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چکیده
هجوم گسترده و همهجانبة استعمار در قرنهای اخیر به کشورهای شرقی بهخصوص دو کشور بحررن و اغاانسرتانش شرانران
پانداری شاخص و صاحبسبکی چون قاسم حداد و خلیلاهلل خلیلی را برآن واداشت تا در جهرت ببرار ه برا اسرتعمارگران و
رسیدن به آ ادی تالش کنند و بههمی جهتش استعمارستیزی را بهننوان نکری ا بهرمتررن بارابی پانرداری در آ رار خرود
برگزندند و تالشهای دو شانر در ان بینه ستودنی است .تارنخ بعاصرر شراهد صر حهای تارنر و دردنراا ا سرتمهرای
استعمار انگلیس در بحرن و رژنم شوروی و کمونیستها در اغاانستان است که نمودِ واقعی آن در سرودههرای پراحسراو و
واقعگرانانة شانرانی چون قاسم حدّاد (۸۴۹۱م) و خلیلاهلل خلیلی (۸۴۹۸-۸۴۸۱م) قابلبشاهده است .شانران همنصرری کره
ا نزدن شاهد بیداد استعمارگران در کشور خونش بوده و همانند بلّت خودش بیداد اشاالگران را کابالً لمس و درا کردهانرد.
در ان بقاله شعی شده است گ تمان انتقادی و ضداستعماری دو شانر بورد بررسی و تحلیل قرار گیرد .نتران حراکی ا انر
است که هر دو شانر در باابینی چون آ ادهخواهی و ظلمستیزی در شعر پانداری با هرم اشرتراا دارنرد و در بیران بارابی
پانداری خود ا بان نده و تپندهای بهره بیبرند که با ساختاری نوگرانانه دربردارندة باابینی است که برخاسرته ا د هرای
بیلیونها انسان دردبند و بستعمره است.

واژگان کلیدی :ادبیات پانداریش استعمارستیزیش قاسم حدادش خلیلاهلل خلیلی
.
 .1مقدمه

ادبیات پانداری به بجمونه آ اری اطالق بیشود که «ا شتیها و غجانع بیداد داخلیش نا تجاو گر بیرونریش در همرة
حو ههای سیاسیش غرهنگیش اقتصادی و اجتمانی با بانی ادنبانه سخ بریگونرد .برخری ا انر آ رارش پریش ا ر
نمودن غاجعه و برخی در بان جنگ نا پس ا گذشت بانش به نگارش تارنخ آن بیپردا نرد» (شرکریش -۸۱ :۸۴۹۴
 .)۸۸استعمارش به بعنای «تسلط سیاسیش اقتصادی و نظابی ن بلت قدرتمند بر سرر بی نرا قروم نرا بلرت ضرعی
است» (آشوریش  .) ۸۹ :۸5۹۱دو کشور بحرن و اغاانستانش در دورة بعاصر همواره بورد تهاجم بیگانگان قرار گرغتره
که ان تهاجمش تمابی ابعاد ندگی ان دو بلت را تحت تأ ر خود قرار داد که بدن سرببش بررای ح ر و حراسرت
سر بینشان بهپا خواستند .شانران نیز همانند بردم با بیان خودش به نبرد نلیه استعمار پرداختند.
در جهان بعاصر نربش بخش قابل توجهی ا ادبیات پانداری بربوط به بقاوبت بردم بحرن در بقابرل اسرتعمار
خودکابة انگلیسش استبداد داخلیش غقدان آ ادیهای سیاسی و صدور قوانی خش ا سوی دولرت آن کشرور اسرت.
بردم بحرن «ا ن طرفش برای کسب حقوق و آ ادیهای خود و ا طرف دنگرش برای ح و استمرار ار شهرای
اسالبی خود تالش کردهاند» (ابیردهیش .)۸5۱-۸5۹ :۸5۴۱
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در ادبیات اغاانستانش شعر پانداری با آغا قیام بردم بر ضد دولرت کمونیسرتی و اشراالگر رووش برهننروان تنهرا
جرنان شعری اغاانستانش نکهتا بیدان شدش بهگونهای که همة غعالیتهای ادبی خارج ا انر جرنران را نرا در خرود
هام کرد و نا به حاشیه راند.
 .2-1سواالت تحقیق
در ان پژوهش تالش بر ان است به سؤاالت نر پاسخ داده شود:
 -۸بهمترن بؤل ههای استعمارستیزی در اشعار قاسم حداد و خلیلاهلل خلیلی کداماند؟
 -۲کدام ن ا دو شانر در طرح بامون استعمارستیزیش بوغقتر نمل کرده است؟
 .9-1ضرورت انجام پژوهش
بررسی و تحقیق در حو ة شعر پانداری کشور نیمه اسرتعماری بحررن و کشرور اسرتعمار دة اغاانسرتان و با تراب
اندنشههای انتقادی و بعترضانة شرانران بتعهرد قاسرم حرداد و خلیرلاهلل خلیلری در بقابرل اسرتعمارگرانش نکری ا
ضرورتهای حو ة غرهنگ بلی است که به انجاد راههای بقابله با استعمار کم بیکند .ا ان جهت کره بارابی
بشترا پانداری و ببار ه با استعمار خودکابه در آ ار هر دو شانرش غراوان است و نیز رخدادها و وقانع ندگی انشان
شباهتها و همانندی های قابل توجهی دارندش نگارنده را بر آن داشت که پژوهشی در ان باب داشته باشد.
 .4-1پیشینه پژوهش
استعمارستیزی نکی ا بهمترن بؤل ههای ادبیات پانداری بعاصرر بحسروب بریشرود و در بینرة استعمارسرتیزیش
پژوهش های گوناگونی به رشتة تحرنر درآبده است ابا دربارة ادبیات پانداری در شعر قاسم حدّاد و خلیلاهلل خلیلری
به صورت تطبیقی تاکنون پژوهش بستقلی صورت نگرغته است .در ارتباط با ادبیات پانداری و بارابی آن برهونرژه
در شعر قاسم حداد و خلیلاهلل خلیلی پژوهشهای بستقلی صورت گرغته است که در ادابه به آن اشاره بیشود:
 رنان (۸۴۱۱م) در بقالهای با ننوان «الشعر البحرننی الجدند غی ضوء التاییر اإلجتمانی» با طرح بسائل اجتمرانیو تاییرات اجتمانیش ا رهانی انسان و استبداد حاکم بر جابعه سخ بریگونرد و همننری بره بررسری بوضرونات
اجتمانی بحرن و اشعار اجتمانی قاسم حدّاد اشاره بینماند .در پانان چنری نتیجره بریگیررد کره شرانران بعاصرر
بحرن تمام تالش خود را در بیان دردها و بشکالت بردم جابعه ببذو داشتهاند.
 غر اد (۸5۹۹ش) در بقالهای تحت ننوان «نادی ا خلیلاهلل خلیلی شانر بعاصر اغاان» بعتقد است که خلیلری براوجود داشت بنصبهای دولتیش همواره در شعرش بتوجه تودههای بحروم و رن کشیدة اغاان بود .غز های خلیلری
روان و بطبوع است و بثنویهای او نیز به سب قدباست.
 کوچری (۸5۱5ش) در پاناننابة خود تحت ننوان «شرح حا و بررسی اشعار قاسم حردّاد» بره بررسری نردگیادبی شانر پرداختهش سپس اشعار وی را بورد بررسی قرار داده است .وی بعتقد است که شرعر حردّاد بسریار پونرا و
نده است و با تأ یر ا شانران نوگرانی چون آدونیس و بحمود درونش رو به جلو حرکت بیکند.
 .2بحث
 .1-2ادبیات پایداری بحرین
سخ ا ادبیات پانداری بهطور جداگانه برای بلتهای نرب و غارو کمی بشکل است؛ چرا کره انر نروع ادبیرات
بختص ن قوم نیست بلکه شابل همة ان سر بی هاست و در واقع تمام جوابع بشر را در بر بیگیرد .اولری قیرام
بردم بحرن در بارو ۸۱۴۹بیالدی به رهبری سیّد شبستری بر ضد شیخ نیسی ب نلی ر داد« .با گسترش قیرام و
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استمداد شیخ نیسی ا انگلیسیهاش نیروهای انگلیسی به غرباندهی سرهنگ ونلسرون بره سررکوب برردم پرداختره و
بوغق شدند قیام کنندگان را به بهاجرت به سواحل قطر وادار کنند .دوبی جنبش بهرم ضرد انگلیسری در سرا هرای
 ۸۴۸۱و ۸۴۸۴بیالدی به رهبری پیروان نبدالوهاب نانی شکل گرغت که تا بدتها شیخ نیسی و انگلیسیهرا را بره
چالش کشاند» (غاتحیش « .)۴۲ :۸5۴۱آخرن قیام بردم بحررن در رابطره برا تحروالت خاوربیانره در رو چهراردهم
غورنه  ۲۱۸۸بیالدی شکل گرغت .بردم بحرن در بیدان لؤلؤ شهر بنابه تجمع کردند .انر حرکرات ا سروی برردم
بحرن ش نشانة بیداری و نارضانتی آنها بود» (جهانخواه و دندهوراش .)۴۸ :۸5۴5
شعر پانداریش ا قونترن نوابلی است که نقش ونژهای در برانگیخت احساسرات نر بلرت در صرورت ظلرم
ظالمان است .بینههای شکلگیری ادبیات نرب بهونژه ادبیات بحررن « :الر ) اختنراق و اسرتبداد داخلری و سرلب
آ ادی های غردی و اجتمانی؛ ب) استعمار و استثمار قدنم و جدند؛ ج) غصب قدرتش سر بی و سربانههرای بلری؛
د) تجاو به حرنم ار شهای غردیش دننیش اجتمانیش تارنخی و بلی؛ و) قانونگرنرزی و قرانون سرتیزی پانگراههرای
قدرت؛ هر) جرنانهای دننی و غیر دننی و بکتبهای غکری چون بارکسیسم و لیبرنالیسم و غیرره» (نبراو خاررش
.)۹۹ :۸۴۱۱
 .2-2ادبیات پایداری افغانستان
باابی پانداری شعری اغاانستان در دوران جهاد شکل گرغرت :.در ه رت اردنبهشرت براه ۸5۹۹شش «کودترانی برا
باهیت بارکسیستی و ضد دننی و با حمانت شوروی در اغاانستان بره وقروع پیوسرت کره در سرا ۸5۹۸ش توسرط
نیروهای بجاهد سقوط کرد« .بتاس انه جاهطلبی رهبران سیاسی و غرباندهان نظابیش در نهانت بنجر به سیطرة طالبران
(۸5۹۹ش) بر اغاانستان شد» (نیکوبختش چهرقانیش  .)5۹5 :۸5۱۴ان کودتا در نرصة ادبیات ص بندیهرای ترا های
پدند آورد .شعر شانرانی چون «خلیلاهلل خلیلی (۸5۱۱-۸۲۱۱ش) در ان دوره هم ا لحاظ غنی استوار و اسرتادانه و
هم ا لحاظ بحتواش جابع و جهت دهنده است» (کاظمیش .)۹۱ :۸5۱۹
بهمّترن ونژگیهای گ تمان انقالب اسالبی در شعر بیداری اسالبی اغاانستان و بحرن نبارتنرد ا « :تأکیرد برر
گ تمان اسالبیش ستانش جهاد و شهادتش پانداری در ببار ه نلیه استبداد و استعمارش دنوت بره هرمبسرتگی و اتحراد
اسالبی و ن ی ت رقهش روحیة آ ادگی و ندالتخواهیش وط دوستیش احیای هونت نزت و کرابت بسرلمانانش حارور
غعا نان بسلمانش بژدة پیرو ی و ابیدواری بهمترن باابینی است که در شعر بیداری اسالبی بحرن به تأسری ا
گ تمان انقالب اسالبی با تاب ناغته است .نکته بهم با تاب ان باابی در شعر بیداری اسالبی بحرن ش با تاب آن-
ها با همان رونکردی است که در ادبیات پانداری انقالب اسالبی انران روی داده است» (بیر انی و همکارانش :۸5۴5
.)۸۱۴
 .9شناختنامة ادبی دو شاعر
 .1-9قاسم حداد
قاسم حدّاد شانر بعاصر بحرننی ۸۴۹۱م در بحرن دنده به جهان گشود (انصاریش  )۲۱۱ :۸5۴۲و تحصریالت خرود
را «در بدرسههای بحرن تا دو دبیرستان ادابه داد و در بی سا های  ۸۴۱۱تا ۸۴۹۹م در کتابخانة نموبی کرار بری-
کرد و سپس در اداره غرهنگ و هنر و ارت تبلیاات در سا ۸۴۱۱م انجام وظی ه نمرود» (کروچریش  )۸5 :۸5۱5و در
«تأسیس (انجم ادباء و نونسرندگان بحررن ) سرا ۸۴۱۴م بشرارکت نمرود و بردنرنت تعردادی ا ادارات دولتری
کشورش را بر نهده داشت .وی سردبیر بجلة «کلمات» بود که در سا ۸۴۱۹م ا سوی انجمر ادبراء بنتشرر شرد و
همچنی او ناو بؤسس در گروه «بسرح أوا » در سرا ۸۴۹۱م برود» (همران .)19 :آ رار و تألی رات قاسرم حردّاد
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نبارتند ا  :البشارةش البحرن  -أبرنل ۸۴۹۱مش خروج رأو الحسی ب المدن الخائنة  -بیروت  -أبرنرل ۸۴۹۲مش الردم
الثانی  -البحرن  -سبتمبر ۸۴۹۹مش القیابة  -بیروت – ۸۴۱۱م.
 .2-9خلیلاهلل خلیلی
خلیلاهلل خلیلی در  ۸۲۱۹ش بتولد شد« .او که در نا ده سالگی طعمِ شهادت پدر و تبعید و حصر را چشیده برودش در
آغا جوانی با انگیزههای کابالً شخصی در ص ببار ان بردبی و بخال ران ابراناهلل خران قررار گرغرت و در دولرت
بستعجلِ حبیباهلل خان کلکانیش بعروف «بنه سقّا» ا غربانروانان اغاانستان که خلیلی ا او با نام نیّار و خرادم دنر
ناد کرده استش نیز چند صباحی بستوغی بزار شرن بود و همی ابر بهانة آ ار او در بان نادرخان گردند» (خلیلیش
) ۸۱ :۸5۹۲؛ ابا خلیلیش در دورة دو ندگی خودش شانری بود نزدن به دربار و بشاور غرهنگیِ ظاهرشراه .برا وجرود
ان ش صراحت ا و در انتقاد ا دستگاه حاکم و بیان دردها و بسائل بردم و نتاب و خطاب بستقیم با بعاری ا و را و
وکال شعر او را به بر های ادب پانداری نزدن بیکند.
اشعار انقالبیِ ان شانر د سوخته ا سوی شخصیتها و سا بانهای جهادیش بالغاصله پس ا سروده شدنش در
جزوات کوچ بنتشر بیشد و در ص وف بجاهدان دست به دست بیگشت .تأ یر ان اشعار در باال برردن روحیرة
ر بندگان و تحرنض بردم به بقاوبت باال بود.
آ ار و تألی ات خلیلی نبارتند ا  :آ ار هرات :در سه جلد و در سا ۸5۱۱ش در هرات به چاپ رسریده اسرتش ا
بلخ تا قونیه :چاپ کابل و ترکیهش دنوان اشعار خلیلاهلل خلیلیش چاپ کابلش گردآوری :بحمد هاشرم ابیردوار هراتریش
چاپ تهران :سا ۸5۹۸شش  5۱۱ص.
 .4استعمارستیزی در اشعار قاسم حداد و خلیلاهلل خلیلی
 .1-4وطندوستی
نشق به وط و دغاع ا آنش بحور شعرهای استعمارستیزی است .وط دوسرتیش «نمرود وابسرتگی انسران بره ادگراه
خونش است که ان پدندهش بدون نلت در احساو و نواط انسان جای نمیگیرد؛ بلکه بجمونه ار شهانی اسرت
که بههم پیوستهاند و نها وط دوستی را در شعر شانر غرو بیکنند» (بح وظش .)۲۸ :۲۱۱5
قاسم حداد و خلیلاهلل خلیلیش بهننوان دو شانری که نمانندة ادبیات پانرداری در کشورشران هسرتندش نشرق بره
وط را سرلوحة انما و رغتار خود قرار داده و با است اده ا اشعار خود سعی در بیداری و آگاهی نمروبی و ترالش
برای ببار ه با استعمار بیگانگان داشته و در ان راه ا هیح تالشی غرو گذار نکردهاند .در نادکرد سرر بی خرودش بره
ستانش آن و بردم و حتی بظاهر دنار خود پرداختهاند و بیکوشند نرق وط دوستی و دغاع ا آب و خاا و ترالش
برای رسیدن به وضع بطلوب را در غرد انجاد کنند.
حدادش اساساً شانر خشم قوبی و بخال ت سیاسی اسرت و قصریدة «غربرة بر الرداخل» شرانرش نمردتاً بملرو ا
هجاهای صرنح و گاه تند نلیه سیاستبداران کشورش است:
برررررررراَا .. .ننلرررررررری ونطنرررررررری
ظُلرر رم .. ..سنررررحاب .دجونمررررا نجمنرر رةٌ
(حدادش )۹۴ :۲۱۱۱
ترجمه « :چه بر سر بیهنم آبده است /ظلمی ... .ابری بدون ستاره».
حدادش در ان ابیات ا ظلم بوجود در وطنش بهخاطر حاور استعمار غرب بسیار انردوهگی اسرت و نراراحتی
خود را ا وضعیت بد وطنش ان گونه ابرا بی کند و با اندوه غراوان ا بشکالتی که بر سر وطنش آبردهش غرنراد آه و
ناله سر بیدهد؛ وطنی که بنز بیگانگان و نرصة تاخت و تا آنها شده است .بحرن ش نراتوان ا انر تجاو هراش بره
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ونرانهای تبدنل شده است .شانر غرناد بربیآورد که در وطنش ستم بیداد بیکند و ستارههای درخشان کشرورش رو
به اغو رغتهاند و در واقع با بیان ان ابیاتش ا بجاهدان و آ ادگان وط بیخواهرد در بقابرل انر تجراو گریهرا و
تبعیضها انستادگی کرده و همت و اراده به خرج دهند تا بانة ترقی و پیشرغت جابعة خود گردند و ا نوغ اسرتعمار
و ظلم در ابان باشند .نشق به وط به همة اناای وجودی شانر هونّتی تا ه و بستقل بیبخشد؛ وطنی کره سراسرر
آن را ظلم و تارنکی غرا گرغته است و ستارگانش کم غروغ شدهاند.
ویش در ادابه ا اشتیاق غراوان نسبت به وط خود سخ گ ته و بردبش را ا ستمی که بر آن آبده آگاه کرده ترا
برنلیه ظلم قیام کنند:
لیرررلٌ بِررر القهررررِ الّرررذی نجقاررری حلررری النِقمنرررة ونحنقیقرررةِ.. .
أشرررررررررررتاقُ حتّررررررررررری المررررررررررروتِ لِلرررررررررررونط
(همانش )۹۴ :۲۱۱۱
ترجمه« :شبی ا ستم که بنجر به خشم و حقیقت بیشود /ناشق بیهنم هستم تا سر حد برگ».
در حقیقتش شانر بیکوشد با است اده ا هجو آتشی ش خوانندگان را به تحرا وادار کند .هجو او بانر انسرتانی
نمیشودش بلکه خود انگیزهای برای حرکت رو به جلوستش هر چند گاه ا ان بردم نیز به تنگ بریآنرد .وی هنگرام
صحبت ا وط و نا دنگر بسائل بلیش کلمات خود را در هالهای ا حزن و اندوه بیپوشاند گرچه رونکرد کلی شعر
وی سرشار ا روح هجو هست.
خلیلی نیزش در ابیات نر بهننوان شانری بعاا نوگراش در نقرد اسرتعمار و ترسریم پیابردهای آن بررای کشرورش
اغاانستانش هم بر جنبههای ناط ی و تأ یرگذار آن تأکید داشته و هرم برر ابعراد سیاسری و واقرعگرانانره .وی ا جنبرة
ناط ی و حزنانگیز آن نیز بهنحو چشمگیری است اده نموده تا کالبش بیش ا پیش بر روح و جان بخاطب ا رربخش
واقع گردد:
در اقلیمی که باشد دشم ب کشور آرانرش
ولی ترسم ا برگی که بسپارند جسمم را
به خاکم بانگ دشم آنرد و غرنراد کرنرانش
ج ا باشد که جرای غلارل شریپور آ ادی
(خلیلیش )55 :۸5۱۴
خلیلیش با وجود وط دوستی و نشقی که به وطنش داردش بیم آن دارد که به هنگام برگ در سر بینش کره برورد
هجوم و اشاا دشم استش دغ شود و اکراه ا دغ شدن در سر بی اشاا شدهاش را در شعرش ابررا بریکنرد.
خلیلیش هر کجا باشد ا نشق خود به وطنش سخ بیگوند .شانرش وط خونش را ا دست رغته بیپنردارد؛ وطنری
که غصب شده و همة تالش او ان است تا غرناد آ ادی وط سر دهد تا ا چنگا دشم پس گرغته شرود .نشرق و
بحبت خلیلی به وطنش آنقدر ناد است که حتی نمیخواهد در خاا دشم دغ شود .خلیلی ا برگی که در خاا
دشم باشدش بیترسد .او بیخواهد در وطنی دغ شود که بر سر برزارش صردای شریپور آ ادی نواختره شرود و ا
اننکه دشم بر سر بزارش باشدش بیزاری بیجوند .او بیخواهد در سر بی آ اد شدة خودش دغر شرود کره حتری
برق آ ادی در چشمان پیر و جوانش نیز به چشم بیخورد .در چنی وط آ اد و رها ا چنگا ظالم و ستم است که
خلیلی بیخواهد به خاا سپرده شود.
 .2-4نارضایتی از حضور استعمارگران
هر بیگانه و بتجاو یش با ورود خود به خاا کشوری هرج و برج پدند بیآورد و ان هرج و برج در کشور بحررن
و اغاانستان هم پس ا ورود استعمارگران دنده بیشود .شانران بتعهدی چون حداد و خلیلیش تعهد خرود را نسربت
به کشورشان ابرا بیکنند.
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هجوم استعمارگران به کشورهای ضعی ش به دلیل است اده ا نیروی انسرانی برهننروان خردبتکار و بره تراراج برردن
روتهای آن کشور است .قاسم حدّادش به ببار ه نلیه دستورات بیگانگان بیپردا د و آنان را بزدورانی بیش نمیداند
و برخی ا صاحب بنصبان بحرننی را نیز دست نشاندگان بیگانگان بیشمارد که اوابر و نواهی آنان را اجرا بیکننرد.
قصیدة «الذخائر»ش نمود بار آن سلطة کشورهای استعمارگر است:
نشررررررررررررررطُرن المرررررررررررررراءن بالسَّررررررررررررررکاکی
وننو ننرررررررررره بِمنهررررررررررارةِ النمِرررررررررررِ ال رررررررررراجر
شررررررررررررررررررررررررررهابةٌ ونصنررررررررررررررررررررررررررالغةٌ
(حدّادش األنما األدبیة)۸5۴۹/۸۲/۸۹ :
ترجمه« :آب را با چاقو به دو نیم بیکنند /و آن را با بهارت ببرگستا پخش بیکنند /غتوت و تکبر».
شانرش وضع نابسابانی بر جابعه بستعمرهاش را بیبیند که تحمل آن برای بردم ابکانپذنر نیست .وی در چنری
شرانطی که بردم سخت ا ظلم استعمار به تنگ آبده و تشنة آ ادی هستندش دست به قلم شرده و برا بیران ظلرمهرای
استعمارگران ا جمله داشت تکبر و ت نگ در برابر ت کرات و اندنشههای بلتشش نارضانتی خرود را ا حارور آنران
ابرا بیکند تا بردبش را در رسیدن به آربانهانشان کم کند.
شانرش بعتقد است که ظلم در کشورش بیداد بیکند .حزن و اندوه ناشی ا نارضانتی ا شرانط بوجود در نمرق
جانش شعله بیکشد .وی خ قان بوجود در جابعة خود را به نبانی ترسریم بریکنرد کره برردبش حرق هری گونره
انتراضی برای احقاق حقوق خود ندارند و ظلم همهجا را غراگرغته استش به گونرهای کره دولتمرردان دسرت نشراندة
غرب و بیگانگان اجا ة اظهار نظر و اندنشیدن و حتی ن س کشیدن را به بردبش نمیدهند؛ بردبی که ا خاا همی
وط هستند و اکنون دست بیگانگان اغتاده و با تکبر و غرور هرچه تمامترش دست به اسلحه برده و جنانتهرانی رقرم
بی نند و همهجا غاای کشور را حاور بیگانگان در برگرغته است.
شانرش سعی بیکند با شعر خودش تا حد ابکان با اغشای جنانات و وضعیت بستة کشرورشش برا ظلرم بیگانگران
بقابله کند .وی در کنار ان ظلمستیزیهاش دست ا ترغیب بردم برنمیدارد و با انالم اس ناکی وضعیت جابعرة خرود
ان نکته را به هموطنانش بتذکر بی شود که باند ا خواب غ لت بیدار شد و با قلم اندنشه و اتحاد در برابر بیگانگان
بقاوبت کرد .در حقیقتش شانر بیانتنانی و بیتوجه نبور کردن ا کنار ظلرم بیردادگران و نردم نراری رسراندن بره
بظلوبان را به نونی ظلم تلقی بیکندش ا ان رو نمیتواند نسبت به بسائل کشورش بیت اوت باشد و هری گراه انر
درد و بیتوجهی را تحمل نمیکند و سعی در ترغیب و تشونق هموطنانش برای ا بی بردن ظلرم و اسرتعمار برهپرا
خیزند و پو ة استکبار را به خاا بمالند.
خلیلیش اشعار وطنی را برای تهیی پانداری و انستادگی بلت خود در برابر بیگانگان سروده است و بررای انجراد
نشاطش با است اده ا کلماتی همنون بهمانپرور و دشم غگ به گذشتة پراغتخار کشورش اشاره کرده تا ضرع را ا
بردم دور کند .وط برای شانر بسیار ار شمند است و بعتقد است که اگر وط به بیگانان برسردش نرانآور خواهرد
بود .خلیلیش حزن و اندوه شدند خود را ا تسلط بیگانگان و بزدوران داخلری برر سرر بینش ابررا داشرته و آر وی
با گشت به ص ا و حالوت گذشتهاش را دارد و سرودههانی سو ناا و با احساو بیسراند و ا بردبش بیخواهرد
که گذشتة درخشان خود را به ناد آورند و در برابر ظلم و سیاهی سکوت نکنند:.
ن ن رس نتروان بررد بره سرر بری وطنرا
گرسنهش برهنهش بیمار تروان نسرت ولری
دوست را بیکشد ان بردم دشرم غگنرا
بیهمانکش شده ان بلت بهمران پررور
(خلیلیش )۹۱ :۸5۹۲
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خلیلیش در ابیات بذکور بعتقد است که با گرسنگیش برهنگیش بیماری و غقر بیتوان نست ولری چگونره بریتروان
حتی به اندا ة ن دم و با دم بدون وط به سر برد؛ وطنی که بانی دابانی پرر ا بهرر و بحبرت بره روی بیهمانران
خود بیگشود ولی اکنون دستان خود را به خون دوستان و ناران خونش آلوده کرده است.
خلیلیش در ابیات غوق وارد بقوله سیاست شده و استعمارستیزی و نکوهش هرموطنرانش را بره بیران نالمانره برورد
توجه قرار داده است؛ گسترش و پینیدگی رو اغزون پدندة شوم استعمار ا ن سو و لزوم اغزانش آگاهی تودهها در
جهت ببار ه با آن ا سونی دنگرش ا جمله بسائل بسیار بهمی است که َهر شرانری نروگرا چرون خلیلری را نیرز
همانند شانران کالسی به خود بشاو داشته است.
 .9-4انتقاد از بیتفاوتی حکام نسبت به حضور استعمارگران
روحیة ظلمستیزی و آ ادگی را بیتوان در جایجای اشعار حداد ناغرت .هنگرابی کره کشرور حرداد برورد تهراجم
بیگانگان قرار بیگیردش وی به خاطر نشق به وط ش ا آن دغاع بیکند .ویش وقتی َلت بردبش را بشراهده بریکنردش
نمیتواند در برابر ان بحران سکوت اختیار کند و شاهد به بردگی کشیدن غر ندان بیهنش باشد؛ بلکه «ن س خرونش
را با قدرت تمام نلیه استعمار و حاکمی ظالم و غاسد تحرن بیکنرد و برردم را جهرت آ ادی بریه خرونش بره
حرکت وا بیدارد» (نبودش } " XEنبود" {  .)۲۱۱ :۸۴۴۴حدّادش در قصیدهای تحت ننروان «شرمس .لیسنرت لنرا» بره
نأو و نوبیدی ا آننده بیپردا دش شاند با ان ت اسیر هیجانات بلت خونش را برانگیزاند و ا خیانتی که در وطرنش
رواج داردش پرده بردارد:
أنُّهنرررا الراجنرررا ُ مرررة شرررمس .لیسنرررت لنرررا بنرصجرررودة لِلشررررقِ
ونننرررررا نِسنررررراءج أرخِررررری أحنالبنکُررررر أناررررراً أناررررراً
السَّرررر ِینةُ لِرغبررررةِ الرحیررررلِ ونالخلرررری ج بینرررراء .ال ننتسِررررعج
(حدادش )۹۴۸ :۲۱۱۱
ترجمه« :ای بردان خورشید برای با در شرق در دسترو نیست /ای نان شما هم روناهانتان را بیندا نرد /کشرتی
برای بیل به رغت است و خلی ش بندری است که گسترش نمینابد».
حدادش در ان قصیده به انتقاد ا حاکمان کشورش بیپردا د که در برابر رن و سختیهای بردم بیت اوت بری-
باشند و هی گونه غعالیتی برای پیشرغت کشورش انجام نمیدهند .وی با آوردن ادات نداش بیخواهد برردان سرر بی
خودش را ا ان خواب و غ لت نسبت به وط بیدار کند؛ وطنی که هری گونره ابنیتری نسربت بره برردان و نلری-
الخصوص نان ندارد و خورشیدی که در کشورش در حا تابیدن استش به آنان تعلقری نردارد و همیشره در غقرر و
رن به سر بیبرند.
شانرش بلت را نیز در ان قایه بقصر بیداند؛ نرا که ان بلت است که به رهبران انتماد و آنهرا را تمجیرد و
تعظیم بیکنند در حالی که آنان شانستة چنی تمجیدی نبوده و نیستند و نباند سرنوشت خود و کشورشان را به دست
آنان سپرد .شانرش در ادابه دولتمردان و بهونژه کسانیکه بنا به گ تة وی همرواره در نرا و نعمرت بروده و در خرواب
غ لت غرو رغته و همواره به دنبا بناغع شخصی خود هستندش را سر نش بیکند .شانرش انر بابرداران خیانتکرار را
که همواره بورد ن رت وی قرار دارندش به شدت بورد نکوهش قررار بریدهرد و انر دولتمرردان را نوابرل اساسری
استعمار و بحروبیت بردم جابعه بعرغی بیکند .در جابعة نصر بحرن اغرادی که دارای بقام و بنصبی هسرتند تنهرا
به جیب خود بیاندنشند و کارهای کشور بهانهای است تا ندهای بار خود را ا با بلت ببندند.
خلیلی نیزش ا وضعیت بوجود کشورش با وجود بیگانگان و نبود رهبری قراطع در اداره ابرور کشرور بره شردت
انتقاد بیکند:
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گ ررتم :انر قاغلرره را راه بررهجررانی نرسررید
گ ت :تا رهبر با خود نبرد راه بره دوسرت

بسررپرد چنررد پرری بنررز ناپیرردانی
چرره رود ا پرری او رهرررو نابینررانی
(خلیلرریش )۱۹ :۸5۱۴

در ان ابیاتش خلیلی ا سردبداران حکوبتش بهخاطر همراهی با بیگانگان و نبود ن غربانردة بقتردر و بردبری
انتقاد بیکند؛ چرا که در نظر اوش وجود رهبری آگاه و با تدبیر بیتواند وضعیت نابسابان کشرور را بهبرود بخشرد .ا
آنجا که شانرش بدتی را در تبعید کشور پاکستان و دور ا وط نسته استش ا صراحت لهجه و انتقاد تند نسربت بره
دولتمردان برخوردار بوده است.
خلیلیش به دنبا ناغت بعنای کلمة آسانش است .او بعتقد است که ندم بوغقیت ببرار ات اغاانسرتان بره خراطر
نبود رهبری کاردان است .تا بانیکه قهربانی برآبده ا بیان بردم حاور نداشته باشدش بقاوبرت برردم راه برهجرانی
نخواهد برد .شانر با است اده ا تکنی های پرسش و پاسخش سعی دارد ا بان دو ن ر ا بردبش به بیان بیدادگریهرا
در کشورش بپردا د که با اسارت آ ادیخواهانش ترو و اختناق را بر جابعه حاکم کردهاند .وی که آگاه به بان خود
است و پیرابون خود را به خوبی بینگرد و در بقابل بیت اوتی حکرام و حرواد ی کره در اطرراغش ات راق بریاغتردش
نکسالعمل نشان بیدهد و نسبت به ا بی رغت ار شها توسط رهبران ناالنق هشدار بیدهد.
وی بعتقد است که برای ا بی بردن جو نابساند حاکم بر کشورش که بان و بانی آن وجود حاکمان دسرت-
نشانده و حاور بیگانگان بودهش بانستی در ان راه خروج کرده و رهبرانی النق و دلسو وط ش ننان کار را به دسرت
گرغته و بیگانگان را ا کشور بیرون برانند؛ چرا که «هر بسلمانی که روح حقیقت اسالم را درناغته باشدش هرگز نمری-
تواند با استعمارگران همدست و همگام گردد و نا به آنها کم کند نا رو ی با آنها ا درآشتی درآنرد و دسرت ا
ببار ة بخ ی و نلنی برضد آنها بردارد» (قطبش .)۹۱ :۸5۹۱
 .4-4برمالسازی چهرة استعمارگران
خیانتش واژهای است که در طو تارنخ بارها ضربات جبرانناپذنری به بلّتها وارد کرده است .کشرورهای اسرالبیش
«ا جمله سر بی هانی بودهاند که ا دنربا به دالنل گوناگونی ا جمله بوقعیت استراتژنکی و بنطقهای خاص خودش
همواره بورد طمع بیگانگان قرار داشته و ا ان حی دچار ضررهای سنگی و جبرانناپرذنری گشرتهانرد» (قردورهش
.)۸۲۴ :۸۴۹۹
حدّاد در قصیدة «ب أبجدنة القرن العشرن العربی»ش به بربالسا ی چهرة استعمار بیپردا د:
حجرنَّررررررررررررررررررررةُ اإلنسنررررررررررررررررررررانِ
ننمجرر ررو غرررروق أنرر ریج ِ العجمَّررررا ِ غرررری الجننُرررروبِ
ونغرررروق سنرررررحانِ الّررررذی نجمنثّررررلُ الحِربنرررران
(حدّادش )۸۹ :۲۱۱۱
ترجمه« :آ ادی انسان /بر روی چشم کارگران در جنوب نبور بیکند /و بر روی سرحانی کره بیرانگر بحروبیرت
است».
روش است که ان قطعة شعریش پدندة جان شانی غداکار غلسطینی را بهطرور نرام بیران بریکنرد .بقراطع دنگرر
قصیدهش ا آتش شان انقالب و راه انقالبی بهسوی قدو و الجلیل و نالم حرنم و جنگ ونتنام و غلسرطی و هرقهرق
گرنة شانر در خلی و پدری که درناها را تحت سیطرة خود در بیآورد و برای غر ندان خود چیزی جز بحروبیرت
باقی نگذاشته است و ا سلطانش کشاور ش خستگی درد گرغته تا جوان غداکار غلسطینی سخ گ ته است .شرانرش نردا
سربی دهد که باند برای احقاق حق خودش جان شانی کرد و حتی به قیمت ا دست دادن جان تمام شرود ابرا حرق برا
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اندام و برگ ا بی نمیرود .ویش اوضاع بعاصر نرب را در نظر بیآورد که در چنگا حاکمان گرغتار شدهانرد کره
جز نوکری پنهان و آشکار برای استعمارش کار دنگری ا آنها ساخته نیست.
حدادش ا تبعیض و ظلم سیاستبداران انتقاد کرده و ندای آ ادی و غرا رسیدن حق و ندالت را سر دهد و بعتقد
استش باطل نابود شدنی است و آ ادی سراسر نالم را غرا بیگیردش ا کارگران و کودکانی که در غقر و بحروبیت به-
سر بیبرند گرغته تا جوان نهودی به نام سیرهان بشیر که به توطئة قتل رنس جمهور آبرنکاش رابرت کِندی۸۴۱5( ۸م)
بتهم شدهش همگی طعم آ ادی را خواهند چشید و حق خواهد آبد که ا بی رغتنی نیست.
سیرهان بشیرش ن نهودی ضدصهیونیست بود که در دغتر خاطراتشش «ا حمانت خانوادة کندی رئریس جمهرور
آبرنکا (۸۴۱۱-۸۴۲۹م) ا اسرائیل و انزام بمباغک در جنگ شش رو ه (۸۴۱۹م) برای کمر بره اسررائیلش بسریار
ناراحت بوده است .ترور رابرت کندی درست نر رو پرس ا سرالرو جنرگ شرش رو ه و حارور سریرهان در
نزدنکی کندیش به وقوع پیوست تا بیشتر گمانه نیها به سمت غرضیة قاتل بودن سیرهان بتمرکز شود» (بشرق نیرو ش
 .)۸5۴۱/۱/۲شانرش با بیان رشادت جوان نهودیش آ ادی وط نربی را ندا بیدهرد و انر نمرل را نشران بیرداری و
بربال ساخت چهرة دشمنان و ظالمان بیداند و به آنها هشدار بیدهد که براقب انما و رغتار خود در قبا بردبان
بظلوم باشند که ناقبت آنان هالکت و آ ادی برای بلتهای آ ادیخواه خواهد رسید.
اغاانستان نیزش ا جمله کشورهانی است که تارنخ بعاصر آن بهخاطر وجود نیروهای خرارجی و گراه داخلری برا
ناآرابی و بی باتی گره خورده است .خلیلیش خود را بوظ به بیان ان بیانتنانیها و تجملگرانریهرا بریدانسرتند.
شادروان خلیلی که « در انقراض نظام ابانی نقشی دارد و با همة تالش غکریش انثار و جانبرا یش شراهد سرقوط نظرام
جدند است و با با یهای پشت پردهای که بینهسا بابداری بحمد نادرشاه استش آشنانی کابرل داردش ا سیاسرت
بتن ر بیگردد و ان تن ر ا سیاست ارائه کنندة ب بستی است که در ندگی سیاسی ببرار اتی شرانر بوجرود آبرده و
کابال قابل لمس است» (آر وش  .)۱۹ :۸5۹۹خلیلیش در ابیات نر ا وجود دائمی ظلم و آترش در کشرورهای بظلروم
خبر بیدهد و ان که سیاستمداران بان و بانی آتش جنگ بوده و هستند:
آنکه نمری سوخته در سردی ادبار خرونش
آتررش اغترراده ولرری در کلبررة بینارگرران
ان سیاستپیشگان شروم برا اغکرار خرونش
آتشی ا جنگاغرو ند هر دم در جهران
گرمتر سا ند هرر دم نرصرة پیکرار خرونش
پیش برا ا آشرتی الغنرد ابرا در کمری
(خلیلیش )۱۸ :۸5۹۲
آتش جنگ و خونرنزیش همواره داب نیا بندان و بینارگان را بیگیرد .خلیلیش در ان ابیات به گلره و شرکانت
ا استعمارگران و سیاستمداران که ا صلح در جهان دم بری ننرد ولری در پرس پررده بره غتنرهانگیرزی و خرونرنزی
بشاو اندش بیپردا د .در جهان کنونی به هر طرف که بینگریش نشانی ا جنگ در آن به چشم بیخورد .آتش غتنرهش
داب جهان ابرو ی را غراگرغته است ولی بیشتر ا همه برای بینارگان بصیبت بهبار آورده است؛ چرا که انر برردم
رن کشیدهش پیوسته ا بداقبالی خود در رن و نذاب بودهاند و اکنون نیز گرغتار حیله و نیرنگ سیاستبداران جهرانی
شدهاند .استعمارگرانش به ظاهر بدنیان صلح و آشتی در جهان هستند ولی در پس پردهش غقط به بنراغع خرونش بری-
اندنشند.
شانرش بسئولیت همة بشکالتی که دنیای ابرو شرق ا آن بینالد را بتوجة اسرتعمار بریدانرد کره هردغی جرز
براغروخت آتش جنگ در کلبة بینارگان ندارد .سیاستهای نابسابانی که ا سوی حکام اغاانستان اتخراَ شردهش بره-
سبب ضع ی است که در ادارة کشور دارند و بان برو بشکالت ندنردهای در نرصرههرای اقتصرادیش غرهنگری و
سیاسی شده و برای بردم ارباانی جز آوارگی بهبار نیاورده اسرت و نکری ا انگیرزههرای شرانر در سررودن اشرعار
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پانداریش برداشته شدن سانة جنگ ا سر بلت اغاانستان و رهانی آنان ا دست ظلرم و اسرتعمار بریباشرد .خلیلریش
سیاست حاکم و استبداد سلطهاغکنده بر کشورش را بان رنشه دواندن گرغتاری در آتش جنگ و غتنه دانسته است.
 .5-4امید به نجات وطن از ظلم استعمارگران
آنجا که خداوند بتعا بیغرباند« :ون کان حقّاً نلینا نصرُ المؤبنی » (روم .)۹۹ :ترجمه :نصررت و نراری اهرل انمران
برنهدة باست .بیشتر شانران بتعهد و انقالبی به ونژه حدّاد و خلیلی در جای جای اشعار پانداری خونشش با تزرنرق
ابید در د و جان جوانان و ببار انش آنان را به ابید نجات وط به ببار ه و جهاد تشونق بیکنند.
سیاست استعمار بران است که پس ا اشاا کشوریش دستنشاندههای خودش را در آن کشور بیگمارد تا راحرت
ت به خواستههای آنان داده و در غیر ان صورت به راحتی آنها را برکنار کرد .حدادش در قصیدة «الطوغران» ابیرد بره
نجات وطنش ا دست دژخیمان و ددبنشان را دارد:
ننررررررررا وننلنرررررررراش بنشرررررررررٌ نسرررررررریرُ بِررررررررال رج وو
قُمررررررررررررررررررررررررررررِی الحنرررررررررررررررررررررررررررزِن ُ
(حدادش )۹۹ :۲۱۱۱
ترجمه « :اغسوو بر با /بشری هستیم که بدون سر راه بیرونم /باه ب اندوهگی است».
بانیکه حدادش احساو کرد استبداد داخلی و استمعار توانسته برکشورش حاکم شودش بقصر اصلی را حکام ظالم
و بیتوجهی بردم نسبت به حوادث ر داده در کشورش بعرغی بیکند و برر بردبری کره بردون سرر راه بریرونرد
حسرت بیخورد .بدون سر راه رغت در شعر شانرش کنانه ا آدمهای بیت اوت نسبت بره ظلرم و اختنراق حراکم برر
جابعه است که با جود ان هاش همچنان به ندگی خود ادابه بیدهند بدون ان که نلیره ظلرم حرکتری ا خرود نشران
دهند .ا جلوههای وط پرستی شانرش بیتوان به نمق اندوه وی ا وجود ت رقه بیان بردم و بن عتطلبی آنران اشراره
کرد که حاضر نیستند در برابر ظلم انستادگی کنند و ان بسأله وی را رن بیدهرد کره بران بره شرکوه و گالنره ا
انسانهای بیت اوت بیگشاند که همی بشکالت سبب پسرغت و نقبباندگی بلت را درپی دارد.
ویش در ادابة قصیده بیگوند:
آه ننلرررررری القمنرررررررِ الّررررررذی ننشررررررتاقُهج لیررررررلُ البنشرررررررِ
نبارررررررررررری الوِلررررررررررررادة بِرررررررررررر جندنرررررررررررردِ
(همانش )۹۹ :۲۱۱۱
ترجمه« :آه بر بهتابی که شبهای انسان بشتاق اوست /بیخواهیم ا نو بتولد شونم.» /
شانرش بعتقد است که آننده و پیرو ی و بشارت ا آن انسان است و کشورش در انتظار رو های روش بیباشرد.
شانرش ا وضعیت بوجود سخت اندوهگی استش پس بنابران در برابر ظلمی که وجود داردش برردم بانرد برا ارادهای
بحکم آتش غتنه را خابوش کرده و کشور را ا وضعیت بوجود رهانی بخشند .شانرش در آخر بعتقد است که بردون
سپیده و روشنانی نمیتوان ندگی کرد .در همة جنبشهای جهانش « انر شرعر بروده کره صرالبت بقاوبرت بردبری
شعارهای حماسی را برای ببار ان به ارباان آورده است؛ در حالی که قصّهش نمانشنابه و ابثا آن نقش انوی داشرته-
اند .نلّت نیز به ان بطلب بربیگردد که ان ها در ادبیات نرب جدند هستند» (رجانیش .)۸۱۸ :۸5۱۲
شعر خلیلیش سرشار ا بیداری است و اگرچه بدتی را در تبعید و دوری ا وط به سر برده است؛ ولی هی گراه
نشق او به سر بینش کاهش پیدا نکرده است .وی در ابیات نر ا ابید و آر وهانش برای نجات وطر ا ظلرم بری
گوند:
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وی گرنبان شما صبح سرعادت را نونرد
بررادران ای داب ر ترران بشرررق نررور ابیررد
تا کجا در انتظارش چشم با باشد سرپید
وقت آن آبد که گردی ن بیابان بر شرود
(خلیلیش )۲۹۱ :۸5۴۱
تمنی و آر وی ظهور دلیربردان و چشمانتظاری برای طلوع صبح ابید و روش وطر ش بارهرا و بارهرا در اشرعار
خلیلی تکرار شده است .شانر در ان ابیاتش برای درا بعنای ندگی تنها به اندنشه بنطقی بتوسل نمیشرودش بلکره
ا نیروی آغرننندة خیا نیز کم بیگیرد.
خلیلیش ا ب ادران غداکار سر بینشش انتظار پرورش بردانری را دارد کره برا حاورشران دنیرای سراسرر آشر تگی
اغاانستان را سابان بخشند .او بعتقد است که بادران بهننوان تجلیگاه نور ابید اغاانستان بهشمار بیرونرد؛ چررا کره
غقط دابان پربهر بادران غداکار بیتواند ابربردی دلیر را برای نجات اغاانستان ا دست استعمار پرورش دهد .بادران
سر بی اغاانستان نیز همچون بردان احساو بسئولیت کرده و در بینة نجات وط باند بردانی قهربان تربیت کننرد
و گرد و خاکی که در وطنش است را ا آن بزدانند .شانر برای نده کردن شور و شوق انقالبری در وجرود برردان و
نانش دشم استعمارگر را به چشم حقارت بیبیند و او را به گرد در بیابان تشبیه بیکنرد .وی ا اختنراق حراکم برر
جابعة اغاانستان به شدت اندوهگی است و کاسة صبر شانر لبرنز شده و بعتقد است که تا کری بانرد چشرم انتظرار
طلوع صبحی سپید و سرشار ا ابید و نشاط بودش باند بادران اغاانستان هرچه ودتر به غکر تربیت غر ندانی قهربران
در دابان خود باشند؛ البته شانر در ان جا نیز کنانهای به دولتمردان و بردبش بی ند که اکنون قهربانی وجرود نردارد
تا کشور را ا ظلم برهاند.
 .5نتیجهگیری
اشعار حداد و خلیلیش انعکاسی ا حوادث ر داده در دو کشور بیباشند .هردو شانرش در اشعارشان انزجار و ن ررت
خود را ا بیگانگان و ظلم بوجود در جابعة خونش ابرا داشتهاند .ظلمستیزیش بیان جنانتهای اسرتعمارگرانش انتقراد
ا بیت اوتی سا شگران داخلی در برابر بتجاو ان و بیدار ساخت اغکار نموبیش ا پربسابدترن بوضوناتی است کره
در اشعار پانداری هر دو به چشم بی خورد .حدادش شانری است کره بررای بیران بقصرود خرودش ا برانی نمرادن و
ربزآلود در شعرش بهره بیبرد؛ ابا خلیلیش بان شعریاش گاهی صرنح و تند و گاهی ا نماد و طنز است اده بیکند.
ابید به آنندة درخشان و نوند پیرو ی در شعر دو شانر ناغت بیشود .خلیلیش گاهی ا خودش و بلتش بأنوو بی-
شود بانیکه تمابی درهای بوغقیت به رونش بسته بیشود .حدّاد نیزش بانیکه نمیتواند کاری برای برردبش بکنرد
به ر نا و تخیل بتوسل بیشود تا شاند ا آن طرنق بتواند آ ادی و استقال را برای بلتش به ارب ان آورد.
نکی ا بینههای بشترا دو شانر در ببار ات آنهاش انتقاد ا حاکمان و بیگانگران اسرت کره در شعرشران بردان
پرداختهاند تا به وسیلة آن به بردم جابعة خود ب همانند که دلیل ان که کشورشان دچار استعمار و برهخصروص ظلرم
آن شدهاندش بیک انتی حاکمان بوده است .اوضاع سیاسی بحرن و اغاانستانش تاحدودی شربیه برههرم اسرت؛ هرر دو
سر بی ش ا سلطة استبداد سیاسی رن بیبرند .دو شانرش ا بردم خودشران بریخواهنرد کره در برابرر سیاسرتهرای
استعمار بتحد شوند و به ظلم دولتمردان پانان دهند .درکل بیتوان گ ت خلیلیش } " XEقروی" { بررای ببرار ه برا
استعمارش ا تعا بل با استعمارگران رو برگردانده و سعی در شوراندن بردم نلیه استعمارگران داشته است .حرداد نیرزش
ا حاور استعمارگران در بحرن بهشدت ناراضی بوده؛ لذا با بان تند و نیشدار ا آنان انتقراد بریکنرد و بره برردم
هشدار بیدهد .هر دو راه ببار ه نلیه بیگانگان را درپیش گرغتهاندش ابا ببار ة آنها بت راوت اسرتش نردگی انقالبری
حدادش ا حاور در نرصههای شعر و نونسندگی حکانت دارد ولی خلیلیش برد بیدان بوده کره در نهانرت بنجرر بره
تبعید و دوری ا وط انجابید.
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شعر خلیلیش برخالف حداد در بورد حاور بیگانگانش جنگ و پیابدهای آن ا جمله :خونرنرزیش غرارتش نامراش
آوارگی و ونرانی بیباشد .کشور اغاانستان سا هاست که بستعمرة روو و برنتانیا بوده و سالیان نرادی نیرز درگیرر
جنگهای قبیلهای بوده است؛ بنابران ش طبیعی است که بقولرة استعمارسرتیزی در شرعر خلیلری پربسرابدترن بؤل ره
باشد .هر دو شانر با احساسی نمیق به وط و دنگر سر بی ها که نر بار هجوم دشم در حا ونران شدن هستندش
نشق بیور ند .تصاونری که هر دو شانر ا استعمار و ندم آ ادی ارائه بیدهندش نشانگر نمق بهر انشان به بریه و
نکوهش ظلم ناشی ا حاور بیگانگان بیباشد.
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