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1388پاییز و زمستان - 1پژوهشی)، شمارة - ادبیات و علوم انسانی سابق) (علمیی (مجله مجلۀ زبان و ادبیات عرب

)، نویسنده مسؤولمشهد دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی(دکتر عباس عرب
)مشهد فردوسیدکتري گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاهدوره دانشجوي (محمد جواد حصاوي

حضور نمادین پیامبران در شعر معاصر عربی

چکیده
خاصی محدود نکننـد و آن ة خویش را به حوزنمادهاية شاعران را برآن داشت تا گستر،گوناگونی مسائل جامعه

ـازنده اي  نقشمیان پیامبران اینمله نمادهاي دینی گسترش دهند. درازجي مختلفرا به دیگر نمادها بـه عهـده  س
ه ي درونی خویش بها بالقوه و سازگار با تجربههاي دلیل برخورداري از داللته را بها این شخصیت،شاعراندارند.

ذهنی هاي ا جهت انتقال دادهه بینی خویش برجسته نمایند و از آنهآنها را با نگاه ذرةابعاد فراموش شد، تااندکار گرفته
ـاي  از گونـه ،کننـد میدر متن رشدواژگاناز آنجا که این نمادها  در کنار دیگرا امبه شکل نمادین بهره ببرند.خود  ه

يبه بررسی و بیان ارزشـها مقالهاین درخور توجه است.فنّی شوند که از لحاظمیبرخوردارمتعددي وخاص داللتی
ـایی صبر و ایمان،رنج،از جمله؛ غربت وهابرخی از این داللتفنّی  ـترونی و انتظار و ره ـام، فـدا و   نـوزایی ، س ، و قی

پردازد.میسازش
مایه: پیامبران، داللت، نماد، شعر معاصر،درونکلید واژه ها

مهمقد

قرن بیستم همراه با شکسته م دوۀ از نیمکهنوینی استة پدید،عربشاعران معاصراستفاده از نماد توسط 
به ،دیگرانوالخالیوسف،ادونیس،بیاتی،سیاب:چون،شاعران پیشگام معاصراز سوي شدن اوزان خلیلی شعر

اي اسطورههاي ت مرگ و رستاخیر، ادب عربی را با شخصیتشعر عربی راه پیدا کرد. این پدیده در آغاز با محوری
مسیحو ققنوس، سندباد،)Prometheus(ثیوسپروم، )Sisyphus(سیزیف،عشتار،ادونیس،تموزهمچون 

شعر آزاد به عنوان یک مصدر به،هستندتهاي مذهبی بارزترین شخصیازکهپیامبران،این روندآشنا نمود. پیرو
.کنندمیپیداسرشار از داللتهاي گوناگون راه

ـالح  تها و نمادها بر دو نـوع اسـت  این فراخوانی همچون فراخوانی دیگر سنّ ـان ص - 132: 2006،(فرح
134(:التعبیر عن افراخوانی مستقیم،لاو)(عناصر ،در این شیوه؛استلموروثت فراخوانـده  مربوط به شخصی
ةگسـتر را داشت کـه بنابراین نباید انتظار آنشود. میفراخوانده،شناسدمیآن راگونه که خوانندههمان،شده
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در ادبیات کالسیک از ایـن نـوع  پیامبران فراخوانده شدهبه افقهاي جدیدي از معانی گشوده شود.خیال شاعر
ـالموروث) غیرمستقیمفراخوانی،دوم.هستندفراخوانی  ها جهـت  شخصـیت در ایـن شـیوه،  ؛ باشـد مـی (التعبیر ب

جوشان نهفته استهاي در این چشمهها این تجربهزیرا؛دنشومیبه کار گرفتهشاعر هاي معاصر تجربهتفسیر
ـاعر و   به سوي خود فرا بختواند ضمیر ناخودآگاه مخاطبان را، میو وجود چنین چشمه هایی در شعر وانـد و ش

ـان ایـن     «گویـد: مـی که ادونیس در ایـن خصـوص  چنانصدا کند؛مخاطب را باخود هم ـاعري کـه از زب ش
ست و سرنوشت فرد فرد ما ة صدها صدامنتقل کنند،گویدمیسخنها نهادینه شده در درون تودههاي چشمه

1966:95(ادونیس:».زندمیت گرهرا به سرنوشت انسانی(

)motif(انواع درون مایه ها

ـاي نـوین    ة در برگیرندو ،دوم یک فراخوانی هدفمندة در شیوها شخصیتگذشت فراخوانیچنان که  یـک معن
ـا، ارزش و  الباست. ته این مفهوم ثابت نیست؛ زیرا از نظر علماي زبان شناسی نامهاي تاریخی همچون واژه ه

بنابراین به عنوان یک .)156- 1977:155، لض(صالح فآورندمیت جمله به دستمعناي خود را در موقعی
ـاد    ،هاهاي گوناگون متنسیاقو،پیوسته در کنش متقابل هستند،با دیگر اجزاء متنعنصر آزاد بـه فراخـور ابع

ـا   ۀ به منزلشخصیت بنابراین یک.کنندمیمتفاوتی تولیدهاي داللت،هاشخصیتتاریخی این ـاد آزاد ب یک نم
بسیاري حالاین با گردد.میمتفاوت پدیداراست که در هر قصیده و نزد هر شاعر به گونه اي هاي متعدد داللت

تموز و فینیق هر مثالدهند؛میواحدي را تشکیلۀ مایدروندر داللت و مضمون ها هاز این نمادها و اسطور
حضرت نوح دینی، هاي یا آنکه در میان نمادندرومینماد رستاخیز و زندگی دوباره از طریق مرگ به شمار،دو

و حضرت مسیح نماد رهایی انسانیت از قید و بندها هستند.
و شخصـیتها  تییتا پس از بازنگري در ابعاد شخصآورندمیبه هرحال بسیاري از شعرا به این پدیده روي

ی نوین ببخشند.داللتبه این نمادها زمان خویشواقعیت وسازگار نمودن آنها با تجربه
فرهنگی و متنی که در آن رشـد یافتـه انـد   هاي خود را از محیطخاص داللتیهاي این نمادها گونهالبته

ارند که این قابلیت را دشخصیتی و رفتاري مشترك برخوردارندویژگیز آنها ازاز آنجا که برخی ااما گیرند؛می
در یـک بـن مایـه    شخصیت شود تا میان چندمیی باعثننمایان کنند. این همگومفاهیم و معانی همگونی

ـ   یک ه پارچگی معنایی ایجاد گردد و در عین حال ممکن است هر کدام به طور جداگانه چنـین رابطـه اي را ب
ـامور تقسـیم  وهشـگران پژدلیل گوناگونی در زوایاي شخصیتی، با دیگر نمادها برقرار نمایند. البتـه   هاي بنـدی ن

پیامبران با در نظر گرفتن ایـن  هاي شخصیتشود تامیتالشمقاله. در این داده اندارائهها هبن مایاز گوناگونی
زیر مورد بررسی قرار گیرد.هاي در بن مایهتقسیمات
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غربت و رنج

نخستین شاعري است کـه  ،سیابعربی است.هاي سرزمینۀ این دو مفهوم، پیامد اوضاع نابسامان و آشفت
غریـب علـی   «کند. شکوه این تصـویر در شـعر  میده صورت نمادین این تفکر را وارخویش بهاي در چکامه

غم انگیز نماید و آنان را ۀ این فاجعهمتوجرا گردد تا هموطنان خودمینمایان است. او با مسیح همزاد»الخلیج
با خود همراه کند:

المتهیبات خطاي و المدن الغریبهبین القري
هلحبیبغنیت تربتک ا

)317: 1971،(السیاب.1یجر فی المنفی صلیبهنا المسیح فا
ـایش  معـرض بـه ،این داللـت باعث گردید تا زوایاي گوناگونی از ،شعرا به این امرۀ نگاه موشکافاناما  نم

از حاکم،رنج ناشی از بیماري، رنج ناشـی  هاي گري و ستم قدرتاز آن جمله: رنج ناشی از اشغالگذارده شود؛ 
ـ سامانی اوضبنا داع فرهنگی و اجتماعی، غربت متافیزیکی و غربت روحی روانی. پیامبرانی چون حضرت محم

رخی از زوایا و دلیل سازگار بودن به هایی هستند که بشخصیت(ع) (ص)، مسیح، یوسف، ایوب، یونس و صالح
گیرند.میبا تجارب شعرا نماد این داللت قرارشانتیشخصیهاي ویژگی

داللت را به خود اینهایی است که بخش گسترده اي از فهلّترین مؤاز پر سروصداگريغالرنج ناشی از اش
شعر بسیاري از ۀ این اندیشه درون مای. را داردنقشرین تبیشمسیح(ع) نیز، دهد. در میان پیامبران میاختصاص

ب، تاج خار، یصلمانند:مسیحنداستاوابسته بهآنان با فراخوانی عناصر فلسطین گردید.ویژه شاعرانبه شاعران
،دکننـ مـی درد و رنج داللـت برهمگی که ...و - تیه در تفکر مسیحالبتّ- دار ۀ صلوب شدن مسیح بر چوبم

ة در قصـید درویـش محمودکه همچنان؛ دهندمیقرارفلسطینیرنجدیدهپناهندگان نمادعنوان به رامسیح
فاجعه را به تصویر کشد:این راند تا عمق میا مژگان خویش سخنلت باز برانداختن تاج خار مذّ»عن الصمود«
نا سنقلع بالرموشأ

الشوك و االحزان ....قلعا!
)1983:40،؟(درویش2واالم نحمل عارنا و صلیبنا

او بـراي بـه   .گـردد میهمزادبا مسیحدر تحمل این درد و رنج دیگر شاعر فلسطینی،ین المناصرهالدعزّ
ـا رنـج مسـیح را فـرا      ۀ هم،دريهدربیک تراژدي حزن انگیز از درد و رنج وتصویر کشیدن  عناصـر مـرتبط ب

: )2002:307(جبر شعث:دهدمیقرارانگرمغول را نماد اشغاللشکریان و خواندمی
مشینا علی الشوك/نا والمسیحأ
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ثم جررنا وراء الخیول/ثم المسامیر
.)603- 1994:602،(المناصرة.3و کانت ورائی جیوش المغول

ـاي  دلیل برخورداري از داللـت ه دیگري است که بشخصیت ،(ع)حضرت یوسف ـا    ه ـازگار ب ـاریخی س ت
و رنج مردم شعري خودۀ تجرب،اوۀ واسطگیرد تا بهمیعاصر قراره شاعران ممورد توج،مردم فلسطینوضعیت 

کنـد میمنعکس» بیأنا یوسف یا أ«ة قصیدراین تفکررا به زیبایی ددرویشمحمود.دنفلسطین را بازگو نمای
کندمیاستفادهاست،که داراي بار عاطفی بسیار واالیی» ابی«ة او از واژ.)171- 170: 2006،(ابو حمیده

دیگر خبري سويبه مهر پدري و غربت وي در میان برادرانش سخن گفته باشد.از (ع)یوسف بردنتا از پناه
؟دهدمیندپدر پیوکه این چه رابطه اي است که یوسف را با کندمیر ذهن ایجادال را دؤبودن عنوان، این س

بندد تا از میکه یوسف به آن دليرود؛ چیزمیپدري و تنهایی یوسف را نشانهمهربه طور یقین این رابطه،
ـاي  اندیشه ـاي  و کینـه تـوزي  وءسـ ه ـایی یابـد.  ،جمـع »مـن «ه ـان موضـع جمـع    ره در برابـر  و ایـن هم

خویش به زحمت انداخته اند:هاي و خیانتها است که امروزه او را با کینه توزيعر/یوسف(فلسطین)شا
ـا   /ال یحبوننیإخوتی،یاأبی/ أنا یوسف یا أبی یعتـدون علـی ویرمـوننی بالحصـى     /أبیال یریـدوننی  بیـنهم  ی

طردونی من الحقل/سمموا و هم و هم اوصدوا باب بیتک دونی //یمدحونییریدوننی أن أموت لکی/والکالم
یا ابـی؟ و علیک فماذا صنعتروا وثاروا علیالنسیم و العب شعري غاحین مرّ،/وهم حطّموا لعبیعنبی یا ابی

ـا ؟ أنـت   /فماذا فعلت أنا یا أبی.یديوالطیر حلّق فوق/ومالت علی السنابل/على کتفیألفراشات حطت ولماذا أن
)343: 2:ج1994درویش:(4سمیتنی یوسفا

بخشند میپویاییرالفظ یوسفومؤثرند رنج وغربت معنايتعابیري که در انعکاس دادن باالدر ابیات 
ـا     .…و »اوصدوا،«، »موتأ«،»یرموننی«، »یدوننیالیر«،»ال یحبوننی: «تند ازرعبا درویـش ایـن رنـج را ب

باشد.میو اندوهیوسف غممعناي لغويرساند؛ زیرامیعبارت (أنت سمیتنی یوسف) به اوج
فرا»الفرس الغریب«ة دیصهمین داللت در قرا با(ع)یوسفحضرت شخصیت محمود درویش بار دیگر

ـان مـن    مـی خـویش قـرار  ۀتجرب)objective correlativeعینی(ۀ قریناو راو،خواندمی دهـد و از زب
قیصـر یـک ،گریـزي نیسـت  یحال که از کشتن یوسف/ انسان فلسطین: گویدمیدیگران(کشورهاي عربی)

:رومی هست که او را یاري دهد آن سان که امرؤ القیس را یاري رساند

المیتون لمن وقفوا مثلنا حائرینو لن یغفر
البئر:هل یوسف السومري اخوناهافعلی ح
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طف منه کواکبه هذا المساء الجمیلاخونا الجمیل،لنخ
کان البد من قتله،فلیکن قیصر....و إن 
)557همان:.(5وق العراق القتیلهو ف

دارد که به اصـالح  میپذیري او را بر آنتلیومسؤحس،در برکردهرسوالن ۀ جاماز آنجا که شاعر معاصر 
کند؛ میرنجاند و دژکاممیا سختآشفتگی اوضاع چنان است که او راما اجتماعی خویش بپردازد؛ـ فرهنگی  
که فراخـوانی  کند.با آنمینج ناشی از آن را در صالح پیامبر جستجوغربت خویش و رخلیل حاويبراي مثال

پیامبر با وجود است که شاعر/صالحواقعیت گویاي این،متن قصیدهاما این پیامبر تنها در عنوان قصیده است؛
ـام تلـخ غربـت         ـاد و ضـاللت و عقـب مانـدگی، ج سـر را تالش فراوان در رهایی قوم خود از منجالب فس

.)8: 1983،(عوضکشدمی
به گونه اي دیگر است. او گسترش کمونیسم را برابر با غربـت ارزشـهاي   سیاباین غربت و رنج، در نظر 

کند، و در بارگذاري این نام میانگارد. وي در انتقال این داللت از نام حضرت محمد(ص ) استفادهمیاسالمی
: جویدمییاري» ستأکل الکالب »«یدوهق»«أحرقوه»«الیتیم«چون: الفاظیبه داللت یاد شده از 

أحرقوه فالمساءمحمد الیتیم 
یضئ من حریقه و فارت الدماء
من قدمیه، من یدیه، من عیونه

و أحرق اإلله فی جفونه
قیدوه» حراء«محمد النبی فی 

فسمر النهار حیث سمروه
غدا سیصلب المسیح فی العراق

)468- 1:467: ج1971، سیاب ال(6ستأکل الکالب من دم البراق
را نماد شخصیت اینکند. او میداللت را منعکساین از ي دیگرز با فراخوانی مسیح، بعدنیفدوي طوقان

ـاعر  راز نظـ کنـد. میتالشخویش، ۀکه براي برقراري عدالت  و حقوق از دست رفتداندمیزن معاصري ش
؛ موجودي که را فریاد کندت اجتماعی زن واند مظلومیتمیو،تاریخی مسیح با این اندیشه سازگار استۀ تجرب

ـ نادیده گرفته شده و براي رهایی از این سلطه چـون مسـیح   ،حقوقش در اثر چیرگی مردان و عـذاب  جدر رن
است:

افتدونی افتدونی افتدونی!ا رجالیو تصرخ من قاع معبدها:ی
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یالتشفّفتسقی بخلّ/بقطرة ماء
) 23: 1987، وقان(ط7فوعقو تشبح فوق صلیب ال

. دهـد مـی روحی است که به شعرا دستغربت زدگیدر اثر،تاریخیهاي گاهی نیز روي آوردن به نمونه
ایـن  حضرت نوح در بیان رنج از او )373: 2006،(فرحان صالحچنین غربتی در شعر ادونیس است.ۀ نمون

او ،و  غیره»غریق«،»الموت«،»غریبه«،»یدي«،»مسافر«،مانند:شاعر از الفاظی ةاستفاد.جویدمیغربت بهره
:ایی ببیندکند تا نوح / شاعر را  در غربت و تنهمیجهت رسیدن به این مفهوم کمکدر را 

یدي غریبه و وجهی مسافر
و الموت من ریاحی،

)219:  1988،1، (ادونیس8و نوح فی سفینتی غریق.
ش و قرار گرفتن وي در چند قدمی مرگ، او ایهاي زندگدر واپسین سالیابساحوال ناخوش از آن سوي 

ـ سان که آن؛بردمیگینی فروسن)119: 1999، (راضی جعفرغربت و عزلت روحیدر را  ـاریخی  ۀ با نمون ت
سازد: میجاريزبان او گردد و رنج غربت خویش را برمییکی،(ع)رایوب پیامب،خویش

من یرعاهم األن؟،اطفال ایوب
الیتامی فی دجی شاتضاعوا ضیاع

یا رب أرجع علی ایوب ما کانا
بین النخیالتهمس و األطفال راکضجیکور و الش

سمتتمري و هی تبتۀو زوج
)258- 257: 1971،1،سیابال(9أو ترقب الباب، تعدد کلما قرعا.

ـان  ةدر انتظار خند«،»، بی بهره بودن از حقوق طبیعیان بی سرپرستککود«،مانندتعابیري یک همسر مهرب
گویایی از روانی رنجور تصاویر» اي نگاه از در نمی دزدنددل خوش شدن به چشمانی که لحظه «و»نشستن

باشند.میو آشفته حال
؛آوردمیبه شمارمتفاوت غربت زدگیهاي نماد گونهرا(ع)ت نوحشخصی»جدیف التّ«ة در قصیدالمغربی

:)216: 2006،(عشري زایدرا در خود جاي دادها هن آفریدگوناگوهاي کشتی او گونهسان کهآن
ذا حملت فی الماضی کل سفائن نوح؟ما

حمل من کل زوجین إثنینأیضاًأانأ/من کل زوجین اثنین؟!
و جماالًح حملت طیراًالفرق...سفائن نو
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حتی و حمیرا و بغاالً/و زواحف تسعی و نماالً
المهجورهیسخري فی نفأنواعاًأحمل أی لکنّ

)203: 1968، (العزب10و نسائم.عصاراًأحمل  أ

صبر وایمان

پیدایش اسرائیل و اشغال سرزمین فلسطین ؛عرب از جمله عقب ماندگی فرهنگیۀ آشفتگی اوضاع جامع
. ه درد و رنـج تحمـل شـود   طلبید تا این همـ میشکیبایی بسیار باالیی را،یانغربتهاجم فرهنگی و همچنین

متناسب با آن منعکس گردید.ي هابه سنتشعرا با گرایش شی چنین بین
تی است که مورد توجه قرارنخستین شخصی،دلیل برخورداري از بعد صبر و ایمانه ب،(ع)حضرت ایوب

کنـد.   مـی تجربهدر شعر اوحضور نمادین خود را ،سیابۀ دلیل سازگاریش با تجرببه شخصیت گیرد. اینمی
، (فتـوح احمـد  گرددمینهانشخصیت یندر پس ا،سیابکه به اندازه اي است،عینیۀ ریناین سازگاري با ق

مطابق متن قرآن است و در جهت عکس تورات سیابالبته ابعاد شخصیتی ارائه شده در شعر . )301: 1977
.)هماصحاح شانزدهم و نوزدگشاید(میاست؛ زیرا ایوب تورات در برابر پروردگارش زبان شکوه و نکوهش

برخی از ایـن  شودمیبه نمایش گذاردهسیابقصاید قصیده از رحال شکوه صبر و بردباري در ده هبه
:گشایدمیزبان سپاس،به جاي شکوهکهچنان؛یانه داردصوفاسات و احسحالت مناجات ها سروده

و مهما استبد األلم/لک الحمد مهما استطال البالء
لک الحمد إن الرزایا عطاء

)348، 1: 1971،سیابال(.11المصیبات بعض الکرمإن
ـان   (ع)اتی مرتبط با دعا، حضـرت ایـوب  نیز با آوردن برخی از عناصر تورالخالیوسف ـا هم داللـت  را  ب

:)283: 1995،(مباركکندمیرا نماد ایمان و صبر معرفیخواند و او میتاریخی اش فرا
و فی التجربۀ الکبري

ال تهلعتصبر صبر ایوب و
)221: 1979،(الخال12اذا ما استفحل الشر؛

،، یک ققنوس نازاست که در برابر نیروي شـرّ الخالیوسفو سیاببرخالف محمود درویش(ع)اما ایوبِ
ـایی سـر       ،دهـد مـی تاب و توان خود را از دست ـاد وحشـت و تنه ـا یـأس و ناامیـدي فری (جبر دهـد مـی و ب

که »انصرف«و»مات«،»وحدي«مانند توسط الفاظیدول در مدلولاین دگرگونی و ع)2002:302،شعث
گردد:می، به مخاطب القاکشندمیهمگی مفهوم منفی یأس و شکست را یدك
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وحدي علی سطح المدینه واقف
)17، 2ج:1994،درویش(13ایوب مات. و ماتت العنقاء و انصرف الصحابه

که به متنفضاي خیالیبااو .گیردمیشدتقاسمالح سمیشعردر ،ایوبنمادیناین دگرگونی در داللت
بیان ترپیشور کهطکلی از لفظ ایوب رخت بر بندد. همانه مفهوم صبر و بردیاري بتاشود میباعث،دهدمی

ـار بلکه ایوبی سرکش و نافرمان اسـت کـه بـه نکـوهش پرو    گردید ایوب تورات یک ایوب بردبار نیست؛  ردگ
و پس از ،گیردمیبر، توراتی ایوب را که با تجربه اش همسوستشخصیت عد ازاین باسمقالسمیح پردازد. می

ران صهیونیسـت  اشـغالگ در برابـر دهد کـه میگري قرارعینی انسان فلسطینی عصیانۀ او را نمون،باز آفرینی
):92: 2006،(عشري زایدزندمیدست به شورش

نی بالوجع؟!دبأا فلماذ/نا ما خاصمت اهللاأخبار تقول األکل
یا لعنۀ ایوب ثوري/اصرخ فی صورحسنا.....فاسمعنی

)27: 1969،قاسمال(.14ال تجع،ال تخضع للوجع/و اسمعنی اصرخ یا ایوب

انتظار و رهایی

ـ   ،باشدمیحضورشان در میان اقوام یکیۀ حضور پیامبران در شعر نوگرایان با فلسفۀ فلسف ه ایـن امـر ب
ـارب اسـت.    ۀ جربدلیل همخوانی ت ـا  شاعران با قرینه عینـی ایـن تج حـوادث موجـود در داسـتانهاي ایـن    ام

این همگی بر حرکت از مرگ به سوي زندگی جدید و رهایی از جمود فکري و ستم داللت دارد.ها شخصیت
دهد.میشاعران تموزي را تشکیلۀ مایبنریشه در تفکر مرگ و زندگی داردکه تفکر 

ا پیامبرانیامیونس،ت مرگ و زندگی در شعر معاصر مطرح شدند عبارتند از: حضرت نوح،که با محوری
وجود حوادث مرتبط با آب است که همگـی  ،از ابعاد شخصیتی این پیامبرانیکی . (ع)موسی و خضریوسف،

ن بـراي  ه بـه تبـع آ  . این امر خود یادآور مفهوم رهایی است کدارندداللت بر حرکت از مرگ به سوي زندگی 
.ه استتوسط شاعران در نظر گرفته شدوجودي آنان همخوانی دارد ۀ فلسفکه با دیگر پیامبران 

رهایی خـود را در او جسـتجو  با این حال داندمینوح را سترونشخصیت کهبراي مثال ادونیس با آن
ـابراین  نیروي خارجی. نه با کمک یک ،خواهدمیکه این بار آزادي را بر دستان خود نوحکند؛ جز اینمی از بن

توانـد از  مـی جاي کمـک دیگـران  ه وان خود بملت) در صورت اعتماد بر تةنوح جدید/شاعر(نمایند،نظر شاعر
.)500- 499، 1ج: 1988، ادونیس(دعقب ماندگی رهایی یاب

ـایی دهنـده   به(ع)و مسیح(ص)از حضرت محمدسان فلسطینی /اندرویش محمود عنوان راهنما و ره
:)52- 51: 2005(اشقر: طلبدمیکنند یاريمیکه راه برون رفت از بحران موجود را پیشنهاداي 
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الو/ ارید المسیح
أنا أحکی من اسرائیل/؟نعم!و من أنت 

و فی قدمی مسامیر وإکلیل
وفی قدمی األشواك احمله

فاي سبیل اختار یا ابن اهللا اي سبیل
15و أحتضرأم أمشی/أکفر بالخالصأ

گوید:میچنین(ص)محمدفتگو با حضرت در گو
الو/ارید محمد العرب

سجین فی بالدي/؟نعم! من أنت
/بالبیتبال أرض/بال علم

؟أفعلألخرج من السجن.../ ما
السجن و السجانتحد
)157- 1983:156، درویش(16!تذیب مرارة الحنظل/االیمان هحالوفان

خواند و خود را در این میبر پیامبر را فراوحی نزول ۀلحظ،شخویۀ با تفکر صوفیانخلیل حاويکه یا آن
ـا حالـت   داند تا میان حالت خویش میمبرحادثه همزاد پیا به هنگام شنیدن خبر مسرت بخش آمدن منجی ب

):262: 1995، (مباركنزول وحی بر آن حضرت سازگاري ایجاد نماید
فأبکی،تصرعنی حینا /اعاین الرؤیا التی 

اقوي علی البشارة؟کیف ال 
شهران، طال الصمت،جفت شفتی؟

)1979:260،(حاوي17من متی تسعفنی العبارة.
:کندمیدر انتظار او لحظه شماريبی صبرانهو،داندمینماد رهاییمسیح را نیزتوفیق صایغ

نه سیعودأعرف أ
و أنتظر عودته

مقبرتنا األن علی التلۀ 
)1999:36،(صایغ.18عومالجامخلف، الیها سیعود
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ـاید  را این قهرمان شود. او مینیز دیدهقاسمالسمیح عر این بازگشت رهایی بخش در ش االسـم  «در قص
مبارز معاصر کـه از شـهرت   هاي شخصیت) با60، 1همان»(من الکونغوهصال«) و3،311القاسم(»لواأل

خواهان عبـدالرحیم محمـود از   . این آزاديداندمیییک،آزادي برخوردار هستندجهانی و قومی در مبارزه براي 
باشند.میفلسطین و پاتریس لومومبا از گنگو

تسامحقیام، فدا،

قابیل در دها و هابیل بابا اژ»گیلگمش«آنجا که ؛او داردهاي ریشه در عمق تاریخ بشر و اسطورهاین تفکر
هر .گوناگون متبلور بوده استهاي دینی با بافتکشمکش است. همواره چنین نزاعی در اعتقادات دینی و غیر

ایسـتادگی و  ۀهمگی از یک جوهرند و به  بن مایاما چند نامها، رموز و حتی برخی جزئیات آن متفاوت است؛
تـرین سـهم را در   بیشپیامبرانی کهگردند.میعکس آن ضعف و سازش منتهیبرفشانی یا رویارویی و جان

(جبر هسـتند (ع)مسیح،اشـعیا و یوسـف  ،خضر، (ص)حمدحضرت مازند عبارتدارومبیان و انتقال این مفه
.)111: 2002،شعث

رویارویی با قواي د که  ایثارگرانه بهدانمیا نماد انسان با ارادهمسیح ر»اجراس المیالد«در شعردحبوراحمد 
ـاي  دل شب و خردي کودکان و دشتدر پردازد. شاعر این نماد را میشرّ ـا کـه   ؛یابـد مـی بـه رشـد  رو ه آنج

تا لبخند بر لبان آوارگان بنشاند:زند میشور انقالبی مسیح هر گونه سستی و کژي را پسهاي نغمه
تخبر األجراس هذا اللیل
عن مقتل یعرفه الصغار

تکبر الحقول حوله/فی یدیه مسماران
تقول: الهو مر/، هو وجهه مناره تضئ مر

رهوحین یستجدیه منا قاصر ینه
رکض الکسیحیأمر بالنهوض حتی ی

حتی تصبح البالد قاب خطوة
.)273- 207: 1983،دحبور(19یفرح الحزین

ـاد اتّاجمسیح و حلّشخصیت میان دو»اجعذاب الحلّ«ة دربخش دوم قصیدبیاتی در و، کنـد  مـی حاد ایج
،(الضاويکندمیادامه دارد،یادبر شرّوزي نستوه  که نبردش تا پیررگرپیکانمادبه عنوانآنها از آخر آنبخش

138435 -37:(
یفوتلن ی المصباح لن یجف و الموعد فالزیت ف
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)19: 2:ج1990،بیاتیال(.20لن تموتهو الجرح لن یبرأ و البذر
در متـون  شخصـیت  است. اینءاستفاده نموده اند اشعیاشعرا براي بیان این اندیشه از اودیگري کهپیامبر
ـاد  ،فضاي خیالی ایجاد شده در قصیدهاما ؛صلح و آرامش و بیزاري از جنگ و فساد استدنماتوراتی،  او را نم

براي شاعر نیز به عنوان رهبر نوادگان این پیامبر.)212- 210: 2002،دهد(جبر شعثمیقراری مبارزانسان
خیزد. میبه پاثمودتوسط قومانسانی پایمال شده هاي برپایی ارزش

مجهشینیه غضاباًنناد/فاد أشعیاءنحن أح
و قرون!غفی قروناًیا أشعیاء الذي أ

هصارت هذه القریه.....صارت زانیفیک
زغال فضتها صارت

أهانوها، و غشوا أخمر اهلیها بماء
کیف التبلغهم دعوتی األرامل؟ 

)1992،1:276،.(القاسم21یا اشعیاء المناضل
خواند مینماد قیام فرهنگیآن را و،کندمیر را که خیزش دوباره است تعدیلخضادونیس داللت تاریخی 

:)1995:234، (مباركاز امت خود بزداید را نهد تا آثار کهنگیمیدرفش قیام را بر دوش خضرو 
) 1971:187،ادونیس(22.رأیت الخضر یدخل تحت المدینه و یقتلعها

ـا بغـداد  «ةدر قصید،استحضرت موسی نیز که رهبر یک حرکت بزرگ  ـاد انقـالب و   »هذا جسرك ی نم
اسـت از عنصر عصا که رمز شـورش ،القزوینیجودتاین قصیده ة . سرایندگیردمیشورش در برابر ستم قرار

:آیدمیمحرومان به شمارۀ هاي بر باد رفتوزرکند؛ ساز و برگی که ابزار تحقق آمیاستفاده
زمن هذا یبحر فی االوعی

عون ببزتهاذکر فر
یرمی الطاعون ببلدته

و المحرومون رماد
ري هارون و موسی و العرش المتبقیو أ

ینفلق البحر لیبلعه
)2002:121،(القزوینی23رض عصاه.فتشق األ
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بـراي  راحضرت یوسفاز میان پیامبران ،کندمید و قیام داللتبر تمرّکه اغلب نمادهایشنیزدنقلامل
ـاتیح القـدس    «ة او در قصـید .می گزینـد بروم به مخاطب خویش این مفهانتقال  ـلم مف بـه  » سـرحان الیتس

کند:مییوسف/ انسان فلسطینی در مقابل ظلم اشارهة ایستادگی و مبارز
لعیون الحزینهعائدون و اصغر أخوتهم ذو ا

جمل أخوتهم.....ال یعود!أ/یتقلب فی الجب،
عجوز هی القدس یشتعل الرأس شیباًو

عینها بالبکاءأتشم القمیص، فتبیض 
)238- 237د.ت:،(دنقل24عن فتاها البعیدلها نبأو ال تخلع الثوب حتی یجئ 

: 1998، (مجاهدحضور داردسرحانی است که در عنوان قصیده با نامهمان مبارز فلسطین، (ع)یوسف
به این امید که روزي دیدگان قدس کند؛می، دوري از وطن را تحملي خودهات. این مبارز در اوج مشقّ)89

یی بخشد. خویش روشناۀ انرا با حضور پیروزمند
ـاي  فشانیمستلزم جان،پیمودن چنین راه دور و دراز و پر از مشقت،آنچه که مسلم است .بسـیار اسـت  ه

از آن ره جسـتند؛ بهـ هماز نمادهاي دینی پیامبراننمادین هاي در کنار اسطوره،فهومبیان این مشعرا از براي 
یک مونولوگ اندوهناك با مسیح همـزاد در،چرخدمیبر این محورشاصلی شعرۀ ایمکه درونسیابجمله 

:کند(در تفکر مسیحیت)میگردد و با مرگ خویش چون مسیح زندگی دیگران را تضمینمی
کی یؤکل الخبز باسمی،لکی یزرعونی مع الموسم،مت

هساحیا،ففی کل حفرهکم حیا
)129: 1964،سیابال(25هصرت مستقبال، صرت بذر

دهد:میقرارخودرا در برابر خیانت هم نوعاننسان فلسطینین ویژگی مسیح اایدرویشمحمود
ا یهودا المسیح منّالریح......منّعلیعزّ

)372: 2، 1994:(درویش26و منا مؤرخ فی أرحامنا
صلح طلـب   خود راایلیاي، سمیح قاسممثالًضعیف هستند؛ وکار انسان سازشنمادها شخصیتگاه این

ـا  انسان مبارزي است که نیرنـگ او همانکند نه جنگجو؛ در صورتی کهمیمعرفی و ،دارنـد مـی بـر او روا ه
ترجیح می دهد که شمشیر از نیام نکشد.اما ؛کنندمی، و کودکانش را یتیمبرندمیسرزمینش را به تاراج

بل قرون لم أتعود أن أکرهو أنا ق
أن أشرع رمحا ال یعی/لکنی مکره

أن أشهر سیفا من نار/فی وجه التنین
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فی وجه البعل المأفون
)28- 26: 1: ج1992(القاسم:27فی القرن العشرین./أن أصبح ایلیا
سـت کـه   ) امسـیحیت حضرت مسیح(در تفکر شخصیت بارزهاي ویژگیاز28طلبیجویی و صلحمسالمت

ل افکار خویش اسـتفاده تاریخی براي انتقاۀ و از آن به عنوان یک نمون،گیردمیمورد توجه شعراي نوگرا  قرار
: 1918، د(مجاهشودمینه نام آن حضرت دریافتلقب حضرت مسیح ازاًالبته مفهوم سازش غالبنمایند. می
: کندمیبراي ما ترسیمتصوري مثبت از مسیح در ذهن قاتلش دنقلاملکه چنان؛)32

و المسیح المرتجی قاتله
)15:د.ت، (دنقل29هکان فی عینیک عذره برأ

:نمایدمیقاتلش به ما منتقلۀ با اقرار جسورانراجوییمفهوم صلح »دماء لومومبا«شعردر نیزحجازي
التسألوا: من قاتل المسیح! أنی أعترف

)1993:307،(حجازي30أنا الذي قتلته هذا الصباح!
مفهوم صلح جویی به ة منتقل کنندرا الگوها این کهنشعرا با فراخوانی رموزي از دو عهد قدیم و جدیدگاه

و ،را در فرزندان ملت خویش ایجاد نماینـد تسامح ۀ روحیتا دهندمیقرارعنوان یک تفکر سیاسی به مخاطب 
ـاي أشـعیاء بـه    که سچنانش پیروان دیگر ادیان تشویق کنند.آنان را به پذیر میح پس از تبدیل جنگ افزاره

کند تا حسن نیت خود را نشان دهد:میبه زبان عبري دعا،ابزارهاي کار و تولید
یا أشعیا المناضل

ثم تغدو سککًا کل السیوف
ورماح القوم تنصب مناجل

ثم ال ترفع سیفًا أمۀ کیما تقاتل
)276: 1(القاسم، 31وصغار القوم ال یدرون ما الحرب وما سفک الدماء

بـراي شـعر   » شعراء المقاومۀ«را به جاي » شعر معارضه«اصطالحغالی شکريشود تا میهمین تفکر سبب
زیرا به اعتقاد وي مفهوم آزادي در نظر شعرا تالش براي رسیدن به زندگی مسالمت آمیز و ؛فلسطین بر گزیند

391: 1970،.(شکريات نژادي استبه دور از تعصب (

ونی و نوزاییستر

ـا          ـلطه جـو و گسـترش زنـدگی شهرنشـینی سـبب گردیـد ت اشغال کشورهاي عربی توسط نیروهاي س
و آنها را در شعر خـویش مـنعکس   ،ه گردندده پیامدهاي ناشی از این دو پدیمتوجها فرهیختگان این سرزمین
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ـاد اخالقـی   در اثر اشغال و استعمار از یک سو وها نمایند. فروپاشی شکوه و اقتدار دولت غوطه ور شدن در فس
ـا  براي این سرزمینرا واقعیتی است که یک سرنوشت تلخ ،از سوي دیگرناشی از زندگی شهري و زدرقـم  ه
ـاریخ دارد ها ستاند. از آنجا که این تفکر همچون دیگر اندیشهآنها پویایی و طراوت را از  شـعرا در  ،معادلی در ت

ـامبران بهـره جسـتند.     عینی موهاي بیان آن نیز از نمونه ـان پی ـایی چـون حضـرت    شخصـیت جـود در می ه
ـاز گـو کننـد   ، (ع)و سلیمان مسیح، موسی،یونس،یوسف،صالح،(ص)محمد و حالـت شـکوفایی و   دة همگی ب

سترونی اوضاع سرزمینهاي عربی است.
کـه آن آن. از جملـه قـرار گرفتـه اسـت   ند جهت مورد توجـه  از چ(ص)محمدحضرت در این میان نام

المغـرب  «درشـعر سـیاب تعبیـر صر است، ماننـد: ده در دوران معااسالمی پایمال شهاي نماد ارزش،شخصیت
:»العربی
تردد فوقها اسم اهللاۀٍکمأذن

وخط اسم له فیها
)1971:394،سیابال(32علی آجرة خضراءو کان محمد نقشاً

بر »اهللا«ۀ اي اسالمی و لفظ جاللبر ارزشه(ص)در این قصیده، من شاعر بر انسان عربی، حضرت محمد 
هاي ارزشـ و محـو شـدن   حـزب کمونیسـت   این ابیات از چیرگی.گرددمیروح دینی حاکم بر جامعه منطبق

گوید.میاسالمی سخن
دایت افـراد  و کارآیی الزم خود را در هـ ،نهندمیبه کنج عزلت رو،عربیهاي رجال دین سرزمینوقتی که 
ۀ قرینـ یـک به عنوان(ص)حضرت محمدشخصیت را نیز در بر انگیختن آنان ازشع،دهندمیجامعه از دست

:)81: 2006،مدي آنان را اعالم نمایند(عشري زایدناکارآکنند تامیفادهعینی است
االجیال و بارك احالم الشعراءقّش

و ارفض أن ترکب معراجاً
)147: 1968،المغربی(33فاالرض هی العطشی للعدل و صوت غناء الشرفاء.

ـالی     مـی آهنگ هجرت سرشاعر/ پیامبر،گیردمیفساد ارزشها را فراهنگامی که ـا از هویـت پوش دهـد ت
در دنیاي پاك و ایده آل پیدا کند: خود را راستین و هویت ،خویش رهایی یابد

خرج من مدینتی، من موطنی القدیمأ
أثقال عیشی األلیممطرحاً

ريفیها وتحت الثوب قد حملت س
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)69: 1964، (عبد الصبور34دفنته ببابها، ثم اشتملت بالسماء و النجوم.
ـا  دهند،میی را مورد توجه قرارو دینی در جوامع غربعدول از ارزشهاي انسانی نیز برخی از شعرا  و از آنج

ار سازگشخصیت حضرت مسیح را به عنوانشخصیت هستند،مسیحیتتر مردم این کشورها بر دین بیشکه
سـیاب )1964:401،سـیاب ال(»مرثیـۀ جیکـور  «بارز چنین داللتی در شعر ۀ گزینند. نمونمیبا این تفکر بر

پردازد؛ کسی که میغربیانساندر این قصیده به سرزنش مسیح/سیاب)2006:324، است.(فرحان صالح
ـاي  سالمی آنها را با چکمهتمدن اهاي آنان و نشانهتاخته عربی هاي ویرانگر خویش به سرزمینسالحهايبا  ه

نماید:میخویش لگد مال

ــیح   ـلیب المس ـا صـ ــیـ ــالالقـ ـاك ظ
ــا لظــل کظلمــ ــــونهی القبــر فــی الـل

ـــذراء  ــون مــن کــل عــ و التهــام العی
ــرّ ـــور الع م ــالن بالقبـــ ـــواريعج ـ

ـــ  ـلیب ال ــه بالصـ ــت من ـافاکتس ذي مـ
ـــ    ــث الموت ــأن یبع ـا ب ـاء لهـ یال رجـ

ــد   ـائرمن حدی ــور طـ ـــوق جیک فــ
ـدودکـــالقبر فـــی ابـــتالع الخـــو

ـــ    ــم الولـ ــت لحـ ــذراء بیـ ودکعـ
ـاري شـهید     ـلیب علـی النص من ص

ــالك االبی   ــز اله ـان اال رم ـــکـ هـ
ـا بالخ  ـــل لهــ ـــو ال مأمــ 35ودلـ

را آنها خواهد میاز اورنجد و میسخت،ارزشهاي انسانی که در مسیح متجلی استاز مرگ وفیق صایغت
بار دیگر زنده کند: 

مزق األکفان، انهضمسیحی الدفین
و أترکن دیار الصقیعتینالوجننلو

القیت السالحما لی أراك التففت بالعلم األبیض و 
)1990:190(صایغ:36؟!قبل أن ترشق بالسالح

است که هم اکنون از جامعـه  سلیمانقدرت معنوي - امل دنقلدر باور- خوشیده ۀفاضلۀ نماد این مدین
را به پادشاهی مادي سپرده است:رخت بربسته و جاي خود

و اشارت نحو قصر القبۀ الملساء،
اًا کان سلیمان ولیعندم/أنه ملک أبی:ثم استطردت

)199د.ت: ، دنقل.(37لم یکن یملک هذا القصر ذا الملیون باب
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ـان شـرارت و   قاسمالسمیح  ـاد طغی ي هاارزشـ نیز از نازایی ده فرمان موسی در برابر عجل سامري که نم
:)89: 2006، (عشري زایدگویدمیمادي است، سخن

م وصایاك الشقیهحطّ
ه.فللسدي تعطو أمانیک النبیو اسجد مع الکفار للعجل الغبی

الواحک اآلجرّ تغري النمل و الدیدان، و اإلبریز فی العجل المدلل
)59: 1970قاسم: ال(38.هیخطف األبصار، یقذف بالعقول الدکن فی دوامۀ غضبی دجی

شـعرا در  خیزش دوباره است.،ي تاریخی در نظر گرفته شده استهاشخصیتداللت دیگري که براي این
ـاء «:ماننـد ،نـد داللت از الفاظی استفاده نمودند کـه کثـرت و فراوانـی داللـت دار    ایناعالم بهبارگذاري ،»م

ـال بـراي  ؛»موسـم «،»،سنبل«،»خبز«،»الزرع«،»یعود«،»،بعث«،»مخاض«،»أم«،»الدم«،»جري« مث
ـادري  » النصهنخل«ة در قصیدسمیح  آینـده اي  ،براي مسیح/انسان فلسطینی جهت بازگشت به سـرزمین م

تابناك ترسیم می کند:
قمراءهفی لیل

ه یسوعـن رحلتـعود مـی
)510: 2،(همان39و تخمر الدموع فی قبل العذراء

:کندمیفایی و نوزایی معرفیحضرت محمد(ص) را نماد شکوشخصیت نیزطاقۀشاذل 
فی رحم کل إمرأة محمد من جدید

یبحث الحیاة،یمسح دمع الثاکالت
)41: 1969، (طاقه40فی الشفاههفتومض البسم

، نماد خیر و برکتی است که به ناحق توسط برادران خویش/همگنان عرب دحبوراحمددر شعر (ع)یوسفو
برکت ، نادیده گرفته شده است. او اینک براي بازگشت این خیر وبارن ستم نابجاي عزیز مصر/  استکو همچنی

به سرزمین فلسطین خواهان دگرگونی کلی در نگاه تنگ اطرافیان خویش است.

تمثل اآلن عند غراب من الدمعهلکن مذأب
یملک الف اتهام

و یعرف  کم فعل الجزاء
لست اطلب شیأ کبیرا 
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15: 1983، وردحب(41ر کل الذي کانفقط أن اغی(
ـاد از حضرت خضر(ع)  به عنوان نماد حاصل» فی شهر آبهأغنی«ة قصیدۀ در حاشیسیاب خیزي و نوزایی ی

ـا آن میمسیح را معادل تموززمانی نیز.دهدمیکند و او را در ردیف تموز قرارمی داند و پس از همزاد شدن ب
:زندمیر نشستن فدا دهی دمباو از بهپنداردمیدوبارهدو مرگ خویش را زندگی

و المدینهــو القیت عینی نحبعد أن سمرونی
،هرـــور و المقبـکنت ال أعرف السهل و الس

.هالمزهرهکان شئ مدي ماتري العین،/کالغاب
هــب،و أم حزینــی صلیــی کلّ مرمـکان ف

)462: 1971سیاب:ال(42هقدس الرب،/هذا مخاض المدین
ـاده  واین تفکر یک تفکر مسیحی است و ریشه در حکمت گنوسی و یهودیـت  : 1362: شـرك دارد(الی

امروز عناصر آن توسط شعرا نوگرا به تأثیر از شعراي غرب وارد ادبیات عربی گشته اسـت؛ گرچـه در   و، )172
اما ؛) و افکار عمومی مواجه گرددید1992:225: ابتداي حضورش در ادبیات عربی با مخالفت ناقدان(عباس

و ،این مقاومت از تب و تاب افتاد،دنبال گسترش تفکرات ایدئولوژیکی غرب و شرق در میان کشورها عربیه ب
چنانکـه .و با تفکرات خویش به آنها جهـت دادنـد  رموز دینی پرداختند،شعرا جسورانه تر از پیش به فراخوانی 

ـان دادن پتناسـیل    کار گیري رمـوز اسـ  ه بگاهی عربـی ۀ موجـود در اندیشـ  هاي المی را وسـیله اي بـراي نش
و زمانی به نشانه اعتراض به نظام پدر ساالري حاکم بر جوامـع خـویش بـه    ، )273: 2001ردادند(الجزار:اقر

که آنسان به تصویر کشند؛ را یی را که این نظامهایم و جدید همت گماردند تا ناکامیفراخوانی رموز دو عهد قد
آن در گذشته و در ادامه با فراخوانی شـعر حطیئـۀ بـه    شکوه بهدر ابتداي خطاب  خویش به این نظام سمیح

کند:میگرسنگی انسان فلسطینی که ارمغان این نظام براي این مردم است اشاره

قرونا یا أبی تاجرت باألطیاب و الخز
قرونا یا ابی حتی عدت بالکنز

ماء و ال شجر ال: و نادانی فراخی الزغب
)167: 1:ج1992(القاسم: 43و ال فتح و ال جاب و ال عمر
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نتیجه

:استشرح زیره فراخوانی پیامبران توسط شاعران نوگرا بهاي به طور کلی بسامد کارکرد
ـاال  مینوینهاي فراخوانی صورت گرفته از پیامبران یک فراخوانی هدفمند و با داللت.1 باشد که هدفش ب
.استداللتهاي گوناگون از یک نماد دینیۀ اثر ادبی از طریق ارائرزش هنريبردن ا
ـاي  اندیشـه تفکرات وة ندو ادبی در برگیرفنّی صرف نظر از ارزشفراخوانیاین . 2 ـاي  طیفه مختلـف ه

فدا ،گناه و صلیب و همچنین تفکر ۀ تفکر سه گاناسالمی است؛ براي مثال یاسی،قومی،فرهنگی و گاهی غیرس
ولـی توسـط شـعراي    ،سد خدا در مسیح یک تفکر مسیحی است که با ارزشهاي اسالمی همخوانی نداردتج

ارائه شده است.سیابچون مسلمانی 
ـ  تأثیربه تورات و انجیل نمادهايغیان ط. 3 در گـزینش  عـرب  نعرااشـ ا از شاعران غربی  باعث شـد ت

:زیر گام بردارندهاي برده  در محورنمادهاي نام
ـار نمادهاي تورات و انجیـل راخوانیف) الف ـاعران     اي اسـطوره  نمادهـ در کن ـان بـه ش اي از سـوي غربی

براي ؛دینی خویش را فرابخوانندو تاریخ بنگرند خویش ۀ عرب(مسلمان وغیر مسلمان) جسارت داد تا در گذشت
ـاط را   خوانـد میهمراه تموز فراه برا گاه که خضر آن»فی شهر آبهاغنی«ةدر قصیدسیابمثال  جانـب احتی

کند.میهاو در کنار مفهوم حاصلخیزي استفاداسالمی بعدکند و از میمراعات
در ذهن ، دولتهاي اسالمی ۀوانی است که حوادث سیاسی گذشتناشی از یک امر ر،رموزاین طغیان ) ب

کـه  اسـت ین جوامعشعرا ایجاد نموده است. این ذهنیت نامطلوب پیامد شکستهاي پی در پی نظام حاکم بر ا
ـام، اعتراض بهنۀا نیز به نشاشعر،بودهیک نظام خلیفه گري و پدرساالري بـه رمـوز مسـیحیت روي    این نظ

محمود درویش و سمیح القاسم به خـوبی آشـکار   شعرآوردند تا از این گرفتاري رهایی یابند. چنین تفکري در
است.
میان و آسان گیريتسامحۀهدفش ایجاد روحییک جریان سیاسی است که این طغیان هدایت کنندة- ج

ـاص  پیروان ادیان سه گانه در سرزمین هاي عربی به طور عام و کشورهاي لبنان و فلسطین بـه طـور   بـه  خ
.استی با نیروهاي اشغالگر یمنظور رویارو

یادداشتها

.من آن مسیحی هستم کـه  . در میان روستاهاي وحشت زده و شهرهاي غریب سیر می کنم.خاك عزیزت ترانه ام بود1
صلیب خود را به دور از وطن به دنبال می کشم.

را به شدت بر خواهیم کند،تا کی ننگ و صلیب خویش را به دنبال می کشیم؟. ما به مژگان چشم، خار وغم2
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.. من و مسیح بر خار سپس میخ گام نهادیم،از آن پس با اسبان کشانده شدیم و از پس ما لشکریانی از مغول3
. منم یوسف اي پدر! برادرانم از من گریزانند و بیزار، اي پدر!بر من ستم روا داشتند از سنگ و زخم زبانشان مرا گریزي 4

نیست.مرگ مرا می خواهند تا مرا بستایند. آنان بودند که در خانه ات را به رویم بستند، و مـرا از مزرعـه راندنـد و خوشـۀ     
ازیچه هایم را شکستند،آن گاه که نسیم گذر کرد و  مویم را نوازش نمـود بـر مـن و تـو     انگور مرا به سم آغشته کردند. ب

ـاالي     تاختند وشوریدند.چه کار کردي اي پدر؟پروانه ها بر دوشم نشستند، و خوشه ها برمن خمیده شدندو پرنـدگان بـر ب
م نهادي.دستم به پرواز در آمدند.مگر من چه کردم؟ چرا من؟! این تو بودي که مرا یوسف نا

ـا یوسـف سـومري          5 ـند: آی ـا تردیـد از خـود بپرس ـاه ب . مردگان هرگز نخواهند بخشید،کسانی را که چون ما بر لـب چ
برادرماست؟!برادر زیباي ما،بایداختران شب زیبایش را بربائیم.اگر چاره اي جز کشتنش نداریم؛ یک سزار رومی هست(که 

است.در فکر او باشد).او در سرزمین عراق جان سپرده
ـتان و دیـدگانش روان      . 6 ـا و دس محمد یتیم را در آتش افکندند،و شب از سوختن او در روشنایی اسـت، و خـون از پاه

ـاه کـه بـه دارش آویختنـد روز از      گشت، و خدا در چشمانش سوخت،  محمد پیامبر را در حراء  غل و زنجیر کردنـد.آن گ
.سگان  خون براقش(ناقه) را سر خواهند کشید.حرکت ایستاد. فردا مسیح در عراق بر صلیب خواهد شد

ـا     سربهایم را قطـره اي آب قـرار دهیـد   پستوي پرستشگاه خویش فریاد بر می آورد، اي مردان . از7 ـا شـراب ی ـا ب ام ،
ـیح اسـت آن    شفابخش سیراب می گردد و بر صلیب سر خمیده به دار آویخته می شود.{این سخنان یاد آور سخنان مس

)29:286- 28آیات19ي آب شراب به او نوشاندند} (صحاحگاه که به جا
.نوح در کشتی من غرق شده استدستم یکّه و تنها،بر چهر ه ام غبار سفر نشسته است،مرگ از بادهاي من است،و.8
. کودکان ایوب را اینک چه کسی است؟چون بی سر پرستان در تاریکی زمستان سرگشته شدند.خدایا! نعمت ایـوب را  9

ـتن خـویش     به ا و بازگردان؛جیکور و خورشید و کودکان دوان دوان در بین نخلها و همسري خندان کـه در آینـه در آراس
است. یا که نگاه خود را به انتظار به کوبۀ در می دوزد.

ـ   گذشته با خود چه برد؟از هر. کشتی نوح در 10 ار جفت جنبده اي دوتا؟! من نیز از هرجفتی دوتا.با ایـن تفاوت...کـه ب
ـاي       ـاطران بـود. و مـن گونـه ه کشتی نوح پرندگان وشتر و خزندگانی که خیز بر می دارند و مورچگان و حتی خران وق

دیگري را در درون هجرت زدة خویش جاي دادم گردبادها و نسیم ها را.
ـا دهـش   . ستایش توراست هرچند که بال به درازا کشد و درد به خودکامگی بپردازد.ستایش توراسـت کـه ناگو  11 اریه

هستند و مصیبتها جزیی از بخشش.
. و در آزمایش بزرگ به سان ایوب شکیبا باش و بی قراري مکن، آن گاه که شرارت به اوج رسد.12
. به تنهایی بربام شهر ایستاده ام. ایوب جان سپرد، ققنوس و یاران نیز رخت بر بستند.  13
ـنو  . همۀ اخبار می گویند که من با خدا در ستیز 14 نبودم. پس چرا به درد مجازاتم کرد؟ اي نفرین ایوب! به پاخیز.مرا بش

که چگونه در فغانم اي ایوب.در برابر درد زانو مزن.گرسنه مشو.
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ـار دارم.اي  15 . الو مسیح را می خواهم.خودم هستم.شما؟ من از اسرائیل صحبت می کنم. در پا میخ و بر سر تاجی از خ
ر گزینم؟آیا به رهایی شیرین، کفر بورزم؟یا که به راه خود ادامه بدهم و جان برکنم.فرزند خد!ا کدام راه را ب

ـایی از  16 . الو؛ محمد عربها را می خواهم.بله!شما؟ من در سرزمین خویش زندانی هستم.بی سرزمین،بی پرچم براي ره
در خود حل می کند.زندان چه کنم؟با زندان وزندانبان نبرد کن؛ زیرا شیرینی ایمان، تلخی خرزهره را

ـاه؟!.       17 ـاتوانم. دو م ـارت ن ـنیدن بش . خیال را که گاه زمینم می زند می نگرم پس ناله سر می دهم.چـرا در تحمـل ش
سکوت به طول انجامید لبانم خشکید.کی سخن به یاریم می شتابد؟

ه است. به آن باز می گردد و عدة . می دانم که باز خواهد گشت .در انتظار بازگشت اویم.گورستان ما هم اکنون بر تپ18
آیند.بیشماري پس از او می

ـتزارها      . امشب زنگها خبر می دهند، از کشته19 ـیخ دوختـه اند.کش ـتانش دو م اي که کودکان می شناسندش.  بـه دس
سویش می گرداگرد او می رویند و چهره اش مناره، گاه می درخشد و گاه می گوید: نه. و چون ناتوانی از ما دست نیاز به

برد نهیبش می دهد. فرمان قیام می دهد تا چالق بتازد تا فاصلۀ وطن نزدیک گردد و شخص غمگین شاداب.
روغن چراغ هرگز خشک نخواهد شد؛ وعده هرگز از بین نخواهد رفت؛ زخم هرگز شفا نخواهد یافت و دانه هرگـز   . 20

نخواهد مرد.
ان او را فریاد می زنیم؛ اي اشعیایی که قرنهاي قـرن غنـوده! چگونـه ایـن     ما نوادگان اشعیاء، خشمناك و مویه کن21

روستا بدکاره شده؟ نقره اش ناخالص گشته.آن را خوار کردند و شراب ساکنانش را به آب آمیختند.چرا دعوتم از بیوه زنان 
را به آنان نمی رسانی؟اي اشعیاي مبارز!

از ریشه بر می کند.. خضر را دیدم در زیر شهر خلیده و آن را 22
. دیر زمانی است که این امر اذهان را مشغول کرده است. به یاد فرعون و لباسش می افتم.طاعون را در شـهر خـود   23

ـا او را در خـود فـرو       می افکند. و بینوایان خاکسترند.هارون وموسی و تخت به جاي مانده را می بینم.دریا مـی شـکافد ت
کافد. برد.چوب دستی اش زمین را می ش

. باز می گردند وخردترین برادران با چشم غمگین در ته چاه می غلتد.زیباترین برادرشان ... باز نمـی گـردد!و قـدس    24
عجوزه اي است که سفیدي، مویش را فرا گرفته است. پیراهن را بو می کند و دیدگانش از شدت گریه سفید می گـردد.  

ن دور خویش بشنود.و پیراهن از تن بر نمی کند تا خبري از جوا
. جان باختم تا با نامم نان خورند،تا مرا  در فصل کاشت بکارند، چه بسیار خواهم زیست، در درون هر حفـره اي بـه   25

آینده به دانه بدل خواهم گشت.
برخی مسیحیم برخی یهود و برخی در زهدان خویش تاریخ نگاریم.. باد بر من گران آمد......26
به سوي اژدها روانه کنم یا تیر کوريادت نداشتم که از دیگران بیزار باشم، ولی نفرت دارم از این که . قرنها پیش ع27

که شمشیري از آتش بکشم در برابر بعل بی خرد.و نفرت دارم از ایلیاي قرن بیستم شدن.
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از ایـن گفتـۀ حضـرت    . این دو مفهوم به همراه مفاهیمی چون ضعف و مسالمت برگرفته از قرائتی است که شعراء28

لیکن من به شما می گویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هرکه بر رخسارة راست تو تپانچه زنـد دیگـري را   « مسیح دارند:
ـار بـر   ال.چنان که سمیح )45- 5:38متى (»نیز به سوي او بر گردان..... قاسم با این فراخوانی مسیح، بواسطۀ این گفت

)4/124خدي دائما/لصفعۀ العدو و الصدیق/یا ربنا و ربهم متی تفیق.(این داللت تأکید می کند:حولت
. و مسیحی که قاتلش امید بخشش دارد، در چشمان تو بهانه اش بی گناهی بود.29
. نپرسید که کشندة مسیح کیست؟ من خود اقرار می کنم، من امروز صبح او را کشتم.30
ـیر بـه    . اي اشعیاي مبارز!شمشیرها گاو آهن، و ن31 یزه هاي قوم، داس می گردند.دیگر هیچ امتی از براي جنـگ شمش

دانند که جنگ و خونریزي چیست؟دست نمی گیرد.کودکان امت نیز نمی
. چو گلدسته اي که نام خدا بر فراز آن شود و نامی از او بر آن نگاشته اند و محمد، نگاري بر آجري سبز رنگ بود. 32
ـنۀ عـدالت و صـداي       . از نسلها گذر کن و ب33 ـین تش آواز ر رؤیاي شاعران آفرین گو. مبادا که به معـراج روي، کـه زم

شرافتمندان است.
. از شهر بیرون می آیم از موطن قدیم خود؛بار زندگی دردناك خود را می افکنم که در آن و لباس خویش راز نهفتـه  34

تارگان را جامۀ خود کردم.اي دارم.آن را در آستان شهر به خاك سپردم.آن گاه آسمان و س
. اي صلیب مسیح! تو را به شکل پرنده اي از آهن برباالي جیکور می بینم! شگفتا از این سایه که در تاریکی به گـور  35

می ماند و در بلعیدن گونه ها به قبر! دیدگان دوشیزگان را چون دوشیزه پاك بیت لحم که فرزند (حضرت عیسـی) را بـه   
بر گورهاي برهنه، صلیبی که شاهد بر نصاري بود به سرعت گذر کرد.آن گور صلیب را که خود رمـز  دنیا آورد می خوري.

نابودي است جامۀ خود کرد. دیگر امیدي نیست که مردگان را زنده و آنان را جاودان نماید.  
را تـرك کن.چـرا   . اي مسیح بخاك سپرده ام برخیز!کفنها را پاره کن.گونۀ خویش را رنگین کن.سرزمین یخبنـدان 36

پرچم سفید را به خود پیچانده و سالح نبرد بر زمین افکندي پیش از آنکه شلیک کنی.
. به کاخ صاف گنبد اشاره کرد سپس گفت؛آن ملک پدرم است ؛آنگاه که سلیمان ولی بود، این کاخ یک میلیون در، 37

را نداشت.
آرزوهاي پیامبریت به هـدر  ر مقابل گوسالۀ نادان سجده کن.بخت خود را بشکن و به همراه کفار د. ده فرمان نگون38

رفت. لوحه هاي سنگی تو مورچگان و حشرات را گول می زند و ابریقی که آن گوسالۀ ناز پرورده در درون دارد دیـدگان  
را می رباید.

می شود.. در شبی مهتابی،مسیح از سفر خویش بر می گردد و أشک در بوسه هاي (مریم) عذراء سرشته 39
. هر زنی آبستن محمد جدیدي است.اشک از دیدگان زنان فرزند مرده  پاك می کند، در جسجوي زنـدگی اسـت،   40

خنده بر لبان شکفته می شود.
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. لیک هم اینک سرزمینی پر از گرگ در برابر کالغی از اشک نمایان است،که هزار تهمت در اختیار دارد، و نیک می 41
ز زیادي نمی خواهم جز این که گذشته را دگرگون کنم.داند که کیفر چیست؟چی

ـار و مقبـره را    42 . آن گاه که مرا با میخ بر صلیب آویختند و نگاه خود را به شهر انداختم،در نظرم آمد که دشـت و حص
ـلیبی برپاسـت و      ـاهی ص نمی شناسم،تا آنجا که چشم دید داشت گویی که جنگل به شکوفه نشسته بود، و در هـر قتلگ

ادري به سوگ نشسته بود.تسبیح گوي! خداي را، که این زایش دوبارة شهر است.م
ـنج       . 43 ـا گ ـتی ب ـا توانس ـاجراجویی نمـودي ت اي پدر!  قرنها با عطر و پارچۀ ابرپشمی داد و ستد کردي،اي پدر! قرنها م

نه جمع کنندة مالیاتی و نـه عمـري   برگردي. و فرزندان خُرد من فریاد بر آوردند: ما را نه آبی و نه درخت، و نه پیروزي و 
عمر.  
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