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ّ
ادبیـات مقاومـت ،پـژوا ک صـدای آزادیخواهانـی اسـت کـه در پـی رهایـی از چنـگال متجـاوزان هسـتند .حضور اشـغالگرانۀ اسـرائیل در
ّ
فلسـطین ،نقشـی بهسـزا در بـروز ایـن نـوع از ّ
ادبیـات داشـت و شـعر را تجلـیگاه فریـاد انسـآنهای متعهـد قـرار داد؛ از ایـنرو ،شـاعران،
ّ
محمـد حلمـی الریشـه ( 1958م) ،شـاعر نامـدار فلسـطینی ،یکـی از
مقاومـت را بهعنـوان جانمایـۀ اشـعار خویـش بـهکار بردهانـد.
شـاعران متعهـدی اسـت کـه فریـاد اعتراضـش را بـا شـعر منعکـس نمـوده اسـت .وی در شـعر خویـش ،بـر آنـان کـه مهـر سـکوت بـر لـب
دارنـد ،میتـازد و سـر آن دارد بـا بـه جـوش آوردن احساسـات ناسیونالیسـتی مـردم ،آنهـا را بـه برانـدازی سـایۀ شـوم اشـغالگران ترغیـب
نمایـد .پژوهـش حاضـر بـر آن اسـت تـا بـا تکیـه بـر روش توصیفـی ـ تحلیلـی ،بـه وا کاوی نمادهـای مقاومـت در شـعر ایـن شـاعر پرداختـه و
مسـتیزی
مهمتریـن نـوع نمادهـای مقاومـت در شـعر وی را بازگـو نمایـد .نتایـج بـه دسـت آمده بیانگر آن اسـت که شـاعر ،طنین ندای ظل 
ً
خویـش را بـا وامگیـری نمادهـا ـ غالبـا در پرتـو نمادهـای سـاختارمند و خـرده نمـاد ـ بـه مخاطـب القـاء نمـوده اسـت و ایـن نتیجـه حاصـل
شـد کـه خردهنمادهایـی کـه شـاعر در پرتـو نمـاد طبیعـت بـهکار بـرده از بسـامد بیشـتری برخـوردار بـوده اسـت؛ دیگـر ایـن کـه شـاعر در
کاربـرد بعضـی از نمادهـا ماننـد دادن بـار معنایـی منفـی بـه سـیب و ابـر ،بـه قاعدهشـکنی اقـدام نمـوده و تعبیـر واژگونـی از نمادهـا را خلـق
کرده اسـت.

کلید واژههاّ :
محمد حلمی الریشهّ ،
ادبیات پایداری ،نماد ،انواع نماد.
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 -1مقدمه:
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روح آزادیخـواه انسـان ،در طـول تاریخ ،جتاوز و سـتم را تـاب نیـاورده و در برابر آن،
دسـت بـه قیـام زده اسـت «و ایـن جریـان بـه آثـار ادبـی نیـز راه پیدا کـرده اسـت و به
ادبیات تبدیل شـده اسـت» (رسایـی.)1 :1391 ،
مرور زمان به شـاخهای سترگ در ّ
ادبیـات پایـداری ،ریشـه در تاریخ برشیت دارد و «تداعیگر ایسـتادگی و پافشـاری
ّ
بـر حـق در متامـی دورههـا و عرصهـا در برابـر ظلـم و سـتم و مشـوق اسـتقامت و
پایـداری در راه هـدف اسـت کـه هرگـز حمدودیـت زمانی و مکانـی نـدارد» (پرویزی،
 .)1 :1388بـا توجـه بـه بحرآهنـای پیـش روی کشـورهای حتـت اسـتعامر ،شـاعران،
موضـوع مقاومـت را مرکزیـت بیشتر رسایشهـای خویـش قـرار دادنـد و در آن از
زبـان منادهـا ،بـرای بیان اوج اسـتبداد اسـتفاده کردنـد .منـاد ( ،)symbolsمهانطور
کـه در تعریـف آن آمده اسـت ،عبارت از «هر عالمت ،اشـاره ،کلمـه ،ترکیب و عبارتی
اسـت کـه داللت دارد بـر معنی و مفهومـی ورای آنچه ظاهـر آن میمناید» (چدویک،
 .)9 :1375شـاعران بـرای بیان غیرمسـتقیم اندیشـههای سیاسـی خویش ،بـا پرهیز
از رصاحـت زبانـی ،بـه منـاد گرایـش دارنـد و بـا روش چنـد الیـه سـخنگویی ،ذهن
خماطـب را بـه کنـکاش وا میدارند؛ در نتیجه «نگاه سـبک ادبی سـمبولیک ،معطوف
بـه پرهیـز از رصاحـت در بیان ادبی اسـت و سمبولیسـتها بر مشـارکت خماطب ،در
خلـق پدیـدۀ ادبـی تکیـه میکنند .آهنـا بر شـهود معانـی ،از البهالی رمـوز و غموض
حاکـم بـر اثـر ادبـی ،تکیـه دارنـد» (باقرآبـادی و معـروف .)54 :1398 ،شـفیعی
کدکنـی بیـان میدارد که «هبرتین شـعرهای معارص ،شـعرهایی اسـت که پیام فلسـفی
و اخالقـی یـا اجتامعـی و سیاسـی خود را مسـتقیام ً بیـان منیکنند؛ بلکه بـا کمک گرفنت
هرنمندانـه از تصاویـر شـعری (مناد و اسـطوره) ایـن کار را انجام میدهند» (شـفیعی
کدکنـی.)91-90 :1387 ،
حممـد حلمـی الریشـه ،1ازمجلـه شـاعران پیشـگام شـعر مقاومت در فلسـطین اسـت
ّ
کـه مهچـون دیگـر شـاعران مقاومـت ،شـالودۀ سـاختار فکـریاش در شـعر را مقاومـت
تشـکیل داده اسـت و سـبک شـعری وی بهکارگیـری زبـان منادیـن و رمزی و اجتنـاب از
رصاحتگویـی اسـت.
 1-1پرسشهای پژوهش:

در ایـن پژوهـش ،بـر آنیـم تا بـا واکاوی حمورهـای مقاومت در پرتو مناد در شـعر شـاعر ،به
پرسـشهای زیر پاسـخ دهیم:
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الریشـه در انعـکاس انگارههای ذهنـی خویش از منـاد هبره
 -1چگونـه حممـد حلمـی ّ
جسـته است؟
 -2شاعر در خلق منادهای مقاومت از چه ابتکار عملی برخوردار بودهاست؟
 -3کدامیک از انواع مناد در شعر شاعر از بسامد بیشرتی برخوردار است؟
 1-2روش انجام پژوهش و ضرورت آن:

نگارنـدگان در ایـن پژوهش ،بـا اسـتفاده از روش توصیفی ـ حتلیلی بـه خوانش و کنکاش
الریشـه پرداختـه و سـعی در معرفـی چهـرۀ
منادهـای مقاومـت در اشـعار حممـد حلمـی ّ
ملیگرایانۀ شـاعر و سـبک منادینگونۀ اشعار وی داشـتهاند .روش توصیفی ـ حتلیلی یکی
از روشهـای حتقیقاتی اسـت که مبتنی بـر مطالعۀ کتابخانـهای و واکاوی متون و مطالب
میباشـد کـه در هنایت ایـن حتقیقات منجر به حصول نتایجی میشـود که مبتنـی بر روش
اسـتقرایی اسـت و از آنجـا کـه در ایـن نـوع پژوهشها ،رصفا ً بـه مطالعۀ اشـعار و حتلیل
آهنا پرداخته میشـود که مشـخصۀ روش توصیفی ـ حتلیلی اسـت و پژوهشـگر هیچ نقشـی
در تغییـر موقعیـت متغیرها نـدارد؛ در نتیجـه این روش برای بررسـی این جسـتار برگزیده
شـده است.
 1-3پیشینۀ پژوهش:
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پیرامـون منـاد و انـواع آن ،بهویـژه در حـوزۀ مقاومـت ،پژوهشهـای بیشماری بـه نگارش
درآمـده اسـت ،از مجلۀ ایـن پژوهشها ،عبارتنـد از:
 «منادپـردازی در اشـعار سیاسـی حلمـی سـامل» ،مینـا پیرزادنیا ،حممدرضا شـیرخانی،ادبیـات پایـداری ،دانشـگاه شـهید باهرن ،سـال دهم ،شمارۀ
زهـره نورحممدهنـال ،نرشیـۀ ّ
هجدهم 1397 ،ش .این پژوهش به بررسـی اشـعار سیاسی شـاعر و حتلیل انواع منادهای
انسـانی ،مجـادات ،پرندگان ،و  ...پرداخته اسـت.
النـواب» ،فرهاد رجبـی و طاهره شـکوری،
 «حتلیـل منادهـای مبـارزه در شـعر مظ ّفـر ّادبیـات پایداری ،دانشـگاه شـهید باهرن ،سـال هنم ،شمارۀ شـانزدهم 1396 ،ش.
نرشیـۀ ّ
خاسـتگاه منادهای شـعری وی و چگونگی کارکرد مبارزهای منادهای او بررسـی شـده و به
ایـن نتیجه دسـت یافته اسـت که قـدرت منادپردازی شـاعر در بخش غیر شـخصیتی ،منود
بیشتری پیدا کرده اسـت و برای بیان اندیشـههای خویش بیشتر از شـخصیتهای غیر
عربی هبره جسـته اسـت.
 «دنیـای متفـاوت منادهـای طبیعـی در شـعر ادونیس» ،امیـر مرتضی ،حامـد صدقی،ادب عربی ،شمارۀ ،1سـال  1395 ،8ش .در این جسـتار تنها به منادهای طبیعی پرداخته
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و بـه این مهم دسـت یافته اسـت کـه برخی عنارص طبیعی چـون آب ،آتـش و  ...به جهت
مهسـویی با اعتقادات و اندیشـههای اساسـی وی از بسـامد باالیی برخوردار هستند.
 «منادپـردازی در شـعر مقاومـت جواد مجیـل» ،نرگس انصاری ،جملۀ علمی ـ پژوهشـیانجمـن ایرانـی زبان و ادبیات عربی ،شمارۀ  ،28صص  1392 ،62 -41ش .نویسـنده در
ایـن مقالـه ،انـواع منادهای طبیعت که در حـوزۀ مقاومت به کار رفته را مـورد کنکاش قرار
داده است.
امهیت هستند عبارتند از:
ّاما پژوهشهایی که به عنوان پیشینۀ بحث حارض ،حائز ّ
الریشـة» ،ابو صالح ،وائل ،موسـوعة أبحاث و دراسـات
 مقالۀ «الشـاعر ّحممد حلمی ّ
يف األدب الفلسـطیين احلدیـث ،اجلـزء الرابـع ،ط :األول ،جممـع القاسـمي للغـة العربیـة،
أکادیمیـة القاسـمي ،باقـة الغربیـة 2011 ،م .نویسـنده در ایـن مقالـه ،به نـگارش زندگی
حلمـی الریشـه پرداختـه و آثـار وی را بـه خماطبـان معرفی کرده اسـت.
حممد حلمي الریشـة» ،حممود حسـین ،خالد
 «الظواهـر األسـلوبیة يف دیـواين الشـاعر ّطالب ،جامعة القدس ،رسـالۀ ماجیستر 2015 ،م .در این جسـتار ،انواع سـاختار ترکیبی
شـعر شـاعر را مورد بررسـی قرار گرفته است.
مهانطـور کـه در ایـن منونهها ،به عنوان پیشـینۀ بحث ،مالحظه میشـود ،نویسـندگان
بیشتر منادهـای طبیعت ،آن هم بهصـورت جمزا ،بـه کار بردهاند و خالقیت چندانـی در آهنا
حممد حلمی
مالحظـه منیشـود .از آنجـا که تاکنون پژوهشـی پیرامون منادپـردازی در شـعر ّ
الریشـه صـورت نگرفتـه اسـت و نیـز در ایران تا حـدود زیـادی ،گمنام و ناشـناخته مانده
ّ
اسـت؛ در این نگارش سـعی بر آن اسـت تا افکار سیاسـی شـاعر که در پوششـی منادین
در شـعر آمـده بـه خماطـب معرفی شـود .اشـعار وی رسشـار از منـاد بـوده و درهـم تنیدگی
منادهـا بـه گونهای اسـت که تفکیک آهنـا در یک بیـت ،از کیفیت کار وی کـم خواهد کرد
و بـار معنایـی شـعر را دچار نقصان میکنـد؛ زیرا حتلیل ایـن منادها در کنـار هم القاکنندۀ
مفهـوم ذهنـی شـاعر اسـت و بهگونهای هرنمندانـه ،در دل یـک بیت ،چندین منـاد را جای
داده اسـت؛ بنابراین شـاخصۀ اصلی این حتقیق که وجه متایز آن از موارد مشـابه میباشـد
ایـن اسـت که حمقق ،منـاد طبیعت ،ابداعـی و هم خردهمناد یـا مناد سـاختمند را مورد حتلیل
قرار میدهد ،بهگونهای که پیغامرسـان ترشـحات ذهن نویسـنده باشـد؛ در نتیجه رضورت
ایجـاب میکنـد که این جسـتار به معرفـی این شـخصیت در قالب حتلیل منادها بپـردازد و
خالقیـت شـاعری وی که گاه شـاهد قاعدهشـکنی در هبرهگیـری از مناد را معرفـی کند؛ در
شـخصیت در ایران
نتیجـه ،ایـن نوشـتار اولین تلاش جهت معرفی شـاخصۀ فکری ایـن
ّ
است.
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 -2مبانی نظری تحقیق:
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منادپـردازی و عـدم رصاحتگویـی ،شـاخصۀ اصلـی شـعر مقاومـت در عصر معـارص
حمسـوب میشـود کـه شـاعران حـوزۀ ادبیـات پایـداری بـرای بیـان تفکـرات و باورهـای
سیاسـی خود آن را در اشـعار خویش بهکار بسـتهاند« .مناد در مرحلۀ اول ،تصویر یا امری
حقیقی بوده اسـت که کمکم مفهوم آن گسترده و وسـیع شـده است .اسـتعاره که مهمترین
و خیالانگیزتریـن عنصر سـخن ادبی است0،زیرسـاخت و پایـۀ مناد و مرتبـۀ فرودین آن
تلقـی میشـود کـه اگـر تکرار شـود و بـه ملکۀ ذهنـی و تصویرسـازی شـاعر یا ایـده بدل
شـود ،بخشـی از ضمیـر هرنمنـد را تسـخیر میکند و بـه عنصری منادین و رمـزی تصعید
مییابـد» (پورنامداریـان.)95 :1367 ،
منادهـا ،بسـته بـه فضـای شـعری یـک شـاعر ،بـه انـواع خمتلفـی تقسـیم شـدهاند که
مهمتریـن آهنا عبارتنـد از :خـرد ،کالن و اندامیک :منادهای خرد ،غالبا ً در شـعرهای حمدود
ذکـر میشـوند ،بسـیار کوتـاه هسـتند و گاهـا ً حتـی شـامل یـک مجلـه میشـوند (فتوحی،
1389؛  .)200-199اصغـری در تعریـف ایـن نـوع از منـاد چنیـن مینویسـد« :در پارهای
از اشـعار معـارص ،گاه یـک تصویـر در یک بند یـا یک مجلـه ،وارد فضای منادین میشـود
و از سـطح ظاهـری بـه سـطح منادیـن جهـش میکنـد .در ایـن بندهـا ،یـک تصویـر در
تعامـل خاصـی که بـا دیگر اجـزای شـعر دارد ،از معنای قاموسـی و ظاهری خـود عبور و
چیـزی ورای معنـای خـود را ارائـه میکند .اینگونـه تصاویر در قسـمتی از شـعر به وجود
میآینـد و در مهـان قسـمت نیـز متـام میشـوند و تصویـری دیگـر آغاز میشـود .ایـن نوع
از تصاویـر بـا اینکه در هسـته مرکزی شـعر نیسـتند ،اما معنایی بیشتر از معنای قاموسـی
خـود دارنـد» (اصغـری)853 :1395 ،؛ بنابرایـن ،منـاد خـردی نوعـی از مناد اسـت که «در
یـک بافـت کالمـی کوچـک میرویـد و در دیگر شـعرهای شـاعر تکـرار منیشـود را «مناد
خرد» مینامیم» (فتوحی .)199 :1389،منادهای کالن ،حجم بیشتری از فضای شـعری را
دربرمیگیرد و وسـعت بیشتری را به خود اختصاص میدهد« .خواننده احسـاس میکند
کـه ایـن واژه ،کلید راهیابی به دنیای درون شـاعر اسـت ،مثل دریا در شـعر مولوی و شـب
در شـعر نیام» (فتوحی .)200-199 :1389 ،در شـعر معارص تصاویر و کلامتی وجود دارند
کـه در بین شـاعران خمتلف تکرار میشـوند و بسـامد باالیی نیـز دارند .گاهـی تصویری در
یـک اثـر یا یک شـعر بهحدی تکرار میشـود کـه خواننده احسـاس خاصی نسـبت به آن
دارد .ایـن تصویـر ،دیگـر تصاویـر و عنـارص شـعر را حتت تأثیر قـرار میدهـد و مکرر نیز
دیـده میشـود و جلـوی دیـدگان خواننـده میچرخـد ،تا اینکـه نقطۀ کانونـی متن را از آن
خـود میکنـد و تا سـطح منـاد صعـود میکنـد (اصغـری .)854 :1395 ،درنتیجـه« ،چنین
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تصویرهایـی کـه بـا تکـرار در رسارس متن ریشـه میدوانـد ،مناینده یـک بنمایـۀ ذهنی و
روانـی بـزرگ اسـت و سـلطۀ خـود را بـر رسارس متن تثبیـت میکنـد و در پیونـد بـا دیگر
تصاویـر ،نقـش مهاهنگ کننـده و نظامدهنـده را بازی میکنـد» (فتوحـی)199 :1389 ،؛
و اما مناد اندامیک (سـاختمند) ،در شـعر حضور برجسـته دارد و سـاختامن یا شکل ذهنی
شـعر ،برمبنای آن شـکل میگیرد .مناد اندامیک ،تصویری در مرکز شـعر اسـت ،به گونهای
کـه متام عنارص شـعر ،مهسـو بـا آن و بـرای تبیین آن ،بـا هم پیـش میروند (مهـان.)204 ،
نـوع دیگـر از تقسـیمبندی منادهـا در شـعر معـارص ،طبقهبنـدی منادهـا در منت شـعر
معـارص براسـاس چگونگـی قـرار گرفتن آن در سـاختار و کلیـت متن اسـت .در ادبیات
کالسـیک ،منادهـا در اثـر ادبـی بـه دو صـورت بـه کار میرونـد -1 :بـه صـورت تصاویـر
پراکنـده کـه در جـای جای اثر حضـور مییابند؛ مانند منادهای شـعر حافظ یا موالنـا  ...؛
یعنـی اینکـه یک منت بـا وجود اینکه معنای ظاهـری خـود را دارد ،ولی در برخـی نقاط آن،
تصاویـر منادیـن هم بهصورت پراکنده به کار رفته اسـت؛  -2کل اثر ،سـاختاری منادین دارد
یعنی سـاختار منت از ابتدا تا انتهای آن القاکننده مفهوم منادین اسـت؛ ماننند منطق الطیر
عطـار ،رسـالههای ابنسـینا یـا شـیخ ارشاق و  . ...در شـعر معـارص ،نحوۀ شـکل گرفنت
منـاد و قرار گرفنت آن در بافت شـعر ،کاربردی متفاوت دارد» (اصغـری 1395 ،ش.)852 :
در یـک دسـتهبندی دیگـر ،منادها از نظر نوآوری و رواج یا منادهایی هسـتند که شـاعر
خـود خلـق میکنـد و ابداعیاند و یـا منادهایی مرسـوم و رایج در ادبیات هسـتند (فتوحی،
.)193 :1389
شمیسا برای مناد ،سه نوع تقسیمبندی قرار داده است -1« :وضعی یا قراردادی :شاعر
خود سمبل را وضع میکند ،مانند سمبلهای منطق الطیر؛  -2سنتی :که در افواه مردم جاری
است و به مهان صورت ،در آثار ادبی استفاده میشود؛ مانند شیر که سمبل شجاعت است.
استفاده از این هر دو نوع ،خودآگاه است؛  -3شخصی :سمبلی است ناخودآگاه ،مانند زنبور
طالیی در بوف کور یا پنجره در شعر فروغ» (شمیسا.)220 :1385 ،
نوعی دیگر از دسـتهبندی منادها ،دسـتهبندی یونگ از انواع مناد اسـت که آن را در دو
گروه طبیعی و فرهنگی تقسـیم کردهاسـت« :منادهای طبیعی از ناخودآگاه روان ،رسچشـمه
معـرف گونههـای فراوانـی از منونههـای کهـن الگوهـای بنیادین هسـتند؛ اما
میگیرنـد و ّ
منادهـای فرهنگـی ،بـرای توضیـح «حقایـق جاودانه» بـه کار میرونـد و هنوز در بسـیاری
از ادیـان ،کاربـرد دارنـد» (یونـگ .)143 :1384 :شـاعر در منادهـای طبیعـی ،از عنارص
طبیعـی ماننـد درخت ،سـنگ ،آب و  ، ...منادی میسـازد تا بتواند آن مفهـوم ماورایی را که
در ذهـن دارد بـه خواننده القا کنـد» (مرتضی و مهـکاران.)267 :1395 ،
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الریشـه ،شـاعر فلسـطینی ،مهاننـد دیگـر شـاعران حـوزۀ مقاومت ،منـاد را
حممـد حلمـی ّ
پوششـی جهـت القـای انگارههـای ذهنی خویـش بهکار گرفتـه و افکار سیاسـی خویش
خلقانـه و هرنمندانه ،بعضی
را از ورای آن ،بـه خماطـب منتقـل کـرده اسـت .او به گونهای ّ
از منادهـا را بهصـورت مهزمـان در ابیاتـش گنجانـده ،بـه گونـهای کـه تفکیـک آهنـا برای
دسـتهبندی انـواع منـاد در حتلیل آهنـا بهصورت جمزا ،به چالش کشـیده میشـد؛ در نتیجه،
در ایـن بخـش ،منادهـا حتت عنوانـی واحـد ،مـورد واکاوی قـرار میگیرند.
ِ
«الواحـ ُة رافض ٌة ِلل َق َـد ِم ال َّن ِکرة َ /...ت َت ُّد ُج ِ ِ
الوط َِن /ال َّن ِ
خضـوض؛َ /وط َِن
جم امل ُ َ
َ
ـذُوري فی َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(الریشـة،
األَط َفال املُرتَ ِّد إلَی َسـ َعف َّ
الشـمسَ /وقَد َغطَّی ُش َ
أسـب َل ل ُ
ـه َد َاءهَ /
لجر ِح ُج ُفونَه» ّ
.)44 :2016
(رسزمیـن رسسـبز و آبـاد ،گامهای ناشـناس را منیپذیرد  /...ریشـههای مـن در وطن/
در سـتارۀ سـبز رنـگ؛ /در رسزمیـن کـودکان رانده شـده به سـوی نخل خورشـید ،امتداد
مییابـد /و شـهدایش را پنهـان کرده اسـت /بـه خاطر زخم ،پلکهایش را بسـته اسـت).
زادبـوم و خاسـتگاه هـر انسـانی ،مرکـز اصالت و ریشـۀ اوسـت؛ از ایـنرو« ،مکانها
هویـت فـردی و مجعـی هسـتند و مرکزیتـی بـه وجـود میآورنـد کـه پیوندهای
منبـع مهـم ّ
عاطفـی و روانـی بیـن مـردم برقـرار میگـردد( ».شـکویی .)276 :1387 ،به سـبب تعلّق
خاطـر بـه رسزمین مادری ،انسـان به هنگام هجمۀ دشـمن به خاکش ،سـکوت و سـکون
را برمنیتابـد؛ در نتیجـه ،پـی و شـالودۀ متام مؤلّفههای مقاومت ،وطن و سـتایش آن اسـت.
حلمـی الریشـه نیز مهچون شـاعران مقاومـت ،قلمـش را در رسایش ،بر جوهـر وطن فرو
بـرده اسـت و بـا هبرهگیـری از خـرده منـاد که برگرفتـه از دل منادهای طبیعت اسـت ،عشـق
خویـش را بـه رسزمینـش بیان کردهاسـت:
ِ
ِ
ِ
«الواح ُة َرافض ٌة لل َق َد ِم ال َّنک َـرة َ /...ت َت ُّد ُج ِ
الوط َِن»
ذُوري فی َ
چیدمانی شـاعرانه ،دو مجلة َ
را در تقابل با یکدیگر قرار داده اسـت ،وی جوالن اشـغالگران در رسزمینش را نپذیرفته و
هویت خویش و
از گامهای ناشـناس بهعنوان مناد بیهویتی نام برده اسـت و فلسـطین را ّ
رسزمیـن آبا و اجـدادیاش میداند .وی روح آزادیخواه رسزمینش را به وصف کشـانده
که شـهدای زیادی را در دل خود جای داده اسـت و با بیانی اسـتعاری ،از جتاوز و تعدی
بـه خاکـش بـه «زخـم» تعبیر کرده اسـت .شـاعر با خلـق ترکیبـی جدیـد ،در پرتو منـاد ،از
وطنـش به «سـتارۀ سـبز رنـگ» نام بـرده اسـت .سـتاره در فرهنگ منادهـا« ،برخـورد میان
نیـروی باطنـی و ظاهـری با معنـوی و مادی یعنـی نور و ظلمت اسـت» (شـوالیه:1382 ،
 .)536/3در مـورد منـاد رنـگ سـبز نیز چنین آمده اسـت که رنگ سـبز در مقـام آرامرتین
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رنگهـا ،منـاد ایامن ،عقیده به رسـتاخیز و حمرش اسـت؛ زیرا سـبز ،حیات دوباره اسـت .در
آداب و رسوم مذهبی ،سـبز مظهر ایامن و انتظار نجات اسـت (کاشـانی )191 :1376 ،و
نیز آمدهاسـت که «پرچم اسلام ،سـبز اسـت و سـبز برای مسلامنان نشانۀ سلام و سالمت
اسـت» (شـوالیه .)520/3 :1382 ،در اینجـا شـاعر بـا برهـمزدن قاعـده ،ترکیبـی خلاف
خلاق وی اسـت و آن تصـور رنگ سـبز برای سـتاره
اصـل ذکـر کـرده کـه زاییـدۀ ذهـن ّ
اسـت .او سـتاره را مناد فلسـطین ذکر کرده اسـت که آن مهچون سـتاره در تاریکی ،در دل
اسـتبداد و ظلـم میدرخشـد و بـا مناد رنگ سـبزی که بـرای آن بیـان کرده ،فلسـطین را به
منزلـۀ پرچـم اسلام تصور کرده که مادام برافراشـته و پابرجا سـت .آنگونه کـه در تعبیر مناد
خورشـید آمـد ه اسـت :خورشـید از سـویی منـاد قدرت حمسـوب میشدهاسـت و از سـوی
دیگر برآمدنش نشـان زندگی و حیات بودهاسـت (دوبوکور)81 :1373 ،؛ در نتیجه ،شـاعر
در ادامـه ،خورشـید ،ایـن پدیـدۀ طبیعـت را بهعنـوان منـاد امید به فردایی روشـن در شـعر
خویـش بـهکار بردهاسـت و شـاعرانه ،خـرده منـاد را در شـعرش در پرتـو منادهـای طبیعت
جای داده اسـت.
زر ِق بِال َفحم/..
ک آيايت/
أرح ُل عنک /إ ِّّن َسلَّم ُت َ
أسفاري أَک ُت ُب َها /فَ َ
َ«يا َبلَدا ً َل َ
وق الط ِِّني األَ َ
َ
(الریشه.)46 :2016 ،
ست
الزي ُتونَ /يا َبل ًَدا أَ َ
قَ َّد ُ
وص َد بِ َّ
اب امل ُ َ
األشجار َّ
َ
الب َ
الص َلب َةَ /،و َ
خض» ّ
(ای رسزمینـی کـه از تـو کوچ منیکنم ،من نشـانههایم را به تو سـپردم ،سـفرهایم را با
ذغـال بـر روی ِگل آبـی مینویسـم ،درختان سـخت و حمکم ،و ِ
در اسـتوار و حمکم شـده به
وسـیلۀ (تنة) زیتون ،را میسـتایم ،ای رسزمین رسسـبز!».
در ایـن ابیـات ،شـاعر بـا ایـن کالم کـه هرگـز از وطنـش بار سـفر و جدایـی نخواهد
بسـت ،با آن پیامن وفا بسـته اسـت .شـاعر ،ایامژهای ذهنی ،خـود را در پرتـو خردهمنادهایی
چـون :الطیـن األزرق ،الفحم ،األشـجار الصلبة ،الباب املوصد ،الزیتـون و بلد أخرض بیان
کـرده اسـت کـه برگرفته از طبیعت میباشـند .او از نوشتن سـفرهایش بـر روی ِگل ،برای
مانـدگاری بیشتر آن ،سـخن گفتـه و بـا مطـرح کـردن رنگ آبـی که منـاد صلـح ،آرامش،
معنویت ،ایامن ،امید و پیروزی اسـت (نیکوبخت و مهکاران ،)217 :1384 ،در پی ترسـیم
فضائـی بـه دور از ناهنجاریهـای موجـود اسـت .در ادامـه ،شـاعر با بهکارگیـری ترکیب
«نوشتن بـا ذغال بـر صفحۀ آبـی» و با تصویرسـازی در پرتو منـاد ،جلوهگری خواسـتههای
یک فلسـطینی را ترسـیم کرده است .شاعر در توصیفی منادین ،قهرمانان رسزمینش را الیق
قداسـت میدانـد و از آهنـا بـه درختان پرصالبـت یاد میکند که نامشـان مانـدگار خواهد
مانـد و رسزمینـش ،به وجـود آهنا فخر میفروشـد« .سمبولیسـم درخت داللت بـر زندگی،
رشـد ،بـارآوری و زایـش دارد؛ درخـت رمز حیات فنا نشـدنی و جاودانگـی و مهچنین رمز
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رونـد پایانناپذیـر حیات اسـت» (شمیسـا .)104 :1374 ،بـا بهکارگیری زیتـون ،بهعنوان
منـاد صلـح و آرامـش ،صلحطلبـی رسزمینـش را بازگـو میکنـد و بـا کاربـرد رنـگ سـبز
بـرای وصـف رسزمینش ،رؤیـای آبادانـی وطنـش را در رس میپروراند؛ در نتیجه ،شـاعر
بـا هبرهگیـری از منادهـای طبیعـت (طیـن ،فحـم ،اشـجار و زیتـون) ،بهعنـوان خردهمنـاد،
انگارههـای ذهنـی خویـش را به خماطـب القا کرده اسـت.
«زمیـن ،هویـت هنری شـاعر مقاومت را تشـکیل میدهد و مفهـوم آن بسـیار ژرفتر
از تعریفهـای سیاسـی معهـود اسـت» (السـوافیری .)212 :1973 ،زمیـن بـرای شـاعر
مقاومت ،قداسـتی سـتودنی دارد:
ِِ
ِ
وح َسـ َت ُنمو يف
«هـذ ِه األَ ُ
وحةُ /کل َُّها ُر ٌ
ورة /هذه اخلَ ُيل اجلَ ُم َ
رض الکَرميَـةَ /هذه األُن َثی الط َُّه َ
َر َم ِاد ِ
(الریشـه.)77 :2016 ،
اآلخرين» ّ
مقـدس ،ایـن زن پـاک دامن ،این اسـب رسکش ،مهـه و مهه
(ایـن زمیـن سـخاومتند و ّ
یـک روح هسـتند که در خاکستر دیگران رشـد خواهـد کرد».
شـاعر ،منـاد زمیـن مقـدس را بـرای فلسـطین ذکـر کـرده و از آنجـا کـه فلسـطین
املقـدس ،مهـواره قابـل تقدیس بوده ،شـاعر آن قداسـت را بـه تصویر
بهسـبب وجـود بیت ّ
کشـیده و عنـوان زمیـن مقـدس را بـهکار بردهاسـت .وی در چینشـی از الفاظـی ماننـد:
الکریمـة ،الطهـورة و اجلموحة ،سـوای از آهنگین کردن شـعر ،سـه صفت بسـیار باارزش
(سـخاومتندی ،پاکی و قداسـت و ظلمناپذیری) را برای رسزمینش برشـمرده اسـت و این
قداسـت و ظلمناپذیـری رسزمینـش را در قالب مناد به وصف کشـیده و زن مقدس را منادی
بـرای فلسـطین کـه جتـاوز ارسائیلیـان را منیپذیـرد و روح آزادی و رسکـش بودنـش را در
قالـب منـاد اسـبی رسکـش به تصویر کشـیده اسـت؛ چـرا که در فرهنگ سـمبلها ،اسـب
منـاد آزادی ،انرژی ،پایداری ،پیروزی ،جلاجت و غرور اسـت (جابز .)22 :1395 ،شـاعر،
جممـوع ایـن صفـات را روحی ترسـیم کرده که در وجـود متامی مردم دمیده اسـت و این بیان
که در خاکستر دیگران رشـد خواهد کرد ،چه بسـا شـاعر شـهدایی را ارده کرده اسـت که
جانشـان را در راه آزادی فلسـطین فـدا کـرده کـه اینک فلسـطین رسافراز و رو به رشـد و
ترقـی اسـت .تکـرار «هـذه» ،تأکیـد بر خربی اسـت کـه شـاعر آن را خواهد گفـت و این
تکـرار منظّم ،نشـان از انسـجام فکری شـاعر دارد.
مبـارزۀ طوالنی مردمان فلسـطین ،نشـان از امید بـه پیروزی و انتظار برای فرا رسـیدن
چنیـن روزی اسـت کـه این امید و انتظار در شـعر مقاومت انعکاس یافته اسـت:
ثـل ال َّن َسـم ِ
اتَ ،و َتعلُو ِل ِل ُب ِ
تر َک ِم ِ
ـوم ط َِر َيدة».
صر َدقي َقة؛ُ /ت َ ُّ
الي َ
َ«ل َ
ـوم َعليک /فَال َّن ُ
َ
بـأس َ
(الریشـة.)59 :2016 ،
ّ
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(امـروز ،نگـران نبـاش؛ زیرا پیـروزی یک دقیقـه و حلظهای اسـت که به مانند نسـیم
(بـه سـمت مـا) جریان مییابد و به سـوی شـکار جغـد باال مـیرود).
شـاعر در ایـن ابیـات ،از رهگـذر صـور خیـال ،بـا اسـتمداد از صنعـت تشـبیه ،نوید
پیـروزی در آینـدۀ نزدیـک را میدهـد کـه مهچون نسـیمی ،بر دلهـای آهنا میوزد .نسـیم
مهـواره منـاد حرکـت ،جنبـش و آزادی بوده اسـت (شـفیعیکدکنی .)348 :1376 ،شـاعر
خردهمنادهایـی چـون زمـان و طبیعـت و منـاد حیوانـی را بـه خدمـت گرفتـه تـا از پـس آن،
مفاهیـم ذهنـی خویـش را ترسـیم منایـد .واژۀ «الیوم» منـادی برای زمـان حال بـهکار برده و
هـدف شـاعر از کاربـرد آن ،رشایـط کنونـی جامعۀ فلسـطین در این برهۀ زمانی اسـت که
بدان گرفتار اسـت و جغد ،مناد شـومی ،ویرانی ،دنیاپرسـتان و جاهطلبان اسـت .وی برای
معرفـی چهـرۀ غاصبـان ،آن را منـاد دنیاپرسـتان شـومی قـرار داده که بر رسزمین فلسـطین
ّ
چنربه زده و آن را غصب منودند؛ چرا که شـومی و دنیاپرسـتی و ویرانی ،خاصۀ این غاصبان
ستمپیشـه است.
ِ
ذَابـا َو َيد ُنو قَ َمرَ /.سـ ُنوق ُد ُح ًّبا َش ِ
ـه َّيا
َّـم قَ ِليلاً /لَ َع َّـل َز َما ًنـا َج ً
ديـدا َييء /فَ َن ُ
محـو َع ً
« َتأَل ْ
يعت ِيه ِ
وبا َه ِنيئًا ِإلَينَـاَ /و َل َ ِ
الب ِهيجِ/
ارت ٌاف َو ُم َّدةَ /س َ
نر ُک ُض َح َّتی َّ
َک َور َدةَ /سـنَ َ
رش ُب ُک ً
الص َبا ِح َ
ُن ِ
َيلا َو ِر ًحيا َو ِر َّدة» (مهـان.)155 :
طـار ُد َخ ًيلُ /نسـابِ ُق ل ً
(کم شـکایت کن ،شـاید زمـان جدیدی بیایـد؛ زیرا ما عـذاب را از بیـن میبریم و ماه
نزدیـک میشـود پس عشـقی خوشـایند و خواسـتنی را برافروختـه خواهیم کـرد ،به مانند
آبشـخوری که یک فنجان گوارا از آن آبشـخور خواهیم نوشـید ،هیچ لرزشـی بر او عارض
منیشـود و مدتـی تا صبح درخشـان خواهیـم دوید ،ما اسـبها را تعقیب میکنیم ،با شـب
و بـاد و پـژواک صدا مسـابقه میدهیم).
حلمـی الریشـه بـا بهکارگیری منادهـا و خلق تعابیـر امیدبخشـی مانند :زمـان جدید،
منحـو عـذاب ،یدنـو القمر ،سـنوقد احلـب و نرکض حتـی الصباح ،مـوج مثبتی را در شـعر
پدیـد آورده کـه برخاسـته از کنه وجود امیدوار وی اسـت و اینچنین آیندهای روشـن را فرا
«لعـل» ،وقوع ایـن آینـده را امری حتمی
روی خماطـب ترسـیم میمنایـد .او بـا کاربـرد واژۀ ّ
متصور شـده اسـت .شـاعر حتقـق این امیـد را با گزینـش واژگانی نظیـر «مـاه» ،در قالب
ّ
منـاد و یـا بـا هبرهگیـری از صنعت ادبـی ،امری ممکـن میداند« .ماه» کـه شـاعران آن را مناد
روشـنی و زندگـی بـهکار میگیرنـد ،اینک منـاد آیندهای روشـن بـه دور از هـر درد و رنجی
اسـت؛ مهچنین شـاعر پرتو امید را با اسـتفاده از مناد صبح روشـن برمیافروزد و اینچنین
با اسـتفاده از هرن شـاعریت خویش ،خردهمناها را که چینشـی ترکیبی از منادهای طبیعت،
مدنظـر خویش بـه خدمت گرفته
صـور فلکـی و زمـان اسـت را در جهـت انتقـال مفاهیم ّ
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اسـت .مقاومـت ،در سـایۀ احتـاد و مجاعتحمـوری ،به وجـود میآید ،مجاعتحمـوری برای
«ایجاد نظم و ّاتاد عقیدتی ـ ارزشـی» (جاللی و مهکاران )73 :1397 ،اسـت؛ از اینرو،
شـاعر با هبرهگیـری از الفاظی مانند :منحو ،نوقـد ،نرشب ،نرکض ،نطارد و نسـابق ،پیروزی
را در ِ
گـرو ّاتـاد میپندارد.
الش ِ
وار َی ِف ِث ِ
رجس ٌة ِ /م َن ال َف ِ
مس»
«لَن َيق ُتلُوا ِف َ
ياب َّ
يک احلَ َيا َة َوأَ َ
جر امل ُ َ
نت َن َ
(الریشه.)274-273:2016،
ّ
(در تو زندگی را هرگز نخواهند کشـت در حالی که تو نرگسـی از سـپیدهدم پنهان شـده
در جامۀ خورشید هستی».
در ایـن ابیـات شـاعر بـا رصاحت زبـان ،اعالم مـیدارد کـه هجمههای ظاملـان ،هرگز
نخواهـد توانسـت روح زندگی را از مبارزی فلسـطینی بسـتاند .کاربرد واژۀ «لـن» ،دال بر
ایـن ادعـا سـت .او ،در چینشـی شـاعرانه ،مبـارز فلسـطینی را مهچـون گل نرگس تصور
کـرده و بـا ایـن مهسانسـازی و در پرتـو منـاد ،منجر به خلق آفرینشـی ادبی شـده اسـت؛
چـرا کـه گل نرگـس در پاییـز کاشـته میشـود و در هبـار ،گل میدهد ،برای فلسـطینیها
متحمل شـدهاند ،اینـک هنگامۀ پیروزی اسـت .فجر
نیـز کـه درد و رنجهـای بسـیاری را ّ
و سـپیده دم ،دقایقـی پـس از پایان شـب اسـت که طلوع خورشـید را در پی دارد و شـاعر
بهصـورت منادیـن ،آن را به خدمت گرفته اسـت؛ تا نویـد پیروزی نزدیـک را بدهد .دوبوکور
بیـان میکنـد کـه «برآمدن خورشـید ،نشـان و مناد زندگـی و حیـات اسـت» ()81 :1373؛
لـذا ،شـاعر با کاربرد این منادها ،رسـالت خویـش را در انعکاس امید بـه خماطب ،به انجام
رسـانیده است.
ازمجله صحنههای وحشیانۀ ارسائیل ،داستان تراژیک جنایت «قانا»2و کشتار زنان و
بچههای بیگناه توسط این جالدان تاریخ است که خشم جامعۀ جهانی را برانگیخت:
ِ
ِ
ِ
الد َخ ِ
ان
َيـس َيغ ُفـو  /...فَ ٌم ِفـی ُّ
ـم َل ُي ُ
السـواد الَّذي ل َ
عيـد الـکَ َلم ..فَ ٌم فی َّ
«لــ (قَانَـا) فَ ٌ
ريـقِ ،لي ِ
ِ
وص َـل /مـا بي َن أَ ِ
ِ
الط ِ
وت َو َت َيـاَ ،و َمـا َب َني َما
رض َت ُ ُ
َّويـل أَ َتـی َج َ
َ َ
ـدو ًل مـن أَ َعالـی احلَ ِ ُ
االنص َهار َعلَـی ِقم ِة الرو ِح ِفـی ُک ِّل ط ٍ
يعـر ُف ِ
خي َت ِفـي َخ ِائ ًفـا ِفی ال َف َضـاءِ /.ل (قَانَا) فَ ٌم ِ
َقس/
َ
َّ ُّ
در َها فُ َ ِ ِ
يـدَ ،کأَ َّن ِ
َج ِد ٍ
غدو َعلَی َص ِ
(الریشـة.)626 :2016 ،
الق َي َامـ َة ُت ِس َو َت ُ
سـح ًة فی الغناء» ّ
(«قانـا» دهانـی دارد کـه کالم را تکـرار منیکنـد .دهانـی در میـان تیرگـی و تاریکی که
منیخوابـد ،دهانـی در میان دودی بلند و طوالنی اسـت که به صـورت رودی از بلندیهای
آتـش آمـده اسـت؛ تا آنچـه که میان زمینی کـه میمیرد و زنده میشـود و میـان آنچه که در
فضـا از تـرس پنهـان میشـود ،ارتباط ایجـاد کند .قانـا دهانـی دارد که ذوب شـدن بر قلۀ
روح را در هر هوای جدیدی میشناسـد ،انگار شـباهنگام در او قیامتی اسـت وبامداد بر
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سـینهاش فضایی برای ترانه خواندن اسـت).
مهنشـینی واژگان السـواد ،الدخان ،احلریق و اخلائف ،با بار معنایی منفی دارد و موجی
از انگارههـای منفـی را بـه خماطـب القـاء میکنـد و شـاعر هرنمندانـه در پرتـو منـاد ،اوج
قسـاوت صهیونیسـم را برای انسـانهای تاریخ فاش میسـازد ،رنگ سـیاه و سـیاهی مناد
خفقان ،ظلم و اسـتبداد حاکم بر جامعه اسـت که شـاعر در این بخش از شـعر خویش،
سـیاهی و دود را منـادی از ظلمـی بیـان کـرده کـه بـر «قانـا» حتمیل شـده اسـت .شـاعر با
اسـتفاده از صـور خیـال خویش در یک تصویرسـازی با بازسـازی صحنـۀ قیامت ،هنایت
ایـن ظلـم را بهگونـهای بـه تصویر میکشـد که گویـی در قانا قیامـت رخ داده اسـت.
«اعتراض»از دیگـر مقولههـای ادبیـات مقاومت اسـت« :شـعر اعتراض ،رسپیچی
و عصیـان در برابـر بیـداد و نـاروا سـت .ایـن گونـه شـعر ،غالبا ً بیان رنج و سـتم و سـپس
اعرتاض ،خشـم و عصیان اسـت» (درویش .)271 :1971 ،شـاخصۀ اصلی شـعر حلمی
الریشـه نیز ،اعرتاض از رشایط نابسـامان جامعۀ فلسـطین ،به سـبب حضور اشغالگرانۀ
ارسائیـل اسـت که بـا کاربرد منـاد ،انزجـار درونی خویـش را فریـاد م یزند:
استعامرسـتیزی ،پیرنگ داسـتان تراژدی رسزمینهایی اسـت که مورد هجمۀ اسـتعامر
قرار گرفتند؛ از اینرو ،خط سـیر موضوع اشـعار شـاعران مقاومت شـده اسـت و حلمی
الریشـه در اشـعار خویش ،این درد جانکاه را در پوششـی منادین فریادزده اسـت.
ِ
ِ
َ«ل ُت ِ
إبليس فی امل َ َيد ِ
ان َيرقُ ُب طَل َعــتي من
عطني ُت َّف َ
خری فَ َت َلب ُسني اخلَطي َئ ُة َم َّر َتنيُ /
اح ًة أُ َ
ـم يف ُع ُيوين َش ِ
(الریشـه.)113 :2016 ،
جم َتني /تَ َف َّت ُح
األخطاء َحول َُه َما َو َي ُ
نَ َ
رس ُ
ُ
ـارعني» ّ
(سـیب دیگـری را بـه من نـده ،که مـن دوباره مرتکـب گناه و اشـتباه شـوم ،ابلیس در
میـدان بـا دو چشـم چـون سـتاره مـرا میپایـد ،گناهـان در اطـراف آن دو (سـتاره) منایـان
میشـوند و در چشمان مـن دو مسـیر (خیابـان) را ترسـیم میکنـد).
شـاعر در ایـن قطعـه ،با گریزی بینامتنی به داسـتان فریب آدم و حوا ،توسـط شـیطان
و خوردن میوۀ ممنوعه ،از چهرۀ اغواگرانه و ددمنشـانۀ صهیونیسـم جهانی ،پرده برمیدارد.
سـیب مهـواره منـادی مثبـت بـا بسـامدی امیدبخش بـوده اسـت« :سـیب ابـزار معرفت و
شـناخت ،گاه میوۀ درخت زندگی ،گاه میوۀ شـناخت نیک و بد اسـت .سـیب مناد نو کردن
و تازگی اسـت» (شـوالیه)700/3 :1382 ،؛ ّاما در اینجا شـاعر با یک واژگونی معنایی ،به
سـیب بـار معنایـی منفـی داده و آن را مناد فریب و نیرنـگ قرار داده اسـت؛ در نتیجه چون
سـاخته و پرداختۀ ذهن شـاعر اسـت ،در گروه منادهای ابداعی قرار میگیرد و از آنجا که
(سـیب) ،بهعنـوان منـاد حمـوری ،در کنـار خردهمنادها ،مرکزیت شـعر را به خـود اختصاص
غدار به ابلیس،
داده اسـت ،از نوع مناد سـاختارمند حمسوب میشود .شـاعر از صهیونیسم ّ
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بهعنـوان منـاد اغواگـری تعبیـر منـوده که بـا حیله گـری ،رسزمین فلسـطین را غصـب منوده
تأمـل در نوع واژهگزینی شـاعر اسـت که به جـای شـیطان ،از ابلیس
اسـت .نکتـۀ قابـل ّ
اسـتفاده کرده اسـت .شـیطان مفهومی عام دارد که به هر موجود رسکشـی اطالق میگردد
و حـال ابلیـس از جنیان بود و به سـبب خودبرتربینـی ،از درگاه خداوند رانده شـد .از آنجا
کـه یهـود خـود را نژاد برتـر میدانـد؛ در نتیجه شـاعر خودبرتربینـی را وجه اشتراک بین
ابلیس و یهود برمیشـمرد.
ِ
ِ
ِ
ِ
َ«ل ُت ِ
خـری ل ُت ِ
الب
َيـس لَ ُه ِج َـد ٌار أَو غطَـاء /فَ َ ُّ
لجـأ ال َع ِر ِّ
خر َجني /ل َلم َ
عطني ُت َف َ
يب ،ل َ
احـ ًة أُ َ
رب ِلألَسماءَ /.ل تُ ِ
عطين
الو ُ
حـل ُمن َت َه ٌ
ـکَ /واجلَ ُّو ُمن َت َه ٌ
حـر ُمن َت َه ٌ
ُمن َت َه ٌ
ـکَ /وال َق ُ
ـکَ /و َ
ـکَ /و َ
الب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـکل فَاهـي /ح َني أَقض ُم َها
ـب َش َ
ُت َف َ
خر ُج مـن َنوافذ قُرط َُبة /إ َّن ال َفواک َه َل ُتناس ُ
خـری فَأَ ُ
احـ ًة أُ َ
ِ
يـکَ /لتُ ِ
(الریشـه:2016 ،
بِ َي َد َ
عطين تُ َف َ
خری /فَأَقض ُم إظ َف ِـري نَ َد ًما َعلَی فَ َر ٍح ُم َؤقَّت» ّ
احـ ًة أُ َ
.)114 -112
(سـیب دیگـری را بـه من نده؛ تا مرا به سـوی رسزمین عربی بیرون کنی کـه نه دیواری
دارد ونـه پوششـی؛ زیـرا که خشـکی ،آلوده اسـت ،دریـا آلوده اسـت ،هوا آلوده اسـت ،گل
آلـوده اسـت ،و گـوری بـرای نامها سـت .سـیب دیگـری را به من نـده زیـرا از پنجرههای
قرطبـه بیـرون مـیروم .میوههایـش مناسـب با شـکل دهانم نیسـتند ،هنگامـی کـه آن را با
دسـتان تـو گاز م یزنـم .به من سـیب دیگری را نده کـه ناخن خود را از رس پشـیامنی برای
یک شـادی مؤقـت میجوم).
تکـرار َ«ل تُ ِ
خری» ،فریادهای خشـمآگین شـاعر در اعتراض به جوالن
عطني تُ َف َ
اح ًة أُ َ
مـکّاران تاریـخ در رسزمینش اسـت و با اسـلوبی گزنـده و تلخ ،با تکـرار لفظ «منتهک»،
غـداران فریـاد میزنـد کـه گامهـای ناپـاک آهنـا ،طهـارت
انزجـار خویـش را از حضـور ّ
رسزمینـش را از بین برده اسـت .وی تلمیحوار با پیش کشـیدن داسـتان فریـب آدم و حوا
ـ مهانطـور کـه قبلا ذکـر شـد ـ نفـرت خـود از زندگـی ذلّتبـار در حمیطـی حتت سـیطرۀ
متجـاوزان را بازگـو کـرده اسـت و بهصـورت کنایهآمیـز ،در قالـب ترکیبـی ماننـد« :ناخن
خـود را میجـوم» ،نتیجۀ تسـلیم لذت زودگذر شـدن را پشـیامنی میداند و با بیـان «میوهها
مناسـب دهان من نیسـت» ،کنایهوار ،خود را شایسـته سیطرۀ صهیونیسـت منیداند .شاعر
در ادامـه ،خـرده منادهـای (جـدار و غطـاء) را بـهکار برده اسـت .دیـوار «نشـان رفعت بر
باالی سـطح مشترک است .از سـوی دیگر دیوار عالمت جدایی است» (شـوالیه:1382 ،
)297 /3؛ ّامـا شـاعر هرنمندانـه ایـن دو را منادی بـرای حریم ذکر کرده اسـت .با رجوع به
بطـن قصیـده مشـاهده میشـود که در این قصیـده ـ مهان طور که ذکر شـد ـ مناد سـیب در
مرکزیـت قصیـده قـرار دارد و حمـور قصیده حـول این مناد میچرخـد که منـادی اندامیک/
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سـاختارمند میباشـد و شـاعر دیگر منادها را در راسـتای آن قـرار داده و تصویـری نیز در
کانـون قصیده قرار داد ه اسـت.
ِ
ِ
ِ
ِ
« ُهـو قَ ِ
ـاد ٌم َی ِ
فـل لَ ُه
فـل َعنید /ط ٌ
ین ُجـر ٍح أَو َشـهید /لک َّنـ ُه ط ٌ
ـأت إّلَی َنـا مـن بعیدَ /مـا َب َ
َ
ِ
ٍ
ٍ
َ
ِ
ِ
َ
صر األکیـد /فَاحلَ ُّـل ف َح َجـر َرآهَ /واحلَ ُّـل ف َح َجـر َر َمـاه /الفـار ُس
املِت َ
ر ُ
اس َواملیـدا ُن َوالنَّ ُ
(الریشـه.)161 :2016 ،
الط ُ
ِّفـل الّـذي َسـل ََمت َی َـداه» ّ
(او از راه دور ،بهصـورت زمخـی یـا شـهید بـه سـوی مـا خواهـد آمـد ،ولـی او کودکی
رسکـش و نافرمان اسـت ،کودکی که سـنگر و میـدان و پیروزی قطعی دارد؛ پس گشـایش
در سـنگی اسـت کـه آن را میبینـد و گشـایش در سـنگی اسـت کـه آن را میبینـد .او
شهسـوار کودکی اسـت کـه دسـتانش ایمن یافته اسـت).
شـاعر در ادامـۀ ابیـات ،برای کودک ،بهسـبب روح معرتضش ،رسنوشـت شـهادت یا
جمـروح شـدن را رقـم م یزند؛ یعنـی بههرحال ،زیـر محالت تازیانـۀ باتوم ،آسـیب میبیند و
فـرج تنها در سـنگ دسـتان او سـت .شـاعر با آهنگین کـردن کالمش و با چینـش واژگان
«رآه َ ،ر َماهَ ،ی َداه» در پایان مرصاعهایش ،بر غنای موسـیقی
«بعید ،شـهید ،عنیـد ،اکیـد» و َ
شـعری خویش افزوده اسـت.
الریشـه ،از زمرۀ شـاعران انسـانمدار و متعهدی اسـت که شـعرش ،فراخوانی به قیام
علیـه زورگویـان غاصب اسـت و بـا قاطعیت اعالم مـیدارد که از سـیطرۀ اسـتعامر بیرون
خواهند رفت:
ِ
ِ
ِ
سا ِإلَی
ـاح ٍة َل تَ ُ
خر َج ِمـن َس َ
َ
لیق بِنَـاَ /ونَد ُخ َـل ًّ
خر ُج مـن َحوضِکُـم ِف ُه ُـدوء /:لنَ ُ
«سـنَ ُ
ٍ
ِ
وب َقة/
م
ة
یم
غ
َی
ل
ع
ـوا
ام
ن
و
وا/
ن
ا
ه
ت
اسـ
ّذین
ل
ا
ل
َّ
ک
ح
طر
ن
و
وا/
ن
کا
ت
اسـ
َّذین
ل
ا
ل
َّ
ک
ر
نک
ن
ـ
س
َ
ُ
ُ
َ ََ َ ََ ُ َ
َ َ ُ ََ َ ُ
َ ُ َ
َز َنب َقةُ ُ َ /
وائ ِ
تَ ُفـوح ِ
ات ال َّت َع ُّق ِلِ /من َه َه ِ
ـور ٍة ُمرفَ َقةِ /.لنَخر َج ِمن َزفَـر ِ
امت
الر ُ
ُورا َعلَی ُص َ
ـح َّما نَ َر ُاهُ /عط ً
َ
ُ
ُ َّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
شا ٍع ُیکَابِ ُـر ُجرحي/
َمسـة بِال َقـذَی َعالقة /فَ َب َ
ال َّت َق ُّـو ِل /من ل َ
عد شـ َتاء ُی َم ِّـز ُق ُروحيَ /و َب َع َـد َ
ورتَنَا امل ُ ِ
رشقَة» (مهـان.)200-199 ،
ـم ُص َ
َس َن ُس ُ
(از حـوزه سـیطرۀ شما بـا آرامـش بیرون خواهیـم رفت :بایـد از حمیطی که شایسـتۀ ما
نیسـت خارج شـویم و خمفیانه در گل زنبق وارد شـویم ،مهۀ کسـانی که خود را حتقیر کردند
را انـکار خواهیـم کـرد و دور میاندازیـم مهۀ آنان را که خوار شـدند و بر تکـه ابر نابودی
و گنـاه خوابیدنـد و رایحـه و بوهـا ،عطرهایـی را پیوسـته و مـداوم پراکنده میکننـد؛ تا از
نالههـای عقـل و اندیشـه بیـرون برویم ،از هوس گفتن ،از ملس خس و خاشـاک و بعد از
زمسـتانی کـه روحـم را پـاره میکنـد و بعـد از بادبانـی که زخم مـرا بزرگتـر میکند؛ پس
چهرۀ درخشـامنان را ترسـیم میکنیم).
شـاعر ،مسـتعمرگی را شایسـته جامعۀ عرب منیداند و اعالم میکند که باید بپا خیزند
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و سـایۀ اسـتعامر را برافکننـد .وی «زنبـق» را منـادی بـرای صلحطلبـی و رهایی از سـیطرۀ
اسـتعامر و «زمسـتان» را مناد خفقان و اسـتعامر میداند که روحش را آزردهخاطر گردانیده
و در پی رهایی اسـت .در چینشـی از مهنشـینی واژگانی مانند :استکانوا ،استهانوا و ناموا،
غفلـت و ذلـت مـردم را رسزنـش میکنـد و اذعـان مـیدارد کـه مهـۀ کسـانی کـه تـن به
خـواری اسـتعامر دادهانـد ،طرد خواهند کرد .وی با تکرار فعل «سـنخرج» ،قاطعیت قیام و
بیـرون کردن اسـتعامرگران را متذ ّکر شـده و تأکیـد میکند که قیام و پیروزی حتمی اسـت.
شـاعر در کاربـرد فعلهـای مجع نخـرج ،ندخل ،ننکر و نطـرح ،حس قیام و بپاخاستن را
در وجـود مـردم برمیانگیزانـد و بیـان میگویـد کـه قیام ،نیاز به جنبشـی مهگانـی در پرتو
احتـاد و یکپارچگی دارد.
در ایـن ابیـات ،شـاهد نوعی منـاد ابداعی دیگر هسـتیم و آن اسـتفادۀ شـاعر از تعبیر
«ابـر گنـاه» اسـت کـه ابر بـا اینکه مهیشـه منـاد حاصلخیـزی ،رمحـت و امید بـوده ،اینک
در کالم شـاعر بـار معنایـی منفی بـه خود گرفتـه و ظلم اشـغالگران را ابـری میانگارد که
بـزودی از دل آسمان جـدا شـده و بـه پایـان میرسـد و پراکندگـی رایحـه و بـوی عطر در
فضـا را منـادی از آزادی و رهایـی برشـمرده که چیدمان ایـن خردهمنادها در کنـار هم ،روح
معترض شـاعر را به منایش گذاشـته اسـت.
هـزم سـوطَهم ِ/ف ُع ِ ِ ِ ِ
َ«لب َّـد ِمـن ص ٍ ِ
ـوشَ /علَـی نَ ِ
واف ِذ َها،
الر ُم َ
وت ل َت ِ َ َ ُ
َ
ُ
قـر ُموسـم ِه ُم /ل َتف َت ِت َح ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ـم َي َنب ِل ُج ال َّن َهار»
ث
َة
ط
ـي
س
الب
ح
ـط
س
َی
ل
ع
/
ان
ف
ُو
ط
و
،
ي
او
ـم
س
ج
و
م
ن
م
د
ب
ل
َ
ار/
ب
غ
ال
ـل
َ
َو َت َت ِم
َ
َ َ
ُ َ ُ َّ َ َ َ ٍّ َ
َ
ُ َّ
(مهـان.)274 ،
(بایـد صدایـی ،در وسـط جشـن عیدشـان ،تازیانـۀ آهنـا را بشـکند؛ تـا چشـمها را بر
پنجرههایـش بـاز کند و غبـار را بزداید ،چارهای جـز از حضور موجی آسمانی و طوفان بر
پهنـۀ گیتی نیسـت؛ تا روز بدرخشـد و آشـکار گردد).
شـاعر در چیدمانـی از تعابیـر و اصطالحات کنایی ،متذ ّکر میشـود کـه جامعۀ خفته
ِ
خـواب غفلت ،نیازمند تلنگری اسـت که آنان را بیدار و هوشـیار مناید و به قیـام وادارد؛
در
تا چشـم بر حقایق گشـوده و خود را از زیر یوغ ستمپیشـگان برهانند؛ در نتیجه ،با کاربرد
تعابیر و خردهمنادهایی مانند صوتی که تازیانه دشـمن را بشـکند ،موجی آسمانی و طوفان،
کنایـهوار جامعـه را نیازمند جنبشـی بزرگ میداند کـه لرزه بر انـدام خصم بیفکند .هدف
شـاعر از کاربـر منـاد (صـوت :صـدا) ،وجود حرکتی انقالبی اسـت و مـوج و طوفـان را مناد
خشـم ،خـروش ،انقلاب و قیـام برشـمرده و از ورای ایـن خردهمنادهـای طبیعـت ،روح
ناراضـی و اعرتاضگـر خویش را به منایش گذاشـته اسـت.
رسودن از مقـام شـامخ شـهید و جتلیـل از مـادر شـهید ،از دیگر جان مایههای شـعر
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مقاومـت اسـت .شـاعران از شـهادت بهعنـوان امـری غرورآفریـن یـاد میکننـد .حلمـی
الریشـه نیـز ،ایـن غرورآفرینـی را در سـایۀ کاربـرد مناد ،در اشـعار خویـش منعکس کرده
است:
ِ
ِ
سرتِ ،حينًاَ ،علَی
الر َصـاصِ /إ َّن ُّ
ِ«إ َّن ُّ
الز ُه َ
الز ُه َ
ـور تَکَ َّ َ
ـور تَف َّت َحـت ،حينًـاَ ،علَـی َصـوت َّ
ِ
وت الرصـاصِ /من أَين يب َت ِ
ِ
ئ اخلَ َلص» (مهان،
ـد ُ
َ
الر َصـاصَ /و َت َنا َث َـرت ،حي ًناَ ،علَی َص ِ َّ َ
َصـوت َّ
.)114
(قطعا ًگاهی،گلهاباصدایگلولهمیشکفدوگاهیگلهابراثرصدایگلولهمیشکند،
گاهی بر اثر صدای گلوله پراکنده و پرپر میشود ،از کجا رهایی آغاز میشود؟».
الریشـه ،گل را بهعنوان منادی معهود و مرسـوم برای شهید در نظر گرفته و با هبرهگیری
از تشـبیهی سـاده ،شـهادت وی را با تعابیری گوناگون تفسـیر کرده اسـت :گاه به شـکوفه
دادن بـر روی گلولـه ،گاه پرپـر شـدن و گاه نیز به شکستن تعبیر میکند و بـا تکرار (علی
صـوت الرصـاص) ،علاوه بر ترسـیم فضـای رعـبآور حاکم ،با خلـق واجآرایـی و کالمی
آهنگیـن ،بر بار موسـیقایی کالمش افزوده اسـت.
ـه َداء إذ ي َت َسـاقَطُو َن َسـنَابِ ًلَ /ذ َه ِبي َة األَعـر ِ
افَ ،ما َع َرفُوا ِس َـویُ /جر ٍح َ َتلُّوا
«ي َتکَا َث ُر ُّ
َّ
الش َ ُ
َ
ٍ
ِف ِ
ِ
ِ
ـلم
يـه فَ َ
ـوق ُب َحي َ
رة َح َـر َاء من َدم ِهـم /فَيا َد ُم ُهم َيو ِّسـ ُع َب َني َمن َسـ َقطُواَ /،و َلذوا َّ
ـلمَ -س َ
الس َ
الث َث َرة( ».مهـان.)380،
َ
(آن هنـگام که خوشـههای طالیـی درخت نخل فرو میریزند ،شـهداء زیاد میشـوند،
تنهـا زمخـی کـه بر بـاالی دریاچۀ قرمز شـده از خـون آهنا جتلـی مییابد را شـناختند ،پس
ای خـون ،آنـان در میـان کسـانیکه فـرو افتادنـد و به صلح پنـاه بردنـد ـ تـا از یاوهرسایی
سالمت یابند ،گسترش یافت).
ال مشـهود و عیان اسـت .شـاعر برای بیان کرثت
در این ابیات ،جنبۀ منادین واژگان کام ً
شـهدا از رهگـذر منـاد و آرایههـای ادبـی ،خوشـههای سـنبل را منـادی از شـهدا ،متصور
گشـته و کثرت و فراوانـی آهنا را بـا کاربرد واژۀ خوشـه که از تنۀ نخل جدا میشـوند ،بیان
مـیدارد و تنـۀ نخل را مناد فلسـطین مقـاوم قرار داده اسـت .بهکارگیری اصطلاح دریاچۀ
قرمز به نشـان کرثت شـهدای فلسـطین ،ماجرای تکرار خوی ددمنشانۀ صهیونیسم است.
در هنایـت ،مالحظـهمیشـود کـه ایـن خردهمنادهـای طبیعت هسـتند کـه تصـورات ذهنی
شـاعر را به خماطب القـا میکنند.
از دیگـر منودهـای اعرتاض ،پرتاب سـنگ اسـت که «انتفاضه» نام هناده شـده اسـت.
شـاعر نیـز این جلوه از اعتراض را در قصیدهای با عنوان «ابابیل» ،منعکس کرده اسـت:
ِّفـل ِ
«مـن َعلَّـم الط َ ِ ِ ِ
الفلَسـطیين أَن َی ِ
هوي
َّـم الط َ
َ
لقـاء احلَ َجـر؟َ /من َعل َ
ِّفـل الفلَسـطیين إ َ
َ
َّ
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َّـم الط َ ِ ِ ِ
ین أَ َّن ال َغ َیم ِمن َد ِم ِه َس َـی َبدأ/
ِ َب َام ِت ِـه الط َِّر َّی ِـةُ /ث َّم َین َت ِف ُ
ـض ال َق َمر؟َ /من َعل َ
ِّفل الفلَسـط َّ
الد ُمـوعَ /جالَت طُ ُفولَ ُتـ ُه َع َل َح ِّد
ـم َی َنه ِم ُـر املَطَـر؟َ /... /صالَت طُ ُفولَ ُتـ ُه َعلَی َح ِّد اهلِ َـر َاو ِة َو ُّ
ُث َّ
ِ
اصـة َوال َف َضاء» (مهـان.)160 ،
الر َص َ
َّ
(چه کسـی به کودک فلسـطینی سـنگ پرتـاب کـردن را آموخت؟ چه کسـی به کودک
فلسـطینی آموخته اسـت که با اندیشـۀ نو خود عاشـق شـود؛ سـپس به سـوی ماه میرود
(قیـام میکنـد) ،چه کسـی بـه کودک فلسـطینی آموخت کـه ابر از خـون او آغـاز خواهد
شـد؟ سـپس باران فـرو میریـزد  ...کودکـیاش بر مـرز باتوم و اشـکها یـورش برد).
الفل ِ
ِّفل ِ
َسطیين» ،در پی پاسخ نیست؛
«من َعل ََّم الط َ
شاعر در این ابیات ،با تکرار پرسش َ
بلکه با بهکارگیری معنای جمازی استفهام ،در پی نفی آموزش پرتاب سنگ به این کودکان و
درونی و خودجوش ِ
بودن این حرکت است .در ادامه ،شاعر با هبرهگیری از شاخصۀ منادگرایی،
خرده منادهای ابر و باران را بهکار میگیرد .شوالیه ابر را مناد باروری (شوالیه)32 /1 :1379 ،
و باران را عامل بارور کنندۀ زمین و حاصلخیزی برمیشمرد (مهان)18 /2 ،؛ ّاما در اینجا،
شاعر از این دو واژه ،برای به جوش آوردن حس قیام در مردم هبره برده است و خون کودک
را منشأ آن قیام میداند و اینچنین به خیزش و هنضتی فرامیخواند و در نوع خود ،منادی
ابداعی حمسوب میشود که شاعر ابرهای شکل گرفته در آسامن را حاصل تبخیر خون کودکان
میداند که اینک بهصورت باران از آسامن میبارد.
ِ
ـول الط ُ ِ
ديـث ال َّث ِأر يف
«ح َجـري َتکَلَّـمَ /ح َج ِـريَ ،ي ُق ُ
اسـمع َح َ
َ
ِّفـل ،من َج َسـدي َتکَلَّم /فَ َ
ِ
َص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(الریشـه.)161 :2016 ،
ـوت ال َق َسـمَ /:ح َجري ُ
يش ُّـق النَّ َ
ـار ف َوطَني ل َيتَف َع ال َعلَـم» ّ
(سنگ من حرف بزن ،کودک میگويد ،سنگ من ،از بدن من سخن بگوی؛ پس سخن
انتقام را در صدای قسم بشنو .سنگ من آتش را در وطنم میشکافد تا پرچم باال رود).
سـنگ ،غالبـا ً منـاد صالبت و اسـتقامت اسـت؛ ّاما در شـعر مقاومـت ،واژههـا گاه بار
معنایـی دیگـر به خـود میگیرند .حلمی الریشـه بار دیگر ،بـا وارونهگویی در معنا ،سـنگ
را بهعنـوان منـاد اعتراض سـاختارمند ،در کانـون قصیده قـرار داده اسـت .وی با صنعتی
ادبـی ،بـه سـنگ ،روح و جـان بخشـیده اسـت کـه سـخن بگویـد و آتـش بیفـروزد و بـا
برافراشتن پرچـم ،قدرتـش را در برابر سلاحهای آنان به منایش بگذارد .شـاعر با حموریت
بخشـیدن سـنگ ،بهعنوان مناد اعرتاض باعث خلق مناد سـاختارمند در شـعر شده که این
مرکزیـت را در متـام قصیده مشـاهده میکنیم.
َ«ل أَسـ َتطي ُع اإلنتظار َعلَی َحو ِاش األزمنةَ /ل أَسـ َتطي ُع اإلنتظار َعلَی َحو ِاف األَ ِ
مکنَةَ /ل
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
أَسـ َتطيع ِ /...إ ِّن أُط ِ
ِ
َ
الدقي َقة؟» (مهان.)212 ،
ي
هـذ
يف
َل
ُّ
ظ
أ
يف
ک
/
صب
خل
ا
فی
تي
غب
َ
َ
َ
َّ
َـار ُد َر َ
(منیتوانـم کـه در حاشـیۀ زمانها منتظـر مبانم ،منیتوانـم که بر حاشـیۀ مکانها منتظر

مبانم  ...من در مکانهای رسسـبز ،به دنبال شـوق واشـتیاق و خواسـتهام میگردم .چگونه
در ایـن دقیقه از زمـان باقی مبانم؟»
تکرار َ«ل أَسـ َتطيع» ،نشـان از روح معرتض شـاعر ،نسـبت به نامالیامت جامعه اسـت
کـه روح انقالبـی خویـش را حمصـور در این بخـش از مـکان و زمان حال منیداند .شـاعر
کنایـهوار ،اعلام مـیدارد کـه در پـی آزادی رسزمینـش از دل زمانها و مکانهـای مملو از
ظلـم و جفاسـت .خصب :جای رسسـبز ،منـادی از مکانی پـر از صلح و آرامـش و به دور
از اضطرابات سیاسـی اسـت که شـاعر رؤیـای آن را در رس دارد.
باط ِن َکاب ِ
نت ُت ِاو ُل أَن تَقلَ َعِ /جذعي ِمن ِ
يک احلُل َُم/،
الـزرا ُع ِف َ
وسـک؟َ /خطَّأَ َ
« َهـل ُک َ
ک َّ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
م َر ِج َرأسـک» (مهان.)89 ،
َـأت ُو ُصـويل  /...لکن أَحال َ
عب من َ
فَأَخط َ
َمک َل َتقد ُر /أَن َت ُ َ
(آیـا تلاش میکـردی تنۀ من را از باطن کابوسـت برکنی؟ آنکه رؤیـا را در تو پرورانده،
تـو را به خطا انداخته اسـت .در رسـیدن به من اشـتباه کـردی  ...ولـی رؤیاهایت منیتواند
از رست عبور کند).
شـاعر در ایـن ابیـات ،با صدور بیانیـهای در قالب اسـتفاده از آرایههـای ادبی مانند،
ِ
ذعي
الـزرا ُع ِف َ
تشـبیه ،تشـخیص و اسـتعاره ،در مجالت « َخطَّـأَ َ
ک َّ
يک احلُل َ
ُـم ،أَن تَقلَـ َع /ج َ
ـن َکاب ِ
ِ
ِ
وسـک» ،خطاب به دشـمنش اعالم میدارد که اندیشـۀ غصـب رسزمینش،
مـن باط ِ ُ
اندیشـهای حمـال ،مهچـون کابوس اسـت .گرفتن روح مبارزهطلبـی از وجود یک مبـارز را
امـری حمـال میدانـد کـه در حد توان او نیسـت ،به دشـمن اعلام زنگ خطـر میدهد که
هرگـز نخواهـد گذاشـت رؤیایـش را در غصـب رسزمینش حم ّقق سـازد؛ بلکه تنهـا در حد
نقشـه و فکر باقی خواهـد ماند.
 -4نتیجه:
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دستاورد تالش نگارندگان در بررسی اشعار حلمی الریشه بدین رشح است:
الریشـه ،فلسـطین اسـت؛ از اینرو ،شـعرش را بستری برای ترسـیم
 -1غدغۀ اصلی ّ
آالم مـردم رسزمینش و افشـای چهـرۀ وقیح غاصبان بیدادگری قـرار داده که بر رسزمینش
چنبره زدهانـد و در این مسـیر ،منـاد را سـایهای برای بیـان مفاهیم ذهنی خویـش برگزیده
اسـت .شـاعر ،از ترکیبی از منادها اسـتفاده کرده و ابیات شـعریش ،شـاهد بازتاب اندیشۀ
سیاسـی وی در پرتـو کاربرد مهزمانی چندین مناد اسـت.
ملیتگرایـی ،در راسـتای
 -2شـاعر در تبییـن و حتلیـل شـاخصههای وطندوسـتی و ّ
وزیـن کـردن بـار معنایی کالم خویـش ،به صنایـع ادبـی و ابزارهای کالمی مانند ،تشـبیه،
تضاد ،اسـتعاره ،کنایه و تشـخیص ،پناه جسـته اسـت.
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 -3سـبک شـعری شـاعر در بیـان اندیشـههای سیاسـی و مقاومـت خویـش ،بـر پایۀ
کاربـرد مناد و رمزگرایی اسـت .بهسـبب فراوانـی بهکارگیری منـاد ،گاه آنچنان زبان شـعری
وی بـا منـاد و رمـز عجین میشـود کـه شـعر وی را در هالهای از غمـوض و اهبام فـرو برده
و ذهـن را بـه کنـکاش بسـیار وا میدارد و گاه نیز به سـادگی میگرایـد .این تلفیق ،ویژگی
بارز شـعر حلمی الریشـه است.
خالقیـت و نـوآوری داشـته و گاه از منادهـا،
 -4شـاعر در جریـان بهکارگیـری منادهـا،
ّ
تعبیـری وارونـه خلق منوده اسـت و از خالل این واژگونی ،اسـتعامرگری ظاملـان ،مقاومت و
ظلمسـتیزی مردمـان رسزمینـش را به تصویر کشـیده اسـت.
 -5شـاعر در کاربـرد خرده منادها و منادهای سـاختارمند ،نسـبت به دیگـر انواع منادها،
توسـوی متفاوتی بـه کابرد مناد
خالقیت شـاعرانه ،سم 
موفّقتـر عمـل کرده اسـت و گاه با
ّ
داده و آن را در جهـت القـای معنای مدنظر خویش بهکار گرفتـه و با این وازگونی معنایی،
منادی متفاوت را ابداع کرده اسـت؛ در نتیجه ،منادهای بهکار رفته در شـعر شـاعر ،از نوع
سـاختارمند و ابداعی یا شخصی هستند.
 -6شاخصۀ مهم اشعار این شاعر فلسطینی ،درهم تنیدگی منادهای شعری او ست که
تفکیک آهنا را برای نویسنده دشوار کردهاست؛ چرا که وابستگی معنایی در دل آهنا هنفته و
چیدمان آهنا به گونهای است که حتلیل آ ن در کنار هم ،القاکنندۀ مفاهیم ذهنی شاعر است.
پینوشت:
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حممـد حلمـی الریشـه ( 1958م) ،در شـهر نابلـس بـه دنیا آمـد ،وی در زمـرۀ شـاعران رمزگرایی قرار
ّ -1
دارد کـه بـه رصاحـت ،سـخن منیگویـد تـا جایـی کـه رمـز را بـا غمـوض درمیآمیـزد .وی آثار بسـیاری
در زمینـه شـعر و ترمجـه دارد؛ ازمجلـه مهمترین آثار شـعری وی بـا مضامین وطنی و سیاسـی عبارتند از:
الـروح ( 1992م) ،الومیـض األخیـر بعـد التقـاط الصورة
اخلیـل واألنثـی ( 1980م)،
ٌ
حـاالت يف اتّسـاع ّ
األشـجار ترف ُع شمسـها ( 1996م) ،ثالثیة
الس الذّکر ( 1995م) ،لظالهلا
أنـت وأنـا
ُ
( 1994م)َ ،
ُ
واألبیض ّ ُّ
الشـعریة در سـه جلد مجع کرده اسـت
القلق ( 1986م) .شـاعر دیوانهای شـعریاش را بهعنوان األعامل ّ
(ر.ک :حممـود حسـین15 :2015 ،؛ ابو صالـح.)311-289 :2011 ،
 -2قانا ،روسـتایی اسـت در جنوب لبنان .در جنگهای میان ارسائیل و حزبالله ،شـهروندان غیرنظامی
قانـا دو بار ،توسـط نیروهای ارسائیلـی مورد محله قرار گرفته و به قتل رسـیدند.

منابع

*قرآن کریم
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 -1پورنامداریـان ،تقـی 1367( ،ش) ،رمـز و داسـتانهای رمـزی در ادب فارسـی ،هتـران ،علمـی و
فرهنگی.
 -2جابـز ،گروترود 1395( ،ش) ،فرهنگ سـمبلها ،اسـاطیر و فولکلور ،ترمجـۀ حممدرضا بقاپور ،چاپ
اول ،نرش اخرتان.
 -3چدویک ،چارلز 1375( ،ش) ،سمبولیسم ،ترمجۀ مهدی سحابی ،چاپ ّاول ،هتران :نرش مرکز.
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Abstract
Resistance literature is the echo of the voices of libertarians seeking
liberation from the clutches of aggressor. The Israeli occupation of
Palestine played a significant role in the emergence of this type of
literature, And made poetry the manifestation of the cry of committed
human beings. Hence, poets have used resistance as the basis of their
poems. Mohammad Helmi al-Risheh (1958), a well-known Palestinian
poet, is one of the most committed poets who has reflected his outcry in
poetry. In his poem, he attacks those who have the seal of silence on their
lips, And intends to stir up the nationalist sentiments of the people and
persuade them to overthrow the evil shadow of the occupiers.The present
study intends to rely on the descriptive-analytical method to analyze the
symbols of resistance of the poet and to recount the most important type
of symbols of resistance in her poetry.The results show that the poet has
instilled his resounding voice of oppression by borrowing symbols - often
in the light of structural symbols and sub-symbols - and it was achieved
that the sub-symbols that the poet In the light of the symbol of nature, it
has been used more frequently. Another is that the poet, in using some
symbols, such as giving a negative semantic load to apples and clouds, has
broken the rules and created an inverted interpretation of the symbols.
Keywords: Mohammad Helmi Al-Risheh, Sustainability Literature,
Symbol, Symbol types
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