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 هاي ديني در شعر زنان فلسطينياسطوره
∗عزت مالابراهيمي

اس: چكيده و پيامويژه اسطورهبه يريطااستفاده از مفاهيم زنيدر ميان شعراآوران الهي هاي انبياء

دريكاربرد فراوانفلسطيني و هااسطورهگرچه.ستا بودهآنان منبع الهاميموارد بسيار دارد

و انديشهيباستانيخاستگاه ميا شاعر معاصر گسترهيها دارند، اما به افكار و شاعريژرف بخشند

مينيز با پردازش آنيجديد و مكان خود را بر از اين رو در اكثر. ريزد ها فروكوشد تا رنگ زمان
و خيال شاعريم يندگان زن فلسطينياسربلنديها چكامه و آكنده از انگارهانبينيم كه فكر ها

ص كه از آغازيهاي انگاره؛استياساطيريهاهآموز مبحترين لحظات در ويدم آفرينش شروع شوند

م شعرياساطيريشناس اين پژوهش به تبيين جهانلذا.يابنديتا واپسين لحظات عمر شاعر ادامه

آنهاي پيامبران الهي در سرودهاسطورهكاربرديهو نحو زنان فلسطيني .پردازدميناهاي

.فلسطيننان،ز، انبياي الهي،اسطوره، شعر معاصر:ي كليديها واژه

 مقدمه
ويبرايمشكل بتوان تعريف و فراخور فهم اسطوره پيدا كرد كه در عين حال مقبول همه انديشمندان

يهااست كه از ديدگاهيا ايت پيچيدهغبهياسطوره واقعيت فرهنگ. درك غيرمتخصصان نيز باشد

و مكمل يك از«.و تفسير قرار گيرديديگر ممكن است مورد بررسمختلف اسطوره عبارت است

كليايزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبيعيهنمادين درباريا روايت يا جلوه جهانيو به طور

ميكه يك قوم به منظور تفسير خود از هستيشناخت ؛ ناصيف،14-13:پور اسماعيل(» بنددي به كار

ميپرتوهايياين پديده فرهنگ.)153- 152: 1983 و منطق خاص خود وياز حقايق را با معنا آميزد
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و ارزشيآرزوها،هاآل ها، ايدهدر اين رهگذر آرمان . يابديمينيز تجليمطلق انسانيهاخفته

ميراه با نوعهمياست كه اين مفاهيم در يك نظام ارتباطيبديه .ديابيداللت خاص بروز

ميفدوي طوقان، سلميچون سرايندگان نامور فلسطين صايغ، اسمي طوبي، ثريا خضراء جيوسي،

غزاله، زينب حبش، شهال كيالي، عائشه رازم، ليلي سائح، جوهره عيسي، دعد كيالي، رجا ابو ملحس،

و گسترديهخويش به پديديهاو ديدگاهي، آگاهيهر يك به فراخور تواناي...  آنيفرهنگهاسطوره

جاآنان عميقيآشناي. اند توجه فراوان داشته و اسطوره بر اساسكيهر، كه انكار ندارديبا تاريخ

و آهنگ خاص و مكان، رنگ آن.اند يافتهي مقتضيات زمان شناسي اساطيري جا كه تبيين جهاناز

نگارنده در اين اين مقاله خارج است،ياز عهدهموضوعيسبب گستردگشاعران زن فلسطيني به 

و پياميتاريخ اساطيريتنها به بررسپژوهش  آنيهو نحو آوران الهيانبياء يها ها در سرودهكاربرد

.پردازدمي زنان فلسطيني

 اساطير ديني
شان با اسطوره از اوقات پس از وفاتيو در بسيار شاناز پيامبران گاه در زمان حياتيزندگي بسيار

وي، برخورداريابعاد شخصيتيگستردگ. درآميخته است از عنصر قداست، قدرت اعجاز، مقبوليت عام

شيهاي هستند كه سبب پراكنده شدن هالهياز عواملي،همگان و صيتخاز قداست بر گرد منش

و ناكامييآنان چاره. است شدهزنان فلسطيني در شعريآوران الهپيام رهايي از درد، رنج، شكست

نوح، چون حضرت آدم، حواء،ياز اين رو رسوالن. جويندميهاي ديني اد از شخصيترا در استمد

و موسي،،يعقوب، ابراهيم، يوسف ايوب، زن،)ع( مسيحمريم را فلسطيني بيش از همه توجه شاعران

.اندبه خود معطوف ساخته

و اسلوب متفاوت زندگي در و شرايط سياسي حاكم بر سرزمين فلسطين و اين فضا سايه ظلم

يك اشغال و احساس رسالت اجتماعي از سوي از و موشكافي انديشمندانه شعرا و آن تيزبيني سو

و انبيا ي الهي را به عنوان نماد به ديگر دست به دست هم داد تا آنان به بياني رمزآلود روي آورند

بهاي هنرمندانه در آثار گونه و پيا. كار گيرندخود و شان گاه خود شاعر هستندماين نمادها با اعمال

و سوزگداز پرشراره و گاه مدلوليگزارشگر رنج و گروهباطن او و خصلت افراد هاي هايي از خوي
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وباشند كه شاعر كنشمي گوناگون جامعه خيز جامعه فلسطين كردارهاي آنان را در بستر حادثه ها

را در جامعه اشغال شده گون انساني هاي گوناشايد بتوان گفت كه شاعر ويژگي. تجربه كرده است

هم. بينندفلسطين مي و بيان مظلوميت و ستم وطنانش به جستجوي ولي براي توصيف ابعاد ظلم

مييافتن نما بر. پردازددها در محيط دردناك زندگي خود از اين رو هر يك از عناوين شعري وي

و در وراي شالوده و استوار بنا شده و ابتدايي خود مفهومي عميق هاي معنايي عميق سادگي صميمانه

.و گسترده را پنهان نموده است

و نموديدارا اي فلسطينيرعشيها در مضمون آفرينآوران قدسي ناگفته پيداست كه پيام ينقش

و اقبال يهمگزنان فلسطيني هايسروده.است دينيبه اساطير آنان آشكار هستند، كه نشانگر توجه

و از اين پشتوانيعرفانادبويوافر از دانش دينيا بهرهشان سرايندگانكه نشانگر آن است يهداشته

به.خود سود جسته استيعميق مذهبيهايآفريناعظيم در معن از اين رو نگارنده در اين پژوهش

ميترين كاربرد را در شعر زنان فلسطيني داشتهترين انبياي الهي كه بيشبزرگ .كنداند، اشاره

و حواء  آدم

ميكمتر شاعر فلسطين وي را توان يافت كه نواي سوزناك جداماندگي از جوار وطن محبوب

مره خوردن ميوه ممنوع در زندگي روز. غربت جانكاه تنهايي را دردمندانه با خود زمزمه نكرده باشد

و شاعر خاطرهتداعي ماجراي لغزش آغازين مي ميبرخورداري از بهشت را به ازلييشود آورد خاطر

ميو پيوس و اندوه از آن ياد زيرا بهشت در ذهن آدمي هميشه نماد معصوميت. كندته با حسرت

و جايگاه جاوداني است و خداوند .نخستين، وحدت كامل ميان بشر

و شعرا عمدتاً و حوادث مربوط به آن با تخيلي توانا ضمن دستمايه قرار دادن ماجراي فردوس

ابليس چنديزماني كه حواء به وسوسه. اندتصور كردهرا بهشت جاودان»فلسطين«بياني هنرمندانه 

و او را به خطادانه از آن ميوه ممنوع خورد  خداونديلذا به فرموده. كاري كشاندو به آدم نيز داد

و سختي به سر خواهد برد و حواء با خوردن. پيوسته در رنج  انيسه درويش با اشاره به خطايي كه آدم

و فريب شيطان را اين ميگونه اين ميوه مرتكب شدند، داستان هبوط آنان از بهشت كشد به تصوير

):44،درويش(

حواء لأنَّها السماء حرِّمتمن أنا

هاكَيفلَى افراداألرض ع 
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نّي إليكريقٌبِكَفّي عشَبح

تَخطَلَمحيثُ

دست الضُوء بِاليسرى و

 الدربمحوتو بِاليمنى
كَيفن تَقتَربم  البِالد البِالد

أنت وها الرّيحبراك 

شد( سان تنها بر روي زمين ماند؟ آتشي سوزانهچ. است]زن[زيرا او حواءم،من از آسمان رانده

و به سويت  و. آيم؛ اما او نتوانست گام فراتر نهدميدر دست دارم در دست چپ روشنايي را جاي داد

يكچگونه امكان نزديكي سرزمين. با دست راست راه را محو كردم من حال. ديگر وجود داردها به

.)كه تو بر توسن باد سواريآن

 هابيل

و قابيل، پسران آدم يكي ديگر از اساطيري است كه در شعر زنان فلسطيني بارها به داستان هابيل

شدسرانجام ميان دو برادر اختالف. آن اشاره شده است و هابيل به دست قابيل كشته هابيل. افتاد

رو. كشي بود، قرباني اولين برادراين اولين شهيد تاريخ. نخستين كسي بود كه از دنيا بيرون رفت از اين

و يا ميل شديد به برادرتوزي نسبت هر نوع كينه مي» عقده قابيل«كشي به برادر  لذا شهال. شودناميده
تأ، در قصيدهشاعر معاصر فلسطينكيالي، و برادركيد به اتحاد اي با و پرهيز از نفاق  اين كشيو همدلي

(سرايدچنين مي ):1983 كيالي،:

رحومِجميقٌ، اليعنزفنيالقَلبِ أعماقم 
بزِّقُ هذا أنجمي  أخيه رأس القاتلُ
مهدي ويتيتاً/ أبيهببتَسكُنُهالثَور�
سكُنُهيل أبناءالقات... 

ساءم في ذات ...ذنقم المهالم الرَّمزو و

صدقَ القَول دَتشه  بيروت الغَربيه

صبرا المذبو شَوارع و���
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مي.ز عميق استزخم امرو( كه] قابيل[اين قاتل. چكداز اعماق قلب خون فرزندي به دنيا آورد

مي سر برادر و خانهرا ميي پدر را شكافد مأاسازد؛ خانهويران آن واي انقالب بوده است،ي كه در

و رمزآلود، نجاتشب  و مهم و صبراي قربانيبخش .)شده شاهد سخناني صادقانه بودندبيروت غربي

بياين قصيده در زمان شعله و كشتار آنان به ورشدن آتش اختالفات داخلي ثمر ميان فلسطينيان

ه اعتقاد شاعر اين اقدامات نابخردانه تنها آب به آسياب دشمنب. ديگر سروده شده استدست يك

ميزنمي و باعث مرگد؛ انسان را به خواب غفلت فرو مي برد با اين. گرددو نابودي او به دست هابيليان

و قراردادي به هابيل حيات دوبارهبراي ديگر در چكامهكيالي همه  او بخشدميخالف مفاهيم مرسوم و

):2003:99كيالي،(گرداندي بازميبه زندگان را مجدداً

 الرُّمان������يا/ جِنينياجِنين
كهدم لقوعفي/ الم��	�
 بيسانِ�

�� يا���������/الجراح تُلملم 
ونُكيغيرَعالتُراب تُقَّبِلُ/��الص 
وريتَدالزَّواياف /قايا تُحاورالب /موأنفاس طيفُه 
 قَبرهمن محلقًاًيعود هابيلُنا

 ...المسكُون قَبره يا

 ترى؟ قاتلي من

اي. هاي درخت شهر بيسان آويخته استات بر شاخهگهواره!ي اناراي دانه! اي جنين! جنين(

ميهاي كوچكت بر خاك آن بوسچشم. آوريميمجروحان را گرد! كودك زيبا و كنار. زنده در گوشه

آويز از قبر هابيليان اين سرزمين حلق. ها جان دارندسايه. گو بنشيندچرخد تا با بقاياي آن به گفتمي

).چه كسي قاتل من است! اي قبر آباد. خيزندرميب

ي دوم در جنين به وقوع پيوست، به منزلهيبه اعتقاد شاعر حوادثي كه در جريان انتفاضه

ناپذيري به اين شهر وارد هاي جبرانانگاري آنان خسارتفلسطينيان بود كه در اثر سهلبرادركشي

و قابيل،يگيري از اسطورهبا بهره»البدايهمنذ«اي با عنوان نبيله خطيب نيز در قصيده. شد هابيل
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و شعله ميگونه ها را اينور شدن آتش كينه ميان انسانگناه نخستين قتل بشريت  كشدبه تصوير

):8: خطيب(

كَثُرَالحشاو أوجاعالبكاءمننافلتيأعلنتقَدالمواجِعأُتلُ

تَستَعرُو األحقادآدمابنيداقتَرَفَتماقابيلُيابِهابيلبدءا

كلخَصيماهللا هيت؟وار ثَتَهأهلُج وكيتشَقوابرُوا؟أمالثُوببص

و رنج را بخوانم( بي. بگذار حديث درد و اندوه ي هابيل با قصه. درونم را آكنده است،كرانناله

كينه را در وجودت مگر دست فرزند آدم به چه گناهي آلوده بود كه آتش! اي قابيل. كنمشروع مي

] اين مصيبتدر[ات؟ آيا خانوادهآيا جسد او را به خاك سپردي! ور ساخت؟ خدا دشمنت بادشعله

)گريبان چاك زدند يا صبر پيشه كردند؟

 نوح

و كيف آب، پس از ماجراي به پرواز در آمدن كبوتر به فرمان نوح جهت مشخص كردن كم

و زمين. فروكش كردن طوفان در اساطير كهن آمده است وقتي كشتي نوح بر كوه جودي نشست

اد تا بنگرد چقدر آب در زمين مانده است؛ مقداري آب را به خود فرو كشيد، نخست نوح زاغي را فرست

و برنگشت، كبوتر را فرستادبه مردار اما چون زاغ مي ريتا عوده در ابياتي. خواري مشغول شد دارد بيان

در. گرددبازمي زيتون سبزي كه به منقار دارد به سوي نوحيكه كبوتر با شاخه نوح در آن هنگام

و مي آن. اينك زمان فرود آمدن در خشكي با امنيت استيابد كه طغيان آب فروكش كرده كه با

ا و امنيت است ميكبوتر نماد صلح وقتي نوح به اميد دست. كندما شاعر تصوير متناقضي از آن ارايه

و پيدا كردن كبوتر صلح كشتي را ترك مي آنيافتن به صلح ورا نميكند، در اين هنگام به جاي يابد

م ميبه اين دليل اميد دست. بينديآن كالغ، دشمن شوم را ):38،عوده(دهد يابي به صلح را از دست

رغادي الفُلك/ نُوح 

وه ثُوبحنينُورِ��قَطر/ع 
 السالم طائرعن/ نُوح يبحثُ

 السالم طائرعن/ نُوح يبحثُ

»الغُراب«بِفَيصدم/ يبحثُ
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ميروزنهنوح در جستجوي( در. صلح استياو در جستجوي پرنده. كندي نور كشتي را ترك او

ميجستجوي پرنده .)خوردي صلح است كه ناگاه به كالغي بر

بدي منفي قرنكالغ از جمله نمادهايي است كه با پيشينه و يمني او فضاهاي متمادي ي شعر

و بي و آشفته جلوه داده استادب فلسطيني را گاه ي كالغ اي اسالمفرهنگ اسطورهدر. گاه مشوش

كجبه علت ارشاد قابيل به كج و و نحوهانديشي پنهان كردن جسديرفتاري در توطئه بر ضد هابيل

و آن شهيد، پيام و نيستي است، مايه يأس و القارسان مرگ وي پريشانيكنندهنگراني انسان است ها

. ناپذير استهاي چارهدردمندي

 يونس

د يوير ابيات زير با الهام از اسطورهنبيله خطيب ميحضرت خواهد كه فرزندان نس، از خداوند

و امواج كوبنده رايوطن وي را چون يونس قرار دهد؛ از بلعيده شدن توسط ماهي در امان بدارد دريا

):98،خطيب(حامي آنان قرار دهد 

يغلي/ الحوت بطنُ كانَقَد/يونس رب يا

وىءالشَّواط ما/عارياتندع ن ألقُوهظهرع ���������
تَحضنُه األمواج لهسخِّر

و ساحل دريا برهنه است! اي پروردگار يونس( هنگامي كه از داخل كشتي. شكم ماهي خروشان

.)افتد، او را در آغوش امواج دريا قرار بدهفرو مي

 ايوب

مي بردبارييايوب را اسطوره اصوالً در. دانندو مقاومت در برابر ناماليمات ايوب بنا بر روايات

و عبادت وي زبان و از خدا. زد همگان بودشام به دامداري اشتغال داشت اما ابليس بر او حسد برد

اما با اين. آنگاه خداوند ايوب را به بالهاي عظيم آزمود. خواست تا دست او را بر ايوب گشاده كند

ي و همه زبان وي ).330بلعمي،(تسبيح ذات الهي نياسودك دم از تهليل

و شكيبايي است كه سرانجام شاهد پيريفلسطين ايوب اسطورهبنابر اين در ادبيات و صبر وزي

و جان را درك مي از عادل منى.كندسالمت جسم مي شخصيت أيوب ظاهر جويدو صبر وي مدد
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و او هرگز نميما اين كار بسي طاقتا. صابر باشدتا در مصيبت از دست دادن وطن تواند فرساست

):13:ظاهر(چون ايوب در فراق محبوبش شكيبايي پيشه كند 

صبرٌمنهلي/أيوب احتماللي ما

دعوي ووبأي/سقينَها/بِرَشَفاتي

متَصي وعتَحتَضرُ/نُوري/النُّوروشُم 
دادامت اميوأي/قَّفَتوي.
تخور ضاتلُ/النَبرتَحي ووبال/ أي لُونتَشتييوبغَيب

تُناجي/سوى  العيون فيك/روح

و است( د با جرعه. قامت ايوب را ندارممن توان صبر من. گردبازمي، هاي آبي كه سيراب شودايوب نور

ميشمع. رمق شده استبي ميامتداد. شوندها مهيا مي. يابدروزگارم پايان ب ايو.گرايدنبض من به سستي

و من هنوز به هوش نيامدهمي ميها دربارهجز جاني كه با چشم.امرود .)نشيندي تو به نجوا

بدر اين ابيات اگر ميچه شاعر در و خش آغازين به روايات كهن توجه و ايوب را نماد صبر نمايد

و محن  ميهاي پاياني اسطورهداند اما در مصرعميشكيبايي در برابر باليا و زدايي خود را در كند

و پايدار لشكر ويرانبرابر هجوم بي و نابوددشمنگر امان مي، شكست خورده در. انگاردشده زيرا

هاي روزگار را هم ن، كاري است كارستان كه حتي ايوبعصر او صابر ماندن در برابر تجاوز اشغالگرا

.با آن نيست ياراي رويارويي

ش و اشغالگري باعث و نابسامان، حاكميت جو خفقان ده تا شرايط نامطلوب جامعه، اوضاع آشفته

و نمادهاي مني عادل عموما غم هاي اين شاعر ايوب در سروده. پريشان خاطر باشدزده، دردمند

مي فلسطيني و انديشهپيامبري است كه بر توسن غم او. دهدانگيز سرميهاي حزننشيند با اين همه

و پيوستگي دارد كه در لحظات فرجامين خود آن ميقدر پايداري دكشسخن از انتظار صبح را به ميان

و بشارتي را در ميان مي .نهدو مژده

 اسماعيل

 حضرت اسماعيل براي رستگارييگيري از اسطورهي با بهرهانبيله خطيب نيز در قصيده

مي. داردبرميوطنش دست به دعا فرزندان همشاعر از خداوند آبچون اسماعيل چشمهخواهد تا ي
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(خدا بكوشدزمزم را از زير پاهاي آنان روان سازد تا در راه استقامت دين ):97:خطيب:

كَعبهيبني/العمرَهبه/إسماعيل رب يا

زمزَمقَدميه علىفَجر/قَلبٍ كلِّ في

لهسقي عي/الرُّوح جِفاف 
تَقصد/تَألفُه/ إليه/التّائهينَ قُلوبتَهوي ويتَهن/ بوب كُلِّمص 

هايش چشمه از زير گام. ها بنا كنداي خداي اسماعيل به او عمري عطا كن تا كعبه را در قلب(

آنهاي باشد تا قلب. هاي تكيده را سيراب سازدزمزم را جاري ساز تا شايد جان سو مشتاقان رو به

و از هر سو به آن جانب بشتابند .)كنند، با او انس گيرند

و همهيقصيده همهيشاعر در ادامه فرزندان صاحب رسالت انسانييمادران روزگار را مريم

ميع را و يوسفاني بيند كه بايد از خطر محفوظ باشند تا براي نبرد با اشغالگران يسايان، اسماعيليان

و نابودي دشمن را رقم زنندخردس و وجدان آشوب، تفنگ شهامت را بر دوش خود بياويزند . وز

ميي ذبح اسماعيل وي را فديه بيتشهال كيالي با الهام از قصه داند كه در راه صلح المقدس

):19:كيالي(ابراهيمي به قربانگاه عشق فرستاده شده است 

 اليومذَبيح يفديمن/لإسماعيل يا
رح يلثمرد هذاجالو 
 صمتَنا سيغسلُ دمٍ أيُقدس يا
 الفَرَحنَبتَكرُ أينَ من
تَجيء للنُّجوم نومىء أينَ من بِأن

مرمانا/حجرٌو أفقُنا ومد

تَرقبنا إسماعيلَو عيونُ

كَبشاًبِأفقنا لعل

مي! عيلواي بر اسما( ميچه كسي امروز برايش فديه و بر جراحت گل سرخ بوسه اي. زندآورد

تا كي در مقابل ستارگان. در كجا شادي را بجوبيم. چه خوني سكوت ما را خواهد شست! قدس

مي. يكپارچه سنگ است آسمانيپهنه. ها بيايندبخواب رويم تا آن كند پوشيده از خون تا چشم كار

.)قرباني بيابد شايد گوسفندي براي. اسماعيل چشم به راه است. است
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و يوسف  يعقوب

و در. هاي فلسطيني استپرتوافشان در چكامهحضرت يوسف داراي اضالع شخصيتي بسيار متنوع

با امواج متفاوت نيز جا خوش اي رنگارنگ هاي اسطورههاي اصيل شخصيت وجودي او شعاعكنار جنبه

آنكرده و مأاند همچنان با هم و آناند كه نشين شدهنوس يكجداسازي بهها از نظر ديگر امري دشوار

او. رسدمي صبغه اند،و احوال فرزندان فلسطيني تراشيدهوجوه اشتراكي كه شاعران بين زندگي

مياساطيري  و پرجالتر .سازدشخصيت او را شديدتر

و انديشه اي برجستهيهاي جنبهفدوي طوقان كه استيفرستادگان الهجمله از يوسف از منش

و با پرداختيرا از پشت غبار فراموشوي  و زبانيبيرون كشيده يپيراسته به خدمت احيايمناسب

دقت«شاعر در قصيده.)131-132: 2003صرصور،( روزگار خود درآورده استيانسانيها انديشه

ساز بيداري عرب»الساعه ميها در و مصر سخن وه جبهه سوريه، اردن الگويد سوره43هام از آيه با

سال قحطي زمان7چونهم 1973تا 1967هاي سال سختي ميان سال7دارد كه يوسف بيان مي

و سرانجام به پايان خواهد رسيد  ):567: 1993، طوقان(يوسف بوده

 السنينَ العجاف طالت تĤَكلت

 في السنينَ العجاف ما عاد صوتي

هالقيام أن تَُقوم دكانَ الب 

و همه چيز از بين رفتسال( هاي قحطي صدايم به جايي در سال. هاي قحطي طوالني شد

شد. نرسيد .)به ناچار قيامت بر پا خواهد

مياي دست به دعا برمينبيله خطيب نيز در قصيده و از خداوند همدارد چون يوسف قلب خواهد

و عزيز مصر را بر جوانان و برادران اهريمن صفت و آنان را از مكر زنان فلسطيني مهربان سازد

):97:خطيب(دشمنان اشغالگر بر حذر دارد 

 البالءشَرَّ بيتُواإن/إخوتهمنصنه/ يوسفرب يا
صنه/العزيز قَلب لهحنن نومكيد النِّساء 

و از كيد. محفوظ بدارپروردگارا يوسف را از شر برادرانش( قلب عزيز مصر را بر او مهربان ساز

.)زنان در امانش دار
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و سفيد شدن چشمان يعقوب در اثر گريه مداوم بر فراقيشاعر در ادامه با اشاره به قصه يوسف

ميفرزندش   شان،سازد كه چشمان پدران دردمند فلسطيني نيز در غم از دست دادن فرزندانخاطر نشان

:)98:همان(ه استفروغ گشتبي
/قَميصي على يصيحدمي  انت فاعلها...

فوسيبِالذَّي/ أدرى كانَ ل في ألقاهغيا جب���

بكَت/عيونُه علي ابيضَّت/ أبي هذا وهابِعينيهالم��
 علَّمتَني فَقَد/صبراً/ يا والدي

مي. مرتكب اين خطا شديتو آورد كه خون پيراهنم فرياد برمي( دانستم چه كسي اي كاش

من. اين پدرم است. يوسف را در قعر چاه افكند با همو كه در غم فراق و چشمانش سفيد گشته

مي چشمان پر كن. گريدابهتش .)درس استقامت را تو به من آموختي. اي پدر صبر پيشه

و استوار آموزهي شود كه فرزندان فلسطينخطيب در ادامه قصيده يادآور مي هاي با ايماني راسخ

و بردباري را به آنان آموخته بودپدر را پيش روي مي به. نهند كه همواره در زندگي درس استقامت

و سختي تجاوز مياعتقاد شاعر رنج و اراده آنان آزارد نه تنهدشمن كه جان آزادمردان وطن را ا عزم

ميصالبتد، بلكه بر سازرا تضعيف نمي و شان و رستاخيز واميافزايد .داردآنان را به خيزش

ميكيالي نيز در ابياتي با اله شهال دارد هر چند برادران وي ام از داستان حضرت يوسف بيان

با در دست داشتن شاخه»يوسف فلسطيني«بودي يوسف برآمدند، اما سرانجام مصرانه در صدد نا

و آرامش به سر  و همگي در سايه صلح زيتون به عنوان نماد صلح، به آغوش پدر باز خواهد گشت

و گامخواهند برند؛  و رويش است و استوارشان در هر جا آفرينشگر پويش و هاي بلند سبزينگي

):1983، كيالي( آوردطراوت را به ارمغان مي

وكأب عُقوبي ومزينٌ اليح

�العشَرَ إخوته يوسفعنيسألُ يوسف يبكي
فوسما يبلُ ماتش ما�الثُّور مات 
فوسي ينَهرفي الباردف يتَرَعرَع ينمو البداوي يحيا

حمسنيعينَيهع الد����ركُضيوبأبيهص 
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يرى النُّوريعُقوب فَيرى فووسلُ يحمالزِّيتُونغُصنَي 
مرسي فيوينَ الطرُقاتب طريقَ األطاللو ودالع�

مي.ز اندوهگين استپدرت يعقوب امرو( مي. ريدگبر فراق يوسف . گيرداز ده برادرش سراغ او را

مي. اي گواراست، او نمرده، يوسف در چشمهمرد انقالب نمردهيوسف اين شير و رشددر صحراها  بالد

مي. كندمي مياشك از چشمان خود و به سوي پدر مي. دودزدايد او يوسف. افتدچشم يعقوب به نور

كهرا مي و ويرانهدر راه. شاخه زيتون در دست دارد بيند ميها .)كندها مسير بازگشت را ترسيم

در نيز با الهام از داستان حضرت يوسف، پيكر آغشته به خون جوانان فلسطيني شوملي رزا  را كه

):10:شوملي(اند، به خون پيراهن يوسف مانند كرده است راه آزادي وطن اشغالي جان باخته

��� سوى/منه تَبقو لم�دمٍ��

���بِها لطخَت� البابِ���
هي قَميصفوسلل يال/ المدع و����هوتم 

به آن آغشته شده، آن نشانه پيراهن يوسف اي خون باقي نمانده، آستانه در از او چيزي جز لخته(

.)و دليل مرگ اوست

 موسي

مي زينب حبش با آنالهام از قصه موسي و عذاب هموطنانش قدر عظيم گويد كه جراحت، رنج

مياست كه معجزه ه. بلعدي موسي را مان سامري پرستاني هستند كه گويا دشمن صهيونيستي

باند تا آنان را از سرزمينآمده ):78:حبش(يرون برانند شان

 بِعصاك اذهب/ موسي يا
السحرَحبالَ/ عصاك تبتَلعأن ��معجِزَ ليست� 
السحرَ حبالَ تبتَلعأن ��قادر/فَجراحي/ بِعصاك موسىيا اذهب� 
 عصاك تبتَلعو أن

ميكه عصايت ريسماناين. اي موسي با عصايت برو( اي. بلعد، معجزه نيستهاي ساحران را

مي. با عصايت بروموسي و خون من و هم عصاي تو را ببلعدهتواند هم ريسمانجراحت .)اي ساحران
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و آيه91از قصه حضرت موسى در آيه نزال نيز رانه طه9سوره انبياء در سوره آن هنگام كه

ف و فرعون را به يكتاپرستي . را خواند، الهام گرفته استكوه طور در وادي طوي به رسالت مبعوث شد

كه قلب موسي در وادي مقدس به آرامش رسيد، نور الهي در آن متجلي شد به اعتقاد وي پس از آن

):11:نزال(و به فتوحات پياپي دست يافت 

 بِقَبسمنها سĤتيكُم/ ناراً آَنست فَإنّي/هناها امكُُثوا
 بِقُربِه تأنسو الفتُوح/و مضى/ قالَ هكَذا
وكر ها/ الكُونيُ��سلم وتص أتاه هباخلعأنر نَعليك

ي فَإنّكس بِالوادقَدطُوى الم 
مي. جا درنگ كنيدهمين«: چنين گفتموسي اين( اي از آن را شراره. بينممن از دور آتشي

و رفت.»برايتان خواهم آورد آن. اين را گفت . نزديك او آرميده بودكه شاهد پيروزي در حال

ميكه نداي پروردگارش را شنيد هنگامي در.آراي موسي پاپوش خود را بيرون«: گفتكه تو

.)، در مستي ازلي فرو رفت»ايسرزمين مقدس گام نهاده

 حضرت مريم

در25در آيه)ع(گيري از داستان حضرت مريم نبيله خطيب با بهره جستجوي راهي سوره مريم

و. هايي كه در فلسطين با آن مواجه است، بپردازدبيان سختياست تا به  شاعر به سبب اشغال وطن

و بهره اش بر بيند تا با خوردن ميوهاي در نخل سرزمينش نميغارت منابع آن به دست دشمن، خير

و هموطنانش را از خانه. قواي جسماني خود بيافزايد زيرا دشمن صهيونيستي بر وطنش سيطره يافته

):98-97:خطيب(كاشانه خود رانده استو 

مريم يا بن/روه ليع 
فَأنت بِالذي أعلم نَفسي تَلقاه 

نَخله بِجِذع إليكهزّي

 علي هون/مريمرب يا
فأنت بِالذي أعلم نَفسي تَلقاه 
�!� � بِجِذع إليكهزّي

تزَّزه وها النَّخيلِ أشجارميعج
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 عليضَنَّت لكنَّها/�"مرَّ ألف كم
تَمرَهشَقَّ/ليرمتو ما

تَغَيرَما/نَخلٌ النَّخلُ

 الصيامو أضناها صامت/ أرضُناهي إنَّما
 أحضانهامن/ القُمح اقتَلعنامنذُ

مي. بدار بر من آسان! اي پروردگار مريم( ن.آزارد، آگاهيتو از دردي كه جانم را خل را شاخه

. اما خرماي خود را از من دريغ داشت. هاي درختان نخلستان را تكان دادمهزاران بار شاخه. تكان بده

دار ماست كه روزه جسم او را رنجور اين سرزمين روزه.، تغييري نكردهنخل كه همان نخل است

.)ها را از دامنش كنديمساخته است؛ از زماني كه گندم

)ع(عيسي مسيح

ز و خيالدر اشعار شاعران كهيانگيز فراواني دربارهن فلسطيني مفاهيم شاعرانه و اوليا آمده انبيا

و اقبال آنان به اساطير مذهبي است در چه رسوالني چون نوح، ايوب، موسي اگر. نشانگر توجه و يوسف

و نمودي آشكار هستند اما رويمضمون آفريني و همه هاي شعراي فلسطيني داراي نقش كرد عميق

و تعل كمجانبه آنان به شخصيت مسيح حكايت از دلبستگي الهي نظيرق خاطر شديد آنان به اين چهره

مي. دارد و حكايات شايع در ميان به نظر رسد كه آنان در پرداخت شاعرانه اين شخصيت از قصص

و مسيحيان كه بر گرفته  از.انداز اناجيل مختلف است، بهره گرفتهمسلمانان در قرآن كريم نيز بيش

و بيش از ده بار با نام مسيح  هم(بيست بار با نام عيسي و عيسي در كنار از اين پيامبر)و گاه مسيح

حبه بررسي تجليات شاعرانه اسطوره ما نيز در اين گفتار. ياد شده است ضرت مسيح با همه هاي

ميجزئيات در سروده .پردازيمهاي زنان فلسطيني

به در نظر فدوي طوقان نماد شهر قدس است كه به دست مريمبنيعيس دار دژخيمان يهودي

: هر چند ماجراي به دار كشيده شدن اين فرستاده الهي به كلي در قرآن كريم نفي شده. شودآويخته مي

مصرانه، اما شاعر)157ء، آيه سوره نسا(بلكه خداوند او را به سوي خود بركشيد. او را به يقين نكشتند

به)ع(جالدان اسرائيلي كه روزي با به دار آويختن مسيح گويدمي ننگ ابدي را به جان خريدند، اين بار با

):195: 1384رضايي،(اند ديگر دستان خود را به گناه آلودهصليب كشيدن شهر قدس بار 

سيد يا مجد األكوان  في عيدك تُصلب هذَا العام/ يا
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صمتَت في عيدك يا سيد كُلُّ/ أفراح الُقدس

سيد يا مجد القُدس/ األجراس  يا

بِئر األحزانِ منَ الهوه من  قاع اللَّيل/ من

يرتَفع إليك أنينُ القُدس/ من قَلبِ الويل

ي الكأسنها هذع ديس رحماك أجِز يا

كا! اي سرور( ميتولد تو شاديامسال در عيد! ئناتاي فخر اي. شوندهاي قدس به دار كشيده

از درون! اي مايه عظمت قدس! اي بزرگوار. ها خاموش شدنددر شب ميالد تو تمام ناقوس! سرور

و اندوه، از درون گودال ها، ناله هاي قدس به سوي تو بلند، از دل تاريكي شب، از درون فتنهچاه غم

اي. شده است .)ن جام هالكت را از آن برگيرخدا بر تو رحمت فرستد

كه به روح شهيد منتهي حوراني تقديم داشته، تناسبي ميان»جريمه قتل«فدوي در قصيده

 سوره158- 157آيه چه، آنان نيز همانند مسيح به مصداق.و شرافت شهداء يافته است)ع(مسيح 

مي نساء، و نه به دار آويخته مينه كشته ):435: 1993، طوقان(كنند شوند، بلكه به آسمان عروج

و ما صلبوها قَتَلُوا منتَهي و ما

صعدت منتَهي و لكنَّما

 تُعلقُ أقمار آفراحها في السماء الكبيرَه

تُعلنُ أنَّ المطاف القَديم انتَهي و

تُعلنُ أنَّ المطاف الجديد ابتَدا و

و به دارش( هايش تا ماه شادي. منتهي به سوي عرش پرواز كرد. نياويختندآنان منتهي را نكشتند

و اينك زمان طواف جديدي آغاز  و به او بگويد طواف سابق به پايان رسيد را بر آسمان بيكران آويزد

.)گشته است

پس از به تصوير كشيدن چگونگي بزرگ»أنشوده الصيروره«چنين فدوي طوقان در قصيده هم

م و باليدن كودكان ميشدن و انجيل مدد و آن دو را نماد عشق، دوستي يهن خود، از قرآن و جويد

و گمراهي مي ):438: همان(داند ايمان در زمان كفر

كَبرُوا في غابِ اللَّيل الموحش في ظِّل الصبار المر

هموا في كلمرُوا التَحكَبهسرِي بح
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يتلي بِالهمس قُرآناً حملوا أحرُفَها إنجيالً،

هوا بِالُكوفيحينَ التَثَم و ناءر الحشَج عرُوا مكَب

زهرَه عباد الشَّمس  صاروا

و در واژه، در بيشه شب ترسناك، در سايه كاكتوس تلخ باليدند( بهيقد كشيدند محرمانه عشق

ر برحروف. سيدندهم يش را چون انجيل از و ميداشتند با درخت. شودا چون قرآني كه با نجوا تالوت

هم. حنا بزرگ شدند ميچون با دستار روي خود را پوشاندند، .)رسيدندچون گل آفتابگردان به نظر

خوشاعر با بياني زيبا، عميق ميترين مكنونات قلبي وي. كندد را ترسيم كودكان به اعتقاد

و تلخيبه رغم همه سختيفلسطيني  بندي به اند، همگي در جهت پايهايي كه با آن مواجهها

و ديني كوشيده، دو امانت گرانارزش و انجيل را در سينه محفوظ داشتهاي انساني و بهاي قرآن ه

).206-205: 1384رضايي،(اند آن را به آيندگان تقديم كرده

هم زينب ميچون حبش برادر شهيد خود را و داند كه به خاطر اعتالي بشريتمسيح مصلوبي
هاي اساطيري شاعر از بن مايه. ها به دار آويخته شده استجان انساندميدن زندگي در كالبد بي

و شهيد را آفريده استداستان بردار كردن مسيح، استفاده و اسطوره قهرمان و بهينه كرده . اي خالق

و الهامتاو با الهام گرفتن از يك ماجراي پذير ذهن خويش، الگويي راژديك به كمك قدرت خالق

ميجاودانه  و همه شمول آن ايندر قالب نمادي تمثيلي از مسيح و با تعميم فراگير گونه القا سازد

و شهيداني هستند كه به سبب تعهد انساني مي كند كه پيوسته شهدايي چون مسيح، قهرمانان

ميو عافيتدر دفاع از وطن بر آرامش خويش  را بر حيات آنان مرگ سرخ. زنندطلبي موقتي پشت پا

):61:حبش( زيرا ايشان را پروايي از جان گذشتگي نيست. دهندبه ظاهر سبز ترجيح مي

 صلبوني/الخَشَبي الِجسرَفوقَ
 دقُّوني/و الظلم�الَقسوبِمسامير

 خَلعوني/تُرابي قَلبٍ من
سحبوني/األطفال أحبائي بينَ من

سيحم شرينَ القَرنوعلُوني/العج
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و ستم را بر من كوبيدندميخ. بر فراز پل چوبي مرا به صليب آويختند( از قلب خاكي. هاي ظلم

و مرا مسيح قرن بيستم قرار دادند. خود مرا بركندند .)از ميان دوستان كودكم مرا راندند

و هاي رژيم صهيونيستفلسطيني كه در زندانچنين از اسير شاعر هم ي با انواع تحقير، تهديد

مي» مسيح قرن بيستم«روست، با عنوانهروبها شكنجه و. كندياد خون، حاكميت شاعر در روزگار آتش

و گزند بي و آزادگياشغالگران ميعيسايان حقيقتستيزي، جبهه عظيم رسمي و بردار .بيندخواه را مغلوب

و مرگهاي وحشتبر بلنداي دار در حين آخرين رعشهستم چشيدگاني كه حتي آلود نداي آزادي انگيز

.كنندرا فرياد مي

و سويي كامالًبي و رمزگرايي او سمت و سياسي گمان زينب حبش شاعري رمزگراست اجتماعي

آن. دارد و آفرينش جا كه او شاعرياز و مبتكر هاي كهن تقليد از اسطورهگراست كمتر درصدد اقتباس

و مكان زندگي خود آفريده هاي نمادين تازهها قصهبرآمده، بلكه با الهام گرفتن از آن اي به فراخور زمان

و زينب حبش را در اين خصوص نامچهآن. است و زبانزد كرده خالقيت هنري اوست نه بازآفريني آور

بينويسي محافظهباز و و چه، اسطوره. هاي اساطيري كهنرمق از انگارهكارانه سازي خود نمود عظمت

.بزرگي روح يك شاعر است كه اين نشان سترگي بر سينه فراخ زينب حبش درخشش دارد

 آيين ستيزان

رتوان بحث اسطورهنمي و از اساطير آيينهاي ديني ستيزان مطرح شده در شعرا به پايان برد

تازش سرايندگان فلسطيني گذاران طبيعتاً به هنگام بيان آيين. سخني به ميان نياورد زنان فلسطيني

ق چونيستيزانآيينهاهريمان و فرعون ارون،قابيل، منمرود بونآوريرا به خاطر و يد، كه رنگ

و زندگ به خود گرفتهياساطير و از تولد ارو اسطورهيهايها داستانآنهيا اعمال ستم پيشياند

و زشتيي بديكليه ستيزان را منشأآيين طينيشاعران فلس. اند ساخته ي تباه اند كه براها دانستهها

و نيكي مي و طبعي اي اسطورهبه سبب داشتن انديشه درويش انيسه. كوشندساختن جهان خير پرداز

وي كه دوري از وطن جان. ساز از اين دژخيمان وحشتناك بارها در ديوان خود ياد كرده استحماسه

مين، آنان را به اشغالگران بر اين سرزيرا به شدت آزرده، به هنگام تصويرگرايي سلطهو روحش 

ميفلسطينيپندارد كه مانع بازگشت سان فرعونيان مي ):19:درويش(شوند ان به ميهن خويش

 الصدىصحاهفرعونُ
صَرخت/نَحواً كسرتها أهوىو 
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را. انعكاس صدايم فرعون را بهوش آورد( و بر زمين افتاد. در هم شكستم او .)فريادي كشيد

همفدوي طوقان و عملكرد هاي استعماري نوايي سران عرب با نغمهاز و صهيونيستي برآشفته

ميآنان را با و برادركشي قابيل برابر ):331-1/330: 1997جيوسي،(داند خيانت

مكان  قابيلُ األحمرُ منتَصب في كُلِّ

يدقُّ علي األبوابِ قابيلُ

لي الشُرُفاتع 

 علي الجدران

فَحي و يزحف ثُعباناً  يتَسلقُ يقفزُ

 بِألف لسان

احاتفي الس دربعي  قابيلُ

مسالك دسي

 يحملُ في كَفَيه غُسولَ الدم

 تَوابيت النّيران

رقابيل سرخ در هر مكاني ايستاده، درها، بالكن( و ديوارها ميها بر. كوبدا در هم باال مي رود، خيز

ميمي همدارد، يورش و فشبرد ميچون مار با هزار زبان ميقابيل در ميدان. كندفش و كشدها عربده

و تابوتاو بر روي دستانش كشته. بنددراه را مي ميهاي به خون آغشته .)كندهاي آتشين حمل

و بيداد استگونه كه پيداست فضاي بازيگري اين همان فدوي طوقان. شخصيت نمادين، ظلم

و سياه و بارها از آن استفاده كرده، نمايشگر گستره كه در به كارگيري اين نماد ستم كاري تعمد دارد

و ساكنانش جز كشوري است كه تارهاي عنكبوتي اشغالگران تمام آفاق آن را در دام خود تنيده

و عذاب راه گريزي ندارند وتص. تحمل رنج اويري شعري او در اين چكامه بيانگر داليل التهاب

.شوريده دلي قهرمانان گرفتار مانده در دل اين تاريكي است

 گيرينتيجه
و دادهچه گذشت دريافتيم از آن هاي گسترده قادر است توانايي كه اسطوره با امكانات فني

آنت و تكنيك يا اسلوب. را به نيروي بيكران براي الهام متصل سازدعبيري نامحدود به شعر ببخشد
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هاي خويش را تنوع بكارگيري اسطوره در آثار شاعران زن فلسطيني به آنان ياري رسانده تا روش

و نمايشي بخشند و به اشعار خويش رنگي داستاني ان در پي يافتن ابزاري جديد گويي ايش. دهند

و انديشهبوده آن.ي خود را در آن قالب تبيين كنندهااند تا افكار و پياماز آوران الهي از جا كه انبياء

و ممتازي چون قدرت، ايثار، وفاداري، عشق، چاالكي، صبر،خصلت و هاي برجسته پايداري، رشادت

برداري از اساطير ديني كوشيده آنان با بهره. اندند، مورد توجه شاعران قرار گرفتهخورداربر... دالوري 

آناست تا شخصيت و پيام خويش را بر آنها را به كار گيرند، بار معنايي ها در ها تحميل كنند، توسط

و  .مستقيم به مخاطب منتقل سازندسرانجام پيام سراينده خود را غيرعرصه ادب به هنرنمايي بپردازند

و مقتضيات جامعه اساطيري كه شعراي فلسطيني در اشعار خود مي آورند، مطابق نيازها، باورها

و در آنبسياري از موارد تأويل اوست و توصيفاتي كه از ميها و آمال ها كنند به نوعي بازتابنده آالم

يافتن نمادهايي از اين سراينده براي. دروني خود شاعر است كه در اساطير ديني متجلي شده است

زن. هاي هزار توي زمان را درنورديده استدست، اليه دگي او بهترين بستر فراهم آمده براي بلكه آفاق

و تولد چنين اساطيري است ب پس شايد بتوان گفت كه اساساً. توليد و وم بيشتر اسطوره شاعران اين مرز

و بازسازي نيست اساطير آنان بر خالف ديگر شاعران جهان عرب عموماً. پردازسازند تا اسطوره . اقتباس

و خالقيت در آن ميها بلكه رنگ آفرينش به. شودمشاهده كارگيري مفاهيم شاعران فلسطيني به جاي

و متعارفو شخصيت ميآن، با نبوغ خود اسطوره هاي اساطيري در شكل مرسوم .كنندسازي
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