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)س(فصلنامه علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا 

1383، زمستان 52سال چهاردهم، شماره 

گرااي آرماندر سروده» فدوي طوقان«با 

∗∗∗∗سيد محمد رضا ابن الرّسول

چكيده
ة اي نسبتاً طوالني دربارة زيست نام، پس از مقدمه»گرااي آرمانبا فدوي طوقان در سروده«در مقالة 

��صال«هاي معروف وي به نام فدوي طوقان، شاعرة فلسطيني معاصر، و مقام ادبي و آثار او، يكي از قصيده

هاي شاعر، مورد شرح و تحليل ادبي قرار ، با نگاهي به ساير سروده)سالمي به سال نو(» الي العام الجديد

.هاي شعر او هم اشاره شده استگرفته و در طي آن به ويژگي

.گرا، فلسطين، شعر معاصر عربفدوي طوقان، شعر آرمان: اي كليديهواژه

2گرااي آرمان طوقان در سروده1با فدوي

ساحل غربي رود ( فلسطين 3، از مشهورترين زنان شاعر جهان عرب، در نابلْس)2003-1917(فدوي عبدالفتاح آغا طوقان 

پرست و داراي موقعيت اجتماعي و روحيات پرور، وطنته، دانشاي اصيل، سنتي، توانگر، اديب و فرهيخدر خانواده) اردن

عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان* 

ست»پروا«بر آهنگِ » فدوي«. 1

ه از سر لطف، مقالة حاضر را مالحظه كرده و نكاتي ارزشمند به اين از استادان گرامي آقايان دكتر محمد فاضلي و دكتر يوسف بكّار و خانم دكتر نجمة رجايي ك. 2

.اند، صميمانه سپاسگزارمترين شاگرد خود يادآور شدهكم

هاي در سالدر دوران قيمومت انگلستان نيز فلسطين چهار بار . ها بر فلسطين؛ همواره مركز قيام و شورش پادشاهان عثماني بودشهر نابلس در روزگار حكومت عثماني. 3

هاي آن در يهودي كردن فلسطين بود كه هر بار شهر نابلس ـ زادگاه شاعر ـ مركز قيام و قلعه شاهد قيام در مقابل انگلستان و سياست) 1947، 1936، 1929، 1922(

).9؛ ص ...شراره، عبداللطيف؛ ابراهيم طوقان( رفت انقالبيون به شمار مي
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گرادر شعري آرمان» با فدوي طوقان«/ 24

.) م1941-1905( برادر او ابراهيم طوقان 1.انداز خاندان طوقان ناموراني در عرصه علم و ادب و سياست برخاسته. حماسي، زاده شد

تعليمات و مطالعات آزاد خود را پي  فدوي آموزش ابتدايي را در نابلس فراگرفت و سپس خودآموزانه، 2.نيز شاعري نامدار است

ها حتي در بحران پس از او تابعيت اردني داشت و در تمام اين سال. هايي را نيز در زبان و ادب انگليسي گذراندگرفت و دوره

: او خود در اين باره سروده است3.هم ترجيح داد كه در وطن بماند و در همان جا نيز بدرود حيات گفت. م1967جنگ 

ني أموت علي أرضهاكفا

اُدفن فيها

و تحت ثراها أذوب و أفني

و أُبعثُ عشباً علي أرضها

و أُبعث زهره

تعيث بها كف طفل نمته بالدي

كفاني أظلّ بحضن بالدي

تراباً

و عشباً

4!و زهره

، استاد دانشگاه فؤاد اول مصر، نام برد كه صاحب تأليفات بسياري است، از جمله العلوم .)م1971-1910(شاعر، عالّمه قدري حافظ طوقان براي نمونه بايد ازعمو زادة . 1

 و اعظم ��� االسال�لحضاراالثر العلمي ل«عند العرب و المسلمين، العيون في العلم، بين البقاء و الفناء، تراث العرب العلمي في الرياضيات و الفلك، الخالدون العرب، و 

؛ عالوه بر )تانا، بيشيراز، بي(به فارسي ترجمه كرده است »  اسالمفرهنگ اسالمي و بزرگترين دانشمندان«عنوان كه كتاب اخير را محمد حسين استخر به» علمائها

الزركلي، خيرالدين؛ األعالم؛ . ك. نيز ر(نام ده اثر ديگر وي مذكور است ) 221ص (» الخالدون العرب«هاي ياد شده كه به رؤيت نگارنده رسيده، در انتهاي كتاب كتاب

).192، ص 5ج 

هايي كه در موضوع شعر و ادب فلسطين نگاشته شده ـ از جمله هاي مستقل، بيشتر كتابدانند و افزون بر كتابدار شعر فلسطيني معاصر ميابراهيم طوقان را طاليه. 2

.اندـ از او به تفصيل ياد كردهبرخي از منابع مقالة حاضر 

. ببينيد» 786، ص 3؛ ج...معجم البابطين«نشاني آخرين محل سكونت فعلي شاعر را در . 3

م مرا بس كه بر روي اين زمين بميرم و در آن به خاك سپرده شو: ؛ ترجمة قطعه چنين است)به دست خط شاعر» كفاني اظلّ بحضنه«قطعة كوتاه  ( 787، ص 3همان؛ ج. 1

. سان گلي درآيم كه دست كودكي بزرگ شدة سرزمينم آن را پر پر كنداي از همين زمين سربرآرم و بهو در زير همين خاك، تحليل روم و محو شوم و باز چون سبزه

.اي و خواه گليمرا بس كه در آغوش سرزمينم بمانم، خواه خاكي باشم، خواه سبزه
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25) / س(وم انساني دانشگاه الزهرا فصلنامه علمي ـ پژوهشي عل

1زندگي شاعر و منزلت شعري او

فدوي طوقان سرودن شعر . هم او فدوي را با دنياي شعر آشنا كردابراهيم طوقان در واقع پدر روحي و مربي خواهر خود بود و 

 سپس در همان مراحل نخست، 2.را با گرايش رمانتيك و در قالب اوزان سنتي آغاز كرد و مهارت خود را در آن به اثبات رساند

وي . گذاري و اعجاب ناقدان نشاندهاي شعريش ـ كه به زودي معرّفي خواهد شد ـ او را در اوج ارجمجموعه. گراييد» حرّ«به شعر 

 ـ و 3اندهاي عربدر شهرت، همتاي هموطنش سلمي الخضراء الجيوسي ـ كه به تعبير استاد شفيعي كدكني هر دو از بهترين شاعره

فدوي پيش كسوت شاعران پرآوازة فلسطين و مورد احترام خاص آنان است و كساني همچون محمود . نازك المالئكه است

» الجناح« وي همچنين عضو هيأت امناي دانشگاه 4.اند سميح القاسم به او نگاهي مادرانه دارند و شعرهايي تقديم او كردهدرويش و

.هاي عربي و خارجي شركت داشته استها و همايشدر نابلس بوده و در شماري از جشنواره

ايتاليا، (در فرهنگ حوزة دريـاي مـديتــرانه » ايزيتون نقره«جايزة : جوايز ادبي بسياري به فدوي طوقان تقديم شده است

امارات متحده عربي، ( جايزة سلطان عويس 6،.) م1983(در شعر از سوي انجمن نويسندگان اردن » عرار« جايزة ساالنه 5،.) م1978

 زن معاصر  جايزة جشنوارة جهاني نويسندگان8،.) م1990( نشان قدس از سوي سازمان آزاديبخش فلسطين 7.)م1978/1990

1996قاهره، (در شعر » كافافيس«المللي  جايزة بين10،.) م1994مغرب ( جايزة مؤسسة بابطين در ابتكار شعري 9،.)م1992ايتاليا، (

اي موارد، ضرورتي براي ايم همه از منابعي نقل شده كه در كتابنامه، مذكور است و جز در پارهنامة شاعر و آثار او آوردهتچه در طي مقاله حاضر دربارة زيسآن. 2

.ها احساس نگرديدارجاع يكايك مطالب به آن

رهاي شعر وي چاپ نشده ـ گردآوري و ارائه كرده ها در دفتهاي فدوي طوقان را ـ كه هيچ يك از آناي از نخستين سرودهجناب استاد دكتر يوسف بكار مجموعه. 3

).134-65؛ ص ...��
	�� ������. (است

.251محمد رضا شفيعي كدكني، شعر معاصر عرب، ص . 4

)مقدمه (13طوقان، فدوي؛ جشنوارة اندوه؛ ص . 5

 ايطاليا- لحوض البحر األبيض المتوسط باليرمو 
�� الثقا	������� الزيتو�جائز. 6

).از افادات جناب استاد دكتر بكّار(است » مصطفي وهبي التل«لقب شاعر معروف اردن، » عرار« الكُتّاب االردنيين؛ �� للشعر، را�� عرار السنو�ئزجا. 1

.� المتحد�� سلطان العويس، االمارات العر�جايز. 2
.	��������� التحرير �����وسام القدس، . 3
. باليرمو ـ ايتاليا�ابات المعاصر المهرجان العالمي للكُت�جائز. 4

. عبدالعزيز سعود البابطين لالبداع الشعري، فاس ـ المغرب��� مؤ�جائز. 5

Archive of SID

www.SID.ir



گرادر شعري آرمان» با فدوي طوقان«/ 26

نامه و پژوهش دانشگاهي در مقاطع  نيز بيش از ده پايان3).اردن(داري شعر  و جايزةسپر طاليه2)ايتاليا(در شعر » ساليرنو« جايزة 1،.)م

4.هاي عربي و غير عربي درباره او و آثار او نگاشته شده استرشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري در شماري از دانشگاهكا

5.ها و مجالّت عربي دربارة او به چاپ رسيده استهاي گوناگوني هم در روزنامهتحقيقات و بررسي

آثار شاعر
بار جداگانه و سپس به عنوان مقدمه ديوان ابراهيم كه يك» ابراهيمأخي «اي است تحت عنوان از آثار منثور او يكي مقاله

 ديگر زندگي نامة خود نوشت اوست 6.طوقان به چاپ رسيده و در آن گزارشي از زندگي و خاطرات برادرش را ارائه كرده است

 كودكي، جواني و تجربيات شاعري كه در آن دوران.) م1982) (سفري كوهستاني ـ سفري دشوار(» �	�� ���� ـ �	�� ����«با نام 

در ) سفر دشوارتر(»  االصعب��
	��«نامه با عنوان جزء دوم اين زندگي.  آورده است7.) م1967(خود را تا سال اشغال كرانة غربي 

اري نيز مقاالت بسي. هاي اشغال به قلم كشيده استمنتشر گرديده كه در آن شرح زندگي خود و مردمش را طي سال.  م1993سال 

8.هاي داخلي اردن در موضوعات مختلف به چاپ رسانده استدر روزنامه

» وحدي مع االيام«) 1: (در حوزة شعر ـ كه مايه شهرت فدوي طوقان است ـ تاكنون هشت مجموعه از او عرضه شده است

امام الباب «) 4. (م1960ـ ) ما هديه كنعشقي به (» اعطنـا حباً«) 3 (9.م1957ـ )يافتم او را(» وجدتها«) 2. (م1952-)تنها با روزها(

.� للشعر، القاهر��� كافافيس ـ الدو�جائز. 6
. ساليرنو للشعر، ايطاليا�جائز. 7

.من االردن» �� الشعر�درع الرياد «�جائز. 8

جا كه نگارنده اطالع يافته ـ سه افزون بر اين در ايران نيز تا آن. ياد شده است) فوق ليسانس و دكتري(قطع تحصيالت تكميلي در مأخذ از نه پژوهش دانشگاهي در م. 9

.نامه در مقطع ليسانس دربارة او نوشته شده كه در كتابنامة مقاله حاضر نام برده شده استپايان

 و �نقوال زياد: ايم، برخي از مستشرقان و نيز گروهي از پژوهشگران عرب از جمله احسان عباس، رجاء النقّاءاره كردهها اشافزون بر نويسندگاني كه در كتابنامه به آن. 10

. ك. ؛ و نيز ر139 و 138؛ ص ...	����� 	�����بكّار، يوسف؛ . ك. ؛ و نيز ر158و157 األصعب؛ ص���طوقان، فدوي؛ الر(اند بنت الشاطي درباره فدوي طوقان قلم زده

).786، ص 3؛ ج...معجم البابطين

��« براي نخستين بار در شمارة ششم �� العصر�����اين مقاله را ا. 1����	 �
�در يافا به چاپ رساند و سپس دارالشرق الجديد آن را در سال .  م1946در سال » ����� 	� �

).11، ص ...شراره، عبداللطيف؛ ابراهيم طوقان( آيد شمار ميان به به همراه ديوان ابراهيم طوقان منتشر كرد كه بهترين مقدمة اين ديو1955

).326، ص 1؛ ج... االدب الفلسطيني!�الجيوسي، سلمي الخضراء؛ موسو( به انگليسي هم ترجمه شده است 1990اين كتاب در سال . 2

.186-137؛ ص ...�� ��������
	يوسف بكار، .  ك. ؛ و نيز ر2؛ ص ...»امام الباب المغلق«اكرم محمدي، ديوان . 3

انجام . م1967چاپ سوم اين دفتر كه در سال . ذكر كرده است. م1958، سال چاپ آن را )326، ص 1؛ ج... االدب الفلسطيني!�موسو(سلمي الخضراء الجيوسي در . 4

.گرفته، در دسترس نگارنده است
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27) / س(وم انساني دانشگاه الزهرا فصلنامه علمي ـ پژوهشي عل

بر بام دنيا (»  الدنيا وحيداً����علي «) 6. (م1969ـ ) شب و شهسواران(» الليل و الفرسان«) 5.  (م1967ـ ) در برابرِ درِبسته(» المغلق

ـ ) اين واپسين آهنگ است(» األخيرانّه اللحن «) 8 (1.م1987ـ ) تموز و چيز ديگر(» تموز و الشيء اآلخر«) 7. ( م1973ـ ) تنهاي تنها

 در بيروت چندين �توسط دارالعود» ديوان فدوي طوقان«ها شش مجموعة اول در يك كتاب تحت عنوان از اين مجموعه. م2000

2.دو دفتر اخير را هم دارالشروق در اردن به چاپ رسانده است. بار تجديد چاپ شده است

ي طوقانمكتب شعري و موضوعات و مراحل شعر فدو
شعر . آيد ـ به شمار مي3فدوي طوقان متأثر از مكتب رمانتيسم است و از شعراي اين مكتب ـ به ويژه همنوايان ادباي مهجر

مختارات من «دكتر مصطفي بدوي در كتاب خود . رمانتيك را هم در قالب اوزان سنتي و هم در شعر نو با مهارت ارائه كرده است

شعراي دوره معاصر را به چند دسته تقسيم كرده، از خليل مطران، عبدالرحمن شكري، عباس محمود كه » الشعر العربي الحديث

، و از احمد زكي ابوشادي، ابراهيم ناجي، علي محمود »پيشروان رمانتيسم« الخوري با عنوان �عقاد، ابراهيم عبدالقادر مازني و بشار

، و از سعيد عقل، فدوي طوقان، »هارمانتيك«و يوسف بشير التيجاني با عنوان طه، الياس ابوشبكه، عمر ابوريشة، ابوالقاسم الشابي 

5.ياد كرده است4»نوپردازان پيرو رمانتيسم«نازك المالئكه، سلمي الخضراء الجيوسي، نزار قباني و كمال نشأت با عنوان 

.بخوانيم) خ(را به فتح » آلخرا«برگردان نام مجموعه با اين فرض صورت گرفته است كه كلمه . 5

مجموعه اشعار فدوي طوقان .  م1993در بيروت در سال »  للدراسات و النشر�� العر���المؤ«توان اشاره كرد؛ مي.  م2000 و 1988، 1978هاي سال براي نمونه به چاپ. 6

).اد دكتر بكّاراز افادات جناب است(به چاپ رسانده است » ��� الكا��األعمال الشعر«را با عنوان 

ادباي مهجر گروهي از شاعران و اديبان لبناني و سوري و بيشتر مسيحي بودند كه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ميالدي به آمريكا مهاجرت كردند و در . 1

ها در گسترده در زمينة نقد و ادب عربي پرداختند و مكتب ادبي آنو مجلّات ادبي به فعاليت ) قلم ] اهل[انجمن (» رابطة القلمية«ها ـ مانند جا با تأسيس انجمنآن

هاي براي اطالع بيشتر به كتاب. آيندشمار مياز نامورادباي مهجر به...جبران خليل جبران،ميخائيل نعيمه، ايليا ابوماضي و. معروف شد» ادب المهجر«كشورهاي غربي به 

.تاريخ ادبيات معاصر عرب مراجعه شود

عشق، . گرا و فردگرا استدرون. تجارب شخصي و عواطف انساني در آن متبلور است. دانيم بيشتر بر احساسات و تخيالت تكيه داردب رمانتيسم چنان كه ميمكت. 2

گرايي از ديگر ي و طبيعتهاي مربوط به ماوراء طبيعت، سرگرداني در برابر رازهاي زندگهجران، پشيماني، اندوه، اميد مبهم، آرزوهاي دور از دسترس، اضطراب

.از نظر شكلي هم، سادگي و سهولت تعبير، گريز از بند بحر عروضي و تنوع در قافيه از مشخصات بارز آن است. هاي شعر رمانتيك استجلوه

» الرومنطيقيون«) ج(، )پيشروان رمانتيسم(» ��������رواد الرو«) ب(، )هاتقليدگرايان يا كالسيك(» التقليديون«) أ: (بندي دكتر بدوي چنين استتفصيل تقسيم. 3

��اميركا الجنو/ شعراء المهجر «) هـ(، )شاعران مهاجر آمريكاي شمالي(» شمالي اميركا/ شعراء المهجر «) د(، )هارمانتيك(�) و(، )شاعران مهاجر آمريكاي جنوبي(» 

، )رمزگرايان يا شاعران شيوة رمز آميز(» الرمزيون«، )پيروان رمانتيسم(» 	��"�������اتباع «ر دسته ، كه اين بخش اخير را هم به چها)نوپردازان و نوگرايان(» المحدثون«

.تقسيم كرده است) گويندگان شعر منثور(» الشعراء النثريون«، )گرايان سوسياليستواقع(» الواقعيون االشتراكيون«
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 در مرحله اول كه اثر آن در سه 1.كنند ميسرايي تقسيمزندگي شاعرانه فدوي طوقان را به دو مرحلة عاشقانه سرايي و ستيزانه

ـ آشكار است، بيشتر به موضوعات فردي پرداخته شده » اعطنا حباً» «وجدتها«، »وحدي مع االيام«مجموعة نخست شعري او ـ يعني 

دواج كه باعث شد هرگز تن به از(هاي عشقي زنانه، جستجوي مرد رويايي، شكست و سرخوردگي در عشق و وصال تجربه: است

مهري روزگار، بازي سرنوشت، خانواده و فقدان عزيزان، تمايل به انزوا و تنهايي، و ، حديث نفس و دردهاي دروني، بي)ندهد

او از نخستين . نيز در شعر او تلخي محروميت و قيد و بندهاي جامعه سنّتي بر زنان متجلّي است... . مهرورزي با مظاهر طبيعت و

.د را با صراحت و صداقت به تصوير كشيده استشعرايي است كه عواطف خو

اما شاعر در مرحله دوم زندگي شعري خود، بيشتر به موضوعات اجتماعي پرداخته است، هرچند در سه مجموعة نخست خود، 

ل شده او دربارة فلسطينِ پايما. ها مشهود استگرايي از البالي آنبيني و برون و برون2هم قصايدي درخصوص ملت فلسطين دارد

شود، اما گرايي نزديك مي هرچند فدوي در اين مرحله به واقع3.نظير يا كم نظير سروده استپرستي اشعاري بيو در موضوع ميهن

چنان موضوع مقاومت، آن. انگيز آوارگان فلسطيني عرضه كرده استها را دربارة مسايل حزنترين سرودهشايد بتوان گفت لطيف

ي او را هم به عشق به فلسطين و )رثا(= ها ها و دريغانهاند عاشقانهي او سايه افكنده كه حتي برخي خواستهبر آثار اين دورة زندگ

4.سوگ از دست دادن وطن توجيه كنند

:كشدگونه به تصوير مياش را اينزندگي. »�حيا«او خود در آغاز قصيدة 

حياتي دموع

و قلب ولوع

5.و شَوقٌ، و ديوان شعرٍ، و عود

).»مقدمه «10طوقان، فدوي؛ جشنوارة اندوه؛ ص . ك. براي نمونه ر(شود اند، ديده ميداختهبندي در بيشتر آثاري كه به شعر فدوي طوقان پراين تقسيم. 4

. ديوان آمده است144 و 140، 137، 134كه به ترتيب در صفحات » &��ر«و »  في العيد%$�مع ال«، »#�بعد الكار«، »	�����«مانند قصائد . 1

طلب، كافي دانسته وجود آوردن و تحريك ده نفر شهادت كه وزير دفاع اسرائيل هر بيت شعر فدوي را براي بهمشهور است. 98؛ ص ...الشيخ، غريد؛ فدوي طوقان. 2

.است

.161؛ مجله دانشكده ادبيات مشهد؛ ص »فلسطين در آينه شعر شاعران معاصر فلسطيني«عرب، عباس؛ . 3

.، و شوقي و دفتر شعري و تاري)يا دلي و سوزي(ته زندگي من اشك است، و دلي شيف: ؛ ترجمة شعر چنين است46ديوان، ص . 4
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هاي شعر فدوي طوقانويژگي
ها ياد اند كه به اجمال از آنهايي را براي شعر فدوي و ساختار شعري او ذكر كردهايم، ويژگيچه تاكنون آوردهافزون بر آن

: كنيممي

1هاي برادرش ابراهيم طوقان تاثر از قرآن كريم، اشعار متنبي و سروده-1

براي » الفرس الثكلي« براي انقالب، 2»حصان«شود، مانند غالباً در قالب استعاره بيان ميكه » اسطوره«و » رمز«كارگيري  به-2

... و4براي امت عرب» �الشجر«براي اشغال فلسطين، » الطوفان «3براي جمال عبدالناصر،» الفارس«امت عرب، 

 بحر عروضي ثابت و قافية يكسان ـ و هم در و) دو مصراع(ـ يعني نظام مبتني بر بيت » �� العمود�القصيد« شاعر، هم در قالب -3

دهد، سطر شعري تمام ـ يعني نظام تفعيله ـ شعر سروده است و در نوع دوم كه بيشتر اشعار او را تشكيل مي» � الحر�القصيد«قالب 

.در نوسان استسطور شعري او از يك تا شماري تفعيله .  و در بسياري از موارد ناقص است5كندمضمون يك جمله را افاده نمي

هاي شعر اوست كه گاه يك عبارت غيرعربي و يا يك جملة طوالني منثور را در ضمن سطور  تضمين نثر، از ديگر ويژگي-4

6.آورداش ميشعري

7.زند لطافت و احساسات رقيق زنانه در شعرش همواره موج مي-5

دو مشخصة بارز در شعر فدوي طوقان
 پيش توفيق مطالعة ديوان فدوي طوقان را داشته ـ بر اين باور است كه دو موضوع مهم ـ يكي نگارندة اين سطور ـ كه مدتي

هايش از شعر و چيستي شاعر در جاي جاي سروده. ترين مضامين شعري اوستــ از بارزترين و شايع» عشق«و ديگري » شعر«مقوله 

؛ البته نگارنده خود در مروري كه بر ديوان فدوي طوقان داشت، مواردي از تأثرات شاعر از مضامين و تعابير قرآني را 48؛ ص ...عبدالحسين فرزاد، رؤيا و كابوس. 1

).56؛ ص ...اكرم محمدي؛ ديوان امام الباب المغلق.  ك.نيز ر(ها از حوصلة اين مقال خارج است يادداشت كرده كه ذكر آن

.؛ حصان به معني اسب نر است)»لن ابكي«قصيده  (511ديوان؛ ص . 2

.به معني شهسوار است» الفارس«به معني اسب داغدار، و » الفرس الثكلي«؛ )» الفارس#��قصيد مر« (602همان؛ ص . 3

»�الطوفان و الشجر«قصيده  (487همان؛ ص . 4
.رسديعني وزن پيش از معني به پايان مي. 5

)»كوابيس الليل و النهار«قصيدة  (582همان؛ ص . 6

. 48؛ ص ...عبدالحسين فرزاد، رؤيا و كابوس. 7
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اي كه اين موضوع ـ يعني گونه و جمعي سخن گفته است بهآن، از آغاز و انجام آن و از جايگاه و رسالت آن در زندگي فردي

.اي قرار گيردتواند زمينة يك پژوهش ادبي ـ نقدي جداگانهــ خود مي» شعر از نگاه فدوي طوقان«

ماهيت عشق، آغاز و پايان عشق، عشق الهي، عشق و : اي هزار جلوه استهم در نگاه شاعر، مقوله» عشق«از سويي مقوله 

پيشگي و معشوق طلبي شاعر، عشق و شعر، عشق و خانواده، عشق و ميهن، عشق و طبيعت، عشق و تنهايي، عشق و شقهستي، عا

همه و همه از موضوعات پرنمونه در ديوان ... عشق و جاودانگي و. وصال و رفتارهاي عاشقانه، عشق و مرگ. فراق، روياي عاشقي

.فدوي طوقان است

يك مقايسه اجمالي
يكي از ناقدان در مقام . دهيمبخش از مقال را به مقايسة فدوي طوقان و ديگر شاعران هم عصر وي اختصاص ميفرجام اين 

نويسد كه فدوي طوقان در بيان عاطفة المالئكه و سلمي الخضراء الجيوسي ميمقايسه شاعر با شاعران زن معاصر همچون نازك

رد و البته اين بدان معني نيست كه شعر او منحصر به بيان احساسات دروني سالم و احساسات زنانه، بيش از همة آنان صداقت دا

 سلمي الخضراء الجيوسي همتاي فلسطيني فدوي 1.هايي داردنگرياست بلكه در ادراك راز هستي و زندگي هم تأمالت و ژرف

تر ة شاعران مرد معاصر باالتر و موفقاز عمد) صداقت در بيان عواطف(» صدق عاطفي«طوقان نيز خود، او را در هموار كردن راه 

2.داندمي

.98؛ ص ...الشيخ غريد ، فدوي طوقان. 1

.48؛ ص ... االدب الفلسطيني!�موسو. 2
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» الي العام الجديد�صال«قصيدة 
اين قصيده از سومين مجموعه شعري شاعر . بررسي يكي از قصايد آرمان خواهانة فدوي طوقان، بخش دوم اين نوشتار است

ر شاعري هم در مراحل پختگي خود بوده گزينش شده است كه شاعر آن را در چهل سالگي سروده و از نظ» اعطنا حباً«يعني 

هاي رمانتيسم در آن  كه گرايش1دانندسرايي شاعر ميناقدان، اين مجموعه را شاخص سومين و آخرين مرحلة عاشقانه. است

كند و به رؤيايي بودن آن معترف است البته هرچند فدوي طوقان در اين مجموعه به عشق پيشين خود شك مي. همچنان بروز دارد

.خورد و در رؤياي شيرين عشق آرماني خود غوطه مي2بين است ما، هنوز يك شاعر خوشاما در قصيدة منتخب

اهميت قصيده
شاعر، نام سومين مجموعة . قصيدة ياد شده، هم از نظر شاعر و هم از نگاه ناقدان و شعرپردازان، اثري گزيده و شايسته است

» اعطنا حباً« ـ كه دومين قصيده آن مجموعه است ـ وام گرفته و چنان كه دانستيم آن را هاي همين قصيدهشعري خود را از عبارت

3.نام نهاده است

فدوي «نام گرفته و يك جزء آن به » اعالم من االدباء و الشعراء«بيروت كه » 	������دارالكتب «در يك مجموعه از منشورات 

 در 4. قصيده منتخب نويسندة آن كتاب است كه از ديوان شاعر برگزيده استاختصاص يافته، اين قصيده، از جمله شانزده» طوقان

را گرد آورده ) از آغاز تاكنون(اي كه مؤسسه بابطين به چاپ رسانده و در آن سي قصيده از شاهكارهاي شعر عربي مجموعه

صر برگزيدة اين كتاب است و نام او يكي از ده شاعر معا» فدوي طوقان«خورد و گفتني است كه است، نيز اين قصيده به چشم مي

نصوص «نيز در جزئي كه » ��� االد��الدرا« در سلسله 5.در كنار بارودي و احمد شوقي و شابي و سياب و ديگران قرار گرفته است

6.ستنام گرفته، بخشي از اين قصيده در دو صفحه به اختصار مورد بررسي قرار گرفته ا»  من االدب الحديث و المعاصر��مدرو

چه كه در ضمن تحليل و بررسي آن خواهيم آورد ـ ـ افزون بر آن»  الي العام الجديد�صال«از نظر نگارندة اين سطور، قصيدة 

شود يكي به دو مرحله اساسي تقسيم مي» فدوي طوقان«از ويژگي منحصر بفردي برخوردار است؛ پيشتر گفتيم كه زندگي شعري 

.25 تا 9صر، ص النابلسي، شاكر؛ فدوي طوقان و الشعر االردني المعا. 1

)39همان؛ ص (كنند تقسيم مي) خشمناك(» ساخط«، و )بينخوش(» متفائل«، )گرا يا دراماتيكتراژدي(» مأسوي«از يك منظر شاعران را به سه دستة . 2

.312ديوان؛ ص . 3

.125؛ ص ...غريد الشيخ، فدوي طوقان. 4

.355 تا 351؛ ص ...اي از شعر عربيگزيده. 1

.13ر محمد مايو، ص عبدالقاد. 2
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ه بيان دردهاي ملت فلسطين؛ اولي نگاه شاعر است به درون خود، و دومي نگاه بيروني او را ها و ديگري مرحلمرحلة عاشقانه

قصيدة مورد بحث ما درواقع، بين اين دو مرحله يا اين دو نگاه، پيوند برقرار كرده و همين راز ماندگاري اوست و . كندحكايت مي

.هاي ادبي باز كندموجب شده است كه جاي خود را در گلچين

در ديوان او هم . ها بدان پرداخته استاي است كه فدوي طوقان بيش از همة بارهيز چنان كه پيشتر آمد، عشق و شعر دو مقولهن

زند و اين قصيده از اين نظر هم جامع هر دو مقوله است، شاعر هم به عشق به عنوان محور قصيده عشق و هم ترانه هر دو موج مي

.ن ترانه عشق، قرباني عشق و نهالي كه ريشه در آب حياتبخش عشق دارد، ياد كرده استپرداخته و هم از شعر به عنوا

مناسبت قصيده
اين قصيده مسبوق به .  ميالدي سروده است1958را فدوي طوقان به مناسبت حلول سال »  الي العام الجديد�صال«قصيدة 

با اين دو قصيده دفتر سوم . ناميده است» 1957عام «آن را  ميالدي سروده و 1957اي ديگر است كه شاعر در پايان سال قصيده

 اهدا 1»اندبه كساني كه از آشفتگي و تباهي گريزان«شود و شاعر اين مجموعة شعري خود را آغاز مي» اعطنا حباً«طوقان موسوم به 

.كرده است

اين دو . شودحاصل نمي» 1957عام  «به گمان نگارندة اين سطور، دريافت كامل قصيدة مورد بحث، بدون توجه به قصيدة

 در يكي، شاعر سالي 3. با هم پيوندي ناگسستني دارند2قصيده كه به فاصلة يك شب و يا به اعتباري، يك سال گفته شده است،

ي سالي پر از پستي و نيرنگ و سنگدلي و عذاب و حقارت؛ سال. كند كه از اين توديع به هيچ روي ناراحت نيستتلخ را بدرقه مي

عشق : رود كه از آن انتظارات زيادي داردكه شعر و ترانه، آرزو و آرمان در آن مرده است و در قصيدة ديگر به استقبال سالي مي

.و شور و اميد و زندگي و نور و رهايي

:را از نظر بگذرانيم» 1957عام «بدين روي بايسته است كه نخست قصيدة 

»1957عام «قصيدة 

).307ديوان؛ ص (» الي الهاربين من القلق و الضياع«. 3

).314 و 311همان؛ ص ( است 1958 و تاريخ قصيدة مورد بحث، اول ژانوية 1957آخر دسامبر » 1957عام «تاريخ سرودن قصيدة . 1

پي گرفته است، گويا ) 2(را با شمارة »  الي العام الجديد�صال«شروع كرده و قصيدة ) 1(ارة را با شم» 1957عام «شاعر خود نيز به اين پيوند نظر داشته است چه، قصيدة . 2

)312 و 309همان؛ ص (اين دو قطعه، دو جزء يك سروده است؛ 
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هيچ دريغي آن را بدرقه كرديم         از آن فارغ شديم و بياه، لم نأسف عليهانتهينا منه، شيعن

و چون نهان شد، ساية افولش را ستوديمو حمدنا ظلّه حين تواري

كه رفت و برنگشتدون رجعه

هايش آهي نكشيديمدر پس گام�ً خلف خُطاه�لم نصعد زفر

برابر او اشكي نريختيمدر ] به پاي او و[و لم نُرق بين يديه

اشكي هم فرو ننشانديمحتي نيم��� أو بعض د���د

***                                                    

كه از جام تلخ خود، شراب كينه را به ما نوشاندبعد أن جرّعنا من كأسه المرّ الحقود       پس از آن

شكني آنكه ما را غرق در زبوني و پيمانپس ازبعد أن أوسعنا لؤماً و غدراً

ناشناسي كردو حقو جحود

            چهره منفورش از چشم ما نهان شد، مباد كه برگرددغاب عنّا وجهه الممقوت، العاد لنا

سالي بس پليد بود، شعر را در ميان ما ميراندكان شرّيراً، أمات الشعرَ فينا

و هم آرزو راو المني

***                                                    

سالي بس رذل بود، وكان شرّيرا، و كانت

كرداش سنگدلي را تراوش ميديدهعينه تنضح قسوه

از دردهاي ما را سركشيد] لبريز[جامي نوشين  من آالمنا�كرع اللّذّ

ي ما را كشت و تكه تكه كردو رؤياهاو أتي قتالً و تمزيقاً علي أحالمنا

و اجساد پاره پاره ما را پايمال خود ساختو علي أشالئنا نقّلب خطوه

***                                                    

بادهاي طوفاني آن، شوق رؤياهامان را بر باد دادعصفت هباته الهوج بأشواق رؤانا

هاي بن بست پراكند          آرزوهايمان را در عرض كوچهلقهبعثرت آمالنا عبر الدروب المغ

أوصدت باب الغد المأمول في وجه منانا       دروازة فرداي مورد انتظار را به روي آرزوهايمان بست

هاي شتابانمان را از حركت بازداشتو گاموثنت خطواتنا المنطلقه
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***         

اش تشنج و جنون بودتمام شد سالي كه همهانتهي، ما كان إال نزواتٍ و جنونا

فشار بود و عذاب بود و خواري و زبونيكان ارهاقاً و تعذيبا و هونا

هيچ افسوسي آن را بدرقه كرديم از آن خالصي يافتيم و بيو انتهينامنه، شيعناه، لم نأسف عليه

و حتي يك قطره اشك هم براي او نيفشانديم بين يديه� واحد���لم نرقرق د

:اي ديگر گفته ـ به اندازة هزار سال تلخ و كشنده بوده استآري اين سال ـ آنچنان كه در سروده

و نسيت في فرح اللقاء عذاب عام

1عام طويل ظلّ في عمري يدب كألف عام

:اندال، عشق را در وجود شاعر كشتهاي ديگر، در اين سو به تعبيري ديگر در قصيده

قتلوا الحب بأعماقي، احالوا

2!!في عروقي الدم غسلينا و قار

تحليل ادبي قصيده
توان عمل شود ـ به دوگونه ميبيان مي» �� االد��الدرا«كه در زبان عربي با تعبير در بررسي فنّي و ادبي هر قصيده ـ يعني همان

قصيده را از زواياي ) و كالسيك(نظر دارند، به شكلي مدرسي هايي كه ناقدان بر آن اتفاقچوبكه براساس چاركرد يكي آن

كه بيت بيت يا بخش بخش قصيده را با توجه به چهارگانة معني، عاطفه، خيال و موسيقي، به طور جداگانه بررسي كنيم و ديگر آن

را خوش آيد و نقدپردازان را مالل نيفزايد ـ عرضه كنيم و تأمالت دوستان ها ولي در قالبي غيردرسي ـ كه ادبهمان چهارچوب

.خود را در معرض داوري خوانندگان قرار دهيم

هايي باقي ماند، نگارنده در بررسي اين قصيده، روش دوم را برگزيده است ولي اگر در پايان بررسي بندهاي قصيده، ناگفته

اي عمل كرده كه افزون بر استقالل نسبي هربند، حجم شرح آن از حد گونهم بهبندي قصيده هدر بخش. بدان نيز خواهد پرداخت

 عمر من نفوذ كرده بود، از ياد و در شادماني وصال، عذاب سالي دراز  را كه همچون هزار سال در كيان: ؛ ترجمة شعر چنين است)»�العود«قصيدة  (196ديوان؛ ص . 1

.بردم

عشق را در اعماق وجود من كشتند و خون رگهايم را به چرك و قير : ترجمة آن چنين است) »من صور االحتالل الصهيوني«قصيدة  (786، ص 3؛ ج...معجم البابطين. 1

.بدل كردند
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 وانگهي با توجه به برداشت خود از مضمون هربند، عنواني 1بدينسان از تقسيم شاعر در ديوان هم تبعيت نكرده. معمول فراتر نرود

.براي آن برگزيده است

»سالمي به سال نو «2اينك متن و شرح قصيدة

)1(

 يدينا لك أشواقٌ جديدهفي

في مĤقينا تسابيح، و الحانٌ فريده

3سوف نُزْجيها قرابينَ غِناءٍ في يديك

واژگان و اعراب
گوشة داخلي چشم از طرف بيني كه : مĤقي جمع مأْق و مؤْق. آرزو، اشتياق، حسرت، تمنّا، خواست، شوق: اشواق جمع شوق

الحان جمع . ذكر تسبيح، ذكر، سپاس و ستايش خداوند: سابيح جمع تسبيح و تسبيحه و تسبحهت. شود، چشماشك از آن جاري مي

) در معناي اسمي(همتا، تك، منحصر بفرد، و مانند، بينظير، بيتنها، يگانه، بي): در معناي وصفي(فريده . آهنگ، آواز، ترانه: لحن

قرباني، نذر، : قرابين جمع قربان. وردن، پيشكش كردن، تقديم كردنبه پيش راندن، آ: مرواريد، گوهر گرانبها، نزجي از ازجاء

.آواز، نغمه، سرود: غِناء. شكرانه

.است» نزجيها«نيز حال براي ضمير متصل مفعولي در » قرابين«. يا حال مقدم، و با خبر بعد از خبر است» لك«

).12ديوان؛ ص (شاعر قصيده را در چهار بند مجزّا ارائه كرده است . 2

، بدين روي نگارنده تنها به شرح آن بسنده كرده و ترجمة ياد شده را ـ )146؛ ص ...اي از شعر عربيگزيده(بار به فارسي برگردان شده است اين قصيده پيشتر يك. 3

ها الجمله از كاستي، خوانندة محترم را في)بندشرح واژگان و توضيحات هر (هرچند خالي از اشكال نيست ـ در پايان هر بند در پانوشت آورده است؛ تأمل در متن مقاله 

.سازدهاي اين ترجمه آگاه ميو لغزش

هاي مابراي تو در دست. 1

اي روييده استشوق تازه

همتاستبر لبان ما نيايش و آهنگي بي

اي از آوازكه چون بره

پيش پاي تو قرباني خواهيم كرد
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چشم به راه باران
براي استقبال او . اندراني تصوير كرده كه نگران عزيزي از سفر برگشتهشاعر در اين بند، خود و امثال خود را بسان منتظ

زند و مدام اشك شوق در چشمانشان موج مي. اند كه تقديم او كنندهايي از گل در دست گرفتههدايايي فراهم كرده و مثل دسته

زدگاني كه اميد باران قحطي.  او قرباني كننداند كه به پاياند كه آن مسافر گرامي به سالمت برسد و آمادهبه ذكر و ورد مشغول

سو، ذكر و دعا و نيايش از سوي ديگر، و قرباني براي نزول رحمت يا دارند، نيز همين حال و روز را دارند، شور و اشتياق از يك

.به شكرانه بارِش، همه از آداب و رسوم انتظار باران است

هاست، اشتياقي نو  تر و تازة آنان، اين بار همان آرزوها و شور و اشتياق دروني آنهاي گلاما هداياي استقبال كنندگان يا دسته

اشواق (اند كه به سال رؤياهايشان پيشكش كنند را از ته دل برآورده و بركف نهادهنه از جنس تمناهاي گذشته، اشتياقي كه آن

گر هاست كه هم نمايانهاي آنها و شعرها و آهنگن ترانهها نيز هما؛ اشك شوق، ذكر و ورد و قربانيِ آن)استعاره از هداياست

.هاست و هم تنها دارايي است كه آنان از آن برخوردارندسوز درون آن

رنگين : ، نيز به تفصيل سخن گفته است)آيدبه ديدار ما مي(» يزورنا«در باب استقبال از يار و آداب آن، شاعر در قصيدة 

خواند كه شاعر الهه عشق را مي. آيدآيد، آرزوهاي سبز در دل به اهتزاز در ميج دريا به خروش ميآرايد، موكمان، آسمان را مي

خواهد كه شكوفه دهد و ساية فرشي از حرير و نهري از عبير، در پيش پاي يار بگستراند و به جريان اندازد، از درخت نارنج مي

كند كه آسماني روشنايي را در دستانش دو چشمش نهد، آرزو ميخواهد كه يار، پاي بر دلش مي. سبزش را عطرآگين سازد

:گويدداشته باشد تا با ستارگان آن، پلكاني از نور بسازد كه يار از فراز آن فرود آيد و نزول اجالل كند، ولي سرانجام مي

وددت، كم وددت لكنّما

هذي انا

ما في يدي من أجله اال

1 جذلي�قصيد

اي شاد و چقدر آرزو داشتم اما من همينم، براي او جز ترانه) همة اين كارها را انجام دهم(آري دوست داشتم :  است؛ ترجمه بند آخر قصيده چنين347ديوان؛ ص . 1

].كه به پايش نثار كنم[چيزي در دست ندارم 
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جا به جاي تسابيح در اين. نياز كرده استبي) تر از سه تشبيهيا به تعبير ژرف(خود را از دو استعاره » بيحتسا«شاعر با آوردن 

هاست و از ها و آلودگينشسته است چه، اشك در پاكي و لطافت همانند ذكر تسبيح است كه متضمن تنزيه از همة پليدي» دموع«

كمال تناسب را دارد، وانگهي مراد از تسابيح ) مرواريد(و فريده ) هاي سبحهرهمه(ايِ تسبيح سويي قطرات اشك با معناي حاشيه

؛ شعر، هم از نظر آهنگ و هم در مضمون به تسبيح شبيه است، آري شعر )استعاره از اشعار(هاي شاعر است جا همان سرودهدر اين

ست شعر در قصيدة ديگري هم مورد تأكيد شاعر قرار قدا. قدر پاك است كه شايسته است به تسبيح، ماننده شودآن» فدوي«از نظر 

:گرفته است

1قدس الشعر، انما الشعر أنّات شقي أو اغنيات سعيد

في (كند، به عبارت ديگر شاعر يك تعبيـر را به جاي دو تعبير جا نقش واسطه را بين دو تشبيه ايفا ميبنابـرايـن تسـابيـح در اين

افزون بر اين، ). ففي مĤقينا تسابيح بدالً من الدموع و االغاني(:نشانده است )  علي شفاهنا اغانٍ كالتسابيحو/ مأقينا دموع كالتسابيح 

ريزد، اشك، دل آب شده است و وقتي از گوشة چشم به جاي اشك، شعر بيرون مي. بين اشك و شعر هم رابطه برقرار شده است

. بازي لفظي نيستمفهومش اين است كه اين شعر، از دل برخاسته است و

هايي است كه به پاي به قرباني) الحان فريده(هاي ناب نيز متضمن تشبيه ترانه) قرابين من جنس الغناء(= » قرابين غناء«تعبير 

دهندة ارج و قرب و فربهي شعر نزد فدوي طوقان اين خود نشان. شودبازگشتگان از سفر و يا به شكرانه باران، خونشان ريخته مي

:اي ديگر نيز از اين تعبير به زيبايي بهره جسته استشاعر در قصيده. را شايسته قرباني كردن به پاي عشق دانسته استكه آناست 

نَحنُ جِئناه لِنطوي عنده سِفْرَ الذنوب

لِنصلّي ونتوب

�ُ الشعرِ�و بأيدينا له كفار

2و قربانُ األغاني

***           

)2(

يا مطِلّاً أَمالً عذْب الورودِ

.بختيك خوشهاي هاي انساني بداقبال است و يا ترانهشعر را تقديس كن كه يا ناله: ؛ ترجمه شعر)»	�����«قصيدة  (36ديوان؛ ص . 1

نزد آن الهه آمديم تا نامة گناهانمان را در هم بپيچيم، تا نماز بگزاريم و توبه كنيم و در دستانمان : ؛ ترجمة شعر چنين است)«االله الذي مات«قصيدة  (391ديوان؛ ص . 2

.اي از جنس ترانه استاي از جنس شعر و قربانيبراي تقديم به او كفّاره
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يا غَنِّياً بِاألَماني و الْوعودِ

ماالَّذي تَحمِلُه مِنْ أَجلِنا؟

1!ما ذا لَديك

واژگان و اعراب
شيرين، : عذب. رزدهمشرف، از باال نگرنده، برفراز آمده، روي آورنده، برآمده، فراآمده، س): »اطلّ علي«اسم فاعل از (مطِلّ 

با تشديد و تخفيف : ( األماني2.مقْدم، رسيدن، آمدن، حضور، نمايان شدن): »وردب«مصدر (الْورود . خوش، گوارا، دلنشين، دلپذير

.وعده، نويد، مژده: جمع وعد: الْوعودِ. خواهش، نياز، آرزو، خواسته، اميد: جمع امنية) »ياء«

.، نعتِ آن است»عذب« و 3است) »علي«رف جرّ ح(منصوب به نزع خافض » امالً«

نيايش و نياز
هاي كند و در طي اين راز و نياز، رؤياها و آرمانجا به بعد با آن عزيز از سفر رسيده يعني همان سال نو مناجات ميشاعر از اين

ست كه عاشق هجران كشيده، پيش از رسد، طبيعي اگويد چه، وقتي ياري گرامي پس از فراقي طوالني از راه ميخويش را باز مي

هاي لب واكردن و شكفتن آري عشق و اميد از انگيزه. هر چيز او را بستايد و تمجيد كند و اشتياق خود را به قدوم وي بيان كند

:گويداي ديگر ميكه خود را در قصيدهشاعر است، چنان

هذي أنا سوسنة فتّح أكمامها...

اي كه چون اميدي. 1

آريهاي زيبا سر برون ميآراسته به گل

هااي سرشار از آرزوها و وعده

براي ما

با خود چه داري؟

كه اين معني را اداره كرده باشد، نيز منتفي نيست؛ چنان» ورود«كه شاعر از جمع بسته نشده است، ولي احتمال اين» ورود«در كتب لغت به » گل«به معني » ورد«هرچند . 2

.خواهد بود» نواز و جانبخشهاي دلداراي گل«به معني » عذب الورود«ورهاي عربي تعبير رايجي است و در اين صورت، تعبير امروزه در كش

نيز . آوريقدم سر برون مياي كه چون اميدي خوش: گاه معني چنين خواهد شدهم فرض كرد و آن) با تقدير كَأَملٍ(را چيزي چون حال يا تمييز » امالً«توان مي. 3

 در خطاي چاپي راه يافته و آن» مطالً«كه در كلمه احتمال اين. دانست، گويي شاعر، سال نو را با دو تعبير، مورد ندا قرار داده است» مطّالً«را بدل براي » امالً«توان مي

.ايبوده باشد، نيز منتفي نيست، يعني اي سالي كه ما را با اميدي چنين، فرا گرفته» مظالً«حقيقت 
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1دفء الهوي و األمل المشرقُ

اي . اميدي خوش قدم كه مقدمش براي همگان گرامي و شيرين است! اي طليعة اميد: گويدجا هم مياز اين روست كه در اين

!.آن كه سرشار از آرزوها و نويدهايي

درنگ گذارد كه شاعر، رازگويي و نازنوازي را بيش از اين ادامه دهد، بدين روي بياما شدت نياز و عطش حرمان نمي

سان كه كودكي منتظر پدر خود، پس از رسيدن آن عزيز سفر كرده و اي؟ آنچه با خودداري و براي ما چه آورده:  كهپرسدمي

طلبد؛ تكرار سؤال و تأكيد بر آن، نشانة شدت انتظار و زيادت آورد سفر را ميهنوز دمي در آغوش او آرام نگرفته، ارمغان و ره

.توقع شاعر از سالِ نو است

در اين جا به معني اصلي خود نيست و صرفاً براي بيان تمنّي است و از سويي شاعر با استفاده از صنعت » ندا«الغي از لحاظ ب

چنين . ها ـ در پي برقرار كردن رابطة عاطفي با طبيعت و روح هستي استـ يعني دادن شخصيت انساني به غير انسان» تشخيص«

» عذب«نيز انتخاب كلمة . مطرح گرديده، هم وجود دارد» سال نو«هايي كه از ها و درخواستوضعيتي در طول قصيده در سؤال

.ـ كه در اصل به معني درآمدن به آبشخور است ـ كمال تناسب را دارد» ورود«براي 

)3(

اَعطِنا حباً، فَبِالْحب كُنوز الْخَيرِ فينا

تَتَفَجر

واَغانينا ستْخَضرُّ علَي الْحبِ و تَزْهر

طاءلُّ عتَنْهو س

ثَراء و

2و خُصوبه

. را شكوفا كرده استآري من گل سوسني هستم كه گرمي عشق و اميدي تابان، آن: ؛ ترجمه شعر)»في سفح عيبال«قصيده  (119ديوان؛ ص . 1

عشق را ارمغان ما كن. 2

كه با عشق

شوندهاي هنر در سرريز ميگنج

هاي ماو ترانه

نشينندبه سبزه و شكوفه مي

و سرچشمة بخشش
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واژگان و اعراب
آواز، نغمه، ترانه، : اغاني جمع اغنيه. منفجر شدن، تركيدن، بيرون ريختن، لبريز شدن، سرازير شدن، نمودار شدن: تفجر

: ثراء.  سخت باريدن، ريختنباريدن، سيراب كردن،: انهلّ. شكوفه كردن، به گل نشستن، غنچه دادن. شكوفا شدن: َ-زهر. آهنگ

محول از (تمييز نسبت » عطاء«. است» كنوز«خبر براي » تتفجر«. حاصلخيزي، باروري، فراواني: خصوبه. ثروت، دارايي، توانگري

.است) فاعل

باران عشق، تنها خواست منتظران
دهد كه او هم بپرسد ه است، به او فرصت نميپرسد كه چه سوغاتي با خود آوردكه از مسافرِ از راه رسيده، ميشاعر پس از آن

هايش مخدوش نشود و كاخ آرزوها و رؤياهايش فرو كه آرمانبلكه براي آن. امخواهي يا بگويد چه چيزي برايت آوردهچه مي

.»عشق را به ما هديه كن«: گويددرنگ ميروست كه بياز اين. كندهايش مينريزد، خود مبادرت به بيان خواسته

ها و  اين پس سخن بر سر عشق است و اعجاز عشق؛ عشق براي شاعر، همه چيز است؛ درمان همة دردها، سمبل همه آرماناز

هاي بركت و سعادت در وجود شاعر شكوفا با عشق، گنجينه. كندعشق براي او واقعاً معجزه مي. هابخش همة مردگيزندگي

نشيند و بار شود و به گل ميرويد، سبز ميهاي شاعر ميريزد؛ با عشق، نغمه ميشود و هر چيزي را در خود پنهان كرده، بيرونمي

ريزد و يا همچون چشمه، بخشندگي و توانگري و باروري را دهد و همچون باران، بخشش و ثروت و حاصلخيزي را فرو ميمي

ان اهللا انزل ... «ه خوبي نشان داده كه از آية عشق از نگاه شاعر همچون آب، ماية حيات است و شاعر در اين بند ب. كندسرريز مي

:كنداي ديگر و با تعابيري از همين دست، بدان تصريح ميكه در سرودهچنان.  متأثر است1»�من السماء ماء فتصبح االرض مخضرّ

:يدگوپيوند برقرار كرده، خطاب به شاعري دربند، مي» اخضرار«و » اغنيه«اي ديگر هم بين شاعر در قصيده

تعلو األمواج يفيض البحر

تغسل كفّاه في وطني

قسمات الحزن الخوف اليأس

بزيفراواني و سرس

.شوندگشوده مي

.كه خدا از آسمان آبي فرو فرستاد و زمين سرسبز گرديد... ؛22/63سورة الحج . 1
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األرض العطشي تخضر

تنهمر، تفيض كنوز الخير

گردد و شود، دريا لبريز ميامواج بلند مي: ترجمه شعر چنين است). »كنوز الخير«قصيدة  (47تموز والشيء و اآلخر؛ ص 

هاي شود و گنجشود، سرريز مياين زمين تشنه سرسبز مي. شويد چهرة ميهن من ميدستانش خطوط غم و ترس و نوميدي را از

.ريزدسعادت را بيرون مي

مِلء اغانيك اَخضرار المروج

�1ُ السفحِ و بوح األريج�و نضر

ن از سال نو نيز در شاعر در قصيدة پيشين آورده بود كه سال گذشته، هم شعر و هم آرزو را در وجود او ميرانده است و اكنو

بخش، آن شعر مرده را احيا كند و به تعبيري، شعرتر در او بيانگيزد، يعني كه حزن و خواهد كه با معجزة عشق بسان آن حياتمي

.غم را از دل او بزدايد چه، كي شعرتر انگيزد، شاعر كه حزين باشد

ترين چيزي است كه شاعر از ست كه اين معني، اساسيگر آن ا، بيان»خصوبه«روند كلمات و به پايان رساندن اين بند با واژة 

.دهدهاي شاعر را پوشش ميسال جديد نياز دارد و اين، اوج مفهومي است كه آرمان

شمرد و داغي را كه پاييز بر دل پرندگان خوش الحان هاي پاييز را بر ميهم وقتي ويرانگري» ليل و قلب«شاعر در قصيدة 

:يدگوكند، مينهاده، وصف مي

و يلوي بتـرجيعـهـا المطربو يخنـق ألحــان أشواقها

2ِبروض سليبِ الحلي مجدبو كيف تغنّي لزهر ذوي

كه در باب اهميت قصيده گذشت ـ و از سويي نگاه شاعر كند ـ چناننيز در اين بند، شاعر بين شعر و عشق هم پيوند برقرار مي

ها و حيات بخشيدن به ت، درواقع رسالت اوليه عشق در نظر شاعر، زنده كردن دلگرايانه و شخصي اسدر اين بند، نگاهي درون

.هاي قبل است، برطرف كندآورد ننگين سالاش را كه دستخواهد ظلمت درونياز عشق خالصانه مي. هاستجان

:، ترجمه شعر چنين است)الي المغرّد السجين «�قصيد (323ديوان؛ ص . 2

هايت سرشار است از سرسبزي چمنزارترانه

و طراوت دامنة كوه، و انتشار عطر

: چنين است؛ ترجمه دو بيت43ديوان؛ ص . 1

پيچدانگيز او را در هم ميكند و سفرة آواي طربهاي شوق پرندگان را در گلو خفه ميو نغمه

سرايي كندآرايه، نغمهگل و گياه و بيچگونه براي گل پژمردة گلشني خشك و بي
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)4(

أَعطِنا حباً، فَنَبنِي الْعالَم الْمنْهار فينا

مِن جديد

و نُعيد

1لْخِصبِ لِدنيانا الْجديبهفضرْحةَ ا

واژگان و اعراب
حاصل، باير، لم يزرع، خشك، بي: جديب. شده، منهدم گشته، فروريختهفروپاشيده، تخريب): »انهار«اسم فاعل از (منهار 

.گياهبي

 باشد، اما به ضرورت مقدر» أن«، بايد منصوب به )امر(و مسبوق بودن به طلب » فاء«به سبب وقوع پس از » نبني«فعل مضارع 

.است» نعيد«نيز مفعول به براي » 	�فر«. شودشعري، اين فتحه ظاهر نمي

عشق، سرمايه زندگي و مايه خرّمي است
اش را از نو جويد كه با آن، دنياي فروپاشيدة درون يا جامعهشاعر، عشقي را مي. در اين بند نيز سخن از اعجاز عشق است

.حاصل وجود يا محيطش، دوباره سرسبز و حاصلخيز خواهد شددماني را به او بازگرداند كه كوير بيكند و اين شابازسازي مي

:، در باب انتظار از عشق چنين گفته است)چكامة آخر(» � األخير�القصيد«شاعر در 

الهوي كان مالذاً  هروب

من ضياعي و ضياعك

....

عشق را ارمغان ما كن. 2

تا دنياي ويران درونمان را

دوباره بسازيم

و شادماني

 خشكساالن راسبز شدن دنياي

باز آوريم
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و الهوي كان ليعطينا الرضي و البسمات

راحات الليالي الموحشاتو لينسينا ج

...

الهوي كان لنبني و لنعطي

1خير مافينا

هايش را خواهد سال نو به تنهايي همة آرمانيابيم، آن است كه شاعر نميبه متكلم در مي» اعاده«و » بناء«اي كه از اسناد نكته

بلكه از سال نو و آينده تنها مايه و سرماية . دهيچ تالشي به نتيجه برسبرآورده سازد و او تنها دست روي دست گذاشته باشد و بي

.داندطلبد ولي مسؤليت بازسازي و كويرزدايي را به عهدة خود يا جامعة خود مياصلي، و اميد و توان اوليه را مي

ود و كه هر دو استعاره از وجود شاعر يا محيط زندگي اوست، كمال يأس او را از خ» دنياي جديب«و » عالم منهار«تعبيرهاي 

	�فر« تعبير 2.هاي دهة شصت ميالدي كامالً قابل توجيه استاش، در سالرساند و اين در بعد اجتماعيدنياي پيرامون خود مي
در نظر »  للخصب	�فر«ـ كه موهم تشبيه است ـ فرض شود و چه معادل با »  من جنس الخصب	�فر«هم، چه با تقدير » الخصب

برد و هم از خشكي و خشكسالي و بدينسان، هم ود شاعر يا جامعة او هم از غم و اندوه رنج ميدهد كه وج نشان مي3گرفته شود،

.به شادماني و سرور نياز دارد و هم به سرسبزي و باروري

)5(

������أَعطِنا أَ�ً نَفْتَح بِها اُُفْقَ الصعودِ

�ٍ �'�نَنطَلِقْ مِنْ كَهفِنا الْمحصورِ مِنْ عز

:؛ ترجمه اشعار چنين است404 و 403ديوان؛ ص . 1

جا پناه ببريمگريزيم بدانعشق جايي بود كه وقتي از تباهي مي

عشق آمده بود كه رضايت و لبخند را به ما هديه كند

هاي وحشتناك را از ياد ما ببردهاي آن شبو زخم

عشق، براي آن بود كه بسازيم

 گنج وجودمان را نثار كنيمو بهترين

اي از يأس و ابري از استاد دكتر محمد رضا شفيعي كدكني نيز به اين نكته تصريح دارند كه در شعرهاي فدوي طوقان و امثال او در اين مقطع زماني همه چيز در هاله. 1

).251شعر معاصر عرب؛ ص (اندوه پنهان است 

حاصل شاعر به شادماني نياز دارد و آن شادماني هر دو تنها يك مصداق دارد؛ دنياي خشك و بي» خصب«و » ��فر«هد كه دنشان مي»  من جنس الخصب��فر«عبارت . 2

.در توجيه دوم شاعر خواستار بازگرداني شادماني به دنياي خويش است و اين شادماني مربوط به حاصلخيزي و يا نتيجة آن است. چيزي جز خرّمي و سرسبزي نيست
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دديد      ج1رانِ الْح

واژگان و اعراب
آزاد شدن، رها شدن، بيرون :  انطالق2.برآمدن، برشدن، باالرفتن، فراز آمدن، بركشيدن، عروج، پرواز، پيشرفت و ترقي: صعود

.زدن، در رفتن، رفتن، عزيمت كردن

.است» ...من كهفنا«بدل از شبه جملة » ...��من عز«شبه جملة 

عشق و پرواز
گرا كه رسد ـ و بخش برونبخش درونگرايانه كه با بند سوم به پايان مي: گفت قصيدة حاضر، دو بخش اصلي داردشايد بتوان 

توانستيم از ضماير اگرچه در بندهاي پيشين مي. از بند چهارم با اشارت و كنايت، آغاز و در اين بند با صراحت ادامه يافته است

ر به درون خود نظر دارد، ولي شاعر در اين بند، به ظنِّ قريب به يقين، از آن محدوده الغير چشم بپوشيم و بگوييم شاعمتكلم مع

.درآمده، به جامعة پيرامون خود نظر كرده است

به . به صراحت نام نبرده، بلكه آثار و نتايج عشق را جايگزين آن كرده است) حب(فدوي طوقان در اين بند، ديگر از عشق 

ها كند كه با آنهايي مياز سالِ نو درخواست بال. كندشق توجه كرده، آن را بال پرواز معرّفي ميدهي عبخشي و آزاديرهايي

از غار تنگ و در محاصرة خويش و از گوشة انزواي ديوارهايي آهنين باز شوند و بدر آيند . هاي بلند ترقي و تعالي را بگشايندافق

گر مشكالت و مصائب جامعة شاعر است كه وي چارة كار و م همه بيانكهف، حصر، عزلت، ديوار و حديد ه. و رهايي يابند

.دست يافتني است» عشق«داند و آن هم تنها با ها را باز شدن از اين بندها و پرواز و عروج ميحل آنراه

:شاعر در قصيدة ديگري هم از عشق به پرواز سخن گفته است

أود لَو أطير! يا كرمتي

طيرعلي جناح الشوق لو أ

ا ارمغان ما كنبال ر. 3

تا راه اوج را بگشاييم

مانو از غار دربسته

و از انزواي ديوارهاي آهني

رها شويم

.هم آمده و به معني گردنه سخت، و راه سربااليي است» صاد«به فتح » صعود«. 4
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1...لكنّ

 است و در كنار هم نشاندن اين2)و متضمن تشبيه صعود به آسمان(استعاره مكنيه » افـق صعود«

هايش هم دور از دسترس ها و به فرازها، به هر دو چشم دوخته است؛ آرماندهد كه شاعر به دوردست دو واژه، خود نشان مي

 نيز رمزي است از 3»جدران الحديد«و » كهف محصور«هاي تركيب. ستاست ـ كه اين ناشي از يأس اوست ـ و هم متعالي ا

.ها و ديگر حصارها و بندهاي آن جامعههاي ملّت فلسطين و خفقان موجود در آن محيط و محاصرة صهيونيستمحدوديت

: كندا وصف ميهاي سال گذشته رجا كه شاعر، طوفاناز سوي ديگر اين بند، بازخوردي است از دو سطر قصيدة پيشين، آن

؛ و از اين روست كه گشايش درهاي بسته و در يك كلمه »وثنت خطواتنا المنطلقه. اوصدت باب الغد المأمول في وجه منانا «

.را خواستار است» انطالق«

)6(

أَعطِنا نوراً يشُقُّ الظُّلُماتِ الْمدلَهِمه

 و علي دفْقِ سناه

وإلي ذر الْخَطو فَعهِ�نَدقِم 

4نَجتَني مِنْها انْتِصاراتِ الْحياه

:» و عمر�� ـ الي كر&��الشر 	����  الي طفلين في��رسا«قصيدة  (492ديوان؛ ص . 1

خواهد پرواز كنميدلم م! كرمه جان

هاي شوق پرواز كنمبا بال

...اما

.توان مجاز مرسل هم به شمار آوردرا مي» صعود«. 2

 او ��جدران حديد(: شود  تشبيه نيز استشمام مي*	()�توان منكر شد كه از آن است، ليكن نمي» جدران من جنس الحديد«در تقدير معادل » جدران الحديد«تركيب . 1

.كه در بند نخست اين قصيده مالحظه شد» قرابين غناء« چنين است تركيب ؛)كالحديد

روشني را ارمغان ما كن. 2

تا تاريكي سرشار را بشكافد

تا با موج روشني

به سوي قله قدم گام برداريم

و در زندگي

هاي پيروزي بچينيمگل
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واژگان و اعراب
ريزش، جريان، فوران، جهش، رواني، جوشش، : دفْق. پررنگتيره و تار، تاريك، قيرگون، سياه): اسم فاعل از ادلِهمام(مدلهمه 

: ذروه.  رفتن، گام برداشتن، پيش رفتن، قدم زدن):مصدر خَطا ـَُ: (خَطْو. تابش، درخشندگي، برق، تابناكي: سناء و سني. موج، سيل

: اجتني. است؛ به معاني قامت و جماعت هم آمده است» ذروه«معادل : قمه. اوج، قلّه، نوك، سر، باالترين نقطه، منتها درجه

.قامپيروزي، غلبه، دستاورد بزرگ، موفقيت بزرگ، انت: انتصار. آوري كرد، چيد، برچيددروكرد، برداشت كرد، جمع

را مجازاً به معني » قمه«توان گر مبالغة شاعر است و البته مياست كه بيان»  الشيء الي نفسه��اضا«مصداق »  قمه�ذرو«تركيب 

1.كوه يا تپه دانست و از تكلّف اين اضافه هم خالصي يافت

.كندرا نعت مي» قمه«كلمة » ...نجتني منها«جملة 

عشق و نور
طلبد كه همچون برق نوري مي. انديشداي ميها چارهعر به بيان مصائب ملّت خويش پرداخته، براي آندر بند پاياني باز شا

شب سياه مظلوميت و نوميدي برايش غيرقابل . شاعر در پي صبح است. زا يا تيغ فجر، ظلمت و تاريكي را با آن بدردابري باران

چشم به آسمان . چ سوسويي در آن نيست كه بتواند گام از گام برداردشبي كه راه را در آن گم كرده است و هي. تحمل شده است

 و به سوي قلّه 2»...كلّما اضاء لهم مشوافيه... «جويد كه در پرتو درخشش آن راه خويش بازجويد، اي ميدوخته، برقي يا ستاره

.كماالت، قدم پيش گذارد و در نهايت به پيروزي و سرافرازي در زندگي دست يابد

اش را سراسر پاييز و زمستان ديده است و اكنون از بهار و در پي آن تابستان، توقّع دارد كه امكان چيدن ميوة او زندگيآري 

روي ديگر » انتصار« چشم دارد و 3)انتصار(او به دستاورد بزرگ . يك عمر كاشت و داشت و رنج و تالش را برايش فراهم سازد

» انتصار«هاي افسرده و پژمرده بود و خواسته شاعر براي دل» باروري«. ياني قصيده آمده بوداست كه در پايان بند م» خصوبه«سكّه 

.است كه شاعر، چيدن آن را اميد دارد» خصوبه«ميوة همان 

رو نخواهيم بود و مبالغة مورد نظر روبه» ء الي نفسه شي
�اضا«طه و نوك آن، فرض كنيم، ديگر با مشكل را به معني باالترين نق» ذروه«و » قلّه«را به معناي » قمه«اگر . 1

.شاعر هم تأمين خواهد شد

؛ هرگاه كه بر آنان روشني بخشد، در آن گام زنند2/20سورة البقرة . 2

.عدالتي را بگيردبه قدرت و امكاناتي دوخته است كه بتواند انتقام يك عمر زندگي نكبت و بيگاه بايد بگوييم شاعر چشم بدانيم آن» انتقام«را به معني » انتصار«اگر . 3
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به جاي » نور«باشد و در اين صورت كاربرد ) و متضمن تشبيه نور به برق يا شمشير(تواند استعارة مكنيه جا ميدر اين» نور«

اما از سويي، . رودبار هم طفره ميهاي خشونتنشان دهندة روحية لطيف و زنانة شاعر است كه حتي از تصريح به نام» فسي«

���مد«را با لفظي ثقيل يعني كنندة آن هم اثر گذاشته و آنقدر سنگين است كه در الفاظ وصفظلمت دوران سياه شاعر، آن «

يابد، چيزي جز مجد و عظمت ملتِ او نيست و از  ر آن به سرافرازي و پيروزي دست مياي هم كه شاعر د»قمه«. نعت كرده است

.باشد» مجد«تواند استعاره از رو مياين

1هاي كلّي قصيدهويژگي

كنند، به وحدت موضوع متمايز است و پيروي مي» تفعليه«ها كه از نظام آن اين قصيده همچون ساير قصايد جديد، به ويژه-1

.رو تنها يك فكر اصلي در آن جريان دارد، هرچند افكار جزيي در سطور و بندهاي آن مشهود استناز اي

كه اين قصيده و قصيدة پيش از آن نه تنها در اين قصيده كه حتي با فرض اين) وحدت ارگانيك قصيده( وحدت عضوي -2

آغاز ) استقبال از سال نو در قالب مسافري از راه رسيده(شاعر از يك نقطه . مجموعاً يك قصيده را تشكيل دهند، قابل اثبات است

گفتگو با يار بازگشته از سفر، پرسش از رهاورد سفر، درخواست عشق به : رودكند و در يك مسير منطقي گام به گام پيش ميمي

ت افراد است و هم عنوان بهترين ارمغان، يادكردِ راهگشايي عشق و بازگويي منافع فردي و جمعي آن كه هم سازندة شخصي

بخش جوامع و نهايتاً رسيدن به نشاط و خرّمي در حوزه فردي و پيروزي و سرافرازي در حوزة جمعي، مراحل و منازل اين آزادي

.بينيم كه هيچ گسست و بريدگي و يا انحراف از مسير در آن وجود ندارددهد و ميسير و سفر شعري را تشكيل مي

درنگ الذهن باشد، بيزند كه حتي اگر كسي نسبت به شاعر و روحيات او خاليصيده موج ميچنان در اين ق عاطفه آن-3

تر، منفجر كرده حلول سال نو، عاطفة شاعر را شديداً برانگيخته و به تعبير درست. پس از خواندن شعر، بدان اذعان خواهد كرد

شاعر بر عناصر . گر استاي در اين قصيده جلوهنهعواطف انساني مثل حب، حزن، فرح، شكوي و يأس، هر يك به گو. است

نيز . انتظار، استقبال عاشقانه، ندا، مناجات، ترانه، خرّمي و سرسبزي، پرواز و صبح تكيه دارد كه همه بار عاطفي و احساسي دارند

ت و هم عميق، هم آشكار رو عاطفة شعر هم صادق اساحساساتي كه بر سرتاسر قصيده سايه افكنده، قوي و خالصانه است، از اين

.را همواره با فريادي، از ژرفاي دل برآورده استاست و هم صريح، كه گويا شاعر آن

حتي . شود، محسوس استالغير آغاز ميگراست و اين از همان ابتدا كه با ضماير متكلم مع جو غالب بر قصيده، جوي برون-4

بنابراين، .  مسايل جامعه مربوط است ادعايي گزاف نيست و قابل توجيه استگرا و همة بندهاي آن بهاين ادعا كه قصيده جمع

.مواردي كه در متن آمده، افزون بر مطالبي است كه در بخش نخست مقاله در باب اهميت قصيده بازگفتيم. 1
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جا كه شاعر از دردهاي وطن و هموطنان خود نيز سخن نيست بلكه از آن) عاطفه ذاتيه(= اي شخصي عاطفة قصيده تنها عاطفه

.هم در آن وجود دارد) ��� و قو����عاطفه و(= گفته است، يك عاطفه ميهني و ملي 

و » قربان«. اصطالحي رمزي است» اغنيه خضراء يا زهراء«. هاي بارز اين قصيده است رمزگرايي هم از ديگر ويژگي-5

.اي از اين رموز اشاره شدنيز چنين است، در شرح بندهاي قصيده هم به پاره» تسابيح«

اعر بسان بسياري از شاعران امروزي ش. مكرر شده است. كه عنصر اصلي بحر رمل است) فاعالتن( در قصيده، يك تفعيله -6

. الضميرش بازتر باشد و بر سلسلة افكارش، سلسلة بحر و قافيه ننهدخود را از بند بحر عروضي رها كرده كه دستش در اداي مافي

 همان به ديگر سخن، موسيقي داخلي كه. شودادا و ثقيل يافت نميخراش، سختاي نامأنوس، گوشالبته در سرتاسر قصيده، واژه

الفاظ روان و عبارات آهنگين است، جايگزين موسيقي خارجي يعني بحور خليلي و قوافي عروضي گرديده است، هرچند نبايد 

جديده و فريده، يديك و لديك، الورود و الوعود، تتفجر و تزهر، فينا و : پردازي هم ملتزم استغافل شد كه شاعر به نوعي قافيه

. الجديبه، الصعود و الحديد، المدلهمه و قمه، سناه و الحياهفينا، جديد و نعيد، خصوبه و

خاتمه
اي از شادي و اميد به زندگي بينانه با هالهطپش دلي است عاشق كه خوش»  الي العام الجديد�صال«كوتاه سخن آن كه قصيدة 

ادي در حلول سال نو به اين باور رسيده كه اي غريزي و غيرارآغوش خود را در برابر آينده گشوده است و گويا به گونه. نگردمي

گويد كه سال نو فرصتي براي تجدد و نوشدن است، فرصتي براي قصيده مي. اين بهار، عشق و باروري را به او هديه خواهد كرد

هايي عاريه كرده، به  بالدست،ها را بر دوش سال نو بار كرد بلكه بايد از اين نوبهار گشادهها و آرزوها كه البته نبايد آنبيان آرمان

.اوج قلّه اميد پر گشود

از نظر نگارنده، فدوي طوقان در اين قصيدة نسبتاً كوتاه به خوبي پيام خود را رسانده و به بهترين وجه رسالت خود را ايفا كرده 

توان آن را بازنوشت  هر سال مي ميالدي كه در آغاز1958اي را بر لبان قلمش جاري ساخته كه نه تنها در آغاز سال او ترانه. است

.و بازخواند و بازشنيد و زنگار يأس را از ذهن و دل زدود و مصفّي و مطرّي شد

منابع
نامة دوره كارشناسي زبان و ادبيات عربي، ؛ پايان�! �� في االرض ��احتشام قرائي، معصومه؛ دور فدوي طوقان في شعر المقاو

. ص67، .م1357/1978نساني دانشگاه فردوسي، دانشكدة ادبيات و علوم ا: مشهد
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