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 چکیده
کشد  زندگی بشر را به تصویر می يها صحنه نیتر ینهانمفاهیم واالي انسانی بوده و ي  هعرصادبیات همواره 

زندگی بشر در ادبیات نمود بارزي یافته و همواره ادیبان  يها جلوه ترین مهمیکی از  عنوان بهو جنگ و مقاومت 

سناء شعالن از  .اند دهیازیو نویسندگان از این مهم مستثنی نبوده و به خلق آثار زیبایی در این زمینه دست 

آن و  انهیجو زهیستنویسندگان برجسته عصر حاضر است که رسالت خود را در جهت اهداف مقاومت و رویکرد 

 يها آموزهاختصاص دارد و با اثرپذیري از  ستیونیصهرژیم ي  هسلطاسالمی از  يها نیسرزمبه منظور آزادسازي 

، نانواالي در ز، مقاومت و جاودانگی .مبارزان را فراهم آوردي  هیروحدینی و باورهاي اسالمی موجبات ارتقاي 

در  پایداري يها جلوه ترین مهماضطراب و آشفتگـی دشمـن  یآوارگهجو دشمنان و ، دشمناني  هچهرترسیم 

آن  يها مؤلفهپژوهش حاضر به آن است که به بررسی ادبیات پایداري و  .آیـد مجموعه داستانی او بشمـار می

حدث « یداستانمفهوم ادبیات پایداري و نقد و بررسی آن در مجموعه  يریگیپمقاله حاضر به منظور  .بپردازد

 .تحلیی نوشته شده است-با روش توصیفی» ذات جدار

 

ــان ــکل واژگـ ــداري : يدیـ ــات پایـ ــدار ، ادبیـ ــدث ذات جـ ــه حـ ــعالن ، مجموعـ ــناء شـ .سـ

 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب) مسئولنویسنده ( - 1

 دانشگاه شهید چمران اهواز، کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عربدانشجوي  - 2
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 مقدمـه

کـه تحـت تـأثیر شـرایطی چـون اختنـاق و        شـود  یمایداري معموالً به آثاري اطالق پ اتیادبعنوان 

قـدرت و   يهـا  گاهیپاو قانون ستیزي با  يزیگر قانون، فردي و اجتماعی يها يآزادنبود ، استبداد داخلی

 ) 2: 1395.آخوندزادگان( .ردیگ یمشکل  ...ملی و فردي و  يها هیسرماغصب سرزمین و 

، فرهنگـی ، سیاسـی  هـاي  حـوزه این آثار با بیدار داخلی یا تجاوز بیرونـی از همـه    هیما جانبنابراین 

 ) 26 :1381.سنگري( ضد آزادي است هاي جریاناقتصادي یا اجتماعی و ایستادگی در برابر 

کـه توسـط    شـود  میگفته ) ...داستان و ، اعم از شعر( ادبیات پایداري فلسطین به مجموعه آثار ادبی

چرا که فلسطین از حد و چارچوب یک منطقه جغرافیایی خاص  شود میمردم فلسطین باشد نیز اطالق 

رو  منی روبـه اکنون مردم فلسـطین بـا دشـ    .تجاوز کرده و به مسئله و موضوعی جهانی تبدیل شده است

؛ کنـد  نمـی و در این کار آن تردیـد   سازد میروزگار محو ي  هصفحمسلمانان را از ، هستند که اگر بتواند

 فلسـطینیان و بلکـه هـر مبـارزي اسـت     ي  هشـ یرو نابود ساختن  کشی نسلدشمنی کـه کمترین جرم او 

ظـالم و  ي  هچهـر گفت ادبیات مقاومت همـان فریـاد شـجاعانه در     توان میاین ابرنب؛ )1390:1، مجیدي(

کـه ایـن    خواهـد  میمظلوم در صورت غاصب مستبد است و ادبیات پایداري از فرزندان ملت ي  هحیص

داسـتانی  ي  همجموعدر پژوهش حاضر سعی بر آن است که  ).52ص ، 1388، سعدون( .ننگ را نپذیرند

اثر سناء شعالن بر اساس نقـد ادبیـات پایـداري مـورد بررسـی قـرار گیـرد تـا بـه          » حدث ذات جدار«

 :زیر پاسخ داده شود هاي پرسش

 ادبیات پایداري از نگاه سناء شعالن چیست؟ هاي مؤلفه ترین مهم -1

 دیدگاه سناء شعالن در زمینه تأثیرات ظلم و ستم دشمن بر ملت فلسطین چیست؟ -2

 حدث ذات جدار چیست؟ي  همجموعمحور اصلی و بنیادي  -3

 ها فرضیه

این مجموعه را بر اساس آن نگاشته دیوار حائلی است کـه   هاي داستانمحور بنیادي که نویسنده  -1

 .ه اوستاننمادي تمام عیار از چهره خصمانه دشمن اسرائیلی و اعمال ظالم
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دشـمن   کـه گرچـه   خواند میخود ملت فلسطین را ملتی شجاع و مقاوم  هاي قصهشعالن در پی  -2

جهادگرانـه آنـان   ي  هیـ روحامـا  ، متمادي از هیچ جور و ستمی در حق آنان دریـغ نکـرده   هاي سالطی 

 .همچون نگین صالبت و استواري است

ري دالو، همچون مقاومـت و جـاودانگی فلسـطین    هاي مؤلفهخود ي  همجموعنویسنده در اثناي  -3

 .کشد میهجو دشمنان و آوارگی را به تصویر ، دشمني  هچهرترسیم ، اضطراب و آشفتگی دشمن، زنان

اثر سناء شـعالن از نظـر نقـد ادبیـات     » مجموعه حدث ذات جدار«هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 .پایداري است

 پژوهش پیشینه

 :به آثار زیر اشاره کرد توان میهاي سناء شعالن نوشته شده است  و رمان ها داستاني  هدربارآنچه 

، شمیههااه دانشگ، دانشکده ادبیات، صالح محمود فرحان الخزاعله( »اردنی کوتاه هاي قصهراوي در «

 ).2015، الزرقاء اُردن

، آثـار عربـی و آفریقـایی   ي  هپژوهشـکد ، معراج احمـد ( .»مشارکت زن عرب در زمان عربی نو« -2

 ).2010، هند، نو یدهل، دانشگاه جواهر لعل نهرو

دانشـگاه  ، دانشکده ادبیات، سهیال بلعربی( »حدث ذات جداري  هقصمکان پردازي در مجموعه « -3

 .نیست ها آنو بسیاري آثار ارزشمند دیگر که در اینجا مجال ذکر ) 2016، جزائر، محمد أبوضیاف

ایداري در مجموعـه  ادبیات پ هاي مؤلفهآنچه در این مقاله به آن پرداخته شده است موضوع بررسی 

امـا در  ؛ از این آثار به این موضوع پرداختـه نشـده اسـت    کی چیهکه در  استحدث ذات جدار  داستان

کهـن   هاي جلوه: به ها آناز میان  توان میزمینه ادبیات پایداري مقاالت عدیدي به چاپ رسیده است که 

پایداري فلسطین بـر گفتمـان    ریتأثالگویی ادبیات پایداري در آثار سیمین دانشور اثر رئیسی سرحدي و 

هاي ادبیات پایداري در اشعار رضوي دعبـل   فهانسانی در دیوان فدوي طوقان اثر ترکشوند و بررسی مول

 .اشاره کرد، خزاعی اثر محمدي

 ضرورت و اهمیت تحقیق

از زمان تأسیس دولت غاصب اسرائیل همـواره مـورد توجـه    ، فلسطین و مظلومیت مردمانش مسئله

ي  هفاجعـ لذا اقتضاي غالب بر ادبیات اکثر کشورهاي اسالمی متـأثر از ایـن    .ادیبان و شاعران بوده است
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 عنـوان  بـه  سناء شعالن .تپد یمکه بعضاً ادبیات پایداري امروزه با مسئله فلسطین  يا گونه بهانسانی است 

بـازخوانی   نیبنـابرا ؛ نویسنده و ادیبی مسلمان در آثار خود روح این نوع ادبیـات را زنـده کـرده اسـت    

 .مجموعه آثار او براي جهان اسالم داراي ارزش و اهمیت فراوانی است

 گذري بر زندگی سناء شعالن

کـه  » صـویلح «قدیمی در شهر  يا منطقهم در  1977حمد شعالن نویسنده اردنی در سال اسناء کامل 

سـالگی   3که در  يا قصهاولین کتاب  .به دنیا آمد، مهاجرین این شهر بودند يها گروهاغلب ساکنانش از 

؛ کوچـک لقـب داده شـد   ي  هسندینون به پس از آ .بود که در زمینه زبان عربی بود» دراجه عماد«خواند 

» وسـام «اردنـی   هـاي  مجلـه ش را به های داستانزیرا با نویسندگی الفت خاصی داشت و از همان کودکی 

 .فرستاد می

نقد آغـاز   هاي کتابپس از آن تحت تأثیر رمان قرار گرفت و کتاب را در زمینه نمایشنامه و رمان و 

همچنین داراي دکتراي ادبیات مدرن است و اکنون استاد این دانشگاه و عضو انجمـن نویسـندگان    .کرد

تعلیم اللغه العربیـه النـاطقین   «به کتاب  توان میاز مجموعه آثار او  .استز اردن و انجمن ادبیات عرب نی

، ي أعشضـی هـا  انو رم» ...أرضا الحکایه و ، ناسک الصوصعه، قافله العطش هاي قصهمجموعه «، »غیرها

 .را نام برد ...السقوط فی الشمساد و 

 خوانشی بر مجموعه داستان

با لهجه اردنی توسط  .م 2013سناء شعالن در سال ي  هنوشت» حدث ذات جدار«داستانی ي  همجموع

 هـا  آني  ههمـ داستان تشـکیل شـده کـه     23این مجموعه از  .مؤسسه نشر و توزیع عمان به چاپ رسید

دیـواري کـه وارد قلمـرو     .گویاي ظلم و ستمی است که دیوار حائل به ملت فلسطین روا داشـته اسـت  

 هـاي  باشخصـیت از عواقـب ایـن غصـب را     اي نمونـه  هـا  قصهفلسطینیان شده و نویسنده در هر یک از 

و دوري اجباري ایـن ملـت از سـرزمین و اهـل خـود حکایـت        آوارگیدر برخی از  .نگارد میمختلف 

نویسنده این مجموعه را  .کشند میملت فلسطین را به تصویر  رحمانه بیو در برخی دیگر کشتار  کند می

داسـتان خـود گویـاي مظلومیـت خـود       هـاي  شخصـیت هی که وج -1: کند میبر دو وجه اصلی تقسیم 

که به سبب خــود   شود می هاي ظالمدر وجهی دیگر دیوار حائل است که خود راوي اعمال  -2 .هستند

 .انگیزانـد  برمـی خـود   را علیـه  یونیسـت یکه نفرت و انزجار رژیم صه اي گونه به شود میاو بر مـردم روا 
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مقاوم ي  هیروحو  ها شجاعت، ها رشادتو  کند نمیخواننده خاموش همچنین شعالن نور امید را در دل 

او بـا موضـوع    هـاي  قصـه در نهایـت   .ستاید میخود ي  هقصرا در اثناي  دهیکش رنجملت ي  هگرانو جهاد

بـر اسـاس جامعـه     اسـت نویسـنده   گرایی واقعکه نمودي از  ها شخصیتمشترك پایداري است و تنوع 

 .فلسطین مقاوم زخم خورد است

 فلسطین اسطوره مقاومت و جاودانگی

مقاومت گزینه راهبردي ملت فلسطین و حقی مشروع در برابر رژیم غاصب صهیونیستی است و تـا  

ملـت قهرمـان فلسـطین بارهـا و      .تحقق تمامی اهداف مورد نظرش از این حق دست بر نخواهد داشت

نیروهـاي اسـرائیلی بـه اثبـات رسـانده       ارانهک جنایتبارها ایثار و فداکاري خود را در مقابله با اقدامات 

 .آرمان فلسطینیان است عنوان بهاست که این امر تنها نشان از ایمان به حقانیت و عدالت 

صهیونیستی هماننـد   غیرانسانیو  آمیز خشونتنویسنده در اثناي این مجموعه اظهار داشته که اعمال 

 ...ي خـانواده و  هـا  انو منحـل کـردن بنیـ    گـی آزادمردمی و کشتار کودکان و سلب  هاي شخصیتترور 

و مبـارزه و مقاومـت را در    جـویی  انتقامي  هیروحنتوانسته است اثر مثبتی داشته باشد جز اینکه  گاه هیچ

 شـود  مـی که در گذشـت روزگـار باعـث فراموشـی سـرزمین فلسـطین ن       طور همان .کند میمردم بیشتر 

که استکبار جهـانی   هایی صحبتو  شود میصداهایی که از اطراف جهان پیرامون فراموشی فلسطین زده 

که فلسطین آرامش خود را از دست بدهـد چـرا کـه     شود میبا آن گوش فلک را کر کرده است باعث ن

 ) 380: اهللا فضل( .فلسطین براي همیشه باقی خواهد ماند

اگـر بخـواهیم در   « .اسـت اسرار دشمنان و کشف نقشه آنـان   یکی دیگر از مراحل مقاومت دریافت

 العمـل  عکـس آنان آگاه شـویم تـا    هاي نقشهباید آنان را خوب بشناسیم و از ، برابر دشمن پایداري کنیم

 ).74: 1391، میرقادري( »مناسبی در برابر آنان داشته باشیم

و  هـا  اسـتراتژیک بـا   تـوان  مـی ، دشمنان واقف گـردد  هاي فتنهو  ها گري توطئهبه میزانی که انسان به 

 .جلوگیري کرد ها آنتجاوزگرانه متناسب از هر گونه حرکت  هاي تاکتیک

آنان به دست آورده بودند هتلی را براي  هاي نفوذيدر زمان معین جهت عملیات دشمن که توسط «

ـ      د کـه خبـر در هـم شکسـتن     دستگیري انقالبیون فلسطین در نظر گرفتـه و منتظـر آغـاز عملیـات بودن

 هـا  آنرسـیده بـود را بـه     هـا  آندروغین به گوش  هاي جاسوسپایگاهشان و اطالعات غلطی که توسط 

 ).75: 2013، شعالن( »منتقل کردند
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 هـاي  نقشـه نویسنده در این متن از داستان روح مقاومت انقالبیون فلسطینی را در اطالع از توطئه و 

که جهت دفاع از وطن خویش به قلب دشـمن   داند میفرزندان با اصالتی را  ها آنو  کند میدشمن زنده 

 .شکنند مینفوذ کرده و آنان را در هم 

ْم َخبَـاًال َودُّوا َمـا کُلونَ �ْ ْم َال کَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة ِمْن ُدونِ يَها الَّذِ ي أَ �﴿ :فرماید می باره نیدراقرآن 

ُتْم تـَْعِقُلونَ کِت ِإْن  �ُم اْآل کنَّا لَ يبَـُر َقْد بَ کُصُدوُرُهْم أَ  یاْلبَـْغَضاُء ِمْن أَفْـَواِهِهْم َوَما ُختْفِ َعِنتُّْم َقْد بََدِت    ﴾نـْ
 118/آل عمران

 دالوري زنان

در طـول  «جایگاه مهم عنصر عاطفه و احساس در شعر و رمان است ، جایگاه زن در ادبیات مقاومت

 هـا  نهضـت و  هـا  انقـالب سیاسـی و در همـه    -اجتمـاعی  يها حرکتتاریخ بشریت زنان در بسیاري از 

 ).1391:58، علم( ».اند بودهخصوصاً اسالمی داراي نقش محوري اعم از مثبت و منفی 

و مقاصد خرابکارانه بـراي بیـرون    ها توطئهبا  تر تمام هرچهمشارکت نظامی زنان فلسطین با استواري 

 ).255: 1990، حجاب( شد میراندن دشمن از سرزمین خود نادیده گرفتن حقوقشان انجام 

 :نویسد می گونه اینزنان فلسطینی  هاي دالورينور خود از ي  هسالل هاي قصهنویسنده نیز در 

، از او گرفـت  داشـت  میکمربند انتحاري به کمر بسته و به سمت دیوار حائلی که هر آنچه دوست «

سـربازان  ي  ههمـ کـه   شـود  مـی و ناگهـان بـه شـعله آتشـی مبـدل       ایستد میکنار درب ورودي  .رود می

 ).70: 2013، شعالن( »سوزاند میدور خود را  صهیونیست

رژیـم صهیونیسـت را    هـاي  بیـدادگري شعالن در این قصه خشم زن فلسطینی نسـبت بـه تعـدي و    

آن در برابر جور و جفـاي   هاي گدازهو  گردد نمیخاموش  گاه هیچکه خاکسترش  داند میهمچون آتشی 

 .خواهد بود ور شعلهدشمن همیشه 

 دشمناني  هچهرترسیم 

به دشمنان در کشورهاي اسالمی  هاي بیدادگريو  ها جنایتتوصیف ، بیداري اسالمی هاي نوشتهدر 

اصلی دشمن را از پس ي  هچهرادبیات از ابزارهاي است که نویسنده توسط آن  ؛ ونمایان است خوبی

ادبیات پایداري و دفاع مقدس روایتگر «زیرا ؛ کشد میي ظالمانه بیرون ها جنایتخشونت و ي  هپرد
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و  ها اشکدرون را در  هاي زهداگمردمـی کـه  .مردم است هاي مرثیهو  ها سروده، ها رنج، ها داغ، دردها

 ) 62: 1389، سنگري( .»دهند مینشان  ها آه

نویسنده براي نشان دادن اوج ظلم مستبدان نسبت به دیوار حائلی که اسرائیل غاصب آن را  رو نیازا

مادر با وجود « نگارد می گونه اینو  گیرد میقلم به دست ، مانعی بین مادر و فرزند بیمارش قرار داده

سربازان صهیونی که پوشیده از سالح و ترس و هشدار بودند تصمیم به گذشتن از دیوار حائل کرد تا 

فرزند بیمارش را به آغوش کشد اما به محض خروج از آن دیوار به زندگی خود پایان داد و از آن 

زمین افتاد که نگهبان شب آن را پوتین  جسدي سراسر گلوله به جرم تخریب آن دیوار بر روي

 چوبمادر دستش همچون  که درحالیله کرد و دستور داد او را به کناري انداختند  اش سربازي

 .»حتی اگر یک بار هم شده را داشت اش بچه شیر دادنباقی ماند که آرزوي  اي سینهبر  شده خشک

 ).28/شعالن(

ترسـیم کـرده کـه هـیچ قـدرتی فـرا روي او        اي شـیوه نویسنده مادر را بـه  ، در این بخش از داستان

 نیچنـ  نیـ احتی به بهاي از دسـت دادن جـان خـود و    ، گردد فرزندشد مانع به آغوش کشیدن توان مین

 شـان  پایداريظلم و استبداد بیگانگان در برابر شجاعت و  هاي پوستهکه  از زنانی همچون وي ها دالوري

 .هرگز بعید نخواهد بود، است بس نازك اي پوسته

 اضطراب و آشفتگی دشمن

 رویـداد فیزیکی شدید در زمان یـادآوري   هاي واکنش، از رویداد کننده ناراحتمرور مکرر خاطرات 

عواملی هستند که انسـان مجـرم پـس از اعمـال جـرم خـود        و همهاضطراب همه ، کابوس و افسردگی

که ممکن است هر لحظه به خود یا دیگـران آسـیب    گردد میو در نتیجه دچار آشفتگی  کند میاحساس 

 .جدي بزند

قتل زن و فرزندان فلسطین که تنها گناهانشان عبور از دیوار حائلی بود توسط سـرباز صـهیونی در   «

او حالتی از اضطراب و تشویش به وجود آورد که تنها راه عالج ایـن آشـفتگی را در کشـتن همسـر و     

زیرا مدام تصویر آن ؛ داشت میرا بیش از هر کس دوست  ها آنکه  اي خانوادهل قت، دید میفرزندان خود 

 ).65و  64: 2013، شعالن( ».ساخت نمیخانواده مظلوم فلسطین رهایش 

نویسنده سعی کرده در این قصه از مجموعه داستانی اختالالت روانـی کـه مجـرم پـس از ارتکـاب      

به تصویر بکشد که روح انسـان مظلـوم همیشـه زنـده      اي گونه بهرا  شود میعمل ظالمانه خود دچار آن 
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که مـرگ تـدریجی    شود میانه و کردار زشت خود به تشویش دچار عخواهد ماند و دشمن با اعمال شنی

 .زند میترین حاالت برایش رقم  را با قاسیانه

ُحمَصَّـَنٍة أَْو ِمـْن َورَاِء ُجـُدٍر أَبُْسـُهْم  یقـُـرً  یًعـا ِإالَّ فِـيمجَِ  مْ کَقـاتُِلونَ ي﴿ال  :فرمایـد  مـی  باره نیدراقرآن کریم 

 14/حشر ْعِقُلوَن﴾يأِبَنـَُّهْم قـَْوٌم َال  کَذلِ  یًعا َوقـُُلوبـُُهْم َشتَّ يٌد َحتَْسبُـُهْم مجَِ ينَـُهْم َشدِ يبَ 

شعر یا نثري است که ضد مدح باشد و براي مقاصد گونـاگونی بـه کـار    ، در ادبیات هجویه یا هجونامه

سیاسی  –دارد اما اگر براي بیان دردهاي اجتماعی  آمیز توهینصریح و گاه ، ؛ لحنی گزندهشود میگرفته 

 ).1385، فرهنگ واژگان و اصطالحات طنز .محمدرضا( .شود میسروده  تر مالیمبه کار رود؛ با زبانی 

 هـاي  غـرض کـه از   گوینـد  مـی هجو غیرمستقیم یا نزاهت هـم  ) اجتماعی، سیاسی( جوبه این نوع ه

تـأثیر بیشـتري دارد و مهـارت ادبـی     ، گیـرد  مـی سیاسی اجتماعی به خـود   هاي جنبهفردي فراتر رفته و 

 ).همان( .طلبد میبسیاري 

تـا   گیرنـد  مـی ایست که نویسندگان و شـعرا آن را بـه کـار     مایه اما هجوگرایی در ادبیات فلسطین بن

توانـایی مبـارزان و جهـادگران را در    ، هویت اصلی دشمن را به او متذکر شوند در واقـع هجـو دشـمن   

سناء شعالن در این مجموعه قصه تالش کـرده تـا در پـس     .دهد میانتخاب مسیر حق و ادامه آن یاري 

دشمن را هجـو  ، کشد میوحشیانه به تصویر  اي گونه بهاي دشمن را و تعابیري که ظلم و تجاوزه ها واژه

 .کند

را  صهیونیسـت و رژیـم   دهد میاو انسانیت و شرافت دشمن را مورد هدف قرار  هاي قصههجو در 

 .دارد میکه او را از شناخت مالیکت اصلی این سرزمین باز  داند میمحکوم به جهلی 

) ها ونیستیصه( ها آن؛ اما کشد می يگذار خیتارمهم و ویژه  هاي حادثههمانا بشر سنوات خود را با «

و مزارع فلسطین  ها جنگلو  ها دشتگنجشکان در : گوید میکه  دانند نمیرا » فلسطین«تاریخ گنجشکان 

را تصرف کرد و دیوار  ها زمینتا زمانی که دشمن آمد و درختان را قطع کرد و  برند میدر امینت به سر 

 شـان  النـه از  هـا  آندلیلی براي موجودیت او و حقی براي تحریم  ها پرونده، ساخت ها انسانحائلی بین 

 ) 79:2013، شعالن( »دانند نمی

 هـا  آنتشبیه کرده که جاي جاي سرزمینشان مـأمن   گنجشکانینویسنده در این قصه فلسطینان را به 

و بناي دیـوار حـائلی کـه     ها آنبه این مأمن و این سرزمین و ادعا مالکیت  ها صهیونیستبود اما تجاوز 

 .این مأمن را بدون هیچ حقی غصب کرده است، این رژیم نیست هاي ستممصالح آن جز اعمال 
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 :ها فلسطینی خانمانی بی

که بـیش از   کند میادبیات پایداري حکایت از ظلم و ستمی  هاي نوشتهاست که در اشعار و  اي واژه

فلسـطینی امـا   ي  هآوار .تن فلسطینی مسلمان را مجبـور بـه تـرك خانـه و کاشـانه خـود کـرد        400000

و  باختـه  پـاك تحمیـل شـده بـود و او را موجـودي      نارضایتی خود را از پذیریش سرنوشـتی کـه بـر او   

بـه   گونه ایندش را و نویسنده با هنر ادبی خود فریاد بلن کند میبا صداي بلند اعالم  ساخت می ارزش بی

 :کشد میتصویر 

سـاخته بـود و مـانع از     هـا  آنفلسطینیان که سرزمین خود را به سبب آوارگی که دیوار حائل براي «

 ».سـرزمین فریادهـا نامیدنـد و فریادشـان گردیـد     ، با یکـدیگر شـده بـود    ها آندیدار و برقراري ارتباط 

 ).55:2013، شعالن(

 :سراید می گونه اینکه محمود درویش در توانایی انسان ستمدیده  گونه همان

 میالد عاصفه و عرس جداول ما کنت أعرف تحت جلودنا

 .هاي ما تولد طوفان و عروسی جویباران است دانستم که در زیر پوست نمی

 دهـد  مـی ) انقالب( و تولد طوفان) مستضعفین( شاعر در این درام حماسی خبر از پیوستن جویباران

 .و به قدرت اعراب براي آزادي ایمان اشاره دارد

 :نتایج

 :در این پژوهش به موارد زیر دست یافتیم

ظلـم و سـتم اشـغال گـران را در ایـن      ، از سـرزمینش اسـت   شـده  راندهسناء شعالن که خود فلسطینی  

 .مجموعه داستانی بیان نمود

 .استان از سرزمینشان در تمامی مجموعه نماد جدایی فلسطینی» دیوار«جدار -2

الشعالن در مجموعه داستان حدث ذات جدار تالش نمود زندگی واقعـی سراسـر مظلومیـت مـردم     -3

 .ی پراکنده با محوریت دیوار جداکننده بیان نمایدهای داستانفلسطین را در 

را بـه واسـطه    طلبـی  اسـتقالل و جهـاد و   آزادگـی ي  هیـ روحنویسنده در این مجموعه سعی داشته تا -4

 .را تقویت کند دوستی انسانو  دوستی وطنبرانگیختن حس 
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خـود و   آزادگـی شعالن جایگاه ارزشمندي در دفاع از هویت ملی و حفظ عزت و  هاي قصهزنان در -5

 .خانواده خود دارند

و هـدف او از ایـن    کنـد  مـی خود را از زبان صهیونیسـت غاصـب روایـت     هاي قصهنویسنده برخی -6

نفرت و بیزاري دشمن را از نفس خـود   رفی چهره اصلی دشمن به روایت خودشان است کهحرکت مع

 .انگیزاند برمی
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