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 الشعر العالمي، والغربي خاصة، غني وفيه الكثير من األساليب الفنية: قصائد قصيرة، 

ا، ربما وصلت إلى مئات األبيات، باإلضافة إلى أن أشكالها ال يمكن أن تحدد  وأخرى طويلة جدًّ

بوضوح بسبب تنوعها الكبير. وفي الجهة المقابلة يأتي الهايكو كقصيدة كاملة مستقلة في 

نهاية  الغربيين، فالهايكو ال يحتوي  للقراء  سبعة عشر مقطًعا فقط، لقد كان هذا صدمة 

منطقية أو عقلية حتى يزود القارئ بإجابة شعرية محددة، أو قل: إن الهايكو يتجاوز المنطق.

 وقد نقلت نصوص الهايكو إلى العديد من اللغات ومنها اإلنجليزية، كما حاول الكثيرون 

ترجمتها حرفيًّا، ولكن الحقيقة تقول: إنه ال يمكن أن تترجم بشكل دقيق؛ ألن كل ترجمة 

تأتي مختلفة عن األخرى كليًّا. ففي الهايكو حالة شعرية يجب التعبير عنها كما هي بحكم أن 

الهايكو يلتقط بالحواس الخمس جميًعا وليس بالعقل، ولذلك فاألشياء العقلية أو المنطقية 

ال يمكن التعبير عنها في شعر الهايكو. ومن أجل القفز على الهوة بين العقل والحواس فإن 

الروح الشعرية اليابانية المبدعة ابتكرت تقنيات فنية تحقق هذا. ولذلك يعد بعضهم شعر 

ليست  الطبيعة  أن  ترى  التي  اليابانية  النظرة  ُبني هذا على  وقد  الطبيعة.  الهايكو هدية من 

شيًئا يواجهه اإلنسان، ولكنها شيء يجب على اإلنسان أن يندمج معه، وأن حياته مرتبطة 

بها تماًما. 

 والهايكو أيًضا يذكر قارئه أن اإلنسان مثل الكائنات األخرى في الطبيعة يجب أن يحيا 

سيسعون  فإنهم  الطريقة،  بهذه  الشعور  إلى  الناس  يصل  وعندما  تكاملي.  بشكل  معها 

لالنفتاح على اآلخرين وعلى ذواتهم أيًضا، إضافة إلى ذلك فإن الهايكو هو شعر العامة وولد 

بين العامة، وتتذوقه العامة، إضافة إلى أنه يتيح للشاعر الكتابة عن أي موضوع من حياته 

اليومية، لذا فليس غريًبا أن يستمر الهايكو في كسب شعبيته في العالم، وجذب عدد كبير 

من القراء حتى أصبح ظاهرة عالمية، تمأل كل شاعر بنشوة ال حدود لها.

 في النهاية فإن طبيعة الهايكو السلسة تركت أثًرا جديًدا واضًحا في الشعر العالمي الذي 

رّحب بها، واستفاد منها كثير من شعراء العالم. وأتمنى أن يجد قارئ هذا الكتاب بعًضا من 

المتعة التي وجدتها.

حسن الصلهبي

مقدمة
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قبل الشروع في الحديث عن الهايكو هذا الشكل الشعري الذي شغل كثيًرا من الشعراء 

والنقاد في العالم ال بد من تعريف بسيط باألدب الياباني يساعد القارئ على الدخول في عوالم 

ا وأنا أقلِّب صفحات بعض الموسوعات العربية باحًثا  الهايكو المدهشة، وقد كنت متفائاًل جدًّ

عن مصطلح »أدب ياباني«، ولكنني عندما وجدُت الخيبة ماثلة أمامي، أدركُت حينها أنَّ مهمتي 

صعبة، وأن عليَّ أن أعتمد على نفسي كثيًرا حتى أجد المعلومات الكافية التي تشفي غليل 

الباحث في هذا المجال. كانت الصدمة أنني لم أجد في هذه الموسوعات سوى أسطر قليلة ال 

تسمن وال ُتغني من جوع، عندها لجأُت إلى موسوعات أجنبية متوافرة لدي، إضافة إلى بعض 

الكتب التي تهتم بهذا الجانب، ووجدُت في الشبكة أيًضا بعض المعلومات الجيدة.

الحقيقة أن هذه التجربة كانت ممتعة مع أنها شاقة ومضنية، لكن النتائج التي يصل إليها 

الباحث دائًما تنسيه تعب المشوار. كان ال بد من هذه المقدمة للوصول إلى ُصلب الموضوع، 

أال وهو األدب الياباني:

األدب الياباني هو األدب المكتوب باللغتين اليابانية والصينية.

األدبية  والمقالة  والنثر  كالشعر  عديدة؛  أدبية  أجناس  في  األدب  هذا  تطور  البدء  في 

والمسرح، ويمكن تقسيم عصور األدب الياباني كاآلتي:

1- عصر اليماتو.

. HEIAN 2- عصر الهيان

. KAMAKURA - MURAMACHI 3- عصر الكاماكورا - موراماتشي

. EDO 4-عصر اإليدو

. MODERN PERIODS 5- العصور الحديثة

ألسماء  وفًقا  ُسميت  األولى  األربعة  العصور  أن  المقام  هذا  في  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 

أماكن المراكز السياسية التي حكمت اليابان على امتداد األزمنة. 

 Yamato Period أوال: عصر اليماتو
)من العصور القديمة إلى آخر القرن الثامن الميالدي(

على الرغم من عدم وجود أي أدب مكتوب قبل القرن الثامن الميالدي، فإن عدًدا كبيًرا من 

األغاني الشعبية واألدعية الدينية الطقوسية واألساطير والخرافات كانت قد كتبت في القرون 

نبذة عن األدب الياباني
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السابقة، وسجلت هذه الكتابات وجمعت في »مدونات األزمنة القديمة« أو ما ُيعرف بـ»كوجي 

كي – KOJI – KI« 712م. ُكتب هذا العمل باللغة اليابانية، وقام به صينيون، وظهر بعد ذلك 

المكتوب   »NIHON SHOKI  - شوكي  بـ»نيهون  ُيعرف  ما  أو  القديم«  اليابان  »تاريخ  كتاب 

معظمه باللغة الصينية.

اليابان، وهما يفّصالن أصل ونشأة  تاريخ  الكتابان هما أقدم كتابين موجودين عن  هذان 

الشعب الياباني، وتكوين الدولة اليابانية، والمبادئ األساسية لنظام الحكم المحلي في تلك 

الفترة. وعلى الرغم من أن كال الكتابين يحتوي على كثير من نفس المادة التاريخية واألسطورية، 

فإن كتاب »كوجي كي« كان موجًها بوضوح لليابانيين أنفسهم، بينما يظهر تأثير الفكر الصيني 

في كتاب »نيهون شوكي« وذلك لرحابة أفقه واتساعه.

ولتعرف أن تطور الشعر الغنائي ما هو إال امتداد لألغاني الشعبية القديمة التي ُجمعت 

مت أول مرة في أول مجموعة مختارات شعرية يابانية )مانيو شو -  في الكتابين السابقين، وُقدِّ

MANYO - SHO( التي قام بجمعها الشاعر )أوتومو – OTOMO( بعد رحيله عام 759م. وقد 

 MANYO - بـ)مانيو غانا أبجدية مقاطع صوتية بدائية ُتعرف  المجموعة  استخدمت في هذه 

الكلمات،  في  منها  أكثر  المقاطع  في  صوتية  كرموز  الصينية  الحروف  تخدم  وفيها   )GANA

ولعّلي أعود للتفصيل في هذه النقطة الحًقا.

 بيد أن أهم شكلين شعريين في هذه المجموعة هما: 

النوع األول: )تشوكي - CHOKE( ويعني قصيدة طويلة تتألف من أبيات متتالية، تتكون 

مقاطع،  من سبعة  مكون  بيت ختامي  يليها  مقاطع،  من سبعة  أو  مقاطع،  إما من خمسة 

ويُضاف إليه بيت أو أكثر من شعر )الهانكا - HANKA( ويتكون بذلك المقطع األخير.

وثالثين  واحد  من  تتألف  قصيرة  قصيدة  ويعني   )TANKA  – )تانكا  هو  الثاني:  النوع 

في  وهو  الشاعر  يتبعه  الذي  لألسلوب  طبًقا  أبيات  خمسة  من  مقطع  كل  يتكون  مقطًعا، 

العادة كاآلتي: 

البيت األول: خمسة مقاطع.

البيت الثاني: سبعة مقاطع.

البيت الثالث: خمسة مقاطع.

البيت الرابع: سبعة مقاطع.

البيت الخامس: سبعة مقاطع أيًضا.

أنها  الياباني، كما  الشعر  البارز في  الشكل  بعد  فيما  )التانكا( أصبحت  أن  بالذكر  وجدير 

حافظت على حيويتها حتى العصر الحديث، بينما خفت ضوء قصيدة التشوكي )CHOKI( في 
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 )KAKINOMOTO األوساط الشعبية، وأخيًرا فإن شاعر )الماينوشو( األول هو )كاكينوموتو

الذي تميز بطرق كل األغراض الشعرية بأسلوب فاق أقرانه في تلك الفترة. 

 HEIAN PERIOD ثانًيا: العصر الهياني
)من أواخر القرن الثامن الميالدي إلى القرن الثاني عشر(

 تغير في أواخر القرن الثامن الميالدي عرش الحكومة ليستقر عند )هيان Heian( التي 

أوساط  في  األدب  نوع جديد من  السياسي ظهر  للتبدل  ونظًرا   ،)Kyoto كيوتو( بـ  اآلن  تعرف 

المجتمع األرستقراطي، كما ساعد استحداث األبجدية اليابانية في هذا القرن على نشوء وتطور 

النثر األدبي بنفس الطريقة التي تطور بها الشعر.

لذا فإن مجموعة مختارات )كوكن شو kokin sho(، وهي مختارات من القصائد القديمة 

والحديثة ظهرت عام 905م، تعكس لنا بوضوح التغير في الروح من النزوع إلى المثل األخالقية 

إلى  النزوع  إلى  السابقة  العصور  في  سائدة  كانت  التي  واإلخالص  والوفاء  كالصدق  الرفيعة 

ص روح وجوهر األشياء بحيث ترتبط الطبيعة باإلنسان بوثاق قوي. تقمُّ

المتوفى   )Ki tsurayuki الفترة )كي تسورايوكي الذين برزوا في هذه  من أهم الشعراء 

عام 945م تقريًبا؛ ألنه هو الذي وضع األسس األولى للشعر الياباني، فقد كان شاعًرا وموسيقيًّا 

إضافة إلى أن قصائده ُضمنت في مجموعة المختارات رغم أن تلك القصائد كانت مستوحاة 

من العصور السابقة.

 Tosa – توسا  )مذكرات  مؤلف  هو   )Tsurayuki )تسورايوكي  أن  لالنتباه  الالفت  الشيء 

Diary( التي تعّد أول نموذج أدبي مهم ظهر متأخًرا في األدب الياباني، أال وهو المذكرة األدبية. 

يصف العمل رحلة عودته إلى موطنه )كيوتو Kyoto( قادًما من مقاطعة )توسا Tosa( ويتضمن 

إشارات مهيجة للمشاعر، ومؤثرة في النفس عن وفاة ابنته هناك.

ومن  الميالدي،  العاشر  القرن  أوائل  أدب  على   Fairy Tales الخيالية  القصص  هيمنت 

أمثلة ذلك: »قصة قاطعي الخيزران« Tale of Bamboo Cutters بينما كان كثير من األعمال 

أقرب إلى الشعر القصصي مثل قصائد )آيس مونوغاتاري Ise Monogatari(. من جهة أخرى 

الميالدي  العاشر  القرن  آخر  في  )الهياني( ظهرت  العصر  في  أهمية  األدبية  األعمال  أكثر  فإن 

وبدايات القرن الحادي عشر مثل:

.)Murasaki Shikibu ( لــــ)موراساكي شيكيبوTale of Genji( »قصة جنجي«

»قصة  أما   )Sei Shonagon شوناغون  لـــــ)سي   )The Pillow Book( الوسادة«  »كتاب 

الهيانية،  القصور  الحياة في بالط  بانورامية مفصلة عن  Tale of Genji فهي صورة  جنجي« 
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ها أول رواية مهمة في األدب العالمي، وهي أيًضا تتضمن الكثير من شعر )التانكا  كما يمكن عدُّ

Tanka( الذي يرد على ألسنة الشخصيات في مواقف مختلفة من الرواية. عدد فصول الرواية 

 .)Kaora أربعة وخمسون فصاًل طوياًل، وهي تتتّبع حياة وقصص غرام أمير جنجي وابنه )كورا

تصبح الرواية أكثر عمًقا عندما تصل إلى نهايتها. وقد يكون هذا إشارة إلى التمكن من فن الرواية 

التي كانت في بداياتها في العالم أجمع.

وأما »كتاب الوسادة« )The Pillow Book( فهو مجموعة من المشاهد الظريفة والمبهجة 

في أغلب أحيانها، وهي أيًضا تزيح الستار عن ظواهر حياتية كثيرة في مجتمع البالط.

)Kamakura-Muromachi period( ثالًثا: عصر الكاماكورا - ميروماتشي
)من آخر القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر الميالدي(

 عمق انهيار النظام الملكي في اليابان من هزيمة عشيرة التيرا )Taira( من عشيرة أخرى 

لقد  1192م.  عام  كاماكورا  حكومة  أسست  بدورها  التي   )Minamato( الميناماتو  عشيرة  هي 

كانت اليابان دولة مستقرة بعيدة عن الحروب واالضطرابات من نهاية القرن الثاني عشر حتى 

وتسيطر  الياباني  المجتمع  تركيبة  تؤلف  التي  العناصر  أهم  وكانت  السابع عشر.  القرن  بداية 

عليه أيًضا هي السامورائيون أو المقاتلون )Samurai( الذين غرقوا في حياة حافلة باإلثارة، أو 

المتدينون البوذيون الذين كرسوا جّل حياتهم للتأمل والتفكر الروحي.

 من أفضل المجموعات الشعرية الضخمة في هذه الفترة هي مجموعة )شن كوكن شو 

- shin kokin sho( أو المختارات الجديدة من القصائد القديمة والحديثة التي قام بجمعها 

)فوجيوارا تيكا – Fujiwara Teika( عام 1205م، وهي تعكس بجالء التغير في الروح المحلية، 

ونزوعها إلى الكآبة والوحدة. وللتعبير عن أدب هذه الفترة يستخدم األدباء اليابانيون مصطلح 

)يوغين – Yugen( الذي يعني الغموض والعمق، كما أن له ظالاًل دينية، وأحد أهم الشعراء 

في هذه المجموعة هو القديس )سايغو – Saigo( وهو في المقام األول رمز ديني قبل كونه 

)الميناماتو  )التيرا – Taira( من عشيرة  تلقتها عشيرة  التي  الهزيمة  شاعًرا وأديًبا، ولهذا فإن 

الفترة  المشهورة في هذه  النثرية  الكتابات  –Minamato( أصبحت موضوًعا مفضاًل لمعظم 

ومنها: )قصص عشيرة التيرا - Tales of Taira clan( ومؤلفها غير معروف.

 بيد أن استحداث )الرنغا - Renga( وهو شكل شعري جديد مقيد بالعديد من القواعد 

والنظم هو الحدث البارز في مسيرة تطور الشعر الياباني بعد بداية القرن الرابع عشر الميالدي. 

وفي )الرنغا – Renga( يشترك ثالثة شعراء أو أكثر في كتابة قصيدة طويلة تتألف من أبيات 

متتالية، أحدها يحتوي على:
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 سبعة مقاطع - خمسة مقاطع – سبعة مقاطع

والبيتان اآلخران يحتوي كل واحد منهما على سبعة مقاطع. أما أبرز األسماء التي لمعت 

.)Socho وسوشو Shohaku وشوهاكو Sogi في هذا الشكل الشعري الجديد فهي: )سوغي

)Edo Period( رابًعا: عصر اإليدو
)من القرن السابع عشر إلى عام 1868م(

على  يدها  وضعت  التي  1603م  عام  )كوماكاروا(  عشيرة  سلطة  تحت  األمن  استقرار  مع   

تطوًرا  المدن  وتطورت  التجارة،  ازدهرت  بطوكيو،  اآلن  تعرف  التي   )Edo )إيدو  في  الحكم 

ملحوًظا؛ مما أنتج بطبيعة الحال طبقة من التجار األثرياء: هذه الطبقة االجتماعية الجديدة 

سرعان ما كونت لها أدبها الخاص بها الذي كان جّله روايات خليعة تركز على المتع الحسية، 

وهي تختلف كليًّا عن أدب المرحلة السابقة عليها. أهم كاتب في هذه الفترة هو )إيهارا سايكاكو 

– Ihara Saikaku( الذي تعد روايته )حياة عاشق – Life of Amorous( عماًل متألًقا يضج 

بالحيوية والظرف، وتقدم نظرة بانورامية عن حياة المجتمع التجاري الجديد المتخمة بالرغبات 

الحسية والمتع الجسدية. حاول عدد من كّتاب القرن الثامن عشر تقليد )سايكاكو( إال أن أحًدا 

لم يصل إلى مستوى منجزه.

النطاق فيما بعد هو  الفترة شكل شعري جديد اكتسب شهرة واسعة  أيًضا في هذه  برز 

شعر )الهايكو – Haiku( وهي قصيدة تتكون من سبعة عشر مقطًعا صوتيًّا يابانيًّا، وتسعى 

الفن هم  البوذية. أشهر شعراء هذا  للكشف عن روح الشعر الحية متأثرة بالحضارة الصينية 

)باشو – Bashoo، ويوسا بوسون – Buson( الذي كان شاعًرا وفناًنا تشكيليًّا في نفس الوقت، 

وأيًضا )إيسا – Issa( الذي تلّون شعره بلون بيئته.

 Modern Periods خامًسا: العصور الحديثة
)من عام 1868م إلى يومنا هذا(

 تأثر األدباء اليابانيون باآلداب األخرى في العصور الحديثة خصوًصا اآلداب الغربية. كما 

أنهم جددوا الكثير من المفاهيم والتقنيات األدبية في الشعر والقصة؛ ليواكبوا مسيرة األدب 

العالمي.

أدب القرن التاسع عشر الميالدي

 حاول الكاتب الساخر )كاناغاكي روبونس Kanagaki Robunis( أن يكيف نفسه لروح 

العصر الجديدة، ولكنه فشل في ذلك، وعاد ليكتب باألسلوب الساخر في عصر اإليدو.
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األدب  في  أثرت  اإلنجليز  الكتاب  أعمال  خصوًصا  الغربي  األدب  من  الترجمات  أن  كما 

بعد  فيما  التي أصبحت  الخصوص  السياسية على وجه  الرواية  تأثير في  أيما  وأّثرت  الياباني، 

بسبب  وذلك  بكثرة،  عشر  الثامن  القرن  ثمانينيات  في  تنتشر  جعلها  مما  ا  مهمًّ أدبيًّا  جنًسا 

جودتها الفنية، ومنها:

لـ)توكاي سانشي   )Chance Meeting with Two Beauties 1- )فرصة لقاء جميلتين

Tokai Sanshi( والعمل يتحدث عن رحالت وخيبات سياسي ياباني شاب.

2-العمل النقدي )جوهر الرواية The Essence of the Novel( عام 1885م للكاتب )شويو 

Shoyo( وفيه مطالبة جادة للوصول إلى نثر فني مؤسس على أرضية واقعية على نحو يحتذي 

النموذج الغربي.

 )Futabatei Shimei ( لـ)فوتاباتي شيميThe Drifting Cloud( 3-السحابة المنحرفة

وهو يعد خطوة أخرى باتجاه الحداثة؛ ألنها أول رواية جادة تكتب باللغة العامية.

أدبية  جمعية   )Ozaki Koyo كويو  )أوزاكي  والشاعر  الروائي  أسس  1890م  عام  بعد 

الياباني، وكان أهم  طالبية أصبحت فيما بعد أحد المعالم األدبية المهمة في تاريخ األدب 

أهدافها خلق أدب جديد يحوي القيم الجمالية التقليدية مع االستفادة من التقنيات الغربية 

 Higuchi إتشيو  )هيغوتشي  الشابة  الكاتبة  االتجاه  بهذا  المتأثرين  أبرز  من  المستوردة. 

للمعالجة في عدد  المراهقين موضوًعا  األطفال وغرام  نفسيات  اتخذت من  التي   )Ichiyo

من قصصها القصيرة. 

أدب القرن العشرين

الذين  الشباب  اليابانيين  الكّتاب  الرواية  في   )Naturalism( الطبيعية  الحركة  جذبت 

سرعان ما طّوروها إلى حركة طبيعية خاصة بهم تحوي مضامين اجتماعية أقل، بينما تجنح إلى 

 Shimazaki موضوعية أبعد وأكثر عمًقا. أبرز كاتب في هذا األسلوب هو )شيمازاكي توسون

Toson(، كما امتزجت روايات عديدة بالنكهة الرومانتيكية؛ ألن بعضها كان يعبر عن التجارب 

التي مر بها الكّتاب في ألمانيا، بينما تعامل الشق اآلخر مع أحداث تاريخ اليابان.

من أهم رموز هذه الفترة:

1- ناتسوم سوسيكي Natsume Soseki: روائي فلسفي.

2- أكاوتاغاوا Akutagawa: كاتب قصة قصيرة اكتسب شهرة كبيرة في العالم من خالل 

الترجمات اإلنجليزية لقصصه، ومن أهم أعماله »راشومون« )Rashomon( عام 1915م.

 .Yasunari Kawabata 3- ياسوناري كواباتا
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4- تانيزاكي جونشيرو Tanizaki Junichiro: حائز جائزة نوبل في األدب عام 1968م.

5- ميشيما يوكي Yuki M: روائي وكاتب قصة قصيرة ومسرحي أيًضا.

خالل  من  اليابان  في  أدبيًّا  صوًتا  لها  وجدت   )Feminism( النسائية  الحركة  أن  كما   

أعمال مجموعة من الكاتبات، إال أن سوكاو أريوشي Sawako Ariyoshi هي األبرز من ضمن 

 The وسنوات الشفق ،The Doctors Wife األصوات العديدة، ومن أعمالها )زوجة الطبيب

.)Twilight Years

 باختصار فقد وجدت الكتابات اليابانية المعاصرة جمهوًرا عريًضا في الغرب الذي قرأها 

من خالل الترجمات، وذلك بسبب قربها من االتجاهات الغربية واألميركية المعاصرة.

 

 الهايكو 

ال أظن أن عدًدا كبيًرا من الناس وبخاصة في عالمنا العربي قد سمع عن الهايكو، حتى من 

سمع فإن معرفته حتًما ستكون ضئيلة، ومن يرجع إلى القاموس فلن يجد أكثر من كونه شعًرا 

يابانيًّا يعتمد على المقاطع الصوتية وحسب، والبعض قد يكتفي بأن هذه الكلمة )هايكو( كلمة 

من اللغة اليابانية، ولن يكلف نفسه مشقة البحث عن ماهية الهايكو.

واألمر  الغرب،  في  الناس  من  كبيرة  شريحة  لدى  معروف  الهايكو  أن  األمر  في  الغريب 

تأثًرا ملحوًظا في  به  التأثر  إلى  والمتعة  والقراءة  الترجمة  أكثر من مجرد  أبعاًدا  أخذ  عندهم 

كتابات أصحاب المدرسة التصويرية )Imagism( في بريطانيا وأميركا، وفي مقدمتهم الشاعر 

 . Ezra Pound إزرا باوند

الشكل  الهايكو، هذا  وإنما من خصوصية  فراغ،  أتى من  قد  التأثر  أن هذا  أيًضا  أظن  وال 

إلى اإلمساك بجوهر األشياء من خالل كلمات بسيطة لفًظا  الذي يسعى  المقتضب  الشعري 

وقليلة عدًدا، وإلى التقاط الصورة الحية من جميع األشياء من دون تصّنع أو مبالغة. ولذلك 

فإن شاعر الهايكو بالرغم من كلماته القليلة يكون حاضًرا حضور األشياء بكل ما تحتويه من 

جمال داخلي وخارجي. كما أنه ال يترفع على األشياء حوله، وال يدعي سيادته عليها. فهي مثله 

لها حياتها الخاصة التي يحب رؤيتها واكتشافها والغوص فيها، ولذا فإن غناء الُجدُجد مثاًل قد 

يؤثر في العاَلم أكثر من أغنيات الشاعر نفسه.

بصفته  اآلخرين  على  يطل  ألنه  القصيدة؛  في  غائًبا  يكون  فإنه  األشياء  ومع حضوره مع 

إنساًنا ال شاعًرا؛ ألن »األنا الشعرية« إذا ترك لها المجال فإنها تفسد كوامن الجمال بتضخيمها 

لذاتها، ونظرتها الفوقية لألشياء.

لن تجد في الهايكو خطاًبا ثقافيًّا أو نسًقا فكريًّا يقدم حلواًل للعالم حوله، وإنما يقدم صوًرا 
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يراها ويعيشها ويشعر بها، ويرى حياته من خاللها، وفيها اإلنسان بحيويته وجماله، اإلنسان 

كما هو إنسان.

كما يحاول اكتشاف الضوء في األشياء الحاضرة، وخلق األشياء الموجودة أصاًل، ولكنها 

تنتظر شاعًرا يوصلها إلى مستوى اإلنسانية. كل شيء بسيط وشائع هو عالم الهايكو: الفصول، 

واألزهار، والضوء، والحشرات، والجداول، واألنهار، كل شيء حولنا.

وهو كتابة تعبر عن الحالة النفسية. تحرك الحياة في شيء، أو في مشهد ربما كان في 

، ولنقف قلياًل مع هذا المثال للشاعر إيسا: األساس عاديًّا وممالًّ

 ال بد أن ليلكم 

 طويل وموحش 

 أيها البراغيث 

ا  بعد تكرار قراءة هذه الكلمات تأسرك إنسانية الشاعر الذي ال بد أن يكون متواضًعا جدًّ

والبعد عن  الطويل،  السهر  تجربة  أيًضا تخوض  ربما كانت هي  التي  الحشرات  حتى يخاطب 

الوطن، وفراق األحباء واألصدقاء.

هذا الشاعر ال يريد فهم الغيب أو المجهول، ولكنه يريد أواًل فهم هذا العالم الذي يحيط 

به من خالل التجارب الحسية، ولذلك فإن جميع صوره محسوسة في غياب صريح للتجريد 

الذي يسود الشعر العالمي.

إًذا الهايكو، هذا الشكل الشعري الموجز، أقرب إلى الواقع، ال يحّلق بك في آفاق الخيال 

كما يفعل بقية الشعر، وإنما يلصقك بواقعك عن طريق لقطة سريعة، أو إشارة خاطفة تعطي 

ا لإلنسان، ولكنها  القارئ خبرة جديدة ومختلفة عن مواقف هي في األصل مألوفة ومعتادة جدًّ

تظهر من خالل الهايكو في صورة أخرى، تجعل القارئ يغّير قناعاته القديمة. إنه أشبه بكاميرا 

ر لك الحياة من جوانب متعددة، ولكل صورة حيويتها وجمالها وفلسفتها. تصوِّ

أهمية الهايكو

تحدثت  ميريالند  بجامعة  واشنطن  في  الياباني  الثقافي  المركز  في  أُلقيت  محاضرة  في 

الدكتورة كيرخام عن الهايكو بوصفه الشكل األدبي الياباني الوحيد الذي كان له تأثيره القوي 

في جميع أنحاء العالم. بدأت الدكتورة كيرخام محاضرتها بمقارنة الهايكو بالرواية كظاهرتين 

الحديثة  الواقعية  الغربية  الرواية  أن  نعرف  ونحن  العالمي.  األدب  مسيرة  في  متساويتين 

أصبحت فعاًل ظاهرة عالمية تبناها كّتاب العالم أجمعون، وكتبوا على نسقها، وتضيف أيًضا 

أن الهايكو يمثل نفس الظاهرة بالنسبة للشعر حيث تبّناه شعراء ُكثر في جميع أرجاء العالم، 
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كّتاب مبدعون  الرواية مارس كتابتها  أن  الظاهرتين  بين  الفرق  إن  وكتبوا على نسقه. وقالت: 

ا، استثمروا مواهبهم اإلبداعية في هذا الجنس األدبي، بينما في الهايكو، فإنهم في الغالب  حقًّ

الهايكو لمرونته الشعرية وسهولة  العالم، جذبهم  أنحاء  أفراد أو شعراء عاديون من جميع 

كتابته، ولكن هل ما كتب على نسق الهايكو يمكن أن نعده شعًرا حقيقيًّا إذا قورن بنماذجه 

الكبرى لدى باشو وبوسون وإيسا.

للهايكو  المتتبع  ألن  كبير؛  حد  إلى  صحيحة  كيرخام  الدكتورة  مقارنة  إن  الحقيقة  في 

التي باتت تمثل الجنس األدبي األهم  الرواية  أنه ظاهرة عالمية مثله مثل  عالميًّا سيجد فعاًل 

الهايكو  يأتي  الرواية  سيطرة  ظل  وفي  المعقدة،  اإلنسانية  القضايا  عن  التعبير  في  واألصدق 

كظاهرة أخرى يمارسها شعراء من مختلف العالم، وعلى الرغم من االختالف الشائع بين اللغة 

اليابانية واللغات األخرى فإن هذه المسافة طويت حيث وضعوا ألنفسهم قواعد خاصة بكل 

فإن  وبهذا  األشياء،  التعامل مع  الحقيقي في  الهايكو وجوهره  روح  لغة، مع حفاظهم على 

الصورة اآلن واضحة، فعندما تسمع عن هايكو أميركي أو هايكو فرنسي أو هايكو روسي قد 

تصاب بالدهشة؛ ألن الهايكو لم يعد ملًكا لليابانيين وحدهم، ولكنه خرج من نطاقه المحلّي 

الضيق إلى آفاق عالمية رحبة.

تاريخ الهايكو

زمنيًّا  آخر سبقها  أدبي  لشكل  تطور  األمر  واقع  في  القصيرة هي  القصيدة  تلك  الهايكو 

ببعض،  بعضها  المتصل  الطويلة  القصائد  من  سلسلة  هي  والرنغا   ،)Renga( الرنغا  هو 

يقوم بتأليفها عادة مجموعة من الشعراء وليس شاعًرا واحًدا، بدأت في القرن الثاني عشر 

الميالدي، وكانت جزًءا من تراث أدبي يدعى الهايكاي )Haikai(. وبحكم أن الهايكاي يكتب 

باللغة اليومية بحًثا عن التأثير الكوميدي، فقد اكتسب شعبية كبيرة في األوساط العامة، 

ما  أو  المطلعي،  البيت  أو  االفتتاحي  البيت  أصبح  الميالدي  عشر  الثامن  القرن  بداية  وفي 

يسمى بالهوكو )Hokku( شكاًل شعريًّا مستقالًّ بذاته. حصل هذا بسبب تأثير الشاعر الكبير 

عالًيا  مستوى  وأدخل  درجاته،  أسمى  إلى  الهايكو  رفع  الذي  1694م(   –  1644( باشو  ماتسو 

من اإلحساس والخفة )كارومي Karumi( إلى الهايكاي، مع حفاظه على الظرف والدهشة 

في  الطبيعة  عن  هي  الرنغا(  في  المطلعية  )األبيات  الهوكو  قصائد  وألن  أصاًل.  الموجودين 

األصل كان لزاًما أن تحوي كلمات فصلية )kigo( وال بد أن تكون عن تجربة حياتية معينة. 

حركات  إثرها  على  وبرزت  الشعبية،  األوساط  في  رقعتها  اتسعت  حتى  األمر  سار  هكذا 

ومدارس فكرية عديدة في اليابان.
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هناك من يخلط بين المصطلحات الثالثة اآلتية: هايكو، وهوكو، وهايكاي. ولتوضيح ذلك 

بعد  فيما  أصبح  ثم  الرنغا،  المطلعي في قصيدة  البيت  الذكر- هو  أسلفت  -كما  الهوكو  فإن 

إًذا في القرن  ُيكتب منفرًدا إلى أن أتى ماسوكا شيكي عام 1901م، واستحدث مصطلح هايكو. 

العشرين فقط ُعرفت هذه القصائد القصيرة بالهايكو.

التركيب البنائي للهايكو

في البدء كان الهايكو الياباني يكتب في سطر أفقي واحد، يسير على إيقاع صوتي يتكون 

من سبعة عشر مقطًعا صوتيًّا، وتقسم المقاطع إلى ثالثة أقسام: القسم األول خمسة مقاطع 

صوتية، والثاني سبعة مقاطع، والثالث خمسة مقاطع، وترتب الكلمات بحيث تعطي )ريتًما( 

إيقاعيًّا واحًدا ينساب بكل سالسة كما تنساب التفاعيل العربية مما سهل حفظه، وهذا يساعد 

على فهم سبب انتشار الهايكو بين الناس العاديين.

إال أن هذه القاعدة قد كسرت، وأصبح يكتب في ثالثة أسطر كما هو موجود اآلن.

خصائص الهايكو

إلى  باإلضافة  ولكنه  فقط،  الخيال  على  يعتمد  شعر  أي  مثل  عاديًّا  شعًرا  ليس  الهايكو 

إيجازه فإنه يتميز بشدة تكثيفه وبُعد إيحاءاته؛ ألنه يجمع بين صورتين متضادتين تماًما )وهو 

أو  بالزمان  توحي  األولى  الصورة  الحًقا(.  أكثر  بتفصيل  عنها  وسأتحدث  بالمقابلة،  يسمى  ما 

الصعوبة  ولكنها مع ذلك من  بالحيوية،  الخيال مفعمة  األخرى شحنة من  المكان، وتحمل 

بمكان الوصول إليها وفهمها جيًدا إال إذا كانت عقلية القارئ قوية المالحظة بحيث تربط بين 

الصورتين، وتستنتج الرابط بينهما.

القارئ، واألجمل  إلى جنب؛ لحفز ذائقة ونفسية وعاطفة  هاتان الصورتان تسيران جنًبا 

للقارئ  واإلدراك  التحليل  يترك  ولكنه  الصورتين،  بين  االرتباط  على  يعلق  ال  الشاعر  أن  أيًضا 

في  والنفسية  اللغوية  والتباينات  للتداخالت  مالحظته  وشدة  للنص،  قراءته  طريقة  حسب 

أيًضا من توافر خواص أخرى،  المتقابلة والتكثيف، فال بد  النص. وزيادة على خاصية الصور 

الكلمة  ا وأساسية، بينما تخّلى عنها الشعراء الجدد؛ مثل:  عّدها الشعراء األوائل مهمة جدًّ

اشتراكه مع خواص شعرية  إلى  إضافة  وروحه،  الهايكو  الهايكو، وحضور  ولحظة  الفصلية، 

عامة في كل أنواع الشعر كاإليقاع والغنائية.



كتاب الفيصل )11( هدية مع مجلة الفيصل - العددان )477 - 478(
18

:Kigo - الكلمة الفصلية

إشارة مباشرة لشهر  احتواؤه على كلمة فصلية، وهي  التقليدي  الياباني  للهايكو  يشترط 

من الشهور، أو فصل من فصول السنة، وربما تشير أيًضا إلى ظاهرة طبيعية مرتبطة بفصل 

قد  وإنما  للزمن،  اإلشارة  في  ليست محصورة  األزهار. وهي  أو  الطيور  نوع من  معين كظهور 

فهم  الحقيقة  في  ما.  بفصل  مرتبطة  وثقافية  واجتماعية  وإنسانية  طبيعية  ظواهر  إلى  تبتعد 

هذه االرتباطات يساعد على فهم الهايكو؛ ألن القارئ بخلفية ثقافية كاملة يختلف عن القارئ 

البسيط، فمثاًل عندما يقول الشاعر باشو في إحدى قصائده:

سنة بعد سنة 

على وجه القرد 

وجه قرد 

من الوهلة األولى سيبدو النص للقارئ كأنه حكمة جميلة وليس )لحظة حياة(، والسبب 

أن القارئ ال يعرف األبعاد الثقافية المرتبطة بهذه الصورة. وذلك ألن هناك تقليًدا قديًما في 

اليابان، حيث ُيوَضع في أول أيام السنة الجديدة قناع قرد على وجه قرد حقيقي، وُيدار بهذا 

القرد في البلد من أجل إمتاع الناس في هذا اليوم الخاص.

عندما تعرف هذا االرتباط الثقافي االجتماعي بالصورة الموجودة في النص ستدرك أي يوم 

يقصده الشاعر.

مثل  كلمات وصور معينة  استخدام  إلى  اليابانيين  الشعراء  يلجأ بعض  بطريقة مشابهة 

الفصلية على  الكلمات  أغلبية هذه  تطورت  أوسع.  إيصال معاٍن  أجل  غيره من  أو  اسم مكان 

امتداد األزمنة حتى باتت تشكل مفاهيم وارتباطات معروفة للجميع.

من  بعيدون  المعاصرين  الشعراء  أن  بحكم  الطبيعة  عن  الحديث  الهايكو  انفكاك  ومع 

يتناسب  بما  الفصلية  الكلمة  وضع  أسلوب  تغير  فقد  مدنية  أجواء  في  ويعيشون  الطبيعة، 

مع أجواء الشاعر المعاصر المرتبط بالحضارة المدنية أكثر من ارتباطه بالطبيعة، ولذلك قد 

نجد لدى الشاعر الحديث المكتب أو طاولة الكمبيوتر أو السيارة بداًل من األزهار أو الخريف أو 

سواهما. 

لحظة الهايكو 

يوصف الهايكو بأنه )لحظة حياة( ولذلك فإن لحظة الهايكو هي اللحظة اليومية الفريدة 

التي يخوضها الشاعر بوعي وفهم كبيرين. يفسر هذا لماذا يعد الهايكو إيحاء روحيًّا وفلسفيًّا، 

بد  البسيط ال  الشعري  تركيبه  الهايكو على  أن  البعض  يرى  بينما  البوذي.  بالمفهوم  وبخاصة 



صوت الماء.. مختارات ألبرز شعراء الهايكو الياباني

19

قد  جوانب  من  عليها  الضوء  وتسلط  األشياء،  خلق  تعيد  إبداعية  وسيلة  أنه  على  يعامل  أن 

العقل، لكنه  نتاج  الهايكو ليس شعًرا من  بأن  التذكير  المبدع. وهنا يجب  الشاعر  إال  يراها  ال 

تعبير عن لحظات ممارسة واعية وحقيقية للحياة، بحيث تتضح ردة فعل الشاعر تجاه األشياء 

بموضوعية كاملة، إما عن طريق النظر أو الصوت أو الرائحة أو التذوق أو حتى اللمس.

يشعر  أن  الهايكو  لقارئ  يمكن  المعلقة  والنهاية  المجردة  الموضوعية  هذه  خالل  ومن 

التي خاضها  الهايكو نفسها  إلى لحظة  الشاعر، وقد يصل بعدها  بها  التي مر  التجربة  بنفس 

يمثالن  اللذان  هما  الهايكو  في  المملوء  غير  والفراغ  المحكي  غير  الكالم  فإن  وبهذا  الشاعر، 

إلى  القارئ  يصل  القراءة  تكرار  خالل  ومن  فقط  خاللهما  من  ألن  للقارئ؛  القصوى  األهمية 

المتعة في اقتناص لحظة الهايكو.

 وهنا نقطة مهمة أيًضا فلحظة الهايكو ال يمكن أن تقتنص إال من خالل الحواس الخمس. 

الشاعر الياباني صديق لحواسه ال يعاديها، وال يسعى إلى تدميرها، بل ُيْحييها، وُيقّدم لها كل 

ما يستطيع؛ ألنها نوافذه إلى العالم الخارجي والداخلي، وألنه يصادقها بوفاء، فهي تعطيه 

يرى جيًدا  الوجود، ولهذا فهو  ما في  أدق  الحقيقي عن  التعبير  تردد في  بال  بكرم، وتسعفه 

ويسمع جيًدا ويشم جيًدا، ويتحسس باللمس جيًدا، ويتذوق طعم األشياء جيًدا، وال يسمح 

للذهن، هذا الطاغية الميتافيزيقي، أن يتحكم في هذه الحواس. ولذلك تأتي قصائده قصائد 

حواس، وإذا كان رامبو قد نادى بتشويش الحواس من أجل الوصول إلى الحقيقة واكتشاف 

الفكر  ورثوها عن  المقولة وغيرها من مقوالت  السورياليون قد طبقوا هذه  وإذا كان  العالم، 

يكشف  كي  متعاٍل؛  إلله  يقدم  كقربان  تعطيلها  أو  الحواس  قتل  إلى  الداعي  لديهم،  السائد 

عن نفسه على أساس أن هذه الحواس حاجز كبير يمنع الوصول إلى الحقيقة والجمال، إذا 

لحواسه،  وحميًما  كريًما  صديًقا  بقي  الياباني  الشاعر  فإن  والسورياليين  رامبو  عند  ذلك  كان 

يعمل على أن تكون أصفى وأنقى ما يمكن؛ لتأدية أدوارها على خير ما يرام؛ من أجل الوصول 

المفاهيم  إطار  وخارج  الفكرية،  األيديولوجية  المفاهيم  إطار  خارج  والمعرفة  الجمال  إلى 

األيديولوجية السياسية للجمال.

حضور الهايكو 

 قصائد الهايكو -كما أسلفت- قصائد حواس ومشاعر، ولذلك فهي تكتب غالًبا في الزمن 

بعد  أو  سابقة،  تجربة  آثار  من  القصيدة  كانت  لو  حتى  مباشرة  اللحظة  لتوصيل  المضارع؛ 

أثناء  في  مباشرة  يأتي  أن  يمكن  للهايكو  الحقيقي  اللفظي  التشكيل  أن  كما  التجربة.  حدوث 

التجربة، ولكن بعض القصائد هي في الحقيقة نتاج كتابات أُعيدت عدة مرات.
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أصعب مرحلة يمّر بها شاعر الهايكو هي اللحظة التي تّتحد فيها مشاعره بالحدث الواقع 

به  بما شعر  ليشعر  القارئ؛  إلى  بذاته، وتوصيل ذلك  أحيان كثيرة غير مهم  يكون في  الذي 

الشاعر، ويعيش التجربة بحذافيرها.

روح الهايكو 

النهاية المفتوحة وعدم تدخل الشاعر في الحكم، مع موضوعية صادقة في  اإليحاء أو 

نقل التجربة هي ما يطلق عليها روح الهايكو. كما أن الظواهر الفيزيائية في التجربة تقدم كما 

هي بدون زخرفة بالمكمالت كالقافية.

الصورة

كل هايكو هو بشكل أو بآخر صورة بسيطة، تحتوي على فكرتين رئيستين مرتبطتين بالصورة: 

1 – تأتي من التجربة المباشرة، أو من لحظات مضيئة محددة من الحياة حيث تلتقطها 

على  تحفز  مشاهد  مضحكة،  مواقف  غريبة،  مصادفات  عجيبة،  أشياء  الداخلية.  الكاميرا 

الفطنة والحالة النفسية التي يعيشها، صدمة مفاجئة تلفك بلحظة حزن أو أي شعور آخر. 

القّراء  تثير شعوًرا عميًقا في  أن  بد  أنها أصبحت مكتوبة فال  السابقة، وبما  اللحظة   –  2

التي خاضها  التجربة  أيًضا، وهذا هو األمر الصعب، والصعوبة تكمن ليس فقط في توصيل 

الشاعر بالكلمات، ولكن أيًضا في إيصالها بطريقة تؤثر بنفس العمق في مخيلة القارئ. 

فن الهايكو كما أراه هو رقص على سكين حادة بين ما ذكر في 1 و2؛ ألنه باستطاعة أي أحد 

الكتابة عن أي شيء يراه، ولكنه لن يستطيع أن يشد قارئه إن كان ما يكتبه شيًئا مجرًدا؛ فمثاًل:

أوراق على الشجرة.

هذا هو العنصر األول، وفي الجانب اآلخر العنصر الثاني، فيستطيع أن يبتكر شيًئا خياليًّا 

ومجرًدا هو في الحقيقة بعيد من اإلدراك المباشر. وسيكون هذا الزيف المصطنع مكشوًفا ولن 

يؤثر في أحد أبًدا.

السكين« هو جوهر كل الشعر والفنون عموًما. وفن  الواقع فإن هذا »الرقص على  وفي 

الهايكو يستخدم طرقه الخاصة للوصول إلى هذا الجوهر.

االعتماد على ثنائية الصورة المتضادة 

 عدد كبير من صور الهايكو مؤسسة على المقابلة. هناك شيئان يتحدان في العادة ليكونا 

شيًئا واحًدا، ومهمة الهايكو هي إبراز هذه العالقات الخفية بين صور متباعدة، فمثاًل: 
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ظل يد 

يمسك نملة 

ثم يفقدها 

 في هذا المثال عنصران، يمكن أن تخرج عنهما أنساق أخرى في بنية الهايكو.

يمكن أن نضع شيًئا حديًثا بجانب شيء قديم، أو شيًئا صغيًرا بجانب شيء ضخم، ونرى 

الشعراء وهم يحاولون إثارة مشاعر مختلفة مستخدمين بنية الهايكو نفسها، فمثاًل:

البحيرة القديمة + الضفدع الواثب = صوت ماء )باشو( 

الجرس + الفراشة النائمة = صمت، سكون، هدوء )بوسون(

جبل فوجي + حلزون = بطء 

ويمكن أيًضا فقدان اإلحساس، على الجانب اآلخر فمن المغري كتابة هايكو تجمع فيه بين 

العالقات أكثر تعقيًدا من مجرد مقابلة عنصرين  عناصر مشتركة، وتربطها برباط جديد من 

بسيطين. 

المؤثرات الخارجية

شخصية الشاعر - المشاهد ال بد أن تختفي تماًما من المشهد - النص، ولذلك فإنه من 

يقدم  فإنه  بكذا..«  »أشعر  الشاعر:  يقول  فعندما  الهايكو،  في  المتكلم  ضمير  ترى  أن  النادر 

صورة ضعيفة ال تمكن اآلخرين )المشاهدين - القراء( من الشعور بنفس الطريقة التي يشعر 

بها الشاعر، وعلى الرغم من ذلك فيمكن إدراج ضمير المتكلم عندما يعد الشاعر نفسه ليس 

مشاهًدا فقط بل جزًءا ال يتجزأ من الصورة كما لو كان ينظر إلى نفسه من الخارج كأي ظاهرة 

ا في الصورة. طبيعية أخرى بحيث يلعب دوًرا مهمًّ

المرجعيات الثقافية

اليابانية  الثقافة  في  معروفة  ثقافية  مرجعيات  إلى  العادة  في  الكالسيكي  الهايكو  يشير 

المحلية، وهي في هذه الحالة تعطي سياًقا غير مرئي لآلخرين الذين ال يعرفون هذه السياقات 

الثقافية المتصلة بعناصر طبيعية أو بيئية أو دينية أو طقوسية، وبها يصل الشاعر إلى آفاق 

هذه  لمثل  مثال جيد  آنًفا  المذكور  القرد  قناع  مثال  ولعل  الوقت،  نفس  في  بعيدة وجميلة 

المرجعيات الثقافية.
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المؤثرات البصرية 

يلجأ بعض الشعراء إلى بناء قصائدهم بشكل فريد على الورق كتوزيع األحرف والكلمات 

بطريقة تؤثر بصريًّا في المتلقي، وتنقل هذا التأثير البصري إلى اشتعال المعنى داخل الذهن، 

اليابانية  باألحرف  المكتوب  األصيل  الياباني  الهايكو  الهايكو؛ ألن  على  بغريب  ليس  األمر  هذا 

يجعل كل كلمة كأنها صورة مصغرة، فرؤيتها كيف تبدو على الورق جزء من طريقة قراءتها، 

وبهذا فإن استخدام نمط خاص من الخطوط مع توزيع الكلمات بالطريقة التي يراها الشاعر 

ا. تزيد من قوة التأثير أمر مهّم جدًّ

فلسفة الهايكو

لن أذهب بعيًدا إلى الظواهر المختلفة في الفلسفة البوذية والمذاهب الشرقية األخرى، 

إنما سأضع يدي على نقطتين أحس أنهما من األهمية بمكان في فن الهايكو:

التجربة

أو  الكتب والمعلمين، ولكن هل نستطيع أن نعيشها  نستطيع أن نتعلم أشياء عدة من 

نتلقاها حية في تفاعلنا الخاص مع العالم حولنا. هذا يعني أنه باإلضافة إلى المعرفة )معرفة 

احتكاًكا  حوله  بالعالم  يحتك  أن  الشاعر  على  يجب  والتاريخ(  واألساليب  والتراكيب  الكلمات 

المثل  هذا  على  ويصدق  به،  الخاصة  الشعرية  ورؤيته  نظره  وجهة  خالل  من  مطوًرا  كاماًل 

الروسي القائل: »أن ترى خير من أن تسمع بمئات المرات«، ولذلك فإن أفضل متعلم هو الذي 

ينبذ السائد والثابت من حوله، ويفكر في األشياء من وجهة نظره الخاصة.

الوحدة والتجانس

طبًقا للفلسفة الصينية القديمة فإن كل الكائنات في هذا العالم متواصلة داخل أنفسها، 

إضافة إلى ذلك فإنها تبقى في تجانس كوني تلقائي بعضها مع بعض، كما أن كل جزء من هذه 

بقوة ويكمل بعضهما  الطبيعة واإلنسان متصالن  فإن  الكبيرة مهم لآلخرين، ولذلك  الوحدة 

بعًضا. هذه الفلسفة تنعكس في الشعر: أواًل- الكلمات الفصلية تستخدم لتظهر هذه العالقات. 

وثانًيا- خلو الهايكو من المجاز )التشبيه واالستعارة( واألدوات البالغية األخرى تؤيد هذا.

ألن  واالستعارة؛  للتشبيه  حاجة  ال  إنه   :Holsztynski هولزتينسكي  الشاعر  يقول 

األحاسيس العميقة يمكن إثارتها عن طريق مقابلة عنصرين من الطبيعة ومن حياة اإلنسان. 

وهذه طريقة سهلة لحقن المشاعر في القراء بدون تقديم )طعام جاهز( لهم.

وبالنظر إلى ما سبق فإن فن الهايكو ليس فن تركيب الصور الخيالية بقدر ما هو فن رؤية 

األشياء الموجودة حولنا أصاًل، وجعل اآلخرين يرونها أيًضا.



ماتسو باشو
Matsu Basho
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ياباني، بل هو أستاذ ومعلم  يعّد ماتسو باشو )1644 - 1694م( أفضل شاعر هايكو 

الهايكو الياباني. ولد في عائلة سامورائية من الطبقة النبيلة، ولكنه رفض تلك الحياة، 

وفضل أن يعيش جوااًل، ينتقل من مكان إلى آخر وفي تنقالته هذه كان يدرس البوذية 

والتاريخ والشعر الصيني الكالسيكي، بيد أنه عانى كثيًرا بسبب الفقر والحاجة.

في عام 1667م استقر في )إيدو( -طوكيو حالًيا- وفيها بدأ ينظم شعر الهايكو الذي 

ا حتى أصبح أهم وأشهر شكل شعري  فتح له آفاًقا جديدة، ورفعه إلى مكانة عالية جدًّ

عرفه اليابانيون.

تراكيب شعره تعكس البساطة المطلقة، والحياة البوهيمية التي تركز على جماليات 

الروح، واالحتفاء بكل ما هو صوفي وروحاني، كما أنه ارتبط بالطبيعة، ولعل هذا من 

طبيعة التأثير البوذي فيه، فعندما كان يشعر بالوحدة يذهب إلى كوخ له مبني من شجر 

الموز )bash( ومنه استمد اسمه فيما بعد.

حاول باشو التعبير عن قضايا كونية من خالل الطبيعة البسيطة مثل قمر الحصاد، 

أو البراغيث التي كانت تسكن كوخه، وجعل من الشعر منهج حياة؛ حيث كان يعتقد 

ومن  التنوير،  مرحلة  إلى  بالوصول  دائًما  طالبه  ينصح  كان  للتنوير.  مصدر  الشعر  أن 

أيًضا يقول لطالبه: ال تتبعوا ُخطى من  إلى الحالة اإلنسانية الطبيعية. كان  ثم العودة 

سبقوكم من الرواد، إنما ابحثوا عما كانوا يبحثون عنه.

في السنوات العشر األخيرة من حياته قام بالعديد من الرحالت واألسفار مستوحًيا 

منها العديد من الصور التي تعبر عن روحانيته وعن شعره التأملي. اشترك مع شعراء 

آخرين في كتابة نوع آخر من الشعر الياباني هو الرنغا. من أهم أعماله الشعرية باإلضافة 

إلى نصوص الهايكو الكثيرة والجميلة في نفس الوقت: )عن الحب والشعير( و)الطريق 

الضيق إلى األعماق(.
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نصوص مختارة للشاعر الكبير باشو

1
لذة اإلفطار

في رفقة 

الصباح. أنداء 

2
مسافٌر 

الصعب الجبل  على طريق 

البنفسج. أزاهير  أسّرتَك 

3
متنسٌك  غراٌب 

على غصٍن عار 

الخريف. مساء 

4
أول ما يسقط من الثلج

يكفي أن يحني

النرجس. أوراق 

5
عاهرٌة وراهٌب.. 

نناُم تحت سقٍف واحٍد

بدٌر على بساط عشٍب أخضر.



كتاب الفيصل )11( هدية مع مجلة الفيصل - العددان )477 - 478(
26

6
قديمٌة بحيرٌة 

فيها ضفدٌع يغطس 

المياه. صوت 

7
العجوز،

أرى وجهها اآلن منبوذة

الوحيد. أنيسها  والقمر 

8
ليس في نواح

الزير ما يوحي

أجله. بدنو 

9
النحلة مكرهة تخرج  كيف 

من أعماق 

الفاوانيا؟ زهرة 

10
الطريق  الشجيرات طوال  سياُج 

يوفر عشاء 

المتعبة. لخيلي 

11
البحر! لقسوة  يا 

وعلى جزيرة )سادو(

السماء. نهر 



صوت الماء.. مختارات ألبرز شعراء الهايكو الياباني

27

12
ُترى في وضح النهار

النار حشرة 

ليست إال حشرة.

13
المدينة منهٌك، أبحُث عن خان 

لكني وجدت 

أزهارها. متفتحة  الحلوة 

14
القمر المحدقين في  بين حشد 

القديم.. المعبد  في حرم 

ال وجه جميل.

15
الواقواق  ينوح 

الخيزران  وعبر أحراش 

المتأخر في ظهوره. القمر  يسطع 

16
)موغامي( نهر  يجرجر 

المشتعلة  السماء 

البحر. إلى 

17
على طوال هذا الطريق

ال روح سوى

الخريف. حلول مساء 
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18
سمعت بها.. لن تراها 

المطر ماء  الكاميلية  سكبت 

انحنائها. أثناء 

19
التي الموز  شجرة 

الريح  عصفتها 

تصب قطرات المطر في الدلو.

20
مع عبق أزهار الخوخ 

العجلى الشمس  تظهر هذه 

الجبلي. الطريق  امتداد  على 

21
أقود حصاني 

الرحب الشاطئ  على 

الواقواق. يغني  حيث 

22
من طائر صداح إلى روح:

آمًنا  ينام 

الجبل هذا. صفصاف 

23
مثل سحاب ثقال أو طيور

علّي الشيخوخة  حطت 

المعتم. الخريف  في هذا 
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24
الصباح أزهار  تفّتح 

بوابة  يحمي 

القديم. السياج 

25
من كل حدب وصوب

الكرز أزهار  تتطاير بتالت 

)بيوا(. إلى بحيرة 

26
طويلة  أحاديث 

المتوهج بجانب قوس قزح 

الطريق. الحياة على  متع 

27
المهّدم المعبد 

الهادئ الحفار  حتًما سيروي 

الحزينة. قصته 

28
الخريف: بدر 

تثور األمواج وتزبد

مرتفعة.

29
السماء عابًرا نصف 

العاصمة إلى  في طريقي 

بالجليد. المتراكمة  السحب  تبشر 
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30
منتوفة رمادية  شعيرات 

ومن تحت وسادتي 

ُجدُجد. يغني 

31
ال يسافُر أحٌد 

على امتداد هذا الطريق إال أنا

الخريف. مساء هذا 

32
شيء واحد لم يختِف

في كل أمطار مايو

باي(. جسر )سيتا 

33
أول أيام السنة

هواجس ووحدٌة

الخريف هنا. وغسق 

34
السحب ظهور 

فيه فرصة للناس أن

القمر. إلى  النظر  يستريحوا من 

35
الحصاد: هذا قمر 

أدور حول البركة

وّلى. والليل 



صوت الماء.. مختارات ألبرز شعراء الهايكو الياباني

31

36

طفل الفقر بدأ يطحن األرز

القمر. في  ويحملق 

37
ال أزهار وال قمر

)الساكي( وهو يشرب 

وحيًدا.

38
ورقة واحدة فقط

)الكيري( من شجرة 

أال تأتي لترى الوحدة؟

39
المعبد أجراس  تخفت 

عابقة األزهار  تبقى 

مساء حافل.

40
رحلتي امتداد 

في هذا العالم الزائل

الجديدة. السنة  بداية  البيت في  تنظيف 

41
المتجمدة األرز  عبر حقول 

أسير ممتطًيا صهوة جوادي

يتبعني. ظّلي 
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42
طائر يغرد 

الفتية الخيزران  على غصون 

اآلتية. بالشيخوخة 

43
جميلة ربيعية  ليلة 

ُفَجاءة تالشت 

الكرز. عندما رأينا أزهار 

44
األزهار  لترى حقيقة 

الفقر.. تتفتح في  التي 

اقترب.

45
الخريف يدخل 

يحلم القلب  ويبدأ 

بغرف ذات أربعة أسّرة.

46
الغزيرة الشتاء  أمطار 

القرد يبحث عن  حتى 

معطف واٍق من البرد.

47
بريش، عظام مكسوة 

أفكر في الريح التي

جسدي.  ستخترق 
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48

 أوّد أن أغسل

العالم  غبار هذا 

الندى. بقطرات 

49
البحر  غسق في 

صوت البط البري

البياض. باهت 

50
الضخمة الزرقاء  البلوط  شجرة 

األزهار ببقية  مكترثة  ليست 

نباًل. ألنها تبدو أكثر 

51
تروح السحب وتغدو 

زارعة الراحة في قلوب

للقمر. ينظرون  الذين 

52
كل هذه األيام الطوال 

ال تكفي 

القبرات. لغناء 

53
أنا رّحال..

فليكن هذا اسمي مع بداية مطر الشتاء.
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54
الصيف: أعشاب 

كل ما يتبقى من 

الكبيرة. العظماء  القادة  أحالم 

55
الحرث: بداية موسم 

أناشيد زراعة األرز

من قلب الريف.

56
ينشد ويزرع األرز..

القرية أجمل من  أناشيد 

الصيت. الذائعة  المدينة  قصائد 

57
كل األيدي التي تعمل في الحقل

قصيرة  بقيلولة  تنعم 

على غرار قمر الحصاد.

58
الشتاء يجلس متكًئا على نفس  عزلة 

المنهك. العمود 

59
أريد أن ألبس 

الرثة الغربان  مالبس فزاعة 

الليل. في صقيع منتصف 
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60
صمت موحش

الزير فقط صرير 

الحجر. يخترق 

61
ما عدا نقر نقار الخشب 

العمود، في 

ال صوت على اإلطالق في المنزل.

62
ُجدُجٌد يغني 

القائد  تحت خوذة 

بفظاظة. الفارغة  العظيم 

63
الصباح بندى  مبلل 

بالوحل وملطخ 

يبدو البطيخ بارًدا برودة خاصة.

64
لطوكيو  أشتاق  كيف 

فيها وأنا 

الواقواق. يغني  عندما 

65
أغنيتك،

الجبلي، الطير  أيها 

تالمس أعماق وحدتي.
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66
ُجدُجٌد 

يحتضر

يندب حياته؟ كيف 

67
الخريف عشية هذا 

ُعْد إلّي، رجاًء

أنا، أيًضا، غريب.

68
ْوَسنات: السَّ

السيقان كما هي،

والزهور كما هي.

69

العائلة  كل 

القبور  تزور 

وعكازاتهم. األبيض  بشعرهم 

70
الروح: عيد 

اليوم أيًضا ثمة دخان يرتفع من 

الموتى. محرقة 

71
اللوتس: بركة 

ما دام أنها لم تقتلع..

الروح. عيد 
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72
ا الطاهر جدًّ القمر 

متجّول راهب  يحمله 

التراب. عبر 

73
الخريف ريح  ُتسمع 

الليل طوال 

الجبل. خلف 

74
بحار زرقاء.

75
شعر محلوق على شكل قمر

ركبهم على  وأيديهم 

في أول ساعات الليل.

76
الجالس.. القمر 

هو الشيء الذي يبقى 

أربع زوايا من طاولته.

77
ا الوجه الذي يبدو جادًّ

المعبد نائم في 

القمر. إلى  ينظر 
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78
أغاٍن  تسير سبع 

عن قصة امرأة إلى البحر..

مكتمل. بدر 

79
مشهور          قمر 

يدور حول البركة طوال الليل

أفل. حتى 

80
الحصاد قمر 

الشمالية البالد  أجواء 

متقلبة. منازل 

81
 هل ألفها في يّدي؟

 ستذوب في دفء دموعي،

الصقيع.  خيوط 

82
الخريف: رياح 

الساطعة الحمراء  الشمس 

الرحمة. عديمة 

83
األرجوانية  عصاه 

الحزن  كسرها 

في رياح الخريف.
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84
صوت حاد 

المنزلقة  الباب  فتحة  في 

في رياح الخريف.

85
القمر؟ أين 

المعبد … بينما جرس 

غارق في البحر.

86
أنا ذاهٌب

وأنت باٍق..

خريفان.

87
الخارجي العالم  في 

هل هذا وقت الحصاد؟

بكوخي. العشب 

88
النوم أسرق 

من أكمام فزاعة الغربان

الليل. في صقيع منتصف 

89
الخريف: في أعماق 

ماذا حّل

بجاري؟
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90
الناس: توديع 

عندما ُيقال الوداع لي،

إلى )كيسو(. الخريف  فإنه يجلب 

91
ال زهور لمن 

يقول:

أنا متعب من األطفال.

92
أنا لم أمت بعد..

الخريف  ليل  سقوط 

الرحلة. نهاية  هو 

93
الحجري الجبل 

الحجارة نفسها أبيض من 

في ريح الخريف.

94
يوم ماطر

العالم خريف  ينتهي 

حدودية. بمدينة 

95
البقرة في سقيفة 

يخفت صوت بعوضة

متالشية. حرارة 
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96
قمر صاٍف..

الثعالب،  بسبب خوفه من 

أذهب مع صديقي.

97
بالرغم من أن غناء القبرات

األعماق،  يالمس 

الحزين. الحجل  يبكي 

98
العناكب؟ تبكي  هل 

ُيَسْقِسق  إًذا فما الذي 

في رياح الخريف؟

99
ال تقّلدني !

نصفين فلسنا 

الشمام. من 

100
ال إلى المساء

وال إلى الصباح

البطيخ. أزهار  تنتمي 

101
باإلعجاب جدير 

من يعتقد أن الحياة ال تتالشى 

برًقا. َيرى  عندما 
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102
أَُلوُك  صباح جليدي وحدي 

الجاف. السلمون  لحم سمك 

 103
السحابة خلف 

أوزة برية

لألبد. تفارق صديقها 

104
ها هي َسَنة أخرى تطوي صفحاِتها:

قبعة مسافر على رأسي

وحذاء من القش في قدمي.

105
البيت تنظيف  يوم 

ا رفًّ النجار  يعلق 

بيته. في 

106
الصيف: قمر 

بيدي أصفق  بينما 

ومع صداها.. يبزغ الفجر.

107
واقواق بين أحراش الخيزران

القمر. يتسرب ضوء 
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 108
صوت قطرات الماء..

السهد غلبني 

الباردة. الليلة  هذه 

109
برق:

الحزين مالك  صرخة 

الظلمة. تطعن 

110
سنة بعد سنة

على وجه القرد

وجه قرد.

111
مريض في رحلتي:

أحالمي  تسافر 

الجرداء. الحقول  على 

112
أحزن.. إذا ارتعش القرد برًدا،

يتيه بطفل  فكيف 

الخريف؟ بريح 

113
الممقوت  الغراب 

أيًضا فوق الجليد  هو 

الصباح. هذا 
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114
تقصر هكذا.. 

البحري الطائر  سيقان 

الربيع. في مطر 

115
أول أيام الربيع

ال أزال أفكر 

الخريف. نهاية  في 

 116
الُخبَّازى لنبات  بالنسبة 

أكله حصاني. الرصيف فقد  النابت على 

117
هنا في )كيوتو(

ألًفا  وتسعون  تسعة 

لرؤية األزهار. يخرجون 

118
القمل بعض 

ما أمسكت به 

وأنا في ثوبي الصيفي.

119
كثير من األشياء 

الذاكرة إلى  تعيد 

أزهار الكرز تلك.
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120
دائًما يجب أن يبقى

الفلفل. أخضر قرن 

 121
يا أطفال تعالوا.. 

ونستمتع  لنخرج 

بالمطر.

122
بعد األزهار

كل ما تبقى لشعري

الحلوة. حبيبات 

123
الربيع  يغادر 

الطيور فتجهش 

السمك. أعين  الدموع  وتغمر 

124
الصباح  هذا 

أحّس بأن إنساًنا جديًدا

الجديد. داخل ثوبي 

125
أول أيام عام جديد

وباشو في كوخه

مع أزيز الشعر.
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 126
القمر  ينعس 

أقدامي وبمحاذاة 

بارد. حائط 

127
الخريف  يجيُء 

حقول األرز وماء المحيط

بلون أخضر. توّحدا 



يوسا بوسون
Yosa Buson
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هايكو،  شاعر  بوسون،  يوسا  الحًقا  ي  ُسمِّ الذي  1784م(   -  1718( بوسون  تانيقوشي 

وفنان تشكيلي ياباني. يأتي في المرتبة الثانية بعد الشاعر العظيم وسيد الهايكو الياباني 

ماتسو باشو بين شعراء فترة اإليدو )Edo( أو فترة التوكوقاوا )1600 - 1868م(. ولد بوسون 

في ضاحية من أوساكا اليابانية لكنه فقد والديه وهو ال يزال صغير السن. في عام 1737م 

انتقل إلى إيدو -طوكيو حالًيا- لدراسة الرسم وشعر الهايكو على نهج باشو. بعد وفاة 

أحد أساتذته في الشعر عام 1742م رحل إلى المناطق الشمالية المرتبطة بباشو، كما زار 

غرب اليابان، وأخيًرا استقّر في كيوتو. كان له نشاط في الرسم بشكل خاص بين عامي 

العودة  إلى  التي كانت تدعو  الحركة  الهايكو متصدًرا  إلى  1756 - 1765م وتدريجيًّا رجع 

إلى نقاء أسلوب باشو؛ من أجل تطهير الهايكو من السطحية التي غرق فيها. تزوج عام 

واضًعا  لوحات  عشر  من  مكّونة  شهيرة  مجموعة  رسم  1771م  عام  وفي  تقريًبا،  1760م 

بذلك مكانه كأحد أفضل الرسامين في زمانه. إضافته الفعلية للهايكو تكمن في فنيته 

ومهارته كفنان تشكيلي حيث تنعكس هذه المهارة في التفاصيل البصرية المكّرسة في 

شعره.

كما أن قصائده ُتظِهر موضوعية وأسلوًبا تصويريًّا أكثر من أسلوب باشو الذي ينزع 

إلى اإلنسانية أكثر من أي شيء آخر. كان شاعًرا ذا حساسية فطرية وملكة إبداعية فذة. 

التجمع  باشو( وكان من أجل  )بيت  الذي كونه  الشعري  االتحاد  في عام 1776م أسس 

األدبي.

وعلى الرغم من تألقه الشعري فقد ُعرف كرسام أكثر منه شاعًرا حتى ظهرت مقاالت 

الشاعرين اليابانيين ماسوكا شيكي وساكوتا التي أحيت مكانته األدبية.

واليابانية  الصينية  باألشعار  متأثًرا  طويلة  قصائد  كتب  فقد  الهايكو  إلى  باإلضافة 

الكالسيكية. 
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نصوص مختارة للشاعر بوسون

1
السوشي، احتراق  بعد 

السيد

بالندم. متخٌم 

2
ساخنة سوشي 

هنيهة بعد 

بالوحدة. شعر 

3
حوت

يغوص إلى األعماق 

فأكثر. أكثر  ذيله  يرتفع  بينما 

4
مبعثرة فاوانيا  زهرة 

بتلتان أو ثالث

األخرى. على  إحداهما  تستلقيان 

5
مايو.. أمطار 

نهٍر كبير إلى  متجهة 

المنازل فقط. واثنين من 
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 6
أْن  يا للسعادة 

يكون حذائي في يدي

نهٍر صيفي. أثناء عبور 

7
ار يبرد منحُت حجَّ

الجبل 

الصافي. الماء  في 

8
مبللة األعشاب 

لمطر  با

بعد عبور عربة االحتفال.

9
عيني  في  جميلة 

حبيبتي مروحة 

الكامل. بياضها  في 

10
ُيحّلق وقواٌق 

الهاينية العاصمة  على 

المدينة. عن  ينحرف 

 11
المساء  نسيم 

في ساقي مالك حزين أزرق

بالماء. يرتطم 
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12
بئٍر قديمة.. في 

إلى بعوضة  يقفز 

الحزين. السمكة  صوت 

13
أشجاُر خيزران صغيرة

المومس هاشيموتو،  في 

هل ما تزال هناك أم ال؟

14
بعد سقوطها ال تزال

واقفة، صورتها 

الفاوانيا.  زهرة 

15
التّل يصعُد 

وهو حزين

البرية. الورود  تتفتح 

 16
النهار أطول لقد أصبح 

التدرج  يحط طائر 

الجسر. إلى 

17
الطويلة األيام 

لتستعيد تتجمع 

البعيد. أيام الماضي   



كتاب الفيصل )11( هدية مع مجلة الفيصل - العددان )477 - 478(
52

18
الثقيلة األيام  تزحف 

مع صدى ُيسَمع هنا

في ركن من كيوتو.

19
القسِّ األبيض مرفق 

النعاس يغلبه 

الربيع. في غسق 

20
نفسه ثعلب  ل  حوَّ

نبيل،  إلى 

الربيع. أول مساء 

 21
ضوء شمعة

إلى أخرى ينتقل 

الربيع. في شفق 

22
قصيرة غفوة 

ثم صحو

أظلم يوم الربيع هذا.

23
الملقاة الوسادة  هذه 

على األرض في شفق الربيع 

لمن؟
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24
الباهت.. القمر  ضوء 

أحدهم يقُف بين

الكمثرى. أشجار 

25
ربيعّي.. مطٌر 

عتمة شبه 

ومع ذلك فال يزال في اليوم نفس حياة.

 

 26
كفيل الربيع  مطر 

أن يجعل قوقعة

صغيرة على شاطئ صغير رطبة.

27
في غرفة النوم،

يؤلمني أن أدوس 

الميتة. على مشط زوجتي 

28
للسرير، نفسي  أسلم 

الجديدة السنة  يوم 

من شؤون غٍد فقط.

29
الماطر، في هواء الشتاء 

بهدوٍء تبتل 

 جذور شجرة الكافور.
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30
اليدوي المنشار  صوت 

فقير كصوت 

في منتصف ليل هذا الشتاء.

 31
المسّن قصة ُحبِّ 

وهو يحاول أن ينساها

الشتاء. كهطول مطر 

32
في بركة قديمة

حذاء قش يغرق..

ثلًجا. تمطر 

33
 ألآلت الهواء 

بيضاء رحلة 

مجهولة. لحشرة 

34
الحقل فاّلحة 

سحابة اختفت 

واقفة.

35
تحلِّق حدأة 

نفسه المكان  في 

الذي حلَّقْت فيه باألمس.



صوت الماء.. مختارات ألبرز شعراء الهايكو الياباني

55

 36
الربيع، مطر 

المتالشية العطر  رائحة  إلى 

أضفته.

37
قصيرة، صيفية  ليلة 

قطرة ندى على ظهر ُيْسُروع

الشعر. كثيف 

38
كل مرة تسقط فيها

زهرة، 

بعوضة. تئـّز 

39
أربعة أو خمسة رجال يرقصون في دائرة 

القمر فوقهم 

على وشك أن يسقط.

40
القمر يسطع 

مت السَّ في 

الفقراء. تجاوزت مساكن 

 41
ألّنه لم ينم

يقول: إّنه نائم اآلن

القارس. الخريف  ليل 
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42
مائية طيور 

مشكاة تبزغ 

القلعة. من 

43
الربيع البحر في 

يرتفع وينخفض اليوم  طوال 

وينخفض. يرتفع  نعم، 

44
األزلية نبتة  ُتزهُر 

البعيدة الجبلية  القرية  في هذه 

أبيض. المقليُّ  األرز 

45
سعادة،

في وجه الطفل األبيض 

الناموسية. في 

 46
)الغضة( اليافعة  األوراق 

منقوعة في أضواء

العالي. البرج 

47
مع صديق امرأة،

العظيم القصر  في  ينحني 

قمر شاحب.
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48
يلمع.. برق 

المطر صوت قطرات 

الخيزران.  متخللة أشجار 

49
مطر على عشب 

أثًرا )فراًغا( يمأل 

احتفال. عربة  تركته 

50
أخرُج وحيًدا

إنسان وحيد لزيارة 

في غسق هذا الخريف.

 51
السماء قمٌر في ناصية 

القرية يطّل على أكواخ 

ُيتابع رحلته. ثم 

52
وداًعا..

 سأمضي في طريق كيسو وحيًدا

كالخريف. هرًما 

53
بال قشور،

فجأة كشف الجذر العاري

 عن ثورة ريح الربيع.



كتاب الفيصل )11( هدية مع مجلة الفيصل - العددان )477 - 478(
58

54
ُتعبِّر  أيُّ كلمات 

عن مدى حزنه

الهانئة. الربيع  أمطار  في 

55
يسيل أنفه 

وهو يجلس وحيًدا 

الباردة. الليلة  في برحة الركوب طوال 

 56
في هذه الدروب الجنوبية 

على ضريح أو سقف من قش، كلها سواء

طيور السنونو في كل مكان.

57
في مساء غزير المطر

يائسًة العصافير  تتشبث 

الراجفة. بالشجيرات 

58
البطيئة، ولكن الربيعية  األيام  تتتابع هذه 

كم تبعد تلك األيام التي

البعيد«؟ »الماضي  تسمى 

59
رحلة طويلة شاقة،

العشب المطر في  يفعل 

المسافر. أقدام  تفعل  مثلما 
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60
غراب آِخر المساء

ينتابه شوق في قلب الخريف، 

فجأة. فيصرخ 

61
في ريح هوجاء 

يعمد راهب وحيد 

إلى نقش كلماته في حجر.

62
العظيم  القسُّ  بنبل، يضع 

ُكرسيه الذي يجلس عليه كل يوم

العارية الجرداء. في حقول الشتاء 

63
دبيب أقدام الفأر

األطباق تموسق على 

الراجف. البرد 

64
الكلية الوحدة 

أخرى متعة عظيمة 

من متع شفق الخريف.

65
القارب يغادر 

بينما يقف َمن وصل متأخًرا

في أول مطر الشتاء.
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 66
الصغير البيِت  ُتحيُط بهذا  ال 

الكرز، أزهاُر 

بل روعُة زهرات الخوخ.

67

المزهرة الكمثرى  عند شجرة 

القمر وتحت شعاع 

رسالة. تقرأ 

68
رأس يتوسد ذراًعا

لنفسي! الكبير  لُحبي  يا 

الداكن. القمر  ولهذا 

69
هذه  تغفو 

آمنًة الفراشة 

بالجرس. متشبثًة 

70
المتساقطة الحمراء  األزهار 

من أشجار الخوخ

الحصان. بين روث  لهًبا  تتفجر 

 71
الشتاء وْشُل 

كأقدام فأٍر هارب

على آلة قانون.
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72
يقرض سنجاب طيار

عظام عصفور صغير

 في حقول الشتاء الجرداء.

73
الطحلب أزهار 

الرصيف مرمية على طول 

المساء. في مطر 

74
على طول نهر بال اسم

الخوف أيًضا بال اسم

في مطر موسمي.

75
البياض الناصعة  الخوخ  أزهار 

تتلون على مهٍل

الفجر. بلون 

 76
الخوخ أزهار  عنفوان 

)كيتانو( مقهى  في 

السومو. محترف 

77
في خفوت قمر

الحلوة يأتي عبق 

بعيد. من 
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78
ثوب من حرير وشاش

ُمدَّ لي على حاجز ساتر

في ريح الخريف.

79
الكاميليا زهرة  أطراف 

بقايا تنثر 

البارحة. مطر 

80
الخفاش يستكشف 

بالقمر المضاء  الخوخ  سرَّ 

أثناء قفزه هنا وهناك.

 81
)في ذكرى وفاة باشو(

الطحلب الشتاء على  هطول مطر 

بسكوٍن  ُيعيد 

الفائتة. السعيدة  األياَم  تلك 

82
أزهار الخوخ في كل مكان 

جنوًبا، فألسرح 

وألسرح شمااًل.

83
والنهر  البحيرة 

يتوحدان

الربيع. في مطر 
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84
برية زهور 

الدرب مثل

درب قريتي. 

85
تلك.. الصباح  نسائم 

بإمكان أحدنا أن يراها

اليسروع تحرك شعر 

 86
مطر الربيع: حتى اآلن

الضفادع  بطون 

تتبّلل. لم 

87
الضباب يلفه  صباح 

الحلم، ترسم  كما 

أدراجهم. الناس  يذهب 

88
المتساقطة األوراق 

الغرب ُتعصف من 

الشرق. في  لتلتقي 

89
مقّيد؛ حصان 

ثلج

الركابين. على 
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90
طائر؛ يغّرد 

الماء يختفي صوت 

السمكة. حول فخ 

 91
آثار أرجل األوز

السماء على صفحة 

القمر. يغلفها 

92
الشباك، أفلت من 

الحبال، أفلت من 

الماء. القمر على 

93
من كل الجهات،

الفاوانيا زهرة  تصد 

الممطرة. السحب 

94
الربيع  نهاية  في 

تبدأ شجرة الكرز العجوز هذه

في اإلزهار.



إيسا
Issa
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من شعراء الهايكو اليابانيين في فترة اإليدو التي استمرت من عام 1600 إلى عام 1868م. 

إيسا هو اسمه المستعار الذي اشتهر به كثيًرا. ُولد في كاشيوابارا Kashiwabara التي هي 

.Shinano Town اآلن جزء من مدينة شينانو

ه وهو في سن مبكرة،  أجمل شعره هو ما كان ذا عالقة بحياته الشخصية. ُتوّفيت أمُّ

ولذلك أصبحت زوجة أبيه الثانية وبااًل عليه حتى استطاع أن يفّر من هذه األجواء المتعبة؛ 

حيث ترك البيت في سن الثالثة عشرة متوّجًها إلى إيدو، وبمساعدة ضئيلة من والده عاش 

حياة فقيرة مدة عشرين سنة.

لم تدون حياته في إيدو حتى عام 1787م، الوقت الذي كان قد التحق بمدرسة كاتسوشيكا 

لشعر الهايكو Katsushika . بدأ إيسا في كتابة شعر الهايكو وعمره نحو خمس وعشرين 

 Natsum بينما كان سيبي ناتسوم ،)Chiku وتشيكو Genmu سنة حيث تعلمه من )جنمو

نموذجه ومثله األول. في عام 1791م اختير ليخلف معلمه المتوفى، ولكنه سرعان ما استقال 

وسافر إلى الجنوب الغربي من اليابان حتى توفي أبوه عام 1801م، وعلى الرغم من أن والده 

الشقيق نجحا في  أبيه وأخاه غير  أن زوجة  إال  الشرعي  الوريث  إنه  له حيث  بالتركة  وّصى 

التآمر؛ إلبعاده عن التركة مدة ثالثة عشر عاًما. وقتئذ كتب قصيدته المشهورة:

قريتي العزيزة

كل ذكرى لبيتي

تخترقني كالشوكة.

وأوساكا،  كيوتو،  فيها  بما  اليابان  من  متعددة  أماكن  في  أحياًنا  واستقرار  ل  تنقُّ بعد 

وناغاساكي، ماتسوياما ومدن أخرى في الجانب الغربي من اليابان؛ عاد إيسا ليحط عصا 

ترحاله في بيته األصلي في كاشيوابارا وعمره يناهز الواحد والخمسين عاًما. وقتئذ تزوج فتاة 

قروية ولكن سوء الحظ كان يرافقه، فقد توفي له أربعة أطفال، ولحقت بهم زوجته في 

إحدى والداتها، واحترق منزله. بعد أربع سنوات من المعاناة تزوج مرة أخرى وُرزق بفتاة 

ُكتب لها الحياة ُولدت بعد وفاته بوقت قصير.

كل هذه األحداث مدّونة في رائعته: )سنة حياتي 1820م(، وأعماله األخرى المنشورة هي: 

)قصة موت أبي: 1801م( و)ربيعي: 1819م(. 

المالحظ على شعر إيسا التصاقه بحياته الشخصية، ويميزه لغته البسيطة التي تبعد 

عن الزخرفة اللفظية؛ حيث كان يكتب باللهجات المحلية، وبكلمات من الحديث اليومي 

سائًرا بثبات نحو فلسفة بوذية نقية ومعّبًرا عن اإلخالص الحقيقي من دون الوقوع في شرك 

التعصب الديني المجرد في الوقت الذي جمع أسلوبه بين التهكم والسخرية والرؤية الحادة 

في عمق األشياء. 
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نصوص مختارة للشاعر إيسا

1
ال بد أن ليلكم

طويل وموحش، 

البراغيث. أيها 

2
فيما أحاول قتل ذبابة

أيًضا  أصبت 

متفتحة. زهرة 

3
كبير: يعسوب 

ذاك الطريق، هذا الطريق، ذاك الطريق، هذا..

يعبر. ثم 

4
قدمي؟! بجانب 

فمتى وصلت هنا، 

الحلزون؟ أيها 

5
إنسان واحٌد فقط، 

وذبابة واحدٌة فقط 

الفسيحة. الرسم  في صالة 
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 6
يهطل مطر فجأة،

وأنا عاٍر،

أمتطي جواًدا عارًيا.

7
في يوم صيف، ومع صرير الزير

)تشيكوما( نهر  يظهر 

السماء. إلى  ينهمر صعوًدا  وكأنه 

8
الذبابة! ال تقتل تلك 

فإنها تسبح لك

برجليها. يديها  تمسد  وهي 

9
ال تيأس،

الصغير الضفدع  أيها 

فـ )إيسا( معك.

10
إلّي، تعاَل 

اليتيم، العصفور  أيها 

مًعا. لنمرح 

11
ذبابة شتوية قبضت على 

أطلقت سراحها وأخيًرا 

لمحة. القط في  ليأكلها 
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12
البعيدة  الجبال  ُترى 

في 

اليعسوب. عيون 

13
الهرم سمعه الكلب  يركز 

كما لو كان يستمع

الديدان. ألناشيد 

14
المسكينة! الذبابة  تلك  تقتل  ال 

مرتعًدا ينكمش 

ويقبض يده رحمة.

15
تلوذ 

الصغيرة العصافير 

)جيزو(. بأكمام 

16
الحشرات تلدغ كثير من 

الخارجي ملمسها  لكن 

ومبهج. جميل 

17
نغادر اآلن

الفراشات باستطاعة 

قلوبها. تشتهيه  ما  معانقة 
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18
بعد نوم طويل،

القط، يتثاءب 

ويخرج باحًثا عن حب.

19
الصيفي، الحلزون  أيها 

بطيًئا بطيًئا..  تتسلق 

إلى قمة جبل )فوجي(.

20
حتى نار حشرة النار

لو زادت عن حدها.. فليلطف بنا الله

الله. بنا  ليلطف 

21
السرير، على  أتقلب 

فَحَذاِر مني ولتفسح لي

الُجْدُجد. أيها 

22
الصغير، العصفور  أيها 

دعك من هذا.. دعك من هذا،

)ميلورد(. سيمر حصان 

23
الجبل  ينهار 

مكترثة غير  وبنظرة 

الشنقب. طائر  يطير 
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24
الصغيرة،  الهرة 

بالورقة، ممسكة 

للحظة.

25
الكالب تتنحى 

الممر، بلطف عن 

الثلجي. الطريق  في هذا 

26
الخريف رياح  تهب 

على كوخ عاهرة..

بأربعة وعشرين سنًتا. كل مرة 

27
الخريف  قمر 

وطفل

عليها. للحصول  يبكيان 

28
قبل هبوب رياح الخريف

الجبال حتى ظالل 

وترتجف. ترتعد 

29
قولي لي يا رياح الخريف:

إلى أي جهنم

أمضي؟
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30
الجبل إلى  ينظر 

البحر إلى  ينظر 

الخريف. مساء 

31
المساء.. زير 

عالية أغنية  آخر 

للخريف.

32
ال تجهش صوتك،

الُجْندب؛ أيها 

ألن غًدا خريف أيًضا.

33
أيًضا الكبير  للبنفسج  حتى 

الخريف  ينتهي 

سريًعا.

34
الصفصاف حتى شجرة 

زرعتها شاخت التي 

الخريف. ليل  في 

35
طائر صغير في مطر الخريف

مفتوح فمه 

أمه. بانتظار 
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36
ورقتا فجل

تبتهجان

في ريح الخريف.

37
الربيع  يبدأ  هكذا 

القديمة الحماقات  لتتكرر 

آثام جديدة. وتجّد 

38
المتصاعد الضباب  مع هذا 

المقمر الليل  أعماق  في 

أخيًرا. الربيع  يبدأ 

39
أعشاشها الطيور  تبني 

في بداية كل ربيع

وهي تعرف أن مصير األشجار السقوط.

40
هذه السنة وما يليها إلى أبد اآلبدين

عندي. ميتة  كلها 

ها قد حضر الربيع.

41
عندي الربيع 

غصن خيزران

وفرع صفصاف فقط.
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42
مهتّم.. غير 

أيًضا الفأر  ينام 

الربيع. في مطر 

43
المدينة.. في  الربيع  ينتهي 

الخيزران وستائر  والقبعات  المظالت 

للبيع. معروضة 

44
الربيع.. يبدأ 

ثالث وأربعون سنة

من قوت اإلنسان.

45
الربيع: أمطار 

القط ُتعّلم  الطفلة 

الرقص.

46
المدينة في  للحياة 

على المرء أن يمتلك نقوًدا

الثلج. حتى إلذابة 

47
ُتوَلد عندما  ُل  ُتغسَّ

تموت: وعندما 

للغباء!  يا 
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48
نجمي  يختبئ  أين 

الفضاء في 

في مساء صيفي؟

49
يا لها من راحة

الصيفي قميصي  في 

العرق. يبّلله  عندما 

50
للمالبس الصيفي  التغيير 

الرحلة ولكن قمل 

الرحلة. هو نفس قمل 

51
قصيرة: صيفية  ليلة 

الباب عند 

مبتهجة. قّراص  شجرة 

52
هذا مثواي األخير

ُمواًرى  ألنني 

ارتفاعه خمس أقدام. تحت جليد 

53
الجلوس  تحاول 

بقرب َمن تحّب 

في دفء المدفأة.
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54
نقطة صفراء صافية

البوابة.. خلف 

الثلج. أحدهم تبول في 

55
وعرفان: شكر 

الذي يغطي شرشفي الثلج  حتى 

هدية من األرض الطاهرة.

56
الجديدة السنة  تحل 

وبداًل من أزهار الخوخ

هائجة. ثلجية  عاصفة 

57
الشتاء عزلة 

الجبال إلى أمطار  تنصت 

في ذلك المساء.

58
تنظر اآلن 

جشعة بأعين 

العارية. الشتاء  أشجار 

59
مهلك.. شتاء 

الكرز حتى شجرة 

للقش. مرتع 
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60
مهلك.. شتاء 

تختفي من األم

الحصان. مالمح وجه 

61
الحلزون، أيها  تعاَل، 

معي لتسكن 

أول مطر الشتاء.

62
بالخجل.. أشعر 

آكل ثم أذهب للنوم

الشتاء. بينما أسمع صالة 

63
أول مطر الشتاء..

العالم يغرق 

الهايكو. في شعر 

64
في ريح الشتاء،

شيء عظيم

العظيم. القمر  هو 

65
الحمامة  اليوم، حتى 

تصلي..

أول مطر الشتاء.
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66
الشتاء.. أشجار 

مثل صوتها 

مرة من المرات.

67
البومة حتى 

الهايكو تقرض شعر 

في مطر الشتاء هذا.

68
العظيمة.. )إيدو( 

أربعة أو خمسة رياالت 

الشتاء. لعالج 

69
بعد أن تبّول

يديه، يغسل 

الغزير. الشتاء  في مطر 

70
ال حسنات،

وال سيئات

الشتاء. في عزلة 

71
الكرز  يتوهج 

القديم بيتي  في 

عنه. استغنيت  الذي 
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72
مبهج أن تراها

من خالل ثقب ورق النافذة:

المجرة.

73
المتذّمرة زوجتي 

لو كانت هنا،

قمر هذه الليلة …

74
هدوء..

التي  السحب  قمة 

ُترى في قاع البحيرة.

75
الفاوانيا جعلتني 

قيسها أ

بمروحتي.

76
من كل أعماق قلبي

الحقل، العاملون في  أيها  أنحني احتراًما لكم، 

أما اآلن فإلى غفوة قصيرة.

77
المعدنية العملة  من  قليلة  حفنة 

المتسّول علبة  في 

المساء. ومطر هذا 
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78
أيًضا أنك  أصحيح 

تذوي سريًعا،

المتألق؟  القمر  أيها 

79
وردة صفراء ذابلة

الكثيف العشب  تتوارى في 

تتحرك. ثم 

80
أبكيك، يا أمي،

البحر، أرى  كلما 

كل مرة أرى فيها البحر.

81
الوقتي طريقنا 

ومحّير موحل 

كضوء قمر في ضباب كثيف.

82
العزيزة قريتي 

بيتي أتذكر  كلما 

شوكة. تخترقني 

83
وحيًدا يظّل 

وحوله شجرة خوخ مزهرة

بحبه. يتغّنى  وكراوان 
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84
بعيًدا قريتي  تستلقي 

وراء ما يمكن أن نراه،

ُتغّني هناك. ومع ذلك فالُقبَّرة 

85
عالم الندى هذا

هو فقط عالم ندى..

ومع ذلك...

86
ُقبَّرٌة غّنت 

البري اللفت  نبات  عندما تحّول 

زهرة مكتملة. إلى 

87
كيف أنظر إلى ثروة وماليين

الواسعة؟ اإلقطاعي  هذا 

ندى على أعشاب مرتجفة.

88
أنها هنا  أتمنى لو 

شكواي لتسمع 

القمر. بهذا  وتنعم 

89
الغسق  ينسكب 

المساء أمواج  عبر 

القابعة على الشاطئ. المرأة  من تلك 
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90
من هم الذين كانوا يقطنون هنا

قبل أن أصل..

البنفسج فقط. أزهار  تبقت  لقد 

91
الندى عاَلم 

وداِخل كل قطرة

عاَلم ِمن الصراع.

92
القمرية غفوتي  قطعْت 

تنشد أصواٌت 

أناشيَد زراعة األرز.

93
في رحم هذه الحياة

نسير على سقف جهنم

الزهور. إلى  وننظر ببالهة 

94
وطًنا امنحني 

ُمحّبًة وزوجًة 

فحسب. وشتاًء 

95
تجارُب الحياة 

وإال فأزهار الكرز

هي ببساطة مجرد أزهار.
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96
المتواري بيتي  في 

َتتبقَّ أسنان في الفم لم 

الوافر. بالحظ  يزخر  لكنه 

97
الجديدة  السنة  لقد بدأت 

كلية ببساطة 

وسماء زرقاء بعيدة.

98
شجرة خوخ مزهرة..

اليوم تبقى كل نيران جهنم

فارغة.

99
أن تتفّوه بكلمة وطن

فهي وحدها

برد وسالم على قائلها.

100
الرجال خيالء 

في سعيهم الحتجاز

العابر. الشتاء  قمر 

101
أحسد 

يوّبخ الذي 

السنة. نهاية  في 
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102
احرْس قبري 

أموت، عندما 

الُجْدُجد. أيها 

103
يتحدثون  أنهم  ربما 

السديمية، األيام  عن 

الحقل. جياد 



شعراء آخرون
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1- إيتسوجين )1656 - 1739م(
بالزهور مغّطى 

دائًما أريد أن أموت 

في حلمنا هذا.

2- هاشين )1864م - ؟(
ال سماء

وال أرض

لكن قطع الثلج ال تزال تتساقط.

3- شوسون كيتو )1905 - 1993م(
نملًة قتلُت 

الثالثة وعرفُت أن أطفالي 

يشاهدونني. كانوا 

4- كي
وقمر ليل 

ناَيه ُيناغي  جاري 

نغمة. بدون 

5-ريزان )1653 - 1716م(
يا فتيات حقول األرز

لم يبَق شيء لم يتلوث

أناشيدكن. إال 

6- ريوسوي )1691 - 1758م( 
أيًضا  القمر  أينام 

في كل هذا البرد،

البركة؟ هناك، في 
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7- كيكاكو )1661 - 1707م(
1

أكل القطُّ زوَجها

الُجْدُجد زوجة 

ال بد أنها تنوح عليه.

2
يوم ميالد بوذا

اليتيم الطفل  سيصبح 

المعبد. طفل 

3
في فراش اإلمبراطور 

المحترق البعوض  رائحة 

جنسية. همسات 

4
برية منفردة ورقُة بطاطا 

تضّم حياًة كاملًة

ندى.  لقطرة 

5
الطويل الطريق  على 

الزهور يتبع جالب 

وفرة ضوء القمر.

6
باإلفطار، يومي  أستهّل 

خضار وشاي

الصباح. وأزهار 
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7
متوسًدا ورقة عريضة

من شجرة الموز،

الضفدع. يتشبث 

8
الرسول

يقدم زهرة خوخ

الرسالة. قبل 

9
برٌق الٍه:

ذلك األمس الذي كان في الشرق،

في الغرب اليوم.

 10
أنه أفكر  »ثلجي«.. عندما 

ال يزن شيًئا

قبعتي. على 

8- جوسو )1662 - 1704م(
والجبال الحقول 

تماًما؛ الثلوج  غطتها 

ال فراغ.

9- جونسو
للشفقة! كم هو مثير 

الحشرات  بين 

راهبة وحيدة.



10- ريوتو )1718 - 1787م(
1

بكلمة: يتفوهوا  لم 

والمضيف الضيف 

األبيض. واألقحوان 

2
أتأمل في ضوء الشمعة

نعم.. ثمة رياح،

الليلة. جليد 

11- موريتيك )1452 - 1540م( 
المتساقطة األزهار  تلك 

أغصانها إلى  تعود  جميعها 

الفراشات. أرى  عندما 

12- سوين )1605 - 1682م(
 ثبات،

البيضاء، الندى  ال تفرقة عند قطرة 

كل قطرة مأواها.

13- سانبو )1647 - 1732م(
1

أولى أزهار الكرز،

والثلج: والقمر،  واقواق، 

سنة أخرى تطوى.

2
تهطل: مايو  أمطار 

الضفادع اآلن تسبح 

بابي. أمام 
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14- رانسيتسو )1654 - 1707م(
1

ورقة تسقط، وأخرى 

فجأة.  النسيم  يسرقها 

2
كبيرة بزاقة  تنزلق 

متأللئة  ببطء 

على درع مهجور.

3
على شجرة كمثرى معمرة،

زهرة إثر زهرة،

الربيع. يولد دفء 

4
من غير مساعدة من أحد،

الجميلة، البطيخة  تلك 

بذاتها. مكتفية 

5
بال صوت،

الصغيرة، األرز  يمضغ سيقان 

يتناول غداءه. اليسروع 

15-كيوراي )1651 - 1704م(
عائًدا من جنازة،

القمر أبصرت هذا 

الشاطئ.  يتوسد 
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 16- كاكي )مات عام 1716م(
الفجر  في مطلع 

الدلو يلتف 

الكاميليا. تورد  مع 

17- أونتسورا )1660 - 1738م(
1

أخيًرا تدرك

أيًضا، أن الخوخة تستخدم كل قلبها 

أنت. وأنفك 

2
الواثبة السلمون  سمكة 

البعيدة ترى في األعماق 

البيضاء. ُحب  السُّ انسياب 

3
حقيقية: طاعة 

الزهور تهمس  بصمت 

إلى األذن الداخلية.

4
الكرز،  أزهار  تتشتت 

مزيًدا ونحن نشاهد 

الكرز تتطاير. من أزهار 

5
الحديقة  في 

الكاميليا تشّع 

بياًضا.
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6
النسيم! لبرودة  يا 

أصواًتا.. تكتظ  السماء 

أشجار صفصاف وأرز.

18- تايقي )مات عام 1771م(
»ال تلمس« صاح مضيفي،

ثم قطع كالمه وقدم

يانعة. خوخة 

19- تشيو )1701 - 1775م(
ألن أزهار الصباح

كرهينة، دلوي  تحتجز 

الماء. أتسّول 

20- سوقيتسوني )مات عام 1804م(
للميت  الرقص  بعد 

الصفصاف رياح  فقط 

تجلب نواح هذه الحشرات.

21- سوقي )1421 - 1502م(
الدنيا قصيرة الحياة في هذه 

تقضيه الذي  كالوقت 

الشتاء. أمطار  مختبًئا من 

22- فوهاكو )1714 - 1807 م(
هدوء تام:

حتى أزهار الكرز

المعبد. ال تحّركها أجراس 
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23-كيكوشا - ني )1752 - 1865م(
القمر فقط 

لقائنا، وأنا، على جسر 

الشيخوخة. وتداهمنا  وحيدان 

24- سوشو )1448 - 1532م( 
المساء  القمر هذا 

الفسيحة، السماء  وكل 

ال أثر لسحابة. 

25- سوكان )1465 - 1553م( 
استطعنا لو  فقط 

للقمر مقبض  إضافة 

رائعة. ألصبح مروحة 



 مصطلحات أدبية
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1 –هايكو 
شكل شعري ياباني يتألف من ثالثة أسطر، مكونة من خمسة مقاطع في السطر األول، 

من  الرغم  وعلى  واألخير.  الثالث  السطر  في  خمسة  ثم  الثاني،  السطر  في  مقاطع  وسبعة 

أنها تكتب في سطر واحد في اللغة اليابانية إال أنها أيًضا تعّد ثالث وحدات ينفصل بعضها 

عن بعض. أما الهايكو العالمي الحديث فإنه يتحرر عادة من قيد عدد المقاطع الموجود في 

اليابانية. 

تعبر قصائد الهايكو عن الطبيعة، وغالًبا تتبع أسلوًبا مباشًرا، وتثير القارئ بمشهد من 

ومكان  زمان  في  مجردة  صورة  على  القبض  الهايكو  قصيدة  تحاول  كما  الطبيعة،  مشاهد 

فصل  في  القصيدة  تضع  حتى  السنوية  الفصول  إلى  تشير   كلمة  لها  ويتطلب  محددين، 

محدد، كما يتطلب لها أيًضا كلمة تدّل على القطع أو الوقف من أجل تغير حركة القصيدة. 

2-سايفايكو 
شكل شعري منبثق عن الهايكو، ولكنه مرتبط بأفكار روايات الخيال العلمي. ومثل الهايكو؛ 

فقصائد السايفايكو تؤّكد على المباشرة. وهي تتفاضل من حيث النقد العميق للحالة اإلنسانية.

3 – تانكا 
قصيدة من خمسة أسطر، تتكون مقاطع كل سطر فيها على النحو اآلتي:

السطر األول: خمسة مقاطع.

السطر الثاني: سبعة مقاطع.

السطر الثالث: خمسة مقاطع. 

السطر الرابع: سبعة مقاطع. 

السطر الخامس: سبعة مقاطع أيًضا. 

السطران  هو  الثاني  والجزء  األولى،  الثالثة  األسطر  هو  األول  الجزء  جزأين:  من  وتتكون 

األخيران، بالرغم من أن هذا التقسيم يختلف من حالة ألخرى.

والتانكا تختلف عن الهايكو في أنها ليست مقصورة على الطبيعة أو على استخدام كلمة 

الفصول.

مصطلح  يشير  بينما  تحديًدا،  الشكل  بهذا  الحديثة  القصائد  إلى  يشير  )تانكا(  ومصطلح 

)واكا( إلى القصائد التي كتبت في مرحلة ما قبل القرن العشرين.
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4- واكا 
قصائد مثل التانكا من حيث عدد األسطر والمقاطع، وهي تشير عادة إلى قصائد ما قبل 

القرن العشرين. 

5 – رنغا
هي سلسلة من القصائد المتصلة تتابع كاآلتي:

خمسة مقاطع. 

سبعة مقاطع. 

خمسة مقاطع. 

سبعة مقاطع. 

سبعة مقاطع. 

كانت الرنغا تكتب بشكل مشترك وجماعي، حيث يشترك مجموعة من الشعراء في كتابة 

كل جزء. وهي تؤّكد على التغيير المستمر. كما أنها ال تحكي قصة أبًدا، إنما تقدم سلسلة من 

ا، لكن لن تجد  المقاطع، وكل مقطع شعري يشكل وحدة شعرية منفصلة، تحمل معنى خاصًّ

ثالثة مقاطع متتالية تحمل معنى واضًحا، بل التركيز على إضافة مقطع جديد، والذي يدهش 

القارئ الطريقة التي يفسر بها الجزء الذي سبقه مباشرة.

6 – رنغاي 
شكل شعري حديث شبيه بالرنغا، يتكون من ستة مقاطع غير أنه يختلف عن الرنغا في 

أنه يحمل فكرة مقصودة واحدة خالل العمل، مثل موضوع شائع أو سردي. الرنغاي أيًضا عمل 

جماعي يمكن أن يقوم به أكثر من مؤلف. 

7 – هايكاي نورنغا
يشير هذا المصطلح إلى شكل من أشكال الرنغا ليس له عالقة بالبالط، كتبه الشاعر باشو، 

وفيه يشدد على استخدام اللهجة العامية، والخبرات الشائعة، وال يركز على الناحية الشعرية 

الغنية كثيًرا؛ ألنه كان يكتب للترفيه والتسلية أكثر من كونه للتفكر والتأمل العقليين، ولهذا 

فقد ُكتب لهذا الشكل الشعري أن يستمّر محافًظا على حيويته على امتداد السنين. 
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8 – ستريو 
أكثر،  متحرر  مضمونه  ولكن  البنائي،  التركيب  ناحية  من  بالهايكو  شبيه  شعري  شكل 

خصوًصا في حميمية العواطف والعالقات اإلنسانية بخالف قوانين الطبيعة.

9 – هايين 
شكل نثري من إيحاءات الهايكو، يؤكد على إدراك ووعي محددين للتعبير، لكنه ُيكَتب في 

جمل نثرية كاملة، واستخدم على سبيل المثال في التفاصيل التي تتعلق بالسفر، وتتضمن 

إشارات متعددة إلى مشاهد الطبيعة، كما أنه يحتوي على مادة سردية جيدة، وفيه تمّر قصائد 

الهايكو بين الحين واآلخر في أثناء النص.

10 – هايقا 
شكل فني من إيحاءات الهايكو أيًضا، وهو عامة رسم لقصائد الهايكو مع وجود قصيدة 

الهايكو مكتوبة على الصورة، ينزع الهايقا ألن يكون أسلوًبا من أساليب الرسم.

11 – شاسي 
وأيده بشكل خاص  عنه  دافع  الذي  الهايكو  في  الحياة«  »االلتقاط من  مبدأ  الشاسي هو 

الشاعر شيكي، وفكرته تقول: إن الهايكو يجب أن يكون رسًما لمشهد ما أكثر من كونه تجريًدا 

أو أفكاًرا عن المشهد، وزيادة على ذلك فيجب أن يكون صادًقا وحقيقيًّا، فأغلب الهايكو يكتب 

يكتب من  ما، وال  التقاط مشهد  أثناء  مباشرة في  الشاعر  بها  مر  التي  الواقعية  التجارب  من 

الذاكرة التي ربما شّوهت العنصر الحيوي في المشهد، ولذلك فقد يكون من غير المالئم أن 

تكتب هايكو عن الصيف في أثناء الشتاء؛ ألنك ال تستطيع أن ترى أي مشهد للصيف في ذلك 

الوقت.

12 – كارومي 
هي »الخفة« التي تضاد الثقل. النغمة الخفيفة توحي بالحديث عن أشياء عادية ويومية 

األمر  وهو  ا،  جدًّ ومريًحا  ا  جدًّ شخصيًّا  شعًرا  يقدم  هذا  أيًضا.  عادية  بطريقة  وتقدمها  ا،  جدًّ

تقاليد  عن  ويبتعد  بالناس  يرتبط  شعر  لتقديم  شعبية  في  بأكمله  الهايكو  باتجاه  المتعلق 

السلطة والبالط.
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13 – رينسو 
صورتين  ذكر  هو  الهايكو  كتابة  في  العام  االتجاه  المتباينة.  الصور  بين  البعيد  االرتباط 

متباينتين، وفي السطر الثالث يربط بينهما بطريقة مدهشة وغير مألوفة.

14 –هوسرمي 
اإليجاز. يوحي هذا المصطلح باستخدام لغة موجزة وسهلة ومفهومة في نفس الوقت، 

إضافة إلى كونها تتقّرب من القارئ وال تتكبر عليه.

15 – فوكيو 
شعراء  يكونوا  أن  فّضلوا  نهجه،  على  ساروا  وآخرون  باشو  الشاعر  اإلبداعي.  الجنون 

مجانين، هذا التعريف الغريب سمح بنظرة مختلفة لعالم الهايكو تنزع إلى الهزل، وتبعد من 

الرسمية والجدية.

16 – كانجاكو 
الهدوء الكامل. الهدوء والتأمل هما في الغالب روح الهايكو.

17 – وابي 
الجمال البسيط 

الجمال في حاالت الوحدة، وفي الفقر والبساطة.

18 – سابي 
األناقة الهادئة في حاالت الوحدة والبساطة. 
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قد  العربي  عالمنا  في  وبخاصة  الناس  من  كبيًرا  عدًدا  أن  أظن  ال 

ستكون  حتًما  معرفته  فإن  سمع  من  حتى  الهايكو،  عن  سمع 

كونه شعًرا  من  أكثر  يجد  فلن  القاموس  إلى  يرجع  ومن  ضئيلة، 

يابانيًّا يعتمد على المقاطع الصوتية وحسب، والبعض قد يكتفي 

بأن هذه الكلمة )هايكو( كلمة من اللغة اليابانية، ولن يكلف نفسه 

مشقة البحث عن ماهية الهايكو.

الغريب في األمر أن الهايكو معروف لدى شريحة كبيرة من الناس 

الترجمة  مجرد  من  أكثر  أبعاًدا  أخذ  عندهم  واألمر  الغرب،  في 

أصحاب  كتابات  في  ملحوًظا  تأثًرا  به  التأثر  إلى  والمتعة  والقراءة 

وفي  وأميركا،  بريطانيا  في   )Imagism( التصويرية  المدرسة 

. Ezra Pound مقدمتهم الشاعر إزرا باوند




