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 چکیده

معاصر عربی تبدیل شده است. در  ادبيّاتهای زیبای شعر حماسی در شعر پایداری، به یکی از گونه

گران، بيشتر شاعران این سرزمين، واژگان، گيری قيام مردمی عليه اشغالشعر معاصر فلسطين، با اوج

های اصلی شعر خود را از قيام مردمی)= انتفاضه(، الهام گرفتند و زبان به مایهزبان شعری و درون

الدّین العبوشی یکی از ن گشودند. در این ميان، برهانگراستایش ایستادگی مردم در برابر اشغال

های مردم را به هنر شعری مبدّل ای زیبا و دلنشين، فداکاریشاعران معاصر این سرزمين، به گونه

باختگان انتفاضه، فراخوانی به دوستی و عشق به فلسطين، وصف شهيدان و جاننموده است. ميهن

های شعر العبوشی است. این مایهترین درونجهاد، از مهماتّحاد، استعمارستيزی و دعوت به 

های پایداری را در شعر وی بررسی نموده است. مایهتحليلی، درون -پژوهش، با روش توصيفی

دهد و گویای آن نتيجۀ این تحقيق، ميزان و ژرفای تأثيرگذاری انتفاضه بر شعر وی را نشان می

وای لی فلسطين، به ویژه انتفاضه، تحوّلی ژرف در محتداده در سرزمين اشغااست که حوادج رخ

 شعر پایداری پدید آورده است.
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 مقدّمه  -1

عرب، شعر  ادبيّاتدر تاریخ »اند. آفرین بودهنقشهمواره های مختلف، شاعران در عرصه

 در دورهامّا  شد؛جاهلی و اُموی در قالب شعر سياسی سروده می همان دوره مقاومت از

کند و در حقيقت، فلسطين و فلسطين را در ذهن تداعی می مقاومت، قضيّه ادبيّاتمعاصر، 

بخش شعر پایداری بوده که بخش ترین منبع الهامرویارویی آن با رژیم اسرایيل، مهم

: 4933)مختاری و شهبازی،« را به خود اختصاص داده است. معاصر عربی ادبيّاتعظيمی از 

ها، شعر پایداری معاصر با اشغال فلسطين توسط صهونيست ةدر دور»( به عبارت دیگر، 521

گران صهيونيست، این نوع شعر نضج گرفت. بروز یافت و با باال گرفتن مبارزه عليه اشغال

گ جهانی دوم بر عرب فلسطين رفته های پس از جنشاید بتوان گفت، ظلمی که در سال

ای که آنان را رهآوارگی، عذاب، شکنجه، هراس و دلهی نرفته است. ملّتاست، بر هيچ 

کدکنی، )شفيعی« گناهان ساخته است.هایی را برای تاریخ قتل عام بیتهدید کرده، اسطوره

4931 :251) 
و در هر  تمدّن بشری دارد ای به قدمتپایداری سابقه ادبيّات»بر این اساس باید گفت، 

نماید و در شرایط مختلفی چون ای، متناسب با شرایط و موقعيت آن دوره، رخ میدوره

ستهيزی، گریزی و قانونهای فردی و اجتماعی، قانوناختناق، استهبداد داخلهی، نبود آزادی

های سياسی، حوزه این آثار، با بيداد داخلی یا تجاوز بيرونی در همه ۀمایکند. جانمی جلوه

 ادبيّاتهای ضدّ آزادی است. فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، و ایستادگی در برابر جریان

آثار ادبی است که از نظر مفههوم و هدف، مخاطب را به پایداری در  ةپایداری در بردارند

روی  خواهی و اميد به آینده، همواره فراخواند، و در ذات آن، حقيقتبرابر دشمن فرا می

جا که از آن» بنابراین (466: 4913دوست،)رحمان« خالق اثر و در بطن متن ادبی وجود دارد.

های ناسازگاری خود را با بيداد و ستم به شکل ،از این رو ؛تابدسرشت انسان، بدی را برنمی

دهد. وقتی روح این گری و مقابله نشان میگوناگونی همچون، اعتراض، پرخاش، ستيزه

به بيان ؛ گيرددر کالبد واژگان دميده شود، ادب پایداری و مقاومت، جان می اعتراض
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)آل بویه « دیگر، ادب پایداری، تجلّی ستيز با بدی و بيداد با سالح قلم و کلمه است.

 (9: 4933لنگرودی،

، در های ادبیپایداری از سایر مقوله ادبيّاتوجه مميزة  ،های کلّیصرف نظر از ویژگی»

های دردها و مظلوميت ۀضمون آن نهفته است؛ یعنی آثاری از این دست، اغلب آیينپيام و م

ضمن القای اميد به آینده و  ،اند. این آثارهای استبدادی شدهمردمی هستند که قربانی نظام

نوید دادن پيروزی موعود، دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، ستایش 

باختگان وطن را در بطن ادن به سرزمين مألوف و شهيدان و جانآزادی و آزادگی، ارج نه

ای از ادب مقاومت شاخه»که  توان گفتبر این اساس می (33: 4931)سنگری،« خود دارند.

های یک نظام حاکم زم است که محتوای آن در جهتِ منافع و خواستهملّتو  متعهّدادب 

ند و تعليمی باشد و برای رساندن پيام یا بنابراین، ادب مقاومت باید هدفم ؛مستبد نباشد

القای موضوعی که مورد نظر شاعر است، نوشته شود و به مخاطبانش بياموزد چگونه در 

 (21: 4916)بصيری،« گر و مستبد ایستادگی کنند.های سلطهبرابر نظام

 

 لهبیان مسئ  -1-1

این سرزمين و دیگر  انتفاضه در فلسطين اشغالی، بستری فراهم نموده تا شاعران مسئله

پایداری قدم بردارند.  های ارزشمنددر انعکاس جلوههای دقيق یابیها با مضمونسرزمين

-توان ایمان، اميد، وطنمق آن مینما است که در عای تمامالدین العبوشی آیينهشعر برهان

-ان اشغال. العبوشی با افشای ماهيّت حقيقیِ دشمنمشاهده کرددوستی، آزادی و آزادگی را 

دهد و دَینِ اندازی روشن از پایداری و سلحشوری را فراروی مبارزان قرار میگر، چشم

 ید.نماخود را نسبت به سرزمين مظلومش ادا می

 

 پژوهش پیشینة -1-2

دربارة ادبيّات مقاومت فلسطين، و چگونگی تکوین و تکامل آن، در شعر شاعران بزرک و 

-ای صورت پذیرفته است. در این زمينه، آنتلف و ارزندههای مخبرجسته، تاکنون پژوهش

الدّین العبوشی به عهنوان یکی از رسد، هنر شعری برهانبه نظر می  -گونه که اشاره شد
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تر مجال جلههوه یافته و در مورد اشعار وی، نام بزرگان، کم شاعران مقاومت در سایۀ

ر و شخصيّت این شاعر به شکل گذرا در عمل نيامده است و شعتحقيهق مستهقل و بسزایی به

از  «»است: الی آثار زیر مورد بررسی واقع شدهالبه

از کامل  «»؛ (4315)بيروت:عبدالرحمن الکيالی 

از ناصرالدین  «»؛ (4319)مصر:السوافيری 

 (.4336)قاهره:االسد 

 

 تحقیق اهمیّت و ضرورت -1-3

های شاخصی که در این ميدان وسيع پایداری فلسطين و برخی از چهره ادبيّات ةاگرچه دربار

همچنان شاعرانی در امّا  ؛ی نگاشته شدهمتعدّدهای اند، مقاالت و پژوهشفرسایی نمودهقلم

این پژوهش  ان بازتاب کمتری داشته است. اهميّتهایشسرودهاین سرزمين وجود دارند که 

بلکه در سطح  ،الدّین العبوشی نه تنها در ایرانانقالبی برهان ةکه چهر شودمی مشخّصگاه آن

شعری وی کمتر اوالً مجموعه آثار  زیرا ؛جهان عرب نيز چندان مورد اقبال قرار نگرفته است

های بزرگی همچون محمود درویش، سميح القاسم، چهره ثانياً وجوددر اختيار بوده است، 

اندام را از این شاعرگرفته شعر مقاومت فلطسين، مجال عرض ۀ... در عرص فدوی طوقان و

اميد است که پژوهش حاضر بتواند به عنوان گامی هدفمند در جهت  ،بر این اساس است.

نام به حساب آید، و راه را برای هایی از مقاومت فلسطين در شعر این شاعر گمشناسایی رگه

 تری در این زمينه هموار نماید.های ارزندهانجام پژوهش

  بحث  -2

روانی نسلی است ایستاده در  -در معنای جنگ با بيگانه، بازتاب روحی پایداری ادبيّات»

مقابل یک رویداد تاریخی، و نشان از مشارکت و مباشرتِ آن نسل در برابر آن رویداد 

-ها برای دستملّتتالش »رسد که ذکر این نکته الزم به نظر می (3: 4931)کاکایی، «دارد.

ای به درازای تاریخ دارد و به همين سبب، یابی به آزادی و رهایی از ظلم و ستم، سابقه

ادبِ پایداری را باید همزاد تاریخ ظلم و ستمِ بشر بر بشر و واکنش به این ظلم دانست. در 

ب مقاومت در جهان، همگام و همسو با خودِ ادب و همزاد و همراهِ آن که تاریخ اداین
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و واکنشِ  ادبيّاتگيری زمان با پيدایش نسل بشری، شکلزیرا هم؛ نيستاست، شکی 

ادیبان به ظلم و ستمِ موجود در جامعه، در حقيقت، ادب پایداری یا مقاومت هم متولّد 

چه به دستِ ها و هر ها، دیوار نوشههتهنقاشیها، نوشته، تمامی سنگگشته است؛ از این رو

های جامعه و در قالب مخالفت با عدالتیها و بیبشر و برای نشان دادن اعتراض به نابرابری

 ادبِ پایداری است. ۀها به وجود آمده باشد، زیر مجموعآن و تالش برای رفعِ این نابرابری

. رسدمیمقاومت به جنگِ جهانی دوم  ادبيّاتمباحث نظری جدّی در خصوص  ۀسابقامّا 

ویژه فرانسه، متفکّران و هنرمندان تحت تأثير جنگ  پس از جنگ جهانی دوم در اروپا و به

شرکت فعّال داشته  ،ت جامعهتحوّالو نهضت مقاومت به این نتيجه رسيدند که باید در 

 .(41: 4934قانی،)چهره« باشند.

ادب مقاومت را ظلم و ستم موجود در جامعه و  ۀبذر اوّلي»بر این اساس باید گفت، 

های سياسی استبدادگر و های اقتصادی و نظامحوادجِ ناگواری چون جنگ و نابرابری

حوادج با شعر »زیرا در حقيقت،  ؛(563: 4933)مصطفوی نيا و دیگران،«اندامثال آن پراکنده

و بر شاعر و گذارند ر میای دیالکتيک و پيچيده دارند. حوادج بر هر انسانی تأثيرابطه

تواند انفعال، عاطفه و همدردی خود را از یک ادیب به نوعی ویژه. شاعر مقاومت نمی

های زبانی شعر چون بالغت، خيال و صوّر شعری برای وی حادثه به تأخير اندازد تا زمينه

شعری  کند در حدّ امکان، ميزان انفعال از حادثه را به زبانِبلکه تالش می ؛فراهم آید

 (42: 2114)خوری،« نزدیک کند.

پایداری شدند که برخی از  ادبيّاتدر قرن بيستم عواملِ مختلفی باعثِ رشد و شکوفایی 

تهاجمِ نظامی آلمان به کشورهای همسایه، تهاجمِ نظامی انگليس و »این عوامل عبارتند از: 

کشورهای  طلبانۀهای استقاللفرانسه به آلمان، جنبشِ آزادی خواهی فلسطين، جنبش

« های داخلی اسپانيا، و...آفریقایی و آمریکای مرکزی، جدال آمریکا و ویتنام، جنگ

و اوّل  پایداری را باید در دو جنگِ جهانی ادبيّات ۀریش»بنابراین،  ؛(49و41: 4931)کاکایی،

و جانبداری ها گشایی، نژاد پرستی، قوميّتها و تفکّراتِ استعماری و کشوردوم که با انگيزه

... پا گرفت،  ها، ظهورِ دیکتاتوری و فاشيسمِ آلمان و ایتاليا وکشورهای مختلف از آن

-ها، قحطیها، بيماریخانمانیدر این زمينه، کشتارها، بی توجّهقابل  مسئلۀجو کرد. وجست
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شينِ زبانِ آت و سوختهعلم و تمدّن است که شاعران هم عصرِ خود را دل ۀها، و توقّف قافل

مقاومت  ادبيّاتگذاریِ بين المللی، آغازی بر پایه ۀاست. این دو فاجعآنان را باز نموده

 ( 451: 4361)األشتر،« است.بوده

-صليبی ۀاز زمانِ حمل ادبيّاتاین  ۀریش»ادب مقاومت در فلسطين باید گفت که  در باب

ظهور و بروزِ امّا  امه داد؛ها به بيت المقدّس شکل گرفت و به رشد و نمو تدریجی خود اد

حقيقی و پيدایش رسمی شعر پایداری در فلسطين را باید به وقایعِ قرنِ اخير که منجر به 

گيری دولتی غاصب در دلِ جهانِ اسالم گردید، نسبت داد. در این رهگذر، ادبِ شکل

فلسطين  در دفاع از سرزمينِمقاومت در فلسطين متولّد شد و به مرور، راه واقعی خود را 

. (514: 4933نيا و دیگران،)مصطفوی« و با صالبت و قدرت در این راه گام نهاد. شناخت

-ای ای عرب است که در ميدان مبارزهاوّلين نوع از شعر مبارزه»مقاومت فلسطين،  ادبيّات

مستمر عليه متجاوزان، نقش فرماندهی را ایفا نموده است. این شعر ميل واقعی مردم به 

فرهنگی و تمدّن را در سرزمينِ قانونی  هویّتو تصميم قاطع آنان مبنی بر حفظِ مقاومت 

 (953: 4315)الکيالی،« دهد.آنها نشان می

 

 (4)الدّین العبوشینهای پایداری در شعر برهاجلوه  -2-1
سلحشوری و شورآفرینی مبارزان  ها، همواره عرصهملّتپایداری در طول تاریخ  ادبيّات

خطير،  های دالوران بوده است. برخی از شاعرانِ این عرصهجان گذشتگیاز  ۀو صحن

اند، و با های پویا داشتههای زیبا و تصویرپردازیآفرینیدر روند مضمون سزامهم و ب سهمی

به یادگار های ماندگاری را های جاندار و پيامخود، کالم ۀبينانهای بدیع و نکتهنوآفرینی

گان آثار ادبی در دوران پایداری فلسطين، رخدادهای مشابههی را اند. آفرینندگذاشته

در آثار ادبی شاعران مقاومت، خصلت جمعی  توجّهقابلِ  ۀاند. نکتمشاهده و تجربه نموده

این آثار است؛ بدین معنا که منبع الهام شاعران مقاومت در خلق و آفرینش آثار ادبی، 

ان را به شکلِ همسان، تحت تأثير خود قرار رخدادهایی است که احساسات و عواطفِ آن

الدّین العبوشی به عنوان یکی از مُبلِّغان راستين مقاومت، دهد. در این ميان، شعر برهانمی
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های نادرست و های آواره و دردمندی است که قربانی سياستدفاع از انسان رساله

  اند.گران صهيونيست شدهاشغال ۀزورگویان
 به شده، تشکيل فصل پنج از که« الشهيد وطن»ای با عنوان یشنامهنما در العبوشی

 و همچنين یهودیان آمدن کار روی و چگونگی هاصهيونيست ۀتوطئ ةدربار لمفصّ صورت
 ، هافلسطينی به کمک برای عربی هایبرخی از دولت وآمادگی فلسطين مردم ۀانتفاض
دوستانه، عالوه های کلّی بشرگرایش شعر العبوشی به جهت داشتن .آوردمی ميان به سخن

باشد که حضور های فرا قومی و فرا ملّی نيز میهای ملّی و قومی، دارای شاخصبر ویژگی
ترین نماید. از برجستهها به شکل همزمان، ارزش هنر شعری او را دو چندان میاین ویژگی

توان به نماید، میيم میهایی بدیع از  پایداری را در شعر العبوشی ترسمضامينی که جلوه
 موارد زیر اشاره نمود:

  
 تقدیس و تخلید وطن( =دوستی )عشق به وطن و میهن -2-1-1

در تجليل از وطن و تقدیس سرزمين آبا و اجدادی، شاعران و ادیبان در طول تاریخ از 

دیگر الی اند؛ اگرچه این مفهوم در گذشته بيشتر در البهگيری برجای نهادهخود آثار چشم

موضوعات مطرح شده است و امروزه شکلی مستقل یافته است. وطن در معنای عامِ کلمه، 

و در معنای  کندشود و رشد میمنزل اقامت و مکانی است که انسان در آنجا متولّد می

شود که  احساسات و عواطف قومی و ملّی خاصّ، به محيطی روحی و روانی اطالق می

های درونی خاصّی که بنابراین، وطن بنابر ویژگی ؛گرددمیانسان، نسبت به آن معطوف 

و دولت است، و ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ با زمين و مقدّس  ملّتدارد، چيزی غير از 

 .(531: 4332)صليبا، دنِ قبر اجداد انسان در خود داردشمردنِ آن به خاطر جای دا

های درخشان یکی از جلوه در این زمينه، عشق به فلسطين و سرزمين آبا و اجدادی،

های ملموس شعر مقاومت برهان الدّین العبوشی پرستی و از ویژگیدوستی و ميهنوطن

ای است که در شعر وی، عشق شاعر از مفهوم وطن، به گونهۀ است. درک عميق و صادقان

نماید:فلسطين، عوض می ةبه معشوقِ انسانی جای خود را با عشق به سرزمين اشغال شد

 (4: 4365)العبوشی،(2)
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-هی تازه و مستقل میهویّتی اعضای وجودی او در شعر العبوشی، عشق به وطن به همه

شود؛ بخشد، تا بدان جا که دیگر وطن به صرفِ وطن بودنش نيست که دوست داشته می

کند یکی از اعضا و جوارح خود تلقی می اعر آن را به منزلهبلکه از آن جهت که ش

نماید و تحسّر وی را آن چيزی که در این زمينه خاطر شاعر را مکدّر میامّا  محبوب است؛

گر، آرامش، امنيت و آزادی را از وطنی که جزیی این است که دشمن اشغال .انگيزدبرمی

 از اعضای بدن اوست، گرفته است:

 (9)هياةِ بال قلبِ!ههقهَى فِی الیحَهیفؤادی فَانیظروا کَيإلفَ ضَرَسُهوا /فؤادی ألببالدی  -4

 (1)!هز مِهنی غربههیأميّ ضهيهاها، فَال شهَهههههرقههِهههههیکَيإلفَ أظیلمهوا / بالدی عَيإلنی فَانیظروا  -2

 (5)!مِهنی کَریبِیبالدی لِسَانی فَانیظروا کَيإلفَ ألیجمهوا  / لِسَانی، فَال أبهدی اللواعج  -9

: 4312)العبوشی، (6)الرّکبِ!یالیحَربِ فِىأجإلری  لَال/ بِسَاقی، فَکلهوابالدی سَاقی فَانیظروا کَيإلفَ نَ -1

6) 

ة شداش با سرزمين غصبمفهوم وطن و برداشتِ عميقِ العبوشی از پيوند ناگسستنی

خورد و به هستی گره میآید که با سرنوشت شاعر فلسطين، گاه آن گونه به سُرایش درمی

اعی آزاد ذهن دهد. در این رهگذر، تصاویر ذهنی شاعر از وطن با تدو زندگانی او معنا می

-ای نو و بدیع مینشين و با اتکا به عنصر تشبيه، به شعر وی، جلوهو در بستر کالمی دل

 بخشد: 
 (1)!ی المتاههۀ کَالیکَلیبِمَصِيهری ألبإلقَى فهِ  /بالدی مَصِيری فَانیظروا کَيإلفَ ضيّعهوا  -4

 (3)کِيانی ألبإلقَهى فِی  الحههههيهاةِ بال ثَهوإلبِ! /بالدی کهِههيانی فَانیهظروا کَيهیهفَ مههههزّقُههوا -2

: 4312)العبوشی، (3)!ربیهحَياتی فال أکلی یَلُهههذُّ واَلش/ بالدی حَياتی فَانیظروا کَيإلفَ  نَکّدوا  -9

6). 

 اشغالگران و دعوت به اتّحاد افشای جنایات  -2-1-2

اشغالگران صهيونيست در سرزمين فلسطين و قتل و کشتار مردم مظلوم این  ۀرفتار ظالمان

گری آنان دارد تا جایی که فراموش کردن دیار، نقش مهمی در بر مال کردن خوی جنایت

با گوشزد این ین العبوشی الدّسازد. برهانهای بعد نيز ناممکن میاین جنایات را برای نسل

 داند: جنایات به اشغالگران، صلح و سازش را با آنان ناممکن می

 (16: 4356)العبوشی،( 41)ضَحَایانا ننسى تبغونَنا وَالیيوم         مَنایَانا وَقرَّبهتههههم أرإلهَقتهمونا



113 /شاعر معاصر فلسطينی« العبوشیالدین برهان»های پایداری در شعر جلوه  

 

شعر العبوشی سرشار از حس عاطفی خاصّی نسبت به مادران و پدرانی است که 

 اشغالگران صهيونيست، داغ فرزندان و خویشان را بر دل آنان نهاده است:  نۀرفتارهای ظالما
 (16: 4356)العبوشی، (44)أهالً و خیوانا لَهُ قَتَلیتُم  الّ              کَراًوَالذَ أُنثى فَوإلقَها تترکوا لَمإل

ن آزارد که آناگاه خاطر شاعر را بيشتر میری و ددمنشی دشمنان اشغالگران آنتجاوزگ

 دارند: احترامی روا میگناه، به مقدِسات دینی نيز بیدر کنار کشتار اطفال بی

 (16: 4356)العبوشی، (42)صبيانا الیجَورِ وراءَ انتبذتُمإل بَلی          حُریمَتَهمإل الدّینِ ألهلِ تُراعوا وَلَمإل

ت، آن گران صهيونيسمبارزه با تجاوزگری اشغال ةمخاطرامّا در مسير حساس و پُر

قراری کند و او را دچار اضطراب و بیبه خود مشغول میکه ذهن العبوشی را بيشتر چيزی 

در ميانِ هموطنانش  داردای است که هر لحظه احتمال نماید، بيم از اختالف و تفرقهمی

ساز عواقب ناخوشایند در ميان آنان شود. العبوشی به نيروی نهفته در رخنه نماید و زمينه

خود، از اتّحاد  ف است؛ اینجاست که شاعر با نگاه و بينش دقيقواق کامالًوطنانش،ميان هم

غلبه بر دشمن اشغال و سرنگونی بنياد ظلم و  هموطنانش به عنوان عامل اصلی توانمندی

 سراید:برد و چنين میستم نام می

 (49)ياباً وَجهههههههههرّدَ أنیصههههههالوَحَهههههههددَ أنیهههههههه /تَعالُوا فانَّ الهشرَّ أبإلدََ نَواجذاً  -4

 (6: 4365)العبوشی، (41)سَنقلبُ فِيها الظُّلمَ وَالشرَّ أسإلفال /تَعالهُوا فَفِی توحيدل یا قهومِ  قوة   -2

آنان  ۀگر اسرایيل و اتّحادِ یکپارچحامهيان غربی از رژیم اشغال ۀجانبحمایت همه

آميز، دارد تا با لحنی سرزنشوشی را بر آن میدفاع فلسطين، العبعلههههيه مردم بی

 هموطنانش را این گونه مورد خطاب قرار دهد: 

 (21: 4312)العبوشی، (45)فَهعَالمَ صَفِّههههههی ال یَکونُ موحهههههداً؟ /أفَال تَرونَ الیخَصإلهمَ صَهفَّاً واحِداً؟

 جامعهة کاه در پيکرجانکه تفرقه و پراکندگی به عنوانِ یک دردِ العبوشی با بيان این

دارد، و با تفرقه پرده برمی اش رخنه نموده است، از آثار و تبعاتِ آزار دهندهغصب شده

مایه قرار دادن تشبيهی زیبا، تالش دشمنان غاصب را  در برهم زدن اتّحاد  دست

 آورد:هموطنانش، این گونه به سرایش درمی
 (46)کَمإل بالتّهفرقِ  مِنی أذًَ کَمإل أجهدا! /ایا قهومِ داؤکهُم التّفرقُ فَانیظرو -4

(21: 4312)العبوشی، (41)هددایلق العهدو بهِ الرّجاء  نی س/وَالهدّرعُ  نی تثلههمإل بهِ حَلقهاتهه -2
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 نگرانی شاعر از غفلت مردم -2-1-3

-زدنی مردمِ هموطنش را میمثال اگرچه العبوشی در جای جای اشعارش، عزم و اراده

امّا  نهد؛گر ارج میمبارزات جدّی و مستمر با دشمنان اشغال و تالشِ آنان را در ادامهستاید 

گاهی هم دیده شده که وی در اشعارش آن دسته از هموطنانی را که در مسير مقاومت، 

آنان را  های خفتهو به نوعی وجدان دهداند، مورد عتاب خود قرار میانگاری نمودهسهل

  : نمایدبيدار می

: 4361)العبوشی، (43)فانَّ دواعی الشرِّ فِی األرإلضِ تسرعُ /بَنی أمتی! هبُّهههوا مِنَ النّومِ وَاعإللموا 

21)  

گران و فلسطينی در تداوم مبارزه با اشغال اعتقاد کامل به توانمندی جوانان العبوشی با

غافلی که انان شم خود را از آن دسته از جوهای مقاومت، نگرانی و خیابی به آرماندست

-اند و برای سخنان او هيچ ارزشی قائل نيستند، ایننشسته توجّهدر قبال رسالت شعری او بی

 آورد: گونه به شعر در می
.(41: 4361)العبوشی،(43)لَمإل یَسإلمهعوا أمإل أذُنهههم صَمهّاء! /قَدإل بهُحَّ صَوتیی فِی الشّبابِ کَأنَّهم

گران در حضور اشغال ضاع ناخوشایندی که در سایهاوج خشم و نگرانی العبوشی از او

زند و حوادثی را که در زمانی است که شاعر به تاریخ گریز می ،وطنش رقم خورده

 توجّهینماید و مردمی را که با بیفلسطين رخ داده با حوادج عاشورا و محرّم مقایسه می

 گيرد:گر مرک هموطنان هستند به باد انتقاد میتمام، نظاره
(45: 4361)العبوشی،(21)وَحِمامهم بِيهدِ الهعداة تَقَسَّهما؟! / حَهلَّ الهیمُهههحرّم ما لِقومِهههکَ نوّما

دهد ملّی خود را از دست می ةانگاری مردم، گاه چهرنگرانی العبوشی از غفلت و سهل

قومِ عرب را  گيرد؛ بدین معنا که شاعر از غفلتی کهو شکلی فرا ملّی و فرا مرزی به خود می

دهد، عرب قرار می را در مقامِ رسالتِ بيداری اقوامنماید و خود فرا گرفته، ابراز نگرانی می

دشمنان روبه را در مقابل  آنان به سوی مجد و بزرگی، غفلتِ آنان و با رهنمود نمودن

 کند:  صفت، گوشزد می

 (24) لَى العلياء فَالحُهرُّ ال ینیوا / وَهَبّههقُوا رِجَالَ العربِ طَالَ سباتُکم أفیيهِ -
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(22)دقَ دینی ودَیإلدَنی/ نِدائی فانَّ الصّأحَاطَ بِکُمإل جَيإلشُ الثَّعالبِ فاسإلمهعوا  -2

 

 پذیری تن دادن به خطرات و مرگ-2-1-4

آور و تحسّرآميز است های حزنی تلخ و  ناگوار، یکی از جلوهاپدیده مرک به عنوان

که در شعر بيشتر شاعران، نمودی بارز دارد. مرک سرنوشتی تردید ناپذیر است که دیر یا 

ی را نماید، و همواره ذهن آدمها را یکی پس از دیگری در دامِ خود گرفتار میزود انسان

ین ميان، بشر بوده است. در ا ساز نوعی دلواپسی در وجود نوعبه خود مشغول داشته و زمينه

های بردن از تخيههّالتِ عمهيق و احساساتِ حماسی، و با نگرشومت با بهرهشاعرانِ مقا

، برداشت بينانه()= خوشپذیرانه و نگاهِ مرک )= بدبينانه(گریزانه مرک مختلفی نظير نگاه

-خویش را از مرک، به عنوانِ سرنوشتی که هر لحظه در پی انسان است، به سرایش در می

نگرند و برای رهایی از گریزانه با نکوهش و نفرت به مرک میآورند. آنان در نگاهِ مرک

در نگرشِ مرک ستایانه، زندگی و هر آنچه که در آن است، امّا  کنند؛چنگالِ آن تالش می

 جویند.نهند و مرک را عاشقانه میوا می

جای اشعارش با شود که وی در جایبا نگاهی به مجموعه اشعار العبوشی مالحظه می

ساز در راهِ اش، مرک را به عنوانِ عاملی حساس و سرنوشتبه خدا، قرآن و عقيدهاعتقاد 

جوید و هيههچ هراسی نسبت به مرک در دل ههای مقاومت، عاشههقانه میرسيدن به آرمان

 دهد:خود جای نمی

 (29)وَ أخُوضُ لُجّهۀَ بَحإلرِها الصّهخابِ/ ألِهجُ الیمَنهونَ واَل أخافُ نُيُوبَهها  -4

(1: 4361)العبوشی،(21)مُستبههشراً بِعهقيههدتی وَکهههتابی / مُستنههصراً بِاللّههِ ال بِعهدوهِ -2

که عزّت، سربلندی و حقانيّتِ مردمِ مظلومِ فلسطين در پرتوی از العبوشی با ایمان به این

لَنَا : خواهد که عاشقانه به استقبالِ مرک بروندشود، از هموطنانش میجان گذشتن ميسّر می

 (419: 4361)العبوشی،( 25)وَحقٌّ فَهسِری لِلیموتِ جنداً مُجَنَّدا /فِی ثَنایا الیمَهوتِ یا قهومِ عهِزّة  
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که مردمِ وطنش از فرا رسيدنِ مرک هيچ بيم و هراسی ندارند، شاعر با اشاره به این

داند و وطن می خاطرِ مههجد و اعهههتالیماجراجویی خود و هموطنانش را تنها به انگيزه

 سُراید: چنين می

(5: 4361)العبوشی،(26)لَسإلنَا نبالهی أنی نأَ الیمَوتُ أوإل دَنا وَ /نُغامرُ ال نَرضهى سِوَ الیمَجدِ مَوإلطِناً 

وافر شاعر به ماجراجوی تا سر حدّ مرک در راهِ عزّت و عظمتِ وطن، در جای  عالقه

 سابق، این گونه به سُرایش درآمده است:دیگر با واژگانی مشابه با واژگانِ بيتِ 
 (6: 4361)العبوشی، (21)بَدیالً وَمَنی یُعإلطی الیفَضِيلۀَ بِالذّنبِ!؟ / أغامرُ حتَّهى الیمَوتِ ال أرتضهی بِها

توان گفت، برهان الدّین العبوشی به عنوانِ یکی از شاعرانِ مقاومت در این اساس می بر

نهند و مرک را به چه را که در آن است، وا میهر آن نگرشِ مرک ستایانه خود، زندگی و

 جوید.عنوانِ ابزاری در راه مجد و عزّتِ سرزمينِ فلسطين، عاشقانه می

 

 ستایش شهیدان انتفاضه -2-1-5

-آزادی و مجاهدانی که با غيرتِ تمام در دفاع از آرمان در شعرِ مقاومت، مبارزان راه

-گر به شهادت رسيدهو در ميدانِ نبرد با دژخيمان اشغالده های واالی انتفاضه جانفشانی کر

اند، نمادِ عظمت و الگوی فداکاری و شجاعتند. در شعر مقاومت، خونِ شهيد به کالمِ شاعر 

مند نموده است. شهادت و مقام روحی سرخ بخشيده و واژگانِ او را از قداستِ خاصّی بهره

-خوردار است که شاعر مقاومت آرزو میواالی شهيد در شعرِ مقاومت از چنان عظمتی بر

 کند که کاش خود در ميدان مبارزه حضور یابد و به فيض شهادت نایل گردد.  

که شهيد در نزدِ پروردگارِ تعالی از جایگاهِ واال و در این زمينه، العبوشی با علم به این

داند و دت میعظيمی برخوردار است، منتهای آرزوی خود را رسيدن به مقامِ ارزشمندِ شها

 سُراید:  چنين می
(3: 4361)العبوشی،(23)ألقى بِههَههههها رَبّهههههی أعهههههزّ مَقاماً/ قَدإل کُنیتُ أرإلجهو أنی أنالَ شهادةً 

ای است که عاشقانه و عظمت یافتنِ وطن به اندازهمجد عميقِ العبوشی در قبالِ  احساسِ

 کند: مزمه میفریادِ شهادت طلبی خود را در گوشِ وطن، ز
(44: 4361)العبوشی،(23)مِنی أجلِ مجدِکَ کی تعيشَ مُکرماً /ى الهرّدَ یه یا وَطینهی أتوقُ  لَ 
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بختِ خود را امّا  کند که به فيض شهادت نایل گردد؛که العبوشی همواره آرزو میبا آن

 یابد:در رسيدن به این مقامِ واال، همساز نمی
(91: 4335)العبوشی،(91)لَکنَّ حظی قَدإل أبَههههى وَقالنيا وَ/ تُ مُجاهِداً لَقَد یکُنهیتُ أرإلجو أمو

گردد و رنگی به سرخی در شعرِ العبوشی، زمينی که از خونِ پاکِ شهيدان سيراب می

گيرد، از آسمان برتر و واالتر است، و چنين زمينی شایستگی بيشتری خون آنان به خود می

داند آن نمی د. شاعر با چنين اعتقادی است که آسمان را شایستهدارد که شهيد را در  برگير

 که شهيد را در برگيرد:  

   (94)ال نَرتضی أنی تدفنوهُم فِی السّماءِ /قالُوا أنی أدفنوهُم فِی السّماءِ فَقُلیتُ ال  -4

 (44: 4361)العبوشی،(92)أحرَ وَأجدرُ أنی تضمَّ األعإلظَما/ دل هِ نَّ الَّتی تسقى مِنی دماءِ مُجاه -2 

اند؛ شان باختهتوقّع، جان در راهِ سرزمينشهيدان در شعرِ العبوشی، عاشقانه و بی

 اند:سرزمينی که آنان به چشمِ خود، ویرانگری دشمنانِ اشغالگر را در آن دیده

(44: 4361لعبوشی،)ا(99)کَیإل یفهههههههتههدوا وَطَناً رأوه مُهدماً/بَاعُوا الیحيههاة رخيصهۀً لِبالدِههم

 شدن خونة فلسطين، تنها به بهای ریختهدر شعرِ العبوشی، آزادی سرزمينِ غصب شد

شان، به يدان با  ایثارکه شههشود، و شاعر با اشاره به اینطلبی حاصل میشهيدان و شهادت

 بخشند، نوید بخش روزهای بهتری برای مردمِ فلسطين است:  سرزمينِ خود، رنگی سرخ می

 (91)یرقهى العهال  الَّ  ذا سفکَ الدماءَ/  نا بأنَّ الحهرَّ المفَالهدَّهرُ علّ -4

(44: 4361)العبوشی،(95)حتّهى نَراک مُعَهزَّزاً  مُبإلتَسهماً/  فَلسهوفَ نصبههغُ بالدّماءِ ربوعَهنَا 

 گو وحانه به جای گفتمسلّ دعوت به جهاد و مبارزه -2-1-6

زورگو، با روشی که  ونگی برخورد و ایستادگی در برابر دشمنانپایداری، چگ ادبيّاتدر 

آميز باشد، ميسّر نيست. به عبارت وگوهای مسالمتدر آن تأکيد بر حلّ و فصل وگفت

فی هموطنان را در قالب واژگانی که تلخی و وجدانی و عاط دیگر، شاعر مقاومت، انگيزش

با فراخواندن  بلکه برعکس، ؛کندکنند، سلب نمیجنگ و جدال را یادآوری می کراهت

 حانه، از یک سو، تحریکمسلههه مردم به ميدان مبارزه، و تأکيد بر لزوم بهره بردن از جهاد

پردازد که هایی میوجدان ر، به انگيزشنشيند، و از سوی دیگمبارزان را به تماشا می ةاراد
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-ز مبارزه و مقاومت تشخيص میبه اشتباه، گفتگو، سازش و دادنِ امتياز به دشمنان را بهتر ا

امّا  فرسا و ناخوشایند است؛توان گفت، اگرچه جنگ امری طاقتدهند. براین اساس می

خود قرار دهههند و  ۀچه دشمنان، به ناحقّ، سرزمينههی را موردِ تاخت و تاز ناجوانمردانچنان

مری ضروری و خود نمایند، ا های ظالمانۀشرف و حيثههيت آن سرزمين را قربانی سياست

 گردد.واجب محسوب می

ی حماسی بخشيده و اهای اصلی شعر العبوشی که به واژگانِ وی جلوهیکی از شاخص

رساند، دعوت و فراخوانی ظهور می سازش را در کالمِ وی به منصّه نمودی از تفکّر عدم

لسطين، گفتگو و ف يۀکه برای حلّ و فصل قضاین مسلحانه است. شاعر با بيان مردم به مبارزه

 نت را تنها راه برخورد با دشمنانمسالمت روشی مفيد و مناسب نيست، استفاده از خشو

لُغَۀُ الرّصاصِ هِیَ الیفَصِيحۀُ *  (96)ضيّۀلِّ القهی حفهِ /فَلِسانُ ثغرِکَ ال یفيدُ النَّاسَ  داند:اشغالگر می

 ( 91)وَاللِسهانُ ههُهو المهطِيِّهۀ/ 

زبان منطق و با  نامعقوالنهدشمنان در برخورد  نۀشناخت عميق العبوشی از خوی جاهال

های حماسی و شورانگيز خود، اتّخاذ روش دارد که با لحنحساب، شاعر را برآن می حرف

تر و کارآمدتر از گفت وگو و سازش آميز را در برخورد با اشغالگران، مناسبخشونت

 تشخيص دهد:

(41: 4312)العبوشی،( 93)لُغَۀُ القنابلِ وَالمدافعِ أصإلدقُ /انُ وَساءَ فيهِ الیمَنیطِقُذَلَّ البي

گران صهيونيسم به جای سازش، در اصرارِ شاعر به استفاده از سالح در برخورد با اشغال

 فِی الیمَصائهبِ/ لُغَۀُ السّالحِ هِی الیفَصِيحهۀُ چنين به سُرایش درآمده است: جای دیگر این

 .(29: 4335)العبوشی،( 93)وَالحوالهکِ

 قاومت، سالحی الزم است که انگيزشم العبوشی، برای تداومِ راه از نگاهِ شاعرانه

تعصّب و غيرتِ ملّی را در پی داشته باشد، و چنين انگيزشی تنها در آوازی مُيسّر است که 

 گردد: تفنگ، طنين انداز می لوله از دهانه

 (29: 4335)العبوشی،(11)لَحإلهناً یثيهرُ بِکَ الحميَّۀ  /الیبُندقيهّۀِ خُهذی مِنی لِسانِ

العبوشی با اشاره به همّت واالی مبارزان فلسطينی در جهادِ مسلحانه عليه دشمنانِ 

 کند که در نيام بودن، زیبنده و درخورِ آنان نيست: اشغالگر، آنان را به شمشيرهایی تشبيه می
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(43: 4312)العبوشی، (14)وَالسّيفُ أجودُ ما یکهون مُجَهرَّدا/ سَيهیفاً مُغیمهَداً  ما لِی أراک غَهدَوإلتَ

توان گفت، العبوشی با فراخواندن هموطنان مبارزش به ميدان جهاد و بر این اساس می

پردازد که گفتگو و سازش را با دشمنان هایی میی مسلحانه، به تحریکِ وجدانمبارزه

 دانند.از مبارزه و مقاومت می اشغالگر روشی مؤثرتر

ی و به قيام، ایستادگ کنندهپروا است و دعوتگر، تندخو و بیادب مقاومت، پرخاش»

« نبردِ مسلحانهة اعتراض است و گاه در چهر ایثار؛ دعوتی که گاه به صورت فریاد

-استثمار پيشههای بيدادگر و مردم، قربانيانِ نخستينِ نظام»در این ميان،  (412: 4931)سنگری،

 محصولِ استبداد و بيداد است. ادبجنایت،  حتّی اند. فقر، فساد، سرگردانی، مرک و

 های درون را در خاکسترهای مردم است؛ مردمی که گدازهدردها و مرثيه پایداری آیينه

 (414-412)همان:« سازد.کنند و شاعر، شعرش را تفسير این دردها مینگاهشان فریاد می

آنان رنگی از ظلمت  مقاومت، آنگاه که خفقان و ظلم و ستمی را که بر جامعهشاعرانِ 

خواهند که در خوانند و از آنان میکنند، مردم را به جهاد فرا میافکنده است مشاهده می

 مبارزه با ظالمان، اندکی تردید به خود راه ندهند.

تياقِ فراونش به جهاد و مبارزه با در این زمينه، برهان الدّین العبوشی با اشاره به شور و اش

اش بدان غصب شده گرانِ صهيونيست، تنها راه عالج و شفای دردی که جامعهاشغال

 داند:  گرفتار آمده را در گِروه جهاد و مبارزه می
 (45: 4361)العبوشی،(12)غَيهیرَ الیجَههادِ یَکهُونُ فيهِ شِفاءُ/  نّی أحِهنُّ  لهى الیجههادِ وَال أرَ 

ای است برای مبارزه با طوفانِ هوا و هوس، به طور وسيله ،که جهادالعبوشی با بيان این

 برد که برای پيروزی بر دشمنانضمنی از مبارزان هموطنش به عنوانِ شيرانی نام می

 اشغالگر، ابتدا باید به جهاد و مبارزه با نفس بپردازند: 

(45: 4361)العبوشی،(19)عَصفَتإل بههِ وَبِقومِههِ األهههواءُ / نَّ الیجهادَ سِههالحُ کلِّ غَضَنهیفرٍ 

اند و که دشمنانِ اشغالگر، ظلم و ستم را  به سرحدّ خود رساندهشاعر با اشاره به این

خوشایندِ جهاد نکردن در راه حفظ ردها به استخوان رسيده است، مردم را از عواقبِ ناکا

 دارد:باری که در انتظار آنان است، بر حذر میاَسف و سرنوشت سرزمين، قداست
 (11)سيههل العهدَ وتاله الههنزالءُ /ال صهبرَ بعهدَ اليومِ قَدإل بَلغَ الزُبى -4
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(45: 4361)العبوشی،(15)فَمَهصيرُکم فيهها شقاءٌ وجالءُ/  نی لم تذوذوا عن قداسۀِ أرضِکم  -2

-خواند از وی میينی را به سوی خود فرا میکه جهاد، مبارزِ فلسيهطالعبوشههی با بيان این

 خواهد که پيش برود و در این راه قدمی عقب نشينی ننماید: 

 (1: 4361)العبوشی،(16)دَعَاک الجهادُ فَقُمإل وَاهرعإل/ تَقههههدّمإل تقهدّمإل واَل ترجهههههعإل 

 

 فلسطین   ةتشویق به حمایت از انتفاض -2-1-7

فلسطين و سکوت آنان در قبال  ز سران عرب در مورد قضيهبرخی ا انگارانهبرخورد سهل

 ۀپذیر نيست. آنچه مایتوجيه ونيسم از دیدگاهِ هيچ انسان آزادةگران صهيتجاوزگری اشغال

ۀ رژیم غاصب اسرایيل های زورگویانسياست ، این است که در جریانف و تحسّر استتأسّ

اند، بلکه انگاری در پيش گرفتهتنها سهلفلسطين، برخی از اقوامِ عرب نه  با مردم مظلوم

اشغالگری اند و به نوعی، به روند گاهی اوقات به حمایتِ آشکار از اشغالگران پرداخته

 اند.ها تداوم بخشيدهصهيونيست

گيرد و شانه خالی انتقاد میآميز خود به اقوام عرب، آنان را به باد العبوشی با نگاه عتاب

 نماید:فلسطين، نوعی ارتداد تلقّی می از مردم کردن آنان را در حمایت
 (91: 4335)العبوشی،(11ً)وَمَنی یخهذلُ األخههوان یرتدُّ جانيا/  ألومُ نسورَ العُریبِ قَدإل خهذلُوا الحِمى

نان فلسطين، گاه چ مسئلۀ آميز العبوشی به طفره رفتن اقوام عرب در قبالحسرت نگاه

و با  کشداین اقوام؛ یعنی اسالم را به ميان می ترکعميق است که شاعر پای اعتقاد مش

طين، مبارزه و ایمان را دوای درد اسالم اسالم در حمایت از فلس تحسّر بر کوتاهی پيروان

گر به نابود نمودن اشغال که دشمناین داند. العبوشی با بياناسالم می در این قسمت از جهان

مردم  الش آنان را در انهدام دین و اعتقادت فلسطين اکتفا نکرده است، تاریخ و ميراج

* (13)فُ وَا/یهمانُ بَعإلههههضُ دوائههِ/ السَّيهالم أینَ رِجهالُههُ؟لَههفی عَلَهى ا/سإلنماید: گوشزد می

(42: 4312)العبوشی،(13)وَالیيههَوم  یهههدمُ دینَهنَا بِدهائههِ /هَجمَ العدو عَلَى التّراجِ وما اکیتَههفَى

 ستيزی قوم عرب، آنان را در جهتطلبی و ظلممبارزه با اشاره به روحيهی العبوش

 نماید: فلسطين تحریض می جانبه از جنبشحمایت همه

 (54: 4335)العبوشی، (51)وَلم یأبهه األعهرابُ یوماً لِمعتهدی/ فَمَا اعتادتإل األعهرابُ ضَيإلهمَاً وَذلَّۀً 
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ن صهيونيست و حاميانِ غربی آنان با فلسطين و گراشاعر با بيان دشمنی آشکارِ اشغال

گران در قبالِ کشورهای های عربی، به غرضِ مشترکِ استعمارگران و غارتدیگر سرزمين

 نماید: گونه اشاره میعربی این

(46: 4361)العبوشی،( 54)أوإلطانَنَا وَاألرضُ تشهههدُ مأتهَماً /یَتَقاسِهم الهیقُریصههانُ فِی ندواتِههم 

انگاری اقوامِ عرب در برابرِ دشمنان، عبوشی با هشدار به عواقبِ ناخوشایندِ سهلال

 نماید:  عنوانِ یکی از این عواقبِ ناگوار گوشزد میآوارگی و در به دری مردم را به
(24: 4312)العبوشی،(52)فَلینسلکم وَالنهسل باتَ مُهشرَّدا/ یا قهومِ  نی لَمإل تغضههبوا لِبهقائهِکُمإل 

العبوشی و اصرارِ مداومِ وی بر لزومِ مبارزه در راهِ آزادی و  ستيزانهخوی استعمار

دارد که در مقامِ روشنگری برآید و های عربی، شاعر را بر آن میسرزمين آزادگی در همه

 آزادانه فریادِ تجدّدخواهی را در گوشِ جهانِ عرب، زمزمه نماید:
(54: 4335)العبوشی،(59)تئنُ وَتَشیکُو فَانهیهضهوا لِلتهجدُدِ/ کُهمأال فَانهیهضهوا یا عربُ  نَّ بالدَ

 گیرینتیجه-3

ای ارتباطِ ذهنی و ماورای حسی با خویش به برقراری گونه شاعرانه . العبوشی در تجربه4

وطن رسيده است. او از راه این ارتباط، توانسته که گاه به وطن نمودی حقيقی و انسانی 

گرا و خود، سخت آرمان عاشق و معشوق است. وی در اشعار ۀرابط کنندةاعیببخشد که تد

دهد و با آمال منتقد است. در سرودهایی که نمودی از وقایعِ ملموسِ پيرامونش را نشان می

آور اميد و روزهای بهتر و آرزوهای وی درآميخته است، با احساساتِ عميق خود، پيام

ای انتقادی خویش نيز در قبالِ دشمنانِ اشغالگر، هودهبرای مردمِ فلسطين است. در سر

برند، لحنی سر میغفلت به و در برابر هموطنانی که در خواب موضعی تند و قاطع دارد

انگاری فلسطين سهل ۀقضيّ دربارةآميز دارد. او گاهی اقوامِ عرب را که خشن و سرزنش

خود را از  کامل و همه جانبه واهد که حمایتخگيرد و از آنان میاند به باد انتقاد مینموده

 فلسطين اعالم کنند. ۀانتفاض

ی زورگویی و های مردمی است که قربانگویای دردها و رنج . اشعار العبوشی، زبان2

ای مشترک برای نقطه اند. وی در اشعار خود به دنبال یافتنحاکم بر فلسطين شده استبداد
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به عبارت دیگر، دعوت به  ؛اسرایيل و حاميان آن استجهان عرب در دشمنی با  جلب نظر

ۀ واقعی عشق و عالق وی، نمود اشعارمقاومت در اشعارِ العبوشی فرا مکانی است و 

، اشعار های بشر دوستانههمين گرایشينش به فلسطين و جهان عرب است و به جهت راست

باشد. او اگرچه با سالح یهای فرا ملّی نيز مهای ملّی، دارای ویژگیوی عالوه بر جنبه

های شعرش با توده وسيلۀ به  نهد و برای آگاهی بخشیمی کلمه، گام در ميدان مقاومت

گلوله و اسلحه  ، گاهی زبانگراشغال در مبارزه با دشمنانامّا  نماید؛مردم ارتباط برقرار می

 داند. تر میکار بردن خشونت را مناسبو به

 هایادداشت

 به «جنهين» نام به فلسههههههطين شهرهای از یکی در ميالدی4344 سال در العبوشی لدّینا برهان .4

 برای و رساند پایان به «جنين» زادگاهش مدارسِ در را خود تحصيلِ نخستينِ هایسال. آمد دنيا

 برای ميالدی4394 سال در العبوشی. رفت نابلس به «الوطنيه النجاح» دانشکده در تحصيل ادامه

 در و داد تحصيل ادامه «الوطنيه» دانشکده در و رفت لبنان «شویفات» به دانشگاهی تحصيالتِ امهاد

 راه «األميرکيه» دانشگاه به خود دانشگاهی تحصيالتِ تکميلِ برای بيروت در ميالدی4399سال

 برایش دانشگاه این در تحصيالت اتمامِ امکان قوميش و ملّی خاصّ هایگرایش دليلِ بهامّا  یافت؛

 خود وقتِ بيشترِ که بود مبارز شاعری العبوشی .شد تحصيل ادامه از انصراف به مجبور و نشد ميسّر

 گيرچشم حضوری فلسطين ميالدی4396 انقالب در او کرد؛می سياسی هایفعاليت صرف را

 سينا صحرای در واقع «الحفير عوجا» ناحيه به و شد بازداشت آن دنبال به که ایگونه به داشت؛

-بازداشت در  هامدّت خود، سياسی هایفعاليت به دادن ادامه خاطر به نيز آن از پس و شد، تبعيد

 زندگی عراق در هامدّت آن، از پس. شد بازداشت «المزرعه» و «الخراب صرفند» چون گاهایی

. شد زخمی و نمود شرکت «الکيالنی عالی رشيد» انقالب در ميالدی4314 سال در آنجا در و کرد

 در العبوشی. برگشت «جنين» زادگاهش به سپس و گریخت دمشق به بازداشت حکم دنبالِ به و

 عنوانِ به بغداد مدارس  در و برگشت عراق دیگربه بار ميالدی4313 سال در خود حياتِ ادامه

 هب بغداد در ایمقبره در و درگذشت ميالدی4335 سال در سرانجام او. شد تدریس به مشغول م،معلّ

 . شد سپرده خاک

، (م4365) النّار جبل :از عبارتند زمانی ترتيب حسب بر العبوشی الدّین برهان شعری دواوین

 (م4335) السماء ، جنود(م4312) متی ،  لی(م4361) النيازک
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 هاست.وطن من نخستين معشوقه و ورزند،می عشق ایمعشوقه به زندگی در مردم .2

 !بمانم قلب بدون زندگی در تا گرفتند گاز را قلبم چگونه بنگر پس است، من قلبِ سرزمينم .9

 که بدانجا تا) نمودند، تار و تيره را دیده آن روشنایی چگونه بنگر پس است، من دیده سرزمينم .1

 !دهمنمی تشخيص را غربم و شرق قسمت( دیگر من

 به( توانمنمی دیگر من که جابدان تا) زدند، لگام زبانم بر چگونه بنگر پس است، زبانم سرزمينم .5

 !سازم آشکار را عشق گدازهای و سوز اندوهم، و غم خاطرِ

-نمی دیگر من که بدانجا تا) زدند، بند و قيد پایم بر چگونه بنگر پس است، من پای سرزمينم .6

 !بروم جنگ به خود پای با( توانم

 در سگ همانندِ من تا اختندس تباه را سرنوشتم چگونه بنگر پس است، من سرنوشتِ سرزمينم .1

 !بمانم باقی بيراهه

 لباس بدونِ زندگی در تا دریدند هم از مرا وجودِ چگونه بنگر پس است، من هستی سرزمينم .3

 !بمانم باقی

 خوردن از نه که نمودند تلخ من کام به را زندگی چگونه بنگر پس است، من زندگی سرزمينم .3

 !نوشيدن از نه و ببرم لذّت

 را قربانيان تا کنيد می جور ما به نيز امروز و کردید نزدیک مرگمان به را وما کردید ظلم ما هب .41

 .کنيم فراموش

 .رساندید به قتل را وبرادرانش خانواده اینکه مگر نکردید رها زمين روی در را وزنی مرد .44

 به را ما وکودکان ندانفرز کردید وستم جور که این از بعد و نياوردید بجا را دین اهل حرمت .42

 .کردید رها خود حال

 نيام از شمشير و کرده تيز را نيش هایدندان و نموده آشکار را آسياب هایدندان شرّ که بيایيد .49

 .است برکشيده

 را شرارت و ظلم نيرو، آن واسطه به که دارد وجود نيرویی اتّحاد در من قوم ای بيایيد، .41

 .نمود خواهيم واژگون و سرنگون

 نيست؟ دست یک و واحد من صفِ کی به تا پس بينيد؟واحد نمی صفی در را دشمن آیا .45

 به( برایتان) مشقتی چه و آزار چه تفرقه خاطرِ به بنگرید پس است، تفرقه شما دردِ من، قوم ای .46

 !آیدمی وجود
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 شودمی اميدوار شمند( بپاشد هم از شما اتّحادِ که صورتی در)=  بشکند زره که صورتی در .41

 را شما و کند رخنه شما در که شودمی اميدوار دشمن. )= کند برخورد زره صاحبِ به نيزه که

 (دهد شکست

 این در( گراناشغال)=  افروزها شرّ که بدانيد و برخيزید، غفلت خوابِ از وطنم، فرزندان ای .43

 شتابند. در سرزمين،

 یا و شنوندنمی اصالً یا آنان گویی است، گرفته( زدم یادفر را جوانان که بس از) من صدای .43

 !است سنگين گوششان

 دستِ به آنان مرکِ که حالی در اند،خفته که شده چه را تو قومِ فرا رسيده است، محرّم .21

 !است؟ شده تقسيم دشمنان

 که بردارید خيز بزرگی و مجد سوی به و شد، طوالنی شما خوابِ عرب، مَردانِ ای شوید بيدار .24

 (نيست بردار دست مرد آزاد)= شود. نمی خسته مَرد آزاد

  و دین( از جزیی) صداقت همانا بشنوید، مرا ندای اند،نموده احاطه را شما هان،روبه لشکر .22

 .است من خوی

 خروشانِ دریای تالطمِ در و ندارم، هراسی و بيم  او نيشِ هایدندان از و شوموارد مرک می .29

 .شوممی ورغوطه ک،مر

 

 و مسرور قرآنم و عقيده به و خداوند، دشمنِ از نه طلبممی یاری خداوند از که حالی در .21

 .شادمانم

 بسيج و شده سرباز پس است، نهفته مرک، پيشينِ هایدندان در ما حقانيتِ و عزّت من، قومِ ای .25

 .کن حرکت مرک به سوی شده

 راضی چيزی به وطن برای مجد، جز به( اندازیممی مخاطره به را خود)=  کنيممی ماجراجویی .26

 شود. نزدیک ما به یا شود دور ما از  مرک که نداریم آن غمِ و نيستم،

 جای که) چيزیی به و افکنم،می مخاطره به را خودم و کنممی ماجراجویی مرک حدّ سر تا من .21

 ؟!بخشدمی گناه قبالِ در را فضيلت کسی چه و شوم؛نمی راضی ،(بگيرد را وطنم فضيلتِ و عزّت

 است، مقام باالترین که پروردگارم لقای به آن واسطه به که برسم شهادتی به که امکرده آرزو .23

 .یابم دست
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 گرامی و بزرک  که این تا ورزممی اشتياق مرک به تو اعتالی و مجد خاطرِ به من وطنم، ای .23

 .کنی زندگی

 .است متنفر من از و کندمی امتناع( مورد این در) من شانسِامّا  بميرم؛ مجاهد که ماکرده آرزو .91

 در را آنان که نيستيم راضی ما نه، گفتم من کنند، دفن آسمان در را شهيدان که گفتند آنان .94

 .کنيد دفن آسمان

)=  را رگوارتربز که است سزاوار و شایسته گشته، سيراب مجاهد هایخون از که زمينی همانا .92

 .برگيرد در( را شهيد

 حال در را آن که وطنی به دهند فدیه تا فروختند ارزان هایشانسرزمين خاطر به را زندگی آنان .99

 دیدند. ویرانی و انهدام

 .کند جاری هاخون که زمانی مگر یابدنمی بزرگی و مجد مرد، آزاد که آموخت ما به روزگار .91

 خندان و مستحکم را تو تا کنيم،می آميزیرنگ خون با را هایمانمينسرز زودی به ما پس .95

 .ببينيم

 .نيست مفيد مردم برای( فلسطين یقضيه) قضيه کردنِ حلّ در تو دهانِ زبانِ .96

 .است سواری مرکبِ تنها زبان و است، فصيح گلوله زبانِ .91

 است. راستگوتر هاتوپخانه و هابُمب زبان ناخوش، بيان در منطق و است خوار بيان .93

 است. فصيح ها،تيرگی و هاسختی در سالح زبانِ .93

 برانگيزد. تو در را مردانگی و غيرت که برگير لحنی تفنگ دهانه از .11

 از است بهتر شمشير که حالی در نيامی، در که بينممی شمشيری همچون را تو که شده چه مرا .14

 شود. برکشيده نيام

 آن در که بينمنمی( وطنم برای) را چيزی جهاد از غير و ورزم،می اشتياق جهاد ویس به من .12

 باشد. داشته وجود شفایی

 گيرد. شتاب قومش و او بر هاهوس و هوا طوفانِ که است شيری هر سالحِ جهاد همانا .19

 سيل( ابتدا). است رسيده استخوان به کارد نيست، کردن صبر( برای دليلی) دیگر امروز از بعد .11

 .سيل آن آثارِ آن دنبال به و دشمنان

 .است بدبختی و شقاوت شما سرنوشتِ نکنيد، دفاع تانسرزمين پاکی و قداست از اگر .15

 بشتاب. و برخيز پس است، خوانده فرا را تو جهاد نگرد، بر و رو، پيش به رو، پيش به .16
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 و اند،کشيده( فلسطين حمایتِ از)=  حمایت از دست که کنممی سرزنش را عرب هایعقاب .11

 گردد.می مرتدّ کارانهجنایت نکند، یاری را( فلسطينی برادرانِ)=  برادران که کس هر

 .است اسالم دردِ دوای از قسمتی ایمان و شمشير کجایند؟ مردانش باد، اسالم بر من افسوسِ .13

 دینِ نيرنگ، با امروز( جایی که تا) ،نکرد اکتفا( هم آن به حتی) و برد هجوم ميراج به دشمن .13

 .کندمی نابود نيز را ما

 اهميّت تجاوزگر به( روزی هيچ) اعراب و اند،نکرده عادت ذلّت و ظلم به( گاه هيچ) اعراب .51

 .اندنداده

 شاهدِ سرزمين این و کنند،می تقسيم( خودشان بين) را ما هایسرزمين هایشانانجمن در دزدان .54

 است. گواریسو و عزا

 گردد.می آواره شما نسل نگردید، خشمگين نسلتان و خود بقای برای اگر من، قومِ ای .52

 نوشدن برای پس کنند،می شِکوه و نالندمی شما هایسرزمين برخيزید، عرب! ای هان .59

 برخيزید.
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.13 ، شماره42جلد. بيروت .مجلۀ الدراسات الفلسطينيه «الموت

 مجله .«مقاومت: منابع، مضامین و بایدها رمان» .(4913) .رحماندوست، مجتبی .9

 .165-136 . صص456 شماره .و علوم انسانی دانشگاه تهران ادبيّات دانشکده

ها، ها، زمینهپایداری: نگاهی به ویژگی ادبیّات» .(4931) .رضاسنگری، محمد .1

، محقّقچاپ شده در کتاب بيداری کلمات به کوشش جواد  مقاله .«... علل پیدایی و

 .423-419صص  .انتشارت روایت فتح

های پایداری در شعر عمر ابو جلوه» .(4933) .قاسم و محمود شهبازی مختاری، .5

و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر  ادبيّات پایداری دانشکده ادبيّات نشریه. «ریشه

 .543-519. صص1شماره .دوره دوم .کرمان

مقاومت در » .(4933) .و قاسم ابراهيمی رضا توکلّیمحمود نيا، محمد رضی؛مصطفوی .6

و علوم انسانی  ادبيّات پایداری دانشکده ادبيّات نشریه .«ر توفیق امین زیّادشع

 .533-565. صص9ةشمار .دوره دوم .دانشگاه شهيد باهنر کرمان
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