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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  سيد وليد صاعد

١۴/٠١/١١  
 
 

  ھايکو
 آن امروزی مفاھيم و

  
ھايکو عاری از . ارد اين را ھمه می دانند که ھايکو کوتاه ترين شکل شعری بوده و در آن وزن و قافيه وجود ند

نخستين ھايکو ھا . ھرگونه آرايه و  آ رايش کالمی بوده و شاعران جاپان آنرا به ادبيات جھانی معرفی نموده اند  

 ، با فلسفۀ ذن آميخته شد  ء ھجا١٧ سروده شده  و بعد ھا ھايکو ھا با ء ھجا٣١ دو ھزار سال قبل با )تانکا(

   . گستردگی و عمق  بيشتر يافت 

البته در ادبيات جھانی اگر نظر اندازيم ، به ديگر فرم ھای کوتاه شعری نيز برميخوريم  به خصوص در زبان  

فارسی دری ، فرم ھای کوتاه شعری مانند دو بيتی يا رباعی يا تک بيتی و يا لندی در زبان پشتو  وجود دارد ولی 

  .ھايکو شايد از کوتاه ترين شکل شعر باشد 

 قابل توجه است ھمانا جھانی بودن و ھمه گيری اين شکل شعريست که ادبيات جھانی را  از ھمهآما آنچه بيشتر 

گرفته و در خارج از کشور جاپان توجه شاعران و قشر کتاب خوان ، از پير و جوان را به خود جلب نموده   افر

ال ارائه نمود از آن ؤای اين سدليل اين ھمگانی شدن و جھانی بودن ھايکو چيست ؟ داليل زيادی ميتوان بر. است 

جمله سھولت و آسانی ترجمۀ ھايکوست چه ھايکو به زبان ساده بيان  شده و به آسانی قابل ترجمه می باشد و ھم 

ليست که توجه ھمگان را به سوی  خود يطبيعت و زندگی و نگرش آن در ھايکو چنان که ھست  يکی ديگر از دال

  .   جلب نموده است 

ن مھم ھايکو در جاپان  ماتسوئو باشو بود  که به ھايکو که قبل از آن يک نوع بازی با کلمات  و پر از يکی از بانيا

ديگر ھايکو سرايان معروف جاپان بعد از باشو ، بوسون ، . رمز و کنايه بود ،  ارزش و اھميت امروزيش را داد 

ديدن : يانگر چھار طرز نگاه متفاوت به جھانند در بررسی ھايکو اين چھار ھايکو سرا نما«ايسا و شيکی بودند  که 
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باشو روحانی ست ، بوسون ھنرمند است ، ايسا انسان گراست و شيکی واقع . با روح ، با چشم ، با دل و با سر 

  .»گرا

  برکه کھن

  جھيدن قورباغه ئی

  صدای آب

  ) باشو(           

ثير ا بود که با و جود تفاوتھائی با باشو  ، تحت تدومين ھايکو سرای بزرگ  قسمی که در باال ذکر رفت ، بوسون

  :استادش قرار داشت و ھم از نقاشان چينی الھام گرفته بود

  گلھای سفيد

  اف ديوارکاز ش

  بھار می آيد

  )بوسون(              

  در ھايکو ھای سنتی بيشتر از فصل و سال و طبيعت و غيره سخن رفته ، ولی در ھايکو ھای مدرن و به ويژه

 :ی با مفاھيم سياسی و اجتماعی و عشقی می سرايندئھايکو سرايان امروز بيشتر ھايکو ھا

  

  آقای داکتر

  نيم قلبم اينجاست

  وين استانيم ديگرش در 

  نش ميکننداھر روز تير بار

  ) احمد شاملو(                       

ولی  آنچه بيشتر در ھايکو قابل توجه است  ھايکو سرايان مدرن ملزم به مراعات قواعد ھايکو ھای سنتی نيستند 

ھمانا سادگی و کوتاه بودن آن می باشد و از سوی ديگر در ھايکو ھا مانند داستان و يا اشعار بلند ، آغاز و پايانی 

  .رود  وجود ندارد يا بھتر بگويم در ھايکو ھای مدرن شاعر پيام خاصی ندارد و در پی نتيجه گيری نمی

  گرد يک درياچه

  سپيده دم را انتظار ميکشند

  ھم شکار چی و ھم مرغابی

  )تسودا کييوکو(                     

باشو به اين باور بود که نمی توان ادعای نوشتن ھايکو را نمود،  به اين معنی که نمی توان قلم و کاغذ گرفت و 

. سان کودکی ديد و انديشيده دگی بدر وقت سرودن و يا نوشتن ھايکو بايد با سا. پشت ميز نشست و ھايکو سرود 

 يکی از چھره ھای برجستۀ ايماژيسم در شعر  امريکا  اشعاری نوشت کوتاه و به سبک جديد که اين "امی الول"

  : قصد نوشتن ھايکو را نداشت "امی الول"اشعار ھمه در حقيقت ھايکو ھائی ھستند ژرف و عميق ، که شايد 

  ديشب باران باريد

  دمحاال در سپيده 

  ن می خواننديزاغچه ھا غمگ
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                        )الول امی                     (

به ھمان اندازه که ھايکوی . خود مشغول نموده است ه  ادبيات جھانی شده و ھمه زبان ھا را بءھايکو ، امروز جز

ود ، ھايکو سرايان امروز به ويژه در نده بک و با مفاھيم و رمز و رموز طبيعت و زندگی آ"ذن"سنتی جاپان با فلسفۀ 

. افغانستان به سرودن ھايکو ھای بيشتر با مفاھيم سياسی و اجتماعی و يا عشقی و روانی ھمت گماشته اند 

سرايندگانی که در معرفی اين شکل شعری در افغانستان گامھای بلندی برداشته اند ميتوان از محمود جعفری ، 

  . يز ، آذريون ، حسينی برنا کريمی و غيره نام برد ئاياسين نگاه ، وحيد بکتاش ، پ

  ينئکودک از درخت آمد پا

  خاطرۀ پير مرد

  رفت باال

  )امان پويامک(           

  ھايکو ھايم

  کوچک اند

  دستش را بگير

  )عبدالھادی ايوبی(       

  

ست دشوار چه گنجانيدن معانی گفتن ھايکو با وجود ايجاز و کوتاھی آن و با وجوديکه وزن و قافيه  ندارد ، کاري

ھايکو دارای خاصيت شبح « بزرگ در کلمات کم و در يک دايرۀ محدود کاريست دشوار  و يا به گفتۀ روالن بارت 

وار است و آن اينکه ھر کس ھمواره تصور ميکند به سادگی اشعاری ھمانند آن بسرايد ولی ممکن است ھرگز      

  .» نتواند 

  .اه  را بدون اينکه ادعای ھايکو نويسی را داشته باشم   ،  تقديم خوانندگان عزيز می نمايم در پايان چند شعر کوت

  دست گدائی انداخته رھگذر پولی ب

  پول افتاد به زمين

  راهه جنگ يک ساعته افتاد ب

*              

  نامه را چو گشودم

  دستم لرزيد ، قلبم تپيد

  عکسی از کابل بود

         *    

   گريستيک طفل  می

  ز ديوار آنسو

  بوی نان می آمد

       *    

  يکی پول ھنگفت اندوخت

  يکی شھرت کذائی کسب کرد
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  خواب آرام را ز دست دادند

    *     

  ھر وقت به آن منظره می نگرم

  دلم پاره می شود

  ای کابل عزيز يادت بخير

*         

  برو کابل 

  بگو ما زنده ايم

  روزگار مرده

*        

  د سطرشب نوشتم چن

  صبح که خواندم

  قصۀ کابل بود

*       

  ھر چه سنگ است 

  به آبش فگنيد

  تا ديگر  نشکند کسی دل کس 

*        

  اندرين غربت سرا

  روز را شب ميکنم

  ليک نفس در شھر کابل ميکشم

*        

  صبح که بيدار شدم

  ھمه مستی دوشينۀ من خوابی بود

  دور زکابل بودم

*        

  در انتظار گاه عمر

  ا و مرگ ھردو م

  نا فھميده انتظار می کشيم

*          

  چون تنور گرم نمودند

  طفل از بوی خمير

  شاداب شد

*       
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  وقت لرزيدن پا

  ملتفت شد

  به شکرانۀ آن

*      

  آب قطره قطره

  می افتد به زمين

   چه زود می گذرد عمر ماهوا

*      

  قاب چو شکست

  به پرواز آمد

  عکس

  

  سيد وليد صاعد

  ٢٠١١ جنوری ١٠پاريس 

  ) پايان                        (     

 

  

      

  

  

  

  

  

 

  


