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چکیده
مفاهیم و ارزشهايی چون آزادی و عشق و عزت که انسان بهطور فطری باا آنهاا آنااتات ،در دياوان
فدوی طوقان جايگاه ويژهای دارد که «گفتمان انسانی» وی را نکل میدهد .اتتفاده از زبان رمزآمیاز و
کاايهای ناعر بهماظور انتقال مفاهیم گفتمانی و تأکید بر همبستگی داخلای و خاارجی ،در وحلاۀ اول،
خفقان موجود در جامعه را بیان میکاد ،و در ادامه ،تالش ناعر را برای چاگ زدن باه ريسامان اتاااد
تداعی میتازد .آنچه در اين پژوهش بررتی نده ،تأثیر پايداری فلسطین بر گفتمان انساانی در دياوان
فدوی طوقان اتت .مقوالت بررتینده در اين پژوهش با اتتفاده از مطالعاۀ اتاااد و مادارو موجاود
عبارتاند از عشق ،آزادی ،عزت ،ظلمتتیزی ،مرگ ،نخصی نبودن عشق ،مطرح کردن عشق در جايگاه
ارزش اجتماعی اصیلی که ريشه در وطن و مردمان ترزمین دارد ،معاادل قارار دادن آزادی باا زنادگی،
مرگ را بیمعای و عین زندگی دانستن ،رتالت ناعران را در گرو حفظ عزت مردم ترزمین دانستن ،راه
دتتیابی به عزت و کرامت را آزادی ترزمین و بازگشت آوارگان دانستن ،اتتفاده از تعبیر طاعون بهجای
ظلم و تتم گسترده ای که ترزمین ماادری را فراگرفتاه و راه رهاايی از آن را در گارو بسایو نیروهاای
درونی و بیرونی دانستن و اعتقاد به اياکه چون جسم برخاتته از خاو وطن اتت ،پس باياد باه ماشاأ
نخستین خود بازگردد تا برانگیخته نود را دلیل و نوق اتتقبال از مرگ دانستن ،مهمترين نتايو کلای
اين پژوهش اتت .از ديدگاه فدوی طوقان ،آزادی آنگاه که با مجاهدت و مبارزه به دتت آيد ،ماندگاری
و دوام و بقای آن برای نسلهای آيادۀ بیشتر خواهد بود .همچاین از ديد وی ،عشق ،خمیرمايۀ وحادت
اتت که میتواند حب وطن را در پی دانته باند ،و جسم ،برخاتته از خاو وطن اتت و بايد به هماان
ماشأ نخستین بازگردد تا به ناو ديگری برانگیخته نود؛ و در ايان راه خاود نااعر باه اتاتقبال مارگ
مینتابد.
واژههای کلیدی :نعر معاصر عرب ،ادبیات پايداری ،نعر فلسطین ،فدوی طوقان ،گفتمان انسانی.
 . هیئتتاريريۀ نشريه ،اين مقاله را تات عاوان «علمی ا ترويجی» پذيرفته اتت.

**  .رايانامۀ نويسادۀ مسئول:

askandari@ut.ac.ir

 /292تأثیر پایداری فلسطین بر گفتمان انسانی در دیوان فدوی طوقان

 .1مقدمه
نکلگیری گفتمان انسانی و تقويت آرمانهای موجود در آن ،از طرياق ابزاهاايی میسار
مینود که همواره راه رتیدن باه هادر را فاراهم میتاازد .در ايان مسایر ،نااعران و
نويسادگان و ...نقش بسزايی دارند .ويژگیهای بافتی يک جامعه ،يعاای فااای فکاری و
روانی مسلط بر آن ا که خود حاصل اوضاع تاريخی و اجتماعی (بستر زماانی و مکاانی) آن
جامعه اتت ا موجب نکلگیری جريانات فکری مرتبط با آن اوضااع میناود کاه از آن
جريانات به نام «گفتمان» ياد میناود .همانگوناه ايان مشخصاههای باافتی میتوانااد
گفتمان را تاتتأثیر قرار دهاد ،گفتمان نیز میتواند اين مشخصاهها را تعیاین کااد ياا
آنها را تغییر دهد .گفتمان جزء ذاتی جامعه اتت و در مبارزه برضد اين نابرابریها نیاز
نقش مهمی ايفا میکاد (وانداياک 48 :1387 ،و  .)55برايناتاا  ،نباود ياا نقاع بعاای
ارزشهااا در جامعااه و يااا تساالط قطااب مخااال اياان ارزشهااا ،ماجاار بااه نااکلگیری
گفتمانهايی با هدر پر کردن خأل موجود يا تغییر وضع حاکم مینود تا انساان ،وجاود
اجتماعی و نشاط انسانی خويش را ماقق تاازد و ارتبااط خاود را باا وقاايع و حاواد
بیرونی ،به اثبات برتاند (عیانی.)111 :2009 ،
فدوی طوقاان ،نااعر زن معاصار فلساطیای ،باا درو درتات و دقیاق از مصاابب و
مشکالت جامعۀ خويش ،با ملت خود هماوا نده و باه وضاع موجاود و آياادۀ تارزمین
فلسطین و هموطاان خود احسا تعهد کرده و با موضعی راتتین و ايماانی اتاتوار ،باا
دردها و رنوهای آنان همراه ندهاتت .ورود به جرياان مقاومات و تأثیرپاذيری از افکاار
آزادیخواهانه و نیز تعامل با صاحبان آن افکار ،باعث نده طوقان فراتر از قالب تااتیای
قرار بگیرد که با مادودتهايش ،زنان جامعۀ او را در بر گرفته بود.
فلسطین و موضوعات مربوط به آن ،با تأثیر فراوانای کاه بار فکار و انديشاۀ نااعران
معاصر عرب گذانت ،باه مفهاوم تعهاد در ادبیاات عربای معاصار ،تمتوتاوی تاازهای
بخشید .ادبیات پايداری تابقهای به قدمت تمدن بشری دارد و در هر عصر و دورهای باه
فراخور نرايط و موقعیت ،چهرهای خاص به خود دانته و دربردارندۀ آثاری ادبای اتات
که ازنظر مامون و غايت ،مخاطب را به پايداری دربرابار دنامن فرامیخواناد و در ذات
آن ،حقیقتخواهی و امید به آياده ،همواره فراروی خالق اثار و بطان ماتن ادبای وجاود
دارد (رحماندوتت .)466 :1379 ،فدوی در مرحلۀ دوم زندگی نعری خود (پاس از نکسات
 ،)1967با وجود اعمال مادوديتهای فاراوان رژيام صهیونیساتی در رتایدن ناعر باه
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جايگاه و مهد پرورش انسانهايی انقالبی با ارادۀ پوالدين به میان مردم جامعه ،زبان گويا
و به عبارتی رتانهای مینود که افکار و خواتتههای مردم را با نیوههای مختل زباانی
ا از نصیات به حاکمان گرفته تا نقد اوضاع موجاود ا بیاان میکااد ،و هماواره بارای
هموطاانش نغماههای عشاق و امیاد و آزادی وطان تار میدهاد و میکوناد بیادارگر
وجدانهای خفتۀ جامعۀ جهانی باند .نعر ،موتایقايی نادن عواطا بشاری در قالاب
تصويرهای زبانی اتت (نفیعی کدکای )136 :1391 ،و فراخوانی ناعر باه تاوی اجتمااعی
ندن ،گامی اتت به تمت تجريد آن از عواط انسانی؛ باابراين ،اين دتته انعار فادوی
که به وجه غالب ادبیات فلسطین نزديک ندهاتت ،باار عااطفی کمتاری دارد و درواقاع
مرامنامهای (مانیفستی) اتت برای اثبات تأثیر موضوع فلسطین بر گفتمان انسانی وی.
يکی از داليل روی آوردن طوقان به نعر آزاد را میتوان هماین همجهات نادن باا
جريانات ادبی خارج از مرزهای فلسطین دانست تا با برقراری ارتباطی فرامارزی ا از راه
ترجمۀ اين انعار ا پیام ترزمیاش را به ملل ديگر ماتقل کاد و مادوديتهای عارو
و قافیه نتواند جايگزين انديشه و فکر ژرر او نود.
نگارندگان با برجستهتازی رويکردهای واقعگرايانۀ فادوی طوقاان درباارۀ ترنونات
ترزمین و ملت فلسطین ،اثبات کردهاند تمام ارزشها ،در راتتای انديشۀ عدالتخواهانه
و گسترش گفتمان انسانی و دفاع از آن اتت که برای ناعر ،معای و مفهوم میيابد.
مقالۀ پیش رو با بررتی مفاهیمی چون عشق و آزادی و ظلمتتیزی و عازت و امیاد
در ديوان فدوی طوقان با روش تالیلی ا توصیفی ،درصدد اتت مواضع نااعر را درباارۀ
مفاهیم مذکور و گفتمان حاکم بر انعار خويش و تأثیر موضاوع فلساطین بار آن ،بیاان
کاد .در مقالۀ حاضر ،ابتادا مفهاوم گفتماان و ناکلگیری آن بیاان ناده و تاسس باه
زندگینامه و معرفی آثار ناعر پرداخته نده و با معرفی انعاری از دياوان فادوی کاه باا
موضوع گفتمان انسانی در ارتباطاند ،افکار و مواضع وی تالیل ندهاتت.
هدر جستار حاضر ،پاتخ به پرتشهای زير اتت:
 .1ارتباط میان اوضاع اجتماعی که فدوی طوقان در آن زندگی میکااد ،باا گفتماان
انسانی حاکم بر انعار وی چگونه اتت؟
 .2جايگاه وطن و تاکاان آن در نکلگیری گفتماان غالاب اناعار فادوی چگوناه تفسایر
مینود؟
آثاری که در آنها انعار فدوی طوقان بررتای ناده و باه نااوی باا موضاوع ماا در
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ارتباط اتت ،عبارتاند از .1 :رتالۀ دکتری ادبیات مقاومت در نعر فدوی طوقان نوناتۀ
ابوالفال رضايی؛  .2مقالۀ «تجلی پايداری در انعار تایمین بهبهاانی و فادوی طوقاان»
نونتۀ غفار مامدی؛  .3مقالۀ «تالیل نمادين رناگ در دياوان فادوی طوقاان» نوناتۀ
عزت مالابراهیمی و آزاده آزادی؛  .4مقالۀ «جلوههای پايداری در انعار فادوی طوقاان و
تسیده کانانی» نونتۀ ماوچهر اکبری و ديگران؛  .5مقالۀ «بررتی تیر تاول مفاهیم از
يأ به امید و مقاومت در نعر فدوی طوقان» نونتۀ ابوالفال رضايی و فرناد نوری؛ .6
مقالۀ «نمادهای پايداری زنان در نعر فدوی طوقان» نوناتۀ علیاکبار احمادیچااری و
علیاصغر حبیبی؛  .7مقالۀ «بررتی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پايداری در اناعار فادوی
طوقان و طاهره صفارزاده» نونتۀ عبداألحد غیبای و فرزاناه احماری؛  .8مقالاۀ «فادوی
طوقان و نعر او» نونتۀ ابوالفال رضايی.
 .2زندگی و آثار فدوی طوقان
فدوی طوقان در تال  1917میالدی در نهر نابلس باه دنیاا آماد .او باه واتاطۀ بارادر
بزرگترش ،ابراهیم طوقان ،که ناعر معروفی اتت ،با دنیای نعر آناا ند و جزو معدود
ناعرانی بود که در جوانی ،به قصد تاصیل ،از وطن خويش خارج نشد .او در آغاز ،ناعر
رمانتیک را با الهام از طبیعت و عااصر آن ،در قالب و وزن ناعر تااتی تارود و در ايان
انعار ،بیشتر درونگرا بود و گاهی هالهای از يأ و بدبیای بر انعارش تاايه میافکااد،
اما ديری نسايید که به نعر آزاد گرايید .فدوی جزو نخستین نااعرانی اتات کاه اتاا
تجارب زنانه را در عشاق و انقاالب و اعتارا زن علیاه جامعاه و تااتهای آن ،بایاان
گذانت .جاگ جهانی دوم و عواقب زيانبار مادی و معاویاش برای بشار ،و توطئاههای
غرب ا بهويژه جاگ نشروزۀ  1967و نکست اعراب از اترابیل ا ناعران آن تاامان را
دچار نوعی تعار کرد ،و از آن پس ،انعار اين نااعران ،ماتاوايی اجتمااعی باه خاود
گرفت .فدوی طوقان نیز از اين امر مستثاا نبود؛ وی دچار ناوعی تاااقع ظااهری میاان
گرايشهای فردی و واقعیات جامعۀ خويش ند .مصیبتی که در تاال  1967بار ملاتش
وارد آمد ،نعر او را بر آن دانت تا درمقابل آن ادبیات خیالی و عاطفی بشاورد و بیشاتر
به واقعیات زندگی بسردازد.
نعر فدوی از ترکیبات پیچیاده باه دور اتات و خیاالپردازی تاحادودی در آن کام
اتت .نعر او تجلیگاه مااقشه و جدل میان عقل و احسا اتت و در اين میان ،بیشاتر
غلبه با عقل اتت که مقاداری از جوناش عاطفاه را در ناعر او کاتتهاتات .فادوی در
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انعاری که جابۀ نخصای دارناد ،مفااهیم عشاق و آزادی و امیاد و عازت را بیشاتر در
خدمت حل تعار درونی قرار میدهاد و تاالش دارد از آن رهاايی ياباد و تاا پایش از
نکست  1967اعراب از اترابیل ،عشق را بارای عشاق میتارود و در موضاوع مارگ و
زندگی نیز بیشتر بر موضع نخصی خويش تکیه میکرد .در تاير مفاهیمی کاه در ايان
مقاله بررتی نده ،نیز پا را از اين مادوده فراتر نگذانتهاتت.
در ادامه ،هر کدام از مفاهیم اتاتی در گفتمان انسانی فدوی طوقاان را برنامردهايم
و نمونههايی از نعر وی آوردهايم تا حدودوثغور اين مفاهیم ،نفارتر نود.
 .3عشق
طوقان در مرحلۀ نخست زندگی نعریاش ،که هاوز وارد عرصاۀ موضاوعات اجتمااعی و
وطااای نشااده (قصاایدۀ انفصااال) ،عشااق را زناادانی میبیاااد کااه انسااان ،بااهاختیار آن را
برگزيدهاتت؛ عشقی آرمانی که اتا آن خیال اتت و با واقعیت ارتبااط نادارد .چااین
عشقی که تراتر ابهام اتت ،باعث مینود انساان همیشاه تاردرگم و حیاران باناد و
حامالن خود را تا رتیدن به ترمازل مقصود دچار اندوه تاازد .وی در بیاان ارزش ايان
تاجن :زنادان» و «بَاَیااا خختیاارا :باه اختیاار خاود
عشق ،تصويری متااقعنما میاان « ج
تاختیم» خلق کردهاتت:
وُاحنجهُ جداُُفج ُ جدُُ/نُرسجخُُفجيُ
نحنُُنُعیشُُبُسجننُُ/مجنُُالعشج ُُ/سجننُُبنُینجه ُنُحجنُُاختیجهااُُ ُ/
األاضُُأاکهن جهُ/وُنعل ج ُوُنرف جعُُجُداان جهُ/م جنُالعش ج ُُش جدنه ُم جنُلبنججه ُُاألُمججهنيُ(طوقاا:2000 ،

«ُ.)186ما در زندانی از عشق زندگی میکایم؛ زندانی که آن را به اختیار خود تاختیم و دتت در
دتت هم و پايههايش را در زمین مینهیم و از خشت آرزوها ،با عشقْ ديوارهايش را بااال میباريم و
بلاد میگردانیم».

فدوی چادان حول عشق فلسفه نمیبافد و بیشاتر باا واقعیاات تاروکار دارد؛ وی در
قصیدۀ «فی تفح عیبال»« ،تو چیستی» را بهجای «تو کیستی» به کاار میبارد .از نظار
او ،عشق يک نیروی وجودی نهفته اتت که از بین نمیرود و جاودانه اتت و ناعر فقاط
پژواکی از اين نیروتت .در البهالی ديوان فدوی همواره ناهد انعاری حاکی از عشق باا
رنگوبوی صوفیانه هستیم؛ زيرا عشق از ديدگاه او ،حلقۀ اتصاال موجاودات و خمیرماياۀ
اصلی وحدت وجود اتت:
ُوکلُمججهُهتفج ُُمججنُفرحتجيُأس ج مُمججهُأن ج ُ؟ُسججمع ُُالر ججه ُُ/تقج مُل جيُفجيُمثججهُهمج ُُالقججداُُ/
إنُکُ هُحبُيُنشیدُُالخل دُ ُوإنُنيُصداکُعُبرُُال ج دُ (همان« .)117 :و هر بار کاه از تار ناادی
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فرياد زدم تو چیستی؟ از بادها نایدم /که همچون صدای پاهان قااا و قادر باه مان میگوياد /ای
عشق من! تو ترود جاودانیای و من انعکا تو در امتداد وجودم».

ناعر در قصیدۀ «هاو هاي» ا که رمز تقابل میان تات و مدرنیته اتت ا تاتهايی

را نقد میکاد که موجب ماصور تاختن جوانان و مانع بروز احساتاات و عواطا آناان
مینود و دربرابر چاین ماادوديتهايی ،هرگاز تار تسالیم فارود نمایآورد .وی ناعر
خويش را آياۀ تمامنمای بیان افکار و عواطا جواناان همااوع خاويش میداناد کاه در
جوامع تاتی ،مظلوم واقع ندهاند و روح مارومشان زندهبهگور ندهاتت .فدوی در ايان
انعار ،گامی در جهت همسويی با جريان مدرنیسام و نیاز ايجااد تعاادل میاان تاات و
جريان مدرنیسم و گفتمان برخاتته از آن در ادبیات عربی معاصر بردانتهاتت:
أُبُ ُسعُالسن نُُخن ُُاألحهسی ُ/وُقتهُُالحیهةُفيُاالعمهق؟ُ/...اتحجدُیُالسجنُهنُ،أسجخرُُ
بهلعُرفُُ/بُمهُشجهدُ ُالتقهلیجدُُحج ليُ/مجنُججدااُُضجخ ُُمضج ُأغنیجهت ُ/تجُتُخطجه ُفجيُتحجدُُمثلج ُُ/
جعريُمججرأةُکججهُُفتججهةُ/وأدُ
جعريُانتفهضججه ُُ/اؤاهججهُالحبسججیکُالم ت مججکُُ/کججهنُشج ُ
جهةُاأُ ُبشج ُ
ک ج ُفتج ُ
الظل ُُاوحُهجهُالمحرومجک (همان298 :ا« .)299آياا زنادانها میتوانااد احساتاات را خفاه کاااد و
زندگی را در اعماق زمین از بین ببرند؟ ...زندانبان را به مبارزه میطلبم و عرر و عادات را ا بهتبب
ديوار قطوری که تاتهايی را در اطرافم باا نهادهاتت ا به تمساخر میگیارم و تارودهای مان در
مبارزهطلبی ،همچون خودم ،آن ديوار قطور را درنورديدهاتت؛ چهبسا دختر جوانی که با ناعر مان
حرکت و جابشی در رؤياهای مابو و پاهانش مشاهده کرد .نعر من آيیاۀ هر دختر جوانی اتت
که ظلم و تتم ،روح مارومش را زندهبهگور کردهاتت».

در اين قصیده ،طوقان درمقابل جامعهای کاه تراتار آن را ابهاام فراگرفتهاتات ،ناب را
خطاب قرار میدهد؛ زيرا نب يگانهحقیقتی ثابت و انکارناپذير اتت که میتاوان در ورای آن،
از مکر و نیرنگ درمقابل عشق پاو و بیآاليش آتود .خطاب کردن نب در جايگاه عاصاری
از طبیعت و نخصیتبخشی بدان ،حاکی از غلبۀ بُعد رمانتیک نخصیت فدوی اتت:
هيُوُالمصبه ُُوُاللیهُُوُأحالمُُه اههُ/.../خرج ُُعل ُالنهسُُ جهُلیجهُُنفسجهُُ/ولج ُتُخجدُع ُ
جههرةُ/وکنج ُُکمججهُأنج ُُ،بنج ُُالطبیعججکُُُ/کنج ُُحقیقتجکُالبججههرةُُ/ف حببج ُُصججدقُکُُ ججهُ
ُ
نفسجکُالطج
شعرکُُُ/...الحجيُُ،فجيُاوحجهُالفجهةرةُُ(هماان 266 :و  269و « .)270او و چارا و ناب و
لیهُُفيُ ُ
آرزوهای عشق او ...ای نب! تو کسی را عريان و بیحجاب باه میاان ماردم باردی و لباا نفااق و
دورويی بر تن او نکردی و روح پاو خود را نفريفتی و همچااان دختار طبیعات مانادی و حقیقاتج
آنکارج خويش بودی .ای نب! صداقتت را در نعر زندۀ تو و روح ملتهب او دوتت دانتم».

اما آنگاه که فدوی طوقان از تجارب نخصی خود بیرون میآيد و وارد واقعیات جااری
جامعه مینود ،ديگر عشق برای او يک موضوع نخصی نیست ،بلکه ياک ارزش اجتمااعی
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اصیل اتت که پايههايش بر ارزشهای ريشهداری چون عشق به وطن و مردماان آن و نیاز
آزادی ايشان از يو تتم باا ندهاتت .طوقان روح خود را با درد انسان فلساطیای معاصار
عجین میداند و خود را وق ترودن ترانههای عشق و آزادی برای ترزمیاش میکاد:
جذواُُ،تُسجطُحُ ُابعجهدُ ُُ/سجدیُ
الُل مُُ هُصد قيُ/انسهنُُهذاُالعصرُُقهحهُُفقیجرُُ/تآکُلج ُج ُ
نر دُُالحبُُأنُ نم ُُ ُوالُأعمجهقُُالججذواُ (همان« .)457 :ای دوتات! های مالمتای نیسات؛ زيارا
درخت انسان در اين دوران ،خشک (بیاحسا ) و فقیر و بیچیاز اتات و ريشاههايش هماديگر را
خوردهاند و بیناخوبرگ ندهاتت .بیهوده اتت اگر بخواهیم عشق رند کااد ،درحالیکاه عماق و
ريشهای ندارد».

اين مرحله از حیات نعری فدوی ،مرحلۀ رمانتیک اجتمااعی اتات کاه نتیجاۀ نکسات
 1967و عواقب آن اتت .بدينتان عشق به وطن ،چاان مقد و گرانمايه خواهد نمود کاه
مادر را بر آن دانته تا ترزمین را برتر از فرزندش بداند و او را در راه آرمانی تقديم کاد:
ججهُولججديُ ججهُغرسججکُُکر مججکُُ/اقتجُلُعج ُم جنُأاضجههُال ر مججکُُ/إذهجبُفمججهُأعج ُُمنججکُُ ججهُ/بُن جيُإالُُ
األاضُُ(همان« .)509 :ای فرزندم! ای نهال ارزنمادی که از ترزمین ارزنمادش کاده ناد! بارو
ای پسرم که هی چیز ارزنمادتر از تو نیست جز ترزمین».

فدوی طوقان در قصیدۀ «لن أبکاي» که به ناعران مقاومت در فلساطین اهادا کارده،

تالش دارد تا عشق خود را انسانی و فراگیر باماياند ،ولی حتی اين عشق نیاز بارای او در
تايهتار وطن و عشق به آن معای میيابد .باا عشاق ،ناامیادی و اناک حسارت رخات
برمیبادد و نور ايمان به قلب او بازمیگردد تا با ديدی فراختر به زندگی باگرد:
أحب ججهةيُمُسج جح ُُع ججنُالنفج ج نُُض ججبهبکُال ججدُمعُُ/الرمهد ججکُ/أللق ججهکُ ُ ُوف ججيُعینج ج ُنج ج اُُالحج جبُُ
ُواإل مهنُُ/بُ ج ُبجهألاضُُبهإلنسجهنُ (همان« .)513 :ای دوتتانم! مه خاکستری انک را از پلکهاايم
زدودم تا نما را ببیام درحالیکه در چشمانم نور عشق و ايمان به نما و نیز به زمین و انسان وجود
دارد».

 .4آزادی
آزادی به معاای امروزیاش ،ماور انقالبهای ضداتاتبدادی اتات کاه در دنیاای معاصار
برای برقراری برادری و برابری نکل گرفته و ماجر به نظم جهانی موجود ندهاتات (داوری
اردکااانی .)230 :1378 ،لفااظ آزادی در دنیااای کاااونی ،جاازو الفاااظی اتاات کااه در عرصااۀ
بینالمللی بیشترين کاربرد را دارد؛ امری که ندای دعوت به آن در جهان پیچیده و مفهاوم
آن از هر دورهای به دورۀ ديگر و از گروهی به گروه ديگر متفاوت اتت.
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فدوی طوقان ،در زمرۀ ناعرانی اتت که تراوشهای خیال خود را از زندگی عامۀ ماردم
گرفته و در بازگويی نابسامانیها و دردهای مردم ،آنها را باه کاار میباادد (رضاايی:1386 ،
 .)16ناعر تتايشگر آزادی ،با بیاشی دقیق از حوادثی که در جامعهاش در جريان اتت ،باه
ص آن دتته از روننفکران و آزادیخواهاان پیوتاته کاه در تاطح بینالمللای در پای
برقراری نظمیاند که در آن کرامت بشر و حرمت حقیقت ،مافاو اتات .او در جامعاهای
که آزادی در آن باه مفهاوم واقعای کلماه ،بیارجومعاای ناده ،تصاويرگر آرزوی ديريااۀ
هموطاانج همیشه در رنو خويش ندهاتت :رهايی فلسطین از تلطۀ صهیونیستها.
وی با بهکار بستن صاعت تکرار ،همچون رتانهای اتات کاه خواتاتۀ ملاتش را باه
گوش همگان میرتاند .تکرار بیستبارۀ «حريتی :آزادی من» در قصایدۀ «حریةالشعب »
(طوقان554 :2000 ،ا ،)556دالّ بر حیرت روح نااکی و تارگردان نااعر در پی وخمهاای
دنیای معاصر و نیز میزان اهمیت اين پیام انسانی از ديدگاه وی و تأثیر آن بار نخصایت
و ترانجامْ نعر اوتت .فدوی نعار آزادی را در بدترين اوضااع هام تار میدهاد؛ اياکاه
نب تیاه ظلموتاتم و خفقاان بار تارزمیاش تاايه افکااده و جایجاای تارزمیاش
جوالنگاه مرگ ندهاتت ،اما باوجود همۀ اين موانع ،دنبالاهرو راهای اتات کاه بهتارين
ارمغان را با خود دارد:
الرصهصُُوُفيُاللهبُُُ/وُأظهُُُاغ ُُالقیجدُُأعجدوُخلفُهجهُ/وُ
اادُد ُبُمُهءُُفُ ُُالغُضُبُُ/تُح ُُ ُ
حر ت جي!ُ
أظججهُُاغ ج ُُاللیججهُُاقف ج اُخط ُهججهُ ُ/وأظججهُُمحم ج الُعل ج ُمججدُُالغُض جبُُ ُ/وأنججهُأنهض جهُُداعیججهُُ ُ
(همان« .)554 :آن را با دهانی ترنار از خشم و غااب و در زيار گلولاه و آتاش تکارار مایکام و
همواره با وجود قیدوباد ،به دنبال آن میدوم و با وجود نب ،گامهايش را دنبال میکام و همواره بر
جزرومد خشم حمل مینوم و مبارزه میکام ،درحالیکه آزادیام را فرياد میزنم».

در تردادن نغمۀ آزادی ،جمادات نیز همصدای ناعر مقاومت مینوند .در بیاان ايان
موضوع ،با غلبۀ جابۀ رمانتیک ،از عااصر طبیعت بهاره جساته تاا باه طاور ضامای بار
طبیعی بودن حق برخورداری انسانها از نعمت آزادی و همچاین فطری بودن ايان نیااز
اناره ورزد .او با نسبت دادن آوای آزادی به «الافتان :دو کرانه» ،اين پیام را به خوانااده
و هموطاان خود القا میکاد که آزادی انسان فلسطیای با آزادی ترزمیاش کلید خورده
و راهش انقالب و خیزنی اتت که بايد از داخل ترزمین آغاز نود .الفاظی چون «الريح
الغاوب» و «الرعد» و «اإلعصار» به روح آزرده و خشامآگین نااعر و باه تباع آن ملات
فلسطین اناره دارد که تلب اين حق ا آزادی ا جامعاۀ فلساطین را آبساتن تغییار و
دگرگونی کردهاتت:
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دانُ:حر ت جيُ/
ُ
حر ت ج ُُ ُ/والض جفُتهنُُتججردُ
حر ت جي!ُحُُر ت جي!ُُ ُ/و جردُدُُالنهججرُُالمقججدُسُُ ُوالنس ج اُُ ُ/
ُ
!ُحر ت جي!ُ
!ُحر ت جي ُ
ُ:حر ت جي ُ
الرعججدُُ ُواإلعصججهاُُف جيُ ُوطُن جيُ/تُردُدهججهُمع جي ُ
ُومعججهبرُُالججر ُُالغض ج ُُ ُ/و ُ
(همان« .)555 :آزادیام! آزادیام! و رود مقاد و پلهاا تار میدهااد :آزادیام! و دو کراناه تار
میدهاد :آزادیام! و گذرگاه های باد خشمگین و رعاد و طوفاان در تارزمیام باا مان آن را تکارار
میکااد :آزادیام! آزادیام! آزادیام!».

از ديدگاه فدوی طوقان ،آزادی آنگاه که با مجاهدت و مبارزه به دتت آياد ،مانادگاری
و دوام و بقای آن برای نسلهای آيادۀ بیشتر خواهد بود و برای اناره به ماندگار باودن آن
آزادی و نیز بیان مصابب رتیدن بدان ،بهجای اتتفاده از لفاظ «أکتاب :مینويسام» ،لفاظ
«أحفر :کادن و حک کردن» را به کار میبرد .اينگونه ،آزادی تاوان رناد میياباد و تماام
نقاط وطن را در بر میگیرد .او میخواهد آزادانه اين نعار را تر دهد و در ايان راه از تماام
موانع بگذرد .از آن تو ،هزياۀ چاین آزادی فراگیری را چاان زيااد و تااگین میداناد کاه
برايش تعبیر «الاُرّیة الامراء :آزادی ترخ» را به کار بستهاتت:
س ظُهُُاحفُرُُاسمُههُوُأنهُأنهضُهُ/فجيُاألاضُُفجيُالنجداانُُفجيُاألبج ا ُُفجيُشجُرفُالمنجهلمُُ/
فيُهی هُُالعُذااءُُفيُالمُحجرا ُُفجيُطجُرقُالمج اا ُُ/فجيُُکجهُُمُرتجُفجعُُ ُومُنحجداُ ُومُنعُطجفُُ ُومشجها ُُ/
فيُالسننُُفيُلن انکُالتُعذ بُُوُفيُع دُُالمشهن ُُُ/اغ ُالسُالسُهُُاغج ُنُسجفُُالجدُواُاغج ُلُظج ُ
الحُراةج ُ/سج ظهُُاحفجرُاسجمُههُحتج ُأاا ُُ/متجدُُفجيُوطنجيُوُ بجرُ/وُ ظجهُُ بجرُ/وُ ظجهُُ بجرُ/
حت ُُغطُ ُکهُُشُبرُُفجيُثجرا ُ/حتج ُأایُالحُُر جکُالحُمجراءُتُفجتُ ُکجهُُبجه ُُ/واللیجهُُُهجر ُُ ُوالضجیهءُُ
!ُحر تجي!ُ(همان555 :ا« .)556درحالیکه مبارزه مایکام هماواره
ُ
حر تج
ُدکُُُ/عمدةُالضجبه ُ ُ/
نام آن (آزادی) را در زمین و بر ديوارها و درها و بر کاگرۀ خانهها و بر جسم دونیزهای پاکدامن در
ماراب در راههای مزارع ،در هر بلادی و پستی و در پی جادهها و خیابانهاا ،در زنادان ،در تالول
نکاجه ،و بر چوبۀ دار ،و باوجود غل و زنجیرها ،و از بن کادن خانهها ،و زبانۀ آتشها ،حک میکام
تا ببیامش ،درحالیکه در ترزمین من امتداد میياباد و رناد میکااد و بازرگ میناود و بازرگ
مینود تا اياکه هر وجب از خاو ،آن را بسوناند و ببیام که آزادی ترخ هر دری را بگشايد و ناب
فراری نود و نور و رونای ،پايههای مه و ابر (خفقان) را درهم بکوبد؛ آزادیام! آزادیام!».

تااقع درونی ناعر با واقعیات موجاود در جامعاه ،او را بار آن داناته تاا در رهاايی
ترزمیاش تهیم باند تا میان آنچه در درون دارد ،نوعی تعادل با دنیاای بیارون برقارار
کاد ،اما اقدام او در نسذيرفتن وضع موجود ،نه در خیاال ،کاه در خیزنای واقعای نماود
میيابد؛ او در پی تاختن دنیايی بهتر از دنیای کاونی و اوضاعی بهتار از اوضااع موجاود
اتت و در راه تاقق اين مهم ،حتی جان نیز بیمايه مینمايد .وی در بیان ارزش آرماانی
که به توی آن گام بردانته« ،دم :خون» را بهصورت جمع به کار برده تا اناارهای باناد
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به جانهايی که در اين راه نثار نده يا نثار مینود:
وُُکُن ج ُُإبججنُُجیججهُُحُبججهُف ج قُُأاضُُُ/خض جبههُکججهُ ج مُشججهیدُ ُ/.../وقم ج ُاث ج اُمججعُالثججهةر نُ/
جهُحرُتجيُ/حهابج ُ ججهُلیججهُ،
ألحطج ُنیججرُعبج د تيُ ُ/وأاخججتُتحج ُعنججهاُال فججه ُ/دمججهةيُمججنُإجج ُ
حهاب ج ُمججنُأجججهُ/حر ججکُال ج طنُالعرب جي ُ/.../ججهف ُمثل جيُألجججهُالخججالصُ/وُ رن ج ُإل ج ُعججهل ُ
أفضجه (همان 285 :و « .)286و من فرزند نسلی هستم کاه بار زمیاای قادم گذاناته کاه هار روز
نهیدی آن را رنگین میتازد ...و با انقالبیون به پا خاتتم تا يو بردگیام را درهم نکام و در زيار
گرد و غبار مبارزه ،خونهايم را برای آزادی ،کممقدار بدانم .ای نب! بارای آزادی تارزمین عربای،
مبارزه کردم و امثال من برای رهايی مبارزه میکااد و به جهانی برتر چشم میدوزند».

فدوی آزادی را معادل زندگی میداند؛ بااابراين مارگ در راه تاقاق آن ،بیمعاای و
عین زندگی اتت ،و ملتی که از اين نعمت ماروم باند ،ماردهای بایش نیسات؛ باهويژه
ملتی که هی گاه از انسانهای بزرگ و آزاده تهای نباوده و هماواره در راه ياافتن حلقاۀ
گمندۀ ترنونت خويش ،رنوها ديده و متامل خسارتهايی بس تاگین بودهاتت:
ُوفجُتُحج ُُعُینجيُعلج ُأُمجکُُ/نُمُتنجيُوُفجيُعُنقهججهُألجفُُنیججرُ/تُنهضجهُُُاغج ُقیج دُُالند ججدُ/ألجججهُُ
الحیهةُُألجهُُالمُصیرُ (همان« .)285 :و چشم بار امتای گشاودم کاه مارا رناد داد و بازرگ کارد
درحالیکه بر گردن آن هزار يو بود و باوجود قید و بادهای جديد ،برای زندگی و ترنونت مبارزه
میکاد».

 .5عزت
فدوی طوقان در مقام ناعر زن مبارز ،يکای از عزتماادترين نااعرانی اتات کاه تااريخ
ادبیات عربی به خود ديدهاتت؛ آرمانهايی که او پیش روی خويش قرار داده و به تاوی
تاقق آنها گام بردانتهاتت ،همه به ناوی با عزت و کرامت خود و ملتش گره خاورده
و نشاندهادۀ ايمان ناعر مبارز فلسطیای به عزت انسان مؤمن و برتری مرگ باعزت بار
زندگی ذلتبار اتت .در قصیدۀ «هو وهی» ،طوقان در روياارويی باا آنچاه عازت خاود و
ملتش را لکهدار کاد ،با مبارزان فلسطیای همگام مینود:
ُوقُم ُُأثُ اُُمُعُُالثُهةُُر نُُُ/ألُحطُ ُنیرُُعُب دُتي (طوقان« .)286 :2000 ،و باا انقالبیاون باه پاا
خواتتم تا يو بردگیام را درهم نکام».

فدوی با درو اين واقعیت که عزت و کرامت خود و هموطاانش در گرو حفظ خااو
و دفاع از آن دربرابر دنمن تجاوزگر اتت ،در جاهای مختلا  ،ايان امار را باه خوانااده

گوناازد میکاااد .او در قصاایدۀ «رساا،ل إلااط طنی ا ي الضاانی القا ق » خاااو وطاان را بااا
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هی چیز معاوضه نمیکاد و هرگاه تخن از انغال ترزمیاش به میان میآياد ،آنچااان
حسرت میخورد که گويی ذلت و خواری ،دامنگیر ملت عربی ندهاتت:
اللُُ ججهُبیسججهن!ُُ/کججهنُُلنججهُأاضُُهنججهکُُُ/.../کججهنُأب جيُُحبُهججهُُ،حبُهججهُ/کججهنُُُق ج مُ:ل جنُأبیعُهججهُ
حتُ ُوُلُ ُ/اُعطی ُُمألهجهُذُهجبُ ُ...واغتصجبُُاألاضُُالتتجرُ! (هماان« .)494 :خادايا! ای وای بار
بیسان! در آنجا زمیای داناتیم ...پادرم آن را بسایار دوتات میدانات و میگفات :آن را نخاواهم
فروخت؛ حتی اگر هموزنش طال به من بدهاد ...ولی تاتار (رژيم صهیونیست) آن را با زور گرفت».

و در قصیدۀ «الی المغرد السجین» ا که خطااب باه دوتات نااعرش ،کماال ناصار،
ترودهاتت ا هی چیزی را يارای مقاومت درمقابل عزت انساان و ممانعات از نماود آن
نمیبیاااد .او قیدوبااادی را کااه در پااای هموطاااانش بسااته مینااود ،خااوار و باایارزش
میپادارد و از ديدگاه وی هی گاه چاین ماوانعی نمیتواناد ماانع نغمهتارايی پرنادگانج
درباد ترزمیاش نود .او تاقق رتالت ناعران را در گرو حفظ عزت مردم تارزمیاش و
زنده نگهدانتن امید به آياده میداند:
جدوکُُ ججهُط ججهةُریُ/.../م ججهءُُأغهنی ججکُُإخض ججرااُُالمج جرواُُ/وُُک ججهنُُفیه ججهُمج جنُشج جم خُُ
إاجُعج جيُش ج ُ
جهُ/اغ ج ُُه ج انُُالقُیججدُُُاغ ج ُ
النبججهمُُ/ف جيُ ُوطُن جيُوُع جُةُالتُنججهم ُ/.../ججهُطججهةریُالس جنینُإصج ُجد ُلُنج ُ
الظُالم (همان322 :ا« .)323ای پرندۀ من! ترودت را تکرار کن ...تبزی چمازارها به اندازۀ آوازهای
توتت .در آوازهايت تتیغ کوههای ترزمین من و عزتی دتتنیافتای وجود دارد ...ای پرندۀ زندانی
من! باوجود تبکی و خواری غل و زنجیر و با وجود تاريکی ،تو برايمان بخوان و آواز تر ده».

فدوی ،پايداری و مقاومت دربرابر صهیونیستها را ترلوحۀ مبارزات خود و همرزماان
مدافع انسانیت میداند به امید اياکه نکوفههای آزادی در ترزمین مادری يکای پاس از
ديگری تر از خاو برآورند و نور حیاتی آزاد بر خاو وطن بتابد؛ کاری که جز با تالنای
بیوقفه و تستیناپذير و بیرون راندن دنماان عزت و ترافرازی ،میسار نیسات .فادوی
برای دور تاختن تايۀ نوم دنمن ،کال را به کار گرفته که نماد ويرانی اتت:
وُُلُنُُندا ُفيُالمُیدانُُ/ف قُُجُبههُنجهُالتُعجبُُ/وُلجنُنرتجه ُُ،لجنُنرتجه ُُ/حُتج ُنُط ُجردُُاألشجبه ُُ/
وُالغُربهنُُوُالظُلُمجکُ(همان« .)516 :هرگز در میدان کارزار ،خستگی بر پیشانی ما نخواهد نشست و
بر ما غلبه نخواهد کرد و ما هرگز خشاود نمینويم؛ خشاود نمینويم تاا ايان اناباح و کال هاا و
تتمگران را بیرون رانیم».

وی رتیدن به چاین هدفی و تاقق چاین آرزوهايی را در راتتای ماقاق نادن دو
امر میداند :يکی آزادی ترزمینهای اناغالی ،و ديگاری بازگشات آوارگاان باه خاناه و
کانانۀ خويش .طوقان با اتتفاده از حرر تافیس «تین» در کاار فعل ماارع ،اين پیاام
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را میرتاند که تاقق چاین آرزويی ،قريبالوقوع اتت:
أُأبق ُهُنهُألمج ُُغُر بجهُُبج اضُُغُر بجکُ؟ُأُأبقج ؟ُ ُومجنُقهلُهجه؟ُسج عُ دُُألاضجيُالحُبیبجکُ (هماان:
« .)154آيا در اياجا غريب بمانم و در غربت بمیرم؟ آيا بمانم؟ چه کسی گفتهاتت؟ من به ترزمین
دوتتدانتایام بازمیگردم».

وی از زبان آوارگان ،مسئولیتهايی را که نانی از تعهد به خاو و وطن اتات ،بیاان
میکاد و ماندن در آوارگی را ماافی عزت آنان میداند و برای احقاق حقوق ملات ،دامان
از ذلت و ناگ و عار مینويد .وی برای تأکید بر نفایج گذناتن از حقاوق ملات ،موضاع
خويش را با اتتفهام انکاری بیان میکاد:
أتغصججبُأاضججي؟ُأ سججلبُحقججيُوُأبقججيُأنججهُحلیججفُالتشججردُأصججحبُذل جکُعججهايُهنججه (همااان:
« .)155آيا ترزمیام انغال نود؟ آيا حقم پايمال نود و من همپیمان آوارگی بمانم و همراه خواری
ناگ و عار بانم؟».

 .6ظلمستیزی
اعترا به ظلموتتم در تراتر ديوان فدوی و بهويژه انعاری که در آنها باه درد ملات
فلسطین و وضع تیاتی ا اجتماعی آن جامعه میپردازد ،موج میزند .او با درو درتات
از انغال ترزمین و آيادۀ آن ،با جوشوخرونای تماام ،درمقابال دنامن تجااوزگر تار
برمیافرازد و به اعتراضات خود رنگوبويی انقالبی و همگانی میدهد .وی گاهی در بیاان
اين اعتراضات ،زبان رمز و کاايه به کار میگیارد تاا عاالوه بار مصاون مانادن از اياادی
صهیونیسم ،با فراخوانی نخصیتهايی از میرا فرهاگی گذناته ،باه کشاورهای عربای
همسايه گونهای بزند که اينگونه درمقابل پايمال نادن عازت ريشاهدار خاود ،تاکوت
کردهاند و اقدامی اتاتای صاورت نمیدهااد .وی در ايان بخاش از اناعارش ،متاأثر از
انديشههای مارکسیستی اتت رتالت اصلی هار و ناعر را کاه قارار گارفتن در خادمت
جامعه اتت ،گونزد میکاد:
کهنُُليُالفُنُُوُالشُعرُُصُ تهُُُ/نُلنُهُُفيُثُ ُاةُُالُتُلجینُُ/علج ُالغهصجبینُُحقج قُُالفقیجرُُ/علج ُ
السهاقینُُجن ُال جهدحینُ (همان« .)285 :هار و نعر من صدايی اتت که در انقالبی نرمشناپاذير،
درمقابل کسانی که حقوق فقیران را غصب کرده و دزدانی که دتترنو رنوديدگان را به يغما بردهاند،
به غرش درمیآيد و طاینانداز مینود».

او در قصیدۀ «کلمعت منعامالةعاةمالیر عة» ،بارای انااره باه «صهیونیساتها» ،لفاظ
«طاعون» را به کار میگیرد؛ زيرا از ديادگاه طوقاان ،ظلموتاتم آناان ،همچاون مرضای
واگیردار ،جامعۀ فلساطین را دچاار مشاکالت عديادهای کردهاتات؛ وی باا تکارار لفاظ
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«األمطار :باران» و فعل امرج «لتازل :بايد ببارد» ،بُعد خطابی به آن داده و ماادی اعتارا
به وضع موجود جامعه ندهاتت:
انُبهلر جه ُُ/ُ:هبجيُ ُوسج ق ُنح ُنجهُ
ُ
مُُفُشجهُالطجهع نُُفجيُمجد نُت ُ/.../أهتجفُمجنُقجرااةُُاألحج
الس جحه ُُ ججهُا ججه ُُ/وُأنُل جيُاألمطججهاُُ/تُطُه جرُاله ج اءُُف جيُم جد نُتيُ/وُُتُغس جهُالبی ج ُُوُالنُبججهمُُوُ
األشججنهاُُُ/وُُلُتُن جُمُُاألمطججهاُ!ُ/وُلُتُن جُمُُاألمطججهاُ!ُ/وُلتُن جُمُُاألمطججهاُ! (همااان483 :ااا« .)484در
روزی که طاعون در نهر من پیچید ...از مرکز اندوهها بر بادها فرياد میزنم :ای بادها! بوزيد و ابرهاا
را به توی ما برانید و بارانها را ببارانید تا هوا را در نهر مان پااکیزه گرداناد و خاناهها و کوههاا و
درختان را بشويد .بارانها بايد ببارند! و بارانها بايد ببارند! و بارانها بايد ببارند!».

فدوی طوقان برای بیادار تااختن وجادان انساان عربای معاصار ،انتقاال تاه پیاامج
«احسا ذلت و خواری» و «بسیو غیرت و جوانمردی عربی برضد ظلموتتم» و «رغبت
به انتقام» را ترلوحۀ کار خود قرار دادهاتت؛ او اين کار را از راه فراخوانیج نخصایتهای
تاتیج مربوط به فرهاگ و ملت خويش انجام میدهد .طوقاان در قصایدۀ «آهاات أماام
نباو التصاريح» ،ته نخصیت تاتی را فرامیخواند تاا باا هرکادام از ايشاان ،يکای از
پیامهای مذکور را به انسان عرب همعصر خويش ماتقل کاد .اين نخصیتها عبارتاناد
از :ال  :زن نرافتماد هانمی :بهماظور القای احسا ذلت و خاواری؛ ب .لیلای عفیفاه:
بهماظور برانگیختن غیرت و جوانمردی انسان عرب معاصر؛ ج .هاد جگرخاوار :باهماظور
برانگیختن حس انتقام در میان جوامع عربی (عشری زايد19 :1997 ،ا .)20او باه هرکادام از
اين اجزای میرا کهن ،به نکل خاصی انااره کارده و هرکادام باه نااوی بیاامتایات
تاريخی ادبی هستاد و در ضمن آنها ،همواره انتظار اقدام عملی کشورهای عربای را باه
مخاطب ماتقل میکاد:
آ ُإنسججهنیُتيُتُن جُفُُقلب جي ُ/قط جرُُالم جرُُ،دُم جيُس ج ُُوُنججهاُ(ُ/عججر ُ،فُ ض ج ُ،ک جال ُ/!)...آ ُ
شیرةُُُ/کهُُمهُأملُ ُهُالی مُإنتظهاُُ/.../ُ...آ ُجُرحجي!ُُ/م ُجرغُُالنجالُدُُجُرحجيُ
وامُعتُصُمه ُ هُث اُُالعُ ُ
الرغهمُُ/لی ُُلُلبُراقُُعینهُُ/...آ ُ جهُذُمُُاإلسجهاُُصجخرةُُقلبجيُوُُکبر ج ُُوُفج ُااةُُنجهاُ/.../الجفُُ
في ُ ُ
یُاکبججهدُه ُالُُ/شججبُعُُالن ج ُُالججذيُاسججت طُنُُ
هنججدُُتح ج ُجلججديُج ج ُُحُقججديُ/فججهغرُُفججه ُُس ج ُ
جُلجدي (طوقان 530 :2000 ،ا « .)532آه! از انسانیت من خون میچکد .از قلب من تلخی میچکد.
خون من تم اتت و آتش (عرب ،هرجومرج ،تگها .)...آه! وای بر معتصم! آه! ای انتقامجوی عشیره!
تمام آنچه امروز دارم ،انتظار اتت ...آه! زخم من! جالد ،زخم مرا در خاو مالید .ای کاش بُراق چشم
دانت ...آه! ای خواری اتارت! ...قلب من همچون تختهتااگی اتات و تااگ آتشزناه و جوناش
آتش .هزار هاد جگرخوار در زير پوتت من قرار دارد .گرتاگیج کیاهام دهانش باز اتت و جز جگار
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آنها چیزی گرتاگیاش را ا که در زير پوتتم جای گزيدهاتت ا تیر نمیگرداند».

وی در قصیدۀ «نبوءةمالبرافة» بارای بیاان ظلموتاتم و جااياات متجااوزان اناغالگر،
نخصیت ديای «قابیل» را فرامیخواند که رمز هر انسان يا گروه مستبد اتت که فادوی
نمونۀ آن را در تراتر ترزمین خويش احسا میکاد:
قهبیجهُُاألحمججرُُمنتُصجبُُفجيُُکججهُُمُ جهنُُ/.../المج ُُوُقهبیججهُُاألحمجرُُفجيُُکججهُُمُ جهنُُ(همااان:
 597و « .)599قابیل ترخ (صهیونیستها) در هر مکانی گمانته ندهاتت ...مرگ و قابیل ترخ در
هر مکانی هستاد».

اما آيا نب تیاه جور و تتم به پايان خواهاد رتاید؟ آياا باياد ماتظار ياک نیاروی
خارجی ا خارج از مرزهای فلسطین ا باود؟ ياا باياد ارادهای واحاد از داخال تارزمین
فلسطین نکل بگیرد؟ يا برای رهايی از دام تتمی که در حق انسانیت میناود ،حااور
همزمان هر دو مورد ،نیاز اتت؟
 .7مرگ
فدوی طوقان موضع خويش را دربارۀ مرگ با پرتشهايی آغاز میکاد؛ پرتاشهايی
که گاهی از فلسفۀ مرگ و زندگی اتت و گاهی با تکیه بر جواناب عااطفی امار ،حیارت
خويش را در مقابل مرگ ،به تصوير میکشد .او در ضمنج بیان افکار و مواضع خاويش در
قالب انعار رمانتیک ،به بُعد جسمانی زندگی انسان پاس از مارگ نیاز گريازی میزناد.
طوقان به بعد روحانی وجود انسان معتقد اتت و از ديدگاه او ،باا مارگ ،روح انساان باه
مابع نخست خود بازمیگردد؛ امری که فلسفههای مادیگرا با کشیدن خاط بطاالن بار
آن ،موجب تاش در ديدگاه انسان به مرگ ندهاند .البته از ديدگاه ناعر ،جسم برخاتته
از خاو وطن اتت و بايد به همان ماشأ نخستین بازگردد تا به نااوی ديگار برانگیختاه
نود و در اين راه خود به اتتقبال مرگ مینتابد.
هُا !ُإمهُحهنُحینُالردیُ ُوانعتق ُاوحيُمنُهی ليُ ُ/واعتنق ُنح کُمشتهقکُتهف ُالج ُ
نب عههُاألومُ/...وُبه ُهذاُالنس ُاهنُالثریُلق ُعل ُأ ديُالبل ُالنجهةرةُ/فلتبعج ُالقجداةُ
مججنُتربت جيُل ت نججکُملهمججکُشججهعرة (طوقاااان 25 :2000 ،و «ُ.)28پروردگاااارا! آياااا زماااان مااارگ
فرانرتیدهاتت تا روحم ار جسمم جدا نود /و مشتاقانه باه تاو روی آورد و بهتاوی ماباع و ماشاأ
نخستین خودش بشتابد /...و اين جسم رهین خاو بماند و بر دتتان تاتمگر ،پوتایدگی بیفتاد و
بدان دچار نود /باابراين بايد قدرت و توان زندگی از خاو من در قالب زيتونی بااحسا برانگیخته
نود»ُ .

مرگ در تاین جوانی در ذهن او نوعی بدبیای همراه با يأ

ايجاد کردهاتت؛ ناايد
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اين امر نانی از مرگ دو برادرش ،ابراهیم و نمار ،در جاوانی و تاأثیر آن بار روحیاات و
عواط ناعر باند .وی برای بیان چاین مرگی و تصوير تايۀ تااگین چااین مصایبتی،
تعبیر جاون حیات و تقدير را به کار میبرد و مرگ برای او همچون موجاودی مساتبد و
تتمگر مجسم مینود که عزيزان انسان را در زندگی میربايد:
اؤیُالم

ُتنسه ُمنُح لنهُتصی ُبنجهُفجيُابیجعُالشجبه

(هماان« .)316 :خیاال مارگ در

اطرار ما جوالن میدهد و در بهار جوانی ما را فرامیخواند».

أحمهُث الُالتطیقهُالنبجهمُ/أوا ُ جهُجنج ن!ُهجذ ُالحیجهةُوُاألقجدااُ/بغیجرُح مجکُ مج
م

 ُ/جهُ

!ُ هُغش م!ُ هُغداا!ُ/تخطفه ُأحبتجيُوُإخج تي (همان« .)442 :داغی با خود دارم که کوهها

هم تاب تاملش را ندارند /آه! ای جاون! اين زندگی و قاا و قدر /بدون حکمت و تدبیر میمیرد /ای
مرگ! ای تتمگر! ای خابن! /دوتتان و برادرانم را میربايی».

فاادوی در جااايی ديگاار ماارگ را کاملکاااادۀ چرخااۀ حیااات بشاار میدانااد و آن را
«تاجگذاری عمر» میخواند تا از اين راه ،تسالی خاطر يابد و دتتاويزی باند برای اقااع
انديشۀ خاويش در تکمیال فلسافۀ مارگ و زنادگی؛ زيارا ايان مرحلاه از حیاات ،جازو
جدانشدنی و پايان پستیوبلادیهای زندگی به نمار میرود .فلسافۀ مارگ و زنادگی از
ديدگاه ناعر مبارز فلسطیای ،اينگونه به افکار وی جهت داده که ترانجام جز پاذيرفتن
اين امر ماتوم ،راهای بارايش بااقی نمیماناد؛ راهای کاه پرتاشهای اصالی آن هااوز
بیجواب ماندهاند.
با اندکی تأمل در ديوان فدوی طوقان درمیياابیم آنگااه کاه وی از افکاار رمانتیاک
فاصله میگیرد يا به تمت رمانتیاک اجتمااعی میال میکااد و گرايشهاای ربالیساتی
بیشتر بر نعرش حاکم مینود ،در کاار مرگ ،مفاهیم ديگاری ظهاور میياباد؛ باهويژه
زمانی که مرگ بیشتر جابۀ ايثار و فداکاری به خود میگیرد ،مفهاوم زنادگی و عشاق و
تولدی جديد رخ مینمايد .بدين ترتیب ،گلاه و ناکايت از مارگ و پیامادهای آن رناگ
میبازد؛ گويی مرگ از ديدگاه ناعر بیمعای مینود و يا آغاز زنادگی جديادی قلماداد
مینود ،بهخصوص آنجا که مرگ باعزت و در راه وطن باند.

فدوی در قصیدۀ «رس،ل إلط طنی

ي الضنی القا ق » آنگاه که گذر از پلی کاه کراناۀ

نرقی رود اردن را به کرانۀ غربی وصل میکرد ،مماوع بود و هر روز تعادادی از افارادی
که با ناا قصد پیمودن فاصلۀ مذکور را دانتاد قربانی میندند ،در مقابل چاین مرگای
موضع میگیرد و دنمن غاصب را ضعی جلوه میدهد؛ زيرا انسانها میمیرند اما عشاق
و خیال که دو عاصر اصلی در ترودن نعر زندگی هستاد ،هی گاه از بین نمیروناد .وی
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با بهکار بستن صاعت تشخیص برای مرگ و خیال و عشق ،تصويری زنده برای خوانااده
به نمايش میگذارد تا درمقابل چاان مرگی ،الهامگر زنادگی ديگاری باناد کاه ناعر و
احسا در آن بتواناد به زندگی ادامه دهاد.
الم

ُاابضُعلج ُالنهجرُ/المج

ُاابجضُل جهُمجنُعبجرُ/.../لج ُقجداواُلقتلج اُحتج ُالخیجهمُ/

لسف اُحت ُدمهءُالحبُوُالحنینُوُالجذکر (همان 493 :و « .)496مرگ بر رودخانه ،خوابیاده و
حاکم ندهاتت /مرگ بر هر کسی که گذر کاد ،نشسته و کمین کردهاتت /.../اگر میتوانست ،حتی
خیال و خونهای عشق و مهربانی و خاطره را هم میريختاد».

برخالر دوران نخست زندگی نعری فدوی که همواره مرگ برايش بساان موجاودی
هولااو بود ،در مرحلۀ دوم ،وطن و خاتتگاه او چاان آرمانهايی را برايش تادارو دياد
که مرگ درمقابل آن زانو میزند و جاودانگی و آرامش در دامان اين مادر پیار جاايگزين
تر از فراموش ندن و ديگر عواقب مرگ مینود؛ و مرگ خود عین زنادگی میگاردد.
طوقان در قصیدۀ «خلی الشاهید وابال زعیتار» مارگ در راه وطان را نويادبخش حیااتی
میداند که ضمیرهای خفتۀ اهل دنیا را بیداری میبخشاد .او در بیاان خاود ،تصااوير را
متااقعآمیز میان مرگ و زندگی يا میان مرگ و نکست ارابه میکاد.
حینُالم
للم

ُأعطُهکُالحیهةُ/أن !ُ هُمج ق ُالجدنیه! ُ/.../جهُفلسجطین !ُأنج !ُ/أ هجهُالجرافضُ

!ُه م ُالم

ُحجینُالیج مُمج ُ(همان« .)610 :آنگاه که مرگ به تو زندگی بخشید  /تاو!

ای بیدارگر دنیا! /.../تو! ای فلسطیای! /ای آنکه دتت رد بر تیاۀ مرگ نهادی! تاو مارگ را فاراری
دادی همان روزی که مردی».

 .9نتیجه
تقريبا تمام تمادنها و مکاتاب بشاری ،بساته باه آرا و عقاياد خاويش ،تاالش کردهاناد
تصويری از جامعۀ آرمانی و اوضاع حاکم بر آن را به دتت دهاد؛ در اين میاان ،نااعران
تهم بسزايی در انتقال اهدار و آرمانها دارند .پژوهش حاضر ،پس از بررتای مفااهیمی
چون عشق و آزادی و عزت و ظلمتتیزی و مرگ در انعار فدوی طوقاان ،باا تأکیاد بار
گفتمان انسانی پايداری فلسطین ،درصدد پاتخ به پرتشهای زير بوده اتت:
 .1ارتباط میان اوضاع اجتماعی که فدوی طوقان در آن زندگی میکااد ،باا گفتماان
انسانی حاکم بر انعار وی چگونه اتت؟
گفتمان حاکم بر نعر فدوی طوقان ،زايیادۀ جامعاهای اتات کاه در آن ،ارزشهاای
انسانی قربانی زيادهخواهی قدرتهايی اتت که ترنونت انسانها ،فقط در جهت ارضای
حس خودکامگی ايشان تعري پذير اتت .اين گفتمان ،حاکی از تااقای اتت کاه میاان
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آرمانهای جمعی فلسطیایان و خواتتههای صهیونیست به وجود آمدهاتت .وجه غالاب
در انديشۀ ناعر ،برقراری عدالت در اَنکال مختل آن اتت تا بادينترتیب حاق تعیاین
ترنونت ا که بديهیترين حق انسان در جامعۀ فلسطین يا جواماع مشاابه آن اتات ا
آغازگر پايانی باند که با رتیدن به آن ،احقاق حقاوق انساانها و زيساتن در جامعاهای
تعادتماد ،برای همنوعان وی به ارمغان آيد .از دياد وی« ،احساا ذلات و خاواری» و
«بسیو غیرت و جوانمردی عربی برضد ظلموتتم» و «رغبت به انتقام» با تأکید بر تکیاه
بر نخصیتهايی چون «زن نرافتماد هانمی» بهماظور القای احسا ذلات و خاواری،
«لیلی عفیفه» باهماظور بارانگیختن غیارت و جاوانمردی انساان عارب معاصار« ،هااد
جگرخوار» بهماظور برانگیختن حس انتقام در میان جوامع عربی ،میتواند تقويتکاااده
و وفاقدهادۀ روحیۀ ظلمتتیزی مردم باند.
اتتفاده از زبان رمزآمیز و کاايهای ناعر برای انتقاال مفااهیم گفتماانی و تأکیاد بار
همبستگی داخلی و خارجی ،در وهلۀ نخست ،خفقان موجود در جامعه را بیان میکااد و
در ادامه ،تالش ناعر را برای چاگ زدن به ريسمان اتااد تداعی میکاد.
 .2جايگاه وطن و تااکاان آن در ناکلگیری گفتماان غالاب اناعار فادوی طوقاان
چگونه تفسیر مینود؟
فدوی ،ناعری واقعگراتت و ماور انديشههايش ،وطن ا با تمام متعلقات آن ا اتت.
چهارچوب زندگی نعری طوقان را احساتات وطندوتتی عمیقی ناکل دادهاتات کاه
مخاطب پیامهای آن نهتاها ملت عرب ،که انسان معاصر اتت و بدينتان نوازنادۀ زناگ
خطری اتت برای جهانیان که در آن هشدارها به آيادۀ انسان و انسانیت نهفتهاتات .در
تمام مقوالتی که در اين پژوهش بررتی ندهاتات (عشاق ،آزادی ،عازت ،ظلمتاتیزی،
مرگ) مستقیم و غیرمستقیم به وطن و نقاش آن در ناکلگیری گفتماان غالاب انااره
ندهاتت و چاین بهنظر میآيد که وطن بستری اتت که خطوربط تمام اهدار نااعر را
تمتوتو میدهد .ناهد اين مدعا را میتوان خالصهوار چاین ديد:
ا از ديدگاه فادوی طوقاان ،آزادی آنگااه کاه باا مجاهادت و مباارزه باه دتات آياد،
ماندگاری و دوام و بقايش برای نسلهای آياده بیشتر خواهد بود و برای اناره باه مانادگار
بااودن آن آزادی و نیااز بیااان مصااابب رتاایدن باادان ،بااهجای اتااتفاده از لفااظ «أکتااب:
مینويسم» ،لفظ «أحفر :کادن و حک کردن» را به کار میبرد .اينگونه ،آزادی تاوان رناد
میيابد و تمام نقاط وطن را در بر میگیرد .او میخواهد آزادانه اين نعار را تر دهد و در
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اين راه از تمام موانع بگذرد؛ اگرچه هزياۀ چاین آزادی فراگیری را چااان زيااد و تااگین
میداند که برايش تعبیر «الاُرّیة الامراء :آزادی ترخ» را به کار میبادد.
ا فدوی با درو اين واقعیت که عزت و کرامت خود و هموطاانش در گرو حفاظ خااو
و دفاع از آن دربرابر دنمن تجاوزگر اتات ،در جاهاای مختلا  ،ايان امار را باه خوانااده
گونزد میکاد .او در قصیدۀ «رتالة خلی طفلین فای الةعاة الشارق عة» خااو وطان را باا
هی چیز معاوضه نمیکاد و هرگاه تخن از انغال ترزمیاش باه میاان میآياد ،آنچااان
حسرت میخورد که گويی ذلت و خواری ،دامنگیر ملت عرب ندهاتت.
ا از ديد وی ،عشق خمیرمايۀ وحدت اتت که میتواناد حاب وطان را در پای داناته
باند.
ا از ديدگاه ناعر ،جسمْ برخاتته از خاو وطن اتت و بايد به همان ماشأ نخساتین
بازگردد تا به ناوی ديگر برانگیخته نود و در اين راه خود به اتتقبال مرگ مینتابد.
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