
 واژگان کلیدي:

 .هاي ادبیئالیسم، شعر یمن، سبکرعبداهللا البردونی، سور

abamin@ut.ac.ir  دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران *

 دکتري زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران ** 

 4/2/91         دریافت  •

 20/9/91تأیید           • 

بررسی سبک سوررئالیسم در 

 دیوان عبداهللا البردونی
*مقدسیدکتر ابوالحسن امین

 **اویس محمديدکتر 

 چکیده

سرودن این اشعار . روي آورده است تیئالیسربه شعر سور ،آخر حیات شعري خود عبداهللا البردونی در مرحلۀ

ثیر دآگاه، بر تمامی عناصر شعري او تأتکیه بردونی بر ناخوو براساس سبک مبتنی بر ناخودآگاه انجام شده 

زبـان شـعري او در ایـن    . بردونی اشـاره کـرد  توان به زبان شعري می جملۀ این تأثیراتاز. گذاشته است

ثیرات ناخودآگاه، از دیگر تأ. دارد زیاديبر غموض و غرابت، هنجارگریزي و ساختارشکنی ها عالوهقصیده

ئالیستی در اشعار اوست؛ به نحوي کـه زمـان و مکـان در    رگیري عناصري چون زمان و مکان سورشکل

مرزهاي دنیاي واقـع و خودآگـاه را   وو چارچوب و حد ندبرخورداراي وسیع و نامحدودتر اشعار او از گستره

فراوان در محور افقی و عمودي شـعر گشـته    یهایزدایینگارش ناخودآگاه همچنین باعث آشنایی. ندارند

موجـب  کثرت ایـن امـر    .استئالیسم رسور» تصادف عینی«و » پیوند آزاد«است که برگرفته از دو اصل 

 بررسـی تمامی این مـوارد   ،در این مقاله .شده است» شعري فضاهاي گسستۀ«ام ناي در شعر او بهپدیده

 .خواهد شد
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 مقدمه

در یک خانوادة فقیـر در   1929عبداهللا البردونی شاعر معاصر یمنی است که در سال 

هنوز زندگی را درنیافته بود که دچار وبا شـد کـه در آن زمـان    «یمن به دنیا آمد. او 

هنوز ترتیب، در حالی که  گیر کرده بود و بدین هزاران تن از فرزندان یمنی را گریبان

). شعر بردونـی،  16: 1996(مشوح » شته بود، نابینا گشتسر نگذا مرحلۀ کودکی را پشت

زبان قرن بیستم، دستخوش دگردیسی و تطور گشـت. در ایـن    مانند دیگر شاعران عرب

حرکت شـعري  «خصوص، عبدالعزیز مقالح در مقدمۀ دیوان بردونی بر این باور است که 

بـود کـه بردونـی    بردونی از کالسیسیسم شروع شد و به سوررئالیسم رسید. این مسیري 

سـر گذاشـت و    را پشتدر تجربۀ شعري خود پیمود. او کالسیسیسم و نئوکالسیسیسم 

» اندکی به اشـعار رمانتیـک پرداخـت و در پایـان بـه نـوعی از سوررئالیسـم رسـید        
  ).  30/ 2: 1986(بردونی، 

گرایی و نوگرایی اسـت. او از   بارزترین نکته درخصوص شعر بردونی، جمع سنت

گیـرد؛ چراکـه از یـک     ر مرکز حرکت شعري معاصر عربـی قـرار مـی   د«این جهت 
هاي  طرف، فرم کالسیک شعر خود را حفظ کرده و از دیگر سو، در پی ایجاد چشمه

هـاي شـعر معاصـر و     جدیدي براي شعر معاصر است و بـه همـین خـاطر، ویژگـی    

. )16: 1988(محمود رحومـۀ  » دهد نوگرایی را بر قصیدة کالسیک عربی تطبیق می

درست است که شعر او کالسیک و سنتی اسـت،  «و، به قول دکتر عبدالعزیز مقالح، 

هاي سالیان  هاي او، مخصوصاً قصیده اما تصاویر و تعبیرهاي نوگرا در بیشتر قصیده

/ 2: 1986(بردونـی،  » دهـد  اخیر عمرش، شعرش را به نوعی سوررئالیسم سوق می

طور شعر بردونی است و در مقالۀ مـذکور  ). بنابراین، سوررئالیسم آخرین مرحلۀ ت23

هاي بردونی هستیم. درخصوص  دنبال بررسی سبک این مکتب شعري در قصیده به

سوررئالیسم در شعر بردونی، ناقدان چندي بر تأثیر پذیري او از شـعر سوررئالیسـتی   

اند کـه ایـن امـر را در آرایـی پراکنـده از دکتـر        در اواخر حیات ادبی او تأکید داشته

کنـیم. تنهـا کـار جـامعی کـه در ایـن        بدالعزیز مقالح و ولید المشوح مشاهده مـی ع

(خیــال » ســریالیۀ الخیــال«اي اســت بــا عنــوان  خصـوص مشــاهده شــده مقالــه 

، شـمارة  جامعۀ کرکوكدر مجلۀ » نوفل حمد خضر«سوررئالیستی) که توسط آقاي 
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ر اسـت کـه   م) به چاپ رسیده اسـت. شـایان ذکـ    2008اول، جلد سوم، سال سوم (

سـریالیۀ  «لحاظ محتوایی نیز با مقالـۀ   بر تفاوت رویکرد و عنوان، به مقالۀ ما، عالوه
فرق دارد؛ چراکه نویسندة مقالۀ مـذکور بـه بررسـی عنصـر رؤیـا در شـعر       » الخیال

  بردونی پرداخته است.

  سوررئالیسم

مکتـب   است. ایـن » ماوراي واقعیت«معناي  سوررئالیسم، ازلحاظ تعریف واژگانی، به

هـاي آن را   از بطن دادائیسم بیـرون آمـد و ویژگـی   «در سومین دهه از قرن بیستم 

جنبشی بود که تریسـتیان تـزارا در سـال    «). دادائیسم 126: 1986(جیده » برگرفت

گونــه در معــانی و  وار و تـب  مطـرح کــرد... ایــن مکتـب، کنــدکاوي هــذیان   1916

هـا بـر راه یـافتن بـه مفـاهیم       ئیسـت ). تکیۀ دادا350: 2003(راغب » ها بود اندیشه

ها با تکیـه   وار، اساس کار مکتب سوررئالیسم قرار گرفت؛ چراکه سوررئالیست هذیان

تنها با رهـایی  «بر لزوم دستیابی به واقعیت برتر، قائل به این بودند که این واقعیت 

شود. نزد شاعران سوررئالیسـت، واقعیـت    ذهن از زیر سلطۀ عقل و منطق میسر می

رتر همان واقعیت جامعی است که در اعماق ضمیر ناخودآگاه انسان مـدفون شـده   ب

ترتیـب، ناخودآگـاه در میـان هنرمنـدان سـوررئال،       ). بـدین 297: 1385(داد » است

ترین منبع و مرکز براي خلق و آفرینش یک اثر ادبی گردیـد. ایـن تکیـه بـر      اصلی

تالشی بـود بـراي از بـین    « بی، ها در نگارش آثار اد ناخودآگاه ازسوي سوررئالیست

بردن خودآگاهی دکارتی و نابودي کلی آن، تا انسان (در حـین نگـارش) از سـیطرة    

هـا بـر    ). تأکیـد سوررئالیسـت  72: 1986(الحـاوي  » عقل و خودآگـاه رهـایی یابـد   

هاي مختلف آثـار ادبـی    ناخودآگاه در آفرینش ادبی، ساختارشکنی عمیقی را در جنبه

. بینـیم  بارزترین اثر آن را در شعر، در سبک نگارش ناخودآگاه مـی  به وجود آورد که

امالي فکر و اندیشه است، بدون نظارت عقل (قسـمت خودآگـاه   «این سبک نوعی 

). نگـارش  127: 1986(جیـده  » شناسـانه  ذهن) و فـارغ از هرگونـه تـالش زیبـایی    

هـاي آن   که نمونهگذارد  ناخودآگاه تأثیرهاي فراوانی بر اثر ادبی شعري یا نثري می

هاي رؤیاگونـه و   تداعی معانی آزاد، ترتیب غیرمنطقی حوادث، توالی«توان در  را می
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ربط و ترکیبـات دسـتوري و    وغریب و ظاهراً بی مانند، ترکیب تصاویر عجیب کابوس

  ) دید.  313: 1390(ثروت » غیرمعقول در ادبیات

در سـومین دهـه از قـرن    چنانچه پیشتر عنوان شد، مکتب سوررئالیسم در ابتدا، 
بیستم در فرانسه به ظهور رسید و طولی نکشید که ادیبان و ناقـدان دنیـاي عـرب    
شروع به برگردان و تطبیق این نظریه در ادبیات عربی نمودند. سوررئالیسم در ابتدا، 

در مصر در اواخر دهـۀ  «در میان ادیبان سه کشور مصر، سوریه و لبنان مطرح شد و 

 حصـۀ الرمـل  هـا   تم، دو مجله به چاپ رسید که عنوان یکی از آنسوم از قرن بیس

 التطـور  شـد و عنـوان دیگـري    (سهم شن) بـود و بـه زبـان فرانسـوي چـاپ مـی      

گردید. ایـن دو مجلـه بـا نظـارت      (دگردیسی یا پیشرفت) بود که به عربی چاپ می
رسید که همگـی   افرادي چون جرج حنین، أنور شامل و رمسیس یونان به چاپ می

قائل به نوگرایی در ادبیات و هنر بودند و با سوررئالیسم فرانسوي آشـنایی داشـتند.   
اي منـادي مکتـب سوررئالیسـم     اما در سوریه در اواخر دهۀ چهارم قرن بیستم، عده

شدند و در پی این بودند که اصول آن را در ادبیات عربی به اجرا درآورنـد. از میـان   
سر و دکتر علی الناصر اشاره کرد کـه بـا همکـاري    توان به اورخان می این افراد می

لبنان نیز، در به چاپ رسانیدند... در  السریالهم، مجموعه شعري مشترك با عنوان 

تحت نظارت و مدیریت یوسف الخال به چاپ  الشعراواخر دهۀ پنجاه میالدي، مجلۀ 

ري از نمود. این مجله بـا مشـارکت بسـیا    صراحت دعوت به نوگرایی می رسید که به
هـا   رسـید کـه از میـان آن    شاعران و ادیبان کشورهاي عربی مختلف به چـاپ مـی  

توان به ادونیس، شوقی، أنسی الحاج، عصام محفوظ، فواد رفقۀ و سرکون بولص  می

و مشـارکت   الشـعر ). انتشار مجلۀ 89 -88: 1997(دندي » و تیریز عواد اشاره کرد

شد که شاعران و نویسندگان و ناقدان بسیاري از شاعران مشهور عربی در آن باعث 
  عربی، بیش از پیش، با سوررئالیسم و دیگر مفاهیم نوگرایانه آشنا شوند. 

  هاي مختلف سبک سوررئالیسم در شعر بردونی بررسی جنبه

  نگارش مبتنی بر ناخودآگاه

معنـاي رهـایی    ترین اصول سـوررئال و بـه   نگارش مبتنی بر ناخودآگاه یکی از مهم

ترتیـب، شـاعر و    ودآگاهی و قید عقل و منطق و قواعد ادبی اسـت. بـدین  ذهن از خ

کنـد.   نماید و شروع به نوشتن مـی  نویسنده خود را تسلیم محض ناخودآگاه خود می
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ــاه     ــارش ناخودآگ ــیس، نگ ــۀ ادون ــه گفت ــا ب ــی «بن ــارش ف ــوعی نگ ــه و  ن البداه

نواخـت و  شـده ازسـوي خـرد یک    اي است که از اجبارهاي تحمیل نشده تعیین ازپیش

رهانـد   گریزد و خود را از روزمرگی و موانع آن می اندیشۀ نقدگرا و اصول معمول می

(ادونـیس  » دهد و نویسنده را به بیرون رفتن از من مألوف به فضایی دیگر سوق می

هـا   تـرین آن  گذارد که برجسـته  ). این شیوة نگارش تأثیراتی بر متن می133: 1992

هـاي رؤیاگونـه و    یرمنطقی و غیرحقیقی حوادث، توالیتداعی معانی آزاد، ترتیب غ«

  ) هستند.298: 1385(داد »  مانند کابوس

هاي مختلف نگارش ناخودآگاه بردونی را در پراکندگی مضـامین، انقـالب    جنبه

بینـیم. در   دائم افکار و برهم خوردن روابط علی و معلولی در سبک نگارشـی او مـی  

ن معانی متفاوت و بدون ارتبـاط در سـطرهاي   بسیاري از قصاید بردونی شاهد سیال

  توان به ابیات زیر اشاره کرد: قصیده هستیم که، براي مثال، می

  !یبتَنا المخُرَججی فَنا الدبلَس    ي؟رَماذا ج سمیا شَ ینَرِدأ تَ«

  بِغَاألز ، کالطائرِسوِسوی    کیتَلَقْعلی م عاسالنُّ و کانَ

  !بِهالمذُ کسمه یف قَبنْزَتَ    کیبو ماذا: سوالٌ علی حاجِ

نَرْو سبأفواجِ    الدروب طیرُشوداً تَا ح نا األنْمیالدبِج  

1»المثنّی« یف، و سيودهم    اتزَجِالمع ی: هيودباً یعو شَ
  »یأب 

)109/ 2: 1986(البردونی،   

دمـان   دانی که چـه اتفـاق افتـاده اسـت؟ ظلمـت، سـپیده       اي خورشیدکم، می«

گـري   دار وسوسـه  اي کـرك  نهانمان را بستانده. و چرت در چشـمانت بسـان پرنـده   

گویی: پرسش ابروانت در نجواي زرینت، گل سوسنی را مبدل  کرد. هان، چه می می

ـ    گشت و ما نیز دسته ا فـوج فـوج مـیالد زایاترمـان،     هایی را به راه انـداختیم کـه ب

داشت و ملتی (را گسیل داشتیم) که پیوسته پژواك صدایش  ها را به پرواز می آستانه

اند و تیغ مثنی پـدري از   هامان همان معجزات انداخت: گهواره گونه می را طنینی این

  ».برایمان

                                                
که در روز عاشورا زخمی شد و در سـن   است ،فرزند امام حسن مجتبی (علیهم السالم) ،»حسن مثنی« ،منظور. 1

دونی به مذهب علت انتساب بر و به شهادت رسید. به گشتبن مروان مسموم  سالگی توسط خلیفه عبدالملک شصت

  هاي تاریخی شیعی جایگاه خاصی در اشعار او دارند. زیدیه، شخصیت شیعۀ
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دم  هاند و میان غارت سپید چنانچه مشخص است، مضامین در ابیات باال پراکنده

هـا و   توسط تاریکی و سؤالی که در نجواي خورشـید شـکوفه داده و گسـیل دسـته    

  گونه ارتباط معنایی وجود ندارد. ها هیچ ملت

شود و بردونی در خالل آن،  وگو انجام می گاهی این تداعی آزاد معانی در قالب یک گفت

  بینیم: مثال زیر میهاي آن را در  کند که نمونه اي را القا می ربط و پراکنده معانی بی

  لْعأفْ ما أقسی أنْ    طَّلْعتَ... ال تَ بتُأکْ«

صاررِیفِّکَ ت ،الًج    ما جدکْتَ ي أنْولْس  

  لْمهفاً مرْح ددج    فاًرْح دولتَأس ملَ

  »لْبحاً یبی و صنَفْی    اًبص فرْ؟ للحيردتَ

)495 پیشین: (منبع  

اي  اند. چـه ثمـره   توانم بکنم؟ دستانم، پاي گشته بنویس و معطل نکن. چه می«

دانی؟ که واژگـان   از تنبلی داري؟ کالمی را نساختم. کالمی مهمل را از نو بساز. می

  ».عشقی فناپذیر دارند و عشقی که پا به زایش تواند گذارد

وگـو از   در ابیات باال، رعایت نکردن یک ترتیب مشخص براي دو طـرف گفـت  

یک طرف، و تفاوت بین مصراع اول و دوم ابیات از نظر انشایی و خبـري بـودن از   

  طرف دیگر، باعث پراکندگی مضامین شده است.  

هاي بردونی، انقـالب دائـم    هاي نگارش ناخودآگاه در قصیده یکی دیگر از جنبه

هـاي   هاست که این امر را از خالل ایـراد تصـاویر و افعـال و کـنش     دیشهافکار و ان

  کنیم:   درپی مشاهده می پی

»يوزَنْی ومِکالب ییمه کالدی ب    یختَرْی یتَمی زْدداد رحابه  

بِلْیس فانَاألجی ،الرُتَم ي ؤَص    ییطتَم نْللعف أسراب الدعابه  

يوتَلْی یاألفاع لَثْمیلتَغْ، ی    کالمدشَطْي العی و یو طُس
المرائ يدتَرْی یزيیفکَنْ... ی    عشَ خرِاریاً کالصالص وکیالبه«  

)192منبع: همان (  

ماند کـه   نشیند و خیزش خزندگان را می میاندوه) چونان جغدي شوم به انزوا «(

پوشـاند و رؤیاهـا    ها را می سازند. پلک افتند و پهنایشان را افزون می کرخ به دراز می

نشیند. بسان افعی در  طبعی را بر پشت می هاي شوخ مکد و براي خشونت، گله را می
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رابکار افتد و همچون گروهکی خ لولد و چونان چاقویی تشنه به جوشش می خود می

تن، چون سنگی  کند... و برهنه خیزد. جامۀ ریاکاران را بر تن ساز می به یورش برمی

  ».افتد باصالبت، به جریان می

در اشعار سوررئالیستی بردونی، گاه شاهد بر هم خوردن روابط علی و معلولی در 

سبک نگارش هستیم. این امر نیز یکی از معیارهاي شـعر سـوررئال اسـت؛ چراکـه     

: 1997دنـدي  ( »منطقی اسـت  ها، شعر ممتاز شعر حدس و بی نظر سوررئالیستبه «

. در اشعار بردونی نیز گاهی دنیایی کامالً متناقض با دنیـاي خودآگـاه و مـنظم    )85

در پی این است که دنیاي بستۀ مـنظم را  «گیرد و به گفتۀ ادونیس، شاعر  شکل می

 :1986دونـیس  ا(» نشده راه یابـد در نوردد و به دنیاي مجهولی که تاکنون شناخته 

رسـد   اي می به تعبیر برتون، اندیشۀ انسان در هنگام نگارش ناخودآگاه به نقطه .)20

در آن تناقض میان زندگی و مرگ، واقعی و خیالی، گذشـته و آینـده، سـاده و    «که 

ها براي رسیدن بـه ایـن    شود و تالش سوررئالیست سخت، باال و پایین، متوقف می

). رسیدن و درنوردیدن این نقطه از ناخودآگـاه در  128: 1986، ة(الجید» نقطه است

تجربۀ شعري بردونی نیز انجام شده است؛ چراکـه در شـعر او، پرنـدگان بـه پـرواز      

  حیا: گردد و حیا بی معنا می شود، معنا بی رود، آب خون می آیند، عقاب راه می درمی

»نْع أحارٍج طارت    لْرَتَورٍ تَقُو صج  

نْع ص ماءار داًم    و دمٍ أمسخْی ملْم  

تاریخٍ ثانٍ نْع     لْغَشْغالٍ تَأشْ نْع  

نْع منَعال ی یینع    خَ نْعجخْلٍ ال یلْج«  

)498/ 2: 1986(البردونی،   

هاشـان   آیند و بازهایی که بر گـام  هایی که به پرواز درمی نوشت) از سنگباید «(

افتند، از آبی که چونان خون، و خـونی کـه راکـد گشـته اسـت. از دیگـر        به راه می

  ».آزرم معنا و آزرمی بی تاریخی و از کارهایی که به کارند و معنایی بی

  زبان

بلکه این امر زبـان شـعري   ها محدود به مضامین نیست،  ساختارشکنی سوررئالیست
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ها که قائل به ساختارشکنی در حیطـۀ   گیرد. سوررئالیست این شاعران را نیز دربر می

ترکیبی زبان بودند به ساختار زبانی کامالً هنجارگریز اعتقاد داشتند. با دقت در آثـار  

از نظر نگارشـی و آیـین   «رسیم که زبان در آثار سوررئالیستی  آنان به این نتیجه می

هـاي فراوانـی    سجاوندي، مراعات دستور زبان و رعایت سـایر مـوارد داراي اشـکال   

هاي سوررئال بردونی، پدیـده ساختارشـکنی    ). در قصیده294: 1390(ثروت » است

مفهـوم   کند و زبان بی او در تجددگرایی افراط می«شود و  ترکیبی زبان  مشاهده می

کند و ایـن امـر در دو دیـوان آخـرش      یفکنی م برد و امور مألوف را بن را به کار می

).  این امر در برخی موارد منجـر بـه   50 -49: 1985(محمود رحومۀ » مشهود است

گردد؛ به نحوي که مرتب کردن جمله ازلحاظ ترکیبی و افقی بسیار  غرابت زبان می
  توان به ابیات زیر اشاره کرد: نماید. ازجملۀ آن می سخت می

»ا المهحسناً .... إنَّممۀُ صعبفَ    هلنْکُی نَ.... و لمکُبِ تلِّ محبه  

یبِصح الموت محینَوط ....   هحش غرب، أوهنْم نٌ أنتطَو    یسمی ناً

 ی، أنَّ اسمها کانَسنْو هی تَ    رٍخْض صعب ۀٍبضْه نْم یسمتُ حینَ

)519/ 2: 1986(البردونی،   

اند کـه خـود    شود، سه بیت مذکور، از لحاظ ترکیبی، غامض چنانچه مشاهده می
اي است که هر کدام قابلیت چنـد نـوع    گونه گردد. پیچیدگی ابیات به باعث ابهام می

ترکیب را دارند. در بیت دوم، عوض کردن جاي اسم و خبر أمسی بـر غرابـت ایـن    
و خبر افعـال ناقصـه بایـد     ازلحاظ نحوي درخصوص اسمبیت افزوده است؛ چراکه 

کان األمیر یزورنـا أو یزورنـا   «خبري را که جمله واقع می شود (مثل «گفت که 
یزورنا کان األمیـر و کـان األمیـر    «توان بر اسم مقدم کرد و گفـت:   می») رسوله

اما بهتر است که این کار انجام نشود؛ چراکه ». یزورنا و کان یزورنا رسوله األمیر

در بیـت سـوم نیـز    . )221: 1386 4(الشـرتونی، ج  » گـردد  یش میباعث ایجاد تشو
باعث ابهـام شـده اسـت و در نحـو عربـی جـایز       » من هضبۀ«تقدیم جار و مجرور 

ــر غمــوض، گــاهی شــاهد  نیســت کــه تقــدیم باعــث ابهــام شــود. امــا، عــالوه  ب
توان به جملـۀ اسـمیه در ابتـداي     هاي نحوي هستیم. براي مثال، می هنجارگریزي

هرگـاه  «ل زیر اشاره کرد که خبر فاقد ضمیر عائـد اسـت و در نحـو عربـی،     بیت او
جمله خبر واقع شود، الزم است که دربردارندة ضمیري باشد که آن را به مبتدا ربـط  

). در بیت دوم نیز جملۀ فعلیۀ موصوفه با نکـره دربردارنـدة   198(همان منبع: » دهد
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گیـرد   اي که صفت قرار می بريدر جملۀ خ«هیچ ضمیر عائدي نیست؛ در حالی که 
نیز شرط بر این است که دربردارندة ضمیري لفظی یا مقدر باشـد کـه جملـه را بـا     

  ).343(همان منبع: » موصوف خود ربط دهد

»ذُ یثلم رکبتري   و ما ولْصسفوح 460/ 2: 1986(البردونی،  ت(  

» تَ صدیقاًأو لستینفُرِع     هذي الحراتج الم196(همان منبع:   »هولَلُم(  

هاي بردونـی   در این خصوص، ناقد یمنی، احمد محمدبن شامی، یکی از قصیده

بردونـی در  «گونه بیان کرده اسـت:   هاي صرفی آن را این را بررسی و هنجارگریزي

  گوید: اي می قصیده

  أعدوا السهرة الکبري  لمسئول مالیینی                  

  و هاتوا العانس الشعري  ...فهاتوا األغنج األقوي          

  بدون إرادة أثري  ...ألنَّ بالده جربی                

بوده است و یاء نسـبت را بـه واژة جمـع    » ملیونی«در بیت اول، منظور بردونی 

نسبت داده است که یک راي صرفی ضـعیف اسـت؛ چنانچـه نسـبت دو     » مالیین«

ضعیف است... و اما  در بیت دوم، منظـور بردونـی از   » کنائسی«و » مالئکی«واژة 

ام. و  اسـت و مـن ایـن واژه را تـاکنون نشـنیده     » داراي موهاي پرپشت» «شعري«

» شـعرانیۀ «و » شـعرانی «بلنـد داشـته باشـد از اصـطالح     براي کسی که موهاي 
تواند بر وزن فُعلی بیاید، مگر آن زمانی کـه   شود و یک صفت مؤنث نمی استفاده می

. سـکري و  سکرانو  عطشیو  عطشانصفت مذکر آن بر وزن فَعالن باشد؛ مثـل  

درستی نیـاورده اسـت؛ چراکـه مؤنـث      اما درخصوص بیت سوم، بردونی صفت را به
» اسـت » جـرِب «جمـع واژة  » جربـی «شـود و   مـی » جربـاء «، »األجرب«ژة وا

  ).192 -189: 1986(الشامی 

  زمان 

علت سر سپردن عنان به عـالم   هاي سوررئالیستی بردونی، به گسترة زمان در قصیده

بـا  «تر است. در این نـوع از شـعر    هاي او عظیم نامتناهی ناخودآگاه، از دیگر قصیده

(فتـوحی  » فضایی مینیاتوري سروکار داریم که فاقد منطق زمـانی و مکـانی اسـت   

  گوید:   ین می). چنانچه خود بردونی نیز اینچن320: 1386
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»نَماذا ها؟ شی ء ظَشَ    کال شیءایتْا محفیه  

  هشیع نْع ثُحبی بحو الص    یحضُ نْع ثُحبی اللیلُ

رَهمانُالزَ ب خَ    الزمانِ نَموثوانیه الغَ تبیه  

بِ مانُی الزَّتَّحمانٍال ز    ال قَبِ کانُو المضیه«  

)409/ 2: 1986(البردونی،   

اینجا چه اتفاق افتاده است؟ چیزي است بسان ناچیز و اخگرهایی فـاخر. شـب   «

جوید. زمان از زمـان   دمان، شامگاهش را می خیزد و سپیده به تکاپوي چاشتگاه برمی

گاه است و مکـان   حتی گاه نیز بیاند.  هاي کودنش کرخ گشته گریخته است و ثانیه

  ».را آرمانی نیست

توان متوجه شد،  هاي سوررئالیستی بردونی تنها چیزي که از زمان می در قصیده

شود که زمـان بـدون حـدومرز باشـد و نـه       استمرار مطلق است و این امر باعث می

  آغازي داشته باشد و نه انجامی:

»قْالوت ال یو  یضم  خَ یأتیو575(همان منبع:  ت(  

زمــان؛ نــه آن را یــاراي شــدن هســت و نــه یــاراي بازآمــدن... بــه انجــامی  «

  ».انجامد؛ زیرا که آن را آغازي نیست نمی

هـایی بـه    هاي بردونی، اسـلوب  اما، جداي از مبحث نظري زمان، در این قصیده

گـردد. یکـی از    طـول زمـان مـی   تـر شـدن    کار گرفته شده است که باعث گسترده

درپی آوردن افعال و گاهی حذف حـرف عطـف    ها، استفاده از سبک پی بارزترین آن

کند. گویی بردونی بـا   هاي او بیشتر می هاست که شتاب زمان را در قصیده میان آن

تر کـردن طـول آن بـوده     این کار و سرعت بخشیدن به شتاب زمان در پی گسترده

قوانین فیزیکی نیز هرگاه سرعت زیـاد گـردد، طـول زمـان     است؛ چراکه بر اساس 

  ):51: 1370(راسل » گردد ها متأثر می آن (زمان) از حرکت«شود؛ چراکه  بیشتر می

  عنتَمی ویء، شَ نْع رُبِخْی، مهی     عمتَلْی نِزْالح ارِدجِ نَییعیء بِشَ«

یرید یخُص   عطقَنْی، الصوت دءب لَبقَ لکنَّه    فاجاةٍم نْع یبِنْی، رَ

یغوص یبی، فثُح عنَییه فَ نْعمتَ    هعیناه فیه،  غوص؛ یفتَقْییدع«  

)534/ 2: 1986(البردونی،   
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از این دسـت وجـود   هاي زیادي  نیز مثال» عینۀ جدیدة من الحزن«در قصیدة 

  اند از: دارد که عبارت

»يوزَنْی ومِکالب ییمه کالدیب    یختَرْی ،یتَمد ،زْیرِ دادحابه  

بِلْیس فانَ األجیتَميؤَالرُ ص    ییطتَم لْلنْعف أسالد رابعابه  

يوتَلْی یاألفاع لَثْم ،یلتَغْی     کالمدی و شَطْي العیطوس 

)192(منبع پیشین:   

هاي این نوع از چینش افعال و تأثیر آن در گسترش طـول زمـانی را    دیگر مثال

» الضـباب و شـمس هـذا الزمـان    «) و 576(همان منبع: » فراغ«هاي  در قصیده

(همـان  » الفاتح األعـزل «) و 227(همان منبع: » کانوا رجاالً«) و 576جا:  (همان

کنیم. این الزمانی در شـعر دیگـر شـاعر سوررئالیسـت      )  نیز مشاهده می270منبع: 

او در اشعار خود از فعل مضـارع بـه کثـرت    «خورد.  عرب، ادونیس، نیز به چشم می

اي که در زمان عربی با یک زمـان مشـخص (گذشـته و     استفاده کرده است؛ صیغه

گونـه   نیست... گاهی نیز زمان در اشعار ادونـیس در الزمـان بـدین   آینده) در ارتباط 

شود که در یک قطعۀ خالی از هرگونه داللت زمانی و خالی از هر صـیغۀ   محقق می

  ).79: 1978(عباس » گیرد فعلی شکل می

تر کردن زمـان در   بر روش باال، بردونی از اسلوب التفات نیز براي گسترده عالوه

کنیم که  کند؛ به نحوي که گاهی مشاهده می خود استفاده میهاي سوررئال  قصیده

اي بر ماضی یا مضارع است و شاعر با تغییر زمـان فعـل    فعل در چند بیت از قصیده

رود و، چنانچه قبالً عنوان شـد،   دنبال زدودن فاصلۀ میان دو زمان می به دیگري، به

» شکند و مکان درهم میاي است که در آن دو بعد زمان  ورود به ناخودآگاه لحظه«
  شود: هاي زیر مشاهده می ) ؛ چنانچه در بیت37: 1998(حسن رایۀ 

  هسادالوِکَ لَّتدتَی، عجو تطَقَس    هرادج وقَفَ یمتَرْی رابٍغُکَ«

ی هِجو یفیها و ف تبشَأع    تمنَ یفیالص بِلُحالطُ سیجِنَکَ
لَو عی الجرانِد قْو السف خَتَارت    ذَخْفَ لَثْمي أةٍرْم بعالوِ دالده  

  »هادع لُتْالقَ یهدلَ صار نْم لَثْم    هادئۀً یستَحتَ یسینتَحتَ
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)581/ 2: 1986(البردونی،   

و  بـر زمـین خـورد   بسان زاغی که بر باالي ملخی اوفتد، اندوهناك و غمناك «

و حماقـت در   بالیدوار در تابستان  و  خزه آویخته و معلق، به زیر اوفتادچونان بالشی 

کـردار زنـی    بـه  به دراز اوفتـاد ها و سقف  و بر باالي دیواره برگ دادام  روي و چهره

، نوشـد  نرم نرمک مرا میاز زهیدن آمده است. آبستن و بارور، کش را کنون فراغی 

  ». ناکردنی) مانند خونخواري (سنگدل) کاو را کشتار عادتی گردیده است (ترك به

چنانچه در ابیات باال مشاهده شد، شاعر در چهار بیت اول در یک بازگشـت بـه   

گـردد و   کند و در بیت پنجم به زمان حال برمـی  گذشته از ضمیر ماضی استفاده می

أمـین  «هاي زمان است. این امر در قصـیدة   نوعی در پی درهم شکستن محدوده به
  شود: نیز مشاهده می» سر الزوابع

  لُستَاغْ تمالص نیاتأغْ یف تنْکُ و    لُحتَرْو ی یهجو یطتَمی یجالد کانَ«

  لُمتَو اح يرخْص نْع ثُحأب تنْکُ و    یفتکَ یف یهلَجر نْع ثُحبی و کانَ

  »لُسالرُّ هبِ وماًی أتب، ال أنْآهر    فشتَکْم ملْا، ال حعالم ینتَأب.... و 

)70 -68: 1983(البردونی،   

هـاي سـکوت    افتاد و مـن در نغمـه   میشد و به راه  ام سوار می تاریکی بر چهره«

نشسـت و مـن    وجـو مـی   هایش را بـه جسـت   یافتم. او، بر دوش من، پاي تعمید می

گـویی   اش به یاوه آوردم. و مستان در زیر جامه کردم و تاب می ام را دنبال می صخره

ام خونشان را سرمه بر چشـمان کشـیدند... و    پرداختند و مدهوشان در زیر پوسته می

سازم که هیچ رؤیـاي پیـدایی آن را ندیـده و هـیچ گـاه و هـیچ کجـا         را میدنیایی 

  ».سازم پیغامبري از او خبر نرسانیده. آن را از خیال ستارگان می

  مکان 

مانند فضاي خـواب  «مکان در اشعار سوررئال بردونی برگرفته از ناخودآگاه اوست و 

ینیاتوري که فاقد منطق و رؤیا، فاقد تداوم و شکل است. به تعبیري، فضایی است م

ماننـد دیگـر اشـعار سوررئالیسـتی،      ) و به320: 1386(فتوحی  »زمانی و مکانی است

  ).71: 1986(الحاوي » بیانگر دنیاي مشوشی است که هیچ رابط و مانعی ندارد«
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  )566/ 2: 1986(البردونی، »و أعود، قدامی ورائی جبهتی       نعلی و ساقی فی مکان قذالی«

اي که در توصیف و تصویر بردونی از مکان در اشعار سـوررئال او   نکته بارزترین

ها  اي که در این مکان سایه گونه شود، آشوب و پریشانی مکان است؛ به مشاهده می

هـاي مـرده و    هـاي دیوارهـا همهمـه    هـا و روزنـه   آیند و سقف بر روي هم فرود می

  کنند:   هاي زخمی را نشخوار می پژواك

»لَثْما تَمعنَ رُصهدیها السحابتُ    همرُط الجرانُد صمکَ تاً وآبه  

یطُقُس الظکَ لِّلُّ علی الظوقَفَ یمتَرْتَ    ام الذُّ السآماتبابه  

یغُضُم قْالسو أح الکُ داقَفغَلَ    يوطاً متَیاً و أصدم اءصابه«  

)191 -190(همان منبع:   

گرفت، دیوارهـا سـکوت و انـدوه     هایش را می گونه که ابر عصارة پستان همان«

آمـد، چنانکـه دسـتۀ مگسـان بـر       ها فـرود مـی   ها بود که بر سایه بارانیدند، سایه می

هـا   افتادند. سقف و حدقـۀ روزنـه   ها) به غلت می ها (و دلمردگی (انبوهی از) خستگی

  ».کردند هاي زخمی را نشخوار می مرده و پژواكهاي  همهمه

گوید که در اینجا دیوارها خون  اي دیگر، در توصیف مکان می ه بردونی در قصید

نشـینند.   افتند و به نظاره برمـی  اندیشند و بر روي سرهاشان به راه می بارند و می می

. برخی از ایـن  کنند رانند و برخی از دیگري فرار می برخی بعضی دیگر را به جلو می

  اند: روند؛ حال آنکه ساکن دیوارها راه می

»نَهاها الجدتَانُر ،دؤو علی أر    کِّرْفَی و تُمها تَسرْظُنْو تَ یشم  

بضُعزْها یحم بضاًع باً ارِه    بضُعهالخَ لُبِقْا یلَی و یرْبِد  

بضُعها ییشمو ال ی ،یشم يرَی    لَثْمما یرِقْتَسي ء األسرار رْبِخْم«  

)595(همان منبع:   

نیز مکان قصـیده را، کـه اتـاقی  تـوأم بـا      » فی الغرفۀ الصرعی«او در قصیدة 

کشد و یکسان بودن فاعل و مفعول فعل در این مثـال و   آشوب است، به تصویر می

  ) حاکی از این امر است:  یسقط الظلُّ علی الظلِّ، بعضها یزحم بعضاًقبلی (دو مثال 

»الصمت یقُسطُ کاألحارِج ارِبةًد  

                 

  ی الزَلَعوایشْا و ال ینَرْع قَما یع  
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  ۀًفَاجِو رانُدها الجضعإلی ب یغصتُ

                

  عقتَمی و تَلَتْرُّ کالقَمحنُّ تَئتَ  

  قٌ لی قَی أسعرْالص ۀِفَرْهذه الغُ یف  

             

  ولُطُی کالعویالنام جِس و یتَّسع  

  نُزْالح ینُزَح رَی غَوضَفَ نْمابته  

                 

  زَفْفیها و یع تَ نْمهویشزَالفَ هع«  

)535(منبع پیشین:     

افتد، بـی   هاي اتاق به زیر می هایی، بر گوشه سنگ تکهسکوت، سردوش چون «

دهنـد و   آید. دیوارها لرزان به یکدیگر گـوش فـرا مـی    آنکه بداند چه بر او فرود می

بازنـد. در ایـن    هـا مـی   گردد و رنگ شان سرخ می کنند و گونه بسان مردگان ناله می

شـود و پهنـا    یاتاق غشناك، اندوهی پریشان است که چونان عوسجی پویا، دراز مـ 

گـردد و فـزع نیـز از بلـوایش      پذیرد. اندوه از آشوب غربت اینجا انـدوهناك مـی   می

  ».فزعناك

اي است که نقش مهمـی در توصـیف فضـا     بر آشوب، تاریکی دیگر پدیده عالوه

کشـد   هاي بردونی دارد. او در قصیدة زیر، فضایی تاریک را به تصویر مـی  در قصیده

» انـد  خواهی دنبال خون هایی دژم که به هاي مرگ با چهره شبح«که با تشبیه آن به 
، بـر غرابـت   »کشـد  مکانی موحش که تهی و سکوت را یکجا در آغوش مـی «و به 

  فضا افزوده است :

  اارثَ نَبلَطْی وهجالو اتسابِع    توم احبأَشْ ویلُالطَ و الطریقُ«

موحش یاغَرَالفَ نُضُح لَعی الصمکَ    تا تَمالرِّ نُضُحالغُ یاحباار  

یا لَ نَأییتلَی نَإلی أی و المنایا تُ    ؟يرأسهء فَاألظْ یاار  

و الدجی هاریخِتَا کَنَا ه سانٍ ج    قْو کالحاألَ وبِلُقُ یف ديسار«  

)415 -414(همان منبع:   

هـاي دژمشـان در پـی     مانـد کـه بـا چهـره     هاي مرگ را می درازناي راه، شبح«

خواهی هستند. موحش مکانی که تهی و سکوت را یکجا در آغوش برکشـیده،   خون

چونان بادي که غبار را. اي شب، به کدامین سـو بـه راه افـتم؟ حـال آنکـه مـرگ       

مانند تاریخ زنـدانبانان و کینـه در سـینۀ     اینجا بهچنگالش را ساز نموده و تاریکی در 

  ».بندیان است
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وغریب سوررئالیستی که توأم با تاریکی اسـت در قصـیدة    این فضاسازي عجیب

) 422(همـان منبـع:   » بـین ضـیاعین  «) و 305(همـان منبـع:   » صراع األشباح«

دونـی  شک استفاده از رنگ سیاه در فضاسـازي بر  بردونی نیز به چشم می خورد. بی
چراکـه ایـن امـر نمایـانگر نابینـایی      «تأثیر از شرایط بیولوژیکی خاص او نیست؛  بی

  ).203: 1996(مشوح » منزلۀ یک شب طوالنی است بردونی است که خود، به

  زدایی در محور همنشینی و اصل پیوند آزاد سوررئالیسم  آشنایی

در یـک پیونـد آزاد   ها معتقد بودند که در یک نگارش ادبـی، هـر واژه    سوررئالیست

هـا و نظریـۀ    تواند در کنار واژة دیگر قرار گیرد. این نظریه، با تأثیر از دادائیسـت  می

ها، وارد سوررئالیسم شد. پیوندي که میـان واژگـان در یـک     آن» هاي روزنامه تکه«

قصیده سوررئالیستی وجود دارد حاصل یک جرقۀ آنـی در ناخودآگـاه شـاعر اسـت.     

یر سوررئالیستی هیچ شرطی براي همنشینی اشیا و تصاویر وجود در تصو«بنابراین، 

بـه  «). براساس این پیوند آزاد، شاعر در هنگام نگـارش  320: 1385(فتوحی  »ندارد

منطقـی جـاي منطـق را (در     ترتیـب، بـی   کند و بـدین  تصادف و آنی بودن تکیه می

). 124: 1986(جیـده  » شـود  گیرد و سادگی و بداهت بر تصنع چیره می نگارش) می

هـاي سورئالیسـتی بردونـی در سـطوح      این پیوند آزاد میان اجزاي جمله در قصـیده 

  اند از:  دهد که عبارت مختلف خود را نشان می

  )همراه با جار و مجرور یا ظرف متعلق به فعل(اسناد فعل به فاعل  

شود کـه بـین مسـند     هاي مذکور، مشاهده می در بسیاري از اسنادهاي فعلی قصیده

(فعل) و مسندالیه (فاعل) هیچ نوع همخوانی وجـود نـدارد و گـاهی ایجـاد ارتبـاط      

تـر   غیرمنطقی میان ظرف و یا جار و مجرور متعلق با فعل نیز این پیوند آزاد را قوي

 گوید: چنین می در بیتی، این» إلی قارئی«کند. براي مثال، بردونی در قصیدة  می

  )296/ 1: 1986(البردونی، » بین شفاه الحراب تزغرد       کووس الجراح و من حیث کانت «

و » هـاي زخـم   جـام «و فاعـل  »  هلهله کـردن «در بیت مذکور، جمع بین فعل 

حاصل یک پیوند آزاد است کـه در یـک جرقـۀ آنـی در     » ها مابین لبان نیزه«ظرف 

  ناخودآگاه شاعر به وقوع پیوسته است.  
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و »  السـؤال «(سوسن) دادن)  و فاعـل  (شکوفه » تزنبق«در بیت زیر نیز فعل 

(در نجوایـت) سـه عنصـر کـامالً متفـاوت ازلحـاظ       » فـی همسـک  «متعلق فعـل  

  اند: اند که در یک اسناد فعلی در کنار هم قرار گرفته منطقی

  )109/ 1: 1986(البردونی،  »المذهب فی همسک تزنبق علی حاجبیک        سوالو ماذا؟: «

یظمـأ  «هاي زیادي در این زمینه وجود دارد، مانند  مثالهاي بردونی،  در قصیده
(همـان منبـع:    2»الطیف یصـغی للفـراغ  «)، 298(همان منبع:  1»فی شفتیه العتاب

(همـان منبـع:    4»یزنبق الذکري ورائـی «، 3»أي المنی تخضرُّ فی جدبی«)، 323

تیک تغرس فی مقل«) و 581(همان منبع:  5»فتخضرُّ أصداءه فی السقوف«)، 421
  هاي این نوع پیوند آزادند.  ) که از دیگر نمونه580(همان منبع:  6»الروي

  )  همراه با جار و مجرور یا ظرف متعلق به فعل(به  فعل و ایقاع آن بر مفعول

شـود هـیچ ارتبـاط منطقـی      بهی که ایقاع بر آن انجام می گاهی میان فعل و مفعول

وار شاعر محقق گشته است. بردونی  وجود ندارد و این پیوند در نتیجۀ نگارش خلسه

 گوید:  گونه می اي این در قصیده

  بابالرِّ قَهشَو  ینِّمغَالُ انَخَد              اينَغَ فی یئا قارِیم تَشْتَأ«

لْزَغَ نْأنا مانتحار الَ تاةْحی    فَا شَنَهنْقاً م فیرِز ذَالعاب  

  »ابتَک راعیذ نَیب رِجالفَ يؤَر    یستَحیراً حس هتُو لحنْ

)297(منبع پیشین:   

هـق   خـوان و هـق   هایم؟ آیا دود آوازه از نغمهبویی  اي نیوشندة اشعارم، چه می«

بویی؟ من همانم که خودکشـی زنـدگی را بـه هـزار نغمـه آواز دادم در       رباب را می

اش آوردم؛ حال آنکه رؤیـاي صـبح    دمان به نغمه هاي عذاب و در سپیده اینجا از ناله

                                                
   . دهد طیف به تهی گوش فرا می. 2  شود.  عتاب بر لبانش تشنه می. 1

  

  دهد. خاطره در پشت سر من  شکوفه می. 4   دهد. سالی من سبزه می کدامین آرزو در خشک. 3
  

  کاري. ها را در چشمانت می نگاه. 6  دهد. هایش در سقف سبزه می پژواك. 5
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  ».نوشید نرمک می را از میان دو بازوي کتاب نرم

» شـهق «(دود) و » دخان«به  (بوییدن) بر دو مفعول» تشتم«در بیت اول، فعل 
گردد که با هم ارتباطی منطقی ندارند؛ چراکه دود بوییدنی نیست  هق) واقع می (هق

نرمـک   (نـرم » یحتسـی «و از طرفی شیهه نیز شنیدنی است. در بیت سوم نیز فعل 

رف دمـان) واقـع گشـته و ظـ     (رؤیاهاي سپیده» روي الفجر«به  نوشیدن) بر مفعول

(میان بـازوان کتـاب) اسـت. ایـن مـورد از      » بین ذراعی کتاب«متعلق به فعل نیز 

شـود. بـراي    هاي سوررئالیستی بردونی نیـز مشـاهده مـی    پیوند آزاد در دیگر قصیده
یحسـو حنـینُ الربـی غبـار     «، 1»یبتلع الذعر وهـم الجـواب  «توان به  مثال، می

 3»لدروب بأفواج میالدنا األنجـب حشوداً تُطیر ا«) و 298: پیشـین  (منبع 2»المنی
  ) اشاره کرد. 109/ 2: 1986(البردونی، 

  مبتدا و خبر   

هاي سوررئالیستی بردونی، ارتباط بین مبتدا و خبر جمله نیز براساس یک  در قصیده

گونه پیونـد منطقـی وجـود     شود و میان دو جزء مبتدا و خبر هیچ پیوند آزاد انجام می

هـاي   ت زیر، بین مبتـدا و خبـر مصـراع اول (سـپاه، پلشـتی     ندارد. براي مثال، در بی

هاي سرفه) از لحاظ معنایی فاصـلۀ   ها و نخ کوچه) و مبتدا و خبر مصراع دوم (پرچم

  توان آن دو را به هم ربط داد: سختی می زیادي وجود دارد و به

  )565(همان منبع:  »جیشی عفونات األزقَّۀ تحتفی       حولی، و رایاتی خیوط سعالی«

هـاي   اند و رایاتم نیز نخ هاست که گرداگرد مرا گرفته هاي کوچه سپاهم پلشتی«

  ».هایم است سرفه

(بـازار)، کـه مبتـداي جملـه اسـت، و      » السـوق «و یا در بیت زیـر، میـان واژة   

  اسب) فاصلۀ زیادي وجود دارد: (کره» مهراً«(دریا) و » بحراً«(جالد) و » سیاف«

  يرَسی کَلَح نْحصاناً م    یافاًالسوقُ س و کانَ«

و بحراً، ییطتَم مراًه    و مرَهاً ییطتَم الصارَح«  

)573(همان منبع:   

                                                
  نوشید. نرمک می غبار آرزو را نرمها  تپه ۀ. نال2  بلعید. . ترس توهم پاسخ را می1

  

  آورد. را با کمک میالد نجیبمان به پرواز میها  هایی که دروازه دسته. 3
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  موصوف و صفت 

الیه  هاي سوررئال بردونی، پیوند میان موصوف و صفت و مضاف و مضاف در قصیده
، »فـی بیتهـا العریـق   «منطق خودآگاه نیست. براي مثـال، در قصـیدة   نیز براساس 

(خاکسـتر پیـر)،   » الرمـاد العجـوز  «هـایی هسـتیم چـون     شاهد موصوف و صـفت 

ـل) و  » حروف مشلولۀ«(آتش مذاب)،  »الحریق المذاب« لهجۀ قاتلۀ «(واژگان شَ
ن: ترسد کشته شود) (منبع پیشی اي کشنده که می (لهجه» تخشی أن تمسی مقتوله

نجوي غدیر شذي الصـدي  «نیز پیوندهایی چون » بعد الضیاع«). در قصیدة 200
صدي ناعمـاً  «ابریشـم) و   بوي و سوسنین اي عنبرین (مناجات برکه» زنبقی الحریر
شـود و   ) دیده مـی 483/ 1: 1986(پژواکی نرم و راحت) (البردونی، » مترفاً کالحریر

عـازف  «آلـود)  را در قصـیدة    ه(پژواکـی مـ  » صـدي غائمـاً  «یا موصوف و صفت 
الیـه نیـز بسـیار     شاهدیم. این فقدان ارتباط منطقی بین مضاف و مضـاف » الصمت

حشرجات التراب، «توان به موارد زیر اشاره کرد:  مشاهده شده که از جمله آن می
هـاي زخـم،    (خرخرهاي خاك، جـام » کووس الجراح، اصفرار الرماد، عفن الروي

)، 307(همـان منبـع:   » صـراع األشـباح  «یا) در قصـیدة  زردي خاکستر، عفونت رؤ

هـاي گرسـنه،    هاي گـرگ  (خنده» ضحکات ذئاب جائعۀ، همسات نعاج مقتوله«

أغنیـۀ الضـیاء، شـذا    «)، 200/ 2: 1986شـده) (البردونـی،    نجواي قوچـان کشـته  
  ).421/ 1: 1986(آواز نور، بوي پژواك) (البردونی، » صداها

  زدایی در محور جانشینی و اصل تصادف عینی سوررئالیسم  آشنایی

ترین اصول کار سوررئالیسـم اسـت. در ادبیـات سورئالیسـتی،      تصادف یکی از اصلی

توانند، بدون درنظر گرفتن قواعد ادبی و زبانی، در کنار هم قـرار بگیرنـد.    ها می واژه

شود. بـه   ها نیز مشاهده می بیهها و تش این امر در محور جانشینی و در سطح استعاره

هـاي عجیبـی میـان دو طـرف تشـبیه       عبارت دیگر، در این نوع از ادبیـات، تطـابق  

گـویی کـه ناخودآگـاه در    «گیرد که خرد ما قـادر بـه درك آن نیسـت و     صورت می

کنـد و در   بیند مشـاهده مـی   ها، جهان ارتباطات پنهانی را که عقل نمی جنگل نشانه

سـازد. ایـن بینـایی     اي، آن را آشـکار مـی   ذهنی ویـژه  -ینیطی جریان و ترکیب ع
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بیننـد و   ها را می مختص آفرینشگران و اندیشمندان خالق است. آنان که همبستگی

آفرینند؛ یعنی ازطریق کشف و شهود به جهان عینی یـک واقعیـت حـائز     حادثه می

اي هـ  ). ایـن تصـادف در بسـیاري از تشـبیه    6 -5: 1378(یونگ » بخشند معنی می

زدایی در تشبیهات او به حـد اعـالي خـود     شود و میزان آشنایی بردونی مشاهده می

اي که خواننده قادر به ایجاد هیچ نوع ارتباط میان دو طرف تشـبیه   گونه رسد؛ به می

بردونی «گیرد. علتش این است که  اي از آن در ذهن او شکل می نیست و تنها هاله

شـود و، در نتیجـه،    رؤیـا و رؤیاهـاي بیـداري مـی    کرات وارد عـالم   در اشعار خود به

وار ابـداع   آمیزند و نوعی از شـعر هـذیان   تصاویر حاصل از حواس مختلف به هم می

). بـراي مثـال،   83: 1996(مشـوح  » اند شود که تصاویر در آن مشوش و پراکنده می

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می

»فَو هنَ ت إلیۀٌسیم    ی کآمالِلَذْج ذَالعيار  

  »رارِالغ لِ الصبیاتقَم    یاألفراحِ ف سمِبتَکَ

)309/ 1: 1986(البردونی،   

نسیمی شادان که بسان آرزوي دوشیزگان بود بر من وزیـدن گرفـت؛ چونـان    «

  ».ها بر مردمک چشم دوشیزگان فریفته لبخند شادي

»ؤَو ر یاألفاع کألسنۀِي ماًحو    فاً کَاوِخَو معدالِذَاألنْ ةِاو«   

)573/ 2: 1986(البردونی،   

ستان رؤیاهایی بسان زبان افعیان لولنده و ترس« هایی چونان دشمنی پ.«  

»و مواکاألشْ بیف احِب جکَ    يوّحیات رَالعاء  

  »ریاءی األبامتَالی لِقَم    یف زانِاألح بِؤاثَتَکَ

)423منبع: همان (  

اند یا که خمیـازة انـدوه    هاي شبح در آسمان من مارهاي صحرا را ماننده دسته«

  ».گناه در مردمک چشم یتیمان بی

بردونـی نیـز   بر تشبیهات، در ایماژهاي شعري  زدایی، عالوه این غرابت و آشنایی

گردد. در اشـعار سـوررئال بردونـی، تصـاویري بسـیار غریـب مشـاهده         مشاهده می

ترتیـب، ایماژهـایی    در این مکتب است. بدین» انگیز امر شگفت«شود که بیانگر  می
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اي از غبـار، آوازي   هاي رؤیا، توهمی از جنس درد، النـه  هاي وهم، پلشتی چون شن

هـاي   آلود از ترانـه  کارد و پژواکی مه روي چشم می هایی که رؤیا بر بن از عنبر، تاك

  اند: شمشیر، از این جمله

  ما رِ نْم عرأز تقْفو طَ«

                

  »يحارالص یماً فرْکَ مِهالو لِ  

  

  )306: پیشین (منبع

  ». بنی را در صحرا و دشت خواهم کاشت هاي وهم تاك پیوسته و هماره از شن«

  ويعفَنِ الرُّفأعب منْ «

                      

  »وحلَاً و وهماً منْ عقَارِ

  

  )307(همان منبع: 

ل سپس« ردي سـر       آبـه  تر از تعفن رؤیا گاي خـواهم نوشـید و وهـم را چونـان د

  ».خواهم کشید

  إلیک یشأم الطیبِ یف تلْبفأقْ«

             

      نیۀٍأغْ علی ألف نْم بیرْع«  

)483/ 1: 1986، همان منبع(    

سویت خواهم شتافت؛ سوار بر هزاران (هـزار) آوایـی عبیرگونـه و     عطرآگین به«

  ».بوي (آوایی از جنس عبیر) خوش

  يؤَالرُّ کیتَلَقْم یف سرِغْتَو «

                

  »وفطُالقُ إلیک دماً تَومرُکُ  

)580(همان منبع:     

هایی خواهد رویاند که هم بارشان را و هـم بهشـان را    بن تاكرؤیا در مژگانت «

  ».در پیشگاهت فرو خواهند هشت و خواهند آویخت

  ها  فضاهاي گسسته و شناور میان مجهول

هـایی از معـانی در    در شعر سورئالیستی، هیچ چیز ثابت و واضح نیست و تنها هالـه 

سوررئال، فضاهایی خـالی   مانند. درواقع، با خواندن یک شعر ذهن مخاطب باقی می

شود که نتیجۀ ناتوانی مخاطب در ایجاد ارتبـاط منطقـی    در ذهن خواننده ایجاد می

هـا و   هـا تصـویر خـواب    سوررئالیسـت «میان اجزاي شعر است. علتش این است که 

هاي گسسته و سردرگم و غالباً متناقض به  رؤیاها و آرزوهاي رازناك خود را در متن

» هـا ادبیـات مرکزمـدار و منسـجم را رهـا کردنـد       بنـابراین آن  آورند. نگارش درمی
رود،  ). در یک شعر سوررئال، خواننده هرقدر کـه بـه جلـو مـی    320: 1386(فتوحی 
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در عـالم  «گردد. علتش این اسـت کـه    فضاهاي خالی بیشتري در ذهنش ایجاد می

ؤیـا در  ناخودآگاه، هیچ چیز ثابت نیست؛ همه چیز مبهم و مجهول است. گزارنـدة ر 
پی کشف مجهولی است؛ شاعر رؤیابین نیز در میان مجهوالت شناور است. رسیدن 

). بـراي  322: پیشـین  (منبـع » کشد به مجهول، مجهولی دیگر را به دنبال خود می

  توان دو بیت زیر را مثال زد: توضیح بیشتر مطلب، می

»نْم حکانَ ثُی یالقَ قُّدطُ    طیعولَب الةِالص أمام الذئاب  

فْزَعت اصفرار الرماد العجوز    لیحفُرَّ فیه طُمالشَ ورباب«  

)200/ 1: 1986، همان منبع(  

کوبیـد، زردي خاکسـتر    هاي نماز می ها بر طبل و در آنجا که گله دربرابر گرگ«

  ».پیر را نواختم تا که جهش جوانی در آن سرخی دهد

امري نامألوف است که باعث » ها گله«باال، اسناد فعل کوبیدن بر فاعل در بیت 

گـردد و، در ادامـه، واقـع شـدن فعـل (کوبیـدن) بـر         ایجاد ابهام در ابتداي بیت می

افزایـد؛ چراکـه بـین ایـن مضـاف و       بر ابهام عبارت می» هاي نماز طبل«به  مفعول

کـه تصـویر مـذکور (کوبیـدن     الیه نیز هیچ نسبتی وجود ندارد. ذکر این امـر   مضاف

افزایـد.   هاي نماز) دربرابر گرگان انجام شده، ابهامی دیگر بر بیت می ها بر طبل گله

در بیت دوم، که جواب بیت قبل است، نیز ابهام و سیر در مجهوالت همچنان ادامه 

کند که در این شرایط من زردي خاکستر پیر را نواختم تا که  دارد و شاعر عنوان می

وانی در آن سرخی دهد. چنانچه مشاهده می شود، در این بیت واقع شـدن  جهش ج

فعل نواختن (که مرتبط با حس شنوایی است) بر زردي (که مرتبط با بینایی اسـت)  

آورد و اضـافه شـدن زردي بـر خاکسـتر، کـه دو رنـگ        ابهامی دیگر به وجـود مـی  

واژة پیـر بـراي خاکسـتر،    دهد و باز صفت قرار گرفتن  اند، ابهام را ادامه می متفاوت

کند. یا در بیت زیر، شاعر حالـت   اي دیگر می مخاطب را وارد در مجهول و ناشناخته

کند که تنها یـک حالـت    درپی و مملو از ابهام بیان می شعوري خود را با تصاویر پی

  توان از آن برداشت کرد: گونه را می اضطراب

  ء کضحک الصبی الغریرندا    هنا هزَّنی من وراء المنی«

  »شذّي الصدي زنبقی الحریر    کخفق األمانی کنجوي غدیرٍ 

)482منبع: همان (  
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اینجا از وراي آرزوها به تکـانم آورد، فریـادي کـه لبخنـد کـودکی فریفتـه را       «

پـژواك   اي عنبـرین  مانست و یا گویی که سوسوي آرزوهاسـت و نجـواي برکـه    می

  ».  ابریشم سوسنین

در دو بیت باال، ابتدا تشبیه فریاد به خندة کودکی فریفتـه، فضـایی خـالی را در    

انی ذهن در ایجاد ارتباط بـین ایـن دوسـت و، در    کند که نتیجۀ ناتو ذهن ایجاد می

بارة فریاد به سوسوي آرزوها و نجواي برکه نیـز فضـاهاي    ادامه، تشبیه دوباره و سه

بر آن، موصوف نمودن برکه با عبـارت   کند و، عالوه خالی دیگري در ذهن ایجاد می

ین دو صـفت  دلیل فقدان ارتباط بین ا نیز، به» ابریشم سوسنین«و » پژواك عنبرین«

با برکه از یک طرف و بین عنبر و پژواك از طرف دیگـر، ابهـام بیـت را دوچنـدان     

  دهد. کند و ذهن را در دنیایی از ابهامات و فضاهاي خالی قرار می می

  نتیجه

اي هسـتیم   در اشعار سوررئال بردونی، شاهد تداعی آزاد معانی و ایراد مضامین پراکنده -

 هاست. سوررئالیست» نگارش ناخودآگاه«یا » خودکار نگارش«که برخاسته از اصل 

زبان در اشعار سوررئال بردونی از ساختارشـکنی صـرفی و نحـوي بـاالیی برخـوردار       -

 است.

دهند و تبدیل به المکـان و   زمان و مکان در این اشعار مفهوم خود را از دست می -

 گردند. الزمان می

در دو محور همنشـینی و جانشـینی   » زدایی آشنایی«در اشعار سوررئال بردونی، شاهد  -

شـود   انجـام مـی  » پیوند آزاد«زدایی در محور همنشینی براساس اصل  هستیم. آشنایی

موجب آن، پیوند افقی میان واژگان براساس یک اصل منطقی نیست. در محـور   که به

اسـت کـه   » تصـادف عینـی  «عمودي نیز ارتباط میان دو طرف تشبیه براساس اصلی

 اعث زیاد شدن شکاف میان دو طرف گردیده است.ب

اسـت؛ بـه   » هاي گسسته شکاف«بارزترین پدیدة سوررئالیستی دز اشعار بردونی،  -

نحوي که فهم اشعار او پیوسته با شکاف و خأل همراه است و خواننده در دنیـایی  

  کند. ها سیر می از مجهول
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