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ABSTRACT
Many scholars, particularly social linguists, place a strong emphasis on how society and
the environment influence how languages change through time. They contend that the
social and institutional language of the military is influenced by culture, which responds to
extralinguistic and environmental elements. Gender is examined as an extralinguistic
component in connection to language creation in addition to aspects including the
environment, social structure, attitudes, and values. Color is unquestionably one of the
most crucial and successful components in the construction of literary works. Poets utilize
color to communicate high-frequency abstract ideas to their audience. Among them is
"Zeinab Habash," a poet of the Palestinian resistance who experienced the hardships of his
time and wrote poetry to capture the freedom, suffering, and anguish of the Palestinian
people. The interpretation of color in this poet's poetry and the identification of its uses
appear crucial and imperative since the color is one of the symbolic aspects of current
poetry and one of the essential elements of imagination. Therefore, the aim of this
descriptive-analytical study is to investigate the role of colors and words in communicating
sustainability concepts in the female writing of "Zeinab Habash" and to explain the
qualitative and quantitative use of colors in her poems. The use of the element of color is
an expression of the difference between this poet and other Palestinian female speakers. As
far as the ratio of the positive use of colors to their negative usage is practically twofold
and represents the optimistic thinking of the poet Zainab Habash; colors are frequently
used to create positive notions. He employed the primary colors of red, black, green, white,
and yellow; however, he avoided using blue in any form since he despises and does not
regard the occupiers, who are represented by this color. Despite their low frequency, the
two shades of wheat and silver have a very specific purpose in the poet's paintings and have
given them fresh color and gloss.
Key words: Palestinian Poetry, Zeinab Habash, Women's Writing, Literary Function of
Color
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چکیده
بسياري از پژوهشگران بخصوص زبان شناسان اجتماعي ،بر نقش محيط و جامعه در شكلگيري
دگرگونيهاي زبان تأكيد دارند .از نظر آنها ،زبان نهادي اجتماعي و نظامي وابسته به فرهنگ است كه به
عوامل محيطي و برونزباني واكنش نشان ميدهد .افزون بر متغيّرهایي چون عوامل محيطي ،ساختار
اجتماعي و نگرشها و ارزشها ،جنسيّت نيز به عنوان عاملي برونزباني در رابطه با شكلگيري زبان
بررسي ميشود .بيتردید ،یكي از مهمترین عناصر مؤثر در آفرینش آثار ادبي ،رنگ ميباشد كه شاعران با
استفاده از این عنصر ،مفاهيم انتزاعي پربسامدي را به مخاطب خود القا ميكنند .از جملة این سخنسرایان،
«زینب حبش» شاعر مقاومت فلسطين است كه با واقعيّتهاي عصر خویش زیسته و آزاديخواهي ،مصيبت
و دردهاي مردم فلسطين را به زبان شعر بيان كرده است .از آنجا كه عنصر رنگ ،یكي از اجزاي مهمّ صور
خيال و از عناصر نمادین شاعران معاصر ميباشد ،تفسير آن در شعر این شاعر در كنار كشف موارد
كاربردي آن ،امري مهمّ و ضروري به نظر ميرسد .بنابراین ،هدف از این پژوهش كه به روش توصيفي-
تحليلي به نگارش درآمده ،بررسي كاركرد رنگواژهها در انتقال مفاهيم پایداري در نوشتار زنانه «زینب
حبش» و تبيين كاربرد كيفي و كمّي رنگها در اشعار وي و بيان تفاوت این شاعر با دیگر بانوان سخنپرداز
فلسطيني در بكارگيري عنصر رنگ است .زینب حبش غالباً از رنگها براي القاي مفاهيم مثبت استفاده
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نموده؛ تا آنجا كه نسبت كاربرد مثبت رنگها به كاربرد منفي آنها تقریباً دوبرابر و بيانگر مثبتاندیشي شاعر
است .او از ميان رنگهاي اصلي ،به ترتيب فراواني از رنگهاي سرخ ،سياه ،سبز ،سفيد و زرد استفاده كرده
امّا به هيچ وجه ،از رنگ آبي بهره نبرد؛ زیرا به این رنگ ،نگاهي منفي دارد و آن را نماد اشغالگران ميداند
كه از آنان متنفّر است و موجودیّتي برایشان قائل نيست .دو رنگ گندمي و نقرهاي عليرغم بسامدي اندک،
كاركردي بسيار دقيق در نگارگري شاعر داشته و رنگ و لعابي تازه به تابلوهاي شعري وي بخشيدهاند.
واژگان کلیدی :شعر فلسطين ،زینبحبش ،نوشتار زنانه ،كاركرد ادبي رنگ.
 .1مقدمه
رنگها ظرفيت انتقال پيامهاي اجتماعي ،فرهنگي ،دیني و حتي سياسي را در قالب رمز ،كنایه و واقعيت
را به مخاطبان خود دارند .یكي از حوزههاي قابل توجه براي پژوهشگران در زمينههاي معناشناختي
شناختي ،تحليل و بررسي رنگواژهها با توجه به معاني مختلف آنهاست .رنگ واژهها در زباهاي مختلف
متفاوتاند و زبانها در تعداد و و گستره رنگواژههاي اصلي با هم تفاوت دارند( .اسكندرنيا و همكاران،
" .)2 :7931برلين و كي" بر آن عقيدهاند كه رنگواژههاي اصلي عبارتاند از :سفيد ،سياه ،قرمز ،سبز ،زرد،
آبي ،قهوهاي ،ارغواني ،صورتي ،نارنجي ،خاكستري (صراحي .)39 :7939 ،در این ميان شاعران از رنگها،
در جهت خلق تصاویر شعري ،ارائة مفاهيم انتزاعي و ذهني و ایجاد فضاي نمادین استفاده كردهاند« .زینب
حبش» یكي از شاعران مقاومت فلسطين است كه همسو با فعّاليتهاي سياسي ،به سرودن اشعار حماسي و
پایداري پرداخت .وي براي بيان مفاهيم ،اندیشه و آرمانهاي خود به بيان نمادین رنگ اقدام كرد تا از این
رهگذر ،وضعيّت مردم ستمدیدۀ فلسطين را به تصویر كشد .از آنجا كه شاعر مورد پژوهش ،یک زن است،
باید به این نكته توجّه داشت كه ميتوان تفاوت كاركرد رنگها در اشعار او با یک مرد را ذیل نظریه
«نوشتار زنانه» مورد بررسي قرار داد؛ در این نظریه ،اعتقاد بر آن است كه زنان و مردان ،روحيات و
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خلقيات متفاوتي دارند و ميتوان بر این اساس تفاوتهاي نوشتاري این دو جنس را بررسي كرد.
(نيکمنش و برجيخواني.)292 :7932 ،
وجوه تمایز نوشتار زنان با مردان عبارتند از :واژههاي متعلّق به حوزه زنان ،اقالم و صورتها و واژههاي
عاطفي آنان ،تعدّد شخصيّتهاي زن ،رنگواژهها ،جزئينگري ،نشانههاي فرازباني ،جمالت پرسشي حدیث
نفسي و ميانگين واژههاي جمالت (خوشقدم و دیگران.)31 :7931 ،
 .1-1اهداف وسؤاالت پژوهش
این پژوهش درصدد است تا از ميان ویژگيهاي زبان زنانه ،صرفاً به بررسي رنگواژهها و تأثير جنسيّت
شاعر در گزینش رنگها ،تعداد ،كاربرد و تنوّع آنها بپردازد و به شيوه توصيفي -تحليلي ،بر پایة آمار و با
استفاده از منابع كتابخانهاي و دیوانهاي شعري «زینب حبش» به این موضوع پرداخته و به سؤاالت زیر
پاسخ دهد:
« .7زینب حبش» براي تبيين مفاهيم پایداري از چه رنگهایي استفاده كرده است؟
 .2كاربرد كيفي و كمّي رنگها در نوشتار زنانة این شاعر چگونه است؟
« .9زینب حبش» در مقایسه با دیگر سخنسرایان زن فلسطيني از رنگواژهها در چه راستایي بهره
بردهاست؟
در این مقاله ،نویسندگان قصد ندارند تا این شاعر را از طرفداران فمنيسم به شمار آورده و آن را اثبات
كنند و استفاده از عنوان «نوشتار زنانه» ،صرفاً به جهت زن بودن شاعر و استفاده او از رنگواژهها به عنوان
یكي از خصيصههاي نوشتار وي است.
 .2-1پیشینه پژوهش
در حوزه شعر پایداري فلسطين با تكيه بر اشعار «زینب حبش» ،پژوهشهایي به صورت مقاله و

پایاننامه انجام پذیرفته؛ از جمله« :لينا جمال زكریا الطّریفي» در پایاننامه « ّ
الشاعرة زينب حبش» ()7331
به منابع شعري «زینب حبش» و موضوعات سرودههاي وي پرداخته است« .یحيي زكریا األغاني» در مقالة
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حارة من فلسطني» (صحيفة الوطن القطرية ،)7339 :ویژگيهاي آثار شعري
خود با عنوان «قصيدة عرب ّية ّ
زینب حبش را با نگاهي گذرا بررسي كرده است« .ریهام محمّد ابو زید» در پایاننامه خود با عنوان «شعر
املقاومة النّسائي :دراسه عرب ثقاف ّية مقارنة ألربع شاعرات فلسطينيات وايرلنديات» ( )2009شعر مقاومت
در آثار چهار شاعر زن فلسطيني از جمله «زینب حبش» را با آثار چهار شاعر زن ایرلندي مقایسه كرده
است .احمدرضا صاعدي و دیگران در مقالهاي با عنوان «تحليل تطبيقي درونمایههاي مقاومت در اشعار
طاهره صفّارزاده و زینب عبدالسّالم عبدالهادي حبش» ( )7939با رویكرد تطبيقي به تحليل و بررسي
جلوههاي پایداري از جمله شهيد ،مبارزه ،رهبري مبارزه و دشمن در اشعار دو شاعر اقدام كردهاند .عزّت
ملّا ابراهيمي و محيا ابياري قمصري در مقالهاي تحت عنوان «تحليل گفتمان انتقادي اشعار زینب حبش»
( )7931با استفاده از الگوي فركالف و بر اساس رویكرد اجتماعي به تحليل گفتمان انتقادي اشعار «زینب
حبش» پرداختهاند .علي رغم وجود پژوهشهاي فوق ،تاكنون پژوهشي به صورت اختصاصي ،نوشتار زنانه
این شاعر و كاركرد نمادین عنصر رنگ در آثار وي را بررسي نكرده است.
 .2نوشتار زنانه
بسياري از پژوهشگران بخصوص زبان شناسان اجتماعي ،بر نقش محيط و جامعه در شكلگيري
دگرگونيهاي زبان تأكيد دارند .از نظر آنها ،زبان نهادي اجتماعي و نظامي وابسته به فرهنگ است كه به
عوامل محيطي و برونزباني واكنش نشان ميدهد .متغيّرهایي چون عوامل محيطي ،ساختار اجتماعي،
نگرشها و ارزشها ،در بحث عوامل برونزباني مورد توجهاند (یول )771 :7991 ،و هر یک از این عوامل
بر تفاوتهاي زباني دامن ميزنند .افزون بر تفاوتهاي طبقاتي ،اقتصادي و فرهنگي ،جنسيّت نيز به عنوان
عاملي برونزباني در رابطه با شكلگيري زبان بررسي ميشود و «ویليام اوگریدي» و همكارانش ،بحث
زبان و جنسيّت را در معاني گسترده به كار بردهاند .آنچه در این تقسيمبندي بيشتر مورد پذیرش است،
«تفاوت جنسيّتي ترجيحي» ميباشد كه در بسامد نسبي استفاده زنان و مردان از عناصر مشخص ميشود .به
طور مثال زنان انگليسي زبان ،بيش از مردان از واژههایي چون  Lovely, niceاستفاده ميكنند و ميتوان
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به این نتيجه رسيد كه انگليسي زبانها تفاوت جنسيّتي ترجيحي دارند .همچنين در آمریكاي شمالي نيز زنان
در مقایسه با مردان ،از اصطالحات متنوّعتري براي رنگها استفاده ميكنند( .اوگریدي و همكاران:7931 ،
 )117گرایشهاي زبانشناسي انتقادي و اجتماعي ،اغلب با پيشفرض تفاوتهاي جنسيّتي ،نژادي ،طبقاتي
و  ...در شيوه استفاده از زبان گویندگان ،به بررسي این تفاوتها در متون و گفتار ميپردازند و بر این باورند
كه زبان ،تابع شرایط بيروني خود است و به شيوههاي متفاوتي از سوي گروههاي مختلف اجتماعي به كار
گرفته ميشوند و از نظر آنها ،زبان زنانه و مردانه از یكدیگر قابل تمييز است( .فيّاض و رهبري:7991 ،
 .)11در این مقاله ،با پيشفرض وجود تفاوت كاركرد رنگها در نظر زنان و در پارهاي از موارد؛ به تحليل
اشعار این شاعر مقاومت پرداخته ميشود.
 .3بحث و بررسی
در این بخش ابتدا داللتهاي هر رنگ در اشعار پایداري زینب حبش استخراج ميگردد و در نهایت
تفاوت داللت هر رنگ در اشعار این شاعر زن نسبت به داللت همان رنگ در سرودههاي دیگر بانوان قلم
فرساي فلسطيني ،بررسي ميگردد.
 .1-3رنگ سرخ
این رنگ ،از رنگهاي اساسي و رنگي گرم به شمار ميآید كه هر دو مفهوم مثبت و منفي را داراست و
نوعي خشونت را در خود نهفته دارد« .عمليّات مربوط به حمله یا پيروزي ،با رنگ قرمز نشان داده ميشود.
سيستم عصبي را تحریک ميكند؛ یعني فشار خون را باال برده و ضربان قلب را سریعتر ميكند» (لوشر،
 .)21 :7991در فرهنگ و عرف ایراني نيز رنگ سرخ ،نشانه شهادت و خوندادن در راه حقّ است
(نيكوبخت و قاسمزاده.)271 :7991 ،

زینب حبش در چكامه «صوت ال ّثورة» كه درباره مبارزان فلسطيني و وطن سروده ،رنگ سرخ را نمادي

از ایثار و شهادت قرارداده و با ساخت تركيب آزادي سرخ «الحریّة الحمراء» ایثار ،جان فشاني و شهادت
فلسطينيها براي تحقق آزادي را بيان كرده است:
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لدان /وأنتم ح َ ِ
« /....وأعبدُ ها /وأعبدُ ها /بِ ِ
الدي حلو ُة الب ِ
مح َرُ /ي َز ِّينُها/
عص ِمها/
سوار ِمن َد ٍم أ َ
ول م َ
َ
ُ َ ُ
ُ
ُ
ٌ
وباحلر ِية احل ِ
مراء َي ِ
روهیا» (حبش.)99 :7331 ،
َ
ُّ
بررسي واژگان همنشين در اشعار «زینب حبش» گامي براي درک زیبایي شناسانه كاركرد رنگها
ميباشد؛ تشبيه مخاطبان به النگوهایي از جنس خون كه زینت بخش پيكره سرزمين است ،تصویري ميباشد
ِ
عصم» و « ُيز ِّينُها» كه بر
كه امكان دارد یک شاعر مرد به آن نيندیشد .اما «زینب حبش» با ذكر دو واژه «م َ
آداب و رسوم زنان عرب در نقش و نگارین كردن دستهایشان داللت دارد ،فضایي با غلبه خوي زنانه را
توصيف كرده و در همين فضا ،داللت رنگ سرخ را به مخاطب القا ميكند.
در چكامة «ايفا شتال» او به صورت ضمني ،از رنگ سرخ استفاده نموده و تپّههاي صخرهاي خونينرنگ
را نمادي از خيزش و انقالبي ميداند كه در چشمان سبز «ايفا شتال »1مشاهده ميكند:
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
وردية» (حبش.)19 :7331 ،
صخور
وتالل
باسقة/
نخيل
رضاوين /غابات
أملح يف عينيك اخلَ
« ُ
او از جهت اثبات تمدن ،پویایي و رشد فلسطين از عبارت «عينيك اخلرضاوين» بهره جسته و براي
فلسطين چشماني سبز در نظرگرفته كه نخلهاي استوارش هنوز پابرجا هستند و در كنار آنها صخرههایي
وجود دارند كه استواري و عظمتشان را از خون شهيدان گرفتهاند .آوردن صفت «وردية» به جاي «محراء» در
این عبارت ،یادآور این موضوع است كه خون شهيدان ،سبب رشد گلهاي سرخي بر آن صخره شده تا با
رنگ سبز چشم وطن ،باغي را تشكيل دهد .او با تزریق رنگ سرخ ،خشونت و سرسختي صخره را كه
نمادي از استواري رزمندگان است را تلطيف نموده و با سایر عناصر این تصویر زیبا هماهنگي ایجاد كرده
است.

«زینب حبش» در شعر «صوت األرض» كه به شهدا تقدیم نموده ،از «رنگ سرخ» به عنوان سمبل

شهادت و ایثار بهره برده و براي توصيف شهيد و شهادت از نماد «گل سرخ» استفاده نموده كه رمز زخمهاي
شهيدان هویت بخش به فلسطينيان است .رنگ سرخ با بيشترین كاربرد در شعر «زینب حبش» ،نماد ایثار،
شهادت ،جنبش ،قيام و خون مبارزان فلسطيني است كه براي تحقّق آزادي سرزمين خود برميخيزند و به
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شهادت ميرسند .امّا اغلب ادباي زن فلسطيني ،از این رنگ براي تبيين مفاهيم دیگري از جمله «خجالت
كشيدن» استفاده كردند؛ «سحر خليفه» اینگونه از رنگ سرخ بهره برده« :أحمر وجهه حتّى صار بلون
الشّمندر» (خليفه ،ال تا« ،)21 :عصبانيت» ،از دیگر مفاهيمي است كه بانوان فلسطيني از این رنگ براي بيان
آن بهره جسته و «ليلي األطرش» اینگونه آن را ذكر كرده« :و عيناه حمراوین ضاقتا بعصبية» (األطرش،

« .)13 :7399رجاء بكریة» از این رنگ براي بيان مفهوم «دوست داشتن» استفاده كرده استُ « :
غزل
ِ
صدور النّساء» (بكریه .)929 :2001 ،این رنگ
التّنکيل صناع ٌة مقصود ٌة علی أوردة القلوب احلمراء يف

توسط «فدوي طوقان» براي بيان مفهوم «ظلم و شرارت» استفاده شده و وي آن را صفتي براي قابيل
کل مکانُ ،
قابيل األمحر يف ّ
ميداندُ « .
قابيل َيدُ ُّق علی األبواب» (طوقان )112 :7339 ،امّا «زینب حبش»
براي اثبات تعهد خود به مباني ادبيات پایداري از این رنگ به شيوهاي متفاوت استفاده نموده است.
 .2-3رنگ سیاه
رنگ سياه بيانگر نوميدي محض و عاملي براي افزایش روحية افسردگي است كه به سكون و كاهش
فعّاليّت جسمي منجر ميشود( .پورحسيني )99 :7992 ،بنا به نظر «الزّواهرۀ» ،رنگ سياه عالوه بر ظلم،
معناي استبداد و قهر را نيز در بر دارد (الزّواهرۀ .)719 :2009 ،در اشعار «زینب حبش» این رنگ و

متعلقاتش با  10بار كاربرد نمود چشمگيري دارد :او با آوردن صفت «السوداء» در سرودۀ « ّ
الشمس ا ّلتي
الس ّم» ،اوج غم و اندوه خود را به خواننده القا ميكند .این رنگ به صورتي نمادین ،بيانگر نااميدي،
تنفث ّ
سلطة اشغالگران و ظلم و ستم آنان است .او با بيان تركيب «رداي سياه» ضمن نمایش شدت اندوه خود،
عمق جنایات دشمن ،ظلم آنها و فضاي تاریک جامعه را به تصویر ميكشد:
الشمس الرعناء /يا من حر َق ِ
ول ِر ِ
ت أفئد َة الن ِ
بال َمشانِ ِقهاَ /ح َ
َف ِح ُ
قاب
ّاس ال ُب َسطاء /يا َمن تَلت ُّ
َ َ
«أ َّيتُها َّ ُ َّ ُ
باءَتا السوداءَ /ع َلی ِ
ِ
ِ ِ
واحلاِض و املستَق َب ِل» (حبش.)27 :7331 ،
املاِض
األطفال /وت ُّ
َلف َع َ َّ َ
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السوداء» ،پوششي است كه برخي از زنان ،آن را بر سر ميكنند .شاعر نيز
«عباء» در عبارت «عباءَتا ّ
براي اشاره به سيهروزي مردم و تبيين نابودي گذشته ،حال و آینده سرزمين خود از این واژه استفاده ميكند
كه در قاموس مردان ،جایي ندارد .استفاده او از این كلمه به دليل ذهنيت زنانهاش و اطالق این پوشش به
عنوان یک ابزار مورد استفاده براي بانوان است نه براي به چالش كشيدن نقش چادر در حجاب.

«زینب حبش» در چكامه «اجلرح الفلسطيني وبراعم الدّ م» براي بيان مفاهيم نمادین خود از سه رنگ

سفيد ،سياه و قرمز بهره برده است:

ِ
الرب ِک
السودا َءَ /من ُينسيني العقدَ األسطوري /امل َت َفرفط يف ِ َ
« َمن ُينسيني األ ّيا َم البيضا َء /واأل ّيا َم ّ
احل ِ
مراء؟!» (همان)19 :
َ
شاعر در این قطعه ،از تركيب رنگها استفاده ميكند و تاریخ پرفراز و نشيب خود را همچون تابلویي
ميداند كه سه رنگ سفيد ،سياه و قرمز آن را پوشانده است .او ابتدا از گذشته درخشانش سخن ميگوید و
ضمن پرداختن به تلخترین حوادث آن بيان ميدارد كه این سرزمين ،مهد اسطورهها بوده كه با یكدیگر

ارتباط داشتند؛ اما اكنون حلقه وصل آنها پاره شده و جداي از یكدیگر در این بركههاي خونين غرق
شدهاند و این بركهها همان مصيبتهایي است كه فلسطين را در خود فرو ميبرند .شاعر با استفاده از واژه
«عقد» ،از زبان زنانه خود استفاده كرده همچنين از تضادّ رنگها بهره جسته و ميگوید كه شاديها و
مصيبتها باید در كنارهم قرار داده شوند و نباید نگاه صرف به آنها داشت .شاید این شيوه ،در تصویرگري
تابلوي فلسطين ،نشان از جزئينگري رایج زنانه باشد كه به كنجكاويهاي خاصّ زنان و زیبایيشناختي و
بينش مينياتوري آنان مربوط ميشود( .اسحاقيان)97: 7991 ،

«حبش» در قصيده «الدّ م الفلسطيني» از معناي نمادین رنگ سياه ،با واژه «ال ّليل» بهره ميبرد و آن را،

رمزي از ظلمت ،اندوه و عذاب خود و مردم فلسطين ميداند:

ِ
َ
واألحزان/
يطرز /من ال ّليل
«دمکم يصری مواکب ًا /نغ ًام /وألوان ًا /تز ّين در َبنا
املفروش ألغام ًا ونار /دمکم ّ

أغني َة الن ِ
ّهار( ».حبش)21 :7339 ،
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این شاعر براي بيان این مفهوم با استفاده از «شب» در معناي مصيبت و اندوه ،از فعل «یطرّز» استفاده
ميكند كه غالباً در فرهنگ زنانه كاربرد دارد .او ميخواهد به این موضوع اشاره كند كه خون شهدا به هدر
نخواهد رفت بلكه سبب تبدیل روزهاي سختي و اندوه به روز هاي خوش خواهد شد و پس از پيروزي،
رگههاي خون ریخته شده شهدا زینتبخش تابلوي زندگي بازماندگان خواهدشد تا فراموش نكنند كه چه
كساني آرامش را براي آنان به ارمغان آوردهاند« .زینب حبش» همگام با بسياري از نویسندگان زن ،با
بهرهگيري از حس زنانه خویش ،روایتگر تجربههاي مشترک یک خردهفرهنگ خاص در قلمرو عمومي
مردانه است و كانون گفتمانهایي كه در این خرده فرهنگهاي زنانه زاده ميشود ،حاوي مسائلي جدا از
مسائل مردانه است اما آثار نویسندگان زن ،چشم انداز مؤنّثي را ارائه ميكند كه از زندگي عيني و واقعي
زنان برگرفته شده است( .نجم عراقي و دیگران)990 :7992 ،
رنگ سياه و متعلّقات آن در اشعار «زینب حبش» مطابق با ویژگيهاي روانشناسي خود معموالً داراي
داللتهاي منفي است ،و در مواردي اندک ،كه شاعر قصد دارد به هویّت و نژاد هموطنان خود اشاره كند،
داللت مثبت دارد .اما در آثار دیگر نویسندگان زن فلسطيني ،از رنگ سياه براي بيان مفاهيم دیگري نيز

استفاده شده؛ همچون مفهوم «نگراني و ترس كشنده» كه «ليانه بدر» از آن استفاده نموده« :علشان ت َُذ ِّوقيني
السودا َء» (بدر )797 :7390،اما «زینب حبش» به دليل اینكه مقاومت و جنگيدن از مفاهيم مورد
الرعب َة ّ
ّ
تأكيد اوست ،قصد ندارد تا از رنگ سياه براي نشان دادن ترس فلسطينيان استفاده كند .مفهوم دیگر «نفت»

الر ُ
تفجرت بالنعمة
مال وحدة ّ
است كه «ليلي األطرش» براي اشاره بدان از این رنگ استفاده نموده« :لکن ّ
السوداء» (االطرش .)99 :7399 ،مفهوم دیگري كه براي بيان آن از این رنگ استفاده شده« ،زیبایي
ّ
چشمان» ميباشد كه «رجاء بكریة» براي نشاندادن آن ،از این رنگ بهره برده است «رأيت َعينَيها

ِ
ثم تراجعت بحذر» (بكریه ،بي تا« .)11 :فدوي طوقان» نيز از
الس
وداوين تُرشبيني من بعيد وتودع غيايب ّ
ّ
این رنگ براي نشان دادن ميزان تأثير حيراني خردسوز بر فكر و اندیشه خویش استفاده كرده « َحری ٌة حائر ٌة
حس» (طوقان .)79 :7339 ،اما این دو
کم خالطت ظنّي و َهجسی ،عکست
السو َد علی فکري و ّ
ألواَنا ّ
َ
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مفهوم براي «زینب حبش» موضوعيّتي ندارد؛ زیرا مفاهيم بلند مدّنظر شاعر ،اجازه پرداختن به مفهوم اوّل
(زیبایي) را نميدهد و وي قصد ندارد كه مبارزان را به صفت حيراني وصف كند.
 .3-3رنگ سبز
روالند هانت ،معتقد است كه «سبز ،رنگ طبيعت ،رنگ نيروي تعادل ،رنگ پيشرفت ذهني و بدني است.
سبز ،نشان هماهنگي و اثر خوشایند به دستگاه عصبي است( ».هانت )97 :7919 ،سبز ،رنگ روستا،
درختان و چمنزار ،آرامش بخشترین رنگ ،رنگ طبيعت در حاصلخيزترین وقت آن ،رنگ توليد مثل و
در نتيجه ،رنگ عشّاق است( .دي و تایلو .)10 :7991 ،سبز از نظر «زینب حبش» ،رنگي كامالً مثبت است
كه در اشعارش  97بار ذكر شده و نقش ویژهاي در آفرینش تصاویر دارد؛ این رنگ در رساندن پيام
پايمردي و استقامت در راه هدف و یادآوري زیبایيهاي فلسطين نقش ایفا ميكند .او در سروده «حالة
والدة متداخلة» تركيب بدیع «مطر أخرض» را به صورتي هنرمندانه آورده است؛ این تركيب ،آیندۀ شكوفا و
روشني را ترسيم ميكند كه شاعر منتظر آن است.

أخرض َيروي ال ّل َيل /أحالم ًا وأعراس ًا» (حبش.)19 :7339 ،
صارت /مطر ًا
حلزن َ
«وغيو ُم ا ُ
َ

زینب حبش براي باران ،رنگ سبز را انتخاب كرده كه قرار است با خلق رؤیاها و عروسها ،این وضعيّت
نابسامان را سامان بخشد .مخاطب در این مثال ،از یک سو با تركيب رنگها روبرو است« :غيوم الحزن
(سياه) +مطراً أخضر باران (سبز) +اللّيل (سياه) +أعراس(سفيد)» كه شاید معناي «پایان شب سيه ،سپيد
است» استنباط شود و از سویي دیگر ،با انتخاب رنگ سبز براي باران توسط نویسنده مواجه ميشود؛ باران،
رنگ شفّافي دارد و غالباً بارانهاي غيرشفّاف ،دليلي بر وجود یک مشكل است ،امّا شاعر ،این قاعده را
دگرگون كرده تا كاركرد باران را براي نجات فلسطينيان بداند .اینگونه تخصيص و تركيب رنگها ،زایيدۀ
اندیشه زني است كه با آوردن واژه «عروسها» و رنگ آميزي باران با رنگ سبز ،ردّپایي غير قابل حذف از
خود به جا گذاشته است؛ زیرا «رنگ سبز ،به مثبتاندیشي تمایل دارد و بيانگر تجدّد و نموّ است» (عمر،
« )791 :7331فدوي طوقان» نيز براي بيان این مفهوم از رنگ سبز بهره گرفته و بر این باور است كه
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والزيتونة
فلسطين بار دیگر ،خواهد توانست رشد و پویایي خود را از سر گيرد« :مفتوح ًا کان الباب هنا ّ
اخلرضاء تسامت فارغة حتتضن البيت( ».طوقان)917 :7339 ،
«زینب حبش» با تعبيري زیبا ،سبزي رنگ را به لبخند نسبت داده و تأثيرگذاري ،احياگري ،راستي و
اميد به آینده فلسطين را در قالب لبخندي سبز مجسّم نموده است:
غرس بسم ًة َخرضاء /يف َغام ِ
ِ
ِ
وت ِ
ِ
أخي َّ
زة ال َقدَ ِر»
وص ُ
« َ
ّ
َ
الشهيدُ /ي َلمل ُم الدَّ َم َعاتَ /يلث ُم َجبه َة ال َق َم ِر /و َي ِ ُ َ َ
(حبش.)71 :7339 ،
شاعر براي صداي برادر شهيد خود ،كاركردهایي قائل است كه از آن جمله ،رویاندن خندهاي ماندگار و
شيرین بر چهره غمّاز قدر ميباشد .امّا هر خنده ماندگاري ،از عمق وجود ،راستين و دلنشين نيست؛ او
ميخواهد خندهاي را به مخاطب نشان دهد كه داراي ویژگيهاي فوق باشد و براي همين از رنگ سبز
استفاده كرده است .شاعر اظهار ميكند سرنوشت نيز از اینكه خون شهداي ما پایمال نخواهد شد ،خوشحال
است« .زینب حبش» براي معنا پيداكردن این تزریقِ رنگ ،از واژههاي «یلثم» و «غمّاز» بهره گرفته تا
تصویر وي ،بدون خللي رخنمایي كند و به زیبایي روحيات یک زن را نشان دهد.

«زینب حبش» در چكامه « ّ
الس ّم» ،از تركيب دو رنگ زرد و سبز ،استفاده نموده؛ در
الشمس ا ّلتي تنفث ّ

تركيب «أنامل صفراء» رنگ زرد ،رمز پليدي دشمن ميباشد كه باعث یأس و پژمردگي فلسطينيان شده و
رنگ سبز ،رمز اميد به آینده روشن و سرشار از صلح است كه نشان دهنده حركت و جهتگيري رواني
شاعر از اضطراب و نااميدي به سمت سكون ،آرامش و اميد است.
او مانند سایر سخن سرایان فلسطيني براي رنگ سبز معنایي مثبت (اميد ،آرزو ،صلح ،آرامش ،زایش،
رویش ،آباداني و آیندۀ روشن سرزمين فلسطين) را در نظر دارد امّا با وجود ارتباط برخي از داللتها با
مفاهيم انقالبي ،آنها را ذكر نكرده؛ یكي از داللتها« ،هویّت فلسطيني» است كه «رجاء بكریه» آن را
ٍ
ارسائيلية ُ
أمحل نُمر ًة خرضا َء» (بكریه ،بي تا .)729 :مفهوم دیگر« ،نيروهاي نظامي»
غری
برگزیده« :لکوين َ
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ِ
تعج ّ
بالشباب
است كه «ليانه بدر» از رنگ سبز براي توضيح آن استفاده نموده« :ر ّبام يف تلك املصفحة ا ّلتي ّ
مالبس داکن ًة خرضا َء( ».بدر)71 :7390 ،
ا ّلذين يرتدون
َ
 .0-3رنگ سفید
رنگ سفيد ،از روشنترین رنگها ،نشانهاي از شادي ،صلح و صفا و كنایه از پاكي ،فضيلت و بزرگواري
است؛ این رنگ ،سمبل صلح و پایان جنگ است( .پهلوان )721 :7991 ،رنگ سفيد رنگي دلنشين است كه
از صفا و روشني پرده برميدارد .این رنگ ،همچون اميدي درخشان در ميان تاریكي است كه تأثير بسزایي
در الهام روحية صداقت ،امانتداري ،پاكي ،بيگناهي و اخالص دارد( .عبود)791 :7392 ،
«حبش» از رنگ سفيد و متعلّقات آن از قبيل «روشن»« ،شفّاف» ،و «درخشندگي»  90مرتبه استفاده
نموده است .این رنگ در اشعار شاعر فلسطيني سمبل پاكي ،روشني ،آزادي ،صلح ،آرامش ،اميد و
معصوميّت است .در این سروده ،به بيان احساس عميق و دردناک شاعر نسبت به «رام اهلل» پرداخته ميشود
و با تعبير « ّ
الشمعة البيضاء» ،حوادث غمناک و معصوميّت زادگاه و مردمش به تصویر كشيده ميشود.
ِ
ب الن ِ
ني ََمالِ ِ
جلميل ُةَّ /
ّریان» (حبش،
الشم َع ُة ال َبيضا ُءَ /ب َ
« ُ
باريس َه ّال ُزرت را َم اهللِ /تلک ال ّطفل ُة اخلَج َلی ا َ

.)91 :7333
شاعر از روي جزئينگري و دقت نظر هربار براي وطن خویش رنگي را بر ميگزیند و این موضوع دليل
عنوان تركيب «الشمعة البيضاء» است .او این بار براي كشورش رنگ سفيد را برگزیده تا بگوید وطنم،
عروس آتش و پاک و بيگناه است كه به دست آتش افروزان به خاكستر تبدیل شده« .فدوي طوقان» نيز
براي بيان معناي «پاكي و خلوص» از همين رنگ استفاده كرده و در شرایط سخت نيز اشعار خویش را به

پليديها نيالوده و بيغلّ و غش شعر سروده است« :مازال يف نفسی يو َم ال ّثلوج ،أغني ٌة بيضا ُء( ».طوقان،
)92 :7339

در چكامة «القسم املع ّطر بالدّ مع» ،طلوع با رنگ سفيد وصف شده و با دیدگاه آرمانگرایانة شاعر كه

تبلور بازگشت به وطن است ،قرین شده تا بر خوشبختي و سعادت داللت كند.
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عيش /س َأ ُعو ُدِ /من َف ِ
رس أ ُعو ُدِ /من َحتت ِ
وق ِ
اجل ِ
اجل ِ
« َس َأ ُ
رس أ ُعو ُد /بِدَ مي وبِ َلحمي وبِ َعظميَ /س َأ ُض ُّم
َ
األبيض» (همان.)91 :
جر
َ
ال َف َ
او براي سپيده دم رنگ سفيد را برگزیده اما اگر اميدي به پيروزي نداشته باشد ،نميتواند در انتظار فجري
روشن باشد و فجري سياه و ظلماني را در نظر ميآورد كه در این صورت متناقض نماي زیبایي شكل
ميگرفت .شاعر براي رسيدن به این آزادي ،مقدّماتي را تصوّر ميكند و ميگوید كه انجام این كار ،به راحتي
ممكن نيست ،بلكه باید با تمام وجود (خون ،گوشت و استخوان) در این راه تالش كرد .شاعر براي
درآغوش گرفتن آزادي ،از فعلهایي با ریشه «حضن» بهره نگرفته؛ شاید علّت آن باشد كه ميزان وابستگي
و پيوند موجود در واژۀ «ضمّ» ،در واژۀ «حضن» قابل مشاهده نيست كه ميتواند برگرفته از روحية لطيف و
زنانه وي باشد.
شاعر فلسطيني در سرودۀ «أغنية ووعد» كوشيده از تمام ظرفيّتهاي طبيعي و اسطورهاي و جلوههاي
نمادین این رنگ براي خلق تصاویري زیبا بهره بگيرد .در این سروده ،كلمة «النّاصع» كه از متعلّقات رنگ
سفيد است ،مظهر اميدي است كه در وجود شاعر موج ميزند .وي در چكامه زیر قصد دارد ،اميد زیادي را
در وجود فلسطينيان بيافریند و در شعر خود بسياري از نشانههاي اميدواري از قبيل «ایزیس» نماد آباداني،
«قلبي النّاصع» نماد قلب سرشار از اميد و «أقمار» نماد آزادي و اميد به آینده روشن را آورده است:
ِ
ويلَ /غ َز ُ ِ
إيزيسِ /من َشعري ال ّط ِ
مت أقامر ًا»
لبي النّاص ِع يا
إيزيس /يا
إيزيسَ /ر َس ُ
ُ
ُ
« ُ
لت جيتار ًا /من َق َ
(همان.)11 :

غزلت جيتار ًا» بيان
او به دو صورت ،ردّ پایي از زنانگي خویش به جا گذاشته است؛ ابتدا ،با عبارت « ّ

ميدارد كه با شعر طوالني خویش ،گيتاري ساخته كه نوایش به گوش دیگران برسد .وي ،براي ساختن این
گيتار از فعل «غزّل» استفاده ميكند كه غالباً به زنان اسناد داده ميشود .همچنين با ظرافت زنانهاش ،ميان
«القلب األبيض» و «القلب النّاصع» تفاوت قائل شده و بيان ميكند كه براي ساختن ماهي تابان بر فراز
شبهاي تاریک فلسطين ،باید دلي شفّاف داشت كه تنها جایگاه اهداف انقالبي است.
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«زینب حبش» چون سایر نویسندگان زن فلسطيني ،این رنگ را نمادي براي پاكي ،معصوميّت ،آباداني،
اميد به آزادي و رهایي سرزمين فلسطين از دست اشغالگران ميداند .امّا «تسليم» یكي از مفاهيمي است كه
الراي َة
براي این رنگ درنظر گرفته شده و «رجاء بكریه» براي بيان آن ،از این رنگ استفاده نمودهُ « :
أرفع ّ
ِ
ٍ
أي نوع( ».بكریه« )703 :2001 ،یاس و نااميدي» مفهوم دیگري
غری مه ّيأة الستجواب من ِّ
البيضا َء  ...أنا ُ

أعرف ّ
أن
است كه «نبال قندس» براي نشان دادن آن از عبارت «الغيم األبيض» استفاده نمود« :وأنا
ُ
ِ
طر علينا( ».قندس )3 :2071 ،مفهوم دیگر «بي طرفي» است كه
الغيم
احلکايات ا ّلتي أثقلنا هبا
َ
األبيض لن ُُت َ
َ
ِ
ٍ
وحات
لوحة ...أح ّطم ال ّل
أفتخر فی أکثر من
«بشري ابوشرار» از این رنگ براي بيان آن استفاده نمود« :کم
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ُ
عاشقة( ».ابوشرار ،بي تا .)73 :اما «زینب حبش» به دليل مفاهيم واالیي
عاشق أو
وأجعل منها قص َة
البيضاء
كه براي این رنگ در نظر گرفته ،نميتواند از آن براي بيان چنين موضوعاتي استفاده كند.
 .5-3رنگ گندمی
شاعر براي یادآوري هویت عربي فلسطينيان و تحریک آنها به بازپسگيري هویت سابقشان ،از رنگ
گندمي بهره گرفته است .گندمي ،رنگي است كه در اشعار شاعران كاربرد بسيار ناچيز و كمي دارد و همچنين
خصائص رنگ زرد را در بردارد (قائمي و صمدي)299 :7993 ،؛ امّا «زینب حبش» در اشعار خود از این
رنگ استفاده كرده كه به پوست و نژاد عرب و فلسطينيان كه گندمي است ،اشاره دارد( .محمدحمدان،
 )19 :2009وي از این رنگ  22بار استفاده نموده است و با نمادهاي برگرفته از این رنگ ،تالش دارد تا
مالكيّت خود را بر آنچه از دست رفته ،نشان دهد.
گندمي در شعر «قصّة القدس الحزینة» به رنگ پوست فلسطينيها اشاره دارد كه به سبب جنایتهاي
السمراء قد صارت سقيمة» به این
اشغالگران ،بيمارگونه شده .او قصد دارد تا با عبارت «الوجوه احللوة ّ
موضوع اشاره كند كه هویت فلسطين توسط اشغالگران در معرض نابودي است:
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ِ
األصدقاء /ال َت ُلوم ِ
زن ِِخاريُ /مذ َغزا األعدا ُء ِ
حل ُ
داري/
ب
وين إذا ک ُ
أح َّ
«أصدقائي /يا َ
ُنت َحزينَة /فأنا ا ُ
ُ
ِ
لو ُة
والو ُجو ُه احلُ َ
الصالةُ /
اريب َّ
وأحا ُلوا َبلدَ ِِت اخلَرضا َء /أطالالً قديم ًةَ /د َّمروا فيها احلَياةََ /دنَّسوا فيها ََم َ
قيمة( »..حبش)20 :7331 ،
صارت َس َ
السمرا ُء /قد َ
َّ
این بانوي شاعر همچون دیگر نگارگران زن فلسطيني ،این رنگ را دليلي بر هویّت عربي ميداند؛ «سحر
خليفه» براي توصيف بازرس «الكبير» ،از این رنگ استفاده نموده« :إقرتب الکبری ونظر إليها رأت يف وجهه
معنی ّ
الشؤم کان کبری ًا  ،ج ّثه ضخمه ،وجه أسمر ،شارب أسمر وتن ّبأت يف وجهه جتاعيد سحنه رشقيه

عربيه( ».خليفه ،بي تا )701 :امّا تفاوت تصویرگري «زینب حبش» با شاعر پيشين ،آن است كه وي این
چهره را زیبا دانسته؛ زیرا قبل از صفت «سمراء» از صفت «حلوۀ» استفاده كرده؛ هر چند اعتقاد دارد این
چهرههاي زیباي گندمگون ،به تباهي گرایيده است .چنين دقّتي در تصویرگري حتي هنگام توصيف
نامالیمات ،شاید از نشانههاي نوشتار زنانه شاعر است كه نميتواند شخصيّت ریزبين و نكتهسنج خویش را
كنار بگذارد.

السمراء» براي بيان مقاصد نمادین خود بهره
السمراء» و «تربتي ّ
شاعر در این سروده ،از دو تركيب «فتاِت ّ

برده است .وي در تركيب اول به پوست و نژاد فلسطينيان اشاره ميكند و در تركيب دوم ،این رنگ به دليل
داللت سرزمين بر هویّت ملّي ،به هویّت فلسطينياني اشاره دارد كه توسّط اشغالگران به یغما رفته است:
ِ
ِ
السمرا ُءَُ /ت ِِش بال
« َقتَلوا أيبَ /ذ َبحوا صغریيَ /ع َّذبوا ابنِي ال َفتیِ /من
السال ِم /و َفتاِت ّ
أجل إحالل ّ
َقدَ ِ
ٍ
احلبيب /بال ٍ
ِ
ِ
ِ
سألتِِ /ل
صديق /وإذا
رفيق /أو
الوطن
احلننيُ /ط ِر َدت من
اجلرس /أعياها
خلف
مني
َ
ُ
ُ
ٍ
اخ َت َطفتم تربتي السمراء ؟ِ /
بلطف /إنّه /من ِ
أجل
وِل َ اغتصبتم َبسمتي /وسعادِت /من ُمق َلتِي؟ /قالوا
ّ َ

ِ
السال ِم( ».حبش)19 :7339 ،
إحالل ّ

اما گاهي «زینب حبش» این رنگ را در تركيبي بدیع به كار ميبرد« :يا رفيقيّ /
أسمر»
إن حبي لک/
ُ

(همان )11 :شاعر در این تركيب ،عشق را به رنگ گندمي ميبيند تا اصالت عشق خود را بيان كند و بگوید
عشقش برگرفته از همين آب و خاک است و تصنعي بودن آن را انكار نماید؛ البته از این رنگ نيز براي
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أحلاَنا بکا ُء( ».همان)19:
نشان دادن تلخكاميها بهره برده« :قصتُنا /أغني ٌة رشقي ٌة /حرو ٌفها سمرا ُء کاملساء/
ُ
او با رنگ آميزي زبان آوازها با صبغه گندمي این موضوع را بيان ميكند كه زبان قصه آنها الكن گردیده،
كارایي خود را از دست داده و نميتواند قصه پر غصهشان را بازگو كند .بيان این تركيبهاي بدیع با استفاده
از این رنگها گویاي دقت این شاعر در رنگ آميزي مفاهيم است.
«زینب حبش» غالباً از این رنگ براي نشان دادن هویّت از دست رفته فلسطينيان استفاده نموده؛ اما دیگر
زنان شاعر فلسطيني ،این رنگ را در مفاهيم دیگري مطرح كردهاند كه از آن ميان ،ميتوان به مفهوم «رنج
ٍ
بردن» اشاره كرد و «ليانه بدر» از این رنگ براي بيان این موضوع استفاده نمودهُ « :
برأس يکاد
فضل القسام،
ٍ
ٍ
ٍ
مغربة وجاکيت قديم( ».بدر )11 :7390 ،با نگاهي به واژه «مغربة»
ومالمح سمرا َء
خفيفة
بصلعة
ذکر
َ
ال ُي َ

شاید بتوان گفت كه منظور از صفت «سمراء» بيتوجهي و بيعنایتي به این شخصيتها به ذهن متبادر گردد
كه سبب مغفول ماندن و به حاشيه راندن آنها گشته و زمينه ساز رنج آنها گشته است.
 .6-3رنگ زرد
رنگ زرد ،گاهي نماد جدایي و نابودي است و به پایيز و افتادن برگها از درختان ،فریب و دروغ اشاره
دارد همچنين رنگ ضعف و نيرنگ نيز به شمار ميآید( .الزّواهرۀ )773 :2009 ،این رنگ از جمله
قصة القدس احلزينة» رنگ زرد ،رمزي از
كمكاربردترین رنگها در شعر «زینب حبش» است؛ در سروده « ّ
حزن ،اندوه و پژمردگي شاعر و هموطنانش است .شاعر با جمع بستن این رنگ «دموع صفر» بهجاي
«دموع صفراء» به اوج غم ،اضطراب و پژمردگي در روحيه ملّت فلسطين ،اشاره دارد .شاعر با وجود سفيد
بودن اشک ،اشکهاي فلسطينيان را با رنگ زرد وصف كرده كه این تغيير به یک منظور زیبایيشناختي
است؛ زیرا خود اشک ،بر اندوه داللت دارد و رنگ زرد ،تشدید كننده این حزن و اندوه است:
ِ
ست ِ
إخوِت األحباب/
َاح املدينَ َةَ /ل ُ
أدري َ
فر َجتت ُ
وع ُّ
دس أنغا ٌم َحزين ٌة /والدُّ ُم ُ
دس أنا /وال ُق ُ
َب َلدي ال ُق ُ
الص ُ
ِ
قص َة ال ُق ِ
دس احلَزين َة( .حبش)27 :7331 ،
من أي َن َسأبد ُأَّ /
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در تصویرگري اشک نوعي ساختارشكني به چشم ميخورد؛ شاعر در سراسر عبارت باال ،نغمهاي غم
انگيز سر ميدهد و سعي ميكند تا متناسب با آن فضاي دردناک ،اشكي زرد رنگ ببارد كه نشان دهنده
شدت و فراگيري مصيبت و فرسوده شدن مردم این سرزمين است؛ بحدي كه خزان سایهافكنده بر آنان ،در
اشک چشمانشان نيز هویداست .شاید چنين تصویر ظریفي به خصلت زنانه وي مرتبط باشد؛ زیرا زنان بهتر
از مردان احساسات و عواطف خود را نشان ميدهند و گریه ميكنند در نتيجه ،راحتتر ميتوانند تعبير
دقيقي را از آن ارائه دهند.

در سروده «مسيح القرن العرشين» تركيب بيتابي زرد «اهل َ َلع األص َفر» ،بيانگر ضعف و اندوه توأم با

نوميدي است كه در چشمان شاعر حلقه زده .وي با آوردن رنگ زرد كه معناي منفي را با خود به همراه
دارد ،در كنار جزع و ناله ،به اوج ضعف و نوميدي در وجود خود اشاره ميكند:
ِ
ِ
وع ِص ِ
األحباب /واهل َ َل ُع األص َف ُر ِيف َعينِيُ /أ ِّمي ِ
ِ
حلر َق ِة ِيف َعينَي
غاري
وأيب /أختي وأخيَ /و ُد ُ
«و ُد ُم ُ
موع ا ُ
وجيَ /جت ِذ ُبني َجت ِذ ُبني َجت ِذ ُبني( ».حبش)99 :7331 ،
َز َ
شاعر در این عبارت ،به كمک شاخصه روان رنجور كه یكي از ویژگيهاي زنانه وي است ،تصویري ناب
را ارائه ميدهد .او ،با تركيب «تشویش زرد رنگ» ،بعد از «اشک كودكان خردسال» ،به نهایت شكنندگي
احساسات زنانه اشاره كرده و با آوردن واژه «زوجي» بر این نكته صحّه ميگذارد كه سراینده این چكامه
دردناک ،یک زن است.
رنگ زرد ،در مطالعات روانشناسي ،رنگي دوپهلو و داراي داللتهاي مثبت و منفي است كه در اشعار
«زینب حبش» نيز جنبة منفي این رنگ از قبيل پژمردگي ،نااميدي و اضطراب روحي فلسطينيها نمود یافته
و شاعر از داللت رمزي رنگ زرد براي تبيين مفاهيم مثبت خودداري كرده است .او از این رنگ غالباً براي
بيان مفاهيمي استفاده كرده كه دیگر بانوان نویسنده فلسطيني از آن بهره گرفتند اما برخي از آنان ،رنگ زرد
را براي مفاهيمي آوردهاند كه «زینب حبش» بر اساس بافت مفهومي اشعار خویش قادر به استفاده از آنها
نبود؛ یكي از این مفاهيم« ،ترس» است كه «سحر خليفه» آن را با استفاده از این رنگ بيان نموده« :قال
| 186

کارکرد نمادین رنگواژهها در نوشتار زنانه «زینب حبش»

َ ِ
الباب» (خليفة ،بي تا .)91 :مفهوم دیگر،
يفتح
األب
واصفر
بدهشة :أبوی جميد! فشهقت األ ُّم
َ
ووقف ل َ
ُ
َّ
«خواري و بياعتباري» است كه «سحرخليفة» براي بيان آن از این رنگ بهره جسته« :إبتسم أبو صابر
ابتسام ًة صفرا َء( ».خليفة )10 :7311 ،هرچند «زینب حبش» درصدد است تا از رنجهاي فلسطينيان سخن
بگوید ،امّا بر این باور است كه آنان ترسو ،بياعتبار و ذليل نيستند و از این رو ،اشعار خویش را به این
سمت سوق نميدهد.
 .7-3رنگ نقرهای
رنگ نقرهاي ،رنگ ماه است كه همواره در حال تحوّل ميباشد و بر پيشرفت ،خوشبيني و آرزو داللت
دارد (حمدان .)31 :2009 ،این رنگ در اشعار «زینب حبش» ،كمترین بسامد را نسبت به دیگر رنگها
دارد .حوادث خونين فلسطين و شرایط اسفبار جامعه شاعر ،مجالي براي ظهور این رنگ كه نمادي از
روشني ،اميدي و پاكي است فراهم نكرده و سبب شده تا وي ،از این رنگ تنها  1بار استفاده داشته باشد .او
الفض» را بهكاربرده كه هدف وي از كاربرد چنين تركيبي ،پرده برداري از
در سروده زیر ،تركيب «ح ّبي ّ

عشق خالص و ناب خود نسبت به برادرش است؛ به همين جهت ،رنگ نقرهاي در این شعر ،رمزي از پاكي و
خلوص است:
ُدميني /تُلو ُن حبي ِ
ُدميها /وت ِ
هيدُ /ت َقب ُل األحالم يف َقلبيَ /فت ِ
الش ِ
« ِشفاه ِ
الف ِّض /باحل ِ
أخي ّ
زن املد ّمي».
ِّ ُ ّ
ِّ
ُ
َ
(حبش)71 :7331 ،
نقره ،فلزي بسيار رسانا و قابل انعطاف با قابليّت باالیي از بازگردانندگي نور است كه این سه ویژگي،
براي موضوعي مانند عشق بسيار حياتي ميباشد .این شاعر با جزئي نگري خود در موضوع عشق و نگاه
زنان به این موضوع ،رنگ نقرهاي را براي عشق در نظر گرفته است؛ هرچند كه در ادامه ،این عشق را در
هالهاي از اندوهِ جانكاه ميداند.
«زینب حبش» در سروده زیر از رنگ نقرهاي براي بيان مفهومي مثبت و رمزگونه بهره برده است .در این
سروده ،رنگ نقره بر صداقت ،طهارت و پاكي برادر شهيدش داللت دارد:
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دموع الکربياء( ».حبش)79 :7333 ،
الفض /يا لون أغنيتي النق ّي ِة /يا
«يا أمحد
َ
ّ
شاعر ،در قطعه شعري باال براي خود شهيد ،رنگ نقرهاي را برگزیده و در ادامه ،همين رنگ را رنگ
آوازهاي خود ميداند .او بر آن عقيده است كه در شهيد و نغمههاي سروده شده براي او ميزان باالیي
طهارت ،پاكي و خلوص وجود دارد« .حبش» ،همه چيز را رنگي ميبيند و احتماالً از این طریق در پي آن
است كه به مخاطب بفهماند هر چيز یا هر كس با توجّه به كاركردش در این جهان ،رنگي به خود ميگيرد تا
از غير خود متمایز گردد« .فدوي طوقان» نيز مفهوم «پاكي و خلوص» را با استفاده از این رنگ ،چنين ابراز
فيف بيض ًا کأحال ٍم نقي ٍ
الش ِ
الفض ّي ُة انترشت علی ِ
األفق ّ
ات( ».طوقان)9 :7339 ،
داشته« :أحال ُمه ّ
ّ
 .8-3رنگ آبی
«زینب حبش» همه چيز را اعمّ از نيک و بد ،رنگين ميبيند؛ امّا از رنگ آبي ،در هيچ جملهاي استفاده
نكرده كه دليل آن ميتواند منفوربودن این رنگ در ادبيات عرب باشد؛ این رنگ پس از رواج اسطورۀ
«زرقاء ياممة» به عنوان نشانه دشمن قلمداد شده است (الياقوت)90 :2079 ،؛ برخي دیگر نيز عربهاي
چشم آبي را انسانهایي دروغگو ،بدیُمن و شرور خواندهاند (الحطاب .)91 :2009 ،بانوان فلسطيني دیگري
كه به دفاع از فلسطين پرداختهاند ،از این رنگ براي شناسایي دشمن استفاده كردهاند؛ مانند «سحر خليفه»
كه در این مثال ،سرباز دشمن را «چشمآبي» ميخواند« :إبتسم بإعياء فتَل ّقی نظر ًة حتذيري ًة من العينني
الزرقاوين( ».خليفه« )71 :7311 ،احمد مختار عمر» بر این اعتقاد است كه این رنگ در ميان یهودیان
ّ
مقدّس به شمار ميآید (عمر .)711 :7331 ،این رنگ ،درجات زیادي دارد؛ آبي كم رنگ بر وقار ،آرامش،
حكمت ،صداقت و...داللت دارد اما آبي پررنگ نشانه اندوه ،ترس ،مرگ و  ...است (حمدان .)17 :2009 ،با
این وجود ،برخي دیگر از بانوان ادیب فلسطيني از این رنگ ،براي تبيين مفاهيم مختلفي استفاده نمودند.
اوّلين مفهوم« ،زیبایي» است كه «ليلي األطرش» از این رنگ استفاده كرده« :مجيل ٌة ،نقي ُة البرشة وعيناها ُبز ِ
رقة
البحر» (األطرش .)19 :7399 ،دیگر مفهوم« ،درد و رنج» ميباشد كه «نبال قندس» از این رنگ براي
| 188

کارکرد نمادین رنگواژهها در نوشتار زنانه «زینب حبش»

ِ
احلزن ُ
نظرت إلی وجهي يف املرآة» (قندس،
الصباح حني
بيانش بهره برده است« :لون
ُ
أزرق هذا ما اکتشفتُه يف ّ
ِ
ِ
قاتم جدّ ًا کلون ال َکدَ مات» (همان:
السامء
والبحر ،بل ٌ
 .)10 :2071او در ادامه ميگوید« :ليس لطيف ًا کلون ّ

الزرق ُة الکاحل ُة فهي من
« .)17رجاء بكریة» از این رنگ براي «زوال زیبایي» استفاده كرده است« :أ ّما ّ
الش ِ
ِ
نصيب ّ
تاء( ».بكریه )79 :2001 ،مفهوم بعدي «پناهندگي» است كه «سحر خليفه» به این موضوع اشاره
ِ
َ
األزرق؟» (خليفه)91 :7311 ،
الرفاق يعملون وأنت تتحدّ ث عن اخل ِبز
اخلبز
ميكند« :هل
ُ
تعرف َ
األزرق؟ ّ
الزرقاء فی
مفهوم دیگر «اميد به آیندۀ روشن» است كه «فدوي طوقان» آن را بيان نموده« :وهفت احلاممة ّ
السامء( ».طوقان)712 :7339 ،
طهر ّ
با وجود چنين مفاهيمي« ،زینب حبش» از این رنگ بهرهاي نگرفته تا این موضوع به اثبات رسد كه وي
به پيروي از پيشينيان خویش ،این رنگ را نمادي از شرارت و دشمني ميداند و هيچ نامي از دشمنان به
ميان نميآورد .او یكي از شيوههاي ابراز حسّ انزجار نسبت به غاصبان را در عدم ذكر رنگشان ميداند تا
محكوم به نيستي ،بي ارزشي و بياعتباري شوند .رنگ گرچه ميتواند بازتاب بازتاب دهنده واقعي دنياي
بيرون باشد ،همواره چنين كاركردي ندارد و گاه «زائيده كيفيت درک انسانهاست( ».بيرن)703 :7919 ،
با توجّه به كاربرد رنگها در شعر «زینب حبش» ،ميتوان به جدول زیر دست یافت:
رنگ

سرخ

سیاه

سبز

سفید

گندمی

زرد

نقرهای

آبی

کاربرد صریح

07

47

13

17

22

5

4

7

نوع کار برد

مثبت

منفی

مثبت

مثبت

منفی

منفی

مثبت

7

درصد

14/55

31/07

35/14

34/05

37/01

2/40

3/10

7

بر اساس جدول باال 11/92 ،درصد از رنگهاي به كار گرفته شده در اشعار این شاعر ،كاركردي مثبت
داشته و  99/79درصد از آنها در جهت تبيين مفاهيمي منفي هستند .اگر صفحه اشعار شاعر در دو رنگ
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سياه (بدبيني) و سفيد (خوش بيني) تصوّر شود ،ميتوان گفت كه خوشبيني شاعر نسبت به بدبينياش،
دوبرابر است.
نتیجهگیری
 در اشعار «زینب حبش» ،تصویرگري انقالبهاي خونين ،عمليّات شهادتطلبانه و كشتار دستهجمعيفلسطينيان ،ایثار ،خيزش و قيام ،از اوّلين دغدغههاي او بوده و از رنگ سرخ براي عينيساختن این
وضعيّت ،استفاده كردهاست .طوالنيشدن اشغال فلسطين ،اوضاع نامساعد سياسي-اجتماعي ،ظلم ،وحشت،
بيعدالتي ،نااميدي و خفقان حاكم بر جامعه ،موجب ظهور چشمگير رنگ سياه در اشعار وي شده همچنبن
موضوعاتي مانند صلح ،آرامش ،عدالت ،آزادي ،استقامت و آینده روشن ،مفاهيم دیگري است كه براي تبيين
آنها ،از رنگ سبز بهره گرفته است .مفهوم دیگر ،روشن نگهداشتن نور اميد در دل فلسطينيان ميباشد كه
شاعر براي بيان آن ،از رنگ سفيد استفاده نمود .زندگي «زینب حبش» در فضاي سياسي بسته و پدیدآمدن
تفكّرات منفي ،نگرانيها و اضطرابهاي بسيار ،باعث شد تا این دو رنگ در اشعار او كاربرد كمتري نسبت
به رنگهاي سرخ و سياه ،داشته باشد .اما شاعر با استفاده از این دو رنگ ،قصد دارد روحيه اميد ،پایداري
و مقاومت را در دل هموطنانش زنده نگه دارد .هویّت فلسطينيان و سرزمينشان ،مفهوم مهمّ دیگري است كه
شاعر براي بيان آن از رنگ گندمي بهره گرفته؛ وي با استفاده از این رنگ سعي ميكند هویّت ازدست رفته
فلسطينيان را احيا نماید .پژمردگي ،نااميدي و اضطراب روحي از مفاهيم مهم دیگري است كه «زینب
حبش» براي بيان آن از رنگ زرد استفاده نموده است .این رنگ ،نسبت به رنگهاي دیگر ،فراواني كمتري
را در اشعار شاعر دارد و وي صرفاً به بيان جنبه منفي آن بسنده كرد و از بهكاربردن جنبههاي مثبت این
رنگ از جمله شادماني و زندهدلي خودداري نمود؛ در واقع ،تراژدي اشغال فلسطين و رنج مردم این
سرزمين ،مجالي براي ظهور گسترده این رنگ به همراه جنبههاي مثبت آن به وي نداده است .معصوميّت،
پاكي و بيگناهي فلسطينيان آخرین مفهوم مورد نظر شاعر است كه براي بيان آن از رنگ نقرهاي استفاده
نمود.
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 زینب حبش غالباً از رنگها براي القاي مفاهيم مثبت استفاده نموده؛ تا آنجا كه نسبت كاربرد مثبترنگها به كاربرد منفي آنها تقریباً دوبرابر و بيانگر مثبتاندیشي شاعر است .او از ميان رنگهاي اصلي ،به
ترتيب فراواني از رنگهاي سرخ ،سياه ،سبز ،سفيد و زرد استفاده كرده امّا به هيچ وجه ،از رنگ آبي بهره
نبرد؛ زیرا به این رنگ ،نگاهي منفي دارد و آن را نماد اشغالگران ميداند كه از آنان متنفّر است و موجودیّتي
برایشان قائل نيست .دو رنگ گندمي و نقرهاي عليرغم بسامدي اندک ،كاركردي بسيار دقيق در نگارگري
شاعر داشته و رنگ و لعابي تازه به تابلوهاي شعري وي بخشيدهاند .شاعر در تركيب رنگها ،كاربرد
واژههاي همنشين رنگها و جزئي نگري در رنگ آميزي صحنهها ،ردپایي از زنانگي خود بر جاي گذاشته
كه نميتوان از آن چشم پوشي كرد .وي در پارهاي از موارد ،با ذكر واژگاني كه مختصّ فرهنگ زنانه
ميباشد ،نوشتار زنانه خود را برجسته كرده است.
 زینب حبش از رنگها براي بيان مفاهيم ادبيات پایداري استفاده كرده و ميتوان در این خصوص ،ويرا «بيحاشيه» ناميد؛ زیرا نویسندگان و شاعران زن فلسطيني بيهيچ محدودیّتي از رنگها براي داللت
مقاصد خویش بهره گرفتهاند؛ امّا زینب حبش صرفاً از آن براي رنگآميزي تابلوي انقالب استفاده كرده تا
حدي كه اگر قرار باشد به وسيل رنگي ،مفهومي مخالف با مفاهيم مدّ نظر وي بيان شود ،از استعمال آن
اجتناب ميورزد.
پینوشتها:
 .7زن سوئدي كه با یكي از مبارزان فلسطيني ازدواج كرد و دوشادوش همسر خود در مبارزات ضدّ
صهيونيستي در انتفاضه مشاركت داشت.
.
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