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ادبیات مقاومت
خسرو باقری

یکی از برجستهترین آثاری که در زبان فارسی درباره ادبیات مقاومت یا پایداری انتشار یافته است ،کتاب «ادب

مقاومت» اثر نویسنده فرهیخته و مبارز مصری دکتر غالی شکری است و در اساس بر این نکته پای میفشارد
که ادبیات راستین در جوهر خود ،مناد پیکارمندی و پایداری است در مقیاس جهان ،که از مرزهای ساختگی

صاحبان ثروت و قدرت که مبتنی بر نژاد و باور و سرزمین است ،پای فراتر مینهد و در راه همبستگی بشری

پیکار میکند.

این اثر با ترجمه درخشان ،شیوا و کمنظیر دکتر محمدحسین روحانی (م.ح.شهری) میتوانست به یک اثر مرجع

در گنجینه زبان فارسی تبدیل شود ،اما گرایشهایی که در جامعه فرهنگی ایران ،و از آن طریق در میان بخش

گستردهای از مردم ایران ،گاه تا مرز نژادپرستی نسبت به مردمان مبارز ،ستمدیده و زحمتکش عرب رخنه کرده
است ،کار را تا آجنا رسانده است که چنین کتاب برجستهای در داالن فراموشی گم شود و مترجم فرهیخته و
زحمتکش آن ،که آثار بسیاری از این دست را از زبان عربی به فارسی برگردانیده است ،مورد چنان بیمهری قرار

گیرد که اندوه ژرف هر انسان دانشوری را برانگیزد .این مقاله کوششی است بس ناچیز در معرفی این اثر درخشان.
***
پرسشی که همواره در برابر هنرمندان و نویسندگان مطرح میشود ،این است که وظیفه ادبیات و هنر به طور

کلی چیست ،و در برابر حتوالت و بحرانهای اجتماعی یک جامعه و کشور معین چه نقشی دارند؟ به دیگر سخن،
این مسأله مطرح است که آیا ادبیات میتواند کارکردی مقاومتمدار و مبتنی بر پایداری داشته باشد ،و اگر

پدیدهای به نام ادبیات پایداری وجود دارد ،ویژگیهای آن چیست؟ در این مقاله ابتدا ادبیات پایداری در سه
حوزه داستان ،تأتر و شعر مورد بررسی قرار میگیرد .آنگاه با مترکز بر ادبیات پایداری خلقهای عرب ،بهویژه
خلقهای مصر ،فلسطین و گاه اجلزایر،آثار داستانی ،تأتری و شعری این ملتها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
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ادبیات پایداری :داستاننویسی

در یکی از میراثهای ادبی شکوهمند یونان یعنی «افسانه سیزیف» ،قهرمان داستان که آماج خشم خدایان

قرار گرفته است ،محکومیت جاودانی دارد که صخرهای سنگین را با رجن بسیار به قله کوهی بلند برساند .اما

درست در چند قدمی قله ،این صخره عظیم از بازوانش رها میشود و به ژرفای دره درمیغلتد و سیزیف بار دیگر
باز میگردد و صخره را باز هم به سوی قله میبرد؛ تکراری که تا جاودان جاوید ادامه خواهد داشت .آلبر کامو
این افسانه را محور فلسفه «بیهودگی هستی انسان» قرار میدهد ،حال آنکه افسانه سیزیف در واقع جتسم نبرد

همیشگی میان انسان و شرایط هولناک طبیعی و اجتماعی او در گذار تاریخ است .و از این نظر ،پایه و بنیادی

است بر رمان شکوهمند «پیرمرد و دریا» ،اثر فناناپذیر ارنست همینگوی .در این رمان هم ،پیروزی یا شکست
ماهیگیر ساخلورده در برابر دریای خشمگین خوفناک ،چندان اهمیتی ندارد ،آنچه مهم است این راز شگفت است

که میگوید :انسان  -به حکم آن که موجودی زنده است  -همواره در گیرودار نبردی بیامان و خستگیناپذیر در
راه زندگی است .این بینش ژرف است که در «افسانه سیزیف» و «پیرمرد و دریا»ی همینگوی جان و دل انسان
همروزگار ،از آن آکنده میشود و همین رهتوشه است که وجدان دردمند و خسته انسان معاصر را از سرسپردگی
و تسلیم در برابر واقعیت هولناک موجود جهان باز میدارد؛ واقعیت هولناکی که گاه در عربدههای مستانه

دیکتاتورهای سرمست از پیروزی ،جلوه میکند ،گاه در اشغال گری بیرحمانه میهن مادری و گاه نیز در حاکمیت
گر کار.
خونبار و ویرانگر سرمایه بر نیروی آفرینش ِ

برای آن که به این پرسش پاسخ دهیم که آیا «افسانه سیزیف» و «پیرمرد و دریا»ی همینگوی در چارچوب

ادبیات پایداری قرار میگیرند یا نه ،باید دو نکته را یادآور شویم :خنست آن که آفرینش ادبی در جوهر خود،
واکنشی است انسانی در مقابل پدیدههایی چون ناتوانی ،یأس و سستی که در حلظات شکست ،گریبانگیر انسان

میشوند .بنابراین در تاریخ گذشته و معاصر زندگی انسان ،هیچ اثر ادبی ارزندهای را منیتوان یافت که از عنصر

پایداری و مقاومت تهی باشد ،چون هر اثری که به گونهای فارغ از اندیشه نبرد میان انسان و جهان ،آفریده شده

باشد ،در حقیقت عنصر بنیادین خود را از کف داده است .روشن است که در این جا مصداق «جهان» ،هم وجود
طبیعی است ،و هم بافت بشری .دوم آن که ادبیات پایداری ،چهره انسانی عامی دارد که به هنگام ترسیم اشکال
مختلف تضادهای زندگی انسان ،در هیچ قالب ملی یا چارچوب اجتماعی خاصی منیگنجد.

بنابراین به عنوان منونه ،وقتی بانو اثل مانین اثر معروف خود را با نام «راه بئر سبع» درباره فاجعه فلسطین

میآفریند ،یا خامن سفیدپوست آمریکایی -هارییت بیجر استو « -کلبه عمو تام» را در باره سرنوشت تیره سیاهان
آمریکا مینگارد ،هیچ کدام [از نویسندگان؟] از جنبه قومی یا دینی یا اجتماعی این دو فاجعه تأثیر منیپذیرند،
بلکه با برداشتی انسانی و کلی پا به عرصه میگذارند.

مقصود از این سخن این نیست که ،این ُبعد انسانی ،تنها
از راه آثاری به دست میآید که مانند داستان همینگوی

یا «افسانه سیزیف» ،قابلیت تطبیق بر هر زمان و مکان،
و هر فرد و انسانی را داشته باشند ،بلکه منظور این
است که از راه پرداخنت به فاجعههای بشری ،که در این

یا آن زمان و مکان محدود هستند ،هم میتوان بر این

بعد انسانی دست یافت .چشمانداز نویسندگان «راه بئر

سبع» و «کلبه عمو تام» ،نه قومیت عربی است و نه رنگ
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سیاه ،زیرا که هیچ کدام بدان وابستگی ندارند .این نوع ادبیات ،با این بیان ،تا آن اندازه همگانی است که بافت
«انسانی»اش نظر و توجه  -و حتی همدردی  -کسانی را هم که با مضمون اجتماعی یا فرم ناسیونالیستی آن
بیگانه هستند ،برمیانگیزد.

در قلمرو ادبیات پایداری ،گرچه هر قصهای مضمونی ناسیونالیستی دارد ،اما ممکن است عنصر انسانی

ایستادگی ،نویسندهای را که وابسته به یک ملت نیست ،شیفته نبرد قهرمانی آن کند .بدین سان جای شگفتی نیست
اگر ،میبینیم دو نویسنده نامآور فرانسوی و آمریکایی یعنی آندره مالرو و جان اشتاین بک یکی داستان «سرنوشت

بشر» را درباره پایداری قهرمانانه مردم چین در دهه سوم سده حاضر مینویسد و دیگری با الهام از پایداری مردم
نروژ در برابر اشغالگران نازی در گرماگرم جنگ جهانی دوم ،قصه «ماه پنهان است» را میآفریند .برخی میگویند که

چون نظامهای فاشیستی و نازیستی ،دشمن مشترک همه ملتهای جهان بودند ،نویسندگان در آن جنگ جهانی،
مفهومی جهانی و قابل گنجایش را در هر قالب ناسیونالیستی میدیدند و مث ً
ال نویسنده شوروی ایلیا ارنبورگ،
داستان «سقوط پاریس» را تنها به این سبب نگاشت که میدانست بالی جنگ در آیندهای نزدیک ،فرانسه و شوروی
را در کام ویرانی خواهد کشید .اما در حقیقت این سخن درست نیست؛ آن عنصر انسانی که نویسندهای را شیفته

پایداری مردمی ،جز ملت خود میکند ،ژرفتر و گستردهتر از عنصر سیاسی مشترک ،یعنی نبرد جهانی در برابر نازیسم

است .عنصر انسانی گستردهتر ،همان است که در قصه «مالرو» از مردم چین و در داستان «ائل مانین» از فلسطین

برمیجوشد ،حال آن که پایداری چینیها یا مردم فلسطین ،جزئی از نبرد جهانی در برابر فاشیسم نبوده و نیست.

آثار مالرو ،اشتاین بک ،ائل مانین وهارییت بیجر استو ،از این جهت با یکدیگر مشترک هستند که مسافتی

عینی را برای رسیدن به ماده خام کار خود پیمودهاند؛ رویدادهای «سرنوشت بشر» در چین میگذرد و رویدادهای

«ماه پنهان است» در نروژ .بانو مانین به مردم فلسطین میپردازد و استو زندگی سیاهان را کارمایه خود قرار

میدهد ،اما این آثار ،دو وجه اشتراک دیگر نیز دارند .خنست آن که هر سه ِ
بعد انسانی و اجتماعی و ناسیونالیستی
را به یک اندازه درخشندگی میبخشند ،و دیگر آنکه ،در سراسر داستان از پروردن یک قهرمان پرهیز میکنند.

غسان کنفانی ،داستان «مردان آفتاب» را که بیانگر گوشهای از فاجعه فلسطین است ،بر همین اساس

نوشته است .شخصیتهای داستان ،پس از آوارگی از خانه و سرزمین خود ،برای آن که زندگی خود را جنات

دهند ،میخواهند از راه بصره وارد کویت شوند .راننده نفتکشی حاضر میشود که آنها را از مرز بگذراند ،به
شرط آن که از دریچه باالیی وارد مخزن شوند ،و او هنگام عبور از پاسگاههای مرزی دریچه را ببندد .در عبور

از یکی از چند پاسگاه ،مسافران ناگزیر خود را به درون سلول جهنمی میافکنند ،اما کنترل پاسگاهی به درازا

میکشد و راننده با تأخیر باز میگردد و مسافران را از منطقه خطر دور میکند .آنگاه باالی مخزن میرود و
ایشان را صدا میزند ولی هیچ پاسخی منیشنود ،زیرا

در همان چند دقیقه تأخیر ،همگی در درون کوره گدازان

خفه شدهاند.

بدین گونه ،این قصه ،فاجعه فلسطین را از

پوشش ناسیونالیستی آن خارج میکند و جامه انسانی

خالصی را بر آن میپوشاند .همین جنبه انسانی است
که وجدان کسانی را که شریک احساسات قومی این

فاجعه نیستند ،برمیآشوبد .عنصر انسانی محض

داستان «مردان آفتاب» این است که ،افراد بشر در این
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بخش از جهان پهناور ،تنها به این دلیل جان میسپارند که در عرف قانونی کسانی که خانه و کاشانه آنها را
ِ
ِ
سیزیف افسانه یونان،
پیرمرد داستان همینگوی و
به زور گرفتهاند ،حق زندگی ندارند .با این حال ،اینها مانند

میجنگند و بر خالف پندار کامو ،این کار را بیهوده منیپندارند ،بلکه آن را جوهر زندگی و نیروی گرداننده آن

میدانند .داستانهایی چون «مردان آفتاب» و «شش روز» اثر حلیم برکات که از زمره ادبیات مقاومت و پایداری

شمرده میشوند ،این فرصت را به خوانندگان غیرعرب میدهند که ،جنبه انسانی عام آن را در نظر آورند و با مسأله

خاص اعراب هماهنگ شوند ،یا فاجعههای دیگر کشورها را که دارنده همین مشخصات هستند ،با آن بسنجند.
آنگاه واژه فلسطین کلمهای میشود مترادف با قربانی نژادپرستی -آن گونه که در آفریقای جنوبی بود  -و نیز
آمریکای امپریالیستی که نه تنها خالق این نوع نژادپرستی ،بلکه موجد و پاسدار انواع تبعیضهای بشری است.

با این ادبیات ،ما نه تنها در برابر سستی خود و داعیان تسلیم و خاکساری ،پایداری میورزیم ،بلکه در پیکار
همگانی نوع بشر نیز شرکت میجوییم.

هنرمند امروزین ما ،در برابر امپریالیسم جهانی ،با جنگ افزار ادبیات خود ،پایداری خطیر و حساسی را به

جان میخرد .او میخواهد مردهریگ فکری امپریالیسم را به دور افکند و تهنشستهای روانی آن را که در درون

انسانهای استعمارشده ،رخنه کرده است ،بزداید .میخواهد اندیشه آمریکایی ،احساس آمریکایی و آمریکازدگی
 -آمریکا در معنای سرکرده سرمایه داری امپریالیستی – را که چون اختاپوسی بر سراسر گیتی پنجه افکنده است،

انسان همروزگار از این تباهی ،خنستین گام جدی در راه پایداری است .همین
از بیخ و بن برکند .پاکسازی وجدان
ِ
آگاهی است که آثار سترگ حوزه ادبیات مقاومت را از حسباحلالهای مناسبتهای زودگذر ،متایز میبخشد.

داستانسرایی به گونه «ماه پنهان است» و «سرنوشت بشر» ،که قهرمان آنها نه یک فرد که خلقی است ،با گونهای

که فرد را پایه کار خود میسازد ،فرق بسیار دارد .روشن است که هر داستانی را که گزارشگر کارهای قهرمانی باشد،

منیتوان اثری در حوزه ادبیات پایداری شمرد ،زیرا که قصه قهرمانی و قصه پایداری مترادف نیستند .ولیکن اگر

قهرمان ،مناد پایداری نیز باشد ،آنگاه شاهد یک اثر زیبای ادبی خواهیم بود ،مشروط بر آن که توان فنی نویسنده آن

را به پایگاه عمل انسانی پختهای رسانده باشد .در مورد دوم ،میتوان به دو منونه درخشان «سرنوشت یک انسان»

اثر میخائیل شولوخف و «خاموشی دریا» اثر ورکور اشاره کرد ،که در یکی سرگذشت راننده سادهای به نام آندره
ساکالوف ،و در «خاموشی دریا» ،زندگی افسری آملانی روایت میشود که بر باورهای خود پایداری میکنند .در

«سرنوشت یک انسان» ،ساکالوف منیخواهد شرافت خود را از دست بدهد و زنده مباند؛ منیخواهد در برابر دشمن
سر کرنش فرود آورد .سربلندی او با سربلندی میهنش درهم آمیخته است.

در «خاموشی دریا» ،افسر آملانی که پرده غفلت از دیدگانش فرو افتاده

است ،دالوری و پایداری راستین را در این میداند که خود را در ژرفای دوزخ
بیفکند ،به جبهه جنگ بازگردد و در همان جا با مرگ خود در برابر پلشتی

پایداری کند .زیرا دیگران او را گول زدهاند و او نیز گروهی را فریب داده است
و این فریبکاری دوگانه را چارهای جز خودکشی آگاهانه نیست .این دو قصه و

داستانهای اشتاین بک و مالرو را که از آنها یاد کردیم ،یک رشته استوار به
یکدیگر پیوند میدهد .این رشته را میتوانیم «قهرمانی انسان عادی» بخوانیم.

فرق منیکند که این قهرمانی ،مناد پایداری «تودهای» باشد یا «ناسیونالیستی»
یا مطلقًا «انسانی» .و نیز فرقی ندارد که این قهرمانی به شیوه ورکور و مالرو ،در

دفاع از روح فرانسه یا چین متجلی شود یا به شیوه اشتاین بک و شولوخف در
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«زندگی روزانه و معمولی افراد بشر».

ادبیات پایداری که خود نوعی از ادبیات است ،باید رساننده معنی

جاودانگی و پایداری در برابر زمان هم باشد .در عین حال باید میان شکلهای

گوناگون ادب پایداری فرق بگذاریم .برخی آثار ،پیش از رخ دادن فاجعه در
برابر آن میایستند و تا حد ایفای یک رسالت تاریخی اوج میگیرند .برخی

در میانه جنگ یا پس از رخ دادن شکست وارد میدان میشوند ،و برخی پس
از پایان یافنت کار -بیدرنگ یا پس از گذشت زمان  -به نگارش «تاریخ»

آن میپردازند .به عنوان منونه جنیب محفوظ ،در آن زمان که هنوز کابوس

استعمار انگلیس بر سینه مصر سنگینی میکرد ،در داستان «کوچه تنگ
توپنجه نرم میکرد و در داستانهای «پر گویی بر سر
سندان» با این کابوس دس 

نیل» و «میرامار»دامی را که اکنون در آن افتادهایم ،با چشمان باز میدید و به ما پیرامون گرفتار شدن در آن

هشدار میداد .او با هشیاری متام توانسته بود جریان رویدادهای تاریخی را دنبال و به ژرفای آن نفوذ کند و رهگذر
آینده آن را بشناسد و خواستار درمان فاجعه پیش از رخ دادن آن گردد.

ادبیات پایداری در فرهنگ داستانسرایی کهن مردم عرب

ادبیات پایداری در میراث فرهنگ تودههای عرب ریشههای ژرف دارد .به باور برخی از نگارندگان تاریخ

ادبیات مردمی ،سرگذشت «عنتره» کهنترین حماسه تودهای عربی است که مناد پایداری قهرمانی مردم این منطقه

از جهان را در قالبی همساز با تکامل انسانی طرحریزی میکند« .سرگذشت خامن بلند همت» را میتوان دنباله
تاریخی سرگذشت «عنتره» دانست ،زیرا رویدادهای آن از روزگار جاهلی آغاز میشود و در درازای دولت اموی و

عباسی ادامه مییابد .از دیگر چهرههای فرهنگ تودهای مردم عرب باید از ظاهر بیبرس ،علی زیبق و سیف بن

ذی بزن نام برد .به طور عمده ،این شخصیتهای حماسی از میان فرودستان برخاستهاند و به دادگستری ،مبارزه
با ستمکاران و دادخواهی تهیدستان و بینوایان بلند آوازهاند .با بررسی حماسههای تودهای و منادهای قهرمانی و

پایداری آنها ،درمییابیم که این حماسهها تصویری از جامعه عرب را از روزگار جاهلی تا پایان کار ممالیک ارائه

دادهاند و نشان میدهند که این تصویر در بیشتر موارد ،مضمونی انقالبی دارد و برای پایداری در برابر ستم برونی
و خودکامگی درونی ،در کنار مردم میایستد .در عین حال همین تصویر نشان میدهد که چرا اریستوکراسی فکری
در تاریخ نوین و کهن ،ادبیات توده را نادیده گرفته است.

پیداست که حضرات با موضعگیری طبقاتی آشکاری ،به دشمنی با ادبیات پایداری تودهها برخاستهاند.

معنای قهرمانی در ادبیات تودهای مردم عرب ،همان است که در قهرمان حماسی متجلی میشود و او نیز در
هستی عینی خود ،همه ویژگیهای ملتی را که از میان ایشان جوشیده است ،خالصه میکند و در عین حال،

نشانههای فردیت خویش را برای خود نگه میدارد .او فردی است که روح جماعت را در قالبی حماسی ،به شکل
نبرد میان خوبی و بدی ،تصویر میکند .پس او قهرمان افسانهای نیست .جمع هم نیست ،گرچه او در ایشان و
ایشان در او محو شده ،هر دو یک چیز گشتهاند .او معنایی است که اگر دقیق نگریسته شود ،آشکار میشود که

آمیزهای است از ُبعد اجتماعی و ُبعد قومی ،به گونهای که بیشتر اوقات جدا کردنشان دشوار میمناید ،زیرا گاه،
پایداری اجتماعی ،زمینهای است برای پایداری در برابر جتاوز بیگانگان و گاه ،پایداری در برابر همین جتاوز،
مقاومتی است اجتماعی.
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ادبیات پایداری در داستانسرایی مصر

داستانسرایی نوین مصر با رمان اروپایی پیوندی ژرف دارد .در عین حال باید تأکید کرد که داستانسرایی

معاصر مصر یک قالب وارداتی محض نیست ،بلکه فرآورده کنش و واکنش صورت اروپایی با آزمون محلی و
محتوای مصری اصیل است .آزمون اساسی زندگی مصریان در آغاز این سده و به هنگام انقالب بر ضد استعمار

انگلیس رخ داد که خود در پایان سده گذشته ،پس از شکست انقالب احمد ُعرابی ،پنجه بر مصر افکنده بود .بدین

سان ،خنستین شکوفههای رمان مصری بردمید و در همان حال ،نبض ملتی که در پروردن این شکوفهها کوشیده
بود ،از زنده بودن پایداری خبر میداد .پایداری وی گاه در سکوتی آغشته در بیتابی ،نزدیکتر به مرز سنگرگیری

و ساعت شماری ،جتلی میکرد و گاه در جهشهایی فردی که خشم سوزان و پایان شکیبایی را نشان میداد .گاه نیز
شکل جنبشهای دلیرانه سازمان یافته را داشت.

در درازای پنجاه سال نبرد پیوسته ،که داستانسرایی مصر از آن پرده برمیدارد ،قهرمانی از شکل گروهی

آغازینش  -در معنی سادگی و خودجوشی و پراکندگی پایداری  -به عنوان منونه در داستان «دوشیزه دنشواری»،
که محمود طاهر حقی در سال  1906نوشت ،به سوی برجستگی ناشی از بالندگی بورژوازی نو پدید ،پیشروی کرد.

این پیشروی ،از داستانهای «بازگشت روح» اثر توفیقاحلکیم و «بینالقصرین» اثر جنیب محفوظ ،پیرامون

انقالب  ،1919تا داستان «مردی در خانه ما» اثر احسان عبدالقدوس که بیانگر قهرمان کامل میهنی است ،به

روشنی دیده میشود .به همین ترتیب ،این تکامل داستانی ،در قوسی صعودی دنبال میشود و چیزی منیگذرد که
این قوس ،همراه با بافتی نوین ،سر برمیگرداند و ما با قهرمان اجتماعی دیدار میکنیم که از پیوندهای سیاسی و
سازمانی ویژه خویش برخوردار است و در «داستان عشق» اثر یوسف ادریس و «در باز» اثر بانو لطیفه الریات ،منودار

میگردد .این تکامل ادبی را میتوان خطی متوازی با تکامل اجتماعی و سیاسی جنبش رهاییبخش میهنی مصر
به شما آورد .با این وجود ،داستانسرایی مصر ،بر انقالب ژوئیه  1952به شیوهای بنیادین دیده نگشوده است.

معنی این سخن این است که داستانسرایی ،روح ضربتخوردگی و حلظههای شکست را بیش از هنگامه پیروزی
و روزهای شادمانی بازتابانده است .شاید این را نیز دریابیم که داستانسرایی مصر ،در بیشتر جاها ،نه به پایگاه

پیشگامی و همگامی ،بل به پایگاه تاریخنگاری برآمده ،ولی با این همه و گرچه رویداد تاریخی در این جا ،رویدادی

بنیادی است ،شخصیت تاریخی شخصیت بنیادی نیست .رویهم رفته ،میتوان گفت که داستانسرایی مصر به رغم
همه فراز و نشیبها ،در نبرد سرنوشتساز این سرزمین خجسته ،همواره جنگافزاری انقالبی بوده است.
ادبیات پایداری در داستانسرایی فلسطین و اجلزایر

اما وقتی نوبت به ادبیات پایداری در داستانسرایی فلسطین میرسد،

باید خاطرنشان کرد که اگر تراژدی روزگار ما جدایی نژادی است؛ پس فاجعه
فلسطین و پدیدهای به نام «کشور اسرائیل» یکی از زشتترین نشانههای این

ِ
دولت «پرخاشگری و جتاوز» بر آن استوار گشته
تراژدی است :ستون مرکزی که
است ،اندیشه نژادگرایی است .از این دیدگاه که نگریسته شود ،زخم درونی
مردم فلسطین ،به طبیعت خود ،زخمی انسانی میگردد ،فراگیر گستردهترین
تپشهای ستیزنده با روزگار واماندگی و تاریکی.

سرزمین نوید
یهودیان به ارزش پردهبرداری روانکاوانه از روی آنچه
ِ

داده ،خوانده بودند ،پی بردند و از این رو ،در آوردگاه داستانسرایی استوار
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بر اندیشه صهیونیستی ،به زبانهای گوناگون جهان ،ترکتازیها کردند .اما
عربها ،خداوندان راستین تراژدی ،برای روزگاری دراز ،چکامه خطابی را

که زمینهای سترون است ،گردشگاه گزیده خود ساختند؛ چنبر فاجعه را بر گلوی

مسأله فلسطین فشردهتر کردند و بدین سان ،جامه برازنده انسانیاش را از
آن ستانده ،جامه قومی تنگی بر آن پوشاندند .به همین علت ،برای این گونه

«سخنسراییها» دشوار بود که نزد دیگر ملتهای مبباران شده با تبلیغات

شبانهروزی صهیونیستها ،سفیری هنرمند و پاسخگوی نیازمندیهای ایشان
باشند .اگر برخی از داستانها هم ،به توصیف این زخم خونبار پرداختند ،تنها
بر زمینه سیاسی و گزارشگری و مستقیمگویی غصب و غارت بود؛ پویش ،از

ایستگاه ناسیونالیستی تنگنظرانه آغاز شد و نه پایگاه گسترده انسانیت.

ادبیات مقاومت در این باره باید پرتوی بر پردهی دودناک اندیشهی سیاه نژادپرستی بیفشاند ،چرا که نژادپرستی

ستون مرکزی اسرائیل و ریشه تراژدی است.

شگفت نیست که اجنام این کار سترگ را دو تن از تبار تراژدی به گردن گرفتند :حلیم برکات با داستان «شش روز»

و غسان کنفانی با داستان «مردان آفتاب» .آنها تلخی فاجعه را چکهچکه فروخورده و به گونهای با یکایک تپشهای
تراژدی زندگی کرد ه بودند .در عین حال آنها فرزندان نسل عرب دانشآموختهای بودند که رجن تیرهروزیهای ناشی

از واپسماندگی هراسانگیز کشور خود را در آوردگاه متدن کشیده ،و نسیمهای شکوفایی مادی و فرهنگی ملتهای

پیشرفته را بویید ه بودند .بحران این نسل در پارهپاره شدن جانگداز میان دلبستگی به زیسنت دور از چنگ و دندان
درنده واپسگرایی ،و گرایش به زیسنت در جامعهای از آن گونه که خود میخواهد ،منفجر گشت.

در میان ادبیات گوناگون ملتهای عربی ،ادبیات اجلزایر ،دارای انبوهی ویژگیهاست که در گذرگاه تاریخ برای

کمتر ادبیاتی فراهم میآیند .پیشاپیش این ویژگیها ،همان پیوند تو در توی خیزابهای سهگانه است که شرایط خاص
تاریخی این کشور ،آنها را فراهم آورده و پایدار ساخته و عبارتند از :عنصرهای ِب ِربری و عربی و فرانسوی .فرهنگ

فرانسوی که اشغال یکصدوسی ساله را در کارنامه ننگین خود دارد ،در البالی خود ،بذرهای «پیشرفت»« ،تکامل»
و «دگرگونی» را نیز افشانده است .این ادبیات سهگانه ،از سه راه با یکدیگر برخورد کردند :درگیری؛ کنش و واکنش و
درهم بافتگی .آنها ادبیات اجلزایری را پدید آوردند و در جریان انقالب خروشان و شکوهمند اجلزایر یکپارچه شدند.

این انقالب آن بوتهای بود که «روان» در آن آب شد؛ کورهای بود که «وجدان» در آن پاکیزه گشت و خونی که «اندیشه»
را آبیاری کرد و متبلور ساخت و از این جا ،داستانسرایی اجلزایر در هنگام جنگ جهانی دوم چنان باور بود که در
البالی خود ،این تاریخ ماالمال از درگیری را جای داد و کفه انسان اجلزایری را سنگین ساخت.

در ادبیات اجلزایر ،شاخهای به نام «ادبیات پایداری» وجود ندارد ،زیرا این ادبیات ،در کل و جز ،ادبیات

پایداری است .چنین پدیدهای ،این حقیقت را آشکار میکند که ادیبان اجلزایری با «فراغت» به کار ادبی نپرداختهاند،
بلکه از رهگذر انبوه آزمونهای هراسناک با آن درگیرودار بودهاند .داستانهای سهگانه «خانه بزرگ ،آتش سوزی،

تون» ،اثر محمد دیب و داستان «شاگرد و درس» اثر مالک حداد و داستان «ستاره» اثر کاتب یاسین ،به روشنی نشان

میدهند که بافت بنیادی ادبیات داستانی اجلزایر ،پایداری بوده است .ما با سه راستای گوناگون در توصیف عنصر
پایداری در ادبیات اجلزایر سرو کار داریم :در یکی خونهای کهن چیرگی دارد ،در دیگری خونهای تازه و در سومی

آمیزهای از این هر دو .ولی داستانسرایی اجلزایر در همین مرزها از پویش باز منیایستد ،زیرا چه ادیبان بزرگی در این
سرزمین هستند که یک روز هم از کار میهنی چه در پهنه نبرد و چه در عرصه هنر ،دست برنداشتند .حتی یکی از ایشان
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در خنستین روزهای آزاد شدن کشور ،شهید شد .او مولود فرعون است .فرآوردههای ادبی او و کوششهای هنریاش،

همراه مولود معمری در پیشگیری از فراموشی میراث تودهای اجلزایر به ویژه شعر بربری و ادبیات گفتاری قبیلهها،

از گرانبهاترین کوششها در راه ساختمان فرهنگ اجلزایری نوین است.
ادبیات پایداری در هنر تاتر

تأتر پایداری ،از جهان تراژدی برخی از ویژگیهای خود را وام میگیرد و از جهان حماسه پارهای را .مفهوم

پایداری ،ساختمان «پیروزی نهایی» را در سطح کلی و در درازای روزگار بنیاد مینهد و از این راه گامهایی به سوی

دروازه حماسه برمیدارد .همچنین ،ساختمان «فاجعه» را در سطح فرد و در کوتاه زمان بنیاد مینهد و بدین سان به
سوی جهان تراژدی اندکی میخرامد .قهرمانان پایداری گاه میمیرند بیآنکه پایداری شانس پیروزی را به دنبال
آورده باشد ،لیکن در حالی میمیرند که «یقین»به این پیروزی دارند .اینان بر این پایه ،دیدی جهانبین و آیندهیاب

دارند که چیزی منانده است ایشان را بدل به افسانه رمانتیک سازد .جانبازی ،ستون پایداری است و باخنت جان،
مسابقهای است  -از راه مرگ  -برای دست یافنت به نو به جای کهنه .از این رو ،مرگ در تأتر پایداری  -بر خالف
تراژدی  -مرگی نوشته بر پیشانی انسان نیست ،مرگی حتمی نیست ولی به همان گونه  -و باز بر خالف حماسه -
مرگی اختیاری نیز نیست .پس پیداست که هرگز منیتواند مرگی در اثر پیشامدی بیهوده باشد .شکلهای پایداری

به گونهای سرسامآور فراواناند؛ از جنبشهای رهاییبخش میهنی (از آغاز پدیدار شدن قومیتها تا کنون) ،تا هر

چیزی که نیروی خیال هنرمند روی آن آرام گیرد .لیکن این شکلها همگی ،در توصیف ارزش «آزادی» و کوشش
برای فرمانروا ساخنت آن به جای بردگی و بندگی ،یکپارچه میگردند.

از میان منایشهای پایداری ،باید از منایشنامه «سنت جان» اثر برنارد شاو ،به عنوان پیشگام آثاری نام برد

که پا در این آوردگاه نهادهاند .از دیگر منایشنامههایی که منونههایی شاخص از تأتر پایداریاند ،باید از «مونتسرا»

اثر امانوئل روبلس« ،آن زمان خواهد رسید» اثر رومن روالن« ،خیش و اختران» اثر شان اوکیسی« ،شبهای خشم»

اثر آرمان ساالکرو ،و «مگسها» اثر ژان پل سارتر نام برد.

همانطور که گفته شد ،قهرمان پایداری نه یک قهرمان تراژیک است نه یک قهرمان حماسی و نه قهرمان

هیچ یک از مطلقها ،چه دینی چه نژادی و چه هر باورسازی مدار بسته مدعی جاودانگی .علت این است که
پایداری کننده ،گاه مانند دختر نوجوان و قدیس ژاندارک و لوسی (در منایشنامه سنت جان اثر برنارد شاو) میمیرد
ولی مرگ او نه یک مرگ «توجیهی» برای دوپارگی درونی است و نه یک مرگ
بیهوده تصادفی که بر چهره هستی برچسب بیمعنیگری بزند و بر چهره زندگی
برچسب پوچی .این یک مرگ احتمالی و ناگزیر و پیامد «نسبیتی» است که

قهرمان را با دیگر طرفهای کار -و پیشاپیش آن زمین  -پیوند میبخشد.
مرگ در زندگی پایداریکننده ،پلی میان واقعیت و آرزوست و پیشی گرفنت

برای دستیابی بر ارزشی نوین که آن را جایگزین ارزش کهن میگرداند .از این

رو ،هم رویاست هم شهادت .هر قهرمان پایداری که جان ببازد ،پیشاپیش

پیشگامان رهاییبخش میهنی جای دارد زیرا با رسنی استوار و درهم تافته
از «اندیشهها» بر لبه کار سرگردان منیماند و از دو پارگی میان کار و اندیشه

رجن منیبرد ،بلکه اندیشههایش را بر سر میگذارد و به سوی هماوردجویی،

سفر مرگ و زندگی ،رهسپار میگردد .مرگ در کرانهای است که وی پیش از
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دریانوردی ،در آن ایستاده است :کرانه آرامش جاودانی اندیشه؛ و او هنوز
جنینی ایستاست و همراه خاطرهها در گشت و گذار .و زندگی در کرانه دیگری
است که وی پس از دریانوردی ،بدان فرا میرسد :کرانه حرکت آفریننده اندیشه

پس از حتول یافنت به مرحله پختگی و پویایی .این مرحله را قهرمانان شاو،
روبلس ،روالن ،اوکیسی ،ساالکرو و سارتر درنوشتند؛ برخی مردند و برخی

دیگر زندگی را دنبال کردند ،ولی اینان همگی در زندگی و مرگ خود به ما

نشانهای برای پیمودن راه درست بخشیدند .این راه در برخی از این کارها
«تاریخی» بود ،برخی «افسانهای» و بسیاری از آنها «واقعی» .نشانهای که

به ما بخشیده شده ،بیش از آن که گزارشگر گذشته باشد ،الهامبخش اکنون و

آینده است.

اما درخشانترین منایشنامهنویس پایداری همانا برتولت برشت است .زیرا

روزگار نوین ،دیگر روزگار حماسه نیست و خود آکنده از قهرمانیهای تودهای است که به راستی از قهرمانیهای

باستانی جداست (گرچه در بسیاری جاها با هم تالقی دارند) .این تالقی میان قهرمانیهای امروز و دیروز،
هنرمند معاصر را وامیدارد تا به گونهای ژرف به «قهرمان تودهای» رویآور گردد .او در این گونه از قهرمانی،

جتسمی امین از این مرحله حماسی -اگر این تعبیر درست باشد -میبیند که جهان کنونی از راه آن با زشتترین
امپراتوریهای تاریخ بشری پیکار میکند .از همین رو ،برشت برای پاسخگویی به این نیاز ،شکل تأتری نوینی

پدید آورد که نامش را «تأتر حماسی» گذاشت .بنابراین منایشنامه ،راه حلی زیباشناختی و فلسفی برای مسألهای
گردید که هماوردجویی راستینی برای ادبیات در سده بیستم از کار برآمد .ناگفته پیداست که چشمان برخی از
سخنسنجان غربی را پردهای فراگرفت که به سبب آن در تأتر حماسی برشت ،جز «تأتری تلفیقی و ساختگی» که
همگام و برخاسته از سنتهای هنر تأتر و تکامل آن نیست ،چیزی ندیدند .این چشمان ،از دیدگاه فکری خود،
حقیقت آنچه را که با پیدایش سوسیالیسم  -به سان یک نظام و جامعه نه یک اندیشه تنها -در جهان رخ داده
است ،باز نشناختند حال آنکه پایهگذاری جامعه سوسیالیستی ،همان چیزی بود که ادبیات را به نبرد خواند و از

آن خواست تا با هنر مبتکرانه خود ،در عرصه عمل و تطبیق و نه در زمینه نظریهپردازی به تنهایی ،آنچه را که در
خور و همگام آن است ،بیافریند.

ادبیات پایداری در هنر تاتر مردم عرب

از مهمترین منایشنامههای پایداری مردم مصر میتوان از «آماسیس خنست» اثر عادل الغضبان« ،راهب» اثر

لویس عوض« ،واژگونی فرعون» اثر آلفرد فرج« ،فاجعه جمیله» اثر عبدالرحمان شرقاوی« ،میخها» اثر سعدالدین

وهبه و منایشنامه «حلظه گزندناک» اثر یوسف ادریس ،نام برد.

اما از میان منایشنامهنویسان عرب ،دو تن بیش از دیگران به تأتر حماسی برتولت برشت نزدیکاند ،یکی

نابغه اجلزایری ،کاتب یاسین است ،با منایشنامههایی چون «پیکر در میان گرفته» و «گرد هوش» و «گذشتگان با

خشم منودار میگردند» و دیگری نویسنده مصری ،جنیب سرور ،با منایشنامههایی چون «یاسین و بهیه» و «آه ای
شب ای ماه».

بررسی تأتر میهنی مصر ،نشان میدهد که این تأتر در هنگام خرامیدن از نقل زبان به زبان و سینه به سینه

به آوردگاه خرد ،و باز به هنگام فرگشت (تکامل) از جایگاه خردورزی به پهنه خیالافروزی ،استوارترین پیوند را
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با تاریخ دارد .تأتر پایداری مصر کوشیده است با جنبش رهاییبخش میهنی این کشور از دهه  30تا دهه  50گام به

گام در پویش باشد ،زیرا شکی نیست که منایشنامه «آماسیس خنست» پژواک متمرکزی از مرحله گسستگی فرود

آمده بر نسل انقالب  1919و مرحله امید پرتو افکنده بر نسل نو پس از استواری پیمان سازش دوسویه  1936بود.
منایشنامه «راهب» میخواسته است آن خالء تاریخی وجدان ما را با تاریخ پر سازد و نیز کوشیده است میان گزینش

یک مرحله تاریخی معین و تفسیر تازه این مرحله ،به گونهای که پژواک آن به زمان ما برسد ،پیوند پدید آورد.
ولی این هم به آستانه آیندهنگری هنری فراز نیامده است .اما منایشنامههایی که از نگاه واقعیت خود «معاصر»

هستند ،یعنی منایشنامههایی که از چشماندازهای تاریخ نزدیک الهام میگیرند ،اینها در نوساناند میان ثبت
رویدادها مانند «تراژدی جمیله» که نویسنده اش میکوشد برای قهرمان خویش تندیسی بتراشد؛ و همگامی با

روزگار کنونی که مانند «حلظه گزندناک»  -به زندگی یکی از جوانان نیروی پایداری سال  1956در گرماگرم جنگ
سوئز در «پرت سعید» میپردازد  -نگارنده اش میخواهد این روزگار را به زیر پرسش بکشاند؛ و آیندهنگری مانند

منایشنامه «میخها» که میگوید آینده نزدیک ما را چه میسازد و این آینده چگونه میتواند باشد .تأتر میهنی مصر

به ُبعد قومی بسنده نکرد ،گرچه تالش خود را روی آن متمرکز ساختُ .بعدهای دیگر نیز در آن فراواناند :مثال
آن جهانبینی انسانی گسترده در «حلظه گزندناک» و «راهب» و جهانبینی انسانی روشن و آشکار در «میخها».

مقصود این است که تأتر پایداری مصر ،هر سه عنصر بنیادی قومی و انسانی و اجتماعی را داراست گرچه کالبد
واحدی دربرگیرنده آن است که همان پایداری میهنی است.

ادبیات پایداری در هنر شعر

تردیدی نیست که شعر تواناترین گونه ادبیات در هنر پایداری است .اما اگر این شعر در هنگامه فاجعه و

مقاومت متولد شود ،به آن جایگاهی دست می یازد که شعر مقاومت فرانسه در گرماگرم نبردهای میهنی علیه
نازیسم دست یافت و بر قله ادبیات پایداری جهان تکیه زد .شعر ،به هر صورتی باشد ،هنر انتشار و همه جاگیری
است و این به علت محتوای آهنگدار آن در گزینش واژهها و چیدن آن در کنار یکدیگر و نیز به دلیل نیروی آن در

انتقال است از زبان به گوش و دل ،و از دهان به دهان .در این میان شعر عشق و شعر دفاع در فهرست انواع شعر،
همواره بر صدر مینشینند .جنبش پایداری فرانسه یکی از زیباترین چهرههای پیکار انسانی بوده و هست ،زیرا

فراگیر گرایشهای گوناگون از منتهای راست کاتولیک تا منتهای چپ کمونیست بود .لویی آراگون
این جنبش
ِ

چنان که مالکوم کولی و پیر رودس میگویند به حق خنستین سخنسرای پایداری بود ،زیرا تنها شاعری بود که

دفتری ماالمال از احساسات زمان جنگ به یادگار گذاشت  -احساساتی که از زمان خنستین دعوت همگانی تا
محمود درویش

حلظه لبخند زدن پاریس آزاد شده ،همگی آن را درمییافتند .آراگون قهرمانی
را به افراد نسبت منیدهد ،چهره فرد در خیال او تبدیل به «چهره سراسر فرانسه»

میشود ،شعرهای او تصویرهای زندهای از پیکار بودند ،مانند «خوان بزرگترین
هراس»« ،ترانههای فرانسه شکست خورده»« ،ریچارد شیردل» و «زنبقها و

گلها».

دوست دارم سخنم را راست بشمارند که موسیقی

گرچه پنهان در زیر زمین ،ولی در دل این شهر هست
به زودی گنگ و الل به سخن خواهند آمد

و مردان فلج در روزی بدیع به سوی بوسه پیروزی گام برخواهند داشت.
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دیگر سخنسرای شعر پایداری فرانسه« ،پل ِالوار» است .اگر در گذشته

آزادی به معنی «رهایی با عشق» میآمد ،اکنون یعنی از  1942به این سوی،

قهرمانی در سرودههای پل آلوار ،قهرمانی افراد نیست ،چنان که قهرمانی
تاریخ هم نیست ،بلکه قهرمانی «عاطفه سرکوب نشدنی فرانسوی» است.
همان عاطفهای که چون جوهر یایداری دارد ،هم سرشت است با عاطفه پایداری
بشر .چنین است خطابی که الوار به «آزادیی در چکامهای با همین عنوان دارد:
با نیروی کلمه

زندگی دگرباره خود را آغاز میکنم

زاده شدم تا تو را بشناسم

تا نام تو را بر زبان آورم ای آزادی!

در احتاد شوروی ،بسیاری از سخنسرایان ،از جمله میخائیل لوکونینی،

مارگرتا الیگر ،ایلیا سیلونسکی ،آلکسی سورکوف و ایزاکوفسکی ،جنگافزار برگرفتند و دوش به دوش کارگران و
کشاورزان و روشناندیشان در خط آتش به پیکار برخاستند .آزمون شخصی ،ستون فقرات آزمون شعری در زندگی

سخنسرایان پایداری شوروی بود.
ما واپس مینشستیم

سرزمینهای محبوب را بدرود میگفتیم

و راه را آبیاری میکردیم

با سرشکهای شکست.

شاید خنستین سخنسرای طبیعت در میان همه سخنسرایان پایداری ،شاعر بزرگ شیلی پابلو نرودا باشد.

نرودا سراینده «ترانه فراگیر» است و این بزرگترین حماسهای است که در روزگار ما سروده شده است .افسری است بر

تارک پیروزی بر فاشیسم و ستایشی است از ملتهای روی زمین در نبردشان با جانور جهانخوار نازیسم و سرکوب

خشونت آن و قلم کردن چنگالهای خونبارش .از دیگر سخنسرایان نامدار پایداری جهان باید از فدریکو گارسیا
ِ
وابتزاروف بلغاری و ...نام برد.
لورکا ،ناظم حکمت،
من در این جا و آن جا ،در همه جا
هستم

کارگری در تگزاس،

باربری در اجلزایر ،و سخنسرایی در...
در همه جا
این منم.

و نیز باید یاد کنیم از سخنسرایان پایداری ویتنام ،از جمله چیانگ نام ،وین وانگ و نگوگ آن .اگر چهگوارا،

چهره شاخص برای قهرمانی روزگار ما در سطح فردی است ،ویتنام چهره منونهوار برای قهرمانی روزگار ما در
سطح گروهی است.

تفنگها و مببها ،راه ما به سوی زندگی نیستند

زیرا ما هرگز دوستدار جنگ نبودهایم

ولی آنها مسلح تا دندان به این جا آمدند
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آیا ما تن به بردگی بسپاریم؟

هرگز.

اما شعر میهنی آفریقا ،در بسیاری از ویژگیهایش با شعر پایداری اروپا و آسیا فرق دارد .علت این است که

تاریخ قاره سیاه در زیر یوغ استعمار ،برای آن صفحهای کامال منفرد و تازه آفریده است که هر واژه آن میخواهد

شیپوری باشد که پایداری در برابر بیگانه غاصب را با آوای بلند و پیوسته یادآوری میکند .سخنسرای گینه،

سایدون تیدیانی ،میسراید:

خون گرم همچنان فرو میبارد
بر ریگهای سیاه در راهها

خون فرو میبارد و زمین سیاه را بارور میسازد
مردگان فرورفته در ژرفا،

می روند و میآیند
در آمسان

و در البالی خاطرات برگهای درخت.

باری شعر ،همان «هنر پایداری» در حلظه حضور است که ،بسیار کم فاجعه را پیش بینی میکند ،بسی اندک،

تاریخ شکست را مینگارد ،ولی همواره در خط مقدم جبهه و بلکه پیشاپیش خط آتش است .شعر ،هنر پایداری به
معنی میهنی آن است که به ندرت ابعاد انسانی سراسری میگیرد ،یا کار خود را روی خطوط اجتماعی آشکار متمرکز

میسازد ،ولی همیشه پیامبر دفاع از زمین و مردم آن است .از این رو ،چهره قهرمانی در شعر پایداری بیشتر نزدیک
به زندگینامه شخصی سخنسراست ،مجسم شده در ژرفترین ویژگیهای فرد و فراگیرترین گوهرهای میهن.

ادبیات پایداری در هنر شعر مصر

«جبهه شعر» ،پهناورترین جبهههای ادبی است که پایداری مصر نوین آن را به خود دیده است :ما میتوانیم

محمود سامی بارودی و عبداللـه ندیم را سخنگویان مستقیم انقالب احمد ُعرابی پاشا بدانیم؛ نیز میتوانیم سید

درویش و بیرم التونسی را سخنسرایان انقالب  1919بشماریم .بر این پایه ،باز میتوانیم دهها نام را با گویشها و

گرایشهای گوناگون سخنسرایان پایداری میهنی در جریان جتاوز سه گانه سال  1956بیاوریم .تصادف نبود که جنبش
شعر نو در پایان دهه  40و خنستین سالهای دهه  50آغاز گشت یعنی همزمان با جوشش ترکاننده اندرون زمین مصر
که آبسنت انقالب بود .از این جاست که باید گفت این نسل بار گران دو انقالب را بر دوش کشید :انقالب تودهای و
انقالب هنری  -گرچه بسیاری از پیشگامان هر دو انقالب ،آن را انقالبی واحد میشمارند با دو زبانه ،زیرا میان توده
مردم و هنر ایشان وحدت یگانهای است و انقالب شعر نو
جز پاسخ گویی ژرف به انقالب تودهای در چهارچوب نوین

آن نیست .از سخنسرایان مصری که بر پایداری و مقاومت

پای فشردند میتوانیم از فواد حداد ،صالح جاهین ،موال

صعیدی ،عبدالرحمان شرقاوی نام ببریم.
پس تو

هر چه را مییابی ،بر چهره ایشان بیفکن
حتی خاک را .و پایداری کن
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خاک مردگانمان را
در چشمها بیفکن
تا گذر نکنند.

بلکه هرگز گذر خنواهند کرد
چکمههای ایشان

خاک میهن را خنواهد پساوید.
ای سوزندگان ژاندارک

و ای قهرمانان ویشی

هرگز گذر خنواهید کرد.

با این وجود شعر «واپسین سرباز» اثر «کامل ایوب»،

بزرگترین شعر پایداری مصر است.
ایستادگی کردند

تا واپسین تیربار

تا واپسین سرباز در واپسین لشکر.

این «پایان» همان چیزی است که شاعر میخواهد از آن بیاغازد و به همان بینجامد زیرا ایستادگی تا واپسین

جنبش زندگی ،بذر پیروزی است .اگرچه همه لشکر در این راه جان ببازد .پس پیکار ،خودش پیروزی بر خویش است
و چیرگی بر خویشنت ،پیشدرآمد راستین برای پیروزی بر دشمن است.

ادبیات پایداری در هنر شعر مردم عرب

ُبعدهای قهرمانی در شعر پایداری معاصر عرب متعدد است و این به علت تعدد جبهههایی است که انسان

عربی در آنها نبرد میآزماید .بهطور مثال ،جبهه فلسطین صرفًا آوردگاه درگیری میان اعراب از یک سو و استعمار

باختری از دیگر سو نیست؛ بلکه افزون بر آن ،پیکار تلخی میان «دولت» اسرائیل و «ملت» فلسطین است.
اسرائیل ،صرفا یک «شکل» برای کشمکش میان خاور عربی و استعمار باختری نیست؛ بلکه «مضمون» جنگ
روزانه میان دولتی نژادپرست و زورگو ،با ملتی است که دیگران بر سرنوشت او چیره گشتهاند .از این دیدگاه است

که شعر جبهه مخالف در سرزمین اشغال شده را درمییابیم .شعری که هرگز بهای آن کاسته منیشود از این رهگذر
که جز به معنای مجازی آن داخل در مفهوم پایداری منیگردد ،ولی ،با مفهوم «مخالفت» بیشترین و استوارترین

پیوند را دارد .این مفهوم همان است که در جبههای پهناور ،همه نیروهای دموکراتیک درون اسرائیل از عرب و
یهود را بر هستی نژادپرستانه این دولت خودکامه بسیج میکند .ما باید به صراحت این حقیقت را بیان کنیم که،
پایداری میهنی به معنی آزادسازی سرزمین از آثار بیگانه ،در زیر کابوس رژیم هراسافکن صهیونیستی ،بر مغز و

اندیشه سخنسرایان ماندگار در فلسطین اشغال شده منیگذرد؛ بلکه آزادسازی در دید ایشان معنی دیگری به خود

میگیرد که همانا همزیستی آشتیپذیری است که در سایه آن عرب و یهود برادروار و آزاد از هرگونه زجنیر و پایبند

نژادی و دینی و متدنی و ...زیست کنند زیرا کیش و متدن جز رداهای کهنهای نیستند که خدایان سرکوبگری نژادی
آن را میپوشند تا دندانهای حقیقی خود را نهان سازند ،و با آن هر متدن و دینی را از هم بدرند.
از میان برجستهترین شاعران پایداری خلق فلسطین ،میتوان از محمود درویش نام برد:

سروران من ،کشورمان را بدل به گورستان کردید
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رگبار را در سرهای ما کاشتید

و کشتارهای همگانی به راه انداختید .سروران من،

هیچ کاری چنین منیپاید
و بیحساب منیگذرد

هر آنچه بر سر مردم ما آوردید،
در دفترها نگاشته شده است.

در این شعر هم ،درویش از فلسطین می گوید ،اما چون سخن از مقاومت در برابر «سروران» است و سروران،

در سراسر جهان خداوندان ستم و خشونتاند ،پس شعر درویش گرچه بیانگر پایداری میهنی است ،اما همبسته
است با جنبش پایداری بر علیه سروران جهان در مقیاس سراسر زمین.

از دیگر سخنسرایان نامآور فلسطینی باید از راشد حسین ،مسیح القاسم ،توفیق زیاد و نیز فدوی طوفان و

معین بسیسو یاد کرد.

آیا سرزمین من به زور گرفته میشود؟

آیا حق من پایمال میگردد؟

و من در اینجا ،همسایه آوارگی میمامن

و همراه خواری ننگ در اینجا میزیم؟
آیا مبامن؟ که گفته است؟
به زودی

به زمین دوست داشتهام باز میگردم

آری باز میگردم

کتاب زندگیام در آجنا درهم نوردیده خواهد گشت

خاک بزرگوار آن بر من مویه خواهد کرد

و استخوانهایم را در دل خود جای خواهد داد.

اما ویژگی یگانه معین بسیسو آن است که او از زمانی که فاجعه  ،1948و تبعیدگاه خود را شناخت ،در

چادری از چادرها ،دملرده ننشست ،بلکه سرنوشت خود را به گونهای ژرف به میهن بزرگتر خود از یک سو و

انقالب بزرگتر از دیگر سو پیوند داد .یعنی این که معین بسیسو در وقتی زود ،زخم قومی خویش در فلسطین را

با زخمهای قومی در سراسر سرزمینهای عربی یکپارچه گردانید و آنگاه پیکار خود را در راه آزادسازی ،با نبردش
در راه سوسیالیسم یکی ساخت.

من اگر افتادم،ای همرزم جای مرا در نبرد بگیر

جنگ افزار مرا بردار و از خون من که از آن میباردَ ،مهراس
...

جنگ افزار من ،چکامه است

که به دنبال یک روزنامه میگردد.

سخنسرای راستین پایداری از روی یقین میداند که «واژه» با همه سادگی و فروتنیاش ،جنگافزار همیشگی

اوست و این واژه ،عینا ،در پاکی و انقالبیگری و درستیاش جنگافزاری کاری در پایداری شکوهمند ملتهاست.
***
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همانطور که در آغاز آمد ،این گفتار فشردهای بس چکیده از کتاب بسیار ارزشمند و محققانه دکتر غالی شکری

است با نام «ادب مقاومت» ( ،)1970در  ۷۲۶صفحه که نشر نو آن را در سال  1366در  3000نسخه به چاپ رسانده است.

دکتر غالی شکری ،نویسنده پیکارمند انقالبی ،حتلیلگر سیاسی و اجتماعی و یکی از برجستهترین منتقدان

ادبیات خاورمیانه است .او زاده مصر است به سال  .1945به روزگار جمال عبدالناصر ،در پیکارهای سیاسی شرکت

جست و در زمان انورسادات ،بارها به زندان افتاد و به پاریس و بیروت و دیگر جاها گریخت و سراجنام در سال

 1973با  120ادیب و نویسنده دیگر ،از کار دولتی پاکسازی شد و به اروپا رفت و در سال  ،1978کتاب «جنبش و
فروافتادگی در اندیشه نوین مصری» را نوشت و از دانشگاه سوربن دکترا گرفت و در همان جا به تدریس پرداخت .او

را نوشتههای ادبی و سیاسی فراوان است ،که از جمله میتوان به آثار زیر اشاره داشت« :شکست ادبیات یا ادبیات

شکست» ( « ،) 1968بحران جنس در داستانسرایی عربی» ( « ،) 1970معنی تراژدی در داستانسرایی عربی» (

« ،) 1971پژوهشی در ادب توفیق احلکیم» ( « ،) 1973پژوهشی در ادب جنیب محفوظ» ( « ،) 1978فلسفه علمی و
ادبیات» ( « ،) 1979پژوهشهایی در ادبیات نوین عربی» ( « ،) 1981جامعه شناسی نقد نوین عربی» (  ) 1981و...

برگردان این اثر سترگ و دشوار را دکتر محمد حسین روحانی شهری به اجنام رسانیده است .دکتر روحانی در

«سخن مترجم» کتاب میگوید ،این کتاب را دوست پیکارمند فلسطینیاش دکتر محمد امساعیل خاروفی از اردن
برایش فرستاده است« .در پاییز  ،1970میان ارتش اردن و رزمندگان فلسطینی جنگ برپا بود و بر پایه قراری که

رژیم گذشته با دولت اردن داشت ،زخمیان ارتش اردن را میآوردند و در بیمارستان شفا یحیاییان میخواباندند

و شفا میدادند و باز روانه آوردگاه میکردند .این ارتشیان ،از بازرسی در گمرک فرودگاه مهرآباد ،بخشوده بودند.

دکتر خاروفی – که خود در ایران دکترای فرهنگ اسالمی از دانشگاه تهران گرفت – کتاب «ادب املقاومه» را در
چمدان یکی از ارتشیان جا داد و برای من به تهران آورد».

مترجم در باره برگردان کتاب مینویسد «برگردان «ادب مقاومت» پیرامون پانزده سال به درازا کشید :از

آغازهای سال  1970تا پایانهای  1984که این سال واپسین صرف نگارش توضیحات درباره اعالم کتاب شد237 :
مقاله کوتاه و بلند ...در آغاز در سال  ،1970یک بار از آغاز تا پایان کتاب را نزد دوستم دکتر محمد حمویه به صورت
درسی خواندم .در جلو دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،روی سکویی مینشستیم و کتاب میخواندیم و آن دانشمند
بزرگ به من چیزها آموخت ...کتاب را بار دیگر به نزد سرورامن دکتر جعفر سامی الدبونی و دکتر قیس آل قیس بردم

و در حقیقت کتاب را برای بار دوم و سوم بازخوانی کردم و اشکالهای خود را برطرف ساختم ».مترجم اضافه میکند

که با این وجود ،در باره تأتر و شعر از رهنمودهای محمد جهانپناه و در بررسی کارهای ژان پل سارتر از راهنمایی دکتر
مصطفی رحیمی بهره برده است تا بتواند «کتابی چنین پر مغز و سرشار از معانی باریک و حساس» را به اجنام رساند.
روحانی ،با افزودن بخش تعلیقات نزدیک به  100صفحهای خود ،به پس زمینههای خواننده اثر کمک میکند تا

پیشفرضهای نویسنده را درباره رویدادهای تاریخی و اصطالحهای هنری و ادبی درک کند .این تعلیقات با آگاهی
کامل صورت گرفته و خود بخش ارزشمندی از کتاب را تشکیل میدهد.

در نهایت مترجم توانا و دانا آورده است که «مقصود این است که من بسی کوشیدهام تا منت اصلی را با زبانی

هرچه روانتر و آسانتر به پارسی برگردامن و از این نگاه ،این در حقیقت یک ترجمه تشریحی است .با این همه هر چه

کتاب پیش میرود ،جمالت سنگینتر و درازتر میشود و از محتوی معنوی گرانبارتر میگردند .کوشش بر این است که

با زیر و زبرگذاری ،خواندن را آسانتر گردانیم اما از خوانندگان هم خواهش میکنم که دقت بیشتری فرمایند و درنگ

بیشتری ورزند تا معانی برایشان آشکارتر گردد».

مترجم در این برگردان به مقامی دست یافته است که میتوان این شعر را مصداق آن دانست.
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بر این نبشته آفرین کند کسی

که پارسی شناسد و بهای او

تعهد و مسؤولیتپذیری مترجم آگاه را ،میتوان در تقدیم نامه ایشان هم باز شناخت« :من این کتاب را با

فروتنی به پیشگاه مردم ایران تقدیم میکنم که همواره ،در درازای تاریخ ،آوازه زیباترین پایداریهاشان در برابر

زشتخوترین واپسگراییها ،از مرز کهکشانها در گذشته است».

دکتر محمد حسین روحانی شهری ،که در سال  1309پا به هستی نهاده بود ،در بیست و چهارم آذرماه 1378

به ناگاه خاموشی گرفت .بهمن حمیدی ،پژوهنده نامآور ،در شماره دی و بهمن  1378مجله «چیستا» ،در مقالهای

با عنوان «یگانهها دارند از دستمان میروند» ،نوشت :دکتر روحانی را به حق ادیب ،پژوهشگر ،ایرانشناس،

تاریخنگار ،مترجم ،زبانشناس ،فرهنگنویس و پژوهنده ادب عرب و اسالم نامیدهاند و مینامند ،اما هرگاه او

را «نثرنویس» مینامیدی ،میشکفت و با شوری آمیخته با عجب جنیبانهای که از ویژگیهای او بود ،گرگرفتگی
گونه ،به دست کیمیاگر میپوشانید و جنوا میکرد که «خدای من!».

او را شیفته بیهقی و میبدی دریافته بودم و شاگرد فردوسی ...از میان ایرانیان معاصر هیچ کس را به اندازه

طبری و آریانپور دوست نداشت .گاه میگفت در انتخاب یکی از این دو ،ابردانشی مرد ،درماندهام و منیدامن
کدام را «یک» بخوامن ،مقالهای را که در نشریه «مردم» به چاپ رساند و شوری برانگیخت ،هم به توصیه طبری
نوشته بود .شاهکارش ترجمه فارسی «الکامل» ابن اثیر است که هفت مجلدش را انتشارات اساطیر به چاپ

رساند ...از دیگر افتخاراتش ترجمه «تاریخ معاصر کشورهای عربی» است در دو مجلد از انتشارات توس« .در
خاورمیانه چه گذشت» را نیز در دو مجلد ،انتشارات توس عرضه کرده است .همین مؤسسه «تفسیر کالمی قرآن

مجید» را هم که تألیف خود اوست ،انتشار داده است .دو مجلد از ده مجلد «تاریخ مفصل عرب پیش از اسالم»
دکتر جواد علی به همت نشر آمین در بابل به چاپ رسیده است« .رسالت زبان و ادبیات» تولستوی را از انگلیسی

برگردانده و انتشارات گوتنبرگ به چاپش رسانده است« .فارسی را از یاد نبریم » که تألیف خود اوست و مؤخرهای
بود بر «تاریخ معاصر کشورهای عربی» ،مستق ً
ال نشر آینده انتشار داده است .مقاالت فراوانی برای «دایرةاملعارف

بزرگ اسالمی» و «دایرةاملعارف تشیع» نوشت یا ویراست .پیش از انقالب دیرگاهی عضو مؤثر فرهنگستان زبان
بود .ترجمهای از قرآن را به پایان برده بود که شاهکاری است بیبدیل.

او هرگز دوگانه نیندیشید و دست از اصولیت برنداشت .با گرایش دموکراتیک جهان پیوندی استوار داشت.

آزادی را مناز میبرد ،صلح را میستود ،از نئولیبرالیسم نفرت داشت ،خصوصیسازی را مخرب میدانست.

منطقه را میشناخت و حتولش را روز به روز پی میگرفت .دلمشغول مردم فلسطین بود .از جمال عبدالناصر

به احترام سخن میراند و خطابههای شورانگیزش را واگویه میکرد .محمود

درویش را دوست داشت ،دل باخته امکلثوم بود« .اطالل» را چنان ترجمه کرده

بود که جانت را غنج عشق میانباشت .قذافی را از یاد منیبرد و «کتاب سبز»ش
را که خرده بورژواییاش میشمرد ،به فارسی برگردانده بود.

هرگز ندیده بودم از دردی بنالد ،جز از درد زمانهاش که خود تبلور آن بود.

اما در واپسین گفتوگوی تلفنی که حالش را پرسیدم ،پاسخم داد« :بیمار و

بیکار و نادار» .میدامن که او معترض آشکار شدن این گالیه دوستانه است،

اما من تلخی این اعتراض را برمیتامب تا زمانهام دریابد ،دانشیمردی که
میتوانست بر کرسی درس اکثر دانشگاههای جهان ببالد ،در میهن خود چگونه
زیست و چگونه درگذشت!»

