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امللﺨﺺ
ﲡاوزت القصيدة اجلزائر ّية يف سريورﲥا ّ
لتغريات
الشكل
الكالسيكي وخضعت ّ
ّ

عﲆ املستويني ّ
احلرة والقصيدة
الشكيل واملضموين ،وهو ما يتحكّم يف القصيدة ّ
والنثر ّية .وبعد أن ت ّعرف ّ
الشاعر اجلزائري عﲆ هاتني املرحلتني دأب إﱃ مدّ

القصيدة اجلزائر ّية بأنساغ وروافد جديدة وفتحها عﲆ طرائق تعبري ﳐتلفة ،بأشكال

ومضامني وإيقاعات توائم رهانات ّ
كل مرحلة .فقد أخذ يبحث عن فضاءات تقن ّية

أخر ير ّأهنا إضافة إﱃ اخلطاب ّ
الشعري اجلزائري ،فأصبح يبدع أنامطا كتاب ّية
جديدة مقتضبة وتعدّ ﳑارسة شعر ّية حداث ّية تقوم عﲆ التّكثيف الداليل والفنّي.

بالﴪعة واالختصار ،ومن بني هذه
ﻇهرت نظرا لواقﻊ العرص املعيش الذي يمتاز ّ
األشكال القصرية جدّ ا :قصيدة الومضة ّ
والشذرة والتوقيعة والنّتفة واهلايكو .هذا
ياباين األصل واملنشأ والبيﺌة ،وقد ازدهر
األخري – اهلايكو )HaiKu( -الذي يعدّ
ّ

يف مرحلته األوﱃ يف القرن السابﻊ عرش بفضل " ماتسو باشو")1٦94-1٦40م)
األب األول هلذا الفن دون منازع.
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ABSTRACT
The Algerian poem in its process goes beyond the classical form
and takes changes on both the formal and the substantive levels,
which control the free poem, the poem and the prose. After the
Algerian poet know these two stages, he continues to spread the
Algerian poem by weaving new tributaries and opening them to different modes of expression, in forms, contents and rhythms that
matched the challenges of each stage. Besides, he looks for other
technical spaces to be in addition to the Algerian poetic discourse.
That is why his poetry tends to be new, short and concise which
are modernistic poetic manifestos based on semantic and artistic
intensification. As a poet , he keeps pace with the reality of the living age, characterized by speed and abbreviation and short forms
of poetry : the poem of chisra, hymn, nectar and haiku. The latter,
of Japanese origin and environment, flourishes in its first phase in
the 17th century at the hand of Matsu Basho (1640-1694), the first
father of such a genre .
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أﺷﻜال ﹼ
الﺸعر الياباﲏ ﻗبﻞ ﻣرﺣلﺔ اﳍايﻜو:
تبلورت قصيدة اهلايكو اليابانية عرب مراحل حتّى ّاﲣذت شكلها املتعارف عليه

حاليا ،فقد ﻇهر يف بادئ األمر مايعرف بالواكا وهي أقدم شكل شعري باليابان.

تم االعرتاف بالبنية
تعدّ الواكا � البذرة التارﳜية لشعر اهلايكو ألنّه من خالهلا ّ

مرة� .1
املقطعية  5/7/5كوحدة شعرية ألول ّ

ﹴ
الرنغا ،renga
�تطو ﹲر
ويف واقﻊ األمر الواكا
ّ
لشكل أديب آخر سبقها زمنيا هو ّ

والرنغا سلسلة من القصائد ال ّطويلة املتّصل بعضها ببعﺾ ،يقوم بتأليفها عادة
ّ

ﳎموعة من ّ
الشعراء وليس شاعرا واحدا ،بدأت يف القرن 12م �

2

الرنغا يف القرن  15يف اليابان عن قصيدة فيها عدد كبري من املﺆ ّلفني
انترش ف ّن ّ

بشكل ﲨاعي بالتّناوب يضيف ّ
مكونة من سبعة عرش مقطعا
كل شاعر أبياتا شعر ّية ّ
لفظيا  5/7/5و  14مقطعا ( )7/7حتّى تﹸنتﹶخب قصيدة من مﺌة بيت شعري لذلك
السلسلة املرتابطة أو ّ
الشعر املرتابﻂ .
سميت قصيدة ّ
ّ

ّ
اضمحل  3استعامل هذا األسلوب وأصبحت ّ
يف القرن 1٦
الشعبية للهايكاي،

الرنغا� ،تتأ ّلف من مقطعني األول :هاي وتعني املتعة
وهي قصائد هزلية بدل ّ

واإلمتاع ،الضحك واإلضحاك ،وكاي :من معانيه األساس ّية املزح والتّسل ّية�،4وهي

مكونة من واحد وثالثني مقطعا صوت ّيا.
قصائد ّ

ومﻊ هناية القرن  17وبداية القرن  19أصبح البيت �االفتتاحي أو املطلعي،

ّ
مستقال بذاته�
يسمى باهلوكو Hokkuشكال شعريا
أوما ّ

5
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ّاﲣذت اهلوكو شخصية مستق ّلة ،وهكذا كتبت إﱃ أن أطلق عليها اسم هايكو

ا ّلذي استحدثه ماسا أوكا شيكي (.)1٨٦2-1902

تطورت قصيدة اهلايكو من رنغا فـ :هايكاي فـ :هوكو فـ :هايكو ا ّلتي
إذن فلقد ّ

بدأت مرحلتها من العام  1٦50تقريبا :إذ ﱂ يتح ّقق وجود اهلايكو �بوصفه شكال

شعريا لقصيدة مستق ّلة إالّ يف العام 1٨91م؛ أي بعد ماسا أوكا شيكي؛ فاهلايكو
أسس الستقالليته
الياباين مدين بدرجة كبرية جلهود (ماسا أوكا شيكي) ا ّلذي ّ
وملنحه رسميا مصطلح هايكو عام .٦�1٨90

ومن أهم شعراء اهلايكو األوائل ّ
الشاعر ماتسو باشو ( )1٦44-1٦94يف

القرن  17فكان ّأول من اخترص قصيدة اهلايكاي إﱃ هايكو.

الصفاء املحيطة باملوضوع
فهذه القصيدة كام يراها �باشو� :تطمح إﱃ نقل حالة ّ

الطبيعي واالبتهاج بمعرفة حقيقة األشياء وبصائرها .

يعرب عنه بمقاطﻊ من
اهلايكو شعر من ّ
الرتاث الياباين ،وهو شعر روحي َّ ﹸ

الﴪيعة القصرية ،فالقصائد يف هذا النّوع ﲤيل إﱃ اإلﳚاز ،وتقترص عﲆ
اخلواطر ّ

صورة واحدة أو اثنتني يف بناء لغوي حمكم ﳛافﻆ عﲆ وحدة املوضوع ،وغالب ّيتها
تطورها نحت نحو الرمز ّية ،وﲤيل إﱃ وصف
ﲤ ّثل بالصور الواضحةّ ،إال ّأهنا يف ّ
ال ّطبيعة وتقديسها.7

تتأ ّلف كلمة هايكو اليابانية من مقطعني ﳘا �اهلاي� و �الكو� يعنيان معا

الكلمة املضحكة ،وهذا ﳑا يعني ّ
حس الطرافة بشكل جدّ ي ،ففي
أن اهلايكو هو ّ
الرصاحة يف احلياة والدّ قة يف التّفكري إﱃ مواقف مضحكة.
كثري من األحيان ّ
تتحول ّ
٥١٢
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�يتكون من ثالث
يلتزم اهلايكو �بقواعد شكلية ومقطعية حمدّ دة بنظام مقاطﻊ
ّ

ﲨل ﲢوي األوﱃ؛ ﲬسة مقاطﻊ والثانية؛ سبعة ،والثالثة ﲬسة؛ كام ﲢمل كلمة
توحي إﱃ الفصول وأخر تفصل بني اجلملتني�

٨

قصيدة اهلايكو اليابانية  ،التّعبري الفنّي عن فلسفة الزن�:
ّ
مسوغاته الفلسف ّية التي تعود يف جانب
لعل اهلايكو هو طريقة يف رؤية العاﱂ ،له ّ

كبري منها إﱃ الفلسفة الدين ّية البوذ ّية ا ّلتي ش ّقت لنفسها طريقة أخر مغايرة ألديان

الﴬب ّ
تصور فلسفي وﲨايل ،انطلق مﻊ
الشعري �فرضه
ّ
الرشق األدنى،فهذا ّ
ّ

الزمان متن ّقال بني ّ
الشعراء القدامى
رائد اهلايكو
باشو،واستمر مﻊ آخرين كديمومة ّ
ّ

واملحدثني مستجيبا للظروف السوسيو ثقافية ّ
لكل شاعر هايكو عﲆ حدة�

9

الزن التي نقلت من الصني إﱃ اليابان يف
ارتبﻂ شعر اهلايكو العميق ببوذية ّ

الصينيني؛ � االرتباط
الرهبان والفنّانني واحلرف ّيني ّ
القرن 12م ،عﲆ يد عدد من ّ
باللحظة وإسقاط التفكري باملاﴈ أو املستقبل� ،10بمعنى ّ
أن االرتباط

باللحظة احلاﴐة يقابله ذوبان يف عاﱂ الطبيعة ،والعنرص األساس لشاعر اهلايكو

الكيل فيام حوله من عنارص الطبيعة ،ثم
التدرب عﲆ عيش اللحظة بالذوبان
هو
ّ
ّ
الشعري عمل ّية شديدة التّلقائية تشبه حالة ّ
يصبح التّنظيم ّ
املتصوفة يف
الشعراء
ّ

نظمهم ّ
للشعر بعد الوصول إﱃ حالة من ال ّثاملة الروح ّية يف االنصهار باحلق.

يسمو شعر اهلايكو بأﳘ ّية ال ّلحظة الراهنة يف صورة أدب ّية حازت عﲆ شهرة

عامل ّية ،ويسعى شعراؤه إﱃ ﲡسيد خالصة املتعة بال ّلحظة يف سبعة عرش مقطعا لفظيا
فقﻂ باالستعانة بصور مليﺌة باملعاين منتقاة من الطبيعة؛ لنقل الشعور باالستنارة
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الزن.
املفاجﺌة أو البصرية التي عرفت هبا طائفة ّ
يالحﻆ ّ
السمة املشرتكة بني مراسيم الشاي وأشعار اهلايكو القصرية
أن ّ

واخلروج لرؤية تفتح أزهار شجر الكرز هي تعظيم قيمة اللحظة الراهنة.
 -3شقائق اهلايكو ( التّانكا والسنريو)
 -1-3بني التّانكا و اهلايكو:

وﳘا لونان متقاربان من ّ
الشعر الياياين والفرق بينهام أوال يف فرق

الطول ،فالتّانكا

تتكون من ﲬسة أسطر أو أشطر،
قصيدة قصرية هلا
ّ

وﲢتوي عﲆ واحد وثالثني مقطع ًا ،إما اهلايكو فقد اقترص عﲆ ثالثة أسطر تتأ ّلف من

سبعة عرش مقطعا ،ﳑّا ﳚب اإلشارة إليه ّ
أن �هذا ال يعني التزا م مق ّلدي هذه الكتابة
اهتموا بغنائية املوضوع أكثر من احتفاهلم
عندنا حرف ّيا هبذه الرشوط ولكنّهم ر ّبام ّ
الشكل بسبب ّ
بمعيارية ّ
أن إيقاع ّية شعرنا ذات ّية ال إنشاد ّية تقوم عﲆ املقطع ّية�.11

مر العصور ّ
ّ
حمل شغف وافتتان وال يزال
إن شكيل اهلايكو والتّانكا �عﲆ ّ

12
األمر كذلك حلدّ اليوم�
موضوعي بني التّانكا واهلايكو �،ففي
،وثمة فرق
ّ
ّ

الشاعر أن يعرض انفعاالته ّ
التّانكا يستطيﻊ ّ
الشخص ّية ،أ ّما يف اهلايكو فال بدّ من أن

ماتتضمنه من شعائر وعادات ونبات
السنة و
ّ
يلتزم احلديث عن ال ّطبيعة وفصول ّ
13
السطور؛ بمعنى ّ
أن
وحيوان�  .والبدّ يف اهلايكو من تضمني معنى خفي وراء ّ

يكمله املتل ّقي.
مكمال يف ال ّظاهر ،وإنّام ّ
املعنى اليأﰐ ّ
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والسنريو:
 -2-3بني اهلايكو ّ
السنريو توأما للهايكو فهام ال ﳜتلفان من حيث البنية ّ
الشكل ّية ،وإنّام ﳜتلفان
يعدّ ّ

من حيث املوضوع؛ � فﺈذا كان حمتو القصيدة هو العالقات

سمي هذا ال ّلون من
السخر ّيةّ ،
اإلنسان ّية يف حميﻂ املدينة ،وهو حمتو قائم عﲆ ّ

بالسنريو� 14؛ يمكن تفسري ذلك ّ
السنﹾريو التي يرتبﻂ اسمها
القصائد ّ
أن قصيدة ِّ
ﹺ
الياباين�سنﹾريو كاراي�(  )1790 – 171٨تشرتك مﻊ قصيدة اهلايكو
بالشاعر

يف كا ّفة اخلصائص باستثناء املوضوع؛ إذ ّإهنا تستبدل ال ّطبيعة باإلنسان ،فتتحدّ ث
السخر ّية،
يف كثري من األحيان عن جوانب ّ
الضعف يف اإلنسان .وكثريا ماﲤيل إﱃ ّ
بعكس اهلايكو الذي هو أكثر جدّ ّية يف طرح موضوعاته.

تطور ّ
تطورا ملحوﻇا يف معظم أنحاء
والسنﹾريو ّ
لقد ّ
كل من شعر اهلايكو ِّ
العاﱂ ،ويف اليابان ّ
السنريو شعرا رمزيا عميقا جدّ ا ،ويوجد له
بالذات و� أصبح ّ
ﳞتم بال ّطبيعة
جانب فلسفي واضح جدّ ا يف كتابة اهلايكو احلديث ،فﺈذا كان اهلايكو ّ

ﻇاهر ّياّ ،
فﺈن بعدا إنسان ّيا صارخا ،ﲡده واضحا يف كتابات (باشو) و(بوسون)،

السمينة وال بالزوجة
ﳞتم باملرأة ّ
ﳞتم بالسخر ّية ،ﱂ يعد ّ
السنريو الذي ّ
وكذلك ّ

احلمقاء ،بل أصبح أكثر عمقا ودخل الرتاجيديا من أوسﻊ أبواهبا ،وحتى يستخدم

السوداء� ،15ويضيف (حممود الرجبي) ّ
أي نص يتحدّ ث عن اإلنسان
أن ّ
الكوميديا ّ

كﺈنسانّ ،
ألي
وكل مايرتبﻂ به مﻊ دمج وإدخال مفاهيم فلسفة احلياة دون إشارة ّ
نص يرتبﻂ بال ّطبيعة واملشهد ّية
وأي ّ
جزء من ال ّطبيعة أو دالالﲥا فهو سنريو كاملّ ،

أي رابﻂ لل ّطبيعة ودالالﲥا فهو
ويتحدّ ث عن اإلنسان ومايتع ّلق به ،مﻊ وجود ّ

هايكو.
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-4خصائص قصيدة اهلايكو:
ﲡس ــدها ع ــرب
تعتم ــد قصي ــدة اهلايك ــو ع ــﲆ التّجرب ــة يف مقاطعه ــا الثالث ــة الت ــي ّ

األســﺌلة التــي يمكــن أن يم ّثلهــا ّ
كل مقطــﻊ (أيــن؟ -مــاذا؟ -متــى؟) وهــو � أمــر

أس ــاس بالنّس ــبة لتجرب ــة اهلايك ــو.17

هذه العنارص الثالثة هي بتحليل هلايكو الشاعر الياباين ا ّلرائد (باشو)  :أين؟ عﲆ

غصن ذابل ماذا؟ ﳚثم غراب وحيد متى؟ مساء اخلريف اآلن

1٨

توجها مباﴍا وغري مباﴍ؛
ّوجه نحو ال ّطبيعة ّ
االلتزام باملشهد ّية واملراوحة يف الت ّ

وهذه االلتزامات ّ
تظل سامت تأسيس ّية للهايكو األصيل.19
 -5حضور اهلايكو وﲡ ّلياته يف ّ
الشعرية العرب ّية:

عري ذا املنشأ الياباين يكتب اليوم ّ
نتوصل إﱃ ّ
أن هذا ال ّلون ّ
بكل
يمكن أن
الش ّ
ّ

اإلنساين،
السقف اجلام ّيل
لغات العاﱂ تقريب ًا ،وال يليق بلغة ّ
الضاد أن تبقى خارج هذا ّ
ّ

مكون ًا فن ّي ًا يف ﳐتلف شعر ّيات العاﱂ ،وبذلك فاهلايكو ال يدّ عي
وأنّه أضحى يشكّل ّ

الرتاكم ّ
يب،
ألي شكل
شعري ،بل هو اقرتاح ﲨايل يضاف إﱃ ّ
الشعري العر ّ
ّ
أنّه بديل ّ

ويسهم يف اإلثراء اجلاميل من خالل التّفاعل مﻊ وجهات ثقاف ّية وفن ّية غري تلك التي

تعود العرب التّفاعل معها ،يف وضع ّيات تارﳜ ّية متباينةّ ،
لعل هذا احلقل الفنّي هو
ّ

السفر ،يف وقت أصبحت اإلنسانية
ﳎال إنساين مفتوح ال يﺆمن بالتّأشرية وجواز ّ

تتّجه أكثر فأكثر نحو فضاء حضاري مشرتك.

استطاعت قصيدة اهلايكو بوصفها شكال جديدا يف الكتابة ّ
الشعر ّية أن تفيﺾ

عﲆ حدودها القوم ّية املحل ّية – اليابان ّية -وأن تقتحم آفاق العامل ّية ،ﴍقا وغربا...
٥١٦
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وهو بذلك ﱂ يعد اهلايكو يابانيا فقﻂ بل تأ ّثر به الكثري من الكتّاب و أخذوا

يتأ ّملونه ويكتبونه بدرجة متامه ّية مﻊ مفهومه وبطالقة شبيهة ملا عرفه اليابان ّيون،

فنجد نصوصا لشعراء من أمريكا وأوربا وأسرتاليا و بعﺾ دول آسيا األخر مثل

ﲢول اهلايكو إﱃ
سنغافورة  ،وبعﺾ الدول الصغرية مثل كرواتيا 20؛ ومن ثم فقد ّ
ﻇاهرة شعر ّية عامل ّية بامت ّياز.

ّ
الصخر ّية
إن عاﱂ اهلايكو �ذهب بعيدا يف كون ّيته وﱂ يبق معزوال يف اجلزيرة ّ

وأحسن أهله االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم احلديثة فقد انترش اهلايكو ونواديه
ّ
وﳎالته يف أصقاع العاﱂ وبلغاته وآدابه الرشق ّية منها والغرب ّية وﱂ يعد حكرا عﲆ

ال ّلغة اليابان ّية� 21؛ إضافة إﱃ ذلك فقد أصبح اهلايكو ﻇاهرة شعرية هلا حضورها

املتنامي يف الوطن العريب؛ ووصلت رياحه إﱃ ّ
الشعراء واملبدعني العرب من طريق
ثم بدأت ترﲨات مباﴍة عن ال ّلغة
ّ
الرتﲨة األوربية ّ
خاصة اإلنجليزية والفرنس ّية ّ

اليابان ّية .22ويمكن القول إنّنا نشهد زﲬا ليس بالقليل لشعر اهلايكو منشورا عرب

الوسائﻂ اإللكرتون ّية ومواقﻊ التّواصل االجتامعي أو يف ﳎموعات صادرة عن دور
نرش ،استلهمت اهلايكو ثيمة أساس ّية واضحة ؛ فصارت ﲢفل به مﺌات الصفحات
املتخصصة ،واملجموعات ،منها( :شعراء اهلايكو العريب)( ،واحة
اإللكرتونية
ّ

هايكو)( ،أنتولوجيا اهلايكو)( ،نادي اهلايكو العريب)( ،اهلايكو سوريا)( ،نادي
اهلايكو احلر)( ،نبﺾ اهلايكو) ..وغريها ،والتي أسهمت الحقا يف تطوير واتّساع
ثم أصبح التّفاعل مﻊ شعر
دائرة ّ
تذوق اهلايكو وإكسابه ﲨهورا متل ّقيا أكرب ،ومن ّ

اهلايكو يأخذ مسارات متش ّعبة  ،قراءة وترﲨة وإبداعا ،وأصبح شاغل شعراء
اهلايكو مسكونا هباجس البحث عن لغة شعرية مغايرة يشتغلون هبا للتّعبري عن
حساس ّيتهم ورؤيتهم اجلديدة للعاﱂ.
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صحيح ّ
أن هناك جهودا ثمينة وق ّيمة حاولت تداول موضوعة اهلايكو ،إذ

ومهتمون من
البدّ من اإلشارة إﱃ هذه اخلطوات العرب ّية التي قام هبا دارسون
ّ

السوري:حممد عضيمةّ ،
والشاعر النّاقد املرتجم املغريب :عبد القادر
أمثال :املرتجم
ّ

اجلموﳼ ،اللذين يقيامن باليابان ،املرتجم والناقد املرصي ﲨال اجلزيري ،واملرتجم
أيضا املغريب :سعيد بوكراميّ ،
الشاعر والنّاقد األردين حممود الرجبي  ،السور ّيان:

شاكر مطلق ،وأسامة أسعد ،ديمرتي أفرينوسّ ...إال أنّه ﱂ ﳛﻆ -رغم أﳘ ّية هذه

الرائد -بعدﹸ باالهتامم األديب والنّقدي الذي
املحاوالت واخلطوات وحمتواها ّ

مﺆسسا عﲆ غرار حركة اهلايكو العاملي،
ّ
يﺆصل ملبادئه وتقن ّياته ،فلم تتأ ّطر مرشوعا ّ
ومازالت حماوالت الكتابة فيه قليلة باملقارنة مﻊ األجناس األدب ّية األخر.

فكثري من النّقاد العرب ال يعرتفون باهلايكو العريب كمدرسة شعر ّية مستق ّلة،

بل فرع من شعر النّثر ...ر ّبام يعود ذلك إﱃ االختالف احلضاري فاهلايكو يف اليابان
نشأ يف حاضن ﳜتلف ك ّليا عن احلاضن احلضاري الذي أنشأ ّ
الشعر العريب بقصائده
الطوال واملفعمة بالصور واخليال والرموز املرتبطة باملاﴈ واحلاﴐ واملستقبل...

الﴬب ّ
الشعري املقتضب مايقابله يف التّقاليد الشعر ّية العرب ّية
قد يكون هلذا ّ

من النّاحية الشكل ّية ،فقد عرف ّ
الشعر العريب بعﺾ تلك التّجارب والتّيامت املوازية

 :كاملق ّطعات واملث ّلثات والبيت اليتيم ،والقصيدة املضغوطة والومضة والشذرة

مسمى
والتوقيعة وألوان أخر ﳚمعها البعﺾ ﳎاز ًا يف إطار واحد أشمل ﲢت ّ
(هايكو عريب) ،انطالق ًا من ّ
روحا
أن الفروع تتبﻊ األصول ،و اهلايكو هنا ﳛﴬ ً
وفكرة وليس نس ًقا كامال منقوال بحذافريه من األنساق الوافدة.

٥١٨
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 -٦التجريب والتّلقي يف قصيدة اهلايكو اجلزائرية:
ستحاول هذه الدراسة رصد هذا التّحول ،وهل يوجد هايكو جزائري بالفعل؟

أي مد أخلصت التّجربة الشعر ّية اجلزائرية لﻶل ّيات والقواعد التي يقوم
وإﱃ ّ

عليها الشعر الياباين –اهلايكو ومامد اإلضافة التي قدّ متها هذه التّجربة إﱃ ّ
الشعر
اجلزائري؟

ﳛاول �عاشور فني� يف مقدمة ديوانه �هنالك بني غيابني ﳛدث أن نلتقي�

تأصيل احلداثة العرب ّية التي وقفت – كاميقول -عند أعتاب الغرب ونسيت اجلذور

الرشقية التي هي أقرب إليها كام يقدّ م يف مقدّ مته اجلذور األوﱃ لعالقته مﻊ قصيدة

اهلايكو التي بدأت من �عالقته ّ
بالشاعر الفرنﴘ �بول إيلوار� التي شكّلت إحد

املفاتيح التي أخذت بيد عاشور فني إﱃ الصورة بحثا عن ﲡربة تستجيب لوجودها

اليومي يف بعده األزيل :االنغامس فيام هو آين ملموس دون فقدان البعد الروحي

لإلنسان الشامل ،ال يمكن للعقل أن يكون وحده سبيال لعقل العاﱂ واستبطان

ّ
الذات�. 23

اتّسﻊ االهتامم هبذا النّمﻂّ :
الشعري اجلديد يف أدبنا اجلزائري فح ّققنا بذلك

تراكامت البأس هبا  ،غري ّ
الرتاكامت التي
أن السﺆال املطروح هو :رغم هذه ّ

ح ّققها اهلايكو اجلزائري ،أﱂ ﳛن الوقت بعد لطرح أرض ّية للنّقاش تكون منطلقا

تﺆسس وت ّقنن هذا النّمﻂ ّ
الشعري؟
لوضﻊ
ّ
تصورات – إن ﱂ نقل نظر ّيات – ّ
فاهلايكو بصفته قصيدة شعرية قصرية ،شديدة االختزال ،بسيطة البناء
ألي كان أن يبدع
بأهنا سهلة املنال ،يمكن ّ
تعطي انطباعا خاطﺌا ومغلوطا ّ

تعرب عن حالة ذهنية عميقة
فيها ،يف حني ّأهنا عﲆ عكس ذلك قصيدة ّ
٥١٩
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التّأمل ،شديدة احلساس ّية ّ
لكل ما ﳛيﻂ بنا من كائنات وأشياء وﻇواهر.

ّإهنا عﲆ رأي ّ
نص مضغوط قد يبدو للوهلة
الشاعر �نور الدين ﴐار�� :اهلايكو ّ

ﳎرد بذرة حرب باهتة أو زخة مطر شفيفة ..لكنّه ﴎعان
األوﱃ ،يف ﲢ ّققه عﲆ الورقّ ،
ﹴ
24
متناه يف مشهد ّيته�..
ما يتفتّق بفعل القراءة املتأن ّية املتأ ّملة عن كون شعري ال
ّ
إن املنجز الشعري اجلزائري يف شعر اهلايكو رغم قرص عمره – مقارنة بالتّجارب

نقسمه عﲆ نوعني:
العامل ّية األخر -يمكن أن ّ

أ -تيار تقليدي حافﻆ عﲆ الشكل التقليدي لقصيدة اهلايكو كام جاءت يف اهلايكو

الياباين الكالسيكي .

ب  -ت ّيار حاول االنسالخ عن ّ
الشكل الكالسيكي للهايكو الياباين .
إن الوسيلة الفن ّية األساس ّية للهايكو هو ّ
يقول � عبد الوهاب املسريي�� ّ
ان

وتصور األمور بشكل أضعف أو أقل
تعرب،
ّ
تلمح وال تفصح ،توحي وال ّ
القصيدة ّ

وتعرب عن الكثري من خالل القليل ،وتذكّرنا وحسب بال ّظالل واملعاين
ﳑّا هو شائﻊّ ،

واألبعاد دون ذكرها�،25وهذا مايمكن أن نرتﲨه باإلﳛاء واإلﳚاز والتّكثيف.

***يمكن أن ّ
يتجﲆ تل ّقي الشعر ّية اجلزائر ّية للهايكو بطريقتني :فالطريقة األوﱃ

 :تتم ّثل يف تل ّقي ّ
الشعراء هلا ،وذلك من خالل ﲡريبهم القصيدة اهلايكوية وإبداعاﲥم
 ،وكذا تنظريهم هلا من خالل تلك البيانات الشعر ّية ،يف مقدّ مات دواوينهم ّ
الشعر ّية
والتي تعدّ بمنزلة خطابات نقد ّية.

صح التّعبري -بعﺾ
أ ّما الطريقة ال ّثانية :يمكن اعتامد ما قيل أو ما ﹸن ِّظر له –إن ّ

النّقاد اجلزائر ّيني.
٥٢٠
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***الشك ّ
ّ
بالسهل ،ولكن بالتّجريب
أن الدخول يف بوابة قصيدة اهلايكو ليس ّ

واملامرسة وامتالك رؤ مستقبل ّية منفتحة ﲣطو هبذا ّ
االﲡاه بمصداق ّية وثبات.
الصدد هل استطاعت القصيدة اجلزائر ّية أن ﲡد هلا موطﺊ قدم يف ساحة
ويف هذا ّ
أي مد نجح هذا التّجريب؟
اهلايكو؟ وإﱃ ّ

تنوعت هذه
ذهب بعﺾ الشعراء اجلزائر ّيني يف ﲡريب ف ّن اهلايكو الياباين ،وقد ّ

املغامرات يف استلهامه بشكل أفضل .فعﲆ سبيل املثال ال احلرص :الشاعر عاشور

فني ،معاشو قرور ،األخﴬ بركة ،هارون قراوة ،فيصل األمحر ،أمحد ملياين ،عفراء

قمري طالبي ،عنفوان فﺆاد...

تنزع ال ّثقافة اجلزائر ّية املستقبلة للهايكو من خالل سريورات متش ّعبة من التّل ّقي

الشعري اجلديد يف تربتها.
الﴬب
واملثاقفة واالستيعاب واإلبداع إﱃ تأصيل هذا ّ
ّ

يتم ﲣليص هذا النّوع األديب
بحيث تفﴤ إﱃ تطوير أسلوبه واإلضافة إليه إﱃ أن ّ

الوافد إلينا من اخلصوصيات ال ّثقاف ّية واألسلوب ّية املقرتنة به يف ثقافته األصل ّية،

واالحتفاظ بروحه نو ًعا أدب ًيا ﳐتل ًفا عن األنواع األخر ،ور ّبام يكون سبب هذا
االنجراف إﱃ شعر اهلايكو هو تلك الفلسفة العميقة التي تتوار خلف النّص.ومن

ثم حماولة ّ
خاصة لد ال ّثقافة
ضﺦ دماء جديدة يف هذه الروح كي تكتسب هوية ّ
ّ

املنقول إليها.

تقوم التّجربة ّ
الشعرية يف اهلايكو عند �عاشور فني�عﲆ اكتشاف ما يعتمل

يف الذات يف عالقتها بالكون واستبصار ال ّلحظة الفاصلة التي يلتقي فيها الكوين
واملجرد بامللموس والوعي بال ّطبيعة .تلك حلظة اهلايكو؛
بالذاﰐ واألبدي باآلين
ّ

حلظة بسيطة عارية خالية من التّق ّعر والوصف والتّكلف ال ّلغوي الفضفاض ،حلظة
٥٢١
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الوعي احلا ّد بالعالقة بني ّ
الذات والعاﱂ من خالل ﲡل ّياته يف الطبيعة .ﲨال ّية املباﴍ

واحلاﴐ واآلين الغني ببساطته العميقة� .فاهلايكو هو ما ﳛدث هنا اآلن�.

يراهن ّ
الشاعر اجلزائري عﲆ التّجريب يف قصيدة اهلايكو وذلك مثال من خالل

التّخفيف من املحدّ دات ال ّثقاف ّية األصل ّية للهايكو،وﲤكني ال ّثقافة اجلزائر ّية املستقبلة

من تبيﺌة هذا الف ّن وتطوير أساليبه مﻊ االحتفاظ طبعا بروحه بام يوافق ّ
الشعر ّية

العرب ّية ولنأخذ مثاال عﲆ ذلك من حيث البناء الشكيل ،فنجد ّ
الشاعر �األخﴬ

بركة� ابتكر طريقة جديدة يف ديوانه �حجر يسقﻂ اآلن يف املاء � 2٦وهي عنونته

ملجموعات قصائد اجلزء األخري من الديوان بعناوين ﳐتلفة � نافورة اهلايكو� ،
،ونوع يف عدد األسطر فرتاه أحيانا يكتب هايكو
� التّمثال�� ،النافذة� �،النّهر� ّ

بثالثة أسطر وأحياناأخر بسطرين ...يف حني يشتغل هذا ّ
الشاعر عﲆ رصد

ثمة االحتفاء
ﲨال ّيات التّفاصيل ّ
الصغرية العابرة التي ال يأبه هبا اآلخرون ،ومن ّ
بظالل األشياء وﻇالل املعاين .لذلك ال تكشف نصوصه عن ّ
الضوء
كل مساحات ّ

والداللة ،بل ﲢتفﻆ بمسحة من غموض يعتربها الشاعر مالزمة ّ
لكل حالة شعر ّية.
يقول الشاعر � األخﴬ بركة�
املرأة العاشقة
حمراهبا النّافذة
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ويقول يف موضﻊ آخر:
تقوم الروح

٥٢٢

م.م آمـــال بوحلمــــام

ينفﺾ غبار القبو ،فيدخل اجلسد يف الشطح

2٨

من جهة أخر نجد الشاعر �معاشو قرور� يستحﴬ املوضوعة املوسم ّية يف

كتاباته كﺈحد أبرز سامت قصيدة اهلايكو اليابان ّبة .لكنّه الﳜلو من رؤية ذات ّية
ترصد ال ّلحظات احلميم ّية واملباﴍة من معني ذاكرة الطفولة ،وهو ما يمنح النّص
مسحة تأ ّمل ّية بعذوبة إنسان ّية .يقول �معاشو قرور�:
ﹾفر ﹶشتﹸه اخلﴬاء أيب-
حني الوفاة يوﴆ هبا
لفزاعة احلقل
ّ

29

يبدو النّص يف ﻇاهره عﲆ درجة عال ّية من التّقرير ّ
الشعري املحايد الذي يعكس

وقائﻊ من احلياة بح ّياد ّية ،عني شاعرة تلتقﻂ ما تقﻊ عليه من مشاهد ال ﲣلو من

شعر ّية يف خاماﲥا ال ّطبيع ّية ،فظاهر اخلطاب ّ
بفر ﹶشته
أن أباه عﲆ فراش املوت يوﴆ ﹾ

السطر األخري ،وهو
اخلﴬاء إﱃ ّفزاعة احلقل ،يف مفارقة شعر ّية الفتة ﳛفل هبا ّ
املتوهجة يف بنية شعر
املقطﻊ الذي ينزاح به اهلاﳚن دائام نحو إذكاء بالغة املفارقة
ّ

اهلايكو ،رغم ماتوصف به هذه ّ
الشعر ّية ،وﲣ ّففها الواضح من البهارج البالغ ّية

واجلامل ّية ال ّلغو ّية عا ّمة.

ّ
إن القراءة الكاشفة هلذا اهلايكو الذي يبدو ساكنا �ﳜتزل طاقة حرك ّية تكمن

شعر ّيته يف هذا ال ّلبس املقتصد لغو ّيا والداللة املطلقة ذهن ّيا�.30والشاعر يف اختياره
السلطة األبو ّية ،حتّى بعد وفاة ﹶمن يتم ّثلها
ّ
للفزاعة كأنّه يومﺊ إﱃ استمرار ّية رهبة ّ

تظل حمافظة عﲆ مهابتها يف أشكال رمز ّية ّ
واقع ّيا ،وهي بذلك ّ
ﲢل حم ّلها وتوهم
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وكأهنا ﱂ تغب عن وجودنا.
ببقائها ّ
ﲣوض الشاعرة �عفراء قمري طالبي� ﲡربة اهلايكو ليس من منطلق التّقليد أو
كل ما هو إبداع ﹴ
أن ّ
املغامرة ،وإنّام من أجل الربهنة عﲆ ّ
راق ال يتط ّلب لغة أكاديم ّية
حمضة ،بل يتط ّلب فكرا إنسان ّيا فطنا يتقن القبﺾ عﲆ مشهد ّية األشياء بعني العقل

والبصرية ،فاهلايكو بالنّسبة لـ�عفراء طالبي� ليس وسيلة تعبري طارئة ،بل هو رؤية

للعاﱂ.

ويعمد ّ
الشاعر �عاشور فني� إﱃ عنونة قصائده ،وتطعيمها بجرعات من

املجاز واألنسنة جاعال إ ّياها خصائص أساس ّية لكتابة هايكو متوازن ﳚمﻊ بني

البساطة واإلﳚاز والعمق؛ وهو بذلك ير يف اهلايكو ومضة الطبيعة وهي تنبجس

من حدس اإلنسان وأحاسيسه وتأ ّمالته التي تصهر سعة رؤيا الوجود يف ﲨلة

واحدة ،وجيزة أو نفس واحد يزاوج بني شاعر ّية املشهد ونثر ّية األسلوب ،بني
اقتناص ال ّلحظة يف آن ّيتها ،وﲣليد هذه اآلن ّية.

يمكن أن نقول عن العمل ّية التّنظري ّية للشاعر �عاشور فني� لقصيدة

اهلايكو اجلزائر ّية يف مقدّ مة ديوانه الذي وسمه بـ� هنالك بني غ ّيابني ﳛدث أن

نلتقي� عمل ّية مقصودة يف ذاﲥا ولذاﲥا ،يقول ...�:كثريا من قصائد اهلايكو كانت

حول ال ّثلج واملاء البارد وسلوكات بسيطة يقوم هبا كائنات ( )...تأنف منها قصائد

مرشدون وأشخاص عاديون�
احلداثة العرب ّية :كالب وسحايل وأطفال ّ

.31

وبام ّ
الصخر ّية،
أن عاﱂ اهلايكو ذهب بعيدا يف كون ّيته وﱂ يبق معزوال عن اجلزيرة ّ

وأحسن أهله االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم احلديثة فقد انترشت يف أصقاع العاﱂ
٥٢٤
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وبلغاته وآدابه الرشق ّية منها والغرب ّية وﱂ يعد حكرا عﲆ ال ّلغة اليابان ّيةّ ،32
والشاهد
هنا هو إدراج ّ
لنص العنوان.
الشاعر يف مقدّ مته حول قصيدة اهلايكو ّ

فالعنونة تتّخذ شكال صادما يف ديوان �عاشور فنّي� بدءا من عنوان املجموعة،

فهذا العنوان يشكّل االستثناء يف املجموعة ،وهو بذلك عنوان للنّص الذي ال عنوان

له ،بينام جاءت النّصوص األﹸخر داخل املتن ك ّلها معنونة ،بل ّ
إن عناوينها هي القصائد
فال تغدو األسطر التي تيل العنوان أن يكون ﴍحا بسيطا للعنوان الذي هو القصيدة.

تقول النّاقدة �آمنة بلعﲆ �:لقد بات من ال ّطبيعي ّ
أي شكل ،ﳛمل
أن بروز ّ

تطور ّيا ،فهل اعتامد اهلايكو
فلسفته
اخلاصة به ،وإن يرتبﻂ بامسبقه ارتباطا تفاعل ّيا ّ
ّ

تارﳜي ،إذا ما اعتربناه أنّه زمن ّيا الحق عﲆ قصيدة النّثر التي كانت
ربره
ّ
اليوم له ماي ّ
نتاجا طبيع ّيا لقصيدة التّفعيلة�.33

واستلهمت آمنة بلعﲆ تساؤال يطرح فكرة املهاد النسقي الذي وضعته قصيدة

ﲢوالت ثقاف ّية وتكنولوج ّية
النّثر ،وقبلها قصيدة التّفعيلة النتشار اهلايكو العريب عرب ّ
أ ّثرت يف املخيال ويف ّ
الذائقة عﲆ حدّ سواء.

ّ
املتوهجة ومشهد ّيته واقتضابه
نص اهلايكو الوامﺾ ببساطته وآن ّيته ،وكثافته
ّ
إن ّ

جدير بأن يستجيب ملتط ّلبات هذا املتل ّقي اجلديد ،داخل هذه األنساق املتاميزة.
 -5ﲨال ّيات اهلايكو – معاشو قرور أنموذجا-
ﲢت قمر الشتاء-
ريثام تنضج ثامر البلوط
أجلس القرفصاء !
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ّ
إن ثامر الب ّلوط مرة كاحلياة ،وهي ال ﲢلو ّإال بالنار التي ترمز للحكمة واملعرفة،

عند طهي ثامر البلوط تقفز بعيدا هنا وهناك بسبب انتفاخها نتيجة غليان املاء فيها ،

وهو أيضا متح ّفز لكيال تضيﻊ وهي أحيانا كثرية وتندفﻊ بعيدا،

يقال ّ
ﳜصون به القمر .ونحن يناير يﺆكل
إن اليابانيني ﳛتسبون ثالثة عرش شهرا ّ

للسهر والتّفكري .وربام
فيه بلوط السنة الفالحية وقمر الشتاء داللة دفء ومدعاة ّ

مراجعة درس أو حفظه ألنه مستوحى من حيث الوايب والسايب يف بيﺌة ريفية وزمان

شتوي يطول فيه الﴪد البطويل يف احلكاية الشعبية وكأن القرفصاء تسخني للركبتني
والساقني استعدادا وحذرا من أول قفزات حبات البلوط من موقد النار.

الفكرة العميقة جلسة القرفصاء ليست جلسة املتعلم الصبور واجللد بل هي

جلسة املرتدد احلاذق ليس إال ونضج الثامر (املعرفة) يلزمه االصطبار حتى تنضج

ثامر البلوط.

استدعى اهلاﳚن عدّ ة تقن ّيات أسهمت بطريقة أو بأخر يف بزوغ ﲨاليات هذا

ﳘها:
اهلايكو ،سأذكر أ ّ

بنية النّص :توري أواسيه :نجد ّ
أن هذا النص مركّب من طبقتني أو مشهدين،

انطلق من مشهد أمامي :ﲢت قمر الشتاء /ومشهد خلفي :ريثام تنضج ثامر البلوط

بالرغم من غ ّياب العالقة املنطق ّية بني املشهدين
 /أجلس القرفصاء؛ إنّنا أمام توليفّ ،
ﻇاهر ّيا ّ
فﺈن النّص عﲆ درجة عال ّية من الوحدة واالنسجام الدّ اليل.

ﱂ يستعن

اهلاﳚن �معاشو قرور� يف ﲡربته هذه بالبالغة البيان ّية فقصيدة اهلايكو تتخ ّفف من

حذلقات البالغة وكثافة هبارجها ال ّلغوية ،جانحة إﱃ لغة ش ّفافة نق ّية تستعيﺾ عن
٥٢٦
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والرتاكيب بأوضاع العالقات اجلديدة بني األلفاظ والتي تنضح
ﲨال ّية األلفاظ ّ

إﳛا ًء وتركيزا ومباغتة ،والتفاتا لنظرة أخر ملواقﻊ األشياء يف الطبيعة  .وكأنّنا أمام
ﹴ
لوحات انطباعية تذكّرنا بام تفعله يد الفنّان الفرنﴘ الكبري
شاعر يرسم بالكلامت
(كلود مونيه) وهو يعكس انطباع مشاهد الطبيعة يف ذاته .ومن ثم فاهلايكو �يتّسم
بتقشف بالغي شديد  ...إذ يتاح ّ
ّ
للشاعر استخدام بعﺾ املظاهر من اجلناس الذي

املحسنات ال ّلفظ ّية
هو من أبرز البالغ ّيات التي يعتمد عليها اهلايكو�  34و�ينأ عن
ّ
وأشكال املجاز الواضحة�
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الكيغو (الكلمة الفصل ّية) :ترتكز قصائد اهلايكو الياباين الكالسيكي عﲆ

تتضمن ما يشري
السنة ،فنجده غالبا � ما
ّ
املوضوعات التي تتع ّلق بال ّطبيعة وفصول ّ
السنة ،أو قرينة دا ّلة عﲆ هذا الفصلّ .
فالشاعر يدفﻊ القارئ إﱃ
إﱃ فصل من فصول ّ

أن يستحﴬ ال ّطقس ،والنّباتات والطيور ،ويوقﻆ املشاعر واألحاسيس ّﲡاه ال ّطبيعة
السنة�) )1فمن بني ﴍوط اهلايكو الكالسيكي انضواؤه عﲆ كلمة فصلية،
وفصول ّ

وهي إشارة مباﴍة أو غري مباﴍة لشهر من الشهور أو فصل من فصول السنة ...
وتتجﲆ هذه التّقن ّية( الكيغو) من خالل (قمر الشتاء) وهو كيغو مباﴍ ّ
ّ
يدل فصل

الشتاء.

ولب اهلايكو
االستنارة (الساتوري) :وهي ال ّلحظة اجلامل ّية التي ﲤ ّثل جوهر ّ

ّدرب عﲆ عيش ال ّلحظة واالنصهار
والعنرص األساس للهايكست ،وهو بذلك الت ّ

والتّامهي ّ
الكيل فيام حوله من عنارص ال ّطبيعة ،وهذا بالفعل ما استشعرناه من خالل

هذا النّص الذي نجح اهلايكست يف تشكيل لوحته املشهد ّية التي تتّسم بالتّأ ّمل ومن

ثم القبﺾ عﲆ هذه ال ّلحظة .
ّ
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الصمت الزمني الذي وضعه اهلاﳚن يف هناية
القطﻊ � الكايرﳚي� )-( :ذلك ّ

لب الفكرة املراد
نصه إﱃ زمنني بغية ﲥيﺌة املتل ّقي للدخول يف ّ
ليقسم ّ
السطر األول ّ
ّ

السطر الثالث ليمنح
التو ّصل إليها  ،واستعان بوضﻊ عالمة
ّ
ّ
التعجب( !) يف هناية ّ
ﲤاسك ًا كبري ًا ،ويدعو بذلك القارئ للتّأ ّمل واكتشاف العالقة التي تربﻂ
ﹸبن ﹶي ﹶة اهلايكو ﹸ

الصورة األوﱃ( ﲢت قمر الشتاء) بالصورة ال ّثانية(ريثام تنضج ثامر البلوط /أجلس

القرفصاء) .

نصه  ،ليحدث شهقة وصدمة القارئ
والكانا (( ! التي رسمها اهلاﳚن آخر ّ

وبالفعل فقد ﲤكّن ّ
الشاعر بﺈحداثها عرب اجلملة (أجلس القرفصاء !) ،وهذا ليمنح
توهج وﲨال ّية اهلايكو.
ثم إﱃ ّ
ّ
نصه القفلة املوائمة ومكمن الدّ هشة ومن ّ

ثنائ ّية الوايب – سايب :ﲤكّن اهلاﳚن من أن يوقﻊ يف دواخلنا شعورا باالكتﺌاب،

والقبﺾ عﲆ اجلامل الزائل واخلصائص املقيمة فيه ،ويمكن أن يتحدّ د الوايب -سايب
�بجامل ّيات األشياء القارصة عن الكامل ،ﴎيعة الزوال� 3٦وذلك من خالل تأثري
الزمن الذي يلحقه بشجرة البلوط.

الشاعرة يف هذا اهلايكو؛ ّ
ّنحي :ﹸغ ِّي ﹶبت ّ
الذات ّ
ألن روح اهلايكو هي� اإلﳛاء
الت ّ

الشاعر يف احلكم مﻊ موضوع ّية صادقة يف نقل التّجربة كام ّ
وعدم ّ
تدخل ّ
أن ال ّظواهر

تبدو كام لو ّ
أن� ال ّطبيعة
الفيزيائ ّية يف التّجربة تقدّ م كام هي دون زخرفة� ؛ حتّى ﹶ

هي التي أملتها عﲆ ّ
الشاعر أو أنّه عثر عليها يف الغابة املجاورة� ، 37فرت بذلك
اهلايكست التقﻂ املشهد ّ
بكل موضوع ّية وﱂ ّ
يتدخل يف احلدث.

حب األشياء املتواضعة والبسيطة واكتشاف هبائها وﲨاهلا ؛
اهلوسومي :هو ّ
٥٢٨
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ففاكهة الدراق البسيطة وتأثري ﲨال عبقها عﲆ العاشقة بصورة كبرية.
الرصانة  ،اليقﻊ اهلايكو بالنّسبة
الكارومي :روح الطرفة التي ﲣ ّفف من ّ
ﲡهم ّ

الرسالة وإنّام واقﻊ يف القلب ويف ﳐاطبة حساس ّية القارئ شعره،
لباشو يف حممول ّ
فيسعى إﱃ التّعبري عن اجلامل املقيم يف أبسﻂ األشياء (ثامر البلوط)

تعرب
الشيوري (  :)CHIORIالتلميحات التي تفوح هبا القصيدة والتي ال ّ

تلمح ال تفصح.فهي كتابة تتنامى يف
ﹸرصاحا ،وقد ﲤكّن الشاعر من جعل قصيدته ّ
وتستمر حتى عبورها إﱃ املتل ّقي.
فضاءات التّلميح
ّ

اختزال شيبومي :وذلك باستعامل كلامت قليلة وعميقة ،اعتمد اهلاﳚن سياسة أو

خاصة يف تركيز ال ّلغة وتكثيفها عرب تسﻊ كلامت .يقول ”روالن بارت“ ” إﳚاز
تقن ّية ّ
اهلايكو ليس فقﻂ شكيل .اهلايكو ليس فكرة غنية ﹸ
وخ ّفضت إﱃ شكل ﳐترص ولكنه
النص أعاله.
حدث ﳐترص وجد شكله الطبيعي�))1؛ وهذا فعال ما ﲢ ّقق من خالل ّ

هذا اهلايكو ﱂ يكن ﳎرد ثالثة أسطر بل هو قيمة أدبية ضاربة يف العمق ،وهنا

أستحﴬ مقولة املعلم �إيسا� الذي قال ( :اهلايكو الذي ال يﴬب يف العمق يعترب
ﳎرد كالم عابر ال فائدة  ،يموت مباﴍة بعد تدوينه  ،يقول �جيم كاسيان� ّ
(إن

يقرر وال ﳛكم عﲆ األشياء وإذا وقﻊ ذلك فهو ليس هايكو) ) )4؛ ومن ثم
اهلايكو ال ّ
فاهلاﳚن هنا يقدّ م صورة موضوع ّية عﲆ هذه األشياء فقﻂ ،وال ّ
يتدخل اهلايكو يف
احلكم أو التّقرير.

ﲤكّن ّ
الشاعر من صياغة هذا اهلايكو بلغة بسيطة مظهريا ،لكن إذا ما تأ ّملنا قليال

يف كيف ّية تعالق مفرداته وانتظامها نجد أهنا صبغته بطابﻊ الشعر ّية واأللق اإلبداعي،
٥٢٩

ﻗﺼﻴﺪﺓ ﺍﳍﺎﻳﻜﻮ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺑﲔ ﺍﻟ ّﺘﺠﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﻠ ّﻘﻲ

ﲢرر ّ
الذات من الواقﻊ.
السمة التّأمل ّية التي ّ
ور ّبام يتّضح ذلك من خالل إحلاحه عﲆ ّ
فاهلايكو ﲨال ّية ناﲨة عن اإلﳛاء الصوري بسيﻂ وﲨيل جدا.

أن ّ
يمكن الوصول إﱃ ّ
كال من مفهومي التّجريب والتل ّقي يف اخلطاب ّ
الشعري

ترسﺦ أكثر مﻊ حضور قصيدة اهلايكو ضمن املشهد ّ
الشعري العام؛
اجلزائري املعارص ّ

فهي طريقة جديدة يف الكتابة ﲢظى بمغايرة رؤيو ّية وتشكيل ّية تبتعد عن سامت ّ
الشعر

العريب عا ّمة ،وقوام اهلايكو اإلﳚاز والبساطة والدّ هشة والوضوح واملشهد ّية املك ّثفة .
لقد أسهمت ﲡربة اهلايكو اجلزائر ّية يف تطعيم القصيدة ،بتلك املسحة احللول ّية

يف الطبيعة واألشياء حني تسحب ّ
الذات ﻇالهلا من اخلطاب ،وتلتقﻂ املشاهد من

ّ
لتتجﲆ املوجودات بتمظهرات غري مألوفة ،إذ تعيد ترتيب
الطبيعة التقاطة خاطفة
املراكز من جديد فتجعل اإلنسان جزءا من الطبيعة يف تناغم كوين دائم معها.

يبدو ّ
أن قصيدة اهلايكو اجلزائر ّية يف تارﳜها قد طرأت عليها عدّ ة ﲥذيبات

وﲢويرات بنيو ّية وﲨال ّية ،والدليل عﲆ ذلك ﲡارب الشعراء اجلزائر ّيني هلذا النّمﻂ
الصخر ّية (اليابان).
الشعري اجلديد الوافد من اجلزيرة ّ

ﹴ
يبدو ّ
أن اإلقبال عﲆ هذا ال ّلون ّ
سالمة شعر ّي ﹴة
مﺆﴍ
الشعري ﲡريبا وتلقي ًا ّ

وفن ّية ،يف أفق ﲡاوز ﲤجيد الذات بشكل كابح لإلبداع وارتياد آفاق جديدة للتّعامل

مﻊ ّ
يتعزز مشهدنا النّقدي بربوز جيل جديد من
الشعرية اجلزائر ّية ،لذلك ينبغي أن ّ
الصدد ،ﳑّا يدعونا إﱃ االعتقاد ّ
أن
يتم إنتاجه يف هذا ّ
النقاد لتت ّبﻊ وتقويم ومواكبة ما ّ

األمر ال يتع ّلق بموجة أو موضة ﴎعان ما تندثر ،بقدر ما نظ ّن أنّه تراكم فنّي وﲨال

ويستمر فيها كﺈمكان ّية للتحديث.
يتح ّقق لينضاف إﱃ هرم ّية الشعر العريب
ّ
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ﺧاتــــﻤﺔ البحﺚ:
بعد اخلوض يف غامر هذا البحث املوسوم بـ :قصيدة اهلايكو اجلزائر ّية بني
أهم النّتائج التي يمكن إﲨاهلا باآلﰐ:
تم الوصول إﱃ ّ
التّجريب والتل ّقي ّ
خاصة
يب بصفة عا ّمة ،واهلايكو
اجلزائري بصفة ّ
ّ
تذوق اهلايكو العر ّ
اتّساع دائرة ّ
وإكسابه ﲨهورا متل ّقيا أكرب،فقد سلكت القصيدة اهلايكو ّية يف طريقة بنائها مسلكا

تذوقه ّ
للشعر العريب ،كام وأبقت للتّجربة
وتعود عليه املتل ّقي يف ّ
مغايرا جدّ ا ملا ألفه ّ
اإلبداع ّية إﳚاب ّياﲥا بالنّسبة لتنويﻊ املنتج ّ
الشعري ،لتعلن بذلك عن عقد جديد
للقراءة والتّل ّقي.

حدّ دت الدراسة ﲨلة من البﺆر التي تتمركز حوهلا قصيدة اهلايكو منها أصالة

الرؤية الذات ّية التّا ّمل ّية اخلالية من شوائب
التّجربة التي ﲡد أبعادها احلقيق ّية يف ّ
التّداعي العاطفي والوجداين .وهي بمثابة ملعة الربق يف ﻇالل النّص املعتمة ،لذلك

أﴍق النّص بالدالالت واملعاين.

ّ
إن قوام قصيدة اهلايكو اإلﳚاز والتّشكيل ال ّلغوي القائم عﲆ البساطة والوضوح

واملشهد ّية واحلياد ّية يف رؤية األشياء.

للهايكو إضافات عﲆ مستويات متباينة وﳐتلفة كانطالق ّ
الشاعر من املعايشة

العميقة للحظة االستبصار الكرب التي ير فيها العادي رؤية غري عاد ّية فرتاه
بذلك يبرص ماال يبرصه غريه.

الﴬب ّ
حاول ّ
احلس
الشاعر اجلزائري من خالل هذا ّ
الشعري اجلمﻊ بني رهافة ّ
وﲡليات ال ّلغة وجرأة تكسري القوالب اجلاهزة للقول ّ
الشعري ،عرب اإلبحار يف

عواﱂ قصيدة اهلايكو اليابان ّية.
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تعرفت
يمكن أن نعدّ ال ّثقافة اجلزائرية قاعد ًة غن ّي ًة تقبل التنوع والتّجريب بعدما ّ

عﲆ أشكال متباينة ومتغايرة ،منها العمود ّيةّ ،
الرباع ّيات ...،القصيدة
املوشحاتّ ،
احلرة ،قصيدة النّثر ،وصوال إﱃ قصيدة اهلايكو اليابان ّية.
ّ

لقد أسهمت ﲡربة اهلايكو اجلزائر ّية يف تطعيم القصيدة بتلك املسحة احللول ّية

يف ال ّطبيعة واألشياء حني تسحب ّ
الذات ﻇالهلا من اخلطاب ،وتلتقﻂ املشاهد من
ّ
لتتجﲆ املوجودات بتمظهرات غري مألوفة تتحقق فيها املتعة
الطبيعة التقاطة خاطفة
الفنية واجلاملية.

لقد طرأت عﲆ قصيدة اهلايكو اجلزائر ّية يف تارﳜها عدّ ة ﲥذيبات وﲢويرات بنيو ّية

وﲨال ّية ،والدليل عﲆ ذلك ﲡارب الشعراء اجلزائر ّيني هلذا النّمﻂ الشعري اجلديد
الصخر ّية (اليابان).
الوافد من اجلزيرة ّ

ﹴ
يبدو ّ
أن اإلقبال عﲆ هذا ال ّلون ّ
سالمة شعر ّي ﹴة وفن ّية،
مﺆﴍ
الشعري ﲡريبا وتلقي ًا ّ

يف أفق ﲡاوز ﲤجيد الذات بشكل كابح لإلبداع وارتياد آفاق جديدة للتّعامل مﻊ

ّ
يتعزز مشهدنا النّقدي بربوز جيل جديد من
الشعرية اجلزائر ّية ،لذلك ينبغي أن ّ
يتم إنتاجه.
النّقاد لتت ّبﻊ وتقويم ومواكبة ما ّ

أن ّ
يمكن القول ّ
كال من مفهومي التّجريب والتل ّقي يف اخلطاب ّ
الشعري اجلزائري

ترسخا أكثر مﻊ حضور قصيدة اهلايكو ضمن املشهد ّ
الشعري العام؛ فهي
املعارص ّ

طريقة جديدة يف الكتابة ﲢىض بمغايرة رؤيو ّية وتشكيل ّية تبتعد عن سامت ّ
الشعر

العريب عا ّمة.

مالمح جديد ًة عن جنس أديب جديد؛ حرصت يف مسريﲥا احلثيثة
كرست الدراسة
ﹶ
ّ
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عﲆ ﲢقيق رؤية جديدة من خالل آل ّيات الفحص والتّجريب واالختيار برؤية

تم تفعيل اجلوانب اإلجرائ ّية يف النّصوص ّ
عضدت
الشعر ّية ،التي ّ
حداث ّية ،وقد َّ

رؤية قصيدة اهلايكو.
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