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  سبت به جنگهاي ذهني کودک سوري نانگاره

 حسین حبشمقاومت در شعر 
 نوع مقاله: پژوهشي

 2ناهید پیشگام ،1*نبي احمديدمحم
 دانشگاه رازی. یگروه زبان و ادبیات عرب دانشیار .1

 دانشگاه رازی.ی و ادبیات عرب . دانشجوی دکتری زبان2    

 02/05/1400: پذيرشتاريخ  30/05/1399 :دريافتتاريخ 

 چکیده
های ادبی هر فرهنگ و ملّتی است. گذارترین ژانرات کودک، یکی از تأثیرهای مقاومت در ادبیمؤلّفه

روند. به دلیل شرایط کنونی سوریه، کودکان ای به شمار میپذیرترین اعضای هر جامعهکودکان از آسیب

 ،ر سوریه نیز به آنات معاصرو، ادبیازاینهای اجتماعی بسیاری مواجه هستند؛ ها و تنشسوری با بحران

دهد. خواهی، مظلومیّت کودکان را پیرنگ اشعار خویش قرار میاست و هر شاعر آزادی خوردهگره

 یکرة کودکان راپبر روح و  وتازتاختاش، حسین حبش، در زمرة شاعران سوری است که قلب تپنده

ر دش باشد. در اشعار کنندة این ظلمگوتا باز استقلم در جوهر سرایِش از آنان فروبرده تاب نیاورده و

های ذهنی کودک سوری، نسبت به اکاوی انگارهتحلیلی به و -این جستار، بر آنیم با روش توصیفی

ترین مفاهیم شاخص برتکیهبا « مالک طائر»جنگ و اثرات آن بر روح و روان وی در مجموعة شعری 

سایی جنگ ر روانهای پژوهش حاکی از آن است که شاعر، عنصر کودک و آثامقاومت بپردازیم. یافته

گیری از اندیشة ترین شکل در شعر خود منعکس کرده است. وی با بهرهبر کودک را به هنرمندانه

سل گر آیندة روشن برای جامعه، با تکیه بر نزمانی و با جهشی که به سوی آینده داشته است، تصویرفرا

راحت و لفاظ و مفاهیمی کنایی جاضر این است که شاعر در قالب اآورد دیگر جستار حآینده است. ره

یم ر ترسدزخم روحی و روانی که کودک بدان دچار شده را به تصویر کشیده است. دیگر اینکه، وی 

ست و اهای نمادین و واژگونی تعبیر بهره جسته مظلومیّت کودک و دنیای پاک کودکانة وی از بازی

 هاست. بیشتر از غیر واقعی بودن آن هاداق خارجی آنهای حاضر در شعر شاعر، مصهمچنین شخصیّت
 

 .های ذهنی کودک، انگارهمقاومت حسین حبش، کودک و جنگ، شعر :هاواژهکلید
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 مهـ مقد1
ها غاصبان است که بر سرزمین آنهای مبارز در برابر بیّات مقاومت انعکاس فریاد انساناد

ادبیّات مقاومت،  سوریه، اًمخصوص های عربی،در دورة معاصر به سبب شرایط کشور. ازندتمی

ترین پذیرآسیبکانون توجّه شاعران قرارگرفته است. از آنجا که کودک در بین اقشار جامعه 

اند و از دیگر تبعات دو میلیون کودک کشته شده حدوداً»ها آمار مطابقو شود قشر محسوب می

« اهنده و آواره استآن، بر جای ماندن چهار میلیون کودک مجروح و دوازده میلیون کودک پن

 روانی آثارچنین اند. همبنابراین برخی از شاعران در این باره شعر سروده (11-8: 1381زاده، )قاسم

 در کودک : احساس ترس و وحشت که منجر به اضطراب عاطفی حاد و مزمنمانند جنگ

 .ندهاشعار خویش قرار د کودک را محوراز شاعران، برخی  سبب شده تا؛ 1شودمی

 رو آنگاه که پای کودک به آنتابد؛ از ایننمیظرافت روح کودک، خشونت جنگ را بر

یز نوح ادبیّات را کشیده شود، سرودن از روحی لطیف که درگیر جنگی خشن شده است؛ ر

گوید: در وهلة کند و میوایة دیگری به این موضوع نگاه میبایرامی از ز»نماید. مخدوش می

اطر م نسبت ضعیفی داشته و به خجنگ و ادبیّات نوجوانان، با هرسد، اول به نظر می

یه است و اند؛ امّا این تنها ظاهر قضهایی که در جنگ است از هم بیگانهمالیمات و خشونتنا

ین تواند از ایبوده و نویسنده با نگاه خود، م یّتنوع نگرش نویسنده در این بین، دارای اهمّ

 ن،بنابرای؛ (10 ش:1390)بهداد، « تقاد من اصاًل مانعی مطرح نیست.مانع عبور کند؛ هرچند به اع

است ردهکیجاد اه بین آن دو، ارتباط نمایی شاعرانة اوست کباید گفت که نوع نگاه شاعر و هنر

زتاب قرار کرده و باپیوند بر ،عنصر ، بین این دوکه حسین حبش در مجموعة شعری خویش

 . جنگ در کودک را منعکس کرده است

کودکاان گر تأثیرات خشم جنگ بر مقاومت است، وی نظاره حسین حبش از جمله شاعران

هاایی گرفتاه از شخصایّتبر ،توان گفت که اشاعار وی. با موشکافی اشعار شاعر، میاستبوده

 شود. د گاه به وادی خیال نیز کشیده میهرچن ؛واقعی است

 

                                                                                                                                            
دعم »(، م2010، مرهج، ریتا )« النزاعاتی الظروف الصعبة والصغار ف»(، م2007: الزین، هیام لطفی ). جر .1

 «.عالج األطفال باللعب»(، م1990، موستاکس، کالرک )«الطوارئاألطفال فی ظروف النزاعات و
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 ؤاالت زیر پاسخ دهد:تحلیلی به س -توصیفیپژوهش حاضر برآن است تا با تکیه بر روش 

 بازتاب اثر جنگ بر روی کودک در شعر حسین حبش چگونه است؟ -1

  چگونه آثار روانی جنگ بر کودک را در شعر مقاومت منعکس کرده است؟ ،شاعر -2

 ست؟اموفّق عمل نموده  ،شاعر تا چه اندازه در بازتاب اثرات جنگ بر روی کودک -3

 

 پیشینة پژوهش -2
پژوهشگران با موضوع کودک و جنگ در شعر شاعران  متعددی توسطهای کنون پژوهشتا

 (ش1382) فرشریفیبه رشتة تحریر در آمده است. و اثرات روانی جنگ بر روی کودک  مقاومت

ر جنگ ب به بازتاب آثار روانی« های روانی جنگ در کودکانجنبه»خویش با عنوان  در مقالة

دة شناسی پدینشانه»ر پژوهش داشاره نموده و زوایای مختلف آن را بررسی کرده است،  ،کودک

وش ش( به کا1394و همکاران )وند از تورج زینی« ر شعر محمود درویشد "کودک و جنگ"

ن است؛ همچنین حسه شدههایی از عناصر مقاومت محمود درویش پرداختشناسانة نمونهنشانه

شعر  سطینی دردرد و رنج کودکان فل»ای تحت عنوان ش( در مقاله1395)رباز و همکاران س

ورد مد درویش را هایی از درد و رنج کودکان فلسطینی در شعر محمونمونه« محمود درویش

بررسی تطبیقی »( در مقالة ش1397اند. افزون بر این، مریم جاللی و همکاران )بررسی قرار داده

قی به ی تطبیدر یک بررس« همنشینی با عنصر تکرار شوندة کودکی های مفهومی مقاومت درمؤلّفه

عر ین شاق بهای مقاومت و بررسی وجوه اشتراک و افترخصهواکاوی ارتباط موتیف کودک و شا

ألطفال و ا»در کتاب خویش با عنوان نیز  «تابی»ی احمد شیخان .اندفارسی و عربی پرداخته

عار اشمون با این وجود، تا کنون پیرا .اثر جنگ بر روی کودکان را منعکس کرده است «الحرب

گر حرکت و این مقاله آغاز استصورت نگرفتهپژوهشی  حاضر، مقالة حسین حبش، مخصوصاً 

 اند تا باشتهان در این پژوهش سعی بر آن دامعرّفی این شاعر و آثارش در ایران است. نگارندگ

های ذهنی کودک انگارهکودک و جنگ و بررسی و تحلیل شعر حبش به بازنمایی ارتباط بین 

 بازتاب اثرات ناشی از جنگ در کودکان بپردازند. نسبت به جنگ و 
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در شعر حسین  به جنگ نسبت سوري کودک 1هاي ذهنيانگارهتحلیل  -3

 2حبش
ه کو در مسیر زندگی بر اساس تجاربی شود بزرگ می کهکودک انسانی در حال رشد است 

 ،هایابند و بر اساس آناش شکل میهای ذهنیها و انگارهرات، اندیشهکند تصوّکسب می

ک ر کودب دردناکیاثرات تربیتی  ،و جسمی روحیهای زیانبار جنگ با پیامد یابد.پرورش می

 دهد؛ در نتیجه،می رات ذهنی یک کودک را تحت الشعاع قرارکند و تمام تصوّتحمیل می

 تر از سایر کودکان است.زده بسیار متفاوتفضای ذهنی یک کودک جنگ

انگیختگی غریزی ناشی از ل، اضطراب، برقابل تحمّزمانی که کودک در نتیجة خشم غیر

کودک دچار ترومای روانی شده است. هرگاه دچار درماندگی شود،  ،رو شدن با فاجعهبهرو

واکنش به شوک روانی در کودک طوالنی شود و عالیم آن بیش از یک سال طول بکشد و 

شده است.  (PTSD)منجر به اختالل عملکرد در کودک گردد او دچار استرس پس از ضربه 

بمباران را مشاهده اندازی و ی تیرهابه عنوان مثال صحنه اند:کودکانی که شاهد فجایع بوده

 ؛نداهخود را از دست دادهای ی اسباب بازیخانه، حیوانات و حتّ  ،اند و در طول جنگکرده

و در نتیجه فضای ذهنی، و روحی کودک درگیر جنگ  3؛باشند( PTSD)د مستعد نتوانمی

مبنا را بر آن اش دنیای کودکانه اندیشد وشود و کودک بر اساس آن میتبعات ناشی از آن می

 دهد.قرار می

 پرداختهمقولة کودک  به ،خویش« مالک طائر»مقاومت مجموعة شعری  حسین حبش، در

ک و جسم کودروح بر گر تمام فجایع و آثار دهشتناکی است که جنگ، ویرتصدر آن  که

اعر ومت این شترین مفاهیم اشعار مقاآلا، این جستار ادبی به بررسی ایدهاست؛ لذگذاشته

 ا در دستانآیندة کشورش راست که شاعر جنگ  ر ازمتأثّ ها کودکیآن که بازیگردانپرداخته 

 نوید ولیکن شاعر ؛است هایش را به خاموشی سوق دادهآرمان داند. کودکی که جنگوی می

 دهد:ای روشن را به وی میآینده

                                                                                                                                            
 شود.، خیال، انگاره چیزی است که در ذهن به طور مستقیم درک میرتصوّانگاره: اندیشه، فکر،  .1

2 . 

  .326(: 2003، موزینسک )670 -667(2003، سابین )4-1(: 1996رجوع شود به: بروس ). 3
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 زماني نديشة فراا -1-3

ر این مدا ت و دنیا برآینده در حرکت استوالی و نظم زمانی در بین سه زمان گذشته، حال و 

 عهودشمعنای م تر ازحیطة شعر و ادبیّات، معنایی فرا چرخد. گاه زمان درسه زمان می

ن ص است، زمازمان بیرونی؛ همان زمان تقویمی و تاریخی است که گذر آن مشخ»دارد. بردر

(. 94ش: 1387، )صهبا« شود.جیده میها سنری است و بر مبنای دقایق و ثانیهگیبیرونی؛ قابل اندازه

 رونی بهمان دزناپذیر است و آدمی قادر به کنترل آن نیست؛ امّا در مقابل، این زمان، تسخیر

ن الف زماخمان، پور: جایگاه این زات مطرح شد که بنابر تعریف مندنیعنوان مبحثی نو در ادبیّ

به  مان راخیال این نوع زبا قوّة تقویمی در برآمدن خورشید و ماه نیست؛ بلکه ذهن آدمی 

. در (116ش: 1383پور، )مندنیآورد. این زمان، خالف زمان بیرونی، قابل محاسبه نیست. وجود می

ته و یا گریزی به گذشتواند می از خالل قوة تخیّل رفتن زمان،بدون ترس از دست آن فرد 

 کنیم.اشعار مقاومت به وفور مشاهده می باشد. این سفر فرا زمانی را درآینده داشته

شارت بوی با 2زمانی و فوتوریسمِاشعار حبش مشهود است، اندیشة فراچنان که در هم

 هایش تجلّی یافته است:مدن فردایی سبز و روشن در سرودهآ

/ َیا طيفلا - / اصعادي عاديي املاصاً!/ هی ا قاریب ني ُص مين جاحیمي الواطخال  ةا احلابیبة/ ساناتا َیا ابناِتي رکبا
ا البحرا  ُدوء/ ساناجتاُز هاذا ُل إِبي ای )(. 368م: 2016حبش، ) وُعوداة.ضي املر األا  لای األازرقا اجلامیلا/ ساناصي

رام یق شو/ آر قاای کودک محبوبم!/ به زودی از این جهنّم وطن رها خواهیم شد!/ بیا سوا /!دخترکم

 .(سیدرهیم خواهیم کرد/ به سرزمین وعده داده شده خوا سوار شو/ از این دریای آبی زیبا گذر

ن خیزش است؛ تا با ایهنگام به سوی آینده داشتهبهکشیدن زمان آینده، جهشی ناپیش حبش با

ی با است. و های جامعه در دستان نسل آیندهاین معنا سوق دهد که تحقّق آرمانزمانی به فرا

است و با تشبیه بهره برده برای وطنش، از صنعتگریز از صور خیال، در توصیف جهنّم 

جتاز، ، سنسنتخّلصنگری در چیدمانی از همنشینی مفرداتی مبتنی بر معنای آینده چون: )آینده
ی جتماعا های مثبت ذهنی خویش را در شعرش پراکنده است تا رسالت( موجی از انگارهسنصل

محوری؛ به انجام برساند. ای روشن با تکیه بر جماعتخویش را در بشارت آینده

 .است( 73ش: 1397)جاللی و همکاران، « رزشی.ا -ایجاد نظم و اتّحاد عقیدتی»محوری برای جماعت
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تي إواأا یُطاطيُئ األُب رأساُه ُحزاًن - !/ لاکين غاداً  صطيیطافي َیا اللي ناا لای هُ سًی/ وایُغمغُم: َلا َنا ُبَنا
نیا تا  ناذهاُب  إلای بایتيناا/ واسا ُعودُ ن نا سانا بي عيدکا ت/ أا ُف هادیُر الط ائيرااق  وا وای اتا صمُت أاصواُت الباناديق/ حي

یاًل قُربا الش اطئألای الباحري/ سا إ راُح تاسباحُ سا  /ستاأجُر ُهناکا ُُمی مًا َجا .وا  واَتا  تالعاُب ماعا األاطفالي
پایین انداخت/ و زیر لب گفت: ی حزن و اندوه پدر سرش را از رو). (377 -376: 2016)حبش، 

ها ساکت لولهگا فردا، هنگامی که صدای امّ پسرم! ما اینجا برای تعطیالت تابستانی نیامدیم/

خواهیم مان بازدهم که همانا ما به خانهوعده میها متوقّف شود/ به تو صدای هواپیما شود/ و

 کرد/ شنا جاره خواهمرفت/ چادر زیبایی را نزدیک ساحل اگشت/ و به دریا خواهیم

 کرد.(ها بازی خواهیبود و با بچهکرد و شاد خواهیخواهی

 روزیش راآفرینی کرده وفردایی که سودای پیتصویر ،گیری از اندیشة فوتوریسمشاعر با بهره

وش گان، بازی کودکان در آن به کشد که به جای صدای بمباردر سر دارد به تصویر می

ی گزند ( روحستسبح، تمرح، تلعبآور چون )ز افعال حرکتی و نشاطدر چینشی ا رسد. ویمی

 اندازد.را در آیندة کودک به جریان می

انات األُمُّ ت اُقوُل ليطي - یلام/ اللای الش  ناُعوُد یاومًا ماا إسا فليهاا/ کا داً،/ أاَجاُل ُمُدني ش اُم َجا الکاوني  ٌة جي
هیم گشت، شام بسیار خوا: روزی به شام برگفتمیاش مادر به بچّه) (.380: همان) .َیا ُبَناّ 

 ترین شهر جهان، پسرم!(زیباست. زیبا

ای دیگر از معلوم، از زبان مادر، نمونهاوعدة بازگشت به سرزمین مادری، در یک روز ن

ت های زمانی اسهم شکستن مرزوة سخن در واقع، درزمانی اندیشیدن شاعر است. این شیفرا

 طعیّت امید دارد که آن را طی خواهند کرد.که شاعر با ق

( هب، سنذسنتخّلص، سنجتاز، سنصل، سنعودهای )ربرد افعال به صورت جمع در نمونهکا

رتبط امن جامعه ممحوری با شرایط ناجماعت»نجا که دالّ بر اتّحاد و یکپارچگی دارد. از آ

ای روشن در پیروزی و آیندهگزینی، تحقّق شاعر با این واژه( 35ش: 1389)مدنی قهفرخی، « است.

امکان  صدایی،حاد و همکه در سایة اتّداند محوری میامن کنونی را در گرو جماعتشرایط نا

ه همه ؛ چرا کودش، فراهم میستکه جامعه بدان دچار شده ا هنجاریبهاین شرایط نا رهایی از

 برند.از یک درد رنج می
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 رواني ناشي از جنگودک و تروماي ک -2-3
هرگاه »گیرد؛ چرا که روح و روان آدمی را نیز نشانه میخود،  جنگ با همة آثار ویرانگرانة

حت ا جرایزایی که در آن خطر مرگِ واقعی یا تهدید به مرگ و فردی در معرض رویداد آسیب

به  روماتجدّی قراردارد، قرار گیرد؛ ممکن است دچار اختالل و استرس پس از تروما شود. 

ر ه کابمعنای جراحت و زخم است؛ امّا در این جا به معنای جراحت و زخم روحی و روانی 

بل برای کودک قا ناکش هرگزسیمای دهشتآن جنگ با (. 77ش، 1397)رضوانی، « رفته است.

کند که یبیان م "شیخانی"که دچار ترومای روانی شود، امری طبیعی است.  تحمّل نیست، این

 ر طولوقابع جنگ د جوامع عربی، مخصوصاً سوریه، در شرایطی استثنایی از نظرکودک در 

گی ر زنددبرند و تهدید تا زمانی متوجّه جامعه است که تکرار این وقایع زمان به سر می

 ،جایی که کودک باشد تاپی داشتهند اضطراب و خشونت را برای وی درعوارضی مان ،کودک

؛ بنابراین از (68 -67تا: )شیخانی، بیتظر لحظة انتقام است شود و منمخزن خشم و غضب می

 ودک رار، روح و روان کهایی است که عالوه بر پیکهای شاعر مقاومت، ترسیم زخمرسالت

 ترین ترومای روانی هستیم: بسامدشاهد پر ،های حبشهاست و در سرودهدف گرفته

ة/ انعقادا  مينا الرُّعبي واهاولي - ر ليسااُن الطّيفل./ بيیادیاملذَبا
ُ
فنیي/ راوا هي امل اتيهي العاجیبَتا ة/  ی قّصةا ِني

ا دستان عام/ زبان کودک بند آمد./ باز وحشت و هراس قتل). (349م: 2016)حبش،  کاملًة.

 انگیزش را به طور کامل روایت کرد.(ان نجات شگفتلرزانش/ داست

های هاز مهلکة مرگ را که شاهد صحنته سایی جنگ بر کودکِ رها یافشاعر جنبة روان

 ترسناکی بوده است در قالب الفاظی چون )
ُ
ه کبیان نموده  (فنیي رَتا انعقادا لساان الطّفل./ بیدیه امل

 است.ختهافشای چهرة وقیح ظالمان پردا به بیان کناییاز عالئم بروز ترس است و با این 

دیدن  رد کهیچ شکّی وجود نداه»نویسد: دربارة بازتاب این آثار روانی در شعر، می "شبلول"

های نازهج ،کشتار ،ویرانی ،هاپرتاب آتش، تصاویر بمباران خانه آمیز، مانند:های خشونتصحنه

ه گذارد و بجای میتماعی برآثار روانی عاطفی و اج ها و میادین،ها و محلّهشهداء در خیابان

، احساس همیشگی دهندههای آزارخوابشوند، مانند: شکل عدم آرامش در کودک ظاهر می

آن  ت که بعضی از شاعران ما،این همان چیزی اس های روانی عمیق ترس.ترس و دیگر پدیده

 .(7م: 2004)شبلول، « اند.ید خود دربارة کودکان مجسّم کردهرا در قصا
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دالّ بر بیان تأثیر « خوف»( بجای رعب، هولگیری واژگان )استفادة هنرمندانة شاعر در بکار

خوشایند از یک معنای انتظار ناخوف به »فجایع ناگوار جنگ بر روح و روان کودک است: 

موقعیتی رعب به معنای ترس در  (303ق، 1412)راغب اصفهانی، « نشانه مظنون یا معلوم است.

رد به گیتمام وجودش را فرا ترس بر انسان مستولی شود وگیرد که مورد استفاده قرارمی

  1کند.که امنّیت را به طور کلّی سلب میای گونه

/ انا/ ِبياجيءي الط ادا السُّلما/ ليُیخربا اجلی الّصيب اّلذي صاعي - / أاکمالا ُصعوداُه دءي القاص با وا ئراتي في
ها را از آمدن سایهی که از پلّه باال رفت تا هما)پسر بچّه(. 348م: 2016)حبش،  لای الس ماءي!إ

 آسمان را کامل کرد!(. خبر کند؛/ صعودش به سویها و آغاز بمباران باهواپیما

ی یک است. واکنش طبیعیی جنگ بر کودک را بازنمایی کردهساشاعر بار دیگر، روان 

یک  ش درکودک با دیدن هواپیما بر فراز آسمان، دست تکان دادن از سر ذوق است؛ امّا حب

من یزده، شوم و بد در آسمان را در خیال کودک جنگ ماواژگونی تعبیری، چرخش هواپی

دیدن  ست کهاین اداند؛ در نتیجه از اثرات مهلک ترومای روانی ناشی از جنگ در کودکان، می

 ها به منزلة نابودی است نه شادی. هواپیما برای آن

 

 هاي خاموش کودکنگ و آرمانج -3-3
و جنگ  آنگاه که شاعر از کودک دارد؛ لذاای دور و دراز روی خود، آیندهکودک در فرا

دهندگی به هایی که جنگ فرصت نقشهست. آرمان وی نیزگر آمال سراید، ناگزیر تصویریم

 ها را از کودک ستانده است. آن

دهندگی به ه که کودک سوری نه تنها مجال نقشهایش، اعالم داشتمرثیهحبش در 

 اند:بلکه زمان حالش را نیز گرفتهست؛ هایش در آینده را نداشته ارؤیا

: کام أنتا َجیٌل أَل ُُیهلوه أان ُیّشطا شاعراُه/ وایا - ./ َل ضحاکا ليلميرآة/ وایاقولا ا الوالاُد الش قيُّ ی ُّها
بُّکي َیا أُمّ ُُیهلوه أن یقبّيلا أُم   ا ُه/ وایاقولا َلااا: کام ُأحي بیهي: َیا أايب اه./ َلا ُُیهلوه أن یفتلا شاربایه/ وایاقولا ألي

رُت راُجاًل قاوَیً/ فاالا َتااف عا  ُم: انتاظيُروين لّي. َلا ُُیهلوه أن یُودّيعا ألاقاد صي َیا صدقاءاُه/ وای اُقولا َلا
دراساة./ َل ُُیهلوه أن یارُکلا ُکرتاُه/ وایاقولا َلااا: ساُأصیُب هادفًا آخر شقیاء/ ساناذهاُب ساویًة إلای املأ

                                                                                                                                            
 .(3/138ش: 1386؛  قرشی، 156 /4ش: 1360؛ المصطفوی، 356ق: 1412: راغب اصفهانی، )ر. ج 1
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نیا أاعود./ َلا  / واُیساّمي طفلتاُه اأُلولای/ ديرعا أو حوران.. حي  ُُیهلوه أن یاکرُبا وایاتزو جا وایانجبا
ید: تو )به او مهلت ندادند تا مویش را شانه کند/ و در آیینه لبخند بزند/ و بگو. (354 -353:همان)

به او فرصت ندادند مادرش را ببوسد/ و به او  /روز اقبال و سیهچه زیبا هستی ای فرزند بد

به او فرصت ندادند تا سبیلش را تافت دهد/ و به پدرش  /بگوید: بسیار دوستت دارم ای مادر

ا ام/ پس نگران من نباش./ به او فرصت ندادند بای شدهویبگوید: ای پدر! همانا مرد ق

اقباالن/ با هم روزان و بدباشید ای سیهها بگوید: منتظر من دوستانش خداحافظی کند/ و به آن

به مدرسه خواهیم رفت/ به او فرصت ندادند تا توپش را شوت کند/ و به آن بگوید: وقتی که 

دار شود/ تا بزرگ شود و ازدواج کند و بچّهبرگردم گل دیگری خواهم زد/ به او فرصت ندادند 

 و بچّة اولش را درع یا حوران بنامد..
 وها ریخته اژهمرگِ آمالِ کودکان، در قالب ویات، اندوه درونی خویش را از شاعر در این اب

کشد. یر می، اوج قساوت غاصبان ظالم را به تصوکنایی در کالم ساختارهایگیری از با بهره

صفاتی  و« ُیهلوهَل»بار در حقّ کودکان در تکرار درونی شاعر، نسبت به وقایع فاجعههای کنش

ی ک همنشینیت که شاعر در اس( برای کودک، نمود پیدا کردهالشقّي، أشقیاء الولدمنفی چون )

ورده نشدن کنندة برآیم( ترسُیّشط، یفتل شاربیه، یرکل کرته، یکرب، یتزوج، جینبهای )از واژه

 ترین حقوق کودک است.طبیعی

ن - لُم بي ليُم کاثیاً،/ َتا انات الطّفلُة شانتاُل عاّواد َتا ا کا مًة ُتصبحا رواائیًة أو شاعرًة کبیًة/ أو ِنُرِب 
ینمائیًة مشهورًة ُیشاُر إ ُه/ سی ارٌة ُمفاخ خاة/ سی ار سي لبنان/ .../ لاکين وااحسرَتا ٌة ُُمم لٌة بيُکلّي لایها ِبي

ا واأُم ها/ فاج رت جاسادا أدواتي امل ا واُحلماهاا وتي واالقاتلي واالدّيمار/ فاج رت بیتاها الّصغی!/ َلا کاامیا/ َلا ها
ایًة ساعیدة./ لاکين ماهاًل.. ماهاًل/ انظُروا إلای الس ماء،/  تاصویر/ واَلا ماشاهدا داافئة تُنهای الفیلما ِني

ا قد أاصباحا  معان/ أَل تارونا أِن  مًة حقیقًة ُهناکا ِفي األانظُروا ِبي مًة تاتألأُل واحاناانً ت ِنا ؟/ ِنا عااِلي
یاءواَجاَلا وا  چه بسا آن دختر بچّه، )شانتال عواد(، آرزو و رؤیاهای بسیاری ). (365 -366:همان). ضي

به  ،ا گردددر سر داشت، آرزو داشت که نویسنده یا شاعر بزرگی شود و یا ستارة مشهور سینم

شده/ ماشینی با گذاری شود/...ولی وا حسرتا/ ماشینی بمبای که با انگشت به او اشاره گونه

از همة ادوات مرگ و کشت و کشتار/ خانه و مادرش را منفجر کرد/ بدن و رؤیای باری 

های گرم و پرحرارتی که فیلم را نه دوربینی/ نه عکسی/ و نه صحنه کوچکش را منفجر کرد/

بینید ه کنید/ با دقّت بنگرید/ آیا نمی. درنگ کنید/ به آسمان نگاامّا درنگ کنید /پایان دهدخوب 
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عشق و ای شده است که با هاست ؟/ ستارهای واقعی شده که آنجا در بلندیکه او ستاره

 درخشد.عطوفت و زیبایی و روشنی می

ه ین بار رؤیای دخترکی کا نمایی کرده است.های خاموش کودک، روحبش از دیگر آرمان

ده هایش، هوای ستارة سینما شدن در سر داشت را وصف نمودهندگی به رؤیادر پی نقش

ست کارب سازد. شاعر درش را با درخشش در آسمان محقّق میبه ناگاه انفجار، رؤیای است،

ف نقش ت. حذآور، برقرار نموده اسو ستاره ارتباطی زیبا؛ امّا حسرتصنعت جناس، بین این د

حاکی از ( 119ش: 1396وند و همکاران، )زینی« هاکمربند پشتیبان واژه»( به عنوان نمای پیوندی )واو

 ان خاطری نویسنده است.پریش

 أدوات املوت لة،وا حسرَته، سّیارة ُمّففة، سّیارة ُممّ حبش در بکارگیری  مفرداتی چون )
پس  ده است؛فرما کرنفی را در قصیده، حکم(، بار معنایی مَلو تکرار )والقتل والّدمار و..( 

های حاوی گناه توسط ماشینعام کودکان بیقتل وناشی از انفجار  باری کهتوان فضای اندوهمی

 حسّ  را ههای قصیده رخنه کرددر الیهدهد مواد منفجره است که رؤیاهای کودکانه را بر باد می

 ت.گذاری شده اسهای کودک با انفجار ماشین بمبو آن تعبیر انفجار و نابودی رؤیا کرد

 

 کودکهاي ذهني نگ و انگارهج -4-3
و دهد های ذهنی؛ یعنی اندیشه و فضای فکری کودک را تحت تأثیر قرار میانگاره ،جنگ

این  یرگرتصو ،نیز شعرکند و ر میاش را تصوّدنیای کودکانه ،کودک بر اساس اثرات مخرب آن

کند؛ یبه ماوتی از دیگر کودکان را تجرفضای ذهنی است. از آنجا که کودکِ جنگ، دنیای متف

در  ذهنی وی رنگ و بوی حسرت دارند. شاعر، فضای ذهنی آکنده از حسرتِ کودک راصور 

 چارچوب اشعارش گنجانده است:

و لا البیُت إلای رُکاٍم واُغباٍر واأ غااراٌت تيلوا غارات- طالل/ جالاساتي الطّيفلاُة اّلِت تلوا غاارات/ َتا
اماً  ا َتا حاذي ليُغرفتيها

ُ
ٍف وااسعٍة واناوافذا  / ف اتاحات دفرتاها/ راَساات بایتاً کابیاً/ بيُغر یُتمات/ عالای الر صیفي امل

عًة واخاضراء/ لیالعبا فیهاا کثیٍة واأ غار!/ ساو رت احلادیقةا إبواٍب عاالیة/ راَساات احلادیقةا واسي خوُتُاا الصّي
لز  ت الس ماءا بيلاوٍن أشجار/ ُث  ُهوري وااألِبي ًَل مينا الط ائراتزراق/ جاعالت  راَسا ا بادا رُح فيیها  الطُّیوُر َتا

های خاک و غبار مله، حمله پشت حمله/ خانه به تپهحمله پشت ح). (371 -370: م:2016حبش، )
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ای که یتیم شد/ بر روی سکویی که دقیقاً مقابل اتاقش ویرانه تبدیل شده است/ دختر بچّهو 

های بسیار های بزرگ و پنجرهرا کشید/ با اتاقرد/ خانة بزرگی است، نشست/ دفترش را باز ک

آن بازی کنند!/ باغ  های کوچکش درو سبزی را نقّاشی کرد/ تا برادر های بلند/ باغ بزرگو در

در آن،  /حصارکشی کرد/ سپس آسمان را با رنگ آبی نقّاشی کرد ها و درختانرا با شکوفه

 ها آسایش داشتند.(پرندگان به جای هواپیما

یش ور په که از سیاهی به سوی ندر این قصیده، فضای سایه روشنی را ترسیم نمود شاعر

ویری از رائة تصابا ا «غارات، رکام، غبار، اطالل، یتیم»رود. در ابتدا در قالب واژگانی چون می

است. در ادامه از وار ذکر نمودهمهآوری را مقدّهای آن، فضای عاطفی حزنجنگ و پیامد

است دهن آورة فلسطین است، سخن به میاگر این فجایع بوده، و بخشی از آیندرهنظا کودکی که

روی  ایی بزرگتر برهاش را از نو با ایدههای شیرینش، خانهکه با تکیه بر طرحوارة ذهنی و رؤیا

رواز جایگاه پ ،هاجای پرواز هواپیماه اشی نموده که بکند و آسمانی را نقّصفحه طراحی می

 است.پرندگان شده

ا الط  ِّببةا ب اقا  الد  یاتفر ُج" الطّفُل السُّوريُّ عالای التّيلفزیون/ وایاتخی ُل أن  "- ویلا خارطوُم رة/ واأن  ُعنقاها
خی ُل ٍة ُجبنة./ ی اتا عالای قيطعا  ني عاارا صا تا ی ا فیل./ یاتخی ُل أن  الضابطا ُهوا "توم"/ وااجلُندي ُهوا "جیي"/ 

يا طائرٌة واراقیّ 
اَیأن  الط ائرةا هي ؤوُس رُ ی ُل أن  الر صااصااتي ماء./ ی اتاخ الس  مينا  ة/ واأن  الص واریخا هادا

ائفا ُمفرقعاٌت تُنُی أأاقالم/ واأن   ومُ  القاذا دینةي./ واتُفرغُ َسا ميیغ" فاوقا ئرُة " طافراحا العيید./ َتا
ا
 اءي امل

ُه ل/ ر ةي ِفي ُکلّي ماکاٍن/ الطّيفُل َلا ی اُعد ی اتاخی  ُُحلُتها القااتل / واتُنیُ لّيُق اآلنا َتُ وحا ُدروبا   فيی األعااِلي
کرد که تانک کرد/ و خیال میاه می)کودک سوری به تلویزیون نگ(. 373 -374: همان) الس ماء

همان  ،افسر کرد که همانا آنو درازش خرطوم فیل است/ خیال می گاوی است و گردن بلند

ستند/ هپنیر با همدیگر درگیر  است/ که بر سر یک تکّه« جری»همان  ،و آن سرباز« تام»

آسمان  هدایایی از ،هامان هواپیمای کاغذی است / و موشکه ،پنداشت که همانا آن هواپیمامی

که هایی هستند بازیها، آتشهای قلم هستند/ و بمبسر ،هاکرد که گلولههستند/ گمان می

های چرخد/ و بارن شهر میبر آسما "میگ"هواپیمای  کنند./های عید را منوّر میجشن

 ،هاکرد که / روحش در بلندیدیگر خیال نمی ،کند/ کودکاش را در هر جایی خالی میکُشنده

 گرداند.(های آسمان را روشن میگیرد و راهاوج می
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 کودک از صحنة جنگ را به تصویرای دیگر، خالی بودن فضای ذهنی حبش در قصیده

 وا، سرباز، افسر انک، گلوله، هواپیمتهای جنگ چون: کشد. و تصوّرات کودک از نمادمی

ن ر حکم بازی است. ایها در باورش دکند. تمام این نشانهیمگاه کودکانه بیان موشک را از نظر

بخشی به انجتام و جری و  با ،سرباز و افسرگر کودکی است که در جانشینی بین ابیات تصویر

یش به بازی کودکانة خورا به عنوان نمودی برای 3های نمادینروح تانک، بازیاعضای بی

های بازی بازیِها را همان کاغذاش، پرواز هواپیمارات کودکانهاو در تصوّاست. خدمت گرفته

میشه در هجا که آسمان، اند و از آنه با همساالنش به هوا پرتاب کردهپندارد کاش میکودکانه

ها را هدیة موشک ،اشبه خیال کودکانه ،خیر و برکت بودهها محل نزول ترهای بزرگقصه

بازی اسباب وو فراتر از وسایل مدرسه  ری از گلوله نداشتهچون تصوّ کند. ر میآسمانی تصوّ

 کند.اش را تکمیل میقلم دانسته که با آن شادی را سرِ چیزی ندیده است، گلوله

تصویر  در بهسؤاالت مکرّر از پدر ابیاتی دیگر، سیمای آوارگی را از زبان کودک در قالب 

اش، تغییر هبه آوارگی نداشته در ذهن کودکانتی نسبت کشد. از آنجا که کودک، پیش ذهنیّمی

 کند: یر به سفر و رفتن به تفرّجگاه میمکان را تعب

ئتا أا  /لطّيفُل السُّوريُّ أِبُه ُمستنکراً اِفي ُُمی مي اللُّجوء/ یاسأاُل - ا امل  بيناا إلای جي  َیا  صطیافي کاني ليالهاذا
ارااجیُح؟/ 

؟/ أینا امل ؟ أینا الباحُر؟/ أینا ماالعُب األطفالي در )(. 376: همان)ة؟/ راُت الوارقیّ لط ائاینا أأيبي

ما را  آیا !پرسد/ ای پدراز پدرش با حالت اعتراض سؤال می اردوگاه پناهجویان/ کودک سوری

 جاست؟/ک؟/ زمین بازی کودکان ای؟/ کجاست دریاتابستانی به اینجا آوردهبرای تعطیالت 

 (.های کاغذی کجا هستند؟ها کجاست؟/ هواپیماها و االکلنگتاب

خانمان شدن ز بیدارد که کودک، هیچ تصوّری ا از این کودک، حکایتهای متوالی پرسش

گر خود است تجوی پاسخی برای ذهن پرسشدر جس« أینَ»ای مکرّر با لفظ هندارد. با پرسش

 مفهوم و گنگ را برایش روشن نماید. که این فضای نا
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 راژيک کودکجنگ و مرگ ت -5-3

انگیز را ست و در دفتر شاعران تصویری غرورهای شاخص ادبیّات مقاومت اشهادت از مؤلّفه

 نشاند؛یدل م ، اندوهی برگیرددر این قاب تصویر قرار می ه کودککند؛ اّما آنگاه کترسیم می

ناکی رددهای ذهنی کودک دربارة آرزوهایش تراژدی چرا که بر باد رفتن تصورات و انگاره

قه( مساب هر چند شاعر در چینشی از واژگان زیبا چون )صعود، پرواز، ایستادن در صفاست؛ 

 برد.ری متفاوت برای این عروج بکار میتعابی

/ انا/ ِبياجيءي الط ادا السُّلما/ ليُیخربا اجلی الّصيب اّلذي صاعي - / أُ  بادءي القا وا ئراتي ُه لا ُصعودُ کمي صفي
ها و یماها را از آمدن هواپی که از پلّه باال رفت تا همسایهاپسر بچّه(. )348: همان) لای الس ماءي!إ

 خبر کند؛/ صعودش به سوی آسمان کامل شد!( آغاز بمباران با

را به  کودک شاعر، با ایجاد ارتباط بین دو صعود )صعود از نردبان خانه و آسمان(، عروج

 بش برایاست. حمین و آسمان ارتباط برقرار نمودهبین ز ،پردازین تصویرتصویر کشیده و با ای

 بار معنایی با« صعود»از واژة  ،انگیزدمیکودک که تحسّر خاطر مخاطب را بر وصف شهادت

است تا با کردهمحسوس، پارادکس معنایی را خلق ثبت، استفاده نموده و به شکلی نام

الب قی در گونه یک تراژد بکارگیری یک واژة مثبت از بار معنایی منفی، بکاهد. شاعر، این

حبش  گونة شعر اوست.واییاست که حاکی از سبک رآوردهدرداستانی کوتاه را به رشتة تحریر 

 در بخشی دیگر، از شهادت کودک به پرواز تعبیر نموده که برای کودک یک رؤیاست:

صدقائيي رُت ماعا أ؟/ طي  ُبَناّ َیا ناکا هُ لای صالتا إ؟/ فيی اجلاّنةي َیا أيب!/ واکایفا وا تا َی ُبَنّ أینا أن-
ِبا عم غاري مين ِبا ي ُهناکا َیا الصّي سرکم! کجا هستی؟/ در )پ(. 351:همان) يب!أر/ واواجدُت نافسي

مر با عبهشت، پدرم!/ پسرک من! چگونه به آنجا رسیدی ؟/ با دوستان کوچکم از منطقة با

 . پرواز کردم/ و خودم را آنجا یافتم، ای پدرم!(

ک، قصة ودگونه از زبان کبا خلق شعری رواییو رؤیای کودکانه از  استفادهبا  ،شاعر

ر دیالوگ د« بُنی و ابی»است؛ همچنین مخاطب قرار دادن کردهگو پدرش بازعروجش را برای 

 است. ود آوردهبین آن دو، کنش عاطفی تأثیرگذاری را بوج

انوا/ یقيفونا ِفي صافٍّ - باق اُهم/ اآلنا َلا  األطفاُل ال ذینا کا أُوا سي لُهُم الر صااص/ أن یابدا د/ َل ُُیهي وااحي
، َلا راصااص/ واَلا قاتلا .../ یاقيفُ  د/ وایاتساب ا خاوفا  (.357: همان) ُقونا فيی األبدی ة!ونا ِفي صافٍّ وااحي

اینک  ها مهلت نداد/ مسابقه را شروع کنند/ایستادند/ گلوله به آن)کودکانی که در یک صّف می
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 ایستند/ و برایو هیچ کشتاری .../ در یک صفّ می ایترسی وجود ندارد، و نه هیچ گلولههیچ 

 دهند.( جاودانه شدن و ابدیّت مسابقه می

ی همانند ،شهادت مسابقه کودکان و صفّ با خلق یک تراژدی سوزناک بین صفّ ،حبش

خلق  برای مسابقه، یک پارادکس معنایی را« رصاص»ماهرانه با کاربست  وایجاد کرده 

ا نشان ست رابقة دو وی در یک واژگونی معنایی، شلیک گلوله که به منزلة آغاز مسا .استکرده

 است.پایان دانسته

ُط شاعرا الطيفلُة الْ جالاسات- اءا ا بي  لعبتيهاا/ واُتدندُن َلاا ص غیة/ َُتشي صاُص الغادار/ را غنیة/ جا
ا وابایتهاا!ماش طاهاا/  ر حالی که بود د)دختر بچّه نشسته (.361:همان) ماشطا لُعبتيها/ ماش ط عاائلتاها

ا شانه کرد/ گلولة مسلسل آمد/ مویش ریزد و ترانه برایش زمزمه مموی عروسکش را شانه می

 رد.(اش را شانه کخانواده و خانه« گلوله»عروسکش / کرد/ به مانند شانه کردن موی 
های سیاسی و جنگ را از مرگ کودک، دور بودنش از دغدغهحبش با یک تصویر آفرینی 

ی دارد. قراریکند. نشستن، نشان از آرامش و سرپا ایستادن، داللت بر بگو میوار بازتراژدی

لوله بر کشد؛ امّا یک گمیآسودگی خیال کودک را به تصویر « کودک نشسته بود...»شاعر با بیان 

انشینی ذهنی، جبهره جسته که با یک  5یاشید. وی در اینجا، از نماد ثانوش رنگ فنا پهایرؤیا

ا ل، بکودک را مادر عروسکش دانسته که مشغول شانه زدن آن است. وی از رهگذر صور خیا

 ه مساویده کهمسان شانه زدن بر سر تصوّر نمو ،خلق تشبیهی شاعرانه، اصابت گلوله به سر را

 با نیستی است.

 

 هاي روائي شعرتخصیّش-6-3
های وی، های کودک در سرودهتاین امر محرز شد که بیشتر شخصیّ کاوی اشعار حبش،در وا

برگرفته از واقعیّت هستند که عبارتند از: حمزة الخطیب، شانتال عوّاد، حداد، فاطمة المغالج، 

کودکان در وصف کودکان سوری، از تمامی  1آدیل زعتری. شاعر در ابتدای مجموعة اشعارش

  طلبد.ها بسراید پوزش میاست از آنستهتک افرادی که نتوانشهید و زندة سوری و از تک

                                                                                                                                            
 .347: 2016حبش،  .1
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به وصف ، خودشاز زبان را « فاطمه المغالج»شهادت  ،از شعرش آن بخشدر  حبش

 :سر پیدا شدکشد، کودکی که جسدش، بدون می

قي/ نعفجأًة جز   کلمٍة/بطقا تنفسا أو أانأن أ یلَن حتّ هفوراً/../ َل ُیُ ذاک رُت قاتلي تا »...-
ه من مهلت نداد که نفس ب)قاتلم را سریع به یاد آوردم/  (390)همان:  «.واداحراجا راأسي عان جاسادي

 (.سرم را برید/ و سرم از روی بدنم غلتید ای سخن بگویم/ فوراًبکشم یا کلمه

 حبش و انداز به شهادت رسیدکه با گلولة تک تیراست  یکودکدیگر « آدیل زعتری»

 کشد:یبه تصویر م گونه این بارحسرتدر قالب تعابیر حسرت پدر را از شهادت دخترکش را 

 القن اصي  قلبا  علمي أن  تا ../أَلا ؟/.تي نا البیجي مي الا لکي أن َترُ ن قا ما  /میلةا ِت اجلا َی طفلا  أدیلُ »-
ی دخترک زیبای من! چه ا)ادیل!  (398 -397)همان: « !یئةا جسادا الربا ُق األا رتا َتا  هي رصاصاتي أن  أعمی/ وا 

ت/ و انداز کور اسآیا ندانستی که قلب تک تیرکسی به تو گفت از خانه بیرون بروی؟/ 

 (.شکافدگناه را میهای بیهایش بدنگلوله

کنند. یمادر نیز، ایفای نقش مله پدر و کنشگران دیگری از جم ،در کنار شخصیّت کودک

 است.با کودک، کنش عاطفی برقرار نمودهشاعر در ارتباط با رابطة بین پدر و مادر 

دش ا که از فرزند شهیمصداقی است. آنجقشی فران -ذکر شد قبالًطور که همان–نقش پدر 

گمانش اهی که به گاه که با سؤاالت مکرّر فرزندش در مورد اردوگکند یا آنجستجو می

 گیرد.میست، حزن و اندوه عمیقی او را فراتفریحگاه ا

نثار است و این فداکار و جان مصداقی،فرا شخصیّتیبه عنوان وی،  قصایددر  نیز مادر

أ»است: یصه را در اشعارش به تصویر کشیدهخص ا األقابل ا  مُّ صابغات األُ  خیة/ن تالفيظا أنفاساها
ا الن ازف/ جاسادا  های که نفس قبل از این)(. 350:همان)«طفلها!/ ِنااا الطفُل مينا املذَبة!بيدميها

شته کاش / بدن کودکش را رنگ کرد!/ کودک از را بکشد/ مادر با خون ریخته شده آخرش

تا  که کندفدا توصیف میجان تیمادر را به عنوان شخصیّ شاعر، در اینجا (.شدن نجات یافت

ن است ولیک حیاتشآخر که لحظات  فرزندش است و با اینفرشتة نجات  نفس نیز،آخرین 

ن بدی وآغشته نموده تا دشمن را به وهم بیندازد که کشته شده  یشرا با خون خو فرزندش

 دهد. را از مرگ نجات می دلبندشصورت 
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 نتیجه  -4
دهندة فجایع ای، انعکاسقرار دارد و به منزلة آینه« دکاندربارة کو»شعر حبش در زمرة شعر -

 اند.که قربانیان خاموش جنگ لقب گرفتهدهشتناک در حقّ کودکان است 

ة تراژیک، اندیش آل؛ یعنی مرگمفاهیم ایده بر اساس کاوش در اشعار حبش و استخراج-

توان گفت های ذهنی کودک، میموش، ترومای ناشی از جنگ، انگارههای خافرازمانی، آرمان

 فی کرده، کودک را قربانی اصلی جنگی معرّشاعرر بوده و اشعا گردان اصلیکه کودک صحنه

هیم مفااین  رو، شاعر در پرتواز این است.روحی و روانی، متأثّر از آن شده که در تمام زوایای

 مانةالبرداشته و کودک را ابزاری جهت ترسیم چهرة ظاز جنایاتِ در حقّ کودکان پرده 

ا بشاعر  مد کهآگران قرار داده است. همچنین با کنکاش در ابیات وی، این نتیجه به دست بیداد

 معنایی ژگونیبا نوع گزینش واژگان، اصطالحات، تعابیر و نیز تکیه بر واقوة شاعریّت خویش، 

د؛ وی دار القیّت هنریخکه نشان از  -ها اشاره گردیدکه در خالل تحلیل به آن–و تعبیری 

شیدن است و نیز به تصویر ک نگری ایشانگر آیندهزمانی که تجلّیاربرد جهش فراهمچنین ک

 بهو شعر مقاومت  کودک سه مقولة جنگ، هایی که محرّک احساس آدمی است، بینصحنه

فّق عمل مو ،نیز و در بازتاب اثرات جنگ بر روی او ارتباط ایجاد کردهآمیز، ای موفقیّتگونه

 نموده است.

نها در است، تنگ سروده، غم و حسرت سایه افکندهابیاتی که شاعر دربارة کودکِ ج در تمامی-

ای روشن را شود که شاعر در آن نوید آیندههای امید دیده میای از این اشعار، بارقهپاره

ست، کاوانه از تأثیر جنگ اعری روانتوان گفت: شعر حبش، شیگر، میدهد. به عبارتی دمی

انگیزد یا آن هنگام که میگوید و تحسّر خاطر خواننده را برکودک سخن می آنگاه که از مرگ

آورد؛ های ذهنی کودک سخن به میان میانگارههای خاموش و ومای روانی، آرماناز تر

 های روانی جنگ است.کنندة جنبهحکایت

ها خارجی داشته و تنها برخی شخصیّت ، مصداقدر اشعار روایی حبش هاشخصیّت -

موعة ید مجتوضیحاتی که از حوادث در حاشیة پایانی برخی قصا ،لی هستندمصداقی و تخیّراف

مار های کودک شذکر نموده است، سند محکمی بر واقعی بودن شخصیّت« مالک طائر»شعری 

نمایی و حساس شاعرانة خویش کرده و با هنر. وی دو پدیدة کودک و جنگ را درگیر ارودمی

 در بیشتر اشعارش این دو را تلفیق نموده است.گونه بیانی روائی
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نی حبشيف شعر مقاومة حس أفکار الطفل السورّي العقلّية عن احلرب  
  نوع املقالة: أصيلة

1نبی امحدیحمّمد   2انهيد پيشگام ،*

 امعة رازی کرمانشاه.جبِف قسم اللغة العربیة و آداِبا  شارکأستاذ م.1
 امعة رازی کرمانشاه.جبطالبة الدکتوراه ِف قسم اللغة العربیة و آداِبا .2

 
 صامللخّ 

اد اجملتمع فال هم أکثر أفر مة. األطة وأتعّد مکوانت املقاومة ِف أدب األطفال من أکثر األنواع األدبّیة أتثیًا ِف أي ثقاف
فإّن  ماعّیة. ومن هناات اإلجتتواتر العدید من األزمات والضعفا. بسبب الوضع احلاِل ِف سورَی، یواجه األطفال السوریّون 

 صائده. حسنی حبشموضوع ق طفالاألدب السورّي املعاصر مرتبط به أیضاً، وکّل شاعر ُمّب للحریّة جیعل من اضطهاد األ
م جوهر شعره ِف وغمر القلم ال،أجساد األطفزو أرواح و من الشعراء السورینی الذین َل یستطع قلبهم النابض أن یتحّمل غ

لطفل فکار الذهنّیة لحلیل األلّتحلیلّي لتا -لیعکس هذا القهر ِف أشعاره. نعتزم ِف هذا املقال استخدام املنهج الوصفّي 
ا وتشی م املقاومة َتیزً ثر مفاهیی أکالسورّي حول احلرب وأتثیها علی روحه ونفسه ِف جمموعة قصائد "ملک الطائر" بناًء عل

نّیة ِف شعره. لطرق الفاکثر لی أن الشاعر قد عکس عنصر الطفل واآلاثر النفسّیة للحرب علی الطفل بنتائج البحث إ
تنتاج جلیل القادم. إسا علی اعتمدً ممستفیًدا من الفکر التجاوزّي ووثبته حنو املستقبل، یوضح مستقباًل مشرًقا للمجتمع، 

 انی منها الطفل.ح الِت عجلرو مفاهیم ساخرة األذی النفسّي واآخر َلذا املقال هو أن الشاعر قد صور ِف شکل کلمات و 
دة ِف شعر لشخصّیات املوجو ا، وکذلک فسیاثنّیا، ِف تصویره ظلم الطفل وعاَل أبنائه النقّي، استخدم ألعاًِب رمزیّة وقلب الت

 الشاعر، فکان مثاَلم اخلارجي أکثر من غی الواقعّیة.
 
 لعقلیة.طفل واحلرب ، شعر املقاومة ، أفكار الطفل احسنی حبش ، ال: الرئيسةلكلمات ا
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Abstract 
The components of resistance in children's literature are the most influential 

literary genre of any culture and nation. Children are one of the most 

vulnerable members of any society. Currently, due to the situation in Syria, 

Syrian children are facing many crises and social tensions; Hence, 

contemporary Syrian literature is also tied to it, and every poet puts freedom, 

resistance and oppression of children at the center of his poems. Hussein 

Habash is one of the Syrian poets whose beating heart could not stand the 

invasion of the souls and bodies of children, and he immersed the pen in the 

essence of his poetry to reflect this oppression in his poems. In this article, 

We intend to use a descriptive-analytical method to analyze the mental ideas 

of the Syrian child about the war and its effects on his soul and psyche in the 

collection of poems "Malak Tayer" based on the most characteristic concepts 

of resistance. The findings of the research indicate that the poet has reflected 

the element of child and the psychological effects of war on the child 

in the most artistic way in his poem, using the thought of time and 

with his leap towards the future. It illustrates a bright future for 

society by relying on the next generation. Another consequence of 

this article is that the poet depicts the psychological trauma that the 

child has suffered in the form of ironic words and concepts. 

Secondly, in depicting the oppression of the child and the pure world 

of children, he has used symbolic games and overturning the 

interpretation, and also the characters present in the poet's poetry are 

more of an external example than their unreality. 

 

Keywords: Resistance Literature, Hossein Habash, Child and War, 

Resistance Poetry, Child's mental ideas. 
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