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ـ پژوهشي) (مجله ادبيات و علوم انساني سابق(مجله زبان و ادبيات عربي  ـ  نهمشماره ، )علمي    1392پاييز و زمستان  
  

  )استاديار زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان( دكتر علي نجفي ايوكي
  

  )ع(هاي گوناگونِ شاعران معاصر عربي از داستان حضرت ايوب  خوانش

  چكيده

، اهـداف مـورد نظـر و نيـز بـراي            گونـاگون هاي    ربي براي بيان تجربه   شاعران معاصر ع  
بخـشي بـه اثـر ادبـي، بـه            گري و گزارشي و در راستايِ اصالت        رهايي شعر از حالت خطابه    

هـا را  آنان اين شخـصيت  . اندهاي ديني روي آورده     هاي سنتي و بويژه چهره    فراخواني چهره 
هـاي معاصـر خـويش بكـار           سازگاري با تجربـه    هاي بالقوه و    به دليل برخورداري از داللت    

پـژوهش  . انـد هـا بـرده      و به منظور انتقال مفاهيم ذهني، به شكل نمادين از آنها بهـره             گرفته
در شعر معاصر عربي    ) ع(حاضر بر آن است تا به واكاوي حضور شخصيت حضرت ايوب            

هـاي شخـصيتي آن     هـايي از ويژگـي      در اين راستا، نخست با نگاهي گذرا به جنبـه         . بپردازد
بـدر  «حضرت در تورات و قرآن كريم پرداخته و سپس رويكرد سـه شـاعر معاصـر عربـي        

ي دينـي   را در فراخواني ايـن چهـره      » عبدالعزيز المقالح «و  » محمود درويش «،  »شاكرالسياب
هـاي  فـردي و    برداشت اين است كه ايوب شاعرانِ معاصر، تابع دغدغـه . تبيين نموده است 

  . استشان  ايهاي ناكاميتجسم دار  سي آنان است و عهده سيا-اجتماعي
  . زدايي ايوب، شعر معاصر عربي، رنج، صبر، پايداري، آشنايي: ها واژهكليد

  مقدمه  

ها منبعي سرشار از الهاماتي اسـت كـه اديبـان و شـاعران هـر       گمان ميراث ديني همواره نزد ملت    بي
. گيرنـد ها ميها و موضوعات متنوع آن بهره   ، شخصيت ها  عصر، جهت ترسيم مفاهيم ذهني خود، از متن       

هاي فعال و   در عصر حاضر پيامبران در شعر عربي حضوري چشمگير دارند و محور بسياري از سروده              
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هايِ حضور يافته در شعر شـاعران معاصـر عربـي،           پركاربردترين آن چهره  . اندتفسيرپذير آن شعر گشته   
هاي يادشـده از      گزينش و كاربست چهره   . هم السالم هستند  حضرت عيسي، يوسف، موسي و ايوب علي      

هـا، نـوع دغدغـه، شـرايط محيطـي، اوضـاع سياسـي و                 سوي شاعران اين دوره، بسته به ماهيت تجربه       
هـاي حـضور وي در        كه بررسي گونـه   -) ع(در اين ميان، شخصيت حضرت ايوب       . دارد... اجتماعي و 

 مورد توجه بسياري از آن شاعران قرار -د بحث ماستشعر سه تن از شاعران معاصر عربي موضوع مور   
اند و در القاي هاي متعدد خود، چهرة يادشده را در شعر خود دخالت داده       گرفته و آنان به فراخور تجربه     

  .ها بردند مفاهيم ذهنيِ به مخاطب از آن بهره
و »  اذا رجعآب يؤُب«فعلبوده از » فَيعول«بر وزن » ووبياَ«معرّب است و در اصل  )Job(نام ايوب 

آنكـه بـه   «يـا  » بازگـشت كننـده  « در لغت عبري به معناي    .)44: صفي پور، بي تا    (اين اسم اعجمي است   
 نيز در سوره ص آيـه » توبه كننده و بازگردنده«يعني » أواب«آمده است و صفت » كندخداوند رجوع مي 

صيغه مبالغـه اسـت و   » أواب« گفتني است كه .)233: خرمشاهي، بي تا( قرآن كريم بر آن داللت دارد 43
  . دال بركثرت دارد

در .  قـسمت اسـت    42آمده كه مشتمل بر     » سفر ايوب «در تورات بخش مفصلي درباره ايوب به نام         
اين كتاب مقدس آمده كه ايوب، مردي متمكّن، نيكوكار و داراي فرزندان بسيار است كه شـيطان دليـل                   

از ياران . خواهد وي را بر مال و تنش مسلط سازد      مندي دانسته و از خدا مي       هشاكر بودنش را تنعم و بهر     
هـاي ايـوب را ناشـي از      مـصيبت » اَليفاذ تيماني، بِلدد شوحي و صوفَر نعمـاني       «هاي    او نيز سه تن به نام     
كه خطاب به » صوفر«از جمله سخن . دانند و سخنانشان حاكي از سرزنش ايوب داردگناهكاري وي مي  

هاي خود را بر تو بگشايد؛ پس بدان كه خدا كمتر از گناهت              كاش خدا سخن بگويد و لب     «: ب گفته ايو
دهان خود را بر    «: اي بيان داشت    سپس ايوب در شكوه   ) 5: 11سفر ايوب،اصحاح، (».تو را سزا داده است    

-تانم مرا استهزا ميدوس. انداند، بر ضد من با هم اجتماع نمودهاند، بر رخسارم به استحقار زده من گشوده 

   .)20 و10: 16همان؛ اصحاح، (».ريزدكنند، اما چشمانم نزد خدا اشك مي
كند آنجـا  صبر است و به تلخي نزد خداوند شكايت مي    بررسي نشان از آن دارد كه ايوبِ تورات بي        

 را بـه    دانستم كه او را كجا يابم؛ آنگاه دعوي خـود         امروز شكايت من تلخ است، كاش مي      «: گويد  كه مي 
)  1: 23همان، اصـحاح،    (»...شود  روم، او يافت نمي   اينك به طرف مشرق مي    . دادم  حضور وي ترتيب مي   



 159                                      ...هاي گوناگونِ شاعران معاصر عربي خوانش                                   پنجم سال   

 

هايم به  مادامي كه جانم در بدن باقي است، لب«: ايوب در پاسخ دوستانش گفت  «شود  همه گفته مي    با اين 
به گواهي تـورات،    ) 27صحاحهمان،ا(».انصافي تكلّم نخواهد كرد و زبانم به فريب نطق نخواهد نمود          بي

هاي چركي مبتال شده، همسرش او را به ترك خدا دعوت كرده، خويشان تركش نموده و                  ايوب به دمل  
به هر روي، دعاي ايوب پس از اثبات صبر و شكيبايي مستجاب          . آشنايان نيز وي را به فراموشي سپردند      

  .گرددز ميهايي كه از او گرفته شده بود به وي با شود و تمام نعمتمي
كه - 84  انعام آيه،  سوره 163 ي نساء آيه  سوره. در قرآن كريم نيز نام ايوب چهار بار ذكر شده است          

 انبيـاء   سوره-كندبه ذكر نام او در رديف پيامبران ديگر بسند شده و مقام نبوت وي را تثبيت و تبيين مي                
كه » ص « سوره2 44 تا 41 و آيات  -دهد  ئه مي  زندگي او ارا   كه توضيح كوتاهي درباره    _1 84 و   83آيات  

ايوب مورد هجوم انـواع  «از جمله اينكه . دارد تر از آيات ديگر شرح حال آن حضرت را بيان مي          گسترده
بيمـاريِ شـديدي بـر بـدنش        . بالها قرار گرفت، اموالش همه از دست رفت و فرزندانش همگي مردند           

نكه دست به دعا بلند كرد و حال خود را بـه درگـاه خداونـد    داد تا آمسلط شد و مدت ها او را رنج مي  
» .تـر بـه او برگردانـده شـد        دعايش مستجاب شد و امـوال و اوالدش بـا چيـزي اضـافه             . عرضه داشت 

اين پيامبر سرگذشت غم انگيز، و در عين حال پرشكوه و با ابهت داشـته؛     ) 443: 14،ج1386طباطبايي،  (
به عنوان يك   » صبرايوب«اي كه     ر حوادث ناگوار عجيب بوده، به گونه      صبر و شكيبايي وي بويژه در براب      

دهـد كـه قـرآن در هنگـام بيـان زنـدگي            تحقيق نشان مي  . ها جاري گشته است   ضرب المثل برسر زبان   
هاي اوج زندگي آنان اشاره كرده و از هزاران پيامبر تنها شماري را معرفي نموده و از  پيامبران، تنها به نقطه

امـا  . نمايد كه تأثيرگذاري و پندآموزي در آن بيشتر باشد        ظات زندگي ايشان به لحظاتي اشاره مي      ميان لح 
هـاي  هاي بشري قرار گرفته و انديشه       هايي از زندگي انبياء، تحت تأثير تمايالت و سليقه        در تورات جنبه  

  . انساني در نگارش آن دخالت داشته كه همين مسأله سبب تحريف گشته است
هـا  هايي دارد؛ از جمله اين شباهتها و تفاوت ذكر است ايوب تورات با ايوب قرآن شباهت      الزم به 

در زمين عوص، مردي بود كه ايوب نام داشـت و    «: در ترسيم شخصيت ايوب است كه در تورات آمده        
و ) 1، شـماره    1سفر ايوب، اصحاح    (».نمودآن مرد كامل و راست و خداترس بود و از بدي اجتناب مي            

شيطان به «: در بيان سبب بيماريِ ايوب در تورات آمده) 44/ص(» نعم العبد إنَّه اَواب«: ر قرآن ذكر شدهد
أَّنـي مـسني    «: در قرآن نيز به همين سبب اشاره شـده        » ترسد؟آيا ايوب مجاناً از خدا مي     «: خداوند گفت 
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عاي ايوب در تورات آمده كه خداوند، مصيبت در مورد استجابت د) 41/ص (»الشَّيطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ 
همچنانكـه در قـرآن نيـز     . را از وي دور ساخت و دو برابر نسبت به آنچه در پيش داشـته عطـا فرمـود                  

و اهـل و    ) 43/ص(»و وهبنـا َلـه أَهَلـه و مـثلَهم معهـم           « ) 84/انبيـاء (»واتيناه أَهلَه و مثْلَهم معهم    «:فرموده
  .  به او بازگردانده شدندفرزندانش

در تـورات از ايـوب بـه       : توان گفت هاي قابل ذكر بين داستان ايوب در تورات و قرآن مي          از تفاوت 
عنوان پيامبر ياد نشده و تنها او را مردي كامل دانسته، حال آنكه قـرآن كـريم وي را در شـمار پيـامبران                        

هـاي    ه شده و از ابتالء آن حـضرت بـه دمـل           در تورات، بيماري ايوب به تفصيل شرح داد       . آورده است 
تورات به واكنش ياران . سخت و كرم سخن رانده شده، اما در آيات قرآن از شرح آن اجتناب شده است

هان، خوشـا بـه حـال    «: هاي آنان اشاره كرده، آنجا كه اليفاز گفت      و خانوادة حضرت ايوب و زخم زبان      
سـازد و   ر مطلق را خوار مشمار؛ زيرا كه او مجروح مي         پس تأديبِ قاد  . كند  شخصي كه خدا تنبيهش مي    

امـا در قـرآن از ايـن     ) 17و18: 5سفر ايوب، اصحاح    (» .دهدكوبد و دست او شفا مي     دهد و مي  التيام مي 
  .  مسائل سخني به ميان نيامده است

مسألة ديگري كه ذكر آن خالي از فايده نيست اعتراض و بي صبري ايوب است؛ در تـورات ايـوب          
-دار نيـست و زبـان بـه شـكوه مـي           تاب وتوان معرفي شده كه در برابر مصائب خويشتن        شخصيتي بي 

خداوند مرا به دست ظالمان تسليم نموده، و به دست «: آنجا كه آمده است) 67-68: 1982سليم،.(گشايد
سفرايوب، (».آوردسازد و مثل جبار، بر من حمله مي       مرا زخم بر زخم، مجروح مي     . شريران افكنده است  

پس بدانيد كه خدا دعوي مرا منحرف ساخته، و به دام خـود مـرا احاطـه نمـوده                   «) 11و14 :16اصحاح  
) 11: 19همان، اصحاح   (» .غضب خود را برمن افروخته و مرا يكي از دشمنان خود شمرده است            . است

ُكـر عبـدناَ أيـوب     �واذ«: فرمايـد اما در قرآن مناجات ايوب خالي از هرگونه شكايت است؛ آنجا كـه مـي              
 سـخن گفـتن ايـوب بـا     كه در اين آيه نحوه   ) 41/ص(» نادي ربه أَنّي مسني الشَّيطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ       �إِذ

خواهد شفايش دهـد و     خداوند مطرح گرديده، اين جمله دعايي است از ايوب كه در آن از خداوند مي              
ايوب به منظور رعايت تواضع و تذلل، درخواسـت و    . زدسوء حالي كه بدان مبتال شده از او برطرف سا         

شود كـه او را بـراي   زند فهميده ميصدا مي» ربي«كند، و تنها از اينكه خدا را به نام نياز خود را ذكر نمي    
 خداوند نيز وي را به مقام صبر و شكيبايي ستوده است   .)317: 17، ج 1386طباطبايي، (خواندحاجتي مي 
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بـرده و بـه   در پيـشگاه پروردگـار ادب بليغـي بكـار       البته ايـوب     )44/ص(» ارً صاِب دناهجوإنّا  «:و فرموده 
   .كندبسنده مي) 83/انبياء(» وأَنت أَرحم الرّاحمين«گفتن

: گويدكند و به وي ميگفتني است كه در تورات آمده همسر ايوب او را به ترك خداوند دعوت مي             
مثـل  «: گويـد ايوب در پاسخ مـي » .داري؟ خدا را ترك كن و بمير نگاه ميآيا تا به حال كامليت خود را     «

) 2 اصـحاح سفر ايـوب،    (».آيا نيكويي را از خدا بيابيم و بدي را نيابيم         . گويييكي از زنان ابله سخن مي     
در وند، ايـوب   خدانكتة ديگر اينكه در تورات به نحوة شفاي ايوب اشاره نشده، ولي در قرآن به فرمودة           

) 42/ ص(» اركُض بِرِجلك هذا مغتَسلٌ بارِد و شَراب   «:ة حيات دوباره جان مي گيرد، آنجا كه آمده        چشم
  .بگذريم

 ايوب توسط شاعران معاصر عربي، روشـي هنرمندانـه بـراي پرداخـت     به هر روي، فراخواني چهره   
يت، بـه بيـان غيـر    آنان از رهگـذر ايـن شخـص   . هاي فردي و جمعيشان بود ها و دغدغه  ها، مصيبت   ايده

نيـز بـه    » نقاب«استفاده از تكنيك    . هاي تلخ و شيرينِ زندگي و جامعه خويش پرداختند        مستقيم واقعيت 
 -شاعر اين امكان را داده كه تا با حلول در شخصيت وي و سخن گفتن به جـاي آن شخـصيت سـنتي                   

هاي خود بعدي نمادين      ه سروده هاي معاصر خود بپردازد و از رهگذر آن، ب          ها و تجربه  ديني، به نقل ايده   
ها و صراحت در گفتار پرهيز نمودند، در همان حال          بخشند كه در پي اين فرايند، از بيان مستقيم انديشه         

  .كه بعد نمايشي متن خود را دوچندان كردند
كه شـاعران   –آيد اين است كه عالوه بر سياب، درويش و مقالح             اي كه بيانش در اينجا الزم مي        نكته

 همن مفكـر «، سميح القاسم در » في ذكري سيابهمرثي« سعدي يوسف در سرودة     - بحث ما هستند   مورد
وار  از اين چهره به صورت اشاره» العرس العظيم«، و عفيفي مطر در »انتصار ايوب« در ه، شاذل طاق»أيوب

 اما سه شـاعر  اند و تنها به فراخواني آن حضرت در بستر شعري خود بسنده نمودند،  و جزئي بهره گرفته   
رنجـور  «مورد بحث، با دخل و تصرف در آن چهره، و كاربست شگردهاي مختلـف بيـاني، هنرمندانـه                  

هاي جديـدي   اند و در كنار آن، داللت   وي را با ايجاد فضاسازي مناسب فراديد مخاطبين قرار داده         » بودن
ميت مسأله و نقش آن در فهم متون  با توجه به اهبنابراين. اند كه سزاوار نقد و بررسي است به او بخشيده

معاصر عربي، اين پژوهش تالش دارد با واكاوي شعر سه شاعري كـه تمركـز ويـژه بـر شخـصيت آن                      
انـد، بـه    هـاي خـويش از آن حـضرت الهـام گرفتـه      هـا و دغدغـه   اند و در بيان خواسـته    حضرت داشته 
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اند؟    اهدافي را دنبال كرده    شاعران با فراخواني شخصيت حضرت ايوب، چه      : هاي زير پاسخ دهد     پرسش
ها و شگردهاي فراخواني  هايي دارد؟ شيوهها و تفاوتچهرة معاصر ايوب با چهرة كهن وي، چه شباهت

آن چهره چگونه در بافت شعري شاعران يادشده رقم خورده است؟ حضرت ايوب در شعر اين شاعران 
  . ..هايي است؟ و هايي است و القاگر چه انديشه حامل چه تجربه

  سياب در شعر بدرشاكر ال) ع(ايوب

 -1انـد؛  هنمود مرحله تقسيم ندرا به چ) 1926-1964(سيابپژوهشگران زندگي پر تالطم بدرشاكرال    
 ه مرحل-3، 1955 تا  1949از سال   :  اوليه  واقع گرايي  ه مرحل -2،  1948 تا   1943از سال   : ي رمانتيك همرحل
ايـن دوره از سـال      ،   ذاتيه يا بازگشت به خويـشتن      هرحل م -4،  1960 تا   1956از سال   : گرايي جديد واقع
ايـن  . يابـد  ادامه مـي   -كه با مرگ وي همراه است     - 1964شود و تا سال      با بيماري شاعر آغاز مي     1961

 براي رهايي از درد به مـرور خـاطرات          شاعركند و    نفوذ مي  شعرشانديشي و يأس به حوزه      زمان مرگ 
 المعبـد « به نام هاي    ي شعر دفترپردازد كه حاصل آن سه       روزگار مي  آورد و به شكوه از    گذشته روي مي  

  .)35-38: 2004ابوجبين، (است » الجلبيهشناشيل ابن« و »منزل االقنان« ،»الغريق
دارد كه تاريخ » قالوا أليوب«و » سفرايوب«هاي دو سروده به نام» منزل االقنان «سياب در دفتر شعري     

وي با الهام از چهـره  . ره بيماري و در نهايت مرگ او همراه بوده است سرودن هر دو، همزمان با يك دو      
اش مبادرت ورزيده و كوشيده با حلـول در شخـصيت آن            هاي دروني   ديني ايوب، به ترسيم درد و رنج      

اگـر ايـوب در بعـد       ) 74: 1991موسي،. (حضرت و سخن گفتن بجاي او از بيماري جديد خود بگويد          
اري و رضايتمندي كامل نسبت به قضا و قدر الهـي اسـت، ايـوب جيكـور                 ديني خود، رمز صبر و پايد     

شاعر با الهام   . بيماريست كه براي درمان به لندن رفته و پناهگاهي غير از صبر و تحمل و شكيبايي ندارد                
زنـد كـه     از زبـان شخـصيتي فريـاد مـي          خود را بـا تمـام درد و دلتنگـي          ياز چهره ديني ايوب، تجربه    

اعر اي است كه ش     سازي درد و رنج است، با اين همه فراخواني به گونه            ه براي برجسته  ترين چهر   مناسب
   .)312: 2003كندي، (شود كامالً پشت آن پنهان نمي

شود كه شاعر  ويژگي القايي دارد؛ بدين شكل كه به مخاطب چنين القا مي» سفر ايوب«عنوان سرودة 
 قرآني وي، يا اينكـه مـاجراي ايـوب تـورات در     بيشتر به شخصيت توراتي ايوب نظر دارد تا شخصيت     
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هر چه كه باشد، شاعر از همان آغاز سـروده بـا حلـول در       . شكل جديدش، شاعرانه روايت خواهد شد     
گونـه    خطاب به خداوند سـبحان مناجـات      » ديالوگ«يا  » گفتگو«شخصيت حضرت ايوب و اتخاذ شيوة       

  :گويدمي
  مهما اســتـطال البالء  لك الحمد

   اســتبد األلم،و مهما 
  ــا عطاءيأن الرزا لك الحمد، 
  ) 149: 2000سياب،( 3بات بعــض الكـرميو أن المص 

 يشود و گـويي بـا ثبـت يـك واقعـه           آلود آغاز مي  همانگونه كه هويداست سروده با لحني حسرت      
خـواني   سياب بـا فرا . مصيبتي در كار است و درد و رنجي     ؛خاص در زمان و مكاني معين روبرو هستيم       

 ه توجه و تمركز مخاطـب را بـه سـوي مفـاهيم و چـشم انـدازهايي دورتـر از حيطـ                      ،شخصيت ايوب 
گرايـي بـه قلمـرو        ها ذهن را از چهارچوب واقعيـت        برد و همين نشانه     جغرافيايي و تاريخيِ محدود مي    

فاده ديني از اسلوب روايي است -شاعر در فراخواني اين شخصيت سنتي     . سازدنگرش نمادين رهنمون مي   
را دستماية خود قرار  هاي معاصر خود را به آن بيفزايد و به نوعي آن كرده تا اين فرصت را بيابد كه تجربه

بهره گرفته شده، گواهي است بر طوالني بـودن   » استطال«اينكه در متن براي بيماري و رنج از واژه          . دهد
 رهايي از ظلـم او بـسي دشـوار          بيند كه   وي بيماري را دشمني مستبد مي     . رنج و بيماري صاحب سخن    

در سروده و نمود آن در واژگاني همچون » آ«هاي متن و بسامد حضور مصوت بلند          توجه به واج  . است
دهد و به  ، استمرار و تداوم درد عميق شاعر را نشان مي         »مهما، استـــطال، البالء، رزايا، مصيبات و عطاء      «

 پيدايش نوعي هـارموني شـده و بازتـاب دهنـدة     صاحب سخن به مخاطب، سبب   » آه«علت القا نمودن    
  . فريادهاي حسرت بار اوست

دهد و با گنجاندن نام ايوب در بستر مـتن    در چرخة بعدي، متكلم صحنه يا پالن نمايش را تغيير مي          
دارد كه  سپس اعالم مي. فهماند كه وي همان ايوب است   كند و به او مي      گشايي مي   از بخش اولِ آن، گره    

  : و دردها همگي هديه و بخشش پروردگار است و وي با افتخار پذيراي آنهاستها مصيبت
  :وب إن صـاح صـاح يولكنَّ أ

  ـا نَـدي،ي لك الحمد، أن الرزا" 
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  ــبيـا الحبيو إن الجراح هدا 
ها،أُض  إلي الصـدر باقاتـ م  
  ـــب،يك في خــافقي التغياهدا 
ها . هاك مقبوـليهدا  150: 2000سياب، (4"!هاتـ(   

و شگرد توصيفي شاعر به همراه فضاسازي عاطفي و آوردن مـضامين درد و رنـج در                 » هديه«تكرار  
إن «سازد؛ اينكه در آن سوي لطافت و ظرافت ظاهري     مناسب، زمينه را براي پيام نهايي آماده مي       پوششي  

از . در برابر خداوند اسـت تر و ژرف پيداست كه بيانگر تسليم و رضا          افقي متعالي » الجراح هدايا الحبيب  
، فـضايي مقـدس بـه شـعر     »ايوب، الحمد، هدايا، الحبيب، باقات، مقبوله«سويي ديگر، همنشيني واژگان   

 تلخ را بر دوش     گيرد كه بار اين تجربه      بخشيده كه با فراخواني ايوب، شاعر در موقعيت پيامبري قرار مي          
هاي وارده را بخشش و لطـف         ، اينكه متكلم مصيبت   در پرتو اين مسأله و با توجه به سياق متن         . كشد  مي

هـاي مكـرر    به گواه منتقدان شعر سياب، با توجه به نـوع مـشكل و فاجعـه   . گردد  دانسته قابل توجيه مي   
ايوب، احساس شاعر در انتخاب اين نماد مناسب است و در پرتو همين تناسب و هماهنگي، سياب بـا                   

هاي ديگر مـردم   شب ايوب معاصر نيز با شب) 90: 2006د،عشري زاي. (شود ايوب همراه و همنفس مي    
  :فرق دارد و اين موقعيت زماني با وضعيت دروني و عاطفي شاعر همسويي دارد

وم: لليلٌ هو اليجم   أصـداء ـب
  ــدي مــن بعهاريو ابواقُ س 
  ـديو أم تع آهات مرضي، 
ها للوليأســاط  هاد، الغيو غــابات ل ــدير آباـئ ــوميل السـ  
  تحجب وجه الســــماء 
  )150: 2000سياب، (5و تجلوه تحت القمر 

ها تيره و تار ببيند و جغرافياي         نااميدي متكلم، وي را واداشته تا محيط پيرامون خود را همچون رمانتيك           
زيبايي چنين بيان دارد كه در شب       » پارادوكس«گيري از شگرد بياني       هولناكي به مخاطب ارائه دهد و با بهره       

الزم به ذكر است    ! رسدبرد كه شيون جغد بد يمن و ناله بيماران و صداي آمبوالنس به گوش مي                به سر مي  
در شمار زيبايي به حساب آورده شـد،   ... خيزد كه شيون جغد و      ناسازوارگي و پارادوكس متن از آنجا برمي      
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ـا نيـست                 ـاميموني در آنه ـتي و ن ـارادوكس، تاكيـد كننـدة        ا. حال آنكه در عرف عام، چيزي جزء زش يـن پ
شاعر براي ايجاد «ديگر اينكه . هاي وارده لطف و هديه فرض شد پارادوكس نخستين متن است كه مصيبت   
آوري و با مهارت خاصي آن را مونتاژ كرده هاي مختلف را جمع فضايي تأثيرگذار مانند يك كارگردان، پالن

ـاعر موجـب مـي           تصاوير ديداري و شنيداري   ) 311: 2003كندي،(».است شـود كـه       ارائه شده از سـوي ش
ـاحب سـخن، در     هن خود پهناورتر كندر ذ اين درد را د   يمخاطب، گستره   و چنين به او القا گـردد كـه ص

  .برد و در برزخي بين تاريكي و روشني گرفتار آمده است سايه بيم و اميد به سر مي
گيرد؛  دهد و از ايوبِ ديني فاصله مي ن ميدر تابلويي ديگر به تدريج ايوبِ جيكور بيشتر خود را نشا

شـود و همـين امـر، غربـت، تـرس و وحـشت وي را                  ايوب معاصر براي درمان خود، راهي لندن مـي        
اش دور گشته و بر رنج و عذابش  او بيماري است سفر كرده به ديار غربت كه از خانواده. دوچندان كرده
ي از درمان، مـتكلم را وا داشـته تـا در يـك جهـشي       نكته درخور توجه آنجاست كه نااميد     . افزوده شده 

گمـان او   بـي . آميز، براي رفع مصيبت و بالهايي كه دامنگيرش شده از غير خدا طلب كمك كند    اعتراض
نمـايم و مـستجاب     اينك از ظلم، تضرع مـي     «: در اينجا تحت تأثير متن توراتي قرار گرفته، آنجا كه آمده          

تـر اينكـه      و نكته مهـم   ) 7، شماره   19سفر ايوب، اصحاح    (».رسي نيست كنم و داد  شوم و استغاثه مي   نمي
شايد وي برآن بوده تا با اين نوع        ! قابيلِ برادركش در ميان كساني است كه شاعر از او ياري جسته است            

مخاطب را متوجه شدت عذابش نمايد و در همان حال سخن خويش            » ستيزي  عادت«و  » زدايي  آشنايي«
عـشري  (البته تحـت تـاثير مـتن تـورات         و  -ه هر روي، او با لحن پرخاشگرانة خود         ب. را برجسته نمايد  

  : گويد  چنين مي-)92: 2006زايد،
  هداً عنك أشعر أنني قـد ضعـت في الزحمــيبع
  ـها االنسـانيأ: فهل أستوقف الخطــوات؟ أصــرخُ.... 
ـيخُذ ب.. لُ يا قابيا أنت، يأخي،   هدي علي الغَمـ!  
  الم عــني وأطــرد األحــزان؟ خفف اآلأعنِّي، 
ـيو أ    ن مقــابر الحجــر؟ين سواك من أدعوه ـب
 ...مــاء؟"هاتوا لي أحبائي": أ أصرخ في شوارع لنــدنَ ألص  
  ـب صــراخ منتحــِرِيجيو لو أني صرخت فمن  
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  )152-153: 2000سياب، (6ــلِ آالف مـن القُطُـــر؟يه طولَ الليتمرّ عل 
گر دامنه گرفتاري ايوب نبي آنقدر گسترده بود كه حتي مال و فرزندانش را نيز دربرگرفـت، ايـوب                   ا

آورد، كه البته ايـن       هاي خود فرو رفته، و براي رهايي از آن فرياد برمي          جيكور نيز در گرداب آالم و رنج      
-سـالمتي او را بـاز مـي   اي  شنوند و نه معجزهحاصلي در پي ندارد؛ نه فرزندانش در جيكور مي     فريادها  

اي به خشم آمـد و از غيـر           ايوب معاصر گرچه از سر نااميدي در يك صحنه        ) 77: 1991خليل،. (گرداند
داند كه زندگي و مرگ تنها به دست اوست و بايد از وي مدد جويد تا درد      خدا ياري طلبيد، اما نيك مي     
  :نشيند اينگونه به گفتگو مياين است كه دوباره با خداي خويش . جسم و غربتش تسكين يابد

ـداءيوب قد أعيا رب أي ه اـل   ا ـب
   دونما مــالٍ و الســكنهفي غرب 
  دعوك في الدجن ي
  أعباء: دعوك في ظلمـوت المـوت ي
  .ناد الفؤاد بها، فارحمــه إن هتفـا 
  ا فُلك نوحٍ مــزِّق السدفايا منج ي
  ) 153: 2000سياب، (7لي وطــنيإلي داري، إعني، أعـدني  

آيد تكاپوي شاعر براي رهايي از درد غربت و عذاب جـسم ادامـه دارد و                  همانگونه كه از متن برمي    
. برانگيز در هر بند، دليلي است بر تـداوم رويـارويي وي بـا آن دردهـا     بسامد بااليِ واژگان منفي و حزن  

آورد و از منجـي     تي نوح را به ياد مي     شاعر در فضاي سرشار از تاريكي مرگ، با يك بينامتني قرآني، كش           
از سوي ديگر شيوه طرح و بيـانِ خواسـته،          . خواهد كه با نيم نسيمي او را به ساحل وطن برساند          آن مي 

   .)83/انبياء  (» نادي ربه أنّي مسني الضُّرّو أيوب إذ«: اش آمده يادآور خواسته ايوب قرآني است كه درباره
و » گرايي  گذشته«يا  » نوستالژي«بيمار و رنجور در ديار غربت، با نوعي         در گام بعدي، ايوب معاصر،      

ارائه تصويري عيني و عاطفي از شوق بازگشت به جيكور، مخاطب شعري را در تحسر خويش شريك                 
نمايد كه درد ايوب جيكـور كمتـر از درد ايـوب متـون دينـي       كند و به صورت غيرمستقيم به القا مي      مي

افزايد و گويا همـسر       خالت دادن كودكان و همسر در متن، بر بعد عاطفي آن مي           از سوي ديگر د   . نيست
سفر كردة خود مانده و هر آن، اميد ديدن او را » اوليس«است كه چشم در راه » اي لوپه پنه«شاعر در اينجا  
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همسر وي اميد دارد اوليس وي كه اينك به جنگ با دشمني از جـنس               ) 111-110: 1385كندي،  . (دارد
گشايي شـاعر   به هر روي عقده  . ماري به ديار غربت سفر كرده، ديگربار پيروزمندانه به وطنش بازگردد          بي

  :يابد اينگونه ادامه مي
ا؟ال أرعــاهم ايوب من يأطفال أ   ـن

  تـامي في دجـي شـاتياع اليضاعوا ض
  :ـوب ما كانايا رب ارجع علي أي
  التين النّخي بهكور و الشمس و األطفـال راكضـيج 
 و زوجه تتمرّي و هـي تبتسم  
  :أو ترقب الباب، تعدو كلّما قُرِعـا 
  لعلّه رجعـا 
ـه القَــدمهمشّاء    )153: 2000سياب، (8! دون عكّازٍ ـب

 نيز از آن چهره بهره گرفته اسـت امـا           "قالوا اليوب "از سويي ديگر، سياب در سروده ديگري به نام          
او در اين سروده به اين باور رسيده است كه آنچه از بال و سختي . ررسيبا نگاهي تازه و شايسته نقد و ب

اش مرتكـب شـده و پـذيراي اينكـه خداونـد           نصيبش شده، به خاطر گناهاني است كه وي در زنـدگي          
  :گويد مي» گفتگو«اين است كه با اتخاذ اسلوب . مصيبت را نصيب وي كرده، نيست

هجفــاك اال":وبيقالوا أل   "!ـل
   جفــويال":فقال 
 تاهـقبض ال مـان،يباإل من شد  
ـه تغفــوي ترخ    "وال أجفاـن
  والداء مـن ذا رماه":قالوا له 
  "في جسمك الواهي ومـن ثبتَــه؟ 
  ـاجنـاهرُعميهو التفك":قال 
  )170: 2000سياب، (9.دي جنّتـهـل والشاري سيقاب 
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 پي آن بوده كه با سرايش اين سـروده،          رسد كه سياب به عنوان شاعري مسلمان در         چنين به نظر مي   
اي كه در سرودة نخستينش جاي داده، كم رنگ نمايد و بر تعهد و التزام خود نـسبت                    اندك پرخاشگري 

هـايي از تفكـر تـوراتي را در            كـه رگـه    –به دين اسالم تأكيد نمايد، و ذهنيت مخاطب مسلمان خود را            
  .  نسبت به خود تغيير دهد-يابد اش مي سروده
توان به اين نتيجه رسيد كه سياب در بـه كـارگيري نمـاد ايـوب        ز آنچه در اين بخش گفته شد مي        ا

» نقاب«كاربست تكنيك . كرده و تجربة بيماري و غربت خود را با الهام از او بيان داشت» همزاد پنداري «
به جاي او سخن به وي كمك كرده تا با حلول در اين شخصيت ديني، با وي درآميزد و با گذر از زمان، 
سـر از نقـاب   ... گويد، گرچه رفته رفته با بكارگيري برخي واژگان همچون بوق ماشين، لندن، جيكور و          

ديگـر  . اش در امتداد تجربـة ايـوب دينـي    درآورد و به مخاطب فهماند كه وي ايوب عراقيست و تجربه       
اي كامالً منسجم و يكپارچـه    ودهگيري از چهره ديني ايوب، اين فرصت را به شاعر داده تا سر              اينكه بهره 

ضمن اينكه حضور شخصيت توراتي     . شود  به مخاطب ارائه دهد كه آغاز و پايانش به يك چيز ختم مي            
از . دهي به اثر جديد گشته است       و قرآني در شعر معاصر و امتدادبخشي به آن چهرة كهن، سبب اصالت            

 تجربة ديني آن چهره، بـراي بيـان تجربـة           گيري از   سوي ديگر سبب شده تا شاعري چون سياب با الهام         
باري، . اليوت نزديك گردد. اس. تي» اشتراك عيني«كامالً شخصي خود به راحتي از آن كمك گيرد و به 

ورزد، البته با هنري چشمگير و بـا          سياب در اين سروده به نقل تجربة كامالً ذاتي و شخصي مبادرت مي            
آرايـي، ديـالوگ،      زدايـي، نقـاب، واج      نامتني، پارادوكس، آشنايي  اي همچون بي    استفاده از شگردهاي بياني   

اي روبرو هستيم كه از نظرگاه نقد ادبي در سطح بااليي قـرار    ما با سروده   از اين رو  ... مونتاژ، نوستالژي و  
اش   مايـه   اي تنظيم گشته است؛ گرچه تـم و درون          دارد و روساخت و زيرساخت آن، به شكل هنرمندانه        

  . جز بيماري نبوده استاي چيز ساده

  در شعر محمود درويش)ع(ايوب 

آيـد محمـود درويـش        هر زمان كه از پايداري و مقاومت در شعر معاصر عربي سخن به ميـان مـي                
وي شاعريست كه شـعر مقاومـت       . دار است   زند و در اين مجال پرچم       حرف اول را مي   ) 2008-1941(

اش   شعرش خواهـان آزادي اسـت و آرمـان اصـلي    در. هايش رسميت بخشيد معاصر عربي را با سروده    
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هاي انسان عربي به شكل عـام،         توجه به مصيبت  . رهايي از شر دشمن غاصب يعني اسرائيل نابكار است        
تـرين   خواه كه حتـي در عاشـقانه        و انسان فلسطيني به شكل خاص، از او شاعري ساخته مردمي و ميهن            

، در هم نـسالنش ربه تلخ زندان و آوارگي شاعر و ديگر تج. هايي از تعهد يافت     توان رگه   شعرهايش، مي 
هـاي انـساني      شعر درويش القاگر آرمان   . بخش مفاهيم متعددي شد     شعرش بازتاب فراواني داشته و الهام     

دهد و بـه فرداهـاي روشـن     همه اميد از دست نمي      يار و ياور مانده، با اين       كاشانه و بي    آواره است كه بي   
   .)253-244، 2011خليل، (خواند داري و ايستادگي فراميا به پاياميدوار است و ديگران ر

هاي   هاي ديني كه براي بيان خواسته     از سوي ديگر، درويش شاعري است با ذهنيتي سرشار از آموزه          
خود و آنچه در ذهن دارد به فراخور ماهيت تجربه و زمان و مكان آن، با پرداختي هنري، از آنهـا بهـره                        

هـاي وي را تـشكيل        ني و بويژه تورات، انجيل و قرآن كريم سازه اصلي ميراث گرايي           متون دي . گيرد  مي
هاي حضور يافته در بافت شـعرش   اي از شخصيت هاي كهنِ ديني سهم عمده دهد كه البته شخصيت   مي

اند كه هنرنمايي در فراخواني و بكارگيري آنها به پويايي متن ادبي وي انجاميده  را به خود اختصاص داده
  .و اصالت خاصي به آن داده است

اي   اي كه توجه درويش را به خود جلب كرده و با توجه به بار مفهـومي                 هاي ديني   از ميان شخصيت  
شـكنجه،  . اسـت ) ع(كه داشته در شعر شاعر حضوري فعال و پربسامد يافت، چهـرة حـضرت ايـوب                 

يش و ديگـر همنـسالن وي     هايي كه نصيب محمود درو      هاي مختلفي از مصيبت     عذاب، آوارگي و گونه   
. ديده، امـا صـبور و مقـاوم         شده، شاعر را برآن داشته تا در جستجويِ شخصيتي برآيد رنجور و مصيبت            

اينجاست كه حضرت ايوب به خاطر همسويي با تجربة شاعر و ديگر فلسطينيان آواره، سر از متون ديني 
از دفتر » أبي« كه براي اول بار در سرودة اين است. شود ديدگانِ معاصر همگام مي     آورد و با مصيبت     برمي

آنجا . رساند  اش ياري مي    يابد و شاعر را در ترسيم معناي ذهني         حضور مي » عاشق من الفلسطين  «شعري  
شمار به ستوه آمدنـد و چنـين احـساسي بـه آنـان دسـت        كه متكلم و ديگر مبارزان از رنج و عذاب بي         

مهري خداوند شوند حقشان نيست و به نوعي مورد بي دهد كه رنج و عذاب جانكاهي كه متحمل مي مي
كنند كه ايوب و صبر وي را       دريافت مي » پدر«اما پيغامي از طرف شخصي به نام          ! اندخويش قرار گرفته  
  :شودبه آنان يادآوري مي
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  جلـده عبــدهيوم كان اإلله ي
ــاس ي:قلت    نكفــر؟ !ا ـن
ـدأَأَطَط و..فروي لي أبي     :ه زـن
  شكرُيوب يكان أ ي حوار مع العــذابف 
دود    !السـحاب و..خالق اـل
ـا    خُلق الجرح لي أـن
  وال صنــم..ت يال لم 
  األلم الجــرح و فدع 
  )70: 2000درويش، (10!أعنّي علي النــدم و 

گردد؛ بـدين شـكل كـه آوارة          آيد سروده، با بعد روايي يا داستاني آغاز مي          همانگونه كه از متن برمي    
او به همراه ديگر آوارگـان در بعـد سياسـي           . تاب گشته است  رنجور فلسطيني در اين صحنه سخت بي      

گردند تا در برابر دشمن تسليم شوند و مقاومت را كنار بگذارند، و در بعد دينـي             خود دچار وسوسه مي   
كـالم  » بـك  لشف«كنند، اما با يك جهش ناگهاني به گذشته يا همان خود به كفر ورزيدن گرايش پيدا مي      

داند و    پدري كه چاره را جز صبر نمي      . دهدهايشان پايان مي  آورند كه به شك و وسوسه       پدر را به ياد مي    
اندازد، كه چگونه وي پذيراي عذاب الهي شده بـود   براي دعوت به پايداري، صبر ايوب را به يادشان مي 

   .)48-49: 2006الربيحات، (ي كرددر برابر ناماليمات ايستادگو به قضا و قدر خداوند تن داد و 
-شيطان از حضور خداوند بيرون رفته، و ايوب را از كف پا تا كّلـه            «به هر روي، اگر به گواه تورات        

-صـفت معاصـر       دشمنِ شيطان ) 7،شماره  2سفرايوب، اصحاح   (» هاي سخت مبتال ساخت     اش به دمل  
امـا فلـسطينيِ آواره و   . آنها ايوبي ديگر بـسازد دفاع نشسته تا از    نيز در كمين فلسطينيانِ بي     - صهيونيست

هاي متعددش صبر پيشه نمايد، به اين اميد كـه   آشيانه بايد از ايوب كهن، الگوپذيري كند و بر مصيبت    بي
آيـد   اي كه در اينجا بيانش الزم مـي     نكته. اش بازگردد   رفته  هاي او التيام يابد و عزت از دست         روزي زخم 

تا » و نه براي بت.. زخم براي من آفريده شده، نه براي مرده«ل متن خود گفته اين است كه شاعر در خال
گردد كه اهل پايداري و دشـمن         كسي يادش جاودان و هميشگي مي     : با تعبير رمزگونه و هدفمند بگويد     
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ها را به جان بخرد، و كسي كه به ذلت و زبوني تن دهد و پايداري نكنـد و سـرِ                 ستيزي باشد و مصيبت   
  . جان بيش نيست ايي بي با دشمن نداشته باشد مردهستيز 

نام و هويت اسـت و بـرخالف چهـرة دينـيِ خـود، از                 ، بي »جواز السفر «ايوب فلسطيني در سرودة     
طلبـد كـه ديگربـار        وي در بعد جديد، از خداي خـود مـي         . هاي بدن   رنجد و نه از زخم      بربادرفتگي مي 

 از  بنابراينهاي فلسطيني گشته؛      البته شامل حال تمامي ايوب    هويتي    بي. عذابش ندهد و به او رحم نمايد      
  : نخواهند داشت» گويي ندانم«ها نپرسند كه آنها نيز پاسخي جز  خواهد كه از نام درختان و دره پيامبران مي

  ؟�من االنتمـــاء، من االسم عارٍ
  ؟�نيديتـــها بالي ربهفي ترب 
  :وم مـــلء الســماءيوب صاح اليأ 
  !ني مرتــهجعلوني عبرالت 
  ــاءيا سادتي األنب ي!ا سادتي ي
  ال تسألوا األشجار عـن اسمـــها 
  اعــن أمــه انيالتسألوا الود 

  من جبهتي ينشق سيف الضياء
  )174: 2000درويش، ( 11 و يدي ينبع ماء النهر 

چهـرة سـنتي   بافت متن و آنچه در آن گنجانده شده حاكي از آن است كه ايوب در اينجا بـرخالف              
درد او . هويتي و آوارگـي اسـت   گيرد كه عذابِ جانكاهش بي  اجتماعي به خود مي -خود، رنگ سياسي  

البته اينكه شـخص  ! را آباد ساخته هويت گشته كه با دستان خويش آن نام و بي   اين است كه در خاكي بي     
را به ياد گفتة شاعر     گمان ما     ترين شكل آن است و بي       در وطن خود غريب باشد، نهايت غربت و زشت        

هاي  قاصد تجربه/ دست بردار ازين در وطنِ خويش غريب«: مي گويداندازد كه در جايي  زبان مي فارسي
   .)137: 1383ثالث،  اخوان(» .كه فريبي تو فريب/ گويد كه دروغي تو، دروغ با دلم مي/ همة تلخ

مايه عبرت قرار مده، مؤيـد ايـن مطلـب          ديگربار مرا نيازماي و     : الزم به ذكر است اينكه متكلم گفته      
اش   ديني اسـت كـه زمـان و مكـانِ تجربـه           -است كه چهرة ايوب فلسطيني در امتداد همان ايوب سنتي         

هايش كه چيزي جز نام و هويت و سرزمين نبوده، كه آنها را هم از دسـت                   متفاوت گشته، و البته دارايي    
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 كهـن دينـي تـشكيل شـده و همـين امـر موجـب         روي از ميـراث     بنابراين سازه متن جديـد پـيشِ      . داد
البته بايد خاطر نشان نمود كه تفاوت درد ايوب ديني با ايوب فلـسطيني              . بخشيِ متن گشته است     اصالت

يابد، اما ايوب  است و با صبر و تحمل و تسليم التيام مي» آسماني«در اين است كه ايوب نخستين دردش 
  .)104: 1971النقاش،(رش و قيام و نبرد شفا خواهد يافتاست و تنها با شو» زميني«فلسطين دردش 

اش را از دست  به هر روي، ايوب معاصر در اين متن، ديگر توان تحمل درد ندارد و صبر و شكيبايي
هايي كه بر اثر آوارگي و تبعيد بر دهد و از رنج اي شبيه آنچه در تورات داشته، سر مي   ناله از اين رو  داده؛  

ها تا حد زيادي ما را  آن ناله) 47-48: 2006الربيحات،.(گويد دم فلسطين آمده سخن ميسر او و ديگر مر    
و بعد از آن ايوب دهان خـود را بـاز كـرده، روز    «: اندازد آنجا كه آمده به روايتي درباره ايوب تورات مي   

را در رحم چ....روزي كه در آن متولد شدم، هالك شود،«: و ايوب متكلم شده، گفت. خود را نفرين كرد
در ) 1و2و11،شماره  3سفرايوب، اصحاح   ( »مادرم نمردم؟ و چون از شكم بيرون آمدم، چرا جان ندادم؟          

دارد تا متن گذشـته   دارد و مخاطب را وامي» بينامتني«پرتو اين مسأله، متن جديد شاعر با متن كهن ديني     
  . دو بپردازد را به ياد بياورد و در ذهن خود به مقايسة آن

نيز جهت ترسيم مفهوم پايداري از نماد ايـوب بهـره           » مديح الظل العالي  « درويش در سروده     محمود
بار ايـوبي را بـراي مخاطـب بـه            اما اين . گرفته است و به فراخواني جزئيِ اين چهره دست يازيده است          

  :كشد كه پس از تحمل رنج و عذاب، در كنار ققنوس جان سپرده تصوير مي
  .. واقـف هــنيوحدي علي سـطح المد

ـ ماتت العنقاء، و و، وب ماتيأ  حابـهانصـرف الص  
  كنت وحــدي... 
  عندما قـاومت وحــدي 
ـروحِ األخــهوحد    ) 354: 2000درويش، (12..هري اـل

در يكجـا گـرد آمـده،       » ققنـوس «از اينكه در بستر شعر شاعر، مرگ ايوب با مرگ پرندة اسـطوريِ              
گونه به اين مسأله كه اگر هم مبارزِ در راه وطن، جان سپرد همچـون ققنـوس                 گمان اشاره ايست رمز     بي

گذشته از آن، فراخواني چهرة سنتي ايوب در اين متن، در عين  . يابد  اي با مرگش، تولدي ديگر مي       افسانه
تر   ادهبه بيان س  . تواند القاگر تنهايي وي نيز در اين بافت باشد          اينكه تأكيدي بر صبور بودن وي داشته، مي       
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كس ماند، ايوب معاصر هم در برابر  همچنانكه ايوب در بعد ديني خود به هنگام رنج و عذاب، تنها و بي       
كسي در تكـرار واژه       ياوري و بي    بازتاب انديشة بي  . بيند  بيماري و عذاب زمانه، ياريگري براي خود نمي       

 نكتة ديگردر بازتاب    .)123: 1388عرب،:ك.ر(شود  مخاطبِ متن القا مي   به خوبي به    » الموت«و  » هوحد«
و » ح«هـاي   نوعي خشم صاحبِ متن از كساني كه او را تنها رها نمودند نهفته است؛ بـسامد بـااليِ واج         

در نمونه شعري، با تصاوير ذهني و انديشه شـاعر تناسـب دارد و تـداعي كننـده نارضـايتي وي از             » ق«
  . است كه دست از پايداري كشيدند و رهايش نمودند كساني

نيز به فراخواني جزئي شخصيت ايوب پرداخته، و خطـاب بـه   » جداريه«محمود درويش در سرودة    
  :شود گفته آنكه موجب رنجش و آزار وي مي

  سرَعت�ربما أَ...
  ربما. هفي تعليم قابيل الرمايــ 

   أَبطأت في تدريب أَيوب علي
  )729: 2000درويش، (13 الصبر الطويل

واني جزئي قابيل و ايوب موجب بينامتني گشته و مخاطب را به نوعي به مقايـسة  متن حاضر با فراخ   
هاي فراخوانده شده، همسو با چهرة پيـشين خـود            چهره. دارد  ها وامي   بين تجربة گذشته و معاصر چهره     

 خواهد جانب انصاف را با او نگه دارد متكلم از مخاطبش مي. هستند؛ قابيل قاتل است و ايوب هم صبور
   .)94-95: 2009المساوي،: ك.ر (مهري قرار ندهد ي را مورد بيو و

يابد؛ گاهي به خاطر آنهمـه صـبر و           هاي متعددي حضور مي     باري، ايوبِ محمود درويش در صحنه     
پرورانـد، امـا بـا يـادآوري          گردد كه سوداي تـسليم در سـر مـي           تحمل، الگويي مناسب براي كساني مي     

هـايِ آوارگـي صـبر      خرند و در برابر مـصيبت       سختي را به جان مي    هاي ايوب و البته صبر وي،         مصيبت
هـويتي و آوارگـي       در چرخه ديگر بيماريِ جسماني ايوب، جاي خود را به درد جانكـاه بـي              . نمايند  مي
آشام و پيـروزي بـر         تنها با مبارزه و نبرد با دشمنِ خون        -برخالف درد پيشين  –دهد كه البته اين درد        مي

بينـد،    كس مانده و ياريگري در كنارش نمي        در تابلويي ديگر ايوب فلسطيني تنها و بي       . يابد  وي التيام مي  
اين اسـت كـه بـه    . آنسان كه در گذشته به هنگام بيماري همگي و حتي زن و فرزندش او را رها كردند               
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هويتي و  ايوبِ محمود درويش، شخصيتي است فلسطيني كه دردش درد آوارگي و بي: اصرار بايد گفت
  . وردگي است و درمانش نيز پيروزي بر دشمن نابكار صهيونيست و بازگشت به سرزمين مادريسرخ

  در شعر عبدالعزيز المقالح) ع(ايوب 

شاعر معاصر يمني از جمله شاعراني است كـه بـه دليـل آگـاهي و         ) 1939متولد(عبد العزيز المقالح    
وردار است و بـه نـوعي چنـد      شناخت از ميراث گذشته، شعرش از روساخت و زيرساخت خوبي برخ          

هايي كه بـر      ها و ناگواري    هاي تلخ و ناگوار زندگي شخصي و مصيبت         تجربه. اي و معماگونه هست     اليه
 آمده از وي شاعري سـاخته غمگـين و دردآشـنا، و شـعرش را بـسوي خاصـي                    هم نسالنش سر او و    
بيـشتر  : ر جـايي گفتـه  هـا د  مقالح در خصوص غم و اندوه خود و ديگـر يمنـي     . دهي كرده است    جهت
ها كه خودم نيز يكي از آنانم از سخن گفتن درباره گذشته بيزارند؛ زيرا گذشته آنان را به ياد مسائلي  يمني
. اش سيلي از تـرس و غـم دارد          اي در حافظه    هر يمني . افتند  شوند و به گريه مي      اندازد كه غمگين مي     مي

اي است كه در      نوشد، و اولين لقمه     ستان مادرش مي  اندوه در كشورمان اولين چيزي است كه كودك از پ         
اش قـد كـشيديم،       هاست؛ تروريسمي كه در سايه      غم خوراك اصلي ما يمني    . خورد  اش آن را مي     زندگي

 ا را قرباني اندوه قـرار داده اسـت        ها م   ترسي كه با آن بزرگ شديم، محروميتي كه با آن زيستيم، همة اين            
  .)330: 2004أبو جبين،(
هـاي   گيري وي از ميراث و شخـصيت         غم و اندوه شخصي و جمعي شاعر سبب شده تا الهام           اًم مسل   

هاي گذشتة وي در فضايي غمبار و تيـره حـضور پيـدا               بيشتر شخصيت . كهن نيز تابع همان عامل باشد     
اي كـه از طريـق     هستند بـه گونـه  هم نسالنشهاي شاعر و يا  كنند و بازگو كننده مصيبتي از مصيبت    مي
به ديگـر بيـان     . توان به نظام فكري وي دست يافت        ها و فضاي حضور يافته در آن، مي         ان شخصيت هم

سـازي   گيري از آنها به واگويي دردهـا و برهنـه          هاي سنتي اين امكان را به شاعر داده تا با الهام            شخصيت
از . ود اقـدام نمايـد    هاي خ   زده  ها به آزادسازيِ واپس     هاي جامعة يمني بپردازد و البته به كمك همان          زخم

اي از تجـارب خـود را بـر او            هايي كه در شعر شاعر حضور يافته و سعي كرده تجربـه             جمله شخصيت 
خود را نشان داده    » ايوب المعاصر «اي به نام      است كه سروده  ) ع(حمل نمايد، شخصيت حضرت ايوب      

  .است
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گيرد كه دوگانـه و      متن بكار مي  اي در بستر      هاي خود را به گونه      مقالح كه به گواه منتقدان، شخصيت     
با » أيوب المعاصر« در سروده.)402: 2009ابوطالب، (دو پهلو باشند و با چهرة سنتي خود متفاوت گردند

عنوان سروده بر ايـن امـر گـواهي     . دهد  تصريح به نام آن حضرت مخاطب را به فضاي جديد سوق مي           
كه مخاطب در متون ديني دربارة آن خوانده بـراي      دهد كه متكلم بر آنست تا چهرة متفاوتي از ايوبي             مي

نمايد؛ اينكه ايـوب در   هايي را براي مخاطب ايجاد مي وي به نمايش بگذارد كه البته همين عنوان پرسش      
هايي دارد؟ چرا  ها و تفاوت كند؟ با اصل ديني خود چه شباهت      بعد جديد خود چه مسائلي را تجربه مي       

شـود كـه    ها در ذهن سبب مي تداعي اين پرسش...  جديد ارائه دهد؟ و   شاعر برآنست كه او را معاصر و      
هاي خود تا پايـان آن را بخوانـد    مخاطبِ متن نسبت به خواندن آن شوق پيدا كند و براي دريافت پاسخ       

در متن شعري شروع به بيان به هر روي متكلم . انديشي شاعر حاصل گشته است      كه البته اين امر با پيش     
  :گويد  و ميكند ماجرا مي

  ..أيـوب 
   علي طريقـكم مصلوب

   أمال راسه
   ألقي به علي صدرٍ مهشَّمٍ منخوب

   تَجفلُ منه النظرات
   تَجفلُ القلـوب

   أمامكمه حاول أن يسكب دمع
اء    كي تمنحوه بعض العطف و الرـث

   تحسس الجفون
   فَتَّش أغوار العيونِ
   محاوالته تَحطَّمت

   تبددت هباء
   أجدتهع ال دم

  )211: 1986مقالح، (14  و لم تعصر من الجفون ماء
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شود و    آيد متكلم با اختيار بعد روايي و نمايشي با مخاطبان خود به سخن مي               آنگونه كه از متن برمي    
يابـد و امـروز بـرخالف      اش امتداد مي    گويد؛ اينكه ايوب ديني، چهره      از ماجراي ايوب معاصر با آنان مي      

اگـر او در   ! يش نه آسماني، كه زميني است و توسط ديگران به صليب كشيده شـده             اصل ديني خود، بال   
اي است كه شفايش      زده  خواست، امروز مصيبت    اش از خداوند كمك مي      پيش با توجه به ماهيت بيماري     

بيند كه  اما ايوب معاصر يمني كه تشنة ياري و دستگيري است، كسي را نمي. هاست به دست ديگر انسان
هـاي   وانگهي اسـتفاده مـتكلم از واژگـاني كـه واج       . ثمر گشته است    باشد و داراي كوشش بي    ياريگرش  

خاص و ثقيلي دارند و يا خود آن واژگان غرابت استعمال دارند همچون مهشّم، منخوب، تجفل، أغوار،                 
 تواند القاگر درد و رنج و شدت ناراحتي ايـوب معاصـر و همچنـين                در بستر متن، مي   ... عيون، جفون و  
  .غربت وي باشد

اي كه متكلم ارائه داده و سعي كرده با ذكر جزئيات آن را برجسته نشان دهـد،                  باري، تصوير ديداري  
. حكايت از بيماري جديدي دارد كه دامنگير ايوب شده و كسي هم راضي نيست تا به كمك وي بشتابد

هايي باشد  تواند پرسش يده مياينكه چرا ايوب معاصر به اين روز افتاده و چه كسي وي را به صليب كش           
  : در ادامه متكلم گفتهاز اين رو. كه به ذهن مخاطب خطور نمايد

  منذ قطعتم ثدي أمه في زمن الرضاعه
   دموعه مضاعه

   سالت علي المهد مع الحليب
   اختلطت مع الدماء

   تناثرت في ليله الرهيب
   ما عاد صابراً

   و ليس في وقوفه شجاعه
  يب فالصبر بئرنا الغر

  )212-213: 1986مقالح، (15و الصليب ..  الجبانه أيقون
زده كردند و  آيد كه متكلم از ابتداي امر روي سخنش با كساني بوده كه ايوب را مصيبت            از متن برمي  

آنان ظلـم و سـتمگري خـود را از      . ديگربار سبب شدند تا وي در لباسي ديگر رنجي جديد داشته باشد           



 177                                      ...هاي گوناگونِ شاعران معاصر عربي خوانش                                   پنجم سال   

 

دي شيرخواره بود در حقّش روا داشتند؛ پستانان مـادرش را بريدنـد و سـبب            كه ايوب نوزا    همان زماني 
اش با هم درآميزنـد و از همـان شـب هولنـاك حادثـه بـا ايـن           شدند تا اشك و شير و خون در گهواره        

بـه بيـان   . جنايتشان صبر را از ايوب سلب نمودند و از آن تمثالي براي شخص ترسو و صليب سـاختند           
هـاي آن شـخص قـرار         اي از نـشانه     ان از او ترسويي ساختند و صبر و صليب را نشانه          تر با جنايتش    ساده
ظلم و ستم اطرافيان به ايوب يمني و تلخي تجربة جديد وي، ما را به تجربة تلـخ ايـوب تـورات       . دادند
هـاي  در نظر آشـنايان بيگانـه شـدم، بچـه         «: اندازد، آنجا كه ايوب پيامبر با تحسر و اندوه فراوان گفته            مي

-كساني را كه دوسـت مـي  . زنندخيزم، ضد من حرف ميشمارند و چون برمي كوچك نيز مرا حقير مي    

  .)19:سفر ايوب، اصحاح(».اند داشتم، به من پشت كرده
هـاي جديـد    هـا و زخـم      ترِ جراحت   راوي داستانِ تلخ ايوب معاصر، بار ديگر به منظور ترسيم دقيق          

 با ارائة تصاوير ديداري اينگونه براي مخاطبين به روايت خـود           پردازد و   ايوب، به شرح وضعيت وي مي     
  :دهد ادامه مي

  ثار، بكي
   مشي علي طريق النائحين و الحواه

  آه:  مزّق ثوب الصبر قال
  حاول أن يمتدح الخناجر ..

   أن يستعير صوت مطربٍ و شاعر
   أن يمنح الجالد بعض الحمد و المديح

   لكن لسانه المقطوع
   صوته الذبيح

  ه خاناه في محنته الكبير
  ه الضريره في الليل

   فما استطاع أن يطلق أسر صوته، و أن يصيح
   و حين خانته بقايا الكلمات و الدموع

   الجموعه حاول أن يرفع كفّه مستجدياً براء
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   كان ذراعه مقطوع
  )213: 1986مقالح، (16 و أنفه مجدوع

كشان بـه     كنان و آه    هل جزع و فزع است، گريه     ايوب يمني در اين چرخه برخالف اصل دينيِ خود ا         
كوشد تا خنجرها را بستايد، قدري        كند؛ مي   افتد، براي رهايي از باليي كه گرفتارش شده تكاپو مي           راه مي 

روي كه زبان بريده و صداي خفه شده وي در آن  برد؛ از آن جلّاد را مدح و ثنا گويد، اما ره به جايي نمي      
 تالشش بـراي  بنابراينكنند و ياريگر وي در برابر اين مشكالت نيستند،       انت مي شب تيره و تار به او خي      

. ها نيز در اين خيانت سهيمند     نتيجه است، بويژه آنكه واژگان و اشك        رسيدن به هدفي كه در سر دارد بي       
 گناهي ديگران را بطلبد كه البته در آن كار نيز شكـست خـورد زيـرا      در ديگر سوي كوشيد تا پاكي و بي       

  . اش بريده شد بازوانش قطع شده و بيني
توان چنين برداشت نمود كه زبان بريده شده و صداي خفه شده در گلو، بازوان                 در نگاهي ديگر مي   

قطع شده و بيني بريده، همگي رمزي است در ارتباط با مبارزي كه ياران خود را از دست داده و تنهـا و             
هـايش از دسـت دشـمنان      كه در راه رسيدن به خواسـته ايوب معاصر مبارزي است   . كس مانده است    بي

هاي خود و نيز اثبات  بخشي به اهداف و ايده او در راه عينيت. ها بر تن دارد ها كشيد و جراحت خود رنج
اش  گناهي همنسالن خويش، كوشيد همة اقشار مردم يمن را با خود همراه سازد، اما كسي بـه يـاري                بي

كرهـت  :  و سرخوردگي از آنان بيزار گشت و به جايي رسـيد كـه گفتـه               مهري  نشتافت و وي از سر بي     
 كوشـش ايـوب معاصـر      از اين رو  و كرهت العمي    / ه مفتوح هكرهت البصير /  للظما هالحناجر تهتف ظامئ  

فرجام است به همين خاطر شاعر در جايي با حسرت بيان             براي رسيدن به اهداف مورد نظر كوشش بي       
بيچاره انسان عربي، آزادي براي او همچنان بسانِ سرزمين دور دست وعـده             بيچاره شاعر عربي،    «داشته  

 244 :2007مسعد الجلـوب، (»!اش نرسيد ديداده شده است، انسان امروز به كره ماه رسيده، اما وي به آزا 
هاي مردم در حق ايـوب معاصـر    مهري شنويم مؤيد همان بي  آنچه در بندهاي بعدي از زبان متكلم مي .)

  :خوانيم توزي و چنددستگي آنان در رنج است، آنجا كه مي شانگر اين است كه او از كينهاست و ن
  هأناكل أنفسنا في المدين

  ؟ه و من حول أسوارها تتمطي العيون اللعين
   أنشحذ لألقربين الخناجر؟
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   و نزرع فوق البيوت المقابر
  ه و نصلب أحالمنا في سكين
   و أعداؤنا يسلبون الديار

   17ار شموع النه
اي كه مخاطبِ مـتن، بـا انـدكي           گشايي شده است به گونه      در بندهاي فوق از باليِ ايوب يمني گره       

 اجتماعي است كه از آغاز كوشيده تا كوتـاهي مـردم در امـور               -يابد ايوب يك فعال سياسي      دقت درمي 
تـر و     گـاهي دقيـق   در تفسير ديگر و بـا ن      . مربوط به اين كشور را رمزگونه و نمادين به مخاطب القا كند           

باشد كـه شـاعر بـه نـوعي         ايوب معاصرِ عبدالعزير مقالح همان كشور يمن مي       : توان گفت   تر مي   محققانه
مهـري   از بي ) كشور يمن (ايوب معاصر   . شود  سخنگوي اوست و به جاي آن با مخاطب وارد گفتگو مي          

ده و جـسمي الغـر و       اش له شـ     هاي عميقي بر تن دارد، او بسان شخصي است كه سينه            مردمانش زخم 
اش   كند تا كسي ياري     گريزند، هر چه تالش مي      ها مي   رمند و دل    مردني برايش مانده، مردم از ديدنش مي      

  !كوبد نمايد گويا آب در هاون مي
آنـان بـا همـديگر    . را بايد در مردم جـست  ) كشور يمن (هاي ايوب معاصر      از نظر شاعر علت زخم    

كـشند و بـراي كـشتن هـم نقـشه       د، به روي يكديگر خنجـر مـي  دل نيستند و با هم سرِ جنگ دارن     يك
زماني كه حال و روز مردم كشوري چنين باشد و نسبت بـه همـديگر رحـم نداشـته باشـند،                     . كشند  مي

اي در روز روشـن       آلود ماهي صيد كند و بدون هيچ واهمه         آشام از آبِ گل     طبيعي است كه دشمن خون    
نزاع و تفرقه مردم، بيماري ايوب معاصر اسـت و درمـانش در          چنددستگي و   . كشورشان را اشغال نمايد   
چون چنين است پيغام وي به مردم اين اسـت كـه بـا    . صدايي آنان نهفته است   اتحاد و همصدايي و يك    

هاي شـوم در      اتحاد و همبستگي به فريادش برسند و اجازه ندهند كه دشمن نابكار فرصت يابد تا نقشه               
م به اصول اوليه پايبند نباشند و آرماني براي كشورشان نداشته باشند، تيـشه        اما وقتي مرد  . سرش بپروراند 

اين است كه ايوب معاصر به شدت از . دارند زنند و در راه نابودي سرزمينشان قدم برمي به ريشه خود مي
شك به هنگام جنـگ   گويد كه بي عملكرد مردم سرزمين خود خشمگين است و از فرجام تفرقة آنان مي     

  :اي در بر نخواهد داشت من چيزي جز كشته شدن و كشته دادن نتيجهبا دش
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  أقول لكم إننا تافهون
  ه و إنّ مدافعنا كالقلوب جبان

   نوجهها حيث يحتشد الظالمون
  ه و مهانه فترجع خائب
   لتحصدنا

   لتسد العيون
  18ه فالتجتلي في الدخان رؤوس الخيان

دهد كه ايوب معاصر وقتي خود را در رسـيدن بـه              ميمتن سروده در چرخة آخر بر اين امر گواهي          
بيند جز اينكه سرش را بـه         اي نمي   شود و چاره    بيند سرخورده و دلشكسته مي      اهداف مورد نظر ناكام مي    

سوي سينه له شده و مجروح خود گيرد و با چشمان پر اندوه و غمش به خاك بنگرد و با تلخي هرچه                      
آري . د و از اين رهگذر خودش را از سگان پليد روزگار رهـا سـازد       تر به ترك دنياي زشتش بپرداز       تمام

  :صبر زيست و رنجور جان سپرد ايوب معاصر برخالف اصل ديني خود، بي
  أعاد رأسه علي الصدر المهشّم الجريح

   رمي بعينيه إلي التراب
   عالمه القبيحه ودع في مرار

   أطلق روحه أنقذها من دنس الكالب
   عاش الصبر

  ) 214: 1986مقالح،. (19 في العذاب و مات
رسيم كه ايـوب معاصـرِ عبـدالعزيز مقـالح همـان       از آنچه در اين بخش گفته شد به اين دريافت مي   

ها   كشور امروز يمن است و آنچه شاعر سعي كرده رمزگونه و سمبوليك به روايت آن بپردازد، نابساماني                
هـاي    بِ معاصرش خوانـده و از آن نابـساماني        هاي موجود در كشور يمن است كه وي ايو          و ناهمگوني 
البته تذكر چند نكتـه در اينجـا ضـروري          . هاي جديد ايوب اراده نموده است       ها و جراحت    كشور، زخم 

هاي ذهني مخاطب نسبت به چهرة حضرت ايوب، اقدام بـه             نمايد و آن اينكه شاعر با توجه به داشته          مي
 بدين شكل كه ايوب يمني برخالف اصل دينيِ خود بـه            در اصل ديني وي نموده است،     » زدايي  آشنايي«
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صليب كشيده شده، پستان مادرش بريده شده، زبان وي قطع شده، صدايش در گلو خفه شده، دسـتش                  
شود  اش كوتاه، كه البته هيچ يك از اين موارد در اصل توراتي و قرآني ايوب ديده نمي بريده گشته و بيني

  .زدايي روبرو هست ستيزي و يا آشنايي اي از عادت و مخاطب به نوعي با حجم گسترده
تعصبي مردم    غيرتي و بي    دردش بي . نكته ديگر اينكه درد ايوب يمني، درد زميني است و نه آسماني           

در پرتو اين امر، شـفاي  . اند سرزمينش است؛ همانانكه با يكديگر سرِ نزاع دارند و به خون همديگر تشنه 
اتحاد آن مردم نهفته است كه البته در متن حاضر هرچه تالش كرد تـا آن                اين ايوب نيز در همبستگي و       

بـا مـشخص شـدن نـوع      . اي حاصل نشد    كن كند و بين آنان برادري ايجاد نمايد نتيجه          اختالف را ريشه  
 اجتمـاعي  -مقالح به چهرة ديني و سنتي ايوبِ پيامبر بعـد سياسـي       : توانيم بگوييم   بيماري ايوب يمن مي   

  .هاي كشورش بپردازد هاي جديد خود، به بيان مصيبت ها و واگويه ش كرده تا با افزودهبخشيده و تال
اش را از وحـدت       گيري از چهرة كهن ايوب، به شاعر اين فرصت را داده تا سروده              به هر روي، بهره   

به هم اي  اي كه آغاز تا پايان سروده همچون پيكره ارگانيك و يكپارچگي دروني برخوردار سازد، به گونه
در ضـمن  . نهند نام مي» ه العضويهالوحد«بپيوندد و از همان چيزي برخوردار شود كه منتقدان ادبي آن را        

رسد، القاگر اين انديـشه اسـت    علت اينكه از ابتدا تا انتهاي سروده تنها صداي يك شخص به گوش مي            
كـس مانـده و    تنهـا و بـي   هاي مشترك و جمعي خود،        كه ايوب معاصر يمني، در راه رسيدن به خواسته        

آنكه   بي-برخالف چهرة سنتي خود –و فرجام سخن اينكه ايوب اين سرزمين . ياريگري در ميان نيست
  .جسمش شفا يابد رنجور و زخم بر تن از اين دنيا رخت بربست

  نتيجه

چهرة ديني است و ) ع(توان به اين نتيجه دست يافت كه گرچه حضرت ايوب     از آنچه گفته شد مي    
شاعران معاصر عربي در بستر شـعري       گوناگون  هاي     از وي سخن به ميان آمده، اما تجربه        متون ديني  در

هـاي   گونـه تـا  اين امكان را يافته انـد  شاعران   اين چهره ديني     و با توجه به ابعاد شخصيتي     كرده  دخالت  
 و بـا    كننـد وي حمـل    ي و غير شخصي خود را بر        هاي شخص   ها و خواسته    ها، دغدغه   مختلفي از تجربه  

در شعر شاعران معاصر عربي از ساختار   ) ع(بر اين اساس، ايوب     . گيري از او به ترسيم آنها بپردازند        الهام
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 هـاي شـاعران   ها و انگيـزه  ها، آرزوها، اشتياق اي و سنتي خود فراتر رفته و به نوعي عهده دارِ نيت            كليشه
  . هاي خود بپردازند زده ه آزادسازيِ واپس بياري او است و اين فرصت را به آنان داده تا به شده

در شعرشان بهره ) ع(ايوبهاي مختلف از چهرة ديني حضرت  در ميان شاعران معاصري كه به گونه
تر از آنان،     ند و هنري  ا  هسياب، درويش و مقالح بيش از هر شاعر ديگر به اين چهره اهميت داد             اند،    گرفته
ند، و هر سه با تمركز بر رنجور بـودن ايـوب، بـه ترسـيم                ا هودهاي متعدد خود را بر وي حمل نم         تجربه

  .ند و همين امر آن سه شاعر را در پژوهش ما يكجا گرد آورده استا همفاهيم ذهني خود پرداخت
هاي شعري شاعران مورد بحث، حكايت از اين دارد كه هر يك از آنان بنا بـه دغدغـه                   واكاوي متن 

 وي بـا    سـياب، . نمايد  اند كه با ديگري متفاوت مي       وب بخشيده  به شخصيت اي   يهاي  خاص خود ويژگي  
گيري از شگردهايي همچون نقاب، ديالوگ، پارادوكس، با ايوب همزادپنداري كـرده تـا بـه ترسـيم         بهره

نقطه . هاي شخصي و غربتي سخن بگويد كه دچارش گشت          بيماري جسماني خود بپردازد و از دغدغه      
دو را در يكجـا      دن و صبر و تحمل بر بيماري است و همان هـم آن             ايوب در بيمار بو    ومشترك سياب   
ايوبِ سياب، دردي شخصي دارد با منشأ آسماني، نـوع          : در پرتو اين مسأله بايد گفت     . گرد آورده است  
هدف از فراخـوني ايـوب   . اش بيماري جسم است و درمانش نيز در شفاي آن نهفته است   درد و دغدغه  

چهره اندك، و ميزان    اين  زدايي در     ماري و ناتواني بوده، نسبت تغيير و آشنايي       توسط سياب نيز ترسيم بي    
  . حضورش در متن، محوري است

محمود درويش نيز در سه گام با فراخواني و بكارگيري چهرة ديني حضرت ايوب، سازه متن خـود   
يا داستاني به متن خود داده عد روايي   گيري از ايوب، ب     او با الهام  . را بر اساس ميراث ديني بنا نموده است       

ايـوب وي از  . و با جهش به گذشته، مخاطـب را بـه الگوپـذيري از ايـوب و صـبر وي دعـوت نمـود           
توسط شيطان به بيماري    ايوب  اي خود فراتر رفته؛ بدين شكل كه اگر در بعد توراتي،              چهارچوب كليشه 

. ها مبتال سـاخته اسـت   واع مصيبت را به انهم نسالنش او و ديگر ،مبتال شد، اينك دشمن شيطان صفت     
اي است كـه عـزت         در دل دارد؛ وي آواره     ياگر ايوب ديني زخم بر جسم داشت، ايوب درويش زخم         

هويت گشته و با از دست دادن گرانبهاترين دارائي خود يعنـي              نام و بي    اش را از دست داده و بي        گذشته
-سياسـي ( درد او دردي غير شخـصي      اين رو  از. كس مانده است    وطن، هويت و نام و نشان، تنها و بي        

هويتي و آوارگي   بهتر بي به عبارتاش نيز هويت لرزان و يا     و زميني است، نوع درد و دغدغه      ) اجتماعي
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هدف درويش از اين . است و درمانش نيز در شكست دشمن و بازگشت به سرزمين مادري نهفته است           
، نـسبت تغييـر در      اسـت عوت به پايداري و مبـارزه       هويتي و اشغالگري دشمن و د       فراخواني ترسيم بي  

، بـا ايـن    استاي    چهرة ديني ايوب در متن درويش متوسط، و ميزان حضور وي در متن جزئي و اشاره               
  .حال، تعداد دفعاتي كه شاعر از اين چهره الهام گرفته درخور توجه است

اشـته و تـالش كـرده بـا         اجتماعي د -عبدالعزير مقالح نيز همچون درويش از ايوب خوانش سياسي        
 كـه از نـزاع و       بـشمارد هاي ذهني مخاطب، ايوب را نماد كـشور زخـم خـوردة يمـن                 عنايت به داشته  

هاي   زخم. مهري مردمان خود قرار گرفته است       كشمكش هاي داخلي جراحت ها بر تن دارد و مورد بي          
دارد؛ بدين دليل كه كـسي  ن متعدد ايوب يمني بر عكس ايوب تورات و قرآن كريم، شفا و درماني درپي              

هاي جامعه را از بين ببرد و با همبـستگي و همـدلي فرصـت            از اهل يمن در پي آن نيست كه نابساماني        
فرجام سخن اينكـه ايـوب در عـراق همچـون پـيش، درد      . تجاوز به خاك آن كشور را از دشمن بگيرد   

هـويتي رنـج      ان گـشته و از بـي      خانمـ   ايوب در فلسطين آواره و بي     . جسماني دارد و غريب افتاده است     
  . سپرد ايوب در يمن نيز با ابتال به جراحت تفرقه و كشمكش داخلي شفا نيافته، جان مي. برد مي

  هايادداشت

و ايوب را ياد كن هنگامي كه پروردگارش را ندا داد كه به من آسيب و سختي رسيده و تـو مهربـانترين                   -1
 آنچه از آسيب و سختي به او بود برطرف نموديم، و خانواده اش را پس ندايش را اجابت كرديم و) 83(مهرباناني 

 و تذكري براي عبـادت كننـدگان   ي پندو مانندشان را همراه با آنان به او عطا كرديم كه رحمتي از سوي ما و مايه  
 .)انبيا/84 (بود

. عذاب و گرفتاري كرد    ما ايوب را ياد كن، هنگامي كه پروردگارش را ندا داد كه شيطان مرا دچار                 و بنده  -2
تني كن و از آن بدو گفتيم پاي خود را به زمين بكش كه آب همين جا نزديك توست، آبي خنك، در آن آب )41(

و اهلش را با فرزنداني به همان تعداد و دوبرابر فرزنداني كه داشت به او داديم تا رحمتي باشد از مـا                   ) 42.(بنوش
اي كه همسرت را صـد تركـه   و نيز به او گفتيم حال كه سوگند خورده) 43.(به او و تذكري باشد براي خردمندان   

-چوب بزني صد تركه به دست گير و آنها را يكبار به زنت بزن تا سوگند خود را نشكسته باشي، ما ايوب را بنده              

  .)ص/44 (كرداي خويشتن دار يافتيم چه خوب بود همواره به ما رجوع مي
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سـتايش از آن توسـت،      / و هرچند درد تسلط يافته باشـد      / طوالني گشته ستايش از آن توست گرچه بال        -3
 .و آنها جزئي از بخشش تو هستند/ ها نعمت استمصيبت
ستايش از آن توست، سختي ها مانند شبنم صبحگاهي         ":/ اما ايوب اگر فرياد برآورد چنين فرياد مي كند         -4
هاي تو هديه/ گيرمهايش را در آغوش ميلكه من دسته گ / هاي از سوي دوست است    ها هديه   و جراحت / است،

 . آنها را به من ارزاني دار. هايت دلپذير استهديه/ در دلم ماندگار است،
هاي اجدادش داستان/ هاي بيماران، و مادري كهناله/ بوق آمبوالنس از دور/ صداهاي جغد: شب زيباست -5

و آن را زيـر نـور   / پوشاندصورت آسمان را مي/ اهاي شب بيداري، ابرهو جنگل/ كندرا براي فرزندش بازگو مي    
 .كندمهتاب روشن مي

اي برادرم، اي / اي انسان: پس آيا بايستم؟ فرياد مي كنم/ امكنم در شلوغي گم شدهدور از تو احساس مي -6
/ ن؟ هـا را دور كـ  مرا يـاريگر بـاش، از درد مـن بكـاه و نـاراحتي     !/ دستم را در اين مصيبت بگير. . تو، اي قابيل  

 عزيزانم را ":هاي ناشنواي لندن فرياد كنم كهآيا بر سر  خيابان/ كجاست غير تو كه بين قبرهاي سنگي بخوانمش؟ 
به / گويد و اگر فرياد كشم چه كسي در پي آن به فرياد كسي كه دست به خودكشي زده پاسخ مي/ ؟"برايم بياوريد

   كند؟ كسي كه بر سرش در طول شب هزاران شهر گذر مي
تـو را در تـاريكي فـرا    / در ديار غربت بي مال و آشيانه گشته    / اي خدا درد و رنج ايوب را ناتوان ساخته         -7
آن هنگام  / دلش را به سختي افكنده است،     / بار سنگين درد و رنج      : خواندتو را در تيرگي مرگ فرا مي      / خواندمي

 . مرا به خانه برگردان به وطنم/ را از من بران، اي نجات بخش كشتي نوح، ظلمت / كه فرياد برآورد بر او رحم كن
/ سرپرستان در تاريكي زمـستان سرگـشته شـدند        چون بي / سرپرست كودكان ايوب چه كسي است؟من      -8

و / هـا را هـاي دوان دوان در بـين نخـل   روستاي جيكور و خورشيد و بچه     :/ خدايا نعمت ايوب را به او بازگردان      
يا نگاه به در دوخته تا به محض كوبيده شدن          / به آراستن خويش مشغول است    همسر وي را  كه شادمانه در آينه         

 . عصا بر پاهايش قدم بردارد بي/ به اين اميد كه همسرش بازگردد/ بازش نمايد
كسي كه ايمـان قـوي دارد دو دسـتش          / ظلم نكرده ":پس گفت / "!خدا به تو ظلم كرده    ": به ايوب گفتند   -9

در / بيماري از جانب چه كسي است": به او گفتند/ "روداب غفلت فرو نميو چشمانش به خو/ پذيرد سستي نمي
در گناهي است كـه قابيـل مرتكـب شـد و            اين انديشه   ": گفت/ "بدن ناتوان تو و چه كسي آن را ماندگار كرده؟         

 .فروشنده بهشت به بيهودگي
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 پدرم در همان حال كـه سـر     /كافر شويم؟ ! اي مردم : گفتم/ داد  اش را شكنجه مي   روزي كه خداوند بنده    -10
درد !/ و ابرها. . ي كرم آفريننده/ ايوب شكرگزار بود/ در گفتگو با رنج و عذاب   :/ آورد برايم حكايت كرد     فرود مي 

 ! و ياريگرم در اين پشيماني باش/ پس زخم و درد را رها كن/ و نه بت. . نه براي مرده / براي من آفريده شد
امروز ايوب فريادي برآورد كـه در  /  در خاكي كه با دو دستم آن را آباد ساختم؟/برهنه از اسم، از هويت     -11

از / از درختان دربارة اسمـشان نپرسـيد  / اي پيامبران! اي بزرگواران!/ مرا دوباره ماية عبرت قرار نده :/ آسمان پيچيد 
 .شان نپرسيدجويبارها دربارة سرچشمه

تنهـا  / ايوب جان باخت و ققنوس مرد، و ياران كنار كـشيدند    . ./ م  هاي شهر ايستاده ا     يكه و تنها برخيابان   -12
 .تنهايي آخر روح / آن وقت كه تنها پايداري كردم/ من بودم
 . شايد در آموزش صبر طوالني به ايوب كندي نمودي/  شايد در آموزش تيراندازي به قابيل شتاب كردي-13
ي چـاك شـده و نحيـف    آن را بـر سـينه  / ا چرخانـد سـرش ر / در مسيرتان به دار آويخته شده   .. / ايوب-14
تا به او كمي لطف و      / كوشيد تا قطره اشكي در برابرتان بريزد      / ها در فرار  وقلب/ ها از او در گريزند    نگاه/ گذاشت

باد / هايش نافرجام گرديد  تالش/ ژرفاي چشم ها را كاويد    / پلك ها را به جستجو نشست     / دلسوزي ارزاني داريد  
  . و كسي برايش از چشمانش اشكي نريخت/ ة اشك سودي نداشتقطر/ هوا شد
و همراه بـا شـير در گهـواره    / اشك هايش تلف شد/ آنگاه كه پستان مادرش را به وقت شيردهي بريديد     -15

و در درنگـش    / ديگـر صـبر از دسـت بـداد        / در شب هولناكش پراكنده گـشت     / با خون درآميخت  / روان گشت 
  .تمثال بزدل است و صليب/ اآشنايِ ماستشكيبايي چاه ن/ شجاعتي نيست

/ .../ لباس صبر را دريـد و آهـي بـرآورد   / در مسير ناله كنان و افسونگران به راه افتاد    / برخاست، گريست -16
امـا  / تا قدري جالد را مدح و ثنا گويد/ تا صداي خواننده و شاعر را به عاريت گيرد    / كوشيد تا خنجرها را بستايد    

نتوانـست  / در شب تاريك/ در اين مصيبت بزرگ به او خيانت ورزيدند / اي قرباني شده اش   صد/ زبان بريده اش  
كوشيد تا با باال    / ها به او خيانت كردند    ي واژگان و اشك   و آنگاه كه  باقيمانده    / بغضش را رها كند، و فرياد برآورد      

  .شدهاش بريده و بيني/ اما بازويش قطع /  بردن دستش بي گناهي جمع را طلب كند
آيا براي / آورند؟ و از اطراف ديوارهاي آن، چشمهاي لعنتي سربر مي/ آيا در شهر به خوردن هم مشغوليم-17 

و به آرامـي روياهـاي خـود را بـه           / زنيم  و بر باالي خانه ها قبرها را شخم مي        / نزديكان خنجرها را تيز مي كنيم؟     
  . شهر مي پردازندحال آنكه دشمان ما در روز روشن به غارت/ كشيم صليب مي
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آن را به جـايي كـه سـتمگران    / هاي ما بسان قلب ها ترسوست و توپ/ ارزشيم گويم كه ما بي   به آنان مي  -18
در ميـان  تـا  / تا چشم ها را ببنـدد / تا ما را درو كند/ گردد با خواري و خفّت بر مي/ سازيم اجتماع كردند روانه مي   

  .آشكار نباشد سرهاي خيانت كاران ،دود
با تلخي جهان زشتش را / با دو چشمش به خاك نظر افكند/ ي چاك و زخمي برگرداندسرش را بر سينه-19

  .و رنجور مرد/ بي صبر زيست/ روحش را رها كرد، آن را از پليدي سگان نجات داد/ ترك كرد
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