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استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
وفور عنارص خیالانگیز و ایامژپردازیهای هنرمندانه و شاعرانه در شعر شریکو
بیکس که به حق او را باید بزرگرتین و مربزترین شاعر نوپرداز در ادبیات
کردی به شامر آورد ،به قدری در خور تأمل است که چشم هر خوانندهای را
و متام هوش و حواس هر شنوندهای را جمذوب خود میکند .از این روی،
این پژوهش بر آن است که در حوزهی مطالعات ادبیات تطبیقی و به روش
حتلیلی-توصیفی ،موضوع مورد نظر را در شعر این شاعر و اشعار حممود
درویش شاعر نامدار و پرآوازهی عرب ،مورد بحث و کنکاش قرار دهد .از
آنجا که جامعهی آماری موضوع بس گسرتده است ،از هر یک از شاعران
قصیدهای برای این منظور برگزیده شد .استفادهی ماهرانه و شاعرانه از خیال
و ختیلپردازی در شعر شریکو بیکس بسیار پررنگتر و متنوعتر است؛ حال
آنکه حممود درویش با وجود وسعت خیال و تصویرپردازیاش در قصیدهی
مورد بررسی ،چندان به ختیل و گسرتانیدن آن دامن نزده است.
واژگان کلیدی :خیال ،ختیل ،صور خیال ،شریکو بیکس ،حممود درویش،
حتلیل تطبیقی.
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 -1مقدمه
از مقولههـای بنیادیـن و بسـیار پرنقش جهان شـعر ،صـور خیال و ختیـل و تصویرپردازی
خیالآمیـز اسـت .شـاعر بنـا بـه قـوهی خیـال و خالقیـت ذهنـی خویـش شـعرش را از
تصویرهـای ختیلآمیـز انباشـته میکنـد .تصویرپـردازی در شـعر خالی از خیـال نمیتواند
باشـد .تعریـف شـعر بـا عنوان «سـیالن احساسـات» و بیان هنـری و ملمـوس فکر برش به
زبانـی عاطفـی و آهنگین و نیز بـا عنوان «رسـتاخیز کلامت» (فرمهنـد ،)103 :1389 ،به
میـزان بسـیار قابـل توجهـی بر اشـعار شیرکو بیکـس مطابقـت میکند .این شـاعر ضمن
رعایـت تناسـب و تـوازن میـان حمتـوا و تکنیکهـای شـاعری ،تصویرهـای خیالآمیـز
بسـیار دلانگیـز و پرنقـش و مهیجـی آفریـده اسـت .حممـود درویـش شـاعر توانـای عرب
بـا ایـن کـه شـعر او ماالمال از تصاویـر هیجانانگیز و ختیلی اسـت ،سـنگینی کارش را بر
الیـهی حمتـوا و موضوع گذاشـته اسـت.
 -1-1بیان مسأله
مطالعـه و خوانـش نقادانـهی شـعر جوانب عدیدهای را شـامل میشـود .بررسـی و حتلیل
تصویرپـردازی و هنرنامییهـای شـاعر در اسـتفاده از خیـال و عنـارص وابسـته بـه آن و بـه
کارگرفتنـش در آفرینـش تصاویـر ختیلـی و متزاحم یکی از این جوانب عدیده اسـت .این
پژوهـش بـر پایـهی کنـکاش و حتقیـق دربـارهی خیـال و جایـگاه و کارکـرد آن در تصاویـر
شـعر دو شـاعر برجسـتهی کـرد و عـرب ،شیرکو بیکـس و حممـود درویـش بنیـان هنـاده
شـده و در آن کوشـش شـده اسـت تصاویـر فنـی و هنـری و نقـش عنصر ختیـل در آنهـا
حتلیـل و بررسـی شـود .بدیـن منظـور رسآغـاز آن پرداختن بـه خیال و ختیـل و صور خیال
و کارکـرد و جایـگاه آن در تصویرپـردازی اسـت ،آنگاه پـس از معرفـی کوتـاه دو شـاعر
و قصایدشـان ،بـه حتلیـل و ترشیـح موضـوع و اسـتخراج مصداقهـای تصاویـر ختیلـی و
عنـارص بالغـی پدیـد آمـده در آن پرداختـه شـده اسـت .در ایـن بخـش تصویرهایـی کـه از
رهگـذر تشـبیه ،اسـتعاره ،کنایـه ،تضـاد ،پارادوکس ،و تصاویر تلفیقی آراسـته گشـتهاند،
پـردازش و حتلیـل شـدهاند.
 -2-1پیشینهی پژوهش
خیــال و تصاویــر پرداختــه از آن موضــوع پژوهشهــای بســیاری بــوده اســت و کتابهای
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زیــادی هــم در ایــن خصــوص بــه رشــتهی حتریــر درآمــده اســت .در ایــن حــوزه ،دربارهی
شــرکو بیکــس در جمــات و نرشیههــای معتــر مطلبــی بــه چــاپ نرســیده اســت؛ گرچــه
برخــی از آثــارش بــه فارســی برگردانیــده شــده ،ا ّمــا بــا ایــن حــال پژوهشــی کــه بــه
موضــوع خیــال و حتلیــل تصاویــر ختیلــی در اشــعار ایــن دو شــاعر پرداختــه باشــد ،یافــت
نشــد .دربــارهی حممــود درویــش ا ّمــا پژوهشهــا و نگاشــتههایی چنــد موجــود اســت .از
مهمتریــن آثــار حتقیقــی دربــارهی شــخصیت و شــعر ایــن شــاعر کتــاب حممــود درویــش
شــاعر األرض املحتلــهی از رجــاء نقــاش اســت .مهچنــان کــه مقاالتــی نیــز پریامــون
شــخصیت ،شــعر و ســبک شــاعریاش بــه رشــتهی حتریــر درآمــده اســت؛ ماننــد مقالـهی
«اخلصائــص النقدیـهی ملضامــن شــعر حممــود درویــش» چــاپ شــده در جملـهی إضــاءات
نقدی ـهی ()1390؛ «سبکشــناختی قصیــدهی «العــب النــرد» حممــود درویــش» چــاپ
شــده در جمل ـهی انجمــن ایرانیزبــان و ادبیــات عربــی ( .)1389مه ـهی اینهــا در جــا و
موضــوع خــود ارج دارد ،ا ّمــا ناگفتههــا در ســبک شــعر و بهویــژه تصویرپــردازی ایــن
دو شــاعر فــراوان اســت.
 -3-1اهداف و رضورت پژوهش
حتلیـل و تطبیـق اندیشـهها و ختیلات دو شـاعر از دو حـوزهی زبانی و ادبـی و برابر هنادن
تصاویـر خیالـی آنها به منظور دسـت یافتن به وجوه شـاعرانگی و سـبک تصویرپردازی
و نقـاط افتراق و اختلاف آنهـا ،از مجلـه اهـداف ایـن حتقیـق اسـت .مهنیطـور از اهـم
اهـداف دیگـر ایـن پژوهـش ،گشـودن راهـی بـه انجـام پژوهشهـای اصیـل و علمـی در
بـارهی شـعر و ادبیـات کـردی بـه واسـطهی در پیـش گرفتـن حتقیـق تطبیقـی اسـت .ایـن
اقـدام میتوانـد نتایـج ارزنـده و پرباری در پی داشـته باشـد و مسیر پرثمـرهای را به روی
پژوهشـگران ایـن حوزه بگشـاید.
 -2تعاریف و مبانی پژوهش
 -1-2ختیل و خیال
تصـوره»؛ یعنـی آن را
الشء:
در فرهنگهـا بـرای معنـای ختیـل چنین میخوانیـم« :خت ّيـل ّ
ّ
جمسـم کـرد .ابـن منظور آورده اسـت« :خت َّیل الشـی ُء له :تشـ ّبه»؛ یعنی مهاننـد آن به نظرش
آمـد (ابـن منظـور ،بیتـا :ذیل مـادهی خیل) .دهخـدا زیر معنـای ختیل «در خیـال آوردن»
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را ذکـر کـرده و گفتـه اسـت در اصطلاح بدیع آن اسـت که شـاعر چیـزی را در ذهن ختیل
کنـد بـه سـبب تعقـل بعضـی اوصـاف آن کـه در آن صـورت بنـدد (دهخـدا ،بیتـا :ذیـل
ختیـل) .فرهنـگ عمیـد بـه کار انداختـن خیـال را در تعریـف ختیـل آورده اسـت (عمیـد،
بیتـا :ذیـل ختیـل) .خیـال را نیـز در معنای «طیف ،سـایه و تصویـر» آوردهانـد (ر.ک :ابن
منظـور ،بیتـا :ذیـل مـادهی خیل).
خیـال از مهمتریـن عنـارص اثـر ادبـی ،و حتـی از دیـد منطقیـون و فلسـفهگرایان
عنصر خیـال ،جوهـر شـعر اسـت (طالبیـان )31 :1378 ،کـه سـهم بسـیار مهمـی در
انتقـال و دریافتهـای ذهنـی شـاعر و آشـنا نمـودن خواننـده یـا شـنونده بـا دنیـای ذهـن
شـاعر دارد .در حقیقـت «خیـال از عوامـل برانگیزاننـدهی عاطفـهی زیبایـی و از نتایـج
آن و در برگرینـدهی لـذت ابتـکار اسـت؛ زیـرا باعث تکمیل اندیشـهی هنرمنـد و آفرینش
اندیشـهای نـو و اهلـام گرفتـه از آن ،میگـردد» (غریب .)49 :1378 ،ختیـل در آثار هنری
و بـه ویـژه در شـعر نقـش بسـیار برجسـتهای ایفـا میکنـد؛ حاصـل ختیـل ،صـور خیـال و
تصویرهـای هنـری و ادبـی اسـت (پورجـوادی .)22-23 :1388 ،گذشـتگان ،ختیـل
را تأثیر سـخن بـه وجهـی از وجـوه ماننـد قبـض و بسـط در نفـس دانسـتهاند (طالبیـان،
 .)31 :1378چنـان کـه ذکـر شـد ،خیال در اثر ادبی وسـیلهی نشـان دادن عاطفه اسـت.
از مجلـه سـنجههایی کـه ناقـدان بـرای ارزیابـی خیـال یافتـه و پرداختهانـد ،برخـی عبارتند
از :بالغـت تصاویـر خیالـی ،نـوآوری در خیـال یـا خیـال ابتـکاری و میـزان تأثریگـذاری
صـور خیالـی (اکبریزاده و دیگـران .)36 :1388 ،پـس میتـوان ادعـا کـرد کـه دامنهی
خیال در اشـعار شـاعران بسـیار گسترده اسـت و تصویرهای متنوع و ابتکاری ،نتیجهی
جسـتجوی ذهـن آنـان در پـرورش ایماژ و یـا معانـی ختیلـی اسـت؛ زیـرا خیـال حتـت تأثری
احسـاس و عاطفـه در ذهـن شـاعر بـه پـرواز در میآیـد و تصویـری جـدا از رسودههـای
گوینـدگان دیگـر خلـق میگـردد .شیرکو بیکـس خـود خیـال را اساسـیترین عنصر
شـعر میدانـد؛ وی آنگاه کـه در آن سـفر خیالـی بـا نالـی -شـاعر بـزرگ کالسـیک کُـرد
ـ همسـخن میگـردد ،سـخنی را از زبـان او در بـارهی شـعر نـو نقـل میکنـد مبنـی بـر
اینکـه «شـعر اگـر ظریف باشـد و خیـال در آن به پرواز درآید ،شـنیدنی اسـت» (بیکس،
.)598 :2006
بـه گفتـهی پورنامداریـان« :عنصر ختیـل را میتـوان از دو جهـت مـورد بررسـی
قـرار داد؛ یکـی در حمـور عمـودی شـعر یعنـی در طـول مرصاعهـا که منجـر به اجیـاد انواع
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جمـاز ،تشـبیه و اسـتعاره میگـردد ،و دیگـری در حمـور افقی شـعر که در واقـع تصویرهای
پراکنـدهی شـعر را بـه هـم پیونـد میدهد و طرحی یکپارچه و سـاختامنی اسـتوار را به کل
اجـزای شـعر ،متناسـب و مهاهنـگ با حمتـوا میبخشـد» (پورنامداریـان.)166 :1374 ،
غالب ًا صور خیال در ادبیات و به ویژه در شـعر ،شـامل توصیفاتی اسـت در قالب تشـبیه،
اسـتعاره و اغـراق (حاجحسـنی و حممـودی.)37 :1393 ،
 -2-2تصویر و تصویرپردازی
تصویـر یـا ایماژ 1از مجلـه اصطالحـات پرکاربـرد در حـوزهی زیباییشناسـی و نقـد ادبـی
بـه شمار مـیرود و بـه جهـت اهبـام و پیچیدگـی خـاص موجـود در آن ،تعاریـف متعددی
بـرای آن ذکـر شـده اسـت .ایماژ در لغتنامـه «شـبیه ،کپـی ،جمسـمه ،هیئـت ،بازتـاب،
بینـش و تصویـر ذهنـی» (آریانپـور )702 :1380 ،معنا شـده اسـت ،یا چنانکه سـیدی
لویـس 2شـاعر انگلیسـی گفتـه اسـت« :ایماژ تصویـری اسـت که شـاعر آن را به وسـیلهی
کلمات میسـازد» (مریصادقـی .)76-75 :1376 ،در تعریفـی دیگـر ،چننی آمده اسـت
کـه «صـور خیـال یـا ایامژهـا آثاری هسـتند ،ذهنـی با شـباهت قابـل رؤیتی که به وسـیلهی
کلمـه ،عبـارت یـا مجلـهی نویسـنده یـا شـاعر سـاخته میشـوند ،تـا جتربـهی حسـی او بـه
ذهـن خواننـده یـا شـنونده منتقـل شـود» (رصفـی .)109 :1388 ،از دیدگاهـی دیگـر
هرگونـه کاربـرد زبانـی کـه از هنجـار عادی فراتر برود و اعتال و درخششـی داشـته باشـد
و در ذهـن خواننـده جنبـش و هیجانـی اجیـاد کنـد یـا منجـر بـه انگیـزش عاطفهای بشـود،
تصویـر اسـت (طالبیـان .)32 :1378 ،بـه هـر تقدیـر تصویـر و تصویرپـردازی هـم در
سـاحت شـعر کارکـردی وسـیع و تعینیکننـده دارد ،و هـم در سـاحت حیـات شـعوری
ِ
انسـان شـاعر دارای نقـش و تأثیر اسـت .تصویـر را گاهی بـه نامیـش درآوردن جتربههای
حسـی بـه وسـیلهی زبـان تعریـف کردهانـد (پریـن .)38 :1383 ،بـرای ارزیابـی صـور
خیـال و سـبک تصویرپـردازی بایـد بـه پویایـی ،حرکـت و حیـات تصاویـر ختیلـی توجـه
نمـود ،کـه یکـی از معیارهـای اندازهگریی و سـنجش صـور خیال از مهنی رهگذر اسـت.
تصویرسـازی در شـعر ،خـود نوعـی آفرینـش هنری اسـت.
1- Image.
2- C. day lewis.
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 -3شریکو بیکس ()2013-1940
شیرکو بیکـس را بـه حـق پرآوازهتریـن شـاعر معـارص و نوپـرداز کـرد بایـد بـه حسـاب
آورد .وی فرزنـد فایـق بیکـس کـه او نیـز خـود از شـاعران نامـدار کالسـیک بـه شمار
میآیـد ،اسـت .در سـلیامنیه بـه دنیـا آمـد .در قلمرو زبان و ادب فارسـی شیرکو شـاعری
نامآشناسـت .وی از رهگذر کسـانی چون سـید علی صاحلی وارد این حوزه شـده است.
صاحلـی جایـگاه شیرکو را بـس بلند و جهانـی میداند .وی کـه شیرکو را بلندآوازهترین
شـاعر جهانـی زبـان کـردی بـه شمار مـیآورد ،او را در ردیـف شـاعرانی چـون فدریکـو
گارسـیا لـورکا ،ناظـم حکمت ،یانیس ریتسـوس ،پابلو نرودا ،آدونیـس و حممود درویش
میدانـد (صاحلـی .)1371 ،شیرکو جوایـز جهانـی چنـدی را کسـب کـرده اسـت .او از
حیـث حجـم و نـوآوری در موضـوع از پرکارتریـن شـاعران کـرد اسـت.
شـاید یکـی از برجسـتهترین هنرنامییهـای شیرکو بیکـس در آفریـدن اسـتعارههای
بدیـع و ایامژهـای ِ
نـو شـاعرانه اسـت؛ اسـتعارههایی کـه گاهگاهـی بـه جمـاز بعیـد ختـم
میشـود ،و ایامژهایـی کـه ویژگی «ذاتی و یا اختصاصی بودن» را به شـعر و نوآوریهای
او میدهـد .از مجلـه بارزتریـن ویژگیهـای شیرکو بیکـس ،ایـن اسـت کـه چیزهـای
اثیری و غریمـادی را بـه گونـهای بدیـع و زیبـا و بیشتر در قالـب ماده به تصویر میکشـد.
بنابرایـن تصاویـرش اغلـب جتسـمی و ملمـوس اسـت .مبالغه نیسـت اگر بگوییـم جوهر
شـعر او خیـال اسـت ،نـه کالم .از آثـار مهـم او «تریفـهی ههڵبهسـت(،)1968( »)1
«کـهژاوهی گریـان(« ،)1969( »)2کاوهی ئاسـنگهر(« ،)1971( »)3مـن تینوێتیـم بـه گـڕ
ئهشـکێ(« ،)1974( »)4دهربهنـدی پهپوولـه« ،)1991( »1ژن و بـاران( ،)2000( »)5و
«سـرووده بهردینـهکان( )2005( »)6را میتـوان نـام بـرد .وی در وادی شـعر ،بـا مهارتـی
بسـیار و بـه گونـهای خالقانـه و بـا اسـتفادهی منحصر بـهفـرد از خیـال و توانمندیهـای
آن در تصویرسـازی و تصویرپـردازی ،بـه مضمونآفرینـی دسـت یازیـده اسـت .از
گرانسـنگترین آثـار او از ایـن حیـث «دهربهنـدی پهپوولـه» اسـت کـه بـا عنـوان «درهی
پروانـه» چنـد بـار بـه فارسـی ترمجه شـده اسـت.
در ایـن اثـر کـه شیرکو بیکـس خـود آن را «رسودهای بلنـد» خوانده و بـه «رودی از
شـعر» ماننـد کـرده اسـت ،نـوآوری و تنـوع تصاویـر و تشـبیهات و اسـتعارههای نویـن و
دلانگیـز در جـای جـای آن مـوج میزنـد .مهانگونـه کـه گاهـی شـعرا بـرای بیـان آمال و
 -1درهی پروانه.

تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس و محمود درویش 89

اندیشـهها و خواسـتههای خـود شـیوههای گوناگونـی را برمیگزینند کـه یکی از منحرص
بـه فردتریـن آنهـا سـفرهای خیالـی اسـت ،و در ایـن سـفرها گاه شـاعران بـه جهـان و یـا
جهانهایـی دیگـر در گذشـته ،آینـده و یـا زمـان حـال سـفر میکننـد و بـا آرمانهـا و
رؤیاهـای خویـش دیـدار میکننـد ،یـا در دنیـای رؤیایی خـود ،آنهـا را بر زبـان میرانند،
(درهی پروانـه) چنین سـفری را جتربـه کرده اسـت.
شیرکو بیکـس نیـز در ایـن اثـر خـود ّ
بـه ویـژه در بخـش پایانـی آن (بیکـس )612-574 :2006 ،کـه بـه نسـبت طوالنـی هم
هسـت .در ایـن بخـش شـاعر در سـفری خیالی به گذشـته ،خود را بر رس میعـادگاه دیدار
بـا نالـی شـاعر بلنـدآوازهی اواخـر قـرن نـوزده میبینـد و شـور و شـوق و هیجـان و گاه
گاهـی اضطـراب رویارویـی بـا او آرام و قـرار از او گرفتـه اسـت و جریـان سـیال ذهـن
شـاعر چـون رودی خروشـان در نظـر خواننـدهای کـه در عین حـال بیننـده هـم هسـت،
جلوهگـر میشـود .بنابرایـن مرجـع اصلـی مـواد ایـن پژوهـش ،ایـن بخـش از اثـر اسـت.
 -4حممود درویش ()2008-1948
حممــود درویــش شــاید پرآوازهتریــن شــاعر فلســطینی اســت .وی در روســتای «بــروة» در
نزدیکــی شــهر عــکا در فلســطنی بــه دنیــا آمــد (النقــاش ،بیتــا )96 :و در رسزمنیهــای
اشــغالی زیســته اســت؛ و از مهــن رهگــذر از پرکارتریــن شــاعران ادبیــات پایــداری
فلســطنی اســت .او مدتــی (تــا ســال  )1999عضــو ســازمان آزادیبخــش فلســطنی
بــود .حممــود درویــش ســالهای زیــادی از عمــرش را در شــهرهای قاهــره ،بــروت،
تونــس و پاریــس بــه تبعیــد گذرانــده اســت .او بــه گفتــهی رجــاء نقــاش (مهــان)8 :
در رأس درخشــانترین شــاعران عــرب مســتعد دورهی معــارص قــرار میگــرد .ایــن
شــاعر گرچــه بیــش از هــر چیــز بــه مســألهی پایــداری و مصیبتهــای مــردم فلســطنی و
اشــغال رسزمنیشــان پرداختــه اســت ،ا ّمــا نبایــد گــان کــرد کــه شــعر و ســبک شــاعری
او ضعیــف و یــا از حیــث تکنیــک و فــن در ســطحی پایــن ارزیابــی میشــود (شــفیعی
کدکنــی1387 ،الــف)256 :؛ او اگــر شــاعر پایــداری فلســطنی هــم نبــود بــاز در شــار
بزرگتریــن شــاعران معــارص عــرب بــه حســاب میآمــد (نــارص .)2 :2008 ،تصاویــر
گــرا و خیالپردازیهــای شــاعرانه در آثــار او جلــوهای بــارز دارد .حممــود درویــش
آثــار فراوانــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت .از مجلــه أوراق الزیتــون(،)1964( )7
ّ
الظــل
عاشــق مــن فلســطنی( ،)1966( )8أح ّبــک أو ال أح ّبــک( ،)1972( )9مدیــح
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العالــی( ،)1983( )10حصــار ملدائــح البحــر( ،)1984( )11أحدعــر کوکبــ ًا()12
ـت احلصــان وحیــد ًا( )13را میتــوان نــام بــرد .ایــن پژوهــش بــر
( ،)1992و ملــاذا ترکـ َ
پای ـهی متــن مدیــح الظـ ّـل العالــی انجــام گرفتــه اســت.
 -5پردازش حتلیلی موضوع
شـاعران در جهـان ضمیر و شـعور و احسـاس خویـش آنگاه کـه چشمان ژرفکاو خود
را بـه پریامـون خویـش خیره میکننـد ،رنـگ و رو و نقـش و نگارهایـی را میبیننـد و بـه
تصویـر میکشـند کـه بسـا حتـی خودشـان در حالت عـادی از تصویـر یا حتـی از درک آن
بـا ایـن کیفیـت عاجزنـد .آنهـا شـعر خویش را چنـان بـا تصاویر زیبـا میآرایند که چشـم
هـر بیننـده و گـوش هـر شـنوندهای را جمـذوب خـود میسـازد .ارسـطو ،مـادهی شـعر را
«خیـال»؛ و شـعر را کالمـی شـورانگیز و دارای عنصر ختیل میداند .ابن سـینا هم ،شـعر
را سـخنی خیـال انگیـز میخوانـد کـه از اقوالـی مـوزون و متسـاوی سـاخته شـده باشـد.
خواجـه نصیر طوسـی نیـز ،ختیـل را پایـهی شـعر دانسـته و حتـی انتخـاب وزن را از آن
جهـت مهـم دانسـته کـه بـه صـورت خاصـی ،اقتضـای ختیـل میکنـد .افالطون مهین نظر
را راجـع بـه شـعر دارد و میگویـد :اگـر شـعر عنی مـواد عامل واقع باشـد ،تقلیـدی بیهوده
و بیلطـف خواهـد بـود .بنابرایـن آنچـه سـخنان و توصیفات خـاص شـاعرانه را از کالم
و معانـی ظاهـری و عـام جـدا میکنـد ،مهـان «ختیـل» اسـت؛ و حاصـل ختیـل اسـت کـه
«ایماژ» و یـا «صـورت خیـال» نامیـده میشـود .صورتهـای شـاعرانه و یـا آفرینشهـای
ختیلـی عبـارت اسـت از آن حمیـط خـاص خیالانگیـزی کـه کالم را از روال و طبیعـت
معمـول و عـادی فضـای «نثر» خـارج میکند و سـبب برانگیختن احساسـات و عواطف
میگـردد .پـس شـاعر در حقیقـت بـه واسـطهی چریهدسـتی و نـوآوری در خیالپـردازی
و آفرینـش تصاویـر خیالـی اسـت کـه نـه تنهـا بـه عنـوان شـاعر ،کـه بـه عنـوان هنرمنـد نیز
شـناخته میشـود؛ چراکـه برخـی منتقـدان ادبـی هنـر را نیـز برآینـد خیـال میداننـد .در
ادبیـات خیـال را دارای عنـارصی دانسـتهاند کـه از مجلـه مهمرتیـن آن ،تشـبیه ،اسـتعاره،
جمـاز و کنایـه اسـت .مهچنـان کـه بسـیاری از آنچـه در حـوزهی بدیـع نیز مطرح میشـود،
در قلمـرو خیـال و از عنـارص آن دانسـته شـده اسـت .در ادامـه بـه ترشیـح تصویرهایـی از
ایـن دو شـاعر و حتلیـل خیـال و جایـگاه آن در تصویرپـردازی میپردازیـم.
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 -1-5تشبیه
تشـبیه را میتـوان اولین مرحلـه از دخـل و تصرف خیـال در نظـر گرفـت .ایـن آرایـهی
بیانـی دارای تنـوع و گستردگی خاصـی اسـت .حـس و خـرد و ابزارهـای هر یـک در آن
دخیل اسـت .حواس در تشـبیه حسـی نقش ایفا میکنند و عقل در تشـبیه عقلی و گاهی
هـر دو در یـک تشـبیه فراهـم میرسـند و ترکیبـی پدیـد میآورند کـه بدیع و تأمـل برانگیز
اسـت .منظـور از عقلـی یعنـی تشـبیهی کـه با حـواس ظاهری قابـل درک نباشـد .این نوع
تشـبیه از نظر درجهی به کار بردن ختیل ،در سـطح باالتری از تشـبیه حسـی به حسـی قرار
دارد .شیرکو بیکـس هنـگام دیـدار بـا نالـی آغوش خـود و او را به اسـتخری تشـبیه کرده
اسـت کـه در آن حلظـه پـر از غنچههـای قرمـز بوسـه میشـود« :یهکهمجـار  //ئهسـتێرکی
باوهشـمان  //پـڕ ئهبـێ لـه خونچـهی ماچـی سـوور(( »)14بیکـس .)577 :2006 ،او در
تشـبیهی رس خـود را بـه یـک ابـر بیبـاران تشـبیه کـرده و میگویـد« :چـهن سـاڵه مـن سـهرم
ههورێکـی نهبـاره و  //چاوهڕێـی هاتنـی بارانـی ئـهم خـهوهم(( »)15مهـان .)575 :وی خـود
و نالـی را آنگاه کـه بـه هـم میرسـند ،بـه دو قاصدک تشـبیه میکنـد که بـر روی یک خار
نشسـتهاند« :پێـک بگهیـن  //وهکـوو دوو پهپوولـه پایـزهی گیرسـاوهی سـهر دڕکـێ(»)16
(مهـان .)577 :شیرکو خـود ،خیـال را بـه بـاران ماننـد کـرده اسـت و میگویـد« :امـا از
حیـث پرتـو اندیشـههای عمیـق //،بـاران خیـال و جرقههـای احساسـات شـاداب//
بیگمان رسورم  ...//کلمات تـو ژرفناکترنـد» (مهـان .)582 :او نالـی را بـه آب و
خـودش را بـه بیـد جمنـون در برابـر آب تشـبیه کـرده کـه رس بـه سـجده هنـاده اسـت« :ئـهو
وهختـهی ئهگاتـه بهردهمـم //ئـهو ئـاوه و مـن دار بـی و  //کڕنۆشـی بـۆ ئهبـهم(( »)17مهـان:
)584؛ کـه نشـان از خضـوع و ارادت خـاص شیرکو بیکـس بـه این شـاعر بـزرگ دارد.
شیرکو در ایـن شـعر پورتـرهای بسـیار زیبـا و شـاعرانه از نالـی کشـیده اسـت کـه رسشـار
از نـکات بدیـع هنـری و نـوآوری در صنعـت خیـال و شـعر اسـت .چشمان او را بـه دو
گـوی درخشـان در میـان دو غلاف ماننـد کـرده اسـت« :دوو چـاوی روون // ...دوو گۆی
ورشـهدارن له ناو دوو کاالنهی قووڵ و ماتدا(( »)18مهان .)591 :رگهای پشـت دسـتش
را به خطوط آبی روی نقشـه که نشـان رود اسـت ،تشـبیه کرده اسـت« :دهمارهکانی پشـتی
دهسـت  //وهک جۆگهلـهی باریـک و شـینی سـهر نهخشـهن((»)19مهان.)592 :
بـه طـور ک ّلـی تشـبیه در شـعر شیرکو بیکـس نشـانگر دیـدی نـو نسـبت بـه اشـیا و
کشـف روابطـی تـازه میـان آنهاسـت و حکایـت از ایـن دارد کـه ایـن شـاعر در آفرینـش
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تصویرهـای شـعری دارای ابتـکار و نـوآوری اسـت ،نـه مقلـد .گاهـی تشـبیهات (صـور
خیـال) او دیـدی تـازه از اشـیا ارایـه میدهـد .تازگـی چنین تصویرهایـی از یـک سـوی
بـه رهیافتـی دیگرگـون و باژگونـه از زندگـی و جهـان بازمیگـردد ،و از سـوی دیگـر بـه
جتربـهی شـخصی خـود شـاعر و دقـت نظـرش در اشـیا و امـور و نیـز رسشـتمایههای
فرهنگـی برمیگـردد کـه ذهـن وی را بـه خـود مشـغول کـرده اسـت ،و مهچنین ختیـل
نریومنـدش کـه میتوانـد میـان اشـیا و امـور بـه ظاهـر دور از هـم پیونـد و تناسـب برقـرار
کنـد .تشـبیهات شیرکو بیکـس غالبـ ًا حسـی و بلیـغ هسـتند.
مالـح //والغيـم فوال ٌذ
حممـود درویـش ابـر را بـه فـوالد ماننـد کـرده اسـت« :واملـا ُء
ْ
جـارح(( »)20درویش .)352 :2000 ،در مهنی عبارت سـتاره را به چاقو
النجـم
وهـذا
ْ
ُ
تشـبیه کـرده و آن را اجیادکننـدهی زخـم دانسـته اسـت .در جایـی دیگر خـودش و خماطب
ِ
مؤنثـش را بـه دو ابـر تشـبیه کـرده اسـت« :كـم ُأحب ِ
ِ
وأنـت وحارسـان
غيمتـان أنـا
ـك! //
ُّ
ٍ
برصخـة(( »)21مهـان .)358 :او میهـن خویش را به یک چمدان تشـبیه
ُيت َِّوجـان االنتبـا َه
ٍ
ُ
إمرأة
وظلال
النهار //
«ص َو ٌر ملا بعـد
کـرده و چمدانـش را میهـن خویش دانسـته اسـتُ :
ْ
غريبـ ْه  //وطنـي حقيبـ ْه  //وحقيبتـي وطني((»)22مهـان .)372 :تشـبیهات حممـود
درویـش اغلـب حسـی و از نـوع بلیغ هسـتند.
 -2-5استعاره
اسـتعاره یکـی از مهمتریـن عنـارص زیباییآفریـن در آثـار هنـری اسـت کـه علاوه بـر
ادبیـات ،در کلیـهی آثـار هنـری مـورد توجـه اسـت و شـاید بـه جـرأت بتـوان گفـت کـه
مفصلتریـن مباحـث تئوریـک در دسـتگاه نظریهی بیان را به خود اختصاص داده اسـت.
اسـتعاره عبـارت اسـت از ذکـر مشـبهبه و مـد نظـر داشـتن مشـبه از آن .طبیعـی اسـت کـه
اسـتعاره نسـبت به تشـبیه اهبام افزونتری دارد ،چراکه در اینجا باید از آنچه ظاهر اسـت
درنتیجـهی کوشـش ذهنـی بـه آنچه غایب اسـت ،و یا به دیگر سـخن از معنـای حقیقی به
معنـای جمـازی یـا از ظاهـر به باطـن پی بربیم .اسـتعاره با مهنی معنی مذکور ،فضای شـعر
را تـا حـدودی اهبامآمیـز میکنـد و ایـن اهبـام سـبب میشـود کـه خواننـده نیز مانند شـاعر
فعالیـت ذهنـی بیشتری را بـرای کشـف معنـی جمـازی و منظـور نظر شـاعر بـه کار بگرید،
و اگـر ایـن فعالیـت ذهنـی بـه موفقیـت بینجامـد ،لـذت کشـف جمهول بیشتر خواهـد بود
(پورنامداریـان .)280 :1374 ،بـه طـور ک ّلـی اسـتعارهها کالم را خیالانگیزتر میکنند.
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اسـتعاره یکـی از پربسـامدترین و شگفتیسـازترین صنعتهـای ادبـی در شـعر
شیرکو بیکـس اسـت .ذهـن او بـرای سـاختن و پرداختـن اسـتعارههای نـو و بینظیر
مهیشـه آمـاده و پربـار اسـت .نکتـهی حایـز امهیـت آن اسـت کـه بسـیاری از اسـتعارههای
موجـود در اشـعار او از نـوع اسـتعارهی برجسـتهاند .ایـن اسـتعارهها بـه دالیـل خمتلفـی
شـگفتآورترند؛ از آن جهـت کـه کام ً
لا تـازه و بدیعانـد؛ و اینکـه بین دو طـرف بیانـی
خـود یعنـی مسـتعار و مسـتعارمنه ،شـباهتی برقـرار میکننـد کـه کام ً
لا پیچیـده و عجیب
اسـت و رسشـار از ختیلانـد و کام ً
لا هنـری بـه کار گرفتـه شـدهاند .در ایـن اسـتعارهها،
وجهشـبه کام ً
لا پیچیـده اسـت و ذهـن خماطـب را درگیر خـود میسـازد و مهین عامـل
برجسـتگی آن میگـردد .بیکـس اشـتیاق و سـوز و گـداز نالـی را بـه دریایـی تشـبیه کـرده
که او را حریان و رسگشـته در آن غوطهور میسـازد« :نازانم ئهو وهختهی // ...سـهرتا پام
لـه سـۆزیا غـهرق ئـهکا ...مـن چی بکهم؟(( »)23بیکـس .)577 :2006 ،او نالی را نور
پیشـانی میهن دانسـته اسـت که روشـنیبخش راه شـاعران و ادیبان اسـت« :سـهروهرم! تۆ
نـووری تهوێڵـی واڵت بـووی گهیشـتی(( »)24مهـان .)593 :عشـق بـه زادگاه را بـه بارانی
تشـبیه کـرده اسـت کـه نالـی در زیـر آن کام ً
لا خیس شـده اسـت« :ئـهو که هـات دڵنیـام //
ئهوینـی شـارهزوور تـهڕ تـهڕی کـردووه(( »)25مهان .)576 :شیرکو مهچننی شـعر را چون
مـادهای از جنـس مصالـح سـاختامنی ماننـد گـچ یـا چـون مادهی رنـگ فرض کرده اسـت
کـه آن را بـا آب درآمیختـه تـا تصویـری از نالـی بکشـد« :مـن ئێسـتاکه وشـهم له نـاو دهفری
شـیعرا ئهگرمـهوه (( »)26مهـان.)591 :
حممـود درویـش هـم بـه میـزان قابـل توجهـی اسـتعاره بـه کار بـرده اسـت .میهـن را
بـه ظرفـی سـفالنی ماننـد کـرده اسـت کـه شکسـتنی اسـت« :وتنكسر البلا ُد على أصابعنا
ك ُف َّخ ٍ
تله ِف َك(( »)27درویـش .)350 :2000 ،چنانکه
ـار //
وينكرس املسـدِّ ُس مـن ُّ //
ُ
پیشتر هـم ذکـر افتـاد او سـتاره را بـه چاقـو تشـبیه کـرده اسـت ،آنگاه چاقـو را حـذف و
مالـح //والغيـم فـوال ٌذ و
از مالیمات آن صفـت زمخـی کـردن را آورده اسـت« :واملـا ُء
ْ
جـارح(( »)28مهـان .)352 :و در جایـی دیگـر زخمهـای تـن خویـش را بـه
النجـم
هـذا
ْ
ُ
سـکویی ماننـد کـرده اسـت کـه کسـی بتوانـد روی آن بایسـتد« :مـن َأعطـاك هـذا ال ُّلغـز؟
َ
ليراك؟(( »)29مهـان .)350 :درویش سـایه را
مـن َس َّما َك؟ //مـن َأعالك فـوق جراحنا
جتسـم بخشـیده و آن را به انسـان یا پیکری تشـبیه کرده اسـت که بتوان نشـانی به گردنش
ِ
َ
بلاط احلاك ِم
ظاللـك عن
«واسـحب
آوخیـت و یـا خـود آن را چـون نشـانی آویـزان کـرد:
ْ
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يب حتـى ال ُي َع ِّلقهـا  //وسـام ًا(( »)30مهان .)352 :درویش در عبارتی دیگر اشـک
العـر ِّ
ـت دموعنـا يـا ذئـب //تقتلنـي وتدخـل
«س ْق َ
را دزدیدنـی تصویـر کـرده و گفتـه اسـتَ َ :
ُج َّثتـي وتبيعهـا! (( »)31مهـان.)365 :
 -3-5اضافهی استعاری
اضافـهی اسـتعاری پدیـدهای اسـت زبانـی کـه در آن واژه یـا مجلـهای در معنـای غیر
قـراردادیاش بـه کار مـیرود .در ایـن صنعـت نسـبتی غریمعمـول بـه کار رفتـه اسـت؛
بدیـن معنـا کـه چیـزی بـه کسـی یا چیـز دیگری بـا ترکیب اضافی نسـبت داده شـده اسـت
کـه در حالـت طبیعـی فاقـد آن اسـت« .درک معنـای قـراردادی و غریواقعـی واژه ،مبتنی
بـر پیونـد میـان لفـظ و معنـی اسـت» (هبمنـی و شـادی .)16 :1390 ،شیرکو آنگاه کـه
ِ
دیـدگان غیر میدانـد و در توصیـف آن میگویـد:
مـکان دیـدار بـا نالـی را جایـی هنـان از
«له شـوێنێک نهپندی [ //...و] چهپهک وهک ژێر کهپره سـاردهکهی دهروونی غهریبان//
کـڕ وهکـوو سـێبهری تهنیایی //شـهوانی غهریبـان(( »)32بیکس ،)575 :2006 ،تصاویر
خیالآمیـزی سـاخته و پرداختـه اسـت .او در ایـن ترکیـب «درون غریبـان» را صاحـب
کپـری برپـا شـده در گوشـهای دنـج کرده اسـت .از مجله اسـتعارههای برجسـتهی شیرکو
کـه امثالـش در اشـعارش فـراوان دیـده میشـود و اتفاقـ ًا اضافـی هـم هسـت« ،سـایهی
تنهایـی» اسـت کـه در شـعر بـاال آمـده اسـت .او تنهایـی را به جسـمی ضخیم تشـبیه کرده
کـه سـایهاش انبوه و سـنگنی اسـت.
شیرکو ،نالـی را بـه «آفتـاب عاشـقان» و «مـاه غریبـان» ماننـد کـرده اسـت« :نازانـم
پێشـوازی عاشـقێ له خۆری عاشـقان چۆن ئهکرێ؟  //نازانم پێشـوازی غهریبێ له مانگی
غهریبـان چـۆن ئهکـرێ؟(( »)33مهـان .)578 :سـؤال کـردن و پرسـیدن را به پرنده تشـبیه
کـرده اسـت؛ بدیـن گونـه که پرنده را به سـؤال اضافه کـرده و آنگاه یکی از لوازم مشـبهبه
یعنـی «منقـار» را در کالم ذکـر کـرده اسـت .در ادامـهی مهین شـعر بـرای آسمان صـاف
پریاهنـی آبـی بـه عاریـت گرفتـه اسـت« :باڵندهی پرسـیارم بـه دهنووک //کراسـه شـینهکهی
سـاماڵیان کونکـون کـرد //:بـۆ نههـات؟(( »)34مهـان.)576 :
از شـواهد اضافـهی اسـتعاری در شـعر حممـود درویـش کـه انـدک اسـت ،میتـوان
َـم سـاع ًة  ..نـم يـا حبيبـي  //كـي نص ِّفـق الغتصـاب نسـائنا يف
مـوارد زیـر را یـاد کـرد« :ن ْ
الشرف التِّجاري((»)35درویـش)351 :2000 ،؛ در ایـن ترکیـب او بـا اضافـه
شـارع َّ
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کـردن «الشرف» بـه «شـارع» ضمـن اینکـه بـرای رشافـت ،خیابـان فـرض کـرده اسـت،
تصویـری شـگفت آفریـده اسـت .در جایـی دیگر بـرای افق نـاف به عاریت گرفته اسـت:
ِ
خ ْشـنا ُص َة األُ ِ
فق((»)36مهـان .)356 :درویـش مشرق زمین را
«آه ِمنّـاِ ...آه مـاذا لـو َ َ
َّ
انسـانی مـرده دانسـته اسـت کـه مـرگ او را دریافتـه و تابوتـش آمـاده اسـت؛ آنگاه گفتـه
اسـت کـه مـا دو جسـد هسـتیم کـه در تابـوت مشرق زمین هنـاده شـدهایم« :جس ِ
ـدان يف
َ َ
ِ
تابـوت هـذا الشرق نح ُن»(مهـان.)375 :
 -4-5جماز
«جمـاز» در لغـت بـه معنـای غریواقـع اسـت .در علـم بیـان اسـتفاده از لفـظ در معنـی
غریحقیقـی خـود اسـت بـه حلـاظ وجـود قرینـهای کـه مانـع از ارادهی معنی اصلی باشـد.
رشط نقـل معنـی اصلـی (حقیقـی) به معنـی غریاصلی (جمازی) وجود تناسـبی اسـت بنی
آن دو ،و ایـن مناسـبت را عالقـه گوینـد (ملکـی و دیگـران .)122-3 :1392 ،وجـود
عالقـه در مقـام دلیلـی عقالنـی بـر جایگزینـی واژههـا رضوری و نشـاندهندهی تعلـق آن
دو مفهـوم بـه مهدیگـر اسـت .شیرکو در پـارهای از سـخنش «شـعر» را بـه جـای شـاعر
بـه کار گرفتـه اسـت...« :بڕوانـم //...بزانـم چـۆن ئهبـم بـه قهتـرهی ئارهقـی //سـهر گۆنـهی
شـیعرێکی دوورواڵت((»)37بیکـس)586 :2006 ،؛ و بـا آوردن عالیـق چـون رخسـار
و عـرق روی رخسـار و در غربـت بـه رس بـردن که از صفـت «دوورواڵت :غریـب» فهمیده
میشـود ،آن را نشـان داده اسـت.
درویـش هـم بـرای داللـت بـر «ترانهخـوان» از «ترانـه» اسـتفاده کـرده و گفتـه
ُ
اسـت« :هـل َ
تلجـأ مـن زنازيـن الشـعوب
الدفـاع عـن األغـاين  //وهـي
كان مـن ح ِّقـي
ُ
طاي؟((»)38درویـش .)359 :2000 ،در ایـن بیـت «األغانـی» میتوانـد بـه جمـاز
إىل ُخ ْ
منظـور «املغنـون» باشـد .بـه عنـوان عالقـه هم «پناه بـردن از دسـت زندان ملتهـا» را یاد
کـرده اسـت.
 -5-5کنایه
«کنایـه» در لغـت بـه معنـی پوشـیده و در پـرده سـخن گفتـن و تـرک ترصیـح اسـت ،و در
ِ
اصطلاح بیـان آن اسـت کـه لفظـی را بـه کار بربنـد و بـه جای معنـی اصلی یکـی از لوازم
آن معنـی را اراده کننـد (معین :1364 ،ذیـل کنایـه)« .سـاختار کنایه بر بایسـتگی یا التزام
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اسـتوار شـده اسـت ،یعنـی اینکـه گوینـده بایسـته (الزم) چیـزی را نـام میبـرد ،و از آن
ِ
خـود آن چیـز را مد نظر دارد» (کزازی)64 :1370 ،؛ بـه عبارت دیگر ،کنایه در
بایسـته،
اصطلاح سـخنی اسـت کـه دارای دو معنـای دور و نزدیک باشـد؛ یعنی امـری را طوری
بیـان میکنیـم کـه هـم ظاهـر ًا معنایـی خـاص میدهـد و هـم معنایـی باطنـی دارد و مـراد
گوینـده از آن ،معنـای باطنـی اسـت .کنایـه میتوانـد مجله باشـد و یـا ترکیـب؛ ترکیبات یا
از نـوع ترکیـب وصفـی اسـت؛ مانند :آزادهی هتیدسـت ،و یـا ترکیب اضافـی؛ مانندِ :
آب
روان ،یـا صفـات مرکـب ،ماننـد :بینمـک ،و یـا مصـادر مرکـب؛ از قبیـل :لـب گزیـدن.
در کنایـه مـراد گوینـده معنـای ظاهـری نیسـت ،ا ّمـا قرینـهی صارفـهای باید وجود داشـته
باشـد کـه خواننـده یـا شـنونده را از معنـای ظاهـری متوجـه معنـای باطنـی کنـد (هبمنی و
شـادی.)19-18 :1390 ،
بیکـس در توصیـف حالـت خـودش و نالـی هنـگام رویارویـی بـا هـم گفتـه اسـت:
«پێـک بگهیـن ... //وهکـوو دوو قهسـیدهی گریـاوی یـهک دیـده(( »)39بیکـس:2006 ،
)581؛ در ایـن بیـت منظـورش از «گریـاو»« ،تـراوش کرده»« ،رسچشـمه گرفته» و مانند
آن اسـت .یعنـی دو شـعری کـه از یـک منبع رسچشـمه گرفته باشـند .در مقطعـی دیگر از
سـخنش هنـگام توصیـف دقیـق چهرهی نالی و حـاالت خاص آن در وصـف گونههایش
گفتـه اسـت« :دوو روومهتـی پـڕ لـه دێـراو  //بـه جووتـی سـاڵ رێ رێ بـوون و کهوتوونـه بـهر
چـڕی سـێبهر(( »)40مهـان)592 :؛ در ایـن بیـت بـرای داللـت بـر چروک شـدن پوسـت
صـورت در اثـر کهولـت سـن ،طـی کنایـهای زیبـا از عبـارت «شـیار ـ شـیار شـدن توسـط
شـخم زدن سـالیان» هبـره بـرده اسـت .در ادامـهی مهین بیـت از عبـارت اخری یعنـی «زیر
سـایهی انبـوه افتـادن» میتوانـد کنایـه از به اوج رشـد رسـیدن ابروان باشـد کـه در نتیجه،
سـایهای بر صـورت افکنده اسـت.
از دیگـر کنایـات وی بـه کار بـردن «زاییـدن» در معنای افزایش یافتن و بیشتر شـدن
و نسـبت دادن آن به غم اسـت« :کهم بووه شـهوانه خهم نهزێ و //ئهسـتێرهی شـیعرێکی لێ
نهبـێ!(( »)41مهـان .)601 :ایـن تعبیر شـاعرانه و زیبـا را بـه تولد شـعر ختم کرده اسـت
و بر این اسـاس شـاعر شـعر و به ویژه شـعر ناب و درخشـان ـ برآمده از تعبری «سـتارهی
شـعر» ـ را زادهی غـم و انـدوه میدانـد .در شـعر حممـود درویـش تصویـری کـه بـر پایـهی
کنایه آفریده شـده باشـد ،یافت نشـد.
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 -6-5تشخیص
یکـی از زیباتریـن گونههـای صـور خیـال در شـعر ،ترصفـی اسـت کـه ذهـن شـاعر در
اشـیاء و عنـارص بیجـان میکنـد و از رهگـذر نیروی ختیـل خویـش بدانهـا حرکـت
و جنبـش میبخشـد و در نتیجـه هنگامـی کـه از دریچـهی چشـم او بـه طبیعـت و اشـیاء
مینگریـم ،مهـه چیـز در برابـر مـا رسشـار از زندگـی و حرکـت و حیـات اسـت (شـفیعی
کدکنـی1378 ،ب .)149 :تصویـر یـا خیـال شـاعرانه پیونـدی میـان انسـان و حمیـط او
اجیـاد میکنـد و شـاعر در آفریـدن تصویرهـای خیالانگیز با تبدیل اشـیاء بـه صورتهای
عاطفـی و انسـانی ،کالم خـود را از حالـت عـادی فراتـر میبـرد و عواطـف خواننـده را
بـر میانگیـزد و شـناختی تـازه از اشـیاء و امـور بـه او میدهـد (امحدنـژاد.)85 :1382 ،
شخصیتبخشـی در دو حیطـه صـورت میگیرد؛ نخسـت شخصیتبخشـی بـه امـور
حسـی؛ و دیگـر شخصیتبخشـی بـه امـور معنـوی.
شیرکو بیکـس در آغـاز ایـن بخـش از شـعرش میگویـد« :هـهر ئهمشـهو درهنـگان //
لـه کهنـار ئـهو گۆمـه غهمگینـهی تهنیشـتمان //ئـهو کاتـهی مانـگ سـهری وڕی خـۆی//
ئهخاتـه سهرشـانی گردۆڵکـه و //بایـش ئـهڕوا بـۆ سـهمای هاوینـهی لێـڕهوار»)42( ...
(بیکـس)574 :2006 ،؛ در ایـن مقطـع از شـعرش اوالً او صفـت «غمگین» را بـرای
«برکـه» بـه کار بـرده و بدیـن گونـه آن را جـان و شـعور و احسـاس بخشـیده اسـت ،دوم
آنکـه مـاه را چـون انسـانی خـواب گرفتـه تصویـر کـرده اسـت کـه پینکی میزنـد و رسش
در اثـر خـواب سـنگنی شـده اسـت ،و سـوم بـرای تپـه «کتـف» قایـل شـده اسـت ،و دیگر
اینکـه «بـاد» را در حـال رفتـن بـه جملـس رقـص بـه تصویـر کشـیده اسـت.
او در یـک پرسـش تأملبرانگیـز میگویـد« :نازانـم ئـهو وهختـهی گهاڵیێـک //ئهگاتـه
بهردهمـی زریانـێ چـی ئهڵـێ؟(( »)43مهـان ،)578 :و بـه زیبایـی بـرگ را ناطـق در خیال
آورده اسـت .تقریبـ ًا بـه جـرأت میتـوان گفـت متـام موجـودات پریامـون شـاعر در ایـن
میعـادگاه از مجـاد و نبـات و غیره دارای شـخصیت و احسـاس تصویـر شـدهاند .بلنـدای
کوههـا ،اعماق دریـا و رود ،درخـت بلـوط ،پرتـو آفتـاب ،و بسـیاری اشـیای دیگـر کـه در
ایـن شـعر دارای شـخصیت شـدهاند (مهـان 579 :و .)587
حممـود درویـش هـم در بـه کار بـردن تشـخیص دسـتی واال دارد .او از موجـودات
جانـدار و بیجـان در ایـن مـورد شـاهد دارد .یـک بـار پنجـره را آمـوزگار تصـور میکنـد
تعل ِ
ِ
هنـاك نافـذ ٌة ِ
َ
َ
اهلديـل
مـك
لالنتبـاه //
و یـک بـار خیابـان را امیـدوار« :ههنـا عصفـور ٌة
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ِ
يرجـوك أن َت ْب َقـي قليال((»)44درویـش .)356 :2000 ،یـک بـار هـم
وشـارع
//
ٌ
ترانههـا را در حـال پنـاه بـردن ،بـه تصویـر کشـیده اسـت« :هـل َ
الدفـاع
كان مـن ح ِّقـي
ُ
ُ
طاي((»)45مهـان .)359 :در
عـن األغـاين //وهـي
تلجـأ مـن زنازيـن الشـعوب إىل ُخ ْ
یـک جـا دریـا را در حـال شـلیک کـردن بـه سـمت پنجرههـا توصیـف کـرده و میگویـد:
العصفـور ُأغنيـ ًة  //مبكرةً((»)46مهان:
الرصـاص على النوافِذ  //يفتـح
البحـر
« ُيطلـق
َ
ُ
ُ
)362؛ و در جایـی دیگـر مـرگ را تـا دنـدان مسـلح و در حـال تعقیب ملـت تصویر کرده
والبحري((»47)47مهـان)؛ و گاه با
والبري
اجلـوي
«واملـوت يأتينـا بـكل سلاحه
اسـت:
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
کمـک گرفتـن از قـوهی ختیـل کوچههـا را قصـاب تصـور میکندُ « :أنـادي أشـعيا  :أخرج
الفلسـطيني فـوق
مـن الكتـب القديمـهی مثلما خرجـوا َ //أز َّقـ ُة أورشـليم ُت َع ِّل ُـق اللحـم
َّ
مطالـع العهـد القديم((»)48مهـان)364 :؛ و گاهـی جنـگ را خوابیده ـ بسـا از خسـتگی
ْ
ُ
الرحيـل //واحلـرب نامـت
الرجـال إىل
و فرسـودگی ـ بـه تصویـر کشـیده اسـت« :رحـل
ليلتين صغريتني((»)49مهـان.)370 :
حممـود درویـش شـاید بیـش از دیگـر آرایههـا و ابزارهـای بیانی از تشـخیص در یک
سـاحت گسترده هبره برده اسـت .در شـعر وی نوعی تشـخیص مرتقیتر که «تشـخیص
خطابـی» خوانـده میشـود ،دیـده میشـود .در ایـن فـن حـرف نـدا کـه در اصـل بـرای
خماطـب قـرار دادن موجـود دارای شـعور اسـت ،بـرای خطـاب بـه موجودی فاقد شـعور
بـه کار مـیرود و بدین ترتیب به او شـخصیت داده میشـود .او در جایـی «فجر» را مورد
ألعـرف
بيروت الطويلا َ //ع ِّج ْـل قليلا َ //ع ِّج ْـل
فجـر
َ
َ
خطـاب قـرار داده اسـت« :يـا َ
كنـت ح َّيـ ًا أم قتيال((»)50مهـان)362-3 :؛ نیـز روز را خماطـب خـود قرار
ج ِّيـد ًا // :إن ُ
املكسر يف الظهير ْهَ //ع ِّج ْل قليالَ //ع ِّج ْـل قليال//
بريوت
داده اسـت« :ويـا ...يـا يـو َم
َ
َّ َ
ص َختُنـا األخري ْه((»)51مهـان .)363 :ا ّمـا آنچـه در مـورد این فن در
َع ِّج ْـل لنعـرف َأيـن َ ْ
رسودهی حممـود درویـش حایـز امهیـت اسـت ،آن اسـت که شـواهد تشـخیص خطابی او
اسـمهای زمان هسـتند.
در تشــخیص ،بررســی کیفیــت معنایــی چیزهایــی کــه بــه آنهــا شــخصیت داده
شــده اســت ،در گرهگشــایی ذهــن شــاعر بســیار مؤثــر اســت ،بــه مهــن دلیــل بــا دقــت
در ابیاتــی کــه در آنهــا تشــخیص بــه کار رفتــه اســت ،میتــوان فهمیــد کــه توجــه شــاعر
بیــش از هــر چیــز بــه اســمهای معنــی بــوده اســت یــا اســمهای ذات .آنگاه میتــوان
آنهــا را در دو بعــد مثبــت و منفــی دســتهبندی کــرد .بحــث و دقــت نظــر در دو رسودهی
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مــورد پژوهــش از ایــن دو شــاعر حکایــت از آن دارد کــه گرایــش شــرکو بیکــس بیشــر
بــه ســوی اســمهای مثبــت ذات اســت ،و در شــعر حممــود درویــش کفــهی اســمهای
مثبــت معنــی ســنگینی میکنــد.
 -7-5تضاد و طباق
تضـاد کـه آن را طبـاق نیـز میگوینـد ،در لغـت بـه معنـی دو چیـز را در مقابـل یکدیگـر
انداختـن ،و در اصطلاح آن اسـت کـه کلمات ضـد یکدیگـر را بـه کار بگرینـد؛ ماننـد:
روز و شـب ،زشـت و زیبـا (مهایـی .)273 :1378 ،تضـاد در آراسـتن سـخن و بـه ویـژه
شـعر از امهیـت و جایـگاه ویـژهای برخـوردار اسـت و برخـی علامی بدیـع آن را در ضمن
مراعـات نظیر و تناسـب آوردهانـد؛ از آن جهـت کـه بسـا کـه با شـنیدن چیزی ،ضـد آن به
خاطـر آیـد .بـه مهین سـبب اسـت کـه گفتهانـد اشـیاء بـا ضـد خویـش شـناخته میشـوند.
تضـاد یکـی از اسـباب تداعـی معانـی و انتقـال اندیشـهها و افـکار اسـت .بـا آمـدن دو
واژهی متضـاد در یـک بیـت یـا یـک مصرع ،بـار اصلـی ادای معنـی بـه دوش آن واژههـا
قـرار میگیرد (هبمنـی و شـادی.)24 :1390 ،
یکـی دیگـر از پربسـامدترین آرایههـا در شـعر شیرکو بیکـس تضـاد اسـت .او در
ایـن فـن چنـان قـوت و مهارتـی دارد و چنـان اشـیای متضـاد را بـه هـم عطـف میدهد که
متـام هـوش و حـس خواننـده یـا شـنونده را جمـذوب خویـش میسـازد .در مقطـع زیـر او
«گل اللـه»« ،آب» و «پرتـو» را بـه ترتیـب قریـن «خاکستر»« ،آتـش» و ِ
«مـه» کـرده اسـت
و بـا آن تصویـری اینچنین آفریـده اسـت« :لـه بـهردهم شـای کـۆچ و پیرهکـهی موغانـی
شـاخاندا //،جڤینـی گواڵڵـه و خۆڵهمێـش //جڤینـی ئـاو و گـڕ //جڤینـی تیشـک و تـهم...//
ئهمشـهوه(( »)52بیکـس .)579 :2006 ،در جایـی دیگـر «آفتـاب» و «سـایه» را در
ترکیبـی بدیـع بـه کار گرفتـه اسـت و گفتـه اسـت« :کولــله بـوون تـورکان و بـهر خۆریـان لـێ
گرتـم //ههتـاوم نسـێی کرد((»)53مهـان)601 :؛ «سـایه شـدن آفتاب» کـه تعبریی نوپرداز
و شـاعرانه میباشـد ،کنایـه از غـروب اسـت.
حممـود درویـش نیـز در ایـن آرایـه نوآوریهـای خاصـی داشـته اسـت .او در بیتـی
سـکوت را بـه «بلنـد بـودن» ـ صفـت برای «صـدا» ـ توصیف کـرده و گفته اسـت« :واآلن
الصمـت ٍ
عـال كالذباب ْه((»)54درویـش.)353 :2000 ،
واألشـيا ُء َسـ ِّيدَ ٌة  //وهـذا
ُ
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 -8-5خالفآمد (پارادوکس)
پارادوکـس از مجلـه نمونههـای تـازه و صنایـع نـوزادهای اسـت کـه در اثـر تقابـل اشـیاء و
مفاهیمـی مهاننـد حلال و حـرام پدیـد میآیـد (شـفیعی کدکنـی .)308 :1386 ،آنچه از
بـه کار بـردن پارادوکـس حاصـل میشـود و بازتاب و تأثیری که در ذهـن و روح و روان
خواننـده و شـنونده اجیـاد میکنـد ،ماندگارتـر و پرنفوذتـر اسـت .بیکـس در ایـن فـن نیـز
دسـتی دارد .در مقطـع زیـر «تگـرگ» و «خیبنـدان» را قریـن «آتـش گرفتـن» کـرده اسـت:
«ئـهو ئئسـته  ...بـه بالـی ،چریکـهی لـه سـهر تـهم ئهنووسـئ و  //تهرزهیـه و  //شـهختهیه و
 //ئاگـری گرتـووه(( »)55بیکـس .)577 :2006 ،یـا در جایـی دیگـر صبح و غروب را
در یـک ترکیـب گنجانـده اسـت و آتـش و حـرارت را مهـراه رسمـا و لرز ناشـی از آن قرار
داده اسـت« :بهیانیـم غورووبـی وهسـڵم بـوو //ئاگـر بـووم له سـهرمای فیراقـدا ئهلهرزیم(»)56
(مهـان .)597 :او «خنـده» و «گریـه» را چننی مهسـایهی هم کرده اسـت«« :ساملـ»ــهکانی
وڵاتـی خهنـدهی گریـاو  //ئـهی کهشـتیهکانی نێو تۆفـان! (( »)58مهـان)598 :؛
بدیـن سـان یـک ترکیـب وصفـی آشـناییزدایی شـده و بسـیار بدیـع آفریـده اسـت .در
عبـارت زیـر نیـز میـان «شـاه» و «پری مغان» گونـهای پارادوکس حس میشـود« :لـه بهردهم
شـای کـۆچ و پیرهکـهی موغانـی شـاخاندا //،جڤینـی گواڵڵـه و خۆڵهمێـش ...//ئـهم شـهوه
(( »)59مهـان.)579 :
گرچـه بیکـس بیگمان در پرداختـن بـه ایـن فـن گـوی سـبقت ربـوده اسـت ،ا ّمـا در
شـعر حممـود درویـش نیـز شـواهدی از این دسـت یافت میشـود که قـوت و صالبت این
آرایـه و جایگاهـش در پیکـرهی شـعرش را بـه خوبـی نشـان میدهـد .وی در بیـت زیـر
«خـواب» و «بیـداری» را اینچنین بـا ختیـل خالقانـهی خود بـه کار گرفته اسـت« :فنامي
يف طريـق النحـل نامـي //قبل أن أصحـو قتيال(( »)60درویـش)355 :2000 ،؛ وی در
ایـن عبـارت آرایـهی مـورد نظـرش را در قالـب فعـل بـه کار برده اسـت .چنان کـه به مهنی
بيروت
فجـر
َ
شـکل «مـرده» و «زنـده» را نیـز در کنـار هـم بـه خدمـت گرفتـه اسـت« :يـا َ
كنت ح َّيـ ًا أم قتيال(( »)61مهان:
الطويلاَ //ع ِّج ْـل قليلاَ //ع ِّج ْل
َ
ألعرف ج ِّيـد ًا //:إن ُ
 .)362-3ا ّمـا گاهـی دو طـرف ایـن صنعـت را متفـاوت از مهدیگـر آورده و تصویـری
يمـوت(( »)62مهـان)377 :؛ که در
بدیـع آفریـده اسـت :ماننـد «أنا َّأو ُل القتلى وآخر َم ْن
ْ
آن «القتلـی :کشـتگان» و «کسـی کـه میمیرد» را بـا در نظـر گفتـن مفهـوم عرفـی «کشـته
شـدن» و «مـردن» نـزد شـاعر بـا هم آورده اسـت.
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 -9-5حسن تعلیل
«تعلیـل» در لغـت ذکـر علـت اسـت ،و «حسـن تعلیـل» در اصطلاح ادب آن اسـت کـه
شـاعر بـرای مطلـب خویـش دلیـل دلچسـبی مطابـق بـا واقـع بیـاورد .این صنعـت بدیعی
کـه از مجلـه آرایههـای معنـوی بـه شمار میآیـد ،چنـان اسـت کـه گوینـده میـان دو پدیـده
پیونـدی خیالـی حـس کـرده و بـرای برقـراری آن پیونـد به بیان دلیـل پرداخته اسـت ،و از
ایـن حیـث از صـور خیـال نیـز بـه حسـاب میآیـد (داد .)199 :1382 ،شـفیعی کدکنـی
تصویرهـای اهیامـی را حاصـل کلامتـی میدانـد کـه بـر بیـش از یـک معنی داللـت دارد ،و
گوینـده در کالم زمینـهی انگیـزش معانـی خمتلـف را بـه صـورت یکسـان فراهم میسـازد
(شـفیعی کدکنـی1387 ،ب .)589 :در شـعر بیکـس ایـن فن به شـکل اسـتفهام انکاری
بـه کار گرفتـه شـده اسـت؛ بـه ایـن صـورت که سـؤالی مطرح شـده کـه پاسـخش در خود
سـؤال آمـده و در ضمـن آن علتـی بـرای آن پاسـخ یـاد شـده اسـت« :ئاخر چـؤن بسـووتئم..
رؤشـن نیم؟ //ئاخر چۆن ههڵوهرێم ..پایزی شـیعر نیم؟ //ئاخر چۆن شـارهزوور ههورم بێت..//
سـێاڵوی وشـه نیم؟ //ئاخر چۆن «حهبیبه( »)63ئاسـکم بێت //من دهشـتی پاراوی خهیاڵ و
بهسـته نیـم؟(( »)64بیکـس)601-600 :2006 ،؛ میتـوان عبـارت «چطـور شـعلهور
شـوم ...حـال آنکـه روشـن نیسـتم؟» را بـه «شـعلهور نمیشـوم ،چـون روشـن نیسـتم»
برگردانـد کـه در ایـن حالـت پرسـش و پاسـخ و علـت در آن آشـکار گردد.
در تصویرهای حممود درویش نشانی از به کاگریی حسن تعلیل مشاهده نشد.
 -10-5تصاویر تلفیقی
در ایـن بخـش بـه آن دسـته از تصویرهـای سـاخته و پرداختـهی شـاعران میپردازیـم کـه
حاصـل حضـور مهزمـان و مهاهنـگ و منسـجم چنـد صـور بیانـی اسـت و در آن ،مهـهی
صـور بیانـی موجـود دسـت به دسـت هـم داده و با کمال ظرافـت و انسـجام تصویر مورد
نظـر را آراسـته و زیبایـی مضاعفی به آن بخشـیده اسـت .در شـعر شیرکو بیکـس به طور
ک ّلـی و در اثـر مـورد مطالعـهی ایـن پژوهـش بـه طور خـاص از ایـن قبیل تصاویـر فراوان
دیـده میشـود .چنانکـه در نمونههـای زیـر مالحظـه میشـود:
«زیاتـر لێـی ئهچمـه پێشـهوه //بـۆ مژینـی خهمـی سـپیی //خۆشهویسـتیم ئهبـێ بـه
ههنـگ ،ریشـی بـه بـاخ(( »)65مهـان)601 :؛ در اینجـا شـاعر «مکیـدن» را کـه در اصـل
بـرای شیر و شیره اسـت ،بـرای غـم بـه کار گرفتـه کـه خود یـک اسـتعارهی نـاب و بدیع
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اسـت ،و در عین حـال بـه کمـک اسـتعاره و بـا ختیـل خالقانهی خویـش ،برای غم (اسـم
معنـی و غریمـادی) رنـگ قایل شـده و به سـفید موصوفش کرده اسـت ،و آنگاه حمبت را
بـه زنبـور عسـل و ریـش او (نالی) را به باغ تشـبیه کرده اسـت .میان زنبور عسـل ،مکیدن
و بـاغ بـه جهـت وجـود گل و شـکوفه در آن ،از یـک سـو ،و میـان سـپید و ریش از سـوی
دیگـر تناسـب یـا مراعـات النظری وجـود دارد.
وی مهچنین در مقطعـی دیگـر چنین تصویرپـردازی کـرده اسـت« :ئـهو کاتـهی کـه
پـرژه و تنۆکـی دووانـی لێـم ئـهدا //قاقـڕ و رووتهنـی بیسـتنم بـه ئـاوی دهنگهکـهی شـین
ئهبـن(( »)66مهـان)592 :؛ نخسـت سـخن گفتـن نالـی را بـه جریـان آب زالل ماننـد
کـرده ،آنگاه جریـان آب را حـذف کـرده و از اوصـاف یا مالیامت آن «پشـنگ و قطره» را
آورده اسـت و اسـتعارهای نوین پرداخته اسـت .آنگاه «شنیدن» و «گوش دادن» خودش
را بـه بیابانـی برهـوت ،و صـدای واضح او را به آب زاللی تشـبیه کرده اسـت که به حمض
رسـیدنش بـه آن بیابـان برهـوت سـبزه از آن برآید .تشـبیه و اسـتعاره در ایـن تصویر چنان
در هـم تنیـده شـدهاند کـه بـه خوبـی تشـنگی زمنی خشـک و بـی آب و علف و نیـاز و البته
اشـتیاقش بـه آب زالل را نشـان میدهنـد.
حممود درویش نیز بسـا که با تلفیق فنون بیانی و بدیعی گوناگون تصویرسـازیهای
َـم يـا حبيبـي،
منحصر بـه فـردی آفریـده اسـت .او در مقطـع زیـر ،آنجـا کـه میگویـد« :ن ْ
ِ
البحـار(( »)67درویـش،
لنم َّـر مـن أحالمـك األوىل إىل عطـش البحـار إىل
سـاع ًة ُ //
)350 :2000؛ در آغـاز «أحلام :رؤیـا» را مکانـی دانسـته اسـت کـه حمـل عبـور و مـرور
اسـت و ضمـن اسـتعارهای بدیـع عمـل «عبـور کـردن و گذشـتن» را بـه آن اسـناد داده
اسـت .آنگاه بـه دریـا شـخصیت بخشـیده (آرایـهی تشـخیص) و در اسـتعارهای دیگـر
دریـا را بـه جانـداری تشـبیه کرده که تشـنه اسـت و مشـبهبه را حـذف کرده اسـت .از نگاه
دیگـر ترکیـب «عطـش البحـار» خـود تضادی ظریـف دارد .ضمـن اینکـه از رهگذر جماز
«عطـش» میتوانـد بـه اشـتیاق شـدید نیـز تعبیر شـود؛ عطش دریـا به دریـا ،و البتـه آن هم
از ویژگیهـای انسـان و در نـوع خـود شـگفت اسـت.
در مقطعـی دیگـر درویـش با اسـتفاده از واژهی دریـا (البحر) تصویـری بدیع آفریده
َ
أمامـك...
ور ُتنَـا //و َمـ ْن ال َب َّـر َلـ ْه //وال َب ْح َـر َلـ ْهَ ...//...ب ْح ٌـر
اسـت:
«والبحـر ُص َ
ُ
َ
بحـر َ
وأنـت نشـيدُ هذا
ورائـك //فـوق هـذا البحـر َب ْح ٌـر حتتـ ُه َب ْح ٌـر//
فيـك ...بحـر مـن
َ
ٌ
ِ
البحر(»)68(...مهـان .)376 :تشـبیه بلیغـی در «البحـر صورتنـا» هسـت کـه میتواند به
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صـورت مقلـوب هـم بازآفرینـی شـود .آنگاه به کمـک واژهی «البحر» تصویـری تودرتو
کـه متـام ابعـاد آن ،بـاال ،پایین ،چپ ،راسـت ،روبـهرو ،پشـت رس ،مهه دریا اسـت .در آن
میانـه خماطـب را چـون رسودی برای این دریا نشـانده اسـت .گویی متام هسـتی شـاعر در
ایـن کالم بـدل بـه دریا شـده اسـت .رسود دریـا را میتوان بـه خروش و هیجـان و قدرت
قـوهی ختیل صـورت پذیرفته اسـت.
تعبیر نمـود .ا ّمـا متـام ایـن تصویرآفرینـی بـه کمک ّ
 -6نتیجهگریی
بـا بررسـی خیـال و صـور مبتنـی بـر آن در دو رسوده از شیرکو بیکس و حممـود درویش،
به بخشـی از شـیوههای تصویرپردازی این شـاعران و جایگاه ختیل خالقانه در آن دسـت
یافتیـم .هـر دو شـاعر بـه ویـژه بیکـس بـا افقـی بـاز و در سـاحتی گسترده از قـدرت ختیل
هبـره بردهانـد .حتلیـل تیزپروازانـه ،مضمونآفرینیهـای بکـر ،تصویرهـای بدیـع و متنوع،
اندیشـههای ژرفنگرانـه و هـوش خلاق و ختیـل رسشـار ،شیرکو بیکـس را از وادی
تقلیـد و بازگویـی بـه دریـای ابـداع و نـوآوری و آفرینـش هنری سـوق داده اسـت .حممود
درویـش بـا اینکـه در سـطح شیرکو بیکـس بـرای نـوآوری در تصویرآفرینـی کوشـش
نمیکند ،ا ّما شـعر او خالی از تصاویر خالقانه نیسـت .تشـخیص خطابی در شـعر حممود
درویـش قابـل مالحظـه اسـت ،حـال آنکه در شـعر بیکس نقـش چندانی ندارد .اسـتعاره
و انـواع آن ،جمـاز ،کنایـه ،و حسـن تعلیـل از دیگـر تصاویـر خیالی هسـتند که در شـعر این
دو شـاعر نقشآفرینـی کردهانـد .هـر دو شـاعر و بـه ویـژه در سـطحی گسترده شیرکو
بیکـس ،در آفرینـش تصاویـر تلفیقـی کـه در آن چنـد صـور خیالـی در هـم آمیختهانـد،
قـدرت و مهـارت فراوانـی دارند.
پینوشت:
 .1پرتو شعر.
 .2کجاوهی گریه.
 .3کاوهی آهنگر.
 .4تشنگی من با آتش رفع میشود.
 .5زن و باران.
 .6رسودهای سنگی.
 .7برگهای زیتون.
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 .8عاشقی از فلسطنی.
 .9دوستت دارم یا دوستت ندارم.
 .10ستایش سایهی بلند.
 .11حصار ستایش دریا.

 .12یازده ستاره.
 .13چرا اسب را تنها گذاشتی؟
 .14ابتدا  //استخر آغوشامن  //رسشار از غنچههای بوسهی رسخ میشود.
 .15سالهاست که رس من ابری است عقیم  //و چشمانتظار باریدن این رؤیا هستم.
 .16به هم برسیم  //به سان دو قاصدک آنگاه که بر روی یک خار فراهم رسیدهاند.
 .17آنگاه کـه بـه مقابـل مـن میرسـد  //او در مقام آب اسـت و من درخـت بید  //و در
برابـرش به سـجده میافتم.
 .18دو چشـم روشـن  // .... //بـه سـان دو گـوی پرتأللـؤ که در میـان دو غالف عمیق
و مبهوت قـرار دارند.
 .19رگهای پشت دستش  //مهانند جویبارهای باریک و آبی روی نقشه هستند.
 .20آب شور است  //و ابر فوالد و این ستاره زخم میزند.
 .21چقـدر دوسـتت دارم!  //دو ابـر هسـتیم مـن و تـو ،و دو پاسـدار کـه بـا فریـادی
هوشـیاری را چـون تاجـی بـر رس میهننـد.
 .22تصویرهایـی اسـت از بعـد ظهـر  //و سـایهی یـک زن بیگانـه  //میهـن مـن یـک
چمـدان اسـت  //و چمـدان مـن میهنـم.
 .23نمیدانـم آنگاه کـه رستـا پایـم را  //در سـوز و گـداز خویـش غرقـه میکنـد  ...مـن
چـکار کنم؟
 .24رسورم! تو نور پیشانی میهن هستی که رسیدی.
 .25وقتی بیاید مطمئنم  //عشق شهرزور خیس خیسش کرده است.
 .26من اینک واژههایم را  //در ظرف شعر خملوط میکنم.
 .27میهـن چونـان سـفالی بـر روی انگشـتانامن درهم میشـکند  //هفتتری هـم  //از آه
حسرت تـو در هم میشـکند.
 .28آب شور است  //و ابر فوالد و این ستاره زخم میزند.
 .29کـی ایـن معما را بـرای تـو مطـرح کـرده اسـت؟ کـی تـو را نامگـذاری کـرده؟  //چـه
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کسـی تـو را  //بـر روی جراحـات مـا بلنـد کـرده اسـت؟ برپـای داشـته اسـت؟
 .30سـایهات را از روی دربـار پادشـاه عـرب پـس بکـش  //تـا آن را چـون یـک نشـان
آویـزان نکنـد.
 .31ای گـرگ ،تـو اشـکهای مـا را دزدیـدهای  //تـو مـرا میکشـی و وارد جسـدم
میشـوی و میفروشـیام.
 .32در گوشـهای پنهـان [ // ..و] ناپیـدا مهچـون زیـر کپـر رسد درون غریبـان  //کیـپ
ِ
تنهایـی  //شـبهای غریبـان.
مثـل سـایهی
 .33نمیدانـم یـک عاشـق چگونـه بایـد از خورشـید عاشـقان اسـتقبال کنـد؟  //نمیدانم
یـک غریـب چگونـه بایـد از مـاه غریبان اسـتقبال کند؟
 .34پرنـدهی جسـتجوگر و بیتـاب مـن بـا منقـار خـود  //پریاهـن آبـی آسمان صـاف را
سـوراخ سـوراخ کـرد // :پـس چـرا نیآمـد؟
 .35بخـواب اندکـی ،دوسـت مـن ،بخـواب  //تـا بـه خاطـر جتـاوز بـه زنانمان در خیابـان
رشافـت جتـارت دسـت بزنیم.
 .36وای از دست ما  ...آه چه میشود  //اگر ما ناف افق را خدشهدار کنیم!
ِ
عـرق  //روی رخسـارهی یـک شـعر
 .37نـگاه کنـم  // ...ببینـم چگونـه بـه قطـرهی
غریـب بـدل میشـوم؟
 .38آیـا مـن حـق نـدارم از ترانههـا دفـاع کنـم  //آنگـه کـه آنهـا از زندانهـای ملتهـا بـه
گامهـای مـن پنـاه میآورند؟

 .39به هم برسیم  ... //چونان دو شعر تراویده(جاری شده) از یک چشم.
 .40دو رخسـارهی پرچروک  //که با شـخم سـالیان شـیار ـ شـیار شـده و سـایهی انبوهی
روی آنها را پوشـانده است.
 .41به ندرت اتفاق افتاده که شبها غم نزاید  //و ستارهی شعری به دنیا نیآورد!
 .42مهین امشـب ،دیروقـت  //در کنـار آن برکـهی غمـزدهی نزدیک مـا  //آنگاه که ماه
ِ
رس از خـواب سنگنیشـدهی خویـش را  //روی شـانهی تپـه یلـه میکنـد  //و بـاد هـم بـرای

رقـص تابسـتانه بـه جنگل مـیرود . ...
 .43نمیدانم آنگاه که یک برگ  //با یک تندباد مواجه میشود ،چه میگوید؟
 .44مهین جـا گنجشـکی هسـت جهـت هشـدار دادن //آن جـا هـم پنجـرهای هسـت کـه
شـیوهی آواز خوانـدن کبوتـر را بـه تـو میآمـوزد  //و خیابانـی کـه از تـو خواهـش میکنـد کمی
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دیگـر بامنید.
 .45آیـا مـن حـق نـدارم از ترانههـا دفـاع کنـم  //آنگـه کـه آنهـا از زندانهـای ملتهـا بـه
گامهـای مـن پنـاه میآورند؟
 .46دریـا بـه سـمت پنجرههـا شـلیک میکنـد  //گنجشـک ترانـهی زودهنگامـی را

رسمیدهـد.
 .47مرگ با متام اسلحههای هوایی و خشکی و دریاییاش به رساغ ما میآید.
 .48نـدا در میدهـم :ای اشـعیا ،از الی کتابهـای کهـن بیرون بیـا  //آنگونـه کـه آنهـا
بریون آمدند  //کوچههای اورشـلیم گوشـت فلسـطینیان را بر روی عهد قدیم آویزان میکند.
 .49مردان به مسافرت رفتند  //و جنگ دو ِ
شب کوچک خوابید.
 .50ای سـپیدهی طوالنـی بیروت!  //کمـی شـتاب کـن  //بشـتاب تـا خـوب ببینم// :
زندهام یا کشـته شـدهام.
 .51ای  ...ای روز بیروت کـه در وسـط ظهـر شکسـته شـدهای //کمـی شـتاب کـن //
کمـی شـتاب کـن  //بشـتاب تـا ببینیـم واپسین فریادمـان کجا سـت؟
 .52در برابـر ِ
شـاه کـوچ و پیر مغـان کوهسـاران  //گردمهایـی گل اللـه و خاکستر //
گردمهایـی آب و آتـش  //گردمهایـی پرتـو و مـه  ... //امشـب اسـت.
 .53ترکهـا چـون مـور و ملـخ رخیتنـد و راه آفتـاب را بـر مـن سـد کردنـد  //آفتابـم سـایه
شد .
 .54اینک که اشیا رسور شده  //و این سکوت چون وزوز مگس بلند است. ...
 .55او اینـک بـا بالهـای خـود چهچهـهی خود را بر روی مه مینویسـد  //تگرگ اسـت
 //و خیبندان اسـت  //و آتش گرفته اسـت.
 .56سـپیدهدم مـن غـروب وصـال مـن شـد //آتـش بـودم و از شـدت رسمـای هجـران به
خـود میلرزیـدم.
 .57عبدالرمحـان بـگ صاحبقـران متخلـص بـه سـامل( )1869-1805از شـاعران بـزرگ
غزلسرای کـرد ،در سـلیامنیه بـه دنیـا آمد .وی از خانـدان صاحبقران و پرس عمـوی مصطفی بگ
صاحبقـران متخلـص بـه کـردی و دایی نالی شـاعر بـزرگ ادبیات کـرد اسـت (ر.ک .خهزنهدار،
)164-117 :2003
 .58ای «سامل»های میهن خندهی گریان  //ای کشتیهای گریافتاده در طوفان!
 .59در برابـر ِ
شـاه کـوچ و پیر مغـان کوهسـاران  //گردمهایـی گل اللـه و خاکستر //

تخیل خالقانه و تصویرپردازی مبتنی بر آن در شعر شیرکو بیکس و محمود درویش 107
گردمهایـی آب و آتـش  //گردمهایـی پرتـو و مـه  ... //امشـب اسـت.
 .60پـس بخـواب ،در مسیر زنبورهـای عسـل بخـواب  //پیـش از آنکـه مـن ،کشـته بـه
هـوش آیـم.
 .61ای سـپیدهی طوالنـی بیروت!  //کمـی شـتاب کـن  //بشـتاب تـا خـوب ببینم// :

زندهام یا کشـته شـدهام.
 .62من نخستنی کشتگان ،و واپسنی کسی هستم که میمریم.
 .63نالـی در اشـعارش از زنـی بـه نـام «حببیه» یاد کـرده و به او تغزل کرده اسـت که برخی
پژوهشـگران آن را حقیقی و برخی مسـتعار میدانند.
 .64چگونـه شـعلهور شـوم  ..حـال آنکـه روشـن نیسـتم؟  //آخـر چطـور بریـزم  ...در
حالـی کـه پاییـز شـعر نیسـتم؟  //آخـر چگونه شـهرزور ابر من باشـد  //حال آنکه من سـیالب
واژه نیسـتم؟  //آخـر چگونـه «حبیبـه» آهـوی مـن باشـد  //در حالـی کـه مـن دشـت و دمـن
رسسـبز و خـرم خیـال و آواز نیسـتم؟
 .65بیشتر بـه او نزدیـک میشـوم؛  //بـرای مکیـدن غـم سـپیدش  //عشـق من بـه زنبور
عسـل  //و ریـش او بـه بـاغ بدل میشـود.
 .66آنگاه کـه قطـرات سـخن گفتنـش بـر مـن میتـراود  //برهـوت خشـک شـنیدنم ،بـا
آب صـدای او سـبز میشـود.
 .67ای دوسـت مـن ،سـاعتی بخـواب //تـا از رهگـذر نخسـتنی رؤیاهایـت بـه عطـش
دریاهـا بـه دریاهـا بگذریـم.
 .68دریـا چهـرهی ماسـت  //هـر کس خشـکی نـدارد  //هر کـس دریا نـدارد ... //...
دریایـی در برابـر توسـت  ...دریایـی در وجـود توسـت  //دریایـی در پشـت رست اسـت //
بـر روی ایـن دریـا دریایـی اسـت کـه در زیـر آن دریایـی واقـع شـده اسـت  //تـو رسود ایـن دریا
هستی .
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 .19غریــب ،رز ( ،)1378نقــد بــر مبنــای زیباییشناســی و تأثــر آن در نقــد عربــی،
ترمجــه نجمــه رجایــی ،مشــهد :مؤسســه چاپ و انتشــارات دانشــگاه فردوســی.
 .20فرمهنــد ،حممــد (« ،)1389شــعر و منشــأ آن در ادبیــات جهــان» ،فصلنامــه
ادبیــات تطبیقــی ،دانشــگاه آزاد واحــد جریفــت ،شــاره  ،14صــص .124-102
 .21کــزازی ،مریجــال الدیــن ( ،)1370زیباییشناســی ســخن ،هتــران :نــر
مرکــز.
 .22ملکــی ،نــارص و جمیــد فرهیــان و مریــم نویــدی (« ،)1392تطبیــق صــور خیــال
در اشــعار جــان دان و صائــب» ،جملــه مطالعــات ادبیــات تطبیقــی ،ســال هفتــم ،شــاره
 ،27پاییــز  ،92صــص .125-107
 .23مریصادقی(ذوالقــدر) ،میمنــت ( ،)1376واژهنامــه هنــر شــاعری ،هتــران:
کتــاب مهنــاز ،چــاپ دوم.
 .24نــارص ،أجمــد (« ،)2008جــدل الوطنــی و الذاتــی و اجلاملــی عنــد حممــود
درویــش» ،القــدس العربــی ،الســبت /األحــد 21/20 ،أیلــول (ســبتمرب) 21/20/
رمضــان  ،1429ص.2
 .25النقــاش ،رجــاء (بیتــا) ،حممــود درویــش شــاعر األرض املحتلــة ،القاهــرة:
داراهلــال ،الطبعــة الثانیــة.
 .26مهایــی ،جاللالدیــن ( ،)1378فنــون بالغــت و صناعــات ادبــی ،هتــران :مهــا،
چاپ شــانزدهم.

