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کشورهای آفریقایی تا دیر زمانی درگیر مبارزه با دو پدیدۀ استعاَمر و استبداد 

خود  به  را  کشورها  این  ادبیات  از  بخشی  پایداری  و  مقاومت  بنابراین  بوده اند؛ 

با جمعیت حداکرثی مسلاَمن، واقع  اریرته  اختصاص داده است. کشور عرب زبان 

در رشق آفریقا یکی از کشورهایی است که سال ها تحت سلطۀ دولت عثاَمنی و 

استعاَمر دولت های اروپایی قرار داشت و پس از آن نیز به مّدت سی سال درگیر نربد 

با همسایۀ خود اتیوپی و نربد مسلاَمنان آن برای آزادی از سلطۀ دیکتاتوری اقلیت 

مسیحی حاکم بود. از این رو پرداخنت به موضوع مقاوت و پایداری به ویژه نربد سی 

ساله با اتیوپی، از موضوعات رایج در آثار شاعران، نویسندگان و هرنمندان دهه های 

اخیر در این کشور است. نویسنده و رمان نویس رسشناس اهل اریرته »هاشم محمود 

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه فرهنگیان، تهران ایران، A.abyat@cfu.ac.ir )نویسنده مسئول(  )*(

fazeli.sh1388@gmail.com ،مدرس زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ايران )**(

mailto:A.abyat@cfu.ac.ir


104

ـــة
ّ
بي

َ
 األد

ُ
راســات

ِّ
الد

حسن« نیز بخش مهمی از آثار خود را به بیان این موضوع اختصاص داده است. در 

این پژوهش یکی از آثار داستانی این نویسنده با عنوان »عطر البارود« بررسی شده 

است. این اثر که با نام رایحۀ باروت به فارسی ترجمه شده، روایتگر گوشه ای از 

مقاومت مردم این کشور در نربد با اتیوپی است. هدف این پژوهش آشنایی با عنارص 

و مضامین مقاومت در تازه ترین آثار حوزۀ ادبیات پایداری کشورهای اسالمی و عرب 

زبان در خارج از مرزهای خاورمیانه بوده است. در این پژوهش عالوه بر آشنایی 

با بخشی از ادبیات آفریقا و کشور ارتیره با دیدگاه نویسنده و نگرش مردم اریرته 

دربارۀ نربد سی ساله با دشمن مهاجم اتیوپی و ابعاد روایی آن در رایحۀ باروت نیز 

آشنا می شویم.  پژوهش حارض به صورت تحلیلی و توصیفی انجام شده و نتایج آن 

نشان می دهد، نویسندۀ رایحۀ باروت حقایق تاریخی را با ادبیاتی روشن و رصیح و 

دیدگاهی میهن پرستانه و ملی گرا به منایش گذاشته است. ضمن این که در انتخاب 

مضامین مقاومت و پرداخنت به آن، تحت تأثیر ادبیات پایداری در کشورهای عربی 

و اسالمی قرار داشته است.

کلیدواژه ها: اریرته، هاشم محمود حسن، رایحۀ باروت، ادبیات پایداری
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مه
ّ
1. مقد

و  ادبیات  میان  متقابل  رابطۀ  دارند.  انکار  قابل  غیر  پیوندی  جامعه  و  ادبیات 

اجتاّمع بیانگر آن است که محیط ادبی بی تأثیر از محیط اجتاّمعی نیست و به همین 

نسبت جامعه و احوال اجتاّمع، سازندۀ بسیاری از آثار ادبی است. رمان یکی از انواع 

ادبی است که در دوران معارص »وابسته ترین نوع ادبی به جامعه بوده و می توان 

اذعان داشت تنها گونه ای است که جامعه واقعی  ترین بازتاب از چهرۀ خود را در آن 

می سازد« )رضوان، 999)م: 5(. از طرف دیگر رمان در برخورد با استعاّمر نیز نقشی 

مؤثر داشته است )السامرائی، 6)20م: 55)(.

رمان  و داستان نویسی معارص در جهان عرب نیز همین کارکرد را دارد. پیشرت، 

داستان نویسان بنام کشورهای مرص، لبنان، سوریه و عراق در این عرصه درخشیده اند. 

امروزه نیز موج جدید داستان نویسی در میان دیگر کشورهای عرب و عرب زبان 

به  موضوعاتی  با  تازه  داستان هایی  و  رمان ها  آفرینش  نوید  که  است  شده  ایجاد 

رمان نویسان  میان  در  و  ادبیات  در  غالب  موضوعات  از  یکی  می دهد.  را  روزتر 

عرب، داستان های مقاومت و پایداری در برابر دشمنان خارجی و داخلی به منظور 

حفظ هویّت و استقالل ملّی است. نخستین رویکردها به موضوع پایداری در برابر 

امپریالیسم در ادبیات عرب به آغاز قرن نوزدهم و آشنایی این کشورها با اروپا و 

آگاهی نسبت به استعاّمر دولت عثاّمنی بازمی گردد )ابوحاقه، 979)م: 387(. پس از 

آن با مطرح شدن مسألۀ فلسطین، موضوع جنگ، انتفاضه و پایداری در صدر توجه 

نویسندگان جهان عرب قرار گرفت و سال ها پا به پای نرّبد مردم فلسطین با دشمن 

صهیونیست ادامه یافت. 

نرّبد  و  انقالب  با  خود  نوبۀ  به  نیز  زبان  عرب  آفریقایی  و  مسلاّمن  کشورهای 

از  و رهایی  آزادی  برای  و  بوده اند  یا همسایگان خود درگیر  امپریالیسم جهانی  با 

استعاّمر کشورهایی چون ایتالیا، فرانسه و انگلیس تالش های بسیار کرده اند. دربارۀ 

این نرّبدها و مقاومت نیز آثاری به زبان عربی و محلی نوشته شده یا به طور شفاهی 
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در میان مردم رواج پیدا کرده است و در هر حال در کنار حفظ ویژگی های اقلیمی و 

رسزمینی خود، از آثار کشورهای عربی و ادب مقاومت فلسطین تأثیر پذیرفته است.

محمود حسن،  قلم هاشم  به  که  است  آثار  این  از  یکی  باروت  رایحۀ  داستان 

نویسندۀ اهل اریرته در سال 9)20 م به زبان عربی نوشته شده و موفق به دریافت 

جوایز و جلب توجه خوانندگان خاص خود شده است. داستانی واقع گرا که با پرداخنت 

به موضوع مقاومت و پایداری و نرّبد اریرته و اتیوپی ))96)-)99)م(، خواننده را در 

بطن یکی از حوادث جهان معارص قرار می دهد و به تبیین هویت ملّی، ستم ستیزی 

و طرد بیگانه، سلحشوری و روحیۀ جنگاوری، شکیبایی و آمادگی دفاعی و همدلی 

و اتحاد در برابر دشمن می پردازد.

1-1. بیان مسأله

مقاومت و پایداری دربرابر حوادث جهان معارص به یکی از موضوعات پربسامد 

در ادبیات برخی از مناطق تبدیل شده است. در کشورهای عربی به ویژه در منطقۀ 

بوده  پایداری  و  مقاومت  یادآور  مسائل  دیگر  از  بیش  فلسطین  مسألۀ  خاورمیانه 

است؛ اما برخی از نویسندگان، موضوعات دیگری را نیز در این زمینه مورد توجه 

اریرته و موضوع  کشور خود  تاریخ  به  نگاه  با  داده اند. هاشم محمود حسن  قرار 

اشغال و سپس استقالل آن، ادبیات پایداری را وارد منطقه ای دیگری کرده است که 

برای خوانندگان از جمله خوانندگان و پژوهشگران ایرانی تازگی دارد. 

اریرته یکی از کشور های رشق آفریقاست که سال ها مستعمرۀ کشورهای ایتالیا، 

عثاّمنی و انگلستان و پس از آن نیز به مّدت سی سال درگیر نرّبد با کشور اتیوپی 

بوده است. رسان کشور اتیوپی قصد داشتند، اریرته را ضمیمۀ کشور خود کنند؛ اما 

با مقاومت مردم و گروه های انقالبی مواجه شدند. این پژوهش با هدف شناسایی 

ابعاد این نرّبد و مقاومت و تأثیر آن در زندگی مردم اریرته و بازتاب آن در ساختار 

روایی رمان رایحۀ باروت فراهم شده است و به بیان دیدگاه نویسنده و تصویر نرّبد 
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و مقاومت مردم این رسزمین می پردازد. در این پژوهش عالوه بر آشنایی با بخشی از 

ادبیات آفریقا و کشور ارتیره با دیدگاه نویسنده و نگرش مردم اریرته دربارۀ نرّبد سی 

ساله با دشمن مهاجم اتیوپی و ابعاد روایی آن در رایحۀ باروت نیز آشنا می شویم. 

و  سلحشوری  ملّی،  هویت  تبین  عنوان   4 زیر  کلّیات  بیان  از  پس  موضوعات  این 

جنگاوری، شکیبایی و حفظ روحیۀ پایداری و همدلی و اتّحاد بررسی شده است. 

گفتنی است در این تقسیم بندی از مقالۀ »پیشنهادی برای رج بندی گروه-مؤلفه های 

ادبیات پایداری« )کافی، 400)ه.، ش24، س3)( استفاده شده است.

1- 2. پیشینۀ تحقیق

ادبیات  خود،  پژوهش های  در  بسیاری  غیرایرانی  و  ایرانی  نویسندگان  تاکنون 

مقاومت و پایداری را در ادبیات عرب مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند؛ اما عمدۀ 

این تحقیقات مربوط به آثار شناخته شده تر کشورهای عربی و محدودۀ خاورمیانه 

هستند و توجه به رمان و داستان های دیگر کشورها از جمله برخی از کشورهای 

آفریقایی کمرت بوده است. در حالی که اقدامات و حرکت های نوپایی در کشورهای 

کوچک این قاره نیز صورت گرفته است که شایستۀ توجه و بررسی به نظر می رسد. 

هر چند برخی از این آثار در بیرون از مرزهای این کشورها پدید آمده اند. هاشم 

محمود حسن نویسندۀ اهل اریرته و ساکن قطر نیز دور از وطن و رسزمین خود، 

رمان  رایحۀ باروت را به رسانجام رسانده است. این نویسنده در سال های اخیر در 

کشورهای عربی و آفریقایی مورد توجه و تحسین قرار گرفته و جوایزی نیز کسب 

کرده است. با این حال جز چند مقالۀ توصیفی در برخی سایت ها و مجالت اینرتنتی 

صورت  دیگری  پژوهش  تاکنون  آثارش  و  وی  دربارۀ  آفریقایی  و  عربی  کشورهای 

نگرفته است. یکی از این مقاله ها »قراءه فی روایه )عطر البارود( للروايئ اإلريرتي 

األستاذ هاشم محمود« )محمد،)202م( و دیگری مقالۀ نتی »کیف اصبح أدب هاشم 

محمود دیواناً للنضال اإلریرتی؟« )رسحان،2020م( است. این دو مقاله که به صورت 
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و  نپرداخته  به بررسی موضوع  انتقادی  و  از منظر علمی  اینرتنتی منترش شده اند، 

تصویری کلی از سبک بیان و ادبیات پایداری در آثار نویسنده ارائه داده اند. در زبان 

فارسی نیز تنها دو کتاب عطر البارود و مسافر زاده الکره از این نویسنده توسط 

دکرت عاطی عبیات به زبان فارسی ترجمه و چاپ شده است. ناگفته مَّناند در ترجمه 

فارسی مَّنونه های عربی انتخاب شده از رمان عطر البارود  از ترجمه رمان رایحه 

باروت  ) 400)ه.ش(، دکرت عاطی عبیات استفاده کردیم.

2. بحث

2- 1. دربارۀ نویسندۀ رایحۀ باروت

دنیا آمده است. وی  به  اریرته  کشور  976)م در  هاشم محمود حسن در سال 

بخش اعظم تحصیالت متوسطه و عالیۀ خود را در کشور سودان به پایان رسانده و 

اکنون مقیم قطر است. آغاز فعالیت های ادبی هاشم محمود حسن به سال  3)20م 

با  آن  از  پس  وی  می گردد.  باز  زبان  عرب  مختلف  مجالت  در  مقاالتی  انتشار  و 

آفرینش داستان هایی، از جمله نوشنت کتاب رایحۀ باروت، مورد توجه محافل ادبی 

مجموعه  و  رمان  چند  شامل  امروز،  به  تا  او  داستانی  آثار  مهم ترین  گرفت.  قرار 

شتاء  )7)20م(،  تقوربا  )7)20م(،  إدال  الی  الطریق  از:  عبارتند  که  است  داستان 

أسمرا )9)20م(، اإلنتحار علی انغام املوسیقی ))202م(، مسافر زاده الکره )2022م(، 

فجر إیلول )2022م( و عطر البارود )رایحۀ باروت( )9)20م(. وی با خلق این آثار 

کند و امروزه به عنوان  کوتاهی نگاه ها را به سوی خود جلب  توانست در مدت 

یکی از چهره های شناخته شده و مَّنایندۀ ادبیات آفریقا در محافل ادبی رفت و آمد 

دارد)هداد، 2022/ )3/ 8(.

فضای کلی و موضوع اصلی آثار هاشم محمود حسن تاریخ اریرته است. دغدغۀ 

اصلی او نشان دادن تاریخ این کشور و سختی های مردم آن در برابر اشغالگران و 
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استعاّمرگران است. »هاشم محمود حسن به گونه ای به بیان این تاریخ پرداخته است 

که ضمن جلب توجه خوانندگان به این موضوع، آنان را از مراجعه به منابع تاریخی 

و کتابخانه ای بی نیاز ساخته است. خواننده در مواجهه با آثار هاشم محمود حسن، 

تاریخ و جغرافیای اریرته را مورد مطالعه قرارمی دهد و با آداب و اخالق ساکنان آن 

از نزدیک آشنا می شود« )رسحان، 2020/ 8)/ 7(.

به  باروت  رایحۀ  نام  با  البارود  عطر  رمان  آثار هاشم محمود حسن،  میان  از   

همت عاطی عبیات در انتشارات قهوۀ شهر اهواز به فارسی برگردانده شده و در 

این پژوهش موضوع مطالعه قرار گرفته است. رایحۀ باروت جزء تازه ترین آثار این 

نویسنده به شاّمر می رود و محور اصلی آن، نرّبد اریرته و اتیوپی ))96)-)99)م( 

و تبعات آن است. رایحۀ باروت عالوه بر زبان فارسی به زبان های تیگره ای )زبان 

محلی اریرته( و انگلیسی نیز ترجمه شده و جزء پرفروش ترین کتاب های سال 9)20م 

در اریرته و سومالی بوده است. عطر البارود در نخستین سال انتشار به چاپ سوم 

رسیده و از سوی »شبکة اعالم املرأة العربیة« در کشور مرص موفق به دریافت جایزۀ 

بهرتین رمان قارۀ آفریقا شده است )هاّمن(.

2- 2. مروری بر تاریخ سرزمین اریتره

براساس  که  قارّه است  این  کشورهای شاخ آفریقا واقع در رشق  از  یکی  اریرته 

گفته های جغرافی دانان و مورّخان، قدمت آن به دو هزار سال پیش از میالد مسیح  

می رسد. این کشور بخشی از رسزمینی است که حبشه نامیده می شد و بعدها به 

دو بخش اریرته و اتیوپی تقسیم شد. ساکنان اصلی حبشه زنگیان سیاه پوست بودند 

اقوام حامی و مهاجران شبه جزیرۀ عربستان آمیخته شدند و نسلی  با  که بعدها 

جدید به وجود آوردند. این نسل از آن زمان حبش یعنی دورگه نامیده شدند )شاکر، 

983)م: )2(.

دین های رایج در این کشور مسیحیّت، اسالم و دین های محلی و ابتدایی است؛ 
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اسالم  ظهور  از  پس  هستند.  مسلاّمن  کشور  این  مردم  از  نیمی  از  بیش  گویا  اما 

مهاجران و مسافرانی از حجاز و یمن مردم این رسزمین را با دین اسالم آشنا کرده اند. 

از سدۀ 9 ه.ق نیز با مهاجرت علاّمی اسالم به نقاط مختلف حبشه، اسالم در میان 

که امروزه اسالم دین بیشرت مردم و  یافته است. به گونه ای  این منطقه رواج  مردم 

ایران، 399) ه.ش: ذیل  این کشور است )دانشنامۀ  قبایل مناطق ساحلی و غربی 

اریرته(.

اریرته تا آغاز قرن 6)م کشوری مستقل و آزاد بود؛ اما پس از آن درگیر استعاّمر 

کشورهای مختلف شد. در ابتدا مستعمرۀ کشور ایتالیا و پس از آن انگلستان، عثاّمنی 

و مرص شد. این کشور در پایان جنگ جهانی دوم وارد مرحلۀ تاریخی جدیدی شد و 

به صورت دولتی فدرال با حقوق داخلی بالنسبه مستقل به کشور اتیوپی پیوست؛ 

اما با گذشت زمان، استقالل داخلی اریرته مورد تجاوز مقامات دولتی اتیوپی قرار 

تأسیس  ارتیره  آزادی بخش  جبهۀ  960)م  سال  در  شد  باعث  مسأله  این  و  گرفت 

طول  در  درگیری ها  این  شود.  آغاز  اشغالگر  متجاوزان  علیه  مسلحانه  عملیات  و 

نیروهای آزادی بخش و اشغالگر و  گروه ها و  با ضعف و قدرت  سال های متاّمدی 

نیز با وساطت نیروهای سازمان  ملل متحدد ادامه یافت تا این که در سال 993)م 

در حضور مَّنایندگان سازمان ملل در کشور اریرته همه پرسی صورت گرفت و %99 

مردم این کشور به استقالل کشورشان رأی مثبت دادند. کشور اریرته به مّدت سی 

سال ))96)-)99)م( درگیر جنگ با مهاجاّمن اتیوپی بوده و رسانجام پس از تحمل 

خسارت های بسیار توانست استقالل خود را باز یابد؛ هر چند درگیری های این دو 

این تاریخ نیز در دوره های مختلف تکرار شده و تا به امروز ادامه  کشور پس از 

داشته است )گلی زاوه، 372) ه.ش: 378-379؛ دانشنامۀ ایران، 399) ه.ش: ذیل 

اریرته(.
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2- ٣. زبان  و ادبیات اریترہ

آثار ادبی و زبان و ادبیات کشور اریرته ظاهراً در سطح جهانی چندان شناخته 

شده نیستند. هاشم محمود نویسندۀ کتاب رایحۀ باروت در نوشتاری که برای مرتجم 

این کتاب ارسال کرده اند، وضعیت زبان و ادبیات این کشور را به روشنی توصیف 

کرده اند. ترجمۀ نوشتۀ نویسنده زیر این مدخل به طور کامل آورده می شود. ایشان 

در این باره چنین می نویسند: زبان های عربی، تیگرانی و انگلیسی زبان های رسمی 

اگر به  که  کشور رایج است  این  چند هفت زبان دیگر هم در  اریرته هستند. هر 

این  برای  قدرتی  منبع  و  فرهنگی  تنوع  موجب  نوبۀ خود  به  شود،  درستی حفظ 

کشور به شاّمر می رود. این زبان ها هر یک متعلق به قومی ویژه و اصیل با عادات 

محلی  زبان های  دیگر  با  البته  که  است  خود  به  مخصوص  فرهنگی  سنت های  و 

این  از  یکدیگر  با  ارتیره  ارتباط مردم  زبانی،  تنوع  به  با توجه  دارد.  نیز  مشرتکاتی 

طریق ممکن نبود؛ به همین دلیل زبان عربی، تیگره و تیگرانی به عنوان زبان های 

مشرتک اقوام مختلف این کشور انتخاب شد. 

آنچه دربارۀ ادبیات اریرته نوشته شده در مقایسه با کشورهای همجوار آن بسیار 

ناچیز است. این امر دالیل متعددی دارد که در رأس آن می توان از استعاّمر غرب 

نام برد. پس از آن حکومت فدرالی و ادارۀ ده سالۀ این کشور زیر نظر اتیوپی نیز 

آغاز  مبارزۀ مسلحانه  که دوران  این  تا  ادبی شد  آثار  آفرینش  راه  بزرگی در  مانع 

شد و جنبش آزادی بخش اریرته شکل گرفت. این اقدام مرحلۀ جدیدی را در ادبیات 

این کشور رقم زد و موجب پیدایش شاعران و نویسندگان بزرگ و آثار نوشتاری در 

سبک های مختلف به زبان های رسمی و محلی گردید؛ البتّه اغلب آثاری که در آن 

دوران نوشته می شد، برای کمک به بسيج عمومي و تقویت روحیۀ نرّبد در برابر 

دشمن استعاّمرگر بود. 

موضوع اصلی شعر در دورۀ انقالب و نرّبد مسلّحانه، وطن بود. از جمله شاعران 

صاحب نام این دوره می توان به »محمد عثاّمن کجری« اشاره کرد. وی اشعار زیبای 



112

ـــة
ّ
بي

َ
 األد

ُ
راســات

ِّ
الد

»مهرا الحرية»، »بطاقة حب إلسمرا» و »وشاح األرجوان« را رسوده و اشعار دیگری 

نیز دارد که هرنمند بزرگ »ادریس محمد علی« آن ها را به صورت موسیقی اجرا کرده 

است. هرنمند رسشناس دیگر »احمد محمد سعید« شاعر و مَّنایشنامه نویس خاّلق 

اهل اریرته است که اشعار و مَّنایشنامه های ملی می رسود. ترانه هایی مانند »علمینا یا 

بالد الصامدین« از کارهای ماندگار این شاعر ادیب است. افزون بر اشخاص نامرّبده، 

افراد دیگری نیز بودند که آثار خود را به دیگر زبان های رایج در اریرته می نوشتند، 

افرادی مانند »رمضان قرّبي« شاعر و »ود جعيف« که زبان تیگرانی را برای آفرینش 

آثار خود انتخاب کرده بودند. وجه مشرتک همۀ این هرنمندان این بود که هر یک 

به نوعی در کنار شاعران قومیت های دیگر پیشتبان و حامی انقالب اریرته بودند. 

در زمینۀ رمان های عربی نیز رمان صالح یا رحله الشتاء اثر اندیشمند و تاریخ 

نگار مبارز، »محمد سعید ناود« را می توان نام برد که در دهۀ هفتاد قرن بیستم 

نوشته شده است. پس از استقالل نیز آثار دیگری به ویژه در قالب داستان کوتاه 

نوشته شد. این نوع ادبی در آن دوران رواج بسیار یافت و آثار برجسته ای در این 

زمینه پدید آمد که مجموعه داستانی فوق هامات السحاب نخستین آن ها به شاّمر 

به قلم داستان نویس و سیاستمدار  آزادی  از  که پس  می آید. مجموعه ای داستانی 

اریرته ای »حامد رضر« نوشته شده است. پس از آن نیز نوشنت مجموعه های داستانی 

ادامه یافت و آثاری مانند عظام من خزف از »ادریس ابعری« منترش شد. در زمینۀ 

داستان های بلند نیز پس از آزادی آثاری به زبان عربی پدید آمد که رمان نوريت اثر 

»احمد عمر شیخ« اولین آن هاست. 

ادبیات  گسرتش  استقالل در جهت حفظ و  از  که پس  اقداماتی  از  یکی دیگر   

شنبه های  مانند  انجمن هایی  بود.  ادبی  انجمن های  تشکیل  گرفت،  صورت  اریرته 

فرهنگی که به موضوع ادبیات و فرهنگ می پرداخت و شاعرانی بزرگ و رسشناس 

در آن رشکت می کردند. شاعرانی مانند »کجراي«، »محمد مدين« و »عبدالحكيم« 

ادبیات  ترتیب  بدین  می بخشیدند.  غنا  انجمن  فعالیت های  به  خود  حضور  با  که 
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در مرحلۀ اول استقالل به یاری تالش های فرهیختگان اریرته شکوفا شد. این افراد، 

وطن  به  بازگشت  از  پس  و  بودند  عربی  کشورهای  دانشگاه های  دانش آموختگان 

اولیۀ مسیری  بنای  کردند و سنگ  ادبی نوپایی را فراهم  انواع  آثار و  زمینۀ ظهور 

رسشار از  نوآوری را بنا نهادند.

2- 4. خالصۀ داستان رایحۀ باروت

رایحۀ باروت با فرار مردم از جمله پنج دوست اریرته ای مسلاّمن و مسیحی به 

نام های محمد، احمد، ابراهیم، آبراهام و میکائیل از روستایشان آغاز می شود. آنان 

مّدتی را در اردوگاهی بین اریرته و سومالی به رس می برند و پس از آن به جنبش های 

انقالبی آزادی بخش می پیوندند تا وطن محبوبشان را از دست اشغالگران آزاد کنند 

و انتقام کشته شدگان را بگیرند. در ابتدا ابراهیم، میکائیل و احمد به طور مخفیانه 

اردوگاه را به قصد جبهۀ نرّبد ترک می کنند و پس از مّدتی دو دوست دیگر یعنی 

از  نرّبد  میدان  به  ورود  از  پس  دوستان  می پیوندند.  آنان  به  نیز  آبراهام  و  محمد 

خاص  پُستی  در  هریک  مختلف،  تخصص های  اساس  بر  و  می شوند  جدا  یکدیگر 

مشغول به خدمت می شوند. با این امید که رسانجام روزی در خاک آزاد شدۀ وطن 

گرد هم آیند. 

داستان، حول این چند شخصیت و خانواده های آنان می چرخد تا ابعاد مختلف 

این جنگ را نشان دهد؛ البته در این بین خانوادۀ ابراهیم بیش از دیگر خانواده ها 

که عمدتاً کشته یا اسیر شده اند، به چشم می آید. دیگر خانواده ها اغلب در خاطرات 

ام  است:  شده  تشکیل  نفر  چهار  از  ابراهیم  خانوادۀ  می شوند.  مرور  فرزندانشان 

ابراهیم، ابراهیم، عافیت دخرت و مریم دخرتخواندۀ خانواده. مادر این خانواده زنی 

صبور و فهیم است که با درایت، ایاّمن و توکل خود مَّنادی از وطن و استقامت و 

پایداری است. عافیت، دخرت این خانواده نیز دخرتی زیبا، بامحبت و روشنفکر است. 

وی معشوق یکی از آن پنج دوست یعنی محمد و حلقۀ اتصال جبهۀ نرّبد و کانون 
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خانواده است. محمد در ابتدا عشق خود را به عافیت ابراز مَّنی کند و عافیت نیز 

نیروی دریایی  به  نیز  انگلستان سفر می کند. محمد  کشور  به  ادامۀ تحصیل  برای 

می پیوندد و در طول سال های مبارزه با امید وصال به عافیت متام وقایع نرّبد و عشق 

خود را در نامه هایی خطاب به معشوق می نویسد. نامه هایی که هیچ گاه به مقصد 

ارسال مَّنی شود.

سال ها دوری، آوارگی، استقامت و نرّبد پنج دوست و خانواده ها رسانجام پس از 

گذشت چندین سال نرّبد مسلّحانه با شهادت یکی از آن پنج نفر و مجروح شدن یکی 

دیگر به پایان می رسد. رسانجام فداکاری جوانان و ایستادگی مردم به مثر می نشیند. 

را  استقالل خود  اریرته  و  می شوند  آزاد  دیگری  از  یکی پس  اشغال شده  شهرهای 

بازمی یابد و در پی آن، خانواده ها و جوانان به وطن خود بازمی گردند تا عشق و 

آرامش را در رسزمین مادری خود از رس بگیرند.

2- 5. عناصر و ساختار داستانی رایحۀ باروت

جزء  که  است  امید  و  بیم  و  زندگی  و  مرگ  توأمان  روایتگر  بــاروت  رایحۀ 

واقعیت های هر نرّبدی به شاّمر می آیند. این کتاب متشکل از 7 بخش کوتاه است 

که در راستا و ادامۀ یکدیگر قرار دارند. هاشم محمود حسن در این کتاب در پی 

نشان دادن گوشه ای از استقامت و جان فشانی های مردم اریرته برای حفظ رسزمین 

و هویّت ملّی شان است و از این طریق می کوشد پایداری آنان را در قالب داستان 

به کشورهای جهان معرفی کند. 

مضمون کلی کتاب، جنگ، اشغال، استعاّمر و تأثیر آن بر زندگی مردم عادی و 

ساکنان روستاها و شهرهای اریرته است. استعاّمر از جمله مَّنودهای بارز امپریالیسم 

است. قدرتی که از مرزهای ملی و قومی خود تجاوز کرده و بر رسزمین ها، ملت ها 

این  در  اما  می کند؛  تحمیل  آن ها  بر  را  اراده اش  و  می یابد  برتری  دیگر  اقوام  و 

فرایند  که  هاّمن گونه  درست  نیست،  یکسان  استعاّمرگران  واکنش  »ماهیت  رابطه 
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دارد« )صالح بیک و همکاران،  فردی  به  استعاّمرگری در هر منطقه شکل منحرص 

نیز منحرص  آن  با  لبیهان(. شیوۀ رویارویی مردم  و  از:گرین  نقل   6( ه.ش:   (398

به ویژگی های منطقه و باورهای مردم آن است. هاّمن طور که نوع بیان و برخورد 

مردم مسلاّمن کشورهای اسالمی و آفریقایی از جمله مردم اریرته در رایحۀ باروت 

برخاسته از باورهای دینی و ویژگی های محیطی رسزمین آنان است.

کتاب رایحۀ باروت با عنوانی متناقض مَّنا و تا حّدی مَّنادین آغاز می شود. عنوانی 

که یادآور لزوم گذر از رنج و مشّقت برای رسیدن به آرمانی چون استقالل و آزادی 

است. چه بسا که در این مسیر تنها راه رهایی، گذشنت از جان عزیز خود و نزدیکان 

باشد. در واقع عنوان بیانگر هاّمن همراهی دو مفهوم مرگ و زندگی است. رایحه، 

تداعی کنندۀ خوشی، آرامش و زیبایی است. در صورتی که باروت یادآور مرگ و 

منتهای خشونت است. گویی نویسنده معتقد است برای رسیدن به آرامش، آزادی 

کتاب  این  خرید.  جان  به  دلنشین  رایحه ای  چون  را  باروت  باید  استقالل  و حفظ 

مَّنادهای دیگری نیز دارد. از جمله این که با مرگ یک کودک و تولّد کودکی دیگر 

آغاز می شود که به مثابۀ پایان یک دوره و آغاز امیدی نو و تازه است. از سوی دیگر 

تالش زنان اردوگاه برای حفظ جان کودک تازه متولد شده پس از مرگ مادرش، نشانۀ 

همراهی و همدلی برای حفظ وطن و سازش ناپذیری و تسلیم نشدن در برابر ظلم 

و ستم دشمن است. زن و مادر نیز همچون مَّنادهایی برای حفظ آرامش و وطن 

جلوه گر می شوند.) محمد، 6/2020/ 8(.

جان  و  جسم  بر  حاکم  کلی  اوضاع  که  می شود  آغاز  جمالتی  با  باروت  رایحۀ 

»خلفهم بالدهم وأمامهم ضباب ال  و فضای زندگی مردم اریرته را نشان می دهد. 

رؤية منه، لكن األمل والرغبة يف النجاة هي سيدة املوقف، وهو خط السري الذي 

يقودهم حيث األمكنة األقرب واملخيامت التي ميكنها أن تخبئهم من نريان الحروب 

املهلكة»)محمود حسن، 2019م: 10(.

ترجمه: پشت رسشان رسزمینشان قرار داشت و آینده ای مه آلود در جلوی چشاّمن 
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آن ها نقش بسته بود؛ اما در این کشاکش، امید به زنده ماندن بر آن ها غلبه داشت 

و این میل به بقا آن ها را به طرف نزدیک ترین اردوگاهی که آن ها را از آتش مرگبار 

جنگ در امان می داشت، هدایت می کرد .

این کتاب در مجموع، محتوایی ساده دارد که با زبانی روشن، همراه با اندک 

مَّنونه هایی از مَّنادپردازی بیان شده است. پژوهشگر پنج مضمون غالب این داستان 

را چنین برمی شاّمرد: ). مسألۀ رسزمین، انسان و جنگ؛ 2. هاّمهنگی و همراهی در 

حرکت های اجتاّمعی علی رغم اختالفات عقیدتی و مذهبی؛ 3. زن، اعم از مادر، دخرت 

و همرس که مَّنادی برای وطن، زندگی، امید و پیروزی است؛ 4.انقالب و 5.عشق)أریج 

محمد، )202/ 6/ 8(.

رایحۀ باروت از نظر ساختاری و عنارص داستانی پیچیدگی چندانی ندارد. گزارش 

و توصیف حوادث نرّبدی چند ساله است که به صورت خطی، از زبان راوی دانای کل 

روایت می شود. راوی داستان دانای کل و مداخله گر است؛ بنابراین به راحتی افکار 

نویسنده را در اختیار خواننده قرار می دهد. اهدافی که در پس خلق شخصیّت ها 

این  از  نیز  مقاومت  عنارص  دربارۀ  راوی-نویسنده  دیدگاه های  نیز  و  است  نهفته 

طریق به سادگی و روشنی در اختیار خواننده و مخاطب قرار می گیرد.

4 بخش اول کتاب یعنی بیش از نیمی از آن به توصیف وضع اسفبار زندگی در 

اردوگاه و بیم و امید مردم در آن می گذرد. زمان وقوع داستان بین سال های )96) 

تا )99)م است؛ ولی به طور دقیق مشخص مَّنی شود چه سال هایی را شامل می شود. 

البته با توجه به این که در پایان کتاب سخن از آزادی شهرها و بازگشت مردم به 

 90 دهۀ  آغازین  سال های  به  مربوط  ماجرا  پایان  زد  حدس  می توان  است،  اریرته 

میالدی باشد. 

به میدان های نرّبد علیه  اصلی  پنج قهرمان  باروت ورود  رایحۀ  دو حادثۀ مهم 

بیان  موازات  به  نویسنده  واقع  در  است.  عافیت  به  محمد  عشق  و  استعاّمرگران 

دالوری ها و مقاومت مردم اریرته داستانی عاطفی را نیز در روایت کلی خود جای 
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داده است که بر جذابیت داستان می افزاید؛ اگر چه تقریباً هر دو حادثۀ آن بدون 

هیچ تعلیقی پیش می روند. 

از نظر شخصیت و شخصیت پردازی، قهرمانان داستان اعم از زن و مرد ویژگی های 

مشرتکی دارند. آنان همگی مبارز، مقاوم، مصمم و بااراده هستند و یگانه آرمانشان 

آزادی و بازسازی دوبارۀ وطن است. به طور کلی می توان گفت شخصیّت های داستان 

تک بُعدی هستند و ابعاد مختلف آن ها بررسی نشده است. خواننده از طریق برخی 

توصیفات کلی نویسنده به متایالت، دغدغه ها و افکارشان پی می برد. مسائلی که در 

خدمت هدف اصلی و محوری داستان قرار دارند و بیشرت بر یک بُعد تأکید می کنند. 

کتاب رایحۀ باروت از این نظر یادآور نخستین آثار ادبیات مقاومت فلسطین است. 

»عزیز ماضی شکری« در کتاب الروایة و االنتفاضة این آثار را داستان-شعر می نامد؛ 

چرا که به نظر وی این آثار فقط به توصیف سادۀ امور می پردازند و سادگی عنارص 

داستانی از جمله زمان، مکان، حوادث و شخصیّت ها در این داستان ها به گونه ای 

است که به نظر می رسد در درجۀ اول بر اساس هدفی شاعرانه پایه گذاری شده اند 

این  )عزیز ماضی، 2005م: 254(. پژوهشگر دیگر »احمد ابومطر« نیز ضمن بیان 

پرداخت  این  در  نیز  را  راوی  واکنش های رسیع  و  احساسی  دخالت های  موضوع، 

شاعرانه مؤثر می داند )ابومطر، 994)م: 33)(. با این حال، رایحۀ باروت به لحاظ 

جذابیت داستانی گیرایی خاص خود را دارد. از دیگر سو در کشور اریرته و دیگر 

کشورهای آفریقایی مورد توجه و تحسین قرار گرفته و در نوع خود توانسته است 

گوشه ای از مقاومت و دالوری های مردم ستمدیدۀ اریرته را به تصویر کشد. 

2- ٦. جلوه های پایدای در داستان رایحۀ باروت

ادبیات پایداری ادبیاتی متعهد است که در پی نظریۀ التزام در ادبیات مورد توجه 

قرار گرفت )بصیری، 388) ه.ش: 20( این نوع ادبیات در هر رسزمینی به فراخور 

می کند.  پیدا  مَّنود  خاص  گونه ای  به  آن  اجتاّمعی  و  سیاسی  فرهنگی،  ویژگی های 
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اهداف،  هستی شناسی،  هرنی،  ویژگی های  داستانی  منت  »هر  که  این  به  توجه  با 

پرسش ها و فلسفۀ خاص خود را دارد« )عزیز ماضی، 2005م: 3)(، نویسنده ای که 

ایستادگی مردم کشورش را موضوع کار قرار می دهد، خود را ملزم به   مقاومت و 

بیان رنج ها، از خودگذشتگی ها و رشادت های مردم می داند و از این طریق پیوند 

عمیق خود را با مفاهیم انسانی، مردم و رسزمین خود ابراز می دارد. ادبیات پایداری 

گاهی ادای دین به وطن و پاسداشت مقاومت و دالوری آحاد مختلف مردم، بیان 

راه های حفظ و گسرتش هویت ملی و تفاخر به آن نیز هست و اندیشه های انسانی 

و ضد استبدادی و استعاّمری نویسنده را به صورت پیامی ویژه و غالب به مَّنایش 

می گذارد.

مضامین ادبیات پایداری معموالً مشرتک هستند و در اغلب آثار این گونۀ ادبی 

به طور یکسان دیده می شوند. به ویژه این که آثاری متعلق به یک منطقه یا حوزۀ 

و  مبارزه طلبی، شجاعت  و موضوعاتی همچون  باشند. مضامین  فرهنگی  و  فکری 

آزادی همراه  و  برابری  مانند  آرمان هایی  و  امید  و  بیم  مخاطرات،  با  که  فداکاری 

این مضامین، فضای خاصی به داستان ها و ادبیات مقاومت می دهند که  هستند. 

البته با دیدگاه و اهداف خاص هر نویسنده نیز همراه می شوند. مثالً در ادبیات 

به مفاهیم و موضوعات دینی  استناد  کشورهای اسالمی شهادت طلبی و  مقاومت 

و قرآنی برجستگی خاصی می یابد. ویژگی های خاص هر رسزمین و نوع و مبنای 

پایداری مردم که در برابر استعاّمر خارجی یا استبداد داخلی باشد نیز در انتخاب 

و برجستگی هریک از مضامین مقاومت و پایداری تأثیر دارد. نکته ای که در این 

گونه آثار حائز اهمیت به نظر می رسد این است که نویسنده فقط به دنبال تصویر 

ظاهر امور و شخصیّت ها نباشند؛ بلکه به بیان ریشه های اساسی مقاومت و پایداری 

و اهداف آن نیز بپردازد. »شکری عزیز ماضی« در این باره داستانی را پخته و اصیل 

می داند که از این ویژگی مهم برخوردار باشد. وی معتقد است، نویسنده ای که در 

حوزۀ مقاومت و انتفاضه قلم می زند باید در کنار آگاهی نسبت به مسائل اجتاّمعی، 
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مسائل فنی روایت پردازی را به خوبی بشناسد و مفهوم کلی ادبیات و داستان پردازی 

و فلسفه و وظیفۀ خاص آن را درک کرده باشد )هاّمن: )24(. در این صورت داستان 

از حالت روایت رصف تاریخی خارج می شود و ابعادی هرنی به خود می گیرد. 

در تأیید سخن پیشین، »مصطفی عبدالغنی« در کتاب االتجاه القومي يف الروایة 

داستان های حوزۀ مقاومت در ادبیات عرب را به دو دستۀ روایت های رصفاً تاریخی 

رایحۀ  نظر  این  از   .)257 994)م:  )عبدالغنی،  می کند  تقسیم  روایت های هرنی  و 

مردم  مقاومت  و  نرّبد  کتاب،  این  اصلی  می گیرد. محور  قرار  اول  دستۀ  در  باروت 

مهاجاّمن  برابر  در  کشور  این  انقالبی  گروه های  مبارزات  و  اریرته  آفریقایی  کشور 

اوضاع  بیان  به  رصف  و  ساده  گزارشی  با  داستان  این  در  نویسنده  است.  اتیوپی 

انقالبی  گروه های  با  آنان  و همراهی  مردم  گروه های مختلف  و همدلی  احوال  و 

می پردازد و تالش و پایداری آنان را در اردوگاه، جبهه های نرّبد و بازسازی وطن به 

تصویر می  کشد. جلوه های این پایداری را زیر 4 عنوان تبیین هویت ملّی، سلحشوری 

و جنگاوری، شکیبایی و حفظ روحیۀ پایداری، همدلی و اتحاد می توان دید.

2- 6- 1. تبیین هویّت ملّی

بخواهیم  اگر  است.  شده  ذکر  گوناگونی  تعاریف  ملی  هویّت  و  هویّت  برای 

خالصه ای از این تعاریف ارائه کنیم باید بگوییم هویّت الیه های گوناگونی دارد که 

هویّت ملّی مهم ترین آن است )حاجیان، 379) ه.: )0)(. هویّت ملّی ادراک یک 

ملّت از چیستی و کیستی خویش در مقابل ملّت های دیگر است. چیزی است که 

موجب می شود، ملّتی به واسطۀ آن خود را از دیگران متاّمیز بداند و به داشته های 

خود احساس تعلق کند )گودرزی، 387) ه.ش: 27-28(. تاریخ، فرهنگ، سیاست، 

زبان و دین مؤلفه ها و ابعاد این هویّت به شاّمر می آیند که نه تنها در سلوک و 

تعامل های مختلف مردم بلکه در آثار ادبی و افکار نویسندگان نیز بازتاب می یابند. 

برخی از این آثار از جمله متون داستانی ادبیات پایداری ماهیتاً به گونه ای هستند 

که عنارص و مضامین هویّتی و ملّی را بیش از دیگر آثار مورد استفاده قرار می دهند. 
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بیان  و  توصیف  و  رشح  به  نیز  باروت  رایحۀ  داستان  از  مهمی  بخش  رو  این  از 

ارزش های هویّتی و ملّی مردم اریرته و تأکید بر آن می گذرد.

داستان با فرار مردم اریرته از رسزمین مادری شان آغاز می شود. گریزی اجباری 

که آن را به امید زنده ماندن و بازگشت دوباره به وطن به جان می خرند. تنها به 

این دلیل که زنده مبانند؛ زیرا زندگان می توانند کاری بکنند و از مردگان کاری ساخته 

نیست. نویسنده این اوضاع را این گونه توصیف می کند:

»أن ترتك ديارك هذا شعور مؤمل ومهني، لكن قد يكون هجراناً مؤقتاً خوفاً من 

أن يهجرك أحد إىل حيث الالعودة، إىل حيث الرتاب، فقد تحتمل فراق الوطن ألمل 

يف داخلك بأنك عائد وأن النرص قادم، لكن الميكن أن يعود املوىت» )محمود حسن، 

2019م: 18(.

ترجمه: فکر رها کردن خانه و کاشانه حس دردناک و تحقیرآمیزی دارد. شاید این 

سفر در گریز از اینکه دشمن آن ها را به سفری دردناک و بی بازگشت در دل خاک 

برّبد، سفری موقت باشد. گاهی دوری از وطن را به امید بازگشت دوباره و پیروزی 

تحمل می کنیم؛ اما مردگان امکان بازگشت ندارند.

اولین پناه آنان پس از فرار، اردوگاه است. برزخی بین وطن و میدان نرّبد که البته 

نویسنده توقف در آن را جایز مَّنی داند؛ زیرا در نظر وی پذیرش زندگی در اردوگاه 

نوعی بی هویت ماندن است:

»هنا الأبيض وال أسود، هنا فقط لون رمادي، وهو لون اليعرف الهوية أو االنتامء» 

)محمود حسن، 2019م: 5(.

این   اینجا خاکسرتی است؛  اینجا نه سیاه است نه سفید. همه چیز در  ترجمه: 

هاّمن رنگی است که هویت و وابستگی مَّنی شناسد.

 چیزی که قهرمانان اصلی کتاب و همۀ پناهندگان می خواهند، اثبات این هویّت و 

متامیّت ارضی کشورشان است؛ بنابراین با حفظ یاد و خاطرۀ وطن، صبوری می کنند. 

سپس وارد میدان مبارزه و مقابله با دشمن می شوند تا در عمل، این هویّت را به 
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اثبات برسانند و با باز پس گرفنت رسزمین های اشغال شده، از میهن، استقالل، باورها 

و فرهنگ خود پاسداری کنند. مهم ترین جلوه های تبیین هویّت ملی در این داستان 

را زیر 4 عنوان میهن دوستی، استقالل طلبی و بیگانه ستیزی، دین و باورهای مذهبی 

و حفظ فرهنگ می توان بررسی کرد.

1- میهن دوستی

یکی از بارزترین جلوه های هویّت هر ملتی وطن و رسزمین و عشق به آن است. 

از این رو وطن، مورد عالقه ترین موضوع و محور اصلی سخن نویسنده در رایحۀ 

باروت است و اساس داستان بر حفظ آن بنا نهاده شده است. به عقیدۀ  رمان نویس 

اریرتی »حب الوطن من حب الله، وحب العباد من حب الله.. الحب يصنع و ال 

يهدم» )محمود حسن، 2019م: 134(.

ترجمه: عشق به وطن ریشه در عشق به خدا دارد و عشق به بندگان خدا ریشه 

در عشق به خدا دارد. عشق می سازد. ولی خراب مَّنی کند.

اریرته  مردم  مقاومت  و  انقالب  به  دین  ادای  را  اثرش  باروت  رایحۀ  نویسندۀ 

یادآوری  آغاز،  را »مادر« و »عشق« می نامد. در  می داند و در توصیف وطن، آن 

خاطرات وطن مایۀ آرامش و آسایش و موجب افتخار و عزّت قهرمانان اصلی است. 

وطن و مناظر آن از صحنه های پرتکرار در خاطرات پناهندگان است و نویسنده از 

جغرافیا و آب و هوای کشورش می گوید. خاطرات خوش دوران مدرسه و زندگی در 

کنار خانواده، بازی ها و شادی های کودکانه و رشکت در مراسم دینی نیز صحنه هایی 

است که هر لحظه آن ها را همراهی می کند.

»إبراهيم مستاء جداً من الوضع الجديد، يجلس وحده، وال يخالط الناس كثرياً، 

تأخذه الذكرى إىل مراتع الصبا وحياة القرية وطيبة أهلها واملزارع والبساتني، تخنقه 

العربة» )محمود حسن، 2019م: 38(.

ترجمه: ابراهیم از این وضعیت پیش آمده  بشدت ناراحت بود. او تنها می نشست 

و زیاد با مردم معارشت مَّنی کرد. بیاد خوشی های دوران کودکی، زندگی روستایی، 

مهربانی اهالی آن و کشتزارها و باغ ها می افتاد و بغض گلویش را می فرشد..
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سختی یادآوری آن روزها باعث می شود، قهرمانان اصلی داستان تصمیم بگیرند 

و  کردن  کار  اما  می شوند؛  موفق هم  و  کنند  فراهم  اردوگاه  در  شغلی  برای خود 

مشغول شدن هم فکر وطن را از رس آنان بیرون مَّنی کند. مَّنی توانند به این اندازه از 

زندگی اکتفا  کنند و تحقق برترین خواسته هایشان را در آن جا می بینند. در نظر آنان 

دیدار دوستان و دوباره دور هم جمع شدن و رسیدن به معشوق همه در وطن، زیبا 

و خواستنی است. رسانجام مرگ مادر مریم انگیزه ای برای پیوسنت قهرمانان به جبهۀ 

انقالب می شود. مریم کسی است که راوی، خود او را وطن می خواند. )هاّمن: 32( 

واز زبان قهرمانان داستان می گوید:

»فموت مريم هو موت الدليل، موت األمل، موت القدرة عىل التحمل والصرب 

من أجل الرجوع إلرتريا الحبيبه، كام أنها قد تذكرهم بضعفهم أو بفرارهم من الغدر 

اإلثيويب الغشيم . لذلك ال يجب أن متوت مريم عىل اإلطالق، يجب أن يخرج من 

هذه الخيام من ينقذها وينقذ هذا الوط )محمود حسن، 2019م: 57(

هاشم محمود در موارد دیگری نیز زن )مادر، معشوق( را مَّناد وطن دانسته است. 

ابراهیم در روزهای آغازین زندگی در اردوگاه هنگام یادآوری گذشتۀ خود می گوید:

»كل يشء ينقيض يف هذه اللحظة كأنه لحظة عدمية ، ال طعم ليشء دون أمي... 

أمي هي وطنى وأنا بال أم وبال وطن» )هامن: 24(.

ترجمه: همه چیز در این لحظه پایان می پذیرد گویی که لحظه نیستی است. ، 

بدون مادرم همه چیز رنگ می بازد. مادرم وطن من است و من بی مادر و بی وطن 

شده ام.

را وطِن معشوق می داند: »او رفیق جنگ ها و معشوِق وطن  و راوی، عافیت 

بود« )هاّمن: 73(. وطن مانند مادر، زن و معشوق است که خاستگاه و پناه قهرمانان 

هستند؛ بنابراین نه تنها دوست داشتنی است بلکه قداست و حرمتی دارد که باید 

حفظ شود. به ویژه این که کسانی مانند ام ابراهیم به عنوان مادر، عافیت به عنوان 

ابراهیم  ام  هستند.  وطن  مفهوم  مَّنایندۀ  پاک،  و  بی گناه  نوزاد  مریم،  و  معشوق 
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زنی دلسوز، با درایت، مؤمن و صبور است و عافیت، دخرت همین زن، دخرتی زیبا 

این که هر دو روحیاتی  و روشنفکر با حفظ اغلب خصوصیات مادر است. ضمن 

انقالبی دارند و حامی مبارزان هستند.

2. استقالل طلبی و بیگانه ستیزی

یکی از اهداف اساسی حملۀ اتیوپی به اریرته الحاق این کشور به خاک اتیوپی 

زیادی  اهمیت  اتیوپی  برای  فراوان  معدنی  منابع  و  ذخائر  دلیل  به  اریرته  است. 

داشت؛ به همین خاطر هایالسالسی حاکم وقت اتیوپی گفته بود: ما خواهان رسزمین 

و  پرشور  جوانان  اما  377(؛  ه.ش:   (372 زواره،  )گلی  آن  مردم  نه  هستیم  اریرته 

انقالبی تن دادن به این ذلّت را مَّنی پذیرفتند و خواهان مرگ در راه آرمان و آزادی 

وطن بودند. از هاّمن آغاز داستان، زمزمه هایی دربارۀ پیوسنت دوستان )پنج شخصیت 

اصلی داستان( به گروه های انقالبی هست. رسانجام ابراهیم، میکائیل و احمد به طور 

ناگهانی تصمیم می گیرند به انقالب ملحق شوند. تولّد سخت مریم و یتیم شدن او 

انگیزۀ فرار آنان را تقویت می کند. مریم دخرتی است که مادر در هنگام زایاّمنش به 

دلیل رشایط سخت اردوگاه، جان خود را از دست می دهد و پس از آن، زنان اردوگاه 

هر یک به نوبت برای چند روز رسپرستی او را به عهده می گیرند. جوانان، این تولّد 

مظلومانه را مَّنادی برای مبارزه و ترک وضعیّت برزخی و بالتکلیف اردوگاه می بینند:

کودک فریاد می زد و مردم می گریستند. همه به حال او گریه می کردند و او بر رس 

اوضاع و رشایط فعلی داد می کشید.  گویا آن بینوا مَّنی خواست آن ها سستی بورزند و 

سکوت کنند و آرام باشند. گویا آن ها را به بازگشت دعوت می کرد. مریم با فریادهایش 

مرگ را به زندگی در اردوگاه ترجیح می داد )محمود حسن، 400) ه.ش: )3(.

با آن ها  ابراهیم و عمو فکاک صاحب کار جوانان  ام   از جمله  بزرگ ترها  اغلب 

و  می شوند  مبارزه  میدان  وارد  قوی  انگیزه ای  با  آن ها  بنابراین  هم عقیده هستند؛ 

بسیار  را  نرّبد  که جبهۀ  اینجاست  به جان می خرند.  را  آن  آموزش ها و سختی های 

گسرتده می یابند)هاّمن: 65(.
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استقالل طلبی و بیگانه ستیزی، نکوهش حاکاّمن جور و ستم و محکومیّت آنان 

را نیز به دنبال دارد. راوی در رایحۀ باروت، دشمن را استعاّمرگر و وحشی خطاب 

می کند. وی حمله و حضور بیگانه در خاک کشورش را نتیجۀ تأیید تاجران جنگ و 

سکوت مجامع بین املللی می داند و به این دلیل آنان را نکوهش می کند:

امپراتور پیر »هایله سالسی« در مقابل بی توجهی جهان و مجامع بین املللی با همۀ 

توان برای الحاق اریرته به همسایه اش اتیوپی تالش می کرد. هاّمن مردی که امروزه 

بی رحاّمنه روستاها را می سوزاند و نابود می کند و جهان از متاشای صحنه های قتل 

عام دائم و تکرار این عمل شنیع لّذت می برد. گویی اتفاقی نیفتاده است )هاّمن: 7)(.

»لعن الله الحرب وتجارها والجيش اإلثيويب البغيض )طور رساويت( الذى اليعرف 

لتفريغ  يتبعها  التى  املحروقة  الرخيصة وسياسات األرض  بشعاراته  الرحمة متهكامً 

األرض من أهلها لينعم بخرياتها« )محمود حسن، 2019م: 27(.

ترجمه: نفرین خدا بر جنگ و بر تاجران آن و بر ارتش نفرت انگیز و بی رخم 

اتیوپی )طور رساویت( که با شعارهای سخیف سیاسی زمین سوخته برای خالی کردن 

این کشور از مردمش و برخورداری از منابع آن تالش می کند.

3. دین و باورهای مذهبی

نرّبد  دالیل  از  دیگر  یکی  و  می دهند  تشکیل  مسلاّمنان  را  اریرته  جمعیت  اکرث 

اتیوپی و این کشور همین مسأله دانسته شده است. بنابراین نرّبد این دو کشور تا 

کشور  حّدی مربوط به مسائل دینی نیز هست. به طوری که حتی پس از استقالل 

به  همچنان  کشور  این  در  ساکن  مسیحی  اقلیّت  از  حاّمیت  با  اتیوپی ها  اریرته، 

اختالفات بین دو کشور دامن می زنند؛ اما در کتاب رایحۀ باروت مسلاّمن و مسیحی 

یک  یک رسزمین و دارای  یکدیگر قرار دارند و هر دو خود را متعلق به  کنار  در 

هویّت ملّی می دانند. در این داستان دین و باورهای مذهبی یکی از دالیل اساسی 

استقامت و پایداری و یاریگر قهرمانان است. چه قهرمانان جوانی که وارد میدان نرّبد 

می شوند و چه زنی همچون ام ابراهیم و دیگر ساکنان اردوگاه، همگی به پشتوانۀ 
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داستان  اصلی  چهارچوب  می کنند.  ایستادگی  دشمن  برابر  در  دینی خود  باورهای 

در  قهرمانان مسیحی هم  و  تشکیل می دهند  و مسیحی  قهرمانان مسلاّمن  نیز  را 

جبهه های نرّبد و هم زندگی در اردوگاه در کنار مسلاّمنان هستند. مراسم مذهبی 

خود را نیز هم در وطن و هم در اردوگاه آزادانه و مستقل برگزار می کنند. از این 

رو به نظر می رسد نویسنده بر همزیستی مساملت آمیز این دو دین درکشور اریرته 

تأکید دارد و از مراسم و مکان های دینی آنان نیز به نیکی یاد می کند: 

»كان مكئيل  يحب الذهاب للصالة للعب يف فناء الكنسية مع أصدقائه، وقطف 

أوراق الفل والياسمني وتوزيعها عىل بعضهم البعض.. يا الله رائحة املكان تفوح من 

كل جانب.لطفك يا الله!» ) محمود حسن، 2019م: 38(.

ترجمه: میکائیل دوست داشت برای مَّناز به کلیسا برود تا با دوستانش در حیاط 

آن بازی کند و برگ گل های یاس و یاسمین را بچیند. ای خدا عطر کلیسا در همه 

جا پیچیده است.

4. حفظ فرهنگ 

یکی از اولین اقدامات دشمن برای از بین بردن یکپارچگی ملّت ها نابودی فرهنگ 

آن هاست. در رمان رایحۀ باروت چشم دشمن به دنبال زمین ها و نعمت های کشور 

اکتفا مَّنی کند. مبب افکنی های  این راه فقط به ترصّف زمین ها  اما در  اریرته است؛ 

بی هدف گویای آن است که دشمن اتیوپی قصد نسل کشی در این رسزمین را دارد. 

پوشش های  حتّی  انقالبیون  یافنت  جمله  از  مختلف  بهانه های  پی  در  به همین دلیل 

گیاهی این رسزمین را از بین می برد. در پی حمالت دشمن آثار باستانی نیز یکی پس 

از دیگری فرو می ریزند تا هویّت و گذشتۀ ملّت اریرته کامالً پاک شود. راهی که پیش 

روی قهرمانان قرار دارد، این است که در جبهه های نرّبد در عرصۀ علم و آنان که هیچ 

کاری مَّنی توانند انجام دهند با صرّب و ایاّمن خود در مقابل دشمن ایستادگی کنند. 

آنان عالوه بر جهاد، با مرور خاطرات گذشتۀ خود سبک زندگی و فرهنگ خاص خود 

را پاس می دارند و با امید به بازگشت، بازسازی و آینده ای روشن، روزگار می گذرانند.
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عالقۀ قهرمانان به حفظ فرهنگ و قومیت خود نه تنها به مبارزه و ایستادگی در 

برابر دشمن می انجامد؛ بلکه چنان است که ام ابراهیم زندگی در روستای خود را بر 

زندگی در شهر ترجیح می دهد. نویسنده بر این باور است که این طور او به روح 

انگلستان  به  نیز علی رغم سفر  نیاکان خود نزدیک تر است. عافیت  درگذشتگان و 

قصد خدمت به کشورش را دارد و نویسنده این را از ویژگی های انسان های اصیل 

می داند که غربت هرگز تغییرشان مَّنی دهد. راوی ضمن مقایسۀ کشور انگلستان با 

اریرته و سومالی از طرف عافیت می گوید: با وجود متام چیزهایی که عافیت در آن جا 

یک چیز را کم داشت و آن گرمی و صمیمیّت بود. گرمای  آموخته بود، در آن جا 

نزدیک بودن، گرمای آغوش و دیدن عزیزان در آغوش وطن )هاّمن: 76(.

2- 6- 2. سلحشوری و روحیۀ جنگاوری

روحیۀ جنگاوری و ستم ستیزی در رایحۀ باروت زن و مرد و پیر و جوان مَّنی شناسد. 

اصلی مردانی  چهره ای مردانه دارد و قهرمانان  چه مبارزۀ مسلّحانه در ظاهر  اگر 

مبارز هستند، اما زنان در پس زمینۀ داستان با مهر و عطوفت و روحیّات انقالبی 

خود مایۀ دلگرمی مبارزان هستند. آنان عالوه بر نرّبد مستقیم با دشمن در جبهه ای 

دیگر)تالش در عرصه های علمی و تربیت نسل آینده( نیز به طور غیر مستقیم در 

ایستادگی و مقاومت می کنند و برای مردان خود افتخار می آفرینند.  برابر دشمن 

محمد در نامه ای خطاب به عافیت می نویسد: 

»انتظريني يا عافيت أنا أحرر الوطن ألجلك وألجيل وألجل الصغار والكبار، وأعلم 

جيداً أنك مثيل حتى وإن مل يكن بيدك سالح تحاربني به أعداء الوطن، لكن صمودك 

سالح، ومتسك مبريم سالح، آمل أن تكميل دراستك» )محمود حسن، 2019م: 133(.

ترجمه: منتظرم باش عافیت، من به خاطر تو، خودم و بّچه ها و بزرگ ترها، وطن 

را آزاد خواهم کرد و به خوبی می دانم که تو هم مثل منی، حتّی اگر در دستانت 

سالح نداشته باشی تا با دشمنان میهن بجنگی، ولی پایداری تو، سالح توست، مراقبت 

از مریم، سالح توست، امیدوارم که درس هایت را متام کنی.
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پیوسنت  دارند. در رشوع  نرّبد حضور  میدان  در  نیز  به طور مستقیم  زنان  البته 

و پرسان جوان  را دخرتان  نرّبد  میدان  اعزامیان  نویسنده  انقالب،  به جبهۀ  جوانان 

می نامد. محمد در توضیح این مطلب به ام ابراهیم می گوید:

»بله مادر، جنگ خصوصیاتی در ما ایجاد کرده است که قبالً نداشتیم. مرد در 

میدان جنگ مانند زن است. همه برای پیروزی وطن و شکست دشمن می جنگند 

و مبارزه می کنند. زنان اریرته در گوشه ای منتظر نایستادند بلکه هر قدر توانستند 

کمک کردند. حتی برخی از زنان سالح برداشتند« )هاّمن: 95(.

پرستار  او  است.  آبراهام  همرس  کتاب  این  در  سلحشور  زنان  از  دیگر  یکی 

این که همرس  جبهه های نرّبد است و در جریان شّدت یافنت یکی از درگیری ها با 

خود را از دست داده، فداکاری های بسیاری از خود نشان می دهد. روحیۀ مبارزه 

و حق طلبی در ادبیات پایداری به حضور مستقیم زنان و مردان در عرصه های نرّبد 

برای  آشکار  و  پنهان  دعوت های  به صورت  مبارزه  و  سلحشوری  مَّنی شود.  خالصه 

و مرگ مجاهدان و  پای جان، ستایش شهادت  تا  با دشمن  مقابله  قیام،  و  مبارزه 

دستاوردها، پیروزی ها و افتخارات آنان نیز دیده می شود. 

1. دعوت به مبارزه و قیام

در  رمان رایحۀ باروت مردم برای بازگرداندن آرامش به رسزمین از دست رفتۀ 

خود به جوانان و انقالب دل بسته اند. راوی داستان معتقد است: 

»فال تخرس العراك مرتني، مرة حزناً عىل وطنك يف حياتك، ومرة أخرى يف قرب بال 

عنوان، فعىل األقل اكسب عراكاً واحداً.. قاتل ومت مدافعاً عن الوطن.. ونم مسرتيح 

النفس والرسيرة، فيزورك األهل والعشاق بعد موتك» )محمود حسن، 2019م: 14(.

ترجمه: انسان نباید دو بار شکست بخورد؛ یک بار در غم از دست دادن وطنش 

و یک بار با مدفون شدن در قرّبی بی نام و نشان. دست کم باید در یک نرّبد پیروز 

شود. او باید بجنگد و در حال دفاع از وطنش مبیرد. باید با وجدان و خاطری آسوده 

به خواب ابدی فرو رود.
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جوانان نیز بر رس افرادی که بی هدف در انتظار گشایش هستند، فریاد می زنند: 

»هنوز در جای خود ایستاده و همراه زنان و کودکان ناله و شیون می کنیم. ما در 

زمان معجزات و کرامات نیستیم. هر کس کار و تالش کند به هدفش می رسد. هر 

که بکارد درو می کند و هر کس به خاطر وطنش جهاد کند باید در انتظار گشایش 

و پیروزی باشد« )هاّمن: 28(

2. مقابله با دشمن تا پای جان

در این داستان حتی مرگ در راه وطن نوعی پیروزی است؛ بنابراین فکر کردن به 

این موضوع نه تنها مانع مبارزه مَّنی شود، بلکه یکی از انگیزه های قهرمانان و مبارزان 

برای پیوسنت به انقالب است. در نظر آنان نه تنها مرگ در راه وطن و آرمان، پیروزی 

است بلکه در صورت مبارزۀ رویاروی، شکست نیز مایۀ مباهات است: »إن فشلت 

يف الدفاع عن أرضك وعرضك يف حياتك، فأكرم لك أنك حاولت ومل تنجح، ويف النهاية 

دفنت يف موطنك» )محمود حسن، 2019م: 51(.

ترجمه: اگر در راه دفاع از وطن و ناموس و رشفت ناکام گشتی، پس آبرویش 

در  نهایت  در  و  نشدی  موفق  ولی  کرده  تالش  که  چرا  توست؛  برای  بزرگی  مایۀ 

رسزمین خودت به خاک سپرده می شوی.

در مقابل، برای راوی و قهرمانان داستان، مرگ دور از وطن و در جهت حفظ 

تن خود، ننگی بزرگ است و چنین مرگی، مردن به سان سگ های ولگرد و بی پناه و 

به منزلۀ شکستی دوچندان است؛ بنابراین در حالی که گریزی از مرگ نیست، بهرت 

است این مرگ در راه وطن باشد:

هذا  لتحمي  وتجاهد  تقاتل  وأنت  متوت  أن  برشف،  متوت  أن  سوى  مفر  »فال 

الوطن.. هناك أشياء كربى تستحق القتال واملوت ألجلها، فأجعل جسدك يأكله الدود 

برشف، لتشهد عليك رجالك وساعداك، إنك مت فدءاً للوطن املحبوب، ومل متت بأساً 

وقهراً وحزناً عىل فقدانه» ) محمود حسن، 2019م: 51(.

ترجمه: باید در حال مبارزه و جهاد برای  دفاع و حاّمیت از وطن جان دهی... 
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چیزهای بزرگی در زندگی هستند که ارزش مردن بخاطر آنها  وجود دارد. جسدت 

را تقدیم خاک کن. بگذار دستان و پاهایت گواهی دهند که تو خود را فدای میهن 

عزیزت )بافتخار( کرده ای ونه ناامیدانه و مغموم  به خاطر از دست دادنش  در راه 

آن جان دادی.

3. ستایش شهدا و دستاوردهای انقالب

میکائیل(  و  آبراهام  احمد،  محمد،  )ابراهیم،  دوست  پنج  رشادت های  رسانجاِم 

ام  است.  میکائیل  مجروح شدن  و  آبراهام  شهادت  داستان،  اصلی  قهرمانان  یعنی 

اما  می کند.  ناراحتی  اظهار  عضوش  نقص  خاطر  به  میکائیل  با  دیدار  در  ابراهیم 

میکائیل جواب می دهد:

»نحن أهون من كثريين غري قادرين عىل الحركة، وغريهم رحلوا يف صمت من 

أجل أن نفرح بالوطن الكبري» )محمود حسن، 2019م: 157(.

ترجمه: اوضاع ما از خیلی ها که قادر به حرکت نیستند و کسانی که به عشق 

وطن بزرگاّمن کشته شدند، بهرت است

و در ادامه می افزاید: وطن ضاّمنت می کند که زخم ها را مرهم بگذارد و عزیزان 

جدا از هم را در کنار یکدیگر جمع کند )هاّمن(.

در رایحۀ باروت مردم به انقالب و مبارزات عاشقانه و صادقانۀ مبارزان دلبسته 

و بسیار خوشبین هستند. رسانجام نیز پایداری مردم و شهادت طلبی انقالبیّون به مثر 

می نشیند و موجب آزادسازی شهرها و بازگشت پناهندگان به وطن می شود. همگان 

نام و  که خود را مسئول حفظ  این  خود را مدیون خون شهیدان می دانند. ضمن 

دستاوردهای انقالب و شهدا می دانند و این کار را به منزلۀ مراقبت از ارواح آزادۀ 

کشور  رایحۀ باروت افتخارات انقالب تنها رهایی و آزادسازی  آنان می شاّمرند. در 

نیست؛ بلکه به تعبیر یکی از قهرمانان، شکوفایی استعدادها، قابلیّت ها و آزادسازی 

جان هاست )هاّمن(.
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2- 6- 3. شکیبایی و حفظ روحیۀ پایداری

1. صرب و پایداری در راه هدف

رایحۀ باروت با آوارگی مردم آغاز می شود. در پی حمالت ناگهانی و کشتارهای 

وحشیانه و دسته جمعی دولت اتیوپی، مردم اریرته آواره می شوند و هر کدام برای 

نجات خود به سویی می گریزند. عده ای به سودان و عده ای دیگر به مرص و برخی 

آن ها  بر  پلیدش  بوی  و  باروت  که  قبلی  برنامۀ  بدون  مهاجرتی  می روند.  اروپا  به 

تحمیل کرده بود)هاّمن: 4)-25(.

غالب مردم در گریز از این رشایط به ناچار به اردوگاه پناه می برند. اردوگاه در 

که  است  مکانی  مهم ترین  و  دارد  قرار  اریرته  کشور سومالی همسایۀ شاّملی  مرز 

در رایحۀ باروت به روشنی و بسیار تصویر می شود. اردوگاه در این کتاب مکانی 

مهم در تصویر پایداری و مقاومت مردم به شاّمر می رود و در نشان دادن عنارصی 

چون همدلی و همراهی، صرّب و تحمل رشایط دشوار آوارگی بسیار اثرگذار است 

وجود مشکالت  با  است.  داستان  این  در  کلیدی  مکان های  از  یکی  نظر  این  از  و 

روشن همچون  آینده ای  به  فکر  است،  مبارزان  و  پناهندگان  دامنگیر  که  فراوانی 

پیش  در  را  ناشناخته  راهی  آنان  است.  آنان  خاطر  تسالی  گذشته   خاطرات خوش 

را  آنان  موضوع  همین  و  کنند  پیش بینی  را  پایانش  مَّنی توانستند  که  بودند  گرفته 

با فریب و خیانت خود  که اشغالگران  این رسنوشتی بود  به وحشت می انداخت. 

برایشان رقم زده بودند. راوی این رسدرگمی را چنین بیان می کند:

گروه، به آن گرد و خاک و مسیرهایی که اتومبیل طی می کرد، فکر می کردند. 

و  آرزوها  از  دست  نامعلوم  آینده ای  تا  چگونه  شد؟  گونه  این  زندگیشان  چطور 

رؤیاهای خود بکشند؟ )محمود حسن، 400) ه.ش: 20(

با وجود نامعلوم و نامشخص بودن مسیر، قهرمانان کم کم راه خود را می یابند و وارد 

میدان های نرّبد می شوند. گرچه در آن جا نیز مَّنی دانند چه چیزی در انتظارشان است. 

تنها چیزی که از آن مطمنئ هستند این است که باید پیروز شوند و اجازه ندهند رسزمین 
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با  پایاّمل شود. به همین دلیل  بی گناهش  عزیزشان در دست دشمن مباند و خون مردم 

امید به آیندۀ انقالب و نرّبد مسلحانۀ خود در برابر دشمن ایستادگی می کنند. 

2. امید بخشی و مبارزه با حس ناامیدی

عالوه بر انقالب و نرّبد، توکل، امید و باور به تقدیر الهی از ابزارهای مهم پایداری 

در برابر دشمن متجاوز است و آنچه طاقت صرّب می دهد گشایش خدای رحاّمن است. 

غیر  و  مسلاّمن   بین  که  است  توکل  و  ایاّمن  داشنت  مقاومت،  اساسی  اصول  از  یکی 

پیش  از  با دشمن، رسنوشت  درگیری  و  آوارگی  راوی،  باور  به  است.  مسلاّمن مشرتک 

تعیین شده ای بود که خداوند در مسیر زندگی برایشان رقم زده بود و تنها او بود که 

می توانست اوضاع را به گونه ای دیگر تغییر دهد. از طرفی دیگر در نظر قهرمانان به 

ویژه ام ابراهیم هر چه در تقدیر باشد خیر است و در ورای آنچه رش می پنداریم خیری 

نهفته است. تقدیر بر اساس باور دینی عالوه بر حوادث، در تولّد و مرگ نیز نقشی 

پررنگ دارد و بهانه ای برای تحمل و پذیرش بسیاری از اتفاقات و مرگ و نابودی است. 

دین و باورهای دینی تقویت کنندۀ روحیۀ استقامت در مردم و رزمندگان است و در این 

میان تفاوتی بین مسلاّمن و مسیحی نیست. به همین دلیل اغلب، امید داشتند دوباره 

به وطن بازگردند؛ اگر چه مدتّی بعد باشد؛ گرچه گاهی امیدشان از رس ناچاری و گاهی 

نیز امیدی بی مثر به نظر می رسد. با این همه وجه غالب در این داستان امیدواری و 

توکل است نه ناامیدی.

وليس  سعاة،  يريد  الفرج  يأيت،  لن  أنه  املؤكد  فمن  الفرج  الجميع  انتظر  »إن 

أشخاصاً مكبلني باألغالل» )محمود حسن، 2019م: 52(.

به  نیاز  اّما  گشایش خواهد شد؛  باشند، حتاّمً  گشایش  منتظر  اگر همه  ترجمه: 

افرادی تالشگر دارد، نه افرادی که در غل و زنجیر عقایدشان بسته شده اند 

2- 6- 4. همدلی و اتّحاد

1. دعوت به همدلی 

که همه  است  این  دارد  که  ُحسنی  بزرگ ترین  و  دارد  اردوگاه خوبی هایی هم 
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اعم از فقیر و غنی را با هم برابر و برادر کرده و موجب همراهی و همدلی بیشرت 

می شد. مردم اجتاّمعات خود را در آن برگزار می کردند و همدلی، اتّحاد، فداکاری و 

ازخودگذشتگی به ویژه در هنگام زندگی در اردوگاه بسیار چشمگیر به نظر می رسد. 

»هنا حيث يوجد الالجئون، الفرق بني غني وفقري، فاألرض واحدة والظروف واحدة 

والرؤوس تساوت، ومل يبق فوارق، فمن كان يتصور أن الجميع يتساوى فقط يف النهاية 

عند املوت، صار عليه اليوم أن يراجع معتقده، فلم تعد املساواة فقط يف املالذ األخري 

والقبور« )محمود حسن، 2019م: 47(.

ترجمه: کسانی که تصّور می کردند که انسان ها فقط در پایان کار و هنگام مرگ 

با یکدیگر برابرند، امروز باید در دیدگاهشان  تجدیدنظر کنند؛ زیرا برابری که فقط 

با هم  چادرها همه  میان  و  اردوگاه  این  در  نیست.  قرّب  در  و  پناهگاه  آخرین  در 

برابرند.

عالوه بر تساوی فقیر و غنی، اردوگاه محل تجلی همزیستی مساملت آمیز اقوام 

و مذاهب مختلف کشور اریرته نیز هست:

رنج و درد جان ها را به لب رسانده بود. یک جا مَّناز عشای ربّانی روز یکشنبه برپا 

بود و در جای دیگری از اردوگاه مَّناز جاّمعت برگزار می شد. هر کس خدا را با روش 

مخصوص به خود عبادت می کرد. دین ها متفاوت ولی دعاها یکسان بود. رهایی، 

دعای مشرتکی بود که زبان ها تکرار و دل ها اعرتاف می کرد )هاّمن(.

با  گروهی  »مواجهۀ  که  است  این  داستان  قهرمانان  و  نویسنده  اساسی  باور 

آن  با  به تنهایی  انسان  که  این  تا  از وحشت و ترس آن می کاهد  بیشرت  مصبیت ها 

روبه رو گردد« )هاّمن: 4)(. 

»فلقاء املصيبة جامعة يهدئ من وطأتها وفزعتها عن تلقيها بشكل فردي، فحتى 

يف املصائب.. الجامعة أفضل!» )محمود حسن، 2019م: 23(. به همین دلیل قلب ها 

رنگ  طبقاتی  و  مذهبی  تفاوت های  و  می شوند  نزدیک  یکدیگر  به  پیش  از  بیش 

می بازند. 
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2. الگوپذیری از پیشگامان فکری

جبهۀ آزادی بخش مردم اریرته بعد از یک دورۀ نسبتاً طوالنی استعاّمر در سال 

تاریخ  این  از  پیش  کشور  این  گرفت.  آواتی شکل  ادریس  به رهرّبی حامد  960)م 

سال ها  و  شده  اشغال  حتی مرصی ها  و  انگلیس ها  ایتالیایی ها،  پرتغالی ها،  توسط 

مورد بهره برداری قرار گرفته بود. در طول این سال ها نیز با همسایۀ خود اتیوپی 

آزادی بخش  نهضت  که  این  تا  داشت  دیگر  موارد  و  مرزها  رس  بر  درگیری هایی 

تا  قرن6)م  اوایل  از  که  بود  مردمی  امید  مایۀ  نهضت  این  شکل گرفت. شکل گیری 

وارد  نیز  آن  از  پس  و  بودند  مختلف  کشورهای  استعاّمر  درگیر  20م  قرن  اواسط 

نرّبدی سی ساله با همسایۀ خود، اتیوپی شدند. هر چند این نهضت نیز بعدها دچار 

ضعف ها و انشعاباتی شد )دانشنامۀ ایران، 399) ه.ش: ذیل اریرته(.

 در کتاب رایحۀ باروت جبهۀ انقالب و نرّبد مسلّحانه بارها به عنوان تنها مرجع 

نجات و حفظ استقالل رسزمین اریرته معرفی شده است. این گروه، پیرشوان فکری 

قهرمانان به شاّمر می روند که به نظر می رسد خود از دیگر نهضت های آفریقایی و 

اسالمی تأثیر گرفته بودند. افزون بر این به نظر می رسد، نویسندۀ این کتاب در باور 

به مبارزه و ایستادگی در برابر اشغال، به مقاومت فلسطین نظر داشته است. وی 

در این باره با اشاره به دو تن از شاعران مقاومت فلسطین  به طور ضمنی با این 

دو شعر همذات پنداری کرده و آنان را همدرد قهرمانان خود دانسته است. محمود 

درویــش))94)-2008م( یکی از شاعرانی است که نویسنده به بخشی از شعر او 

اشاره دارد و انتظار در برابر ظلم و استبداد را به استناد سخنش بی مثر می داند:  

»املوت اليحب االنتظار.. املوت يعشق فجأة، كام قالها محمود درويش يف أشعاره، 

فإىل متى االنتظار؟» )محمود حسن، 2019م: 53(.

ترجمه: مرگ، انتظار را دوست ندارد. دوست دارد ناگهان رس برسد. هاّمن طور که 

محمود درویش در اشعارش می گوید: انتظار تا کی؟

اشاره می شود، سمیح  نام وی  به  باروت  رایحۀ  در  که  فلسطینی دیگری  شاعر 
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قاسم )939)-4)20م( است. وی نیز یکی از پایه گذاران شعر پایداری فلسطین به 

شاّمر می رود و هاشم محمود با نقل بخشی از شعر »ارتریا« از او، پیوند خود را با 

شاعران مقاومت اعالم می دارد:

أبوابها/وتطرد  عن  والدموع  الغبار  دمائها/متسح  يف  صبية/تغوص  عن  »سمعت 

والعروبة/فمن  بالخصوبة/والشمس  وجهها/ينضح  إن  سامئها/وقيل  عن  األشباح 

هي؟/إرتريـا» )محمود حسن، 2019م: 189(.

را  غبار  و  اشک  بود/  در خون خود غوطه ور  بچه ای/  که دخرت  ترجمه: شنیدم 

چهره اش/  از  که  از آساّمنش می راند/ می گفتند  از دردهایش می زدود/ و اشباح را 

ۀ عربی می تراود/ آن کیست؟/ اریرته. طراوت و تازگی/ و خورشید و روحیّ

نتیجه گیری

کشور  ادبی  و  تاریخی  ویژگی های  به  کلی  نگاهی  از  پس  حارض  پژوهش  در 

آفریقایی اریرته و عنارص و ساختار داستان رایحۀ باروت مهم ترین عنارص مقاومت 

در این داستان، ذیل 4 عنوان تبیین هویّت ملّی، سلحشوری و جنگاوری، شکیبایی و 

حفظ روحیۀ پایداری، همدلی و اتّحاد بررسی شد. این 4 عنوان برجسته ترین عنارص 

جلوه های  مقاله  در طول  می روند.  به شاّمر  داستان   این  در  پایداری  و  مقاومت 

پایداری مردم اریرته، کنش ها و عملکرد قهرمانان این داستان و نگرش غالب نویسنده 

دربارۀ مسألۀ اریرته و تهاجم اتیوپی به آن ذیل این 4 عنوان با جزئیات بیشرت نشان 

داده شده است. نتایج بررسی های انجام شده در این پژوهش به قرار زیر است:

ملی گرا  و  میهن پرستانه  دیدگاهی  از  را  تاریخی  حقایق  رمان  این  در  نویسنده 

با اندک  ادبیات وی  رصیح و روشن، همراه  بیان و  گذاشته است. نوع  به مَّنایش 

نگرش های کوتاه سمبلیک است.

افکار  راحتی  به  بنابراین  است؛  مداخله گر  و  کل  دانای  نوع  از  داستان،  راوی 

نویسنده را در اختیار خواننده قرار می دهد. اهدافی که در پس خلق شخصیّت ها 
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این  از  نیز  مقاومت  عنارص  دربارۀ  راوی-نویسنده  دیدگاه های  نیز  و  است  نهفته 

طریق به سادگی و روشنی در اختیار خواننده و مخاطب قرار می گیرد. این دیدگاه ها 

عبارتند از:

توقف، سکوت و تن دادن به محدویت هایی چون زندگی در اردوگاه را مَّنی پذیرد 

استقالل  حفظ  و  ملی  هویّت  تبین  آزادی،  راه  تنها  را  مسلحانه  نرّبد  و  انقالب  و 

می داند.

تالش برای حفظ استقالل وظیفۀ همۀ زنان و مردان رسزمین اریرته است و در 

این راه تفاوتی میان این دو نیست. هاّمن طور که در راه تحقق استقالل و آزادی، 

پیروان ادیان مختلف این کشور همه به یک اندازه مسئولیت دارند.

ۀ  او گرچه براساس باورهای دینِی  اسالمی خود توکّل و امید را در تقویت روحیّ

مردم مؤثر می داند؛ اما ماندن در این حالت را نوعی انفعال می بیند و توکل را در 

کنار تالش، سالح پیروزی به شاّمر می آورد. 

نویسنده هم صدا با قهرمانان داستان، دشمن را بی رحم توصیف می کند و آیندۀ 

انقالب و رشادت های قهرمانان را روشن و امیدبخش می بیند. 
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