
مدخل إلى قصيد ـ الومضة ـ في تونس

سسوف عبيد 

ورد في لسان العرب قولهم أومض أي لمع
وأومض له بعينه أومأ 

يي يا رسول اللهوفي الحديث ورد ـ  تت إل يل أومض ه

ييةّ من أومض البرق وومض . وأومضت المرأة  يي إشارة خف يل أشرت إل أي ه
أي سارقت النظر

تذلي في الغزل  هه قال الشاعر ساعدة ال
ضض تم تو ضن  تع مما  تل قق  ضر تب ضل قض ا قمي تو قل  ضث قم عع *  قص تنا تيا  تنا مث رر ال هغ ضن  تع هك  تح ضض تت

ييةّ   يذر بني أم هيح ييار  وقال نصر بن س
هم قضرا هه  تن ل هك أن يكو هيوش تجمر * و تض  قد ومي يرما تت ال أرى تح

هعمق  يشعر هي القطعةّ منه في إيجاز و تومضةّ من ال ين ال وأقول إ
قاقتصاد في المبنى ووفرة في المعنى فهي 

 
هاجس العشرين القرن من الخير الثلث منذ الومضةّ قصيد وقد أضحى

يشعراء من العديد والحبيب القرمادي صالح الشعراء ولعل تونس في ال
يم عزوز الجملي والطاهر الزناد هذا رواد من اعتبارهم يمكن الهمامي ث

يونةّ في الجديد الشكل . العربيةّ الشعريةّ المد

الذي الهكواتي اللبان سالم ذكر من مناص ل بعدهم اللحاقين الشعراء ومن
فيه وله الياباني الهايكاي تقنيات على معتمدا الشعري النوع هذا في كتب

يمةّ وقد أدرجنا بحثها في كتابنا ـ كبيرة المدونتهرأي بالضافةّ إلى  والمه
2008حاركات الشعر الجديد بتونس ـ الصادر سنةّ 
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 العشريةّ الثانيةّ من القرن الحاديفي ظهر الذي الجديد الجيل أن شك ول
من الحديث الشكل هذا كتابةّ في سابقيه إنجازات من قاستفاد قدوالعشرين 
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الجوانب وتناول والمباغتةّ اليجاز على خاصةّ يعتمد الذي الشعريةّ الكتابةّ
أو العامةّ الحياة مواضيع في وخفيةّ مختلفةّ زوايا من الدقيقةّ  والبسيطةّ

يشجون الطبيعةّ إلى يحتاج الجديد الشعري المنجز هذا أن شك ول الذاتيةّ وال
يونةّ من كبيرا جزءا يمثل أمسى حايث عديدة جوانب من تناول الشعريةّ المد

الحديثةّ

تهم والتركيز والمباغتةّ  اليجاز  يعتمد الذي القصيدفهذا  جانب في همستل
قصائد نصوص وخاصةّ من العالميةّ الداب سماته من تعريب من كبير

ضي ضيكا مي البيت أن غير اليابانيةّ الها قاستقلليته العربي الشعر يمكن القديم في 
الشعر من الجديد النوع لهذا العديدة المراجع بين من أيضا هو يكون أن

ومضةّ ـ ـ مثل مختلفةّ تسميات ضمن ظهرت قد القصائد هذه كانت وسواء
في نوعيةّ جديدة إضافةّ هتمثل فإنها غيرها أو ـ برقيةّ ـ توقيعةّ ـ لمحةّ ـ هيكةّ

هدر لذلك العربي الشعر مسيرة يرصد لها ننبري أن بنا يج نقف أن عسى بال
والمباني المعاني في وصفاتها خصائصها بعض على

رربة برقيات  ـ 1ـ    ـ للشاعر الحبيب المرموش مه

يربةّ برقيات ـ ضمن وردت شعريا نصا ثلثين من مجموعةّ هي ـ مه
الجسر دار عن الصادرة المرموش الحبيب للديب الشعريةّ المجموعةّ

هب المرموش  والحبيب 2013 سنةّ الصغير يونةّ صاحا الكتابةّ في متنوعةّ مد
مساهاماته إلى إضافةّ والشعر والروايةّ القصيرة القصةّ في نشر فقد

يما الصحافةّ في الخرى ينظم النثر أساليب في تضلعه يؤكد م يما وال يجعل م
أدبيةّ مصداقيةّ ذا عمل النص هذا من

يربةّ برقيات الواردة الثلثين الشعريةّ للنصوص الشامل العنوان هو ـ همه
تنه والكلمةّ ـ سينيوريتا ـ الشعريةّ المجموعةّ ضمن كذلك وارد والعنوان ضم
يسمك من نوعا تعني من الكبيرة السماك بتنظيف يقوم الذي الصغير ال

المرموش الحبيب لدى الشعر لعل المعنى وبهذا به العالقةّ أو فيه الزوائد
وتطهيرهةّ بالوجدان العالقةّ الدران إزالةّ على يعمل إنما

يلمح السرعةّ بمعنى ـ توحاي برقيات ـ و يفي مع البعيد المدى وبلوغ وال التخ
قلقتضاب اليجاز أسلوب  وفي الرمز البرقيةّ تعتمد وقد أيضا المعنى في وا

اخرى ناحايةّ من والتشفير

يربةّ ـ كونها أما يرضت وقد خاصا إيضاحاا تتطلب فالمسألةّ ـ همه هةّ تع يدم المق
يبان سالم كتب حايث المسألةّ لهذه يق قائل: هنا الهكواتي الل هح طرح تي

؟ تسريبها لداعي الوما ؟ أين إلى ؟ متى ؟ أين من مهربةّ ؟ السؤال
ةةّ يكتسي ما محتواها في هل ؟وتهريبها ةةّ صبغ عت منها تجعل قاستعجالي أو برقيا

ةةّ ةةّ صبغ يرر سري تبها هتب النشاء آليات من همهربةّ هي ضم أ؟ ما رقابةّ من تهري



هر عليها درج التي ؟ الشاع

ةةّ إنها ةةّ أسئل هة ووحادها دقيق هةّ القراء الغليل هيشفي بما بالجابةّ كفيلةّ العميق
الجابةّ من بالقليل او

همخابراتي الهاجس نستبعد إننا نقول الن ومن البرقيات هذه في والمني ال
ةة العنوان هذا مثل نقرأ ان بنا فجدير تف تمحضةّ إبداعيةّ قراء على فيه لنق

قة والغرابةّ التشويق همكونات النصوص سياقات عن والخروج والمفاجأ
يمنتها التي الخرى الشعريةّ هةّ تتض الشعريةّ المجموع

يقف أن  إذن لبأس البرقيات هذه في الواردة العناوين سمات عند نتو
ـ فراشةّ ـ عادة ـ اكتشاف ـ ولدة ـ عزاء ـ لقاء ـ سكران ـ وهي الشعريةّ

رجاء ـ تحول ـ يقظةّ ـ نون ـ قبلةّ ـ حانين ـ حالم ـ ذكرى ـ عناء ـ قطاف
ـ احاتراق ـ لوعةّ ـ ألفةّ ـ عبث ـ وحايدة ـ زهور ـ نزوة ـ نسيان ـ حايرة

أمنيةّ ـ عنوسةّ ـ ذكريات ـ سقوط

ةت العناوين فجميع   ةة كلما أسماء  صيغةّ في وهي تعريف وبدون مفرد
تق تفيد أنها بحيث غلبها أفي للمصدر تم  الطل يبر وهي والتجريد والتعمي هتع

وحالم و وعناء ونسيان سكران ـ مثل في أكثرها والوجدان الحال عن
وغيرها وأمنيةّ ورجاء وتحول  

؟ العنوان يمثل ماذا

هة مبتدأ يكون أحايانا ـ سكران ـ قصيدة مثل الخبر بمثابةّ كلها والقصيد

بالجدران ويصطدم يمشي كان

ساخرا فقال مسكه حااولت

الظلم انا طريقيجيدا اعرف

ـ قصيدة مثل تماما وعكسه القصيده لمضمون مضادا العنوان يكون أحايانا 
ـ لقاء

هت عندما موعدها عن متأخرا وصل

الممتلئ النقهى أيها جدا آسف له قلت

بغيابها

ـ عزاء ـ وكقصيدة

السوداء القهوة وحادها

فرحاتي تترشف ظلت  

قطرة قطرة

يقا العنوان يكون وقد ـ ولدة ـ قصيدة مثل القصيدة في كلمةّ من همشت

تذكرت رأيتك عندما



شيء شيء...كل كل

ميلدي تاريخ إل

ـ قطاف ـ قصيدة ومثل 

روحاي وردة قطفت التي أنت

الدامي شوكها وتركت

جروحاي في ينبت

ـ يقظةّ وـ  ـ نون وـ ـ قبلةّ ـ و ـ عناء ـ قصيدة في وكذلك  

ـ سقوط ـ قصيدة مثل القصيدة معنى من مستنبطا العنوان يكون وقد

الرصيف على المرميةّ الخريف رقةّ

الريح تمهل ولم نهايتها تختر لم

للعتذار لحظةّ

ـ رجاء ـ قصيدة في وكذلك

رب ضب تر لي ته

يتب من أثاث هير  

قلبي

هن ويكون تس أحايانا العنوا هة عليه هتبنى الذي السا هر وهو القصيد الذي المدا
ـ هعنوسةّ ـ كقصيدة عليه تدور

هت تعبت تعب

قلبي على يدلني من

الصدئةّ مفاتيحه أمنحه

ـ عناء ـ قصيدة و

وانا هحار طائر أنت

خرساء زهرة

والضياء الظلمةّ من أعاني

هت القصائد هذه في فالعناوين عت ذا حااجةّ في حايانا أوتبدو أحايانا واضحةّ دلل
يي التفاعل على للوقوف دقيق بحث إلى وهي القصيدة تمتن وبين بينها الخف

ةةّ هتؤدى حاال كل على جزءا العنوان يصبح بحيث القصيدة إلى واضحةّ إضاف
تةّ يكون قد بل منها همهما تح الكلم أحايانا المفتا

هحروف قلشكل هطر ولتوزيع ال ةر الورقةّ على الس القراءة على واضح أث
عت شحنه أو وتكثيفه المعنى وتسليط يوعةّ بإضافا ةةّ القارئ لدى متن إلى إضاف



هنقط يسطور على ال قلستفهام علمات من وغيرها ال يجب ا تمطاط والتع وال
قانتهاء إبراز من هتضفيه بما وغيرها والفواصل قاستئناف و إلى ووصل وفصل و

يف اليحاءات من ذلك غير تحوا وال

يسياق هذه في والملحاظات القصيدة هذه أو الثلثين القصائد حاول ال
يوجات أو الفقرات المتعددة هةّ بينها من كثيرة ملحاظات هي التم تم الثلثيةّ قس
قث وكل  أسطر ثلثةّ في وردت قصيدة كل  فالواضحةّ تد ثل صفحةّ في قصائ

يما يتباع في القصديةّ يؤكد م ينسق هذا قا ال

إذا همعينةّ قراءة إلى هيفضي السطر هذه نمط على الكلمات تشكيل إن
هجمل بين والفصل الوصل في بنسق التزمنا نحن قد مثل ـ عناء ـ فقصيدة ال

النحو هذا على وردت

.. ير طائر أنت وأنا حا

.. خرساء زهرة

... والضياء الظلمةّ من أعاني

تت ـ نقرأ هل قت ـ أو ـ أن ـ أن

تر نقرأ وهل ؟ عنه  منفصل أو الثاني بالسطر موصول باعتباره الول السط

هر يمكن وهل يسطر قاعتبا قافتراضي معنى لالنقطتين بتضمين جملتين الول ال  

يرضّ ولقد هض تع الوقف مواضع بعض أهميةّ إلى للقرآن المفسرين بع
يينوا اليات في والوصل والفصل كل عند المعاني في الواضح الفرق وب

لول تفسيره عند عاشور بن الطاهر محمد الشيخ ذلك عرضّ كما قراءة
البقرة سورة  

عٍ ةةّ يكتسي الورقةّ على النص تشكيل إن يي المعنى على هتضفي ربما أهم
ةةّ إضافات همستحسن من لذلك همهم هه أن ال تي ةةّ هنول إلى بالضافةّ دقيقةّ أهمي
المعنى لبلغ  القل على الحروف أو الكلمات لبعض الشكل ضرورة

بعينه المقصود

حاال فيها بقصيدة تبدأ القصائد هذه ن أأخرى جهةّ من نلحاظ ن ألنا ويتسنى
ـ الولى القصيدة في يقول حايث أيضا الظلم فيها بقصيدة وتنتهي الظلم

ـ سكران  
كان يمشي ويصطدم بالجدران

حااولت مسكه فقال ساخرا:

أعرف طريقي جيدا انا الظلم...

 ومن ضمن كلماتها ـ الليل ـ الذيـ أمنيةّ ـ بعنوان فهي الخيرة القصيدة أما
يوحاي

يقولبالظلم حايث   



التي الناعمةّ الوسادة تتمنى

صدرها على ليلةّ كل رأسي أضع

بها أحاس أن

آخر في أيضا ونجده الكلمةّ بصريح الولى القصيدة في نجده فالظلم
ممنا قصيدة الظلم بها هيوحاي أن هيمكن التي البعاد فما ـ ليلةّ ـ كلمةّ في همض

تةّ أن العلم مع ؟ القصيدتين في قتها الظلم كلم همرادفا ةةّ و بعض في مبثوث
هروم الملحاظةّ هذه مثل نلحاظ حاين الخرى...إننا القصائد يمس أن ن نتل
ترتيب في مدروسةّ هندسةّ توجد وهل القصائد مختلف بين الرابط الخيط

قلفتتاح في الولى القصيدة بين العلقةّ وما ؟ مثل القصائد القصيدة وبين ا
؟ الختام في الخيرة

يبعوبوسعنا أيضا ان  القصائد مثل المتتاليةّ القصائد بعض بين دقيقا خيطا نتت
هةّ بينها تبدو التي الولى الربع إلى هيفضي وبعضها وتواصل قاسترسال علق

والتاسعةّ والثامنةّ السابعةّ القصائد بين المر بعض... وكذلك

عت القصائد هذه نعتبر أن هيمكن فهل تل و أفقرا ؟ واحادة قصيدة ضمن  مفاص

الشعر في جديد درب على سار قد النصوص هذه في مرموش الحبيب
يلمح على يعتمد   واقتناص الحالةّ النفسيةّ أوالمشهد اووالتركيز واليجاز ال

المناسبةّ وبهذه المواضيع الصغيرة او اللقطات الهامشيةّ يجعل منها
هعمق فتستحيل  تجن و هفث فيها من ش في نوعيةّ إضافةّمناسبات كبيرة بما ين

هدو العربي الشعرمسيرة  النوع هذا لعالغاوين من أضحى قد الشاعر ن  أويب
ينسج من الطريف عن في  منواله على فنشر ال عد له ديوا ـ بعنوان جدي
هقني يرحايل يشتا يربةّ   رسائل ـ عنوان تحت أخرى هنصوصا ـ ال ولعل ـ مه
قت يصل يربةّ البرقيات ـ هذه وبين بينها وثيقةّ تلوح ال همه هدو مثلما ـ ال من  تب

القديم الشعري البيت صدى من القافيةّ ذاكرة في  واضحةّ أخرى ناحايةّ
ـ قطاف ـ بعنوان وهي البرقيات إحادى في كقوله

روحاي وردة قطفت التي أنت 

الدامي شوكها وتركت

جروحاي في ينبت

همنفتحا طليقا همنثال ينساب الشعر يترك المرموش الحبيب أن غير  على و
ـ ولدة ـ برقيةّ في قوله مثل قاحاتمال لكل وقابل الخيال  

تذكرت رأيتك عندما

شيء شيء...كل كل

تخ إل ميلدي تاري

التاريخ بدء أصبح وبينها بينه اللقاء فكأن !



ييكْات ـ  الشاعرة سيرين بن حميدة2ـ  هه  ـ  

ومن القلم الشابةّ الجديدة أيضا نتوقف عند قلم الشاعرة سيرين بن 
قانخرطت في ال الطريف الشكل هذا منوال على نسجحاميدة التي يبدو أنها 

الجديد والذي أدرجته بوضوح ضمن شعر الهايكاي ذي الشعر من والظريف
ضيكتها في قولها مثل المرجع الياباني ته

 حابيبان ـ الولى الهيكةّ
ةر خجول بد

يي عناق حاميم
يسماء البحر وال

عن تعبيرا منها جعلت والسماء والبحر البدر هي ثلثةّ عناصر ذات لوحاةّ هي
يرفعةّ البدر خلل من والجمال البهجةّ بمعاني فأوحات حابيبين عناق وبال

الغرضّ فأصابت البحر خلل من والمدى وبالعمق السماء خلل من والصفاء
حاينئذ يمكن فكان زائدة ـ خجول ـ كلمةّ أرى لذلك معدودات بكلمات

قلستغناء أخرى . بصورة الخجل عن بالتعبير أو عنها ا

لقاء ـ الثانيةّ الهيكةّ

قاعشوشبت ذاكرتي
يتحت قلبي أزهار تف

بعيد. من لمحتك

قلسميةّ الجملةّ قلسميةّ والجملةّ الولى ا فعليةّ جملةّ تلتهما وقد الثانيةّ ا
الباهرة. الومضةّ وحاققت واضحةّ معنويةّ شحنةّ أضاف أسلوب

 ـ الثالثةّ الهيكةّ

قاحالةّ صحراء
زلل ماء سراب
بدونك! حاياتي

فالصحراء الزوائد من الكثير فيها وأرى عنوان دون من أسطر ثلثةّ هي
جنس من فالكلمات زلل والماء الماء خيال من والسراب بطبيعتها قاحالةّ
هيكةّ. ول هيكةّ فهي بعضها
الرابعةّ الهيكةّ

تك خلسةّ ... لمحت
الماء... ثنايا بين من

هت يبك. بنزلةّ هأصب حا

يسطر إلى نقط ثلثةّ ! إضافةّ أدري ل إلى يضيف ماذا والثاني الول ال



تكون ل كي عامةّ التنقيط مسألةّ في التصرف حاسن يجب لذلك المعنى
ضهلل تب ين خاصةّ تس رأت إذ والطرافةّ الحبكةّ من كبير قدر على الهيكةّ وأ
أبعد إلى نجحت وقد جارفا مباغتا حابا حابه في فوقعت الماء في الطيف
يول ـ حابك بنزلةّ أصبت ـ قولها في الحدود الشعر في جديد تعبير لنه أ
من ـ البرد نزلةّ ـ لن وثالثا اليومي الواقع من مستنبط لنه وثانيا العربي
وإل مباشرة وجهه تر لم أنها لها فمرحاى صورته فيه رأت الذي الماء مجال
بن المعتمد الشاعر بلقاء تذكرني الهيكةّ أكثر,,, وهذه هو بما أصيبت كانت
وتذكرني عمار ابن الشاعر مع نزهةّ في كان بينما النهر عند بفتاة عباد

 قوله في الجهم قابن علي بالشاعر
أدري ول أري حايث من الهوى * جلبن والجسر الرصافةّ بين المها عيون

عربيةّ؟ هيكةّ البيت هذا يكون أن يمكن أل

الخامسةّ الهيكةّ

يل يوم، ك
يجل نسيانك هأؤُ

.. الغد إلى

ققاستحضار التذكر غرضّ في القول جديد من هذه يبةّ و زاخر غرضّ وهو الحا
تناول في الهيكةّ هذه أفلحت وقد وحاديثا قديما الشعرالعرب أغلب لدى

تأجيل على فركزت المعادلةّ قلبت بأن وذلك مبتكر بأسلوب المعنى
التذكر. لتأكيد النسيان

السادسةّ الهيكةّ

يي وحامار ضبع وحاش
يوم ذات قاحاتفل

يي! العرس في النتخاب

يشعر في الهيكةّ هذه تندرج تهكميةّ نبرة في ولكن السياسي المقصد ذي ال
المواليةّ الهيكةّ مثل واضحةّ نقديةّ

يطريق في يم، ال العا
ةبا قاحاتضن ... كتا
تن هسج يثقافي! بتهمةّ: البغاء ف ال

يبر هيكةّ إنها الكتاب حامل جعلت بصورة السائد الثقافي الجدب عن تع
يقدة حاالةّ وصفت فبالبساطةّ القانون عليها يعاقب جريمةّ المجتمع. في مع

لسعةّ ـ الثامنةّ الهيكةّ

حاارقةّ قبلةّ
يد يرد خ متو

هاربةّ. بعوضةّ

يمةّ يقي مخاتلةّ ث الخير السطر عند ولكنه قبلةّ أنها الظن به يذهب الذي للمنل



وهذه بعوضةّ لسعةّ أنها الوان فوات بعد ليدرك البساط تحته من هيسحب
يكر الهيكةّ يشار بقصيدة تذ ويختمها مغامراته إحادى فيها يصف التي هبرد بن ب
بقوله
يقةّ لهم قولي يق في كان * إن ظفر لها تب  ظفر ماله الب

يلقةّ الهيكةّ المع

حاادثةّ تصف حاميدة بن سيرين كتبتها المتواليةّ الهيكات من مجموعةّ هي
على فيه قاعتمدت وطريف جديد أسلوب لعمري وهي ديانا الميرة مصرع

فتمكنت متلحاقةّ هيكات خلل من لقطةّ لقطةّ الحدث ذلك مراحال إبراز
الحدث تصور الصل في كانت التي الهيكةّ أسلوب تطوير من كبير حاد إلى
الهيكات من لتجعل دقته في المشهد او خفاياها في الحالةّ أو تفصيله في

حادث عن للتعبير ـ الجاهليةّ المعلقةّ مراحال مثل تماما ـ مترابطةّ سلسلةّ
يعب تو متش تجلل...أ ةزا الشعر ليس و بين وتواصل والمكان للزمان تجاو

الثقافات...!
 ماتت ... الميرة كش

* باباراتزي
ةل هم. لي أسخ

ييارة قت س يل الوقوف م
قاتل وضوء شبح بها

ةةّ تقب  * مرا
ضينا عص ع ينا ... ق
هل... باسمةّ أميرة مع ترحا

عق يي. وعاش ثر

 * مضمار
ةق هادئةّ طري

ةةّ استنفرتها قارعةّ صرخ
يبت قاستغاثت عاصفةّ ... ه

* "فلش" 
ضمق في يليل هع ال

تر غشى البصا
هر ! الحقيقةّ قجها

ةث  * حااد
ينفق في يطويل، ال ال
ةح ... بـ المساك يحاول رو
الحياة! خيط

ةل  * رحاي
ييةّ. جنازة ملك



يبكيان، أميران
قب. تحت كنزهما يترا ال

قاستوعبت خصائص قصيدة ـ الهيكةّ ـ ين الشاعرة سيرين بن حاميدة قد  إ
ومضت نحو التجديد فيها.

سسونيا عبد اللطيفـأطير  واحد بجناح ـ 3ـ     للشاعرة 

للنشر التحاد عن دار الصادر ديوانها في اللطيف عبد سونيا الشاعرة
من الجديد الشكل هذا في محالةّ ل - يندرج أطير واحاد - بجناح بعنوان
مجموعتها ضمن نصوصه من قليل عددا نشرت لئن وهي الحديث الشعر
جعلتها قد الثانيةّ المجموعةّ هذه في أنها - إل استثنائيةّ - امرأة الولى
بغورة محمد الجزائري الناقد وقف وقد الومضةّ شعر ضمن وكمالها بتمامها

من الومضات هذه خصائص بعض على خليل هاشم الردني والناقد الصديق
ضين المقدمتين خلل يوه مرحالةّ تجاوزت قد أنها يؤكد مما الشاعرة بمسيرة من

يد الدب مسألةّ لتأخذ الهوايةّ يشرة والضافةّ المواصلةّ على وعزم بج ومب
- المزاد في - حاب ومضةّ في تقول حايث الناس بين والوئام المحبةّ بقيم
55ص

المزاد في الحب يباع لو

بالحاساس الحاساس يباع لو

حاد دون منه لقتنيت

الناس لكل

ين صعب لها يبدو الصافي النساني الحلم وهذا الجميل الطموح هذا وكأ
عبرت حايث النتظار من لها مناص فل طويل زمن إلى يحتاج أو المنال
73- ص - انتظار بعنوان أخرى ومضةّ في الكهف أهل برمز

الكهف أهل

انتظاري في

وأنا

بعد أبعث لم

رمادي من

هذه في قانتظارها طول للتعبير عن حااملةّ الكهف أهل قصةّ جعلت وقد
يمنت وقد الومضةّ ةةّ أيضا القرآن من ض تقول -حايث - الجسد هي أخرى ومض

89ص
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جيدها في

مسد من حابل

.....

لهب أبو النار أضرم

......

الجسد ذلك في

مسألةّ وهي أل أهميةّ وذات دقيقةّ مسألةّ إلى الشارة من بأس ل وهنا
هي الومضةّ هذه في النقط فإن الشعري النص في وتوزيعها النقط وضع

. معانيها يفك أن القارئ على كلمات أو أخرى حاروف

وإنما فحسب القديمةّ النصوص من التضمين على تعتمد لم والشاعرة
يي للكلم أيضا تضمينها نلحاظ الشعبيةّ المثلةّ بعض من فيه بما اليوم

10- حاماقةّ - ص ومضةّ في كقولها التونسيةّ

زغردوا

أذنها في

منديل عقدت

خنصرها في

يشاعرة أن يؤكد ذلك ما مختلف من قاستقادت قد المجموعةّ هذه في ال
قمها النصوص قها قدي قحها وحاديث ييها فصي أبعادها في البساطةّ منتهجةّ وشعب
يظفت قد بل والبديعةّ الممتعةّ دللته في الممتنع والسهل العميقةّ بعض و

يدم قافتتاحايات وجعلتها العالم أنحاء مختلف من لدباء المقولت أجنحةّ بها تق
قاعتيارها الديوان يديوان . فصول ب ال

يد قاعتياره الغلف حاول كلمةّ من لب مضامين على تفتح التي البواب أحاد ب
يديوان البيض على قائمةّ القماطي محمد والشاعر للفنان لوحاةّ والغلف ال
حامراء أجنحةّ ترفرف البياضّ وفي امرأة وملمح تبدو خللهما من والسود

توليس اللطيف عبد سونيا ومضات هتلخص قصيدة اللوحاةّ فكأن هو الرسم أ
...؟ واللوان بالشكال شعر أيضا...ولكنه الشعر

***

يما بعد أ

ين  وقفنا على بعض خصائصه لدى نماذج مختلفةّالذي الجديد الشعر هذا إ
يلمح اليجاز على يعتمدمن شعراء تونسيين لحاظنا أنه  والتركيز وال

يددة لذلك  جديدة تثري مختلفإضافةّ إبداعيةّ أعتبره واليحاءات المتع



ير مصطلح الشكال والنماط والمضامين في تاريخ الشعر العربي وسيستق
قاسم ـ ومضةّ ـ أو لمحةّ ـ أو يزمن سواء تحت  تسميةّ هذا النوع الجديد مع ال

ضي التراكم تشرط يم ذلك إل بعد  توقيعةّ ـ أو هيكةّ ـ أو غيرذلك ولكن لن يت
قلمتداد الزمني  ينوعي والتواصل وا يمي وال العربي الشعر ديوان فيالك

تشح وصدر إذاوخاصةّ  يكن اللغةّ حاذق عن مواهبةّ ر أدوات المن والتم
قاستيعاب الشعريةّ الساسيةّ والعالميةّ الخرى العربيةّ الشعريةّ المنجزات و

قلستفادة من الفنون الخرى مثل الرسم والمسرح والسينما وإل  يتى ا بل وحا
ةوا  وضربا من مخالفةّ السائد والمعروف ل غير…خاويا باتت الكتابات فيه لغ

يشعر يتطلب   أخرى ناحايةّ من ونلحاظ أخيرا أن هذا النوع الجديد من ال
قلطلع من كبير قدر على قارئا قلجتهاد ا والمواكبةّ وعلى ذائقةّ تستوعب ا

والتجديد...
ينه ةعا! القارئ يكتبه شعر إ هشعا ةة أو  هبهر ةةّ وينتهي  أيضا..حايث يبدأ ومض

هسوف عبيد ـ تونس  *
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