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  فلسطین معاصرزن در شعر نگاه نمادین به 
  ***نازي قنبري ،**زینب نریمانی، *عزت مالابراهیمی

 
 هاينامنهایت دلبري است با بیاشغالی به مثابه خاك وطن  یفلسطینمعاصر  انعراشنظر در  :چکیده

و نگاه  شودخیال وارد می ۀاز روزن] وطن[محبوب خود به دست یافتن شاعر براي  .فریبنده و زیبا

با اشغال این سرزمین که  فلسطینسخت و بحرانی پس از وقوع حوادث . ویژه و متفاوتی به آن دارد
بیان احساس و شدت دلبستگی به عنوان نمادي براي »نز«از  ، شاعربه اوج خود رسید 1948در 

 ش،هموطنان جانشور حماسه و ایثار در کالبد بیبرانگیختن از این رو براي  .جستوطن بهره خود به 

که جوانان وطن براي آزادي او از بذل جان  کردمیتشبیه  یبارویی دربندرا به زمیهن اشغالی خود 
و نوع نگرش و از این نماد گیري کیفیت بهرهدر فلسطینی  يجنیست شعرا مسلماً .انددریغ نورزیده

نمادین نگاه به جستجوي تا اند پژوهش کوشیدهدر این نگارندگان  .تأثیر نبوده استبیتفکر آنان 

یعنی این سرزمین  برجستۀتن از شاعران هاي دو آثار و اندیشهاز خالل  ،شعراي فلسطینی به زن

  .بپردازند ابوسلمیو  وي طوقاندف

  .، فلسطین، اشغالوطن، نماد، زن :هاي کلیديواژه
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 1948سال اشغال آن در یعنی سیاسی فلسطین، ترین تحول مفهوم نخست باید به بررسی ابعاد مهم
  .این کشور داشته است معاصر یاتادبگیري روند و جهتسزایی در که تأثیر بهبپردازیم 

را براي آن ایادي استعمار وجود نهاد که  پا به عرصۀ لگر صهیونیستیغارژیم اش 1948سال در 

یا در فلسطین حادثه نسلی که پس از این  .نده بودبوجود آوردخاورمیانه  ۀمنطقدر  خود منافعحفظ 
شعر شاعران . دمیان »تنسل شکس« نسلی است که باید آن را، فلسطین شعر سرود ۀپیرامون مسأل

هاي امید و روزنه همۀ که تقریباً شتآلود و رمانتیک داحزن یآهنگدر این برهه از زمان فلسطینی 
شعراي همانطور که در شعر . )206 :1359کدکنی، شفیعی(بود ده به پایان رسی اعرش برايرهایی 

نومیدي فرو اي از یأس و هاله همه چیز دربینیم، میفدوي طوقان و ابوسلمی بزرگ آن روزگار چون 

انگیز دیریاسین، ویرانی و تأسف ۀجمعی همچون حادثآوارگی، تبعید، کشتارهاي دسته. استرفته 

هاي فردي و تاراج، غارت و ترور، بیکاري و فقر، ناامیدي و رنج، اقامت اجباري، سرکوب آزادي

هاي اشغالی با آن مواجه رج سرزمینهایی که فلسطینیان در داخل و خادیگر نابسامانیاجتماعی و 

اده شود پس از اشغال در این راستا سوق دنیز بودند، سبب شد تا مضامین شعر معاصر فلسطین 

 ).119: 1388، بازتاب حادثه اشغال در شعر زنان فلسطینی، مالابراهیمی(

باشد که  اياولین حادثهناپذیر، جبرانروحی و جسمی هاي هصدمه رغم باشغال  پدیدةشاید 

خط فاصلی  جعهاین فاچه، . دانستادبیات معاصر جهان عرب  وندتحول رعطفی در را نقطه توان آنب

محسوب شک عمیق و اضطراب فراگیر فزاینده، یأس  ةآرامش نسبی و دور و اطمینان ةن دورایم

زون بر افو ساخت  رایدبحادثه اشغال، جهان عرب را از خواب غفلت  .)44: 1997، جیوسی(شود می

  .دیمرمق آنان ددر کالبد بیاي تازهجانی  ،عربیهاي حاکم و سرسپرده ناتوانی رژیمدرك 

شاعران میان در  ايشور و نشاط تازه جهان عرب در یبه تدریج با وقوع حوادث امیدبخش

و به  1956کشورهاي آمریکا، انگلیس، فرانسه به مصر در  ۀسه جانب ۀپس از حمل. دپدید آمفلسطینی 

قابل » بخش عربقهرمان رهایی«قدرت رسیدن جمال عبدالناصر که در میان فلسطینیان به عنوان 

هاي مقاومت و از آن پس جلوه شدستایش و احترام بود، اندکی از یأس و نومیدي فلسطینیان کاسته 

سمبل عبدالناصر را  لامآنان ج. کردو پایداري بیش از گذشته در اشعار شعراي این دیار خودنمایی 
و رویاي پیروزي کند م سیرتدرخشان را براي آنان ي اتوانست آیندهد که مییافتنپایداري مقاومت و 

  .)121 :1388مالابراهیمی، بازتاب حادثه اشغال، (یابد  به دست وي تحقق» وطن«و بازگشت به 
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ازمان و اتحاد مصر و سوریه و نیز با تشکیل س 1958بعدها با اعالم جمهوري متحد عربی در 
به عنوان تنها نماینده قانونی ملت فلسطین، امید به رهایی وطن از  1964بخش فلسطین در زاديآ

. تجلی یافتچنگال استعمارگران و سوداي بازگشت به میهن بیش از گذشته در اشعار شاعران معاصر 

و گسسته  1958ژوئیه  14هر چند در این میان رویدادهاي ناگواري چون سرکوب انقالب عراق در 
 ،)71و 68: 1389مالابراهیمی، گاهشمار، (پیوست جهان عرب به وقوع ردشدن وحدت مصر و سوریه 

دهد، حس و شور و اشتیاق بازگشت ناصر نداي رهایی فلسطین را سر میاما تا زمانی که جمال عبدال
از آن پس . کندتر خودنمایی میپررنگتر و ملموساي به گونهبه وطن در آثار شاعران فلسطینی 

اینک از امید  ند،کرده مییآوارگی و درماندگی ارا ،تر در اشعار خود تصویري از ظلمکه پیششعرایی 

  .)121: 1388، بازتاب، همان(ند سخن به میان آورد اي روشنبه آینده

معاصر در تاریخ نقطه عطفی  1965در سال فلسطینیان  و عملیات مسلحانۀآغاز جنگ چریکی 

این مرز و جانی تازه در کالبد آوارگان که ) 71: 1389، گاهشمار، همان(آید شمار می به این کشور

و همگام با مجاهدان  را به فال نیک گرفتندرخداد ملی نیز این و ادیبان فلسطینی شاعران  .دمیدبوم 

رزه و مباعرصه به پا در این گیرودار نسلی . هاي میهن اشغالی خود پرداختندوطن به دفاع از آرمان

، توفیق زیاد و محمود درویش .بودمتفاوت  ینانداز او همه چیز با نسل پیشکه در چشمنهاد تفکر 

  .ندااین نسل انشاعرسمیح قاسم 

 یتمجال وسیعی براي توصیف وضعدلیل فضاي سیاسی حاکم بر فلسطین اشغالی، به اما آنان 

ه راي بیان اهداف خود بین رو بااز  .دنداشتنصهیونیستی دشمن و تجاوز ظلم بیان اسفبار جامعه و 

ادبیات معاصر فلسطین  از جمله نمادهایی که کاربرد فراوانی در .دندروي آورنماد استفاده از رمز و 

 دیدندچون مادري میمیهن خود را همگاه  نآنا. دوباشغالی براي وطن  »زن«نماد گیري از داشت، بهره

دوري او هجران و که از دلفریب اي هبوحبمبه سان گاه  و اندالیدهب گرم و پرمهرشکه در آغوش 
به معاصر فراوان پژوهشگران که به رغم آن. )112: 1386ثیر جنگ شش روزه، همان، تأ(اند غمگین

به زن نمادین نگاه هاي آنان از در نوشتهکمتر اما  ،اندبررسی شعر فلسطین از زوایاي مختلف پرداخته

سیاسی و در شرایط  ،به زن ینگاه شعراي فلسطینبه بررسی نوشتار  در اینلذا . سخن رفته است
  :زیر را به دست آوریم يهاسؤالپاسخ  ایم تاپرداخته و کوشیدهاجتماعی مختلف 

  دند؟گزیبراشغالی نمادي براي وطن عنوان چه زمانی زن را به از  یشعراي فلسطین -1
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 ؟بودچگونه تفکر آنان در این راستا نگرش و طرز نوع  -2

  ؟داشته استنماد این از آنان استفاده چگونگی جنسیت شعرا تأثیري در یا آ -3
واکاوي نگرش شعراي فلسطینی به زن به توصیفی با استفاده از روش تحلیلی ـ مقاله حاضر 

ي دو شاعر نامور این دیار یعنی فدوي طوقان و ابوسلمی بهره او در این پژوهش از سرودهپرداخته 
  .ستبرده ا

 
  طوقان يون به زن در شعر فدنمادینگاه 

اي در نابلس و در خانواده 1917فلسطینی است که به سال  دوي عبدالفتاح طوقان شاعر پرآوازةف

هر . در زادگاهش سپري کرد 1928تا  1923دوران ابتدایی را از . ادیب و مبارز دیده به جهان گشود

ابتدایی، افق  راز دورةلم دلسوز و همچند تا مدتی از ادامه تحصیل محروم ماند، اما آشنایی با مع

به تشویق معلم و برادرش، ابراهیم که از همان ابتدا . روشن و نویدبخشی را پیش رویش ترسیم کرد

در . به نبوغ و استعدادهاي فطري فدوي پی برده بود، در خانه به مطالعه و کسب دانش پرداخت

در دانشگاه انگلیسی آکسفورد  1962در چندي در آموزشکده انگلیسی نابلس تحصیل کرد و  1942

سپس به میهنش . به درازا کشید 1974اقامت وي در انگلیس تا . هاي خویش را کمال بخشیدآموخته

. هاي علم و دانش و گام نهادن در مسیر ترقی و کمال مشغول بودبازگشت و همچنان به فتح قله

؛ جایزه 1978بی شوراي فرهنگی ایتالیا در وي به دریافت جوایز ادبی متعددي نائل شد که جایزه اد

و جایزه ادبی  1990المقدس در ؛ نشان فرهنگ و هنر بیت1983شعر اتحادیه نویسندگان اردن در 

در زادگاهش دیده  2003دسامبر  12وي در . اندده عربی در همان سال، از آن جملهدولت امارات متح

  ).431: 1389براهیمی، گاهشمار، مالا(جا مدفون شد از جهان فرو بست و در همان

یافا، (أخی إبراهیم : از این شاعر نامور فلسطینی آثار ادبی متعددي به جا مانده که عبارتند از    

عکا، دارالجلیل، (؛ أمام الباب المغلق )1960بیروت، داراآلداب، (؛ أعطنا حباً )1946العصریه،  ةاملکتب

بیروت، دار الشروق، (صعبه  ةرحل جبلیه ةرحل؛ )1987الشروق، امان، دار(؛ تموز و النشید اآلخر )1968

؛ )1980عکا، داراألسوار، (؛ قصائد سیاسیه )1973بیروت، داراآلداب، (الدنیا وحیدا  ةقم ؛ علی)1988

؛ وجدتها )1969بیروت، داراآلداب، (؛ اللیل و الفرسان )1974بیروت، داراآلداب، (کابوس اللیل و النهار 

  ).1952النشر الجامعیین،  ةجلنقاهره، (؛ وحدي مع األیام )1960اآلداب، بیروت، دار(
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فدوي با سرودن اشعاري لطیف و دلنشین، احساسات پاك خود و هموطنانش را در برابر فاجعه 
هاي دردناك فلسطین به تصویر کشید و به عنوان یک شاعر زن به خوبی توانست آالم و آرمان

او به تدریج در زمره شعراي برجسته . انگیز به گوش جهانیان برساندننوایی حز ملتش را با نغمه و

نگرش . اي در سراسر دنیا دست یافتمقاومت جاي گرفت و از این رهگذر به جایگاه ادبی ارزنده
در غیرت و روحیه حماسه براي برانگیختن شاعر . گر استهاي متفاوتی جلوهگونهبه زن به فدوي 

 نددامی يمادرمهر چون آغوش پرهموطن را گاه . گزیندرا برمی هننازمختلف ویر اتص ش،هموطنانجان 
إلی الوجه الذي فی «قصیده وي در . کشدمیکه فرزندان خسته و رنجور خود را عاشقانه در آغوش 

  ):412: 1993، األعمال الشعریه الکامله( یدسرامیگونه خطاب به فرزندان وطنش این »التیه

  وددالج رضأیا  كدرحی صفتَإ

  ةـــموماأل ردــــحی صفتَإ

و یــــوالغَ رابینُـالقنیها فَاحض  

 باختگانجان که  آغوش گیر را دراو ات را بگشا و سینه مادرانه. ات را بگشاسینهم اي سرزمین نیاکان(

  ).دبهاینگراندر راه وطن 

او . ددهمیرا به وطن نسبت  برخی اوصاف زنانه »خمس أغنیات للفدائین«چکامه در شاعر 

درد کند که از رهگذر ظلم و بیداد اشغالگران، دردي جانکاه چون میهن خود را به زنی تشبیه می

  :)217: 1954، اللیل و الفرسان( او را در رنج افکنده استزایمان 

  احــــــقالل لُـــــنقتَ حــیالّر

ــــهزُّهِتَ اًـــأرض ولـی اللیا ف  

رةُــــعش اضـــــــخالم  

  .)داردبه خروش وا میرا  سرزمیناین درد زایمان شبانه آورد و فراهم میرا وطن لقاح موجبات  دبا(

مهر مادر، مربی و چون دامن پروطن را هم »نداء االرض«قصیده دیگري به نام در شاعر 

  :)120: 1993، األعمال الشعریه الکامله(داند ها میدهنده انسانپرورش

  فالًط اً وـــــیَخشَ ا الثرِّـــــدرهن صم                    هـــتذَّغَ و هـــــتماً نَـــأرض لَـــــثَّمتَ

ش و بزرگ هدي غذایش داپیر در کودکی وش باراز سینه پرآورد که او سرزمینی را به یاد می(

  ).کرده است
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 ،کند تا به همت غیور مردان کشورشي میابراز امیدوار »عاشق موته«از این رو در قصیده 
زندانش را گرد خود آورد از بند دژخیمان آزاد گردد و صمیمانه فر] وطن اشغالی[دستان مهربان مادر 

  : )45: 1957األیام، وحدي مع(

رَــتُساُنـــــوطا األــــــهبنَإ د  
رَتُسدهالبِلَق ه ــــالحی قــــتیالع  

  .)گیردش باز پس میاو ارزندهزنده  بلقبراي او را . گیردباز پس میوطن فرزندش را (
اللیل و (آرامند بالند و میمی] وطن[انش در سایه پرمهر مادر در آن صورت شاعر و دیگر هموطن

  :)95 -94: 1954الفرسان، 

  اــهــــضأرلی ع وتـــمأ یکفان

هاـــــــــــــفی نُـــــــدفأ و  

و أا ثراه تحتذوب نیـــــــفأ و  

أ وثُبع عاشب  ًـرألی عاــــــهض  

ثُــــــــــبعأ و ةرـــــــــهز ً  

  يالدـب تهمنٍَ  فلط بها کف تعیُث

  يالدـب ِ ضنبح لُأظ یانــــــکف

  ً ةهرز و اً ـــــشبع وً  اـــــــرابتُ

گاه آن. زیر خاکش ذوب و فانی گرددم .مرا بس که در خاك وطن بمیرم و در آن مدفون شوم(

. را از شاخه برچیندچون گیاهی از دل خاك سر بر آورم، شکوفه دهم و دست کودکان میهنم آن

  .)همین بس که در دامنش بیارامم، خاك باشم، گیاه و شکوفه باشم

انان غیور و از جو کندتشبیه مییبارویی دربند زبه را اشغالی وطن هایش فدوي در برخی از سروده

 هايداستانگاه از  شانگیختن غیرت هموطنانبربراي شاعر . جویدکشورش براي آزادي او استمداد می

در این راستا  .دهدقرار می را نماد سرزمین فلسطین هاداستاناین  هد و معشوقگیرمیمدد تاریخی عاشقانه 

  ):453 -452: 1993الکامله، مال الشعریهاألع( داو اشاره کر «کوابیس اللیل و النهار«به قصیده توان می

  العبسی ینادي من خَلف السور ةُعنتَر

زَتَ بُلیا عوجرَالُغ کباء إ وقُنّی العاش  
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که در حالی ،ندردها با تو وصلت کغریبه !هاي عبل: دهدمیعنتره عبسی از پشت دیوار ندا سر( 
  ).امتوو پاکباخته من عاشق 

؛ سرزمینی اصلی آن استصاحبان نماد  »عنتره«نماد سرزمین فلسطین و  »عبله«نظر فدوي  در

را خود وطن شاعر  .که از دست صاحبان اصلی خود جدا گشته و در فراچنگ دیگران قرار گرفته است
یا او را را بشنوند  »عبله« صداياشغالگران که از اینکه فرزندان میهنش  داندمی »هعبل«به سان 

و گداز  شمارد و در ادامه قصیده با سوزشاعر فرصت را غنیمت می .آیندخروش در میببینند، به 
  :پردازدپایان هموطنانش دربندش میهایی از غم و اندوه بیزائدالوصفی به بیان گوشه

  اناـــــــوتطّی مغَی ــــــیا أخت

ــــــــلی أختأخجِ وۀــــی عاری  

ةالجار و عاریارــــــشجألی اتَّۀ ح  

  ندالج ندالج: ةورذعأختی م لُرِوهتُ

  ان ــــــکم بی فی أيختإ بی ویغَ

همگی و حتی درختان  گانهمسای! خواهرمشرم کن . مان را بپوشانبدن اجساد !خواهرم(

مرا در جاي امنی  .آمدند سربازان، سربازان: دزنمیفریاد دود و ترسان می خواهرم شتابان و. عریانند

  .)پنهان ساز

ابیات دیگري با تلمیح به حوادث متعدد تاریخی به بیان مشکالت گوناگون هموطنانش در شاعر 

اشاره کرد که در آن  »باك التصاریحمام شُّأآهات «توان به قصیده در این میان می. پردازدمی

گیري از بهرهعر با شا. بسته موریکمر به فتح ع ،زنیفریاد استغاثه با شنیدن عباسی خلیفه معتصم، 

براي رساند و میبه گوش دولتمردان عرب دادخواهی زنان مظلوم فلسطینی را فریاد  دانماین 

  ):408همان، (طلبد آزادسازي وطنش از آنان یاري می

  اــــــصمـــآه وامعَت

  ةرــــــآه یا ثار العشی

ظارانت ومالی ککلُّ ما أمل.....  

  )...ام امروز چشم انتظاري استتمام دارایی! جوي قبیلهانتقام آه اي! آه اي معتصم(
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به قبیله همسرش در راه انتقال که پردازد می »لیلی عفیفه«ماجراي به بیان  يدیگرقصیده در وي 
  ):63همان، (دراز کرد  »برّاق بن روحان«ش پسر عمویدست یاري به سوي و  دمآبه اسارت در

  اــــــن بالء و عنــی مــــاً َفَتري                        ما أالقـــــرّاق عینــــت للبـــلی

  .)ام ببیندتوانست درد و رنجی را که من با آن مواجهاي کاش براق می(
است و  و خواهرانه مادرانه اده، عاطفی و داراي لطافت زنانه،زبان شعرهاي فدوي طوقان س 

اي اندوهگین سرشار از آرزو، مناجات و امید به ها در جامهویژگی این. انگیز داردآهنگی آرام و حزن
 هننازگیري از اوصاف و عواطف و بهرهر خیالی یواصشاعر با بیان ت. کنداي روشن خودنمایی میآینده

و آنان را به مقاومت بیشتر فرا  برانگیزددر صدد است تا روحیه آزادیخواهی را در اذهان هموطنانش 

  :)413همان، ( داشاره کر »إلی الوجه الذي ضاع فی التیه«توان به قصیده ین باره میدر ا. خواند

  هــــــدینَالم بِــلفی َق قُطرُال َت

  هـــــــویمال الدـــعالنِّ قّاتد یرُغَ

  هبیس ذراءکع دسالُق شمنکتَ هحتَتَ

قدس چون  ها،آن چکمهر در زیو  دآینمی هاي خونینکفشکوبش شهر جز صداي دل در (

  .)پیچدبه خود میدربند اي دوشیزه

، به بیان است نییفلسطن آواره نازاز  اديکه نم »رقیه«شاعر در قصیده دیگري با عنوان 

از خانه و کاشانه خود رانده شده و در باره آنانی که به یک پردازد؛مشکالت جانکاه پناهندگان می

شاعر . اندطاقت فرسایی دست و پنجه نرم کردهبا مشکالت  یاهپنسربراي یافتن  انشمسیر حرکت

اشغالگران تجاوز در اثر داند که اران زن و کودك آواره فلسطینی میرا نمادي از هز »رقیه«

که در آن  ستی ایاهبهترین نمونهاز قصیده این . دبرنصهیونیستی در شرایط ناگواري به سر می

خیانت و عظمت از دست  ،درد و رنج، فراموشیگ تدریجی، ترس، سرگردانی، گرسنگی، ذلت، مر

 یاز زندگ يبرانگیزتأثر يهاوي در این قصیده صحنه. استرفته فلسطین به بهترین وجه ترسیم شده 

اللیل ( سازدیروبرو م یلبریز از احساسات انسان ياکشد و خواننده را با چشمهیزنان آواره را به تصویر م

  ):114 -113: 1954و الفرسان، 

  لیل الهموم ،لیل المواجِد ،لیل المواجِع ،اللیل وحشةو فی 

  فی الغُیوم جلجلةٌ و للرَّعد ابِــــــفی الشِّع َلةٌو للرّیح ولو
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 ناكغَرقه األرض و الضَّبابِ المسف طر یتَحتفق المبِد  

 ضَم ناكقَيةَهغی رر ـــــکهفمیقٌ کجع رــــرح الَقبد  

  الصخر یطک حتَّـــــتَدور بِه لفَحات الصقیع َفیوشَک یص

  عرـــأ فیها الدم المسَتــــو یطفَ احلَياة و تجمد حتّی عرُوق

  رــــــها أکف الغیــــسطرَت یمن مآسی الحم رقيةُ يا قصةً

  رــــــو الذُّل و الصدعات األَخ شَرُّدمن رسوم التَصورةً و یا 

الص الظالل شَقی ت هیکالً شَقیرـــــــطغی القُرُّ فانطرَحو  

کشید و یها زوزه مباد در میان دره ،هاشب غم ،هایشب دلواپس ،شب دردها ،شب یو در تنهای(

فراخ  يپر از ریزش باران است و غار زمین ،جا زیر مه شدیدآن. غریدیرعد و برق در میان ابرها م

. جا جریان داردشدید در آن یسوز و سرمای. داده است يرقیه را در خود جا ،چون زخم قضا و قدر

شوند و یحیات خشک م يهارگ یهمه چیز حت. ها بر اثر سرما به لرزه درآیندنزدیک است صخره

را نگاشت که دستان بیگانه آن یسوزان يژداز ترا یداستان يا! رقیه. کندیخون برافروخته فروکش م

سرما از حد گذشت و رقیه با جسمی . دیگر يخفت و دردها ی،آوارگ يهااز نشانه يتصویر يو ا

  .)نگون سایه و نگون چهره بر زمین افتاد

 درشهامت و ایثار روحیه تقویت براي شاعر . است پایداريمقاومت و سمبل  »زن«در نظر فدوي 

را خود ن وط »حمزه«چکامه زیباي وي در . گیردطنش فراوان از این نماد بهره میومجاهدان ان ج

  :)418: 1993الکامله،  هیالشعراألعمال ( را به دنیا آورده استهد اجم یکند که ملتبه زنی تشبیه می

  ٌةأرَــــــــإم رضاأل هذـــــــه

ــــخادیی األفد امـــــــرحاأل و  

بِــــصالَخ رُّــــــس ـــــواحد  

  لناِبس خالً ونَ تنبِالتی ُت رِّالسُ ةوقُ

  لاتــــقالم بـــعالشَّ تـــــنبِتُ

قدرت این  ؛استیکی راز باروري . ستهاها و رحمشکافدرون چون زنی در زمین همسراین (

  ).ردآومیرا به بار مبارز  یملتهاي گندم و خوشه ها،نخلراز است که 
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در شاعر . و استقامت به کار رفته است شجاعتبه عنوان نماد زن کلی در آثار فدوي  به طور
و مادرش تصویر زنی  »غزالهومازن اب« در قالب گفتگویی میان شهید »رضالفدائی و األ«قصیده 

با اهریمنان نبرد مسلخ عشق و ایثار و فرزندش را به  رکه با افتخاگذارد را به نمایش میشجاع 

  ):390همان، ( دازسمیروانه فرومایه 
إلدي یا وبذه!  

و حوأ طتهمبِ هسرآنٍی ُقتَور  
بإذه!  

و عذَواسم اهللاِبِ ته رقانِالُف و  

برایش دعا  نرآق و وندنام خدا ابو ! برو. کردقرآن بدرقه  از دو سورها بو مادر او را ! فرزندم برو( 

  .)کرد

ستاید و میدختر دانشجوي شهید را ، »منتهی حورانی«اعت قصیده دیگري شجدر چنین هموي 

راهن پیشاعر در این چکامه . و شهامت او نکاسته استامید اي از ذرهاسارت کند که سختی کید میتأ

هر  زا آزاده دنیان نازبراي  یالگوی را »شهید«و د نادمیسرافراز فلسطین پرچم را نمادي از » منتهی«

  : )435همان، (دهد قرار میو آیینی کیش 

و یوم الحبیبه سری األف ..  

  باحی الصف ولهاریم حتَّفَتَ

  ردو باقات و مراًح قَقائشَ

و فرَرف ــــولها رایمریه  

فُفی صوف دارســــالم  

  ئبةاملشر ةفَالضی لّ فــظ

  ازلـــــنطوح المس وَقفَ

  نــــکاکیالد فوفر وَقفَ

جِسامدها و ســــالکنائ  
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هاي گل دستههاي سرخ و اش بامدادان از اللهگانهلباس بچه ...روزي که محبوبه در اسارت بود (
هاي کرانهتا آید و می هاي مدرسه به اهتزار درچون پرچمی در کالسهم شبند دامنپیش. شکوفا شد

  ).افکندجد و کلیساها سایه میامسي رو ،هادکان هايها، باالي قفسهسقف خانهر فراز بدوردست، 

  

  نگاه نمادین به زن در شعر ابوسلمی
 خواهاي فرهیخته و آزاديدر خانوادهدر طولکرم و  1907عبدالکریم کرمی معروف به ابوسلمی، در سال 

در رشتۀ حقوق آنگاه . تحصیالت مقدماتی را در طولکرم و دمشق سپري کرد. دیده به جهان گشود

به دمشق مهاجرت کرد و  1948وي پس از اشغال فلسطین در  .دانشگاه قدس به تحصیل پرداخت

ابوسلمی در سال . هاي مستمر سیاسی به حرفه تدریس و وکالت نیز مشغول شدافزون بر فعالیت

بیات هاي وزارت تبلیغات سوریه را برعهده گرفت و به عضویت شوراي ادریاست یکی از بخش 1964

به آن پیوست و از سوي ) ساف(بخش فلسطین زمان با تشکیل سازمان آزاديهم. آن کشور درآمد

چنین تا پایان عمر در شوراي ملی فلسطین او هم. هاي متعددي شرکت کرداین سازمان در کنفرانس

ر این پیک. در واشنگتن دیده از جهان فرو بست 1980اکتبر  11ابوسلمی سرانجام در . عضویت داشت

شاعر نامدار فلسطینی به دمشق منتقل و در مقبرة شهداء واقع در اردوگاه یرموك به خاك سپرده شد 

احمد شاکر : آثار ابوسلمی عبارتند از). به بعد 13: 1389مالابراهیمی، درآمدي بر شعر ابوسلمی، (

دمشق، (بالدي  ؛ أغنیات)1964دمشق، ( ؛ أغانی األطفال)1964دمشق، (کرمی، مختارات من آثاره 

دمشق، (؛ المشرد )1964دمشق، (؛ کفاح عرب فلسطین )1973دمشق، (؛ شیخ سعید کرمی )1959

  ).1971بیروت، (؛ من فلسطین ریشتی )1953

پیش . متفاوت است اشغال این سرزمین کامًالاز نگاه ابوسلمی به زن پیش از اشغال فلسطین با پس 

در  هایشمضمون غزل. دهد وسلمی را به خود اختصاص میاز اشغال غزل حجم قابل توجهی از شعر اب
. هاي شاعر است این برهه از زمان، یاد محبوبه، توصیف محاسن او و شرح درد و رنج و دل نگرانی

، اما پس دداقرار میهاي عاشقانه خود اصلی چکامهمحور زنِ جسمانی را  1948هرچند وي پیش از 

طن اشغالی بهره وي بیان احساسات و شیفتگی خود در قبال به عنوان نمادي برازن از  از اشغال

هرچند . هاي ابوسلمی سپس از وقوع فاجعه اشغال شکل دیگري به خود گرفتاز این رو غزل. جست

گرایانه تبدیل  اند، ولی در پایان به غزلی ملیدر این دوره نیز مطلع قصاید وي با تغزل شروع شده
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شغالی است که شاعر در در نزد او همان سرزمین فلسطین و میهن ا به عبارت دیگر محبوبه. شوند می
  ):250، 4الفلسطینیه، ج الموسوعه( کندهایش نغمه سرایی میوصف زیبایی

سُنــــــی کــــها فـــــریحـــــــــلِّ وادي                   حاديـــــــین بــها للع  

  .)کندهایش در برابر دیدگان خودنمایی میو زیبائیبوي خوش میهنم در هر وادي پراکنده شده ( 
حکایت دارد،  »فلسطین«خورد و از سرزمین اشعار ابوسلمی به چشم می رکه د ينمادترین رایج

 عاشق خود دور افتاده و از وصال او محروم گشته است معشوقی است که ازسنتی تصویر همان 
  ):26: 1977یوسف، (

 یــــج ولوعــــــري تهیـالذِّک ةُبقي و  ةـــبقيرُ ــــراك غَیــقِ ذکـــلم تُب

تر اعی این خاطرات، اشتیاق مرا فزونیاد تو، تنها رمقی در جانم باقی گذاشته است و تد(

  .)کند می

یابیم  سروده است، درمی 1948با بررسی غزلیات ابوسلمی به ویژه ابیاتی که پس از وقوع فاجعۀ 

آمیخته و از این  هاي زیباي وطن درلیاتش تصاویر برگرفته از محبوب را با جلوهکه او نیز در غز

در . اش داردهاي جذاب و سحرانگیزي آفریده که حکایت از شور و عشق ملی سرایندهامتزاج صحنه

حقیقت عشق به زیبارویان در نزد ابوسلمی به ویژه پس از فاجعه اشغال جاي خود را به حنین و 

  ):177بیلتو، (طن داد اشتیاق به و

  دــــی عرف الهوي صـــــــد فــــــــــالبع  دـــــــــــــی البعـــــــــی الی متــــحبیب

  وردــــــــــــــــانُ و الـــــو ما نَمی الرّیح  ويـــــــــــد النَّـــــــــبع ةُـضأقفَرَت الرَّو

  دــــــــــــق ممتَــــــــــــو وراء االفــفَه  ذاــــــم الشَّـــالنَّسی کـــــــــو ال روي عن

  ک و ال ردــــــــــــــــالم منــــــو ال س  ديـــــک و ال من صــــــی یناجیـــــــقَلب

  دوــــــــــــی و ال یشــــــیرضیک ان یبک  هــــــــــــن خفقـــــــــه و عـــعن هيةٌال

  دــــــــــی الهم و السهـــــــــأل لیلـــیم  ی َضنیــنَ و لیلــــــــــف تَنامیـــــــــکی

  رَ الشَّهدـــــــــــک اعتُصــــــــــمن شَفَتَی  نـرُ ان لم یکُـــــــلو العمـــــــــو کیف یح

  دــــــــــها حــــــــس لــــــلی فتنة نــم  هـــــــور أعطافـــــــــاغَ النُّــــجِسمک ص

  دـــــــــا غَیرَ الهوي مهــــــــس لنــــــلی  اًــــــــــــو معــــــــنَ و نغُفـــمتی تَعودی
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  ا بردــــــوي لنــــــــــالنَّج م وــــــو الحل  جةٌوــــــــر منســــــــا بِالسحــــــوقَنـو فَ

    
محبوب من تا چه زمان، جدایی ادامه خواهد داشت؟ فراق در قانون عاشقی، چون سد و مانعی (

آب و علف تبدیل شد و  بوستان سبز و خرم پس از جدایی به بیابانی خشک و بی. شودمحسوب می

کران، هاي بیکه تا افقرا نیاورد، در حالی حه خوشینسیم از جانب تو رای. ر آن نروییدگل و ریحان د
از . شنود نمیولی هیچ سالم، پژواك و پاسخی از سوي تو . کند دلم با تو نجوا می. امتداد یافته است

 کهروي، در حالی چگونه به خواب می. رضایت تو در گریه او و آواز نسرودنش است. ایستدتپش باز می

چگونه عمر شیرین . و اندوه و بیدارخوابی مرا فرا گرفته استام و غم من در طول شب خسته شده

تابد و افسونگري  از جسم تو نور می. امخواهد شد، در صورتی که من از لبانت شهد شیرینی را نفشرده

سحر . اي نداریم جز عشق گهواره. گردي تا در کنار هم بیارامیم چه زمان باز می. تو حد و مرزي ندارد

  .)اي از خوشبختی، رؤیا و نجوا بافته استهبر بالین ما جام

که در است اي هچون ستارهمن به زعشق هایی که ابوسلمی پس از اشغال سروده، در چکامه

استه کهاي عاشقانه ملی او تنها در این دوره از شدت نغمهنه . آیدبه گردش در میوطن کهکشان 

گویا  .باقی ماندبراي آزادي وطن ار و مبارزه او در پیکرزم همچنان به عنوان هم »زن«نشد، بلکه 

در پیمودن مسیر مبارزه و هموار را او که است  عراشبخش الهامسرچشمه دنیاي سحرانگیز و  »زن«

). 95: 1389مالابراهیمی، درآمدي بر شعر ابوسلمی، ( دنکیمهاي جهاد همراهی ساختن سختی

نه عشق مجازي بلکه عشق به سرزمین  ابوسلمی در حقیقت شیفتۀ عشق و جمال است؛ آن هم

بینیم  از این روست که می. مادري که سراسر وجودش را آکنده و با گوشت و خونش درآمیخته است

سخن به ] فلسطین[محبوبش  او حتی در دوران میانسالی نیز با بیانی زیبا و دلنشین از جمال دلرباي
  ):145سوافیري، ( آوردمیان می

   بــــت النَّسیـــــعرَفف ـــــتُسائلُ کی

 کــــذا وجنَتَیـــــن َشــــــه مــتَعلَّمتُ
  زَلـــــرَ الَغـــــت شعـــــو ممن تَعلَّم 

 لــــرُ األمـــــح زهــــــا تفتـــاذا م
آن . پرسی من چگونه با عشق و نسیب آشنا شدم و از چه کسی شعر غزل را آموختم از خود می(

  .)شد هایش، غنچۀ آرزوها شکفته می ا از کسی آموختم، که به هنگام تبسم از بوي خوش گونهر
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هر چند ابوسلمی در این ابیات و نیز ابیات مشابه دیگر از اوصاف ظاهري زن و جوهرة اصلی 
هن و ها را نمادي از عشق به میتوان آن غزل سود جسته، ولی با توجه به زمان سرایش این آثار می

همواره سرچشمه زندگی و منبع الهام اشعار ] فلسطین[این زن بنابر. مین فلسطین دانستسرز

مسلماً ). 153خلف، (ابوسلمی بوده و شاعر ماهرانه عواطف و احساسات خود را به پاي او ریخته است 
تحرك و تپنده خواهد بود که ده و پرگیرد، رنگین، پر ایقاع، زن شعري که از این عشق نشئت می

این اوصافی که برشمردیم، . رودهاي آن به شمار میفت، زیبایی و دلنشینی از مهمترین ویژگیلطا
ابوسلمی در سراسر «: چنین بگویدشعر عاشقانه ابوسلمی این براهیم مازنی را واداشت تا دربارةا

ه افتاد که وي براي توج کمتر اتفاق می. بوداش در دریاي عشق و محبت فلسطین غرق شده زندگی

شاید این دو بیت بهترین گواه ). 118: 1385، فار(» به اشیاي دیگر، عشق به میهن را در آثارش فرو نهد

  ):170بیلتو، ( بر اثبات ادعاي مازنی باشد و مفهوم عشق را در نزد ابوسلمی به صراحت تبیین سازد

  ذاــــح بِالشَّــــم یبــــا، لــــلوال هوان

  یــــف الرُّبـــــتَحم ـــا، لـــلوال هوان
 

  رَقٍــــــی مفـــــب علـــو ال غَفا طی 

 قــــم   یعبِــو  المرج  لم  یزهر  و  ل

شد و با آرامش خاطر، سر بر بالین عشق  نبود، بوي خوش پراکنده نمی] به میهن[اگر عشق ما ( 

  .)کرد رویید و عطر افشانی نمی یها و مرغزارها نمها در دشتاگر عشق ما نبود، گل. گذاشت نمی

آید، نگاه ابوسلمی به عشق، نگاه ژرف انسانی است و شاعر به خوبی  چه از ابیات باال برمیچنان

از ). 248یاغی، (ها آگاهی دارد ها و جادوي جمال و زیبایی در قلباز تأثیر عمیق عنصر عشق بر جان

  :خش عمده تقسیم کردهاي ابوسلمی را به دو بتوان غزلچه گذشت میآن

که از نظر مخاطب قرار دادن محبوبه و آراستن او با صفاتی نیکوي ) عاشقانه(غزل وجدانی  -1
ها و اشعار عاشقانه را پیش از اشغال این نوع غزل شاعر عمدتًا. انسانی به غزل عذري شباهت دارد

خود در اشعارشان تغزل باید گفت که شعراء عذري به عشق افالطونی عفیف . فلسطین سروده است
آنان به محض ذکر نام محبوبه، به بیان حاالت درونی و توصیف احساسات و عواطف خود . کردند می

با این همه عفت و صداقت در گفتارشان . دادند هاي وفا نشده، شکوه سر می پرداختند و از وعده می

ه تا تحمل آالم و دردها و اي صادقانه گرفتهاي غزل عذري از عاطفهتمام ویژگی. زندموج می

  .یابد وفاداري به محبوبه، در اشعار ابوسلمی نیز تجلی می
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ها ماهرانه عشق به محبوبه را با عشق به گرایانه که شاعر در آنهاي نمادین و ملیغزل -2
او در این . این نوع غزل پس از فاجعه اشغال در شعر ابوسلمی کاربرد دارد. آمیخته است میهن در

هایش در برابر ها و ناکامیعاشقانه به طور شفاف و صریح از آالم، سوز و گداز درونی، تلخی اشعار

  .آورد عشق به میهن خود سخن به میان می
به خود  در یک کالم باید گفت که دایرة عواطف ابوسلمی پس از وقوع فاجعه اشغال ابعاد نوینی

، جان و روح شاعر را تسخیر کرده، به رفیق که همواره قلب »زن نمادین«در این مرحله، . گیرد می
در نتیجه شاعر توازنی شگفت میان عشق به محبوبه و عشق به . شود راه مبارزه و پیکار او بدل می

شود و احساسات و عواطف  کند؛ از این رهگذر عشقی پاك و آسمانی زاده می میهن برقرار می

وطن ـ ( به دوگانگیپس از اشغال  سلمیوبا يهاغزلاز این رو . یابد خروشان وي در آن جریان می

عشق در این دوره . نمودي پر رنگ و شفاف داردبه کارگیري رمز در شعر او . استتصف شده م) زن

و تعبیر شیوه اشغالی این  هايشاعران سرزمیندیگر د و شاید یابی میاي ملی و میهنابوسلمی جلوه

  ):131: 1385، رفا(آموخته باشند را از ابوسلمی بیان احساس 

یسمعک القلب أغنیات ويـه  

لوالك بقِلم ی مق ـــــَمن ر  

یروي لعینک عخفَق ندــــته  

  قراأل ع وــمالد بی وح تاریخَ

مرُالع الَر ثُلمیـــطنبیع فی و  

  قـــنََالح جر والهبِ طعیهقَّال ُت

باقی اگر تو نبودي براي من رمقی  .ندکمیمه زمزگوش تو در هاي عشق را قلب من سروده(

عمر  .کنداشک و شب بیداري را روایت می ،هنگام تپش براي چشمان تو تاریخ عشققلبم . ماندنمی
  ).مکنپاره پاره را با دوري و خشم آن .باشدمن چون بهار وطنم می

امتزاج سبب به این ارتباط گاه  اما .استمشهود  میان محبوبه و وطن کامًالتشبیه  ۀابیات رابطاین در  

 ،خطیب( رسدبه نظر می يدشوارکار یین و تفسیر آن بت است کهمخفی چندان محبوبه و وطن میان شدید 
1987 :181 :(  

ـکی وـــــأنس فاك و ی   ــالت أنت                          أحببت ــــعالَش فیکب و اــــطنالو  
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  .)که تو کسی هستی که ملت و وطن را به خاطر تو دوست دارمدر حالیچگونه فراموشت کنم (
 سازدچنان ذهن و خیال او را آکنده میآن] سیماي فلسطین[با گذشت زمان تصویر محبوبۀ شاعر 

وطن براي ابوسلمی تصویرگر همان معشوقۀ دست نایافتنی است . دهد که آرام و قرار را از کف می

  ).182بیلتو، (برد ر بازگشت او به سر میکه شاعر همواره در انتظا

  باـــــراب الخَصیـــمن یحیی عنّا التُ

  بــــف و القَلـــیا فلسطینُ کیف اهتَ

  

  باـــد الفراقِ الحبیــــی بعــو یناج  

  باـــی مجیــــــادي و ال یالقــین

  

ه پس از فراق محبوب با ما به نجوا رساند ک چه کسی سالم ما را به این خاك حاصلخیز می(

دهد، اما پاسخی دریافت  که قلب ندا میدر حالی. اي فلسطین چه سان فریاد برآورم. نشسته است

  .)کند نمی

در خود  هاز اوصاف زنانهم با استمداد هاي وطن آناي جز بیان زیباییدر نتیجه سراینده چاره

  ):53صدوق، ( یدتاسمییابد و آن را با سحرانگیز واژگان نمی

تَفَلی َشعیک یا سمراء أخبار ــــــأس ورار    

و ؟کیف !حنُنَ و فی الـعالم یا سمراء اشعار  

عن  لظی الَتلیها مشرید األ وـــــع آثدمار  

 ارـــــو قَد کانَ لنا دنیا و کانَ المجد و الغ

  و ال دار لُـــو نَحنُ الیوم ال وطنُ و ال اه

[اي سمراء( چگونه ممکن ! اي سمراء. بر لبانت اخبار و اسراري نهفته است ]ن گندمگونوط! 

مان را در کام هاي سوزان آوارگی و اشک میهن که شعلهاست ما در جهان اشعاري بسراییم؟ حال آن

ز نه میهنی داریم اما امرو. عظمت و غیرت از آن ما بود. ما صاحب دنیایی بودیم. خود فرو برده است

  .)اي و نه خانه و کاشانه
اگر به قصایدي که ابوسلمی پیش از ) 28 -27، 6البابطین، ج معجم(به گفته احسان عباس 

شعر او . ها خواهیم دیدهاي تحول ژرفی را در آن فاجعه اشغال سروده است، نیک بنگریم، قطعاً نشانه

شود؛ بخشی در ستایش فلسطین و بخشی دیگر  در این برهه از زمان به دو بخش عمده تقسیم می

دهد و  اختصاص میهاي شاعر را به خود بخش دوم حجم فراوانی از سروده. است در توصیف محبوبه



 
 
 
 
  
 

   111شعر معاصر فلسطین نگاه نمادین به زن در 

   
 

با این تفاوت که در این دوره . یابدهاي آن حتی تا پس از اشغال فلسطین در شعرش دوام می نشانه
توان گفت سوز و گداز و درد و اشتیاق ملی به موازات  میآنچنان حزن و اندوه بر آثارش سایه افکنده که 

با این همه به رغم غلبه حزن و اندوه در برخی از آثار وي، گستره ایمان و . است حرکت کرده هایشتغزل

  ):405 - 404، 1جیوسی، ج (یابد آرزو با امید بازگشت به وطن بیش از هر چیز در ابیات شاعر وسعت می

  اءـــاقُ اللقــــــلرُّفی اـــــو یسألن

  ديــــرب المنــــلُ التُــأجل سنقب

  یــــالُ تصغـــــغَداً سنَعود و األجی
  یــــح و األغانــــمع األملِ المجنَّ

  

  اِبـــبعد الغی ةودــــو هل من ع  

فَوقَ شَفاه مرُ الرغـــوابِــــنا ح  

  اِبـــا عند اإلیــــالی وقع الخُط

  ابِــــلّقِ و العقـــمع النَّسرِ المح

  

گردد؟ آیا پس از غیبت امیدي به بازگشت است؟  پرسند آیا دیدار حاصل می دوستان از من می(

. که بر لبان ما، آرزوهاي گلگون نقش بسته استبر خاك نمناك وطن بوسه خواهیم زد، در حالی! بله

مان در هايمان خواهند بود و به صداي گامما به سرزمین هاي آینده شاهد بازگشت ظفرمندانۀنسل

ها، آرزوهاي دور که ترانهپیروزمندانه به میهن خواهیم گشت، در حالی. سپارندحین بازگشت گوش می

  .)راهی خواهند کردهاي پرکشیده ما را همو دراز، عقاب و کرکس

 ،ن تغزل وطن و محبوبه بپردازدایم شده ابوسلمی به امتزاج بسبرسد از دالیلی که به نظر می

این که در عمق بخشیدن به  زندگی او باشدخاص سیاسی و اجتماعی ط یشراو شخصیت عاطفی 

در جان پیکار و مبارزه را روحیه  ،عاطفه« :در جایی می گویدشاعر . نقش به سزایی داشتعاطفه 

احساسات به ناچار که است تجربه فلسطینی نوعی تجربه عاطفی عمیق  .می کندقویت تها انسان

ابوسلمی  .)137: 1385، فار( »دسازمیاي از جمله غزل رهنمون هاي گستردهسوي افقشاعر را به 

ن دو آمیزد و بین آدرمیوطن هاي زنانه و زیبایی میاندوستی جمال به سبب برخورداري از عاطفه

دارد شاعر را وامی اشغال،از لسطین پس بحرانی فشرایط افزون بر این  .کندبرقرار میرابطه معناداري 

زیباي آن هاي بیان جلوهوطن و از تغزل به گاه محور اشعار خود قرار دهد و هیچبه تنهایی وطن را تا 

  .غفلت نورزد

جا به خلق تصاویري بدیع دست زد، تا آن در هر حال ابوسلمی در دو فن شعر تغزلی و شعر ملی
گرفت، بعدها به پاي وطن ریخته  او از عشق به زن سرچشمه میتوان گفت محبتی که نزد  که می
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هاي متین و استوار ابوسلمی به مثابه در واقع غزل. شد و به حنین و اشتیاق به وطن تبدیل گشت
ها وام اي ناب شعر او هستند که دیگر اشعارش حرارت و پویایی خود را از آن ها و سرچشمهمایهبن

شاعر در دنیاي رومانتیک و عاشقانه غرق بود، ولی همواره در اشعارش سوز و که به رغم آن. اندگرفته

شور و اشتیاق، اشک و آه، حسرت و اندوه از مشخصات اصلی . خوردگداز زائدالوصفی به چشم می
  .رودشعر ابوسلمی پس از اشغال فلسطین به شمار می

  

  گیرينتیجه
هر چه فاصله که م ابییمیدر ،یمزادرفلسطین بپحاکم بر اجتماعی سیاسی و شرایط به بررسی وقتی 

نسبی بیشتري بر فضاي آرامش و هر چه د اشبحادثه اشغال این سرزمین کمتر از شاعر زمانی 

حقیقی براي شاعران معشوق وصف امکان پرداختن به سیاسی و ادبی این مرز و بوم سایه افکند، 

زیرا . یابیمدرمیابوسلمی عر پیش از اشغال شدر به وضوح این موضوع را ه کاندچن .آیدفراهم می

در فروگذار نباشد و و حسی زن مادي ف یوصتاز تا  دهدعر میاششرایط اجتماعی این مجال را به 

هاي چکامه رو ابوسلمی پیش از اشغال فلسطین غالبًااین از . را پیش گیرداغراق راه توصیفات خود 

و در نهایت ا .دهدد و با تغزل به وطن پایان مینکاز میو نسیب به معشوق واقعی آغبا تغزل خود را 

آن دو از یکدیگر مشکل به  و تفکیکآمیزد که گاه تشخیص هم میدررا مقوله این دو چنان ماهرانه 

  .رسدنظر می

بنابر . آورنداده از رمز و نماد روي میو تهدید، شاعران به استفخفقان اما بر عکس با حاکمیت جو 

وطن  هايتابند و آن را نمادي براي توصیف زیباییفیزیکی رو برمیتن به معشوق پرداخاین از 

فضاي در اوج او که . بارزترین نماینده این دسته از شعراستوي طوقان دف .ددهنمیاشغالی قرار 

ختصاص داد و وطن او ادب نهاد، حجم وسیعی از شعر خود را به شعر عرصه پا به اشغال و ستمگري 

وطن به عنوان از کمتر وي  عراشبا توجه به جنسیت  اما. بهره جست »زن«از نماد  در این راه
 .انه، زنانه یا خواهرانه استمادردر غالب اوصاف وطن خطاب وي به بیشتر  ، بلکهدنکیاد میمعشوقه 

سوز و گداز که از احساس و عواطف سرشاري برخوردار سیت وي در آفرینش اشعار حماسی پرجن قطعًا

 اشعریگر از د پایداري بیشاستقامت و از تصویر زن به عنوان سمبل  شاعر. نقش به سزایی دارداست، 

  .شدبامقاومت و ادامه مسیر مبارزه به جنسان خود همبراي تشویق که چه بسا  کنداستفاده می
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