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امللخص     

 جتاوزت القصيدة اجلزائرّية يف سريورهتا الّشكل الكالسيكّي وخضعت لتغرّيات 
والقصيدة  احلّرة  القصيدة  يف  يتحّكم  ما  وهو  واملضموين،  الّشكيل  املستويني  عىل 
مّد  إىل  دأب  املرحلتني  هاتني  عىل  اجلزائري  الّشاعر  تّعرف  أن  وبعد  والنثرّية. 
القصيدة اجلزائرّية بأنساغ وروافد جديدة وفتحها عىل طرائق تعبري خمتلفة، بأشكال 
ومضامني وإيقاعات توائم رهانات كّل مرحلة. فقد أخذ يبحث عن فضاءات تقنّية 
أنامطا كتابّية  يبدع  الّشعري اجلزائري ،فأصبح  أهّنا إضافة إىل اخلطاب   ير أخر
والفنّي.  الداليل  الّتكثيف  عىل  تقوم  حداثّية  شعرّية  ممارسة  وتعّد  مقتضبة  جديدة 
ظهرت نظرا لواقع العرص املعيش الذي يمتاز بالّرسعة واالختصار، ومن بني هذه 
األشكال القصرية جّدا: قصيدة الومضة والّشذرة  والتوقيعة والنّتفة واهلايكو. هذا 
األخري – اهلايكو- )HaiKu(  الذي يعّد يابايّن األصل واملنشأ والبيئة، وقد ازدهر 
يف مرحلته األوىل يف القرن السابع عرش بفضل " ماتسو باشو"(1٦40-1٦94م( 

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 dif-
ferent 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 liv-
ing 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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عر الياباين قبل مرحلة اهلايكو:    أشكال الشّ

       تبلورت قصيدة اهلايكو اليابانية عرب مراحل حّتى اّختذت شكلها املتعارف عليه 
حاليا، فقد ظهر يف بادئ األمر مايعرف  بالواكا وهي أقدم شكل شعري باليابان.

تعّد الواكا  � البذرة التارخيية لشعر اهلايكو ألّنه من خالهلا تّم االعرتاف بالبنية 
املقطعية 5/7/5 كوحدة شعرية ألول مّرة� 1.

 ،renga ويف واقع األمر الواكا �تطّورٌ لشكلٍ أديب آخر سبقها زمنيا هو الّرنغا       
عادة  بتأليفها  يقوم  ببعض،  بعضها  املّتصل  الّطويلة  القصائد  من  سلسلة  والّرنغا 

جمموعة من الّشعراء وليس شاعرا واحدا، بدأت يف القرن 12م �2

     انترش فّن الّرنغا يف القرن 15 يف اليابان عن قصيدة فيها عدد كبري من املؤّلفني 
بشكل مجاعي بالّتناوب يضيف كّل شاعر أبياتا شعرّية مكّونة من سبعة عرش مقطعا 
نتَخب قصيدة من مئة بيت شعري لذلك  لفظيا 5/7/5 و 14 مقطعا )7/7( حّتى تُ

سّميت قصيدة الّسلسلة املرتابطة أو الّشعر املرتابط .

      يف القرن 1٦ اضمحّل 3 استعامل هذا األسلوب وأصبحت الّشعبية للهايكاي، 
املتعة  وتعني  هاي  األول:  مقطعني  من  �تتأّلف  الّرنغا،  بدل  هزلية  قصائد  وهي 
واإلمتاع، الضحك واإلضحاك، وكاي: من معانيه األساسّية املزح والّتسلّية�4،وهي 

قصائد مكّونة من واحد وثالثني مقطعا صوتّيا.

     ومع هناية القرن 17 وبداية القرن 19 أصبح البيت �االفتتاحي أو املطلعي، 
أوما يسّمى باهلوكوHokku  شكال شعريا مستقاّل بذاته� 5
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     اّختذت اهلوكو شخصية مستقّلة، وهكذا كتبت إىل أن أطلق عليها اسم هايكو 
اّلذي استحدثه ماسا أوكا شيكي )1٨٦2-1902(.

     إذن فلقد تطّورت قصيدة اهلايكو من رنغا فـ :هايكاي فـ: هوكو فـ :هايكو اّلتي 
بدأت مرحلتها من العام 1٦50 تقريبا: إذ مل يتحّقق وجود اهلايكو �بوصفه شكال 
العام 1٨91م؛ أي بعد ماسا أوكا شيكي؛ فاهلايكو  شعريا لقصيدة مستقّلة إالّ يف 
الستقالليته  أّسس  اّلذي  شيكي(  أوكا  )ماسا  جلهود  كبرية  بدرجة  مدين  الياباين 

وملنحه رسميا مصطلح هايكو عام 1٨90�٦.

       ومن أهم شعراء اهلايكو األوائل الّشاعر ماتسو باشو )1٦94-1٦44( يف 
القرن 17 فكان أّول من اخترص قصيدة اهلايكاي إىل هايكو. 

     فهذه القصيدة كام يراها �باشو�: تطمح إىل نقل حالة الّصفاء املحيطة باملوضوع 
الطبيعي واالبتهاج بمعرفة حقيقة األشياء وبصائرها .

من  بمقاطع  عنه   ُ يعربَّ روحي  شعر  وهو  الياباين،  الرّتاث  من  شعر  اهلايكو       
عىل  وتقترص  اإلجياز،  إىل  متيل  النّوع  هذا  يف  فالقصائد  القصرية،  الّرسيعة  اخلواطر 
بناء لغوي حمكم حيافظ عىل وحدة املوضوع، وغالبّيتها  اثنتني يف  صورة واحدة أو 
الرمزّية، ومتيل إىل وصف  تطّورها نحت نحو  أهّنا يف  إاّل  الواضحة،  بالصور  متّثل 

الّطبيعة وتقديسها7.

يعنيان معا  اليابانية من مقطعني مها �اهلاي� و �الكو�  تتأّلف كلمة هايكو      
الطرافة بشكل جّدي، ففي  اهلايكو هو حّس  أّن  يعني  الكلمة املضحكة، وهذا مما 
كثري من األحيان تتحّول الرّصاحة يف احلياة والّدقة يف الّتفكري إىل مواقف مضحكة.      
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 يلتزم اهلايكو �بقواعد شكلية ومقطعية حمّددة بنظام مقاطع �يتكّون من ثالث 
كلمة  حتمل  كام  مخسة؛  والثالثة  سبعة،  والثانية؛  مقاطع  مخسة  األوىل؛  حتوي  مجل 

توحي إىل الفصول وأخر تفصل بني اجلملتني�٨ 

قصيدة اهلايكو اليابانية ، الّتعبري الفنّي عن فلسفة الزن�: 

    لعّل اهلايكو هو طريقة يف رؤية العامل، له مسّوغاته الفلسفّية التي تعود يف جانب 
كبري منها إىل الفلسفة الدينّية البوذّية اّلتي  شّقت لنفسها طريقة أخر مغايرة ألديان 
مع  انطلق  ومجايل،  فلسفي  تصّور  �فرضه  الّشعري  الّرضب  األدنى،فهذا  الرّشق 
رائد اهلايكو باشو،واستمّر مع آخرين كديمومة الّزمان متنّقال بني الّشعراء القدامى 

واملحدثني مستجيبا للظروف السوسيو ثقافية لكّل شاعر هايكو عىل حدة�9

       ارتبط شعر اهلايكو العميق ببوذية الّزن التي نقلت من الصني إىل اليابان يف 
الّصينيني؛ � االرتباط  الّرهبان والفنّانني  واحلرفّيني  يد عدد من  القرن 12م ،عىل 

باللحظة وإسقاط التفكري باملايض أو املستقبل�10، بمعنى أّن االرتباط

باللحظة احلارضة يقابله ذوبان يف عامل الطبيعة، والعنرص األساس لشاعر اهلايكو 
ثم  الطبيعة،  عنارص  من  حوله  فيام  الكيّل  بالذوبان  اللحظة  عيش  عىل  التدّرب  هو 
يف  املتصّوفة  الّشعراء  حالة  تشبه  الّتلقائية  شديدة  عملّية  الّشعري  الّتنظيم  يصبح 

نظمهم للّشعر بعد الوصول إىل حالة من الّثاملة الروحّية يف االنصهار باحلق.

          يسمو شعر اهلايكو بأمهّية الّلحظة الراهنة يف صورة أدبّية حازت عىل شهرة 
عاملّية، ويسعى شعراؤه إىل جتسيد خالصة املتعة بالّلحظة يف سبعة عرش مقطعا لفظيا 
باالستنارة  الشعور  لنقل  الطبيعة؛  من  منتقاة  باملعاين  مليئة  بصور  باالستعانة  فقط 
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املفاجئة أو البصرية التي عرفت هبا طائفة الّزن.

القصرية  اهلايكو  وأشعار  الشاي  مراسيم  بني  املشرتكة  الّسمة  أّن  يالحظ        
واخلروج لرؤية تفتح أزهار شجر الكرز هي تعظيم قيمة اللحظة الراهنة.

3- شقائق  اهلايكو ) الّتانكا والسنريو(

3-1- بني الّتانكا و اهلايكو:

فرق  يف  أوال  بينهام  والفرق  الياياين  الّشعر  من  متقاربان  لونان  ومها 
أشطر،  أو  أسطر  مخسة  من  تتكّون  هلا  قصرية  قصيدة  فالّتانكا   الطول، 
وحتتوي عىل واحد وثالثني مقطعًا، إما اهلايكو فقد اقترص عىل ثالثة أسطر تتأّلف من 
سبعة عرش مقطعا، ممّا جيب اإلشارة إليه أّن �هذا ال  يعني التزا م مقّلدي هذه  الكتابة 
عندنا حرفّيا هبذه الرشوط  ولكنّهم رّبام اهتّموا بغنائية املوضوع أكثر من احتفاهلم 

بمعيارية الّشكل بسبب أّن إيقاعّية شعرنا  ذاتّية ال إنشادّية تقوم عىل املقطعّية�11. 

        إّن شكيل اهلايكو والّتانكا �عىل مّر العصور حمّل شغف وافتتان وال يزال 
ففي  واهلايكو،�  الّتانكا  بني  موضوعّي  فرق  ،وثّمة  اليوم�12  حلّد  كذلك  األمر 
الّتانكا يستطيع الّشاعر أن يعرض انفعاالته الّشخصّية، أّما يف اهلايكو فال بّد من أن 
الّسنة و ماتتضّمنه من شعائر وعادات ونبات  الّطبيعة وفصول  يلتزم احلديث عن 
أّن  بمعنى  الّسطور؛  وراء  معنى خفي  اهلايكو من تضمني   وحيوان�13. والبّد يف 

املعنى اليأيت مكّمال يف الّظاهر، وإّنام يكّمله املتلّقي.
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3-2- بني اهلايكو والّسنريو:

   يعّد الّسنريو توأما للهايكو فهام ال خيتلفان من حيث البنية الّشكلّية، وإّنام خيتلفان 
من حيث املوضوع؛ � فإذا كان حمتو القصيدة هو العالقات 

      اإلنسانّية يف حميط املدينة، وهو حمتو قائم عىل الّسخرّية، سّمي هذا الّلون من 
يرتبط اسمها  التي  نْريو  السِّ أّن قصيدة  ؛  يمكن تفسري ذلك  بالّسنريو�14  القصائد 
اهلايكو  قصيدة  مع  تشرتك   )1790  –  171٨ كاراي�)  نْريو  الياباين�سِ بالشاعر 
الّطبيعة باإلنسان، فتتحّدث  إهّنا تستبدل  إذ  باستثناء املوضوع؛  يف كاّفة اخلصائص 
يف كثري من األحيان عن جوانب الّضعف يف اإلنسان. وكثريا مامتيل إىل الّسخرّية، 

بعكس اهلايكو الذي هو أكثر جّدّية يف طرح موضوعاته.

نْريو  تطّورا ملحوظا يف معظم أنحاء          لقد تطّور كّل من  شعر  اهلايكو والسِّ
له  الّسنريو شعرا رمزيا عميقا جّدا، ويوجد  بالّذات و� أصبح  اليابان  العامل، ويف 
جانب فلسفي واضح جّدا يف كتابة اهلايكو احلديث، فإذا كان اهلايكو هيتّم بالّطبيعة 
و)بوسون(،  )باشو(  كتابات  يف  واضحا  جتده  صارخا،  إنسانّيا  بعدا  فإّن  ظاهرّيا، 
بالزوجة  وال  الّسمينة  باملرأة  هيتّم  يعد  مل  بالسخرّية،  هيتّم  الذي  الّسنريو  وكذلك 
احلمقاء، بل أصبح  أكثر عمقا ودخل الرتاجيديا من أوسع أبواهبا، وحتى يستخدم 
الكوميديا الّسوداء�15، ويضيف )حممود الرجبي( أّن أّي نص يتحّدث عن اإلنسان 
به مع دمج وإدخال مفاهيم فلسفة احلياة دون إشارة ألّي  كإنسان، وكّل مايرتبط 
جزء من الّطبيعة أو دالالهتا فهو سنريو كامل، وأّي نّص يرتبط بالّطبيعة واملشهدّية 
فهو  ودالالهتا  للّطبيعة  رابط  أّي  وجود  مع  به،  ومايتعّلق  اإلنسان  عن  ويتحّدث 

هايكو.1٦
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4-خصائص قصيدة اهلايكو:

ـــرب  ـــدها ع ـــي جتّس ـــة الت ـــا الثالث ـــة يف مقاطعه ـــىل الّتجرب ـــو ع ـــدة اهلايك ـــد قصي تعتم
األســـئلة التـــي يمكـــن أن يمّثلهـــا كّل مقطـــع )أيـــن؟- مـــاذا؟- متـــى؟( وهـــو � أمـــر 

ـــة اهلايكـــو17. ـــبة لتجرب أســـاس بالنّس

هذه العنارص الثالثة هي بتحليل هلايكو الشاعر الياباين اّلرائد )باشو( : أين؟ عىل 
غصن ذابل ماذا؟ جيثم غراب وحيد متى؟ مساء اخلريف اآلن1٨  

االلتزام باملشهدّية واملراوحة يف الّتوّجه نحو الّطبيعة توّجها مبارشا وغري مبارش؛ 
وهذه االلتزامات تظّل سامت تأسيسّية للهايكو األصيل19. 

5- حضور اهلايكو وجتّلياته  يف الّشعرية العربّية:

يمكن  أن  نتوّصل إىل أّن هذا الّلون الّشعرّي ذا املنشأ الياباين يكتب اليوم بكّل 
لغات العامل تقريبًا، وال يليق بلغة الّضاد أن تبقى خارج هذا الّسقف اجلاميّل اإلنسايّن، 
وأّنه أضحى يشّكل مكّونًا فنّيًا يف خمتلف شعرّيات العامل، وبذلك فاهلايكو ال يّدعي 
أّنه بديل ألّي شكل شعرّي، بل هو اقرتاح مجايل يضاف إىل الرّتاكم الّشعري العريّب، 
ويسهم يف اإلثراء اجلاميل من خالل الّتفاعل مع وجهات ثقافّية وفنّية غري تلك التي 
تعّود العرب الّتفاعل معها، يف وضعّيات تارخيّية متباينة، لعّل هذا احلقل الفنّي هو 
جمال إنساين مفتوح ال يؤمن بالّتأشرية وجواز الّسفر، يف وقت أصبحت اإلنسانية 

تّتجه أكثر فأكثر نحو فضاء حضاري مشرتك.

تفيض  أن  الّشعرّية  الكتابة  اهلايكو بوصفها شكال جديدا يف  استطاعت  قصيدة 
عىل حدودها القومّية املحلّية – اليابانّية- وأن تقتحم آفاق العاملّية، رشقا وغربا... 
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أخذوا  و  الكّتاب  من  الكثري  به  تأّثر  بل  فقط  يابانيا  اهلايكو  يعد  مل  بذلك   وهو 
اليابانّيون،  عرفه  ملا  شبيهة  وبطالقة  مفهومه  مع  متامهّية  بدرجة  ويكتبونه  يتأّملونه 
فنجد نصوصا لشعراء من أمريكا وأوربا وأسرتاليا و بعض دول آسيا األخر مثل 
سنغافورة ، وبعض الدول الصغرية مثل كرواتيا20  ؛ ومن ثم فقد حتّول اهلايكو إىل 

ظاهرة شعرّية عاملّية بامتّياز.

         إّن عامل اهلايكو �ذهب بعيدا يف كونّيته ومل يبق معزوال يف اجلزيرة الّصخرّية 
وأحسن أهله االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم احلديثة فقد انترش اهلايكو ونواديه 
عىل  حكرا  يعد  ومل  والغربّية  منها  الرشقّية  وآدابه  وبلغاته  العامل  أصقاع  يف  وجماّلته 
اليابانّية�21 ؛ إضافة إىل ذلك فقد أصبح اهلايكو ظاهرة شعرية هلا حضورها  الّلغة 
املتنامي يف الوطن العريب؛ ووصلت رياحه إىل الّشعراء واملبدعني العرب من طريق 
الرّتمجة األوربية خاّصة اإلنجليزية والفرنسّية ثّم بدأت ترمجات  مبارشة عن الّلغة 
عرب  منشورا  اهلايكو  لشعر  بالقليل  ليس  زمخا  نشهد  إّننا  القول  ويمكن  اليابانّية22. 
الوسائط اإللكرتونّية ومواقع الّتواصل االجتامعي أو يف جمموعات صادرة عن دور 
نرش، استلهمت اهلايكو ثيمة أساسّية واضحة ؛ فصارت حتفل به مئات الصفحات 
)واحة  العريب(،  اهلايكو  )شعراء  منها:  واملجموعات،  املتخّصصة،  اإللكرتونية 
)نادي  سوريا(،  )اهلايكو  العريب(،  اهلايكو  )نادي  اهلايكو(،  )أنتولوجيا  هايكو(، 
اهلايكو احلر(، )نبض اهلايكو(.. وغريها، والتي أسهمت الحقا يف تطوير واّتساع 
دائرة تذّوق اهلايكو وإكسابه مجهورا متلّقيا أكرب، ومن ثّم أصبح الّتفاعل مع شعر 
شعراء  شاغل  وأصبح  وإبداعا،  وترمجة  قراءة   ، متشّعبة  مسارات  يأخذ  اهلايكو 
اهلايكو مسكونا هباجس البحث عن لغة شعرية مغايرة  يشتغلون  هبا للّتعبري عن 

حساسّيتهم ورؤيتهم اجلديدة للعامل. 
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إذ  اهلايكو،  ثمينة وقّيمة حاولت تداول موضوعة  أّن هناك جهودا        صحيح 
من  ومهتّمون   دارسون  هبا  قام  التي  العربّية   اخلطوات  هذه  إىل  اإلشارة  من  البّد 
أمثال:  املرتجم السوري:حمّمد عضيمة، والّشاعر النّاقد املرتجم املغريب: عبد القادر 
اجلمويس، اللذين يقيامن باليابان، املرتجم  والناقد املرصي مجال اجلزيري، واملرتجم 
أيضا املغريب: سعيد بوكرامي، الّشاعر والنّاقد األردين حممود الرجبي ، السورّيان: 
شاكر مطلق، وأسامة أسعد، ديمرتي أفرينوس... إاّل أّنه مل حيظ -رغم أمهّية هذه 
الذي  والنّقدي  األديب  باالهتامم  بعدُ  الّرائد-   وحمتواها  واخلطوات  املحاوالت 
يؤّصل ملبادئه وتقنّياته، فلم تتأّطر مرشوعا مؤّسسا عىل غرار حركة اهلايكو العاملي، 

.ومازالت حماوالت الكتابة فيه قليلة باملقارنة مع األجناس األدبّية األخر

          فكثري من النّقاد العرب ال يعرتفون باهلايكو العريب كمدرسة شعرّية مستقّلة، 
بل فرع من شعر النّثر ...رّبام يعود ذلك إىل االختالف احلضاري فاهلايكو يف اليابان 
نشأ يف حاضن خيتلف كّليا عن احلاضن احلضاري الذي أنشأ الّشعر العريب بقصائده 
الطوال واملفعمة  بالصور واخليال والرموز املرتبطة باملايض واحلارض واملستقبل... 

         قد يكون هلذا الّرضب الّشعري املقتضب مايقابله يف الّتقاليد الشعرّية العربّية 
من النّاحية الشكلّية، فقد عرف  الّشعر العريب بعض تلك الّتجارب والّتيامت املوازية 
والشذرة  والومضة  املضغوطة  والقصيدة  اليتيم،  والبيت  واملثّلثات  كاملقّطعات   :
مسّمى  حتت  أشمل  واحد  إطار  يف  جمازًا  البعض  جيمعها   أخر وألوان  والتوقيعة 
روًحا  حيرض  هنا  اهلايكو  و  األصول،  تتبع  الفروع  أّن  من  انطالقًا  عريب(،  )هايكو 

وفكرة وليس نسًقا كامال منقوال بحذافريه من األنساق الوافدة.
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٦-  التجريب والّتلقي  يف قصيدة اهلايكو اجلزائرية:

ستحاول هذه الدراسة رصد هذا الّتحول، وهل يوجد هايكو جزائري بالفعل؟ 
يقوم  التي  والقواعد  لآللّيات  اجلزائرية  الشعرّية  الّتجربة  أخلصت   مد أّي  وإىل 
عليها الشعر الياباين –اهلايكو  ومامد اإلضافة التي قّدمتها هذه الّتجربة إىل الّشعر 

اجلزائري؟ 

نلتقي�  أن  حيدث  غيابني  بني  �هنالك  ديوانه  مقدمة  يف  فني�  �عاشور  حياول 
تأصيل احلداثة العربّية التي وقفت – كاميقول- عند أعتاب الغرب ونسيت اجلذور 
الرشقية التي هي أقرب إليها كام يقّدم يف مقّدمته اجلذور األوىل لعالقته مع قصيدة 
 اهلايكو التي بدأت من �عالقته بالّشاعر الفرنيس �بول إيلوار� التي شّكلت إحد
املفاتيح التي أخذت بيد عاشور فني إىل الصورة بحثا عن جتربة تستجيب لوجودها 
البعد الروحي  اليومي  يف بعده األزيل: االنغامس فيام هو آين ملموس دون فقدان 
واستبطان  العامل  لعقل  سبيال  وحده  يكون  أن  للعقل  يمكن  ال  الشامل،  لإلنسان 

الّذات�23 .

بذلك  فحّققنا  اجلزائري  أدبنا  يف  اجلديد  الّشعري  النّمط:  هبذا  االهتامم  اّتسع 
التي  الرّتاكامت  هذه  رغم  هو:  املطروح  السؤال  أّن  غري   ، هبا  البأس  تراكامت 
منطلقا  للنّقاش تكون  أرضّية  لطرح  بعد  الوقت  أمل حين  اجلزائري،  اهلايكو  حّققها 
الّشعري؟ النّمط  هذا  وتّقنن  تؤّسس   – نظرّيات  نقل  مل  إن   – تصّورات  لوضع 
البناء  بسيطة  االختزال،  شديدة  قصرية،  شعرية  قصيدة  بصفته  فاهلايكو 
يبدع  أن  كان  ألّي  يمكن  املنال،  سهلة  بأهّنا  ومغلوطا  خاطئا  انطباعا  تعطي 
عميقة  ذهنية  حالة  عن  تعرّب  قصيدة  ذلك  عكس  عىل  أهّنا  حني  ،يف  فيها 
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وظواهر. وأشياء  كائنات  من  بنا  حييط  ما  لكّل  احلساسّية  شديدة  الّتأمل، 
إهّنا عىل رأي الّشاعر �نور الدين رضار�: �اهلايكو نّص مضغوط قد يبدو للوهلة 
األوىل، يف حتّققه عىل الورق، جمّرد بذرة حرب باهتة أو زخة مطر شفيفة.. لكنّه رسعان 
مشهدّيته..�24 يف  متناهٍ  ال  شعري  كون  عن  املتأّملة  املتأنّية  القراءة  بفعل  يتفّتق  ما 
 إّن املنجز الشعري اجلزائري يف شعر اهلايكو رغم قرص عمره – مقارنة بالّتجارب 

العاملّية األخر-  يمكن أن نقّسمه عىل نوعني:

أ- تيار تقليدي حافظ عىل الشكل التقليدي لقصيدة اهلايكو كام جاءت يف اهلايكو 
الياباين الكالسيكي .

ب - تّيار حاول االنسالخ عن الّشكل الكالسيكي للهايكو الياباين .

اّن  هو  للهايكو  األساسّية  الفنّية  الوسيلة  إّن  املسريي��  الوهاب  عبد   � يقول 
القصيدة تلّمح وال تفصح، توحي وال تعرّب، وتصّور األمور بشكل أضعف أو أقل 
ممّا هو شائع، وتعرّب عن الكثري من خالل القليل، وتذّكرنا وحسب بالّظالل واملعاين 

واألبعاد دون ذكرها�25،وهذا مايمكن أن نرتمجه باإلحياء واإلجياز والّتكثيف.

***يمكن أن يتجّىل تلّقي الشعرّية اجلزائرّية للهايكو بطريقتني: فالطريقة األوىل 
: تتمّثل يف تلّقي الّشعراء هلا، وذلك من خالل جتريبهم القصيدة اهلايكوية وإبداعاهتم 
، وكذا تنظريهم هلا من خالل تلك البيانات الشعرّية، يف مقّدمات دواوينهم الّشعرّية 

والتي تعّد بمنزلة خطابات نقدّية.

الّتعبري- بعض  –إن صّح  له  نُظِّر  الّثانية: يمكن اعتامد ما قيل  أو ما  الطريقة  أّما 
النّقاد اجلزائرّيني. 
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***الشّك أّن الدخول يف بوابة قصيدة اهلايكو ليس بالّسهل، ولكن بالّتجريب 
وثبات. بمصداقّية  االّجتاه  هبذا  ختطو  منفتحة  مستقبلّية   رؤ وامتالك  واملامرسة 
ويف هذا الّصدد هل استطاعت القصيدة اجلزائرّية أن جتد هلا موطئ قدم يف ساحة 

اهلايكو؟ وإىل أّي مد نجح هذا الّتجريب؟   

       ذهب بعض الشعراء اجلزائرّيني يف جتريب فّن اهلايكو الياباين، وقد تنّوعت هذه 
املغامرات يف استلهامه بشكل أفضل. فعىل سبيل املثال ال احلرص: الشاعر عاشور 
فني، معاشو قرور، األخرض بركة، هارون قراوة، فيصل األمحر، أمحد ملياين، عفراء 

قمري طالبي، عنفوان فؤاد...

    تنزع الّثقافة اجلزائرّية املستقبلة للهايكو من خالل سريورات متشّعبة من الّتلّقي 
واملثاقفة واالستيعاب واإلبداع إىل تأصيل هذا الّرضب الشعرّي اجلديد يف تربتها.

بحيث تفيض إىل تطوير أسلوبه واإلضافة إليه إىل أن يتّم ختليص هذا النّوع األديب 
األصلّية،  ثقافته  يف  به  املقرتنة  واألسلوبّية  الّثقافّية  اخلصوصيات  من  إلينا  الوافد 
يكون سبب هذا  األنواع األخر، ورّبام  أدبًيا خمتلًفا عن  نوًعا  بروحه  واالحتفاظ 
االنجراف إىل شعر اهلايكو هو تلك الفلسفة العميقة التي تتوار خلف النّص.ومن 
الّثقافة   الروح كي تكتسب هوية خاّصة لد ثّم حماولة ضّخ دماء جديدة يف هذه 

املنقول إليها.

          تقوم الّتجربة الّشعرية يف اهلايكو عند �عاشور فني�عىل اكتشاف ما يعتمل 
الكوين  فيها  يلتقي  التي  الفاصلة  الّلحظة  بالكون واستبصار  الذات يف عالقتها  يف 
اهلايكو؛  حلظة  تلك  بالّطبيعة.  والوعي  بامللموس  واملجّرد  باآلين  واألبدي  بالذايت 
حلظة بسيطة عارية خالية من الّتقّعر والوصف والّتكلف الّلغوي الفضفاض، حلظة 
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الوعي احلاّد بالعالقة بني الّذات والعامل من خالل جتلّياته يف الطبيعة. مجالّية املبارش 
واحلارض واآلين الغني ببساطته العميقة. �فاهلايكو هو ما حيدث هنا اآلن�.

       يراهن الّشاعر اجلزائري عىل الّتجريب يف قصيدة اهلايكو وذلك مثال من خالل 
الّتخفيف من املحّددات الّثقافّية األصلّية للهايكو،ومتكني الّثقافة اجلزائرّية املستقبلة 
الّشعرّية  يوافق  بام  بروحه  طبعا  االحتفاظ  مع  أساليبه  وتطوير  الفّن  هذا  تبيئة  من 
العربّية ولنأخذ مثاال عىل ذلك  من حيث البناء الشكيل، فنجد الّشاعر  �األخرض 
بركة�  ابتكر طريقة جديدة يف ديوانه �حجر يسقط اآلن يف املاء �2٦ وهي عنونته 
ملجموعات قصائد اجلزء األخري من الديوان بعناوين خمتلفة � نافورة اهلايكو�  ،
� الّتمثال�، �النافذة� ،�النّهر� ،ونّوع يف عدد األسطر فرتاه أحيانا يكتب هايكو 
رصد  عىل  الّشاعر  هذا  يشتغل  حني  ...يف  بسطرين   وأحياناأخر أسطر  بثالثة 
االحتفاء  ثّمة  ومن  اآلخرون،  هبا  يأبه  ال  التي  العابرة  الّصغرية  الّتفاصيل  مجالّيات 
بظالل األشياء وظالل املعاين. لذلك ال تكشف نصوصه عن كّل مساحات الّضوء 
والداللة، بل حتتفظ بمسحة من غموض يعتربها الشاعر مالزمة لكّل حالة شعرّية.

يقول الشاعر � األخرض بركة�

املرأة العاشقة

حمراهبا النّافذة27

ويقول يف موضع آخر:

تقوم الروح
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ينفض غبار القبو، فيدخل اجلسد يف الشطح2٨

املوسمّية يف  املوضوعة  يستحرض  قرور�  الشاعر �معاشو  نجد   أخر من جهة 
ذاتّية  رؤية  من  الخيلو  لكنّه  اليابانّبة.  اهلايكو  قصيدة  سامت  أبرز   كإحد كتاباته 
ترصد الّلحظات احلميمّية واملبارشة من معني ذاكرة الطفولة، وهو ما يمنح النّص 

مسحة تأّملّية بعذوبة إنسانّية. يقول �معاشو قرور�:

تُه اخلرضاء أيب- شَ فرْ

حني الوفاة يويص هبا

لفّزاعة احلقل29

   يبدو النّص يف ظاهره عىل درجة عالّية من الّتقرير الّشعري املحايد الذي يعكس 
من  عليه من مشاهد ال ختلو  تقع  ما  تلتقط  بحّيادّية ،عني شاعرة  احلياة  من  وقائع 
ته  شَ شعرّية يف خاماهتا الّطبيعّية، فظاهر اخلطاب أّن أباه عىل فراش املوت يويص بفرْ
وهو  األخري،  الّسطر  هبا  حيفل  الفتة  شعرّية  مفارقة  يف  احلقل،  فّزاعة  إىل  اخلرضاء 
بنية شعر  املتوّهجة يف  ينزاح به اهلاجين دائام نحو إذكاء بالغة املفارقة  املقطع الذي 
البالغّية  البهارج  من  الواضح  وختّففها  الّشعرّية،  هذه  به  ماتوصف  رغم  اهلايكو، 

واجلاملّية الّلغوّية عاّمة.

   إّن القراءة الكاشفة هلذا اهلايكو الذي يبدو ساكنا �خيتزل طاقة حركّية تكمن 
شعرّيته يف هذا الّلبس املقتصد لغوّيا والداللة املطلقة ذهنّيا�30.والشاعر يف اختياره 
ن يتمّثلها  للفّزاعة كأّنه يومئ إىل استمرارّية رهبة الّسلطة األبوّية، حّتى بعد وفاة مَ
وتوهم  حمّلها  حتّل  رمزّية  أشكال  يف  مهابتها  عىل  حمافظة  تظّل  بذلك  وهي  واقعّيا، 
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ببقائها وكأهّنا مل تغب عن وجودنا.

الّتقليد أو  ختوض الشاعرة �عفراء قمري طالبي� جتربة اهلايكو ليس من منطلق 
املغامرة، وإّنام من أجل الربهنة عىل أّن كّل ما هو إبداع راقٍ ال يتطّلب لغة أكاديمّية 
حمضة، بل يتطّلب فكرا إنسانّيا فطنا يتقن القبض عىل مشهدّية األشياء بعني العقل 
والبصرية،  فاهلايكو بالنّسبة لـ�عفراء طالبي� ليس وسيلة تعبري طارئة، بل هو رؤية 

للعامل.

من  بجرعات  وتطعيمها  قصائده،  عنونة  إىل  فني�  �عاشور  الّشاعر  ويعمد      
بني  جيمع  متوازن  هايكو  لكتابة  أساسّية  خصائص  إّياها  جاعال  واألنسنة  املجاز 
البساطة  واإلجياز والعمق؛  وهو بذلك ير يف اهلايكو ومضة الطبيعة وهي تنبجس 
مجلة  يف  الوجود  رؤيا  سعة  تصهر  التي  وتأّمالته  وأحاسيسه  اإلنسان  حدس  من 
بني  األسلوب،  ونثرّية  املشهد  شاعرّية  بني  يزاوج  واحد  نفس  أو  وجيزة  واحدة، 

اقتناص الّلحظة يف آنّيتها، وختليد هذه اآلنّية.

لقصيدة  فني�  للشاعر �عاشور  الّتنظريّية  العملّية  نقول عن  أن             يمكن 
أن  حيدث  غّيابني  بني  هنالك  بـ�  وسمه  الذي  ديوانه  مقّدمة  يف  اجلزائرّية  اهلايكو 
نلتقي� عملّية مقصودة يف ذاهتا ولذاهتا، يقول:�... كثريا من قصائد اهلايكو كانت 
حول الّثلج واملاء البارد وسلوكات بسيطة يقوم هبا كائنات )...( تأنف منها قصائد 

احلداثة العربّية: كالب وسحايل وأطفال مرّشدون وأشخاص عاديون�31.

      وبام أّن عامل اهلايكو ذهب بعيدا يف كونّيته ومل يبق معزوال عن اجلزيرة الّصخرّية، 
وأحسن أهله االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم احلديثة فقد انترشت يف أصقاع العامل 
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وبلغاته وآدابه الرشقّية منها والغربّية ومل يعد حكرا عىل الّلغة اليابانّية32، والّشاهد 
هنا هو إدراج الّشاعر يف مقّدمته حول قصيدة اهلايكو لنّص العنوان.

   فالعنونة تّتخذ شكال صادما يف ديوان �عاشور فنّي� بدءا من عنوان املجموعة، 
فهذا العنوان يشّكل االستثناء يف املجموعة، وهو بذلك عنوان للنّص الذي ال عنوان 
له، بينام جاءت النّصوص األُخر داخل املتن كّلها معنونة، بل إّن عناوينها هي القصائد 
فال تغدو األسطر التي تيل العنوان أن يكون رشحا بسيطا للعنوان الذي هو القصيدة.

الّطبيعي أّن بروز أّي شكل، حيمل  النّاقدة �آمنة بلعىل:� لقد بات من      تقول 
فلسفته اخلاّصة به، وإن يرتبط بامسبقه ارتباطا تفاعلّيا تطّورّيا، فهل اعتامد اهلايكو 
اليوم له مايرّبره تارخيّي، إذا ما اعتربناه أّنه زمنّيا الحق عىل قصيدة النّثر التي كانت 

نتاجا طبيعّيا لقصيدة الّتفعيلة�33.

      واستلهمت آمنة بلعىل تساؤال يطرح فكرة املهاد النسقي الذي وضعته قصيدة 
النّثر، وقبلها قصيدة الّتفعيلة النتشار اهلايكو العريب عرب حتّوالت ثقافّية وتكنولوجّية 

أّثرت يف املخيال ويف الّذائقة عىل حّد سواء.

  إّن نّص اهلايكو الوامض ببساطته وآنّيته، وكثافته املتوّهجة ومشهدّيته واقتضابه 
جدير بأن يستجيب ملتطّلبات  هذا املتلّقي اجلديد، داخل هذه األنساق املتاميزة.    

5- مجالّيات اهلايكو – معاشو قرور أنموذجا-

 حتت قمر الشتاء-

ريثام تنضج ثامر البلوط

 أجلس القرفصاء !
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       إّن ثامر البّلوط مرة كاحلياة، وهي ال حتلو إاّل بالنار التي ترمز للحكمة واملعرفة، 
عند طهي ثامر البلوط تقفز بعيدا هنا وهناك بسبب انتفاخها نتيجة غليان املاء فيها ، 

وهو أيضا متحّفز لكيال تضيع وهي أحيانا كثرية وتندفع بعيدا،

يقال إّن اليابانيني حيتسبون  ثالثة عرش شهرا  خيّصون به القمر. ونحن يناير يؤكل 
فيه بلوط السنة الفالحية وقمر الشتاء داللة دفء ومدعاة للّسهر والّتفكري. وربام 
مراجعة درس أو حفظه ألنه مستوحى من حيث الوايب والسايب يف بيئة ريفية وزمان 
شتوي يطول فيه الرسد البطويل يف احلكاية الشعبية وكأن القرفصاء تسخني للركبتني 

والساقني استعدادا وحذرا من أول قفزات حبات البلوط من موقد النار. 

هي  بل  واجللد  الصبور  املتعلم  جلسة  ليست  القرفصاء  جلسة  العميقة  الفكرة 
جلسة املرتدد احلاذق ليس إال ونضج الثامر )املعرفة( يلزمه االصطبار حتى تنضج 

ثامر البلوط.    

  استدعى اهلاجين عّدة تقنّيات أسهمت بطريقة أو بأخر يف بزوغ مجاليات هذا 
اهلايكو، سأذكر أّمهها:

       بنية النّص: توري أواسيه: نجد أّن هذا النص مرّكب من طبقتني أو مشهدين، 
انطلق من مشهد أمامي:  حتت قمر الشتاء/   ومشهد خلفي: ريثام تنضج ثامر البلوط 
/ أجلس القرفصاء؛ إّننا أمام توليف، بالّرغم من غّياب العالقة املنطقّية بني املشهدين 
ظاهرّيا فإّن النّص عىل درجة عالّية من الوحدة واالنسجام الّداليل.       مل يستعن 
اهلاجين �معاشو قرور� يف جتربته هذه بالبالغة البيانّية فقصيدة اهلايكو تتخّفف من 
حذلقات البالغة وكثافة هبارجها الّلغوية، جانحة إىل لغة شّفافة نقّية تستعيض عن 
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تنضح  والتي  األلفاظ  بني  اجلديدة  العالقات  بأوضاع  والرّتاكيب  األلفاظ  مجالّية 
إحياًء وتركيزا ومباغتة، والتفاتا لنظرة أخر ملواقع األشياء يف الطبيعة . وكأّننا أمام 
شاعر يرسم بالكلامت لوحاتٍ انطباعية تذّكرنا بام تفعله يد الفنّان الفرنيس الكبري 
)كلود مونيه( وهو يعكس انطباع مشاهد الطبيعة يف ذاته. ومن ثم فاهلايكو �يّتسم 
بتقّشف بالغي شديد ... إذ يتاح للّشاعر استخدام بعض املظاهر من اجلناس الذي 
هو من أبرز البالغّيات التي يعتمد عليها اهلايكو� 34 و�ينأ عن املحّسنات الّلفظّية 

وأشكال املجاز الواضحة�35

الياباين الكالسيكي عىل        الكيغو )الكلمة الفصلّية(:   ترتكز قصائد اهلايكو 
املوضوعات التي  تتعّلق بالّطبيعة وفصول الّسنة، فنجده غالبا � ما تتضّمن ما يشري 
إىل فصل من فصول الّسنة، أو قرينة داّلة عىل هذا الفصل. فالّشاعر يدفع القارئ إىل 
أن يستحرض الّطقس، والنّباتات والطيور، ويوقظ املشاعر واألحاسيس ّجتاه الّطبيعة 
وفصول الّسنة�(1(  فمن بني رشوط اهلايكو الكالسيكي انضواؤه عىل كلمة فصلية، 
وهي إشارة مبارشة أو غري مبارشة لشهر من الشهور أو فصل من فصول السنة ... 
وتتجّىل هذه الّتقنّية) الكيغو( من خالل )قمر الشتاء( وهو كيغو مبارش يدّل فصل 

الشتاء.  

اهلايكو  التي متّثل جوهر ولّب  الّلحظة اجلاملّية      االستنارة )الساتوري(: وهي 
والعنرص األساس للهايكست، وهو بذلك الّتدّرب عىل عيش الّلحظة واالنصهار 
والّتامهي الكيّل فيام حوله من عنارص الّطبيعة، وهذا بالفعل ما استشعرناه من خالل 
هذا النّص الذي نجح اهلايكست يف  تشكيل لوحته املشهدّية التي تّتسم بالّتأّمل ومن 

ثّم القبض عىل هذه الّلحظة .
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هناية  يف  اهلاجين  وضعه  الذي  الزمني  الّصمت  ذلك   )-( الكايرجيي�:   � القطع 
الّسطر األول ليقّسم نّصه إىل زمنني بغية هتيئة املتلّقي للدخول يف لّب الفكرة املراد 
التّوّصل إليها ، واستعان بوضع عالمة التعّجب) !(  يف هناية الّسطر الثالث ليمنح 
كًا كبريًا، ويدعو بذلك القارئ للّتأّمل واكتشاف العالقة التي تربط  نيَةَ اهلايكو متاسُ بُ
الصورة األوىل) حتت قمر الشتاء( بالصورة الّثانية)ريثام تنضج ثامر البلوط/ أجلس 

القرفصاء( .

القارئ  وصدمة  شهقة  ليحدث   ، نّصه  آخر  اهلاجين  رسمها  التي    ! (( والكانا 
وبالفعل فقد متّكن الّشاعر بإحداثها  عرب اجلملة )أجلس القرفصاء !(، وهذا ليمنح 

نّصه القفلة املوائمة ومكمن الّدهشة ومن ثّم إىل توّهج ومجالّية اهلايكو.

باالكتئاب،  شعورا  دواخلنا  يف  يوقع  أن  من  اهلاجين  متّكن  سايب:   – الوايب  ثنائّية 
والقبض عىل اجلامل الزائل واخلصائص املقيمة فيه ،ويمكن أن يتحّدد الوايب -سايب  
�بجاملّيات األشياء القارصة عن الكامل، رسيعة الزوال�3٦ وذلك من خالل تأثري 

الزمن  الذي يلحقه بشجرة البلوط.

اإلحياء  هي�  اهلايكو  روح  ألّن  اهلايكو؛  هذا  يف  الّشاعرة  الّذات  يِّبَت  غُ الّتنّحي: 
وعدم تدّخل الّشاعر يف احلكم مع موضوعّية صادقة يف نقل الّتجربة كام أّن الّظواهر 
الّطبيعة  أّن�  لو  تبدوَ كام  ؛ حّتى  تقّدم كام هي دون زخرفة�  الّتجربة  الفيزيائّية يف 
املجاورة�37 ، فرت بذلك  الغابة  أّنه عثر عليها يف  أو  الّشاعر  أملتها عىل  التي  هي 

اهلايكست التقط املشهد بكّل موضوعّية ومل يتدّخل يف  احلدث.  

    اهلوسومي: هو حّب األشياء املتواضعة والبسيطة  واكتشاف هبائها ومجاهلا ؛ 
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ففاكهة الدراق البسيطة وتأثري مجال  عبقها عىل العاشقة بصورة كبرية.

بالنّسبة  اهلايكو  ، اليقع  الّرصانة  التي ختّفف من جتّهم  الطرفة  الكارومي: روح   
لباشو يف حممول الّرسالة وإّنام واقع يف القلب ويف خماطبة حساسّية القارئ شعره، 

فيسعى إىل الّتعبري عن اجلامل املقيم يف أبسط األشياء  )ثامر البلوط(

تعرّب  ال  والتي  القصيدة  هبا  تفوح  التي  التلميحات   :)CHIORI  ( الشيوري   
احا، وقد متّكن الشاعر من جعل قصيدته تلّمح ال تفصح.فهي كتابة تتنامى يف  رصُ

فضاءات الّتلميح وتستمّر حتى عبورها إىل املتلّقي.

 اختزال شيبومي: وذلك باستعامل كلامت قليلة وعميقة، اعتمد اهلاجين سياسة أو 
تقنّية خاّصة يف تركيز الّلغة وتكثيفها عرب تسع كلامت. يقول ”روالن بارت“ ” إجياز 
ّفضت إىل شكل خمترص ولكنه  اهلايكو ليس فقط شكيل. اهلايكو ليس فكرة غنية وخُ
حدث خمترص وجد شكله الطبيعي�(1(؛  وهذا فعال ما حتّقق من خالل النّص أعاله.

العمق، وهنا  أدبية ضاربة يف  قيمة  اهلايكو مل يكن جمرد ثالثة أسطر بل هو   هذا 
أستحرض مقولة املعلم �إيسا� الذي قال: ) اهلايكو الذي ال يرضب يف العمق يعترب 
جمرد كالم عابر ال فائدة ، يموت مبارشة بعد تدوينه ،  يقول �جيم كاسيان�  )إّن 
اهلايكو ال يقّرر وال حيكم عىل األشياء وإذا وقع ذلك فهو ليس هايكو( (4( ؛ ومن ثم 
فاهلاجين هنا  يقّدم  صورة موضوعّية عىل هذه األشياء فقط، وال يتدّخل اهلايكو يف 

احلكم أو الّتقرير.                                                    

 متّكن الّشاعر من صياغة هذا اهلايكو بلغة بسيطة مظهريا، لكن إذا ما تأّملنا قليال 
يف كيفّية تعالق مفرداته وانتظامها نجد أهنا صبغته بطابع الشعرّية واأللق اإلبداعي، 
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ورّبام يّتضح ذلك من خالل إحلاحه عىل الّسمة الّتأملّية التي حتّرر الّذات من الواقع. 
فاهلايكو مجالّية نامجة عن اإلحياء الصوري بسيط ومجيل جدا.

             يمكن الوصول إىل أّن كاّل من مفهومي الّتجريب والتلّقي يف اخلطاب الّشعري 
اجلزائري املعارص ترّسخ أكثر مع حضور قصيدة اهلايكو ضمن املشهد الّشعري العام؛ 
فهي طريقة جديدة يف الكتابة حتظى بمغايرة رؤيوّية وتشكيلّية تبتعد عن سامت الّشعر 
العريب عاّمة، وقوام اهلايكو اإلجياز والبساطة والّدهشة والوضوح واملشهدّية املكّثفة .

     لقد أسهمت جتربة اهلايكو اجلزائرّية يف تطعيم القصيدة، بتلك املسحة احللولّية 
من  املشاهد  وتلتقط  اخلطاب،  من  ظالهلا  الّذات  تسحب  حني  واألشياء  الطبيعة  يف 
ترتيب  تعيد  إذ  مألوفة،  غري  بتمظهرات  املوجودات  لتتجّىل  خاطفة  التقاطة  الطبيعة 

املراكز من جديد فتجعل اإلنسان جزءا من الطبيعة يف تناغم كوين دائم معها.

هتذيبات  عّدة  عليها  طرأت  قد  تارخيها  يف  اجلزائرّية  اهلايكو  قصيدة  أّن  يبدو     
النّمط  الشعراء اجلزائرّيني هلذا  بنيوّية ومجالّية، والدليل عىل ذلك جتارب  وحتويرات 

الشعري اجلديد الوافد من اجلزيرة الّصخرّية )اليابان(.  

الّلون الّشعري جتريبا وتلقيًا مؤّرش سالمةٍ شعرّيةٍ  أّن اإلقبال عىل هذا          يبدو 
وفنّية، يف أفق جتاوز متجيد الذات بشكل كابح لإلبداع وارتياد آفاق جديدة للّتعامل 
مع الّشعرية اجلزائرّية، لذلك  ينبغي أن يتعّزز مشهدنا النّقدي بربوز جيل جديد من 

النقاد لتتّبع وتقويم ومواكبة ما يتّم إنتاجه يف هذا الّصدد، ممّا يدعونا إىل االعتقاد أّن 

األمر ال يتعّلق بموجة أو موضة رسعان ما تندثر، بقدر ما نظّن أّنه تراكم فنّي ومجال 
يتحّقق لينضاف إىل هرمّية الشعر العريب ويستمّر فيها كإمكانّية للتحديث. 
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خاتــــمة  البحث:  

بـ: قصيدة اهلايكو اجلزائرّية بني  البحث املوسوم         بعد اخلوض يف غامر هذا 
الّتجريب والتلّقي تّم الوصول إىل أهّم النّتائج التي يمكن إمجاهلا باآليت:

 اّتساع دائرة تذّوق اهلايكو العريّب بصفة عاّمة، واهلايكو اجلزائرّي بصفة خاّصة 
وإكسابه مجهورا متلّقيا أكرب،فقد سلكت القصيدة اهلايكوّية يف طريقة بنائها مسلكا 
مغايرا جّدا ملا ألفه وتعّود عليه املتلّقي يف تذّوقه للّشعر العريب، كام وأبقت للّتجربة 
جديد  عقد  عن  بذلك  لتعلن  الّشعري،  املنتج  لتنويع  بالنّسبة  إجيابّياهتا  اإلبداعّية 

للقراءة والّتلّقي.

أصالة  منها  اهلايكو  قصيدة  حوهلا  تتمركز  التي  البؤر  من  مجلة  الدراسة  حّددت 
شوائب  من  اخلالية  الّتاّملّية  الذاتّية  الّرؤية  يف  احلقيقّية  أبعادها  جتد  التي  الّتجربة 
الّتداعي العاطفي والوجداين. وهي بمثابة ملعة الربق يف ظالل النّص املعتمة، لذلك 

أرشق النّص بالدالالت واملعاين.

إّن قوام قصيدة اهلايكو اإلجياز والّتشكيل الّلغوي القائم عىل البساطة والوضوح 
واملشهدّية واحليادّية يف رؤية األشياء.

املعايشة  من  الّشاعر  كانطالق  وخمتلفة  متباينة  مستويات  عىل  إضافات  للهايكو 
فرتاه  عادّية  غري  رؤية  العادي  فيها   ير التي   الكرب االستبصار  للحظة  العميقة 

بذلك يبرص ماال يبرصه غريه.

حاول الّشاعر اجلزائري من خالل هذا الّرضب الّشعري اجلمع بني رهافة احلّس 
يف  اإلبحار  عرب  الّشعري،  للقول  اجلاهزة  القوالب  تكسري  وجرأة  الّلغة  وجتليات 

عوامل قصيدة اهلايكو اليابانّية.
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يمكن أن نعّد الّثقافة اجلزائرية قاعدًة غنّيًة تقبل التنوع والّتجريب بعدما تعّرفت 
عىل أشكال متباينة ومتغايرة، منها العمودّية، املوّشحات، الّرباعّيات،... القصيدة 

احلّرة، قصيدة النّثر، وصوال إىل قصيدة اهلايكو اليابانّية.

احللولّية  املسحة  بتلك  القصيدة  تطعيم  يف  اجلزائرّية  اهلايكو  جتربة  أسهمت  لقد 
يف الّطبيعة واألشياء حني تسحب الّذات ظالهلا من اخلطاب، وتلتقط املشاهد من 
الطبيعة التقاطة خاطفة لتتجّىل املوجودات بتمظهرات غري مألوفة تتحقق فيها املتعة 

الفنية واجلاملية. 

لقد طرأت عىل قصيدة اهلايكو اجلزائرّية يف تارخيها عّدة هتذيبات وحتويرات بنيوّية 
ومجالّية، والدليل عىل ذلك جتارب الشعراء اجلزائرّيني هلذا النّمط الشعري اجلديد 

الوافد من اجلزيرة الّصخرّية )اليابان(.

يبدو أّن اإلقبال عىل هذا الّلون الّشعري جتريبا وتلقيًا مؤّرش سالمةٍ شعرّيةٍ وفنّية، 
للّتعامل مع  آفاق جديدة  الذات بشكل كابح لإلبداع وارتياد  أفق جتاوز متجيد  يف 
من  جديد  جيل  بربوز  النّقدي  مشهدنا  يتعّزز  أن  ينبغي  لذلك  اجلزائرّية،  الّشعرية 

النّقاد لتتّبع وتقويم ومواكبة ما يتّم إنتاجه. 

يمكن القول أّن كاّل من مفهومي الّتجريب والتلّقي يف اخلطاب الّشعري اجلزائري 
املعارص ترّسخا أكثر مع حضور قصيدة اهلايكو ضمن املشهد الّشعري العام؛ فهي 
الّشعر  تبتعد عن سامت  الكتابة حتىض بمغايرة رؤيوّية وتشكيلّية  طريقة جديدة يف 

العريب عاّمة.

كّرست الدراسة مالمحَ جديدًة عن جنس أديب جديد؛ حرصت يف مسريهتا احلثيثة 
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برؤية  واالختيار  والّتجريب  الفحص  آلّيات  خالل  من  جديدة  رؤية  حتقيق  عىل 
عّضدت  التي  الّشعرّية،  النّصوص  يف  اإلجرائّية  اجلوانب  تفعيل  تمَّ  ،وقد  حداثّية 

رؤية قصيدة اهلايكو.
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