
 دوفصلنامه علمی پژوهشی نقد ادب معاصر عربی                                                                                                              

  )1391( شماره سوم /دوم سال                                                                                                      

  

شعر  :شي مورد پژوه مطالعه( فلسطینپایداري طنز تلخ در شعر 
  )راشد حسین

  1وند تورج زینی
  چکیده

ـ  برجسته طنز پرداز ویکی از شاعران ) م1977 -1936(راشد حسین  ات پایـداري در  ي نسل سـوم ادبی
شـعر سـخریه و   گـذار  پایـه «؛ ي از جملههاي زیاد ها و لقب با عنوان آید که از او فلسطین به شمار می

ی اساسی این پژوهش در این   یافته .شودیاد می »شاعر طنزهاي تلخ و گزنده«و  »فکاهه در ادب مقاومت
 )سیاسـی و اجتمـاعی   (تلفیقـی  طنزهاي نظر موضوعی و محتوایی در شمار هاي راشد ازطنز است که

 .است اي سیاسی، اجتماعی و انسانی خویش قرار دادهه اي براي بیان دغدغه روزنه را ها آن ،شاعر .است
 ،که شاعر در آن )صریح(طنز روشن و آشکار ؛گیرد دو الگوي اساسی را به کار می ،در ساختار طنز وي
 )تعریضی( غیر مستقیم کند و دیگري طنز سی و اجتماعی جهان عرب انتقاد میهاي سیاپروا از گروه بی

هاي  رخدادها و چالش و نقد اي کنایه آمیز به ریشخندرمزي به گونه هاي که شاعر با آفرینش شخصیت
هاي گوناگونی براي بیان طنز و طعنـه   روش ،راشد این، افزون بر .پردازد ي پایداري می موجود در جبهه

گیـري از زبـان    بهره اسلوب نامه نگاري، عبارتند از؛  هااین روشبرگزیده است که مهمترین  سخریهو 
دگرگـون   ترسـیم دروغـین و   ها بـا  قلب واقعیت اشیاء و شخصیت ستفاده از عناصر طبیعت،کودکان، ا

 ،اسـتفاده از روش پرسـش و پاسـخ    ،ي پنـد و انـدرز   طنز به شیوه ،ی و غربیي سران عرب ي چهره شده
 هـا  گونـه آن است تا بـه بررسـی و تحلیـل     این پژوهش، بر ... و هاي بدیعی خیال و آرایه صورکاربرد 

  .هاي طنز در شعر این شاعر پایداري بپردازد و روش )ها مونمض(
  

  .فلسطینپایداري،  شعر سخریه، ،طنز راشد حسین، :هاکلید واژه
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  :پیشگفتار
ابـرص،   بن عبید هاي شاخصی همچون؛طنز و سخریه در ادب کالسیک عرب با چهره 

،    بـرد  بـن  بشـار جـاحظ،   ،حسـان بـن ثابـت    ،عبـدیغوث  ،سـلمی، اعشـی   یاب ابن زهیر
شناخته شده است و در میان معاصران نیز کسانی مانند؛ ... رومی، متنبی و  ابن ،ابونواس

فـارس  د مهدي الجواهري، مـازنی، مـارون عبـود،   معروف رصافی، حافظ ابراهیم، محم 
 ،، ابـراهیم طوقـان  )سلمیابو( عبدالکریم الکرمی ،شدیاق، محمود درویش، احمد دحبور

شـهرت  ...  ، احمـد مطـر و   ، أسعد رستمعین بسیسو، عزالدین المناصرةسمیح القاسم، م
 ي شـاخص دیگـري  چهرهها، توانست پس از نسل ،ات پایداري فلسطیناما ادبی. دارند

  .معرّفی نمایدبویژه ادبیات پایداري،  ،به جهان ادبیات نیز همچون راشد حسین را
دیده بـه جهـان   » اجلليـل«بع از توا» مصمص«، در روستاي 1936راشد حسین در سال 

به  1948در سال  مهاجرت نمود و» حيفـا«اش به به همراه خانواده 1944در سال . گشود
ي نخسـتین را در  اه شآموز.ي جنگ در حیفا به زادگاهش برگشت علت گسترش دامنه

ّ الفحم«ي  مدرسه فرا گرفت و پس از فراغت از تحصـیل، سـه سـال بـه     » ةالناصر«و » أم
هـاي سیاسـی اخـراج    ت مبارزه و فعالیتزگار، مشغول تدریس شد که به علّعنوان آمو

ـد«ها به حزب  در همان سال. شد ّ هـاي؛  پیوست و به عنوان ویراستار مجلـه » العمـال املوح
ر«و » املرصـاد« ،»الفجـر« ّ  سـیس سـازمان آزادي  ها بـراي تأ  در همین سال. زد قلم می» املصـو

و بالعکس » عربی«به » عبري«و چندین کتاب را از مشارکت فعال داشته  ،فلسطین بخش
  .ترجمه نمود
فلسطین را به مقصد نیویـورك، تـرك نمـود و در کتابخانـه سـازمان       1967در سال 

بـه   ،تابعیت اسرائیلی وي ،در آمریکا .شدبه کار مشغول  در آمریکا آزادیبخش فلسطین
ســه تأســیس مؤس م بــراي1971در ســال . لغــو شــد ،علــت مبــارزه علیــه اشــغالگران

رادیو سوریه  »عبري«به سوریه آمد و مدت زمانی را در بخش » هاي فلسطینی پژوهش«
ي گشـت و بـه عنـوان خبرنگـار شـبکه     بازبه نیویـورك   1973در سال .نمودفعالیت می
  .پرداختهاي مردم فلسطین به کار مبارزه و بیان رنج» ءالوفا«فلسطینی 
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 که در ساختمان محل مشکوکی آتش سوزي دلیلبه  1977 این شاعر مبارز در سال      
 جسـد  .شم از جهان فرو بست، دچار خفگی شده و چرخ داد »نیویورك«ش در تنسکو
سیاسی، در زادگـاهش بـه    يها هاي زیاد اشغالگران و برخی گروهبا وجود مخالفت وي

الدين املي مهمقد: ك.ر. (خاك سپرده شد ّ   )288:2،ج2007یحیی، /7-5): 1999(بر دیوان شاعر  ةناصر عز
ي ي حوادث فاجعه بار بعـد از دوره نسل دوره( »نسل سوم«راشد در شمار شاعران 

صداي بلنـد  نسلی که . این نسل، نسل فریاد است. آیدبه شمار می) هزیمت و شکست
 ها با دالوري و جسارت آن .شود آشکاري شنیده می به روشنی وها در شعر اعتراض آن

ـ   ت عربی و اسالمی را به مبارزه و جهاد فرا میام ،اي ویژه ات و شـعر  خواننـد و بـه ادبی
ي وي در شـمار  دوستان و معاصران برجسته. بخشندمقاومت، زندگی و روحی تازه می

توفیق زیاد، محمـود درویـش،    امثال پیشگامان و بزرگان ادب پایداري فلسطین هستند؛
سوقی ر، محمد میعاي، عاموس کینان، محمود دسمیح القاسم، فاروق مواسی، جمال قعوا

  .)150: 1388نیا،  محسنی: ك. ر(و جبران سالم 
 .1نظیـر؛  هاي تأمل برانگیزيها و لقبحسین در میان ادیبان و ناقدان به عنوان راشد

 .3.پیشگام ادب پایداري در فلسطین .2.ر مقاومت فلسطینی متعهد در داخلگذار شع پایه
 ...و گذار طنز پردازي در ادب پایـداري پایه .4.پایداري در فلسطین شاعر مهجري ادب

   .شهرت دارد
جـویی شـاعري اسـت کـه     طلبی و حقّبیانگر نبوغ ادبی و روح مبارزه ،هااین عنوان

بـه مبـارزه   هاي اشـغالی،  روزهاي زندگی خویش را در داخل و خارج سرزمینبهترین 
ي ایـن ادیـب   هاي شعري و آثـار برجسـته  همجموع. علیه ستم و اشغالگري مشغول بود

  :مبارز، عبارتند از
ـــر ( مـــــع الفجـــــر  ــيم، الناصــ ــةم، الطب١٩٥٧، ةمطبعـــــة احلكـــ ـــاهر، : يـــــةالثان عـــ )/ م١٩٥٧القــ

االحتــاد العــام (أنــا األرض الحتــرميين املطــر )/ م١٩٥٧، ةاحلكــيم، الناصــر عــةمطب(صــواريخ 
حفيني الفلسطيني گلچيـين از (تـاب الشـعر الثـاين ك)/ م١٩٧٦، بـريوت، نيللكتاب و الصّ

)/ ١٩٧٨، عكـا، ةإحياء تـراث راشدحسـني، دارالقـبس العـريب ة؛ جلن)هاي پيشنيجمموعه
ديــوان راشدحســني )/ م١٩٨٠إحيــاء تــراث راشدحســني، القــاهر،  نــةجل( يةقصــائد فلســطين
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اييم ح« از شعر ايگزیده: هاترجمه ).م١٩٧٦، ة، بريوت، دارالعودلةالكام يةاألعمال الشعر (
النّخيــل و / م١٩٦٦، دفــري للنشـر، تــل آبيـب دار، عبــري بــه عربــی از» حنمـان بياليـك

 که با مشارکت شـاعري یهـودي، آن را بـه عبـري     یي از شعر عربا ؛ گزیدهالتّمـر
از عـربی بـه  ج،٢العـرب يف اسـرائيل، تـأليف؛ صـربي جـريس در  ./ترجمه نموده اسـت 

  .١٩٦٧حباث، ، بريوت، مركز األعربی
  

  :نه موضوعپیشی
طنز ي تا کنون پژوهشی جامع در باره ؛الزم است که ذکر شود ،موضوع در باب پیشینه 
. اما گمنام، صورت نگرفته است ي این شاعر برجسته،یداري دربارههاي ادب پاجلوه و

 نگاشـته شـده اسـت،   شعر راشد حسین  يبارزترین پژوهشی که درباره رسد به نظر می
بـا عنـوان    )م1998( »الحـاج محمـد   فراس عمـر اسـعد  « ارشـد  پایان نامه کارشناسی

جامعـة النجــاح «از دانشــگاه  ١٩٩٣-١٩٤٨ ي عـامنياملقـاوم بــ ينيالشـعر الفلسـط يف يةالسـخر «
الـدين املناصـر « .باشد در فلسطین می »يـةالوطن ّ  نگاشـته  بر دیوان شـاعر  اي که در مقدمه »ةعز

یی و سـاختاري شـعر راشـد اشـاره     هاي محتوااست به بررسی زندگی و برخی ویژگی
اي چند نیز به نگارش مقاله تر صی و دقیقاي تخص به گونه  »فـاروق مواسـي«. نموده است

در باب طنز پایـداري در شـعر    »يف شعر راشد حسـني ةو املرار  يةالسخر «اي با عنوان صفحه
نـواف   ،)م1998(، أحمدحسـین  )م1984(حسـنی   محمـود . حسین پرداختـه اسـت   راشد

 مـی و رسـتمی  یابراه و مـالّ ) 1977( دحبـور  ،)م2007( أحالم یحیی ،)م1990( دحسینعب
ي ایـن   نگارنـده  .اندنیز به برخی ویژگی شعري و شخصیتی ایشان اشاره نموده )1390(

ات هاي ادبی یهمابن «پایداري با عنوان؛ این شاعري شعر  ي دیگر درباره ش، دو مقالهپژوه
انجـام داده  » نمادگرایی در شـعر راشـد حسـین   « و نیز؛» پایداري در شعر راشد حسین

  .است
  :که است آندر  ذکر شدهتفاوت این پژوهش با آثار 
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 حسـین  راشـد  هاي طنزپـردازي  ها و شیوه گونهي درباره نوین و دقیقپژوهشی  .1
  .است

  .استفاده شده است ي شعر ایشانهاي پژوهشی دیگران دربارهیافته بیشتر از. 2
صـورت گرفتـه    نقد شـعر طنـز  مبانی ادب پایداري وي بر اساس مبانی تحلیل  .3

  .است
ي ادب  ش ایـن سـاختار در حـوزه   ینهاي سیاسی و اجتماعی شاعر از گـز  هدف .4

  .نیز بیان شده است پایداري
  اما پرسش اساسی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است، عبارتست از؛  

  ؟چیست شعر راشد حسین در  هاي طنزپردازي ها و شیوه گونه. 1     
  کدامند؟ساختار ادبی مضمون ها و  هاي اساسی شاعر از کاربرد این هدف .2    
 شعر طنزي راشد و ساختاري بررسی و تحلیل محتوایی بااین پژوهش بر آن است تا     

  .این دو پرسش پاسخ دهدبه  حسین
  
  :پردازش تحلیلی موضوع 

راشد، مـورد   طنزيشعر» هاي الگوها و گونه«آغاز، در پردازش تحلیلی موضوع، در      
 ،ایشان در چند بعد برجسته طنزپردازي» هاي شیوه«بررسی قرار خواهد گرفت و سپس، 

  .گیردمورد تحلیل و کنکاش قرار می
  هاي طنز راشد حسین ها و الگو گونه - 1

حـاظ  نـز را بـه ل  گونـاگون اسـت؛ برخـی ط    ،بندي طنـز  هاي دسته بندي و تقسیم مالك
صـادق  (انـد   تقسیم نموده »خانگی«و  »سیاسی« ،»طنز اجتماعی«: ي موضوعی به سه گونه

  .)1357طنز خانگی  :اسدي پور :به نقل از 84:1389 زاده،
آمیز و  زندقه طنز« و »طنزصوفیانه« ،»طنزمنقول« ،»طنز مکتوب«: برخی دیگر آن را به

ــی ــب( »کلب ــندگان )51:1366 ،کاس ــه نویس ــري آن را ب ــز« دیگ ــمی طن ــتقیم( »رس  ،)مس
در جاي  .)236-235:1374شمیسا،(اند  تقسیم نموده »کالمی« و »موقعیت طنز« ،»غیررسمی«

تقسـیم  ) سفید( »شیرین«و ) سیاه( »طنز تلخ«به  »مضمون«و  »محتوا«دیگري طنز از نظر 
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 ،»مـذهبی « ،»تـاریخی « ،»سیاسـی « ،»اجتمـاعی «به طنز  »موضوعی«شده است و از نظر 
به  »ي عرضه شیوه«و از لحاظ ) اجتماعی-به مانند سیاسی( »تلفیقی« ،»فلسفی« ،»فانهعار«

 تقسـیم  »شـنیداري  و دیداري« ،»تصویري« ،»دیداري« ،»شنیداري« ،»نوشتاري«صورت 
  .www.farda.org) :نظري( است شده

 »طنز تلخ«در چارچوب  بیشتر» مضمونی محتوایی و«از نظر  طنز راشد ،در این میان
 اسـت؛  )سیاسی و اجتمـاعی ( »تلفیقی طنزهاي«در شمار » موضوعی«و از لحاظ ) سیاه(

و  هـا  م فلسطین در داخـل و خـارج بـا چـالش    زیست که مرد اي می زیرا شاعر در زمانه
دخالـت   ،آوارگـی  ،اشـغال  ،جنـگ  :ي فراوان اجتماعی و سیاسی  روبـرو بودنـد  ها رنج
سـازش و   ،هـاي عربـی   نفوذ صهیونیزم در میان دولـت  ،کشتارهاي خونین ،ها درتابرق

  ...ي عربی و تسلیم در جبهه
رسد وي با گزینش رویکرد اجتماعی در طنز بـر آن اسـت تـا     به نظر می ،از این رو

شاعر خود را  .اجتماعی را در بنیادهاي اجتماعی تقویت نماید روح همکاري و وحدت
 بیان کند و سخریه که دردها و آرزوهاي مردم فلسطین را به زبان طنزداند  می» مسؤول«

ها و نقد و  ذارترین شیوه براي بیان چالشرگیبهترین و تأثاز دیدگاه برخی،  و این قالب
از این رو،  .)78:1958 ابراهیم، /90:1998 قزیحه، /8:1982 خربوش، :ك.ر( اصالح جامعه است

لی او از هـدف اصـ   کند و نز استفاده میخاص از ط د وروشمني ا با طرح و برنامه راشد
هـاي   براي بیان این مضـمون  وي .ـ سیاسی استهاي اجتماعی  شعر انتقادي، ایجاد طنز

 و طنـز غیرمسـتقیم   )صـریح ( پـرده  یاسی از دو الگوي طنـز آشـکار و بـی   س –اجتماعی
ـ     –در طنز سیاسی شاعرکند؛  استفاده می )تعریضی( ا گـروه  اجتماعی صـریح بـه فـرد ی

کنایـه از رئـیس   ( :)آيـك(رسـالة إلـی « يدر قصیده که مانند این شعر او .تازد می یخاص
 خواهد که به عمر استعمار واز او میراشد  .آمده است )آیزنهاور جمهور پیشین آمریکا؛

ها  تاین ملّ .هاي اسالمی و شرقی، بویژه لبنان و فلسطین، پایان دهدجنایت در سرزمین
مشرق زمـین بـه    .آنان باشندهاي کشتارجمعی  براي سالح که آزمایشگاهی خواهند نمی

مریکا و دوستانش، بهتـر اسـت کـه    آپس، . ها، خواهان آزادي است مانند دیگر سرزمین
و  هـا بـه بـازي    به ماننـد دیگـر ملـت    شرق را ترك کنند و به سرزمین خود برگردند و
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  :با کودکانشان مشغول شوند سرگرمی 
ِ  ککـلِّ   – يريـدُ  الشرقُ / كيآ سرتمِ يا   ُ  – األرض َ / ريـةاحل ُ لـن ي َ رضـی أن ي ذريـة فـاتركْ  مزرعـة صـبح
َ / لبنان َ کي ي ُ  و /ك کاألطفال بألعابهطفلُ  نعم َ  يفاخر  اترك لبنـان/ سرت آيكيا مِ / بأثوابه اجلريانِ  أبناء

  .)333: 1999 حسین،(
اجتماعی را  ـیاسی  س هاي دیدگاه )غیر مستقیم ،تعریضی( واسطه در طنز با اما شاعر

کـه در   )و األرض....  يهـ( مانند این شعر وي .کند بیان می »پوشیدگی«و  »رمز«با زبان 
  :کند اشاره می ،مردم فلسطین از فروش زمین از سوي برخی آن به زشتی

  َ َ  و بعت َ املقدّ  الرتاب   نيا أنذل العاشقي س
   َ ُ  لتدفع   ؟يهر م

َ  و تبتاع يل ٍ  ثوب   .)84 :همان( نيمثَ  عرس
  حسین هاي طنزپردازي راشد شیوه - 2

هاي گوناگونی استفاده  ي پایداري از شیوه هاي موجود در جبهه راشد در بیان چالش
وي را شـاعري   ،»زبان تلخ و نیشدار«و  »هنجارگریزي«و  »آشنایی زدایی« ؛نموده است

زبان «ز ها ا و گاهی وقت »زبان  کودکان«ها از  گاهی وقت. کند معرّفی می »سنّت شکن«
در  ،ایـن روش راشـد  . گیـرد  بهـره مـی   »طبیعت عناصر«ها از  زمان برخیو  »بزرگساالن

سـمیح  «و  »محمود درویش« بویژه ،ادب پایداري در میان برخی از شاعران نیز ،گذشته
 )صریح( زبانی مستقیم ،ها بیشترنآ زبان شعري چند که هر .مرسوم بوده است ،»القاسم

هـاي   کنایه«و سرشار از  »پوشیده«و  »زیرکانه« ،طنزهاي راشد اما .و حماسی بوده است
 ،»هـزل « و» خنـده «سـوي   مخاطب را به ،است که در آغاز »تعریضی گزنده و نیش دار

روش  .کشاند می »جهاد و پایداري ،تأمل ،اندوه«را به سوي  او ،در پایان دهد و سوق می
هاي مردم ها و رنجا تأمل در مصیبتگونه است که شاعر باین ،راشد در کاربرد این هنر

یعنی به جاي گـزینش زبـان    کند؛ بیان می )سیاه( »طنز تلخ«ي ها را به گونه آن ،فلسطین
ـم هسـخري« طنزي که در ظاهر، همراه بـا  به )صریح( روشن و مستقیم ّک و در بـاطن،   »و 

پـسِ  «شـاعر در   ؛به عبارت دیگر .آورد ، روي میاست »گریه و تلخی و اندوه«همراه با 
 »ي عربـی  خ و وحشتناك مردم فلسـطین و جامعـه  هاي تل بیان واقعیت«به  »خنده و هزل
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کاربرد این روش طنزي، بیشتر از  .دارد وا می »اندیشه و تأمل«پردازد و مخاطب را به  می
ـ  »مخاطبـان  اهمالژرفاي زشتی، سستی و «آن جهت است که شاعر بر آن است تا   ارا ب

جامعـه   و نامتناسـب  هـاي نـامطلوب   جنبه«و  بیان کند »تمسخّر نقد و هب لحنی آمیخته«
در ضمن این طنزها، شکایت از اوضـاع  . را به چالش بکشاند »ي پایداري عربی و جبهه

گریـه  «در حقیقت اگر طنـز را   .شوداجتماعی و سیاسی جهان عرب به روشنی دیده می
راشد حسین در این ) 141:1385اصالنی :ك.ر(بدانیم » خنده کردن آه آه«و » کردن قاه قاه

  . شاعري توانمند و جسور بوده است ،هنر
  :شود پرداخته می در شعر ويهاي طنز تلخ  در زیر به شرح تفصیلی روش      

  اسلوب نامه نگاري - 1- 2         
شخصـیت  « آورد کـه  روي مـی  »اي منظـوم   نامـه «شاعر در این سـبک بـه نگـارش    

سـران  «از  یکـی  »شخصـیت گیرنـده  «اسـت و   »فلسطین« ها از وقتدر بیشتر  »فرستنده
مضـمون اصـلی    .باشند ها می دیگر سرزمین »سیاستمداران«و  »هاي عربی تام « ،»عرب

 ایـن سـاختار   .هاي مردم فلسطین اسـت  ها و دشواري ي رنج ها، شرح طنزگونه این نامه
ٌ « ،)35 :همـان ( »األردن يف يمـإلـی ابـن عَ «هاي  در قصیده و »رمع الفج«بیشتر در دفتر   رسـالة

ٌ « و )29 :همان( »دانيساخرة من امل   .شود دیده می )328 :همان( »كيإلی مسرت آ رسالة
بـه پسـر    خیـالی  يا در نامـه  آن را کـه  )مـي يف األردنإلـی ابـن عَ ( ي در قصـیده  شاعر 

و تمسـخر   با بیـانی سرشـار از ریشـخند و    ،نوشته است )امت عربی( عمویش در اردن
خطاب به  ي فلسطین، قضیه هاي عربی در تها و ام لتدو اهمال توجهی و بی شکایت از

د و نفرستمی »درود«سالح به اوپناه و بیافتاده، بی گوید که روستاي دورپسر عموش می
انـد و  هاي محقّر و کشتزارها و چمنزارهایی که اکنـون از بـین رفتـه   ها و خیمهنیز خانه

  :فرستندمی »سالم«وي  قی نمانده است، برها باچیزي از آن
 ُ ُ  القرية َ  العزالء َ الع ْ يا ابن الم ّ ِئُكَ الس   م تُقر

 ُ َ و بيو ُ ا الو َ سنی حت ي بنت ّ ْ  ي متها اخليام َ   ع
 ُ ُ  و احلقل ُ  و الليمونة َ  اخلضراء ْ  نفِ يف ک   الّظالم

 َ ثانِ ي َ  تحدّ ةِ عن امل ّ ُ  حب ِ و األخ ْ  وة الم ّ   و الس
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 ُ َ ثرثران کأخرسنيِ و ي ِ  انِ صرخ، و ي ْ ب   .)35: همان( ال کالم
ترسند که او  فرستند و می می »درود«او  تابی بر و بی گریه اهایش نیز ب ها و خاله هعم

 )مردم ستمدیده و آوارهنماد ( ،احمد ،و اما برادرش در اردن، لباس و کفش نداشته باشد
 »ه نانیلقم« در جستجوي) گرسنه فقیر و هاي تودهنماد (در بازار اشک  ،در فلسطین

  :نگشته استزمانی که رفته است، براست و پدرش نیز از 
ّ  اعةُ و مجَ  ِ العم ِ  ات َ  و اخلاالت َ ي   ذرفن

َ خيَ و  َ عری و أن أن تَ  فن َ  كبلی حذاؤ ي   وعأو جت
ِ نيزل ما بيمل  أمحدُ  كو أخو  ُ  آالف    موعاجل

ُ  يشميَ  ُ ي ِ  يف اخلبزِ  فِ يعن رغ فتش   موعالدُّ  سوق
َ و أبو  َ ك َ  كزن أبو ، ال حت َ  ضی وم ُ  غاب   .)36 :همان( جوعو ال ر
بـا   ،هاي عربی حمایت ضمن بیان نومیدي خود و مردم فلسطین از ،نامه و در پایانِ 

 مشغول خود ي خواهد که به همان کارهاي روزمره می یعرب هاي از امتلحنی تلخ آلود 
و  او .را بدهند کافیست) مردم فلسطیني  نماینده(ي شاعر  شوند و همین که جواب نامه

 .انـد  فرامـوش کـرده   ،تفـاوتی  ي برادران عرب خود را به علّت بـی  چهره سطین،مردم فل
فراموش نکـن آن زمـانی کـه     :دده میگونه مورد خطاب قرار این را پسرعمویش ،شاعر

 و ا در لباس یک عابد پرهیزگار بپیچانـد ر شخود ،کند می بامداد گرامی بر مساجد گذر
از او  .اي بدهـد  وي جوابیـه و به همراه او بـه   داد برساندمنزلت خود را به مرتبه آن بام

که به خانواده گواهی بدهد  دبراي خود شاهدي فراهم کن و دوابآسوده بخ خواهد که می
را دوباره خـواهم   به راستی آیا تو :گوید سپس به او می .ك نیستتحرّ چندان بی ويکه 

  ی گشت؟تو بازخواه آیا .ام ي تو را فراموش کرده چهره دید؟
 َ َ ال ت ُ  طوفُ ي نيَ ح نس   علی املساجد  ميُ الکر  الصبح

ُ  أن تصعدنَّ إلی الصباحِ  ّ م ً ز   عابد  ابِ يبث مال
ً  ردَ يلتَ و  ِ من ال تَ  ،معه جوابا   شاهدبخل ب
ً  كَ ی به أهلو ري ل ّ  برهانا َ  كبأن   هامد  لست

  .)38 :همان( عائد؟ ك،أ تُرا يا أخي كَ تُ شکلي؟ نسكأتُری أرا
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ٌ « يو در قصیدها هم ، ز زبان جوانی مجروح در میدان جنگا »ساخرة من امليدان رسالة
و  »خـرد  هـاي جنگـی بـی    پتـو «. فرستد اي سرشار از درود و تبریک می نامه به پدرش

ایـن  . فرسـتند  مـی  »درود«نیز بـر او   »شب و مرگ«، »هاي پاره پاره بدن«و  »امداد کهنب«
هـاي   تفنـگ «، »شت تلـخ اسـارت  سرنو« ،»شجاعت«از معنی  »ریشخندي تلخ«جوان با 

 :گویدچنین می ،»یتیمی کودکان«و  »خوش دست
 ِ ُ امل ُ  دفع ُ  املأفون َ  يا أبتاه و الفجر   تيقالع

  يف الطريق هنا، هنالكَ  املتناثراتُ  و األذرعُ 
 ُ يل ُ  و الّل ِ  و املوتی و أفواه   و احلريق اخلنادق

 َ ِ و التّحيةِ ي م حلو التّهاين الم هدينَُک ّ   و الس
َ باألمس يا  َ  أدرکتُ  الفجرِ  أبتاه قبل   قيقةاحل

َ  رفتُ و عَ  ُ  جاعةِ عنی الشَّ ما م ِ الطو و الب َ  ت   ريقهالع
َ أن نُ  َ  طلق ُ  القدر َ امل َ من ب ِ کبل شيقةنادق ّ   نا الر
َ و نَ  ِ  نال أومسة   .)29: همان( األنام علی تيتيم أطفال

اسـت   شود که بسیار قابل تأمل دیده می »ي ظریفی نکته«در این ابیاتی که ذکر شد،  
الم«و آن هم استفاده از ترکیب  ّ » ها سالم«در پس این  در حقیقت، .است» التّحيـة «و » الس

 »نکـوهش «و  »هجـو «انبوهی از  ي مردم فلسطین هست، ي شاعر که نماینده»درودها«و 
و  یعنی شـاعر بـا اسـتفاده از یـک سـنّت اخالقـی مشـهور        نهفته است؛ عربی مخاطبان
مخاطب به تأمل نمودن را در این ابیات، که همان وادار  د، مقصود و هدف خوپسندیده

سـالم  «؛ این تر به عبارت ساده .نماید بیان می ي فلسطین است، ي قضیه و بصیرت درباره
  .است »دارمتفاوت و معنی «با آن سالم مشهور، بسیار به برادران عربش، »شاعر
 بلکـه از  ،انـد  نشـده  کشـته  ،»جنـگ «برادرانش در کند که  در جاي دیگري بیان می 
 »نمـاز «نـان  آهـاي   برجنـازه  »هـاي نـادان   کـرم « .خسته شـده بودنـد   ،»زندگی« هاي رنج

 تـدفین و  کـه مراسـم  ( »کشیشـی « نـه  و اسـت  جـا بـوده  در آن »شیخی«نه  .اند خوانده
 ،»هـاي زیـاد   زخـم « خود این سرباز هم با وجود الِح .)را انجام بدهد اه خاکسپاري آن

  :بخوابد »آرامش«با  کهاست یک است و نزد »خوب«
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َ ي و أخوي َ ا أبتاه ما ق َ تلوه بل س َ  ئم   اةياحل
 َ ُ  ه الدودةُ يّلت علص ً  احلمقاء   دماه العقة

ُ  خٌ يال عندنا شَ    داهيتبارکه  وريٌ و ال خ
 ُ   .)30:همان( أن أنام كُ أوش رحِ و أنا حبمداهللا رغم اجل

-بلکه ایـن  ،نگوید اورا به  »حقیقت«پدرش  ،جویاي حال او باشد ،اگر همسرش و

خوانـدن   از راهاسـت و   »بهتـرین احـوال  «در کـه شـوهرش    )دروغ( گونه به او برساند
  :کند کسب روزي می، »هاي قدیمی ترانه«

ُ  م زوجيتو إذا أتتکُ  َ ال خت   قهيقربوها باحل
َ  قولوا هلا إينّ  ِ َ  ةٍ يحتت أغط ريٍ خب   قهيقر

ٌ رِ  ما زال يل ِ  جل ٍ ي صفُ و ن ٌ يو أغن د   قهيتعَ  ة
ُ أس ُ أنشدُ  ظل َ مثَ  ا أيبي ها و أکسب   .)همان( الطعام ن

 اي تلخ کنایه« ،هاي قدیمی ذران زندگی از طریق خواندن ترانهگمفهوم  ،در این شعر
افـزون  . هاي عربی است امت »غفلت و رویکرد دنیاگرایی و دنیادوستی«از  »و تعریضی

اي عربـی در  رهي فلسـطین در رادیـو و تلویزیـون کشـو     قضیه  بازتاب محدود ،این بر
چنـدان بـا ذهـن مخاطبـان      ،عربی ـ غربـی   هاي مبتذل ي ترانه مقایسه با پخش گسترده

  .بیگانه نیست ،کنایه تعریضی و تلخ آمیزبراي فهم این  ،عربی
  کودکان از زبان - 2- 2        

بسیار متفاوت با آن چیزي اسـت کـه در عـرف     ،در شعر راشد »کودکان«شخصیت 
و  ي فلسطین ي سرنوشت و آینده درباره کودکان رف و دقیقژي ها پرسش .شهرت دارد

ایـن   .اسـت  آنـان ، ویژگی مشترك تفاوتی سران عرب بی رنج آوارگی و نیز شکایت از
القـدس و « ،)110( »الکفـن« ،)25 :همـان ( »مأزهـار مـن جهـنّ « هايبیشتر در قصیده ،ساختار
شـاعر  . آمده است )427( »يال بـالدإلـی أطفـ«و )417( »خبز و زئبق« ،)187 :همان( »الساعه

پرده از راز و گفت و گوي دو جوانی که قصد ازدواج دارند،  ،»أيـن شـعيب«ي در قصیده
آن دو عاشق و معشوق در یک رؤیاي جوانی با شادي و خرّمـی از تشـکیل   . داردبرمی

ن از فرزند و پرسـش همـراه بـا    اما هنگامی که سخ ،گویندزندگی و خانواده سخن می
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ّ « شروع به. آیدي وي در مورد سرزمینشان به میان می یهگر   :کنندمی »حتري
 ً ــــــا ـــــألين باکيــــ ـــــ ْ َس َ : ي ـــن ــ أيـــــــ ــــــ ــ ـــــــري؟شَ   عيب الکبـــ

  
ُ  فکيفَ                                            غريلطفلي الصّ  ؟ و ماذا أقولُ أجيب

  )534 :همان(
ردازد که در پی پ ي کودکانی می به صورت غیرمستقیم به ترسیم چهرهها گاهی وقت

شاعر در  .اند و اکنون در رنج و عذاب هستند مجروح شده ،هاي رژیم صهیونیستیحمله
 ،را در قـدس  »سـاعت دقیـق  « ،»اسـتعاره «با استفاده از هنر ،»القـدس و السـاعة« ي قصیده

اند و عقربه ساعت کشـورهاي   یش را دزدیدهپاها» ناپالم« هاي داند که بمب می »کودکی«
  :است »صفر سکوت«روي  ،ابر این ستمعربی در بر

 ُ   طفال: کانت الساعة
  هيجلَ سرق النابامل رِ 

 ّ   شيميَ  و ملا ظل
 َ   قهير ی طَ قوا حتّ سر

 ُ ً  کانت الساعة   .)187 :همان( ايعرب صفرا
اي  امـا انـدوهناك مردمـان سـتمدیده     ،نیز به وصف طنز آمیـز  »الکفـن«ي در قصیده

 .ي خـود را ندارنـد   براي کودکـان از دسـت رفتـه    »خرید کفن«توان ی پردازد که حتّ می
را بـراي  ) کفـن ( بوده و پدرانی که آن لبـاس  »لباس نو« کودکانی که در انتظار و آرزوي

  :اند پنهان نگه داشته) مرگ کودکان(زي چنین رو
ُ ي و   بابا :سأليف...ذکر الطفل

 َ ا جت َّ ٍ يد لقمأمل   ن؟مثَ  ص
َ يفأذکر أنّ القم َ  ص ِ   يبيجب

 ّ ِ . ال: ين قلتُ و لکن   دمل أج
َ و  ُ غفو الصغي   لٍ يخبدّ بل ري

َ يو أبقی وح   دددَ األسی و الع
َ و  ه املوتُ  سأليني   )الکفن حقّ ( عن حقّ

َ  و يف ُ  يبيج َ  احلجة هامل تَ   سکِ
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 ُ َ ذا فأخرج َ اجلميالقم ك َ يص   ل
َ امل ُ کفن تو أجعله ّ   .)112 :همان( هي
ّ « يدر قصیده  دردمند ي ه ترسیم چهرهب با بیانی تلخ و اندوهگین نیز »مأزهار من حهن

کسـی از مـردم   . اسـت  »درد و رنج« که خوراکشان پردازد کودکان معصوم و بهشتی می
جهنّمی از درد و عذاب شود این کودکان در  بیند تا آنجا که تصور می ها را نمیآن ،عرب

  :اند آفریده شده
َ ية ُ األيهؤالء الصب ُ هل ت ُ تام   هملمح

َ سن   همأکلُ ينا و األسی يأکلوا البؤس
َ بعأت ً  وا القول َ يل دعاء َ  س َ ن م ُ ي   همسمع
 َ َ  يغار ا صِ ين تُراکم م َ ؟ م   کم؟ن تُری عذب

ُ : فأجابوا ٌ مِ  حنن ٌ صغار ّ أزهار   .)26 :همان( من جهن
خواري و سستی موجود در جهان عرب،  غفلت و این شاعر از ترسیم تصویرگري و

ی«یاد آور این شعر معروف  ّ   :است» متنب
                َ َ  نم ُ يـ َ ه ُ ن ي ُ  سهل ِ عَ  اهلوان ٍ ليه       ما جلرحٍ مب ُ إيت   يالم

ّی(                                                              )94:2ج ،1418 ،متنب
  و ابزارهاي آن از زبان طبیعت - 3- 2        

شـاعر از بیشـتر    .باالیی برخوردار است »تشخّص«در شعر طنزي راشد از  »طبیعت«
بهـره گرفتـه   اصلی  هاي براي رسیدن به هدف ،»طبیعت جاندار«بویژه  ،اي طبیعتابزاره
است که  »و الـدودة ياجلنـد«ي  هاي شاعر در این زمینه، قصیده مشهورترین قصیده .است

ه با ترس را ک »کرمی« ،سرباز در این قصیده. شود ز زبان یک سرباز مجروح، روایت میا
قصـد   ،کـه آن کـرم  دهـد و از ایـن   ید خطاب قرار ممور ،شود و تردید به او نزدیک می

بـه  ( خـود  »ي عزّتمنـد  گذشـته «بلکـه از   ،کند او را سرزنش نمی مکیدن خونش را دارد
 ،اسـت  »خواري و آوارگـی «و حال کنونی خویش که در  )عنوان یک فلسطینی مسلمان

  :گوید براي او سخن می
       َ ُ اخلُ  واجلةَ  نيَ شمت    هرتاعَ طی م
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َ ال ک       َ نَ يشان ما خت ّ ه ف   ميتقد
ِ ي          قهيدق ا جارتا هال انتظرت
       َ ِ  كلذّ يمبا  نيَ تنعمو س   ....مين دَ م
ُ  باألمسِ        ِ عن س   اهلوان منعته بل
َ يو ال      ُ  وم َ لتَ  كِ يه إلأمنح   )39 :همان(...مينع
  استعمارگران و سیاستمداران عربی و غربیاز زبان  -2-4

هـایی   ر طنـز راشـد بـا وصـف    در شـع  »عربی و غربی ارانسیاستمد«ي بیشتر  چهره
 ي در قصـیده  .است آمده »دشمنی با مردم  فلسطین«و »جنگ« ،»و نفاق فریب« همچون؛

» ّ تعبیـر شـده    »شیطان« با عنـوان از سیاستمداران غربی و عربی  »ماءإعالنات لسکان الس
 سیاستمداران شیطانی« ، کاالي زمینیان که همان»و مادي ي زمینی مزایده«در یک  ؛است

و زمینیـان از اهـل    )بر مـردم حـاکم هسـتند   ( رسند هستند به فروش می »غرب و عرب
  :دارند ، تقاضاي خرید پاکی و پرهیزگاري راآسمان

  َ ِ  كإمأل إناء ُ  و بالدماء ّ يذ الطر خ َ إلی الس   ماءق
َ اکتُ  و ِ ب علی وج ا الزرقاء ُ  ن أثرِ مِ  نا   :کاءالب
 » ُ َ  األرض ُ ت ُ  علن ٍ ز عن م ِ يللتقا اد   »و الشراء ض
ُ ستُ « ُ  صدر َ ياألبال األرض َ يالرج س   »إن تشائي مة
» ِ ّ شم ُ  طانٍ ين کل ٍ ير م ٍ  د ُ  البس َ ح   »ماءالدّ  لل
َ املالئکةِ  شرتيو ستَ «   .)33 :همان( »اءياألتق الکبارِ  بعض

تنهـا از سـرِ    ،ي پایاپـاي  کند که این مبادلـه  بیان می »هزل آمیز«سپس، شاعر با لحنی 
 زمینیان نسبت به ساکنان آسمان بوده و با گفتاري در ظاهر افتخـارآمیز، امـا  دوستی این 

سـران عربـی و   ( این سـاکنان شـیطانی  ) دروغین( ي منتقدانه، بخشی از خدمات ارزنده
شـمرد؛ از بـین بـردن انسـانیت و      بـر مـی   ي تلخ»نمایشنامه«را  در ساختار یک ) غربی

در .. .و هـاي دینـی و آسـمانی    ده گرفتن ارزشنادی ،رادري، کشتن بیگناهان و قهرمانانب
نـیم  «، »ي مـردم ي قشرها همه«براي  »تئاتر«ي دیدن این  هزینه. شمار این خدمات است

  :است» جنس نفاق و ریا«از » رطل
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   ُ َ  األرض ُ ت ّ عن حمَ  علن ّ  تها لسکانِ ب   ماءالس
 َ مٌ و هلم ت َ  قدّ ِ يسرحباعتزاز م   قاءالشّ  ات

َ ستُ  َ هنا شاهدون   اإلخاء اتُ يرا تُداس فَ يک ك
َ س فَ يرونَ کو تَ  َ  قصونَ ري   اءيا األنبيصاعلی و

ُ بال  ّ  بابِ بالشّ  و وخِ يشّ إنّا نرحب   ساء و بالن
َ  نصفُ : ذاکرن التّ مثَ  ٍ ر ٍ من نِ  طل ِ أو ر  فاق   .)34 :همان( اءي

 اي بـه راشد حسین نیز به مانند دیگر شاعران پایداري با صراحت و جسارت ویـژه 
شاعر براي بیان زشتی چنین . سران عرب پرداخته است »سازش و سکوت« موضوع نقد

اوج ایـن  . اسـتفاده نمـوده اسـت   » تلخ طنز«بیشتر از اسلوب  )تسلیم سازش و( ویژگی
شود؛ آنجا که شاعر از پایداري، جهـاد، دوري  دیده می »مثن النيابة«ي موضوع در قصیده

» ه عـرب فرومایـ  سران« گوید ومتجاوزان، سخن میتسلیم و هالك نمودن از خواري و 
 »م و عبـرت تـاریخ  جهـنّ « ي شایسـته  ،انـد  ، خو کرده»خواري«و  »سرسپردگی«را که به 

  :داند می
ُ ... شيدي يا نَ  كَ هذا سبيلُ    الوجود نابلةَ ق تَ فاحر

 ُ ُ إحر جود دحوا ذلَّ م لکي الميَ قْ شفاه ّ   الس
 ِ َ واسقِ للجبناء کاسات ْ جهنَّم   ديدالصَّ  و اعصر

 ُ َ هلَ  رو احف ِ بم يف ج َ  التاريخِ  هة   ليدقربًا من ج
 ً وا عربة ِ  حتّی يظّل   .)325: همان( األبيد تُروی إلی األبد

ّ «ي در قصیده  است  تلخ ها که همراه با طنزهایی از این نکوهشنیز نمونه »ئالج هأن
) نمـاد تیرگـی و گمراهـی   ( »کـالغ «همچـون   ،ر شعر اوشود؛ سران عربی دنیز دیده می

بـر تقسـیم اراضـی     )رحمـی و تـوحش   نمـاد بـی  ( »هـا گرگ« حرکت نموده و به مانند
اگر اسـتعمارگران و اشـغالگران از   . کنندهاي مبارزان، چانه زنی میها و جنازهفلسطینی

ت، هـا بـدون مقاومـ   آنان شوند، آن )نماد حماقت و نادانی( »مرکب«ایشان بخواهند که 
گیـري   بهـره  .کننـد ن افتخار میشوند و به آي ایشان می هاي تحقیر کنندهتسلیم خواسته

کژي عملکـرد سـران عـرب را    عمق زشتی و  ،شاعر از نمادهاي حیوانی در این قصیده
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  :کند بازگو می
 َ ـــــوا م ـــــ ــــــ شــ َ ـــــم ــــــ ــــــ ـ َ الغُ ــــــي ـــــ ــــــ ـــذوناشـ ـــــ ــــــ ــــ ِ   راب لينق

ــــی التَّ  ــــــ ــــاروا علـــ ـــــ ــــ ــــــا ث ــــــ ــــــيمِ و مـ ــــــ ـــن قسـ ــــــ   لکــــ
 ُ َ إذا م ــــب ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ٌ طلـ ــــتعمر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ســ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   ااملطايـــ

ـــ ــــــ ـــــ ــــــ َ ـــــاجٌ و إن ع ــــــ ـــــ ــلَّ تــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ أطــ ــــاب ــــــ ـــــ ّ الرکـــــ   ز
َ  و َ  إن الم ــال ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ الرجــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ ٌ َهل ـــــال ــــــ ـــــ ــــــ   م فعــــ

 َ ـــــاج ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ  إذا احتـ ُ امل ـــةَ م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــرتيهاطيـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   شـــــ
  

ـــــ   ــــــ َ ــــو ه ــــــ ـ ِ ــي م ــــــ نجـــ ُ ـــــــل ي ــــ ـــــدم الغُ   راب؟ن اهلــــــ
ـــــــفَ  ــــــ ـــ ـــــــالئنا اختل ـــــ ـــی أشــــ ـــــ ــــــ ــ ـــــذِّ  عل ـــــ ــــــ   ئابال

ـــوا ــــــ ــــــا خـــ ــــــ ُ ... أن ــــالظهور ـــــ ــ فـــ ــــــ ــــ َ َل ــــابه ر ــــــ   حــ
 َ ـــــولُ ي ــــــ ـــــ َ الرِّ : قــــ ــــيدي ــــــ ـــــ ــا لســـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــابآن ــــــ ـــــ   کـــــ
ـــــــتُ  ـــــ ــــــ ـــــــی کَ ــــــ ــيء إلـــــ ــــــ ـــــ ُ رامتِ ســـــ ــــــاب ــــــ ـــــ   :واهم أجــ

ــدولَ  ــــــ ــــا العـــ ـــــ ــ َ ه ََّل ــــ... و محَ ـــــ ــ َ ؟فه ُ ــــاب ــــــ   ل تُعـ
  

  .)409: همان(
گوید که با وجود تجاوز و  سخن می »غافل و ترسو قومی«ز ا »اليوم جئت«ي در قصیده 

را  و سـازش  راه سکوت ،»حکیمان دانا«سکوت کرده و همچون  همچنان ستم دشمنان،
نزدیک  حتّی چنان رنج آور است که آن این سکوت و گوشه نشینی ایشان، .اند برگزیده

  : است سبب قیام مردگان شود
 َ   صربون علی األذیو رأيتُ قوماً ي

َ  قد أوشكَ    ستيقظوااألمواتُ أن ي
   َ ّم يف ص ُ و أ   کماءمتهم ح

 َ َ فم ُ تی ي ُ  ستنهض   عندنا األحياء
  .)238و  236: همان(

ي زمـان و   پا را از دایـره  ،رسد راشد حسین در بیان مضمونی که گذشت به نظر می
ردم هاي م که همان صداي توده ،زیرا صداي اعتراض و انتقاد او فراتر نهاده است؛ ،مکان
 ،وابسـتگی (» حقیقت تلـخ سیاسـی  «او پرده از یک  .رسد به گوش میامروزه  نیز ،است

ه و هـاي مشـاب   که صحنه  برداشته است در جهان عرب )، سکوت و سازشسرسپردگی
  .شود تکراري آن امروزه هم یافت می

  ها اشیاء و شخصیت واقعیت قلب -2-5
دگرگونی در اشـیاء و شخصـیت   «ایجاد  ،هاي ساختاري شعر راشداز دیگر ویژگی 

هـا بـه ایجـاد تغییـر و دگرگـونی       ها و شخصیـت یعنی شاعر در وصف پدیده ؛»هاست
وصـفی طنـز آمیـز  امـا      »دانيملمن ارسالة ساخرة «ي  به عنوان نمونه در قصیده .پردازد می
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و  »شـلیک «تفنگی کـه بـه جـاي     .دهد ارائه می »هاي سربازان عربی تفنگ«اندوهناك از 
دگرگون  و این همان معنیاست  »یسکوت و خاموش«اکنون در  ،»ارزه در میدان نبردمب«

آن یـاد  از  گونـه  اي تعریضـی و تلـخ   خنـده  است که شاعر بـا  »شجاعت«ي مفهوم  شده
ایـن   .بیان نموده اسـت » قلب واقعیت«را به شکل » واقعیت«در حقیقت،  شاعر .کند می

  :انگیزاند را در مخاطب بر میحسرت و اندوه  ي تغییر کارکرد، عاطفه
َ  و عرفتُ  ُ  جاعةِ عنی الشّ ما م ِ الطو و الب َ  ت   ريقهالع

َ أن نُ  َ  طلق القدر َ من ب شيقهاملکبل ّ   .)29 :همان( نادقنا الر
 ،در میـدان جنـگ   تنهـا و غریبانـه   کند که مین قصیده از سرباز جوانی یاد میدر ه 

نمـاد  ( »خـوري «یـا   )مسلمان نماد یک عالم( »شیخ« کهو به جاي این .کشته شده است
تغییر وظیفه و  .خوانند ها بر او نماز می اکنون کرم ،دبر او نماز بخوان) عالم مسیحییک 

اي  شـاعر بـه گونـه    جادر این .شود ها در این بیت به روشنی دیده می تکارکرد شخصی
ه تنهـا  عالمانی که ن .عالمان دین شکایت نموده است تفاوتی سکوت و بیاز  ،کنایه آمیز

خود را  مشهور ي دینی وظیفه همان یبلکه حتّ ،خوانند بارزه فرا نمیمردم را به جهاد و م
  :آورند نمی يهم بجا

ُ يصّلت عل ُ  ه الدودة ً  احلمقاء ٍ  العقة   ماهد
ُ  خٌ يال عندنا شَ  ٌ و ال خ َ تبارکه  وري   .)30:همان( داهي

  ي پند و اندرز طنز به شیوه -2-6 
 ،در این شیوه شاعر .گیرد را به کار می »ي پند و اندرز هشیو «،راشد ،ها گاهی وقت  
گیرد  می »مباد ریشخند و تهکّ« مخاطبان را به ،شود که در ظاهرظاهر می »حکیمی«بسان 

 .کنـد  رهنمون می »هدفی ارزشمند« ها را به صورت غیرمستقیم به سويآن ،اما در باطن
 »کـرم « ایـن  سرباز مجروح به آن ز زبانا »و الـدودة ياجلنـد«ي  به عنوان نمونه در قصیده

که ایـن قلـب، فقـط     قلبش را خوراك خود کند؛ چرا که نماید و اندرز میتوصیه  چنین
  :ي چنین کرمی است و حتّی لیاقت ورود به جهنّم را نداردشایسته

                      َ َ فانعمِ  كليب عشاؤ ق َ ي و ت ي                فألنت ّ ِ  نعم   جهنّم ن هليبِ أولی م
  .)40 :همان(                                                                          



 بینقد ادب معاصر عر 94

ـی« ؛وح سرکش و عزّتمند شاعرانی همچونیادآور ر ،این سخن شاعر ّ ه است کـ » متنب
چنین  ،با این تفاوت که شاعر .اند ي انسانی بودهواالهاي  همواره به دنبال بزرگی و آرمان

بـه صـورت غیـر مسـتقیم از مخـاطبش      بیان نموده است و  آمیزي طنز گونه بههدفی را 
  .ی کند نه در سازش و خواري و سکوتخواهد که در عزّت و بزرگی زندگ می

کند  کایت میح قضاتی واعظان وریاي  از نفاق و -»حافظ شیرازي«به مانند  -وا هم
چون به خلوت «اما ،دننمای ظاهر رعایت میتنها  درهاي دینی را  که جانب دین و ارزش

  :»کنند آن کار دیگر می« ،»دنرو می
ُ :قال    هاعادُ يذن مِ إأتی  الصالة

 ُ َ  اهللاِ  فلها سالم   صلواته مع
 َ َ و ر ُ  می العمامة   تربمًا جانبًا م

 ً ّ قبعة   عراتهعلی شَ  و أحل
َ  سينَ  َ نَ يو د القضاء   هالتَ ه و ص

َ و تذَ  َ کر احل ِ دعَ  يف سناء   هوات
  ُ ٍ يق أشعار   ه آنَ أصبحت قر س 

 ِ   .)78 :همان( اتهين آمِ  نيَ سعفتال لنا ت
هاي طنزپـردازي شـاعر در    از دیگر جنبه »نامقدس«به  »مقدس امور« تبدیل و تشبیه
و » خوانـدن قـرآن  «ده بـه جـاي   جا کـه واعـظ ایـن قصـی    ویژه آنه ب .این قصیده است

 رویان ت از زیبانقل حکای به» هاي قرآنی در زمینه جهاد و پایداري گیري از آموزه بهره«
 .و دین و احکام الهی را رها نموده اسـت روي آورده » لیلی و مجنون«خواندن اشعار و 

ي عربـی بـه جـاي     عالمان و شیوخ در جامعـه  :راشد بر آن است که بگوید ،در حقیقت
 يي دیگـر  ي فلسطین و دعوت مردم به مبارزه و جهاد به امور بیهوده پرداختن به قضیه

یکـی از   -که پیش از این نیز گفتـه شـد   -»تغییر کارکرد شخصیتی«ین ا .سرگرم هستند
آید که شاعر بر آن اسـت تـا بـه     به شمار میي عربی  هاي تلخ و دردناك جامعه واقعیت

  .اصالح و نقد آن بپردازد
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  پرسش و پاسخ و گو و گفتساختار استفاده از -2-7
اي کالسیک رایج بوده است ه از ساختاري کهن که بیشتر در متن ،شیوهشاعر در این 

هـا   گونـه بـه تحلیـل رخـدادها و شخصـیت       در این ساختار گفتمان وي. گیرد بهره می
 )نکوش از غفلت و فراخوانی به مبـارزه و پایـداري  ( پردازد و سخن اساسی خود را می

گفـت وگـوي    ،»قالـت« ي یدهدر قصـ به عنوان نمونه  .کند در جریان این فرآیند بیان می
  :آمده است همراه با حاضرجوابی و بذله گویی ،اشق و معشوقمیان ع
ّ  كَ يعل أخافُ «: قالت َ الس   :هلا قلتُ ..»جن

ِ مِ  ُ ظَ ... عيبشَ  ن أجل ُ  السجنِ  الم فُ ي َ   لتَح
ٍ  محلتُ «:قالت   د لهيال أر  بطفل

ُ احلِ : فقلتُ ..ناً يأباً سج   .)374 :همان( عتکفُ ي لم
  هاي بدیعی ایهاستفاده از صورخیال و آر -2-8 

هاي بدیعی همچون؛  و آرایه تشخّص ،استعاره ،ویژه تشبیهه ب ،استفاده از صور خیال
تشبیه و  ،این میان در. ساختارهاي شعر طنزي راشد است رطباق و حسن تعلیل از دیگ

ّ « ي قصـیده :ك.ر( امد کاربردي را دارنداستعاره بیشترین بس  :همـان ( »ةيـالقر و النـاس و  احلـب
رویکـرد بالغـی شـاعر در     .)408 :همان( »ئأنة الجـ« /)396 :همان( »املعطف األزرق« /)391

همـراه بـا اعتـدال فنّـی و      ،ویژه آنچه مربوط بـه شـعر طنـزي اسـت    ه ب ،شعر پایداري
چنـدان در کـاربرد    ،شـاعر  ،هاي جهان پیرامون شاعر است؛ یعنـی  گیري از واقعیت بهره

اي  بیشـتر در جسـتجوي ارائـه    بلکـه  ،کند هاي بالغی زیاده روي نمی صورخیال و آرایه
 زبان بالغی او روان و شیوا ،از این رو .هاي مردم است براي توده »و پیام مقاومت معنی«

حسـن  «صـنعت  اي از  در زیر به نمونه. سیاري از مخاطبان قابل فهم استو براي ب بوده
وشـنی  کـه بـه نـور و ر   اسـت  مـرگ یـک مبـارزي     وصف در شود که اشاره می» تعلیل

اما  ،ي زندگی او بوده است مایه) آزادي( آن نور و روشنی .اندیشیده است ش میسرزمین
  :رده استم )اشغال و آوارگی( او امروز به سبب نبود آن نور و روشنی

  َ َ يف نيَ أتعرف... مات َ  م   ؟والدي مات
 َ َ أل مات مس ّ  کانت يف  نّ الشّ   ماء الس
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 َ َ  مات َ مل ت   .)399 :همان( کنألنّ الشمس
  از اسلوب قصه و نمایشنامهاستفاده -2-9

قصـه و  «ي شعر طنزي راشد حسین استفاده از ساختار  از دیگر ساختارهاي برجسته
الحـب و «، )180:همـان ( »كقبلـ«هـاي   این ساختار در قصـیده  .است »ي منظوم نمایشنامه

 )279 :همـان ( »اء أخـریيو أشـ فتحـي«و  )239 :همان(» ات دمشـقيـومي« ،)205 :همان( »تـويالج
 »قيـة التحقيمـن مسـرح« از نمایشـنامه  »كقبلـ«ي  به عنوان نمونه در قصیده .شود می دیده

ـ « :به ترسیم گفت وگوي میان دو شخصیت اصـلی نمایشـنامه یعنـی    » شـاعر «و » قمحقّ
سـخن بـه    ،که سرشار از شادي و خوشی ظـاهري اسـت   در این گفت و گو .پردازد می

پرسـد کـه آیـا     ق از شـاعر مـی  قّمح شود و سائل خصوصی زندگی مشترك کشیده میم
گویـد کـه وي    اعر با لحنی تند و تمسخر آمیـز مـی  و ش ؟ورزد عشق می اوهمسرش به 

بلکـه وي   ،اما نه عاشق همسر دیگري .بوده است »عاشق«هم  ،پیش از این گفت و گو
لبـاس   ،بـراي ایـن معشـوق   او همیشه  .است »وطن« دارد که آن هم »معشوق«تنها یک 

  :و آرامش دارد یاحساس خوب ،بوي عطر وي او ب خرد می گرانبها
 ُ َ ک   كها قبلَ أحببتُ ...ها ن زوج

ُ  و أظلُّ  َ  أدخل   كها قبلَ قلب
ُ ستَ    طرها و أناعِ  شاري کون

ّ ا سيه سأمشُّ     كدي قبلَ ي
  هلا ابِ يأغلی الثِ  یشرت و ستَ 
 َ    .)180 :همان( كها يل أنا قبلَ يدتو سرت

هاي صریح و  طبانی که بیشتر به خطاببراي مخا ،بیان چنین مفهومی در این ساختار
با بیانی گزیده و نغز  شاعر ،در حقیقت تازه و تأثیرگذار است؛ ،اند مستقیم عادت نموده

لـت  کـه از آن غف ) سـرزمین فلسـطین  ( ذهن مخاطب را از موضوعی ،و بدور از اطناب
اعر گفت و گـوي محقّـق و شـ   ( هتازه و طنزگون در موقعیتی ،یا نومید شده است نموده
بـراي  ) وطن :عشق حقیقی و مهم( بیدار نموده و ارزش و اهمیت آن را) ي عشق درباره

  .کند وي یادآوري و بازگو می
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  نتیجه

 ،دلیل زیـادي ایـن موضـوع    .اجتماعی است –بیشتر سیاسی ،طنزهاي راشد مضامین -1
 روح مـیهن  ،کـه ضمن این .اقتضاي شرایط سیاسی و اجتماعی مردم فلسطین بوده است

ایـن   .ر بوده اسـت خواه و مبارز شاعر نیز در این رویکرد مؤثّپرستی و شخصیت آزادي
امـا سـبک    تواند در شعر دیگر شاعران فلسطینی نیز مالحظـه شـود،   رویکرد اگرچه می

اي اسـت کـه    هـا بـه گونـه    ها و دشواري چالششعري راشد حسین در پرداختن به این 
  .رجسته و پیشگام قرار دادتوان شعر او را در شمار شاعران ب می
هنجـارگریزي  «شاعر براي بیان طنزهاي سیاسی و اجتماعی از گونه هـاي مختلـف    -2

هاي طنزپردازي وي که شـرح تفصـیلی    ترین شیوهبهره برده است و مهم »زبانی و ادبی
  .وي نهفته است »هنجارگریزي سنّت شکنی و«ها در مقاله بیان شد در همین آن
اجتماعی مسـقیم و  –طنز سیاسی«یکی  :شود راشد، دو الگو دیده می بررسی طنزدر  -3

الگـوي   مخاطـب،  .)تعریضـی ( »طنز غیرمسـتقیم و پوشـیده  «و دیگري  )صریح( »آشکار
 ،این .اما در الگوي دوم، نیازمند اندیشه و بینش است ،کند نخست را به آسانی، درك می

ناسـبات ظـاهري سیاسـتمداران    مت«بیشتر از آن جهت است که راشد بر آن است تـا در  
از  .ها را آشکار نمایـد آن» ي دروغین چهره« و به تعبیري؛» عدم تناسب«، »غربی عربی و

 ضـمن وادار نمـودن   مستقیم و تعریضی روي آورده اسـت تـا  رو، به الگوي طنز غیراین
هـا   ها و کاستی ها و ژرفاي این کژي شخصیترا از نفاق آن  به تفکّر و تأمل، او مخاطب

  . آگاهی دهد
تهکّـم اسـت امـا در     همراه بـا ریشـخند و   ،مضمون طنزهاي راشد اگرچه در ظاهر -4

ایـن   .اسـت  نسبت به موضوع فلسـطین   اندوه ، رنج وسرشار از  اعتراض، گریه ،باطن
  .یاد شد »سیاه«یا  »طنز تلخ«همان چیزي بود که از آن با عنوان 

هـا و   برخـی از کـژي   »نقّادانـه «و  »مندانـه بیـانی هنر «راشد حسین در شعر طنـز بـا    -5
او تنهـا بـه    .کنـد  ا در برابر قضیه فلسطین آشکار میهاي جهان عرب و غرب ر نادرستی

نماید، بلکـه مخاطـب را بـه     یبسنده نم »هاي نامطلوب جنبه«و  »هاي تلخ واقعیت«بیان 
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  . اندکش می »ها عمق آن کژي«را به به  دارد و او وا می »تفکّر«و  »تأمل«
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  ١وند الدکتور تورج زینی

  الملخّص
إلـــی األدب  ل الثالــث املنتمـــييعـــدّ أحـــد الشــعراء البـــارزين، بـــل املرمــوقني، مـــن اجليـــ ،راشـــد حســني ،شــاعرنا إنّ    

ـــه الــذي. الســخرية شــعر يفاملقــاوم  ينالفلســطي دة مثــل؛  إنّ ـــس األدب«يــدعی بألقــاب عديـــدة و أمســاء متعــدّ ّ  مؤس
 ّ ذعة«و » أدب املقاومة اخر و الفکاهي يفالس   .»شاعر السخريات املريرة و الالّ
ا النتي     ّ لنا الي جة اليتأم أنّ الشاعر جعل شعره الساخر نافذة إلی هواجسه السياسية و  هيهذا املقال ف ها يفتوصّ

ّ . االجتماعية و اإلنسانية ينتقـد الشـاعر  ة الـذيسـخرية الصـرحيسخرياته آليتني تعبرييتـني؛ الات إنّه يستخدم يف طي
 خری منهمـا هـيو األ. العامل العربی بالصراحة و من دون حتفّظ ة املوجودة يففيها النزعات السياسية و االجتماعي

ـار املقاومـة بأسـلوب  ة الـذياسـتخدام السـخرية التعريضـي ّ  رمــزييســخر فيهـا األحـداث و املشـاکل املوجـودة أمــام تي
  .ضيساخر تعري

ه الكلعلی ذو زد    ّ ّ عن حس ـف : مثـل. لديـه فکاهي؛ أنه خيتار لنفسه مناهج و أساليب متنوعة ليعرب ّ تصـوير مزي
مث  و منکوسة لقمة العرب و السـخرية بأسـلوب الـوعظ و النصـيحة، و اسـتخدام أسـلوب االسـتفهام و الـردّ عليـه،

ـــون البديعيـــة، و أيضـــاً ف أتوظيـــ ال و الفن ـــل و اســـتخدام صـــور اخليـــ ّ ـــ ســـلوب الرتس ة طمـــس املعـــامل و القـــيم اجلهادي
ــدف إلــی دراســة و حتليــل أمنــاط و أســاليب الســخرية. بأســلوب هــازئ شــعره املقــاوم شــکالً و  يف هــذه الدراســة 

  .مضموناً 
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