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  :ملخص
لغته املليئة باالستعارات املتباعدة و جوانبـها   ةإن التشابه الکبري بني اللغة الشعرية املعقدة عند أدونيس جبمالي

ري مع رؤية هذا املذهب، يطرحـان  شاعر الشعالالتعبريية و اإلحيائية و بني املدرسة السريالية و اتساق منهج 
فاألسلوب الشـعري عنـد   . الت عن أسباب هذا التقارب بل االنتماءاؤالصعيدين األديب و املعريف تس علی

و يتناغم مع عناصر السريالية و ظهرت بوادر من توجه الشـاعر   یيتماش یدواوينه األولأدونيس و خباصة يف 
دراسـة   يأتعرض يبالرغم من هذا مل و . و بلغت ذروا يف هذا الديوان یولاأل ةالسريايل يف ممارساته الشعري

ة هلـذه  من هنا و تلبي. مقختلو من االستقصاء و الع ةقوال مبعثرأال إس و مل تتوقف عندها يدونأة عند ياليللسر
ديـوان   یالسريالية يف ممارسات أدونيس الشعرية و ذلک بالترکيز عل ةعاجل هذا البحث تأثري املدرس ،احلاجة

و ذلك من خالل دراسة منهجية وصفية حتليلية تتناول » کتاب التحوالت و اهلجرة يف أقاليم النهار و الليل«
أنه جاء هذا الديوان ليعکس جتسيدات السـريالية يف شـعر    یبحث إلو خلص ال. بنيته اجلمالية و التکوينية

  .هذه املدرسة فکرا و ممارسة یأدونيس کما ينظر هلا يف آرائه النقدية و ليؤکد انتماء الشاعر إل
  

  .أدونيس، السريالية، کتاب التحوالت،احللم، الرؤيا :ةيالرئيس الکلمات
  
  ديالتمه. 1

ن يول من القرن العشراليت ظهرت يف النصف األ يةففلسو ال يةاملدارس األدبهم أمن  ليةايالسر سةاملدر
بإطالق  ةز علي الالشعور و املنادايزت بالترکيمت. اليت عصفت بأروبا آنذاک يةعقب الظروف املأوساو

عر ويل يف الشايل للمرة األيظهرت بوادر من التوجه السر. ااخليالية وسيطر وهاماأل األفكار املكبوتة و
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فهذا املذهب و إن ظهر . ايهلإخري تنادي ا و تدعو أمث انطلقت موجات  ،اتينيربعواخر األأالعريب يف 
ظهر يف الشعر العريب يإال أنه مل  ية، عن احلرب العاملنيالناجتت ةمل و الفوضي املدمراأل يبةيف فرنسا إثر خ

  .عادة النظر يف التراث العريبإو مناداة ب يةللتماشي مع مالحمه الغرب لةبل کان حماو ،ذه الظروفهل يجةنت
علـي   يةداته املستعصيوان التحوالت الذي انفرد بتعقيد صةفهم، خاال بةبصعو يسدونأز شعر يمت

اليت تغلـب   يةتأيت التعقد من تکاتف العناصر الفنيو قد .  تشابک املعين و املبيننيدراک و باجلمع باإل
ـ  فةاملختل يةنات الفکريو لعل التکو) ۶۵-۶۷، ۱۹۹۷، درويش: راجع(. ن النصيعلي تکو س يعند أدون

دخل يف مسارب شـعره  يل لوال توفر دراسات يستحيصعب کشفه أو ياکتناه عامل شعري  نه منمکّ
يف ظـل انعـدام    جـة هلـذه احلا  استجابةجاءت  سةو هذه الدرا .املعقدة من خالل البحث العلمي
مع أن الدراسات اليت قدمها الباحثون عن أدونيس تتزايد يوما بعد و . الدراسات اجلامعية عن املوضوع

يوم إال أن السريالية عند أدونيس و إن ملح إليها البعض يف التعليقات العابرة و اخلاطفة علي شعره، مل 
  .حتظ بدراسة مستقلة تسلط الضوء علي جوانبها املغمورة يف هذا املضمار

و  يـة  النظرنيتيمن النـاح ية جوانب السريال ةايل إضاء سةرااستجابة هلذه احلاجة دف هذه الد
الثانيـة  وهلـة  السريالية و يف ال ةسن مالمح املدريويل تباأل وهلةففي ال. وان التحوالتييف د يةقيالتطب

هـا کامـل   يف بذلناو. سيدونأاليت هلا حضور واضح يف شعر  ةتتوقف عند السمات السريالية البارز
  :هذه التساؤالت نع بةجاإلجهدنا للوصول إيل ا

  ؟»کتاب التحوالت«وانه يالسريالية يف دسة س باملدريثر أدونأهل ت
  وان ؟يالسريالية يف هذا الد ةف الصوريات توظيآل کيف ميکننا حتديد

  ه؟يبرز مالمح السريالية فأما هو 
س يتناولت شعر أدونحباث يف الشعر العريب املعاصر و اليت و علي الرغم من کثرة الدراسات و األ

تعلق بالعامل العريب يما يف. د من الدراساتييل املزإة للجدل، إال أننا مل نزل حباجة رية املثيو مواقفه النقد
ـ و املقاالت اخلمس اليت کتبت عنـه يف  . سيدونأة عند ياليالسر إيل تطرق أي حبثيمل  : ران هـي إي

يف شعر شاملو و أدونيس لفضل  ةسطورأل ةارني، دراسة مقيرجا ةجنم ةس شاعر الغربة للدکتوريدونأ
، النقد النفسي الزمـة  پروينیل يح يف شعر أدونيس و شاملو خلليقادري، دراسة مقارنة للمسرياهللا م
د حسن هاشم، و الفکر احلداثي عند أدونيس للدکتور عدنان طهماسيب و يشعر أدونيس لس ة يفياهلو

ة عنـد  ياليتم بالسـر  بدراسةننا مل نظفر إبالدراسات السابقة فتعلق يما يو ف. ةيکلها باللغة الفارس
  .ما کتب عنه يف هذا اال ال تتجاوز بضع صفحات هنا و هناک و کل. الشاعر
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  وان التحوالتيأدونيس و د. ۲
وسـاط  ن يف األعرف بـه األ يد اسرب مث أدونيس، اللقب الذي اختاره لنفسه الشاعر و يمحد سعأعلي 
فـا و  يدي هـزا عن يالشعر التقل ةهز رتابيها نزار قباين ييف الفترة اليت کان ف يةيف السور ظهر«. يةاألدب

ثر حترره من سـجن  إ ۱۹۵۶يل لبنان عام إا يغادر سور. )۸ :۲۰۰۰ ،ابوفخر(. »تةلخل مواقعه الثابخي
الشـعر   ةس جمليسأفشارک يف ت ؛االنتماء إيل احلزب السوري القومي االجتماعي مةبتهنة ه سيقضي ف

استطاع أدونيس بلورة منهج جديـد  . ۱۹۹۴و  ۱۹۶۹ عامي نياملواقف ب لةصدر جمأمث  ۱۹۵۷عام 
سـمو علـى   ييف الشعر العريب يقوم على توظيف اللغة على حنو فيه قدر كبري من اإلبداع والتجريب 
ـ . ةاالستخدامات التقليدية دون أن خيرج أبداً عن اللغة العربية الفصحى ومقاييسها النحوي ثر هـو  أت

 لةيف حفز دائـب ملسـائ  » ابت و املتحولثال«خها کمنهج فکري منذ کتابه يو حاول ترس يةبالعقالن
 ، يف فرنساينيتعرف أدونيس علي آراء احلداث. فةدية علي حقول النشاط اإلنساين کايالتقل يةالرؤ نةميه

يف الفکر الصـويف و   -ه حسب زعم-طروحام علي الشعر العريب إال أنه وجد ضالتهأق يفحاول تطب
–ملا هلا  يةنادي للصوفييب متام، فشغف ا و راح أيب نواس و أمثال أ کينيشعار بعض الشعراء العباسأ

فکار الرفض و االنقطاع و التمرد و اهلدم أمتثلت . ميللق ضةو املناه يةراء الثورمن اآل -ري هو يکما 
 ثـة ا للنسق الرامـي إىل بنـاء احلدا  يبوصفها مکونا جوهرو التجاوز و املغامرة و استقصاء اهول، 

ـ  ؛نا منطلق هذه املفردات لوجدناها يف الفکر الصويفيننا لو استقصأ يريو هو . يةاألدونيس  أنـه  ريغ
النتماء بقوله اکد هذا يؤ يةثه عن منطلقاته الفکريفهو يف معرض حد. والأها عند السريالية يتعرف عل

السـريالية کنظـرة و    كةمثال تأثرت حبر. مةبل باجتاهات و مواقف و رؤي عانه يمل أتأثر بشاعر بع«
ن ي الشعراء املعاصـر نيفهو انفرد من ب )۲۶۷ :۱۹۸۰أدونيس، (. »يل التصوفإالسريالية هي اليت قادتين 

و التضـارب الـذي    .بني مؤيد له و معارضفانقسم النقاد . يف أغلب جوانبها يةالعرب فةمبعاداة الثقا
ن يه و املستنکري علني املتحاملنيبداعي باملواقف جتاه مشروعه األ يةيل ثنائإرجع يالحظه املتتبع حوله، ي

 ةتستعصي علي القـراء  بةفشعره احلافل بسمات الغموض و املتفرد بالصعو. دهؤيه و مي داعمنيله و ب
مي، و بقائهـا  يد املفاهيلتحدز برفضها االکتمال باييف النص األدونيسي تتم يةالفکر ةإن النوا« ةاحملدد
  .)۶۹ :۱۹۹۷، درويش(» تجدد بتجددهايل يوأمن ت يةاإلنسان ةورريه السيملا تستدع حةمفتو

وانه يوانه الرابع بعد ديکون ديل ۱۹۶۵وان التحوالت واهلجرة يف أقاليم النهار والليل عام ينشر د
وان يو خييم علي هـذا الـد  . سابقا ةاملثارا يه علي ذات اخلط للقضاي فريسير الدمشقي و لياأغاين مه

ذکر بعض يکاظم جهاد فها هو  ؛مام نقاشات حول دالالتهأف من الغموض ما فتح اال يضباب کث
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م علي جتـاوز التنـاص و   وقيه، ينتهج منطا من التعامل مع نصوص الصوفيثبت أن أدونيس يالفقرات ل
دعي بأن ين لن ننساق مع هذا القول الذي حن )۸۴-۸۰ :۱۹۹۳ ،جهاد(. عتمد علي انتحال نصوصهمي

بل  ،و التمرد و ما شاکلها هي مفردات تستمد جذورها من التراث الصويفة مفردات الرفض و الثور
يل مقوالت الـرفض السـريالية و   إه ءنتمااربر يو احتمي بظلها ل يةيل الصوفإنعتقد أن أدونيس التجأ 

  .ثره الواضح بالتراث الصويفأو إن ال ننکر ت يةسالمإيل اجتاهات إسوغ هذه املفهومات بعزوها يل
ملوضوع التمرد من منظور مستقل تستدعي بـل   لةشامية راها هو تنطلق من رؤيو الصوفية کما 

ـ واضح أن انبهار أدونيس بکل مـا  . ايا و معرفيخيها تاريعادة النظر فإتستوجب  رتبط بـالرفض و  ي
 الصوفية و السريالية کمـا نظـر هلـا يف    نيا بيد نظرييل التوحإ املعاداة لثوابت اتمع العريب حدا به

کما عرفتـها   يةا عن الصوفيدعو هلا أدونيس، ختتلف جوهرياليت  ةيوالصوف. کتابه املعنون ذا االسم
ن ي الـذ ينيالينظر السر ةمن وجه ةي، مبعين أا صوفةياليالسر يةو عاشتها، بل هي صوف يةالعرب ةالثقاف

هـذه  لأن الصوفية ترفض الرضـوخ   يقةو احلق. لخصوها يف ظواهر الرفض و املعاداةيرفضوا إال أن 
کما هـو عنـد   ةحبت يةو مواقف مترد ةحمدودية ريب تعبيسالأواليت ختتزهلا يف جمرد  ةالت املستبعديالتاو
  . و أدونيسينياليالسر

 صـة خا فـة ثرات املختلؤ املنيب و مجع بارع بيسلوب متطور معقد الترکأکشف عن يو شعره 
انا کما يحأسرب أغوار عاملهما يکتنه إيل أعماق جتربتهما و أن يثرات الصوفية و السريالية دون أن ؤامل
ف ي، بل تقتصر علي توظنيإيل أي من العامل يةذاا التنتمي کل يةبداعقول صالح فضل فإن جتربته اإلي

، و دون أن متثل ثورة يةالروحبة عن عامل صويف مفعم بالتجرداء اللغوي، دون أن تعرب اما يف األيتقن
 يجـة سار الغريب و لکنها تتفق معها يف نتيال يةا مبثاليالسريالية اليت ترتبط جذر يقةعلي الطر يةاجتماع

ا آخر حول السـريالية  يتبين رأيحسان عباس فإنه إأما . )۲۰۰ :۱۹۹۵ ،فضل(. رية هي رفض التعبريأخ
ـ  ...ينياليتربطه بالسر ةريا فإن له عناصر کثياليکن سريأدونيس و هو إن مل  :هبقولية األدونيس اول حي

 :۱۹۷۸عبـاس،  (يةاليو الثورة السريالية من خالل مقـوالت سـر   ية الثورة املارکسنيب اًم جسريقيأن 
کتب يمها و راح يالسريالية بکل مفاه ثةمر فإنه ال شک أن أدونيس انبهر باحلدامهما کان األ. )۱۶۲

وان التحوالت الذي اخترناه ملوضـوع  يما يف ديالس ية،و النقد ية من کتاباته الشعرريها يف کثئيف ضو
  .ثرات الحقاؤد هذه امليتم حتديدراستنا کما 

 بـة وان من خالل املقاريحناول يف ما تبقي من املقال، أن نتناول املنعکسات السريالية يف هذا الد
  .النصل ياملعتمدة علي حتل يةاملنهج
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  حملة عن السريالية. ۳
ت يف ظل التشـرد و  أوزارها، نشأويل األ يةن وضعت احلرب الکونأا بعد يدبأبرزت السريالية مذهبا 

ويل تقوم علي إعادة النظـر يف احلضـارة   األ يةات احلرب العامليمن يف ايالدمار و القتل و الفناء امله
الء االهتمام بالنوم و إييل إو دف  يةيف النفع قةاملغر يةو تنادي بالتحرر عن الضغوط االجتماع يةالغرب
متحـررة و   يةنسـان اإلنسـان إل  يئةو  يلةم بدينشاء مفاهإجل أا و الالوعي عند اإلنسان من يالرؤ
يف الالشـعور   يـة ن الالوعي و املواقـع اخلف أون بياليعتقد السري .)۸-۱۰: ۱۹۸۱ ،فاويل: راجع(لةفعا

 و نيمـام الفنـان  أل يفال سب ،اء عندهحيمصدرا لإل نلرغبات اإلنسان و متثال يةقيذور احلقاجل نتشکال
  .نتاج الفين و األديباإل يةبغ يةفکارهم حبرأنطلقوا يف ين أال إالشعراء 
ن األديب و يديعلـي الصـع   مةو امللتز خةمتردا علي کل الثوابت املترس سةا کانت هذه املدريفکر

 بةا کانت مبثايو اجتماع. زج م يف املعارک و احلروباتيالفين و احتجاجا علي اتمع و شرائعه اليت 
و لقـد  «  .و رفض النمـاذج و املثـل  »  ةاي احليريتغ«بضرورة  بةد و املطاليعراف و التقالازدراء لأل

بري عن اتمع و اعتربوهـا هـدف   حارب السرياليون بال هوادة تلك النظرة اليت تري أن األدب تع
ا تنفي الشعر أوال، أل يةقيهذه املدرسه ثورة حق )۱۱: ۱۹۸۱ ،فـاويل (»األدب الربجوازي القانع بنفسه

هلام العقـل البـاطين   ،إلاآليلفسح اال للنص يستبعد ليدة يب الکالم يف القصياه، إن ترتيلتجاوزها إ
 :۱۹۹۲نـادو،  (تان تافهتانيما غاتراث بالفن و اجلمال ألته و لسرد احللم، دون اکياملتروک علي سج

ال  يـة ن الذات الواعأمعتقدة  يةد النفسيفکار فروأيل آراء و إاستندت السريالية يف هذا املضمار . )۱۹
الغوص يف الالشعور : قامت السريالية علي مجلة مبادئ منها .ان الفردييا من الکريسيال جزءا إتؤلف 

و االنغمار يف الالوعي، مسائلة التراث التقليدي و حماولة رفضه و الثورة عليـه، معـاداة املنطـق، و    
فطرحوا مجالية جديدة ختالف اجلمالية السائدة و التقليدية متجد . التعظيم من شأن املصادفات و اجلنون

  .تة و الذکريات الدفينةالتجارب املکبو
روبا کلها و تطغو علـي  أتسعت لتجتاح افما لبثت أن  ؛ساسيف األ يةفرنس كةحر ةکانت احلرک

فانطلقت . ا و لبنانيد شعراء سورينتقلت إيل األدب العريب علي اعقود، و  ثةاألدب الغريب خالل ثال
برزهم أا و کان ين القرن املاضي يف سورالعقد الرابع م يةها يف ايأصوات تنادي بالسريالية و تدعو إل

الـذي  ) اليالسـر (وان يسر الذي لقب برائد السريالية يف األدب العريب و هو صاحب دياورخان م
الشـعر فقـد اسـتظل     لـة أما شعراء جم. )۵۴۹-۵۴۳ :۲۰۰۷وسي، ياجل: راجع(.ينياليه السرياکي فحي

معظمهم، منهم أدونيس، شوقي أبوشقرا، أنسي احلاج، عصام حمفوظ، سرکون بولص، ترييز عـواد،  
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قها يقا و حاولوا تطبيانا عمميإفکارها و وجهات نظرها و آمنوا ا أبظل السريالية و تبنوا  ناديا تويين
ن ـذا  يفکارهـا مزهـو  أها و رددوا مقوالا و يفصرحوا باالنتماء إل. نا آخري هلا حرينا و التنظيح

 .أنا أومن باحللم: قول عن احللمييل السريالية و إنتمائه اعلن صارخا عن يفأنسي احلاج مثال . االنتماء
يـة  لاآل بـة فالکتا: ةيلاآل بةو عن الکتا .م املطريسبق الغيکما  ،سبق الفعليفعل احللم يلم ال حيمن ال 
  .)۹۰-۸۹ :۱۹۹۷دندي، ( لةلرساها اياليت جتري ف يةألا القناة الصاف يةضرور

  
  ات السريالية يف شعر أدونيسيجتل. ۴
  ليةالكتابة اآل. ۴-۱

الرقابة الواعية  يةدا عن فاعلي الشعري الناتج عن الدفق الشعوري بعريلية، هي التعبإذا اعتربنا الكتابة اآل
 يةاليسـور  بةالتلقي لرسائل تنبعث من داخله فإن کتاب التحوالت جتر آلةصبح يث الشاعر يح ،هيعل

، الـيت تفلـت مـن    سـة دروامل ري، غيةلية هي الكتابة العفوالكتابة اآل« .زة ضمن هذا املفهوميمتم
ومي و عوائقه و تدفع يب و الفکر النقدي و املواضعات و حترر من اليمن العقل الرت يةتکراهات، اآلاإل

ري القارئ الـذي  يو رمبا ال . )۱۳۳ :۱۹۹۲أدونيس، (»إيل فضاء آخر ةج من أناه املألوفالکاتب للخرو
  :تةاملشت يةو الدفقات الکالم كة العبارات املفکريها غيف حةب الواضيساللف ذهنه إال املعتاد من األيأمل 

 ةحصـن أت مجاال و أير/ رج من قرن احللزون خيال يت فيرأ:/ کانت و هي تقرأ تکشف أسرارها
ـ وانٌ أشـارت إل يح/ خر ين کائن نصفه حجر و نصفه اآليمام عأولد / شةيف حمارات حبجم الفرا ه ي

  .)۵۳۳ :۱۹۸۸أدونيس، ( ةهذا هو املرأ: سةهام
ربطها الوعي و يال نشاهد يف هذا النموذج، الکتابة يف شکلها الواعي و اليت هي نامجة عن عالقة 

ـ ردات عن عالقتها املألوفة و املعتادة أو عالقتها اازبل خرجت املف.  املفرداتنيالعقل ب ـ ي س ية إذ ل
و من البدهي أن احملـارة ال  . ل منهي قرن احللزون و خروج الفنيا بيقيا أو حقيترابط جماز أيهناک 

إذن . ه أي روعة و عالقةيف يرينفر منه ألنه ال يه و يج الذوق هذا التشبميحصنة و تتسع للجمال و األ
و . ث جاءت الصورة غامضة جـدا ياء و الظواهر حبيش األنيها العالقات املتناقضة بيالشاعر فاعتمد 

هـم  ألية مـن  فالكتابة اآل. ةيه الرقابة الواعيفرض الشاعر عليانطلقت املفردات من الالشعور دون أن 
هذا املنظور هـي  و الكتابة الواعية ضمن  . عن حقائق اإلنسان املکبوتةري للتعبينياليات عند السريالتقن

طالق العنان ألفکـاره  إايل سوي يل أمام السريإذن ال سب ؛عن الدفق نةحتجب طاقات اإلنسان الکام
  :د أو شرطيلتسترسل من تلقاء نفسه دون ق
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 كةالرشق و الدفع و اجلذب، حركة اليت تتسارع و ترختي و تتشنج و بط و تعلو، حر كةيف احلر
ـ  ،شارة الرعد و اإلنيب ،ل املوتيو املوت قب عةاهلدم و الزخم و التفجر، حركة الفقا  الكلمـة و  نيب

  .)۵۸۰ :املصدر نفسه(ضهيغ الشکل و نقياحلنجرة أسافر خارج ص
غ و يشکال و الصضا هو نوع من األأيشکال ض األين نقضها أليشکال و نقنفلت الشاعر من األي

کل املفردات اليت . هيعل يةرادطر اليت تفرضها مراقبته اإلالشاعر من کل األرج خي. لکنه يف ثوب آخر
ـ و  ةکد انفالته من الوعي و اهلروب من الرقابيؤجاء ا الشاعر يف هذا املقطع   مـدي تعرضـه   نيبي

رادة و هذا هو عاصـفة اإل . کالتفجر و التسارع و التنشج ة املکبوتريلتسارع اهلواجس و الطاقات غ
. ال اکتنـاه الشـاعر يف الالشـعور   إعين يال  ةو احلنجر ة الکلمنياملوت ب. املطلق من کبتها االنعتاق

فالعبارات و الصور يف املقطع التايل جاءت متشرذمة متشردة إِثر استخدام الشاعر للكتابة اآلليـة مـا   
  :ميتنع الترابط الظاهر بني املفردات

صديقا يدخل و خيرج بني أصابع قدمي ـا / فرأيت آخر حيل سيور حذائي و يلتف /  و رأيـت
جترح اجلنني املهاجر بني الربعم و الثمرة / أمساء تثغو، تصئ، تلدغ و تصلي/ أمساء أمساء/ صديقا يذحبين

/ اللُکاث/ اللَهلَة/ أمساء الَلکاعة/ أمساء اخلنق و احلرق و احتضار املاء و األجنحة/ و تستضيء بالسوس
قَةواملوت /اللقوة/ الله ۵۷۲ :املصدر نفسه(.وداعا/ وداعا، دا دا دا/ لُقيا اللَّفاء و اللّقْسِ و هلاث(  
أن الشاعر حياول التخلص من أعباء الوعي و قيود العقل و معايري التذوق األديب التقليدي، و  یفنر

رط هنـا أن تلتـزم   فاليشت. يتجاوز الصور البالغية املألوفة إيل صور نابعة من اجلمالية السريالية اآللية
الصور باملعايري اليت حددا البالغة العربية املتزمتة و املتمسكة بأطرها الضيقة بـل تفجـر الالوعـي    
املكبوت و جاءت مجالية الصور يف عفويتها و كأا شريط من الصور شبه اهلاذية ال يؤلـف بينـها   

املعايري التركيبية التقليدية و تدمري ضابط منطقي عرب فيها الشاعر عن التناقضات باالعتماد علي خلخة 
فخروج الصديق من أصابع القدم و التفاف اآلخـر  . العالئق املنطقية و املعتادة بني التراكيب و الصور

وداعـا دا  "حول األحذية مثل شراك النعل و االستضاءة بالسوس و احتضار املاء و أخرياً طريقة كتابة 
 يف الداللة و التوزيع و التنقيط النابع من التداعيات العفويـة أو  كلها تشري إيل النمط الفوضوي" دا دا

و تالشي و . الکتابة اآللية لدي الشاعر بلغة التتجاوز لغة سرد األحالم کما تشري إليها التعابري السابقة
  :تبدد الترابط املنطقي إثر تداعي املعاين و دفقها يف املقطع التايل

/ طفل يتدحرج علي زمرد الشـوك / مل اجلدران األربعة و متشيدمية تدخل بغتة من النافذة، حت
ـ  / و يف احلجر يستريح/ يعلق أهدابه علي الشجر كاملناديل  یبيت حيتضن دفترا و يركض حافيـا إل
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  )۵۷۵ :املصدر نفسه( .يريب األرانب و يدرب العصافري علي املهن احلرة/ كتاب يضع نضارة/ املدرسة
ء الکون من منظور الشاعر، يتوايل حدوثُ أشياء خمتلفـة حـيت إن   فمن التالزم احلاصل بني أجزا

النامجة عـن  –و الثورة اجلائرة و املستمرة . حضور الشيء األول جيعله يفکر يف حضور الشيء الثاين
رتبـاک للعالقـة   لألفکار أوجدت التناثر و التشتت يف املضمون و االضطراب و اال -الکتابة اآللية

يان؛ فيفصح الشاعر عن األفکار اليت تتبادر لذهنه فور ورودها، فالدمية تـذکره  السببية يف أسلوب الب
و يستخدم هذا األسلوب يف العالج النفسي التحليلي ... بالطفل و الطفل بالبيت و البيت بالکتاب و

لو دققنا النظر يف الصور اآلتية لوجدنا أا ال يفترق عما سبق مـن  . للکشف عن مکنونات الالشعور
  :نعتاق عن الوعي و االنغمار يف الالوعياال

و شجرة علي ضـفة  / مث تصري وردة يف عروة الشيطان/ تتربك يب/ رأة تطلع من أحشاء النيلوفرام
شاعر يفضـح املدينـة و يرقـد يف    / حاملٌ يقرأ كتاب الشوارع رامساً وجهه بنار االسفلت/ اجلحيم

  )۵۷۷: املصدر نفسه(تتالقي و امسي املكان و الوعدمدن تنحين، أشجار / لكن االرض سائبةٌ/ سراويلها
و قصيدة حتوالت العاشق تقوم غالبا علي االسترسال يف تداعيات عفوية، ينجرف فيها الشـاعر  
يف الالوعي، بلغة تذکرنا بديوان لن ألنسي احلاج إيل درجة االنبهار و االندهاش، فيها يظـل طـابع   

حتدث سلسة من التحوالت غري املتناهية ختلـو مـن أي ظـاهرة    . اهللوسة و اهلذيان طاغيا و مدمرا
  :عقالنية أو سببية

و الطريـق  / الفرس جهات أربع و رغيـف واحـد  / ثدي النملة يفرز حليبه و يغسل االسكندر
ورقاً تكلس فوقـه  / جسرا كطفل يرضع أعمدته/ أرضأَ/ أض حنوك يا أبعادي/ كالبيضة ال بداية له

تتقصف غصناً / أرضا/ و اللغة رماد يتكوم قرب العجيزة/ ن ينبت يف األقدام حيت السرةاللسا/ الكالم
/ كل شئ زهر أسـود ../ ./النهار يكتهل حنيناً إيل املوت/ اجلدار يصري دمعاً و الدمع ضحكاً/ غصناً

لب يعشـش يف  احللم طائر مليء املخا/ الشوارع قامات يكسوها احللم/ احلوانيت غيوم حبلي بالربق
احلـروف  / جيلس فوق الغنيمة و يشرب النجيع كـاخلمر / رمح خيرق الفارس و الدرع/ سقف األيام

سرةٌ ترتسم علي جـبني  / مثةَ رأس كالصندوق يلبس حذاء النبوة/ املقدسة و أسرار املوائد و الكراسي
الريش حيملون الطّمي و مثة وارثون خفاف ك/ حجر يتثاءب/ عرس يدور حتت سراويل املوت/ املقاهي

  )۵۴۸: املصدر نفسه( مثّة نار أجنب من املاء/ الترسبات
صنعت اهللوسة للنملة ثديا، و جعلت ثدي النملة يفرز حليبا، و يغسـل احلليـب االسـکندر،    

مث تزداد حرکـة التحـول   . بيضة یأصبحت الفرس جهات أربعاً و رغيفاً واحداً و حتولت الطريق إل
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فيطلـق الشـاعر   . ان الوعي عند الشاعر ينتهي بفقدان الرابط السبيب للمفردات و التعابريتناميا و فقد
و نشاهد احتدام التناقضات و الالمعقـوالت ايل  . العنان يف توليد الصور املتالحقة من غري عالقة بينها

، اللسـان  الکالم يتکلس فوق الورقـة  ،)األعمدة(فاجلسر أصبح أماً ترضع طفلها. حد التوتر العنيف
األرض مثل الغصن يکسر، و ...أصبح نباتا تنبت يف حقل األقدام، اللغة حتولت إيل رماد يتکوم قرب

فرح، الشوارع حتولت إيل قامات، و الرأس الشبيه بالصندوق يلبس  یاجلدار حتول إيل دمع و الدمع إل
ملقادير و األبعاد و حولـت  فالعفوية اليت تنبعث منها الکتابة هنا قد حطمت ا. حذاء و احلجر يتثاؤب

و النمـوذج  . مسخ األشياء و تشـويهها  یيف النهاية ال یکل شيء أو ظاهرة إيل ما يناقض نفسه أد
اآلخر من اهللوسة يف هذه القصيدة تؤکد حتطم احلدود و املسافات و الروابط املنطقية و السببية عنـد  

  :الشاعر و أخريا تؤيد مسخ األشياء و تشويهها يف تقديره
ورأيت دابة غريبة متشي ، وبني أذنيه ياقوتة خضراء  ، وعشرين قائمة ،ناًبثالثني قر طلع أمامي ثور  ،

 ، نزلـت  ، تبعتها اجلانب اآلخر یلإ ضفدعة یعل ، وسبحت النهر یلإ، فأسرعت هاربة  تناولت حجراً
،  ، وغابـت  ، قتلتـه  الدابـة ته ، عض ، ثعبان كبري يلدغه ، رأت رجال نائما عن ظهر الضفدعة وسارت

عليـه   ، فقلت ال ختف وقصصـت  الثعبان بدأ يهرب یالرجل فقام وملا رأ تيقظأ، مث  عجبات زددتاف
ناسـيا قدميـه و   / و بدا الزهر يرقص )٥١١(و ما رأيتك/ منت بني أهدابك )٥٥٢املصدر نفسه، (القصة
ربطت خاصـريت بـريح    )٥٠٨(السماء یتتمط )٥٠٧(كان اهلواء راكعا )٥٠٧(متحصنا بالكفن/ أليافه

و النماذج اليت تنم عن املمارسات اآللية للکتابة يف ديوان التحوالت کـثرية   )٥٠٨(اجلزع و تطايرت
  .ذروا کما أشرنا یجدا تصل يف حتوالت العاشق إل

  
  ن و املکانالزما. ۴-۲

مبا فيها لغته الشعرية اليت تتسـم بتخطـي و    ةعناصره الشعري یالالشعور أثّر عل یاعتماد أدونيس عل
الضبابية اليت يتسم ا توظيف الزمن و املکان عنـد أدونـيس   . جتاوز املعايري و قيود الزمن و املکان

اللغة ليست وسيلة للمعرفة بل هي نسيان ملعرفة العادية الـيت  «تذکرنا بقول واالس فاويل حيث يقول
التقدم العقلي، تبقينا يف حدود األشکال الشـائعة و  : و بازدراءحنصل عليها عن طريق ما يسميه رامب

ميکن بواسطتها بلوغ ما يستعصي عن ...یأنظمة التفکري و العمل القاصرة الزائفة؛ أما الطريقة األخر
و املکان و الزمن  )٥٣: ١٩٨١فـاويل،  (»ما ميکن بلوغه يف تعريف فوضوية السريال یالتعبري و هذا أقص

أو الواقعية و يتدفقان و ينبعثـان   ةأصحاب الرومانسي ی خيتلفان عن الصورة املکانية لدعند السرياليني
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  :من الالوعي و يفتقران إيل الفسحة و االتساع و االستمرارية طورا
يثقب احلياةْ/ كأنّ النهار و أنا يف  )٤٥١ :١٩٨٨أدونيس، (عربات من الدمع / و كأن النهار/ حجر

و / و املوت يسرج أفراسه/ حجر ميت القوادم/ حجر ميت اجلناح/ اجلرحية فضاء اجلنادب حتت غيوم
/ أخمض ثدي القفـار / كنت أجس الدقائق/ يف الشقوق تفيأت )٤٥٣ :نفسهاملصدر (الذبيحةْ جبع يتخبط

/ كانت األرض أضيق مـن ظـلّ رحمـي   / عقرت احلصي و الغبار/ سرت أمضى من السهم أمضى
ت٤٥٤ :املصدر نفسه(م(  

الـزمن  / أورق يف اجلدران و احلصـونْ / الزمن اخضر، منا و طالْ: و يتمتعان بأرحب نطاق تارة
ر من األثداء و / ر من األضاحي/ ر من األضاحي/ الزمن السيف هدير املوت/...األار و التاللْ

: فاحتةَ القـول / يغسل باملوت و عطر املوت/ و الكفن العاشق و األحزان/ يغسل وجه املوت/ اجلرار
  )۴۹۰(يف لغة اإلنسان / صوترنني ال

يصطبغ الزمان بصبغة املكان و بألوانه و يظهـر مبيزاتـه و   . فالزمان و املكان خيتلطان و يندجمان
تشابک املکان و الزمان، يتبني من خالل تسمية الديوان، . املكان ينطبع بطابع الزمان ؛مالحمه و مساته

ال يعين إال الزمن و التحوالت املقصودة يف الديوان » النهار و الليل«علي املکان و » األقاليم«إذ تدل 
 )٥١١(» ثيابك األقاليم و الفصولُ دربـك ايلّ «. تتم يف صورة متشابکة و متکاتفة من الزمن و املکان

و النهار يسري خلفنـا مكسـوا   / نتحدث مع البيوت«: فالزمان خيضر و يورق مثل الظواهر املكانية
ن يعکس هواجس شاعر الداخليه و اللحظة تقترب من احلظة املطلقـة و  مث إن الزما )٥١١(»بالعشب

و املکـان   )٥١٥(»مشساً ال تطلع من الشرق ال تغرب يف الغـرب «حلظة الالزمنية تتوحد يف املطلق 
/ يداي طريق و قوسان«السريايل يشبه منمنمات تفتقر إيل املنطق و الشکل احملدد ذات حدود واضح 

ر ٤٨٠(»زيرةو وجهي ج/ رأسي( نعجةً لتعرف السماء و تشهد جنمة تتقمص)  ٥٤٧: املصـدر نفسـه( 
اجلسد يتقـوس و  / اجلسد يعلّك الفضاَء كالمنا )٥٤٣(الدنيا جتئ إيلّ يف شكل امرأة ضيقة اخلاصرة«

األرض األسـرار و قـد نفخـت    : هكذا أزدهي صائحاً/ حيتضن من يعرف مثلـي /   بـني شـفيت
وضي و الغرابة مها امليزة الرئيسية اليت يتسم ما املكـان و الزمـان يف ديـوان    الفو  )٥٤٥(»األرض

و هـي حبلـي   / من يشتهي السماء/ من يريد طريقاً من الربق )٤٧٩(التالل لبست خفَّها: التحوالت
نامت فـوق   )٤٨١(/من هنا يبدأ العبور/ من هنا تبدأ الطريق:/ فرس حوهلا يدور/ بأحالمه، و الطريق

  )٤٨٠(ش النهارري
الـزمن فخـار و السـماء    «: فال حيتل األشياء مکاا املعتاد و املـألوف، و تشـحن الصـور   
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ا مشهد من األحالم  )٥٦٧(»طحلبرحيـاً مسـحورة   ...أملح«و تزول القيود و تتحطم الظواهر کأ
الزمـان و   لـی احملدودية عصفة مثّ إنّ الشاعر خيلع  )٥٤٨(»تتقصف غصناً غصناً/ أرضاً/ خبروم اإلبر

 )٤٤٥(أُوقظ الشوارع و الليل :املکان و مينحهما صفة اإلطالق و االمتداد عرب جتاوز حدودمها املعروفة
هكـذا تتعـري    )٥٤٣(.أمامي و خلفي، و عن مييين و عن مشايل/ أين هو؟ )٤٣٧(ء و املراياأُوقظ املا

أخـرق  / أتدثّر بالدنيا و أعرج )٥٤٥(منصوباً کالرمحهشاً کاملاء  مث يتقدم الزمن إيل سريرها/ املسافة
  )٥٤٥(أغلق بيت نفسي و أشتعل حبايل/ و حني أعود/ أتعب، أضرب خيميت بني عيين/ امللكوت

  
  املصادفة. ۴-۳

 و رييل حد کبإاء هو دفق عفوي يشخلق الصورة الشعرية يف عملية اللقاء املبهر بني اإلنسان و عامل األ
نقـل  يري يف العامل املوضوعي إال أنه جيو رغم أن هذا اللقاء . لالوعي يةباحلركة التلقائته يکن تسممي

ها مبدأ الواقع مبدأ الشـوق و  يابه فجيهي اليت  فةفأعلي حاالت الصد. ايعيها طبريکن تفسميفکرة ال 
حتکم  هي اليت ضةاررأوا أن املصادفات الع يةاإلنسان ةايون يف احلياليالسر«و . يةقياة احلقياحللم يف احل

. )۸۵ :۱۹۹۷دندي، (» هيتون قد أسهب يف عرض املصادفات اليت حتکمت في اإلنسان و کان برريمص
ـ علي املصـادفة حب  مةه قائياة الشاعر فين حإ وان التحوالت، إذيات هذا الرأي يف ديو نري تداع ث ي

  :ه اآلنيه و تقوده إيل ما هو عليف فةتتحکم الصد
ـ / أبقي واحدا/ إال أنا /  نيرض اثنتاأل/  نيري السماء اثنتأ/ هما العامل يفزدوج يين ليهلو بعأ  ال نيو ح

  .)۵۶۷ :۱۹۸۸أدونيس، (ر قرين للشمسيا صدفة إين جزؤک الرخو و أديأهتف / قا؟ ي احلجر صدريبقي غي
 يفعن يف الغـوص  مية و الشاعر ين التجربة الشعرينشاهد يف الصورة أن الصدفة هي السبب لتکو

عتـرب الظـواهر   يته و ؤيانه علي العامل لريسقط الصدفة املختبئة يف کي عن هذه التجربة و ريته للتعبيذات
اتـه  يمطلقا هذا احلکم علي ح ة، و عرب عن هذه التجربينياليا بالسرينطلق مقتدالقد  .جة للصدفةينت

  :ضايأ ةيالشعر
ضا صفحات من يقرأت أ/ شعرها علي دعتين صدفة قرأت / تقاطر أصدافاً يري جسداً أ/ اترکنين 

طلق الشاعر لسانه بسرد صدفته و الصـدفة  ي .)۵۳۲املصدر نفسه، (» الصدفة فةغر« کتابٍ تکتبه مسته 
ـ فالشـاعر  . يل العامل املوضوعيإة الشاعر يهنا نامجة عن جمموعة من الظواهر اليت تنتقل من نفس بين ي

و تقرأ الصدفة شعرها مبعين أن الصدفة تنطـوي  . فةساس الصدأعة علي ييف سرد الطب ةيفلسفته الشعر
 ةو الصـدف . ل له إال الصدفة نفسـها ينتابين شعور بالکتابة ال تعلينا الشاعر و أها يعلي حاالت أقع ف
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ح يتيو الصدفة هي اليت . تسامييود و يتحرر من القية و يومياة اليتجاوز احليمکان للشاعر أن توفر اإل
قـرأ  يتبع الصـدفة و  ي) أدونيس(کتب و الشاعريهامات ال بل الصدفة هي الشاعر الذي ير االستيحتر
  .ها الصدفةيسميهاماا و ياست

  
  الغموض. ۴-۴

ـ دا يف أغاين مهيکثر غموضا و تعقأ امشروعه الشعري و بد يةا منذ بدايظل أدونيس غامضا ملتو ار ي
الشعر املمتاز يف «  يف هذا املضمار ونياليالسرعاضد موقف يساند و يفهو  ؛الدمشقي و کتاب التحوالت

ثه عن يو قال تزار رائدهم يف حد ،و الغموض مة هو شعر احلدس و الالمنطق و شعر العتينياليرأي السر
ذاهب أتفيأ بني الرباعم و العشبِ، . )۸۵، ص ۱۹۹۷دندي، (»م الغموضيخيث يکمن الشعر حي: الشعر

يف / ألبس الدهشة األسريةْ/ و إذا ضاعت املرافئ و اسودت اخلطوطْ /أصل الغصن بالشطوط/ أبين جزيرة
فالصيغ التعبريية  )۴۳۶ :۱۹۸۸أدونيس، (خلف حصن السنابلِ و الضوِء يف موطن اهلشاشة / جناح الفراشة

فالتفيؤ . اليت أيت ا الشاعر ظاهرة جديدة و املفردات حتولت عن مدلوالا املألوفة لتصبح جمرد إحياءات
بني الربعم و العشب و االستظالل ما و وصل الغصن بالسواحل، و ارتداد الدهشة يف جناح الفراشة 

  .خلف السنابل و الضوء، كلها ال تتجاوز جمرد إحياءات تتباعد عن مواضعها
 التجنب عن الوضوح ينيالينبغي للسريا و الکشف فيتون هو العدو االکرب للرؤيو الوضوح عند بر

 يئةمل ةديفتح آفاق جدينظّر لشعرٍ يفأدونيس . )۷۹ :۱۳۷۵گزيب، يب: راجع(الكتابة الغامضه و اللجوء ايل
ـ تخطي الشعر اجلديإذ «ذات طاقات متجاوزة أبدا لذاا  يةؤسس لشعريو االحتماالت و  یبالرؤ د ي

» عرف بعديتطلع حنو عامل جمهول مل يو » واقعنا«ها يقوم عليتجاوز االسس اليت يالعامل املغلق املنظم، 
کمن يف الغموض فإن أدونـيس  يو إذا کان مضمون القول الشعري عند تزار . )۲۰ :۱۹۸۶أدونيس، (
  .)۲۰:املصدر نفسه( »و لذلک هو قوام الشعر–فةباملعر بةالغموض هو قوام الرغ«ري أن ي

/ فـا  يلأبقي غامضـا  أو سوف  /ان غابايت و ال الثلوج ري النار و الثلوج لن تفهم الننيمزجت ب
. ةشـار  السـحر و اإل نيموج کالضوء بأ/ ري أ/ ستقصي أ/ ب يغأ/ زهار و احلجارةسکن يف األأ
  .)۴۴۰ :۱۹۸۸أدونيس، (

لـه إيل معـان   يه و حبثه لتحوئلفه غموض ال جدوي يف استقصايوان ي من مقاطع هذا الدريوکث
و ستظل  الذيار، يلمعلاخلضوع  يةرفض مجاليا ين أدونيس نظرإإذ . ترضخ للوضوح و املفهوم احملدد

وان يو يف هذا الـد  مةا جتسد هذا الرأي يف شعره عاييف اتمع العريب و عمل ةالسائد فةاقه الثيلإتنادي 
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.  و احلـدس نيد مدلوالا حيت و لو کان بالتخميدة ال نتمکن من حتديفنحن نري مقاطع عد. ةخاص
  :هيقول فياملقطع الذي  فمثال

أدونـيس،  (تقرأ للماء کتاب النار/ جترح أرض الدمع / جتلس قرب النبع / شجارمن ورق األ لةعائ
۱۹۸۸: ۴۴۲(.  

السائدة اليت تعترب الوضوح من مکونات الشعر  يةتناغم مع الذهنتبات ال يها ترکيتندرج و تتوافر ف
 ،إيل بلوغ الغموض ذروته يا أدممدة يها بعيو تعودت علي الوضوح بل جاءت االستعارات ف يةسيالرئ
السـريالية  « قوليايل الذي يذکرنا هذا باملنهج السريو . فهم مدلوالت الشعر لةستعصاء بل استحااو 
 قـة م العاليمع البعض، مث حتط طةا مرتبيق املفردات اليت ال تبدو ظاهريع و تنسيانا ال تعين إال جتميحأ

اء حيساسي لإلل اجلوهر األشکّيبا بالطبع، ألنه يبدو غريفهذا العمل ال  ؛ النص و املوضوعنيب مةالقائ
  .)۷۷ :۱۳۷۵گزيب، يب(»الشعري عندنا

ايل يف الشعر املعاصر إال أن الغموض الـذي  يو مع أن الغموض ظاهرة ال تقتصر علي املنهج السر
ط، هو س هلا أقل ترابيب ليتزل اجلوهر الشعري يف حشد تراکخينظّر له، و الذي ينادي به أدونيس و ي

ام و الدخول يف اهول کمـا  جدر أن نسمي هذا الغموض باإل و األينيالينفس الغموض عند السر
أدخل يف جمهول غامض، أسقط يف هذا اهول الغامض، أصبح أنا نفسي هـذا  « ١قول جرج باتايي

و من هـذا املنطلـق    يةبيو ترک يةدات لفظينتج عن تعقيألنه  )۵۴ :۱۹۹۲أدونيس، (»اهول الغامض
و هـذا الضـرب مـن    . امبالغموض حتت باب اإل مةشعار أدونيس املتسأع أن ندرج معظم ينستط

سر للشاعر اکتناهـه إال  يتيدئولوجي ال يرجع إيل الثورة و الرفض و احللم علي املستوي اإليالغموض 
  :ة مفهومريغ غةمن خالل ل

 بـة تصري القصـائد بوا /  ،وميذات «:/ ينةالسک بةحارقا غا/ و مسعت النواسي مستطردا کالمه 
رض مثـل   النجوم علي األريتس/ وم يذات / اء ينبوطن األ/ بة الغراريو تص/ بةرض الغراأحنو / ينةاملد

  .)۴۸۸ :۱۹۸۸أدونيس، (» النساء
  

  انيالثورة و الطغ. ۴-۵
وجد عمل إال و حنن نـتمکن  يون يف التمرد اليحنن اخصائ« ۱۹۲۵ايل املنتشر عام يان السريقول البي

                                                                                                                                               
١. Georges Bataille )فيلسوف فرنسي تأثر يف کتاباته بالرتعة النيشتوية و باملدرسة السريالية) ١٩٦٢-١٨٩٧.  
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خـالق  أان يف نظرنا هـي  يأنّ الطغ«تون يصرح بريو  .)۷۷ :۱۳۷۵گزيب، يب(»عند احلاجة من اقترافه
 توحي مبعـاين االختـراق   ريو التعاب يةللغا يةثور غةوان الليو يف هذا الد. )۱۴ :۱۳۷۵توز، يم(» بنفسه
ه يد النظر فيعيد منه و يفيغتذي به و ينقطع عن املاضي انقطاعا شامال بل يفأدونيس ال . ينياليکالسر

قـوم  يو الشـاعر ال  . البالية املتيةد يعين إال هدم التقاليهدم املاضي ال . هيتجاوزه و ذلک بالثورة عليل
مـام  أل يفال سب. اليقرونا طو يةالعرب ةه الثقافيضع حدا لالحنراف الذي اجنرفت في املاضي إال لريبتدم

إذن  .تحدان يف نسق شامليواهلدم و البناء . ديه من جدئالثورة علي املاضي إلعادة بنابالشاعر إذن إال 
  :البناء هو اهلدم

  .)۴۶۶ :۱۹۸۸أدونيس، (هييحأ دي، ويعلي / ي و أذحبه خيدحرج تارأُ ،طاغِ
ضي و بعثـه مـوت   صبح يف موت املاأايل و ياق السريمعين آخر للبناء يف هذا الس يو الثورة ه

اة و الـزمن بفضـل دوره   ي احليريسعي إيل تغينه إتار املوت و اهلدم إذ خيالشاعر و بعثه لکن الشاعر 
  :ةدة علي الظواهر املعتاديمعان جد ءاإضغادي الرامي إيل يالق

ت بـه  ظلٌ مـأل / ها السراب و يل يل، أُعطياُعطي هلا الل/ قوده، و صباحات أُعذا أو يل زمن 
  .)۴۶۶ :۱۹۸۸أدونيس، (مثلي / ترق حيه و يرق ماضحيضر، خيري، يطول، ي/ رضي أ

و  .دوا حال هلـا جيون أن ياليابه نفس املعضالت اليت حاول السرجيتعامل مع التراث کأنه يمث إنه 
ون عن الثورة حتملهم علي االزدراء بکل ما هو ذرائعي، و لکـل نشـاط   ياليکوا السريالفکرة اليت 

و الثورة الشعرية عند أدونـيس،  . )۸۷ :۱۹۹۲نادو، (دون هذا النشاط شائنا جيبل إم  موس،مادي مل
 ةستدعي الشاعر القـو ييف اإلنسان و ثورة يف عالقاته مع العامل، ف يةبفضل ثورة داخل نةأصبحت ممک

تفرضـها  قضي قضاء مربما علي العالقات الـيت  يد أن يريقها و يحتق يةنادي بشرعيو  بةللرغ ةاخلارق
 نيب يةديبالقضاء علي العالقات التقل لةو هذه الفکرة هي نفس الفکرة السريالية القائ ةات السائديالعقل

  .نساند لإليو منوذج جد ةديعالقات جد بناءالفرد و اتمع إيل 
  

  احلب. ۴-۶
، و ةيريته إيل الغيتجاوز املرء فرديه يبطابع الثورة وف يتسما و ي طابعا متردينياليکتسب احلب عند السري
احلب من هذا املنظور ال يلتزم باخلواطر و ال ينبعث  .نيحلت يف جسد ةًواحد اًصبح و کأن له روحي

يکسب احلب أمهيتها حني يبارح احملب ذاتيته؛ و أنانيته و حب املـرأة يعـادل   . من الشعور اجلسدي
  :احلب يةغا/اء طلبا لالحتاد يععرف اإليو احملب ال  التجربة الصوفية
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أکسو ممـرايت  / أتقدم / اجلنس  يطةيف خر ضةرض الغامأستطلع األ/ ک يلإجسدي  ينةأخترق سف
و أظنـک   جـة أحسب نفسي مو/ ، بالنار و الوشم دغايلبأاين يأخبرها ذ/ بالطالسم و اإلشارات 

نـک و  يو أهوي ب/ أتشجر حولک / ربع ک جهايت األيي، و حتت ثدةظهرک نصف قار/ الشاطئ 
  .)۵۱۴ :۱۹۸۸أدونيس، ( ةجنحف األالآب اً، نسرينيب

ـ من املع ةات املتعددي مسرح تالقي املستونيياليعند السر ةايو احل زمـات  و األ يـة الت الکونض
 نةويف شعرهم نالت املرأة مکا. ةايعباء احلأارات للتخلص من يفضل اخلأفاحلب عندهم من . ةياإلنسان

وفقا هلذه . سطوري حول املرأة و الرجلستوفان األيرأخذوا برأي أن و هم يخرقلما بلغتها يف شعر اآل
علن صـارخا  يفهو . خرفتش عن النصف الذي ضاع منه، عن اآلية أسطورة کل من الرجل و املراأل

ها جزء مـن  يکون فين أمن  أةالبد المر ،يف تصوري الشعري« : سطوريعن اعتقاده ذا املفهوم األ
نث يف ألو من التخيألنّ رجال . حياا و العکس صحياا و داخل حيک، داخل ة، من الذکورةالرجول

کن اإلنسان مذکرا يف البدء يا أمل يذا تکلمنا أنطولوجإعلي النقص  ةتلکم عالم.  االهتمامريثياته ال يح
من االنفصال الذايت جل يف البحث عـن جزئـه    ةمث انفصل، بعد ذلک شطراه و بدءا من تلک اللحظ

عثر علي يه أن ياً عليقيقي کائناً حقينسان حقإکون يفلکي ...ذلکم هو احلب. ي ضل عنهالضائع، الذ
. )۵۷-۵۶: ۲۰۰۵أدونيس، (» فاحلب إمنا هو الکمال النهائي .هو ذا معين احلب. جزئه املنشود، الضائع
اليت کانت  ية، احلب هو استمرار الوحدانةاي احلب و احلنيوان بيزاوج يف هذا الديو علي هذا النمط، 

 فةو اهلروب من املوت ففي هذه املسا ةايار احليختاعين ي، ينياليار احلب عنده کما عند السريختا و. له
ألنـه   ،ه الضائعءتار جزخيه أن ياة و علياحل/خر تکمن معين احلب جزئه اآلنينه و بيراها الشاعر بياليت 

  :املوت/اعيد وقوع الضيريال
عمـاق  أمن / و اجلسد عماديت / رصدين املوت يها احلب يدين فرصي/  فة نفسي مسانيين و بيب

  .)۵۲۶ :نفسهاملصدر ( أعلن احلب يةاء الفانيشاأل
ـ  ا«و سعوا إيل  يةالت الشهويون يف التفصياليو من هنا استرسل السر اجلـنس و   يةسـتعالء قض

 :۱۹۷۸عبـاس،  (» شباع الرغبـات إب) ميةالقد عفةال(الکبت  ة، و االستشفاء مبعاجلةيمهاحتالهلا مقام األ
و توغل يف وصف الرغبـات  يف قصيدة حتوالت العاشق عتنق هذه الفکرة اف أدونيس ي، فلنر ک)۴۹

  :فةادون أي خم يةاجلنس
زة و صدرا و ما يلبس عجيکالثدي و / نهض يف يسه طألس عند رجينتظرين ير يکان هناک سر

الثانية اليت تتناسـل   يعةو الطب/  و السرةنيخوامت الع املسام و ريقظ جسدي، و هوي أسيو است/ تبقي 



  ١٣٩٢ ، خريف٢٨العدد                     فصلية حمكمة، جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية وآداا

16 

أ يتهيو أخذ جلدي / ثةنوو اللفاح و سوامها من نباتات الذکورة و األ/ من اخلشخاش يةنواع ثانأها يف
وجع املفاصل / مسه التحول/ اغترب اجلسد. )۵۰۹ :۱۹۸۸أدونـيس،  (دهيلسقوط کوکب آخر يف جتاع

مهابط اجلسد مصـاعده و  / التخلص االنفساح االنقباض/ الفعل ةبأالعضل و  سةطراف هندنبض األ
بشالالت / بيضاأل/ بالنجوم و انصافها برباکني اجلمر ئةأرض اخلاصرة امللي/سهوله و مدارجه التواءاته

/ کتمل التحـول ي/ ر کوکب اجلنسيستديث يح/ ا سرادق احلوضيبعد هذا نتف/ اجلموح و الشهوة
  .)۵۱۶ :املصدر نفسه(ارل و النهياک اللي ثدريصي

ـ کان قد توصل فرو. ريإيل حد کب يةروسيد االيثر السرياليون بآراء فروأو ت د إيل أن الکبـت  ي
راها هو، جتلب يکما  يةاجلنس بةو الرغ. عمل کرادعي أنه نييف ح ،صاباتسبب اإليکن أن مياجلنسي 

گـزيب،  يب: راجـع (عندهم يةاجلنس بةالرغ ية، الالشعور و الالمنطق ومن هنا تظهر أمهيةاالنتباه إيل العفو
وان، فهو يف إطار معاجلته ي أن أدونيس اقتفي أثرهم يف هذا الدينيتب يةو املقاطع التال .)۹۰-۹۱ :۱۳۷۵

ـ البع ية من املفردات اجلنسريفصاح عن صور حتفل بالکثيف اإل ضةد أدين غضاجيللحب، ال  ـ دة ي ن ع
  :نةو الرزا نةالرصا

أدخل صحراء اجلزع / غلبين احلالي/ وراکاخلاصرة و سالم األ قةأمسع شه/ يةأمسع أطرافک اهلاذ
شاهد النار و الـدمع يف صـحن   أ/ قيضيف حضرة العامل األ/ الطباق السفليانازال إيل / هاتفا بامسک

  .)۵۱۴ :نفسهاملصدر (د اجلسديقول السيهکذا / و تسکر احوايل/ العجب ينةأشاهد املد/ واحد
ب الکون و کل قـوي  ئتصر کل عجاخي ينياليد أدونيس کما هو عند السرو احلب اجلسدي عن

ذاته و اخلروج من احلب النرجسي  حةکن احملب من مبارميالوعي و کل اهتزازات الشعور و هو الذي 
ـ يإال أن أدونيس  ةهلأمت يقةو املرأة يف هذا احلب قادرة علي أن تصبح حق ف إيل ذلـک حركـة   يض

  .ضا قادرا علي اخللقيأعل الرجل جي، إذ ةمضاد
  

  اجلنون. ۴-۷
فـاجلنون يف  . عجـام إ و القت استحسام و ينياليزا واسعا من آراء السرياجلنون ح يةاحتلت قض

ف أن الصـور  ي لنا کنيبيزته يف أنه يو تکمن م«. ودية و التحرر من القيعلي للحرهم هو املثال األيرأ
ـ يس(»الواقع املوضوعيتطور و تشکّل يف اخلارج و متتزج ب يةالذات فـأدونيس  . ) ۴۴۴ :۱۳۶۵ين، يدحس

ه الشاعر منفصـال عـن   يکون فيال يف مناخ إتم ين أکن ميثرا بالسريالية أن ابداع الشعر ال أصرح متي
» جنونـا «ها ياالنفصال هذه نسـم  لةحا. ضاأيفکار األ يةو من ناح يةاملاد يةالعامل اخلارجي من الناح
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ذن هـو  إصارح أن اجلنون يو  )۲۶۹ :۱۹۸۰أدونيس، ( نوع من االنفصال عنهم نييف نظر العاقل هانأل
من حاالت  ةهم حالأعترب اجلنون يذا املعين  .دييمن اخلروج عن کل ما هو عقلي باملعين التقل لةحا
ـ وان جنـد مقـاطع عد  يو يف هذا الد )۲۶۹ :املصدر نفسه(ها الشاعر يبدع فياليت  يةقيبداع احلقاإل دة ي
فهو . ده و معظما لهيطراء، مبالغا يف متجاإل غةإيل اجلنون، متحدثا عنه بل مةها الشاعر احلکيتجاوز في

بشـر  يو -عتقادهايف -ار و التفککيتضمن االيو الصرب الذي  ظةو الع بةحو حدود التومياول أن حي
عنـده و متثـل    يةويوحي باحليو  بيةتسم بالسليثل االنقطاع و االنفصال عن کل ما ميباجلنون الذي 

  :اء أخري حملهاياء و إلحالل أشيشمع األ يعةللقط لةاحملاو
/ العـودة  ،ظة، العةأحترر من التوب/ أمتوج بالرعب/ ر و التهدجيألبس اهلد/ أتفجر ،أصعد/ أسافر

أضـع  / أجتزأ و أعري و أوسوس نفسي ضد نفسـي / هيخ الراقد فيمن دمي و التار/ أحترر من الصرب
 ،أنفصـل  ،أنقطـع / مٍ غريبيسرق أهدايب کنسي/ ق أنيخارج کل شيء و أقول للجنون الرشنفسي 
أدونـيس،  (يف الصمت يف الذهول/ يف الضوء يف الظالم/ داًيداً بعيداً بعيبع/ أختيبء حتت شفيت/ أنفصم
۱۹۸۸: ۵۸۱(.  
انقطاعا تاما عن  ا نيرض علي املعتنقيف يةاليسر لةاجلنون عند أدونيس مقو لةن مقوإکن القول مي
  :العامل

نـها و  يقرأت النجوم، کتبـت عناو / وشوشت حيت احلجار/ تيصل/ حيانکببت علي کاهل الر
ها و أعماقي البس/ ةطيرامساً شهويت خر/ حموت۴۵۵ :املصدر نفسه(طه يو دمي حرب(.  
  

  احللم. ۴-۸
اة عندهم إيل عامل ياحل تفانقسم. ينيالي عامل الوعي و عامل الالوعي عند السرنياار اجلدار الفاصل ب

املنطق و العقل و إالعـالء مـن   االستخفاف ب و حاولوا جهد املستطاع، ،احللم و عامل الفکر املنطقي
خطر أحالم و الالشعور األ«إذن  .و کما يقول برغسون، الرؤيا هو نقيض احلقيقة العملية .شأن احللم

  .)۸۵ :۱۹۹۷ندي، د(»ايلينبثق منها الشعر السري ع اليتينابيال
ـ / اجاً من الناريم سيها سوراً من الغيأضرب عل/ آة مرريرض حيت تصأغسل األ/ أحلم  ةو أبين قب

  .)۵۳۰ :نفسهاملصدر (دي يمن الدمع أجبلها ب
يتجسد احللم يف هذا املقطع يف حيويتها و فاعليتها يف خلق العامل و الشاعر ال يضـع يف اعتبـاره   

ظهـر  تصبحت الطبيعة يف هذا املقطع موضوع استبصار و کشـف و بـاحللم   أ إذن. سوي ما حيلمه
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ة تعکس العامل للشاعر و احللم هو الذي يساعد الشاعر آرض مرتصري األ. الظواهر يف صورها اجلديده
و مـن مظـاهر    .علي بناء اجلدران من الغيم ال من الطوب و احلديد کما نالحظها بالفعل يف العامل

يتجلـي يف  و هذا يا و احللم علي الشاعر، ؤالرمنة شارة ايل هيهذا املقطع ميکن اإل الدفق السريايل يف
هي  ظةيري أن اليق و أدونيس شأن السرياليني. يل املناخ العام للقصيدةإ فةضاإمفردات احللم و الرؤيا 

. املنشودة هدافهأو ال تليب رغباته يف الوصول إيل  يةو هامش يةأو حقائقها جزئ قةغياب عن احلقي لةحا
أسرارا ميأل ـا  / عمق حتديا للواقع الرتيب و أن يبتکر وعيا جديداأإذن البد له أن يتوسل إيل ما هو 

  :يةبداع و احلرالردم الفاصل بينه و بني حتقيق نشوة االکتناه و اإل
  .)۵۱۰ :نفسهاملصدر (يام أبتکر أسرارا أمأل ا ثقوب األ/ شکايلأأرسم حوهلا / براج احللمأکنت عالقا ب

. )۲۷۴، ۱۹۹۲أدونيس، (احللم مةهي يف خد ةألن الثور ةالثور مةو وضعت السريالية نفسها يف خد
  :إن مل ختدم الرؤيا فال طائل يف معرفتها و طلبها يفه الذا بةليست مطلو ةهذا يعين أن الثور

يف  يةأنّ يل را/ بل بالرياح ،رضأنّ يل عالَماً ال حيدد باأل/ لو حلمت / لو دعوت الرياح و أومهتها
دخلت يف / غري أنّ الرياح/ أخذت مفاتيحها و اختبأت /لو دعوت الرياح/ يف اجلناح كةالضياء و ممل

  .)۵۹۷ :نفسهاملصدر (حينما لفّين النعاس و عانقتها و حلمت / الصباح
سکون فإننا جند أن سـريالية  إذا ما اعتربنا أن الرياح تدل علي الثورة و الطغيان و عدم الرکون لل

سرار أمبعين أن احللم عند کليهما جوهر يتيح هلما إعادة التماس مع . بريتونية أدونيس هي نفس سريال
فکما نري يف املقطع السابق الثورة هي اليت متکّن أدونيس من أن حيقّق ما . ةاخلالق هالکون أي مع قوا

اإلنسان يف نظر السرياليني حيقق آماله يف سـرد  «ون يقول أراغ. کان من احللم عنده و ميارس حريته
: راجع(» احللم إذ ال شئ هنا يتدخل بني الواقع و النائم،کما هي احلال يف اليقظه،حيث الرقابة و العقل

، فإن أدونيس حياول أن يتجاوز مکونـات الواقـع، و   ةو متاشيا مع هذه الفکر )۲۷۳ :۱۹۹۲أدونيس، 
تجاء إيل عامل احللم حيث ال حاجز دون الوصول إيل له و بني العامل الواقع باالبين مةل القائيقايزيل العر

  :اهلدف، بل الفکرة و حتقيق اهلدف سويان، و ما إن حيلم الشاعر حيت ينال أملَه
و  مـة فنمـت نو / تـاح أرسکن اليـه و  أکنت أسري وحشياً ليس عندي ما / کيف تزوجتين ؟

حواء و الضلع األ /و إذا علي وساديت امرأة/استيقظت أدونـيس،  (دمي و عرفت أنک زوجيت تذکرت
۱۹۸۸: ۵۲۷(.  
. جنازها و بفضل احللم حيقق طموحاتهإه و ميکنه علي طالباحللم يتيح للشاعر السريايل أن ينال مف

. فها هو الشاعر قبل احللم إسريا شاردا، ال شيء عنده حيت يرتاح باله و حيصل علي الراحة و اهلـدوء 
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  ١.ن هذا الضياع و االرتباک و حيقق کافة أمنياتهملکنه ما إن ينام حيت يتمکن من اخلروج 
  

  الرفض. ۴-۹
ن ظـاهرة  إارتکازها يف جمال الثورة، ف طة، کنقيةستخدمتها السريالافکار اليت نطالقا من بعض األو ا

و هـذه الفکـرة   . ليون، اليت مترکز حوهلا السريايةأهم أطرها و جمسداا احلتم يحدإالرفض تشکل 
  :نتشرت علي نطاق واسع يف هذا الديواناوجدت جتاوبا لدي أدونيس و قد تداوهلا و 

املصدر (حتت جليد الرفض / مةأصعد يف املشاعل املقي/ حتت رداء االرض/ أقرع أجراس الدم اخلفي
  .)۴۸۵ :هنفس

مبعاين الـرفض و   شعره حافالفهو يقف دوماً موقف الرافض من الواقع العريب احملطّم و هلذا جاء 
تنادي  جةه الزمن بلهئقترن بإزدرااذلک يف مسار يعتمد علي التساؤل و احلرية أحيانا و رفضه للتراث 

و إذا نظرنا إيل ما جري عند الصوفية حـول التـراث و   . نسان جديدإتيان بألجل اإل نةبإسقاط الس
ـ  حـول دعاء أدونيس اين نري أن خرتعظيمهم للماضي و البعد عن االستخفاف مبعتقدات اآل  هثرأالت

ستخدم مصطلحات الصوفية فهو نوع من التمويـه و  ايف هذا املضمار جيايف الصواب و إن  ةبالصوفي
فهل نري هذا االستخفاف باملاضي و التراث . و ممارسة اًذه املصطلحات فکرهلالتضليل و االستغالل 

  عند الصوفية؟
/ و نبـدأ  /نسان امسهنرد لإل/ ةقدمي نةنبطل س/ ، احملدث احملدثعة، البدعةالبد/ أصوات تتعايل ةمث

  .)۵۴۷-۵۴۶ :املصدر نفسه(القرب عةتلزم شجا/ يلزم صرب احلجر/قرعأيها الزمن أقرع أ
و متثل الرفض مکونا جوهريا للنمط األدونيسي کما عند السرياليني الذين يرفضـون بـازدراء و   

                                                                                                                                               
 وقلما ختلو صفحة من الديوان من ترديد املفردة مبشتقاا أو مفرداـا  . هو أكثر املفردات تكرارا يف ديوان التحوالت" احللم" .١

الغصون احلقائب ) ٤٣٨(حلما علي الوسادة : عبارات اليت ورد فيها احللميتعذر علينا نقل مجيعها فنكتفي بذكر القليل من خمتلف ال
وساد و احللم أمسع أحالمه ) ٤٧٢(قصيدة أو ثورة أو حلم) ٤٦٧(حلم بالرعبأ) ٤٥٨(يف احلرية بني احللم و البكاء) ٤٤٥(اخلضر

فرشت طفليت لك ) ٤٧٥(أننا يف احللم صلينا عليك /و رأينا/ و حلمنا/ فارمتينا و توسدنا السنني) ٤٧٤(كل حلم قبيلة) ٤٧٤(القتيلة
) ٤٧٩(حالمي الصـديقة أحبر ) ٤٧٧(براجو يصري احللم لونا يف سلّم األ) ٤٧٧(و روي حلمها جلوعك، وقت النوم) ٤٧٧(احللم 

. )٤٨٧(المحخلف شتاء الليل و األ) ٤٨٦(حالم و البكاءمن جزر األ/ حيرس أقفاصاً من الرؤوس) ٤٨٥(أسيل أحالما علي التراب
فليس من كبت يكبت الذات الشاعرة يف حاالت احللم و احللم هو الذي يسمح للشاعر بان يتسلل ايل نفسه الباطنيـة و الشـاعر   

فكثرة استخدام احللم أو مرادفاته تبني ايل اي مدي اقتقي الشاعر أثر السرياليني و . حيسبه أشد تعبريا عن واقع النفس من حالة اليقظة
  .حاكاهم
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سقاط هـذه  بإعلي استغالل الناس و يقفون إيل جانب الثوار الذين يطالبون  سةسؤامل مةنظاأل يةکراه
فکـار  أالقول أن فکرة الـرفض مـن    ةو مجل .ةاألعراف االجتماعي جاوزون و خيالفونو يت مةنظاأل

ـ   و  ةالسرياليني األکثر إعجابا عند أدونيس، فجهده دوما رامٍ إيل الوقوف يف وجه مقـوالت القناع
 .جيالو رسختها طوال األ يةالعرب فةاليت احتفظت ا الثقااخلضوع و الرضا 

  
  جئالنتا

  :کانت حصيلة هذه الدراسة مجلة من النتائج کما يلي
بناء الشعر متأثر بالطريقة السريالية و فيها احنياز ايل الکثافة أو الترکيز و التحرر من املواضـعات  

يف هذا الديوان حمتشدة باملفاجآت السريالية و الشعرية السائدة حسب زعم الشاعر، و الصور الشعرية 
دفقات کالمية تنبع من منطلق الکتابة اآللية عند الشاعر تکاد ال تبدو للقارئ اال عبـارات مفککـة   

و تبني خالل تقدمي و تطبيق األمنوذج أن الديوان حافل بالصور اليت تکشف عن مجالية الشعر . مشتتة
العامل عرب التعبري عن اهول الالمرئي و استبطان الوجود و هذا مـا   فيها يتعامل الشاعر مع ؛السريايل

  .و مجالية الشعر عنده تکمن يف ما يستقصي من اهول. ن رامبو و السرياليني من بعدهمأخذه 
و الزمان و املکان يفتقدان معنامها املألوف و املعتاد، و يتسمان بالطـابع السـريايل فينـدجمان و    

و املکان السريايل يشبه منمنمات تفتقر ايل املنطق و . ا حينا، و تتحطم أبعادمها طوراتتداخل حدودمه
  .احلدود الواضحةي الشکل احملدد ذ

و احلب أيضا ذو منحي سريايل يف هذا الديوان إذ يستلهم الشاعر نظرية احلب السريالية مسترسال 
و . ا احلب النرجسي من جهـة أخـري  التفصيالت الشهوية البعيدة عن الرزانة من جهة، و مغادريف 

يکتب الشاعر عن حلم و جتربة المنطقية يف التسلسل و إقامة الصالت بني األشياء و األفکار و يريـد  
  .أن تنثال عربها املضاعفات و الذکريات

ة جديدة، لغة ختلو من رقابة و اتضح مما سبق أيضا أن الشاعر أدونيس يناضل ألجل العثور علي لغ
  .شدة بتراكيب غري مألوفةالوعي، حمت

و أخريا خلصت الدراسة إيل أن هذا الديوان اصطبغ بامليزات السريالية و امـتأل مبقوالـا بـني    
االنقطاع  و استوعب ديوان التحوالت کال من مقوالت. احملاکاة و الترديد حينا و اإلبداع حينا آخر

و التوجهات و التطلعات  .و الصدفةو اهول  يا و احللم و النبوءة و اجلنونؤالرو يتغين بو التجاوز و 
  .ازيأ بامتياليوان أثرا سريه من الوفره ما من شاا ان نسمی هذا الدية فياليالسر
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  تحلیل نمودهاي سورئالیسم در شعر ادونیس، با تکیه بر دیوان
 »ة يف أقاليم النهار والليلاهلجرکتاب التحوالت و«
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 :چکیده

هاي غریـب، سـحر اسـتعاره    پردازيخیالزبان شعري پیچیده،  ي خوانی و همانندي گستردههم
شـعر او را بـه ایـن مکتـب      وبیان ژرف شعري ادونیس با اصـول نظـري مکتـب سورئالیسـم،    

نمودهاي سورئالیستی شعر ادونـیس از نخسـتین اشـعار او، پدیـدار شـد و      . نزدیک کرده است
لیسـم  بـا اصـول و مبـانی سورئا   » التحـوالت «خصوصاً زبان و سبک شعري ادونـیس در دیـوان  

ي تـأثیر سورئالیسـم در شـعر    با وجود این، تاکنون پژوهش منقحی دربـاره . کامالً منطبق است
براي پاسخ به چنین ضرورتی، در این مقاله تالش بر ایـن اسـت تـا    . ادونیس انجام نشده است

شـناختی  هـا و مبـانی زیبـایی   هـا، مؤلفـه  ساختار الگـویی شـعر ادونـیس از رهگـذر مشخصـه     
التحـوالت و الهجـره فـی اقـالیم النهـار و      « بر همین اساس، دیـوان . حلیل شودسورئالیستیک ت

در اشـعار   هـا، نمودهـاي سورئالیسـم   توصیفی نمونه -از او برگزیده و با رهیافت تحلیل» اللیل
هـا و  ي مؤلفـه نتایج حاصـل از تحقیـق، حـاکی از وجـود همـه     . ادونیس نشان داده شده است

دیوان و بیـانگر تجلـی عملـی عناصـري اسـت کـه شـاعر در         هاي سورئالیستی در اینویژگی
 .داندي شعر میها را جوهره هاي نقدي خود، آنکتاب

  
 .أدونیس، خواب، رؤیا، سورئالیسم، کتاب التحوالت :ها کلیدواژه
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Abstract: 
The vast similarity of poetic language, strange images, and magical 
metaphors in Adonis poems with the principles of surrealism has became the 
style of his writing a surrealist one. We can see signs of surrealism from the 
first works of Adonis and these sings appear in his poetic language and style 
in the Diwan titled “Changes and departure to territories of day and night”. 
Besides, till now, no structural analysis has not been done about surrealism 
in Adonis’s poems. Therefore, we in this article to analyze his poems 
through surrealistic elements. For this purpose, we chose his book “Changes 
and departure to territories of day and night” and through an descriptive 
approach, determined instants of surrealism. The results showed that all of 
elements and sings of surrealism exist in this Diwan. 
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