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تحلیل جایگاه »سنگر«، »پوتین« و» پاک« در شعر پایداری هرمزگان
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چکیده
ادبیـات پایـداری از پایـداری و مقاومـت انسـان ها در مقابـل تجـاوز نظامـی بیگانـگان كـه به 
جنـگ و درگیری منجر می شـود، سـخن بـه میان مـی آورد. در این نوع ادبی، رزمندگان با سـنگر 
خـود انـس می گیرنـد، بنـد پوتین خـود را محکـم می بندنـد و با پالكی كـه رمز هویتـی رزمنده 
اسـت، آمـاده ی جنـگ و رویارویی با دشـمن می شـوند. در اشـعار ادبیات پایداری »پـالک«، خود 
رزمنـده ی شـهید اسـت كـه بـا تکـه ای از اسـتخوان بـر می گـردد. در ایـن راسـتا، »خاكریـز« یا 
»سـنگ« نیـز یکـی از ابزارهـای پـر كاربـرد و محـل پرواز شـهدا به ملکوت اسـت كه ایـن مقوله 
از سـوی بسـیاری از شـاعران هرمـزگان قابـل توجـه بوده اسـت. آنهـا معمـوالً شـهدا را در خـط 
مقدم با »سـنگر«، »خاكریز« و »پالک« می شناسـند و این موضوع در سـطح وسـیعی از اشـعار 
سـپید و كالسـیک شـاعران هرمزگانی قابل توجه بوده اسـت. آنچه مسـلم است در شـعر پایداری 
اسـتان هرمزگان، ادبیات مقاومت به شـیوه ی نوین از 25 سـال پیش توسـط سـرهنگ »مرتضی 
نصیـری« شـروع شـد و هـم اكنـون به صـورت گسـترده در بیـن شـاعران جوان ترـ  كـه بعضاً نه 
جنـگ دیده انـد و نـه در دوران جنگ زاده شـده اندـ  ادامـه دارد. این مقاله بـا روش تحلیل محتوا 
و بـا اسـتفاده از ابـزار كتابخانه، به بررسـی اشـعار ادبیات پایـداری با عنوان »سـنگر«، »پوتین« و 
»پـالک« در شـعر مقاومـت هرمزگان می پـردازد و از آنجا كـه در مورد ادبیات پایـداری هرمزگان 

تـا كنون پژوهشـی صـورت نگرفته اسـت، انجام ایـن پژوهش ضـرورت دارد.
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1ـ مقدمه
ادبیــات پایــداری، از پایــداری و مقاومــت انســان ها در مقابــل تجــاوز نظامــی بیگانــگان كــه 
ــاع  ــات دف ــر، »ادبی ــی دیگ ــی آورد. در تعریف ــان م ــه می ــگ منجــر می  شــود، ســخن ب ــه جن ب
ــوع  ــه  ی موض ــه درون  مای ــود ك ــه می ش ــروده هایی گفت ــته ها و س ــه نوش ــه مجموع ــدس، ب مق
آن، بــه مســائل هشــت ســال دفــاع مقــدس و پیامدهــا و تبعــات آن بــاز می گــردد. در نگاهــی 
ــور  ــوان تص ــن عن ــرای ای ــر ب ــی فراخ  ت ــترده  تر و جغرافیای ــی گس ــوان طیف ــیع  تر، می ت وس
كــرد و بــا تکیــه بــر ویژگی هــای مقــدس بــودن كــه تداعــی قلمــرو الهــی و دینــی بــرای ایــن 
ــن  ــی از پایدارتری ــدس ، یک ــاع مق ــنگری، 1380: 15(. دف ــد.« )س ــروده ها می كن ــته ها و س نوش
موضوعــات شــعر فارســی در ایــن ســه دهــه بوده  اســت ؛ جریــان شــعری كــه در دوران جنــگ 
هشت ســاله پدیــد آمــد و همچنــان پویــا و پابرجاســت. »ادبیــات پایــداری بــه مفهــوم واقعــی و 
نویــن آن، در كشــور مــا از عصــر مشــروطه و جنــگ جهانــی اول متأثــر از گرایش هــای ملــی و 
میهنــی بــه وجــود آمــد. در شــعر ایــن دوره، موضــوع پایــداری در برابــر ظلــم و بیــداد، ناآگاهــی 
ــور، 1375:  ــود.« )آرین پ ــده می ش ــایگان دی ــح همس ــان و صل ــی صاحب  منصب ــتبداد آلودگ و اس
127(. محمد  صــادق بصیــری می نویســد: »ادبیــات پایــداری، نوعــی از ادبیــات متعهــد و ملتــزم 
اســت كــه از طــرف مــردم و پیشــروان فکــری جامعــه در برابــر آنچــه حیــات معنــوی و مــادی 
ــی  ــد.« )امیری  خراســانی، 1387: 89(. ســنگری در جای ــه وجــود می آی ــد، ب ــد می كن ــا را تهدی آنه
ــر  ــه تحت  تأثی ــود ك ــالق می ش ــاری اط ــه آث ــوالً ب ــداری، معم ــات پای ــد: »  ادبی ــر می نویس دیگ
شــرایطی چــون اختنــاق و اســتبداد داخلــی، نبــود آزادی هــای فــردی و اجتماعــی، قانون  گریزی 
و قانون  ســتیزی بــا پایگاه هــای قــدرت، غضــب و غــارت ســرزمین و ســرمایه های ملــی و فــردی 
ــا تجــاوز  ــی ی ــداد داخل ــا بی ــارزه ب ــار، مب ــن آث ــه  ی ای ــن، جان  مای ــرد. بنابرای و ... شــکل می گی
بیرونــی در همــه  ی حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی و ایســتادگی در برابــر 
جریان هــای ضــد آزادی اســت.« )ســنگری، 1394: 45(. آنچــه پیداســت اینکــه ادبیــات پایــداری، 
ادبیــات جنــگ اســت كــه بــا جنــگ شــروع می شــود، امــا بــا جنــگ بــه پایــان نمی  رســد بلکــه 
ایــن ادبیــات بــه عنــوان رســانه و زبانــی گویــا، تــا ســال ها از دالوری هــا و افتخــارات مردمانــی 
ســخن بــه میــان مــی آورد كــه بــرای حفــظ كیــان و موجودیــت خــود تــالش می  كننــد. كاری 
كــه حفــظ آثــار و بنیــاد ارزش هــای دفــاع مقــدس، بــا كمــک ادبیــات و بــا چــاپ آثــار منثــور 
ــه هایی  ــی اندیش ــه بررس ــز ب ــران نی ــد، و تحلیل  گ ــالش می  كن ــوص ت ــن خص ــوم در ای و منظ
ــه، اشــعار پایــداری شــاعران  ــه زده اســت. ایــن مقال ــوع ادبــی جوان ــد كــه از دل آن ن می  پردازن
اســتان هرمــزگان را بــا درون  مایــه  ی »پــالک«، »ســنگر« و »پوتیــن« كــه هــر كــدام نمــاد یــک 
رزمنده انــد، بررســی می كنــد تــا روشــن شــود شــاعران هرمــزگان نیــز ماننــد رزمنــدگان آن، از 
پایــداری و ادبیــات پایــداری غافــل نبوده انــد و در حــد تــوان خــود، ایــن جریــان ادبــی كشــور 

ــد. ــری كرده ان را پیگی
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     1ـ 1ـ بیان مسأله
ــاز  ــی آغ ــگ تحمیل ــالب و جن ــا انق ــن آن، ب ــیوه    ی نوی ــه ش ــران ب ــداری در ای ــات پای ادبی
شده  اســت، هــر چنــد بعضــی بــر ایــن باورنــد كــه پیشــینه  ی ایــن نــوع ادبــی بــه عصر مشــروطه 
می رســد. در اســتان هرمــزگان بــر اســاس مســتندات مکتــوب چاپــی، ادبیــات پایــداری قدمــت 
ــا شــاعران  ــد كــه همــگام ب ــخ نیــز شــاعرانی بوده ان 25 ســاله دارد؛ هــر چنــد قبــل از آن تاری
انقــالب در ایــن خصــوص ســروده هایی داشــته اند تــا اینکــه در ســال 1373، ســرهنگ مرتضــی 
ــا نــام »گــپ گنــوغ: حــرف عاشــق« را چــاپ كــرد.  نصیــری اولیــن مجموعــه شــعر جنــگ ب
شــاعران عصــر انقــالب بعضــاً خــود فضــای جنــگ را تجربــه كرده انــد و بعضــی دیگــر بر اســاس 
مطالعــات یــا دیــدن فیلم هــای هشــت ســال دفــاع مقــدس، یــا دیــدن خرابه هــای جنــگ در 
ــاعران  ــد. ش ــن وادی گام نهاده ان ــه ای ــن خصــوص، ب ــی در ای ــلمچه و مشــاركت در اردوهای ش
ــای  ــه واژه ه ــد ك ــه كار برده  ان ــان ب ــه را در اشعارش ــی و حماس ــا، ادوات جنگ ــزگان واژه ه هرم
ــداری  »جنــگ«، »پــالک«، »ســنگر« و »پوتیــن«، بیشــترین بســامد را در بیــن واژه هــای پای
شــاعران هرمــزگان بــه خــود اختصــاص داده  اســت؛ از ایــن رو، ایــن مقالــه بــا تأكیــد بــر ســه 
مقولــه  ی اصلــی شــعر جنــگـ  ســنگر، پــالک و پوتیــنـ  در اســتان هرمــزگان بــه بررســی ایــن 

ــردازد. ــوع می پ موض

     1ـ 2ـ ضرورت و اهمیت تحقیق
در ایــن پژوهــش برانیــم تــا بــا بررســی محتوایــی از اشــعار دفاع مقــدس شــاعران هرمزگانی، 
ــزگان را در كشــور  ــدس اســتان هرم ــاع مق ــای شــعر دف ــا و ارتق ــه  ی شــناخت ویژگی ه زمین
فراهــم ســازیم تــا رهگشــای تحقیقــات دیگــر پژوهشــگران در ایــن نــوع ادبــی باشــد. اســتان 
هرمــزگان، اســتانی بــا فرهنــگ بکــر اســت كــه محققــان كشــور، كمتــر فرصــت مطالعــه    ی آن 
ــا انتشــار  ــرای گفتــن دارد كــه امیــدوارم ب را داشــته اند. شــعر ایــن اســتان نیــز حرف هایــی ب
كتــب و مقاالتــی در ایــن خصــوص، قابلیت هــای هنــری و ادبــی ایــن اســتان بــه خصــوص در 

شــعر پایــداری بیشــتر دیــده شــود. 

     1ـ 3ـ پیشینه  ی تحقیق
در مــورد ادبیــات پایــداری مقــاالت و كتــب بســیاری نوشــته شده  اســت كــه در اینجــا بــه 
ذكــر نمونه هایــی بســنده می كنیــم: امیــري خراســاني، احمــد و صدقیــان  زاده، قاســم، مقالــه  ی 
تحــت عنــوان »بررســي انتظــار بــه عنــوان عنصــر پایــداري بــا تکیــه بــر شــعر قیصــر امین پــور 
و ســلمان هراتــي« نوشــته  اند. زارع، غالمعلــی و رضــوی، ســید ربیــع )1390(، طــرح پژوهشــی 
ــا اســتناد بــه شــعر معاصــر ایــران(« انجــام  بــا عنــوان »كاركــرد حماســه در دوران معاصــر )ب
داده انــد. بهــره  ور، مجیــد و نیکخــواه، مریــم، پژوهشــی انجــام داده  انــد تحــت عنــوان »تحقیــق 
جنــگ و كودكــي در آثــار قیصــر امین  پــور« كــه در شــماره  ی پاییــز 1390 و بهــار 1391 مجلــه  ی 
ــه بررســی ادبیــات  ــداری چــاپ شــد. محمدرضــا ســنگری )1389(، در تحقیقــی ب ادبیــات پای
منظــوم دفــاع مقــدس پرداخته  اســت. كاكایــی، عبدالجبــار )1378( در كتابــی با عنــوان »آوازهای 
نســل ســرخ«، بــه حماســه های دفــاع مقــدس در عصــر حماســه و تأثیرپذیــری آن از فرهنــگ 
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ــت.  ــورایی پرداخته  اس عاش
در مــورد شــعر پایــداری در اســتان هرمــزگان نیز چندیــن كتاب توســط اداره  ی حفــظ آثار و 
نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس چــاپ شده  اســت كــه شــامل ایــن مــوارد اســت: ســمیه باســتین 
و مریــم بهرنگ  فــر بــه ســفارش اداره  ی حفــظ آثــار و نشــر دفــاع مقــدس اســتان هرمــزگان، در 
ســال 1395 چنــد مجموعــه از »دریــا بــه دریــا« را در انتشــارات گفتمــان اندیشــه  ی معاصر چاپ 
كردنــد. »بــوی بــاران« بــه كوشــش مرحــوم خلیــل عمرانــی كــه در ســال 1388 جمع  آوری شــد 
و »عاشــقانه های روی میــن« اثــر اطهــر قوامــی كــه در ســال 1396 چــاپ شــد، از نمونه  هــای 
دیگــر ایــن آثــار اســت. »خلیــج بــوی تــو می دهــد«، ســروده های پایــداری ســهراب ســعیدی 
اســت كــه در ســال 1398 چــاپ شــد، همچنیــن »كوچه هــای شــهدا« كــه توســط امیرحســین 
واال در ســال 1397 جمــع  آوری شــد و كتــاب »تفنــگ را از لغــت نامه هــای جهــان بــر خواهــم 
داشــت« كــه غــالم امینــی دومشــهری آن را در ســال 1393 چــاپ كــرد. محمــد دهقانــی نیز در 
ســال 1397، خالــق كتــاب »یــک جرعــه ارومنــد« اســت و باالخــره دو كتــاب »گــپ گنــوغ1« 
و »گــپ گنــوغ2« كــه پیــش از این  هــا توســط ســرهنگ مرتضــی نصیــری ســروده و در ســال 
ــه در اشــعار  ــق و مطالع ــا تحقی ــم چــاپ شده  اســت. ام ــدان ق 1373 در انتشــارات عصــر جاوی
ــار اســت كــه انجــام می شــود و ایــن مقالــه  ی  دفــاع مقــدس شــاعران هرمــزگان، نخســتین ب
بکــر، آغازگــر ایــن راه اســت. هــر چنــد بــا توجــه بــه چــاپ اشــعار پایــداری ســرهنگ نصیــری 
در ســال 1373، ســابقه  ی مکتــوب ادبیــات پایــداری در اســتان هرمــزگان بــه 25 ســال می رســد.

     2ـ بحث اصلی و تحلیل
ایرانیــان از دیربــاز هــر گاه ظلــم و ســتمی مشــاهده كننــد، یــا عناصــر خارجــی، هویــت، 
موجودیــت، تاریــخ و ســرزمین آنــان را مــورد هــدف قــرار دهــد، اختالفــات را كنــار می گذارنــد و 
بــه حفــظ و پایــداری از ســرزمین خــود می پردازنــد. در 8 ســال دفــاع مقــدس كــه از ســال 1359 
شــروع و در ســال 1367 خاتمــه یافــت، مــردان مبــارزی بودنــد كــه بنــد پوتیــن را محکــم كردند 
و بــا پــالک و چفیــه  خــود را بــه خــط مقــدم و ســنگر رســاندند تــا دســت دشــمن از تعــدی 
و تجــاوز بــه كشــور بــاز مانــد. از ایــن رو، »پــالک«، »ســنگر« و »پوتیــن« كــه نشــان  دهنده  ی 
آمادگــی رزمنــدگان بــرای دفــاع از آرمان هــای خــود و پایــداری و حفــظ شــرف و نامــوس اســت، 
ــع،  ــد و در واق ــرار می  ده ــر خــود ق ــزگان را تحت  تأثی ــاعران اســتان هرم ــن بســیاری از ش ذه
ــا پوتیــن،  ــا ب ــن ســه واژه خالصــه می شــود ت ــه در ای ــا بیگان ــرای نبــرد ب اراده  ی رزمنــدگان ب

پــالک و ســنگر بــه دفــاع از شــرف، عــزت و نامــوس خــود بپردازنــد.

     2ـ1ـ پاک در اشعار سپید
پــالک رمــز هویتــی رزمنــده اســت و در اشــعار ادبیــات پایــداری، خــود رزمنــده  ی شــهید 
اســت كــه بــا پــالک و تکــه ای از اســتخوان بــر می گــردد. ســروان محمــد دهقانــی كــه خــود 
جنــگ را تجربــه كــرده و بازنشســته  ی نیــروی دریایــی ســپاه اســت، در مــورد پــالک چنیــن 

می ســراید: 
»گل و گهواره ای تابوت و پالک پرده ی پوشش اندام تو شد« )دهقانی، 1397: 86(.
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ابوالقاســم واال در اشــعارش پــالک را در بــاوری عامیانــه مــی آورد كــه هــر گاه پلــک چشــم 
بپــرد، خبــر از آمــدن مهمــان می  دهــد و آن مهمــان عزیــز در ایــن شــعر، همــان شــهید عزیــزی 

اســت كــه در پالكــش می آیــد:
»و از پریــدن پــی در پــی پلــک/ كــه وعــده می دهــد مهمــان را/ تــا جســت و جــوی پــالک 

بــه پــالک تــو« )واال، 1397: 24(.
ــای  ــته/ پالک ه ــل بس ــرات قندی ــد: »خاط ــه ای، می نویس ــاعر بندرلنگ ــه، ش ــرا عفیف زه
بی  نشــان/ آفتــاب بی  امــان مانــده بــه ظهــر/ مــرا بیشــتر هوایــی می كنــد« )ســعیدی، 1399: 29(.  
ــد: »پــالک  دار كــه  صدیقــه ســرتک  زاده، شــاعر ســیریکی، پــالک را رمــز مردانگــی می دان
باشــی/ در مقابلــه بــا حریــف خمپــاره  دار/ ترســی نیســت/ .../ نامــت در قالــب پــالک/ در ایــن 

ســرزمین شســته شــده« )همــان: 32(.
آرش احمدی  طیفکانــی، شــاعر مینابــی دیگــری اســت كــه پــالک را بــه جــای رزمنــده قــرار 
ــع اســت كــه روزی در پالكــی پیــدا شــود: »شــاید روزی/ از ورایــی دوردســت/  می دهــد و قان
نامــی از هــر دویمــان بــر تکــه پالكــی جامانــده/ از زیــر خــاک پیــدا شــود/ شــاید« )همــان: 40(.

رزمنــده هنگامــی كــه پالكــش را بــر مــی دارد و بنــد پوتیــن را محکــم می كند، از خــودش و 
از تمــام خواســته های مــادی و دنیایــش می گــذرد و در واقــع، خواســته  ی خــودش را در مقابــل 

نیــاز وطنــش هیــچ می دانــد. ســهراب ســعیدی در ایــن خصــوص می ســراید:
»پالكــت رمــز عبــور اســت/ عبــور از شــعب/ از كربــال/ و گذشــتن از تمــام خواســته هایی كــه 
پایــت را لنــگ می كنــد/ تــو امــا بــدون پــا هــم/ مــرد هســتی/ عبــور می كنــی از نفــس امــاره/ 

كــه مــدام در زرق هــا می آیــد/ گــم شــده ای در پــرواز پرنده هــای آزاد« )همــان، 1398: 17(.
پــالک رزمنــده هــر چنــد خــود رزمنــده اســت، در اشــعار ادبیــات پایــداری بازتــاب گســترده ای 
داشته  اســت. خانــم اطهــر قوامــی نیــز از این موضــوع غافــل نمانده  اســت: »تــو پالكــت را/ در آرواره ی 

كــدام ماهــی جــا گذاشــتی/ كــه هرمز/ عــروس حلقــه بــه گــوش  ات شــد« )قوامــی، 1396: 39(.
ــه  ــادن ب ــرای ارج نه ــه ب ــد« ـ ك ــو می ده ــوی ت ــج ب ــاب »خلی ــعیدی در كت ــهراب س س
ــور و روشــنایی  پایداری هــای رزمنــدگان اســالم ســروده اســت ـ پــالک شــهدا را آویــزان در ن
ــر از  ــت را نارنجی  ت ــه جهان ــا ك ــد/ و نارنجک ه ــانه  ات راه می رون ــر ش ــا ب ــد: »تانک ه می بین
ــزان در  ــه خاطــر بســپار«/  ای كاكلــت در بادهــا/ و پالكــت آوی ــرواز را ب ــد/ »پ شــعله ها كرده  ان

ــعیدی، 1398: 5(. ــور« )س ن
ســعیدی در جایــی دیگــر معتقــد اســت، هنگامــی كــه گردشــگران مشــتاق بــرای دیــدن 
ــرام شــهدا، در آن  ــه احت ــد ب ــد، بای ــه و شــلمچه می رون ــه جبه ــگ ب ــس از جن ــای پ خرابی ه
ســرزمین مقــدس بــا پــای برهنــه راه برونــد: »فرشــته روی دل هــا نشســته اســت/ باید پــا برهنه 

ــان: 11(. ــد« )هم ــا خوابیده  ان ــا پالک ه ــروم/ اینج ب
ــان  ــوند و پالک  هایش ــوش نمی  ش ــع فرام ــچ موق ــهدا هی ــعیدی، ش ــهراب س ــگاه س در ن
ــگ  ــا قرن هــا زن ــن پالک هــا ت ــی/ و ای ــاران می آی ــگ فراموشــی نمی  گیــرد: »در ب هیــچ گاه رن

ــعیدی، 1398: 16(. ــد« )س ــخ نمی  مان ــدوه تاری ــد/ ان نمی  زن
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در جایــی دیگــر، ســعیدی بــر ایــن بــاور اســت هنگامــی كــه رزمنــده  ی ایرانــی پالكــش را 
برمــی  دارد، آمــاده  ی جنــگ می شــود. بــا اراده  ی او، جنــگ و پایــداری از كشــور در برابــر خطــر 
بیگانــه شــروع می شــود و معــادالت دشــمنان، بــا عــزم رزمنــده بــه هــم می خــورد: »پالكــت بــر 
خلیــج آویــزان می شــود/ هرمــز تنگــه  اش را تنگ  تــر می كنــد/ كنــار هجــوم همــان اســتعمار/ 
ــرداری/ معــادالت دنیــا در تــو آویــزان  ــا ملخ هــا قــرار داد نظامــی دارد/ پالكــت را كــه ب كــه ب

ــعیدی، 1398: 21(. ــود« )س می ش
در نگاهــی دیگــر، رزمنــدگان و در واقــع پــالک آنــان، تضمین  كننــده  ی نــام خلیــج فــارس 

ــه  الی اســم  ها/ خلیــج را پارســی می نویســد« )همــان: 23(. ــو/ در الب اســت: »پــالک ت
ــان  ــا/ در هم ــان پروانه  ه ــی روی/ در هم ــه م ــه الل ــاک ب ــد/ از خ ــه برس ــوچ ك ــت ك »وق

ــان: 29(. ــزد« )هم ــران می آوی ــو را در كبوت ــالک ت ــه پ ــتوها/ ك پرس
ابراهیــم آرمــات، از شــاعران دیگــر مینابــی، معتقــد اســت كــه شــهدا نبایــد فراموش شــوند: 
»هنــوز چنــد روز نگذشــته كــه زود فراموشــت می كنیــم/ چنــد اســتخوان و پالكــی الی پرچــم 
ــن  ــتند/ ای ــرم می فرس ــاهد ف ــور ش ــر روز از ام ــد/ ه ــه می دهن ــا هدی ــه م ــد و ب كادو می گیرن

یعنــی تــو دیگــر بــر نمی گــردی« )حفــظ آثــار، 1394: 82(.
اطهــر قوامــی، شــاعر بندرعباســیـ  الری، در شــعری دیگــر از شــهید شــدن رزمنــده و تنهــا 
آمــدن پــالک آن ســخن بــه میــان مــی آورد: »مــا بــا جنــگ رفــت و آمــد كردیــم/ وقتــی رفتیم/ 

پــالک برگشــتیم« )قوامــی، 1396: 45(.
و ایــن شــعر كــه بــه ماجــرای فراموش  نشــدنی شــلیک نــاو جنگــی آمریــکا بــه هواپیمــای 
اربــاس ایــران بــر فــراز آب هــای خلیــج فــارس اشــاره دارد: »آرواره ماهی هــا را بگیــر/ پــالک/ نــه/ 

هواپیمایــی را بلعیده  انــد/ تنهــا/ تــو را« )همــان: 45(.
ــه  ــاب ب ــعیدی خط ــهراب س ــران، س ــاس ای ــای ارب ــی هواپیم ــه  ی تاریخ ــاره  ی حادث درب

آمریکایی هــا ایــن ســوگ ســروده را دارد:
»وقتــی پروانه  هــا/ بــا گلولــه  ی تــو فــرو ریزنــد/ شــانه  ی ماهی هــا ســنگین می شــود/ دریــا 
فرزندانــش را بغــل می كنــد/ مــدال جنایــت امــا/ بــر گردن هــای ژنرال هــای بیگانــه/ خلیــج را 
ــا می بریــم«  ــه همــدردی دری ــو شــکفته را / ب فارســی می نویســد/ و مــا هــر ســال گل هــای ن
)ســعیدی، 1398: 53(. هنگامــی كــه هواپیمــای مســافربری اربــاس ایرانــی به وســیله  ی نــاو جنگی 
آمریــکا مــورد هــدف قــرار گرفــت، آمریکایی هــا بــه ژنــرال خــود مــدال افتخــار دادنــد كــه روی 
ــج،  ــن خلی ــد ای ــم می دانن ــا ه ــی آمریکایی ه ــود؛ یعن ــده ب ــته ش ــارس نوش ــدال خلیج  ف آن م

ــت. ــارس اس خلیج  ف
سعیدی در شعر دیگری به واقعه  ی حمله به هواپیمای ارباس ایرانی اشاره می  كند:

»خلیــج كــه بــوی تــو بگیــرد/ بــه چندیــن زبــان شــیطان را محاكمــه می كنــی/  ای كاكلــت 
ــع  ــا برق ــه در موج ه ــی ك ــان زنان ــا هم ــا می شــود/ ب ــه خبرگزاری ه ــروازت زمزم ــا درآب/ پ ره

می زننــد/ و كودكانــی كــه چفیــه نبســته جــاودان می شــوند« )همــان: 54(.
مصطفــی قلنــدرزاده افســوس می  خــورد كــه در دوران جنــگ متولــد نشده  اســت و از آنجــا 
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كــه هنــوز هــم خبــری از بعضــی از رزمنــدگان مفقــود األثــر نیســت، بــاز هــم نــا امیــد اســت 
كــه چــرا پالک هــای زنــگ  زده  ی آنهــا را نیافتــه تــا ایــن خبــر ناگــوار را بــه خانــواده  ی رزمندگان 

برســاند كــه پــالک آنهــا بــا كلــی افتخــار برگشته  اســت.
ــان  ــگ پالكت ــه زن ــتم ب ــوز دس ــی هن ــیدم/ ول ــد كش ــد ق ــه نبودی ــال ها ك ــد آن س »ق

هنــری، 1391: 57(. )حــوزه  نمی رســد« 
ــمک  ــرا چش ــرگ چ ــالک دارد: »م ــگ و پ ــه جن ــاوت ب ــی متف ــی، نگاه ــارف معلم ــا ع ام
می زنــد از لولــه  ی تفنــگ/ معمــاری، ســتونی نمی  ســازد الی پالک  هــا/ میــدان جنــگ را بایــد 
بیــرون می آوردیــم از كابینــت/ میــدان جنــگ تنهــا ســفره ی مــا بــود« )حفــظ آثــار، 1394: 38(.

زهیــر راســتی، از شــاعران مینابــی دیگــری اســت كــه شــهید شــدن رزمنــدگان را در شــعرش 
ــان  ــانه  ی شهادتش ــا نش ــد و تنه ــالک رفتن ــا پ ــه ب ــهدایی ك ــد. ش ــش می ده ــی پوش ــه خوب ب
ــود: »گــروه تفحــص دنبــال پالكــت/ پالک هــای كوچــه را مــرور می كنــد/ صــدای  پالكشــان ب
خســته  ی گوینــده  ی اخبــار/ حــرف می زنــد از اســتخوان هایی كــه جــا مانــده« )همــان، 1393: 35(.

محمــد حســین  پور معصومــی، اندوهــش را در مــرگ دســته  جمعی و دست  بســته  ی شــهدای 
ــد/ در  ــا كنی ــتخوان  هایت را/ جابه  ج ــا و اس ــن پالک ه ــد: »ای ــان می كن ــه بی ــن گون ــواص ای غ
ایــن كالبــد/ اگــر روح هــم بــود/ داســتان ایــن دســت های بســته ادامــه داشــت« )واال، 1397: 63(.

حســن عباســی از پــالک برداشــت متفاوتــی دارد: »بــوی پــالک پوســیده می دهــد اینجــا/ 
دســتی در دســت آغــوش خــاک/ در میــدان تیــر، 12 تیــر، پاهایــم تــاب رفتــن ... نــه/ پوتیــن 

ــر، 1395: 26(. ــود« )بهرنگ  ف ــم می ش ــه  ی جان ــه روان ــت ك اس
امــا در شــعر زهــرا آمیختــه، پــالک خالصــه  ی همــه  ی خوبی هاســت: »پشــت تانک هــای 
ســرد/ صــدای نفــس، نفس هــای بــرادرت/ پیچیــده در ســلول هایت/ .../ و ایــن پــالک، همــه  ی 

خوبی  هایتــان را خالصــه كــرد« )همــان: 41(.
فرزانــه باســتین، شــاعر بندرعباســی، پــالک رزمنــده را عزیزتــر از جانــش می دانــد و ســعی 
دارد در نگهــداری آن بکوشــد و بــه آرمان هــای شــهدا و پیــروی از مکتــب آنــان، احتــرام قائــل 
شــود و بــا آنــان همــراه باشــد: »پلــک نــزن/ شــاید بیفتــد/ از دســت های مــن/ ایــن پــالک/ كــه 

تــاب/ تــاب خــوردن نــدارد« )حفــظ آثــار، 1392: 23(.
یحیــی دهقانــی، از شــاعران موفــق بندرعباســی اســت كــه هــر چنــد دفتــر شــعر مجــزا در 
خصــوص دفــاع مقــدس چــاپ نکــرده، امــا در زمینــه  ی شــعر آیینــی و دفــاع مقــدس، زیــاد 
ــت تنــگ شــده/  ــدی/ دل شــعرهایم برای ــام/ چــه خــوب شــد آم ســروده اســت: »ســالم بهن
درســت مثــل زمیــن بــرای معلــوم األثرهــا/ نمی  دانــم خبــر داری یــا نــه/ كــه پالک  هایمــان را 

ــان: 28(. ــد« )هم ــا برده ان بلواره
طاهــره ایــاغ، از انتظــار مــادری ســخن می گویــد كــه بــا پــالک، شــهادت فرزنــدش را قبــول 
نــدارد و همچنــان در انتظــار آمــدن عزیــز رزمنــده اش اســت: »روی دامــن خورشــید/ مــادری 
ــان،  ــوی خــودكارم را می فشــارد« )هم ــه گل ــد/ و بغضــی ك ــی درد دل می كن ــا پالك نشســته ب
ــی  ات را روی  ــرد: »بچگ ــالک می  نگ ــه پ ــاوت ب ــگاه متف ــا ن ــر ب ــعری دیگ 1393: 10(، و در ش
زمین هــا خــواب می كنــم/ میــان دســت های بــدون عینــک جهــان/ تــوی همیــن ســریال كــه/ 



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

91

ــار، 1393: 12(. ــظ آث ــد« )حف ــا داغ می رقصن پالک ه
اطهــر قوامــی در نگاهــی دیگــر بــه پــالک چنیــن می ســراید: »تــو پالكــت را/ در آرواره ی 
كــدام ماهــی جــا گذاشــتی/ كــه هرمــز/ عــروس حلقــه بــه گــوش  ات شــد« )قوامــی، 1396: 39(. 
ــان  ــان ج ــای میهن  م ــاع از آب ه ــرای دف ــه ب ــت ك ــهیدی اس ــود ش ــالک خ ــعر، پ ــن ش در ای

ــد. ــه می دهن ــان را ادام ــان راهش ــردم( همچن ــا )م ــا ماهی ه ــت، ام داده  اس
در نگاهی دیگر، سهراب سعیدی، مسائل سیاسی روز را با شعر پالكش می آویزد:

»ایــن خلیــج بــوی تــو می دهــد/ صدایــت می كنــد بــا گویــش بنــدری/ كــه صــدای مــادر 
توســت/ .../ اینجــا امــا مــرز مــن و توســت/ و خلیــچ پــر از مردانــی اســت كــه در كمــان خویــش 
آرش می شــوند/ بــه همیــن ســادگی پهپــاد می زننــد/ و بــه همیــن ســادگی پــالک می پوشــند« 

)سعیدی، 1398: 24(.

و در جایــی دیگــر: »وقــت كــوچ كــه برســد/ از خــاک بــه اللــه مــی روی/ در همــان پروانه  هــا/ 
در همــان پرســتوها/ كــه پــالک تــو را در كبوتــران می آویزنــد« )همــان: 29(.

ســعیدی پــالک و پوتیــن را نشــانه  ی مــردی می دانــد: »در انبــوه عاشــقانش/ علم هــا ســروده 
می شــود/ و قصه هــا امتــداد می یابــد در نوحه هــای شــهر قدیــم/ كــه عاشــق مرثیــه اســت/ غریــب 
می آیــی/ بــا چفیــه ای كــه بــا خــود بــرده بــودی/ و پالكــی كــه نشــان مــردی توســت« )همــان: 38(.

     2ـ2ـ پاک در اشعارکاسیک هرمزگان
تعــداد شــاعران كالسیک  ســرای هرمــزگان نســبت بــه سپیدســرایان، بــه خصــوص در مردان 
كمتــر اســت و ایــن هــم طبیعــی اســت كــه اشــعار كمتــری نســبت بــه قالــب ســپید ســروده 
شــود؛ البتــه بعضــی از شــاعران در چنــد قالــب شــعری نیــز طبــع آزمایــی كرده انــد. در اینجــا 

پــالک را از نــگاه شــاعران كالسیک  ســرای هرمــزگان بررســی می كنیــم:
خدیجــه مهدی  حســینی، شــاعر كالسیک  ســرای مینابــی، پــالک را نمــاد خــاص و منحصــر 

بــه فــرد بــودن رزمنــده می دانــد:
»نه پالكی نه چفیه و سربند

عاقبت منحصر به فرد شدی« )در دست چاپ(
ایــن شــعر در مــورد شــهید گمنــام اســت كــه هیــچ نشــانه ای )نــه پــالک، چفیــه و ســربند( 
از او بــه جــای نمانده  اســت، ولــی بــدون ایــن نشــانه ها و تنهــا بــا اراده، حــس وطن  دوســتی و 

شــجاعتش منحصــر بــه فرد اســت.
ــاز رزمنــده  ی گمنــام و مفقــود األثــر را خطــاب قــرار  مهــدی حســینی در غزلــی دیگــر، ب

می دهــد:
» هموطن پس كو پالک نقره ای رنگت كجاست؟

دوست دارم با تو درد و دل كنم سنگت كجاست« )همان  جا(
محبوبــه انصــاری ماننــد دیگــر شــاعران، پــالک را در اشــعارش همــراه بــا اســتخوان ذكــر 
ــه  ــی ك ــع، هنگام ــهادت اســت و در واق ــز ش ــعر ایشــان رم ــالک در ش ــه پ ــه البت ــد ك می  كن
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ــت: ــهادت رسیده  اس ــی ش ــش یعن ــه آرزوی ــردد، ب ــتخوان برمی گ ــالک و اس ــا پ ــده ب رزمن
»حرف های دائمی استخوان ها با پالک

حرف صورت های خونین، با تب و گرمای خاک« )حفظ آثار، 1394 :47(.
رامین اكبری، از دیگر شاعرانی است كه دفتر، مهر و پالک را تنها یادگاری رزمنده  ی شهید می داند:

»از تو تنها دفتر و مهر و مزاری مانده   است 
بر پالكت قطره خونی یادگاری مانده است«  )همان: 48(

راشد انصاری، از شاعران طنزپرداز بندرعباسیـ  الری است كه گاهی شعر جد هم می سراید  :
»بی   پالک از رود كارون رد شدن
و از دل دریایی از خون رد شدن 

پر زدن رفتن، رسیدن تا خدا
بی كفن، بی سر دویدن تا خدا« )همان: 63(.

اردشــیر شــریفی از شــاعران موفــق بندرعباســی در قالــب غــزل اســت كه كلــک دل  انگیزش 
در خلــق تصویر هــای زیبــای جنــگ، دل هــا را اســیر خــود می كنــد:

»پوتین كهنه، پالک شکسته، دیگر هیچ
درون سنگر بی  اختیار   زانو زد )حوزه هنری، 1391: 53(.

ــعر  ــای ش ــال در انجمن ه ــال های س ــه س ــت ك ــاعرانی اس ــر ش ــد، از دیگ ــین برومن حس
ــی  ــی و گمنام ــی، بی  نشــانی و بی  پالك ــال داشته  اســت. ایشــان در غزل ــاس حضــور فع بندرعب
رزمنــدگان را بــه تصویــر كشیده  اســت؛ رزمندگانــی كــه گمنــام زیســتند و گمنــام رفتنــد و در 

پــی مقــام و شــهرت و هــوای نفــس نبودنــد:
»باران شدی برای تو شد چشم خاک تر

هر قطره بی نشانه  تر و بی پالک  تر« )همان: 32(.
او در جایــی دیگــر نیــز »اللــه« و »پــالک« را بــه عنــوان دو نمــاد شــهادت، بــا هــم مــی آورد 
كــه هــر دو گمنــام بــودن و مظلــوم شــهید شــدن رزمنــدگان دالور را در ذهــن تداعــی می كنــد:

»در خاک، آب حل شده پیدا نمی  شود 
از الله های دشت شدی بی  پالک  تر« )همان: 32(.

ملیحه شیرزادفر در نگاهی متفاوت، گم شدن پالک رزمنده را نشان شهادتش دانسته  است:
»از شــبی كــه پالک  تــان گــم شــد/ فکــه همســایه  ی بقیــع شــد/خوش بــه حالــت كــه مــادر 

ســادات هــر شــب از حالتــان خبــر دارد« )حفــظ آثــار، 1392: 41(.
پــالک در نــگاه شــاعران كالسیک  ســرا و سپیدســرای هرمــزگان بــه چنــد صــورت 
آمده  اســت: گاهــی بــه همــراه اســتخوان اســت كــه بــرای شناســایی شــهید بــه كار مــی رود؛ 
گاهــی تنهــا نشــان شــهید، همــان پــالک اســت كــه بــدون جســم و بــدن رزمنــده می رســد؛ 
گاهــی پــالک مفقــود می شــود كــه بــاز هــم نشــان شــهادت اســت؛ گاه پــالک تنهــا یــادگاری 
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رزمنــده اســت كــه از شــهید شــدن، اســارت یــا مفقــود األثــر شــدن ایشــان حکایــت دارد. در 
شــعر شــاعران هرمــزگان هــر گاه پــالک بــه كار رود، نمــاد و رمــز شــهادت اســت كــه بــه تعابیــر 

ــود. ــان می ش ــون بی ــای گوناگ ــا تصویر ه ــف و ب مختل

      2ـ 3ـ سنگر و خاکریز
ــر  ــمانی اكث ــرواز آس ــوالً پ ــه معم ــت ك ــه اس ــدم جبه ــط مق ــز«، خ ــنگر« و »خاكری »س
ــی  ــظ خــود گودال ــرای حف ــدگان ب ــدگان از دل آن بوده  اســت. در مناطــق جنگــی، رزمن رزمن
ــا  ــدازی ی ــه تیران ــان آن ب ــد و از می ــان بمانن ــمن در ام ــای دش ــا از گلوله ه ــد ت ــر می كنن حف
دیده  بانــی مشــغول شــوند. خاكریــز، ســپری اســت در جبهه هــای نبــرد كــه به وســیله  ی خــاک 
ــای  ــظ نیروه ــد و آن حف ــی دارن ــک كارای ــز ی ــم خاكری ــنگر و ه ــم س ــد. ه ــود می آی ــه وج ب
خــودی از آتــش توپخانــه ای دشــمن اســت. در شــعر شــاعران هرمــزگان، »خاكریــز« و »ســنگر« 
زیــاد بــه كار رفته  اســت كــه در ادامــه، نــگاه متفــاوت شــاعران ایــن خطــه را بــه ایــن دو مقولــه 

ــم. ــی می كنی بررس

     2ـ 3ـ 1ـ خاکریز
خاكریــز بــه عنــوان یــک اصطــالح جنگــی، همــان طــور كــه از نامــش پیداســت از ریختــن 
ــدگان در  ــه رزمن ــی اســت ك ــت دارد و آن مکان ــدی حکای ــه و بلن ــردن تپ خــاک و درســت ك
پشــت آن قــرار می گیرنــد و بــا ســاختن كانال هــا و گذاشــتن كیســه های خــاک، بــه دیده  بانــی 
ــن  ــی از مقدس  تری ــوان یک ــه عن ــه ب ــن مقول ــد. ای ــمنان می پردازن ــركات دش ــرل ح و كنت
ــاوت  ــگاه متف ــا ن ــت. در اینج ــزگان دور نمانده  اس ــاعران هرم ــگاه ش ــه، از ن ــای جبه جایگاه ه

ــم: ــه را بررســی می كنی ــن مقول ــه ای ــی ب شــاعران هرمزگان
افســانه شــجاعی در نگاهــی متفــاوت، شــانه  اش را خاكریــزی می دانــد كــه عزیــز رزمنــده  اش 
ــز  ــه خاكری ــر ب ــذارد: »س ــانه  اش می گ ــر ش ــگ ب ــه جن ــن ب ــرای رفت ــا او ب ــگام وداع ب ــه هن ب
شــانه  هایم گذاشــتی/ وقتــی هشــت ســاله از دســتانم افتــاده بــودی/ همیــن قــد و نیــم قدهــای 

بــاران بشــوی مــی روی« )عمرانــی، 1386: 139(.
یعقــوب ســهو زاده، از تصــرف خاكریزهــای خــودی توســط دشــمن ناراحت اســت و اندوهش 

را ایــن گونــه بیــان می كنــد:
ــه شــده اند/ تانکــی كــه  ــی كــه ل »حــاال تصــرف كنیــد، خاكریزهــای پیراهنــم را/ النه های

ــان: 134(. ــوند« )هم ــده می ش ــم زایی ــه از پوتین  های ــک هایی ك ــد/ و گنجش ــود می رقص عم
ســهو زاده در ایــن شــعر بــه ایــن بــاور رسیده  اســت كــه حتــی اگــر »خاكریــز« هــم اســیر 
شــود و بــه تصــرف دشــمن درآیــد، مــردان مبــارزی كــه ســریع پوتیــن می پوشــند و در مقابــل 

دشــمن می ایســتند، هنــوز زنده انــد و آمــاده  ی ایســتادگی.
»لمــس می كنــم عبــور خاكریزهــای مجنــون را/ اینجــا لیلــی كاشــته  اند/ انــگار .../ پشــت 

خاكریزمــان كوچــه  ی عروســی اســت« )همــان: 139(.
ــه  ــگ را تجرب ــودش جن ــه خ ــت ك ــی اس ــر میناب ــاعر دیگ ــهری، ش ــالم امینی  دمش غ
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ــد« در  ــی كردن ــا خودكش ــو گاروم زنگی ه ــد از ت ــوان »بع ــا عن ــی ب ــان كتاب ــت. ایش كرده  اس
ــرای  مــورد زندگــی و خاطــرات شــهید منصــور صالحــی؛ »هنــوز ماهی هــا خواب  هایشــان را ب
ــدگان  ــاس بازمان ــهید، عب ــه  ی ش ــرات طلب ــی و خاط ــاره  ی زندگ ــد« درب ــف می كنن ــو تعری ت
گورزانگــی؛ »كجــای دقیقه  هایــم افتــاده  ای« در خاطــرات دوســت و هــم رزم، عبــاس غســالی و 
كتــاب »  آن مــرد بــدون ســر آمــد« در خاطــرات پاســدار شــهید اســماعیل خرمــی نوشته  اســت. 
غــالم امینــی از شــاعرانی اســت كــه بــه عنــوان رزمنــده، شــش مــاه جنــگ را از نزدیــک تجربــه 
كرده  اســت؛ از ایــن رو، »خاكریــز« در شــعر ایشــان، خطــاب بــه دوســت شــهیدش در روســتای 

دومشــهر مینــاب اســت:
»خــوب می دانســت/ كــه جــای خاكریــز در خانــه نیســت/ جــای خانــه در خاكریــز نبــود/ ایــن 

روزهــا خیلــی از برگ هــای خاكریــز را در خاكریــز خانــه دفــن كرده  ایــم« )حفــظ آثــار، 1394: 60(.
ــاره  ــور اش ــا تراكت ــز ب ــاخت خاكری ــی س ــه چگونگ ــعرش ب ــور، در ش ــره نظری  علیپ طاه
می كنــد: »پشــت تمــام كلمــات حماســی  ات/ تراكتورهــا، خاكریــز می ســازند/ مــردی ایســتاده/ 

ــر، 1395: 110(. ــش« )بهرنگ  ف ــام نبودن ــود، تم ــز می ش ــز ری ــا/ ری ــن خاكریزه ــت همی پش
و یحیی دهقانی كه در سروده  هایش سوژه ها و ادوات جنگی را تجربه كرده  است:

»دســت بــه شناســنامه  ام نمی  بــرم/ تــا شــرجی/ پشــت لبــم را ســبز كنــد/ و مــن صــدای بــم 
جبهــه شــوم/ خاكریــز جلــو غــم را بــا منورهــا جشــن بگیــرد/ مــن فاتحــه بخوانــم بــرای پــای 

تــو/ كــه حــاال قلــم شــده« )حفــظ آثــار، 1393: 27(.
ــاع  ــاز دف ــاس، جانب ــم بندرعب ــی األصــل مقی ســرهنگ مرتضــی نصیــری، از شــاعران میناب
مقــدس و پیشــگام در ادبیــات پایــداری هرمــزگان اســت كــه هــم فضــای جنــگ را از نزدیــک 
شــاهد بــوده و هــم بــا ســرایش اشــعار جنگــی و خوانــش آن در میادیــن جنــگ، بــه رزمنــدگان 
روحیــه می داده  اســت. ایشــان در دو قالــب كالســیک و ســپید و بــا گویــش محلی و فارســی شــعر 
می  ســراید: »از كــدام طایفــه/ از چــه ایــل یــا عشــیره  ای/ نخــل بــی ســری كــه حجــم نخــورد/ 

خــاک خاكریز هــا اگرچــه هفتــه، هفتــه، رفتــه رفتــه شســته می شــوند« )همــان، 1395: 35(.
ــم  ــاع مقــدس قل ــرای آرمان هــای دف ــی دیگــری اســت كــه ب زهیــر راســتی، شــاعر میناب
زده  اســت. در شــعر او جبهــه و خاكریــز تصویــری گویــا دارد: »فکــر می كنــی/ بــه ایــن روزهــا 
ــد در  ــروب می كن ــز/ و غ ــی رود از خاكری ــاال م ــد/ ب ــوع می كن ــه  ات طل ــید از جبه ــه خورش ك

چشــمان منتظــر مــادری« )همــان، 1393: 30(.
امینــه دریانــورد، یکــی از شــاعران موفــق بخــش درگهــان شهرســتان قشــم اســت كه بیشــتر 
بــه غــزل و ترانه  ســرایی شــهرت دارد. ایشــان در شــعر پایــداری از قالــب ســپید اســتفاده می  كنــد 
كــه در بهره  گیــری از آن موفــق و ســربلند بوده  اســت. خاكریــز، نمونــه ای از اشــعار دفــاع مقدســی 
ایشــان اســت: »خاكریــز ... / كاش مــن آن روز خاكریــز بــودم/ و بــا خــاک انشــا می نوشــتم/ تــو هم 

فرصــت نامــه نوشــتن می یافتــی/ بــه مــن .../ بــه ســربازان ...« )عمرانــی، 1386: 91(.
ــهادت را در آن  ــوارای ش ــربت گ ــهدا ش ــه ش ــد ك ــی می دان ــز «را محل ــعیدی »خاكری س
ــر/  ــن تی ــرای آخری ــه  ات می نویســی/ ب ــر گوشــه ای از چفی ــن وصیتــت را/ ب می نوشــند: »آخری
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كــه پیشــانی دشــمن/ در وصیــت تــو نشــانه مــی رود/ تــو امــا آرش می شــوی بــی حــد و مــرز/ 
ــر از شــربت« )ســعیدی، 1398: 27(. ــز پ و خاكری

»خاكریــز«، یکــی از ابزارهــای پــر كاربــرد و محــل پــرواز شــهدا به ملکوت اســت كــه همواره 
قابــل توجــه بوده  اســت. معمــوالً شــهدا را در خــط مقــدم، بــا ســنگر و خاكریز می شناســند.

اطهــر قوامــیـ  كــه كتابــی در خصــوص دفــاع مقــدس دارد بــا عنــوان »عاشــقانه روی مین«ـ  
بــه خاكریــز در چنــد شــعرش پرداخته اســت: »هــی داد مــی زد ســمت چــپ عبــاس/ ایــن خاكریز 

چندمه/ چنــده؟« )قوامــی، 1396: 19(.
ــا  ــه ب ــد ك ــاره می  كن ــاز اش ــدگان جانب ــه رزمن ــز، ب ــر از خاكری ــری دیگ ــی در تصوی قوام
ــان  ــا دل و ج ــان ب ــا همچن ــته اند، ام ــا گذاش ــان را ج ــه ای از بدنش ــمنان، تک ــای دش مین ه
ــرادرم  ــه ب ــم/ ك ــذاری می كن ــی مین  گ ــرز خاكریزهای ــا م ــم را/ ت ــیر نگاه ــد: »مس می جنگن

ــان: 27(. ــت« )هم ــا گذاش ــت  هایم را ج ــاس/ دس عب
نــدا ســخایی، از دیگــر شــاعران بندرعباســی اســت كــه از خاكریــز برای بیــان برداشــت خود 
در ارائــه  ی تصاویــر جنــگ بهــره برده  اســت: »محــرم بــودی/ بــا لباســی از جنــس خــاک/ نــه/ 

كعبــه  ات را/ خاكریزهــا طــواف كردنــد« )عمرانــی، 1386: 123(.
ــاعرن  ــوب ش ــعار مکت ــتر در اش ــگ، بیش ــای جن ــی از نماده ــوان یک ــه عن ــز« ب »خاكری
ــد  ــز چن ــر خاكری ــزگان معمــوالً از ذك ــر شده  اســت. شــاعران هرم ــزگان ذك سپیدســرای هرم
ــود را  ــینه  چاک خ ــقان س ــت و عاش ــدم اس ــط مق ــز خ ــه خاكری ــد؛ اول اینک ــت دارن برداش
می خواهــد. دوم اینکــه خاكریــز نقطــه  ی اتصــال ملــک بــه ملکــوت اســت كــه در نهایت، شــربت 

ــد. ــمانی می كن ــده را آس ــز رزمن خاكری

ـ  سنگر       2ـ 3ـ 2
»ســنگر«، اوج ایســتادگی از شــرف، نامــوس و وطــن اســت كــه رزمنــده  ی مبــارز بــا قــرار 
گرفتــن در آن، از موجودیــت خــود و وطــن دفــاع می كنــد. ایــن واژه، در شــعر شــاعران هرمزگان 
بازتــاب زیــادی داشــته و هــر بــار، در لبــاس جدیــدی از كلمــات و گاه بــا تعاریــف متفــاوت در 

شــعر كالســیک و ســپید هرمــزگان ذكــر شده  اســت.

     2ـ3ـ2ـ1ـ سنگر در شعر کاسیک
از آنجــا كــه »ســنگر« جــای مقدســی اســت، رزمنــده در شــعر اردشــیر شــریفی بــا وضــو بــه 
ســنگر وارد می شــود و بــه لباســش عطــر شــهادت می زنــد تــا فضــای ســنگر نورانــی و معطر شــود:

»كنار سنگر اول وضو گرفت از شوق
به جای جای لباسش اسانس خوشبو زد« )حوزه هنری، 1391: 53(.

ــبیح  ــر و تس ــا مه ــنگر را ب ــپاه، س ــای س ــروی دری ــد نی ــران ارش ــد، از افس ــین برومن حس
رزمنــدگان مــی آورد؛ جایــی كــه رزمنــدگان درگیــر و دار جنــگ، نمــاز اول می خواننــد و چــه 

ــند: ــهادت می رس ــه ش ــاز ب ــا در نم بس
»سجاده و تسبیح توی سنگرش جا ماند



13
99

ن 
ستا

 تاب
ر و

بها
 / 1

8 
اره

شم
ن / 

زگا
هرم

ی 
نگ

ره
ه ف

نام
ش 

وه
پژ

96

انگشت بابا نیز در انگشترش جا ماند« )بهرنگ  فر، 1395: 75(.
مرتضی نصیری، از رزمندگان دفاع مقدس، از سنگر در شعرش این گونه یاد می كند:

»سنگر كهنه، دهان باز به ما خیره شده
تا بگوید كه شنیده است شبی وای  ات را« )حفظ آثار، 1395: 32(.

     2ـ3ـ2ـ2ـ سنگر در شعر سپید
ســعیدی، ســنگر را محلــی بــرای وصــال رزمنــده بــه معشــوق ازلــی و ابــدی  اش می دانــد؛ 
جایــی كــه رزمنــده از فــرش بــه عــرش مــی رود. ایــن رزمنــده بــا اراده اســت و هیــچ مانعــی 

ــرد: ــوای او را بگی ــوی اراده و تق ــد جل نمی  توان
»خارهــای ســیم  دار/ ســیم های خــاردار/ اراده  ات را لنــگ نمی  كنــد/ ســنگر گــذرگاه خوبــی 

اســت در پــرواز« )ســعیدی، 1398: 19(.
ــا  ــد و در شــعرش، رزمنــدگان همــواره ب ــی، جنــگ را چیــز عجیبــی می دان محمــد دهقان

ــا ســنگر اســت: ســنگر عکــس یــادگاری می گیرنــد كــه بیانگــر دوســتی رزمنــده ب
»مــن بــا پل هــا عکــس گرفتــم/ دوســتم / بــا اســلحه/ بعضــی هــم بــا ســنگر/ جنــگ چیــز 

عجیبــی اســت« )بهرنگ  فــر، 1395: 103(.
عــارف معلمــی، شــاعر مینابــی، از رزمنــدگان بی  ادعــا و گمنــام كــه در ســنگر پهلــو گرفتــه 

و در مقابــل حمــالت دشــمن ســینه ســپر كرده انــد، ســخن بــه میــان مــی آورد:
»فکرت را در دیروز جا گذاشته  ای/ آنگاه كه نامت/ گم شد در اطراف سنگر« )واال، 1397: 19(.

زهیر راستی دیگر شاعر مینابی نیز از خاطرات سنگر می گوید:
»انگار ساعت ها تمام شده/ خاطرات پشت كلمات سنگر می گیرند« )حفظ آثار، 1394: 35(.

ســهراب ســعیدی، رزمنــده را عاشــق ســنگرش می دانــد: »تــو حتماً عاشــق ســنگرت بــوده  ای/ 
كــه عرقــت گالب شده  اســت/ در گرمــای ارونــد/ در آتــش بی  امــان جنــگ« )ســعیدی، 1398: 26(.

و در جایــی دیگــر ایــن گونــه می نویســد: »ســنگر در فانــوس نــگاه تــو/ می آیــد/ پروانه هــا 
بــر گونه  هایــت نورانــی می شــوند/ و پرســتوها از خــاک پیراهنــت النــه می ســازند« )همــان: 29(.
ســنگر در شــعر شــاعران هرمــزگان جنبــه  ی تقــدس دارد؛ چــرا كــه پــرواز شــهدا اكثــراً از 
درون ســنگر و در خــط مقــدم و طالیــه بوده اســت. رزمنــدگان بــا وضــو وارد ســنگر می شــوند 
و بــرای خوشــبو و نورانــی شــدنش، بــه لباس هــای خــود عطــر می زننــد. زمزمــه  ی نمــاز و راز 
ــر حــس ایســتادگی و وظیفــه  ی  ــاز از كارهــای اساســی درون سنگرهاســت كــه عــالوه ب و نی
ــل تجــاوز دشــمن، ایمــان واالی رزمنــدگان را نشــان می  دهــد كــه شــاعران  پایــداری در مقاب
ــوای  ــاز و تق ــاز، اراده، راز و نی ــد؛ نم ــی پوشــش داده ان ــه خوب ــز ب ــه را نی ــن مقول ــی ای هرمزگان
رزمنــدگان، جبهــه و ســنگر را نورانــی كــرده و آن گونــه اســت كــه گاهــی شــاعران بــه جــای 

ــد. ــتفاده می كنن ــور« اس ــده از واژه  ی »ن رزمن
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     2ـ 4ـ پوتین 
در ادبیــات فارســی، پوتیــن پوشــیدن و بنــد پوتیــن را محکــم بســتن، از آمادگــی رزمنــده 
بــرای جنــگ و پایــداری حکایــت دارد. رزمنــده پوتیــن می پوشــد، پالكــش را برمــی دارد و بــه 
ســنگر مــی رود. ایــن آمادگــی رزمنــده را می رســاند كــه گــوش بــه فرمــان صــدای فرمانــده و 
نــدای درونــی خــود اســت تــا بــرای حفــظ آرمان هــای خــود تــا پــای جــان ایســتادگی كنــد.

     2ـ4ـ1ـ پوتین در شعر سپید
ــا را  ــد: »پوتین ه ــخن می  گوی ــرد س ــرای نب ــده ب ــی رزمن ــعرش از آمادگ ــعیدی در ش س
ــوری/  ــا/ در جلســه ف ــزان اســت/ دشــمن ام ــه  ام روی بنــد زخمــی آوی واكــس می زنیــم/ چفی

ــعیدی، 1398: 13(.  ــد« )س ــماره می ده ــرض ش ــش ف ــدون پی ب
غــالم امینــی، از اندوهــی می گویــد كــه دوســتان رزمنــده  اش سال  هاســت شــهید شــده اند و 
حتــی پوتین  هایشــان كــه یــادگاری از آنهاســت كهنــه شــده: »از خواب  هایــم كــه برگشــتم/ پــدر 
بــزرگ هــم رفتــه بــود/ تــو هــم رفتــی/ و پوتین  هایــت كم كــم پیــر شــدند« )حفــظ آثــار، 1393: 37(.

امــا در نظــری دیگــر، امیرحســین واال بــر ایــن بــاور اســت كــه هــر چنــد پوتین هــای آویزان 
بــه ایــن طــرف و آن طــرف حركــت می كننــد، هیــچ گاه كهنــه و پیــر نمی  شــوند و داغ شــهید 

همیشــه تازه اســت:
ــده  ــان چروكی ــدرم/ پاندول هــای ثابتــی هســتند/ كــه در گــذر زم ــزان پ »پوتین هــای آوی

ــه« )واال، 1397: 23(. ــر ن ــا پی ــوند/ ام می ش
ــا  ــد: »ب ــده می دان ــم رزمن ــاز تصمی ــن را آغ ــر، پوتی ــعری دیگ ــعیدی در ش ــهراب س س
پوتین  هایــت آغــاز می شــوی/ در همــان جزیــره  ی مجنــون/ كــه عاشــقان را هوایــی می كنــد« 

)ســعیدی، 1398: 25(.
محمــد حســین  پور معصومــی در نــگاه متفــاوت سیاســی، پوتیــن ســربازان را عامــل جنــگ 
و درگیــری معرفــی می كنــد: »بعدهــا/ در گزارشــی پوتیــن ســربازان/ مقصــر اصلــی داســتان 

می شــوند« )واال، 1397: 65(.
و طاهــره ایــاغ: »غروب هــای مــوازی ذهنــم میــان نخــل/ شــاهد شــهادت جــوی بــود/ بــاران 

در پوتین  هــای/ هــزار تکــه، قــرارگاه/ قصــه می شــد« )حفــظ آثــار، 1393: 11(.
و »پیراهنــی قرمــز بــر تــن دارد/ و ماهی هــا بــه مــاه/ چــه تنهــا ســجده می برنــد/ 

پوتین  هایــت در خلیــج فــارس/ عربــی گریــه می كننــد« )همــان: 16(.
عارف معلمی، نگاهی متفاوت و زیبا به این مقوله دارد:

»چقــدر تانــک ســینه  ات را شــخم زد/ پوتین هــای هــم ســنگرت/ بــا مــرگ طبیعــی مردنــد« 
)همان، 1394: 40(.

آرش احمدی  طیفکانــی نیــز در اشــعارش ســعی دارد ســختی جنــگ را در پوتین هــا انــدازه 
بگیــرد: »وقتــی از پشــت صحنــه  ی تلویزیــون/ پوتیــن را انــدازه می گیــرم/ می فهمنــد میــدان 

جنــگ را/ آن قــدر كوچــک/ می توانســت دســت خــدا را بگیــرد« )همــان: 64(.
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ــا  ــه انجمــن شــعرش كشانده  اســت كــه در آن ب ــر راســتی، جبهــه را ب ــن شــعر زهی در ای
رزمنــدگان كــه همــه ســتاره اند، عکــس یــادگاری می گیــرد؛ ســتارگان دنبالــه  داری كه راهشــان 
ــا  ــوزک پوتین ه ــو/ روی ق ــد: »ت ــا می دان ــه  رو آنه ــود را دنبال ــاعر خ ــه دارد و ش ــان ادام همچن
تکیــه داده  ای/ پپســی بــاز می كنــی/ و عکــس یــادگاری/ بــا انجمــن ســتارگان دنبالــه  دار« )حفــظ 

ــار، 1393: 29(. آث
فرزانــه اكســیر، بــه مســائل پــس از جنــگ اشــاراتی دارد: »پــری همســایه/ پوتین  هایــت را بــه 
ــر، 1395: 61(. ــد« )بهرنگ  ف ــروش می گــذارد/ می گــذارد و نبــض ماهی هــا می شــوی/ كــه می پرن ف

ابراهیــم آرمــات، از شــاعران خــوب و بی  ادعــای مینــاب اســت كــه آرام مشــغول ثبــت تصاویر 
شــاعرانه  ی خویــش اســت و نســبت بــه اجتمــاع، جنــگ و مســائل آن بی  تفــاوت نبوده  اســت: 
ــه روی  ــی ك ــه پوتین ــد ب ــوش باش ــی خ ــچ دل ــه هی ــچ رودی/ ن ــن هی ــت از پیراه »نمی  گذش

لهجــه  ی مادریــش قــدم می زنــد« )همــان: 101(.
طاهــره نظری  علیپــور، در اشــعارش بــه مــرگ ســربازان رقیــب اشــاره می  كنــد كــه چنــدی 
ــده اش  ــه از رزمن ــا ن ــرآورده اســت، ی ــه ای ســر ب ــد و از خــاک پوتیــن آنهــا جوان اســت مرده ان
می خواهــد كــه برگــردد و بــه ســفر آســمانی نــرود كــه ســربازان تــازه نفــس دیگــری از دشــمن 
بــه جنــگ آمده انــد: »می خواهــی پــرواز كنــی/ امــا نــه! برگــرد/ جوانــه  ای/ از میــان بنــد پوتیــن 

ســربازای عراقــی/ ســرباز زده اســت« )همــان: 107(.
غــالم امینی  دومشــهری، پوتیــن رزمنــده را وســیله  ی انتظــار مــادر شــهید می دانــد: تــو هــم 
رفتــی/ و پوتین  هایــت كــم كــم پیــر می شــوند/ فقــط بعضــی وقت  هــا/ ســربازهایی نامــه  ی تــو 

را می آورنــد/ كــه زنــی وســط كلماتــش دارد می میــرد« )امینی  دمشــهری، 1393: 57(.
و در نهایــت، یعقــوب ســهو زاده حــس شــاعرانه  اش را در گنجشــکان ایــن شــعر می ریــزد: 
»اشــتهای مقدســی كــه قیامــت چشــم  هایم را/ پوتیــن و پــالک و گنجشــکی كــه رژه مــی رود/ 

همیــن مثلــث/ لیــال بــا ژســه  اش ژســت می گیــرد« )ســهو زاده، 1392: 52(.

     2ـ4ـ2ـ پوتین در شعر کاسیک
در شــعر مصطفــی قلنــدرزاده، بنــد پوتیــن در حــال بــاز شــدن اســت كــه پایــان جنــگ و 

ــر دشــمن را نشــان می دهــد: درگیــری و پیــروزی ب
»بند پوتین گشاد بامداد ناگهان

یک نگاه پر تالطم تا كجاها ناگهان«  )بهرنگ  فر، 1395: 108(.

    نتیجه گیری
در شــعر شــاعران هرمــزگان، پوتیــن و پــالک و بنــد پوتیــن را محکــم بســتن، بیانگر شــروع 
ــر  ــان درگیــری و پیــروزی ب جنــگ و درگیــری اســت و بنــد پوتیــن شــل شــدن، بیانگــر پای
ــه توجــه داشــته اند. ســنگر در شــعر  ــه هــر دو مقول دشــمن اســت كــه شــاعران هرمــزگان ب
شــاعران هرمــزگان جنبــه  ی تقــدس دارد؛ چــرا كــه پــرواز شــهدا اكثــراً از درون ســنگر و در خط 
مقــدم و طالیــه بوده  اســت. »خاكریــز« بــه عنــوان یکــی از نمادهــای جنــگ، بیشــتر در اشــعار 
مکتــوب شــاعرن سپیدســرای هرمــزگان ذكــر شده  اســت. شــاعران هرمــزگان معمــوالً از ذكــر 
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خاكریــز چنــد برداشــت دارنــد؛ اول اینکــه خاكریــز، خــط مقــدم اســت و عاشــقان ســینه  چاک 
ــه ملکــوت اســت. شــربت  ــک ب ــز، نقطــه  ی اتصــال مل خــود را می خواهــد. دوم اینکــه خاكری
خاكریــز، رزمنــده را آســمانی می كنــد. پــالک رمــز هویتــی رزمنــده، در اشــعار ادبیــات پایــداری 
ــا پــالک و تکــه ای از اســتخوان بــر می گــردد. پــالک در  خــود رزمنــده  ی شــهید اســت كــه ب
ــع پــالک،  ــه صــورت نمــاد و رمــز آمده  اســت و در واق شــعر بســیاری از شــاعران هرمــزگان ب
پوتیــن و ســنگر، اراده و عــزم رزمنــدگان بــرای جان  فشــانی و ایســتادگی در مقابــل هــر گونــه 
ــاد خــود  ــه، نم ــن ســه مقول ــدام از ای ــر ك ــد و ه ــی می كن ــن تداع ــد را در ذه تجــاوز و تهدی
ــد؛  ــه را دارن ــور در جبه ــابقه  ی حض ــزگان، س ــداری هرم ــاعران پای ــر از ش ــه نف ــد. س رزمنده ان
ــز در  ــی نی ــد دهقان ــاه و محم ــهری 6 م ــالم امینی  دمش ــاه، غ ــدود 84 م ــری ح ــی نصی مرتض
جبهه هــای حــق علیــه باطــل حضــور داشته  اســت. حســین برومنــد نیــز یکــی از افســران ارشــد 

نیــروی دریایــی بندرعبــاس اســت.
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A Study of the Status of “Trench”, “Boot” and “Plaque” 
in Hormozgan Poetry of Resistance
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Abstract
  Literature of resistance expresses human beings’ resistance against the 

military violations of outers which lead to struggles and battles. In this type 
of literature, combatants are associated with their trenches, fasten their 
boots’ bands, and begin to fight while possessing a plaque. In the literature of 
resistance, the plaque is the martyr who comes back with a piece of bone. In 
this way, trench is another practical tools and a place of martyr’s ascension 
to the kingdom of heaven. Such component has always attracted many poets 
of Hormozgan, and martyrs are usually recognized with trenches, boots and 
plaques. Such theme has always attracted the blank verse and classic poets 
of Hormozgan. What is obvious is that the literature of resistance, specially 
the modern way of this literature in Hormozgan has begun since 25 years 
ago by colonel Morteza Nasiri, and sill is employed vastly by young poets 
some of whom have never seen wars and even they were not born in war era. 
Morteza Nasiri, Gholam Amini Domshahri and Mohammad Dehghani are 
three poets of Hormozgan, all of them attended the war; the present study 
aims at examination of the poets of the literature of resistance by employ�
ing library research and content analysis method. It studies the elements of 
“trench”, “boot” and “plaque” in the literature of resistance in Hormozgan, 
and because there has been no study conducted in the field of literature of 
resistance in Hormozgan so far, such study is of great importance.

Keywords: Holy Defense, Trench, Boot, Plaque, Hormozgan Literature of 
Resistance.
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