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چکیده

هر نویسنده و شاعری برای بیان مقاصد خود از اسلوب و تکنیکهای بیانی خاصی استفاده میکند.
از آنجا که امریکا و غرب در شعر شعرای معاصر جلوه خاصی یافتهاست واکاوی شیوه بیاان و پاردازش
آنها در خور توجّه است؛ این نوشتار تکنیکهای زبانی شفیق حبیا در توصایغ غارب و امریکاا را باه
شیوه توصیفی -تحلیلی با عنایت به توان لفظی و معنایی واژگان بیان میکناد .باا واکااوی شایوههای
بیانی اشعاری که شفیق حبی در ماورد امریکاا و غارب سرودهاسات میتاوان دریافات کاه کاربسات
واژههای همشکل و مترادف در ضمن دقّت و گزینش مناس و درسات آن انجااش شدهاسات .تقابال و
تضاد واژگان با بهرهگیری از معنای لفظی یا چگونگی کاربرد آن در اشعار وی نمود خاصی دارد که این
امر ،همراه با تهکّم ،طنز و نیشخند و در ضمن بیان مقاصد و معانی مورد نظرشااعر محقّاق شدهاسات.
تکرار با انواع مختلغ و صبغههای گوناگونش ،شگردی است که شاعر به خوبی از آن استفاده کرده و با
به خدمت گرفتن آن ،منظور و معنای مورد نظر خود را هر چه زیباتر بیان کردهاست .در ایان سارودهها،
همسانی و تناقض الفاظ با گزینش مناس و چینش زیباای شااعر عجاین شاده و شاعرش را در خاور
بررسی و پردازش کردهاست.
کلید واژهها :تشاکل ،تباین ،تکرار ،امریکا ،غرب ،شفیق حبی .
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.1مقدمه
زورگویی ،تجاوز ،استعمار و ...پدیدههایی هستند که مختص به دوره خاص نیستند و در همه ادوار و
روزگار مشاهده میشوند .گاهی برخی از کشورها با استفاده از این پدیدهها سعی در گساترش و توساعه
نفوذ و قدرت خود بر کشورهای دیگر دارند .کشورهای اروپایی و امریکا از جمله کشورهایی هستند کاه
سعی داشتهاند با استعمار و در اختیار گرفتن ثروتهای ملی و انسانی کشاورهای دیگار ،تسال و نفاوذ
خود را بر کشورهای ضعیغتر از خود توسعه بخشاند؛ اساتعمار از لحااظ سیاسای باه معناای حاکمیّات
گروهی از قدرتهای خارجی بر مردش یا بر سرزمین دیگر است .استعمار یاا «امپریالیسام» در واقا باه
مفهوش توسعه طلبی کشورهای اروپایی در دیگر نقاط جهان در پانصدسال اخیر است کاه تاا نیماه قارن
بیستم نیز ادامه داشت ،ولی پس از جنگ جهانی دوش بسیاری از کشورها به تدریج استقالل یافتند و باه
صورت مستقل اداره شدند( .شمس الدینی فرد ،پوریزدانپنااه کرماانی 70 :0390 ،و  )70در ساده اخیار،
هجوش استعمارگران به مناب فرهنگی و مادّی ملّتهای ضاعیغ در هماه زمیناهها واکانش عمیقای را
برانگیختهاست و بیش از همه شاعران بودهاند که وظیفه مقابله با ستم استعمار را برعهده داشتهاند .این
واکنش ،شدت و شکل یکسانی ندارد؛ گاه آراش و گاه شدید است که برخی آن را به دو جریاان برخاورد
نرش و جریان رویارویی خشن و سرزنشگر (ابوطاحون )30 -32 :2100 ،تقسیم کردهاند .شعرا ،بیشتر این
واکنش را در مقابل آمریکا و اسرائیل که استعمار و تجاوز ،خاوی و خصلتشاان اسات ،اباراز داشاتهاند.
آمریکا در دوره معاصر با اتکا به قدرت خود ،به نقشآفرینی نظامی و دیپلماتیک در عرصههای مختلاغ
پرداختهاست که این امر با واکنشهای مختلفی از سوی مردش دنیا مواجه شاده اسات« .در ایان میاان،
کشور فلسطین بیش از هر کشور دیگری با هژمونی (نفوذ و سلطه) آمریکا درگیر بودهاست که این امار،
ردپای بزرگی از خود در شعر معاصر این کشور برجای گذاشتهاست»(.عزیزی و همکااران)091 :0398 ،
نفوذ کمونیسم در میان کشورهای عربی به ویژه فلسطین و رویارویی آن با رژیم صهیونیستی و آمریکاا
به همراه دالیل دیگری همچون جنگافروزی آمریکا در نقاط مختلغ جهان ،حمایتهای تسالیحاتی و
دیپلماتیک این کشور از رژیم صهیونیستی ،سیاستهای تبعیض نژادی ،کشتار و تبعید سرخپوساتان و...
از مهمترین دالیلی به شمار میرود کاه شااعران معاصار فلساطینی باه آمریکاساتیزی در شاعر خاود
برخاستهاند .این شاعران با تکنیکهای مختلفی سعی نمودهاناد تاا آنچاه را کاه در جهاان پیراماون از
آمریکا دیدهاند و جزئی از ایدئولوژی آنان شدهاست ،در شعر خود بازتاب داده و باه تصویرساازی چهاره
این کشور بپردازند( .عزیزی و همکاران )091 :0398 ،مطالعه آثار شعرای فلسطین گواه ایان اسات کاه
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ادبیّات پایداری بخش وسیعی از اشعار شعرای این کشاور را باه خاود اختصااص دادهاسات و نگااه باه
زندگینامه آنها به خوبی کارنامه درخشانشان را در ستیز با اساتعمار نمایاان میساازد از ایان رو مطالعاه
اشعار ضد استعماری این شعرای گرانقدر خالی از لطغ نیست( .شمس الدینی فرد و پوریزدانپناه کرمانی،
 70 :0390و )70
.1.1گذری کوتاه بر زندگی شفیق حبیب
شفیق حبی یکی از همین شعرا است؛ شفیق حبی در سال 0900ش در فلساطین باه دنیاا آماد .او
دیپلم حسابداری و مدرک روزنامه گاری و رواب عمومی تحریریه خبر را گرفته و شانزده دیاوان شاعری
دارد .شاعر در سال 0991ش مجموعهای شعری به ناش «العودة إلی اآلتی» را منتشر کرد که به دنبال آن
بازداشت شد و به اتهاش همکاری با یک سازمان تروریستی و نیز پشاتیبانی از انتفاضاه و تحریاک ضاد
ارتش اسرائیل محاکمه شد .تألیفااتش در خاناهاش و کتابخاناهها ساوزانده شاد .وی ،ایان محاکماه و
ماجراهای آن را در کتاب «فی قفاص اتتّهااش» بیاان و منتشار کردهاسات .شافیق حبیا مسایولیّت
«سخنگوی انجمن نویسندگان فلسطینی در اسرائیل» و رئیس کمیته انتشارات این انجمن را عهاده دار
شده و نیز یکی از اعضای اداری سندیکای عمومی ادیبان در اسرائیل و یکای از اعضاای انجمان باین
المللی نویسندگان و ادیبان فلسطینی بودهاست .وی ،در روزنامهها و مجلههای «األنباء»« ،کلّ العارب»
و «االتّحاد» یادداشتها و نظراتی را برجای گذاشته و تا کنون دو برناماه در رادیاو ،2111تهیاه و اجارا
کردهاست .ایشان هم اکنون ،در قید حیات هستند و فعالیتهای ادبای و ...را اداماه میدهناد( .حبیا ،
 )91-90 :2100این نوشتار اشعاری از شاعر را گزینش میکند که در مورد آمریکا وغرب سروده شده و
زیباییهای لفظی و معنایی این اشعار را مطرح میکند تا درک بهتری از این اشعار و زیباییهاا حاصال
شود.سیال پژوهش این است که شفیق حبی در تصویرسازی امریکا و غرب از چه تکنیکهاا و فناون
لفظی و معنایی بهره بردهاست؟
.1.1پیشینة تحقیق
سیاستهایی که آمریکا و اسرائیل در پیش گرفتهاند با مناف و استقالل برخی کشورها همخوانی ندارد
و این امر باعث دشمنی ،جنگ ،رنج و ...برخی ملّتها شدهاست .این دو ،در حقیقات دو شاریک مهام
هستند که همیشه برخی امّتها از این شراکت در رنج و عذاب هستند و فلسطین ،مشکالت الینحال،
آوارگان ،اسرا و ...مهر تایید بر این همدستی هساتند .پاژوهش در ماورد شاعر شاعرای فلساطین کاه
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سالحی قوی تر از قلم ندارند ،به نوعی همیاری و مشارکت در اندوه و رنج این ملّات ساتمدیده اسات.
شفیق حبی از جمله شاعران فلسطینی است که به مسأله آوارگان ،ظلام ،توساعهطلبی آمریکاا و ...در
اشعار خود اشاره کردهاست .در ایران در مورد ایشان فق یک نفر پژوهشهایی انجاش داده و ایان ،بار
اهمیّت و ضرورت پژوهش میافزاید .نویسنده این مقاله چندین مقاله و پایاننامه دکتارای خاود را باه
این شاعر اختصاص دادهاست .البته به صورت پراکنده مقالههایی در کشورهای عربی وجود دارد و یک
کتاب و پایاننامه اشعار وی را بررسی کردهاند؛ کتابی به ناش «شفیق حبی فای مرایاا النقاد» توسا
گروهی از ناقدین و میلفان نوشته شده که ایان کتااب ،آراء نویساندگان گونااگون در ماورد شااعر را
گردآوری کرده که این نوشتهها در قال مقاله و یا مطال منتشرشده در روزنامهها و مجلهها است .در
پایاننامه «إضاءات فی الشعر الفلسطینی المعاصر» که نوشته یحیی زکریاا األغاا اسات باه بخشای از
اشعار شاعر اشاره شدهاست .هر دو پژوهش به طور کلی محتوا یا شکل برخی دیوانها یا قصاید شااعر
را تحلیل کردهاند ولی این مقاله به صورت جزئی موضوع خاصی از اشاعار شااعر را بررسای و تحلیال
کردهاست .در مورد پردازش آمریکا در شعر شعرا ،کتابی به ناش «الحضور األمریکی فی الشعر المصاری
الحدیث» از مصطفی محمد أبوطاحون وجود دارد که به طور کلی تجلی امریکا در شعر مصاری را در
فرش و محتوا بررسی کرده است .در مورد زیباییهای لفظی و ...در شعر شعرا مقاالت بیشماری وجاود
دارد که از جمله آنها مقاله کارکرد لفظی و معنوی تکرار در شعر احمد مطر و عمران صاالحی ()0392
از فرهاد رجبی است؛ در این مقاله نویسنده بر آن است که استفاده از عنصر موسیقی برآماده از تکارار
در شعر دو شاعر نقشی برجسته دارد و در انتقال معنا میثّر اسات و پدیاده تکارار باعاث ملماو تر و
عمیقتر شدن انتقال معنا و گسترش معنای واژگان میشود.
.1.1روش تحقیق
روش پژوهش ،تحلیلی -توصیفی است؛ اشعاری از شاعر که در مورد آمریکاا و غارب اسات مطارح و
زیباییهای لفظی و معنایی این اشعار ،بررسی شدهاست.
 .1بحث
لفظ و معنا ،ارتباط تنگاتنگی بایکدیگر دارند در واق «فرش و محتوای متن نه دو عنصر مجزا بلکاه
دو جنبه از یک پدیده واحدند ،که همان «متن» باشد» (یزدانی و رجایی )00 :0390 ،هر متنی خالی از
زیبایی های لفظی و معنایی نیست که آرایه های ادبی این دو را شامل می شود؛ «آرایه های ادبی باه
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و سج که تنها بار پایاه ویژگای

های آوایی و زیباشناختی کلمات استوار است و آرایه های معنوی مانند استعاره که بار پایاه ارتباطاات
معنایی و مفهومی مانند تناقض ،طباق ،قل  ،تلمیح و تضمین استوار است» (زارع بهتاش ,فرخی پاور,
 )090 :0397کاربست همسانی و ناهمسانی الفاظ و واژهها در معنا و لفظ در شعر ،یکی از مهارتهاای
شاعر است که درک ،دریافت و تحلیال آنهاا یکای از جاذابیتهایی اسات کاه ایان پاژوهش باه آن
میپردازد .همسانی ،تضاد ،تقابل ،تکرار و ...به نظم و نثر ،رنگ و لعااب خاصای میبخشاد کاه قطعاا
گزینش و چینش نویسنده در جذابیّت و تأثیر بر مخاط دخیل است .اینکه واژگان مترادف ،متضااد و
یا تکرار برخی واژهها چطور یک شعر یا متن را متمایز میکند نکته قابل توجّهی است که این پژوهش
در ادامه آن را مطرح میکند.
 .1.1التشاکل و التباین
تشاکل و تباین پارادوکسی است که به عنوان یک هنر خلّاقانه در شعر مورد توجهاست .هر کداش نقشی
خاص در بیان معنا دارند؛ «همانندی و تفاوت (ازهمدوری) عملی به نظر میرسند؛ همانندی باه طاور
بارز در وحدت موضوع محقق میشود و تفاوت ،با اختالف در اسلوب و شایوه بیاان اصاالت مییاباد»
(ابوطاحون )01 :2100 ،شفیق حبی  ،در اشعار خود در عین حال که در موضوعی واحد سخن میگوید
واژههای همشکل ،مترادف و متضاد را چنان گزینش میکند و در کنار هم میچیند که زیبایی لفظی و
معنایی شعرش را مضاعغ میکند .وی ،در شعری ،غرب را آماج نکوهش خود قرار میدهد و میگوید:
«قادرٌ و اهلل  /قادرٌ یا أیّها العالم قادر /أن أکیل الصاع صاعینِ و أکثر /...أن أُقاتل /...أن أحیال الکاون
برکانا ...مقابر /،قادرٌ أن أزرع العالم سلما /،أطب السیغ مناجال /...أیهاا الغاربُ المحلای بالقنابال /،إن
أعوانک فی شرقی تنابل /إن تیاری لثائر /...من یخالغ سوره التیار جاهل» (حبی  )01 :0981 ،ترجمه:
به خدا سوگند میتوانم .میتوانم ای جهان میتوانم یک پیمانه را دو پیمانه و بلکه بیشتر پیمانه کنم...
بجنگم ...هستی را به آتشفشان ...گورستان ها بدل کنم میتوانم در جهان صلح بکارش ،شمشایر را باه
دا ها بدل کنم ...ای غرب آراسته به بم ها ،یاران تو در شرق مان تنبال هساتند قطعاا ماوج مان
سرکش است ...هر کس با قدرت موج من درآویزد نادان است.
در این مقط  ،استفاده از فعل مضارع منصوب و جم مکسر بر وزن مفاعل کاه در حاروف پایاانی
همسانی هم دارند و استفاده از وزن اسم فاعل (قادر ،ثائر ،جاهل) ،تشاکل و هماننادی در عباارت باه
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وجود آورده است که بر زیبایی ساختاری و نیز تقویت معنایی افزوده است .البته پوشیده نیست که ایان
تشاکل به تضاد هم درآمیخته است؛ تضاد قراردادن دو واژه قنابل و تنابال کاه قنابال بما انارژی و
فعالیت و تنابل سکون و بی حرکتی را به ذهن متبادر میکند از زیباییهاای لفظای و معناایی عباارت
است و دوری میان غرب و شرق و تبدیل کردن شمشیر باه دا
گوینده ،شمشیر را که مربوط به جنگ و رزش است ،به دا

تضااد دیگاری را محقّاق میکناد؛

بدل کرده است .دا  ،مظهر برداشت گیاه

و ناکارامدتر از شمشیر که مناس قط اعضای بدن است میباشد و تبدیل کردن یکی باه دیگاری از
وجوه زیبایی عبارت است.
در سروده ای دیگر ،شاعر با لحنی حماسی ،از مجد و رشادت عرب و در مقابل از جنایات و پساتی
آمریکا سخن میگوید« :إنّا کتبنا فوق أروقةِ الوجود« /:بیروتُ ..و الدَّشُ ..و الصّمود /..فاسجد /..فقد وَجَ َ
السّجود /»...نادیتُ امریکا الجرائم و الدّعارةِ یا ثمود!! /أنا لستُ من عربِ الزِّنی /،اناا لساتُ مان عارب
القرود /،أهلی رجال المجد ،ان زأروا أسود /..أهلی ..رؤوسهمو تجلّلها أکالیل الاورود /أهلای اناا /..اهالُ
الفداء /..اهلُ الوفاء /..أهل الشهادهِ و الشاهید» (حبیا  01 :0970 ،و  )00ترجماه :ماا روی رواقهاای
هستی نوشتیم« :بیروت ..و خون ..و مقاومت ..پس ساجده کان ..کاه ساجده واجا شاده »...ای ثماود!!
آمریکای جنایتکار و فاسد را خطاب قرار دادش من عرب زنازاده نیستم مان از عارب میمونصافت نیساتم،
مردمان من مردان بزرگمنشی هستند ،اگر غرش کنند چون شیر هستند ..مردش من سرهایشان را تاجهای
گل ،عظمت و شکوه میبخشد مردش من ،من هستم ..فداکار ..باوفا ..اهل فرهنگ شهادت و شهید.

در این بخش از سروده ،همسانی در واژههای «وجود ،صمود و سجود» در حاروف پایاانی و وزن،
افزون بر زیبایی لفظی این معنا را به ذهن متبادر میکند که هستیی (وجود) که باا مقاومات (صامود)
شکل میگیرد و امتداد مییابد بایسته سجود و احتراش است .تشاکل در فداء و وفاء و همچنین همسانی
در ثمود و قرود در وزن و حروف پایانی شایان توجه است .شاعر ،آمریکا را با لفظ ثمود مخاطا قارار
میدهد و بین امریکا و عربهای ساازشکار در عباارت ،همسانساازی برقارار میکناد و در مقابال،
بزرگمردان را با لفظ اسود و تاج گل (ورود) میآورد که با این کاربرد ،مهارت شاعر در آوردن صانعت
تشاکل و تباین برجسته میشود .البته به نوعی گلهای سرخ ،لفظ شهید و فرهنگ شهادت را تجسم
می کند که در واژگان پایانی مشهود است .شاعر ،عالوه بر همسانی عباارت ،تضااد در عارب الزنای و
قرود را با اهل فداء ،وفاء ،شهادت و شهید را به تصویر کشیدهاست.
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در سرودهای دیگر ،شاعر ضمن نکوهش سران عرب ،زندگی آمریکایی را نقد میکند« :و مشاروعٌ
یتلو مشروع« /-:ال وطنَ لکم« /»...الحقّ لکم« /»...ماا أناتم إال بعاض الرلحَّالِ /لایس لکام عَاودٌ و
رجوع /»...فیصافحه هذا الرَّئیس /...و یعانقَه ملکٌ مَخلاوع ...مثقاوب ...مصافوع /...أسامعتم یاا عاربَ
البترول..؟؟ /سیّدکم جَملٌ یشرب ویسکی /..موسوشٌ فی أمریکا ..مطبوعٌ /..یرقص دیسکو /..جَمَلٌ یأکل
هامبورغر ..یحسو کوال /لم یعرف یوما طعم الذلِّ و طعم الجاوع /...سایّدکم جَمَالٌ یارطنُ أمریکاانی/
مثقوبُ الشَّفتین خَنوع( »...حبی  )29 -28 :0977 ،ترجمه :قاانون پشات قاانون (طارح پای طارح)-
«وطنی ندارید« »...حقی ندارید« »...شما فق کوچندگانی هساتید بیبازگشات »...ایان رئایس باه او
دست میدهد ...حاکمی برکنارشاده ...بییااور ...توساری خاور ...ای عارب نفات آیاا شانیده ایاد..؟؟
فرمانروای شما شتری است که ویسکی مینوشد و در امریکا شناخته شدهاست ...خوی و خصالت آنهاا
گرفته دیسکو میرقصد ..شتری است که همبرگر میخورد ..نوشابه میخورد هیچوقت مزه ذلّت و طعم
گرسنگی را نچشیدهاست ...فرمانروای شما شتری است که امریکاایی حارف میزناد زباانش کوتااه و
تسلیم است ...در این عبارت ،همانندی درتکرار سیدکم جمل و در اداماه افازودن صافتهایی باه آن،
استفاده از فعلهای مضارع «یشرب ،یرقص ،یأکل ،یرطنُ» که در وزن همانند هم هستند و استفاده از
صفت بر وزن اسم مفعول ،از جمله تشاکلهای لفظی عبارت است کاه آن را جلاوه و زیباایی خاصای
بخشیده است .استفاده از فعل یشرب برای ویسکی و یحسو برای کوال وجاه تبااین و تفااوت عباارت
است چرا که نوشیدن نوشابه با یک جرعه دشوار به نظر میرسد و به خاطر همین از فعل یحساو کاه
برای نوشیدن با فاصله و کم کم است استفاده شده ،بر خالف الکل که از فعل یشرب که نوشیدن یک
جرعه را هم به نظر متبادر میکند استفاده کردهاست .البته نسبت دادن صفتها و اعمالی به (جمل) کاه
از او سرنمی زند هم میتواند از جمله تضادها و نکات قابل توجه عبارت باشد.
شاعر ،جنگافروزان را همراهی کنندگان با غرب معرفای میکناد و رذیلتهایشاان را برمیشامارد:
«أنتم سادةُ النّفاقِ و الجُناح /...علی قبورکم تطی ُ رقعةُ السّماح /...و لعنةُ السّماءِ و السَّهولِ و البطااح/...
أنتم مطایا الغربِ /أبناءُ الجَواری و الحَواری و السّفاح /...و أنتمُ التّجارُ فی بغدادَ /...فی األقصی /..و مَهدِ
سیّدِ السّالشِ و الجِراح( »....حبی  )30 :2100 ،ترجمه :شاما ساردمداران دورویای و جنایتیاد ..بار روی
قبرهایتان اصل حراج بذل و بخشش و لعن و نفرین آسمان ،زماین و دشاتها عطرافشاانی میکناد...
شما مرک های غرب فرزندان کنیزان ،سفیدرویان و زنازادگان ...و شما دالالنی هساتید در بغاداد ...در
أقصی ...و در زادگاه سرور صلح و مداوا .نکته قابل توجه در این بخش از سروده شاعر ایان اسات کاه
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ایشان ،واژه «تطی » که پاکی ،خوبی و خوشی را در ذهن تصویر میکند برای «السماح و «لعنه» و...
که نامیمون و کریه هستند به کاربردهست .کاربست این واژه برای حراج و لعنت و ...یاک هماننادی و
پارادوکس قابل توجّه ایجاد کردهاست .از سویی دیگر کاربرد کلمات «الجُناح ،السّماح ،البطاح ،السّفاح و
البطاح» که از نظر صرفی ،صوتی ،وزن و لفظ یکسانند و استفاده از واژههاای جما و کلمااتی مانناد
الساماء ،کاه
«مطایا ،الجَواری ،الحَواری» ،هم آوایی و تشاکل خاوبی باه عباارت بخشایده اسات .در ّ
تجلیگاه اوج و السّهول ،که نقطه مقابل و به نوعی عمق را به ذهن متبادر می کناد تبااین وجاود دارد
البته ،البطاح ،حد وس این فراز و فرود است.
 .1.1المقابله (تقابل)
تقابل نیز یکی از تکنیکهای زبانی میثر در زیباسازی بافت کالش است .در اصطالح بدیعی «مقابله آن
است که دو یا چند معنای هماهنگ با هم بیاید و سپس کلماتی که متضاد آنهاست به ترتیا بیایاد»
(الهاشمی ،د.ت ) 310 :در واق وجه افتراق مقابله با تضاد در نحوه قرار گرفتن آنها در شعر است ،بدین
معنا که در تقابل ،کلمات متضاد قرینهوار روبهروی هم قرار می گیرند( .فشارکی )90 :0389 ،چگونگی
به کارگیری این فن در شعر ،یک هنر بدی و خلّاقانه است« .در شعر ،تقابال ،باا توجاه باه ارتبااط دو
طرف ،دو گونه اصلی دارد چرا که گاهی برخاسته از واژگان است و گاهی ،سبک و سیاق ،ایجاد کننده
این تقابل است و هر کداش از این دو مزیّت خاص خود را دارند؛ در تقابل واژگانی ،مهارت شاعر محدود
به گزینش خوب و مناس است ،در حالی که در تقابل سیاقی ،مهارت شااعر در دو محاور گازینش و
چینش باهم مستتر است»( .ابوطاحون )11 :2100 ،بنابراین یا دو واژه در اصل باهم تضاد معنایی دارند
یا اینکه شیوه کاربرد و چینش نویسنده ،این تضاد را به ذهان مخاطا متباادر میکناد .البتاه هار دو
تقابل ،اندیشه شنونده و خواننده را به خود جل میکند و بستر تحلیل و بررسی ایان واژههاا و سابک
وسیاق چینش آنها را فراهم میکند.
.1.1.1تقابل واژگانی
در این تضاد ،واژهها تضاد معنایی دارند و قطعا کاربرد ،گزینش و چیانش شااعر و نویسانده باه ایان
تضاد ،ظرافت و عمق میبخشد .شفیق حبی هم در دیوانهای شعر خود از این تاوان واژگاانی بهاره
بردهاست؛ ایشان در شعری طلوع خورشید در غرب و افول آن را در شرق در تقابل هم قرار میدهاد و
اینگونه تقابل دو نوع زندگی در دو سوی عالم را به تصویر میکشد .البتاه کااربرد تشارق و در مقابال
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تموت و افزودن «الضالل و االحتقار» به شرق ،به نوعی انزجار و اعتراض خود را به شایوه زنادگی در
شرق بیان میکند« :فالشمسُ تشرقُ من بالدِ الغربِ /ثم تموتُ فی شرقِ الضاللِ و االحتقار» (حبیا ،
 ) 013 :0990ترجمه :خورشید از سرزمین غرب طلوع مای کناد ساپس در شارق گمراهای و حقاارت
میمیرد .در دیوان «العوده إلی اآلتی» ،چند نامه از یک سرباز اسرائیلی به مادرش نقال شدهاسات .در
این نامهها کارها و اعمال سربازها در مورد فلسطینیها توصیغ شاده اسات .ایان سارباز ،در ناماهای
وضعیّت خود و فلسطینیها را اینگونه تشریح میکند« :أمی العزیزه!! /تحیه و بعد /..أسابوع آخار یمار
دون أن یظهر أی بصیص من النور فی نهایاه النفاق المظلام الاذی نتخابّ فیاه هاذه األیااش ،إذ ان
الفلسطینیّین یرفضون مشاری أمریکا التی یحملها رجلنا الثانی فی البیت االبیض ،وزیر الخارجیّه جورج
شولتس ،حیث ان العرب الفلسطینیین لدغوا من هذا الجحر عشرات المرات ،و المایمن فای نظارهم ال
یلدغ من جحر مرّتین( ».حبی  )008 -013 :0991 ،ترجمه :مادر عزیزش!! سالش .اما بعاد ..یاک هفتاه
گذشته بدون اینکه یک ذره روشنایی وجود داشته باشد در انتهای تونل تاریکی که ایان روزهاا در آن
کورمال کورمال راه میرویم .چرا که فلسطینیها رد میکنند طرحهای آمریکا را که مرد دوش ما –وزیر
خارجه جورج شولتس -در کاخ سفید ارائه میدهد طوری که عربهای فلسطینی از این سوراخ دهها باار
گزیده شدهاند و به نظر آنها مومن از یک سوراخ دو بار گزیاده نمیشاود .شااعر باا کااربرد واژههاای
«النور» و «المظلم» که به نوعی تضاد هم دارند ،عمق و شادت تااریکی را نمایاان میکناد و ده باار
گزیده شدن از یک سوراخ را با دوبار گزیده نشدن از یک سوراخ در تضاد قرار میدهد.
.1.1.1تقابل سیاقی
در این نوع تضاد ،واژهها به خودی خود معنای مخالغ هم ندارند؛ بلکه کاربست واژگان توس شاعر یا
نویسنده نوعی تضاد را در ذهن مخاط به وجود میآورد و این تضاد را شاکل میدهاد .شاعر شافیق
حبی هم همچون سایر شعرا از این صنعت ادبی خالی نیست؛ ایشان در شاعری واژه «تشارق» را در
تضاد با «تموت» به کار میبرد« :أنی أکادُ أضی ُ /فوقَ رصیغِ أحالشِ التأرججِ و الدلوار /فالشمسُ تشرقُ
من بالدِ الغربِ /ثم تموتُ فی شرقِ الضاللِ و االحتقار» (حبی  )013 :0990 ،ترجماه :چیازی نماناده
گم شوش (تباه شوش) روی پیاده رو رؤیاهای تاب و تاب بازی .خورشید از سرزمین غرب طلوع می کناد
سپس در شرق گمراهی و حقارت میمیرد .در عبارت فوق «تشرق» به نوعی با «تموت» در تضاد قرار
گرفتهاست قطعا این دو واژه متضاد نیستند چینش و طریقه بهکارگیری این دو لفاظ آنهاا را در مقابال
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هم قرار دادهاست «تشرق» به معنای زنده شدن در مقابل «یموت» قرار گرفتهاست .شااعر در شاعری
دیگر در تقابل و مقایسه ساکنین شرق و غرب میگوید« :أیها الغربُ المحلی بالقنابل /،إن أعوانک فی
شرقی تنابل» (حبی  )00 :0981 ،ترجمه :ای غرب سکنی داده شده با بم ها یاران تو در شارق مان
تنبل هستند .اگر معنای استعاری «قنابل» به معنی بم ها را افراد فعّال ،جنگطل  ،آرمانخواه و ...در
نظر بگیریم متضاد تنابل به معنای افراد تنبل،کم انرژی ،تسلیمپذیر و ...است .پر واضح است که قنابل
و تنابل دو واژه متضاد نیستند بلکه کیفیّت و شیوه به کارگیری شاعر باعث شده این دو واژه متضااد و
در مقابل هم قرار بگیرند.
شفیق حبی در شعری دیگر با لحنی حماسی ،امریکا را خطاب قرار میدهد .او خود را از عربهای
ناپاک و ...مستثنی میکند و مردش سرزمینش را همراه باا خاود باا صافتهایی پارجالل و شاکوهمند
میستاید « :نادیتُ امریکا الجرائم و الدّعارهِ یا ثمود!! /أنا لستُ من عربِ الزِّنی /،اناا لساتُ مان عارب
القرود /،أهلی رجال المجد ،ان زأروا أسود /..أهلی ..رؤوسهمو تجلّلها أکالیل الاورود /أهلای اناا /..اهالُ
الفداء /..اهلُ الوفاء /..أهل الشهادهِ و الشهید» (حبی  )00 :0970 ،ترجمه :ای ثمود!! آمریکای جنایتکار
و فاسد را خطاب می کنم من عرب زنازاده نیستم من از عرب میمون صفت نیستم ،مردمان من مردان
بزرگ منشی هستند ،اگر غرش کنند چون شیر هستند ..مردش من سرهایشان را تاج های گل ،عظمت
و شکوه می بخشد مردش من من هستم ..فداکار ..باوفا ..اهل فرهناگ شاهادت و شاهید .در ایان شاعر
عرب الزنی و القرود در مقابل الفداء الوفاء الشهاده و الشهید قرار گرفتهاست.
بالدُ الغَرب..
بِالدُ الغَربِ أوطانی
لَنا فی الغَربِ جَنّاتٌ
هناء ال الدّینُ یقتُلُنا
هَرَبنا مِن جهالَتِنا
خُذوا شَرقا ،نَزیغَ دشٍ
فشرقی صارَ مقبرَه

ففیها المَلجَأُ الحانی
بال بی ٍ و حِرمانِ
و ال نُصلی بنیرانِ
و مِن کَذِبٍ و بُهتانِ
وَ لی حُزنی و أشجانی
و ینبذُ کلَّ إنسانِ
(حبی )01 :2108 ،

ترجمه :سرزمین غرب
سرزمین غرب وطن من است در آن پناهگاهی مهربان وجاود دارد در غارب بهشاتهایی داریام
بدون سختی و محرومیّت .آسایش که نه دین ما را میکشد و نه باآتش میسوزیم از ناادانی و دروغ و
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افترا خودمان فرار کردیم شرق را دریابید شرقی که خون از آن روان است و من انادوهگین و غمازده
هستم شرق من بدل به گورستانی شده و هر انسانی را دور میاندازد .در ابیات فوق که به نوعی رایحه
عتاب ،شکوه و نوعی طنز نیشدارِ تلخ مالحظه میشود ،غرب ،با محسّناتش در تضاد و مقابله با شارق
قرار گرفتهاست .متضاد قرار گرفتن واژههایی همچون «جنات ،مقبره الملجأالحانی ،نزیغ دش ،بال بی
و حرمان ،لی حزنی و اشجانی» برخاسته از معنای آنها در فرهنگ لغت و  ...نیست بلکه کاربست شاعر
و چینش و گرینش آنها چنین تقابلی را در ذهن خواننده متبادر میکند .البته لحن تهکّمآمیز هماراه باا
نوعی طنز نیشدار و تلخ شعر هم قابل مالحظه است.
شاعر چند نامه سرباز اسرائیلی را در بخش انتهایی یکی از دیوانهاای خاود نقال کردهاسات؛ در
یکی از این ناماهها از خاراب شادن خاناهها توسا اشاغالگران ساخن و در مقابال از ایماان و بااور
فلسطینیها به بازسازی آینده روشن سخن میگوید« :و علّمنا الحجرُ أن البیتَ الذی تهدمه متفجاراتُ
و بلدوزرات االحتالل سیعلو سامقا شامخا بین عشیّه و ضحاها إیمانا منّا بأنّ هذا الشع المفولَذَ کطاائرٍ
الرّعدِ الخارج مِن الرماد ..الیعرف الهَدش ..بل یکرّ ُ حیاتَه لبناءِ مستقبلٍ آمن الجیاله الالحقه( ».حبی ،
 )011 :0991ترجمه :سنگ به ما آموخت که خانهای که بم هاا و بلادوزرهای اشاغال و تجااوز آن را
ویران میکند بلند و سرافراز بین کوخها و قربانیانش سربرخواهد آورد ایمان داریم به این که این ملت
جسور چون پرنده درخشان بیرون آمده از خاکستر است ..ویرانی و خرابی را نمیشناساد ..بلکاه بناای
زندگیش را برای ساختن آیندهای امنیت بخش به نسلهای بعدی پایه ریزی میکند .شااعر ،خاناهای
که با تجاوز و اشغال ویران شده را در مقابل بنای افراشته و ساخت آینده ایمان قارار میدهاد .تضااد
واژگانی «تهدمه ،سیعلو ،الهدش ،یکرّ » که در این متن به نظر میرسد باه خااطر سابک و سایاق و
چینش و گزینش شاعر است وگرنه واژهها خارج از این چارچوب در تضاد نیستند.
.1.1ناسازواری
ناسازواری ،هنری زبانی ،بالغی و ...نویسنده است که با تحریغ معنا وتضاد ،خواننده را به ساوی خاود
جذب میکند و او را به سوی معنای مورد نظر خود سوق میدهد به طوری که با وجود تضاد واژگاان،
مخاط به معنای مورد رضایت و قان کننده دست مییابد« .ناساازواره از دیادگاه برخای منتقادان ،در
اصطالح ،عقیده و بیانی است که با عقاید مورد قبول عموش ،تضاد دارد و کالمای اسات کاه در ظااهر
حاوی مفهومی متناقض میباشد؛ بهطوریکه ،در وهله نخست ،پوچ و بیمعنا بهنظر میآید؛ امّا در پس
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معنای پوچ ظاهری آن ،حقیقتی نهفته است( ».فضایلت« )2 :0392 ،متناقضنماا عباارتی اسات کاه
ظاهرا متناقض و نامعقول بهنظر میرسد؛ ولی با بررسی و واکااوی مشاخص میشاود کاه اساسای از
حقیقت دارد( ».وهبه023 :0970 ،؛ علوش )012 :0970 ،تناقض بخشای از هماین زنادگی طبیعای و
عادی است ،چراکه زنادگی مملاو از تناقضاات اسات ،وقتای کاردار و گفتاار دیگاران بیشاتر مواقا
توجیهشان سخت است متناقض و غیرقابل توجیه به نظر میرسد ،مفارقه یک تکنیک زیبای هماهنگ
با موضوع است .مفارقه با تضاد مرتب است چرا که اصل و مبنای شعری بر آن بناشدهاسات .تکنیاک
مفارقه در آثار نویسندگان در دو نوع و گونه متجلی میشود؛ الساخره و االنکار .تنااقض انکاار یکای از
پارادوکسهای لفظی است که اسلوب مملو از تمساخر را درپایش میگیارد و از زباان انشااء اساتفاده
میکند( .ابوطاحون )81-17 :2100 ،شفیق حبی از ایان تاوان واژگاانی الفااظ در اشاعار خاود بهاره
بردهاست .وی ،با همان لحن تلخ و گالیه آمیز و آمیختاه باا ناوعی ساخره ،پاارادوکس واژگاان را در
خدمت بیان مقصود مورد نظر خود به کارگرفتهاسات .وی ،سایری و سایرابی خاود را مرهاون غارب
میداند که البته این موهبت ،با ته مانده غذا و سم ،محقّق شدهاست« :أیها الغرب الذی أشبعتنی یوما/
فتاتا من موائد /...أیها الغرب الذی أسقی صغاری /السمَّ ال شهدَ المعاهد( »...حبی )00 :0981 ،ترجماه:
ای غربی که روزی مرا با ریز مانده ته سفرهها سیر کردی ای غربی که بچههای مارا از سام سایراب
کردی نه شیرینی آموزش ...کاربست أشب  ،با فتاتا و أسقی ،با السمّ ،تناقض عبارت است؛ سیر کردن با
تهمانده غذاها و سیراب کردن با سم در دنیای واقعی محقّق نمیشود ولی شاعر ،اینگونه با تنااقض در
واژها غربستیزی خود را بیان کردهاست .در این فراز شاعر با لحنی تمسخر آمیز و با تکنیک دیاالوگ
خطاب به غرب می گوید تو مرا سیر کردی اما با خرده نان و ته مانده سفرهها! یعنی گرچه باه ظااهر
سیرند اما در حقیقت گرسنهاند.
شاعر در سروده ای دیگر در خطاب به وطن ،از رفعت یافتن افراد سست عنصار و حکمرانای افاراد
ترسو و زبون شکوه میکند .ایشان ،امریکا را لعنت میکند و سردمدارن آنهاا و همدستانشاان را ماورد
شماتت و دشناش قرار میدهد« :یا وطنی /..تصبحُ فی زمنِ العُهر حثااالتُ المجتما صاقور /و األرنا
یُرغی ..یُزبدُ ..یُصبحُ ضِرغاما و یثور /أن تلعن أمریکا علنا /..أن ترکُلَ بیر ْ ..لیفی و غئوال /..أن تشتمَ
رابینَ و شارونَ و کلَّ الزمرهِ /أمرٌ وطنی میسور( ..حبی  80 :0991 ،و  )82ترجماه :ای وطان مان ..در
زمانه پلیدی و ناراستی ،فرومایگان جامعه باز شکاری (محترش و عزیز) شدهاند خرگوش غرش شیرگونه
سر میدهد ..کغ از دهان برمیآورد ..شیری میشود و خشگین و حملهور میشود که امریکا را علنی و
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آشکار لعنت کنی ..لگد بزنی بیر  ...لیفی و غئوالرا ..بر و بیراه بگویی به رابین و شارون و هماه دار و
دسته شان را کار مطن من آسان و شدنی است ...در این سروده ،بدل شدن فرومایگان ،به باز و تبدیل
شدن خرگوش به شیر ،ناممکنی است که در دنیاای شاعر و باا کماک تاوان واژگاانی الفااظ محقّاق
شده است .غرش و خروش خرگوش و به شکل و هیبت شیر در آمدن پارادوکس ظریغ و زیبایی است
که در این شعر توس شاعر ترسیم شدهاست .اینگونه و با آوردن این تناقضات ،شاعر ،از وضعیّت حاکم
بر سرزمینش اعالش نارضایتی میکند .در واق حکمرانای و عزیاز و محتارش شادن افاراد دونمایاه و
شجاعتنمایی افراد ترسو را به نوعی به سخره میگیرد.
فارقص علی جُثَثِ الموتی فأنت لها

و اسکَر فصوتُ ثکالی نَصرِکم نَغَمُ

(حبی )21 :0992 ،
ترجمه :بر جسدهای مردگان برقص تو از آنها هستی و مست شو که صادای بیاوه زناان نغماه
پیروزیتان است .این بیت بخشی از اشعاری است که در مورد ورود و تجاوز غرب باه کشاورهای
عربی با همدستی و همراهی برخی عربهاای خاائن و دورو ساروده شدهاسات .در ایان بیات،
«ارقص ،جثث الموتی ،صوت ثکالی ،نغم» شایان توجه و پردازش است؛ رقص بر نعش مردگاان
و صدای بیوهزنان ،نغمه و ترانه بودن در دنیای واقعی محقّق نمیشود ولی شاعر ایان تنااقض و
پارادوکس الفاظ را در شعر خود بهکاربردهاست تا بگوید مرگِ غیرت و حمیّت ،و مستی ،ناآگاهی
و غفلت ،افیونی است که روح آزادمنشای ،ظلمساتیزی ،مقاومات ،مباارزهطلبی و ...را در وجاود
انسان روشنضمیر و آگاه میکُشد.
 .1.1تکرار
تکرار با انواع گوناگونش ،بخش عمدهای از زیبایی اشاعار را باه خاود اختصااص دادهاسات؛ تکارار در
ادبیات و به خصوص در شعر ،نقشی باه سازا دارد و در صاورت کااربرد مناسا  ،میتواناد بار جنباه
زیباشن اسیک و هنری یک اثر تأثیرگذار باشد .تکرار در شعر کالسیک و شعر نو نماود داشاته؛ در شاعر
کالسیک ،بیشتر به صورت استفاده از قافیه و ردیغ نمود مییابد و در شعر معاصر ،جلوههای دیگاری
به خود گرفتهاست .در شعر معاصر که ایقاع یا موسیقی داخلی بر آن است تاا نقاش وزن را ایفاا کناد،
نقشِ تکرار برجسته میگردد و انواع مختلفی دارد که عبارتند از« :تکارار بادایت ،تکرارتجااوز ،تکارار
ختامی ،تکرار هرمی ،تکرار الزمه و تکرار تراکمی»(.صابر عبید )208 – 090 :2110 ،البته پرداختن به
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انواع تکرار در این مقال نمیگنجد ولی به برخای از زیباییهاایی کاه تکارار ،در لفاظ و معناا ایجااد
کردهاست اشاره میکنیم؛ در شعر زیر شفیق حبی  ،عباارت «رجال أمریکای» و «سایدکم جمال» را
تکرار میکند « :یأتی ..یحملُ جعبَتَهُ /رجلٌ امریکای مصاروع /..رجالٌ امریکای نَهامٌَ ..شارِهٌ /..باالکالِ
الکاشیر وَلوع /..فیصافحه هذا الرّیّس /،و یعانقهُ ملکٌ مخلوع /...رجل أمریکی یأتی /فای جعبتاه حکامٌ
بالموتِ /و مشروعٌ یتلو مشروع« /-:ال وطنَ لکم« /»...الحقّ لکم« /»...ما أنتم إال بعض الرلحَّلِ /لیس
لکم عَودٌ و رجوع /»...فیصافحه هذا الرَّیّس /...و یعانقَه ملکٌ مَخلوع ...مثقوب ...مصفوع /...أسامعتم یاا
عربَ البترول..؟؟ /سیّدکم جَملٌ یشرب ویسکی /..موسوشٌ فی أمریکا ..مطبوعٌ /..یرقص دیسکو /..جَمَلٌ
یأکل هامبورغر ..یحسو کوال /لم یعرف یوما طعم الذلِّ و طعم الجوع /...سیّدکم جَمَلٌ یرطنُ أمریکانی/
مثقوبُ الشَّفتین خَنوع( »...حبیا  )29 -28 :0977 ،ترجماه :مای آیاد ..جعباهاش را مایآورد ماردی
آمریکایی بی بندوبار ..مردی آمریکایی پرخور ..شکم پرست ..به خوردن ول دارد ..قانون پشات قاانون
(طرح پی طرح)« -وطنی ندارید« »...حقی ندارید« »...شما فق کوچندگانی هستید بای بازگشات»...
این رئیس به او دست میدهد ...حاکمی برکنارشده ...بییاور ...توسری خور ...ای عرب نفت آیا شانیده
اید..؟؟ فرمانروای شما شتری است که ویساکی مینوشاد و در امریکاا شاناخته شدهاسات ...خاوی و
خصلت آنها گرفته دیسکو میرقصد ..شتری است که همبرگر میخورد ..نوشابه میخورد هیچوقت مزه
ذلّت و طعم گرسنگی را نچشیدهاست ...فرمانروای شما شتری است که امریکایی حرف میزند زباانش
کوتاه و تسلیم است...
در این سروده ،شاعر عبارتی را تکرار میکند و در ادامه توضیح و معرّفیی از آن عبارت ارائه میدهاد و
این در راستای یکی از کارکردهای تکرار است چرا که «گاهی تکرار ،جنبه تفسیری پیدا میکناد و در
جایگاه ابزاری برای تبیین و توضیح بیشتر و روشن شدن مقصود شاعر ،به کاار مایرود .گاویی شااعر
قصد توضیح و جا انداختن مطلبی را برای مخاط دارد که با تکرار یک واژه یا عبارت ،به ایان هادف
دست مییابد»( .روحانی 002 :0391 ،و  )003شاعر به کمک تکرار به خوبی به تفسایر و تبیاین مای
پردازد .او «رجل امریکی» و «سیّدکم جمل» را با ذکر توضیحات در پی تکارار آنهاا ،شارح و تفسایر
میکند که به خوبی خوی استعمارگری امریکا و بیکفایتی سران حاکم بر سرزمینش را تبیین میکناد
و از این رهگذر به مطلوب خود در بیان اهداف مورد نظر خود دست مییابد .از سوی دیگار ،شااعر باا
تکرار عبارت ،اندیشه خود را منعکس میکند چرا که «تکرار بهترین وسیلهای است که عقیده یا فکری
را به کسی القا میکند» (علی پور ) 79 :0387 ،در این بخش ازسروده میتاوانیم بگاوییم کاه هادف
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شاعر از تکرار این است که او برای القای ذهنیات خود به مخاط  ،دسات باه تکارار واژه یاا عباارت
میزند و هموطنانش را به آگاهی و دیدن شارای وطنای فارا میخواناد .در ماورد آمریکاایی هشادار
می دهد که حق و سرزمین آنها را ستانده و بر امور مسل شده است .شاعر عالوه برآن باه ناوعی نیاز
انسان تسلیم و سازش پذیر را توبیخ میکند که چرا از عمل ایساتاده اسات و در برابار ساازش ساران
عرب و استعمار آمریکا و ...سکوت و انفعال نشان میدهد.
أرضی تثور
«بمناسبه مرور عشرین سنه علی االحتالل االسرائیلی فی حزیران »0918
أرضی علیک تثورُ ..تلته ُ

عشرینَ عاما ..ما خَبا غَض ُ

عشرینَ عاما ..کنتَ تحرقُنی

و أنا لِمرجلِ حقدِکُم حَطَ ُ

عشرینَ عاما سیفکم عملتْ

شفراتُه حتی ارتوی التُربُ

و تَصوّرون نظامَکم نِعَما

للنا َ ،و هو الزَّیغُ و الکَذِبُ
(حبی )33 :0977 ،

ترجمه :سرزمین من بر میآشوبد
«به مناسبت گذشت بیست سال از اشغال اسرائیل در حزیران »0918
سرزمین من ضد تو بر میآشوبد ..خشمگین میشود بیست ساال ..خشام فاروکش نکارد بیسات
سال ..مرا سوزاندی و من برای دیگ کینه شما هیزش بودش بیست سال شمشیر شما لبه هایش استفاده
شده تا همنوعانش سیراب شدند و نعمتها را برای مردش و آن دورویی و دروغ است .ایان قصایده باه
مناسبت گذشتن بیست سال از تشکیل اسرائیل و اشغال فلسطین سروده شدهاست .عباارت «عشارین
عاما» تکرار شده است .شاعر ،گسترش یافتن پدیده زمان را با تکرار این عباارت تاأمین کردهاسات .در
واق با تکرار عبارت تاکید میکند که از اشغال فلسطین بیست سال گذشتهاست .البته در تکارار نبایاد
تکرار حروف را هم از نظر دور داشت؛ به عنوان مثال تکرار حرف «ش» در ایان عباارت قابال توجاه
است .شاعر در پی روایتی غم انگیز از اشغال ،جنگ و ...است .او ،برای تأثیر معنا در ذهن مخاط بار
آن است تا نغمه دردناک مرثیه گونه اش را با استفاده از ابزار موسیقی ،القاا کناد و تلفاظ مکارر حارف
«ش» تصویرگر غوغای سوزناک درونی و آتشی است که در وجودش ،شعلهور گشتهاست .در شعر زیر،
شفیق حبی در خطاب بوش میگوید:
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«یا بوش!! أُنشر داءَ إید

زِک فی بالدِ االثریاءِ

یا بوش!! إن جَوَّعتَ أط

فاال تفجَّرَ بی عدائی

یا بوش!! إرحل ال نر

یدُ الحربَ تعصغُ بالصّفاءِ»
(حبی )012 – 99 :0992،

ترجمه :ای بوش!! بیماری ایدزت را در سرزمین ثروتمندان بگستران ای باوش!! اگار کودکاانی را
گرسنه کردی دشمنیاش را به نهایت میرسانی ای بوش!! سرزمین ما را ترک کن ما جنگی را که صفا
و دوستی ما را از بین ببرد نمیخواهیم .شفیق حبی در این شعر چندین بار «باوش» را خطااب قارار
میدهد و اعمال جنایتکارانه وی را ترسیم میکند با این تکرار و خطاب« ،بوش» را متمایز و برجساته
میکند؛ چرا که یکی از اهداف تکرار ،برجستهسازی است؛ «خواه این برجستهساازی در جهات مثبات
باشد و خواه به منظور تحقیر و ابراز نفرت .در هر دو حال ،تکرار بهترین وسیله مشخص کردن است».
(متحدین )018 :0300 ،که شاعر با این تکرار و برجستهسازی اینگونه از بوش و جنایتها و ساتمهایی
را که بر مردش کشورش و سایر کشورها آوردهاست ابراز انزجار و نفرت میکند.در این ساروده ،کااربرد
فعل امر پس از خطاب بوش به نوعی از حس اعتالء و ظفرمندی شاعر حکایت دارد.
عالقه ،دوستی و یا توجّه به چیزی یا کسی باعث میشود که گوینده ناش مسأله مورد عالقه خود را
در دل و قلم خویش تکرار کند .شفیق حبی هم همچون دیگر عشّاق از این امر مستثنی نیسات و باا
تکرار ،از این حس درونی خود پرده بر میدارد:
«بغدادُ!! بغدادُ!! أنتِ العزل و الظَّفَرُ

و أنتِ قبرُ غُزاهٍ من هُنا عَبَروا

جاءتکِ أرتالُ أمریکا مُدَجَّجَه

بالموتِ یَعصِغُ ...ال یُبقی و الیَذَرُ»
(حبی )33 :2110 ،

ترجمه :بغداد!! بغداد!! تو مایه سرافرازی و پیروزی هستی و تو گور جنگاورانی هستی کاه از اینجاا
گذشتند ستونهای زرهی امریکا سرتا پا مسلح به سوی تو آمدند که مرگ را با خویش میآورند ..هیچ
چیز را باقی نمی گذارند .عبارت پایانی بیت یادآور آیه قرآن است که درباره آتش جهنم می فرمایاد «ال
تبقی و ال تذر»(مدثر )27 :در حقیقت سربازان اسرائیل را به آتش دوزخ تشبیه کردهاست .در این ابیات،
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«بغداد» و «أنت» تکرار شدهاست؛ آدش وقتی کسی یا چیزی را دوست دارد و برایش مهم است مداش به
آن فکر می کند و چه بسا بارها و بارها ناش آن را بر زبان و در دل خود تکارار کناد .شااعر ،سرنوشات
عراق و تجاوز امریکا به آن برایش مهم است؛ چرا کشورهای مورد ظلام و تجااوز چاون کشاورش را
دوست می دارد و سرنوشتشان برایش مهم است به خاطر همین در این شعر واژه «بغداد» و «أنات» را
که در واق به بغداد برمیگردد چند بار تکرار میکند و به تجاوز امریکا اشاره میکناد کاه ایان ماورد
یکی دیگر از کارکردهای تکرار است؛ «تکرار واژه یا عبارت ،بیانگر سلطه و حضور دائم عنصار تکارار
شونده در اندیشه و احسا

و ضمیر ناخودآگاه شاعر میباشد» (زاید )07 : 2117 ،تکرار واژه «بغاداد»

و «أنت» در این سروده بیانگر غلبه حضور این واژه در اندیشه و بیان شاعر اسات و از نفاوذ و جریاان
این واژه در همه عناصر طبیعت و زمان و اشخاص حکایت داردکه عالوه بر بار موسیقایی واژه از نظار
معنی نیز به سروده لطافت و زیبایی معنایی خاصی بخشیده و تصاویر رمانتیاک و عاشاقانه را ترسایم
میکند.

.1نتیجهگیری
ناش امریکا و غرب با استعمار درهم تنیده شدهاست و فلسطین ،از جمله کشورهای درگیر با این مساأله
است .شاعران این کشور ،در اشعار خود این امر را با شیوهها و اسالوب گونااگون مانعکس کردهاناد و
امریکا و غرب و خوی و خصلتشان را با روشهای متنوّع و مختلغ تصویرسازی کردهاند .شفیق حبی
از جمله شاعران فلسطینی است که در ترسیم امریکا و غارب ،قادرت لفظای و معناایی واژگاان را در
خدمت بیان معنا و هدف مورد نظر خود گرفتهاست؛ او در اشعار خود باا هماننادی الفااظ ،موسایقی و
شکل زیبایی به اشعار خود میبخشد و درعین حال ،واژههای مشابه و مترادف را با ظرافت و دقّت زیاد
در جای مناس خود بهکار می گیرد همانطور که از تضاد معنایی واژگان به خوبی بهره بارده و در ایان
کاربرد به معنای لفظی واژه و چگونگی کاربرد آن توجّاه داشتهاسات .لحان طناز هماراه باا تهکّام و
نیشخند شاعرهم قابل توجّه است .تناقض یکی دیگر از توان واژگانی زبان است کاه شافیق حبیا از
آن برای پیشبرد بیان اهداف و معانی مورد نظر خود به کارگرفتهاست .تکرار یکی دیگر از تکنیکهایی
است که انواع گوناگون دارد و شاعر با تکارار الفااظ و عباارات ،مفااهیم بلناد و عاالی ظلمساتیزی و
مقاومت را متجلّی میکند.
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Description of America and The West utilizing linguistic techniques
in Shafiq Habib's poems (By using Simile, Contrast and Repetition)
Razieh Kar amad, Hossein shsmsabadi, Seyyd Mehdiy nori

Abstract
Every writer and poet use groups of styles and language techniques to
express his own intentions. this article states the linguistic techniques of
Shafiq Habib in describing western and American society in descriptive analytical way with regard to literal and semantic power of words. By
analyzing the expressions of Shafiq Habib's poems about America and the
West, it can be seen that the use of homonymous and synonymous words
has been carried out through carefully and appropriately selection. The
contrast of words with the expression of their literal meaning and how
this contrast is used has a special manifestation in his poems. It has been
achieved along with use of various types of irony, as well as expressing
the intentions and meanings desired by the poet. Repetition with its
various types is another technique that the poet has used well in the
service of expressing his meaning. in this case, the similarity and
contradiction of words have become associated with the proper selection
of the poet since his poetry has been worthy of review and processing.
Keywords: Simile, Contrast, Repetition, America, The West, Shafiq
Habib.

