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 چکیده
احساسات او در قبال گذشته و اکنون است. مکاان   ۀعنصری تأثیرگذار بر حیات انسان و بر انگیزانند، مکان

مکاان   ،براینبنا، جغرافیای سیاسی می شد، چرا که در این صورت پرداختن به مکان، در شعر غایت نیست

غالباً روانی و هنری است کاه سرشاار از   ، ز آن که عینی باشددر شعر ابزار است و حقیقتش در شعر بیش ا

، های متعدد و متناسب با تحوالت زماانی ها و افکار مختلف از جنبهشود. ارزشبارهای متفاوت معنایی می

کنعان اسات. هاد    ، ةالمناصرهای پر بسامد در شعر عزالدین دهند. از مکانرمزهای معنا دار می، به مکان

در زبان شعری مناصره در طول تاریخ بار خاود    که این واژه را های متفاوتیآن است که داللتاین نوشتار 

 ۀبررسی دگردیسای هاای معناایی و تنوعاات مفهاومی واژ      ،گرفته بررسی کند. ضرورت انجام این تحقیق

ی باا  مکاان  ۀشاناختی ایان واژ  ذکر کنعانیات و تحلیل معرفات ، تحقیق ۀاست. شیو همناصرکنعان در اشعار 

نظاران پرداختاه و ساآن آن را    هاای صااحب  بارهای معانی متعدد آن است. در این پژوهش ابتدا به نظریه

های قادیم باه آن   شود که یهودیگاهی کنعان همان سرزمین اجدادی می هدر اشعار مناصرتحلیل می کنیم. 

ای ای ماوارد کنعاان اساهوره   رهکناد. در پاا  هویت خود را معرفی می، و گاه شاعر با  کنعان، اندحمله کرده

، پردازد. در جایی دیگار است که شاعر با کمک آن به تعمیق شعریت کالم خود و فربه کردن محتوایش می

، کنعان  ۀو معانی درمعیت واژ، یابدکشد. این سیالیت تداوم میفلسهین را با رنجهای آوارگی به تصویر می

خواند هویتش را جسته و خواننده را فرا می،  ط قدیم و اکنونشاعر از اختال ،شود. در هر صورتمتکثر می

 تا در شعر به دیرینه شناسی این سرزمین بآردازد.
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 مقدمه

و ، هبر آن رشد کرد، به خاکی است که در آن تولد یافتهآدمی وابستگی  ةنشان ،ذکر مکان

اندیشاه و  آمیزد. تأثیراتی که محیط بار  در آن بالیده است. مکان با ذهن و روح آدمی می

گذارد بر کسی پوشیده نیست. از این رو هنگام سارودن  حتی قاموس واژگانی انسان می

 شاکل  ، اناد هاایی کاه وی را احاطاه کارده    بخشی از هستی شاعر را هماان مکاان  ، شعر

و ادبیتشان را در هستی ذهنی شاعر پیدا شعریت ، از تولد شعرها قبل دهند. این مکانمی

بلکاه ارتبااطی   ، ارتبا ط وابستگی صر  و موروثی نیست ،اند. ارتبا ط انسان با زمینکرده

 های زیر است:این پژوهش در پی پاسخ به پرسش کنشگرانه و خالقانه است.

در زبان شعریش نمود  چگونه، به محوریت تکثر محتوایی کنعان هالف. رویکرد مناصر

 یابد؟چگونه در مکان کنعانی نمود می هب. تجسم هویت اندیشی مناصر یافته است؟

متکثر برآمده از دل  و محتواهای کنعانی مکانِ ةقضی، متدلوژیک زبانیاگر بخواهیم به 

که در هر معنایی ، خواهیم دید که خود این مفاهیم، را ذکر کنیماین سرزمین تاریخی 

ای طوالنی از معلول روندها و تغییرات فرایندی در یک پروسه، دنکاربست داشته باش

تکثریافته در  پژوهشی به آنها متغیر وابسته می گویند؛ این مفاهیمِ که در زبان، ندتاریخ

قالب عبارات زیر بیان می شوند:

ر وابساته در  معلول. معلول یا متغی : یعنی همان dependent variableمتغیر وابسته  -1

تغییرات تاریخی و دگردیسی های عارض شده بر کنعاان در طاول تااریخ     ،این پژوهش

در زباان ادبای   ، از تاریخ حمالت قوم بنی اسرائیل  به کنعاان  ،است که گاهی این مفهوم

شود با آن هماه ساتمی کاه بار آن     امروزی می ةکنعانِ تغییر یافت، د و زمانیگیرشکل می

شاود تاا شااعر هویات     گاهی امروزین و در همان حاال تااریخی مای   و وقتی پناه، رفته

 تاریخی است. ۀتمدن و اسهور ۀو گاهی همان گهوار، مغشوشش را درآن بازیابد

: یعنای علات اساسای و علات العلال یاک       independent variable متغیر مستقل  -2

، این نوشاتار  ةضیتواند از یک تا چندین مقدار متعدد باشد. در فرپدیده و رویداد که می

ابادی   -ازلای   متغیرهای مستقل عبارتند از: کاربست تاریخی کنعان به عناوان سارزمینِ  

اصیل و تااریخی   کنعان در جهت بازیابی هویت  ۀاز واژ هزیاد مناصر ۀعرب ها و استفاد
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فرضایات  ، کالم. با توجه به متغیرهای به کار گرفته شده و تعمیق شعریت زبان و ادبیت

باا فراینادی   ، هرسد کنعان در زباان شاعری مناصار   الف( به نظر می ارتند از:پژوهش عب

در زبان شعریش به  ههای متکثری یافته باشدکه مناصرهستی، تاریخی از مدلوالت متعدد

 محتااوای ، ب( ممکاان اساات در محتواپااذیری کنعااان   آنهااا جااان بخشاایده اساات.  

 در جهاان عارب و باه ویاژه     با توجه به بحران هویات پایش آماده    ، آن ةهویت اندیشان

 بر زبان او پیدا کرده باشد. فراگسترتسلهی ، هویت طلبی شخص شاعر

 پیشینة تحقیق  

باه   «»محمد بودویک در کتاب 

ه های آن در شعر عربی به طور عام و در شعر مناصار کنعان و جلوه ۀصورتی گذرا دربار

شااعر المکاان    المناصرر عزالدین »یوسف در کتاب  رزوقة، پردازد صورت خاص میبه 

ساآن باه   ، پاردازد  مای  ههای شعری وارد شده در شعر مناصربه مکان «الفلسطینی األول

محماد عبیادان نیاز    ، پردازدبه کنعان می ،ههای وارده در شعر مناصرعنوان یکی از مکان

و مکاان در شاعر او آورده    هی را در خصوص مناصار مقاالت، «»در کتاب 

 «»کحلوش نیز در کتااب   ةفتحیاست و خانم 

نوع رویکرد آن  ،به این امر پرداخته است. تفاوت این پژوهش با پژوهش های ذکر شده

که به نتایج جدیادی  ، است هبه امر مکان و کنعان به عنوان سمبلی مکانی در شعر مناصر

 رسیده است.

 مکان در زبان شعری

شود به جایگاهی بارای تجرباه کاردن شاعری     گاه که مکانی جغرافیایی وارد متن میآن»

، و در شعر، آید که در آن زیستهخالل رویکرد شخصیی میکه از  ایتجربه، شودبدل می

ان مساتقل نیسات و   چرا کاه مکاان از انسا    ،شودمکان به شخصیت خود شاعر بدل می

  پیادا  شود و مدام با کانش هاای انساانی و عاواطفش ارتباا ط     بی مکان یافت نمی انسانِ

منتزع یاا   یا ساختاری، تنها، مکان در شعر به عنوان چیزی مجزا ،جهتکند؛ به همین می

شاود؛  توخالی که دارای راهروها و دیوارها و اتاق ها و سقف ها باشد آشکار نمیبنایی 
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مکاان  (. 6-5: 1986، )النصایر « نمایاناد. خود را میه به صورت تمرین و فعالیتی انسانیبلک

یا طبیعتای اکولوژیاک نیسات کاه انساان      ، ابعاد هندسی در طول و عرض وارتفاع صرفاً

یا از طریق عادت و تکرار یکنواخت با آن باه آساانی احسااس    ، بتواند با آن انن گرفته

 ،اسات کاه احسااس و شاعور انساانی     مسااحتی   ،از هر چیزقبل امنیت کند؛ بلکه مکان 

ذات و جاوهر حقیقات و   ، رنا  ، به این اعتبار که مکاان ، دهدچهارچوبش را شکل می

 (.269: 2001، )عقاق« استشخصی و اجتماعی ، منبع آن در ساختار فرد به شکل ذاتی

ن باه خاودی   یافات کاه مکاا   درتوان  می از مهالب دکتر یاسین النصیر و قاده عقاق 

شعور و آگاهی درونی انسانی باا  ، کند مگر آن زمانی که احساسپیدا نمیشعریت ، خود

ازخودآگاه و نا خودآگاه بشری بدل شود و انسان از ذات و جوهر آن بیامیزد و به بخشی

روانای از   باه اماری  ای جدا ناشادنی  به آن بیفزاید که هر دو به شیوهبشری خود چیزی 

 گااه کاه شااعر لاب باه ساخن       آن، بشری بادل شاوند. در چناین زماانی     زبان و هستی

میازد کاه   آچناان در مای  ، زبان و واژگان و فرم و محتوای شعریش با مکاا ن ، گشایدمی

زباان شاعری و    شاعر و لاذت   نبلکه برای نمایاند، گسستی میانشان ایجاد کردتواننمی

   نیست.با مکان کالم جوهرتداخل  جزای چاره، کالم شعریت ةادام

 جاز باا وجاود انساان یاا حیاوانی کاه حرکات را         ، وقتی کاه نقاش مکاان و زماان    

تواند موجود باشد جاز باا وجاود    پن حرکت نیز نمی، تواند ادا شودنمی، کنندایجاد می

و زمانی که آن را منظم سازد و محاسبه و شمارش نمایاد و آن  ، که در آن بچرخدمکانی

هستی مکان در یاک فرایناد    ،. به این ترتیبنگهبان باشد ةبرای آن به مثابرا ثبت کند و 

در تداخلی بسایار عجیاب در   ، در عینیت خود مکان و ذهنیت شاعر و زبانش، پدیداری

گشوده شدن ، شود. با این رویکرد است که ذکر مکان از یک طر زبان شعری خلق می

گشوده شدن روان به احساسات متنوع یاد و خاطره به زمان های دیگر و از طر  دیگر 

بسایار  را مکاانی  ، است که در زنادگی روزماره   سبب. به همین استو تأثیرات پیچیده 

معماوالً فضاای    ،را ماادی   کاه مکاان    چرا، نفرت داریم دیگرداشته و از مکانیدوست 

می گاردد؛  آگاه انسان بر یا خوددرونی  روانیی احاطه کرده است که به خصوصیات ویژۀ

هاای  یاا تجرباه  مشخص  ایجامعهدر  مانیا تجربه های های شخصیکه تجربهبه شکلی 
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در متاون شاعری    -پذیراسات نا انفکاا   ماان  آینده که از رؤیا و آرزوهای -مان گذشته

 یابد. انعکاس می

 که  ناراحت می شویم؛ چرا ،خسته کننده در مکانی خاص آور ورنج از تجربة لذتی»

با خودآگاه ما ارتبا ط می یابد؛ یا ای چیزی از ذات ما وجود دارد و به شیوه، در آن مکان

تبااهی   چرا که نمایانگر مکاانِ ، کشیمرنج میدیگر  مکانی گی در طولاز تجربة تباه شد

  مای کناد   پیادا دگرگاونی  چناان  ، مکان، زماناین در، هستی واقعی ماست تباهی وذات 

 و روانای   ذهنای  حاالتی  و باه  ،باشاد هاا  اندیشاه از ای عاه مجماو  یاا یشاه  اندمعادل که 

نمایاانگر ایان   ، برای شاعر عربای  اندلن، نمونه برای» (.13:1988، )عثمان« یابد.میتحول 

در شاعر  ، که روزی بخشی از تمادن عربای باود    شود. این مکان تاریخیمی نوع اندیشه

و ، ی و رمزی برای یادآوری وضاعیت ناخوشاایند عربای   ای منفتداوم یافت؛ اما به شیوه

 باا عناصار حسای   ، شودگاه که اندلن در خاطرۀ شعر عربی بیدار میآن جهت همین به

 (.142:2008، )کحلوش« شود.مکانی و ابعاد انتزاعی ذهنیش پدیدار می

توانم در ماورد ناابلن خیاالی     نمی» گوید:می ةالمناصردر همین خصوص عزالدین 

 اش همراه نام فدوی طوقان باشد؛ علیرغم این کاه چیازی اساسای دربااره     آنکه بینم بک

و خیال طنجه بدون محمد شکری یا مراکش بادون عباد الصامد بلکبیار یاا      ، ایمننوشته

بادون ساالک حاداد و الهااهر وطاار و کاتاب        هیا قسانهین ، محمدیه بدون محمد بنین

 یاا  ، بادون لاورانن داریال    اسرننررةة یاا  ، ةفر خالبدون نام عبدان باو   هیا بسکر، یاسین

، یاا پاارین بادون آراگاون    ، بدون توفیاق زیااد   هیا الناصر، البحر السوری بدون حنامینا

  (.34: 1990، ةالمناصر)« استغیرممکن 

کند: یکی این که مکان در فرم و محتوا را حمل می با خود دوالیزمِ ،مکان به دو دلیل

دوم این که ، آیدبه ادبیت کالمی و شعریت زبانی در می ،ستهزبان شاعر خواسته یا ناخوا

خواهد محتوایی را که در درون خود دارد باه خوانناده   شاعر از خالل کالم شعریش می

عاالوه   دهد.انجام می، برساند و این امر را با دادن محتوای مقصودش به مفردات مکانی

 چارا کاه خاوانش    ، هاا دارد قادرت زیاادی در شناسااندن شخصایت    ، ها مکاان  بر این
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 جهتو به همین ، سازدها را برای ما آشکار میهای شخصیتویژگی، مندی مکانداللت

هاا  های شخصایت خود را با تکیه بر ویژگی ۀتوان مکان را ساختاری شمرد که شالودمی

 کاه در  -در گذر از مکاان هندسای باه مکاان شاعریی       و این چیزی است که سازد.می

 کند.  کمک می -های متکثر است و با ساختار عام شعر هماهن  استاللتد ۀبردارند

مکاان در زباان و   ، کناد به ارتبا ط میان مکان و زبان شاعران تأکید مای  ةالمناصرعزالدین 

متن ادبی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از زبان ادبی حضور می یابد و گاه ارتبا ط ادیبان 

تا جایی کاه اسام برخای ادیباان باا ناام       ، یابدیژه میتمایزی و ،با مکان در سهح نوشتار

تاوان مهمتارین موضاوعات قابال بررسای در      مای  بعضی از مکان ها متراد  می شاود. 

و تصااویر ادبیات   : زیر عناوان نماود: الاف   به شکل  هدر شعر مناصر را خصوص کنعان

ت عزالادین  هویا  ةمکان کنعانی باه مثابا  . ب: سیالیت یافتة مکان کنعانی در شعر مناصره

 هکه باه اختصاار در شاعر مناصار    ، عروسی در شعر کنعانیاذا تصاویر مکانج: . ةالمناصر

 شوند.بررسی می

 کنعان و تاریخ آن ةواژ

که صفتی مشاتق از کنعاان    -و گفته شده کلمة کیناخو ، سامی استای واژۀ کنعان واژه»

معنای سارزمین    ین واژه بهها آمده است و ادر متون اکدی -است به معنی ارغوان قرمز 

و مورخان اتفاق نظار دارناد کاه معنای     ، است ةالغربیارغوان یا أرض الغروب یا األرض 

( اسات؛ و هارودوت بار منهقاة     ةاألرجوانیهمان سرزمین ارغوان )األرض ، کلمة کنعان

 و ، کناد سارزمین فلساهین اطاالق مای    ، ممتد از جنوب دمشق تا حدود صاحرای ساینا  

کناد. و  ود عبرانی ها یا کتاب تورات و مملکات داوود یاا سالیمان نمای    ای به وجاشاره

به هفات هازار ساال    ، بعضی از تاریخ دانان معتقدند که تاریخ شهرهای کنعانی فلسهینی

 اناد در شاام و فلساهین پراکناده     شااخه باوده   12که  گردد و نوادگان کنعانپیش بر می

 (180:2004، )منی« اندشده

ها آمدند سآن یونانی، کنعانی و فینیقی هر دو یک اسمند»گوید:یدکتر محمد بیومی م

آن ، ملحق شدند و بر آنجا نام فینیکن اطالق شد که بعضای از نظریاات  ، هاو به کنعانی
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اند. اما کسانی هم بر آنند که فینیکن باه مفهاوم رنا      را به مفهوم درخت خرما دانسته

کنعان شده اسات   ةی کلماق شده و هم معنفینیقیا مشت ةقرمز است و در هر حال از کلم

و نامگذاری جدید یوناانی در ایان کاه میاان ایان      ، که هر دو کلمه غالباً به یک مفهومند

 هاا و یوناانی  ها به کنعاانی ملتها و رن  قرمز پیوند برقرار کند و نامگذاری قدیمی سامی

است بر اینکاه ملات   ها نیز بر همین منوال است و هر دوی آنها دلیل آشکاری فینیقی به

 (.121 :1997،)مهران«اندهای ساحلی فلسهین فرود آمدهکه در دشت سامی یکی بوده است

جماعتی از نژاد عرب ، فلسهین ةیبوسیون یا همان بنیانگذاران قدس و سرزمین اولی»

، عربی رشد کردند و در نواحی مختلف آن توسعه و ترقی یافتناد  ۀند که در جزیرااولیه 

اه کسانی از قبایل کنعانی از آنجا کوچ کارده و در سارزمین فلساهین ساکنی     سآن همر

این امر حدود سه هازار ساال قبال از مایالد اتفااق      ، گزیدند؛ و به گمان غالب مورخان

افتاده است و کنعانیان اعرابی از نجدند و به سامی ها همچون نساب یبوسایان منتساب    

 (. 143: 1386، )الحیدری«. شوندمی

دلیال مناساب   آید که به میهای شرقی و غربی بر های تاریخ نگارین و نشانهاز قرائ

عارب باه    ۀاقوامی از شبه جزیار ، های مناسب سرزمین فلسهینبودن آب و هوا و زمین

فلساهینی باه    ن جا ماندگار شدند. فرایند تااریخ سارزمین کنعاا   آنجا کوچ کرده و در آن

 درازنای تاریخ بشریت است.  

 هاا و حثّای و ، اناد و اقامت کرده جا کوچیدهز قبیله های سامی به سوی آنتعدادی ا»

 هاا و ایرانای  ها ویونانی جا آمده اند. وها به آنکلدانی ها وآشوری ها و بابلیان ومصری

جا های اصیل عرب بر آناند؛ و فرزندانی از کنعانیجا را داشتهها قصد جن  با آنرومی

 (. 16: 2008، ةبوعرةلبه نقل از ولید  23:1991، ی)النحو« اندحکم رانده

 ةالمناصرعزالدین 
، تن در داده است، به رنج آوارگی و تبعید، که شاعری فلسهینی است ةالمناصرعزالدین 

به مکانیت و ، اشدر آرزوی بازگشت به آن هویت اصیل و بازیابی سرزمین اشغال گشته

 ، حیفاا ، یافاا ، لبناان ، فلساطین ، جفرا، هغز، لمورد الخلیدر ، آوردمکان اندیشی روی مای 
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، های نوین در طلبی از تااریخ می سراید و در کنار این نام صیدا و بردی، الجلیل، الکرمل

 پردازد. به کنعان سرایی و کنعان اندیشی یا همان هویت اندیشی می

 مکان کنعانی ةالف: تصاویر ادبیت و سیالیت یافت

  ههاای مناصار  باه تحلیال نموناه هاایی از ساروده      ،آنتبرای در  مفهوم مکان وسایالی 

 سراید:پردازیم؛ او چنین میمی

 ( 69-2/68: 2006، ةالمناصر)

)او( کاه  « هاو »، )من( یعنی شااعر کنعاانی  « أنا»سه شخصیت وجود دارد : باال در شعر »

ها و ساکنان سرزمین کنعان(؛ یعنی کساانی  )کنعانی« هُم»سخن گوی غیر کنعانی است و 

گیرند. قبل از این کاه گفتگاوی میاان مان و او )أناا و هاو(        که عیدالشعیر را جشن می

ترساند؛ پرهیاز  را از حملة ناگهانی به سرزمین کنعان می« هو»، کنعانی« أنا، صورت گیرد

باه ایان دلیال کاه     ، نیسات بر آن مترتاب  « أنا»وجدیت « هو»وترسی که خو  و ترس 

و ایان گمراهای و   ، نومیدی و انحارا  و گمراهای خاودش بازگشاته    به  دهندههشدار 

همان باقی ماندن آنها در حد گفتار است و عمل و کنش پراکتیکی بارآن   ،فریب خوردن

بادون  طار  هشادار داده شاده    آن چنانکاه  ، عارض نگشته و به واقعیت نآیوسته است

 (.34:2007، )السرغینیون ترس از آنها برگشته است توجه به کالم و بد

                                                           

 مجراهای فراخ، های پهن األباطح: دره . 1

 لزج: چسبنا .  2

 األهازیج: آوازها و طرب ها.  3

 سنگریزه الصفاة:.  4
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، هاآغازد. عیدالشعیر نزد کنعانیعیدالشعیر مییعنی، ای از عنوان قصیدهتجلی اسهوره

در ، شاود عیدی است که مملو از آوازها و شمشیرهاست؛ آن عید هم اکنون پدیادار مای  

 کنعانی مکانیت جاد. در اینشوها شسته میبرابر این سرزمینی که با عرق و خون کنعانی

شاعری  ، هاا با اسهورهکه ، یابدخود را باز می و ادبیت شعریت ،ریماد سرزمینیمثابة به 

شااعر   (.113:2008، بوعرةلة)شودمیکهن های اسهورهدر معیت نوین  سراسر از محتواهای

از فرهن   جهتبه همین شود.  از خاطرۀ مکان )سرزمین/ زمین( دور نمی، در این شعر

هاای  )نوعی رقص دسته جمعای هماراه باا پاایکوبی( و پیشاینه     « ةالربنرقص »، محلی

 کمک می گیرد.  ،های فراخی و حرکتای آن در خوانش داللتاسهوره

آید که هر یاک  چنین بر می هاشعار مناصر ۀدربار ةبوعرةلاز تحلیل السرغینی و ولید 

و رویکارد   هو بیشتر از آنکه به مناصار ، متن شعری دارنداز آنها تأویل خاص خود را از 

 ،ص ثالا  اشاخ او، شخص دوم و خوانشاگران ، کنند. متناو بیندیشند با متن گفتگو می

 اناد. در  ناد و محتاوای ناوینی را تولیاد کارده     اههستند که با هم به گفتگو در آمد کسانی

گار  متن رو در روی خوانشو ، جا غیاب نویسنده و مرگ مؤلف تا حدی اعالم شدهاین

کند. السرغینی از نگاه تاریخی باه ماتن شاعری نگریساته و     ایستاده و با آنها صحبت می

های توراتی و اماروزین قارارداده و نگااه    های قدیم و جدید را در برابر اسرائیلیکنعانی

 تعامال آنهاا باا    ۀکنونی فلسهین و نحاو این خود را متوجه وضعیت  ةشکاکانه و منتقدان

اشته باشد ماتن را باا دیادی    بیش از آن که نگاهی تاریخی د ةبوعرةلکند. اما واقعیت می

شادی  ،حاصلخیزی و در همان حال ،ها. او با به کارگیری اسهورهبیندگرایانه میاسهوره

کنااد. در ایاان شااعر دوالیاازم و عیااد را باارای کنعااانی هااا و نوادگااان آنهااا مجساام ماای

امر آسمانی با امر انسانی باه   ،که در آن ییعنی تمرین، آیندمی)اإلحتفال/األرض( گرد هم 

یعنای  ، هگرشادن اساهوره در هماان عناوان قصاید      نشیند که این امر با جلوهتگو میگف

دینی حرکت  -ایگرایانه به فضایی اسهورهعیدالشعیر هویداست و متن از وضعیتی واقع

کی شادن انساان )عقارق/ دقم( باا     ای آن هم با ی های تجلی اسهورهکند؛ سآن داللتمی
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همین شعر )األنهار/ الماء والهین( که اخاتال ط از هام    هزمین )صخور/ أشجار( و در ادام

 کنند.ه سوی تصویر بالغی حرکت میاز واقعیت ب ،دهدناگسستنی آنها را نشان می

 ةالمناصرب: کنعان اصالت و هویت عزالدین 
گوید: و میبخشد عریت میویژگی و اصالت خود را ش، شاعر با صراحت

  (.1/284: 2006، ةالمناصر)

ایان  ، از هویت هر آدمی است. بر عکنِ شعر پیشین ناگسستنیبخش  مام انسان و مکان

، د و آن هم خود شاعراست که در مونولوگی درونی با خاود شعر تنها یک شخصیت دار

کند و به دیرینه شناسی خاود  را معرفی می شهویت، برای شناخت خود و اصالت تبارش

 ةکناد و شناسانام  سیالیت پیدا مای  ،کنعان به مفهوم هویت ۀواژ، می پردازد. در این شعر

رائه می دهد تاا آینادگان   شود. او شعر را به عنوان آدرس حیات خود ا هستی شاعر می

بدانند که او از تبار کنعانیان اصیلی است که مالک واقعی سرزمین فلساهینند و باه طاور    

نگارد که از ناژاد کنعانیاان اسات و از نوادگاان آنهاا؛ و ایان       را می غیر مستقیم این نامه

 دست به دست گشته و اینک در دستان اوست .  ،مشعل هویت

کند در حالی که نهال حرو  را میرهای جهان مسافرت میبحرالمیت در شه ۀنواد»

خودش را وکیل و نماینادۀ ایان ناماه    ، دیگر شهرهاست. علیرغم این امرکارد. او معلم  

، شناسی که بر آن بنیان نهااده شاده  شناسی و انسانداند. ریشة کنعانی و پیشینة هستیمی

بالکنعانیاذا کشانده اسات. او   ةالمقطعیهمان چیزی است که شاعر را به توصیف حماسة 

صاحب ایلیاد و شاعر برجستة رومای  ، در این توصیف از شاعر بزرگ یونانی هومیروس

                                                           

 کاپیتان.  1

 داربست تا  مو الدالیة: -دماغه ای درفلسهین کرمل:.  2
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و معهار  از خون تجربه رنگین ، ویرژیل مبدع انه اید پیروی می کند؛ چرا که این حماسه

، و ارجاعات زماانی ، بلکه سیرت من است و مای فلسهینی، و مکان است به بوی تاریخ

، عیادها کاه  روزگاارانی ، سارزمین  و طفولیت فلساهینی و تولیات  ، کنعانی استزمان  به

 (.130:2006، )بودویک« خوشبختی بود و فرحناکی

ازدحاام شاهر یاا نمادهاای مادنی و      ، کشدالخلیل را به تصویر می ،جا شاعر در این

بلکه او تماامی  ، کشدتمدنی الخلیل را که سرشار از این نمادها بوده است به تصویر نمی

اش اصاالت و تاریخیات داده اسات.    کشد که به هستی اولیهآن چیزهایی را به تصویرمی

هساتی شاناختی و هویات    ، شاعر بیشتر از آن که توصیف شهر باشاد  ةجا دغدغدر این

 شناختی با رویکردی وطن انگارانه و مکان اندیشانه است .

 (.99-98/ 2:  2006، ةالمناصر) 

کاه آن را باه زماان ماردۀ     ، شود: یکای زناده  شعر دو شخصیت مشاهده می در این»

 جهاانی  و دیگری کاراکتر زندۀ جانشینی که آن را به زمان این، دهدمیارجاع اش گذشته

جاا  اکنون بر فراز آوارهای گذشته برپاا شاده اسات. ایان    دهد. زمان و کنونی ارجاع می

یعنی مکان ثابتی که زندگی و مرگ بر روی آن در نوسان است. زناده  ، شهری نیز هست

ای مبهم از جهان شاید در که در نقهه، ارهمان شاعراست و مرده همان إیکاروس یا إیک

                                                           

 هاامیر اکدی إیکار:.  1

 تشمُّع الکبد: سیروزکبد.  2

 برنامه ریزی.، التخهیطِ: تعیین حدود.  3

هنری. است نگاه شود به:  ه یا وکیلههإل ،معنایش کاهنإیکاروس همان أیشاکو امیر اکدی هاست و .  4

 . 288 -267صص  1. ط1988لبنان،  -، طرابلنالسامیةس. عبودی. معجم الحضارات 
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اناد. در تماامی   هم رسیدهها بوده به ها و موشکدر شبانگاهانی که بارانش بمب، بیروت

هرگاز  ، به بخشی از سرزمین کنعان اشاره می شود که من )أنا( یعنی )لبناان( ، این اشعار

 ن امار از زماان   را باه خاود ندیاده اسات؛ و ایا      ای از خوشابختی دوره، در طول تاریخ

ع های صالیبی شارو  جن  ةکه از فاجع، اسرائیل توراتی بوده است ةکن سازی اولیریشه

زمان خاطرۀ مکاان اسات   ، شود منتهی می 1982ها در سال شده و به مهاجرت فلسهینی

و مکان گنجینة این خاطره است؛ پن آیا ماردۀ قادیم تواناایی دارد کاه بارای تصاحیح       

 (.21 :2008، رزوقة)« نونش بآا خیزد؟هویت دروغین زندۀ اک

ایکاروس می رسد. او خاود   ۀشاعر در این جا به نوعی از هم ذات پنداری با اسهور

همان وحدت خاود و او   ،کند و به هم رسیدن با ایکاروس را را با این اسهوره یکی می

و وجود شااعر  ، چرا که تقدیر هر دو ذوب شدن است، در سرنوشتی مشابه دانسته است

ای یوناانی توساط خورشاید    در تبعیدگاه کم کم تباه می شود و ایکااروس الهاه   او عمر

و شااعر نیاز در سارزمینی غیار از     ، شاود ذوب شده و برای همیشه در فضا پراکنده مای 

شود و دلیل بادبختی هار دو را   سرزمین مادری و خاکی غیر از خا  اجدادیش دفن می

سرنوشت طلبیدن نوعی هویت طلبای   ،هر صورتبرنامگی مرتبط ساخته است. در به بی

ی کاه باا   نجاومی  ةاست که شاعر با رجوع مجدد به سارزمین کنعاان و از خاالل فاصال    

نش و باه  یباه سارزم   ،و در خیال، ایکاروس و سرزمین مادریش دارد این را بیان می کند

ایان  و ، یا انساان معماولی   هایکار است نه مناصر خودِ ،ایکاروس می رسد. گویی شاعر

شعر از سادگی  ،و از این زاویه، ای ترقی یافته استهمان جوهر کارکرد اسهوره، تصویر

 و سهحیت به سوی عمق و غرابت حرکت می کند.  

 (286-285/ 1: 2006، ةالمناصر)

                                                           

 ر  اصلی قافیهالرَوِیّ: ح.  1

 کنمتکیه می :.  2
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 و دوبااره کنعاان،  ، کندیا ناخواسته در فضایی فلسهینی سیر میخواسته ، شاعر با کلمات

طلباد. او  و باز هم شاعر به همراه اجدادش هویت خاود را مای  ، یابدیت معنایی میسیال

ابزار کالمی دفاع از ، و شعر هم، نماد ابزار مبارزاتی فرزندان فلسهینی، داند که سن  می

وطن و شرافت مسلوب عربی در این دیارکنعانی است و فلسهینیان از این دو ابازار باه   

مب شاعر در مبارزه تنها زبان شعری اوست؛ رویکرد شااعر باه   اند. بخوبی استفاده کرده

و ترس واقعایش را از باالی تفرقاه و مارگ     ، وصیت پدران کنعانی در قدیم زمان است

تاوان سارزمین خاود را    گوید که تنها زمانی مای ابراز داشته و به زبان اجدادش می ،دیار

در شق ورزید. او صالح را  حفظ کرد که عاشقانه آن را دوست داشت و به همه چیزآن ع

میسر می داند و به نوعی از توازن قوا برای ایجااد صالح   گرو آمادگی و توان تسلیحاتی 

اقتدار دشمن غاصب است و او برای بیاان   ،چرا که می داند ضعف ملت او، معتقد است

  ،ای تقاادس مابانااه داشااته اساات ساان  کااه ناازد پیشااینیان جنبااه  ۀاز واژ ،ایاان تااوان

 کند.  میاستفاده

و اختالطی دیگار میاان پرساش    ، بازگشتی دیگر به زمین/ کنعان ،این شعر در شاعر»

دریاا؛ قبال از رسایدن باه     تا قافیه و از بااران باه   اکنون و جادوی گذشته دارد؛ از سن  

 هاا  ر بعضای از تمادن هاا و ملات    . سان  د )الحجر قصیدتنا العصاما(( جوهر فلساهینی 

نزد اقوام دیگر مقدس اسات؛ سان  نمایاانگر قسااوت و     ای داشته  و های اسهورهجنبه

 سابب را باه  سان   ، پیشین یابیم انسانو از این جاست که در می، و تداوم است قدرت

عباادت   جهات به همین ، بلکه سن  مفهوم و ابعادی فراتر دارد، اش عبادت نکرده ماده

 (.98 : 1989، قه)صد« گیرد و دینی به خود می بعدی جادویی، سن  از طر  انسان

گیرد که بارای مخاطاب   ست که در شعر عناصری را به کارمیتوانایی شاعر در این ا

 رنا  و روی  فلساهینی    ،او باه ایان عناصار باه زیباایی     ، است شعر فلسهینی ملموس

سن  را به ساهح   ،شاعر، استرمزونماد قهرمانی داده  ،دهد. انسان فلسهینی به سن می

حاصالخیزی را   ،که در سان  به طوری، بخشد ارتقاء می، گیودب اسهوره -گراییسمبل

( را با تمامی الهامات سان  و عالمات هاای     ةالقافی)الحجر/ ، هجستجو می کند. مناصر
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تار  دارریشاه و / بمب/ الروی( جهت عمیقةالقنبلیعنی)، تا ساختار دیگری، سازدقافیه می

کند تا در ساخت ماتن  ی پیدا میای سن  تجلکردن رویکرد شکل بگیرد. عناصراسهوره

سهیم باشد. سان   ، در سهح ساختار هنری از یک سو و از سوی دیگر در سهح داللت

 زباانی   -در میدان جنا  و قافیاه در ساهح سامبلیک    ، جهادی -در طول کنش قهرمانی

و ایان قصایده هماان سان      ، در میدان زبان. گویی سن  همان قصیدۀ فلسهینی اسات 

جا امکان تداوم خاوانش و تأویال زیااد    شود. ایناشغالگران پرتاپ میسوی  به است که

از درجاة تشاابه باا انادکی از     ، ایزیرا سهح اثرپذیری درکارکرد عنصر اسهوره، شودمی

یاباد. سایالیت مفهاومی اداماه دارد و تغییار از      تغییرات داللتی به تعدد و تکثر انتقال می

ه به سوی فرزند کنعانی در حاال حاضار کاه    سرزمین و مکان کنعانی اجدادی در گذشت

 روی به صدای بمب دارد. ، است و از تابش و بر افروختگی درون فرزند انتفاضه

 در جای دیگر می گوید: همناصر

 (2/347: 2002، ةمناصرال)

کناد و از  کند و تداخل آدمی با طبیعت را توصیف میجا با طبیعت گفتگو میاو در این 

شاود و  دهد تا باه او ملحاق   جد کنعانی خود را ندا می ،طلب باران دارد و در ادامه، ابر

جاست که توانایی انسانی در اسهوره  ؛ و این، اردتالش دارد ابر را بر مرز وطنش نگه د

الهای   -کند و قدرت انسانی یابد و از وضعیت معمولی گذر میبه توانایی الهی تغییر می

ای طبیعت یعنی ابر آشکار می کند. شاعر باا اساتفاده از   کنعان را در قالب عنصر اسهوره

ی کناد. او باا اساتفاده از    خود بوده و هویت طلبای ما   ةبلو ط به نوعی در پی ریش ةریش

 خود را جستجو می کند. ةو ریش اصل، درختان و رگهای سنگها ةریش

                                                           

 مارقةٌ: برگشته، منحرف از سمت خود برگشته.  1
 . رفیر: کاسة بزرگ، رود، شتر پرشیر 2
 کنر. تتلنّع: به آرامی حرکت می 3
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 عروسی در شعر کنعانیاذا –تصاویر مکان : ج  

: 2006، ةالمناصرر ) 

2/101.) 
و ، که شاعر برای اجداد کنعانیش در سرزمین کنعان به تصویر مای کشاد   یشب عروسی

اماا در عاین حاال    ، تمامی آنچه را که در آن سرزمین است متعلق به کنعانیان مای داناد  

کنعاان   ،است. شاعرآوارگیعروسی خون و، نگاهی به فلسهین کنونی دارد که عروسیش

شدگی مفهوم اشغال ،هم از کنعان ر متفاوت شعری با مفاهیم سیال می برد تارا به تصاوی

که عروسیش به عازا مبادل گشاته     ی رایدن را بیان کرده باشد و هم زندگیتو به خون غل

 است در کنعان پدری تصویر کرده باشد.  

هاای ویاران   و در خاناه ، در مرداب سابز ، است که مکان در قلعه هااین شب زفافی»

و زمان در آن حضوری ذهنی دارد که مای تاوان   ، و تجلی می یابدآن حاضر شده  ةگشت

اینکه حضور مکان و زمان در این  برایو ، کردآن را تحت عنوان زمان ویرانی نامگذاری

اندوختة خود را بیرون زده اسات  ، ناخودآگاه، به شکل سوررئالیسم، شعر درخشان باشد

هاا و مارهاای   ه اسات. حیوانااتی مانناد اساب    کر کارد و دیگری را به صورت حضور ذ

ای ساتاره ، ای که خستگی بی مصرفی آنها را به رنج انداختاه های زن  زدهدی ، دریایی

ی کاه باه او اجاازۀ شانای     یآیند تا جاکه از اوج آسمان فرود می، آسمانی یا آبی، زمینی

کاه دارد از کشاتار   علیارغم اصاالتی   ، شمشیرهایی از معدنی گرانبها، شودزمینی داده می

اناد کاه بار اجسادشاان آوار     کند؛ و در کنار این گنجها دوستان حاضر شاده اجتناب نمی

                                                           

 اسب های دریایی أَحصِنةَ:.  1

 قِالعاً: بادبان ها  .  2

 ویران و کوبیده شده منسوفة:.  3



 1393 زمستان و پاییز ،6 سال ،2 شمارة عربی، / ادب306

که از ضاعف شکساته   آن چنان که قلب شاعر در حالی، گشته تلنبار شدههای ویرانخانه

ور در خاون  عروس )فلسهین( در کجاوۀ غوطاه  ،حاضر شده است. با وجود این، گشته

 (.22:2007، )السرغینی!« ، این چنین نیست، ای استنهعروسی نمو، کشتگان می درخشد

زنادگی   ةرشت ،توسط یک قدرت بی ریشه سرکوب شونداز روی غفلت اگر قومی  

و در این شاعر  ، سیاست، اقتصاد، از مسائل عادی گرفته تا مسائل مهم و حیاتی )خانواده

و سردرگمی می شوند و ایان  عروسی( از دستشان در می رود؛ در نتیجه دچار پریشانی 

کاه   شود؛ از ایان روسات  بحران در جان آنها تاثیر گذاشته و در زبان شعریشان آشکارمی

واقعیات و رؤیاا را در هام    ، شاعر در حالتی میان واقعیت و اسهوره و رئالیسم جادویی

 آمیخته است:   

 (.437/ 2: 2006، ةالمناصر.)

شااعر  ، در سرزمین کنعان فرا مای رساند   هم با سه ره ،اندیشه و غم و اشتیاق ،در شب

و دختران سرزمین ای که معشوقه، اش برسدة گمشدهمی خواهد با تکرار شب به معشوق

او در شبی به دیدار کنعانیان و کنعانش آماده تاا غمهاایش را برایشاان     ، است سرزمینش

رؤیاای ابادی و    روح و ،این کنعاان ، حکایت کند و بوی خا  و تاریخ را استشمام کند

تعبیری کمک می گیرد تاا از ایان    ست. بنابراین از تمام امکاناتِاو رمز تاریخ و سرزمین

رمزگشایی کند. زن کنعانی باه نمااز    ،عاطفی و سیاسی  یعنی کنعان، بزرگ تاریخی ۀواژ

درایان شاعر باه هماراه     »کناد.  دعا مای  ،برروی این کرۀ خاکیپردازد و برای حیات  می

اماا مکاان   ، خودش را می یابدسحریت و اسهوره بودن ،کشف شده ومکانزمین، رقص

ای در سهح تحلیال نوآوراناه و در ساهوح    جا هرگز صیغه و شکلی جامد یا حاشیهاین

اعتقاداتی اسات کاه در خاالل داساتان هاای ملای و       ،های متعدد نیستاعتقادی دوالیزم

 (.34:1997، )حمودی« کنند ای نمود پیدا میاسهوره
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، طلاب حاصالخیزی وبااروری(   ای )بار ، با اعتقااد/ نماازِ زن   را ،مکان/ کوه، هناصرم

ای حاصالخیزی کاه مای تاوان آن را باا      های اسهورهگر را به پیشینهدرآمیخته؛ و خوانش

گرداند؛ او بُعد متافیزیکی را برای برمی، کشف کرد، تأویل داللت این زمین/ گنج گشوده

ز خالل تکرار ساختار ترکیبی/ داللتی ) ضَجَّ اإلعیاء مان  ای ادوگانة کوه/ فضای اسهوره

  روح و از امیاد وخاواهش   هاا از جغرافیاا باه   صاحنه  بناابر ایان  ، کندتأکید می، اإلعیاء(

ای باا  اساهوره  -مساحت های دینای ، که داللتچنان یابد؛ آن در إله تحول میتوحد به 

درخات و  باا   کنعانیاات » ،گیرد بر می گیش را درهای اسهورو اعجوبه تمام شکوه دین

های فلسهینی نزد شاعر کنعانی از متعالی آمیزد تا خود زن زمین و زیتون و هویت درمی

شود. زیرا زن نیروی نو کنندۀ طبیعت و نیروهای درون اسات باه شاکلی کاه راه را بار      

ی خارد را باه   گشااید و نیارو  میانسان روحی   باطن و پدیداری های های روی پنهانی

باه   -گیردسوی ماجراجویی که شکل دگرگونی از نیروهای غریزی و عاطفی به خود می

« کناد  گای ودگرگاونی خااص در ناوع تعامال باا هساتی رهاا مای         سوی اوج واال بود
  (.65:1987، )عبدالسمیع

 (.78/ 2: 2006، ةمناصرال) 

که هر نوع موجودی در کنعان  بگویدآورد تا کنعان را در کنار مفاهیم متفاوت می ،شاعر

 کاان حیوانات و درختان و زنان و کود از ،او در جاهای متفاوت، متعلق به کنعانیان است

 هاای حیارت را   جهاان  ،آن باا  خواناد و  مای  سرود این مکان آواز شاعر با نام می برد.

اجتماعی این سرزمین  - طبیعی خاستگاه آوردگاه سبزی و، زیرا که مکان، کندمی روشن

 چنان کاه ماوطن فضااهای جشان    هم ، موطن کشاورزی کنعانی اولیه است واهل آن  و

                                                           

 أدندن: زمزمه می کنم. . 1

 فلسهینی بوده است. -کنعانیسهل مجدّو: یکی از مکان های تمرکز سکونت قدیمی .  2
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اساهورۀ   و ،شاادابی ، هاا در میاان کشتزارهایشاان   کنعاانی ، در این صحنه، هاستکنعانی

هاایی کاه    یی کنعاان باا ساایر واژه   . سیالیت معناا می گسترانندحیات را  حاصلخیزی و

سااکنان قادیم    منااطق تمرکاز   یکی از «سهل مجدّو» ابد.یتداوم می ، کنند همراهیش می

ورزی هاای فلساهین کشاا    حاصلخیزترین دشت در جا آن در ها کنعان است که کنعانی

را  تاریخ خاود  سهل مجدو بوده است. کنعانیان در چراگاه بنی عامرواقع  در و کردندمی

تااریخ   کاه در  ناد ه ابدل نماود  تمدن کشاورزی به واقعیتی روزانه در آن را و اندنگاشته

بینامتنیت تاریخی  از آکنده ،این  قصیده در همناصر ۀسرود ترین بوده است.مترقی، منهقه

 است.   ساخته ورغالب بار ةگذشت با مغلوب را اکنون است و

 (.436-435-1:/2006، ةمناصرال) .

بااالی   باه  که برای اقاماة نمااز   را در حالی گامهای او با زن کنعانی گفتگو کرده و شاعر

؛ کنناد می هایشان را تقدیمقربانی، جاهای بلند ها درکنعانی و، کندرود دنبال می کوه می

الهامی اسات   و بلکه مکان شعری، با ابعادی دینی نیست هندسیجا فقط مکانی کوه این

 کاه اینجاا الهاة حاصالخیزی اسات؛     -فروتن در برابر الهه  به عابد و هکه در شعر مناصر

دگرگاون   ،توزیع کنندۀ فراوانی است بخشندۀ حیات و، ها یعنی الهة بعل که در اسهوره

 باا  تار پایش آورند که به کوهی روی می، . زنان کنعانی به ممارست فضای تضرعشودمی

 تاا  ؛اسات  شمشیرهای دشامنان  آلوده از و یکه زخمکوهی، بودده ش اشک نیاکان خین

ضربات متوحشاانه متاأثر    از ها التفات دارد و ای بدل کنند که به کنعانیبه اسهوره آن را

تبادیل  انگاره را از سمبلی شکست خورده به سمبلی پیروز ، اما حضور زنانه، شده است

 نیااز اسهوره است؛ و بزرگترین رمز زندگی است کاه   ابداع و آن نشانة زن در و، کندمی

مانعکن  ، هایش آشتی معنای نادارد   جهانی که همراه ترس امنیت را در اصلی انسان به

شاود. زن باه   کتیک ایجاد مای دیال، مرگ شدن و نو شر و جا میان خیر و از آن کند ومی
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عشاق و غربات و    مارگ و  تمامی برانگیزاننده های زندگی و ۀدارند بر سمبل درعنوان 

 شودآشکار می ،و ترس اعتماد

کاه   حاالی  در آیاد مای  او، شده است های کنعان ذکر ویژگی برخی از ،این شعر در

فیدی بار   سا  بلکاه  ، فقط سفیدی ریش نیست آن از منظور و، بر  است محاسنش از

باه   فرامای گیارد   این سفیدی همان چیزی است کاه زماین را   و، صفاست همان پاکی و

 زماین را  خلاوصِ  سافیدی و  پااکی و  تنهاا  تاا  شودمیگسترده زمین  پاکی بر طوری که

 دهاد.  تغییار  سرشتش را تا، استنیامیخته  های دیگر رن  سفیدی با این پاکی و ببینند.

هاایش  شاانه  بار  و کناد  کنعان احساس آرامش می کنار رصلح است د کبوتر نیز که نماد

 است که کباوتر  ودرختی همچون زمین، که آرامش کنعان چرا، کندمی پرواز یا نشیندمی

، بیاان مای کناد    انساان را  اشترا  زمین باا  شاعر وجوه جا این در و، آیدمی آن فرود بر

 گردد.   می به آن بر شده و آفریدهآن  زمینی که انسان از

 نتایج

 بلکاه ، نیستمشخص مفهوم قاموسی  ابیک واژه  تنها، همناصرکنعان در زبان شعری  -1

 .داردتجلیات متعدد و معانی متکثر

یکی از بزرگترین دالیل بساامد کنعاان   ، کنعان ة هستی شناسیپیشین به هتوجه مناصر -2

 .اوستدر زبان شعری 

ایان   کاه او  اسات  هناصار م بار شاعر  مفهومی مسالط  ، یهویت خواهی و ریشه طلب -3

 .  بیان می کندکنعان  با ذکر شناسی هویت را در اغلب اشعارشدیرینه

آن داللات  و ماتن  هناری   ارشاعر تجلی یافته تا در ساخت شعر عناصر اسهوره ای در -4

 سهیم باشد.

سیالیت محتاوایی را باه   ، کنعان ۀنشین هایی برای واژاز طریق به کارگیری همشاعر  -5

 بخشد.مکان می 

رسایدن   با خواندن شعر مناصره در می  یابیم کاه کنعاان در شاعر او در انتظاار فارا      -6

 گردانند. هویت پیشین او را باز، روزی است که تاریخ و جغرافیا با هم
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نمایانگر آزادی و صالح   و، عشتار تبدیل می شود ةبه اله همناصرزن کنعانی در شعر  -7

و زن اسات کاه   ، ندگی در کنعان شروع می شودبا حضور زن است که ز، و آشتی است

 همناصار کنعانیاات در زباان    ةو این امر با ذکر کلما ، هم آغوش وطن و زندگی می شود

 تجلی پیدا می کند.    

 ةهسات اسات و   مناصاره  قصااید  بیشتر محور ای است وکنعان دارای داللتی اسهوره -8

 کنعان است.، همناصراشعار  پذیرسخت و تغییر نا

عرق ریازان   بلکه، تنها مفهومی سیاسی و تبلغاتی نداشته ،شاعر فلسهین نزد عان وکن -9

 .استمناصره  وجدانروح و عقل و 

، تااریخ  اصاالتش در  بیاانگر ، هپیشینو هویت  نمایانگر کنعان، زبان شعری شاعر در -10

 شده است.ها از قدیم تاکنون  وطن و سرزمین و وجود کنعانی ۀشان دهندن
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