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چکیده
نزار قبانی ،شاعر معاصر سوریه (3221 -3291م) در عرصۀ شعر و شاعری به «شاعرِ زن» مشهور است
و بيشتر از همين نظرگاه مورد نقد قرار گرفته اس  .پذیرش ایتن مأته ه بته ایتن معنتا نيأت کته وی
نأب به تحوالت و جریانهای سياسی کشور خویش و جهتان عتر و مأتال سياستی و اجتمتاعی
بی تفاوت و بی دغدغه بوده اس  .نگاه موشکافانه به دفترهتای شتعری شتاعر ،نشتان متیدهتد کته او
با عاطفه و نگاهی ژرف در برابر واپأگرایی و بی ياقتی حاکمان عربی ،جه گيری تندی داشته اس و
با زبانی تلخ و ریشخند گونه ،سياس ناکارآمد و شيوة زمامداری حاکمان پوشا ی عتر و فرستودگی
فرهنگ عربی و کوچت انگتاری متردم را بته چتا ش کشتيده است « .ریشتخند» یکتی از شتگردهای
بيانی اس که قبانی برای ترسيم مفاهيم ذهنی خود به کار متیبنتدد .ایتن صتنع در سترودة سياستی
» بيشتترین جلتوه را دارد .ایتن پتووهش متی کوشتد بتا شتيوة
معتروف «
توصيفی  -تحليلی به نقش این شگرد در ا قای معانی سرودة مذکور بپردازد .نتيجه آنکه بهترهگيتری از
این شگرد در برجأتگی زبان شاعر و مخاطت وی بترای دریافت مفتاهيم متورد نظتر ،تتهیيری ژرف
گذاشته اس  .همچنين هماهنگی تلخی زبان شاعر با تلخی شکأ اعرا در جنگ سال  ،3291نوعی
هماهنگی و تناس در مضمون و واژگان و ترکيبات شعری ایجاد کرده که مورد توجه مخاطبان خاص،
از جمله منتقدان ادبی شده اس .
واژههای کلیدی :شعر سياسی ،ریشخند ،شعر شکأ  ،نزار قبانی.
پأ

ا کترونيکی نویأندة مأؤولrmirahmadi@semnan.ac.ir :
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 .3مقدمه
گرچه میتوان اندیشههای تازه را در قا

قدیمی و معمو ی زبان ،دریاف

و بيتان کترد

اما به سختی میتوان آنها را با زبان معمول و بتدون تتازگی در بيتان ،در ذهتن و رو
مخاط

نيز جای داد و او را تح

تهیير قرار داد .به بيان دیگر ،اندیشتۀ تتازه در باستی

نو ،نمودی چشمگير دارد و هر کدام از هنرها و قا هتای جدیتد ،وقتتی زیبتا و بتدی
مینمایند کته قا ت

آشتنای ذهتن را درهتم شتکنند .در ایتن ميتان« ،ریشتخند» نتوعی

آشنایی زدایی( )defamilirizationاس

که ادیبان و به ویوه شتاعران سرشتناس از ایتن

نوع شگرد ،در متون خود بهره میبرند تا توجه مخاط
واژة ریشخند ،معادل «

را جل

کنند.

» در زبان عربی و «آیرونی» در زبان یونانی اس

که

آن از واژة یونانی «آیرونيا» ( )eironeiaبه معنای اصطالحی «ریا» و «بر خالف واق
نشان دادن» اس

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

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

که با عنوان ریشخند ،از قرن هجدهم به بعد ،در

ادبيات اروپا شای شده ،و در بأياری از آیار ادبی کالسي

و جدید عربی نيز نمونههای

آن را میتوان یاف  .در تعریفی دیگر ،ریشخند سالحی اس

که سياستمداران با آن،

دشمنان و نيرنگشان را به استهزاء میگيرند .همچنين ریشخند ابزاری دانأته شده که
نویأندگان و فيلأوفان ،آن را برای بيان دیدگاههای خویش ،دربارة افأانههای رایج و
باورهای نادرستی که با آنها در اختالف اس  ،به کار میگيرند( .ا أطوحی)81 :9001 ،

ریشخند یا آیرونی در گأتردهترین معنای آن ،ناهمخوانی یا تفاوت ميان واقعي
(آن چه هأ ) و ظاهر هر چيز (آن چه به نظر میآید) اس  .گاه ریشخند شيوهای
اس

در معنای مغایر و مخا ف آن .گفتنی اس

که طعنه ،طنز ،کتمان حقيق

و ایبات

چيزی با نفی متضاد آن را نيز از جمله شگردهایی میدانند که از طریق آن میتوان به
ریشخند دس

یاف  .ناقدان ،ریشخند را به دو نوع« :ریشخند کالمی» و «ریشخند

سقراطی» تقأيم کردهاند( .ميرصادقی 312 :3111 ،و )380

صرف نظر از آن چه که بيان شد ،ریشخند نوعی شيوة بيانی اس

که در زبان عربی،

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

تقریبا با اصطالحات ادبی رایجی همچون «استتخفاف ،تعتری
هم معنا اس

و در حقيق

نوعی هجو اس

» نزار قبانی 382/

 ،هءتزء ،تدندتدر و تهکتم»

و گاه در هر دو ،هتدف ،انتقتام گترفتن و

فرو نشاندن خشم اس  ،ا بته با اندکی تفاوت ،و آن این که در هجو ،زبتان ،تنتد و تلتخ
اس  ،و در ریشخند ،نأب

به هجو ،صراح

از ریشخند ،تمأخر فردی اس

کمتری دیده میشود .از دیگر سو ،هدف

به حا تی که او را مایۀ خنده و تمأخر و تحقير دیگران

قرار دهند .گذشته از آن ،هجا از نفأی پر کينه و خشمگين صتادر متیشتود کته حت
انتقام در آن موج میزند ،حال آن که هدف از ریشخند ،معموالً اصال اس  .دیگر ایتن
که در هجا ،دشنام دادن و افتراء زدن جایگاه ویتوهای دارد ،امتا در ریشتخند جایگتاهی
ندارد( .ا حوفی )19/3 :3219 ،برخی از منتقدان بر این باورند که ریشخند ،نتوعی تعتری
اس

با این تفاوت که در تعری

 ،هدف مورد نظر به طور صریح بيان نمتیشتود و تی

ریشخند ،بر پایۀ صراح  ،بنا شده اس ( .ا أطوحی)13 :9001 ،
با آن که ریشخند در پوشيدگی و زیرکی و حيلهگری ،نوعی فکاهه اس ؛ (ضيف،

 )30 :3211اما با وجود نقاط مشترک ميان این دو فن ،و به شمار آمدن زیر مجموعۀ
فکاهه ،تفاوت مهمی در آن دو یاف

میشود .هدف فکاهه خنداندن اس  ،اما در ورای

خندة ریشخند آميز ،فلأفهای نهفته اس
فلأفههای موجود در این تکني

که شاید بار کردن ی

تجربۀ مهم ،از برترین

باشد .دیگر آن که مخاط ِ ریشخند ،عام اس

و

میتواند هر فرد یا گروه یا قومی را در برگيرد.
به هر روی ،گر چه ریشخند در وهلۀ نخأ  ،مایۀ خنده اس  ،اما تنها به آن منتهی
نمیشود؛ چرا که به سرع  ،جان
جان

جدی آن آشکار میگردد .با ذکر این نکته که کاربرد

خنده آور آن ،کوتاه و گذرا اس

و در گام مهمتر بعدی ،هدف ،تغيير و اصال

اس ( .أدوني )81 :9008 ،

مأه های که بيشتر منتقدان ادبی بر آن اصرار میورزند این اس
انگيزه های اساسی روی آوردن به ریشخند اس

که نقد اجتماعی از

و در بررسی بأياری از مأال

اجتماعی ،از موفقترین ابزار به شمار میرود و گاه استفاده از این ترفند به عنوان
نيرومندترین وسيله در کوچ

نمودن یا کاستن ارزش جایگاه سنتی از سن ها یا
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شيوههای معين و مشخص ،به شمار میرود( .ا أطوحی)19 :9001 ،

از نظر روانشناسان نيز به طور کلی انگيزة اساسی برای خندیدن ،تالش برای کم
نمودن دردی از دردهای زندگی مردم اس  .آنان در این مجال بر این معنی تهکيد دارند
که بخند ،خنده ،نشاط ،شادی ،طيفهگویی ،شوخی ،ریشخند و اعما ی از این دس ،
چيزی جز حا های درونی نيأتند که از ی
ناسازگار بشری

اس

منب واحد نشهت میگيرند و آن ،ذات

که بی درنگ از زندگی توأم با جدی

و خشون

خأته شده و

شادی را در امور مختلف جأتجو میکند؛ تا خود را با آن سرگرم سازد و در فکاهه نيز
به دنبال دریچهای اس

تا با آن از دردهایش رهایی یابد( .ابراهيم ،د.ت30 :ت)2

اما دربارة رابطۀ این فن با سياس
سياس
اس

پيشگان اس

باید گف

ریشخند واکنشی هوشمندانه در برابر

و این فن ،چون سالحی در دستان ستمدیدگان و خأران دیدگان

تا بدان به نقد سياستمداران و نيز بر مال نمودن عيو

آنها بپردازند .گاهی نيز

سالحی میشود برای طبقۀ حکام ،تا کنایهوار و طعنهآميز به مردم پند دهند .در پرتو
همين مأه ه ،نوعی خاص از ادبيات ریشخند آميز را پدید آوردهاند که به سخریۀ
سياسی شناخته شده و بأياری از شاعران از زمانهای قدیم تا به امروز به این امر
گرایش فراوانی داشته و دارند)http://aladab.mihanblog.com/ppst/477).

 .3شیوههای ريشخند
ناقدان غربی ،ریشخند را به دو دسته تقأيم میکنند:
 .3-9ریشخند مأتقيم یا رسمی که معادل و برابر با فظ ( )formalاس

و ختود آن نيتز

ادیت

ستاخر رومتانی،

به دو شيوه تقأيم میشود :ا ف -شيوة نخأتتين ،همتان ستب

هوراسيوس اس  ،که به ریشخند هوراسی مشهور شده ( )satire X-Horationکته ایتن
شيوه ،نأب

به شيوة دوم از کمترین ميزان تندی و تلخی و از بيشتترین ميتزان اصتال

برخوردار اس  .در این شيوه ،ادی
تا وجدان ختوا
جوفيالنی اس

آ تود مخاطت

در به تصویر کشيدن رذیل ها ،زیادهروی متیکنتد
را بيتدار ستازد.

( )juvealliansatireکه آن به ادی

 شتيوة دوم کته همتان ریشتخندتوانا ،جوفينا ين (380- 90م) منأو

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

استت  .ایتتن نتتوع از ریشتتخند ،بأتتيار تنتتد و تلتتخ استت

» نزار قبانی 382/

کتته بتتا آن ،ادیتت

تالش میکند تا از حقایق ،پرده بردارد و بدین وسيله ،انأان را از ارتکا

ستتاخر

اعمال زشت

باز دارد( .أنوشه)218/9 :3113 ،

 .9-9ریشخند غير مأتقيم یتا غيترِ رستمی کته معتادل فتظ ( )informalاست
ریشتتخند «منيبتتی» ( ،)Menipeansatireمعتتروف استت
«مينوبروس» نأب

و بته

کتته بتته فيلأتتوف یونتتانی

داده شده اس  .در این شيوه ،نویأنده یا شاعر به ریشخند خود و

یا عقایدش و نيز به ریشخند قهرمانان داستتان ختود متیپتردازد و گتاه متیبينتيم کته
نویأنده در خاللِ تحلي هایش بته ریشتخند آن چته کته در پيرامتونش جریتان دارد،
میپردازد( .

)321 :3218

عالوه بر این دو روش ،شيوة سومی نيز یاف

میشود و در عربی به «

» و در

به ( )Blackhumorمعروف اس  ،که به شر جنبۀ تراژدی ریشخند در زنتدگی

غر

میپردازد و پوچ گرایتانی چتون ستامولي بيکيت

((Samuel Beckett( )3212 – 3209

ادوارد آ بتی (3291م) ) ،(Edward Albeeگونتراگتوراس (3291م) ) (Günter Grassدر
آیار خود ،بأيار از این اسلو

استفاده میکنند( .ا بعلبکی)33 :3212 ،

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

حکتيم و ...بته منظتور عتدول از معنتای

و توریه و اسلو

نخأتين و گرایش به معنای دیگر ،از شيوههای مهم ریشخند اس  ،که همان پترداختن
و قصد کردن معنایِ معنا اس  ،که این ،دال

بر ژرف اندیشی گوینده دارد.

 .2نزار قبانی و ريشخند سیاسی
شکأ

پياپیِ عر ها از اسرالي

غاص  ،آوارگی عر ها و به ویوه فلأطينيان،

خوشگذرانی و بی ياقتی حاکمان عر
آنان و از همه مهمتر ،تلخی شکأ

و ناکارآمدی سياس های داخلی و خارجی
سال 3219م ،سب

گش

تا ادیبان و به ویوه

شاعران ،به صورت مأتقيم و غير مأتقيم در بأتر متن ادبیِ خود ،اوضاع حاکم بر
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کنایی و رمزآ ود ،به نقد خود و نأ

جهان عر

را به چا ش بکشانند و با اسلو

امروز عر

بپردازند و سرودههایی به مخاطبان خود اراله دهند که با زبان تلخِ ریشخند،

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

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

شاعران معاصر عربی شد و به نوعی ميان این شگرد بيانی و سياس  ،پيوند ایجاد کرد.
نزار قبانی یکی از شاعرانی اس

که به این نوع از شعر گرایش نشان داده و در این

مجال حرفی برای گفتن دارد.
و شعر نزار قبانی ،نظرهای مختلفی وجود دارد؛ نزار تا پيش از

دربارة شخصي

3291م ،به «شاعر زن و شرا » معروف بود ،و ی سرودة «
خودش مانيفأ

»  -که

سياسيش ناميد و برخی آن را نمونۀ شعر انقالبی عربی حا کردند

(محمد ا عرود - )1 :9001 ،زندگی نزار و ا بته نگاه منتقدان را تغيير داد .این سروده در
جامعۀ عربی ،بازتا

گأتردهای داش « .سهي ادری » آن را در مجلۀ «اآلدا » به

چاپ رسانيد .او گر چه میدانأ
کشورهای عربی توسط سران عر
و با جرأت اعالم داش  :اگر شکأ
کرده و تر و خش

تحریم مجلهاش در

چاپ این سروده ،موج

میشود ،با این همه ،باز هم از چاپ آن سر باز نزد
حزیران ،همۀ آرزوهای زیبایِ ملی ما را ویران

را سوزانده ،چرا «اآلدا » نأوزد؟ به این ترتي

موافقانِ نزار ،در برابر او موض گرفتند و بيشتر سران عر

بود که مخا فان و

از شدت خشم ،ورود نزار

را به کشورهای عربی ،ممنوع کردند( .مهدوی و یزدان نواد988 :3123 ،؛ امين مقدسی:3111 ،
)318-311

()3

با چاپ سرودة یاد شده ،برخی از منتقدان ،نزار را مبارزی به حأا

آوردند که به

همراه مبارزانی که مجهز به سال و تيرند ،قلمش را تيز میکند و برخی از آنان نيز ،او
را شخصی دانأتند که از این شکأ

و دردهای مردم عر  ،بهره برده اس  .و برخی

دیگر نيز او را با اتهام به شعوبیگری و با هجو وی ،آزرده خاطر کردند؛ چرا که او
مردم عر

را مورد هجوم خود قرار میدهد و آنان را به عق

ماندگی و جه و نادانی

و بی وفایی متّهم میکند و نيز تاریخ و افکارشان و همچنين تمامی آن چه را که در نزد

» نزار قبانی 383/

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

عر ها ،مقدس بود ،مورد ریشخند قرار میدهد (تاج ا دین.)9 :9003 ،

به هر روی ،شعر نزار قبانی ،پ

عر ها در سال  ،3291با خشمی تند و

از شکأ

سرکش و نيز با رد تمام سازمانها و اندیشههای حاکم و خرافههای کهن برجأته شده
و آن شعر ،او و قومش را به خود مشغول ساخ

و روند نقد شخصی را که شاعر پيش

از این به آن پرداخته بود ،به چرخۀ اجرا در آورد و بشارت والدت انأان عربی جدید
را می داد که از وهم و سأتی به دور اس

و قرن بيأتم را با منطق و سال خویش

مواجه میسازد (ا فاخوری )911 - 911 :3221 ،این نيز یاد کردنی اس
پ

از شکأ

که «شاعر در شعر

 ،3291به همان اندازه از خود بی پروایی و جأارت نشان میدهد که در

شعر غز ی و عاشقانۀ خود ،نشان داده اس »( .مهدوی و یزدان نواد)988 :3123 ،

از آنجا که سرودة «هوامش علی دفتر

» نزار ،با انتخا

پر رنگ ریشخند ،به

نقد اوضاع سياسی و اجتماعی عر ها پرداخته اس  ،این پووهش قصد دارد با نقد و
بررسی سرودة مورد نظر ،به این پرسشها پاسخ دهد که محتوای اصلی این سروده
چيأ ؟ چه کأی یا چه کأانی در باف

متن در گأترة انتقاد شاعر قرار گرفتهاند؟

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

کند؟ و تا چه اندازه شاعر توانأته اس

به کم

ترفند یاد شده در جه

اصال

نابأامانیها گام بردارد؟
 .8پیشینۀ تحقیق
با وجود آن که در کشورهای عربی دربارة نزار قبانی نوشتهاند – که ا بته در این نوشتتار
از آنها استفاده شده اس  -اما کأی به صورت مأتقيم به این موضتوع نپرداختته است .
مهمترین پووهش هایی که در ایران به شتعر شتاعر پرداختتهانتد ،عبارتنتد از «فراختوانی

شخصي های دینی در شعر نزار قبانی» از کبری خأروی ،حأين چراغی وش و معصتومۀ
نادری ،مجلۀ أان مبين ،شمارة هفتم ستال 3123ش« ،بررستی هنجتارگریزی در بخشتی از

اشعار نزار قبانی» از حميد رضا مشایخی و زین
دوم سال 3123ش« ،
اد

خدادادی ،مجلۀ نقد اد

عربی ،شتمارة

» از جواد ستعدون زاده ،مجلتۀ

پایتتداری ،شتتمارة دوم ستتال 3112ش و «نتتزار قبتتانی ،تنهتتا شتتاعر زن نيأتت » از
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محمد جواد مهدوی و ربابه یزدان نواد ،مجلۀ أان مبين ،شتمارة هشتتم ،ستال 3123ش.
بررسیِ پووهشهای یاد شتده نشتان از آن دارد کته تنهتا مقا تۀ اخيتر ،چنتد ستطری از
صفحات خود را به این سروده ،اختصاص داده و پووهشهای دیگتر ،ستخنی از آن بته
ميان نياوردهاند؛ از این رو تاکنون این سروده به رغم اهمي
ارزیابی نشده و فرا دید مخاطبان قرار نگرفته اس

فراوان ،از نظرگاه ریشتخند

و همين امر اهميت

ایتن تحقيتق را

دو چندان میکند.
 .1تحلیل سرودۀ «

»
سو و

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

سه کشور عربی مصر ،سوریه و اردن از سوی دیگر ،در برابر هم قرار گرفتند .جنگ در
صبح روز دوشنبه  3291/9/1با حملۀ پر حجم هوایی اسرالي به قاهره ،آغاز شد و سه
از دیگری سقوط کرد و در روز  3291/9/30نيز

کشور مصر و سوریه و اردن یکی پ

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

و

یاف

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

شکأ

عر ها از اسرالي در جنگ شش روزه ،ضربهای سخ
غفل

بر پيکرة جهان

بيدار کرد .به دنبال این شکأ  ،ادبيات نوین

عر

وارد کرد .و آنان را از خوا

عر

متحول شد و ادبيات پایداری ،صفحههای بيشتری از آن را به خود اختصاص داد

و رنگ دیگری به خود گرف  .این شکأ
«نزار قبانی» عاشقانه سرای بزرگ عر

برای برخی ،تحول جدی به همراه داش .
به شعر سياسی روی آورد .از مشهورترین

سرودههای او با بنمایۀ سياسی «
از شکأ

خف

» اس

بار سروده شد و مخاط

که کمتر از دو ماه ،پ

با خواندن این سروده و نيز سرودههای

دیگر از مجموعۀ شعرهای سياسی ،به وضو دغدغۀ سياسی شاعر را خواهد دید ،که
ا بته شاعر در همۀ آن سرودههای سياسی ،مفهوم شکأ

را نقطۀ پرگار قرار داده اس .

(ا نابلأی)133 :3219 ،

عنوان این سروده «حاشيههایی بر دفتر شکأ » عنوانی بحث برانگيز اس  .اینکه
کأی که به عنوان شاعر زن و شرا

شهره اس  ،در این فضای غبار آ ود و خف

بار،

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

چه حرفی ممکن اس

» نزار قبانی 333/

برای گفتن داشته باشد؟ چه کأی یا چه کأانی از نظر او

مأؤول اصلی شکأتند؟ سخنان او با چه سبکی بيان گشته اس ؟ و  ...از این رو عنوان
سروده ویوگی ا قایی دارد و مفاهيمی را به ذهن مخاط

ا قا میکند و او را وا میدارد

تا پایان ،سروده را بخواند.
 .3-2چرخۀ اول
متکلم در همان ابتدا ،پيغام مرگ با خود دارد و به گونهای کالم خود را آغاز کرده که
مخاط

را کامالً غافلگير میکند؛ زیرا از همان آغاز و در او ين سطر میخواند:

شاعر سخنش را با شگرد «غافلگيری» آغاز نموده؛ او در همان ابتدا و قب از خطا
به کارگيری تعبير «أنعَی کم» مخاط

را مبهوت میسازد و وی را نأب

با

به آن چه بعد

از آن میآید ،حأاس میکند .آوردن این خبر (خبر مرگ) در عين این که نشان از
آگاهی مخبر دارد ،ا قاگر بی خبری مخاط

نيز هأ  .به دیگر بيان ،شاعر به صورت

غير مأتقيم ،نادانی و بی اطالعی مخاطبان را نيز به آنان ،ا قا میکند .در اینجا واژة
«زبان کهن» و «کتا های قدیمی» نماد فرهنگ و اندیشۀ عر هاس

که ا بته شاعر خبر

مرگش را میدهد .این که نزار به رغم تکلّم و نگارش به زبان عربی ،باز هم خبر
مرگش را میدهد نوعی ریشخند و آیرونی اس
بی ش

و «پارادوک » در خود نهفته دارد که

شاعر بدین شک  ،سخنش را آورده تا ناکارآمدی این زبان را گوشزد نماید.

متکلم در جه

ترسيم هرچه بهتر و تهیيرگذاری سخن خود بر مخاط

آنان را دوستان خویش بر شمرده -صف

«سوراخ شده» را برای کالم آورده که خود،

نوعی «آشنایی زدایی» اس ؛ زیرا تشبيه کالم – که ی
و اصال

 -که ا بته

امر معنوی اس

و سوراخ شدن

شدن برای آن معنا و مفهومی ندارد ،به کفشها ،که نشان از کهنگی و

فرسودگی اس  -سب

توجه دهی مخاط

و در همان حال موج

برجأتگی کالم

میشود .در وهلۀ دیگر و در راستای تحقير ،گفتارهای عر ها را به کفشهای قدیمی
تشبيه کرده اس

که شاید خشم و اندوه وی سب

شده تا به این تشبيه ،پناه ببرد؛ از
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آنروی که کفش را میپوشند و بدان راه میروند .در اینجا شاعر ،تصویر دیداری بدیعی
«نا آشنایی» را بدس

داده که گدکو

تکرار واژة «

نمودن فرهنگ عربی را تداعی میکند.

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

هدفمند بوده اس  ،بدین شک که کهنگی زبان و کتا
«شتيمه» اس

و کفش ،نوعی ناسزا یا همان
به شکأ

که ا بته این کهنگی و فرسودگی در نهای

انجاميده اس  .از سوی دیگر ،تکرار واژة «أنعی کم» نشان از اهمي

یا «هزیمه»
موضوع برای

متکلم و تالش وی در مهم جلوه دادن آن دارد .نکتۀ جا تر اینکه وی خبر مرگ
اندیشهای را میدهد که آن اندیشه به رغم اینکه در نهای
منتهی میگردد؛ اینکه نهای

فکر ،فرجامش شکأ

و اوج اس  ،باز به شکأ

باشد ،دیگر ،سرنوش

کم فکری

یا بی فکری سرنوشتش کامالً مشخص اس !
 .3-2چرخۀ دوّم
در مقط دوم ،نزار به توصيف سخنان اراله شده از جان

شاعران و روشنفکران

میپردازد و میگوید:
در این مقط  ،مقصود نزار این اس

که این سخنانی که از جان

شاعران و روشتنفکران

عر  ،بيان میشود از زیبایی ظاهری و زود گذری برخوردارنتد ،امتا در حقيقت  ،ایتن
سخنان تتو ختا ی و بتی ارزشتند ،و نيتز تفتاوتی ميتان ایتن ستخنان از نظتر زیبتایی و
تهیيرگذاری با سایر چيزهایی که در اطرافمان وجود دارد ،نيأ

(جحا.)191 :9001 ،

نکتۀ دیگر این که در این جا ،نزار با آوردن استعارة «
«ح آميزی» نيز در آن به کار رفته اس  -دس
در جه

ریشخند به خدم

به «آشنایی زدایی» میزند و اینها همه

گرفته شدهاند؛ تا بدین وسيله ،بيان کند که سخنان و

فریادهای شاعران و روشنفکران عر  ،تو خا ی و پوشا ين اس
همچنين با تکرار واژة «
موج

» -که آرایۀ

» ،ریتم موسيقی داخلی را رعای

و ارزشی ندارد.
میکند ،و این تکرار

میشود خواننده با واژگانی نو ،روبرو نگردد؛ که در پی آنها روان شود.

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

» نزار قبانی 332/

 .2-2چرخۀ سوم و چهارم
نزار ،در مقط سوم و چهارم سروده ،گام به گام به آن چه در ذهن داشته ،تصریح میکند
و بر مخاط

مینماید که دغدغۀ اصلی او چيأ

بيان قدم به قدم به موضوع شکأ

و ایدلو وژی وی چه میباشد .به دیگر

و هو ناکی آن میپردازد و در پی واکاوی اسبا

آن

بر میآید ،آنجا که میخوانيم:

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

کته متا و

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

کته ا بتته ره بته جتایی نمتیبترد و یتارایی کوچت تترین

تهیيرگذاری را ندارد .امری که سران عر
شکأ

متوجه آن نشدند و در مقاب دشتمن ،تتن بته

دادند و طعم تلخ زبونی و خواری را چشيدند.

در تفأير دیگر ،شاعر به ریشخند سرودههای شاعران و خطابههای روشنفکران
عر

میپردازد و میگوید :این سرودههای ما آن قدر بی ارزشند که قابلي

ندارند که وحش

شکأ

 3291را در خود جای دهند؛ بنابراین باید از شعرهای خود،

شرمگين باشيم .در دید نزار ،با رجز خوانیهای مربوط به
مگ

این را

بن شداد «عنتریات» ی

را هم نمیتوان کش  .در نگاه او ،چشمان ،بندرگاه مگ ها شده اس  .چشمی

که نمیتواند حتی ی

مگ

را دور کند .به هر روی ،نزار با این تصویرسازی ،از

ناتوانی عر ها و سردمداران آنها پرده بر می دارد و به رسوایی خود و هم نأالنش
اعتراف می کند .او در بأتر این متن ،از خود و دیگر عر ها شخصيتی سرخورده
بدس

میدهد که احأاس حقارت میکنند و از خوار شدگی عاطفی در رنجند .نکتهای

که در اینجا باید به آن اشاره کرد این اس
نواقص شخصی ،گونۀ مهمی از ریشخند اس

که انتقاد از خود و برجأته سازی ایرادها و
که ا بته شاعر در اینجا از آن بهره گرفته

اس  .نکتۀ دیگر این که شاعر با تکرار مصوت «آ» ،که ا قاگر اندوه ژرف اس  ،در دو
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مقط  ،نظام موسيقایی ایجاد کرده که نتيجۀ آن قاعده افزایی شده اس
میکوشد تا با ا هام گيری از این واج ،به مخاط

و از رهگذر آن

بفهماند که وی از دردی عميق مینا د

و از ناکامیهای ملی در رنج اس .
نزار ،برای ریشخند ناتوانی فرهنگی و ناکارآمد بودن قدرت فکری عر ها ،از حربۀ
تکرارِ فظ «ذبا » در جاهای مختلف این سروده ،استفاده کرده اس  .او همچنين در
تحقير و ریشخند فرهنگ گذشتۀ عر  ،میگوید ما هنوز با منطق طب و ربا
میگویيم که ا بته برای ریشخند از تناس

ميان دو فظ طب و ربا

سخن

بهره برده اس .

شاعر با طعنه میگوید :با این یاوه گوییهایی که ما عر ها داشتيم حتی نتوانأتيم جان
ی

مگ

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

شویم و آنها را از پای در بياوریم.
 .3-2چرخۀ پنجم
سپ

شاعر چنين ادامه میدهد:

شاعر با جملۀ «
سب

» در پی ریشهیابی شکأ

ریشخند گونۀ خود .او شکأ

عر هاس ؛ ا بته با همان

را نتيجۀ حضور پهلوان پنبههایی در ميدان نبرد

میبيند که به جای ایجاد ترس در دل دشمن ،از شدت زخم چنان فریاد بر میآورند که
انأان عربی از شنيدنش به شدت میهراسد ،و به جای این که از دیگران در برابر
سختیها نگهداری کنند ،خودشان نياز به نگهداری دارند .مضح تر از همه این که
شمشيرهایی با خود دارند که از قدشان نيز بلندتر اس ! بلندتر بودن شمشير از
شمشيرزن نتيجهای جز شکأ

در پی نخواهد داش

و حتی تصور آن در ذهن بأيار

خندهآور و مایۀ تمأخر اس  ،حال چه برسد به این که بخواهند دشمنِ تا دندان مألح
خویش را از پای درآورند! آری این اس

عام اصلیِ شکأ .

نزار ،برای تحقير هرچه بيشترِ فرهنگ گذشتۀ مردم عر

و ریشخند آن ،با

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

» نزار قبانی 332/

بهرهگيری از تصویر دیداری و شنيداری ،میگوید که ما هنوز با منطق نی و نی ب
سخن میگویيم و به همين د ي اس

که ره به جایی نمیبریم .عر ِ امروز نه تنها با

تکيه بر منطق نای و مزمار به پيروزی دس

نمییابد ،بلکه با بدیههگویی در سخن  -که

همان ورود بیاندیشه به کارزار اس  -به سوی بر باد دادنِ داشتههایش قدم بر میدارد.
 .2 -2چرخۀ ششم
در ادامه میخوانيم:

شاعر ،گرچه از دل بأتن به داشتههای فرسوده و ناکارآمد ،در رنج و عذا

و بر

اس

روی آنها خط بطالن میکشد ،با این همه در کنار آن ،از این که کأی این مصيب

را

قضای ا هی برشمارد و بيهوده زمين و زمان را مقصر بداند و نفرین نثارش کند ،کراه
دارد و بر این امر اصرار دارد که باید از خود شروع کرد و در جه
به دنبال این ،نزار مردم عر

را مورد خطا

قرار میدهد و با حنی ریشخند آميز ،به

آنان میگوید :اگر شما خواهان پيروزی هأتيد باید دس
اینکه بی هيچ کوششی ،اميد پيروزی از جان

به کار شوید و هم

کنيد ،نه

خدا را داشته باشيد! اوج ریشخند در این

مقط جملۀ «و لیس حداداً لديکم يصنع السّیوف» اس ؛ که غای
سخریه میگيرد؛ تا جایی که آنان را سأ

اصال اقدام نمود.

سأتی آنها را به

انگارانی میبيند که منتظرند خداوند،

برایشان اسلحه فراهم کند.
در بأتر متن باال ،شاعر عر ها را از با

ریشخند به سگانی گوشه گير تشبيه

میکند که در برابر هجوم وحشيانۀ دشمن خون آشام ،جز پارس کردن (حرف پوچ و
بيهوده زدن) ،کاری دیگر نمی دانند! این معنی با بيهودگی کارشان در خطابه سرایی و
نفرین کردن آسمان و زمانه به نوعی همأویی دارد .در تفأير دیگر ،میتوان گف :
شاعر صهيونيأ ها را به سگانی تشبيه کرده که از پارس کردن آنها و نيز ورودشان در
سرزمين خویش ،سخ
حا يش بيشتر میگردد!

آزرده خاطر اس  ،بویوه وقتی خبرها را دنبال میکند ،شوریده
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به هر روی ،نزار در این جا ،شاعران و روشنفکران عر
میخواند و با کاربأ

را ،به تهم و خجل

فرا

تشبيه ،به ریشخند یهودیان میپردازد و طعنهای نيز به عر ها

میزند؛ آن جا که این موجودهای حقير از دریچۀ کمبودها و عي های ما وارد میشوند،
نه با نيروی خویش .این نيز گفتنی اس

که شاعر در متن خود ،با بهره جویی از تصویر

شنيداری ،بر زیبایی این شعر افزوده و برای ایجاد موسيقی درونی از تکرار دو فظ
«التلعنوا» و «

» استفاده نموده که این تکرار ،خود د يلی بر عاطفۀ اندوه و نيز

توبيخ عر ها اس .
 .2-2چرخۀ هفتم
در ادامه از شاعر چنين میخوانيم:

شدت خشم شاعر نأب

به فرهنگ به اصطال فرسودة عربی ،به حدی اس

تحقيرش چنين گفته که ما عر ها ،پنج هزار سال اس

در سردا

که باز در

به سر میبریم ،به

گونهای که محاسنمان دراز گشته و سکهمان بیاعتبار .از ب

که بی تحرک و خموش

بودیم ،مگ ها بر چشمانمان مینشينند .شاعر بر آن اس

تا با بکارگيری شگرد

ریشخند ،به هم نأالنش چنين ا قا کند که عي

از خود ماس

که به باط میپنداریم

اه تمدنيم ،حال آن که از اعتبار ساقط شدهایم و حتی نمیتوانيم ی

مگ

را از خود

دور کنيم ،چه برسد به این که بخواهيم با دشمن صهيونيأتی ،وارد کارزار شویم و آنان
را به زانو درآوریم.
در اینجا ،نزار برای این که بیارزشی و ناتوانی جامعۀ عر

را به ریشخند بگيرد ،از

استعاره ،استفاده کرده اس ؛ چون سردا  ،استعاره از محيط بی حرک

و بی رو

عربی اس ؛ چه آن جامعهای که در خمودگی و تاریکی اندیشه زندگی میکند ،کمتر از
آن غارنشين محاسن درازی نيأ

که فرص

نظاف

جأم خویش را ندارد .از این رو

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

» نزار قبانی 332/

جامعۀ عربی در معرض ریشخند نزار قرار گرفته اس ؛ آن گاه با توبيخی نهفته آنها را
به حرک

عليه بی حرکتی و جمود فکری و پليدی و بی فرهنگی وا میدارد.

 .2-2چرخۀ هشتم
شاعر در ادامه میگوید:

نزار ،در راستای واکاوی اسبا
به این امر میپردازد که ام

شکأ

و ذ ّتی که دامنگير وی و امتش شده ،دیگر بار

امروز عر  ،مشغول عيش و نوش و سرمأتی خود اس

و چگونه می تواند از ذ تی که خود به آن تن داده فاصله بگيرد .شاعر با زیرکی در این
متن ،نوعی آیرونی و ریشخند خلق میکند و آن این که ملتی که تمام کارش
خوشگذرانی و عياشی اس  ،آیا باز هم میتواند بهترین ام
باشد؟ بی گمان این ریشخند ،تهکيدی اس
چون چنين اس

در ميان دیگر ام ها

بر بی عرضگیهای پی در پی عر ها.

با جرأت هر چه تمامتر اص و نأ

عر ها را به باد استهزاء

میگيرد از آنروی که فرزندان و نوادگانی عياش و بی عرضه بجای گذاشتند .از سوی
دیگر از ب

که به زبونی عادت کردهاند دیگر ذ های جدید برایشان درد آور نيأ .

 . 8-2چرخۀ نهم
در ادامۀ سروده چنين آمده اس :
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شاعر اگر پيشتر ،اسبا

از دشمن خارجی را در زاویۀ دید خود قرار داده بود،

شکأ

در گام بعدی قصد میکند تا با بهرهگيری از زبان تند ریشخند ،به نقد حال و روز مردم
جامعۀ خود بپردازد .ریشخند در این باف
میگيرد؛ این تعبير نشانگر این اس

» شک

از همان تعبير «

که کأی جرأت ندارد در فضای جامعۀ خود

خواستهاش را بر زبان بياورد و حق اعتراض ندارد .در بند بعدی نيز گفته «لو کنتُ
أستطیع أن أقابل السلطان» که ساختار شرطی این جمله ،به ویوه با بکارگيری حرف
« و» ،بر این دال

دارد که مردم در جامعۀ خود به راحتی نمیتوانند با حاکم خود،

دیدار داشته باشند و این خود نوعی آیرونی و ریشخند پنهان اس .
هدف شاعر در بندهای فوق این اس
شکأ

که بگوید انأان عربی گرچه طعم تلخ

را از دشمن خارجی چشيده و به زبونی و ذ

داستان نيأ  ،بلکه او حتی از دس

گرفتار شده ،اما این پایان

حاکم ستمگر خود نيز در رنج و عذا

اس .

طعنههای شاعر و به ریشخند گرفتن حاکم عربی در بندهای پيشين به اوج خود
رسيد؛ بدین شک که شاعر ،حاکم را «

» مورد خطا

قرار میدهد و

چند مرتبه در متن تکرارش مینماید .او با این بکارگيری و تکرار ،به نوعی حاکم را
مورد تمأخر قرار میدهد ،از آن روی که فقط بر مردم کشورش ،آن هم به زور و
فری  ،حکوم

میکند و در برابر دشمن خارجی ،حرفی برای گفتن ندارد ،از این رو

سلطان بودنش مح ش
تعقي

اس ! دیگر این که شاعر گفته اس

مردم میپردازند و باسشان را میدرند و ...انتأا

سگان درندة وی به

سگان درنده به حاکم عربی و

زیر نظر گرفتن مردم از سوی وی ،به صورت غير مأتقيم ،ظا م بودن آن حاکم را به
ذهن تداعی و ایبات میکند.
در نگاهی دیگر ،شاعر اعتقاد دارد مهمورانِ وی ،زنان را مورد بازجویی قرار میدهند
و این خود ریشخندی تلخ اس ؛ چرا که در عرف عام ،کمتر از زنان در مورد مأال
سياسی و اجتماعی بازجویی میکنند و برایشان حرم
اما آنان این موضوع را رعای

بيشتری نأب

به مردان قاللند،

نمیکنند و بی حرمتی نشان میدهند .به تعبير دیگر :اگر

مهموران زمامداری ،اه بی حرمتی و ستم باشند ،خود آن زمامدار نيز از عدا

به دور

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

و مشروعي

اس

ندارد.

از سوی دیگر ،متکلم چنين آورده که وی به جه
مأتحکم قصر حاکم نزدی
باد کت

» نزار قبانی 333/

این که تالش داشته تا به دیوار

شود و با او از اندوه و مصيبتش بگوید ،مهموران وی را به

گرفتند و مجبورش کردند تا از کفشش بخورد! با قدری تهم در مییابيم که

آوردن صف

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

اس ؛ این که کاخ حاکم بأيار مأتحکم و سرسخ

باشد ا قاگر این مطل

که

اس

وی با استحکام قصر خود ،قصد داشته جان خود را در برابر دشمن حفظ نماید ،اما
برای حفظ جان مردم کشورش اقدامی ننموده و ا بته این مأه ه برای وی اهميتی
نداشته اس ! شاید در تفأير دیگر بتوان گف  :با علم به این مأه ه که شاید روزی
مردم از شدت ظلم وی دس

به قيام و شورش بزنند ،قصر خود را مأتحکم ساخته

اس  .ضمن این که شاعر آورده که هدف وی از نزدی
که از مصيب

شدن به قصر ،این بوده اس

و اندوهش بگوید و ا بته این کالم وی نيز آیرونی و ریشخند در خود

دارد؛ بدین شک که زمامداریِ حاکم به گونه ای اس

که مردم پر از اندوه و مشکلند ،و

کأی هم نه تنها به فکرشان نيأ  ،بلکه به درد دلهایشان هم گوش فرا نمیدهد!
 .3-2چرخۀ دهم
نزار در آخرین مقط شعریش میگوید:

همانگونه که از متن بر میآید نزار در مقط واپأين خود ،کودکان را مورد خطا
میدهد و با اعتراف به شکأ
اس

از هوی

و احأاس شرمأاری به سب

قرار

این که نأ آنان نتوانأته

و حيثيتشان دفاع نماید ،به آن کودکان اميد میدهد که آنها آینده سازان
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این مرز و بومند و این نابأامانیها به دس

پاکشان از بين خواهد رف  .شاعر در عين

این که به کودکان اميد می دهد و به فرداهای روشن اميدوار اس  ،به شدت از عملکرد
نأ خود احأاس حقارت و زبونی میکند و از کودکان میخواهد از گذشتگان چيزی
نخوانند که تاریخشان سرشار از شرمأاری و بی آبرویی اس  .ایبات این وضعي
نأ شاعر ،خود ریشخندی تلخ اس
و سأتی را کنار نهند و دس

برای

که وی نثار هم نأالنش میکند تا شاید بیغيرتی

به پایداری زنند.
که عبارت «يا أيّها األطفال من

آنچه بيانش در اینجا خا ی از فایده نيأ  ،این اس

المحیط للخلیج» از زاویۀ دید شاعر گره گشایی میکند و مخاط
می رساند که نزار قبانی به عنوان ی

را به این نتيجه

شاعر سوری ،صرفاً آزادی کشورش را مد نظر

قرار نداده و یا ریشخندهای خود را نثار حاکم سوریه نکرده اس  ،بلکه جهان عربی و
حاکمان عربی در مجموع مورد نظرش بوده و وی در پی رهایی انأان عربی و
کشورهای عربی اس  .دیگر این که گرایش شاعر به بهرهگيری از شگرد «تقاب » ،وی را
در عميق سازی ریشخندها کم

شایانی کرده اس  .به تعبيری دیگر هر چه تقاب ميان

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

بيشتر

به بی آبروییِ نأ گذشته و آبرومندی نأ آینده حکم میکند ،که ا بته شاعر کوشيده
با زیرکی آن را فرا دید مخاط

قرار دهد و او را نأب

به این امر آگاه کند.

 -2نتیجه
 -3از آنچه گفته شد ،میتوان به این نتيجه رسيد که ریشخند یا آیرونی ،هرچند در
وهلۀ نخأ  ،مایۀ خنده و تمأخر اس  ،اما هدف نهایی آن ،اصال و تغيير و سامان
بخشی به ناهمگونیها و ناسازواریهاس  .شاعران معاصر عربی نيز همچون شاعران
غربی به گونههای مختلف از این شگرد هنری در بأتر شعرشان ،بهره جأتهاند که ا بته
نقد اجتماعی و سياسی ،اصلی ترین عام رویکرد آن شاعران به این ترفند هنری بوده و
همين امر سب
 -9احأاس ذ

رشد چشمگير این نوع از بيان در شعر شده اس .
و زبونی و خواری ،نزار قبانی را واداش

تا پ

از شکأ

خف

بار

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

عر ها از اسرالي نابکار و خون آشام ،پا به عرصۀ سياس

» نزار قبانی 203/

بگذارد و با سرودة «

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

زبان

تند و تلخِ ریشخند ،خط بطالن بر همۀ داشتهها و ميراث عر های به اصطال ِ «متمدن»
میکشد و به بدترین شک آنان را به باد سرزنش و تحقير میگيرد ،از آن روی که
عياشی و هرزگی حاکمان عر  ،فرجام کار انأان عربی را به زبونی کشاند و سب

شد

احأاس «خوارشدگیِ عاطفی» نصيبشان شود.
 -1از تحلي سرودة یاد شده چنتين بتر متی آیتد کته نتزار از ستر خشتم و نفترت ،بته
شناسی شکأ

آسي

 3291میپردازد و حاکمان عر

را پوشا ين میخواند و متمتدن

بودن آنان را ادعایی پوچ و بیارزش قلمداد مینماید و با بهرهگيری از چاشتنی طعنته و
ریشخند ،احأاس کاذ ِ متمدن بودن آنان و عملکردشان را به چا ش میکشد .در همان
اتهام بأوی هم نأالنش دراز میکند و با بهرهگيتری از ترفنتد ریشتخند،

حال ،انگش

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

نمیبيند.

 -8به هر روی گرچه احأاس بر باد رفتگی و خوار شدگی عاطفی ،شاعر را وا داشته تا
با زبان تلخ خود ميراث عربی را زیر پایش ه کند اما این پایان داستان نيأ  ،بلکه
تعهد شاعر به سرنوش
رف

این مردم ،وی را بر آن داشته تا در بأتر شعر خود ،برای برون

از ناهمگونیها و نابأامانیها ارالۀ طریق کند و به نوعی با سرزنش انأان و حاکم

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

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

و در

این راستا از دشمن داخلی بيشتر شکوه کرده ،با این همه و با اعتراف به زبونی و
شرمأاری نأ حاضر ،به نأ های آینده و فرداهای روشن د خوش و اميدوار اس .
پینوشتها
گفتنی اس

که این خشم و انتقاد در آیار نویأندگان مصر به اوج رسيد ،تا جایی که از مقامات

خواستند از ورود نزار و آیارش به مصر ،جلوگيری شود .نزار که وض را اینگونه میبيند نامهای به
ضميمۀ ی

شعر ،به «جمال عبد ا ناصر» مینویأد و وض خود را شر میدهد ،جمال نيز با مطا عۀ

شعر و سخنان نزار ،دستور غو کليۀ محدودی ها را میدهد .نزار ،این ماجرا را همراه با متن نامه به
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طور مفص در کتا

 ،ص  930به بعد)

خود آورده اس ( .ن  :قبانی،3219 ،

ای دوستان من ،خبر مرگ زبان کهن و کتا های قدیمی را آوردهام /خبر مرگ سخنان پاره پارهمان
را که بأانِ کفشهای قدیمی و واژگان زش
دارم ،خبر مرگ نهای

و هجاء و فحش اس

اندیشهای را ،که به شکأ

با خود دارم /خبر مرگ برایتان

انجاميد ،برایتان دارم.
و پردهها و

این سرودهها در ذالقۀ ما ذت بخشند /گيأوان بافته شده زنان ،زیبایند /و ش
صند یها /تمامی آن چه که رو به روی ماس  ،زیبایند /.ای سرزمين اندوهگين من ،در ی

آن ،مرا از

شاعری که در عشق و اشتياق شعر میسرود ،به شاعری که با دشنه مینویأد ،تبدی نمودی.
چون آن چه که ما احأاس میکنيم ،بزرگتر و فراتر از گنجایش کتا هایمان اس  ،پ

به ناچار

باید از اشعارمان ،شرمگين باشيم .اگر این جنگ را باختيم ،جای شگفتی نيأ ؛ چون این خود ما بودیم
که با تمام آن چه انأان شرقی از موهب

خطابه دارد ،و نيز عنتریاتی که نمیتواند حتی ی

مگ

را

بکشد و همچنين با تکيه بر منطق طب و ربا  ،وارد جنگ شدهایم.
تمامی راز و رمز در تراژدی ما این اس
قامتمان ،بلندتر .این امر ،در ی

که فریادمان از صدایمان ،قویتر اس

عبارت خالصه شده اس

و شمشيرمان از

که ما تنها باس تمدن را بر تن کردهایم حال

آن که رو جاهلی ،بر ما حاکم اس  .با تکيه بر نای و مزمار ،هيچ پيروزی و موفقيتی حاص نمیشود
این بدیهه گویی برای ما ،پنجاه هزار خيمۀ جدید هزینه در برداش .
آسمان را نفرین نکنيد ،آنگاه که به شما پش

کرد ،زمانه را مورد عن خود قرار ندهيد؛ زیرا

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

که

شمشيرها را برایتان بأازد .اخبار صبحگاهی آزارم میدهد ،از شنيدن پارس سگان به رنج میافتم.
یهودیان از مرزهای ما وارد نشدند ،بلکه همچون مورچه از رهگذر عي
پنج هزار سال اس

که ما همچنان در سردا

و ضعف ما رخنه کردند.

به سر میبریم ،محاسنمان دراز گشته ،پولهایمان،

بیاعتبار مانده ،چشمانِ ما بندرگاه مگ ها شده ،ای دوستانِ من :باید شکأتن درها و دروازهها را
تجربه کنيد و جامهها و افکارتان را از نو بشویيد و خواندن و نوشتن را ،از نو آغاز کنيد ،دس

به کار و

تالش برید ،بذر سخنان را بکارید ،و نيز انار و انگور را  ...از طریق دریا به سرزمينهای پوشيده از برف
و مهآ ود سفر کنيد ،از آنروی که مردم ،شما را در خارج از این سرزمين نمیشناسند و آنان شما را
نوعی گرگ میپندارند.
پوس

بدنمان بی ح

شده اس  ،جانهای ما ،از نداری شکای

دارد ،روزگار ما ،با ضياف های

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

جوشان صحراهای ما میتوانأ

نيز آزادگان اوس و خزرج باد که این نف

به خنجری از زبانه و آتش تبدی شود ،شرم بر بزرگان قریش و
زیر پای کنيزان ریخته شد.

» نزار قبانی 202/

ريشخند سیاسی در سرودۀ «هوامش علی

کاش کأی به من امان میداد ،کاش میتوانأتم با پادشاه مالقات کنم ،به او میگفتم :ای سرور من،
سگان درندة تو جامۀ مرا پاره کردند ،مخبران تو هميشه پش
گامهایشان همواره پش

سر من اس  .همأرم را مورد بازجویی قرار میدهند ،نام دوستانم را یادداش

میکنند .از آن روی که ای سلطان ،به دیوارهای بلند و سخ
و مصيب

سر منند .چشمان ،بينیها و نيز

قصرت ،نزدی

خویش پرده بردارم ،آنان مرا با کفش مورد ضر

و اهان

قرار دادند ،سربازان

خوردن کفشم ،مجبور نمودند ...ای سرور من  ...دو بار ،در جنگ شکأ
ما ،زبان سخن گفتن برایشان نيأ  ،پ

چه ارزشی اس

شدم .کوشيدم تا از اندوه
مرا به

خوردی؛ چون نيمی از مردم

برای مردمی که زبان ندارند؟ برای این که

نيمی از مردم ما ،همچون مورچه و موش در ميان دیوارها در محاصرهاند .کاش کأی مرا در برابر سپاه
سلطان امان بدهد ،به او میگفتم :ای پادشاه ،تو دو بار در جنگ شکأ

خوردی؛ چون از مأال

انأان ،فاصله گرفتهای.
ای کودکان ،همگی شما از اقيانوس گرفته تا خليج ،مایۀ اميد و سنب های آرزوی مایيد .شما
نألی هأتيد که غ و زنجيرها را درهم خواهيد شکأ

و تمامی افيونها و خيالها را از سرمان از بين

میبرید .ای کودکان ،شما هنوز هم همچون شبنم و برف ،نظيف و پاکيد ،دربارة نأ ِ شکأ
ما ،چيزی نخوانيد ای کودکان ،ما نأ شکأ

خورده و ناکاميم ،ما همچون پوس

ارزشيم .ما بأان کفشها ،فرسودهایم؛ خبرها و سرگذش

خوردة

هندوانه بی

ما را نخوانيد ،در پی کشف آیار ما نباشيد،

ایدهها و اندیشههای ما را نپذیرید ،ما از نأ استفراغ و سفلي

و سرفهایم .ما نألی حءقّهباز و حيلهگر

و بندبازیم .ای کودکان ،ای باران بهاری ،ای سنب های آرزو ،شما بذرهایِ سر سبز زندگی سترون مایيد.
شما نألی هأتيد که شکأ

را با شکأ  ،مواجه میسازید.
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