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 :چكيده

، محمود درويش از پيشگامان شعر مقاومت فلسطين است كـه شـعرش را يكسـره    يشاعر متعهد فلسطين
، اوضاع تأسف هموطنان خويش پرداخته است ين نموده و به شرح دردها و آرزوهاآرمان فلسطيوقف 

 رود يمـ  شعر او بـه شـمار   ياز مضامين اصل يكي يعرب يها و كشورهادر اردوگاه يبار آوارگان فلسطين
اشعار درويش در يـك نگـاه    .ه خود اختصاص داده استبكه بخش وسيعي از دفترهاي شعري شاعر را 

پايمال شده  انكه تمام حقوق انسانيش اي استستمديده آواره و مردمنما از احساسات تمام ياآيينه يلك
درويش  .گويديدرد سخن ماين بشر از  يو اينك او در مقام يك شاعر در پيشگاه افكار و وجدان عموم

 يهـا تمـام ظرفيـت  فلسطين به گوش مخاطبان تالش نموده از  آواره رساندن فرياد مظلوميت ملت ايبر
و آوارگـان  سـتمديدگان   ياو عاشق وطـن و دردمنـد از آه و نالـه    .بهره گيردويژه ميراث ، بهيشعر عرب
است، اما شخصيتي سوداوي مزاج و متشائم نيست و رنج و اندوه تنها بر صالبت و پايداري و  يفلسطين

 يمـردم زمانـه   دردهـا و آرزوهـاي  با توجه به اينكه شعر درويش پـژواك   .مبارزه طلبي او افزوده است
 روش مبنـاي  بـر آن است تا بر يسع مقالهدر اين  ،ادبيات مقاومت فلسطين است ي خويش و نبض تپنده

 .قرار گيرد يمورد بررس يدر شعر و يفلسطين گانآواربازتاب رنج و اندوه  ،تحليلي –توصيفي
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  :مقدمه

است كه  يمشكالت ينما تمام ياست كه شعر او آيينه يشاعران محمود درويش از جمله
اسـت   وطن ياو قضيه يدرويش دريافته است كه قضيه. برند ياو و وطنش از آن رنج م

 تاس يپردازد انعكاس همان مسائل ي، ظلم وستم به آن ميو هر آنچه كه از تبعيد، آوارگ
و مهـاجرت از بيشـترين    يپناهندگ .)49 :م 2004 ،شـاكر ( كه فرزندان ملتش با آن درگيرند

آن است تا از او بر. با آن زيسته است يبزرگسال تا ياست كه درويش از كودك يهايچيز
لـذا در اشـعار او    ،)164 :م 2003 ،ديب السلطان( ارائه دهد يو قوم يشخص يخود تصوير

كـه بـا آن    يمصـائب  مشـكالت و  پناهنده و از واقعيت انسان آواره وبينيم كه به وفور يم
انسـان آواره،   يو اقتصاد يگونه كه مشكالت اجتماعگويد، همانيروست سخن م روبه

 بـه خـود اختصـاص داده اسـت     يرا در ديوان شعر فلسطين يحجم وسيع يفقر و بيكار
صيف وضـعيت انسـان آواره در   در اين ميان شعر درويش تنها تو .)196 :م 2003،أبوشاور(

 يهـا در سرزمين ينيست بلكه او به تصوير انسان فلسطين يها و پناهندگان فلسطينخيمه
خواهر، عذاب و به عنوان مادر، همسر  يپردازد و از مشكالت زن فلسطينينيز م ياشغال

، تـرس و  ي، بيمـار يو شكنجه اسرا و درد و رنـج بازمانـدگان شـهدا و فقـر و گرسـنگ     
آنان نيز سخن بـه   يهاو سلب زمين ياب كودكان و درد و رنج كشاورزان فلسطيناضطر
  .آورديميان م
آوارگـان   يكـه قضـيه  اول ايـن : گردديباز م ينتخاب اين موضوع به چند دليل اصلا

را در شـاعران و   يتبديل شـده اسـت كـه احساسـات پـاك انسـان       يافلسطيني به قضيه
خـواه بـه   ي دور و نزديك شـاعران آزاد  يهادر سال .گان جهان برانگيخته استنويسند

ملـت سـتمديده را در ابعـاد     ، فرياد خـونين ايـن  يفلسطين يخصوص شاعران فرهيخته
هـا  در انعكاس واقعيت ياند كه تأثير بااليدر قلمرو شعر به جهان عرضه كرده ياگسترده

  .در جهان داشته است
ـ    گردد كه بيعلت دوم آن به محمود درويش برم ، حـس  يا ذهـن خـالق، تخيـل غن

 يهـا و الهامـات شـعر   تـرين يافتـه  گر تازهپذير خود بيانصادق و زبان هموار و انعطاف
كه شاعر با رنج و اندوه آوارگان فلسطيني در تمام ابعاد و آثار آن زيسته ديگر اين. است
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سـر  سال از عمر خويش را در تبعيد و در كشورهاي دور و نزديك ب 25است و بيش از 
است كه توانسته است همزمان به عنوان يك شـاهد و شـاعر    يبرده است و بهترين كس
   .بپردازد يانسان يبه بيان واقعيت زندگ

بازتاب رنج و اندوه آوارگان فليسطيني در شعر محمـود درويـش از جهـات     يبررس
 كه در شعر متعهد موضوع با پيام شاعر مقـاوم نخست آن: اهميت است يدارا يگوناگون

ثر بـودن آن،  ؤو كيفيت ابالغ آن به مخاطب مرتبط بوده و توفيق در طرح موضـوع و مـ  
 يكه بررسـ دوم آن. يبان شاعرانه استشاعر در استفاده از زبان و  يتواناي ينشان دهنده
توانـد نشـان دهـد كـه      ياست، مـ  يفلسطين آوارگانگر رنج و اندوه كه بيان يموضوعات

ـ    راه وارگان وآ يمشكالت محور  ياز نيـرو  يحل آن از نظر شاعر مورد نظـر كـه جزي
اشعار درويش، روحيات،  يبررس يدر اثنا. يستاين ملت است، چ يروشنفكر و فرهنگ
شـود و از  يشاعر در مبارزه و نقاط قوت و ضعف او روشـن مـ   يگيرعواطف و موضع

 يلسـطين انسان آواره ف يافكار و عواطف ملت خويش است تلق يآنجا كه شاعر نماينده
   .دهد ياز امكانات و مشكالت خود را نشان م

 دفتـر شـعري   در مقاله حاضر، بيشتر به بررسي و تحليل ديوان دو جلـدي شـاعر، و   
و در پـي   .پرداخته شده است "لماذا تركت الحصان وحيدا"و نيز  "التعتذر عما فعلت"

  :پاسخ دادن به سؤاالت زير هستيم
  يافته است؟ در شعر درويش چگونه بازتاب يينفلسطآواره رنج و اندوه انسان  -
  برد؟ يرنج م يدر شعر محمود درويش از چه مسائل يانسان فلسطين -
  ي استفاده كرده است؟يدرويش براي بيان ديدگاه هاي خود از چه تكنيك ها -
 

  :تحقيق  پيشينه

رمز ( كتاب: اند، عبارتند از ي كه به شعر محمود درويش پرداختههاي از جمله پژوهش
در سال  آزاد سقز اثر سيد عبدالقادر حسيني، انتشارات) و التزام در شعر محمود درويش

اثر رجاء النقـاش، انتشـارات   ) محمود درويش شاعر األرض المحتلة(؛ و كتاب ش1386
وقفة مع الشاعر محمود «عودة الحصان الضائع (؛ و كتاب م1971 دار الهالل بيروت، سال
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تطـور  (م؛ و كتـاب  2003يي، انتشارات نينـوي در دمشـق، سـال    اثر احالم يح) »درويش
نتشـارات  اابوخضـرة،   سعيد جبـر محمـد  اثر ) الدالالت اللغوية في شعر محمود درويش

 /مجنـون التـراب  (م؛ و كتـاب  2001بيروت، سـال   "لمؤسسة العربية للدراسات والنشرا"
لمؤسسـة العربيـة   ا" نتشـارات ااثر شاكر النابلسي ) دراسة في شعر وفكر محمود درويش

و پايان كارشناسـي ارشـد در دانشـگاه عالمـه      م؛1987بيروت، سال  "للدراسات والنشر
اثـر وحيـده   ) شـعر محمـود درويـش قضـاياه واتجاهاتـه الفنيـة      (طباطبايي تحت عنوان 

بررسـي رمـز و   (مطهري؛ و پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه تهران تحـت عنـوان   
و مقالـه چـاپ شـده     اثـر عبدالباسـط عيسـي زاده؛   ) ود درويشرمزگرايي در شعر محم

هاي ادبيات پايداري  بن مايه(ادبيات پايداري دانشگاه باهنر كرمان تحت عنوان   شريهدرن
فصـلية دراسـات   "اثر رضا نجاريان؛ و مقالـه چـاپ شـده در    ) در شعر محمود درويش

تنـاص فـي لغـة محمـود     ظـاهرة ال (دانشگاه آزاد جيرفت تحت عنـوان   "االدب المعاصر
انجمـن ايرانـي    همجلـ ؛ و مقاله چاپ شده در مرضيه زارع زردينياثر ) درويش الشعرية

اثر رقيـه رسـتم پـور    ) التناص القرآني في شعر محمود درويش(تحت عنوان  زبان عربي
  .ملكي

هاي فراواني در قالب كتاب يا مقاله درباره محمـود درويـش و   تاكنون پژوهشگرچه 
 جايگـاه بررسـي   ،ي حاضري تحقيق در مقالهگي تاززمينهولي ام شده است، شعر او انج

هـاي   ، كه در هـيچ يـك از پـژوهش   باشد ميرنج و اندوه آوارگان فلسطيني در شعر وي 
هاي زيباشناسـي شـعر    ها به جنبه اي نشده است، و بيشتر اين پژوهش اشارهپيشين به آن 

  .اند يش يا بررسي سبك شعري وي پرداختهدرو

  :آوارگي فلسطينيانفاجعه فلسطين و 

گنـاه فلسـطين را بـا    عام مـردم بـي  قتل وم كه رژيم صهيونيستي كار ترور 1948از سال 
سـال از   63هدف بيرون راندن آنان و تثبيت موقعيت خويش شدت بخشيد تا به امـروز  

رصـد  د داريخ تا امروز حدود هفتـا از آن ت. گذردي آوارگي اين ملت ستمديده ميسابقه
خود آواره هستند و در كشورهاي همسايه در  لسطين، به دور از خانه و كاشانهاز مردم ف

آنچه كه مسلم است؛ . كنندشرايط غربت توأم با رنج و سختي روزگار خود را سپري مي
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كـه   ها مؤقتي و گذرا است و هرگز بـاور نداشـتند  آنان بر اين اعتقاد بودند كه خروج آن
-اي كه ذكر آن ضروري مـي  نكتها امنيم قرن به طول خواه انجاميد، اين آوارگي بيش از 

لسـطيني پـس از رانـده شـدن از سـرزمين و      في نمايد، اين است كه آوارگان سـتمديده 
ها و كشورهاي همسايه بارها مورد تهاجم قرار گرفتـه و در جريـان   سكونت در اردوگاه

در . شـدند هاي موقـت خـود   گاههاي مسلحانه مجبور به ترك اردوگاه و اقامتدرگيري
مشهور گشت، به دنبال درگيري نظاميـان اردنـي بـا     »سپتامبر سياه«كه به  م1970سپتامبر

ي بعـدي  فاجعـه  .سازمان آزادي بخش فلسطين، هزاران فلسطيني كشـته و آواره شـدند  
گرايـان لبنـاني و   نـان توسـط نيروهـاي مشـترك راسـت     بدر ل »تل زعتر«سقوط اردوگاه 

عام و آوارگي هزاران فلسطيني ساكن و قتلم 1982فاجعه . م بود1973در سال  اسرائيلي
همزمان با جنگ خليج فـارس  م 1991در سال  و پس از آن» صبرا و شاتيال«در اردوگاه 

ي عراق به كويت هزاران فلسطيني از اين كشور آواره شدند، بدين ترتيـب ايـن   و حمله
تراژدي فلسطين و تشكيل دولت يهود و در پـي   ستمديده همزمان با وقوعمردم آواره و 

-تفاوتيياست كشورهاي همسايه و بيهايشان، آوارگي و تبعيد، تغيير سي زمينمصادره

    . اندهاي پياپي را تجربه كردههاي آنان، آوارگيها و يا  خيانت
مسأله آوارگان در تاريخ سياسي فلسطين از اهميـت بسـيار بـااليي برخـوردار بـوده      

زا بـراي تـداوم   كه همه ساله در مذاكرات سياسي يكي از عوامل چـالش ت، به طورياس
شود، اما تـا بـه   مختلفي پيشنهاد مي هايحلشود، كه براي حل آن راهگفتگوها تلقي مي

ي آنان حل نخواهد شد مگـر بـا احقـاق    مسأله، چراكه اي در بر نداشته استحال نتيجه
شود، مگر با بازگشت اين آوارگان به سرزمين يسر نميكامل حقوق آنان و اين امر هم م

  .شانو خانه و كاشانه

  :درويش آوارگان فلسطيني در شعر محمود
از ميان خويشان و دوستان و اندوه و افسوس متعاقب آن در شعر عرب  يهجرت اجبار

بسيار صادق و  يديرينه دارد، ولي احساس شاعر فلسطين در اين زمينه احساس ياسابقه
ايـن موضـوع در    .يابيميكه نظير آن را در شاعران جديد نم ياچند جانبه است به گونه

طور مستقيم كه در قصائد بسياري بهطوري اي يافته است، بهاشعار درويش جايگاه ويژه
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عـن  «به ما رسيده است،  ويكه از  يآخرين متن .ي اين موضوع سخن گفته استدرباره
به اوضاع آوارگـان و   يشاعر متعهد را رسيدگ ي اين متن وظيفهنام دارد، كه در » يالمنف

اديـب متعهـد و ملتـزم حـق نـدارد درد و رنـج و فقـر و        : گويدداند و مييپناهندگان م
كنند، را يم يدر آن زندگ يها نفر از پناهندگان و آوارگان فلسطينكه مليون يهايمصيبت

انـد و از  شت به وطنشان محروم شـده كه از يك سو از حق بازگ يآوارگان. فراموش كند
. كه در آن اقامت دارند، محـروم هسـتند   يدر كشورهاي يديگر از حقوق شهروند يسو
توانند برگردند، يترساند و نميها را مرويشان را بنگرند، چرا كه آينده آنتوانند روبهينم

و بزرگـي  و آنگاه كه به دنبـال هـر جنـگ كوچـك      ها دور شده استزيرا گذشته از آن
كـه انتظـار   انـد، در حـالي  موقتي اردوگاه يشود، در جستجويهايشان ويران ماردوگاه

  :)37: م 2009سعادة ، ( بلكه به اردوگاه سابق... بازگشت را دارند، نه به وطن 
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رويشان نيز چرا كه روبه كنند تا با تبعيدگاه وداع كنند،به پشت سر خويش نگاه نمي«

سـر و  رويي هست و نه پشتاند، نه روبهوار مأنوس شدهبا مسيري دايره تبعيدگاه است،
  .»نه شمال و نه جنوب

 يني كه درد مزمن قرن است وانسـان آواره فلسـطين  آوارگان فلسطي يدرويش قضيه 
مـردم   يدردهـا  يراو او .بـرد را در شـعر فريـاد زده اسـت    يهاست از آن رنج  مـ سال

 يشعر درويش در جـا . بيان درد قرار داده است يبرا ياكشورش است و شعر را وسيله
 شـود، ياش رانـده مـ  از خانه و كاشـانه است كه  يو رنج ملت يتلخكام يخود تجل يجا

، خونش بـه  گيرديمورد طعن و تحقير قرار مشود، ي كشورهاي دور و نزديك ميآواره
و نـه تنهـا    گـردد، قطـع مـي   يشود، شريان حياتش با خونسرديبر زمين ريخته م يآسان

اعتنا از كنار اين جنايـت  يب صهيونيسم است بلكه جهان عربي نيز يجهان غرب كه حام
او بـه   يسركش و عصـيانگر را بـرا   يرنج آحاد جامعه روحتحمل درد و  .كنديعبور م

آگاه ساخته اسـت كـه فريـاد اعتراضـش نسـبت بـه        يارمغان آورده است و از او شاعر
  .هميشه بلند است يانسان يجامعه يها ينابسامان
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يكي از بهترين اشعار درويش كه در آن از آوارگان فلسطيني سـخن بـه ميـان آمـده،     
اسـت كـه از چهـار مقطـع      يشـعر  يااين قصيده قصـه . باشدمي »أبد الصبار« يقصيده

شود و هر سوال، جواب پـدر را  ياز پسر شروع م يهر مقطع با سوال. تشكيل شده است
طـور  پدر را از شعر بيرون بكشيم همـان  يها پسر و جواب يهااگر سوال. به دنبال دارد

يده بيرون كشـيده اسـت و آن   را از اين قص» لماذا تركت الحصان وحيدا«كه شاعر سوال 
  :شود ياست محاوره و گفتگو زير حاصل م را بر جلد ديوان خود ثبت كرده
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در خانه  ي؟ پس از ما چه كسپدر يا .../به سمت باد فرزندم /پدر؟ يبر يمرا كجا م«
چـرا اسـب را تنهـا     ،پـدر  /پسـرم  ماند يم يبوده باق كه يبه همان شكل /؟شود يساكن م
 يكـ  /ميرنـد  يها اگـر سـاكنينش نباشـند مـ     خانه ،تا مونس خانه باشد فرزندم /؟يگذاشت
  .»پس از دو روز پسرمهم ، شايد فردا /؟گرديم پدر يبرم

 يرود آگـاه يمـ  كه به سمت آن يتوان فهميد كه فرزند از مكانيپسر م يهاالؤاز س
ندارد زيرا كه اسم مكان خاصي را  يكند آگاه يكه به آن سفر م ينيز از مكان پدر. ندارد

ـ  مت باد اشاره مي كند، او حتي نمـي بر زبان نمي آورد و فقط به س د ايـن هجـرت و   دان
فهمـيم  يرا ايجـاد كـرده كـه از آن مـ     يهـا جـو  اين سوال. كشد آوارگي چقدر طول مي

درويش در اين قصـيده از  . آشفته كرده است اتفاق افتاده است، كه ذهن پسر را يمصيبت
كند تا از پناه پسر به مهر پـدري  كه داراي بار عاطفي بااليي است، استفاده مي» أبي«واژه 

   .و از غربت و آوارگي او سخن گفته باشد
از اشعار او چنان با احساس درد و رنـج آميختـه    ياهيم ديد برخدر اين پژوهش خو

و درد و رنـج انسـان    يپنـاه ي، عمق بيو بديع يكلفات لغواز هرگونه تي است كه عار
-يجامعه مجبور مـ  يسازد و آنجا كه به خاطر شرايط سياسيرا منتقل م يآواره فلسطين

خواننـده   يشـود و درك آن بـرا  يشود از نماد و ميراث كمك بگيرد، شعر او پيجيده نم
  .سخت نيست
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  :غربتآوارگي و رنج و اندوه 

 يادر شـعر درويـش بـه گونـه     ياقامت اجبار يهاا در پناه اردوگاهي يدر آوارگ يزندگ
انسـان   ينامـه غم» يرسالة من المنف« ياو در قصيده. انگيز تصوير شده است بسيار تأثر
در عنـوان شـعر كـه     يرغم وضوح و آشكار يكشد، عليآواره را به تصوير م يفلسطين
از  ييد سخن بگويد، اما شاعر بـه كلـ  خواهد از رنج انسان در تبعيدهد شاعر مينشان م

بـرد كـه روابـط ايـن      يپنـاه مـ   يانسان يكند و به ترسيم تصوير يم يتعبير مستقيم دور
 يكند و احساسات پر از غم و وضعيت زنـدگ ياش تجسم مآواره را با خانواده يفلسطين
نـزد او  او امال كرده و اين احساس را  يكه احساس غربت را در هر لحظه برا ياروزانه

تـر از هـر گونـه تعبيـر     تر و عميقسازد، اين نوع تصوير پختهيكند را آشكار متأكيد مي
 يدر برخورد يدهد، گوييقرار م يانسان يدرويش ما را در مقابل تصوير. مستقيم است

قلـبش شـكايت    يهستيم كه صادقانه و به سادگي از حزن و دردهـا  يبا انسان ياحساس
بلند بـه   ياست كه با صدا يتر و پايدارتر از انسانين تصوير عميقا يتأثير درون. كند يم

از » يرسـالة مـن المنفـ   «ي از قصيده يدرويش در مقطع. پردازديخود م يهابيان شكوه
  :گويد يم يفلسطين يزبان آواره
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كنـد  يست، غريب را هر كجا برود تعقيب مگرسنه و خونريز ا يمادر گرگ يشب ا«

. گيـرد يواره بادهـا را در آغـوش مـ   و جنگل بيد هم. گشايد يم اشباح يرو و آفاق را به
                      .»و يكبار در زمان مرگ ييكبار در زندگ ميريم؟ يمادر گناه ما چيست كه دوبار م

اسـت   يدر اين شـعر مـادر را كـه رمـز محبـت و حمايـت عـاطف        يفلسطين يآواره
دهد كـه  يا مقابل تصوير سخت و سنگدلي قرار مدهد و تصوير مادر ريمخاطب قرار م
مادر يـك طـرف و   » ذئب جائع سفاح - الليل يا أماه«: روستبا آن روبه يانسان فلسطين

ريـز اسـت در سـمت ديگـر، محبـت گمشـده يكسـو و        و خون شب، كه گرگي گرسنه
 برد، در سمت ديگـر قـرار  ياز آن رنج م يدشمن كه انسان فلسطين يرحميو ب يسنگدل
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و عذاب  يقابل قبول است كه انسان هرگاه در معرض بدبخت يدارد لذا اين مسأله واكنش
  .قرار بگيرد، مادر را به ياد آورد

دهـد و تصـوير غربـت    يو سوز دل انسان آواره را ادامـه مـ   يشاعر حكايت تلخكام
يـد  گويدهد، اما آنگاه كـه شـاعر مـ   يفرزند را در مقابل احساسات واالي مادرانه قرار م

رسـد  يمادر نوشـته اسـت بـه دسـت او نمـ      يكه انسان آواره برا يانامهشرح درد و غم
  :شوديشعر تكميل م يو اندوهبار يدردناك
 Y�� Y�� �� �]� �]� / �D 6�E7� �
m� ]2� �>?S �c� / �CEn o\��K o"��= p%� ��/ �/ �q?�� 
 rs�� �#��t Q�"�B 7c��d� 
 7�
  ) 39: 1، جم2000(...
كه نوشتم؟ كدام نامه رسان رهگذر آن را با خود  يها را برا مادر اين برگه يم امادر«
   .»و دريا و آفاق بسته شده است يبرد؟ راه خشك يم

ها رسد، چرا كه اين نامهيبه سرزمين اشغال شده نم يفلسطين يانسان آواره يهانامه
دردهـايش را تحمـل    يتنهـاي لذا اين انسان آواره بـه  . ارسال را ندارند يممنوع و اجازه

  . كند، و حتي از درد دل با مادر و ارسال نامه به وي محروم استيم
كنـد و از درد غربـت   يشـك مـ  » هاست انسان يهمه يزمين برا«كه درويش در اين

  :پرسديبرند، ميكه در ساحل آرامش به سر م يهايگويد و از انسانيسخن م
 �)4B�� 
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ي كنيـد بـرا  بشر آنگونه كه ادعا مـي  آيا زمين ،ارجمندها و آقايان خانم: پرسميو م«
ت و مـن كجـا   كوچـك مـن كجاسـ    يهاست؟ اگر چنين است پـس كلبـه  انسان يهمه
  »                ؟..هستم

مـن  : پرسدينيست و آنجا كه م يانسان فلسطين يبرا يگويا در اين زمين وسيع جاي
سرگردان اسـت و   يانسان فلسطين. دهديرا نشان م ي؟ عمق فاجعه و تراژد...كجا هستم

  .برديدر ال مكان به سر م
را در سـه مقطـع بيـان     يلسطينف يعذاب پناهنده» عن اإلنسان«ي درويش در قصيده

  :كند يم
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تـو  : مـرگ بسـتند و گفتنـد    يبر دهانش زنجير قرار دادند و دستانش را بـه صـخره  «
تـو  : ها و پرچمش را گرفتند و او را به زندان مردگان انداختند و گفتند، غذا، لباسيقاتل
تـو  : كوچكش را گرفتند و سپس گفتند يوبهمحب. ها راندنداو را از همه بندرگاه. يسارق

                               .»ياپناهنده
. اسـت م 1948ي اين قصيده بازگو كننده واقعيت زندگي فلسطينيان پـس از فاجعـه  

اي كـه رژيـم صهيونيسـتي بـا هـدف بيـرون       درويش در اين ابيات اقدامات سركوبگرانه
در مقطـع  . را در سه مقطع به تصوير كشيده استراندن فلسطينيان در پيش گرفته است، 

نامد اول دشمن، انسان فلسطيني كه به دفاع از سرزمين خويش پرداخته است را قاتل مي
در . دهـد و با اين عنوان حقيقت وجود مبارزه طلبانه او را ساختگي و دروغين جلوه مي

ونـه كـه انسـان    گويـد، بـدين گ  مقطع دوم از رنج و اندوه ديگر فلسـطينيان سـخن مـي   
شود، تمـام دارايـي و ثـروتش از او    اش محروم ميترين حقوق انسانيساده فلسطيني از
اما در مقطـع سـوم كـه اوج تـراژدي و     . زنندشود و به او انگ سارق بودن ميگرفته مي

انگيز انسان فلسطيني است، صاحب اصلي سرزمين از وطنش رانده حكايت وضعيت غم
  .شودمي شده و پناهنده ناميده

گيـرد،  يبـه خـود مـ    يديگـر  يهشتاد، اشعار محمود درويش رنگ و بـو  يدههر د
، در ايـن دهـه آوارگـان    كنـد يتر جلـوه مـ  تر و عريانكندهبسيار پوست يحقيقت تراژد

فلسطيني بارها مورد تهاجم قرار گرفتنـد، هـزاران نفـر از آنـان كشـته و شـمار زيـادي        
زمين هم با فلسطينيان سر ستيز دارد، و جهان  يگوي .هاي مجدد را تجربه كردندآوارگي

  : برآنان تنگ و بسيار كوچك گرديده است
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ما بايد از اندامهامان . رانديزمين بر ما تنگ گرفته است و ما را به آخرين گذرگاه م«
پس از اين مرزهـا  ...فشارد  يزمين ما را م چشم بپوشيم، تا بتوانيم از اين باريكه بگذريم

كننـد؟ مـا اينجـا     يها كجـا پـرواز مـ   به كجا خواهيم رفت؟ پس از اين آسمان گنجشك
                                                   .»....جاخون ما زيتون را خواهد كشت اينجا يا آن. خواهيم مرد، اينجا در آخرين گذرگاه

المكـان، كـوچ،    يشود، تـراژد يپس از تبعيد آغاز م يانسان فلسطين تراژدي حقيقي
فقـر در  : شـود  يدر غربت رنـج دو چنـدان مـ   . هاقطار و فرودگاه يهابندرها، و ايستگاه

انسان آواره تنهـا از وطـن   . به  قتل رسيدن يخفت بار، مرگ و يا حت يها، زندگاردوگاه
  :اندنع كردهمحروم نشده، بلكه او را از تبعيدگاه نيز م
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چمـدان مـن   است و  يوطن من چمدان. دارم يندارم تا بگويم وطن ينه، تبعيدگاه« 

من نيسـت، تـا    يزير پا يزمين يوجود دارد و نه ديوار ينه پياده روي... اما . وطنم است
           .»پيرامون من نيست يخواهم بميرم و آسمانيآنگونه كه م

. درويش در اين قصيده وضعيت غيرعادي انسان آواره فلسطيني را ترسيم كرده است
ه و آواره كشـورهاي همسـايه گشـته اسـت، از     او كه يكبار از سرزمين خود رانـده شـد  

شود، لذا درويش بـا اسـتفاده از جمالتـي كـه بـازگو كننـده عمـق        اردوگاه نيز رانده مي
چون آواره فلسطيني از داشتن تبعيدگاه محروم اسـت،  : گويدي فلسطين است ميفاجعه
وضـعيت   در اردوگـاه او پـس از رانـده شـدن از    . تواند ادعا كند وطني داشته استنمي

تواند به وضعيت سابق يعني به وطن يا تبعيدگاه برگـردد  برد نه ميسر مي نامشخصي به
  :گويد يدرويش در ادامه م .اي دارد تا به سمت آن برودو نه آينده
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است و چمدانم وطن  يوطن من چمدان. به ديوار تكيه دادم، ديواري كه افتاده است«
ن بـي  يمكـان  يكه در جستجو يزنند، ملتيكه در ترانه و دود چادر م يملت. هاستيكول

                         .»خاكسترها و باران است
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-يفايده بودن تكيـه كـردن را مـ   يريزد، عدم استقرار و بيكه فرو م يتكيه بر ديوار
مهـاجر در   يها و دودها خيمه زده است، وجود انسـان فلسـطين  كه در ترانه يرساند، ملت

مكاني بين خاكستر و باران به اين  يو جستجو. رسانديناموجود و ناشناخته را م يمكان
-يديگر مـ  يو از سو. رودي داند به كجا ميتبعيد شده نم يان فلسطينمعنا است كه انس

 يتوان در آن تصوير انسان فلسـطين ياند پس مدربه در و آواره يمردم 1هايدانيم كه كول
 روز قيامــت آواره و ســرگردان بمانــدآواره را ديــد كــه مثــل يهــود محكــوم شــده تــا 

 يآواره تاريخ اكنـون مـأواي   يكرده و يهوداما امروز وضعيت تغيير ) 141: م 1987القاسـم، (
درويـش  . هـا شـده اسـت   سرزمين ياو آواره يبه جا يخود يافته و انسان فلسطين يبرا

  .است يها نيز همان آوارگها تشبيه كرده است و وجه تشابه آنيفلسطينيان را به كول
ق به مكان خلـ نسبت  يدرد و رنج آوارگي و غربت در شعر درويش حساسيت باالي

. ترين حقوق انسان اين است كه در وطن بميرد، نه در غربتسادهز كرده است، چرا كه ا
  :درويش نيز هستي هميشگ يو نگران ياين آشفتگ

 �Q��� �6�� [Z7P�e X�C�̀ x� /��� �Q��� 	� �"�� ��                  
: م1987نابلسي، ال( خواهم آنجا بميرميم. كند يميرم، مرا آ شفته مياين مسأله كه كجا م

422(.  
در تبعيد باعث شده كه او در هر لحظه، از مرگ در خـارج از آغـوش وطـن     يزندگ
دوسـتش سـميح القاسـم     يبـرا  يابه همين دليل در تنها وصـيتش كـه در نامـه   . بهراسد

  : خواهد در وطن دفن شوديكند كه م ينوشت، تاكيد م
» �� ��� ��  �Q"7��
.. �� ��� ��  7��
 �Q".. �� 
 ��� �� � �6��� 	� �"�..C5 ��  �
 Y�� 7H���� � �k"� « )199045: م(  
اين تنهـا وصـيت   ...خواهم آنجا دفن شومو مي..آنجا به دنيا آمدم...آنجا به دنبا آمدم«

  »من است
. گيـرد يبهره مـ  يگاه از ميراث دين يبيان رنج و اندوه آوارگان فلسطين يدرويش برا

از سرزمين را به داستان بيرون رانـده   يسطينرانده شدن انسان فل يبر آن است، تراژد او
در تبعيـد و  ي كه انسـان فلسـطين   يترين چيزيقديم .از بهشت تشبيه كند) ع(شدن آدم 

 يهاست، اين بهشـت و برائت نخستين انسان يآورد، بهشت پاكيخويش به ياد مي آوارگ
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ا از دست داده دو بار آن ر ييكبار آن را از دست داد، انسان فلسطين) ع( كه حضرت آدم
  :است
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  )                                                       480: 2، جم2000(
مرا بيرون كنيـد و بـا    يآرامبه . من آدم دو بهشتم، كه آن دو را دو بار از دست دادم«

         .»قتل برسانيد زير زيتونم با لوركاسرعت مرا به 
بـين  رود و نيز به سراغ ميراث مي» الخروج من الساحل المتوسط« يشاعر در قصيده

درويش در اين شـعر  . كنديارتباط برقرار م »هاجر«هجرت  و از وطن يهجرت فلسطين
دور  ياكـه از گذشـته   هاي پياپي يو سرگردان يارگغمگين است، زيرا عرب به خاطر آو

  :از روزگار هاجر با آنها بوده است گريان است

  [9�=�� [9<�� >;�D 7wm� l o9<�� �)
�  / �� �	
�D2�5 Z� ��,�� ����

�� �)
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 يآوريد؟ اولين زنيهاجر را به ياد م يهاآيا اشك. بود يعرب يو اولين اشك در زمين اشك«

          .»ام را از درون قبر جشن بگيرتازههاجر هجرت  يا. پايان گريست يب يكه در هجرت
  دور يو تبـاه  ياز نوع ديگر او را از احساس غربت و سـرگردان  يدعوت درويش به هجرت

  . ندارد يسازد، زيرا او به نهايت هجرت جديدش آگاهينم
  

  :فقر و محروميت

اي غني تبديل شده است كه شـاعران فلسـطيني   زندگي پناهندگان فلسطيني فقير به ماده
زندگي آنان پيوسته منبع وحي و الهـام  . گيرندسرايند، از آن مي مي بهترين اشعاري را كه
-يساده به زبان م يو اندوه انسان فقير را با جمالت درويش رنج. در شعر فلسطين است

شود كه مـدام بـر سـر    زند، و پتكي مييها موج مجمالتي كه خشم و كينه در آن. آورد
  :آيددشمن فرود مي

 �} l ���A�� �Q�!?;h���C / �e l 
 7�� �\�C��  / Y�, o+�P r%� 6� XS /... �ZD ��  7	�?C�  7\a`��/ /
 �= 71�hH� �><�� / �
  �� ��� Y�xS�� �>q ��  �̀ A�� 
 �\ / �P �a 7"� [\ % / ... �P �a NE� [\ /... ��� 
 7v�
� ��� 
 �� �P 6� [ zI �a o\... )7: همان                                                             (  



  نقد ادب معاصر عربي 38

از كدام جنگـل نـزد مـن    . تسياه در قلب من هستند و در دهانم آتش اس يها زنبق«
 يو گرسـنگ  يهايم بيعت كـردم و بـا آوارگـ   هاي خشم؟ با حزنتمام صليب اي ايدآمده

از  ياهـايم عصـاره  و خـون رگ .. دهانم خشم است.. دست من خشم است. دست دادم
  .»خشم است

. اسـت  يفقير در مقابل ظلم و ستم اجتمـاع  يانسان فلسطين يمحمود درويش نمونه
و حزن بيعت كرد، تا ايـن امـور    يرسنگكه سرزمينش ربوده شد او با فقر و گپس از اين

  .شوندآواره و ستمديده  يسه گانه همنشينان اين انسان فلسطين
هـاي ابـدي، شـاعر مظلوميـت     محمود درويش شاعر مشرق زمين است، شـاعر رنـج  

از  يشاعر در يك. شكستگان استي خردسال، شعر او زبان حال تمام دلكودكان گرسنه
بيان فقر و محروميت انسان  يبرا» رساذجة عن صليب األحمأغنية «نوان اشعار خود با ع

 يخويش را در نمايشـنامه  ياز اسلوب گفتگو بهره برده است و تواناي يي فلسطينآواره
اسـت كـه از فقـر و     يابچـه  پسـر  ياز ايـن دو صـدا صـدا    ييك. كنديآشكار م يشعر

 يگويـد و ديگـر  يسخن مـ  ياش با نااميدمحروميت و اوضاع و احوال خود و خانواده
  :گويدمي با اميد به آينده با فرزندش سخن پدر اوست كه  يصدا
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 يهست كه نان و آرزوها و سـرود  يها بازوهاي سرزمين مردم در همه همه يآيا برا«
غمگين  يشعر يخوريم پدر؟ و پنهانيبلوط م يروياند؟ پس چرا ما از شاخهيملي را م

   .»رامشيمسرخ در امنيت و آ پدر ما تحت حمايت صليب يخوانيم؟ ا يرا م
را بـر آن داشـت    يي فلسـطين از آن انسان آواره يفقر و محروميت و درد و رنج ناش

بقا و استمرار حيات باشد و مـاه آسـمان را هنگـام خـالي      يبرا يلقمه نان يكه در آرزو
تـرين مـردم    آنـان پـر درد تـرين و محـروم     .ال كنـد خي يهاي آرد، قرص نانشدن كيسه

اند تـا از قضـيه   از نوع ديگر است، آنان گرسنه نگه داشته شده هاجهانند، چرا كه فقر آن
حيـات خـويش    يادامـه  يبـرا  يآن، به دنبال لقمـه نـان   يكشورشان دور شوند و به جا
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المللي است و مجبور بين  يهاهاي ناچيز سازماندر انتظار كمك يانسان فلسطين. باشند
در حـق ايـن ملـت روا داشـته      يالمللـ بـين  يكه جامعه يوحشتناك يها است از جنايت
كه پذيرفتند فلسـطينيان از سـرزمين خـود بيـرون      يهايكند، سازمان ياست، چشم پوش

در آن سـاكن شـوند و در حـال حاضـر بـا       يها مـردم ديگـر  آن يرانده شوند و به جا
و  يآزاد يتـالش بـرا   يخواهنـد او بـه جـا    يداشتن فلسـطينيان مـ  سياست گرسنه نگه

 داشـته باشـند   يبـين المللـ   يهـا بخور و نمير سازمان يم به غذابازگرداندن وطن، چش
  .)131: م1981قمحية،(
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پدر پس . شود يم يشود، ماه در چشمانم قرص نان يم يآرد خال يهاآنگاه كه كيسه«
صـليب سـرخ    يهـا زرد در دكان يو پنير يها و دينم را به لقمه نانها و ترانهچرا هلهله

  »؟يفروخت
بود، اما در سـمت   يفقر و محروميت كودك فلسطين يتلخ و نااميد، صدا ياين صدا
دارد او  ياشاعر ديد و نگرش خوشبينانه. دهديت كه به او پاسخ ماميد اس يديگر صدا

  :بيند يروشن را در چشمان كودكش م يابذر تغيير، انقالب و  آينده
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ـ    سايه. ات را از تو گرفتندياسب چوب« اي . نـدارد  يي سـتاره را از تـو گرفتنـد، عيب
. بينم يمن در چشمان تو ميالد فردا را م !نبض دستم يا !آتشفشان يشكوفه يا !پسرم
. را گشودند، تا بامداد را به تـو ببخشـند   يزخم. را گرفتند، تا بادها را به تو بدهند يدر

را كـه   يما شـياطين . نيكوست...اين نيكوست. يرا ويران كردند، تا وطن را بساز ياخانه
                           .»شناسيمسازند، بهتر ميمي ياز كودك پيامبر
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شاعر نجات دهنـده را  . ناپدير آينده هستندنسل جسور و شكست يكودكان نماينده
يابد، كه وطـن را  يخويش م ينگرد و او را پيامبر و مقتدايمي كودكان انقالب يدر سيما
  .كند يرا برقرار م يبرد و عدالت اجتماعي زد، فقر و محروميت را از بين مساياز نو م
ديگر از بهترين اشعار درويش كـه در آن بـه بيـان فقـر ومحروميـت آوارگـان        ييك
ايـن شـعر از آن دسـته    . اسـت  »عاشق مـن فلسـطين  «ي ه است، قصيدهپرداخت يفلسطين
، دو ماهيـت  در ايـن شـعر  رد، گيـ ينام م يسياس –ياجتماع است كه عاشقانه يشعرهاي

معشوق در شعر مورد بحث تنها يك  ؛است تنيدهبا هم  يعشق به معبود و تعهد اجتماع
ـ  را كه در اقصا نقاط جهـان آواره شـده   ينفر نيست، شاعر تمام زنان فلسطين -يانـد و ب

-وميت بسر مـي در فقر و محر اند، وير دادهزناگ يخانمان و درهم شكسته، تن به تبعيد

  :دهديد را خطاب قرار مبرن
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-در كافه يتو را پيش خدمت. شكسته و دردمند ديدم ،تو را در انبارهاي آب و گندم«

ي ي ديگري هسـتي در سـينه  تو را در نور اشك و زخم ديدم و تو ريه. شبانه ديدم يها
تو را . يآويخت ييتيمانت را م يهاكنار آتش كه لباس.... ديدم يغار يتو را بر دهانه. من

 يهاتو را در ترانه. ها و در خون خورشيدها ديدم، در اصطبلها و در خياباندر دودكش
  .»و فقر ديدم ييتيم

آورده، ضمن آنكـه  درويش در اين قصيده در قالب تغزل به دردهاي اجتماعي روي 
 يهـا ي، شـاد يكـم نظيـر   ياو با هنرمند. ي وراي شعر را نيز در نظر گرفته استعاطفه

 يشـعرش معجـون   ياش در هـم آميختـه، تـا غمشـاد    يجهـان  يهابزرگ عشق را با غم
  .كر استكه اهل تأمل و تف يمخاطب يمردافكن باشد برا
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  :هاي عربي به قضيه آوارگان فلسطينيدولت توجهيبي

پنداشت كه كشورهاي عربي در تـالش  پيش از خروج از وطن چنين مي فلسطيني آواره
براي آزادي فلسطين هستند، اما پـس از خـروج از وطـن امـواج سـهمگين قسـاوت را       

و درگيـري  م 1970 سپتامبر سياه .باچشم خود ديد و خيانت سران عرب را مشاهده كرد
نيروهاي نظامي اردن با نيروهاي مقاومت فلسطين، جريان كمپ ديويد و صلح مصر بـا  

وهـاي مشـترك گروهـك    ، سقوط اردوگاه تل زعتـر توسـط نير  م1978 اسرائيل در سال
ـ و  ي، عدم اقدام بين المللم1973نيروهاي اسرائيل  فاالنژ لبنان و  يهـا دولـت  يغيرتـ يب

 هـاي بيرون راندن نيروهاي مقاومت از لبنان، آوارگي» را و شاتيالصب« يدر فاجعه يعرب
 يو پيوسـتن برخـ   در جريان اين حوادث ي بيگناه فلسطينيمجدد و كشتار هزاران آواره

 آوارگـان و يأس را در  يساس غربت، تنهايه جريان صلح با اسرائيل احب ياز سران عرب
 يشعر خود را وقف اندوه ناش يهامحمود درويش بخش وسيعي از دفتر .به اوج رساند

انديشيد كه كشورهاي يگونه مفلسطين ايننيز پيش از خروج از  او. از اين حوادث كرد
كه به گوشه و كنند، اما زمانييفلسطين و بازگرداندن آوارگان تالش م يآزاد يعربي برا

 كـه در راه  يخـود و كسـان   يو اسـارت آزاد  يرفـت بـا محدودسـاز    يكنار جهان عرب
 يشود، چرا كه از ايـن واقعيـت اطالعـ   يغافلگير م، كنند مواجه شديفلسطين فعاليت م

  :نداشت
  �����	
�� ���� ��� / �������� ���� �� ��  )384: همان(  ��

                 .»ها را نشناختمشناسم، چرا كه من دروغيرا م يمن غافلگير«
او را بر آن داشت تا از منبع ظلـم و   يهاي جوامع عربدرويش از واقعيت يغافلگير

و  يال كند كه آيا عامل محروميـت و سـتمديدگ  ؤستم مستمر نسبت به ملت فلسطين س
افزايد يهاي عربي هستند يا صهيونيسم؟ اين مسأله بر درد وعذاب او ممرگ او حكومت
  :سازد يو او را سرگردان م

  8=�2L� 
 1�Pm� l ��@SL� �6t��� ���� / ��� 7Q�L� 7"I� �C� X/ ������ �� � .../�9=
2Dm� (� 
  ) 374: همان(
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ايت مـرگ هـد   يها، مرا بـه سرچشـمه  وطن تكرار شده در ترانه ها و كشتارگاه يا«
         .»هاكن، آيا خنجر است يا دروغ
عرب به ترانه و از ظلم و سـتم دشـمن صهيونيسـتي بـه      يشاعر از دروغ و دوگانگ

گران در داخل سرزمين و بين مبهم بـودن مواضـع   بين خنجر سلطه. ندكيخنجر تعبير م
و رنـج و انـدوه او آشـكار     يكشورهاي عربي نسبت به اين قضيه، تصوير وطن فلسطين

  .شوديم
بخشـد، غربـت آوارگـان و    ياين واقعيت، رنج و اندوه سـخت غربـت را شـدت مـ    

ود بـه حاكمـان و سـران    و بازگشت به سـرزمين خـ   يآزاد يكه برا يپناهندگان فلسطين
او مرگ در غربت را بـه   ياز سرزمين برا يخروج انسان فلسطين. عرب تكيه كرده بودند
بازگشت او با نفاق و عدم اخالص سـران عـرب نسـبت بـه      يدنبال دارد، چرا كه رويا

  :فلسطين مواجه شده است ي قضيه
����� 7�'?�� pZD 
 / [��H ����L� pZD 
 / �2� �)
�� �K��/ ���A�� /��� ��  �CS�} �� /��� ��  71�CS�} )همان :

465(  
انـد و تمـام   هـا آيينـه  كه تمام سـرزمين در حالي كنيم؟يچرا براي اين سفر تالش م«
               .»آنجا تو را كشتند، آنجا مرا كشتند. كنيم يچرا براي اين سفر تالش م. ها سنگندآيينه
ش به كشف حقيقت اشـاره دارد، حقيقـت   است و نزد دروي يمرايا رمز خودشيفتگ«

اشـاره دارد كـه در    يهـاي در اين شعر به چهـره  "مرايا". فلسطين يشاعر، ملت و قضيه
 »هاسـت  اند و منظور از آن عرباش همچون سنگ سخت شدهمقابل شاعر و ملت آواره

سـفر و مهـاجرت    ي فايـده  يدر چنـين شـرايط  : گويـد يلذا درويش م) 48 :م2003يحيي،(
  ت؟چيس

داند و مذاكرات آنان را در رنـج و انـدوه   يشاعر صلح اعراب با اسرائيل را بيهوده م
  :داند  يسهيم م يانسان فلسطين يآوارگ

 7+�<��  NC�� �"�e�;� >;�D 
  / �V�,'�� �9<S�� �\r5��5/  7�?<�� ��A, X?�5 
  )475: همان( ... 
عبـور را   يهـا  كند، و پـل  يمرتب م خويشان عربم باروبنه پناهندگان را يهاسروده« 

    .»سازديم
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ها با اسرائيل است، كـه  ، فرايند مذاكرات عرب»هاي عربسروده«منظور درويش از 
ها در برابـر سـران صهيونيسـت و    اي در برندارد، بلكه با سكوت عربتنها هيچ نتيجهنه

يت اسـرائيل و رانـده   ي فلسطين زمينه را براي تثبيت موقعناتواني آنان در دفاع از قضيه
هـا  ها در مـورد فلسـطيني  در حقيقت عرب. آورندمي فراهمشدن فلسطينيان از سرزمين 

عمل كمك چنداني براي حـل و فصـل   طوريكه درتكيه كردند تا عمل، بهبيشتر به شعار 
انجام ندادند و حتي در موارد بسـياري بـا پيشـنهادهاي خـود      يفلسطين آوارگان يقضيه

م مذاكرات و پيگيري رونـد صـلح بـا متجـاوزان، فلسـطينيان را از حركـت       مبني بر انجا
هاي اند در پايتختگرفته هايي كه در فلسطين شكل تمام انقالب«عبارتي به . دارندبازمي

   .)203: ش1380حمصيان،( »عربي دفن شدند
ن كند، تمامي كشورها از پذيرفتن انسـا درويش در ابيات بعدي اين قصيده تاكيد مي 

فلسطيني خودداري و درخواست حمايت و پناهنـده شـدن او را در كشـور خـويش رد     
  : كنندمي

 ... o#��t �C� %�$3 Q��� �E�CD �6@�  / �9?��!�� 
 �k"�<?�� �c�$�� Q���/ XS� �9E��� �>�3� �E�CD
!J�= 79?� / 7�<em� 
 7��C�J� 7��� ��. �Q4�S��� / �S���  NE�C�H ��. �x�� �D ��,���� X!?A )616: همان (  

اما هربار . خود پناه بردم، تا تصويرم را مشخص كنم يدر حال خونريزي هابه زخم«
را  يهـر بـار پـايتخت   . دور و نزديك فـرار كردنـد   يهاهايم از جاده گذشت جادهكه قدم

ر در چه بسـيا . رو رويا و شعر پناه بردمبه پياده. جستجو كردم، با چمدان مرا دور كردند
   .»گرفتند يرويايم راه رفتم و خنجرها بر من پيش

برد، خنجرهـايي بـراي ضـربه زدن آمـاده     هربار كه انسان فلسطيني به مكاني پناه مي
كـه   يشوند، راهيشوند و مانع تحقق آرزويش در بازگرداندن سرزمين غصب شده ممي

كـه   يهايپايتخت. شودياو كشيده م يقصد پيمودن آن را دارد از زير پا يانسان فلسطين
الطـرق  (بيگانـه   يو هـم كشـورها   )القريبـة الطرق ( يعرب يبرد، كشورهايبه آنها پناه م

شـود،  يآنان بسـته مـ   يها نيز به روهتل يكنند، درهاياو را برآورده نم ينيازها) ةالبعيد
محقـق   يكـه آرزو  يمسـموم، رويـاي   يشود و خنجرهـاي يساك او پشت سرش پرت م

  .)56: م2001علي، (د برنيشت، به يغما مشدنش را دا
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  :تنگ است  يانسان فلسطين سفر يجهان وسيع عرب برا
 "L� �2� [#�{ [̂ B�
  )469: همان( 

  .»تنگ است ياين فضا وسعت«
 يهـا ي، كـه ويژگـ  ياست با تعهد ملـ  يبايد گفت، درويش شاعر يدر نقد اجتماع«

 »دارديمـ خود پرده بر يجامعه يساسستايد اما از عيوب ا يعرب را م ياخالق يبرجسته
  .)21: ش1388نجاريان، (

  

   :مقاومت و پايداري

كـه  ها از ايـن اند، آنخود به ستوه آمده يو از موقعيت ويژه ياز تنهاي يآوارگان فلسطين
ـ    . داشته باشند در رنجند ينقش قربان اش هسـتند،   يآنچه كـه مـردم آواره فلسـطين در پ

اسـت كـه در آن زاده    يعيت كـاذب و زيسـتن آرام در جـاي   چنين وض يدر ورا يزندگ
بربرگونـه   يخويش را از چنـگ اشـغالگر   يو سپهر انسان يها برآنند كه هستآن. اندشده

شـعر  . آورد نجـات دهنـد  يبه بار نمـ  يكه جز ويران يبرهانند، و خود را از توهم صلح
 يكه رمز» عائد يسوره«نوشتن  ياست به اتحاد فلسطين تنها مانده برا يمقاومت دعوت

  :به فلسطين است ياز بازگشت مسجل و حتم
 7�
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 / 7"&�<�� �k�B �\S@S�...)2000143: 2، جم(  

تا زمـان  ... انداز گرفته دايرة المعارف باروت از زمان سنگ ي، ايگوشت فلسطين يا«
در  يگوشـت فلسـطين   يانـد، و ا كه به خـاطر تـو در غـرب سـاخته شـده     هايي موشك
و امتياز گاز اخـتالف   يكه بر سر قيمت چغندر، سيب زمين يو امارات ياقبيله يكشورها
 يا. شـوند يهـا از خـون خـويش متحـد مـ      يكنند و بر سر بيرون راندن فلسطينيپيدا م

 يد را جمع كن، تـا سـوره  خو يگوشت فلسطينيان در پيكر جمع شو، جمع شو و بازو
  .»بازگشت را بنويسي
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و كشـته شـدن، اسـارت و آواره    » تل الزعتـر «و اردوگاه » صبرا و شاتيال« يهاجنايت
 ياست تا انسـان آواره فلسـطين   يكاف يعرب يگناه در كشورها يب يشدن هزاران فلسطين

  :ده استاو نمان يجز مقاومت پيش رو ينجات راه يمتوجه شود، چقدر تنهاست و برا
  "�C� ��Y�@L� �"���� ��p�� ��  /(7
�}!  / Nr��� l ��Y"AL� �"C?�� ���� �� /(7
)                                                                                                                            615: 1، جهمان(! {�

سـرزمين ششگوشـه در خـونم     يا. فرزند پيشكش بـه بخشـش، مقاومـت كـن     يا«
  .»مقاومت كن

اهميت شعر درويش به خاطر فلسطيني بودن او نيست، بلكه شعر او، به ايـن خـاطر   
ي كه صداي وجدان آگاه ملتش است، جذاب است و چـون در كنـار قضـيه و انتفاضـه    

كند، سرشـار  مهاجرت و دوري از وطن تاكيد ميفلسطين ايستا و مقاوم است و بر عدم 
درويـش در  . )240: ش1386 حسيني،(هاي گذر يك ملت مبارز است ترين لحظهاز عاطفي

خواهـد، اردوگـاه و تبعيـد را وطـن خـود      اشعار خود همواره از آوارگان فلسطيني مـي 
انـد  زمين ماندهكند و از هموطناني كه در سرانتخاب نكنند و آنان را به مبارزه تشويق مي

خواهد با مقاومت در برابر ظلم و ستم دشمن كه در سدد بيرون راندن آنان است نيز مي
بـدون اسـتفاده از   » مزاميـر « ياو در قصـيده . در سرزمين بمانند و به آوارگي تن ندهنـد 

شفاف كه درك آن دشوار نيست به مخاطب خـود   يتعابير مستقيم، اين مفاهيم را با رمز
  :رسانديم
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 78���� �9�r��H ��S                                                                                )380: 1، جهمان( ̈�

خوشا بـه حـال   . آوردياش را بدون اشتباه به ياد ميكه نام اصل يخوشا به حال كس«
 يكه از آب رودهـا  يخوشا به حال كس. شوديخورد و درخت نم يكه سيب را م يكس
اش عشـق  يو بنـدگ  يه به بردگـ ك ياخوشا به حال صخره. شوديخورد و ابر نميدورم
                            .»كنديباد را انتخاب نم يورزد و آزاديم

از عناصـر طبيعـت    يكه درويش در اين قصيده به كار بـرده اسـت، همگـ    يرمزهاي
سيب . او، زادگاهش فلسطين است يفلسطين گرفته شده است، منظور شاعر از اسم اصل
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رد و در اينجا بر بيرون رانده شدن فلسـطينيان از سـرزمين   داللت بر خروج از بهشت دا
درخت رمز تمسك جستن و ثبات است و مقصود شاعر مانـدن و اقامـت   . كندتأكيد مي

از وطن، و ابر بـر   يدور بر دور يرودها. ديگر است يها و كشورهاگزيدن در اردوگاه
مقـدس و بقـا و ثبـات    و اما صخره رمز سرزمين . كند يداللت م يو سرگردان يپراكندگ

در حال تحرك است و هـر   اين واژه در مقابل باد آمده كه دائماً. فلسطينيان در آن است
تواند بر باد تكيه كند، چـرا  يبيابد نم يگاهوزد، هر كس كه بخواهد تكيهيجا بخواهد م

 يتـوهم آزاد  يبـاد باشـد نـوع    يكه از نوع آزاد يكه به ناچار سقوط خواهد كرد، آزادي
نيسـت،   يكند كـار آسـان  يكه از سرزمين كوچ م يكس يبرا يبدست آوردن آزاد. تاس

  .)114: م 1998 عصفور،( به عطوفت باد نيست يزيرا اميد
خواهد حق بازگشـت آوارگـان   اي كه ميكند، كه نقشهدرويش بر اين نكته تاكيد مي

بين سرزمين و فلسطيني را با رفتن به جاهاي ديگز جايگزين نمايد هدفش اين است كه 
كند كه عاشق سرزمين خـويش اسـت و بـه    تأكيد ميمردمش جدايي بيندازد، از اين رو 

  :مسافرت و خروج از آن تن نخواهد داد
 ��t
 M��!H� �9? /���A� >A� �;� 
 / �#e�<�� ��;. �9?�?J� wm� 
  )347: 1، جهمان( !  

ن سـرزمين مـن   عاشقم و عشق مـ  ، منوطن من چمدان نيست و من مسافر نيستم«
  .»است

ي كـه مردمـانش از آن   نخواهد كه در وطن بمانند، زيـرا سـرزمي  طنانش ميواو از هم
ي تالش آنان بايد در جهت زنـده نگهداشـتن فلسـطين     كه همهميرد، در حاليبروند، مي

  .باشد
 ياو اسطوره يرود و از ميراث ديني بيان اين مفهوم به سراغ ميراث م يدرويش برا

كه از  يمتن«ساخته است،  يغن خويش را با استناد بر ميراث ياو متن شعر. يردگيبهره م
ـ    يگذشته و آينده جدا باشد متن نيسـت و بـه تعبيـر روالن     يعقـيم اسـت و در آن ثروت

كـه ذكـر آن در اينجـا     ياساسـ  ينكته .)44: م 2003الرزقة،( »بدون سايه است يمتن«بارت
و تالش درويش در اين است، كه ميراث  يام سعنمايد، اين است كه گاه تميم يضرور
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 يجديـد و پويـا   يمردم خـارج و بـه يـك فضـا     يذهن ياي را از فضااسطوره ديني و 
  :خود را بازگو كند يآن كالم اصل يوارد نمايد، تا در سايه يو اجتماع يسياس

 �_�; �� / ! ��= ZH��5 � / [9�'B ��� �Q�EL� �	. /= ���<5 � [
2, �Y;. 7wm� 7z`... )1، جهمان :

111(  
هـايي  ما ريشـه . از ميان ما كوچ نكن، چرا كه مرگ در اينجا سالمت است! اي نوح«

   .»...مانيمهستيم كه جز در وطن زنده نمي
دنبـال نـدارد،   داند كه غربت براي فلسطينيان، چيزي جز رنج و اندوه بهدرويش مي 

را فـرا  ) ع( ماندن در سرزمين، شخصـيت نـوح  لذا براي دعوت فلسطينيان به پايداري و 
خواهد، به هجرت خويش ادامه ندهد، بلكه در سرزمين بماند، از ايشان مياما خواند مي

  .تواند زنده بماندچرا كه ريشه تنها در خاك مي
گاهايش، همچنـين  غني كردن متن و وسـعت بخشـيدن بـه ديـد    درويش در راستاي 
اما براي تشويق فلسطينيان  ،جويداستناد مي وديسيوسي ااسطورهبه ايجاد فرصت تأمل، 

  :سازدخارج مي آنرا از فضاي اصلي به مقاومت، اين اسطوره 
 �M���� �6=� �;� 
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 ... ����B� 6�� ! )107: 1، جهمان(  

دريانورد او را صدا زدنـد،  . من پسر عوليس هستم كه در انتظار نامه از شمال هستم«
اي كه پـدرم  اي صخره. ها رفتها را نگه داشت و به باالي كوهكشتي. اما مسافرت نكرد

ن نماز خواند تا انقالبي با عفـت زنـدگي كنـد، مـن تـو را بـه مرواريـدها نخـواهم         بر آ
  .»سفر نخواهم كرد...سفر نخواهم كرد...سفر نخواهم كرد...فروخت
. فلسـطين اسـت   يكه درويش در اين شعر به كار برده است، منطبق با قضـيه  يرمز

سـت، كـه در انتظـار    وليس اعـ هاي اشغالي همان پسـر  در سرزمين انسان فلسطيني مقيم
ـ . بازگشت پدر خويش و به عبارتي منتظر بازگشت آوارگان فلسطيني اسـت  غـم  ر يعل

بـر اسـاس رونـد     رود مـي  ، انتظـار يفراموش يگذشت زمان و شدت اندوه و تشويق برا
اسطوره، تليماك فرزند اوديسيوس به دنبال پـدر كـوچ كنـد تـا او را بيابـد، امـا انسـان        
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پدر از سرزمين خارج شود، او ايمـان دارد كـه بـه     يه در جستجوپذيرد كيفلسطيني نم
ابيات درويش در ايـن   .زودي پيروز خواهد شد و پدر نيز به سرزمين باز خواهد گشت

درويش در اين «بر اين عقيده است كه  "رجاء النقاش"شعر بسيار زيبا و پربار است، اما 
ليس و به تصوير كشيدن رنج و انـدوه  از رمز او يگيرتوانست، با بهرهيكه م يشعر غناي

از استعاره در ايـن   يگيراو به شعر خويش ببخشد، را از دست داده است، و تنها به بهره
شود، امـا  يمرج پدر خا يدر اين اسطوره فرزند در جستجو....چند بيت اكتفا كرده است

حـدود  ايـن كـاربرد ضـعيف و م    پذيرديدر شعر درويش فرزند خروج از سرزمين را نم
بـزرگ بـه اسـتخدام     يبينيم، او در اسـتخدام رمزهـا  يرمز در ديگر اشعار درويش نيز م

 النقاش،( »شعر قرار دهد يكند بدون اينكه آن را محور اساسيآن اكتفا م يو جزي يسطح

و نقـد شـعر    ياسـت كـه بـه بررسـ     ياز بهترين كسـان  ير چه نقاش يكاگ). 234: م1971
 يآن از ابـداعات شـعر   ياصـل  يرج كردن رمز از محتـوا خا«درويش پرداخته است، اما 

شود، رمز درويش مخصوص خود اوست، چنانكه ي رمز محسوب م يدرويش در زمينه
ـ ( »خود او نيز بر اين مطلب تاكيد كرده است درويـش در ايـن شـعر    ). 141: م2001، يعل

 –ياجتمـاع  يانگيز رها ساخته و كـاركرد و خيال يذهن يهارا از جنبه يمفاهيم اسطور
 ياين امـر دليـل بـر ضـعف درويـش در بكـارگير      . به اين مفاهيم بخشيده است يسياس

اسـطوره   يبكـارگير  ي اسطوره نيست، بلكه بايد چنـين گفـت، كـه درويـش در زمينـه     
در شـعر او از تـراژدي امـروز     يقـديم  يكه اين اسطوره يكرده است، به نحو ينوآور

  .گويديفلسطين سخن م
هـاي تـاريخي سـازگار بـا     ف به دليـل برخـورداري از داللـت   داستان حضرت يوس

گيـرد، تـا بـه    وضعيت مردم فلسطين مورد توجه بسياري از شـاعران معاصـر قـرار مـي    
. ي شعري خود و رنج و اندوه مردم آواره فلسطين را بـازگو نماينـد  ي آن، تجربهواسطه

  :كندمنعكس مي» أبي أنا يوسف يا«ي زيبايي در قصيدهمحمود درويش اين تفكر را به
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�C� �
�£ ��  �� �E�  ) 359: 2، ج م0� �� � �><� )2000 /
بـر  . خواهنـد ي من يوسفم پدر، برادرانم مرا دوست ندارند و مرا در بين خود نم«    

خواهنـد   يمرا مرده م. كنندپرتاب ميكنند و سنگريزه و كالم را به سوي من يمن ظلم م
پـدر  . انـد اند و از مزرعه بيرونم كـرده ات را به رويم بستهآنان در خانه. تا مرا مدح كنند

وزد  يكه نسيم مـ  يهنگام. اندهايم را شكستهيها انگور مرا مسموم كرده و اسباب بازآن
  »پدر؟ يها چه كردبا آن. آورنديكند، به من و تو هجوم ميم يو با موهايم باز

كه داراي بار عاطفي بسيار بااليي است، اسـتفاده  » أبي«شاعر در اين قصيده از واژه «
كند تا از پناه بردن يوسف به مهر پدري و غربت وي در ميان برادرانش سـخن گفتـه   مي

در . دهنـد  هاي خـويش عـذاب مـي   توزي و خيانتباشد، برادراني كه امروز او را با كينه
اال تعابيري كه در انعكاس دادن معناي رنـج و انـدوه مؤثرنـد و لفـظ يوسـف را      ابيات ب

درويش اين رنج  ...و» يرمونني«، »اليريدونني«، »اليحبونني«بخشند عبارتند از پويايي مي
رساند، زيـرا معنـاي لغـوي    به اوج مي» أنت سميتني يوسفاً«را در ابيات بعدي با عبارت 

  ):120: ش 1388 عرب و حصاوي،( »دباشغم و اندوه مي» يوسف«
 �� 
  ���B�� XS��� �>;� 
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 �6�",�B �  )  359: همان( 

و گـرگ  . و آنان مرا در چاه انداختند و گرگ را متهم كردند يمرا يوسف ناميدتو « 
مرتكب شدم، آنگـاه كـه گفـتم     يجنايت يتر است، پدر آيا در حق كسمهربان از برادرانم

  .»يازده ستاره و ماه و خورشيد را ديدم، كه در برابر من سجده كردند
ان يوسف پيامبر نيست، بلكه اشاره تنها روايتي از داست» أنا يوسف يا أبي«ي قصيده

. شـوند هاي زمانه دارد كه هر روز و هر ساعت در چاه انداختـه مـي  به يوسف و يوسف
- اين شعر زبان حال مردم فلسطين و صداي دردهاي آنان است، كـه درويـش آن را بـه   

بيروت درويش چون يوسـف   يپس از محاصره«. قلم كشيده استاي سحرآميز به شيوه
رژيـم  -فروشـند، در حاليكـه گـرگ    وي را مـي  -اعـراب -بـرادران خـائن او    است كه

  .)30: ش1383 پورملكي، رستم( »تر از آنان استمهربان -صهيونيستي
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  :اميد بازگشت به سرزمين

گويـد از اميـد نيـز    ي سخن مـ  يدرويش هرگاه از رنج و اندوه و مصيبت انسان فلسطين
اش بـا هـم   در وطـن آشـفته   يو زنـدگ  مـرگ  معتقداسـت، گويد، چرا كـه او  يسخن م

 « :همراهند l ��'�L� 
 �Q�L�	�����5 GY�¤L� Xt« )218 :1ج، همان(  

اميد بازگشت به سرزمين در دل درويش همـواره زنـده اسـت، او در شـعر خـويش      
  :دهدمي همواره به بازگشت بشارت

 �Q���� �?H�N&  p#x5  �8���� 7qS!5   ��  �	�IJ� / Y�� �� ��S;. �� �(��� %  7+�?�� ... �	
"&�� �Y;. )107: همان (  
ي مـادرم در آسـتانه  . شكندها را در هم ميشكافد، قلعهصداي دوستانم بادها را مي«

  .»گرديم ما برمي... در منتظر باش
كنـد كـه آوارگـي    عالوه بر اين او همواره با باقطعيت و با لحني خوشبينانه تأكيد مي

ان نخواهد بود، بلكه انسان فلسـطيني خـود سرنوشـت    سرنوشت محتوم و شوم فلسطيني
  :سازدخويش را مي

 Y�|S� �ED � [	��~ �2� �	�C /... 79��xW  �8���� %�� _ Y'L� /.. ���S�� 
  �V�A�� G?C`�! )108:همان(  

كنـد و  پندارند كه به خواست دريانورد باد حركـت مـي  اين زمان آنگونه كه آنان مي«
  .»...كند نيستكشتي بر جريان غلبه مي

تواند هايي كه ميي شعر درويش حركت و جوشش و اميد است و تالشخمير مايه
  :دودمان ظلم را به آتش بكشد و آن را ويران سازد

 7k �s�!�� �Q�� �Z<® %2�� �� ������ 
 /k7�`$�� 7G,
 l �̂ EC� �����3 / �>E� �Z<® %2�� �� ������ 

 7ks!L�  ��;�,��� ...�A= 
 7k��J� �V5 )344-345: همان(  
گردانـد، كـه بـر چهـره     و دانستيم كه چـه چيـزي صـداي چكـاوك را خنجـر مـي      «

درخشد و دانستيم كه چه چيـزي سـكوت گورسـتان را عيـد و گلسـتان      جنگجويان مي
  .»گرداندزندگي مي

گيرد و بر ايـن نكتـه تاكيـد    درويش ايمان دارد بهار از دل پائيز و زمستان نشأت مي
هاي اشغالي را فرا تواند در مقابل موج انقالبي كه سراسر سرزمينكند كه دشمن نميمي
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دد تشـويق و  صـ شعرهاي انقالبي خويش همـواره در   گرفته بايستد، چرا كه درويش با
  :تحريك عواطف انسان فلسطيني است
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 7)~�h�� �̂ ?t )243: همان(  

هـا منطـق   مانـد، ترانـه  خبر كنيد، كه آذرخش در ني ذرت محبوس نمي سلطان را با«
  .»ها راخورشيد دارند و تاريخ جويبارها و طبيعت زلزله

هاي اشغالي در دل درويش هميشه زنـده اسـت،   اميد پيروزي و بازگشت به سرزمين
طين به فضل دستان كودكان سنگ نجـات خواهـد يافـت و بـا بازگشـت بـه       روزي فلس

  : ها باز خواهد گشتيابد و شادي و سرور و آرامش به دلوطن، رنج و اندوه پايان مي
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 �s@5 )400 :همان                                               (  

به قدس باز خواهيـد گشـت و بـه     ياي زادگان زنجيرها، به زود !كودكان بابل يا«
 يكنيـد و بـه زود  يگذشته درو مـ  ي گندم را از حافظه يبه زود. شويد يبزرگ م يزود

و . به قدس باز خواهيد گشـت  يكودكان بابل به زود يآه ا. ها خواهد شداشك، خوشه
                                             .»شويديبزرگ م يبه زود

و پردردتـرين   از شـديدترين  يبه تاريخ يهود اشاره دارد، اين دوره يكـ  يكودك بابل
يهوديان كه شش قرن قبـل   يشاعر بين اسارت و آوارگ. يهود است يها در خاطرهدوره

فلسطينيان و بيرون رانده شدنشان از فلسطين توسط  يداده است، و آوارگ ياز ميالد رو
م، همچنـين بـين بازگشـت مسـيح بـه قـدس و بازگشـت        1948ها در سال صهيونيست

شود يها آزاد مصهيونيست يقدس از ناپاك. رار كرده است، شباهت برقيكودكان فلسطين
و اسـتقرار و   يكه رمز شـاد  يهايشود، خوشهيو در آن هنگام، اشك به خوشه تبديل م

  ).9: م 2010ديب السلطان،( آرامش در وطن هستند
  

  :گيرينتيجه
  :گونه بيان نمودتوان اينترين نتايج اين پژوهش را ميمهم
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غربـت، فقـر و    آوارگان فلسـطيني،  ، رنج و اندوهشعر خويش درمحمود درويش  -
  .ه استدرمنعكس ك به خوبي را تفاوتي سران عربمحروميت، بي

سال از عمر خويش را در كشورهاي مختلـف و تبعيـد بـه سـر بـرده       25درويش  -
است، لذا رنج و اندوه را همچون ساير فرزندان اين ملت با تمام وجود حس كرده و در 

  .انعكاس داده است به زيبايي يششعر خو
؛ او پردازدشعر درويش به قضاياي انساني آوارگان فلسطيني به مفهوم وسيع آن مي -
خواهد شعر به طور كامل به انسـان آواره، رنـج و عـذاب او، آرزوهـا و روياهـايش      مي

  .بپردازد
فرهنگ و فلسطيني تمام تاريخ و  دردها و آرزوهاي انسان آوارهدرويش براي بيان  -

ها در فلسطين جريان يافته است، به نكويي در شعر خـويش بـه   ميراثي كه در طول قرن
  .بنددكار مي
سوداوي مزاج و متشائم نيست و رنـج و انـدوه    در شعر خويش، محمود درويش -

او بر اين باور است كه انسـان  . تنها بر صالبت و پايداري و مبارزه طلبي او افزوده است
و بـه وطـن بـاز خواهـد      شـود اي نزديك پيروز مـي ي به اذن خدا در آيندهفلسطينآواره 
  .گشت
ثير هنـري و درونـي بـر    يش به عنـوان ابـزار بيـان، و جهـت تـأ     رمز در شعر درو -

  .مخاطب، حضوري پر رنگ دارد
  
  نوشتپي

علـت فشـار   خانمان است، كه نزديك به هزار سال پـيش بـه  گرد و بينام مردمي دوره: كولي-1
م مغول از سرزمين خود واقع در شمال هندوستان بيـرون رانـده شـده و در سراسـر جهـان      اقوا

تدريج از طريق ايران به شمال آفريقا و سپس اسپانيا و سـاير كشـورهاي    آنها به. پراكنده شدند
ويژه اروپا همـواره تحـت فشـار بـوده و     ها در در ممالك مختلف بهكولي. اروپايي كوچ كردند

  .)saripishgiri.wordpress.com( شونديني به سرزمين ديگر رانده مياغلب از سرزم

 اسـپانيايي شـاعر و نويسـنده   ) 1936 آگوسـت  19 - 1898 ژوئن 5(فدريكو گارسيا لوركا  -2
از (كشـته شـد    جنگ داخلـي اسـپانيا  هاي ملي در  سالگي به دست پارتيزان 38لوركا در . است
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؛ لوركا در اشعار معاصر عربي به عنوان رمـز آزادي و رنـج فـراوان،    )ي آزادپديا، دانشنامه ويكي
  .شده استوارد 
وي . باشـد  هاجر، نام همسر حضرت ابراهيم و مادر حضرت اسماعيل عليهمـا السـالم مـي    -3

كنيزي بود كه حاكم مصر، سنان بن علوان، در سفر ابراهيم و همسرش بـه آن ديـار، بـه سـاره     
سارا نازا بود و فرزندي نداشت، و چون دريافت كه حضرت ابراهيم از ايـن قضـيه دل   . بخشيد
ساره از ايـن  . پس از مدتي هاجر، اسماعيل را به دنيا آورد. ت، هاجر را به وي بخشيدآزرده اس

لذا به حضـرت ابـراهيم گفـت كـه مـن      . پيشامد ناراحت شد و قادر نبود كه اين ماجرا را ببيند
حضـرت ابـراهيم، هـاجر و فرزنـدش     . هـا را از نـزد مـن ببـر    طاقت تحمل اينان را ندارم و آن

آب و علف بود، بـرد و   يي جبرئيل به سرزمين مكه كه در آن زمان بياباني بياسماعيل به راهنما
ذخيره آب و غذاي آنان تمام شد و تشنگي در صحراي سوزان مكه بر آنـان  . در بيابان رها كرد

ا دويد و چون بيند، هفت بار مسير ر اي آبي را ميكه از دور چشمههاجر به گمان اين. چيره شد
  .)دانشنامه رشد( يافت كه سرابي بيش نبوده استيبدانجا رسيد، در م

پادشـاه  او . باشـد  قهرمان يك اسطوره يوناني مـي ) به معني سرگردان(عوليس يا اوديسيوس -4
كند و با همراهي مرد قـوي هيكلـي بـا نـام      سال در درياها به كل دنيا سفر مي 20 ايتاكاست كه

بد در نهايت به دليـل طـوالني شـدن سـفرش     يا رود و آن را مي به دنبال پشم زرين مي  هركول
دهـد كـه برگشـتش را     اي مـي  دهد اما آئلوس خداي بادها به او هديـه  اش را از دست مي خدمه

او نيـز در  ! اش را حركـت دهـد   دهد تا با آن كشـتي  او كيفي پر از باد به او مي. تضمين مي كند
  .باشد و محنت مي عوليس در شعر معاصر عربي نماد رنج. ميرد نهايت در دريا مي

�=�� .K7¼ {��(� «: اشاره به آيه شريفه -5 7m ����B��� 7G�� ��� ��r;7. 7>��=�� ��¼� ��� �E�!¼�� �
 �M¼E��x�� �
 ���? �½¼��½ ��� �x�� �"� �H�� �>
 ��� ¼��� ¼�����S  " 7,�B� �6 «4/يوسف.  

  

  

  و مĤخذمنابع 
  قرآن كريم-
   المؤسسةبيروت، ، الشعر الفلسطيني المعاصرتطور االتجاهات الوطنية في  ،)م2003( أبو شاور، سعدي-

  .للدراسات و النشر العربية
  .، سقز، چاپخانه آزاد سقز رمز و التزام در شعر محمود درويش ،)ش1386( حسيني، سيد عبدالقادر -
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  .فرايند صلح و كشورهاي متخاصم، نشر كنكاش ،)ش1380( حمصيان، احمدرضا-
  .ة، بيروت، دارالعود الطبعة الثانية، لد األولديوان، المج ،)م2000(درويش، محمود -

  .ة، بيروت، دارالعود ، الطبعة الثانيةديوان، المجلد الثاني ،)م2000(--------------- -

  .ة، بيروت، دارالعود)محمود درويش و سميح القاسم( الرسائل ،)م1990(--------------- -
  .نشورات رياض الريس، بيروت، مدالماذا تركت الحصان وحي ،)م1995(--------------- -
  .، رياض الريس للكتب و النشر الطبعة الثانية، ال تعتذر عما فعلت ،)م2005(--------------- -

فـي شـعر محمـود     االسـطورية و  الدينيـة و  التاريخيـة ز والرمـ « ، )م2010( ديب السلطان، محمد فواد -

  .لعدد األولاالقصي، المجلد الرابع عشر، ا مجلة الجامعة، »درويش

المجلـد   ،مجلة الجامعـة اإلسـالمية  ، »المنفي و تجلياته في الشعر الفلسـطيني « ،)م2003( الرزقة، يوسف -
  .غزه، فلسطين ،الحادي عشر، العدد األول

مجلـة الجمعيـة العلميـة    ، »ناص القرآني في شعر محمود درويشالت« ،)ش1383( رستم پور ملكي، رقيه -

  .العدد الثالث ،و آدابهاغة العربية اإليرانية لل

   .، بيروت، رياض الريساألولي  الطبعة، محمود درويش عصي علي النسيان ،)م2009( سعادة، ميشال  -

للدراسـات و   المؤسسـة العربيـة  ، بيـروت،   األولي الطبعة، محمود درويش ناثراً ،)م2004( شاكر، تهاني  -
  .النشر
، مجله »ور نمادين پيامبران در شعر معاصر عربيحض« :محمدجواد ،حصاوي ،)ش1388( عرب، عباس -

  .يكشماره دانشگاه فردوسي مشهد، زبان و ادبيات عرب، 
 زيتونـة ( الشـاعر الفلسـطيني   أزمـة مزامير الثائر الهارب محمـود درويـش و    ،)م1998( عصفور، محمد -

   .شرللدراسات و الن الموسسة العربية، بيروت،  )المنفي، دراسات في شعر محمود درويش

 وسسـة العربيـة  الم، ، بيروتاألولي  الطبعة، ة في شعر محمود درويشبنية القصيد ،)م2001( علي، ناصر -
  .للدراسات و النشر

  .، بيروت، عالم الكتب الملحمة الدرويشيةالشعر و  مسألة ،)م1987( القاسم، افنان -

  .الجديدة، بيروت، دار اآلفاق  لمعاصراالتجاه االنساني في الشعر العربي ا ،)م1981( قمحية، محمد مفيد -

  .للدراسات و النشر الموسسة العربية، بيروت،  مجنون التراب ،)م1987(لسي، شاكرالناب -
، نشـريه  »ات پايـداري در شـعر محمـود درويـش    هاي ادبيـ بن مايه«، )ش1388( رضامحمد نجاريان،  -

   .201 -222صص ه اول، شمارنشگاه شهيد باهنر كرمان، سال اولادبيات پايداري، دا
ـ  ، محتلـة المحمـود درويـش شـاعر األرض     ،)م1971( النقاش، رجـاء  -  موسسـة ، بيـروت،  هالطبعـة الثاني
  .الهاللدار
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نينـوي   دمشـق،  ، »مـع الشـاعر محمـود درويـش     وقفة«عودة الحصان الضائع  ،)م2003( يحيي، أحالم -
  .للدراسات والنشر

  نترنتيا
 Aripishgiri.wordpress.com :ه، خبرنامه پيشگيريها جمعيت پرخطر فراموش شدكولي -

   http://fa.wikipedia.org: آزاد يپديا، دانشنامه ويكي -
  http://daneshnameh.roshd.ir: دانشنامه رشد -
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