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 های همگون پایداری در شعر صالح محمود هُواری و طاهره صفارزادهمایهبن
 

 محسن پیشوایی علوی

 استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان

 پوریمسعود باوان

  پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالم آبادغربکارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی؛ عضو باشگاه 

 نرگس لرستانی 

 کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی و مدرس دانشگاه پیام نور

 چکیده

های مختلف ا با اینکه از جغرافیا، فرهنگ، منش و آرمانهملّت. های تحت سلطه استفرهنگی ملّت -ادبیات پایداری واکنش فکری

پژوهش حاضر . کندگیری واحدی را دنبال میجای دنیا در اغلب موضوعات جهتهای ادبیات پایداری در جایمایهبرخوردارند، اما بن

ی همگون ادبیات پایداری را با هامایهتحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی بن -بر آن است تا با روش توصیفی

و سه مجموعه شعری از طاهره  -شاعر معاصر و در قید حیات فلسطینی -از صالح محمود هُواری« مرایا الیاسمین»محوریت دیوان 

اید که هر دو از شاعران متعهد در قبال سرزمین و مردم خود هستند، باهم مقایسه نم -مهین بانوی ادبیات پایداری ایران -صفارزاده

دهد های این پژوهش نشان مییافته. و بیش از پیش زوایای پنهان و ناگشودة ادبیات پایداری را در ایران و فلسطین معاصر بنمایاند

طلبی، یاد قهرمانان و مبارزان وطن، اعتراض به اختناق، امید خواهی و عدالت دوستی، آزادیوطن: های اشعار این دو شاعرمایهکه بن

دهد و در نالد و شکوه سر میدعوت به مبارزه و پایداری است، صالح محمود هواری از اوضاع داخلی و ظلم اسرائیل می به آینده و

 . این میان از زبانی نمادین بهره گرفته است و صفارزاده از حاکمان داخلی قبل از انقالب و متجاوزین بعثی به ستوه آمده است

 .ایه، صالح محمود هواری، مرایا الیاسمین، طاهره صفارزادهمادبیات پایداری، بن :هاکلیدواژه

 مقدمه -4

 مسئلهمبانی نظری پژوهش و بیان  -4-4

 ادبیات پایداری -4-4-4

ها، تجاوز و اشغالگری و ادبیات پایداری نیز پایداری حرکتی است جهت مقابله با ستم»سیداحمد پارسا در تعریف پایداری آورده است

-انساان آزادی  (.2: 4955پارسا، )«برابر ستم و اشغالگری است یک ملت درۀ نمای پایداری قهرمانانتمامۀ د که آینادبیاتی است متعه

ای خلقات شاده   دوست همواره در مقابل دشمن و زورگویی پایداری نموده و این امر طبیعی است چرا که انسان به گونهخواه و وطن

هاا  که در حق سرزمین ،و هنری است که در برابر ظلم دیگران های انسانیی یکی از ارزشپایدار»تابدکه هرگز ظلم و ستم را بر نمی

 (.21: 4354بلشمری، )«دارند، مورد اهتمام و توجه ادباء قرار گرفته استو مردمان روا می

هایی که به این امر پرداخته یها و نقاشقانی تالش بشر برای رسیدن به آزادی را به درازای طول تاریخ دانسته و به سنگ نوشتهچهره

اشاره نموده امّا بحث اصلی در مورد تاریخ ادبیات پایداری را به جنگ جهانی دوم منسوب ساخته و نقش اروپا و باویژه فرانساه را در   

ای تااریخ دارد و  ای به درازها برای دستیابی به آزادی و رهایی از ظلم و ستم، سابقهتالش ملت»این میان بیشتر از بقیه دانسته است 

در این کاه تااریخ ادبیاات    . به همین سبب، ادبیات پایداری را باید همزاد تاریخ ظلم و ستم بشر بر بشر و واکنش به این ظلم دانست

پایداری در جهان همگام و همسو با خود ادب و همزاد و همراه آن است، شکی وجود ندارد چرا که هم زمان با پیادایش نسال بشار،    

تمامی ادبیات و واکنش ادیبان به ظلم و ستم موجود در جامعه، در حقیقت، ادب پایداری نیز متولد گشته است؛ از این روگیری شکل

های جامعاه   عدالتیها و بیها و هرآنچه که به دست بشر و برای نشان دادن اعتراض به نابرابریها، دیوار نوشتهها، نقاشیسنگ نوشته

بحث نظری ۀ اما سابق. ادب پایداری استۀ ها به وجود آمده باشد، زیر مجموعو تالش برای رفع این نابرابریو در قالب مخالفت با آن 

پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و به ویاژه فرانساه، متفکاران و    . گرددجدّی در خصوص ادبیات پایداری به جنگ جهانی دوم بر می
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-چهاره )«ن نتیجه رسیدند که باید در تحوالت جامعه شرکت فعال داشته باشاند هنرمندان تحت تأثیر جنگ و نهضت  پایداری به ای

 (.41: 4954قانی، 

ای در جلوگیری از آمیختگی اعراب باقی مانده در سرزمین اشغالی باا واقعیات   ترین عواملی است که نقش عمدهپایداری از قوی شعر

نی که شاعران با نیروی فنی و ذاتی خویش و با تکیه بر فان و هنار خاود    بنابراین تا زما. به وجود آمده و تراژدی موجود، داشته است

و   فلسطین صورت گیارد ۀ شت که تحریفی در قضیادر سرزمین اشغالی، صدای این تراژدی را به گوش دیگران برسانند، نخواهند گذ

: 4362نقااش،  )وری آن افزوده خواهد شاد شود بلکه بر گرما و شعلهبه بیان ساده، موضوع فلسطین با گذشت زمان از یادها محو نمی

تارین کیناه علیاه دشامن صهیونیساتی و      پایداری، غضبناک ترینشعر  پایداری فلسطین در سرزمین اشغالی، پرقدرت(. 291 -294

. دیک باشدپیروزی و غلبه بر دشمن در دسترس و نز چه بسا با وجود این شعر، حقیقتاً. رودپابرجاترین ایمان به پیروزی به شمار می

پا خاسته است هر چند امکان دارد که در این راه آزارهاای  به با اصرار و پافشاری تمام در مقابل تبلیغات صهیونیستی  پایداریشعر »

 (.13: 4361محمد عطیه، )«فراوانی را متحمل شود

ن، فرهنگ، تاریخ و سرنوشت مشترک، رود که در طول تاریخ عوامل مختلفی از جمله زباملت عرب به مثابه امت واحدی به شمار می

ة و در بردارناد از این رو ناسیونالیسم عربای در ادبیاات معاصار نماود فراوانای دارد      . میان آنان وحدت و همبستگی ایجاد نموده است

وطان  »ی از ناپاذیر آنان همواره سرزمین خود را بخاش تفکیاک  . ایشان در قبال امت عربی استۀ ، اندیشه و مفاهیم ملی گرایانافکار

. کوشند تا جهان عرب را به آزادسازی فلسطین از چنگال اشغالگران ترغیاب نمایناد  دانند و پیوسته در آثار خود میمی «بزرگ عربی

-های همنوا با آنان، اندوه، آالم، مشکالت و ناکامیصدا و همادبا و شعرا از درد و رنج حاکم بر کشورهای عربی آزرده خاطر شده و هم

 .شان را در آثار خود منعکس نمودند و مسائل آنان بدون شک در شعر معاصر فلسطین و شعر ملی عرب بازتاب ویژه داردوطنان

 یا خااص، دوره  یانکا در زمان و م یال انسانیاز ام یرویجنگ و انقالب با پ. هستند یاجتماع یها ها، انقالب جنگ»: دیگو یم یصنعت

شاتار و  کمختلف خشاونت و   یها وهیابزارها و ش یریارگک ، بهیانسان یروهایت نکو با مشار مشخص یبه اهداف یابیواحد به قصد دست

ران از ساال  یا ل شده بر ایجنگ تحم(. 49: 4953، یصنعت. )محقق شده است یو مال یو تجرب یانسان یروینه و نیسرانجام صرف هز

، یاسا ی، سیاجتمااع  یزندگ یها ر آن در تمام عرصهیثدر جامعه و تأ یآن و وقوع تحوالت یامدهایشمسی و پ 4966شمسی تا 4933

طاهره صفارزاده نیز یکی از شاعران متعهدی اسات کاه   . به خوبی در شعر شاعران متعهد رخ نمایانده است. ..و ی، ادبی، هنریاقتصاد

 . با شعر خویش به بیان آالم قبل از انقالب اسالمی و نیز دوران جنگ تحمیلی پرداخته است

 یات تطبیقیادب -1-4-4

ای از ادبیاات باا عناوان ادبیاات     های مختلف از اهمیت خاصی برخوردار است باه طاوری کاه شااخه    آثار ادبی ملّتۀ بررسی و مطالع

ادبیات تطبیقی، علمی اسات کاه عمومااً باه بررسای رواباط       »پردازدهای مختلف جهان میادبی زبانۀ تطبیقی به بررسی آثار برجست

انتقال . شودها سخن گفته میانتقال آثار ادبی یک ملّت به ادبیات دیگر ملّتة پردازد، و در آن نحویگر ملّل میادبیات یک ملّت و یا د

های مختلف بیاانی مانناد قطعاه، قصایده و نمایشانامه و      تصاویر و قالبة هاست و گاه در حوزها و موضوعواژهة آثار ادبی گاه در حوز

 (.26: 4369ندا، )«واطفاحساس و عة امثال آن و گاه در حوز

-های جدیدی از ادبیات به روی خوانندگان، مُهر پایانی بر خود مهماین شاخه از ادبیات در عصر جهانی شدن، ضمن گشودن دریچه 

توان جایگاه و موقعیت و وزن ادبیات ملی یک کشاور را روشان   گردد و معیار دقیقی است که با کمک آن میبینی ادبی محسوب می

هاا کماک ماؤثر    هاای تفکار مشاترک، باه تفااهم و دوساتی ملّات       ادبیات تطبیقی قاادر اسات از طریاق شناسااندن میاراث     ». نمود

 . (11: 4969غنیمی هالل، )«بنماید

است کاه در  ( رنسانس)ظهور ادبیات تطبیقی از پیامدهای نهضت اروپا. های مختلفی وجود داردها روشادبیات ملّتۀ مطالعۀ در عرص

زدهم برای اولین بار در فرانسه و به منظور بررسی روابط ادبی میان یونان و روم و ادبیاات اروپاا باه طاور کلّای و باویژه       اوایل قرن نو

در این مکتب تنها به مقایسه میان ادبیات ملّی کشاورهایی  . ادبیات فرانسه، سپس بررسی روابط ادبیات نوین اروپا با آنها شکل گرفت

یکای دیگار   . انجامد، وجود داردمتفاوتی دارند و میان آنها پیوندهای تاریخی، که خود به تأثیر و تأثر می شود  که زبانهایپرداخته می

-ها، مکتب آمریکایی است که هم زمانی، ارتباط تاریخی میان دو زبان و تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر را اساس مطالعه نمای از این روش
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رنه ولاک باه   . دهدرا در مناطق مختلف جهان، مبنای مطالعات تطبیقی بین دو زبان قرار میها داند بلکه همخوانی فکری بین انسان

توجه به موانع سیاسی، نژادی و زبانی به بررسی ادبیاات  ادبیات تطبیقی بی»:نویسدعنوان پیشتاز مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی می

آید کاه ولاک   از تعریف چنین برمی(. 436: 4356مکی، )«محصور کنیم نیز امکان ندارد که بتوانیم آن را در روش واحدی. پردازدمی

ادبیاات باه عناون یاک کلیّات اسات و مقایساه        ۀ شناسد و وی قائل به مطالعهیچ حد و مرزی را در ادبیات تطبیقی به رسمیت نمی

 . داندادبیات با هنرها و علوم و معارف انسانی را ممکن می

ین ادبیات تمدن بشری هستند که به دلیل همجواری و قرابت فرهنگی هماواره ارتبااط متقاابلی باه     ادبیات فارسی و عربی از پربارتر

این موضوع باعث تشابهات بسیاری در وزن، شکل، محتوا و فنون دیگر شاعری در ایان دو   . اندصورت پنهان و آشکار با یکدیگر داشته

با توجه باه تعریاف و   . گرددها به یکدیگر میاند و سبب نزدیکی ملّتنمودهای یکدیگر را تأیید و تقویت ادبیات گشته و هر دو به گونه

صالح هواری و طاهره صفارزاده؛ اولی یکی : ایممعیار مذکور، ادبیات پایداری را در اندیشه دو شاعر فارسی و عربی با هم مقایسه نموده

صفارزاده، مهین بانوی ادبیات پایداری فارسی، کاه تااکنون    از آزادیخواهان و شاعر معاصر و در قید حیات فلسطینی و دیگری طاهره

و از شاعر دوم  دیوان ساه مجموعاه   « مرایا الیاسمین»در این مقایسه از شاعر اول دیوان. شعری از او منتشر شده استۀ چند مجموع

 . ایمشعری را اساس پژوهش قرار داده

 ضرورت پژوهش -1-4

ند و مشهور ادبیات فارسی است که تاکنون پژوهش فراوانی در ماورد شاعر وی صاورت گرفتاه     طاهره صفارزاده یکی از شاعران توانم

های شعر وی از یک دیدگاه نسبتاً نو و تاازه و مقایساه آنهاا باا شااعر معاصار فلساطینی، صاالح         است امّا لزوم شناخت بیشتر زیبایی

 .محمود هواری، ضرورت اصلی نگارش این پژوهش بوده است

 هشروش پژو -9-4

برد؛ ای و اسنادی بهره میتحلیلی و با تکیه بر مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی، از روش کتابخانه -پژوهش حاضر با رهیافتی توصیفی

گیرد و در ادامه با این رویکرد به تحلیال  بدین ترتیب که، ابتدا منابع پیرامون ادبیات پایداری و ادبیات تطبیقی مورد بررسی قرار می

 .شوداشتراکات  شعری صالح هواری با طاهره صفارزاده پرداخته میو واکاوی 

 پیشینه پژوهش -4 -1

ۀ ای که به طور مستقل به شعر یا شخصایت او بپاردازد نوشاته نشاده، جاز ایان کاه در مجلا        نامهصالح هواری مقاله یا پایانة در بار

ۀ به طباع رسایده کاه در آن ترجما    « اری لبنان و فلسطینجستاری در شعر پاید»ای با عنوانمقاله(424: 14، شماره ی4956)سوره

( 6191:43ة ، شامار 4953)رساالت ۀ شود و موسی بیدج نیز همان قطعه را در روزناما هواری دیده می« بیست و سه گل»کوتاهۀ قطع

و فاطماه   یاونس شاعاعی  : در مورد طاهره صفارزاده نیز مقااالت ارزشامندی نگاشاته شاده اسات مانناد       .ترجمه و چاپ نموده است

پاور  احمد غنای / 3، دوره 2در نشریه گوهر گویا، شماره « تجلی مضامین اعتقادی در شعر طاهره صفارزاده»در مقاله( 4931)مدرسی

، نشاریه  «های ادبیات پایداری در اشاعار طااهره صافارزاده   تحلیل مؤلفه»( 4934)نیا چوبی ملکشاه، احمد خلیلی، سیدمحسن مهدی

وارگی مفااهیم زناناه در شاعر طااهره     اسطوره»در مقاله( 4932)پورنسرین گلبانچی و عیسی داراب/ 6، شماره1ادبیات پایداری، سال

های مقاومات و پایاداری در   جلوه»در مقاله( 4939)فاطمه مدرسی و زهرا خجسته مقال / 45، مجله زن و فرهنگ، شماره «صفارزاده

در مورد مقایسه تطبیقی اشعار شاعران پایداری نیاز مقااالت   . 41پنجم، شماره  ، نشریه ادبیات پایداری، سال«اشعار طاهره صفارزاده

نمایاد  لذا ضارورت ایجااب مای   ای که با موضوع پژوهش حاضر ارتباطی داشته باشاد یافات نشاد،   فراوانی نگاشته شده است امّا مقاله

ا از این طریق بتوان هم نقاش آنهاا را در رشاد و    های این دو شاعر ادبیات پایداری نوشته شود تمایهبنۀ پژوهشی در خصوص مقایس

 . های آنها باز نمودبالندگی ادبیات پایداری شناخت و هم راهی به درک افکار و اندیشه

 سؤال پژوهش -0-4

 پژوهش حاضر در جهت پاسخ به سؤال زیر نگاشته شده است

 ی پایداری در شعر دو شاعر کدام اند؟ها همهمترین بن مای

 مه صالح محمود هواریزندگینا -6-4

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
687 

وی در شاش ساالگی در اثار    . م  روستای سمخ از توابع طبریه فلسطین دیده به جهاان گشاود   4395صالح محمود هواری در سال  

نیروهای اسرائیلی به همراه خانواده مجبور به ترک فلسطین  و کوچ به سوریه شده که آثار ایان کاوچ در   ۀ بمباران منطقه و نیز حمل

وی لیسانس حقوق و نیز لیسانس زبان و ادبیات عربی را از دانشگاه دمشاق دریافات نماود و اکناون     . وبی نمایان استشعر وی به خ

م تاکنون عضو اتحاد الکتاب العرب باوده و باه   4363صالح هواری از سال . پردازدبیش از سی سال است که به تدریس زبان عربی می

وی . های اشاغالی پرداختاه اسات   شی و تربیتی برای دانش آموزان و دانشجویان سرزمینهای آموزمدت ده سال نیز به تدوین برنامه

، المطار یبادأ   (4362)الدم یورق زیتونا: ها اشاره کردتوان به آنهای فراوانی برای کودکان است که میشعری و قصههای  دارای دیوان

، مرایااا (4331)، أم أحمااد ال تبیااع مواویلهااا (4351)، بطیئاااً یماار الاادخان (4359)، المااوت علاای صاادر البرتقااال (4366)العاازف

هاای  وی همچنین دو مجموعه قصائد بارای کودکاان باه ناام    (. 2116)و التکسر النای( 2111)، ماقاله الغیم للشجر(4335)الیاسمین

هاای مشاهور   یتصالح هواری از شخصا . و نیز سه نمایشنامه غنایی برای کودکان دارد( 4356)و هنادی تغنی( 4354)عصافیر بالدی

موفاق باه    4361و  4369وی در ساال  :  توان به موارد زیر اشاره نمودفلسطینی است که تاکنون جوایز فراوانی دریافت نموده که می

موفق به دریافت جایزه اتحاد الکتاب العرب گشاته   4365اول شعر از مجلس اعالی آداب و فنون دمشق و نیز در سال ة دریافت جایز

فرهنگی یونیسف بارای کاودک   ة ای برای کودکان و نیز جایزبرترین کار نمایشنامه« قتلوا الحمام»ین به خاطر کتابوی همچن. است

 (.یمؤسسۀ جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعر) عرب را نیز دریافت نموده است

ای که به نقد وی پرداخته باشد مشاهده نشد یا مقالهبا توجه به اینکه شاعر در قید حیات است و هنوز به تاریخ نپیوسته است، کتاب 

شاعر با توجاه باه شارایط محیطای خاویش از      . توان، زبان شعری وی را سمبولیسم دانستو تنها بر اساس مطالعات نویسندگان می

ز بهترین فارم و  وی برای بیان مفاهیم مورد نظر خویش ا. بدیل رمز در جهت بیان اهداف پایداری خویش سود جسته استقدرت بی

 .قالب بهره برده و سعی دارد با استفاده از کلمات نوعی نیرو به وجود انسان تلقین نماید

 زندگینامه طاهره صفارزاده -1-4

از ماردان و   یانهیشا یمتوسط با پ یارجان در خانوادهیدر س 4943سنده، محقق و مترجم متعهد در سال یطاهره صفارزاده، شاعر، نو

ران رفات و ضامن   یا باه خاارج از ا   یالت دانشگاهیپس از اتمام تحص. ا آمدیز بدنیسستم یاهیو روح یعرفان یش و رفتاربا نگر یزنان

س یبتادر  یران همزمان با شااعر یشد پس از بازگشت به ا (ام ف ا)سب درجه کموفق به  یو نقد عمل ینقد ادب یهال در حوزهیتحص

ب عناوان شااعر مباارز و    ( ایقا و آسیسندگان آفریسازمان نو) یم از سو2116در سال  .در دانشگاه و ترجمه آثار مختلف مشغول شد

در . ده از جهان فارو بسات  یرانمهر دیمارستان ایش در ب 4956او سرانجام در چهارم آبان . ده شدیزن نخبه و دانشمند مسلمان برگز

مجموعاه داساتان، دوازده    یاک ، از صافارزاده  یاجتمااع  و ینا ی، دی، ادبا یعلم یهاف و ترجمه عالوه بر مقاالت و مصاحبهیتألة حوز

 (.16: 4953، اکبری و جلیلی)نقد ترجمه منتشر شده است ة ا درباریده اشعار و دوازده اثر ترجمه یمجموعه شعر، چهار گز

 های مشترک پایداری در شعر دو شاعرمایهبن -1

 دوستیوطن -4-1

ایداری است؛ شاعر در قبال تعهد و مسئولیتی که در این زمینه بر دوش خاود احسااس   های ادبیات پمایهوطن از مهمترین بنۀ مقول

مادر رمز وطن از دسات  . ملّی دارد و حاضر است جان و مال خود و فرزندانش را در راه وطن فدا کندۀ کند، سعی در تقویت روحیمی

 بادان  کاه هرگاز   داشاته ا بر آن اعالم ساخته و نیز بیاان  به خوبی از آن استفاده نموده و حزن و اندوه خویش رهواری رفته است که 

شاوالیه و همکااران،   )زیتون نماد و عالمت صالح اسات   .گیرد؛ شاعر با نگریستن به وطن خویش قوت و انرژی میخیانت نخواهد کرد

است، بعاالوه انجیار بان     انجیر بن نیز مانند درخت زیتون و تاک، یکی از درختانی است که نماد فراوانی و برکت (.131: 9، ج4955

 (.236- 264: 4همان، ج)نماد جاودانگی و فهم برتر است و در آفریقای شمالی این درخت، نماد باروری پس از مرگ است

 ..نِیوالتِّا   /وقاالوا هاذا زمانٌ ملعاونْ      کباعو /:وشجونْ.. القلبِ شجونٌ یوأقولُ وف /هیبالحزنِ عل یأستقو /کأبتهلُ إلى حزن یا أُمیوأنا 

                           . (24 :4335هواری،)أنّا سنخونْ /وماً یوال نتصوَّرُ  کما خُنَّا /وهذا القمرِ المطعونْ  /تونِ الحبِّیوز

تو را  /هایی استگویم در حالیکه در قلبم اندوهو می /کنمبا حزن بر آن، طلب قوا می /کنم بر اندوهتزاری می من! ای مادرم: ترجمه

کنایم  به تاو خیانات نکردناد و تصاور نمای      /و این ماه نیزه خورده /و زیتون عشق ...و انجیر /ند و گفتند این زمان ملعون استفروخت
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 .ما خیانت خواهیم کرد /را که روزی

کند که آیا کسای هسات کاه    و در ادامه اعالم می شدهوطن را به سان محبوب خویش دانسته که هر نوع رازی در آن خونین  هواری

نماد رهایی و روزهای پرامیاد آیناده    ،پنجرهآواز خواندن نمادی برای بیان کلمات حق است و نور دزدیده شده را به پنجره بازگرداند، 

کنند، سرزنش کرده و از غبار تفنگ آنان سخن گفته که کنایه از عدم استفاده از سپس وی مردم را به خاطر اینکه مبارزه نمی ،است

 آن است

ولام   /هذا العاامْ /ا قمرَ الجنوبِ تأخَّرَ التفاحُ ی /دُ إلى النوافذِ ضوءَها المسروقَیعیمَنْ  /یذا صاحَ المغنّکه / یدْمی یکلُّ سرِ فک یبیا حبی

ۀَ بالغباارِ  نیلمان ربطاوا الساف    یقاول /!!سانربطُ نبضَانا؟   /قافلۀٍ  یا نارَ الجنوبِ بأیو /تحتَهُ األلغامْ یرَ الدَّمعِ تجریغ/تحملْ عذارى التب ِ 

 (.12: 4335هواری،)!!على صدأ الغُبارِ تنامْ؟ /مِ کفَ اللّجوءُ إلى بنادقکی /:وأبحروا

ای ماه جنوب درخت سایب تاأخیر    /اش رانور دزدیده شده، هاگرداند به پنجرهچه کسی باز می /این گونه آواز خوان فریاد زد:ترجمه

ماان را  نبض /و ای آتش جنوب با کدام قافله /ها جاری استاشکی که در زیر آن، بمبغیر از  /و حمل نکرد توتون بکر را /امسال /کرد

که بر پژواک  /هایتانچگونه است پناه بردن به تفنگ /بگو به کسانی که کشتی را به غبار بستند و دریانوردی کردند /ربط خواهیم داد

 .!!خوابد؟غبار می

کاه همناام    ناام بارده  احمد زعتر، یکی از هزاران کودک شاهید فلساطین،   از و ده اشاره کر به مقدس بودن سرزمین فلسطین  شاعر

باه ساوی   ( 611: 1، ج4955شوالیه و همکاران، )خواهد که گل سرخش را که نماد تولد دوباره استپس از وی می. است( ص)پیامبر

، (631: 9، ج4955، همان)ورود یک ناشناخته است سوراخ، نماد منفذ و محل. خواهد که دریا را متهم نسازدغزه ببندد و نیز از او می

 دریا نیز نمادی از ملّت مظلوم فلسطین است

 /ا أحمادُ  یا  کغازَّةُ معراجُا   /!دِ حجارتِهاا؟ یمَّمَ بصعیأنْ أت /ا أحمدُی یهل تأذنُ ل /امتها یلتسافرَ نحو ق /نُ هودَجَها یاألرضُ تز یه کتل

تسالَّلُ مناه الماوجُ    ی /وابَحاثْ عان ثقابٍ غاامضْ     /هْیال تتّهم البحرَ بسوءِ الن /لْکها وتویإل /مراءَ الح کواعقلْ وردتَ /فاهبطْ فوقَ مآذنِها 

 /آخارِ درسٍ تتعلَّماهُ    یفا  /ءُ قتالٌ آخارُ یجیس /یکومَ إلینضمُّوا الیل /للفقراءِ کأَطعِمْ جوعَ /ها یتبْن کیراً یثکشاغبْتَ  /خطفَ أحالماً یل

 (.36: 4335هواری،)تخبزُ أرغفۀً للشهداءْ یها ه /ها یإلفامشِ  کضُ نحوَکغزَّةُ تر

هاایش  باا سانگ   /دهیای احمد آیا به من اجازه می /تا به سمت قیامت سفر کند /اش را آراستآن سرزمینی است که کجاوه: ترجمه

دریا را باه   /سوی آن توکل کنبه  /و گل سرخت را ببند /پس باالی محل اذان آنها فرود آی /غزه معراج توست ای احمد /تیمم سازم

 مباارزه فاراوان   /کهرا شود تا برباید رؤیاهایی که موج پیوسته از آن وارد می /جستجو کننایافتنی و از سوراخی  /سوء نیت متهم نساز

درسای کاه آن را    در آخرین /جنگی دیگر خواهد آمد /آیندتو تا امروز گرد  /چشانات را به فقرا بگرسنگی /کردی تا آنها را بنا سازی

 .های نان را برای شهداپزد قرصها این می /دود به سوی تو پس به سوی آن بروغزه می /آموزیمی

. ردیا گیما  لکشا  جهاان  یاجتمااع  – یاسیس با مناسبات تبادل در او شهیست، اندین دیمق و یبوم ینگاه وجهچیه بهنگاه صفارزاده 

رهای دیگر ازجمله افغانستان تحت ظلم و ستم دشامنان قارار گرفتاه و ماردم در آنجاا      کند که عالوه بر وطنش، کشوشاعر بیان می

وی نیاز  . کشورهای دیگر بیانگر شعر قومی و ملّای صافارزاده اسات    دیگر به عشق او و قومی تعهد. شوندبدون هیچ گناهی کَشته می

 افغاان  و ناله و فغان/ ردهک اعالم/ ستم و جور یایجغراف»تبرای بیان این موضوع از عنصر تکرار در کلمات فغان و افغان بهره برده اس

 (.16 :4956صفارزاده، )« شودمی شتارک/  گناهیب در افغانستان انسان/ افغان ن فغان ویسرزم در/ دارند وطن/ هم

دشمنان در وطان و  دهد زیرا وجود و مردم را مورد نکوهش قرار می داردت حاکمان داخلی و خارجی برمییجناة چهر از شاعر، نقاب

/ هایماان در باغ»نامدکند و آنها را دزد میشاعر دشمنان را تحقیر می. داندانگاری مردم میقدرت یافتن آنها در وطن را ناشی از سهل

های رسامی  و خادمین جشن/ بیگانگان شدیمۀ کاالفروش دکّ/ و ما با دستمزد خویش/ از اشتیاق رویش خالی کردند/ ها راجان جوانه

دزدان داخلای  / پای دزدانۀ که همهم/ ما بیش از آن در خواب بودیم/ ما خواب بودیم/ دشمن بودۀ انبار اسلح/ مانو خانه/ گانگسترها

 (.الف: 94: 4951صفارزاده، )« بیدارمان کند/ و خارجی

 طلبیآزادیخواهی و عدالت -1-1

ک خضار،  . ر)گیری ادبیاات پایاداری اسات   های شکلکی از زمینهی« های فردی و اجتماعیاختناق و استبداد داخلی و سلب آزادی»
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هر انسان آزادیخواه به هنگام تهاجم و اشغال سرزمین خویش توسط بیگانگان و اشغالگران، قلبش آزرده خااطر گردیاده   (. 13: 4365

پرداختاه و طالاب آزادی و   آید، و با سالح شعر و سخن به دفااع از وطان و کیاان خاویش     هایش به جوش میو خون انقالبی در رگ

؛ وی باا آوردن  عشق به آزادی و رهایی و کمک به دیگران را به زیبایی در شعر خویش نمایان ساخته است صالح هواری. عدالت است

نمادی  -آرزوی خویش را در زدودن غبار خفقان از چهره ملّت خویش به خوبی نمایان ساخته و از قفس سخن گفته است « لو»لفظ 

خواهد که گرما را به خانه تمام ملّت مظلوم توانست تمام آنها را جمع کند  و نیز میکه شاعر آرزو دارد کاش می  -ت و زندان از اسار

 ها سر بکشدبه خانه فلسطینی -که نمادی از آزادی است -خویش برساند و همانند گنجشک

 یأنْ أستدع /یانکان بإمکلو  / یقلبِ الواد یف /ها من أعلى صخرهْیأرم کی / یأرضِ بالد یف /لَّ األقفاصْ کأنْ أجمعَ  /یانکان بإمکلو 

أقْتاادُ   /مِ قصاائدَهُ  یعجنُ باالغ یعصفورٍ کو /رتجفُ على الطرقاتْ ی /وخِ عجوزٍ ک یبَهُ فکأس کی /حَطَب الغاباتْ  یف /لَّ الدفءِ المتأَهِّبِ ک

 (.411: 4335هواری،)لِّ الشُّرُفاتْ ک /الشمسَ إلى

در  /هاا تا آنها را پرت کانم از بااالترین صاخره    /در سرزمین کشورم /ها را جمع کنمتا تمام قفس /ای کاش امکانش را داشتم: ترجمه

ۀ تاا آن را جااری ساازم در کلبا     /هاا در هیزم جنگال  /گرمای ممکن را فرا بخوانمکه تمام  /ای کاش امکانش را داشتم /قلب سرزمین

تماام   رهبری کنم خورشاید را باه ساوی    /کندو همانند گنجشکی که قصایدش را با ابرها مخلوط می /راهها لرزد بر می که /پیرمردی

 .هابالکن

ساتاید کاه   آزادی به عنوان یکی از مضامین مشترک در شعر صفارزاده نیز تجلی یافته است؛ صفارزاده رشادت و دلیری ماردم را مای  

و قامت بلناد  »های زیادی را برای آنها بوجود آورده استن، مشکالت و سختیطالب آزادی هستند زیرا وجود استعمارگران داخل وط

« اعصابتان را لگادکوب کارده اسات   / های اجانبهمواره گام/ شما که طالب آزادی هستید/ به سوی جنگ و شهادت برخاست/ ایمان

 (. الف: 92: 4951صفارزاده، )

گرفته که خدا نیز انسان را به  نشئت ایجاد عدالت از اعتقاد او به عدالت خداوندصفارزاده در مورد مبارزه با ستم و تالش برای ۀ اندیش

هاا اعتاراض   عادالتی خواند و شاعر در برخی از اشعارش به این مهم پرداخته و به ایان بای  جانبداری از حق و مبارزه در راه آن فرامی

اش پرداخته که مردم باه علات مکار و سیاسات باازی آنهاا از       عدالتی حاکمان ستمگر و مستبد در زمانهوی به بیان بینموده است؛ 

چراکه جهل / فرقی به نزد ملت دنیا نداشتند/ گویداز عدالت و آزادی می/ ناگاه/ بنا به مصلحت روزگار»اندعدالت و آزادی محروم شده

 (.34: همان)« همیشه همراهند/ همیشه با هم هستند/ و مکر و سیاست بازی/ ستپراکنده

 یاد قهرمانان و مبارزان -9-1

-ستاید و فضایل و مکارم اخالق خود را به تصاویر مای  فخر نوعی مدح است که طی آن، شاعر کارهای خوب و پسندیده خود را می»

شود که شاعر به آنها منسوب باوده و اعماال نیاک و    گیرد بلکه قوم یا جماعتی را شامل میگاهی فخر، خود شاعر را در بر نمی. کشد

 (.416: 4932ابراهیمی کاوری و دیگران، )« شودگفته می« فخر گروهی»ستاید که به آن ها را میعظمت آن مجد و
اند، ستایش قهرمانان وطن و شهدا است که جای اشعارشان به آن پرداختهیکی دیگر از مضامین مشترک شعری دو شاعر که در جای

از شعر خویش، به زیتون که نماد اصاالت و بقاا و اساتقالل فلساطین اسات      در این قسمت هواری  .دوستی آنهاستبیانگر حس وطن

از چناد تان از زناان مقااوم کاه       وی (.131: 9، ج4955شاوالیه و همکااران،   )زیتون نماد و عالمت صالح اسات  . درود فرستاده است

ۀ های دلیرانا ای از حماسهو به ذکر گوشهاسرائیل  پایداری کرده، یاد نموده ۀ دوشادوش مردان، در مقابل استبداد و اشغالگری ظالمان

اش را باه  رسانده و نیز در ادامه به خدیجاه اشااره کارده کاه خاناه     پردازد؛ وی به ام انس اشاره کرده که به نگهبانان، آب میآنان می

. فرساتد ساالم مای  ( یلاسارائ )پناهگاهی برای مبارزان جوان بدل ساخته است و بر تمامی مبارزین ایستاده در برابر ظاالم و اشاغالگر  

تواند رمز تمام مادران فلسطینی یا سرزمین فلسطین خدیجه می. منظور از طیورالبالد، نوجوانان و منظور از األیادی، مقاومین هستند

خوک به تقریب در سراسر جهان، نماد کثافات و پرخاوری اسات و هام چناین      . کندشاعر از اسرائیلیان به عنوان خوک یاد می. باشد

 زنجیر در ابیات زیر، نماد و عالمت درد و رنج است(. 499: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )فروشی و خودپرستی استجلوه نماد

ساالمٌ  /"بتلِّ الفرسْ" /زغردْن للشُّهداءِیخرجْنَ  /یلِّ النّساءِ اللَّواتکسالمٌ ل/أسلَمتْ روحَها واقفَهْ  /"تلّ الندى"فوق  /تونۀٍ نازفَهْ یسالمٌ لز

 نِیتُعمِّارُ مان سَاهَرِ المقلتا     /"شَهْینِ عیع" یجۀَ فینِ خدیسالمٌ لع/ الحرَسْ یتسق... بالدَّلوِ /تحتَ قصفِ العدى تنشلُ الماءَ /"ألُمِّ أَنَسْ"
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لعائشاۀَ  "ساالمٌ   /یونِ األعااد یا ع یفا  /أنْشَبَتْ نارَهاا مخارْزاً   /یونِ التیلِّ العکسالمٌ ل /یادیلِّ األکسالمٌ ل /یورَ بالدیط یلتحم /شَهْیعر

                                                                            . (5و  3: 4335هواری، (باًیقر.. باًیقر  /هْیازَها بندقکترفعُ ع  /رِین الخنازیب  /رِیبوجهِ الجناز /"هْیسکالشر

خاارج گشاتند و بارای     /سالم بر تمام زناانی کاه   /اش سالمت بادیستادهروح ا /بر بلندای تل الندی /سالم بر زیتون ایستاده : ترجمه

نگهباناان را  ... باا ساطل   /کشاید در زیر بمباران دشامنان آب را بیارون مای    /سالم بر ام انس که /در تل الفرس /شهدا بانگ برآوردند

تا پرندگان سرزمینم  /سازدن تعمیر میاش را از شب بیداری چشماکه خانه /سالم بر چشم خدیجه در عین عیشه /ساختسیراب می

سالم بار   /در چشمان دشمنان /اش را جمع کردآتش سوراخ کننده /سالم بر تمام چشمانی که /سالم بر تمام دستان /را حمایت کند

 .نزدیک. ..نزدیک است /بردعصایش را به عنوان اسلحه باال می /هادر برابر خوک /در برابر زنجیرها /عایشه شرکسی

هاای  او دالوری. فشانی کردند زنده نگه داشاته اسات  قهرمانانی را که برای حفظ ایران جانة فارزاده  نیز در قالب شعر، یاد و خاطرص

در / پهلاوان شادند  / یک شبه مرد جوان شدند/ دور از حصار تجزیه و تحلیل/ و نوجوانان»: کندمدافعان میهن را این گونه توصیف می

چوناان حکایات   / دالوری آناان ة آواز/ اناد از هم ربوده/ مانند نعمتی/ شهادت راۀ مجموع/ هماره/ مقصد ثاراهلل رزمندگان دنبال/ جبهه

 (. الف: 91: 4951صفارزاده، )«مانداسیر می/ های جمعی سلطهرسانه/ پشت حصاری از/ مظلومانۀ همیش

/ سال محاربه باا ناامردان  / سال دالوری مردان بود/ ذشتهسال گ»کنداشاره می( ستایش دالوران وطن)یا در جای دیگر به این مطلب 

 (.42: همان)«جهان پر از عداوت با ما بود/ پر از خصومت با مظلومان/ جهان/ اجیر جهانخواران بود/ جهان

شاهیدان  ز از خصوصیات شعر وطنی شاعران ملّی، ستایش ا. یکی از بارزترین ابعاد جهاد در راه خدا، شهادت و ایثار در راه وطن است

ای کاه خداجویناد و   های پاکباختاه و از دنیاا وارساته   شهادت برای انسان» .که در بسیاری از اشعارشان انعکاس یافته است باشدمی

هاای واالئای   های دیگر در پی رستگاریند به هدفتر از آنها که از راهبری است که آنها را زودتر و سریعپویند، راه میانعاشقانه راه می

طلبای یکای از زیبااترین مفااهیم ماورد توجاه در       شاهادت و شاهادت   (.91: 4951عمیاد زنجاانی،   )« رساندسیر قرب الهی میدر م

/ شهیدای  هآ»او منزلت شهیدان را چنین ارزیابی کرده است. صفارزاده برگرفته از مکتب اسالم استۀ اندیش .شعرشاعران انقالب است

ام کاه  من آماده / با جان زخم دیده/ من شاعر هستم/ دست مرا بگیر/ است/ ترای زمین کوتاهکز چادره/ هاییبا دست/ دست مرا بگیر

/ ایشاهادت داده / شااهدی / تو هام شاهیدی  »و یا مانند(. 14: 4956صفارزاده، )« دوباره باهم برخیزیم/ و در موعود/ پیش شما باشم

 (.31: همان)« بهشت منتظر توست

 دعوت به مبارزه -1-1

مشاغول  ها دلدر روح ملت یداریزش و بیام و خیدهنده قلمات قوامک یارکندهک، به یه از آغاز عمر شاعرک، نه امروز بلشاعران عرب

 یلماات کله کشاا  یدارا ام، الزاماًیو دعوت به ق یدارسازیرامون بیپ یهاه سرودهکرد کد توجه یز بایته نکن نیان، به این میدر ا. اندبوده

 یرگاذار یثأه تیدور شده باشد، به عمر خود افزوده و سرما یه از شعارزدگک یاه هر سرودهکست، بلین ییگومیبه شعار و مستق یکنزد

 (.4: 4931بیدج، ) تر شده استآن فراهم

از غم و اندوه درونی خاویش ساخن گفتاه و وساعت آن را بارای       هواری از دیگر مضامین شعری هر دو شاعر، دعوت به مبارزه است؛

به زیتون، انجیر و پرتقاال  از شعر خود داند و در این قسمت اند، کافی میهای وطنش سکنا گزیدههایی که در تپهم قلبسوزاندن تما

انجیر بن نیز مانند درخات زیتاون و تااک، یکای از     (. 131: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )زیتون نماد صلح است. اشاره نموده است

ت است، بعالوه انجیر بن نماد جاودانگی و فهم برتر است و در آفریقای شمالی این درخت، نمااد  درختانی است که نماد فراوانی و برک

هاای متعادد دارناد، نمااد بااروری      هاایی کاه هساته   پرتقال نیز مانند تمام میاوه (. 236- 264: 4همان، ج)باروری پس از مرگ است

ور خویش دانسته و همراهای کودکاان حیفاا و عشاق هموطناان      در ادامه، وی تمامی فلسطین را همراه و یا(. 451: 2همان، ج)است

سنگ . وی در اثنای کالم خویش از سنگ و فالخن سود برده است. داندخویش را برای کنار زدن زنجیرها و دفع اشغالگران کافی می

غالب به مبارزه برخاساته  فالخن نماد نیروی ضعیفی است که با قدرت (. 699: 9 ،ج4955شوالیه وهمکاران،)زمین است –نماد مادر 

پرتقاال نمااد   . باشاد انجیر به نظر در این شعر، نماد هماوطن مای  . زنجیر در این ابیات، نماد درد و رنج است(. 935: 1همان، ج)است

 تواند نماد مبارزه یا اسلحه باشدسنگ می. باشدفرهنگ و تمدن فلسطینی می

 یاساتوطنَتْ فا    /یلِّ القلاوبِ التا  کا إلشعالِ غابااتِ   یفکوت /نٍیمۀٌ من حنیغ یمع /وبحرٌ من البرتقالِ/ نٍ یبٍ وتیجبلٌ منْ زَب یمع
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 /افٍکا وهو  ..مکحبُّ یمع /یفا الغوالیلُّ أطفالِ حک یمع / "ر البلحْید"عِ یبهٌ من مقالکوکو   /"رفحْ"حجرٌ عاشقٌ من رمالِ  یمع   /یتالل

  .(41و  44 :4335هواری،) یوقهرِ احتالل /یرِ عنّیلرفعِ الجناز

که کافیست برای ساوزاندن   /همراه من ابری از غم و اندوه است /و دریایی از پرتقال /همراه من کوهی از زیتون و انجیر است: ترجمه

هاای  ای از فالخان و ستاره /های رفح استهمراه من سنگی عاشق از تپه /هایم سکنا گزیده استدر تپه /های تمام قلبهایی کهجنگل

 /برای کنار زدن زنجیرها از مان  /و آن کافی است... همراه من عشق شماست /اه من تمام کودکان ارزشمند حیفا هستندهمر /دیربلح

 .و کنار زدن اشغالم

اشاره کرده که همواره پایدار است و به کبوتر و شبنم اشاره نموده که به ترتیب نماد بقای عشق و زندگی و  قانا پایداری شهر شاعر به

وی اعاالم   .دهاد ای روشن امید و نویاد مای  و از باران یاد کرده که نماد حیات و حاصلخیزی است و در ادامه به آینده  برکت هستند

نمااد صالح،   ، بارد کاه کباوتر   خیزد که کنایه از انقالب است و از کبوتری سابز ناام مای   کند که این شهر دوباره از خاکستر بر میمی

شابنم سار   ۀ خواهد در هوای آزادی، حماساین کبوتر می .و رنگ سبز نماد صلح و آرامش است شبختی بازیافتهوهماهنگی، امید و خ

 دهد 

ما قدْ صارَ صارَ وماا انحنَاتْ     /:قولُ مترجمُ األحزانِی /رِ دمعتها وتغزلُهُیفوقَ سر /تغازلُ طائرَ األمطارِ  /فشدَّتْ جذعَها باألَرضِ وانتفضَتْ 

الهواءِ الطلقِ ملحمۀَ النادى   یف/تبُکحمامۀً خضراءَ ت /قُ من الرمادِیتستف یوها ه /وتقتلهُ .. تقاتلُهُ /یالعار تستظلُّ بموتها یوها ه /قانا

                                          . (93و11: 4335هواری،)

بر روی تخات اشاکش و باا او     /بازی کردها عشق بارانة با پرند /اش را به زمین محکم کرد و تازه و باطراوت گشتپس ریشه :ترجمه

-کند و او را مای مبارزه می /اشو ها او پیوسته با مرگ خالی /با وجود آن پیشامد قانا سرخم نکرد /:گویدها میمترجم غم /غزل گفت

 .شبنمۀ در هوای آزاد حماس /نویسدکبوتری سبز می /خیزدو ها او از خاکستر دوباره به پا می /کشد

کناد  و ایستادگی و  پایداری خویش در برابر حمله و غارتگری اسرائیل بیان کرده و عنوان مای  ودانگی فلسطین امید داردشاعر به جا

باادام بُان نمااد و    . وی از بادام، که نماد جاودانگی است، سود بارده اسات  . که تا آخرین قطره خون نام فلسطین را از یاد نخواهد برد

 (.41: 2ج: 4955و همکاران، شوالیه )مفهوم جاودانگی دارد

نَ یلفلساط /ضْ یاألبا  یوسأصنعُ مان حزنا  /فوقَ قبورِ الشهداء  /وأزرعُ عودَ اللَّوْزِ األخضر /نَیتبُ اسمَ فلسطکأ/وسأبقى واقفۀً تحت الغارَهْ

 (.31: 4335هواری،)منارهْ

و خاواهم   /بر روی قبر شاهدا  /کارمبادام سبز را می و چوب /نویسماسم فلسطین را می /ایستمو من ایستاده در زیر غارت می: ترجمه

 .ای برای فلسطینمناره /ساخت از اندوه سفید

 ساتد و یایاساتعمارگران ما   ورزی نسبت به آن در مقابال صفارزاده با الهام از مضامین دینی و مذهبی خود، در دفاع از میهن و عشق

/ ساتاده یاو پارچم  / نّ الذلاه م هاتیه/ هاتیه پرچم یپا در/ پرچم یپا در/ میاستادهیا ما»ندکیم فرا و مقاومت یستادگیا را به مردم

 (.ب: 56، 4951صفارزاده، )است  ر پرچمیز در/ پرچم یستادگیا به/  ما یستادگیا و/ سربلند و سردار/ حق پرچم ریز

توفنده توصیف کرده که در مواجهه با  در جای دیگر به ستایش قهرمانی و خیزش و بیداری دالوران پرداخته و حرکت دالورمردان را

بار ضاد اتّحااد    »دهناد دشمن آرام و قرار ندارند و برای اینکه دشمن را شکست دهند همواره به مقاومت و مبارزه با دشمن ادامه مای 

ه رو باه سااحل   پیوست/ قراربی/ خواببی/ توفنده/ موجیدۀ توصیف جاودان/ روز شماستشبانهۀ برنام/ طلوع و غروبۀ این رشت/ تعرّض

 (.الف: 99، 4951صفارزاده، )«شوریددوباره می/ و در شکست هر شورش/ دشمن داریدة پیوسته رو به صخر/ ناآرامی

 نارضایتی از اوضاع نابسامان -0-1

-و با عمق شاعر با دیدی انتقادی. های موجود در جامعه استهای مشترک ادبیات پایداری، اعتراض به نابسامانیمایهیکی دیگر از بن

-مرگ و شهادت کودکان غزه را از هر عزتی بااالتر مای   صالح هواری .گشایدها را دیده و زبان به انتقاد و گالیه مینظر، این نابسامانی

کنند و کسی که برناده شاود،   کند که در زیر درخت نخل که نماد راستی و علو قامت است، مشاجره میداند و به خروسانی اشاره می

ای دهد تا با قطاره ای میگوید که سالحش را به کودک غزهگردد، سپس وی از رعد و برق سخن میپادشاهی فلسطین می مالک تاج

های همبسته با آتش، گرماا  خون، نماد تمامی ارزش. از خون خویش تمام تاجداران دنیا را کنار زده و مملکت پاکی و عزت را بنا نهد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیش بینهای دهمین همایمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4931شهریورماه  6 -1

 

 
692 

در کتااب مقادس آماده کاه     . شاود ارند، خون به طور کلی به عنوان محمل زندگی لحاظ میو زندگی است که با خورشید خویشی د

-چراغ، یادآورِ تجلیِ اثرات آسمانی است، و در عین حال مؤمن را شاد مای (. 493: 9، ج4955شوالیه و همکاران، )خون، زندگی است

 (.131: 2همان، ج)کند

تتشااجرُ تحاتَ النخلاۀِ أعارافُ      /ا غازَّهْ یا  کعیلرب/یهذا الوقتِ المُضْن یف /هذا الماءُ المُرْ/سرابٍ یمن أ /هْیخل یهذا الوجعُ المالحُ من أ

 (.22: 4335هواری،) لِّ األقمارْکاآلنَ على  یستولی /یلٌ غزَّاویتقدَّمُ قندی /هْکأخذْ تاجَ الملی/غلبْیمَنْ  /هْیکالدّ

خروساان زیار    /به خاطر بهارت ای غازه  /در این زمان به تنگنا آمده /تلخ این آب /از کدام سراب /این درد نمکین از کجاست: ترجمه

االن بر تمام اقماار تسالط    /گیردای را پیش میچراغ غزه /گیردتاج شاهی را می /کسی که پیروز شود /کننددرخت نخل مشاجره می

 .یابدمی

ای روغن به وی بدهد تا چراغ را روشن نگه دارد و که ذره خواهدگری میداشته و یاریوی نارضایتی خویش را از اوضاع موجود بیان 

 داند، روغن نمادی از امید به رهایی استدر ادامه، مرگ بدون دلیل را بسیار سخت می

الغبارِ وراءَ الزُّجااجْ   ورَیأهشُّ ط /أنا مترَعٌ بالفراغِ /!!هذا السراجْ یسو به عُرْکأ /تِ یلٍ من الزَّیبقل یفَمَنْ ل /هفُ هذا المساءْکمظلمٌ .. مظلمٌ

 (.32: همان)!!دونَ احتجاجْ /وما أصعبَ الموتَ  /أموتُ .. أموتُ / یادُها النارَ نحویطْلقُ صیف /

مان   /ن عریانی این چراغ را بپوشاانم آتا با  /دهدچه کسی به من اندکی روغن می /تاریک است  غار این غروب... تاریک است: ترجمه

و چقدر ساخت   /میرممی... میرممی /گشایدیاد آنها به سویم آتش می /سازم می شت شیشه پرندگان را ضعیفپ /سرشار از فراغ هستم

 .بدون دلیل /است مرگ

و ماردم را   داردت حاکمان داخلی و خاارجی برمای  یجناة چهر از صفارزاده نیز همین مضمون را در اشعارش آورده است؛ شاعر، نقاب

شااعر  . داناد انگااری ماردم مای   وجود دشمنان در وطن و قدرت یافتن آنها در وطن را ناشی از ساهل  دهد زیرامورد نکوهش قرار می

و ماا باا دساتمزد    / از اشاتیاق رویاش خاالی کردناد    / هاا را جان جوانه/ هایماندر باغ»نامدکند و آنها را دزد میدشمنان را تحقیر می

/ ما خواب بودیم/ دشمن بودۀ انبار اسلح/ مانو خانه/ رسمی گانگسترها هایو خادمین جشن/ بیگانگان شدیمۀ کاالفروش دکّ/ خویش

 (.الف: 94: 4951صفارزاده، )« بیدارمان کند/ دزدان داخلی و خارجی/ پای دزدانۀ که همهم/ ما بیش از آن در خواب بودیم

 مانکحا از تیاکش وطن را بیان کرده و بهاوضاع  ینابسامان و مردم تیمحروم شاعر، فقر و دهد؛صفارزاده در اشعارش اعتراض سر می

-ساازی سالطه  در واژه/ و این جنوب و شمال هام / ستبه کشتزارهای شمالی آورده/ گرسنگی و آفت را/ قحطی»پردازدیم خود زمان

 (.25: همان)« چندانکه در تصرف عدوانی/ جغرافیای تزویرندة الفاظ ویژ/ گران

 امید به آینده -6-1

ظلام  ة های مشترک پایداری در شعر دو شاعر، ایجاد امید نسبت به آینده روشن است؛ شاعر در ورای ابرهای تیریهمایکی دیگر از بن

هاا  هاای امیاد را در قلاب   تردیدِ ستم و پیروزی حق، بارقاه کوشد با نوید دادن شکستِ بیو ستم به روشنایی افق فردا نظر دارد و می

ة ها به روش تمثیل اشااره نماوده و اسارائیل را باه ساان جزیار      از شعرش، به ظلم اسرائیلی ای دیگردر قطعه هواری. روشن نگه دارد

نمااد  ( حصاار )دیوار. شودمی( فلسطین)آنان ة مجاور دانسته و دولتمردان آنان را همچون امیری دانسته که مانع از ورود آب به جزیر

 کندو شر حفظ می هاکه انسان را در مقابل بدیشود چرا جدایی و نیز به وجه دیگری نماد حفظ امنیت محسوب می

 (.11: 4335هواری،)اجْیتنامُ خارجَ السّ /لِّ وردةٍکونِ یع / یالسّرابُ ف کضحیول /تنِا یلَ أمامَ بیقناد /لتشتعلْ عرائسُ الدّفْلى

خاارج از   /چشمان هر گل سرخی که /و بخندد سراب در /ما راۀ های روبروی خانچراغ /های گیاه خرزهرهتا روشن کند شعله: ترجمه

 .حصار بخوابد

گوید که نمادی است برای تمام مادران فلسطینی که حامیان دلسوزی برای فرزندان خویش شاعر در شعر خویش از فاطمه سخن می

رد و در مقابال  ای روشان دا و نیز فاطمه چشم به آینده ،که از اسلوب قرآنی سود برده است ،کند که صبر زیباستهستند و اعالم می

تواند نمادی برای اشاغالگر  باد در اینجا می. کندپایداری می(  هااسرائیلی)اشها کوتاه نخواهد آمد و در برابر سوزانندگان خیمهسختی

 باشد( اسرائیل)و ظالم

-/الوقتُ الصَّاالحُ جادّاً   یأتیوس /لْیالصبرُ جم /:انتْ واللّهِ تقولْک /!!!من تحت الدَّلْفِ إلى المزرابْ /هربَتْ فاطمۀُ الحلوةْ /هل تدرونَ لماذا
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الً بعدَ یوقل /لْیلَ القندیحُ تهزُّ فتیالرّ /ناموا یهمْ لیبالحبِّ تُغط/وفاطمۀُ الحلوهْ/تسلَّلُ تحت لحافِ األوالدِیمطرٌ  /مهْیلِّ شقوقِ الخکاطۀِ یلخ

 (.13: 4335هواری،)نْ یوجهِ الحطَّاب یف /مها الواقفیم عرارِ مخیبشم /تتظاهرُ بالنَّومِ تُعطِّرُ غفوتَها  /لْیقل

و وقات صاالح    /صبر زیباست /گفتبه خدا قسم می /آب به سوی ناودانۀ از زیر چک /فاطمه شیرین گریخت /دانید چراآیا می: ترجمه

-با عشق، آناان را مای   /شیرینۀ اطمو ف /باردبارانی که زیر لحاف فرزندان، تند می /ی دوختن تمام درزهای خیمهبرا/جداً خواهد آمد

باا باوی خاوش     /ساازد کند، چرتش را معطر مای تظاهر به خواب می /و اندکی بعد /دادباد، فتیله چراغ را تکان می /پوشاند تا بخوابند

 .در مقابل سوزانندگان /اشمقاوم و ایستادهۀ خیم

داند که وقتی خود میۀ شاعر متعهد وظیف. شودصفارزاده دیده می هایی است که در اشعاربینی به آینده، از جمله مؤلفهامید و خوش

او در اغلاب  . جامعه از نظر شرایط سیاسی و اجتماعی فضای غم و اندوه حاکم باشاد، امیاد و خوشابینی را در مخاطاب ایجااد کناد      

ای بنادیان  »دهاد ان را نوید مای ای روشن برای کشورش امیدوار است و فتح و پیروزی وطن در برابر دشمناشعارش همیشه به آینده

در / اینک دیریسات کاان طلاوع   / فجر شکوهمند رهائی ست/ انسانۀ افطار فاتحان/ انسان نزدیک استۀ افطار فاتحان/ ظلم جهانخواران

 (.الف: 23: 4951صفارزاده، )« ای نسل بَدر/ ای نسل ناب/ زیرا شما ز خویش رها هستید/ قامت بلند شما تابیده ست

 یگیرنتیجه

پرستی است و فریاد پایداری در برابر دشمن در شعرشاان  های وطن و وطنشعر صالح هواری و طاهره صفارزاده هر دو سرشار از ترانه

کند و  هر دو غم سرزمین برای دو شاعر همه چیزشان است و صالح هواری از مادر به عنوان رمزی برای آن یاد می. طنین انداز است

هاا  اختناق و نبود آزادی و خفه نمودن فریادها و اعتراض. کنندشود، بیان میهت ظلم و ستمی که بر او روا میو اندوه خویش را به ج

های در شعر این دو اسات، باا   مایهدر گلو، امید به آینده روشن، دعوت به مبارزه و یاد آزادیخواهان و اعتراض به اوضاع نابسامان از بن

کند و صافارزاده در دو بخاش شاعری باه     اع داخلی که نتیجه اشغالگری اسرائیل است اعتراض میاین تفاوت که صالح هواری از اوض

اندیشاد و دومای   ها معترض است؛ اولی بیشتر ملّی و درون وطنی مای ظلم حاکم داخلی قبل از انقالب و در بُعد دیگر به تجاوز بعثی

 .ملّی و فراملّی

شعر دو شاعر باید گفت که، صفارزاده کمتر از نماد بهره برده و اغلب به صاورت صاریح و    گیری دو شاعر از نماد دراما در زمینه بهره

 . بیشتری نموده استة روشن اعتراض خود را بیان نموده اما صالح هواری، به علت شرایط محیطی خویش، از نماد استفاد

 فهرست منابع و مآخذ

الشاعرای بهاار و ساامی    ، تطبیاق مضاامین شاعری ملاک    (4932)ابراهیمی کاوری، صادق، سکینه اسدی، رضوان لرستانی .4
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 یشناسا کساب  یتخصص فصلنامه، یرکف دگاهید از صفارزاده طاهره اشعار ی، بررس(4953)اکبری، منوچهر، احمد خلیلی،  .2
 .93 -66چهارم، صص  شماره – سوم سال ،(ادب بهار) یفارس نثر و نظم

 .426، دمشق، العدد الموقف األدبی، القضیۀ الفلسطینیۀ فی الشعر العربی المعاصر، (4354)بلشمری، مصطفی .9

 .4966 شماره، شرق روزنامهجوشش بهار در پاییز عرب، ، (4931)بیدج، موسی،  .1
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، رسااله دوره کارشناسای ارشاد زباان و     گویان افغاان نقد و بررسی ادبیات پایداری در شعر پارسی، (4955)قانی، رضاچهره .6

 .ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس

 .العربی دارالکتاب: ، قاهرهأدب المقاومۀ، (4365)خضر، عباس .6

 .انتشارات جیحون: ، ترجمه سودابه فضایلی، چاپ سوم، تهرانفرهنگ نمادها و اساطیر، (4955)شوالیه، ژان و دیگران .5

 .، چاپ دوم، تهران، پارس کتابدیدار صبح، (الف 4951)صفارزاده، طاهره .3

 .، چاپ اول، تهران، برگ زیتونروشنگران راه (ب 4951)صفارزاده، طاهره .41

 .، چاپ چهارم، تهران، هنر بیداریبیعت با بیداری، (4956)فارزاده، طاهره ص .44
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 . ریصر: ، تهرانات دفاع مقدسیبا ادب ییآشنا، (4953)نی، محمدحسیصنعت .42

 .، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات طوبیهای آنانقالب اسالمی و ریشه، (4951)عمیدزنجانی، عباسعلی .49

، ترجماه دکتار   تاریخ و تحول، اثرپذیری و اثرگذاری  فرهنگ و ادب اسالمی: تطبیقیادبیات ، (4969)غنیمی هالل، محمد .41

 .امیرکبیر: سید مرتضی ایت اهلل زاده شیرازی، تهران

 .دارالجیل: ، چاپ سوم، بیروتأدب المعرکۀ، (4361)محمد عطیه، احمد .43

 .دارالمعارف: هره، چاپ اول، قااألدب المقارن أصوله و تطوره و مناهجه، (4356)مکی، احمد طاهر .46

 .دارالنهضۀ العربیۀ: ، چاپ اول، بیروتاألدب المقارن، (4369)ندا، طه .46

 .المؤسسۀ العربیۀ للدراسات و النشر: ، بیروتمحمود درویش شاعر األرض المحتلۀ، (4362)نقاش، رجاء .45

 .منشورات اتحاد الکتاب العرب: ، دمشقدیوان مرایا الیاسمین، (4335)هواری، صالح محمود .43
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 (.11/4931/ 43آخرین بازنگری )یمؤسسۀ جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعر -4
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