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 التكثيف الداليلاالقتصاد الّلغوي و  بني قصيدة اهلايكو

 اجلزائر - ابتنة –جامعة احلاج خلضر  -ابحثة دكتوراه :آمال بوحلمام

 اقتصاد الّلغة والّتكثيف الداليل:
 

تعتمد البنية اجلمالية لقصيدة اهلايكو على فتنة اللغة وحتوالهتا املثرية. وهذا يدلّنا إىل أّن               
"قصيدة اهلايكو العربية متتاز إبجيازها وومضاهتا اإلحيائية ،وسرعتها وتكثيفها وصورها االستثنائية اليت 

 .1تستثري الوجدان"
ما وجدت قصيدة ) اهلايكو( العربية لتكون تقليداً وما وجدت لتكون اصطناعاً، أو متّثالً شكلياً هلذا      

الوافد الّشعري اجلديد، فقد عرف الشعر العريب احلداثوي قصيدة الّلقطة وقصيدة الومضة أو القصيدة 
 الة واحدة يقوم عليها : "قصيدة الّدفقة  الّشعورية الواحدة، أو حالربقية السريعة اليت هي

واالقتصاد والتكثيف الداليل مسة جوهرية يف  .2الّنص، تتكّون من مفردات قليلة، وتّتسم ايالختزالية"  
قصائد اهلايكو ؛ هذه األخرية اليت جاءت لتكون حمايثة لواقعنا الّتقين املتمّرد بتقنيّاته التكنولوجّية املختلفة 

" وألّن واقع حال الشعر املعاصر هو واقع العمق بلحظة خاطفة، اليت حيكمها عصر السرعة، لتثري 
الرفض للقيود والتحرر منها للبحث عن بديل للقصيدة القدمية فإن جلوء  الكثري من الشعراء هلذا 
الّنمط إّّنا كان للّتعبري عن هذا الواقع وإن ملسنا تواجده  يف تراثنا العريب من خالل الّتوقيعات. غري 

قصيدة الوامضة املعاصرة راجع ملا هلا من أتثري نفسّي انبع من حماولة الّشاعر اكتناز أكثر أّن حال ال
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الدالالت ضمن إطار ضّيق وكلمات أقّل؛ إذ ميكنهم من حتميلها الدالالت املختلفة دون الّلجوء 
يت تربز من  من وسائل إظهار متّكن الشاعر وقدرته الّلغوية الثقافية ال -كذلك  -للّتصريح هبا؛ولعّلها

. ومن أجل هذا جاءت قصيدة اهلايكو من مقتضيات هذا العصر الّتقين الربقي  3كتابته هلذه القصيدة"
 املتسارع مبتغرياته التكنولوجية احلديثة ؛ 

 عصر الّتفجر الثّقايف الّتقين املعريف الواسع.

بذرة االستثارة اجلمالية، هذه البذرة اليت حمرضها األساس تالعب  على الشعرية العربّية  تعتمد       
؛ فالشعرية كسر لكل ماهو منطي يف الشكل اللغوي ورمت الدالالت؛  عبري،اعر ابلرؤى وكسر منطية التّ الشّ 

ما هو مألوف لصناعة رؤاي مغايرة وأسلوب تشكيلي غري معتاد على  ق أسلويب لكلّ ااخت  بذلك هيف
لغة اهلايكو املعىن البسيط واملعىن املاورائي البعيد، صحيح أن  ااعتمدهتاليت اكلة األسلوبية مثل هذه الش

ق اليت حتقّ  اجلمالّيةمن حيث الكثافة، والداللة، واالستثارة  لغة اهلايكو اعتمدت القصيدة املختزلة لغوايً؛
ل أحد املنابع يف بنية الرتكيب:" متثّ الصورة القائمة على املفارقة والتضاد  " فإنّ  وهلذااملتعة اجلمالية.

هذه املسافة االنزايحية  هي اليت ختلق االستثارة والتكثيف واملتعة يف .4مسافة التوتر؛" -الرئيسة للفجوة
 سق الشعري. النّ 

ليه من دالالت أييت من بالغة ما تشري إ العربّية الّتكثيف الداليل الذي تعتمد قصيدة اهلايكو        
ومبقدار براعة الشعر يف خلق االنزايح اجلمايل ترتقي الدالالت يف القصيدة وتزداد  مضاعفة ورؤى مثرية، 

ة نقطة راته اجلماليّ عري املتحول مجالياً يف قيمه ومؤشّ األسلوب الشّ  "لذلك يعّد   ساعها داللياً،بؤرة اتّ 
اعي، يف تفعيل النصوص الشعرية لتخليق  استثارهتا، ومكمن جاذبيتها الفنية؛ حول واحلراك اإلبدالتّ 

ا لقيمة البنية الرتكيبية عري ؛وإّنّ فه يف النسق الشّ فالقيمة اجلمالية ليست لالنزايح فقط الذي خلّ 
 

 .23املرجع السابق، ص  3
 .45يف الشعرية، بريوت، مؤسسة األحباث العربية، ص -1987أبو ديب كمال، 4
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  قارئ، وهبذا املعىن  أييت املتحول اجلمايل ليدهش ال قة،صية ككل يف خلق االستثارة اجلمالية اخلالّ النّ 
والصفة  وتر: بني الدال واملدلول،وتر: أو مسافة التّ ة، إبحداث فجوة التّ ه املعرفيّ ش مظانّ ويشوّ 

ومن هنا فالتكثيف الداليل الذي تثريه  .5له"سق الذي يشكّ هشة اجلمالية يف النّ واملوصوف، خللق الدّ 
اجلمل الّشعرية  أييت من قيمتها االنزايحية على املستوى الفين، ومهارة الّشاعر تعود ابلدرجة األوىل إىل 

 حنكته يف  خلق الصور اجلمالية، ومبقدار شعريّة الصورة يتحّقق عنصر  التكثيف الداليل،
اعر " الصورة هي الوسيط األساسي الذي يستكشف به الشّ فـ وهلذا عرية،للجمل الشّ  ءاإلحيا وبالغة 

ة بني معىن وصورة، أو جماز وحقيقة، أو ظام،وليس مثة ثنائيّ مها كما مينحها املعىن والنّ جتربته،ويتفهّ 
 هبا عن حاالت الميكن اعر األصيل يتوسل ابلصورة، ليعربّ رغبة يف إقناع منطقي وإمتاع شكلي؛ فالشّ 

وجيسدها  بدون الصورة؛ وهبذا الفهم التصبح الصورة شيئاً اثنوايً ميكن االستغناء عنه  مهاله أن يتفهّ 
غة العادية عن إدراكه، ز من احلقائق تعجز اللّ أو حذفه، وإّنا تصبح وسيلة حتمية إلدراك نوع متميّ 

 .6أو توصيله"
لشعري أبعلى قيمه اجلمالية هو إن الذي يعطي احلرارة اجلمالية أو اللذة اجلمالية يف تلقي  النص ا     

الفجوة : مسافة التوتر اليت خيلقها الشاعر بني  "كمال أبو ديب"عنصر املفاجأة الصادمة أو ما أمساها 
الدال واملدلول ؛ والشاعر املتميز هو الذي يرتقي ابلنسق الشعري من قيمة مجالية إىل أخرى عرب عنصر 

ين أن الكلمة يف  النسق الشعري متلك تنظميها اخلاص وبؤرة التكثيف ، وهلذا ترى الناقدة خلود ترمني
نكة ترتيبها يف النسق وفاعليتها يف التحفيز اجلملي أو التحريض اجلمايل، حإشعاعها اجلمايل اجلديد؛من 
 تقول الناقدة خلود ترمانيين:

لفاظ واملعاين األا هو يبتعث فينا الصورة من خالل وإّنّ  " الشاعر  اليضع الصورة أمامنا مباشرة؛
  7مة"املنظّ 

 
 قراءة يف مجالية اللغة يف ديوان العائد من بعيد ألمحد الشحات، -2019عصام، شرتح 5

 صفحة الدكتور على الفيس.

 
 .383، ص3الصورة  الفنية يف التاث النقدي والبالغي عند العرب، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط -1992عصفور جابر،6

 
   
 .25أوهاج احلداثة؛ دراسة يف القصيدة العربية احلديثة، منشورات احتاد الكتاب العرب،دمشق، ص -1993اليايف نعيم،  7
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 ،والثاين يف تلقيه اجلمايل ،ص األول يف إبداعهن خيلقان النّ امبا أن الشاعر والقارئ مها اللذ          
عن القارئ  هو فإن الذي حييي النص وحتليل مكوانته اإلبداعية يف ضوء عملية التلقي اجلمايل اخلالقة.

 التوقع يف اكتشاف ما يضمره النص. أفق سرأتويله وفك شفرياته من خالل كطريق 
 التكثيف الداليل من خالل مايلي:عتمدوا  والالفت أن شعراء قصائد اهلايكو ا

 االستثارة الصادمة:-
قصد ابالستثارة الصادمة : توليد أو ختليق عنصر املفاجأة والدهشة يف النص الشعري من خالل ي       

عملية اإلسناد؛وهذا ما فعلته قصيدة اهلايكو من حيث التكثيف واالقتصاد اللغوي؛ فالشعرية يف أوج 
يكو العريب تلقيها حياكة مجالية خالقة منتجة للمعاين والدالالت والرؤى،ومن يطلع على قصائد اهلا

السيما عند عذاب الركايب،وربيع األاتت ،ومعاشو قرور يدرك احلنكة اجلمالية يف خلق االستثارة الصادمة 
 :،كما يف قول عذاب الركايب

 "كتاُب املطر

 آخُر ما تفكرُ 

 الصحراءُ 

 .8يف قراءتِه !!"

قائمة على املفارقة والتضاد بني) تثريه من داللة مفاجئة  إن القارئ هلذه اهلكيدة يلحظ بالغة ما     
الصحراء( اليت تدل على العقم والتصحر واجلفاف، و)املطر( اليت تدل على قمة اخلصوبة واجلمال 

املطر وهو حلم اخلصوبة واجلمال والنضارة لكل  فالشاعر أراد أن يقول : إنّ  ضارة واالنتشاء،والنّ 
يهم الصحراء ألهنا جمدبة جافة تتحمل هذا الظمأ واجلفاف ؛ألن طبيعتها قابلة  املوجودات واخلالئق ال

 
 
  261اإليقاع اللغوي يف الشعر العريب احلديث، ص -2004ترمانيين خلود،  8
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للتحمل،وهكذا اإلنسان ينبغي أن يعيش واقعه فال يفكر بواقع آخر غري ممكن حتقيقه أو احللم بتحقيقه، 
 طر فعلى اإلنسان أن يعيش الواقع فال ينأى عنه إىل احللم الال متحقق.فكما الصحراء ال حتلم ابمل

اعتمادها املفاجأة اإلسنادية خللق املمانعة اجلمالية  وأبرز ما يثري  الصدمة اجلمالية يف هذه اهلكيدة 
 :الصادمة اليت توقظ الشعور وترفع درجة التلقي اجلمايل الفاعل كما يف قول عذاب الركايب:

 اً "ابتهاج

 بعيِد ميالدهِ 

 يوزُع الشتاءُ 

 جماانً 

 أثواَب الثلجِ 

 9واملطر!!"

االستثارة اجلمالية من خالل قوله االستهاليل:] ابتهاجًا بعيد  متّكن من حتقيق الشاعريبدو أّن      
، إذ يشبه الشتاء إبنسان فرح يوزع  إبيقاع األنسنة ه أراد أن خيلق متعة املكاشفة النصيةميالده [؛ وكأنّ 

هداايه على العابرين ،وهاهو الشتاء كإنسان فرح يوزع ألعابه الشتوية؛على املارين فرحًا وابتهاجًا بعيد 
 ميالده.

مثار االستثارة كامن يف  دة السابقة ألدرك أنّ يولو دقق القارئ يف مثار االستثارة اجلمالية يف اهلك    
ص الشتاء إبنسان فرح؛  يقاع األنسنة أبن شخّ إاليت حترك النسق الشعري وهي فاجئة الدهشة اجلمالية امل

 
 .17العصافري ليست من ساللة الريح،ص -2017الركايب عذايب،  9



 www.diae.events                                                                      مركز ضياء للمؤمترات واألحباث 

 

6 
  

يكو مبحاكاة مظاهر الطبيعية من الطبيعية الكالسيكية لقصيدة اوهذا األسلوب يف تفعيل قصائد اهل
يف  ا؛ وهذا ما سار عليه الركايب يف خلق استثارته  الصادمة يف النسق الشعري الذي تثريه، كماهلايكو
 قوله: 

 "حياوُل اخلريفُ 

 أن خيفي ما يثريهُ 

 من أشجان

 ويدس حتت

 كل ورقٍة تسقطُ 

 10حلماً!!"

إيقاع األنسنة هو العنصر البؤري الصادم يف قصائد اهلايكو عند عذاب الركايب، إذ خيتار  ميّثل         
اليت ختلق استثارهتا يف النسق التكييب الذي تدخله؛  األنسنة إيقاعًا متحواًل يف خلق الصور املؤنسنة

لتشويش الرؤية الشعرية، وخلق املمانعة اجلمالية الفاعلة اليت جتعل القول الشعري يف أوج التنامي واحلراك  
اجلمايل،وهنا،  أنسن الشاعر  اخلريف وجعله كإنسان يعرب عن مشاعره وأحالمه كيف تنهار وتتساقط  

أن حيقق ما يصبو إليه؛وهنا جيري الشاعر مقارنة أو مفارقة بني اخلريف الذي ميثل  حلمًا فحلمًا دون
اإلنسان يف حالة هرمه وكربه: كيف تتساقط أايمه ومتضي مصفرة حلمًا فحلماً؛ يتهاوى كأوراق اخلريف 

تلو الذابلة الصفراء اليت تتساقط دون معىن أو فائدة بعد رحيل سنوات العمر وتقصف األحالم حلمًا 
 آخر، كأوراق اخلريف املتساقطة على األرض.

 
 .18املصدر نفسه، ص  10
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صادم الذي خلق املمانعة  اجلمالية يف األنساق لتبني له أن هذه لولو دقق القارئ يف املثري اجلمايل ا
فاألسلوب  نعة مردها اعتماد إيقاع األنسنة الذي حيرك الرؤية الشعرية ،وحيقق مبتغاها اجلمايل.ااملم

يف قصائد اهلايكو عند الركايب اعتماد األنسنة إيقاعاً متحواًل يف خلق املمانعة اجلمالية  االستثاري الصادم
 اليت حتقق عنصر االستثارة اجلمالية. 

ومن الشعراء من ينوعون يف فواعل االستثارة اجلمالية يف قصائد اهلايكو لتحقيق عنصر االستثارة اجلمالية 
ز عنصر املفاجأة ابلدالالت الصادمة واملواقف املفارقة،واملؤثرات اليت ترب  "ربيع األاتت"، كما يف قصائد 

 :   هالبؤرية اخلالقة يف تنشيط الدالالت ،ورفع حرارة الفكرة الشعرية إيقاعاً ومجالية كما يف قول

 "املرأُة البعيدة

 ما زالت تصرخُ 

 . 11بداخلي"

العب ابملعاين من خالل التّ  الدهشةيف حتقيق  -يف قصائد األاتت  -مقومات االستثارة اجلماليةتربز 
هاهنا الشاعر يربز عنصر املفارقة بني ) املرأة البعيدة( و)  املفارقة،إلبراز امللمح اجلمايل لقصيدة اهلايكو؛

لعاطفة واإلحساس امللتهب؛ مازالت تصرخ يف داخلي(؛أي إن الشاعر يعيش حالة من الوجد الدافق يف ا
فاملرأة اليت حيبها وإن كانت بعيدة عنه، فهي تصرخ يف أعماقه،ومتنعه املنام شوقًا وتعلقًا هبا؛فهي وإن  
كانت بعيدة جسدًا حاضرة روحًا يف داخله تصرخ يف أعماقه وتقض مضجعه دون أن ينام؛وهذا دليل 

تدمة جبملة وحيدة تالعب يف داللتها ليخلق الشوق واللوعة. فالشاعر اختصر كل هذه املشاعر احمل
املؤشر الداليل ملفارق للمعتاد بني القرب والبعد،والذات واآلخر؛ ليخلق املمانعة اجلمالية وعنصر 

 االستثارة الدافقة ابملعاين املفاجئة املفارقة للمعتاد.
 

   . 24اتت ربيع، جنازات الدمى، ص األ11
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صر اجلاذبية واالستثارة اعتمد الشاعر ربيع األاتت تكرر يف العديد من قصائده اهلايكيدية ليحقق عن
اجلمالية يف قصائده اهلايكيدية املفارقة للمعاين والدالالت السطحية، وكذلك يعتمد أحياان املشاهد 

 املتصادمة املستثرية اليت ختلق املمانعة الصادمة اليت ترفع وترية اهلايكيدة مجالياً كما يف قوله:

 "امرأٌة عارية

 على العشبِ 

 خترُج رؤوسها

 .12السالحف"

لكل شاعر أسلوبه االستثاري الصادم يف تفعيل قصائد اهلايكو مبا حيقق املمانعة اجلمالية البليغة، وهاهنا 
اعتمد الشاعر عنصر املفارقة الصادمة يف القفلة النصية  للمقارنة بني مشهدين منفصلني،لكنهما 

الشعري؛ املشهد األول:)امرأة   متالمحان يف الداللة الصادمة لتحقيق عنصر املفاجأة واملتعة يف النسق
عارية على العشب(؛واملشهد الثاين:) خترج رؤوسها السالحف(، هذان املشهدان صادمان،وعنصر  
الصدمة يف املشهد الثاين:] خترج رؤوسها السالحف[، ولو قال : خيرجون رؤوسهم الرجال[ ملا حقق 

ملشهدين معاً؛وخلق عنصر املفاجأة اللذة واملتعة يف خلق ا ملشهد الصادم ،وهذا املسشهد حرك ا
املشهدية؛ وهذا األسلوب اعتمده ربيع األاتت يف الكثري من قصائد اهلايكو يف جتربته اليت غلب عليها 
العزف على املشاهد الصادمة أو املشاهد املفارقة للمشاهد املألوفة ليخلفق املشاهد املمانعة مجاليًا 

الكثري الكثري من قصائد اهلايكو يف شعر ربيع األاتت؛وهذا يدلنا  ابعتماد املفارقة املشهدية اليت فعلت
على أن لكل شاعر أسلوبه التحفيزي يف خلق املعاين املفارقة واملشاهد املفارقة لتحريك الشعرية وإبراز 

 خصوصية كل جتربة على حدة أبسلوهبا وحراكها الرؤيوي واجلمايل . 
 

 .27املصدر السابق، ص  12
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يكو ختتلف من شاعر إىل آخر، تبعًا حلساسيته  اة قصائد اهلوما ينبغي التأكيد عليه أن مظهر استثار 
" العمل األديب ليس  اجلمالية ومهارته يف  تشكيل اجلملة الشعرية واقتناص الرؤى جلمالية؛ ذلك أنّ 

يكشف بطريقة  يقف بنفسه، ويقدم الرؤية نفسها لكل قارئ يف كل زمان. ليس أثرًا ابقياً  موضوعاً 
املناجاة الذاتية جوهره السرمدي. وهو يشبه كثريًا التأليف األوكسرتي الذي يعزف دائمًا رنيناً 

 .13جديداً بني قرائه؛ وحيرر النص من مادة الكلمات، وأييت به إىل وجود معاصر"

ت الصادمة وخيلقون املفارقا واملالحظ أن بعض شعراء قصائد اهلايكو يتالعبون ابلرؤى والدالالت،
متوقعة على صعيد التخييل الشعري،وإيقاع الدالالت املفاجئة  انفتاحاً واستثارة صادمة جتعل القارئ  الالّ 

يف تردد وحرية دائمة يف أتويل مثل هذه االستثارات الصادمة،ومن أمثل هؤالء الشعراء نذكر  الشاعر 
ة واملمانعة اجلمالية أبسلوب الرؤية الصادمة معاشو قرور الذي خيلق عنصر االستثارة اجلمالية أو املفارق

اليت تكسر دائرة التوقع؛وختلق درجة من التوتر على صعيد القصيدة رغم اختزاهلا جبملة مقتصدة كما يف 
 قوله:  

 "دوريٌّ بدَل اخليط

 صائمة أمي تراهُ 

 .14من ثقِب اإلبرة"

األسلوب التصويري الصادم عالمة مفارقة لقصائد  اهلايكو عند معاشو قرور، إذ يعتمد أقصى       
يف قرارة  إىل التأويل العميق؛ ألن قصيدة اهلايكو درجات املفارقات الصادمة ليثري املتلقي ؛ ويدفعه قسراً 

 
 .14،ص1نظرية األدب يف القرن العشرين، تر: عيسى العاكوب، عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية،ط -1996نيوتن، 13

 
 .29هايكو اللقلق، ص -قرورمعاشو  14
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والدهشة اليت يولدها انبعة كنبؤرة حراك الصورة  15"مسطرة أسر املشهدية وترويض دهشتها":نفسه
،وقلقلة املشهد الشعري أوالرؤية الشعرية؛وهاهنا يصف حال أمه العجوز الذي بلغ منها العمر مابلغ من  
اهلرم والتلف، حىت ضعف بصرها وشح ،وما عادت قادرة على التمييز بني  اخليط والدوري، من شدة 

عليها ؛ فالشاعر ما أراد هبذه الصورة الصادمة) دوري بدل اخليط (إال   زوغان البصر وشحه،وأتثري الصوم
التأكيد على شح الرؤية عند أمه وضعف بصرها بتـأثري اهلرم واجلوع يف آن  معاً؛وقد جاء قوهلا غاية يف 

وما حل هلا  من تشويش للبصر وضعف الرؤية ؛وهذا ما يستشفه  حالة أمهوصف الداللة والعمق على 
من خالل االستثارة الصدمة)دوري بدل اخليط صائمة أمي تراه من ثقب اإلبرة( بتأثر اجلوع القارئ 

والصوم؛ومها جانبان مؤثران فيما حدث ألمه من خور للقوى وضعف يف اجلسد والبصر. وهذا األسلوب 
تربز التشكيلي الصادم الذي يعتمده معاشو قرور يكاد يكون عالمة فارقة يف تشكيل قصيدة اهلايكو  ل

 عنصر استثارهتا اجلمالية وجذب القارئ للتفاعل معها مجالياً.

وقد سبق أن أشران إىل أن قصيدة اهلايكو تفرض على مبدعها  وقارئها أسلوابً ما أو طريقة ما يتبعها كل 
شاعر كل حسب وعيه وخربته اجلمالية يف التشكيل، واملالحظ أن الشاعر معاشو قرور يبالغ يف خلق 

الصادمة ؛متبعاً أسلوب الفطنة والدهاء يف اختيار صوره الصادمة ومفارقاته املشهدية املؤثرة؛ كما مفارقاته 
 يف قوله: 

 "مبضٌع مثلومٌ 

 بزيت الزيتون يدهنه

 16بستاين املشفى"

 
 7هايكو القيقب، ص -معاشو قرور  15 

 
 .29هايكو اللقلق،،ص -معاشو قرور16 
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قبل البدء يف التحليل  النصي؛  .البد من  أتكيد ملحوظة مهمة يف قصائد اهلايكو عند معاشو قرور
وهي أن الشاعر يتبع أسلوب املعىن املباغت أو التشكيالت الصادمة يف القليل من اللفظ،. أي مقتصدة 

مجلة صغرية جدًا ال  -عنده–وبليغة جدا يف دالالهتا ورؤها وحمفزاهتا التشكيلية والداللية. فالقصيدة 
عي  الشاعر معاشو من  الداللة وعمق الرؤية،وهذا دليل و  تتجاوز بضع كلمات؛لكنها ختتزن طاقة عالية

" الميكنه أن يدرك بساطة اللحظة  يف اهلايكو، مامل خيتل يف قصائد اهلايكو قرور أن القارئ العادي
  .17لديه ميزان القبض على املعىن من أول قراءة. وأن عمق الفكرة حيتمل تعدد دالالت مفتوحة"

س حالة اجلهل اليت عليها البستاين؛ إذ يوازن بني مبضع إيقاع السخرية العميقة ليكرّ يعتمد الشاعر      
الطبيب وهو  معقم يف يديه،والبستاين وهو يزيته لريفع عنه التثلم والصدأ، فكل يعتمد طريقة ما ؛ األول 

فالشاعر عرب   طريقة الوعي واخلربة السليمة الصحيحة والثاين طريقة اجلهل وعدم الوعي بقيمة مالديه،
ابقتصاد لغوي قمة يف التعبري:)مبضع مثلوم بزيت الزيتون يدهنه( عن جهل البستاين،وعدم وعيه يف رفع 
الصدأ عن املبضع، ليتك مساحة الرؤية مفتوحة على آفاق المدركة يف التأويل. وهنا أييت دور الشاعر 

:" إن  رؤاي الشاعر املبدع يس ؛إذ يقولالرائي الذكي الذي يعرب عن مقصوده إبجياز على حد تعبري أدون
 .18القيم والقواعد وحسب أايً كانت؛وإّنا تتجاوزه. إهنا أغىن منها وأمشل وأمسى" التكمل

وتشعيب الدالالت،   ،من حيث كثافة الرؤاي ايكو يف قصائدهم تنويعًا مغايراً وقد نوع بعض شعراء اهل 
هو  هو ذايت مبا هو ذايت؛وما هو موضوعي مبا ج ماوالتالعب ابملشاهد الشعرية الصادمة من خالل دم

ليخلق درجة من التكثيف واحلراك الرؤيوي والداليل يف البنية التشكيلية لقصيدة اهلايكو؛ كما  ؛موضوعي
وكسر حاجز  ،والتالعب ابلدالالت ،تماد املفاجأةة مرمي احللو يف حتفيز قصائدها ابعيف توجهات الشاعر 

 
   

 .8قرور معاشو، هايكو القيقب، ص  17
 .106، ص4مقدمة للشعر العريب،دار العودة، بريوت، ط -1983أدونيس،   18
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و جتذر أسلوهبا  ،يلكد فنية التوجه اإلبداعي يف التشكلتؤ  ؛املشاهد البؤرية املتحولةى ، والعزف عللتوقعا
 كما يف قوهلا:،  نعة اجلمالية يف التشكيلااملميز يف خلق املم

 " من الكشِك اجملاور 

 أشرتي ظرفاً بريدايً 

 .19ايإلحساسي ابلغربة"

الرؤية  خلخلةمتزج ما هو شعوري ذايت مبا هو موضوعي يف  " أنمرمي حللو"الشاعرة  حتاول           
 عن وعيها التشكيلي وإحساسها االغتايب احلزين؛ معتمدة تعرّب فهي هنا  وتكثيف  الدالالت الشعرية؛

التكثيف الداليل ؛والوعي واالنتقال من داللة إىل أخرى؛ لتحريك اإلحساس اجلمايل؛ فقد تركت القارئ 
انتظاره هبذا التمهيد املقتضب العادي البديهي :] من الكشك اجملاور أشتي ظرفاً يفتح دائرة توقعه و 

ثاري فين؛ لتخلق اجلمالية واالستثارة الصادمة:] يوجد أي عنصر شعري مجايل أو است بريدايً[؛ وهنا ال
 وكأن ظرف الربيد ميثل قلبها ووطنها وسكنها؛وهي تعيش حالة من اإلحساس  ايإلحساسي ابلغربة[؛

اخلانق ابلغربة ومعاانهتا، لتشكل الدالالت برمت حسي شعوري عميق األثر؛وهذا دليل استثارة وانتقال 
مفاجئ مما هو غري شعري إىل ما هو شعري وعميق وبؤري يف املمانعة واالستثارة اجلمالية.وتبعاً هلذا ميكن 

ة التشكيلية اليت تنقل القول من القول: يف الشعريةو القيمة ليست للمفردات وإمنا للمحالركات اجلمالي
حممد محاسة عبد اللطيف:" ليست القيمة يف املعتاد إىل مهو شعري وغري معتاد،وهبذا املعىن يقول 

 
 .4يتساقط احلفيف على احلفيف،ص -مرمي لوحل19
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املفردات يف ذاهتا،ومن حيث هي كذلك، وال يف النظام النحوي يف ذاته،ومن حيث هو  
 .20كذلك،ولكنها  يف االختيار الدقيق بني املفردات والنظام النحوي"

وهذا دليل ان القيمة الشعرية ليست للمفردات؛وإمنا للبىن التشكيلية اليت ترتقي جبمالية املفردات ضمن 
النسق لشعري؛ومبقدار براعة الشعر ووعيه يف هندسة نصه التشكيلية ختلق املفردات تناغمها يف اإلطار 

و القدرة الشعرية اليت ترتقي بقصائد النصي وحتقق االستثارة اجلمالية؛وهذا ما ينطبق على فاعلية الرؤية أ
اهلايكو إبداعيًا يف تشكيلها؛ كما نلحظه يف قصائد اهلايكو عند مرمي احللو يف الكثري من مفصلها 

 اإلبداعية احلساسة 

 "ليلة مطرية

 لئعمود الكهرابء ينثر الآل

 .21على العابرين" 

اجلمالية ابملفارقة أو املقارنة بني املشاهد لتحريك ابملشاهد وختلق املتعة الشاعرة  تتالعب          
الشعرية؛ وخلق النوسة اجلمالية اليت تنقل ما هو شعري إىل ما هو خالق وشاعري إبضافة كلمة أو معىًن 

 ينثرالذي   عمود الكهرابء دين) مشهد الليلة املطرية( ومشهدجديداً؛ وهاهنا تضعنا الشاعرة أمام مشه
الآللئ  على العابرين؛ وكأن الشاعرة تريد أن تقول: إن هذا املنظر الرومانسي أو املشهد الرومانسي 
لألمطار وهي تتألأل  لتنثر داننريها الذهبية وآللئها على األرض لتبدو ذات لوحة رومانسية تستجع 

ل الشاعرة هنا عربت ذكرايهتا اليت كانت مع حبيبها يف مرحلة من املراحل وحمطة من احملطات؛ ولع
ابملشاهد املتقابلة عن إحساسها العاطفي واللوحة اجلمالية اليت أرادت رمسها لقطرات املطر املتساقطة 

 
 .71، ص1لعلوم ن جامعة القاهرة، طالنحو والداللة،مدخل لدراسة املعىن النحوي الداليل،كلية دارا -1983عبد اللطيف حممد محاسة،  20

 
 .25يتساقط احلفيف على احلفيف،،ص -مرمي حللو   21
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وانعكاس حركة األضواء وإشعاعاهتا عليها؛ لتبد بغاية اإلاثرة واملتعة. وعلى هذا األساس ميكن القول 
صة يف تشكيل قصائد اهلايكو تبعًا حلساسية لرؤية لكل شاعر رؤيته اجلمالية ومنظوراته اإلبداعية اخلا

 ووعي  الشاعر يف تشكيل القصيدة وخلق متغريها اجلمايل ومؤثرها النصي البليغ.

واملالحظ أن الكثري من شعراء قصائد اهلايكو من  طور يف رؤيته ومنظوراته املراوغة خللق املتعة اجلمالية يف 
تناهية، على شاكلة األساليب الشعرية املتنوعة اليت يعتمدها الشاعر تلقي قصائده الشعرية مبتعة وشفافية م

 يف تفعيل قصائده اهلايكيدية لتحقق ممانعتها اجلمالية ؛كما يف قوله:الدكتور حممد حلمي الريشة، 

 " شاخماً ابغرتابٍ 

 يسنُّ نظرَتُه حنو غرابٍ 

 . 22الصقُر يف وجهي"

 0املفارقة يف عقد صورة  يقارن من خالهلا بني مشهدين  يعتمد الشاعر  حممد حلمي الريشة عنصر     
مشهد مشوخه كالصقر يف ظروف القسوة واحلرية واحلزن ، و مشهد الغراب يف نظرته اليائسة للحياة 
ليخلق مفارقة بني جانيب القوة واليأس والضعف والشدة،  وهذا األسلوب الصادم يف خلق املفارقات 

ايكو عند الريشة قيمة مجالية مؤثرة تفعِّل  الرؤية الشعرية وترفع حرارة املشهدية يضفي على قصائد اهل
القصيدة لتلقيها مجالياً؛وهذاما أشارت إليه الناقدة مرمي شهاب اإلدريسي يف تقدميها لديوان الشاعر؛إذ  

:" قصائد حممد حلمي الريشة هي حتليق حنو اجلمال الشعري، والدهشة الداللية بيقظة اللغة تقول
ليس من السهل إدراكها خارج  ارئة للمقروء الشعري، بعيدًا عن إسقاطات انطباعية. فنصوصهالق

 23"سياقها اإلبداعي والثقايف والكينوين

 
    .26، ص1،دار نشر األمنية، تونس القريوان،ط منثور فلفٍل على تويج وردة-2019الريشة حممد حلمي،  -22
  .8مقدمة ديوان)منثور فلفل( بقلم مرمي شهاب اإلدريسي، ص-2019الريشة حممد حلمي،  23
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نلحظ نضجًا إبداعيًا ملحوظًا يف جتربة الشاعر حممد حلمي الريشة يف تشكيل قصائده لتحقق         
 يكيدة:لى مانذهب إليه قوله يف هذه اهلاالداليل، والدليل ععنصر استثارهتا وجاذبيتها وتكثيفها 

 "توقَف املطرُ 

 احلماُم الذي تطعمه زوجيت

 يهدُل منتظرًا 

 . 24عودهتا"

لية وتكثيف الدالالت، ذلك اة اجلملاللعبة الشعرية لعبة متحوالت مجالية غايتها إبراز القلق نّ إ        
" الشعر هو الفن اللغوي الذي يعتد أواًل وقبل كل شيء مبستوايت اإلحنراف يف اإلسناد؛وهو  ألنّ 

لغة اجملاز األوىل،وإن استعارت منه الفنون هذه اللغة فيما بعد بدرجات خمتلفة. الشاعر هو صاحب 
عامل يف احلق األصلي يف أن يقول:إن  السماء بيضاء، وأن األمساك تطري"،ولذلك فهو يعيد تركيب ال

 .25الوقت الذي يكشف فيه عنه ويكتشفه"

ولو دققنا يف مظاهر االستثارة اجلمالية يف القصيدة السابقة لتأكد لنا أن عنصر استثارهتا ماثل يف التأطري 
اجلمايل ورسم الدالالت مبنعرجات الشعور والوجدان؛ وهو التعلق ابملكان؛واالندماج مع الشعور الذي 

 الدالالت،وكأنه يريد أن ريمد األسلوب العاطفي يف تبئتنه ملن يطعمه، وهو هنا يعيشعره الطائر من حني
ام أم بقدوم يهدل فرحًا ابلطع بدافع اإلطعام واالنتظار ؛ فاحلمام  يقول: إن تولع احلمام بزوجته

إلشباع احتياجاته،  يهدل الطائرألنه يستثري حاسة األكل اليت جعلت  رمبا بقدوم الطعام،ول؛زوجته
وهذا  ) احلمام الذي تطعمه زوجيت يهدل منتظراً عودهتا(؛ عن دالالت كثرية فالشاعر عرب جبملة مقتصدة

 
 .27املصدر نفسه، ص  24

     .21جدلية اللغة واحلدث يف الدراما الشعرية احلديثة، اهليئة املصرية العامة، ص -1997منريوليد، 25 
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األسلوب يف خلق الرؤية الشعرية، يزيد من كثافة الدالالت واملعاين واالحتماالت املفتوحة اليت تتكها 
ه القصائد ،وحتتاج املؤول البارع يف قراءهتا، وكشف أسرارها؛وهلذا حتتاج قصائد اهلايكو إىل قراء هذ

متميزين يدركون ما خلف ظالل الكالم من كالم. ومن هنا يقع على متلقيها الوعي التام بكل 
 مستجدات الرؤية الشعرية ومؤثرها اخلالق السيما ابقتصادها واختزاهلا التام.

ألن الشاعر يوظف  "حممد حلمي الريشة"نصر االستثارة ماثل يف كل قصائد اهلايكو عند إن ع     
 قدراته القرائية يف  إبداعه ليأيت بنص مفتوح على كل االحتماالت ،كما يف قوله:

 

 " يعرف أين كم أحبُّكِ 

 فلم أيتين فارَغ الكفنيِ 

 . 26فصُل الشتاء"

أراد أن  ه وخلق النسق اجلمايل البارع؛ وكأن ،خلق قيمة مجالية تبئرية يف قلقلة الرؤاي متّكن الّشاعر من    
حزاًن على ويزرف أمطاره دموعًا و  ،يقول: إن عاطفته القوية إزاء حمبوبته جعلت الشتاء يدرك حنينه

ته، فقد عرب  الشاعر، وما يعانيه من أسى وحزن ولوعة من جراء الشوق املضطرم يف نفسه إىل  لقاء حمبوب
الشاعر ابقتصاد لغوي دقيق عن عاطفته، وهلذا بدت القصيدة لوحة شعورية متالمحة يف بثها الدالالت 
ابنفتاح أتملي وأتويل مفتوح على كل االحتماالت؛ وهذا ما مييز قصائد اهلايكو يف وجهتها الداللية 

 ومرجعيتها النصية الفاعلة.

 
 

 .28منثور فلفل على تويج وردة،ص-2019الريشة حممد حلمي، 26
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 خامتة: 

من خالل ما تثريه من مباغتة   -عند شعرائنا العرب –هلايكو تتأتى اإن فاعلية قصيدة -1
وإمنا يف أتويل هذه  ؛ومفاجأة  مجالية يف تلقيها؛ فالقيمة ليست ماثلة يف إنتاج الدالالت وإفرازاهتا

  فق والعملية اإلبداعية.اإلفرازات مبا يتّ 
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د  املناحي األسلوبية يف خلق تعدّ  -ا العربعند شعرائن –إن مامييز قصائد اهلايكو  -2
،والبعض اآلخر  ستثارة اجلمالية املفارقات الصادمة يف خلق اال ؛ فبعض الشعراء يعتمد استثارهتا

تكثيف الدالالت،وبعض الشعراء  الصورة ليستخدم املشاهد املتناقضة أو املشاهد املتقابلة 
ها اجلمايل،والبعض اآلخر يستخدم إيقاع األنسنة وترفع رمت املباغتة اليت تثري  قصيدة اهلايكو،

ابلدالالت املفاجئة أو الدالالت املفارقة خللق  ىن املفارق، والبعض اآلخر يتالعبوالتجسيم واملع
شاعر يفرض أسلوبه   بني حالتني متناقضتني ـأو معنيني خمتلفني، وهذا يدلنا أن كلّ  جدلية رؤيوية

ورؤيته وتشكيله اخلاص يف تشكيل قصائد اهلايكو ؛ كل حسب وعيه اجلمايل وخربته اإلبداعية 
 ودرجة حساسيته الشعرية. 

ألاتت يكو من شاعر آلخر؛ فالشاعر ربيع ااالوعي اجلمايل يف تشكيل قصيدة اهل خيتلف-3
يف يستخدم خللق االستثارة اجلمالية التالعب ابلدالالت وخلق املفارقات والتشكيالت الالمتوقعة.

ألن قصيدة   الدالالت املفتوحة؛التشكيالت الصادمة ذات  حني يستخدم الشاعر معاشو قرور
لى انفتاح رؤى ودالالت وحراك مستمر للمعاين والدالالت لتنفتح ع الديه العربّية  اهلايكو

 ها .أشدّ 
جيعلهم ينوعون يف مظاهر استثارة قصائد  -عند بعض شعراء اهلايكو –إن الوعي اجلمايل -4

ًً لكل قصيدة وحراك الرؤى الشعرية املتعلقة  اهلايكو بتنوع األساليب االستثارية اليت خيلقها تبعًا
خالل  هبا؛ فالشاعر املميز يوجه قصائده لقارئ ذكي من خالل جذبه إىل أتويل نصه من

 الدهشة الصادمة واملعاين املراوغة املنفتحة يف حراكها  الداليل والرؤيوي املفتوح.
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