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چکیده
شعر مقاومت ریشة بسیار کهنی دارد و در دورانهای تاریخی مختلف نوعی از ادبیات محسوب میشود.
ضد جنگ بودن آن است .مقاومت به
شعر مقاومت همان شعر صلح است و ویژگی مشترک همة این آثارّ ،
معنای ایستادگی در برابر ظالم است و نتیجة نهایی این پایداری ،صلح میباشد .ظهور ادبيات مقاومت به
«فلسطين» برميگردد؛ به انتفاضهاي كه در لغت به معناي «تكاندن غبار از چيزي» است و به عبارتي ،يعني
شروع يك انقالب .در اين ميان ،زاويهديدها و نگاهها متفاوت است .شعر مقاومت در ایران كه زماني به دفاع
مقدس ميپرداخت ،بعد از اين دوران به وضعيت ملتهاي مستضعف و ستمدیدة جهان بيشتر توجه كرد .در
مجموع ،شعر مقاومت از رگههاي بسيار مهم شعر امروز است و پویایی و بالندگي دارد .هدف از این پژوهش،
توجه به تأثیر متقابل ادبیات مقاومت فلسطین و انقالب اسالمی ایران است که با روش تحلیلی انجام شدهاست.
با دقت نظر در آثار سمیح القاسم ـ شاعر مقاومت فلسطینی ـ و قیصر امینپور ـ شاعر انقالبی ایران ـ مضامین
همسانی را در آثار دو شاعر مشاهده میکنیم که در این مقاله به آنها پرداخته میشود.
کلیدواژهها :مقاومت ،جنگ ،دفاع مقدس ،قیصر امینپور ،سمیح القاسم.
(نویسندة مسئول) E-mail: askar.babazadeh@gmail.com
E-mail: enamdari@gmail.com
E-mail: mrahimitabar@gmail.com
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مقدمه
ّ
حس دفـاع و مقاومت را تجربه ميكند و اين حس
انسـان بـه طـور فطري در مقابل تهاجم و حملهّ ،
در شـديدترين حالت به واکنشهای فیزیکی تبدیل میشـود .ادبیات مقاومت ،همان فریاد شجاعانه در
غاصب مسـتبد اسـت .ادبیات پایداری از فرزندان ملت میخواهد
چهرة ظالم و صیحة مظلوم در صورت
ِ

کـه ننـگ را نپذیرند (ر.ک؛ سـعدو نزاده.)52 :1388 ،رخدادهایی مانند اشـغال فلسـطین و حملة عراق
به ایران ،باعث آفرینش آثاری یگانه در حوزة ادبیات مقاومت ملل شـد .آثار شـاعر فلسـطینی ،سـمیح
مقدس ایران ،قیصر امینپور ،میراثی ارزشمند در عرصة شعر مقاومت دو سرزمین
القاسـم و شـاعر دفاع ّ
اسـت .یافتههای پژوهش نشـان میدهد که احسـاس تعلق به سـرزمین ،دفع تجاوز و اشغال خارجی از
عوامل اصلی بروز عناصر مقاومت در شـعر سمیح القاسـم و قیصر امینپور است .وطندوستی ،شهادت،
آزادی و بیان جنایات دشـمن از مهمترین ویژگیهای شـعری دو شـاعر است.
نویسـندگان و محققان تاکنون مقاالت زیادی دربارة ویژگیهای شـعری قیصر امینپور و سـمیح
القاسـم ،جداگانه به رشـتة تحریر درآوردهاند ،اما کمتر به تطبیق و تأثیر و تأثر متقابل موضوع مقاومت
در آثار قیصر امینپور با سـمیح القاسـم پرداختهاند؛ از جملة آنها ،مقاالت «عشـق به انسـان ،وطن و
مقاومت در شعر قیصر امینپور» به نویسندگی مهدی شریفیان و سهیال صادقی« ،دفاع مقدس ،تعهد
و تحول در شعر قیصر امینپور» به نویسندگی محمدرضا صرفی و سیدرضا هاشمی« ،تحلیل الخطاب
السیاسی علی المستوی الصرفی فی أشعار سمیح القاسم» به نویسندگی رقیه رستمپور و مینا پیغامی
و «تحلیل تطبیقی درونمایههای مقاومت در اشـعار سـمیح القاسـم ،حسن حسینی و قیصر امینپور»
به نویسـندگی کبری روشنفکر ،مرتضی زارع برمی و حسینعلی قبادی است.
1ـ ادبیات مقاومت
ادبيـات دفـاع و مقاومت نيـز در مقابل «ادبيات جنگ» شـكل ميگيرد و در هر كشـوري ،اگرچه
برخي از مشـخصههاي منحصر به خود را دارد ،ولي همگي در يك ويژگي فصل مشـترك دارند و آن
عبارت اسـت از« :بيگانهسـتيزي و وطندوسـتي» همين ويژگي مشترك اسـت كه ادبيات مشتركي
را در ميـان ملـل بـه نـام ادبيـات مقاومت جهان شـكل ميدهد و مفهـوم مقاومت را از حلقـة وطن ـ
ميهني به گسـترة جهان ـ ميهني توسـعه ميبخشد.
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سرشـت انسـان بدي را برنميتابد .از اين رو ،ناسـازگاري خود را با بيداد و ناروا به اشـكال مختلفي،
چون اعتراض ،پرخاش ،سـتيزهگري ،رويارويي و مقابله نشـان ميدهد (ر.ک؛ سـنگری.)46 :1377 ،
بـر ايـن اسـاس ،از ديرباز انسـان با اين سلاح كارا به ميدان آمـده ،پيروزيهاي درخشـاني را نيز رقم
حبسـيهها ،نمايشـنامهها ،داسـتانها ،سـرودههاي روشنفكرانه
زدهاسـت .طنز ،هجو (یا حتي هزل)،
ّ
ادبیات مقاومـت معموالً بـه آثاری
و معترضانـه همـه و همـه در ايـن حـوزه قـرار ميگيرنـد .عنـوان ّ
اطلاق میشـود که تحت تأثیر شـرایطی چون اختناق و اسـتبداد داخلی ،نبـو ِد آزادیهـای فردی و
اجتماعـی ،قانونگریـزی و قانونسـتیزی با پایگاههای قدرت ،غصب قدرت ،سـرزمین و سـرمایههای
ملّی و فردی شـکل میگیـرد (ر.ک؛ درویـش.)271 :1371 ،

2ـ تأثیر ادبیات پایداری فلسطین بر ادبیات انقالب اسالمی
در ادبیـات پایـداری فلسـطین ،فضایهـای دور از دسترسـی یافـت میشـود؛ مثـل بهکارگیـری
جغرافیـا ،ذکر اسـامی و شـهرها که در شعرشـان جایـگاه ویـژهای دارد و بر ادبیات مـا تأثیر ماندگاری
گذاشـت .شـاعر از الفبا و کلماتی اسـتفاده میکند که در اختیار همگان اسـت و بیشـترین بیداری
ملتهـا را مرهـون آثـار ادبـی میدانـد .طبیعـی اسـت که آثـار ادبی ملتهـای مختلـف روی هم اثر
میگـذارد و بـه همیـن دلیل ،شـاعران و نویسـندگان ایرانـی که از سـالهای قبل با ادبیـات پایداری
فلسـطین آشـنا بودند ،به طور طبیعی دربارة انقالب و پایداری نمیتوانسـتند از تأثیرات دور باشـند،
ولـی نـوع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،ارائة نمونه و بازگویی این مسـئله نیاز به بررسـی تطبیقـی دارد.
مسـلماً چـون میتـوان گفت هـر دو ادبیات پایـداری در یک عصـر و زمان قرار گرفتهانـد ،از نظر فضا
و زمان نقاط مشـترک بسـیاری دارند ،هر دو ادبیات ضد تجاوزگری و برای اسـتقالل و آزادی سـروده
شـدند .بنابراین ،تشـابهات بسیاری دارند .علت دیگر ،نزدیکی فلسـطین از همة جوانب به ماست و در
شـعر آنان که در دسـترس نسـل انقالب قرار گرفتهاسـت ،ادبیات پایداری فلسـطین و ادبیات انقالبی
مـا تأثیرهای متقابلی نسـبت به هم داشـتهاند.
هرچند باید توجه داشـت که شـعر ما تا حدی تحت تأثیر ادبیات مقاومت فلسـطین بودهاسـت؛
زیـرا آثـار ادبیات پایداری فلسـطین به فارسـی ترجمه شدهاسـت ،اما کمتر اثـری از ادبیـات پایداری
انقالب ما به زبان عربی ترجمه شدهاسـت .در سـالهای گذشـته ،شـاعران ادبیات پایداری فلسـطین
نقـش عمـدهای در بیداری افکار عمومی مردم عرب و دیگر کشـورهای جهان ،بهویژه ایران داشـتهاند.
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آثـار موفـق شـاعرانی که مجموعههایشـان به زبانهای مختلف ترجمه شدهاسـت ،مسـلماً تأثیر
عمیقی در افکار عمومی داشتهاسـت .شـاعران ادبیات پایداری فلسـطین ،عالوه بر شـاعری ،جزو قشر
مبـارزان خسـتگیناپذیر قیام فلسـطین بودنـد و همین تفکر ،یعنی شـاعری در کنار مبـارزه ،انگیزة
عمیقی در شـاعران انقالب اسلامی به وجـود آورد.

انقلاب اسلامی در ادبیـات پایـداری تأثیرهـای متقابلـی در آگاهـی مـردم و حرکتهـای آنـان
داشتهاسـت ،امـا ایـن جـواب یک وجه آن اسـت و وجـه دیگر تأثیر ادبیـات پایداری انقلاب در دیگر
کشـورها بودهاسـت .وقتـی انقالب مـا تأثیر عمیقی بر حرکتهـای مردمی دیگر کشـورها میگذارد،
بدیهـی اسـت ادبیـات پایداری مـا نیز خالی از تأثیر در دیگر کشـوها نباشـد.
ادبیـات پایـداری فلسـطین در ادبیـات انقلاب اسلامی ما تأثیر عمیقی گذاشتهاسـت و اگر شـعر
پنجاه سـال اخیر ایران را بررسـی کنیم ،میبینیم که ادبیات پایداری فلسـطین ،خطی پررنگ را ایجاد
نمودهاسـت؛ چنانکه بعضی شـاعران به این تأثیر اذعان دارند .اگر در روند شـعر انقالب تحلیلی صورت
گیرد ،این تأثیر مشهود میباشد؛ به عنوان مثال تأثیر معین بسیسو ـ شاعر نامدار فلسطینی ـ در شعر
برخی از شـاعران انقالب ،از جمله سـلمان هراتی ،قیصر امینپور و علیرضا قزوه مشـهود اسـت.
تأثیر ادبیات پایداری فلسـطین به سـبب اینکه شعار صرف نبود و برخاسـته از باورهای دینی توأم
با روحیة پر از پرخاشـگری ،و نیز تلفیقی از رگههای شـعری با تعهد بود ،بیشـک میتوانسـت تأثیر
عمیقی ،بهویژه بر شـاعران انقالب ما داشـته باشـد .سـطور مشـابه ،موضوعهای همسـان ،انگارههای
همسـو و ...در ادبیات پایداری فلسـطین و ایران نشـانگر این تأثیر اسـت ،اگرچه در قصه نیز به اندازة
شـعر این تأثیر دیده نمیشـود .در هر حال ،ادبیات پایداری فلسـطین برای شـاعران انقالب انگیزهای
قوی ایجاد نمود و اسـاس این فکر از ادبیات انقالبی فلسـطین نشـأت گرفت.
در ادبیـات مـا ،رویکـرد و گرایش به ادبیات انقالبی جهان ،بهویژه به فلسـطین با توجه به کتابهای
ترجمهشـده شـامل شعر ،قصه ،متون ادبی و ...خیلی بیشـتر از نمونههای اقوام دیگر میباشد.
تأثیـر و تأثـر ادبیـات پایداری فلسـطین در ادبیـات انقالبی ما ،علاوه بر موضوع و مفهـوم ،به لحاظ
قوالب نیز حایز اهمیت میباشـد .بسـیاری از شـاعران پایداری فلسطین قوالب و اشکال مختلف شعری
را تعریف کردند و یکی از خصیصههای ادبیات پایداری فلسـطین ،تلفیق شـعر و داسـتان میباشـد .با
ترجمه ،این خصیصه به بهترین شـکل وارد ادبیات ایران شـد .نکتة مهمی که باید به آن اشـاره شـود،
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این اسـت که شـاعران ادبیات پایداری فلسـطین صرفاً فلسطینی نیستند و سـوری ،عراقی ،کویتی و،...
همه سازندة ادبیات پایداری فلسطینی هستند .خصیصة شعر و داستان در آثار شاعران ادبیات پایداری
در شـعر ما تأثیر گذاشـت که میتوان به چند نمونه اشـاره نمود؛ مانند آثار سـلمان هراتی با شـعرهایی
چـون «مـن میمیـرم» ، ...عبدالملکیـان با شـعر خیابان هاشـمی ،قیصـر امینپور با شـعرهایی چون
«میخواسـتم شـعری بـرای جنگ بگویم» ،قزوه با شـعری چون «مـوال ویال نداشـت» و. ...
شـاعران ادبیـات پایـداری فلسـطین ،عشـق و جنگ را بـه هم آمیختند و شـعرای ما نیـز از این
تلفیـق تأثیـر پذیرفتنـد .به طور کلی ،ایـن تأثیر بر ّ
کل جریان ادبی فارسـی تأثیر گذاشـت و یا ح ّتی
شـاعرانی که موضوع شعرشـان جنـگ نبود ،بـه آن پرداختند.
بـا توجـه به اینکه شـعر مخاطـب عام دارد ،شـاعر به آن پنـاه میبرد و بـا آن میخواهد بـر دیگران
تأثیـر بگـذارد و میتوانـد برترین نوع انسـانی و معرفتی را به بهترین شـکل به مخاطب انتقـال دهد ،با
توجـه بـه اینکه بحث دربارة پایداری مقدس اسـت که خود شـامل ازخودگذشـتگی ،ایثار ،رشـادت و...
در برابر جریان های سـلطهگر اسـت ،شـاید بتوان گفت که نقش بیدارگری دارد و بیشـتر از انواع دیگر
ادبی مؤثر و تواناسـت.
وقتی که حرف از ادبیات پایداری اسـت ،شـاید به ذهن مخاطب شـعرهای کسـلکننده و مصرفی
متبـادر شـود ،امـا نمونههـای موفق و بسـیار درخشـانی را میتوان یافت که نشـان میدهـد باید توجه
بیشـتری بـه ایـن نوع ادبی شـود .به طـور کلی ،ادبیات پایداری فلسـطین که انگیزههـای عاطفی قوی
دارد ،تأثیـر عمیقی بر مخاطب نیز داشتهاسـت.
3ـ قیصر امینپور

قیصر امینپور در دوم اردیبهشـت ماه  1338در شهرسـتان ُگتوند خوزسـتان متولد شـد .دوران کودکی و
تحصیلات ابتدایـی را در زادگاهش گذراند و برای ادامة تحصیل به دزفول رفت .امینپور در سـال ،1357دیپلم
تجربی گرفت و آنگاه تحصیالت دانشگاهی خود را در رشتة دامپزشکی در دانشگاه تهران آغاز کرد .وی در سال
 1358با انصراف از رشـتة دامپزشـکی ،به جمع دانشـجویان علوم اجتماعی پیوسـت .قیصر امینپور مجددا ً در
سـال  1363تغییر رشـته داد و تحصیالت خود را در رشـتة زبان و ادبیات فارسـی دانشـگاه تهران دنبال کرد و
در بهمنماه سـال ،1376با دریافت مدرک دکترای زبان و ادبیات فارسـی از دانشـگاه تهران فار غالتحصیل شـد.
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دکتـر قیصـر امینپور در زمرة شـاعرانی بود کـه از همان آغاز فعالیتهای حوزة هنـری به جمع گروه
شـعر آنجا پیوست و همگام با سایر شـاعران فعال حوزة هنری ،در بسیاری از شبهای شعر برگزارشده در
جبهههای دفاع مقدس شرکت کرد و در مناطق مختلف عملیاتی به شعرخوانی پرداخت .او عضو شورای
شعر و ادبیات حوزه بود و در تشکیل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشویق و ترغیب شاعران

جوان انقالب نقش مؤثر و ارزندهای داشـت .سـپس به جمع نویسندگان و شورای سردبیری مجلة سروش
نوجوان پیوسـت .همچنین ،دکتر امینپور به تدریس زبان و ادبیات فارسـی در دانشـگاه اشـتغال داشـت.
دکتر قیصر امینپور در سـال  1367از مؤسسـة گسـترش هنر ،جایزة ویژة نیما یوشـیج را دریافت کرد.
افزون بر این ،در سـال 1378از سـوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی به عنوان یکی از شـاعران برتر دفاع
مقدس در دهههای  60و  70برگزیده شـد .سـر انجام ،در آبانماه  1386درگذشـت .آثار او شـامل هشـت
مجموعة شـعری ،دو اثر به نثر و دو اثر پژوهشـی میباشـد .وی صاحب مجموعهشعرهای در کوچة آفتاب
( ،)1363تنفس صبح ( )1363و آینههای ناگهان ( )1372اسـت .وی از جمله غزلسـرایان پس از انقالب
اسـت که با انقالب و به تبع آن ،با جنگ بالیده و در فضایی آمیخته با آتش و خون تنفس میکرد (ر.ک؛
شریفیان و صادقی.)24 :1388 ،
شـعر قیصـر امینپور یکی از سـادهترین و صمیمیترین شـعرهای دفـاع مقدس و یکـی از زیباترین
نمونههـای تلاش شـاعران جوان انقالب در ترسـیم زخـم و درد ،سـتیز و نبرد ،حماسـه و ایثارگریهای
جوانـان پرشـور انقلاب در عرصههـای گوناگون هسـتی این مرز و بـوم اسـت (ر.ک؛ ترابـی.)21:1381،
امینپـور در عین نوگرایی و توجه به عرصههای جدید ایجادشـده از سـوی نیمـا و پیروانش و یا ح ّتی
طبعآزمایی در قالب شـعر سـپید ،پیوندی محکم با قوالب سـ ّنتی شـعر پارسـی همچون رباعی و غزل
شـدت نوجویی و ابـداع را
داشـت .بـه گفتةیکـی از صاحبنظـران ،هرچند او «در آثار نیمایی و سـپید به ّ
پیشـة خود ساختهاسـت ،ا ّما در آثار کالسـیک ،حلقة تأثیرپذیـری از آثار قدمـا را چون دیگـران به گردن
انداختهاسـت و با اسـتفادة حسابشـده از صنایع بدیعی ،سـعی در ساخت غزل به شـیوة قدما دارد» (خو
محمدی خیرآبـادی.)188:1384،
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4ـ سمیح القاسم
سـميح القاسـم ،شـاعر عرب ،به سـال  ۱۹۳۹ميالدى در «زرقـاء» اردن به دنيـا آمد و تحصيالت
خـود را در «رامـه» و «ناصـره» ادامه داد و از آن پس ،در فلسـطين اقامت گزيد .او شـاعرى پركار بود و
هنگامى كه تنها سـى سـال داشـت ،شش مجموعهشعر را منتشـر كرده بود .نخستين مجموعهشعر

او بـا نـام كاروانهـاى خورشـيد در سـال  ۱۹۵۸بـه بـازار كتـاب آمـد و برخى ديگـر از كتابهـاى او
عبارتند از :آواز كوچهها ،خونم بر كف دسـتم اسـت ،دود آتشفشـانها ،سـقوط نقابها ،مرگ بزرگ،
مرثيههاى سـميح القاسـم ،تو را دوسـت دارم آنگونه كه مرگ مىپسـندد! و عنصر نامطلوب .از نگاه
سـميح القاسـم« ،انسـان» و «وطـن» در رابطهاى ديالكتيك با يكديگـر قرار دارند« .انسـان بىوطن»
هماننـد راز نـگاه او ،غريـب و بـس مغمـوم اسـت .او «فلسـطين» را «وطنـى» مىداند كـه از معناى
«وطـن» تهى شدهاسـت .انسـان فلسـطينى اسـت كه به خاك فلسـطين هويـت و معنـا مىدهد و
«فلسـطين» بدون «فلسـطينى» ،وطنى بدون وطن اسـت.
قاسـم در اشـعار خـود بـا قلمی پرشـور از حقـوق و هویت اعراب سـرزمینهای اشـغالی حمایت
میکـرد .وی کـه به «شـاعر مقاومت» معروف بود ،در سراسـر جهان عرب ،به عنوان نمـادی از تالش
خسـتگیناپذیر علیه اشـغالگری شـناخته میشـد .بسـیاری از اشـعار وی به زبان انگلیسـی و دیگر
زبانهـای دنیـا ترجمـه شدهاسـت .قاسـم که سـالها سـاکن روسـتای «رامح» بـود ،بارها به سـبب
عقایـد سیاسـی خود بازداشـت شـد و به زنـدان افتـاد .همچنیـن ،وی روزنامهنگاری را تجربـه کرد و
مدتـی سـردبیری هفتهنامة ّ
«کل العـرب» را بر عهده داشـت.
تاکنون از او بیش از  60کتاب شـعر ،داسـتان ،نمایشـنام ه و ترجمه منتشـر شدهاسـت که تمام
آنها در هفت جلد جمعآوری شـدهاند .برخی از شـعرهای او به فارسـی ،انگلیسـی ،فرانسـه و دیگر
زبانهـا برگردانـده شـدهاند .در دیوان بزرگ شـعر او ،بخش زیادی از شـعرهایش به موضـوع مبارزه و
رنج فلسـطینیها اختصاص یافتهاسـت.
5ـ بررسی جنگ و مقاومت در شعر دو شاعر
بـا شـروع جنـگ که پـس از اندکزمانی از وقـوع انقلاب روی داد ،قیصر با روحیهای پرشـورتر از
گذشـته و در امتـداد همـان مشـخصههای آرمانی ،شـعر را به عنوان سلاح خویـش برمیگزیند و با
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واژگان شـعر خود ،در تهییج مخاطبان جنگزدة خویش ،تحریک حس دینخواهی و وطندوسـتی
آنـان ،و نیـز تقدیـس رزمندگان جبههها و شــهدا تالش میکند.
قیصر جنگ را نه در شـکل ظاهری آن که سرشـار از خشـونت و خونریزی اسـت ،بلکه در ورای
حـس میهندوسـتی و مقاومـت بـه تماشـا مینشـیند و از همین روسـت کـه در مهمترین سـرودة

جنگـی خـود ،شـعری بـرای جنـگ ،علیرغـم همة تصاویـر عریـان و صریحی کـه از متـن جنگ و
خشـونتش در آن مـوج میزنـد ،بـاز تردیـد خـود را از جنگ ابـراز میکند؛ گویی در این شـعر ،قیصر
هـم شـاعر جنـگ و هم شـاعری ضد جنگ اسـت:
«میخواستم
شعری برای جنگ بگویم،
دیدمنمیشود؛
دیگر قلم زبان دلم نیست.
گفتم:
باید زمین گذاشت قلمها را.
دیگر سالح سرد سخن کارساز نیست!
باید سالح تیزتری برداشت.
باید برای جنگ،
از لولة تفنگ بخوانم
با واژة فشنگ( »...امینپور.)20 :1383 ،
بـا قبـول قطعنامـه ،پایـان یافتـن جنـگ و به دنبـال آن ،رحلـت رهبر فقیـد انقلاب و تغییرات
سـاختاری پس از جنگ ،رنگ و لعاب حماسـی شـعر قیصر از دسـت میرود و شاعر که تاب تغییرات
ناهمگـون بـا ارزشهـای حاکم پیش از پذیرش قطعنامه و دیدگاهها و سـلیقههای جدیـد را ندارد ،به
عنـوان شـاعری منتقـد کـه از متـن جریان تعهد سـر برآورده اسـت ،لب بـه اعتراض میگشـاید و با
پیشبینـی خطراتـی که روند انقلاب را تهدید میکند ،غمگینانه به تماشـا مینشـیند:
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پنجرههـا تـار عنکبـوت گرفتنـد
«حنجرههـا روزة سـکوت گرفتنـد
بُهـت فصیح مـرا سـکوت گرفتنـد»...
عقـدة فریـاد بـود و بغـض گلوگیـر
(امینپور.)77 :1375 ،
در نتیجه ،شاعر آرامآرام به گوشة عزلت پناه میبرد و شـعر تنها بهانة اعالم حضـور او میشود:
«در سـایة این سقف ترکخورده نشستیم
خاموش چو فانوس که در خویش خمیدهاست
یـک بـار بـه پـرواز پَـری بـاز نکردیـم
بـر گـردة مـا خاطـرة خنجـر یـاران

بیحوصلـه و خسـته و افسـرده نشسـتیم
پیچیـده به خـود با تن تاخورده نشسـتیم
سـر زیـر پَـ ِر خویش فـرو برده نشسـتیم...
بـا جنگلـی از خاطره بر گرده نشسـتیم»...
(همان.)88 :

ناگزیر شاعر درد را میپذیرد و ناگزیر بودن خود را چنین توصیف میکند:
برگها یکبهیک از شـاخه به خاک افتادند
«شـاخهها تن به تقاضای شکسـتن دادند
چشمم آمد به سخن ،سرمه به خوردش دادند»
لـب بـه آواز گشـودم بـه لبـم مهـر زدنـد
(همان.)94:
بنابراین ،دیگر بهصراحت و با اندوهی گزنده ،بازماندن خود را از این جریان اعالم میکند:
از خیــل رفتــگان بشــمارید و بگذریــد
«مـا را بـه حـال خـود بگذاریـد و بگذریـد
پس دســت بر دلــم مگذارید و بگذریــد»...
اکنـون کـه پـا بـه روی دل مـا گذاشـتید
(همان.)104 :
بـا وجـود ایـن ،قیصر هنوز هم آرمانگراسـت و خاطـرة روزگار انقلاب و جنگ را با خـود دارد و در
الیة شـعرهای این دوره ،از نادیده گرفتن هنجارهای ارزشـی و چشمپوشـی از تعهدها و در نهایت ،از
ایـن مفارقت گالیـه میکند:
ایـن هبـوط بیدلیـل ،ایـن سـقوط ناگزیر
«خسـتهام از این کویر ،این کویر کور و پیر
ابرهـای سـر بـه راه ،بیدهای سـر بـه زیر...
آسـمان بیهـدف ،بادهـای بیطـرف
این منم در این طرف ،پشت میلهها اسیر»...
ایـن تویـی در آن طرف ،پشـت میلهها رها
(همان.)85 :
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آنچـه شایسـتة تأمـل اسـت ،سـیر اندیشـة قیصر از «شـاعر جنـگ» تا «شـاعر صلح» اسـت که
مشـخصاً این روند در دفتر «دسـتور زبان عشـق» به چشـم میخورد و شایستة بررسی است .او کــه
حس وطندوسـتی و دینخواهی خـود را ابراز میکـرد ،اکنون چه بیتابانه
روزگــاری از لولـة تفنگّ ،
آرزوی صلـح و مـرگ دشـمنی را در شـعر میپرورانـد و از تحقق نیافتـن آن گالیه میکند:
«شهیدی که بر خاک میخفت
چنین در دلش گفت:
اگر فتح این است
که دشمن شکست،
چرا همچنان دشمنی هست؟» (همان.)17 :
شـعر قیصر متولد انقالب اسلامی اسـت و طبیعتاً این زادگاه ،طبیعت شـعر او را متأثر میسـازد.
جهانبینـی و افق فکری قیصر در شـرایطی شـکل میگیرد که گسـترة انقالب همـة زوایای اجتماع
را گرفتهاسـت و شـعر بـه عنوان یکـی از ابزارهای تبلیغـی و پیشبرندة جریانهای اجتماعی ،سـعی
خود را در راه تثبیت تعهدات انقالبی و اجـتماعی و نیز بیان هیجانبخش ایدئولوژی انقالب متمرکز
مینمایـد .ایـن رونـد در کتـاب «تنفـس صبح» نیـز ادامه پیدا میکنـد و قیصر با آفرینـش آثار خود
در دیگـر قالبهـا نیـز از همین مضامین اسـتفاده میکند و اعتقـادات خود و اجتماع همفکـر خود را
ثبـت مینمایـد کـه از نمونههـای بارز آن میتوان به شـعری برای جنگ او اشـاره کرد کـه در اعتالی
نـام قیصر امینپـور نقش ممتازی را بـازی کرد.
شـعرهاي جنـگ امينپـور ،حماسـهاي نـو اسـت؛ حماسـهاي اعتراضآميـز و انتقـادي .لحن در
حماسـههاي قبلي خشـن اسـت كـه اين ويژگي حماسـه اسـت .ا ّما لحن حماسـة امينپـور ،ماليم،
انتقادي و دلسـوزانه اسـت .پيام صلح جهاني را در بر دارد .اعتراضي حماسـي از سـوي معلّمي كه به
توبيـخ جهـان پرداختهاسـت و میتـوان ابداع حماسـهاي نو ،حماسـهاي آموزشـي را در اشـعار جنگ
حس حماسـي نـو در ايـن گونه شـعر بهخوبي رخ مينمايـد .او از خشـنترین
امينپـور شـاهد بـودّ .
اتّفاقـات دوران (جنـگ) آنقـدر عاطفی و لطیف سـخن میگوید که هر احسـاس خشـمی را در این
زمـان از ر ّقتانگیزتریـن و ظریفتریـن حاالت بشـري به شـمار مـیآورد.
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حسـاسترین موضـوع زمـان بیتفاوت نميگـذرد و در این راه ،هرقدر توانسـته ،ابزار بیان و
وی از ّ
احسـاس را بهکار گرفتهاسـت .کالم او برای هموطنانش واگویة درد و همدردی و برای افراد بیتفاوت
به منزلة تلنگر و کالمی بیدارگر و آگاهکننده اسـت.
شـعر جنگ بیانگر احسـاس مظلومیـت مردم جنـگزدة ایران و تعظیم شـاعر در برابـر پایداری،

حسـی که بغض
رشـادت ،صبر در مصیبت آنها و ّ
توجه و شـیفتگی و انقیاد نسـبت به امام اسـت؛ ّ
غصـة شـاعر را بهخوبـی نشـان میدهـد و هم مخاطـب را درگیر میسـازد و هم همدلی بـا مردم و
و ّ
عالقـة بـه وطـن و دیار نیز در آثارش احسـاس میشـود.
قيصـر امينپـور در ايـن شـعر به بهترين وجه ،گوشـهاي از تاريخ جنـگ را كه بهخوبي هـم آن را
احسـاس كردهاسـت ،تبييـن مينمايد .حس شـاعرانة او بـه تع ّهد خود واقف اسـت و در ايـن برهه از
زمان ،از شـراب و شـاهد و عشـقهاي مجازي سـخن نگفتهاسـت؛ زيرا حـس غالب در اين زمـان ،در
بر دارندة همين مضاميني اسـت كه در شـعر امينپور رخ مينمايد؛ يعني اگر شـاعري در اين زمان،
تمام مفاهيم عرفان و تص ّوف را هم در شـعر خود ميآورد و در بياني شـورانگيز از عشـق و عرفان دم
ميزد ،شـعر او هرگز شعر راسـتين نبودهاست.
از نگاه سـميح القاسـم ،فلسطينى انسانى است كه گاهى همچون گلى سرشـار از زيبايىهاست و
گاهى همچون نارنجكى اسـت كه نفرت مىورزد و نابود مىكند .او چهرة انسـانى را ترسـيم مىكند
كـه «تـن» خويـش را بـه بازى مىگيـرد و چون نارنجكـى آن را منفجر مىكند .از نـگاه او ،چيزهايى
هسـتند كه هنوز ارزش «مـردن» را دارند.
شـعر «پايـان گفتگو با يك زندانبان» يكي از شناختهشـدهترين اشـعار اوسـت كه از نيـاز به پيدا
كـردن راه حلـي بـراي پايـان دادن به درگيري اسـرائيل و فلسـطين كه عدالـت را براي تمـام احزاب
بـه ارمغـان مـيآورد ،صحبت ميكنـد .اين درونمایـه در بخش اعظمي از آثـار او حضور دارد و شـاعر
همزمان در جسـتجوي ارزشهاي انسـاني اسـت كـه در دل اين مخاصمه وجـود دارد:
«از پنجرههاي باريك سلول كوچكم
درختاني را ميبينم كه به من لبخند ميزنند
و پشتبامهايي كه پُرند از برادران و خواهرانم
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و پنجرههايي گريان و دعاگويان براي من
از پنجرههاي باريك سلول كوچكم
سلول بزرگ تو را ميبينم!».
القاسـم در شـعر «بليـت سـفر» كـه نامهاي اسـت خطاب به كسـي كـه او را خواهد كشـت ،آرزو

ميكند كه اي كاش قاتل از جيب او بليتش را بردارد و در جسـتجوي صلح و آزادي سـفر كند .گاهي
انسـانيت او با وجود آن همه ظلم و سـتمي كه كشيدهاسـت ،خواننده را به شـگفت ميآورد.
«از بليت سفر:
روز مرگ من
قاتل در جيبم بليتهايي خواهد يافت
يكي به سوي صلح
يكي به سوي دشت و باران
و ديگري به وجدان بشري
التماسميكنم،دورشاننينداز
به تويي كه مرا كشتهاي التماس ميكنم :برو».
6ـ انقالب در شعر قیصر امینپور

نخسـتين سـرودههاي دفاع مقدس عمدتاً در قالب نيمايي و با زباني روايي و نسبتاً بلند ،تصويري
از رشـادت و ايثار مردم را بازميگويند .انتخاب اوزان نيمايي با سـاخت و بافتي كه در شـعر ششماهة
اول جنـگـ مهـر 1359تا آغاز سـال 1360ـ ديده ميشـود ،به اين دليل اسـت كه هم مجال بيشـتر
بـراي شـعار و برانگيزاندن باشـد و هـم با رهایـی از محدوديتهاي قافيه و تسـاوي مصراعها بتوان به
طرح مسـائل و موضوعات پرداخت .در اين عرصه ،به مسـائلي چون شـهادت ،ضرورت مبارزه ،تحقير
دشـمن ،ترسـيم مظلوميت مردم ،تشجيع و تشويق رزمندگان و ياد حماسـههاي صدر اسالم ،بهويژه
عاشوراي حسيني پرداختهاند.
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«شـعری بـراي جنـگ» ،شـعري بيادعـا ،بيتكلـف و بيآاليـش اسـت ،همچنانكـه قيصـر نيز
خود چنين بود .رسـالت شـاعر در اين شـعر ،زبانورزي ،جلوهفروشـي و صنعتگري نيسـت و شاعر به
دنبال ايفاي رسـالتي انسـاني اسـت .در اين شـعر ،قيصر قبل از آنكه شـاعر باشـد و به جايگاه و شـأن
ادبي خويش بينديشـد ،شـهروندي سـاده از يك جامعة جنگزده است .شهروندي كه همچون ديگر
شـهروندان ،داغ جنگ را بر پيشـاني خود دارد و در انديشـة همدلي و همدردي با مردمي اسـت كه
بيهيچ گناهي ،شهرشـان زير موشـكباران دشـمن متجاوز بعثي اسـت.

سـيماي قيصر در «شـعري براي جنگ» ،سـيماي يك شـاعر روشنفكر ديني اسـت؛ شاعري كه
در آوار فاجعه و شـبيخون دشـمن ،رسـالت و تعهد انسـاني خود را بر تكنيك ،ساختار و شاعرانگي اثر
ترجيـح ميدهد .قيصر روشـنفكري از مردم و در جبهة مردم اسـت .از هميـن رو ،در فتنهخيز حادثه
به دنبال جلوهفروشـي ادبي و نامآوري شـاعرانه نيسـت .قصد شـاعر اين اسـت كه گدازههاي خشـم و
فرياد و مظلوميت مردم شـهر خويش را بر چهرة جهان بيتفاوت بپاشـد و كشـورهاي مدعي «حقوق
بشـر» را از خواب غفلت بيدار كند .جنس روشـنفكري قيصر در اين شـعر تپنده و تأثيرگذار ،از جنس
روشنانديشـي يك مسـلمان آزادة ديندار اسـت .فرازی دیگر از اشـعار قیصر امینپور:
«اما
من از درونسينه خبر دارم
از خانههاي خونين
از قصة عروسك خونآلود
از انفجار مغز سري كوچك
بر بالشي كه مملو رؤياهاست
رؤيايكودكانةشيرين
از آن شب سياه
آن شب كه در غبار
مردي به روي جوي خيابان خم بود
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با چشمهاي سرخ و هراسان
دنبال دست ديگر خود ميگشت
باوركنيد
من با دو چشم مات خودم ديدم
كه كودكي ِز ترس خطر تند ميدويد
اما سري نداشت
لختي دگر به روي زمين غلتيد
و ساعتي دگر
مري خميده پشت و شتابان
سر را به تركبند دو چرخه
سوي مزار كودك خود ميبرد
چيزي درونسينة او كم بود.»...
این فراز از شــعر ،نقطة اوج هنرمندی شــاعر در جبههنگاری و گزارشــگری شــاعرانه از جنگ اسـت.
شــاعر در ایــن فـراز از شــعر ،در مقــام یــک گزارشــگر کــه بــه شــهر جنـگزده دزفول اعـزام شدهاســت،
بــه گـزارش لحظهبهلحظــه اتفاقاتــی میپــردازد کــه بــر اثــر تجاوز وحشــیانه دشــمن بــر دزفــول حادث
شدهاســت.
آری ،شـاعر با حنجرة سـرخ عشـق ،پیام پایداری و اسـتقامت را در گوش مردم جهان فریاد میکند و
مظلومیت ملت خویش را همچون پرچمی به اهتزاز درمیآورد تا فطرتهای بیدار جهان بدانند که ملت
ایران برای دفاع از نوامیس خویش ،ناخواسـته در جنگی نابرابر وارد شدهاسـت و هدف او جز دفاع و بیرون
راندن دشـمن چیز دیگری نیسـت .شاعر نیز زندگی جاوید را در جهاد در راه خدا و پاسـداری از آرمانهای
یداند و برای دسـتیابی به این سـعادت ،شـهادت در راه حق را توصیه میکند:
واالی انسـانی و الهی م 
«زنده جاوید کیسـت؟ کشـتة شمشیر دوست
کاب حیـات قلـوب ،از دم شمشـیر اوسـت».
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قیصـر در فـراز پایانی شـعر خویش ،به فطرتهای غبـار گرفته تلنگر بیداری میزنـد .او همچون
عارفـان توصیـه میکند« :بمیرید ،قبل از آنکه بمیرید!» .شـاعر برخاسـتن و سلاح برگرفتن و جهاد
افتخارآمیـز بـرای بیرون راندن دشـمن از خاک میهن را یگانهراه رهایـی میداند و با این اتمام حجت،
شـعر خویش را به پایـان میبرد:
«باري،

اين حرفها داغ دلم را
ديوار هم توان شنيدن نداشتهاست
آيا تو را توان شنيدن هست؟
ديوار
سيار
ديوار سرد و سنگي ّ
آيا رواست مرده بماني

در بند آنكه زنده بماني؟!
نه
بايد گلوي مادر خود را
از بانگ رود رود بسوزانيم
تا بانگ رود رود نخشكيده است
بايد سالح تيزتري برداشت
ديگر سالح سرد سخن كارساز نيست.»...
در يك نگاه كلي ،بايد گفت كه شـعر براي جنگ در واقع ،شـعري در مذمت جنگ و در سـتايش
«صلـح» اسـت .شـاعر در ايـن سـروده درصـدد اثبات حقانيت دفاع هشتسـالة ملـت ايـران در برابر
هجوم ناجوانمردانه دشـمن به خاك ميهن اسلامي اسـت.
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7ـ مقاومت در شعر سمیح القاسم
ادبیـات مقاومت فلسـطین به منزلة بخش مهم و جدانشـدنی ادبیات معاصر عربـی ،در کنار ملت
شـریف و دیگـر سـازمانهای مبـارز خـود پابهپـا پیش رفت و کوشـید آتش روشـن انتفاضـة ملی را
برافروخته نگه دارد .بیشـک یکی از دلمشـغولیهای اساسـی ادبیات در سـرزمین اشـغالی ،توجه به

جنبههای مقاومت آن اسـت .در این زمینه ،شـعر در مقایسـه با نثر اهمیت بیشـتری داشته ،بسیاری
از شـاعران عـرب و غیرعـرب را در کشـورهای دیگر به خود جذب کردهاسـت.
شـعر مقاومت فلسـطین ،فراز و فرودهایی است که به دلیل شـرایط تاریخی و حالت درونی مردم
ایجاد شدهاسـت .اشـغال فلسـطین در سـالهای 1947ـ 1948از سوی صیهونیسـتها انجام گرفت.
در ایـن سـالها ،بسـیاری از مـردم از خانـه و کاشـانة خود جدا شـدند و به لبنان و سـایر کشـورهای
همسـایه پناه بردند .موجی از ناامیدی و دلسـردی در برابر بیتوجهی مجامع بینالمللی و کشـورهای
همسـایه ،در میـان مـردم بیدفـاع فلسـطین احسـاس میشـد .ایـن خسـتگی و یأس تا سـالهای

آغازیـن دهـة هشـتاد ادامـه داشـت .با توجه به نبـود همراه و پشـتیبان ،شـعر مقاومـت در آن زمان
دلمـرده و مأیـوس به نظر میرسـید.

توانمنـدی در بـهکار گرفتـن واژگان ،معنیپردازیهـا و تصویرسـازیهای جدیـد از آن ،تنـوع
اسـلوبهای شعری ،اجرای گفتگوی اندیشـهها ،گستردگی خیال ،استفاده از ساختار نمایشی قصاید
و سـهل و ممتنـع بـودن عبـارات ،او را در زمرة شـاعران دسـتنیافتنی زمـان خویش قرار دادهاسـت.
سـمیح القاسـم در ایـن قطعه ،اوج غـم و اندوه خـود را به خواننده القـا میکند ،حتـی واژة «وطواط»
هـم بـه نوعی به تنهایـی و فضای خفقانآور جامعة فلسـطین اشـاره دارد:
األهل ،عن األحباب
«ح ّدث َع ِن الدنیا ،عن ِ
َ

لک ّنه ب ِ َ
ال َجواب

السوداء َعبر ک َّوتی! وطار
َص َّفق بِاألجنِحة ّ
حت! یا أیّها الغَریب فی الز ّوار
و صِ ُ

مه ً
ال أنبائی إلی األصحاب» (القاسم1987 ،م.)52 :.
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یعنی؛ «از دنیا ،از بسـتگان ،از دوسـتان بگو ،ولی بدون جواب! بالهای سـیاه خود را به هم زد و از
شـکاف سـلولم پرواز کرد .فریـاد زدم :ای که در میان دیدارکننـدگان غریبهای ،صبر کن! آیا خبرهایم
را به دوسـتان نمیرسانی؟!».
سـمیح القاسـم برای نشـان دادن اندوه خود و نیز فضای تاریک جامعه و اعتراض به وضع موجود

این فضا را در ذهن خود مجسـم میکند و اینگونه میسـراید:
«أدور َ
حول الکرة األرضیة
ُ
ُمک ّ
النیرانوالدِّماء
البِهالة
ِ

وانشُ رالسماء

فی ُفلک الکواکب اآللیة
یا أیها الفضاء
الس ُفن الکونیّة
ها أن َذا أنشِ ُد بین ُ
السوداء» (همان.)333:
أغنیتی ّ

یعنـی؛ «بـه دور کـرة زمیـن میچرخـم ،در حالی کـه تاجـی از هالة آتش و خـون بر سـر دارم و
آسـمان را میگسـترانم ،در مدار سـتارگان .ای فضا! این من هسـتم که در بین کشـتیهای هسـتی،
ترانة سـیاهم را میسرایم».
همچنین ،شـاعر با مفاهیم دیگری مانند «ا ُلعتمة ،الظالم ،الدکناء» از خفقان سیاسـی سرزمینش
میگوید:
«دوریّة البولیس ال تنام

تبح ُر فی مستنقع ّ
الظالم
ما فتئت َ
تجوس َّ
کل قری ٍة
ُ

تطرق َّ
کل باب
ُ

السوداء» (همان.)49 :
و تنک ُ
ِت ا ُلعتمة فی األزق ِة ّ
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یعنی؛ «گشـت پلیس نمیخوابد .همچنان در باتالق تاریکی فرومیرفت .در هر روسـتایی جوالن
میداد .هر دری را میکوبید و تاریکی محض را در کوچههای سـیاه میگسـتراند».
شاعر در جای دیگری می گوید:
کنت ،علی سلّم أحزان اهزیمة
«نازالً ُ

یمتصنی موت بطیء
نازالً ّ

صارخاً فی وجه أحزانی القدیمة
أحرقینی!أحرقینی...ألضی َء!
لم أکن وحدی

کنت ،فی ا ُلعتمة وحدی» (همان.)449 :
و وحدی ُ

یعنـی؛ «از نردبـان اندوه و شکسـت فـرود میآمدم .فـرود میآمدم .مرگ تدریجـی مرا میمکید،
یاَم فریـاد میزدم :مرا بسـوزانید ...مرا بسـوزانید ...تا روشـن
در حالـی کـه در چهـرة اندوههـای قدیمـ 
گـردم! تنها نبودم ،تنهـا بودم در تاریکـی محض ،تنها».
سـمیح القاسـم در ایـن قطعـه به بیـان ابعاد این مصیبـت و ظلمی که به مردم فلسـطین شـد،
میپـردازد و از واژة «العتمـة» بهـره میبـرد و آن را رمـزی از ظلمـت ،انـدوه و عـذاب خـود و مـردم
فلسـطین میدانـد؛ چنانکـه احسـان عبـاس در این زمینـه میگوید:
«ایـن شـعر بعـد از شکسـت  1967نوشـته شدهاسـت و بیانگر وحشـت و تـرس از آن وضعیت و
موقعیت تاریخی و شـدت ضربة آن دوره اسـت و نیز نشـاندهندة احسـاس تباهی و ناامیدی و عذاب
و انفعـال اسـت کـه در سـطح فردی و گروهی بـه دنبال آن پدید آمـد» (عبـاس.)129 :1384 ،
8ـ ویژگیهای مشترک اشعار دو شاعر
در هـر دو زبـان ،شـاعران بزرگـی بـر ادبیـات پایـداری واقـف بودهانـد و آثـار ارزشـمندی را به جا
گذاشـتهاند که از میان شـاعران معاصر ،سـمیح القاسـم از فلسـطین و قیصر امینپور شاعر برجستة
ایرانـی بـه بسـیاری از قصایـد خود رنـگ و بوی جهـاد و دفـاع از وطـن دادهاند .مطالعة اشـعار قیصر
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امینپور و سـمیح القاسـم ،وجوه اشـتراک قابل مالحظهای دارد که بررسـی این امور ،عالوه بر ایجاد
آشـنایی بیشـتر با این دو شـاعر ،دیدگاه ایشـان را نسـبت به جامعه ،وطن ،مقاومت و دیگر مفاهیم
اصیـل نشـان میدهـد و میتواند در شـناخت بهتر سـرودههای این دو شـاعر ،سبکشناسـی ،نقد و
تحلیل موثر واقع شـود.
هشت ( )8مورد از مضامين مهم اشعار اين دو شاعر به این ترتیب است1:ـ مبارزهطلبي2.ـ محروميت.
3ـ آوارگي و تبعيد4 .ـ قتل و ترور5 .ـ زندان6 .ـ پايداري و ناسازی7 .ـ عشق به ميهن8 .ـ اميد به آينده.
همچنین ،خصوصيات مشـترك اشـعار اين دو شـاعر ،توجه به مضمون و قالب شـعر ،اسـتحكام
و متانـت ابيـات و عمـق تفكـر و مفهموم اسـت ،ولي قصاید سـميح القاسـم از نظر عمق تفكـر و قوة
خيالپـردازي در سـطحي برتـر از قصاید درويش قرار گرفتهاسـت .از ديگر خصوصيات مشـترك اين
دو شـاعر ،ميتـوان بـه سـازشناپذيري آن دو اشـاره نمـود؛ چراكـه هيچ گونـه تمايلي بـرای صلح و
سـازش بـا دشـمن غاصب در اشـعار آنها به چشـم نميخورد .دیوان سـميح القاسـم ماننـد دفتري
اسـت كه همة حوادث تاريخي فلسـطين در آن ثبت شدهاسـت ،به گونهاي كه هنگام ورق زدن اين
دفتـر ميتـوان تمـام حوادث تلخـي را كه هر روز در فلسـطين به وقـوع ميپيوندد ،مشـاهده نمود و
اما خصوصيات مشـترك ديگري كه در اشـعار اين دو شـاعر به چشـم ميخورد ،عشـق شـديد آن دو
بـه وطـن اسـت .عشـقي كه وطـن را در برابـر آنها به معشـوقهاي دلربـا تبديل كردهاسـت و آخرين
خصوصيت مشـترك روح اميدي اسـت كه در بيتبيت ديوان اين دو شـاعر گرانقدر كام ً
ال محسـوس
اسـت ،اميـد بـه فردايي كـه در آن ديگر اثـري از ظلم و جـور باقی نماند.
نتیجهگیری
ادبیات یک جامعه ،آیینة تمامنمای فرهنگ و تمدن آن جامعه اسـت و بخش عظیمی از ادبیات
را شـعر تشـکیل میدهد ،ادبیات در هر دورهای بنا به شـرایط سیاسـی ،فرهنگی ،اجتماعی و ...دچار
تغییر و تحوالتی میشـود و به تبع آن ،شـعر نیز سـبک و سـیاق خاصی به خود میگیرد.
اشـعار سـمیح القاسـم و قیصر امینپور مشـتمل بر مضامین مشـترک زیـادی در زمینـة ادبیات
پایـداری اسـت و زندگـی دو شـاعر تأثیـر فراوانی بر شـعر آنها گذاشتهاسـت .همچنیـن ،دیدگاه هر
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دو شـاعر دربارة شـعر مقاومت دیدگاهی واقعگراسـت و هر دو با شـعر درصدد آگاهی نسـل جوان و
نسـل جدید هستند.
تمایـز امینپـور از بسـیاری از شـاعران پس از انقالب اسلامی در این اسـت کـه او عالوه بر تعهد
داشـتن بـه هنجارهـا و ارزشهای آرمانی انقالب ،در همة آثارش شـاعری بـا جهانبینی ،نظام فکری

و رویکردی اندیشـمندانه به مناسـبات انسـان و جهان و میان انسان و حقیقت است .سميح القاسم از
مشـهورترين شـعراي مقاومت فلسطين اسـت كه در غربت و آوارگي زندگي كردهاست و بار مصایب و
وقايع فلسـطين را بر دوش كشيدهاسـت .شـعر اين شاعر ملموسترين تصوير را از كشمكش و مبارزة
فلسـطينيان به تصوير ميكشد.
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