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چکیده
دو کشور ایران و فلسطين با توجه بهموقعيت سياسی و دینیمشابه ،در طول تاریخ مبارزاتی خود
همواره در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستادگیکردند .همزمان با وقوع تحوالت بیسابقه در
عرصۀ جهانی ،به ویژه جنگ جهانی اول و دوم و تبعات آن بر روی کشورهای خاورميانه ،بهتدریج قشر
روشنفکر این جوامع در صدد انتقاد از وضعيت سياسی حاکم بر این کشورها برآمدند .در این ميان ادبيّات
مقاومت در انعکاس این انتقادها نقش بسزایی داشتهاست؛ فدوی طوقان و طاهره صفارزاده ،دو ادیب
بزرک فلسطين و ایران نيز بهشدت از ادبيّات مذکور متأثر بودند .از این رو ادبيّات مقاومت ،زمينهساز ظهور
شباهتهایی در گرایشهای سياسی ،معانی و مضامين موجود در اشعار این دو شاعره شدهاست .پژوهش
حاضر گذشته از تبيين جایگاهادبی این دو شاعره که از چهرههای سرشناس و متعهد در ادبيّات معاصر ایران
و فلسطين به شمارمیروند و اشعارشان در سير روند مبارزات سياسی تأثير چشمگيری داشتهاست ،برآن-
است با رویکردی تطبيقی برخی بنمایههای مشترک پایداری در اشعار ایشان را نظير استعمارستيزی،
دعوت به بيداری ،وطن دوستی ،تکریم مقام شهادت و شهدا ،عدالت و آزادی و  ...مورد بررسی و تحليل
قرار دهد.
واژههای کلیدی :مقاومت ،ایران ،فلسطين ،فدوی طوقان ،طاهره صفارزاده.

 .1دانشيار دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان.A.gheibi@yahoo.com :

 .1دانشآموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبيّات عربی دانشگاه شهيد مدنی آذربایجان.

تاریخ دریافت مقاله34/44/21 :

تاریخ پذیرش نهایی مقاله.32/41/11 :
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 -1مقدّمه
ادبيّات مقاومت در تاریخ ادبيّات عربی از دیرینهای کهن برخورداراست؛ به طوری که از
دوران پيش از اسالم و در روزگار پيامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نيز در ادبيّات عرب دیده
میشود .در ایران نيز ادبيّات مقاومت پيشينهای دیرینه دارد؛ امّا اصطالح ادبيّات مقاومت در دورة
معاصر کاربرد بيشتری داشته و شهرت گستردهتری یافتهاست .ادبيّات مقاومت جزو الینفک ادبيّات
معاصراست؛ زیرا این نوع ادبيّات در دورة معاصر ،به ویژه از دهۀ پنجاه قرن بيستم در تمامی
فعاليتهای سياسی و انقالبی حضور داشته و نقش موثری ایفا کردهاست .با توجّه به گسترش
مفهوم مقاومت در ادبيّات معاصر جهان ،بهویژه در ادبيّات معاصر ایران و فلسطين ،شاعران بزرگی
در این ميان ظهورکرده اند که موضوع مقاومت را دستمایۀ اشعار خود قرار دادند .فدوی طوقان و
طاهره صفارزاده از شاعرههای برجستۀ دورة معاصر فلسطين و ایران هستند که تقریباً همزمان
زندگیکردند و از جمله مضامين مهم شعری که به آن توجّه خاص داشتهاند ،مضامينی با
رویکردهای مقاومت و پایداری بودهاست.
 -1-1بیان مسئله
علیرغم برخی تفاوتها در گرایشهای فکری فدوی طوقان و طاهره صفارزاده میتوانگفت
این دو شاعر ،دیدگاه فکری و موضع تقریباً یکسانی در ارتباط با مسائل سياسی جامعه داشتهاند.
گرچه ميان این دو ادیب ،پيوند و ارتباطی نبودهاست امّا همزمانی ،آشنایی نسبتاً عميق با ادبيّات
غربی ،داشتن تعهّد سياسی و نگاه منتقدانه به مسائل اجتماعی ،دارا بودن شخصيّتی معترض ،زندگی
در سایۀ حکومت خودکامه و تأثير پذیرفتن از مضامين قرآنی باعث اشتراکات زیادی در افکار و
مضامين شعری آنها شدهاست .در این نوشتار سعیشده مضامين مقاومت با زوایای مختلف آن به
صورت تطبيقی در اشعار هر دو شاعر بررسیشود؛ بدین ترتيب ،هدف این پژوهش اثبات این
مطلب است که مقاومت ،امری فرامرزی بوده و در همسو کردن افکار و اشعار شاعران ،تأثير
درخور توجّهی ایفا میکند.
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 -2-1پیشینة پژوهش
دربارة این دو شاعرة معاصر ایران و فلسطين ،پژوهشهای مستقل چشمگيری صورت گرفته-
است .از آثار مرتبط موضوع مقالۀ حاضر میتوان به موارد زیر اشارهکرد:
جلوههای پایداری در سرودههای فدوی طوقان نوشتۀ سيدحسين سيّدی و دیگران ،نشریۀ ادبيّات-
پایداری ،شمارة  ،6پایيز  -4931بهار .4934نمادهای پایداری زنان در شعر فدوی طوقان اثر علی
اکبر احمدی چناری و دیگران ،مجلۀ زبان و ادبيّات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ،شمارة  ،1بهار و
تابستان .4931جلوههای مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده نوشتۀ فاطمه مدرّسی و
دیگران ،نشریۀ ادبيّات پایداری ،شمارة  ،3پایيز و زمستان  .4932انقالب در شعر طاهره صفارزاده،
عصمت زارعی ،فصلنامۀ نامه فرهنگستان ،شمارة  ،52خرداد .4932
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
چنان که پيداست تا کنون تطبيق مفاهيم پایداری در اشعار این دو شاعر بررسی نشدهاست و اميد
است که پژوهش حاضر گامی برای تحقيقات بيشتر و کاملتر باشد.
 -2بحث
 -1-2مفاهیم مشترک مقاومت و پایداری در اشعار طوقان و صفارزاده
ادبيّات متعهّد ،مظهر اندیشههای واالییاست که به رموز ادبی آراستهگردیده و پيامهای
ارزشمندی را برای تمامی انسانهای دردآشنا به ارمغان میآورد .اکنون دنيا با مقاومت و پایداری
ظلمدیدگان روبهروست و چهرههای برجستهای ،طالیهدار این مبارزة هر چند نابرابر گشتهاند و با
پيامهای خود ،روح اميد و پيروزی را در جان انسانهای خسته میدمند .از جملۀ این نخبگان می-
توان به صفارزاده و طوقان اشارهکرد که همانا سعی در ترسيم رنج و مظلوميت مردم و بيان جنایات
تجاوزگران داشتند و هر دو با ادبيّاتی پرتحرّک و فریادگونه که در خدمت انسانيّت و اندیشههای
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سياسی است ،وارد این عرصه شدند .استعمارستيزی ،ترغيب به مقاومت ،وطندوستی ،تکریم مقام
شهادت و شهدا ،آزادی و عدالت و  ...از جمله مضامين مشترک طوقان و صفارزاده است که در
ادامۀ پژوهش به تفصيل از آنها بحث خواهد شد:
 -1-1-2استعمارستیزی
 -1-1-1-2استعمار جهانی
گسترش و پيچيدگی روزافزون پدیدة استعمار از یک سو و لزوم افزایش آگاهی تودههای
مردم در جهت مبارزه با آن ،از جمله مسائل بسيار مهمیاست که اذهان شاعران را به خود مشغول
کرده که این مسئله برخاسته از درک عميق و واقعبينانه نسبت به واقعيتهای جامعۀ جهانیاست.
فدوی طوقان در قسمتی از سرودة «کوابيس» با اشاره به شرایط حزنآلودی که استعمار در
کشورهای تحت سلطه حاکم کرده ،پارهای از این جنایات را به تصویر میکشد و از کشت و
کشتاری که در ویتنام جاری است سخن میگوید و اینکه عمق جنایات به حدی استکه
خبرگزاریهای عالم را متأثّر میسازد:
«اَفتحُ مِذیاعی وأَطَوِّفُ فی جنباتِ المعمورةِ /الوحشُ األسطوریُّ األعمی یأکلُ نفسَها /الموتُ یُحَوِّمُ
فی بلفاست  /رأسٌ کالزهرةِ ذَهبيّۀ /قَطفَتها قُنبلۀ زمنيّۀ /فی فيتنامَ /الحزنُ اليومیُّ یلقّحُ أرضَ فيتنامَ/
تَتَرَعإلرَعُ بسماد النابالم /فی کلِ مکانٍ طيرُ الموتِ /یَنشبُ مخلبَه المعقوفَ یغلغله /تَنَثَّرَ عَبإلرَ بَریدِ
العَالمِ( ».طوقان« )523 :2115،رادیو را باز کردم و در گوشه و کنار دنيا سير نمودم / :غول اسطوره-
ای نابينا خودش را میخورد / :مرک در بلفاست دور میزند /سر مانند شکوفۀ طالیی است /که
بمب ساعتی آن را میچيند /در ویتنام /اندوه روزانه سرزمين ویتنام را بارور میکند /کود بمب
ناپاالم را میپراکند  /پرندة مرک در هر مکان /چنگال پيرش را میآویزد و نفوذ میدهد /و از
طریق خبرگزاریهای عالم پخش میشود».
صفارزاده نيز در سرودة «از معبر سکوت  »...ضمن اشاره به هرج و مرج حاکم بر دنيا،
دردمندانه از شهدای صحرای سينا و بر زمين ماندن اجساد آنها و اینکه گورستانی برایشان نيست
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سخن میگوید و علّت این واقعۀ تلخ را چنين تفسير میکند :باغستانهای درة نيل در تصرف کسان
دیگری است و اینگونه به استعمارزدگی سرزمين مصر نيز گریزی میزند؛ در حالی که در این
دنيای آشفته ،حق وتو را به اشراف و سرمایهداران میدهند و حق زیستن و زندگی کردن را تنها
برای آنان قائلند .شاعر با این شعر میخواهد به طریقی بيان کند که به برادران مبارزش میاندیشد؛
به انسانهایی ستمدیده که برای همدردی با آنها حد و مرزی نمیشناسد؛ به ستمدیدگان عالم که
هيچ فریادرسی برایشان نيست« :هرج و مرج غریبی است /وقار درخت بيدی است که روی
رودخانه خم شده است /مردم در جادههای مهآلود «ما پيروز خواهيم شد» ناپدید میشوند /برادران
ما در سينا میميرند /قبری برای آنان نيست /باغستانهای درة نيل را اجاره دادهاند /در لهستان حق
وتو به اشراف تعلق دارد /در تایوان آدم را مثل سيبزمينی کنار هر خوراک مینشانند».
(صفارزاده)26-21 :4913،
 -2-1-1-2ترسیم فضای سلطه
جهان تبلور یافته در شعر این دو شاعره ،جهانی است که مرک از در و دیوارش میبارد .در
اندیشۀ طوقان و صفارزاده ،جهان در تاراجی بزرک ،زیباییهای خود را از دست دادهاست و
انسانها در این جهان مجبورند ،ویرانی دنيای آرام را به چشم ببينند و البته همۀ اینها جز برای این
نيست که فرعونيان میخواهند منافع خود را تأمينکنند.
طوقان نمونۀ این ویرانیها را در شعر «طاعون» اینچنين توصيفمیکند؛ وطنم با حضور
استعمارگران و بيدادگران زیبایی و لطفش را از دست دادهاست .هجوم اشغالگران تاتار شبيه انتشار
بيماری طاعوناست ،طاعون میتواند نمادی باشد از ماهيت همان نيروی متجاوزی که خون
زندگی را آن قدر میمکد که از آن همه بهار ،خزانی بيش نمیماند:
« یومَ فَشا الطاعونُ فِی مَدینَتِی /خَرَجتُ للعراءإل /مَفتوحهَ الصَّدرِ لی السَّماءِ /أَهتَفُ مِن قَرارةِ األحزانِ
بِالریّاحِ هَبّی وَ سُوقی نحونا السّحابَ یا ریّاحإل /و أنزلی األمطارَ /تُطَهّرِ الهواءَ فِی مَدینتی /وَ تغسلِ
البُيوتَ و الجبالَ و األشجارَ /هَبّی و سوقی نحونا السّحاب /یا ریاح /وَلیتنزلِ األمطارَ!» (طوقان:2115 ،
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« )191روزی که طاعون در شهرم انتشار یافت /برهنه خارج شدم /سينه به آسمان گشودم /از
ژرفای اندوهم بادها را فریاد برآوردم  /ای بادها بوزید و ابرها را به سوی ما بياورید /و باران
ببارانيد /تا هوا را در شهرم پاک کند /و خانهها و کوهها و درختها را بشوید /بوزید و ابرها را به
سوی ما بياورید /ای بادها /ببارانيد باران!»
استبداد ،خزانی است که حسرت روزهای شيرین و آبادیها را بردلگذاشته؛ بدینجهت در
بستر حوادج دنيا ،گاهی عرصه چنان بر انسان تنگ میشود که حتّی نفس کشيدن در این فضا
سخت و دردناکاست .صفارزاده در ابياتی از سرودة «آبادی ددان» ضمن اینکه ميان پيام و
کلمات رابطهای شاعرانه برقرار میکند ،توانسته این بند و اسارت را به زیبایی به تصویر بکشد؛ از
نظر او نفوذ بيگانه و حضور دستنشاندههای استعمارگران در کشور که از سوی آنها نيز به خوبی
حمایت میشوند ،فضای حاکم بر کشور را آلوده و غير قابل تحمل نمودهاست؛ به طوری که این
شرایط ،شاعر را به چارهاندیشی وامیدارد« :هوای خدعه و باروت /هوای ظلم و دروغ /و باغهای
مشجر /باغهای باال  /باغهای فرستندة هوا /انصاف نيست /آلوده از نفس سمی ددان باشد /ددان
دشمن بيداران /ددان دامگذار/ددان دست نشانده /ددان دستآموز /ددان در پناه عقابان /ملک از
جميع جهات آباد است /امّا هوا به درد تنفس نمیخورد  /فکری برای سم هوا باید کرد».
(صفارزاده4965،الف)21 :
 -3-1-1-2ستیز برای حفظ هویّت
حفظ هویّت ملّی ،سنگ بنای دستيابی به هویّت انسانیاست که برای تقویت خودباوری و
اعتماد به نفس در مقابل بيگانگان کامالً ضروری به نظر میرسد .هویّت ملّی برای یک ملّت به
منزلۀ روح برای بدناست که فقدان آن به منزلۀ مرک خواهد بود .هویّت ملّی ،هم عامل همبستگی
و شکلگيری روح جمعی در یک ملّت و هم وجه مشخّص و معرفۀ آن در ميدان ملل دیگر است.
در واقع قوام و دوام زندگی توأم با عزت و آرزوی یک ملّت ،به هویّت ملّی آن در معنای عام و
گسترده بستگیدارد.
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قصيدة «آهات من شباک » ...تلميحی به ماجرای تاریخی اشغالگری صهيونيستها دارد ،این
شعر تجسم دقيق و تبلور احساس حقارت ،ذلّت ،کينه ،خشم و عصيان نسبت به اهانتی است که
حکومت اسرائيل در حق مردم فلسطين روا میدارد؛ گویا مرارتی گزنده بر سرتا سر قصيده حکم-
فرماست .قصيده از آغاز تا انتها تصویر تجمع فلسطينيان آواره در برابر پنجرهایاست که گذرنامه
را از طریق آن تحویل میدهند و تصویر اهانت بیپردة سربازان اسرائيلی به آوارگان عرب
فلسطينی و تجسم شدت خشم و کينهای که در درون انسان عربی موج میزند .شاعر از هویّت
فلسطينی خود در برابر تالش بی وقفۀ بدخواهان و دشمنان که آرزویی جز محو فلسطين از نقشۀ
تاریخ و جغرافيا ندارند ،دفاع میکند و در مقابل اشغالگر به مقاومت و پایداری ادامه میدهد:
«انتظارٍ وَ اصطِبارٍ /آه نَستجدی العُبورَ /و یُدوّی صُوتَ جُندیٍّ هَجينِ /لطمۀً تَهوی عَلَی وَجهِ الزِّحامِ/:
(عَرب ،فَوضی :،کالب رإلجِعوا ،التَقرَبُوا الحاجِزَ ،عَوِّدوا یا کِالب) /تَسُدُّ الدَّرب فِی وَجهِ الزِّحامِ/
آه ،نسانيَّتی تَنزفُ قلبی /یَقطُرُ المُرَّ ،دَمی سمٌّ و نارٌ( /عَرب ،فَوضِی ،کِالب( »!)..طوقان:2115،
« )115-111انتظار و دندان بر جگر داشتن /آه عبور از پل را گدایی میکنيم /صدای زشت
سربازی بر چهرة ازدحام سيلی مینوازد /:عربها ،آشوبگرها ،سگها عقبتر بروید ،به پل نزدیک
نشوید ،برگردید سگها) /راه را پيش روی ازدحام میبندد /.آه ،انسانيت من خون قی میکند /از
دلم زهرابه میچکد( /عربها ،آشوبگرها ،سگها)»
صفارزاده هم در سرودة «پرچم» با اندیشۀ اسالمی خود با ارادهای قوی در مقابل استعمار و
استثمار میایستد و مردم را به ایستادگی برای حفظ هویّت دعوت میکند؛ از نظر او زمانی یک
ملّت و سرزمين پا برجاست که پرچمش که نمودی از هویّت دینی و ملّی اوست همواره برافراشته
و در اهتزاز باشد؛ زیرا افراشتگی پرچم ،نشان از عزّت و سربلندی ملّتی دارد که هرگز تحت لوای
ظلم نرفته و خواری آن را نپذیرفتهاند« :ما  /ایستادهایم /در پای پرچم /در پای پرچم هيهات/
هيهات منّا الذلّه /و پرچم ایستاده /زیر پرچم حق /سردار و سربلند /و ایستادگی ما /به ایستادگی
پرچم /در زیر پرچماست( ».صفارزاده)36 :4931،
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 -4-1-1-2انذار سلطهگران
شاعران ،گاهی به خاطر اعمال نادرست و ظالمانۀ حاکمان و همچنين غفلت مردمان با سرودن
اشعاری با این مضمون اميدوار بودند ،سرودههایشان تلنگری در شيوة عملکرد آنان باشد .طوقان
در شعر «الی وجه الذی  »...اذعان میکند که اگر اعمال کافران و کفرشان باعث رفتن آنها به
دوزخ گردد ،پس چيست فرجام گناه ما که وطن را به دروازة ورود به دوزخ مبدلکردهایم؛ حال
آن که بایستی آرامش برآن حکمفرما میشد:
«آه یا حُبِّی الغَریب  /آه یا حُبِّی لِماذا؟  /وَطَنِی أَصإلبَحَ باباً لِسِقیرِ؟  /التُّفاح صارَ اليَومَ  /زقوماً ،لماذا /
لم یَعد ضَوإلءُ القمرِ /مُستحمّاً لبستاتين الزهر؟ /آه یا حُبی لِماذا /هَجرَ اللّه بالدی؟ لماذا  /حَبَسَ النور،
تَخلّی عن بالدی /لِبحار الظُلمات ؟!» (طوقان« )131-134 :2115،آه ای عشق غریب من  /آه عشق
من چرا /وطنم دروازة دوزخ شدهاست؟  /و چرا درخت سيب امروز زقوم شدهاست چرا؟  /چرا
مهتاب ،گرمابۀ بستانها نيست؟  /آه عشق من چرا  /چرا خدا ميهنم را واگذاشتهاست؟  /چرا روشنی
را از آن گرفته  /و وطنم را به دریای ظلمات سپردهاست؟!»
آیا استبداد هنوز نمیداند که این خيل قربانيان ،روزی خشم خدا را فرو خواهندآورد و بنيان
ظلم و استبداد ظالمان را ریشهکن خواهندکرد .صفارزاده در یکی از اشعارش با اشاره به عذاب-
های الهی در دوران گذشته برای ظالمان ،حوادثی چون سيل و زلزله را نيز نشانههای عذاب برای
ظالمان امروز میداند و در نهایت ،بيان میکند که در این عذاب ،ستمدیدهها نيز در اماننيستند و
این عذاب ،تر و خشک را با هم میسوزاند؛ زیرا اگر مظلومی نباشد ،ظالمی هم نخواهد بود:
«در عصر ما /طوفان و سيل /در تابستان آتشفشان /در زمستان /و زلزله /در تمام فصول گردشگران
جهانی هستند /... /آنها نوادگان قهر زمان هستند /اجدادشان /طوفان نوح /ابر آتشبار /باد صرصر/
سایۀ آتش خيز /صاعقه /صاعقه /صاعقه /تاریخهای کفر و ستم را /مهمور کردهاند /ستمزدهها هم
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در خيمهگاهها امان نيستند /آتش که میرسد /خشک و تر /همه را با هم میسوزاند».
(صفارزاده)421-422 :4931،
 -2-1-2ترغیب برای مقاومت
شاعر مقاومت مردم را به قيام عليه ستمگران فرا میخواند .ادیب متعهّد میکوشد تا با زنده نگه
داشتن روح اميد از بروز خمود و سستی در وجود مجاهدان و مبارزان جلوگيریکند .از نظر شاعر،
انسان مطلوب ،فردیاست که پيوسته در آرزوی رسيدن به بلندی و اوجاست و در راه این مسير،
حاضر به تحمل همۀ مشکالت و ناهمواریهاست .طوقان برای ایجاد روحيۀ مبارزهطلبی ميان
عرب ها و ترغيب ایشان به مقاومت و قيام عليه ستمگران ،تعصب قومی خود را که اعراب به آن
شهرة آفاقاند کنارگذاشته و با گسترش افق شعریاش از سطح ملّی و عربی به سطح انسانی و
جهانی ،جنگجویان ویتنامی را ،اسوههای مقاومت دوران معاصر برای عربها معرفی میکند تا
شاید از این رهگذر ،خون غيرت در رکهای ایشان جاریشود .شاعر که از بیمباالتی اعراب
خونش به جوش آمده ،شعرش را آرزویگزنده (أجنحۀ جارحۀ) نام نهاده تا بلکه تلنگری باشد بر
غيرت به خوابرفتۀ آنها و تا شاید تعصب و غرور آنها را جریحهدار کند( :چناری)41 :4931،
«م ازِلنا فِی غُرَفِ التَخیدِیرِ /عَلَی سُرَرٍ نَنَامُ  /وَ العَامُ یَمُرُّ وَراءَ العَامِ /وَراءَ العَامِ وَراءَ العَامِ  /وَ األَرإلضُ
تُميد بِنا وَ السَقیفُ یَهيلُ رُکاماً فَوقَ رُکامٍ /وَ الکَذبُ یُغَطينا مِنی قِمَّۀِ هامَتِنا /حَتَی األقدامِ /یا خیوَتَنا
قُولُوا حَتام؟ /أوّاه و آه یا فِيتنامَ  /آهل لو مِليون محارب /مِنی أَبإلطالِکَ /قَذَفتهُم رِیحٌ شَرقيۀ /فَوإلقَ
الصَحراءِ العَربيۀِ /.../عَفواً یا أهلَ البَيتِ /جَارِحۀ هَذی األَمإلنِيَّۀ /لَکِنَّا لم یَبقَ لَدَینَا /مِنیکُم االَّ قَعقَۀُ
الصُوتِ( ».طوقان« )553-561 :2115،پيوسته در اتاقهای غفلتزدگی /بر روی تختهای غفلت
میخوابيم /و سالها به دنبال هم میگذرد /و سالها به دنبال هم میگذرد /زمين ما را میلرزاند /و
سقفها پيوسته بر سرمان آوار میشود /دروغ از فرق سر تا پاها ،ما را فرا میگيرد /.ای برادران
بگویيد تا کی؟ /آه و افسوس ای ویتنام /کاش یک مليون جنگجو /از قهرمانانت را /باد شرقی می-
انداخت /در صحرای عربی /... /ببخشيد ای اهل بيت (مقصود عربها میباشد /).این آرزو گزنده
است /امّا باقی نمانده است /برای ما چيزی جز فریادهای تو خالی شما».
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عاشورا ،حماسهای اسطورهوار در فرهنگ بشری به ویژه فرهنگ شيعیاست که تمثيلی از آن
را میتوان در نهضتهای ظلمستيز و آزادیخواه جهان ،به ویژه ملل آشنا با فرهنگ حسينی یافت.
صفارزاده نيز به عنوان شاعری شيعی ،در سرودة «در راه صبح» با تمسکجستن به این اسطوره،
سعی در ترغيب مبارزان به مقاومت دارد؛ زیرا همواره مبارزان در طول تاریخ با تأسّی از امام
حسين(ع) حماسههایی از پایداری خلقکردهاند« :در این حکومت شب /در این حکومت نظامی
شب /تو روز را از انهدام نگهمیداری /سالم بر تو /... /که بيداری /و آن که بيدار است /برمی-
خيزد/به عاشورا میپيوند /و آن که میپيوندد /رها میشود( ».صفارزاده4965،الف)5 :
 -1-2-1-2دعوت به بیداری
طوقان به مشکالت مبارزه و مقاومت آزادیخواهان اشاره میکند و میگوید برای آمدن
آزادی باید صبری به وسعت روزگاران داشت و این صبر ،شکنجه و کشتار هم به همراه دارد .به
اعتقاد شاعر ،رنج و سختی تجاوز دشمن که جان آزادمردان وطن را میآزارد ،نه تنها عزم و ارادة
آنان را تضعيف نمیسازد ،بلکه بر صالبتشان میافزاید و آنان را به خيزش و رستاخيز وامیدارد:
« فَلیتنهری کما تَشاءُ هذه الصُخورُ  /وَ لیتَنهری کما تَشاءُ هذه األحجارُ /فَالنَّهرُ ماضٍ ،راکضٌ لی مصبِّه /و
خلفَ مُنحنی الدُروب ،فِی /رِحابَۀِ المَدی /یَنتظرُ النَّهارُ /مِن أجلنا یَنتظرُ النَّهارُ» (طوقان)132 :2115،
«پس بگذار فرو ببارند این صخرهها و این سنگها همانطور که میخواهند /.رود به راهش میرود
به سوی سرچشمه /و در پس پشت کوچهها /در وسعت بیانتها /روز منتظر است /.روز به خاطر ما
منتظر است».
صفارزاده نيز ،پایداری و مبارزه با بيگانگان در راه حفظ وطن را رمز جاودانگی نسل آن
روزگار سرزمينش میداند؛ بدینجهت ،او باور دارد که نباید از هيچ تالشی در راه حفظ آن دریغ
کرد؛ هرچند این راه بسيار سخت باشد .او از مجاهد انتظار دارد که ثابت و محکم قدم بردارد:
«رفتن از فراز گردنه سخت است /و چونکه از فراز گردنه بگذشتی /سينه گشاد میگردد /صبوری
مدام جهاد /تو را گذر خواهد داد /از گردنه /از خط مستقيم /که سخت باریک است /و آن گلولۀ
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مهلک /در توست /در گام توست /تو استوار قدم بردار /تو استوار قدم بردار».
(صفارزاده4965،الف)19 :

 -2-2-1-2امید به آینده
فدوی در قصيدة «صاله لی العام الجدید» به بيان مصائب ملّت پرداخته ،برای آنان چارهای
میاندیشد .شاعر در پی صبح است و شب سياه نااميدی برایش غيرقابل تحمل شدهاست« .نگاه
شاعر در این قصيده ،خوشبينانه و اميد به آیندهای روشناست .از نظر شاعر سال نو فرصتی برای نو
شدن است؛ فرصتی برای بيان آرمانها و آرزوها( ».رضایی)416 :4931،
«أَعإلطِنا حُبّاً فَنَبنی العالمَ المنهارَ فينا /مِن جدیدل /و نُعيدُ /فرحۀَ الخِصبِ لِدنيانا الجدبيۀِ /أَعطنا أَجإلنحۀً
نَفیتَحإل بها أُفقَ الصُعُودِ /نَنیطَلقی مِن کَهفنا المحصورِ مِن عزلۀِ /جدرانِ الحدید /أعطنا نوراً یشُّقُ الظلماتِ
المدهمَّۀَ /وعلی دَفقِ سَناهُ /ندفَعُ الخَطوَ الی ذِروةِ قمَّۀِ /نَجتَنی مِنها انتصاراتِ الحياةِ» (طوقان:2115،
« )239-231عشق را ارمغان ما کن تا دنيای ویران درونمان را دوباره بسازیم /بازآوریم /و شادمانی
سبز شدن را برای دنيای خشکسالیمان /بالهایی ارمغان ما کن تا راه اوج را بگشایيم /و از غار در
بستهمان و از انزوای دیوارهای آهنين رها شویم /.روشنی را ارمغان ما کن /تا تاریکی انبوه را
بشکافد /و بر موج روشناییاش به سوی قلّه گام برداریم /و از آن پيروی و سرافرازی زندگی را
بچينم».
انتظار ،نوعی اميد داشتن به آیندهاست؛لذا با اميد و آرزو پيوند دارد و در زمرة فطریات انسان
به شمارمیآید؛ زیرا ماهيت زندگی با اميد و آرزو عجيناست؛ به گونهای که زندگی بدون اميد و
انتظار مفهومیندارد و همانطور که شاهدیم این اميد و انتظار در سرودههایی چون «هفت سين»
صفارزاده به اوج خود می رسد؛ زمانی که او سيادت احمد (ص) و آل او و تحقق عدل جهانتاب را
در بامداد نوروز امروز و نه فردا و فرداها حتمی و قطعی میداند« :امروز /در بامداد خرم نوروز /بر
سفرة مجلل سال /آن هفت سين مبارک /نزول فرمودند /سالم /سالم /سالم سالم بر مقام سالم /که
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نام پاک خداوند است /سالم بر سپيدة نور /سالم برسجده /سپاسگاه دائمی روح /سالم بر سيادت
احمد وآل او /سالم بر سبطين /سالم بر سجاد /سالم بر سالمت وعده /در روزگار عدل جهانتاب/
سالم /سالم /سالم(».صفارزاده)1-3 :4913،
 -3-1-2وطن دوستی
طوقان بين مادر و زمين (وطن) ،پيوند برقرار میکند و این پيوند ،یک پيوند طبيعیاست؛ زیرا
هر دوی آنها شاهد رشد و تربيت فرزندان خود هستند .شاعر با به تصویرکشيدن گفتگوی-
محبت آميز مادر با فرزند مبارز و دلبندش و نيز با برقراری پيوند ميان زمين ،مادر و معشوقه ،عشق
خود به وطن را به مخاطبش اظهار میدارد .او بيان میکند که وطن در نگاه مادر ،عزیزتر از فرزند
و در نگاه فرزند ،عزیزتر از مادر است:
« یا وَلَدِی /یا کَبَدِی /مِنی أجإللِ هَذَا اليَوم /مِنی أَجإللِهِ وَلَدإلتُکَ /مِنی أَجإللِهِ أَرإلضَعإلتُکَ /مِنی أَجإللِهِ مَنَحإلتُکَ/
دَمَی وَ کُلَّ النَّبإلضِ  /و کُلَّ ما یُمإلکِنُ أَنی تَمإلنَحَهُ أُمُومُهإل /یا وَلَدِی ،یا غَریسَۀً کَریمَۀً /اقیتُلِعَتإل مِن أرإلضِها
الیکَریمَۀِ /اذهَبإل ،فَما أَعَزَّ مِنیک یا /بُنیَّ لّا األرإلضَ( ».طوقان« )151 :2115،ای فرزندم /ای جگر
گوشهام /به خاطر امروز  /به خاطر آن زایيدمت /به خاطر آن شير دادمت /به خاطرآن بخشيدمت/
خون و تمام لحظههایزندگيم را /هر آن چه که مادر میتواند ببخشد /ای فرزندم! ای نهال
گرانبهایی که /از بسترِ با ارزشت کنده شدی /برو ،چه چيزی عزیزتر از تو به جز زمين است؟/
پسرم!»
طوقان در قصيدة دیگری به نام «کفانی أظلّ بِحِضینها» تنها راه نجات فلسطين از تباهی را،
افشاندن خون و نثار جان در راه آن میداند؛ زیرا معتقد است با مرک در خاک وطن ،جسم به
هيأت گياهی در میآید و در رستاخيزی دوباره زنده میشود:
« کَفَانی أَمُوتُ عَلَی أرإلضِها /وَ أدفنُ فِيها /وَ تَحإلت َ ثَراها أَذوبُ وَ أَفینَی /وَ أبإلعَثُ عُشیباً عَلَی أرإلضِها /وَ
أبعَثُ زَهرةً  /تُعَيِّثُ بِها کَفُّ طِفلٍ نَمَتیهُ بِالدی /کَفانِی أظَّلُ بِحِضینِ بِالدِی /تُراباً /وَ عُشیباً /وَ زَهإلرَةً».
(همان« )135 :مرا کفایت میکند که بر خاکش بميرم /و در خاکش دفن شوم /و در زیر خاکش
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ذوب شوم و فنا شوم /بر سرزمينش به صورت گياه سر برآورم /و شکوفه شوم /به دست کودکی از
وطنم چيدهشوم  /بسنده است مرا در آغوش وطن /خاک شوم /گياه شوم /و شکوفه دهم».
بدیهیاست قيام عليه ی ک رژیم سياسی نيرومند و مسلح بدون فداکاری و از جانگذشتگی
مردم انقالبی امکان ندارد و برای فداکاری و جانبازی جهت سرنگونکردن یک رژیم ،اعتقاد به
ارزشها و اهدافی که واالتر از جان انسانها باشد ضروریاست .انسانها بدون اعتقاد به چنين
ارزشهایی دست به قيام نمیزنند و وضع نابسامان موجود را تحملمیکنند .صفارزاده هم حفظ
این ارزشها را ضامن جانفشانی در راه وطن میداند« :در کوچه در خيابان در شهر /هر جا که
میروی/در کوچه /در خيابان /صفوف خيابانیاست /صفوف متحد جنگلی /که عاشقانه می-
جنگند /و میخواهند /باطل برود /بيگانه برود /و میخواهند /که حق هميشه بماند /وطن هميشه
بماند( ».صفارزاده4965،الف)99-91 :
 -1-3-1-2نوستالژی وطن
درد غربت و دوری از وطن با نوعی یأس و عصيان شاعرانه درآميختهاست؛ بدینترتيب ،یکی
از درونمایههای شعر این دو شاعره ،غم دوری از وطناست که در این نوع از شعرها غم غربت،
کامالً مشهود است؛ زیرا آن دو ،غم غربت را به خوبی به تصویرکشيدهاند و همواره در حسرت
جدایی از وطن بهسر میبرند .قصيدة «رساله لیطفلين» ،نامۀ منظوم فدوی طوقان به برادرزادههایش
به نامهای «کرمه» و «عمر» است که شاعر دور از آنها زندگی میکند ،او در این نامه از دلتنگی-
هایش برای آنان می نویسد؛ از اشتياقی که برای دیدارشان دارد و از دردی که در غربت متحمل
شدهاست:
«یا کرم تی أودُّ لو أطيرُ /عَلَی جِناح الشُوق لَو أطيرُ /لکنَّ توقی یا صغيرتی مقيّدٌ أسير /یُعجزُنی یا
کَرمتی العُبور /فَالنَّهر یَقطعُ الطَریقَ بَيننا /وَ هُم هُنا یُرابطون /قد نَسفوا الجُسورَ /و حَرَّمونی مِنک یا
صَغيرتی /و حرَّموا العُبور( ». ... /طوقان« )119 :2115 ،ای کرمه دلم میخواهد پرواز کنم /بر بال
شوق کاش پرواز کنم /امّا عزیزک من اشتياقم در بند است /ای کرمه یارای عبورم نيست /ميان من
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و تو رودیاست که راه را قطع میکند /.آنها این جا در کميناند /پلها را ویران کردند /عزیز من
مرا از دیدن تو محروم کردند /عبورم را تحریم کردند».
حس نوستالژیک وطن در اشعار شاعرانی که از وطن دور افتادهاند و مدتی دور از خانه و کاشانۀ
خود زیستهاند ،مشاهده میشود .صفارزاده نيز از این مضمون به دور نبودهاست .در شعر «دلتنگی»
صفارزاده تجلّی این حس را به زیبایی درک میکنيم .او در این شعر با ترسيم هالهای از شرایط
حاکم بر کشور خود دلتنگی خود را برای کشورش بيان میکند« :دلمان تنگ شدهاست /برای
خاکی که خوب میشناسيم /برای تقلبی که خوب میشناسيم /نان نان خودمان تعارف تعارف
خودمان هوا /هوای صبحگاهی خيابانهای تنگ دیروز خودمان( ».صفارزاده4965،ب)25 :
فردی که از وطن خویش مهاجرت میکند و مدّتی از وطن جدا میماند ،با مرور خاطرات ميهن
و پناه بردن به احساسات نوستالژیک خود ،راهی برای احساس بیهویّتی خود پيدا میکند .در
ابياتی از سرودة «سفر اول» صفارزاده ،غربت شاعر با غربت مادری که به جای دیگر تعلقدارد گره
خوردهاست که به یک نوع غربتزدگی عام اشارهدارد« :مادر ویليامز دلتنگ نقاشیهای شهرش
پورتوریکو بود /من به بوی کاهگل خانهای میروم که سر راه کویر ایستادهاست».
(صفارزاده)41 :4913،
 -2-3-1-2حس ملّیگرایانه
حبّ وطن یا ميهندوستی یکی از ویژگیهای مثبت آدمی است که در آیينهای الهی نيز از آن
به عنوان صفتی نيکو و پسندیده یاد شدهاست .این تعلق خاطر گاه چنان رنگ افراط به خود گرفته
که از آن به ميهنپرستی تعبير شدهاست .طوقان برای انتقاد زیرکانه از نابسامانیهای جامعۀ زمان
خود ،با پلی به گذشته ،فر و شکوه و عظمت گذشتۀ سرزمينش را با زیبایی هر چه تمامتر به نمایش
گذاشته است .شاعر معتقد است ما که قافله ساالر کاروان بشر بودیم ،به خواب عميق فرورفتيم و
عقبماندیم .سرزمينی که روزی مهد فرهنگ و تمدن بودهاست ،امروز با چيرگی دیو استبداد،
فروغی بینور و کمرنگ از آن بر جایماند که آن هم بازتاب فرهنگ بيگانگاناست .او نيز در
قصيدة «اليقظه» با خطاب قرار دادن مشرق زمين و به ویژه اعراب ،سرافرازی اعراب را به آنان
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یادآوری میکند و در وجودشان نيرویی میبيند که با آن میتوانند بر شرایط نامساعد کنونی
چيرهگردند:
«أیُّها الشَّرقُ أَیُّ نورٍ جَدیدل الحَ فی عَتیمَۀِ اللَّيالی السُّودِ  /لَفَّ شُمَّ الجبالِ و السَهلَ والحَزنَ و هامَ
الرُبی و رَملَ البيدِ  /وَ ذا أنت یَفتحُ النورُ عينيک ،فَتَصإلحو علی الضياءِ الوليدِ  /وَتَمَطَّی ،مِن طویلٍ
خمودل و مَسَحإلتَ الجُفونَ بعدَ هجودل  /و تَطَلَّعَتإل فی حماکَ،حمی االمجادِ ،ربع العروبۀِ الممدودِ»
(طوقان« )416 :2115 ،ای شرق کدامين نور جدیدی در ميان تاریکی شبهای سياه درخشيدن
گرفت .کوههای پر غرور ،دشت ،زمين ناهموار ،باالی تپهها و ریگ بيابانها را در هم پيچيد .و
ناگهان نور ،چشمانت را میگشاید و تو در نوری جدید بيدار میشوی .و از سکوتی طوالنی برمی-
خيزی و خواب از چشمان میزدایی و در سرزمينت ،سرزمين بزرگیها ،آثار امتداد یافتۀ عربيت
پدیدار میشود».
صفارزاده هم بسان طوقان به منظور تشویق مردم به آزادی خواهی و جهاد عليه استعمار ،همواره
تاریخ درخشان کشورش را برای مردم یادآوری میکرد تا شاید رک غيرت آنها به جنبش درآید
و در مقابل متجاوزان بایستند .نمونۀ بارز این اشعار که شاعر در آن همواره به گذشتۀ خود افتخار
میکند سرودة «سفر سلمان» است ،هدف شاعر از سروده ،یادآوردی افتخاراتگذشته جهت مقابله
با استعمار است« :دهبان پارسی /از بستر شکایت و شب برخاست /خوابش نمیربود /شب پایدار
بود /بر تخت طاقگونه یاقوت /همپایۀ خدایان /همتای اختران /شب را نشانده بود /در مستی شراب
شبستان و دلبران /رامشگران به خدمت او بودند /رامشگران به خدمت شب /دهبان پارسی /بيدار
بود /و خوابهای خون و خطر /از چشمهای خالی ایوان /و چشمهای خستۀ برزیگران /گذر می-
کرد( »... /صفارزاده.)44 :4956،
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 -4-1-2تکریم مقام شهادت و شهدا
 -1-4-1-2تقدیس مقام شهادت
شهادت زیباترین وجه زندگی معدودی از افراد بشر است که جان خود را در طبق اخالص می-
نهند و به فرمودة قرآن «خود» را با «خدا» معامله میکنند .این زیبایی قطعاً با هنر که اساس آنهم بر
زیبایی استوار است ،نسبت دارد.
طوقان در قصيدة «جریمۀ قتل فی یوم  »...با اقتباس از آیۀ «و ما قَتَلُوهُ و ما صَلَبُوه ولکنَّ شُبِّه لَهُم»
(نساء  )451/واقعۀ عروج حضرت عيسی را به آسمانها ،نمادی قرار میدهد برای شهادت طفل
فلسطينی به نام «منتهی» تا از طریق او ضمن تأکيد بر جاودانگی «منتهی»ها بر قداست امر شهادت
پافشاریکند .به عقيدة طوقان همانگونه که اگر مسيح به زمين فرستاده شود ،حق پيروز میگردد و
دوران جدیدی آغاز میشو د ،پيروزی مبارز نيز به فراموشی دوران غفلت و آغاز عصر جدید منجر
میگردد:
« و ما قَتَلوا مُنتهی وَ ما صَلَبُوها /وَلکنَّما خَرجَتإل مُنتهی /تَعَلَّقَ أقیمارَ أفیراحِها فِی السَّماء الکَبيرةِ /و
تُعإللِنُ أنَّ المَطافَ القَدیمَ انتهی /وَ تُعإللِنُ أنَّ المَطافَ الجَدیدَ ابإلتَدا» (طوقان« )511 :2115،آنها منتهی را
نکشتند و به دار نياویختند /بلکه منتهی بيرون رفت /تا ماه شادیهایش را در آسمان پهناور بياویزد/.
و بگوید طواف کهنه به پایان رسيد /و طواف دیگری آغاز شد».
صفارزاده هم در سرودة «سفر بيداران» با اقتباس از آیۀ قرآنی آیهالکرسی به شهيدان مقامی واال
بخشيده و صفات آنان را در حد صفات حق تعالی دانستهاست؛ اینکه در صفات شهيدان خواب،
غفلت و مرک راه ندارد و آنان هماره به امر خداوند نگاهبانان زمين و زمان و مؤمناناند« :شما
شهيدان /هميشه بيدارید /صفت او را دارید /نه چرت میزند /نه میخوابد /بيداریاش نگاهبان
زمين است /نگاهبان زمان» (صفارزاده4965،الف)11 :
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 -2-4-1-2تداوم راه شهدا
در قصيدة «خمس أغنيات  »،..اثر طوقان ،مخاض که به معنای درد زایماناست ،نماد عذاب و
شکنجۀ شب اشغال است که خاک فلسطين آن را تحمّل میکند تا پيروزی متولّد شود؛ به سان
مادری که برای تولد فرزندش دچار رنج و زحمت میگردد؛ بدینترتيب ،هرچند مبارزان در راه
آرمانشان کشته شدند ،زمين از وجودشان خالی نمیشود و مبارزان دیگری راه آنان را ادامه می-
دهند .هيچگاه پرچم نبرد و ستيز با خودکامگی بر زمين نمیماند .هرگز خون مبارزان از زمين وطن
پاک نمیشود و از یاد نمیرود .تالش استبداد برای از بين بردن یاد و خاطرة آزادیخواهان،
بيهوده است و هرچه از شهادت آنان میگذرد ،یادشان جلوة بيشتری دارد:
«الریحُ تَنقلُ الریاحَ /وأرضَنا تَهزها فی الليلِ /رَعشۀُ المخاضِ /ویُقنِعُ الجلَّادُ نفسَهُ /بقصۀِ العجزِ ،بِقصّۀِ
الحطامِ و األنقاضِ /یا غَدنا الفتَّی خَبَّر الجلَّادَ /کيف تکونَ رعشۀُ الميالدِ /خَبِّره کيف یُولدُ األقاحُ/
مِن ألم األرض ،وکيف یُبعثُ الصباحُ /مِن وردةِ الدّماءِ فی الجراحِ» (طوقان« )131 :2115،باد گرده
میافشاند /و زمين ما را شبانه درد زایيدن فرا میگيرد /.و جالد به خودش قصۀ ناتوان شدن ،قصۀ
خاکستر شدن و ویرانی را میقبوالند /ای فردای جوانها ،جالد را خبر ببر /که رعشۀ ميالد چگونه
است /خبر ببر چگونه گياه از درد زمين میروید /و چگونه بامدادان از گل زخمها در جراحت
میروید».
صفارزاده هم باور دارد که خون شهيدان پایمال نمیگردد؛ بلکه به جهت اینکه در راه تحقق
اهداف الهی ریخته میشود ،راهشان تداوم مییابد؛ آنچنان که او در سرودة «سفربيداران» اذعان
می دارد خونی که ریخته میشود یک شهيد را به قبيلهای از شهداء تبدیل میکند .شاعر در ادامۀ
سروده با اینکه با آوردن کلمۀ بدر جنگهای صدر اسالم را به یاد میآورد به وضع موجود نيز
اشارهمیکند و شهيدان عصر کنونی را ادامۀ نسل شهيدان بدر و کربال میداند« :هر تن /هزار تن/
هفتاد تن /هفت هزار تن /و این قبيلۀ بدر /و این قبيلۀ زهرا /و این قبيلۀ ثار اهلل است /که تکثير می-
شود /و میماند( ».صفارزاده4965،الف)94 :
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-5-1-2آزادی و عدالت
 -1-5-1-2تعابیری از مفاهیم آزادی
روحيۀ آزادگی و آزادیطلبی ی کی از مفاهيمی است که هر انسانی برای آن احترام واالیی قائل
است و تا اوج فداکاری از حریم آن پاسداری میکند ،و هرگاه قدرتمندی در پیآن باشد که این
موهبت الهی را از او باز ستاند ،در برابر او ایستادگی نموده و به قيمت جان آن را پاسخواهد-
داشت.
آزادی واژهایاست که طوقان با تمام قدرت و تحت هر شرایطی حتّی زیر گلوله ،شکنجه و
عذاب خواستار آن هست و به خاطر آن مبارزهمیکند و همۀ ملّت با او این واژه را تکرار میکنند
تا جایی که مبارزه در راه آزادی در کل سرزمين نهادینه شود و در وجب به وجب این خاک،
ندای آزادی سر داده شود و وقتی این اتفاق بيفتد شب و تاریکی از بين میرود و روشنایی روی
میآورد:
« حُریَّتی!/حُریَّتی! /صُوتٌ أردّدهُ بِملءِ فَمِ الغَضب /تَحتَ الرصاصِ وَ فِی اللَّهب /و أظلُّ رَغمَ الليلِ
أقفو خُطوها /و أظلُّ مَحموالً عَلَی مَدِّ الغَضبِ /وَ أنا أُناضلُ داعياً حُریّتی! /حُریَّتی!  /حُریَّتی! /و یُرددُ
النَّهرُ المقدسُ و الجُسورُ /حُریَّتی! /و الضَفتان تَرددان :حُریَّتی! /و مَعابرُ الرِیحِ الغُضوبِ /و الرَّعدُ و
ا/عصارُ و األمطارُ فِی وطنی /تَرددها معی /:حریتی!حریتی!حریتی!» (طوقان« )136 :2115،آزادی-
ام! /آزادیام! /صداییاست که با دهان پر از خشم آن را میخوانم /زیر گلوله وآتش /به رغم
تاریکیها در پی پای او گام برمیدارم /و همواره سوار بر موج فریاد ،مبارزه میکنم /و خواهان
آزادیام /آزادیام! آزادیام! /رود مقدس و پلها میخوانند /آزادیام! /دو کرانۀ رود میخوانند:
آزادیام! /معبر بادهای طوفنده /و رعد و طوفان و بارانها در وطنم با /من میخوانند /:آزادی-
ام!آزادیام!آزادیام!»
شعر «سبزه» در کتاب سفر پنجم نيز آغاز سخن صفارزاده برای مبارزه با ظلم و استبداد است و
تمام لذّت شاعر از سرودن این اشعار به این است که اشعارش در اوج خفقان و افول حقطلبی
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سروده شدهاست .در شعرش از انسانهایی یاد میکند که قادر هستند حتّی برای رسيدن به هدف،
برترین سختیها و مشکالت را تحملکنند و چون گياهی زنده هستند که با تالش و پافشاری،
سنگ سخت را میشکافند و باال میآیند و شاعر این انسانها را مصداق کامل انسان زنده می-
شمارد؛ به عبارتی دیگر ،آزادی را معيار سبزههایی میداند که از زیر پای ستمشاهی (سختی
سيمان) رویش میکند:
«آن سبزه /کز ضخامت سيمان گذشت /و قشر سنگی را /در کوچۀ شبانۀ بابل /تا منتهای پردة بودن
شکافت /آن سبزه زندگانی بود /و پای باطل تو /پای بویناک با کفشهای کور /آن سبزه را
شکست /آن سبزه رویش آزادی /آن سبزه آزادی بود( ».صفارزاده)444 :4956،

 -2-5-1-2اعتراض به سازمان ملل و سران سایر کشورها نسبت به بیعدالتی
کشور فلسطين سالهاست که از اشغال و غصب توسط رژیم غاصب صهيونيست رنج میبرد و
متأسفانه رژیمهای عربی و سازمانملل به سوی این مردم مظلوم دست یاری دراز نکردهاند و هيچ-
گونه اقدام جدی برای آزادسازی سرزمينهای اشغالی فلسطين انجام ندادهاند .فدوی طوقان از این-
که سرزمينش را در این اوضاع اسفبار تنها میبيند ،اندوهناک است و از اینکه چرا سایر ملّتها
در این شرایط سخت ،سکوتکردهاند ،گلهمند است و با قلبی محزون ،فریاد برمیآورد :ای
سرزمينم! کی و چگونه این اشغالگری به پایان خواهد رسيد:
« و أری العالَمَ تنّيناً خُرافياً/علی بابِ بالدی /وأُنادی :یا حبيبی /مَن یُفک اللُّغزَ مَن یَکشَفُ  /سرَّ
الکلمات؟» (طوقان« )193 :2115،جهان را چون اژدهای افسانهای /بر دروازة وطنم میبينم /و فریاد
میزنم :ای عشق من /چه کسی معمّا را میگشاید و چه کسی /طلسم واژهها را مییابد».
سروده «همنوایی» صفارزاده نيز با خطاب قراردادن استعمارگران که به بهانۀ ایجاد شرایط بهتر
و بهانۀ برقراری آزادی و آرامشی دروغين ،ملّتها را به استعمار کشيدهاند ،بر زیر پا نهاده شدن
حرمت حقوق بشر اشاره میکند .از نظر شاعر ،آنان که دم از آزادی و حقوق بشر میزنند ،همان

 / 216ادبيّات پایداری

کسانی هستند که آنها را با بیشرمی نقض میکنند و در کشتار هر یک ،گوی سبقت را از دیگری
میربایند که در این بیعدالتی و نابرابری ،سازمان ملل نيز که خود را حامی حقوق بشر و مجری
قوانين جهانی میداند ،بیتقصير نيست؛ زیرا علیرغم موضعی که در حرف زدن و شعار دادن دارد
در عمل کامالً موضعی بیطرفانه اتخاذ نموده و بدین جهت ،خواه یا ناخواه نادیده گرفته میشود:
«وعدهدهندگان بخشش آزادی /در هيأت کشتارگران /ظاهر شدهاند/تا مردمان را /از قيد زیستن
برهانند /و حرمت حقوق بشر /بر صحنههای هجوم ددمنشانه /به نمایش درآمدهاست /... /در ميدان
قتل عام /سنگينی وزن بمبها /رقابت عجيبی برقرارکرده /چون سازمان ملل /این پایگاه سرپرستی
قانون /قرار بود توسط قانونشکنان /نادیده گرفته شود( ».صفارزاده)413-413 :4931،

 -3نتیجهگیری
طوقان و صفارزاده از ادبيّاتی متأثّر بودند که در ایران و فلسطين ،وجوه اشتراک زیادی داشت
و به طور مسلم ،این اشتراکات ،زمينهساز مضامين و معانی مشترک در آثار آن دو شدهاست که
نمونههایی از این اشتراکات در این پژوهش بررسی و ارائه گردید؛ همانطور که مشاهدهگردید،
هر دو ادیب برای خود رسالت و تعهّدی قائلاند از این روست که همواره در مقابل ظلم و ستم و
استعمار میایستند و با توجّه به رسالت شعر و شاعر در بيدارگری ملّتها و تشویق آنان به حق-
جویی و حقخواهی ،طوقان و صفارزاده به این مهم بسيار توجّه داشتهاند و هدف هر دو شاعر،
دادخواهی و عدالتگستری تا رسيدن به مدینۀ فاضلهاست .این دو شاعر سعیکردند شعر و سياست
را با هم پيوند بزنند .ذهن آن دو به قدری درگير اجتماع ،ميهن و دردهای انسانی است که وقتی به
سرایش شعری با رویکردی سياسی دست به قلم میبرند ،سياست نه به شکل شعاری روشنگرانه،
بلکه به صورت مفهومی که در عرصۀ زندگی انسان تأثيری مستقيم دارد ،در سرودههایشان شکل-
میگيرد .اشعار هر دو روح غيرت ،همت و وطنپرستی را در وجود هموطنان زنده میکند و آیينۀ
انعکاس آالم و دردهای سرزمين و ملّتهای رنجدیده است.
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