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 چکيده
ناقدان عرب  و باهای گذشته در میان اددر دهه که است وارداتی از نقد ادبی غرب یهوممف تعهد ادبی

حاکمیت  و فرهنگی دنیای عرب سامان سیاسی، اقتصادی وشرایط ناب، چرا که جایگاهی درخور یافت

وق فار .وا گردنددیده همنهای ستمرا واداشت که با قیام ملت شاعران و نویسندگان استعمار، استبداد و

، فقر یعدالتبیاز نبود آزادی، شاعر مصری، از آن دسته شاعرانی است که با شگردهای شعری،  ،جویده

در  احساسات انسانیسرافرازی و تا با  کندمیشعرش را تحریک  طبانِامخ و سخن گفتهو محرومیت 

در همواره  . ویندرا به لرزه درآور تحت سلطهان ایستادگی کنند و تخت دیکتاتور ر ظلم و استبدادبراب

و با سحر قلم و است خود  کیشو هم همزبانمنادی اتحاد کشورهای صف شاعران مبارز قرار دارد و 

 .دارددر مسیر آزادی و مبارزه با استبداد گام برمی هم آمیخته و بهرا  شعر و سیاست، جادوی خیال

هر نوع دور از ه باست و  ستانهدوهای عربی ـ اسالمی و وطنگرایش دارای ،شاعر مضامین تعهد ادبی

و مضامین تعهد ادبی فاروق  هاجنبه تحلیلاین مقاله، هدف  .دکنمی را شیفته گانش، خواننددگیشعارز

 .است ، قومی و دینیی، اقتصادهای سیاسیدر حوزه جویده

 .، فاروق جویدهطنتعهد ادبی، و: های کليدیواژه

                                                
 majid_samadi@yahoo.com  :مسؤول نویسندة الکترونیک پست *
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 مقدمهـ 1

و معادل عربی آن  «Literary Commitment» تعهد ادبی که معادل انگلیسی آن

عبارت است از مشغولیت ذهن ادیب یا هنرمند به  (157 :1995بعلبکی، )، است «االلتزام»

 ،در برابر قضایای سیاسی و دینییی هاگیری، جامعه یا حزب و اتخاذ موضعمردمامور 

احساس تعهد در  ةسطدر این شاخه از ادبیات، ادیب یا هنرمند به وا (32 :2001، )

ای اندیشه ،شود، قصد داردبرابر مسائل انسانی و رسالتی که از این رهگذر حاصل می

 :1385)مکاریک، یا آن را ترویج دهد.  و نوین تولید کند یا از باوری خاص دفاع نماید

توان گفت تعهد ادبی یعنی این که ادیب هنر خود را ابزاری برای در نتیجه می (23

انسانی معین و دیدگاه مشخص او نسبت به زندگی و تحمل  ةیک اندیش خدمت به

 (124 :)مندور، د.تهای آن قرار دهد. مسؤولیت

 )شـائب،  ،به شـکل وابسـتگی بـه قبیلـه     ،جاهلی ةکهن عرب، در دور یاتدر ادب تعهد

 ةدر دور (33ــ 30 /2: 1996)نـک: ضـیف،    ،اسـالمی با رنگ و بوی اسالم در صدر  (5 :1976

بـر   ، خوارج و زبیریان،امویان، علویانمانند:  ؛احزاب سیاسیهای درگیریبه شکل  اموی

نمـود   های ادبی،جریان در ،عباسی ةدر دور و (71 :1979، )حکومت  سر امامت و

 ،رفتـه دستازتوجه به شکوه  مانند: بیداری اسالمی، هم، عواملی ،معاصر ةدوردر . یافت

بــا  خودآگـاهی ناشــی از ارتبــاا ادبــا ، هــای غربــید اندیشــهورو (120 :2000 منصـوری، )

 ؛ اسـتبداد  اسـتعمار و  ناشـی از  و احسـاس سـتمِ   (374 :1967)إسماعیل،  مشکالت زندگی

 تعهد ادبی را گسترش داد.

اند. که به مضامین تعهد ادبی پایبند بودند، ستودهرا ناقدان ادبی، شاعران متعهدی 

ناقدان ادب عربی را  ،گذشته با شعر متعهد خود ةدهیکی از این شاعران که در چند 

: در شعرش مضامینی مانندکه  است مصری شاعر ،«فاروق جویده»شیفته کرد، 

و ... موج  های اسالمیارزش اهتمام به استعمار، و استبداد ، دشمنی باآزادی ،همبستگی

ا به لب جانش ر ،که استبداد و خودکامگی استملتی  رسای همیشه صدای زند ومی

 .آورده است
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 سواالت تحقيقـ 1ـ1

 ؟هایی داردده در تعهد ادبی خود، چه گرایشفاروق جویـ 1

 ها متعهد بوده، چیست؟ـ مهمترین مسائلی که فاروق جویده در شعر خود نسبت به آن2

 ضرورت تحقيقـ 2ـ1

مصر و نوایی او با جوانان انقالبی های اخیر و همفاروق جویده در سالجایگاه ادبی  

های اعتراضی و انقالبی کشورهای عربی موسوم به بیداری اسالمی و تأثیرش بر جریان

و  خواهیونیستی و فریادهای آزادیآشکارش با رژیم صهی ةبهار عربی و نیز مبارز

اعراب و مسلمانان، مستلزم یک تحقیق  استقالل و اتحاد ةهای ادبیش در زمینتالش

بدادستیزی جوانان در برابر جور و بیداد داخلی و است ةکامل بوده و تقویت روحی

های مستبد جهان باشد، بر اهمیت تواند قدمی در راه براندازی حکومتخارجی که می

تواند توجه جهانیان را به چنان قوی است که می او تعهدمافزاید. اشعار این پژوهش می

 د.انبی برانگیزکشورهای عربرخی عدم آزادی و فقر و مشکالت مردمی در  ةمسأل

 فرضيات تحقيقـ 3ـ1

عربی ـ  هایدارای گرایش ،جامعه و دینی امور سیاسی فاروق جویده نسبت بهـ تعهد 1

 .استپرستانه میهن اسالمی و

و  خواهیآزادی :ـ موضوعات مورد تاکید شاعر در راستای تعهد ادبی عبارتند از2

 . فلسطین ةاسالم و قضی ةزیر سایب اتحاد عرزدایی، ستیزی، فقراستبدادطلبی، مبارزه

 تحقيق ةپيشينـ 4ـ1

شعر  بارةو میزان مشارکت شاعران در این حوزه و نیز در ادبیتعهد  ةکنون در زمین تا

توان به چندین کتاب و رساله نوشته شده است که از مهمترین آنها می ،فاروق جویده

 موارد زیر اشاره کرد:

اثر جواد اسماعیل عبداهلل الهشیم:  «»نامة ـ پایان1

نگارنده قضایای فلسطین، دعوت شاعران به مقاومت در برابر اشغال و میزان تعهدشان 
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اثر  «»نامه و کتاب ـ پایان2را نقد و بررسی کرده است. 

ورت دفاع از حقوق مردم و سایر مسائل علی اکبر مرادیان: نویسنده به میزان و ضر

ها همت سیاسی و اجتماعی در اشعار جواهری نظر داشته و به بررسی و تحلیل آن

اثر ابراهیم خلیل ابراهیم:  «»مقالة  -3گماشته است. 

مقالة  -4 کرده است.محتوایی شاعر را بررسی و تحلیل  هایسرایی وطننگارنده بیشتر، 

اشعار جویده  اثر علی نظری و سمیه اونق: نویسندگان «گرافاروق جویده رمانتيک واقع»

 نامةپایانـ  5 اند.رمانتیسم و رئالیسم مورد ارزیابی قرار دادهدو مکتب منظر را از 

: پژوهشگر نیتاثر زهرا کوچکی «ران بحرین و مصرگفتمان طنز در اشعار انقالبی شاع»

به  و گیری طنز را در شعر انقالبی شاعران مصر و بحرین بررسی نمودهکاربه ةنحو

نامة پایان -6 تحلیل طنز موجود در دو مورد از قصاید فاروق جویده پرداخته است.

 اثر مجید صمدی: پژوهشگر «ساز در اشعار فاروق جویدهتعهد ادبی و عناصر هویت»

یتی و دینی بررسی کرده و در کنار هوـرا به امور سیاسی، اجتماعی، ملی شاعرتعهد 

 شناسی اشعار نیز پرداخته است.بررسی و تحلیل زیباییتحلیل محتوایی، به 

 ی شاعرانزندگـ 2

دیده به جهان گشـود و بعـد   مصر در کفرشیخ  1946فاروق جویده در دهم فوریه سال  

ــک خــود را در رشــت     ةاز اتمــام دوران تحصــیل خــود در مدرســه، تحصــیالت آکادمی

التحصیل شده و از همان سال به عنوان فارغ 1968در سال  یو .آغاز کرد نگاریروزنامه

نگـاری  روزنامـه  ةوارد عرصـ  «األهـرام » ةبخـش اقتصـادی روزنامـ    ةت تحریریأعضو هی

نگـاران، مجمـع نویسـندگان،    روزنامه ةگردید و پس از آن نیز به عنوان عضو، در اتحادی

هـای  در بسـیاری از فسـتیوال   نـگ، حضـور داشـته و   عالی فره کارگروه شعر در مجمع

های مختلـف  های زیادی در دانشگاهنقشی فعال ایفا نموده و کنفرانس ،المللیشعری بین

 «األهـرام » ةاکنون رئیس بخش فرهنگی روزنامـ هم وکشورهای عربی ارائه نموده است، 

ت که سازمان یونسکو شاعری اس 15یکی از او  پدیا / فاروق جویده()نک: ویکی. استمصر 

هر المللی شعر، مسـتقر در شـ  آکادمی بین ةبه عنوان اعضای موسس 2001را در سال  آنان
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. اسلوب شعری فاروق جویـده روان و سـلیس بـوده و بـه     رونای ایتالیا، انتخاب نمودو

. عشق و وطن استهای مختلف جامعه قابل درک ای است که کلماتش برای گروهگونه

و  ، الفـا  متـین  گویـد کند و هر گاه از وطن سخن مـی او خودنمایی می اشعار بیشتردر 

جویـده همیشـه و    روح انقالبی شاعر بیش از هر چیز دیگری در معرض نمایش اسـت. 

آزادی مردم از قید و بندهای مختلف چـه بـه صـورت اسـتبداد      ةدر همه حال در اندیش

، او برای رسیدن بـه ایـن   داخلی و چه به صورت استثمار و استعمار خارجی بوده است

قـرار داده   با استبداد مبارزهو  خواهی آزادی خدمتهمواره زبان و قلم خود را در  ،مهم

توان گفت شاعر، خصوصاً اشعار دوران پختگی خود را بـه آزادی، مبـارزه بـا    . میاست

ن و جبر و استبداد، مبارزه با فقر اقتصادی مصر، قیام علیه حاکمان جور، استقالل فلسـطی 

تـوان بـه   از میان آثار شعری فـاروق مـی   .اتحاد اعراب و مسلمانان اختصاص داده است

«» ،«» ،«»، «» ،«» ،«

 و ... «»، «»، «»، «»، «

های انگلیسی، فرانسوی و ... ترجمه گردیده است. ها به زباناشاره نمود که برخی از آن
   (: 2010)نک: جویده، 

 فاروق جویدهتعهد ادبی  ـ3

های ترین جریانترِ میهنی را  باید اساسیانِ فراگیرِ اسالمی، متوسطِ ملی و تنگیسه جر

 دنیای عرب دانست. اولی، از زمان سید جمال الدین اسدآبادی و ادبیات متعهد امروز

هنوز هم در  و بیداری عربی ـ اسالمی شکل گرفتعبده در قالب  دشاگردش محم

توانمندسازی مسلمانان در برابر خطرات بیگانگان و هدفش  استفعال  ،ادبیات ةحوز

تمدن عربی و میراث زبانی آن  یهدفش احیا دومین جریان، (106 :1979 ،) .بود

و سومین  (176 :ان)هم کردبرتر، پیروی می ةعنوان نمون بود و از تمدن جدید اروپا به

تا شاید  (137ـ136 :ان)هم ،بود ورششو ک اساسش عشق هر عرب به میهن ،جریان ادبی

و  اندهم در تعامل بودهبا  ،ین سه گرایشالبته ا استبداد برهاند؛ آن را از بند استعمار و

 .پذیر نیستامکانبسیاری از شاعران  معاصر عرب  در شعر ها از یکدیگرجداسازی آن

http://www.goweda.com/
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تاثیر پذیرفته است،  ،سه جریانر فاروق جویده در بیان مضامین شعری خود از ه

ر فضایی که در آن قرار گرفته است، دو جریان اول و سوم بیشتر د سبباگرچه به 

  آزارد.رنج مردم کشورش بیشتر وی را می شعرش نمود دارد و درد و

 ر فاروق جویدهاشعامضامين تعهد ادبی در ـ 1ـ3

نشأت فاروق جویده دوستی تنها از احساسات وطن ،جایی که عشق به میهناز آن

توان می است مقاومت انقالب، بیداری واو در راستای  هایسرایی وطننگرفته و تمامی 

 ؛استین اسدآبادی و محمد عبده الدجمالسید رو مبارزانی چون دنباله ویت که گف

های فکری، سیاسی و فعالیت ابدر اواخر قرن نوزدهم الدین اسدآبادی سید جمالزیرا 

با توانست گروهی از ادیبان و روشنفکران را دور هم جمع کند و  ،اجتماعی خود

عی و نوشتن مقاالت سیاسی، به زبان ساده و اصالح دینی، بیداری اسالمی و آگاهی جم

تعقید و تقلید و قرار دادن آن در مسیر خدمت به  بیآرایه و دعوت به نگارش کم

به طوری  (65 :2004)میرزایی و طاهری نیا، ، تحول عمیق ادبی را فراهم سازد ةاندیشه، زمین

که در شرق  روحی است ةکه عمر الدسوقی معتقد است: سید جمال الدین به مثاب

لدسوقی، )ا. اسالمی دمید و منجر به بیداری قومی و فکری در ادبیات عصر جدید شد

های بعدی هم ماندگار شد و در نسلالدین سید جمالهای اندیشه تأثیر (1/327: 1973

 ،راه انداختمصلح اجتماعی  که این ییجریان ادباز  نیز فاروق جویدهمانند گرایانی نو

رود، نگاران سرشناس حال حاضر مصر به شمار میجویده که از روزنامه .تاثیر پذیرفتند

های مصری منتشر ها و خبرگزاریمقاالت متعددی را در روزنامههمچون اسدآبادی 

 ،«العروة الوثقی» و« التجارة»الدین در نشریاتی چون ، همچنان که سید جمالکندمی

جویده  (226 :1961)ضیف، کرد، ور میها شعلهدلدر نوشت و آتش بیداری را مطلب می

در سایت اختصاصی خود و « حرةهوامش »مقاالت سیاسی زیادی را تحت عنوان نیز 

  .تحریر کشیده و سعی در بیداری و آگاهی ملت عرب دارد ةبه رشت «األهرام»ةنیز روزنام

 دردهــای جامعـه را در محورهــایی چــون اســتبداد حــاکم، کــه سـید جمــال الــدین  

 :1383وان، )باغچـه  ،دانسـت میان مسـلمانان مـی   ةمسلمان و جدایی و تفرق ةتود خبریبی 
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شعرسـرایی  اینک، شاعری چون فاروق جویده با سرلوحه قرار دادن اصول مذکور،  (229

راسـتای مبـارزه و قیـام علیـه     در ش را امین تعهد ادبـی که مهمترین مض ایبگونهکند، می

قـرار  محرومیت فقر و و ستیز با  راب و مسلمانانحاکمان جور و استبداد، یکپارچگی اع

ضامین سیاسی، اقتصادی، در متعهد ادبی در اشعار جویده را  توانمی از این رو دهد،می

، «جبـر حـاکم   قیام علیهخواهی و آزادی»و در راه رسیدن به اهدافی چون  قومی و دینی

اتحـاد  دعـوت بـه   » و« نفلسـطی  آزادی» ،«والیان حکـومتی  مبارزه با فساد و ستیزیفقر»

 بررسی کرد:« زیر لوای اسالم بعر

 ـ مضامين سياسی1ـ1ـ3

مربوا به امور سیاسی، بیشترین سهم را در تعهد ادبی فاروق  امین و موضوعاتمض

شعر جویده مبارزه با حکومت استبدادمنش این ترین چالش دارند، چرا که اصلیجویده 

در های تعهد ان گفت که سایر مضمونتوو حتی می استگذشته  ةکشور در چند ده

. در اشعار به نوعی ملهم از سیاستندشعر جویده، همچون امور مربوا به اقتصاد، 

، آنچه نمود و ظهور بارزی دارد، مخالفت علنی و آشکار با حکومت سیاسی شاعر

 .استخواهی او حسنی مبارک و فریادهای آزادی

 اکمجبر ح قيام عليهو  خواهیآزادیـ 1ـ1ـ1ـ3

ای از روشنگری مردم مصر و افشاگری استبداد دستگاه جویده شاعری است که لحظه

سامان کشور در دوران حاکمیت مبارک دریغ نکرده و از وضعیت نابحسنی  ةخودکام

را در قصاید متعدد به تصویر کشیده  مردممبارک و قبل از آن سخن گفته و درد و رنج 

داند که استبداد رش را چون جسمی ضعیف میکشو« أحزان مصر» ةاست. او در قصید

آن باقی  ةهای بهارگونزیباییحاکم، زیبایی و رونقش را تصرف کرده و دیگر خبری از 

توان به این نتیجه رسید که شاعر ، با اندکی تأمل در مضمون ابیات زیر مینمانده است

تاراج رفتن سرزمین ای دارد و از به منطقه ةپرستانمیهنگرایش  ،در سرودن این قصیده

 :از شکوفایی قدیمش سخت اندوهگین استمادری و فاصله گرفتن کشورش 
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عالقه و گرایش جویده به اقلیم و وطن خویش در بسیاری از قصایدش آشکار 

مصر  ةرفت از دستاز شکوه و عزت  «» ةدر قصید او نمونه برایاست، 

میهنانش را ، همجالد صفتکمان که حا سرایدمی یو از تفرقه و بردگی گویدمیسخن 

پر از خشم این قصیده، طوری است که از اندوه  چیدمان الفا ِ؛ اندنمودهآن گرفتار 

 :دهدخبر می ،افکنده بر کشورشهشاعر در برابر استبداد سای ةچندین سال

 / / /

/  / /

 ( :2009)جویده،  2 / 

خشم خود را با بیان درد،  شاعر اندوهگینانه و از سرِ، قصیده یبعد هایعامصردر 

 دهد: نشان می« ها از دهانشفرار واژه»

  )همان( 3 /  

یکی از منتقدان سرسخت حکومـت حسـنی مبـارک اسـت و در قصـاید      که جویده 

د انتقـاد گرفتـه و   او را بـه بـا   ةمتعددی استبداد و جبر موجـود در حاکمیـت سـی سـال    

در اواخـر دوران حکومـت    در قالب شعر بر سر او کشیده است، اش رافریادهای کوبنده

خواهد دسـت از اسـتبداد   ، از او می«ارحل»عنوان  تحت ،ای تندحسنی مبارک، با قصیده

شـعارها و  عنوان قصیده، برگرفتـه از   . قطعاًحکومت را رها کند و خودکامگی برداشته و

ریزی نظام مبـارک را   و فرو داده سر« ارحل ارحل»است که فریاد ی مصریانی پالکاردها

دهـد،  همنوا و همصدا با مردم مخالف رژیـم، شـعار مـی    ،. او در این قصیدهخواستندمی

خـود را بـا مخالفـان    های اینترنتی، همراهیبا انتشار این قصیده در سایتزند و فریاد می

 :سازدحکومت علنی می

  /  /

  /  /

http://www.montadaalhilal.com/
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  /  /  /

  /  /  /  /

 ( :2009جویده، ) 4 

عنوان جنجالی یک  قبلی، ةمعروف بعدی خود، همانند قصید ةجویده برای قصید

غضب شاعر  ةدهندعنوان قصیده نشان «.اغضب»معروف  ةکند، یعنی قصیدانتخاب می

 ةوقریحنظام حاکم، آن را با جوهر قلم  ریزی فرواست که در دل دارد و اینک برای 

دعوت مردم برای خشم  این قصیده صرفاً نگارد.روزگار می ةبر صفح ،خودشعری 

 و برای قیام علیه جورکننده، امان و تحریکبیتالشی است  بلکه در ورای خود ؛نیست

، او در این قصیده، به طور مکرر بنیادیناستبداد و نیز دعوتی است برای یک انقالب 

 :کنددهد، افراد غافل را از خواب بیدار میسر می« اغضب»فریاد 

 نیچند در دهیجو تا شده سبب مصر گونةزندان مملکت در استبدادی حکومت

 کوتاه شعر. کند اشاره مصر انینظام شکنجة و زندان زور، به بلند، و کوتاه دةیقص

 انزجار و خشم از است بزرگی نشانة شیکوتاه تمام با دارد، تیب دو فقط که ،«الرقاب»

 و برده کار به شاعر که استعاراتی. کشور نیا انینظام و انیوال حاکمان، از شاعر

 :است مدعا نیا گواه نموده، هیتشب سگ به را مصر سردمداران

 صادیتـ مضامين اق2ـ1ـ3

های مردمی در کشور مصر، فقر اقتصادی و تضاد طبقاتی یکی از دالیل مهم خیزش

در رأس حکومت  ،خوارو سیاستمداران رانتموجود در این کشور بوده و وجود والیان 

http://www.abc4.ahlamontada.net/
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بر این امر دامن زده است؛ اقتصاد و وضع زندگی مردم، بسیار پایین و مشکالت 

ترین اندک، بیکاری و اقتصاد وابسته از مهم ةمعیشتی آنان بسیار زیاد است و درآمد سران

جمهور  و در زمان انور سادات، رئیس 1978در سال های اقتصادی مردم است. چالش

ای که تا ن مصر و اسرائیل منعقد شد؛ معاهدهایم «کمپ دیوید»صلح  ةوقت مصر، معاهد

ی سنگین کرد. با این معاهده، مصر هاها را درگیر پرداخت هزینهسالیان متمادی مصری

 عرب اخراج شد و اعراب، تحریم مصر را در پیش گرفتند. یکی از ةاز اتحادی

این معاهده، امید به بهبود و دگرگونی وضعیت اقتصادی های سادات از امضای انگیزه

مصر بود، اما با گذشت بیش از سی سال نه تنها وضعیت اقتصادی مردم تغییر نکرد، 

ها معتقدند که مصر نه جهان سوم، که جهان چهارم است. بلکه امروزه خود مصری

ار زیاد است و اقتصاد و وضع زندگی مردم، بسیار پایین و مشکالت معیشتی آنان بسی

های اقتصادی مردم ترین چالشاندک، بیکاری و اقتصاد وابسته از مهم ةدرآمد سران

رو های اقتصادی حسنی مبارک نیز دنبالهچرا که سیاست (205 :1391)نورانی، است. 

 از این رو و باعث ضعیف ماندن اقتصاد این کشور شده است. رئیس جمهور سابق بوده

 همردم این کشور را به خیزش و انقالب، فراخواند ،مالی و اداری فقر اقتصادی و فساد

در مقام انتقاد و  ،فرهیختگان مخالف حاکمیت مبارک و (110 :1391)علوی سیستانی، 

فاروق جویده در  مبارزه با آن برآمده و این مخالفت را در آثار ادبی خود نشان دادند.

فقر و محرومیت موجود در جامعه ه همواره بخود با حکومت مبارک، ادبی مبارزات 

کفایتی حاکمیت و نیز فساد موجود در میان رجال سیاسی کند و عامل آن را بیاشاره می

 پردازد.و در غالب اشعار انقالبی خود، به این امر می دانداین کشور می

 ـ فقرستيزی1ـ2ـ1ـ3

مصر در طول صد سامانی که از سوی حاکمان های نابسیاستگونه که اشاره شد، همان

ه بار ب برای این کشور د طبقاتی شدیداسال گذشته اتخاذ شده، چیزی جز فقر و تض

های مردمی، فقر و گرسنگی یکی از نیاورده است، چنان که همواره و در طول اعتراض

و  ها بوده است. جویده که در کنار این مردم زندگی کرده و سردیآشوب ةدالیل عمد

به از این مشکل مردم غفلت نکرده و در قصاید متعددی  ،چشیده ها راگرمی معیشت آن
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های شاعر ه تالشتوان این طیف از قصاید جویده را بمی از این رو آن پرداخته است.

در ابیات زیر شاعر مردم را به ای تعبیر نمود. پرستانه و منطقههای میهندر راه گرایش

فقرزدایی را عاملی برای کم کند و ت میامل آن دعوومبارزه با فقر و از بین بردن ع

 داند:خود می ةکردن دردهای جامع

  /  /  /

 (145 -144 :2000)جویده،  7 

 رک و یاران اومبابه فقر و بیکاری جوانان مصری را  «ارحل»مشهور  ةدر قصیدشاعر 

یکی از  ،ماندگی اقتصادی کشورفقر و عقبکامال مشخص است که . دکنمی گوشزد

ن و قلم دعوت کرده و با زبا 2011سال  ةانقالب ژانویکه به است کسانی دالیل عمده 

 :خود از آن حمایت نمودند

  /

 ( :2009جویده، ) 8 

به مشکالت اقتصادی مردم  ،«األرض قد عادت لنا»ای با عنوان قصیده او همچنین در

و را عامل ا ،قرار دادهخطاب  حسنی مبارک راکند. شاعر که در این شعر، اشاره می

هایی هرچند ع کوتاه، اشارهارفی نموده و در چند مصرمصر مع مردمنکبت و بدبختی 

کودکان، اندوه  مصر، کشتار 2011 ةژانوی 25 در جریان انقالب به کشتار مردم ،کوتاه

تمسخر و آیرونی و سرشار از ای د و با کنایهکناین کشور می خشونت پلیسمادران و 

دهد و لقب فرعون مصر را به او می بارک را سرورش نامیده وطنزی تلخ و گزنده، م

 گوید: می

  /  /  /

 :2011)جویده،  9 /  /  

) 

 کوتاهی به گرسنگی کودکان مصر  ةنیز اشار« الخدیوی» ةدر نمایشنامجویده 

 تابد:گناهان را برنمیو فقر این بیکند می

http://www.abc4.ahlamontada.net/
http://www.prof3laa.com/
http://www.prof3laa.com/
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 (892: 2000)جویده،  01 

که در قصاید متعددی از فقر حاکم بر جامعه و بخصوص از فشاری که بر  شاعر

قدم فراتر نهاده و عامل فساد و  ،دارد، در ابیات زیرشود، پرده برمیکودکان وارد می

اه را فقر و نداری دانسته و معتقد است، کودکان گندزدی مردم فرودست و کودکان بی

برند؛ این فقر چنان شدید است که خدا و قیامت برای فرار از گرسنگی به دزدی پناه می

 زنند:را از یاد مردم برده و ایشان برای یافتن قرص نانی به هر کاری دست می

 (35ـ34 :)همان 11 

 حاکمان ـ مبارزه با فساد اقتصادی2ـ2ـ1ـ3

ای در سطح حکومت و در ساختار نظامی و غیرمردمی مصر باعث شده تا فساد گسترده

خواران در سطحی گسترده، با استفاده از رانتهای مرتبط با قدرت شکل گیرد. دستگاه

استبداد و دیکتاتوری، منافع مردم را تاراج کرده و با فرار از پرداخت مالیات صادرات و 

 (205 :1391)نورانی، اند. ها راه دیگر، فساد را به حد اعالی خود رساندهت و دهداوار

هیأت ین سال، عضو چند ،فاروق جویدههمان طور که در بخش مقدمه اشاره شد، 

و بیشتر از یک است. بدیهی است که ابوده « األهرام» ةبخش اقتصادی روزنام ةتحریری

موجود  خواریو فساد و رانت امور اقتصادی و سیاسی کشورشهروند عادی، در جریان 

در چندین وی و  ر او نیز راه یافتهاشعا این امر، به از این رو، در دستگاه حکومتی باشد

 است. دانسته، سران و والیان حکومتی، را یکی از عوامل اقتصاد ضعیف مصرقصیده، 

دزدان »مستقیماً فقر و تاراج مردم را با عبارت  «وتسقط بيننا األیام» ةدر قصید شاعر

نفع  در راهدهد که ثروت مردم را به باد داده و یا نیروهای داخلی نسبت میبه « قبیله

 اند:استفاده کردهشخصی 

 (279 :همان) 21 
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ای زیباتر بیان شده اسـت  به گونه« لصوص العصر»نسبتاً بلند  ةهمین مفهوم در قصید

اد اقتصـادی و  ، از فسـ هم در عنوان قصیده و هم در البالی مفاهیم تند ابیـات جویده  و

از سقوا آهـوان و رقـص   در این شعر  او گوید.کشور می حاکمانخواری والیان و حرام

خورند و به چپاول نیازمندان مشـغولند،  ید و از والیانی که مال مردم را میسراکالغان می

از امام علـی )ع(   که شاعرکند؛ اما آنچه این شعر را زیباتر نموده، اقتباسی است انتقاد می

ــ ــورش را    27 ةدر خطب ــی کش ــال سیاس ــوده و رج ــه نم ــج البالغ ــال»نه ــباه الرج  « أش

 دانسته است:

 (510 :)همان 31

، یکی از قصاید اعتراضی جویـده اسـت. سـاختار ایـن     «ماذا أصابک یا وطن» ةقصید

یکی از  وپردازد می قصیده به نحوی است که شاعر، به مشکالت و امور مختلف جامعه

فقـر  این مشکالت، مسائل مربوا بـه اقتصـاد اسـت کـه شـاعر در مقطـع نخسـت آن،        

کـش جامعـه، از   ردم را به چالش کشـیده و معتقـد اسـت کـه مـردم زحمـت      دی ماقتصا

؛ او گردد، نصیب افراد دیگری میآنانمند نبوده و حاصل کار و تالش دسترنج خود بهره

خوانـد کـه فقـط بـه فکـر منـافع       افعی مـی  و چنین افرادی را موش و ماردر این شعر، 

 :ندصی خودشخ

 (529 :)همان 14 

 دینیقومی ـ ـ مضامين 3ـ1ـ3

ستیز فاروق جویده را به ترین موضوعاتی است که ذهن انتقادگر و ظلموطن از شاخص

های وطن عربی از همواره از دردها و زخماو  ،و در این رهگذر خود معطوف کرده

گاه خود را در قید و بند و هیچ گویدمیمصر گرفته تا لبنان، فلسطین، عراق و ... سخن 

های در کنار گرایش جویدهسازد. ها اسیر نمیبازیها و سیاستخواهیبرخی مصلحت

در غالب قصاید خود، و  هبود اینطقهم فراهای دارای گرایشاقلیمی،  ةپرستانمیهن
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گیرد و همواره به اسالمی بودن قومیت و دینداری را در کنار یکدیگر به کار می

احساس ، نسبت به سایر کشورهای عربی و اسالمیورزد. او کشورهای عربی تأکید می

 بخش قابل توجهی از قصاید خود را در دفاع از مستضعفانِ و کندمسؤولیت و تعهد می

 سراید.زیر یوغ استکبار، بویژه مردم فلسطین می

 آرمان فلسطينـ 1ـ3ـ1ـ3

ای است وضعیت موجودش دغدغه سببفلسطین که سرزمین پیامبران الهی است، به 

آورد و شاعری چون فاروق جویده را به سرودن که دل هر مسلمانی را به رنج می

همانند بسیاری از شاعران مقاومت،  شوراند. او نیزاشعاری زیبا و انقالبی در شأن او می

گر معرفی کرده و از ظلم و کشور دانسته و اسرائیل را اشغال فلسطین را حق مردم این

دارد. توجه فراوان او به سرزمین و مردم فلسطین پرده برمی ،تباهی موجود در این رژیم

ه او شاعری با گیرد، بلکه از آنجایی کشاعر نشأت نمی ةدوستانتنها از احساسات انسان

ی عربی و اسالمی در هاو عشق به جریانبوده ای های فرامنطقهاحساسات و گرایش

استقالل و خودکفایی  برای رسیدن اعراب مسلمان بهگاه وسیعی دارد، اش جایاندیشه

 دهد.شعری خود را در مسیر این گرایش قرار می ةدر تکاپو بوده و قریح ،کامل

سیاهی  ةنالد و از ستاردانه از اندوه سرزمین پیامبران میزیر، شاعر نومی ةدر قصید

ای است هنرمندانه گوید که در آسمان فلسطین به چرا مشغول است. این ستاره اشارهمی

با اینکه این ، بسته است شنق اسرائیل پرچم د که بر رویوداو ةستارآمیز به و کنایه

که به اعتقاد برخی از آن را  ،ا شاعربه رنگ آبی است، امپرچم رژیم اشغالگر،  و ستاره

و با این کار، کند معرفی می ،«»سیاه،  ،یهودیان نشان قدرت یهودیت است

 :دهدانزجار خود را از اسرائیل نشان می

  /   /  

  :2010جویده، ) 15 / 

سال اشـغال،   50ی فلسطین یعنی بیش از به درد قدیم ،همین قصیده ةجویده در ادام

کند و از سرنوشت آن در طول بیش از پنج دهـه اشـغال و آوارگـی مردمـانش     اشاره می

 :سرایدمیی و منزلگاه تعداد زیادی از پیامبران ج سرزمین الهاو از تار گویدمی



 215یده /وَجُ روقفا اشعار در ادبی تعهد مضامين 

  /  /  /  /

  /  /  /  /

 )همان جا( 16 /  /  

در برابـر   است،که از مخالفان سرسخت حاکمان جور خارجی از آنجا فاروق جویده 

 فـرو  آنـان اش را بـر سـر   نشیند و فریادهای کوبنـده سیاستمداران اسرائیلی خاموش نمی

که در آوارگی مردم فلسطین سابق اسرائیل،  وزیر. شاعر به آریل شارون، نخستریزدمی

 بـه نوشـته و  در قالـب شـعر،    ،ای سرگشـاده نامهاست، نقش زیادی داشته  آنانو کشتار 

دهـد و از فـرا عصـبانیت، او را ایـن     هایش را مورد حمله قرار مـی او و سیاست شدت

 کند:نما تشبیه میچنین به یک خوک انسان

  /  /

/  /  /  يرنزخ

  /  /  /

 (www.goweda.com :2010)جویده،  71 

هـای تعهـد ادبـی در    های موسوم به جریان اسالمی ـ عربی کـه از زیرشـاخه   گرایش

 کـامال مـذکور،   ةتـه اسـت، در قصـید   ادبیات عربی بوده و جویده از آن تأثیر زیادی گرف

مشخص است؛ چرا که شاعر در صدد مبارزه بـا یکـی از رهبـران اشـغالگر اسـرائیلی و      

و از سـوی دیگـر از ضـایع شـدن حـق       اسـت ستقالل مردم فلسطین دشمنان آزادی و ا

آزادی فلسـطین و سـردمداری    ،مـذکور  ةفریـاد آمـده اسـت. او در قصـید    بـه  مسلمانان 

 خواهد.جا و کامل میحکومت اسالمی را به صورت یک

 زیر لوای اسالم باتحاد عردعوت به ـ 2ـ3ـ1ـ3

های پرستانه و گرایشرفتار افکار نژادگ ،ی از قصاید خوددر مقطع آنکهبیفاروق جویده 

رهای وو مردم کش استاسالم  ةسایگردد، همواره منادی اتحاد اعراب در  معربیسپان

او از هیچ مکتبی  هایطلبی مبارزهکند و تمامی را به صلح و برادری دعوت میعربی 

ن عربی او در البالی ابیات خود همیشه از وط برگرفته نشده است.جز اسالم و بشریت 

گوید و به صورت مستقیم و غیرمستقیم هویت مردمش را اسالمی و عربی سخن می
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جویده تنها در چارچوب مرزهای شعر کند. وطن در دیدگاه، اندیشه و معرفی می

و در  امتی واحد دانستهبلکه او تمامی مردم عرب را  ؛شودجغرافیایی مصر خالصه نمی

چرا که وحدت عربی یعنی  ؛عربی استوطن و وحدت پیشرفت  آرزوی استقالل،

طوری که حتی اگر میان بها؛ حقیقت وجود عرب به حکم اتحاد زبان، تاریخ و آرمان

 :تا)الشرقاوی، بیشود. ها اختالفاتی وجود داشته باشد، این اختالفات منکر آن نمیدولت

است اما در و فلسطین متوجه مصر  جویده هایسرایی وطن ةهر چند عمد (53

 نیز  از جمله عراق و لبنان کشورهای عربیسایر های مختلف شعریش از جموعهم

 ید.سرامی

های حاکم وقت عراق، صدام سیاست «سيف الغدر کذاب»ای با عنوان در قصیدهاو 

ه به جنگ با کویت، که در دوم آگوست خواهد کبرد و از او میحسین، را زیر سوال می

 ،زبان و همسایه یورش بردراق به کشور دوست، همو در طی آن عآغاز شد  1990سال 

دردی زبان ملت مصر، با مردم کویت هم هبیک سو شاعر از  ،؛ در این ابیاتخاتمه دهد

 بغداد را به سازش دعوت  ،برادرانه و نه از روی جبر و کینه از دیگر سو، و کندمی

 :نمایدمی

جویده، ) 81 

 (495ـ493 :2000
که سرشار از حزن و اندوه برای آرزوهای بربادرفته و رویاهای  «» ةدر قصید

سراید. ها مرثیه میو بر آنگوید شان میاز نابودی تاریخ و هویت جمعی خاموش است،

بـا   از ایـن رو  ،هایشـان را قطـع کردنـد   خـود دسـت   راب با دسـت او معتقد است که اع

 گوید:حسرت فراوان می

 (369 :همان) 19 

زیبایی خاصی به شعر داده است. « ید» ةکلم تو کثر تتقابل جمع قل در بیت مذکور،

 گوید:و می هآوردن به میان خاو سپس از مرگ بیروت و خودکشی قدس س



 217یده /وَجُ روقفا اشعار در ادبی تعهد مضامين 

 )همان( 02 

 ةو نتیج گویدنخستین مسلمانان سخن می ةاسارت قبل همان مقطع، شاعر از ةدر ادام

 داند:ها میآن را اختالفات موجود میان حاکمان دولت

 12 
 (370 :همان)

خورد، و در نهایت با بیت زیر که در آن از نبود یک وطن عربی خالص افسوس می

 رساند:ه پایان میقصیده را ب

 (373 :همان) 22 

 او نهفتـه دارد و   ،خـود درون در معانی عمیقی را  ،ور که حرف دل شاعر استبیت مذک

و  اشـاره کـرده  امید به زندگی، اتحاد، امنیت و قـدرت کشـورهای عربـی     به اندک بودن

امـا آنچـه کـه از بافـت کلـی قصـیده        دانـد. سخت مـی بسیار یی را زندگی در چنین جا

گرایش شدید شاعر به جریان عربی ـ اسالمی است. جویده از اینکـه  گردد، استخراج می

یک وحدت دینی و ملی برسند، غمگین بوده و معتقـد اسـت   اند به مردم عرب نتوانسته

همانگونه که عنوان قصیده،  این افتراق دینی و قومی سبب زوال هویتشان شده است.که 

پرورانـده و  دهد، جویده رویای اتحاد عرب را در سـر مـی  نیز گواهی می ،«مرثیه الحلم»

عربـی  حاکمیت استبداد در مصر و چند کشور وضعیت لبنان و فلسطین، اکنون با اشغال 

 کند.سرایی میمرثیه ،نیافتهبه این رویای تحقق دیگر،

 نتایجـ 4

 تعهد ادبی، نتایج زیر به دست آمد: ةز اشعار فاروق جویده در زمینقسمتی ا با بررسی

آنکه از مکتب  بیـ فاروق جویده به صورت کامال آگاهانه و نه از روی تفنن و نیز 

پروای مشکالت میهن خود در فکری خاصی متاثر شده باشد، خود را ملزم به بیان بی

 .کندمی قالب شعر
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دارای  اوعربیسم نیست، بلکه مبارزات ادبی پانهای تعهد شاعر دارای گرایشـ 

پایبند  ،ای خودمنطقه ةپرستانهای میهنبوده و نیز به ارزش عربیاسالمی ـ های گرایش

 است.

این  اکمیت بر سر مردمدر رنج بوده و جبر ح ـ کشور مصر که همواره از عدم آزادی

 ،زدهور بیداری مردم غفلتسایه افکنده است، شاعر را بر آن داشته تا به منظ کشور،

اشعار کوبنده و انقالبی خود را در دفاع از آزادی و مبارزه با استبداد و نابرابری به 

 جامعه عرضه کند.

است؛ یعنی محور اساسی تعهد این « سیاسی»مهمترین مضمون تعهد شعری جویده، ـ 

 .است ذشتهگ ةسامان سیاسی مصر در چند دهسیاسی بوده و علت آن، شرایط نابشاعر 

شاعر را به تحریک  گرموضوع دیگری است که ذهن انتقاد محرومیتفقر و مبارزه با ـ 

کشورش در قالب شعر  ضعیفواداشته و او را ملزم به دفاع از مردم فقیر و اقتصاد 

 .نموده است

پروراند و اسالم، آرزوی دیگری است که شاعر در سر می ةب در زیر سایـ اتحاد عر

کشورهای عربی را به صلح و زندگی ه این مهم، مردم و حاکمان برای رسیدن ب

 کند.آمیز دعوت میمسالمت

و او به صورت علنی جلوه و انعکاس فراوانی داشته  ،فلسطین در اشعار شاعر ةـ قضی

ای ندارد هیچ واهمه پروا،و بی در این راه از بیان تندو به مبارزه برخاسته  ،گرانبا اشغال

 .را به یکی از شاعران مقاومت بدل کرده استاو  و این امر

 هانوشتپی
هایت در بینم / کجاست آن زیبایی و آن شوکت / و کجاست لباسای مصر تو را پیکری الغر می  .1

کرد / هر آن چه داشتی ما از تو گرفتیم / آن فصل بهار / کجاست آن بوی خوش که تمام فضا را پر می

ات باقی خواهد ماند / و هر چند که گرفتار شد / با وجود پاییز، زیباییرحمان در بند بی ،گاه که زمین

  .زمان طوفان و سرمای زمستان باشد

ها / ها و گرمای درهپرسم کجا رفت شکوه سرزمینم / کجاست نخلستانهاست که از خودم میسال  .2

این وطن من است  دیگر در آسمان مقابلمان چیزی هویدا نیست / غیر از تاریکی و صورت جالدها /
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اند / در سرزمین من هایی زیاد به تفرقه افتادهکنند / و مردمانش در گروهکه در پهنایش داد و ستد می

 .جز صبح کاذبی باقی نمانده / و فریاد زمینی در حرارت ظلم و بردگی

است که  ینی/ این سرزمکردند فرار میو فریاد بر آوردم در حالی که واژه ها از دهانم به سرعت   .3

 میهن سابقم نخواهد شد.

برو که حزبت /  دانمتر از تو نمیتونس[ که او را گمراه رئیس جمهورالعابدین ]چون زینبرو هم  .4

کنم کسی در برو که من گمان نمی/  کندبرو که ملت و مرز و بوم تو را نفرین می/  در دستان توست

اش بوسه بر صورتت تیمی با تبسم معصومانهمنتظر نباش که کودک ی/  آمد بگویدوطن برایت خوش

ای نخواهد کنی فایده مردمت عذرخواهیهر قدر در برابر /  بزند / برو که ننگت بسیار بزرگ است

 روشنایی صبح در چشمش مرده است/  های کودکی کهاز چشم/  خواهی؟از چه کسی عذر می/  داشت

 .هیچ کس برای رفتن تو اشکی نخواهد ریخت کند /های مادری که همیشه تنها گریه میاز اشک/ 

 افراد برابر در زمین/  باش خشمگین/  است نکرده خلق خوار را ملتی هیچ خدا/  باش خشمگین  .5

 لرزند،می خود به ترس از هاعقاب که زمانی/  باش خشمگین/  آوردمی فرود تعظیم سر خشمگین

 تسلیم باز سال هزاران از بعد/  آوری فرود یمتسل سر امروز اگر/ باش خشمگین/  شودمی غمگین زمین

 خاک شرارت، که شد چه/  اندفرورفته خواب به همگی اطرافت مردمان/ باش خشمگین/  شد خواهی

 خشمگین/  کرد تلقی مباح را قبرهایت به تجاوز حتی گرگ که شد چه و/  شمرد مباح را سرزمینت

 شوندمی مخفی زمین زیر در که کردی مشاهده انیگرحیله[ همچون] را عرب ساحران که زمانی/  باش

 جز دیگر/  باش خشمگین/  شودمی ختم خشم به نیز کاری هر آخر و/  است خشم کاری هر شروع/ 

 .شوی فروخته برده عنوان به که این یا/  بمیری سرزمینت راه در باید یا/  است نمانده راهی مرگ

کـه   کـردم های شکسته / چه بسـا یقـین   ی باالی گردنچه بسا مشاهده کردم زندانبانی / و شمشیر  .6

 زمام امور را در دست داشته باشند. ،هامیرند / زمانی که سگشیرها می

گرسنگی مردم مصر بجنگیم / بیایید به دردهای مردم برسیم / و با غم و اندوه فریاد  برایبیایید   .7

 .گردیم سرمست ،زنیم: آیا ]ظلم[ بیش از این؟ / بیایید با اشک زمین

چه بسیار جوانان /  گرسنگان هر چند که بلند باشد به گوش تو نخواهد رسید ةگاه نالبرو که هیچ  .8

 .کنندبیکار و غرق در فقر و نداری، که والدینت را لعنت می

ها .. بدبختی کودکان بینی / خشم چهرهاجساد[ مردم را می ةهای ]پاره پارسرورم فرعون / آیا اندام  .9

ها / اجسادمان را به دو نیم / اشباح سیاهت در گردنه لت فقر .. اندوه مادران بر کودکانشان رارا .. / ذ

  .کنندمی
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گرسنگی  ،آیا رویاها خواهند بخشید؟ / اشتباهات حقارت، خیانت و هرزگی را / آیا رویاها .10

ر بدند / زمانی کودکان را خواهند بخشید / مرگ سپیده دم و تحقیر تعهدات را چطور؟ / رویاها چه قد

  .هاریزند / و نیز قید و بندی بر چشمخون]شان[ را می ها ]و[شوند بر گردنقید و بندی میکه 

هایی که مخفیانه در ای را شنیدم / و انگشتتنها به راه افتادم / در جیبم ]صدای[ ضعیف خزنده .11

 ای که کردم/ پسر بچه گشتند/ با نگرانی پشتم را نگاهخوردند و دنبال ]چیزی[ میآن تاب می

ترسی؟ / روزی خدا را کنی؟ / از روز جزا نمیهایش تنش را نپوشانده بود/ پسرم چرا دزدی میلباس

ترسد پدر خواهی دید/ بیچاره حرفی نزد اما با دلواپسی گفت: خدا/ چه کسی روی زمین از خدا می

 انند شب هولناک است.یابم / و راه مکشد و قرص نانی نمیجان؟! / گرسنگی من را می

هایم را دزدیدند / و در شهر خود عریان شدیم / وطنی نیست که ما را در خود دزدان قبیله لباس .12

 .ها بدان پناه برندجمع کند / و نه آرزویی که قربانی

رقصند زمانی که آهوان از بین روند / ها میهای کالغدانستم / که دستهمن به رویا پرداختم و نمی .13

-ین داشتم که دزدان این عصر / حرام را با حالل دزدیدند / یقین داشتم که زمین سقط جنین میاما یق

 مردان سیادت کنند.کند / اگر در وطن، شبه

های زیبا چیزی نماند / به جز افعی ةشوند / در مزرعکشان مست میها از خون زحمتموش .14

ها باقی نمانده / که در زمان ملعون، های کالغریزند / چیزی جر دستهقدیمی / که سم پنهان خود را می

 دهند.خبر مرگ می

چرد، نمانده سیاهی که در آسمان می ةاز سرزمین پیامبران چه چیزی مانده؟ / چیزی جز ستار .15

 های زنانو ناله/  چیزی نمانده غیر از تل کشتگان/ است 

های خود هایی که با نالهو حنجره / مانده پنجاه سال/  ؟چه چیزی باقی مانده از سرزمین پیامبران .16

و تمامی جالدان به چپاول /  پنجاه سال است که ]فلسطین[ به حراج گذاشته شده/  انددنیا را پر کرده

و /  کنند / فلسطین غمگین مردخواهند غارت میسپس هر آن چه می/  انداین غنیمت چشم دوخته

های قدس را لباس/   گریندگونه که زنان می آن ،و گریه کردند/  فرزندانش دور نعشش جمع شدند

 .و راز نهانی قلبش را علنی و آشکار کردند/  کندندبر

سـم  بـه شده / شمشیر آغشتههای ما نقاشیکشته بدن هایچقدر زشت است صورت تو که از تکه .17

 ةچهـر نماید / ای خوک! چقدر تو زشتی، چگونه انسان شدی / تو در بدن مردگان ما چقدر هراسان می

شود/ کـودکی در مقابـل   قدس در برابر دیدگانت به حزن و اندوه تبدیل می ةملعونت زشت است/ چهر

رود / ای خـدا! حـق بـه    های دیگر نمیپرسد/ چرا مرگ غیر از میهن ما، به دیدار سرزمینقبر از من می

 .بهتان تبدیل گشته است / ای خدا! حکومت به طاغوت تبدیل گشته است



 221یده /وَجُ روقفا اشعار در ادبی تعهد مضامين 

ایم که در چون شیرهایی شدهمیرد / همدلیل می بی مردمیدار شعر نبود / میشه دوستآیا بغداد ه .18

کنیم / بر اهل خود شیر و پیرو دشمنان خود هستیم / خون کویت سفاهت مرگ را خرید و فروش می

کند / آیا پاداش وفا، قتل و کشتار است؟ / این برادر من است که در برابر دیدگان تو مرا بدخواب می

کند / چگونه همینک در وسط قلب نیش وارد شده؟ / به کویت که سواحلش در عمق وجود زندگی می

گرید، بگو / برای هر کدام از شما در بین مردم مصر دوستانی است / ای بغداد سرزنش نکن زمانی می

 .گویم / به حقیقت برگرد، شمشیر کینه دروغین استکه می

 ./ که با دست خود دستانمان را قطع کردیم زمین شاهد است ةعریان شدیم و هم .19

 .کنیمآمیز گل و الی خود را آبیاری میبیروت در دریا مرد و قدس خودکشی کرد / و ما ننگ .20

برند / گرید / اشک منبرها به نمازگزاران شکایت میها مینظاموجود سواره سببقدس در بند به  .21

 ،ها، قرآن و دین را معامله نمودند / حاکمانستهحاکمانمان موقع اختالف، ما را ضایع کردند / گلد

 .فردای ما را به آتش کشیدند / و در بطن مملکت ما صبح را نابود کردند

عمری که در آن رویا و وطنی نباشد چقدر سنگین است / و نه امنیت و شمشیری که از ما  .22

 .حمایت نماید
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