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Introduction: Metaphor, as a challenging topic in ancient rhetoric, has become an
important issue in the field of modern linguistics with a change in its form and
meaning. In the contemporary era, metaphor has change from the word level to the
concept level, and linguists have considered it a tool of unconscious manifestation
and the inner and hidden thoughts of the writer. The theorem that has made
metaphor more associated with meaning and thought, in contrast to ancient rhetoric,
is closely related to form. Basically in cognitive linguistics, language is considered
as a system of categories, and the formal structure of language is not viewed as an
independent phenomenon. However, it is thought to be a manifestation of the
general conceptual system, principles of categorization, and processing mechanism.
Its experimental and environmental effects have already been studied. For instance,
the military language is intertwined with social institutions. In this regard, meaning
is the principle and basis in metaphor, especially "conceptual metaphor" one type of
which is "directional metaphor". Its sub-form is considered as a bridge to enter the
concept. According to Lakoff, every "conceptual metaphor" has a source domain, a
destination domain, and a source-destination mapping. The main feature of the
theory of conceptual metaphors with conventional metaphors is proposed by Lakoff
and Johnson. As they state, in these metaphors, the properties of words are not
considered in detail, but the properties of conceptual domains are. The position of
the word in the structure of the word is also taken into consideration. In this type of
metaphor, the concepts of origin and destination are considered as the two main
components. In fact, any concept of the origin domain can be used to explain
another concept of the destination domain. In general, Lakoff and Johnson use
conceptual metaphors according to the characteristics of the origin domain in the
three categories of structural, directional and ontological metaphors. As mentioned,
one of the most important and obvious types of conceptual metaphors is directional
or spatial metaphor that is accompanied by directions and location (such as up,
down, inside, outside, front, back, depth, depth, surface, center and margin). The
importance of this metaphor lies in the fact that most of our basic concepts are
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organized on the basis of one or more spatial metaphors, which are rooted in human
physical and cultural experience and are not accidental or fragmented, but they have
internal and external systems. They are opposed to each other in pairs, and the
connection of different metaphors shows that they have a kind of external coherence
and system.
Methodology: The main objectives of the present study are to analyze one of the
poetic works of Ghazi al-Gosaibi in the emerging poetry of Saudi Arabia, to extract
and examine the metaphors of direction that have modern meanings, and to
introduce this poet and his works in Iran.
Results and Discussion: This research has used an analytical method to collect and
analyze the data until the desired result is reached. Based on this method, directional
metaphors are examined in the anthology "Controversial Battle" by Ghazi alGosaibi, a contemporary Saudi Arabian writer. Therefore, first we try to provide a
brief definition of directional metaphor, and then we extract and analyze a sample of
his poems in accordance with directional metaphors.
Conclusion: Through examining the various maps of directional metaphors in the
anthology "Controversial Battle” by Ghazi al-Gosaibi, the research findings were
obtained as follow. Internal metaphorical mapping with 126 occurrences has the
highest frequency and external metaphors with 54 occurrences are in the second
place. Also, left-handed mapping with a frequency of one has the lowest degree.
Given the connection between the poem and the inner functions, and especially the
hobby, the composition of the poem by Al-Gosaibi has caused a high frequency of
dealing with inner issues. The current political issues of the Arab world have
influenced the poet. By using this metaphor in various positions, he has considered
his political ideology to better depict the situation of nations. The expression of his
pride and the concept of resistance in the poems have a high frequency. Failure to
address disputes and different political positions has led to a low frequency in the
left and right mapping. Before and after metaphorical mapping, we did not follow
the main norm and the central function of metaphors, which is leadership; it had no
new function and de-familiarization but had other common functions to deal with.
Tradition does not reach its main function, but it is out of the norms. In general,
directional metaphorical writings by the poet, although not beyond their usual forms,
are usually used to express poetic feelings. At times, however, they are taken
advantage of to induce political ideas and social conditions.
Keywords: Cognitive metaphor, Directional metaphor, Ideological thought, Ghazi
al-Qasebi, Belarusian.
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» اثر

کارکرد ایدئولوژیک استعارهي جهتي در دفتر شعري«

معصومه سيد ،دانشجوي دکتري گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي،
گرمسار ،ایران
طاهره چال دره ،2استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي ،گرمسار ،ایران
ليال قاسمي حاجي آبادي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،واحد گرمسار ،دانشگاه آزاد اسالمي،
گرمسار ،ايران
تاریخ دریافت2911/10/10 :

تاریخ پذیرش2911/21/21 :

چکيده
از انواع مهم «استعارهي مفهومي» ،بر پايهي نظريهي ليکاف و جانسون« ،استعارهي جهتي» است که از
ظرفيت زيادي در نقل مضامين ،تجسم سطحانديشي نويسنده و انتقال مفاهيم ذهني و انتزاعي (مقصد)
در قالب محسوسات و تجربيات مادّي (مبدأ) برخوردار است .اين نوع از استعاره که با توسعهي مفهوم
«استعارهي مفهومي» در دورهي معاصر ،بهعنوان بخشي ديگر از انواع استعاره بحث و بررسي شد ،با
توجه به کارکرد ايدئولوژيک و تجسمهاي متعدد ،دستمايهي مهمي براي سرودن اشعار سياسي،
» شاعر

اجتماعي ،فلسفي ،تعليمي و همچنين اشعار رمانتيک و طبيعتگرا قرار گرفت« .

معاصر عربستاني که از مقامات سياسي برجستهي کشور خود بهشمار ميآيد ،انديشههاي سياسي و
شخصي خويش را در دفاتر شعري خود بازتاب داده است .اين پژوهش ،با استفاده از روش
توصيفي – تحليلي ،درصدد است تا از طريق بررسي نگاشتهاي مختلف «استعارهي جهتي» ،به واکاوي
و تبيين کارکرد ايدئولوژيک و معاني پنهان در آن و همچنين فرآيند انتقال معنا از حوزهي مبدأ به
حوزهي مقصد در دفتر شعري «

» بپردازد .نتيجهي پژوهش نشان ميدهد که شاعر براي بيان

مفاهيمي چون تنزل و تعالي اجتماعي ،پرداختن به اهداف سياسي و اجتماعي بهويژه مسائل مرتبط با
مقولهي مقاومت فلسطين و ديگر کارکردهاي سبکي نظير پيوستگي ميان عناصر شعري و تشديد قدرت
تجسمي واژگان و القاء مفاهيم رمانتيک ،از اين استعارات بهره گرفته است.

کليدواژهها :استعارهي مفهومي ،استعارهي جهتي ،ايدئولوژيک،

 -1پست الکترونيکي نويسندهي مسئولt.chaldareh@yahoo.com :

،

.
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مقدمه
استعاره ،همانگونه که يکي از چالشيترين مباحث در بالغت کهن بوده ،در حوزهي
زبانشناسي جديد نيز با تغيير در شکل و مفهوم ،به يکي از مهمترين مسائل تبديل
گشته است .استعاره در دورهي معاصر ،از بحث دربارهي کلمه ،به بحث دربارهي مفهوم
تغيير پيدا کرد و زبان شناسان آن را بهعنوان يکي از ابزارهاي تجلي ناخودآگاه و
انديشههاي دروني و پنهان نويسنده يا اديب تلقي نمودند؛ قضيهاي که استعاره را
برعکس بالغت قديم که با شکل و صورت پيوندي تنگاتنگ داشت ،با معنا و تفکر و
انديشه آشناتر ساخت« .اصوالً در زبانشناسي شناختي ،زبان اساساً بهعنوان نظامي از
مقوالت در نظر گرفته ميشود و ساختار صوري زبان ،نه بهعنوان پديدهاي مستقل ،بلکه
در مقام نمودي از نظام مفهومي کلي ،اصول مقولهبندي ،ساز و کار پردازش و تأثيرات
تجربي و محيطي آن مورد مطالعه قرار ميگيرد» (يوسفيراد .)95 :1831 ،به تعبير دکتر
فرشيد ورد« :زبان نظامي به هم بافته و نهادي اجتماعي است» (فرشيدورد )12 :1831 ،در
همين راستا معنا در استعاره به ويژه «استعارهي مفهومي» که «استعاره-ي جهتي» ،يکي
از انواع آن است ،اصل و مبنا قرار ميگيرد و صورت فرع بهعنوان پل ارتباطي براي
ورود به مفهوم در نظر گرفته ميشود.
«استعارهي مفهومي» از دههي هشتاد قرن بيستم به بعد ،ابتدا توسط «ليکاف» و
«جانسون» با نگارش کتابي با عنوان «استعاره ،چيزي که با آن زندگي ميکنيم» ()1531
و سپس کتاب «نظريههاي معاصر استعاره» ( )1558نوشتهي ليکاف ،بهعنوان مهمترين
دستاورد مباحث زبانشناختي و بالغي در دو سه دههي اخير ،جايگزين مسائل گذشته
شد .بنا برنظر ليکاف ،هر «استعارهي مفهومي» داراي يک حوزهي مبدأ ،يک حوزهي
مقصد و يک نگاشت مبدأ بر مقصد است (ليکاف و جانسون .)173 :1853 ،ويژگي اصلي
نظريهي استعارههاي مفهومي با استعارههاي متعارف -آنگونهکه از سوي ليکاف و
جانسون مطرحشده -اين است که در اين استعارهها ،ويژگيهاي الفاظ بهطور جزئي و
منفرد مدنظر نيست ،بلکه ويژگيهاي حوزههاي مفهومي و جايگاه و موقعيت کلمه در
ساختار کالم مورد توجه قرار ميگيرد .در اين نوع از استعاره ،مفاهيم حوزهي مبدأ و
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مقصد ،بهعنوان دو بخش اصلي تشکيلدهندهي استعاره مورد توجه قرار ميگيرد.
درواقع هر مفهومي از حوزهي مبدأ ،ميتواند براي تبيين يک مفهوم ديگر از حوزهي
مقصد بهکار رود (اشرافي و تورج )192 :1851 ،در مجموع ،ليکاف و جانسون استعارههاي
مفهومي را با توجه به ويژگيهاي حوزهي مبدأ در سه طبقهي «استعارههاي ساختاري،
استعارههاي جهتي و استعارههاي هستيشناختي» قرار دادهاند؛ سپس «ليکاف» و «ترنر»
طبقهي ديگري را تحت عنوان «استعارهي تصويري» به اين طبقهبندي افزودند و
«کوچش» ( )1111از کالن استعارهها ،بهعنوان پنجمين طبقهي استعارههاي مفهومي نام
برد (يگانه و افراشي .)153 :1859 ،با توجه به اهميت اينگونه از رويکردها در بررسي
قصائد و مجموعههاي شعري شاعران معاصر ،آنچه در اين پژوهش مدنظر است،
بررسي تنها يکي از انواع اين استعارات ،نگاشتها و داللتهاي مختلف آن در يکي از
 1بهعنوان است تا از اين طريق ،پاسخي براي سؤال

مهمترين دفاتر شعري
ذيل بيابد:

مهمترين کارکردهاي ايدئولوژيک نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر شعري
«

» چيست؟

» از «

پيشينهي پژوهش
دربارهي «استعارهي جهتي» پژوهشهاي چندي صورت گرفته است که از جمله آنها
ميتوان به مقالهي «بررسي زبانشناختي استعارهي جهتي باال /پايين در زبان قرآن،
رويکرد معنيشناسي شناختي» ،بهقلم شيرين پورابراهيم و ديگران ،منتشرشده در
شمارهي  11مجلهي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ( )1833اشاره کرد .اين مقاله به
بررسي زبانشناختي استعارهي جهتي باال/پايين در  19جزء اول قرآن کريم ،براساس
رويکرد معنيشناسي شناختي ميپردازد؛ عبارات استعاري قرآني که حاوي کانونهاي
استعاري (مثل« :

»« ،

»« ،

»« ،

»« ،

») و غيره هستند.

فاطمه يگانه و آزيتا افراشي در مقالهي خود با عنوان «استعارههاي جهتي در قرآن با
رويکرد شناختي» (مجله جستارهاي زباني ،ش ،)1859 :88به پاسخ به اين پرسش اصلي
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ميپردازد که بيان استعاري قرآن ،تا چه ميزان مبتني بر استفاده از الفاظ جهتي در معني
استعاري ميباشد .تحليلهاي مقاله ،مبتني بر طبقهي استعارههاي مفهومي جهتي در
نظريهي معاصر استعاره است.
در مقالهي «بررسي استعارههاي جهتي در غزليات شمس» ،نوشتهي شکراهلل
پورالخاص و رقيه آلياني( ،متن پژوهي ادبي ،ش ،)1857 :79با روش توصيفي-تحليلي
و براساس نظريهي ليکاف و جانسون ،استعارهي مفهومي جهتي را در نمادهاي حيواني
(پرندگان) غزليات شمس بررسي نموده است.
ميثم خاتمينيا و محمدحسن حسنزاده نيري نيز در مقالهي خود با عنوان
«استعارههاي جهتي در آغاز شاهنامه»( ،متن پژوهي ادبي ،ش ،)1853 :31به بررسي
استعارههاي جهتي -يا بهعبارتي ديگر ،بخشي از طرحوارههاي تصويري 911 -بيت
آغازين شاهنامه که از نظر زماني ،تا اوايل پادشاهي ضحاک را دربر ميگيرد ،پرداخته و
به اين نتيجه رسيده است که شاهنامه از استعارههايي مانند جفتهاي متضاد باال و
پايين ،راست و چپ ،پيش و پس ،درون و بيرون و مرکز و پيرامون برخوردار است.
با توجه به پژوهشهاي انجامشده ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد که اين پژوهش
در حوزهي پرداختن به موضوع زيباشناسي استعارهي جهتي در يکي از دفترهاي شعري
شاعر معاصر عرب زبان،

 ،پژوهشي جديد است که تاکنون صورت نگرفته

است.

مفهوم استعارهي جهتي
يکي از مهمترين و آشکارترين انواع استعارهي مفهومي ،استعارههاي جهتي يا فضايياند
که همراه با جهتها و موقعيت مکاني(مانند باال ،پايين ،درون ،بيرون ،جلو ،عقب ،عمق،
سطح ،مرکز ،حاشيه) هستند (افراشي و ديگران .)3 :1851 ،اهميت اين استعاره بدين جهت
است که «اکثر مفاهيم بنياديمان ،براساس يک يا چند استعارهي فضايي سازمانبندي
شدهاند» (ليکاف و جانسون .)28 :1853 ،اين استعارهها در تجربهي فيزيکي و فرهنگي انسان
ريشه دارند و تصادفي يا ازهمگسيخته نيستند ،بلکه نظاممندي دروني و بيروني دارند؛
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يعني هم دو به دو با هم تقابل دارند و هم ارتباط استعارههاي گوناگون با هم نشان
ميدهد که نوعي انسجام و نظاممندي بيروني دارند .بهعنوان مثال ،احساس
رضايتمندي کلي را با جهت باال نشان ميدهند؛ شادي ،سالمتي ،تسلط ،موقعيت خوب
و زندهبودن در جهت باال هستند (همان .)22 :اين استعارهها از بدن انسان نشأت
ميگيرند؛ به اين معناکه در آنها ،بدن انسان نقطهي صفر فضايي در نظر گرفته ميشود
و جايگاه و جهت امور گوناگون نسبت به آن تعيين ميشود .براي مثال ،در جملهي
«روحيهاش پايين آمده است» ،شرايط نامطلوب روحي در جهت پايين توصيف ميشود.
البته اين تجارب فيزيکي ممکن است از فرهنگي به فرهنگ ديگر نيز متفاوت باشد
(هوشنگي ،سيفي برگر.)13 :1833 ،

در اين نوع از استعاره« ،مفهومي انتزاعي و غيرمکاني با يکي از جهتهاي فيزيکي
مطابقت داده ميشود .اين جهتهاي مکاني ،نتيجهي ويژگيهاي جسماني و نوع
عملکرد کالبد و جسم ما در محيط فيزيکي است .استعارههاي جهتمند به يک مفهوم،
جهتي مکاني را اختصاص ميدهند .براي مثال :شاد ،در جهت باال قرار دارد .اين
جهتهاي استعاري دلبخواهي نيستند و براساس تجربهي جسماني و فرهنگي شکل
ميگيرند» (ليکاف و جانسون .)15 :1853 ،همچنين بايد اضافه نمود که استعارهي جهتي
همانند ديگر انواع استعاره ،با حوزهي مقصد و مبدأ در زبان سر و کار دارد که «حوزهي
مقصد ،حوزهاي انتزاعي و مجرد يا دور از تجربهي آگاهانه است و حوزهي مبدأ ،در
حيطهي تجربيات محسوس بشري است» (پورابراهيم و ديگران )2 :1851 ،و اديب سعي
ميکند تا مفاهيم انتزاعي و غيرقابل درک را به کمک ادوات مختلف استعارهي جهتي
مجسم و نمايان سازد.

بررسي کارکرد نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر شعري «

»

در اين بخش از مقاله ،به تحليل مهمترين دستهها و نگاشتهاي استعارهي جهتي در
دفتر شعري «

» اثر «

» پرداخته ميشود:
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نگاشت باال و پایين
يکي از مهمترين قالبهاي استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري باال و پايين است .در اين
نوع از نگاشت که نمود کالم روي به باال و پايين است ،مفاهيمي چون تسلط ،چيرگي،
تعالي ،قدرت و عکس آن به خواننده القاء ميگردد« .شاعر بهقصد مفهومسازي يک
حوزه از تجربه ،از حوزهاي ديگر بهره ميگيرد .حوزهاي که [قصد دارد آن را درک
کند] ،نوعاً فيزيکيتر [بوده] و تجربهي آن مستقيم و شناختهشدهتر است[ ،اما] حوزهي
دوم نوعاً انتزاعيتر [بوده] و تجربهي آن غير مستقيمتر و کمتر شناختهشده است»
(کوچش .)12 :1853 ،در خصوص تحليل اين مؤلفه ،الزم به ذکر است که يکي از
پرکاربردترين نگاشتهاي استعاري در دفتر شعري «

» ،نگاشت استعاري

باال است که شاعر آن را براي مفاهيم متعددي بهکار ميگيرد .هرچند در بسياري از
اوقات ،اين نگاشت براي بيان حالت فيزيکي طبيعي بهکار ميرود ،اما در پارهاي از
موارد ،شاعر با استفاده از آشناييزدايي و بهصورتي کارکردگرايانه ،مفهوم موردنظر خود
را بيان ميکند .از جمله موارد کارکرد اين نگاشت در دفتر شعري مورد بحث که معموالً
با کلمههاي مرسومِ «

»و«

» القاء ميشود ،موارد ذيل است:
»1

يا در نمونهي ذيل ،آنجا که ميگويد:
(همان.)139 :
در دو نمونهي باال ،نگاشت استعاري با استفاده از واژهي «علي» ،جنبهي فيزيکي
ملموسي دارد .در اين استعارهي جهتي ،شاعر سعيکرده با استفاده از ايجاد تناظر ميان
دو مفهوم مبدأ و مقصد ،به تجسم دقيق سوژههاي شعري بپردازد که اين موضوع با
توجه به تيزبيني شاعر عرب در توصيف عناصر و طبيعتگرايي ،به وفور در شعر او
مشاهده ميشود .بهطور دقيق ،در نمونهي اول ،استعاره در مفهوم جاريشدن رنج بر
فراز آرامش بشر قابل تبيين است؛ شاعر چنين اخالل و مشکلي را با استفاده از

کارکرد ایدئولوژیک استعارهي جهتي در دفتر شعري «معرکة بالرایة» اثر غازي القصيبي 155

شباهتهاي موجود در حوزهي مبدأ ،يعني «رود جاري-شده» انتخابکرده و از آن
مفهومي ذهني و انتزاعي برداشت نموده است که همانا در اينجا« ،هجوم و غلبهي
اندوهها بر آرامش بشر» ،از مفاهيم موجود در حوزهي مقصد ،مدنظر بودهاست.
در مجموع اين استعاره ميتواند وابسته به مفهوم بزرگتر مبدأ ،يعني «تشبيه مصيبت
به سيالب» دانست که در واقع مبدأ ،سيل است و ميتوان نگاشت درد و رنج و اين
مفهوم کلي را براي تحليل جزئيات اين استعاره بهکار گرفت .در نمونهي بعدي نيز
شاعر استعاره را در قالب استعارهي جهتي استفاده نموده است؛ شاعر نگاشت حماسي و
فخر را در قالب شباهتهايي در حوزهي مبدأ همچون «غوغا بهپاکردن بر باالي
اسبها» بيانکرده؛ در واقع شاعر در موارد مختلفي از اين استعاره ،براي بيان مفاهيم
انتزاعي و ذهني و فراتر از آن ،القا هدفي ايدئولوژيک استفاده نموده است .همچنين وي
براي بيان مفهوم تعالي و ارجمندي در نگاشت استعاري ذيل:
(همان.)895 :

از اين مفهوم بهره گرفته است .در اينجا ،شاعر يک تصوير سحرآميز و خيالي از
بيروت را با همنشينکردن کلمات موجود در بيت ،ارائهداده که کلمهي «

» ،بر تعالي

و جايگاه واالي اين شهر در نزد شاعر داللت ميکند .جايگاهي که شاعر را به تعجب وا
داشته و داللت بر دگرگوني و تحول هميشگي اين شهر دارد .اين مفهوم ايدئولوژيک و
انتزاعي ،با تکيه بر بُعد محسوس و تجربهي ملموس بشري بيان شده و در عبارت
» ،به خواننده القا شده است .در اينجا ،کلمهي «فوق»

«

از نقشي کليدي در ساخت اين مفهوم استعاري بهعنوان ابزار استعارهي جهتي برخوردار
است .همچنين ميتوان بيان نمود که شاعر از اين نگاشت استعاري مهم ،اصالت و
ديرينگي سوژه را بيان ميکند.
(همان)897 :

در قياس با نمونهي قبلي شاعر در اين بخش ،مفهومي ذهنيتر و انتزاعيتر را با
استفاده از استعارهي جهتي بيان کرده است .اين نوع از استعاره ،بهشاعر اجازهداده تا
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مفهومي توصيف ناپذير را بهگونهاي محسوس و ملموس جلوه دهد .بهگفتهي ليکاف،
«بسياري از بنياديترين مفهومها در نظام مفهومي ما معموالً از طريق مفهومهاي
استعاري درک ميشوند؛ از جمله اين مفاهيم ميتوان به زمان ،کميّت ،حالت ،دگرگوني،
کنش ،علت ،هدف و شيوه اشاره کرد» (ليکاف و جانسون .)192 :1853 ،بدينسان شاعر در
اينجا ،مفهوم پا به سن گذاشتن ،پيري و حالت روحي آن را بهطور ملموس بيان نموده
تا برخواننده تأثير بگذارد؛ در واقع مفهوم پيري و سالخوردگي با استفاده از ادات جهتي
قابل درک است که آن نيز متعلق به مفهوم «زندگي سفر است» ميباشد و اينگونه قابل
تبيين است که سفر و رسيدن به مقصد ،ابزارهاي اين سفر و پيري و سالخوردگي،
مقصد آن است .بهطور ويژه در اينجا نيز با استفاده از مفهوم «

» که بُعد جسماني و

تجربي دارد ،بيانشده و به تجسم مفهوم مقصد يا نگاشت کمک کرده است .در واقع
شاعر چنين معنايي را بهصورت افقي از يک مفهوم به مفهوم ديگر منتقل نموده است.
گاهي شاعر از نگاشت استعاري باال ،مفاهيمي سياسي همچون پيروزي و غلبه را القاء
کرده ،که از جمله اين موارد ميتوان به دو مقطع ذيل اشاره نمود:

(همان.)885 :

همانطور که ديده ميشود ،شاعر از «

»و«

» ،براي ساخت استعارهي جهتي

باال بهره گرفته است .شاعر در اين طرحوارههاي شناختي ،از محيط پيرامون خود غافل
نيست .بهعبارتي ديگر« ،انتخاب نوع تصوير ،به تجربيات قبلي شاعر و دقت او در
جلوههاي گوناگون حوادث و اشياء و تجزيه و تحليل خواندهها و شنيدهها وابسته است
که به او نوعي هوشياري فطري و غريزي در انتخاب نوع تصوير و عناصر سازندهي آن
ميبخشد» (پورنامداريان .)135 :1872 ،اين تجربيات محسوس که شکلدهندهي حوزهي
مبدأ استعارهي جهتي در نزد شاعر است ،به او کمک نموده تا از مفاهيم انتزاعي ذهني
موردنظر خود سخن بگويد .شاعر در واقع از يک پيروزي و غلبه ،بهعنوان يک امر
انتزاعي سخن ميگويد که کاربرد کلمهي «

» بهعنوان نگاشت استعاري باال ،آن را
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ملموس و عيني ساخته است .در نمونهي اول ،مفهوم پيروزي با عبارت «ايستادن بر فراز
سرودهاي اندوهناک» تعبير شده است و در نمونهي دوم ،مفهوم انتزاعي و ذهني
پيروزي با «به فراز در آمدن پرندگان بر باالي فرودگاههاي دشمن» تعبيرشده است .در
هر دو مورد ،شاعر از لوازم محسوس براي ساخت اين استعاره بهره گرفته و مفهومي
انتزاعي را به خواننده القا ميکند .وي سعي نموده تا با استفاده از چنين لوازمي ،پيروزي
و چيرگي خود و ملتش را نشان دهد .در تمام اين موارد ،شاعر نگاشتهاي استعاري
بزرگتري را در سطح مبدأ براي ايجاد چنين طرحهاي در نظر ميگيرد .نگاشتهايي
همچون «پيروزي مساوي با صعود است» ،براي تشکيل چنين استعارههاي جهتي نقش
بهسزايي را ايفاکرده است .نکتهي قابل ذکر در اين نمونه ،کاربرد نگاشت استعاري باال و
پايين باهم است .در اينجا فعل «

» که بهمعني «فرود آمدن» است ،در مقابل «

»،

يک نوع تناقض و ضديت را نشان ميدهد و شاعر با استفاده از اين تضاد ،مفهوم
پيروزي و غلبه را ملموستر نشان داده است .بههمين شکل ،باال و پايين در مقطع ذيل،
بهطور شفافتري ،با هم بهکار رفته و بهصورت واژگان متضاد در يک مقطع يا بيت يا
نزديک به هم ،استفاده ميشوند؛ بهعنوان نمونه در قصيدهي بلند «

» ،چنين

کاربردي قابل مشاهده است:
(

شاعر در اين مقطع از اين قصيدهي حماسي ،نگاشت استعاري باال و پايين را بهطور
توأمان براي بيان مقاصد ذهني و انتزاعي خود بهکار برده است .شاعر در اين دو بيت ،از
انحطاط و فروپاشي ملت خود بهستوه آمده و زبان به گاليه گشوده است .وي از امتي
سخن ميگويد که او را بر باالي صليبش بهدار آويختهاند .اينکه شاعر خود را بر باالي
صليب قرار ميدهد ،يادآوري حادثهي تراژديک تصليب حضرت مسيح (ع) است که در
راه هدايت مردم جانفشاني کرد و اکنون نيز شاعر در راه رهايي وطن از استعمار و
فروپاشي ،در باالي صليب تکه تکه ميشود که اين مطلب را ميتوان از کلمهي «

»

قابل دريافت است .در واقع نگاشت استعاري باال ،براي بيان مفهوم مرتبط ديگري با
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حوزهي مقصد ،از قبيل جانفشاني ،فداکاري و شهادت در مسير وطن بهکار رفته است.
در ادامه شاعر از نگاشت استعاري پايين استفاده کرده و از

(زير عمامه) سخن

گفته است .زير عمامه که تعبيري کاربردي و کنايهاي در حوزهي ادبيات و فرهنگ
اسالمي است ،اشاره به پنهاننمودن مفسده يا زشتي دارد .در اينجا نيز شاعر چنين
کارکردي را القاء کرده و از فرومايگاني که در مواقع خطر پنهانشده و وطن را ياري
نميکنند ،سخن گفته است .در چنين مواردي که نگاشت استعاري باال و پايين بهطور
توأمان به کار رفته ،رابطهي زماني عمودي ميان دو رکن اصلي استعاره برقرار است .اين
دو استعاره ميتوانند در قالب مفاهيم بزرگتري چون رذايل پنهاني و فضايل آشکار
شکل گيرند.
نگاشت چپ و راست
از ديگر نگاشتهاي استعاري مهم در استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري چپ و راست
است که براي مقاصد معيني در متون ادبي بهکار ميرود .در ادبيات و فرهنگ سياسي
بسياري از ملل ،چپگرايي را ميتوان اعتقاد به ديدگاهها يا طرفداري از سياستهايي
تعريف کرد که در «گروه سياسي سازمان يا نظام خاص» ،به قصد دستيابي به تغيير
سريعتر ،عميقتر و راديکالتر از تغييرات مورد «قبول اکثريت اعضاي سازمان» يا
رهبران کنترلکنندهي آن وجود دارد يا به سازگاري با نظريهي عملياتي توجيهکنندهي
اقدامات سازمان ،گرايش دارد (مطهرنيا .)7 :1837 ،اين در حالي است که در ادبيات
سياسي ملل مختلف ،راستگرا ،به فرد يا گروهي از افراد «دست راستي» گفته ميشود
که به محافظهکاري ،ارتجاع ،اقتدارطلبي ،سنّتگرايي يا فاشيسم و نازيسم اعتقاد دارند و
طرفدار طبقات ممتاز و مخالف اصالحات اساسي هستند (آقابخشي و افشاريراد:1872 ،
.)153

اين نگاشت عليرغم ظرفيت زيادي که براي القا مفاهيم سياسي و فکري دارد ،در
دفتر شعري «

» تنها در دو موضع بهکار رفته است .شاعر عليرغم اينکه از

رجال مهم سياسي در دربار آل سعود بوده و قدرت آن را داشته تا با استفاده از اين
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نگاشت ،براي عرضهي مهمترين جريانها و انديشههاي سياسي کشور و احزاب آن
استفاده کند ،اما از آن ،جز در موارد نادري استفاده نکرده است .از جمله اين موارد،
نمونهي ذيل است که در آن نگاشت "راست" بهکار رفته است:

با تأمل در اين بيت از قصيدهي کالسيک «

» ،ميتوان دريافت که «

»

کارکردي رمانتيک و عاشقانه دارد و از مقاصد و ايدئولوژي سياسي خالي است .با توجه
بهعنوان قصيده که شاعر آن را در وداع و فراق معشوقهاي سروده ،نميتوان کارکردي
فراتر از مفهوم عاشقانه ،يا کارکردي سياسي از آن توقع داشت .بلکه شاعر بهطور واقعي
نگاشت «راست» را بدون اشاره به نيات سياسي خاص ،براي بيان دست راست بدن
خويش بيان کرده که از دوري معشوقه زخمي گشته است .اما در مورد دوم ،که چپ و
راست با هم در يک بيت بهکار رفته ،کارکرد سياسي از آن قابل استنباط است؛ آنجا که
شاعر ميگويد:
»(همان.)827 :

در اين بيت که مقطع يا بيت پاياني قصيدهي بلند «

» است ،شاعر چپ و

راست را با هم بهصورت افقي بهکار برده که از آن ،هم کارکرد سياسي و هم کارکرد
حقيقي قابل استنباط است .شاعر از بريدهشدن دست ياران فلسطيني خود ميگويد و
بهطور اخص ،زني آواره را بهتصوير ميکشد که دست راست او قطع گرديده و امکان
از دسترفتن دست چپ او نيز بعيد بهنظر نميرسد .قطعشدن دست راست و مقدم-
آوردن آن توسط شاعر ،به قصد تحريک حس وطندوستي ساير اعراب است؛ زيرا آنچه
اصل و رکن بوده ،قطعشده و بهنوعي شاعر با استفاده از چنين استعارهاي ،بهگونهاي
نظاممند ،انديشهي سياسي و پايداري خود را القاء کرده و هدف اصلي خود در اين
قصيدهي حماسي که تحريک مردم براي مبارزه و ياري فلسطين بوده را با چنين تعبيري
عملي ساخته است .در چنين مواردي نيز معنا از حوزهي مبدأ به حوزهي مقصد منتقل
ميشود و شاعر با نشاندادن جهتهاي راست و چپ و بيان اينکه «بال و مصيبت از
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همهسو فراگير است» ،درصدد القاء مفاهيم انتزاعي مربوط به حوزهي مقصد همچون
تحريک هموطنان و ملت عرب ،به مبارزه و دادخواهي و تالش براي رهايي فلسطين
ميباشد.
نگاشت پيش و پس
يکي ديگر از جلوههاي استعارهي جهتي ،نگاشت استعاري مربوط به جهاتي همچون
جلو و پشت يا پيش و پس است که اين نگاشت ،معموالً براي رهبري [ريادت] يا
پيروي [تقليد] بهکار ميرود( .خاتمينيا .)12 :1853 ،شاعران معموالً براي بيان چنين
مفاهيمي از اين نگاشتهاي مهم ،از قواعد استعارهي مفهومي بهره ميگيرند .در اين
نگاشت «نيز استعارهگُذاري از حوزهي ملموس ،به حوزهي ناملموس رقم ميخورد .به
عبارت ديگر ،حوزهي مقصد ،از طريق حوزهي مبدأ فهميده ميشود؛ زيرا شباهتها يا
مطابقتهايي ميان اين دو حوزه وجود دارد» (هاشمي .)32 :1835 ،از اينرو شاعر يا اديب
با استفاده از جهات عادي «پيش» و «پس» ،مفاهيم ذهني و انتزاعي مهمي چون رهبري
و پيروي را بهقصد ملموسکردن و عينينمودن چنين مفاهيمي بيان ميکند .البته گاهي
اوقات اين کارکردها برعکس ميشود و «

» کارکرد تسليم و پيروي يافته و «

»،

کارکرد حمايت و پشتيباني را نشان ميدهد.
در چندين موضع از دفتر شعري «

» ،از اينگونه نگاشت

استعاري استفادهکرده و انديشههاي خاص خود را بيان کرده است که گاهي اوقات از
کارکردهاي مرسوم و آشنا اين نگاشت نيز فراتر ميباشد .به عنوان مثال ،در نمونهي
ذيل ،جهت پيش ،کارکرد تسليمشدن بهطور محض را القاء ميکند و نشانگر ايستايي و
عدم توانايي سوژه در ايجاد کنش و حرکت ميباشد؛ آنجا که ميگويد:
در اين مقطع ،نگاشت استعاره پيش يا جلو با استفاده از «

» به خواننده القاشده و

شاعر با اين استعارهي جهتي مکاني ،حضور يا تسليمشدن را نشانداده است .با توجه به
تعابير بعدي که شاعر در آن ،مفهوم نهيليسم و سرگرداني را تداعي ميکند ،ميتوان
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نگاشت استعاري فوق را کارکردگرايانه تلقي نمود که شاعر با آن ،جهت مکاني و
حضور خود را تثبيتکرده و سپس به وصف حالت روحي و حيراني خود ميپردازد؛
اينکه هيچ راهي براي گريز نيست و او تنها در اين مسير سرگردان و حيران ايستاده
است .متناسب با همين مقصود ،نگاشت "

" نيز نشانهاي ديگر از سرگرداني و پوچي

را در مقطع ذيل با استفاده از ديگر واژگان همنشيني به مخاطب القا مينمايد ،آنجاکه
شاعر ميگويد:
(همان.)811 :

همانطورکه در اين نمونه مشاهده ميشود ،شاعر با کليدواژههايي چون

و

» ،تيرگي و مهآلودي فضا را القاءکرده و درصدد ترسيم نااميدي و وحشت موجود
در جامعه است .در ادامه شاعر با استفاده از نگاشت استعاري «پس» ،کليدواژهي «
را در قالب ترکيب اضافي «
تناسب ميان «

»و«

»

» بهکار برده که با کلمات قبلي تناسب دارد و
» ،در نوع خود جالب توجه است .اين مطلب که نگاه به

پشت سر و توجه به آن ،خوشايند نيست زيرا که فقط ساحل غم و اندوه در ماوراي
فرد قرار دارد ،انديشهاي نهيليسي و نااميد کننده را به خواننده القاء ميکند که نميتوان
منشأ آن را فلسفي دانست؛ بلکه از منشأيي اجتماعي و رمانتيک برخوردار است .اما
فراتر از اينها ميتوان گفت که اين استعاره از مفهومي در حوزهي مبدأ يعني خوشي در
فراسوي مرزها ميباشد که از انديشههاي آرمانگرايانهي شاعر نشأت گرفته است .شاعر
اين مضمون را در قصيدهي «

» و در ساختاري پندآميز و موعظهگونه براي

خواننده بيان ميکند .گاهي شاعر با استفاده از کلمهي «

» يا نگاشت استعاري پشت،

درصدد برجستهسازي مضمون يا سوژهي موردنظر خود است؛ به عنوان مثال در
قصيدهي سپيد «

» در دفتر مورد بحث ،ميگويد:
»(همان.)811 :

همچنين بيان ميدارد:
(همان)831 :
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شاعر در اينجا براي تجسم بهتر اشکها ،از استعارهي جهتي بهرهگرفته است که در
واقع براي «تجسم مفاهيم انتزاعي ،شناختپذيرکردن مفاهيم و پديدههاي ناشناخته،
خلق معني يا شبه معني ،روشنگري مفاهيم و انديشهها ،جاندارنماياندن مفاهيم و
پديدهها ،اقناع مخاطب ،و بيان عواطف عرفاني و توصيف» (کوچش )91 :1111 ،ميباشد.
وي هرچند که از تشبيه بهرهگرفته ،اما براي اينکه شدت و تأثيرگذاري اين تشبيه را دو
چندان کند ،استعارهي جهتي پشت را نيز بهکار برده است .در واقع شاعر براي توصيف
اشک ،به برق اکتفاء نکرده؛ بلکه با رويکرد استعاري ،اين موضوع را بيان نموده که اين
اشک تابناک در پشت پردهي پرهيز ميدرخشد .همچنين نشاندادن درخشش و تابندگي
با استفاده از استعارهي جهتي ،به مبالغهي بيشتر استعاره مورد نظر انجاميده است .در
نمونهي اخير نيز شاعر با تمرکز بر ناتواني و عجز انسان در مقابل مرگ ،از نگاشت
استعاري پيش يا جلو استفادهکرده تا عجز و زبوني خود را با استفاده از ديگر واژگان
همنشين همچون «

» که حال مفرد جامد است ،با اغراق بيشتري نشاندهد و از اين

رهگذر به تجسم بيشتر حالت روحي خويش بپردازد.
نگاشت درون و برون
آخرين نگاشت استعارهي جهتي مورد بحث در اين مقاله ،نگاشت استعاري درون و
بيرون است .گاهي اديب براي دستيابي به مقاصدي خاص و تجسم اموري انتزاعي که
مهمترين هدف استعارهي مفهومي است ،به کاربرد نگاشت استعاري درون و برون روي
ميآورد که ديوان مورد بحث

از اين گونه شواهد خالي نيست .در اين

نوع از نگاشت ،شاعر درصدد بيان مهمترين بُعد شيء/سوژه ،يعني بُعد بيرون و درون
است .در واقع متناسب با اين نگاشت« ،طرحوارهي حجمي (ظرف و مظروفي)
طرحوارهاي تصويري است که بر اساس آن ،يک مفهوم انتزاعي بهمثابه ظرفي تلقي
ميشود که داراي جهتهاي «بيرون» و «درون» است» ( )Yu:1998: 25شاعر مورد
بحث ،در موارد متعددي از نگاشت استعاري درون و بيرون ،براي بيان مفاهيم مهم
سياسي و اجتماعي با استفاده از قلمروهاي جهان محسوس که در تقاطع با مفاهيم
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انتزاعي قرار دارد استفاده کرده است؛ بهعنوان مثال در نمونهي ذيل ،شاعر با بيان مفهوم
«

» نگاشت استعاري درون و مفهوم انتزاعي ذلت و خواري را با استفاده از اين

استعاره جهتي بياننموده که مفهومي انتزاعي است:

شاعر در اينجا با استفاده از بُعد جسماني و محسوسات دروني که با « » بيانشده،
حوزهي مبدأ استعاره را شکلداده و در واقع مفهوم انتزاعي ذلت و خواري را با استفاده
از امکانات حوزهي عيني سامان داده است.
اين استعاره از مفهوم بزرگتري در مبدأ يعني «همهگيربودن خواري و ذلت همهگير»
استخراجشده و به مفهوم خردتر و عينيتري در مقصد يعني «در درون ذلت خود قرار
داشتن» ،تبديلشده است .ذکر ابزار استعارهي جهتي بيرون ،يعني « » ،تالشي براي
مجسمنمودن مفهوم ذهني مورد شاعر است .در اينجا شاعر با استفاده از ادات « » در
عبارت «

» ،به توصيف موضوع موردنظر پرداخته است .همچنين در نمونهي

ذيل ،شاعر با استفاده از ابزارهاي نگاشت استعاري «

 ،سوژهي موردنظر را بهصورت

ملموسي عرضه کرده است:
(همان)812 :

يا آنجا که ميگويد:
(همان.)811 :
در نمونهي فوق ،شاعر از نگاشت استعاري درون استفاده کرده و سوژه را با مفهوم
عيني «درون شنزار قرارداشتن» توصيف نموده است .اين مفهوم محسوس مقصد ،براي
بيان مفهوم انتزاعي بزرگتري در مبدأ شکلگرفته؛ زيرا شاعر اين وضعيت را در اشاره
به برادر و هموطن فلسطيني خود ذکر ميکند که اينگونه به گرفتاريها و مصائب دچار
شده است .در واقع اين نگاشت نشان ميدهد که هموطن يا همزبان او در شرايط خوبي
نيست؛ در ماسهبودن کنايه از گيرافتادن ،شکستخوردن و نياز داشتن به کمک است که
شاعر اين تصوير را در خصوص وضعيت ديگرِ هموطنِ خود عرضه ميدارد .در کنار
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اين تصوير ،تصوير شاعر از خود که بيتوجه نسبت به اوضاع همسايه ،در حال گذران
زندگي است نيز عرضه شده است .در نمونهي دوم نيز کارکردي نزديک به اولي با
استفاده از نگاشت استعاري درون دارد که از قرارگرفتن حفرهي شکست سخن ميگويد
و بهنوعي با اين ظرف ،براي مفهوم شکست ،حجم و جهتي قائلشده که شاعر در آن
قرارگرفته تا در نهايت ،بهطور تلويحي ،از مصيبت بالخيز کشورهاي عربي سخن گويد.
در مجموع ميتوان گفت که نگاشت استعاري درون که تأثير زيادي در القاي مفاهيم
شاعرانه و احساسي دارد ،با بسامد بسيار بااليي در دفتر شعري مورد بحث «
» ديده ميشود.
شاعر سعي ميکند مفاهي م و موضوعات در دسترس خود را مدام از طريق استعارهي
جهتي دروني بهخواننده عرضه کند .اما برخالف نگاشت استعاري درون که در دفتر
شعري

بسيار پرکاربرد است ،نگاشت استعاري بيرون در

شعر وي بسيار کمکاربرد ميباشد .بهطور کلي ميتوان گفت که به ندرت مواردي که
بهطور مستقيم به اين نوع نگاشت اشاره دارد ،مشاهده ميشود؛ بلکه در مقاطعي از
اشعار ،نگاشتهايي در ارتباط با اين نگاشت کلي همچون نگاشت ميان ،جانب ،کنار و
غيره که نشانگر جهت بيروني سوژه هستند ،ديده ميشود که کارکردهاي خاص خود را
القاء کرده است؛ مانند نگاشت استعاري « » که بر حيراني و سرگرداني اشاره دارد:
(همان.)871 :
در اين نمونه ،شاعر خود را در قالب «

» که به معناي بيهودگي و پريشاني است،

بهتصوير کشيده ،اما براي اينکه اين تصوير را بهصورت بارزتري به خواننده برساند ،از
نگاشت استعاري ميان ،طي چند مرتبه بهره گرفته است .شاعر از تصوير خود در ميان
افراد مختلف ،برخوردار از ويژگيهاي مثبت و متنوع ،براي بيان مفهوم سرگرداني و
حيران استفاده نموده و در واقع از حوزهي مبدأ به حوزهي مقصد منتقل شده است.
وجود امور مختلف و متعددي که سوژه در ميان آنها گرفتار است و نسبتي با شاعر
دارد ،اين حيراني و سرگرداني را تشديد نموده است .زيرا شاعر در همان ابتدا از وجود
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بيهودهي خود در ميان آنها سخن ميگويد .همچنين وي به همين صورت از نگاشت
» نيز بهره ميگيرد:

استعاري «

(»15همان.)198 :

«
در اينجا واژهي «

» ،بهطور آشکار نشان از

» در عبارت

استفادهي مفهومي معنادار با بهرهگيري از استعارهي جهتي دارد .در اين بخش نيز
نگاشت استعاري برون ،با کارکردي عرفاني و خيالي و تکيه بر محور همنشيني واژهي
 ،بر سرگرداني و حيراني داللت ميکند.

نتيجهگيري
»

با بررسي نگاشتهاي مختلف استعارهي جهتي در دفتر شعري از «
يافتههاي پژوهش بهصورت ذيل بهدست آمد:
بسامد نگاشتهاي مختلف استعارهي جهتي به طور آماري بدين شرح است:
نوع نگاشت باال
بسامد

92

پايين

چپ

راست

پشت

جلو

درون

بيرون

7

1

8

8

8

113

5

همانطور که مشاهده ميشود ،بسامد نگاشت استعاري درون با  113مرتبه ،بيشترين
بسامد را دارد و نگاشت باال با  92بار در مرتبهي دوم قرار دارد .همچنين نگاشت چپ
با يک بسامد نيز کمترين درجه را به خود اختصاص داده است .ارتباط شعر با درونيات
و بهويژه تفننيسرودن شعر توسط

سببشده تا پرداختن به مسائل دروني

با استفاده از نگاشت درون ،از بسامد بااليي برخوردار باشد .توجه شاعر به مسائل
سياسي روز جهان عرب ،سبب تأثر وي شده؛ بهگونهاي که وي در مواضع مختلف با
استفاده از اين استعاره ،کارکرد ايدئولوژيک سياسي خود را جهت ترسيم بهتر اوضاع
ملتهاي در نظر داشته است؛ همانطور که نخوت و غرور شاعر متناسب با اشعار
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فخرآميز و در راستاي بيان مفهوم مقاومت ،در شعر

سبب ايجاد بسامد باالي

نگاشت «باال» شده است.
عدم پرداختن به مسائل اختالفي و جهات و احزاب سياسي مختلف ،سبب بسامد
پايين نگاشت چپ و راستشده است .نگاشت استعاري پيش و پس هرچند از هنجار
اصلي و کارکرد مرکزي اين استعارهي جهتي که رهبري و پيروي است تبعيت نکرده ،اما
به ايجاد کارکرد جديد و آشناييزدايي نيز نپرداخته بلکه به کارکردهاي ديگر مرسوم اين
نوع نگاشت پرداخته است که هرچند از جهت مرسوميت به پاي کارکرد اصلي آن نمي-
رسد اما از هنجارگريزي خارج است .در مجموع ،نگاشتهاي استعارهي جهتي در دفتر
شاعر ،علي رغم اينکه از شکل مألوف خود فراتر نرفته و معموالً براي بيان احساسات
شاعرانه بهکار رفته است ،اما در پارهاي از اوقات در جهت القاي انديشههاي سياسي و
اوضاع اجتماعي از آنها بهره گرفته شده است.
پينوشتها
.1

1521( ،ـ  )1111شاعر معاصر سعودي که در شهر

عربستان بهدنيا آمد و در

رياض از دنيا رفت .وي يکي از شاعران گمنام در حوزهي ادبيات ،اما مشهور در حوزهي سياست است
که بهخاطر سمتها و سخنان سياسي مهم ،شناخته شده است .وي در سطوح سياسي چون سفير و
وزير در دولت سعودي نقش ايفا کرد و در جنب امور سياسي ،اشعاري ذوقي براي بيان حاالت توصيف
انديشهي خود ميسرود .از وي بيش از ده دفتر شعري نشر يافته است که اغلب آنها توسط انتشارات
بيروت بهچاپ رسيده است .وي همچنين در حوزهي ترجمه و رمان
صاحب تأليفات است .دفتر شعري

 ،منتشرشده در سال 1571م ،يکي از مهمترين

دفترهاي شعري اوست که بيشتر تحت تأثير شکست اعراب از اسرائيل بوده و در تب و تاب آن
روزهاي جهان عرب سروده شده است.
 .1رنج و درد همچون رودي ،بر باالي آرامش بشر فرو ميريزد ،و بر آن ميبارد و غرق ميسازد.
 .8زندگي کردند ،آنگونه که وحشيان زندگي ميکردند ،طبلها را دوست ميداشتند ،و بر باالي اسبها
غوغايي به پا ميکردند و رهبرشان را بازِ کوها لقب ميدادند.
 .2بيروت بر باالي صخرهها ،سحرانگيز است .عبوس ،دندانهايش نزديک به هم و جفت يکديگر
هستند.
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 .9ميميريم ،تقدير بر ما غلبه ميکند ،پراکنده ميشويم ،نبيل! اگر دانه هاي مرورايد را به بند کشيده مي
شدند ،جفت هم نمي شدند ،ما بر باالي ساليان عمر ،از دلها و قلب ها ،تشنه کامانه گذر ميکنيم ،به
طوري که شعر و اضطراب در آن النه ميکند.
 .3هنگامي که راديو ،خبر پيروزي بر ضرب سرودهاي اندوهناک را به ما مژده داد.
 .7هواپيماها بر ما هجوم آوردند ،سپاهيان ما ،کرانهها را براي خونخواهي در نورديدند ،کوه بزرگ
سقوط کرد ،دستههاي پرندگان ما ،در تل آويب ،بر باالي فرودگاهشان ،پرسه ميزند.
 .3ي ملتي که بر باالي صليبش به دار کشيده شدم ،در امواج از شدت سيالبهايي که بر اين ملت
جاري است غرق شدم .آن را ديدم درحالي که شمشير بر گردنش نهاده بود ،و انگشتهاي فرومايگان
در زير دستار آن پنهان بود.
 .5آنچه را که چشمانت با من کرده بود را بخشيدم ....فراموش کرد ،زخم دست راستي که با خونم آن
را طهارت داده بودم.
 .11ديروز ،يهود دست راستش را قطع کرد ،آيا خليج فردا از ميان رفتن دست چپش را هم نظاره
ميکند.
 .11من مقابل تو ،انديشههاي پريشانم ،و حيران و سرگردان ،با راههايي بيهوده مواجه هستم.
.11اي درياهايي که بخاطر ناشناختهها ،تاريک هستي؛ در وراي تو چيست ،جز ساحل اندوه.
 .18در نزديک من بودي و اشک هاي تو همچون برق ميدرخشيد ،در پشت پرده پرهيز.
 .12همچون کودکي مقابل مرگ ايستادم ،عجز و ناتواني او را سست کرده بود ،فرياد زد و در نحوه
سازش او خشم موج ميزد.
 .19و در ذلت خويش به جرمهايي مرتکب شد ،جز اينکه شعر مينويسد ،فريبنده ،خجالت ميکشد
ذکر مردگان را به جا آورد ،در گل شنا ميکند و شکست را نشخوار مينمايد.
 .13ي برادرم در ماسه ،عذر ميخواهم ،ما تو را فراموش کرديم ...زيرا که مست بوديم.
 .17من اينجا افتاده ام ،در حفره شکست ،از عنکبوتهاي زشت محافظت ميکنم.
 .13خودم را بيهوده در ميان قوي و ثروتمند و انسان شيک و زيبا ديدم ،ميان باهوش و ظريف و شجاع
و خوشتيپ ،ميان کسي که خوب آواز ميخواند و کسي که خوب رقص کردن را بلد است.
 .15دور دائري از اوهام و خيال سرگردانم ،اوهامي که شروش هر وقت گفتم تمام شد.
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