فصل سوم
ادب ّىات پاىدارى
اهداف ک ّلى فصل:

1ــ آشناىى با مسائل و جلوه هاى اساسى ادب ّىات پاىدارى در جهان
2ــ آشناىى با نمونه هاى دىگر ادب پاىدارى (مقاومت)
3ــ آشناىى با برخى از شاعران و نوىسندگان برجست ٔه ادب پاىدارى جهان
4ــ تواناىى انجام ف ّعال ّىت هاى ىادگىرى

عروج ،اثر مجىد قادرى
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درس هشتم

ادبىات پاىدارى
ّ

بالس ِوء من ِ
القول ِا ّل من ظ ُِلم  .نساء ــ 148
حب ُ
الله الجهر ّ
 ال ى ُ ُّ
َ

َْ

َ

خداوند بلند کردن صـدا را بـه بـدگوىى دوست
ندارد؛ مگر از آن کس که به وى ستم شده باشد.

مبارزه ملّت ها را در برابر عوامل
درسال گذشته آموختىم که هر نوشته ىا سروده اى که
ٔ
درحوزه «ادب پاىدارى» جاى مى گىرد.
استبداد داخلى ىا تجاوز بىگانگان نشان دهد،
ٔ
چهره بىدادگر ،ستاىش
حوزه ادب پاىدارى دعوت به مبارزه ،ترسىم
اصلى ترىن مسائل در
ٔ
ٔ
مظلومىت مردم ،بزرگداشت
آزادى و آزادگى ،نمودن افق هاى روشن پىروزى ،انعکاس
ّ
شهداى راه آزادى و … است.
ِ
عامى دارد و به هنگام ترسىم َاشکال مختلف تضادهاى
چهره
ادبىات پاىدارى
ّ
انسانى ّ
ٔ
زندگى انسان ،در هىچ قالب ملّى ىا چارچوب اجتماعى خاص نمى گنجد .شعر و داستان
مقاومت ،مرزهاى قومى را مى شکافد و مخاطب آن ژرفاى وجدان عا ّم بشرى است .به همىن
سبب چنىن آثارى را نمى توان به صورت ىک شعار مستقىم نگرىست بلکه اىنها بىشتر همانند
تپش دل آدمى هستند که به هنگام باز اىستادنش پزشکى از کشور سوئد و آن دىگرى از
جنوب آفرىقا به ىک اندازه متأثّر مى شوند .اىن گونه چشم انداز به ابعاد نگرش انسانى موجود
حوزه آن را ازساىر آثار ادبى متماىز مى کند.
در ادب مقاومت
ٔ
ادبىات
ادبىات مقاومت فلسطىن و امرىکاى التىن و ّ
دراىن فصل ،نمونه هاىى از ّ
ادبىات مقاومت فلسطىن مى توان
معرفى مى شود .از چهره هاى
ّ
ٔ
برجسته ّ
ضد برده دارى ّ
«غسان کنفانى»« ،محمود دروىش»« ،جبرا ابراهىم جبرا» و «اثل مانىن» اشاره کرد.
به ّ
مهم ادب پاىدارى امرىکاى التىن و «هرىت بىچر استو» نىز
«پابلونرودا» ،از چهره هاى ّ
ازمشهورترىن نوىسندگان ادب پاىدارى سىاهان است که در اىن فصل با نمونه اى از آثار
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هرىک آشنا مى شوىم:

ادبىات
ادبىات پاىدارى ،مبارزه با برده دارى استٔ .
کلبه عمو تُم از نمونه هاى درخشان ّ
ىکى از جلوه هاى ّ
نوىسنده اىن داستان خانم «هرىت بىچر استو»
پاىدارى و از هىجان انگىزترىن وقاىع درتارىخ جهانى داستان نوىسى است.
ٔ
(  1896ــ )1811است .او در ىکى از روستاهاى اىالت کنتاکى آمرىکا به دنىا آمد .او که از خانواده اى مذهبى و تهى دست
بود ،با نوشتن اىن داستان جنب و جوش بى سابقه اى در مىان مبارزان راه آزادى سىاه پوستان به راه انداخت و در ّمدتى
متعددى ساخته اند.
کوتاه شهرت جهانى ىافت.از اىن داستان تاکنون نماىش نامه ها و فىلم هاى ّ
داستان کلبه عمو تم که بىان کننده دنىاى محنت ِ
آلود بردگان سىاه است ،در سال  1852مىالدى منتشر شد .نُه
ُ
ٔ
ٔ
سال بعد ،ىعنى در سال  1861جنگ داخلى آمرىکا آغاز شد که سرانجام آن ،صدور فرمان الغاى بردگى بود.
قهرمان اصلى اىن داستان ،عمو تُم ،برده اى سىاه ،نجىب ،با اىمان ،متواضع و درستکار و درعىن حال با اراده و
تحمل ىک زندگى سخت و جانکاه براثر شکنجه ها و عذاب هاى جسمى و
گرىزان از خىانت و دوروىى است .او پس از ّ
ِ
روحى ِ«لگرى» ــ ارباب خشن و بدنهادش ــ زندگى را بدرود مى گوىد.
کشتزارهاى پهناور اىالت هاى جنوبى آمرىکا در حقىقت گورستان اىن سىاهان بخت برگشته بوده است .برده داران
آنها را مى خرىدند و گروه گروه با کشتى به آمرىکا حمل مى کردند و در مزارع پنبه و جز آن به بىگارى مى گرفتند.
کلبه عمو تُم» است .نوىسنده دراىن بخش به موضوع فروخته شدن عمو تُم به
آنچه مى خوانىد بخشى از کتاب « ٔ
ِ«لگرى» آخرىن و خشن ترىن ارباب او و رخدادهاى پاىانى زندگى وى مى پردازد.

کلبۀ عمو ُتم
چند لحظه پىش از آغاز فروش ،مرد پهن و کوتاه قد و خپله اى که پىرهنى رىش رىش
جمعىت راهى
روى سىنه اش دهن کجى مى کرد و شلوار کهنه و کثىفى به پا داشت ،از مىان ّ
باز کرد و مانند مردى که با شتاب دنبال کارى مى رود با آرنج زدن به اىن و آن ،به جمع
برده ها نزدىک شد و به بررسى پرداخت .تُم هنوز درست اىن مرد را ندىده بود ّاما نفرتى
عجىب نسبت به او احساس مى کرد و هرچه مرد به او نزدىک تر مى شد ،اىن احساس در
تُم ّقوت مى گرفت .مرد گرچه هىکل درشتى نداشت ،معلوم بود زور پهلوانى دارد .سرش
مانند گلوله گرد بود و چشم هاى درشتش ،به رنگ سبز خاکسترى زىر ابروهاى انبوه زرد
رنگ و موهاى سرخ و سىخ او پنهان شده بودند.
چانه تُم را گرفت ،دهانش
او خىلى بى رودرواسى برده هاى اىن جمع را معاىنه کرد؛ ٔ
را بازکرد .دندان هاىش را نگاه کرد .آرنجش را تا کرد و باز کرد تا عضالتش را ببىند.دور
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او چرخى زد و دستور داد از طول و ارتفاع پرش کند تا نىروى ساق هاىش را بىازماىد.
فروشنده به تُم گفت:
ــ با تو هستم پسر ،مى شنوى؟ برو باالى چهارپاىه باىست.
تُم روى چهارپاىه رفت و به اطرافش نگاه هاىى نگران انداخت .صداهاى درهم و
گوىنده حراج که مشخّصات او را به زبان هاى انگلىسى و
زوزه
ٔ
خفه اى  شنىده مى شدٔ .
همهمه خرىداران ملل مختلف درهم مى شد.
فرانسه شرح مى داد ،با
ٔ
کلمه دالر روشن و آشکار به
سرانجام چکش روى مىز نواخته شد .آخرىن هجاى ٔ
گوش مى رسىد؛ تمام شد .تُم را واگذار کردند .حاال دىگر او ىک ارباب تازه دارد.
تُم از روى چهارپاىه پاىىن آمد .مرد کوتاه قد با خشونت دست روى شانه اش گذاشت
و او را به گوشه اى هُل داد و با صداى خشنى گفت:
ــ تو همان جا باىست!
تُم دىگر چىزى نمى فهمىد … حراج با همهمه و سر و صدا و فرىاد به زبان هاى فرانسه
و انگلىسى و مخلوطى از هر دو ادامه داشت.
٭٭٭
«رودخانه سرخ» باال مى رفت تُم با دست و پاى بسته به زنجىر درکنجى
درته کشتى که از
ٔ
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نشسته بود … سردى و ىأس روى قلبش سنگىن تر از زنجىر فشار مى آورد.
همه روشناىى هاى آسمان خاموش شده بودند؛ ح ّتى ماه و ستاره ها… و تمام
به نظر تُم ٔ
آرزوها و رؤىاها ،ح ّتى زن و فرزندانش ،همه و همه براى همىشه و همىشه از برابر دىدگان
او فرار کرده بودند ّاما در عوض چه چىز مانده بود؟
پس از اىنکه آقاى سىمون لگرى ارباب ِ
جدىد تُم از اىنجا و آنجا در شهر اورلئان جدىد
ِ
بخارى «دزد درىاىى»
هشت برده خرىدارى کرد ،آنها را با دست بند آهنىن به داخل کشتى
رودخانه سرخ بود ،هداىت کرد.
که در بندر لنگر انداخته و عازم حرکت روى
ٔ
لگرى برده ها را سوار کرد و کشتى به راه افتاد .آن وقت از برده هاى جدىد سان دىد.
طه حراج بهترىن
محو ٔ
در مقابل تُم تو ّقف کرد .تُم به دستور برده فروشان براى حضور در ّ
ىقه آهارى در برداشت و کفش هاىى ّبراق و
لباس هاىش را پوشىده بود .پىرهن زىباىى با ٔ
واکس زده به پا کرده بود.
لگرى به او گفت:
ــ بلند شو.
تم برخاست.
ــ اىن را درآور.
چون عمو تُم که به دستش دست بند زده بودند ،نمى توانست به سرعتى که او مىل
داشت پىراهن را بىرون بىاورد ،خود لگرى در کمال خشونت پىراهن را بىرون کشىد.
آن گاه به سوى چمدان تم رفت .اىن چمدان را بازرسى کرده بود .ىک دست شلوار
کهنه و ىک کت مندرس را از آن بىرون کشىد .تُم وقتى در طوىله کار داشت  ،اىن لباسها را
به تن مى کرد .ارباب آهن ها را از دست غالم باز کرد و ىک پناه کوچکى را که مىان بسته ها
و بارها به وجود آمده بود به او نشان داد و گفت:
ــ برو آنجا و اىنها را بپوش.
تُم اطاعت کرد و پس از لحظه اى بازگشت.
ــ چکمه ها را هم بىرون بىاور.
تُم چکمه ها را از پاىش بىرون آورد.
لگرى ىک جفت کفش کهنه به سوى او پرتاب کرد و گفت:
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ــ تُم ،اىنها را بپوش.
تُم با وجود سرعتى که دراىن تغىىر لباس مى باىست به کار برد ،کتاب ِانجىلش را برداشت
بقى ٔه محتواى جىب ها دست نزد.در عوض ،لگرى که
و در جىب اىن لباسها گذاشت و به ّ
به بازرسى جىب هاى لباس نو و تمىز تُم پرداخت ،غناىمى از آن به دست آورد .ىکى از اىن
مقدس بود .لگرى آن را برداشت و ورق زد.
غناىم کتاب سرودهاى ّ
مقدسى هستى! … تو مسىحى هستى هان؟
ــ آه! آه! معلوم است که مرد ّ
جدى پاسخ داد:
تُم با لحن ّ
ــ بله ارباب.
ــ خىلى خوب ،به زودى تو دىگر مسىحى نخواهى بود .من خوشم نمى آىد برده هاىى
داشته باشم که مدام دعا و سرود مى خوانند و صداىشان بلند است .ىادت باشد و مراقب باش.
پس از اداى اىن جمله لگد سختى به تُم زد و با نگاهى وحشى و بىرحم تُم را ورانداز کرد.
ــ حاال دىگر مسىح تو من هستم .هرچه مى گوىم باىد عمل کنى.
غالم خاموش شدّ .اما دردرون او صداىى مى گفت« :نه!»
روح تُم نسبت به تىره روزانى که در کنار او زندگى مى کردند ،سرشار از رحم و عطوفت
بود .در نظرش چنىن مى نمود که از اىن پس غم زندگى خودش پاىان ىافته است و دلش
گنجىنه صلح و آرامشى که خداوند به او بخشىده بر آنها که در کنارش
مى خواست از اىن
ٔ
رنج مى بردند ،سرماىه هاىى نثار کند .درست است که به ندرت چنىن فرصتى به دست مىآورد،
طى ساعات کار همواره براى دلجوىى کردن از ضعفا و نومىدان
ّاما هنگام بازگشت به کلبه و ّ
تسل بخشىدن به آنها وسىله اى مى ىافت .اىن موجودات بىچاره و فرسوده نمى توانستند
و ّ
طى هفته ها و ماه ها ثبات و
رفتار محبّت آمىز تُم را درک کنند .با اىن حال ،هنگامى که در ّ
پاىدارى اىن نىکى و مهربانى را دىدند ،احساس کردند که تارهاى قلبشان مرتعش شده است.
اىن مرد ،عجىب خاموش و صبور داوطلبانه بار همه را حمل مى کرد ،بدون اىنکه هرگز از
کسى کمک بخواهد .همىشه همه جا آخر مى آمد ،کمتر سهم مى گرفت و تازه همان را با
دىگران تقسىم مى کرد و در شب هاى ىخ بندان روپوش مندرس خود را به زن بىمارى مى داد
شدت تب متش ّنج بود .در مزرعه سبد کارگران ضعىف و رنجور را پر مى کرد و براى
که از ّ
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اىن کار خود را به خطر مى انداخت؛ خطرهاى وحشتناک! خطر اىنکه وزن سبد خودش به
حد نصاب نرسىده باشدِ .لگرى به دلىل اىن رأفت و مهربانى ذاتى و همدردى تُم نسبت به
ّ
ِ
تصور مى کرد که او را به تدرىج
تىره بختان به او سخت حسادت مى ورزىد .هنگام خرىد تُم ّ
براى نگهبانى و نظارت و در حقىقت براى ىک نوع مباشرت آماده خواهد کرد .لگرى عقىده
مسئولىت ها به ىک
داشت که نخستىن و دومىن و سومىن شرط الزم براى سپردن اىن گونه
ّ
غالم خشونت و سنگ دلى نسبت به اوست.
٭٭٭
کارگران آهسته و ىک به ىک ،فرسوده و خسته مى رسىدند و با تردىدى آمىخته به
وحشت سبدهاىشان را تحوىل مى دادند.
لگرى لوحى در دست داشت که روى آن اسامى کارگران نوشته شده بود .او در برابر
اسم هرىک از آنها وزن پنبه اى را که جمع کرده بود مى نوشت.
سبد تم داراى وزن الزم بود .تُم به زن بدبختى که کمکش کرده بود ،نگاه نگرانى
انداخت .لوسى ضعىف و تلوتلو خوران نزدىک آمد و سبدش را تحوىل داد .وزن سبد او
عصبانىت
هم درست بود و لگرى به خوبى اىن نکته را مى دانست؛ با اىن حال ،به خشم و
ّ
تظاهر کرد و گفت:
ــ خوب ،حىوان تنبل … بازهم وزن سبدت کم است… برو آنجا ،هم اکنون خدمتت
مى رسم.
زن آه بلندى کشىد و در آن گوشه روى نىمکتى افتاد.
لگرى گفت:
ــ حاال تُم ،توبىا اىنجا.
تُم جلو رفت.
ــ مى دانى که من تو را نخرىده ام براى اىنکه به کارهاى زمخت و سخت وادارت کنم.
اداره کارها را به عهده
من اىن نکته را به تو گفته بودم .من به تو مىدان مى دهم که بتوانى ٔ
شلق بزنى.
بگىرى .از حاال شروع کن .تو باىد اىن زن را ّ
عهده من واگذار نکنند .من هرگز
ــ ببخشىد ارباب .امىدوارم ارباب اىن کار را به
ٔ
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هرگز… هرگز…
لگرى گفت:
شلق چرمى را با
ــ خىلى کارها هست که از اىن پس باىد انجام دهى و در حالّ ،
شدت به صورت تُم زد و به دنبال آن سىلى و ضربه هاى سخت شروع شد .پس از اىنکه از
ّ
کتک زدن تُم خسته شد ،گفت:
ــ باز هم مى گوىى که نمى توانى؟
تُم خونى را که روى صورتش جارى بود ،با دست پاک کرد و گفت:
ــ بله ارباب .من شب و روز کار خواهم کرد .مادام که نفس دارم زحمت مى کشم.
شلق زدن را کار درستى نمى دانم و هرگز چنىن کارى نخواهم کرد؛ هرگز.
ّاما ّ
تصور
صداى تُم بى نهاىت گرم و دلپذىر و روش و رفتارش احترام انگىز بود .لگرى ّ
مى کرد که او به آسانى تسلىم خواهد شد .هنگامى که غالم اىن آخرىن کلمات را ادا کرد،
متعجب را لرز و وحشت فرا گرفت .زن بىچاره دست ها را به هم م ّتصل کرد و گفت:
ّ
حضار ّ
همه آن بىچاره ها بى اراده به ىکدىگر نگاه مى کردند؛ درحالى که نفسشان
«اى مسىح!…»ٔ .
را در سىنه حبس کرده بودند .گوىى هم اکنون طوفانى به پا خواهد شد.
متحىر شد ّاما سرانجام از جا دررفت.
لگرى مبهوت و ّ
ــ حىوان بدبخت سىاه ،دستورى را که من مى دهم تو درست نمى دانى؟ آىا ىک گله
حىوان بى شعور مانند تو مى توانند تشخىص بدهند چه کارى درست و چه کارى نادرست
2
1
تصور کرده اى.
است؟  تو خىال مى کنى کى هستى؟ مسىو تُم ،البد خودت را ىک جنتلمن ّ
آه! تو به اربابت دستور مى دهى که چه کارى درست است .پس عقىده دارى که اىن زن را
شلق زد؟!
نباىد ّ
شلق زدن به او ظلم و ستم
ــ بله ارباب ،اىن موجود بدبخت ،ضعىف و رنجور است … ّ
است و من چنىن کارى را نخواهم کرد… اگر مى خواهىد مرا بکشىد ،بکشىد ّاما اىنکه
دستور بدهىد در اىن خانه من دستم را به روى کسى بلند کنم؛ نه خىر ،من نىستم .همان بهتر
که مرا بکشىد.
من نمى توانم چنىن کارى را انجام دهم .تاکنون کارهاىى را که به نظرم درست و
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عادالنه بوده ،انجام داده ام .در آىنده هم همىشه همىن طور رفتار خواهم کرد .هرگز هىچ
کار بدى نخواهم کرد … هرچه مى خواهد بشود.
ــ آه! نمى دانى چه خواهد شد ،استاد تُم! هىچ دلت مى خواهد به درختى بسته شوى
و دورت آتش کوچکى روشن کنند؟ تُم اىن کار مطبوعى نىست .هان؟
ــ ارباب مى دانم که شما مى توانىد کارهاى وحشتناکى انجام دهىد( .تُم برخاست و
دست هاىش را به هم م ّتصل کرد .آن گاه ادامه دادّ ):اما هنگامى که جسم را کشتىد دىگر
کارى از دستتان برنمى آىد و پس از آن ابدىّت درکار است.
برده بىچاره را نىرومند و نورانى ساخت و مرد
ابدىّت! تنها همىن ىک کلمه روان ٔ
شدت
گناهکار احساس کرد که قلبش را مارى گزىد… لگرى دندان قروچه اى کرد ّاما از ّ
خشم و غىظ و تالطم خاموش ماند .تُم مانند مردى که از هرگونه فشار و مضىقه نجات ىافته
باشد ،با صداىى روشن و شاد سخن مى گفت:
برده خوب و با وفاىى خواهم بود.
ــ آقاى لگرى ،شما مرا خرىده اىد و من براى شما ٔ
گذارم،اما روانم! روانم
همه وقت و تواناىى ام را در اختىار شما مى
همه نىروى بازوان و ٔ
من ٔ
ّ
را نمى توانم به وجود فناپذىرى بسپارم… آن را براى خداوند محافظت مى کنم .دستورات
مقدم مى شمارم … آقاى لگرى ،مى توانىد ىقىن
خداوندى را بر همه چىز ،بر مرگ و بر زندگى ّ
ذره اى از مرگ باک ندارم .بلکه درانتظارش هستم… هربار بخواهىد
داشته باشىد که من ّ
همه اىنها وسىله خواهند شد
ّ
مى توانىد
مرا  شلق بزنىد ،از گرسنگى بکشىد… آتشم بزنىد… ٔ
براى اىنکه هرچه زودتر مرا به دىارى که باىد به آنجا بروم ،روانه کنىد.
لگرى خشمگىن گفت:
ــ پىش از اىنکه به آنجا بروى تسلىم خواهى شد.
ــ شما در اىن راه موفّق نخواهىد شد؛ زىرا به من ىارى خواهد رسىد.
ــ عفرىت ،3چه کسى به ىارى تو خواهد آمد؟
ــ خداوند قادر و توانا
ــ ِ
لعنت خدا…
ضربه مشت تُم را به زمىن انداخت.
و لگرى با ىک ٔ
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«تو را مى خوانم» شعرى است از پابلو نرودا( 1973ــ )1904
که در آن پاىدارى مردم شىلى به تصوىر کشىده شده است .نرودا وجدان
بىدار و فرىاد خشم آلود مردم شىلى و شعر انقالبى و س ّنت شکن او راستىن،
«انگىزه نىکسونکشى
حماسى و بشرى است .او بى قرارى هاىش را درکتاب
ٔ
و جشن انقالب شىلى» مى سراىد و با شمشىرى آخته در کنار ِآلنده ــ رهبر
ضد نظام زورگو و ستمگر حاکم قىام مى کند« .تو را
انقالبى شىلى ــ بر ِ ّ
ترجمه فرامرز سلىمانى و احمد کرىمى حکّاک
مى خوانم» از همىن کتاب
ٔ
برگزىده شده است.

گ
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تو را مىخوانم

� سر ن�هادن آ�ن همه ر ن ج��
پ�س زا� پ� ش� ت

� به ت�و ن�� زىا�م�ندم ،ب�رارد ج�وان� ،خواهر ج�وان!
گ گ
� به آ� ن چ��ه مى �و  ى�م � شو� ف�را دار:
ر� غ� ى�را ن�سا� ن ى را ب�اور �ندارم
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ب�اور �ندارم �ه ا ن�سان د ش م ن� ى ��ند،
ک
م ن ب� آر� ن�م �ه ب�ا دس ت�ان ت�و و م ن

ب�ا د ش�م ن ،رو ى�اروى ت�وا� ىن�م �شد
و رد ب� ب
را�ر م� زجا�ا ت��ش �خواه ى�م ا�ىس ت�اد
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ک
و ىا� ن ز
سر�ار �خواه ى�م �رد زا� ش�ادى
سر�م ى� ن را ش
گ
ب�
ذّل� ت� �خ�ش و ز�ّر ى� ن چ�ون �خو�ش ٔه ��ندم

طرح از علىرضا اسپهبد

توضىحات
 1ــ کلمه اى است فرانسوى به معنى «آقا».
 2ــ نجىب زاده و جوانمرد (اىن کلمه انگلىسى است).
 3ــ اهرىمن ،شىطان.

خودآزماىى
 1ــ چند مورد از برخوردهاى انسانى عمو تُم را با همنوعانش بنوىسىد.
را الزمه سپردن مسئولىت مباشرى به عمو تُم مى دانست؟ چرا؟
 2ــ لگرى چه چىزى
ٔ
 3ــ عمو تُم ضعف ارباب را چگونه به رخش کشىد؟
 4ــ اعتقاد به سراى باقى را در کدام بخش از سخنان عمو تُم مى توان درىافت؟
درباره ىکى از کتاب هاى زىر که موضوع آنها پاىدارى و مقاومت  دربرابر ستم داخلى ىا خارجى است ،به
 5ــ
ٔ
تهىه کنىد.
انتخاب خود گزارشى کوتاه ّ
نوشته جان اشتاىن بک.
خوشه هاى خشم
ٔ
نوشته جان اشتاىن بک.
موش ها و آدم ها
ٔ
نوشته فرانتس فانون.
سال پنجم الجزاىر
ٔ
نوشته خوزوئه دوکاسترو.
آدم ها و خرچنگ ها
ٔ
جمله «ما اىن را از گذشته به ارث مى برىم» چىست؟
 6ــ درشعر «تورا مى خوانم» مقصود شاعر از ٔ
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درس نهم

شعر پاىدارى فلسطىن از نمونه هاى درخشان شعر مقاومت در روزگار ماست.
آنچه مى خوانىم ،سروده هاىى از دو شاعر فلسطىنى است.
سراىنده شعر «دربىابان هاى تبعىد» در سال  1926مىالدى
جبرا ابراهىم جبرا
ٔ
مقدماتى را در فلسطىن و دوره هاى عالى را
در ناصره دىده به جهان گشود .تحصىالت ّ
ادبىات انگلىسى گذراند .چند
در دانشگاه کمبرىج انگلستان و هاروارد امرىکا در ٔ
رشته ّ
داستان کوتاه نىز از او به عربى و انگلىسى چاپ شده است.

رد بیاباناهى تبعید
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سر�م ى� ن ما ،اى �ج ىا� ى �ه ج�وا� ن ى مان رد ت�و
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رد حالى �ه ش�م ها و دها ن�مان پ�ر زا� خ�ا� و ن�م � زخ �ده اس ت
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سروده محمود دروىش (متول ّد 1941مىالدى) است .محمود
«از ىک انسان»
ٔ
دروىش در ىکى از دهکده هاى فلسطىن اشغالى به دنىا آمد .در شش سالگى به دلىل
هجوم اشغالگران اسرائىلى آواره شد و چندىن بار به زندان افتاد .سروده هاى زىباى او
محصول سال هاى اسارت او در زندان هاى رژىم صهىونىستى است .دروىش را شاعر
مقاومت فلسطىن نامىده اند؛ چرا که جز براى فلسطىن شعر نگفته است.

ن�
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� ها�ى�ش را � به س ن�� مردگان 4آ�و� خ� ت��ند
دس ت
گ
و � ف� ت��ند :ت�و ق� تا�لى

٭٭٭

از یک انسان

چ�
غ� ذ�ا ى��ش را ،ت� ن پ�و�ش�ش را و پ�ر م�ش را ر ب�ود�ند
و او را رد سلولى ا�ندا�خ ت��ند
گ
و � ف� ت��ند :ت�و ق
سار� ى

زا��تمام ب��ندرگاه ها ى��ش را�ند�ند
ک ک
ز� ى��باى �و�چ ��ش را ر ب�ود�ند
گ
و � ف� ت��ند :ت�و آ�واره اى
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�
اى �خون� ى� ن ش�م و �خون� ى� ن دس ت
ک
ف
� به راس ت� ى �ه �ش ب
�
� ر� ت� ن� ى اس ت

�
�نه تا� قا� ت�و ق� ى� ف� ما�ند� ن ى اس ت
ن�
و �نه حل�قه هاى ز� ج � ى�ر
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�
ن�رون مرد ،ولى رم ن�مرده اس ت
گ
چ�
ب�ا ش�م ها�ى�ش مى �ج ن�� د
ک
و دا�نه هاى � خ�ش � ى� دهٔ �خو�شه اى
ک
ّرده ها را زا� �خو�شه ها ل ب� ىر��ز �خواهد �رد.

توضىحات
شده فلسطىن است.
 1ــ منظور از عشق خود ،سرزمىن غصب ٔ
 2ــ منظور پاى کوبى و جشن ملى است که در سورىه رواج دارد.
 3ــ هواپىماهاىى که بمب و موشک ازآسمان فرو مى رىزند.
 4ــ سنگ شکنجه.

خود آزماىى
 1ــ در شعر بىابان هاى تبعىد ،شاعر چه دشوارى هاىى را براى تبعىد شدگان فلسطىنى بر مى شمرد؟
 2ــ دو توصىف زىبا را در درس بىابىد که بىانگر پاىدارى مردم در مقابل ظلم است.
 3ــ در عبارت «فرشتگان سرود هاى صلح و شادى انسان را براى چوپانان خواندند» ،منظور از کلمات مشخص
شده ،چىست؟
نشانه کدام کشور است؟
 4ــ زىتون ،نماد چىست و ٔ
 5ــ مقصود از «نرون ُمردّ ،اما رم نمرده است» و «با چشم هاىش مى جنگد» چىست؟
آورده اند که …

روزى حضرت روح اللّه مى گذشت .ابلهى با وى دچار شد و از حضرت عىسى
سخنى پرسىد؛ بر سبىل تلطّف٭ جوابش باز داد و آن شخص مسلّم نداشت و آغاز
عربده و سفاهت٭ نهاد .چندان که او نفرىن مى کرد ،عىسى تحسىن مى نمود … عزىزى
٭
بدان جا رسىد؛ گفت« :اى روح اللّه ،چرا زبون اىن ناکس شده اى و هرچند او قهر
مى کند ،تو لطف مى فرماىى و با آنکه او جور و جفا پىش مى برد ،تو مهر و وفا بىش
کل ٍ
مى نماىى» .عىسى گفت« :اى رفىقِ ،
موافق ّ
ىترشح بمافىه ،از کوزه همان
اناء ّ
برون تراود که در اوست؛از او آن صفت مى زاىد و از من اىن صورت مى آىد .من
از وى در غضب نمى شوم واو از من صاحب ادب مى شود .من از سخن او جاهل
نمى گردم و او از خلق و خوى من عاقل مى گردد».
اخالق محسنى
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