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چکيده
يکي از ويژگيهاي برجستة ادبيات پايداري ،به کارگيري عناصر نمادين در آن است .در اين ميان ،نمادهاي
طبيعي ،نمود زيادي در بيان انديشههاي شاعران مقاومت داشتهاند .پرندگان جزئي از عناصر طبيعت هستند
که شاعرانِ حوزة ادبيات پايداري براي پربارکردن مضامين اشعار خود و استفاده نمادين ،از آنها بهره بردهاند.
سميح القاسم به عنوان يکي از شاعران برجسته حوزة ادبيات پايداري از اسطوره و نمادِ پرندگان ،براي بيان
انديشههاي مبارزهطلبانه و آزاديخواهانة خود بهرهجسته است و آن را به عنوان پوششي براي بيان اعتراض
به وضع نامناسبِ انسان فلسطيني به کار ميگيرد؛ وي توانسته به زيبايي ،به اين هدف خود جامة عمل
بپوشاند و با استفاده از نمادهايي با بارهاي معنايي مثبت و منفي ،از يکسو چهرة ستمکاران و زشتي اعمال
آنان و از سويي ديگر لزوم مبارزه و پايداري انسان فلسطيني را به تصوير بکشد .از آنجا که مردم و سرزمين،
بخش عظيمي از شعر وي را دربرگرفته و صورتهاي نمادين پرندگان به صورتي غير مستقيم به آنها اشاره
دارد؛ پژوهش حاضر با روش توصيفي-تحليلي بر آن است تا به واسطة پردهبرداري از نحوة کاربرد نماد
پرندگان در شعر سميح القاسم ،بخش عظيمي از شعر او را رمزگشايي کند.

کليد واژهها :ادبيات پايداري ،اسطوره ،نماد ،پرندگان ،سميح القاسم.

 -1نشاني پست الکترونيکي نويسنده مسئولy.marof@yahoo.com :
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مقدمه
سميح القاسم ،يکي از شاعران بزرگ فلسطيني عصر حاضر است که با گرفتاريها و
مصيبتهايي که گريبانگير مردم فلسطين شده؛ دست و پنجه نرم کرده است .او از شاعران
متعهدي است که با تمام صداقت ،بارِ درد و رنجهاي مردم ستمديدة فلسطين را به دوش
کشيده و نامش با شعر مقاومت فلسطين گره خورده است .انديشههاي انساني ،سياسي و
موضوعاتي از قبيل آزادي و آزاديخواهي ،مبارزه با ظلم و نماياندن ابعاد و زواياي پنهاني
تجاوز ،دعوت به مبارزه ،مقاومت و سازشناپذيري؛ حجم وسيعي از شعر وي را شاملشده
است« .غمهاي فلسطين در اشعار اين شاعر مقاوم موج ميزند و اشعار او سفيراني هستند
که به چهارسوي جهان ميروند و از اشکهاي فلسطينيانِ دربند حکايت ميکنند .در شعر
سميح القاسم انگيزههاي قوي براي مقاومت انسان در برابر ستم و ستمکاران به خوبي
نمايان است» (بيدج .)34 :1368 ،وي در فضاي رعب و وحشت حاکم بر فلسطين اشغالي که
آزادي انسان فلسطيني درآنجا سلب شده است و به منظور فرار از فشارهاي سياسي و ترس
از مجازات صهيونيستها ،به دنياي رمز و اسطوره پناه ميبرد؛ تا بدينگونه بر ارزش فني
شعر خويش بيفزايد« .ضرورت ديگري که موجب ميشود تا شاعر فلسطيني از مفاهيم
نمادين در سرودههايش بيشتر استفاده کند ،جنبة زيباييشناسي کالم و ارزش هنري آن بوده
است؛ چرا که شعر مقاومت در سالهاي نخستين به ورطة احساسسرايي و کمرنگي خيال
سقوط کرده بود» (روشنفکر و همکاران .)47 :1390 ،سميح القاسم براي بيان انديشهها و
احساس خود و حوادثي که در فلسطين ميگذرد از همه ظرفيتهاي ادبي خويش بهره مي
گيرد تا وضعيت و شرايط مردم مظلوم فلسطين را به تصوير بکشد .عنصر طبيعت که يکي
از عناصر مهم صور خيال شاعران است او را در بکارگيري نمادين آن در تصويرپردازي-
هاي خود ترغيب کرده است .در اين ميان ،کاربرد گستردة پرندگان بر شعر او سايه انداخته
است .شاعر نماد پرندگان را براي به تصوير کشيدن فضاي سياسي و اجتماعي جامعة
فلسطين به شکل گستردهاي به کار برده است و با بهرهگيري از اين عنصر طبيعي و کاربرد
آگاهانة آن در تصويرپردازيهاي خود ،آن را از معاني معجمي خود خارج کرده و در معاني
نمادين به کار ميبرد.
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از آنجا که نماد و نمادگرايي حجم وسيعي از شعر وي را به خود اختصاص داده است؛
پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصيفي-تحليلي به بررسي نماد و اسطورهي
پرندگاني بپردازد که شاعر آنها را به صورتي هدفمند بهکار بردهاست و بهواسطهي آن هم
نقش اين شاعر در آگاهسازي انسان فلسطيني و هم نحوة به کارگيري نماد پرندگان و
کارکردهاي آن ،در شعر وي روشن شود؛ اين پژوهش در پي پاسخدادن به پرسشهاي زير
است:
 -1شاعر چگونه از نماد پرندگان براي بيان انديشهها و آرمانهاي خود و مبارزات مردم
فلسطين بهره برده است؟
 -2شاعر در به کارگيري نمادين پرندگان در جهت اهداف خود تا چه ميزان موفق بوده
است؟

پيشينة پژوهش
تاکنون پژوهشهاي فراواني در قالب کتاب يا مقاله دربارة سميح القاسم و شعر او نگاشته
شده است ،که شعر وي را از جنبههاي مختلف شکلي و مضموني ،مورد بررسي قرار
دادهاند؛ اما آنچه از ميان اين پژوهشها ،با رويکرد پژوهش کنوني در ارتباط است ،مواردي
است که به شعر وي از جنبة نمادگرايي پرداختهاند که عبارتند از:
مقالة «

» (فتحي دهکردي و جعفري،
1385ش صص  .)67-78اين مقاله به صورت گذرا نماد پرندگان و

حيوانات را در شعر شاعران فلسطيني بررسي کرده و چند نمونه از شعر سميح القاسم را
به طور اجمالي مورد واکاوي قرار داده است ،مقالة «گسترهي نماد و اسطوره در اشعار
سميح القاسم و حسن حسيني» (روشنفکر و همکاران1390 ،ش ،فصلنامة پژوهشهاي زبان
و ادبيات تطبيقي1390 ،ش :صص )41-71؛ طبق اين پژوهش ،سميح القاسم از انواع نمادها
و اسطورههاي طبيعي ،انساني ،حيواني و مکاني استفاده کرده که عمل وي با تنوع و ابتکار
همراه بوده است و مقالة «جايگاه نمادين رنگ در ادبيات مقاومت ،نمونة موردپژوهانه:
سميح القاسم» (معروف و باقري1391 ،ش ،نشرية ادبيات پايداري :صص  )476-500که
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در آن به تحليل معاني نمادينِ شماري از رنگها در اشعار وي پرداختهشده است .با اين
وجود ،تاکنون پژوهشي که به تنهايي به بررسي نماد پرندگان در اشعار اين شاعر برجسته
مقاومت پرداخته باشد ،صورت نگرفته است و اين جستار نخستين پژوهش در اين رابطه به
شمار ميآيد که در آن سعي شدهاست تا با تحليل کارکرد نمادين پرندگان ،پرده از بسياري
از رمزهاي شعري او برداشتهشود.

نگاهي به زندگي سميح القاسم
«سميح القاسم» در سال «1939م» در «زرقاي» اردن متولد شد ،او تحصيالت ابتدايي و
متوسطه خود را در شهرهاي «رامه» و «ناصره» گذراند؛ سپس به مدت يک سال به تحصيل
فلسفه و اقتصاد در مسکو پرداخت و بعد از آن در مدرسهاي شروع به تدريس کرد؛ اما پس
از چندي با ورود به فعاليتهاي سياسي و عضويت در حزب کمونيست از تدريس دست
کشيد .هنگامي که تنها سي سال داشت ،شش مجموعه شعري را منتشر کرد .وي به خاطر
فعاليتهاي ادبي و مواضع سياسي خود دو بار در اسرائيل دستگير شد و به زندان افتاد .وي
از جمله شاعراني است که از نزديک شاهد ظلم و استبداد صهيونيستها بوده و حاضر به
ترک فلسطين نشد؛ سميح چند سال در حصر خانگي به سر برد و از انجام هر کاري منع
شد .حضور در اين محيط ،او و ديگر «شاعران را واداشت تا در بيداري و آگاهي ملي مردم
بکوشند و بر عاليق تغييرناپذيرِ هويت قوميشان تأکيد کنند» (سليمان« .)228 :1376 ،پيدايي
شعرهاي سميح القاسم با احساسات و عواطف حماسي ديني و مبارزهجويانه ،افکار عمومي
اسرائيل را غافلگير کرد .وي به هنگام برپايي انتفاضه در فلسطين اشغالي به يکي از
بزرگترين شاعران نهضت انتفاضه تبديل شد .او کسي است که هم با شعر و هم به طور
عملي در اين قيام حضور داشت» (حسيني و بيدج .)105 :1380 ،سميح القاسم رئيس اتحاديهي
نويسندگانِ عرب در فلسطين بوده و عالوه بر شعر ،نمايشنامهها و مقالههاي فراواني را به
رشتهي تحرير در آورده است .نخستين مجموعة شعري او با عنوان «مواکب الشمس» در
سال «1958م» به چاپ رسيد؛ عالوه بر آن ،مجموعههاي شعري ديگري از جمله:
(1964م) ،

(1965م) ،

(1967م) ،

(1968م) و،...
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نمايشنامههاي شعري با عنوان «

» و رمان «

»و«

و  ...از او به يادگار مانده است .سميح القاسم سرانجام در « 19اوت 2014م»
بر اثر بيماري «سرطان کبد» در بيمارستان «صفد» در مناطق اشغالي از دنيا رفت .جايگاه
ادبي وي در کنار محمود درويش يکي از بزرگترين شاعران فلسطين است که براي بيان
افکار و احساسات انقالبي و سازندهي خود از رمز و اسطوره مدد ميگيرد.

نماد و اسطوره
نماد 1که در زبان عربي از آن به عنوان «رمز» ياد ميشود به معناي اشاره کردن است .راغب
اصفهاني گويد« :رمز اشاره است با لب و نيز به معنى صوت خفى است و غمز ،اشاره با
 .در مجمع

ابرو است و هر کالم را که مانند اشاره باشد ،رمز گويند»

البيان آمده است« :رمز اشاره است با لب و گاهى در اشاره با ابرو و چشم و دست بکار
ميرود:
«نماد به چيزي يا عملي گويند که هم خودش باشد و هم مظهر مفاهيمي فراتر از وجود
عيني خودش» (داد .)500-499 :1385 ،به گفتة چدويک 2نماد و نمادگرايي «هنر بيان
انديشهها و عواطف و احساسات به گونهاي غيرمستقيم يا از طريق اشاره به چگونگي بيان
آنهاست .شروع مکتب نمادگرايي از کشور فرانسه بوده و بعد از آن به ديگر مکانهاي دنيا
از جمله اروپا و آمريکا گسترش يافت» (چدويک .)1 :1375 ،اهميت کشف نمادها به گفتهي
ژان شواليه 3نمادشناس فرانسوي ،اينچنين است که« :دنياي بدون نماد ،دنياي غيرقابل
تنفس است و به سرعت موجب مرگ معنوي انسان خواهد شد .نماد ارتباط سادة آگاهي
نيست ،بلکه نقطة تالقي حساسيتهاست .کسي که مفهوم نمادهاي يک فرد يا يک ملت را
درک کند ،اصل اين فرد يا ملت را شناخته است» (شواليه و گرابران .)75 :1388 ،
و اما اسطوره 4در لغت از «

» گرفته شده است؛ به معناى خط و نوشتن و اصل آن

مصدر است
چيزي نوشت که اصل و اساسي ندارد

و«

» به معناي «

» به کار ميرود؛ يعني
 .در اصطالح« ،داستاني

خرافي همراه با خيالپردازي است که در ميان نيروهاي طبييعي در قالب چهرة موجودات
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زنده و داراي شخصيت ممتاز جلوه ميکند و ادبيات مردمي بر آن ساخته ميشود»
«داستاني که در زمان قديم براي مردمان وقت ،معناي حقيقي داشته
ولي امروزه در معناي لفظي و اولية خود ،حقيقت محسوب نميشود .به ديگر سخن،
اسطوره زماني  historyيعني تاريخ بوده (معموالً تاريخ مقدس) ،اما امروزه به صورت
 storyيعني داستان فهميده ميشود» (شميسا.)241 :1378 ،

اسطوره و بيان نمادين در حوزۀ ادبيات پايداري
به کارگيري نماد و اسطوره يکي از برجستگيهاي ممتاز شعر معاصر عرب به خصوص
شعر مقاومت است« .شايد از مهمترين انگيزههايي که باعث رويآوردن شاعران عرب به
اسطوره شده است ،تحوالت و حوادث سياسي و اجتماعي و استعمار دولتهاي اروپايي،
شکست در مقابل اسرائيل و سيطرة اين رژيم بر فلسطين باشد»

) .از اينرو،

«اشغال فلسطين به عنوان فاجعهبارترين حادثة اجتماعي و سياسي قرن بيستم براي مردم
عرب ،به حدي محافل ادبي عربي را تحتتأثير قرار داده است که اغلب نويسندگان و
منتقدين ،نفوذ مفهوم تعهد در شعر را ،نتيجة تأثير مشکل فلسطين بر ادبيات ميدانند.
شاعران مقاومت از رهگذر بهکارگيري نماد و وسعت دايرة معنايي آن ،سعي نمودهاند
تجربههاي خاص خود را به سطح يک تجربة عام برسانند و تراژدي فلسطين را به سطح
يک فاجعة انساني ارتقاء دهند» (احمدي چناري .)2 :1390 ،نارضايتي شاعر معاصر عرب از
وضعيت حاکم بر کشورهاي عربي و اسارت آنها در دست بيگانگان ،نياز هر چه بيشتر به
قهرماني که بتواند حس خيزش ،زايش و پيروزي را در ميان مردم بيدار کند ،بيشتر ميکرد.
به اين ترتيب ،اسطوره و بيان نمادين به صورت ابزاري در دست هنرمندان عرب درآمد تا
با توجه به استعدادهاي خويش ،از آن در جهت رسيدن به اهدافشان استفاده کنند .به طور
کلي ،اشعاري که با الهام از مبارزهي فلسطين سروده شدهاند ،از سه دسته نماد بهره بردهاند:
«نخست نمادهايي که جايگزين فلسطين ميشوند و آن را يک سرزمين غصب شدة عربي
نشان ميدهند ،دوم آنهايي که نمايانگر اعراب فلسطين هستند و سوم نمادهايي که
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جانشين اسرائيل شده و او را قدرتي مهاجم و نژادپرست و غاصب معرفي ميکنند»

کاربرد نماد پرندگان در شعر سميح القاسم
نقش پرندگان از ديرباز تاکنون در اشعار شاعران جلوهگر بوده است .که گاه به توصيف
جلوههاي زيباييشناختي آنها اشاره ميکند؛ «تأللؤ رنگها ،تنوع گونهها ،گوناگوني آوازها و
شکوه پرواز آنها ،همگي موجب شدهاند که مرغان و پرندگان همواره در کنار عناصري
مانند بهار ،گل ،آسمان ،خورشيد ،سحر ،دريا  ،باغ و بستان ،جنگل و درختان و مهتاب
توصيف شوند» (علوي .)86 :1386 ،گاه نيز از ماوراييبودن اين حيوانات و ارتباطشان با
ارواح سخن به ميان آمده است که «ارواح شهدا به شکل پرندهاي سبز رنگ به بهشت پرواز
ميکنند» (شواليه و گرابران .)200 :1388 ،شايد اين توصيفات به واسطهي بال آنهاست چرا که
حسرت پرواز و رهايي مدتهاست که با انسان همراه است .اما به جرأت ميتوان گفت که
بيشترين کاربرد نماد پرندگان ،در ادبيات عرفاني و صوفيانه بوده است؛ آنجا که عارف و
سالک به مثابه پرندهاي است که چندي از اصل خود دورمانده است و حال تمامي تالش
خود را در جهت رفتن به سمت و سوي معشوق ابدي و ازلي خود به کار ميگيرد.
اينگونه تمايالت عرفاني موجب خلق آثاري ارزشمند و بنام در ادبيات جهاني شده است
که «منطقالطّير» ناميده ميشوند و يکي از آنها منطقالطّيرِ اديب فريدالدّين عطّار نيشابوري
است.
امروزه و در ادبيات معاصر چنانچه اين نماد «با کاربرد نشانههاي ديگر معناشناسي
متناسب با آن مانند قفس ،پرواز ،کوچ ،رهايي ،اوج و آشيان همراه شود ،بافتي ميسازد که
ميتوان تأويلهاي گوناگوني از آن کرد .ازجمله نماد انسانهاي آزاده و رها از تعلقات،
روشنفکران و انقالبيون که همواره به فکر رهايي از اوضاع نامساعد و خفقان بار حاکم بر
جامعهاند که همچون قفسي تنگ آنان را در برگرفته است و يا نماد خود شاعر که با
شعرش (صدا و نغمهاش) فرياد آزاديخواهي سر ميدهد» (پورنامداريان و همکاران،1391 ،

 .)31سميح القاسم از اسطوره و نماد پرندگان براي بيان انديشههاي مبارزهطلبانه و
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آزاديخواهانه و پوششي براي بيان اعتراض به وضعيت نامناسبي که انسان فلسطيني در آن
قرارگرفته ،بهره برده است .وي با استفاده از نمادهايي با بار معنايي مثبت و منفي از يکسو
چهرة ستمکاران و زشتي اعمال آنان و از سوي ديگر لزوم مبارزه و پايداري انسان فلسطيني
را به خوبي به تصويرکشيده است .در واقع پرندگان يکي از عناصر تخيل و تصويرسازي و
سمبليک شاعر است که با کنکاش در آن ميتوان پرده از روي بسياري از مفاهيم نمادين
اشعار او برداشت .در اينجا به تحليل و بررسي مهمترين پرندگاني که شاعر آنها را به
صورت سمبليک براي بيان انديشههاي مبارزهطلبانه و رهاييبخش خود بهکار گرفته است
پرداخته ميشود:

کبوتر
«کبوتر پرندهاي است بينهايت اجتماعي که همواره بر ارزشهاي مثبتِ نمادگرايي آن،
تأکيد شده است .در نمادگرايي مسيحي-يهودي ،کبوتر که در عهد جديد مظهر روحالقدس
است؛ نماد خلوص ،سادگي و حتي هنگاميکه شاخه زيتون را به کشتي نوح ميآورد؛ نماد
صلح ،هماهنگي ،اميد و خوشبختي را بازيافته است» (شواليه و گرابران.)527-526 /4 :1388 ،
«کبوتر در عربي داراي دو نماد مشهور است ،يکي حماقت همچنان که در مثل آمده
زيرا النهاش را درجاهاي سست و ناامن ميسازد و تخمش زود ميافتد و مي
شکند و ديگري حزن و اندوه،

 :محزونتر از کبوتر» (روان شاد.)6 :1392 ،

سميح القاسم در اشعار زيادي از کبوتر به عنوان نماد صلح نام برده است؛ جايي که مي
گويد:

ترجمه :اي خوابزدگان برخيزيد و از سردابتان خارج شويد /امروز روز عروسان
است /زنگها را برايش (امروز) به صدا درآوريد /پرچمهاي شادي را برافرازيد /و
بزرگترين جشن را آماده کنيد /و همه جا را با شاخههاي زيتون بپوشانيد /و کبوتران صلح
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را به پرواز درآوريد  /صلح و دوستي به سمت شما آمد /بله صلح و دوستي به سمت شما
آمد.
اما سميح به اين نماد به معناي صلح و دوستي بسنده نميکند؛ بلکه وي به وسيلهي
ترکيبهاي اضافي-وصفي ،اين پرنده را نمادي براي مقاومت ،کشور فلسطين و آوارگان
فلسطيني معرفي ميکند:

ـ الحمام الزاجل( :کبوتر نامهرسان)
کبوتر به خاطر ويژگيهاي خاصي که داراست ازجمله« :حس جهتيابي قويي که دارد ،از
قديم مورد توجه بوده است و در رساندن نامه نقش مهمي ايفا ميکرده است» (هال:1380،

 .)77سميح القاسم از اين نماد براي تأکيد به بازگشت آوارگان فلسطيني به وطنشان ،همانند
بازگشت کبوتر نامهرسان به النهاش بهره جسته است.

ترجمه :اي شخص مورد اعتماد! به صداي رؤيا و اراده و هلهلههاي زنان در هنگام تولد
نوزاد گوش فرا ده /و بدان که کبوتر نامهرسان ،خانه و سرزمينش را فراموش نميکند.

ـ أبراج الحمام( :کبوترخانه)
برجهاي کبوترخانه بسيار نفوذ ناپذيرند و به صورتي ساخته شدهاند که محل ورود کبوتران
از باالي برج و از طريق شبکههاي آجري بوده و تنها به اندازهي يک کبوتر است و
پرندگان آسيبرساني که همگي بزرگتر از کبوتر هستند ،نميتوانند از اين حفرهها عبور
کرده و وارد برج شوند .سميح القاسم اين نماد را براي سرزمين فلسطين و فرزندان
فلسطيني بهکاربرده است؛ فلسطيني که اگر چه ساليان سال مورد ظلم و ستم واقع شده ،اما
امروز مرکز توجه آزاديخواهان است .سرزميني که در دل خود جواناني را پرورانده و آماده
ي نبرد ساخته است که امروز مانند عقاباني نيرومند در آسمانش پر ميکشند و آن را از
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وجود متجاوزان پاک ميکنند و در عينحال تعجب آنان را برميانگيزند .وي اين صحنه را
در قصيدة «

» به تصوير ميکشد:

ترجمه :زماني که با آنان وداع کردم ،گفتند :کودن يا بيچيز است! /سفر به سرزمين
نوراني را نميپذيرد (اقامت در اسرائيل)  /تا زماني که آثار گناه پاک شود .اين حرف مربوط
به بيست سال پيش بوده است /.اما امروز با تعجب خطاب به کبوترخانهها ميگويند / :ما
آنها را زماني که کوچک بودند ،رها کرديم؛ /پس چگونه امروز عقاباني شدهاند که قلّههاي
سياه و گياهان راه را به مبارزه ميطلبند؟

عقاب (نسر)
عقاب ،پرندهاي است که با داشتن ويژگيهايي چون نيرومندي و قدرت ،رفعت و بلندي از
ديرباز در شعر و ادبيات عرب حضور داشته است« .از خدايان زمان جاهلي بوده است که
آن را ميپرستيدند و بتي به شکل عقاب داشتند و يکي از بتهاي زمان حضرت نوح (ع)
بوده است که در قرآن کريم نام آن ذکر شده است:
و به سرزمين يمن که شامل شام ،لبنان و فلسطين مي
شد؛ «
اي به نام

سميح القاسم نيز با نامگذاري قصيده

» ميگفتند»

به باورهاي پيشينيانش اشاره ميکند ،که سرزمينش جايي

است که عقابها از آنجا برخاستهاند .وي نسر را نماد آزاديخواهان و مبارزاني ميداند که
به هيچوجه حاضر به تسليم در مقابل دشمن ظالم نيستند؛ عقاباني که جايگاه اصليشان
همان قلههاي سر به فلک کشيدهاي است که دشمن پست و زبون نميتواند به آنجا برسد؛
اگرچه اکنون به گمان دشمن زمينگير شدهاند .وي يادآوري ميکند کسي که به بلنديها
تعلق دارد به پستيها قانع نميشود و بار ديگر به جايگاه اصلياش باز ميگردد؛ هرچند که
دشوار به نظر برسد .نسر در قطعه

نماد خود شاعر به عنوان يک مبارز خشمگين
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است؛ کسي که از ظلم غاصبان به تنگ آمده و اکنون آنچنان قدرتمند است که بدون هيچ ترس و
واهمهاي انتقام خود را از دشمن ديرينهاش ميگيرد:

ترجمه :قلب از جنس گلش را درهم خواهم شکست /و چهرهي مرموزش را به لجن
ميمالم /بدون هيچ رحمي او را خواهم گرفت /و پرتاب خواهم کرد /و او را جزء
ضربالمثلها قرار ميدهم/ ،تا بداند که من عقابيام که قله را به مسخره ميگيرد.
وي در قطعات

و قصيدة

بهمنظور تشويق و تهييج قهرمانان و آزاديخواهان در سرزمينهاي ديگر آنان را
عقابهايي ميخواند که بايد شرايط سخت امروز را به شوق رسيدن به آزادي تحمل کنند،
گر چه ممکن است در بعضياوقات دچار يأس و نااميدي شوند .

ترجمه :با دو بالت به باد (دشمن) سيلي بزن  /و باال برو ،اي دوستدار بيحد و اندازهي
آزادي /اي عقابي که زندگي او را با درَهي غم و اندوه ترسانده ...کوچک و پست /...دست
و پا بسته در گودال لجنزار و خار غلت ميزني و به خود ميپيچي /با اشتياق به سوي نور
افروختهشده باالتر و دورتر ميشوي /پس به سوي بزرگي بشتاب /که جايگاهش شاخههاي
تازه روييده ،در قلهي عزت و بزرگي است.
شاعر در قطعه «أوزيريس» 6مجدداً تأکيد ميکند که با وجود همة دشمنيهاي اسرائيل
غاصب ،فلسطين و مردمش هرگز دست از مبارزه نخواهند کشيد و اين فشارهاي دشمن
آنان را از پاي نمياندازد؛ بلکه آنان را هر چه نيرومندتر به پيش ميراند .وي نسر را در کنار
«أوزيريس» که نماد حاصلخيزي و «شمس» که نماد سرزمينش فلسطين است ،قرار ميدهد
و اسرائيل را «مردابي» مينامد که نماد بيحرکتي و سکون است و دست آخر از آنِ کرمها
و دستخوش نابودي است.
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ترجمه :مردابهاي راکد و بيحرکت ،سرانجام از آنِ کِرمهاست  /پس کسي که آتش و
نور درونش را به شيطان فروخته است و به عهد و پيمان خانهاش خيانت کرده است ،بايد
به سکونش قانع باشد /.مردابهاي راکد از آن کرمهاست /و قلههاي سرکش از آن
خورشيد و چشمِ بيباک است /پس اي آبادي دور خدا ،خود را براي ديدار ما آماده کن
/عليرغم وزيدن بادها ،بال عقابان رشد کرد  /و شادي به قلبهاي ما بازگشت /و
ريشههاي ما قوي و محکم شد.
گنجشک (عصفور)
شاعر در اشعار زيادي از اين نماد بهره ميگيرد و ميتوان اين نماد را در جايجاي ديوانش
يافت .در شعر وي با معاني متعدد و نمادين عصفور روبه رو هستيم:
شاعر گنجشک را نمادي از کودکان مظلوم فلسطيني ميداند؛ چنانکه وي در قصيده
نااميدي خود را از جوامع بينالمللي که در مورد مسئلهي فلسطين
سکوت پيشه کردهاند ،بيان ميکند .همچنين با دو واژهي «

»و«

» ،اشارهاي به دو

جامعة مسيحيت و مسلمان ميکند که مردم فلسطين و کودکان مظلومش را در رنج و
آوارگي و گرسنگي رها کردهاند و هيچ ياوري ندارند:

ترجمه :در خيابانها شبي از چشمها /و برادراني که گريه ميکردند /و هزار کودک
گمشده را ديدم /گردشگراني را ديدم و فروشندهاي که فرياد ميزد چه کسي مسيح را به
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دو کاسه آرد ميفروشد؟ /در دودکشها ،گنجشکي زخمي ديدم و کودکي فلج که در
گلدستهها گريه سر ميداد.
و در مواردي گنجشک را نمادي براي مردم فلسطين ميگيرد ،گنجشکي بيگناه که
دچار طوفانهايي شده در حالي که ماري النة او را گرفته ،و هيچ آرامش و امنيتي ندارد.
شاعر نيز در بنبست سکوت و گفتن قرار گرفته است؛ نه ميتواند ساکت و بيتفاوت
باشد؛ چرا که اين سکوت او را ميکشد و اگر هم سخني بگويد ،جانش در خطر است:

ترجمه :سکوت مرا ميکشد...چه بگويم؟  /و گفتن نيز مرا ميکشد چه بگويم؟ «بردگاني
که مالک شدند» /چه بگويم به گنجشکي که طوفانها او را خسته کردند /و ماري کشنده در
النه است و آتش ،کشتزارها را عريان کرده است « /بردگاني که مالک شدند».
با توجه به فضاي استبداد حاکم بر فلسطين اشغالي گاهي شاعر واژة «عصفور» را براي
تعبير حرفهاي ناگفتهاش به عاريه ميگيرد:
ترجمه :گنجشک مردهاي در دهان بستهي توست /و دو برگ گل زنبق در دهان مردهي
توست.
پرستو (سنونو)
پرستو تصويرگر سفر دائمي ،عدم اقامت ،تنهايي و جدايي و در اسالم نماد چشمپوشي و
واگذاري است (شواليه و گرابران« .)191-190 /2 :1388 ،آمدن او در بهار نيز به صورت يک
نماد رستاخيز است» (هال .)38 :1380 ،در شعر سميح القاسم پيامآور بهار و بازگشت آزادي
است؛ چرا که با واژة پنجره که نماد رهايي است و با آزادي رابطة مستقيم دارد ،همراه
است:
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ترجمه :پنجرهاي ديگر بگشا  /پردهها را از ماه روح کنار بزن  /پرستو به شيشه بالکن
بسته نزديک ميشود  /حجم اتاق پر است از مرگي راکد  /به سمت باد نزديک برخيز  /رو
به قديسههاي زيبا پنجرهاي ديگر بگشا / ،رو به پرستو.
و در جايي ديگر بر بازگشت آوارگان فلسيطيني به وطنشان اشاره دارد:

ترجمه :آنگاه که دستهي پرستوها بازگردند من باز ميگردم  /همراه با سپيدهدم .نه بعد
از دو هزار سال ،نه بر بال عقاب /بلکه در پهنهي راهي روشن همراه با مردماني با ايمان.
کالغ (غراب)
کالغ از گذشته تاکنون با بدبيني همراه بوده است؛ «پر و بال سياهش آن را با مرگ و
بديمني مربوط ميسازد .کالغ سياه ،يک نماد عيسوي شيطان بوده ،زيرا که از جيفه (مردار)
تغذيه ميکند» (هال .)84 :1380،شاعر نيز با ديدي منفي به اين پرنده مينگرد و آن را به
عنوان نمادي از دشمن معرفي ميکند:

ترجمه :درخت فتنه شکسته است و دروازههاي «رفح» با غم و اندوه يا با شمع يا
حکومت نظامي بسته شده است /.دروازههايي که نان و دارو را از آن عبور داده ميشد/
براي مجروحي که بعد از نيمه شب بازگشت؛ در حالي که خيابان را بر او بسته بودند/
چشمان کالغها و باد و دهانهي توپخانه او را رصد ميکردند و هدف گرفته بودند.

خاستگاه نماد و اسطورۀ پرندگان در ادبيات پايداري (بررسي موردي اشعار سميح القاسم) 15

وي در جايي ديگر کالغ را نمادي از احساسات مخرب و نيروهاي ويرانگر دروني ،در
انسانهايي ميداند که نسبت به حضور اسرائيل در سرزمينشان بيتفاوتند و خطاب به آنان
با حالتي از تمسخر ميگويد:

ترجمه :تالشت براي خوابيدن بيهوده است  /بيخوابي و وحشت ويرانگر و تاريکي
براي تو مقدر شده است  /بسترت را رها کن .هزار مار خشمگين در بستر توست  /بالشَتْ
از خارها و آتش ،پر حرارت گشته است! /دستهاي از کالغها در درون بد طينت تو مي-
چرخند  /شب و طوفانها و برف ،تو را فرا گرفته است؛ پس هرگز نميخوابي .تالشت
براي خوابيدن بيهوده است.
جغد (بوم)
«در ادبيات دنيا غالباً جغد يا بوم نماد شومي است و جايگاهش در ويرانههاست» (تاجديني،

 .)239 ،1388سميح القاسم نيز در قصيدة

طبق اعتقادات عامهي مردم ،جغد را

نمادي از شومي ميداند؛ با وجود اين که صنعا از او دور است و راهي به سويش ندارد وي
از طريق جغد خبرهاي بدي دربارة صنعا دريافت ميکند:

ترجمه :با وجود فاصلههايي که در کميناند /و دروازههاي بسته  /علي رغم خبرهاي
نحس از کشتگان وکشتگان وکشتگان /با وجود جغد شوم  /و چوبههاي داري که در
تاريکي شب در اطراف من آويزانند.
اما سميح از اين باور عاميانه در جهت بيان افکار انقالبي خود بهره ميگيرد و جغد را
نمادي از دشمن ميداند؛ دشمني که ادعاي صلح و دوستي و برادري دارد ،اما جز ويراني
چيزي بر جاي نميگذارد و در اينجاست شاعري که همواره به صلح دعوت ميکند ،ناگهان

 16نقد ادب معاصر عربي

موضعي مخالف ميگيرد ،و اين چنين بيان ميکند که در زير ساية اشغالگراني که شبيه
جغدها و کالغهايند ،نميتواند آواز صلح سر دهد.

ترجمه :باشد که ديگري آواز صلح سر دهد / ،باشد که ديگري به دوستي و برادري و
صلح فرا بخواند  /کسي جز من براي کالغها که شادمان در خانههاي ويران من آواز مي
خوانند  /و براي جغدهايي که در خرابههاي کبوترخانههايند ،آواز بخواند.
وي در قصيدة

خطاب به "

" ،بار ديگر دشمن را

(جغد) مينامد و ميگويد:

ترجمه :پرندة شوم (دشمن) را از جنازهي مردگانِ مدهوش ،دور کردي  /و سنگي را در
چاه ديوانگي پرتاب کردي  /که در دايرههاي ترسناک آن متفرق شد.
خفاش
اين جانور به سبب داشتن طبيعت مبهم ،داللتهاي ضد و نقيضي دارد؛ (سرلو.)367 :1389 ،

«در اساطير بابِل ،نماد روح شر است و مصريان باستان ،آن را سمبل قدرت خورشيد مي
دانستند ...به طور کلي تاريکي ،جادوي سياه ،حرص ،طمع و ديوانگي از جمله معاني
سمبليک خفاش در اساطير اقوام مختلف است» (جابز .)53 :1371 ،سميح القاسم خفاش را
نمادي براي جاسوسان و نيروهاي دشمن به کار ميبرد .دشمني که همهجا حضور دارد و
آزادي را از او و مردمش سلب کرده است .اما با اين وجود ،وي معتقد است ديري نميپايد
که اين دشمن به ظاهر قدرتمند که جايگاهش تاريکي است ،نابود شود؛ چرا که شاعر،
دري به سوي نور خواهد گشود:
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ترجمه :خفاشها (جاسوسان) در پشت پنجره هستند /صدايم را ضبط ميکنند /آنها در
ورودي خانهام و در پشت روزنامهها و درگوشه کنارها گامهاي مرا شناسايي ميکنند
(اقدامات مرا بررسي ميکنند)  /و عاليق مرا /خفاشها در خيابان پشتي به روي نيمکت
نشستهاند /آنها ويترينهاي کتابفروشيها را ...زير نظر دارند /ميبينند که چگونه ديدگاه
هاي من فراگير شده است /خفاشها در ايوان همسايه هم هستند .آنها دستگاهياند
(جاسوسي) که در ديوار پنهان شدهاند /و خفاشها در آستانهي خودکشياند /چرا که من
روزنهاي به سمت روز و روشني ميگشايم!
کاربرد پرندگان اسطورهاي در شعر سميح القاسم
سميح القاسم براي بيان انديشهها و آرمانهاي خود و دعوت به مبارزه و رهايي ،از تمام
ظرفيتهاي ادبي خويش بهره ميگيرد .او عالوه بر استفاده از پرندگانِ نامبرده ،از پرندگان
اسطورهاي براي غنيترکردن گفتمان شعري خود و دعوت به پايداري ،تجدّد و خيزش
دوباره ،بهره ميگيرد.
ققنوس (عنقا)
ققنوس ،نام يوناني-رومي براي پرندهاي اساطيري است که تصور ميشد داراي پر و بال
باشکوهي باشد .بنا بر يک افسانهي مشهور ،ققنوس تنها پرنده از نوع خود بود و در بيابان
عربستان ميزيست و عمرش به پانصد سال ميرسيد .در پايان عمر ،خود را به روي توده
اي هيزم قرباني ميکرد و دوباره از خاکستر خود برميخواست (هال .)76 :1380 ،در حقيقت،
«ققنوس رمز حياتي دوباره است از خاکستر وجود خويش ،براي انسانهاي آزاده و نستوه و
براي ايمانهاي استوار و راستين ،آنها که از خويشتنِ خويش نيرو ميگيرند ،تمثيلي مبارک
است» (انزابي نژاد.)42 :1356 ،
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سميح القاسم با توجه به وجود اشغالگران و رويارويي پيوسته مردم فلسطين با مرگ،
براي بيان مقاومت و ظلمستيزي آنان به اسطوره پناه ميبرد و پرندة عنقا را بهعنوان نمادي
براي اين تجدد و رستاخيز دوباره ملت فلسطين به کار ميگيرد .دليل کاربرد اين نماد از
سوي شاعر اين است که همانطور که پرندة عنقا از خاکستر خويش برانگيخته ميشود؛
ملت فلسطين از رنج و تاريکي زندان برانگيخته ميشوند .تشابه اين پرنده و ملت فلسطين
در اين است که هيچکس توان مقابله برابر آنان را ندارد و نميتواند خيزش و حرکت
تجددي آنها را متوقف کند.

ترجمه( .1 :اي وطن)ما ققنوس توييم .آتش ميگيريم و از خاکستري که آتش را درون
خود نگاه داشته است ،به پرواز در ميآييم .2 .شکنجه و درد ،دل و دست ما را ،با هم متحد
کرد .ما کجا و قيس و يمان کجا!  .3پس بنگر که ما چگونه پشت به پشت ،همديگر را
حمايت ميکنيم؛ هوسبازي ميکنيم و نسبت جواني به ما ميدهند  .4و در زندان قيد و بند
را ميجوئيم و سرافراز ميشويم؛ آنچنانکه از کينهي آن ،زندانبان به گريه ميافتد.

گاه سميح از اين پرندهي افسانهاي با تعبير

ياد ميکند ،اما وجه صوفيانة آن

بيشتر مدّ نظر است .گويا پرندة رعد ،سيمرغ منطقالطّيرِ عطّار نيشابوري است .پرندهاي که
به عنوان رمزي است که صوفي را به حق واصل ميدارد و رمزي براي امدادهاي غيبي
است .شاعر از نيرو و قدرت اين پرندة اسطورهاي در جهت رهايي مردم فلسطين از جور و
ستم مدد ميگيرد «

»:
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ترجمه :اميد است که بيايد ،به همراه خورشيد بيايد /چهرهاي که در غبار راههاي قديمي
زشت شده است /و بعد از خودکشي قحطي بازآيد /،چيزي در صدايم است...چيزي بسيار
عجيب! /چيزي که در ترانهها پرندهي رعد ناميده ميشود! /بايد بيايد /ما بدان رسيديم /به
قلة مرگ رسيديم!

و در قصيدة «

» بار ديگر به اين پرندهي افسانهاي اشاره ميکند:

ترجمه :اي «زيم» اکنون زمان قاطعيت به خرجدادن است /زمان نيرومندي و راحتي
است /،زمان مانعشدن و مليکردن است /و زمان صنعتيسازي و رفاه است /هزاران هزار
مرگ در صحراي سينا است /اکنون زمان صبوري بر دردهاست /اي «زيم» مانعي ندارد/
مشکلي نيست من باد را ميشکافم /در حالي که پرندهي رعد بر قلههاست!

نتيجهگيري
به کارگيري نماد و اسطوره يکي از برجستگيهاي ممتاز شعر معاصر عرب ،به خصوص
شعر پايداري است .سميح القاسم شاعر و نويسندهي برجستهي فلسطيني از نماد و اسطوره
براي بيان انديشههاي انقالبي خويش بهره جسته است.
از آنجا که وي يکي از شاعراني است که از نزديک شاهد ظلم ،استبداد و استعمار از
سوي صهيونيستها بوده ،براي فرار از فضاي خفقانآور جامعة فلسطين و ترس از
مجازات توسط آنها به دنياي نماد و اسطوره پناه ميآورد .يکي از صورتهاي نمادين در
شعر وي که بسامد بااليي دارد ،پرندگان است .او از نماد پرندگان در جهت تصويرسازي،
تقويت هنري شعرش و همچنين بيان افکار ظلم ستيزانهاش بهرهجسته است .وي شاعري
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است توانمند که توانسته به زيبايي ،به اين هدف جامة عمل بپوشاند .پرندگان در شعر او به
شکل نمادهاي مثبت که شامل کبوتر ،عقاب ،گنجشک و پرستو و مفاهيمي چون مردم و
سرزمين فلسطين ،لزوم مبارزه و ايستادگي در مقابل ظلم و اميد به آيندهاي روشن را در بر
ميگيرند و نمادهاي منفي که شامل کالغ ،جغد ،خفاش ميشوند ،بيانگر چهرهي پليد
دشمن است .وي در کنار اين نماد پرندگان ،ازپرندة اسطورهاي عنقا نيز مدد ميگيرد تا
عالوه بر زندهکردن حس عربيت در بين مردم ،آن را رمزي براي تجديد ،احياء و رستاخيز
دوبارة ملت فلسطين قرار دهد و با آوردن پرنده افسانهاي

پرده از افکار عرفاني

خود برميگيرد تا حس مثبتانديشي را در مردم زنده کند و آنان را به امدادهاي غيبي از
سوي خداوند نويد دهد.

پينوشتها
Symbol
Chadwick
Jean Knight
Legend; myth

1.
2.
3.
4.

.5پاتريس امري لومومبا ( ،)Patrice Émery Lumumbaسياستمدار و اولين نخست وزير
کشور جمهوري دموکراتيک کنگو بود .وي رهبر استقالل کنگو از استعمار بلژيک است.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8
C%

 .6اوزيريس :خداي اصلي اساطير مصر ،پسر آسمان و زمين و اولين خدايي که بر روي
زمين ظاهر شد و بر آدميان حکومت کرد (شواليه و گربران.)351 /1 :1388 ،
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Abstract
One of the prominent features of Resistance Literature is the use of
symbolic elements. In this respect, natural symbols have had a great role in
expressing the thoughts and ideas of the resistance poets. Birds are among
those natural elements that such poets have employed symbolically in order
to enrich their poems. As a leading poet in the resistance literature, Samih
al-Qasim has utilized the symbol and myth of birds to express the defiant
and liberal ideas and, as a pretext, to object to the poor conditions of
Palestinians. In addition, by employing symbols with positive and negative
connotations, the poet has depicted the cruelty of tyrants, the viciousness of
their deeds, and the necessity of Palestinians’ struggle and resistance. Since
people and their homeland are the main themes of his poems and the
symbolic images of birds imply those themes, the present study seeks to
analyze the bird symbols used in Qasim’s poems. To do so, a great part his
poems are deciphered.
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