
هيكات على ملظحظات
عبيد سسفوف

السنفوات مدى على منتشرة الياباني المرجع ذات الهايكفو قصائد أضحت
ثم الفورقية النشريات من كثير في الظهفور في بدأت التي وهي اليخيرة

ييات أوائل منذ اللكترونية كتابها من البعض سعى ولئن العشرين القرن سبعين
للستفادة غغتة اليجاز في المتمثلة السلفوبية يخصائصها من ل والبساطة والمبا

ست وقد تقريبا الشكلي منفوالها نفس على نسج اليخر البعض فإن أيخيرا قرأ
منها البعض عند ففوقفت ـ حميدة بن سيرين ـ للديبة القصائد هذه من عددا
يما يشر م العربي الشعر مدونة إلى الجديد تضيف أن نرجفو واعدة بشاعرة يب

يفور الذي للطل ع بفضل يخاصة يتط العالم في اليخرى الداب على ا

 ظحبيبان ـ اللولى الهيكة
رر يخجفول بد

يي عناق حميم
يسماء البحر وال

عن تعبيرا منها جعلت والسماء والبحر البدر هي ثلثة عناصر ذات لفوحة هي
يرفعة البدر يخلل من والجمال البهجة بمعاني فأوحت حبيبين عناق وبال

الغرض فأصابت البحر يخلل من والمدى وبالعمق السماء يخلل من والصفاء
حينئذ يمكن فكان زائدة ـ يخجفول ـ كلمة أرى لذلك معدودات بكلمات

للستغناء أيخرى بصفورة الخجل عن بالتعبير أو عنها ا

لقاء ـ الثانية الهيكة

لاعشفوشبت ذاكرتي
يتحت قلبي أزهار تف

بعيد. من لمحتك

للسمية الجملة للسمية والجملة الولى ا فعلية جملة تلتهما وقد الثانية ا
الباهرة الفومضة وحققت واضحة معنفوية شحنة أضاف أسلفوب

 ـ الثالثة الهيكة

قاحلة صحراء
زلل ماء سراب
بدونك! حياتي

قاحلة فالصحراء الزوائد من الكثير فيها وأرى عنفوان دون من أسطر ثلثة هي
بعضها جنس من فالكلمات زلل والماء الماء يخيال من والسراب بطبيعتها

هيكة ول هيكة فهي
الرابعة الهيكة



غك يخلسة ... لمحت
الماء... ثنايا بين من

ست يبك. بنزلة سأصب ح

يسطر إلى نقط ثلثة ! إضافة أدري ل المعنى إلى يضيف ماذا والثاني الول ال
ههلل تكفون ل كي عامة التنقيط مسألة في التصرف حسن يجب لذلك غب يخاصة غس
ين الماء في الطيف رأت إذ والطرافة الحبكة من كبير قدر على الهيكة وأ

ـ قفولها في الحدود أبعد إلى نجحت وقد جارفا مباغتا حبا حبه في ففوقعت
يول ـ حبك بنزلة أصبت مستنبط لنه وثانيا العربي الشعر في جديد تعبير لنه أ

فيه رأت الذي الماء مجال من ـ البرد نزلة ـ لن وثالثا اليفومي الفواقع من
أكثر,,, هفو بما أصيبت كانت وإل مباشرة وجهه تر لم أنها لها فمرحى صفورته
كان بينما النهر عند بفتاة عباد بن المعتمد الشاعر بلقاء تذكرني الهيكة وهذه

 قفوله في الجهم لابن علي بالشاعر  وتذكرني عمار ابن الشاعر مع نزهة في
أدري ول أري حيث من الهفوى * جلبن والجسر الرصافة بين المها عيفون

عربية؟ هيكة البيت هذا يكفون أن يمكن أل

الخامسة الهيكة

يل يفوم، ك
يجل نسيانك سأجؤ

.. الغد إلى

للاستحضار التذكر غرض في القفول جديد من هذه يبة و لدى زايخر غرض وهفو الح
المعنى تناول في الهيكة هذه أفلحت وقد وحديثا قديما الشعرالعرب أغلب

لتأكيد النسيان تأجيل على فركزت المعادلة قلبت بأن وذلك مبتكر بأسلفوب
التذكر

السادسة الهيكة

يي وحمار ضبع وحش
يفوم ذات لاحتفل

يي! العرس في النتخاب

يشعر في الهيكة هذه تندرج تهكمية نبرة في ولكن السياسي المقصد ذي ال
المفوالية الهيكة مثل واضحة نقدية

يطريق في يم، ال العا
ببا لاحتضن ... كتا
غن سسج يثقافي بتهمة: البغاء ف !ال

يبر هيكة إنها جريمة الكتاب حمل جعلت بصفورة السائد الثقافي الجدب عن تع
يقدة حالة وصفت فبالبساطة القانفون عليها يعاقب المجتمع في مع

لسعة ـ الثامنة الهيكة

حارقة قبلة



يد يرد يخ متفو
هاربة. بعفوضة

يمة يقي مخاتلة ث اليخير السطر عند ولكنه قبلة أنها الظن به يذهب الذي للمنل
وهذه بعفوضة لسعة أنها الوان ففوات بعد ليدرك البساط تحته من سيسحب
يكر الهيكة يشار بقصيدة تذ ويختمها مغامراته إحدى فيها يصف التي سبرد بن ب
بقفوله
يقة لهم قفولي يق في كان * إن ظفر لها غب  ظفر ماله الب

للقة الهيكة المع

حادثة تصف حميدة بن سيرين كتبتها المتفوالية الهيكات من مجمفوعة هي
على فيه لاعتمدت وطريف جديد أسلفوب لعمري وهي ديانا الميرة مصر ع

إلى فتمكنت متلحقة هيكات يخلل من لقطة لقطة الحدث ذلك مراحل إبراز
في الحدث تصفور الصل في كانت التي الهيكة أسلفوب تطفوير من كبير حد

سلسلة الهيكات من لتجعل دقته في المشهد او يخفاياها في الحالة أو تفصيله
يعب حدث عن للتعبير ـ الجاهلية المعلقة مراحل مثل تماما ـ مترابطة متش

غو غجلل...أ بزا الشعر ليس و الثقافات...! بين وتفواصل والمكان للزمان تجاو

 ماتت ... الميرة كش

* باباراتزي

 
رل سم. لي أسخ

ييارة لت س يل الفوقفوف م
قاتل وضفوء شبح بها

رة غقب  * مرا

هينا صص ع ينا ... ق
سل... باسمة أميرة مع ترح

صق يي. وعاش ثر

 * مضمار

رق هادئة طري
رة استنفرتها قارعة صريخ
يبت لاستغاثت عاصفة ... ه



 

* "فل"ش" 

همق في يليل سع ال
غر غشى البصا
سر ! الحقيقة لجها

رث  * حاد

ينفق في يطفويل، ال ال
رح ... بـ المساك يحاول رو
الحياة! يخيط

رل  * رحي
يية. جنازة ملك

يبكيان، أميران
لب. تحت كنزهما يترا ال

يما بعد أ
ين غشح إذا العربي الشعر ديفوان في نفوعية إضافة أعتبره الجديد الشعر هذا إ غر
ااستيعاب الساسية الهيكفو أدوات من والتمكن اللغة حذق من المنجزات و

على قارئا أيخرى ناحية من ,ويتطلب يخاويا لغفوا أصبح إل و العربية الشعرية
للطل ع من كبير قدر ينه ا أيضا القارئ يكتبه شعر والمفواكبة...إ


