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البدض مىؾىم بـ (بيُت الـهىعة اإلاغهبت في الهاًيى الٗغبي والىغصي-صعاؾت هلضًت ملاعهت)
والتي حٗني صعاؾت -ما حؿمى ٖاإلاُا -ببيُت (جىعٍاواؾُه) في كهُضة الهاًيى في اللغخحن
وٖلى هدى زام الىهىم التي جخًمً ؤهثر مً نىعة جسلم مً زالٌ ججاوعها
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وجىلُفها اهُباٖا لضي اإلاخللي ،لخيىن صعاؾت ؤواصًمُت ؤولى مً هىٖها جسو الهاًيى –
والؾُما في الٗغاق .-اٖخمضث الضعاؾت ٖلى هماطط قٗغٍت لكٗغاء مً الٗغب والىغص
الظًً اقتهغوا بىخابت الهاًيى ،جم جدلُل مًامُجها فًال ًٖ جلىُاتها فی جىاوٌ هظه
البيُت الخانت بالهاًيى مً صون غحرها.
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املقدمت. :
جىمً ؤهمُت الضعاؾاث الىلضًت والؾُما اإلالاعهت مجها في ازخُاع اإلااصة
التي جسً٘ للضعاؾت ،وكض وك٘ ازخُاعها ٖلى صعاؾت قيل قٗغي
ظضًض وافض مً الُابان ٖلى ألاصبحن الٗغبي والىغصي ؤال وهى (الهاًيى)
الظي قغل قٗغاء اللغخحن في آلاوهت ألازحرة ،ولىىه لم ًلم طلً
ؤلاهخمام مً الىلاص والباخشحن ،لظا ازترها مىيىٖا في غاًت ألاهمُت
وهي بيُت الـهىعة اإلاغهبت (جىعٍاواؾُه )toriawase/في الهاًيى الٗغبي
والىغصي وحٗني صعاؾت بيُت الهىع اإلاغهبت في ؾِىىغغافُت( /مكهضًت)
الىو الهاًيىيٖ ،ىض قٗغاء الٗغب والىغص وبْهاع بغاٖت هاالء في
جىلُف جلً الهىع بدىاغمها فًال ًٖ جىافغها ،مً صون الخُغق الى
الهىع ألاخاصًت والتي حكيل ؤخض كُبي البيُت اليلُت للهاًيى.
ًخإلف البدض مً جمهُض ومداوع زالزت ،جىاوٌ في الخمهُض مفهىم
الهاًيى ووكإجه وزهاثهه فًال ًٖ مفهىم الهىعة ٖلى هدى ٖام
ونىع الىو الهاًيىي ٖلى هدى زام ،وجىاوٌ في اإلادىع ألاوٌ والشاوي
الهاًيى الٗغبي والىغصي ٖلى الخىالي ،ؤما اإلادىع الشالض وألازحر ،فخم
جسهُهه إلْهاع بيُت الخىعٍاواؾُه في الىهىم الٗغبُت والىغصًت
مٗخمضا ٖلى هماطط قٗغٍت في اللغخحن لكٗغاء مً بلضان مسخلفت
وجدلُلها جدلُال هلضًا ٖلى وفم اإلاىهج الخياملي م٘ ؤلاٖخماص ٖلى
مهُلخاث ومفاهُم ًاباهُت –اهخللذ بلى ؤلاهجلحزًت ومجها بلى الٗغبُت-
هاصعا ما ؾم٘ بها ّ
اللغاء وختى الىلاص ،زم زخم البدض بمجمىٖت مً
الاؾخيخاظاث التي جىنل الحها الباخض ،مؿخُٗىا بمغاظ٘ ومهاصع
ٖغبُت وهغصًت وؤظىبُت جم جظًُلها في نهاًت البدض.
التمهيد :الهايكى ،الصىرة
أوال :الهايكى ،مفهىمه ووشأجه وخصائصه:
مفهىم الهايكى
القً ؤن الهاًيى قيل قٗغي ًاباوي ٖغٍم ،ياعبا بجظوعه في الٗمم
الخًاعي للُابانً .خإلف اؾم الهاًيى ٖلى خض كىٌ مدمض ًُٖمت:
( )01 ،6102مً ملُٗحن "ألاوٌ( :هاي) ومً مٗاهُه ألاولُت التي وي٘
ألظلها اإلاخٗت وؤلامخإ ،الطخً وؤلاضخان ،ؤن حغحر مٓهغن الخاعجي
وحؿلي آلازغًٍ ،الخمشُل ،الشاوي (وى) ومٗىاه :لفٓت ؤو ولمت ؤو ٖباعة.
وبطا جغظمىاه خغفُا ؾىلىٌٖ :باعة ؤو ولمت ممخٗت ،مؿلُت ،مطخىت".
زم بطا ؤزظها جُىع صاللت اللفٓت مً الىاخُت الخاعٍسُت ،ؾىهل الى
ما ًمىً ؤن وؿمُه خـ الُغافت ٖلى هدى ّ
ظضي ،ؤو اإلاؼاظُت
الٓغٍفت ،ؤو الٗبصُت اإلاؿلُتًُٖ(.مت .)01 ،6102
ّ
ّ
وٍمىىىا جدضًض الهاًيى بإهه "كُٗت قٗغٍت مىشفت ومغهؼة ظضا،
ُ
ُّ
ّ
الخمدل والخظللاث ألاؾلىبُت
جخىؾل بلغت بؿُُت ،بُٗضة ًٖ
ُ
والكيلُت ،لىجها بؿاَت مً الؿهل اإلا ْم َخ ِى٘ ،وكاصعة ٖلى الخلاٍ
اللخٓت ؤلاوؿاهُت الهاعبت ،وٖلى جىاوٌ
مٗان ٖمُلت ،ومىيىٖاث
ٍ
ّ
مإلىفت ًَغ ُ
ّ
ُ
ًخمدٌ لها ،وجاَغها
خًىع ٖىهغ الُبُٗت وما
ًٍ ٖلحها
ِ

عئٍا ّ
ظاصة ًىُلم مجها الهاًىؿذ"(.البؿخاوي ُ )71 ،6102وجىخب في
ؤنلها الُاباوي بكُغ واخض خؿب ،بما جىخب ٖمىصًا مً ألاٖلى بلى
ألاؾفل ،ؤو ؤفلُا مً الِؿاع بلى الُمحن والىخابت باللغت ؤلاهجلحزًت،
وجخإلف مً ؾبٗت ٖكغ ملُٗا نىجُا ،ولىً خحن زغظذ مً الُابان
واهدكغث في اللغاث ألازغي ،هخبها الكٗغاء في زالزت ؤؾُغ ،م٘ البلاء
ٖلى ٖضص اإلالاَ٘ ولىً بخىػَ٘ ظضًض للملاَ٘ :زمؿت ملاَ٘ في
الؿُغ ألاوٌ ،وؾبٗت في الؿُغ الشاوي ،وزمؿت ؤًًا في الؿُغ
الشالض(مغس ي ٌ ،)02 ،6102غظي ول ؾُغ مجها آلازغ ،وهي حٗخمض
ٖلى الخىشُف والازتزاٌ اللفٓي بُٗضة ًٖ الخكى الؼاثض واإلادؿىاث
البضٌُٗت واإلاجاػ بمٗنى الخدغع مً ؤزلاٌ البُان لهالر ػواًا ظمالُت
ظضًضة .والًلىم الىو الهاًيىي ٖلى الخسُل الظهني ،وبهما ٖلى
الخُلٔ وجغهحز الظهً في الخُاة الهدكاف خضر ظضًض ،مؿخلاة مً
البِئت اإلادُُت ،وإللخلاٍ نىعة واضخت ال ًالخٓها غحر واجب الهاًيى
لكضة بضيهُتها(بالوي ومدیؿنى  )06 ،6102ولظلً عبُه عوالن باعث
بالخفل الضًني خُىما كاٌ" :ؤن هخدضر ًٖ الهاًيىٌٗ ،ني جىغاعه
بهفت ؤهثر صكت ،فالهاًيى ٌكبه خفال صًيُا ،ؤو عوخُا مفاظئا ،بهه
ٖملُت بْهاع مفاجئ للىاك٘ الظي ًبرػ ٖاعٍا مً ؤي ْهىع وال ًمىً
ازخهاعه في ؤي حٗلُم"(بلٗلي  )076 ،6107بىاء ٖلى ما وعص مً
حٗغٍفاث ًٖ الهاًيى ًمىىىا جدضًض مفهىمه :بإهه هو قٗغي ؤظىبي
ّ
وافض ،كهحر ظضاً ،ىخب بشالزت ؤؾُغ ،حكيل في مجمىٖه ظملت
مفُضة حٗبر حٗبحرا قاٖغٍا ًٖ مكهض ؤو نىعة جلخلُها ٖحن الكاٖغ
صون غحره ،وله قغوٍ فىُت حكمل الكيل والبىاء الخاعجي وؤزغي
مىيىُٖت حكمل الهىعة وما ًخٗلم بها مً الترهُب والخجاوع والهكت
بلخ.
وشأجه:
اهبشلذ كهُضة الهاًيى مً جللُض قٗغي ًاباوي آزغ وان ؾاثضا في
وكتها وهى (الغٍىغا) الظي وْف اإلاشاٌ والخىمت واللىٌ اإلاإزىع،
اقخغلذ الهاًيى ٖلى الخىاؽ الىاكُٗت التي حؿىص الخُاة الُىمُت ،ؤما
الخجغٍض والخٗمُم فهى مُلم الغُاب .وجخمشل محزتها ألاؾاؾُت ؤهه كىٌ
لخٓت بلخٓت في ػمان وميان مدضصًً .هما هى حٗبحر ًٖ الخُاة
الؿغَٗت الؼواٌ ،وكض جبضو كهُضة الهاًيى ؾهلت ومً الؿهل الىنىٌ
بلى صالالتها ،ومغص طلً بؿاَتها الٓاهغة ،لىً ٖمله الفلؿفي
والجماليً ،شبذ ٖىـ طلًً(.ىحؿىٍا ص.ث)2 ،
ّ
اػصهغ الهاًيى في اللغن الؿاب٘ ٖكغ بفًل الكاٖغ اإلاٗلم (ماحؿى
باقى 0237-0277م) وجاله (ًىؾا بىؾىن 0122-0102م) زم
(وىباًاش ي بٌؿا 0262 -0122م) وغحرهم .واؾخُإ ؤن ًخجاوػ خضوص
الُابان وٍلخدم آصاب وزلافاث ألامم ألازغي مً زالٌ الترظمت بلى
لغاث الٗالم الخُت في اللغهحن الخاؾ٘ ٖكغ والٗكغًٍ .فهاع قٗغا
ٖاإلاُا وجإزغث مسخلف الكٗغٍاث الٗاإلاُت بهظا اإلايىن الكٗغي،
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فجٗلخه هظه اإلاحزة قٗغا ٖاإلاُا كاثما بدض طاجه ًىخبه آلاالف مً
الكٗغاء في ول بلإ الٗالم والؾُما ظماٖت بُدُىىـ ألامغٍىُت(.بالوي
 )06 ،6102فترظمىه ومً زم ّجمذ مداواجه وهخابخه وجُىٍغه
لالؾخغىاء ًٖ ٖضص اإلالاَ٘ الهىجُت الُاباهُت التي كض ال جخجاوـ م٘
بلُت اللغاث والهىجُاث في الٗالم .ألن ليل لغت زهاثهها وممحزاتها،
زم بٗض الٗضًض مً الترظماث للمىجؼ ألاصبي الُاباوي ،ؾىاء بلى
ؤلاهجلحزًت ؤم الفغوؿُت ؤم الالجُيُت .ونل الهاًيى في الىهف الشاوي
مً اللغن الٗكغًٍ بلى البالص الٗغبُت ًٖ َغٍم جغظمت ههىم مىه
بلى اللغت الٗغبُت(ًىوـ .)6103
خصائصه ومميزاجه:
لكٗغ الهاًيى زهاثو وممحزاث زانت به ،طهغ مجها الىاكض عٍى
ًىحؿىٍا (ص.ث) زمؿا مجها ،فاإلاحزة ألاولى :هي ؾهىلت ْاهغة ولىً له
مٗنى فلؿلفي ٖمُم ،واإلاحزة الشاهُت :هي ؤلاًجاػ في اللغت ،واإلاحزة
الشالشت :بهه ٌٗخمض الجملت الىاكهت هما الخُاة ،فهي ال جٓهغ ؤؾغاعها
الخفُت ،ظمل اؾمُت في الغالب مٗؼػة بمهضع وكلُال ما هجض ظمال
فٗلُت .واإلاحزة الغابٗت :جىُْفه للخىاؽ مً اللمـ والظوق والؿم٘
والكم والبهغ ،التي حؿخسضم في الهاًيى هةصعاواث ماصًت مً الىاك٘
اإلالمىؽ ولِـ واؾخضٖاءاث ٖللُت .في بٌٗ ألاخُان ًىْف قاٖغ
الهاًيى (الهاًىؿذ) ؤهثر مً خاؾت مً هظه الخىاؽ في هو واخض،
فخاعة ًىلض الهاًيى مً عاثدت وٍيخلل الى إلاـ مهضعها ،وجاعة ؤزغي
ًجم٘ بحن الخىاؽ ولها في هاًيى واخض .ؤما اإلاحزة الخامؿت فخىُْف
الهاًيى للخاالث الهؼلُت بلهض السخغٍت وبٗض الابدؿامت ،ففي هشحر
مً ألاخُان جخدىٌ الهغامت في الخُاة والضكت في الخفىحر بلى مىاكف
مطخىتً(.ىحؿىٍا  ،)3-2 ،مً الجضًغ طهغه ؤن كهُضة الهاًيى
جبلىعث ٖبر مغاخل ،ولم جخسظ قيلها اإلاخٗاعف ٖلُه الُىم بال بٗض
اقخغاٌ َىٍل ٖلى فً اللىٌ اظترخخه ؤظُاٌ مً الكٗغاء
والكىاٖغ(الجمىس ي .)7 ،6102
وان ٖلى قاٖغ الهاًيى-كضًما -ؤن ٌؿخسضم ولمت فهلُت ؤو مىؾمُت
حؿمى باإلاهُلر الٗالمي الـ(هُغى  )kigoوهي ولمت جضٌ ٖلى ؤخض
فهىٌ الؿىتٖ ،لى هدى مباقغ ؤو غحر مباقغً .خمشل الىُغى اإلاباقغ
جدضًضا في طهغ اؾم الفهل ،ؤما غحر اإلاباقغ فُخمشل في طهغ كغٍىت مً
اللغاثً جضٌ ٖلى الفهل اإلالهىص ،مشل خغاعة الكمـ التي جضٌ ٖلى
فهل الهُف ،ؤو ػهغة الجرظـ التي جضٌ ٖلى فهل الغبُ٘.
وفُما ًسو ؤلاًجاػ وؤلازتزاٌ ،فةن هظه اإلاحزة زضمذ كهُضة الهاًيى
ّ ّ
ٖلى هدى بًجابي ،وهما ًلىٌ ّ
الىفغي (" )20 ،0322ولما احؿٗذ
ّ
قٗغٍت كهحرة جستزٌ لىا عئٍت
الغئٍا ياكذ الٗباعة" فالهاًيى كهُضة
ّ
ّ
الكاٖغ صون بكدام طاجه الكاٖغة ،طاث بىاء بؿُِ ،جبضو ٖلحها
الؿهىلت والكفافُت وهى هو "كض ًبضو للىهلت ألاولى في ّ
جدلله ٖلى
ّ
ػزت مُغ قفُفتّ ،
ّ
لىىه ؾغٖان
مجغص بظعة خبر باهخت ؤو
الىعق

ماًخفخم بفٗل اللغاءة ّ
ّ
ّ
مخىاه في
اإلاخإملت ًٖ وىن قٗغي ال
اإلاخإه ُّت
ٍ
ّ
ّ
لدكىالث صواثغ ّ
ماثُت مخماوظت ًٖ عمي خهاة ٖلى
مكهضًخه ...جماما
ّ
ظىاثيُت هاصثت ٖمُلت"(ؤبى صًب  ،)722 ،0322ومً ّ
زم
نفدت بغهت
"ًماعؽ ّ
ّ
ّ
الىو اؾخفؼاػه لللاعت ،مما ًجٗله ٌؿخدًغ َاكاجه وهمخه
إلاكاهؿت ّ
الىو كغاءة وبهخاظا(".بىلخمام  ،)6102وكض ّمحزه الهلبهي
( ًٖ )02 ،6302غحره بلىله" :هظا الكيل الكٗغي اإلاىظؼ ،ؤكغب بلى
ّ
الىاك٘ ،ال ًدلم بً في آفاق الخُاٌ هما ًفٗل بلُت الكٗغ ،وبهما
ًلهلً بىاكًٗ ًٖ َغٍم للُت ؾغَٗت ،ؤو بقاعة زاَفت حُٗي
اللاعت زبرة ظضًضة ومسخلفت ًٖ مىاكف هي في ألانل مإلىفت
ومٗخاصة ًّ
ظضا لإلوؿان ،ولىجها جٓهغ مً زالٌ الهاًيى في نىعة ؤزغي،
ججٗل اللاعت ّ
ّ
جهىع لً
ٌغحر كىاٖاجه اللضًمت .بهه ؤقبه بيامحرا
ِ
الخُاة مً ظىاهب مخٗضصة ،وليل نىعة خُىٍتها وظمالها وفلؿفتها بط
حٗخمض بيُتها الجمالُت ٖلى فخىت اللغت وجدىالتها اإلاشحرة اإلاخمشلت في
بًجاػها وومًتها ؤلاًداثُت وؾغٖتها وجىشُفها فًال ًٖ نىعها
الاؾخصىاثُت التي حؿدشحر الىظضان(.خاجي  .)22 ،6101م٘ ؤن هىان مً
ّ
هخاب الهاًيى مً لم يهمل زهاثو الهاًيى اللضًمت في ههىنه
الٗهغٍت والخضًشت ،ولىً ؤغلب ّ
هخابه كض جإزغوا باإلاضاعؽ الكٗغٍت
الخضًشت التي ؤظاػث الاؾخغىاء ًٖ بٌٗ جلً الخهاثو والكغوٍ
التي الجىافم عغبت الكٗغاء في هخابت الهاًيى.
ثاهيا :الصىرة
ًمىً جدضًض مفهىم الهىعة الفىُت بإنها "جلً الٗالكت اللاثمت بحن
اللفٔ واإلاٗنى في هو ؤصبي ،والخهُلت الىاظمت ًٖ اكترانهما ،فهي
غحرهما مىفهلحن وهي امخضاص لهما مجخمٗحن ،فلِؿذ هي اللفٔ
بمفغصه قىال فاعغا عهاها ،وال اإلاٗنى بظاجه مًمىها طهىُا مجغصا،
ولىجها الخهاثو اإلاكترهت بُجهما ،والتي جخلىم بها شخهُت الىو
ّ
وجخمحز ًٖ غحرها مً الىهىم بما جدمله مً ؤخاؾِـ
ألاصبي،
واهفٗاالث كض ال ًىحي بها ّاهغ اللفٔ  ٬وال ًدللها مجغص اإلاٗنى
ولىىه مؼٍج بحن صاللت اللفٔ ،وبًداثُت اإلاٗنى في جدلُم همىطط ؤصبي،
ؤو جمُحز هو ًٖ هو بما جًفُه نُاغت الكيل في ٖالكاجه
الاؾخٗاعٍت وجملُه زهاثو اإلاٗنى في جإزحره وؤخاؾِؿه(".الهغحر -۳2
)۳2
هىان ٖالكت بحن الخىشُف الضاللي والهىع الجمالُت والؾُما في
كهُضة الهاًيى التي ّ
جخمحز بلهغها وبًجاػها ،وجخدىم قٗغٍت الهىعة
جدلُم الخىشُف الضاللي وبالغت ؤلاًداء للجمل الكٗغٍت ،ألن "الهىعة
هي الىؾُِ ألاؾاس ي الظي ٌؿخىكف به الكاٖغ ججغبخه ،وٍخفهمها
هما ًمىدها اإلاٗنى والىٓام ،ولِـ زمت زىاثُت بحن مٗنى ونىعة ،ؤو
مجاػ وخلُلت ،ؤو عغبت في اكىإ مىُلي وبمخإ قىلي؛ فالكاٖغ
ألانُل ًخىؾل بالهىعة ،لُٗبر بها ًٖ خاالث الًمىً له ؤن ّ
ًخفهمها
وٍجؿضها بضون الهىعة؛ وبهظا الفهم الجهبذ الهىعة قِئا زاهىٍا
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ّ
ًمىً الاؾخغىاء ٖىه ؤو خظفه ،وبهما جهبذ وؾُلت خخمُت إلصعان هىٕ
ّ
ّ
مخمحز مً الخلاثم اللغت الٗاصًت ًٖ بصعاهه ،ؤو جىنُله"(ٖهفىع
)222 ،0336
ؤما فُما ًسو مفهىم الهىعة اإلاغهبت فهي الهىعة التي جدكيل مً
جىالي ٖضة نىع في هُئت مخىاؾلت جيؿُلا ابضاُٖا ،وجيىن هال غحر
مىفهل ٖلى هدى لى ؤؾلُذ بٌٗ هظه الهىع لم ًىخمل بىاء
الهىعة فىُا وال صاللُاٖ ،لى ؤن الجيىن الهىعة اليلُت هاكهت ؤو
مكىهت جسل باإلاكهض(.فُاى )222 ،6111
ومً ؤمشلت طلً كىٌ ؤبي فغاؽ الخمضاوي:
مٗللتي بالىنل واإلاىث صوهه بطا ّ
مذ ْمأها فال هؼٌ اللُغ(الخمضاوي
)072 ،6112
هالخٔ ؤن الخمضاوي ظاء بهىعجحن (الٗاقم الُاجـ /اإلادكاثم
الخؿىص) وصمجهما مٗا لدكىالن نىعة واخضة .ومشاٌ الهىعة اإلاغهبت
في اللغآن الىغٍم ،كىله حٗالى(:عب بوي وهً الٗٓم مني ،واقخٗل
الغؤؽ قِبا)(مغٍم .)7 :م٘ ؤن الهىعة ألاولى (وهً الٗٓم مني) هي
صاللت وافُت ٖلى الخلضم في الٗمغ ،ولىً مً زالٌ الهىعة الشاهُت
(واقخٗل الغؤؽ قِبا) اهخملذ الهىعة اليلُت.
ؤما فُما ًسو الهىعة في ههىم الهاًيى فةهه ًىلؿم مً خُض
البىاء ٖلی بىیخحن عثیؿخحن ،هما:
- 0اًدكِبىحؿى ظُخاجُه (مكهض ؤخاصي) ()itchibutsu jitate
 -6جىعٍاواؾُه (مكهض زىاجي ؤو مخٗضص) ( :)toriawaseوحٗني الخيؿیم
والخىلیف بحن نىعجحن ؤو مىيىٖحن وؤهثر )Greve 2006(.وما وٗىُه
مً الهىعة اإلاغهبت -التي ؤنبدذ يمً ٖىىان صعاؾدىا -هي هفؿها
بيُت الخىعٍاواؾُه التي انُلر ٖلُه الُاباهُىن وبٗضهم الغغبُحن .ؤي
بهىا وؿخٗمل اإلاهُلخحن في صاللت واخضة.
ًمىىىا جغظمت جىعٍاواؾُه مً الُاباهُت بلى الٗغبُت بمفغصة (جيؿُم ؤو
جىلُف/مىهخاط) ؤي ؤنها جىلُف بحن نىعجحن ؤو ٖىهغًٍ ،ؤو
مىيىٖحن ،ؤو فحهما وخضة ملمىؾت مً صون جىفغ ٖالكت مىُلُت
جدىم هظه الىخضة ؾىي الخجاوع .الهاًيى اإلاىخىب ببيُت جىعٍاواؾُه
ًمىً ؤن ًدخىي ٖلى كُ٘ (هحرًجي )kireji /وهي ٖالمت جىي٘ للفهل
بحن نىعجحن ؤو ؤهثر لالؾخضالٌ ٖلى حٗضص الهىع اإلاغهب(.التهامي
)62 ،6160
الخىعٍاواؾُه هىٖان ؤو ألاصر ًخىػٕ ٖلى كُبحن ؤؾاؾُحن في
مٗالجخه للهىع ،ألاوٌ ٌؿمى (جىعيهاٌؿاي )torihaisai /ؤي الخجاوع
الظي ٌٗني وي٘ نىعة بلى ظاهب نىعة في اوسجام هلي،
( )HaikuCommentaryومً طلً هو الكاٖغ (هُىعووى:)kyoroku /
“petals falls and
flot on the water
)with rice seedling”(Robin D. Gill 2007, 583
الترحمت:

جدؿاكِ البخالث
وجُفى ٖلى اإلااء
م٘ قخالث ألاعػ!
ّ
م٘ ؤهه لِؿذ هىان ٖالكت مىُلُت جغبِ (خلىٌ ألاعػ) بـ (بخالث
ألاػهاع)  -وهي غالبا ما جيىن بخالث ألػهاع الىغػ -بال ؤهىا ؤمام جىلُف
ببضاعي مً الكاٖغ ظٗل الىو في وخضة واوسجام ٖالُحن .م٘
اؾخٗماٌ الىحرًجي في نهاًت الؿُغ ألازحر اإلاخمشل بٗالمت التركُم (!)
ويٗذ مً ؤظل الخإمل ٖبر وكفت َىٍلت مً صون ؤي كُ٘ في نلب
الىو) (Reichhold 2002ؤما مٗلم الهاًيى (باقى) فلض ؤبضٕ في ههه:
“Amid the clouds of blossoms
Is the bell„s chime Ueno
)Or Asakusa?”(Basho 2004, 291
الترحمت:
وؾِ غُىم مً ألاػهاع
هل عهحن الجغؽ مً (ؤوٍىى)
ؤم مً (ؤؾاوىؾا)؟
(ؤوٍىى وؤؾاوىؾا) مضًيخان ًاباهِخان ،اوكغل الكاٖغ بمىٓغ ألاػهاع
ّ
والكم) ،وخُىما ؾم٘ الجغؽ-اقغان
الظي اخخل خاؾدُه (البهغ
خاؾت الؿمّ٘ -
جيبه ولىىه لم ًىً ٖلى ٖلم مً ؤًت مضًىت مجهما ًإحي
نىث الجغؽ ،فىشحرا ما ٌٗمض باقى بلى بقغان ؤهثر مً خاؾت في
الىو الهاًيىي .ومً اإلاالخٔ ؤهه اؾخغنى ًٖ ٖالمت اللُ٘ الهغٍذ
م٘ ان الىو ٌٗخمض ٖلى بيُت جىعٍاواؾُه-جىعيهاؾاي ،لظلً ًمىىىا
اللىٌ :بهىا ؤمام كُ٘ صاللي ؾُمىُُلي في نهاًت التروَؿت ،كُ٘ ّ
ٌغحر
مؿاع الىو ،غحر ؤن هظا اللُ٘ الضاللي ؤكل حٗبحرا مً الىحرًجي
الىاضر الهغٍذ فٗلى الغغم مً الخدىٌ اإلافاجىء في مؿاع الهاًيى
فةن الىخضة وؤلاوسجام ما ػالا خايغًٍ بلىة.
الخىعٍاواؾُه
مً
الشاوي
اللُب
وَؿمى
بالـ(هِبىحؿىقىظُيي )nibutsushugiki) /وَٗني :مفٗىٌ الهضمت
الىاجج ًٖ مؼط وجىلُف نىعجحن مسخلفخحن ظظعٍا في الىو الىاخض،
وان الغغى مً طلً الخىلُف زلم جىجغ ًاصي بلى وك٘ ؤو ؤزغ ظضًض
َ َ
مىخٓغ )Greve 2006( .ومً ؤمشلت طلً ،كىٌ (بًلِـ
غحر مخىك٘ ؤو
ؤفحري:)Ellis Avery /
“the morning glories
gain the second floor
)half a million dead in Iraq”(Ellis Avery 2011
الترحمت:
ؤمجاص الهباح
اعبذ الُابم الشاوي
ههف ملُىن كخُل في الٗغاق

Page 390

Journal of the University of Garmian 9 (2), 2022

ًدخاط اللاعت بلى الىكىف للخإمل مً صكت الهىعة إلًجاص الغابِ بحن
الهىعجحن ،وَؿخضعي طلً صعاًت بفً الهاًيى وبيُاجه والخلىُاث
اإلاؿخٗملت في نُاغخه ،ألن الكاٖغ لم ٌؿخٗمل ٖالمت اللُ٘ التي
حكحر بلى فهل الهىعجحن ًٖ بًٗهما .فبمجغص الىكىف ٖىض
مىىىهاث الىو ًمىىىا مالخٓت جىاؾب الؿُغ ألاوٌ م٘ الشاوي آلن
اإلاجض ًاحي مً خهىله ٖلى الُابم الشاوي مً البىاًت ،وفي الجاهب
آلازغ كخل الٗغاكُحن ًىمُا ،بلى ؤن ونل اٖضاصهم بلى ههف ملُىن،
ّ
ٌكحر الىو بلى ؤن اللخلت اإلادخلحن ًدهضون اإلاجض بلخل ألابغٍاء.
وهىان ما ٌؿمى بالخىعٍاواؾُه اإلاؼصوط الظي ٌٗني الجم٘ بحن كُبي
الخىعٍاواػه (جىعيهاٌؿاي وهِبىحؿىقىظُيي) في هو واخض ،ؤلاوسجام
والهضمت ،ومشاله هو الكاٖغ (عًٍ صاصاعٍى:)Rick Daddario /
—“divorce finalized
a monarch floats
)among falling leaves”(Daddario 2011
الترحمت:
َالق نهاجي-
ؾلُان ًُفى
بحن ألاوعاق اإلادؿاكُت
اؾخٗمل الكاٖغ ٖالمت اللُ٘ ( )-في نهاًت الؿُغ ألاوٌ لفهل
الهىعة ألاولى (َالق نهاجي) ًٖ الهىعة الخالُت (ؾلُان ًُفى) بحن
ألاوعاق اإلادؿاكُتٌٗ ،خمض الىو ٖلى خاؾت البهغ وجىلُف بوسجامي
جىعيهاٌؿاي للهىعجحن ألاؾاؾخحن ،التي ال ًغبُهما عابِ مىُلي ،وفي
الىكذ هفؿه (هِبىحؿىقىظُيي) جىافغي بحن الهىعجحن ،لخلم
الهضمت والضهكت خحن الاهتهاء مً كغاءة الىو.
ومً الكٗغاء الٗغب والىغص َمً ؤغفل ٖالمت اللُ٘ في الىهىم التي
هخبىها وجغظ٘ الباخشت بكغي البؿخاوي ( )21 ،6102طلً بلى ؤن "َب٘
اللغت ًدىمهم وهم ًىخبىن هاًيى ...بال بالٗمل ٖلى بصامت كغاءة
الىمىطط اإلاترظم والخمغن ٖلى الاقخغاٌ باإلاىهخاط هما فٗل قاٖغ
الخفُٗلت الٗغبي اإلاٗانغ ،وبال فُما ًغاه الكاٖغ  ...ظمالُا مً اللُ٘
وًٍفي ٖلى اللغت الٗغبُت بٗضا ظضًضا".
املحىر ألاول :الهايكى العربي
ًغظ٘ الفًل في وكغ الهاًيى زاعط الُابان بلى اإلاترظم (عٍجُىالض
هىعاؽ بلُض )0326-0227( )Reginald Horace Blyth /الظي ؤزظ
ٖلى ٖاجله جغظمت ههىم الهاًيى الُاباوي وقغوَه وزهاثهه
وحٗالُم مظهب الؼن البىطي الى اللغت ؤلاهجلحزًت(.بالوي ومدِؿني
 )6102،01وبٗضه اإلاترظم الفغوس ي (باوٌ بىلِـ وىقى )Paul/بط وكغ
ؤولى جغظماجه ٖام  0312في فغوؿا ،ومً زالٌ جغظمت ظهىص هاالء
اهدكغ الهاًيى في اللغاث ألازغي ومجها الٗغبُت(.الفداًم )3 ،6106

ٖغف الكٗغ الٗغبي مً الىاخُت البيُىٍت ههىنا وظحزة مً مشل
البِذ الىاخض الُدُم والىخفت ،وكض ٖغف ؤن ما ّ
كل ًٖ ؾبٗت ؤبُاث
ّ
فمهُلخه ملُٗت ،ؤما الؿبٗت ؤبُاث وما ػاص فمهُلخه اللهُضة،
وصازل اللهُضة الٗغبُت جىظض ؤبُاث ؾاعث ؤمشاال الهخفائها بيُىٍا
بالخٗبحر ًٖ صالالث ّ
جامت ،مما ُّ
ًضٌ ٖلى ؤن الكٗغ الٗغبي مهُإ
لالقخغاٌ ٖلى ؤلاًجاػ والترهحز اللظًً ًخُلبهما الهاًيى ،وكاصع ٖلى
ؤلاًداء الظي هى ظىهغ الكٗغٍت ،ولظلً واهذ هماطظه هاجخت مىظ
الغٍاصة الاولى في الىهف الشاوي مً اللغن اإلااض ي جىٓحرا وجُبُلا،
فالخىٓحر بضؤ بالترظمت والضعاؾاث ًٖ الهاًيى الُاباوي ووان لجهض
ٌ
خًىع في جلً اإلاغخلت ،هما وان
الكاٖغ مدمض الاؾٗض وهماطظه
ٌ
لغٍاصة الكاٖغ ٖظاب الغوابي ؾبم في وكغ مجمىٖاجه الهاًيىٍت
وخىاعاجه طاث الاهخمام بهظا الفً ،جلً اإلاغخلت التي جدخاط بلى صعاؾت
هخاظها وظهض عواصها في الخإؾِـ لفً الهاًيى الٗغبي(البؿخاوي
.)6102
وٍمىىىا جدضًض بضاًت اإلاغخلت الخجغٍبُت للهاًيى في ألاصب الٗغبي مً
بضاًت ججغبت الكاٖغ والىاكض ٖؼالضًً اإلاىانغة في مًماع الهاًيى وكض
جدضر ًٖ طلً بلىله" :في الٗام ( ،)0327وفي (اللاهغة) خُض هىذ
ؤِٖل ،هخبذ كهُضحي (هاًيى ـ جاهيا) ،وفي الٗام هفؿه هخبذ كهُضة
لي ،بٗىىان (جىكُٗاث)ٖ ،ىضها ؤصعهذ ؤن (كهُضة الخىكُٗت) ؤقمل
وؤهثر جىىٖا وببضاٖا مً الهاًيى .وهىظا بلُذ ؤهخب َُلت ههف كغن
ٖضة ؤهىإ قٗغٍت فغُٖت( :الهاًيى ،الىمًت ،اإلالهلاث ،الالفخاث)،
جدذ ٖىىان واخض هى (كهُضة الخىكُٗت)(".اإلاىانغة  )6103وًٍُف
اإلاىانغة في مٗغى خضًشه ؤن ٖضصا مً الباخشحن والىلاص ،وهخاب
(الهاًيى) الكباب الجضص ،بٖترفىا بضوعه في عٍاصة فً الهاًيى ،بىنفه
فغٖا مً فغوٕ (فً الخىكُٗت) .ألهه وان ًامً بإن (الخىكُٗت
الكٗغٍت) ،ؤفًل اإلاهُلخاث لهظا الىىٕ مً الكٗغ ،الظي ّ
ٌٗض بٗض
(كهُضة الٗمىص ـ اإلاىشر ـ كهُضة الخفُٗلت ـ كهُضة الىثر) ،هى
(الىىٕ الخامـ) الجضًض اللضًم .ووان ّ
ًاهض في ؤهثر مً مىاؾبت ؤهه
اؾخلى ما ٌؿمُه فً الخىكُٗت مً مجمىٖت فىىن هخابُت وقٗغٍت
مشل( :الخىكُٗت الىثرًت الٗباؾُت ،واإلالُٗاث الكٗغٍت ،وؤلابُجغاما
الُىهاوي ،وفً الهاًيى الُاباوي)(.اإلاىانغة )6103
ما وظضث كهُضة الهاًيى الٗغبُت لخيىن جللُضا وما وظضث لخيىن
ّ
ّ
انُىاٖا ،ؤو جمشال قيلُا لهظا الىافض الكٗغي الجضًض ،فلض ٖغف
ّ
الكٗغ الٗغبي الخضازىي كهُضة الللُت وكهُضة الىمًت ؤو
ّ
اللهُضة البركُت الؿغَٗت التي هي" :كهُضة ّ
الضفلت الكٗىعٍت
الىاخضة ،ؤو خالت واخضة ًلىم ٖلحها ّ
الىوّ ،
جخيىن مً مفغصاث كلُلت،
ّ
وجدؿم باالزتزالُت"(هاًل .)1 ،والاكخهاص والخىشُف الضاللي الظي غضا
ؾمت ظىهغٍت في كهاثض الهاًيى "هظه ألازحرة التي ظاءث لخيىن
مداًشت لىاكٗىا ّ
ّ
ّ
ّ
الخىىىلىظُت اإلاسخلفت التي
بخلىُاجه
اإلاخمغص
الخلني
ًدىمها ٖهغ الؿغٖت ،لخشحر الٗمم بلخٓت زاَفت"(هاًل ّ ،)1 ،
وألن
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واك٘ خاٌ الكٗغ اإلاٗانغ هى واك٘ الغفٌ والخدغع مً اللُىص
اإلافغويت ،اكخط ى طلً البدض ًٖ بضاثل للمىعور الكٗغي ،فلجإ
الىمِ ّ
هشحر مً الكٗغاء لهظا ّ
للخٗبحر ًٖ واك٘ الٗهغ ،إلاا له مً جإزحر
ّ
الكاٖغ اهخىاػ ؤهثر الضالالث يمً بَاع ّ
يُم
هفس ّي هاب٘ مً مداولت
ّ
وولماث ّ
ؤكل ،بط ًمىجهم مً جدمُلها الضالالث اإلاسخلفت صون اللجىء
ّ
ّ
ّ
للخهغٍذ بها ،ولٗلها هي وؾُلت مً وؾاثل بْهاع جمىً الكاٖغ وكضعجه
ّ
اللغىٍت الشلافُت التي جبرػ مً هخابخه لهظا الىمِ(هاًل  .)62 ،ومً
ؤظل هظا ظاءث كهُضة الهاًيى لخدىاؾب م٘ ملخًُاث هظا الٗهغ
ّ
الخلني البرقي اإلادؿاعٕ بمخغحراجه الخىىىلىظُت الخضًشت.
ونل الهاًيى بلى اللغت الٗغبُت ًٖ َغٍم جغظمت ههىم ٖبر لغاث
وؾُُت واإلهجلحزًت ختى نهاًت الدؿُٗيُاث ،زم بضؤث جٓهغ جغظماث
ًٖ اللغت الُاباهُتٖ .لى الغغم مً ؤن هشحرا مً الىلاص الٗغب ال ٌٗترف
بالهاًيى الٗغبي همضعؾت قٗغٍت مؿخللت ،بل فغٕ مً قٗغ الىثر ،بال
ؤن ٖضص قٗغاء الهاًيى وهىاصيهم –الافترايُت -في اػصًاص مؿخمغ.
َّ
والهاًيى الٗغبي باث ًإزظ مياهخه َّ
بلىة ،بٗض ؤن جبيخه ؤؾماء ٖغ َّبُت
المٗت ؾُٗذ ٖلى نفداث الخىانل الاظخماعي ؤو مً زالٌ
الصخف واإلاجالث الٗغ َّبُت(الىٗبي  .)، 6101فيكغث ٖكغاث الضواوًٍ
واإلاجمىٖاث الهاًيىٍت ومجالث تهخم بالجاهب الخىٓحري والىلض اإلاٗخمض
ٖلى ؤصواث وآلُاث هلضًت ًاباهُت واؾخسضام مهُلخاث ومفاهُم ٖلم
الجماٌ الُاباوي.
لم ًلتزم الهاًيى الٗغبي بًىابِ قيل كهُضة الهاًيى الُاباهُت
والؾُما الىالؾُت مجها ،بل ؤخُاها زغط ؤًًا ًٖ بَاع الخهىٍغ
الكٗغي بلى الُغح ألاًضًىلىجي الظي ًدىافى م٘ كىاٖض الهاًيى
الخللُضًت ) .(worldsimilarityوهظا صخُذ فُما ًسو الهاًيى في
لغاث الٗالم باؾخصىاء اللغت الُاباهُت ،وغالبا ما هالخٔ ؤن الىشحر مً
الىلاص ًاازظون قٗغاء الهاًيى غحر الُاباهُحن بإنهم ّ
قىهىا الهاًيى
لٗضم فهمهم عوح الهاًيى ،ومجهم الىاكض ألامغٍيي ظُم واؾُان
( )Kacian 2013, 369الظي ًلىٌ" :جيازغ آلاالف مً ألامشلت غحر
اإلالهمت ،والتي جم وكغها ،والتي حٗؼػ الهىعة الىمُُت الؿلبُت التي
حٗغى لها الهاًيى" .وعبما لم ٌٗلم هشحر مً الىلاص الغافًحن الهدكاع
الهاًيى ؤن الهاًيى الخضًض في هشحر مً بلضان الٗالم وختى في الُابان
حغحر ّ
كض ّ
حغحرا ظظعٍا في همُه الٗام ومًمىهه ،فباث قٗغائه ًىخبىن
في الخب والخغب والٗماعة والخىىىلىظُا وظغث مازغا مؿابلت ٖاإلاُت
الزخُاع ؤظمل هو هاًيىي مىيىٖه مضًىت َىهُى ،قاعن فحها هشحر
مً قٗغاء الٗالم ومجهم الٗغب والىغص مً الٗغاق ،وكض لخو الكاٖغ
الٗغاقي ٖظاب الغوابي ( )6160عؤًه فُما ًسو اجفاق الهاًيى الُاباوي
والٗغبي وازخالفهما في كىله " :وٍخفلان وٍسخلفان خؿب جغمىمتر
البِئت وعئي ؤلاوؿان وبًلإ الٗهغ .وكض جُىع الهاًيى الُاباوي وزغط
ِبه الكاٖغ – ؤبحرو هُيىحؿىوا ًٖ همُُت الؿبٗت ٖكغ ملُٗا بلى (
الهاًيى الخغ) ،وهظلً الهاًيى الٗغبي الظي َ
وظض في (ؤوؿىت) ْىاهغ

الُبُٗت و(اإلاجاػ) و( الظاجُت) وجلىُت (اإلااسج) بيافت مهمت لهظا ّ
الفً
ُ
َ
ّ
الٗغبي
مغظُٗاث قٗغها
ًهبذ مً
هغٍض ُله ؤن
الُٗٓم الظي
ِ
اإلاٗانغ".
وبالىٓغ بلى ما ًُلم ٖلُه (الهاًيى الٗغبي)ٖ ،لى هدى ٖام ،ججضع
ؤلاقاعة بلى هلُخحن ظىهغٍخحن ،ألاولى :ؤن الكٗغٍت الٗغبُت الخضًشت كض
ٖغفذ الهاًيى مً زالٌ اللغاث ألاوعوبُت الىؾُُت ،والؾُما
ؤلاهجلحزًت والفغوؿُت ،وطلً كبل ؤن جخم الترظماث مباقغة مً
الُاباهُت بلى الٗغبُت ،لظا هالخٔ ؤن هشحرا مً ّ
هخاب الهاًيى الٗغبي لم
ًخلُضوا باألَغ الخللُضًت والكغوٍ ألاؾاؾُت في الهاًيى
الُاباوي(الجؼٍغي  )27- 22 ،6102بط ًدؿم الهاًيى الٗغبي "بىظىهه
الٗهغٍت الغاهىت وجضازالجه م٘ هماطظه الخإؾِؿُت في الكغق ألاكص ى
والٗالم الغغبي ،خافال بألُاث بهغٍت هشحرةّ ،
جفجغ اإلاىخى الكٗغي،
وجسلم ؾُىلت الىو ،وجضاُٖاجه ،وكفؼاجه الظهُت ،اإلادؿلت م٘
ماهُخه .ومً هظه الخجلُاث البهغٍت :لىخت الدكىُل ،الللُاث
الفىجىغغافُت ،اإلاكاهض الؿِىماثُت ،اإلاجؿماث زالزُت ألابٗاص،
الىدذ ،البىعجغيهاث ،الغؾىم الياعٍياجىعٍت ،وغحرها مً الفىىن
وألالىان اإلاغثُت"(الكافعي )6101
ًغي الىاكض الجؼاثغي لىهِـ بً ٖلي ؤن الهاًيى "ما هى بال ؾبُل
لخدغٍغ الكٗغٍت الٗغبُت مً الشلافت الغغبُت التي هُمىذ ٖلحها لٗلىص
مً الؼمً ،فهى بوٗخاق مً الكٗغٍت الغغبُت ،التي ْلذ وماػالذ جمشل
ؤنل قٗغها الٗغبي الخضًض بلى خض ًبضو ؤن الكٗغ الٗغبي خضًشه
وخضازِخه ما هى بال جلىًٍ ٖلى الخجغبت الكٗغٍت الٗغبُت"(قىاع )6102
وَٗىص الفًل في اهدكاع الهاًيى في الىًَ الٗغبي بلى مجمىٖت مً
اإلاترظمحن الٗغب –والؾُما الٗغاكُحن-الظًً هللىا ًٖ ؤلاهجلحزًت
مجمىٖت مً الضعاؾاث واإلالاالث التي جسو الهاًيى وههىم هاًيى
لىباع قٗغاء الُابان ،وكض طهغها لىا ألاؾخاط الضهخىع خمضي خمُض
الضوعي ( :)11-12 ،6102ومً ؤواثل اإلالاالث ًٖ الهاًيى (فً الكٗغ
الُاباوي) إلادمض ٖؼٍؼة ومدمض اإلااظغي في مجلت الفىغ ،جمىػ .0321
وبٗضها بؿىىاث جغظمت نفاء الكاَغ لىخاب (الكٗغ الُاباوي
الخضًض) لـ(صوهالض هحن)ٖ ،الم الفىغ ،جمىػ  .0312وبٗض طلً هخِب
ٖضهان بغجاوي( ،عئٍت قغكُت :ؤقٗاع ًاباهُت) مً ميكىعاث وػاعة
ؤلاٖالم الٗغاكُت ،صاع الخغٍت ،بغضاص  ،0317ويم كهاثض لٗضص مً
الكٗغاء ومجهم باقى وبٌؿا وبىؾىن وهُخى وهُدؿىعا وقُيي وعاهيى
وآزغون .هما وكغ واْم ؾٗض الضًً جغظمت إلالاٌ (ظفغي ًىهاؽ)
اإلاىؾىم بـ(الكٗغ الُاباوي الخضًض) في مجلت الشلافت ألاظىبُت ،بغضاص
 ،0321ووكغ قاهغ مُلم :ؤقٗاع ٖلى َغٍلت الهاًيى في مجلت آلاصاب
ألاظىبُت ،اوهخىبغ  ،0322هما وكغ ٖضهان بغجاوي جغظمخه ؤػهاع
الىغػ:ؤقٗاع ًاباهُت في  ، 0321ووكغ ؾٗض ظاؾم مً صًىان (مىؾُلى
الياثً) ،يمً ميكىعاث بجداص ألاصباء في بغضاص .0332 ،ووكغ مدمض
ألاؾٗض جغظمخه لىخاب هُىِض ًاؾىصا (واخضة بٗض ؤزغي جخفخذ ؤػهاع
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البركىق :صعاؾت في ظمالُاث كهُضة الهاًيى الُاباهُت م٘ قىاهض
مسخاعة) ،يمً ميكىعاث اإلاجلـ الىَني للشلافت والفىىن وآلاصاب،
 ، 0333هما جغظم مدمض ُٖٓمه :هخاب الهاًيى (الف هاًيى وهاًيى).
صمكم :صاع الخيىًٍ  .6101وجىالذ اإلايكىعاث واػصاصث بٗض طلً بحن
الترظمت والخإلُف في بٌٗ الٗىانم الٗغبُت(الضوعي )11-12 ،6102
املحىر الثاوي :الهايكى الكردي
مً َبُٗت اللغت الىغصًت ؤنها جالثم هشحرا مً ألاهىإ ألاصبُت بىنفها
ؤصاة لىخابتها ،ألنها جخإلف مً  27خغفا بحن صخُدت وٖلت ،فًال ًٖ
وىنها لغت تهجي ألنها جلفٔ هما جىخب ،وكض خافٓذ ٖلى بلائها
وجُىعث بمغوع الؼمً والؾُما في الخمؿحن ٖاما اإلاايُت ،فهي لغت
ألاصب والشلافت ،اجسظها الكٗغاء مىظ اللضم ؤصاة للخٗبحر ًٖ َبُٗت
هغصؾخان الخالبت وهلل مكاٖغهم الجُاقت ،ومً الكٗغاء مً وان له
الفًل في بخُاء ؤلفاّ ومهُلخاث كضًمت واهذ ٖلى وقً الًُإ،
َ
مشل الكاٖغ الُٗٓم (قحروى بُىـ) ،فلى ياٖذ اللغت الىغصًت في
ًىمىا الؾخُٗىا بعظإ زلثها مً ههىم قحروى .ولثراء اللغت الىغصًت
باإلافغصاث اؾخُاٖذ ؤن جيىن مً اللغاث الخُت التي جخلضم ٖلى
لغاث ٖاإلاُت واهذ ًىما ما في اإلاغاجب اإلاخلضمت في زغائها.
لم ًخسلف ألاصب الىغصي ًٖ ألاصب الٗغبي هشحرا في اؾخلباٌ فً
الهاًيى ّ
ويمه بلُه ،وكض ّ
حٗغف الكٗغاء الىغص ٖلى هظا الفً في
الىهف الشاوي مً زماهِىاث اللغن اإلااض ي ،مً زالٌ جغظمت ملاٌ
ٖغبي للىاكض واإلاترظم الٗغاقي (واْم ؾٗضالضًً) إلالاٌ (ظفغي ًىهاؽ)
اإلاىؾىم بـ(الكٗغ الُاباوي الخضًض) واإلايكىع في مجلت الشلافت ألاظىبُت
الهاصعة مً بغضاص -مً الكاٖغ الىبحر (لُُف هلمذ) .لظا ٌّٗض
هلمذ ؤوٌ مً ؤصزل مهُلر الهاًيى بلى ألاصب الىغصي ،فًال ًٖ
َ
ّ
وْل ًىخب ٖلى غغاع الىهىم
الُاباهُحن،
(الخاهيا) و(الؿُجرًى)
اإلاترظمت ههىم هاًيى باللغت الىغصًت ،بُض ؤن ههىم هلمذ لم جلم
طلً ؤلاهخمام مً اإلاخللي الىغصي في خُجها .وبٗض مغوع ٖلضًً مً
الؼمً ّ
ْل الهاًيى هها غغٍبا الٌٗحره الكاٖغ الىغصي بهخمامه ،م٘ ؤن
مً قٗغاء الىغص زاى ججاعب ظمُلت في اًغان ومجهم الكاٖغة (قىٍاع
وىالبي) في بًغان بط وكغث صًىانها ألاوٌ ٖام  ،6112والكاٖغ (قماٌ
آهغي) مً الٗغاق وكغ صًىاهه ألاوٌ ٖام  ،6101والكاٖغ (كىباصي
ظلحزاصة) ٖام  ،6101وآزغون ،بلى ؤن ؤٖلً الىاكض والكاٖغ مليى
ؤخمض ًٖ هاصي الهاًيى الىغصي في نهاًت ٖام  ،6101فاهًم هشحر مً
قٗغاء وقىاٖغ الىغص بلى الىاصي في بلإ ألاعىً ،ىخب الهاًيى الىغصي
بالخغوف الٗغبُت في الٗغاق وبًغان ،وٍىخب بالخغوف الالجُيُت في
ؾىعٍا وجغهُا .هظا في الضوٌ الٗغبُت ،ؤما في بًغان فلض جإزغ ّ
هخاب
الهاًيى الىغصي بالهاًيى الفاعس ي الظي ْهغ مىظ ؤهثر مً ؤعبٗت ٖلىص
في ألاصب ؤلاًغاوي مً زالٌ ههىم ؤوعبُت ،مً اللغت ؤلاهجلحزًت
وألاإلااهُت ٖلى خض كىٌ الضهخىع مليى ؤخمض ()012-017 ، 6102
وبٗضه هثرث مداوالث اإلاترظمحن الفغؽ لألزظ مً اإلاهضع الُاباوي

مباقغة ،وكض وان الؿبم للباخض (خؿً فُاص) خُىما وكغ ههىم
هاًيى مترظمت في الصخف ؤلاًغاهُت ،وكام بٗضه –م٘ الكاٖغ ؤخمض
قاملى -بيكغ ازىا ٖكغ هها مترظما في ّ
هغاؽ نغحر ؾىت 0312م.
وبٗض ٖلض مً الؼمً وكغ ؤخمض قاملى -بمكاعهت ٖلي باقاي اإلاسخو
في الفً والفلؿفت الكغكُت -هخابه اإلاىؾىم بـ (هاًيى) فإنبذ مالفهم
هظا ؤؾاؾا لضعاؾت الهاًيى في بًغان ،ومً هىا ؤنبدذ للهاًيى مياهت
مغمىكت ،فخإزغ قٗغائهم بةًجاػ هظا الكيل الكٗغي الجضًض وهخبىا
ٖلى مىىاله ههىنا كهحرة جداوي الهاًيى الُاباوي ،ومجهم الكاٖغ
(ؾُض ٖلي) الظي وكغ ( )0110هها كهحرا في هخاب اؾمه( :اللمغي
الخؼًٍ في لُلت الخغٍف) ،وبغػ في مًماع الهاًيى الفاعس ي اؾماء هشحرة
مجها اإلاسغط الؿِىماجي والكاٖغ الهىفي (ٖباؽ هُاعؾخمي) وألن ؤصباء
وقٗغاء الىغص في بًغان ًخلىىن اللغت الفاعؾُت وهم جدذ جإزحر مباقغ
لألصب الفاعس ي ،جللىا الهاًيى بىىهخه الفاعؾُت ،هما هخبىا مداواة
للدجم الهغحر للهاًيى ،وٖلى ؾبُل اإلاشاٌ هخب الكاٖغ الىغصي
(وعصهواڵه-
ؤؾماها
ههىنا
(هُمً)0322-0360/
ُ
نغحراث/ههُهاث) بقاعة بلى نغغ حجم الىو ،وغحره مً الكٗغاء.
بٗض بوكاء هاصي الهاًيى الىغصي حٗغى الىاصي وؤًٖائه بلى اهخلاصاث
ّ
واللغاء ،في بضاًت بٖالن الىاصي ووكغ ههىم
هشحرة مً الىلاص
الكٗغاء في نفدخه ألالىتروهُت ،ولىً كلذ ؤلاهخلاصاث م٘ مغوع
الؼمً ،فيكغث مجمىٖاث هاًيىٍت لىشحر مً الكٗغاء والكٗغاء،
فًال ًٖ بنضاع مجلت (هاًىِؿذ) وْهىع صعاؾاث وملاالث حكُض
بجماٌ هظا الفً ،وباث الهاًيى ًإزظ مياهخه بٗض ؤن اججه بٌٗ
الباخشحن بلى صعاؾخه وهلضه بمىهج هلضي ؤواصًمي بحن َُاث البدىر
والغؾاثل الجامُٗت وؤزغي .وَٗىص الفًل في وكغ هظا الفً –مازغا-
بلى مؿاعي الضهخىع مليى ؤخمض اإلاخسهو في الىلض ألاصبي اإلالاعن،
والؾُما بٗض وكغ هخابه (الهاًيى مً الُابان بلى هغصؾخان) باللغت
الىغصًت ،وٍبلغ ٖضص نفداجه  660نفدت مخىؾُت ،والظي ًًم
زماهُت فهىٌ جىاوٌ فحها اللغت الُاباهُت وألاصب الُاباوي وقٗغاء
الُابان والىٓغٍت الجمالُت الُاباهُت والهاًيى ٖىض ألامغٍىُحن والىىضًحن
وألاوعبُحن والفغؽ والهاًيى الىغصي.
وفي ْل هظا الاهدكاع الىاؾ٘ للهاًيى في الكغق ألاوؾِ وجالقي زلافاث
جلً ألاكىام م٘ الشلافت الُاباهُت ،اؾخُإ الهاًيى ؤن ًخإكلم م٘
طاثلتهم وٍخىُف مٗها ،فهىان زهىنُاث فىُت حؿدىض بلحها قٗغٍت
ول لغت مً اللغاث اإلاسخلفت ال ًمىً الاؾخغىاء ٖجها ،هما ؤهه مً
اإلاىُم في مجاٌ الكٗغ ؤو ؤي ظيـ ؤصبي ؤن ًإزظ مً زهىنُت
اللغت اإلاترظم بلحهاٖ ،لما ؤن ؤي جغظمت للكٗغ هي هفُلت بةبُاٌ خؿىه
وجلُ٘ هٓمه في اللغت اإلاىلىٌ بلحهاً ،غي الىاكض والكاٖغ ألاعصوي
مدمىص الغظبي ":بن ؤي ؤصب خضًض ٖىضما ًخم هلله وجغظمخه بلى لغت،
فمً زم جللُضه هبيُت وؤؾلىب ومً زم جُىٍغه وؤلابضإ فُه ،البض وؤن
ًخإزغ بسهاثو اللغت التي جغظم بلحها ،فليل قٗب زلافخه التي ًخمحز
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بها ًٖ غحره ،وجىٗىـ هظه الشلافت ٖلى لغت هظا الكٗب"(الغظبي
 )61 ،612وم٘ ول طلً فةن مً الكٗغاء مً بلي ًداوٌ مداواة هىٕ
الهاًيى الظي ابخىغه الُاباهُىن مخمؿيا بلىاٖض الهاًيى الىالؾُت
الهاعمت )Higginson, 2009(.ولىً كلت اإلاٗغفت بُبُٗت الهاًيى وٖضم
وظىص مهاصع هغصًت ًٖ الهاًيى خاٌ صون اهدكاع مٗلىماث جسو فً
الهاًيى فلم ٌغضو واجب الهاًيى الىغصي طا خٔ ؤوفغ مً كاعثه في
مٗغفت الهاًيى.
املحىر الثالث :بييت التىرياواسيه في الهايكى العربي والكردي
جم ازخُاع ههىم الهاًيى لكٗغاء مً الٗغب والىغص وجدلُل بيُتها
ونىعها إلْهاع بغاٖتهم في ٖغى الهىع وجىلُفها ٖلى وفم بيُت
جىعٍاواؾُه اإلاٗغوفت في اإلاضاعؽ الكٗغٍت الُاباهُت بلُبحها اإلاخمشل بـ:
ومفٗىٌ
الهضمت
الخجاوع(جىعيهاٌؿاي)torihaisai/
(هِبىحؿىقىظُيي ،)nibutsushugik/ووؿتهل اإلادىع بىو الكاٖغ
مدمىص الغظبي:
"مىث
ظشض الؼهىع
جمأل اإلاؼهغٍت
ّ
هخلظط بغاثدت اإلاىث!!"(الغظبي )02 ،6102
ٌكتهغ الكاٖغ والىاكض مدمىص الغظبي بٗضم اغفاله ٖىىان الىو
الهاًيىي ،وغالبا ما هجض ههىنه مٗىىهت ،وكض ٌؿاٖض طلً في مىذ
مؿاخت ؤهبر للكاٖغ لطخ ؤفياعه بغُت اجمام فىغة الىو ومكهضًخه،
بن ولمت اإلاىث التي ازخاعها الكاٖغ ٖىىاها للىو هي هفؿها باعة
الىو التي ًخمدىع خىلها اإلاكهضٌ ،كيل الؿُغان ألاوٌ والشاوي
ّ
ّ
ت/قمُت
خؿُ
الهىعة ألاولى للمكهض ،ؤما الهىعة الشاهُت فهي نىعة
حٗخمض ٖلى اإلافاعكت الضاللُت ،ألن عاثدت اإلاىث في ؤنلها مبٗض للخىف
والخلؼػ ،ؤما بخالث الؼهىع خُىما جبضؤ بالظبىٌ زم الخ ُّبـ جيكغ عاثدت
ػهُت ُٖغة ،فالىنف ألاوٌ (ظشض الؼهىع) في اإلاؼهغٍت الٌؿدىض بلى
ػمً وبهما الؼمً هىا ٌؿاوي نفغا ،ؤما اللىخت الشاهُت (هخلظط بغاثدت
اإلاىث) فهي مكهض آوي ًمخض بلى اإلاؿخلبل وهى ملترن باألولى ،فُاإلاا
الؼهىع اإلاُخت مىظىصة في اإلاؼهغٍت؛ بلي الخلظط بغاثدتها مؿخمغا،
فالكاٖغ هىا ومً زالٌ ٖغى نىعجحن مجاوعجحن يمً جلىُت
جىعيهاًؼاي وي٘ اللاعت ؤمام فٗل الهضمت هدُجت فٗل الخىلُف ؤو
اإلاىهخاط ؤلابضاعي .م٘ ؤن الكاٖغ هى زحر الٗاعفحن بالهاًيى وقغوَه،
فغبما ٌؿإٌ ؾاثل :إلااطا لم ًً٘ ٖالمت كُ٘ في نهاًت الؿُغ الشاوي
بىنفها بقاعة للفهل بحن الهىعجحن ،وفي عؤًىا ؤن الكاٖغ هخب
الىو بدؿب كىاٖض مضعؾت (ظُىضاي هاًيى) التي تهمل قغٍ اللُ٘
الهغٍذ .وللكاٖغ ٖلي اللِس ي هو ابضاعيً ،لىٌ فُه:
"مخفغط وخُض
ٖلى هانُت اإلالهى الهغحر

ًُحر الخمام ًدِ الخمام"(اللِس ي )2 ،6160
جىمً باعة الىو في خغهت الخمام ،فاإلاكهض ببؿاَت مً ػاوٍت
ّ
اإلاخفغط الىخُض بحن اػصخام اإلالهى هى َحران الخمام وخُه ،عبما
حؿخفؼه خغهت اإلااعة خُىما ًبدض ّ
ٖما ًإوله ،وألن (الخمام) ظاء ٖلى
نُغت مٗغفتً ،مىىىا اللىٌ :بهه خمام واخض ًُحر وٍدِ زاهُت،
وهىان قبه بحن اإلاخفغط والخمام في وخضتهما ،ؤما وظه الازخالف
بُجهما هى امخالن الخمام ظىاخحن ًمىىه مً زاللهما الُحران بُٗضا
بلى ؤي ميان ًىىي ،ؤما اإلاخفغط الظي ّ
ظغه صخب الخُاة وكؿىة
الِٗل بلى اإلالهى فالخىٌ له مً الهغوب ؤو الابخٗاص ًٖ بُئخه
الهغحرة ،وعبما ًيىن هظا ما ّ
قضه بلى الخإمل في خغٍت هظا الُاثغ.
مكهض (ؾِىىغغافُا) الىو ًخإلف مً نىعجحن مغهبخحن مً زالٌ
اإلاىهخاط الفني ،مغؾىم بضكت مخىاهُت ،جًاهي للُت ؾِىماثُت
ّ
مهىعة مً ػاوٍت مىاؾبت لىلله بالهىث /عفغفت الجىاخحن،
والهىعة /خغهت الجىاخحن ،وهى جىلُف بحن خاؾتي البهغ والؿم٘،
الهىعة ألاولى (اإلاخفغط الىخُض) اؾخٗمله الهاًىؿذ ؤصاة لىلل
الهىعة الشاهُت /ألاؾاؽ (ًُحر الخمام وٍدِ الخمام) .هىا ٌكبه
الهاًىؿذ الغاوي الظي ًىلل لىا اإلاكاهض في الغواًاث ،بِىما اإلاخفغط
والخمام شخهِخان مً شخهُاث الؿغص ،واإلالهى وهانِخه مىك٘
الخضر ،وان الؼمً نفغا كبل ؤن ّ
ًدغهه الغاوي مً زالٌ خغهت
الخمام.
الهاًىؿذ زلم مً زالٌ الهىعة اإلاغهبت (جىعٍاواؾُه)
الخجاوع(جىعيهاًاػي) بط وي٘ نىعة (اإلاخفغط) بلى ظاهب نىعة
(الخمام) في اوسجام هلي ،وبظلً زلم هىٖا مً الـ (هِبىحؿىقىظُيي)
وهى مفٗىٌ الهضمت الىاجج ًٖ مؼط نىعجحن مسخلفخحن ظظعٍا في
ههه .فما جيخجخه الهىعة اإلاغهبت (جىعٍاواؾُه) ؤهثر وكٗا مً الهىعة
ألاخاصًت والظي حؿمى (اًدكِبىحؿىظُخاجه).
وللكاٖغ كباصي ظلحزاصة هو هاًيىي ظمُل ًهىع الخغب ومسلفاتها،
ًلىٌ:
"خظاء مضمى
نىعة ؤعملت
اإلاتراؽ"(ظلحزاصة )6102،023
ٌكتهغ الكاٖغ والهاًىؿذ كباصي ظلحزاصة بهىعه الكٗغٍت الابضاُٖت
غحر اإلاخذجغة ،وغالبا ما ًلخلِ صكاثم ألاقُاء فُما خىله والؾُما مً
الُبُٗتٖ ،لى هدى ٌؿخدُل في هشحر مً ألاخُان ٖىهغا مً ٖىانغ
جلً البِئت الهغحرة التي ؤمامه ،لى وان هىان هملخان اؾخداٌ زالثهما،
وزاوي ازىحن يفضٖت ،فهى ًضزل اإلاؿدىلٗاث ،وَغىم في البداع
وَغضو ٖهفىعا بلى ظاهب ٖهفىعة وخُضة جئن لٗكها اإلادغوق.
ؤما خُىما ًهىع لىا اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي فال ًبسل بىلل ؤظمل ما في
الجماٌ وؤكبذ ما في اللبذ ،فهى خُىما ًهىع ؤهىاٌ الخغوب الًيس ى
ؤبضا ٖىػ ألاعامل وال خغمان الُخامى وال اهىؿاع اإلاؿخًٗفحن ،لظا هغاه
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ًلىم مً زالٌ جىلُف وصمج نىعة الكهُض اإلاخلُ٘ اقالئه (خظاء
مضمى) م٘ نىعة (ؤعملت) ونىعة (اإلاتراؽ) بىلل ما ججلبه الخغوب
لىا ،اؾخٗمل الهاًىؿذ جلىُت الخخالي ،بط لم ٌؿخٗمل ؤًت ظملت
فٗلُت ،بهما هلل لىا اإلاكهض مً زالٌ ؤقباه ظمل زالزت وَؿمى
الترهُب بحن الهىع بالـ (جىعٍاواؾُه) ؤي جغهُب نىعجحن ٖىض
الُاباهُحن ،ولىً الهاًىؿذ ؤبضٕ هىا ألهه ٖمض بلى جغهُب زالزت نىع
مً زالٌ الترجِب والخجاوع(جىعيهاٌؿاي) ،وجغن الغبِ بُجها بلى اللاعت
لِكترن في ٖملُت بىاء الىوٖ ،لى كضع الهضمت التي جدكيل لضًه مً
جىلُف الهىع والتي حؿمى بالـ (هِبىحؿىقىظُيي) ؤي فٗل الهضمت،
هما اؾخٗمل ؤؾلىب الـ(ًىبن )Yuen /وهى ؤؾلىب جدغٍغي ومفهىم
ظمالي ًسهو الخدؿحن الىُاس ي إليفاء ؾاخغٍت ٖلى الىاك٘ مً
زالٌ ؤلاًداء صون الخهغٍذ .اإلاكهض الىلي الظي زلله الهاًىؿذ؛
نىعها بؿُُت بدُض ؤن هشحرا مً اإلاداعبحن عؤوا مشلها ،ولىً ظلحزاصة
اؾخُإ ؤن ًىنل اإلاكهض الضعامي هظا مً زالٌ هو هاًيىي
الًخٗضي زمـ ولماث بلغت مستزلت وهي جلىُت حؿمى الـ(قِبىمي)،
وكض ٖمض الهاًىؿذ الى مغاٖاة جغجِب ألاخضار ،بط ظاء ؤوال بهىعة
الخظاء اإلاضمى الظي ٌكحر بلى اؾدكهاص ؤخض ما ،وغالبا ما جيىن اإلاغؤة
هي الطخُت الخلُلُت خُىما جضوع الخغب عخاها ،وكض وان الؾخٗماٌ
اإلاتراؽ جىاؾب ؤو فُما ٌؿمى باإلاٗاصٌ اإلاىيىعي ألن الكاٖغ هداٌ
ؤغلب الىاؽ ؤٖاكه اإلاخاعَـ في ول بلٗت وان ًىلي بلُه وظهه ،فلِؿذ
هىان خغب مً صون ؾىاجغ ومخاعَـ ،ختى بٗض ؤن جً٘ الخغب
ؤوػاعها فةنها جسلف اإلاخاعَـ وألاعامل والُخامى.
وهخب الكاٖغ الىغصي اإلاٗغوف عفُم نابغ:
"لهپڕ جاعیيی عهوییهوه
بههێى صهعیاچهههصا ماهگ
وهوى بهلهمێً پهڕییهوه(".ؾابحر )2 ،6102
اهلك٘ الٓالم فجإة
ٖبر اللمغ البدحرة
هؼوعق
هخب الكاٖغ ههىنا هاًيىٍت ووكغ مجها في الصخف واإلاجالث ،وله
ؤؾلىبه الخام في نُاغت ههىنه ،وألهه ٌِٗل في ؤوعبا فةن جإزغه
بالهاًيى ألاوعبي واضر في هخاباجه ،ولىىه ًداوٌ صاثما بيافت الىىهت
الىغصًت الى جلً الىهىم .حكغل اللمغ مياهت ّ
مخمحزة ٖىض قٗغاء
الىغص كضًما وخضًشا ،وهىان نىع قٗغٍت مىغعة ٖىض هشحر مً
الكٗغاء ،ولىً خحن هفدل ًٖ نىعة اللمغ في ههىم عفُم نابغ،
هخلظط بجماٌ مسخلف ظاء مً بؿاَت الهىعة ،فالهاًىؿذ ًسلم لىا
مً زالٌ هو ًخيىن مً ؾب٘ ولماث نىعجحن ،ؤولهما نىعة واهذ
جملاها الٗخمت –عبما نىعة اللجغ -ونىعجحن لللمغ نىعة (اللمغ في
الؿماء) ونىعة (اللمغ في البدحرة) الظي ّ
قبهه الهاًىؿذ بالؼوعق ألن
اوٗياؽ نىعجه في ماء البدحرة وخغهخه ٌكبه الؼوعق الظي ًمص ي في

اإلااء ،وٖلى ماًبضو ؤن الكاٖغ ازخاع البدحرة ولِـ البدغ ألن اوٗياؽ
نىعة اللمغ في البدحرة ؤوضر مً اوٗياؾه في البدغ لىثرة ؤمىاظه.
صخُذ ؤن اللمغ صاثما ًغجبِ باللُل والصاعي لظهغ اللُل خحن ًظهغ
اللمغ ،ولىً هىان مىاؾبت بحن طهغ خلىٌ اللُل واللمغ واوٗياؽ
نىعجه والؼواعق كبل ؤن ًُل٘ الفجغ ،ألن الًىء اإلاىبٗض مً اللمغ
ًدخاط بلى زلفُت قبه مٗخمت ،وهظلً الؼواعق حؿخعجل في ٖبىع
البدحر لدؿخىً بلى الؿىاخل كبل اهتهاء اللُل وبضاًت الُىم الجضًض،
فالجم٘ بحن الهىعجحن بهظه الترهُبت زلم مكهضا ظمُال ،هما له هو
قبُه بهظا الىو" :اللُل هاصت واإلاضًىت هاثمت /ػكاكا ػكاكاً /دبٗني
اللمغ"(ؾابحر )2 ،6102
وللكاٖغ هًاٌ خغب هو ابضاعيً ،لىٌ فُه:
"كبُل عؤؽ الؿىت
ؤزفي جأول الجضاع
بهىعة مىهالحزا"(خغب )01 ،6161
ًجظب الؿُغ ألاوٌ مً هظا الىو اإلاخللي بلى ظى الىو ،هىان
نىعجان في الىو ،ألاولى جأول الجضاع وٖملُت بزفاثه ،وألازغي نىعة
مىهالحزا وٖملُت ويٗها ٖلى ميان الخأول ،بي وي٘ نىعة ٖلى نىعة،
بمٗنى ٖضم ْهىع نىعة الخأول في الىاك٘ بٗض حٗلُم نىعة مىهالحزا،
ولىجها ْهغث في الىو هٓهىع اللىخت ،هظا الخىلُف مً الكاٖغ بحن
الهىعة الخلفُت والهىعة ألامامُت ،وخحن الخضكُم في بيُت الىو
هالخٔ ؤنها حكبه الخىعٍاواؾُه اإلاؼصوط ؤي ظم٘ كُبي الخىعٍاواؾُه،
ولى هخب الكاٖغ (كبُل عؤؽ الؿىت /ؤٖلم ٖلى الجضاع /نىعة
مىهالحزا) ليان اإلاكهض ؤخاصي الهىعة ،ألن اإلاخللي خُجها الٌؿخىكفه
قيل جأول الجضاع ،وهي نىعة باهخت ؤؾخٗملها الكاٖغ هسلفُت
للمكهض.
جلىٌ الكاٖغة الىغصًت آفان مدمض
"گۆمێيی مههگه
پغوقيی ماچ صهیكڵهكێنى؛
چاڵی گۆها"(مدمض )00 "6161
ُبغهت عاهضة،
ًسًها عطاط ُ
ّ
اللبالث
ّ
الغماػة.
حؿتهل الكاٖغة ههها بهىعة البرهت التي جيىن ؾُدها مؿخىٍت مً
صون هخىء ؤو جلٗغ ؤو خغهت ،وخُىما صمجذ هظه الهىعة م٘ نىعتها
ٖىض جدغٍىها بىؾاَت عطاط ؤُٖخىا فىغة زاهُت ًٖ هُفُت ّ
جيىن
ُ
الغماػجان ٖلى ظاهبي الىظه ،فالغماػة ق ّبهذ ببرهت ماء كبل الخدغًٍ
وبٗضه واإلاىاؾبت بُجهما الخغهت وهظلً الخلٗغ الظي ؾببخه الابدؿامت
التي ؤجذ مً اللبالث اإلاخخالُت ،فهىعة جدغًٍ البرهت بؿبب الغطاط
نىعة طهىُت ؤما نىعة الغماػة فهي واكُٗت ،والهىعة اإلاغهبت هىا
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نىعجان للبرهت هفؿها في خالخحن مسخلفخحن فًال ًٖ نىعة الىظه ؤو
الغماػة ٖلى وظه الخدضًض.
هخب الكاٖغ اإلاغغبي ؾامذ صعوَل:
ْ َ
اث ِْ ّل ًِضي،
بضغضغ ِ
جُ ُحر ْبهجت
ِ
ؾم ُ
ياث َ
َ
الىاصي(.صعوَل )07 ،6102
ًغؾم لىا قاٖغها مً نىعة بضيهُت ؤو بؿُُت (كفؼة الاؾمان) مكهضا
جىلُفُا ظمُال ٌؿخدم الخإمل والخٗمم في ظمالُخه ،لىالمـ "مضي
الخماهي بحن ٖىهغي الُبُٗت وؤلاوؿان خض جإزغ الُبُٗت طاتها
بالخفانُل البكغٍت ،فؿمىت الىاصي –ٖلى هدى مجاػي -جبخهج ٖىضما
حؿدكٗغ صغضغاث ْل الُض ،وجلً الهىعة غحر مإلىفت في ألاهماٍ
الخللُضًت(".التهامي  )20 ،6160وكض ؤقاع مً زالٌ الفانلت في نهاًت
الؿُغ ألاوٌ بالفهل بِذ الهىعجحن ،ليي ًمىذ اللاعت مؿاخت
للخإمل والخإوٍل كبل ؤن ٌٗغط ٖلى الخضر في الؿُغًٍ
الخالُحن(التهامي  .)20 ،6160لى جإملىا في الىو وعظٗىا بلى لخٓت
ّ
حكيله الجطر لىا ؤن الكاٖغ وان ًدغن ؤناب٘ ًضه-عبما لغمي فخاث
الخبز -الؾٗاص الؿمياث التي جلترب مً ؾُذ اإلااء ،وخُىما عؤي
الكاٖغ كفؼاث الؿمياث ،ظاء بهىعة طهىُت ٖلى اٖخباع ؤنها جلفؼ
قغفا وابتهاظا بدغهت ْل ًضه ،فجاء بىدُجت (بهجت) ملابل
فٗل(صغضغاث) لخدكيل ؤوؿىت ظمُلت حكبه صغضغخىا لُفل هغٍض بها
مالٖبخه زم ابتهاظهً ،ازغ هظا الىىٕ مً الترهُب الخىاغمي في اإلاخللي
فُخلظط بالىو ٖلى ؤهمل وظهً .ظهغها ٖالمت الفهل التي اؾخٗملها
ؾامذ صعوَل بُغوخاث اإلاسغط الؿِىماجي آًؼوكخاًً خىٌ اإلاىهخاط
والتي طهغتها بكغي البؿخاوي ( )21 ،6102في مٗغى خضًشه ًٖ
ؤلافاصة مً كُ٘ الهاًيى في مفهىم الللُت والهىعة الظهىُت بط ًاهض
ألاوٌ ؤن "ما حٗىُه الللُت الىاخضة لً ٌؿخمغ ٖىضما جغجبِ بللُت
ؤزغي مسخلفت اإلاًمىن ،وؤن الخهُلت الظهىُت ٖىض اإلاكاهض ؾخيىن
خهُلت الخهاصم الهىعي لللُخحن وبُبُٗت الخاٌ فةن الللُت
الشالشت ؾُسللها ٖلل اإلاكاهض وٍهى٘ خضوصها في الؼمان واإلايان ٖلى
وفم ما هى مُغوح في الللُخحن اإلاٗغويخحن وبهظا ًيىن كض زلم
مٗنى ال جدىٍه الهىعة بهفت مىيىُٖت بل ًيخج مً اعجباَها
وٖالكتها م٘ الهىعة ألازغي"(ؾلُمان  )021 ،وجاهض البؿخاوي ٖلى ؤن
ول مً مبضٕ الهاًيى وهاكضه ًدخاظان بلى وعي مضعن لفً اإلاىهخاط؛
بغُت حٗلم َغاثم ونل ما اهلُ٘ في الىو الهاًيىي الظي ٌٗخمض ٖلى
بيُت زخاثُت اإلاكهض/جىعٍاواؾُه(.البؿخاوي )21 ،6102
َ
وللكاٖغ (ؾامان هغصي) هو هاًيى ًخًمً مكهض اإلااءً ،لىٌ:
"صههگی ثاو-
باػههی ؾیىگی صهعیا،
بهعصێً هىكم صهبێذ"(گهعصی )21 ،6161
نىث اإلااء

صواثغ نضع البدغ،
ٌ
حجغ ٌغغق!
بؿخٗمل الكاٖغ في الؿُغ ألاوٌ خاؾت الؿم٘ لغؾم نىعة نىث
اإلااء ،زم ًيخلل بلى نىعة ؤزغي وهي ّ
جيىن جمىظاث ٖلى قيل صواثغ
ٖلى ؾُذ ماء البدغ ،ول طلً بؿبب ؾلىٍ حجغ ،والكاٖغ هىا
اؾخٗمل ألاوؿىت مً زالٌ فٗل (ٌغغق) بمكاعهت خاؾت البهغ في
ّ
الهىعجحن ألازحرجحن ،لُدكيل مكهض مً زالر نىع مغهبت اهضمجذ
ظمُٗها في اإلاكهض الىلي ،هىا ًجٗل الكاٖغ اللاعت ؤن ًخإمل في
اإلاكهض ببؿاَخه ،ولىىه ًبلى ًخإمل في ؤقُاء ؤزغي جترن لضًه
حؿائالث خىٌ الظي عمى الدجغ وهظلً مىاؾبت (الضواثغ) م٘
(الهضع) وهظلً (الغغق) .وٍلىٌ ٖبضالغخُم خامض هللا في هو له:
"وكغة ظىٍت-
باهخمام هبحر
ًخاب٘ الفالح جللباث اإلاظٌٗت"(خامض هللا )63 ،6103
مً اإلاٗغوف ؤن مخابٗت اليكغة الجىٍت في الخلفاػ جدكاعن في جللحها
خاؾخا الؿم٘ والبهغ ،ولىً الكاٖغ اؾخُإ ؤن ًهغف اهخمامىا –
خالىا خاٌ الفالح ًٖ -الؿم٘ لىهلت لُىظهىا بلى مخابٗت الفالح
لخغواث ملضمت اليكغة التي فخيذ الفالح وهي جلغؤ اليكغة الجىٍت م٘
اإلاُالن والاؾخضاعة بحن الىٓغ الى الكاقت وبحن مسُِ الخالت الجىٍت
وعائها .وكض بغٕ الكاٖغ مً زالٌ اؾخٗماٌ ولمت (جللباث) ؤن ًباغذ
اللاعت وٍضهكه في الهىعة الشاهُت والتي جل٘ في الؿُغ ألازحر في
مكهض جىلُفي عاج٘ ،مخيىن مً ججاوع الهىع والظي زلم بضوعه هىٖا
مً الكغاعة الىاججت ًٖ اإلافاعكت خاٌ بصعان اللاعت لهظا الخجاوع .جلً
الكغاعة هي ما ججٗل الىو ٖاللا بالظهً ٖهُا ٖلى اليؿُان ،وجيىن
مهمت الهاًىؿذ بخضار جلً الكغاعة ،فهي التي جدلم ؤٖلى صعظاث
الخىجغ ،وبها ًهبذ الىو غاًت في ؤلامخإ والضهكت والجماٌWelch (.
.)2003
هاصعا ما ًهف قاٖغ الهاًيى قٗىعه الخام ،لىً الخجاوع بحن
مكهضي ههه ًىلل لىا ؤخاؾِؿه ،فهى ال ًلىٌ ول ش يء؛ لظا جدخاط
ؾُىعه الشالزت اإلاىظؼة بلى كغاءاث مخٗضصة وحٗمم في الهىع الخؿُت
وي جىبشم ألافياع وجخفجغ اإلاٗاوي ٖلى هدى ؤهثر ٖملا وزغاء .ؤخُاها ًيىن
اهدكاف اللاعت للمٗاوي الٗمُلت وجغابِ مكهضًاث الىو لخٓت
كغاءجه فىعٍا وٖمُلا ،وؤخُاها ؤزغي ٌؿخغغق طلً بًٗا مً الىكذ؛
وهظا ًخىكف ٖلى مضي كضعة اللاعت ٖلى اؾخيباٍ ما بحن الؿُىع
وبغاٖخه في اللبٌ ٖلى ما ٌؿمى بلخٓت الهاًيى.
ؤما الكاٖغ الىغصي ؾغهىً زامىف فلض هخب:
"ًىم مكمـ
جمُغ بغؼاعة،
لىخت مٗللت"(اللِس ي )023 ،6160
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جىمً مكهضًت هظا الخو في الخًاص الظي زلله الكاٖغ بحن (ًىم
مكمـ) و(جمُغ بغؼاعة) لُخفاظإ اإلاخللي بإن نىعة هُىٌ اإلاُغ بهما
هي لىخت مٗللت ٖلى ظضاع الغغفت ،هظه هي الضهكت الخلُلُت التي
ّ
جخإحى مً جىلُف نىعجحن لألخىاٌ الجىٍت ،الهىعة البُٗضة هي ٖضم
وظىص اإلاُغ وختى الغُىم ،ولىً الكاٖغ ؤعاص ؤن ًىلل لىا الاهُبإ
ّ
الظي زلفخه لضًه لىخت الجضاع اإلاٗللت ،عبما وان اقدُاكه للمُغ وهى
في ظى خاع ،ولٗل هظه اقاعة بلى مىؾم غحر الكخاء ،ووان ألاظضع ؤن
ٌؿخٗمل الكاٖغ ٖالمت كُ٘ ( )-الظي ٌؿمى بالـ(هحرًجي) في نهاًت
الؿُغ ألاوٌ لالؾخضالٌ ٖلى فهل الهىعجحن ،وهى قغٍ مً قغوٍ
هخابت الهاًيى الظي ًخًمً نىعجحن ؤو ؤهثر .وي٘ الهاًىؿذ هىا
نىعجحن مخىافغجحن جماما ظىبا بلى ظىب بلهض بخضار هىٕ مً
اإلافاعكت التي جخىلض مً فجىة الخىجغ الكٗغي ،وَغخهما في ؾُاق
مخىاغم ،هىا ًإحي صوع اللاعت في ملء فجىاث الىو ،اإلاخإحى مً ججاوع
اإلاكهضًً اإلاخىافغًٍ بغُت جىاغمهما ،وبخضار هىٕ مً الضهكت(.التهامي
)62 ،6160
ومً اإلاكاهض الُبُُٗت ما عؾمه الكاٖغ ؾخاع ظمُل الجىابيً ،لىٌ:
"ؤغهان ٖاعٍت
وخضه الهفحر
ًىؿغ نمذ اإلايان"(اللِس ي )70 ،6160
اإلاكهض هىا ًخإلف مً خالخحن ،بخضاهما ٌؿُُغ ٖلُه نمذ ،وألازغي
نفحر الٗهافحر ،نىعة ألاغهان الٗاعٍت هي الهىعة ألاولى ،وهي جضٌ
ٖلى ولمت فهلُت (هُغى )kigo-غحر مباقغة صاللت ٖلى مىؾم الخغٍف
ألن حؿاكِ ألاوعاق وٖغي ألاشجاع الًيىن بال زغٍفا ،وهي نىعة
بهغٍت ،ؤما الهىعة الشاهُت هي الهىعة ألاولى هفؿها م٘ بيافت مجيئ
ٖهافحر اؾخضٌ ٖلُه الكاٖغ مً زالٌ الهفحر الظي هؿغ نمذ
اإلاكهض.
ؤما الكاٖغة هاصًت هغٍم فخلىٌ:
"قڵپهی ماچی جهڕه
له ثامێزی صهعیا عۆژ صهواجهوه
با"(ههعیم ) ،6161
صوي كبالث ّ
هضًت
ُجهبذ في ؤخًان البدغ
الغٍذ
عؾمذ لىا جالَم ؤمىاط البدغ م٘ بًٗها ،مً زالٌ نىعجحن
زُالُخحن ،بخضاهما ؾمُٗت جخمشل في (صوي اللبالث الىضًت/اإلاض
والجؼع) ،ؤما الهىعة الشاهُت فهي ؾمُٗت/بهغٍت وفحها حكبُه هبىب
الغٍذ ٖلى البدغ بهباخُت الٗغؾان ،وهي جىاؾب اللبالث الىضًت
جماما في جلً اللُلت الخمغاء ،جمسٌ هظا اإلاكهض لضي الكاٖغة ًٖ
نىعة بؿُُت ظضا وهي نىعة البدغ م٘ الغٍذ اللىٍت التي حؿبب
جالَم الامىاط ،لىهلت ًفىغ اإلاخللي في اللبالث الخلُلُت وهى ًلغؤ

الؿُغ ألاوٌ ،ؤما بٗض اجمام الىوً ،دكيل لضًه كغاءة مغاًغة مً
زالٌ اًجاص الغوابِ الضاللُت بحن ٖباعاث وظمل الىو ،وعبما ًظهب
مخلم ما بلى ؤبٗض مً طلً في اهخماٌ اإلاكهض ،فللغٍذ نىث ٌكبه
ٍ
نغار اإلاغؤة في لُلتها وٍمىىه عبُه م٘ اللبالث والاخخًان والخ.
وللكاٖغ ٖباؽ مدمض ٖماعة مكهض جىلُفي ظمُلً ،لىٌ:
"ؤظلـ
ّ
الٓل
في
والًىء ًغافم عخلتي"(اللِس ي )63 ،6160
اؾتهل الكاٖغ ههه بجملت (ؤظلـ) التي الجخٗضي ولمت واخضة ،هي
لىخضها ظملت ،ولىً قبه الجملت (في الٓل) ؤفاص اإلاخللي في الضزىٌ
بلى ٖالم الىو ببؿاَت وؾالؾت ،ؤما الؿُغ الشالض فِكىبه ش يء مً
الغمىى ،هُف ًغافم الًىء عخلخه؟ هل اإلالهىص الكمـ ؤم خغهت
الٓل الظي ًتراظ٘ قِئا فكِئا ؤمام الًىء وهى ظالـ ًىٓغ الُه ،ام
خُىما ؤزظ اإلاؿافغ اؾتراخت كهحرة بجلىؾه في الٓل؛ لم ًخىكف
الًىء في الخلضم لُيىن مغافلا لغخلخه؟ ما هالخٓه ؤن اإلاكهض ًخإلف
مً نىعجحن بخضاهما واكُٗت ،ؤما ألازغي فهي نىعة طهىُت ؾاٖضث
ٖلى بهماٌ اإلاكهض بٗض جىلُف الهىعجحن.
الخاجمت والىتائج:
بن همِ كهُضة الهاًيى في ألاصبحن الٗغبي والىغصي هى ؤؾلىب خضاسي
لجإ بلُه الهاًىؿذ بغُت الخىى في ججغٍب قيل قٗغي ٌٗخمض ٖلى
الخىشُف مً الىىاحي الفىُت والاؾلىبُت إلمخإ اللاعت .فبٗض ؤن اهدكغ
الهاًيى في اللغخحن وباث مٗغوفا بىنفه قىال قٗغٍا وافضا ،البض
للىلاص الٗغب والىغص الخىى في هلضه ألن طلً ٌؿاٖض في جمُحز ظُضه
ًٖ عصًئه مً زالٌ غغبلخه بإصواث هلضًت خضًشت جىاؾب جُىع ألاصب
والىلض ألاصبي في ٖهغها وٍىمىا .وفُما ًسو الاؾبلُت فةن الٗغب
ؾبلذ الىغص في جللي الهاًيى مً هاخُت الابضإ والىلض وختى اليكغ،
بل ؤفاص ظهىص مترظمي وهلاص الٗغب خغهت الهاًيى الىغصًت هشحرا،
فًال ًٖ بقغاههم في هشحر مً بنضاعاتهم واهُىلىظُاتهم التي وكغث
بالٗغبُت .ؤما بسهىم بيُت الهىعة اإلاغهبت ؤو ما حؿمى بيُت
جىعٍاواؾُه فةن قٗغاء الٗغب والىغص ٌكتروىن في اؾخٗماٌ هظه
البيُت ٖ-لى خض ؾىاء-في ههىنهم الهاًيىٍت ،م٘ ؤن اللغخحن جسخلفان
في زهاثههما ،وٖلى الغغم مً ازخالف مغظُٗاث الهاًيى الٗغبي ًٖ
مغظُٗاث الهاًيى الىغصي ،فةن الىهىم التي صزلذ يمً الضعاؾت
واهذ مدكابه مً خُض اٖخماصها الترهُب الهىعي ؤو بيُت
جىعٍاواؾُه في اللغخحن .ومً الجضًغ ان هظهغ ؤهه وان هىان َمً ؤبضٕ
مً قٗغاء الٗغب والىغص فی مجاٌ الهایيى ،فاؾخٗملىا بيُاث زالسي
اإلاكهض بِىما ٖغفذ الخىعٍاواؾُه ٖىض الُاباهُحن ببيُتها الشىاثُت
خؿب .مً زالٌ جهفذ ههىم قٗغاء الٗغب والىغص ،جبحن ؤن
ؤغلب قٗغاء اللغخحن كض ؤهملىا بيُت جىعٍاواؾُه /زىاثُت اإلاكهض وفي
اإلالابل ؤهثروا مً اؾخٗماٌ بنى ؤخاصًت الهىع اإلاخمشل بـ اًدكِبىحؿى
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ظُخاجت ( ،)itchibutsu jitataوطلً لؿهىلت بىاثه .ومً هاخُت الترظمت
فةن خغهت الترظمت في مجاٌ الهاًيى بحن اللغت الٗغبُت واللغاث ألازغي
جفىق مشُلتها الىغصًت هشحرا ،وَٗىص طلً الى ؤؾبلُت الٗغب مىظ الٗهغ
الٗباس ي ،فًال ًٖ اهدكاع الٗغب في بلإ ألاعى واإلاشاكفت بُجهم وبحن
ألامم ألازغي .ؤما مىيىٖاث الهاًيى فةن نىع ههىم الهاًيى كض
حٗضصث ٖىض الجاهبحن ،واخخلذ الُبُٗت وصكاثلها اإلاغجبت ألاولى ،ووان
لهىعة الخغب والخب والىخضة واإلاكاٖغ الاوؿاهُت ألازغي خًىع
ٖىض ؤهثرهم .وم٘ ؤن الخىخي مؿخدب في هخابت الهاًيى ،بال ؤن مً
الكٗغاء في اللغخحن َمً اؾخٗمله مً صون ؤن ًسل ببيُت الىو.
املصادر واملراحع:
أـ القرآن الكريم
ب ـ الكتب
ّ
ؤبى ًب ،هماٌ .0322 .الغئي اإلالىٗت هدى مىهج بيُىي في صعاؾت
الكٗغ الجاهلي -البيُت والغئٍا . -اللاهغة :الهُئت اإلاهغٍت الٗامت
للىخاب .ص.ٍ.
ثهخمهص ،مليۆ .6102 .هایيى له ژاپۆههوه بۆ وىعصؾخان ،ؾلێماوی:
چایساههی واعۆ ،چ.0
البؿخاوي ،بكغي .6102 .الهاًيى الٗغبي وكًُت الدكىُل ،كغاءاث
هلضًت ،صاع هخاباث لليكغ ؤلالىترووي ،صاع هخاباث لليكغ الىترووي.
بلٗلى ،ؤمىت .6107 .زُاب ألاوؿاق الكٗغ الٗغبي في مُل٘ ألالفُت
الشالشت ،بحروث :الاهدكاع الٗغبي.0ٍ ،
الجؼٍغي ،ظماٌ .6102 .ملضمت هلضًت في كهُضة الهاًيى ،صاع هخاباث
ظضًضة.0ٍ ،
الجمىس يٖ ،بضاللاصع 6102.مسخاعاث مً قٗغ الهاًيى الُاباوي ،صاع
هخاباث ظضًضة.0ٍ ،
خاجي ،هضي .6101 .بحن يفخحن .اللاهغة :صاع الٗحن لليكغ.0ٍ .
الضوعي ،خمضي خمُض .6102 .قٗغ الهاًيى الُاباوي وبمياهُاجه في
اللغاث ألازغي ،بغضاص :صاع الابضإ.0ٍ ،
الغظبي مدمىص 6102 .وظهت هٓغ :كهُضة الهاًيى الٗغبُت هلض ؤصبي،
صاع هخاباث ظضًضة لليكغ ؤلالىترووي.0ٍ ،
الغظبي ،مدمىص .6102 .وظهت هٓغ في كهُضة الهاًيى الٗغبُت ،صاع
هخاباث ظضًضة.0ٍ ،
الهغحر،مدمض خؿحن .0320 .الهىعة الفىُت في اإلاشل اللغآوي ،بغضاص:
صاع الغقُض ميكىعاث وػاعة الشلافت وؤلاٖالم.
الهلبهي ،خؿً .6102 .نىث اإلااء ،مسخاعاث قٗغٍت ألبغػ قٗغاء
الهاًيى الُاباوي ،مجلت الفُهل-الغٍاى.0ٍ ،
ٖهفىع ،ظابغ .0336 .الهىعة الفىُت في الترار الىلضي والبالغي
ٖىض الٗغب ،الضاع البًُاء :اإلاغهؼ الشلافي الٗغبي.2ٍ .
ًُٖمت ،مدمض 6102 .هخاب الهاًيى الُاباوي ،صاع الخيىًٍ-صمكم،
ٍ.0

اللِس يٖ ،لي مدمض .6160 .هىظا جلىم الهاًىؿذ ،بغضاص :صاع بًلُا
لليكغ والخىػَ٘.
الىفغي ،مدمض بً ٖبض الجباع بً الخؿً .0322 .اإلاىاكف
واإلاساَباث .اللاهغة :مىخبت اإلاخىبي .ص. ٍ.
ًىحؿىٍا ،عٍى.ص.ث .جاعٍش الهاًيى الُاباوي ،جغظمت :ؾُٗض بىهغام،
الغٍاى :اإلاجلت الٗغبي ،ص.ٍ .
ج ـ املجالث والصحف:
ؤؾٗض ،ؤؾامت .ص.ث .بيُت الهاًيى ،مجلت هبٌ الهاًيى ،الٗضص ألاوٌ.
البؿخاوي ،بكغي البؿخاوي .6102الهاًيى الٗغبي بحن البيُت والغئي،
مجلت عؾاثل الكٗغ ،ملف الهاًيى الٗغبي ،الٗضص ،2 :جمىػ.
بالوي ،عؾىٌ ومدِؿني ،جىفُم عيابىع .6102 .قٗغٍت الهاًيى
وزهاثهه الفىُت في ألاصب الخضًض .مجلت الضعاؾاث الشلافُت
واللغىٍت والفىُت ،اإلاغهؼ الضًملغاَي الٗغبي ،ؤغؿُـ-آب.
بىلخمام ،آماٌ .6103 .كهُضة الهاًيى الجؼاثغٍت بحن الخجغٍب
والخللي ،مجلت ولُت اللغت والاصب الٗغبي والفىىن ،ظامٗت باجىت،0
الجؼاثغ ،الٗضص.03 :
التهامي ،خؿً .6160 .بيُت الهاًيى ..الخىعٍاواػة ،مجلت محرًذ
الشلافُت ،الٗضص( 22 :ؾبخمبر).
عفُلي ،خؿً .6103 .الهاًيى الٗغبي ،صخُفت الخىاع اإلاخمضن ،الٗضص:
 67 ،2022قباٍ.
ؾابحر ،ڕهفیم .6102 .بهاڵم له ههمىویان ظىاهتر ،هایيى وهایيىی
ثاػاص ،عۆژهامهی چاوصێغ ()722
ؾلُمان ،ؤخمض ٖبض .6102 .كغاءة ؤولُت في هٓغٍت اإلاسغط آًؼوكخاًً
وفلؿفخه في اإلاىهخاط الظهني ،اإلاجلت ألاعصهُت للفىىن ،اإلاجلض،2:
الٗضص.0:
الكافعي ،قغٍف .6101 .ججلُاث الهاًيى في الكٗغٍت الٗغبُت ،اإلاجلت
الٗغبُت 62 ،آًاع.
الهغحر ،ؤخمض 6161 .بالغت اإلافاعكت الضعامُت في اًبجغاماث ٖؼالضًً
اإلاىانغة ،مجلت الفُهل ،الٗضصان .261-203
الفداًم ،مدمض .6106 .اعجداٌ كهُضة الهاًيى ،اللضؽ الٗغبي،
الٗضص 00 ،1132 :هِؿان.
فُاى ،خؿً خمُض  ،6111الهىعة اإلافغصة واإلاغهبت في ؾىعة
الىاكٗت ،مجلت مغهؼ صعاؾاث اليىفت الٗضص الؿاصؽ.
مغس ي ،ؤمحن .6102 .زىعة الكٗغ مً بَاللت الفجغ ختى كهُضة الىثر،
مجلت اجداص هخاب مهغ.
الىهاعي ،جىفُم .6101 .جاعٍش ْهىع واهدكاع الهاًيى في بًغان ،مجلت
اإلاضاص ،الٗضص ، 02 :ؤغؿُـ.
هاًل ،مدمض الُالب . .كهُضة الىمًت ٖىض ظُل الدؿُٗيُاث في
ؾىعٍا .ألاعصن :مجلت ٖمان .الٗضص ،020 :واهىن الشاوي
د ـ الصحف واملىاقع ألالكتروهيت:
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Abstract:
The research is entitled: (The Structure of the (Toriawase) in
the Arabic and Kurdish Haiku-Comparative Critical Study),
which means studying the structure of the haiku poem in the
two languages, in particular the texts that contain more than one
image that creates, through its juxtaposition and synthesis, an
impression on the recipient, to be a first academic study of its
kind concerning the haiku - especially in Iraq-. The study relied
on poetic models of Arab and Kurdish poets who were famous
for writing haiku. Its contents were analyzed, as well as its
techniques that deals with this structure of haiku alone.

:پىخته
- جىێژیىهوههه هاوهیكاوی (بيیاصی وێىهی لێىضعاو له هایيىی ٖهعهبی ووىعصیضا
 به واجای صیغاؾههغصوی بيیاصی،جىێژیىهوهیهوی بهعاوعصواعیی)ی ههڵگغجىوه
 بهجایبهث ثهو صهكاههی ػیاجغ له ویىهیهن،قیٗغی هایيى له ههعصوو ػماهضا
لهزۆ صهگغن ولهڕێگهی هاوقىێنى وپێىهێىاههوه قهكڵێً الی وهعگغ
 ثهم لێيۆڵیىهوهیه وهن یهههمحن لێيۆڵیىهوهی ثهواصیمى،بهظێضههێڵێ
 جىێژیىهوههه-ههژماع صههغیذ ؾهباعهث به هایيى –بهجایبهث له ٖحراكضا
همىوههی قیٗغیی لهو قاٖحره ٖهعهب ووىعصاههی وهعگغجىوه هه هاوباهگیان
 ؾهعباعی هاوهڕۆوی صهكهوان ثهو جههىیياههف،به هىوؾینى هایيى صهعهغصووه
.وهعگحراون هه لهم بيیاصه جایبهجهی هایيىصا بهواعبغاون
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