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 کارشناس ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه کاشان
(382-203) 

 32/03/3232: رشيپذ خيتار، 33/3233/ 32: افتيدر خيتار

  چکیده
مشهور است   « زن شاعرِ»شعر و شاعری به  ۀم( در عرص3221 -3291شاعر معاصر سوریه ) ،نزار قبانی

 یتن معنتا نيأت  کته وی     ا  هبت  پذیرش ایتن مأته ه  از همين نظرگاه مورد نقد قرار گرفته اس . و بيشتر 
  مأتال  سياستی و اجتمتاعی    و عتر   ور خویش و جهتان های سياسی کش نأب  به تحوالت و جریان

  اوکته   دهتد متی نشتان   ،. نگاه موشکافانه به دفترهتای شتعری شتاعر   بوده اس   دغدغه بی تفاوت و بی
و  اس  داشتهی گيری تند جه  ، ياقتی حاکمان عربی و نگاهی ژرف در برابر واپأگرایی و بی  با عاطفه

فرستودگی   و عتر   پوشا ی زمامداری حاکمان ةوسياس  ناکارآمد و شي ،گونه با زبانی تلخ و ریشخند
 شتگردهای  کتی از  ی «ریشتخند »متردم را بته چتا ش کشتيده است .      انگتاری    کوچت   و فرهنگ عربی

سياستی   ةایتن صتنع  در سترود   . بنتدد متی  کاره ترسيم مفاهيم ذهنی خود ببرای  قبانیکه  اس  بيانی
  کوشتد بتا شتيوة    متی پتووهش  ایتن   .دارده را جلتو بيشتترین   «» معتروف  
گيتری از   بهتره نتيجه آنکه  .بپردازدمذکور  ةسرودا قای معانی این شگرد در  نقش تحليلی به - توصيفی

تتهیيری ژرف   ،متورد نظتر   مفتاهيم دریافت   وی بترای   و مخاطت   برجأتگی زبان شاعر دراین شگرد 
 نوعی ،3291اعرا  در جنگ سال همچنين هماهنگی تلخی زبان شاعر با تلخی شکأ   .اس  گذاشته

 ،شعری ایجاد کرده که مورد توجه مخاطبان خاص واژگان و ترکيباتو  مضموندر هماهنگی و تناس  
  .از جمله منتقدان ادبی شده اس 

 .نزار قبانیشعر سياسی، ریشخند، شعر شکأ ،  های کلیدی: واژه

                                                           
 يکی نویأندة مأؤول:ونپأ  ا کتر rmirahmadi@semnan.ac.ir 
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 مقدمه  .3

بيتان کترد   دریاف  و  ،زبان یمعمو می و قدیقا    های تازه را در ندیشهاتوان گرچه می

در ذهتن و رو   در بيتان،  زگی را با زبان معمول و بتدون تتا   هاتوان آن اما به سختی می

تتازه در  باستی    اندیشتۀ  ،دیگر به بيان .او را تح  تهیير قرار داد وداد  یجانيز مخاط  

 بتدی  زیبتا و   ی، وقتت هتای جدیتد   ا و قا  و هر کدام از هنره نمودی چشمگير دارد ،نو

 وعی نت  «ریشتخند »در ایتن ميتان،    .کته قا ت  آشتنای ذهتن را درهتم شتکنند      د نماین می

ویوه شتاعران سرشتناس از ایتن      هادیبان و باس  که  (defamilirization)زدایی  آشنایی

 .جل  کنند برند تا توجه مخاط  را یدر متون خود بهره م ،نوع شگرد

در زبان یونانی اس  که « آیرونی»عربی و زبان  در« »معادل  ،ریشخند واژة

بر خالف واق  »و  «ریا»به معنای اصطالحی  (eironeia) «آیرونيا»یونانی  آن از واژة

در کمدی یونانی  «آیرون»از نام شخصيتی به نام و  (31: 3113،انوشه)اس   «نشان دادن

خالف انتظار، یا نوعی  گانگی بيانیِ نوعی دو این شگرد و ترفند، برگرفته شده اس .

در  ،به بعداز قرن هجدهم  ،استنباط خالف مقصود گوینده اس  که با عنوان ریشخند

های  در بأياری از آیار ادبی کالسي  و جدید عربی نيز نمونه، و ادبيات اروپا شای  شده

سالحی اس  که سياستمداران با آن، در تعریفی دیگر، ریشخند توان یاف .  آن را می

دانأته شده که ریشخند ابزاری  همچنين گيرند. شان را به استهزاء میيرنگن و ندشمنا

های رایج و  افأانهبارة در ،های خویش دیدگاهبرای بيان را  ، آننویأندگان و فيلأوفان

 (81: 9001 ،طوحی)ا أ .گيرند کار می  نادرستی که با آنها در اختالف اس ، به باورهای

ناهمخوانی یا تفاوت ميان واقعي   ،ترین معنای آن دهریشخند یا آیرونی در گأتر

ای  گاه ریشخند شيوه آید( اس . نظر می  چه به  )آنهر چيز چه هأ ( و ظاهر   )آن

طعنه، طنز، کتمان حقيق  و ایبات گفتنی اس  که  اس  در معنای مغایر و مخا ف آن.

توان به  می  از طریق آنند که دانمیاز جمله شگردهایی نيز چيزی با نفی متضاد آن را 

یشخند ر» و« یشخند کالمیر» :ریشخند را به دو نوع ،ناقدان .ریشخند دس  یاف 

 (380و  312 :3111، )ميرصادقی .اند تقأيم کرده «سقراطی

در زبان عربی، بيانی اس  که ریشخند نوعی شيوة چه که بيان شد،   آنصرف نظر از 
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  «مر و تهک ت استتخفاف، تعتری ، هءتزء، تدندتد     »ادبی رایجی همچون  اتتقریبا با اصطالح

گترفتن و    انتقتام  ،هتدف ، در هر دوگاه  و نوعی هجو اس  در حقيق و  معنا اس   هم

تنتد و تلتخ    ،که در هجو، زبتان   و آن این ،تفاوتا بته با اندکی ، اس خشم نشاندن  فرو

هدف ، سو یگراز د .شوددر ریشخند، نأب  به هجو، صراح  کمتری دیده می و ،اس 

  دیگرانو تمأخر و تحقير خنده  ۀحا تی که او را مای از ریشخند، تمأخر فردی اس  به

 حت   شتود کته    هجا از نفأی پر کينه و خشمگين صتادر متی  گذشته از آن،  .هنددقرار 

 . دیگر ایتن اصال  اس  ، معموالًکه هدف از ریشخند  زند، حال آن در آن موج می  انتقام

جایگتاهی  امتا در ریشتخند    ای دارد، جایگاه ویتوه نام دادن و افتراء زدن دش ،هجادر  که 

ریشخند، نتوعی تعتری     برخی از منتقدان بر این باورند که (3/19 :3219 ،ا حوفی) .ندارد

 و تی شتود   د نظر به طور صریح بيان نمتی اس  با این تفاوت که در تعری ، هدف مور

   (13: 9001، أطوحیا ) .بنا شده اس  ،صراح  ۀبر پای ،ریشخند

، ضيف)اس ؛  ه، نوعی فکاهگری در پوشيدگی و زیرکی و حيله ریشخندکه   با آن

 ۀزیر مجموعشمار آمدن   بهفن، و  این دو مياناما با وجود نقاط مشترک  (30: 3211

اس ، اما در ورای  دنخندانهدف فکاهه  .شود تفاوت مهمی در آن دو یاف  می، فکاهه

از برترین  ،مهم ۀای نهفته اس  که شاید بار کردن ی  تجرب فلأفه ،آميز ریشخند ةخند

عام اس  و  ،ریشخند مخاط ِکه   نآدیگر . در این تکني  باشدهای موجود  فلأفه

 را در برگيرد.تواند هر فرد یا گروه یا قومی  می

ن منتهی اما تنها به آ ،خنده اس  ۀماینخأ ،  ۀدر وهل ، گر چه ریشخندرویبه هر 

کاربرد  گردد. با ذکر این نکته که آن آشکار میجان  جد ی  ،شود؛ چرا که به سرع  ینم

تغيير و اصال   ،هدفبعدی،  تر و در گام مهم کوتاه و گذرا اس  ،آور آن   جان  خنده

 (81: 9008، أدوني ) اس .

 نقد اجتماعی ازورزند این اس  که  ای که بيشتر منتقدان ادبی بر آن اصرار می مأه ه

در بررسی بأياری از مأال  های اساسی روی آوردن به ریشخند اس  و  انگيزه

 به عنوان این ترفنداستفاده از  ود و گاهر ترین ابزار به شمار می از موفق ،اجتماعی

ها یا  ارزش جایگاه سنتی از سن  کاستندر کوچ  نمودن یا  وسيلهنيرومندترین 
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 (19: 9001، طوحی)ا أ .رود های معين و مشخص، به شمار می شيوه

تالش برای کم  ،انگيزة اساسی برای خندیدن کلی طور به نيز شناسان از نظر روان

بر این معنی تهکيد دارند  آنان در این مجالاس .  نمودن دردی از دردهای زندگی مردم

 و اعما ی از این دس ،ریشخند  ،شوخی، گویی  طيفه، شادی، نشاط، خنده،  بخند که

ذات  ،آنگيرند و  واحد نشهت می منب نيأتند که از ی   درونی های   چيزی جز حا

 شده وکه بی درنگ از زندگی توأم با جدی  و خشون  خأته  اس گار بشری  زناسا

تا خود را با آن سرگرم سازد و در فکاهه نيز  ؛کند شادی را در امور مختلف جأتجو می

 (2ت30: د.ت ،ابراهيم) .ایی یابدتا با آن از دردهایش ره اس ای  به دنبال دریچه

ریشخند واکنشی هوشمندانه در برابر  باید گف این فن با سياس   ۀرابط بارةاما در

 دیدگان  خأران در دستان ستمدیدگان وچون سالحی  این فن، و پيشگان اس   سياس 

ز نيگاهی  .عيو  آنها بپردازندمال نمودن  بربه نقد سياستمداران و نيز ان تا بد اس 

پند دهند. در پرتو آميز به مردم  وار و طعنه تا کنایه حکام، ۀشود برای طبق سالحی می

 ۀند که به سخریاهآميز را پدید آورد نوعی خاص از ادبيات ریشخند ،همين مأه ه

های قدیم تا به امروز به این امر  سياسی شناخته شده و بأياری از شاعران از زمان

 ((http://aladab.mihanblog.com/ppst/477.ندفراوانی داشته و دار گرایش

 های ريشخند شیوه .3

 کنند:  تقأيم می دستهدو ناقدان غربی، ریشخند را به 

 اس  و ختود  آن نيتز   (formal) . ریشخند مأتقيم یا رسمی که معادل و برابر با  فظ9-3

ی، نخأتتين، همتان ستب  ادیت  ستاخر رومتان       ةشيو -ا فشود:  به دو شيوه تقأيم می

کته ایتن    (satire X-Horation)هوراسی مشهور شده  هوراسيوس اس ، که به ریشخند 

دوم از کمترین ميزان تندی و تلخی و از بيشتترین ميتزان اصتال      ةشيوه، نأب  به شيو

کنتد   روی متی  ها، زیاده ادی  در به تصویر کشيدن رذیل  ،برخوردار اس . در این شيوه

دوم کته همتان ریشتخند     ةشتيو  - بيتدار ستازد.   را  مخاطت  تا وجدان ختوا  آ تود   

منأو   م(380- 90)جوفينا ين  که آن به ادی  توانا، (juvealliansatire) ی اس نجوفيال
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 بأتتيار تنتتد و تلتتخ استت  کتته بتتا آن، ادیتت  ستتاخر    ،ایتتن نتتوع از ریشتتخند  .استت 

عمال زشت   انأان را از ارتکا  ا ،وسيله  بدینو پرده بردارد  ،کند تا از حقایق تالش می

  (9/218: 3113، أنوشه)باز دارد. 

 است  و بته   (informal). ریشخند  غير مأتقيم یتا غيترِ رستمی کته معتادل  فتظ       9-9

  معتتروف استت  کتته بتته فيلأتتوف یونتتانی   ،(Menipeansatire) «منيبتتی»ریشتتخند 

در این شيوه، نویأنده یا شاعر به ریشخند خود و  .نأب  داده شده اس « مينوبروس»

بينتيم کته    پتردازد و گتاه متی    یدش و نيز به ریشخند قهرمانان داستتان ختود متی   یا عقا

چته کته در پيرامتونش جریتان دارد،       هایش بته ریشتخند آن   نویأنده در خاللِ تحلي 

  (321 :3218) .پردازد می

در  و« » بهدر عربی  وشود  سومی نيز یاف  می ةعالوه بر این دو روش، شيو

تراژدی ریشخند در زنتدگی   ۀکه به شر  جنب ،اس  معروف  (Blackhumor) غر  به

 Samuel Beckett)) (3212 – 3209)گرایتانی چتون ستامولي  بيکيت        پردازد و پوچ می

در  (Günter Grass) م(3291) ، گونتراگتوراس Albee)  (Edwardم(3291) ادوارد آ بتی 

  (33: 3212، بعلبکی)ا کنند.  آیار خود، بأيار از این اسلو  استفاده می

آنچه بيانش در اینجا بأيار ضرورت دارد، این است  کته شکأتتن شتا ودة قتدیم      

واژگان و ایجاد معانی جدید و بکارگيری جناس یا طباق و یتا تضتمين بتين ا فتا  و     

استفاده از کنایه و تعری  و توریه و اسلو  حکتيم و... بته منظتور عتدول از معنتای      

های مهم ریشخند اس ، که همان پترداختن   دیگر، از شيوه نخأتين و گرایش به معنای

 اندیشی گوینده دارد.  و قصد کردن معنایِ معنا اس ، که این، دال   بر ژرف

 

 نزار قبانی و ريشخند سیاسی .2

ویوه فلأطينيان،   ها و به ها از اسرالي  غاص ، آوارگی عر  شکأ  پياپیِ عر 

های داخلی و خارجی  و ناکارآمدی سياس     ياقتی حاکمان عر  خوشگذرانی و بی

ویوه   ، سب  گش  تا ادیبان و بهم3219 سال تلخی شکأ  ،تر آنان و از همه مهم

به صورت مأتقيم و غير مأتقيم در بأتر متن ادبیِ خود، اوضاع حاکم بر  ،شاعران
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 به نقد خود و نأ  ،جهان عر  را به چا ش بکشانند و با اسلو  کنایی و رمزآ ود

 ،هایی به مخاطبان خود اراله دهند که با زبان تلخِ ریشخند امروز عر  بپردازند و سروده

 ،دید آنان قرار دهد. به بيان دیگر اوضاع سياسی حاکم بر کشورهای عربی را فرا

عام  اصلی بروز ریشخندهای تند سياسی در ميان  ،ها از اسرالي  اشغا گر شکأ  عر 

 د.کرپيوند ایجاد  ،این شگرد بيانی و سياس  مياننوعی  شاعران معاصر عربی شد و به

نوع از شعر گرایش نشان داده و در این  این  نزار قبانی یکی از شاعرانی اس  که به

 مجال حرفی برای گفتن دارد.

از  پيشتا  ، نظرهای مختلفی وجود دارد؛ نزارنزار قبانی شعرشخصي  و  ةباردر 

که  -« » ةو ی سرود ،روف بودمع «شاعر زن و شرا »، به م3291

 شعر انقالبی عربی  حا  کردند ۀخودش مانيفأ  سياسيش ناميد و برخی آن را نمون

تغيير داد. این سروده در  و ا بته نگاه منتقدان رازندگی نزار  - (1: 9001، محمد ا عرود)

به « اآلدا » ۀرا در مجلآن « سهي  ادری » .داش  ای بازتا  گأتردهعربی،  ۀجامع

در  اش ، موج  تحریم مجلهدانأ  چاپ این سروده میچه  گرچاپ رسانيد. او 

باز نزد  از چاپ آن سر باز هم ،همه  با این، شود کشورهای عربی توسط سران عر  می

ما را ویران  ملی آرزوهای زیبایِ ۀ  حزیران، همأاگر شک :و با جرأت اعالم داش 

مخا فان و بود که نأوزد؟ به این ترتي  « اآلدا »را سوزانده، چرا کرده و تر و خش  

خشم، ورود نزار شدت از  عر  بيشتر سران و در برابر او موض  گرفتند ،نزار موافقانِ

: 3111، امين مقدسی ؛988: 3123، نواد  مهدوی و یزدان) .ممنوع کردند ،را به کشورهای عربی

311-318)(3)  
برخی از منتقدان، نزار را مبارزی به حأا  آوردند که به  ،هشد یاد ةبا چاپ سرود

کند و برخی از آنان نيز، او  تيز میقلمش را نی که مجهز به سال  و تيرند، اهمراه  مبارز

و برخی  .بهره برده اس  ،مردم عر از این شکأ  و دردهای ند که انأتشخصی درا 

وی، آزرده خاطر کردند؛ چرا که او  هجوبا گری و  دیگر نيز او را با اتهام به شعوبی

ماندگی و جه  و نادانی   دهد و آنان را به عق  عر  را مورد هجوم خود قرار می مردم

چه را که در نزد   کند و نيز تاریخ و افکارشان و همچنين تمامی آن وفایی متّهم می  و بی
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.(9: 9003، )تاج ا دین دهد ها، مقد س بود، مورد ریشخند قرار می عر 

، با خشمی تند و 3291سال ها در  از شکأ  عر  پ شعر نزار قبانی، ، به هر روی

کهن برجأته شده  های هخرافی حاکم و ها اندیشهو  ها سازمانسرکش و نيز با رد  تمام 

و آن شعر، او و قومش را به خود مشغول ساخ  و روند نقد  شخصی را که شاعر پيش 

آورد و بشارت والدت انأان عربی جدید  اجرا در ۀرخاز این به آن پرداخته بود، به چ

داد که از وهم و سأتی به دور اس  و قرن بيأتم را با منطق و سال  خویش  میرا 

شاعر در شعر »کردنی اس  که  این نيز یاد (911 - 911: 3221، ا فاخوری)سازد  مواجه می

دهد که در  ت نشان میپروایی و جأار  ، به همان اندازه از خود بی3291از شکأ   پ 

 (988: 3123، نواد  )مهدوی و یزدان. «نشان داده اس  ،خود ۀشعر غز ی و عاشقان

به  ،ریشخند رنگ با انتخا  پر ،نزار «هوامش علی دفتر » ةاز آنجا که سرود

با نقد و  قصد دارد، این پووهش اس   ها پرداخته نقد اوضاع سياسی و اجتماعی عر 

که محتوای اصلی این سروده  دهدها پاسخ  به این پرسشورد نظر، بررسی سرودة م

اند؟  چيأ ؟ چه کأی یا چه کأانی در باف  متن در گأترة انتقاد شاعر قرار گرفته

 ،تا چه حد توانأته در ا قای مفهوم ذهنی شاعر به مخاط  ،گيری از شگرد ریشخند بهره

شده در جه  اصال     ترفند یادبه کم اس  تا چه اندازه شاعر توانأتهو ؟ کندکم  

 ها گام بردارد؟  نابأامانی

 پیشینۀ تحقیق .8

که ا بته در این نوشتتار   –اند  نزار قبانی نوشته بارةدر کشورهای عربی درکه   با وجود آن

صورت مأتقيم به این موضتوع نپرداختته است .      اما کأی به -اس  از آنها استفاده شده

فراختوانی  »عبارتنتد از   ،انتد  به شتعر شتاعر پرداختته    ایران هایی که در ترین پووهش مهم

 ۀوش و معصتوم   از کبری خأروی، حأين چراغی «های دینی در شعر نزار قبانی شخصي 

بررستی هنجتارگریزی در بخشتی از    »، ش3123 ستال  ، مجلۀ  أان مبين، شمارة هفتمنادری

د اد  عربی، شتمارة  ۀ نق، مجلرضا مشایخی و زین  خدادادی از حميد« اشعار نزار قبانی

مجلتۀ   از جواد ستعدون زاده، « »، ش3123دوم سال 

 از « تنهتتا شتتاعر زن نيأتت    ،نتتزار قبتتانی »و  ش3112د  پایتتداری، شتتمارة دوم ستتال  ا
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. ش3123ستال   ،، مجلۀ  أان مبين، شتمارة هشتتم  محمد جواد مهدوی و ربابه یزدان نواد

اخيتر، چنتد ستطری از     ۀشتده نشتان از آن دارد کته تنهتا مقا ت      های یاد ووهشپ بررسیِ

های دیگتر، ستخنی از آن بته     اختصاص داده و پووهش ،صفحات خود را به این سروده

تاکنون این سروده به رغم اهمي  فراوان، از نظرگاه ریشتخند   از این رواند؛  ميان نياورده

 اس  و همين امر اهميت  ایتن تحقيتق را     گرفتهن قرار نادید مخاطب ارزیابی نشده و فرا

   کند. چندان می دو

 «» ۀتحلیل سرود. 1

و  از ی  سو اسرالي  ،ها و اسرالي  اس . در این جنگ سومين جنگ عر  ،جنگ ژولن

در  در برابر هم قرار گرفتند. جنگ از سوی دیگر، سوریه و اردن، سه کشور عربی مصر

آغاز شد و سه  ،حجم هوایی اسرالي  به قاهره پر ۀبا حمل 1/9/3291وشنبه صبح روز د

نيز  30/9/3291کشور مصر و سوریه و اردن یکی پ  از دیگری سقوط کرد و در روز 

جنگ خاتمه یاف . اسرالي  به اهداف سياسی، نظامی و اقتصادی خود دس  یاف  و 

 ( 811-1/891: 3113، صفا تاج)ن :  .ها متحم  خأارت سختی شدند عر 

جهان  ةای سخ  بر پيکر ضربه ،ها از اسرالي  در جنگ شش روزه عر  شکأ 

را از خوا  غفل  بيدار کرد. به دنبال این شکأ ، ادبيات نوین  انو آن .عر  وارد کرد

بيشتری از آن را به خود اختصاص داد  های هصفح پایداری،عر  متحول شد و ادبيات 

همراه داش .   تحول جدی به ، . این شکأ  برای برخیو رنگ دیگری به خود گرف

سرای بزرگ عر  به شعر سياسی روی آورد. از مشهورترین   عاشقانه« نزار قبانی»

 پ  ،کمتر از دو ماهاس  که « » مایۀ سياسی با بنهای او  سروده

های  نيز سرودهمخاط  با خواندن این سروده و بار سروده شد و   از شکأ  خف 

، که خواهد دیدشاعر را سياسی  ۀدغدغوضو    شعرهای سياسی، به ۀدیگر از مجموع

. پرگار قرار داده اس  ۀمفهوم شکأ  را نقط ،های سياسی آن سروده ۀا بته شاعر در هم
 (133: 3219، ا نابلأی)

که  این .بحث برانگيز اس عنوانی  «هایی بر دفتر شکأ  حاشيه» عنوان این سروده

 ،بار  آ ود و خف  کأی که به عنوان شاعر زن و شرا  شهره اس ، در این فضای غبار
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چه حرفی ممکن اس  برای گفتن داشته باشد؟ چه کأی یا چه کأانی از نظر او 

عنوان  از این رو و ...ول اصلی شکأتند؟ سخنان او با چه سبکی بيان گشته اس ؟ ؤمأ

دارد  می د و او را واکنرا به ذهن مخاط  ا قا میویوگی ا قایی دارد و مفاهيمی ه سرود

 تا پایان، سروده را بخواند.

  چرخۀ اول .2-3

ای کالم خود را آغاز کرده که  پيغام مرگ با خود دارد و به گونه ،متکلم در همان ابتدا

 خواند: کند؛ زیرا از همان آغاز و در او ين سطر می میغافلگير  کامالًمخاط  را 

  
ه؛ او در همان ابتدا و قب  از خطا  با آغاز نمود« غافلگيری»با شگرد را شاعر سخنش  

عد چه ب  نأب  به آنوی را  وسازد  میمبهوت مخاط  را  «ی  کمأنعَ»تعبير  ارگيریه کب

که نشان از   در عين ایناین خبر )خبر مرگ( د. آوردن کنحأاس می ،آید از آن می

به صورت  . به دیگر بيان، شاعرهأ خبری مخاط  نيز   آگاهی مخبر دارد، ا قاگر بی

  ةدر اینجا واژکند.  ا قا می ،آنانرا نيز به  اناطالعی مخاطب  غير مأتقيم، نادانی و بی

هاس  که ا بته شاعر خبر  عر  ۀنماد فرهنگ و اندیش« های قدیمی کتا »و « زبان کهن»

باز هم خبر  ،م و نگارش به زبان عربیکه نزار به رغم تکلّ  این دهد. مرگش را می

در خود نهفته دارد که « پارادوک »دهد نوعی ریشخند و آیرونی اس  و  مرگش را می

 را گوشزد نماید.  ناین زبارده تا ناکارآمدی وسخنش را آ ،ش  شاعر بدین شک   بی

که ا بته  -مخاط   خود بر سخنمتکلم در جه  ترسيم هرچه بهتر و تهیيرگذاری 

 ،که خود برای کالم آورده را «سوراخ شده»صف   -شمرده آنان را دوستان خویش بر

شدن   امر معنوی اس  و سوراخ که ی  –؛ زیرا تشبيه کالم اس « زدایی  آشنایی»نوعی 

ها، که نشان از کهنگی و  و اصال  شدن برای آن معنا و مفهومی ندارد، به کفش

برجأتگی کالم موج  دهی مخاط  و در همان حال   سب  توجه -فرسودگی اس 

های قدیمی  را به کفش ها  گر و در راستای تحقير، گفتارهای عر . در وهلۀ دیشود می

پناه ببرد؛ از  ،کرده اس  که شاید خشم و اندوه وی سب  شده تا به این تشبيه تشبيه



 3232ار و تابستان ، به 8، سال 3ادب عربی، شمارۀ / 333

 

بدیعی تصویر دیداری  ،شاعر در اینجا روند. راه می دانپوشند و ب آنروی که کفش را می

  .کندفرهنگ عربی را تداعی می گدکو  نمودن داده که  بدس را « نا آشنایی»

 ،و پایان دادن سطرهای شعری با این واژه از سوی شاعر« » ةتکرار واژ

نوعی ناسزا یا همان  ،هدفمند بوده اس ، بدین شک  که کهنگی زبان و کتا  و کفش

« هزیمه»اس  که ا بته این کهنگی و فرسودگی در نهای  به شکأ  یا « شتيمه»

نشان از اهمي  موضوع برای « نعی  کمأ» ةتکرار واژ ،از سوی دیگر .ه اس انجاميد

تر اینکه وی خبر مرگ  نکتۀ جا   متکلم و تالش وی در مهم جلوه دادن آن دارد.

باز به شکأ   ،به رغم اینکه در نهای  و اوج اس  اندیشهدهد که آن  ای را می اندیشه

سرنوش  کم فکری دیگر، اشد، فرجامش شکأ  ب ،گردد؛ اینکه نهای  فکر منتهی می

 مشخص اس ! کامالً فکری سرنوشتش  یا بی

 چرخۀ دوّم .2-3

دوم، نزار به توصيف سخنان اراله شده از جان  شاعران و روشنفکران  مقط در 

 گوید: پردازد و می می

  

مقصود نزار این اس  که این سخنانی که از جان  شاعران و روشتنفکران   ،مقط در این 

ایتن   ،در حقيقت   امتا  ،خوردارنتد گذری بر ود از زیبایی ظاهری و زودش بيان می ،عر 

ایتن ستخنان از نظتر زیبتایی و      ميتان و نيتز تفتاوتی    ،ندارزشت   ختا ی و بتی   سخنان تتو 

  .(191 :9001، جحا)ری با سایر چيزهایی که در اطرافمان وجود دارد، نيأ  تهیيرگذا

 ۀکه آرای -«» ةاستعاربا آوردن نزار  ،جا  در اینکه   دیگر این ۀنکت

ها همه  زند و این می« زدایی  آشنایی»دس  به  -اس   کار رفته  نيز در آن به« آميزی ح »

بيان کند که سخنان و  ،وسيله  بدین تا ؛اند ته شدهبه خدم  گرفجه  ریشخند  در

 اس  و ارزشی ندارد.و پوشا ين خا ی  تو ،ر فریادهای شاعران و روشنفکران ع

کند، و این تکرار  ریتم موسيقی داخلی را رعای  می ،«» ةهمچنين با تکرار واژ

  ها روان شود. آن روبرو نگردد؛ که در پی ،شود خواننده با واژگانی نو موج  می
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 سوم و چهارم ۀچرخ .2-2

 کندتصریح می ،چه در ذهن داشته  گام به گام به آنسروده، سوم و چهارم در مقط   ،نزار

دیگر باشد. به  وی چه میاصلی او چيأ  و ایدلو وژی  ۀنماید که دغدغ و بر مخاط  می

اکاوی اسبا  آن پردازد و در پی و آن میهو ناکی  شکأ  وموضوع بيان قدم به قدم به 

  خوانيم: آید، آنجا که می می بر

 ایتن است  کته متا و      ،آنچه شاعر در این بندها قصد کرده تا به مخاطبان خود ا قا نماید

پردازی و ایراد   نأالن ما مرد حرفيم نه مرد عم ! کار عر ِ امروز و سران آنان،  فظ  هم

تترین   ی کوچت  ید و یتارا بتر  ره بته جتایی نمتی   های پر طمطراق اس  کته ا بتته    خطبه

در مقاب  دشتمن، تتن بته    و نشدند  آن هسران عر  متوجامری که تهیيرگذاری را ندارد. 

 شکأ  دادند و طعم تلخ زبونی و خواری را چشيدند.

های روشنفکران  های شاعران و خطابه شاعر به ریشخند سروده ،در تفأير دیگر

را   ارزشند که قابلي  این  قدر بی  های ما آن این سروده :گوید پردازد و می عر  می

بنابراین باید از شعرهای خود،  را در خود جای دهند؛ 3291وحش  شکأ  ندارند که 

ی   «عنتریات» بن شداد های مربوط به  رجز خوانیشرمگين باشيم. در دید نزار، با 

ی چشمها شده اس .  بندرگاه مگ  ،توان کش . در نگاه او، چشمان نمیهم مگ  را 

از ، تصویرسازینزار با این به هر روی، تواند حتی ی  مگ  را دور کند.  که نمی

نأالنش   دارد و به رسوایی خود و هم می  ها و سردمداران آنها پرده بر ناتوانی عر 

ها شخصيتی سرخورده  کند. او در بأتر این متن، از خود و دیگر عر  اعتراف می

ای  شدگی عاطفی در رنجند. نکته کنند و از خوار دهد که احأاس حقارت می می بدس 

سازی ایرادها و   که در اینجا باید به آن اشاره کرد این اس  که انتقاد از خود و برجأته

که ا بته شاعر در اینجا از آن بهره گرفته  مهمی از ریشخند اس  ۀنواقص شخصی، گون

قاگر اندوه ژرف اس ، در دو ، که ا «آ» با تکرار مصوت شاعر که  دیگر این ۀاس . نکت
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از رهگذر آن  و اس  افزایی شده  آن قاعده ۀمقط ، نظام موسيقایی ایجاد کرده که نتيج

نا د  گيری از این واج، به مخاط  بفهماند که وی از دردی عميق می با ا هامتا  کوشد می

  های ملی در رنج اس . از ناکامیو 

 ۀاز حرب ،ها عر کارآمد بودن قدرت فکری هنگی و نابرای ریشخند ناتوانی فر ،نزار

او همچنين در  .اس  کردهاستفاده  ،این سرودهدر جاهای مختلف  «ذبا »تکرارِ  فظ 

گوید ما هنوز با منطق طب  و ربا  سخن  می ،عر  ۀفرهنگ گذشت تحقير و ریشخند 

 اس . دو  فظ طب  و ربا  بهره برده ميانبرای ریشخند از تناس   ا بتهگویيم که  می

ها داشتيم حتی نتوانأتيم جان  هایی که ما عر  گویی  گوید: با این یاوه شاعر با طعنه می

وارد کارزار  ،پا مألح تا ی  مگ  را بگيریم چه برسد به اینکه بخواهيم با دشمن سر

  شویم و آنها را از پای در بياوریم.

 چرخۀ پنجم .2-3

 دهد: سپ  شاعر چنين ادامه می

ا بته با همان  ؛هاس  عر یابی شکأ   در پی ریشه« » ۀجملبا  شاعر

هایی در ميدان نبرد  پنبه  حضور پهلوان ۀخود. او شکأ  را نتيج ۀگون سب  ریشخند

آورند که  می جای ایجاد ترس در دل دشمن، از شدت زخم چنان فریاد بر  هبيند که ب می

که از دیگران در برابر   جای این  بهو  ،هراسد میبه شدت انأان عربی از شنيدنش 

 که  تر از همه این نگهداری کنند، خودشان نياز به نگهداری دارند. مضح  ها سختی

بودن شمشير از  شمشيرهایی با خود دارند که از قدشان نيز بلندتر اس ! بلندتر

نخواهد داش  و حتی تصور آن در ذهن بأيار   ای جز شکأ  در پی شمشيرزن نتيجه

دندان مألح  که بخواهند دشمنِ تا  ، حال چه برسد به اینتمأخر اس  ۀآور و مای هخند

 این اس  عام  اصلیِ شکأ .  آریخویش را از پای درآورند! 

با عر  و ریشخند آن،  مردم ۀفرهنگ گذشتهرچه بيشترِ تحقير برای  ،نزار
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طق نی و نی  ب  گوید که ما هنوز با من می ،گيری از تصویر دیداری و شنيداری بهره

نه تنها با  عر ِ امروزبریم.  ره به جایی نمیکه و به همين د ي  اس  گویيم  سخن می

که  -گویی در سخن  بدیهه با یابد، بلکه تکيه بر منطق نای و مزمار به پيروزی دس  نمی

 دارد. می قدم بر یشها باد دادنِ داشته بر سوی  هب -کارزار اس  بهاندیشه  همان ورود بی

 چرخۀ ششم .2 -2

: خوانيم ادامه می در

در رنج و عذا  اس  و بر  ،های فرسوده و ناکارآمد بأتن به داشته  گرچه از دل ،شاعر

که کأی این مصيب  را   در کنار آن، از اینهمه   کشد، با این خط بطالن می هاروی آن

کراه   ،مان را مقصر بداند و نفرین نثارش کندقضای ا هی برشمارد و بيهوده زمين و ز

 دارد و بر این امر اصرار دارد که باید از خود شروع کرد و در جه  اصال  اقدام نمود.

دهد و با  حنی ریشخند آميز، به  عر  را مورد خطا  قرار می مردمبه دنبال این، نزار 

نه ، کار شوید و هم  کنيددس  به گوید: اگر شما خواهان پيروزی هأتيد باید  آنان می

اوج ریشخند در این  !هيچ کوششی، اميد پيروزی از جان  خدا را داشته باشيد بی اینکه

ها را به  سأتی آن اس ؛ که غای   «ع السّیوفو لیس حداداً لديکم يصن» ۀمقط  جمل

 ،خداوند بيند که منتظرند انگارانی می  ؛ تا جایی که آنان را سأ گيرد سخریه می

 شان اسلحه فراهم کند.برای

تشبيه  گوشه گير را از با  ریشخند به سگانیها  عر  شاعر در بأتر متن باال،

جز پارس کردن )حرف پوچ و  ،آشام  دشمن خون ۀدر برابر هجوم وحشيانکند که  می

سرایی و   دانند! این معنی با بيهودگی کارشان در خطابه بيهوده زدن(، کاری دیگر نمی

 توان گف : می ،در تفأير دیگربه نوعی همأویی دارد. مان و زمانه نفرین کردن آس

و نيز ورودشان در  هااز پارس کردن آنکه  کردهها را به سگانی تشبيه  صهيونيأ  شاعر

شوریده  ،کند ، بویوه وقتی خبرها را دنبال میخاطر اس   سخ  آزرده ،سرزمين خویش

  گردد! حا يش بيشتر می
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شاعران و روشنفکران عر  را، به تهم  و خجل  فرا  ،جا  یننزار در ا، رویبه هر 

ها  نيز به عر  ای طعنهپردازد و  به ریشخند یهودیان می ،تشبيه کاربأ خواند و با  می

شوند،  های ما وارد می کمبودها و عي  ۀحقير از دریچ هایجا که این موجود  آن زند؛ می

صویر جویی از ت  با بهره ر در متن خود،این نيز گفتنی اس  که شاع نه با نيروی خویش.

موسيقی درونی از تکرار دو  فظ  و برای ایجاد هافزود شنيداری، بر زیبایی این شعر

و نيز اندوه  ۀاستفاده نموده که این تکرار، خود د يلی بر عاطف« »و  «التلعنوا»

 اس . ها  توبيخ عر

 . چرخۀ هفتم2-2

 نيم:خوا در ادامه از شاعر چنين می

به حدی اس  که باز در  ،عربی ةشدت خشم شاعر نأب  به فرهنگ به اصطال  فرسود

، به بریم در سردا  به سر می اس  پنج هزار سال ،ها ما عر که گفته چنين تحقيرش 

تحرک و خموش   از ب  که بی .اعتبار مان بی های که محاسنمان دراز گشته و سک گونه

س  تا با بکارگيری شگرد ا  آن شاعر برنشينند.  نمان میها بر چشما بودیم، مگ 

پنداریم  به باط  میکه  نأالنش چنين ا قا کند که عي  از خود  ماس   به هم ،ریشخند

توانيم ی  مگ  را از خود  حتی نمیایم و  که از اعتبار ساقط شده  اه  تمدنيم، حال آن

وارد کارزار شویم و آنان  ،که بخواهيم با دشمن صهيونيأتی  دور کنيم، چه برسد به این

  را به زانو درآوریم.

از  ،را به ریشخند بگيرد عر  ۀارزشی و ناتوانی جامع بی که  نزار برای این ،در اینجا

رو    حرک  و بی  بیاستعاره از محيط  ،اس ؛ چون سردا  کردهاستفاده  ،استعاره

کند، کمتر از  ای که در خمودگی و تاریکی اندیشه زندگی می عربی اس ؛ چه آن جامعه

 از این رو .فرص  نظاف  جأم خویش را ندارد درازی نيأ  که  آن غارنشين محاسن
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ها را  گاه با توبيخی نهفته آن  آن ؛در معرض ریشخند نزار قرار گرفته اس عربی  ۀجامع

 دارد. می فرهنگی وا  حرکتی و جمود فکری و پليدی و بی به حرک  عليه بی

 . چرخۀ هشتم2-2

 گوید: شاعر در ادامه می 

راستای واکاوی اسبا  شکأ  و ذ ّتی که دامنگير وی و ام تش شده، دیگر بار  در ،نزار

مشغول عيش و نوش و سرمأتی خود اس   ،پردازد که ام  امروز عر  به این امر می

تواند از ذ تی که خود به آن تن داده فاصله بگيرد. شاعر با زیرکی در این  و چگونه می

کارش تمام که ملتی که   نکند و آن ای نوعی آیرونی و ریشخند خلق می ،متن

ها  تواند بهترین ام  در ميان دیگر ام اس ، آیا باز هم می و عي اشی خوشگذرانی

ها.  در پی عر   های پی عرضگی  تهکيدی اس  بر بی ،گمان این ریشخند  بیباشد؟ 

ها را به باد استهزاء  تر اص  و نأ  عر  چه تمام چون چنين اس  با جرأت هر

. از سوی عرضه بجای گذاشتند  گيرد از آنروی که فرزندان و نوادگانی عياش و بی می

   آور نيأ . های جدید برایشان درد اند دیگر ذ   زبونی عادت کردهدیگر از ب  که به 

 . چرخۀ نهم 2-8

:آمده اس چنين  سروده ۀادامدر 
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، ه بوددید خود قرار داد ۀاسبا  شکأ  از دشمن خارجی را در زاوی ،تر يشپشاعر اگر 

روز مردم و به نقد حال  ،گيری از زبان تند ریشخند تا با بهره کندمیدر گام بعدی قصد 

شک  « » د در این باف  از همان تعبيرخود بپردازد. ریشخن ۀجامع

کأی جرأت ندارد در فضای جامعۀ خود که نشانگر این اس   این تعبيرگيرد؛  می

لو کنتُ »در بند بعدی نيز گفته  رد و حق اعتراض ندارد.اش را بر زبان بياو خواسته

 ویوه با بکارگيری حرف  ، بهکه ساختار شرطی این جمله« أستطیع أن أقابل السلطان

 ،توانند با حاکم خود که مردم در جامعۀ خود به راحتی نمی دارددال   بر این  ،« و»

 اس . نهانپ ریشخند این خود نوعی آیرونی و و  دیدار داشته باشند

هدف شاعر در بندهای فوق این اس  که بگوید انأان عربی گرچه طعم تلخ 

و به زبونی و ذ   گرفتار شده، اما این پایان  هاز دشمن خارجی چشيد را شکأ 

 تمگر خود نيز در رنج و عذا  اس .داستان نيأ ، بلکه او حتی از دس  حاکم س

در بندهای پيشين به اوج خود  های شاعر و به ریشخند گرفتن حاکم عربی طعنه

و  دهد مورد خطا  قرار می« »کم را حاشاعر، رسيد؛ بدین شک  که 

را  حاکمبه نوعی  ،با این بکارگيری و تکرار اونماید.  چند مرتبه در متن تکرارش می

هم به زور و   آن، روی که فقط بر مردم کشورش  دهد، از آن مورد تمأخر قرار می

 از این روحرفی برای گفتن ندارد،  ،کند و در برابر دشمن خارجی حکوم  می ،ی فر

سگان درندة وی به  اس   که شاعر گفته  بودنش مح  ش  اس ! دیگر این  سلطان

حاکم عربی و  بهدرند و... انتأا  سگان درنده  پردازند و  باسشان را می تعقي  مردم می

ظا م بودن آن حاکم را به  ،صورت غير مأتقيمزیر نظر گرفتن مردم از سوی وی، به 

 کند. ذهن تداعی و ایبات می

دهند  ن را مورد بازجویی قرار میزنا ،وی مهمورانِ اعتقاد داردشاعر  ،دیگردر نگاهی 

کمتر از زنان در مورد مأال   ،اس ؛ چرا که در عرف عامتلخ  یاین خود ریشخندو 

یشان حرم  بيشتری نأب  به مردان قاللند، کنند و برا سياسی و اجتماعی بازجویی می

: اگر به تعبير دیگر .دهندنشان میحرمتی   کنند و بی رعای  نمیاین موضوع را  انآناما 

از عدا   به دور  زمامدار نيزحرمتی و ستم باشند، خود آن   اه  بی ،زمامداریمهموران 
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 اس  و مشروعي   ندارد. 

دیوار که تالش داشته تا به   این جه وی به  متکلم چنين آورده کهدیگر، سوی  از

از اندوه و مصيبتش بگوید، مهموران وی را به  اونزدی  شود و با  مأتحکم قصر حاکم

یابيم که  باد کت  گرفتند و مجبورش کردند تا از کفشش بخورد! با قدری تهم  در می

پذیرفته اندیشی صورت   آوردن صف  مأتحکم برای قصر حاکم، آگاهانه و با پيش

که کاخ حاکم بأيار مأتحکم و سرسخ  باشد ا قاگر این مطل  اس  که   اس ؛ این

ام ا قصد داشته جان خود را در برابر دشمن حفظ نماید،  ،وی با استحکام قصر خود

ا بته این مأه ه برای وی اهميتی  برای حفظ جان مردم کشورش اقدامی ننموده و

مأه ه که شاید روزی این توان گف : با علم به ! شاید در تفأير دیگر بنداشته اس 

مردم از شدت ظلم وی دس  به قيام و شورش بزنند، قصر خود را مأتحکم ساخته 

اس   این بوده ،که شاعر آورده که هدف وی از نزدی  شدن به قصر  اس . ضمن این

د در خو و ریشخند آیرونیا بته این کالم وی نيز  بگوید و و اندوهش که از مصيب 

ای اس  که مردم پر از اندوه و مشکلند، و  حاکم به گونه دارد؛ بدین شک  که زمامداریِ

  دهد! هایشان هم گوش فرا نمی کأی هم نه تنها به فکرشان نيأ ، بلکه به درد دل

 چرخۀ دهم. 2-3

 گوید: می شعریش مقط آخرین در  نزار

 
واپأين خود، کودکان را مورد خطا  قرار  مقط آید نزار در  می همانگونه که از متن بر

 که نأ  آنان نتوانأته  این سب دهد و با اعتراف به شکأ  و احأاس شرمأاری به  می

سازان   دهد که آنها آینده وی  و حيثيتشان دفاع نماید، به آن کودکان اميد میاز ه اس 
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در عين ها به دس  پاکشان از بين خواهد رف . شاعر  این مرز و بومند و این نابأامانی

دهد و به فرداهای روشن اميدوار اس ، به شدت از عملکرد  که به کودکان اميد می  این

خواهد از گذشتگان چيزی  د و از کودکان میکنی مینأ  خود احأاس حقارت و زبون

آبرویی اس . ایبات این وضعي  برای   نخوانند که تاریخشان سرشار از شرمأاری و بی

غيرتی  د تا شاید بیکننأالنش می  نثار هم وینأ  شاعر، خود ریشخندی تلخ اس  که 

 و سأتی را کنار نهند و دس  به پایداری زنند.

يا أيّها األطفال من »رت ینجا خا ی از فایده نيأ ، این اس  که عباآنچه بيانش در ا

کند و مخاط  را به این نتيجه  گشایی می  از زاویۀ دید شاعر گره« للخلیجالمحیط 

رساند که نزار قبانی به عنوان ی  شاعر سوری، صرفاً آزادی کشورش را مد نظر  می

، بلکه جهان عربی و اس   دهنکروریه قرار نداده و یا ریشخندهای خود را نثار حاکم س

رهایی انأان عربی و  حاکمان عربی در مجموع مورد نظرش بوده و وی در پی

وی را  ،«تقاب »گيری از شگرد  که گرایش شاعر به بهره  س . دیگر اینا  کشورهای عربی

 ميانهر چه تقاب   به تعبيری دیگرسازی ریشخندها کم  شایانی کرده اس .   در عميق

مخاط  بيشتر به همان اندازه، أ  گذشته و آینده بيشتر و عملکردشان متفاوت باشد، ن

که ا بته شاعر کوشيده  ،کندآبروییِ نأ  گذشته و آبرومندی نأ  آینده حکم می  به بی

 .کندآگاه  قرار دهد و او را نأب  به این امردید مخاط   با زیرکی آن را فرا

  نتیجه -2

در  هرچند ،یتوان به این نتيجه رسيد که ریشخند یا آیرون می ،از آنچه گفته شد -3

 اصال  و تغيير و سامان ،تمأخر اس ، ام ا هدف نهایی آنخنده و  ۀمای ،نخأ  ۀوهل

هاس . شاعران معاصر عربی نيز همچون شاعران  ها و ناسازواری بخشی به ناهمگونی 

ند که ا بته اهبهره جأت ،رشانهای مختلف از این شگرد هنری در بأتر شع غربی به گونه

و  بودهترین عام  رویکرد آن شاعران به این ترفند هنری  اصلی ،نقد اجتماعی و سياسی

 همين امر سب  رشد چشمگير این نوع از بيان در شعر شده اس .

بار   را واداش  تا پ  از شکأ  خف  احأاس ذ   و زبونی و خواری، نزار قبانی -9
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» ةسياس  بگذارد و با سرود ۀآشام، پا به عرص  ابکار و خونها از اسرالي  ن عر 

زبان  کاربأ توجه همگان را به خود برانگيزد. شاعر در این سروده با « 

« متمدن» های به اصطال ِ ها و ميراث عر  داشته همۀخط بطالن بر  ،ریشخند تند و تلخِ

روی که  گيرد، از آن اد سرزنش و تحقير میکشد و به بدترین شک  آنان را به ب می

فرجام کار انأان عربی را به زبونی کشاند و سب  شد  ،عي اشی و هرزگی حاکمان عر 

 د.نصيبشان شو« خوارشدگیِ عاطفی»احأاس 

 بته  آیتد کته نتزار از ستر خشتم و نفترت،        متی  شده چنتين بتر   یاد ةي  سرودلاز تح -1

خواند و متمتدن   حاکمان عر  را پوشا ين میپردازد و  می 3291شناسی شکأ    آسي 

گيری از چاشتنی طعنته و    با بهرهنماید و  ارزش قلمداد می پوچ و بیبودن آنان را ادعایی 

کشد. در همان  ریشخند، احأاس کاذ ِ متمدن بودن آنان و عملکردشان را به چا ش می

از ترفنتد ریشتخند،   گيتری   د و با بهرهکن نأالنش دراز می  انگش  اتهام بأوی هم ،حال

 بيند. نمی  ياق   بی سهمشان را در این شکأ ، کمتر از سهم حاکمانِ

شدگی عاطفی، شاعر را وا داشته تا  رفتگی و خوار باد به هر روی گرچه احأاس بر -8

زیر پایش  ه کند اما این پایان داستان نيأ ، بلکه با زبان تلخ خود ميراث عربی را 

 آن داشته تا در بأتر شعر خود، برای برون ، وی را برمردمن تعهد شاعر به سرنوش  ای

د و به نوعی با سرزنش انأان و حاکم کنطریق  ۀها ارال ها و نابأامانی رف  از ناهمگونی 

عربی، آنان را به صورت غير مأتقيم، به تکاپو و پایداری وا دارد. او گرچه به این 

 دشمن خارجی بأی بيشتر اس  و در دریاف  رسيده که تهیير ضعف درونی، از تهیير

اعتراف به زبونی و  با و همه  کرده، با اینشکوه بيشتر از دشمن داخلی  راستا  این

 اميدوار اس .و فرداهای روشن د خوش و های آینده  شرمأاری نأ  حاضر، به نأ 

 ها نوشت پی
ا جایی که از مقامات گفتنی اس  که این خشم و انتقاد در آیار نویأندگان مصر به اوج رسيد، ت 

ای به  بيند نامه گونه می خواستند از ورود نزار و آیارش به مصر، جلوگيری شود. نزار که وض  را این

دهد، جمال نيز با مطا عۀ  نویأد و وض  خود را شر  می می« جمال عبد ا ناصر»ضميمۀ ی  شعر، به 

 نزار، این ماجرا را همراه با متن نامه بهدهد.  ها را می شعر و سخنان نزار، دستور  غو کليۀ محدودی 
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 به بعد(  930، ص ، 3219، طور مفص  در کتا  خود آورده اس . )ن : قبانی 

 مان ام/ خبر مرگ سخنان پاره پاره های قدیمی را آورده ای دوستان من، خبر مرگ  زبان کهن و کتا  

خود دارم/ خبر مرگ برایتان  اء و فحش اس  باهای قدیمی و واژگان زش  و هج که بأانِ کفش را

 برایتان دارم. ،که به شکأ  انجاميد را، ای دارم، خبر مرگ نهای  اندیشه

ها و  زیبایند/ و ش  و پرده ،بخشند/ گيأوان بافته شده زنان  ما  ذت ۀها در ذالق این سروده 

مرا از  ،ين اندوهگين من، در ی  آنای سرزم/ .چه  که رو به روی ماس ، زیبایند  ها/ تمامی آن صند ی

 نویأد، تبدی  نمودی.  به شاعری که با دشنه می ،سرود شاعری که در عشق و اشتياق شعر می

ناچار   پ  به ،هایمان اس  تر و فراتر از گنجایش کتا  کنيم، بزرگ چه که ما احأاس می  چون آن 

، جای شگفتی نيأ ؛ چون این خود ما بودیم اگر این جنگ را باختيم .شرمگين باشيم ،باید از اشعارمان

تواند حتی ی  مگ  را  ، و نيز عنتریاتی که نمیچه انأان شرقی از موهب  خطابه دارد  تمام آنکه با 

 .ایم وارد جنگ شده ،منطق طب  و ربا  بکشد و همچنين با تکيه بر

تر اس  و شمشيرمان از  قوی ،تمامی راز و رمز در تراژدی ما این اس  که فریادمان از صدایمان 

ایم حال  این امر، در ی  عبارت خالصه شده اس  که ما تنها  باس تمدن را بر تن کرده .بلندتر ،قامتمان

شود  مزمار، هيچ پيروزی و موفقيتی حاص  نمی بر ما حاکم اس . با تکيه بر نای و ،که رو  جاهلی  آن

 ینه در برداش . جدید هز ۀگویی برای ما، پنجاه هزار خيم  این بدیهه

گاه که به شما پش  کرد، زمانه را مورد  عن خود قرار ندهيد؛ زیرا  ، آنکنيدنفرین نرا آسمان  

کند، و خداوند آهنگری در دسترس شما نيأ  که  خداوند به هر کأی که بخواهد پيروزی عطا می

. افتم به رنج میان پارس سگ شنيدن، از دهد اخبار صبحگاهی آزارم می .أازدبشمشيرها را برایتان 

 یهودیان از مرزهای ما وارد نشدند، بلکه همچون مورچه از رهگذر عي  و ضعف ما رخنه کردند. 

هایمان،  بریم، محاسنمان دراز گشته، پول پنج هزار سال اس  که ما همچنان در سردا  به سر می 

ها را  د شکأتن درها و دروازهها شده، ای دوستانِ من: بای اعتبار مانده، چشمانِ ما بندرگاه  مگ  بی

ها و افکارتان را از نو بشویيد و خواندن و نوشتن را، از نو آغاز کنيد، دس  به کار و  تجربه کنيد و جامه

های پوشيده از برف  .. از طریق دریا به سرزمين.را بکارید، و نيز انار و انگور را سخنان بذر تالش برید، 

شناسند و آنان شما را  ه مردم، شما را در خارج از این سرزمين نمیآ ود سفر کنيد، از آنروی ک و مه

 پندارند. نوعی گرگ می

های  های ما، از نداری شکای  دارد، روزگار ما، با ضياف  ، جانح  شده اس   پوس  بدنمان بی 

یم؟  .، آیا ما بهترین امتی هأتيم که از ميان مردم سر بر آورد.شبانه و شطرنج و خماری در گذر اس .

توانأ  به خنجری از زبانه و آتش تبدی  شود، شرم بر بزرگان قریش و  نف  جوشان صحراهای ما می

 نيز آزادگان اوس و خزرج باد که این نف  زیر پای کنيزان ریخته شد.
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گفتم: ای سرور من،  توانأتم با پادشاه مالقات کنم، به او می داد، کاش می کاش کأی به من امان می 

ها و نيز  . چشمان، بينیمخبران تو هميشه پش  سر منند مرا پاره کردند، ۀتو جام ةسگان درند

دهند، نام دوستانم را یادداش   هایشان همواره پش  سر من اس . همأرم را مورد بازجویی قرار می گام

وه کوشيدم تا از اند .نزدی  شدم ،سخ  قصرت روی که ای سلطان، به دیوارهای بلند و  کنند. از آن می

و مصيب  خویش پرده بردارم، آنان مرا با کفش مورد ضر  و اهان  قرار دادند، سربازان  مرا به 

چون نيمی از مردم  شکأ  خوردی؛جنگ در بار،  دو . ای سرور من ....مجبور نمودند. ،خوردن کفشم

که  این برایما، زبان سخن گفتن برایشان نيأ ، پ  چه ارزشی اس  برای مردمی که زبان ندارند؟ 

کاش کأی مرا در برابر سپاه  .اند نيمی از مردم ما، همچون مورچه و موش در ميان دیوارها در محاصره

 ال ؛ چون از مأشکأ  خوردیجنگ در گفتم: ای پادشاه، تو دو بار  سلطان امان بدهد، به او می

 .ای گرفته فاصله ،انأان

شما  .يدهای آرزوی مای اميد و سنب  ۀیای کودکان، همگی شما از اقيانوس گرفته تا خليج، ما 

از بين از سرمان ها را  ها و خيال نألی هأتيد که غ  و زنجيرها را درهم خواهيد شکأ  و تمامی افيون

 ةخورد   أنأ ِ شک ةپاکيد، دربارنظيف و ای کودکان، شما هنوز هم همچون شبنم و برف، . برید می

 يم، ما همچون پوس  هندوانه بیخورده و ناکام  ن، ما نأ  شکأ ما، چيزی نخوانيد ای کودکا

کشف آیار ما نباشيد،   یم؛ خبرها و سرگذش  ما را نخوانيد، در پیاها، فرسوده ما بأان کفش .ارزشيم 

گر  باز و حيله ما نألی حءقّه .یماهای ما را نپذیرید، ما از نأ  استفراغ و سفلي  و سرفه ها و اندیشه ایده

 .يدیسبز زندگی سترون ما های آرزو، شما بذرهایِ سر بهاری، ای سنب   ای باران ،ودکانای ک .و بندبازیم

 سازید. مواجه می ،شما نألی هأتيد که شکأ  را با شکأ 
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