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Abstract 
In Iran and Palestine, both suffer from war and a lot of pain and to defend the homeland, the 

poets and the writers from the public rose to convey the message of freedom. In Iran, Mohsen 

Motlagh (1348) is one of the holy defense warriors, by recounting the memories of the war, he 

tried to defend his motherland in another way, and in the land of Palestine, Ghassan Kanafani 

(1936-1972) who himself used the term “literature of resistance” for the first time creates the 

works in the form of symbolic and allegory to awaken people and encourage them to defend their 

homeland and fight against oppression and aggression. Therefore, in this paper, in order to 

consider the common concepts of the resistance literature in two important works of Iran and 

Palestine, the story of “to Be Alive Komeil” by Mohsen Motlagh and “Men in the Sun” by 

Ghassan Kanafani are compared and the resistance component s of them are specified. The most 

important component in the story “to Be Alive Komeil” is the confrontation of the epic and the 

mystic, martyrdom, defense of the homeland and the preservation of freedom; however, in the 

story “Men in the Sun”, the author tries to awaken people to defend their homeland, protest and 

fight against oppression resistance against the Palestinian occupation regime. 

Keywords: Comparative literature, Resistance Literature, Mohsen Motlagh, To Be Alive Komeil, 

Ghassan Kanafani, Men in the Sun. 
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 پیشگفتار .1

 موضوع تعریف .1-1

 ینا  داخلنی  دشنمنان  تجناوز  برابنر در هنا  ملّن  نبنرد  و مقاوم  از که اس  متیهّد ادبیّات نوعی پایداری، ادبیّات

 و هننارزم ایثارهننا، هننا،اخننال  هننا،تننالش» بیننانگر و گوینندمننی سننخن یشننانهنناارزش و حقننو  بننه خننارجی

 دشنمنان  ملّنی  و سننّتی  و دیننی  فرهنگنی،  نظامی، تجاوز دفع برای که اس  ملّتی های مظلومیّ و ها  محرومیّ

 دلینل  همنین  بنه  شناید  و (؛63 :5661 ونند، )آیینه «اس  کشیده حرمان و دیدهرنج مسیر، این در و برافراشته قد

 ادب هنای ویژگنی  از یخنال  کنه  نندارد  وجنود  تناری   در جندّی  ادبی اثر هیچ تقریباً» میتقدند: برخی که اس 

 فکنری  پیشنروان  مثابنة  بنه  متیهّند  نویسندگان و شاعران درواقع، (6 :5655 )شکری، .«باشد مقاوم  و پایداری

 فریناد  و سناخته  آگناه  عندالتی بنی  و ظل  تل  طی  از را جهانیان کوشندمی قل  سالحِ داشتندس در با جامیه،

 از دفنناع و آزادی و رهننایی بننه نیننز را مننردم و رسننانندب جهانیننان گننوش بننه را مننردم طلبننیحننق و دادخننواهی

 تهناج   کشناکش  در و تناری   طنول  در» پاینداری  ادبیّنات  رو،ازاین وادارند؛ خویشتن دینی و ملّی های ارزش

 و تنداوم  احینا،  موجبنات  و نمنوده  رخ بازدارننده  سنالحی  مثابةبه همواره ناپذیر،سلطه جوامع تدافع و هاقدرت

 (56 :5655 )کنفانی، «.اس  آورده فراه  را سلطه تح  یا هجوم مورد معجوا فرهنگی بقای

 و ظهنور  زمیننة  داشنته،  قنرار  بیگانگنان  تهاج  یا حاکمان فشار زیر همواره که فلسطین و ایران سرزمین در

 تادبیّنا  هرچنند  عنرب،  جهنان  در» یاف . توانمی خوبیبه نویسندگان و شاعران آثار در ار ادبی نوع این بروز

 اواخنر  از اروپنا  در گرفتنه شکل هایجنبش و کاتتحرّ از هاعرب آگاهی از پ  جدیدش مینای در مقاوم 

 سنخن  هنا عنرب  رننج  و درد از سرشنار  زنندگی  از عربنی  نویسنندگان  و شاعران و گردید مطرح نوزده  قرن

 پاینداری،  ادب بخنش  مالهنا  عنصنر  و مرکنزی  هسنتة » که اس  این  واقییّ امّا (؛616 :5363 )ابوحاقه، «گفتند

 تنرین زشن   از نظنران، صناح   از برخنی  نگناه  در کنه  اسن   اسنراییل  نامبه کشوری ظهور فاجیة با رویارویی

   (66 :5611 چقازردی، و )سلیمی .«اس  کنونی روزگار تراژدی هاینشانه

 ظهنور  اامّن  شند،  تادبیّنا  عرصة وارد بید به مشروطه انقالب زا رسمی طوربه لهمسئ این هرچند نیز ایران در

 و شنکفتن  نمودهنای  بهتنرین  زمیننة  مقندّس،  دفناع  سنال  هشن   و تحمیلی جنگ آن از پ  و اسالمی انقالب

 رزمنندگان  از یکنی  ،(5)مطلنق  محسن (.66 :5611 بصیری، ر.ک:) آورد فراه  را ادبی گونة این رسیدناوج به

 و داشنته  دیننی  و ملّی هایارزش اش پاسد و حفظ در سیی تحمیلی جنگ خاطرات بازگویی با مقدّس، دفاع

 را موضنوع  اینن  صمیمی حال عین در و شیوا روان، ساده، نثری با کمیل بادزنده داستان ویژههب خویش آثار در

 و شناعران  از بسنیاری  بنوده،  صهیونیسنتی  رژین   اشنغال  و فشار زیر همواره که نیز فلسطین در اس . هکرد بیان
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 انند. فراخواننده  شنان فکنری  و فرهنگنی   هویّن  حفنظ  و سرزمین از دفاع به را مردم خود، آثار در نویسندگان

 نمنادین  صنورت  بنه  آن در نویسننده  کنه  اس  آثاری از یکی (6)کنفانی غسّان نوشتة الشّم  فی رجال داستان

   کند.می دعوت مبارزه به را سرزمینش مردم

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .1-2

 چگوننه  کنه این و بنرد  پنی  بشنری  اندیشنة  وحدت طنقا به توانمی هرچیز از شبی تطبیقی، ادبیّات در کهازآنجا

 جهنان،  از دیگنر  اینقطنه  در و شنود منی  مطنرح  شاعری یا ادیبی اندیشمندی، با جهان از اینقطه در ایاندیشه

 از الشّنم   فنی  رجنال  داسنتان  حاضنر  پنژوهش  در بننابراین  یابد؛می بروز مجال دیگر ایگونهبه اندیشه همان

 رزمنندة  نویسنندة  مطلنق،  محسنن  از کمینل  بناد زننده  داسنتان  و عرب؛ مشهور و متیهّد نویسندة کنفانی، غسّان

 پاینداری  هنای مایهبن بررسی با اس . شده بررسی پایداری هایمؤلّفه بر تأکید با تطبیقی رویکرد برپایة ایرانی،

 تناریخی  و فرهنگنی  دیننی،  منظنر از بیشنتر  کنه  فلسطین و ایران یینی متفاوت؛ سرزمین دو از داستان دو این در

 در کشنور  دو اینن  سیاسنی  و اجتمناعی  و فرهنگی هایتفاوت و هاشباه  به توانمی دارند، زیادی اشتراکات

 از زینادی  بخنش  ،نویسننده  دوهر برد. پی دشمنان و بیگانگان تهاج  برابردر هاآن نقش و پایداری ادب حوزة

 مسنئله  اینن  عظمن   و ارزش گذاشتننمایشبه درپی و داده اختصا  مقاوم  و یداریپا مقولة به را آثارشان

 موجنود  هنای رننج  و دردهنا  بینان  و بسیار مانندیحقیق  ،ها واقییّ بیان دلیلبه داستان دو این همچنین هستند؛

 دارند. مقاوم  ادبیّات های داستان میاندر ایویژه جایگاه کشور، دو این تاری  در

 پژوهش های پرسش .1-7

   چیس ؟ داستان دو این در پایداری هایمؤلّفه ترینمه  -

 اس ؟ چیزی چه در هاآن هایتفاوت و ها هباش -

 پژوهش پیشینة .1-4

ام، هشنتاد روز  حرمان هور، یاد ایّن های ضمن بررسی خاطرات جنگ رزمندگان، کتاب ،(5663کوثری )

تیبینری  طنور کامنل قنوام یافتنه و بنه     هنا بنه  دلیل آنکه عنصر روای  در آنرا به باد کمیلمقاوم  و زنده

دانند؛ همچننین   شناختی بیشتری برخوردار منی از ارزش جامیه ؛ها شکل گرفته اس آن« ان اجتماعیجه»

، رسنالة دکتنری خنویش را در رشنتة     بنه زبنان فرانسنه    باد کمینل زندهتا(، پ  از ترجمة کتاب بوتل )بی

شناسی به نقد و تحلیل محتوایی اینن داسنتان اختصنا  داده و بنه جننگ و روحینات رزمنندگان        جامیه

 (.5631 ،خبرگزاری فارس)ای داشته اس  توجّه ویژه

تنوان بنه منوارد  ینل اشناره کنرد:       ، منی رجنال فنی الشّنم    وینژه  درمورد غسّان کنفانی و آثار او به
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انند. عبندی و   را بررسنی کنرده   رجال فی الشّم (، چهار رمان وی ازجمله 5635هیمی و مونسی )مالابرا

بنرد رونند   گیری از راوی دانای کل و استفاده از تمام کارکردهنای آن را در پنیش  (، بهره5635مرادی )

ات مقاومن   (، اصول و مبانی نظری ادبی5636ّاند. بصیری و فالح )مؤثّر دانسته رجال فی الشّم روای  

او بررسنی  « آثار انتقادی و داستانی»و « تکامل فکری»، «چگونگی زندگی غسّان کنفانی»را در سه محور 

منا تبقنی   و  الشّنم   فیرجال (، شگردهای زمان روایی در دو داستان 5631اند. میرزایی و مرادی )کرده

 فنی رجنال  مکنان در دو داسنتان    ةبه مقایسن (، 5633اند؛ همچنین میرزایی و مرادی )را بررسی کردهلک  
(، 5633زاده )انند. قنندیل  سو دانسنته ها ه یّ  روایی داستانپرداخته و آن را با کلّ ما تبقی لک و  الشّم 

هنای آن را  نوشتة احسان موسوی خلخنالی را نقند و بررسنی و کاسنتی     رجال فی الشّم  ترجمة داستان

(، مسنئلة فلسنطین را از دیندگاه    5633و لنگنرودی ) ج نژاد چمازکتی و میرحق یادآوری کرده اس . علی

هنای فلسنطین را    بررسنی کنرده و سرچشنمة بندبختی     الشّنم   فنی رجال غسّان کنفانی با تکیه بر داستان 

 اند.  داند که اندیشة مقاوم  و دفاع از میهن را از یاد برده وجود سربازان ناتوان، خاین و ترسو می

 و الشّنم   فنی  رجنال  در پاینداری  هنای مؤلّفه تطبیقی بررسی درمورد پژوهشی شود،می مشاهده کهچنان
 اس . نشده انجام کمیل بادزنده

 نظری چارچوب و پژوهش روش .1-7

 نبنوده،  فنراه   هنا آن تنأثّر  و تنأثیر  هنای زمیننه  و نداشنته  وجود تاریخی برخورد نویسنده، دو این بین آنجاکهاز

 تنری گسنترده  جنبة ادبی آثار بررسی ،مکت  این براساس یراز اس ؛ آمریکایی مکت  برمبنای پژوهش روش

 را بشنری  مینار   دیگنر  و هنرها رسای و ادبیّات بین یا مختلف ادبیّات بین تطبیقی هایپژوهش تمام» و یابدمی

 براسناس  تنا  دهشن  تنالش  نیز رو پیش نوشتار در له،مسئ این به هتوجّ با (.56-53 :5616 )کفافی، «گیردمی بردر

 فارسنی  داسنتان  در پایداری هایمؤلّفه تحلیلی، - توصیفی شیوةبه ای،کتابخانه بعمنا بر تکیه با و رویکرد همین

 بررسنی  متفناوت  هنای مؤلّفنه  و مشنابه  هنای مؤلّفه دستة دو در الشّم  فی رجال عربی داستان و کمیل بادزنده

 د.شو

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 الشّمس فی رجال و کمیل ادبزنده در مشابه هایمؤلّفه .2-1

 هابیدادگری بیان و دشمن جنایات ترسیم .2-1-1

 هنای بمن   از استفاده د.کنمی بیان را عرا  بیثی رژی  هایشرارت از برخی نویسنده ،کمیل بادزنده داستان در

 حنواد   بینان  بنا  نویسننده  کنرد. منی  اقدام آن به تمام رحمیبی با دشمن که بود جنایاتی از یکی تنها شیمیایی
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   دارد:برمی صدام شرمانةبی جنایات از پرده خوبیبه آمده،پیش

 و توپخاننه  وسنیلة بنه  وحشنیانه  را منطقنه  عنرا   اسن .  شنده  لغنو  عملینات  و رفتنه  لو عملیات منطقة رسید خبر»

 بنه  برگشنتند.  یعملینات  منطقة از بودند، شده شیمیایی که یبهدار هایهبچّ از ایهعدّ بود. زده شیمیایی هواپیما،

 (36 :5636) .«بود کمیل گردان هاآن از یکی بروند. مرخصی به شد قرار گردان چند جه  همین

 نشنان  واکننش  موجنود  رایطشن  بنه  نسنب   الشّنم   فی رجال داستان در متیهّد، اینویسنده عنوانبه نیز کنفانی

 مردمنی  پنردازد. می فلسطین مردم شدةغص  زندگی و آورخفقان فضای توصیف به نمادین صورتبه و داده

 ندارند: خیزمرگ فرار جز ایچاره که

َّه َ وَ ت َمَمَيرَ صَّ َ قَ َةَ يحَ فَ ص ََّوقَ ف ََّةَ يل َّقَ ث ََيَّ َ زَ َةَ طَّرَ قَ َثَّ َ مَ َحراءَ الص ََّيفَهيقَ رَ طَ َنَموهَ الَمَالصغيَمَالعال َمَقَ شَ » َوقَ ف ََّعَمف َّرتَ ت ََمسَمالش ََّكانَّ َ...ةَ ج 
ََّّؤَمرَم ََّّه َ وَ ت َمَمَةَ يرَ  َ سََّّتَ مَمَمهَ وس  َََّّحََّّ َ أ ََ عمََّّيََّ َلَ وَ َ،ةَ اق ََّّرَ بََّ َةَ ج  ََّّر ََوقَ ف َََّّهيص ََّّمَ قَ َأسََّّع َمَشَ رَ فَّ َََّّ...هَ ق ََّّرَ عَ َيََّّ َ جفَ ت َب ََمَ هََّّتَ ي ََنهمم  َإىلَيهَ سََّّاقَ َىوَ ط َََّّوَ َهأس 
ََّواحَّ َ َيَ أ ََنكمَّي ََلَ َ...ةَ م ََّّقاوَ مَمَبَّاَهَميَ شَّوَ ت ََأنَمسَ للش ََّكَ رَ تَّ َّوَ َيَّهَ خذَ فَ  ََّيََّّ َ زَ مَ َيفَبَمرغ َّي ََاألربعَّةَ َنَ م  َ َيسَ ل ََّ...يثَ  َ ال ََّنَ م  َ ق َََّّبَ ع َّالتَ َنَ أل 
َ َ ب ََطقَ فََّ َمهَمكَ نَ أَ  َ(67َ:0891)َ«.عميقاَ َعميقاَ َهفكارَ أ ََيفَغاصَ َمنهَممَ َواح َ َ َ كَمَنَ أل 

 بناز  صحرا دل در را راهش بیفتد، روی از ظرفی بر که سنگین روغن ایقطره مثل بارخفّ  کوچک دنیای آن )ترجمه:

 داد... نمنی   یّن اهمّ عنرقش  کنردن خشنک  به کدامشانهیچ بود، برا  و سوزان و گِرد سرشان االیب خورشید کرد...می

 کنه  بنود  سنررده  بآفتنا  بنه  را خنود  مقناومتی  هیچبی و گرفته بغل را زانوهایش و انداخته سرش روی را پیراهنش اسید

 کدامشنان هر چنون  نداشنتند،  ننا  خستگی از چون نه بزند... حرفی خواس نمی نفر چهار آن از کدامهیچ کند... کبابش

 بود.( شده غر  خود افکار اعما  در

َمردیجوان و دلیهم .2-1-2
 خودخنواهی  و تبینی   گوننه هیچ اس . آن مه  مختصّات از مردیجوان و دلیه  ،کمیل بادزنده داستان در

 اسنیر  اکننون  کنه  دشنمن  بنه  نسنب   یحتّ ندارد. وجود باشند، که سالی و سن و درجه هر با رزمندگان میان در

 ند:کنمی رفتار مهربانی با هاس ،آن

 در کشنیدند.  آغنوش  در بودنند،  منطقه در ماه دو به نزدیک که را خود دوستان و شده پیاده تویوتاها از هابچه»

 بنه  و گرفتنند منی  آغنوش  در قبلنی  آشننایی  بدون و ریا بدون را همدیگر همه و نبود غریبه ک هیچ جمع این

 (53 :5636) .«کردندمی اکتفا بودنمرام ه  و رزمه 

 و تینر  ب اصنا  اثنر بر اسن ؛  عراقی دیدم رسیدم، سرش یباال وقتی دویدم. سمتش به و برداشت  را اسلحه»

 سنرش  بناالی  وقتنی  بود. افتاده الی و گل میان در و نداش  را پاهایش دادنحرک  قدرت کمرش به ترکش

 کمنک  کنه  بنود  میلنوم  اامّن  نفهمیندم،  کنه  گف  چیزهایی عربی به و گرف  را ی پاها هایشدس  با ایستادم،

 را خنودم  تصنمی   نبنود؛  کنردن فکر جنای  دیگنر  شدند.می رد کنارم از ویژویژکنان همچنان تیرها خواهد. می
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 کمنک  بنا  و بردم خودی دژ تا کشانکشان و گرفت  را دستش ببرمش. کانال تا هس  که طورهمان که گرفت 

 بنه   مرتّن  بشوی . آشنا او با بیشتر کردی  پیدا فرص  اگر تا دادی  سنگر یک توی و کانال داخل بردی  هاهبچّ

 (36 )همان: .«گف می لصدام الموت هایش صحب  بین و کردمی دعایمان عربی زبان

 جنای بنه  داسنتان  هنای  شخصنیّ  خنورد. نمنی  چشن  به ایروحیه و دلیه  چنین ،الشّم  فی رجال داستان در

 اس : دیگری فری  و خود شخصی منافع فکر هب یکهر یکدیگر، با برادری و دلی ه 

َََّّني،نَ س ََّّحَ َى عَ يمَََّّم َ ع َََّّابََّّنَمَيل» ََّّمَ َعََّّ َ ب َوَ َ، ودَ المَََّّبَ ع َََّّة َرَ م َََّّبَ رَ ه  َََّّرَ كث ََّّأ ََيَ س  َََّّسََّّاعا َ َشََّّرَ عَ َنم  ََّّالَمَشََّّارَ أ ََمانََّّ َ عَ َ.امَمالظ َََّّ َ ح  َإىلَبَمر َ ه 
َلَّكَ ت ََنكمَّت ََلَ َ؟ثَ  َ ح ََّذيال ََّمَّاَي رَ ت َّأ ََ...سَّاعةَ َص َ ن ََة َيَ سَ مَ َع َ ب ََاونَ لَمصَ ت ََ...الكوي َمَهيَلكَ ت ََ:قالَ وَ َةَ البعي َاألضواءَ َنَ مَ َجمموعةَ 
َ(76َ:0891)َ!«ةَ يَ انئَ َةَ يَ راقَ عَ َةَ ريَ قَ َكان َ...الكوي َ 
 بردنند،  راهشنان  پیاده که ساع  ده کنند، ردش مرز از بود قرار باریک اس . حَسنین اسمش دارم ییپسرعمو )ترجمه:

 دیگنر  سناع  ننی   آنجاسن ...  کوین   گفن :  و داد نشنان  هنا ردسن  دو در ننوری  راه بلند  وق آن شد... تاریک هوا

 بود!( ایعراقی دورافتادة روستای نبود... کوی  آنجا شد چه دانیمی آنجایید...

 میهن و آرمان راه در طلبیشهادت .2-1-7
 جننگ  اینن  در هنا آن کنند. منی  فیمیرّ رزمندگان نهایی آرزوی را شهادت نویسنده ،میلک بادزنده داستان در

 بنرای  و بودنند  عملینات  شروع منتظر همه دارند.برمی قدم مشتاقانه وطن از دفاع برای هراسی هیچ بدون نابرابر

   کردند:می شماریلحظه آن،

 چشنمان  بنا  صنابری  مهندی  .کنردی  منی  ریشنما لحظنه  آن، بنرای  و بنودی   عملیات شروع منتظر همه و همه»

   (66 :5636) «.داش  عالمی و بود خودش توی ه  افراز طلبید.می وصل وعدة خدا از هرش  گریان،

 غسنل  و رفتنند منی  دوکوهنه  حمنام  بنه  بنار آخرین برای خورد،می مشامشان به شهادت بوی که هاییبچه»

   (56 ن:)هما «.کردندمی شهادت

 اصنلی  علنل  از ،(6)شنده  اشناره  آن بنه  بارهنا  نیز مجید قرآن در که او واالی منزل  و شأن و یدشه بودنمقدّس

 وادی شندگان دعنوت  عننوان بنه  ینا  شنهید  جایگناه  از آگاهی با رزمندگان بود. مقدّس دفاع دوران در پیروزی

   خواستند:می را او با شدنیگانه و پیوستن و ییرها خویش میبود از و گذاشته نبرد میدان در پا میرف  و عشق

 «.بنود  داشنتی ،  پنیش  در کنه  انگینزی خناطره  پروازهنای  و خنونین  سنفر  خناطر به اشتیا ، و شور همهاین شاید»

 (61 )همان:

 را منردم  داسنتان  اینن  در کنفنانی  کهاین با اس . مطرح یدیگر گونة به ئلهمس این ،الشّم  فی رجال داستان در

 آن نجنات  بنرای  و داده گنوش  وطنن  فریادهنای  بنه  کنه  خواهند منی  هنا نآ از و خوانند فرامنی  دوستیوطن به

 گیرنند. می نادیده را آن اعتناییبی با آنان امّا خیزد،برمی سرزمینشان اعما  از که دردناکی فریادهای برخیزند؛



 71 ...الشّمس فی رجال و مطلق( )محسن کمیل بادزندههای پایداری در داستان فهمؤلّ تطبیقی بررسی
 

  اسن  زخمنی  و خسته اکنون که کندمی تصوّر قلبی آن برای زمین به بخشیجان یحتّ و گذشته یادآوری با او

 خواند: فرامی خویش سویبه اندک ترش همین با را آنان و ددار نیاز یاری به و
َتعَّبَمَثمَ َةَ رت  َّمَ َمَّ َ الرَ َا َ ذرَ َيفَوفَمطمَّت ََتعَّبَ مَمَلَّبَ قَ َاب َمرَ ضَ َه:تَ تَ َنمَ َقَمفَ تَ َاألرضَمَ أ َ بَ فََّ َ،يَ  َ النَ َابَ الّتَ َوقَ فَ َه رَ صَ َيسَ أبوقَ َأراحَ »
َ،ة َرَ م ََّلَ أوَ َهنَّاكَىلقَ اسَّتَ َنَ أ ََمنَّذَمَ،زالَ َمَّاَاألرضَ َقلَّبَمَاكأنَ َالوجيبَمَذلكَسَ يَمَابَ الّتَ َفوقَ َه رَ صَ ب ََيرمَ ي ََة َرَ مَ َ  َ كَمَيفَخاايه...َإىل
َ(00َ:0891)َ«.حيمَ الَ َعماقَ أ ََقَ عمَ أ ََنمَ َقادماَ َورَ النَ َإىلَقاسياَ َطريقاَ َقَ شَميَ 

 در خسنته  قلبنی  هنای تنرش  گرفن :  تریدن زیرش زمین کرد، رها سودهآ دارن  خاک روی را اشسینه ابوقی  )ترجمه:

 همنین  اندازدمی خاک روی را اشسینه که بار هر کند...می نفو  اعماقش به سر  کند،می گردش شن لرزان های رّه

 راهنی  دوزخ ژرفاهنای  تنرین ژر  از کشنید،  دراز آن روی کنه  بناری یناوّل از هنوز، زمین قل  انگار کند،می را ح 

 کند.(می باز نور سویبه دشوار

ََّالَضَ بَّيَ أ ََهَّ َ وَ َدَ رَ جمم ََّحولَّهَماَ َ كَمَصارَ وَ َماءَ لسَ ابَ َهارَ النَ َفقَمأمََ َ صَ ت َا ََ…عطَ ستَ ي ََلَ َهنَ لكَ َشيئاَ َولَ قَميََّ َأنَأرادَ »َ َىارت َ ف ََّ،عَّادَ َائي.ن 
ََّّأ ََالََّّذيَي َ  َ الن َََّّابَ الََّّّتَ َفََّّوقَ َهَم رَ ص َََّّيََّّاَ لقَ مَم َََّّهَمت ََّّتَ َقَمف ََّّيَ َذَ خ  َهَ ينَ رايَ ش َََّّيفَ بَ انص ََّّوَ َهنف ََّّأ ََإىلَاألرضَ َرائحََّّةَمَ نسََّّابَ ا ََمََّّاينَ ب ََ...يََّّ  َ جَ َنم 
َ(22َ)مهان:َ«.وفانَ الطَ كَ 

 بنود.  نهاین  بی سفیدی بود گِردش هرچه و رسید اوج به آسمان در روز نتوانس ... امّا بگوید چیزی خواس  )ترجمه:

 بنه  زمنین  بنوی  گرفن ...  تریندن  تننش  زینر  دوباره که انداخ  مرطوب خاک روی را اشسینه و کشید دراز برگش ،

 انداخ .( راه به طوفانی هایشرگ در و رف  مشامش

 رهبر نقش .2-1-4
 دارد. رزمنندگان  پاینداری  و مقاومن   و دلیه  انسجام، ایجاد در اساسی نقش رهبر ،کمیل بادزنده داستان در

 شد:می رزمندگان بین در روحیه افزایش و آرامش سب  بحرانی، لحظات در او هایپیام

 بنه  را هنا هبچّن  امنام،  داد. تسنکین  را همنه  باشنند،  ریخته آتشی روی که آبی مثل روزها، آن امام، حضرت پیام»

 (63 :5636) .«داد بشارت عظی  فتحی به را آنان و کرد توصیه صبر

 انندوختن  فکنر  به تنها که دهدمی خبر رهبرانی از نویسنده ،الشّم  فی رجال داستان در که اس  حالی در این

 اس : تیشخصیّ چنین نماد ابوالخیزران داستان، این در هستند. ثروت و مال

َ َذلكَ قَمتََّ َالَن!لكَ وَ » َأ ََ...إنسانَ َي َ أل  َإنَ َلهَ قَمتََّ َفاَيَ اننَ دَ َةَ شرَ عَ َرَ آخَ َ َ جَمر ََنمَ َب َ لَ طَ َإذاَعن  َط...قَ فََّ َةَ سَ خَ َنكمَ َذ َمخَ أ ََن 
َي َمرَ تمََي َ كَ َنلكَ وَ َ- َبك؟َقَ ث َأ ََنأ ََن 
َقال:َوَةَ عَ الواسَ َةَ سامَ بتَ االَ َلكَ ت ََمَ سَ ابتَ فَ َعادَ َثمَ َقلياَ َرانَ يزَ الَ َأبوَرَ كَ فَ 
َعطَ تَمسَ َ!قَ حَ َكعَ مَ َ- َ؟وطَ بسَممَ َ،ةَ مَ العاصَ َ َ صَ نتَ مَمَيفَةَ مَ العاصَ َيفَ...الكوي َ َيفَفاةَ الصَ َساحةَ َيفَودَ قَمالنَ َين 
ََ!افقَ مَوَ-
َ َ ساعَ تمََنأ ََيكَ لَ عَ وَ َ...رينَ سافَ الَمَنَ مَ َرَ آخَ َع دَ َإىلَحتاجَمنَ سَ َنانَ لكَ وَ َ- َ.(26-22َ:0891)َ«.رطَ شَ َهذاَ،ن 

 دیننار  پننج  فقط که نگو او به خواست ، دینار ده دیگر کسی از اگر اس  این منظورم نگو... احدی به کن! صبر )ترجمه:
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 ام...گرفته تو از

 کن ؟ اعتماد وت به چطور اامّ -

   گف : و داد تحویل را پهن لبخند همان بید کرد، فکر کمی ابوالخیزران

 قبول؟ کوی ... مرکزی میدان در کوی ... در دهی...می نم به کوی  الصّفای میدان را پول توس ! با حق -

 قبول! -

 س .(ما شرط این کنی. کمک  باید داری ... الزم دیگر مسافر چند اامّ -

 الشّمس فی رجال و کمیل بادزنده در متفاوت هایمؤلّفه .2-2

 ،«کنربال  ةخناطر  و یناد » ،«عرفنان  و حماسنه  تالقنی » همچنون:  هنایی مؤلّفنه  تنوان می ،کمیل بادزنده داستان در

 داسنتان  در کنه  حنالی  در بنرد.  ننام  نینز  را «هنا آن از منردم  پشتیبانی و حمای » و «شهدا بر رزمندگان حسرت»

 دیگنر  مؤلّفنة  دو ،الشّنم   فی جالر داستان در هالبتّ ؛خوردنمی چش به نشانی هامؤلّفه این از الشّم  فی الرج

 داسنتان  بنه  نسنب   گیرتنری چشن   نمنود  واهنی  آینندة  از امید قطع» و «بیداد و ست  با مبارزه به دعوت» :جملهاز

 دارد. کمیل بادزنده

 کمیل بادزنده .2-2-1

 عرفان و اسهحم تالقی .2-2-1-1

 مهن ّ  بسنیار  علنل  از یکنی  عرفنان،  و منذه   تنأثیر  و جبهنه  بنر  حاک  مینوی فضای ،کمیل بادزنده داستان در

 بنا  کنه  بخنش آرامنش  و ننورانی  فضنایی  بنوده؛  جننگ  هنای میدان در آنان پرشور حضور و رزمندگان جذب

 زینارت  خوانندن  و مقندّم  خنطّ  در میبنود  بنا  نزدینک  فاصنلة  احسناس  ینا  نورایی مناجات صدای با بیدارشدن

 بنا  نویسننده  واقنع، در شنود. می حاصل آن امثال و شوراعا حماسة درک و کربال در حضور احساس و عاشورا

 بنین  در میرفن   روح بیندارکردن  دنبالبه ها،سال آن در رزمندگان رناپذیوصف حال و شور و احساسات بیان

 انند.  سنررده  فراموشنی بنه  را آن یا گرفته بسیاری فاصلة ،ی تار از برهه آن و فضا آن از اکنون که اس  جوانانی

 کنه  آن پنرتالط   فضنای  در و جبهنه  مقندّم  خطّ در حضور عین در رزمندگان چگونه که کندمی یادآوری او

 زمزمنه  خنویش  میبنود  بنا  و گرفتنه  دسن   بنه  مفناتیحی  ینا  قنرآن  هرینک  رف ،می دشمن حملة بی  لحظه هر

 سنجدة  و آخنر  رکین   در که ها آن داشتند. یخاصّ هوای و حال هاش  ،وحشی هایالله کناردر و کردند می

 کردند:می دعا شهادت گنجینة به بیدستیا برای و ریختندمی اشک آخرین،

 بیندار  خنواب  از ننورایی  مناجنات  صندای  بنا  صنب،،  روزهنر  بنودی ،  دوکوهنه  پادگان در که ار صباحی چند»

 اطنرا   و داخنل  نشنده،  صنب،  ا ان هننوز  رفتنی . منی  همّن   شنهید  ةحسینی به وضو، گرفتن از بید و ی شد می

 بنه  عمومناً  کنه  جانمازهنا  خنوش  بوی بودند! کرده برپا جماع  نماز گویا شد؛می پر دارانزندهش  از حسینیه
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 هنر  کنرد. منی  عطنرآگین  را فضنا  ،بنود  دریادل هر انفرادی تجهیزات از جزیی و شده میطّر محمدی گل عطر

 (56 :5636) «و... خاک روی به نوجوانی صورت ایگوشه در بود؛ هاهبچّ اعمال اهدش حسینیه، گوشة

 بنه  شند. می کمتر و کمتر خدا، از ها هبچّ فاصلة روز به روز و گذش می خط در ما استقرار از روزی چند»

 دسن   بنه  مفناتی،  ینا  قنرآن  همیشنه  که مهرایی بود جمله آن از و زدندمی باال نور سرییک ها،هبچّ خود تیبیر

 وحشنی  هنای الله کنار ایهترّ پش  ه ، ما سنگر هایهبچّ کرد.می زمزمه خود با و نشس می ای گوشه داش .

 (56 )همان: .«داشتند هوایی و حال آن در هاش  و بودند کنده قبری

 دینده  کسنی  کمتنر  عشنق.  و سیادت نهای  به سفری شدند؛ سفر دةآما و خواندند را آخرینشان نماز همه»

 «.نکنند  دعنا  شنهادت  گنجیننة  بنه  یافتندس  برای و نریزد اشک آخرین، ةسجد و آخر رکی  در که شدمی

 (61 )همان:

 کربال خاطرة و یاد .2-2-1-2
 آثنار  در حماسنه  کربالسن .  واقینة  بنه  هتوجّن  پاینداری،  ادبیّات در مضامین پرکاربردترین و ترینمه  از یکی

 کنربال،  و اسن   انسنان  خواهانآرم نورانی هایجلوه سایر و کرام  ایثار، شهادت، گ،جن از ایآمیزه انقالبی،

 ایثنار،  همچنون؛  عاشنورایی،  طیّبنة  کلمنات  و کربالینی  مضنامین  ،سب  همین به هاس ؛جلوه این تمامی تبلور

 شناعران  و نویسندگان زند.می موج انقالبی آثار در آن امثال و مقاوم  سرخ، مرگ حسین)ع(، امام شهادت،

 (613 :5666 )راسنتگو،  شننوند منی  تاری  فراسوی از را حسین)ع( امام «ینصرنی ناصر من هل» صدای انقالبی،

 بنه  اسنالم  رزمنندگان  عالقنة  و عشنق  خیزند.برمی رستگاری و سیادت سویبه حرک  و مردم بیداری برای و

 بگذارنند،  ماینه  دل و جنان  از یثنی، ب دشنمن  چنگنال  از سنرزمین  رهایی برای مردم تا شد سب  شهیدان، ساالر

 دل و جنان  با امام، یاران به پیوستن و رسیدن برای و دانندمی کربال مسافران را شهیدان و کربال راه را، راه آنان

   کشیدند:می پر خویش میبود سویبه عاشقانه و کردندمی مبارزه

 سنرِ  باشند.  دارانزننده شن   خناطر  ایشآس جه به نگهبانی که خصوصاً داش ؛ المیع ه  ش نیمه نگهبانی»

 :5636) .«داشن   جنا  هنا هبچّ تکتک قل  در کربال چراکه کنی؛ سیر کربال تا توانستییم نگاه یک با پُس ،

66) 

 کرخنه  کرخنه.  دارد؛ آشننا  بنوی  که هس  جایک دش  و بیابان و کوه همهاین میان در کن می فکر من»

   (31 )همان: «.مناجات بوی ؛دارد نجف و کربال بوی خاکش که

   (.56 )همان: «.گرفتند جا اوّل، خطّ هایکانال داخل ه،جادّ کنار در و شده پیاده کربال مسافران»

 شند.  شنو   و شنور  سنراپا  هنا هبچّن  وجنود  هستی . خط عازم ظهر، از بید سه تا دو ساع  که آوردند خبر»
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 منزاحش  و خننده  ی،شنوخ  هن   و شند می تروختهبرافر اشچهره ه  حرک ، زمان شدننزدیک با ه  شاداب

 نشناط  و شنور  شد،می ترنزدیک )ع( حسین امام یاران شهادت زمان هرچه که افتادمی کربال یاد به انسان بیشتر.

 (66 )همان: .«شدندمی پرواز آمادة همه، و گرف  می ونیفز ه  هاآن

 شهدا بر رزمندگان حسرت .2-2-1-7
 اشناره  شنهادت  قافلنة  از بازمانندن  و یناران  رفنتن  انندوه  و درین   بنه  بارهنا  و بارها روای  این در مطلق، محسن

 شهیدشنان  یناران  یناد  بنه  گونناگون  لحظات در گذشته خوب خاطرات بیان و دوستان از یادکردن با و کند می

 خنانوادة  عضنو  را یکندیگر  رزمنندگان  تنا  بنود  شنده  سنب   جبهنه  بر حاک  محبّ  و عشق  ،صمیمیّ افتد.می

 شنهادت  بنا  بنابراین، ؛اس  میهن از دفاع و حق رضای جل  هدفش تنها که ایخانواده آورند. شماربه زرگیب

 تنهنا  کنه  حناال  و بودنند  رفتنه  دینار  اینن  از ه بنا  کنه  هاآن رف .می میاناز وجودشان از بخشی گویی هریک

   بودند: گذاشته جا دوستان و یاران نیش سر بر را خویش خویشتن گشتند، برمی

 هنا کردهسنفر  یناد  بنه  هن   دیگنر  هایهبچّ سوختند.می بودند، افراز با که روزهایی غ  در زندی و تراشسنگ»

 (66 )همان: «.بودند دمق بودند، بسته سفر بار دیش  پیکار در که

 هنا سنفرکرده  یناد  بنه  وشپرواننه  عاشنقان  از جمینی  آن، دور و بنود  روشنن  آتنش  کوزران، نقطة به نقطه»

 (31 )همان: «.سوختند می

 شنهدا  یناد  فقط بود؛ درهاچا همان چادرها بود؛ کرخه همان کرخه اباعبداهلل، یاران هجرت قرارگاه کرخه»

 تنهنا  کنه  حناال  و بنودی   رفتنه  دینار  این از ه  با همه ما کهچرا  نبودی ه  ما دیگر هالبتّ خورد؛می چش به بیشتر

 .«بنودی   گذاشنته  جنا  عزینزان  دیگنر  و زنندی  ربیینی،  ،داربُنر  نینش  سر بر را خویش خویشتن ،بودی  برگشته

 (31 )همان:
 رزمندگان از مردم حمایت و پشتیبانی .2-2-1-4

 رزمنندگان  از حماین   و یبانیپشت بود. دوران این در رزمندگان برای پشتوانه بهترین مینوی، و سیاسی حمای 

 از دفناع  بنرای  رزمنندگان  و شند منی  هنا آن ةروحی افزایش سب  مینوی صورتبه چه و سیاسی صورتبه چه

   کردند: می مبارزه دل و جان با بودند، قدرشناس که مردمی

 بناالی  از شندند.  هنا اتوبنوس  سنوار  ترتین  بنه  هادسته ها،هبچّ پای جلوی هچلّ و چا  گوسفند چند  ب، از بید»

 مهنران  سنم   به سرع  ینآخر با بید ،کرده نگاهی هاساختمان محدودة به خداحافظی رس  به پادگان دژبانی

 (53 )همان: .«کردی  حرک 

 درِ جلنوی  شندی .  دوکوهنه  راهنی  و کرده جور و جمع را وسایل شد. پیدا هااتوبوس ةکلّ و سر دیگر بار»

 بودنند:  نوشنته  ایپارچنه  روی پادگنان،  دَر سَنر  بنر  کردنند.  پذیرایی ما از شیرینی و شرب  با دوکوهه، پادگان
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 داده دسن   از را مهراینی  دوسنتش  بهتنرین  کنه  صنابری  و «داری می گرامی را کمیل گردان دلیرمردان مقدم»

 (51 )همان: «.برنگشتند سفر این از که بودند هاییآن دلیرمرد گف : حسرت با بود،

 الشّمس فی رجال .2-2-2
 بیداد و ستم با مبارزه به دعوت. 2-2-2-1

 از و خوانند منی فنرا  مبنارزه  بنه  را مردم او داند.می فلسطین ةلمسئ حلّراه یگانه را دشمن با ستیز و جنگ کنفانی

 تصنوّری  بنرای  را سنت   و ظل  و بکوبند اس ، زندان و اسارت نماد که مخزن هایدیواره به تا خواهدمی هاآن

 شنان جامینه  موجود های واقییّ و شوند بیدار غفل  خوابِ از خواهدمی مردم از کنفانی نکنند. تحمّل موهوم

 ریتفکّن  را دشنمن  خواسن   برابنر در تسنلی   او د.باشن داشته جامیه احوال و اوضاع از درستی درک تا بینندب را

 بنا  مقابلنه  دانند. منی  شکس  به منتهی و نادرس  امری را بیداد و ظل  از رهایی برای وطن ترک و فرار و خام،

 اس : داستان این پیام تریناصلی زیستن،آزاد و آزادبودن و ست 

ََّةَ ع َّجائَ َكبَّيةَ َسَّنوا َ َشرَ عَ َإىلَج َ حتَ إَ قَ ل ََ...رَ ظَ نتَ ت ََنأ ََوىسَ َيئاَ شَ َ فعَ ت ََلَ َيةَ الاضَ َشرَ العَ َوا َ نَ السَ َيف» َ  َ ق َّفََّ َكَ ن َّأ ََقَ   َ ص َّتمََيك 
َََّّهََّّذهَيفَهََّّا...لَ كَمَكَ ت ََّّريََّ ق َوَ َكبابَ وش َََّّكَ يت ََّّب ََوَكَ راتَ جَ ش ََّّ َبيََّّ َ َيفَعجََّّوزَ َككلََّّبَ َقََّّعَ مَمَأنََّّ َ َوَمهَمقََّ رَمطمَََّّاسَمالن َََّّشََّّقَ َةَ يل ََّّوَ الطَ َوا َ نَ الس 

َهَّذاَهنَّا!َنسَّكَمأمََلَّك:َقَّالَكَّر َ َرجَّ َ َ...كَ يت َّب ََلَّيسَهإن ََّك؟بيت ََّك...بيت ََّق َ س ََّروةَمالث ََّبَ ثقمَّت ََأنَ؟رَمظ َّنتَ ت ََن َ كَمَراكَ تمََماذاَ...حقيَ 
َعطَ أ ََلكَقالَ َعامَ َوبع َشيءَ َك َ  َ(09َ:0891)َ«.دَ  َ الَمَاليانَ َوبنيَ َكينَ ب ََيشَ الَنمَ َةَ عَ رقََّ مَمَأكياساَ َع َ ف َرَ فََّ َ،ةَ رفَ الغَمَنص َ َن 
 هنا،  درخن   دیگنر  کنی باور تا داشتی الزم گرسنگی سال ده ای...نکرده ماندنمنتظر جز کاری سال ده این در مه:)ترج

 سنگِ  ینک  لمثن  تو و کردند پیدا را خودشان راه مردم سال همهاین در ای...داده دس  از را ای روست و جوانی و خانه

 ات؟خاننه  سنرت؟  روی برینزد  اتخاننه  سقف وسط از ثروت بودی؟ چه منتظر ای...زده چمباتمه رمحقّ ایخانه در پیر

 چنند  بنده،  را اتنا   نصنف  گفن   هن   سنال  یک از پ  همین، بمان! جااین که گف  وت به یخوب انسان نیس ... تو خانة

 .(شد اتتازه هایهمسایه و تو بین دیوار کاه از پر کیسة

َََّّرانَ يََّّزَ الَ َأبََّّوَقََّّادَ »َ َََّّيةَ ب ََّّالكَ َهتَ ارَ يَ س  َََّّنيَ ح  ََّّائَ النَ َةَ ين ََّّ َ الَ َخََّّارجَ َإىلَهََّّاَ جَ ت َمَمَيََّّ َماللَ َطَ بَ ه  َعلََّّىَشَمعَ رتَ ت َََّّةَمبَ احَ الش َََّّاألضََّّواءَمَكانََّّ َ َ...ةَ م 
ََّّاألَ َهََّّذهَأنَ َفَمعََّّرَ ي ََوكََّّانَ َ،ريََّّقَ الطَ َطََّّولَ  ََّّت ََالََّّيَ ةَ عم  ََّّنتَ ت ََسََّّوفَ َهتَ ارَ سََّّيَ َاكَ بَ شمَََّّأمََّّامَ َبَمحَ نس  َنَ ع َََّّعََّّ َ البَمَيفَقَمغََّّرَ ي ََمََّّاينَ حَ َقليََّّ َ َعََّّ َ ب ََيه 
َ(81َ:مهان)َ«.و َ كالَ َةَ تَ صامَ َستكونَمَحراءَ الصَ َأطرافَموَ َفيها،َرَ مَ قَ َالَفالليلةَمَ...امَمالظَ َمَ عَميََّ َوفَ سَ وَ َ...ال ينةَ 

 طنول  در رنگنی ک  نور راند... پیش زدهخواب شهرِ از بیرون به را پیکرشغول ماشین ابوالخیزران شد که ش  )ترجمه:

 هنا دوردسن   غنر   وقتی جلوتر، کمی گذرندمی ماشینش کنار از که تیرها این که دانس می شد،می زیاد و ک  مسیر

 مثنل  بنود،  سناک   بیابنان  هنای کنناره  و نداشن   مناه  ش  گرف ... خواهد تاریکی را جاهمه و شد... خواهند تمام شد،

 مرگ.(

ََّّت ََماءَ الس َََّّطَ س ََّّوَ َيفَمسَمالش ََّّ»َ َََّّةَ يض ََّّرَ عَ َةَ ب ََّّقََّمَحراءَ الص َََّّفََّّوقَ َمَمرس  ََّّوَ َ،ضَ أبََّّيَ َبَ ل  َََّّنم  ََّّيمََيكََّّادَمَهجََّّاَ وَ َسَمعك ََّّي ََبََّّارَ الغَمَيطَمرَ ش  َيعم 
ََّ عمَّيََّ َلَ َاانَ فمََّإنَ َمل مَََّّيقولَّونَكَّانواَ...ونَ يمَّالعَم َ َ،الكويََّّ َ َنَ م  ََّةَمربَ ض ََّتََّّهَملَ تَ قََّ َ،مَّا َ َهن َّأل  ََّرضَ األَيفَهَمل َّعوَ مَ َسَمغََّّرَ ي ََكَّانَ َ،سَ ش  َطَ قَ س َََّّنيَ ح 
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ََّةَمربَ ض ََّمَّاذا،؟وَ َهَّا،وقَ ف َوَ َهَموق َّفَ  ََّنَّاك؟هَمَأوَنَّاهَمَوهَمنَم فَ ت ََّنأ ََونَ يَّ َمرَ تمََ،تَّهَملَ تَ قََّ َسَ ش  ََّةَمربَ ض ََّ،يءَ ش ََّ َ كمََّذاه  َذيال َََّّنَ م ََّ،يحَ حَ ص ََّهَّذاَ!سَ ش 
َ.(69َ)مهان:َ«.ي َ غلَ مَ َقارَ وَ َانرَ َنمَ َسياطَ ب ََمهَموسَ رَؤَ َملَ يَ َيَ فَ خَ َماقَ عَ َالاءَ َهذاَكأنَ َ؟اي َ رَ بقَ عَ َنكَمي ََلَ أ ََ؟ةَ ربَ ضَ َاهاس َ 

 ننه،  کنننده خیره غبار نوار و سازدمی سفید هایشراره از بزرگی گنبد ،صحرا فراز بر آسمان وسط در خورشید )ترجمه:

 کنه  زد زمین به را کلنگش شد؛ زدهآفتاب مُرد، چون نرسید کوی  به ک فالن که بودند شنیده اس ... کورکننده که

 درسن   زدگنی! آفتناب  همنین،  اشهمنه  کنیند؟  دفننش  خواهیدمی کجا مُرد. و زدش آفتاب شد؟ چه و آن روی افتاد

 قینری  و آتنش  از ایتازیاننه  با که اس  عظیمی غول خأل این انگار بوده. نابغه بردهکاربه برایش را زدن این هرکه اس .

 زند.(می سرشان بر جوشان

 واهی آیندة از امید قطع .2-2-2-2

 فنی  رجنال  داسنتان  هنای  شخصنیّ  محنوری  نگنرش  دیگنر،  سنرزمینی  در روشنن  ایآینده به اعتماد و اعتقاد

 اندیشنة  آورنند. منی  دسن  بنه  را خوشبختی ،دیگر سرزمینی به پناهندگی با کنندمی رتصوّ ها آن اس . الشّم 

 در مانندن  جنای  بنه  هنا آن گیرد.می مهسرچش اصلی وطن و مادری سرزمین به نسب  بدبینی و میدینو از فرار،

 سنرارند. منی  دشنمن  بنه  را آن و کنرده  تنرک  را سرزمینشنان  خود متجاوزان، راندن بیرون برای مبارزه و وطن

 بهبنودی  بنه  امیند  هنا آن به و کند بینخوش و امیدوار آن تغییر و سرزمین به نسب  را مردم تا دکوشمی کنفانی

 مبنارزه  بنرای  را منردم  تنا  کوشند منی  گذشنته  روزهنای  بیان با او .دهدمی را یرنابراب نبرد در پیروزی و شرایط

 آبنادکردن  فکنر  بنه  ،موهوم مکانی در زندگی و بافیخیال جایبه خواهدمی هاآن از و دکن تشویق و تحریک

 بنه  را دیگنر  سنرزمین  در موهنوم  خوشنبختی  بنه  یابیدس  برای ن،وط کردنرها و فرار او باشند. شانسرزمین

 دارد: همراهبه دردناک مرگی که داندمی یهودهب کاری را آن و کندمی تشبیه داغ روغن در خود انداختن

َمَولَمقمََّّيََّ َكََّّانَ » ََّّأل  ََّّي ََنل َََّّزكََّّرايَ َإنَ َهم   َََّّةَ س ََّّ رَ الَ َكَ رَ تَّ َََّّهن ََّّأل ََاإلنسََّّانَمَمَ لَ عَ تَ يَّ َََّّنأ ََعََّّ  َمَ َطَ ق َََّّمَ فه  َيفَذاك،َ.نََّّذَممَ َ،غََّّاصَ وَ َنيَ سََّّطَ لَ فَ َكَ رَ تَّ َََّّنيَ ح 
َّوَ َ.ولَ قمَّيََّ َأنَبَ يم ََّكماَ،قاةَ لَ ا َ َذلَّكَولَ قمَّيََّ َأنَدونَ َجَ و َزَ تَّ ََّ ق ََّاآلنَ َوَ همََّاه  َجهَّاَ وَ َهيَ مَ ض ََّأمَّامَ َهَمعَ ض َّي ََأنَيَّ َمرَ يمََكَّانَ َهكأن ََّه،يَ غ ََّ َ ح َّأل 

َّويَ َال رسَّةَ َكَ ّتَمي ََّأنَوىسَ َيءَ شَ َالَ؟ختارَ ي َل ََلهَكَ رَ تََّ َماذاَولكنَلوجه... ََّةَ قَّاالَ َيفَوصَمغمَّيََّ َ، َ عم  -24َ:مهَّان)َ!«األبَّ َ َإىلوَ َنَّاهَمَنم 
27).َ

 و کنرد  تنرک  را فلسنطین  وقتنی  چنون  چه، یینی یادگرفتن فهمدنمی وق هیچ زکریا که گف می مادرش به )ترجمه:

 بنه  کنه آن بنی  بود کرده ازدواج که ه  حاال .انداخ  داغ روغن در را خودش بگوید، داش  دوس  همیشه که طورآن

 پنایش  پیش انتخاب برای هاییگزینه چه اامّ دهد... قرار وجدانش رویاروی را او خواس می نگارا بگوید، او جز کسی

 شود.( داغ روغن غر  ابد تا شود، کار مشغول و کند رها را مدرسه کهاین جز چیز.هیچ گذاش ؟

َّتمََهناكَ.اهَ م َرَ حَمَيالَ َاألشياءَ َ َ كَمَ َموجَ ت ََط،قَ فََّ َهَموراءَ َ،ط َ الشَ َهذاَراءَ وَ »َ َثَّ َ مَ َإال ََهَ هن َّذَ َيفَشع َّي ََلَ َذيال ََّيءَمالش ََّ...يَّ َموَ الكَمَ َموج 
ََّ،ودَ وجَممَ َيءَ شَ َاأنَ َ َ البَمَ...هناكَ َموجَ يمََرَ وَ صَ والتَ َمَ لَ الَم ََّوَمَّاءَ َوَرابَ تمََّوَرَ ج َّحَ َنم  َّتََّ َمَّاثلَ مَ َ يس َّل َوَ َ،اءَ س  َّر ََيفَومَمهم َ َ البمََّ...دَ كَّ وَ الَ َهأس 
َََّّوَةَ ق ََّّزَ أ ََةَ ث  َََّّأنَ  َََّّوَنسََّّاءَ َوَورجََّّاالَ َعَ وار َش  َََّّ...هنََّّاكَأشََّّجارَ َوجََّّ َمتمََالَال...َال...َ...األشََّّجارَ َنيَ ب َََّّونَ ضمََّّركَمي ََغاراَ ص  َذيال َََّّهيقَم َ ص َََّّ،ع َ س 
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َََّّ َ غَ اشََّّتَ َوَهنََّّاكَإىلَرَ هََّّاجَ  َََّّكيََّّاسَ ب َ َعََّّادَ َوَاقاَ وَ س  ََّّتمََالَهإن َََّّقََّّالَ َودَ قمََّّالنَ َنَ م  َََّّةَمأي َََّّنََّّاكهَمَ َموج  َََّّيفَموجََّّودةَ َاألشََّّجارَمَ...ة َرَ جَ ش  َأابَايَكرأس 
َََّّيفَ...قََّّيسَ  َََّّقََّّالَ َهكََّّذاَ،الكويََّّ َ َيفَشََّّجارَ أ ََةَ ث  َََّّيسَ ل َََّّ...قََّّيسَ َأابَايَبَ ع ََّّالتَ َالعجََّّوزَ َكرأس  َ َع اَ س َََّّقَ   َ ص ََّّتمََأنَبَمي  ََّّوَ َ...ع َ س  َهن ََّّأل 
َ.(09َ:مهان)َ.«..نكمَ َرَ كثَ أ ََونَ فَمعرَ ي ََمهَملَ كَمَنک...مَ َرَمصغَ أ ََهن َأ ََغمَ رَمَنكمَ َرَ كثَ أ ََفَمعرَ يَ 

 چینزی  اسن ...  کوی  جاآن شود.می پیدا شده، محروم آن از که چیزهاییهمة  ،پش  آن فقط رود، این  پش )ترجمه:

 و آب و خناک  و سننگ  از اسن ،  ایواقیی چیز تردیدبی جاس ...آن تشواقییّ بوده،  هنش در ییرؤیا مثل همیشه که

 و مردهنایی  و هنایی خیابنان  و دارد هنایی کوچنه  شنک بنی  زنند... می چُرت اشافتادهازنف  سرِ در چهآن مثل نه آسمان

 کنرد  مهناجرت  جاآن به که دوستش سید، ندارد... درخ  جاآن نه... نه... درختان... بین دوندمی که هاییهبچّ و هایی زن

 اسن   اتهکلّن  در هنا درخن   ندارد... درختی هیچ جاآن گف  برگش ، پرپول هایکیسه با و بود مشغول رانندگی به و

 بناور  را سنید  حر  باید گف ... می طوراین سید نیس ، درخ  کوی  در ابوقی ... ات،خسته و پیر ةکلّ در ابوقی ...

 همه.( دانند... می بهتر تو از همه اس ... ترکوچک تو از کهاین با داندمی بهتر تو از چون کنی

 گیرینتیجه .7
 آثنار  در پاینداری  ادبیّنات  دامننة  سنب ،  همنین  به و آیدمی ارشمبه نویسنده دو این آثار در اصلی رکن التزام، و تیهّد -

 دشنمن،  هنای بیندادگری  بینان  و سنتیزی ست  همچون هاییمؤلّفه به ،هردو اس . برخوردار توجّهی قابل گسترة از هاآن

 یند تأک بنرادری  و دلنی هن   و آیننده  بنه  امیند  و بیننی خوش دشمن، چنگال از رهایی و آزادی آن، از دفاع و وطن ح ّ

 زینرا  خوانند؛ فرامنی  حاداتّ و برادری به را مردم و کندمی توصیه هامؤلّفه این به کنفانی متفاوت؛ نگاهی با اامّ ورزند، می

 را بنرادری  و اتّحناد  و دلنی ه  ،مطلق که حالی در اس ؛ شده رنگک  بسیار یا ،ندارد وجود یا او جامیة در عوامل این

 هرچنه  نیسن ؛  کنار  در ایتوصنیه  هسنتند.  هنایی خصل  چنین عینی تجسّ  خود نداستا های شخصیّ و دهدمی نشان

 حسنرت  مردی،جوان روحیة عرفان، و حماسه همچون هایی،مؤلّفه دلیل همین به آن. عینی نمایش و اس  عمل هس ،

 فنی  رجنال  رد شنود، منی  یافن   کمینل  بناد زننده  داسنتان  در کنه  هاآن از مردم پشتیبانی و حمای  و شهدا بر رزمندگان
 و تننوّع  از الشّنم   فنی  رجنال  بنه  نسنب   کمینل  بناد زنده داستان در پایداری هایمؤلّفه بنابراین، ندارد؛ نمودی الشّم 

   اس . برخوردار بیشتری گستردگی

 تنأثیر  تحن   دوشن کمی اس ، بوده تحمیلی جنگ در رزمانشه  هایرشادت ترسی  مطلق، محسن هد  ازآنجاکه -

 و دشنمنان  درمقابنل  وطنن  از دفناع  و مبنارزه  روحینة  کنربال،  حادثة از الگوبرداری با و طلبیشهادت و شهادت فرهنگ

 ملّن   هایدغدغه و هارنج تصویرگر که الشّم  فی رجال داستان در که حالی در د.کن بیدار مردم بین در را متجاوزان

 ینارانش،  و )ع( حسنین  امنام  طلباننة شنهادت  حینة رو و کنربال  خناطرة  و یاد از اس ، اسراییل اشغالگری دربرابر فلسطین

    خورد.نمی چش به نشانی

 دفناع،  مبنارزه،  روحینة  آن، پاینان  تنا  آغناز  از جننگ  میندان  در نویسننده  حضنور  دلینل بنه  ،کمینل  بادزنده داستان در -

 ،زنند می موج یاییپو و تحرّک و نشاط و شور روحیة یکلّ طوربه و مردیجوان خودگذشتگی، از ایثار، طلبی، شهادت

 و هنا آرمنان  از دفناع  و مبنارزه  بنرای  تالشنی  چنندان  کنه  دارد منفیلنی  هنای شخصنیّ   الشّنم   فنی  رجنال  داسنتان  اامّ
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 دیگنر  یسنرزمین  رهسنرار  و سنرارند منی  دشمن به را آن ،وطن از دفاع جایبه هاآن کنند.نمی شانسرزمین دستاوردهای

 دالینل  تنرین مهن   از آن، بنر  اشنغالگر  دشمن تمدّطوالنی سلطة شاید رد.ندا حاصلی سراب جز که سرزمینی شوند.می

 اند.برده یاد از کمابیش را میهن از دفاع و مقاوم  اندیشة که مردمی باشد؛

 تنهنا  و ندارنند وابسنتگی   مادیّنات  بنه  و بیزارنند  دنیاپرسنتی  و دنینا  از رهبنران،  و فرمانندهان  ،کمیل بادزنده داستان در -

 و رهبنران  کنه  الشّنم   فنی  رجنال  داستان برخال  اس ، ملّی و دینی هایارزش حفظ و سرزمین از دفاع شاندغدغه

 ثنروت  و منال  از سرشنار  را هایشنان جی  تا هستند شانمردم از استفاده سوء و خود سود فکر به تنها عرب، جهان سران

   کنند.

 تأثیر حواد ، و وقایع انیکاس با و شانداستانی آثار در رجمند دارریشه و عمیق عاطفة از گیریبهره با نویسنده هردو -

 تنا  پیکنار  و سنتیز  و دالوری و شنجاع   مقاومن ،  خودباوری، تیقّل، بصیرت، به را او و گذارندمی مخاط  بر یعمیق

  کنر  هندفش  و دکنن منی زا بیان  هاجبهه در رزمانشه  مقاوم  و شجاع  فداکاری، ایثار، مطلق انگیزند.برمی رهایی

 را سنرزمینش  منردم  خواهدمی تمثیلی صورتبه داستان این در کنفانی اامّ افتاده؛ فا اتّ که اس  چیزی کاس  و ک بی

 برضندّ  اعتنراض  به و بشکنند را خاموشی و سکوت دیوار که اس  فرارسیده آن زمان که کند کار این ضرورت متوجّه

 برردازند. ست 

 ها نوشت پی .4
 ؛بنود  تحمیلی جنگ سال هش  طول در مقدّس دفاع رزمندگان از یکی خود که ایرانی میاصر نویسندة (،5631) مطلق محسن( 5)

 هنای گذشنتگی ازجنان  و هنا رشنادت  یادآوری و مانرزه  نام داشتننگه زنده و جنگ خاطرات حفظ منظوربه جنگ پایان از پ 

 اینن  بنه  کنرد،  منتشنر  5661 سنال  در کنه  کمینل  بناد زنده نام با را ودخ کتاب نخستین او پرداخ . زمینه این در آثاری خلق به هاآن

 ینک  روز، ینک  ،مهربنان  مهناجر  ،ایشیشنه  نگناه  ،یادها مخمل ،ایمان بُرد :همچون دیگری آثار آن از پ  داد. اختصا  موضوع
 رسانید. ثب به خود نویسندگی کارنامة در را بودم من که آنجا داستانمجموعه و مرد

 اسن .  برخنوردار  فنردی منحصنربه  و ممتناز  موقییّن   و جایگاه از عربی میاصر ادبیّات حوزة در ،(5366-5365) کنفانی غسّان( 6)

 ادبیّنات  حنوزة  و قالن   در او از قدرتمنندتر  و رترمنؤثّ  شنکلی بنه  را فلسنطین   ملّن  فاجینة  نتوانسته میاصری عرب نوی رمان هیچ»

 نویسنندگان  و شناعران  هنای داسنتان  و شنیرها  از ایمجموعه نام بار،نخستین برای وی (556 :5315 )آلن، «.بکشد تصویربه داستانی

 نویسنندگان  و شناعران  بنین  در «مقاومن   ادبیّنات » اصنطالح  ،ترتین  بدین و گذاش  «فلسطین مقاوم  ادبیّات» را فلسطینی میاصر

 منردم  رننج  و درد تصویرکشنیدن  به صر  را خود زندگی تمام کنفانی، (.51 :5631 سنگری،ر.ک: ) شد رایج آن از پ  و عرب

 ملّنی  جبهنة  گنوی سنخن  و گنرا  تجربه ینویسداستان مثابةبه را خود شد قموفّ زندگی، سال 65 در وی اس . کرده خویش سرزمین

 (.556 :5315 آلن،ر.ک: ) کند مطرح فلسطین آزادی برای

 (5353) سنید  امّ و (5353) حیفناء  النی  عایند  (،5355) لک ؟ تبقی ما (،5356) الشّم  فی رجال هاینام به رمان چهار کنفانی، 

 زمنان  در هنا آن انتشنار  و تکمینل  منانع  موسناد،  عوامنل  وسنیلة بنه  وی شنهادت  که دارد نیز ناتمام هایرمان وی این، برافزون  دارد؛

 دوران» انند: کنرده  سنی  تق برجسنته  بخنش  دو بنه  را او زنندگی  مراحنل  شنهادتش،  و زندگی حواد  به هتوجّ با برخی د.ش حیاتش

 و ماتیمقندّ  ایمرحلنه  و دهند منی  نشنان  استشهادگونه یقینی به رسیدن تا را انگیزطغیان توهّمی و تل  تیواقییّ از گذار که او زندگی
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   (.66 :5636 فالح، و )بصیری «.دهدمی شکل آثارش خالل در او نمادین قهرمانی و ماندگاری به رسیدن برای را نیازپیش

 سنامان  هنابن  و سیاسنی  اوضناع  در و نوشن   5356 سنال  در را آن که اس  کنفانی رمان مشهورترین و اوّلین ،الشّم  فی رجال 

 و هنا رننج  تصنویر  و طنرح  به که رمان این موقعبه انتشار چون عواملی (.66 :5361 القاس ،ر.ک: ) دکر منتشر بیروت در 5356 سال

 فنّنی  شنیوة  همچننین  بودنند؛  گذاشنته  سر پش  را 5331 فاجیة از سال ده که پرداخ می فلسطین ملّ  متوالی نسل سه هایدغدغه

 غنرب  تنا  شنر   از کمنابیش  را آن ننام  کنه  باشنند  عنواملی  مجموعه شاید بود، آن در که ریمؤثّ پیام و اثر این در کاررفتهبه خا ّ

 ولنی  گرفن ،  قنرار  مخاطبنانش  نظیربی استقبال ردمو گرچه رمان این (.556 :5315 آلن،ر.ک: ) انداخ  هازبان سر بر عرب جهان

 فنّنی  پختگنی  از ،سنید  امّ و لکن ؟  تبقنی  منا  همچون او بیدی آثار به نسب  بود، کنفانی نویسندگی یجدّ تجربة نخستین ازآنجاکه

 کناملی  رمنان  را اثنر  اینن  برخنی  کنه چنان اس ؛ نمانده دور منتقدان ازنظر آن محتوایی و فنّی هایاشکال و اس  برخوردار کمتری

 بنا  (.66 :5361 القاسن ، ر.ک: ) انند دانسنته  تنر شنبیه  کوتناه  داسنتان  بنه  صفحه( صد )حدوداً کمش حج  به هتوجّ با را آن و ندانسته

 (.553 همان:ر.ک: ) اس  رمان این مدیون شده، کشیده امروز تا که را نظیرشبی شهرت کنفانی میتقدند بسیاری حال، این

 «ع ظيما .َا جراَ َنمؤتيهَ َف س وفَ َي غل بَاوَفَّ يمقت  َالل َ َس بي َ َيفَيمقات  َو م نَ»... نساء: سورة 63 آیة از بخشی در ازجمله( 6)

 منابع
 مجید. قرآن

 شر.والنّ  للّدراسات ةالعربیّ  ةساملؤسّ  بریوت: األولی، ةعالطّب منیف. :ةترمج (.ةونقدیّ  ةاترخییّ  ةم)مقدّ  ةالعربی ةالرّوای (.6891) روجر آلن،
 .66-63 ،(63) ،فرهنگی کیهان مقاوم . اتادبیّ (.5661) صاد  وند،آیینه

 دارالعلم. بریوت: ،األولی الطّبعة العربی. الّشعر يف اإللتزام (.6898) محدأ ابوحاقه،
 بناهنر  شنهید  دانشنگاه  کرمنان:  اول. چنا   پایداری. ادبیّات در مقاوم  شیر تحلیلی سیر (.5611) محمدصاد  بصیری،

   کرمان.
 5 پاینداری،  ادبیّات ةنشری کنفانی. غسّان آثار در مقاوم  ادبیّات نظری مبانی (.5636) فالح نسرین و ------------

(51)، 51-31.   

   www.khabaronline.ir .شدند یآسمان عطش با که یرزمندگان و لیکم بادزنده .(65/5/5631) فارس خبرگزاری

 اوّل، چنا   .اسنالمی  انقالب اتادبیّ بررسی سمینار هایمقالهمجموعه انقالب. شیر رد حماسه (.5666) محمد راستگو،

 سم . تهران:

 .11-65 ،(5) 5 پایداری، ادبیّات ةمجلّ مصر. میاصر شیر در پایداری نمادهای (.5611) چقازردی اکرم و علی سلیمی،

 س.مقدّ دفاع هایارزش نشر و آثار حفظ ادبنی تهران: اول، چا  .سمقدّ دفاع اتادبیّ .(5631) محمدرضا ،سنگری

   نو. نشر تهران: اول، چا  روحانی. محمدحسین ترجمة .مقاوم  ادب (.5655) غالی شکری،

 فنی  رجنال  )موردکناوی  پاینداری  رمان روایتگری شیوة در راوی کارکرد (.5635) مرادی مری  و الدینصالح عبدی،

 .636-651 (،5 و 6) 6 .ایداریپ ادبیّات نشریة کنفانی. غسان اثر (الشّم 

 يف )رجییییا   نفییییانی غّسییییا  الّشیییی ید الکاتیییی  ةنظییییر  يف فلسییییطن (.6981) لنگییییرود  جییییومریحیییی  سییییعید  و فاطمییییه مچییییا، تی، نیییی ادعلییییی
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   .669-609 ،(61) 9 ،املعاصر األدب دراسات الّشمس(.
 .ةالثّقافیّ  ةو،ار  بغداد: األولی، ةالطّبع .طینیالفلس الّشع  ملسار ةالرّوائی ةالبنی  نفانی غسّا  (.6899) أفنا  القاسم،

 .565-566 ،(3 و 6) ،ادبیّات کتاب نقد .الشّم  فی رجال ترجمة نقد و بررسی (.5633) نرگ  زاده،قندیل

 سنیّدی.  سیدحسنین  ترجمة داستانی(. شیر و ادبیات باب در )پژوهشی تطبیقی ادبیّات (.5616) عبدالساّلم محمد کفافی،

   رضوی. قدس آستان و نشربه مشهد: ،اول چا 

 املثّلث. دار بریوت: .الّشمس يف رجا  (.6890)  نفاين، غّسا 
 . ترجمة موسی اسوار. تهران: سروش.ادبیّات مقاوم  در فلسطین اشغالی(. 5655) ---------

 .36-61 ،هنر ماه کتاب جنگ. ادبیات و هنر در شناختیجامیه تحلیل نویسی:خاطره (.5663) مسیود کوثری،
   مهر. ةسور تهران: هفده ، چا  .کمیل بادزنده .(5636) محسن مطلق،

 3 ،هننر  و فرهننگ  در زن کنفنانی.  غسّان هایرمان در زنانه نمادهای تحلیل (.5635) مونسی آزاد و عزت مالابراهیمی،
(5،) 66-33.   

 منا  و الشّنم   فنی  رجنال  فلسنطین:  پایداری بیّاتاد در زمان روای  شگردهای (.5631) مرادی مری  و فرامرز میرزایی،

   .615-566 ،(6) 5 ،تطبیقی ادبیّات و نقد کنفانی. غسّان از لک ؟ تبقی

 در مرداننی » منوردی  )بررسی پایداری ادب در روایی مکان ساختاری تحلیل (.5633) ----------------------

  .665-666 (،56) 6 ،پایداری ادبیّات ةنشری کنفانی. غسّان از «(باقیمانده» و «آفتاب
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 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 علمي ةَمقالة

 والفارسي(َالعريبَ)األدبنيَالقارنَاألدبَيفَحبوث
80َ-64َصص.َ،0220َربيعَ(،66)0ََالع دَ،العاشرةَالس نةَرازي،َجامعة

ََ(كنفانَغس ان)ََّّلَالش مسَيفَرجالَوَ(مطلقَحمسن)َّلَكمي َابدزن هَقص يَيفَالقاومةَأدبَعناصر
َ(ةرنمقاَة)دراس

1َسنچويلَامح 
 إیرا  ،،ابل ،،ابل جامعة ،ةاإلنسانیّ  والعلوم اآلداب ة لّیّ  ،وآداهبا ةالفارسیّ  غةاللّ  قسم يف مشارک ستاذأ

2َنومسلمانَحسنيه
 إیرا  ،،ابل ،،ابل جامعة ،ةاإلنسانیّ  والعلوم اآلداب ة ّلیّ  ،وآداهبا ةالفارسیّ  غةاللّ  فرع يف ماجستریة

 6/1/6116 القبول:  61/1/6198 الوصول:

َاللخ ص
 بیین میین وشییعرا  كتّییاب   قییام واهلمییوم، اآلالم أنییواع علیی  وصییاوا احلییروب وییی ت الییوطن عیین فاعالییدّ  سییبیل يف شییعب ما حتّمییل حیییث وفلسییطن، ایییرا  میین كییلّ  يف مقییا

 مییین سیییع  املقیید ، اعفالیییدّ  مناضیییل  میین وهیییو هیییی. (،8431) مطلیی  حمسییین سیییع  إیییرا  ففییی  اآلخیییرین. إىل احلرّیّییة صیییوت إلیصیییا  اجملتمیی  صیییمیم ومییین ع الّشیی
 أّو  وهییو (،8391-م8341) كنفییاين غّسییا  أبییدع فلسییطن أرض يفو  ومتمیّیز. خمتلییف بشیی ل عنییه ویییداف  الییوطن محی  عیین دو ز ییی أ  احلییرب ذكییر ت سییرد خی  
 ذلییی ، علییی  فبنییا  العیییدوا .و  لیییمالظّ  ةوم افحیی الیییوطن عییین فاعللییدّ  وتشیییهیعه ع الّشییی إلیقییا  رمزیّیییة متثیلیّیییة نتاجییات أبیییدع ،«املقاومیییة أدب» مصییطل  اسیییت دم میین

 )حيییى كمیییل ابد ،نیید  ةقّصیی بیین للمقارنییة تسییع  فلسییطن،و  إیییرا  يف متمیّییزین ننتییاج يف املقاومییة ألدب املشییةكة املضییامن اسییتعراض ألجییلو  راسییة،الدّ  هیی   تسییع 
 هییو كمیییل ابد،نیید  قّصییة يف امل ییمّ  فالعنصییر .من مییا كییلّ  يف املقاومییة أدب ناصییرع اسییتبان  خ هلییا میینو  كنفییاين، لغّسییا  الشییمس يف رجییا  و مطلیی  حملسیین كمیییل(

 سیییتن اضإ لییییإ یسیییع  الشّیییمس يف رجیییا  ةالّروایییی يف يالیییرّاو  لکییینو  ییییة.احلرّ  علییی  واحملافظیییة الیییوطن عییین فاعوالیییدّ  واالستشییی اد والعرفیییا  احلماسیییة بییین القیییائم شیییاب التّ 
 للقد . احملتلّ  الکیا  ةمقاوم إلی ویدعوا ،ةو فاح لمظّ ال ل ع حتهاجاإلو  ،الوطن عن فاعلدّ ل الّشع 

 .مسالشّ  يف رجا  كنفاين، غّسا  ،كمیل ابد ،ند  مطل ، حمسن املقاومة، أدب املقار ، أدب :الر ئيسيةَالفردا 
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