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چكيده
ــيار متفاوت است شايد اين تفاوت  زنانه گويي با از زن  گفتن بس
را بتوان ميان شاعران مرد و زن كه در اين مقوله شعر گفته اند، 

احساس كرد.
كشور سوريه سرزمين شاعران موفقي است كه هريك مي تواند 
سبكي نو در ادبيات عرب و نيز ملل خلق كند. غاده السمان، وزير 
ــاعران عرب  ــايد بتوان او را يكي از ممتازترين ش زاده اي كه ش
ــت، نويسنده اي است كه آثارش به چندين زبان زندة دنيا  دانس
ــده است و بي شك در عرصة شعر زنانه در ميان ملل  ترجمه ش
ــمار مي آيد. يكي از درس هاي كتاب تاريخ  عرب افتخاري به ش
ــال سوم رشتة ادبيات و علوم انساني)  ادبيات ايران و جهان (س
به ادبيات داستاني معاصر عرب اختصاص دارد كه در آن معرفي 
ــمان در كنار ساير نويسندگان  بسيار كوتاهي از خانم غاده الس
ــهور عرب آمده است. اين مقاله درصدد آن است كه ضمن  مش
ــخصيت و آثار خانم غاده السمان، گرايش هاي  معرفي كامل ش

نوين وي را در عرصة داستان و شعر بيان كند.

كليد واژه ها:
غاده السمان، ادبيات داستاني عرب، شعر زنانة عرب، 

گرايش هاي زنانه.

مقدمه 
ــايد بتوان طاليه داران شعر زنانه دانست و  زنان يوناني را ش
اشعار سوفو1 و بيليتيس2 را نيز از مقدمات شعر زنان. شعر زنانه 
سرشار از شور، لطافت، زيبايي و قدرت است. كالمي كه گاه بر 
مركب صراحتي گستاخانه سوار مي شود و با ظرافتي معصومانه 

پيش مي تازد تا خود را به مخاطب خويش نزديك كند.
ــنده اي  ــاعر و نويس ــمان، در معناي دقيق كلمه ش غاده الس
ــكالت جهان امروز عرب، مسئلة  ــت. وي از مش روشن فكر اس
فلسطين، زن عرب، استعمار نو در جهان سوم و همة تحوالت 
جديد، دركي ژرف و صحيح دارد. در جهان عرب، تنها شاعر و 
ــنده اي كه زنانه مي نويسد و مي سرايد، خانم غاده السمان  نويس
است. شايد بتوان او را از پركارترين زنان اهل قلم در جهان عرب 
ــمار آورد و نيز يكي از آگاه ترين افراد به مسائل زنان عرب  به ش
دانست. درخشش او چه در عرصة شعر و چه در داستان نويسي 
ممتاز است و بيش تر آثارش به زبان هاي زندة دنيا ترجمه شده 

است.

معرفي غاده السمان
غاده السمان نويسنده، شاعر و متفكر سوري در سال 1942 



غغادهده ا السلسمامانن
وو اشاشعاعارر ددرر
ققصهصه ههاياي خ خودود، 
ح حقق دردر آآزازاديدير راا
انانتختخابابم ميي داداندند؛؛
اياينن حتحتيياگاگرر
اانتنتخاخاب،ب، ا انتنتخاخابب
باباشدشد.. قيقيددووبنبندد
اواو ب بههسنسنت ت هاهايي
جاجامعمعةةعرعربب
اعاعترتراضاض م مييكنكندد
ووتقتقابابللسنسنتت
وو م مدردرنينيتهته د درر
اواو د ديديدهه اشاشعاعارر
ميمي ش شودود

ايايننبابانونويي شعشعرر
عرعرب،ب، ه هموموارارهه
خخواوانننندهده ر راا
بابا ح حادادثهثها ايي
پپيشيش ب بينينييناناشدشدهه
دردر ك كالمالم و و ب بيايانن
روروبهبه ر رووميمي ك كندند..
غاغادهده االسلسمامانن
ساساللهاهايي
پپرآرآشوشوبببيبيروروتت
تمتمامام و وجوجودد رارا ب باا
ا استست لملمسسكركردهده

آموزش زبان و ادب فارسى
ــــزز13139090 00/پ/پاياييـيـ ـــــمـمارارةة11 ــــــــ 11شـشـ

50

ميالدي در دمشق از پدر و مادري سوري متولد شد. پدرش 
ــمان رئيس دانشگاه سوريه و وزير آموزش وپرورش  احمدالس
بود. نخستين كارهاي غاده  تحت نظارت و تشويق هاي پدرش 
ــيد. وي تحصيالت دانشگاهي را در  در نوجواني به چاپ رس
رشتة ادبيات انگليسي تا مقطع دكتري ادامه داد. مدتي نيز در 
دانشگاه دمشق به عنوان استاد سخن ران كار مي كرد اما براي 
ــيد و به كار مطبوعات روي  ــه از اين شغل دست كش هميش
ــان حاضر در مجلة عربي «الحوادث» به عنوان  آورد. او در زم
ــتون نويس (columinst) به صورت هفتگي قلم مي زند و  س
صفحة ويژة او با نام «لحظات رهايي» طرف داران فراواني دارد. 
غاده  يك مؤسسة انتشاراتي نيز تأسيس كرده است و تنها آثار 

خود را منتشر مي كند.
ــيرالداعوق، كه صاحب  ــالدي با بش ــال 1969 مي او در س
ــارات «دارالطليعه» و استاد دانشگاه و مدير سابق بانك  انتش
است، ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج پسري به نام حازم است 

كه در كنار پدر و مادرش اكنون در پاريس زندگي مي كند.
ــق مي كنم» كه در سال 1976 ميالدي به  «به تو اعالن عش
ــت كه او را به عنوان يك زن  چاپ رسيد، مجموعه قصه اي اس
ــمان زني است كه در  ــنده به جهان معرفي كرد. غاده الس نويس
قصه هايش از دردها و رنج هاي مردم لبنان سخن رانده و با هويت  
زنانه اش اشعاري ساده و فصيح را با درون مايه اي منحصر به فرد 
به جهان تقديم كرده است. «كوچ بندرهاي قديمي» مجموعه اي 
قديمي  كه در سال 1973 به چاپ رسيد، حكايت رنج و سختي 
مردم لبنان است. غاده السمان در عرصه هاي مختلف ادبي فعاليت 

دارد اما بيش تر به عنوان نويسنده شناخته شده است.
وي رمان «كابوس هاي بيروت» را در سال 1976 ميالدي 
ــاند. مجموعه قصة «ماه چهارگوش» او در سال  به چاپ رس
ــوي دانشگاه آركانزاس آمريكا برندة جايزة ادبي  1998 از س
شد و رمان ديگرش با نام «بيروت 75»، به زبان اسپانيولي، 
ــپانيا را به خود  ــي اس ــالدي جايزة مل ــال 1999 مي در س

اختصاص داد.

آثار غاده السمان 
از ميان آثار او به شعر و نثر، مي توان به موارد زير اشاره كرد: 

مجموعه داستان ها
1. عيناك قدري (1962) (چشمانت سرنوشت من است) 

2. البحر في بيروت (در بيروت دريايي نيست)
3. ليل الغربا (شام غريبان)

4. رحيل  المرافيء القديمه (1973) (كوچ بندرهاي قديمي)
5. بيروت 75 (1975)

ــه چند زبان از  ــروت (1976) اين مجموعه ب 6. كوابيس بي
جمله روسي و آلماني ترجمه شده است.

مجموعه شعرها
1. حب (1973) (عشق)

2. اعلنت عليك الحب (1976) (بر تو اعالن عشق كردم)
3. اشهد عكس الريح (1987) (شهادت مي دهم برخالف باد)
4. رسائل الحنين الي الياسمين (1966) (غم نامه اي براي ياسمن ها)

5. عاشقه في مبحره (1995) (زني عاشق در ميان دوات)
6. القلب نورس وحيد (1998) (دل، چلچلة دريايي تنهايي است) 

7. االبديه لحظه حب (1999) (ابديت لحظة عشق)

بسياري از منتقدان عرب از خواندن آثار غاده السمان شگفت 
ــه از جملة آن ها  ــي چند بيان كرده اند ك ــده و مطالب زده ش

مي توانيم به اين موارد اشاره كنيم: 
محمد مهدي الجواهري3 مي  گويد: «من از آن چه غاده السمان 
مي نويسد سخت در شگفتم. آثارش را خواندم، مبهوت شدم 
ــنده در اين سطح  و به خود باليدم كه جهان عرب زني نويس
ــيار خوانده ام، اما  ــار زنان عرب و ديگران بس ــن از آث دارد. م
چيزي برتر از نوشته هاي غاده السمان نيافته ام» (السمان، 1358: 
ــان كنفاني4، غاده را زني نويسنده و ممتاز  ــهيد غس 10). ش
معرفي مي كند. والديمير شاگال5 دربارة او مي گويد: «مي توان 
قصة «دو ساعت و كالغ» نوشتة غاده السمان، نويسندة سوري 
ــرده ام)، را مي توان نمونه اي  ــي ترجمه ك ــه آن را به روس (ك
درخشان از توجه ادب عرب به موضوعات جديد دانست كه 
زاييدة تحوالت اجتماعي است. در اين جا قصة عشق و وظيفه 
ــتان هاي كالسيك عرب موجود است، فرق  با آن چه در داس
دارد... اين زن نويسنده در به وجود آوردن شخصيتي جذاب 

براي جواني عرب و انقالبي موفق بوده است.» 
(فرزاد، 1386: 10)

ــمان را نمونه اي  ــي6، غاده الس ــراء الجيوس ــلمي الخض س
شگفت انگيز از جرئت و مبارزة دليرانه در وطن عربي مي بيند. 
ــيع  ــيار عظيم و وس ــلمي، خدمت غاده به زن بس به نظر س
ــت؛ زيرا وي معتقد است كه در نوشته هاي او، زن از  بوده اس
دست خود، هراس ها و جهلش نسبت به حقوقي كه سال ها 
ــت و اينك مي تواند  ــده اس ــده كرده اند، آزاد ش از او دريغ ش

تصميم گيري كند.
ــمان روحي را جست وجو  رجا النقاش7 نيز در آثار غاده الس
مي كند كه با شجاعت، مقاومت و اسرار مي خواهد براي خرد 

و ملت خود جايي در جهان باز كند.

شعر غاده السمان
ــكالت جهان امروز عرب از  ــعر غاده السمان، بيان گر مش ش
ــت. او اشعاري سياسي دربارة فلسطين  زاوية ديد يك زن اس
و بيروت دارد كه در آن ها به طور مستقيم به مسائل لبنان و 

فلسطين پرداخته است.



ــان  ــق اند، نگاهي انس ــعرهاي او كه حول محور عش در ش
ــي اجتماعي به جامعه اش  ــتانه جريان دارد. او با نگرش دوس
عشق را تصوير مي كند. غاده السمان يك زن روشن فكر است 
ــونت هاي انساني ديدگاه خاصي  ــبت به جنگ و خش كه نس
ــوب  ــرزمين عرب يك موهبت محس دارد و حضورش در س
مي شود. واژگاني كه غاده در شعرهايش به كار مي گيرد، مملو 

از احساساتي درگير ايدئولوژي اند.
ــت، غريزه اي به جان آمده؛  ــمان شاعر غريزه اس «غاده الس
غريزه اي كه حداكثر فشار را تحمل كرده و ديگر هنگام از هم 
گسستن آن است. غريزة زن عرب كه از پس ديوارهاي ستبر 
و كهنة قرون، فرياد برمي آورد و اظهار وجود مي كند. غريزه اي 
ــت يافته، به باور خود نشسته است  كه به وجود حقيقي دس
ــتين بار صداي خودش را مي شنود. صدايي كه  و براي نخس
ــت آن را از حنجره بگذراند، بر لب بلغزاند  هرگز فرصت نداش
و به آوا بدل كند تا بتواند بشنود و بشنواند. غاده السمان زني 
ــت، با هويت زنانه، كه از سوي خود او به رسميت  ــاعر اس ش

شناخته شده است». (السمان، 1358: 12)
ــا حادثه اي  ــواره خواننده را ب ــرب، هم ــعر اين بانوي ع ش
پيش بيني ناشده در كالم و بيان روبه رو مي كند. غاده السمان 
ــال هاي پرآشوب بيروت را با تمام وجود لمس كرده است  س
ــعارش مملو از خاطرات اين تراژدي  و قسمت وسيعي از اش

هول ناك است: 
مي روي نان بخري/ 

چون باز مي گردي/ دندان هايت را گم كرده اي/ 
مي روي آب بياوري/ 

چون باز مي گردي/ تو را با امعائت دار زده اند/ 
مي روي سيب بخري/ 

چون با سيب باز مي گردي زنت را گم مي كني/ 
(السمان، 1385: 13) واو را پاره پاره پشت سر مي گذاري...        

گرايش هاي زنانه در آثار غاده السمان
در اشعار غاده السمان، براي نخستين بار شاهد مطرح شدن 
زنان و گرايش هاي زنانه توسط يك زن هستيم. اشعاري زنانه 
ــاعر كه مي تواند با بيان  از ذهن، زبان و زاوية ديد يك زن ش
سرنوشت زنان به وسيلة يك مرد شاعر بسيار متفاوت باشد. 
از اين منظر، غاده السمان در ميان زنان شاعر جايگاهي ويژه 
دارد؛ او مانند يك ساقة لطيف بابونه از ميان تپه هاي سترگ 
رجوليت عربي، به آفتاب گرم «وطن العربي» لبخند مي زند و 
ــا فريادهاي معصومانه اش نور و خاك را مي خواند. او هويت  ب

زنانة خويش را به رسميت شناخته است.
ــت كه از مسائل زن عرب  ــمان از معدود زناني اس غاده الس
بسيار آگاه است و با تمام وجود خود را در اشعارش به خواننده 
ــان مي دهد. «شعر غاده السمان، صداي طبيعي زن عرب  نش

ــتران، چكاچاك شمشيرهاي  ــت كه از فراسوي فرياد اش اس
قبيله اي، طنين طالهاي باد آورده، دكل هاي چاه هاي نفت، 
ــطين و جنوب لبنان، و از خاكستر بيروت  آتش و خون فلس
سوخته به گوش مي رسد. اين فرياد نه از حنجرة زن است و 
نه مرد؛ فرياد انسان عربي است كه تاريخ يك چشم، او را به دو 
پاره كرده بود؛ نيمي را بركشيده، و نيمي را در ريگستان هاي 

غيرت قبيله اي زنده به گور ساخته بود.» (السمان، 1358: 18)
ــعر زنان عرب، جسارت زنانه  از مهم ترين درون مايه هاي ش
ــان است. از ويژگي هاي مهم  و توجه به زن به عنوان يك انس
اشعار غاده السمان مي توان به جسارت زنانة او اشاره كرد كه 
ــته دارد، توانسته است  ــرزمين عرب، كه فرهنگي بس در س
احساسات دروني خود را با درون مايه اي سياسي و افشاكننده 
ــعر روايت كند. زن در عربستان هم چون صدفي  در قالب ش
بسته است كه رازي دارد و كم تر به بيان آن همت مي گمارد 

اما غاده السمان و شعرهايش اين راز را افشا مي كنند: 
زني عاشق كه با جغد در پرواز است

در خانة زن شرقي/ 
الفبا مي ميرد/ در قربان گاه روز مرگي هاي حقير.../ 

آيا ظرف هاي نقره را/ برق انداخته اي/ به جاي حروف الفبا؟/ 
آيا فرش ها و پشتي ها را گردگيري كرده اي/ 

و گذاشته اي كه مژگان سرمه كشيده ات را/ غبار آلوده كنند؟/ 
مهمانان كي مي آيند؟/ 

با عجله به مرغ داني برو/ درون بيهودگي/ 
آيا سيب زميني ها را سرخ كرده اي/ 

روي اجاق/ و حروفت را خرد كرده اي؟/ 
آيا آن پيراهن مخملت را مي پوشي/ 

همان لباس ديوانه ها را؟/ 
آيا براي نقاب هاي كارناوال/ تملق مي گويي؟/ 

آيا كفش هاي مهمانان را/ با مركب قلمت/ رنگين كرده اي/ 
و خون استعدادت را بيرون كشيده اي/ 
در شبي كه آن ها در آستانة ترساندنت/ 

گربه را در حجله كشتند/ 
آن جا مقبره اي است/ به نام روزمرگي/ 

كه در آن حروف الفباي زن شرقي/ دفن مي شود/ 
ــين هاي درهم شكسته زنگ زده/ كه همواره  مانند بدنة ماش
روياي باد و دور دست ها و شهوت افق را مي بيند.../ هر شب، 
قصه مي گويم/ براي پنجره اي در افق فلزي مقبره/ آرام از آن 

باال مي روم/ و گريزان، به جنگل مي جهم/ 
تا بال هايم را بگسترانم/ 

پيش از آن كه زنگار و بيد/ آن ها را بخورند/ و با جغد دهشت/ 
به سرزمين رازها پرواز مي كنم/ 

به دروازة مقبره هاي حروف/ 
در دهليز قربان گاه غم هاي شرقي       (السمان، 1384: 57-58)

آمدم كه بنويسم 
.../ كاغذ، سفيد 

بود،/ به سفيدي 
مطلق ياسمن ها/ 

پاك، چونان 
برف/ كه حتي 

گنجشك بر 
آن راه نرفته 
بود/ با خود 

پيمان بستم كه 
آن را نيااليم 
.../ پگاه روز 

بعد دزدانه به 
سراغش رفتم/ 

برايم نوشته 
بود: اي زن ابله/ 

مرا بياالي تا 
زنده شوم و 

بيفروزم،/ و به 
سوي چشم ها 
پرواز كنم/ و 

باشم.../ من 
نمي خواهم برگ 

كاغذي باشم/ 
دوشيزه و در 

خانه مانده!
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در نگاهي ديگر، خانم غاده السمان از جمله شاعران متعهدي 
است كه روشن فكرانه مشكالت امروز جهان عرب را با مسائل 
ــي مي كند: او آزادي  مربوط به زنان و مردان جامعه اش بررس
ــوع غربي براي زن عرب نمي پذيرد و مانند نزار قباني9  را از ن
آزادي را در حق مسئوليت و انتخاب مي داند و آزادي زن را در 
انتخاب عقيده و انديشه و شكل زندگي مي بيند. او با شجاعتي 

خردمندانه، با غربي كردن خرافات ميراثي مخالف است.
«غربي ها با سوق دادن به سوي شبه آزادي و عدم مسئوليت، 
كوشيدند زنان و مبارزات آنان را به سوي ديگر منحرف كنند. 
ــن آزادي مطلق، كه در  ــون زن غربي واقعاً نمي داند با اي اكن
حقيقت جبر و سرگرداني است، چه كند؛ زيرا به نوعي ديگر 
خود را جنس دوم و گرفتار در دست همان خرافه هاي گذشته 
ــرانجام احساس مي كند كه  مي داند، البته از نوع مدرنش و س
ــت نيامده  ــت، نه تنها هرگز به دس آن چه در طلبش بوده اس
ــاالري، بازي را باخته است.»  ــفته بازار شهوت س بلكه در آش

(السمان، 1385: 18)
ــعار و قصه هاي خود، آزادي را در حق  ــمان در اش غاده الس
انتخاب مي داند؛ حتي اگر اين انتخاب، انتخاب قيد و بند باشد. 
او به سنت هاي جامعة عرب اعتراض مي كند و تقابل سنت و 

مدرنيته در اشعار او ديده مي شود:
نه!/ نمي خواهم تنها ژني باشم/ 
سرگردان/ در ميان سلول هاي نياكانم/ 
كه جز خصيصه هاي ميراثي آنان/ 
چيزي با خود نداشته باشم/ 
و هرگز از نخستين بذر خويش/ دست برندارم/ 
و نياكانم را رها نكنم/ 
هم بدين حقيقت/ 
كه آنان در وجود و سلول ها و خونم حضور دارند/ 
نمي خواهم ... اما/ بدين شرط كه هستي ام پيش از هرچيز/
بوده باشد .../ و زندگاني ام/ تكرار آنان نه/ 
كه آفرينشي از آن خويشتن خويشم باشد 
(السمان، 1386: 40-41)

ــر آزادي از نوع  ــمان همواره در براب غاده الس
آمريكايي، كه مرد را دشمن مي بيند، ايستاده 
ــت و خواهان تكامل زن است نه برابري زن  اس
و مرد. او سعي مي كند در چاه افراط و تفريط سقوط 
نكند و آرام و پيوسته به سمت آزادي زن پيش مي رود. 
غاده معتقد است كه زن جاهل، با مرد جاهل، و زن 
دانا با مرد دانا برابر است. او مأموريت متحول كردن 
ــع زن و آزادي او را مأموريتي صرفاً مردانه و  وض

زنانه نمي بيند:
ــز معتقدم كه مأموريت متحول كردن وضع زن  «و ني

ددررنونوشتشتهه هاهايي
غغادادهه الالسمسمانان، زنزن ا ازز
هرهراساس ه هاا ددستست خ خودود،،
وو ج جهلهلششنسنسبتبت ب بهه
حقوقوقيقي ك كههساسال ل هاها اازز
دردريغيغ ك كردردههاناند،د، آ آزازادد ااوو
ا استست و و ا اينينكك ششدهده
ميمي ت تواواندند ت تصمصميميمگ گيريريي
ككندند
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ــت؛ زيرا وطن  و آزادي او، مأموريتي صرفاً مردانه يا زنانه نيس
ــود در حالي كه نيمي از بدن او لمس و فلج  نمي تواند بلند ش
ــك نمي تواند با يك بال بپرد. ما  باشد. همان طور كه گنجش
ــورهاي بسياري پيشي گرفته ايم اما  در گذرگاه تحول از كش
ما اعراب در برخي از ابعاد زندگي خود در قرون وسطا زندگي 
ــت و يكم  ــتانة قرن بيس مي كنيم؛ در حالي كه جهان در آس

است.» 
(السمان، 1385: 21)

ــرزمين عرب، آزادي را  ــن فكر از س وي به عنوان زني روش
ــاالرانه از نوع غربي به زن داده مي شود،  كه در جامعة مرد س
ــاالرانه عليه  ــي را در نظام پدر س ــرد. او انتقام جوي نمي پذي
ــت كه مرد دشمن نيست و  مرد قبول نمي كند و معتقد اس
مي گويد: «من بيش ترين غزل ها و اشعار تمردآميزم را دربارة 

مرد سروده ام.» (السمان، 1385: 20)
ــت نيافتن زن به حقوق  ــاده، مرد را به تنهايي عامل دس غ
ــت كه عقب ماندگي زن نه تنها به  خود نمي داند و معتقد اس
زن عرب بلكه به مرد عرب هم ستم روا مي دارد و راه حل، هم 
قسم شدن و اتحاد اين دو است نه اعالن جنگ عليه مردها: 
ــه به عنوان يك كل  ــرا آزادي زن جزئي از آزادي جامع «زي

است.» (همان، 1385: 21)
عشق و زنانگي را در مجموعة «زني عاشق در ميان دوات»، 
كه منتخبي از شعرهاي عاشقانة غاده است، مي توان ديد. او 

مشكالت خاص را همراه با عشق روايت كرده است: 
زني عاشق ورق هاي سپيد

آمدم كه بنويسم .../ كاغذ، سفيد بود،/ 
به سفيدي مطلق ياسمن ها/ پاك، چونان برف/ 

كه حتي گنجشك بر آن راه نرفته بود/ 
با خود پيمان بستم كه آن را نيااليم .../ 

پگاه روز بعد دزدانه به سراغش رفتم/ 
برايم نوشته بود: اي زن ابله/ 

مرا بياالي تا زنده شوم و بيفروزم،/ 
و به سوي چشم ها پرواز كنم/ و باشم.../ 

من نمي خواهم برگ كاغذي باشم/ 
دوشيزه و در خانه مانده!...                     (السمان، 1384: 69)

پايان سخن
ــرا او در  ــطوره ها واقعي اند؛ زي ــمان، اس در دنياي غاده الس
شعرهايش از واقعيت هاي پيرامونش وام مي گيرد. او به عنوان 
يك روشن فكر عرب انديشه هاي فلسفي اش را با آگاهي كامل 
در شعر پياده كرده است و مي خواهد با حضور خود به عنوان 
شاعر و نويسنده، محوريتي اجتماعي پيدا كند و از اين جايگاه 

حرف ها و دردهايش را به گوش جهانيان برساند.
ــترده؛ او خاطرات تلخ  ــت با ابعاد شعري گس غاده زني اس

ــتن  ــه خاطر دارد و كلماتش آبس ــرد لبنان را ب ــاي نب روزه
ــعر غاده زنانه  ــت از تراژدي هول ناك زنانگي در جنگ. ش اس
ــت و سرشار از رشادت و شهامت ساده اما ژرف؛ آن جا كه  اس
ــعار  خلخال پاي زن عرب را ميراث غارت گر او مي داند. در اش
و داستان هاي غاده السمان مي توان سيماي ادبيات امروز عرب 

را ديد و به آن پي برد.
بي شك هنرمندان متعهد، عاشق ترين انسان هايي هستند 
ــه به خود،  ــي را ارج مي نهند و ن ــج گران بهاي زندگ كه گن
ــيبي  ــر و نه به طبيعت هيچ گونه آس ــان هاي ديگ نه به انس

نمي رسانند.

پي نوشت
1. شاعر زن در يونان باستان

2. شاعر زن در يونان باستانـ  نمونه اي از شعر وي: 
اگر دل تو جوالن گاه هوس ناپاك نيست
و اگر دهانت با دروغ زني سروكاري ندارد

با ديدة پاك بين و بي گلگوني آزرم 
به من مي تواني نزديك شد. (السمان، 1385: 7)

3. بزرگ ترين شاعر كالسيك معاصر عرب از عراق
4. نويسندة انقالبي فلسطيني

5. مستشرق روسي و مترجم آثار غاده السمان
ــنده به زبان عربي و انگليسي متولد 1928 ميالدي  ــاعر و نويس 6. ش

در شرق اردن 
7. نقاد و متفكر مصري

8. در دورة رنسانس، انسان گرايي (Humanism) مورد توجه خاص 
قرار گرفت. طرف داران اين نظريه به مسائل انساني بيش از هر مسئلة 

ديگري توجه مي كردند.
ــاعران رمانتيك عرب كه پس از  ــاعر معاصر سوري و يكي از ش 9. ش
ــغال گر قدس به اعراب و اشغال فلسطين ناگهان تغيير  حملة رژيم اش
ــارة انتفاضة مردم  ــعار وطني و انقالبي درب ــرودن اش رويه داد و به س

فلسطين پرداخت.
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