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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
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قصيدتي
السريالية في
تجليات ّ
ْ
"تموز في المدينة" لجبرا إبراهيم جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري
-دراسة مقارنة-

د .فاطمة برجكاني -جامعة الخوارزمي /إيران
د .فرهاد رجبي -جامعة گيالن /إيران
المل ّخص:

بإمكانية دراستهما
يتمتعاف
إ ّف الشعر اؼبعاصر العريب والفارسي كنماذج لألشعار اغبداثويةّ ،
ّ

دراس ًة مقارن ًة وف ًقا للعناصر واألمناط اغبديثة .کما أنّه بسبب استمرار التكامل يف األساليب
واؼبعامل يف اؼبدارس النقدية اغبديثة ،ديكن القياـ بقراءات جديدة ؼبثل ذه النووص األدبية،
يالية يف ؾبموعيت "سبوز يف اؼبدينة" للشاعر
حيث نرمي يف ذها اؼبقاؿ إىل رصد ذبّليات السر ّ
العريب جربا إبراذيم جربا ،و"حياة األحالـ" للشاعر اإليراين سهراب سپهري .وإ ّف وجود
ذهين الشاعريْن ،دي ّكننا
التجارب اغبداثوية يف ذاتٌن اجملموعتٌن ،وا ّزباذ هنج مشرتؾ من جانب ْ

ونتبٌن من النتائج ّأهنما يقرتباف من بعضهما يف بعض العناصر
من دراسة مقارنة بينهماّ .
اؼبؤدية إىل ذها التقارب أو نتائجه.
وطبعا ديكن إجياد فروقات يف األسباب ّ
ياليةً .
السر ّ
مفتاحية :سريالية ،جربا ،سبهري ،الشعر اؼبعاصر العريب ،الشعر اؼبعاصر الفارسي.
الكلمات ال
ّ

Abstract
Contemporary Arab and Persian poetry as models of modern poetry have
the potential of comparative study according to modern elements and styles.
In addition, due to continuing of evolution of methods and features in modern
criticism schools, new readings of literary texts can be made. This article
aims at a surrealistic study of the "Tammuz in the City" (Tammuz fi
"Almadina) by the Arab poet Jabra Ibrahim Jabra and the "Life of Dreams
(Zendegi-e khabha) by Iranian poet SohrabSepehri. Having modernity tryouts
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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

in these two sets and taking a common approach by both poets makes it
possible to make a comparison between the two. The result shows the two
poets coming closer to each other in some of the surrealism elements.
Naturally, differences can be found in causes of this closeness or its results.
Keywords: Surrealism, Jabra, Sepehri, Arabic Contemporary Poetry, Persian
Contemporary Poetry.

توطئة:
خاصة يف
قطعت السريالية طري ًقا طويالً منه بداية نشأهتا سنة  9999وصوالً إىل اؼبشرؽّ ،
البلداف العربية وإيراف ،وطالت أربعة عقود من الزمن لتكمل مراحلها التكاملية يف موطنها
األصلي أي الغرب .كيفية نشأة السريالية كانت وما تزاؿ موضع نقاش ،إالّ أنّه يبدو أ ّف آ راء
"ذانس رخيرت" ذي األكثر ومولية ،حيث يقوؿ إ ّف السريالية قفزت إىل اػبارج بشكل جاذز

() 9
األذم يف ذها
و
يالية خالؿ ليلة واحدة.
وحي من أذف الدادا اليسرى ،وأنشأ الدادائيوف السر ّ
ّ
ّ
التيار يف تاريخ الغرب وثقافته ،وذب ّهر يف ؾبموعة آراء نقدية شائعة ،حيث
اجملاؿ ذو ذويّة ذها ّ

أ ّف ذه اؽبوية سبّت ذبربتها خالؿ اؼبراحل اؼبختلفة والقت قبوالً من ـباطبيها.
التيارات األدبية واآل راء
إ ّف وجود السريالية على صعيد اللغتٌن العربية والفارسية ،كبعض ّ

التيار خالؿ أسفارذم إىل
تعرؼ عدد من ّ
الكتاب على ذها ّ
النقدية ،مرذوف بالرتصبة ،فقد ّ
الغرب واتّواؽبم بالثقافة الغربية ،واعتربوا أ ّف ذه اؼبدرسة قد تؤدي إىل ربوؿ يف ّفنهم أو

لكن ها مل تلق القبوؿ الهي القته مدارس أخرى ،إذ نرى أف أثرذا بقي ضئيال يف اآلثار
أدهبم؛ و ّ
الشعرية( . )2والنماذج اؼبختارة ؽبها البحث ،ال ربوي سوى بعض من مظاذرذا.

يتناوؿ حبثنا جربا إبراذيم جربا ( )9994 -9921الشاعر العريب يف ديوانه "سبّوز يف اؼبدينة"
وسهراب سبهري( )9981 -9928الشاعر الفارسي يف ديوانه "حياة األحالـ" ( ِز ِ
ندگی
االذباذات
اؼبتغًنات الغربية و ّ
خواهبا) .بالرغم من التجارب اليت سبقتهما ،فإ ّف اطّالعهما على ّ

سنتطرؽ إليها من منظار السريالية ،بعد إلقاء
اغبديثة يف الشعرّ ،أدى إىل خلق مناذج جديدة
ّ
التيار وعلى حضور يف الشعر اؼبعاصر العريب والفارسي.
نظرة على ذها ّ

هجلت رؤي فكريت – هخبر الذراساث اللغىيت واألدبيت – جاهعت سىق أهراس

293

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/892

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

إ ّف استخداـ مفردات كاغبلم والرؤيا والسفر واللحظة والوذم واؼبفاذيم األخرى السريالية
كالقلق والتشويش وسائر العناصر اؼبتعّلقة بعامل الالوعي يف أشعار جربا وسبهري ،ذو دليل
كيفية بلورة ذه اؼبفاذيم يف اجملموعتٌن من أبرز
القوي للحلم يف أفكارمها .وتعترب ّ
على اغبضور ّ

أسئلة ذها البحث .بناءً على ذلك كباوؿ ولوج العامل اؼبشرتؾ ؽبهين الشاعرين .وسنعتمد
تأسست بعد انتقادات
لبلوغ ذلك منهجية اؼبدرسة األمريكية يف األدب اؼبقارف؛ اؼبدرسة اليت ّ
خاصة من قبل "رينيه ويليك"سنة  .9958وكانت أبرز انتقاداته
شديدة للمدرسة الفرنسية ّ
التطرؽ إىل أوجه
يتم ّ
تتناوؿ النهج التارخيي للمدرسة الفرنسيةّ .أما يف اؼبدرسة األمريكية ف ّ
() 3

التشابه والفروؽ ،إىل جانب موادر التأثًن.

السريالية:
عددا من الشعراء
من الناحية التارخيية ،بدأت السريالية سنة  9921تقر ًيبا وصبعت ً
الرسامٌن بقيادة "أندريه بروتوف" André Bretonكاف معظمهم من ناشطي الدادائية
و ّ
ضد عدمية
ساب ًقا ،وكانوا حيظوف بروح التمرد الدادائي ،وعلى الرغم من ذلك ،ثار السرياليوف ّ
() 4

وضد أيّة حركة عبثية عمياء فيها.
( )Nihilismالداداّ ،
إ ّف اآلراء السريالية أو ما فوؽ الواقعية ذي خروج من واقع البشر الشائع ،ويف الوقت نفسه

التحرؾ كبو آفاؽ جديدة .وتبلورت السريالية بشكل واضح
االستفادة من ذها الواقع من أجل ّ

عاـ ( 9924أي بدأت بوادرذا تظهر منه عاـ  ،9996إ ّال أ ّف شروط نض جها اكتملت عاـ
األوؿ عاـ .9924
( )9924على يد أندريه بروتوف الهي أصدر بيانه السريايل ّ
اعتم ػػد بروت ػػوف عل ػػى إقب ػػازات عػ ػػامل ال ػػنفس األؼب ػػاين النمس ػػاوي فرويػ ػػد (،)9939-9856

الػػهي كػػاف يرّكػز علػػى الػػدوافع اؼبكبوتػػة والالوعػػي يف تفسػػًن لسػػلوؾ النػػاس اؼبرضػػى ،واألصػػحاء،
ؿبب ػهي الس ػريالية .كػػاف أنوػػار ذػػه اؼبدرسػػة يكتبػػوف بشػػكل
علم ػا أ ّف ذػػها األخػػًن مل يكػػن مػػن ّ
ً
تلقػائي وال يعيػػدوف النظػر يف كتابػػاهتم ،أل ّف الكتابػة التلقائيػػة العفويػة تتعػ ّػدى الواقػع اؼبكشػػوؼ إىل

تتعدى الواقع إىل ما وراء الواقع ،والوعي إىل الالوعي.
الواقع اؼبخفي ،و ّ
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وذبّل ت السريالية يف الفنوف التشكيلية فجاءت برسومات غًن واضحة تشبه رسومات
حرة ،وقد ك تب جربا إبراذيم
األطفاؿ ،وتداعيات غًن مرتبطة باؼبنطق والعقل؛ ّإهنا تداعيات ّ
() 5
"اغبرية والطوفاف".
جربا عن السريالية يف ّ
الفن التشكيلي يف كتابه ّ
كت ػػب ج ػربا إب ػراذيم ج ػربا يف كتاب ػػه "الرحل ػػة الثامن ػػة" فو ػالً بعن ػواف "م ػػا ذ ػػي الس ػريالية" س ػػنة

 ،9961يػػرى فيػػه أ ّف الس ػريالية فػ ّػن عجيػػب نشػػأ مػػن ش ػوارد الالوعػػي ،و هػػرت ب ػوادر يف هنايػػة

اغبػ ػػرب العاؼبيػ ػػة األوىل مػ ػػا بػ ػػٌن عػ ػػامي  ،9997- 9996الّػ ػػيت كانػ ػػت حرب ػ ػاً تدمًنيػ ػػة ،فكانػ ػػت
السػ ػريالية اس ػػتجابة غبال ػػة الضػ ػػياع ال ػػيت أص ػػابت الكث ػػًن مػ ػػن األدب ػػاء ال ػػهين اس ػػتغربوا األحػ ػػداث

التخريبيػػة واؼبق ػػابر اعبماعيػػة العدي ػػدة ،فل ػػم يفهم ػوا م ػػا حيػػدث ،ول ػػهلك أنش ػػأوا ّفن ػاً غامض ػاً وغ ػػًن
مفه ػػوـ ،وك ػػاف الغم ػػوض أساسػ ػاً يف ف ػّػنهم .واألس ػػاس اآلخ ػػر ال ػػهي قام ػػت علي ػػه السػ ػريالية ك ػػاف

اغبريّػػة .وانتشػػرت الس ػريالية يف
السػػخرية مػػن القػػيم السػػائدة يف اجملتمػػعّ .أمػػا األسػػاس الثالػػث فهػػو ّ
بل ػػداف كث ػػًنة ،عان ػػت م ػػن وي ػػالت اغب ػػرب العاؼبي ػػة األوىل،مث ػػل أؼباني ػػا وإس ػػبانيا والوالي ػػات اؼبتح ػػدة
ػرد فعػل علػى اغبػرب العبثيػة اعبنونيػة الػيت
األمريكية وفرنسا ،واعتمدت على الغمػوض والسػخرية ك ّ
مل ين ػػتج عنه ػػا إالّ القت ػػل والت ػػدمًن وال ػػدمار الش ػػامل .وم ػػن ب ػػٌن فبثّليه ػػا الش ػػاعر الش ػػيوعي ل ػػويس

أراغػػوفAragon

 Louisالػػهي كػػاف طالبػاً يػػدرس اغبقػػوؽ وأندريػػة بروتػػوف وذػػو أيضػاً شػػيوعي
()6

الطب.
كاف يدرس ّ

إذا كانت السريالية تتعامل مع غًن الواقع ،فالسبب ذو وجود نظرة جديدة حوؿ
الواقع لتتم ّكن من الوصوؿ إىل عمق اإلدراؾ ،وبعبارة أخرى« ،تعين نظرية السريالية ،اػبروج

لکنها يف الوقت نفسه ّتتخه من ذها الواقع منطلقاً لکل
عن األمر الواقع کما اعتاد البشرّ ،
اآلفاؽ اعبديدة اليت تسعی لبلوغها حتی لو ّازبهت شکل الشطحات اليت ال زبطر بباؿ
() 7

متلق».
ّ
التغًن نظرتنا إىل الواقع
الفن
وخاصة الشعرّ ،
ّ
ديكن القوؿ إ ّف ذه النظرة إىل الكوف وإىل ّ
تؤدي إىل ذباوز اغبدود التقليدية للمعاين ،أل ّف اػبروج من اإلطار التقليدي
فحسب ،بل ّ
والوضعي يف اللغة ،سيتبعه تلقائيا طرح أطر جديدة للمعاين .وإضافة إىل ذلك ،فإ ّف التهوؽ
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األديب يف اؼبشرؽ دييل بشكل عاـ إىل الوضوح يف اؼبعىن والبعد عن الغموض الهي ذو من
سببا من األسباب اليت ّأدت إىل عدـ
اؼبقومات األساسية للشعر السريايل .ورّدبا كاف ذها ً
ّ
التقبل الواسع ؽبه التجربة اعبديدة.
ّ
ّأما من الناحية التارخيية ،فال نبالغ إف قلنا إ ّف السريالية هرت من رماد الدادائية .والشاذد

على ذها ذو اعبداؿ الهي رافق تضاؤؿ الدادائية ،حيث يعتقد كثًنوف بأنّه "ال ديكن القوؿ إ ّف
حتما للخطر ،وكوهنا أتت مباشرة قبل
يعرضها ً
الدادائية كانت هنضة عقيمة ،واكتفاؤذا بهاهتا ّ
خوبا ؽبا )8(".وذكها ،ديكن القوؿ إ ّف السريالية
السريالية بات من اؼبمكن اعتبارذا
مودرا ً
ً
مدينة للدادائية ،وردبّا وريثة عبهودذا ،إالّ أنّه جيب عدـ إمهاؿ الفروقات بينهما.
والدة السريالية في الشعر العربي والشعر الفارسي:

وخبووص األدب العريب ،يبدو أ ّف نشأة الشعر السريايل تعود إىل النوف الثاين من القرف
ميسر
العشرين سنة  9974حيث نشرت ؾبموعة شعرية بعنواف "سرياؿ" للسوريٌن أورخاف ّ
مقدمة وخاسبة للكتاب .ويرى الن ّقاد أنّه ّأوؿ منظّر وشاعر عريب
ميسر ّ
وعلي الناصر ،وأضاؼ ّ

قاـ بتثبيت ذه اغبركة يف شعر ّ .أما علي الناصر الهي يعترب سامي الكيايل من شعراء األبراج
()9
لكن القوائد
ية،
ر
الشع
اجملموعة
ذه
قبل
موعات
اجمل
من
ا
عدد
نشر
قد
فكاف
العاجية
ً
ّ
ربرر
اػبمس والثالثٌن اليت نشرذا يف ؾبموعة "سرياؿ" كانت زبتلف عن باقي آثار  ،حيث ّ

يتبٌن من اؼبوادر أ ّف
فيها من الوزف والقافية ومن الوضوح التقليدي السائد يف الشعر العريب .و ّ
الكتاب
علي الناصر كاف متأثػًّرا بأورخاف ميسر يف أسلوبه الشعري ،كما أ ّف ذناؾ العديد من ّ
(.) 91
السوريٌن تأثّروا بإقبازاته األدبية

بدا نشر ؾبموعة "سرياؿ" يف العربية أمرا ضروريّا متعّلقا بأسلوب التعبًن عن اؽبواجس،
حيث يعتقد النقاّد بػ ػ ػ« َّ
أف اؽباجس اعبمايل والداليل کاف حيفز ذها الشکل الشعري للوعود
إلی استقالليته الشعرية ،کهلك َّ
فإف ذها القلق اعبمايل اؼبواري الهي شغل ذذنية الشعراء

نوعا من التحفيز إلصدار ذها الديواف النثري
صوب ابتکار عوامل شعرية جديدة مثّل ً
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي
()99

اؼبشرتؾ».

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

إ ّف الالفت للنظر يف ذها اجملاؿ ذو أف ميسر نفسه يشًن إىل أ ّف أسلوب أشعار
() 92

ونسميه شبه السريالية.
"سرياؿ" قريب فبّا ظبّي يف الغرب بػ "ّ "Para-Surealism
يبحث الشاعراف يف "سرياؿ" عن كشف حياة ـبتلفة أو عن صنع حياة جديدة،
فللمرة
وحياوالف أف خيطوا خطوات فاعلة كبو عامل آخر ،يقوؿ أدونيس عن ذه احملاولةّ « :
األولی يف الشعر العريب اعبديد ،حياوؿ شاعر أف يدخل إلی عاؼبه الباطن وأف يفوح عنه نثراً
بأشکاؿ شعرية غًن خليلية ،کاف الشعر عند نبشاً للهات واستيهاماهتا وکاف شکله النثري

ؾبرد الرغبة االعتباطية يف اػبروج من أطر الشکل
نابعاً من رؤية نظرية کاملة ،وليس عن ّ
اػبليلي .کاف شعر غوصاً يف دخيالء النفس ،يف ذواجسها ،وأحالمها ،وصبواهتا -ويف

منوبة علی حرکة الداخل وسياسته
کل شيء .فقد کانت عنايته القووی ّ
مکبوتاهتا ،قبل ّ
() 93
يقربه إلی فرويد والسريالية».
النفسية .وذها فبا کاف ِّ
ميسر وعلي الناصر ،ال تكفي
بعبارة أخرى ،من أجل التعبًن عن اؽبواجس ،يف رأي ّ

بعيدا عن القيود اؼباضية واغبالية،
احملاوالت السابقة ،بل جيب القياـ بالكشف عن اؼبعاينً ،
وباؼبزج بٌن لغة العقل والفطرة.
تقوؿ اعبيوسي« :من الوعب جداِّ ربديد أثر کتاب مثل سرياؿ يف الشعر العريب اؼبعاصر ،فإذا

ؼبيسر من تأثًن مباشر يف علي الناصر ،فإنّه مل يؤثّر يف صديق کبًن آخر له ،ذو عمر أبو
کاف ّ

ريشة .ومع ذلك ،فإ ّف الشعراء السوريٌن يف اػبمسينيات کانوا يبدوف عالمات مب ّکرة من
التطور والتعقيد ما کاف ديکن أف يقبلها احملافظوف السوريوف )94(».كما أ ّف بعض الن ّقاد يروف
ّ
() 95
ِّ
وتطورذا.
أ ّف أشعار ؾبموعة "سرياؿ" كانت مؤثرة يف نشأة قويدة النثر ّ
ّأما يف ؾباؿ الشعر الفارسي ،فرتتبط بلورة السريالية باسم "ذوشنک إيراين" ارتباطًا عمي ًقا،
الهي تعترب أشعار حدثًا ـبتل ًفا يف حركة الشعر الفارسي اؼبعاصر ،وقد حاوؿ إيراين استخداـ
صبيع إ مكانيات لغته وشعر لنقل اؼبفاذيم اليت تقع موضع اذتمامه؛ اؼبفاذيم اليت ديكن أف
عدة عقود ،كاف
ترافق اليوـ العديد من األسئلة لكث ًٍن من ـباطيب الشعر الفارسي بعد مرور ّ
التغًنات اليت طرأت على الشعر الغريب اغبديث
يهتم
تعرؼ على ّ
بالتووؼ ،وال ّ
ّ
ذها الشاعر ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

خالؿ أسفار إىل أوروبا ،كما أنّه اطّلع على ذبارب اؼبدارس األدبية الغربية ،وذو يعترب من أبرز

الوجو اؼبؤثّرة والرائدة يف الشعر الفارسي ،لكن ،بالرغم من أنّه "كاف ّأوؿ شاعر كسر الوزف
() 96
سجل الشعر اؼبنثور باظبه".
العروضي ،فلم يُ َّ

التيارات األدبية يف ّل االنقسامات السياسية -
كانت بداية اػبمسينيات ذروة ّ
االجتماعية ،وكانت ذه الفرتة دبثابة انطالقة عاصفة للشاعر ،لكن "بعد أربع سنوات ،ورّدبا
بعد سنة من اغبرب ،ترؾ عامل الشعر اؼبعاصر كنسيم بارد )97(".ؽبها السبب مل يبق من أدبه

بعد سنة  9955إالّ عدد قليل من الكتابات والرتصبات .إ ّف أسلوب ذها الشاعر اؼبختلف،
أبعد عن التقليديٌن وأصبحت أشعار ؿبط ذزء أصدقائه اغبداثويٌن ،إذ واجه معارضة قاسية
منهم.
وذنا ،ديكن أف نعترب ّازباذ ذها النهج من التقليديٌن واغبداثويٌن بالنسبة إىل شعر إيراين
استمر يف هنج إيراين ما عدا "رضا براذين"
شاعرا
ّ
يقع يف صلب السريالية ،ولهلك قّلما قبد ً
و"سهراب سبهري" اللهين تأثّرا بالشعر السريايل ولو يف مرحلة قوًنة.
تورؼ راديكايل وإفراطي يف ؾباؿ لغة الشعر ،وأطلق ذبربته
يعتقد البعض أنّه ّ
"تورط يف ّ
()98
أيضا "أ ّف الشاعر كاف من
الشعرية قبل الوصوؿ إىل مرحلة النضج ".ويرى البعض اآلخر ً
أبرز الوجو اػبائبة واؼبهدَّمة يف الشعر الفارسي ...عند قراءة الكثًن من أشعار  ،تشعر بأ ّف
لكنه ال جيد طري ًقا ليطًن وخيرج ،وقد يعود السبب
شعرا ناريِّا وعاص ًفا
وطاغيا ينبثق من أعماقه ّ
ً
ً
() 99
إىل عدـ قدرته على است حضار الكلمات اؼبناسبة يف الوقت اؼبناسب".

"البنفسجي الغامق على الرمادي" عنواف ّأوؿ ؾبموعة شعرية ؽبوشنك إيراين نشرذا يف أيلوؿ
 9959يف مائيت نسخة ،وذناؾ ثالث عشرة قويدة يف ذه اجملموعة ّأوؽبا "الواقلوف ،الهين
()21

ذم يف اغبقيقة "صاقلو السنن والتقاليد".

القددية.

متمرد على األعراؼ
ويعرؼ الشاعر بنفسه بأنّه ّ
ّ

تعرؼ ّروادمها على
وما يلفت النظر كفول مشرتؾ بٌن السريالية العربية والفارسية ذو ّ
الثقافة الغربية واتّباعهما احملدود من قِبل األدباء الالحقٌن ،فهناؾ أدباء معدودوف كأدونيس
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

يتمتعاف بهذنية ولغة مشرتكتٌن يف ؾباؿ الووفية ،ويرغباف باغبركة يف ذها
وسبهري اللهين ّ
ديبا آخر يف ؾباؿ اللغة العربية ،فإنّه سيكوف جربا إبراذيم
نسمي أ ً
الطريق .وبالطبع إذا أردنا أف ّ
جربا.
السريالية لدى جبرا وسبهري:

فن الشعر بأمهّّية كبًنة لدى الشعراء اؼبعاصرين ألنه وسيلة لطرح قضايا إنسانية
حيظى ّ

أي زمن آخر ،إثر
شائكة
وإشكالية ،وتزيد ّ
ّ
أمهية ذها األمر يف العور اعبديد أكثر من ّ
تعقيدات العالقات اإلنسانية.
حد كبًن،
وقد تأثّرت أشعار جربا وسبهري
باؼبتغًنات العاؼبية والرؤى اإلنسانية اؼبعاصرة إىل ّ
ّ

سواء من ناحية الشكل واؽبيكل الشعري ،أو من ناحية اؼبضموف واحملاور الفكرية ،فأصبح
التعمق يف الكوف اإلنساين أكثر فبّا ذو تعبًن عن
الشعر لدى الشاعرين حلبة للتفكًن و ّ
التحوالت اليت
ذواجسهما الهاتية ،لهلك حاوال بشكل ّ
ربوؿ يف شعرمها تزامنا مع ّ
عاـ إجياد ّ
طرأت على العامل لتتم ّكن أشعارمها من أف ترافق اإلنساف يف طريق التغيًن.

و"علػػى الػػرغم مػػن الش ػ هرة الػػيت ناؽبػػا بػػدر شػػاكر السػػياب ونػػازؾ اؼبالئكػػة خبوػػوص ريػػادة الشػػعر
مهمػا يف ذػها اجملػاؿ أبرزذػا جػربا
اغبر ،فإف الواقع يشًن إىل أف شبّػة أظبػاء أخػرى بػارزة قػدمت دوراً ِّ
ّ

إب ػراذيم ج ػربا وتوفيػػق صػػائغ وبلنػػد اغبيػػدري ،ذلػػك أ ّف الثقافػػة العاليػػة الػػيت ّسبتػػع هبػػا ج ػربا السػّػيما
األوؿ يف التأس ػػيس
األجنبي ػػة- ،إذ درس يف ف ػػرتة مبك ػػرة يف ذ ػػارفرد وك ػػامربدج -تؤّك ػػد أنّػػه الرائ ػػد ّ
()29
اغبر ،ويف دفع عجلة التغيًن إىل األماـ".
غبركة الشعر ّ
إ ّف العامل اعبديد يف رأي جربا إبراذيم جربا مليء بالقضايا الغامضة واؼبشاکل اليت هتدِّد
دبجرد عيشه يف ذه الفرتة الثائرة اؼبتطلّعة الناقمة
ذاتية الوجود وحقيقته" ،واألديب اليوـّ ،
العاجة بالثروة للبعض ،واؼبهددة باعبوع للبعض اآلخر ،والقاصمة
اؼبتجسسة علی خووصياتهّ ،
ّ
للمجتمع أکثر من أي وقت مضی ،ذو جزء طائع أو غًن طائع من ذه الفرتة ،فهو إف مل

التقدـ أو
مالؿبه ،وباسم اإلنسانية أو باسم ّ
يتمرد وينتوف إلی کيانه الفردي سيفقد وجهه َ
ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

کل ما ّدييز من رؤية
اغبريّة أو ب ّ
باسم ّ
أي اسم آخر يستعمل سحر اؼبهذبيوف سيمحق فيه ّ
() 22
خاصة للحياة أو فهم للتأريخ أو تعاطف مع البشر".
ّ
يبدو َّ
کل ما کاف مقبوالً عند
سبيل
ّ
شعري ّ
أف السريالية عند جربا وسبهري ٌ
للتمرد ورفض ّ
لضيقة اليت ربيط
اآلخرين ،وؿباولة للتعبًن عن األزمات السائدة يف اغبياة واػبروج من الدوائر ا ّ

بأفکار األدباء ،فيستخدمها الشاعراف کضرورة فی غبظة اإلنشاد ،واؼبؤثّرات اليت تتناوؿ

البد من ّازباذ طريق جديد واصطناع أسلوب غريب
الشاعرين کثًنة والتعقيد أبرزذا؛ وؽبها َّ
للتعبًن عنها يف الشعر ،کما َّ
حل ؽبا،
أف بعض ذه اؼبؤثّرات ؾبهولة لإلنساف اؼبعاصر وال يوجد ّ

لکن الشاعرين  -جربا وسبهری -دييالف الی استخداـ الفضاءات السريالية واالستفادة من
و ّ
إمکانياهتا لتجسيد ذه اؼبؤثّرات.
ّ
يؤمن الشاعراف بقدرة الشعر على تووير اغبياة مرحية کانت أـ صعبة ،کما يؤّکد جربا على
مقدمة يکتبها لديوانه وذو يقوؿ« :إ ّف ذه األعماؿ سبثِّل معظم نتاجي
اؼبهم يف ّ
ذها األمر ّ

الشعري يف فرتات ـبتلفة عرب ما يقارب ثالثٌن سنة ،بدءاً من مطلع اػبمسينات ،کنت فيها
کل يوـ) هبموـ الشعر ،بتجديد وربديثه ،ب كتابته ونقد والتنظًن له ،على
ّ
معنيا (أکاد أقوؿّ :

قضيته آنئه بٌن قضايا اغبياة العربية ،إذ رأيت فيه وسيلة من وسائل إنعاش
غرار قناعيت دبرکزية ّ
القومية علی مستوی العور ودفعها ،دبساءلة الهات واآلخر ،يف ّاذبا القدرة علی
اؼبخيلة
ّ
ّ

هتز العامل منه اغبرب العاؼبية الثانية .لقد رأيت فيه قوة
التعامل مع ّتيارات الفکر اليت باتت ّ
() 23
أخری من قوی التغيًن فی اجملتمع کّله».

يشًن الشاعر يف ذها اؼبقطع إىل وجود عالقة واضحة بٌن حداثة إقبازاته الشعرية واؽبواجس

اؼبتعّلقة باغبياة العربية ،ويؤّكد على رسالته الشعرية.

خاصة يف
يرى الن ّقاد أ ّف "يف أشعار سبهري ،من "صوت أقداـ اؼباء" إىل "اؼبسافر" ّ
()24
يتطرؽ فيها الشاعر إىل اغبياة
بعامتها بالوعي واغبركة".
"اؼبساحة اػبضراء"ّ ،تتسم الطبيعة ّ
ّ

اػباص به .وبسبب عبوء الشاعر إىل موتيفات
اػباصة والشكل
اغبديثة باستخداـ لغته
ّ
ّ
تتمتع ذه الرؤية بالوراحة الالزمة لطرح القضايا ،وؽبها السبب تقع
التووؼ الشرقي ال ّ
ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

()25
التعمق يف مستوى العالقات بٌن
ف
إ
موضع مراجعة وتساؤؿ الن ّقاد البارزين يف الفارسية
ّ
ّ
تدرجييا على
يعرؼ اؼبخاطب
ِّ
الكلمات والوور و ّ
التأمل يف اإلبداعات اللغوية للشاعرّ ،
كل ذه التعقيدات
اؼبستوى اغبقيقي للعالقات بٌن األشياء واألحداث يف شعر ّ ،
ويبٌن أ ّف ّ

شاعرا ذدفه يف الشعر
ّ
ستؤدي يف النهاية إىل طرح قضايا اإلنساف اؼبعاصر ،وذبعل من سهراب ً

ذو اإلنساف واغبياة .كما أ ّف شعر سهراب "استطاع أكثر من معاصريه يف الثمانينيات أف
يتميز هبا الشعر السريايل الرفيع.
جيهب أذواؽ القارئ اإليراين .وديتاز أسلوبه خبوائ عديدة ّ

لهلك ،تساعد إعادة قراءة شعر وف ًقا لنظرية السريالية يف اإلدراؾ الوحيح لتجربة ذها
() 26
الشاعر".
نوعية ّاذبا الشاعرين بالن سبة إىل
من اؼبيزات اؼبشرتكة بٌن جربا وسهراب ،ديكن اإلشارة إىل ّ

أي اذتماـ باؼبعايًن
اللغة والبناء الشعريينن حيث يقوـ الشاعراف بالبحث يف عامل اللغة دوف ّ
اؼبتونعة أحيانًا ،ويستخدماف اؼبفردات من دوف االذتماـ حبكم اآلخرين .يقوؿ جربا
الرائجة و ّ

يسمی
يف ّ
مقدمته القوًنة لديواف "سبّوز يف اؼبدينة" صراحة« :لقد سئمت ما ّ
باإلنکليزية  poetic dictionوشعراء العرب يعشقونه ،وخيشوف األلفاظ اؼبباشرة اؼبعنی أو
االستعماؿ .مثَّ إنين أمقت النعوت .فاغباالت العاطفية ،من حزف أو فرح أو غضب أو يأس،
اجملسدة .وموادر األفعاؿ أيضا أرفض استعماؽبا علی وجه
جيب أف تثار باأللفاظ َّ
() 27

اإلصباؿ».
كثًنا يف
فبيزة وإطار معنوي
ّأما شعر سهراب ّ
خاصة و ّ
فيتمتع برؤية كونية ّ
ّ
خاص مل يُعرؼ ً
يالية سهراب
وصوفيته
اػباصة
األدب الفارسي" .للشاعر رؤيته الكونية
اػباصة ...وعن سر ّ
ّ
ّ
ّ
عموما يوبح مقولة سريالية بواسطة دور اػبياؿ اؼبؤثّر"( .)28يقرتب شعر
جيب القوؿ إ ّف الشعر ً
سهراب من اؼببادئ السريالية من حيث تطابق أنطولوجيا شعر مع عناصر ذه اؼبدرسة

الفنية.
جملرد عبوئه إىل اػبياؿ يف إبداعاته ّ
األدبية ،وليس ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

الهروب من العادات /خلق واقع أعلى:

خاصة يف شكلها االجتماعي أف زبطو خطوة إجيابية يف كشف الواقع
رباوؿ الواقعية ّ

الفن /الشعر"(،)29
أماـ القارئ" ،مع بلورة القضايا االجتماعية وإجياد حلوؿ ؽبه القضايا يف ّ

أساسا إىل تعريف الواقع
وقد تساعد ً
حل العقد اؼبوجودة؛ يف حاؿ أ ّف السريالية ترمي ً
أيضا يف ّ
اقعا.
يسميها اآلخروف "ما فوؽ الواقع" و ً
بشكل آخر ورباوؿ تسمية األمور اليت ّ

يُعترب اؽبروب من العادات وشؤوف اغبياة الرائجة من العناصر الرئيسية لعامل السريالية.
نقاء للواقع ذو الهي خيرج عن إطار العادة ،إذ يبدو أ ّف
ويعتقد السرياليوف أ ّف اإلدراؾ األكثر ً
اؽبروب من العادات خيلق يف نفسه "الواقع األعلى" و"تسعى السريالية بواسطة صنع واقع أعلى
أف تنتقل من اػبياؿ اؼبعتاد إىل خياؿ أعلى تنشأ فيه كائنات تكوف كينونتها وليدة اػبياؿ
اؼبطلق؛ اػبياؿ الهي يقدر على خلق أمر مستحيل .الواقع األعلى ذو الكائن اؼبستحيل الهي
(.)31
وحّت يف مابعد الواقع"
ال مثيل له يف أعماؽ الواقع ّ
حيدث اؼبيل إىل خلق واقع أعلى يف شعر جربا بعد ذبربة الواقع اغباضر ،ويبدو أ ّف التجربة
مهما وحاظبًا لدى الشعراء الهين ديتازوف برؤية واقعية إىل الكوف ،ويضعوف
دورا ِّ
البيئية تلعب ً

ياليتهم
أنفسهم يف معرض إدراؾ الواقع ومن شبّة انعكاسه ،وبناءً على ذلك ،ال ديكن اعتبار سر ّ

وبعيدا عن الرؤية الواقعية .يف قويدة "مونولوغ لفاوست معاصر" يبحث جربا
أمرا ِّ
ؿبضا ً
خياليا ً
ً
اجملرب .لهلك يقوؿ:
التأمل يف الواقع َّ
عن فضاء جديدّ ،
لكننا ال قبد ذها الكشف من دوف ّ

«الکتب

والنساء
عدو وصديق
وألف ّ

مل يبق يل منها سوی
أظباء ووجو
يف العتمة تغزو

وتندحر»

() 39
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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

يلجأ الشاعر إىل الشعر واللغة اعبديدة ذروبًا من العادات ،ويؤمن بأنّه يبتعد عن موطن
عاداته باالستعانة هبهين العنورين:
«نفيتين من بالدي
وعمادي

() 32

ذها القلم وذها اللساف»

عامة إىل ؾبموعة "الكتب الثماين" لسهراب ،ديكن وصفها ؿباولة من الشاعر ػبلق
وبنظرة ّ

لغة جديدة ،حيث يستطيع الشاعر باؽبروب من العادات اللغوية أف يبلغ مرحلة خلق واقع من
نوع آخر .وؽبها السبب يوبح الغموض من العناصر األصلية لشعر  ،إىل درجة يول يف ذه
اؼبعركة إىل "اغبدود الضائعة" ،ويقوؿ يف قويدة هبها العنواف:
"تع ّفنت جهور الضياء واهنارت
وكاف الووت ديشي يف طريق الفضاء اؼببهم
مر من حدود
كاف قد ّ

وكاف يبحث عن حدود ضائعة

قطع جبل ثقيل نظرته
أصبح الووت فارًغا من نفسه

وبقي عال ًقا يف سفح اعببل
() 33
كوين ملجئي ،أيّتها اغبدود اؼبعروفة! كوين ملجئي"

عاـ إىل كسر األطر
يسعى الشاعر يف ذه القويدة ،ويف ؾبموعة "حياة األحالـ" بشكل ّ

بغض النظر عن مدى توفيقه يف ذه
الل غوية والتوويرية التقليدية وخلق معاف جديدة ،و ّ
احملاولة ،فإ ّف ذبربته السريالية تُعترب ذبربة جديدة ومثًنة للتأمل.

التيارات
ّ
تؤدي مساعي جربا وسهراب يف اؽبروب من العادات وخلق واقع أعلى بتأثًن من ّ
جو ـبتلف يف الشعر العريب والفارسي اؼبعاصر .يظهر ذها األمر يف شعر
السريالية إىل نشأة ّ
جربا بوضوح أكثر فبّا يظهر يف شعر سهراب ،بسبب هنجه االجتماعي.

هجلت رؤي فكريت – هخبر الذراساث اللغىيت واألدبيت – جاهعت سىق أهراس

303

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/892

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

اللحظة النفسية:

"اللحظة" عبارة عن بسط اغباؿ واغبركة يف امتداد الوقت ،وذي من أبرز اؼبفردات

اليت تقع موضع االذتماـ يف اآلثار السريالية؛ اللحظة ذي مودر الكشف ومنبع اؼبعرفة
الداخلية للشاعر ،حيث جيب كشف جوذر األرض اؼبكنوف فيها .ديكن دراسة ذه الظاذرة
يف شعر جربا إبراذيم جربا وسهراب سبهري من خالؿ إدراكهما للكوف وعالقتهما باؼبكاف.
يقيم جربا عالقة بٌن الزمن /اللحظة واؼبكاف يف قويدة "أغنية ؼبنتوف القرف" ،حيث يضع
الشاعر اغباؿ مبدأ للزمن ،ويعترب اجملتمع اإلنساين مكانًا يقود اؼبوًن اإلنساين إىل االهنداـ عند

تالقيه باللحظات اؼبظلمة .إ ّف الوجه السريايل للزمن يف شعر جربا ذو الغوص يف اػبراب،
ويكمن كشف الشاعر يف ذه العملية يف فتح طريقه كبو الطبقات اؼبخفية غبضور اإلنساف يف
أي خالص للمخاطب ،لهلك قبد أ ّف النافهة اليت
مقابلة غبظات األزمة ،حيث ال ّ
يقدـ ّ
رمزا للعالقة مع عامل اػبارج وذبربة غبظة اػبالص زبرج من و يفتها األصلية
ديكنها أف تكوف ً

وتتحوؿ إىل عكسها:
ّ
«ـبالب الليل يف أشالء الشوارع
تنهش ،والنوافه تدمی ٍ
دبآؽ من حديد،
يتمزقوف
والناس فوؽ اغبوی َّ
() 34
ربت العجالت ووقع اغبوافر».

اللحظات الفضائية ذي اللحظات اؽباربة اليت ربدث بٌن أمرين (بٌن الظالمٌن ،بٌن غبظتٌن
خيالية ،بٌن الوعي والنوـ؛ أو كما
فارغتٌن ،بٌن حملتٌن ،بٌن حرفٌن) .إ ّف اللحظة ذي حالة ّ
() 35
مرمري يشبه حالة استمرار اغبياة يف اؼبوت.
يقوؿ سهراب ،اللحظة ذي إكسًن
ّ

حياوؿ سهراب يف قويدة بعنواف "اللحظة الضائعة" أف يقيم عالقة بٌن ذها الزمن واؼبكاف
ليقدـ صورة مضيئة عن ذها البناء السريايل ،لهلك يبدأ قويدته كالتايل:
اؼبظلم ّ

كدرا
"كاف اؼبستنقع فی غرفيت أصبح ً
وأنا كنت أظبع قبوى الدـ يف عروقي
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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

سبر يف الـ عميق
كانت حيايت ّ
( ) 36
وكاف ذها الظالـ يضيء نقش وجودي"
يتحدث الشاعر يف ذه القويدة عن مرور غبظات الزمن ،إالّ أ ّف ذه اؼبيزة الزمنية ذي
ّ
عكس الزمن اغبقيقي ،لهلك يبدو أ ّف رواية الشاعر عن ذه اللحظة رواية غريبة وغًن معروفة:

"بعد غبظات طويلة

وقع ّل يد على جسدي

ذزة أصابعها"
وأيقظتين ّ

() 37

كل مقطع بعبارة "بعد غبظات طويلة" .إ ّف
تتش ّكل قويدة "السفر" من أربعة مقاطع ،ويبدأ ّ
جيرهبا سهراب ،وبسبب سيطرة
تالقي السفر واللحظة يف القويدة ّ
يبٌن م ّ
اذية اللحظة اليت ّ
اللغة الووفية يف شعر سهراب والو يفة االنتزاعية التجريدية لظاذرة الزمن يف األشعار الووفية،
ترتدد يف شعر نظًن العريب .ويف
ترتدد اللحظة النفسية يف شعر الشاعر اإليراين بنسبة أكرب فبّا ّ
ّ

الوقت نفسه ،تظهر عالقة ذه اللحظة باؼبكاف يف شعر جربا بشكل أبرز ،ولعلّنا نستطيع أف

نبحث عن السبب يف ذبربة االنتقاؿ اؼبكاين لدى جربا من أرض إىل أرض أخرى.
الحلم والرؤيا:

خاصة يف الشعر ،ديكن أف نشًن إىل
من أبرز العناصر اؼبشرتكة يف اآلثار السريالية ّ
دور اغبلم والرؤيا يف تكوين ذه اآلثار .يبدو أ ّف ذها اغبدث ،يعود ،أكثر من أي عامل

مقدمة
ميسر" يف ّ
آخر ،إىل تقليل دور اؼبنطق يف اآلثار السريالية .يرفض الشاعر "أورخاف ّ
يتدخل يف
ديوانه" :سرياؿ" دور اؼبنطق والتربير يف الو فية ّ
الفنية ،ألنّه يرى أ ّف اؼبنطق جيب أالّ ّ

الفناف عند تسجيل
البناء بٌن عامل اػبارج والروح اإلنسانية .كما يعتقد بأ ّف على ّ
التفاعل ّ
يغض النظر عن وجه اعبماؿ والبشاعة يف الوورة ،ألنّه ال حيتاج
الوور ّ
الفنية يف الهذن ،أف ّ
إىل االنسجاـ مع القيم اؼبقبولة اجتماعيِّا

(.)38
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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

يُعترب اغبلم والرؤيا من العناصر الرئيسية لتشكيل ج ّو شاعري سريايل يف أشعار جربا
يوور جربا ذبربة اغبلم
وسهراب
وخباصة يف اجمل موعتٌن اؼبهكورتٌن يف ذها البحث ،حيث ّ
ّ
ماذية شارع
والرؤيا يف قويدة "اؼبدينة" الطويلة ،إذ يبدأذا بدعوة القارئ إىل التفكًن العميق يف ّ
فارغ غارؽ يف الظالـ:
سبعن يف الشارع اؼبقفر يف الظالـ
« َّ
() 39

ويف أبواب اغبوانيت اؼبقفلة"

"الشارع اؼبقفر والظالـ واألبواب اؼبقفلة" عبارات ذبعل القارئ يواجه عمق الفضاء اؼبغلق
يكرر السطر األوؿ يف اؼبقطع اػبامس من باب
والغامض يف الشعر .والالفت للنظر أ ّف الشاعر ّ

التأكيد على رؤيتهّ .أما الشكل البارز لتأكيد الشاعر من أجل استحضار فضاء ومهي حلمي،

فيجب البحث عنه يف كثرة التكرار ؼبفردات ربمل ذها اؼبعىن بشكل مباشر أو غًن مباشر؛
مفردات كػ "قفل األبواب ،حضن نوـ ،األحالـ ،الظالؿ ،ضوء منفول ،الليل ،باب موصد،

مقرحة ،تطويح العاصفة ،الدـ ،عاقر ،العدـ ،نسياف ،القبور" وغًن
العقم ،السقم ،أجساد َّ
ذلك...
اعبو الغامض يف القويدة كّلها ونشر  ،أف
يسعى جربا باستخدامه ذه اؼبفردات وبتوسيع ّ
اعبو السائد على القويدة باغبًنة
ينقل ذبربة تؤّكد عليها السريالية .واؼبثًن ّ
للتأمل ذو مزج ّ

ويؤدي ذها اؼبزج إىل انتشار الظالـ ،وبالطبع ال ينحور
والسقوط اللهين نرامها يف النهايةّ .
أيضا حيث ال نتيجة للوباح إالّ الظالـ:
ذها الظالـ بالليل ،بل يشمل الوباح ً
«مع اؼبوابيح والظالؿ أقيم
أحس بوخ ٍز منفول لکل ٍ
ضوء منفول
ِّ
ُّ
الظالؿ يف الليل
َ
فال أری إالّ

ويف الوباح»

() 41

يف قويدة "اؼبدينة" ،بالرغم من أ ّف األبواب تنفتح إالّ ّأهنا ال ذبلب النور بل الظالـ .والليل

منازع يولد الظالـ والعفن:
حاكما غًن َ
يوبح ً
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

طيات النوـ
«والليل ُ
ينفث بٌن ّ

مقرحة ،أشجاراً
أجساداً َّ
() 49
تسقط الفواکه منها وتعفن األرض»
ّأما يف ؾبموعة سهراب الشعرية فنجد على كبو مكرر نزوعا واقعيا يف تسجيل ذبارب عامل
تشتد يف ؾبموعة "حياة األحالـ" .ويوادؼ توقيت كتابة ذه
لكن ذه اغبركة ّ
الرؤياّ ،
حيضر نفسه مع عدد من أصدقائه يف ؾبلّة "الديك اؼبوارع"
اجملموعة ً
زمنا كاف فيه الشاعر ّ

الفين للسريالية ،وقد بلغ الشاعر يف "حياة األحالـ" مرحلة اكتشاؼ
الختبار األسلوب ّ
مفاجآت عامل األحالـ .لهلك تعترب معظم قوائد ذه اجملموعة تقارير للرؤيا كػ "طائر

تتكرر كلمة "خواب" دبعىن النوـ أو اغبلم
اؼبر" و"اعبحيم التائه" وغًنذا .و ّ
األسطورة"و"النوـ ّ
الرتدد الكبًن للمفردات
مرة .وؽبها ّ
مرة ،واللحظة ّ
مرة ،والرؤيا ّ
ست عشرة ّ
ست عشرة ّ
طبسا وثالثٌن ّ

خاص من حيث ربليل الوور اؼبوجودة يف القوائد ،حيث يش ّكل عنور النوـ والرؤيا
معىن ّ
مليئا دبنمنمات سريالية .يقف الشخ
واأل فكار األسطورية الشرقية يف ذه اجملموعة ِّ
جوا ً
(.)42
حيدثنا ،على اغبدود بٌن اليقظة والنوـ ويتلطّخ نومه بالوعي
الهي ّ
"وأنا غرقت يف النوـ يف الظالـ
يف عمق حلمي وجدت نفسي
() 43
وذها الوعي لطّخ خلوة نومي"

غموضا .ينقسم الشاعر يف عامل
يعترب بعض الن ّقاد ؾبموعة "حياة األحالـ" أكثر األشعار
ً
للتفرج على النوف اآلخر .يف ذه
األحالـ اؼبدذش إىل نوفٌن ،وجيلس نوف منه ّ

يتم تووير كياف الشاعر ووجود كحلم ،وتوبح الرؤيا ملجأ الوحيد ومودر
اجملموعةّ ،
(.)44
أي شاعر إيراين قبل سهراب دبسألة اغبلم والرؤيا إىل ذه الدرجة
يهتم ّ
إؽبامه .ومل ّ
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قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

يبدو أ ّف عنور اغبلم والرؤيا ذو موضع االذتماـ يف ؾبموعيت "سبّوز يف اؼبدينة" و"حياة
األحالـ" أكثر من العناصر السريالية األخرى .والنقطة البارزة األخرى اليت تظهرذا لنا قراءتنا
الدقيقة ألشعار الشاعرين ذي أ ّف االنسجاـ األكثر بينهما يتش ّكل يف ذاتٌن اؼبقولتٌن.
القلق والحيرة:

يعيش العامل اؼبعاصر يف نوع من القلق واالضطراب ،بسبب التعقيدات اليت طالت العالقات

اؼبستمر
الكيفية السابقة والتنافس
الكمية على القيم
ّ
االجتماعية تُضاؼ إىل ذلك سيطرة القيم ّ
ّ
الفنية
جو مثقل باػبوؼ يف األفكار واإلقبازات ّ
واؽبزائم الناذبة عنه ،فبّا يؤّدي إىل ترسخ ّ
جيدد
األدبية .يف غضوف ذلك" ،تويل الرؤية السريالية
اذتماما ِّ
خاصا باػبوؼ ،أل ّف اػبوؼ ّ
ً
() 45
إدراكنا".
يتبلور القلق واغبًنة يف شعر جربا وسهراب بتأثًن من السريالية .وسبتزج ذه اؼبقولة يف رؤية
جربا حب ًنة اإلنساف الناتج عن عدـ معرفته وسيطرة اغبزف عليه:
ظبعت الشار َع يبکي ليناـ
« ُ
ورأيت البيوت تقيم العظاـ

علی العظاـ

() 46

األحالـ س ّک َاهنا»
تطارد
ُ

يبقى ّالناس ذنا تائهٌن يف عامل شبيه بالرؤيا ،ولهلك توبح بعض اؼبفردات كػ "العواصف
تتكرر يف قوائد الشاعر للداللة على تلك اغبالة.
الظل واألحالـ والرياح "...الزمة ّ
والشبح و ّ
حيدؽ يف ف ٍم ال خيرج منه إالّ كالـ عن العدـ:
وجيرب الشاعر على أف ّ
َ
«وکثًناً ما قعدت يف مقهی الطريق
ٍ
تتحرک
أرنو إلی شفا ّ
() 47

فتدوف وقائع العدـ»
ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

أمرا ؿبوريِّا يف شعر  ،وي رمي يف الكثًن من األحياف إىل طرح صور
جيعل جربا حًنة اإلنساف ً
إشكالية
يعرؼ هبا اؼبخاطب على أوضاع اإلنساف اؼبعاصر .لهلك ،يلجأ أحيانًا إىل ربليل
ّ
ّ
االذباذات الفلسفية ،برجوعه إىل األمور التفويلية واليومية لإلنساف اؼبعاصر له.
الكوف و ّ
قح .وذاک يقوؿ:
«ذها يَ ُّ
فألشرب سيکارًة أخری

فيها فداء الساعة

وإالّ فهل من ينبغی اغبديث
عن روحهِ ،
بيت الظالؿ

ِ
اؼبتأرجح
بيت الشمس،
ِ
() 48
تيه من الشبق و بٌن ٍ
بٌن ٍ
تيه من اعبوع والقلق؟»
يتطرؽ الشاعر إىل روايات ـبتلفة عن الطريق الهي يسلكه ،ويستنتج يف النهاية أ ّف
مثّ ّ
فتستمر ذه
تؤدي إالّ إىل اغبًنةّ .أما يف شعر سهراب،
اإلرشادات اؼبتعلّقة بسلك الطريق ال ّ
ّ
بقوة الغموض واغبًنة اؼبسيطرين على اإلنساف ،حيث ال ديكن ؽبما أف
اغبًنة .يؤمن الشاعر ّ
حّت ربت أمطار من النجوـ واألضواء:
يزوال ّ
"مأل مطر النجوـ غرفتك

وأنت ضائع يف الظالـ
() 49
اإلنساف الضبايب"
التغًنات
إ ّف القلق واغبًنة ؽبما أسباب ونتائج مشرتكة يف أشعار جربا وسهراب؛ وقد نعترب ّ

اؼبستحدثة يف العامل اؼبعاصر والشعور العاـ باالغرتاب وعدـ األماف عامال مشرتؾ لنشأة ذها
وبشكل
األمر .ونتيجة ذلك ،نرى أ ّف الغموض واغبًنة يتبلوراف يف معظم أشعار الشاعرين
ّ
خاص يف ؾبموعيت "سبّوز يف اؼبدينة" و"حياة األحالـ".
ّ
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د .فاطوت برجكاني
د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين جبرا
تجلياث السّرياليت في
ْ
و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

الخاتمة

 تُعترب ؾبموعتا "سبّوز يف اؼبدينة" و"حياة األحالـ" للشاعرين جربا إبراذيم جربا وسهرابللتلقي الكوين لدى الشاعرين من خالؿ نظرة فلسفية إىل اغبياة والوجود.
سبهري مرآة كاملة
ّ

ذهين الشاعرين ال تتخطّى ذها
ودبا أ ّف النظرة العا ّمة الكّلية ترافق الغموض عادة ،فإ ّف نظرة ْ
االذبا .
ّ

حدا فاصال بٌن الواقع وما بعد الواقع .ويتبلور ذها العنور يف أشعار جربا
 تأيت السريالية ٍّ
اضطرا
وسهراب ،حيث ّأهنما أدركا من جهة مقتضيات الزمن ومل يتجاذالذا ،ومن جهة أخرى ّ
إىل خلق أثر ـبتلف بتأث ًٍن من التعاليم الفلسفية وتو يف اللغة الووفية.
 إ ّف السريالية أسلوب مستورد تد ّفق من الغرب إىل الشرؽ ،ولهلك ،تواجه يف اؼبقود قراءاتحد ما تناس ًقا مع الضرورات واؼبقتضيات .وؽبها السبب علينا أف نعترب أشعار جربا
ـبتلفة إىل ّ
وسهراب قراءات سريالية أكثر منها أشعاراً سريالية.
 من أبرز عناصر السريالية اؼبشرتكة اليت تربط ؾبموعيت أشعار جربا وسهراب ببعضهما ،ذي:اؽبروب من العادات من أجل خلق واقع أعلى ،وإدراؾ اللحظة النفسية وعالقتها دبقولة

أخًنا القلق واغبًنة.
اؼبكاف ،واغبلم والرؤيا من أجل اؽبروب من اؼبنطق والقوانٌن الوارمة ،و ً
يهمنا أكثر يف ذها اجملاؿ ويربط عالقة مشاهبة بٌن ّاذباذات الشاعرين ،ذو
كل ذلك ،ما ّ
وبعد ّ
إيواؿ صدى تل ّقيهما عن الكوف ،ونقل ذبارهبما إىل اؼبخاطب.
ؿباولتهما َ
الهوامش:

 -9بيگزبی،سی.و.ای ،دادا وسوررئاليسم ،ترصبه:حسنافشار ،مرکز :هتراف ،چ  ،2ص .57
 -2فرذاد رجيب ،ت بلور سوررئاليسم در شعر ذوشنگ ايرانی و ؾبموعه سرياؿ ،ؾبله کاوش نامه ادبيات
تطبيقی ،ساؿ چهارـ ،ومار  ،93ص .22
 -3حساـ اػبطيب ،آفاؽ األدب اؼبقارف ،عربياً و عاؼبياً ،دمشق :دار الفکر ،ص .89
 -4رضا سيد حسينی ،مکتب ذايادبی،نگا  :هتراف چ ،95ج  ،2ص .786
ی ،جربا إبراذيم جربا ،اؼبوقف األديب ،رقم  ،983تشرين الثاين 2114.
 - 5أبوالو ّ
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د .فرهاد رجبي

قصيذتي "توىز في الوذينت" لجبرا إبراهين
تجلياث السّرياليت في
ْ
جبرا و"حياة األحالم" لسهراب سبهري -دراست هقارنت -

 -6اؼبرجعودر نفسه.
 -7نبيل راغب ،موسوعة النظريات األدبية ،مكتبة لبناف ناشروف :بًنوت ،ط  ،9ص .347
 -8رضا سيد حسينی ،مکتب ذايادبی ،نگا  :هتراف چ ،95ج  ،2ص .785
 -9سامي الكيايل ،ؿباضرات عن اغبرکة األدبية فی حلب ،دار اؼبعارؼ :القاذرة ،ص .222
 -91سلمى اعبيوسي ،االذباذات واغبرکات يف الشعر العربی اغبديث ،ترصبه:عبد الواحد لؤلؤة ،مرکز
دراسات الوحدة العربية :بًنوت ،ص .222
 -99عبداهلل السمطي ،ذبارب ّأولية فی قويدة النثر العربية ،ؾبلة نزوى ،مسقط :مؤسسة عماف للوحافة
والنشر واإلعالف ،ص .69
 -92أورخاف ميسر وعلي الناصر ،سرياؿّ ،ارباد الکتّاب العرب :دمشق ،ص .95
 -93سعيد(أدونيس) علي اضبد ،الن ّ القرآين وآفاؽ الکتابة ،دار اآلداب :بًنوت ،ص .973
االذباذات واغبرکات يف الشعر العربی اغبديث ،ص .547
 -94سلمى خضراء اعبيوسيّ ،
 -95وسف حامد جابر ،قضايا اإلبداع فی قويدة النثر ،دار اغبواد للنشر وللتوزيع :دمشق ،ص .73
 -96مهدي شادخواست ،در خلوت روشن ،عطايی :هتراف ،ص .297
 -97تيمور آقاؿبمدی ،مرا بادرياذای مرد کارينيست ،ثالث :هتراف ،ص .27
 -98سيد مهدي زرقانی ،چشم انداز شعر معاصر ايراف ،ثالث :هتراف ،ص .323
 -99مهدي ومس لنگرودی ،تاريخ ربليلي شعر نو ،مرکز :هتراف ،ج  ،9ص 498.
 -21آتشی،ص .99
 -29مهدی سامي ،جربا ابراذيم جربا والريادة الشعرية ،القدس العريب ،السنة  ،24العدد 22 ،7338
كانوف الثاين  ،2193ص .91
غبرية والطوفاف ،دار ؾبلة شعر :بًنوت ،ص .23
 -22جربا إبراذيم جربا ،ا ّ
 -23جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،ريادة الريائس للکتب والنشر :لندف ،ص .9
 -24ؿبمد تقي غياثی ،معراج شقايق ،مرواريد :هتراف ،ص .97
 -25عزت اهلل فوالدوند ،از چهر ذای شعر معاصر ،سخن :هتراف ،ص .313
 -26ؿبمود فتوحی ،بالغت تووير ،سخن :هتراف ،ص .377
 -27جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،رياض الريس للکتب والنشر :لندف ،ص .95
 -28نظاـ عباسي طالقاين ،مهماين در گلستانه سهراب سپهري ،ويستار-دريچه :هتراف ،ص .22
 -29ؿبمد غنيمي ذالؿ ،النقد األدبی اغبديث ،دارا غبديث :بًنوت ،ص .486
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 -31ؿبمود فتوحی ،بالغت تووير ،سخن :هتراف ،ص .312
 -39جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،ص.32
 -32اؼبودر نفسه ،ص .33
 -33سهراب سپهری ،ذشت کتاب ،طهوری :هتراف ،ص .95
 -34جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،ص .45
 -35ؿبمود فتوحی ،بالغت تووير ،سخن :هتراف ،ص .381
 -36سهراب سپهری ،ذشت کتاب ،طهوری :هتراف ،ص 914.
 -37اؼبودر نفسه ،ص .925
 -38أورخاف ميسر وعلي الناصر ،سرياؿّ ،ارباد الکتّاب العرب :دمشق ،ص .94
 -39جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،ص .22
 -41اؼبودر نفسه ،الوفحة نفسها.
 -49اؼبودر نفسه ،ص .23
 -42جربا إبراذيم جربا ،اجملموعات الشعرية ،ص .378
 -43سهراب سپهری ،ذشت کتاب ،طهوری :هتراف ،ص .929
 -44ؿبمود فتوحی ،بالغت تووير ،سخن :هتراف ،ص .379
 -45اؼبودر نفسه ،ص .384
 -46ؿبمود فتوحی ،بالغت تووير ،سخن :هتراف ،ص .25
 -47اؼبرجع نفسه ،الوفحة نفسها.
 -48اؼبرجع نفسه ،الوفحة نفسها.
-49سهراب سپهری ،ذشت کتاب ،طهوری :هتراف ،ص .919

هجلت رؤي فكريت – العذد السادس – أوث 7102

312

University of Souk Ahras - Université Mohamed Chérif Messaadia de Souk-Ahras
http://www.univ-soukahras.dz/en/publication/article/892

