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  )2/12/1395تاريخ پذيرش:؛ 3/6/1395(تاريخ دريافت:

  

  چكيده
 و مقاومتگزارش  كهگيرد  دربرمي اشعاري به كه است ادبيات از ايشاخه مقاومت ادبيات

 كشورهايِ  ادبيات به نگاهي با. است ستم و ظلم،  تجاوز هرگونه برابر در قوم يا ملّت يك هايدالورمردي
 برخوردار ايويژه جايگاه از هاآن نزد ادبيات از نوع اين كه يابيممي در -خارجي يا داخلي -جنگ درگير
 از تبعيت به ميالدي 2011 سال در بودند آمده ستوه به داخلي حاكمان ظلم از كه يمن كشور مردم. است
 را ستمكار حاكمان خود، انقالب پيروزي با و پيوسته اسالمي بيداري به اسالمي -عربي كشورهاي ساير
 دكتر. برخاستند ظالم رژيم اين با مبارزه به زبان و دست با مردم، گوياي زبان عنوان به شاعران. زدند كنار

 منعكس را اسالمي بيداري و داخلي جنگ زمان در يمن اوضاع خويش شعري ديوان در ابوطالب، ابراهيم
 از. است ناراحت يمن فاسد حاكمان ستم و ظلم از و داشته خويش وطن به خاصي توجه وي. است ساخته
 داده قرار نكوهش مورد شدت به را يمن بر حاكم فساد وي است؛ ناراضي آن در موجود پريشان اوضاع
 با كه برآنست حاضر پژوهش. است دانسته بشر روح احياي عامل را بوعزيزي محمد ابوطالب،. است

 وي شعر در پايداري ادبيات هايجلوه نيز و شاعر اعتراض بررسي به »نسيمها يهب حين «ديوان بررسي
  .بپردازد

  

  »نسيمها يهب حين «ديوان ابوطالب، ابراهيم يمن، مايه،بن مقاومت، ادبيات  :كليدي كلمات
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  مقدمه
  مباني نظري پژوهش

ها با اين كه از جغرافيا، فرهنگ، منش و هاي تحت سلطه است. ملّتفرهنگي ملّت -ادبيات مقاومت واكنش فكري
گيري واحدي جاي دنيا در اغلب موضوعات جهتهاي ادبيات مقاومت در جايمايهاما بن ؛هاي مختلف برخوردارندآرمان

چرا كه از همان آغاز زندگي، مبارزه بين انسان و  ؛توان يكي از ابعاد وجودي انسان دانستمقاومت را ميكند. دنبال مي را
 .كندستيزي عجين شده و آن را تداعي ميهمواره با ظلماين واژه  گردد.ي زندگي آغاز ميطبيعت براي بقا، حفظ و ادامه

ي دفاع از حق عدالتي و تقويت انگيزهاي طوالني دارد؛ ولي گسترش ظلم و بيدر طول تاريخ پيشينه مقاومتاگرچه ادبيات 
هاي ادبي سيما داد نخستين نمودهاي ادب مقاومت را در اساطير و حماسه گيري و احياي آن نقش داشته است.در شكل

هاي ادبي ديد چنان كه در ها و حماسهر اسطورهتوان دانسان در ادبيات را مي مقاومت نخستين نمودهاي« دانسته است
كه در برابر اقوام گذشته است، گره هاييادبيات يونان باستان، مفهوم اسطوره با جنگ خدايان با قهرمانان يا مصائب و سختي

  ).34: 1383( داد، »خورده است

چپاول و  ان خارجي به غارت،لي و استعمارگرجو و مستبد داخهاي سلطهدر زمان حاضر نيز كه برخي از قدرت
گيرد؛ يعني ايستادگي در برابر پردازند، نوعي ديگر از ادبيات مقاومت شكل مياشغالگري در كشورهاي مختلف مي

حاكمان ستمگر و متجاوزان خارجي كه ضامن حفظ بقا و هويّت يك ملّت است. با نگاهي به تعاريف محمود درويش و 
رسيم كه ادبيات مقاومت به مبارزه با ظلم حكومت داخلي و نيز متجاوزان ه اين نكته ميغالي شكري از ادبيات مقاومت، ب

عنوان  «ي فلسطيني در تعريف اين نوع از ادبيات آورده استشود؛ محمود درويش شاعر بلندآوازهخارجي اطالق مي
هاي و استبداد داخلي، نبود آزاديشود كه تحت تأثير شرايطي چون اختناق معموالً به آثاري اطالق مي مقاومتادبيات 

ي و فردي هاي ملّهاي قدرت، غصب قدرت، سرزمين و سرمايهستيزي با پايگاهفردي و اجتماعي، قانون گريزي و قانون
سلطه، نامعقول و تغيير دادن آن ضروري است. ولي براي  يگيرد. با داشتن اين احساس و هوشياري عميق كه ادامهشكل مي

ي انقالبي و داراي محتواي ؤثر واقع شود، بايستي تالشي تغيير آفرين صورت پذيرد و لذا به يك نظريهاين كه شعر م
  ).271: 1971( درويش، »اجتماعي مسلح گردد

ها و ستم خارجي يا غالي شكري در تعريف ادبيات مقاومت، آن را اثري دانسته كه با زباني اديبانه به مبارزه با زشتي
ها و فجايع بيداد داخلي يا تجاوز بيروني در شود كه از زشتيبه مجموعه آثاري گفته مي مقاومت ادب «:پردازدداخلي مي

گويد. برخي از اين آثار پيش از رخ هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي با زباني اديبانه سخن ميي حوزههمه
 ).10-11: 1979( شكري، »ندپردازارش تاريخ آن ميمان به نگزنمودن فاجعه، برخي در زمان جنگ و يا پس از گذشت 

هاي بعدي آنان هاي يك ملت براي نسلاين نوع از ادبيات از بدو تولد انسان همراه وي است و به بيان شعري و ادبيِ مبارزه
رهايي سرزمين، دين، هاي مبارزاتي يك نسل مقاوم و مبارز را كه براي ادبياتي است كه آموزه مقاومتادبيات «  :پردازدمي

هاي آينده در ي و انساني به پا خاسته است، براي نسلهاي ملّهاي خود از چنگال تجاوزگران به حريم ارزشفرهنگ و سنت
در اين راستا تاريخ عربي سرشار از شعر قهرماني  ).202: 1388(نجاريان،  »كندبيان فخيم شعري و ادبي ترسيم و تصوير مي

   ).33: 2004باشد( غريري، معروف مي »و شعر الفخر ةشعر الحرب، شعر الحماس «هكه ب مقاومت استو 

 مقاومتادب«  :يكي از شرايط الزم براي تحقق چنين ادبيّاتي، عنصر تعهد در كنار هدفمند و تعليمي بودن آن  است
م حاكم مستبد نباشد و با زباني هاي يك نظاد و ملتزم است كه محتواي آن در جهت منافع و خواستهاي از ادب متعهّشاخه
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تعليمي بايد هدفمند و مقاومت تعريف، ادب اين بيان شود. بر اساس ،هاي تخيّلصريح، بدون تأكيد بر نوآوري در زمينه
آموزد چگونه در برابر باشد و براي رساندن پيام يا القاي موضوعي كه مورد نظر شاعر است، نوشته شود و به مخاطبانش مي

  ).20: 1376( بصيري، »گر و مستبد ايستادگي كنندي سلطههانظام

در قلمرو مقاومت  شعر« :هاي سياسي را، علت متعهد بودن آن دانسته استابوحاقه مشاركت آگاهانه اديب در جريان
يعني مشاركت آگاهانه اديب در جريانات سياسي و اجتماعي  ؛دبرخوردار از اصل تعهّ زيرا ؛گيردهد قرار ميات متعّادبيّ

  ).13: 1979( ابوحاقه، »جامعه و موضعگيري در قبال آن است

گونه كه از نام آن پيداست چيزي جز مقابله با ظلم و ستم و بيداد حاكم بر جامعه از جانب هدف ادبيات مقاومت، همان
ي ي اين آثار، ستيز با بيداد داخلي يا تجاوز خارجي در همهجانمايه «:حكومت داخلي يا نيروهاي اشغالگر خارجي نيست

  ).36: 1377( سنگري، »هاي ضد آزادي استهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و ايستادگي در برابر جريانحوزه

  
  مايه در ادبيات مقاومتبن

گيري فكري نويسنده را به نمايش دهد و جهتي اصلي و جوهر هر متني را تشكيل ميكه هسته -مايه يا مضمونبن
دهد، طوري كه اگر هدف اصلي متن را نشان مي -ي اصلي و مسلط آن متن را از آغاز تا پايان در برداردگذارد و انديشهمي

است از  مايه يا موتيف/ موتيو، در ادبيات عبارتبن« دهد. چنين نباشد متن ارزش و اعتبار فكري و ادبي خود را از دست مي
مايه، تصويِر خيال، انديشه، عمل، موضوع، وضعيت و موقعيت، صحنه، فضا و رنگ يا كلمه و عبارتي كه در اثر ادبي درون

مايه). اما سيما داد تعريف ديگري از آن ارائه نموده : ذيل بن1377ميرصادقي، »( شودواحد يا آثار ادبي مختلف تكرار مي
مايه، شخصيت يا الگوي معيّني مايه، درونبن« رسيده و حد و مرز آن مشخص گرديده است است كه به نظر كاملتر  به نظر

توان آن را با مايه). پس در واقع مي: ذيل بن1383داد، »( شود{است} كه به صوِر گوناگون در ادبيّات و هنر تكرار مي
« ) و 18: 1380كدكني، شفيعي»( مسائل اصلي« امايه در آثار ادبي مترادف بمايه مترادف دانست. درونمايه و جاندرون

  ).18: 1382مصطلح شده است(ياحقي، » محتوا و مضمون

بندي است. در جنبه داخلي ذكر و المللي قابل جمعي داخلي و خارجي يا بيني ادبيات پايداري در دو جنبهمايهجان
تماعي مورد نظر است. بدين صورت كه اقليتي با هاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتوصيف استبداد حاكمان در حوزه

ي مردم و مشاركت  اند، حقوق اوليهقدرت را به چنگ آورده و مردم و اكثريت آنان را در حاشيه قرار داده ،اعمال زور
ا در هها و قابليتطوري كه جامعه با تمام امكانات و ظرفيت ي و مسائل ديگر ناديده گرفته شده؛بهآنان در ساختار سياس

خدمت همان عده قرار گرفته و آنها بازيگران و صحنه گردانان اصلي يك ملّت هستند و البته در اين زمينه از هر ابزاري 
هاي ملّي و مردمي، ستايش فتوحات و گيرند. توجيه حقانيت مردم، توصيف وضعيت موجود جامعه، ذكر آرمانبهره مي

ي مايهستيزي حاكمان از ابعاد داخلي ادبيات مقاومت است. در بعد خارجي جانگريزي و قانونبيان شجاعت مردم، قانون
دهد : شجاعت در برابر گردد كه هوّيت و اصالت تاريخي مردمان مقاوم را نشان ميادبيات مقاومت اغلب به اموري برمي

العمل جدّي و مناسب در مقابل بي ي ملّي، عكساشغالگري، ايستادگي قهرمانانه در برابر بيداد خارجي و استعمار سرمايه
اعتقادي آنها، پافشاري  –ي فكري ي شناسنامهها، اخالق، آداب و رسوم قوم و تخريب و استحالهها، سنتاعتنايي به ارزش

  بر اراده و عزت خود و درهم  شكستن قيد و قيود يأس و نااميدي  از پيروزي . 
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هاي جمعي و ها و ظهور تواناييهاي مظلوم درعصر انفجار آگاهيبر اين اساس ادبيات مقاومت، صداي رساي ملت
اي و حتي پايداري آنان در برابر هر آن چيزي است كه نقش و جايگاه آنها را فراموش و وزنشان را در معادالت منطقه

كنند و بدين پاك مي ها را تحقير و آنها را از صورت حساب مسألهمّلت ،اند و با اظهار غرور و تكبرجهاني ناديده گرفته
  شود. صورت است كه مفهوم مقاومت يك ارزش تلقي مي

  

  بيان مسأله
مشتق از يُمن و « كه بر خوشبختي و سعادت داللت داردشورهاي مسلمان است كه برخالف نامش يكي از ك »يمن«

پس از روي كار آمدن علي عبداهللا صالح هرگز روي خوشي و سعادت به خود نديده و  ،)2: 1962الويسي، »( بركت 
هاي فراواني در اين كشور ريخته همواره به خاطر فساد و ظلم حاكمان درگير جنگ و آشوب داخلي بوده و ساليانه خون

است. مردم اين كشور به دنبال مي شود. درگيري بين شيعيان و نيروهاي دولتي يكي از بارزترين موارد نقض حقوق بشر 
هايي كه از الجزاير شروع شد و آتش زير خاكستر ساير كشورهاي مسلمان را شعله ور ساخت، شروع به سلسله انقالب

ي صالح بود. اين نشاندهداري كردند كه نتيجه اين امر سرنگوني رژيم غاصب و دستهاي دنبالهاعتراض و راهپيمايي
شود بعد از يمن در كشورهاي ديگري نيز اتفاق ) ياد ميهاإلسالمي ه(اليقظ» بيداري اسالمي« نوان اقدامات كه از آن به ع

رود بنابراين بيداري اسالمي به مفهوم ظهور به كار مي) آگاهي(  افتاد. بيداري، ضدخواب است و درمعناي فعال شدن هوش
آيد و تنها از دين قابل دريافت رين از دين به دست ميبر اين اساس، حيات ب. اسالم ناب و پاك در انسان و جامعه است

بيداري «:خواندكند، فرا ميما را به آنچه زنده مي) ص( است؛ زيرا خداوند به انسان و جهان حيات بخشيده و پيامبرش
رود كه كار مياسالمي به مفهوم زنده شدن دوباره در پرتو اسالم اصيل است به بيان ديگر در معناي تجديد حيات اسالم به 

نوعي  ،احياگري اسالمي. يابدشود يا حيات ميهاي متعالي بار ديگر زنده ميي ارزشدر پناه آن، استقالل، عدالت و همه
  ).11: 1388 شيرودي،( «اصالحگري ديني است

ازگشت خيزش عمومي نخبگان و عموم مسلمانان براي احياي هويت اسالمي و ب« :توان گفتدر كليّت اين مفهوم مي
هاي استعماري نمايان شده و ي سلبي به صورت مبارزه با نظام ظالم حاكم و قدرتبه عزت ديني بوده است كه گاه در جنبه

  ).37: 1391 نجفي،( »گر شده استي ايجابي در قالب تأسيس نظام سياسي اسالمي و نهادهاي اجتماعي جلوهگاهي در جنبه

رات در ساختار حكومت و  نيز قبل از آن شاهد ظلم و تغيياز نزديك شاهد اين ابراهيم ابوطالب، شاعر معاصر يمني، 
« :ستم حاكمان داخلي بوده و به خوبي اين تصاوير را براي خواننده به تصوير كشيده است. شعر وي تركيبي از شعر سياسي

سرايد و اين شعر زيسته شعر مياي كه در آن ميشعري است كه سراينده با آگاهي كامل نسبت به تحوّالت تاريخ و لحظه
« ) و شعر اجتماعي103: 1376كدكني، شفيعي»( هاي ديگر استها و اثبات بعضي ارزشاو عمالً در نفي بعضي ارزش

 ). 104است( همان: » اي تصوير كنداي از مسائل اجتماعي را به گونهشعري است كه شاعر مسأله

غلبه جريانات اجتماعي بر زندگي معاصر و گسترش آن در « :دريافته استشاعر به خوبي نوگرايي شعر امروزي را 
سازي مردم ) و شعر وي در بيدارگري و آگاه55 - 56: 2007المالئكة، »( يكي از عوامل اصلي نوگرايي است ،ي شعرحوزه

  در تحوّالت اجتماعي و سياسي يمن نقش بسزايي داشته است.
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  پيشينه پژوهش
ات مقاومت ملّل مختلف مقاالت فراواني به رشته تحرير درآمده است كه ذكر تمامي آنها تاكنون در حوزه ادبي

: سيد حسن سيدي و شيرين مي كنيم گيرد. در زير به عنوان نمونه به چند مورد از آنها اشارهصفحات متعددي را دربر مي
ه ششم، سال سوم نشريه ادبيات مقاومت در شمار» هاي فدوي طوقانهاي مقاومت در سرودهجلوه«) در مقاله 1391سالم(

در شماره هفتم، سال » درنگي در مضامين مقاومت در شعر سيد قطب« ) در مقاله 1391كرمان/ علي سليمي و فاروق نعمتي(
هاي مقاومت در شعر احمد جلوه«) در مقاله 1392نيا و رضا ميرزايي(چهارم نشريه ادبيات مقاومت كرمان/ ناصر محسني

در شماره هشتم از سال چهارم نشريه ادبيات مقاومت كرمان/ فاروق نعمتي، جهانگير اميري و علي » النجفيصافي 
در شماره هشتم از سال چهارم نشريه ادبيات » هاي مقاومت در شعر عبدالوهاب البياتيجلوه«) در مقاله 1392سليمي(

  مقاومت كرمان و مقاالت فراوان ديگر.

اي كه به طور مستقل به شعر يا نامهاي معتبر اينترنتي و نيز مجالت معتبر پژوهشي مقاله يا پايانامّا با گشتي در سايت ه
  مشاهده نشد.،شخصيت  ابراهيم ابوطالب بپردازد 

  

  سؤاالت و اهداف پژوهش

اسالمي، هاي مقاومت و بيداري هاي مبارز و مقاوم  معاصر و كشور يمن و نيز تبيين بيشتر نوشتهتوجه به شخصيت با
  لزوم اصلي نگارش اين جستار بوده است.

  عبارتند از:،سؤاالت اساسي كه در پژوهش حاضر به دنبال يافتن پاسخ آنها هستيم 

  ابراهيم ابوطالب تا چه ميزان به وطن خويش عالقه نشان داده است؟

  هاي ادبيات مقاومت در شعر وي كدامند؟مايهمهمترين بن

  

 بحث اصلي

  در شعر ابراهيم ابوطالب هاي مقاومتجلوه

  

 دوستيوطن

است. سرزمين براي شاعر همه چيز است و آن دوستي و عشق و عالقه به هاي تفكردر شعر مقاومت، وطنيكي از زمينه
داند كه به دفاع از آن پرداخته و عالقه وافرش  را نمايان سازد. ابراهيم ابوطالب در اشعار خويش به ي خويش ميوي وظيفه

ي يمن در زمان انقالب مردم  بر ضد علي عبداهللا صالح و رژيم حاكم بر يمن پرداخته جامعه اوضاع و احوال حاكم بربيان 
غم و اندوه خويش را بر وطنش كه روزگاري داراي مجد و عظمت بوده و امروز دچار شكست و  ،است. وي در ابيات زير

  :نابودي گشته بيان داشته است
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  انهدَّ وجودك و انعدما و      وطني ذرفت عيناك دَمَا

  )11: 2012و اليوم جاللك قد هُزِما(ابوطالب،       هًوسرت أمجادُك غابر 

  وطنم از چشمان تو خون جاري گشت و وجود تو فرو ريخت و از بين رفت.

  و مجد و عظمت تو سپري گشته و امروز عظمت و جالل تو درهم شكسته است.

 و مي كند و بار ديگر به وطن اشاره مي داندملّت را آميخته با قضا و قدر ديگري از اشعارش، سرنوشتبخش شاعر در 
بينيم. مياو اي روشن را در ابيات شعر ؛ اميد به آيندهمي سازددم، كه نمادي براي اميد است، پيوسته آن را با رنگ سپيده

 )نماد اميد و روشنايي(، آمدن سپيده دم )اشاره به وجود ظلم و استبداد در وطنش (گيري از نمادهايي مانند شبوي با بهره
  :وعده داده است -وطن خويش -هاترين سرزمينرا در مقدس

ر/ سنظل نرسُمُكِ بلون الفجر/ لون الزَّهر/ لون الحبِّ في المطر/ و في نسيان دَبالقَ  رهونُنا المَنفديك يا وطني/ و مصيرُ
رضُ في صلواتها/ ياليلة القدر/ يا قبلة األديان/ يا منبع اإليمان/ الدَّمُ ساح المسيح/ صلوات أحمَد/ لن يضيعَ دعاؤه/ و األ هُأغني

علي ذراكِ مقدساً/ و مبدداً/ لكننا لن نفقد األمل/ مهما عتا األلمُ/ و استحكمت ظُلَمُ/ فالجرُ آتٍ/ من مهاوي الليل/ من جوفِ 
  ). 23(همان:  / في أقدس األوطاناألسي/ لكنه سيجيءُ أحلي/ و بموطني أغلي/ وأضمها و تضمني ليلي 

وطنم! ما فداي تو خواهيم شد/ در حالي كه سرنوشت ما آميخته با قضا و قدر است/ پيوسته تو را (وطن) با رنگ سپيده 
»/ پيامبر(ص) «دم ترسيم خواهيم ساخت/ رنگ گل سرخ / رنگ عشق در باران/ و در نسيان آوازهاي مسيح/ صلوات احمد

ي اديان / اي منبع ايمان/ خون، مقدسانه بر نخواهند ساخت/ و زمين در صلواتش/ اي شب قدر/ اي قبلهدعايش را ضايع 
محيط تو جاري گشت/ و پراكنده شد/ لكن ما هرگز اميد را از دست نخواهيم داد/ اگر چه درد از حد گذشته باشد / و 

آيد و در سرزمين ما ون اندوه/ اما آن شيرين تر ميآيد از فضاهاي شب/ از درها حاكم شوند / پس سپيده دم ميتاريكي
  ها.ترين سر زمينگيرد/ در مقدستر/ و آن را در بر مي گيرم و شبم را در بر ميسنگين

  

  اشاره به اوضاع نابسامان كشور و فساد حاكم بر آن
 ها به عنوان زبانِ گوياي ملّت شاعراناره به اوضاع نابسامان كشور است .هاي ادبيات مقاومت، اشمايهيكي ديگر از بن

ي علي عبداهللا صالح، سرشار از وقايع تلخ و ساله 32سازي مردم در اين گونه موارد دارند. دوران حكومت سعي در آگاه
اي كه به گونه؛سنج شاعران داشته براي ملّت يمن بود. اين وقايع همواره تأثيرات شگرفي بر ذهن تيزبين و نكته آزاردهنده

گران اشاره كرده و سهم مردم عادي شده آنان زبان به اعتراض عليه وي بگشايند و به فساد بين مدعيان قدرت و سلطهسبب 
هاي وطن را در وجود فردي بربري (علي عبداهللا را فقر و بدبختي بدانند. شاعر در يكي از اشعار خود، دليل تمام ويراني

-بيند، نعره ميگردد و آن گاه كه دشمنش را در كنار خود ميي غرق ميصالح) دانسته كه پيوسته در جهل و عقب ماندگ

گري عبداهللا صالح را نمايان وحشي -گري و غارت و چپاول استكه نمادي از وحشي -كشد؛ شاعر با اشاره به عصر تاتار
  :ساخته است

غي / أن يكونَ عليه البشر/ أو تكون عليه النفوسُ كلُ هذا الدَّمار/ دليلٌ علي أننا لم نُغادر/ عصورَ التتار/ ولم نتطور كما ينب
الكبار/ و مازال ذاك البدائي/ و البربري/ يعربد في دمنا/ و يحملُ كلَّ التخلف / و االنفعال/ و يمعنُ في الجهل و االنتحار/ و 

  ).100: 2012(ابوطالب،  يزأرُ حين يَرَي خَصمَهُ في الجوار
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ايم آن گونه كه شايسته ايم/ عصرهاي مغول را/ و پيشرفت نكردهاين كه ما ترك نكردهتمام اين ويراني / دليلي است بر 
كشد / و تمام است/ كه انسان باشد/ يا نفوس افراد بزرگ باشد/ و پيوسته اين انسان اوليه/ و بربري/ در خون ما عربده مي

بيند، و آن گاه كه دشمنش را در كنارش ميشود/ آورد/ و انفعال را/ و در جهل و خودكشي غرق ميماندگي را ميعقب
  كشد.نعره مي

شاعر به بيان اوضاع نابسامان حاكم بر يمن و فقر حاكم بر مردم پرداخته است؛ وي در شعر خود تلويحاً از علي عبداهللا 
  :حاكم گردد آنان  را به غم بدل ساخته و باعث شده كه فقر در كشور صالح نام برده كه سبب نابودي مردم شده و شادي

  فأتي مَن جرَّعنا العَدَما      فُقنا كي ننهضَ من عدمٍ

  بياضُ الصُّبحِ غدا ظُلَما و      وأحال الفرحَ إلي حُزنٍ

  ).11ومَضي يَقتُلُ فيه القيما(همان:       و الفقرُ توطنَّ في وطني

  را به ما نوشانيدبه خود آمديم تا از عدم به پا خيزيم( رهايي يابيم) پس كسي (علي صالح) آمد كه عدم 

  و شادي را به حزن بدل ساخته و سفيدي صبح تاريك گشته است. 

  و فقر در وطن من سكنا گزيده است و پيوسته ارزش ها در آن كشته مي شود(از بين مي رود). 

كه پيوسته وي را اسير خود گويدي از اوضاع نابسامان شكايت كرده و از سؤال و اضطرابي سخن ميشاعر در قطعه
ترس و ويراني را در ،گرسنگي، خيانت ،است و تروريسم، تهديد كرده ساخته و تمام اندوه و غم را به سوي مردم روانه 

  رواج داده است:ميان آنها 
ل لماذا؟! / تصَدَّرُ سؤالٌ ظلَّ يسألني كثيراً/ و يقلقني/ و يجعلني أسيرا/ لماذا/ نحن في التوقيت هذا/ و في وطن العُرُوبة/ ب

  ).85(همان:  نحونا كلُّ المĤسي / من اإلرهاب/ و التوجيع/ و التخوين/ و التخويف / و التغيير/ و التدمير

سؤالي كه پيوسته مرا به سؤال وا مي دارد/ و مرا آزرده مي سازد/ و مرا اسير مي سازد/ براي چه؟؟؟ !!!/ ما در اين زمان/ 
شود/ از تروريسم / و گرسنگي و خيانت/ و ترساندن / و تغيير / ها به سوي ما صادر مي؟! تمام غمو در وطن عربي/ بلكه چرا

  و ويراني.

اشاره كرده  (ناداني) به اوضاع نابسامان كشور در زمان جنگ داخلي يمن و كشتار و ترس در آن »سفه«شاعر در قطعه
اي بد و مبهم براي آنان مرگ كرده و نويدبخش آيندهموجب رعب و وحشت كودكان گشته و كشور را سرشار از :كه 
  است

أشعلوها السماءَ رصاصاً/ أفزعوا أطفالنا و النساءَ/ هل هي الحربُ/ صوتها الرعبُ/ و المماتُ خطاها/ هل هو اإلجتياحُ عاد 
إليها/ لم يَعُد في البالد  ديثِحَن العَ فيأحرُ تزَجَت/ في عيونها السؤالُ مخيفٌ / عَستجارَاِ  كاءِها/ بالبُألينا؟!/ طفلتي في صُراخِ

مانا/ و مزيدٌ من العناء احتوانا/ ليلُ هذي المدينة بؤسٌ/ ما نري من غيرُ المنايا/ و الزوايا مخابيٌ للصغار/ نشّفوا كلَ نبضةٍ في دِ
  ).107ـ  108 (همان: معالم النور فيها غيرَ نور الرصاص/ يلمع بالشّر/ و بالقادم المخيف يُبشّر

آسمان را با گلوله روشن ساختند/ كودكانمان و زنان را ترساندند/ آيا اين جنگ است/ صداي آن وحشت است/ و 
ام در فريادش/ به گريه پناه برد/ در چشمانش، سؤال، هاي آن مرگ / آيا آن حمله است كه به ما وارد شد؟!/ دختر بچهگام

ها، مواضع پنهاني براي كشور چيزي جز مرگ نيست/ و گوشه هايم از سخن با وي عاجز است/ درترسناك است/ حرف
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كودكان است/ هر تپش خون ما را مكيدند/ و رنجي افزون، ما را در برگرفت/ شب اين شهر، غم و نا اميدي است/ چيزي از 
  دهد.اي ترسناك نويد ميدرخشد/ و به آيندهبينيم كه/ با بدي ميانوار جز نور گلوله نمي

حاكم بر كشور اشاره كرده و افراد ظالم (رژيم حاكم) را مورد خطاب قرار داده كه باالخره آنان را رسوا  شاعر به فساد
  :اي روشن ترسيم كرده استخواهند ساخت و در ادامه شعر خويش براي وطن آينده

  أيدي اإلفسادِ عليه حِميَ       بفسادٍ عَم و ما فتئت

  ما رَحمِا و استشري الضرُّ و      فتوغلَّ كلّ مفاصلِنا

  والوطنُ سيغدو مُبتسما      نفضحُكُمقل لجبناء س

  والشعبُ سيملؤكم نِقَما      لن يُفلتكم منّا أحدٌ

  ).12:  2012و يعاقبكم ألماً ألما(ابوطالب،       سيحاسبكم فرداً فردا

طلبيدند و به فسادي كه عموميت يافت و دستان فاسد آن را حمايت كردتمام مفاصل ما را از هم جدا كردند و ضرر 
هيچ يك از ما از شما چشم  رحمي نكردندبه ترسويان بگو كه ما آنان را رسوا خواهيم ساخت و وطن خندان خواهد گشت

و فرد فرد شما محاسبه خواهيد شد و شما دردناك مجازات  پوشد و مردم شما را سرشار از انتقام خواهند ساختنمي
  خواهيد شد.

مند است كه ادّعاي مبارزه با فساد مند است؛ وي از افرادي گلهفردگرايي گله شاعر در قسمت ديگري از شعرش، از
  :سود دانسته استدهند و شاعر عمل آنان را بياما هيچگونه عملي در اين راه انجام نمي ؛دارند

  ).35هكذا قالوا؛ و قلنا:/ و لكن/ دون فعلٍ:/ أي جدوي للعناد (همان: »/ كلنّا ضَد الفساد«

  توزي و دشمني چه سودي دارد.اين گونه گفتند؛ و گفتيم:/ اما / بدون هيچ عملي / كينه»/ مخالف فساديم ي ماهمه«

اشاره نموده است چرا  ،ابراهيم ابوطالب در خالل شعر خود به شعار مردم يمن كه خواستار سرنگوني نظام حاكم بودند
افراد پيرامون وي فاسد بودند و مردم خواستار سرنگوني دانستند كه رئيس جمهور و حزب و تمام كه آنان به درستي مي

  :آنان بودند تا نظامي نوين بر پا كنند
شعارُنا عميق/ يريد شعبنا/ أن يسقط النظام/ تدرون ما النظام؟ الشك تدركون/ تعرفون/ تفهمون/ ليس الرئيس وحده/ 

/ هذا هو النظام!!/ بل إنه األحزاب/ و األحزانُ، المعارضة/ ألنها الوجهُ القبيُح هالحراس ه/ و خدمهوأهله / و حزبه/ و طاقم الرئاس
و لنبدأ »/ فليسقط النظاااام»/«ليسقط النظام« للنظام/ وهي الرديف للنظام/ وهي التي أقامتِ النظام/ فلنرفع الشعارَ عالياً/

  ). 38 -39 :2012(ابوطالب، الترتيبَ من جديد/ و نخلقَ النظام .... 

- دانيد/ درك ميشك ميدانيد نظام چيست؟/ بيخواهند / كه نظام سقوط كند/ ميشعار ما عميق است /مردم ما مي

جمهوري/ آيا اين نظام است!!/ بلكه اش / و حزبش/ و كابينه رياستجمهور نيست/ و خانوادهفهميد/ كه تنها رئيسكنيد/ مي
ي زشت نظام است/ و آن رديفي براي نظام است/ و آن چيزي است ن چهرهها و معارضه/ چرا كه آآن/ احزاب است/ و غم

كند/ و از نو ترتيبي به كنيم/ نظام بايد سقوط كند/ پس نظام سقوط ميكه نظام بر آن استوار است/ پس شعار را بلند تر مي
  كنيم.دهيم / و نظام را درست ميآن مي

كند كه در گذشته غرق در فساد بودند و اينك در پوششي تازه به بهانه اينكه براي ياري شاعر از افرادي بحث مي
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دهند و دنبال فرصتي جديد در دولت تازه هستند. شاعر در واقع جوانان كنان نشان مياند، خود را پشيمان و توبهجوانان آمده
  :داردرا از ورود آنان بر حذر مي

/ تحتَ غطاء أنّهم/ أتوا لنُصرةَ الشّباب/ و ابتسموا؛ و أعلنوا بأنهم/ جاءوا ليحموا همواقع القديمالضالعون في الفساد/ غادروا ال
  ).56(همان:  / في دولةٍ شباب هٍجديد هٍثورةَ الشباب/ نادمين؛/ تائبين؛/ باحثينَ/ عن فرص

اند/ و ياري جوانان آمدهگمراهان در فساد/ جايگاه و نظرات قديمي را رها ساختند/ تحت پوشش اينكه/ براي 
كنان؛/ و به دنبال/ اند؛/ توبهاند تا از انقالب جوانان حمايت كنند/ و پشيماناند كه آنها / آمدهخنديدند/ و اعالم كرده

  فرصتي جديد/ در دولت جوان و تازه.

جمهور ي پرسد كه آيا رئيس(معماها) به طرح سؤاالتي پرداخته و در آن از مخاطب م »هأُحجي«ابراهيم ابوطالب در قطعه 
دهد كه اگر (علي عبداهللا صالح) مردم را فاسد ساخته و يا برعكس مردم عامل فساد وي هستند؟ پس خود پاسخ مي

مگر اينكه خود آنان  ،جمهور را عامل فساد بداند، ممكن نيست كه يك نفر بتواند جمعي  را فاسد سازدمخاطب، رئيس
چگونه ممكن است اين امر اتفاق بيفتد در حالي  ،اگر جواب مخاطب، كشور و مردم استصالحيت آن را داشته باشند و 

ي جديدي مطرح ساخته كه اگر رئيس جمهور برود، اند. پس سؤال را به گونهكه مردم، كشور را به رئيس جمهور سپرده
  كنند:ماند و مردم مجبورند كه كوچآيا فساد از بين مي رود يا اينكه بايد وي باقي ب

أفسَدَ اآلخرَ يا تُري/ هل الرئيسُ أفسد البالدَ؟/ أم البالدُ هي التي أفسدت الرئيس؟!/ إن قلتم: الرئيس/ فكيفَ يستطيُع مَن 
: البالد/ فكيفَ أجمعت علي الفَسَاد/ و سَّلمته للرئيس؟!/ إذن .../  واحدٌ/ أن يُفسِدَ الجميعَ/ لو لم يكونوا قابلين للفساد؟! / أو قلتمُ

  ).73:  2012(ابوطالب، / و ترحلُ البالد؟؟! ... هسنسألُ السؤالَ مِن جديد:/ إذا مضي الرئيسُ/ هل يختفي الفسادُ/ أم يستقُّر وحد

به نظر تو چه كسي ديگري را فاسد ساخت/ آيا رئيس جمهور سرزمين را فاسد ساخت/ يا سرزمين چيزي است كه 
ئيس جمهور/ پس چگونه يك نفر مي تواند/ جمعي را فاسد كند / اگر خود رئيس جمهور را فاسد ساخت؟!/ اگر گفتيد: ر

آن ها قابل فساد نباشند؟!/ يا گفتيد: سرزمين/ پس چگونه بر فساد جمع شده اند/ در حالي كه آن را به رئيس جمهور تسليم 
اد مخفي مي شود/ يا او به تنهايي باقي كرده اند؟!/ بنابراين .../ سؤال را از نو خواهيم پرسيد/ اگر رئيس جمهور برود/ آيا فس

  مي ماند/ و سرزمين كوچ مي كند؟؟!

  

  انقالب يمن و بيداري اسالمي

فروش ساله سبزي 26دستي غيرمجاز يك جوان گاري تونس، پليس» سيدي بوزيد« در شهر  2010دسامبر سال  17در 
ناراحتي و حقارت شديد از اين واقعه و به دليل  فروش كه محمد بوعزيزي نام داشت با احساسرا مصادره كرد. اين دست

اي درآمد اعتراضات سياسي گستردهاين واقعه پيش« :اعتراض به آن، به يك  ساختمان  دولتي رفت و خود را به آتش كشيد
ر جهان هاي انباشته شده دشد كه در نهايت به سقوط بن علي، حاكم تونس، انجاميد. تأثيرات سريع اين واقعه به نارضايتي

اي كه چند صباحي بعد ، مبارك در مصر و قذافي در اي در انبار باروت عمل كرد به گونهعرب دامن زد و همانند جرقه
-اخوان»( ليبي هم سقوط كردند  و دامنه اعتراضات و تشنجات، كشورهاي مختلفي چون بحرين، يمن و ليبي را فرا گرفت

  ).28و  29: 1392كاظمي، 

اما وي  ؛گيرنداي دارند، دانسته كه مورد ظلم قرار ميمانند تمام افراد فقير دنيا ،كه زندگي خاضعانه شاعر، بوعزيزي را
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با به آتش كشيدن خود در واقع افراد ظالم پيرامونش را به آتش كشيد. شاعر از وي تشكر كرده كه روح انسانيّت را زنده 
  :كرده است

مَ أُهينَ/ و جاوز مَن ظلموه المدي/ بعود الثقاب/ أشعَلَ/ كلّ يولقد كان في عيشه خاضعاً/ كَكُلِّ المساكين/ في أرضنا/ و 
(عزيزي) علي ما فعلتَ/ بموتك أحييتَ روحَ البشر    ).17:  2012(ابوطالب، المظالم من حوله/لكي يستجيب القدر/ فشكراً

م فقرا/ در سرزمين ما/ و روزي مورد اهانت قرار گرفت/ و بركساني كه بر او ظلم اش خاضع بود/ همانند تمادر زندگي
كرده ، تاخت/ با چوب كبريتي كه/ روشن كرد/ تمام ظالمان پيرامونش را/ تا قضا و قدر را پاسخ دهد/ پس سپاس اي 

  بوعزيزي براي كاري كه انجام دادي/ با مرگت روح بشر را زنده كردي.

هاي داند كه نغمهدر بسياري از اشعار خود از انقالب يمن سخن گفته و آن را انقالبي مردمي ميابراهيم ابوطالب 
ها  و كند كه در برابر سختيشود؛ در ادامه به جواناني اشاره ميها ساخته ميكند و تنها به دست يمنيگرايي را نفي ميحزب

  خاستند:ظلم به پا 
/ أيا كانت تأتي بنشيدٍ/ هدعاوي التفتيت/ و تكرهُ نغمات الحزبي / ترفض كلَّهروحٍ شعبي هُ/ يقظه/ سلميهثورتنا مدنيّة/ شبابي

/ هَال صوتاً يمنياً/ يصنَع في ساحات التغيير/ و ينتجُ بأيادٍ وطنيإ/ ثورتنا ال تقيل  هأعودٍ أو موسيقي أو بوقٍ/ أوحتي بزوامل شعبي
  ).27(همان:  روحِ الحرية هِ/ وُ جدوا مِن نفخهالحاجلشبابٍ خرجوا مِن رَحمَ الضيّق/ ولدوا من طين 

هاي كند/ و نغمهها را رد ميدوستانه/ بيداري روح مردمي كه/ تمام انگيزهگرايي است/ جوانانه/ صلحانقالب ما تمدن
- زوامل مردم آيد/ يا عود يا موسيقي يا بوق/ يا حتي باشمارد/ هر چه كه باشد/ با آوازي ميگرايي را نا پسند ميحزب

شود/ و با دستاني مردمي و ملّي توليد پذيرد/ كه در محيط تغيير ساخته ميگرايي/ انقالب ما چيزي جز صداي يمني نمي
  ي روح آزادگي يافته شدند.شود/ از جواناني كه از رحَمِ تنگي خارج گشتند/ از گِل نياز زاده شدند/ و از نفخهمي

هاي مطمئن، عرش را به لرزه درآورده اند و با هاي خالي و قلباره نموده كه با سينهشاعر بار ديگر به انقالب يمن اش
  :گروه هاي عصيانگر مبارزه كرده و دولتي جوان را بنا نهادند

  . )36(همان: بقلوبٍ مطمئنّة/ بصدورٍ عارية/ قد هززنا العرشَ و األوتادَ/ و الزّمَرَ العَصيّة/ و بنينا الدولةَ األحلي الفتيّة 

هاي عصيانگر را / و دولتي جوان ها را به لرزه در آورديم/ و گروههايي خالي/ عرش و ستونهاي مطمئن/ با سينهبا قلب
  و شيرين بنا نهاديم.

ابراهيم ابوطالب به اصطالحاتي اشاره كرده است كه در زمان انقالب مردم يمن در بين آنان شايع گشت و آن را نيز 
  :داندامّا وجه تمايز آن را در ساختار عربي آن مي ؛شوندي اشياء يمني وارد ميداند كه بقيهوارداتي از جايي مي

):/ مصطلحاتٌ شاعت/ في ساحات التغيير/ لضرب الحريّة/ استوردناها فيما استوردنا / من ه)/ (بلطَجَه(بطلجي)/ ( بالطج
/ لكن يتكُهلِستَحنا نَبَ/ أص هأشياء لألسواق اليمني ميز هذا المنتجُ عن غيره/ ـ منفرداَ ـ/ أن صناعته عربية (ابوطالب، ها يومياً

2012  :47 .(  

هاي تغيير/ براي رسيدن به آزادي/ ما )/ اصطالحاتي است كه شايع گشت/ در ميدانه)/ (بلطَجَه(بطلجي)/ (بالطج
بريم/ اما اين يمني/ ما امروز آن را بكار ميخواستيم آن ها را وارد كنيم از جايي كه وارد كرديم/ اشياء را براي بازارهايي 

  دستاورد از بقيه متفاوت است/ ـ به تنهايي ـ/ چرا كه ساختار آن عربي است. 

سروده است، از عاقالن و افراد شريف خواسته  2011مارس  18شهداي جمعه  بارهشاعر در يكي از اشعار خود كه در
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كند كه آنها دنبال ي (علي عبداهللا صالح) يكي را انتخاب كنند؛ وي اعالم مياست كه بين حق و باطل و نيز مردم و فرد رفتن
امّا بعد از كشتار روز جمعه و اهانت به روح حق و كشته شدن آزادگان،  رژيم حاكم، پستي  ؛اندصلح و وفاقي راستين بوده

  ر ندارد:اي جز خروج از كشوبنابر اين چاره ؛و سنگدلي خويش را تماماً نمايان ساخته است
سطي / مابين الحقّ و بين الباطل/ إمّا أن تختاروا الشعبَ/ و إمّا أن وُ هٌقَ نطِمَ دُأيها العقالءُ/ يا كلَّ الشرفاءِ/ منذ اليوم/ التوجِ

/ نأمل في حل ..../ لكن بعد هالموتور هتختاروا الزائل .../ كنا ندعو لوفاقٍ/ تهدئة/ نبحث عن مخرجِ صدقٍ/ لألطراف التنازع
ماء العز/ إهانة روح الحقّ/ وقتلَ الناس/ و قنص األحرار/ و سحق األحالم الصارخة: سالماً/ في  ه/ بعد إراقهالمشهور هالمذبح

عبير/ الوقتَ اآلن و المخرج/ فالحدثُ جَلَل ... / نطقت أفواهُ بنادقهم/ رسمت كلَّ�َ بشا عتهم/ فَضَحَت التَ ساحات التغيير/ براياتِ
الشر/ مع األنذال/ الحلَّ و المخرجَ للظالم و القتاتل ـ » هبالطج«أتت بالقتل جهاراً/ إلنهاك األبطال/ مِن قِبل ستر مقاصدهم/ و

  ).48ـ  2012:49(ابوطالب، أن يرحل ....  الإأيا كان ـ / بعد اآلنَ/ 

ا برگزينيد/ يا فرد رفتني اي عاقالن/ اي افراد شريف/ از امروز/ حدّ وسط وجود دارد/ بين حق و باطل/ يا بايد مردم ر
هاي تنازع برانگيز بس/دنبال راهي براي خروج بوديم/ از گوشهكرديم/ آتش(علي عبداهللا صالح)/ ما به وفاق دعوت مي

انديشيديم/ اما بعد از قتلگاه مشهور/ بعد از ريختن آب شرف / اهانت به روح حق/ و كشتن توزانه/ و به حل مناقشه ميكينه
هاي تعبير/ هاي تغيير/ با پرچمزدند: صلح/ در ميدانشكاركردن آزادگان/ و درهم كوبيدن روياهايي كه فرياد ميمردم/ و 

هاي آن سخن گفت/ تمام پستي آنان را هاي تفنگاآلن هيچ وقت و مخرجي وجود ندارد/ حادثه بسيار بزرگ است/ دهان
» بالطجه« را اقدام به قتل كرد/ براي نابودي قهرمانان/ به خاطر به تصوير كشيد/ مقاصد پنهانشان را رسوا ساخت/ و آشكا

  شر/ همراه افراد پست/ هيچ راه و مخرجي براي ظالم و قاتل ـ هر كه باشدـ وجود ندارد/ و بعد از اين / حتماً بايد برود.

  شاعر؛ مردم زمان انقالب يمن را به چهار دسته تقسيم نموده است: 

  اندآنان حق است و به دنبال آزادي يـ جواناني كه خواسته1

  اندهاي حزبي خويش بر موج حق سوار گشتهـ گروه هايي كه با تكيه برخواسته2

  گردندگويي كه حقي ندارند و فقط به دنبال حزبي  ميـ افراد دروغ3

  :اند و فقط در پي هياهو هستند و از حق و آزادي اطالعي ندارندـ افرادي كه چون سراب4
/ يبحث عن حرّيهالناس في ساحات التغيير/ ألي أربعينقسم   ه/ و الثاني: أحزابٌ/ ركبت موجه:/ لألولُ : شابٌ/ مطلبهُ حقٌّ

/ و الرابعُ: سرابٌ/ جاَء ه/ و الثالثُ: كذابٌ/ ليس له حقٌّ/ جاء ليرفعَ تقريراً أو خبراً/ عن مجري الحرِّيهحقً بمطالبَ حزبي
  ).57: 2012(ابوطالب،  هما الحقُّ و ما الحري ليصرخ و يخزنُ و يثرثر/ مايدري

گردد/ و دوم: گروهها/ با اش حق است/ دنبال آزادي مياند/اول: جوان/ خواستههاي تغيير/چهار دستهمردم در ميدان
اند/ و سوم: دروغگو/ حقي ندارد/ آمده تا خبري بگيرد/ از كانال آزادي/و هاي حزبي بر موج حق سوار شدهخواسته

  داند حق چيست و آزادي چيست.گويي كند/نميرم: سراب است/آمده تا فرياد بزند و بيهودهچها

د؛ آن گاه در ادامه نآسودگي خويش مي پردازبراي ها دانسته كه ملّت آن  را شاعر، قيمت انقالب را برابر با قيمت جان
ظلمت و تاريكي است ـ طلوع به صبحي روشن ـ كه نمادي براي اميد به آينده است ـ اشاره كرده كه از دل شب ـ كه نماد 

  مي كند:
ثمن الثورة أرواح/ يبذلها الشعبُ ليرتاح/ يهتف بالصوت األعلي/ يدفع للميدان األغلي يستشهد منه األنقي/ كي يأتي 

  )63(همان: يُشرقُ مِن رَحِمِ الليل/ صباحٌ/ وضاّح ....  بالحق األبقي/ و
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پردازد براي ميدان زند/ ميبخشد تا آسوده باشد/ با صداي بلند فرياد ميها را ميقيمت انقالب، جانهاست/ كه مردم آن
  رَحم شب / صبحي/ روشن.كند از ا پايدارترين حق بيايد و طلوع ميكند/ تا باز آن طلب شهادت مي فرد ترينگرانتر/ پاك

ها هاي ديگري نيز بوده است كه مردم  در آنشاعر در شعر خويش به انقالب جمعه اشاره نموده كه قبل از آن جمعه
  :ي ظلم و ستم را از جاي بر كنندها به خود آمده و توانستند كه ريشهامّا در يكي از جمعه ؛رفتاري عادي داشته

سال/ خطبةٌ تبعثُ فينا النومَ/ في بعض المساجد/ فسحةٌ حيناً و أحياناً وصال/ لألقارب و األباعد/ و غتِكانت الجمعةُ من قبلُ/ اِ
معناها / اشتعال/ و تنحّي و اعتزال/ صارحقاً خير يومٍ/ طلعت فيه شموس األمنيات/ فيه يُولَدُ  هُ اهتمامٌ بالعيال/ صارت الجمع

مادري معني المَمات/ صار يوماًعبقرياً/ يُخرج الحَّي من الميت/ في أرض مَوَات/ شعبٌ/ مادَرَي معني الحياة/ فيه يسقط رعبٌ/ 
  ).64ـ  65(همان:  ... ههكذا الشعبُ إذا ما قال: كن/ و أرادَ/ هزَّ عرشَ الظلم/ واقتلعَ الطغا

شي بود و انگيخت/ در بعضي مساجد/ گاهي گشاياي كه خواب را در ما برميقبالً جمعه بود/ براي شستشو/ خطبه
دانستند/ شوند/ معناي زندگي را نميحقيقتاً بهترين روز شد/ در آن خورشيدهاي آرزوها طلوع كرد/ در آن مردم متولد مي

شود/ در سرزمين دانند/ روزي برجسته گشت كه/ زنده از مرده خارج ميكند/ معناي مرگ را نميدر آن ترس سقوط مي
  فتند: باش/ و خواست/ عرش ظلم را تكان داد / و ستمگران را از جاي كند.مردگان/ اين گونه است مردم هر گاه گ

هاي ريخته شده نيست و هر قطره خوني كه جاري گردد، ي شعر زير اعالم كرده كه هيچ فرقي بين خونشاعر در قطعه
  :زندگي نويني خواهد ساخت

وكلُّ قطرةٍ / سالت من الدماء/ ستصنع الحياة/ من رَحِم  الفرق عندنا/ بين دمٍ ودَم/ كلُّ الجهات في البالد/ وحدّها األلم/
  ). 69: 2012(ابوطالب،  العدم

هيچ فرقي در نزد ما نيست/ بين خوني و خوني ديگر/ تمام جهات در سرزمين را/ درد و اندوه يكي ساخته است/ و هر 
  ها/ زندگي را خواهد ساخت/ از رحم نابودي.اي كه / جاري گشت از خونقطره

  

  عوت به اتحادد
است زيرا اتحاد يك ملّت عليه يك ظالم سبب بيرون راندن او از  ؛يكي ديگر از مضامين مقاومت،  دعوت به اتحّاد

سياسي  -گردد؛ وحدتي كه در سايه ي آن مردم جامعه بتوانند در تعاملي سازنده به سطحي از مطالبات اجتماعيسرزمين مي
وحدت اجتماعي شكلي از روابط اجتماعي است كه در آن جوّ غالب، تعاون و همكاري « خود دست يابند. گفتني است كه 

كند كه هرگز تن به ذلت نخواهند داد و مردم را بر جمع شدن بر اعالم مي طالب). ابراهيم ابو18: 1383بابايي، است( علي
ال اِكراَه في « كند :، تشويق ميتيك هدف واحد و چنگ زدن به ريسمان محكم الهي، كه برگرفته از مفاهيم قرآني اس
الوُثقي ال انِفصامَ لَها وَ اهللاُ َسميٌع  هالدّينِ قَد تَبَيَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَيّ فَمَن يَكفُر بِالطاغوتِ وَ ُيؤمن بِاهللاِ َفقَدِ استَمسَك بِالعُرو

  ).256بقره/ »(عَليمٌ

  والعجزُ تحكّم واحتكما      لن نرضي الذلَّ بساحتنا
  و بحبلِ الحقّ قد اعتصما      مِعَ الشعبُ علي هدفٍلو جُ

  لغَدا الحُكاّم َله خَدَما      و مضي في صدق أرادته
  ).13: 2012و تعودُ عظيماً محترماً(ابوطالب،       فمتي يا وطني تنتفضُ
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اگر مردم بر يك هدف واحد جمع  ما هرگز راضي نخواهيم گشت كه ذلت در محيط ما باشد و ناتواني حاكم شود
پس اي وطنم چه زمان  و با صدق ارادت پيش روند حاكمان، خادم آنان خواهند گشت شوند و به ريسمان حق چنگ بزنند

  سبز خواهي شد و عظيم و محترم خواهي گشت.

لكن در مسأله  ،حترام كامل بر حل آن توافق دارنداامّا آنان با  ؛كند كه در ميان آنان اختالف وجود داردشاعر اعالم مي
سرنگوني نظام حاكم، بدون خونريزي و برخورد، توافق كامل دارند. وي ساختن زندگي نو و مؤسسات جديد را حق مردم 

  :داند و اذعان دارد كه شعار انقالب جوانان، پيوسته صلح و دوستي استمي
ء/ بال مهاترات/ بال مصادرات/ بال مصادمات/ من لنختلف / لكن بكلّ احترام/ و لنتفق/ أننا نريد اسقاط النظام/ لكن، بال دما

الشباب/ كانت/ و ما تزال / شعارها  ه/ نبني البالد بالمؤسسات/ بالفعل حقاً/ ليس بالكالم/ و لنعترف/ بأنَّ ثورهحقنا أن نصنع الحيا
  ).42(همان:  السالم

خواستار سرنگوني نظام حاكم هستيم/ اما، بدون حترام كامل / و اتفاق نظر داريم/ بر اينكه اما اختالف داريم/ اما با 
ها خونريزي/ بدون مصادره كردن/ بدون درگيري/ بدون برخورد/ ما حقّ داريم كه زندگي را بسازيم/ با موسسات، سرزمين

  است.كنيم/ كه انقالب جوانان/ بوده/ و پيوسته/ شعار آن صلح و دوستي را بسازيم / با عمل / نه با گفتار/ و اعتراف مي

  

  اختناق و خفقان در يمن
كنند، استبدادگري و به ويژه اعراب با آن دست و پنجه نرم مي ييكي از مشكالتي كه جوامع عقب مانده و جهان سوم

حاكمان آنهاست. اين حاكمان زورگو جهت جلوگيري از هرگونه حركتي بر ضد خود دست به ايجاد اختناق و خفقان در 
گيري ادبيات هاي شكلاز جمله زمينه» هاي فردي و اجتماعي استبداد داخلي و سلب آزادي اختناق و« :زنندجامعه مي

بذر اوليه ادبيات مقاومت را ظلم و ستم موجود در جامعه و حوادث ناگواري چون « ) و 45: 1968مقاومت است( خضر، 
). 569: 1390نيا و ديگران، مصطفوي»( كنندپراهاي سياسي استبدادگر و امثال آن ميهاي اقتصادي و نظامجنگ و نابرابري

ي امور ملك و مملكت، خبري از مشورت با شود و در ادارهها به يك فرد ختم ميي تصميمدر حكومت استبدادي، همه
زيرا فاقد مشروعيّت سياسي  ؛دهد ي پرسشگري را نيز به كسي نميمردم و مشاركت آنان نيست؛ حاكم جبّار حتي اجازه

فريبانه گر و عوامراهي جز توسّل به زور، تزوير و سالح ايدئولوژي توجيه« ي حيات خويش در قدرتاست و براي ادامه
). ابراهيم ابوطالب  مشكل اعراب را ناآگاهي آنان به تاريخ دانسته است؛ در طول تاريخ  95: 1387بشيريه، »( نخواهد داشت
حكومت خويش را دائمي و ابدي سازند  ،بر طبق عادتي تكراري سعي داشته با كشتار و خونريزي و استبداداين حاكمان 

  :دهنده  راه آنها هستندكه اكنون حاكمان عرب ادامه
/ يأتون للحكم همكرّر هًهم ما قرأوا التاريخ جيّدا/ يكررون نفسهم على المدى/ حكّامُهم يمارسون عاداألعراب/ أنّ  همشكل

  ).67: 2012(ابوطالب،  / ثّم/ يجعلون حكمهم مؤبّداً هدائماً بمجزر

كنند خودشان را تا به حدي كه/ حاكمان آنها اند/ تكرار ميمشكل اعراب/ اين است كه آنها تاريخ را خوب نخوانده
  كنند.ميكنند بنا بر عادت تكراري/ بر حكومت توأم با كشتار و خونريزي/ سپس/ حكومتشان را ابدي تمرين مي

شوند و شاعر، صنعاء (پايتخت يمن) را محل ترس و وحشت و ظلم ترسناك دانسته كه اهالي آن با زور و ستم كشته مي
ها و محل صفا دانسته كه اكنون به محل وحشت و زشتي بدل ف و تمجيد آن پرداخته و آن را عشق شبيدر ادامه به تعر
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  :كندگذشته اشاره كرده كه اكنون غم ها و اختالفات بر آن سنگيني ميگشته است و به اهميت و  زيبايي آن در 
كان باألمس ليلُ صنعاء رُعباً/ و هي تشكو من اعتداء فظيع/ صار ابناؤها يموتون قهراً/ تحت قصف األحقاد و الترويع/ هي 

هي عبر الزمان دارا الوديع / في  داراً/ وصنعاء/ عشقُ كلِّ الليالي/ و مالذُ الصَّفا/ ووجهُ الرضيع/ كيف تغدو للوحش و الفحش 
  ).94(همان:   سماها كلّ األماني سالمٌ/ و جاللٌ مكلَّلٌ بالربيع/ ها هي اليومُ أثقلتها المĤسي/ و الخالفات في غباءٍ مريع

زير شدند/ در ناليد/ اهالي آن با زور و ستم كشته ميديشب صنعاء رعب و وحشت بود/ و صنعاء از ظلمي ترسناك مي
ها/ و پناهگاه صفا/ و صورت شيرخوار/ چگونه محل موجودات ها و ترس/ اين صنعاء است/ عشق تمام شببمباران كينه

وحشي و بدي گرديده است/ در حاليكه آن در طول زمان محلي امن بوده است/ در آسمان آن تمام آرزوها، صلح است/ و 
  اي ترسناك.است/ و اختالفاتي در گمراهيها بر آن سنگين جاللي آراسته با بهار/ اكنون غم

اند بوطالب، ظلم و ستم موجود در يك كشور  را  ناشي از ضعف مردم دانسته كه به  فقر و استبداد عادت كردهابراهيم ا
عربي هاي توانند با آن مبارزه كنند و وجود هم زمان فقر و استبداد  را امري محال مي داند كه اكنون حاكمان سرزمينو نمي

  :اندآن  را در كشورهاي عربي با هم جمع نموده
و باستبداد/ هذا الحاصلُ عبَر األزمان/ و محالٌ أن افي شأن البُلدان/ اليجتمع الفقرُ مع االستبداد/ امّا أن يحيا الشعبُ بفقرٍ/ 

  ). 114(همان: يحيا بهما في آنٍ/ فتُري كيف جمع الحُكّامُ بينهما/ في بلد العُربان؟! 

مورد سرزمين ها/ فقر با استبداد جمع نمي شود/ اگر مردم به فقر عادت كنند/ يا به استبداد/ اين نتيجه ي گذر زمان  در
است/ و محال است كه به هر دوي آن ها در يك زمان عادت كنند/ پس ديده مي شود كه چگونه حاكمان آن دو را جمع 

  ساخته اند/ در سرزمين هاي عربي؟!

  

  ثواب شهادت
به ارزش و ثواب شهادت  »الشهيد«ي ابراهيم ابوطالب در شعر خويش به توصيف شهيدان نيز مي پردازد؛ وي در قطعه

اشاره نموده است. وي معتقد است كه شهيد، زندگي را به قصد و هدف وااليي رها ساخته و صداقت و شرافت وي را مورد 
  يرا به دعوت خالق، پاسخ داده است:ز پيوند؛ه عشقش (خداوند) ميتشويق قرار داده  و اشاره كرده كه شهيد در قيامت، ب

/ و سار للعياء/ روحُ النقاء، محرِّرُ األحياءِ/ الصدقُ و اشرفُ الكبير يحثّه / أن يستجيبَ لمواكب الشرفاء/ فغدا هترك الحيا
  ).90:  2011(ابوطالب، لديه للشُّهداء  هجعل الحيا / فاستجاب لخالقٍ/هيُحلق في السّمو بحبّه/ اليبتغي شيئاً من الغبراء/ عرف الحقيق

زندگي را رها ساخت/ و به سوي باال رفت/ با روح پاك؛ آزادگر زندگان/ راستي و شرف بزرگ او را تشويق مي 
كند/ كه به كاروان افراد شريف پاسخ دهد/ در باال (بهشت) به عشقش مي پيوندد/ چيزي از گرد و خاك نمي طلبد/ 

  شناخت پس به خالقي پاسخ دادكه/ زندگي را در نزدش براي شهدا قرار داد.حقيقت را 

  

  گيرينتيجه
ادبيات مقاومت، ريشه در تاريخ اقوام قديم دارد و همزمان با تحوّالت اجتماعي، سياسي و مقتضيات محيطي و  

ها، مفاهيم و مضامين اين نوع ادبيات نيز تحت تأثير قرار گرفته و از رشد و پويايي و هاي بشري در اين حوزهپيشرفت
بالندگي بيشتري برخوردار گشته است. يمن يكي از اين كشورهاست كه به شدت از نوع حكومت علي عبداهللا صالح، 
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داخته و او را سرنگون ساخته و مجبور به برد كه با توجه به بيداري اسالمي مردم به مبارزه با وي پرديكتاتور يمني، رنج مي
.  شاعران نيز طبق رسالت خويش، همگام با مردم در اين مبارزات شركت داشته و حوادث آن را به كردندفرار از وطن 
اند. ابراهيم ابوطالب با دقت كامل  حوادث يمن را در اين برهه نمايان ساخته است. شاعر غم و اندوه خويش تصوير كشيده

-كه روزگاري داراي مجد و عظمت بوده و امروز دچار شكست و نابودي گشته بيان داشته است؛ وي با بهره را طنشبر و

گيري از نمادهايي مانند شب، براي اشاره به وجود ظلم و استبداد در وطنش، آمدن سپيده دم، نماد اميد و روشنايي، را در 
هاي ادبيات مقاومت، اشاره به اوضاع نابسامان مايهيكي ديگر از بنوعده داده است.  -وطن خويش - هاترين سرزمينمقدس

هاي وطن را در وجود فردي بربري (علي عبداهللا صالح) دانسته كه پيوسته كشور است؛ شاعر در شعر خود دليل تمام ويراني
ارضايتي و خروش مردم گردد. شاعر به فساد در طبقه حاكم كشور اشاره نموده كه سبب ندر جهل و عقب ماندگي غرق مي

ي انسانيّت دانسته است. دعوت به اتحّاد و همدلي و دوري از شده است. شاعر از بوعزيزي ياد كرده و وي را احياگر  روحيه
هاي شعر ابوطالب بوده است. شاعر با دقّت خاصي اتفاقات انقالب يمن را براي خواننده به مايهگرايي يكي ديگر از بنحزب

هاي مقاومت در شعر وي است. شاعر در مايهاست. اشاره به خفقان و اختناق حاكم بر كشور يكي ديگر از بنتصوير كشيده 
  اي از شعر خويش مقام شهيد را توصيف كرده كه در قيامت به خداوند پيوسته است.قطعه
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