
__________________________ 
                         71/30/7031:    رشیپذ خیتار    03/30/7031:  افتیدر خیتار

 seddighi@ferdowsi.um.ac.ir .1                                                                      :پست الکترونیکی

 02/1/111، شماره پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شماره سال یازدهم ،نی سابق(مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسا 

 

    ايران( ، مشهد،زبان و ادبیات عربي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار ) 1بهار صديقي
 

 852-872 صص:
 

 ادونیسهای در چکامه« ذهن سیّال جريان» هاینشانهبازيابي 

 چکیده

 از« زیارت»رمان توسط مارسل پروسر، « در جساتجو  زمان از دسار رهته» رمانانتشاار 

توسط  «اولیس»ویژه رمان و به «چهرة مرد هنرمند در جوانی»بانو دوروتی ریچاردساون، داستان 

جریان » ها  جدّ نخساااتیم نمونه پیدایشبه مثابة  1319-1300ها  در ساااالجیمز جویس 

ها  بنیادیم جریان سیّال ههم در ادبیات عربی، برخی شااخ  .رودبه شامار می« سایّال ههم

 ،ناسایابم« حی بم یقظان»مانند  از متون کلاسای  نگارنده زعمبه که ا  دور اساردارا  دیرینه

کاه باه بیان طه ندا متر ر از -ابوالعلاا  معر « رساااالاة النفران»ابم طفیال،  «یقظاان بم حی»

ده آغاز ش اندلسی ابم شُهید« توابع و زوابع»در  چنیمهمهارسی پدید آمده اسر و  ارداویراهنامه

در تمّوز و  مکتب ساارایندنانها  چکامه جبران خلیل جبران، ها  داسااتانیمتمو تا امروز در 

نیاد بر بایم جسااتار  ادامه یاهته اساار. ة اوکلیّ قصااایددر ویژه بهو  ادونیسشااعرها  داسااتانی 

 شمها  روشاناساایی و کشا  نشاانه پی و در شاناختیرواننقد توصای  و تللیل  مبتنی بر 

« صیدة کلیهق»تریم نونة شعر  معاصر عربی یعنی تریم و پیچیدهدر پیشرهته سیّال ههم جریان

 بنیادیم ها ویژنیحکایر از آن دارد که  پژوهشها  حاصاال از ایم یاهته باشااد.می ادونیس

و  پیچیدنی ،ها  ههمداده درونی، حدیث نفس، هوران نوییت مانند  جریاان سااایّاال ههم

 ادونیس «ید کلیّةاقص»و.... در  ،هاآیی زمانباهمزبانی،  ها نوساازه ابهام، تا سارحدّ نمادپرداز 

مچنیم ؛ هقابل بازیابی اسر به روشنی    ساورراالسامبولی متون عرهانی  نمونة نابدر جایگاه 

در  دربارة زمان و خاطرات و ویرجینیا وول  مارساال پروساار ،باورها  جیمز جویسردّپا  

 .  شوددیده میبه وضوح  قصیدة کلیه پرداز، نظریهادونیسنفتارها  

 .ادونیسقصیدة کلیّه، زمان، رؤیا، روایر،  جریان سیّال ههم،: هاواژهکلید
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 مقدمه .1

تریم مباحث در تریم و در عیم حال پیچیدهجریان ساایال ههم از جمله جدیدتریم، جباب

با  یوندشپ از  متر ّرآن در درجه نخسر،  پیچیدنی کهرود ادبیات اوایل قرن بیستم به شمار می

ویی با خودنویی و وان در نرو پیوندش ساا سنویی درونی و نفتار و اندیشااه مسااتقیم و ت 

ها را ها  شاخصایرنویسانده در جریان سایال ههم، اهکار و اندیشاه .(9: 1932حرّ ،) اسار

کند؛ بنیاد ایم شااایوه بر که در ههم آنان جریان دارد، بدون هیج توضااایلی بیان می نونههمان

ها و ها، عمل، دریاهرجریانمفااهیمی اسااار کاه خاساااتگاه تداعی معانی هساااتند. در ایم 

شود و در آن تکیه آناهی و ناخودآناهی نمایش داده میها  آناهی، نیمهها از جنبهالعملعکس

واعد ق یوه،؛ همچنیم در ایم شاااها  پیش از نفتار اسااار تا نفتارها  عقلانیبیشاااتر بر لایه

وقفه و اساار که ساایر بی شااناختیروانا  رمان ریزد و در واقع نونهدسااتور  زبان به هم می

 .(109: 1932مختار  و زندنا،) ها، موضوع کار آن اسرناهموار جریان سایال ههم شاخصایر

ناپبیر ههم ی  یا چند جریان سااایال ههم را سااایلان پیوساااته، نامنظم و پایانبرخی ناقدان، 

ود ها  موجایم جریان را بیانگر جریان مساتمر اهکار و اندیشه نروهی نیزدانند و ناژ میپرساو

ساااز  درونی و وجه روش جریان ساایال ههم، کانونیاند؛ دانسااتهدر ی  ههم بیدار و هعال 

ساز درونی( هرسه ی  معنی دارند و به بلث عواط  )ملدود به دیدناه کانونی شاناختیروان

یمی و تسل) پردازندها میها به طور مستقیم، از زبان خود آنوقلیانات حسّی و عاطفی شخصیر

     .(1: 1939مبارکی،

 پژوهش پیشینه .1. 1

 دو هر هب معاصر عربی، ها داستان در ههم سیّال جریان شیوة کاربسار بازیابی با پیوند در

 ایم ریمتاسر؛ از برجسته آمده پدید بسایار  مقالات و هانگاشاته کتب، زبان هارسای و عربی،

ها  آن در نظر به شاااناساااایی ایم جریان و کشااا  شااااخ نگر  و دقّرکه با ژرف آ ار

 عربیةال الروایة هی الزمم إیقاع»توان از کتاب اند مینویساای معاصاار عربی دساار یازیدهداسااتان

 اللوار» الموساای، خلیل از «سااوریة هی الروایة أنواع» النعیمی، أحمد أحمد نوشااتة «المعاصاارة

 هی ایالروا الإیقاع» عبدالساالام، هاتح نوشااتة «القصااصاای الفمّ بنا  هی الوعی تیّار و الداخلی

 وشتهن «هیه اللاوعی و الوعی دور و الإبداع» اسماعیل و ههد إساماعیلاز  «الضاوایة المساتنقعات
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 یّالساا جریان بازتاب بررساای به ایران در که آکادمیکی ها پژوهش از یاد کرد؛ عامود بدرالدیم

 لصنع «التلصاّ » هی الوعی تیّار» به توانمی نیز اندپرداخته عربی ها  معاصاردر داساتان ههم

 یمةسل ا ر «الجدیدة للروایة الرولی الإرهاصات نهاد،پاک زهرا و آرمم سایدابراهیم از «ابراهیم الله

 الملادیم ملمدعلی عدنان نوشااتة «منی  عبدالرحمم روایات هی الوعی تیّار» جسااتار خلیل،

جریان سیال ههم در ادب عربی ایران در بیشتر  ها واقعیر آن اسر که پژوهش امّا نمود اشاره

اند  رداختهی نسه هلسفه و روانشناها  ایم جریان در نسترها به بازیابی و شاناسایی نشانهنمونه

 ها  معاصر وها  ظاهر  ایم جریان بر متم داستانو صارها  به تببیق کرانمند برخی شااخ 

ها ها  ارزشمند  پیرامون آنکه در کشورها  عربی، پژوهش-بیشتر نیز بر آ ار نجیب ملفوظ 

اند؛ برخی نیز ده نمودهبساان -ها نگاشااته شااده اساارو در پیوند با بازتاب ایم جریان در آن

ها  جریان سیال ههم را بر معلقات سبع تببیق نمایند که نظر به غنایی بودن اند ویژنیکوشیده

برکنار از پیچیدنی سرایندنان آن، ملیط ساده صلرا و توصیفی و  ها، ههم سااده وایم چکامه

م ها از بنیاد با ابهار آنوار دجز نگر بودن ایم دساته اشعار، نسسر اندیشه و نبود وحدت اندام

 نگارش ضاارورت ها  تکنی  آن متفاوت اساار. آنچه،و پیچیدنی جریان ساایال ههم و نونه

جسااتار  ی  حتّی نبود نموده اساار، مبرح متم ایم پدیدآور رو  پیش را حاضاار جسااتار

 و ها  جریان سایّال ههم در شعر معاصر عربی اسرپیرامون بازیابی نشاانه آکادمی  یا عمومی

  .ادونیسویژه در قصیدة کلیّة به

 لهئمس طرح .8. 1

 وسیلةهب «اشیا  جبرنرایی» بنیادیم و ژرف تئور توسط دارویم؛  «انواع تکامل» نظریه طرح

 را بلث ها حوزه نوزدهم، در قرن جونز ویلیام توسط سانسکریر زبان رینان و کش  ارنسر

 شاااندکی تببیقها  دانش و علوم و پیدایی پدیدارها مبانی و بنیادها کاوش سااو  و ساامر به

   .(19-12: 0221الراجلی،)

 ادبی نونة هیچ که دارد آن از حکایر جهانی، ادبیات نسااترة در امّا معاصاار ادبی نظریة

 مختلفی ها نونه رمان، ی  در اساار ممکم نمونه عنوان به و ندارد وجود نابی و خال 

 جستار ؛ همسو با ایم نظریه،باشند داشاته حضاور و نمود قصایده، و غزل نمایشانامه، همچون

ها  شاخ  ظهور همسو باتوان که آیا می دهد پاسخ بنیادیم پرسش بدیم تا اسر برآن حاضر
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بلور ت در نستره متون منظوم نیز، ها  معاصر عربی،داساتان متون منثور و جریان سایّال ههم در

ها  نظر  ؟ به بیان نویاتر آیا بنیاننمودجستجو  نیز در شعر معاصر عربی را ایم جریانروشم 

پرداز  جدید شعر نظریة» حوزه شعر در درمعاصر عربی داستان  همسو با« جریان سایّال ههم»

ان ها  برجستة ایم جریتبلور عملی شاخ و آیا  ؟اسر نشده شتهانگ، ادونیستوساط « عربی

 قابل بازیابی نیسر؟ ادونیس ها  قصیدة کلیهدر نمونه

 تا وشیدک خواهد نگارنده شده، مبرح پرسش برا  شایسته پاسخی به دساتیابی ساتا را در

و در ادامه به بازنمایی  ها  مبرح شده از جریان سیّال ههم ب ردازدبه معرهی شااخ در آغاز 

 لیهقصیدة ک یعنیپدیدار  تئوری  و کاربرد  ایم جریان در نظریة جدید شاعر معاصاار عربی 

شاایان یادکرد اسار که در جستار حاضر، متون مقصود از قصیدة کلیه با  اهتمام ورزد. ادونیس

ترجمه، کوشاشی اسر با هدف نزدی  به از یکساو زبان مبدأ و بدون ترجمه خواهند آمد زیرا 

متم مبادأ و درپی مشاااخ  سااااختم غایر و مقصاااود پدیدآور و تفهیم آن به ههم نمودن 

الر اصاز میان رهتم   مایهتکیه بر ترجمه، ، ههم دربارة آ ار جریان سیّال ؛ا  مشخ خواننده

به ههم پدیدآور  طور کهرا همان ایم آ ار تواند حقایقو مخاطب نمی نرددمیها و حقیقر آن

 ها تر از ایم، امکان خوانشمهم ودریابد  اسر و در روان ناهشیار او سیلان یاهته یورش آورده

از سااو  دیگر ترجمه، توانش لازم  و شااودم منتفی میمتفاوت خوانندنان از جریان ساایّال هه

که ساارشااار هسااتند از ساامبول، نماد و تعابیر و -ها  قصاااید کلیّه راجهر انتقال تمام ویژنی

دارا  -و مکاشااافه آناهی، رؤیااصااابلاحات ساااورراال و عرهانی در کنار رموز مربوی به پیام

 باشد.نمی

 زمینغربمشیوة جريان سیّال ذهن در  خاستگاه پیدايي و بنیادهایگذاری بر . 8

 ديرينة گرايش به بازتاب روان در ادبیات داستاني غرب بازيابي .1. 8

 ودب باور ایم بر اهلاطون ؛ا  دور اسرزمیم، دارا  دیرینهپرداختم به ههم در ادبیات منرب

 خود می،آد روان ایم، بر اهزون اما دهدمی تشااکیل را واقعیر از بخشاای هراعقلی، ساااحر که

کشد زیرا اهلاطون مدعی اسر می چالش به را خرد معیارها  که اسار هراعقلی بخشای دارا 

 باید از عقلیر عاد  رها شود تا بتواند به آستانة آناهپیامهیلساوف نیز همانند شااعر، پیشاگو و 

 به باور نگارندة متم حاضر، بدیم ترتیب (131-130: 1913ضیمران،) بصایرت هلسافی نام نهد



 051                        سیادون  هادر چکامه« ههم الیّس انیجر»  هانشانه یابیباز                سال یازدهم            

 

کاو  معاصار مانند تمایز میان روان هشایار و ناهشیار، نظریة ناخودآناه هرد  ها  ههمنرایش

اهزون بر اسااااطیر منبقة آناهی و الهام و... هرویاد، ناخودآناه جمعی یون،، هرآیند رؤیا و پیام

 اهلاطونی بینشی وامدار ،(025صدیقی، زیرچاپ: ) مشارقیها  عرهان هلال خصایب و نرایش

م و در نسترة شهود و الها آناه ههم از هراتر قلمرویی در را هلسفی بصیرت سرچشمة هک اسر

 (121-152، 191: 0212هتّاح العبدالله، عیسی ) .نمودمی جستجو عالم غیب

 در قرن بیستم پیدايي شیوة جريان سیّال ذهن فلسفي-شناختيروان خاستگاه .8 .8

 در غرب جريان سیّال ذهن شناختيروانبر خاستگاه  گذاری .1. 8. 8

 ید،هرو ادیپ عقده از داشتند، روانکاو   داعیه خود که نویساندنانیبیساتم،  قرن در آغاز

 یون، الگوها  و جمعی ناخودآناه و برونگرایی و درونگرایی و آدلر جبران و حقارت عقده

 زمان جستجو  در» عظیم رمان منتقدان، از بسیار  زعم به پروسر مارسل حتی و نفتند سخم

 غرایز د،هروی نظریات طبق. نوشر هروید روانکاو  با مرتبط مسااال از متر ّر را «رهته دسار از

 در ناهی حتی و کنایه و اشاره و تمثیل قالب در که هاییعقده صورت به انسان شادة سارکوب

 دهندمی نشان را خود نلو  به زندنی بعد  ها دوران در کندمی بروز هبیان و رؤیا و خواب

ایم نظریات ( 05-02 :1932بیات،) .ساااازدمی را حال نبشاااته، که اسااار طریق ایم از و

و   ؛درباره آناهی و پیوند آن با نبشااته اساار اهلاطون دیدناهجدید، یادآور  شااناختیروان

 کشاا  از عبارت را آن بلکه داندنمی ههم به معلومات و ها، دادهمفاهیم انتقال تنها را هرانیر 

 ،و تداعی یادآور  طریق از انسان واقع در و اسر بوده نهان ههم در پیش از که داندمی چیز 

 دهدمی انتقال ههم آناه سااااحر به بوده ناخودآناه هراموشااای بوتة در که را آنچه تنهاا

   .(131: 1913ضیمران،)

تابی که در ک اسر، ویلیام جیمز هرا به کار برد« جریان سیّال ههم» مفهومنخساتیم کسی که 

ضاامم بلث دربارة چگونگی کارکرد ههم و ماهیر آن برا  « اصااول روانشااناساای»با عنوان 

 حرکر خبّیو اهکار در ههم و دنرنونی پیوسااتة آن، با ردّ  هااندیشااهتوصاای  دقیق نردش 

یا « جریان ساایّال ههم» -(113 :همان)«که رهاورد رواج اندیشااة سااامی در غرب بود»-زمان 

با  جیمز، به باور نگارندة متم حاضاار البته که( 01: 1932بیات،) دادرا پیشاانهاد « یزندنی ههن»

با  و نیز برا  انعکاس دقیق ایم مفهوم از هراکلیتوس« رودخانه»اسااتعارة  وامگیر  هوشاامندانة
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توانسااته  هبوده ک اهلاطونهلاساافة یونان باسااتان مانند از  «متاهیزیکی بودن زمان»مقولة وامگیر  

که نخستیم مبدع آن و نه ایم توجه نمایدحال دقیق اسار به ایم سازه یا عنوان ژرف و در عیم

   باشد.

 در غرب بر خاستگاه فلسفي جريان سیّال ذهن گذاری .1. 8. 8

، در دورة معاصاار ویلیام جیمز ،در هلساافة کلاساای  یونان اهلاطونهراکلیتوس و همسااو با 

هم در ه هاتجربه. ایم داندمی ترکیبی از تمامی تجربیات نبشاااته و اکنون او را آناهی انساااان

از ساااو  دیگر  .مانندنمیآدمی مادام در حال دنرنونی و تنییر هساااتند و به هیچ رو   ابر 

داند که به مثابة جریان زمان نبشته در حاهظه را اسااس و نوهر هساتی و وجود میبرنساون، 

یابد زیرا جدا سااختم و تفکی  احسااس و اندیشاة در للظه از میزمان کنونی حاضار، امتداد 

حاهظة انسان، غیرممکم اسر بلکه ایم حاهظه اسر که در رویکرد  هیزیولوژی ، زمان نبشته 

نه انباشر  از نگاه او ناهیآ( 21: 1312باشالار،) زندرا به زمان کنونی و به زمان آینده، پیوند می

ة که در آن هر للظه تازه به هم اساار ارنانی  وهرآیند  پیوسااته متمایز تجربه بلکه  ها تکه

 شودمیو آنچه در قبل بوده اسر در هر للظة تازه وارد  شودمیآنچه پیشاتر بوده اسر، آغشته 

 شردهه بیانی و تعبیر رویکرد، ایمدهد بررسای نگارندة متم حاضر، نشان میامّا  (01-01: همان)

 و ساکر آنچه یعنی اسر نبر در چیز همه»نوید می که هراکلیتوس مشهور اساتعارة از اسار

 للظه، هر رو ایم از و دارد قرار نهانی و پیوسااته خروش و جوش در رساادمی نظر به ساااکم

 پا هم و نباریممی پا هم واقع در نباریممی رودخانه آب درون پا که آنگاه ما شااود؛می دیگر

باور برنسون نیز درسر  در یعنی (001: 1913)ضیمران، «نیستیم هم و هستیم هم ما نباریم،نمی

 نسانا ههم ها اندیشه تنها نه همسو با هراکلیتوس و در نقبة مقابل زمانمند  منفرد ارسبویی،

 نییرت و شدن دیگرنون حال در للظه به للظه و آینه هر مدار،نیتی هساتی پدیدارها  تمام که

 .اسر

 جريان سیال ذهنشناختي به  رويکردی .2. 8

ها و ادراکات بکر و ها و دریاهردر جریاان سااایّاال ههم، هدف آن اسااار که اندیشاااه

شود و خواننده خود با ایم جریان  آوردهنخوردة ههم به هنگام بروز و پیش از پردازش، دسار

 :pope&singer' 1978) ها راه یابدههنی همراهی نماید و به تدریج به دنیا  درونی شاخصیر
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از نفتار را با جزر و مدّ ههم در نساترة داستان  ها  پیش، نویسانده، لایهجریاندر ایم  (9-30

ها ا  که دادهبخشد به نونهملوریر می ههم،دهد و هضاا  کلّی داساتان را بر بنیاد نمایش می

   .شودواسبه به خواننده منتقل میها، بیو دریاهر

 توان در قالب هیل مورد توجه قرار داد:میرا ها  مبرح جریان سیّال ههم ویژنی

 غیراراد  و ناآناهانه بودن روایر. -1

مدار و سفر کردن للظه به نظمی در زمان معادل شکسر زمان خبّی  نیتیآشافتگی و بی-0

 للظة ههم به هر نقبه از زمان.

 نظمی در مکان.آشفتگی و بی-9

 نفتار.علر روایر ههنیات از لایة پیشآشفتگی دستور زبان به  زبانی و ریختگی درهم -2

 ملاحظة ههنیات اشخاص داستان بدون دخالر نویسنده.پرده و بیبیان بی-5

نبود راببة علّر و معلولی در روساخر روایر و وانبار  آن به خواننده از طریق درک -2

 رن،پی از رهتم هرا/ روایر برا  اندیشاایده پیش از طرح یا به بیان دیگر نبود ساااخرژرف

  ...داستانی طرح و موضوع و مکان زمان،   نانه سه ها وحدت شکستم یا ارسبویی

گانی و نظمی اندیشها  ههنی در نتیجه نمود آشافتگی و بینفتار و وانویهارااة لایة پیش-1

 ههنی مشخ  در بیان اهکار و خاطرات.

 ظر نگرهتم مخاطبتر درنروایر داسااتان برا  مخاطبی نامشااخ  یا به به بیان روشاام-1

 (110-119: 1932طاهر  و س هر  عسکر،) .ها  ههنیبرا  وانویه

 اشااعار و هاکلام تکیه و اصاابلاحات و الفاظ و زبان مللی ها نونه عناصاار از اسااتفاده-3

 .ههم زبان ساختم متمایز برا  مللّی

 انامک یا خوانندنان از بساایار  برا  ساایال متون اینگونه بودن ههم و درک غیرقابل-12

 بر اهکار سیلان که ههنی  خواننده توسط متم پدیدآور/ نویسنده  تجربه جز داساتانی آهرینش

 .اندآورده هجوم آن

انا  دیدناه د،   نویی درونی مستقیم و غیرمستقیموایر شاامل ترها  متفاوت شایوه-11

  .هوران وحشر بارو  حدیث نفسل، ک
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 ذهن در قصیدة کلیةهای جريان سیّال بازيابي سازه . 2

  قصیدة کلیة جريان تجلّي در بازيابي .1. 2

ب  درسار به س که بود عربی شاعر نساترة در نو و متفاوت جریانی آغازنر کلیه، قصایدة

 میان منبقی پیوند نسااسار و ارساابویی نانةساه ها وحدت شااکسار با جریان سایّال ههم

گی، با تمام شایستدر ادبیات معاصر عربی،  ادونیس؛ رسید خود اوج به متم پدیدآور و خواننده

ریان ج روشم ها ها  او، نشانهکامهچرود که در پرداز و پیشگام قصیدة کلیه به شمار مینظریه

یدة قص» .نمایدرخ میها  صاوهیانه و سورراالیستی در قالب هیضاانات و جوشاش سایّال ههم

 انسااان روانها  تریم و رازآلودتریم بخشکلیه نه از عقل شااناخته شاادة معهود بلکه از ژرف

را  ها و اهکار خویشکوشد تا اندیشهشاعر قصیدة کلیه می نیرد وسرچشمه میناخودآناه  یعنی

از دل ناخودآناهی و از اعماق نهفتة ههم بیرون کشااد و شااعور و ادراک خودآناهی مرنوس را 

 حقیقردل از ایم نبرناه به  تاشاااعور نهان و درک باطنی ناشاااناختة ناخودآناه پیوند زند  به

   .(111: 1311)ساعی،«دسر یابد

عر»در کتاب  ادونیس عنی ی «رؤیا»به تشااریح ابعاد قصاایدة کلیه پرداخته و آن را « زمم الشااّ

ها  در اندیشااه «اهمیر للظه»و  «تجلّی»هرآیند معادل  نامیده اساار کشاا  و شااهودهمان 

ن از ، قصیدة کلیه، جهشی بیروادونیس؛ بر بنیاد توضایلات ویرجینیا وول  و مارسال پروسار

ما و نبشتة ما همراه  دورةر از اپویه و نبر اسار و با نب مفاهیم ایساتا  موجود اسار؛ شاعر 

پیوندها و حالات نبشااتة ازدساار رهتة و  را با ی  حساااساایر متاهیزیکی  ،اساار؛ ایم رؤیا

 دنوییابد و با زبان بساایار ویژة خویش بازمیرشااار، ی  حساااساایر رمزنشااایانه باز میساا

، بارها از آن ادونیسکه -یا همان تنها للظة اساااتثناای « للظاة  واحدة» (7-21: 2791،ادونیس)

تمام مراحل زندنی انسان را « وردة الرسئلة»امان ههم خویش در متم سخم نفته و در سیلان بی

معادل همان تجلّی ناب للظات اسر که نزد وول ، دارا  اهمیتی  -در آن متبلور دانساته اسر

ناهی زندنی »نوید ایم، درساار همان حالتی اساار که وول  دربارة آن میارجمند اساار. 

یابد؛ در آن زمان به کلّی از میان خواهد رهر و عارهانه و بساایار عمیق زنی...به ههنم راه مینیمه

ایم و پروساار، متر ّر از  (213: 1925)براهنی،« آینده به نلو  از نبشااته شااکوهه خواهد زد

اند که نرچه دیر  پیش ناپدید شده اسار تساخیر دوبارة خاطرات للظاتیدرپی » للظة تجلّی
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( و البته باید ردّپا  چنیم 103: 1921)ایدل،« کنند.هنوز هم در کنجی از آناهی زیساار می ولی

که - «تابعة»و « جنّیّة» هیرتدر  سواز ی عربی  کشا  و شهود و رؤیایی را در ادبیات کلاسی 

ها  همانندان در متم -از آن سخم نفر« آنیما»جدید، یون، با نام  شناختیرواندر جستارها  

هدید اندلساای جسااتجو نمود ابم و  ا مکاشاافهدر متون « جنیّة»که تا امروز نیز با همیم نام - شااُ

، یشرقمعرهانی  تدر ادبیا از ساو  دیگر و -آناهانة سارایندنان مکتب تمّوز حضاور داردپیام

 در ارب نخستیم اسر و اشراق و شهود و رؤیا معنا  به یونانی ا واژه که« آپوکالی س»ریشة  در

 راهی از شخ  رازآشنایی بر و شد نرهته کار به پیامبر دانیال رؤیاها  دربارة و یهود  ادبیات

نیز،  ادونیس ههمدر  (3 :0223بشااور،) .نردید اطلاق آیندهو  غیب، نهان نساابر به متاهیزیکی

البفل الراکض هی «/ »نرجس» مانند هاییدر صاااورت مادر ازلیبزرگآناه یا بانو  غیب ایم

 ونیساددر نخستیم نگارة شعر  در قصاید  با همیم عناویم معادل شاخصیر پریوار « الباکرة

در « العجوز»معادل کاهنة و پیشااگو  معبد، « المرأة الساامرا » (291-292/ 1: ج1332،ادونیس)

 اوشاااعر  از دومیم نگارة « جنازة امرأة»در شاااعر داساااتانی  جاایگااه جاادونر و سااااحره

در شاااعر معاادل آنیماا و جنّیة در « أمیرة الوهم»در هیارت  ،(199-129/ 0: ج1332،ادونیس)

هی حضم أبجدیّة »در قصیدة کلیة « امرأة مم الج م» به شاکل و «أرواد یا أمیرة الوهم»نمایشای  

کند و در زندنی می ،(593-523/ 9: ج1332،ادونیس) اواز ساااومیم نگارة شاااعر   « اانیاة

   ها  او حضور دارد.سروده

 نوشتار در قصیدة کلّیه جريان .8. 2

ها  نگارشی و علاام ها  جریان سایّال ههم، کاربسار نشاانهنوید در داساتانهمفر  می

یان ها و تنییرات شانوشاتار  حروف، تنها زمانی اسر که نویسنده درپی نشان دادن دیگرنونی

 باشاادها و...کاو  ههم شااخصاایرداسااتان مانند زمان، هضااا، عمقها  توجهی در سااازه

(humphery'1959: 60-59) «ها و در رمان اولیس، جیمز جویس برا  مشااخ  کردن دیالوگ

شااود، همواره از ی  خطّ تیرة بلند ها جار  میبه طور کلّی هر کلامی که بر زبان شااخصاایر

تیره را به جا  نیومه یا علامر نقل قول  توان نفر که جویس، ایم خطّکند. میاساااتفاده می

ا  مشااخ  ها  درونی را با هیچ نشااانهنوییها، جویس ت قولآورد. امّا برخلاف ایم نقلمی

نکرده اساار... با ایم همه، خوانندة اولیس در موارد بساایار ...تنها باید با توجه به شاایوة بیان 
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ی  ا  که با توصاامانند قبعه «دیر آناه شااوغیرعاد  یا تنییر سااب  و ساایاق کلام از تنییر روا

شاود و خواننده در خلال روایر ساوم شخ  و راو  ساوم شاخ  از باک مولیگان آغاز می

شااود که دور از انتظار اساار و للم روبرو می «chrysostomos»زمان نبشااته، نانهان با واژة 

 (115: 1932)بیات، نونه علامر نگارشیسخم را تنییر داده اسر بدون هیچ

نیز نوشاتار درسار مانند جریانی اسار که در آن، زمان انبسای و  ادونیس در قصایدة کلیة

انقباض و  للظات مکاشااافه و رؤیا به مثابة جزر و مدّ  ههنی، زبان را از شاااعر نو به شاااعر 

به   سسا  و سا س به نثر  روان و باز به قصیدة تفعیله از نونه تنویع و داساتانی، نمایشانامه

ن شعر ها  زبادهد و در میانة سیّالیر نثر و الهام و رق  و موسیقی سازهقیع تنییر میشاعر تو

پیوسااتار زمکانی نثر و »که نگارندة متم حاضاار بر آن اسار تا از آن با عنوان  در نوساان اسار

ها  جریان نوشااتار و کاربساار متفاوت نشااانه ایم نمود آشااکار اهزون بر. تعبیر نماید« شااعر

، نامگبار  ایم قصااایده، تقسااایمات داخلی آن و نگارش ادونیسة قصااااید کلیّدر  نگارشااای

برجسته و درشر ها  درونی در قالبی ویژه با کاربسار حروف، اعداد یا ها  بخشزیرشااخه

هم ها  جریان سیّال هواژنان و تعابیر، ایم نونة ادبی را هرچه بیشاتر به نمونه برخی نگاشاتم

   .نزدیکتر ساخته اسر

نیز اهمیر شایان توجهی عناویم شاکلة نامگبار  و مکاتب غربی،  هماننددة کلیه، در قصای

صاال ه»مانند  آهرینیزدایی و ابهامدارد؛ ناه عنوان در قصاایدة کلیه، ابزار  اساار برا  آشاانایی

با عنوان  تشاکیل شاده اسربخش/ مقبع  12 ؛ ایم متم از«تلولات الصاقر» متمدر « الرشاجار

نامگبار  شااده، یاد  از « أشااجار»ها که با نام در تنة اصاالی هیچ ی  از ایم بخش. «شااجرة»

و مقاطع  هصولبه سرایندنان قصیدة کلیه،  آ اربسیار  از همچنیم درخر به میان نیامده اسر. 

عنوان به شاکل پی در پی، پشاار سر هم آورده زیرچندنانة تودرتویی تقسایم شاده و چندیم 

« لرشجارهصل ا»و س س « تلوّلات الصقر»که با عناویم  ادونیساز « لصقرا»شود مانند قصیدة می

ل مرایا و أحلام حو»بند  شده اسر یا قصیدة سبح« مر یات الصقر و شواهد قبره»و پس از آن 

نبار  و س س با عناویم هرعی شماره 09تا  1بخش اسر که از  09که دارا  « الزمان المکسور

 .  (911-229/ 1: ج1332،ادونیس) نبار  شده اسرنام ،و زیرشاخة همسان یا مشابه
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ا از آغاز تمانند بساایار  از قصاااید دیگرش،  نیز ادونیس از «ثمودقصیییی   » چکامة طولانی در

نبار  و ها و مقاطع آن با حروف یونانی نامتمام بخش -معلوم نیسااار باا چه هدهی-پاایاان

ا  بسیار صفله 02بلند  ها  نگارشای در ایم متم بند  شاده و میزان کاربسار نشاانهتقسایم

 وها  نگارشی، بسیار اندک کاربسر نشانه ادونیس« وردة الرسئلة»در متم اندک اسر. همچنیم 

   (911-931، 051-15،019-199 /9ج:1332،)ادونیس .اسرزدی  به هیچ ن

 ها نگارندة متم حاضاار پس از بازبینی شاااکلة ظاهر  و خوانش پیوسااته و مکرّر سااروده

 ا صفله 512ا ر ایم  سراسر به ایم باور رسیده اسر که شاعر در ادونیسسومیم نگارة شعر  

خویش را پس از بارها و بارها بازنگر  به مثابة دهتر  ، قصاااید کلیّةمبتنی بر جریان ساایّال ههم

، زبان وحی و شااهود و که جریان ساایّال ههماساار  آشاافته و منشااوش تنظیم نموده خاطراتی

، آن را در سبلی هراتر در نساترة عرهان و تصوّف زدنی پدیدآوردانش نساترده و آناهی مثال

اعتنایی به پیرن، طاب معهود و باا بیدرنظر نرهتم مخاا مکاان و بادون از زماان و برکناار از

بدیل سیّال نسبتا  طولانی و پیشرهته و بینگاره یا آمیزة شعر و نثر -شعرارسابویی به عنوان ی  

نماید که بر تارک شاعر معاصر عربی برا  همیشه خواهد درخشید و خوانندنان ههم مبرح می

ها  آن را خواهند داشر؛ متمز ا ها  متفاوتها  مکرر آن و برداشارمتفاوت، امکان خوانش

 شییةو »، «برزخ» ،«سیییمی  »، «جسیی » مانند   بلند هابه ویژه در چکامهایم نگارة شاعر  سایّال 
نی مبهم، نزیکه نامچنان-« فی حضیییییییّ  با یّ  ث نی » ویژه در قصاایدةبه و« تتقّ م فی خرائط الم ّد 

ساختار  که نشان از مکاشفة او و سیرش با تعابیر و  -دهدها نشان میمجهول و معلّق ایم متم

ا  از جریان ساایّال ههم دساار یازیده به آهرینش نونة پیشاارهتهدر عوالم رؤیا و شااهود دارد، 

انی، یونحروف ها  داخلی بساایار تودرتو و مرکّب از حروف عربی، بند با ارااة تقساایماساار 

 مو نمادی مبهم ،نة اشکالی نن،به شکل همزمان و با ترسیم آناها ابجد  در کنار اعدادحروف 

در ایم   و؛ ،  ، ، ،  ماااننااد

، «اتخلو»، «أبواب»نزینش عناویم هرعی دیگر  شامل  قصااید، جریان نوشتار سیّال ههم را با

 آناهانة با کاربسر و (521- 521:همان«)شابدلات»و « طلسامات»، «مشااهدات»، «مکاشافات»
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ب تنییر پیوستة روایر و غاا با و سرشار از نماد و اسبوره و جادویی و مرموز ،هراپیچیده زبانی

 نه تنهاکه ایم امر را  به روشااانی پیش رو  مخاطب قرار داده اسااار هرض کردن مخااطاب

 زبلکه عناویم قصاید ایم نگاره نی« مفرد بصینة الجمع»او یعنی  نگارة شعر  نامگبار  ساومیم

، «مرثی  األیّ م الح ضر »، « رواد ی   میر  الوهم»مانند  دهند؛ عناوینیاز آغاز تا هرجام نشان می
 و.... «فصل المواقف»، «فصل الحار»، « ق لیم اللیل و النة ر»، «مرثّی  القرن األّول»

 پیرنگ در قصیدة کلیه جريان. 2. 2

ازپیش اندیشیده بلکه صرها  با ی  نمایة تصویر  در  پیرنگی ها  جریان سایّال نه باداساتان

نمایند بدیم معنا که در ایم نونه متون سایّال، مخاطب با طرحی شکننده ههم نویسانده رخ می

ساارلة درساار مانند م-کند و بدیم ترتیب روبروساار که متناسااب با نوع خوانش ا ر، تنییر می

ها  متفاوتی از ی  متم سیّال داشته رچند خواننده ممکم اسار برداشا -«مرگ مؤلّ  بارت»

در جریان ساایّال ههم، کنار رهتم دانا  کل و  ایفا  نقش خواننده  (12-22: 1911می،) باشااند.

ها و اجزا  پراکندة داساتان سابب نشاته اسر تا خواننده با به منظور برقرار  پیوند میان ساازه

ها  رقرار نماید و با کنار هم چیدن بخشها پیوند بها، با نبشتة آناساتفاده از حاهظة شخصیر

 (  13: 1921ایدل،) مهم ههم شخصیر، به داستان، شکل دهد.

، اتفاق کشدنونه که بیننده و مخاطب، انتظار روایر آن را میقصایدة کلّیه نیز واقعیر آندر 

ه داهتاد بلکاه واقعیار در ایم نونة ادبی درجایی هراتر از رخدادها  ناهان هساااتی، آهرینمی

ر را واقعی میادیم اندیشه، خواهد با کاربسر تماممیخود ی، بدانسان که بایم نونة اد .شاودمی

زیرا ایم نونة  دهاد ولی بادون اراااة یا  طرح و ایداولوژ ساااازد و تنییر میدیگرنون می

 داند بلکه شااعر ازپیشاارهته، شااعر را هراتر از رخدادها  کوچ ، ترانه و أغنیه یا توصاای  می

، دونیساها  بشر  اسر. به اهعان پردازان قصیدة کلیة دقیقا   به مثابة کلّیّر تجربهاه نظریهدیدن

ر نگرد بلکه در ژرها  پدیدارها و دآهرینندة قصاایدة کلیّه، زندنی را در قالبی اهقی و خبّی نمی

 اشاااعر برا  رساایدن به تجربة شااعر ، خویش ردر قصاایدة کلّیه نیز کند. ناخودآناه ساایر می

نیازمند پیرن، و طرح از پیش اندیشایده و تصاویر یا ملزم به کاربسر تعبیر و بیان مستقیم و یا 

یم نگاره در شعر او جانش-نگاره یا پدیدار-بیند بلکه نمادساخم نفتم با مخاطبی مشخ  نمی

 (102-100: 1311اعی،س) .نرددهمه چیز می
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اعر ایم اسر که برا  ش ادونیسنکتة بسایار شایان اندیشه و درن، در قصیدة کلیة همچنیم 

 ،یمآهرمتم که اهمیتی ندارد که خواننده چه برداشتی از متم او خواهد داشر بلکه مهم آن اسر

 آنکه به امکان دریاهر،بیاورد بی از ههنش سر زده اسر، که ا نونهواژنان و تعابیر را به همان

خاطبانی مبرا  چنان که نویا برا  خود یا یرش یا سلیقة خواننده و مخاطب بیندیشد آنههم، پب

 پندارد کساانی در آینده خواهند بود که سخنان او را دریابند.شااید میو نویساد شابیه خود می

 همان()

 در قصیدة کلیه موسیقي جريان .4. 2

عر ا  از شااانر دربارة جویس، باور بر ایم اساار که نثر جویس، خاسااتگاه بخش نسااترده 

جدید و سارچشمة تفاسیر  نو از شعرها  کهم اسر و انر جویس، ابزار  در اختیار دارد که 

( 19: 1911استیوارت،) اسردر عصار کنونی، معادل بخشی از  موهبر هاتی و خداداد  شاعر 

با جریان سیّال ههم بر ایم باور اسر که زبان را هرنز یارا  آن نیسر  برنسون در پیوندو انر 

از  نانواژ و بلکه کندبازنمایندة احسااسات اصیلی باشد که در جریان ههنی ما نبر می دقیقا که 

 ها و احساااسااات ما، اهمیتیدر قالبی منفرد و به تنهایی، در بازآهرینی منلنی اندیشااه دیدناه او

: 1910شااوارتس،) .کندنبر میلا  واژنان م، آن جریان معنایی اساار که از لابهندارند بلکه مه

ز صور ا ا مجموعهبی آنکه به قانون عروضی خاصی مقیّد باشد،  نیز ادونیس قصایدة کلیه (22

ناه مقاطعی از نثر را  و آوردمیو چند شکل عروضی جدید را با هم  آمیزدمیآهنگیم را درهم 

با ایم همه بیش از ترکید بر موسیقی . کندهکر مید عروضی در مقاطع دیگر مقاطع جدی در کنار

بلکه  نیسر و صوتی خارجی بر موسایقی ههنی درونی تکیه دارد؛ موسیقی ههنی، آهنگی آوایی

اما به اندازه موسیقی شنیدنی تر یرنبار  یابدمیپژواک آوایی ناشانیدنی اسر که در ههم جریان 

ایم موسیقی ههنی درونی، از ی  طرف الهام و القا  واژنان اسر  اسر؛ سرچشمه و خاستگاه

دارا  بار معنایی، عاطفی، احساسی و ادراکی بسیار  ،و از طرف دیگر تضاادّ روانی. ایم واژنان

هسااتند. در بعد آهن، و موساایقی، قصاایدة کلیه، ساااختار  اساار رو به تکامل که  ا نسااترده

ها  خویش به آهرینش موساایقی و آهنگی ههنی دساار کوشااد از طریق تبایم اجزا و سااازهمی

توان در ی  مقبع یا جز  آن درن، نمود زیرا در ایم قصاایده، موساایقی یازد و از ایم رو نمی
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ههنی در تعبیرات مدّنظر نیسار بلکه کلیر قصیده همچون نوار موسیقی، اجزا  پراکندة آن را 

 .آوردمیبه صورت ی  مجموعه نردهم 

 در قصیدة کلّیه انزبجريان . 5. 2

 ابهام در قصیدة کلیه جريان .1. 5. 2

هاسر...ایم ابهام تا حدود جریان سایّال ههم، ابهام آن ها ها  داساتانتریم ویژنیاز مهم»

زیاد  تاشای از خصوصیر هرآیندها  ههنی در مرحلة پیش از نفتار اسر که در آن، خواننده 

تواند به توضااایح و تفسااایر شاااود و نویسااانده نیز نمیمساااتقیما  با ملتویات ههم روبرو می

ه و مبهم...ههم را ده، ملتویات ظاهرا  آشفتجا که نویسنها ب ردازد. از آنها  شاخصیراندیشاه

ود شیابد و باعث میخواه ناخواه به عرصاة زبان نیز راه می ،کند، ابهامدر قالب زبان عرضاه می

در ایم آ ار با اشااارات و معانی مبهم و تبییم نشااده، جملات ناق ، کلمات دو یا چند پهلو و 

 (32: 1932بیات،«)نبار  غیرعاد ...روبرو شویم.نشانه

ا  در پیچیدنی و غموض به پایة ها  نویم شاعر معاصر عربی، کمتر نونهدر میان صاورت

ها  هنر  و ادبی معاصر و در رساد؛ قصایدة کلیه از پررمز و رازتریم آهرینشقصایدة کلیه می

ها  سمبولیسم، سورراالیسم و تصوّف. ها و ویژنیا  نیرومند اسار از شاخ حقیقر، آمیزه

ها و اهزون بر هماة مفااهیم موجود در قصااایادة نویم عربی دارا  پیچیدنی یاهقصااایادة کل

نی پیشرهتة هه شعر -نیرد. ایم ناخودآناههایی اسر که از همیم سه جریان سرچشمه میویژنی

یم علر بنیادیم ا احتمالا  که  ه اسردر میان شاعران معاصر عرب با اقبال چندانی روبرو نگردید

بوده اسر؛ علر « رود خروشاان و متلاطم»ویه و نام زدن در مسایر ایم عدم اقبال، دشاوار  پ

ی علم-ها  سااوساایالیسااتیها  قومی نزد برخی شاااعران و یا نرایشدیگر نیز غلبة نرایش

 .(112-101: 1311ساعی،) اسرنروهی دیگر 

راسر در س اشنگارة شعر  دومیمدر  ادونیس« مقّ م  لت ریخ ملوک الطوائف»قصایدة کلیة 

ش آهرین با و هایی زبانی و ادبی از هرهن، عربیکاربساار نمادها و ساامبولبا  ها  خودبخش

ی و و نسستگ آمیز  و مکاشفهها  شگرف و حس، اساتعارهساویهتشابیهات هراکلاسای  چند

ایم متم را تا حدّ بساایار  به  ،، پرسااشاای و رواییو نبشااته یی خبر  از حالهابرش نویه

ا  حروف الفبا به شاایوهحتی  اساار؛ در ایم متم،جریان ساایّال ههم نزدی  نموده ا  ا ر نونه
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ها / داشردیرینه دربارةعدد  یا آوایی  یناه در قالبو اسار  رهتهنمادیم و سامبولی  به کار 

 اسر: آمده به میانسخم میراث عربی 

مّ هن ک یرّج  وجی  یی فی  ٌ/یلل  هیل اللیییییییییییییییار الیرابل یصهوة هل ت خل األر  فی  یییییییییییییییور   ررا ة 
و  کل/ت ر َسة  الب     ... .یأت الخراب  الامیل   وتل شری ... اللیر؟ة  ج   الصصف  الامیل و لم

  سییما الة َ  تنلیی    و الرا   م ل   لفل  ول الحروف انقر  انقر .  انقر  انقر . الایم خصییل  شییصر
  ال/ایص  ی  دم ً ینس  اری  ح ری کالمی  دم ً یتخ ر ی  انقر  انقر   غ رق  ذائب ً فی الرم ل  الةالل

 (122-121 :1ج  2771،ادونیس). انقر  انقر ..   و ینس  الظالم

زیرا شااااعر به شااایوة  تعبیر  نماادیم اسااار« والرّا  م یل الةالل»در ایم بخش، عباارت  

ارتبای « در نوشتم و میان هلال« ر»ها با تداعی زمانی، میان شکل ظاهر  حرف ساورراالیسار

 ؛ همچنیمبرقرار کرده اسار و سا س هلال را درحال هرو رهتم در شانزار توصی  نموده اسر

ا  ه، خاسااتگاه نونایم چکامهنیز در ههم و زبان « انقرض انقرض»پیوسااته بازنویی و تکرار 

، شاعر در بیانی کاملا  مبهم و استعار  و با صدایی بلند هرامتم؛ در ادامة ایم اساره ابهام آناهان

 .نویدسخم می ،یابدها  سخم جریان میشود و س س در بیابانخونی که لخته می با

ها و بندهایی اسااار منثور و سااا س چنان پیچیده و ها و مقاطع بعد  قصااایده، پارهبخش

که  در قالبی ازهم نسیخته «کتاب»واژة حرف  2زبانی با -ها  ههنی زسارشاار از بارازناک و 

تردیاد نزد خوانندة هرهیخته/ متبوّق نیز نیازمند رمزنشاااایی و بارها خوانش و بازنویی در بی

 ههم اسر:

 راکب ً حیوان ً بحام الملیییییینق .  2فی خریطٍ  تمتّ ...حیث ی خل السییییییّی   المقیم  فی الصیییییی/ح  ...»
و )ک نت( الح کم   تغسییییل  ایصَتة  و حوَلة  نسییییی  ل ی خلّ   یتحول إلی تم  ل ملَ  السیییی ح ت الص ّم .

ٍّ یت وم  فی الرمح  لخرق  بیّ ک  و یمضیییییییییغّ بخوَر القصییییییییر و الرج ل  یسیییییییییّالون دقّ ت  قلوبةم  لی زم
 األ  با  حیث  

 ک    ترتاف تحَت نوا  رفضّی  بصمض الضو 
 ث و بخ ر الصال ت  ت ریخ مسقوف ب لا 

 ا    مود  ملنقٍ  مبّللل بضوٍ  موحل
 ت  س یّ ت لط الالَ  اآلدمیَّ و تصنص  نصاًل لق میّ
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 (023:همان)سم ویتیّ فی خریطٍ  تمت ............    

ا  اسر از جملات پراکندة دور از هم و ، مجموعهادونیسایم بخش به ساب  قصایدة کلیة 

 و انگاره چیدنی که پژوهشااگر، پیرامون آن به چیز  هراتر ازنمادهایی ساارشااار از ابهام و پی

« ابکت»جا پس از بخش منثور، سخم با انفصال چهار حرف واژة یابد. در ایماحتمال دسر نمی

یه و بیشتر شبیه وانو به باور نگارندة متم حاضر، ها، سابور  ازهم نساساته کهکه در برابر آن

بینی اسر که جم در او حلول کرده اسر، هبیان لایة پیش از نفتار و یا ساخنان پیشگو یا ک 

 سادونیدر مکاشفات یوحنّاسر و پندار  تنها « کتاب مقدّس»نردد، ایم سابور یادآور آغاز می

ن اوراق پیامبر، إهن نشااودن، خواندن و ههمید-شااده اساار که در جایگاه ی  شاااعرمساایلی

تداعی آزاد و بازنشااار به زمان نبشاااتة  بازرنگار ایم کتاب مقدّس را دارد؛ آنجا که شااااعر 

مخااطب ایم مقبع در صااافلة  ؛کناددیریم، خااطرات عرب را در ههم خویش باازنویی می

ه بیند سوار بر چهارپایی کمی -که معلوم نیسار چه سمتی دارد-را  نخسار کتاب، تنها بزرنی

حیوانی اساار اما هرچه هساار به اندازة ی  چلی ا/ چوبة دار اساار و طولی  معلوم نیسار چه

وان ناهشیار و ر هرآیند  آپوکالی تیکی در ناخودآناه طیّبر بنیاد دریاهر نگارنده، کشاد که نمی

ام ساااعی، ورودش به متم، نانهانی و چهرهکه -شاااعر، جلّاد  اش، ناشااناس و برخلاف نظر بسااّ

شی و باالقاکنندة خوش پسیم که ها عبارت .نرددمقدّس بدل می به شخصیتی -مجهول اسار

 که شاید -باشاد، به روشنی للظاتی از زمان نبشتة دور  رامیها  عربی نوشاخوار  در کاخ

با  برنرهته و را از نوار ههم نویسنده -ویژه یزید باشادنشایم و بهبه باور مم دوران امویان کاخ

س س چهار حرف نواه ایم مدّعاسار؛ « علی زمم یتکوّم»ارت زمان حال درآمیخته اسار و عب

ضامم کاربسار آرایة حسم تعلیل به نمادهایی دالّ بر نبشته  ادونیسطبق عادت « کتاب»واژة 

زیرساااخر و شااالودة عصاایان و انقلاب و روشاانایی اساار؛ « کاف»نردند یعنی حرف بدل می

یر و بخار نیایش و نماز و عالم معنا به مثابة تاریخی اسار سارشاار از لاشه و مادّ« ت»حرف 

سااتون چوبة دار انقلابیون اساار و حرف « ال »مادّه و معنا؛ حرف  دونانة متناقضیعنی جمع 

به منزلة چاقویی اساار که با خراشااایدن پوساار انساااان، آن را به کفشااای برا  ظهور « با »

ا  نماد شااورش و نهیعنی تمام حروف ایم واژه به نو ؛سااازدبدل می یبخش آخرالزمانرهایی

   .اسرتاریخ و دعوت به دیگرنونی و تلول زمان تقویمی انقلاب بر ایستایی 
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انداز و رؤیا  شاعر غربی سورراالیستی در جایگاه پیشاوا  قصایدة کلیه به چشام ادونیس

م کوشااد تا رؤیا  نویبساانده نکرده اساار بلکه با کاوش زوایا  آهرینندنی و ابداع عربی می

هکند؛ رؤیا  نوینی که با شاکساتم ایساتایی، آن را به سو  پیوستار دیگرنونی خویش را پی ا

کشد هساتی را به سو  خویش می ها ساازهایدار که همة پساازد، ی  دیگرنونی رهنمون می

شونده و تنییرکننده نه ایستا و  ابر و با انگاره و احتمال نه با حتمیر و البته در قالبی دیگرنون

گرنونی مداومی، حالتی انفعالی و نبرا نیسر بلکه متنی نانهانی یه با چنیم داطلاق. قصیدة کلی

ها  مختل  تعبیر از نثر و کلام آهنگیم و مدار اساار که در آن، نونهاساار، ی  للظة هسااتی

بنابرایم  (229: 2791، ادونیس) آمیزدبه هم درمی ...نویی و موسایقی و حماساه و داستان و ت 

 قصایدة کلیه تنها هرم خاصی از نفتار و تعبیر نیسر بلکه شکلی از اشکال هستی و وجود اسر

 نیرد. ادراک هرانیر خودآناه و ناخودآناه سرچشمه می ا نونهاز که 

 های زباني در قصیدة کلیهبازی جريان .8. 5. 2

جة عامیانه، ضااارب له ،ادونیس از حیث سااااختار دساااتور زبان در برخی از قصااااید کلیّه

ها  ها  هولکلور، مر یه و بکاایة و ترانههایی از حکایات هولکلور، ترانهها  عامیانه، زجلالمثل

 جدید کاربرد یاهته اسر مانند ضرب المثل عامیانة زیر:

مّ ی َ من »  مّ ثالثیّ جیل:  جرسل للصویل  و فی شییییییییییییی/   الم ین  ی خ   اللی ب  م نسیییییییییییییَ
-212  2: ج2771،ادونیس«)یی  للی .... الّ هر دو ب»«  می  بتنطی ؟ بّس الحی لی »  «إمنی 
212) 

 ها  هولکلور اسر:یا مانند زجل زیر که برنرهته از حکایر

ّ  السنون   السودا- بلی م  ی  رورو َلویّ ب تروح   ج  الصبح سّلم  ّلیی و ٌ ر  رورو اب ق/   مّ ج  صک ش 
 (102: همان«)هون ه یفتطیر   السم 

ها  و تعابیر هصاایح مهجور کارنیر  واژنان، سااازه، بهادونیسدیگر پدیدة زبانی رایج نزد 

زبان را ها  مردة دسر یازد و سازه« غاهلگیر  زبانی»اسار تا از پس آن در شاعر خویش، به 

أر  إلی ، »ها  توان به ساااازهها  ایم پدیدة زبانی مید؛ از نمونهدر صاااورتی تازه احیا نمای

 اشاره نمود. ادونیسها  در سروده« ، یرغفها الرغی شُیّئر
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شاامایز راجع به مجهول کاربساار  قصاایدة کلیه،  در ادونیسها  زبانی از دیگر نوپرداز 

  اها  او، کاربرد نستردهدر چکامهآهرینی اسار که همانند جریان سایّال ههم در راستا  ابهام

 یاهته اسر مانند نمونة هیل:

سیییوَف ب ألشییال   یاةل کیف تبر؟ األنی ب  یأتون فی نةٍر مّ الر وس یاةل  ن یصّیّ ال
و ال م    و یصییییییییییص ون الح ئَط القصیییییییییییر  وهو ورا  الب ب  )یحلم  ن یظّل ک ألٌ/ ل خلف 

 (211  1: ج2771،ادونیس) یراألخالب ب(  یقر  فصَل الا ئا 
یا  ها  متناقضآیی دونانه، نظر به نسترة جولان و رهایی هم، باهمادونیسدر قصااید کلیه 

شود تا ها  شعر  و  دیده مینونی در همان آستانة نگارهها و اشکال نونهمتضااد در صورت

آیی مادّه و مجرّد در عناویم قصاااید ها  او مانند باهمچه رسااد به تنة در عبور و ساایّال چکامه

 زهرة»، «الإله المیّر»، «مجنون بیم الموتی»، «تتقدّم هی خرااط المادّة شاااهوة »، «وردة الرسااائلة»

، «مزامیر الإله الضااع»، «الزمان الصانیر»، «الزمم المکساور»، «تعویبات لمداام غزّالی»»، «الکیمیا 

ها  اسااتعار ، نیز سااازه ادونیسدر اندرونه و تنة اصاالی قصاااید ؛ و....« أرواد یا أمیرة الوهم»

یالّیر که هرچه بیشتر بر س-و سارشاار از پیچیدنی و نیز تعابیر عارهانه و صوهیانة هیل مجاز  

 شایان درن، اسر:  -اهزایدمتم می

    یّتة  الخ ٌئ   القّ یسییی« »ریلیییتک المسیییموم  الخضیییرا »، «الحار األخضیییر فو؟ الن ر»
: 2771 ،یسادون، 233-223  2: ج2771، ادونیس«) ّ رحل  الصییف اللت ئی »، «الخط ی 

المالحییی  فی  لم »، «بّوابییی  اللییی »، «الحروف نسیییییییییییییییی  »، «قلیییقل قییی حیییل» (232،229  1ج
 ها  اساااتعار ، مجاز  وساااازه آیی ایم( باهم522-521/ 9ج :1332،ادونیس...)و« ال/الح 

ویژه در سومیم نگارة او، مایة و به ادونیسها  شاعر  ها  متضااد یا متناقض در نگارهدونانه

ها  ههنی و روانی در آهرینش نوعی تصاااویر زبانی بکر و ناب نردیده که خاسااتگاه جوشااش

تم با هرا ره ادونیس نردد.خواننده اسر که هر واژه به تنهایی و به خود  خود بدان منتهی نمی

هایی دسار یازیده اسر که نگارهبه آهرینش  خود  رؤیابارها و بارها در بیاز واقعیر موجود 

مانند  اند، در کنار یکدیگر هکر شااادهها، امتناع عقلی داردآیی آنها، پدیدارهایی که باهمدر آن
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 « /ریت األ ییییی با» مانند و یا از اعماق رؤیا برکشاایده شااده اساار «ٌیر الق م»، «جصیر  اللیییی/ »
 (125، 110-115: همان«)ّردناوم التل» و «م   ال لف»، «دخ ن الت ویّ» (223)هم ن: 

دیده نا -شودکه در آ ار جریان سیّال ههم نیز دیده می-ادونیس دیگر شااخصاة قصیدة کلیه

 ا  سه یا چهار سویه وبه در معادلة کلاسی  و نبر از آن به سو  معادلهنرهتم مشابّه و مشابّه 

ون آن، نها  نونهحتی بیشاتر اسار که بدیم ترتیب، اندیشاة جساتجو  همساانی میان سویه

 لبه به مشبّه بدکشاد که مشابّه حاصالی ندارد و از ساو  دیگر در ایم معادلة نویم، طولی نمی

هارس » ةباید؛ در چکامها در ساایر  اسااتعلایی همچنان ادامه مینردد و ایم جابجایی سااویهمی

شااود: تولددُ ا  از ایم هنجارشااکنی مشاااهده مینگارة پنج سااویه ،ادونیساز « الکلمات النربیّة

: ها  پیوندیاهته در ایم معادله عبارتندازعیناه/ هی ساافری یساایل کالنزی / مم جثّة المکان: سااویه

 .«م  ن و ج ّ »و « نصیف و م  ن»، «س/ر و نصیف»، «و د  و سی/ر»، « ینیّ و و د »
 ( 27  1: ج2771، )ادونیس

ها  زبانی، ساارچشاامة پیچیدنی تا ساارحدّ ابهام و غیرقابل ههم نشااتم نوپرداز  همة ایم

شاود. در برخی موارد نیز متر ّر از دونانگی خودآناهی نزد سرایندنان قصیدة معانی قصایده می

ها  غربی، مخاطب، پیوند و راببة منبقی ههنی یا زبانی میان کلیه به ساااب  ساااورراالیسااار

نند بیند مایابد و جز ترویل، راه دیگر  پیش رو  خویش نمیر نمیواژنان، عبارات و تصاااوی

 ها  پیش از نفتارکه زبان آن، یادآور لایه ادونیس« مرایا و أحلام حول الزمان المکسور»قصایدة 

وول  که برا  « زن ناخودآناه»ناشاای از دیدن زنی اساار شاابیه  نویی درونیا  ت یا نونه

 :نیز ناشناخته اسر ادونیس

      یضیییییییییییییییا... کییی ن  َمّ هیییر  المر   ة کیییّل ذکرٍ -  تییی ی  السییییییییییییییقول  فی مییی ائّ الغصالییب
  جةیتقول: ک ن و   حمرا   و المرای ...  کسیییییرت ة ة  ی ربح تحت خیمٍ .    ٌریقی  جیلیییییی

نی یموت    –سییییییییییی  . نةضییییییییییت   َمّ الغریق ة  غصییییییییییت   -نةراً  وت  یأکل  فة ل و  ن ب  ک ن ٌو
 (222 :همان)
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 زمان در قصیدة کلیّة جريان .4. 2

مدار اسر؛ در ایم قصایدة کلیه درسار همانند جریان سیّال ههم برکنار از زمان خبّی نیتی

با  ا  اسر کهپبیرد و به مثابة نبشاته و آیندهکرانمند  به خود نمی ،نونة شاعر  ههنی، زمان

ان نبشته و آینده زمانی و پویه و صیرورت زم-آمیزد و ایم معادل همان اندیشة ی اکنون درمی

یا به باور نگارندة متم حاضاار، ( legouis&l gazamian' 1954:1293) اسااردر رودخانة اکنون 

 .نباردنبارد و پا  نمیهمان رودخانة نبشته که هراکلیتوس در آن پا  می

هراتر از روزمرنی رخادادهاا  واقعی جهاان و پدیدارها  ناهان، رخ  نیز قصااایادة کلیاه

بینی و ایداولوژ  مشااخ ، واقعیر را نماید؛ ایم نونة جدید شااعر  بدون ارااة ی  جهانمی

دهد و هراتر از بیان رخدادها  کوچ ، موساایقی و ساارود و آهن، یا وصاا  و نظاار تنییر می

نشاااند و شاااعر در ایم نبر، در جایگاه انسااانی می آن، شااعر را در جایگاه ی  کلّیر تجربة

 د.یابپارساامرد  اسار که به میزان دورشدنش از واقعیر مادّ  به به حقیقر روشم دسر می

رویکرد خّبی مورد توجه قرار در ، زندنی و هستی را ادونیسدر قصایدة کلیه به اهعان  شااعر

اهی مدار ارسبویی نیسر، نگمنفرد و نیتیدهد، نگاه او به زندنی و هساتی، مبتنی بر زمان نمی

ها  لفظی و بیانی نیسااار بلکه و  در اعماق بعد  و مبتنی بر بلاغر و آرایهسااابلی و ت 

 (.100: 1311ساعی،) کندهستی و پدیدارها سیر می

کنندة تصویر  از سقوی زمانی و نه عملی ها  خویش، ترسیمدر بسیار  از چکامه ادونیس

در نگاه او، انرچه نبشاته از نظر زمانی ساقوی کرده و پایان یاهته اسر اما نبشاته اسار زیرا 

شود و بر زمان حال امتداد دارد به صاورت الگویی مبلق که تخبّی از آن نناه شامرده می عملا 

بخش  دربه عنوان نمونه  زید.سیبره یاهته اسر و نویا ملّر عرب، اکنون در نبشتة خویش می

، درخر، نماد دنرنونی و تلوّل ادونیساز « مة لتاریخ ملوک البواا مقدّ»هرجاامیم قصااایدة 

زمان نبشاته به آینده و زمان نبر از نبشاتة دیریم دور به سو  آیندة اسر در میان رودخانة 

زمان؛ روشاانایی و نور در ایم بخش، نماد حقیقر ههم شاااعر یعنی هلساابیم شااکوهمند آینده 

ا  خونیم ویژه که درپی آن، صلنهمکاشفات یوحنّاسر به اسر؛ ستارة اساطیر  نیز برنرهته از

ا  آپوکالی تی  و آخرالزمانی که یادآور آخرالزمان ترسااایم شاااده در بلکاه هراتر از آن، منظره

 شود:مکاشفات یوحناسر در رؤیا  شاعر، پدیدار می
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ول الصق ن  سییییی    الةتک الصظیم  تت و خلخل    ...هرا  ن :   لسیییییت  مّ  صیییییر األفول
 ( 1: ج2771،ادونیس)

در قصایدة یاد شاده، همراه با انتقال از نظم به نثر و از نثر به نظم بار دیگر به شکل  ادونیس

که  برد، به زمانیحاد و مرز  باه انبوه تصااااویر و تعابیر مبهم و پیچیدة ناخودآناه پناه میبی

للظة صافر اسر و ناه هرجام پایان و سارآغاز آغاز اسار، هنگامة دیگرنونی و تلوّل اسار، 

 ؛ اندیشااة دیگرنونی و ویرانی رهر از نبشااته به آینده و از زمان مبلق به زمان دیگرنونیبرون

جا که در للظة صفر، هاصل میان همان- ها  هرسوده تا سرحدّ دیگرنونی و تلوّلهمه ساخر

یه اهکنده اسر و ، ساادونیسبر ساراسر متم ایم چکامة  -نیردزمان مرده و زمان آینده قرار می

 بر ایم امر دلالر دارد: « انقرض»بارها بازنویی پیوستة هعل 

...و  حی    یب   فی  کّل شیییییییییییی   ینط/ی  فی  کّل شیییییییییییی   یأتی وقتل بیّ الرم د و الورد
 ()همان...یای ش/یر زم ن م ت  ملی  لی ش/یر زم ن لم   لی

نبشته و ایستایی و درنوردیدن تاریخ ها  هرسوده پایانة ایم شعر، تصویرنر خروج از جامه

ا  پویا و پرتلرّک اساار؛ بدیم ترتیب در قصاایدة کلیه، شاااعر، نه تنها اوصاااف به سااو  آینده

پدیدارها بلکه خود پدیدارها و اشااایا  را از واقعیر بیرونی/ زمان بیرونی مورد نظر برنساااون 

م خواننده یا شنونده، حالتی را دهد تا در ههنرهته و در صاورت زمان ههنی او از نو سامان می

القا نماید که واژنان در سااختار و ساامانة اصلی خویش از القا  آن ناتوانند زیرا در ایم حالر، 

 تواند برداشتی ویژه از ترکیب غیرواقعی یا غیرمنبقی شاعر داشته باشد.خواننده می

 جريان روايت در قصیدة کلّیه .5. 2

نرا مانند ههم یهایا و ماهی الضاامیر با کاربساار شاایوههدر جریان ساایّال ههم، اندیشااه

 رونینویی دامّا ت  شودبازنویی می« نویی نمایشایت »و « حدیث نفس»، «نویی درونیت »

نویی درونی معادل ت  نمود و نیرایی  بیشااتر  در جریان ساایّال ههم دارد. ،ظاهرا  کارآمد 

 ها  نخستیم ناخودآناه پیش ازختم اندیشهبازتاب ههنیات ناخودآناه اسار یعنی نفتار  ساا

زمان و  یاهته از حیثکه با راهبر  عقل منبقی تصااویبی به قالب نفتار یا نوشااتار  سااامانآن

به دلیل نسیختگی اهکار و »نشاینی و جانشاینی واژنان درآمده باشاند. از ایم رو پیوندها  هم
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عدم رعایر ها  غیردساااتور ، ترکیبنویی درونی با تصااااویر در ایم لایه از آناهی، در ت 

 «شااویمنبار  درساار، جملات و عبارات ناق  و... مواجه میقواعد نلو ، پرهیز از نشااانه

   (11: 1932)بیات،

شمار از هایی بیکه از قصاید کلیه تشکیل شده اسر، نمونه ادونیسدر سومیم نگارة شعر  

نویی نویی درونی به حدیث نفس یا تنییر ت ها  تعبیر و تنییر ت آیی و تداخل نونهبااهم

ر پیوند شود که به علر نستردنی، دنویی درونی مستقیم و غیر مستقیم دیده مینمایشی به ت 

لولات ت»از قصیدة کلیة  ونة موهق جریان روایر سایّال ههمبه عنوان نم قبعة زیربا ایم مقوله، 

  :  نزینش شده اسر ادونیس« العاشق

 یسیر   مت ً فی غ ب ت الحروف اسمة ک ن 
 و الحروف  قواس و حیوان ت ک لمخمل

 جیشل یق تل ب ل موع و األجنح ،
 و ک ن الةوا   راکص ً و السم   مم ود  ک ألی ی.

 فاأ ً 
 اقترب الغ یر الواقف وراَ  الغ ب ت  ورد نب تل غریقل و

 ر یت  ثم راً تتخ  ر کحلق ت السلسل  
 و ب   الصهر یرقص

 ن سی ً ق می  و  لی ف 
 متحّصن  ب ل /ّ

 ک نت المرافق الصضالت الوجو  بق ی  ولیم  لنة ٍر مر  و م ت
 و م  ویّ لم تول   سم  هم بص ...

  ، فةرولت   ئح ً: ثصب نل )و ر یت موکب  مّ األفراس البیض تمتطی السم 
 (27  2: ج2771،ادونیس)«ثصب ن ٌویل ک لنخل ...»و کّررت    ئح ً: «. یرکض خل/ی
، ها  نگارشیاز باب شااکلة ظاهر  و نوشاتار  و کاربسر بسیار اندک نشانه قبعة مبکور

و سااا س بازنشااار به روایر و دیگربار به  نویی درونیت  روایر بهشااایوة تنییر از جهر 
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مجموعه اشاارات، تصااویر و عبارات پراکندة و ظاهرا  ازهم نسیخته، احساس و ، حدیث نفس

« دالوو  مخان»رمان  ها  بسیار  با قبعة هیل ازدارا  همسانی ،دریاهر مرموز و الهام نانهانی

قاکنندة حالتی روحی و جنبشی ال باشاد و درسار مانند متم وول ،نوشاتة ویرجینیا وول  می

کند تا به تجربة شااعر نزدی  شود بدون دریاهر یا حتی درونی اسار که به مخاطب کم  می

و قدرت  ادونیسها  نام نهادن به عالم ناخودآناه و رؤیا در متم لمس کامل آن؛ بلکه نشاااانه

ر  از قبعة نیرومندت تر ونویی ههنی و ابزار پیشارهتة زبانی او به شاکل بسایار روشمبیان، ت 

ها خانم داللو  نفر خودش نل :.هکر شاده از خانم دالوو  ویرجینیا وول ، تبلور یاهته اسر

 خرد.را می

 آوردند؛...چرا که لوسی کارها را برا  او بریده بود. درها را از لولا درمی

 اکنون نیز ، که همچه تفریلی! چه کیفی! چرا که هروقر با اندک غژغژ

 کرد و در هوا  باز به بورتمها  سرتاسر  را باز میخورد، پنجرهبه نوشش می 

 رسید. چه تر و تازه، چه آرام، هوا  صبح زود،نونه به نظرش میزد، ایممی

 تر بود؛ مانند ضربة موج؛ بوسة موج، سرد و تیز و در عیمالبته از ایم هم آرام

 قر بود( موقر، و در همان حال کهوا  که او آنبرا  دختر هیجده ساله) حال

 کرد که چیز  ناخوش در شرف وقوعکنار پنجرة باز ایستاده بود حس می

 پیچید و بالا ها که دود میانشان میکرد و به درخرها نگاه میاسر؛ به نل

 (11: 1959آمدند...)وول ،رهتند و هرود میها هرا میرهر و زاغچهمی

مجنون »ند مان ادونیساید کلیه و حتی برخی شعرها  داستانی البته در بسایار  از دیگر قص

دیم»، «بیم الموتی آشااکارا نمود دارد و  ،ها  جریان ساایّال ههم، نشااانه«الرأس و النهر»و « السااّ

ا  مانند بسّام ساعی را دچار ها آنقدر عمیق اسر که ناقد برجستهدر آ ادونیسنویی درونی ت 

ا  ، دیالوگ شعر نمایشنامهادونیس»نوید که دربارة ایم قصاید می ا تردید نموده اسر به نونه

رنه ما نوید ونمی ادونیسرا از زبان سه دیوانه بیان داشته اسر، البته آنبور که خود « السادیم»

 مشخّ  نیسر اصلا که شویم ضمم آننفتگوها  ایم دیوانگان، متوجه آن نمی ،واکه از شاعر 

عاقل و خردمند روایر کند به   توانسته، ایم دیالوگ را از زبان اهراد، وقتی میادونیسکه چرا 

ا  سارا  دیوانگان رهته اسار ولی درمجموع، نفتگوها  ایم سه دیوانه در ایم شعر نمایشنامه
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ال احتم ،رساااد و البته در موارد  نیز خوانندهبرا  مخااطاب، دارا  بازتابی طبیعی به نظر می

از دیادناه نگارندة متم ولی  (233: 2793)سییییییییییییییی  ی،«دهاد.راد را میزدنی و دیوانگی ایم اهجم

 داسااتانها  و اشاااره به شااخصاایر ادونیسها به خاطر یادداشاار کوتاه ایم داسااتانحاضاار، 

و  دتوان( نمی 135: 1932بیات،) هدایرصادق « زنده به نور»درسار مانند  (29: 2771،ادونیس)

 نباید به عنوان نمونة کامل جریان سیّال ههم بررسی شوند.

هاکنر، در نسترة « خشم و هیاهو»در قبعاتی از رمان « جیسم»از ساو  دیگر درسار مانند 

ف مم حر»و « نویممم می»کاربساار زبان نفتار  و عامیانه و بازنویی و تکرار عباراتی مانند 

د در قیاس با قصای «وردة الرسئلة»طولانی  نه چندان نیز در ساراسر قصیدة ادونیس« ایم اسار...

نوییم به نیلگمش می«: نقول لجدلقامش»تعبیر ، ا  او در ساومیم نگارة شعریشصافله 12-12

م نویبه تنهایی: می« اقول»بار، هعل  2نویم را به نیلگمش می«: أقول لجلقامش»بار، سااازة  1را 

بار بازنویی  0نویم را  باز می«: أکرّر»بار و هعل  1 را یمینوبه تنهایی: می« نقول»بار، هعل  9 را

نموده اساار و در ظاهر همانند جیساام، بدون اطلاع از حضااور مخاطبی مشااخ ، نفتارهایی 

اده درمیان نه ههنی آمیز و عالمانه را با شخ  یا اشخاصیا  و ناه بسیار حکمرکلّی، مکاشفه

  اسر.

 نتیجه .4

« ههم خیزابة»تر یا به بیان روشم« جریان سیّال ههم»پدیدآور متم حاضار،  بر بنیاد پژوهش

 ههم اهسار  هاها و نانفتهها و نفتهها و وانویهنویه نوار منز  متشاکّل ازچیز  نیسار جز 

از دام بندها  مادّ ّ پندار و نفتار،  که اشزندنیخبّی مدار زمان سیر قانون ازنسایختة خساته 

پروا  روان ناهشاایار او پس از آنچه که به مثابة مانعی اساار در برابر ساایلان بیاز هرو رهیده 

نانة او ها  سهعمر  کرانمند ، نبر کرده اسار و با عبور از زمان منفرد ارسابویی و وحدت

هاا  زماان تقویمی را در دل بیکرانگی رودخااناة زماان، هماه چیز، هماه کس و همااة نونااه

د درسر به مانن-کرانگی نظریة معاصار ادبیات، کوشایده اسر تا و رها در بی درنوردیده اسار

هایی از آورد، آمیزهرود  که در طنیان خویش، همه چیز ساارراهش را شااسااته و با خود می

ها  از دسر رهتة زندنی کرانمند خویش را در ها، هصاول و سالللظات، سااعات، روزها، ماه

و  آهریمابهامسونگر، با بیانی ن  واحد، کوتاه ولی همهقالبی آمیخته از شعر و نثر و در زمانی در آ
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نماید و به نظر نگارنده، با کاربساار ی  سااب  نوشااتار   پیوند خورده با ناخودآناه، روایر 

، جفایی اساار بس بزرگ در «داسااتان»ملدود ساااختم چنیم جریان ههنی  در عبور  به نونة 

ها  تازه از آن نبر که هر للظه، آب-خانهدر ایم رود ادونیسچون  حقّ همة ساارایندنانی که

 اند.نام نهاده -کندمی

لّ در قالب ی  ک اشسااومیم نگارة شااعر ویژه در به ادونیس، قصاااید کلیة نگارندهبه باور 

ها  ، آمیختگی نونهزبانی ها نوسااازهاز حیث  همنسااجم و به مثابة ی  دهتر خاطرات آشاافت

ویژه حضااور اشااارة به آینده و به و مکان، تداخل زمان آیی ونویی، از منظر باهممختل  ت 

ریم تنخستیم و ناب ،پیوساتة جریان ههم در بوتة کش  و شهود و در عوالم رؤیا و ناخودآناه

 نمونة آ ار جریان سایّال ههم در شاعر عربی اعم از شااعر کلاساای  و معاصاار اساار که سب 

ساراسار ایم نگارة شعر ، نواه ایم نیز در  ها  نگارشاینوشاتار و چگونگی کاربسار نشاانه

 مدّعاسر.
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