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Abstract
Emotion is an important element in poetry. Other elements including
imagery must be at its service, since their value is due to emotion.
Adonis, as one of the most innovative contemporary Arab poets, is
concerned with humanitarian affairs and problems. Love for the
homeland and brotherhood are of great importance in his poetry,
especially in his Palestinian poems. On the other hand, his poetry is
full of poetic imagery. The question raised here is to what extent the
Palestinian poems of Adonis, as a sample of all his poems, carry
emotions and to what extent the images in his poems can convey these
emotions to the reader. The analysis of this hypothesis is important
because some of the critics believe that Adonis’s poetry lacks
emotion. On the other hand, there is a consensus on the poetic imagery
of Adonis. Thus, this article analyzes the emotions of hope, despair,
love, sadness and sorrow in the Palestinian poetry of Adonis, and
studies their correspondence to the images of the poetry. The results
demonstrate that Adonis’ poems, like other modern poems, have deep
and original emotions, and that since the poet’s emotions and thought
are intertwined, not exaggerated like romantic and classic poets, these
emotions seem intangible and ambiguous. Adonis, using imageray,
especially symbolic ones like mystery and myth which need more
analysis, conveys human emotional experiences, the source of all of
which is love for the homeland and fellow human beings. This results
in awakening the conscience of the Arab people and inspires them
with hope.
Keywords: Adonis, Emotion, Imagery, Palestinian poems,
Contemporary Arabic poetry.
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چکیده
عاطفه از عناصر مهم سازندۀ شعر است که ديگر عناصر بايد در خدمت آن باشد ،از جمله تصوير که
ارزش آن در بار عاطفی آن است .أدونیس ،شاعر بزرگ نوپرداز معاصر عرب ،دائم دغدغة مسائل انسانی را
دارد که تجربهها و روابط عاطفی از مهمترين مقولههای آن است ،بنابراين نوعدوستی از جايگاه وااليی در
اشعار وی بهويژه اشعار فلسطینی اش برخوردار است .از طرفی ديگر اشعارش مشحون از تصاوير شاعرانه
است؛ تصاويری که علیالقاعده در انتقال عواطف شعری ايفای نقش میکند .حال اين مقاله در پی پاسخ
به اين سؤال است که اشعار فلسطینی أدونیس  -بهعنوان نمونهای بارز از کل اشعار وی  -تا چه میزان از
عاطفه بهره مند است و تصاوير تا چه میزان در انتقال آن نقش داشته است .بررسی اين مسئله از آنجا
اهمیت میيابد که برخی ناقدان ،عاطفه در شعر أدونیس را کمرنگ ارزيابی کردهاند و از طرفی در مورد
تصويرپردازیهای شاعرانة أدونیس اتفاقنظر وجود دارد .به اين منظور عواطف يأس ،امید ،عشق ،غم و
اندوه در اين اشعار بررسی و در خالل آنها تصاوير استخراج شد تا میزان همسويی عاطفه با تصوير
تبیین شود .بررسیها نشان داد که اشعار فلسطینی أدونیس مانند بسیاری از اشعار نویِ ديگر برخوردار
از عواطف ژرف و اصیل است و از آنجا که احساس و تفکر شاعر درهم آمیخته است و مانند ديگر اشعار
رمانتیک و کالسیک مبالغهآمیز نیست ،کمرنگ و مبهم بهنظر میرسد ،در حالیکه شاعر بهمدد تصاوير،
به ويژه تصاوير نمادين چون رمز و اسطوره که نیازمند واکاویهای بیشتر است ،تجربههای عاطفی
انسانی را که سرچشمة تمام آنها عشق به وطن و همنوعانش است ،در ورای خود منتقل میکند و
بیدارسازی وجدان ملت عرب و کاشتن امید به تحول را در دل آنان در پی دارد.
واژههای کلیدی :أدونیس ،عاطفه ،تصويرسازی ،سرودههای فلسطینی ،شعر معاصر عربی.
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 .1مقدمه
عنصری که در شعر جايگاه ويژهای دارد ،عاطفه است و از طرفی عنصر مهم ديگر در
شعر تصوير است که در خدمت عاطفه قرار دارد« .تصوير چیزی است که يک عقدۀ
عاطفی را در يک لحظة زمانی بیان میکند؛ آزادسازی ناگهانی است ،رهايی از
محدوديت های زمان و مکان است ،آن بالندگی ناگهانی است که ما در بزرگترين آثار
هنری تجربه میکنیم» (فتوحی )42 :1386 ،و به مجموعهای از تصرفات بیانی و مجازی از
قبیل تشبیه ،استعاره ،کنايه ،نماد و ...اطالق میشود (همان) .دو عنصر تصوير و عاطفه در
شعر بههم گره خوردهاند .عاطفه بهعنوان عنصری اصلی میتواند عريان باشد،
بدين معنی که شاعر میتواند عاطفه را بدون استفاده از تصوير به خواننده انتقال دهد،
اما در مقابل هیچ تصوير شاعرانهای خالی از بار عاطفی نیست و اگر تصويری توانايی
زيادی در انتقال عاطفه نداشته باشد ،بیانگر ضعف تصويرسازی از سوی شاعر است.
بنابراين« ،ارزش تخیّل در بار عاطفی آن است ،تخیّلی که مجرد باشد هرچه زيبا باشد
تا از بار عاطفی برخوردار نشود ،ابديت نمیيابد» (شفیعی کدکنی .)90 :1387 ،عاطفه در
شعر معاصر بهگونهای متفاوت خود را نشان میدهد؛ «قصیدۀ معاصر کیمیای احساسی
است .منظور از احساس حالت وجودی است که در آن انفعال و انديشه با هم متحدند.
قصیدۀ نو ترکیب جديدی است که از زاوية قصیده و بهواسطة زبان به وضعیت بشر
پرداخته میشود» (أدونیس.)18 :1986 ،
أدونیس (زادۀ 1930م) يکی از شاعران نوگرا و ناقدان معاصر جهان عرب است .غالب
اشعار أدونیس حول محور جامعة عرب میچرخد و دائم دغدغة تحولآفرينی در ملّت
عرب را در سر میپروراند .اشعار فلسطینی أدونیس بهعنوان نمونهای بارز از کل اشعارش
از جايگاه ممتازی در جهان معاصر عرب برخوردار است .أدونیس کمی پس از رويداد
جنگ ششروزۀ اعراب و اسرائیل و شکست اعراب در سال  1967يکی از شعرهای
فلسطینیاش را تحتعنوان «الرأس والنهر» سرود که نشاندهندۀ عقايد شاعر در رويای
آمدن دوبارۀ بهار است و اينکه پیروزی نهايی از آنِ فلسطینیان است (سلیمان:1376 ،
 .)163-164اين شعر از ديوان المسرح والمرايا با الهام از واقعة کربال و شخصیت امام
حسین (ع) دربارۀ ملت عرب ،اعم از فلسطینیان و به سبک نمايشی (همان)199-163 :
سروده شده است .همچنین شعر «اسماعیل» از ديوان الحصار که کشور مصیبتديدۀ
فلسطین را با الهام از واقعة تلخ حملة اسرائیل به بیروت در سال ( 1982اسوار:1391 ،
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 )116بهتصوير میکشد و شعر «الوقت» از ديوان الحصار نیز از محاصرۀ بیروت توسط
اسرائیل در سال  1982الهام گرفته شده است و رنج فلسطینیان و لبنانیان را تحت فشار
اين محاصره تصوير میکند (عرب .)97 :1383 ،بههنگام تحقیق در زمینة آثار شعری
أدونیس بسیاری از پژوهشگران ،عاطفه در اشعار أدونیس را کمرنگ میدانند .برای
میگويد که أدونیس در اشعارش از لغات فراواقعی بهره

نمونه،

میگیرد ،بنابراين ،واژگان شعریاش انتزاعیاند که اين منجر به تهی ماندنِ اشعارش از
صمیمیت میشود ( .)736 :2001جودت معتقد است اشعار أدونیس بیشتر بهسوی عقل
گرايش دارد و مخاطب را در فضای تأمل قرار میدهد تا اينکه احساس وی را برانگیزد»
( .)183-182 :1997با وجود اين نظريات ،حال اين سؤاالت مطرح است:
 .1اشعار فلسطینی أدونیس تا چه میزان از عنصر عاطفه بهرهمند است؟
 .2تصاوير شعری در اشعار فلسطینی أدونیس تا چه میزان در انتقال عواطف نقش
داشته است؟
پاسخ به اين سؤال از آنجا اهمیت میيابد که عدهای از ناقدان ،عاطفه در شعر أدونیس را
با وجود تصاوير زياد کمرنگ ارزيابی کردهاند و دلیل مطرح شدن اين مسئله تاحدودی
به ماهیت اشعار فلسطینی برمیگردد ،زيرا غم و اندوه و تجربههای احساسی منجر به
سرودن اين اشعار میشود .بر اين اساس ،فرضیههای پژوهش عبارت است از:
 .1نقطة عزيمت ذهن و احساسِ أدونیس ،انسان است و اشعار ملی از جمله اشعار
فلسطینی از رنجها و نیازهای بشری ناشی میشود ،بنابراين بُعد عاطفی به مدد
رويکرد به عواطف عمیق انسانی صورت گرفته و سراسر اشعار فلسطینی أدونیس
از عواطف پايدار ،اصیل و ژرفی برخوردار است.
 .2اشعار أدونیس مشحون از تصاويری است که رسالت آنها انتقال عواطف و افکاری
وحدتيافته است و تصاوير بیشترين نقش را در اين زمینه ايفا میکند .أدونیس
اصل انديشه و تجربة احساسی خويش را از طريق تصوير مرکزی تزريق میکند و
با بهخدمت گرفتن تصاوير ديگر برجسته میسازد.
 .۲پیشینه
در کتاب

معتقد است اشعار

أدونیس از احساسات غريبی برخوردار است و پی بردن به اين عواطف امری است مهم و
نیازمند آگاه شدن از دنیای شاعر ( .)199 :1980إحسان عباس در کتاب
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از پنج منظرِ زمان ،شهر ،سنت ،عشق و جامعه ،شعر معاصر عرب از جمله
اشعار أدونیس را بررسی میکند و عاطفة عشق در شعر أدونیس را نشان میدهد (:1384
 .)290 -289خالد زغريت در پژوهشی تحتعنوان
زيبايیهای ابیات شعری أدونیس را بررسی میکند و آن را ناشی از عشق و احساس
شاعر میداند ( .)331 -319 :2008جان نعّوم طنّوس در کتاب
أدونیس را از جمله شاعرانی میداند که رويای عشق را بهگونهای متفاوت
بهتصوير میکشد ،زيرا وی عشق را با مرگ و درد درهم میآمیزد و عشقی دردناک از
درون وی برمیخیزد .در ادامة اين نوشتارها ،پژوهش حاضر بر آن است تا عاطفه در
اشعار فلسطینی أدونیس و ارتباط آن با هنر تصويرپردازی را تحلیل کند.
 .3روش و دامنة تحقیق
در اين پژوهش انواع عواطف براساس بازتاب آنها در برخی اشعار فلسطینی أدونیس از
جمله «الرأس والنهر» از ديوان المسرح والمرايا و «اسماعیل» و «الوقت» از ديوان
الحصار بررسی و چگونگی آنها بحث شده ،همچنین همسويی آن با عناصر تصويرساز
که بخش جدايیناپذير شعر است و ساختار و نقش تصاوير در انتقال عاطفه و میزان
رابطة اين دو عنصر با همديگر تحلیل شده است.
 .4عاطفه
عاطفه از مهمترين عناصر معنوی شعر است .شعر بیعاطفه شعری است مرده ،زيرا
عاطفه است که به شعر حیات میبخشد ،بنابراين ،زبان شعر زبان عاطفه است و زمینة
درونی آن احساسی است که ناشی از تجربة ذاتی انسان است (شفیعیکدکنی89 :1387 ،؛
غنیمیهالل .)357-356 :1997 ،عواطف شعری بايد ويژگیهايی را دارا باشد از جمله :صحت
عاطفه ،قدرتمند بودن احساس ،استمرار و ثبوت عاطفه ،وحدت عاطفه ،تنوع و
گستردگی عاطفه (أمین)51-46 :1967 ،؛ اما رويکردهای عاطفی در دو حوزۀ دريافت
عاطفه و انتقال آن جای میگیرند.
در بخش دريافت عاطفه ،عواملی مثل نوع عاطفی ،سطح عاطفی ،تجربیات و عوامل
بهوجودآورندۀ عاطفه و مثبت يا منفی بودن عاطفه جای میگیرند:
نوع عاطفی :به فردی و جمعی تقسیم میشود .جريان عاطفی فردی شعر بر محور
چیزهايی که با «من» شخصی شاعر پیوند دارد ،شکل میگیرد ،اما در عواطف جمعی
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مجموعهای از همسرنوشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی در نظر دارد و اگر
«من» میگويد ،شخص خودشان منظورشان نیست (شفیعیکدکنی.)88 :1387 ،
سطح عاطفی :در واکاوی عواطف ،عمیق بودن و سطحی بودن رابطة عاطفی شاعر با
پديدهها اهمیت دارد (زرقانی .)29 :1387 ،يکی از مالکهای ارزيابی عواطف و عمق انسانی
موضوع پايدار بودن تجلیات عواطف و میزان ارزشمندی آن است (شفیعیکدکنی:1387 ،
.)155

عوامل بهوجودآورندۀ عواطف :زمانیکه شاعری حسی را از خود بروز میدهد ،آن
احساس ناشی از تجربة خاصی بوده است« .شاعر معاصر در قضايای دوران خويش
زندگی میکند و صاحب آنهاست» (اسماعیل.)13 :1966 ،
مثبت یا منفی بودن :حاالت عواطف به منفی چون غم و ترس ،و مثبت چون لذت و
امید تقسیم میشود.
در بخش انتقال عاطفه تناسب عاطفه با عناصر ديگر شعری و نوع پرداخت عاطفه
جای میگیرد.
تناسب عاطفه با دیگر عناصر شعری :تناسبداشتن عاطفه با ساير عناصر به
تأثیرگذار بودن آن کمک میکند؛ زيرا شعری ماندگار است که تمام عناصر با يکديگر
متناسب باشد.
نوع پرداخت عاطفه :به عريان و تصويری تقسیم میشود .زمانیکه شاعر احساس خود
را بدون استفاده از تصوير بروز دهد عاطفهای است عريان و زمانیکه از عنصری
تصويرساز بهره گیرد ،عاطفهای تصويری را انتقال میدهد (زرقانی37-25 :1387 ،؛
شفیعیکدکنی.)157-154 :1387 ،

 .5تصویر
تصوير هنری از رهگذر تصرفات خیال در زبان عادی بهوجود میآيد و شامل همة
صناعات بالغی میشود (فتوحی )45-41 :1386 ،که بیانگر تجربة حسی و حقايق درونی
شاعر است .شعر از تخیل و تجربة احساسی سرچشمه میگیرد و ارتباط خود را بهطور
نامرئی با حقايق درونی بیشتر خواهد کرد (أدونیس .)178 :1388 ،تصاوير در شعر جديد
اتفاقی است که بر زبان شاعر میرويد و از ترکیب امور متغاير حاصل میشود .اين نوع
تصاوير برهانی نیست ،بلکه از حواس درمیگذرد و برخالف تصوير اثباتی در اشعار
کالسیک تن به يک معنی واحد نمیدهد (فتوحی .)62-60 :1386 ،در شعر جديد تصاوير
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در ارتباط با يکديگر و هماهنگ با ديگر عناصر عمل میکند که در نهايت ساختاری
نظاممند را تشکیل میدهد که سازندۀ تصوير کلی شعر است (پورنامداريان.)305 :1381 ،
شعر نو دارای هستة مرکزی تصوير است که همة اجزا را در برخورد با خود میپروراند و
«کشف زنجیرۀ نگرش و عواطف در ورای تصويرهای جزئی ما را به کشف کالن تصوير
شاعر رهنمون میشود» (فتوحی .)80 :1386 ،اما کارکرد اصلی تصاوير بعد روانی است
يعنی القای نظاممند عواطف و وحدت آن با انديشة شاعر که ساختار نظاممند تصاوير
چنین ويژگیای را موجب میشود .تصويرپردازی از آنجايی که از سطح ادراک حسی
فراتر میرود «تصويرپردازی اعماق» نامیده میشود و صناعاتی چون نماد و حسامیزی و
اسطوره شگردهای تصويرپردازی ادراکات عمیقاند که در اين تصاوير يک سوی تصوير
محسوس و سوی ديگر با تجربههای ژرف ادراک عمیق آدمی پیوند دارد (همان.)67-66 :
در ادامه ،انواع عواطفِ امید ،يأس ،عشق و غم در اشعار فلسطینی أدونیس بررسی و
همسويی آن با تصوير تحلیل میشود .در بررسی عواطف ،عوامل پديدآورندۀ عواطف،
انواع آن ،سطح عاطفه ،مثبت و منفی بودن ،تناسب عاطفه با ديگر عناصر شعری ،و
عريان يا تصويری بودن آن بررسی و عناصر تصويرسازی چون تشبیه ،مجاز ،استعاره،
کنايه ،متناقضنما ،رمز ،اسطوره و حسآمیزی استخراج شده و ساختار و هستة مرکزی
تصاوير و نقش مهم آن که انتقال عواطف و برانگیختن آن در مخاطب است بررسی
میشود:
 .6تحلیل نقش تصویرسازی در انتقال عاطفه در سرودههای فلسطینیِ «الرأس
والنهر»« ،اسماعیل» و «الوقت» از أدونیس
 .6-1امید
امید عامل ذاتی شالودۀ زندگی و عامل پويايی روان انسان است که با ايمان ارتباط دارد.
ايمان چون امید پیشگويی آينده نیست ،بلکه ديدن زمانهای حال در حالت زايش
است .ايمان بر پاية تجربههای زندگی استوار است که بدون امید قابل دوام نیست و
پايگاه امید نیز چیزی جز ايمان نیست (فروم .)28 :1368 ،أدونیس در عین ناامیدی به
تغییر در جهان عرب امید و ايمان دارد و همین امید به آينده روح زندگی را در اشعارش
جريان میبخشد .أدونیس ،پس از فاجعة جنگ ژوئن « ،1967الرأس والنهر» را با الهام
از واقعة کربال و شخصیت امام حسین (ع) سروده که نماد شکست امت عربی در تاريخ
معاصر ،همچنین ،نشاندهندۀ عقايد شاعر در رويای آمدن دوبارۀ بهار است .در واقعة
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کربال امام حسین (ع) و ياران آن حضرت بهظاهر شکست خوردند ،ولی شهادت ايشان و
يارانش رستاخیز دوبارۀ ارزشهای نیک ،زنده شدن ايمان و تجديد حیات بود.
«الرأس والنهر» در قالب گفتوگويی است که بر روی پلی قديمی صورت میگیرد.
گروهی از زن و مرد ،پیر و جوان و کودک در حالیکه دارای وضعیتی آشفتهاند کنار
رودخانه به گفتوگو می پردازند .رودخانه همان رود اردن است که فلسطینیان پس از
جنگ  1967از آن گذشته و به ساحل شرقی پناه بردند .در اين گفتوگو از جنگ سخن
گفته میشود که تنها واقعیت ملموس در زمان جنگ ،مرگ و نابودی است؛ زمینی
خشک که هیچ رويندهای برای آن نمیماند و ملخها بر آن هجوم بردهاند و جنگ به
بالشی برای مرگ تشبیه شده ،بهگونهای که هیچ امیدی در زمان جنگ وجود ندارد:
(أدونیس .)94 :1988 ،در جنگ ،مرگ بر تمام مظاهر زندگی
سايه میافکند و سرزمینها را بهسوی خرابی میبرد ،ولی غلبة مرگ مدت طوالنی دوام
نخواهد داشت؛ زيرا بشر در ضمیر ناخودآگاهش رويای زايش دوباره را میبیند و بدان
ايمان دارد و ايمان به چیزی معادل تحقق آن در واقعیت است که شاعر در اين سروده
امید به برپايی رستاخیز را با آمدن سیل ،که سر امام حسین را به همراه دارد ،نشان
میدهد (سلیمان:)199-163 :1376 ،

(أدونیس،
)97-95 :1988

در قطعة باال« ،چوپان نمادی است که تولد مسیح (ع) را يادآور میشود .چوپانان
نخستین کسانی بودند که از تولد مسیح آگاه شدند .چوپانِ اين سروده از وجود سری که
همراه با آب خواهد آمد مطلع شده که اين همان سر بريدۀ امام حسین (ع) است»
(سلیمان )201-200 :1376 ،و نماد باروری دگربارۀ زمین ،مشابه خدای حاصلخیزی و
مسیح است .اسطورۀ امام حسین کانونیترين تصوير اين سروده است و خود قصیدهای
کامل است و نمايندۀ بنماية ذهنی و روانی شاعر است که همان جاودانگی و رسیدن به
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آزادی است و تمام رمزها و تصاوير در پیوند با تصوير کانونی و دستگاه فکری شاعر است.
بنابراين:
«چوپان از وجود سری در رودخانه خبر میدهد که با مرگ خويش به تمام دنیا حیات
خواهد بخشید .درحالیکه گروهی از مردم با لحنی تمسخرآمیز از اين قضیه ياد
میکنند و سر بريده را سری حیلهگر میدانند و در پی آنند که آرامش را برای همیشه
از ملّت عرب سلب و سرزمینشان را غضب کنند .لکن ،در ادامه ديری نمیگذرد که
رؤيای چوپان به حقیقت میپیوندد و او با ديدن سری که همراه جريان آرام آب میآيد
فريادزنان مردمی را که در ساحل گرد آمدهاند از سر راه دور میکند» (همان).

اسطورۀ امام حسین تفکر مرگ و رستاخیز را در اين قصیده پررنگ میسازد؛
أدونیس و مردم پُر امیدند از اينکه در آيندهای نه چندان دور سرزمینشان را پس
میگیرند:
(أدونیس .)108 :1988 ،اينگونه امام حسین با شهادت خود به
الههای تبديل میشود که در خاک جای میگیرد و نسل به نسل زندگی دوباره پیدا
میکند و به همگان زندگی میبخشد .همچنین« ،سورۀ کهف از سر مبارک حسین
شنیده میشود و بر حیاتی جاويد تأکید میکند» (عوض .)121 :1978 ،چوپان در رويا
میشنود که سر امام حسین سخن میگويد:
(أدونیس .)108 :1988 ،دنیای شعر معاصر از
آنجايیکه دنیای شگفتی و رويا است ،مفهوم زمان در آن دور از مفهوم آن در عالم
صوفیانه نیست که زمان هم گذشته را در خود دارد و هم آينده را (الحکیم.)1226 :1981 ،
زمان در شعر أدونیس بدون مرزبندی است ،همزمان ترکیب گذشته و حال و آينده است
و لحظاتی که وی در آن سپری میکند هم شامل گذشته است و هم آينده .زمان همان
لحظاتی است که در آن سیر میکند .وی مرز و فاصلة زمانی بین شهادت امام حسین و
آمدن مسیح و رستاخیز و آمدن بهار در جهان عرب قائل نیست .در اينجا با زمان
اسطورهای روبهرو هستیم که «در آن گذشته و حال و آينده از يکديگر متمايز نمیماند؛
زيرا آگاهی اسطورهای فرق میان مراحل زمان را از میان ببرد» (کاسیرر،)188 :1387 ،
بنابراين زمان بیحدود است و ارتباط میان زمان و اسطوره نفی میشود .شاعر امام
حسین را اسطورهای جاويد ،بیحد و مرز و متعلق به همة زمانها معرفی میکند،
بدينمعنا که امام حسین در همة دورانها زنده است و آمدن بهار را به ارمغان دارد.
عناصر تصويرساز عبارت است از:
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 :همان سر بريده شده و مبارک امام حسین است .امام حسین شخصیت تاريخی و
اسطورهای بزرگ است که با ريخته شدن خون مبارک آن حضرت پیروزی همیشگی
حاصل آمد (ر.ک :عشریزايد .)122-121 :1997 ،اسطورۀ امام حسین را که بر مرگ و
رستاخیز داللت دارد میتوان اسطورۀ يگانه در اين شعر نامید.
از مهمترين نمادها «آب» است که با وجوه مختلف در شعر ظاهر میشود .مرحلة
رستاخیز با آمدن سیل و جاری شدن آب که سر امام حسین را با خود به همراه دارد
بهوقوع خواهد پیوست« .آب سرچشمه زندگی است» (ستاری )123 1377 ،و رسیدن به
دنیايی متعالی و پاک از امیال انسان است.
اين واژه از آنجا که با آب در ارتباط است بر رستاخیز داللت میکند.
چوپان نمادی است که تولد مسیح (ع) را يادآور میشود و نشانة برپايی رستاخیز
است .أدونیس با بهرهگیری آن ،امید و ناامیدی و رنجهای انسان معاصر را بیان میکند.
اين اسطوره فضايی سرشار از امید به آينده را انتقال میدهد .مريم عذراء ،مادر عیسی،
نماد انسانی رنجديده است که به رهايی از اين دردها میرسد؛ زيرا عیسی نجاتبخش
مردم است (عرفات الضاوی)57-56 :1384 ،
بر پاکسازی بدیها و نابود کردن ناامیدی داللت دارد.
اسطورۀ مرگ و رستاخیز در شعر أدونیس است .أورفئوس ،از بزرگترين
نوازندگان آسمانی ،با اوريديس نرد عشق باخت .آن ها با هم ازدواج کردند که در
مرغزاری يک افعی عروس را گزيد و او را کشت .أورفئوس دردمند شد و تصمیم گرفت
به دنیای زيرين برود تا اوريديس را دوباره به زمین بازگرداند ،اما نتوانست .از آن پس
غیر از چنگش هیچ آرامش خاطری نداشت .سرانجام وی بهدست مائنادها کشته شد
(همیلتون .)142-138 :1383 ،اين اسطوره ،برخالف داستان اصلی آن ،در شعر أدونیس
پیروز میشود و سه مرحلة کاوش ،جستوجو و ايثارگری را طی میکند .أورفئوس
میآيد تا به مبارزه بپردازد و با خود نیز خبر برپايی رستاخیز را به ارمغان میآورد،
هرچند گاه گاهی بخش تاريک ناخودآگاه شاعر به سمت ناامیدی کشانده میشود ،اما
نهايتاً سرکوب میشود.
آتش بر جاودانگی داللت دارد ،زيرا پاکی از طريق سوختن حاصل میآيد و
میتوان از ظلمت تاريخ رهايی يافت« .مشخصات آتش مثل تغییر مداوم به ما احساس
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قدرت میدهد ،گويی انرژی آتش پايانناپذير و رقص آن جاودانی است و تجربة درونی ما
همانند درک حسی آتش است( »...فروم.)21- 20 :1366 ،
«شب تصوير ناخودآگاه است و در رؤيای شب ناخودآگاه آزاد میشود .شب دارای
دو جنبه است ،جنبة تاريک و ناشناخته ،جايی که فساد صورت میگیرد و جنبة تولد
روز ،جايی که نور زندگی از آن بیرون میجوشد» (شوالیه .)30 :1384 ،در اين شعر ،جنبة
تاريک و ناشناختة آن دريافت میشود؛ زيرا مردم امیدوار به آمدن رستاخیزند قبل از
اينکه شب فرا برسد ،بهگونهای که در اين شعر ،آمدن شب بدون اينکه رستاخیزی
صورت گیرد غوطهور شدن در جهل و شکست است .شاعر از زمان «شب» بهعنوان
نمادی ناخودآگاه و زمان وقوع فساد بهره گرفته است تا حادثهها را نمادين سازد.
«الرأس والنهر» دارای فضايی نمادين و اسطورهای است .أدونیس برای نابودی شر در
جامعة عرب به درون خويش پناه میبرد و اسطورۀ حیاتبخش امام حسین را به ياری
میطلبد .اسطورۀ امام حسین محوریترين تصوير است و تصاوير ديگر چون أورفیوس و
حضرت مسیح و رمزهای آب و آتش در خدمت آنند و نگرش و عاطفه شاعر را شکل
میدهند و خواننده را به تصويری يگانه میرساند و آن زندگی دوبارۀ پس از مرگ است
که هدف آن برانگیختن ملت عرب برای انقالب و کاشتن امید در دل ملت عرب برای
زندگیای دوباره است.
 .6-۲ناامیدی ناشی از بحران هویت
ناامیدی احساسی مخرّب در درون انسان است .شخص مأيوس بدبین است ،آيندهای
روشن برای بشر نمیبیند ،جهان را سراسر درد میداند و به فلسفة پوچی رسیده است
(رحیمی .)30-29 :1350 ،أدونیس شاعری است که دچار بحرانهای روحی و روانی است و
خود را بیهويّت نشان میدهد .هويت چیزی است که «بهوسیلة آن هر آدمی خويش را
از ديگری باز میشناسد و کیستی و چیستی خود را در پرتو آن تعريف میکند»
(عباسزاده )28 :1384 ،و در پی آن بحران هويّت همان وضعیت مرزی بین سردرگمی و
کسب هويّت است و اين وضعیت يکی از جلوههای رنج زندگی انسان است (امیديان،
 .)28 :1388أدونیس دائم در نوشتههايش از خود و ديگران میپرسد که مکان وی
کجاست و او کیست و در پیِ پرسش از جبر فلسفی است .در سرودۀ «اسماعیل» از خود
میپرسد:
که خود را خطاب میکند بهجای ضمیر

(أدونیس .)215 :1996 ،شاعر زمانی
از

استفاده میکند؛ زيرا با خود
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بیگانه است و شناختی از هويت خويش ندارد ،در نتیجه به پاسخی دست نمیيابد.
احساس پوچی و بیهويتی شاعر در اين سروده از ظلم حاکم بر سرزمینهای عربی و
تضعیف ارادۀ آن ملت و تنزل جايگاه ملل عرب ناشی میشود.
أدونیس در سرودۀ «اسماعیل» که از داستان دينی-تاريخی معروفی نشان دارد،
دادههای نمادين يا اساطیری را با رشتهای از حوادث امروزين پیوند میزند و با الهام از
واقعة تلخ حملة اسرائیل به بیروت در سال  1982کشور مصیبتديدۀ فلسطین را
بهتصوير میکشد .حضرت اسماعیل (ع) نمادی تاريخی است که دال بر فلسطین و اصالت
آن سرزمین است .أدونیس اسماعیل را به زخمی تشبیه میکند که ملتهای عرب از آن
رنج میبرند و أدونیس بهعنوان نمايندهای از آنان خود را همراه او در مصیبتهايش
(أدونیس .)220 :1996 ،وی در اين سروده

میداند:

درد سرزمین فلسطین را با مصیبت لبنان در جنگ  1982پیوند میزند:
(أدونیس .)234 :1996 ،أدونیس بیهودهوار در پی وطن و هويت خويش است:
(أدونیس.)214 :1996 ،
اين قطعه دال بر ناامیدی شاعر است که از ترس و نگرانی وی در برابر شرايط
بحرانزای ملت عرب ناشی میشود .دشمن تمام دارايیشان يعنی وطنشان را از آنان
گرفته است .ناامیدی شاعر تا بهحدّی است که به باقی ماندن قلبش نیز امیدی ندارد؛
قلبی که میتواند وطن را در آن برای خويش زنده نگه دارد و در عین حال تمام هستی
انسان به آن بستگی دارد .شاعر اين احساس را از آنِ تمام ملّتش میداند که در
وجودشان رخنه کرده است .وی از واژگانی استفاده میکند که حالت شکست و حس
بیسرانجامی را تداعی میکند؛ چون

،

و

 .نشانههای عشق شديد

شاعر و هم وطنانش به سرزمینشان مشهود است؛ زيرا شاعر از قلب سخن میگويد و آن
را مکانی برای ديدار و نگه داشتن وطنش میداند ،بنابراين شاعر با لحنی افسوسبار
عشقِ به سرزمینش را نشان میدهد.
شاعر

را کنايه از سرزمینش ،فلسطین ،به قرينة معنوی میداند .در جملة
 ،استعارۀ

بهکار گرفته شده و خانه به انسانی

تشبیه شده که جانش را از دست داده است  .شاعر به وطن حیات بخشیده است .در
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 ،از متناقضنمای

عبارت

معنوی استفاده شده است .وی از بقای قلب صحبت میکند و در ادامة آن بقای قلب را
نقض میکند و اين تناقض از ناامیدی فردی ناشی میشود که نبود امنیت و سعادت را
تجربه میکند.

(أدونیس)12-11 :1996 ،

شعر «الوقت» از محاصرۀ بیروت توسط اسرائیل در سال  1982الهام گرفته و رنج
فلسطینیان و لبنانیان را تحت فشار اين محاصره بهتصوير میکشد .شاعر منحصراً از
بیروت و وضعیت اسفبار آن سخن میگويد و با اشارات تاريخی ديگر از اين حادثه تجاوز
میکند و ابعاد وسیعتری از زمان را سیر میکند و نشان میدهد که تاريخ در زمان حال
نیز وجود دارد .أدونیس دائم دنبال چیستی و چگونگی احوالی است که روح و روان وی
را تسخیر خود ساخته است .بیروت را در حال خونريزی نشان میدهد و زمستانی را به
تصوير میکشد که بیروت را فراگرفته و مرگ است که آن را ترسیم میکند و حیات و
زمانی ندارد .نشخوار شدن آرمانها توسط زمانِ سرگردان و تعیین سرنوشت انسان
بهدست قضا و قدر و تقديرگرايی و جبرگرايی از نشانههای نومیدی شاعر بهشمار میرود.
زمان در اينجا آرزوهای بر باد رفتة شاعر و ملتش را بازتاب میدهد و عالوهبر حسّ
ناامیدی که مرکز ثقل عواطف بشری بهشمار میآيد ،عواطف ديگری را نیز دربردارد؛
عواطفی چون درد و حزن  ،حیرت و تعجب و هراسی که در وجود مردم است و واژگانی
چون

،

،

شاعر در انتقال اين احساسات است.
عناصر تصويرساز عبارت است از:

،

و

ياریرسانندۀ
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شاعر در عبارت

 ،وقت را به خوشة گندم تشبیه کرده است.

گندم تداعیکنندۀ زندگی دوباره و استمرار حیات است ،زيرا خود نتیجة بذرهای ديگر
است و از طرفی بذرهای ديگری را در خود نهفته دارد که تداومبخشیدن به زندگی را
نويد میبخشد« .از مختصات خوشه بذل و بخشش است ،زيرا خوشهها پخش و افشانده
میشوند» (شوالیه .)132 :1378 ،شاعر با اين تشبیه ارتباط حیات کنونی را با زمانهای
ديگر نشان میدهد و خوشة وقت را در آغوش خود میگیرد و بر آن عشق میورزد و
همچون خوشهای که بذرهای ديگر را در آغوش دارد وی نیز دورانهای سخت تاريخ
عرب را در خود دارد که هماکنون نیز اين ظلم ادامه میدارد ،اما از درون همین زمان
که سرشار از ناکامیهاست بذرهايی تازه میرويد و حیاتی تازه رخ خواهد دارد؛ تنها از
طريق سوختن تجديد حیات صورت میگیرد .أدونیس حد و مرزی برای زمان قائل
نیست و همة زمانها را با هم دارد .از ويژگیهای شعر أدونیس اين است که عین اينکه
مأيوس است ،همیشه با آن در مبارزه است و امید را چون خوشة گندم در زمان خود
دارد.
 ،سر به تودهای از آتش تشبیه شده که نشاندهندۀ خشم

در عبارت

شاعر است و چندين بار تکرار شده است ،زيرا دائم دغدغة برپايی انقالب را در سر
میپروراند و ملت عرب را به انقالب دعوت میکند.
واژۀ

بهدلیل تغییر دايمی خود نماد زندگی است و با عروجش بهسوی آسمان

مظهر قائمیت است( ...شوالیه )187 :1378 ،و در عبارت
 ،بر عزت ملت عرب داللت دارد ،اما أدونیس برای اينکه وضعیت
مصیبتبار بیروت را تصوير کند آن را درخت مرگ میخواند .أدونیس زادگاه خويش
قصابین را که عشق وی به ملت عرب در آنجا شکل گرفته به بیروت که دچار مصیبتی
اندوهبار شده و اکنون زمان مرگ آن است پیوند میزند و خود را نیز مرده میپندارد.
شاعر در عبارت

 ،از استعارۀ مکنیه اصلیه استفاده

کرده و بیروت را به انسانی تشبیه کرده که وارد نقشة مرگ شده و به آن روح بخشیده
است.
در عبارت

 ،قبرهای سرزمین بیروت بهدلیل انبوه کشتهها به باغها

مانند شده است که تشبیه مرسل ،مجمل و جمع نامیده میشود.
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 ،کنايه از کشتار زياد و قتل عام است و نوع آن ايماء و

عبارت
اشاره است.
در ترکیب

از متناقض معنوی استفاده شده است .شاعر زادۀ قصابین است
و ديگر سرزمینهای عربی چون بیروت نیز وطن شاعرند و همانطوریکه در بیروت
جنگ و خونريزی وجود دارد در قصابین نیز بهسان بیروت خون مردمان ريخته میشود
که اين کنايه از فرو رفتن يکسان کشورهای عربی در مصیبت وارده بر لبنانیان است و
شاعر که دور از بیروت بهسر میرود قلب سرشار از احساس اوست که به بیروت نزديک
میشود .در ظاهر تناقض وجود دارد چون غیرممکن است چیزی در عین دور بودن
نزديک باشد  .شاعر از وطن خويش دور است اما با وجود دوری همیشه در قلب او وجود
دارد و اين حالت درونی شاعر بر ناامیدی داللت دارد.
از مجاز لغوی بهره برده

در عبارت

بهجای مردم آن روستا کاربرد مجازی شمرده میشود و عالقة آن

است .لفظ
محلیه است.

 ،مرگ به انسان تشبیه شده؛ زيرا يکی از لوازم

در عبارت

آن «ترسیم کردن» ذکر شده است ،بنابراين استعارۀ مکنیه اصلیه نامیده میشود .ترسیم
سرنوشت ملت عرب به دست زمستان که فصل مرگ و نابودی و خواب است سپرده شده
است.
اين تصاوير در ارتباط با هم فضای آشفتگی روحی-روانی شاعر را ترسیم میکند .در
کل قصیده تناقضهای زيادی همچون
،

،

،

،

وجود دارد که شاعر را بین دنیای

ذهنی روياگونة جاودانه و دنیای عینی ويرانشده ،بین حسی سرکش و بین حالتی ثابت
و مأيوسانه و زمان سرگردان و نیستی آرزوها نشان میدهد ،بدين معنی که با وجود
ناامیدی شاعر و مرگ روح او دگرگونی در گوشة ذهن شاعر جريان دارد.
 .6-3عشق
أدونیس وطنپرست و انساندوست است و آنچه باعث سرودن شعری ملّی و فلسطینی
میشود ،عشق زياد نسبت به سرزمین است .عشق در اشعار فلسطینی أدونیس مقامی
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واال دارد و در پیکرۀ شعر وی همچون تاروپود قصیده نقش اساسی دارد؛ زيرا رسالت
شاعر تغییر و جاودانگی است و عشق تنها اقلیمی است که مرگ را راهی در آن نیست.
بنابراين ،ديدگاه شاعر همواره آمیخته با عشق است:
(أدونیس.)237 :1996 ،
خطاب میکند .همچنین او را دريای نورانی

شاعر فلسطین را با عنوان

میخواند؛ زيرا وطن زندگیبخش است و «دريا نماد پويايی زندگی است» (شوالیه:1378 ،

 .)216شاعر با ترکیبهای

و

عالقة شديد خويش را نشان

میدهد و میگويد همان اندازه که تو مصیبتديده هستی و دائم خونین ،من نیز اندوهبار
و خونین از ايّام آشفتة تو هستم و پیوند ناگسستنی خويش را با سرزمینش ترسیم
میکند .شاعر به تصوير وطنش خیره شده و نمیتواند حتی برای لحظهای چشم از آن
بردارد .انسان زمانی میتواند مدتها به تصويری خیره شود که احساسی عمیق به آن
داشته باشد.
شاعر در عبارت

 ،پیر عشقش را خطاب میکند و از استعارۀ مکنیه

بهره برده است ،زيرا انسان است که خطاب میشود .در عبارت

نیز از

استعارۀ مکنیه استفاده شده و دريای نورانی که همان فلسطین است به انسان مانند
شده است .شاعر در عبارت

 ،وطنش را خطاب میکند

و از وطن میخواهد او را در آغوش خود جای دهد .شاعر وطن را به انسانی تشبیه کرده
است که میتواند آغوشش را برای وی بگشايد.

(خون) در عبارت

رمز تحول و راز جاودانگی همیشگی است؛ خونی که از ابتدای خلق
جهان در اثر درگیری خدای مسبب حرکت و آفريننده و خدای سکون و ظلمت ريخته
شده است (أبوعلی .)211 :2006 ،پديد آمدن عالم جديد جز با ريختن خون و پیروزی
خدايان و نابودی شر ممکن نخواهد بود و پايههای جهان جز بر اجساد قربانیان برقرار
نخواهد شد (السواح .)28 :1996 ،از اين جهت است که شاعر خود و وطنش را خونین
میداند؛ زيرا به تغییر در وطن خويش اعتقاد دارد .شاعر به فلسطین روح بخشیده است
و با او وارد گفتگو میشود و از او میخواهد وی را در آغوش خود جای دهد ،اما شاعر
از آن دور افتاده و در غربت است و به تصوير وی خیره شده که در خون غوطهور است،
اما چون خود را بخشی از سرزمینش میداند ،خود را نیز غوطهور در خون میداند .تمام
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اين تصاوير در تالشند غرق سرزمین عرب در خون را نشان دهد که منشأ آن عشق به
وطن است که برای آزادی آن بايد جان بخشید:
(أدونیس.)116 -115 :1988 ،
عاطفة اين قطعه جمعی و عمیق است؛ زيرا گروهی با صدايی قاطعانه در مورد
عشقشان به وطن سخت ابراز احساس میکنند .منظور شاعر از «وطن» سرزمینی است
بزرگ و پهناور و مقصود وی کل جهان عرب است .قلب أدونیس برای همة ملت عرب
میتپد و روح بزرگ وی در همة کشورهای عربی پرواز میکند .بنابراين ،شعر فلسطینی
أدونیس میدانی است برای حضور سرزمینهای عربی.
 ،وطن به

در عبارت

صدايی تشبیه شده که در ريههای انسان ساکن است ،بنابراين ،تشبیه مفرد به مرکب
است .در عبارت

 ،واژۀ توفان بر پاکسازی دنیا از

آلودگیها داللت میکند و پاکسازی تنها با توفان میسر میشود (عرب.)84 :1383 ،

بنابراين در اينجا ،رمز عطای زندگیِ دوباره و خوبیهاست.

بر امید و

برانگیختگی داللت میکند؛ بدين جهت از آن نوری ساطع میشود که باعث روشنايی
میشود (درويش .)100-99 :1997 ،در اينجا نیز تمام تصاوير اعتقاد به منجی برای برپايی
رستاخیز را القا میکند.
 .6-4غم و اندوه
غم منفیترين احساس است که اصوالً از تجربیات جدايی يا شکست ناشی میشود و فرد
را با انگیزه میکند تا هر کار الزم را برای کاهش دادن شرايط غمانگیز انجام دهد( .ريو،
 .)333 :1386أدونیس اندوهناک است و اندوه وی ناشی از شکست و پارهپاره شدن
سرزمینش و وضعیت اسفبار ملت عرب است:
(أدونیس.)218 1996 ،
شاعر رنجی را بهتصوير می کشد که بر سرزمینش حاکم است ،سرزمین مملو از
کشتارها و ويرانی ها .قصد شاعر از سرفة فلزی برپايی جنگ و بمباران شدن مردم است؛
زيرا خیابانهای فلسطین را مملو از کودکان کشتهشدهای میبینی که بر زمین افتادهاند،
گويی خیابانها با کودکانِ به قتل رسیده سنگفرش شده است .ظالمان به خانه و
سرزمینی که با کشتن کودکان برای خود میسازند میبالند و آيا اين انسانیت است؟!
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شاعر با کنايه و اشاره به وضعیت موجود و با زيبايیای که در ترکیب واژگانی همچون
،

و

ديده میشود ،حسّ اندوه را

منتقل میسازد و از دردی انسانی سخن میگويد که حکايت از عاطفهای جمعی و منفی
است.
در ترکیب

 ،آراية حسآمیزی استفاده شده و دو حسّ شنوايی و
 ،زمین به

بینايی در هم آمیخته شده است .در عبارت

انسانی تشبیه شده که قدرت گام برداشتن را دارد ،بنابراين ،استعارۀ مکنیة انسانانگارانه
است .زمین بر سرزمینهای عربی داللت میکند .همة سرزمینهای عربی در وضعیت
نابهسامانی بهسر میبرند و در طول تاريخ با مشکالت سیاسی و اجتماعی روبهرو بودهاند.
عبارت

کنايه از به قتل رساندن کودکان و مردم

سرزمین فلسطین است ،سنگفرش شدن خیابان با کودکان نشان از تعداد بیشمار
کشته شدگان دارد .اين کنايه از نوع صفت و ايماء و اشاره است .اين عبارت گوياترين
تصويری است از سرزمینهای عربی که حاکمان ظالم برای رسیدن به اهداف خويش
ارزشهای انسانی را پايمال کردهاند و با کشتار به جاه و مال رسیدهاند .عبارت
کنايه از رسیدن به جاه و جالل با پايمال کردن حق ديگری و از نوع
ايماء و اشاره است و به اسرائیلیها اشاره دارد که چنین به ملت فلسطین ظلم کردهاند.
رسالت اين تصاويرِ اندوهناک بیدارسازی وجدان و هوشیار کردن ملت عرب و تقويت
روحیة مبارزهطلبی آنان است و بهطور کلی اين اشعار تصوير رنج انسان معاصر عربی
بهويژه فلسطینیان است که در وضعیتی نابسامان بهسر میبرند ،اما امیدوار به رهايی از
آن.

 .7نتیجه
پژوهش حاضر برای درک و فهم عواطف و میزان آن در اشعار فلسطینی أدونیس،
رويکردهای عاطفی از جمله دريافت و انتقال عاطفه را بهکار گرفت .در بخش دريافت،
براساس بررسی نوع و سطح و منشأ عاطفه مشخص شد که در اشعار فلسطینی أدونیس،
تقويت بُعد عاطفی به مدد رويکرد به عواطف عمیق انسانی صورت گرفته و نقطة عزيمت
ذهن و نشستنگاه انديشه و احساسِ أدونیس انسان است ،بنابراين غالب عواطف اشعار
وی در حوزۀ عاطفة جمعی و انسانی قرار میگیرد .اشعار فلسطینی أدونیس از عواطف
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پايدار ،اصیل و ژرفی برخوردار است که با انديشة شاعر هماهنگ است و در بیان
احساساتش مبالغه نمیکند .درد و اندوه بیشترين جايگاه را در شعر فلسطینی أدونیس
دارد و آن بهدلیل وضعیت نابهسامان ملّت عرب و غربت است .سپس امید و يأس است
که بیشتر درک میشود .أدونیس در سیاهچالة يأس قرار دارد و دائم از چیستی و
هستی پرسش میکند ،اما در اوج اين ناامیدی ها امیدوار به تجديد حیات است .اين
بدين معنا نیست که ديگر عواطف چون عشق در اشعار أدونیس کمرنگ است ،عاطفة
عشقِ به وطن در جایجای اشعار أدونیس احساس میشود و آمیخته با ديگر عواطف
است و الزمة سرودن شعر ملّی عشق و تعهد به سرزمین خويش است .در بخش انتقال
عواطف ،عريان و تصويریبودن عواطف و تناسب آن با عناصر ديگر بهويژه انديشه بررسی
و مشخص شد نقش اصلی تصاوير اشعار فلسطینی أدونیس ،که بسامد فراوانی دارد،
انتقال عواطف و افکاری وحدتيافته است و بیشترين نقش را در اين زمینه ايفا میکند
و از طرفی بیشتر عواطف نیز از طريق تصوير يا در پیوند با آن منتقل میشود .بنابراين،
شاعر تصوير گستردهای از تجربههای احساسی را در پیوند با همنوع و سرزمین خويش
ارائه میدهد .در اشعار مورد بررسی ،استعاره و سپس رمز و اسطوره نسبت به ديگر
عناصر بسامد بیشتری دارد .البته رمز نسبت به اسطوره بیشتر استفاده شده ،اما
پرقوتترين ابزار تصويرآفرينی در اشعار فلسطینی أدونیس اسطورههای دينی و تاريخی
است .أدونیس با قرار دادن تصوير مرکزی (اسطوره) در شعر ،ديگر عناصر تصويرساز چون
رمز و استعاره را به خدمت تصوير مرکزی میگیرد و اصل انديشة خويش را از طريق
تصوير و هستة مرکزی تزريق میکند و با تصاوير ديگر برجسته میسازد و ساختاری
نظاممند را شکل میدهد تا احساس و فکری وحدتيافته را منتقل کند ،چون اسطورۀ
امام حسین (ع)؛ اسطورهای حیاتبخش ،که تمام تصاوير ديگر در خدمت آنند تا امید به
انقالب را دل مردم زنده نگه دارد .همچنین أدونیس زمانیکه در فضايی کامالً مأيوسانه
و آشفته بین حالتی ثابت و اسفبار و يا تغییر و تحول بهسر میبرد از تناقضهای زيادی
استفاده میکند و ديگر تصاوير همچون استعاره و کنايه و رموز طبیعی همگام با آن
پیشمی روند ،اما همة تصاوير در تالشند که با انتقال عواطف أدونیس ازجمله امید و
ناامیدی که خالی از آشفتگی برای برگشت به امید نیست و عشق و اندوه بر برپايی
انقالب و تحول شرايط ملت عرب و بیدار کردن روحیة مقاومت و مبارزه علیه ظلم تأکید
ورزد.
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