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دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان و استادیار زبان و ادبیات عربی ) 1نعمت عزیزیدکتر 

 ایران( دانشگاه ایلام، ایلام،

 (، نویسنده مسئولایران ، خرم آباد،ان و ادبیات عربی دانشگاه لرستاناستاد زب) 2دکتر علی نظری

 (آباد، ایران ، خرمان و ادبیات عربی دانشگاه لرستانزب دانشیار) 3محمود میرزایی الحسینیدکتر سید 

 

 شعر معاصر فلسطینآمریکا در تصویرسازی  هایتکنیک

 و نقاب( بر نماد تأکید) با 

 چکیده

ی یکی از اصطلاحات متداول در نقد قدیم و جدید عربی است که در آن شـاعر سازتصویر

، سـعی فلسـطی کشد. شعر معاصـر به تصویر ب مختلفی هایتکنیکرا با  یکوشد تا موضوعمی

در آن  مداخلـه، دشـمنان زیـادی بـه آنتحولات کشوری باشد که بعـد از اشـلال  ۀینتا آنموده 

در قـرن ذششـته و حاضـر بـه حمایـت از اشـلال فلسـطی  ه اند. یکی از کشورهایی کپرداخته

وسیعی به ترسیم  طوربهفلسطینی، شاعران برخواسته، آمریکاست که ای  امر سبب شده است تا 

ایـ  بـه نمـاد و نقـا   ازجملـهمختلفـی  هـایتکنیکبا ای  شاعران . کشور بپردازند آن ۀچهر

را نمادهـایی از  افعـی و طنـا  پوسـیده ، سگ، کلاغ، ذرگ،تمساح و اندزی پرداختهاستصویر

، نجاسـت، شـومی، ریاکـاریهای اصلی آمریکا همچون اند تا ماهیت و ویژذیآمریکا قرار داده

 را بـه تصـویر بکشـند. آن زودهنگـامظالمانه و فروپاشی  خواریجهانذری و هرزذی، وحشی

مفـاهیمی همچـون کـه  نـدروبه شمار می هایینقا  تری مهماز  شیطانو  مارس لاکو، نرون،ه

مقالـه حاضـر کشـند. و اغواذری آمریکا را به تصویر مـی افروزیجنگتوحش، جنون قیصری، 

 معاصـر آمریکا در شـعر تصویرسازی هایتکنیک تری مهم عنوانبهنماد و نقا  را کوشد تا می

 مورد نقد و بررسی قرار دهد. تحلیلی،  –توصیفی   با روش ی فلسط

 .نقا ، نمادصویرسازی، آمریکا، فلسطی ، ت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

-یک در عرصهنظامی و دیپلمات آفرینینقشبه  خود، قدرت به اتکا با معاصر ۀدور در آمریکا

 شـده مواجـه مـردم دنیـا سوی از مختلفی هایواکنش با امر ای پرداخته است که های مختلف 

 آمریکـا( سلطه و نفوذ) هژمونی با یدیگر کشور هر از بیش فلسطی  کشور ،میان ای  در. است

 ذشاشـته جای بر کشور ای  معاصر شعر در خود از بزرذی پای رد امر، ای  که است بوده درذیر

   .است

 رژیم صهیونیستیبا  فلسطی  و رویارویی آن ویژهبهربی نفوذ کمونیسم در میان کشورهای ع

-در نقاط مختلف جهان، حمایت آمریکا افروزیجنگو آمریکا به همراه دلایل دیگری همچون 

، کشتار های تبعیض نژادی، سیاسترژیم صهیونیستیاز  ای  کشورهای تسلیحاتی و دیپلماتیک 

د که شاعران معاصـر فلسـطینی بـه رودلایلی به شمار می تری مهماز و ...  پوستانسرخو تبعید 

انـد تـا مختلفی سعی نمـوده هایتکنیک. ای  شاعران با  اندبرخاسته ددر شعر خو آمریکاستیزی

اند و جزئی از ایدئولوژی آنان ذشته است، در شـعر پیرامون از آمریکا دیده جهانآنچه را که در 

 بپردازند. ای  کشور ۀسازی چهرخود بازتا  داده و به تصویر

مختلفی در شعر معاصر فلسطی  به تصویر کشیده شـده اسـت.  هایتکنیکآمریکا، با  ۀچهر

شعر معاصـر فلسـطی  ای  است که لی که ای  مقاله به بررسی آن خواهد پرداخت اص سؤالامّا 

 ؟پرداخته استتصویرسازی آمریکا به  یهایتکنیک با چه

در  سـازیتصویر ۀهای فراوانی در حوزپژوهش ، مشاهده شد کههای به عمل آمدهبا بررسی

 :است به عمل آمدهشعر 

م( کـه 2172)« ألييم  فيي ألحديث ألعربي ألشعر ألنفسية في لةوألدلا ألصورة أ نماط»عنوان ای با مقاله

-پس نمونـهو سپرداخته آن خالد ولید حس  اللزالی ابتدا به بیان مفهوم تصویر شعری  ۀنویسند

-مقالـهقرار داده است. در شعر معاصر یم ، مورد تحلیل  و قناع را هایی از تشبیه، تجسید، رمز

م( کـه نویسـندذان 2172) «سهبيکي وشيرکو ألبياتي شعرعبدألوهاب في ماياکوفسکي صورة»ای با عنوان 

تصـاویر  تـری مهمآن، خلیل پروینی، هادی نظری منظم و کـاوه خرـری بـه بررسـی تطبیقـی 

ألصيورة »بـا عنـوان  اینامـهپایان اند.س پرداختهعبدالوها  البیاتی و شیرکو بیکه در نزدشعری 
کارشناسـی ارشـد  ۀ( از عبدالرزاق بللیث در مرحلم2171) «ألشعرية عند ألشاعر عزألدی  ميهوبي
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دانشگاه بوزریعه )الجزائر( که در آن به مفهوم تصویر شعری در نقد قدیم و جدیـد پرداختـه و 

... را در شعر عزالـدی  رمز، اسطوره، تشبیه و ازجملهری تصویر شع هایتکنیک تری مهمسپس 

 میهوبی مورد بررسی قرار داده است.

 در آمریکـا سـازیتصویر هـایتکنیک بـه جستاری هیچ تاکنونرای  و با توجه به اینکه بناب

هـای ، ای  موضوع در نوع خود جدید بـوده و بـا نـوآوریاست نپرداخته فلسطی  معاصر شعر

 دهد. علمی همراه خواهد بود که ای  امر، اهمیت و ضرورت ای  پژوهش را نشان می

 مفهوم تصویرسازی

از اصطلاحات رایج در نقد قدیم و جدید عربی است که در ذشر تـاری،،  تصویرسازی یکی

که لفظ تصویرسازی  استجاحظ، اولی  کسی تعاریف متعدد و مشابهی از آن ارائه شده است. 

کار برده است و معتقد است کـه شـعر، صـنعت و نـوعی از را در نقد قدیم عربی به  (الصورة)

 «صـناعۀ وضـر  مـ  النسـج وجـنس مـ  التصـویر» اسـت تصویرسـازیای از بافت و ذونه

هـر کـدام نیز  قدامۀ ب  جعفر، عبدالقاهر جرجانی و حازم القرطاجنی(. 797: م7331)الجاحظ، 

 (.211-212م: 2177)حس  اللزالی،  در ای  موضوع دارند مشابهنظراتی 

را  وهـیدیـدذاه اول ذر؛ دارددر نقد ادبی جدید دو دیدذاه در مورد ایـ  اصـطلاح وجـود 

ادبیـات غـر  وارد  تـثییردانند که تحـت که ای  اصطلاح را اصطلاحی جدید می شودشامل می

، نوظهـور ایـ  اصـطلاح راذروهی هستند که معنای جدید  ،دوم دیدذاهنقد عربی شده است و 

ربـی ای  واژه با دلالت معنایی خاص خـود، در نقـد قـدیم عبر ای  باور هستند که امّا  دانندمی

ای از بیان ذونه»تعریف نموده است:  ذونهای آن را  علی بطل(. 211شته است )همان: وجود دا

ایـ   تـری مهمذیرد کـه دنیـای حسـی از های متعددی میخیال هنرمند آن را از عاملاست که 

شـود البتـه نبایـد از تصـاویر عقلـی و عوامل است. بیشتری  تصویرها از عالم حسی ذرفته مـی

همچـون تشـبیه، اسـتعاره، مباحث علم بیان  ،)همان(. تصویر در ای  تعریف« روحی غافل ماند

معتقد است که تصویر، ترکیبـی عقلـی  عزالدین اسماعیلدر مقابل، شود. ... را شامل میکنایه و

بـر  صااد  العفیفایا (. ام212ّشود تا عالم واقع )همان: است که بیشتر به عالم فکر مربوط می
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، ترسیم افکار و حالات روحی و مناظر طبیعی حسی یا خیـالی اسـت تصویر»ای  نظر است که 

 )همان(.« ارتباط جزئی، تکامل و پیوستگی در بیان آن، استوار است ۀبر پایکه 

-آینه را سطحی دانسـته ،تعریف ی بنابرااند، دانستهآینه  همچونرا  در تعریفی از تصویر، آن

خاصـیت سـط  که چیزی  هرنماید و د، منعکس میاند که هر آنچه را که در مقابل آن قرار ذیر

(. ایـ  تعریـف از آینـه، تعریـف 72م: 7331منعکس کننده را داشته باشد، آینه اسـت )رجـب، 

هر آنچـه  ،کنندهمنعکسطحی نماید به ای  معنا که شعر همچون ستصویر شعری را ملموس می

 نماید.ترسیم نموده و منعکس میی هایتکنیک را بااندیشد، را که شاعر در عالم فکر و واقع می

-از آمریکا مـیاند تا آنچه را که در جهان پیرامون خود شاعران معاصر فلسطی  سعی نموده

ها نمـاد و نقـا  بیشـتر از انـواع مختلفی بیان نمایند که در میان ای  تکنیک هایتکنیکبینند با 

 خورند.دیگری به چشم می

 عر معاصر فلسطینتصویرسازی آمریکا در ش هایتکنیک

ی اشعرشان همچـون آینـه تااند مختلفی سعی نموده هایتکنیکشاعران معاصر فلسطی ، با 

آن کشـور در نقـاط  افـروزیآتشو  طلبیجنگذاهی از آمریکا را ترسیم نماید،  ۀ، چهرنماتمام

یـت ، تبعـیض نـژادی، حماپوسـتانسرخو تبعیـد اند و ذاهی دیگر از کشـتار مختلف دنیا ذفته

 ازجملـهمختلفـی  هـایتکنیکاما ای  مرامی  بـا  .رژیم صهیونیستییحاتی و دیپلماتیک از لست

کـه بـه تبیـی  و تحلیـل  انـدفنی و زیبا را خلق کرده یبیان شده است که تصاویر نقا  و نماد

 هایی از آن در شعر شاعران فلسطینی خواهیم پرداخت. نمونه

 نماد

 ابـ )و إیمـا  اسـت  شـارها در للت بـه معنـایشود می یادز نی رمزنماد که ذاهی از آن به 

کار ی لفظی دیگر بای است که به جانشانه» و در اصطلاح به معنای («زرم» مادۀ م،7322 منظور،

و یکـی از  (122م: 7333 ألتـونجی،)« نشـیندن دلالـت دارد و بـه جـای آن مـیرود و بـر آمی

-بیان می غیرصری ک آن، مراد خود را به شکلی فنی در شعر است که شاعر به کم هایتکنیک

ش: 7931اند )صدقی و باغبانی، در شعر برشمرده تصویرسازیهای کند و آن را یکی از اسلو 

22  .) 
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انـد اند، سعی نمودهشاعران فلسطینی با برذزیدن رموزی که هر کدام در صفتی برجسته شده

 هند. تا آن صفت را در قالبی نمادی  به آمریکا نسبت د

 تمساحالف( 

نمادی از آمریکا به کـار  عنوانبهتمساح، یکی از حیواناتی است که در شعر معاصر فلسطی  

-تصویر آمریکا را تصویری واضـ  مـی «مرثية ألصوت وألصورة»کمال غنیم در قصیده . رفته است

دسـالان و که دست بـه کشـتار خر هستندآنان دزدانی دریایی  داند که آنان را رسوا نموده است؛

کشتار را بـه ای  و نگرانی مقامات آمریکایی به  تثسفد و به دنبال آن ابراز نزنسالخوردذان می

ُحة »اشــک تمســاح تشــبیه کــرده اســت:  ورةت تفضيي ت هييلأ ألنرصييا  وألصييوألصييوُرةت تُبوييدو ُوأة/
وٌت أ بشيييعها يا هيييلأ ألجيييرل أليييدأمي ليييا تحز و فهنيييا ليييُ  صيييميييا ألمجنو  وألصيييورةت تفضييي ت أ مريکا 

ييي أ يوأليي  يرثيکا  ي أ مريکييايبکيکا وهنييات تمسيياٌل أ رع  يبک/ تُسييمر : 2177)الهشــیم،  «هييلأ ألسمسييالت ي

ای  و /کندای  دزدان دریایی مجنون را رسوا می ،و تصویر/رسدتصویر واض  به نظر می» (.722

 ای زخـم خـونی ، غـم مخور/اینجـا/کند/چقدر نفرت انگیز هسـتندتصویر، آمریکا را رسوا می

ذرید و تو بر احوال تو می/است که احمق یو آنجا تمساح/ذریدتو می است که به حالصدایی 

 «.اندرا، آمریکا نامیده ای  تمساح/ذویدرا ریا می

های دروغی  آمریکا به اشـک تمسـاح، ایـ  تمسـاح را بـا صـفت شاعر، ضم  تشبیه اشک

اند بـه ایـ  کرده تعبیر تمساح کاش به را دروغی  ذریه( آورده است و أرع احمق و سبکسر )

خـود  مقصـود وسـیله بـه به ای  تا است ریا رهگشر از بلکه دلسوزی، با  از دلیل که ذریه، نه

 و رودمـی سـاحل به ذرسنگی هنگامتمساح،  .دنانبپوش عمل ۀجام خویش سو نیتبرسند و به 

 و لـز  اشک موقع ای  در. کشدمی دراز شکم روی بر متمادیی هاساعت جانیبی جسد مانند

 بـر تلشیـه طمـع بـه هوایی حشرات و حیوانات که شودمی خار  چشمانش از ایکنندهمسموم

رسد که منظور . به نظر میآورددرمی پای از را هاآن ،تمساح اشک سموم که نشینندمی آن روی

طنـز  ۀشـیوو به شود تر میخونی  هرروزفلسطی  باشد که  ۀهمان قری« ألجيرل أليدأمي »شاعر از 

قـراری ننمایـد زیـرا کـه آمریکـا، بـا او خواهد که آرام باشـد و بـیتل، از ای  زخم خونی  می

 ذرید. همدردی نموده و بر آن می
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داند که فلسطی  می ۀهای تمساح را نمادی از اقدامات آمریکا در قبال قریکمال غنیم، اشک

هـای مختلـف سـعی دارد تـا با سیاستدست دارد و آنگاه  انگیزغمخود در ایجاد ای  تراژدی 

  مردم فلسطی  را به خود نزدیک نماید. 

 سگ 

برخـی  است که به نماد نجاست درآمده اسـت. یحیواناتتری  از نگاه مسلمانان، نجس سگ

 اند.از شاعران فلسطینی، سگ را نمادی از آمریکا در شعر خود برذرفته

که به  داندمیاق، آنان را سگانی نجس ضم  توصیف ورود آمریکا به خاک عر رائد صلاح 

يي  کبابيياو  نسييضو أ رُ   اونُ کُ وُشييکيي ر ألورو   خرأبيياو وتوتو  دما صييرتُ عنيي»انــد: وارد شــده عــراق م/
 «...ليسني کنض تترأبياو تنا يض علأبُا ليسني تحض أللحو  و ُت ألرغيدصرُت سرأباو بعد محیاعندما  ألجدو 

سـگانی کـه دسـت ها پژمردند/ و از ان ذشتی و تمام ذلزمانی که ویر( »72م: 2172)الحریانی، 

-را نجس کردند، شکوه نمودیم/ آن زمان که بعد از زندذی بدون دغدغـه اقبالیخوشسرزمی  

 کـاشایذورها بـودم/  داخلکه  کاشایشدی/ و عشابی را خواستار شدم  تبدیلات به سرابی 

 «.که خاک بودم...

فرمایـد : نبث را حاضر نموده است کـه مـی ۀسور 11 ۀز آیرائد صلاح در ای  نمونه، تناصی ا

يي كت ﴿ رت يُيا ُليوسُن/ ُت ألوَُياف/ يو ُمضو يُُدأهت ُويُنت ءت ُما قُدَّ ُمرو ُم يُنوظترت ألو يبوا يُوو وا قُر/ نُاكتاو ُعُلأب نَّا أ ُنوُلرو وياأ / شـاعر بـا  .﴾نويضت تتُرأب

مت مردم عراق از اشـلال سرزمینشـان استفاده از ای  آیه، میان ندامت کفار در روز قیامت و ندا

انـد کـه هر دو در آن حالت، آرزوی آن را داشتهمشابهت برقرار نموده که  ۀتوسط آمریکا، رابط

   کردند.خاک بودند و چنی  وضعیتی را مشاهده نمی کاشیا
 کلاغ 

 رأ ميده أسيض و رميز  أز شيومي و ویرأنيي  ر أ بیيات عربيي  عنوأ بيهکباغ یکي أز يیوأناتي أسض که بیشسر 
ألعيرب يسشياءمو  بيه » أنند؛ معجا ألوسیط  ر أی  باره أ ور ه أسض: أ   رأ نما   أز شومي و سیاهي مي هاعرب

تأ نعق قب  ألريي ، فينولو : غرأب ألبُيو  و  ةيی،،)« يضرب به ألمث  في ألسيوأ ، وألبَيور، وألحيلر، وألبتعيد أ /
   (.726: م4002
اند که به هر سـرزمینی رمزی از آمریکا به کار برده عنوانبه برخی از شاعران فلسطی  آن را 

کـه  «سلمضو يميني » ۀدر قصید احمد المفلح وارد شود، با خود ویرانی و مرگ را به همراه دارد.
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روزنامـه نگـار عراقـی  دییـالز منتظـرر  بوش، آن را به وبه مناسبت پرتا  کفش به سمت ج

 عنوانبـهو کلـاغ را ر  بوش پسر اشـاره نمـوده ومان جتقدیم کرده است، به اشلال عراق در ز

 برای ای  کشور به کار برده است: آمریکانمادی از ویرانگری و شومی 

يُسيييييييييييةو   ُهييييييييييي و تحسيييييييييييبُ و أ ُسيييييييييييُد ألعيييييييييييرأ  فُر/
 

لوبتييييييييييييييييييييييييوم/ وأل / وُغن/   بييييييييييييييييييييييييا /  يُمييييييييييييييييييييييييةو ل/  رو
 

(21مفل ، بی تا: ال)  
 «ای بوم و کلاغ.پنداری که شیر عراق، شکار و غنیمتی است برآیا می-»

، نخواهد بودو کلاغ  (بتيوم)شاعر، عراق را به شیری تشبیه نموده که هرذز غنیمتی برای جلد 

ألبتومية: »آن نوشـته اسـت:  ۀجلد نیز نمادی است از تاریکی و ویرانی که معجم الوسیط دربـار
م وقب  ألصورة  )ضـیف،  «وألصوتطائر يکثر ظهوره باللي  ويسک  ألخرأب ويضرب به ألمث  في ألشوو

کلاغ و جلد در ای  نمونه نمادی از آمریکائیانی است که با خود سیاهی و ویرانی (. 11م: 2111

   به همراه خواهند داشت.

به حمله آمریکا به عراق در زمان جور  بـوش پـدر در شفیق حبیب، دیگر شاعر فلسطینی، 

آنان در ای  حمله اشاره نمـوده  کشور دنیا و همراهی 91م. اشاره نموده و به ائتلاف 7337سال 

 و آن را پیمانی نجس دانسته که برخی از اعرا  با آن رضایتمند ذشتند: 

لوييييييي،ت ألثَّبيييييييياثي ُ  عيييييييياو ي/ سُم/ لوييييييي،ت ألييييييييرا و / متجو  .. ي/
 

يييييييييييييييات    فُيييييييييييييييوُ  ألُفريسييييييييييييييية/ وأليييييييييييييييا عرأبت تُبسُس/
 

وأ عييييييييييييي  ألحييييييييييييييا  ربانييييييييييييياو رت ُّ لُيييييييييييييةو  غ/  محمَّ
 

يييييييييييييييات    بالنريييييييييييييييار/ تحييييييييييييييير ت أغصييييييييييييييياني فسنُنص/
 

وأ ألجييييييييييرأُ  ألييييييييييل  ي ييييييييييزو بيا ُرنييييييييييا ييييييييييدُّ  صت
 

خی / علينيييييييييييييييا ألميييييييييييييييوتت وألُعيييييييييييييييُدمت    فلليييييييييييييييدَّ
 

(22: 7332 حبیب،)  

 کـهدرحالی ؛پیمان سی )کشور( .. پیمان نجاست است که پیرامون شـکار، اجتمـاع کردنـد»

 خندند. اعرا  می

-ل آن مـیسـوزاند و بـه دنبـامـیهـایم را کردند که شـاخهحمل میآتشی  کهرا هایی کلاغ

   شکست، از ای  کوی و برزن برانید. 

، پـس مـرگ و نـابودی بـر ایـ  یورش بردند، ببندیـدهایمان بر خرم  ها را کهای  مل،راه 

 «متجاوزان بیگانه.



 شماره نوزدهم                            مجله زبان و ادبیات عربی )مجله ادبیات و علوم انسانی سابق(                                212  

 

ُ  لثَّالثيف    » کشور دنیا در حمله به عراق اشاره دارد که مصر و عربستان نیـز  91به ائتلاف  «ِحْلف

 سـعودی نیـز و عربسـتان سـرباز 11111 مصر در ای  تهاجم بـا .دانداشته حرور نظامیدر آن 

و همـی   (7931 سازمند،)جنگنده، آمریکا را همراهی نمودند  هواپیمای 721 سرباز و 772111

امر باعث شده است تا شاعر در ابیات آغـازی  بـه هجـو مقامـات مصـر و ملـک فهـد پادشـاه 

هـای هـای حامـل آتـش و ملـ،همچون کلاغکا به سرکردذی آمریای  نیروها  عربستان بپردازد.

ها را از کشورشان آن اما اهل عراق، تا آن را نابود سازند اندویرانگر بر مزارع عراق هجوم آورده

 دور خواهند نمود. 

 گرگ 

متـرادف بـا هرزذـی اسـت )صـدقی و زارع  ،ذری و ذرگ مادهمترادف با وحشی ،ذرگ نر

در آمـده خویی و حرص به خونریزی ز درندهنمادی ا نوانعبه(. ای  حیوان 11ش: 7939برمی، 

کـه  ذونـههماننمادی از هـر دشـم  خـونریزی برذرفتـه شـود  عنوانبهاست که ممک  است 

رمـز  عنوانبهذیری از ذرگ با بهره»م( 2172تا  2119شاعران عراقی در زمان اشلال کشورشان )

شـلالگر و خونریزی به دست نظامیان اذی و توحش سعی دارند تا شدت قتل و نمادی از درند

 (.  711ش: 7923)نظری و همکاران،  «در عراق را ترسیم نمایند

آن بـه خونریزی و حرص شعر معاصر فلسطی  نیز برای تصویرسازی آمریکا و توصیف در 

آمریکـا را در حملـه بـه  محمد صایاماند. نمادی از ای  کشور برذرفته عنوانبه، ذرگ را کشتار

 اند: کنان وارد خاک ای  کشور شدهداند که زوزهذرذی می ۀون ذلعراق همچ

  ييييييييييييييييييييييياءوأ با عيييييييييييييييييييييييدأ   کا سيييييييييييييييييييييييرأب/ 
 

 أليييييييييييييييييييييييلئاب/ لهيييييييييييييييييييييييا عيييييييييييييييييييييييوأءت  
يييييييييييييييييوأ   وُعلُيييييييييييييييييي ثييييييييييييييييير  ب يييييييييييييييييدأُ  ي ر

 
 مثلميييييييييييييييييييييييا ييييييييييييييييييييييييطَّ ألببيييييييييييييييييييييييياءت  

ثييييييييييييييييييييييييٌث هنييييييييييييييييييييييييات   فُسُنيييييييييييييييييييييييياثُرتو  ت
 

 بریئييييييييييييييييييييييية وُ يييييييييييييييييييييييُرتو  مييييييييييييييييييييييياءت  
(712: 2177)الهشیم،    

 ذونههماندند و بر خاک بلداد فرود آم/آمدند کنانزوزهذرذان،  ۀمچون ذلبا تعداد زیادی ه

 «آنجا پراکنده ذشت و خون جاری شدذناه و اجسادی بیشود/که بلا نازل می

ذناه و جـاری ها به خاک عراق را پراکنده شدن اجساد مردم بیورود ای  ذرگ ۀشاعر، نتیج

شـود بـه ای مـیرد ذَلـهداند که ای  تصویر، تصویری است از ذرذی که وقتی واشدن خون می
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به کشتار حریص است که همـه  ایاندازهبهاکتفا ننموده بلکه  ذوسفند، دریدن یک یا چند رأس

شاعر به زیبایی توانسته است تصـویری جـامع از جاری شود. ی زمی  انداخته تا خون را بر رو

 حرص و ولع آمریکاییان به کشتار را با برذرفت  نماد ذرگ، نشان دهد. 

برای دو قطبی شـدن جهـان از سـوی  عارف الصباحبر سر منافع، تنها دلیلی است که  نزاع

حمایـت از  دارداعیـهشوروی سابق و آمریکا، مطرح نمـوده اسـت و ادعـای کمونیسـم را کـه 

ای بـا عنـوان ای  شاعر فلسـطینی در قصـیده کشورهای عربی بوده، کش  محض دانسته است.

سرزمی  کَرِه و عسل دانسته است کـه آمریکـا سـعی دارد بـا  فلسطی  را «أ ر  ألسم  و ألعسي »

 :  در آن نفوذ کند رژیم صهیونیستیاستفاده از 

يييييُرُب  بَّ ُميييييا أ ُطو ريييييا ُرقوُصيييييةت  أليييييدُّ  ألُجُمييييي / أ ل
 

بُةت   يييييييحو ئُئ أ ليييييييا صت ُجيييييييُئ أليييييييلا  ألُحُمييييييي / وأ ُعو
 

ُعهييييييييا ر/  ُ وأف/ ييييييييةت لييييييييا يُييييييييدو ييييييييي ألُمحبر  ه/
 

ييييييييييئر وألُ ييييييييييزُ   ُفيييييييييي ا ألحت  ُ/ أ لييييييييييا خبيييييييييييٌر ب/
 

بُّ فييييييي ُوُلييييييه    أ ييييييي َّ ألييييييو/ أ ت  يُصييييييي ت ألييييييدُّ
 

يييييي  قُل فييييوُ  ألييييثَّلو / يييييا ُ ُمل/  مييييا أ  ُمييييُ  ألييييرَّ
 

يييييييي ت  م/ ئئت ويُهو : ألييييييييلا به/  مفسونيييييييياو ب/صيييييييياي/
 

ييييييمو / وألُعُسيييييي /   ن/ي ُمعييييييات/ لييييييا ر / ألسَّ ييييييلو  خت
 

(21-29: 2171 الصباح،)  
جز همراهی ذوسفند،  آورد و ذرگ، از چیزیچیزی جز رقص شتر، خرس را به وجد نمی»

به هنـر عشـق و غـزل  آن را کسی جز آذاهان هایانگیزهای  محبتی است که آید/خوشش نمی

م ، چقـدر رقـص بـر روی  زند ای شترکجاست؟ خرس با حرص فریاد میدوستی  دانند/نمی

کند: مرا بـا خـود بـه دیـار کـره و می در ذوش دوستش زمزمهو ذرگ با شیدایی ی،، زیباست/

 «. برعسل ب

خرس، شتر، ذرگ و ذوسفند به ترتیـب، نمادهـایی هسـتند از روسـیه، کشـورهای عربـی، 

شـوند. شـاعر اقـدامات کشـورهای عربـی را در زشـتی و کـه کشـته مـی هـاییعر آمریکا و 

به رقص شتر تشبیه نموده است که بـرای روسـیه خوشـایند اسـت و در آن سـوی  قاعدذییب

 المثلیضـر  (ُرقوُصةت ألُجُم / )برد. رقص شتر لشت می هیونیستیرژیم صدیگر، آمریکا از همراهی 

 قاعـده،بـی و ناشـیانه و نداننـد چیزی رقص فنون از که شوداست که در مورد کسانی ذفته می

ذوینـد مـی شـتری رقـص تعـریض و کنایه با  از و اصطلاحاً را رقص ذونهای  .کنند پایکوبی

ه مراد از رقص شتری، سو  تدبیر کشـورهای عربـی در رسد ک(. به نظر می: ماده رقص)دهخدا
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عبیـر نمـوده تباشد. شاعر در ادامه از ای  اقدامات به رقص شتر بـر روی یـ،  المللیبی  ۀعرص

-و بـا حـرص و طمـع آن را مـی )یصی (است که برای روسیه خوشایند است و با صدای بلند 

عشق و محبتی است که تنها عاقلان بـه و آمریکا،  رژیم صهیونیستیستاید در ای  میان همراهی 

 که با زیرکی تمـام و آمریکاذرگ، نمادی است از برند و ای  در حالی است که دلایل آن پی می

کـه او را بـا خـود بـه )یهم ( کند نجوا می رژیم صهیونیستیبا صدای بسیار ضعیفی در ذوش 

بُّ ». دو عبارت سرزمی  کره و عسل ببرد ئئت م/ ت يُهو »و « يُصي ت ألدُّ ای  باور شاعر اشاره  شاید به« أليلا

داشته باشد که شوروی در حمایت از کشورهای عربی جنجال آفریـده و هیـاهو بـه پـا نمـوده 

وارد خـاک فلسـطی   رژیـم صهیونیسـتیآمریکا کاملاً محتاطانه سعی دارد تا با  کهدرحالیاست 

 ذردد. 

در شـعر خـود بـه بازتـا   ،ده اسـتکمونیستی بـو هایذرایشسمی  القاسم که شاعری با 

 عنوانبـههای آمریکا به ویتنام، کوبا، هیروشیما و دیگـر نقـاط دنیـا پرداختـه و ذـرگ را تهاجم

تعبیـر نمـوده « ذئـا ِ اللـزو»و از آنان به نمادی از نظامیان آمریکایی در ای  نبردها به کار برده 

های نظامی آمریکا به نقـاط مختلـف جم. وی علاوه بر بازتا  تها(92 /1 م:7339القاسم، ) است

در  های تبعیض نژادی آمریکا برای ساکنان آن کشور نیز اشاره نموده اسـت وجهان، به سیاست

ای دیگر ذرگ را نمادی از درندذی نژادپرسـتان به ذونه «ألي ألنارة ألمجهولية»ای با عنوان قصیده

   داند:می« کوکلوکس کلان»آمریکایی در ذروه موسوم به 

ُ  ألُظبام» يرة! متد/  يُُديك/ م/ ئ! يُا أ ُكُدأُس أ ُكوأخ  ُين/ حت ُحاُت ألسُّ ي،  يُا نُاط/ يك/ ألُعوأص/ ي و أ ُييُ  تُبول/ ت ييا  م/
بانييد.. ييُرُل ألُجازو يت    في نيويييور !ُمسو ئييابت  ..وُخييائ/،..ُ وُعا .. فُييالُزنج/ بييا » وت/ ميي ء « كتوكتلييوكو  ك/

ُفةٌ  وفُرأئ/لت  وألسَّيارت ُ ار/ف! ألُ اب ُ/ ُرأ / ٌ،  ألسامثا يُدةٌ  وقُلوئت أللري / ُرأ / ي ت ُ ام/ .. وأليرا ُت ألبُحر/ يٌ، وميو ي و  ُوأق/ م/
ُساُلة  ك/ ألرا اء.. م/ و أ ُيو ُ أ ُيُ  تُبل/ ت مر  (.303  1)هما :  .. يُا ُوأُشنو ُ  ألصَّ

  آر/ ایـ بـرون تـاریکی از را دسـتانتهـای محقّر/کلبـه یتـوده ای! هاخراش آسمان ای» 

 پوسـت، سـیاهنیویورک/ در ...ذـروه جـاز تئـاتر ایشوند/بر تو نازل می سو کدامی  از هاطوفان

جریـان،  وانـد/پوشـانده را جنگل «کلان کوکلوکس» ذرذانِ کهدرحالیذرسنه و هراسناک است/

 سـو کدامی  از پیام ای دریا، ساک / مو  وایستاده/ باد، وبنیان برافک  است/و قلب شب، لرزان/

 .«ناشنوا واشنگت ِ ای.. سو کدامی  ازشود/می ابلاغ تو به
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هـای های آمریکا با کلبهتراد اجتماعی به خوبی مشهود است؛ آسمان خراشدر ای  نمونه، 

 شمالی آمریکااهای های دربند؛ رفاه و خوشگشرانی ذروه جاز در نیویورک از ایالتمحقّر ملت

کوکلاوکس »ز حرـور سـیل آسـای نژادپرسـتان با ذرسنگی و ترس سیاهان به هراس افتـاده ا

 اسـت. ذـروه شـدهتعبیـر  جنگالکـه از آن بـه  جنوب آمریکاادر « Ku Klux Klan :کلان

 هـایجنگ به موسوم مریکاآ داخلی هایجنگ پایان با که استبوده  ذروهی« کلان کوکلوکس»

 تشکیل. م7212 سال رد جنوبی ایالات در انجامید، داریبرده للو و سیاهان آزادی به که انفصال

 ،جـرح و ضـر  صـورتبه نهرت ای . ذردید سیاهان ضد نهرت تدریجی رشد باعث و شد

 و فشـار انـواع آوردن وارد و آنـان امـوال سـرقت خانـه، تخریب سیاهان، ترور به ذاهبی و ذاه

ایـ   سمی  القاسم، ذرگ را نمادی از درندذی (.722: 7332 علان،) اندپرداخته آنان علیه سختی

 انـد.زدهداند که شبانه دست بـه غـارت، آزار و کشـتار سـیاه پوسـتان نژادپرستان آمریکایی می

نمـاد  دریاا موجنماد سیاست تبعیض نژادی و  بادنماد سیاه پوستان،  شب، آمریکا، نماد جنگل

 عکس العمل و موضع ذیری افکار عمومی در مقابل سیاست تبعیض نژادی است )همان(. 

تـوحش آنـان دانند که صر فلسطینی، ذرگ را نماد توحش و درندذی آمریکا میشاعران معا

فـدوی  ؛انـدکـردهبیان « الوحوش»دیگری همچون تعابیر با ذاهی ( تئاب) علاوه بر لفظ ذرگرا 

ش/ »خالـد نیـز بـه ( و خالـد ابو121م: 7339)طوقان، « ألويشت ألا س ور »طوقان از آنان به  ييدت أليُويو
ي  ( تعبیر نموده است.29-7/22: 2112 خالد،)ابو « ألُفاش/

 افعی

درآمـده اسـت. شـاعران یکی دیگر از حیوانات موذی است که در ادبیات به نماد ظلم افعی 

آزار تمـام دنیـا، بـه بلعیـدن  علاوه بردانند که هایی میمعاصر فلسطینی، آمریکا را همچون افعی

نمادی از کُشندذی آمریکا برذرفته است که اند.سمی  القاسم، افعی را خیرات کشورها برخواسته

و ایـ  اشـلالگرانِ متجـاوز را در نـیش و او، تمام دنیا را فرا ذرفتـه اسـت سم و بوی بد دهان 

 تشبیه نموده است: « های دریاافعی»سمشان به 

ييييييُ  ُ  ه/ يييييضو  ُ بريييييضو  ألبحيييييار/ ي أ فيعييييي  وُشيبر
 

ييييييي  سييييييا   وأ  ر  نُييييياب   أ  ر    !نيياق/
 

ييييييُ  ُ  ه/ يحيييييار/ ي أ فعييييي  ألا فياعييييييي أ مُّ  ألب/
 

ييييا فيييييي ألنُيسيييي ت  فَُّهيييا   ُتأئيييي ! ألُعيوأل/
 

. (719: 2112)بزراوی،   
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/ ای!چه نیش و چه سـمّ، کُشـندهشود، خزد و جوان میاو، افعی دریاهاست که می»ترجمه: 

 «.  استها است فکّ بدبوی او در تمام دنیاها پراکنده شده او افعی دریاها، مادر تمام افعی

در بیت اول و دوم، بر حرور و آزار او « البِـحـارِ أفعـی هِـیَ»ای  شاعر فلسطینی، با تکرار 

را دانـد کـه جهـان را همچون افعی می آمریکا علی الخلیلی نیزنموده است.  تثکیددر تمام دنیا، 

ٌ»بلعـد: ای کوچک مـیهمچون مهره ٌ َسالم   َعاللَ ل ٌ مثال  ِلل ٌ فال  يفي/أفعال َفال يفٌٌالخالزة ل ٌ أمزيكلوسالم   َمالت   «ٌِلل
ای جهان، بـه سـان )یـافت ( مهـره در دهـان بر صل »ترجمه : ( 991-999/ 7: 2179)الخلیلی، 

 «. ای مُردنبر صلحی و/آمریکا دهان دراژدها/

اند که در هـر داشته تثکیدآمریکا با تشبیه آن به افعی  جهان خواریهر دو شاعر فلسطینی بر 

   مؤید ای  نکته هستند.« و العالَم ـوالِـمالعَ »دو نمونه، عبارات 

 دانـد ومـیاو  جهان خـواریاذیت آمریکا و  از آزار و شعر معاصر فلسطی ، افعی را نمادی

عبدالحلیم ابـو همچون  اند. ای  ذروه از شاعران،ای دیگر بیان نمودهذاهی ای  مفهوم را به ذونه

نند که ظاهری زیبا دارد امّـا درون آن، بـا داو خال می آمریکا را همچون ماری خوش خط علیا،

کـه  «عتفب  نف  ند فل لثفللی أثفه    ف »ای با عنـوان عبدالحلیم ابو علیا، در قصیده .همراه استمرگ 

به مناسبت شهادت ای  نوجوان فلسطینی سروده است، آمریکـا را اسـاس شـرّ و عامـل کشـتار 

 کودکان فلسطینی معرفی نموده است:

يييييييييييي و   لييييييييييييي أ  و لميييييييييييياتأ ليييييييييييياو تُنت
 

ريکييييييييييييييييييييا أ سيييييييييييييييييييياست ألُشييييييييييييييييييييرو    ُ  أ ُمو
 

يييييييييييييييييييييية ألرق ييييييييييييييييييييييا  ُورأ ست ألحير
 

 ء/ أ مريکيييييييييييييييييييا ألببييييييييييييييييييياء، ألنهيييييييييييييييييييرو  
 

(771-771/ 2: 2117)بلبل الجابر و الحکواتی،   

ای پدر( چرا نگفتی که آمریکا اساس شرّ است./ و سرِ مارِ خـوش خـط و خـال، »)ترجمه: 

 «آمریکای بلا و ظلم است

صیده که عتـا  ایـ  نوجـوان فلسـطینی بـه پـدرش اسـت، رسد که ای  قچنی  به نظر می

اعتراض نوجوانان و جوانان فلسطینی به پدران خود باشد کـه آنـان را از ماهیّـت آمریکـا آذـاه 

اند؛ به بیانی دیگر از نگاه نسل جدید فلسـطی ، نشـان دادن ماهیّـت آمریکـا از وظـایف ننموده

خوبی دریافته است که آمریکا، اساس و محور  پدران آنان است. اکنون ای  نوجوان فلسطینی به

فرْ ) شرارت اسـت و  (لثقهفرْ ) نريکفب و آمریکای ستمکار  ( نريکفب لثفءث )آمریکای بلا  (،  ْنريکفب  افب   لثر 
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ای  کشور را به ماری نرم و خوش خط و خال تشبیه نمـوده کـه بـر خلـاف ظـاهر فریبنـده و 

 زیبایش، درونی مهلک و خطرناک دارد.  

 عنوانبـهان معاصر فلسطینی علـاوه بـر نمادهـای حیـوانی، ذـاهی مـوارد دیگـری را شاعر

هـای دیگـری از ماهیـت ایـ  کشـور اند تا بـه تصـویرذری جنبـهنمادهایی از آمریکا قرار داده

 بپردازند.

 ( طناب پوسیده چ

است و با پـاره  فروپاشیاز سستی و ضعف آمریکا که در آستانه طنا  پوسیده نمادی است 

انـد، هـا و مـردم بـرای نجـات خـویش بـه آن چنـگ زدهشدن ای  طنا  که بسیاری از دولت

 مددجویان به آن نیز نابود خواهند شد.

اسـتمداد رژیـم  یکـی از شـاعران فلسـطینی اسـت کـه ضـم  اشـاره بـه ابن خاانیونس  

ونیسـتی که رژیم صهیرا نمادی از ضعف آمریکا برذرفته، پوسیده  طنا صهیونیستی از آمریکا، 

 به آن چنگ زده است: 

ُت  فُُسييييييييييييييييوفُ  ُهييييييييييييييييور ُ  تييييييييييييييييدأو  ُربر  ألا ييييييييييييييييييامُ  ي
 

  ُُ ييييييييييبُحا ُ  قييييييييييا ييييييييييل  ست ُعبييييييييييد/  أ ُسيييييييييير  ألر  ب/
 

 ُمنو تييييييييييييييوٌ  وُسييييييييييييييو ألليييييييييييييه/  فُُحبيييييييييييييي ت  ُهيييييييييييييور 
 

تُنييييييييدُّ  فُ    غييييييييد صييييييييبالُ  ألا مريَييييييييا  يبيييييييي ت  ي
 

( 17: 2177)الکحلوت،   

 شـب یک در را ایبنده بِعَبدِ: یهودی سازی کرد )ولی( بزودی خداوندی که فرمود )أَسرى»

آورد/یهودی سازی کـرد کـه آورد( روزها را در پیِ هم می( الثقصی مسجد به الحرام مسجد از)

 «.بریده خواهد شد ئیان)اکنون( ریسمان خداوند قطع شده است، و پس فردا ریسمان آمریکا

اعر، رژیم است. ش زودهنگام آن، ذسستداند که می یونس، آمریکا را طنابی پوسیدهاب  خان

بـی  الملـل بـه  ۀداند که در جامعصهیونیستی را همچون شخصی ذرفتار در منجلابی مهلک می

آمریکا چنگ زده است که طنا  حمایت آن، پوسیده ذشته و بـزودی پـاره پـاره خواهـد شـد 

تُندُّ  فُ )سو . از هم ذسستگی ای  طنا ، رژیـم صهیونسـتی نیـز نـابود خواهـد شـد ۀو در نتیج (ي

رژیـم صهیونیسـتی  بیند و معتقد اسـت کـه اذـر امـروزحال دوران را دائماً یکسان نمی شاعر،

شـود. شـاعر بـرای ایـ  ذـردد و ویـران مـیکنند بزودی ورق روزذار برمـییهودی سازی می

آل عمران استناد کـرده اسـت کـه خداونـد بعـد از  ۀمبارک ۀاز سور 711 ۀایدئولوژی خود به آی
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شـود و ایـ  ذـاهی بـدر متـشکر مـی ۀد، پیروزی آنان را در غـزواح ۀشکست مسلمی  در غزو

کنـد تـا شکست و تلخی و ذاهی پیروزی و شیرینی را از خاصیت ذردش روزذار معرفـی مـی

لويُك ﴿میزان ایمان را بسنجد:  ثولتيهت   ُوت/ ٌل م/ ُم قُرو ٌل فُُندو ُم َّ ألوُنوو َتاو قُرو ُسسو لتُها أ / و يُمو ُ  ألنَّياس/ بُييو ألوا ُيَّيامت نتيُدأو/
ي ُ  م/ ال/ ئُّ ألظَّ ُهُدأُءۗ  ُوأللَّهت لُا يتح/ تاو شت نَو ُل م/ يُ  أ ُمنتوأ ُويُسَّخ/ لُُا أللَّهت ألَّل/ يُعو اذر )در میدان احد،( بـه شـما » ﴾ُول/

ای وارد شد(، به آن جمعیّت نیز )در میدان بدر(، جراحتـی هماننـد آن جراحتی رسید )و ضربه

و ایـ  -ذـردانیم؛ )ها)ی پیـروزی و شکسـت( را در میـان مـردم میوارد ذردید. و ما ای  روز

انـد، بدانـد )و شـناخته شـوند(؛ و ( تا خدا، افرادی را که ایمان آورده-خاصیّت زندذی دنیاست

شایان ذکر اسـت کـه  .«داردخداوند از میان شما، شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست نمی

شاعر از ای  آیـه،  باشد.ترجمه آیت الله مکارم شیرازی می ترجمه تمامی آیات در مقاله حاضر،

لتُها بُيوُ  ألنَّاس/ »عبارات  لوُك ألوا ُيَّامت نتُدأو/ ُت ألا ييامُ » را برذرفته و آن را به «ُوت/  تلییر داده است. «فُُسوُف يتدأو

 دهد کـهشاعر ای  سخ  خود را که بزودی حال ایام دذرذون خواهد شد به خداوند نسبت می

الإسـرا  دانسـته کـه  ۀاول سـور ۀبر هر چیزی تواناست، و مصداق توانا بودن خداوند را در آیـ

يل/  ﴿خداوند در یک شب، پیامبر)ص( را از مسجد الحرام بـه مسـجد الثقصـی آورد:  يبوُحاُ  ألَّ ست
ه/  ُعبود/ ُرٰ  ب/ د/ ألوا ُقوُصي   أ ُسو يج/ ُلي  ألوُمسو د/ ألوُحُرأم/ أ / ج/ ُ  ألوُمسو پـاک و منـزّه اسـت خـدایی کـه »ٌ﴾...ُليوبوا م/

خدایی به هر چیزی  ذونهای  «برد... اش را در یک شب، از مسجد الحرام به مسجد الاقصیبنده

تواناست و چنگ زدن به ای  ریسمان متی ، برای مردم فلسطی  نوید بخش آزادی و برای رژیم 

ایـی ننگـی  و تـوأم بـا آمریکا چنگ زده است، هشـدار فرد ۀصهیونیستیی که به ریسمان پوسید

   خواری است.

تصویرسازی در نزد شاعران معاصر فلسطینی است تا نگاه خود را  هایتکنیکنماد، یکی از 

، سـگ، کلـاغ، تمسـاحای متفاوت بیان نمایند، ای  ذروه از شاعران فلسطینی، به آمریکا به ذونه

اصـلی هـای د تا ماهیت و ویژذیانذرگ، افعی و طنا  پوسیده را نمادهایی از آمریکا قرار داده

ظالمانـه و  جهـان خـواریذـری و هرزذـی، ، نجاست، شومی، وحشیریاکاریآمریکا همچون 

 هـایتکنیکعلـاوه بـر نمـاد، نقـا  نیـز یکـی از را به تصویر بکشـند.  آن زودهنگامفروپاشی 

جـامع  تصویری ذویـا و اندتوانسته تصویرسازی است که شاعران معاصر فلسطینی به کمک آن

 از آمریکا ترسیم نمایند.
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 نقاب

روی  ،ای است که با آنقا ، ماسک، سیماچه یا صورتک در للت به معنای حجا  و پردهن

ی اسـت تکنیکـاست و نیز  عربی« القناع»غربی و  (mask) پوشانند. نقا ، معادل باخود را می

صـورتی پوشـاند و برا ، چهـرۀ حقیقـی خـود آن ۀبه وسیل تازند آن را بر چهره می ،که شخص

 .(211ش: 7939)کمالی نهاد و بشیری،  سازدمتفاوت را نمایان می

 .اسـت شـده ارائه متعددی تعاریف آن از و شودمی تعبیر قناع به ،نقا  از عربی ادبیات در

 قـرار شـاعر اختیـاردر های تاریخی شخصیت درآن که داندمی فنی را نقا  الصبور، عبد صلاح

 نمایـد بیـان را خـود افکـارهـا آن لـای به لا از تا ذیردمی بر نقابی همچون را هاآن و ذیرندمی

 صـلاح نظـر بـه تعریفـی نزدیـک نیـز عبـاس احسـان(. 717م: 2113 زاده، عبداللـه و صدقی)
 هـاآن لـای لابـه از تا ذزیندرا برمی تاریخی شخصیاتی شاعر قناع، در»دهد: می ارائه عبدالصبور

 عبـاس،کنـد ) بیـان را خـود زمـان هایکاستی اینکه یا نماید اتخاذ خواهد،می که را رویکردی
   .(727: م7332

انـد های مختلف تاری،، سعی نمـودههایی از دورهشاعران معاصر فلسطینی با برذرفت  نقا 

که انتخـا  آن نقـا ، تمـامی ای واقعی آمریکا را ترسیم نمایند، به ذونه ۀها چهرتا با ای  نقا 

 ذشارد. آمریکا را نشان داده و دلیلی برای تفصیل دادن کلام باقی نمی یا حالاتاحوال 

 )مغول( لاکوهالف( 

 بعـدها کـه اندبوده شرقى آسیاى از بخشى در زردپوست قبایل از قبیله دو نام تاتار و ملول

ی  سـدهاند. ای  اقـوام در اوایـل شده نامیده ملول سپس و تاتار مدتى کل بر جز  ۀتسمی بر بنا

ای که ذونهآنان بوده است به ورش آوردند که تاری، ذواه توحش هفتم هجری، به بلاد اسلامی ی

، لاکو در حمله به عـراقن چنگیزخان در حمله به ایران و هآنان همچو نام ای  قوم و فرماندهان

که ای   بزرگ شده است ایاندازهبهبا ذشر ایام از معنای حقیقی خار  شده و معنای مجازی آن 

واقعی درآمـده اسـت. بـه  معنای مجازی )بربریت و توحش( برای ای  اشخاص همچون معنای

 .  استتوحش، ویرانی و غارت تداعیگر معانی بربریت، لاکو ملول یا هبیان دیگر، نام 

نقـابی بـرای هـر  عنوانبـه، در شعر معاصر عر  به شکل وسـیعی فرماندهان آنو  قومای  

است. شاعران معاصر فلسطینی نیز که داری پیوندهای بسیار عمیقی  رفته کاردشم  ویرانگری ب
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توسـط آمریکـا را بـه  فارس، با کشور عراق هستند، اشلال عراق در دو جنگ اول و دوم خلیج

-های ای  کشور در خاک عراق پرداختهشدت محکوم نموده و به توصیف حملات و ویرانگری

هـ.. بـه خـاک ایـ  کشـور 121ها در سال ملول ۀدآور حملاند. ای  شاعران حمله به عراق را یا

 دانند و بر ای  باور هستند که تاری، بار دیگر تکرار شده است. می

نقابی برذرفته است تـا در ایـ  نقـا ، بربریـت و تـوحش  عنوانبهتاتارها را  شفیق حبیب،

 آمریکائیان را در حمله به عراق نشان دهد:

! ميييييييياتأ ُييييييييي َّ   وأ لُُهفييييييييي يييييييييا   لييييييييُة ألخييييييييير/
 

مييييييييارأو ييثتمييييييييا أنسشييييييييروأ   عيييييييياُا ألسرسييييييييارت  /
 

قتهييييييييييييييا  عيييييييييييييا تو  حافيييييييييييييي ت هولييييييييييييياکو تتُمزا
 

ييييييييرت   يييييييية  تيييييييلو  و تنکس/  ليييييييا خيييييييييُر فيييييييي أ تمَّ
 

(99: 2112 حبیب،)  

 انـد،شـده پراکنـده کـه کجا هر تاتارهابرکت، چه )بلایی( نازل ذشت، وا حسرتا،  ۀای دجل»

لاکو بازذشتند و آن را دریدند، هیچ خیری در ملتـی نیسـت سپاهیان ه /اندساخته ویران را آنجا

 .«شکندشود و میکه پژمرده می

لاکو اشاره نموده و معتقد است که تااری  باار ی هبازگشت دوبارهه ب«  حاف ت هولاکو عا تو »شاعر، با لفظ 

قته) دیگر تکرار شده تا عرا  را از هم تکه و پاره نماید ملتی که تن به شکسات چنادین  و در ادامه چنینا( تتُمزا

 داند. اند را فاقد هرگونه خیر و برکتی میباره داده

اسـت تـا بـه  زدهآمریکا در حملـه بـه عـراق  ۀها بر چهرمحمود درویش نیز نقابی از ملول

مو ت »نماید:  تثکیدبربریت و توحش آنان  فتهت ألشَّ رأ ت ُ ٌم لا تتُجفا ، ألع/ رأ ت لُي ألع/ م/ مو ت أ ُرو با فُيوُ  وألشَّ ةت أليرَّ
رأ  ......  رأ ألع/  ، ألع/ رأ / ُطويي و ألعرأ ت ُنسلُي  يتُصيلوُ  ن/صيُ، ُصيباة   ولي ت ألع/ يرت أ ليا ل/ وليا  وليا يُبيزغت ألُفجو

باُم ُعل  أ يد لتوُ  ألسر ُو ... يَم/ و يفية/   فُالمت ت يئتوُ  م/ و بُاب/ قُصر/ ألُخل/ -179/ 2: 2113)درویش، « ..يُج/

وه زنِ و آفتـا ، بیـخونی است که آفتـا  را یـارای خشـکاندنش نیسـت/ ،عراق، عراق» (172

کنـد سپیده طلوع نمـیپروردذار بر روی عراق است/..../عراق، عراق...شب عراق طولانی است/

نـد کـه... و سلام را بر کسی نـداده بوداند/ی که نصف نمازشان را خواندهجز برای کشته شدذان

 .«شوند..د میوارقصر خلیفه  ۀاز دروازها/ملول
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رأ ت »عبارت  يمو ت  ألع/ فتهت ألشَّ عراق اشـاره دارد  متوالیهای به تاری، خونی  و ناآرامی «ُ ٌم لا تتُجفا

البتـه  را خشـک نمایـد ی جاری شده در عـراقهاکه حتی آفتا  عراق نتوانسته است ای  خون

« دَمٌ لا تُجَفِّفُهُ الشَّمْسُ»به نمود، با توجه  تحلیلای دیگر نیز توان ای  سخ  شاعر را به ذونهمی

هـای بسـیار، خـون در آن در که علیرغم ناملایمتی دانست عِرق و رذی راعراق  معنایتوان می

آفتا  رمزی است از برآمدن امیـد و امنیـت کـه در دل شـبی . ادامه دارد حیاتجریان است و 

توان برای ماند که نمیه زنی میطولانی، به برآمدن آن هیچ ذونه امیدی نیست، ای  آفتا  به بیو

درویش برای ای  شـبِ طولـانی کـه بـر عـراق سـایه  گونه زایشی متصور شد. محمودهیچ آن،

را رمزی از حاکمیـت حـز  بعـث در  «لیل» توانسحر امیدی ندارد. می ۀافکنده است، به سپید

اوضاع است که  ها از نظر شاعر، طولانی شده است. در ای عراق دانست که دوران حاکمیت آن

که زده است نیروهای نظامی آمریکا  که شاعر براست  نقابیشوند، ملول ها وارد عراق میملول

 .  شونددر زمان سیادت ای  شب طولانی )بعث( وارد میعراق  بر

م. به خاک عراق اشاره نموده 2119قبل به تهاجم آمریکا در سال  ۀدر نمونمحمود درویش، 

م. نیـز اشـاره 7337به تهاجم نظامی ای  کشور در سال  اجم،های  تره به وی علاوه بر اشا است.

دو »های جدید نامیده است: نموده، و آمریکا را تاتار ليا عل  ُشُجر أللَّي / مملَة لا تُعت لنيا،  وللُنُمر ألباب/
دت و  ا. وألسسَّارت ألجت ماُءنا ُخلوُفهت  متنولت عاُ  ألسَّسارت عل  ُخيولن/ وُ  أ سو رُّ نُنايُجت باُ، ويُنوُسوو )الثسـطۀ،  «ا في شعاب/ ألج/

ا از آن زمان که تاتارها بر سپاه مـماه بابل بر درخت شب حاکم نیست/ دیگر برای ما،( »3بی تا: 

کِشـند و مـا را ها میمیان کوه ۀاسامی ما را پشت سر خود در دراند، و تاتارهای جدید/بازذشته

 «.  کنندفراموش می

ای ترسـیم را نقـابی بـر درویش، شاعران دیگری نیز ملـول ب و محمودعلاوه بر شفیق حبی

 «أیـ َ التتـارُ...»محمد المرانـی اند. شاعرانی همچون مریکایی برذرفتهبربریت و توحش نظامیان آ

 «عَـادَ التَّتَـارُ لِبَلْـدادَ إلـى وَجـهِ )کتبلـا( وتیمورلنـک» ماجد الادجانی (791: 2171)المبحوح، 

خالاد اباو  (712: 2177)الهشـیم،  «مثل التتـار وحوشـهم...» محمد صیام( 773م: 2112)زعر ، 

و دیگـر شـاعران، بـا ( 731-7/731: 2112خالـد، )ابو «فرَّلوا أَنْ یَبیعوکَ یَا وطنی للتتـارِ» خالد
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انـد تـا بـه نقا  تاتارها که نمایانگر توحش و غارت در حد اعلای خـود اسـت، سـعی نمـوده

 ای نظامی خود، اشاره نمایند. هتوحش آمریکا در تهاجم

 

 

 نرون 

 بـه رسـیدن برای اوبه نوعی بیماری روانی دچار بوده است. ، پنجمی  امپراطورِ روم« نرون»

. ه اسـترسـاند قتل به نیز را خود همسران و مادر حتی و نبوده روذردان کاری هیچ از ،قدرت

 پـیش شکسـت پـای تـا مرُ ریوامپراط تا بود شده باعث پادشاه ای  یهاخوشگشرانی همچنی 

 بکشـند آتش به را مرُ شهر مخفیانه تا دهدمی دستور خود سربازان به میلادی 11 سالوی  .رود

 (.همان) رسید پایان به او، خودکشی با سرانجام پادشاه ای  وریامپراط (.7937 بهجتیان،)

ن کشـورهای در به آتش کشـیدرا آمریکا  اعران فلسطینی، جنون رؤسای جمهورِبرخی از ش

نقابی که جنـون و  عنوانبهاند و ای  شخصیت را تشبیه نموده« نرون»به جنون قیصریِ  ،مختلف

زنند. محمود درویش یکـی از ایـ  آمریکا می ۀدر آن به او  رسیده است، بر چهر افروزیآتش

شاعران است که رئیس جمهوری وقت آمریکا را نرونِ زمـان، معرفـی کـرده اسـت کـه لبنـان، 

ُت ُعلُ »اق، فلسطی  و تمام دنیا را به آتش کشیده است: عر ي بُاُ نيروُ ، ُوهتُو يُسُُفرا ورت ف/ ُيريق/  ُماتأ يُدت
ُ  ألنرشُوة نتيو و  لتبنُا   ُعينُاهت ُزأئُ سُا  م/ : ُهيلأ ألجت س  يرو لُية/ عت يي ُيفو أق/ل/ ف/ ي كُالرَّ ش/ نتيون/ي، سييادت ألحَمية  ُويُمو  ت

يي ييعلوأ ألنَّيياُر ف/ ُ/ أ ُ و   ا ُشيييء ُخييارُ ُطيياُعس/يكتيي يفلستشو ييوأ ُعيي / ألُصييُرأخ/  وُعلُيي  ألا ُطُفييا بتوأ ويَُتفُّ بتوأ ويُسُُهييلَّ يُسُييا  َّ
ُت ُعلُ  أ ن امي! بحضرة/  ي بُاُ نيروُ ، ُوهتُو يُسُُفرا ورت ف/ -229/ 2: 2113 درویش،) ..«يرييق/ ألعيرأ  ُماتأ يُدت

برد/ از آتش لبنـان؟ چشـمان او از لشت می هکدرحالیذشرد چه چیزی در فکر نرون می. »(221

ذویـد(: ایـ  رود )و مـیاست/ همچون رقاصی در جشـ  عروسـی، راه مـی بیرون زدهمستی، 

روزید برافچیزی که خار  از فرمان م  است،/ در هر،/ جنون م  است، پس باید آتش را/جنون

م ،/دسـت از فریـاد بـاز  ند و در پیشگاه آواز خوانـدناد  شوند و تربیت ذردو کودکان باید/

 «.برد/از آتش عراق؟لشت می کهدرحالیذشرد می چه چیزی در فکر نرونکشند/
نـرون ندانسـته  «جنون قیصری»شباهت به سران آمریکا را بی افروزیآتشمحمود درویش، 

دارد که هدف آمریکا از ای  کـار، لـشت بـردن و نمـایش و بیان میجنونی( )هلأ ألجنيو ،  است
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عیناه زائلتـان مـ  النشـوۀ/ »و « وهو یتفرّ  على حریق لبنان»توان خود است. عبارت  درت وق

بیانگر ای  معنا است که هدف او، عـیش و نـوش، تفـر  و  «ویمشی کالراقص فی حفلۀ عُرْسٍ

علوا النـار فی/»خوشگشرانی است. قدرت طلبی ای  امپراطوران آمریکایی در عبارات  کـل فلتُشـْ

به شخصـیت نـرون و تـاری، روم ای  شاعر فلسطینی، املاً مشهود است. ک« شی  خار  طاعتی

تری  نکـات تـاریخی آن غافـل نبـوده اسـت، کامل داشته است که حتی از جزئی ۀباستان احاط

 آتـش شـعر و نواختمی چنگ نشسته، ایتپه بالای بر م،نرون، در زمان به آتش کشیدن شهر رُ

وعلـى الثطفـال أَن »( که محمود درویـش بـا عبـارت 7937خواند )بهجتیان، می را تروا سوزی

 به آن اشاره نموده است. «یتثدَّبوا ویتهشَّبوا ویکُفُّوا ع  الصراخ بحررۀ أنلامی
نرون دنیای معاصر، علاوه بر به آتش کشیدن عراق و لبنان، فلسطی  را نیز به آتـش کشـیده 

ُت » ي بُاُ نيرو ، ُوهتُو يُسُُفرَّ ورت ف/  افکنـدهو سپس آتشـی در تمـام دنیـا « ُيريق فلس ي    ُعلُ  ُوُماُتأ يُدت

ُ عل »است   . (221-229/ 2: 2113 درویش،)«  يريق ألعالا وماتأ يدور في باُ نيرو  وهو يسفرَّ
نقـابی کـه  عنوانبـهرا نـرون  ،یهـای تـاریخ، از میان شخصیتذروهی از شاعران فلسطینی

رؤسـای قسـاوت قلـب  و ری بـر دیگـران، عیاشـیو نابودذری، توهم برت افروزیآتشجنون، 

   اند.دهد، در شعر خود فراخواندهمینشان را  جمهور آمریکا

 خدایان میان در ،ایزد تری برجسته او. در نزد رومیان بوده است جنگ، ایزد ،(Mars) مارس

 را وا جنگـاور، رومیـان. ذرفـتمی قرار احترام مورد رومی هایلژیون توسط که هبود رم نظامی

 یـا هاجشـ . ذرفتنـدمی نظـر در اهمیت دوم درجه در ،(بود آنها اصلی ایزد که) ژوپیتر از پس

 مـاه در همینطـور و( بـود شـده نامگـشاری او، نام به که) مارس ماه در او، خاص هایجشنواره

. مارس که از ایزدان که  رُم بوده است بـا آرس در نـزد یونانیـان همسـانی شدمی برذزار اکتبر

 (99: 7939داشته است. )حسینی، 

را که در باور رومیان به جنـگ و نبـرد اختصـاص یافتـه  مارسبرخی از شاعران فلسطینی، 

تهـاجم و  افروزیجنگاند که کار و فعالیت اصلی آن، آمریکا زده ۀنقابی بر چهر عنوانبهاست، 

شـعری  ۀقطعـبـر چنـد ای  شاعران است کـه  ۀاز جمل یوسف الخطیبست. به سایر کشورها

ألمسيي   نُُ يٌا لبا فياعي ناصير ألشير !! أ نشيو ة ألسيندبا  أليا ميركي  مخمورأو ميارس..»های کوتاه خود با نام
ای اسـت کـه عنوان قصـیده «الصلیر مارْسأغانی »یک عنوان کلی ذشاشته است؛  «وألزنجية مار 
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ئـیس جمهـور ر) راوآیزنه دیوید دوایتها، شود که در آنای  مقاطع کوتاه شعری را شامل می

دانسته است که اکنون بـر کـاخ دوران معاصر « مارس»را  (م.7317تا  7329های آمریکا در سال

 :  کندسفید حکمرانی می

 

، فييييييي ألصيييييياخئ/ ألنيييييياني  أ ُبحيييييير  فييييييي ألييييييدماء/
 

ييييييييييييييييييييييوبُة ألا ُعبييييييييييييييييييييييام/   ييييييييييييييييييييييدا  ُمخضت  وشت
 

 ُعييييييييي َّ كتوخييييييييياو ميييييييييازأُ فيييييييييي أ خييييييييير أليييييييييدنيا 
 

قاو فييييييييييييييييي ُسييييييييييييييييبام/    أ ُمينيييييييييييييييياو، مسييييييييييييييييسُ ر/
 

( 211/ 7: م2177)الخطیب،   
های آغشته به خون را بالا مها، در ای  )دریای( خروشان ذلگون، شناور شو و پرچدر خون»

 «که شاید آلونکی همواره در آخر دنیا ام  و غرق در صل ، باشدکِش/

 طوربـه را بـه صـورت عـام و آیزنهـاور را آمریکـا افروزیجنگیوسف الخطیب، سیاست 

معاصر دانسته است، در جهت حفـظ امنیـت آمریکـا در آن  ۀدور مارسرا خدای خاص که آن 

های مختلف، خدایانی برای جنگ وجود داشته باشد سوی دنیا دانسته است. شاید در میان ملت

تشـکیل  ۀداد حکّـام، اندیشـتا از ای  منظر به استبها، روم را برذزیده که شاعر از میان ای  ملّت

نظام سلطه و از همه مهمتر به وجـود نظـام بـرده داری و تبعـیض نـژادی وری و تشکیل امپراط

 «أغانی مارس الصـلیر» ۀاز قصید «المسی  والزنجیۀ ماری»ای با عنوان اشاره نماید. وی در قطعه

معاصـر  ۀخـدای جنـگ روم باسـتان در دور« مـارس»آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکـا را 

 س جمهور آمریکا اشاره نموده است: دانسته و به تبعیض نژادی ای  رئی

ييييييي  ا ُ كُييييييي لت نويييييييمت  نسيييييييا ت ف/ ُ/ ألبيييييييدء/ ألا   ي أ ُوَّ
 

 ُ نينييييييييييييييييييياو، وكانيييييييييييييييييييض ألا ُشييييييييييييييييييييياءت  
 

 لييييييا يَيييييي  يُسييييييسُو/  ألنهييييييارت ميييييي  أللييييييي / 
 

 وكيييييييييييييا  ألضيييييييييييييياءت    فَيييييييييييييا  أليييييييييييييدُّ  
 

، ليييييييييا تنيييييييييولي حييييييييي ت نُ  أ ُخلينييييييييية  يييييييييدَّ  ة/
 

ييييييييييييييدت ألميييييييييييييياُس فُحُمييييييييييييييٌة سييييييييييييييو أءت    تُل/
 

ةت ألصييييييييييبال/ أ   ييييييييييرَّ ،ُ بهسييييييييييي غت  تأ ُهيييييييييي َّ
 

ييييييييييييييي ت ألمسيييييييييييييياءت   تن/ أ / مييييييييييييييا ي  ُوُخييييييييييييييدَّ
 

 فاخفضييييييي ألُ ييييييرُف عيييييي  بتلييييييوغ/  بينييييييي
 

فيييييييييييييُر أو، وألُعبييييييييييييياءت   ، مت يييييييييييييزُّ نيييييييييييييا ألع/  فا 
 

( 222-227/ 7)همان:   
یکـی روز با شب، ت، جنی  بود و اشیا  وجود داشتند/از آن زمان که انسان در ابتدای خلق»

اوت بودیم، نگو که الماس از زغال سیاه متولـد ما دو خلقت متفنبود و تاریکی بود و روشنایی/
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آن چیـزی هـای تـو پیشانیم، درخشش صبحگاهی است آنگاه که نمایان شود، و ذونـهشود/می

م  به تنهایی،  پس چشم را از رسیدن نگاهت به پیشانیم بازدار کهکند/است که شب متوقف می

 «.عزت و بزرذی هستم

ء/ »خلقت در تورات اشاره نموده است یوسف الخطیب، در بیت اول به داستان  بُيدو ي ألو ُخلُيُق  ف/
فُّ عُ  ولت ألليه/ يُير/ ر/ ظتلوُمٌة، ُورت ُ مو ه/ ألو بُةو وخالية، ُوُعلُ  ُو و ُ  ُوكُانُض/ ألا ُرو ت ُخر/ ُماُوأت/ ُوألا ُرو يه/ أللهت ألسَّ لُي  ُو و

 : ُُ أللهت يُکت و نورٌ » ألمياه، ُوقُا . ُوُ ُعيا ألليهت ُوفُُصيُ  ألليهت بُييوُ  ألنُّيور/ و ألظتلميةُيُسٌ   وُرأ   أللهت ألنُّوُر أ ُنَّهت « ل/
دأو  لوُمةت ُ ُعاُها ليباو. ُوكُاُ  ُمُساٌء ُوكُاُ  ُصباٌل يوماو ُوأي/ -92: 2172)حسـ  جبریـل،  «.ألنُّوُر نُُهارأو، ُوألظُّ

لَ »ه از تورات ای است به ای  جملاشاره )لم یک  یَستَوِی النهارُ مع اللیلِ(بیت دوم  (. 91 وَفَصـَ

بیان نمـوده  ذونهای فاطر  ۀسور 21و  73که قرآن کریم آن را در آیات  «اللهُ بَیْ َ النُّورِ و الظُلمۀ 

لتُماتت ُولُا ألنُّورت ﴿: است يرت ُولُا ألظُّ ُم  ُوألوبُص/ سُو/  ألوا ُعو  .﴾ُوُما يُسو
تراد میـان سـیاه و سـفید،  های آمریکا ویوسف الخطیب در مقام بیان تبعیض نژادی دولت

سعی نموده تا الفاظ و تعابیر خود را نیز با مرامی  و الفاظ متراد در مت  حاضر نماید، الفـاظی 

   .«فحمۀ سودا ی/العزّ والعُلا ، الماس أبیض/النهار/اللیل، الدجی/الریا ، اخفر»همچون 

 ( شیطانث

سرکشی دارد که ایـ  امـر شیطان صورتکی است که در خود، مفاهیمی همچون اغواذری و 

. شاعران فلسطینی، نقـابی از ذرددهای مختلف، برای وی میسر میغالباً با تلییر شکل در حالت

 اند تا ای  مفاهیم را بازذو نمایند.شیطان را بر صورت آمریکا زده

 ۀشود. آخری  چهرهای مختلف ظاهر میکه در چهرهداند شیطانی میآمریکا را ، صال  فروأنيه

 ۀآمریکـا ذشـته و سـعی دارد بـا دسیسـ ۀ  شیطان، در لباس زنی است که وزیر امور خارجـای

َ/ » قرارداد اوسلو، مردم فلسطی  را از عرش به زیر آورد: يألوُ   َّ ل ي أليا خرُ  هُ  و  ا بثيياب/ يُسزيري ا و  ُ يو ُشي ة/ رُ وو للصت
ي  َّ كتي مت او/ ُنينت  ونح ت ا و ك انية  فيي لويية فنري ألحس  مرأ ة  فائنة/ أ  أ  و رت تنيد فيامرٌأة وأييٌدة – عيلرأو –الَنري نياأليدُّ  ط/ و ت ةت
ييتُ  يينُ  ُ نت سو يي ش/ رو ُعيي  و ا م/ ــر روی آن» ( 902م: 4002)محمييو  صييالحة،  «ا و ل ُ ألسُّ ــویر، دیگ ــیطانی تص  ش

است/که در لباس زنی به غایت زیبـا در آمـده اسـت/همچون زنـی زیبـا در تـابلوی هنرمنـدی 

توانـد مـا را از کنیم/اما با عرض پوزش/ یک زن/میل می)توانا(/و ما تمام فشارهای دنیا را تحم

 «.عرش سلطنت به زیر آورد
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کـه  دانـدمـیآلبرایت را شیطانی  کربل مادلی وقت آمریکا،  ۀصال  فروانۀ، وزیر امور خارج

روزی حررت آدم را وسوسه نمود و او را از بهشت راند. شاعر بر ای  باور است کـه شـیطان، 

شده تا با قرارداد اوسلو، فلسـطینیان را وسوسـه نمـوده و از سرزمینشـان  در لباسی جدید ظاهر

 تواند آنان را از فلسـطی  بیـرون برانـد.بیرون براند و بر ای  باور است که تنها مکر یک زن می

که در حمله به عراق دست بـه کشـتار و خشـونت  داندمینیز آمریکا را شیطانی  احمد المفلح

 زده است:
ييييييييييييييُض أ ُ  لو ييييييييييييييُرأ  ُما تُُميييييييييييييياو ُيوَّ ييييييييييييييُرأُس ألع/  عو

 

  ! يييييييييييييييُ ا / يوُهييييييييييييييا ُرقوُصييييييييييييييُة ألشَّ ييييييييييييييُض ف/  ُوُرقُصو
 

(21)المفل ، بی تا:   

های عراق را به مجلس عـزا تبـدیل نمـودی، و در آن رقصـیدی بـه سـان رقـص عروسی»

 «شیطان.

از نگاه شاعر، آمریکا در حمله به عراق، شادی را به شیون و عروسی را به عزا تبدیل نموده 

شـیطان، بـه رقـص درآمـده اسـت. تصـویر  ۀها همچون رقص مستاناست و بر ای  رنج انسان

آمریکا در نزد احمد المفل  و صال  فروانۀ تصویر شیطانی است که به زمی  آمـده اسـت تـا بـا 

 وسوسه در زمی ، فساد و تباهی ایجاد کند. 

ی هسـتند تـا یکـی از های برذرفته شده توسط شـاعران فلسـطینی، تکنیکـهر کدام از نقا 

 های آمریکا را به تصویر بکشند که آن ویژذی در نقا  مورد نظر، شدّت بیشتری دارد. ویژذی

 بحث ۀنتیج

ای خش  و کریه از آمریکا ترسیم نموده است که ای  موضوع با شعر معاصر فلسطی ، چهره

اعران، ذـرگ را ایـ  شـو نقا  به تصویر کشیده شده اسـت. نماد  ازجملهمختلفی  هایتکنیک

 هـای دوذانـهریاکاری و سیاسترا نماد  تمساحآمریکا به کشتار، بودن ص یحرهرزذی و نماد 

افعی یکـی  ،اند. علاوه بر آنها در شعر خود به کار بردهای  کشور و کلاغ را نماد شوم بودن آن

آن، در شعر ن در جهان و بلعیدآمریکا  ۀاست که برای ترسیم نقش آزار دهند نمادهاییدیگر از 

-طنا  پوسیده نیز نمادی است که شاعران فلسطینی کوشیدهمعاصر فلسطی  به کار رفته است. 
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ای کـه ایـ  اسـتمداد رژیـم اند تا استمداد رژیم صهیونستی از آمریکا را بیان نماینـد بـه ذونـه

 اشلالگر، استمدادی مقطعی بوده و بزودی ای  طنا  از هم ذسسته خواهد شد. 

ترسـیم هایی است کـه شـاعران فلسـطی  بـا اسـتفاده از آن بـه تکنیکی دیگر از نقا ، یک

 ۀروم، نقابی اسـت کـه بـر چهـر ۀاند. نرون، امپراطور جبّار و دیوانی از آمریکا پرداختهویراتص

ا با ابعاد وسیعتری نشـان اند تا آتش افرروزی و جنون قیصری آنان ررؤسای جمهور آمریکا زده

عـراق  ویژهبـهلول نیز نقابی از بربریت آمریکا در تهاجم بـه سـایر کشـورها لاکوخان مدهند. ه

های آمریکا بـه اند. شدت و کثرت تهاجمآمریکا زده ۀاست که شاعران معاصر فلسطینی بر چهر

 بـر رومیـان، نزد جنگ ایزد مارس، نقا  زدن باسایر کشورها، باعث شده است تا ای  شاعران، 

ای که ای  کشور، تمام هـمّ خـود ای  کشور اشاره نمایند به ذونه روزیافجنگ، به آمریکا چهره

ذر نیز نقـابی اسـت کـه شـاعران معاصـر شیطان وسوسه را فقط به جنگ معطوف نموده است.

-سیاسـت ،ای  کشور اشـاره نماینـد ۀهای فریبندسیاستاند تا به فلسطینی بر چهره آمریکا زده

ملّت فلسطی  را اغوا نماید تا آنان را از سرزمینشـان  عی داردهایی به ظاهر زیبا و فریبنده که س

 خار  نماید. 
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