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 الملخص:

يتناول هذا البحث تأثير شعر الهايكو الياباني على الشعر العربي متمثاًل في ظهور التيار الشعري 
 العربي" كما يتناول هذه التجربة بسلبياتها ومميزاتها.المسمى "الهايكو 

ويشير البحث خالل هذا التحليل_ والمدعم بآراء النقاد والمتخصصين_ إلى حالتي فشل ونجاح تجربة 
الهايكو العربي وأسباب كل منهما حيث فشلت األغلبية التي نبذت األنا وأحلت اآلخر محله ونبذت القديم 

كٍل من القديم والحديث في مقابل نجاح القلة التي واءمت بين األنا واآلخر فأحلت المستحدث محل 
فاهتمت باألنا وهويته مع اقتباسها من اآلخر واعترفت بالقديم والحديث والمستحدث كٍل جنبًا إلى جنب 

أهم  ر)وذلك على غرار نجاح التجربة اليابانية_ والذي يمثل الوئام بين القديم والحديث وبين األنا واآلخ
 أسبابه(

لي إينتهي البحث_ عبر عرضه لتجربة الهايكو العربي )كنتاج الحتكاك اآلخر اآلسيوي واألنا العربي(_  
ضرورة التبادل الثقافي وإلي امكانية عيش األنا واآلخر فى وئام وفى تأثير متبادل وإلي امكانية ذلك 

باس حالة ذلك_ بشرط اتباع قواعد وسبل االقتالتبادل_ ولو فى الحاالت الثقافية الصعبة ومهما بلغت است
 الثقافي الصحيحة. 

  م، صراع.: الهايكو، األنا، اآلخر، الشعر، العولمة، وئاالكلمات المفتاحية

 

 تمهيد:

البحث إلى التواصل الثقافي والعولمة وتحديدًا نقطة "تأثير اآلخر على األنا"؛ لكن في هذه  يتطرق هذا
المرة يتم تناول هذا الموضوع من منظور جديد وألول مرة؛ وهو تأثير الشرق األقصى على الشرق 

الباحث  لاألوسط، وذلك بعكس ما هو سائد في المجال من تناول تأثير الغرب على الشرق؛ وذلك اذ يتناو 
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هنا تأثير اآلخر على األنا ممثاًل هذه المرة في تأثير الشرق األقصى على الشرق األوسط نموذجًا من واقع 
 تأثير الهايكو الياباني الممثل في ظهور الهايكو العربي.

تيار شعري جديد في الشعر العربي الحديث من  باألحرى ية أو "الهايكو العربي" هو حركة شعرية عرب
 تأثرًا بفن الهايكو الياباني؛ وسنري الحقًا أن هذههذه الحركة هرت ظشعرية عدة تتفرع عنه؛ وقد مدارس 

 األولي ظهورًا )األصلية(. رس الشعرية فشلت باستثناء المدرستينالمدا

من شعر الرينجا ثم تأثر بالشعر الغربي ليظهر مشابهًا ألشعار التانكا مع الياباني ينحدر شعر الهايكو 
القرن التاسع عشر حيث صار هنا موضوع تجارب وتحوالت ذات الهام غربي ليحل محله في  نهاية

النهاية الشعر الحديث_ والذي يتميز بالبيت الحر_ بتأثير ترجمات الشعراء الغربيين وبعدما فقد كل 
 الهايكو والتانكا قدرتهما على تلبية االحتياجات.

و في أثر الهايك لحديث اال أنه في الجهة األخرى من العالموبرغم ما آل اليه شعر الهايكو في العصر ا
العالم أجمع فظهرت مدارس شعرية متأثرة بسمات ومالمح الهايكو منها علي سبيل المثال ال الحصر 

_ والتي راجت في أوائل القرن العشرين؛ " Imagism/الصورية"أمريكية المسماة  -األنجلوالحركة الشعرية 
لعديد من األعمال األدبية الغربية األخرى وأيضًا ظهور ترجماته في أنحاء العالم؛ وال بخالف تأثيره علي ا

ننس أيضًا تأثيره علي الشعر العربي أيضًا عبر من تذوقه من الشعراء العرب عبر لغات وسيطة في 
 أغلب الحاالت وظهور ترجمات عربية له وأيضًا أعمال عربية خالصة.

أثرًا تالذي ظهر  كليه األصلي الخالص والجديد المشابه ألشعار التانكااذن.. نجح كل من الهايكو بش
إلي حركات  اثر التعطش المحليأيضًا بتأثير الغرب أيضًا و  الهايكو بشكليه المذكورينثم انهار بالغرب؛ 

أن برغم  ؛ وذلكشعرية جديدة بعدما فقد كل منهما القدرة علي تلبية االحتياجات ليحل محلهما الشعر الحر
لطبيعة متمثلًة في جمال ايعبر عنها  ورمز الثقافة اليابانية " حيث أنه الهايكو هو روح الشعر الياباني

في مذهب الزن الياباني" علي هيئة أبيات قصيرة لها فن جمالي  مظاهر دينية وحياتية اليابانية وفي
 .خاص
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رى من ؛ فعلي الجهة األخللهايكو نهايةال التأثير لم يكتب ذلكأثير الغربي الحاد اال أن ذلك الت وبرغم
العالم مارس الهايكو تأثيره بقوة في مناطق شاسعة من العالم عبر لغات وسيطة ومنذ نفس الفترة تقريبًا 

التسعينيات من  طلع)بدايات فترة االنفتاح الياباني وما بعدها( ليصل تأثيره إلى الشعر العربي أيضًا مع م
 وقتها الشاعر العراقي سعد جاسم.القرن العشرين حيث التقطه 

لفة_ والحضاري؛ فأصحاب الثقافات المختالتبادل الثقافي  إلىأبرز دليل على حاجة البشرية هو ولعل ذلك 
الجديد سواء بابتكار أشكال محلية جديدة أو  إلى أصحاب الثقافة الواحدة_ بحاجة دائمة حتىبل 

باالقتباس من أشكال أخري سواء أكان االقتباس كاماًل أم جزئيًا أم اقتباسًا مزجيًا بالمزج بين الثقافتين.. 
. بشرط .ثقافة أخري  دائمًا محل حاجة لدي ال تموت.. فهيأن الثقافة البشرية  علىولعل ذلك يدل أيضًا 
متوازنًا  أن يكون ذلك التبادل وعلىقافتين أو الثقافات حتى يحصل تبادل ثقافي وجود تواصل بين الث
 حساب األخرى وانما تعيش كافة الثقافات في وئام وانسجام متبادل. علىبحيث ال تطغ ثقافة 

 فهل كان ذلك ما حدث في حالة شعري الهايكو الياباني والعربي؟

و هو أول من اشتق ودون ونشر الهايك" هو االسم األوثق ارتباطًا بالهايكو العربي اذ أنه سعد جاسمالسم "ا
منذ  ..". صحف ومجالت ومواقع انترنت رصينة "المثقف، الحوار المتمدن، النور،له في  رالعراقي ونظ  
نصوصه الهايكوية في مجموعتين شعريتين )موسيقي الكائن "االتحاد  ؛ كما أنه نشر1994مطلع عام 

هذا بخالف (؛ 2001"( و )طواويس الخراب "دار الخليج، عمان، األردن، 1995 -العام للكتاب العراقيين
 بأرشفة كل النصوص الهايكوية األخرى. قيامه

يومنا هذا؛  دايات الثمانينات وحتىوب اتالسبعينوهو أحد الشعراء المثابرين الحقيقيين بالعراق منذ نهايات 
في الشعرية العراقية والعربية والتي تجسدت بمنجز شعري " 1980"منذ عام وله تجربة شعرية عميقة 

ر، لبنان، المغرب(؛ وقد حظيت هذه قوامه عشر مجاميع مطبوعة داخل وخارج العراق )األردن، مص
ار وشباب النقدية العراقية بدءًا بالناقد الكبير عبد الجبالترجمة الشعرية باهتمام نقدي يقف ورائه كبار 

عيسي امر و ء وكتاب كبار أمثال: د. حاتم الصقر و د. محمد الجزائري وفاضل تعباس مرورًا بنقاد وشعرا
حسن الياسري وعلي الفواز وبشير حاجم وعباس السالمي ونعيم عبد مهلهل وخضير ميري ورحاب حسين 
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مية زاير ومايا الحاج وزهير الجبوري ورياض الغريب ووجدان عبد العزيز ورس محفوظ الصائغ وسمر
 وناظم السعود "والقائمة تطول".

لهايكو عشرات نصوص احيث نشر  منذ بداية تسعينات القرن العشرين مشروعه الهايكوي  سعد جاسمبدأ 
عراقية وعربية، وفى صحف ومجالت " 2001"و)طواويس الخراب(  "1995" في ديواني )موسيقي الكائن(

ه الشعري قراءًة وبحثًا وكتابًة على مشروع لكن ذلك لم يمنعه من المواظبة 2001ثم هاجر إلي كندا عام 
يحمل و  "الهايكو العربي" المسمى أنجز كتابين شعريين يحمل األول مقدمة تنظيرية لهذا النوع الشعري ف

 الثاني رؤية وشهادة مطولة عن مشروعه الهايكوي.

أعدتها الدكتورة آمنه بوالعلي في جامعة مولود معمري  دراسةل لشاعر العراقي سعد جاسم فوفقاً وبخالف ا
وعذاب الركابي  (الجنسيةيكتبون الهايكو العربي هم: "محمد األسعد" )فلسطيني  ثالثةفهناك شعراء الجزائر ب

الباحثة  ء وثناءوبخالف اطرا الباحث السمه. الجنسية لم يتوصلوشاعر ثالث جزائري  )عراقي الجنسية(
 "خاصه به له قصيدة هايكو بأنهبحثها فقد وصفت عذاب الركابي في  المذكورة علي الشاعر عذاب الركابي

 
 فالشاعر عذاب الركابي اختلف عن غيره من أصحاب؛ مع الحقيقة بالفعل" اً متفقيراه الباحث الوصف وهذا 

من حيث سمات مدرسته الشعرية ومن حيث ما ابتكره من نجاح خاص كما سيلي  وغيرهمالتجارب الناجحة 
لكوا هو أحد الشعراء السابق اإلشارة اليهم الذين سعذاب الركابي الشاعر وأيضًا فعرضه بموضعه تفصياًل؛ 

عربي_ الهايكو ال والمسمىتيار الشعري الجديد_ طريقهم بنجاح بعيدًا عن مدارس شعرية أخري لنفس ال
وبرغم أعمال الشاعر السوري محمد عضيمة من ترجمات للهايكو وأعمال  لشاعر محمد عضيمة وآخرون؛ل

شعرية في اطار الهايكو العربي واشراف على األعمال الشعرية المختارة للنشر طرف دار التكوين "دمشق" 
" كوتا كاريا" يعرب اليابانتوتعاونه وتواصله مع الشعراء اليابانيين وتعاونه مع المس في اطار مسابقة آنذاك

من اليابانية للعربية اال أن سمات الهايكو العربي التي نادي  ةفي إصداره ألعمال الهايكو الشعرية المترجم
"وخاصًة التحول نحو بساطة الشعر بإلغاء المظاهر البالغية وتبسيط اللغة المستخدمة" هو وأمثاله بها 

بي القديم الشديد للشعر العر  مالحالل الهايكو العربي محل التيارات الشعرية األخرى وعدائه موأيضًا دعواته
لت من ظاهر البالغية" قد جعولكافة أنواع الشعر العربي التي تستخدم الفصاحة والقافية وغيرهما من الم

لم ربما بي و األدبي العر  وتجربة أمثاله فاشلًة اذ انتقدها ورفضها النقاد وغيرهم من الجمهور تجربة عضيمة
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وعه مشر  نجحت كأعمال ترجمة؛ لكن عتقد الباحث أنهاياألعمال المترجمة لعضيمة "اذ ينج من ذلك سوي 
والمدارس المشابهة ومحاوالته هو وأمثاله الحاللها محل تيارات الشعر العربي الشعري "مدرسته الشعرية 

هذا فباب علي شبكة االنترنت كالفيس بوك وتويتر األخرى قد فشلت_ وان كانت قد نجحت لدي جمهور الش
د والمهتمين النقاتوقع له االنهيار لعدم االعتراف به من جمهور األدب العربي بمن فيهم النجاح ظاهري وي  
 بالمجال وغيرهم.

ى حساب الحاد للثقافة اليابانية عل التغليبعاله_ والتي تتمثل بشكل عام في أ لم تكن األسباب المذكورة 
 _يلحني في سوريا كما يصفه خليل صو ساموراي ياباني أو شاعر ياباعضيمة كما لو كان  لثقافة العربيةا

بين قصيدتي  موخلطه تقبل االعتراف بهاال وأساليب اه عضيمة وغيره لوضع معايير هي الوحيدة؛ بل أن اتج
مواضيع  لىعبتناول الهايكو أي موضوع وعدم اقتصاره  مالومضة والهايكو كما يقول األدبيون "عبر سماحه

 لهايكو العربي.موقف النقاد السلبي إزاء ا على لهما أكبر األثر الطبيعة"
 

تجديد لة هو حاالهايكو العربي أن  _في حوار له مع وكالة أنباء الشعرالعراقي عصام البرام_  ذكر الشاعر
حالة من االنتقاد لدى بعض النقاد ولدي متابعي المشهد الشعري قد أثار ذلك التصريح ؛ و في الشعر العربي

ن يكون فأن الهايكو فن ياباني قديم انتهى وجوده وال يمكن للعربية أن تستوعبه في اطار  باعتبارالعربي 
ل ضًا في نينجح أيب الركابي قد نجح بالفعل في ذلك بل ولكن فالشاعر عذا هو المستقبل للشعر العرب؛

 قاد والباحثين وغيرهم ليرتبط اسمه هو اآلخر بالهايكو العربي بشكل وثيق.اعجاب الن
 

وفيما يتعلق بانتقادات النقاد الموجهة للهايكو العربي أو رفض النقاد والشعراء له وقولهم بوجود اختالف كبير 
)كل  :ه الباحثمتفقًا مع ما سبق أن ذكر  الشاعر عذاب الركابيبين الثقافتين العربية واليابانية يقول في ذلك 

في شعر الهايكو على "الفيس بوك" أو في األشعار المنشورة في الصحف أو غير  ما قرأته من نماذج سواء
بيجرامات، وأغلب من كتب في الهايكو ال يفهمونه أبدا، وهؤالء قاموا بالخلط مع اذلك ليست هايكو، هذه 

هذا تناقش فصاًل من فصول الطبيعة، و  صصة في الطبيعة، والبد أنقصيدة الومضة فالهايكو قصيدة مخ
كما يضيف أيضًا ما نراه في موضع الحق من اتجاهه لذلك (؛ أراه سببًا في المواقف المسبقة التي تتخذ

ه بالمسلك تأثرًا بالشعر الهايكو الياباني واعجابه الشديد بها وقيامه باقتباس ذلك الشكل الشعري وفق أسلو 
ص المستحدث ليكون بذلك قد تمكن من وضع شعر الهايكو الياباني القديم في مكانة متقدمة في الشعر الخا

 العربي الحديث ومن نيل رضا النقاد وغيرهم من الجمهور األدبي.
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وقد جاء ذلك بتشجيع تقريبًا؛  2005بدأ الشاعر العراقي عذاب الركابي تجربته مع الهايكو العربي في عام 
لك ألنه حالة وذ)رئيس تحرير الحركة الشعرية في المكسيك  عفيف"الشاعر اللبناني "قيصر  من صديقه

. وهو أحد الشعراء العراقيين الذين لديهم تجربة شعرية تمتد إلى نهاية (عربية خالصة في اطار الهايكو
كما نري  بيعةمع الطأنه حالة شعرية متفردة ومختلفة لجأ إليها ليتماهى قد أكد سبعينيات القرن الماضي؛ و 

عام يقول: )سلكت ذلك المسلك  200. وعن سبب اتجاهه لهذا المسلك برغم قدمه الذي تجاوز بموضعه
ألني اكتشفت أن قصيدة الهايكو كانت المتنفس الياباني لدرجة أني عندما اطلعت على كالسيكيات الهايكو 

بيعة لكي يذرف الياباني الدموع أمامها، وقرأت وجدت أن الياباني يذرف الدموع أمام الطبيعة، فماذا في الط
الهايكو أعجبتني وهزتني، لكني تفردت بأسلوبي الخاص، فالياباني كان يخاطب الطبيعة  لكالسيكياتنماذج 

ويجسدها فقط، ولكنني كنت أحاور الطبيعة، بل وأنسنت الطبيعة، فجعلت الشجرة تتكلم والجبل يتكلم 
 أتماهى مع الطبيعة بصورة كاملة(. ويحاورني، وهكذا، ومن ثم كنت

الذي ديوانه "ما يقوله الربيع"_ و ممثلًة في شعر الهايكو  األولى مع الشاعر عذاب الركابي تجربته أنجز
مثلت قد و  ؛رغم حداثة الفكرة 2005عام تحمس له الناشر "محمد هاشم" صاحب دار ميريت فورًا وهم بنشره 

حقيقي بشهادة مغاربة وعراقيين ومصريين "وغير ذلك مما نشر في  هذه التجربة أول انتاج هايكوي عربي
 ".كما يقول عذاب ذلك االطار هو مجرد قصائد

 
ديوانه "رسائل المطر" في تجربة شعرية جديدة أكثر  2012في عام أنجز الشاعر عذاب الركابي وبعد ذلك 

)دار األدهم(  2012"األولي بالقاهرة عام في طبعتين لدرجة أنه تم توزيع الديوان نضجًا من تجربته السابقة و 
قد كتب عنه كبار النقاد كالدكتور حاتم أنه لدرجة و  )سلسلة كتابات الرافد( " 2015والثانية بالشارقة عام 

بيعي الرحمن مجيد الر  الهادي سعدون المترجم والشاعر المقيم في إسبانيا، غادة السمان، عبد الصقر، عبد
 (._ حسبما يشير عذابمن أصدقاء الشاعر من المصريين الى عدد كبير باإلضافة)
 

لرياح، كتاب بعنوان )العصافير ليست من سالالت ا هي ية ثالثةتجربة هايكو  وتلت التجربتين المذكورتين
ي ذكر أنها شديدة األهمية مقدمة الشاعر عذاب ]وقد كتب به  ("2014عام  الدار للنشر، القاهرة،دار 

الشاعر  رهما ذكليؤيد بذلك  أن الهايكو سيصبح من مرجعيات الشعر العربي اوذكر به للمهتمين بالمجال
يارات الشعر من تمهم العراقي عصام البرام_ ولو أنه هنا يضع الهايكو العربي في مساره الصحيح كتيار 

 .[وليس إحالل استبدالي كما يقترح غيره الحديث العربي
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ه مع شعر الهايكو أنجز الشاعر عذاب الركابي عشر دواوين كلها بين قصيدة التفعيلة وقصيدة قبل تجارب
ا ، ثم "قولي كيف نموصدر في ليبيا 1979األمطار" عام بـ"تساؤالت عن خارطة ال تسقط فيها  النثر، بدأت

"الفوضى الجميلة" ، ثم 2000أعمل الحلم" في القاهرة عام ، ثم "أقول و في تونس 1992 شجر األحزان" عام
وله ، ثم "ما يق(ثم أعيد طباعته في القاهرة)في المكسيك، ثم "بغداد هذه دقات قلبي" في السويد  2001عام 

، ثم (فقط بالمرأة قصائد خاصة  وهي)لي"  المرأة "هذه  صدر له 2006 ، وفي عام2005الربيع" في عام 
 (.2015في مارس )وأعيد طباعته  2012"رسائل المطر" 

 
قصيدة النثر قصيدة كونية تشمل كل شيء؛ لكن قصيدة الهايكو ): عذاب وبين التجربتين يقول الشاعر

 وإلىثقافة  لىإكيمياء الطبيعة أو تلخيص لعناصر كمياء الطبيعة. وفكرة التركيز في شعر الهايكو تحتاج 
بمفردة  عبرة ال تستبدلمفردة موثقة م علىالكثير من الصبر كونها قصيدة ذات طقس لغوي خاص يعتمد 

أخري.. وأيضًا فقصيدة الهايكو الياباني تكره البالغة والخيال اذ تخلو تمامًا من التخيل والذاتية، أما أنا فقد 
 .(أدخلت الذاتية والبالغة

 
هنا نالحظ السمات المتفردة للهايكو العربي عند الشاعر عذاب_ والتي أشارت اليها دراسة الدكتورة آمنه و 

للشاعر العراقي عذاب الركابي قصيدة هايكو  ( حينما ذكرت أنهالجزائرلي )جامعة مولود معمري، بوالع
 :كما يلي أدناهالسمات يعرض الباحث هذه خاصة به.. و 

 
عكس بوتماهي تمامًا مع الطبيعة "وبالتالي صار الشاعر جزءًا من الصورة  وأنسنتهامحاورة الطبيعة  -

الذي يقف فيه الشاعر الياباني ليصف الطبيعة أو ليخاطبها مجسدًا إياها ليتناول الهايكو الياباني 
 .صورة الطبيعة خارج االطارهنا 

 ادخال الذاتية والبالغة. -
عمال قصيدة الومضة وعن األ وتختلف عن قصيدة الهايكو عنده هي قصيدة مخصصة في الطبيعة -

 محل اعتراض النقاد.
ذلك النوع الشعري  إلىقد أضاف سمات خاصة به حث أن الشاعر عذاب الركابي يري الباوأخيرًا.. 

عكس  لىعالجديد اذ أدخل فيها الذاتية والبالغة وحاور وأنسن الطبيعة وتماهي مع الطبيعة بصورة كاملة 
صفًا إياها الطبيعة متأماًل ووا إلىالتيار األصلي الياباني الذي يكره الذاتية والبالغة ويجعل الشاعر ناظرًا 
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ذاب مقابل نظيره العربي لع فيكمن يتأمل لوحة فنية؛ وذلك خارج الصورة واصفًا إياها  الشاعر متواجد"
 هنا داخل الصورة".الشاعر الركابي حيث صار 

ال يخلط الطبيعة و  علىرحب النقاد بالشكل الشعري لعذاب الركاب حيث أنه يركز وكان من نتيجة ذلك أن 
بالغة التي ال علىذلك الشكل الشعري باألشكال الشعرية األخرى كقصيدة الومضة وغيرها؛ كما أنه يحافظ 

لم يكن و  هي أساس اللسان العربي الفصيح "اذ أدخلها ببراعة واقتدار في شكل شعري لم يكن يحتويها
 ".يقبلها من األساس

الهايكو الياباني واهتز لها؛ ونقلها إلى األدب العربي بأسلوبه  كياتكالسياذن.. قرأ الشاعر عذاب الركابي 
الخاص_ ولم ينس توفيق ذلك الشكل الشعري الشرقي مع الطابع العربي عبر ادخال البالغة ليتحد اآلخر 

مع األنا في قالب آخري شرقي بطابع ذاتي؛ كما نال ترحيب وتقدير النقاد؛ وأيضًا أثنت عليه الباحثة 
رة آمنه بوالعلي في جامعة مولود معمري الجزائرية في دراسة خاصة بها واصفًة إياه بأنه له شعر الدكتو 

 هايكو خاص به.

ويري الباحث_ في اطار الخالصة المذكورة أعاله_ أن تجربة عذاب الركابي هي تجربة ناجحة تستحق 
ارب يري أنها أكثر التجحة؛ بل االحترام والثناء والتقدير؛ كما يري أيضًا أنها ليست مجرد تجربة ناج

ذلك ضمن قلة من الناجحين تطرق التي نجحت في ادخال الهايكو إلي األدب العربي_ و  العربية نجاحاً 
العراقي  بخالف الشاعر اليهم الباحث أعاله )الشاعر العراقي سعد جاسم، الشاعرين الفلسطيني والجزائري 

ففشلوا برغم قيامهم بوضع قواعد خاصة تنفيذها  ون الكثير ( حيث نجحوا في الفكرة التي حاول عذاب
ق أن تكون مدارس شعرية في األصل حسبما يؤكد جمهور المجال من لمدارسهم الشعرية التي ال تستح

 نقاد وغيرهم.

 ويسرد الباحث أسباب فشل هؤالء كما يلي:

العربي  هو التيار الشعري  مطالبتهم بأن يكون تيارهملتيارات الشعرية العربية األخرى و نبذهم ل -
 األوحد.
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من أهم أسس األدب واللغة العربيين .. أال وهو الفصاحة والبالغة "اذ  خلو الشكل الشعري عندهم -
 ية.العام إلىنبذوا البالغة وتخلوا في أغلب الحاالت_ ان لم يكن كلها_ عن الفصاحة واتجهوا 

احة المتخلي عن الفصتجاههم الشعري امحاولتهم لجعل الشكل األدبي العربي بأكمله فى نفس  -
ية" حتى بالنسبة للروايات وغيرها )وهو ما حدث بالفعل العام إلى والبالغة والمنحاز بشكل أعمي

 لألسف(.
صارت أشبه بقواعد يضعها أحد الطالب أو ؛ ف قواعدهم الخاصة عدم توفر سمات "القواعد" في -

قع وانما في عالمه الخاص الداخلي ألنه نسجها الهواة كنظرية خاصة به ال محل لها في عالم الوا
االعتبارات المطلوبة؛ وكان من نتيجة ذلك خلط ذلك النوع الشعري بأنواع  إلىبعقله دون الرجوع 

عرية أخري كقصيدة الومضة وغيرها "والذي نتج عن ادراجهم ألنواع شعرية أخري بخالف ش
بما من ر  _ باإلضافة ألسباب أخري أيضاً وكل هذه األسباب] الطبيعة في ذلك التيار الشعري"؛

أدت إلي رفض النقاد  _أهمها أن قواعدهم سمحت ألي شخص بكتابة هايكو دون خلفية شعرية
"مع العلم بأن من ترك منهم النقطة األخيرة كموضع نقاش غير محلول يسمح بها أيضًا  لها

جريدة ويلح في مقالة له بوبشكل عام فيري األستاذ خليل ص [.للراغبين بها ألنه لم يرفضها
األخبار ما يتفق معه في ذلك الباحث من أن الشاعر محمد عضيمة يعتمد الديكتاتورية في انتقاء 

وأيضًا نبذه للتيارات األدبية العربية األخرى التي يخالفها في لما يراه هو؛  قصائد محددة وفقاً 
ئام و  عايش كل التيارات األدبية فيقصائده هي في حد ذاتها ديكتاتورية ألنه من المفترض أن تت

وهذا أيضًا رأي األستاذ خليل صويلح_ والذي يتفق معه الباحث وعلى أساس المنافسة الشريفة )
صواب  دلة التي تؤكدفالباحث هنا ملتزم بالحياد البحثي اذ لم يعترض وانما ذكر الرأيين مع األ]

 .الرأي الثاني[ (
من الشباب وقاموا بعرض انتاجهم الكبير جمهورهم وخلق ربما نجح هؤالء اآلخرون في جذب  -

علي االنترنت وفى شكل أعمال مطبوعة "ألن جمهورهم من الشباب الذين آثروا االتجاه لألسهل 
ظل ضعف اللغة العربية في الوقت الحالي بسبب بعض أبنائها"؛ ولكن ففي النهاية أعمالهم  في

تلقي اعتراض النقاد واعتراض غيرهم أيضًا؛ ووصفت  ونظرياتهم ومدارسهم الشعرية في حد ذاتها
 األغلبية أعمالهم بأنها عبثية ال تفهم المقصود وبأنها ليست هايكو حقيقي أبدًا؛ وقد جاء ذلك
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"تجميع محلي" علمًا بأن اللفظة األخيرة قد جاءت علي لسان وبألفاظ مختلفة مثل "ابيجرامات" 
 شباب على شبكة االنترنت.عمال العضيمة شخصيًا في معرض وصفه أل

كما سبقت اإلشارة فالنقاد وغيرهم ممن يرفضون فكرة تيار الهايكو العربي يأتي موقفهم ذلك من واقع و 
العيوب والمغالطات الظاهرة في أعمال كثيرة يحاول قطاع عريض من الشباب نشرها ونشر ثقافتها 

ذاب الركابي اعر ع"المعيوبة"؛ لكنهم هؤالء الرافضون يحترمون المدرسة الشعرية الهايكوية العربية للش
ألنها قامت باستحداث التيار الشعري الجديد باألساليب الصحيحة والقواعد الصحيحة وألنها نالت قبول 

 زوال في نهاية األمر. إلىواحترام الجميع من نقاد وغيرهم.. وبالتالي فأعمال الهواة هذه مصيرها 

 الخالصة:

  :توصل اليها مما سبق ذكرهالتي مل الخالصة مجواآلن يستعرض الباحث أدناه 

لثقافات متعطشة للتبادل الثقافي، وال يمكن لثقافة أن تنهار ألنها ارث انساني له جمهوره أينما ا -
اصالح  ينبغيهنا و "دم االهتمام بها افات معرضة لالندثار فهذا بسبب عواذا كانت هناك ثق ،كان

 .فكلها تراث انساني قيم "الوضع
؛ وذلك بتوفيق األنا مع اآلخر ضارات األخرى هو الطريق للنجاحاالقتباس الصحيح من الح -

عزل عن موتحقيق الوئام بينهما، اذ ينبغي للثقافات أن تعيش في وئام ال في صراع وال في 
 .بعضها البعض

نجح القليلون في تحقيق ذلك الوئام بين شعر الهايكو الياباني ونظيره العربي؛ ونجح أحدهم بشكل  -
ارضه تع وإلىإلى قدم الهايكو الياباني  حيث ترجع هذه االستحالة_ لة األمراستحابرغم  خاص

فنجحت هذه القلة اذ حققت تأثيرًا ثقافيًا متباداًل وحافظت على األنا  التام مع سمات الشعر العربي
مع االستفادة من اآلخر_ مع العلم بأن هذه النقطة األخيرة هي أهم شروط نجاح أية عملية تبادل 

 ثقافي(.
_ ألسباب تافهة ال عالقة لها ويشكلون األغلبيةخرون_ فشل اآلبرغم النجاح المذكور  -

عمي صراع حضاري وعن نقل أ  وتنبثق كلها عنتفصياًل  اإلشارة اليها سبقتوقد _ باالستحالة
 في النهاية. وان كان هؤالء اآلخرون قد نجحوا نجاحًا مؤقتًا فمصيره هو الزوال .لآلخر
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يمكن لحاالت تحقيق الوئام الناجحة أن تخلق أشكااًل ثقافية جديدة، ففي حالتي أنسنة الطبيعة  -
لشكل ثقافي جديد تمامًا ألن األصل لم يعرف  االندماج الكامل معها خلقب والتواجد داخل الصورة

أن  هي. الحقيقة هنا ذلك، هذا بخالف توفيق األصل )اآلخر( مع األنا بإدخال الذاتية والبالغة.
النتاج األدبي لعذاب الركابي هنا هو نتاج مستحدث تمامًا ويستحق مسميًا جديدًا مختلفًا )ولو أنه 

 ي تسميته بالهايكو العربي(.ال مشكلة ف
ظهر  ديد الذيما سبقت اإلشارة اليه للتو من ادخال خصائص جديدة إلى ذلك الشكل الثقافي الج -

العربي  تأثير عربي خاص" أو "ادخال الطابع"نتيجًة لتحقيق الوئام بين ثقافتين_ يمثل في الحقيقة 
نوع  في)وذلك في الحالة المشار اليها حيث ادخال الذاتية والبالغة  في الشعر ياباني القالب"

تأثير )وبذلك يكون ال شعري لآلخر يكره تمامًا البالغة والخيال ويخلو تمامًا من التخيل والذاتية.
 هنا متباداًل(

ج اأثبتت التجربة المذكورة أن التعامل مع اآلخر سواء كان الغرب أو الشرق ليس صعبًا وانما يحت -
 ؛ بل أثبتت أيضًا أنه يمكن تحقيق تأثير متبادل.المتعلقة إلى اتباع القواعد

 

وفى الختام يجوز القول بأن عملية التبادل الثقافي والعولمة في هذه الحالة تحديدًا )حالة تأثير الهايكو 
ذه الحالة ن هالياباني على الشعر العربي_ والمتمثلة في ظهور الهايكو العربي( قد نجحت؛ مع العلم بأ

هي أول حالة لتأثير الشرق األقصى على الشرق األوسط " من بين حاالت تأثير اآلخر على األنا" قد 
يقهم لتأثير تحق إلىنجحت بفضل القلة الذين نجحوا في ذلك اللتزامهم بقواعد النقل الحضاري باإلضافة 

متبادل؛ بينما في نفس الوقت فشلت عند تيار آخر يمثل األغلبية وقد كتب له الزوال المحتم في وقت 
 قريب.

واذا كانت هذه الحالة قد تجاوزت مستحيالت خاصة بها ربما تعد األصعب علي مستوي التواصل البشري 
رط تتحطم على صخرة اإلرادة البشرية بش بأكمله فيجوز القول أيضًا بأن مستحيالت التواصل الثقافي

 االلتزام بالقواعد.
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   مساءا 04:11   2015-نوفمبر-25األربعاء,  -مرجعيات الشعر العربي"
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 "بتاريخ  177العدد  -محمد عضيمة... عاشق هذا الهباء" لخليل صويلحمقال بموقع األخبار

 ]باب: ثقافة وناس[ 2007آذار  14األربعاء 
http://www.al-akhbar.com/node/150452 

 موقع جهة الشعر 
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/KheyanatThahabeya/poet/japan.htm 

  اللة الرياحعال»تصدر « لنشرالدار ل"»مقال بموقع الهالل اليوم لعذاب  «صافير ليست من س 
 .ص 12:00 - 2014/ديسمبر/01 اإلثنين -الركابي"

http://www.alhilalalyoum.com/144074 
 28/04/2015 -موقع مركز النور 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=273983 
 :9929، العدد: 2015/05/26 في ]ن شر الجموسي القادر عبد موقع صحيفة العرب ،

 [(15)ص
http://www.alarab.co.uk/?id=53188 
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Abstract: 

 Here I capture the appearance of "Arab Haiku" as a result of cultural exchange with The 

Other (of Asia, this time). 

Here, it`s clear where it succeeded and where it failed. Reasons for such success and failure, 

stated by critics and other professionals, are included as well. The majority who threw away 

"The Self", "The Old" and "The Modern" and replaced them with their newest "strange 

mixture" (literary trend) failed, while the minority who kept characteristics of "The Self" 

creating its harmonic coexistence with The Other, applying  peaceful coexistence of the old, 

the modern and "the good" newest succeeded. (This is similar to Japan`s postwar case, where 

mentioned peaceful coexistence helped it achieving its ultra-fast development). 

Finally, I admit necessity of cultural exchange and prove possibility of cultural coexistence 

and interaction (even in cultural exchange cases that are considered impossible) provided that 

correct exchange methods and rules are used. 

 

Keywords: Haiku, The Self, The Other, Poem, Globalization, Cultural harmony, Cultural 

struggle. 
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