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 چکیده
نیانگذاران شعر منثور در جهان عرب است. انسی حاج شاعر لبنانی، از پرچمداران مدرنیسم ادبی و از ب

فضای گسست و رؤیا و چیرگی ساحت ذهن، ممتاز  است. انسی  ةشعر او به نگارش خودکار، غلب

اما به دلیل تحول و  ،کندسیر می سوررئالیستیدر مراحل نخست شعری خود در فضایی  خصوصاًحاج 

ی چون ادونیس در روند شعر عربی ایجاد کرد مشربالتهابی که شعر منثور به پیشگامی او و شاعران هم

این  ،شناسی شعر او چندان مورد توجه و اهتمام ناقدان واقع نشد. بر همین اساسشناسی و زیباییسبک

 ةبرانگیزترین مجموعئالیستی نخستین و جنجالسوررهای ها و مشخصهپژوهش کوشیده است مؤلفه

بررسی و نقد کند. نتایج، بیانگر تاثیرپذیری عمیق شاعر  را با رهیافت تحلیل توصیفی،« لن»شعری او، 

که وفور مفاهیم سرکش و  ایبگونهئالیستی و منابع معرفتی این مکتب است؛ راز زیبایی شناسی سور

زمان و شکست منطق زبان  ةهای نامتعارف، گسست رشتنما، آشنایی زداییخردگریز، تصاویر متناقض

ها آن را واقعیت برتر ئالیستروایت شاعر از جهان رؤیا است که سورنشانگر ر ،شعری ةدر این مجموع
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  مقدمه

پا گرفت.   ةسد  ةکه آغاز ده شودیمسوررئالیسم به جنبشی هنری ادبی اطالق 

 و رئال« و باال فراز برروی، »ی ابه معن  (sur)اسی سوراس ءسوررئالیسم از دو جز ةواژ

(real)  توانیترکیب شده است و م« واقعی، صحیح و حقیقی امرحقیقت، »ی ابه معن 

 :1999)ر.ک: االصفر،. ترجمه کرد« واقعیت فرا»یا « ورای واقعیت»را « سوررئالیسم» ةکلم

که چنین برداشتی با  انددانستهی گرای واقع فرابرخی نیز در لغت آن را به معنای  (169

  (169: 1999)همان، ها مواجه شده است. رئالیسترسو ةمخالفت گسترد

ثمری حاصلی و بیبی بنیانگذار سوررئالیسم، آندره برتون رسماً در سال 

)ر.ک: و ظهور رسمی سوررئالیسم را اعالم کرد  دادائیسم را اعالم کرد و علیه آن شورید

سوررئالیسم هیچ نوع محدودیتی را وی اعالم کرد  (10: 1992نادو،  ؛17: 1981فاولی، 

نقش ناخودآگاه در آفرینش هنری، تداعی معانی، اصالت رؤیا و  ،. از این روردیپذینم

آمیز و نفی بیان جنون ةوهم و هذیان، شیوهای زبانی و ذهنی، تشکستن محدودیت

بلکه مشروع شمرد و از آنها به عنوان مبانی  ،معتبر ،در سوررئالیسم را ساختارهای سنتی

 (20: 1992نادو،  ؛171 :1999االصفر،  ؛312: 1994)عید، معرفتی سوررئالیسم تعبیر کرد 

نادو،  ؛15: 1981)فاولی: او عقاید از همان ابتدا به تأثیر از فروید و با عصای سوررئالیسم 

یا را چونان پرچم ؤرناخودآگاه و ضمیر وی در زمینة افکار پا گرفت و سپس  (58: 1992

ی هاتیفعالعقیده خود به دست گرفت. به نظر برتون توجه اصلی سوررئالیسم به 

ذهن است.شاعران و هنرمندان مشهوری چون آراگون، پل الوار،  ةخودکار و خودانگیخت

روبر دسنوس، ماکس ارنست، آنتونن آرتو،  ژاک پره ور، ایو تانگی، بنجامین پره، 

کنو، میشل لیریس، آندره ماسون، من ری، کمتر از یک سال از پیدایش  ریمون

 از اعضای بارز آن بودند.  ،سوررئالیسم

 بیان مسأله و پیشینة تحقیق

وضعیت ملتهبی که شعر منثور به پیشگامی انسی حاج، ادونیس، محمدد مداغوو و... در   

نقد شعر عربدی رقدم    اوایل دهة شصت میالدی ایجاد کرد، تحولی گسترده را در جریان
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آرایی کردند و صحنة نقدض و ابدرام ایدن    زد. مخالفان و موافقان چنان در برابر هم صف

هایی چون سوررئالیسدم کده   سبک شعری، چنان توسعه یافت که عرصه را بر نقد جنبش

 قدد برافراشدت، تندر کدرد. از ایدن جاسدت کده         به قوت در آثار پدس از دهدة شصدت   

د شعر منثور تدوین یافت، از آن میان متجاوز از چند کتداب، از  های متعددی در نقکتاب

از سداندی سدالم    «قضایای النداد ا الادا اة   »از احمد بزون، و  «قصیدة النثر العربیة» جمله

اندد.  ابویوسف، الگوهایی از شعر انسی حاج را با رهیافت تحلیل شعر منثور، نقدد کدرده  

هایی گذرا به مشخصات عمومی اندیشة شدعری  های مرتبط نیز، تنها به اشارهدیگر کتاب

هدای انسدی حداج    مایة اصدلی اندیشده  اند و به سوررئالیسم به عنوان بنوی، بسنده کرده

الشدعر و  »اند. نخستین تحلیلی که دربارة شعر انسی حاج صورت گرفت، مقالدة  نپرداخته

نویسدنده در   چاپ شدد. « حرکة االبداع» از خالده سعید بود که در کتاب «عتمات الجسد

آمیزی از شعر انسی حاج دفاع کرد. پدس از او کمدال خیربدک    این مقاله به شیوة تعصب

که توسط گروهی از مترجمان بده عربدی     در کتاب

ترجمه شد، در فصل زبان شعر تجددگرا، به زبان شعری انسی حاج نیز اشداره کدرد. در   

 امدا در   ،انسدی حداج نوشدته نشدده     ةای دربدار نامده یدا مقالده   چ پایدان داخل کشدور، هدی  

که به شعر منثور عربی پرداخته، نام انسی حاج به عنوان یکدی از پیشدگامان ایدن    هایی نامهپایان

 عرصه ذکر شده و پژوهش حاضر، فتح بابی در بررسی و نقد آثار این شاعر لبنانی است.

و واکداوی و  « نل د »مجموعدة شدعری    دررئالیسدم  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر سور

شناسیکِ این مجموعده و یدافتن پاسدخی روشدمند بدرای      تحلیل مبانی معرفتی و زیبایی

حدداکم بددر ایدن مجموعددة شددعری، فضددایی   هددای زیراسددت: آیددا فضدای غالددب  پرسدش 

هدای سوررئالیسدتی بدر ایدن     سوررئالیستی است؟ سپس با فرض قبول بازتداب اندیشده  

تدوان  یمد ؟ چگونه کدامندهای سوررئالیستی آن ها و مشخصهها، مؤلفهژگیمجموعه، وی

 مکانیزم این تاثیر را تبیین کرد؟  
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 سوررئالیسم در جهان عرب

مانندد جدورج    ،سوررئالیسم به دلیل ارتباو فرانسوی خواندگان مصدری  ،در جهان عرب

هدای فرانسدوی،   حنین، کامل زهیری، کامل تلمسانی، و رمسیس یوندان بدا سورئالیسدت   

 ،شداعران مدذکور در سدال     (141: 1984)السدحرتی،  نخستین بار در مصر پا گرفدت  

آزمدایی  طبدع  سوررئالیسدتی را تشکیل دادند و در شیوة نامتعارف « هنر و آزادی»انجمن 

فرانسوی مصری تبداری چدون جدویس منصدور کده بده فرانسده         ،کردند. در همان زمان

وررئالیسددم مشددارکت داشددت. دیگددر نویسددندگان س نوشددت در محافددل خصوصددی مددی

بده زبدان    سوررئالیسدتی مصر در این دهه، مانند جورج حنین، آثار مستقل  سوررئالیستی

تجربدة   تدرین افراطیشاید »و  سوررئالیستیعربی خلق نکردند، بلکه نخستین اثر مستقل 

سدر، متعلدق بده    یعنی دیوان سریال اورخان می (544: 2007)الجیوسی، « شعری تا آن هنگام

ای منتشر شد. اورخان میسر در مقدمه کشور سوریه است که نخستین بار در سال 

هدای نویدد بخشدی بدر رویکردهدای      دیوان نوشته است سعی در گشودن افق این برکه 

شعری است. سومین کانون سوررئالیسم در جهان عرب، لبنان بود. مجلدة شدعر کده بده     

ای بده تجددد را   خددمت گسدترده   ،شودرب شناخته میعنوان نقطة عطف شعر معاصر ع

تعهد کرد و نقش خود را به عنوان جریان مسلط شعری تثبیت نمود. سوررئالیسم مانندد  

 شعر منثور عرب، در دامان این مجله تشخص یافت.  

های های گوناگونی، در نسبتها و گرایششاعران و نویسندگان زیادی با سلیقه

قلم زدند و فضای غالب مجله متاثر از فرهنر اروپایی و در این مجله  ،متفاوت

فرانسوی خواندگانی  از این رو»دو شاخة آنگلوساکسونی یا فرانسوی بود  خصوصاً

تحت تاثیر سوررئالیسم  ،چون ادونیس، انسی حاج، شوقی ابی شقرا و عصام محفوظ

از ادبیات  ،غدر مقابل، یوسف الخال، جبرا ابراهیم جبرا و توفیق صای ،واقع شدند

مسلکِ مجلة شعر،  رئالیسترادیبان سو (24 :1988)مهدی، « انگلستان بیشتر تاثیر پذیرفتند

های انقالبی را در عموما جنجال برانگیزتر بوده و آثارشان سطوحی از هنجارشکنی

در لبنان پدید آمد. پس  سوررئالیستیتوجهی از آثار حجم قابل ،بردارد. در دهة شصت

وریه و لبنان، عراق چهارمین و آخرین کشوری است که سوررئالیسم به از مصر، س
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در عراق تاسیس شد  که در سال  ای در آن پاگرفت. مجلة شعر شکل برجسته

 سرهایی بود که مجلة شعر لبنان به نحوی پخته و سنجیده تر از به نوعی ادامة تجربه

، فوزی کریم و فاضل عزاوی بودند. بود. بنیانگذاران این مجله، سامی مهدی گذرانده

این افراد، نگارش نامنظم و زبان نظارت نشده را آزمودند. اما زبان اینان فاقد هارمونی 

بخش چشمگیری از اشعارشان فاقد ترکیب بندی نهایی و »الزم و شکل درونی است و 

  (179: 1982)جبرا، « ارتباو شکلی و ساختی است.

 در دیوان لن تیسوررئالیسهای نگارش مؤلفه

 نگارش خودکار

نگارش ناخودآگاه یکی از مهمترین اصول متن  سوررئال اسدت. نگدارش ناخودآگداه بده     

تنهدا بدا   »معنای رهایی ذهن از خودآگاهی و قید عقل و منطدق و قواعدد ادبدی اسدت و     

واقعیتِ  ،ئالیستر. نزد شعرای سورشودمیعقل و منطق میسر  ةرهایی ذهن از زیر سلط

مان واقعیت جامعی است که در اعمداق ضدمیر ناخودآگداه انسدان مددفون شدده       برتر ه

به خود و بدی برنامده    این نوع نگارش، نگارش غیرارادی و خود (.297: 1385)داد، « است

کندد.  خدود را تسدلیم ناخودآگداه خدود مدی      ،به تعبیری دیگر، شداعر و نویسدنده  است. 

معتقد اسدت ضدمیر پنهدان در حالدت      (21: 1981فاولی، )سوررئالیسم برپایة نظریة فروید 

دیوانگی و نیز در حالت خواب از نظارت ذهن بیدار و بیددادگر رهدایی یافتده و همدان     

نگارش خودکار نیز تراوشدات و ترشدحات آن را ثبدت و     ،کندیمگونه که هست تجلی 

تدوان  گداه نیدز مدی   آاین نوع نگارش را نگارش تصادفی یا نگدارش ناخود  .کندیمضبط 

نگدارش خودکدار، در پدی    » دید گویممید. چنان که موریس بالنشو فیلسوف فرانسوی نا

اصدلی در   ءبدا شدی   نویسدمیکه  را دستی خواهدمیهاست و برانداختن موانع و واسطه

تماس قرار دهد و دست را از خاصیت ابزاری و فرمانبرداری، نیروی مستقل ببخشد کده  

سی بر آن تسلط ندارد و به هیچ کس وابسته فقط برای نگارش آفریده شده است. هیچ ک

، نگدارش  سوررئالیسدتی  شدعر کده   شودیماز این جا روشن  (133: 1992دونیس، )ا« نیست

در آن  شخودکار  تراوشات ناخودآگاه و فوران تصداویر سدرکوب شدده اسدت و اهمیدت     
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 ،هدا ئالیسدت رسور ،بدر ایدن اسداس   . گیدرد است کده مسدتقیما از ناخودآگداه نشدأت مدی     

بیان جنون آمیز و  ةتداعی معانی، وهم و هذیان، شیوو  تصور و خیال، ستیزیودیتمحد

بده نظدر برتدون توجده اصدلی      . را معتبر بلکده مشدروع شدمردند   نفی ساختارهای سنتی 

 (308: 1994)ر.ک: عیدد،  خودی ذهن است.  به خودی خودکار و هاتیفعالسوررئالیسم به 

انسدی حداج نیدز     ةاسطور (15: 1981)فاولی،« استهئالیسترسور ةناخودآگاه، اسطور» اگر

به ناخودآگاه و هیپنوتیزم، ناهوشیار، امدر غریدب، و   »: گویدهست چنان که با مباهات می

)دنددی،  « امایمدان آورده  گرایدی واقع فراگری و هذیان و تصادف و امر ناگهانی و افسون

زنندد،  تصاویر دسدت مدی   عبارات حاج برخالف شاعرانی که آگاهانه به خلق .(90: 1997

پدذیرد. نخسدتین   شکند و به شکلی کامال تصادفی صورت میحصارهای خودآگاه را می

 شود:شروع می« خافأ» شعر این دیوان با

 
خندم، خم شوند. میهایم پراکنده میدهد و عینکترسم./ تخته سنر جعبة من را فشار نمیمی

شود. همه در تابانند و پالتو وارد میها میرسند( و گامهای راز، )به هم میشوم، اما وعدهمی

 ها و )چپاولی است(گردن هستند. در گردن، بانر

ها و اصول از جمله چیره شده و همة نسبت شاعر برشود که شروع میشعر با ترسی  

فضاهایی که ذهن ناهشیار ی معلولی را در ذهن شاعر به هم زده است. لّعِ درک روابطِ

ناخوشایندند، مانند اضطراب یا تعارضی که شاعر را در چنبره گرفته  ،شاعر آفریده

آوری دارند و گاه های غریب و شگفتها یا بی علتند یا علتمعلول از این رواست. 

 و تصاویر غیرارادی و تصوراتنماید که شاعر دچار توهم نمایی شده است. چنین می

فشارد و پراکنده غریب و پراکندة شاعر مانند جعبه ای که سنر آن را نمی تخیالت

ها، سپس لبخند و خم شدن همگی ناشی از تراوشات ناخودآگاه و نگارش شدن عینک

 شاعر است که منطق ادبی را گم کرده است.  ةنگیختخودا

یا که لباس تنر ؤجمع تصورات و تصاویر ناسازگار، چیرگی مطلق فضای فراخ ر

و پیوستن  هاوستهیذهنی و زبانی، گسستن پ بر عادات، شوریدن دردیفضای طبیعی را م
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ارش خودکار ی نگهامشخصهاز  هاها و متناقضپارادوکس بی اختیارها و هجوم گسسته

های پراکنده همان شعر، شاعر بی درنر مورد هجوم اندیشه ةدر ادام روند.یمبه شمار 

 کنند:اینگونه سیالن می ،شود و عبارات متفاوت و بی ارتباوواقع می

 (27: 1994)الحاج،  

ای کننده حفرکنم. تو ای لذت نفرین. نسل تو برافتاده است، اثر انگشتان تو، تو را جستجو می

ای ندارد. راهی را روی تختخواب ترسیم کند. خواب، کرانهاست/ خواب مرا تسلیم خود می

 شوم.کنم، زیر همسرم پنهان میز و پرواز میکنم: پنجره ای را بامی

ها به وضوح مشهود است به شکلی که ابتدای این عبارات نگارش تصادفی این جمله

ها بیگانه است. جستجوی لذت نفرین، خوابیدن، باز کردن پنجره و پرواز با انتهای آن

ب آور شاعر وسواس گونه و اضطرا ،یاگونهؤهای رهمگی از توالی ،کردن و پنهان شدن

نمایانند به است که در زبانی نظارت نشده و به همان شکل که خود را به شاعر می

 اند:تصویر در آمده

 (28: 1994)الحاج،  
دهم، زنم. من شعار میزنم. بیا فریاد میشوم/ بیا فریاد میوخته میبرافر شوم/برانگیخته می

آورم تا بدون شود. و این را به یاد میپیروزی از آن علم است. کژدم در هم شکسته می

 ناامیدی، بچه به وجود آورم.

گیرندد  ها به ترتیبی غیر منطقی و غیر واقعی شکل میبینیم حوادث و جریانچنان که می

جوشدند و بده شدکلی غیدر ارادی در نگدارش      ر متفاوت از ناخودآگاه شداعر مدی  و افکا

هدای  یابند. شدورش و عصدیان تصداویر کده از تکنیدک     ناخودآگاه و تصادفی جریان می

از افعال نشدان داده شدده اسدت و شدش      پی در پیاست به کمک استفادة  سوررئالیستی

که هیچ نقشدة قبلدی در ذهدن     دربی پیهمگی فعلند با ضربات  ،کلمة نخست این مقطع

بازتداب و انعکداس    ها را به بند بکشد. پراکندگی این حدوادث، صدرفاً  شاعر نتوانسته آن

ها بده خودآگداه برسدند و جریدان     مستقیم نقشة ذهن شاعر است که پیش از این که واژه

کوشش متکلفانده   از این رواند. منطق برآنها حکمفرما شود، بر صفحة کاغذ نگارش شده
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گداه  آخلدط ناخودآگداه و خود   ةای ایجاد ارتباو میان آغاز و پایان ایدن ابیدات، مغالطد   بر

 شده و شاعر تراوشات آن را  ورغوطهها است. ناخودآگاهی که در مجهوالت و ناشناخته

پدی منطقدی    ،تکلف و به شکلی تصادفی بر صفحه آورده و خودآگاهی کده متکلفانده  بی

نگارش غیدر ارادی هجدومی اسدت بده     و تحلیل است. ها و تبیین کردن روابط و جریان

هدا از بنددگی قواعدد اسدت.     های عادی تفکر و نوشتار و زبان عادی و رهایی واژهسبک

شدود و خدود را از   تخیل در چنین حالتی، در وجه سرکش و ویرانگدر خدود ظداهر مدی    

 ضمیر پنهان شاعر است: ةرهاند و شعر، دیکتممانعت ذهن می

 (31: 1994لحاج، )ا 

شکستم. هنگامی که اگر شدت شادی تو نبود، سراسیمه از گرسنگی و امیدواری درهم می

بور  تو چشم به راهم است و مرا به صداهای دوردست بازمی گرداند.  ةکنم، یاومالطفت می

های نشینیدوند، طبیعت سرشار است و مشروع. اما من با شبدستان تو پیوسته بر لباست می

کنم. ای دلیل دچار شدن، تو را از شوم و فروپاشیم را زیر سقف تو تقویت میتو راهبری می

 میان مشوقانم برگزیدم تا دوستت بدارم و تف کنم.

هدای بدور،   ، ترکیب وصفی یاوه«درهم شکستن از گرسنگی و امیدواری»تناقض عبارت 

ق و هتدک حرمدت،   تقویت فروپاشی در زیر سقف مخاطب، و سرانجام تضاد زنندة عش

دهد شاعر از خیال پردازی فاصله گرفته و به توهم نمدایی دچدار شدده اسدت.     نشان می

ای است که از قیود زمان و مکان و عقل رسته و قادر به درک تناقض توهم همان حافظه

 غیدر ضاتی که گاهی قداند. دلیل دیگر وقوع چنین تنانیست و تناقضات را قابل جمع می

ای و آندی  هایی که چنان لحظههای شاعر است، اندیشهانقالب اندیشه ،یدنمامی شاعرانه

 آورد.شود و تصاویری باژگونه پدید میاست که به سرعت دستخوش تغییر می

هدا و خصوصدیات شدعری    ساخت شکنی که ناشی از نگارش خودکار است از شاخصه

 « هددان اسددتسدداختارهای مددنظم زبددانی و فکددری از شددعر پن»اسددت بلکدده  «لددن»دیددوان 

تحدت کنتدرل ذهدن ناخودآگداه اوسدت و       ،تصدورات متنداقض شداعر    (67: 1981)سعید، 
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به همین دلیل مفهوم در میان معنداداری و   ،محدودیت خودآگاه، به کمترین میزان رسیده

رسیده است. نقطه ای کده   سوررئالیستیسرگردان است. گویی شاعر به نقطة  ،بی معنایی

مرگ، واقعی و خیالی، گذشته و آینده، ساده و سدخت، بداال و   از آن به بعد، زندگی و » 

محدرک   ،و امید به تشخیص و تعیین ایدن نقطده   دهندمیدست  پایین، تناقض خود را از

کندد گدویی   آشفتگی حواس، متن را راهبری مدی  (110: 1981)فاولی، « رئالیستها استرسو

تعدابیر   .دچدار شدده اسدت   شاعر توان تمرکز خود را از دست داده و به آشفتگی حواس 

ها نمدود بدارزی دارد چندین برداشدتی را     شاعر نیز که پرش افکار و حواس پرتی در آن

 کنند:تقویت می

 (29: 1994)الحاج،  

کنم. بدون سبکسری، حرکت بر ضد شوم. با تارهای خود هوا را سوراخ میبه هوا پرتاب می

 بیند. برخیز. چراغ خادمی است و دست تو چاکر. شب نیست، حرکت، نابیناست و شب می

 ةیمایش، چهرشود. در: این جا مرگ است. سخندم( برخیز. اینم من، در کوبیده می)به خود می

خورد. او ماندگار است./ باید بگریم. چه شود اما تکان نمیقدر و پشتش، تباهی است./ کوبیده می

ای است اما اشک، ایثارگری است: کند. آینه، بیشهها را تیره میسان فراموش کردم که اشک، آینه

 شوند.گردنم پاره بگذار ای رفیق، هیاهویت را بشنوم. بگذار پرچمت را برافرازم تا رگهای 

 پیوند آزاد

پیوند آزاد نتیجة نگارش مبتنی بر تداعی آزاد است. تداعی آزاد تکنیکی است که فرد هر 

و بدون احساس خجالت،  آوردیمبه زبان  کندیمآن چه را که به ذهنش خطور 

. در تداعی آزاد، مطالب سازدیماحساسات و عواطف مختلف خود را بر زبان جاری 

که نتیجة کاهش  شودیمبلکه اغلب، افکار نامرتبطی بیان  ،قی به هم ندارندربط منط

همه چیز قابل تشبیه به همه چیز » گویدپل الوار میمقاومت دفاعی خودآگاه فرد است. 
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است. همه چیز در طنین خود، دلیل خود، تشابه خود و صیرورت خود را در همه جا 

چنین تکنیکی در دیوان  (823: 1387)سیدحسینی، « . و این صیرورت ال یتناهی استیابدمی

رسد تشبیه شود. شاعر مشبه را به نخستین چیزی که به ذهنش میبه وفور دیده می« لن»

 سپس آن را به شیئ دیگر، و این سیر همچنان ادامه دارد: ،کندمی

 (28: 1994)الحاج،  

چشم بازار سیاهی ، چشم نی است، چشم پله استزندگی زنده است )زندگی مار است(. 

کند. آیا زوزه که باد بر آن خیز برمی دارد اما به آن اصابت نمی شمانم قیفی استچ است.

بکشم؟ فریاد بدون ریسمان است. آنجا بستری است و مقاومت خواهم کرد. زمان دوستان 

ای گیرند، ترس، شمارهفراخواهد رسید، اما انتظار، خودکشی کرد. اسبان بیهوده شتاب می

 نامتناهی است.

عملی سخن  ةشود. این نمونبه نی، به بازار و به قیف تشبیه می ه،که چشم به پلبینیم می

هر واژه در یدک پیوندد    از این روالوار است که همه چیز قابل تشبیه به همه چیز است. 

آزاد، در کنار دیگری قدرار گرفتده اسدت. چندین پیونددی حاصدل یدک جرقدة آندی در          

را بده هدر چیدزی کده در      (چشدم )مشدبه   ،رناخودآگاه شاعر است. در چنین حالتی شاع

ندی، بدازار،   »نخستین جرقه به ذهنش خطور کرده تشبیه کرده است و وجده شدبه میدان    

با چشم، همان است که کلماتی مانند سنر، شدهر، بداران، و یدا هدر کلمدة      « قیف، و پله

ت و بودن تشدبیها  منطقی فراتوانست داشته باشد. به دلیل همین پیوند آزاد و دیگری می

 «الاییه حیة»شوند. مثال ترجمة عبارتها در محور جانشینی نیز فعال میاستعارات، واژه
« زنددگی مدار اسدت   »همان قدر از مقبولیت برخوردار است کده  « زندگی زنده است» به

هدر واژة دیگدر    «حیة»پیوند آزادی با کلمات مجاور خود دارد و به جای« زندگی»چون 

توانست قرار گیرد. اکنون هم که این واژه رساند میشاعر می تر خود را به ذهنکه سریع

 کدرد.   ارادهدهدد، از آن  توان هر معنایی که معندای ایدن واژه امکدان مدی    به کار رفته، می

در عبارات زیر نیز هیچ پیش شرو دستوری یا معنایی برای هم نشدینی واژگدان وجدود    
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تنهدا تلفیقدی    ،هدا نیست. بلکده جملده  میان کلمات رابطة اسنادی و حملی برقرار  ،ندارد

 اند:هایی است که کنار هم چیده شدهنامنتظر از واژه

)الحاج،  نفکأَ قَّدَفما أَ  و سَحن. ونک جَلدجُمُ، تلیماجم قَجَ أغصان أبدک

1994 :44) 
وی من های جاودانگی  تو، کاسه سر  کشتگان است، گستاخی تو، تازیانه و گِرد است، بشاخه

 ات چه نازک است.دایره ای شکل است. بینی

ها در میان واژگان نیز وجود دارد. به عبدارتی  ناسازگاری و عدم تجانس، عالوه بر جمله

ها وجود ندارد بلکه میان واژگان داخل یک جملده نیدز   دیگر، نه تنها ارتباطی میان جمله

 شدود. در ایدن جملده مبتددا    یافت نمدی  -تضاد، تشبیه، مجاورت و... -وجهی از ارتباو

)جماجم قتلی(، چند عنصر متفداوت   )ابد( و سپس خبر مبتدا )اغصان( و مضاف الیه آن

اند. هم چنین اسدت  و ناسازگاری هستند که در یک اسناد اسمی به همدیگر گره خورده

توان وجهی از ارتباو و عالقده را  که اگر چه برحسب تصادف، می« مجونک جلد»جمله 

که اتفاقا واژة کدم کداربردی نیدز    « سحن»اما واژة بعدی  ،ت و تازیانه قائل بودمیان وقاح

دهد این واژگان، در یک فعالیت آنی و لحظه ای مغز، صید شده و بدون هست نشان می

اند. در ادامه، حمدل  دایدره ای بدودن بدر بدو، پیوندد آزاد       سنخیت در کنار هم قرار گرفته

های شاعر در این دیوان، نقدض  دهد. بسیاری از ترکیبیواژگان را بیشتر و بهتر نشان م

نهد و پیش شرو دسدتوری و ارتبداو   پیش شرو معنایی است. گاه پا از این نیز فراتر می

 پذیرد که در بخش بررسی زبان به آن خواهیم پرداخت.   نحوی واژگانی را نیز نمی

نین حدالتی، القدای معدانی    شود، در چتداعی آزاد معانی گاه در شکل گفتگو نمایانگر می

سوال، ماند و جوابی بیخورد. سوالی بی جواب میبی ربط و پراکنده بیشتر به چشم می

شود: جمالت بسیار کوتاهند شود. گفتگو در فضایی هرج و مرج گونه انجام میداده می

ای است و شعر حاصل توالی کلمات منقطع و توزیع ندامنظم  و غالبا هر واژه خود جمله

 نی اسدت: مع
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 (55: 1994حاج، )ال 

کنی. نه نیامده. نیامده؟ چطور از نگاه، دوری کنم؟ چه کسی مرا از عکس آمد؟ چرا تاخیر می

دهد؟ کجا؟ پشت. در پشت. در پشت. در پشت صدا. لیف، خالص، رنجهای سفر نجات می

اندازم. هزینه کنم. به تعویق میمحکم. آیا دست بردارم؟ دیر است، جلسه را موکول می

 ام. چرا من؟ باید پرداخت کنند. باید مشتاق عکس باشم.نکرده

های زبان متعارف است. ها و مشخصهشود زبان خالی از ویژگیچنان که مالحظه می

ها نیست آیند. گویی نویسنده حتی قادر به تکمیل جملههم می پی دروار جمالت هذیان

از استفهام، وگ منقطع و مملو ها ارتباو برقرار سازد. دیالچه برسد به این که میان آن

شناسد. تعجب، اثبات و نفی است و هیچ ترتیب معینی را برای دو طرف دیالوگ نمی

هایی درهم است و سیر اندیشه و ناخودآگاه شاعر را ها و از جنس جملهبلکه تک گویی

دهد که در قالب دیالوگ نمودار شده است. یک جملة تعجبی، میان نخستین نشان می

آید. به است. سپس چهار پرسش و چهار پاسخ در پی میشده  سوال و جواب حائل

اند و سه پرسش ای که چهار پاسخ مزبور تنها پاسخ آخرین پرسش از چهار پرسشگونه

شود و باز پرسشی ایراد اند. سپس کلمات نامرتبطی عنوان مینخست بی جواب مانده

، موکول بودن دیر کند،شود و پس از آن وسواس ذهنی پرسشگر بیشتر نمود پیدا میمی

شود مانند سرانجام آخرین دو پاسخی که به آخرین پرسش داده می کردن، هزینه و...

های ها و واکنششود. جوشش واژهظاهر می -امری -سوال مطرح شده در صیغة انشایی

 دهند:های شاعر را نشان میدر ادامة همان شعر، انقالب افکار و اندیشه پی در پی

 
 (56-55: 1994)الحاج،  

خوانم. همه چیز در هواست و من. ای دهم و آواز میخورم سالم میتشویش دارم، سوگند می

رزشکار. ام دو چشمی است واندیشه به ساحل برو. بجنب، زندگی مگس است مگس. توانایی
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خواهم سالم تو، ام. این را میاز عصر رو برمی تابم. من را نگیرید. دیگران دیگران. من سایه

کنم. کنم. نفوذ میکنم گود میهم؟ زندان گور لیوان. مردمک چشم من و سر میخی: سوراخ می

 میخی تا پیروزی. عکس آمد؟ نه. نه. عکس آمد؟ نه. نه. عکس آمد؟ آری. استراحت کن.

 در اشکال زیر نمود پیدا کرده است:« لن»وند آزاد در دیوان پی

 الف( مبتدا و خبر

گسیختگی، ویژگی عمومی روابط اسنادی است که در این دیوان میان کلمات  هم از

که میان مسندالیه و مسند، شکافی پر نشدنی وجود دارد. این  ایبگونهشود برقرار می

ی نوشتار و وفور عبارات نامفهوم و جمالت امر باعث به هم ریختگی و درهم ریختگ

ها پهلو بی معنا در این دیوان شده است که گاهی با هرج و مرج نوشتاری دادائیست

 .گنجشک تو دود سیاهی است (84: 1994)الحاج، « أسود دخان عصفورک»زند: می

تن   .ام، میدانی است برای تونوک بینی  

سنر مِه،   کند.ات، پروانه ای است بر سطح زمین پرواز میفروشی

پیوندی میان مسندالیه و مسند وجود  ةهای یاد شده هیچ گونه حلقدر مثال نده است.بچس

ندارد. ارتباو گنجشک با دود، ماده خرگوش با میدان، و تن فروشی با پروانه، سنر با 

)ارنبه( و  ، صرفا یک پیوند آزاد است. در مثال دوم پیوند آزاد میان مضافندگیبچس

)أنف( به غرابت و آ شفتگی معنایی جمله افزوده است و به طور اغراق آمیزی پوچی 

کند. چنین است اضافه شدن سنر به مِه در مثال چهارم. در معنایی جمله را آشکار می

یم فضای خالی و شکافی که پیوند آزاد میان روپیشتر می اندازهعبارات زیر نیز هر 

 شود:کلمات ایجاد کرده است بیشتر احساس می

ای، ( تو ستونی از اندرز گم شده75)عفوک()  

 )خدا بهت رحم کند( گیرمقورقور نکن، تو را گاز می

)از  کند و سپس جارومجرورا آشکار میاست( این شکاف ر« تو»)که خبر  ابتدا، ستون

کند و صفت گم شده برای اندرز فضای خالی بیشتری اندرز( این شکاف را تشدید می

دهد رود نشان میکند پس از آن فعل قورقور کردن که برای قورباغه به کار میایجاد می

یابد. دامه میهایی اکه عبارات به هیچ منطق معنایی، متعهد نیستند و متن با چنین شکاف
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ها نیز دارای ها، ارتباو اسنادی داخل جملهدر عبارات زیر نیز عالوه بر بی ربطی جمله

ناف   شکافی پرنشدنی است.

 کند و درخشندگی  تو، تنبلی مسلح است.تو جهان را مانند میدان آب، پنهان می

 فاعل ب( فعل و 

همخوانی در اسنادهای فعلی نیز بسیار کم است. فعل و فاعل نیز در محور هم نشینی و 

به همین دلیل عناصر ناهمگون در  ؛جانشینی قرابت ساختاری و محتوایی با هم ندارند

دزدد و خود خفه نشینند: گوشت سرشاری که سایه را میاسناد فعلی در کنار هم می

هایی شود، واژهآغوش میکند، کشتاری که با پیروزی هممی شود، زنگاری که پروازمی

اند: کند از این دستهخندند و پژواکی که شاعر را جارو میکه می

    
گندمگونیَت، به   : همچنین است 

شود که از اینجا معلوم میشود. شود و نفس بریدگی رحِمَت در من ساکن میدنبالم روان می

 های نامتجانس شعر حاج را در چنبره خود در آورده است.فراوانی مولفه

 ج( فعل و مفعول

گیرد به شکل میارتباو میان فعل و مفعول نیز در این دیوان غالبا بر محور گسست 

»ای که یافتن وحدت و تناسب میان فعل و مفعول آن بسیار دشوار است :گونه

کردم، سبک شماری تو را به پرواز کاش جدایی تو را مجسم می «

ای از دریا، و آمدم مانند قارهکاستم، آه کاش از تنش خود بیرون میآوردم، پیرامونت را میمیدر

 ریختم.به شکل خام در چشمان تو می

امری نامتعارف است همچنین به « علی»همجواری و همراهی فعل أخیّل با حرف جر

های مفعولپرواز درآوردن توهین یا سبک شماری، و کاستن  اطراف و دیگر افعال و 

ها عناصر متفاوتی است که در نتیجة تداعی معانی آزاد و به شکلی آنی در ذهن شاعر آن

های زیر نمونة عملی تجمع مولفه های نامتجانس و نگارش هرج و برق زده است. مثال
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 ها آن را به خدمت گرفتند:رئالیسترمرج گونة دادائیستی است که سو

در تو برمی انگیزم سیری از  

های در عبارات زیر نیز تداعی شود.ام را بر نپذیرفتن تو، لذا دهانم با زانوام انباشته میبیداری

چنان است که یافتن ارتباو میان اجزای جمله را دشوار و  ،نامحدود و کامال بی ارتباو

 سازد:بلکه ناممکن می

هایتان در درون گرمای خود را بر من نپراکنید، که مانند استفراغ یورش بیاورید و گام 

ابروهایشان را روی  نامه ای امضا شود. من چون اقرار

 ند. نوازشوربختی من می

بندم تا توهم تو را بر هوس خود به صلیب بکشم، چون لقمه تو را هم اکنون چشمانم را می 

ات برای غبار ژرفایم، طعمه ای از سینهکنمزندانی می

 را بگیر.  سکوتم  سازم.می
 کند. هایم منتقل میخاموشی، بادهای صدایت را به روده

 هذیان

رسد و شعر یمدر نگارش ناخودآگاه، عینیت بیرونی و غایت مفهومی شعر به حداقل 

. در اندکردهآن را تمجید  یداًشدها ئالیسترنماید که سوریمهذیان گونه و بلکه هذیان 

معنایی و زبان با بی زبانی کنند و مرز معنا با بییماختیار شورش بی هامتناقض ،هذیان

هر  ةکه پیشرفت طبیعی هذیان، که به انداز پذیریمنمیما »نویسد آرتو میشود. یکی می

« گونه سلسله افکار یا اعمال انسانی مشروع و منطقی است تحت قید و بند در آید

مبتالیان به  یهاانیضبط رویاها و هذها به ئالیسترکار سور (843: 1387)سیدحسینی، 

 یهامعتقد بودند که از آمیختن آن هذیانها با موضوعزیرا  ؛نیز کشیده شد بیماری روانی،

 ،اما برتون در اواخر عمر خود. دیآیمنطقی جهان خارج، واقعیتی جدید به وجود م

تا آنجا که به » داندیمون رفت از هذیان گویی راه بر ،توجه به بهداشت بنیادین ذهن را

افراطی اولیه از نوشتن خودکار، نوعی گرایش نگران کننده  ةاستفاد شودیمخودم مربوو 

)برتون، « کردمیمبی درنر با آن مقابله  بایستیمبه هذیان در من ایجاد کرده بود که 

ز نگارش خودکار دست کند ایمانسی حاج نیز در آثار متاخر خود سعی  (95: 1388
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استفاده از تکنیک آمیختگی در کنار بکشد و فضایی منطقی را در شعر برقرار سازد. اما 

جریان سیال ذهن، این دیوان را از دیگر آثار شاعر متفاوت و متمایز ساخته است و شعر 

 تا مرحلة هذیان تنزل کرده است:

هنگام کار ناچار  

کردم. به عادت همیشگی نگاهم را در بودم دستشویی بروم جایی که در کائنات غور و تأمل می

 گذارم. دستانم رها کردم در حالی که از خودم مایه می
 خود شاعر به هذیان گویی خود معترف است:

سخنم یاوه است و شعر اندوهی است دهان بسته که دلتنگی آن را   

نامد: کند و هذیان گویانه آن را فرزانگی میحتی به هذیان خود مباهات می کند.خفه می

شود ه وفور یافت میب« لن»گونه در دیوان وار و تب. تصاویر هذیان

دهند: یمتصویرها انسجام خود را از اینگونه از دست و 

بندم تا توهم تو را بر شهوتم به صلیب یماکنون چشمانم را  

 کنم. یمات یزندانبکشم، چون لقمه 
دهد چنانکه این عبارات نشان می ها دخترانی هستند.رد و واژهاندیشه بی نام است و جیوه مُ

نگارش ناخودآگاه که حاصل دیکتة فکری و بدون وارسی عقلی و مرکز و مدار نگارش 

برد. یماست شاعر را در چنبرة خود گرفته و او را به هر سو  سوررئالیستییک متن 

مله و از آن باالتر گویی هر کلمه به سان شعر مستقلی سروده شده است و گویی هر ج

یا، فضای طبیعی را در هم ریخته و فراتر ؤرود. فضای فراخ ریمهر تصویری به راهی 

 از عادات ذهنی و زبانی نشسته است. 

 زمان
ن ، ذهنی، کیفی و درونی است و با زماسوررئالیستیزمانی کامال  ،زمان در این دیوان

ها در چنین زمانی، عینی، بیرونی، کمی و فیزیکی تفاوت بنیادی دارد. حرکت و مسافت

یاگونه و مبهم است، واجد صفات زمان طبیعی زمان نیست و مرز آن با ؤمجازی، ر

موجودات دیگر از میان رفته و کامال وهم گونه است: 
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» کند.گذاری و خیره میجشب مُرد، کدام عشق، تا 

  زند.های تند و سریع تو دست میبامداد از خواب برمی خیزد و برای تکان «

شکند، گویی زمان حال، استمرار مطلدق دارد و مدرز   مرز گذشته، حال و آینده درهم می

زمان است: که ابتدا و انتها ندارد بیگذشته و آینده را از میان برداشته است. چنین زمانی 

تصداویر شدعری ایدن دیدوان از تداریکی درون شداعر       «»

  داند:خیزند به همین دلیل حاج، زمان و مرگ را یکی میبرمی

کنندد از  هدایی کده بدر تداریکی داللدت مدی      شب و دیگر واژه ةتکرار چشمگیر واژ 

های عمیق روانشناختی خالی نیست. در عالم تاریکی و شب، سدلطة ضدمیر آگداه    داللت

بتواند امیال سرکوب شده را نشدان دهدد.    ناخودآگاه ضمیررسد تا بر نهاد، به حداقل می

سازد و نفس  عریان او های درونش مواجه میترین الیهشب و تاریکی، شاعر را با عمیق

کندد بیدانگر ماهیدت    مدی  ای که شاعر مرتب به آن اشداره های تیرهرنردهد. را نشان می

هدای  هدای دور در فرهندر  از گذشدته  آنهدا غرایزی است که بدرآورده سداختن    ةرمزگون

شدده اسدت.   گوناگون با از میان رفتن زندگی و رقم خوردن مرگ، یکسدان قلمدداد مدی   

 در پدی فعال این دیوان چندین  باری، به دلیل خاصیت الزمانی زمان در شعر او است که ا

و تنهدا فعدل    رودمدی ها از میدان  و صورت هاشکلدر تاریکی درون »شوندآورده می پی

. کندد مدی گین پدژواک را حمدل   نسد  ةسدای  جوشدد مدی ماند. تصداویری کده از درون   می

هنگدامی  »خود شاعر به این امر معتدرف اسدت   (  68: 1981)سعید، «تصویر بیتصویرهایی 

و در غبدار تجلدی و پداکی     شدوم یمد ور غوطده  سوررئالیسدتی ادائیستی و که در فضای د

از ( 139)خدواتم،  « شوم، چه چیزی را باید بگویم یا بنویسمتاریکنای شفاف آنها غرقه می

کاربرد چشدمگیر فعدل مضدارع از     خصوصاًاینجا باید گفت توالی و تکرار فراوان افعال 

فراوان از فعل مضارع به ایدن   ةاستفاد»ست و های زبانی این دیوان ایژگیوین تربرجسته

« شدود نمدی به زمدان مشخصدی مربدوو     -در زبان عربی -دلیل است که ساخت مضارع
  (80: 1978 )عباس،
توان ذکر کرد که در این دیدوان بیشدتر از چنددین    های متعددی از این دیوان میمثال

ندیم:  های زیدر نگداه ک  اند. به عبارتفعل به شکل متوالی ذکر شده
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 ةبینیم، بیست کلمه از ایدن مجموعد  چنان که می (79: 1994)الحاج،  

دهند و اکثدر قریدب بده اتفداق ایدن افعدال،       ای را افعال تشکیل مییست و هشت کلمهب

تدوان گفدت زمدان در ایدن دیدوان، حجمدی وهمدی و فاقدد         مضارعند. از ایدن جدا مدی   

داندد،  واری معلق مدی خصوصیات زمان واقعی است و شاعر خود را در چنان زمان دایره

رنر وحشتناکِ تیرگی  خدونین، شداعر را    آلود، که چون گنبد هراسناکی و بازمانی مرگ

در چنبره گرفته و چون بختکی به جانش افتاده است: 

زمدان  

روغندی، ای زمدان تیرگدی خدونین، ای      گنبد چربی دار، ای زمان برگزاری ارث، ای زمان شعر

 بگذار از روی من برداشته شوی و دوباره جان بگیری. !زمان من

با این توصیف، زمان شعر در این دیوان، توهمی و برخاسته از ناخودآگاه شاعر و 

اش شاعر را دچار احساس خفقان کرده است. ی است که سنگینیرؤیای وحشتناکچون 

 جاجابهگذشته و آینده و حرکت و مسافت در آن،  زمان وهمی، زمانی است که

شوند، پاره می مؤخر، بر هم مقدم و ریزندمینشینند، به هم شوند، به جای هم میمی

    شکند.شوند و در هم میمی
کند. کند شب حمایتت میروز رهایم می (28)

تازم، شب مردی است. من که افقم به کجا پس می« شب از آن  توست» راندروز مرا به پیش می

  فراری شوم؟

چدون از ناهشدیار و ناخودآگداه شداعر      ؛چنین زمانی، وحشتناک و تکان دهنده است

سدت دچدار دلهدره و    و عقل چون قاصر از ادراک آن فضداهای ناشدناخته ا  » برمی خیزد

آورد و یأس و ناامیدی و سرانجام وحشت و اضطراب به دنبدال مدی   ...شودمیاضطراب 

دهدد کده   عبارات زیر نشدان مدی   (361: 1389)فتوحی، « شودمیجهان به وحشتکده تبدیل 

کران است ترسی اغتشاش گونه را بدر  گسترة وسیع زمان که گویی استمراری مطلق و بی

گونده،  آلدود و شدبح  بدار و محندت  در ایدن فضدای مصدیبت    ،ه استشاعر مستولی ساخت
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کند: شدگی  خود را چنین توصیف میلگدمال

 (39: 1994)الحاج، 
اند و صددا  آید و شپشه ها برهنهها به صدا در میدر روده« !کمک، کمک»های شب و روز زنر

اندد، خدوراکی از خدونی    اند، تاریخمان را پوشدیده کنند. در پوستهایمان آراسته گشتهرا قطع می

هدایی کده زیدر    ، شبحمکیدن خونمردگی، . خونآسا، از سَم، امیدی نیست. شپشه یا عقربسیل

 شویم.هایشان واژگون میسم

زمانی شعر حاکم است و  فضای برهای هولناک و مخوف، تاریکی و سایه سرانجام

 آشوب و نابسامانی زمان را بیشتر کرده است:

گستراند. سایه صرع، بهار را می( 30)  

ام کشند و من از حسادت، رخسارهبامدادان، کشتار و پیروزی، همدیگر را در آغوش می

 آورمرا از تنم در می (صورتم)

 جنون

تخیدل و   ،ها نیست، توهمرئال، عقل و منطق تنها معیار سنجش ارزشرنظر سو اساس بر

دیوانگدان  »گویدد  سالوادور دالدی مدی   .را بهتر نمایش دهد یتواقع فرا تواندیدیوانگی م

 (843: 1387)سیدحسینی، « که ادعای خالف آنها غیر ممکن است رسندمیاغلب به نتایجی 

 پراکنممیدر جنون/ خود را  کشممیبرمی آشوبم سراپا/ خود را » سراید:هنری میشو می

/ خود را برممیرا در آب دهانم فرو زیر پای خویش/ خود  افکنممی/ خود را گام هردر 

« عدالی شدد.   گدویم مدی / بده خدود   گریممی خود بر/ کنممیدر داوری محکوم به عذاب 

از تعابیری  ،ها دیوانگی را ستایش کرده و در توصیف آنئالیستربیشتر سور (68)بدودافر،  

کدی از مندابع   ی»اند. از این باالتر جنون ها است سود جستهکه بیانگر شیفتگی افراطی آن

در میددان  (310: 1389)فتددوحی،  «اسددت سوررئالیسددتیآفددرینش  ةشددناخت و سرچشددم 

آرتو به این مقوله توجه دارد. انسدی   ،هاآن ةها خصوصا و شاید بیش از همئالیسترسور

 ،یابدد که میان خدود و آرتدو مدی    -از جمله ستایش دیوانگی -هاییحاج به دلیل شباهت

ری خود را وامدار اوست. چنان که در مقدمدة تحقیقدی کده    بسیاری از آرای نقدی و شع



 1393 زمستان و پاییز ،6 سال ،2 شمارة عربی، / ادب46

تحقیقدی منسدجم و روشدن از او     تدوانم نمدی »نویسد برای معرفی آرتو نگاشته است می

حتدی تعدابیری    (62: 1981)سعید، « توانمنمیخویش گرفته،  ةاو مرا در چنبر ،بدست دهم

اخذ شده اسدت. آرتدو    که انسی حاج برای توصیف جنون به کارمی گیرد بیشتر از آرتو

دیوانگان قربانیان اصلی دیکتاتوری اجتماعند... ما مشروعیت مطلدق برداشدت   »گوید می

: 1387)سیدحسدینی،  « اعمالی که ناشی از آن اسدت قبدول داریدم    ةآنها را از واقعیت و هم

همدین تعبیدر را بده     ،هایی مترادفانسی حاج طبق معمول با کاستن یا افزودن واژه (843

در میان انبوه اطرافیانشان قربانی تدرور و  »نویسد دیوانگان کند. او میی دیگر بیان میزبان

چنان کده دیدده    (14: 1994)الحاج، « جهل باوری و عوامفریبی نخبگان و استبداد عوامند...

شدود و جدوهر   شود پیام سخن انسی همان چیزی است که از کالم آرتو دریافت مدی می

هدا  ئالیسدت رسورودن دیوانگان است حفظ کرده است. پس اگدر  سخن او را که قربانی ب

انسی حاج  (60: 1981)فاولی، « دهندو جهت می کنندیمدیوانگان جهان را اداره »معتقدند 

او  (203: 1997)الحداج،  کافی برای زیستن در پرتگاه برخوردار است.  گوید از دیوانگی یم

رد و دیوانگی را نه فقط مانندد روش بلکده   از سپردن عنان به دست عالم جنون ابایی ندا

گدذارد:  به عنوان ارزش پذیرفته و بی اختیار، خود را به آن وامی

 

م کده  شوم. ای درخت دیوانگی پرت و پال بندم تا در دیوانگیمچشمانم را می (92: 1994)الحاج، 

 هایدت  ام در کشدور  تدو پخدش شدود تدا بسدوزم و بده کتداب        از شمار فزون است، بگذار الشه

 پناه بیاورم. 

سبک خاصی در نگارش را به شاعر القا « لن»حاکم بر مجموعة  آسای جنونفضای 

ان امید و نومیدی، کند و او را میان شادی و غم، درماندگی، سرگشتگی و رهایی، میمی

بیند که آن را چشم انداز ای در دیوانگی میسرگردان کرده است. شاعر شادی ناشناخته

 نامد:نویدبخش بالتکلیفی میان رهایی و گرفتاری می

گردم تا درمانده و ملول به سوی تو باز می( 91)

مویم، به حجاب تو ای دیگر میخوانم لحظهای آواز می، لحظهبیافتم فروروبه روی رهایی، 



 47«/لن»سوررئالیسم در شعر اُنسی الحاج، مجموعة  

به نشینم، دوزم. در سایة رگهای خود میهایم چشم میوار به ناشناختة شادیگردم، دیوانهبازمی

آمیزی که شود که عالوه بر ستایش مبالغهمشاهده می گردم تا پشیمان شوم.تبعید باز می

های دیوانگان که گویی هذیان-گونة شعر نیزکند، تعابیر اغتشاششاعر نثار دیوانگی می

 وار او به جنون است.بیانگر اشتیاق و عطش دیوانه -است

 گیرینتیجه

شاعر چنان مستغرق ذهدن  خودکار نگاشته شده،  گارش در این مجموعه که با سازوکار ن

ترین وجه آن به نمایش گذاشدته  سابقهسوررئالیستی خود شده که هنجارشکنی را در بی

ای که زبان در این اثدر یافتده، قیدامی سوررئالیسدتی علیده      سابقهاست. کاربرد نوین و بی

هدای  اعتبارسدازی ارزش بیدانگر بدی  نیدز  و  اسدت  مهمترین قرارداد اجتماعی یعنی زبدان 

 های ندوین اسدت. بده دلیدل پیوندد آزاد و پیشدامنطقی بدودن        افکندن ارزشمعمول و پی

اندد. بده   دچار شکاف و گسسدت شدده   ،نشینی، واژگان در محور جانشینی و عمودیهم

هسدتند،   افدزا  حیدرت سببیت زمانی و مکانی، فضاها بیشتر، گندر و   ةدلیل گسست رشت

اندد و بده   مجازی دارند، به چیزی شبیه المکان و الزمان تبدیل شدهزمان و مکان سببیتی 

 رئال و فضدداهای ناآشددنا و دیگرگددون،  رترکیددب تصدداویر مددبهم، خلددق تصدداویر سددو  

از زبدان   را اند. چیرگی فضای رازآلود و مبهم رؤیا و سدرگردانی ذهدن، شداعر   دامن زده

ایی در سدطوح گسدترده،   معیار منحرف ساخته و هنجارگریزی دستوری، واژگانی و معند 

یدا طندز سدیاه شداعر بدا       سوررئالیسدتی طندز  شعری را متمایز کرده اسدت.   ةاین مجموع

رئالیسدتی و صدراحت تندد    رسو ةشدور و جذبد  دهنده آمیخته و زا و تکانتشنجعناصری 

تحلیدل  وار شده است. سرانجام نگارش خودکار و تصادف عینی، موجب نگارش هذیان

مکتدب   ان سدازوکاری مدوثر در تبیدین تداثیر    ، بده عندو  «لن»دفتر زبان، تصویر و ساختار 

 و  سوررئالیسددتی کددامالًدهددد ایددن دفتددر شددعری، اثددری    رئالیسددم، نشددان مددی رسو

که با فاصله گرفتن از آن، حضدور  ترین اثر ادبیات عربی تا آن هنگام است سوررئالیستی

شود.تر میسوررئالیسم در آثار بعدی شاعر بسیار کم
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