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Abstract 

The anti-hero or "antagonist" (الالبطل) is one of the rejected characters of history who is 

confronted mythical heroes with dramatic contradictions due to a kind of abnormal behavior. 

Contemporary Arab poets, in order to express contemporary experiences and impose personal 

and collective concerns on the audience, alongside identifying with heroes, have also called for 

anti-heroes, which inspires dissatisfaction with the non-implementation of popular ideas and 

ideals, despair, incompetence of the Arab rulers, betrayals and so on. Among the anti-heroes, 

Judas Iscariot who is a symbol of betrayal and hypocrisy in history, is an archetype and a 

reflection of the instability and incompetence of the Arab rulers in governing societies. Abdul 

Aziz Maqaleh, a contemporary Yemeni poet, is one of the poets who, in the context of his 

poetry, used this despised religious figure to convey personal and impersonal experiences, and 

with the help of which he tried to make his audiences aware of the inconsistencies of the times. 

The study tried to critique and analyze the following two poems "The Age of Yehuza" and 

"Yehuza" using an analytical and descriptive-analytical approach to reveal the reasons of using 

it as an anti-hero in a poetic text. It is inferred that Judas is an equivalent for a political enemy 

who has taken over the rule of the contemporary world, and the author tries to make his 

audience aware of the dominance of betrayal and hypocrisy in the contemporary world by 

composing that text. 
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 چکیده

»آناتاگونیست«   یا  تاریخ در شمار شخصیت-« استالالبطل»که در زبان عربی برابرنهاده آن  -ضدقهرمان  های طردشده 

به که  دراماتیکی  هاضیضدونقدر    ایاسطوره  هایقهرمان  مقابل  در  ناهنجار  رفتار  نوعی  علت  هست   است.  قرارگرفتهی 

القای دغدغه بیان تجربه معاصر و  های شخصی و جمعی به مخاطب، در کنار هم ذات پنداری شاعران معاصر عربی برای 

ضدقهرمان  تیباشخص فراخوانی  به  پرداختهقهرمانان،  نیز  القاگر  ها  که  ایدهاند  نشدن  آرمانعملی  و  ، مردمیهای  ها 

ناامیدی  ساحسا و  بینارضایتی  عرب،  ،  حاکمان  ضدقهرمان  هاانتیخکفایتی  میان  در  است.  یهودای و...  شخصیت  ها، 

تاریخ، سمبل خیانت و دورویی است، کهن در  که  کفایتی حاکمان عرب در ثباتی و بیدهنده بیالگو و بازتاباسخریوطی 

می به شمار  جامعه  عبدالعزیز  اداره  )آید.  خود ( شاع1937مقالح  بستر شعر  در  که  است  ازجمله شاعرانی  یمن،  معاصر  ر 

تجربه انتقال  ادیبانه برای  برده است و به کمک آن کوشیده  بهره  دینی  مطرود  چهره  این  از  غیرشخصی،  و  های شخصی 

را نسبت به زمانه ناهمساز و ناهمگون آگاه سازد. ازاین خود  تحلیلی  مخاطب  با رویکرد  و رو پژوهش حاضر تالش دارد 

تحلیلی به یهوذا« و »یهوذا« شاعر بپردازد و از علل فراخوانی و کاربست به شیوه توصیفی  نقد و تحلیل دو سروده »عصر 

چهره  نگیرد،  قرار  کنکاش  مورد  زاویه  این  از  وی  اگر شعر  که  ایده  این  با  بردارد؛  پرده  شعری  متن  در  ضدقهرمان  آن 

سایه در  شعرش  محقیقی  خواهد  باقی  ابهام  میروشن  استنباط  چنین  دشمن اند.  از  معادلی  یهودا،  شخصیت  که  شود 

به دست گرفته و مقالح کوشیده از رهگذر سرایش آن متن، مخاطب خود را  را  معاصر  دنیای  حکمرانی  که  است  سیاسی 

 متوجه سیطره خیانت و دورویی در دنیای معاصر بنماید.
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 مقدمه . 1

کهنتکیه و  گذشته  میراث  شخصیتبر  سطحی  و  ظاهری  نقل  به  تنها  آن،  کاربردشناختی  بعد  از  ختم الگوها  ها 

کند که ذهن همگان سازی آن، مضامین جدیدی را بر متن حمل میشود، بلکه ضمن اصالت بخشی به متن و برجستهنمی

واقعیت و  ساخته  جدا  گذشته  از  میرا  قرار  دیدشان  فرا  را  نوین  رویدادهای  و  بهازاین  .دهدها  و  ادبیات  ویژه شعر رو 

ارائه هنر  تنها  بیان واقعیتمعاصر  مطالب معمول زندگی نیست، بلکه هنر  هایی است که در ژرفای هستی نهان است و ی 

پرده خویش،  خالق  تخیّل  لطف  به  ادیب  مییک  کنار  را  واقعیتها  و  وزند  عمیق  تمثیل  های  قالب  در  را  ها، نویافته 

و صورت بامعنا بازمیاشارات   نماید.  های زیبا و متناسب 

بازآفرینی شخصیت مثبتباوجوداین،  قالب قهرمان و شخصیت  های  در  که  های منفی که در قالب ضدقهرمان از کهن 

میآن یاد  انگیزهها  راستای  در  هنری،  شود،  دینی،  اجتماعی،  ادبیات دستهای سیاسی،  در عرصه  مایه بسیاری از همواره 

با نوعی هنجارشکنی در شخصیتگونهشاعران و نویسندگان معاصر بوده است؛ به با زبانی نمادین توانستهای که  اند ها و 

دغدغه بیان  اجتماعی خود بپردازند. از پرکاربردترین شخصیتبه  و  ایفاکننده نقشهای شخصی  های مثبت های سنتی که 

میو   هستند  عربی  معاصر  ادبیات  در  موسی، سازنده  عیسی،  نوح،  همچون حضرت  پیامبرانی  به حضور چشمگیر  توان 

علیهم شخصیتایوب  از  برخی  و  از شخصیتالسالم  و  نمود  اشاره  مقدس  مریم  لعاذر،  همچون  دینی  مقدس  های های 

قابیل و یهودا اشاره کرد.منفور دینی نیز می  توان به شخصیت شیطان، 

کهنشخصیت دینی،  منفی  واقعهای  لعن  مورد  بزرگ،  گناهی  مرتکب شدن  با  که  هستند  عموماً شدهالگوهایی  که  اند 

اول شخصیتدودسته دسته  رأس اند؛  در  که  گشتند  خداوند طرد  اراده  و  خواست  برابر  در  با سرکشی  که  هستند  هایی 

دوم شخصیتآن دسته  دارد.  قرار  هستند که علها شیطان  ایمان و طمع بسیار ت اصلی مطرود شدن آنهایی  ها ضعف در 

خیانت و دورویی است که یهودای اسخریوطی نمونه بارز این شخصیت  (98:  2006آید. )عشری زائد،  حساب میها بهو 

ادبیات غرب، به  هاکه از آنهایی همچون شیطان و قابیل بیش از آنویژه مکتب رمانتیسم، هم ذات پنداری باشخصیتدر 

ضدقهرمان استفاده شود، به قالب  تعبیرهایی چون گرایش به آزادی، ناپذیرایی در  بیان  عنوان قهرمان و رمز و نمادی برای 

می یاد  و ستم  مقابل ظلم  بهدر  بهگونهشود،  را  فراخوانی شخصیت شیطان  بارز  نمونه  که  مجموعه ای  در  قهرمان  عنوان 

اثر »میلتون« و آثار دیگر ر بینیم که از آن برای تعبیر از ناپذیرایی و ها همچون »ویکتور هوگو« میمانتیک»بهشت گمشده« 

قدرت مقابل  در  سرکشی  و  گرفتهعصیان  کار  به  و ستم  و ظلم  بیگانه  است.های  میان 213:  2008هالل،)  شده  این  در   )

ادبیات جهان بهنوعی کهنهایی که بهشخصیت ادبیات معاصر عربی در ویالگوهایی از خیانت و دورویی هستند، در  ژه در 

جای دارند.مقوله ضدقهرمان  ها 

 بیان مسئله  .1.1

مستنداتی که نظریه اساس  صورت به(  Anti-hero)ضدقهرمان    واژه  کاربستاولین باری که  اند،  ارائه داده  پردازانبر 

شدبرجسته   در  (64:  2014)خالف،    گردد.برمی  میالدی  19رن  قبه    شناسایی  واژه  واژه نامهلغت  این  معادل  غربی  های 
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و در فرهنگ  (Antagonist( ،)adversary( ،)anti challenger)و دیگر واژگانی همچون  (Anti-hero)  یسیانگل

)شخصیت   رقیب(،  )شخصیت  مخالف(،  )شخصیت  واژگان  معادل  فارسی  زبان  چالشگرواژگان  )ناظر پاد  است.  آمده   )

تک259:  1383زاده،   برابر  در  موردبحث  واژه  قهرمان  (  )واژه  واژگان  معادل  انگلیسی  زبان  در  و heroکه   )

(protagonist)  عنوانمی و  باشد،  است  فرهشده  اصطالح  »(  oxford)  یادبنامه  نگدر  مرتبه  نخستین  کببرای  سی ر 

می یا برعکس یک قهرمان استشود  اطالق  ضد  یا داستانبهو    که  که کامالً   عنوان شخصیت اصلی در یک شعر، نمایش 

است متعارف  قهرمان  یک  در  52:  1999ویکتور،)  «.برخالف  واژگان(  برآیند  کمبریج  فرهنگ  در   نیز  اصلی  شخصیت 

کتا فیلمنمایش،  یا  اساساً  است  ب  قهرمانی  دارای    که  دهنده جهت که بازتابازآنو    نیستشجاعت    همچونخصوصیات 

یک جامعه است موردستایش قرارگرفته است.کاستی  (45:  2001بالدیک،  )  های 

به دست ما رسیده، همگی حکایت قهرمانان  روایی  و  نمایشی  داستانی،  ادبیات  در  امروز  به  تا  آنچه  محققان،  باور  به 

پیکره ضدقهرمانان؛  نه  انساناست  یونان همه روایت  و  روم  است، قهرمانان هومری همه شرایط خدایی   آل  دهیاهای  های 

ادبیات سد در  و  بااین61:  2012شکری،  )  گردند.ه مطرح میهای میانه سلحشوران هستند کدارند  همه اولین جرقه نمود ( 

با رمان »دن کیشوت« توسط »سروانتس« در سال   ادبیات  میالدی زده شد و به دنبال آن در   1605شخصیت ضدقهرمان در 

بی  1800سال   و  فقرا  پابرهنگان،  زندگی  روایت  همچون  جهانی  برجسته  آثار  در  ضدقهرمانان  نقش  در خانمانمیالدی  ها 

بالزاک، استاندال و دیکنز نمایان شد اینکه در سده بیستم اوج آن در رمان »خوشه  آثار   The Grapes of)های خشم«  تا 

Wrath)    :همان( شد.  مشاهده  بک  اشتاین  جان   در  جدیدی  هایشخصیت  «هاضدقهرمان»بعدازآن،    (62-61اثر 

 گشتند.  مدرن  نویسیرمان

السلبی، البطل المضاد، که  نمایش ضدقهرمانان   تعبیرهایی همچون »البطل  یا  ادبیات معاصر عربی از آن به »الالبطل«  در 

می یاد  اإلشکالی«  )سامیّه،  البطل  این شخصیت17:  2014شود،  که  نمایشی  با  ادبیات نمایشی غرب بازی می(  در  کنند، ها 

بیان کن تنها به  برجسته غرب،  ادبیات  در  زیرا  است؛  متفاوت  های شده و از جنبهش و واکنش ضدقهرمانان پرداختهبسیار 

ادبیات معاصر عربی بهمعناشناختی آن به دورمانده است؛ حال ویژه در حوزه شعری، آنچه بیش از همه فراخوانی آنکه در 

بهشخصیت سنتی  بههای  پرداختن  داده،  قرار  خود  شعاع  تحت  را  ضدقهرمانان  و جنبه ویژه  معناشناختی  های 

شخصیتکاربردش واقعیتناختی  و  شرایط  بازتاب  جهت  کنشانه  پس  تعبیری  و  است  عرب ها  جامعه  در  موجود  های 

 است.

ببرند  توانستند شکل شعر را از ساختار مشخص و کلیشه ای فراتر  با بکارگیری رمز و اسطوره  عرب  معاصر  شاعران 

با فن اسطوره،  و به قالبی نامحدود و غیر کلیشه یابند. آنان  های های معاصر فردی خود را تا سطح واقعیتتجربهای دست 

بیان آشفتگی برای  که شاعر  جایی  تا  بردند  پیش  ای  اسطوره  مشخصه  با  های جسمانی خود های روانی و بیماریانسانی 

هایی چون اولیس، سندباد، اورفئوس و ایکاروس بهره برده است و آنجایی که خواسته صحبت از تجدد عموما از اسطوره

اسطورهو   از  نماید  کند )نجفی،  رستاخیز  استفاده  فینیق  و  اوزیریس  مسیح،  إلعاذر،  ادونیس(،  )یا  تمّوز  چون  : 1389هایی 

208).    
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که   است  آن  و    شاعرانراست  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  عربی  تراژدی فلسطین،  با شکل  ژهیوبهمعاصر  به دلیل گیری 

ایده نشدن  آرمانعملی  و  و استبداد داخلی، نبود آزادیاختن،  مردمی  یهاها  احساس نارضایتی   های فردی و اجتماعی،اق 

ناامیدی دغدغه  و  دیگر  رهیافتی برای به تصویر کشیدن این   عنوانضدقهرمانان بههای فردی و اجتماعی، از شخصیت  و 

)الهواری،   کردند  استفاده  هنجار  ضد  انواع شخصیت  .(36:  1976مضامین  کاربست  و  فراخوانی  به  از و  اعم  کهن  های 

و   تا    ضدقهرمانانقهرمانان  رنج    ساننیبدبپردازند  و  نمادین در  شدهلیتحمدرد  زبانی  با  را  عرب  امت  هایشان سروده  بر 

شخصیت میان،  این  در  دهند.  منفوربازتاب  در    های  و  از  آن  رأسدینی  یکی  یهودا،  شخصیت  ی هاییالگوکهنها 

ویژگی و  شخصیت  کشیدن  تصویر  به  برای  که  است  کار   هاضدقهرمانهای  پرکاربردی  به  عربی  معاصر  ادبیات  در 

 است.  شدهگرفته

به وی  از  دینی  متون  در  که  اسخریوطی  یهودای  )کمبل،شخصیت  یادشده  ضدقهرمان  از 142:  1394عنوان  یکی   )

عیسی مسیح )ع( است که با خیانت باوفای  حواریون  ش به مسیح )ع( در شام آخر )به باور پیروان دین مسیحیت( دوازده 

عالم ربانی گشت.   به  وی  ملکوتی  عروج  و  مصلوب شدن  های مقدس و کتب دینی آورده شده که این در کتابموجب 

با بوسیدن صورت عیسی مسیح در میان درازاشخصیت   ی دریافت سی سکه نقره به کاهنان و مشایخ یهودی قول داد که 

اما پس از مصلوب شدن عیسی مسیح از کرده خود 26متی، اصحاح    لی)انج  ، او را به سربازان رومی بشناساند.حواریون  )

حسینی )  پشیمان گردیده و آن سی سکه نقره را به کاهنان و مشایخ بازگردانده و خود را از شاخه درختی به دار آویخت

 .(127:  1375ی،  آبادخاتون

است که »ژوزف کمبل«   بیان  افرادی به شمار می  شناساسطورهشایان  رود که در بستر هنر و مطرح آمریکایی از زمره 

را  قهرمان  جهانی  اسطوره  چهره«  هزار  »قهرمان  کتاب  در  و  داد  انتقال  معاصر  دنیای  به  گذشته  از  را  اسطوره  ادبیات، 

می انسان  قدرت  از  قتصویری  در  را  بدی  و  شر  که  کند داند  تهدید  نابودی  و  مرگ  به  را  مردمش  که  دشمنی  هر  الب 

می )حیدریان شهری،  شکست  هستی، دگردیسی در  31:  1394دهد،  آن  »تو  عنوان  تحت  خود  کتاب  در  و  ی هااستعاره( 

)ع( اعتقاد به باورهای رایج در منابع مسیحی و نیز برخی منابع اسالمی درباره خیانت یهودا به عیسی مسیح   رغمبهدینی«  

معتقد است که نقش مقابل مسیح در میان حواریون کسی است که   ازآنچه گذشته،  خود  حواریون  با  مسیح  آخر  در شام 

می مرگ  تسلیم  را  میوی  در سایه  بعد خودش  و  میکند  مسیح  او سایه  و  نور میرد  مقابل  در  که  متضادی  نقش  شود؛ 

بدون سایه    قرارگرفته نوری  هیچ  و  و  تصورقابلاست  به  نیست.  همچنین  یهودای اسخریوطی برای قربانی   تیمأموری 

یهودا  کردن خود برای عیسی مسیح عنوان می را از سوی عیسی  تیمأمورکه شایستگی این   جهتازآندارد که شخصیت 

است. )کمبل،     .(143:  1394مسیح )ع( داشته، قابل رستگاری 

در شام آخر خطاب به حواریون   از آن  دربارهمسیح  وی نام این شخص   نکهیباوجوداگوید و  ان سخن میخیانت یکی 

می  کارانتیخ بیان  آشکارا  ولی  را  ایمان بسیار باالی او شک نمی  کسچیهکند،  به علت  یهودا  یهودا را کند؛ زیرا آنبه  ها 

می معجزه  دارای  پیامبران  دیگر  یهودی    کهیدرحال دانند.  مانند  کاهنان  تسلیم  را  مسیح  که  بوده  کسی  همان  رومیان او  و 

عروج عیسی مسیح شده است )میلر، کرده و سبب  .(585:  1378، هلی،  326:  1312ساز 
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با توجه   یهرروبه تاریخ، سمبل خیانت و دورویی است، در شعر معاصر عربی نیز  در  که  یهودا  فراخوانی شخصیت 

محور قرار دادن درد و رنج مردم و بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی و به قهقرا ر یی است الگوکهنفتن جامعه عربی،  به 

القاگر نیرنگ، بی اداره جامعه و چهره واقعی  تیکفایبثباتی،  که  ی است که در جوامع مدرن انیگودروغی حاکمان عربی در 

می معرفی  بشریت  منجی  را  میخود  اهمیت  آنچه  میان  این  در  گونهکنند.  این شخصیت در سرودهیابد،  ای های حضور 

که   است؛    زیعبدالعزاست  ساخته  منعکس  آن  در  یمن  معاصر  شاعر  تجربهاگونهبهالمقالح  فراخور  به  که شاعر  های ی 

تو رهگذر آن شخصیت  از  خود  ی کاربردشناختانه در ذهن اگونهبهانسته است در دو گام، مفاهیم ذهنی خویش را  متعدد 

و تحلیل آن از اهمیت باالیی برخوردار است. ماندگار نمایاند که بررسی   مخاطب 

 پیشینه پژوهش  .1.2

به و  فراخوانی  چهرهدر خصوص  انجامهای سنتی در شعر معاصر عربی پژوهشکارگیری  ت. در گرفته اسهای زیادی 

می زمینه  کتاباین  به  »توان  همچون  التراثهایی  في  )البطل  »م  1988«  القیسی،  حمودی  نوری  از  الشخصیات (  استدعاء 
ف العرب  يالتراثیة  )المعاصر  يالشعر  الدین« )م  2006«  و  »الشعر  زائد،  عشری  علی  از  ( از کامل فرحان صالح اشاره م  2010( 

مهم زمینه  نمود.  این  در  که  هم  مقاالتی  التناص   شدهنوشتهترین  المعاصر،  العربی  الشعر  فی  »التناص  است:  قرار  بدین 

( نموذجاً«  )م  2013الدینی  عربی«  معاصر  در شعر  پیامبران  نمادین  »حضور  الظواهره،  محمد  ظاهر  از  عباس 1389(  از   )

الدیني في شعر خلیل حاویوی، »عرب و محمدجواد حصا التناص  شاعران معاصر  گوناگون هایخوانش» ( و1390)  «اشكال 

ایوکی.  1392)  («ع)  وبیا  حضرت  داستان  از  عربی نجفی  علی  از  به  همهنیباا(  که  پژوهشی  البته تنها  و  صورت خاص 

یهودا اسخریوطی سخن به میان آورده »مسیحیت در شعر شا تطبیقی آن با شعر سطحی و گذرا به شخصیت  ملو و مقایسه 

تکیه )با  عرب  معاصر  از شاعران  )برخی  مصلوب«(  »مرد  و  »ناصری«  البته 1387بر شعر  که  است  قانونی  حمیدرضا  از   )

و سروده »عصر یهوذا« وی به میان نیامده است.    سخنی از رویکرد عبدالعزیز مقالح 

محتوای  هرروبه و  عناوین  واکاوی  یادشده نشان از آن دارد که پژوهشگران به اهمیت نقش قهرمانان پژوهشی،  های 

یادشده پرداختهدر متون ادبی پی برده البته پژوهشاند و به تحلیل آن متون از زوایه  ها در هایی در مورد ضدقهرماناند که 

ارائهادبیات و به امر اهویژه در شعر   کند.میت این تحقیق را دوچندان میشده، بسیار ناچیز و اندک هستند و همین 

 پژوهشهای  روش، فرضیه و پرسش  .1.3

با پیشروی  و روشی  پژوهش  کیفی  رویکرد  در دو سروده   یهودا  ضدقهرمان  بررسی سیمای  به  تحلیلی-توصیفی  اتخاذ 

»یهوذا و  یهوذا«  می«  »عصر  مقالح  عبدالعزیز  میی  و  کلیدی پاسخ دهد  پردازد  پرسش  دو  این  به  هدف اصلی   که:کوشد 

چه  دینی،  یهودای  چهره  بازآفرینی  فرایند  در  بوده؟  چه  خود  شعری  بستر  در  یهودا  کاربست  و  فراخوانی  از  مقالح 

کند؟ فرضیه تحقیق نیز بر این امر شده که او را از چهره سنتی و پیشین خود متمایز میهای جدیدی به وی افزودهویژگی
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می مسیحی  خود  از  که شاعر  است  جامعهاستوار  و  خود  که  بیآفریند  خیانت،  گرفتار  یهودا گشته اش  و دورویی  وفایی 

و اجتماعی به چهره دینی یهودا، شاید اصلی  ترین ویژگی آن چهره در بستر ادبیات باشد.است. افزودن بعد سیاسی 

 بحث .2

باور   این  به  که  است  عربی  معاصر  شاعران  ازجمله  المقالح  عبدالعزیز  یمن،  معاصر  دستان شاعر  در  زمانه  رسیده 

اندیشه و  یهوداست  یهودایی بر زمانه حکمضدقهرمانان  مهری و نامالیمات فرماست و او و جامعه وی دستخوش بیهای 

یهوذا« و »یهوذا« به چشم دید که در بخش توان بهاند؛ این نگاه را مییهوداصفتان قرارگرفته روشنی در دو سروده »عصر 

ر یادشده  نتیجه آن را فرادید مخاطب قرار می ا واکاوی و تحلیلبعدی دو سروده   دهیم.و در فرجام، 

 بازآفرینی شخصیت یهودا در سروده »عصر یهوذا«  .2.1

توزیع بخش  چهار  در  یتکلّم«  »مأرب  دفتر شعری  از  یهوذا«  »عصر  بهسروده  آن  نخست  بخش  دو  است:  نوعی شده 

و   )ع(  مسیح  داستان حضرت  تاریخی  برداشتگزارش  بیانگر  پایانی  بخش  دو  و  است  از اینیهودا  معاصر  رویداد   های 

)الجلبوب،   است.  شدن   (97:  2007تاریخی  مصلوب  تاریخی  واقعیت  به  راوی  نقش  در  سروده  اول  بخش  در  مقالح 

آنجا که میحضرت مسیح )ع( و گفتگوی حواریون وی در شام آخر می  سراید.پردازد، 

ُهنَ  یُش اإلله..َوَكاَن »َیُهوَذا«  َیعأ  / یُح..  ُیصأ ي...  یُناجأ ُیَصلِّي../  َرشَفة  َكأس   ُب َنُخب اإلله../َوفأي ُكل  َوَیشرأ یح  الَمسأ رأس  ُل  ُیقبأ یُش اک../  / َیعأ
/َوفأي  .. الَطریقأ فأي  ُبوا  ُصلأ َمن  َكایات  حأ  /.. ُخُشوعأ فأي  َقأً  ُمسَتغرأ َوَیقَرأ   / یح..  الَذبأ الَرُسول  َشعُب  تَبكی   الَرُسوُل../  الُحزن../  َیرُقُص  ه  َعینأ

یق. )المقالح،  ه َیَتعالأي َحرأ َو فأي ُصوتأ  (263-262:  1986الُدُموع../ 

می را  مسیح  آنجا/ سر  در  »یهودا  و سرگلِ خداوند را می)ترجمه(  نمود/ نوشید/ و در هر جرعه این جام، دعا میبوسید/ 

می نیازی  و  برمیراز  فریادی  و  زندهزندهآورد:/  کرد  خداوند/  تمام، حکایت باد  با فروتنی  پیامبر/ ملت قربانی پیامبر/ و  باد 

صلیب می  درراهشدگان  کشیده  به  را  می]رستگاری[  اندوه  چشمانش،  در  و  میرقصید/ چشمخواند/  و هایش  گریست/ 

 .گرفت«ای در صدایش اوج میشعله

که برمی  همچنان  متن  ناز  بعد  نخست سروده،  چرخه  بهآید  و شاعر  دارد  غائبِ مایشی  ضمیر  دهی  دخالت  با  نوعی 

مضارع   افعال  همه  زمان  شعری،  سطر  نخستین  در  »کان«  واژه  کاربست  است؛  داستان  یک  روایتگر  در   کاررفتهبه»او«، 

« به  و  نموده  تبدیل  ماضی  به  را  یادشده  و گوتکچرخه  یهودا  نام  نمودن  برجسته  است.  کرده  کمک شایانی  راوی  یی« 

برای  مسی تالش شاعر  القاگر  گیومه،  نگارشی  عالئم  از  استفاده  با  اینکه    توجهجلبح  است؛  شخصیت و   آن دومخاطب 

اینکه این ، سازه اصلی سروده را تشکیل میهاآنداستان مرتبط با   دهند و متن شعری بر محور آن دو بناشده است. ضمن 

تقابل دو جبهه متفاوت و در  در  برجسته شده،  اسم  اند که یکی خیر است و دیگری شر، شدهیکدیگر به کار گرفتهبا    دو 

»تقابل از شگرد  استفاده  البته  که  و...  سیاه  دیگری  و  است  امتداد یکی سپید  بستر سروده موردمطالعه، موجب  در  گرایی« 

متن انجامیده است.  بخشی متن شعری شده و به چالشی شدن 
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با  یهودا؛ شخصیتی که مقالح تالش دارد  تزویر و دورویی  ازلحاظ محتوایی، چرخه نخست درواقع تصویری است از 

بهره و  آرکائیسم«  »شیوه  از  با حضرت استفاده  را  این شخصیت  صمیمانه  ارتباط  مسیح،  ربانی  عشای  داستان  از  گیری 

به )ع(  اخالصمسیح  با  بهعنوان  همچنین  و  مسیح  یار  که درنهایت به حضرت خیانت کرد و بهعنوترین  کسی  نوعی ان 

صلیب کشیدن وی و عروج ربانی به  المسیح«اش گشت، فرادید مخاطب قرار دهد. مقالح در عبارت  موجب   »یقبلُ رأس 

با بوسیدن چهره حضرت، او را به کاهنان  یهودا باوفاترین حواری مسیح،  به عشای ربانی مسیح اشاره دارد؛ آن هنگام که 

مییه نشان  وی خیانت میودی  به  عمل  در  و  وف( عبارات  56ـ    47:  26انجیل متّی،  )  کند.دهد  یشرب نخب اإلله/  كل   ي»و 
یصیح« یناجی...  یصل ی/  كأس   مسیح    رشفة  عیسی  که  دارد  اشاره  زمانی  به  دعا نیز  تا  رفت  باغی  به  حواریونش  همراه  به 

ی، شاعر در این هرروبهبود.  معنای خاصی  القاگر  ار داشت که هرکدام  نوشیدنی قرجام  چهار  ،  شام  بر روی میزِو    بخواند

یهودا را نسبت به حضرت مسیح به تصویر بکشد؛ همو که زنده ثناگویی و وفاداری ظاهری  باد و جاوید باد گام، کوشیده 

می  را مسیح  ریختننثار  با  و  حکایتاشک  کند  روایت  و  میها  ارادت  ابراز  حضرت  آن  مقام  به  در ها،  گرچه  کند 

میاصطالح رو میهای بعدی دستش بهچرخه آشکار  پلیدش   گردد.شود و باطن 

تعبیر   یرقص الحزن«ناگفته نماند که  عینه  شده است؛ چراکه رقص در عرف عام، در حالت هنرمندانه به کار گرفته  »وفي 

می صورت  سرمستی  و  بهشادی  درآید،  رقص  به  غم  و  اندوه  اینکه  و  بهپذیرد  و  عام  عرف  خالف  اصطالح نوعی 

قابل»آشنایی نیز  دیگر  زاویه  از  یادشده  تعبیر  است.  مرشحه  زدایی«  مکنیه  استعاره  باب  از  اینکه  است:  یعنی بررسی  است 

مستعارمنه   مالئمات  از  که  )عین(  وجود  البته  و  یرقص(  کاإلنسان  بهمی  حساببه)الحزن  ترشیح  آن  برای  حساب آید 

القزوینی،  )  آید.می  (294:  2009ر.ک: 

چرخه اول شکل می تقابل  در  درست  متن شعری،  دوم  یهودا به مقام چرخه  ابراز ارادت  گیرد؛ اگر چرخه نخست به 

مس اختصاص داشت، در گام دوم، دیگر خبری از آن ستایششامخ حضرت  ها نیست، بلکه شاعر خبر از مرگِ روز و یح 

است-خداوند   مسیح  همان حضرت  نماد  همگان هویدا می  -که  بر  و  آشکار شد  یهودا  واقعی  چهره  هنگام،  صبح  دهد؛ 

تزویر بوده و آن فریبکار در گفتا ر و رفتارش صادق نبوده است. یهودایِ گشت که مدح و ثنای وی، همه از روی نفاق و 

کینه مرتبه،  این  که  دشمنیباوفایی  و  میها  آواز شادی سر  بزرگ  قصری  در  و  درآمده  به رقص  در چشمانش  دهد و ها 

همان سلطه حاکم گشته است؛ همو که از   یا  قدرت  گویان  آری  در گفتار اولیه خود   »یعیش الرسول«  و  »یعیش االله«جزو 

الزعیبه   العظیم«»یعیش  میمی  م  پابرهنگان  خاطر شکنجه  به  را  وقت  حاکم  و  مسیح بر صلیب رسد  وی،  باخیانت  ستاید! 

می میجان  رنگ  زندگی  حقیقی  چهره  و  ازآنجاییدهد  به بازد.  داشته،  اهمیت  برای شاعر  متن شعری  بودن  تراژدی  که 

در و  چرخه  همین  در  خاطر  ت  دروغین  چهره  از  کنارنمایشی  همین  از به صلیب کشیده شدن مسیح و یهودایی،  صویری 

رومی فراگیر  میاندوه  تصویر  به  مخاطب  برای  تناقض ها  دوم بیشتر به چشم آید و  چرخه  با  اول  چرخه  تقابل  تا  کشد 

 حرف با عمل یهودا عینیت بیشتری یابد:
ُق   َوَتغرأ َیُموت اإلله  ُیَعانأي../  الُسجونأ  َوَخلَف  الَرسوُل  الَصلیبأ  َفوَق  َوَیرُقُد  الَنَهاُر../  َیُموُت  الَصَباحأ  نَد  ../ َوعأ الُذُهولأ بأ ه...  أحَزانأ بأ »ُروَما« 

یمأ  الَزعأ َقصرأ  ُهَناَک »َیُهوَذا« بأ َوَیبُدو  الَحیاة../  َوجَه  َوالُشوُک  یُر  الَمَسامأ ی َوُتدمي  لذأ یُش ا  یم/ َیعأ یُم الَعظأ ُش الَزعأ َوَیُدقُّ الَطُبوَل../ َیعیأ ُیَغن ي   /..
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َوفأي َشَفَتیهأ الَط  الَمَرح  َیطُفو  قُد،/  الحأ َیرُقص  ه  وفأي َجفنأ  /.. الُحفاةأ ُعُیوَن  ../ َشدَّ  مسأ الشَّ إلی  َباه  الجأ ي َشدَّ ُكل   هأ َیَتلو  َحالأُب َتنُمو../ َوفأي ُصوتأ
 (264 -263: 1986مقالح، الَفَرح )ال

صبح، روز م»  )ترجمه( ، بردیزندان رنج م  هایپشت میلهو    گیرد/آرام می  بیصل  یبر باال  ی خداهو فرستاد  /ردیمیهنگام 

»روم«    /میردمیخدا   شده  و  اندوهپریشان  می  در  میغرق  فراموشی  و  خار،میخ  /گیردشود  و  را   یزندگی  هچهر  ها 

میخون قصر    هودای  /کنندآلود  در  می  حاکمآنجا  میآشکار  آواز  بر طبلشود/  و  مخواند  میکوبد/  یها  زندهو  باد گوید: 

زنده  حاکم  / نگاه  یکس  بادبزرگ  همه  بهکه  را  هایش برهنگان را/ در پلک  یاچشمه  نیز  ...است  کشانده  دیسوی خورشها 

می  یشاد  ،آیدبه رقص درمی نهیک  .«پیچدمی  یشاد ش،یو در صدا  /کندرشد می  شدهانها در  و جلبک  /شودشناور 
می گواهی  امر  این  بر  شعری  و متن  زندگی  خداوندگار،  پیامبر،  روز،  معادل  نظر شاعر  در  مسیح  حضرت  که  دهد 

گرفتهشادی نظر  در  میبخش  زده  مرگ  یهودا،  خیانت  لطف  به  چرخه  این  در  البته  که  و شده  زندگی  آن  پی  در  و  شود 

رخت   میان،  از  میبرمیشادی  فراگیر  و سیاهی  تیرگی  و  صلیب، بندد  »موت،  همچون  واژگانی  دخالت  و  شود؛ حضور 

تغرق، أحزان، ذهول، تُدمی، مسامیر، شوک  یعانی،  یهودا« تقویت  سجون،   کننده این برداشت هستند.و 

د تداوم  همچنان  بلکه  نبوده  مقطعی  سخن،  صاحب  موردنظر  دورویی  و  سیاهی  حکومت  اینکه  دیگر  و نکته  ارد 

زمان میباگذشت  افزوده  آن  افعال مضارعِ  بر شدت  دهی  دخالت  یرقص، شود؛  یعیش،   ، یدق  یغن ي،  یعانی، تدمی،  یرقد،  »یموت، 
یتلوی و  تداعیتنمو  و «  تداوم  بر  اینجا  در  مضارع  فعل  کالم،  و سیاق  متن  بافت  به  توجه  با  چراکه  است؛  نکته  این  گر 

»استمرار تجددی«  به باره از کاررفته در چرخه نخست و استفاده چندین« بهکانگیری از واژه »داللت دارد. فاصلهاصطالح 

زنده و  پویایی  به  هم  مضارع،  میفعل  آن  از  نشان  هم  و  کرده  کمک  تصاویر شعری  بوده که بودن  آن  بر  که شاعر  دهد 

القا نماید که چنین کنش و واکنشبه به مخاطب  غیرمستقیم  ون نیز در جریان است و مربوط به زمان اکنهایی همصورت 

 معاصر است و عصر یهودا، درواقع همین عصر است.

با  هرروبه دارد؛  تسلط  »هو«  غائب  ضمیر  پیشین،  چرخه  همچون  نیز  دوم  چرخه  در  متوجه ی،  تفاوت که صرفاً  این 

نمی یهودا  فعلضدقهرمان  اول  قدم  در  بلکه  میشود،  پوشش  را  مسیح  به   دهدوانفعاالت حضرت  مجدداً  دوم  گام  در  و 

بر قصمیضدقهرمان  حاکم  با  وی  دوستی  و  پیوند  از  و  ستمگر سخن میگردد  نشینِ  یاد کردنی است که ر  گوید. این نیز 

به شاعر،  »تکهمچنان  که  است  روایتگری  آگاه،  راویِ  یک  میعنوان  همان گویی«  یا  اصوات«  »تعدّد  از  خبری  و  کند 

 »چندصدایی« در متن نیست.

تعابیر   یاد کردنی است که  روما بأحزانها«، »...وجه الحیاة«، »یرقص الحقد«، »یطفو المرح« این نیز  النهار«، »تغرق   و»یموت 
الفرح« گرفته  »یتلوی  کار  به  میشدههنرمندانه  تفسیر  یک  در  که  بهاند  بالکنایه«  »استعاره  تفسیر توانند  در  و  آیند  حساب 

»تشخیص« یا همان دادهجاندار پندار»  دیگر در شمار   اند.اند که ادبیت متن را تا حد قابل قبولی باالبردهشدهی« دخالت 

از   با استفاده  »التفات« از صیغه غائب به صیغه تکلم روی می  فندر چرخه سوم، شاعر  یا همان  آورد تا »شیوه گردانی« 

شی نماید؛ او که با تمام وجود )بأقدام بخحضور خود را در این عصر یهودایی و حکومت دورویی، برای مخاطب عینیت

راست در جستجوی  تا شرق،  گرفته  غرب  از  که رفته، جز وحشتش قلبی(  هر طرف  به  اما  است،  گشته  و حق  گفتاری 
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یهودای   هم  جاهمهدر    شهیپانتیخنیفزود! سایه سنگین  که مردمان  ا  گسترانده شده،  ای در دستان ، بازیچهحالدهیشورو 

آنان را به زبونی و مرگ میاویند و  را از آنان میدرنهایت   ستاید:کشاند و رویای زندگی 
َغر مسأ  الشَّ َمشیت َُمَع  َحقًا../  أعناُق  َلَعل ی  دَقًا../  صأ اِلرضأ  َعلی  سُّ  َأحأ یأ 

َلَعل  َقلبأی../  أقَدامأ  بأ َمشیُت  الَفجرأ َمشیُت../  َمَع  َرحلُت  َبًا../ 
َیُهوَذا   َوَجدُت  ین../ َوَیأُكُل أحالَمهُ   –َشرَقًا../  ُبُهم َخائأفأ َكاَن ُهَناَک ُیداعأ َو   /.. فأي َشَجاَعةأ أقَواَلُهم  َوَیسَمُع  الَجائأعین../  َیأُكُل  .. ُهَنا  م فأي َبَراَعةأ

 (265 – 264)همان: 

« با قدم)ترجمه(  زدم ... /  امید کهدلم قدم زدم /    یهاقدم  امید که    کنم /  اسحسا  نیزمراستی را روی    به این   یحقبه آن 

در آغوش بگیرم/  افتمیرا    هودایم/  رفتشرق    سویبهسحرگاهان    یدیسپدر  / و    کردمغرب حرکت    سویبه  دیبا خورش  را 

خوردن   به  است/گرسنگان  که  آن  مشغول  را  و سخنان  می  باها  /  شجاعت  درحالیشنود  آنو  و وحشت که  ترس  در  ها 

را آن  یآرزوها/گیرد ها را به بازیچه میبودند، آن تمام نابود میها   .کند«بامهارت 

ادامه بر سیطره بی تأکید دارد؛ به باور مقالح، عصر، عصر دینچونشاعر در  یهودا  فروشان وچرای ضدقهرمانی همچون 

خیانت مردم وسیلهو  و  است  ها جهت جلب رضایت اند همه تالش و پویش آنهایند که محکومستان آنای در دپیشگان 

بی در فرجام،  پریشان نشود، اما آن حاکم  تا خاطرش  آنان را در دوزخ میحاکم باشد   !افکندرحمانه 
الُجموُ  َوَنحُن  الَبضاَعة  َوَنحُن  الُمَباَعة../  الُطُقوس  ُكل  ُب  َوَصاحأ اِلمین  َوُهَناک  ُهَنا../  َیرضی َیُهوَذا  لأ َیوم   أدَواَرنا ُكل   ر  الُمَضاَعة../ ُنغی  ع 

الَجحیأم )همان:   الَزعیأم َبأ فأي  َغاضأ َنا  بأ َكی ال َنُتوه../ َوُیلقی   (265لأ

ام  نجاستیا  هودای»)ترجمه(   آنجا  و  همه  ن،ی...  گذاشته  هایآیین  صاحب  حراج  هرروز شده/  به   / کاالها  همچون  ما  و 

تا می  رییرا تغ  مانیهانقش تا او را خسته نک  یراض  حاکمدهیم   اندازد.«می  جهنمآنکه خشمگینانه ما را در  حال  /مینباشد/ 
کوشیده با حفظ همان هرروبه راوی،  همان  یا  که شاعر  است  این  گفت  باید  آن  بافت  و  چرخه سوم  درباره  آنچه  ی 

ب این  روایتگری،  بهلحن  را  خود  فنی،  نسبتاً  یک چرخش  با  و  بگویید  خود  از  از بازیگران صحنه دخالت ار  یکی  عنوان 

به را  داستان شعری  همان شگرد،  با  و  ارائه کند. کاربست سه مرتبهدهد  القاگر روحیه »مشیتُای فعل  اصطالح امروزی   »

با استفاده از واژه »لعل« گفته   اینکه  البته  لعلی أعانق حقا«است:  جستجوگرانه شاعر است و  علی اِلرض صدقا/   »لعلی أحس  

می  نشان و حجیمش  زعیم  و  یهودا  به  بازهم  سفر  و  جستجو  این  در  که  هرچند  دارد،  وی  امید  بهاز  و  صورت رسد 

این میغیرمستقیم  القا  مخاطب  به  یهودایی به بنگونه  وی در عصر  که  بست رسیده و امیدی برای رهایی و آزادی نماید 

 نیست.

بهنکته نباید  که  دیگری  گذای  آن  کنار  از  یهودا و مسیح در چرخه سادگی  که شاعر از »او« مرتبط به  است  این  شت 

می چرخه سوم  در  »ما«  و  »من«  به  دوم،  و  آن اول  اوالً  که  است  مسئله  این  القاگر  ضمایر  دهی  دخالت  در  تحول  رسد؛ 

ثانیاً آن بال یهودایی است،  تکرار است و عصر، عصر  یهودا، همچنان در حال  و مصیبت،  حادثه دیروز مربوط به مسیح و 

بهدامن و  است  جمعی  دردی  بلکه  نه شخصی،  درد،  آن  و  است  همگان  همچونگیر  واژگانی  البضاعة/   ونحن»  کارگیری 
 کننده این برداشت است.تقویت  ...«بناأدوارنا.../ و یلقی   نغیرلون الوجوه/   نغیرالجموع المضاعة/    ونحن
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ا تا حد زیادی  شود؛ او به این عصر یهودایی، می  عتاب گونهآمیز و  عتراضدر چرخه آخر لحن سخن عبدالعزیز مقالح 

یهودایی، به همه نوشتنی یهودایی، شعر  یها میها و خواندنیدین  بیند و از می صفت هوداتازد و با عصیان پیشگی همه را 

کنند و نجاتآنان می  بخش وی باشند:خواهد با صلیب کشیدن وی، بر او رحم 
الَزَمانأ  َهذا  بأ َقصیأده../ بأدینأ »َیهُ َكَفرُت    

ُكلأ بأ الَقصیأده../  َهذي  بأ  /.. الُحُروفأ َلونأ  بأ  /.. الُكُهوفأ َكَفرُت بأَصمتأ   /.. الَزمانأ ُكلِّ  بأ َعصرأ ../  وَذا«/ بأ
َكَف  َفإن ی  كَی َتنَقُذونأي../  لأ َكی َتصَلُبونأي../  لأ َتَعالُوا  َتقَرأُون../  َما  بأ  / َتكُتُبون..  َما  بأ َفال »َیُهوذَا«../  ي../  َعصرأ إنسانأ  بأ ي../  َنفسأ بأ ي../  َعصرأ رُت بأ

َفال َترَحُمونأي )المقالح،   (267 -266َترَحُمونأي../ 

به    زمان  نیابه  »  )ترجمه( کافر شدم،/  روزگاران  همه  غارهاو  حروفبه    کافر شدم،/  سکوت  و رنگ  این سروده/  به   /،

به دین  تمامی سرودها،/  به  باورها/  یهودا/ به هر آنچه را میتمامی  به عصر   خوانید/نویسید/ به هر آنچه را که مییهودا/ 

صلبیایید   به  ده  دیبکش  بیمرا  نجات  مرا  تا  که    /دی/  انسانمن  بدانید  به  خودم/  به  گشتم/  کافر  روزگارم  هم به  های 

نکنید«.   نکنید/ پس بر من رحم   روزگارم/ پس بر به من رحم 

شعر چرخه  آخرین  شعری  میمتن  گواهی  امر  این  بر  تکثر شدهی  دچار  یهوداصفتان  نگاه شاعر،  در  که  که دهد  اند 

گرفته خود  به  تزویر  و  نفاق  و  فریبکاری  رنگ  مرتبههمگی  کاربست سه  به زمین و اند.  آن  انتساب  و  »کفرتُ«  فعل  ای 

از شرایط حاضر است. شاعر   ناخرسندی شاعر  و  دردمندی  القاگر  ر.ک: روا نقاب )استفاده از فن    در پایان سخن، بازمان، 

پیدا می21:  1995شده،   حلول  مسیح  دینی حضرت  در شخصیت  بیان تجربه معاصر خویش می(  پردازد؛ مسیح کند و به 

از آنان را در مرگ و به صلیب کشیده شدن خود میخود را در میان فریبکاران گرفتار میمعاصر   تنها راه گریز  بیند یابد و 

آ از  اصرار  با  مینو  بهها  خود  این  که  نمایند  لطف  او  به  وی  کشیدن  صلیب  به  با  تا  موجب شکلخواهد  گیری نوعی 

)ابراهیم، د.ت:   یا ناسازوارگی  است.198-197پارادوکس   ) 

که  نگرشی  دارد؛  خویش  پیرامون  دنیای  به  صوفیانه  نگرشی  سروده  این  از  مقطع  این  در  مقالح  گفت:  بتوان  شاید 

از شاخصه هستی  تمام  میناپذیرایی  به شمار  آن  اصلی  بههای  زمانگونهرود،  همه  که شاعر  مکانای  و ها، سرودهها،  ها 

هنگ به  آمرانه  و  برنده  زبانی  با  را  بشریت  میامیاعتقادهای  دیگران  از  صلیب بکشند  که  به  را  او  که  لكی خواهد  )تعالوا 
می  تصلبونی( قرار  نکوهش  مورد  و  عنوان محکوم  تحت  خویش  سروده  در  حالج  که  صورتی  همان  به  درست  دهد؛ 

تا او را به صلیب بکشاند؛   ثقات  ي)اقتلون)صلب( از دشمنانش خواست  ف  يیا  إنَّ  ( عنصر 34:  1967)الشیبی،  (  يحیات  يقتل  ي... 

از سروده به مقطع  این  در  تمرد و ناپذیرایی در برابر گونهناپذیرایی  ای است که شاعر اساس و ریشه آزادی بشری را در 

می تمامی نامالیمات  داند.زندگی 

تقابل بین ضمایر و شکل کرد  غفلت  بیانش  از  نباید  که  دیگری  های اول و گیری جبهه جدید است؛ اگر در گامنکته 

مسیح جلوه  دوم، و  یهودا  در  »او«  گرفت، در گام فرجامین، »من« در   کرد، در گام سوم »من« و »ما« شکلگری میضمیر 

 /يتنقذون يلك /يتصلبون ي»كفرُت ... بما تكتبون/ بما تقرأون/ تعالوا لكحال دیگری، به  برابر »شما« قد علم کرده است و از شرح
فالترحمون مسئل  «ي...  این  است.  را به این امر رهنمون میرسیده  ما  سازد که شاعر از زمانه و مردمانش در رنج است و ه 

می تنها  و  یکه  یهوداصفتان  از  عظیمی  لشکر  میان  در  را  و  خود  دین  از  او  با پشت پا زدن به   نشانییآبیند؛  نفرت دارد و 
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نکبتداشته زندگی  بر  را  آنان  از  جدایی  و  مرگ  و  هایشان،  ترجیح میخیانتبار  بیان، مسیح زمانه، پیشگی  دهد. به دیگر 

میزندگی و جاودانگی خود را در مرگ به دستان این نابکاران و خیانت  بیند.پیشگان 

 بازآفرینی شخصیت یهودا در سروده »یهوذا«  .2.2

« دفتر شعری  در  مقالح  یزن عبدالعزیز  ذي  بن  سیف  إلی  یهودا توجه نموده است؛ وی سروده   «رسالة  بار دیگر به چهره 

( و در زیر عنوان 366  -364:  1986گذاری نمود )واژه »یهودا« نامتوزیع نمود، با تک  چرخهسهسطری خود را که در    27

است   أصدقاء«آورده  هناک  لیس  أصدقائي..  حکیمان    »یا  که  است  این  القاگر  ارسطو  به  منتسب  عبارت  درج  و )ارسطو(؛ 

تاکنون به این نتیجه رسیدهاندیشه یار وفادار وجود ندارد و همواره چنین بوده و همچنان ورزان نیز از گذشته دور  اند که 

خواهد تعبیر موردنظر، ما را به این مسئله رهنمون مینینشهمبود.    چنین  یهودا و  عنوان  قوی، شاعر احتمالسازد که بهی 

خود، از خیانت و   متن شعری  اما بیدر  امید بسته بود،  یا اشخاصی سخن خواهد گفت که به دوستی آنان  وفایی شخص 

نمی یافت  وفادار  دوست  و  بوده  نادرست  برداشتش  که  دریافت  زمان  گذر  بیبا  و  خیانت  لذا  میشود؛  تواند وفایی 

 کلیدواژه متن شعری باشد. شاعر در چرخه نخست آورده است:
ًة   ومر  ًة،  رآني مر  وقد  ة أكلنا/ أنكرني  و في السجون كم نظمنا أجمل اِلشعار/ في قص  رفیقي/ كم حملُت حزنه معي/  النهار/ كان  وضح  في 

وسار. )المقالح،  ألقی علی حذائي نظرة  القطار/ نادیت بإسمه حین بدا/ لم یلتفت/   (365 -364: 1986وأنتظرنا في الظالم رحلة 

»ی کرد  بارک)ترجمه(  انکارم  دید  مرا  دی  که  بار  روز/ رفیقم بود/ چقدر غمش را میو  روشنی  در  خوردم/ و در زندان گر 

زیباترین سروده داستانی  چقدر  در  را سرودیم/  کشیدیم/ وقتی   غذاهمها  انتظار  به  را  قطار  حرکت  تاریکی،  در  و  بودیم/ 

انداخت و روانه شد«.   به کفشم  نگاهی  محلی نگذاشت/  صدا زدم/   پیدایش شد، او را به اسم 

بر می  متن  گواهی  امر  بیاین  نمایشی،  بُعد  انتخاب  با  شاعر  که  بیدهد  و  قدیمیوفایی  دوست  سخن مهری  اش 

در سختیمی که  دوستی  گذشتهگوید؛  خاطرات  از  بخشی  و  بود  کنارش  تشکیل میها  را  اینک آن شخص، اش  اما  دهد، 

 منکر دوستی با وی شده و گویا هیچ شناخت و پیوندی بین آن دو نبوده است!

با واژه » متن شعری  آغاز  و  برای سروده  یهودا  عنوان  تداعی«، بیأنكرنيوجود  انکار یهودای کهن نسبت به گمان  گر 

صرف مسئله  این  پرتو  در  است،  )ع(  را مسیح  خود  موردنظر  ضدقهرمان  »رفتار«  فن  با  شاعر  سروده،  عنوان  از  نظر 

رفتار، به روایت داستان   همان  رهگذر  از  و  یهودا در متن، فراخواندهاست  نشسته است. ناگفته نماند فراخوانی شخصیت 

که تداعی است  این  گیرد؛  یهودا شکل  تا شخصیت  باشد  باید  مسیحی  چراکه  هست؛  نیز  مسیح  حضرت  شخصیت  گر 

با کاربست ضمیر غائب از او سخن میمی یهودا فرض کرده و  اینکه شاعر، دیگری را  راند، در همان توان گفت: در عین 

خو و بیحال  خیانت  دچار  گذشته  همچون  بازهم  البته  که  است  زده  چهره  بر  را  مسیح  نقاب  نیز  مهری شده است که د 

تعابیری همچون   دهی  ألقی علی حذائي نظرة وسار«ي»أنكرن البته دخالت  لم یلتفت،   مهری است.مؤید این بی ، 

با درج دایره سیاه به پایان برد   خود دال بر وجود جو نارضایتی و سیاهی روزگار که  –مقالح بعدازاینکه چرخه اول را 

پی می  -است  گوید:گیرد و میچرخه دوم را با طرح پرسش 
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أبدو جائعًا/ فالذ بالفرار/ ألقی وكنت  والجیب كان المعًا/  الوجه كان المعًا/  أقدامه/  راجعًا/ تعثرت  هم   رآني  حین  رعبه؟/  آثار  علی   ماذا 
 (365حذائي نظرة وسار )همان: 

دل، )ترج بود/  درخشان  چهره،  لغزید/  پایش  برگشت/  راهش  از  دید  مرا  وقتی  شد؟/  هراسش  موجب  چیز  »چه  مه(: 

سریع پا به فرار گذاشت/ نگاهیدرخشان بود/ و من گرسنه به نظر می  شد«. روانه و  انداخت  کفشم به  رسیدم/ 
برمی متن  از  که  فهمچنان  از  استفاده  با  و  روایی  اسلوب  همان  با  »تکآید شاعر  ترسیم دو جبهه ن  درونی« به  گویی 

زیبا،   و  می  دیوسفاهیسزشت  یهودا و مسیح را در مقابل هم قرار میو...  و  یهودا در و بی  مهریدهد و از بیپردازد  وفایی 

می سخن  خود  میحق  نظر  به  بیراند.  دوست  اینکه شاعر،  و آید  کشیده  تصویر  به  خشنود  و  را شادمان  خود  معرفت 

یار دیرین وقتی به خوشی رسیده، وی را به خویشتن ر القا نماید: آن  ا گرسنه و غمگین، بدین خاطر باشد که به مخاطب 

لذا خیانت و بی تغییر وضعیت وی دارد.دست فراموشی سپرده است؛   وفایی ریشه در 
می ضروری  بیانش  اینجا  در  که  دیگری  با نماید این است که شاعر همچون چرخه پیشین، سطر  نکته  شعری خود را 

وسار«  جمله نظرة  حذائي  علی  القاگر نهایت بی  »ألقی  مهری یهودای معاصر به مسیح توجهی و بیبه پایان رسانده است که 

دارد. معاصر  مسیح  به  ضدقهرمان  آن  تحقیرآمیز  نگاه  امتداد  و  دادن   سیاه  دایره  دوباره  کاربست  معاصر  خاتمه  و  درشت 

با آن نیز تداعی  اد جو ناهمساز و ناهمگون زمانه است.گر امتدچرخه 

این میچرخه سوم  پایان  به  که:  گونه  فامتال رسد  یعاني أي  جوع/  یكن  ولم  والوفا/  بالنور  والصفا/  بالحب  عامرًا  ضمیري  كان 
الطریق جثة الصدیق/ أطلت في غباره التحدیق/ وصرُت أسأل الله له الشفاء/ كیف اس وابتلع  والدموع/  تدار؟/ كیف طار!/ المكان باِلحزان 

 .(365)همان:    ألقی علی حذائي نظرة وسار

بی و  وفا/  و  نور  از  صفا/  و  عشق  از  بود  آکنده  »وجودم  نوع)ترجمه(  هر  از  به  رنج  اندوهیکگرسنگی/  با  فضا  ها و باره 

به  /پر شدها  اشک غبارش،  در  بلعید/  را  دوست  پیکر  راه،  که شفایش  و  خواستم  خدا  از  و  نگریستم/  دهد/ چگونه دقت 

نگاهی  شد«. روانه و  انداخت  کفشم به  تغییر شخصیت داده؟/ چگونه به پرواز درآمد!/ 
با کاربست فن »جهش به گذشته« بار  القاگر این است که مسیح معاصر  تعابیر به کار بسته در آخرین چرخه  واژگان و 

می خود سخن  گذشته  صمیمیت  و  دوستی  از  با حس  دیگر  و سپس  تغییر رفتار دوست راند  و  تغییر شرایط  از  ناراحتی 

میقدیمی میان  به  سخن  بیاش  و  خیانت  در حقش  که  یهودایی  برای  گونه  مسیح  و  آرزوی سالمتی آورد  کرد،  وفایی 

بیمی گرچه  بیان، شاعر  دیگر  به  بیکند.  و  گذشتهمهری  رفیق  بااینوفایی  قرار داده،  مخاطب  فرادید  را  لعنت و اش  حال 

ترفیع مقام وی از درجه »رفیق« به »صدیق«، از خداوند مینثار یهودای معاصر نمینفرین   خواهد که به نماید، بلکه ضمن 

یهودا، به شخصیت حضرت مسیح در متن امتداد بخشی  اینکه شاعر در عین فراخوانی شخصیت  یعنی  او شفا دهد؛ و این 

نموده است.  کرده و ویژگی مدارا نمودن وی را حفظ 
میهرربه حاضر  درباره سروده  کلی  نگاه  در  آنچه  با محتوای متن شعری وی،  که عنوان سروده  است  این  گفت  توان 

می تقویت  را  صحنهیکدیگر  با  کرده  سعی  شاعر  اینکه  دیگر  هستند.  راستا  یک  در  و  منفی کنند  تعامل  متعدد،  سازی 

ذ در  حقیقت  این  تا  بکشاند  تصویر  به  مخاطب  برای  را  یهودا  جایضدقهرمان  مخاطب شعری  گیر شود که یهودای هن 
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البته مسیح معاصر بیخیانت کرده است که  حفظ  را  خود  چهره سنتی  همچنان  لعنت نثارش نماید از کرده وی پیشه  آنکه 

کاربست سهشوریده که  است  غمگین  و  جملهحال  وسار«  باره  نظرة  حذائي  علی  دومرتبهبه  ،»ألقی  دایره سیاه،   ایکارگیری 

تداعیدهی آنطرهای شعری و پایانکوتاهی س و طار« کننده »آه« همچون  ها با حروف  فرار، استدار  »نهار، اشعار، قطار، سار، 
وفا و شفا« بدا، راجعا، المعا، جائعا، صفا،   این ادعاست. دیمؤو... همگی    و »أكلنا، 

دیگر به متن نگریسته شود، شاهد آن هستیم که بی زاویه  از  تقریباً دارای آنکه متن شعری  اگر  دارای فرازوفرود باشد 

با توجه به پیغام متن، این سیر یکنواخت است و نوعی »تک اینکه  صدایی« و نه »چندصدایی« در متن حکفرماست. دیگر 

تا از رهگذر آن، شگفتی مسیح  امکان وجود داشت به کاربست عالمت پرسشی )؟( و عالمت تعجب )!( توجه ویژه شود 

عی یهودا  رفتار  اینکه بهنیاز  ترسیم گردد؛ کما  مخاطب شعری  برای  توانست کارگیری واژگان غریب االستعمال نیز میتر 

عادت فاقد  متن،  اینکه  پایانی  نکته  نیست.  چنین  البته  که  کند  تقویت  را  یهودا  رفتاری  آشناییغرابت  و  زدایی در ستیزی 

نمودن رفتار  عرف  بود، خالف  چنین  اگر  که  است  ساختار  و  و    تصویر  بودنیهودا  بیشتری   ناپسند  عینیت  وی  کردار 

 یافت.می

 جهینت

می مقالح  عبدالعزیز  یهوذای  عصر  تحلیل سروده  و  بررسی  نتیجه  از  این  به  ترسیم   قصدبهکه شاعر    افتیدستتوان 

ناهمسازیناهمگونی و  الگوی دینی های حاکمان وقت، از تجربه کهنها و ستمکاریپیشگیهای دنیای معاصر و خیانتها 

القا نماید که تاریخ و تجربه تا به مخاطب  یهودا بهره برده است و برآن بوده  های تلخ آن، همچنان و ضدقهرمان موردنظر، 

است و یهوداصفتا تکرار شدن  حال  تکثر شدهدر  باز بر سرنوشتشان چنبره و شعبده  بیفرمردماند و دیکتاتورهای  ن دچار 

انتقادی خود، به فراخوانی و زده نموده است.ریکارگبهاند. درواقع او به نیت تجسم اهداف   ی یهودا در بستر شعرش 

یهودا، در همان حال که از دانسته منفیِ  دهی شخصیت  دخالت  و  دهد و اریخی شاعر خبر میت  -های دینیفراخوانی 

می حکایت  وی  رنجور  روان  انفعال و ضعف شاعر اش به جهان معاصر پرده برمیکند و از نگاه خاکستریاز  القاگر  دارد، 

حرکت   اما  اوست،  بیزاری  و  کالفگی  احساس  گویای  گرچه  وی،  هر شعر  چراکه  دارد؛  به   جلوروبهنیز  صرفاً  و  ندارد 

نفر ابراز  و  دردمندی  بروناظهار  برای  و  بسنده شده  نابسامانیت  آن  از  موردنظر برنامهرفت  ارائه نشده است. به های  ای 

نتوانسته بیان، مقالح   سازد.  متمایل  امیدبخشی و شکست آن ضدقهرمان  سمت به را  شعرش ترازوی  شاهین  دیگر 

این سروده، در مقام مسیحی شوریده بستر  در  یهودا را به مقالح  حال و سرخورده ظاهر گشته است که در مقابل خود 

می  یآروفا، خائن و  بیند؛ یهودای معاصر نیز با حضوری محوری در سرتاسر هر دو متن شعری، همچون پیش، بیچشم 

این  گو القاگر  نیز  متن  جغرافیای  تحلیل  است.  حاکم  سلطه  خیانتی  که  است  به نکته  محدود  ضدقهرمان  این  پیشگی 

شمول است و عصر نوعی جهانپیشگی او بهشود و شاید بتوان به این نتیجه رسید که خیانتو مکان خاص نمی  زمانکی

 نیز عصر یهودایی است.

با تقابل نیز باید گفت: گرچه ضمایر گوناگونی همچون )هو، أنا، نحن و أنتم(   بین دو جبهه خیر و   ازلحاظ ساختاری 
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یهودا( در متن   اما هر دو متن شعری،شده  دستبهدستشر )مسیح/   گوییِ صاحب سخن بناشده و »چندبر محور تک  اند، 

نمی دیده  آن  در  تعداد واژگان به کار گرفته در یک سطر شعری، دوصدایی«  تعداد واژگان آن، پنج   شود. کمینه  و بیشینه 

یادشده ما بیان مفصل ماجرا ندارد و  را به این نتیجه می  واژه است؛ آمار  ی او روان رنجوررساند که صاحب متن میلی به 

بسیار   گشته  یهودا و کردار وی   سخنکوتاهموجب  یاد کردنی است که گرچه شاعر در هر دو سروده از  نیز  این  بگوید. 

بهره با  اما  است،  رانده  خودسخن  مسیح،  شخصیت  در  حلول  و  نقاب  فن  از  کنار   گیری  در  و  دانسته  زمانه  مسیح  را 

یهودا به آن چهره نیز امتداد بخشیده است.  ضدقهرمان 
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