َ
خمف صخرک ّ
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افتح لنا ناقدةً في الروح
ب :تانکا
الفانوس في يديو
أجاب شي ٌخ يحم ُل
َ
َ
يوزعُ الشمعات
ّ

عمی أطراف روحنا البوار

وحين سمّمنا عميو
َ
مات
بکي  ...و
اصفر لوُنو  ...و َ
ّ
(المنايرة( ،ال.ت) ،ص )104

حاوؿ عض الشعراء محاکاة «اليايکو» اليا اني ،و لکف ىناک معوقات

حالت دوف نجاحيـ في محاکاتيـ ىذا النمط مف األدب العالمي:
- 1إف المترجميف العرب الذيف نقموا عض نماذج اليايکو إلی المغة العر ية لـ يدرکوا
شروط اليايکو في لغتيا ،مثؿ رفضيا االستعارة و التش يو و تحرييا الموضواية

و عدىا اف تيوير المشاار الذاتية.

- 2إف المترجميف العرب نقموا النيوص المتعمقة اليايکو ،و حتی ما يتيؿ
الدراسات النقدية ،اف المغات األخری ،و خيوياًال االنجميزية ،ثـ إف معظـ

المترجميف کانوا احثيف و ليسوا شعراء ،ىوالء أىمموا الترکيب االيقااي في
ترجماتيـ ،اضافة إلی ذلک أدخموا تلسيرات وري ة امی ما نقموه مف نماذج
اليايکو.

- 3نقؿ المترجموف اليايکو إلی المغة العر ية دوف معرفة سياؽ ىذا اللف الثقافي و
اللکري ،رويتو الجمالية فمسلتو القائمة امی وحدة الکوف( .امي محمد)2001 ،
إف الومضة الشعرية و إف تبثرت مؤثرات في األدب األجن ية ولکف ليست نسخة مف
ّ
الشعر اليا اني أو اإلنجميزي ؿ ىي إحياء أو إاادة يياوة لما نعرفو في الشعر
العر ي القديـ مف المقطعات و امتزجت فييا الخيائص التراثية و العالمية.
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ّ
روادها

ظيرت حرکة «الشعر المنثور» امی يد أميف الريحاني ،سنة (1910ـ) و «النثر

تداء مف کتا و «دمعة و ا تسامة» سنة  1914و
الشعري» امی يد ج راف خميؿ ج راف ا ًال
استمرت في کتا ات آخريف مف امثاؿ ميطلی يادؽ الرافعي ،أورخاف ميسر ،حسيف
مرداف ،و ويرىـ .حتی ظيرت قييدة النثر ااـ

 ،1954متبثرة ااداب األجن ية و

الموروث الشعري.

شيدت قييدة النثر تحوالت فنية و فکرية ،تتوافؽ و التحوؿ اللکري و الحضاري

لمعالـ المعاير ،حيث ماؿ کتاب قييدة النثر إلی المجوء إلی التوقيعات و الومضات
الشعرّية الخاطلة التي کانت نياًال مکثلاًال يميؿ إلی اإلدىاش و الملارقة.
«کاف لممنايرة ،قيب الس ؽ في التبسيس ليذا النمط مف القييدة «الملرقعة»،

«القن مة الموقوتة» کما أثّر وقائعو الغري ة و توقيعاتو في جيؿ کامؿ مف الشعراء مشرقاًال

مغر اًال :أحمد مطر و مظلر النواب مف العراؽ ،سيؼ الرح ي مف ُغا ّماف و نادر ىدی
(نادر القواسمة) مف األردف ،و زياد العناني مف األردف ،و روز شوممي و محمد الفي مف
فمسطيف و ا داهلل راجع و محمد ف طمحة و حسف نجمي و محمد وج يري و جکؿ

الحکماوي مف الغرب مثمما س ؽ لو ،أف أثّر في قييدتو الطويمة (مذکرات ال حرالميت

 )1969في (قييدة يور) لع اس يضوف ااـ  .1974و منذ أوائؿ الثمانيات استطاع
الخاص ،فقد انتقؿ إليو
المنايرة أف يحذب زميمو محمود درويش إلی حمقة الکنعاني
ّ
درويش في التسعينات ( ».عمي)15/2005 ،

دأ ازالديف المنايرة في منتيؼ الستينات  ،1964کتا ة ىذا النوع الجديد مف
مستليدا مف نمط الشعر اليا اني «اليايکو» و مزج يف ناء الموروث
القييدة القييرة،
ًال

(التوقيعات النثرية الع اسية) و لغة الحياة اليومية اليامشية و شعرية التلاييؿ.

النواب ،أمؿ دنقؿ و
«يش ّکؿ ازالديف المنايرة إلی جانب نزار ق اني ،مظلر ّ
أدونيس ،شعراء الرفض الوجودي ،عد ىزيمة  1967و اليزائـ التي توالت امی العرب،

اء في التشکيؿ الموسيقي أو
و أوم يـ يممکوف تجر ة اميقة و تمرساًال و فيماًال لمحداثة؛ سو ًال
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التيوير کما استطااوا في محاولتيـ التوفيؽ في إيجاد معادؿ موضواي شعري ا ر
انير الملارقة و السخرية الحادة» (کماؿ الديف)184 / 1964 ،
ممخص القوؿ إف المنايرة ىو أوؿ مف استخدـ ميطمح التوقيعة (

منذ النيؼ الثاني مف الستينات  ،و نجد نزار ق اني يستخدـ ااـ

 1964ـ)

 1967أي منذ

قييدتو «ىوامش امی دفتر النکسة» ميطمح (ال رقية -التمکس) و ىو مليوـ قريب مف
ميطمح المنايرة.
الشعراء الذيف اىتموا الومضمة الشعرية في دواوينيـ زادوا في التسعينات و ما

عدىا و مف أشيرىـ ،سامي ميدي ،يوسؼ اليائغ ،ا راىيـ نيراهلل ،شوقي غدادي و
ويرىـ مف الشعراء.
مساتها

تتميز القييدة الحديثة مجمواة مف السمات و الخيائص العامة التي اکتس ت

مف الط يعة الشعرية الحديثة و مف ط يعة التکنيکات المستخدمة في نائيا ،و لعؿ مف
المليد في تحديد سمات «الومضة الشعرّية» أف نتعرؼ امی ىذه السمات ق ؿ اف نعرض
التلييؿ لسمات الومضة الشعرّية ،مف أ رز ىذه السمات ىي:
أ :انتفرد و اخلصىصيح  :أي ال يمکف تينيؼ القييدة الحديثة تحت أي ورض

مف األوراض الشعرية العامة التي انحير فييا التراث الشعري القديـ مف مدح و فخر و

ىجاء و رثاء و ويؼ و وزؿ و  ...إف الشاار الحديث ييدؼ إلی أف تکوف قييدتو
إ داااًال ک اًالر و مف ثـ فيو شديد الحرص امی أف ينظر إلی الوجود مف زاوية لـ يس ؽ
ٍظ
ألحد ق مو أف ينظر إليو منيا ،و أف يعالج ىذه الرؤية الخاية طريقة فنية متلردة.
(اشري زايد)21 /2008،

مف ىنا تکتسب القييدة الحديثة خيوييتيا و تلردىا ،و ال تکوف مجرد تکرار

لما س ؽ قولو مئات المرات طريقة أخری .
ب :انرتکية  :لتنوع األداوت اللنية التي يستخدميا الشاار و طريقة استخدامو
ليا ،و لميؿ القييدة الحديثة إلی أف تکوف کياناًال متلرداًال خاياًال ،أي ح ناء ىذه القييدة
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امی قدر مف الترکيب و التعقيد يقتضي مف قارئيا نوااًال مف الثقافة األد ية و اللنية

الواسعة (السا ؽ .)24 /

ج :انىحذج :امی الروـ مف أف القييدة الحديثة تترکب مف مجمواة مف العناير

و المکونات المتنواة ،و المتنافرة في عض األحياف ،فإف ثمة وحدة اميقة تؤلؼ يف
ىذه العناير ،و تنحير فييا ىذه المکونات المتناثرة المتنافرة لتي ح کياناًال واحداًال

متجانساًال ،ال تلکک فيو و التنافر.

د :اإلحياء و عذو ادلثاشرج  :مف السمات ال ارزة في القييدة الحديثة أنيا ال تع ر

تع ي ًالار م اش ًالار اف مضموف محدد واضح ،و إنما تقدـ مضمونيا الشعري طريقة إيحائية

فإف
توحي المشاار و األحاسيس و األفکار و ال تحددىا أو تسمييا ،و نتيجة ىذاّ ،
القييدة الحديثة التحمؿ معنی واحداًال متلقاًال اميو ،و مف الخطب أف نتطمب مف کؿ قييدة
أف يکوف ليا معنی واقعي وحيد ،ألف الشاار لو کانت لديو فکرة محددة واضحة المعالـ

يريد إيياليا إلی القاريء لما لجب إلی الشعر أسمو اًال لنقميا ،و اثر اميو النثر الذي ىو
أکثر قدرة امی تحديد المعاني واألفکار و توضيحيا(.السا ؽ) 35 /

اإليحاء الذي ييدؼ إليو ناء القييدة الحديثة يتطمب مف الشاار أالييرح کؿ

ٍظ
ألنو يمجب إلی إسقاط عض اناير ال ناء المغوي مما يثري االيحاء و يقويو مف
شيء ّ
ناحية و ينشط خياؿ المتمقي مف ناحية أخری لتبويؿ ىذه الجوانب المضمرة.

أما فما يتعمؽ ال نية المتميزة لقييدة النثر والومضة الشعرّية وليدة ظيورىا
« فک د أف نکحظ ااتمادىا امی الجمع يف اإلجراءات المتناقضة؛ أي أنيا تعتمد امی
فکرة التضاد ،و تقوـ امی قانوف التعويض الشعري ،إذ ّإنيا تتبلؼ مف ثکثة اوامؿ
تنيب کمّيا في ؤرة واحدة إلحداث فعاليتيا الجمالية ،و ىي الترتيب:
متزامنة
ّ
أ – تعطيؿ األوزاف العروضية المتداولة.

ب -تلعيؿ أقيی الطاقات الشعرية الممکنة.
الحاد( ».فضؿ.)219 / 1995 ،
ج -إ راز االختکؼ الداللي
ّ
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لکي يحقؽ الشاار المعاير لقييدتو سمة اإليحاء فإنو يمجب إلی استخداـ
مجمواة مف األدوات و التکنيکات اللنية عضيا مستمد مف التقاليد الموروثة لمشعر منذ
أقدـ ايوره ،کالمغة الشعرّية،و اليورة الشعرية ،و الموسيقي الشعرّية ،المتمثمة في الوزف
و القافية و عضيا ااخر مف التقاليد الشعرّية الحديثة؛ کالرمز ،و الملارقة التيويرية ،و
وير ذلک مف األدوات اللنية التي ا تکرىا الشاار الحديث ،و عضيا الثالث استعاره

استمد مف اللنوف
الشاار مف اللنوف األد ية األخری ،تراثية کانت ،أو حديثة  ،حيث
ّ
األد ية العر ية التراثية عض قوال يا اللنية کقالب المقامة ،و التوقيع مثکًال ،کما استمد مف

أيضا؛ فقد استعار مف الرواية الحديثة
الرواية الحديثة والمسرحية الحديثة عض تکنيکاتيا
ًال

أسموب االرتداد (اللکش – اک) ،و المونولوج الداخمي ،و وير ذلک مف تکنيکات

الرواية الحديثة ،کما استعار مف المسرحية أخص تکنيکاتيا يا مثؿ تعدد األيوات ،و

الحوار ،و اليراع ،ؿ إف عض القيائد الحديثة استعارت القالب المسرحي کؿ
مکوناتو و انايره( .اشري زايد ،السا ؽ )40 -39 /

نواا
أف الومضة الشعرية لـ تي ح حتی ااف في الشعر العر ي المعايرً ،ال
ي دو ّ
تبيمت تقاليده ،الروـ مف اندفاع شعراء الم دايف اليوـ
أد ياًال مستقکًال قد
استقرت أارافو و ّ
ّ

متميز اات ارىا أحد التنويعات ال ارزة في الحداثة الشعرّية؛ ما
نحوىا ،و لکف ليا مکاف
ٌ
أف الومضة الشعرّية تحاوؿ إلغاء الشکؿ القديـ لمقييدة العروضية ،ال د أف تتسـ سمات
ّ

و أشکاؿ جديدة .فما ىي سمات ىذا الشکؿ و خوايو الجمالية؟
انىحذج انعضىيح

اتسمت قييدة الومضة اليلات العامة لمقييدة الحديثة ،لقد تبثرت قييدة

الومضة الوحدة العضوية الموجودة في القييدة الحديثة ،حيث لـ يعد ناد ًالار أف نجد
القييدة تجمع يف أشياء ينيا مف الت ااد و التنافر الظاىرييف أکثر مما ينيا مف

الت ار ط ،و م الغة في ىذا االتجاه فإننا کثي اًالرما نجد شاار الومضة يسقط أدوات الر ط
المغوي يف أجزاء القييدة ،حتی لت دو القييدة في عض األحياف أش و ما تکوف
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مجمواة مف الع ارات و الجمؿ الملککة المستقمة الواقعة ذاتيا في اللراغ ،و لکف يکوف
التمسک.
ىناک ر اط وثيؽ خلي يضـ شتات ىذه األجزاء المتنافرة في کياف واحد شديد
ّ
فالوحدة العضوية ىي شرط أساسي في ناء الومضة الشعرّية« ،فيي وحدة
متکاممة متداخمة في اللعؿ الشعري و االستداللي ،و التالي االنلعالي الشعوري و ليس
ليا أي ارت اط اضوي مس ؽ بي شکؿ مف أشکاؿ القييدة التي ال تحقؽ مثؿ ىذه
حجو)2002 ،
الوحدة العضوية المتکاممة»ّ ( .
مکتمک
االما
ين غي أف تکوف لمومضة الشعرّية وحدة اضوية مستقمة ألنيا تقدـ
ًال
ًال
يتمثؿ في تنسيؽ جمالي متميز يختمؼ اف األشکاؿ اللنية األخری مف قية قييرة ،أو

مقالة أو رواية.
تناء انىيضح

الکفت لمنظر في شکؿ جميع الومضات الشعرّية أنيا تکتب تارة امی شکؿ
قييدة التلعمة ،و تارة امی شکؿ قييدة النثر و أف منيا ما يجمع يف التلعمو وقييدة

النثر .توقؼ خميؿ الموسی في مقالتو عنواف «األ نية اللنية في تجر ة الحداثة الشعرّية

في سورية» ،اند أشکاؿ الومضة الشعرّية و ىيکميتيا ،في أاماؿ الشااريف ،و ىما نزار
ق اني و أدونيس ،و ذىب إلی أف أشکاؿ الومضة الشعرّية التي استخدميا الشااراف
خمسة ىي :

ّ

تعد منزلة العنواف مف المجمواة
- 1انىيضح راخ انثنيح ادلرکسج انتعريفيح  :التي ّ
فيي تقوؿ کؿ شيء اف المجمواة أو ىي تختيرىا عدد قميؿ مف األ يات .نحو
قوؿ نزار ق اني في مجمواتو «قالت لي السمراء» :
ِ
الرماد  ...أنا
َقمبي کمن َفضة

أن تنبشي ما فيو تحتــــ رقي

يظممني
شعري أنا قمبي  ...و ُ

من ال يری قمبي عمی الورق
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(ق اني ،األاماؿ الشعرية الکاممة )86 /
- 2انىيضح راخ انثنيح ادلرکسج انتقاتهيح  :و ىي يورة مقا ؿ يورة ضدية أوحالو
مقا ؿ حالة مختملة ،نحو قوؿ نزار ق اني في قييدتو«ىوامش امی دفتر

النکسة»:

جمودنا ميتة اإلحساس
أرواحنا تشکو من اإلفالس
الزار
أيامنا تدور بين ّ
ُ
و الشطرنج
والنعاس
ىل «نحن خير أمة أخرجت لمناس»
(ق اني ،األاماؿ السياسية الکاممة )86 :3 /
- 3ومضة البيت المفرد ذات البنية الم غلقة ؛ تعتمد ىذه الومضة امی ال يت الواحد
ىذا النوع يو ّکد امی وحدة ال يت الذي کانت سائدة في االحکاـ النقدية اند

القدماء .نحو:

بالناي و المزمار  ...ال تحدث انتصار (ق اني)3:78 /1993 ،
ال و أخي ًالار امی اللکرة فيي نت اللکرة أکثر
الومضة في ىذا النوع تقوـ أو ًال

مما ىي نت االحساس ،و ىي نت العمؿ الحاد المضني أکثر مما ىي نت العلوية

و االحساس:

يوجعني أن أسمع األنباء في الصباح
يوجعني
أن أسمع النباح

(السا ؽ )81 :3 /

- 4انىيضح راخ التنيح ادلفتىحح  :و ىي ومضة تننيي نياية ملتوحة امی التبويؿ،
أو ىي ملتوحة امی نيوص سا قة أو معايرة «تناص»:
أعمم ...
و ما کنت ُ
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شطبتُ ِ
ک من دفتر الذکريات
حين َ
نصف حياتي
ب
َ
بأ ّنني سأشطُ ُ

(ق اني ،األاماؿ الشعرية الکاممة )786 :3 /

- 5انىيضح راخ انثنيح احلهسونيح  :و ىي مجمواة دفقات أو موجات تنطمؽ مف
نقطة واحدة ،حتی تکتمؿ دورة القييدة ،و يش و ازالديف اسماايؿ ىذه ال نية
السمک الحمزوني الذي ي دو في النظرة األفقية إليو مجمواة مف الحمقات

المستقمة ،و ل ّکنيا في الحقيقة مت ار طة ير ط ينيا الموقؼ الشعوري األوؿ ،و ىي

مجمواة مف الدوائر التي تنتيي اند نياية واحدة (  )261/ 1972مف أمثمة ىذه

ال نية لنزار:

عر
في البدء کان ال ّ
ش ُ
النثر ىو استثناء
و ُ
البحر
في البدء کان
ُ
البر ىو استثناء
و ُّ

کنت ِ
في البدء ِ
أنت ...
عالياخ انرتقيى

ِ
اء
ثم کانت النســـ ُ

(السا ؽ)812 :2 /

تبثرت القييدة العر ية الحديثة المدرسة الرمزية في تحرر لغتيا الشعرية مف

الروا ط و اليکت المنطقية التي تر ط الجمؿ و األللاظ عضيا إلی عض ،حتی إف
عض قيائدىا کانت تتبلؼ مف مجمواة مف الجمؿ المتجاورة دوف ت ار ط ،لقد تبثرت
الومضة الشعرية مثؿ ىذا االتجاه فشاع في الکثير مف نماذجيا توالي الجمؿ دوف
أدوات ر ط لغوي تيؿ ما ينيا.

«إف اکمات الترقيـ و الليؿ ،تمثؿ اني اًالر ىاماًال في النظاـ الط ااي لمقييدة

الحديثة ،تتحوؿ مف مجرد محدد لعکقات الملردات في الجممة إلی محدد لمعکقات يف

أجزاء النص ککؿ» (ال حراويّ )47 / 1996 ،إال أف ىذا المحدد الذي يوجب نمطاًال
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معيناًال مف العکقات يف المقاطع اليتداخؿ تداخکًال جوىرياًال في اطنية التجر ة الشعرّية في
القييدة ،إذا تظؿ القييدة المقطعية ،خاضعة لخيويية تجر تيا الملردة التي ينظر
إلييا عض النقاد ،ويليا ظاىرة شعرية موجودة شکؿ فعمي ميداني في النسؽ النيي

المغوي ،حيث ييعب فيؿ انايرىا(.حموـ)140 / 2001 ،

شاار الومضة تارة يمتنع اف وضع إشارات الترقيـ الکزمة لمتحديد ال نائي و
المنطقي و نحو قوؿ ن يمة الخطيب:
عار
كم ىو ٌ
جمده
من يخ َمع َ

ّع ثوبو ()109/2004
ليرق َ
أو:

حين رأيت الندی عمی األزىار

سر غيابك
أدركت َّ
ُ
َّ
نلک اف ديواف سميماف نحيمي)
كل صباح (اموشً /2002،ال

و تارة يستعيف بشکاؿ ادة لمتنقيط و الليؿ مف أجؿ تمزيؽ وحدة الجممو و
تقطيعيا في أجزاء م عثرة کذاتو ،و ىذا نموذج مف شعر أدونيس ،يقوؿ:
أحب ،أن ِأثقا
ال ،الّ .
بسطت أجنحتي ،و منحتيا األفقا
و
ُ
(أدونيس )9/1988 ،
فتناثرت ِم َزقا ...

أو:

أنت أمير!!!
أنا أمير!
فمن تری يقود ىذا الفيمق الكبير!!
(المنايرة،األاماؿ الشعرية)154 /
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شكم انكتاتح و تىزيع اننص

إلی جانب تقنيات التنقيط والترقيـ يمعب شکؿ الکتا ة و توزيع النص ،نياًال

أوکؿ امی حدة ،دو اًالر فعاالًال في تلکيک الجممة ،و إاادة تقييـ مکوناتيا ،نحو قوؿ نزيو

انا و أنما دأت مجمواة مف النقط:
أ ي الش الذي لـ يجعؿ انو ًال
ىذه الجثة ىي أنا

متربصاً خمف قناع موت
أما أنت  ...فال تکثرت

ربما:
القناع وجيک.
نقک اف نزيو أ ي الش ،اهلل ي کي)
( دورً ،2002 ،ال

أ و الش في ومضتو السا قة امد إلی تقطيع الع ارة إلی أجزاء موزاة شکؿ وير
منتظـ امی أسطر متعددة ،تارکاًال ِمف کؿ سطر و آخر مسافة مف ال ياض العازؿ.
تعرؼ قييدة الومضة ّبنيا« مجمواة مف المشاىد المنليؿ عضيا اف عض
أف
كؿ االنلياؿ ،يكاد ّ
كؿ مشيد فييا أف يقوـ ذاتو ،ولكننامانم ث أف ندرؾ إدراكاًال م يماًال ّ
جديدا حتی إذا ما انتيت
قنااا
كبنو يتخذ في كؿ مرة
ًال
ًال
ًال
شيئاما ييادفنا في كؿ مشيدّ ،
القييدة أدركنا أف ىذه المشاىد لـ تكف أقنعة ؿ مظاىر مختملة لحقيقة

واحدة»(اليمادي )26/2001،و ذلؾ يقوـ ناء القييدة امی مجمواة مف المقطعات و
لكؿ مقطعة انواف مستقؿ ،و تتخذ في عض األحياف أرقاماًال أيضاًال.

قافيح انىيضح

المعامؿ االساسي في التع ير الشعري ،و ىو
ترتکز قييدة الومضة امی تعطيؿ ُغ
تشؿ قية امکانات التع ير في أ نيتيا التخيمية و
االوزاف العروضية و القافية ،دوف أف ّ

الرمزية ،فقييدة الومضة تجعؿ القاريء قاد ًالار امی إولاؿ الوزف و القافية و التحرر

منيما مع ا قائو امی االيقاع الداخمي فيي التي ت رىف امی أف االيقاع ال يقتير امی

الشکؿ العروضي الجاىز ؿ يتداخؿ في نسج المغة الشعرّية مستوياتيا المختملة.
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أما قافية الومضة ،فيسعی شاار الومضة إلی تحريرىا مف القافية التقميدية و ىو
وفقا لشکؿ القافية:
يميؿ إلی أشکاؿ ثکثة ًال

- 1قييدة ت ني امی سطور تت ع قوافي محددة کقوؿ نزار ق اني:
السر في مأساتنا
ُّ

صراخنا أضخم من أصواتنا

وسيفنا
أطول من قامتنا ()3:76/1993
- 2قييدة ت ني امی سطور تت ع القوافي المتداخمة ،کما في قوؿ أدونيس:
الحاار:
قال اللد
ْ

المحن
«إن طفر
ُ
طاار
من
شفتي ْ
ْ

(أدونيس،السا ؽ)17 /

اللصن».
اليطرب
ُ
ُ
- 3قييدة ت ني امی سطور تت ع القوافي المتعانقة ،کقوؿ شاکر مطمؽ في ومضتو
التي حممت انواف «محطة»:
تحت ضوء القمر الفضي

ظل الزيزفون
يتالشي في العيون
و مياه النير تمضي
في سکون

نقک اف تجميات اشتارلشاکر مطمؽ)
( دورً /2002 ،ال

عد دراسة قافية الومضة في ديواف أشير شعراء الومضة مف أمثاؿ سعدي يوسؼ،
أف القافية ليست واحدةاند
أدونيس ،ازالديف المنايرة ،و نزار ق اني ،و ...ت يف لف ّ
شعراءىا و ال اند شاار واحد ،و لذلؾ يتعذر أف تنحير في تقسيـ محدد التتجاوزه،
ألف قييدة الومضة التمتزـ القافية و األوزاف ؿ اللكرة الشعرية ىي الغال ة فييا.
ّ
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نغح انىيضح

إف نتبمؿ في الجذر المغوي لکممة «القييدة» مضافة إلی «الومضة» فسوؼ نجد

أف القييدة ىي «الککـ
يشير إلی فکرتيف متکزميف :إحداىما ىي القيد والتعمد أي ّ
المقيود في ذاتو» أي ىي لغة فنية و ليست مجرد وسيمة لمتوايؿ ،أما المعنی الثاني
فيو «االقتياد المغوي» أي أف المغة التي تنظـ في قييدة الومضة ال د ليا أف تتسـ

القيد والترکيز و التکثيؼَّ ،
ألف الومضة مف سماتيا لغوياًال السراة و الممعاف فيي تتسـ

االقتياد و ىذا االقتياد جوىري في قييدة الومضة ألنو مظير الشعرّية فييا ،فيي
اندما تحذؼ فييا حروؼ العطؼ أو الويؿ مثکًال تتحقؽ اقتيادىا الخاص الذي ال َّد

أف يختمؼ اف قية أنواع الشعر.

األـ
المغة ىي المادة األولی اّلتي يشکؿ منيا و يا ال ناء الشعري أي انيا األداة ّ
التي تخرج کؿ األدوات الشعرّية االخری مف تحت ا ادتيا.

الومضة الشعرّية ىي شکؿ مف أشکاؿ الحداثة التي تتناسب مع مقتضيات العير
الحديث و متطم اتو ،و ليذا لغتيا خالية مف الکممات الميتة أو الوارة ،و ىي تعّر اف
المبلوؼ کممات مبلوفة مستقاة مف واقع الحياة المعيشية ،و ىي خالية مف الکممات

الرنانة اللخمة التي يراد منيا إثارة االحتداـ العاطلي رو ة في التحرر مف القيود
الخارجية.

نکحظ في قييدة الومضة وجوداًال ممي اًالز لمملردات الدارجة أو الواقعية امی أساس

م دأ ينطمؽ مف أف لغة الناس يجب أف تکوف لغة الشاار .و ليس المقيود مغة الناس
تمک المغة المتداولة في الحياة اليومية؛ إنما المقيود استخداـ تمک المغة التي تعمؿ امی
است داؿ التعا ير و الملردات القديمة تعا ير و ملردات جديدة مستمدة مف يميـ التجر ة

 ...مف حياة الشعب.

«وال د مف اإلشارة إلی أف قييدة الومضة التستخدـ المغة معناىا القاموسي
التعييني ،إنيا کتا ة تری في المغة شلافيتيا و توايميتيا القائمة امی تبويکتيا ،لذا فيي
تع ير شکمي تغمب اميو المعاناة و التمرد و الرفض ،تستمد منا عيا مف قوة اليبس و
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الحاجة إلی التع ير الذاتي المغة الذاتية .و يارت وظيلة المغة أف تساير تجر ة الشاار
کؿ ما فييا مف الغنی و التواتر و التناقض و الحساسية» ( .دور.)2002 ،
ادلفاجأج

إف الومضو الشعرية االـ خيالي مركب امی نحو خاص ،ييدؼ إلی تحقيؽ ذات
ّ
الشاار في تكويف موضواي قائـ ذاتو و يذا تكوف الومضة تغيي ًالار في نظاـ التع ير اف

األشياء ،يقوؿ أدونيس:
َب َك ِت الماذنة
حين جاء اللريب – اشتراىا
و بنی فوقيا مدخنة

إيحاء المئذنة في تجر ة القارئ عيد اف ال كاء ،قد يكوف السكينة ،األمف ،السکـ،
الجکؿ ،السکـ ،الخشوع هلل ،لكنو ليس ال كاء!! ثـ يبتي الغريب ليشتري ما الي اع و ي ني
فوقيا ما يناقض رموزىا جميعاًال .الملاجبة ارزة في ىذه القطعة التي ذكرىا المنايرة مف
ديواف زياد العناني:

الس َّكري ،بتَروا قدمييا
أمي ّ
دوخيا ُ
ّ
أمي،ماذا ع ّني
ّ

كيف أبحث عن جنة تحت األقدام !! ( )170/2002
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اننتائج:

 -1الومضة إحدی ضر ات الشعر الحديث و ىي القييدة القييرة المرّكزة الغنية
اإليماء و الرمز و اإلنسياب و التدفّؽ .و ىي ا ارة اف دفقة شعورية سريعة

حاليا؛
تتناسب مع تسارع األشياء المذىؿ في ىذه الحق ة الزمنية التي تحايرنا
ًال

ّإنيا إش و رقية شعرية يار ليا أنيار و أاکـ ،و تتميز الكثافة و التركيز
إف الشاار يقوؿ وساطتيا أشياء كثيرة ،ع ارات موجزة .ارؼ ىذا النوع مف
حيث ّ
الشعر في الس عينات مف القرف العشريف.

 -2مف اوامؿ نشبة الومضة ىي:التحوالت اللنية و اللكرية ،و الحاجة إلی التع ير
اف روح العير و ىو اير السراة و االختيار.
از الديف المنايرة و كاف لو قيب الس ؽ و عده ،أحمد مطر،
روادىا ّ
 -3و مف ّ
مظ ّلر النواب ،نزار قّاني ،سيؼ الرح ي ،و نادر ىدی ،و زياد العناني ،و...

أف قييدة الومضة متبثرة المؤثرات األورو ية و الشعر اليا اني
 -4راج يف ال احثيف ّ
غوي .ىذه الدراسة التنكر ىذا
الذي يقوـ امی التركيز و التكثيؼ و االقتياد المّ ّ
أف الومضة محاكاة حتة لآلخر ؿ تعتقد ّأنيا و إف تبثرت
التبثير و التذىب إلی ّ
مؤثرات في األدب األورو ي ولکف ليست نسخة مف الشعر اليا اني أو اإلنجميزي

ؿ ىي إحياء أو إاادة يياوة لما نعرفو في الشعر العر ي القديـ مف المقطعات و

امتزجت فييا الخيائص التراثية و العالمية .

 -5أىـ ميزات الومضة ىي:الخياؿ المتوقد ،الحساسية المرىلة ،اال تعاد اف الحشو و
تميز اليورة ،القدرة امی التبثير في المتمقي،
الزيادات ،االتياؼ انتقائية الملظ و ّ
السيطرة امی توجيو انت اه المستمع ،الملاجبة ،الوحدة العضوية و التركيز امی
جدا.
الجمؿ القييرة المكثلة ًال
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The poetic experience and its features
Dr.Hussein kiyaani
Dr. soyid fadhulah meer qadiri

Abstract
The poetic experience is a moment ;an event , or a passing poetic feeling
that passes through the mind and in turn formed by the poet in draconic
expression this isa means of poetic innovation , or it is a type of modernism
that thies to cope with the modern ago . it expresses the poet's feelings and
pains .
In addition ; this observes the economy of the modern age . this trend was
in vogue during the 1970 ' eventually it became special poetic from . the
change in the frome of mind .
The astitic change the needs of the new life ' and the outside (foreign)
influences ore the factors that played a significant role in the emergence of this
poetic experience .
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