اسطورههای برجسته در شعر احمد دحبور
0ـ سعيده سبزواری6 ،ـ فريبرز حسينجانزاده3 ـ محمد شايگانمهر
 .0دانشجوی دکترای زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر ،ايران
 6و  .3استاديار زبان و ادبيات عرب ،واحد کاشمر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کاشمر ،ايران
(تاري دريافت0339/17/66 :؛ تاري پذيرش)0331/00/06 :

چکيده
احمد دحبور شاعر مقاومت فلسطين و از شاعران رمزگرای معاصر عرب است .با توجه به فضای
سياسی و اجتماعی فلسطين و به پيروی از نسل جديد شاعران رمزگرای عرب ،وی بـه رمزگرايـی و
بهکارگيری اسطوره در شـعر پرداخـت .اسـتفاده از اسـطوره در اولـين ديـوان او ،الضـواری و عيـون
األطفال ،به صورت ابتدايی و خام و در ديوانهـای هکـذا و هنـا و هنـاک انسـجام بيشـتری دارد و
مرکب است .اسطورههای بهکار گرفته در شعر دحبور از جنس اسطورههای يونانی و دينی هستند .او
به دخل و تصرف در اسطورهها میپردازد و هر يک از اين اسطورهها را با شکلی نوين و مـورد نيـاز
عصر خود بهکار میگيرد .اسطورههای يونانی چون مدوزا ،ميداس و اديپ در شـعر او نمـاد غربـت و
آوارگی و اسطورههای دينی چون مسيح(ع) ،اسطورۀ قهرمان و ابـراهيم(ع) اسـطورۀ فـداکاری و ايثـار
يحيی(ع) اسطورۀ آفرينش هستند .در اين جستار ،با نگاهی به روند اسطوره در شعر عـرب و چيسـتی
اسطوره و نيز رابطۀ اسطوره و ادبيات ،به اسطورههای برجسته در شعر احمد دحبور پرداخته میشود.
کليدواژهها :اسطوره ،شعر معاصر عرب ،احمد دحبور ،اسطورههای يونانی ،اسطورههای دينی.

(نويسندۀ مسئول).E-mail: sabzevary.saeede@gmail.com
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 .0مقدمه
احمد دحبور شاعری است که برای دردهايش میسـرايد و بـرای آزادی فلسـطين از
اعماق دل بر ورقهای کاغذين فرياد میزند .شعرش سندی بر سالها آوارگـی و غربـت
فلسطينی است .او از جمله شاعرانی است کـه زيـر پـرچم ادب مقاومـت فلسـطين گـام
برداشت و برای رسيدن به مقصود خود در شعر ،از شاعرانی چون خليل حاوی و ...پيروی
کرد .او از تحصيالت آکادميک و دانشگاهی بیبهره بود ،اما علـم و آگـاهی او از ميـرا
تاريخی ،فرهنگی و علمی کشورش در اشعارش خودنمايی میکند .بنا به داليل سياسی و
اجتماعی موجود بر اشعار فلسطينی ،اين اشعار در دورۀ معاصر سرشـار از رمـز و اسـطوره
است .احمد دحبور نيز از اين امر مسـتثنی نيسـت .او از جملـه شـاعران رمزگـرا در دورۀ
معاصر است که اشعارش سراسر نماد و رمزهای مختلف است و گاه برای ساختن رمـزی
جديد از اسطورههای مختلف سود میبرد:
«آنچه بايد بدان اعتراف کرد ،اين اسـت کـه ادبيـات عربـی اسـطورههـا را
نمیشناخت؛ چراکه تفکر اسالمی بر پايـۀ حقيقـت و واقعيـت بنـا شـدهاسـت و
ادبيات عربی در نوری روشن و خورشيدی درخشـان ،صـحرايی وسـيع و افقـی
گسترده باليد ،در حالی که اسطورهها در فضايی ميان نور و ظلمـت ،سـايههـا و
نورها به وجود میآيند .بنابراين ،ادبيات عربیـ بهويژه ادبيـات بعـد از اسـالمــ
اسطورههايی را که در ادبيات يونانی ،فارسـی ،هنـدی و يهـودی موجـود بـود،
نمیشناخت» (الجندی0399 ،م.)019 :.

کاربرد اسطوره در شعر معاصر عرب به اوايل قرن بيستم بازمیگـردد .جبـران خليـل
جبران در کتاب دمعة و ابتسامة ،از اسطورۀ آدونيس و عشتار ،نسيب عريضـه در قصـيدۀ
«نار إرم» از اسطورۀ «إرم ذات العماد» ،و عقاد و أبوشادی در قصايد خـود از اسـاطير يـاد
میکنند (ر.ک؛ حرب0333 ،م .)63 :.اين شاعران از اساطير به شـکل ظـاهری و لفظـی،
بدون توجه به محتوا و مفهوم دراماتيک آن بهره میبرند .شايد يکی از انگيزههـايی کـه
باعث روی آوردن شاعران عرب به اسطوره شد ،تحوالت و حواد سياسی و اجتماعی و
نيز شکست در برابر اسرائيل و سيطره و اسـتعمارگری دُوَل اروپـايی باشـد (ر.ک؛ جبـراً،
0339م.)79 :.
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شاعر معاصر با احساسات غربت و پوچی حيات که منجر به فرار او از واقعيات جامعـه
میشود ،دنيای جديدی را در دامان ميرا کهن میجويد .گفته میشود که ادبيات پس از
سالهای  0314ميالدی ،ادبيات عجز و احساس گوشهگيری است .در اين دوره ،چهرهها
همه در پس نقابهای عاريهای قـرار مـیگيرنـد .بـدين سـان ،اسـطورههـا بـه عنـوان
سرچشمههای پاک دستمايۀ ادب عرب میشوند .از اسطورههای يونانی در ادبيات معاصر
عرب ،میتوان به «سيزيف ،أوديسه ،أورفه ،پرومته» ،بهويژه در آثار ادبـی دهـۀ پنجـاه و
شصت ياد کرد .البته با ورود نمادهای سامی ،رفتهرفته از تأثير آنها کاسته شد و بيشـتر
از اسطورههای فنيقی و آشوری ،مانند «تموز» که معادل آدونيس يونانی است و «عشـتار»
که معادل «آفروديت» و «ونوس» رومی است و «گيلگمش» آشـوری اسـتفاده مـیکردنـد
(ر.ک؛ شکری0319 ،م.)073 :.
احمد دحبور ميرا دار اين شاعران است ،اما جزء نسل دومی بـه شـمار مـیآيـد کـه
اسطوره را در شعر خويش بهکار بستند .نسل دوم نسبت به نسل اول ،کاربرد اسـطوره را
در شعر خويش کمتر کرد؛ چراکه ذائقۀ مردم تغيير کرده بود .آنها میخواستند در شعر با
مسائل روزانۀ سياسی و اجتماعی معاصر روبهرو شوند .بنابراين ،شـعر دحبـور نسـبت بـه
نسل اول ،کمتر از اسطوره استفاده کردهاست .با توجه به ديوانهای دحبور میتوان گفت
که کاربرد اسطوره در شعر دحبور ،همراه با شعر او پخته شدهاست .استفاده از اسـطوره در
اولين ديوان او ،الضواری و عيون األطفال ،به صورت ابتدايی و خام است و در ديوانهای
هکذا و هنا و هناک انسجام بيشتر و پختهتری دارد .در واقع ،همان گونه کـه از بررسـی
ديوانهای دحبور مالحظه میکنيم ،بهکارگيری اسطوره و خرافه در روزگار جوانی دحبور
بيشتر نزديک به کنايه و تشبيه است و بعد از اينکه تجربۀ شعری شاعر بيشتر مـیشـود،
میبينيم که بهکارگيری اسطوره در شعرش از سادگی و بساطت بـه سـوی پيچيـدگی و
ساختاری مرکّب و منسجم میرود که اين امر از مقايسۀ ديوان الضواری و عيون األطفال
و هکذا ملموس است (ر.ک؛ صالحالدّين6107 ،م.)34 :.
سبک استفاده از اسطوره در شعر دحبور چگونه است؟ اسطورههای برجسـته در شـعر
دحبور کدام است؟ کارکرد آنها در شعرش چگونه است؟ اين پرسشها از پرسـشهـای
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بنيادينی است که در اين مقاله مطرح میشود .با توجه بـه اشـعار دحبـور و پيـروی او از
شاعران رمزگرايی چون توفيق صائغ و خليل حاوی میتـوان گفـت او از اسـطوره بـرای
نمادسازی سود میبرد .او اسطورهها را بيشتر به صـورت متنـاقو و بـرای بيـان غربـت
فلسطينيان بهکار میبرد.
تاکنون پژوهشی دربارۀ اسطورههای بهکار رفته در شعر دحبور نوشته نشدهاست ،امـا
پژوهشی با عنوان «التواصل بالتّرا فی شعر أحمد حبور» نوشتۀ بنان صالحالدّين موجود
است که در آن به شخصيتهای دينی و تاريخی بهکار رفته در شعر دحبور پرداختهاست.

 .6پيشينۀ پژوهش
تاکنون پژوهشی جامع دربارۀ اسـطورههـای برجسـته در شـعر احمـد دحبـور انجـام
نشدهاست .البته در مواردی شاهد بررسی و تطبيق بعضی مضامين در شعر احمد دحبور و
برخی از شاعران معاصر ،و در ديگر موارد ،شاهد اشارتی به شعر احمد دحبور در بررسـی
يک موضوع خاص هستيم .اين تحقيقات بيشتر در حوزۀ ادب مقاومت ارائه شدهاند.
ـ ورزی ( )0393در مقالۀ «اسطوره در شعر عرب» به بررسی برخـی از اسـطورههـای
برجسته در شعر معاصر عرب پرداختهاست .اين اثر فاقد اشاره به اشعار احمد دحبور است.
ـ ميرازيی ( )0393در مقالۀ «قيام امام حسين(ع) و شعر نو ادبيات معاصـر عربـی» بـه
بررسی قيام در شعر شاعران نوپرداز عرب میپردازد و گوشهچشمی به شعر احمد دحبـور
دربارۀ کربال و نقش هدايتی امام حسين(ع) دارد .اين مقاله از منظر توجه احمد دحبور بـه
مضامين دينی شايستۀ تأمل است.
(ع)
ـ صالحی و سـهيلی گـيالن ( )0339در مقالـۀ «عاشـورا و امـام حسـين در اشـعار
شاعران فارسی و عربی معاصر» با رويکردی توصيفی به بررسی جايگـاه قيـام عاشـورا و
شخصيت امام حسين(ع) در ميان جمعی از شاعران معاصر فارسی و عربی ،همچون احمد
دحبور میپردازد .اين مقاله از باب آشنايی با شخصيت ادبی احمد دحبور و نگـاه وی بـه
عاشورا شايستۀ توجه است.
ـ فوزی و همکارانش ( )0331در مقالۀ «الشّهيد و الشّهادة فی شـعر أحمـد دحبـور و
سلمان هراتی (دراسة مقارنة)» به بررسی ادبيات مقاومت در شعر معاصر عرب و ايران بـا
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تأکيد بر موضوع شهيد و شهادت پرداختهاست و ايـن موضـوع در شـعر احمـد دحبـور و
سلمان هراتی پرداختند .اين مقاله نکتۀ خاصی دربارۀ تحقيق مورد نظر ندارد.
ـ حسنوند ( )0331در مقالۀ «استدعاء التّرا فی شعر حميد السّبزواری و أحمد دحبور
(دراسة مقارنة)» به مطالعۀ ميرا گذشتگان در شعر معاصر فلسطين و ايران پرداختهاست
و اين موضوع را در شعر حميد سبزواری و احمد دحبور بررسـی مـیکنـد .ايـن تحقيـق
اسطوره را به معنای عام و به عنوان يکی از مواريث گذشتگان بررسی کردهاست و کاری
به اسطورههای برجستۀ مورد نظر اين مقاله نداشتهاست .تفـاوت ايـن پـژوهش بـا آثـار
مذکور در آن است که اين پژوهش کاری جديد دربارۀ بررسی اسطورههـای برجسـته در
شعر احمد دحبور است.

 .3اسطوره
پژوهش اسطوره به عنوان نـوعی از جهـانبينـی انسـان ،از همـان ارزش فرهنگـی
برخوردار است که ديگر جهانبينیهای انسـان ـ علمـی و فلسـفی ـ برخوردارنـد (ر.ک؛
کاسيرر .)4 :0394 ،اسطوره نه تنها در جهانبينی انسان باسـتانی ،بلکـه در جهـانبينـی
انسان معاصر نيز نقش دارد .جهانبينی اسطورهای در جهان باستان ،عقالنيت فلسفی در
دورۀ روشنگری ،و جهانبينی علمی در دورۀ معاصر مسلط است .انسان موجودی با ابعـاد
گوناگون در بينش و شناخت است .هر يک از اين ابعاد به نوعی در کمـال انسـان نقـش
دارد .يکی از اين ابعاد ،بُعد اسطورهای انسان است .به گفتۀ پُل ريکـور (،)Paul Ricoeur
انسان نمیتواند از اين بُعد اسطورهای خالصی داشته باشـد (ر.ک؛ ريکـور.)010 :0391 ،
اگرچه در دورۀ روشنگری ،تالش شد تا اسطورهها از ميان برداشـته شـود (ر.ک؛ فيـتس
پاتريک .)03 :0396 ،اما اين تالش بيانگر آن است که دانشمندان در عصـر روشـنگری،
ديد سطحینگرانهای به اسطوره داشتهاند .اسطوره گونهای از دريافت و شـناخت بشـر از
زندگی است که برای بشر انواع دلخوشی در پی دارد .جشنهايی را که برای گذشتههای
دور و نيز برای روزهای زندگی خودمان ،چون زادروز و ...برگزار میکنـيم ،همـه بيـانگر
عشق اساطيری و دلخوشی اساطيری است .تنها با جهـانبينـی و دريافـت اسـاطيری از
هستی و زندگی میتوان اين گونه تجليلها و دلخوشیها را توجيه کرد .از ارتباط اسطوره
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و ادبيات و نيز اسطورۀ ادبی نيز سخن رفتهاست .به باور پيـر البـوی ،پيونـد ژرفـی بـين
اسطوره و ادبيات وجود دارد .حتی اسطوره و ادبيات را شبيه هم دانسته ،ادبيات را حامی و
تکيهگاه برتر اسطوره میشناسد :نخست برای تسلطی که هم ادبيات و هـم اسـطوره بـر
تخيل دارند و دوم اينکه وجود قدرت و توانايی تکثرگرا به دليل مفاهيم متفـاوت موجـود
در اسطوره و ادبيات است (ر.ک؛ فيتس پاتريک .)76 :0396 ،او روابط اسطوره و اسطورۀ
ادبی را چنين بيان میکند« :ارتباط عميقی بين اسطوره و ادبيات وجـود دارد و مـیتـوان
آنها را شبيه هم دانست و ادبيات را حامی و تکيهگاه برتر اسطوره شناخت»(همان.)79 :
زمانی که اسطوره بُعد دينی خود را از دست میدهد ،وارد ادبيات شده ،از ادبيات تغذيه
میکند؛ زيرا اسطوره و ادبيات با هم ماهيـت همگـون دارنـد .ادبيـات ،بـهويـژه شـعر را
نمیتوان با قاعدههای منطقی سنجيد .همچنين ،اسطوره نيز از منطق و منطقی شدن سر
باز میزند .بنابراين ،ادبيات و اسطوره با قدرت تخيل برانگيزی که دارند ،در کـلّ ،جـذب
خِرَد نمیشوند .ادبيات آخرين جايگاه و تکيهگاه اسطورهها است؛ چراکه اسطورهها بنا بـه
خواستهای بشری و اقتضاهای زمان در شعر و رمان متحول مـیشـوند .آن گونـه کـه
ريکور باور دارد:
«اسطورهها دگرگونیناپذير نيستند .عتيقههايی نيستند کـه دسـتنخـورده و
بهسادگی از روزگاران گذشته در حالتی بکر و اصيل باقی مانـده باشـند .هويـت
ويژۀ آنها به روشی وابسته است که هر نسل ،آنها را بنا بـه نيازهـا ،باورهـا و
انگيزشهای ايدئولوژيک خود دريافت و تأويل میکند» (ريکور.)013 :0391 ،

اسطورهها در دورۀ کنونی جزء آثار سمبوليک به حساب میآيند .زبان اسطوره ،نمادين
است و زبان نماد به گونهای زبان نشانههاست .از گذر همين زبان است که اسطوره رويه
و درونهای دارد .نمادين گشتن اسطوره بـا گذشـت زمـان را دادهاسـت؛ چراکـه انسـان
نخستين هرگز در انديشۀ اين نبود که پوشيده سخن بگويد ،ولی وقتی هالۀ زمان دور آن
را فراگرفت ،اسطورهها ـ اين باورهای مردم آغازين ـ رازآلود و رمزواره شد و رفتهرفته هر
کس محرم شناخت درونۀ آنها نشد .در نتيجه ،ديرزمانی نيست که ديدگاههای مکتبـی
هر يک به روش خود به درونپژوهی آن پرداختهاند و کوشش میکنند که از ديدۀ خـود
آن را بازجويند و به توجيه و تفسـير آن بپردازنـد (ر.ک؛ واحددوسـت .)40 :0390 ،انـواع
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اسطورهها به ساخت انواع رمزها در ادبيات منجر شـد و اکنـون بـه اسـطوره بـه عنـوان
برترين مرحلۀ رمز نگاه میشود که قادر است بار سنگينی از مفاهيم را حمل کند و انتقال
دهد (ر.ک؛ رجايی.)77 :0390 ،
در مجموع ،میتوان گفت که حضور اسطوره در ادبيات ،نيازمند همين زبان رمـزی و
نمادين است و اگر نتوانيم زبـان اسـطوره را دريـابيم ،قـادر بـه درک مفهـوم واقعـی آن
نخواهيم بود و در چنين حالی ،اسطورهها را صرفاً داستانهای بدوی و نازل و يا دستکم
تعابيری شاعرانه و محصول تخيل انسان خواهيم دانست (ر.ک؛ امامی.)606 :0344 ،

3ـ .0اسطورۀ مدوزا و ميداس
«مدوزا» به معنای فرمانروا است .در واقع ،گفته شدهاست:
«مــدوزا دختــر خــدايان دريــا ،فورکــوس ( )Phorcysو کتــو ( )Cetoو تنهــا
گورگون فانی بود .او و خواهرش زيبا بودند ،اما مدوزا با پوسايدون (خدای دريـا)
در يکی از پرستشگاههای آتنه همبستر شد و به تالفی اين کار ،آتنه ظاهرشـان
را دگرگون کرد و به عفريتهايی پرندهوار ،بـا پنجـههـای مفـرغين و موهـای
مارمانند تغيير داد و چنان وحشتناک شدند که تنها يک نگاه بدانها گوشت تـن
انسان را سنگ میکرد» (کندی.)379 :0399 ،

در جايی ديگر نيز گفته شدهاست:
«مدوزا يکی از گورگونهای اسطورهای بـود کـه هرگـاه بـه کسـی چشـم
میدوختند ،او را تبديل به سنگ مـیکردنـد .از بـين ايـن گورگـونهـا ،مـدوزا
زيباترين گورگون بود که به سبب ادعای همانندی در زيبـايی بـا خـدای خـود،
آتنه ،او (آتنه) چهرهاش را زشـت سـاخت و موهـايش را بـه مـار تبـديل کـرد»
(ماکس و هندريکس0393 ،م.)017 :.

دحبور در قصيدۀ «لها الرّماد» در ديوان الضواری و عيون األطفال میسرايد:
«وَ لَهُم مرايا عمرنا الحجریّ تومیءُ:
«مَا لَکَ إالّ مدانا ...وجهنا المنحوت ،بـالبالّن ،مِـن عينـی مِـدوزا» (دحبـور0393 ،م:.
.)344
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يعنی؛ «آينههای عمر سنگی ما به آنها نشان میدهد:
جز پايان ما برای تو نيست ...صورت ما تراشيده شده از چشمان مدوزا است».
در اين قصيده ،دحبور بهاختصار و مفرد از اسطورۀ مدوزا و چشمان جادويی او سـخن
گفتهاست .اين قسمت از شعر دحبور از زبان محافظهکارانی است که نسلهـای جـوان را
به خمودگی و سُستی دعوت میکنند و درهای آزادی و رهايی را به روی آنان میبندنـد.
حرف آنان اين است که تنها روش و دنيای ما وجود دارد و صورت ما برگرفته از صـورت
مدوزاست؛ يعنی آنها به هر که بنگرند ،او سنگ میشود .پس میتوان بيان داشـت کـه
آنها پيامآور جمود و تحجر هستند.
چنانچه بيان شد ،احمد دحبور ميرا دار شعر شاعران نسل اول بهکارگيری اسطوره در
ادبيات عربی چون السياب است .اين قصيده نيز تقليدی از بهکارگيری اسـطورۀ مـدوزا از
سوی السياب در شعر «المومس العمياء» است .سياب میسرايد:
«اللَّيلُ يُطبقُ مرّة أُخرَی فتشـربُه المَدينـة
والعَابرُون إلَی القَرارَة مثل أغنيةٍ حزينـة
و تفَتَّحَت کأزهارِ الدِّفلیَ مَصَـابيحُ الطَّريـق
کَعُيون ميدوزا تحجِّر کُلَّ قَلبٍ بِالضَّـغينة
و کَأَنَّهَا نَذْرٌ تُبْشِرُ أَهْلَ بَابِلَ بِالْحَرِيق»
(السياب0340 ،م ،.ج .)900 :0
يعنی؛ «شب بار ديگر میگذرد و شهر آن را مـینوشـد؛ و عـابران چـون ترانـههـای
غمانگيز به سوی محل خواب میروند .چراغهای راه چون گُلهای خرزهره بازمیشـوند؛
چون چشمان مدوزا هر قلبی با کينه سنگ میشود؛ و گويی او نذری است که اهل بابـل
را به آتش نويد میدهد».
اما احمد دحبور در ديوان هکـذا در قصـيدۀ «حجـر ذهبـی للسـتّينيّات» بـه صـورت
ساختاری و پيوسته از اسطورۀ مدوزا و ميداس استفاده کردهاسـت .ابتـدا بـه عنـوان ايـن
قصيده نظری میافکنيم« ،حجـر» اشـارهای بـه اسـطورۀ مدوزاسـت کـه ايـن هيـوالی
افسانهای به هر کس نگاه کند ،تبديل به سنگ مـیشـود و «ذهبـی» اشـاره بـه افسـانۀ
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ميداس فرمانرواست که هر کس او را لمس کند ،تبديل به طـال مـیشـود و «سـتّينيّات»
اشاره به دهۀ شصت از قرن بيستم است که استفادۀ گسترده از اسطوره در محافل ادبـی
عرب رواج يافت .اين توجه گسترده در دهههای بعدی کمرنگ شد؛ گويی شاعر بـا ايـن
عنوان از اشتياقش به اين نوع نوشتار که در دهۀ شصت رواج يافت ،سخن میگويد.
اين قصيده بر تناقضی بنا شدهاست .مدوزا هيواليی است که به هر کس نگـاه کنـد،
سنگی ناچيز و بیارزش میشود و برعکس او ،ميداس ،فرمانروايی است که هر کس او را
لمس کند ،تبديل به طاليی باارزش و گرانبها میشود .اما به هر حال ،در هـر دو مـورد،
قلب انسان چه تبديل به سنگ شود و چه تبديل به طال ،از بـين خواهـد رفـت .در ايـن
قصيده ،شاعر بيان میدارد که برای شعرش اسم «مدوزا» را در کنار اسم «ميداس» تغييـر
داده ،به «ميدوس» برگرداندهاست.
در اين شعر ،شاعر نگاهی جديد به اسطورۀ مدوزا دارد و بـا نگـاهی رقـتانگيـز او را
شرور نمیداند ،بلکه مستحق شفقت میپندارد؛ چراکه نفرينشدهای ابدی است کـه آرزو
دارد مردم را دوست داشته باشد و با يک نگاه ،آنان را تبـديل بـه سـنگ نکنـد در ايـن
قصيده ،مدوزا نماد جدايی و فراق است که چون هيواليی وحشـتناک اسـت کـه خـود از
وجود خويش رنج میبرد .در ابتدای اين قصيده ،شاعر بدبختی و ناچاری مدوزا را از زبان
خودش بيان میکند و شفقت و دلسوزی مخاطب را برمیانگيزد و میگويد همۀ دارايـی
مدوزا سنگی است که آتش و حرارت را میميراند و نور و بشارت را زنده به گور میکنـد؛
سنگی که همه چيز مدوزا است و پيرامون او ،خورشيد میجوشد و درون او ،سرمايی بـه
همان اندازه سوزان است ،وقتی گلی نيست ،چگونه عشق بـورزد ،وقتـی عقلـی نيسـت،
چگونه ديوانه شود و وقتی گوشی برای شنيدن ندارد ،صدايش چگونه است:
«حَجَرٌ ميِّتُ الْحَرَارَة
يَئِدُ النُّورَ وَالبِشَارَةَ
حَجَرٌ کُلُّ مَا أَنَا،
تِلْکَ ،حَوْلِی ،الشَّمْسُ تَغْلِی،
وَ فِیَّ بَرْدٌ مَنَافِی
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لَيْسَ لِی وَرْدَةٌ فَکَيْفَ أَحَنُّ؟
لَمْ يَکُنْ لِی عَقْلٌ فَکَيْفَ أَجَنُّ؟
کَيْفَ صَوْتِی وَ لَيْسَ فِی الْأُفُقِ أُذُنٌ؟»
(دحبور0331 ،م.)079 :.
يعنی؛ «سنگی که کُشندۀ حرارت اس ،نور و نويد را زنده به گور میکند .سـنگی کـه
همه چيز من است * آن ،اطرافم ،خورشيد میجوشد * ،و در من سرمايی متضاد است* .
گلی برای من نيست .پس چگونه مشتاق شوم؟* وقتی عقلی برای مـن نيسـت ،چگونـه
ديوانه شوم؟ * و در حالی که در افق گوشی نيست ،صدايم چگونه است؟».
سپس به صفات مدوزا و به ترس مردم از او میپردازد .صورت مدوزا عجيب و غريب
است .هر کس به او نگاه کند ،خشکش میزند و میميرد و از زبان مدوزا مـیگويـد کـه
مرگ در صورت ،گيسوان و چشمان من است:
«وجهُ ميدوسَ هَولَة
مَن رَآهَا تَجَمَّدا
حَدَّهَا حَدُّنَا األَخِيرُ،
وَ مِن بَعدِهِ ،المَدَی
حَجَرٌ يَحبِسُ الزَّمَانَ،
وَ يَستَخلَصُ الرَّدَی
وَ الرَّدَی فِیَّ ،فِی أفَاعِیَّ ،فِی عَينَیَّ»
(همان.)071 :
يعنی؛ «صورت مدوزا عجيب و غريب است * .کسی که او را ببيند ،خشک میشود* .
مرز او آخرين مرز ماست * و بعد از آن ،طول زمان است * .سـنگی کـه زمـان را نگـه
میدارد * و از مرگ نجات میدهد * و مرگ در من ،در افعیهای من و در چشمان من
است».
بدين سبب است که کسی نمیخواهد به چهـرۀ او نگـاه کنـد و از ديـدن او اجتنـاب
میکند .مدوزا میپرسد:
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«فتَالَفُوا أَن يَرَانِی وَ أَن أَرَاهُ،
لِمَاذَا؟»
(همان.)071 :
يعنی؛ «پس از اينکه مرا ببيند و اينکه او را ببينم ،اجتناب میکند * ،چرا؟ ».
در شعر دحبور ،مدوزا موجودی خيالی و بدبخت است که فرياد میزند مردم را دوست
خواهد داشت .اينکه پارۀ صورتهای مردم ،دنيای اوست .صورتش قبل از مردمی کـه او
را میبينند و تبديل به سنگ میشوند ،خودش از غم و اندوه ايـن خاصـيت نفـرينشـده
مرده است:
«سَأُحِبُّ النَّاسَ،
أَرضَی بِکَسرَةٍ مِنْ وُجُوهِ النَّاسِ،
أَرضَی ،وَ لَو تَکُونُ فُتَاتا
إِنْ يَکُنْ مَاتَ مَنْ رَآنِی،
فَوَجْهِی مُنْذَ أَنْ حَجَّرَ الْمُشَاهِدَ مَاتَا»
(همان.)071 :
يعنی؛ «مردم را دوست خواهم داشت * .زمينم با پارههايی از صورتهای مردم ساخته
شدهاست * .زمينم ،و اگرچه خردهريزههايی میباشـد؛ * اگرچـه کسـانی را کـه مـن را
میبينند ،میميرند * ،اما صورتم از زمانی که تماشاگرانش را سنگ میکند ،مُرد».
در افسانه های يونانی ،ميداس ( )Midasشهريار سرزمين پريان و ثروتمنـدترين فـرد
جهان است .در اين روايتها ،قلمروی شهريار ميداس ،سرزمين فريژی (فريگيـه) اسـت.
در روايتــی ،ســلينوس ( )Silenusاز س ـاتيرهای همــراه ديونوســيوس [و از ســاتيرهای
سرزمينهای جنگلی] در باغ ميداس در کنار چشمهای از شراب بـه سـبب زيـادهروی در
نوشيدن شراب به خواب میرود و باغبان او را به زنجير میکشـد و بـه حضـور ميـداس
میبرد .ميداس که سيلن را شناختهاست ،با احترام زيـاد او را آزاد و بـه گـروه همراهـان
ديونوسيوس بازمی گرداند و سيلن از او میخواهد کـه از وی چيـزی بخواهـد و ميـداس
میخواهد که به وی قدرتی داده شود تا به هرچه دست میزند ،طال شود و حتی با دست
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زدن به غذايی که میخورد ،غذا تبديل به طال میشود و از ديونوسيوس تمنا میکند کـه
اين قدرت را از او بازسـتاند [و بـه راهنمـايی ديونوسـيوس بـا شسـتن سـر و دسـت در
سرچشمۀ پاکتول اين قدرت را از دست میدهد] و چنين است کـه همـۀ شـنهـای رود
پـــــاکتول ( )Pactulتبـــــديل بـــــه طـــــال مـــــیشـــــوند (ر.ک؛ راســـــخون:
)http://rasekhoon.net/article/show/666815/
اما شاعر ،مجد و عظمت ميداس را نفرين میداند؛ چراکه هر کس او را لمـس کنـد،
تبديل به طال میشود .با اينکه گرداگرد ميداس را طال فرا گرفته است ،اما او نه میتواند
بخورد و نه بياشامد .ميداس نيز چون مدوزای دحبور دوست ندارد مردم را تبديل به طـال
کند:
«مَجدُ مِيداسَ لَعنَةٌ
کُلُّ مَن مَسَّهُ انْقلَب
لَمْسَةٌ مِنْهُ لَسْعَةٌ
تَحْبِسُ الرُّوحَ وَ اللَّهَبَ
فَالتَّمَاثِيلُ فِی يَدَيْهِ،
مَسُواٌ مِنَ الذَّهَبِ
ذَهَبٌ ذَاهِبٌ إِلَی الصَّفَرِ»
(همان.)074 :
يعنی؛ «بزرگی و عظمت ميداس نفرين است * .هر کس او را لمـس کنـد ،دگرگـون
میشود * .لمس کردن او نيشی است * که روح و آتش را زندانی میکند * مجسمههـا
در دستانش است * ،مس شده از طال؛ * طاليی که به سوی نيستی میرود».
صورت مدوزا و نفرين ميـداس هـر دو نمـاد و رمـز غربـت و دوری از وطـن بـرای
فلسطينی آواره هستند؛ چراکه شاعر در ادامۀ بيان اين دو اسطوره ،از غربت و فراق وطن
مینالد و میسرايد:
«بِالَدِی بَعِيدَةٌ وَ أَنَا فِی الْقَلْبِ مِنْهَا،
فَهَلْ يُصَدِّقُنِی الْخَلْقُ إِذَا صِحْتُ أَرْجِعُوا لِی بِالَدِی؟
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مَن أُنَادِی؟
وَ الَ حَيَاةَ لِصَوتٍ ذَهَبِیِّ الْفَرَاقِ فِيمَا يُنَادِی؟»
(همان.)091 :
يعنی؛ «سرزمين من دور است ،در حالی که من در قلب او هسـتم * .آيـا مـردم مـرا
تأييد میکنند ،آن زمان که فرياد مـیزنـم سـرزمينم را بـه مـن برگردانيـد؟ چـه کسـی
فرامیخواند؟ * و هيچ زندگی در صدای طاليی جدايی نيست آنگاه که فرامیخواند؟».
در اين قصيده ،شاعر خواهان بيان اين مطلب است که جدايی و فراق آنقـدر تلـ و
زشت است که خود هم از وجود خود بيزار است و میسرايد:
«وَجْهُ مِيدَوسَ هَولَةٌ
مَجْدُ مِيدَاسَ لَعْنَةٌ
وَ هُمَا ،بَعْدُ ،غُرْبَةٌ»
(همان.)090 :
يعنی؛ «صورت مدوزا عجيـب و غريـب اسـت * .بزرگـی و عظمـت ميـداس نفـرين
شدهاست * .و آن دو دوری و غربت هستند».

3ـ .6اسطورۀ اديپ شهريار
اديپ ،قهرمان يکی از معروفترين تراژدیهای يونان است .وی پسر الئوس ،پادشاه
شهر تِب بود .پيشگويان پيش از تولد او هشدار داده بودند که فرزند به دنيا نيامـده ،پـدر
خود را میکشد و با مادر خود وصلت میکند .الئوس بـرای آنکـه از عواقـب پيشـگويی
نجات يابد ،به محو تولد فرزند ،او را به خدمتگزار خويش میسپارد تا سَرِ راه بگذارد ،اما
خدمتگزار ،اديپ را به چوپانان بيگانه میسپرد .اديپ نزد آنان بزرگ میشود و به جـوانی
میرسد .روزی در حال عبور از راه باريکی در نزديکی شـهر ،بـهکـاروان حامـل الئـوس
برخورد میکند .جارچی الئوس به او دستور میدهد که راه را برای پادشاه باز کند و چون
او سرپيچی میکند ،اسب اديپ را میکشد .اديپ نيز به خشم میآيد و جارچی و الئوس
را به قتل میرساند و بدين ترتيب ،بخش نخست پيشگويی محقق میشود .هنگامی کـه
اديپ به تِب میرسد ،به «ابوالهول» که موجود نيمهشير و نيمهانسان بود ،برخورد میکنـد
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و او را از بين میبرد .با اين اقدام ،مورد توجه اهالی تِـب قـرار مـیگيـرد و مـردم بـرای
حقشناسی از او ،بيوۀ الئوس را به همسريش درمیآورند و وی را به شاهی برمیگزينند.
اما بهزودی راز تولد اديپ از پرده بيرون میافتد و او درمیيابد که پدر خـورد را بـه قتـل
رسانده ،با مادرش ازدواج کردهاست مادر اديپ خود را میکشد و اديپ نيز با يـک ميلـۀ
آهنی چشمان خود را سوراا میکند (ر.ک؛ گريمال.)031 :0314 ،
احمد دحبور در قصيدۀ «اللعنة» اشارهای به اديپ شهريار دارد و چنين میسرايد:
«عَيْنَاکَ ،صَاحِبُ ،لَمْ تُرَدَّانِی ،فَأَجَّ ،يَلِفُّ عَيْنَیَّ ،انْبَهَار
وَ مَضَی يَقُودُهُمَا ،يَغُزُّهُمَا بِمَزْرِعَةِ الْجَمَاجِمِْ ـ
وَجْهُ أُودِيبَ الضَّرِيرِ
بِدَمِی غَرَفْتَ  ...فَقَادَنِی لِلدَّربِ أُودِيبُ الضَّرِيرِ»
(دحبور0393 ،م.)77 :.
يعنی؛ «چشمانت ،صاحباختيار است ،مرا بازنمیگرداند ،پس شعله میکشد ،چشـمانم
را میپوشاند ،مبهوت میماند * .آن دو را فرماندهی میکند و صورت اديـپ شـهريار آن
دو را بر مزرعۀ جمجمهها پيروز میگرداند * .در خونم غرق شدی ...مرا بـه روش اديـپ
شهريار رهنمون کردی».
شاعر در اينجا با اوديپ شهريار همزادپنداری کردهاست .اينکه او در اين شعر نمايندۀ
مردم فلسطين است و اوديپ هر دو بر اساس غريزهای کـور و ناآگاهانـه بـه مـادر خـود
خيانت کردهاند و از اين رو ،مستحق نفرينی ابدی هستند .منظور شاعر از مادر در اينجـا،
وطن است و عنوان قصيدۀ «اللعنة» تعبيری از لعنت و نفرينـی (= آوارگـی) اسـت کـه از
سوی مادر (= سرزمين) دچار آن شدهاست .او با ناآگاهی خود و با اعمـال کورکورانـه بـه
مادر خود خيانت میکند و خود را مستحق عذاب میداند.

3ـ .3اسطورۀ شيطان
ابليس اسماء متعددی دارد؛ از جمله :أبوالجان ،الشيطان ،أبومرّة ،أبوالحار  ،عزازيـل،
شمازيل ،سوميا يا شوميا (ر.ک؛ عجينه0337 ،م )17 :.و شـيطان بـه تعبيـر همـدانی ،در
«المقامة الوصيّة» رمز شر ،گناه و تکبر است (ر.ک؛ همان .)41 :شيطان در انديشـههـای
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قديم الهۀ شرّ و بدی معرفی میشود و در دين اسالم ،فرشتۀ مقربی است کـه از فرمـان
خداوند سرپيچی میکند .انسان را فريب میدهد و باعث هبوط انسان از عالم ملکوت به
عالم ناسوت میشود .خداوند در قرآن کريم در آيات  37تا  31سـورۀ بقـره بـه مـاجرای
سرپيچی شيطان از فرمان خداوند میپردازد.
دحبور در قصيدۀ کوتاه «تجربه» ،با نگاهی فلسفی به موضوع شيطان مـیپـردازد .در
ابتدای اين قصيده ،به مرزبندی زمانی اين قصيده میپردازد و در شيطان نفوذ میکند:
«فِی الْأوَّلِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ کَذَا
دَخَلْتُ فِی إِبْلِيسَ»
(دحبور0331 ،م.)90 :.
يعنی؛ «در ابتدای پايان از فالن ماه * در ابليس نفوذ کردم».
دحبور در اين شعر تالش بیثمری را توضيح میدهد .اينکه در زمان و مکانی نامعلوم
که ممکن است هر لحظه و هر جا اتفاق بيفتد ،در شيطان نفوذ میکند و تومور اذيـت و
آزار را با اشکهای قديسانۀ خود ذوب میکنـد و خـوبی ،کـار و تـالش را بـه او هديـه
میدهد .در واقع ،او در اين شعر ،هويت درونی شيطان را تغيير میدهد و شيطان را برای
کمک به بشر مهيا میکند .در واقع ،اين قصـيده بـا ايـن نـام يعنـی «التجربـة» ،بيـانگر
تجربهای بيهوده است و از ابتدا شاعر به بازسازی اسطورۀ خود مـیپـردازد .او بـه جـای
شيطان در وجود او رخنه میکند؛ يعنی بـرخالف تصـور ،مخاطـب شـاعر اسـت کـه در
شيطان نفوذ میکند:
«کَمَنْتُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَالْحِجَارَةِ
حَتَّی إِذَا
حَاصَرْتُ غُدَّةَ الْأَذَی
ذَوَّبْتُهَا بِدَمْعَةِ الْقِدِّيسِ
عَمَّقْتُ مَا رَأَيْتُهُ :الصَّفْرَاءَ وَالْمَرَارَةَ
وَ هَکَذَا خَرَجْتُ بِالْبِشَارَةِ:
الدَّفءِ وَالنِّضَارَةِ
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لِلشَّفَةِ الْمُقَبِّلَةِ
السُّنْبُلَةِ
لِزِرَاعِ وَرَّثَهَا اخْضِرَارَةُ
وَ الْقُنْبَلَةُ
لِسَاعِدٍ يَحْمَی بِهَا جِدَارَهُ»
(همان.)90 :
يعنی؛ «ميان قلب و سنگ پنهان شد * تا اينکه * تومور اذيت و آزار را توقيف کردم
* و با اشک قديسی آن را ذوب کردم * .در آنچه که آن را ديـدم ،تعمـق کـردم :زرد و
سخت * و اين چنين با نويدی بيرون آمدم * :گرما و شادابی * برای لبهای بوسـهزده
* سنبلۀ گندم * برای کاشتی که سبزی آن را به ار میبرد * و بمبی * برای کمـک
که با آن ديوارش را حمايت کند».
اما هيچ کس شيطان را باور نمیکند و در وجود ايـن موجـود جديـد ،تنهـا ابلـيس را
میبينند .با اينکه ابليس پيامآور نيکیها میشود ،حاصلی جز آوارگی و بدبختی بهدسـت
نمیآورد:
«لَکِنَّ أَهْلَ الْحَارَّةِ
لِمَ يَلْمَحُونِی فِیَّ بَلْ هُمْ شَاهَدُوا إِبْلِيسَ
فَاسْتَهْجَنُوا الْبِشَارَةَ
وَ أَغْلَقَ الْغَيْمُ الَّذِی حَاوَرَنِی ،أَمْطَارَهُ
مَاذَا إِذَنْ؟
أَنَا أَنَا؟ أَمْ أَنَّنِی إِبْلِيسَ؟»
(همان90 :ـ.)96
يعنی؛ «ولی اهل خانه * در من مرا مشاهده نکردند ،بلکه آنان ابلـيس را ديدنـد * و
بشارت مرا قبيح و زشت شمردند * .ابرهايی که با من سخن گفتند ،بارانهايش را بست.
* چرا چنين؟ * آيا من ،من هستم؟ يا من ابليسم؟».
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خالصه منظور شاعر از «تجربه» اين است که اصالح از داخل امکان ندارد و بايـد بـه
دنبال روابط جديد و معادالت جديد در عرصۀ تعامل با جهان باشيم.

3ـ .7حضرت مسيح

(ع)

عبدالفتاح محمد میگويد بعد از اسطورههای باستانی ،يونانی و روم ،معادلهای فنيقی
و بابلی آنها و نيز آنچه در شاخۀ زرّين آمده ،شايعتـرين نمـادهـای اسـاطيری کـه در
ادبيات معاصر عرب بهکار رفته ،اسطورههای دينی ،بهويـژه مسـيحيت اسـت .توجـه بـه
رمزهای خاص مسيحيت ناشی از علل متعددی اسـت .شـايد تـأثير انديشـۀ اليـوت کـه
مسيحی کاتوليکمذهب بود ،شعر او ،بهويژه قصيدۀ "سرزمين ويران" ()the waste land
از مصادر اساسی اسطوره در شعر معاصر عربی به شمار میرود ،يکی از مهمترين عوامل
رواج نمادهای مسيحيت در اين شعر باشد .بهعالوه ،پرمئيوس ( )Prometheusو اسطورۀ
سيزيف ( )Sysyphusکه در رأس اسطورههای يونانی قرار میگيرد و شاعران جديد عرب
به آن تکيه کردهاند ،با سمبولهای مسيحيت همخوانی شگفتی دارد ،به ويژه در داستان
صليب کشيدن مسيح(ع) و برانگيخته شدن دوبارۀ او ،شـباهتهـای شايسـتۀ تـوجهی بـا
اسطورههای يونانی مالحظه میشود .دليل ديگر ،الفت و انس ميان اسـالم و مسـيحيت
است (ر.ک؛ عبدالفتاح محمد.)74 :0393 ،
مسيح(ع) در ديد مسيحيان ،شخصيتی واالست که از نظر آنان ،شايستگی فرزنـد خـدا
بودن را دارد .قرآن کريم دربارۀ اين اعتقاد مسيحيان میفرمايد :وَ قَالَتِ النَّصَارَی الْمَسِـيحُ
ابْنُ اهللاِ( التوبه .)31 /به حکم اين آيه ،مسيحيان گفتهاند که مسيح(ع) پسر خداوند است.
اما از ديد مسلمانان ،مسيح(ع) پيامبر مقدس و معلم بزرگ توحيد ،اخالق نيک و روحانيت
است .او هرگز به صليب کشيده نشد ،بلکه خداوند او را به نزد خود بـاال بـرد و شـخص
ديگری که شبيه او بود ،به سبب کردار نادرستش گرفتار و مصلوب شد.
اما در ديد يهوديان ،مسيح(ع) قداست نزد مسـيحيان و مسـلمانان را نـدارد .يهوديـان
میگويند که مسيح(ع) به صليب کشيده شد به حکم و فتوای آنها و به کيفر و مجـازاتی
که با ناسپاسی و کفران نسبت به خدا ،مستحق آن است .به اعتقاد آنان ،مسيح(ع) کسـی
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نبود ،جز يکی از گناهکاران و شورشگران به شريعت و به مجازاتی رسيد که شايسـتهاش
بود (ر.ک؛ الخطيب0341 ،م.)713 :.
با نگاهی به داستان تولد و مرگ حضرت مسيح(ع) میتوانيم اسطورههای آفـرينش از
مادری باکره و اسطورۀ قهرمان و اسطورۀ بازگشت دوباره را به نيکی مشاهده کنيم .واقعۀ
تولد حضرت عيسی(ع) و معجزاتی را که در آن را داد ،نبايـد از نظـر دور کـرد .شـاعران
مقاومت رنجها و مصائب مسيح را به عنوان نمادی برای رنجهای ملت فلسـطين بـهکـار
میبرند و ايثار مسيح(ع) برای دين مسيحيت را نماد ايثار فدائيان مبارز فلسطينی میدانند.
احمد دحبور در شعر «أجراس الميالد» از مسيح برای ساختن اسطورۀ قهرمان استفاده
کردهاست و میگويد:
«تُخْبِرُنِی الْأَجْرَاسُ هَذَا اللَّيْلَ،
عَنْ مَقَاتِلِ يَعْرِفُهُ الصِّغَارُ،
فِی يَدَيْهِ مِسْمَارَانِ»
(دحبور0393 ،م.)641 :.
يعنی؛ «زنگهای ناقوس شب ميالد مسيح خبر از تولد مبارزی را به من مـیدهـد *
که کودکان او را میشناسند * ،در دستانش مي فروکردند».
در اين قطعه ،شاعر به تولد دوبارۀ مسيح(ع) پس از به صليب کشـيده شـدن او اشـاره
میکند و به طور تلويحی در بر دارندۀ اسطورۀ بازگشت دوباره بعد از مرگ را در بـر دارد.
سپس سخن از مبارزی است که کودکـان او را مـیشناسـند؛ مبـارزی کـه بـرای آزادی
سرنوشت کودکان فلسطين برخاستهاست .در واقـع ،اسـطورۀ قهرمـانی اسـت کـه روزی
خواهد آمد و زمين را از جور پاک خواهد کرد .قهرمانی که صـاحب معجـزات و کرامـات
الهی است .او فرمان به برخاستن میدهد ،حتّی به فلجی که توان ايستادن ندارد و همـه
به فرمان او میدوند:
الکَسِيحُ»
«يَأمَرُ بِالنُّهُوضِ حَتَّی يَ ْرکَوَ ْ
(همان.)640 :
يعنی؛ «فرمان به برخاستن میدهد تا فلج بدود».
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با حضور اين قهرمان در زمين ،جايی برای اندوه نمیماند و به همۀ خانهها ،رودهـا و
انسانهای اندوهگين ،همه و همـه فرمـان شـاد بـودن مـیدهـد .آمـدن ايـن قهرمـان
اسطورهای ،يعنی شادی بیانتهای زمين ،سرور وعـده دادهشـده بـه مظلومـان از سـوی
خداوند:
«يَفْرَحُ الْحَزِينَ،
أَوْ تَأْمُرَهُ بِالْفَرَحِ الْبُيُوتَ وَالْأَنْهَارَ وَالْمَالَ»
(همان.)640 :
يعنی؛ «غمگين شاد میشود * يا او را به شادی خانهها ،نهرها و جمعيـتهـا فرمـان
میدهد».
در قطعهای ديگر ،شاعر به قهرمان بودن و التيام يافتن زخمهای کشورش بـا وجـود
اسطورۀ قهرمان اشاره میکند« .شتر مباح» ،نماد کشور فلسطين است کـه خـونش هـدر
شدهاست و تنها به اميد فرجی برای درمان دردهايش به سوی آينده میدود و يسـوع يـا
مسيح که دردها را درمان و زخمها را مرهم است:
«تَرْکَوُ النَّاقَةُ الْمُسْتَبَاحَةُ
فِی ثُقُوبِ الدُّرُوعِ
لِيَرَاهَا يَسُوعُ
فَيُدَاوِی جِرَاحَةَ»
(همان.)099 :
يعنی؛ «شتر مباح میدود * در سورااهای زره * تا يسوع او را ببيند * و جراحت او را
درمان کند».
با وجود تمام دردها و رنجهايی که دحبور در زنـدگی تحمـل کـردهاسـت ،کورسـوی
اميدی به برآورده شدن آرزوهای خويش و رسيدن بـه مدينـۀ فاضـله دارد .اينکـه روزی
منجی جهان و اسطورۀ قهرمانیها خواهد آمد:
«وَ خَرَجْتَ،
لَمْ تَکُنْ ضَيَّقَةُ مَدِينَةَ الْأَحْالَمِ
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بَعْدَ جُمُعَةِ الْآالَمِ قَامَ السَّيِّدُ الْمَسِيحُ»
(همان.)101 :
يعنی؛ «و خارج کردی * شهر آرزوها تنگ نمیباشد * .بعد از جمعۀ دردها سيّد مسيح
برخاست».

3ـ .9حضرت ابراهيم

(ع)

داستان حضرت ابراهيم(ع) و پسرش اسـماعيل در قـرآن بيـان شـدهاسـت .معجـزات
مختلفی در زندگی حضرت ابراهيم(ع) را دادهاسـت؛ از داسـتان جوشـيدن آب زيـر پـای
اسماعيل تا داستان قربانی کردن اسماعيل که به امر خدا به جای او گوسـفندی قربـانی
شد .دحبور از داستان قربانی کردن اسماعيل سود بردهاست و آن را بـرای بيـان اوضـاع
فلسطين استفاده کردهاست ،با اين تفاوت که قربانی کردن در اين شرايط ديگر ،سودمند
نيست .به گفتۀ دحبور ،انسان معاصر فلسطينی هر روز با هدف رهايی و آزادی قربانی به
زمين میبخشد ،اما فايدهای ندارد:
«إِبْرَاهِيمُ يُفْدِی بِإِبْنِهِ حُلْماً مِنْ شَأنِهِ أَنْ يَسْتَعِيدَ النَّعِيمَ
وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ
هَلْ أَنَا الْکَبْشُ؟
وَ إِالَّ فَمَاذَا مَوتِیَّ الْيَومِیُّ؟»
(همان.)306 :
يعنی؛ «ابراهيم پسرش را با رؤيای اينکه به سبب او بهشت بازگردد ،فـدا کـرد * .بـا
ذبحی بزرگ او را فدا کرديم * .آيا من ميش هستم؟ * مرگ روزانه من برای چيست؟».
او در قطعهای به ماجرای سرد شدن آتش بر ابراهيم(ع) اشاره میکند .قوم ابراهيم نـه
تنها دعوت او را لبيک نگفتند ،بلکه ظالمانه جمع شدند ،آتشـی بـزرگ فـراهم آوردنـد و
ظلمی بزرگ در حق ابراهيم(ع) انجام دادند .شاعر از اين اسطوره بهره میبرد و رمزهـای
مورد استفادۀ خويش را استخراج میکند .حضرت ابـراهيم نمـاد خـود شـاعر اسـت کـه
پيوسته ملت خويش را به ايستادگی و مقاومت نصيحت و ارشاد میکند؛ چراکه آنها نياز
به اين سفارشات دارند:
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«وَ إِسْمِی جُرْعَةُ الصَّبْرِ حِکْمَتِی،
هَلْ تَمُوتُونَ خَرِيفاً؟
نُبَايِعُ النَّارَ،
کُونُوا الْبَرْدَ ،کُونُوا السَّالَمَ،
حِينَ تَکُونُ النَّارُ بَرْداً نَکُونُ»
(همان.)301 :
يعن؛ «نام من جرعۀ صبر حکمت من است * .آيا در پاييز میميرند؟ * با آتش پيمان
بستيم * ،سرد باشيد ،در صلح باشيد * .در آن هنگام که آتش سرد باشد ،باشيم».

3ـ .1حضرت يحيی

(ع)

يکی از داستانهايی که در قرآن کريم آمدهاست ،داستان تولـد حضـرت يحيـی(ع)ــ
فرزند حضرت زکری ـ از مادری است که اميد تولد نوزاد از او بيرون نمیرود .اين يکـی
ديگر از اسطورههای آفرينش است که در قرآن و در آيات 0ـ 1سورۀ مريم بـه آن اشـاره
شدهاست .با تکيه بر آيات قرآن ،با دعای زکريا و عنايت خداوند ،فرزند پسری از همسری
نازا و شوهری مسن به دنيا آمد .يحيی اسطورۀ آفرينش و رمزی برای تولد دوبارۀ انقالب
است .اين طفل کوچک حال فلسطينيان را تغييـر خواهـد داد؛ چراکـه رحمتـی از سـوی
خداست:
«سَوْفَ نُسَمِّيهِ يَحْيَی»
وَ الَ يُهْدِءُ الْحَرْ ُ بِالنَّارِ،
نَهْبِطُ مِنْ جَسَدَينَا إِلَی مُصْهَرٍ،
وَ يَخِيطُ اللِّهَا ُ دَمَيْنَا
ـ خُذِی،
ـ هَاتِ،
سَوْفَ نُسَمِّيهِ يَحْيَی»
(همان.)361 :

 /31اسطورههای برجسته در شعر احمد دحبور /سعيد سبزواری ،فريبرز حسينجانزاده و محمد شايگانمهر

يعنی؛ «او را يحيی خواهيم ناميد * .در او با آتش آرام نمیگيرد * .از پيکرهای خـود
به سوی کورههای ذوب فرود میآييم * .سوزش تشنگی را خونمان میدوزد * .ـ بگيـر.
* ـ بده * او را يحيی خواهيم ناميد».
دحبور انقالب مردم خويش را «يحييم مینامد که از پيکرهای سوخته و خون جوانان
تشنۀ آزادی متولد میشود و به همه اميد زندگی دوباره میبخشد.

 .7نتيجهگيری
احمد دحبور از نسل دوم شاعرانی است که اسطوره را در شعر خويش بهکار بردهانـد.
استفاده از اسطوره در اولين ديوان او ،يعنی الضواری و عيون األطفال به صورت ابتدايی و
خام و در ديوانهای هکذا و هنا و هناک انسجام بيشتری است .اسطورهها در ديوانهای
اول دحبور بيشتر به صورت مفرد و در ديوانهای هکذا و هنا و هناک به صورت مرکّب و
ترکيبی استفاده شدهاست.
ادبيات ،حامی اسطوره است و پيوند ژرفی ميان اين دو هست؛ چراکه هر دو بر تخيل
استوارند و قدرت و توانايی تکثرگرا دارند.
اسطورهها تغييرپذير و هماهنگشونده با محيط جديد هستند و هر نسل بنا به نيازها،
باورها و انگيزشهای ايدئولوژيک خود اسطورهها را دريافت و تأويل میکند.
اسطورهها جزء آثار سمبوليک هستند و انواع اسطورههـا در ادبيـات باعـث بـه وجـود
آمدن انواع رمزها شد و از اين رو ،اسطوره باالترين مرحلۀ رمز گشت؛ چراکه بار سنگينی
از مفاهيم را در بر دارد.
در شعر دحبور ،اسطورۀ مدوزا ابتدا در ديوان الضواری و عيون األطفال به صورت خام
و تقليدی از شعر شاعران نسل اول استفاده از اسطوره ،همچون السياب بهکار رفتهاست و
نماد محافظهکارانی است که جوانان را به جمود و تحجر سوق میدهند ،اما اين اسـطوره
در ديوان هکذا به صورت ساختاری و پيچيده بهکار رفتهاست .در اين قصـيده ،مـدوزا بـا
ميداس ،فرمانروايی که لمس او باعث تبديل شدن به طال میشود و تغيير معنادار مـدوزا
در قصيده به ميدوس و قرار گرفتن تناقوآميز طال و سـنگ و نيـز چهـرۀ تـرحمانگيـز
مدوزا ،هيوالی مرگآفرين ،که اصل اسطوره را به چالش میاندازد ،از نکتههای برجستۀ
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استفاده از اسطوره در اين قصيده است .مدوزا و ميـداس هـر دو نمـاد غربـت و دوری از
وطن هستند که در شعر دحبور به اين معنا اشاره شدهاست .بهکارگيری اسطورۀ اديـپ در
شعر «اللعنة» نيز نماد مردم فلسطين است که با اعمال کورکورانه به مادر خـود فلسـطين
خيانت کردند و اکنون گرفتار نفرين و لعنت شدهاند.
از جمله اسطورههای شناخته در اسطورهشناختی ،اسطورۀ قهرمان است کـه در شـعر
دحبور ،لباس حضرت مسيح را به تن دارد و چون قهرمانی در شعرهای دحبور که متأثر از
انديشههای مسيحی مادر خويش است ،بروز میکند .قهرمـانی کـه دردهـا را درمـان ،و
دلها را شاد میکند و به کودکان اميد به فردا را هديه میبخشد.
ماجرای حضرت ابراهيم(ع) و ذبح پسرش در شعر دحبور از جمله اسطورههـای دينـی
است که در ديوان دحبور به چشم میخورد .اين ماجرا ،نماد مردم فلسطين و ذبح جوانان
فلسطينی است؛ جوانانی که چون ابراهيم اسطورهساز بنـدگی و ايثـار در راه عقايـد خـود
هستند ،اما در شعر دحبور ،اين ايثارها سودی نمیبخشد و نيز ماجرای سرد شـدن آتـش
که در اينجا آتش فتنه ،آشوب و جنگ داخلی است ،با راهنمايیها و ارشـادهای اسـطورۀ
صبر و گذشت برای قومی است که آتش مرگ او را فراهم کردنـد .حضـرت يحيـی(ع) و
تولد از مادری که اميد فرزند از او نمیرود ،نماد مردم فلسطين و اسطورۀ آفرينش و اميد
به انقالبی زندهکنندۀ سرزمين فلسطين است.
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