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Abstract  
The word oppression evokes the concepts such as savior, hero, and oppression; in the same 

vein, about sixty years ago, the tyranny of the Belgian and American colonizers led the 

minds of the people of this land to seek a way to liberation until Patrice Lumumba put an 

end to this expectation, with the support of internally displaced elements in the Congo. The 

present study has been done in a descriptive-analytical method and it has been based on the 

American school of comparative literature and by examining the interaction of Persian and 

Arabic cultures as well as the literary view of poets of these two languages on the epic of 

this hero, the political events of Lumumba's life, it explores the fate of the Congolese 

people. Through this comparison, the following results were obtained: A: In the poetry of 

Persian poets centered on Patrice Lumumba, the intellectual dimension prevails over the 

emotional dimension, while in Arabic poetry, the opposite is true. B: The reaction to the 

Lumumba revolution in Persian and Arabic poetry takes two different forms; thus, most 

Arab poets hope for revolutions such as the Lumumba revolution and they believe that a 

bright future awaits the revolutionaries; Whereas in Persian poetry, poets are not very 

optimistic about the end of revolutions like the Lumumba revolution and they are afraid of 

the repression of revolutionaries and the worsening of the situation. A: Poets have used 

symbols such as sword, eagle and guiding star to describe Lumumba. 
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 مقالة پژوهشی

 ی(فارس -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 63-41، صص. 1399(، زمستان 40)پیاپی  4دانشگاه رازی، دورة دهم، شمارة 

 پاتریس لومومبابه تراژدی  پارسی و عربی رویکرد شاعران معاصر

 1صابره سیاوشی
 ، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ادبیّات زبان و پژوهشکدۀ ،عربی ادبیّاتزبان و  گروهاستادیار 

 2یرعنا عبد
 ، تهران، ایرانیمه طباطبائدانشگاه عالّهای خارجی، دانشکدۀ ادبیّات فارسی و زبان عربی، ادبیّاتزبان و  دانشجوی دکتری

 22/4/1399 پذیرش:  20/9/1397 دریافت:

   چکیده
، ظلتم استتعمارگران   پتی   شصت  ستا   راستا و حدود  نیدر همکند؛ میستیزی را تداعی جی، قهرمان و ستمچون منهمواژۀ ظلم، مفاهیمی 

را بته جستتجوی راهتی بترای رهتایی       نیسترزم  نیت اعناصر خودفروختۀ داخلی در کشور کنگو، ذهتن متردم     یبا حما ییکایو آمربلژیکی 

بتوده   بتر آن و  صتورت گرفتته  ی تحلیل -. پژوه  حاضر، به روش توصیفیرساند انیپابهرا  انتظار نیا« پاتریس لومومبا»داد تا آنکه می سوق

زبتان   دونیز نگاه ادیبانتۀ شتاعران ایتن     بی وفرهنگ پارسی و عر متقابل دو تأثیراتبررسی  تطبیقی و با ادبیّاتآمریکایی تا برپایۀ مکتب   اس

آمتد    دست  ، نتایج زیتر بته  سهیمقا نیابه حماسۀ این قهرمان، رخدادهای سیاسی زندگی لومومبا و سرنوش  مردم کنگو را بکاود. از رهگذر 

 نیت اکته در شتعر عربتی، عکتس      درحتالی  غلبته دارد شاعران پارسی با محوری  پاتریس لومومبا، بعد عقلی بر بعتد احساستی    شعردر   الف

شتاعران عترب بته     یشتتر بکته   قترار  نیت اواکن  به انقالب لومومبا در شعر پارسی و عربی دو شکل مختلف دارد؛ به   . بصادق اس  حال 

در شتعر پارستی، شتاعران بته      آنکته  حا فردایی روشن در انتظار انقالبیون اس ؛  و معتقدندبا امیدوار بوده انقالب لوموم همچونهایی انقالب

شتاعران بترای     دارنتد.    شتدن اوضتاب بتیم   تند و از سرکوب انقالبیون و بدتربین نیسهایی همانند انقالب لومومبا چندان خوشفرجام انقالب

 .اند بهره بردهر، عقاب و ستارۀ راهنما چون شمشیهمتوصیف لومومبا از نمادهایی 

 .پاتریس لومومبا انقالب کنگو، ،خواهیآزادی ،تطبیقی ادبیّات :یکلیدواژگان 
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 . پیشگفتار1

 . تعریف موضوع1-1

زمتان بتا   کته هتم  تتا این  ادامته داشت   سران بلژیک و آمریکا سالیانی دراز  وسیلۀبهشدن صدای مردم کنگو خفه

در نظتام  « لومومبتا »نتام  فردی و اجتماعی برای سیاهان، جتوانی بته   یها ینبود آزادی  و یافتن بحران هوتشدّ

 نیت اجتان ختود را در    پا خاس . اوبه - دانس حقّ خود و کنگو می آنچهیازیدن به برای دس  - فکری خود

عترب را   ی وطلتب ایرانت  گروهتی از شتاعران حتق    ازجملته خواهان جهتان  توانس  عدال  نهاد و درمقابل، راه

یکتی از رهبتران   مثابتۀ   بته پتاتریس لومومبتا   بته اینکته    توجّته با  نوشتار پی  رو. در قرار دهدزمرۀ حامیان خود در

اش و میتزان آن در دیگتر   رود، نتوب اثرگتذاری  متی  شتمار استتعماری بته   قرن معاصتر در مبتارزات ضتدّ    رگذاریتأث

، (3)م.آزرم ،(2)پیتام  عتالی  ،(1)بهتزادی  بر اشعاربا تکیه  د،هستن حا  مبارزه با استعمارگرانسته درکشورهایی که پیو

در دو  شتاعران  نیا، رویکردهای مشترک و گاه متفاوت (8)قاسم و (7)فیتوری ،(6)حلی ،(5)حجازی ،(4)هنرمندی

   .شد بررسی خواهد پارسی و عربی ادبیّات

 و هدف   اهمّیّت. ضرورت، 1-2

بتردن بته    ر کشورها از پاتریس لومومبا و پتی ین میزان شناخ  مردم دیگتعی ، درموضوب نیا به پرداختن اهمّیّ 

، درک نتوب نگترش   حاضتر  پتژوه   برای آنان اس  و هدف از و الگوسازی قهرمان نیاهای مثب  کار جنبه

لومومبتا، اقتدامات او بترای مبتارزه بتا       شخصتیّ  هتای آنتان درمتورد    گیتری و شتیوۀ موضت    دو کشتور ادیبان 

از جریتان زنتدگی سیاستی لومومبتا،      دو کشورشاعران  تحلیلشیوۀ  آنهاس  تا در امالن آناستعمارگران و ع

   .آشکار شوداقدامات و پایان زندگی و کار او 

 های پژوهش . پرسش1-3

 ؟هستند چه اهدافیشدۀ پارسی و عربی با محوری  حماسۀ پاتریس لومومبا دربردارندۀ گردآوریشعرهای  -

 ؟ی شعر شاعران دو زبان در پردازش تراژدی پاتریس لومومبا چیس هاها و شباه تفاوت -

ریس پارسی و عربتی بتا موضتوب حماستۀ پتات      شاعران معاصر ادبیّاتگرایانه و احساسی در توزی  اشعار عقل -

 ؟لومومبا چگونه اس 

 . پیشینة پژوهش1-4

قتی در شتعر پارستی و عربتی     تطبی صتورت  بته ، زندگانی و اقدامات پتاتریس لومومبتا   شخصیّ بررسی  رۀدربا

 شده بدین شرح هستند های انجاما برخی پژوه امّ ؛صورت نگرفته اس پژوه  مستقلی 

همچنتین   ؛نتد ا دهکری بررسرا پیرامون قهرمان آفریقایی، لومومبا  فیتوری دو شعر( 1398)و همکاران  اختیاری

بته   134پرداختته و در صتفحۀ    زیحجتا زدایتی شتعر   بته آشتنایی   72و  73در صتفحات  ( 2011جایز الجازی )
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متورد  در فیتتوری ر شتع  ،70-72در صتفحات  نیتز  ( 1391) اصتل  یمحمّتد پردازد. می شعر نیانماد در  کاربرد

بخشتی   (1964) و همکتاران  بتدوی چنین هم خورد؛نمیچشم لی بهحلیتدر آن و  ترجمه کرده اس را لومومبا 

، دو بنتتدر د( 1388) حصتتاوی و عتترب .استت  هکتتردی بررستترا  فیتتتوریاز  «مسالشلقتلاا لومومبااوالشل  اا»از شتتعر 

نتام  بتی  طتور همتین  .انتد  کترده  یبررست را پیرامتون لومومبتا    حجازیو احمد عبدالمعطی  قاسمشعرهای سمیح 

مثتل نامتۀ پسترش فرانستوا بته او یتا نامتۀ نیکیتتا خروشتچف،           لومومبتا های شخصی و ختانوادگی  نامه (1341)

 .کترده است    یگتردآور  را هتای کشتورهای مختلتف   نیتز مطالتب روزنامته    و ی اوهتا و ستخنرانی ه ناموصی 

العات از کنگو، زنتدگی و اقتدامات   آوری مستقیم اطّپایۀ مشاهدات خود و جم بر گزارشی (1364ای ) خامه

   .نوشته اس  و مرگ لومومبا

 معرّفتی  بته پرداختن  ،پایان آنو  پرداخته مرگ لومومبا  یدرنهازندگی، اقدامات و به آغاز  ( درتا)بی 1وو 

 یآور جمت   یکتتاب  زیت ن (1362) 2نته وِ .است   نته یزم نیت اهای سازمان ملل در فعّالیّ اسناد مرتبط با مرگ او و 

هتای رادیتویی و   لومومبتا و متتن ستخنرانی   در زمتان   شامل آغاز و انجام لومومبا، تتاری  کنگتو  که  کرده اس 

 ستند  کیت  کته پردازد می اشبه تبیین افکار و عقاید سیاسی خودتنها اثر  ( در1363) لومومبا های اوس .اعالن

 رود.می شمارتاریخی مهم برای کشور کنگو به

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

شتده و در  تطبیقتی انجتام   ادبیّاتپایۀ مکتب آمریکایی ی و برتحلیل - با روش توصیفیحاضر  پژوه 

با پتاتریس لومومبتا، محورهتای مشتترک، استتخرا       و عربی مرتبط  یپارس هایشعرآن پس از یافتن 

 .صورت گرفته اس ل آن حلیشده و ت

 لی موضوعحلی. پردازش ت2

فداکاری لومومبا برای مردم کنگو و تالش برای آزادی سیاهان از استتعمار پادشتاه بلژیتک و دولت      

که با سالح شتعر    بوده اسخواه ایرانی و عرب اثرگذار عدال  در شاعران آن اندازهتا  وق  آمریکا

محورهتا قابتل   ایتن  در شعرهای انقالبی آنان در  شاعران نیااند. رویکردهای به حمای  از او پرداخته

    اس  یبررس

 ابراز خشم. 2-1

بیشتترین خشتم از شتعر    در شعر پارسی،  راستا نیهمو در  ساخ  نیخشمگقتل ناجوانمردانۀ لومومبا، جهان را 

                                                                                                                                             
1. Vos 

2. vene 
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 کند می او ابتدا دشمن را نفرینکشد. می حسن هنرمندی زبانه

 (146  1348)هنرمندی، .« باداهیس دانیهرچه پل یتو رویب یا/ س یتو خون گر اهیچشم دلم به مرگ س»

 کند ، اعالم انزجار و نفرت میافتاده اس دس  نامردمان بهسپس از اینکه حاصل تالش لومومبا 

 (147  همان).« درو رتانیر کف بدستو د ۀکشت یا/ ستمین گانهیز درد و داغ تو ب یآر»

 توانید بکنید؟ا  دارد  بی  از این چه میؤس کشد. او تنها یکمی چال قاتالن  را به آنگاه

/ دیشت برک هزارهتا چتو تتو بتر دار     رمیت گ/ کارهناب دانیفشان پل دستان خون/ کرد دیهزار همچو تو را ناپد رمیگ»

 (147  )همان« دار؟ه تواند کشد ب زیتو ن ۀشیاند

نفتوذ کترده   ها لومومبا در عمق جان اندیشۀ زیرا ،دیانجام دهتوانید کار نمیاس   بی  از این هیچ پاس  روشن

داد،  دست  از لومومبتا  کته  یزیت چتنهتا  است   هنرمندی معتقد . درآورده اس تسخیر خود را بهذهن مردمان و 

انتد، جستمتان بتود.    و تنها چیزی که برای شتما م  چیز را ازدس  دادیدا این شما بودید که همهامّ ؛جسم  بود

 اس ؛ چون پس از این، خشم او تنها با تیت  تیتز فتروک     کردهمیی دار شتنیخوخود تاکنون  نظرهنرمندی به

از سخن تتا عمتل فاصتله بستیار است ،       زیرا ؛خواهد چون خود لومومبا وارد میدان شودکرد. او نیز می خواهد

 داند ا کافی نمیضمن آنکه او تنها سخن ر

کته   دیت ایکتار ن هتنها سخن بت / نشانه اس  اه یدر شعر من که رنج سی/ پرورگانهیخشم اس  و بانگ نفرت ب»

 (147  همان).« زمانه اس  دِیگذار زخمِ پلدرمان/ زیت  یت

شتاره  اکه به وقتای  تلت  مترتبط بتا لومومبتا       کندمی استفاده« رنج سیاه»او همچنین در شعر خود از ترکیب 

پوشتی  گردد که قابتل چشتم  هایی بازمیبه ظلم کشد،می تا به مخاطب  بگوید خشمی که از شعرش زبانه دارد

 را هم نیاز دارد.« تی  تیز»بلکه  ؛آن تنها شکای  نیس اند که درمان نیستند و باعث ایجاد زخمی پلید شده

بتار  ا خشتم ایتن  اس ، امّت  داده زمینۀ شعر خود قرار، خشم را «مسالشلقتلا لومومباوالشل  ا»نیز در شعر  فیتوری محمّد

. آختته شتده است    « دهتا جالّ» گتردن  زدنِ کته بترای   هدش هیشبجانب خود لومومباس  که به شمشیری برّان از

 اس   توجّه قابل فیتوری شعر نیا میزان خشم در

ْاَا» ش/اَلَ اا  َ  /َا ََ ْقاا /َ ا ًِب َِاابت َْاَت َا /َ َت لاا /ِ َْاْق ِباادِبا ََاااْوَ ايفاقَاْلااساَيااْ َ ا ااَلَ ا ِْ ِب َوَفَاش َْ اَضَباابَو/امالومومبااوَاماَيااْ َ اذ/اايبَّ اشلاافتَنستاشَُاا اا ِب ْدج/
اَمكوَنكَا اَمكوَنَك...َاإْذق/ ََّْنَاَلْناأنْاَتز/َعَكام/ْناأْعموقيَاإْذق/ اشجليب   (اا346لاا345:ا1979،اشلف تور )ا«ر/قوب/

روی شتود/ از متی  خاطر کینته و دشتمنی سترازیر   د/ بهچکخون می قطره قطرهدر قلبم شمشیری اس  که از آن )ترجمه  

شتده بتر گتردن جالدهتا/     کشیده ریشمش یاشدۀ سرزمینم/ سپرده خاکبه طالیی ریشمش یالومومبا/  لرزد ایخشم می

 (کرد/ در جای خود بمان/ در جای خود بمان. نخواهم هرگز تو را از اعماق وجودم جدا

 چکتد و کینته و بتدخواهی دشتمنان از آن سترازیر     که از آن خون می اس  شده لومومبا به شمشیری تشبیه 
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راستتی  . بته آمتده است    رونیت بها از نیام زنگردنْ« گروه» زدنلرزد و برای گردنت خشم میشود و از شدّمی

خشون  برای دریاف  خشم، هم از جانب شاعر که گتویی زره پوشتیده و هتم از جانتب لومومبتا       مقدار نیهم

، درآمتده است   جنگتی   ستالح  کیت شتکل  و بته  فاصله گرفتهی انسانی از حال  مادّ فیتوریشعر که دیگر در 

 رسد.می نظرکافی به

کشتد  متی  بار هم خشتم از ختود لومومبتا زبانته    اس . این کرده عمل فیتوریزمینه مانند هم در این قاسمسمیح 

  شده اس  ظاهر ،تل، وحشی و قاقاسمدر شعر  -  صرف نظر از علّ - ومومبال کهآنجاتا

اشاَّْضَاااو» /ً اقَاْلاا َااَااشل تاااور/َاَمواَشلَاااْ اََْم/ ااد/اَِّبج/ اااد/َايف/ ام/ ِِب ََاْقاااف/ اااظِباشاْرَفااور/َاَمواَشلَاااْ اَعْ  َااو ِبا اَمااواَشَ اوَوْ/ اشاَّْضَاااو / /ً اقَاْلااا ق َاا /َايف/ َْْد اشإل / 
ْاِبَزْلز/لِب َو قَ  /َاَمواَشَ ا َْْد ش/اا...شإل ََ ْق اا.َ/ َْشِب اشلَو ا(اا336:ا1987،اشلقويا)ا«شلَقوَ/ظِبالومومبوََلارِبْعبَوَ/

 اش او را پشتتیبان است /  پراکند/ هنتوز ستیاهی  های آت  میهایی بلند دارد/ هنوز چشمان  گدازههنوز ناخن)ترجمه  

ختاطر تتر /   نته بته   .از روی کینته  .آوردمیلرزه درهای آفریقا/ هنوز ما را بههای آفریقا/ در قلب جنگلدر قلب جنگل

 (قاتل لومومبا. وحشی

، «هتای بلنتد  نتاخن »بتا وصتف   قاستم  بتودن روح او دارد.  نتاآرام  دادن خشم لومومبا وسعی در نشان نیز قاسمسمیح  

نشتان  و آشتفته   خشمگیندر حالتی  برای لومومبا، خود او را« جویی وحشی قاتلکینه»و « سیاهی»، «پرانچشمان گدازه»

و او بی   ادامه داردت بیشتری اش با شدّخواهد به مخاطب بگوید که مبارزهمی« زهنو»کارگیری واژۀ و با به داده اس 

 س .ا   در تکاپواز هروق  دیگری برای ستاندن حقّ

 پس از لومومبا جهان تتحواّلبه  توجّه. 2-2

 فصتلی نتو و بهتاری دیگتر از ستالیان      ی بتوده کته گتویی   حتدّ کار لومومبا بر جهتان تا  تأثیراس  بهزادی معتقد

تغییراتتی   هتم  آن، کترده است    رییت تغختوش  چیتز را دست   . او همهورق خورده اس ها بر زمین زندگی انسان

جتا  دهتد. پویتایی تتا بتدان    چیز بوی امید و تازگی و زایت  متی  رباید. همهمی یهر انساندلپسند که د  از کف 

 )هز (ستروده و وزن شتعر   ی ریتم اینحتّ و جوش آمده اس به« خون درون رگ گیاه»ی که حتّ اس  دهیرس

 کند ور مینیز حرک  و اشتیاق را در جان مخاطب شعله

 دیتتدمشتتد، گتتل از ختتاک بتتر   ریهتتوا دلپتتذ 

 ستتپهر ژرف یلتتیبتته ن ،ابتتر و مهتتر  یِز بتتاز

 اهیت جوش آمتده است  ختون درون رگ گ   به
o 

 دیتتتتام ۀپرستتتتتو بتتتته بازگشتتتت  زد نغمتتتت  

 شتتود شتتگرف انیتتنما یالحظتته، تتتازهبتته هتتر

 ، خرامتتتان رستتتد ز راه فتتتا بهتتتار خجستتتته
o 

 (145  1392دانشور، )

ختورد کته پتس    متی  چشمهای امیدی از هرسوی بهپس از لومومبا، جوانه اس  که در جهانبهزادی معتقد 

ای اس  که لومومبا وجود آن را بته متردم جهتان    اند. درحقیق  این امید، ارادهگرفتهاز مبارزات لومومبا شکل
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 .کرده اس  یادآوری

همان کسی اس  کته قرنتی    ،هنرمندی در شهر . لومومبامعترف اس ت پس از او تحواّلنرمندی نیز به حسن ه

  کرده اس  داریبرا از خواب مرگ 

 ونتد یها به مهتر پتاک تتو پ   جان/ گرف  یروشن ه یَس ۀها ز چهرد / درو رتانیتو در کف بدس ۀکشت یا»

 (147  1348) .«ستارگان همه در خون تو نشسته بود چشم/ کیبه خواب مرگ فرورفته بود ل یقرنo/ بود بسته

ها درآویخ  و با همین عامتل بتود کته    خود به آن هرو با مِ دیجال بخشها را از دید هنرمندی، لومومبا جان 

 .  اتفاق افتادبیداری 

پتس از   را متو   نیت ااست  و   انتداخ  معتقتد   راهیافتن موجی که لومومبا به، شاعر عرب هم به ادامهیحلّعلی 

 بیند میتعالی انرژی و رو به پرخود او، 

اذ/ئد،» انَاْهٍد،اَََلْاََتِبْ اأْشوشقِبَكاشلَعفرشءِبايفاأْعمو / ِْ وَفاَعَلياشِبْ آف/ ُ/ارِبْلَماٍ ،اََلَصَشنواشحلَيُّ،اَْ ايفانِباوت اشَُوافويف/ ل تاَفق/ /ِ ََو/ا ل/َمان/ااَصاور/
؟ اشلوتيبَ/ ا(8:ا1961)ا«شإلْنووفِب،ايفاعِبْدسِب

 اش، بر کرانۀ رودی ختود را حفت   رف / و پژواک زنده نخواهد بیناشتیاق پاک تو هرگز در اعماق چاهی ازه  )ترجم

  (پرسد / انسان در جشن صلح از آنِ کیس ؟شده در شکاف تاریکی میکشان در سرخیِ پهنکه نعرهکند/ درحالیمی

 ا جهتانی شتاد و در آرامت  توصتیف    دنیتای پتس از لومومبتا ر   « جشتن صتلح  »کاربردن ترکیتب  ی با بهحلّ

دهنتد و  متی  هتا، راه لومومبتا را ادامته    جدید، جشنی به پا اس  که در آن ملّت  یایدن نیااو در  ازنظرکند و  می

 .خواهند بودانجامد و همگان در آن آزاد جهانی می و آرام این، کاری اس  که به صلح 

ستترونی و از روی   ،فنتا  ،حتا  نتابودی  چیتز را در هبد کته همت  هم در شرایطی بستیار  حجازیاحمد عبدالمعطی 

 داند کند، دیدار چهرۀ لومومبا را مصادف با شروب دورۀ سوگواری میمی اجبار توصیف

اد/ا» ََ ر/اشحَل َْ ََْديوَءاَعَلىاَصا ا اشاجدشسِب لرِباأْقفوصاو/،اَعَََاَ اشل / اوءَُلَكوَن / َُِّا اََادذ/اِباشلد /جاوَ الَااَكونَا اشل اشحل/باو ِب َلْجادِبالَااَشل  /واوءَالَكونَا /
َِد/ا ََاشلبِبكوء!اَلومومبواَعَلىاَمْدَمىاشلَب أِباأم  ََ ا(اا349:ا1982)ا«َْب

هتم  هتا، متردان و زنتان را بته    آهنگ/ و ریسمانهایی بیها قفسکالم بودند/ و سینهها بر سینۀ سنگ بیو زنگ)ترجمه  

 (کند!می ام سوگواری را آغازکرد/ و چهرۀ لومومبا در دیدر / ایّمی وصل

کنتد کته   متی  معرّفتی کشاند و خود را شاعری ضعیف و نابینا خود نیز میتحواّلت را بههمچنین دامنۀ  حجازی

 زیترا ؛ داده است   ازدست  چیتز را  گوید با رفتن لومومبا همته . او آشکارا مینخواهد داش پس از لومومبا هیچ 

 اس   داده دس را روز قبل از اس . او هدایتگر خود، لومومبا کرده کلیدهای آسمان را گم

ا وَعام/ْ دِبام/ْفتويفِباشلوتموء/ا» ْاْمس/ /ِ اشلَفبوء/َا اىفاشاْرض/ الومومبوال/ وع/ٍداَ ْدٍدَاََيو ِب ََ  (350:امهوف)ا«موذشاَبق ياذع

را  که دیتروز کلیتد آستمان    چرخد/ماند؟/ که در زمین خالی میمی پس از لومومبا چه برای شاعری نابینا باقی)ترجمه  
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 (...اس  کرده گم

نگتو، وی را  گذاشت  و پتس از او متردم ک    خواهتد  اس  که لومومبا اثر خود را برجتای  معتقد نیز قاسمسمیح 

دور از تجتاوز استتعمارگران   بته  جانبتۀ کنگتو و  ستم  روشتنی، استتقال  واقعتی و همته     نور و راهنمای خود به

  خواهند دانس 

ْرََْ اشِبااْعلَتِبَكاشَُْ اابوذََ َ» َاَموََّشَمااْ َاىف/ااََاْا ااف/ اقَِ َتْربِب اا َوٍءَاَلشلاا ااَظاَّلَفا / اوَوْ/ َتْربِب اشَُْببوذَاا /َاََولاا ااْ ال/ااَِّْ / َْاتِبااَكاشحلَْماادشءِبااَلأ / ارش /ً َاشَُوْك/اا
َتْربِبا ََاشل ف/ اقَِ َتْربِب اشل َُّهَشء/َاشل اَعَلياجِبَثث/ َتْرب/ اشل اىف/ شَ/ ََ ََاْعَهواَللَْتْخفِبقِباأَذ َ!ا.ََْْر ف/  (اا337لاا336:ا1987)ا«قَِ

و راه، پیوستته کوتتاه    نتور طتوالنی است /   شعلۀ تابناک  را برافروز/ و برای مادر عزیز ]آفریقتا  بِتتاب/ راه، بتی   )ترجمه  

هتای شتهیدان/ راه   درآید/ در راه بر جنازه حرک / آن را برافراز تا همیشه بهاس  یباقاس / در کاروان پرچم سرخ  

 (کوتاه اس / راه ... کوتاه اس !

هتدفی واالست  کته در     یستو  بهدهد، حرک  مردم می ی که رختحوّلترین از شعر، بزرگ بخ  نیادر  

شتدن آن و  اس  پیمودن راه بدون نور باعث طوالنی معتقد قاسم. فاق افتاده اس اتّهای لومومبا سایۀ راهنمایی

 هیتشتب نتور  غاری بسیار تاریک و بی رفتن شخصی درتوان به حال  راهرا می حال  نیاتعویق افتادن  اس . به

های محتاطانۀ دس  و پتا، راه ختود   گام، باید با استفاده از حسّ المسه و حرک  که فرد برای برداشتن هر کرد

مانتدن از خطرهتای   صورت زندهدر - شد تا زمانی بسیار طوالنی بگذرد تا او بتواند خواهد را بیاید و این باعث

نقت  مشتعلی    شتعر  نیت اا لومومبا در راهی به بیرون بیابد، امّ - جانوران وحشی و ... سقوط، حملۀ مثلاحتمالی 

انتد، بته خترو     که با نور فروزان خود، مردم آفریقا را که گویی در تاریکی استعمار مانتده  کرده اس  یبازرا 

 معتقتد  ،قاستم کنتد.  ه میترتیب راه را برای آنان بسیار هموارتر از گذشتاین کند و بهمی و رهایی از آن هدای 

آیتد و در گتوش متردم    میتا همیشه به اهتزاز در اس « پرچمی سرخ»اس  اثر کار لومومبا همراه با نماد او که 

 کند.می را نجوا« یا مرگ یا پیروزی»پیام  آفریقایی

 یازیدن به آزادیو دست و تبهکاران هانابودی تباهی. 2-3

کته  یابد تاآنجا ، بر آن اس  تا حرک  انقالبی لومومبا ادامهسرمس  اس با   لومومقیّبهزادی که از شوق موفّ

جای جهان اثری از قید و بندهای بردگی و استعمار و نیز بارهای سنگین فقر و جهل که زمینته را بترای   در هیچ

  کنند یزندگتا همگان آزاد و رها  نماند یباقکند، می ها آماده شدن ملّمستعمره

« !گسستته بتاد  نگتون و  / کته هست    یبه سرتاسر جهان، بته هتر صتورت    /بار فقر و جهل نیو ا یبندگبندِ  نیو ا»

 (145  1392دانشور، )

 خواهد که مان  نشر آزادی در سرزمین  هستند می نیز از لومومبا برای نابودی کسانی کمک فیتوری

يَاإْصب/ْغاأْعيبََاشلثتْوَرُ/،اَماَي ْا»  (346:ا1979)ا«َ اذ/يبَّ َاأِبْن ِبْداأْعيبََاشحلِبد َْ /،اََوَ اذ/يبَّ ََاَتَونتْجايفاانر/اجِبدَل
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های آزادی را بتر  کن/ پرچم های انقالب را رنگینسرزمینم، پرچم ریشمش یا/ زبانه بک هایم در آت  زخم)ترجمه  

 (.پراکنده سازفراز سرزمینم 

 کشتورش شتود  ساز انقالب در زمینه هد کهخوا، از او میکرده اس  هیتشب« شمشیر»شاعر که لومومبا را به  

عنتوان الگتویی بترای    مستتقیم، لومومبتا را بته    فیتتوری در بیتانی غیتر   حقیقت   . دردهتد  هیهدآزادی را به آن و 

 کند.  می معرّفیمردم  

 داشتته است    توجّته ختواه  آزادی عنتوان  بته ی مبتارز و معاصتر   شخصیّت مثابۀ بهنیز بر رهبری لومومبا  قاسمسمیح 

 (   126  1388، و حصاوی )عرب

َاَموََّا» ااااف/ اقَِ َتْربِب اااا َوٍءَاَلشلاااا ااااَظاَّلَفا / اوَوْ/ َتْربِب اشَُْببوذَاااا /َاََولاااا ااااْ ال/ااااَِّْ / ْرََْ اشِبااااْعلَتِبَكاشَُْ اااابوذََ َاَلأ / َْاتِبااااَكاََاااْا ارش /ً اشَُوْك/اااا شَمااااْ َاىف/
اشل ُّا اَعَلياجِبَثث/ َتْرب/ اشل ش/اَاىف/ ََ ََاْعَهواَللَْتْخفِبقاأَذ َتْربِباشحلَْمدشءِبَََْْر ََاشل ف/ اقَِ َتْربِب َ!ا.َهَشء/َاشل ف/  (337-336:ا1987)ا«قَِ

و راه، پیوستته کوتتاه    نتور طتوالنی است /   شعلۀ تابناک  را برافروز/ و برای مادر عزیز ]آفریقتا  بتتاب/ راه، بتی   )ترجمه  

هتای شتهیدان/ راه   جنازه / در راه بردیحرک  درآبه/ آن را برافراز تا همیشه اس  یباقاس / در کاروان پرچم سرخ  

 (کوتاه اس / راه ... کوتاه اس !

است  تتا    شتده  بلکته جاویتد   ؛نمرده اس یا به هدف برسد. او تا یا بمیرد  برافراشته اس او پرچم سرخ خود را 

همچنتین از لومومبتا کته اینتک ستتارۀ راهنمتای        قاستم بگیرد.  عهدهدیده را برای همیشه بهراهنمایی مردم ستم

 های ستمگران گردنک  را نیز بدرد خواهد تا پردۀ خواستهمی ،شده اس خواه آزادی مبارزان

َا» انَاااْبَ اَ َااس/ /ً اشلَقْلاا ََََّْ اشجلَ َااويَف،اىف/ ااْظاا.َلَشاا ََاَاََْمْ/ ََاْدقَاا َ/اأْشااَدَقْ ا ااٍظ،ايفاَدَااوء/اشلَعب/ اا ،اوَوْ/ ااَناشلوتاايَبَ/ ٍَام/ اَعْهاا ََ َِباَاذَاْعاا ََلتاا ََاَت َلأَّْمِبااَ ا
ََ!اشلَعو /اَااشَُْ َعظَا َلت ِبالَْ يَب/اُمِب  (اا108:امهوف)ا«َلَمز /ْ اَمواأرَشََّاشل ِبزَش

ای طتوالنی از تتاریکی،   بستته/ بعتد از دوره  هتایی یت   و با  را بستی، در قلب تپشی اس  افروختته ... و اشتک  )ترجمه  

 (بِدَر. اش بودند راجاودانگیمشعل بزرگ را بردار و آنچه شبی ستمگران خواهان ای در آسمان بردگی تابید/ ستاره

هتای ظالمتان را کته بته گمتان      خواستته  قاستم . پنهتان است    رگتذار یتأث ختواه   نیت اتشبیه لطیفی نیتز در   

 هتم گستیخته  دانتد کته بتا مشتعلی فتروزان از     ای نازک میسستی پرده شدند، بهمی خودشان، سرانجام، جاوید

آن باشد، بتا ورود بته    کرده در مکانی تاریک، راه را سدکه وقتی تارهای سس  عنکبوتی  طورشود، همان یم

هتای خیتا ، از روز   بافته  گوید که اینبه طعنه می قاسمشد. گویی  خواهند پارهو با مشعلی بر دس ، پاره مکان

چنتین راه پیشترف      کنگو بنمایاند، ایتن ها را به ملّاما چون نوری نبود که آن بود داریناپانخس  هم سس  و 

 .آشکار ساخ ا لومومبا حقیق  امر را امّ ؛شده بودنشینی آنان ن را بسته و باعث تر  و عقبآنا

 دشمنان و قاتالن. 2-4

 شتمار کته نمتادی از کشتور آمریکتا بته      ستراید می که شعر مجسمۀ آزادی را آنگاه)م.آزرم(  زادهنعم  میرزا



 49 پاتریس لومومبابه تراژدی  پارسی و عربی ن معاصررویکرد شاعرا
 

 

  یت درنهاهایی که بتا لومومبتا شتد و    کا در دشمنیداشتن آمریمستقیم بر دخال با زبانی شاعرانه و غیر ؛رود می

 نیت ااست   ، معتقتد است   دهیرست است . آزرم کته از لومومبتا بته آمریکتا       کرده شدن  انجامید، اشارهبه کشته

بار پاتریس لومومباست  از کنگتو   یک قهرمان نیا بینند...می باری نیس  که قهرمانان ستمآخرین و بارنینخست

 وارا از آرژانتین گهبار ارنستو چو یک

با مشعلی عظتیم کته    /- به چهرۀ قدیسی - فروزان/ غولی خشن  از دالر ستاده اس / در دس  مشعلیبر تلّی »

را/ خنجتر بته قلتب    « گتوارا چته »؛/ بتا دست  دیگترش    آنگتاه ؛/ و روشتن کنتد  را/ « بولیوی»با آن/ اعماق بیشۀ 

 (125  1385) «.«ومبالوم»آت  دمد به جان «/ کنگو»فروآرد؟/ وندر نهان جنگل 

دمتد تتا بتدون اینکته ختود      نمایاند کته از دور در مشتعل ختود متی    ای میآمریکا را در قالب پیکره آزرم، 

ور سازد تا جان لومومبا را بسوزاند... تا ختود متردم   درختان جنگل کنگو را شعله ،آن آت آسیبی ببیند، لهیب 

ومومبا را به کام اژدهتای مترگ   پارچگی کنگو، لدن آشوب و چندافتاراهجان هم اندازد و پس از بهکنگو را به

 .شود مشخّصآنکه قاتل واقعی او فرستد بیفرو

  دانسته اس  سیاسی کنگو و او را عامل ویرانی، قتل و سترونی تاخته اس هم بر موبوتو  یحلّعلی 

َاَعااْعَاأْكااوشٍ اَعلَاا» َِباع/وااوٍَ اأْكااوش مف/ َْ اشل تاا ِبْ َع َاا / ااَاَاعوََهااواَلَعلَااياش ااْناَمعوص/ َاَاَلاذَقااومام/ ااوج/ ََ ا اَصااْخٍدَاَلعِبِااورشٍ اَعلَااىاََااظ / ياأْشااتو /
اأْشبوَو/اَصَْئ /َاَلر/يبَل/ام/ْنارِبؤىاشَُْويت ََ اوم ِباأياووفِباشيَ  ئا َاَلا«اموذَوو»...اَجََْب /َاَلْجدِبااشلتتوذو ِب َتاعِبْقَم َاَلََتَ تاْ ايفا َعلَْ هواشِب

،الَا و ِباشارض/ ااا(8:ا1961«ا)شلدؤَماشل َب  ِب!اذِِب
هتای گونتاگون/ و   هایی بر صخرههایی اس / ورای کلبههای استخوانهای زمین مرطوب، تودهو بر پیچ و خم)ترجمه  

/ و محو کترده است   هایی پلید ها را چون شبحها/ که تابوت آنهایی از مچماندهها/ و باقیهایی بر پشتۀ جمجمهعصاره

/ و استت  دهیکشتتهتتا اش را بتتر آنستتترونی« موبوتتتو»/ چهتترۀ وجتتود داردمردگتتان ... خشتتک  یاهتتایرؤ هتتایی ازستتایه

ابلهانه! )تمام نمادهای بدی و پستتی   یایرؤ و / و آب دهان زمینداش  یگام برمهای گناه در انحنای آن چهره  اسطوره

 و نابودی بر آن چهره آشکار بود.(

 هتا و تتابوت و ارواحتی پلیتد شتکل     هتا و متچ  ه از مجمتوب جمجمته  کت  رگتذار یتأثهایی سازیاو با تصویر 

 .نشان دهدتا میزان فساد و تباهی قاتل لومومبا را  کرده اس اند، نهای  استفاده را  گرفته

  درامان نمانده اس نیز  فیتوریموبوتو از سالح شاعرانۀ 
ِْب/حِباذََ يب/ا» دلَفَاَلِب /ِ َْاْ َت اَقاشحلِبد َْا /َاَماْنامالومومبوَاإفتاشيََونََ اَل َتاَعلَْ اد/اوَْد َْاْوََان/بول/د/َاَمْناَي ْْاتِبدِبا َمْناَوَفاَقب تَ اَشْعب/د/َاَمْناأْيَقَاارََأ

اب/َحا ِْ ش/اَمالومومباوَالَاْناِب ََ ََاشلَقتََل /َاأَذََش/ا...اأَذَا ش او»قَابتَظاأقَْ ا تا«اموذَو ََ الَاْواَلَ اَ اشاْضايبَ اذ/َكفتْ اَكاَا ا ت ََ ا اشلثتاْوَرَُايفاذَ َايَبَ/ ًَ الَاْواَصاَل
ََاَت َل /اْ ايفاعَا ا قوَِّباَََّ  َادَِب َْ َََوتَْبَقىاشا ا الَْواأْصَبْبَ اوَع َ دَِب ََ ت ا الَْواَأْصَبْبَ اَيَ َ دَِب ََ ت ْ ا َياَشاْعب/َك...َايفاَعْ  َْ اَك...َايفاَشَفتَْ َكَا

اشلَقتََل /. ا(اا349-348:ا1979)ا«يِبْخٍدال/عِب وف/
را در روز  ستقوط کترد  / آنکه نخواهد شد، قهرمان کرد ان یخشکنان / آنکه به مسائل مردم  ا/ پیمانلومومب)ترجمه  
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گاه لومومبتا/  گاه ... هیچهای جنایتکاران زد/ هیچبوسه بر گام که همانراه را بر آزادی بس /  که هماناش دیدم/ مبارزه

/ بکشتد  بیبته صتل  ی اگر انقتالب را بتر لبانت     ان  نهد/ حتّی اگر زنجیر بر دست/ حتّنخواهد شدهرگز قهرمان « موبوتو»

  خود ماند/ به چشمان ملّ خواهند های پنهان باقیکینه بازهم/ رساند بیآسی اگر به تو اش شوی/ حتّی اگر زندانیحتّ

 (.بنگر رهیخکشان / در چشمان / در استهزایی برای چشمان آدمچشم بدوز

 نیت ازننتد. موبوتتو هتم از    متی    خود بوسهبر پای قاتالن ملّها که همان. شوند یرستگار نمپیشگان خیان  

 برنتده  بتازهم ، نفعت  باشتد  بته قدری ضعیف و حقیر اس  که اگر همۀ شترایط هتم   نیس . او به مستثنی قاعده

کنگتویی  را در نگتاه هتر   ریشتخند کنتد و  مایۀ خنده و تمسخر متردم  متی  شد. او فقط خود را دس  نخواهد

   دید. توان می

ستامان  که خود، اهل فلسطین اس  و تجربۀ زندگی سخ  در سایۀ بیگانگان متجاوز و شرایط نابته  قاسمسمیح 

 داند   جامعه در روزگار حضور خارجیان را دارد، قاتالن لومومبا را گروهی تبهکار می

نِبا» ِبْوَتْعبَااَمانِبتَوََو/ال/َوْقع/د/ااِبْلز/َ اشلكونْ واشحلَزْ/ اش ِبَعفتبِب ش/اش ََ اَعب / ًَ اشل تْع َِوذََ اَيوَق / امِبَووتٍَّاا.َِباَأْضَفلَْتدِباع/ ٍ ْجَ س/ ا(اا108:ا1987)ا«ا/
هتای  لترزه درآمتد/ گتروه   شتده بته  شتده و استتعمار  شتکنجه  کته دراثتر وقتوع ، کنگتوی غمگتین      یبانگ یا)ترجمه  

یافتته در  ای قتدرت ... بترای بیگانته  دادنتد  متی  سم  بردگتی ستوق    را بهکه ملّ گرفتند دهینادخالفکاری آن بانگ را 

 (کنگو.

بردگتی  انتد، بته  رسیده ریاس خدمتی به بیگانگانی که در کنگو بهمردم خود را برای خوش ،تبهکاران نیا 

 دهیچتال  کشت  بته گونته افتراد را   و شتاعر نیتز تمتام ایتن     اند نکرده  یدر راه نیادر  یتیجنا چیهاند! و از کشیده

 .اس 

 لومومبا هاییویژگ . بررسی2-5

بخشتی  هتا، مهربتانی و آگتاهی   بخشتی بته جتان   بتودن، روشتنی  های لومومبتا را مظلتوم  ویژگی حسن هنرمندی

 ه اس  برشمرد

تتو در کتف    ۀکشتت  یا .../ باد/تو روی هرچه پلیدان سیاهای بی چشم دلم به مرگ سیاه تو خون گریس / .../»

بتود/ قرنتی بته ختواب     ه بستت  ها به مهر پاک تو پیونتد / جانگرف  یروشنها ز چهرۀ سیَه  سیرتان درو/ د بد

خشتم است  و بانتگ نفترت      .../ /نشستته بتود  چشتم ستتارگان همته در ختون تتو       بتود لیتک/   فرورفتته مرگ 

 (147  1348« )... در شعر من که رنج سیاه  نشانه اس / پروری/ بیگانه

 بترده  کتار را در شتعر بته   کلمته  نیت ا سته بتار  اس . او « سیاه»ه نکتۀ جالب شعر هنرمندی در استفاده از کلمۀ البتّ

 اند   رفتهکارو آخر آن در معنایی منفی به نخس اس  که موارد 
 .«باد تو روی هرچه پلیدان سیاهتو خون گریس / ای بی مرگ سیاه./ چشم دلم به ..»
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هتای نتژادی   از قیتد تبعتی   ا شاعر که آزادگی خود و لومومبا را امّ« نشانه اس  رنج سیاه در شعر من که »و 

بتار  را در قلتب شتعر و بترای     کلمه نیای،   خاصّاسیّاس ، با تیزبینی و حسّ نبرده یادو تفاوت رنگ پوس  از

متورد ارادتت  بته قهرمتان شتکل      ای درتترین شتبهه  تا کوچتک  استفاده کرده اس مثب   تماماًدر معنایی  دوم

 هنرمندی قابل ستای  اس . یزهوشیت نیا اقرار کردید با«. گرف  یروشنها ز چهرۀ سیَه  د » نگیرد 
    ستوده اس گری او را و انقالبی اس  کرده پیام هم در شعر خود از لومومبا یادرضا عالیمحمّد

 ستتت یبالدینتتتام  ژوزف و شتتتهره بتتته گار
o 

  ستتتت یلومومبتتتتا و مهاتمتتتتا گاند سیپتتتتاتر 
o 

(1379  63) 

زمترۀ دیگتر   در خوانده و ستپس لومومبتا را  اد نامور، او را لومومبا در تشبیه شخص مورد نظرش به افر شاعر 

مستتقیم   غیتر  طتور او را بته  ،ستان و بتدین  است   داده مهاتما گاندی قرار ازجمله، انقالبی های مشهورشخصیّ 

 .ستوده اس 

  و بتوی  گر مردانگی و دلیری و پاکی و خوبی است داند که جلوهچهرۀ درخشانی میرا نیز لومومبا  یحلّعلی 

  کرده اس را عطرآگین  جا همهخوش  

اإْ موَم /اَعْ دٍا» اشللتْ ظ/ َت ايفا ِبلوع/ َْاتََ  ا ِبْ د/ ِب،الومومبو،امِبدلءشَ اَلو/ ب ََ ااا(8:ا1961«ا).َلْجهِبَكاش
 (شود.می ای خوشبو مرطوبلومومبا، چهرۀ تابناک  همه مردانگی و پاکی اس / که در عمق شب با هاله)ترجمه  
شتده، پابرهنته، فقیتر و برخاستته از طبقتات      پوس ، مظلوم و مورد تبعی  واق لومومبا را قهرمانی سیاه ،یفیتور

 هنگتام راست  است  کته    و  قتدری ستری   کند کته بته  می حا  دویدن، مبارزه و تکاپو وصفو در پایین جامعه

هتای زنتدگی را هتم پشت      ی درختان یا همان زیبتایی دویدن در امتداد رود کنگو یا همان جریان زندگی، حتّ

کته گتویی    پرداختته است   وا  ح گیری ازای به ساخ  تصویر با بهرهگونهبه فیتوری»گذارد. میسر خود جا

شتده، او را بته حرکت  و    ساختن مخاطب به فضتای عتاطفی ایجتاد   در عین وارد تصویر نیز در تالش اس  که

 فتاق ایستتد و ایتن وقتتی اتّ   متی ویر نیتز از حرکت  بتاز   ا گاه خود تصت امّ ؛قرار دهد ریتح  تأثآورد و هیجان در

  (31  1964، و همکاران )بدوی« افتد.می فاقاتّ  یهر بدر ابتدای  ویژه بهافتد که تکرار واژه  می

َمْي/اشلَعاورَْاَتْي/َاشلد شك/َبااَتْي/اَعلَاايانَاْهاد/اشلكِبا» ََ ورِبامالومومباو...َايفاقَاْلااَساأنْااَ َاشلَب َاظِباشاْيااَوَِّباذلاشلَقاا ََْلَفهِبمااواأْشاَا ا ََاادْكِب ِب ونْ ااوَاَكونَااْ ا
َاَكاوَفاشلفاور/سِباذ اشلادتْك / ََاَوضتَظاىف/ َاَكوَنْ اأْموشجِباشلَكْ  وَا اشلوُّلِبمو / َتجِباَ ِبمواأنْفوسِب ََاَتَه َاَكوَنْ ا اشلف/ب ايَاشل وِ / ِتاْو / لاشلدتْنبَا /َاذلاشل

اَعَلىاََنْم/د/َاَشَفتو ِبامِب ْا اَعَلىاَكْلم/دَعْ  و ِباَعول/َقتوف/  اا(348-347:ا1979«ا)ب/َقتوف/

دوند/ درختتان  پای برهنه هستی/ که در امتداد رود کنگو می پوس  با دولومومبا/ تو در قلب من/ قهرمانی سیاه)ترجمه  

 یستخت  بته شتد/ امتوا  کنگتو/ در دویتدن     می مرتع  پاها نیاهای تاریکی برای دوند/ نفسجنگل پش  پاهای تو می

شتده  های او دوختته شده به ستارۀ بخت / لبای/ چشمان  دوختهبود/ با صدایی نقره باعظم / جنگاور رف  یم  یپ
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 (بر شکاف لبان .

و چشتمانی است  کته بته ستتارۀ       رگتذار یتأثای و ، بتا صتدایی نقتره   باعظمت  قهرمانی  فیتوریه او برای البتّ 

پوشتانده  تا جامۀ عمل بر آرزوهای قهرمتان   اند هنهاده شدهایی که برهم اند و لبشده خوشبختی کنگو دوخته

 .شود

بتودن   پوست موضعی بسیار عجیب در متورد لومومبتا دارد. او کته بته ستیاه      قاسممیان شاعران عرب، سمیح در

ا ترستناک و دور از فضتای امتروزی بته مخاطتب      ی جستور امّت  شخصیّت ، از ویکرده توجّهلومومبا در شعرش 

 ! اس  دهینامحشی قاتل ی او را وو حتّ ارائه کرده

ااظِباشاْرَفااور/َاَمااواَمااو» َااَااشل  ااور/َاَمااوااَشَ اوَوْ/ ام/ ِِب ََاْقااف/ اااَشلَااْ اَعْ  َااو ِبا اشاَّْضَااو / /ً اقَاْلاا ق َاا /َايف/ َْْد اشإل اشاَّْضَااو / /ً اقَاْلاا اَشلَااْ اََْم/ ااد/اَِّبج/ ااد/َايف/
قَ  /َاَمو َْْد ْاِبَزْلز/لِب َواشإل ش/اا.اَشَ ا ََ ْق اشلوَاا.َ/ اشلَقوَ/ظِبالومومبوََلارِبْعبَوَ/ ا(اا336:ا1987)ا«.َْشِب
 اش او را پشتتیبان است /  پراکند/ هنتوز ستیاهی  های آت  میهایی بلند دارد/ هنوز چشمان  گدازههنوز ناخن)ترجمه  

ختاطر تتر /   نته بته   .از روی کینته  .آوردمیلرزه درهای آفریقا/ هنوز ما را بههای آفریقا/ در قلب جنگلدر قلب جنگل

 (اتل لومومبا.وحشی ق

کته دلتیل  کینته باشتد و      ر شتود تصتوّ حدّ چشمان  ازهای بلند و شَرَر بی اینکه لومومبا شخصی با ناخن 

رود، بلکته نتوعی   نمتی  شتمار تحستین بته   تنها نهپارسی  ادبیّاتِکم در ، دس شود دهیناماینکه او وحشی و قاتل 

 شتمار  بته نوعی دفاب از لومومبا  لیدو دلبه  شعر نیا گف  دیباا در کما  صداق  امّ ؛شودمی توهین هم پنداشته

در  ظتاهر درکته   سروده شتده است   « کریستف گبانی»خطاب به شخصی به نام  شعر نیا  نخس  آنکه رود یم

طعنته بته گبتانی     خواهتد بتا  . گویی شتاعر فلستطینی متی   رفته اس یم شماربهران جریان مرگ لومومبا از مقصّ

است  و نیتازی بته حمایت       ییقتا یهتر آفر بودن  متورد حمایت    پوس خاطر سیاهته بهبگوید که لومومبا پیوس

دانتیم کته   هتای آفریقاست  و متی   کنندگان او بته وستع  جنگتل   افرادی چون تو ندارد؛ چون وسع  حمای 

فریقتا  قتارۀ آ  و پوشتاند ها را متی سطح خشکی %29هکتار اس  که  میلیارد 4های جهان حدود مساح  جنگل

هتزار   109203مستاح    مقدار نیااز  جمهوری دموکراتیک کنگوجنگل دارد که سهم  هزار هکتار 399618

و  !نخواهد بتود ، پس حمای  از لومومبا هم حمای  کمی (http://www.afran.ir)اس   جنگل طبیعی هکتار

شتود و تتو   متی  مقابل چشمان  ظتاهر مومبایی که پس از مرگ  دوباره درسامان لویا اینکه ظاهر وحشی و نابه

کند، باید اسباب تتر  تتو باشتد، چتون او از ختواب مترگ برخاستته و تبتدیل بته          را دچار عذاب وجدان می

پوست  را از استتعمارگران     ستیاه کشتد تتا انتقتام ختود و ملّت     می لحظه از آفریقا زبانهکه هر شده اس آتشی 

 رفتتار « ستگ »و  خود لومومبا با مردم  مثتل  قنامردمان باشد و با کسانی که به بگیرد و قاتل جان ستمگران و

، پس طبیعی اس  که شتاعر او را قاتتل یتا وحشتی     داشته باشدچون خودشان هماند، رفتاری وحشیانه کردهمی
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است  کته بته شتخص او پرداختته و       «َِاْدسالومومباو»عنوان با قاسما دلیل دوم  شعر دیگر سمیح امّ؛ کند معرّفی

  ئه داده اس اراهای مثبتی از او ویژگی

َْا»...ا اذ/ااَوشٍَّاكااوٍبَا...َاَمانِبتَوََااو/،ال/َوْقع/ااد/اا.َلأْصااعِب ِبت/َمااد /ََّ!َاأُّهااَفشاشل تْواادِباشل ااف ارَشَعاادِباشلَعااْ شِب َاا /اش اشحلِبد ْ/ ًَ ب اا ََ نِبااَما اِبلْااز/َ اشلكونْ ااواشحلاازْ/
ق َاواشلَعوا َااَا...اَالَبتا َْْد َِباَا...اَاَنْواَداإ ِبْواَتْعَب اش ِبَعافتبِب ََ!ش َلتا ِبالَا يَب/اُمِب اشَُْ اَعَظاشلَعوا /َااَلاَماز /ْ اَماواأرَشََّاشل ِبازش اظ/ ا«ْ اَكاَماأم ايَا...َاََْمْ/

ا(اا108-107:ا1987،اشلقويا)
عقاب اس  که زنتدگانی،   نیکدام نیاسرک  آزادی!/  دوس  یا ... ریاو  بگو  ... کنار بزن، باد را دو با با )ترجمه  

اثتر وقتوع ، کنگتوی    کته در  یبتانگ  یاشتده ترستاند؟/ .../   کشیده زنجیرو به ... شدهپس  ... او را با سرزمینی غمگین

تتو هستتم متادر، آفریقتا/      فرمان به گوش/ ... / عقاب بزرگ آفریقا/ .../ لرزه درآمدبهشده شده و استعمارغمگینِ شکنجه

 (اش بودند از هم بِدَر..../ مشعل بزرگ را بردار و آنچه را شبی ستمگران خواهان جاودانگی

باشتد کته کنگتو را بلرزانتد و از همته       یرگتذار یتأثکسی که دوس  آزادی، عقاب تیزپر آفریقتا و فریتاد    

شتاعر   یرأمنفتی و مختالف    شخصتیّ  کنتد،  متی  کته متادرش را یتاری    شتود  معرّفیپسر آفریقا  مثابۀباالتر به

کشتان را  هتای گتردن  گری اس  که پردۀ خواستهافروز و هدای ، لومومبا، مشعلقاسم ادبیّاتنخواهد بود. در 

مورد لومومبا را پوچ و دروغ جلوه نخواهتد  درعاهای خود باره خالف تمام ادّیک قاسمبنابراین  خواهد درید؛

 داد.  

 قهرمان کنگو مرگ. 2-6

تتا امکتان پیگیتری کتار      شتد و نقیضی از سرانجام او منتشر متی  ها اخبار ضدّتتا مدّ شدن لومومباپس از کشته

 نتان یاطم نیت ا. داشتند نانیاطماو  خراشدلا همگان از مرگ ، امّممکن نباشدقاتالن او و مجازاتشان برای کسی 

در تالش است  تتا واقعته را بته     « مرگ سیاه»برای نمونه، هنرمندی با تعبیر . اس  افتهینمود در شعر شاعران نیز 

  کند یادآوریمخاطبان 

 (146  1348).« باد اهیس دانیهرچه پل یتو رویب یا /س یگر تو خون اهیگ سچشم دلم به مر»

، از ابتتدا ختود را غمگتین و    است   دهیت برگزرا برای شعر خود  «َّموءالومومبو»که نام  حجازیاحمد عبدالمعطی 

 یمعرّفت دهد. او آشکارا لومومبا را محور اصلی شتعر ختود   می کردن از مرگ قهرمان کنگو نشانتشنۀ صحب 

 کارهتا  نیت ااس  که تمام  دهد و معتقدمی ی ناتوان از سوگواری برای او نشانخود را حتّ  یدرنهاا کند، امّمی

و زمتانی کته همگتی از     شتده است    کشتته ای ندارد؛ چون کار از کار گذشته و لومومبا دورویی اس  و فایده

 اس ، تنها سکوت کارآمد اس   ینه شدهی از خون بر آایم و روح لومومبا ردّافتاده لرزهاعماق وجود به

،اقاِبا» اشللتْفا / َزاَعان/اشلادتِء/َاََاوللتْف ِب،انَاْفاسِب اَعوج/ اأّن  َِبسُّ َْاْ َتهي،اذ/يباإنْت/هوء/!َاأ ْل او ِبار/مَءايفار/مٍءَاَلشلبَْ ا ِباأذْايب ِباَلأذْايب ِباَلشآلَف!اَلشلْلتْ ظِباَْكوَِّبا
ََ اَ َ موانَاهْا اأْج ِتْم ِب دشَءاَاَلشل ْ َاام/ْناَّ/موٍء!شل  / ََ ُ/دآُ/ا ام/ْناأْعموق/ وَاَلارليفِبالومومبواَعَلىاش  (اا352:ا1982)ا«َتزُّ
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کنم از سوگواری نتاتوانم/ پتس واژه، ختود    می پایان!/ احسا پذیرد، بی ! شب نزدیک اس  که پایاننکیو ا)ترجمه  

که از اعمتاق وجتود    دم/ و سکوت آنگاهیی اس / و خرید و فروش را آزمووگفتیم دورویی در دور که چنان آنواژه، 

 (!شده اس ردّی از خون بر آینه  ایم، ثمربخ  اس / و روح لومومباافتاده لرزهبه
 بته سترخی شتناخته    جتا  همته ماندن اثر آن و نیتز رنتگ ختون کته     به فوران خون و برجای توجّهبا توان ه میالبتّ

 شخصتیّ  با ایجاد ارتباط میتان   حجازیکرد.  مهن مجسّدر ذ شعر نیالومومبا را هم با  بار خونشود، مرگ  می

 شتد  دایت پبگوید که سترانجام کستی    کنایهبه قصد داردهام قتل مسیح، گویی مسیح )ب( و لومومبا و پذیرفتن اتّ

. در است   رفتته یجتان نپذ بته را  خطتر  نیت امورد لومومبتا  ا هنوز کسی درهام قتل مسیح )ب( را نیز بپذیرد، امّکه اتّ

 و )عترب  کشتد متی  جویانته را پتی   کند و روندی صتلح می اتل مسیح جسورانه به جرم خود اعترافشعر او ق

 ( 129  1388، حصاوی

َاأاناشل ا» اأعََتِ/ !َاأّن  ِتبويف!َلاََوألوش:اَمناقوَ/ظِباشُو ح/  (347:ا1982«ا)ف اقَاتَلتِبدِبانفشاشل

قتتل  بته همان کسی هستم کته امتروز صتبح او را    کنم/ من می اس !/ من اعتراف یچه کسنپرسید  قاتل مسیح )ترجمه  

 (!رساندم

 تصتویر بته  -هتای  است   هتدف بته  که در شعرش برابر با رستیدن   -به شکلی شاعرانه مرگ او را قاسمسمیح 

  افزوده اس آن آلود خود خار  ساخته و عظم  و آزادگی را بهو آن را از حال  غم کشیده

ََْي/ا» جلَ َو /ِ َحا اشلد ْ/ َْالَاا.ََلو/ا/ ْاَُّهفشاشل تْودِباا.أْصعِب ِبت/َمد /ََّ!َاأ َ /اش اشحلِبد ْ/ ًَ ََب / اذ/اَوشَّ/اكاوبٍااَما ََاتَلَاو ىايفاذِباةَرُ/اا.َذل اظٍاا.شل ف ارَشَعدِباشلَعاْ شِب ٍََا مِبَق تا
اااْو /ا اَلشل ت ااظ/ َْ يَبمِبااادِباذ/اادِبؤ اموَياااي،اَلاع َواااى،اَلأْم ا.شلَو َْ ٍََاَلاأَ اااوَءْ اأ اااوامِبَتَوقتااا اذ/َ اااْوٍ اإَااشلوت ٍَا  اااو / ااا َال/لااافُّْرَلُ/اَالَاحمم  أَ اااوَءاشحلَ اااي/

وَ/اا.شل تمتوء/ا ََاَ زَشال/ْلَعيبء/اا.ذَاْيَاشل َُّ اَا ََ َ/(ا.أْعَلىاَلأذْاَع ِبَووت ء/اش  (اا107:ا1987)ا«م  وؤِب ِباشل ُّْمدل ِب،ايفاق/مت /اشإلَِ

عقاب است  کته زنتدگانی،     نیکدام نیا/ سرک  آزادی! دوس  یا ...و او  بگیر ...کنار بزن، باد را دو با با )ترجمه  

بتا شتوقی برافروختته     ...شده ترساند؟/ و در گودا  گِل و ختار و به زنجیر کشیده ...شده پس  .روحاو را با سرزمینی بی

 یستو  بته / و اشتتیاق را  تابنتاک شتد   محمّدبا دیدار موسی و عیسی و آرزوهای   یاهایرؤپیچید/ و  خودبرای شکوه به

، جَست  ... لنگرگتاه    یبلنتدمرتبگ شد/ بترای دستتیابی بته     و دور باال رف  .میان ستارگان .بخشیدوشنیاو  آسمان ر

 (اس . باالی ابرها، در او  بیزاریِ ثاب 

تتا زنتدگی او    باعث شده است   یسرکش نیا، دوس  سرک  آزادی اس  که گویا قاسملومومبا در شعر  

آرام ای از گِتل و ختار   را داشتته سترانجام در چالته    یبلندمرتبگن به شوق رسید باآنکهها بترساند و را از سختی

 شتکوه و در بلنتدی  است  و مترگ  بایتد بتا     شتده  او بته عقتاب تشتبیه    باآنکه. نکتۀ جالب این اس  که ردیبگ

 رستد! به بزرگتی متی   بازهمحا ، اگرچه با این .خوردمی ای پس  رقمشود، مرگ او در چاله کشیده تصویر به

، قاستم کته   یمعن نیاآورد، به می وجدگرفته که مخاطب را بهزدایی شکلاز شعر نوعی آشنایی قسم  نیادر 
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ا انتخاب عقتاب نیتز ختود    امّ؛ بردمی ، پی توق  داردای خالف آنچه خواننده ماجرای مرگ عقاب را به شیوه

  خودش اس  و هنگتامی کته   به دساس ، مرگ عقاب مشهور که چنان آنپرورد. نکتۀ زیبایی را در ذهن می

کته بتا    ردیت بگ میتصتم کننتد، او بایتد   می چسبند و پرواز را سخ ها به سینه میبا تیزش، کند شده و شه نوک

کندن نتوک ختود بتا کوبیتدن آن بته       یند دردآورۀ کوهی بمیرد یا آنکه فرااش در قلّ  در آشیانههمین وضعیّ

بیشتتر   ستا   یست کتم  جتان بخترد و دست    ها و پرها را به روی  نوک جدید و کندن چنگا منظور بهها سنگ

شتدن بتدن  در راه آزادی و افتتادن    هتکّت هیند دردآور تکّافر ، اینقاسمدر شعر  حا ، لومومبا نیز .کند یزندگ

منتد است ، یعنتی    ، بلکه تا وقتی بشر به تاری  عالقته سا  یس تنها نهکه  اس  دهیجان خربهای پس  را در چاله

 تتالش پس از عمتری   - جاودانگی لومومبا با تغییر شکل ه درپایان شعر نیزالبتّ ؛زنده بماندیشه در یادها برای هم

میهنان  بترای   گرف  که تا همیشه راهنمای هم خواهد ای صورتبه ستاره - برای آزادی وطن و مرگ جسم

های گذشتته، مستافران بتا    در زمانای نزدیک به قطب شما  اس  که . فرقد ستارهخواهد بودمبارزه با استعمار 

  خواهد بودو اینک لومومبا راهنما  اند هیافت یمآن راه خود را 

َا» انَااْبَ اَ َاس/ /ً اشلَقْلا ََََّْ اشجلَ َويَف،اىف/ ََاا.َلَش ََاْدقَا َ/اأْشاَدَقْ ا اٍظ،ايفاَدَاوء/اشلَعب/ ا ،اوَوْ/ اَناشلوتايَبَ/ ٍَام/ ََاَعْها َِباَاذَاْعا ََلتا ََاَت :ا1987)ا«َلأَّْمِباَ ا
ا(اا108

ای ای طتوالنی از تتاریکی، ستتاره   از دوره پتس بسته/ هایی ی و با  را بستی، در قلب تپشی افروخته ... و اشک)ترجمه  

 (در آسمان بردگی تابید.

زدن نتدارد. او زیبتاترین او  را   بار برای پرواز در باالترین طبقتات آستمان نیتازی بته بتا      عقاب کنگو این 

 بسته و شاید چشمانی بسته.هایی ی بی ملتهب و اشککرد. با قل خواهد تجربه

 گیرینتیجه. 3
تتوان بته ابتراز خشتم از وجتود ظلتم و ظالمتان و        کند، میمی شده دربارۀ لومومبا دنبا از اهدافی که شعرهای سروده -

 ی و الگتو ؛ دعتوت بته شتورش و قیتام بترای رستیدن بته آزاد       قاسمو سمیح  فیتوریشعر حسن هنرمندی،  مانندقاتالن، 

دادن دست  بتا از  ممکتن است   تی که تحواّلبه  توجّه؛ قاسمو سمیح  فیتوریشعر  مانند، راه نیاقراردادن کار لومومبا در 

پیمانتان  ؛ پیگیتری کتار هتم   قاستم و ستمیح   حجازی، یحلّشعر بهزادی، هنرمندی،  مانند آید؛ وجودقهرمان در جهان به

؛ قاستم و ستمیح   فیتتوری ، حلتی شتعر م.آزرم،   ماننتد توبی  قاتالنِ قهرمان کنگو، شعر بهزادی؛ سرزن  و  مانندلومومبا، 

  قابل بررسی هستند  التف  دو بخ کردند و در    یاریقیّهای لومومبا که او را در راه رسیدن به موفّکردن ویژگیبارز

شتعر   ماننتد های جسمانی، گیویژ  ب؛ قاسمو سمیح  فیتوری، یحلّپیام، هنرمندی، شعر عالی مانندهای روحی، ویژگی

و سرانجام لومومبا پتس   حجازیو نیز چگونگی مرگ او، مانند شعر  هنرمندی،  قاسمو سمیح  فیتوری، یحلّهنرمندی، 

 کرد. راستا اشارهدر این قاسمشعر سمیح  ماننداز مرگ، 
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هتا را از  تتوان آن متی  کته  وجتود دارد هتایی  در پرداختن به محورهای مشترک میان شاعران پارسی و عترب تفتاوت   -

کشیدن او، از اینکته حاصتل   چال هنرمندی پس از نفرین دشمن و به . در مبحث خشم،کرد ریتفسهای گوناگون  جنبه

، بتروز داده است   ، خشتم ختود را   گرفتته است    قترار  کار لومومبا در دس  نامردمان یا همان ستمگران و قاتالن لومومبا

، خود اظهار خشم مستقیم ندارند و پی  از ختود، از زبتان لومومبتا خشتم را     اسمقو  فیتوریکه شاعران عرب،  درحالی

 کنند.  می به مخاطب منتقل

ت جهانِ پس از لومومبا، شاعران پارسی، گرای  امیدواری به فردایی روشن را دارنتد کته بهتزادی و    تحواّلدر بحث  -

ت دارنتد و امیتدواری بته    تحتواّل متورد  نظر مثبتتی در  یبیطور تقر بها شاعران عرب امّ؛ هنرمندی از نمایندگان آن هستند

رود. او متی  شتمار ای استتثنا بته  ، نمونته حجتازی میان تنها احمد عبتدالمعطی  هاس  و در اینترین دیدگاه آنآینده، مهم

ی تّت گرایانه بته موضتوب دارد و در شترایطی کته در دنیتای امتروز، ح      واق  بسیار، نگاهی راتییتغ نیادانستن ضمن منفی

 کنتد، او ستکوت را پیشتنهاد   می شود و از کمک به لومومباها خودداریسازمان ملل هم بازیچۀ دس  استعمارگران می

 دهد.ّمی

بلکته در   ،در کنگو تنها نهرا  موضوب نیاخواهی، تنها نمایندۀ شعر پارسی، عبداهلل بهزادی اس  که در موضوب آزادی -

 بتر آحتاد متردم پیگیتری     یرگتذار یتأثآن را در قالتب فتداکاری و    فیتوری ربی،کند و در شعر عمی سطح جهانی دنبا 

ختاطر حضتور در سترزمین    بته  شاعر نیاکشد. شاید می ، مسئلۀ رهبری را هم پی قاسمکند و شاعر فلسطینی سمیح  می

ۀ کنگتو  موضتوب را اغلتب در محتدود    شتاعران  نیت ا. آگاه اس جنگ، بی  از دیگران بر لزوم داشتن رهبری کارآمد 

 .اند مطرح نکردهو پیوسته سطح جهانی را  اند کرده یریگیپ

کته شتاعر در    وجتود دارد از شاعر پارسی، عبتداهلل بهتزادی    شعر کیتنها  ،پیمانان و یاوران لومومبابه هم در پرداختن -

زمترۀ  تتن و در هبستاید و هم در مبارزۀ تنقلمان میآن، شجاع  لومومبا را هم در عرصۀ جنگ نرم و در صف صاحب

را  یژگت یهتردو و بلکته   ؛نداشته است   توجّهدالوران... بنابراین شاعر تنها به بُعد فرهنگی یا بعد سیاسی و جنگی لومومبا 

که هم اهل فرهنگ و هم اهل سیاس  و مبتارزۀ مستتقیم، طرفتداران او     اس  بیند و معتقدزمان در وجود قهرمان میهم

 د.دهنمی هستند و راه  را ادامه

، نتد یبب بیآست آنکته ختود   در شتعر او آمریکتا، بتی    داند.آزرم، آمریکا را مسئو  قتل لومومبا می در بخ  پارسی، م. -

 میطتور مستتق   بته  فیتتوری و  حلتی چون هماندازد. در شعر عربی، شاعرانی آت  به جان قهرمانان کشورهای مختلف می

، قاتتل را ختائن و مایتۀ    فیتتوری را باعتث خشتکی و ستترونی و    ، موبوتتو  یحلّت کنند. می معرّفیموبوتو را عامل جنای  

دارد کته   اعتقتاد « گتروه تبهکتاران  »بلکه بته   ؛داند که از او نام ببردنمی نفر کی، قاتل را قاسما سمیح داند، امّتمسخر می

 روند.می شمارمزدورانی برای استعمارگران به

 بتوده است   های روحی سم  ویژگیبه توجّهرسی، بیشترین های روحی یا جسمانی، در بخ  پادر موضوب ویژگی -

هتای  . در بخ  عربی نیز، بیشتر شاعران به ویژگینشان داده اس  توجّهبودن لومومبا هم پوس و تنها هنرمندی، به سیاه
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کشتیدن  تصتویر بتا بته   فیتتوری ی آشفته از لومومبتای پتس از مترگ و    تصویر با ارائۀ قاسما سمیح امّ ؛اندروحی پرداخته

قترار   توجّته پوستی و ورزیدگی بدن لومومبا که ویژگی بسیاری از سیاهان اس ، او را از ابعتاد جستمانی هتم متورد     سیاه

 .بوده اس بی  از شعر پارسی  به بُعد مادی و جسمی در شعر عربی، توجّهو بدین ترتیب  اند داده

گرفتته بترای کشتتن لومومبتا     به فجای  صورت« مرگ سیاه» در پرداختن به مرگ لومومبا، هنرمندی با استفاده از تعبیر -

بتا   قاستم س ؛ برای مثا  سمیح هماندن لومومبا پس از مرگ نیز شاعران به زنده توجّهکند. در شعرهای عربی، می اشاره

ن از داشتن در بقتای ختود و ستپس تغییتر آ    کردن لومومبا از شکل انسانی و تشبیه او به عقاب در استقام  و نق خار 

. شاید تنهتا شتاعر منفعتل در    حف  کرده اس مفهوم را درمورد مرگ لومومبا  شکل حیوانی عقاب به ستارۀ راهنما، این

 گرایانۀ خود سکوت را پیشتنهاد کند، با همان دید واق می واقعی سیر بسیاراس  که چون در دنیایی  حجازی بخ  نیا

گرفتن خون او نیز کاری جتز ستکوت از متا    پسو برای باز   رفته اس دساس  لومومبا برای همیشه ازکند و معتقدمی

کتس را  هیچ اما ؛پذیردمی جرم نیای خود شاعر ی قاتل مسیح نیز پیدا شده و حتّکند که حتّمی آمد. او اشاره برنخواهد

 خوانی ندارد.و همین موضوب با منطق او هم اس  افتهینکار مورد لومومبا گناهدر

جنبتۀ عقلتی بتر     ،که در بیشتر شعرهای پارسی اس  حیقابل توض گونه نیا دو زبانبودن شعرها در هراحساسیعقلی یا  -

تتوان هنتری    آنکته  حتا  ؛ است   رهیت چگرایانه در دورۀ معاصر نیز بتر ایرانیتان   ر عقلو طرز تفکّ غلبه داردجنبۀ احساسی 

و شتعر را   دشتوار کترده  ر مواردی برای مخاطتب  هنگام درآمیختن عقل و احسا ، تشخیص آن را دشاعران پارسی به

تتوان  چون هنرمندی که شعرش پروردۀ احساسات اوس  نیز میهمی در شعر شاعری دهد. حتّمی احساسی نشان کامالً

عربی بیشتتر تتابعی از احساستات شتاعران هستتند و نته        هایرشع آنکه حا ؛ یاف های عقلی بسیار قوی و واقعی را جنبه

ه د؛ البتّت رست متی  نظتر بلکه در مقایسه با شعر پارسی کمتر بته  باشد؛ نداشته وجود ها در آنگرایانه ی و واق اینکه جنبۀ عقل

هتای  . هرچند در پرداخ کرد زیمتماهایی از شعرش از دیگر شاعران عرب را در بخ  حجازیباید احمد عبدالمعطی 

 هتا  نیا حجازیا در شعر امّ ؛اگر حسّ مثب  امید اس ی شعر، القبخ  حسّ ،طور عمده بهاحساسی شعر پارسی،  -عقلی 

 .ل شده اس یبدتکننده به احساسی تل  و نومید

هتای احساستی و هیجتانی    ای از شاعران احساسی، عنتوان هرسد. عدّمی نظرها نیز در نوب خود جالب بهانتخاب عنوان -

از « سترود بهتار  »و  حجتازی از احمتد عبتدالمعطی    «ماوءالومومباوَّ»، فیتتوری از  «مسالشلقتلا لومومباوالشل  ا»اند، مانند  برگزیده

حدّی بتا محتتوای آن   تا حجازیکه بیانگر اندوه، خوشحالی و حاالت هیجانی شاعران هستند و تنها عنوان شعر  بهزادی

از « هترا  »آزرم و  از م.« مجسمۀ آزادی»اند که کردهآمیز انتخابهای کنایها برخی شاعران هم عنوانامّ؛ متفاوت اس 

بتودن  نکتردن بته تکتراری   توجّته متورد عنتوان بیشتتر شتعرهای عربتی،      در توجّته دسته هستند. نکتۀ قابل هنرمندی از این

در انتختاب   کمتابی  است  و  « نامه به لومومبا»و « پاتریس لومومبا»، «لومومبا»که بیشتر عنوان شعرها، هاس  تاآنجا عنوان

 خورد.نمی چشمها ابتکاری به عنوان

 ها نوشت . پی4
وقت ، ختود،    ی سابق که هیچمدار، پزشک و وکیل مجلس شورای ملّدر مازندران و شاعر، سیاس  1294زادۀ  عبداهلل بهزادی ( 1)
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و همتین حتوادث بتر احساستات      شده بودزمان ایران هم . همۀ دوران زندگی او با حوادث سیاسی مهمّبه چاپ نرسانددیوان شعری 

فاصتله   بستیار های سیاستی  فعّالیّ عاشقانه بود و او از  تنهاحکوم   های سیاسی ضدّفعّالیّ او در دورۀ ترک  گذاش . شعر ثیرأاو ت

آمریکتا در اشتعاری خطتاب بته      جمهور سیرئا پس از شنیدن خبر مرگ لومومبا، رهبر کنگو و نیز خبر مرگ کندی، امّ ؛گرفته بود

قصتد اعتالم انزجتار از     بهانته  نیت ا. گتویی او بته   گفت    یتسلنشان را به آنان پولین لومومبا و ژاکلین کندی، مصیب  مرگ همسرا

، 1383 نتوح،  ؛146-144  1392دانشتور،  ر.ک  ) دراثر سکتۀ قلبی درگذش  1355ی سرانجام در سا  و. داشته اس امپریالیسم را 

  2  25-34). 

ک دیتپلم ریاضتی و گذرانتدن دورۀ کارشناستی در رشتتۀ      پس از دریاف  متدر و  پیام )هالو(  زادۀ تهران اس رضا عالیمحمّد( 2)

 افاضتات آقتای هتالو    بانتام شتعر او   وانیت د نیلاوّ، 1379. در سا  معطوف کردخود را به رشتۀ سینما  توجّهگرافیک دانشگاه تهران، 

 (https://ketabnak.com/book/57306) رود.می شمارهای شعر اجتماعی بهشعر او از بهترین نمونه .منتشر شد
از انقتالب را دارد. او   پتی  های تهران و مشهد سابقۀ حبس در زندان و در مشهد اس  1317 دمتولّ آزرم(  زاده )م.نعم  میرزا( 3)

بترای   ق شتد موفّفردوسی نیز عضو بود و  شاهنامۀ، در بنیاد «سُحوری»بر شاعری و چاپ دفتر شعر مشهور خود به نام  افزونهمچنین 

. شتاعر هتم   اثبتات کنتد  را « بتریتی  میوزیتوم  »یا نسخۀ معتروف بته    شاهنامهنویس مورَخ بودن معتبرترین دس بار مخدوشنخستین

گرایتی،   ئاهتای طبیعت ، ایتد   بته زیبتایی   توجّههای شعر او، مذهبی اس . از ویژگی - نمایندۀ شعر سالح و هم نمایندۀ شعر نیمایی

ر.ک  ) نتام بترد  تتوان  هتای دینتی و آیینتی، آزردگتی از محتیط را متی      اشتتن نشتانه  ی ایتران، د های ملّگرایی، الهام از افسانهاحسا 

 .(40 -19   تلخیص1385میرزازاده، 

تتوان بته کستب رتبتۀ     افتختارات علمتی او متی    ازاست .   1381 ۀطالقتان و درگذشتت  در  1305 دمتولّ شاعر نیا حسن هنرمندی ( 4)

هتا و  شتعرها و ترجمته  ، چتاپ  وزارت فرهنتگ  در استتخدام  ،وم علمتی د ۀمدا  درجت  ن، کسبدانشسراهای استان مازندرانخس  

پزشتکی   و نیتز رشتتۀ  انسه در دانشگاه تهتران  فر ادبیّاتزبان و  ن، ادامه تحصیل در رشتۀهای تهرادر نشریه های  از زبان عربینوشته

و نیتز مجموعته شتعر شتاعران      ستازان هستکّ و  های زمینیمائدهمشهور آندره ژید یعنی  دو کتاب ۀترجم ،. از اوکرداشارهدر پاریس 

و دیتوان   - افت  ی رییت تغ« بنیاد شعر نو در فرانسته »یافتۀ دوم به که ویرای  گسترش-« از رمانتیسم تا سور رئالیسم»یعنی  زبان یفرانسو

مانتده   جتا  بته یگتر  های دو ترجمه فاتیتألو بسیاری  های خامدفتر اندیشهعنوان اش بایتحلیلو مجموعه نثرهای  هرا شعر خودش 

 انجتام « 1یامبتل رنته اِت »ممتاز بود که به راهنمایی استتاد   ۀبا درج اش یدکتردفاب از رسالۀ  ترین کارهای هنرمندی،. یکی از مهماس 

رایتج ایتن    ۀبا اینکه عقیتد  کرد دیکأتفرانسه در خود فرانسه دانس  و  ادبیّاتتدریس  ۀشایست کامالًجایی که وی هنرمندی را شد تا

. اثبتات کترد  را  مطلتب  نیاصورت قاط  و مستند عکس ا هنرمندی بهفرانسه ندارد، امّ ادبیّاتثیری بر أت پارسی هیچ ادبیّاتس  که ا

منتشتر   نیتز قلتم ختود در ایتران    درخشان را بته  ۀنامپایان پارسی این ۀایران، متن اصلی فرانسوی و ترجم هنرمندی پس از بازگش  به

 .(44 -15  تلخیص 1392عابدی، ر.ک  ) کرد

بتودن  ترین ویژگی اشتعارش، رمانتیتک  ای فقیر اس  که مهمخانواده در 1935شاعر مصری، زادۀ   الحجازیاحمد عبدالمعطی ( 5)

شتود. از او  می دیده روشنی، در اشعارش میل بازگش  به روستا و طبیع  بهکرده اس هاس . او که زندگی روستایی را تجربه آن

َْ  اذيباقلًاو  مدث  اللعمداشجلم ظ، شلرشس، اشَلعَتشَِل اإَلاْبقاون دفترهای شعری چ  -3  2011جتازی،  الجتایز  ر.ک  ) است   مانتده  جایبه م

10) 

                                                                                                                                             
1. Etiemble 
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ر، مصر، سوریه، ستودان و تتونس   یکشورهای عربی مثل الجزا های مردمتنها از حرک  که زادۀ بغداد انقالبی شاعر  یالحلّعلی ( 6)

ختود کنایته از    ،کته استم قصتیده    پرداختته است   « الصتعالیک »شعر ختود بته حمایت  از متردم ویتنتام بتا       بلکه با  ؛دفاب نکرده اس 

ش»شتعر   یالحلّت برنتد.  متی  یغمتا های ضعیف را به استعمارگرانی اس  که ثروت ملّ را نیتز در حمایت  از متردم کتره      «مِادعاشلاَو

عید، سّت الر.ک  ) پرداختته است   گتوارا  لومومبتا و ارنستتو چته   چون پاتریس هممورد قهرمانانی . شاعر به سرودن شعر درسروده اس 

خوانتده  «اشنواوفاشجلزشْاد»در دفتتر شتعر    ویتژه ی در دوران معاصر بته رقیب در سرودن اشعار ملّاو را شاعری بی دکتر داود .(40  1974

َشء، شل اوعداملبما ، عقباو تتوان بته   مانتده از او متی  آثتار بتاقی   ازجملته  ؛(828-827  1342ناجی، ر.ک  ) اس  شنواوفا، مشاساشلبعاثالاشلفا
اشلبعث، وعوَاشُقِل ، شجلزشئد  (  37  1974عید، سّالر.ک  ) کرداشاره ضْدًاعلیاشل وو و  شُ دَّلف، ثوُر

ت زیادی از عمر ختود را در شتهر استکندریه گذرانتد و در     حا  او مدّبا این و در سودان اس  1930 دمتولّاو   الفیتوری محمّد (7)

هتای  گتاه میتراث  هتیچ  ،زنتدگی در مصتر   بتاوجود  فیتوریکرد.  تنهایی و انزوا را تجربه ،خاطر داشتن پوستی سیاهت بهمدّ ینتمام ا

دانست . آشتنایی   متی   دو ملّت گیتری روابتط میتان    گفتن بته زبتان عربتی را باعتث شتکل     و با بین  زنگیان شعرنبرد  یادآفریقا را از

پوست  بتود و بایتد از    عنتره نیز مانند او سیاه رایز ؛اد، اثری عمیق بر جان او گذاش بن شدّ ةعنتر با قهرمان فولکلور اعراب، الفیتوری

تجربته کترده   شرایط جنگ جهانی دوم را نیتز   فیتوری. ثاب  کندا او سرانجام توانس  خود را به همگان امّ ؛شدمی چیز محرومهمه

. شعر او محتوای سیاستی و گتاه دینتی    پرداخته اس ستمگران و استعمارگران های نژادی و . او در اشعارش به مبارزه با تبعی اس 

يااقو ا، شذکْد ایاماشَْدق او، عوشاقاماناشَْدق او، شضاونیاشَْدق اوتتوان بتته  ( از آثتار او متتی 9 -7  تلختیص  1391، اصتتل یمحمّتد ر.ک  ) دارد نیتز 
الشُ ا ق شلب اظالشلث او  شذتوامیاَتایاَتاد اشي اظ، ق اوَازشفاشَْدأ، هاورماو اشل  ا ...  اظماو اشلل ا، مَایاشلعوشاقوفاشل ا ، َّذ ل ا تترین  کترد. از مهتم  اشتاره  وُر

گرایتی، رویکردهتای انستانی و بتدبینی در شتعرهای      یتوان به داشتن رنگ عاطفی، گرایشات صتوفیانه، ملّت  های شعر او میویژگی

 (103  1391، و لکزائیان فکور آبادیی حاجیقاسمر.ک  ) کردپرستانۀ او اشارهمیهن

هتای  پدرش عضو ارت  اردن بتود. او پیوستته بتا تفرقته    و در شهر زرقاء  1939سا   زادۀشاعر معاصر فلسطینی و   القاسمسمیح ( 8)

   (322  1348منزوی، ر.ک  ) کردمی   عربی خود افتخاریّمذهبی مبارزه و به ملّ
 بتر  19قترن  بتود کته در اواختر    « تتال باتته »بازمانتدگان قبیلتۀ   از » و «کومتب  - کاتتاکو »دهکتدۀ   در 1925زادۀ   پاتریس لومومبتا  (9)

بتودن  ا دلیتل فعّت  به لومومبا(. 131  1364 ای،خامهر.ک  ) سرکوب شد «هاتی مقاوم ، عصیان آندند و پس از مدّوریها ش بلژیکی

 ۀ)ناحیت  «مانیمتا »بته   متدرک،  از گترفتن  پتی  ا امّت  ؛آورد یروبه پرستاری  و اخرا  شدو  شده یتلقّسفیدپوستان خطرناک جانب از

و بتا نویستندگی و شتعر، در     درآمتد « خواهتان یانجمتن ترقّت  »بته عضتوی     ،پس از آن. ازدوا  کرد« پولین»رف  و با ( خواران آدم

حقتوق یکستانی بتا     بتازهم زودی فهمیتد  ا بته امّت  ؛آورد دست  ی شاه بلژیتک را ستتود و کتارت مخصتو  را نیتز بته      ابتدای امر حتّ

خاطر برداش  پتو  از صتندوق اداره   بهعالی،  کار در ادارۀ پس  و تلگراف و داشتن حقوق باوجوداو  .خواهد داش نسفیدپوستان 

ا امّت  ،قتر  دانست   او در ابتتدا آن را   .فرستاده شتد به جرم اختال  دستگیر و به زندان ، پس از بازگش  از بلژیک نکردن و ثب 

در  شتد.  پوستتان آزاد سترانجام بتا کمتک ستیاه     یوارگری بتورژوآزی ستفید نامیتد.    برابتر استتعم  کار خود را شهامتی دراین بعدها

و  با سرانجام در انتخابتات کنگتو  خواندند. لوموممی« لومومبای دغل»کردند و او را بلژیک علیه او تبلی  می یها روزنامههنگام  همین

 84 رأی کتردن ولتی او بتا جمت     ،انتختاب کردنتد   یریت وز نخست   کازاووبو را به ،هاا بلژیکیامّ ؛شد روزیپ «کازاووبو»در رقاب  با »

 ای،)خامته  «.است   کته مقتامی تشتریفاتی    برگماشت   را به مقام ریاست  جمهتوری   ( کازاووبو)... وزیری رسید ونماینده به نخس 

   و موبوتو را نیز ترفی  درجه داد و به دستیاری خود گماش . (130  1364



 1399(، زمستان 40)پیاپی  4، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 60
 

 

میلیتون   8000»ا نارضایتی استتعمارگران در قالتب تیتتر    نشس ، امّ ثمررسیدن کنگو بهاستقال به های لومومبا برایالشگرچه ت 

موبوتتو  متاه از انتصتاب    هنتوز دو  .(132  1341جمشتیدی،  ر.ک  ) افت  ینمتود  آمریکتایی   ۀروزنام کیبرای « دالر در خطر اس 

حتادش بتا   ا بتاوجود اتّ امّت  ؛انتداخ   راهرا بته «  کودتای اوّ»وسوم به و کودتای م توطئه کردکه با کازاووبو علیه لومومبا  نگذشته بود

متزدوران آفریقتای جنتوبی )بتا     »تی پس از متدّ (39  1376ای، خامهر.ک  ) کرد یزندانکازاووبو، خود او را هم مثل لومومبا خل  و 

بته در ایالت  غنتی کاتانگتا     ستی چوم دوام موطلب و بتی ییکمک دول  جدایای آمریکا و چتربازان بلژیک( بههمکاری سازمان س

ثروتمندترین مرد کنگو بود که از هنگام استقال  در انتظار مقام و ثتروت بیشتتر   »( موسی چومبه 118  1366ارمغان، ر.ک  ) شتافتند

   (135  1362ونه، ) «کردند.می صدا« پوس  سفیدسیاه»ها او را و آفریقایی بود

استتان مستتقل    جمهتور  رئتیس ختود را  هتا،  بود، در کشتاک  دولت  لومومبتا و بلژیکتی    خوردۀ لومومبا چومبه که دشمن قسم 

هتای اتمتی آمریکتا    کنندۀ اورانیوم بترای برنامته  مینکنگو، منب  اصلی درآمد بلژیک و تأهای استعمار کاتانگا نامید که در تمام سا 

ط استتعمارگران  گرفتن حکتم توسّت   لومومبا، نادیده وسیلۀبهها صدور حکم اخرا  بلژیکی ها یریدرگ نیارف . سرانجام می شماربه

، ارستا   ستازمان  نیت اختود   وستیلۀ گترفتن از ستازمان ملتل بته    گرفتن درخواس  لومومبتا بترای کمتک   و حمای  از چومبه، نادیده

هتم  و از قرمزهتای آمریکتا   عبتور از ختطّ   جته یدرنتروستیه و   ریتتأخ ط لومومبتا و  حاد جماهیر شوروی توسّت درخواس  کمک از اتّ

 یدو نظتام در زنتدان   د.تو و تحویل او به موسی چومبته شت  دس  سرهنگ موبوشدن لومومبا بهروزه و زندانی 67شدن کابینۀ پاشیده

، بترای  فتراهم کترده بتود   مات فترار را  موبوتو که خود مقدّا سرانجام امّ ؛آزاد کردندو لومومبا را  شورش کردند« موپولو»و « اوکیتو»

( و 39  1376ای، خامته ر.ک  ) ها گردانتد   و خواری در خیابانو او را با خفّ صادر کردمومبا دستور دستگیری او را لو کردنبدنام

 .  دادند لیتحو« کاتانگا»ویل برده و به حکوم  و لومومبا و یاران  را به الیزاب  کنتر  شد اوضابسرانجام 

کترد. پتس   ها در فرودگاه حاضر بود و ابراز خوشحالی میهم با بلژیکیوزیر کشور و دیکتاتور کاتانگا « مونونگو -گود فروآ» 

. لومومبتا  کشته شتد کنند او در ماشین می که برخی گمانجاآناش کردند تاشکنجه یسخت به مأمورانشدن لومومبا به ماشین، از سوار

« کمیستیون تحقیتق  »رساندن قتاتالن را داد و  کیفرهو سازمان ملل قو  ب دیبه قتل رسویل در الیزاب  1961ژانویه  17در روز  سرانجام

است  کته    یتیمتأمور حکتم   ،اسناد مهتم  ازجمله ؛ماند ا پس از چندی موضوب مسکوتامّ ؛شکل گرف  1961راستا در سا  در این

ابی بته گتردن روی   او را با طن» چومبه ابتدا مأموران. صادر کرده اس با مسئولی  خود، دستور قتل لومومبا را « موسی چومبه»در آن 

ستپس  ( 142  1362ونته،  ) «را شکستند و در دهتان  ریختنتد.   اشزمین کشیدند. زیر ضربات سربازان، عینک  به زمین افتاد. شیشه

متتر در بتدن لومومبتا    متر به ستانتی های بسیار، سرانجام سرنیزۀ سربازی را سانتیپس از شکنجه« گوتفرید مونوننگو»چومبه،  فرمان به»

او را  ،مقاومت  دوبتارۀ لومومبتا    ، زیترا آمتاده کترد  افسر بلژیکی مسلستل ختود را   « گات» و دیآ رونیبد تا تیغۀ تیز از پش  او چرخان

 آنگتاه ( 164  همتان ) «شکافتند اش را و سربازان کاتانگایی چومبه، سینهاد د انیپا لومومبا . گات با مسلسل به زندگیخشمناک کرد

زده بایتد او را در انبارهتای   بتود، بترای رهتایی از جستد یت       داده بلژیکی جستد را در یخچتا  قترار   چومبه که با کمک کارمندان »

دش حت داده و بترای متّ  قترار  ایجعبه اش را درشدهپیچا سر پوشا امّ ؛کردمی ویل دفنهای ویالهای الیزاب معادن یا در باغ ۀحادیاتّ

 (  165  همان) «.فرستاد« آلبرت او  کالونیژی»

ط قبایتل  کردند که جسد لومومبتا را کته توسّت    اعالم بعدا امّ ؛پنهان کردنداش، خبر مرگ لومومبا را دستان بلژیکیچومبه و هم 

دفتن لومومبتا و    محتلّ  دو بتار شتدن اجستاد،   پتس از بته ختاک ستپرده    تا( بعدها وو، بی) «اند.، در جنگل یافتهکشته شده بوددشمن 

کته وی   اعتراف کترد افسر پلیس بلژیک  ،«ژرار سئورت»سرانجام . »منتقل شدها به نقاط دیگری  وزرای  نب  قبر شد و اجساد آن
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. بته اعتتراف   اند حل کرده کیدسولفوریاسقطعه کرده و در  دیگر را قطعه دو تنقبر، اجساد لومومبا و  نب  نیدومو برادرش پس از 

کته در جمجمته    مانتد  یبتاق  هتایی  ها و گلوله ها، بخشی از استخوان ندان، تنها تعدادی از دسه تن نیا نظامی بلژیکی، از جسد  دو این

، نقشتۀ  منتشتر شتد  اخیتر   چنتد ستا   طی اخباری که در  بودند! هداشت نزد خود نگه «یادگاری» عنوان بهها را  آن و داش  ها وجود آن

ا آمریکتا و  امّت  ؛کترد  یعتذرخواه م آفریقتا  از مرد یرسمطور بهبود. دول  بلژیک  شده احیطرّ MI6سازمان  وسیلۀبهقتل لومومبا 

دولت  بلژیتک    شتده است    گفتته ( http://www.mashreghnews.ir/news213414) «.عذرخواهی نکردند گاهانگلستان هیچ

   (2  2013، نامبیر.ک  ) ها اجرا کرد.نقشۀ قتل لومومبا را زیر نظر آمریکایی« باراکودا»عنوان باای در پروژه
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 اکبر علمی.علی ۀخانچاپ دوم، تهران  چاپ .هرا  .(1348) هنرمندی، حسن
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 حمک م مقول ا

قورفا)شاَّذياشلعديبالشلفوريي(  حبوثايفاشاَّباُش
ا63-41،اصص.ا1442اشتوء(،ا40)ا4،اشلعََّاشلعوشُدجومع ارشا ،اشلو   ا

ايالشلعدباجتو اَدشج َماذَْتسالومومبوءاشُعوصْدناشلفوري  اعدشموق اشل  ا

اي ولشي ا1صوذُد
 إیران، طهران، ةقافی  راسات الث  معهد العلوم اإلنسانیة والد   ،اآلداب ةکل ی  ،  ة وآداهبای  ة العربغالل   قسميف  مساعدة أستاذة

ا2رع وءاعبَ 
مة طباطباني ،األدب الفارسي والل غات األجنبی ةة کل ی  ،  ة وآداهباة العربی  غالل   فرع يفالد کتوراه  طالبة  إیران، طهران، جامعة عل 

 20/11/1441 شلقبو :  3/4/1330 شلوصو :

اشُلخ ص
واألمااریبیس  البلجیبیااس لاام تااوحا يفاااهیم كاااملنجي، البطاال ومبافدااة اإلسااتبداد ويف هاايلا انيااال، قباال حااواظ سااتس عامااا ، كااان یسااو  ظلاام املسااتعمرینالظ  كلمااة  

راساااة ت هااايله الد  ت ااا«. بااا یو لومومباااا»نتظاااار بیاااد هاااا االا  إنتبونغاااو إل البدااار عااان طریاااق  لل ااال  حااا   ة يف بلاااد البونغاااو، عقاااول أهااال الاخلی ااابااادعم العم الاااة الد  
ة حلیااة لومومباا وأیضاا  مصاری یاسای  ة حاول الوقاانا الس  ة والعربی اة واملنظاور األد  لشاعراا الفارسای  ة والعربی اقاافتس الفارسای  حتلیلاي ودادإ إل دراساة الث   - تو ایفي أبسلوب
یغلاا  البعااد العقلااي علااا البعااد العاااطفي يف : الیااة: الاافتااانا الت  احلصااول علااا الن   دب املقااارن. ماان هاايله املقارنااة    البونغااو وفقااا  علااا املدرسااة األمریبیااة لااأشااع  

عرین هناااص  ااورتن تتلفتااان كاارد  الفعاال علااا  ااورة لومومبااا   الش اا :عر العاار ، فااالعبو  اادی . بعلااا باا یو لومومبااا و  الش اا س مركاازةعراا الفارساای  أشااعار الش اا
راا الفاار  ععر الفارسااي، لاایو الش ااانرین و  الش اانتظااار الث اااا الغااد املضاا  هااو    ارسااي والعاار  ويااا: یرجااو أءلاا  شااعراا العاارب بثااورات كثااورة لومومبااا معتقاادین أبن  الف

یف، كالس ا  عراا يف و اف لومومباا برماوزیتمتاا الش ا قاد :روإ إل أساوأ مان قبلهاا.  انرین وحتویال الظ اكثاورة لومومباا كاامل  وواافون مان قماا الث ا  متفانلس بنهایة  اورات
   جمة القطبیة.سر والن  الن  

    ورة البونغو، ب یو لومومبا.ة، ی  طل  احلر   األدب املقارن، :شُفدَّش اشلد ئ و  

                                                                                                                                             
 saberehsiavashi@yahoo.com            . العنوان اإللئ وين للئات  املسؤول:1
 r707070a@yahoo.com                       . العنوان اإللئ وين: 2

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 

  


